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េសចក�ីរយករណ៍របស ់

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន 

នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

សន�ិសទីកែសតស�ពីីលទ�ផលៃនកិច�្របជុំកំពូលអស៊នេលកទី៤០ និង៤១ 

និងកចិ�្របជុំពក់ព័ន� 
រជធានីភ�ំេពញ, ៃថ�អទិត្យ ទី១៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០២២, េវលេម៉ាង ១៥:០០ ដល់ ១៥:៣០ 

 

− អ�កសរព័ត៌មាន 

− េលក, េលក្រសី! 

ជាដំបូង ខ�ុ ំសូមស� គមន៍យ៉ាងកក់េក� ចំេពះេលក េលក្រសី អ�កសរព័ត៌មាន ែដលមាន

វត�មានក�ុងសន�ិសីទសរព័ត៌មានេនៃថ�េនះ។ អ�កកែសតេយងីទងំអស់បានទទួលព័ត៌មានសំខន់ៗ

ពក់ព័ន�នឹងកិច�្របជុំនានាក�ុងសន�ិសីទសរព័ត៌មាន្របចៃំថ�រចួេហយី េហយីេដយែឡកព័ត៌មាន

លម�ិតៃនកិច�្របជុំនីមួយៗ ក៏មានេនក�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍របស់្របធានអស៊នៃនកិច�្របជុំកំពូល

ទងំ ១១ េហយីែដរ។ ដូចេនះ ខ�ុ ំនឹងេផា� តេទេលីប�� េលចេធា� ែតប៉ុេណា� ះ បនា� ប់មកខ�ុ ំនឹងេបីក

េវទិកស្រមាប់សំណួរ-ចេម�ីយ។ 

អ�ីែដលកម�ុជាបានេធ�ីប៉ុនា� នៃថ�េនះ គឺជាសក�ីភាពប�� ក់ពីតួនាទីនាមុំខរបស់្របេទសេយងី 

ក�ុងនាមជា្របធានអស៊ន េនក�ុងកិច�ករតំបន់ និងសកល ក៏ដូចជាលទ�ភាព និងសមត�ភាពក�ុងករ

េរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍ដ៏សំខន់របស់ពិភពេលក ដូចជាកិច�្របជុំកំពូលអស៊ននិងកិច�្របជុំកំពូល 

ពក់ព័ន�។ េ្រកមមូលបទ “អស៊នរមួគា� េធ�ី៖ េដះ្រសយប�� ្របឈមទងំអស់គា� ” កម�ុជាក�ុងនាម

ជា្របធានអស៊នបច�ុប្បន� អចអេ�� ីញនិងទទួលថា� ក់ដឹកនាកំំពូលមកពីបណា� ្របេទស និងស� ប័ន

អន�រជាតិនានាចំនួន ២៩ ក៏ដូចជាបានអនុម័ត និងកត់សមា� ល់ឯកសរលទ�ផលចំនួន ១០១ ស�ីពី

អទិភាពចម្បងនានាេនក�ុងសសរស�ម�សហគមន៍ទងំបី ក�ុងេនាះមានឯកសរ ០៣ ែដលខ�ុ ំចង់

រេំលចគឺ (១) េសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីទស្សនវស័ិយរបស់្របមុខដឹកនាអំស៊នេលីមូលបទ “អស៊ន
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រមួគា� េធ�ី៖ េដះ្រសយប�� ្របឈមទងំអស់គា� ” (២) េសចក�ីែថ�ងករណ៍របស់្របមុខដឹកនាអំស៊ន 

