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អត្ថបទបកប្រប 

សេចក្ដីប្រកាេរមួ 
រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល នៃប្រះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា 
ៃិងរដ្ឋា ភិបាល នៃសាធារណរដ្ាប្រជាមាៃិតចិៃ 

 

១. ត្បតាមការអញ ជ្ ើញរបសស់ញមេចអគ្គមហាញសនាបត្ើញត្ញោ ហ ៊ុន ប្សន នាយករដ្ឋមន្តនេើ នន
ររះរាោណាចរកកមព៊ុោ ឯកឧត្ដម លើ ខឺឈាង នាយករដ្ឋមន្តនេើ ននសាធារណរដ្ឋរបោមានិត្ចិន បាន
អញ ជ្ ើញមកបំញរញទសសនកិចចផ្លូវការញៅររះរាោណាចរកកមព៊ុោ រើនងៃទើ០៨ ដ្ល់នងៃទើ១១ ប្ខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០២២។ កន៊ុងឱកាសទសសនកិចចញនះ ឯកឧត្ដមនាយករដ្ឋមន្តនេើ លើ ខឺឈាង បានចូលរកាបបងគំគាល់ 
ររះករ៊ុណាររះបាទ សញមេចររះបរមនាង នញរាត្ដម សើហម៊ុនើ ររះមហាកសរត្ ននកមព៊ុោ បានជួបរិភាកា
ការងារោមួយ សញមេចអគ្គមហាញសនាបត្ើញត្ញោ ហ ៊ុន ប្សន នាយករដ្ឋមន្តនេើ ននររះរាោណាចរកកមព៊ុោ 
និងបានអញ ជ្ ើញដាក់ករមងផ្កា ញគាររវញិ្ញា ណកខនធញៅវមិានឯករាជយ ររមទងំបានអញ ជ្ ើញញៅញគាររ
ររះវញិ្ញា ណកខនធ ញៅមណឌ ប ររះករ៊ុណាររះបាទ សញមេចររះនញរាត្ដម សើហន៊ុ «ររះបរមរត្នញកាដ្ឋ» 
អត្ើត្ររះមហាកសរត្ ននកមព៊ុោ ផ្ងប្ដ្រ។ 

ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំននរបញទសទងំរើរបានឯកភារោឯកចឆនទញលើចំណ៊ុ ចោញរចើន តាមរយៈការផ្កល ស់បដូរ 
ទសសនៈយ៉ា ងស៊ុើជញរៅញលើទំនាក់ទំនងញទេភាគ្ើ ក៏ដូ្ចោបញ្ញា តំ្បន់ និងអនេរោតិ្ ប្ដ្លោរបញយជន៍រមួ 
ញដ្ើមបើញលើកកមពស់កិចចសហរបតិ្បត្េិការភារោនដ្គូ្យ៊ុទធសាន្តសេរគ្ប់រជុងញរោយកមព៊ុោ-ចិន ឱយបាន
ខ្ល ងំកាល ប្ងមញទៀត្។ 

២. ភាគ្ើចិនបានអបអរសាទរយ៉ា ងកក់ញដដ  ចំញ ះសមិទធផ្លគ្ួរឱយកត្់សមាគ ល់របស់កមព៊ុោ 
កន៊ុងការអភិវឌ្ឍោតិ្ និងកិចចសហរបតិ្បត្េិការអនេរោតិ្ បានបញ្ញជ ក់សាោងមើរើការញគាររឯករាជយភារ 
អធិបញត្យយភារ និងបូរណភារប្ដ្នដ្ើកមព៊ុោ និងបានអះអាងរើការគារំទ ចំញ ះជញរមើសននមាគា៌ា
អភិវឌ្ឍន៍របស់របោជនកមព៊ុោ រសបញៅនឹងលកខខណឌ ោតិ្របស់កមព៊ុោ។ ភាគ្ើចិនបានបញ្ញជ ក់សាោងមើ
រើការញបដោា ចិត្េគារំទយ៉ា ងញរញទំហឹង ចំញ ះកិចចខិត្ខំរបឹងប្របងរបស់កមព៊ុោ ញដ្ើមបើរកាសថិរភារដ៏្
យូរអប្ងេង ការអភិវឌ្ឍ និងការញលើកកមពស់ជើវភាររស់ញៅរបស់របោជន ររមទងំបានជូនររយ៉ា ង
ញសាម ះសម័រគ្ និងមានជំញនឿយ៉ា ងម៊ុត្មាថំ្ន កមព៊ុោនឹងបនេសញរមចបានវឌ្ឍនភារងមើៗញទៀត្ កន៊ុងការ
អភិវឌ្ឍោតិ្ និងស៊ុខ៊ុមាលភារជូនរបោជន ញរកាមមលប់ ររះករ៊ុណាររះបាទ សញមេចររះបរមនាង 
នញរាត្ដម សើហម៊ុនើ ររះមហាកសរត្ ននកមព៊ុោ និងញរកាមការដឹ្កនារំបស់រាជរដាឋ ភិបាល ននររះរាោ
ណាចរកកមព៊ុោ ប្ដ្លមាន សញមេចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ ោរបម៊ុខ។ 

