
 

 
សេចក្តថី្លែងការណរ៍មួ 

រវាងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពជុា នងិសាធារណរដ្ឋេងគមនយិមស ៀតណាម 
ក្នងុឱកាេដ្សំណើរទេសនក្ចិចផ្ែ ូការរបេ ់ឯក្ឧតតម ផាម មិញជិញ  

នាយក្រដ្ឋមន្តនតនីនសាធារណរដ្ឋេងគមនយិមស ៀតណាម សៅព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពជុា 
នលៃទី០៨-០៩ ថ្ែ ិចឆិកា ឆ្នំ២០២២ 

 

 ១. តបតាមការអញ ជ្ ើញរបស់ សញមេចអគ្គមហាញសនាបតើញតញោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋមន្តនេើនន
ព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ ឯកឧតេម ផាម មិញជិញ នាយករដ្ឋមន្តនេើននសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមញ ៀតណាម 
បានដឹ្កនាាំគ្ណៈព្បតិភូោន់ខ្ពស់មកបាំញរញទសសនកិចចផ្លូ ការញៅព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ រើនងៃទើ០៨-០៩ 
សខ្ ចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២។ 

 កន៊ុង្ដ្ាំញណើ រទសសនកិចចញនះ ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ បានចូលព្កាបបង្គាំគាល់ 
ព្រះករ៊ុណា ព្រះបាទសញមេច ព្រះបរមនាង នញរាតេម សើហម៊ុនើ ព្រះមហាកសព្តននព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ 
និង្សញមេចព្រះមហាកសព្តើ ព្រះ ររាជមាតា នញរាតេម ម៊ុនិនាង សើហន៊ុ។ ឯកឧតេមក៏បានជួបសសមេង្ការ 
គួ្រសមចាំញ ះសញមេច បិ៊ុលញសនាភកេើ សាយ ឈ៊ុាំ ព្បធានព្រឹទធសភា និង្សញមេចមហារញាចព្កើ ញហង្ សាំរនិ 
ព្បធានរដ្ឋសភាោតិ និង្ទទួលជាំនួបសសមេង្ការគួ្រសមរើញោកជាំទា ឧបនាយករដ្ឋមន្តនេើ សម៉ែន សាំអន 
ព្បធានសមាគ្មមិតេភារកមព៊ុោ-ញ ៀតណាម។ ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើញ ៀតណាមបានអញ ជ្ ើញដាក់ 
កព្មង្ផាា  និង្សសមេង្ការញគាររញៅមណឌ បព្រះបរមរូបព្រះករ៊ុណា ព្រះបាទសញមេច ព្រះនញរាតេម សើហន៊ុ 
ព្រះ ររាជបិតាោតិសខ្ែរ «ព្រះបរមរតនញកាដ្ឋ» ញៅ មិានឯករាជយ និង្ញៅសេូបអន៊ុសា រ ើយ៍មិតេភារកមព៊ុោ- 
ញ ៀតណាម ព្រមទាាំង្បានញៅព្គឹ្ះសាា នធ៊ុរកិចចញ ៀតណាមមួយចាំនួនញៅកមព៊ុោផ្ង្សដ្រ។ ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ 
ផាម មិញជិញ និង្សញមេចញតញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន ក៏បានអញ ជ្ ើញចូលរមួសងលង្ស៊ុនទរកថាគ្នលឹះញៅ
កន៊ុង្ញ ទិកាកមព៊ុោ-ញ ៀតណាម សេើរើការជាំរ៊ុញ ណិជជកមែ និង្ការ និិញោគ្ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

 ២. ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ ក៏មានជាំនួបញទេភាគ្ើោមួយសញមេចញតញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ 
ផ្ង្សដ្រ។ ភាគ្ើទាាំង្រើរបានគូ្សបញ្ជជ ក់អាំរើសារៈសាំខាន់ននដ្ាំញណើ រទសសនកិចចផ្លូ  ការញលើកដ្ាំបូង្របស់ 
ឯកឧតេម ផាម មិញជិញ ញៅព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ កន៊ុង្តួនាទើោនាយករដ្ឋមន្តនេើននសាធារណរដ្ឋសង្គម
និយមញ ៀតណាម ញដ្ើមបើអបអរសាទរខួ្បអន៊ុសា រ ើយ៍ញលើកទើ ៥៥ ននការបញង្ាើតទាំនាក់ទាំនង្ការទូតរវាង្
ព្បញទសទាាំង្រើរ កន៊ុង្បរោិកាសដ៏្រ ើករាយនន «ឆ្ន ាំមិតេភារកមព៊ុោ-ញ ៀតណាម ញ ៀតណាម-កមព៊ុោ ២០២២«។ 

 ញៅញព្កាមបរោិកាសននមិតេភារ ការញោគ្យល់គាន  និង្ជាំញនឿទ៊ុកចិតេគាន ញៅ ញិញៅមក ថាន ក់
ដឹ្កនាាំព្បញទសទាាំង្រើរបានជព្មាបគាន ញៅ ញិញៅមកអាំរើការអភិ ឌ្ឍនាញរលបចច៊ុបបននញៅរបស់ព្បញទសញរៀង្ៗ
ខ្លួន និង្បានផាល ស់បេូ រទសសនៈគាន ោ៉ែ ង្ស៊ុើជញព្ៅញលើព្គ្ប់ សិ័យននកិចចសហព្បតិបតេិការញទេភាគ្ើ ក៏ដូ្ចោ 
បញ្ជា អនេរោតិ និង្បញ្ជា តាំបន់សដ្លោព្បញោជន៍ និង្កង្េល់រមួ។ 

  



