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កិច្ចប្រជុុំកុំពូលមហាអនុតុំរន់មមគង្គមលើកទី ៧ 

រាជធានីភ្នពំេញ, កម្ពុជា 

ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១ តាម្រយៈប្រេ័នធវីពេអ ូ

 

 

មេច្កដីថ្លែង្ការណ៍រួមននកិច្ចប្រជុុំកុំពលូ 

មហាអនុតំបន់មមគង្គ៖ ការពង្ង្ងឹ្ភាពខ្ល ងំ្ម ើមបីទប់ទល់នងឹ្បញ្ហា ង្បឈមននទសវតសរថ៍្ ម ី
  

 ពយើងជាប្រម្ុែរេឋ/រដ្ឋឋ ភ្ិបាលថ្នប្េះរាជាណាចប្កកម្ពុជា, សាធារណរេឋប្រជាមានិតចិន, សាធារណរេឋ 

ប្រជាធិរពតយយប្រជាមានិតឡាវ សាធារណរេឋថ្នសហភាេម្ីយ៉ា ន់មា៉ា  ប្េះរាជាណាចប្កថ្ង និងសាធារណរេឋ 

សងគម្និយម្ពវៀតណាម្ បានជួរគ្នន កនុងឱកាសថ្នកចិចប្រជុំកំេូលម្ហាអនុតំរនព់ម្គងគពលើកទី៧៖ 

 រលំឹកម ើង្វិញ នូវពសចកដីខងែងការណរ៍ួម្ថ្នកិចចប្រជុកំំេូលម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគពលើកទី៦ កនងុ

ឆ្ន ំ២០១៨ នងិរញ្ញា ក់សាជាងមីនវូការពរដជាា ចិតតចពំ ះការពលើកកម្ពស់កម្មវិធីកចិចសហប្រតរិតតកិារពសេឋកចិច

ម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគសប្មារ់ការសពប្ម្ចបានពេញពលញនូវចកខុវិស័យថ្នអនុតំរន់ម្ួយប្រករពដ្ឋយ

ចីរភាេ សមាហរណកម្ម និងវិរលុភាេពឆ្ព ះពៅរកការកសាងសហគម្ន៍អនុតំរន់ពម្គងគម្យួខេលមាន

អនាគត រួម្គ្នន េ៏ភ្ែឺសាា ង 

 មានមមាទនភាព ចំព ះភាេពជាគជ័យ សម្ិទធផលគនែឺះ និងគំរូលអថ្នកម្មវិធកីិចចសហប្រតរិតតកិារ
ពសេឋកិចចម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគកនុងការរង្ហា ញនូវថាម្េលថ្នកិចចសហប្រតិរតតិការតំរន់ ពេើម្បីរពងកើត

ផលប្រពយជន៍ឱយគ្នន ពៅវិញពៅម្ក នងិរួម្ចំខណកេលក់ារអភ្ិវឌ្ឍពសេឋកចិច-សងគម្ថ្នរណាដ ប្រពទសជា

សមាជិក  

 ទទលួស្គគ ល់ថា ភាេពជាគជ័យពនះេឹងខផអកពលើកចិចសហប្រតរិតតិការនងិភាេជាថ្េគេូ៏រឹងមំាកនុង

ម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគនិងកិចចែិតែបំ្រឹងខប្រងរួម្គ្នន េ៏រតូរពរតជា អភ្ិប្កម្ពដដ តពលើលទធផលជាក់ខសតង និង

ភាេជាមាច សន់ិងការពរតជាា ចិតតែពស់ររស់រណាត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ ពដ្ឋយឈរពលើម្ូលដ្ឋឋ នថ្ន

ពគ្នលការណ៍កុងសង់សុីស ការពគ្នរេគ្នន ពៅវិញពៅម្ក សម្ភាេ ការេិពប្គ្នះពយរល់និងការសប្ម្រ

សប្ម្ួលពៅវិញពៅម្ក  វិភាគនននិងផលប្រពយជន៍រួម្ កិចចសហប្រតិរតតិការឈនះ-ឈន ះ ប្េម្នំង

ពគ្នលការណស៍ម័ប្គចិតតនិងការពគ្នរេធម្មនុញ្ាររស់អងគការសហប្រជាជាតិ និងចារ់អនតរជាត ិ



ទំព័រទី 2 

 

 ទទលួស្គគ ល់ នូវកាលានវុតតភាេងមីៗខេលពកើតពចញេីសកលភាវរូនីយកម្មនិងគំនិតផតួចពផតើម្

អភ្ិវឌ្ឍន៍ នងិការតភាា រ់កនុងតំរន់និងសកល េចូជារពរៀរវារៈ អងគការសហប្រជាជាតិឆ្ន ំ ២០៣០ សប្មារ់

ការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេ សហគម្ន៍អាសា៊ា ន គំនិតផតួចពផតើម្ខែែប្កវាត់និងផែូវ និងកិចចសហ-

ប្រតិរតតកិារពម្គងគ-ឡានឆ្ង ខេលនំាម្កនូវការរំពេញឱយគ្នន និងការពធាើសមាហរណកម្មជាម្ួយនឹងកម្ម វិធី

ម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគ ប្េម្នងំផតល់នវូថាន លងមីៗសប្មារ់កចិចសហប្រតិរតតកិារសកល តំរន ់និងអនុតរំន។់ 

 ទទលួស្គគ ល់ផង្ដ រថា ែណៈពេលខេលកម្មវិធី និងរណាត ប្រពទសម្ហាអនតុំរន់ពម្គងគបាន

រង្ហា ញេីភាេធន់នឹងរញ្ញា ប្រឈម្ខេលនំាម្កពដ្ឋយរខប្ម្រប្ម្លួយ៉ា ងឆ្រ់រហស័ថ្នររិរទសកល និង

តំរន់កនុងរយៈពេលជិតរីទសវតែរ៍ចារតំ់ាងេីការរពងកើតកម្មវធិី និនាន ការសំខាន់ៗខេលគំរាម្កំខហងេល់

ភាេពជាគជ័យជារនតរនាា រ់នាពេលអនាគតបាននិងកំេុងពលចព ើង ជាេិពសសពៅកនុងទសវតែរ៍ចុង

ពប្កាយពនះ រារ់រញ្ចូលនងំនិនាន ការខេលនកទ់ងនឹងកំពណើនពសេឋកិចច និង ណិជាកម្មសកល ររិសាា ន 

