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សេចក្តីថ្លែងការណ៍រមួ 
េតពីីទេសនក្ិចចផ្ែូវការរបេេ់សមតចអគ្គមហាសេនាបតីសតសោ ហ ៊ុន ថ្េន 
នាយក្រដ្ឋមន្តនតីននព្ពះរាោណាចព្ក្ក្មព៊ុោ សៅសាធារណរដ្ឋឥណាា  

នលៃទី ២៧ ថ្ែមក្រា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
6 

1. សក្មេចអគ្គមហាក្សនាបតីក្តក្ោ ហ ៊ុន ប្សន នាយករដ្ឋមន្រនេីននររះរាោណាចរកកមពុោ    បានបំក្រញទស្សនកិចច
ផ្លូវការ ក្ៅសាធារណរដ្ឋឥណាឌ ្រីនងៃទ២ី៤ ដ្ល២់៧ ប្ែមករា  ឆ្្២ំ០១៨ តបតាមការអក្ ជ្ើញរបស់ ឯកឧតេម 
ណារនិរា ម ៉ូឌី (Na r e ndr a  Modi )នាយករដ្ឋមន្រនេីននសាធារណរដ្ឋឥណាឌ្។ នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ 
អមដ្ំក្ណើរក្ាយរដ្ឋមន្រនេ ីមន្រនេីោន់ែពស ់និងគ្ណៈរបតិភ៉ូធ៊ុរកិចច។ 

2. កនុងអំឡុងក្រលទស្សនកិចច ក្ៅនងៃទ២ី៧ ប្ែមករា ឆ្្ំ២០១៨  នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ រតូវបានទទួលសាវ្គ្មន៍
ក្ាយនាយករដ្ឋមន្រនេឥីណាឌ ្ ោមួយនឹងរិធីរតួតរលោកិតេិយស ក្ៅវិមាន រា ន្្រសាតប្ាហទ្បីាហវ្ ្ន់ 
(Ra s h t r a p a t i  Bh a wa n)។ នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ បានអក្្ជើញក្ៅមណតូបរា ច្ហាគត្ ់ (Ra j  
Gh a t ) នងិបានាក់ផ្កក្្ោររវិញ្ញ្ណកខនធក្ោកមហាតមៈគ្នធ។ី នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ បានជួបសប្មេងការ
គ្ួរសមោមួយ ឯកឧតេម រា ម្  ណាតក៉ូវនី(Ram Na t h  Kov i nd)របធានាធិបតីឥណាឌ្ និងឯកឧតេមក្វ៉េ
ននកអា នណឌ៉ូ (Ve nka i a h  Na i du) អន៊ុរបធានាធិបតីឥណាឌ្។ នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ បានជួប
រិភាក្ាកំរិតថ្្ក្់គ្ណៈរបតិភ៉ូោមួយនាយករដ្ឋ-  មន្រនេីឥណាឌ ្ណារនិរា ម ៉ូឌ ីប្ដ្លបានក្រៀបចំរិធីជប់ក្លៀង
ោកិតេិយសដ្លន់ាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ។ ក្ោកជទំាវ ស ៉ូសាម ្សាវរ្ា ជ្ (S mt  S us hma  S wa r a j ) រដ្ឋម
ន្រនេីការបរក្ទសឥណាឌ្ កប៏ានជួបសប្មេងការគ្ួរសមោមួយ នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ។  

3. ម៊ុនក្រលកមមវិធីខាងក្លើក្នះ សក្មេចក្តក្ោនាយករដ្ឋមន្រនេី ហ ៊ុន ប្សន រួមោមយួក្មដ្ឹកនាំរបក្ទសអាសា ្ន
ដ្នទក្ទៀត បានអក្្ជើញច៉ូលរួមកិចចរបជ៊ុំកំរ៉ូលរំលឹកែួបអន៊ុស្ាវរីយ៍ឥណាឌ្-អាសា ្ន ក្ៅនងៃទី២៥ ប្ែមករា 
និងបានច៉ូលរួមោក្ភញៀវកិតេិយសកនុងរិធដី្ប្ងែក្បួនរ្្ុះហយារតាទិវប៊ុណ្្សាធារណរដ្ឋ ក្ៅនងៃទី២៦ ប្ែ 
មករា។ នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ ក៏បានអក្្ជើញច៉ូលរួមប្ងលងស៊ុនទរកថ្កនុងកិចចរបជ៊ុំធ៊ុរកិចច នងិបានទស្សនា    
មជ្ឍមណឌលអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក៊ុំរ្្ូទ័រទំក្នើប។ 