ភាគ្ើកមព៊ុោបានអបអរសាទរយ៉ា ងកក់ញដដ  ចំញ ះញោគ្ជ័យយ៉ា ងញរញញលញ ននសមាជោតិ្
ញលើកទើ ២០ របស់បកសក៊ុមម៊ុយនើសេចិន និងបានវាយត្នមលខពស់ ចំញ ះភាររ ើកចញរមើនគួ្រឱយញសៃើចសរញសើរ 
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កន៊ុងប៊ុរេញហត្៊ុរបស់បកសក៊ុមម៊ុយនើសដចិន និងរបញទសចិន កន៊ុងការញឆ្ព ះញៅយ៊ុគ្សម័យងមើ ននសងគមនិយម
តាមលកខណៈរិញសសរបស់ចិន ការល៊ុបបំបាត់្ភាររកើរកទងំរសុង និងការកសាងសងគមរ ើកចញរមើន
មធយមញលើរគ្ប់វសិ័យ ប្ដ្លសមិទធផ្លទងំញនះសញរមចបាន ញរកាមការដឹ្កនារំបស់គ្ណៈកមាម ធិការ
មជឈមិបកសក៊ុមម៊ុយនើសេចិន ប្ដ្លមាន ឯកឧត្ដម ស៊ុើ ជើនរើង ោសនូល និងបានជះឥទធិរលោសកល
យ៉ា ងខ្ល ងំ។ ភាគ្ើកមព៊ុោបានបងាា ញនូវជំញនឿយ៉ា ងម៊ុត្មាថំ្ន របោជនចិននឹងសញរមចបាននូវញគាលញៅ 
និងញបសកកមម ប្ដ្លបានដាក់ញចញញៅកន៊ុងសមាជោតិ្ញលើកទើ ២០ ននបកសក៊ុមម៊ុយនើសដចិន កន៊ុងការ
កសាងរបញទសចិនញៅោរបញទសសងគមនិយមទំញនើបដ៏្អសាច រយញលើរគ្ប់វសិ័យ។ ភាគ្ើកមព៊ុោបានវាយ
ត្នមលខពស់ ចំញ ះមាគា៌ា ទំញនើបកមមរបស់ចិន ប្ដ្លបានផ្ដល់នូវប្បបបទងមើសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ និង
វឌ្ឍនភារសរមាប់មន៊ុសសោតិ្ ប្ដ្លបកសក៊ុមម៊ុយនើសដចិន និងរបោជនចិន រមួចំប្ណកទងំរបាោា  និង
ដំ្ញណាះរសាយ កន៊ុងការញដាះរសាយបញ្ញា រមួសរមាប់មន៊ុសសោតិ្។ ភាគ្ើកមព៊ុោញរត្ៀមោញរសច កន៊ុង
ការររងឹងការផ្កល ស់បដូរ និងការញរៀនសូរត្រើគាន ញៅវញិញៅមក ររមទងំរមួគាន ញលើកកមពស់មាគា៌ា ញឆ្ព ះញៅ
រកទំញនើបកមម ញដ្ើមបើោផ្លរបញយជន៍ជូនរបោជន ននរបញទសទងំរើរ និងតំ្បន់។ 

ភាគ្ើកមព៊ុោបានអះអាងសាោងមើអំរើការរបកាន់ខ្ជ ប់យ៉ា ងម៊ុឺងមា៉ា ត់្ ចំញ ះ «ញគាលនញយបាយ
ចិនមួយ» និងរបឆ្ងំចំញ ះសកមមភារ និង កយញរចន៍ទងំឡាយណា ប្ដ្លបំផ្កល ញដ្ល់អធិបញត្យយ
ភារ និងបូរណភារប្ដ្នដ្ើចិន របឆ្ងំរាល់ទរមង់ននសកមមភាររបស់រួកបំប្បកខលួនញដ្ើមបើទមទរ 
«ឯករាជយភារនត្វា៉ា ន់» និងរបឆ្ងំនឹងការញរជៀត្ប្រជករើខ្ងញរដចូលកិចចការនផ្ទកន៊ុងរបស់រដ្ឋអធិបញត្យយ 
ញរកាមញហត្៊ុផ្លណាក៏ញដាយ។ កមព៊ុោគារំទរាល់កិចចរបឹងប្របងរបស់ចិន កន៊ុងកិចចការ រផ្លរបញយជន៍
សនូល និងសញរមចបាននូវការបរងួបបរងួមោតិ្។ ភាគ្ើចិនបានប្ងលងអំណរគ្៊ុណយ៉ា ងខ្ល ងំដ្ល់កមព៊ុោ 
ចំញ ះជំហរទងំញនះ។ 