 2 

 ៣. សញមេចញតញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន និង្ថាន ក់ដឹ្កនាាំកមព៊ុោដ្នទញទៀតបានសាទរចាំញ ះ
សមិទធិផ្លដ៏្ធាំញធង្សដ្លញ ៀតណាមសញព្មចបានកន៊ុង្អាំឡ៊ុង្ញរលននការកសាង្ កាំសណទព្មង់្ និង្ 
ការអភិ ឌ្ឍោតិ ព្រមទាាំង្សមិទធិផ្លដ៏្គួ្រឱ្យកត់សមាគ ល់របស់ញ ៀតណាមកន៊ុង្ការញ ល្ើយតបញៅនឹង្ជាំងឺ្ 
កូ ើដ្-១៩ និង្ការសាេ រ និង្អភិ ឌ្ឍន៍ញសដ្ឋកិចច-សង្គមញឡើង្ ញិ។ សញមេចញតញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ បានជូនររ
ព្បោជនញ ៀតណាម ញព្កាមការដឹ្កនាាំរបស់បកសក៊ុមែ៊ុយនិសេញ ៀតណាម សដ្លមាន ឯកឧតេម ញង្េៀន ហេ ៊ូច៊ុង្ 
ោអគ្គញលខាធិការបកស ឱ្យទទួលបានញោគ្ជ័យកន៊ុង្ការអន៊ុ តេញសចកេើសញព្មចរបស់មហាសននិបាតបកស
ញលើកទើ ១៣ និង្ទទួលបាន ឌ្ឍនភារសាំខាន់ ៗ ញឆ្ព ះញៅសញព្មចបាននូ ញគាលញៅសព្បកាល យញ ៀតណាម
ញៅោព្បញទសសដ្លមានចាំណូលមធយមកព្មិតខ្ពស់ញៅឆ្ន ាំ ២០៣០ និង្ោព្បញទសឧសាហកមែសដ្លមាន
ចាំណូលខ្ពស់ញៅឆ្ន ាំ ២០៤៥។ 

ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ បានញកាតសរញសើរចាំញ ះសមិទធិផ្លសាំខាន់ៗ សដ្ល 
រដាឋ ភិបាល និង្ព្បោជនកមព៊ុោសញព្មចបាន ញព្កាមព្រះរាជដឹ្កនាាំព្បកបញដាយព្រះបញ្ជា ញាណរបស់ 
ព្រះករ៊ុណា ព្រះមហាកសព្តកមព៊ុោ និង្ញព្កាមការដឹ្កនាាំដ៏្ប៊ុិនព្បសប់ និង្វាង្ន របស់សញមេចញតញោ 
នាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន ញៅកន៊ុង្អាំឡ៊ុង្ញរលននការអភិ ឌ្ឍោតិ និង្ោរិញសសកន៊ុង្ការព្គ្ប់ព្គ្ង្ការរ ើក
រាលដាលននជាំងឺ្កូ ើដ្-១៩ បានទាន់ញរល ព្រមទាាំង្ជាំរ៊ុញការសាេ រញសដ្ឋកិចច-សង្គមញឡើង្ ញិ។ ឯកឧតេម
នាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ បានអបអរសាទរដ្ល់ថាន ក់ដឹ្កនាាំកមព៊ុោចាំញ ះញោគ្ជ័យននការញរៀបចាំ 
ការញបាះញឆ្ន តឃ៊ុាំ-សង្កា ត់ កាលរើសខ្មិង៊ុនា ឆ្ន ាំ២០២២ និង្ជូនររកមព៊ុោទទួលបានញោគ្ជ័យកន៊ុ ង្ 
ការញរៀបចាំការញបាះញឆ្ន តសកលញៅឆ្ន ាំ២០២៣ខាង្ម៊ុខ្ ក៏ដូ្ចោសញព្មចបានញគាលញៅសព្បកាល យកមព៊ុោញៅ
ោព្បញទសសដ្លមានចាំណូលមធយមកព្មិតខ្ពស់ញៅឆ្ន ាំ ២០៣០ និង្ោព្បញទសមានព្បាក់ចាំណូលខ្ពស់ញៅ
ឆ្ន ាំ ២០៥០។ 

 ៤. ញដាយមានបាំណង្ព្បាថាន រមួកន៊ុង្ការបនេជាំរ៊ុញទាំនាក់ទាំនង្ញទេភាគ្ើឱ្យបានកាន់សតរ ើកចញព្មើនព្សប
តាម កយញសាល ក «អនកជិតខាង្លអ មិតេភារោព្បនរណើ  កិចចសហព្បតិបតេិការព្គ្ប់ព្ជុង្ញព្ោយ និង្សាិរភារ
យូរអសង្េង្» ថាន ក់ដឹ្កនាាំទាាំង្រើរបានឯកភារបនេអន៊ុ តេឱ្យបានញរញញលញនូ ញគាលការណ៍សដ្លមានសចង្
ញៅកន៊ុង្ញសចកេើសងលង្ការណ៍រួមរវាង្កមព៊ុោ-ញ ៀតណាមកន៊ុង្ឆ្ន ាំ ១៩៩៩, ២០០៥, ២០០៩, ២០១១, 
២០១៤, ២០១៦, ២០១៧, ២០១៩ និង្ ២០២១ ញដ្ើមបើញគាររឯករាជយភារ អធិបញតយយ និង្បូរណភារ
ទឹកដ្ើរបស់ព្បញទសញរៀង្ខ្លួន មិនញព្ជៀតសព្ជកកិចចការនផ្ទកន៊ុង្របស់គាន ញៅ ញិញៅមក និង្ញដាះព្សាយបញ្ជា
សដ្លញកើតញឡើង្រវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរញដាយសនេិ ធិើ។ 