ជំង ឺនិងរពចចកវិទា 

 ង្ពួយបារមភយ៉ាង្ខ្ល ងំ្ េីជំងរឺាតតាតកូវេី-១៩ ខេលជារញ្ញា ប្រឈម្សកលេ៏លំបាក និង

រនាា ន់រំផតុ ប្េម្នងំបានរងកផលរ៉ាះ ល់យ៉ា ងធៃន់ធៃរេលក់ាររសព់ៅររសប់្រជាជនពៅកនុងអនុតរំន់ 

រ៉ាះ លេ់លប់្រេ័នធសុែភាេសាធារណៈ និងរារាងំេល់កំពណើនពសេឋកិចច 

 មឈេ ង្យល់ថា និនាន ការសុីជពប្ៅ និងរញ្ញា ប្រឈម្ធៃន់ធៃរនងំពនះ ប្សរគ្នន នឹងការរញ្ចរ់ថ្ន
ប្ករែ័ណឌ យុទធសាស្តសតថ្នម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគពលើកទី ២ ឆ្ន ំ២០១២-២០២២ ខផនការសកម្មភាេ

ហាណូយឆ្ន ំ២០១៨-២០២២ និងប្ករែ័ណឌ វិនិពយគកនុងតំរន ់GMS ឆ្ន ំ ២០២២ ខេលបានេឹកនំាកម្ម វិធ ី

GMS កនុងទសវតែរ៍ចុងពប្កាយ េូពចនះពហើយតប្ម្ូវឱយមានការកំណត់ទិសពៅនិងខផនការងមីៗខេលមាន

ការយល់េឹងពេញពលញ ប្េម្នងំពដ្ឋះប្សាយនូវរញ្ញា ប្រឈម្និងនិនាន ការងមីៗនងំពនះប្រករពដ្ឋយ

ប្រសិទធភាេ 

 យល់ ឹង្ព ីតួនាទីសំខាន់ថ្នកិចចសហប្រតិរតតកិារតំរន់ កនុងការធានាបាននូវភាេពជាគជ័យររស់
អនុតំរន់ ពេើម្បីទរ់ទល់នងឹរញ្ញា ប្រឈម្ និងការគរំាម្កំខហងងមីៗ  ពហើយចាម្យកកាលានុវតតភាេងមីៗ 

និងតប្ម្ូវការ កនុងការធានាបាននូវភាេសំខាន់ និងភាេពជាគជ័យថ្នកម្មវិធនីាពេលអនាគត 

មកាតសរមសើរ ចពំ ះការង្ហរប្រករពដ្ឋយរូពរសកម្មររស់រេឋម្ស្តនតី ឧតដម្ម្ស្តនតី នងិប្កុម្ការង្ហរ 
GMS កេ៏ចូជាពវទកិាកនងុការពធាើឱយពជឿនពលឿននូវកចិចសហប្រតរិតតិការររស់ម្ហាអនុតំរនព់ម្គងគ កនងុវិសយ័ 

ពផែងៗ និងពរៀរចំប្ករែណ័ឌ យុទធសាស្តសតម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគឆ្ន ំ២០៣០ ប្េម្នងំការព ែ្ើយតរនឹងជំង ឺ 

កូវីេ-១៩ នងិខផនការសាដ រព ើងវិញ ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ 



ទំព័រទី 3 

 

  ូម្ នេះឥ ូវមនេះ ពង្ង្ងឹ្ការមបេជ្ញា  ៏មតុមំារបស់មយើង្ កនុងការប្រម្លូផតុំកចិចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្
ពេើម្បីពដ្ឋះប្សាយរញ្ញា ប្រឈម្ និងជម្នះរាលក់ារគរំាម្កំខហងនងំពនះ តាម្រយៈយុទធសាស្តសតគិតប្គរ់ប្ជុង

ពប្ជាយនិងសកម្មភាេជាក់ខសតង ពហើយរនតការពរដជាា ចិតត ពេើម្បីពធាើការជាម្ួយគ្នន  នងិសហប្រតិរតតកិារ

កាន់ខតជិតសនទិធនិង រឹងមំាពៅកនុងទសវតែរ៍ងមីពនះពឆ្ព ះពៅរកការសពប្ម្ចបាននូវចកខុវិស័យថ្នម្ហាអនុតំរន់

ពម្គងគ ប្រករពដ្ឋយសមាហរណកម្ម  វិរុលភាេ ចីរភាេ និងររយិរននកាន់ខតប្រពសើរ។ 

I. ម្ហាអនតំុរនព់ម្គងគ៖ កម្មវធីិកិចចសហប្រតិរតតកិារតំរនខ់េលមានភាេចណំាស់ ជាមួ្យនងឹ

កំណត់ប្តាសមិ្ទធផលេ៏រងឹមំា 

១.       កម្មវិធ ីGMS បានចារ់ពផតើម្ពៅពេើម្ទសវតែរឆ៍្ន ំ ១៩៩០ ជាម្យួនឹងវតតមានសនតិភាេពៅកនុង

អនុតំរន់ខេលផតល់ឱកាសេលរ់ណាត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគអាចេិចារណារួម្គ្នន ពលើសកម្មភាេ

នានា ពេើម្បីពលើកកម្ពស់ពសេឋកិចច និងពដ្ឋះប្សាយកងាល់រមួ្គ្នន ។ តាម្រយៈកម្មវិធីពនះ ពយើងបាន

កសាង នងិេប្ងឹងទំនុកចិតតជារនតរនាា រ ់ពដ្ឋយការពធាើគពប្មាងរមួ្គ្នន ប្រករពដ្ឋយពជាគជ័យ នំាម្កនូវ

ផលប្រពយជន៍រួម្។ រចចុរបននពនះ កម្មវិធីបានវិវតតពៅជាកម្មវិធីកិចចសហប្រតិរតតិការកនុងតំរន់ខេល

ខផអកពលើគំរូនងិលទធផលជាក់ខសតង សំពៅលទធផល ប្េម្នងំការពដដ តពលើគពប្មាង។ 

២.        ពយើងសមូ្រញ្ញា កម់្តងពទៀតថា ភាេតភាា រ់ ភាេប្រកួតប្រខជង និងភាេជាសហគម្ន៍ ពៅខត

ជាកមាែ ំងសនូល និងភាេខាែ ំងររស់កម្មវិធី។ ពៅកនុងរ រិការណ៍ថ្នេិភ្េពលាកម្ួយខេលផារភាា រ់គ្នន

យ៉ា ងជិតសនិទធ ពយើងសូម្រញ្ញា ក់ជាងមីនវូការពរតជាា ចិតតកនុងការពលើកកម្ពស់ភាេតភាា រ់រខនាម្ពទៀតរវាង