4. ការរិភាក្ាកំរិតថ្្្ក់គ្ណៈរបតិភ៉ូរវងកមពុោ និងឥណាឌ្ ក្ៅនងៃទី២៧ ប្ែមករា បានរបររឹតេក្ៅកនុង
បរិយាកាសកក់ក្ៅត ្សនិទធសា្្ល និងរាក់ទាក់ ប្ដ្លឆលុះបញ្្្ំងរទីំនាក់ទំនងក្ទេភាគ្ី និងមតិេភារដ្៏របក្សើរ។ 
ចំណងទំនាកទ់ំនងរវងរបក្ទសទំាងរីរមានអាយ៊ុកាលយ៉ូរលង់ និង ចាក់ឬសយា ្ងក្រៅកនុងរបវតេសិាន្រសេ 
ក្ាយមានការរបារស័យទាក់ទងោ្្រហ៊ុវិស័យ និងទនំាក់ទំនងដ្ធ៏ទំ៉ូោយរវងរបោជន និងរបោជន។ 
នាយករដ្ឋមន្រនេីទាំងរីរបានរិភាក្ាយា ្ងទ៉ូលំទ៉ូោយក្លើបញ្ហ្ក្ទេភាគ្ី តបំន ់ និងរហ៊ុភាគ្ ី កនុងក្ោល 
បំណងរួមោ្្ក្ធេើការយា ្ងជតិសនិទធក្ដ្ើម្បរីរងឹងបប្នែមក្ទៀតន៉ូវទំនាក់ទំនងក្ទេភាគ្ី ក៏ដ្៉ូចោកិចចសហរបតិបតេិ
ការកនុងអងគការតំបន់ និងអនេរោតិ។  
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ទាំនាក្់ទាំនងសេដ្ឋក្ិចច 

5. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានទទួលសាគ្ល់រីសារៈសំខាន់ននពាណិជជកមមក្ទេភាគ្ី និងបានកត់សមាគ្ល់ថ្ ទំនាក់ទំនង 
ក្សដ្ឋកិចច មានសារៈសំខាន់សរមាប់ររងឹងចំណងទាក់ទងក្ទេភាគ្។ី  ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាងំរីរបានឯកភារោ្ថ្្ 
ក្ៅមានសកាត្ន៊ុរលដ្៏ក្រចើនក្ដ្ើម្បីបក្ងកើនទហំ ំនងិក្ធេើរិរធិកមមសមាសភារននពាណជិជកមមក្ទេភាគ្។ី វិនិក្យាគ្
ក្ទេភាគ្ីក៏គ្ួរប្តក្កើនក្ឡើងប្ងមក្ទៀតប្ដ្រ ក្ដ្ើម្បីជរម៊ុញដ្ល់ការររងឹង និងក្លើកកមពស់ទំនាក់ទំនងក្ទេភាគ្ី
រគ្ប់រជ៊ុងក្រោយ។ ក្ដ្ើម្បីសក្រមចការងារក្នះ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរបានឯកភារថ្ រតវូក្លើកទឹកចិតេដ្លស់ភា
ពាណិជជកមម និងបណាត្អងគភារជរម៊ុញការនាំក្ចញ ឲ្្ច៉ូលរួមក្ៅវិញក្ៅមកោក្ទៀងទាត់កនុងក្វទិកាធ៊ុរកិចច 
ក្ៅរបក្ទសទាំងរីរ និង ប្សេងរកលទធភារក្ធេើកិចចសហរបតិបតេិការក្សដ្ឋកិចច នងិពាណិជជកមមឲ្្បានកាន់ប្ត
ក្រចើនក្ឡើង។ 

6. នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពុោ បានអក្ ជ្ើញវិនិក្យាគ្ិន និងរក៊ុមហ ៊ុនឥណាឌ្ ឲ្្សិកា្ប្សេងរកន៉ូវកោន៊ុវតេភារក្ធេើ
កិចចសហការកនុងវិស័យនានា រួមទាំងវិស័យរ័ត៌មានវិទ្ា ឱសង កសិកមម និងការាំដ្៊ុះ ក្ហាឋ្រចនាសម័ពនធ 
សហរោសធ៊ុនត៉ូចនិងមធ្្ម ។ល។ នាយករដ្ឋមន្រនេឥីណាឌ្ បានសាវ្គ្មនច៍ំក្ពាះសំក្ណើរបស់នាយករដ្ឋ 
មន្រនេកីមពោុ កនងុការជួយបណតតះបណាតល្យ៊ុវជនកមពុោ ក្លើប្ផ្នករ័ត៌មានវិទ្ា។ កនុងន័យក្នះ នាយករដ្ឋមន្រនេី
ឥណាឌ ្ បានរបកាសរីការោំរទរបស់រាឋ្ភិបាលឥណាឌ្កនុងការបក្ងកើតមជ្ឈមណឌលរ័ត៌មានវិទ្ាមួយដ្៏របក្សើរ 
បំផ្៊ុតក្ៅកមពោុ។ 

7. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានឯកភារឲ្្មានការច៊ុះហតែក្លខាឲ្្បានឆប់ក្លើសនធិសញ្ញ្វិនិក្យាគ្ក្ទេភាគ្ីរវង
របក្ទសទាំងរីរ។ 

