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លេធផលននរិចចព្បជុុំទលើរេី ១៤  ននគណៈរម្មការចព្ម្រះសព្មាប់ 
រិចចសហព្បតិបតតិការទេេភាគី (JCBC) 
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែកកកដា ឆ្ន  ំ២០២២ 

តបតាមការអព ជ្ ីញរបស់ ឯកឧតតម ប្រាក់ សុែុន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីការបរពទស    
និងសហប្របតិបតតិការអនតរជាតិ ថ្នប្រេះរាជាណាចប្រកកមពុជា ឯកឧតតម សាព ីមថ្ស គំុម៉ា សីុត 
ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីការបរពទស ថ្នសាធារណរដ្ឋប្របជាធិបពតយយប្របជាមនិតឡាវ ានដឹ្កនា ំ
គណៈប្របតិភូ្អព ជ្ ីញចូ រមួ និងពធវីជាសហប្របធានថ្នកិចចប្របជំុព ីកទី១៤ ថ្នគណៈកមមការចប្រមរះ
សប្រមប់កិចចសហប្របតិបតតិការពទវភាគី (JCBC) ពៅថ្ងៃទី០៧ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ ពៅរាជធានី  
ភ្នំពេញ ប្រេះរាជាណាចប្រកកមពុជា។ 

 

 មុនពេ កិចចប្របជំុ ឯកឧតតម សាព ីមថ្ស គំុម៉ា សុីត ានចូ ជបួសខមតងការគរួសមជាមួយ 
សពមតចអគគមហាពសនាបតីពតពជា ហ ុន ខសន នាយករដ្ឋមន្តនតី ថ្នប្រេះរាជាណាចប្រកកមពុជា។ ឯកឧតតម 
ានសខមតងនូវការអបអរសាទរចំព ះពជាគជ័យដ៏្ធំពធងរបស់គណបកសប្របជាជនកមពុជា ពប្រកាមការ
ដឹ្កនារំបស់សពមតចអគគមហាពសនាបតីពតពជា ហ ុន ខសន  ពៅកនុងការពាះពឆ្ន តពប្រជីសពរសីសមជិក
ប្រករមប្របឹកាឃុ-ំសង្កក ត់ ព ីកទី ៥ កា េីថ្ងៃទី ០៥ ខែមិងុនា ឆ្ន  ំ២០២២។ ឯកឧតតម សាព ីមថ្ស 
គំុម៉ា សុតី ាន នំានូំវការខងែងអំណរគុណរបស់ឯកឧតតមបណឌិ ត ផនខ ំវផីាវ៉ា ន់ នាយករដ្ឋមន្តនតី ថ្ន
សាធារណរដ្ឋប្របជាធិបពតយយប្របជាមនិតឡាវ ជូនចំព ះ សពមតចពតពជានាយករដ្ឋមន្តនត ីសប្រមប់ការផត ់ 
ជំនយួខផនកហរិ ញ្វតថុ និងពប្រគឿងបរកិាា រពេទយដ្ ់ប្របពទសឡាវ កនុងការប្របយុទធប្របឆ្ងំនឹងជំងឺរាតតាត
កូវដី្-១៩ និងានគូសបញ្ជជ ក់នូវការគបំ្រទយ៉ា ងពេញទំហងឹរបស់ឡាវសប្រមប់ការពធវីជាប្របធានអាសា ន 
របស់កមពុជាពៅឆ្ន  ំ២០២២ ពនះផងខដ្រ។ 

 សពមេចពតពជានាយករដ្ឋមន្តនត ីានអបអរសាទរចំព ះ ឯកឧតតម សាព មីថ្ស គំុម៉ា សុតី ខដ្ 
ប្រតូវានខតងតាងំជាឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី    បខនថមព ីមុែតំខណងជារដ្ឋមន្តនតីប្រកសួងការបរពទសនាពេ 
បចចុបបនន។ សពមតចពតពជានាយករដ្ឋមន្តនតី ក៏ានសខមតងនូវការពេញចិតតចំព ះទំនាក់ទំនង និងកិចច
សហប្របតិបតតិការ អខដ្ មនប្រសាប់រវងប្របពទសទងំេីរ និងានផត ់អនុសាសន៍ឱ្យភាគីទងំេីរបនត
ព ីកកមពស់ទំនាក់ទំនងពនះឲ្យពកីនព ងីដ្ ់កំរតិែពស់ជាងពនះពទៀត។ 
 