ប្រពទសសមាជិក ភាេប្រកួតប្រខជងកាន់ខតពប្ចើន និងការកសាងសហគម្ន៍អនុតំរន់ពម្គងគម្ួយ

ជាម្ួយនឹងអនាគតរួម្គ្នន  តាម្រយៈគពប្មាងនិងកម្មវិធីជំរុញការអភ្ិវឌ្ឍ និងពដ្ឋះប្សាយរញ្ញា

ប្រឈម្រួម្។ អភ្ិប្កម្ពនះប្តូវបានខកសប្ម្ួលព ើងវិញជារនតរនាា រ់ ពដត តជាងមី កេ៏ូចជាគិតគូរព ើង

 វិញ ពៅពេលកម្មវិធ ីGMS េកប្សង់នំងរទេិពសាធន៍ររស់ែែួ ន នងិតំរន់េថ្ទពទៀត។ កម្មវិធពីនះ

ប្តូវបានតប្ម្ង់ទិសពដ្ឋយប្ករែ័ណឌ យុទធសាស្តសតម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគឆ្ន ំ២០៣០ នងិខផនការយុទធសាស្តសត

តាម្ វិស័យ។ ប្ករែ័ណឌ យុទធសាស្តសតេំណាក់កាលទ២ី ថ្នម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគឆ្ន ំ២០១២-២០២២ 

និងខផនការសកម្មភាេហាណូយឆ្ន ំ ២០១៨-២០២២ បានតប្ម្ង់ទិសសកម្មភាេររស់ពយើងបានលអ 

ក៏េូចជាសពប្ម្ចបានការង្ហរជាពប្ចើនពៅកនុងទសវតែរ៍ចុងពប្កាយពនះ។ កម្មវិធីពនះក៏ទទលួបានអតា

ប្រពយជន ៍េីប្កុម្ការង្ហរនងិពវទកិាតាម្ វិស័យ GMS ប្េម្នងំអភ្ិប្កម្ខផអកពលើគពប្មាង ខេលពៅខត

ជា អ្ឹងែនងេ៏សខំាន់។ 
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៣.        ពយើងសងកត់ធៃន់ពលើសារៈសំខាន់ថ្នភាេតភាា រ់កនុងការជំរុញសមាហរណកម្មពសេឋកិចច

កនុងតំរន់និងជំរុញ ណិជាកម្មនិងវិនិពយគ ក៏េចូជានឹងពលើកកម្ពស់នងំការតភាា រ់ខផនករូរវ័នត និង

សាា រ័នពៅកនងុម្ហាអនតុរំន់ពម្គងគ។ តាម្រយៈការតភាា រ់ផែូវ ែ្ងកាត់ប្េំខេន គពប្មាងពធាើឱយប្រពសើរ

ព ើងនវូការតភាា រ់ បាន វិវតតពៅជារពរៀងេឹកជញ្ាូន និងពេើរតជួាម្ូលដ្ឋឋ នប្គឹះថ្នរពរៀងពសេឋកិចច 

ខេលពដត តពលើការពរៀរចំខេនេ ី (spatial focus) សប្មារ់ការពធាើ ណិជាកម្ម  វិនិពយគ និង

សកម្មភាេពសេឋកិចចេថ្ទពទៀត។ ពយើងសូម្សាា គម្ន៍ពវទកិារពរៀងពសេឋកចិចថ្នម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគ

ពលើកទី១០ និង ១១ ពហើយទទួលសាគ ល់ថា រណាត ញថ្នរពរៀងពសេឋកិចច ប្តវូរនតេប្ងីករខនាម្ពទៀត 

ពេើម្បីដ្ឋក់រញ្ចូលតំរន់ខេលរពងកើតផលប្រពយជនេ៍៏ធំពធងសប្មារ់រណាដ ប្រពទស GMS និងអនុ         

តំរន់។ ការអភ្ិវឌ្ឍវិស័យេឹកជញ្ាូនក៏ប្តូវបានេប្ងីកពឆ្ព ះពៅរកសនាធ នកម្មថ្នប្រេ័នធេឹកជញ្ាូនអនតរ

ម្ពធាបាយពេើម្បីប្រសិទធភាេ និងនរិនតរភាេកាន់ខតប្រពសើរ។ ពេើម្បពីធាើឱយប្រពសើរព ើងនូវការតភាា រ់ខផនក

រូរវ័នត កិចចប្េម្ពប្េៀងនិងយនតការខផនកទន់ម្ួយចំនួន េចូជាកចិចប្េម្ពប្េៀងសប្ម្លួការេឹកជញ្ាូន ែ្ង

កាត់ប្េំខេនររស់ម្ហាអនតុំរន់ពម្គងគប្តូវបានរពងកើតព ើង និងអនុវតត ពេើម្បសីប្ម្ួលេល់រហំូរេឹក

ជញ្ាូន និង ណិជាកម្ម ែ្ងកាត់ប្េំខេន។  វិស័យថាម្េលក៏បានពេើរតាម្លំនំាថ្នវឌ្ឍនភាេេូចគ្នន  រមួ្

ជាម្ួយនឹងការរពងកើតថាម្េល និងពហដ្ឋឋ រចនាសម្ពន័ធរញ្ាូនថាម្េលអម្ពដ្ឋយកិចចប្េម្ពប្េៀង និង

លិែិតូរករណ៍ខេលប្គរ់ប្គងការពធាើ ណិជាកម្មថាម្េល។ ពយើងនឹងពធាើឱយកាន់ខតពជឿនពលឿននូវកិចច

សហប្រតិរតតិការម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ ពលើប្រេ័នធអនតរតភាា រ់រណាត ញខចកចាយអគគិសនី និង

រពងកើតទីផារថាម្េលតរំន់ម្ួយ ខេលមានសមាហរណកម្ម។ េចូគ្នន ពនះខេរ ការអភ្ិវឌ្ឍថាម្េល

កំេុងប្តូវបានតប្ម្ង់ទិសកាន់ខតប្រពសើរពឆ្ព ះពៅរកថាម្េលកពកើតព ើងវិញ ថាម្េលសាអ ត និង

រពចចកវិទាការូននរ។ 

៤.         ពយើងប្តូវបានពលើកទឹកចិតតពដ្ឋយការខកលម្អកនងុ ភាេប្រកួតប្រខជង ថ្នវិស័យសំខាន់ៗ

តាម្រយៈកម្មវិធីខេលបានកណំត់ពគ្នលពៅេ៏ប្រពសើរ។ ប្រសិទធផលនងិគុណភាេថ្នផលិតកម្មកសិ-

ចំណីអាហារកំេុងប្តូវបានពធាើឱយប្រពសើរព ើង ការធានាសុវតាិភាេនិងសនតិសុែពសបៀង និងនិរនតរភាេ