 ៥. ថាន ក់ដឹ្កនាាំននព្បញទសទាាំង្រើរបានញកាតសរញសើរចាំញ ះការញរៀបចាំសកមែភារនានាដ៏្មាន 
អតាន័យព្បកបញដាយញោគ្ជ័យកន៊ុង្អាំឡ៊ុង្ «ឆ្ន ាំមិតេភារកមព៊ុោ-ញ ៀតណាម ញ ៀតណាម-កមព៊ុោ២០២២»  
ោរិញសសការព្បាររធខួ្បអន៊ុសា រ ើយ៍ញលើកទើ ៤៥ ននដ្ាំញណើ រញឆ្ព ះញៅរកការផ្េួលរ ាំលាំរបបព្បល័យ 
រូជសាសន៍ ប៉ែ៊ុល រត របស់សញមេចញតញោ ហ ៊ុន សសន សដ្លព្តូ បានព្បាររធញធេើញឡើង្ញព្កាមអធិបតើភារនន
នាយករដ្ឋមន្តនេើព្បញទសទាាំង្រើរ ញៅញខ្តេតបូង្ឃែ៊ុ ាំ ព្បញទសកមព៊ុោ និង្ញខ្តេប ិញ ញភឿក ព្បញទសញ ៀតណាម 
កាលរើនងៃទើ២០ សខ្មិង៊ុនា ឆ្ន ាំ២០២២ និង្ការព្បាររធោឧឡារកិនូ ខួ្បញលើកទើ ៥៥ ននការបញង្ាើតទាំនាក់
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ទាំនង្ការទូតរវាង្ព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ និង្សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមញ ៀតណាម សដ្លបានព្បព្រឹតេញៅ
ញៅនងៃទើ២៤ សខ្មិង៊ុនា ឆ្ន ាំ២០២២ ញៅទើព្កុង្ហាណូយ។ 
 ៦ . ភាគ្ើកមព៊ុោបានសងលង្អាំណរគ្៊ុណោ៉ែ ង្ញសាែ ះសែ័ព្គ្ចាំញ ះការលះបង់្របស់កង្ទ័រ និង្ 
ព្បោជនញ ៀតណាម កន៊ុង្ការរ ាំញដាះព្បោជនកមព៊ុោញចញរើរបបព្បល័យរូជសាសន៍កមព៊ុោព្បោធិបញតយយ
កន៊ុង្ទសស តសរ១៍៩៧០ និង្១៩៨០ និង្ការគាាំព្ទរបស់ញ ៀតណាមចាំញ ះការកសាង្ និង្អភិ ឌ្ឍោតិ។  
ភាគ្ើញ ៀតណាមបានសងលង្អាំណរគ្៊ុណោ៉ែ ង្ញសាែ ះសែ័ព្គ្ចាំញ ះការលះបង់្របស់ព្បោជនកមព៊ុោកន៊ុង្ការតស ូ
ញដ្ើមបើប៊ុរេញហត៊ុននការបព្ងួ្បបព្ងួ្មទឹកដ្ើ និង្ឯករាជយភាររបស់ញ ៀតណាមញៅកន៊ុង្ទស តសរ១៍៩៦០ និង្
១៩៧០ និង្ការគាាំព្ទរបស់កមព៊ុោ ចាំញ ះការកសាង្ និង្អភិ ឌ្ឍោតិ។ កន៊ុង្ន័យញនះ ភាគ្ើទាាំង្រើរបានគូ្ស
បញ្ជជ ក់អាំរើសារៈសាំខាន់ននការជាំរ៊ុញ និង្រព្ងឹ្ង្សាែ រតើននមិតេភារោព្បនរណើ  ភារោអនកជិតខាង្លអ 
សាមគ្គើភារ ការញោគ្យល់គាន  និង្ជាំញនឿទ៊ុកចិតេគាន ញៅ ញិញៅមករវាង្ព្បោជនននព្បញទសទាាំង្រើរ។ 

 ៧. ភាគ្ើទាាំង្រើរបានសសមេង្ការញរញចិតេចាំញ ះការអភិ ឌ្ឍព្បកបញដាយសផ្លផាា ននទាំនាក់ទាំនង្ជិត
សនិទធ និង្កិចចសហព្បតិបតេិការព្គ្ប់ព្ជុង្ញព្ោយរវាង្ញ ៀតណាម និង្កមព៊ុោញៅប៉ែ៊ុនាែ នឆ្ន ាំច៊ុង្ញព្កាយញនះ 
សដ្លបាននាាំមកនូ ផ្លព្បញោជន៍ោ៉ែ ង្ញព្ចើនដ្ល់ព្បោជនននព្បញទសទាាំង្រើរ។ កន៊ុង្ការជមនះនូ បញ្ជា
ព្បឈមនានាសដ្លបង្ាញឡើង្ញដាយជាំងឺ្រាតតាតកូ ើដ្-១៩ ទាំនាក់ទាំនង្នញោបាយរវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរព្តូ 
បានបនេរព្ងឹ្ង្តាមរយៈការផាល ស់បេូរគ្ណៈព្បតិភូោន់ខ្ពស់តាមព្គ្ប់រូបភារ និង្ការរិភាកាោព្បព្កតើតាម
មញធោបាយទាំនាក់ទាំនង្នានា ញដាយធានាឱ្យបាននូ ការបនេព្បតិបតេិការននយនេការកិចចសហព្បតិបតេិការ
ញទេភាគ្ើព្បកបញដាយព្បសិទធភារ។ ភាគ្ើទាាំង្រើរបានអះអាង្សាោងែើនូ ការញបេោា កន៊ុង្ការបនេរព្ងឹ្ង្ និង្
អភិ ឌ្ឍបសនាមញទៀតនូ ចាំណង្មិតេភាររវាង្ញ ៀតណាម និង្កមព៊ុោ ព្រមទាាំង្ជាំរ៊ុញកិចចសហព្បតិបតេិការ
ញទេភាគ្ើឱ្យបានស៊ុើជញព្ៅ និង្ទូលាំទូោយព្បកបញដាយខ្លឹមសារ និង្ព្បសិទធភារ ញដាយចាត់ទ៊ុកការណ៍ញនះ
ថាោតព្មូ ការសដ្លមានលកខណៈសតោន៊ុម័ត និង្មិនអាចខ្េះបានរបស់ព្បញទសទាាំង្រើរ។ ញព្ៅរើការរកា
ឲ្យមានដ្ាំញណើ រទសសនកិចច និង្ការព្បាព្ស័យទាក់ទង្គាន ញៅព្គ្ប់កព្មិតឱ្យបានញឹកញាប់ ថាន ក់ដឹ្កនាាំទាាំង្រើរ
បានឯកភារញរៀបចាំកិចចព្បជ៊ុាំញលើកទើ ២០ ននគ្ណៈកមែការចព្មុះញ ៀតណាម-កមព៊ុោ សេើរើកិចចសហព្បតិបតេិការ
ញសដ្ឋកិចច  បបធម៌  ទិោសាន្តសេ និង្បញចចក ទិោ ញៅព្តើមាសទើ ១ ឆ្ន ាំ ២០២៣ និង្សននិសើទញលើកទើ ១២ សេើរើ
កិចចសហព្បតិបតេិការ និង្ការអភិ ឌ្ឍរបស់ញខ្តេោប់ព្រាំសដ្នកមព៊ុោ-ញ ៀតណាមញៅញរលញ ោសមព្សប 
ញៅឆ្ន ាំ២០២៣ ញៅព្បញទសញ ៀតណាម។ 