៣. ឆ្ន ២ំ០២២ ញនះ ោររះរាជខួបរបសូត្ទើ ១០០ ររះវសា របស់ ររះករ៊ុណា ររះបរមរត្ន
ញកាដ្ឋ ញហើយញៅឆ្ន ២ំ០២៣ ោខួបអន៊ុសាវរ ើយ៍ញលើកទើ ៦៥ ននការបញងាើត្ទំនាក់ទំនងការទូត្
កមព៊ុោ-ចិន។ ភាគ្ើទងំរើរបានឯកភារថ្ន មិត្ដភារោរបនរណើ កមព៊ុោ-ចិន ប្ដ្លរតូ្វបានរូនរជំុ និង
ប្ងរកាយ៉ា ងយកចិត្េទ៊ុកដាក់ញដាយ ររះករ៊ុណាររះមហាវ ើរកសរត្ នញរាត្ដម សើហន៊ុ និង ឯកឧត្ដម
របធាន ញៅ៉ា  ញសទ៊ុង នាយករដ្ឋមន្តនេើ ជូ ញអនឡាយ និងថ្នន ក់ដឹ្កនាចិំនជំនាន់ម៊ុន គឺ្ោរត្នសមបត្េិរមួ
របស់របោជនទងំរើរ។ ញៅកន៊ុងយ៊ុគ្សម័យងមើ ញរកាមការដឹ្កនារំបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនាកំមព៊ុោ និង ឯកឧត្ដម
របធានាធិបត្ើ ស៊ុើ ជើនរើង ទំនាក់ទំនងកមព៊ុោ-ចិន បាន និងបនេរ ើកចញរមើនដ្ល់ករមិត្ងមើ ញដាយសញរមច
បានវឌ្ឍនភារប្ផ្លផ្កា  កន៊ុងការកសាងសហគ្មន៍វាសនារមួកមព៊ុោ-ចិន។ 

ចំញ ះម៊ុខនឹងការប្របរបួលយ៉ា ងខ្ល ំងកាល  និងជំងឺរាត្ត្ាត្ ប្ដ្លមិនធាល ប់ជួបរើម៊ុនមក កន៊ុង
រយៈញរលមួយសត្វត្សរញ៍នះ កមព៊ុោ និងចិនបានរកាការរបារស័យទក់ទងករមិត្ខពស់ ញធេើឱយកាន់ប្ត្
ស៊ុើជញរៅនូវកិចចសហរបតិ្បត្េិការប្ដ្លផ្ដល់ផ្លរបញយជន៍ញៅវញិញៅមក ញធេើការរមួគាន របយ៊ុទធរបឆ្ងំ
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នឹងជំងឺកូវ ើដ្-១៩ និងញធេើកិចចសរមបសរមួលរហ៊ុភាគ្ើយ៉ា ងជិត្សនិទធ នាមំកនូវផ្លរបញយជន៍ោក់ប្សដង 
សរមាប់របោជនទងំរើរ និងរមួចំប្ណកដ្ល់សនិេភារ និងវបិ៊ុលភារ កន៊ុងតំ្បន់ និងរិភរញោក។ 

ភាគ្ើទងំរើរបានឯកភារ កំណត់្យក ឆ្ន ២ំ០២៣ ោ «ឆ្ន មិំត្េភារកមព៊ុោ-ចិន» ញហើយនឹង
រួមគាន របាររធរិធើអបអរសាទរោញរចើន ញដ្ើមបើបញងាើនការយល់គាន ញៅវញិញៅមក និងមិត្េភារ រវាង
របោជនទងំរើរ។ 

