
ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងរ ្ឋ ភិបល ៃន ធរណរដ្ឋ 
្របជមនិតចិន េបើក្របជំុពិនិតយបញចប់េសចក្ត្ីរពងកិចច្រពមេ្រពៀង ស្តពីីករព្រងឹងកិចចសហ

្របតបិត្តិករកនងុករ្របយទុធ្របឆងំអំេពើជួញដូរមនុស  
 

 

(េសៀម ប)កលពីៃថងទ២ី៤-២៦ ែខសី  ឆន ២ំ០១៦ 
េនស ្ឋ គរសុខល័យអងគរ េខត្តេសៀម ប មន
េរៀបចំកិចច្របជុំេទ្វភគីកមពុជ-ចិនេលីកទី២េដីមបពីភិក
សេ្រមចេសចក្ត្ីរពងៃនកចិច្រពមេ្រពៀង ស្តពីកីរព្រងងឹកចិច
សហ្របតបិត្តកិរកនុងករ្របយុទធ្របឆងំអេំពជីញួដូរ
មនុស  ែដលមនគណៈ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជដឹកនេំ យ េ កជំទវ ជ ូប៊ុ

នេអង រដ្ឋេលខធកិរ្រកសងួម ៃផទ នងិជអនុ្របធន   
អចៃិ្រន្តយ ៍ គ.ជ.ប.ជ នងិគណៈ្របតិភូរ ្ឋ ភិបល ៃន
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិនដឹកនេំ យ េ ក េឆន 

សុីគ ូ អគគនយករង ៃនអគគនយក ្ឋ នេសុបីអេងកត 
្រកសួងសន្តសុិខ ធរណៈ ែដលមនសមសភពចូល
រមួ ពីគណៈ្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជចំនួន ២៦របូ និងគណៈ្របតិភូរ ្ឋ ភិបល ៃន
ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិនចំនួន ១៤រូប ។ 

ែថ្លងកនុងឱកសេនះ េ កជំទវ យ ូ សភុ 
អភិបលរងេខត្តេសៀម ប និងជ្របធនេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ខ.ប.ជ បនមន្រប សន៍េរៀប ប់ពី ថ នភពទូេទ 
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងេសដ្ឋកិចចេខត្តេសៀម ប ែដល
មនកររកីចំេរនីពីមួយៃថងេទមួយៃថង េ យមនកិចច
សហករពី ជញ ធរេខត្ត និងប ្ត អងគករៃដគូមួយចនំនួ 
ែដលបន និងកំពុងខិតខយំកចតិ្តទុក ក់េលីករងរ

ពក់ព័នធមួយចំនួនដូចជ ករអប់រ ំសន្តិសុខ ធរណៈ 
និងករផ ព្វផ យ លខិិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តិ េដីមបេីធ្វីករ
កំណត់ជ ទិភពសំ ប់ករ្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរ
មនុស  េ យេយងីមនម្រន្តីអនុវត្តចបប់គឺម្រន្តី
នគរបលយុត្តិធម៌ជអនកករពរ្រស្តី និងករពរកុមរ 
ែដល្រតូវបនេគេកង្របវញ័ច  កំ ងំពលកមម និងេធ្វីករ
ជួញដូរផ្លូវេភទ េ យពួកគត់្រតូវបនករពរេ យចបប់ 
េហយីេយងីនឹងេធ្វីករ ក់ េទសេទេលជីន ែដល
បន្រប្រពតឹ្តបទេលមីស គឺ្រតូវទទួលខុស្រតូវចំេពះមុខ 
ចបប់។ េនៃថងេនះ េខត្តេសៀម ប បនេបីកកិចច្របជុំ
ពិភក េលខី្លឹម រករងរបងក រ ទប់ ក ត់ និងប្រងក ប
អំេពីជួញដូរមនុស  សហករ េ យគណៈកមម ធិករ
ជតិ ្របយុទធ្របឆងំអំេពីជួញដូរមនុស  (គ.ជ.ប.ជ) 
្រកសួងម ៃផទ និង្រកសងួសន្តិសុខ ធរណៈរដ្ឋ
្របជមនិតចិន េដីមបេីលីកកមពស់្រស្តី ឲយមនភពល្អ
្របេសីរជងមុន មនន័យថកមពុជនិងចិនមនតួនទីេធ្វី
ករផ្ល សប់្តូរ ល់បទពិេ ធន៍គន េទវញិេទមក េទះបី
េនកនុង ថ នភព ក៏េ យ េហយីជចុងេ្រកយេនះ ខញុ ំ
សូមឲយអងគ្របជុំមនដំេណីរករេទមុខេ យរលូន និង
មនភពេជគជ័យយ៉ង្រតចះ្រតចង់ ។ 