ការតភ្ជា ប ់

8. ថ្្ក្់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានកត់សមាគ្ល់ក្ាយការក្រញចិតេចំក្ពាះវឌ្ឍនភារននកិចចរបឹងប្របងក្ធេើការតភាជ្ប់កនុង
តបំន់ ដ្៉ូចោផ្លូវហាយក្វ៉េរតីភាគ្ី ឥណាឌ្-មីយា ្នម់ា -្នងឡង់ដ្ ៍ និងបានឯកភាររិះរកលទធភារក្ដ្ើម្បរីរងីក
បនេផ្លូវហាយក្វ៉េក្នះឲ្្ក្ៅដ្លក់មពុោ និងហួសរីកមពោុក្ៅក្ទៀត។ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាទំំាងរីរបានឯកភារឲ្្មាន
ក្សវកមមអាកាសចរណ៍មានកាលបរិក្ចេទកំណត ់ ប្ដ្លរបតិបតេិការក្ាយរក៊ុមហ ៊ុនអាកាសចរណ៍ចាត់តាំង
ក្ាយរបក្ទសក្រៀងែលួន កនងុក្រលអនាគ្តដ្៏ែលីខាងម៊ុែ នងិបានសប្មេងការោំរទឲ្្មានការក្រៀបចរំរងកីសទិធិ
ចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស នងិអាកាសចរណ៍ស៊ុវីិល ក្ដ្ើម្បីសរមួលទំនាក់ទំនងរវងរបោជន និងរបោជន និង
ក្លើកកមពស់វិស័យក្ទសចរណ៍របក្ទសទាំងរីរ។ 

ការពារោតិ និង េនតិេ៊ុែ 

9. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរបានសប្មេងការក្រញចិតេចំក្ពាះសាថ្នភារបចចុប្បននននចំណងទាក់ទងប្ផ្នកការពារោតិ 
ក្ទេភាគ្ី រួមមានទស្សនកិចចរបស់នាវ កមមវិធីបណតតះបណាត្ល។ ថ្្ក្់ដ្ឹកនាំទាងំរីរ បានឯកភារក្លើកកមពស់
ទំនាក់ទំនងវសិ័យការពារោត ិ រួមមានតាមរយៈការផ្ល្ស់បេូរមន្រនេីោន់ែពសប់្ផ្នកការពារោត ិគ្ក្រមាងកសាង
សមតែភារ។ 
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10. ភាគ្ីទាំងរីរបានសប្មេងការចាប់អារមមណ៍យា ្ងខាល្ំងដ្ល់ការក្លើកកមពស់កិចចសហរបតិបតេិការកនុងវិស័យ 
សម៊ុរទ រួមមានទាំងការអភិវឌ្ឍសម៊ុរទរបកបក្ាយចីរភារ ការពារ និងអភិរក្សសម៊ុរទ នងិបរិសាថន្ក្ឆនរ 
សម៊ុរទ ការរបឆំងការលួចបលន់តាមសម៊ុរទ និងសនេិស៊ុែទំនាក់ទំនងផ្លូវសម៊ុរទ ក្ដ្ើម្បីរក្ាសនេិភារ និង
ធានាស៊ុវតែិភារ និងសនេិស៊ុែ នាវចរណ៍កនុងតំបន់អ ៊ីនឌ៉ូ-បា ្ស៊ុីហេិក។ ថ្្ក្់ដ្ឹកនាំទាងំរីរក៏បានឯកភារ
ថ្ សនេិភារ និងសនេិស៊ុែប្ដ្នសម៊ុរទ គ្មឺានសារៈសខំាន់សរមាប់របក្ទសទំាងរីរ។ កនុងក្ោលក្ៅក្នះ ថ្្្ក់
ដ្ឹកនាំទាំងរីរោំរទក្សរីភារក្រញក្លញកនុងការក្ធេើនាវចរណ៍ និងការក្ហាះក្ហើរឆលងកាត់ នងិដ្ំក្ណាះរសាយ 
ក្ាយសនិេវិធីន៉ូវបញ្ហ្សម៊ុរទ ក្ាយប្ផ្ែកក្លើច្ាប់អនេរោត ិ រួមទាំងអន៊ុសញ្ញ្អងគការសហរបោោតសិីេរី
ច្ាប់សម៊ុរទឆ្្ំ ១៩៨២ (UNC L OS  ១៩៨២)។ 

11. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានឯកភារថ្ ក្ភរវកមមគ្ឺោទក្ងេើដ្៏អារកក់ក្ោរក្ៅចំក្ពាះមន៊ុស្សោតិ និងបងកការគ្ំរាម
កបំ្ហងធៃន់ធៃរដ្ល់សនេិភារ សនេិស៊ុែ នងិសែិរភាររិភរក្ោក។ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានបញ្ជ្ក់ច្ាស់រី
ការក្ថ្ក្លក្ទាសចំក្ពាះក្ភរវកមមរគ្ប់ទរមង់ នងិរគ្ប់រ៉ូបភារ នងិគ្៉ូសបញ្ជ្ក់ថ្ ោមន្ទឡហីករណ៍ណាមួយ
សរមាប់ការក្ធេើសកមមភារក្ភរវកមមក្ឡើយ ក្ហើយនិងទទួលសាគ្ល់ថ្អំក្រើក្ភរវកមម មិនអាច និងមិនគ្ួររតូវ
បានាក់ភាជ្ប់ទំនាក់ទំនងោមួយនឹងសាសនា ោតិសាសន៍ អារ្្ធម៌ ឬក៏រក៊ុមភាគ្តិចមួយណាក្ឡើយ។ 
ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរបានអំពាវនាវឲ្្មានការរបឹងប្របងរួមោ្្ទាំងអសោ់សាកល ក្ដ្ើម្បីកមា្ត្ក់្ភរវកមម កនុង
រគ្ប់ទរមង់ និងរគ្បរ់៉ូបភារ ប្ផ្ែកក្លើក្ោលការណ៍ច្ាប់អនេរោតិ។ ថ្្្ក់ដ្កឹនាំទាំងរីរបានអំពាវនាវឲ្្
របោោតទិាងំអស ់ របកានយ់កន៉ូវវធិសីាន្រសេទ៉ូលទំ៉ូោយមយួ ក្ដ្ើមប្រីបយ៊ុទធរបឆងំនងឹក្ភរវកមម កនងុក្នាះ
គ្ួររួមមាន ការរបយ៊ុទធរបឆំងនឹងគ្ំនតិផ្ល្ស់បេូររជ៊ុលនិយម ការក្រជើសក្រីស និងចលនារបស់ក្ភរវករ  
រួមទាំងកមាល្ំងក្ភរវករអនេរោតិ ការទបស់ាក្ត់របភរផ្េលហ់ិរ្ញវតែុក្ភរវកមម ប្ដ្លមានោអាទិ៍ ឧរកិដ្ឋកមមោ
របរ័នធ ការោងល៊ុយ ការផ្គត់ផ្គង់អាវ៊ុធរបល័យក្ោក ការជញួដ្៉ូរក្រគ្ឿងក្ញៀន និងសកមមភារឧរកដិ្ឋកមម
ក្ផ្្សងៗ  ការបំផ្ល្ញក្ចាលម៉ូលាឋ្នក្ភរវករ របយ៊ុទធរបឆំងការក្របើរបាស់របរ័នធអ ៊ីនក្ធើប្ណត និងបណាតញ្
សងគម ក៏ដ្៉ូចោ បក្ចចកវិទ្ារ័ត៌មាន នងិគ្មនាគ្មនក៍្ាយរួកក្ភរវករ។ 