 ៨. ភាគ្ើទាាំង្រើរបានញបេោា បនេរព្ងឹ្ង្បសនាមញទៀតនូ កិចចសហព្បតិបតេិការញសដ្ឋកិចចញទេភាគ្ើ សដ្លនឹង្រមួ
ចាំសណកដ្ល់ការគាាំព្ទគាន ញៅ ញិញៅមកកន៊ុង្ការកសាង្ញសដ្ឋកិចចមួយសដ្លឯករាជយ និង្រឹង្សផ្អកញលើខ្លួនឯង្ 
ខ្ណៈសដ្លធានាឱ្យបាននូ សមាហរណកមែអនេរោតិោ៉ែ ង្ទូលាំទូោយ និង្ព្បកបញដាយព្បសិទធភារ។ 
ថាន ក់ដឹ្កនាាំទាាំង្រើរបានសង្ាត់ធៃន់អាំរើភារចាាំបាច់កន៊ុង្ការរព្ងឹ្ង្ការតភាជ ប់រវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរ ទាាំង្សផ្នក
ញហដាឋ រចនាសមព័នធរូប នេ ក៏ដូ្ចោសាា ប័ន និង្ញគាលនញោបាយ សដ្លរមួប ជ្ូ លទាាំង្ការរញនលឿនការប ច្ ប់
សផ្នការញមសេើរើការតភាជ ប់ញសដ្ឋកិចចកមព៊ុោ-ញ ៀតណាម ឆ្ន ាំ ២០៣០។ 

ញដាយទាំហាំ ណិជជកមែរវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរមានកាំញណើ នោ៉ែ ង្ខាល ាំង្នាញរលងែើៗញនះ ញដាយមាន 
សមត៊ុលយ និង្មានភារបាំញរញឱ្យគាន ញៅ ញិញៅមកកាន់សតញព្ចើន ភាគ្ើទាាំង្រើរបានញបេោា បនេជាំរ៊ុញបសនាមញទៀត 
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និង្សព្មួលដ្ល់ ណិជជកមែញទេភាគ្ើ ោរិញសស ណិជជកមែតាមព្រាំសដ្ន តាមរយៈការអន៊ុ តេព្បកបញដាយ
ព្បសិទធភារនូ កិចចព្រមញព្រៀង្ ណិជជកមែតាមព្រាំសដ្នសដ្លព្តូ បានច៊ុះហតាញលខាងែើៗញនះ និង្អន៊ុសសរណៈ
ននការញោគ្យល់គាន សេើរើការអភិ ឌ្ឍ និង្ការតភាជ ប់ញហដាឋ រចនាសមព័នធ ណិជជកមែតាមព្រាំសដ្ន។ ញដាយឈរ
ញលើមូលដាឋ នញនះ ភាគ្ើទាាំង្រើរញបេោា រព្ងឹ្ង្ទាំនាក់ទាំនង្ញសដ្ឋកិចចឱ្យកាន់សតស៊ុើជញព្ៅរវាង្ញខ្តេោប់ព្រាំសដ្ន។ 
ភាគ្ើទាាំង្រើរក៏បានញបេោា ញលើកកមពស់ការតភាជ ប់សខ្សព្ចវា៉ែ ក់ផ្គត់ផ្គង់្ និង្ផ្លិតកមែរវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរញដាយ
ឥតឈប់ឈរ ោមួយនឹង្ការច៊ុះហតាញលខា និង្អន៊ុ តេកិចចអន៊ុ តេរួមគាន រវាង្រដាឋ ភិបាលទាាំង្រើរសេើរើការ
កាំណត់ញដ្ើមកាំញណើ តននសមាា រៈកង់្ និង្ញព្គ្ឿង្បនាល ស់សដ្លអាចទទួលបាននូ ព្បរ័នធអន៊ុញព្គាះទូញៅ (GSP) 
របស់សហភារអឺរ ៉ែ៊ុប និង្ចព្កភរអង់្ញគ្លស។ ញដាយយល់ចាស់អាំរើសារៈសាំខាន់ននការបញង្ាើតបរោិកាស
អាំញណាយផ្ល និង្អន៊ុញព្គាះបសនាមញទៀតសព្មាប់ ណិជជកមែ និង្ការ និិញោគ្ញៅ ញិញៅមក និង្ញធេើឱ្យ
ព្បញសើរញឡើង្នូ ភារង្កយព្សួលកន៊ុង្ការញធេើធ៊ុរកិចច ភាគ្ើទាាំង្រើរបានឯកភារគាន ផ្េល់កិចចសព្មបសព្មួល 
ដ៏្មានព្បសិទធភារដ្ល់ និិញោគិ្ន និង្សហព្គាសរើព្បញទសមួយញៅញធេើព្បតិបតេិការញៅព្បញទសមាខ ង្ញទៀត 
ក៏ដូ្ចោធានាការអន៊ុ តេព្បកបញដាយព្បសិទធភារនូ កិចចព្រមញព្រៀង្ជាំរ៊ុញ និង្ការ រការ និិញោគ្ ព្រមទាាំង្
កិចចព្រមញព្រៀង្សេើរើការញចៀសវាង្ការយករនធព្តួតគាន ។ 