ររិសាា ន តាម្រយៈគំនិតផតួចពផតើម្នានាេូចជា ការពធាើសមាហរណកម្មខែែប្ចវាក់តថ្ម្ែខេលអនុពប្គ្នះ

េល់កសកិរខាន តតចូ ស្តសតពីៅតាម្តរំនជ់នរទ និងសហប្គ្នសកសិកម្មខាន តតចូនិងម្ធយម្។ គុណភាេ 

និងសុវតាិភាេសតង់ដ្ឋរប្រករពដ្ឋយសុែេុម្នីយកម្ម ប្េម្នងំលំអានថ្នការពធាើកសិកម្មខេលម្ិនរ៉ាះ

 ល់ររិសាា ន។ ចំនួនពទសចរ និងប្បាកច់ំណូលេ ីវិសយ័ពទសចរណ៍ប្តូវបានពលើកសាួយតាម្រយៈការ

ជំរុញម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគឱយពៅជាពគ្នលពៅពទសចរណ៍ខតម្ួយ យុទធនាការទីផារខេលមានការ
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សប្ម្រសប្ម្ួលលអ និងពធាើឱយប្រពសើរព ើងនូវពហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធពទសចរណ៍ ទនាឹម្នឹងការផែេាផាយអតា

ប្រពយជនត៍ាម្រយៈ ការអភ្ិវឌ្ឍតំរនព់ទសចរណរ៍នាា រ់រនែ ំគពប្មាងពទសចរណគំ៍្នប្ទប្រជាជនប្កីប្ក 

និងការកសាងសម្តាភាេសប្មារ់រុគគលិករពប្ម្ើកនុង វិសយ័ពទសចរណ។៍ អតាប្រពយជន៍ថ្នការពធាើរណដុ ំ

ឧសាហកម្មក៏កំេុងប្តូវបាននញយក តាម្រយៈការអភ្ិវឌ្ឍតំរន់ពសេឋកិចចេិពសសនានា តំរន់

ពសេឋកិចចេិពសសពៅតាម្ប្េំខេន និងចពង្ហក ម្ឧសាហកម្មពផែងៗ។ រណាត ប្រពទសម្ហាអនុតំរន់

ពម្គងគបានចារ់ពផតើម្កចិចសហប្រតិរតតិការកនុងវិស័យេ៏មានសារៈសំខាន់ថ្ន ណិជាកម្មពអ ិចប្តូនិច។ 

ការប្គរ់ប្គងនគរូរនីយកម្មក៏ជាកងាលធ់ំម្ួយផងខេរ ប្សរគ្នន នឹងការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេថ្ន

ទីប្រជុំជនសំខាន់ៗតាម្រពរៀងពសេឋកិចច  និងការឈានម្ុែថ្នម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគនាពេលរចចុរបនន 

កនុងការជំរុញទីប្កុងខេលមានភាេប្រកតួប្រខជង ភាេធន់ និងដសុកភាេ។ 

៥.         ពយើងគសូរញ្ញា ក់េសីារៈសខំាន់ថ្នការកសាងសាម រតីសហគម្ន៍េ៏រឹងមំា ខេលប្តវូបាន ែ្ុះ

រញ្ញច ងំតាម្រយៈកិចចសហប្រតិរតតកិាររវាងរណាត ប្រពទសម្ហាអនតុរំន់ពម្គងគ កនុងការពដ្ឋះប្សាយ 

កងាល់និងរញ្ញា ប្រឈម្រមួ្ ប្េម្នងំការគំ្ន រទំនញិសាធារណៈកនុងតំរន់។ កម្មវិធពីនះកេំុងពធាើការ

ពេើម្បីប្រយុទធប្រឆំ្ងនឹងភាេសឹក រិចរឹលថ្នររិសាា ន នងិការ រភាេសម្បូរខររថ្នជីវចប្ម្ុះររស់អនុ

តំរន់ក៏េចូជាប្រយុទធប្រឆំ្ងនឹងរខប្ម្រប្ម្ួលអាកាសធាត ុហានិភ្យ័ថ្នពប្គ្នះម្ហនតរាយធម្មជាត ិនិង

ររិសាា ន រួម្នំងតាម្រយៈការប្គរ់ប្គងសំំណល់ប្រករពដ្ឋយចីរភាេ និងការពលើកកម្ពស់សុែភាេ

សម្ុប្ទ។ សែុុមាលភាេ និងការអភ្ិវឌ្ឍររស់ប្រជាជាតិបានទទលួនូវអតាប្រពយជន៍េីកម្មវិធីពេើម្បី

ខកលម្អការឃ្ែ ពំម្ើលថ្នជំងឺ្ ែង និងទរ់សាក ត់ការរាលដ្ឋល ជាេិពសស ការ ែ្ងកាត់ប្េំខេនពេើម្បីខកលម្អ

ប្រេ័នធសុែភាេសាធារណៈ ប្គរ់ប្គងការពធាើចំណាកប្សកុការង្ហរប្រករពដ្ឋយសុវតាិភាេ និងមាន   

សណាត រ់ធាន រ់ និងពរៀរចកំម្មវិធីកសាងសម្តាភាេេល់ម្ស្តនតីសាធារណៈ។ 

៦.   ពយើងមានពសចកតីរីករាយចំព ះសម្ិទធផលេុំកភំ្ួននិងជាក់ខសតងថ្នកិចចសហប្រតរិតតិការ 

ម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគ ខេលទទលួបានពដ្ឋយសារការអភ្ិវឌ្ឍនការតភាា រ់ពហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធសខំាន់ៗ

ខេលមាន ផែូវនិងសាព នប្រខវងប្រមាណ ១២.០០០ គី ូខម្៉ាប្ត ផែូវខេកប្រខវងប្រមាណ ៧០០ 

គី ូខម្៉ាប្ត នងិខែែរណាត ញថាម្េលប្រខវងប្រមាណ ៣.០០០ គី ូខម្៉ាប្ត - ចំព ះលទធផលម្ិនខម្ន

រូរវនត េចូជាយនយនតេឹកជញ្ាូន ែ្ងកាត់ប្េំខេនពដ្ឋយពសរី ជាម្ួយនឹងនីតិវិធីសាម្ញ្ា ប្រេ័នធ

សប្ម្រសប្ម្ួលសប្មារ់ការប្តួតេិនិតយ និងប្គរ់ប្គងការ រីករាលដ្ឋលថ្នជំងឺ្ ែង  វិធានការសប្មារ់