 

អាសយដ្ឋា នៈ លេខ ៣  ិ ថ  ី សលតេច ហ ៊ុន សសន ទូរស័ព្ទ : (855) 23 216 122 

សង្កា ត់ទលនេបាសាក់ ខណ័្ឌ ចំការតន  ទូរសារ : (855) 23 216 141, 023 213 341 

រាជធាន ភ្នំលព្ញ ព្ព្ះរាជាណាចព្កកតពុជា អ៊ុ សត៉ែេ : mfaic@mfaic.gov.kh 



 

 

 

ពៅកនុងកិចចប្របជំុ JCBC ព ីកទី ១៤ ឯកឧតតម ប្រាក់ សុែុន និងឯកឧតតម សាព ីមថ្ស             
គំុម៉ា សីុត ានេិនិតយពមី អំេីវឌ្ឍនភាេថ្នការអនុវតតកំណត់ពហតុថ្នកិចចប្របជំុ JCBC ព ីកទី ១៣ 
ក៏ដូ្ចជាពសចកតីសពប្រមចនានារបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនាថំ្នប្របពទសទងំេីរ ពដាយពផទៀងផាទ ត់ព ីប្រគប់ទិដ្ឋភាេថ្ន
កិចចសហប្របតិបតតិការពទវភាគី រមួមន នពយាយ-សនតិសុែ ពសដ្ឋកិចច សងគម កិចចសហប្របតិបតតិការ
អនុតំបន់ និងតំបន់ ក៏ដូ្ចជាការខសវងរកវស័ិយសកាត នុេ សប្រមប់កិចចសហប្របតិបតតិការនាពេ  
អនាគត។ 

រដ្ឋមន្តនតីការបរពទសទងំេីរានសខមតងនូវការពេញចិតតចំព ះការព ីកកមពស់កប្រមិតទំនាក់ទំនង
ពទវភាគីរវងកមពុជា និងឡាវ ពៅជាភាេជាថ្ដ្គូយុទធសាន្តសតប្រគប់ប្រជរងពប្រជាយ និងយូរអខងវង កា េីឆ្ន  ំ
២០១៩ និងានព ីកព ងីេី ទធផ ពដាយពជាគជ័យថ្នការផាែ ស់បតូរទសសនកិចចកប្រមិតែពស់នាពេ 
ងមីៗពនះរវងប្របពទសទងំេីរ។ ភាគីទងំេីរានបញ្ជជ ក់សារជាងមីនូវការពបតជាា ចិតតរមួគន  កនុងការេប្រងឹង
ភាេជាថ្ដ្គូឱ្យកាន់ខតសុីជពប្រៅបខនថមពទៀត ពដី្មបពី ីកកមពស់ការអភិ្វឌ្ឍជាតិ និងសុែុម ភាេរបស់
ប្របជាជនថ្នប្របពទសទងំេីរ ប្រេមទងំពដី្មបីពដាះប្រសាយបញ្ជា ប្របឈមកនុងតំបន់ និងសក ពោក
ដ៏្គួរឲ្យប្រេួយារមភនាពេ បចចុបបនន ជាេិពសសជំងឺរាតតាតកូវដី្-១៩ ការសាត រពសដ្ឋកិចចព ីងវញិ
ពប្រកាយជំងឺរាតតាត និងការរមួគន ព ីកកមពស់សនតិភាេ សថិរភាេ វបុិ ភាេ និងការអភិ្វឌ្ឍប្របកបពដាយ 
ចីរភាេកនុង និងពប្រៅសហគមន៍អាសា ន។ 