 

តំ ងដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តច្រក េ ម ស េខង 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសងួម ៃផទ 



និងជ្របធន គ.ជ.ប.ជ មន្រប សន៍ែថ្លងអំណរ
គុណចំេពះករមកដល់កមពុជ របស់គណៈ្របតិភូចិន
្របកបេ យសុវតថិភព។ េ កជទំវ មន្រប សន៍
បែនថមេទៀតទក់ទងេទនឹងកររកីចេ្រមីន ៃន្របេទសចិន
សព្វៃថងេល្ីរគប់វសិ័យជងេគេនេលពីិភពេ ក ទងំទ្វបី
សុី និងអឺរ ៉ុប េ យមនកេំណីនេសដ្ឋកិចចរកីចំេរនីគួរ

ឲយកត់សំគល់េហយីកមពុជ ជ្របេទសធ្ល ប់មនចំណង
ទក់ទងជមួយប ្ត ្របេទសេនេលពីិភពេ ក។ 

 
េ យែឡក ្របេទសចិន បនផ ភជ ប់ចំណង មគគី
ភពកនុងរយៈកលកន្លងមកដូចជ ទំនក់ទំនងេសដ្ឋកិចច 
ពណិជជកមម កសកិមម និងេទសចរណ៍ជេដីម េហយី
្របជជន្របេទសទងំពីរ មនទំនក់ទំនងល្អជមួយគន
យ៉ងស្អិតរមួត។ ទនទឹម នឹងេនះក៏េលចេចញនូវបញ្ហ ករ
ជួញដូរមនុស  ែដលមនេមខយល់ជអនកេបកបេញឆ ត 
្រស្តីែខមរ េទេរៀបករប្តី ជជនជតិចិន េហយី្រតូវបនេគ
រកេឃញីជនរងេ្រគះជបន្តបនទ ប់ទងំ្រសបចបប់ និងខុស
ចបប់ ែដលជកង្វល់យ៉ងខ្ល ងំដល់រ ្ឋ ភិបល្របេទស
ទងំពីរ ដូចេនះ្រតូវែតរះិរកមេធយបយទប់ ក ត់ជបនទ ន់ 
េបីេយងីេនែតបែណ្ត ត បេ ្ត យតេទេទៀតេ យគម ន
ដំេ ះ្រ យអ្វីេ ះេនះ នឹងបងកឲយមនផលប៉ះ
ពល់កន់ែតធងន់ធងរ ដល់េសចក្តីសុខ សុភមងគលផ្លូវកយ
ផ្លូវចិត្តមនុស  ្រពមទងំជះឥទធពិលយ៉ងធងន់ធងរដល់្រកុម
្រគួ រ និងសងគមជតិទងំមូល។ ខញុ ំសូមជូនពរ ឲយកិចច
្របជុំពិភក  ដំេណីរករបនេ យរលូន មករេ្រគង
ទុកេហយីសូមជូនពរឲយគណៈ្របតិភូទងំអស់មន េសច
ក្តីសុខ្រគប់្របករ នងិទទួលបនេជគជ័យេនកនុងជនំួប
កិចច្របជុំេនះផងែដរ ។ 

 េ ក េឆន សុីគ ូអគគនយករង ្រកសងួសន្តិ
សុខ ធរណៈ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ជ 
្របធនគណៈ្របតិភូចិន បនែថ្លងសុនទរកថេនកនុងកមម
វធិី្របជុំពិភក េទ្វភគីកមពុជ-ចិនថ៖ ខញុ ំមនកិត្តិយស
យ៉ងខ្ល ងំ េ យបនចូលរមួ្របជុពំិភក ពិេ្រគះេយបល ់
េនកនុងករងរប្រងក បករជួញដូរមនុស  ែដលបនប៉ះ
ពល់ដល់ផល្របេយជន៍្របេទសេយងីទងំពីរ ែដល
មនបទេលមីសេកីនេឡងីជលំ ប់ េហយីខងបូ៉លសី
បននិងកំពុងេធ្វីករប្រងក ប។ រ ្ឋ ភិបល្របេទសទងំពីរ
្រតូវបន្តយកចិត្តទុក ក់ េហយីរ ្ឋ ភិបល្របេទសចិន
បនេធ្វីករផ ព្វផ យអពំីករងរប្រងក ប ករជួញដូរ
មនុស  និងបេងកីតចបប់ចំនួនពីរេ យ ក់បទបញជ ឲយរ
្ឋ ភិបលេធ្វីករប្រងក ប េហយីទទួលបនលទធផលល្អ
្របេសីរ។ ្របេទសចិន និង្របេទសកមពុជធ្ល ប់ជបងប្អូន
ល្អមនទនំក់ទនំងៃដគូល្អ ជមយួគន ងំពីយូរលង់