 ៩. ភាគ្ើទាាំង្រើរបានឯកភាររព្ងឹ្ង្កិចចសហព្បតិបតេិការញលើ សិ័យការ រោតិ និង្សនេិស៊ុខ្ 
ញដាយសផ្អកញលើញគាលការណ៍ សដ្លមិនអន៊ុញ្ជា តឱ្យកមាល ាំង្អមិតេណាមួយញព្បើព្បាស់ទឹកដ្ើរបស់ខ្លួន ញដ្ើមបើបង្ា
អនេរាយដ្ល់សនេិស៊ុខ្ និង្ផ្លព្បញោជន៍របស់ភាគ្ើមាខ ង្ញទៀត។ ភាគ្ើទាាំង្រើរបានអះអាង្សាោងែើថានឹង្ញធេើ
ការោ៉ែ ង្ជិតសនិទធោមួយគាន  ញដ្ើមបើអន៊ុ តេព្បកបញដាយព្បសិទធភារនូ កិចចព្រមញព្រៀង្នានាសដ្លបានចូល 
ោធរមាន និង្ញព្បើព្បាស់ឱ្យមានព្បសិទធភារនូ យនេការសដ្លមានព្សាប់ញលើកិចចសហព្បតិបតេិការការ រោតិ 
និង្សនេិស៊ុខ្ ញដ្ើមបើរព្ងឹ្ង្ការសព្មបសព្មួលកន៊ុង្ការសងរកាសាិរភារនញោបាយ សនេិស៊ុខ្ សណាេ ប់ធាន ប់
សង្គម និង្ស៊ុ តាិភារញៅកន៊ុង្ព្បញទសនើមួយៗ ក៏ដូ្ចោញលើកកមពស់ព្បសិទធភារននការព្គ្ប់ព្គ្ង្ និង្ការ រ
ព្រាំសដ្ន។ ភាគ្ើទាាំង្រើរបានសង្ាត់ធៃន់ញលើសារៈសាំខាន់ននកិចចសហព្បតិបតេិការញលើការការ រសផ្នកក៊ុង្ស ៊ុល
ដ្ល់ព្បោជន ព្សបតាមអន៊ុសញ្ជា ទើព្កុង្ ើសយន សេើរើទាំនាក់ទាំនង្ក៊ុង្ស ៊ុល ឆ្ន ាំ១៩៦៣ កន៊ុង្ការញដាះព្សាយ
ឧព្កិដ្ឋកមែ ល្ង្សដ្ននានាដូ្ចោ ការជួញដូ្រមន៊ុសស និង្ញព្គ្ឿង្ញញៀន ក៏ដូ្ចោការការ រសនេិស៊ុខ្តាម
ព្បរ័នធអ៊ុើនធឺណិតផ្ង្សដ្រ។ ភាគ្ើទាាំង្រើរក៏បានឯកភារបនេខិ្តខ្ាំព្បឹង្សព្បង្រមួគាន កន៊ុង្ការសសេង្រក  ការញៅយក 
និង្ព្បគ្ល់ជូន ញិនូ អដ្ឋិធាត៊ុទាហានសែ័ព្គ្ចិតេ និង្អនកជាំនាញការញ ៀតណាមសដ្លបានរលើជើ តិញៅកមព៊ុោ
រញនលឿនការញធេើមាត៊ុភូមិនិ តេន៍អដ្ឋិធាត៊ុយ៊ុទធជនកង្កមាល ាំង្ព្បដាប់អា ៊ុធសាមគ្គើសញន្តង្កគ ះោតិកមព៊ុោ រើព្បញទស
ញ ៀតណាមមកព្បញទសកមព៊ុោ ញដាយសផ្អកញលើសាែ រតើននកិចចព្បជ៊ុាំព្កុមការង្ករបញចចកញទសននព្បញទសទាាំង្រើរ 
កាលរើនងៃទើ២៨ សខ្ត៊ុោ ឆ្ន ាំ២០២២ ញៅទើព្កុង្ហូជើមិញ ព្បញទសញ ៀតណាម។ 