ស�ីពីខួបទី៥៥ ៃនអស៊ន និង (៣) េសចក�ីែថ�ងករណ៍របស់្របមុខដឹកនាអំស៊ន ស�ីពីរេបៀបវរៈ 

តភា� ប់អស៊នេ្រកយឆា� ២ំ០២៥។ 

ក�ុងរយៈេពលបួនៃថ�ចុងេ្រកយេនះ អស៊ននិងៃដគូខងេ្រក បានពិភាក្សោយ៉ាងទូលំទូលយ 

និង្របកបេដយន័យស� បនា េទេលីប�� ដ៏សំខន់បំផុតជាេ្រចីន ែដលតំបនរ់បស់េយងី និង 

សកលេលកកំពុង្របឈម ដូចជាស� នករណ៍សន�ិសុខដ៏គួរឱ្យ្រព�យបារម� ករធា� ក់ចុះេសដ�កិច� ជំងឺ

រតត្បាតជាសកល ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ វបិត�ិេស្ប�ងអហរនិងថាមពល ជាេដីម េហយី្រសប

េពលគា� េនះែដរ េយងីក៏បានពិភាក្សោពីវស័ិយសក� នុពលនិងជាក់ែស�ងៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករ ែដល

េយងីអចរមួគា� េធ�ី េដីម្បេីឆា� ះេទមុខជាមួយគា� ។ 

ថា� ក់ដឹកនាអំស៊នេពញចិត�ចំេពះភាពេជឿនេលឿនៃនសសរស�ម�សហគមន៍អស៊នទងំបី ក�ុង 

ករជំរុញែផនករលម�ិតនិងែផនករសកម�ភាពតមវស័ិយេរៀងៗខ�ួន េនក�ុងបរបិទៃនប�� ្របឈម

ជាេ្រចីននិង្រត�តសីុគា�  ជាពិេសសផលប៉ះពល់យ៉ាងខ� ងំៃនជំងឺកូវដី-១៩ េទេលីអយុជីវតិនិង

ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនេយីង។ េលីសពីេនះ ថា� ក់ដឹកនាអំស៊នក៏បានជួបដច់េដយែឡក

ជាមួយអន�រសភាអស៊ន ្រក�ម្របឹក្សោធុរកិច�អស៊ន និងយុវជនអស៊ន េដីម្បសី� បព់ីទស្សនៈនិង

កង�ល់របស់ពួកគាត ់ និងែស�ងយល់ពីលទ�ភាពែដលពួកគាត់អចចូលរមួចំែណកក�ុងរេបៀបវរៈរបស់

តំបន់។ 

ពក់ព័ន�នឹងសំេណីចូលជាសមាជិកអស៊នរបស់ទីម័រេឡេស� ្របមុខដឹកនាអំស៊នបាន 

ឯកភាពជាេគាលករណ៍ទទួលយកទីម័រេឡេស�ជាសមាជិកទី១១ របស់អស៊ន និងផ�ល់ឋនៈជា

្របេទសសេង�តករណ៍ ែដលអនុ�� តឱ្យទីម័រេឡេស�អចចូលរួមក�ុងកិច�្របជំុអស៊នទងំអស់  

រមួទងំកិច�្របជុំេពញអង�ៃនកិច�្របជុំកំពូលផងែដរ។ ថា� ក់ដឹកនាអំស៊នក៏បាន្របគល់ភារកិច�ជូន 

្រក�ម្របឹក្សោស្រមបស្រម�លអស៊ន េដីម្បបីេង�ីតែផនទីបង� ញផ�ូវស្រមាប់សមាជិកភាពេពញេលញ

របស់ទីម័រេឡេស� េហយីរយករណ៍េទកិច�្របជុំកំពូលអស៊នេលីកទី៤២ េដីម្បអីនុម័ត។ 

ចំេពះទំនាក់ទំនងខងេ្រកតំបន់អស៊ន ្របេទសមួយបែន�មេទៀតគឺ អ៊ុយែ្រកន បានចូលជា

សមាជិកៃនសន�ិស�� មិត�ភាព និងកិច�សហ្របតិបត�ិករេនអសីុអេគ�យ ៍ (TAC) ែដលេធ�ីឱ្យចំនួន

សរុបៃនរដ�សមាជិកេកីនេឡងីដល់ ៥០។ េនះពិតជាមិនធា� ប់មានពីមុនមកេទ ែដល្របេទសៃដគូខង

េ្រកដល់េទ ៧ អចចូលជាសមាជិកៃនសន�ិស�� េនះ ក�ុងឆា� ែំតមួយ។ ករណ៍េនះសប�� ក់យ៉ាង



េសចក�ីរយករណ៍របស់ សេម�ចេតេជា ហុ៊ន ែសន ក�ុងសន�ិសីទកែសតស�ីពីលទ�ផលៃនកិច�្របជំុ ៃថ�ទី ១៣ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០២២  ទំព័រទី 3 

