
សុន្ទរកថារបស់សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន កនុងកិចចប្បជុុំកុំពូលពិម្សសអាស៊ា ន្-ចិន្ ម្ ើតបើរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរ ើយម៍្លើកទើ ៣០, ម្ៅថ្ងៃទើ ២២ ខខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២១               ទុំព័រទើ 1   

 
ែ៊ុនទរកថា 

របែែ់ម្តេចអគ្គតហាម្ែនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋតន្តនេី ននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ 
សលែងកន៊ុងកិចចព្បជ៊ុុំកុំរលូរិម្ែែអាស ន-ចនិ 

ម្ដ្ើតបរី ុំលកឹខួបអន៊ុែាវរយីម៍្លើកទី ៣០ ននទុំនាក់ទុំនងនដ្គ្ូែនទនា 
សលែងរីរាជធានីភ្នុំម្រញ, តាតព្បរ័នធវីម្ដ្អូ, 

នលៃទី ២២  សខ វិចឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២១  
 

− ព្រះម្ៅែ ៊ុលតង់ ហាជ ីហាសណាល ់ប ៊ុលគ្ីយ៉ា  (Sultan Haji Hassanal Bolkiah), 
ព្បធានអងគព្បជ៊ុុំ; 

− ឯកឧតេត ែ៊ុ ីជនីរីង (Xi Jinping) ព្បធានាធិបតីននសធារណរដ្ឋព្បោមានិតចិន;  
− ឯកឧតេតថាន ក់ដ្កឹនាុំ ននបណាា ព្បម្ទែអាស ន; 
− ឯកឧតេត, ម្ោកជុំទាវ, ម្ោក, ម្ោកព្ែ ី! 

ថ្ងៃម្ន្េះ, ខុ្ុំពិេោមាន្ម្សចកេើម្សតន្សស ខ លបាន្ចូលរតួកនុងកិចចប្បជុុំកុំពូលពិម្សសអាស៊ា ន្-ចិន្ 
ម្ ើតបើរ ុំលឹកខបួអនុ្សាវរ ើយម៍្លើកទើ ៣០ ថ្ន្ទុំនាក់ទុំន្ងថ្ គូសន្ទនា និ្ងសូតសា គតន៍្យ៉ា ងកក់ម្ដៅ  ចុំម្ េះ
វេេមាន្របស់ ឯកឧតេត ែ៊ុ ីជីនរីង ប្បធានាធិបេើថ្ន្សធារណរ ឋប្បោមានិ្េចិន្ ។ 

កនុងរយៈម្ពលបើទសវេសរក៍ន្លងតកម្ន្េះ, អាស៊ា ន្-ចិន្ បាន្បម្ងកើេទុំនាក់ទុំន្ង ៏សអិេរតួេ ប្បកបម្ោយ
សតគគើភាព និ្ងខលលផ្កក  ខ លលេល់ប្បម្យជន៍្ឱ្យគ្នន ម្ៅវញិម្ៅតក និ្ងចូលរតួចុំខណកយ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងការនាុំ
តកនូ្វសន្េភិាព, សថិរភាព, សន្េិសុខ, វបុិលភាព និ្ងការអភិវឌ្ឍសងគត-ម្ស ឋកិចច ប្បកបម្ោយចើរភាព និ្ងបរយិប័ន្ន 
ម្ៅកនុងេុំបន់្ទុំងពើរ ។ ប្សបម្ពលខ លចិន្បាន្កាល យោប្បម្ទសតហាអុំណាចឈាន្តុខតួយ និ្ងមាន្េួនាទើ
កាន់្ខេសុំខាន់្ និ្ងម្ប្ចើន្ម្ ើង, ទុំងកនុងេុំបន់្ និ្ងសកលម្ោក, ម្ ើយអាស៊ា ន្ក៏បាន្បុំម្ពញេួនាទើកាន់្ខេទូលុំ-
ទូោយ, ទុំនាក់ទុំន្ងអាស៊ា ន្-ចិន្ នឹ្ងកាល យោទុំនាក់ទុំន្ងតួយ ខ លកាន់្ខេសុំខាន់្ និ្ងចុំបាច់ និ្ងខ លមាន្
អេថន័្យធុំម្ធង និ្ងប្បកបម្ោយខលលផ្កក  សប្មាប់េុំបន់្ទុំងពើរ ក៏ ូចោសប្មាប់សកលម្ោកទុំងតូល, ោពិម្សស 
ម្ៅកនុងបរកិារណ៍ថ្ន្ការសេ រ និ្ងជុំរុញកុំម្ណើ ន្សងគត-ម្ស ឋកិចចម្ ើងវញិ កនុងបរបិទថ្ន្ជុំងឺកូវ ើ -១៩ ។ 