ការ រជីវចប្ម្ុះ និងការរណតុ ះរណាត លម្ស្តនតីសាធារណៈឱយមានសម្តាភាេែពស់ជាងម្ុន។ 
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II.  រញ្ញា ប្រឈម្គនែះឹររស់ GMS នងិការគំរាម្កំខហងថ្នជំងឺកូវេី-១៩ 

៧.  ជាម្ួយនឹងកិចចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្គ្នន ររស់ប្រពទសកនងុម្ហាអនតុរំន់ពម្គងគ GMS បាន

ទទួលពជាគជ័យកនុងការប្គរ់ប្គងការរីករាលដ្ឋលថ្នជំងកឺូវេី-១៩។ កម្មវិធគំី្នប្ទខផនកសងគម្កិចចនិង

ធុរកិចចខេលបានពរៀរចពំ ើង បានរង្ហា ញឱយព ើញេសីារៈសខំានក់នុងការខងរកាសាិរភាេពសេឋកិចច និង

ការ រអាយុជីវិតនិងជីវភាេរស់ពៅររស់ប្រជាជន។ ពនះយ៉ា ងណាកដី ក៏េចូជាពៅពលើេិភ្េពលាកខេរ 

ការរាតតាតថ្នជំងកឺូវីេ-១៩បានកាែ យជាការគរំាម្កខំហងម្ួយខេលម្ិនធាែ រ់មានេីម្ុនម្កេល់អនុ-

តំរន់។ ប្រការពនះ សកម្មភាេទរ់សាក ត់ឆ្រ់រហ័ស និងប្រករពដ្ឋយប្រសិទធភាេររស់រណាត ប្រពទស

ពៅម្ហាអនតុំរន់ពម្គងគ បានរារាងំជំងពឺនះេីការរងកជាផលរ៉ាះ ល់ធៃន់ធៃរេលស់ុែភាេសាធារណៈ 

េូចពៅឯតំរន់ពផែងពទៀតថ្នេិភ្េពលាកខេលមានជនរងពប្គ្នះពប្ចើន។ ពនះយ៉ា ងណា អនុតរំន់ ម្ិន

ប្តូវបានរចួផុតេីផលរ៉ាះ ល់ពសេឋកចិចធៃន់ធៃរខេលរងកពដ្ឋយជំងឺរាតតាតពនាះព ើយ ពដ្ឋយសារខែែ

ប្ចវាក់ផគត់ផគងប់្តូវបានរង្ហអ ក់ សម្តាភាេផលិតប្តូវបានងម្ងយ ពហើយតប្ម្ូវការ និងការពប្រើប្បាស់

ធាែ ក់ចុះ។ ពយើងមានការកតកុកតួលយ៉ា ងខាែ ំងចពំ ះការបាតរ់ងអ់ាយុជីវិត នងិការរងទុកខខេលរណាត ល 

ម្កេីជំងរឺាតតាតពនះ ជាេិពសសពលើអនកប្កីប្កនិងជនខេលង្ហយរងពប្គ្នះជាងពគ។ 

៨.       ពយើងសមូ្ពធាើការវាយតថ្ម្ែែពស់ចំព ះការព ែ្ើយតរររស់ប្រពទសនីម្ួយៗចំព ះជំងរឺាតតាត 

ក៏េូចជាការពប្តៀម្លកខណៈជាពប្សចររសរ់ណាដ ប្រពទសម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគកនុងការពប្រើប្បាស់យនតការ 

កិចចសហប្រតរិតតិការខេលមានប្សារ់ពៅពប្កាម្កម្មវិធី GMS ពេើម្បីអនុវតតសកម្មភាេរួម្គ្នន  និងកាត់

រនាយផលរ៉ាះ ល់ រួម្មានសកម្មភាេសហប្រតិរតដិការនន់ពេលពវលាពៅកនុងប្កុម្ការង្ហរ វិស័យ

សុខាភ្ិបាលថ្នម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគ ពេើម្បីេប្ងឹងសម្តាភាេប្រេ័នធសុខាភ្បិាលសប្មារក់ារឃ្ែ ពំម្ើល

ប្រករពដ្ឋយប្រសិទធភាេ ការទរ់សាក តក់ាររីករាលដ្ឋល ការេាបាលនិងការប្គរ់ប្គង និងការរពងកើន

ការយល់េឹងជាសាធារណៈអំេីជំងពឺនះ។ ពយើងកស៏ូម្សាា គម្នច៍ំព ះកិចចសហការព ែ្ើយតរយ៉ា ង

ឆ្រ់រហ័សពៅកនុងវិស័យខេលរងផលរ៉ាះ ល់ខាែ ំងរផំុតេូចជាពទសចរណ៍ កសិកម្ម េឹកជញ្ាូន និង

 ណិជាកម្ម ែ្ងកាត់ប្េំខេន ប្េម្នំង វិស័យររិសាា ន ពដ្ឋយម្ិនប្តឹម្ខតកាត់រនាយផលរ៉ាះ ល់ម្ក

ពលើសកម្មភាេថ្នវិស័យនងំពនះពទ រ៉ាុខនតខងម្នងំធានាថាការសាដ រព ើងវិញពនះម្ិនប្តឹម្មានរយៈ

ពេលឆ្រ់រ៉ាពុណាណ ះពទ រ៉ាុខនតគឺអនុពលាម្តាម្ពគ្នលរំណងខវងឆ្ៃ យ និងទលូទំូលាយេូចជាចីរភាេ 

និងររយិរនន។ 
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៩.       ពយើងទទលួសាគ ល់ថាសកលភាវូរនយីកម្មបាននំាម្កនូវកាលានុវតតភាេងមីសប្មារ់ការអភ្ិវឌ្ឍ

េល់េិភ្េពលាកនិងម្ហាអនុតំរនព់ម្គងគ ពហើយពសេឋកិចចឌ្ីជីងលនិងនវានវុតតន៍ថ្នរពចចក វិទា បាន

កាែ យជាកតាត ជំរុញងមីសប្មារ់កំពណើននាពេលអនាគត។ ពនះជាយ៉ា ងណា អនុតំរន់ក៏ប្តូវបានគរំាម្

កំខហងពដ្ឋយនិនាន ការសកលសខំាន់ៗ ជាអាទិ៍ ការពកើនព ើងថ្នគនំិតគំ្ន រនយិម្ខេលពធាើឱយកំពណើន

ពសេឋកចិចសកលមានសភាេពែាយ កិចចការម្ិននន់រញ្ចរ់ថ្នការលរុរំបាត់ភាេប្កីប្កនិង  វិសម្ភាេ 