៤. ភាគ្ើទងំរើរបានឯកភារថ្ន ញៅកន៊ុងយ៊ុគ្សម័យងមើ ការរញនលឿនការកសាងសហគ្មន៍វាសនា
រមួកមព៊ុោ-ចិន គឺ្ោបំណងរបាថ្នន រមួ និងរសបតាមផ្លរបញយជន៍ោមូលដាឋ នរបស់របោជនទងំរើរ 
ររមទងំមានលកខណៈអំញណាយផ្លចំញ ះសនេិភារ សថិរភារ និងការអភិវឌ្ឍកន៊ុងតំ្បន់។ ភាគ្ើទងំរើរ
បានឯកភារគាន ជំរ៊ុញការអន៊ុវត្េ «ប្ផ្នការសកមមភារ សេើរើការកសាងសហគ្មន៍វាសនារមួកមព៊ុោ -ចិន» 
ប្ដ្លបានច៊ុះហត្ថញលខ្ញៅឆ្ន ២ំ០១៩ និងញធេើបចច៊ុបបននភារប្ផ្នការសកមមភារ ដូ្ចខ្ងញរកាម៖ 

(ក) ររងឹងការរបារស័យទក់ទងយ៊ុទធសាន្តសេករមិត្ខពស់។ ភាគ្ើចិននឹងបនេថ្នេ យបដិ្សណាឋ រកិចច 
ចំញ ះររះរាជដំ្ញណើ រទសសនកិចចរិនិត្យររះរាជស៊ុខភាររបស់ ររះករ៊ុណា ររះមហាកសរត្ និងសញមដច
ររះវររាជមាតាោតិ្ប្ខមរ ញៅរបញទសចិន។ ថ្នន ក់ដឹ្កនាចិំនទនទឹងរង់ចកំារអញ ជ្ ើញបំញរញទសសនកិចច
របស់ សញមេចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ និងថ្នន ក់ដឹ្កនាកំមព៊ុោដ្នទញទៀត្ ញៅញរលញវោសមរសបរបស់ភាគ្ើ
ទងំរើរ។ 

(ខ) ញរបើរបាស់ឱយបានញរញញលញ នូវតួ្នាទើរបស់គ្ណៈកមាម ធិការសរមបសរមួលអនេរ
រដាឋ ភិបាលកមព៊ុោ-ចិន។ ភាគ្ើទងំរើរនឹងញរៀបចំកិចចរបជ៊ុំញលើកទើ ៧ ននគ្ណៈកមាម ធិការខ្ងញលើ តាម
ញរលញវោសមរសប ញដ្ើមបើបញងាើនតួ្នាទើនាមំ៊ុខ និងកិចចសរមបសរមួលញលើវស័ិយញផ្សងៗោញរចើន។ 
សាថ ប័នដឹ្កនាំរបស់ភាគ្ើទំងរើរមានភារកិចចដាក់ញចញោប្ផ្នទើ និងបញងាើនកិចចសហរបតិ្បត្េិការ
រគ្ប់វសិ័យ រសបញរលប្ដ្លរកសួងការបរញទសទងំរើរទទួលខ៊ុសរតូ្វចំញ ះការអន៊ុវត្េញរញញលញ នន 
«កិចចររមញររៀង សដើរើការររងឹងកិចចសហរបតិ្បត្េិការ កន៊ុ ងដ្ណំាក់កាលងមើ»។ 