ស់មកេហយី។ ទនទឹមនងឹមនកររកីចំេរនី និងមន
ករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍រ ង្របេទសទងំពីរ បទេលមីស
ជួញដូរជេ្រចីនក៏មនករេកីនេឡងី ែដលខងបូ៉លីសមិន
ទន់េធ្វីករប្រងក ប បទេលមីស មករបងគ ប់បញជ  ពីថន ក់
េលីេហតុដូេចនះថន ក់ដឹកន្ំរបេទសទងំពីរ ែដលមន  
សេម្តច្រក េ ម នងិ ្របធន្រកុម្របឹក
រដ្ឋចិន ្រតូវែតរក សថិរភព និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន ទក់ទងនងឹករជួញដូរមនុស ឆ្លង
ែដន ឲយទទួលបនលទធផលជក់ែស្តង។ េយង មសថិតិ
ពីភគីចិនបនឲយដឹងថ ករជួញដូរ្រស្តែីខមរបនេកីតមន
េឡងីេន្របេទសចិន េហយី ថ ប័នបូ៉លសី្របេទសទងំ
ពីរ បនេធ្វីករប្រងក បឥត ឈប់ឈរ។ រ ្ឋ ភិបល្របេទស
ចិនធ្ល ប់បនចុះហតថេលខ ជមួយប ្ត ្របេទសេផ ងៗ
ដូចជ េវៀត ម មីយ៉ន់ម៉ និង វ កលពីឆន េំទ។   
រ ្ឋ ភិបលចិន បនអេញជ ីញភគីកមពុជេទទស នៈកិចច
្របេទសចិន េដីមបពីិេ្រគះពិភក លំអិត េហយីេលីកទី
២ បនេរៀបចំេធ្វីេឡងីេនេខត្តេសៀម ប េដីមបកីំណត់
កិចច្រពមេ្រពៀងេទ្វភគី មសំេណីភគីកមពុជ។ ខញុ ំមន
េសចក្តីសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ កិចច្របជុំេនទេីនះែដលម



នភគីទងំពីរ នឹងមនករឯកភពគន េយងីទទួលបន
នូវេជគជ័យេនកនុងភរកិចច ។ 
 កចិច្របជុពំភិក ចប់េផ្តមីដេំណីរករេ យេលីក
យករេបៀប រៈចនំនួប៖ី 

១. ្របជុពិំភក េលខី្លមឹ រកចិច្រពមេ្រពៀងេទ្វភគី
កមពុជ-ចនិ ស្តពីកីរព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តកិរ
្របយុទធ ្របឆងំករជញួដូរមនុស  ។ 

២. ្របជុពិំភក កិចចដេំណីរករបទ ្ឋ នករកណំត់អត្ត
សញញ ណ នងិករេធ្វមីតុភូមនិវិត្តន៍របស់ជនរង
េ្រគះ ។ 