12. ោមួយនឹងការអះអាងសារោងមីរីសាមគ្គីភារ និងការក្បេោញ្របយ៊ុទធរបឆំងក្ភរវកមម ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរអះអាងថ្ 
អនកប្ដ្លបានរបររឹតេ ញុះញង់ ក្រៀបចំ និងោំរទអំក្រើក្ភរវកមម រតូវប្តរបឈមម៊ុែនឹងការទទួលែ៊ុសរតូវ និង
ទទួលការផ្េនាទ្ក្ទាស។ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានសងកត់ធៃន់ក្លើតួនាទីកណាតល្ និងសខំាន់របស់អងគការ
សហរបោោតិ កនុងការរបយ៊ុទធរបឆំងក្ភរវកមម ក្ហើយទទួលសាគ្ល់ថ្ យ៊ុទធសាន្រសេរបយ៊ុទធរបឆងំក្ភរវកមម
ោសាកលរបសអ់ងគការសហរបោោតិ គ្ឺោឧបករណ៍របស់រិភរក្ោកប្តមួយគ្ត់ ប្ដ្លនឹងររងឹងដ្ល់
ការែិតែំរបឹងប្របងថ្្ក់ោតិ តំបន់ និងអនេរោតិ កនុងការរបយ៊ុទធរបឆំងក្ភរវកមម។ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរអំពាវ
នាវឲ្្មានការអន៊ុវតេឆប់រហ័ស និងរបកបក្ាយរបសិទធិភារ ន៉ូវក្សចកីេសក្រមចរបស់រក៊ុមរបឹក្ាសនេិស៊ុែ
អងគការសហរបោោតិប្ដ្លពាករ់័នធ ក្ដ្ើម្បីរបយ៊ុទធរបឆំងក្ភរវកមមទ៉ូទាំងរិភរក្ោក។ កនុងន័យក្នះ ថ្្្ក់
ដ្ឹកនាំទាំងរីរក៏បានឯកភារក្ធេើការរួមោ្្ នងិោមួយសហគ្មន៍អនេរោត ិ ក្ដ្ើម្បីកសាងការក្បេោញ្ចិតេ និងយ៊ុទធ
សាន្រសេងីមរបស់រិភរក្ោកសរមាប់របយ៊ុទធរបឆំងក្ភរវកមម ទបស់ាក្ត់បណាតញ្ហិរ្ញវតែុក្ភរវករ និងសកមមភារ
ក្ភរវកមម ររមទាំងបដ្ិក្សធមិនឲ្្ក្ភរវករមានជរមកស៊ុវតែិភារក្ឡើយ ក្ហើយបានអពំាវនាវឲ្្មានការអន៊ុម័ត 
ឆប់រហ័សន៉ូវ អន៊ុសញ្ញទ្៉ូលំទ៉ូោយសេីរកី្ភរវកមមអនេរោត ិ (Compr e he ns i v e  Co nv e n t i o n  
o n  I n t e r n a t i o na l  Te r r o r i s m, CC I T)។ ថ្្ក្់ដ្ឹកនាំទាំងរីរក៏បានសងកត់ធៃន់អំរកីារ
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ទទួលែ៊ុសរតវូរបស់បណាត្រដ្ឋទាំងអស ់កនងុការទប់សាកត្់បណាត្ញផ្េលហ់ិរ្ញវតែុក្ភរវករ នងិសកមមភារក្ភរវកមម
ក្លើទឹកដ្ីែលួន។ 

13. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរបានឯកភារោ្ក្្ទៀតថ្ ក្ភរវកមមមិនអាចក្របើរបាស់ោឧបករណ៍ននក្ោលនក្យាបាយរដ្ឋ 
ក្ដ្ើម្បីជរម៊ុញក្ោលបំណងនក្យាបាយដ្៏ចក្ងែៀតចងែល់ក្នាះក្ឡើយ។ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរក្ថ្ក្លក្ទាសយា ្ង
ខាល្ំងកាល្ចំក្ពាះអំក្រើហិង្ារបររឹតេក្ាយរក៊ុមក្ភរវករទាំងអស់ និងបានអំពាវនាវឲ្្ាក់ប្ចលូរក៊ុមក្ភរវករទំាង
អស ់កនងុក្សចកេីសក្រមចចិតេរក៊ុមរបឹក្ាសនេិស៊ុែអងគការសហរបោោតិប្ដ្លពាក់រន័ធ។ 

14. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាងំរីរបានអះអាងោងមីអរំកីិចចសហរបតបិតេិការកនងុការរបយ៊ុទធរបឆំងអំក្រើជួញដ្៉ូរមន៊ុស្សរគ្ប់
ទរមង ់ោរិក្សសន្រសេី និងក៊ុមារ តាមរយៈការច៊ុះហតែក្លខាក្លើអន៊ុស្ារណៈក្យាគ្យល់ោ្្ សរមាប់ការបងាក្រ
ទបស់ាកត្ ់ ការសក្ន្រងាកះ្ ការសាតរ្ក្ឡើងវញិ ការក្ធេើមាត៊ុភ៉ូមនិវិតេន ៍ នងិការក្ធេើសមាហរណកមមោងមដី្លជ់នក្រោះ
ក្ាយអំក្រើជួញដ្៉ូរ។ ក្លើសរីក្នះក្ៅក្ទៀត ថ្្្កដ់្កឹនាំទាំងរីរបានទទួលសាគ្ល់សារៈសំខាន់ននការច៊ុះហតែ
ក្លខាក្លើសនធិសញ្ញ្ក្ទេភាគ្ីសេីការជួយោ្្ក្ៅវិញក្ៅមកប្ផ្នកច្ាបក់្លើបញ្ហ្ររហមទណឌ ក្ដ្ើម្បីជរម៊ុញកិចច
សហរបតិបតេកិារ កនងុការអន៊ុវតេច្ាប់របកបក្ាយរបសិទធភារ របឆំងនឹងឧរកដិ្ឋកមមកនងុរបក្ទសទាំងរីរ។ 

15. នាយករដ្ឋមន្រនេីឥណាឌ្ បានវយតនមលែពស់ចំក្ពាះកមពុោប្ដ្លបានសាវ្គ្មន៍ទសស្នកិចចស៊ុឆនទៈរបស់កងនាវ
ឥណាឌ្ កនុងរយៈក្រលបីឆ្្ំបនេបនាទ្ប់ោ្ ្រី២០១៥ ដ្ល់ ២០១៧។ 

វបបធម ៌អបរ់ ាំ នងិការផ្លែ េប់តរូរវាងព្បោជន នងិព្បោជន 
16. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានឯកភារជរម៊ុញទំនាក់ទំនងរវងរបោជន និងរបោជនឲ្្កាន់ប្តជិតសនិទធ 

ោអាទិ៍ តាមរយៈការក្លើកកមពសក់ិចចសហរបតិបតេិការវិស័យអប់រំ និងវប្បធម៌ កដ៏្៉ូចោក្ទសចរណ៍។  
17. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរបានឯកភារក្ធេើឲ្្ស៊ុីជក្រៅន៉ូវចំណងទាក់ទងប្ផ្នកវប្បធម៌ និងរបវតេិសាន្រសេ រវងរបក្ទស 

ទាំងរីរ ក្ាយជរម៊ុញការផ្ល្ស់បេូរវប្បធម៌ចរម៊ុះរវងរបោជនននរបក្ទសទាំងរីរ និងសាវ្គ្មន៍ការច៊ុះ 
ហតែក្លខាក្លើការអន៊ុវតេកមមវិធីផ្ល្ស់បេូរវប្បធម៌ ឆ្្ំ២០១៨-២០២២។ 

18. ភាគ្ីទាំងរីរ បានឯកភារសហការបប្នែមក្ទៀត កនុងវិស័យប៊ុរាណវិទ្ា ការអភិរក្ស និងសារមនទីរ ក្ដ្ើម្បីសាត្រ 
និងតភាជ្ប់ក្ឡើងវិញន៉ូវចំណងអារ្្ធម៌ នងិវប្បធម៌ រវងរបក្ទសទាំងរីរ។ ក្ៅកនុងបរិបទក្នះ នាយករដ្ឋមន្រនេី 
ណារនិរា ម ៉ូឌី បានអះអាងោងមីរីឆនទៈរបស់ឥណាឌ្ កនុងការជួយជួសជ៊ុល និងអភិរក្សរបាសាទប៊ុរាណ 
ររះសិវៈក្ៅររះវិហារ ក្ហើយររមទាំងបានសប្មេងការក្រញចិតេចំក្ពាះដ្ំក្ណើរការជួសជ៊ុលរបាសាទតាររហម 
ប្ដ្លអន៊ុវតេក្ាយសាថ្ប័នរសាវរោវប៊ុរាណវិទ្ារបស់ឥណាឌ្។ 