ច្បាស់ថា អស៊នបានក� យជាចំណុចស�ូល ែដលទក់ទញៃដគូមកពី្រគបទ់ិសទីេលីសកលេលក 

ឱ្យមកសហករជាមួយ្របេទសសមាជិក េដីម្បជីំរុញផល្របេយាជន៍រមួ។ 

កិច�្របជុំកំពូលអស៊ន-អូ�ស� លីេលីកទី២ បានស� គមន៍វស័ិយថ�ីៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករ 

ជាក់ែស�ង េហយីទន�ឹងរង់ចកំរចប់េផ�ីមគំនិតផ�ួចេផ�ីមអូ�ស� លី ស្រមាបអ់នាគតអស៊ន។ ជាងេនះ

េទេទៀត អស៊ន និងកណាដ កប៏ានេរៀបចំនូវកិច�្របជុំកំពូលរលឹំកខួបេលីកទី៤៥ ៃនទំនាក់ទំនង

កិច�សន�នារបស់ខ�ួន េហយីបានេប�ជា� ដំេឡងីទំនាក់ទំនងអស៊ននិងកណាដ ក�ុងក្រមិតៃដគូ 

យុទ�ស�ស�។ កិច�្របជុំកំពូលអស៊ន-ចិនេលីកទី២៥ កប៏ានប�� ក់ពីករេប�ជា� ចិត�យ៉ាងេមាះមុត

េដីម្បអីនុវត�ភាពជាៃដគូយុទ�ស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ និងជំរុញទំនាក់ទំនងេសដ�កិច�របស់េយងីបែន�ម

េទៀត តមរយៈករេធ�ីឱ្យកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�េសរអីស៊ន-ចិនកន់ែត្របេសីរេឡងី។ េសចក�ី

ែថ�ងករណ៍រមួៃនខួបេលីកទី២០ ៃនេសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីករ្របតិបត�ិរបស់បណា� ភាគីេនសមុ្រទ

ចិនខងត្ូបង (DOC) ក៏្រត�វបានអនុម័តេនក�ុងកិច�្របជុំកំពូលេនះែដរ។ 

េដីម្បអីបអរសទរខួបេលីកទី៣០និងឆា� មំិត�ភាពអស៊ន-ឥណា�  េយងីបាន្របកសបេង�ីត

ភាពជាៃដគូយុទ�ស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយអស៊ន-ឥណា� ។ េយងីកទ៏ន�ឹងរង់ចកំរសេ្រមចឱ្យបានឆាប់

ៃនករពិនិត្យេឡងីវញិៃនកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�ទំនិញអស៊ន-ឥណា� ។ កិច�្របជុំកំពូលអស៊ន-

ជប៉ុនេលីកទី២៥ បានេកតសរេសីរចំេពះភាពេជឿនេលឿនដ៏ល�ក�ុងទំនាក់ទំនងរបស់េយងី េហយីក៏

ទន�ឹងរង់ចនូំវករ្របារព�ខួបេលីកទី៥០ ៃនមិត�ភាព និងសហ្របតិបត�ិករអស៊ន-ជប៉ុន េនឆា�  ំ

េ្រកយ។ ជាងេនះេទេទៀត ្របមុខដឹកនាអំស៊ន កប៏ានស� គមន៍បំណងរបស់ជប៉ុន ក�ុងករដំេឡងី

ទំនាក់ទំនងរបស់េយងីឱ្យេទជាភាពជាៃដគូយុទ�ស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ។ 