សប្រមប់កិចចសហប្របតិបតតិការនពយាយ ភាគីទងំេីរានសខមេងនូវការពេញចិតតចំព ះ
វឌ្ឍនភាេថ្នការប ច្ ប់ «ពសចកតីប្រ ងខផនការសកមមភាេសប្រមប់ភាេជាថ្ដ្គូប្រគប់ប្រជរងពប្រជាយ និង
យូរអខងវង ឆ្ន ២ំ០២៣-២០២៧» រវងប្របពទសទងំេីរ ខដ្ នឹងប្រតូវចុះហតថព ខកនុងឱ្កាស
គពប្រមងដំ្ពណីរទសសនកិចចរបស់សពមតចពតពជានាយករដ្ឋមន្តនតី ហ ុន ខសន ពៅកាន់ប្របពទសឡាវ នាពដី្ម 
ឆ្ន ២ំ០២៣ ខងមុែពនះ។ អងគប្របជំុានឯកភាេបនតរកាដំ្ពណីរទសសនកិចច និងកិចចប្របជំុជាប្របច ំ
រវងថ្នន ក់ដឹ្កនា ំ ប្រកសួង សាថ ប័ន អាជាា ធរមូ ដាឋ ន និងទំនាក់ទំនងរវងប្របជាជននិងប្របជាជនថ្ន
ប្របពទសទងំេីរ ពដី្មបីជំរុញកិចចសហប្របតិបតតិការព ីវស័ិយនានា ក៏ដូ្ចជាពដី្មបីេប្រងឹងទំនាក់ទំនង
មិតតភាេជាប្របថ្េណីកមពុជា-ឡាវផងខដ្រ។ 

សប្រមប់វស័ិយការ រជាតិ និងសនតសុិែ ភាគីទងំេីរានប្រេមពប្រេៀងគន បពងកីនការប្រតួតេិនិតយ
ប្រេំខដ្នពៅកនុងខដ្នដី្ពរៀងៗែែួន និងចត់វធិានការឲ្យានទន់ពេ ពវោ ពដី្មបទីប់សាក ត់នូវរា ់បទ
ព មីសប្រេហមទណឌ ប្រគប់ប្របពភ្ទ តាមរយៈសកមមភាេយម ាត ពដី្មបទីប់សាក ត់ ប្រតួតេិនិតយ និងបន្តង្កក ប
បទព មីសធនធានធមមជាតិ ការកាប់ពឈ ីនិងបរាញ់ែុសចាប់ និងបទព មីសពផសងៗពទៀតពៅតាម
បពណាេ យប្រេំខដ្នរវងប្របពទសទងំេីរ។ ភាគីទងំេីរានេិភាកា និងឯកភាេគន ព ីចំណុចសកមមភាេ 
ជាពប្រចីន ក់េ័នធនឹងកិចចការប្រេំខដ្ន ជាេិពសសការជំរុញឲ្យភាគីទងំេីរេពនែឿនការប ច្ ប់ការចរច
 ក់េ័នធនឹងខផនកមួយថ្នខែសប្រេំខដ្នខដ្ មិនទន់ពាះបពង្កគ  ចំនួន១៤%   ពដី្មបពីធវីការកសាងខែស
បនាទ ត់ប្រេំខដ្នរវងប្របពទសទងំេីរ។ 



 

 

 

សប្រមប់វស័ិយពសដ្ឋកិចច ភាគីទងំេីរានកត់សមគ  ់ពដាយការពេញចិតតចំព ះការពកីនព ងី 
ថ្ន ណិជជកមមពទវភាគីកនុងប៉ាុនាម នឆ្ន ចុំងពប្រកាយពនះ ពទះបីជាមនជំងឺរាតតាតកូវដី្-១៩ ក៏ពដាយ។ 
អងគប្របជំុានឯកភាេព ីសារសំខន់ថ្នការពធវីការឲ្យកាន់ខតជិតសនិទធបខនថមពទៀត ពដី្មបីេប្រងីកកិចច
សហប្របតិបតតិការព ីវស័ិយពនះ រមួទងំការពរៀបចំសកមមភាេរមួគន  ដូ្ចជាការផគូផគងធុរកិចច ការតាងំ
េិេណ៌ និងសិកាា សាោ ពដី្មបពី ីកកមពស់កាោនុវតតភាេ ណិជជកមមរវងកមពុជា និងឡាវ ទនទឹមនឹង
ការជំរុញសកមមភាេវនិិពយគពៅវញិពៅមករវងប្របពទសទងំេីរ។ 

សប្រមប់វស័ិយអប់រ ំភាគីទងំេីរានកត់សមគ  ់អំេីកិចចសហប្របតិបតតិការដ៏្ អខដ្ មនប្រសាប់ 
និងានព ីកទឹកចិតតឲ្យេពនែឿនការអនុវតតកិចចប្រេមពប្រេៀង សតីេីកិចចសហប្របតិបតតិការកនុងវស័ិយអប់រ ំ
សប្រមប់ឆ្ន  ំ ២០១៩-២០២៣ និងការបនតអនុសសរណៈថ្នការពយគយ ់សតីេីកិចចសហប្របតិបតតិការ
កនុងវស័ិយកីឡា។ 