ក្ចិចេហព្បតបិតតកិារអភវិឌ្ឍន ៍

19. នាយករដ្ឋមន្រនេកីមពោុ បានសប្មេងអំណរគ្៊ុណយា ង្ខាល្ំងចំក្ពាះការផ្េលឥ់ណទាន និងជំនយួឥតសំណង
ក្ាយរបក្ទសឥណាឌ្ សរមាប់គ្ក្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ក្ៅកមពុោ ការជួសជ៊ុល និងអភិរក្សរបាសាទ កមមវិធី       
កសាងសមតែភារ កមមវិធអីាហារ៉ូបករណ៍ កដ៏្៉ូចោការផ្េល់ងវិកាសរមាប់អភិវឌ្ឍសងគម តាមរយៈគ្ក្រមាង
ទទួលផ្លឆប់រហ័ស ក្រកាមគ្ំនិតផ្េចួក្ផ្េើមននកិចចសហរបតិបតេិការក្មគ្ងគ-គ្ងាគ្។ 

ក្ចិចេហព្បតបិតតកិារក្ន៊ុងតាំបន ់
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20. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានបងាហ្ញរីបំណងរបាថ្្រ្បស់ែលួន កនងុការររងឹងបប្នែមន៉ូវភារោនដ្គ្៉ូយ៊ុទធសាន្រសេ 
អាសា ្ន-ឥណាឌ្។ កនុងបំណងសងកតធ់ៃន់រីសារសំខាន់ននរកបែ័ណឌអន៊ុតបំន ់ នាយករដ្ឋមន្រនេីទាំងរីរយល់
ក្ ើញថ្ ការអភិវឌ្ឍរចករក្បៀងក្សដ្ឋកិចចក្មគ្ងគ-ឥណាឌ ្នឹងបំក្រញបប្នែមបានលែឲ្្រកបែ័ណឌអាសា ្ន។ 

ក្ចិចេហព្បតបិតតកិារពហ៊ុភ្ជគ្ ី

21. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានបញ្ជ្ក់សារោងមីរីការោំរទយា ្ងខាល្ំងកាលរ្បស់ែលួន ចំក្ពាះដ្ំក្ណើរការប្កទរមង ់
អងគការសហរបោោតិ នងិអងគភារសខំាន់ៗរបស់អងគការក្នះ ក្ដ្ើម្បកី្ធេើឲ្្អងគការសហរបោោតិកាន់ប្ត
មានលកខណៈរបោធិបក្តយ្្ តមាល្ភារ និងសកេសិិទធ ប្ដ្លអាចក្ាះរសាយបញ្ហ្របឈមោក្រចើន កនុង
រិភរក្ោកនាក្រលបចចុប្បនន របកបក្ាយរបសិទធភារោងម៊ុន។ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានសងកត់ធៃន់អំរ ី
សារៈសំខាន់ននការប្កទរមង់រក៊ុមរបឹក្ាសនិេស៊ុែអងគការសហរបោោតិឲ្្បានកាន់ប្តឆប ់ ក្ដ្ើម្បឲី្្សាថប្័ន
ក្នះឆលុះបញ្ជ្ំងរីតងភារ និងម៊ុែងារនាក្រលបចចុប្បនន របកបក្ាយគ្ណក្នយ្្ភារ ភារោតំណាង និង
របសិទធិភារោងម៊ុន។ ភាគ្ីកមពុោបញ្ជ្ក់ោងមីរកីារោំរទក្បកខភារឥណាឌ្ ោសមាជិកអចិនន្រនេយ៍ននរក៊ុម
របឹក្ាសនេិស៊ុែអងគការសហរបោោតិ ក្រកាយរីមានការប្កទរមង់ និងររងីក។ ភាគ្ីឥណាឌ្បានបញ្ជ្ក់ោ
ងមីរីការោំរទក្បកខភារកមពោុ ោសមាជិកននរក៊ុមរបឹក្ាក្សដ្ឋកិចច និងសងគមរបស់អងគការសហរបោោត ិ
សរមាប់អាណតេិឆ្្ំ២០១៩។ 

22. ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ បានសាវគ្្មន៍ការអន៊ុម័តរក្បៀបវរៈឆ្្២ំ០៣០ សរមាបក់ារអភវិឌ្ឍរបកបក្ាយចរីភារ 
និងបញ្ជ្ក់ោងមីរីការក្បេោញ្របសែ់លួន កនុងការសក្រមចក្ោលក្ៅអភិវឌ្ឍន៍ក្ាយចីរភារ។ ថ្្ក្់ដ្ឹកនាំទាំងរីរ
បានឯកភារថ្ ភារោនដ្គ្៉ូោសាកលក្ៅប្តោគ្នលឹះកនុងការសក្រមចក្ោលក្ៅអភិវឌ្ឍក្ាយចីរភារ។ 
កនុងបរិបទក្នះ ថ្្្ក់ដ្ឹកនាំទាំងរីរបានរំលឹកក្ឡើងវិញរីរក្បៀបវរៈសកមមភាររក៊ុងអាឌសីអាក្បបា  
(Ad d i s  Ab a b a  Ac t i o n  Ag e n d a ) និងសារសំខាន់ននការបំក្រញតាមការសន្ាផ្េល់ជំនយួ
អភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការក្ាយរបក្ទសអភិវឌ្ឍន៍។ 