កិច�្របជុំកំពូលអស៊ន-សធារណរដ�កូេរេ៉លីកទី២៣ មានេសចក�ីរកីរយចំេពះភាពេជឿនេលឿន 

ដ៏ល�េនក�ុងករអនុវត�ចក�ុវស័ិយរមួរបស់េយងី េហយីបានស� គមន៍បំណងរបស់សធារណរដ�កូេរ ៉ ក�ុង

ករសេ្រមចបានភាពជាៃដគូយុទ�ស�ស�្រគប់្រជ�ងេ្រជាយអស៊ន-សធារណរដ�កូេរ។៉ ជាមួយេនះកិច�

្របជុំកំពូលអស៊ន-សហរដ�អេមរកិេលីកទី១០ បានឯកភាពបេង�ីតភាពជាៃដគូយុទ�ស�ស�្រគប ់

្រជ�ងេ្រជាយ ែដលនឹងបេង�ីនកិច�សហ្របតិបត�ិកររបស់េយងី េដយ្រគបដណ� បយ៉់ាងធំទូលយេលី 

វស័ិយែដលជាផល្របេយាជនរ៍មួ។ េដយទទួលស� ល់ពីភាពេជឿនេលឿនល� ក�ុងករអនុវត�ែផនករ

សកម�ភាព   កិច�្របជុំកំពូលអស៊ន-អង�ករសហ្របជាជាតិេលីកទី១២ បានគូសប�� ក់ពីសរៈសំខន ់

ៃនភាពជាៃដគូ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយ េដីម្បពី្រងឹងករបំេពញគា� េទវញិេទមករវងចក�ុវស័ិយសហគមន៍អស៊ន 

ឆា� ២ំ០២៥ និងេគាលេដអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាពរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិឆា� ២ំ០៣០។  



េសចក�ីរយករណ៍របស់ សេម�ចេតេជា ហុ៊ន ែសន ក�ុងសន�ិសីទកែសតស�ីពីលទ�ផលៃនកិច�្របជំុ ៃថ�ទី ១៣ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០២២  ទំព័រទី 4 

េយងីបានស� គមនក៍រ្របារព�ខួបេលីកទី២៥ ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករអស៊នបូកបី (APT) 

និងបានេកតសរេសីរ ចំេពះកររមួចំែណករបស់្រកបខ័ណ� េនះេទដល់វស័ិយអទិភាពក�ុងតំបន់។  

កិច�្របជុំកំពូលអសីុបូព៌េលីកទី១៧ (EAS) បានកត់សមា� ល់េដយករេពញចិត�ចំេពះវឌ្ឍនភាព 

សំខន់ៗ ែដលបានអនុម័តេ្រកមែផនករសកម�ភាពទី្រក�ងម៉ានីល េដីម្បអីនុវត�េសចក�ីែថ�ងករណ៍ 

ទី្រក�ងភ�ំេពញ ស�ីពីគំនិតផ�ួចេផ�ីមអភិវឌ្ឍន៍កិច�្របជុំកំពូលអសីុបូព៌ (២០១៨-២០២២)។ ជាងេនះ

េទេទៀត កម�ុជាក៏បានេធ�ីជាមា� ស់ផ�ះេរៀបចកំិច�សន�នាសកលអស៊នេលីកទី២ េ្រកម្របធានបទ 

“ករស� រេឡងីវញិយ៉ាងទូលំទូលយេ្រកយកូវដី-១៩” េដយមានករចូលរមួពីថា� ក់ដឹកនាអំស៊ន ៃដគូ 

ខងេ្រក និង្របធានស� ប័នអន�រជាតិនានា។ ជាចុងេ្រកយ េយងីក៏បានេឆ��តឱកស្របកសនូវករ

ប��ប់ជាដុំកំភួនៃនករដំេឡងីក្រមិតកិច�្រពមេ្រពៀងពណិជ�កម�េសរអីស៊ន-អូ�ស� លី-នូែវលេហ្សឡង់។  