(គ្) ញរបើរបាស់ឱយអស់សកាដ ន៊ុរលនូវយនេការផ្កល ស់បេូរ និងកិចចសហរបតិ្បត្េិការញយធា ញដាយ
ការបញងាើនទំនាក់ទំនងរវាងសាថ ប័នការ រោតិ្ និងញយធារគ្ប់ករមិត្ននរបញទសទងំរើរ តាមរយៈកិចច
សហរបតិ្បត្េិការោក់ប្សេង ដូ្ចោ ការបណេ៊ុ ះបណាេ ល និងការហេកឹហាេ ត់្រមួគាន  ការផ្ដល់បរកិាខ រញយធា 
បញចចកវទិា ញសវាស៊ុខ្ភិបាល ឡូជើសទើក និងសនេិស៊ុខរហ៊ុភាគ្ើ។ កិចចសហរបតិ្បត្េិការអន៊ុវត្េចាប់
នឹងរតូ្វបានររងឹងបប្នថមញទៀត្ ញដាយញផ្កេ ត្ញលើការបន្តងាា បការជួញដូ្រមន៊ុសស ប្លបងអនឡាញ ការ
ឆញបាកតាមរបរ័នធអ៊ុើនធឺប្ណត្ និងឧរកិដ្ឋកមមនានា តាមរយៈការសរមបសរមួលកិចចសហរបតិ្បត្េិការ
យ៉ា ងជិត្សនិទធញលើការកសាងសមត្ថភារ និងការផ្កល ស់បេូររ័ត្៌ាមាន។ កិចចរបឹងប្របងនឹងញផ្កេ ត្បប្នថមញៅ
ញលើការអន៊ុវត្េកិចចររមញររៀងកិចចសហរបតិ្បត្េិការកន៊ុងរកបខណឌ រកុមការងាររួមគាន កមព៊ុោ-ចិន សេើរើ
ស៊ុវត្ថិភារ និងសនេិស៊ុខប្ខសរកវាត់្ និងផ្លូវ។ 
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(ឃ) ញលើកកមពស់កិចចសហរបតិ្បត្េិការប្ខសរកវាត់្ និងផ្លូវគ្៊ុណភារខពស់ តាមរយៈការញធេើកិចច
សហរបតិ្បត្េិការឱយកាន់ប្ត្ខ្ល ងំកាល ញលើយ៊ុទធសាន្តសេអភិវឌ្ឍន៍។ ញដ្ើមបើកសាងតំ្បន់ញសដ្ឋកិចចរិញសស
រកុងររះសើហន៊ុ របញទសទងំរើរនឹងញធេើឱយស៊ុើជញរៅនូវកិចចសហរបតិ្បត្េិការវនិិញយគ្ញលើសមត្ថភារ
ផ្លិត្កមម កន៊ុងញគាលបំណងជួយកមព៊ុោរញនលឿនការអភិវឌ្ឍឧសាហកមមទំញនើបចរមុះ និងញធេើឱយញខត្េ
ររះសើហន៊ុកាល យោតំ្បន់ញសដ្ឋកិចចរិញសសរហ៊ុបំណង ញដាយររងឹងប្ខសរចវាក់ឧសាហកមម និងប្ខស
រចវាក់ផ្គត់្ផ្គង់ផ្លរបញយជន៍ញៅវញិញៅមក។ គ្ញរមាងសំខ្ន់ៗ ដូ្ចោ គ្ញរមាងអាកាសយនដាឋ ន
អនេរោតិ្អងគរញសៀមរាប គ្ញរមាងបណាដ ញប្ខសកាបអ៊ុបទិកញរកាមបាត្សម៊ុរទ រកុងររះសើហន៊ុ-រកុង
ហ៊ុងក៊ុង និងគារំទគ្ញរមាងញហដាឋ រចនាសមព័នធ ដូ្ចោ ផ្លូវងនល់ សាព ន ឡូជើសទើក និងឃ្ល ងំសេ៊ុក នឹងរតូ្វ
បានរញនលឿន។ ភាគ្ើទងំរើរគារំទកិចចសហរបតិ្បត្េិការយ៉ា ងជិត្សនិទធញលើថ្នមរលសាា ត្ ញដ្ើមបើគារំទ
ញសដ្ឋកិចចនបត្ង ការសនសសំំនច និងស័កដិសិទធភិារននថ្នមរល ររមទងំការកាត់្បនថយការបញ ច្ញ
ឧសម័នរ៊ុល ញៅកមព៊ុោ។ 

ញរបើរបាស់ឱយបានញរញញលញនូវយនេការគ្ណៈកមាម ធិការកិចចសហរបតិ្បត្េិការញសដ្ឋកិចច និង
 ណិជជកមមកមព៊ុោ-ចិន កិចចររមញររៀង ណិជជកមមញសរ ើកមព៊ុោ-ចិន និងកិចចររមញររៀងភារោនដ្គូ្
ញសដ្ឋកិចចរគ្ប់រជុងញរោយតំ្បន់ ញដ្ើមបើជំរ៊ុញ ណិជជកមមញទេភាគ្ើ។ ររងើកការនាញំចញផ្លិត្ផ្លកមព៊ុោ
ប្ដ្លមានគ្៊ុណភារញៅកាន់ទើផ្ារចិន តាមរយៈររឹត្េិការណ៍ផ្សរេផ្ាយនានា ដូ្ចោ រិរ័រណ៍នាចូំល
អនេរោតិ្ចិន រិរ័រណ៍នាចូំល-នាញំចញចិន រិរ័រណ៍អាសា ន-ចិន និងយនេការកិចចសហរបតិ្បត្េិការ
 ណិជជកមមញអឡកិរតូ្និកញទេភាគ្ើ។ ញផ្កដ ត្ការយកចិត្េទ៊ុកដាក់ញលើកិចចសហរបតិ្បត្េិការកសិកមមរគ្ប់
ប្ផ្នក ភាគ្ើចិនបានបញ្ញជ ក់សាោងមើ អំរើជំហររបស់ខលួន កន៊ុងការររងើកទើផ្ារចិន សរមាប់ផ្លិត្ផ្ល 
និងទំនិញកសកិមមរើកមព៊ុោ និងផ្េល់ការគារំទប្ផ្នកចំញណះដឹ្ង ហរិ ា្វត្ថ៊ុ និងបញចចកញទស សរមាប់ការ
អភិវឌ្ឍកសិកមមទំញនើបញៅកមព៊ុោ។ 