កនុងឱ្កាសម្ន្េះ, កនុងសា រេើថ្ន្ការពប្ងឹងបខន្ថតនូ្វទុំនាក់ទុំន្ងអាស៊ា ន្-ចិន្ ឱ្យកាន់្ខេប្បម្សើរម្ ើង, ខុ្ុំ
សូតចូលរតួខចករ ុំខលកនូ្វអនុ្សសន្៍តួយចុំនួ្ន្  ូចខាងម្ប្កាត៖ 
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ទើ១. ោតួយនឹ្ងការប្គប់ប្គងការឆ្លងរាលោលថ្ន្ជុំងឺកូវ ើ -១៩ បាន្លអប្បម្សើរ, កតពុោសូតអបអរសទរ 
ចុំម្ េះប្បម្ទសចិន្ ខ លបាន្សៅ រ និ្ងជុំរុញកុំម្ណើ ន្សងគត-ម្ស ឋកិចចម្ ើងវញិឆ្ប់រ ័ស ោតួយនឹ្ងកុំម្ណើ ន្
ប្បមាណ ៩,៨% កនុងរយៈម្ពលប្េឹតខេ ៩ ខខ ុំបូង កនុងឆ្ន ុំ ២០២១ ម្ន្េះ ។ កតពុោក៏សូតអរគុណ និ្ងវាយេថ្តល
ខពស់ចុំម្ េះចិន្ ខ លបាន្ចូលរតួយ៉ា ងសកតាកនុងការប្បយុទធនឹ្ងជុំងឺកូវ ើ -១៩ និ្ង ការសេ រ និ្ងជុំរុញកុំម្ណើ ន្
សងគត-ម្ស ឋកិចចម្ ើងវញិ ម្ៅកតពុោ ក៏ ូចោម្ៅកនុងេុំបន់្ និ្ងសកលម្ោក ។ កតពុោសូតម្លើកទឹកចិេេឱ្យចិន្ 
បន្េលេល់ជុំនួ្យ ល់អាស៊ា ន្, ោពិម្សស លេល់ការគ្នុំប្ទចុំម្ េះ ប្កបខណឌ សេ រម្ ើងវញិប្គប់ប្ជុងម្ប្ោយរបស់ 
អាស៊ា ន្ និ្ងគុំនិ្េលេួចម្លេើតនានា កនុងការម្ឆ្លើយេបនឹ្ងជុំងឺកូវ ើ -១៩ ។ កនុងម្ពលចុំម្ េះតុខ, កតពុោសូតម្លើក
ទឹកចិេេឱ្យចិន្ម្បើកការម្ធាើ ុំម្ណើ រម្ចញ-ចូលប្បម្ទស រវាងេុំបន់្ទុំងពើរអាស៊ា ន្-ចិន្ ម្ ើងវញិ សុំម្ៅពប្ងឹង និ្ង
ម្លើកសទួយនូ្វវសិ័យម្ទសចរណ៍, ម្សវាកតា ឹកជញ្ជូ ន្តាតលលូវអាកាស, សកតាភាពធុរកិចច,  ណិជជកតា និ្ងការ-  
វនិិ្ម្យគ ។ 

ទើ២. ោទិសម្ៅអនាគេ,  កតពុោសូតម្លើកទឹកចិេេឱ្យអាស៊ា ន្-ចិន្ បន្េពប្ងឹងការេភាជ ប់កនុងេុំបន់្ 
ប្សបតាតសា រេើថ្ន្ម្សចកេើខងលងការណ៍រតួអាស៊ា ន្-ចិន្ សេើពើការរតួលសុំខលន្ការម្តេភាជ ប់អាស៊ា ន្ឆ្ន ុំ ២០២៥ 
(MPAC 2025) និ្ងគុំនិ្េលៅួចម្លៅើតខខសប្កវាេ់ និ្ង លលូវ (BRI) ម្ ើតបើបម្ងកើន្ប្បសិទធភាពរ ុំ ូរទុំនិ្ញ, ម្សវាកតា 
និ្ងចលនាប្បោជន្ ។ ោតួយគ្នន ម្ន្េះ, បខន្ថតម្លើកិចចប្ពតម្ប្ពៀង ណិជជកតាម្សរ ើអាស៊ា ន្-ចិន្, ការទញ
ប្បម្យជន៍្ោអេិបរមិាពើកិចចប្ពតម្ប្ពៀង សេើពើភាពោថ្ គូម្ស ឋកិចចប្គប់ប្ជុងម្ប្ោយកនុងេុំបន់្ (RCEP) គួរប្េូវ
បាន្ជុំរុញ និ្ងយកចេិេទុកោក់បខន្ថត ខ លការណ៍ម្ន្េះនឹ្ងពប្ងឹងតូលោឋ ន្ប្គឹេះថ្ន្កុំម្ណើ ន្ម្ស ឋកិចចសប្មាប់    
រយៈម្ពលខវង ប្ពតទុំងនឹ្ងនាុំតកនូ្វវបុិលភាពម្ៅវញិម្ៅតក ប្សបតាតចកខុវសិ័យថ្ន្ភាពោថ្ គូយុទធសស្តសេ
អាស៊ា ន្-ចិន្ ឆ្ន ុំ ២០៣០ ។   