ជាបន� ខ�ុ ំសូមេលីកយកប�� ក�ុងតំបន់ែដលេលចេធា� ជាងេគមួយចំនួន េនក�ុងកិច�្របជុំកំពូល

អស៊ន និងកិច�្របជុំកំពូលពក់ព័ន� ដូចខងេ្រកម៖ 

ចំេពះវបិត�ិនេយាបាយេនមីយ៉ាន់ម៉ា កិច�្របជុំបានេកតសរេសីរចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង

យ៉ាងអស់ពីសមត�ភាពរបស់កម�ុជា ក�ុងនាមជា្របធានអស៊ន និងចំេពះេ្របសិតពិេសសៃន្របធាន

អស៊ន ក�ុងករអនុវត�កិច�្រពមេ្រពៀងជាឯកច�ន�្របាចំំណុចរបស់អស៊ន េដីម្បជីួយមីយ៉ាន់ម៉ាស� រ

សន�ិភាពនិងស�ិរភាព និងអចវលិេទរក្រប្រកតីភាពេឡងីវញិ។ ក�ុងស� រតីេនះ ្របមុខដឹកនាអំស៊ន

បានអនុម័ត “ករវយតៃម� និងេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់្របមុខដឹកនាអំស៊ន ស�ីពីករអនុវត�កិច�្រពម

េ្រពៀងជាឯកច�ន�្របាចំំណុច” ែដលនឹងេ្របី្របាស់ជាឯកសរដ៏សំខន់បំផុតក�ុងករដឹកនាកំិច�ខិតខំ

្របឹងែ្របងរមួរបស់អស៊ន នាេពលខងមុខ េដីម្បជីួយេដះ្រសយវបិត�ិនេយាបាយដ៏ស�ុគស� ញនិង

លំបាកមួយេនះ។ 

ពក់ព័ន�នឹងប�� សមុ្រទចិនខងត្ូបង េយងីបានគូសប�� ក់ពីសរៈសំខន់ៃនកររក្សោ និង

ករេលីកកម�ស់សន�ិភាព សន�ិសុខ ស�ិរភាព សុវត�ិភាព និងេសរភីាព ៃនករេធ�ីនាវចរក�ុង និងករ

េហះេហរីេលីសមុ្រទចិនខងត្ូបង និងត្រម�វករៃនករអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញ និងមាន្របសិទ�ភាព

ៃនេសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីករ្របតិបត�ិរបស់បណា� ភាគីេនសមុ្រទចិនខងត្ូបង (DOC)។ េយងីមាន

សុទិដ�ិនិយម និងរកីរយជាមួយនឹងសន�ុះវជិ�មានៃនកិច�ចរចែដលកំពុងដំេណីរករចំេពះ 

្រកម្របតិបត�ិេនសមុ្រទចិនខងត្ូបង (COC) ជាពិេសសតមរយៈករបន�កិច�ចរចេឡងីវញិកលពី
េពលថ�ីៗេនះ េដយផា� ល់េនេខត�េសៀមរប និងភ�ំេពញ េនក�ុងឆា� េំនះ េទះបីជា្រត�វ្របឈមនឹងជំងឺ

រតត្បាតកូវដី-១៩ យ៉ាងណាក�ី។ េយងីទន�ឹងរង់ចបំ��បឱ់្យបានឆាប់ៃន្រកម្របតិបត�ិេនសមុ្រទចិន



េសចក�ីរយករណ៍របស់ សេម�ចេតេជា ហុ៊ន ែសន ក�ុងសន�ិសីទកែសតស�ីពីលទ�ផលៃនកិច�្របជំុ ៃថ�ទី ១៣ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០២២  ទំព័រទី 5 

ខងត្ូបង (COC) ែដលមាន្របសិទ�ភាព និងខ�ឹមសរសំខន់ៗ អនុេលមតមច្បាប់អន�រជាតិ រមួទងំ

អនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិ ស�ីពីច្បាប់សមុ្រទ (UNCLOS) ឆា� ១ំ៩៨២ ផងែដរ។ 