23. នាយករដ្ឋមន្រនេីឥណាឌ្បានសាវ្គ្មន៍ចំក្ពាះការសក្រមចចិតេរបស់កមពុោ កនុងការច៉ូលរួមកនុងសមព័នធភារ
ថ្មរលររះអាទតិ្្ អនេរោត ិ (I n t e r n a t i o n a l  S o l a r  Al l i a n c e )។ ថ្្្ក់ដ្កឹទាំង
រីរបានឯកភាររិនិត្្លទធភារ ក្ដ្ើម្បីក្ធេើកិចចសហរបតិបតេិការប្ងមក្ទៀត កនុងវិស័យថ្មរលររះអាទិត្្។ 
ឥណាឌ្ក៏បានអក្្ជើញកមពុោច៉ូលរួមកនុងសននិសីទសាថ្បនិកននសមពន័ធភារថ្មរលររះអាទតិ្្ អនេរោត ិ
ប្ដ្លនឹងរបររឹតេក្ៅក្ៅនងៃទី១១ ប្ែមីនា ឆ្្២ំ០១៨  ក្ៅទីរក៊ុងញូវប្ដ្លី។ 

24. នាយករដ្ឋមន្រនេីឥណាឌ្បានបងាហ្ញរីការក្បេោញ្របស់ឥណាឌ្កនុងការបនេភារោនដ្គ្៉ូអភិវឌ្ឍន៍ កនុងវិស័យោ
អាទិភាររបស់រាឋ្ភិបាលននររះរាោណាចរកកមពោុ។ កនុងករណីក្នះ ឥណាឌ្នឹងបក្ងកើនចំនួនគ្ក្រមាងទទួល 
ផ្លឆប់រហស័របចាំឆ្្ំក្ៅរបក្ទសកមពុោរីចំននួ ០៥ ក្ៅ ១០។ ឥណាឌ្នងឹជួយកនុងការបក្ងកើតមជ្ឈមណឌល
វិស័យរ័ត៌មានវិទ្ាដ្៏លែរបក្សើរ និងក្សវកមមរទរទង់វិស័យរ័ត៌មានវិទ្ា។ ភាគ្ីទាំងរីរបានឯកភារោ្្អំរី
ការផ្េល់ឥណទានសមប្ទានចំនួន២០ោនដ្៊ុោល្អាក្មរិកក្ាយឥណាឌ្ សរមាប់ការសាងសង់ប្ែ្សប្ជូន
អគ្គិសនីក្ៅកមពុោ ក្ហើយឯកភារោ្្ក្រៀបចំការច៊ុះហតែក្លខាកនុងអនាគ្តដ្៏ែលីខាងម៊ុែ។ រាឋ្ភិបាលឥណាឌ្
ក៏បានក្លើករីបំណងចង់ផ្េលឥ់ណទានបប្នែមសរមាប់គ្ក្រមាងក្ហាឋ្រចនាសមព័នធក្ៅកមពុោ រួមមានកនុងវិស័យ
ស៊ុខាភិបាល(បក្ងកើតមនទីរក្រទ្្ឯកក្ទសករមិតែពស)់ និងការតភាជ្ប់ (ផ្លូវងនល់ ផ្លូវប្ដ្ក នងិឌីជីងល)។ 
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25. នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពុោ ក្រកាយរីបានទស្សនាមជ្ឈមណឌលអភិបាលកិចចតាមរបរ័នធរ័ត៌មានវិទ្ា (E -
Go v e r n a n c e ) របស់រកសួងក្អឡិចរតូនិច និងបក្ចចកវិទ្ារ័ត៌មាន បានសប្មេងការក្រញចិតេនឹង
កមមវីធីក្របើរបាស់បក្ចចកវិទ្ារ័ត៌មានរបស់ឥណាឌ្កនុងវិស័យកសិកមម។ នាយករដ្ឋមន្រនេឥីណាឌ្ បានក្លើករីឆ
នទៈរបស់ឥណាឌ្កនុងការជួយរបក្ទសកមពុោ ខាងប្ផ្នកកមមវីធីក្របើរបាស់បក្ចចកវិទ្ារ័ត៌មានពាក់រ័នធនងឹវិស័
យកសកិមម កនុងក្នាះរួមមានក្ធេើប័ណណសេីរីគ្៊ុណភារដី្សរមាប់កសិករ និងបក្ងកើតទីផ្ា្រកសិកមមក្អឡិចរតូ
និចោតិ។  

26. បនាទ្ប់រីចបក់ារសនទនាកំរិតថ្្្ក់គ្ណៈរបតិភ៉ូ នាយករដ្ឋមន្រនេីទាំងរីរបានក្ធេើោសាក្ស ីកនុងការរិធីផ្ល្ស់បេូរកិចច
ររមក្ររៀងប្ដ្លបានច៊ុះហតែក្លខាដ្៉ូចខាងក្រកាម៖ 

ក. អន៊ុស្ារណៈននការក្យាគ្យល់ោ្្សេីរីការទប់សាក្ត់ ការជួញដ្៉ូរមន៊ុស្ស  
ែ.  សនធិសញ្ញ្សេីរី ការជួយោ្្ក្ៅវិញក្ៅមកប្ផ្នកច្ាប់ក្លើបញ្ហ្ររហមទណឌ 
គ្.  កមមវិធីផ្ល្ស់បេូរវប្បធម៌ 
 . កិចចររមក្ររៀងឥណទានសម្បទានចំនួន ៣៦,៩២ ោនដ្៊ុោល្រអាក្មរិកសរមាប់គ្ក្រមាង  

អភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកសទឹងសាវ្ហាប់។ 

27. នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពុោបានសាវ្គ្មន៍ការបនេោំរទរបស់ឥណាឌ្ ចំក្ពាះការកាត់បនែយគ្មាល្តអភិវឌ្ឍន៍ក្ៅនផ្ទ
កនុងរបក្ទស និងរវងរដ្ឋោសមាជិកអាសា ្ន ក្ាយររងឹងការកសាងសមតែភារ ប្ចករំប្លកជំនាញបក្ចចកក្ទស 
តាមរយៈការក្របើរបាស់ម៉ូលនិធិអភិវឌ្ឍនគ៍្ក្រមាង  គ្ក្រមាងទទួលផ្លឆប់រហ័ស(QI P ) កនងុរបក្ទសកមពុ
ោ ឡាវ មីយា ្ន់មា ្ និងក្វៀតណាម កមមវិធីអាហារ៉ូបករណ៍ បណតតះបណាត្ល  ជនំួយឥតសំណង  និងគ្ក្រមាង
ឥណទាន ក៏ដ្៉ូចោការោំរទប្ផ្នការសកមមភារក្ដ្ើម្បីអន៊ុវតេគ្នំតិផ្េចួក្ផ្េើមសមាហរកមមអាសា ្ន តណំាក់ 
កាល I I I ។ នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពុោក៏បានសាវ្គ្មន៍ផ្ងប្ដ្រ ប្ដ្លកនុងឱកាសកិចចរបជ៊ុំកំរ៉ូលរំលឹកែួបអន៊ុស្ាវ
រីយ៍អាសា ្ន-ឥណាឌ្ របក្ទសឥណាឌ្បានក្សនើទទួលអន៊ុវតេគ្ក្រមាងសាកល្បងសីេរីការតភាជ្ប់ក្ៅជនបទ 
ប្ដ្លនឹងនាំក្ៅរកការបក្ងកើតភ៉ូមិឌីជងីល ក្ៅកនុងរបក្ទសកមពុោ ឡាវ មីយា ្ន់មា ្ និងក្វៀតណាម។ កនងុបរិប
ទក្នះ នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពុោបានវយតនមលែពស់ចំក្ពាះកិចចសហរបតិបតេិការរបសឥ់ណាឌ្ កនុងការអភិវឌ្ឍ
ក្សដ្ឋកិចច-សងគមរបស់កមពោុ។ 

28. នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពុោបានប្ងលងអំណរគ្៊ុណចំក្ពាះនាយករដ្ឋមន្រនេី ណារនិរា ម ៉ូឌ ីនងិរបោជនឥណាឌ្ប្ដ្ល
បានផ្េល់ការសាវ្គ្មន៍ និងបដ្ិសណាឋ្រកិចចយា ្ងកក់ក្ៅត្ ដ្ល់គ្ណៈរបតិភ៉ូកមពុោ កនុងអំឡុងក្រល
ទស្សនកិចចផ្លូវការ។ នាយករដ្ឋមន្រនេីកមពោុក៏បានអបអរសាទរផ្ងប្ដ្រ ដ្ល់នាយករដ្ឋមន្រនេី ម ៉ូឌ ី ចំក្ពាះការ
ប្ចប់ក្ាយក្ោគ្ជ័យន៉ូវកិចចរបជ៊ុំកំរ៉ូលរំលឹកែួបអន៊ុស្ាវរីយ៍អាសា ្ន-ឥណាឌ ្ និងស៉ូមជ៉ូនររឲ្្របោជន 
ឥណាឌ្ទទួលបានក្ោគ្ជ័យធំក្ធងកនុងការអន៊ុវតេគ្ំនិតផ្េួចក្ផ្េើម និងក្ោលនក្យាបាយសំខាន់ៗប្ដ្លរតូវ
បានាក់ក្ចញកនុងអំឡុងក្រល៣ឆ្្ំច៊ុងក្រកាយក្នះ ក្រកាមការដ្ឹកនាំដ្៏ឈ្ល្សនវរបស់នាយករដ្ឋមន្រនេី ម ៉ូឌ។ី 

29. សក្មេចនាយករដ្ឋមន្រនេី ហ ៊ុន ប្សន បានស៉ូមក្សនើអក្្ជើញនាយករដ្ឋមន្រនេី ម ៉ូឌ ី ក្ៅបំក្រញទស្សនកិចចក្ៅ
របក្ទសកមពុោកនុងក្រលក្វោសមរសបរបសភ់ាគ្ីទាំងរីរ។ នាយករដ្ឋមន្រនេី ម ៉ូឌី បានសប្មេងអំណរគ្៊ុណ 
និងទទួលការអក្្ជើញក្ៅបំក្រញទស្សនកិចចតបវិញនាក្រលអនាគ្ត ក្ដ្ើម្បីររងឹងប្ងមក្ទៀតន៉ូវមិតេភារ នងិ
កិចចសហរបតិបតេិការរវងរបក្ទសទំាងរីរ។ 
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