ទើ៣. កតពុោសូតគ្នុំប្ទចុំម្ េះការម្លើកកតពស់ទុំនាក់ទុំន្ងម្ៅោថ្ គូយុទធសស្តសេប្គប់ប្ជងុម្ប្ោយ  និ្ង 
ការអនុ្ត័េម្សចកៅើខងលងការណ៍រតួសៅើពើកិចចប្បជុុំកុំពូលអាស៊ា ន្-ចិន្ ម្ ើតបើរ ុំលឹកខបួអនុ្សាវរ ើយម៍្លើកទើ ៣០ ថ្ន្
ទុំនាក់ទុំន្ងថ្ គូសន្ទនាអាស៊ា ន្-ចិន្ ។ កតពុោក៏សូតសា គតន៍្លងខ រនូ្វគុំនិ្េលេួចម្លេើតការអភិវឌ្ឍសកលរបស ់
ឯកឧេេតប្បធានាធិបេើ សុើ ជើន្ពើង ខ លនឹ្ងកាល យោកមាល ុំងគ្នុំប្ទ ៏សុំខាន់្សប្មាប់បណាេ ប្បម្ទសកុំពុងអភិវឌ្ឍ 
ម្ៅកនុងការសេ រសងគត-ម្ស ឋកិចចម្ ើងវញិ ម្ប្កាយវបិេេិជុំងឺកូវ ើ -១៩ និ្ង កនុងការម្លើកសទួយសិទធិតនុ្សស តាត-    
រយៈការអភិវឌ្ឍប្បកបម្ោយចើរភាព និ្ងការកាេ់បន្ថយភាពប្កើប្ក ។ កនុងន័្យម្ន្េះ, កតពុោសងឃតឹថា គុំនិ្េលេួច-
ម្លេើតខាងម្លើ នឹ្ងបុំម្ពញបខន្ថត និ្ងគ្នុំប្ទ ល់ភាពោថ្ គូយុទធសស្តសេប្គប់ប្ជុងម្ប្ោយរបស់អាស៊ា ន្-ចិន្ ឱ្យ
កាន់្ខេមាន្អេថន័្យខលឹតសរ ខលអកម្លើកិចចស ប្បេិបេេិការោក់ខសេងខ លលេល់ប្បម្យជន៍្ម្ៅវញិម្ៅតក ។ 

ទើ៤. អាស៊ា ន្-ចិន្ គបបើបន្េប្បកាន់្យកប្បព័ន្ធព ុភាគើនិ្យត ម្ ើតបើជុំរុញកិចចស ប្បេិបេេិការម្លើ
ប្គប់វសិ័យ និ្ងម្ ើតបើម្ោេះប្សយនូ្វរាល់បញ្ហា ប្បឈតរតួ កនុងេុំបន់្ និ្ងសកលម្ោក ម្ោយសន្េិវធិើ និ្ងឈរ
ម្លើសា រេើថ្ន្ការទុកចិេេម្ៅវញិម្ៅតក និ្ងការម្ជឿោក់ សុំម្ៅរកាបាន្នូ្វសន្េិភាព, សថិរភាព និ្ង កិចចស -
ប្បេិបេិេការលអប្បម្សើរ និ្ងប្បកបម្ោយខលលផ្កក  ម្ៅកនុងេុំបន់្ ។ កនុងសា រេើម្ន្េះ, កតពុោសូតគ្នុំប្ទគុំនិ្េលៅួចម្លៅើត
ប្បារពធខួប ២០ ឆ្ន ុំ ថ្ន្ការចុេះ េថម្លខាម្លើ ម្សចកេើខងលងការណ៍ សេើពើការប្បេិបេេរិបស់បណាៅ ភាគើ ម្ៅសតុប្ទ
ចិន្ខាងេបូង កនុងឆ្ន ុំ ២០២២ ខាងតុខម្ន្េះ ។ កតពុោក៏សូតវាយេថ្តលខពស់ ម្លើវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្ការចរចម្ឆ្ព េះម្ៅរក
ការបញ្ច ប់ ប្កតប្បេិបេេិម្ៅសតុប្ទចិន្ខាងេបូង  ខ លប្បកបម្ោយខលឹតសរម្ពញម្លញ និ្ងប្បសិទធភាពខពស់ ។  



សុន្ទរកថារបស់សម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន កនុងកិចចប្បជុុំកុំពូលពិម្សសអាស៊ា ន្-ចិន្ ម្ ើតបើរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរ ើយម៍្លើកទើ ៣០, ម្ៅថ្ងៃទើ ២២ ខខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២១               ទុំព័រទើ 3   

ោទើបញ្ច ប់, កតពុោសូតអបអរសទរចុំម្ េះប្បោជន្ និ្ងរោឋ ភិបាលចិន្ ខ លសម្ប្តចបាន្នូ្វ 
ម្គ្នលម្ៅ ១០០ ឆ្ន ុំ ទើ១ កនុងការកសងសងគតោេិតួយមាន្វបុិលភាពកប្តិេតធយត និ្ងសូតជូន្ពរចិន្ ឱ្យ 
សម្ប្តចបាន្នូ្វម្គ្នលម្ៅ ១០០ ឆ្ន ុំ ទើ២ តាតខលន្ការម្ៅឆ្ន ុំ ២០៤៩ ។ 

ែតូអរគ្៊ុណ ! 