កសាងមជឈមណឌ លកិចចសហរបតិ្បត្េិការឱសងប៊ុរាណចិន កមព៊ុោ-ចិន ញដ្ើមបើគារំទញសវាស៊ុខ្
ភិបាលសាធារណៈញៅកមព៊ុោ។ ផ្គត់្ផ្គង់វា៉ា ក់សាងំបងាា រជំងឺកូវ ើដ្-១៩ រសបតាមត្រមូវការរបស់កមព៊ុោ។ 
ភាគ្ើចិននឹងបនេគារំទការកាត់្បនថយភាររកើរកញៅកមព៊ុោ តាមរយៈគ្ញរមាងប្កលមាផ្លូវជនបទជំហាន
ទើ ៣ គ្ញរមាងផ្គត់្ផ្គង់ទឹកជនបទជំហានទើ ៣ គ្ញរមាងមនទើរញរទយបប្ងាកញខត្េររះសើហន៊ុ គ្ញរមាង
អភិវឌ្ឍន៍របរ័នធចញរមាះទឹកកខេក់ញៅញខត្េររះសើហន៊ុ និងគ្ញរមាងញផ្សងៗញទៀត្ដូ្ចោ ផ្លូវជនបទ 
ការរកាទឹក អប់រ ំស៊ុខ្ភិបាល និងគ្ញរមាងញបាសសមាា ត្មើន។ 

(ង) ជំរ៊ុញកិចចសហរបតិ្បត្េិការវទិាសាន្តសេ អប់រ ំ វបបធម៌ា ញទសចរណ៍ ស៊ុខ្ភិបាល និងកិចច
សហរបតិ្បត្េិការថ្នន ក់មូលដាឋ ន។ ចិននឹងបនេគារំទការអប់រភំាសាចិន និងរបរ័នធឌ្ើជើងល កន៊ុងវសិ័យ
អប់រញំៅកមព៊ុោ និងញរៀបចំការញធេើដំ្ញណើ រញឡើងវញិោបនេបនាទ ប់ តាមញជើងញហាះញហើររត្ង់បប្នថមញទៀត្ 
ញដ្ើមបើសរមួលដ្ល់ការវលិរត្លប់របស់និសសតិ្កមព៊ុោញៅរបញទសចិន។ ភាគ្ើកមព៊ុោនឹងបនេគារំទដំ្ញណើ រ
ការរបស់មជឈមណឌ លវបបធម៌ាចិន វទិាសាថ នខ៊ុងជឺ និងសហការោមួយភាគ្ើចិន ញដ្ើមបើរកាការផ្កល ស់បេូរ
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ោញទៀងទត់្រវាងអងគការ និងសាថ ប័នយ៊ុវជន ផ្េល់តួ្នាទើសំខ្ន់ដ្ល់សមាគ្មមិត្េភារ សាថ ប័ន រកុម
រសាវរោវវភិាគ្ ញឃ្សនាការ និងអងគការមិនប្មនរដាឋ ភិបាល ញដ្ើមបើញលើកកមពស់ការផ្កល ស់បេូររបោជន 
និងរបោជន។ ភាគ្ើទងំរើរនឹងបនេតាមដានកមមវធិើផ្កល ស់បេូរវបបធម៌ា និងញទសចរណ៍ ជំរ៊ុញការផ្កល ស់បេូរ 
និងកិចចសហរបតិ្បត្េិការញបតិ្កភណឌ វបបធម៌ាអរូបិយ ការចូលរមួយ៉ា ងសកមមកន៊ុងរិរ័រណ៍ញទសចរណ៍ 
ប្ដ្លញរៀបចំញឡើងញដាយភាគ្ើមាខ ងញទៀត្ ការចត់្វធិានការរមួគាន ញដ្ើមបើការ រញបតិ្កភណឌ វបបធម៌ាអាស៊ុើ 
ការគារំទការអភិរកស និងការជួសជ៊ុលញបតិ្កភណឌ អងគរប៊ុរាណ របាសាទររះវហិារ និងទើតាងំញបតិ្កភណឌ
នានាញផ្សងញទៀត្ញៅកមព៊ុោ ក៏ដូ្ចោការសហការរមួគាន ទប់សាា ត់្ការជួញដូ្រសមបត្េិវបបធម៌ាញដាយខ៊ុស
ចាប់ និងការញរៀបចំកិចចសនទនាយ៊ុវជន សេើរើញបតិ្កភណឌ វបបធម៌ា។ 