៣. ្របជុពិំភក េលេីសចក្ត្ីរពងែផនករសកមមភព
រមួ េ្រកមកចិច្រពមេ្រពៀងេទ្វភគ ី។  

េ ក េឆន សុីគ ូ បនេលកីេឡងីថ កចិចពិភក
រ ង្របេទសទងំពីរ ចេឆ្លីយឆ្លង មរយៈ រេអឡចិ
្រតូនិច (e-mail) េទវញិេទមក ល់ឯក រពក់ព័នធ
ទងំេនះ្រតូវមនករពិភក លំអិតបែនថមេទៀតពី ករេរៀប 
ចំេធ្វីែផនករសកមមភព បន្តេនឆន េំ្រកយេទៀត។ េយងី
មនឯក រេ្រតៀមទុកដូចជ ែផនករសកមម ភពសំ ប់
ចុះហតថេលខ េ យែបងែចកជចំនួនឆន  ំ េដីមបបីញច ប់
េនេដីមឆន េំ្រកយគឺេនចុង ឆន ២ំ០១៦ ែខវចិឆិក េដីមបី
បញច ប់ករងរទងំអស់េនះជមួយរ ្ឋ ភិបលមនចំនួន 
០៦តំបន់េគលេ  បនេធ្វីកិចចសហ្របតិបត្តិករ។ េន
េពលបញច ប់កមមវធិីកចិច្របជុ ំពិភក ករងរលំអិតជមួយ
្របតិភូចិន េ កជំទវ ជ ូ ប៊នុេអង មន
្រប សន៍ ្វ គមន៍គណៈ្របតិភូចិន ែដលបនខិតខំ
្របជុំពិភក រហូតទទួលបនលទធផលល្អ េហយីេយងី
បនេធ្វីករឯកភពគន  េលកីំណត់េហតុ្របជុំកិចច្រពមេ្រពៀង 
ស្តីពីករ ព្រងងឹកិចចសហ្របតិបត្តិករ ្របយុទធ្របឆងំករ
ជួញដូរមនុស ។ េយងីបនេរៀបចំេធ្វីេឡងីជពរីចបប់ថត
ចម្លង គឺមយួចបប់ជភ ែខមរ និងមយួចបប់ជភ  
ចិន។ សំ ប់ជភ ចិនសូម្របគល់េទឲយភគី្របេទស 
ចិន េហយីមួយចបប់េទៀត្របគល់ឲយភគីកមពុជ សំ ប់
េធ្វីករចុះហតថេលខេលីកំណត់េហតុ្របជុំេលរីេបៀប រៈ 
ែដលបនេលីកេឡងី។ េយងីនឹងេធ្វីករថតចម្លងកិចច្រពម

េ្រពៀងេនះ េទកន់គណៈ្របតិភូទងំពីរេដមីបេីធ្វីករចុះ
ហតថេលខ ល់ភគីនីមួយៗនឹងទទួលបនមយួចបប់
ែដលបន ែបងែចកេ យភគីកមពុជសំ ប់ចុះហតថេលខ
េលីកំណត់េហតុអងគ្របជុំចំនួនពីរៃថងកន្លងមកេនះ ។ 
 សំ ប់ភគីទងំពីរ បនឯកភពេលី៣ចំណុច 
សខំន់ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១.បនពិនិតយ បញច ប់ និងេរៀបចំឱយមនេសចក្តី
្រពង ៃនកិចច្រពមេ្រពៀងជបីភ ៖ ចិន ែខមរ 
និងអង់េគ្លស ែដល មនតៃម្លេសមីគន ។ 
២.្រពមេ្រពៀងគន េលី សកមមភពែដលបនេសនី

េឡងីចំនួន្របសំ្រមប់ឆន ២ំ០១៧ែដលរមួមន៖ 
• ករចុះហតថេលខេលីកិចច្រពមេ្រពៀង មិនឱយហួស
ពីឆន ២ំ០១៦។ 
• េរៀបចំកិចច្របជុពំិេ្រគះេយបល់ ្របចឆំន េំលីកទី
១ េន្របេទសចិន កនុង្រតីមសទី១ ឆន ២ំ០១៧ 
(ពិនិតយបញច ប់ែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៧)។   
• ែតង ងំជនបេងគ ល ស្រមប់ទំនក់ទំនងកចិច
សហ្របតិបត្តិករេទ្វភគី។  
• េធ្វីកិចច្របតិបត្តិករអនុវត្តចបប់រមួគន  ពីែខឧសភ
ដល់ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៧។  
• េរៀបចំសិកខ បណ្តុ ះប ្ត ល ស្ដីពីករព្រងឹង 
ករអនុវត្តចបប់រមួគន  េធ្វីេន្របេទសចិន។  
៣.ឯកភពពិនិតយេឡងីវញិនូវ េសចក្តី្រពងនីតិ
វធិី ្របតិបត្តិបទ ្ឋ នស្រមប់កំណត់អត្តសញញ ណ 
ជនរងេ្រគះ េ យអំេពីជួញដូរមនុស  េនកនុង
កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ ្របចឆំន េំន្រតីមសទី១ 
ឆន ២ំ០១៧។ 

 