ចំេពះស� នភាពេនអ៊ុយែ្រកន ែដលខ�ុ ំអចនិយាយបានថាជាថ�េក� បំផុត េយងីអចេមីល

េឃញីថា មានជំហរេផ្សងគា�  ជាពិេសសក�ុងអំឡុងកិច�្របជុំកំពូលអសីុបូព៌។ ខ�ុ ំពិតជារកីរយណាស់ 

ែដលកម�ុជាអចេធ�ីជាមា� ស់ផ�ះេរៀបចំកិច�្របជុំេនះ ែដលភាគីមានេគាលជំហរេផ្សងគា�  អចផា� ស់ប�ូរ 

ទស្សនៈ េដយេស� ះ្រតង់េលីប�� េនះ។ េយងីបានប�� ក់េឡងីវញិនូវករេគារពចំេពះអធិបេតយ្យ 

ឯករជ្យនេយាបាយ និងបូរណភាពទឹកដី។ េយងីបានគូសប�� ក់ពីសរៈសំខន់ៃនករប�្ឈប់ជា

បនា� ន់នូវអរភិាព និងករបេង�ីតបរយិាកសអំេណាយផលស្រមាប់ករេដះ្រសយជេមា� ះេដយសន�ិវធិី។ 

េយងីក៏បានអំពវនាវឱ្យមានករជួយស្រម�ល ដល់ករទទួលបាននូវជំនួយមនុស្សធម៌យ៉ាងឆាប់រហ័ស 

សុវត�ិភាព និងគា� នករររងំ េទដល់្របជាជនែដល្រត�វករជំនួយេនក�ុង្របេទសអ៊ុយែ្រកន។  

ចំេពះប�� ឧបទ�ីបកូេរ ៉ េយងីមានករ្រព�យបារម�ចំេពះករបាញ់មីសីុលបាលីស�ីករលំង

្របេទសជប៉ុន េហីយបានចត់ទុកសកម�ភាពែបបេនះ ជាករគំរមកំែហងដល់សន�ិសុខេនក�ុង 

តំបន់។ េយងីបានអំពវនាវឱ្យសធារណរដ�្របជាមានិត្របជាធិបេតយ្យកូេរ ៉ េគារពតមេសចក�ីសេ្រមច 

ពក់ព័ន�នានារបស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអង�ករសហ្របជាជាតិ និងេជៀសវងករសកល្បងនុយេក�ែអ៊រ 

បែន�មេទៀត។ េយងីបានទទូចឱ្យភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់េជៀសវងករេធ�ីឱ្យស� នករណ៍កន់ែតតនតឹង 

និងបន�អត់ធ�ត់បំផុត េដីម្បបីេង�ីតបរយិាកសអំេណាយផលដល់កិច�សន�នាេដយសន�ិវធិី។ េយងី

បានបង� ញករគា្ំរទចំេពះកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងអន�រជាតិ និងមេធ្យោបាយករទូត េដីម្បសីេ្រមចបាន

នូវករលុបបំបាត់នុយេក�ែអ៊រេដយសន�ិវធិី េពញេលញ ែដលអចេផ��ងផា� ត់បាន និងមិនអចែ្រប 

្រកលស់បានេនក�ុងឧបទ�ីបកូេរ។៉ 

អស៊ន បានស� គមន៍រល់គំនិតផ�ួចេផ�ីមពីៃដគូខងេ្រក ែដលមានេគាលបំណងរមួចំែណក

ដល់សន�ិភាព ស�ិរភាព និងវបុិលភាពក�ុងតំបន់។  ជាងេនះេទេទៀត គំនិតផ�ួចេផ�ីមទងំេនាះ ្រត�វែត

្រសបតមធម�នុ��អស៊ន   សន�ិស�� មិត�ភាព និងកិច�សហ្របតិបត�ិករេនអសីុអេគ�យ៍ និង 

ទស្សនវស័ិយអស៊នស�ីពីឥណ�ូ -ប៉ាសីុហ�កិ េហយីមិន្រត�វេ្របី្របឆាងំនឹងភាគីេផ្សងេទៀត ឬេ្របីជា