សប្រមប់វស័ិយពទសចរណ៍ ភាគីទងំេីរានសាវ គមន៍ការចុះហតថព ខព ីអនុសសរណៈថ្ន
ការពយគយ ់សតីេីកិចចសហប្របតិបតតិការកនុងវស័ិយពទសចរណ៍ កា េីខែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ កនែងពៅ      
និងានព ីកទឹកចិតតឲ្យមនការចប់ពផតីមថ្នកិចចប្របជំុប្រករមការង្ករពទសចរណ៍ចប្រមរះព ីកទី១ ពៅកមពុជា 
កនុងឆ្ន ២ំ០២២ ពនះ។ 

អងគប្របជំុក៏ានេិភាកា និងរះិរកមពធោាយនានា កនុងការេប្រងឹងបខនថមពទៀតនូវកិចចសហ-
ប្របតិបតតិការព ីវស័ិយសំខន់ៗពផសងពទៀតផងខដ្រ រមួមន៖ វស័ិយហរិ ញ្វតថុ វបបធម៌ ការង្ករសុខភិ្ា  
ឧសាហកមម ថ្នមេ  កសិកមម បរសិាថ ន ដឹ្កជ ជ្ូ ន េ័ត៌មន ទូរគមនាគមន៍និងេ័ត៌មនវទិោ 
វទិោសាន្តសត បពចចកវទិោនិងនវនុវតតន៍ និងការតភាជ ប់រវងប្របជាជននិងប្របជាជន។ 

សប្រមប់កិចចសហប្របតិបតតិការអនុតំបន់ និងតំបន់  រដ្ឋមន្តនតីការបរពទសទងំេីរ ានឯកភាេ
េប្រងឹងកិចចសហការ និងការគបំ្រទគន ពៅវញិពៅមកពៅកនុងអងគការអនតរជាតិ តំបន់  និងអនុតំបន់នានា 
ខដ្ ប្របពទសទងំេីរជាសមជិក។ ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋមន្តនត ីសាព មីថ្ស គំុម៉ា សុតី ានគូសបញ្ជជ ក់ 
េីការគបំ្រទយ៉ា ងពេញទំហងឹរបស់ឯកឧតតម និងានពកាតសរពសីរចំព ះកិចចែិតែំប្របឹងខប្របងមិនខែ ច
ពនឿយហត់របស់ ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ប្រាក់ សុែុន កនុងតួនាទីជាពប្របសិតេិពសសរបស់
ប្របធានអាសា នសេីេីមីយ៉ា ន់ម៉ា  ក៏ដូ្ចជា ទធផ ជាខផែផាក ខដ្ ទទ ួានកនែងមក។     

កិចចប្របជំុព ីកទី១៤ ថ្នគណៈកមមការចប្រមរះសប្រមប់កិចចសហប្របតិបតតិការពទវភាគី (JCBC) 
ប្រតូវានប ច្ ប់ពដាយ  រដ្ឋមន្តនតីការបរពទសទងំេីរ  ានចុះហតថព ខព ីកំណត់ពហតុថ្នកិចចប្របជំុ 
ខដ្ នឹងកាែ យជាខផនទីចងអុ ផែូវសប្រមប់ប្របពទសទងំេីរ កនុងការពធវីការរមួគន ពដី្មបពី ីកសទួយភាេជា
ថ្ដ្គូខដ្ មនប្រសាប់ឲ្យពកីនព ងីពៅកប្រមិតងមីមយួពទៀត។ ភាគីទងំេីរក៏ានឯកភាេពរៀបចំកិចចប្របជំុ 
JCBC ព ីកទី១៥ ពៅឆ្ន  ំ២០២៤ ពៅប្របពទសឡាវ ផងខដ្រ៕ 

                                        ថ្ងៃប្រេហសបតិ៍ ៩ពកីត ខែអាសាឍ ឆ្ន ខំ  ចតាវ ស័ក េ.ស. ២៥៦៦ 
                                                រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០២២ 