 ១០. ភាគ្ើទាាំង្រើរបានសសមេង្នូ ការញរញចិតេោមួយនឹង្ការសញព្មចបានព្បមាណ៨៤%ននការ
ខ្ណឌ សើមា និង្ញបាះបញង្កគ លព្រាំសដ្នញគាក និង្ញកាតសរញសើរចាំញ ះកិចចបនេខិ្តខ្ាំព្បឹង្សព្បង្របស់គ្ណកមាែ
ធិការចព្មុះព្រាំសដ្នកមព៊ុោ-ញ ៀតណាម និង្ញ ៀតណាម-កមព៊ុោ ញដ្ើមបើសសេង្រកដ្ាំញណាះព្សាយសដ្លអាច
ទទួលយកបានញៅ ញិញៅមកចាំញ ះកិចចការសដ្លញៅញសសសល់១៦% ព្សបតាមសនធិសញ្ជា ព្រាំសដ្ន 
ទាាំង្អស់សដ្លសញព្មចបានរវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរ ញដ្ើមបើកសាង្ព្រាំសដ្នញគាកព្បកបញដាយសនេិភារ សាិរភារ 
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និង្កិចចសហព្បតិបតេិការរវាង្កមព៊ុោ និង្ញ ៀតណាម។ ភាគ្ើទាាំង្រើរបានឯកភារញលើតព្មូ ការកន៊ុង្ការច៊ុះ 
កិចចព្រមញព្រៀង្សេើរើព្ចកព្រាំសដ្នញគាករវាង្ព្បញទសទាាំង្រើរ សដ្លនឹង្ជាំនួសបទបប ា្តេិញៅកន៊ុង្កិចចព្រមញព្រៀង្
ឆ្ន ាំ១៩៨៣ សេើរើលកខនេិកៈព្រាំសដ្ននាញរលខាង្ម៊ុខ្។ ភាគ្ើទាាំង្រើរក៏បានឯកភារកន៊ុង្ការញលើកកមពស់
ព្បតិបតេិការព្បកបញដាយព្បសិទធភារននព្បរ័នធព្តួតរិនិតយព្ចកព្រាំសដ្ន រួមមាន៖ តាមរយៈការញបើក និង្
ដ្ាំញឡើង្កព្មិតព្ចកព្រាំសដ្នសដ្លបានព្រមញព្រៀង្គាន ញដាយព្បញទសទាាំង្រើរ និង្ប ច្ូ លព្ចកទាេ រព្រាំសដ្នអនេរ
ោតិម៊ុឺនជ័យ-តឹនណាមញៅោ ព្ចកព្រាំសដ្នសដ្លបានកាំណត់សព្មាប់ ល្ង្កាត់ ញព្កាមកិចចព្រមញព្រៀង្សេើរើ
ការដឹ្កជ ជ្ូ នទាំនិញរវាង្រដាឋ ភិបាលននព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ និង្រដាឋ ភិបាលញ ៀតណាមសដ្លបានច៊ុះ 
ហតាញលខាកាលរើឆ្ន ាំ២០១៣។ 

 ១១. ភាគ្ើទាាំង្រើរក៏បានឯកភារជាំរ៊ុញ និង្ញលើកកមពស់ព្បសិទធភារននកិចចសហព្បតិបតេិការញលើ 
 សិ័យសាំខាន់ៗញផ្សង្ញទៀត ដូ្ចោ កិចចការចាប់ និង្យ៊ុតេិធម៌ ការង្ករ និង្សង្គមកិចច  ទិោសាន្តសេ និង្បញចចក
 ទិោ រ័ត៌មាន និង្គ្មនាគ្មន៍ ការអភិ ឌ្ឍធនធានថាមរលកញកើតញឡើង្ ញិ កសិកមែឆ្ល តន  ការអប់រ ាំ និង្ 
បណេ៊ុ ះបណាេ ល ស៊ុខ្ភារសាធារណៈ ការផាល ស់បេូរ បបធម៌ ញទសចរណ៍ កើឡា ការដឹ្កជ ជ្ូ ន ធនាគារ និង្
ហរិ ា្ តា៊ុ កសិកមែ រ៊ុកាខ ព្បមាញ់ ញនសាទ និង្ការអន៊ុ តេចាប់សដ្នសម៊ុព្ទ ោញដ្ើម។ 

 ១២. ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ បានសសមេង្នូ ការញគាររ និង្វាយតនមលខ្ពស់ដ្ល់ 
ព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ ចាំញ ះការបនេគាាំព្ទ និង្ការមិនញរ ើសញអើង្ចាំញ ះព្បោជនញដ្ើមកាំញណើ តញ ៀតណាម
សដ្លរស់ញៅកន៊ុង្ព្បញទសកមព៊ុោកន៊ុង្រយៈញរលប៉ែ៊ុនាែ នឆ្ន ាំកនលង្មកញនះ។ 