ឧបករណ៍ស្រមាប់ករ្របកួត្របែជងរវង្របេទសមហអំណាចេនាះេទ។ ថា� ក់ដឹកនាអំស៊ន ក៏បាន 

អនុម័ត (១) េសចក�ី្របកសរបស់ថា� ក់ដឹកនាអំស៊ន ស�ីពីករប��� បវស័ិយអទិភាពទងំបួន ៃន

ទស្សនវស័ិយអស៊នស�ីពីឥណ�ូ -ប៉ាសីុហ�កិ ក�ុងយន�ករដឹកនាេំដយអស៊ន និង (២) ឯកសរ

ទស្សនទន ស�ីពីែផនទីចង�ុលផ�ូវអស៊នស្រមាប់ករេលីកកម�ស់ទស្សនវស័ិយអស៊នស�ីពីឥណ�ូ - 

ប៉ាសីុហ�កិ ែដលជាគំនិតផ�ួចេផ�ីមរបស់កម�ុជា។ 



េសចក�ីរយករណ៍របស់ សេម�ចេតេជា ហុ៊ន ែសន ក�ុងសន�ិសីទកែសតស�ីពីលទ�ផលៃនកិច�្របជំុ ៃថ�ទី ១៣ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ២០២២  ទំព័រទី 6 

ទងំេនះគឺជាចំណុចសំខន់ែដលខ�ុ ំចង់ប�� ក ់ និងែចករែំលកជាមួយអស់េលក េលក្រសី

ទងំអស់គា� ។ ខ�ុ ំក៏សូមេឆ��តឱកសេនះ ែថ�ងអំណរគុណចំេពះ្របេទសសមាជិកអស៊ន ៃដគូខង

េ្រករបស់េយងី និងស� ប័នអន�រជាតិទងំអស់ែដលបានចូលរមួ និងគា្ំរទ ដល់ករេធ�ីជា្របធានអស៊ន 

របស់េយងីេនឆា� េំនះ។ េលីសពីេនះ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណ ចំេពះគណៈកមា� ធិករជាតិេរៀបច ំ

កិច�្របជុំកំពូលអស៊ននិងកិច�្របជុំកំពូលពក់ព័ន� េលខធិករដ� នអស៊ន និងអ�កពក់ព័ន�ទងំអស់ 

ែដលបានចំណាយេពលេវលទងំយប់ទងំៃថ� េដីម្បេីធ�ីឱ្យកិច�្របជុំទងំអស់េនះ្រប្រពឹត�េទេដយ

រលូន សុវត�ិភាព និងផាសុកភាព។ 

ខ�ុ ំសូមប��ប់សុន�រកថារបស់ខ�ុ ំេដយសូមែថ�ងអំណរគុណ ឯកឧត�ម ដតុ លឹម ចុក ហូយ 

ែដលបានប��ប់អណត�ិជាអគ�េលខធិករអស៊នេនចុងឆា� េំនះ ្របកបេដយែផ�ផា�  េហយីខ�ុ ំសូម

ជូនពរឱ្យ ឯកឧត�ម មានេជាគជ័យក�ុង្រគប់ភារកិច�នាេពលអនាគត។ េនះពិតជាកិត�ិយស និង

េមាទកភាពដ៏ធំេធងស្រមាប់កម�ុជា និង្របជាជនកម�ុជា ែដលបានេធ�ីជាមា� ស់ផ�ះេរៀបចំកិច�្របជុំកំពូល

អស៊នេលីកទី៤០ និងទី៤១ និងកិច�្របជុំកំពូលពក់ព័ន�្របកបេដយភាពេជាគជ័យដ៏ធំេធង និង

្រតចះ្រតចង់។  

ឥឡូវេនះ ខ�ុ ំសូមេបីកេវទិកស្រមាប់សំណួរ។ សូមអរគុណ។  
 

 