(ច) កមព៊ុោគារំទ និងចូលរមួយ៉ា ងសកមមកន៊ុងគំ្និត្ផ្េួចញផ្េើមអភិវឌ្ឍន៍សកល រសបោមួយនឹង
ការញបេោា ចិត្េញលើការអន៊ុវត្េរញបៀបវារៈ សេើរើ «ការអភិវឌ្ឍរបកបញដាយចើរភារ ឆ្ន ២ំ០៣០» របស់អងគការ
សហរបោោតិ្។ កមព៊ុោគារំទការញសនើញដាយភាគ្ើចិននូវគំ្និត្ផ្េួចញផ្េើមសនេិស៊ុខសកល និងញរត្ៀមខលួន
សហការោមួយរបញទសចិន ញលើអភិបាលកិចចសនេិស៊ុខសកល ញដ្ើមបើសនេិស៊ុខរមួ រគ្ប់រជុងញរោយ 
របកបញដាយកិចចសហរបតិ្បត្េិការ និងចើរភារ។ ភាគ្ើទំងំរើរនឹងរមួគាន ជំរ៊ុញគ្៊ុណត្នមលរមួរបស់មន៊ុសស
ោតិ្ របកបញដាយសនេិភារ ការអភិវឌ្ឍ មិនលញមាៀង យ៊ុត្េិធម៌ា របោធិបញត្យយ និងញសរ ើភារ ញដាយ
ការរមួគាន ញដាះរសាយបញ្ញា របឈមសកល ញដ្ើមបើញលើកកមពស់ប៊ុរេញហត្៊ុសហគ្មន៍វាសនារមួសរមាប់
មន៊ុសសោតិ្។ 

៥. ភាគ្ើទងំរើរបានសងាត់្ធៃន់អំរើសារសំខ្ន់ ននការរបកាន់ខ្ជ ប់នូវរហ៊ុភាគ្ើនិយមរិត្របាកដ្ 
ញធេើទំញនើបកមមរបោធិបញត្យយទំនាក់ទំនងអនេរោតិ្ និងការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិចចសកល ញឆ្ព ះញៅរក
យ៊ុត្េិធម៌ា និងសមធម៌ាកាន់ប្ត្ធំញធង។ ភាគ្ើទងំរើរបានឯកភាររបកាន់ខ្ជ ប់នូវនិយមោមូលដាឋ ន នន
ទំនាក់ទំនងអនេរោតិ្ ការ រភារមិនលញមាៀង និងយ៊ុត្េិធម៌ាអនេរោតិ្ ញហើយរបឆ្ងំរាល់ទរមង់នន
អន៊ុត្េរភារនញយបាយអំណាច ឯកញតាភាគ្ើនិយម និងភារផ្កដ ច់ម៊ុខ ផ្នត់្គំ្និត្សន្តងាគ មរត្ោក់ ការ
ញរជៀត្ប្រជកកិចចការនផ្ទកន៊ុងរបស់របញទសដ្នទ និងសេង់ដាររើរ។ ភាគ្ើទងំរើរបានគារំទ និងញលើកញឡើងថ្ន 
របញទសនានាគួ្រញធេើការផ្កល ស់បេូ រ និងញធេើកិចចសហរបតិ្បត្េិការញលើប្ផ្នកសិទធិមន៊ុសស ញដាយឈរញលើ
មូលដាឋ នញសមើភារ និងញគាររគាន ញៅវញិញៅមក ជំនួសឱយការញធេើនញយបាយតូ្បនើយកមមញលើបញ្ញា សិទធិ
មន៊ុសស។ 

ភាគ្ើទងំរើរបានឯកភារររងឹងបប្នថមញទៀត្ នូវកិចចសរមបសរមួល និងកិចចសហរបតិ្បត្េិការ 
ញលើរកបខណឌ រហ៊ុភាគ្ើ រួមមាន កិចចសហរបតិ្បត្េិការញមគ្ងគ-ឡានឆ្ង និងកិចចសហរបតិ្បត្េិការ
អាសា ន-ចិន រមួគាន ជំរ៊ុញការអភិវឌ្ឍសហគ្មន៍វាសនារមួញមគ្ងគ-ឡានឆ្ង និងភារោនដ្គូ្យ៊ុទធសាន្តសេ
រគ្ប់រជុងញរោយអាសា ន-ចិនឱយកាន់ប្ត្ជិត្សនិទធ ប្ដ្លមានអត្ថន័យ ខលឹមសារ និងផ្លរបញយជន៍ញៅវញិ
ញៅមក។ ចិនបានគារំទកមព៊ុោញធេើោមាច ស់ផ្ទះញរៀបចំកិចចរបជ៊ុំកំរូលអាសា ន ក់រ័នធ និងបានញកាត្
សរញសើរតួ្នាទើដ៏្សកមមរបស់កមព៊ុោ កន៊ុងការញលើកកមពស់ការអភិវឌ្ឍរបកបញដាយចើរភារ និងសថិរភារ
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យូរអប្ងេងញៅកន៊ុងតំ្បន់។ កមព៊ុោបានប្ងលងអំណរគ្៊ុណ ចំញ ះសាម រត្ើភារោនដ្គូ្ដ៏្រងឹមារំបស់ចិន និង
ការគារំទឥត្ងាកញរចំញ ះររឹត្េិការណ៍ប្ដ្លកមព៊ុោញធេើោមាច ស់ផ្ទះ។ 