រញ្ញា ប្រឈម្ថ្នររិសាា ន និងអាកាសធាតុ និងហានិភ្័យជារនតរនាា រ់ថ្នពប្គ្នះធម្មជាតិ  គមាែ ត

សម្តាភាេឌ្ជីីងលកាន់ខតធំរនាា រ់េីមានរខប្ម្រប្ម្លួរពចចកវិទា និងឌី្ជីងលូរនីយកម្មយ៉ា ងឆ្រ់

រហ័ស ការវិវតតថ្នប្រជាសាស្តសត និងវតតមានថ្នសងគម្ខេលមានប្រជាជនវ័យចំណាស់ពប្ចើនពៅកនុង

រណាត ប្រពទសសមាជិក GMS និងភាេតានតឹងខេលពកើតពចញេីនគរូរនីយកម្មឆ្ររ់ហ័ស។ 

III.       ទសិពៅអនាគត 

១០.         ពដ្ឋយយល់េងឹថា ទសវតែរ៍ងមីពនះបាននំាម្កនូវននិាន ការងមីៗ ការគរំាម្កំខហងកាន់ខតខាែ ំង ក៏

េូចជាកាលានុវតតភាេងមីៗ ពយើងគំ្នប្ទពេញទំហឹងចំព ះតប្ម្ូវការខផនទីរង្ហា ញផែូវងមីសប្មារអ់នាគត។ 

េូពចនះ ពយើងផតល់ការអនម័ុ្តប្ករែ័ណឌ យុទធសាស្តសតម្ហាអនតំុរនព់ម្គងគឆ្ន ំ២០៣០ ឬ GMS ២០៣០។ 

ពយើងមានទំនកុចិតតថា GMS២០៣០ ជាម្ួយនឹងការរង្ហា ញយ៉ា ងចាស់នូវរញ្ញា ប្រឈម្នងិកាលានវុតត

ភាេនាពេលខាងម្ុែ អាទភិាេសំខាន់ៗខេលបានកំណត់ពេើម្បីពដ្ឋះប្សាយនិងនញយកអតាប្រពយជន៍

េីសសរសដម្ភថ្នការតភាា រ ់ ភាេប្រកតួប្រខជង និងភាេជាសហគម្ន៍ពឆ្ព ះពៅរកពរសកកម្មងមីម្ួយពដ្ឋយ

ពដត តការយកចិតតទុកដ្ឋក់កាន់ខតខាែ ំងព ើងពៅពលើនិរនតរភាេរ រសិាា ននិងភាេធន់ ការពធាើសមាហរណកម្ម

ថ្ផាកនុងនិងខាងពប្ៅ និងររយិរនន នឹងធានាបាននវូភាេសំខាន់និងការព ែ្ើយតរររស់កម្មវិធី GMS កនុង

ទសវតែរ៍ពនះ ប្េម្នងំសពប្ម្ចបានចកខុវិស័យ GMS ងមីថ្នអនតំុរនខ់េលប្រករពដ្ឋយសមាហរណកម្ម 

 វរុិលភាេ ចរីភាេ នងិររយិរននកានខ់តប្រពសើរ។ 

១១.    ពយើងពរតជាា សពប្ម្ចឱយបានតាម្ពគ្នលរំណងររស ់ GMS ២០៣០ កនុងការជំរុញអភ្ិប្កម្

ប្រករពដ្ឋយនវានុវតតន៍សប្មារ់អនតរ វិស័យគនែឹះ រួម្មាន៖ ការចាម្យករេិវតតន៍ឌ្ីជីងលពេើម្បីខប្រ

កាែ យ វិស័យសំខាន់ៗថ្នពសេឋកិចចពឆ្ព ះពៅរកប្រសិទធផលនិងររយិរននកាន់ខតធំជាងម្ុន អភ្ិប្កម្នគររូ-

នីយកម្មកាន់ខតប្រពសើរខផអកពលើរណាត ញរមួ្ថ្នរពរៀងពសេឋកិចច តរំន់ប្េំខេនខេលមានថាម្វន័ត និងរណតុ ំ

ទីប្កុងថ្វឆ្ែ ត និងមានភាេប្រកួតប្រខជង ខេលមានទនំាក់ទំនងេ៏ប្រពសើរជាម្ួយតំរន់ជនរទ ជំរុញអនតរ

តភាា រ់ថាម្េល និងកិចចសហប្រតិរតតកិារ និងគំ្នប្ទេលក់ាររពងកើតទីផារថាម្េលប្រករពដ្ឋយភាេ



ទំព័រទី 8 

 

ប្រកួតប្រខជងកនុងរយៈពេលខវង ពធាើឱយកាន់ខតសុីជពប្ៅនូវកិចចសនានាពគ្នលនពយបាយ និងរទរបញ្ាតតិ 

គំ្នប្ទេំពណាះប្សាយពដ្ឋយខផអកពលើេុទធ ិនងិការកសាងសម្តាភាេ ប្កពសារយកេំពណាះប្សាយវិស័យ

ឯកជន ពេើម្បីពធាើអានុភាវូរនីយកម្មជំនាញនិងហិរញ្ារបនន ការទទួលសាគ ល់នូវសារៈសំខាន់ថ្នតួនាទី

និងការែិតែំប្រឹងខប្រងររស់ស្តសតីពេើម្បីទទួលបានសម្ភាេពយនឌ្័រកាន់ខតពប្ចើនកនុងការអភ្ិវឌ្ឍ ជំរុញ

កម្ម វិធី GMS ឱយកាែ យជាថាន លពរើកចហំនិងសហការយ៉ា ងជិតសនិទធ និងពធាើសហកម្មនិងការរំពេញឱយគ្នន

ពៅវិញពៅម្កជាម្ួយនឹងគំនិតផតួចពផតើម្ថ្នកិចចសហប្រតិរតតកិារនងិសមាហរណកម្មកនុងតរំន់េថ្ទពទៀត 

រួម្មានសមាគម្ប្រជាជាតអិាសុីអាពគនយ៍ គំនិតផតួចពផតើម្ខែែប្កវាត់និងផែូវ កិចចសហប្រតិរតតកិារពម្គងគ-

ឡានឆ្ង យុទធសាស្តសតកិចចសហប្រតិរតតិការពសេឋកិចចអាពយ៉ាយ៉ា វា៉ាឌ្ី-ពៅប្ដយ៉ា -ពម្គងគ និងប្ករែ័ណឌ