 ១៣. ភាគ្ើទាាំង្រើរបានផាល ស់បេូ រទសសនៈ និង្បានឯកភារបនេរព្ងឹ្ង្កិចចសហព្បតិបតេិការ និង្ 
កិចចសហការោ៉ែ ង្ជិតសនិទធ និង្មានព្បសិទធភារកន៊ុង្ព្កបខ្ណឌ រហ៊ុភាគ្ើ ដូ្ចោអង្គការសហព្បោោតិ និង្ 
អាសា ន ញដ្ើមបើញដាះព្សាយបញ្ជា ព្បឈមនានាកន៊ុង្សកលញោក និង្កន៊ុង្តាំបន់ ព្រមទាាំង្កន៊ុង្ញ ទិកាអន៊ុតាំបន់ 
សដ្លរមួមាន យនេការនានាននសហព្បតិបតេិការញមគ្ង្គ ញដ្ើមបើធានាបាននូ ការអភិ ឌ្ឍ ការព្គ្ប់ព្គ្ង្ ការញព្បើព្បាស់ 
និង្ការអភិរកសធនធានទឹកទញនលញមគ្ង្គ និង្ធនធានញផ្សង្  ៗព្បកបញដាយព្បសិទធភារ បរោិបនន និង្និរនេរភារ។ 
ញដាយបញ្ជជ ក់សាោងែើអាំរើការគាាំព្ទោ៉ែ ង្ញរញទាំហឹង្ ោ៉ែ ង្សកមែ និង្មានព្បសិទធភាររបស់ញ ៀតណាម
ចាំញ ះការញធេើោព្បធានអាសា នរបស់កមព៊ុោឆ្ន ាំ២០២២ ញព្កាមព្បធានបទ »អាសា នរមួគាន ញធេើ: ញដាះព្សាយ
បញ្ជា ព្បឈមទាាំង្អស់គាន » ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ បានអបអរសាទរសញមេចញតញោ 
នាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន ចាំញ ះកិចចខិ្តខ្ាំព្បឹង្សព្បង្ដ៏្ធាំញធង្របស់កមព៊ុោ និង្លទធផ្លសាំខាន់ៗសដ្ល
សញព្មចបានសព្មាប់អាសា ន កន៊ុង្ឆ្ន ាំ២០២២ ញនះ។ ឯកឧតេម បានបញ្ជជ ក់សាោងែើនូ ការញជឿោក់ 
ោ៉ែ ង្ខាល ាំង្ចាំញ ះការទទួលបានញោគ្ជ័យកន៊ុង្ការញរៀបចាំកិចចព្បជ៊ុាំកាំរូលអាសា នញលើកទើ៤០ និង្ទើ៤១ និង្ 
កិចចព្បជ៊ុាំកាំរូល ក់រ័នធសដ្លនឹង្ព្បព្រឹតេញៅញៅរាជធានើភនាំញរញ ញព្កាមការញធេើោព្បធានអាសា នរបស់កមព៊ុោ
ចាប់រើនងៃទើ១០ ដ្ល់នងៃទើ១៣ សខ្ ចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ សដ្លនឹង្រួមចាំសណកដ្ល់ការញលើកកមពស់មជឈភារ  
ឯកភារ សាមគ្គើភារ និង្ភារធន់របស់អាសា ន កន៊ុង្ការញ ល្ើយតបញៅនឹង្បញ្ជា ព្បឈម និង្ការគ្ាំរាម
កាំសហង្នានាសដ្លមានព្សាប់ និង្កាំរ៊ុង្ញកើតញឡើង្ ញដ្ើមបើសនេិភារ សាិរភារ ការអភិ ឌ្ឍព្បកបញដាយចើរភារ 
និង្ បិ៊ុលភារកន៊ុង្តាំបន់ និង្រិភរញោក។ ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ ក៏បានអះអាង្សាោងែើ
នូ ការញព្តៀមខ្លួនរបស់ញ ៀតណាមកន៊ុង្ការគាាំព្ទកមព៊ុោ និង្ឡា  ញដ្ើមបើជាំរ៊ុញកិចចសហព្បតិបតេិការតាំបន់ 
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ព្តើញកាណអភិ ឌ្ឍន៍កមព៊ុោ-ឡា -ញ ៀតណាម (CLV-DTA) និង្ជាំរ៊ុញការអន៊ុ តេសផ្នការសកមែភារសព្មាប់
ការតភាជ ប់ញសដ្ឋកិចចកមព៊ុោ-ឡា -ញ ៀតណាម ដ្ល់ឆ្ន ាំ ២០៣០ ញដ្ើមបើរួមគាន កសាង្ញសដ្ឋកិចចកមព៊ុោ-ឡា - 
ញ ៀតណាមសដ្លព្តូ បានញធេើសមាហរណកមែព្បកបញដាយចើរភារ និង្ បិ៊ុលភារ សដ្លនឹង្រួមចាំសណកដ្ល់
ចកខ៊ុ សិ័យសហគ្មន៍អាសា នឆ្ន ាំ ២០២៥។  

 ១៤. ភាគ្ើទាាំង្រើរបានបញ្ជជ ក់សាោងែើអាំរើញគាលជាំហររមួរបស់អាសា នសេើរើសារៈសាំខាន់ននការរកា 
និង្ញលើកកមពស់សនេិភារ សនេិស៊ុខ្ សាិរភារ ស៊ុ តាិភារ និង្ញសរ ើភារននការញធេើនាវាចរណ៍ញៅកន៊ុង្ និង្ 
ញលើអាកាសញៅសម៊ុព្ទចិនខាង្តបូង្ ជាំរ៊ុញការសនទនា រព្ងឹ្ង្ទាំន៊ុកចិតេ និង្ភារញជឿោក់ញៅ ញិញៅមក 
ព្បកាន់ភារអត់ធែត់ បនេការញដាះព្សាយបញ្ជា ញដាយសនេិ ធិើព្សបតាមចាប់អនេរោតិ សដ្លរមួមាន អន៊ុសញ្ជា
អង្គការសហព្បោោតិសេើរើចាប់សម៊ុព្ទឆ្ន ាំ ១៩៨២ (UNCLOS) ញដាយមិនញព្បើការគ្ព្មាមកាំសហង្ 
ឬកមាល ាំង្ ធានាឱ្យបាននូ ការអន៊ុ តេឲ្យបានញរញញលញ និង្មានព្បសិទធភារនូ ញសចកេើសងលង្ការណ៍សេើរើ 
ការព្បតិបតេិរបស់បណាេ ភាគ្ើញៅសម៊ុព្ទចិនខាង្តបូង្ (DOC) ទាាំង្ព្សុង្ និង្ញធេើការឈានញៅប ច្ ប់ឲ្យ
បានឆ្ប់នូ ព្កមព្បតិបតេិញៅសម៊ុព្ទចិនខាង្តបូង្ (COC) សដ្លមានខ្លឹមសារ និង្មានព្បសិទធភារ 
ព្សបតាមចាប់អនេរោតិ រមួទាាំង្អន៊ុសញ្ជា អង្គការសហព្បោោតិសេើរើចាប់សម៊ុព្ទឆ្ន ាំ១៩៨២ ផ្ង្សដ្រ។  