ភាគ្ើទងំរើរញជឿោក់ថ្ន ញដាយសារកិចចរបឹងប្របងរមួគាន  ននរបញទសសមាជិកអាសា ន និងចិន 
សាថ នភារសម៊ុរទចិនខ្ងត្បូងបានរកានូវសថិរភារោរមួ។ ភាគ្ើទងំរើរបានសងាត់្ធៃន់ថ្ន «ញសចកេើ
របកាស សេើរើការរបតិ្បត្េិរបស់បណាេ ភាគ្ើញៅសម៊ុរទចិនខ្ងត្បូង» បានញដ្ើរតួ្នាទើយ៉ា ងសំខ្ន់ កន៊ុង
ការរកាសនេិភារ និងសថិរភារញៅសម៊ុរទចិនខ្ងត្បូង អស់រយៈញរលោង ២០ ឆ្ន មំកញហើយ ញដាយ
អំ វនាវដ្ល់ភាគ្ើ ក់រ័នធបនេអន៊ុវត្េឱយបានញរញញលញ និងរបសិទធភារ ញធេើឱយកាន់ប្ត្ស៊ុើជញរៅនូវ
កិចចសហរបតិ្បត្េិការផ្លូវសម៊ុរទោក់ប្សេង និងឈានញៅសញរមចនូវរកមរបតិ្បត្េិសម៊ុរទចិនខ្ងត្បូង
ឱយបានឆ្ប់ ឈរញលើមូលដាឋ នឯកចឆនទញៅវញិញៅមក ញដ្ើមបើកសាងសម៊ុរទចិនខ្ងត្បូង ញៅោសម៊ុរទ
សនេិភារ មិត្េភារ និងកិចចសហរបតិ្បត្េិការ។ 

៦. ថ្នន ក់ដឹ្កនាទំងំរើរបានញធេើោសាកសើ កន៊ុងរិធើច៊ុះហត្ថញលខ្ញលើឯកសារកិចចសហរបតិ្បត្េិការ
ោញរចើនវសិ័យ រមួមាន ការប្របរបួលអាកាសធាត្៊ុ កសិកមម គ្យ បញចចកវទិា ឱសងប៊ុរាណចិន អប់រ ំ
កិចចសហរបតិ្បត្េិការអភិវឌ្ឍន៍ និងញហដាឋ រចនាសមព័នធ។ 

៧. ភាគ្ើទងំរើរយល់ថ្ន លទធផ្លរបកបញដាយប្ផ្លផ្កា  និងមានសារសំខ្ន់ ននដំ្ញណើ រទសសនកិចច
ញនះ បានជួយររងឹងបប្នថមញទៀត្ នូវចំណងមិត្េភាររបនរណើ កមព៊ុោ-ចិន ញធេើឱយកាន់ប្ត្ស៊ុើជញរៅនូវ
កិចចសហរបតិ្បត្េិការោក់ប្សដងញលើរគ្ប់វសិ័យ និងបានរមួចំប្ណកោវជិជមានដ្ល់សហគ្មន៍វាសនា
រមួកមព៊ុោ-ចិន។ 

៨. ឯកឧត្េមនាយករដ្ឋមន្តនេើ លើ ខឺឈាង បានប្ងលងអំណរគ្៊ុណដ្ល់រដាឋ ភិបាល និងរបោជន 
ននររះរាោណាចរកកមព៊ុោ ចំញ ះការទទួលបដិ្សណាឋ រកិចចយ៉ា ងកក់ញដេ  កន៊ុងញរលទសសនកិចចរបស់
ឯកឧត្េម ញហើយសូមញគាររអញ ជ្ ើញ សញមេចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ ញៅបំញរញទសសនកិចចញៅរបញទស
ចិន កន៊ុងញរលសមរសប។ សញមេចញត្ញោនាយករដ្ឋមន្តនេើ បានប្ងលងអំណរគ្៊ុណ និងទទួលនូវការអញ ជ្ ើញ
ញដាយញសចកេើញសាមនសសរ ើករាយ។ 

រាជធានើភនំញរញ នងៃទើ ១១ ប្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០២២ 