កិចចសហប្រតិរតតិការកនុងតរំន់នានា និងរពងកើតប្ករែណ័ឌ ប្តួតេិនិតយលទធផល។ 

១២.    ពយើងកគំ៏្នប្ទេលក់ារពដត តពលើ GMS ២០៣០ ពេើម្បីចាម្យកកាលានវុតតភាេពៅកនុងពសេឋកចិច

សកលខេលមានអនតរតភាា រ់ និងពលើកសាួយររិសាា នធុរកិចចខេលពរើកចំហ យុតតិធម្៌ និងម្ិនពរីសពអើង 

ខេលគំ្នប្ទពដ្ឋយពសេឋកិចចឌ្ីជីងលនិងនវានុវតតន៍។ ពយើងនឹងេប្ងឹងពហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធឌ្ីជីងល េពនែឿន

រខប្ម្រប្ម្លួឌ្ីជីងល ជំរញុការពប្រើប្បាស់រពចចកវិទា និងរប្ងួញគមាែ តឌ្ីជីងល។  

១៣.   ពដ្ឋយទទួលសាគ ល់នូវផលរ៉ាះ ល់ខេលរនតអូសរនាែ យយូរពទៀត ពដ្ឋយសារការរាតតាតថ្នជំងឺ

កូវីេ-១៩ នងិតប្ម្វូការេពនែឿនេំពណើរការសាដ រព ើងវិញ ពយើងក៏សមូ្សាា គម្ន៍ ផតល់ការអនម័ុ្តនវូការព ែ្ើយ

តរនងឹកូវេី-១៩ នងិខផនការសាដ រព ើងវញិ ឆ្ន ំ ២០២១-២០២៣ ខេលនឹងរំពេញរខនាម្េលប់្ករែ័ណឌ

យុទធសាស្តសត GMS ២០៣០ ពដ្ឋយពដត តកិចចែិតែំប្រងឹខប្រងសហការនងំកនុងរយៈពេលែែ ីនិងម្ធយម្ពេើម្បី

ទរ់សាក ត់ជំងរឺាតតាត និងជំរុញការសាដ រពសេឋកិចចព ើងវិញ។ ពយើងគំ្នប្ទសសរសតម្ភនងំឡាយថ្នអភ្ិប្កម្ 

“សុែភាេខតមួ្យ” ពេើម្បីពដ្ឋះប្សាយរញ្ញា សុែភាេម្នុសែនិងសតា េំណំានិងអាហារមានសុែភាេលអ និង

ទីប្កុងដសុកភាេ។ ពយើងនឹងេប្ងឹងកចិចសហប្រតរិតតកិារពលើវា៉ាកស់ាងំកូវេី-១៩  ពេើម្បីធានាឱយមានការ

ចាក់វា៉ាក់សាងំខេលម្នុសែប្គរ់គ្នន អាចចាក់បាន មានតំថ្លសម្រម្យ មានសម្ធម្៌មានប្រសិទធភាេ និង

មានសុវតាិភាេសប្មារ់ប្រជាជនពៅកនុងអនុតំរន់។ ពយើងក៏នឹងចាត់វិធានការពេើម្បីរកាសាិរភាេខែែប្ចវាក់

ផគត់ផគង់តំរន់និងសកលពេើម្បីធានានវូរហំូរពដ្ឋយពសរីថ្នទំនិញ នងិពសវាចំាបាច់ ពដ្ឋះប្សាយតប្ម្ូវការ

ររស់ជនង្ហយរងពប្គ្នះនិងជនប្កីប្ក ក៏េចូជាការប្គរ់ប្គងនិងការចលត័កមាែ ំងេលកម្មការង្ហរខេល

មានសុវតាិភាេ និងសណាត រ់ធាន រ់ រកាការពរើកចំហប្េំខេននិងេពនែឿនការសាត រពសេឋកិចចពដ្ឋយពដត ត

សំខាន់ពលើ ណិជាកម្មនិងកិចចសប្ម្ួល ណិជាកម្ម  វិនិពយគ ពទសចរណ៍ និងកសិកម្ម ទនាមឹ្នឹងការកាត់

រនាយហានិភ្យ័ខផនកសុែភាេ។ 
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១៤.   ពដ្ឋយពឈាងយល់េីតប្ម្វូការសប្មារក់ារអនុវតតប្រករពដ្ឋយប្រសិទធភាេថ្ន GMS ២០៣០ 

ពយើងផតល់អាណតតិការង្ហរជូនរេឋម្ស្តនតី និងឧតដម្ម្ស្តនត ី ពេើម្បពីរៀរចគំពប្មាងជាក់ខសតង និងអាចអនុវតតបាន 

សប្មារគំ់្នប្ទេលអ់ាទិភាេប្រតិរតតកិារនងិប្ករែ័ណឌ យុទធសាស្តសត GMS ២០៣០ និងកម្មវិធីេុទធ ិររស ់

GMS ខេលនឹងជំរុញនិងតប្ម្ង់ទិសកិចចសនានាពគ្នលនពយបាយនិងសកម្មភាេជាក់លាក់ពឆ្ព ះពៅរកការ

សពប្ម្ចបាននូវចកខុវិស័យម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគ។ 

១៥.   ពយើងទទលួសាគ ល់ថាសកលភាវរូនីយកម្មពសេឋកចិចនំាម្កនូវផលប្រពយជន៍យ៉ា ងសខំាន់េល់

ប្រពទសសមាជិកម្ហាអនតុំរន់ពម្គងគ និងអនុតំរន់ររស់ពយើង ពហើយពរតជាា ពប្រើប្បាសផ់លវិជាមានថ្ន

សកលភាវូរនីយកម្មពសេឋកិចចពនះ ក៏េចូជាេប្ងឹង និងពធាើឱយកាន់ខតពរើកចំហ ររិយរនន តុលយភាេ និង

ចីរភាេ ប្េម្នំងធានាឱយបាននូវផលប្រពយជន៍េល់នងំអសគ់្នន ។ ជាលទធផលពនះ ពយើងគំ្នប្ទប្រេ័នធ

 ណិជាកម្មេហុភាគីជាម្ួយអងគការ ណិជាកម្មេិភ្េពលាកខេលជាសនូល និងប្រឆំ្ងនឹងគំនិតគំ្ន រ

និយម្។ ទនាមឹ្នឹងពនះ ពយើងប្បាថាន ជំរុញកិចចសហប្រតរិតតិការនិងសមាហរណកម្មតំរន់ ក៏េចូជា ការផតល់

កិចចសប្ម្ួល និងការពធាើពសរីភាវូរនីយកម្ម ណិជាកម្មនិងវិនិពយគ។ ជាម្ួយគ្នន ពនះខេរ ពយើងពលើកទកឹ