 ១៥. កន៊ុង្ដ្ាំញណើ រទសសនកិចចញនះ ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ ផាម មិញជិញ និង្សញមេចញតញោ 
នាយករដ្ឋមន្តនេើ  ហ ៊ុន សសន បានញធេើោសាកសើកន៊ុ ង្រិធើច៊ុះហតាញលខាញលើឯកសារមួយចាំនួនដូ្ចោ៖  
១) អន៊ុសសរណៈននការញោគ្យល់គាន សេើរើព្បញភទ និង្បរមិាណោនយនេ ណិជជកមែ ញដ្ើមបើអន៊ុ តេ 
កិចចព្រមញព្រៀង្ និង្រិធើសារសព្មាប់ការដឹ្កជ ជ្ូ នតាមផ្លូ ញគាក ២) អន៊ុសសរណៈននការញោគ្យល់គាន ញលើ 
កិចចសហព្បតិបតេិញលើ សិ័យកសិកមែ ៣) កិចចព្រមញព្រៀង្ ណិជជកមែតាមព្រាំសដ្ន ៤) កិចចអន៊ុ តេរមួគាន សេើរើ
កិចចព្បតិបតេិការរដ្ឋបាលរមួគាន ញព្កាមព្កបខ្ណឌ ននមាព្តា ៥៦ (១)(ក) ននបទបប ា្តេិរបស់គ្ណៈកមាែ ធិការ
សដ្លទទួលបានព្បតិភូកមែអាំណាច (សហភារអឺរ ៉ែ៊ុប) ២០១៥/២៤៤៦ ច៊ុះនងៃទើ២៨ សខ្កកាដា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
បាំញរញបសនាមបទបប ា្តេ ិ(សហភារអឺរ ៉ែ៊ុប) ញលខ្ ៩៥២/២០១៣ ននសភា និង្ព្កុមព្បឹកាអឺរ ៉ែ៊ុប ទាក់ទង្
ញៅនឹង្ ធិានលមអិត សេើរើបទបប ា្តេិោក់ោក់ននព្កមគ្យរបស់សហភារ សព្មាប់ញព្គ្ឿង្បង្គ៊ុ ាំ និង្សផ្នករបស់
ញទាចព្កោន ៥). កិចចអន៊ុ តេរមួគាន សេើរើកិចចព្បតិបតេិការរដ្ឋបាលរមួគាន អន៊ុញោមតាមសផ្នក ១៨(៣)(ខ្) នន
បទបប ា្តេិគ្យ ២០២០ (ញដ្ើមកាំញណើ តទាំនិញសដ្លអាចគិ្តរនធ៖ គ្ញព្មាង្អន៊ុញព្គាះរនធ) (ការចាកញចញ
រើសមាជិកភារននសហភារអឺរ ៉ែ៊ុប) សព្មាប់ញព្គ្ឿង្បង្គ៊ុ ាំ និង្សផ្នករបស់ញទាចព្កោន ៦). អន៊ុសសរណៈនន 
ការញោគ្យល់គាន សេើរើកិចចសហព្បតិបតេិការ ទិយ៊ុ និង្ទូរទសសន៍ សព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៥ ៧). អន៊ុសសរណៈនន
ការញោគ្យល់គាន សេើរើកិចចសហព្បតិបតេិការញលើ សិ័យនព្បសណើ យ ៍ ទូរគ្មនាគ្មន៍ បញចចក ទិោគ្មនាគ្មន៍ 
និង្រ័ត៌មាន និង្បរ ិតេកមែឌ្ើជើងល ៨). អន៊ុសសរណៈននការញោគ្យល់គាន សេើរើកិចចសហព្បតិបតេិការញទេភាគ្ើ 
រវាង្ព្កសួង្ធមែការ និង្សាសនាននព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ និង្គ្ណៈកមាែ ធិការជនោតិននសាធារណរដ្ឋ
សង្គមនិយមញ ៀតណាម ៩). អន៊ុសសរណៈននការញោគ្យល់គាន សេើរើកិចចសហព្បតិបតេិការញលើ សិ័យការង្ករ 
១០). អន៊ុសសរណៈននការញោគ្យល់គាន សេើរើកិចចសហព្បតិបតេិការសផ្នកនវាន៊ុ តេន៍ហរិ ា្ តា៊ុ និង្ព្បរ័នធទូទាត់
សង្ព្បាក់ និង្ ១១. អន៊ុសសរណៈននការញោគ្យល់គាន រវាង្ព្កសួង្នព្បសណើ យ ៍ និង្ទូរគ្មនាគ្មន៍នន 
ព្រះរាោណាចព្កកមព៊ុោ និង្ព្កុមហ ៊ុន Viettel (Cambodia) PTE. LTD. ។ កន៊ុង្ឱ្កាសញនះ  សិ័យ 
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ឯកជនននព្បញទសទាាំង្រើរក៏បានច៊ុះហតាញលខាញលើកិចចសនោធ៊ុរកិចច និង្កិចចព្រមញព្រៀង្សហព្បតិបតេិការ
មួយចាំនួនផ្ង្សដ្រ។ 

 ១៦ . ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ  ផាម មិញជិញ បានសងលង្អាំណរគ្៊ុណចាំញ ះសញមេចញតញោ 
នាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន ថាន ក់ដឹ្កនាាំ និង្ព្បោជនកមព៊ុោសដ្លបានផ្េល់បដិ្សណាឋ រកិចចោ៉ែ ង្កក់ញៅេ
ចាំញ ះគ្ណៈព្បតិភូោន់ខ្ពស់ញ ៀតណាម។ ឯកឧតេមនាយករដ្ឋមន្តនេើ  ក៏បានអញ ជ្ ើញសញមេចញតញោ 
នាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន  ញៅបាំញរញទសសនកិចចផ្លូ ការញៅព្បញទសញ ៀតណាមកន៊ុង្ញរលឆ្ប់ៗខាង្ម៊ុខ្
ផ្ង្សដ្រ។ សញមេចញតញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ ហ ៊ុន សសន បានសងលង្អាំណរគ្៊ុណ និង្ទទួលយកការអញ ជ្ ើញញដាយ 
កេើរ ើករាយ។ ញរលញ ោោក់ោក់ននដ្ាំញណើ រទសសនកិចចញនះនឹង្ព្តូ ញរៀបចាំតាមរយៈផ្លូ ការទូតញៅញរលញព្កាយ។ 

 
រាជធានើភនាំញរញ នងៃទើ ០៩ សខ្  ចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២២ 