ចិតតឱយរណាត ប្រពទសសមាជិកម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគ េពនែឿននីតិវិធីផតល់សចាច រ័នកនងុប្សុក ពេើម្បីសប្ម្ួល

េលក់ារចលូជាធរមានថ្នកិចចប្េម្ពប្េៀងភាេជាថ្េគូពសេឋកិចចប្គរប់្ជុងពប្ជាយកនុងតំរន់ឱយបានឆ្រ់។ 

១៦.    ពយើងសមូ្រញ្ញា ក់សាជាងមនីូវការពរតជាា ចតិតររស់ពយើងកនុងការពធាើឱយកាន់ខតសុីជពប្ៅថ្នកចិចសហ-

ប្រតិរតតិការពលើការតភាា រ់ពដ្ឋយខផអកពលើពគ្នលការណ៍ថ្នការេិពប្គ្នះពយរល់សុីជពប្ៅ ការចូលរួម្

 វិភាគនននិងផលប្រពយជន៍រួម្។ ពយើងជំរុញរខនាម្នវូរណាត ញរពរៀងពសេឋកចិច ខកលម្អពហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធ

ប្េំខេន GMS និងកិចចសហប្រតិរតតកិារ ែ្ងកាត់ប្េំខេន អភ្វិឌ្ឍន៍កំេង់ខផ អាកាសយនដ្ឋឋ ននិងការេឹក

ជញ្ាូនតាម្េងទពនែ និងរពងកើនសមាហរណកម្មពៅកនុងខែែប្ចវាក់តថ្ម្ែកនុងតរំន់ពប្ៅេីកនុងម្ហាអនុតរំន់

ពម្គងគ។ ពយើងក៏ពរតជាា ចាត់វធិានការជាក់ខសតងពេើម្បីេប្ងឹងរខនាម្ពទៀតនវូពវទកិារពរៀងពសេឋកិចច GMS 

និងពវទកិាអភ្ិបាល GMS និងរកានូវការពធាើជាមាច ស់ផាះប្រចំាឆ្ន ំថ្នពវទកិានងំេីរ។ 

១៧.   ពយើងសមូ្រញ្ញា ក់សាជាងមនីូវការពរតជាា ចតិតចំព ះការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេ និងររយិរនន

ពៅកនុងម្ហាអនុតំរន់ពម្គងគ តាម្រយៈការអនុវតតពេញពលញនូវរពរៀរវារៈអងគការសហប្រជាជាតិ ឆ្ន ំ 

២០៣០ សប្មារ់ការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយចីរភាេ និងកិចចប្េម្ពប្េៀងទីប្កងុបា៉ា រសីសដីេីការខប្រប្រួល

អាកាសធាតុកនងុកិចចរនតសាះខសាងរកការអភ្ិវឌ្ឍប្រករពដ្ឋយសម្ធម្៌ ពរើកចំហ ប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ នវានុវតតន ៍

និងររយិរនន ប្េម្នងំសពប្ម្ចបាននវូតលុយភាេពលើប្ជុងនងំរីគឺ ការអភ្ិវឌ្ឍពសេឋកចិច សងគម្ និងររិសាា ន។ 
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ពយើងនឹងសហការរខនាម្ពទៀតពលើការកាតរ់នាយភាេប្កីប្កពេើម្បពីលើកកម្ពស់សុែុមាលភាេសប្មារ់ប្រជាជន 

នងំអស់។ ពយើងពរតជាា េប្ងឹងកិចចសហប្រតិរតតកិារររស់ពយើងកនុងការពប្រើប្បាស់ ប្រករពដ្ឋយចីរភាេនិង

ការប្គរ់ប្គងធនធានធម្មជាតិប្រករពដ្ឋយសមាហរណកម្ម រួម្នងំ េី ធនធានទឹក និងថ្ប្េពឈើ តាម្រយៈ

កិចចសហប្រតិរតតិការ ែ្ងខេន និងកិចចែិតែំប្រឹងខប្រងរួម្គ្នន ពេើម្បីសពប្ម្ចបាននូវសនតិសុែពសបៀង ទឹក និង

ថាម្េលររស់អនុតំរន់។ 

១៨.   ពយើងទទលួសាគ លក់ាលានុវតតភាេខេលពកើតពចញេីគំនិតផតួចពផតើម្សកលនិងតំរន់ ក់េ័នធ។ 

ពយើងនឹងជំរុញខងម្ពទៀតនូវការពធាើសមាហរណកម្ម និងការរំពេញឱយគ្នន ពៅវិញពៅម្ករវាងកម្មវិធី GMS 

និងគំនិតផតួចពផតើម្ខែែប្កវាត់និងផែូវ និងកិចចសហប្រតិរតតិការឡានឆ្ង-ពម្គងគ ក៏េចូជាគំនិតផតួចពផតើម្កិចច

សហប្រតិរតតិការកនុងតំរនន់ិងសកលេថ្ទពទៀត ពេើម្បផីតល់ជាកមាែ ំងចលករងមីេលក់ារអភ្ិវឌ្ឍកនងុនិងពប្ៅ

អនុតំរន់។ 

១៩.   ពយើងទទួលសាគ ល់និងពកាតសរពសើរយ៉ា ងខាែ ំងចំព ះការគំ្នប្ទខផនកហិរញ្ាវតានុិងេុទធ ិេីថ្េគូ

អភ្ិវឌ្ឍន៍ពទាភាគីនិងេហុភាគី រួម្នងំធនាគ្នរអភ្វិឌ្ឍន៍អាសុីខេលគំ្នប្ទកម្មវិធីពនះ ទនាឹម្នឹងការជំរុញឱយ

ថ្េគូនងំអសេ់ប្ងឹងការគំ្នប្ទរខនាម្ពទៀតេល ់GMS។ ពយើងសូម្ខងែងអំណរគុណយ៉ា ងប្ជាលពប្ៅចំព ះ

ប្េះរាជាណាចប្កកម្ពុជាខេលបានពធាើជាមាច ស់ផាះថ្នកចិចប្រជុំកំេូលម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគពលើកទី៧ ពនះ។  

២០.   ពយើងឯកភាេជរួគ្នន ម្តងពទៀតពៅកនុងកចិចប្រជុំកំេូលម្ហាអនុតរំន់ពម្គងគពលើកទី៨ ខេលនឹង

ប្តូវប្បារេធពធាើព ើងពៅសាធារណរេឋប្រជាមានិតចិនពៅឆ្ន ំ ២០២៤។  

អនុម្័តតាម្ប្រេ័នធវីពេអូ ពៅរាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា ពៅថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២១ 

 


