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សនុ្ទរកថា 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 
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សលែងកនងុរិធីម្បើកនន្កិចចម្បជុុំកុំរូលធុរកិចច ន្ិង
វិន្ិម្ោគ្អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១0 សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

(ម្ម៉ា ង ៨:៣០-៩:៣០ ម្រឹក) 
 

- ឯកឧតេរថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ 
- អនកឧកញ៉ា  គិ្ត ម្រ៉ាង ម្បធាន្ម្ករុម្បឹការិម្ម្រះ
ម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២២ 

- ឧកញ៉ា  សុខ រិសិដ្ឋ ម្បធាន្កិចចម្បជុុំកុំរូលធុរកិចច និ្ង  
វនិិ្ម្ោគ្អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២២ 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី ជាទីម្រម្តី ! 
ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សស ម្ដាយបាន្ចូលររួជា

អធិបតីកនុងរិធីម្បីកកិចចម្បជុុំកុំរូលធុរកិចច ន្ិងវនិ្ិម្ោគ្        

អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២២ ម្ម្ការរូលបទ៖ « អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ 
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ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន  » ។ ខ្ុ ុំកម៏ន្ម្សចកេី
រកីរាយម្ដាយកត់សមគ ល់ម្ ញីថា ម្រឹតេិការណ៍នលៃម្ន្ះ ទទួល
បាន្ការចាប់អាររមណ៍ ន្ិង មន្ការចូលររួរីបុគ្គលសុំខាន្់ៗ 
សដ្លន្ឹងទេល់នូ្វអនុ្សសន្៍លអៗ  សម្មប់ជាធាតុចូលកនុងការ
កុំណត់អាទិភារការងារ ក៏ដូ្ចជាកុំណត់នូ្វវធិាន្ការសុំខាន្់ៗ 
ម្ដ្ីរបមី្ដាះម្សយនូ្វបញ្ហា សដ្លម្យងីទាុំងអស់រន កុំរុងសតជួប
ម្បទះ។ បសន្ែរម្លីម្ន្ះ, ខ្ុ ុំកត់សមគ ល់ទងសដ្រថា ម្បធាន្បទ
សដ្លម្តូវបាន្ម្ម្ជីសម្រសីសម្មប់កិចចម្បជុុំកុំរូលម្ន្ះ មន្   
លកខណៈ ម្សបម្ៅន្ឹងរូលបទរបស់ករពុជាកនុងនារជាម្បធាន្
អាស ន្ កនុងម្រលបុំណងរម្ន្ែឿន្ ន្ិងសម្របសម្រួលនូ្វកិចច
ខិតខុំម្បឹងសម្បងជារួររបស់អាស ន្ ម្ដ្ីរបមី្ធវីឱ្យកាន្់សតសីុ
ជម្ម្ៅនូ្វរម្បៀបវារៈសមហរណករមម្សដ្ឋកិចច ន្ិងការកសង
ម្ ងីវញិម្បកបម្ដាយបរោិប័ន្ន ភារម្បកួតម្បសជង ភារធន្់ 
រងឹមុំ ន្ិងសរធរ៌ា ម្ម្កាយវបិតេិកូវដី្-១៩។ ជាការរិត ម្យងី
ទាុំងអស់រន ម្តូវសហការរន  ម្ដ្ីរបធីានាថា អាស ន្ម្ៅសតជា
តុំបន្់សដ្លមន្ភារទាក់ទាញ ន្ិងរស់រម្វកី សម្មប់ការម្ធវី
ពាណិជជករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្។ 

ជិតបីឆ្ន ុំរកម្ន្ះ អាស ន្បាន្ខិតខុំររួរន ឥតម្សក
ម្សន្េ កនុងការដាក់ម្ចញវធិាន្ម្រលន្ម្ោបាយ ន្ិងគ្ុំន្ិតទេួច-

ម្ទេីរនានា ម្ដ្ីរបមី្ដាះម្សយនូ្វវបិតេិកូវដី្-១៩ កាត់បន្ែយទល
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ប៉ាះពាល់រកម្លីសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច, ន្ិងជារិម្សស បាន្ដាក់
ម្ចញនូ្វ « ម្កបខណា សេ រម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ
របស់អាស ន្ » (ACRF) សុំម្ៅជុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍវស័ិយឌ្ីជីលល
កនុងអាស ន្ ន្ិងការបន្េម្ធវីឱ្យម្បម្សីរម្ ងីនូ្វបរោិកាសធុរកិចច 
ន្ិងវនិ្ិម្ោគ្ ម្ររជារួយន្ឹងកិចចសម្រួលពាណិជជករមនានា 
ម្ដ្ីរបសីេ រម្ ងីវញិរីវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ។ ជាក់សសេង ម្ោង
តារការវាយតនរែ ន្ិងរាករណ៍របស់ការោិល័យម្សវម្ជាវ   
ម៉ា ម្កូម្សដ្ឋកិចច អាស ន្បូក ៣ (AMRO) ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្
កុំរុងម្ងីបម្ ងីវញិ ជារួយន្ឹងការសម្ម្រចបាន្នូ្វកុំម្ណីន្
ទលិតទលកនុងម្សុកសរុប (GDP) កនុងអម្តា ៣,១% កនុងឆ្ន ុំ 
២០២១ ជារួយន្ឹងការរ ុំរឹងទុក នូ្វកុំម្ណីន្ កនុងអម្តា ៥,៣% 
ន្ិង ៤,៩%  កនុងឆ្ន ុំ ២០២២ ន្ិង ២០២៣ ម្រៀងរន  ។ 

ម្្ែៀតឱ្កាសម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរជម្មបជូន្កិចចម្បជុុំកុំរូលម្ន្ះ
ទងសដ្រថា ករពុជាកនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្បេូរម្វន្ឆ្ន ុំ ២០២២ 
ក៏បាន្កុំណត់បសន្ែរនូ្វ «ម្រលម្ៅយុទធសន្តសេចុំន្ួន្ ៤» ម្ៅ
ម្ម្ការសសរសេរភសហគ្រន្៍ ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ររួមន្៖  (១). 
ការរម្ងឹងការតភាជ ប់ឌ្ីជីលល វទិាសន្តសេ ន្ិងបម្ចចកវទិា 
(២). ការកាត់បន្ែយគ្មែ តអភ្ិវឌ្ឍន្៍ ម្ដ្ីរបភីារម្បកួតម្បសជង
របស់អាស ន្ (៣). ការជុំរុញសមហរណករម បរោិប័ន្ន 
ភារធន្់ ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងអាស ន្ឲ្យខាែ ុំងជាងរុន្ ន្ិង 
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(៤). អាស ន្ជា សកលសម្មប់ភាររកីចម្ម្រីន្ ន្ិងការ
អភ្ិវឌ្ឍ សុំម្ៅជុំរុញកុំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិ ម្បកបម្ដាយ    
ចីរភារ បរោិប័ន្ន ន្ិងភារធន្់ទងសដ្រ។  ឈរម្លីរូលដាឋ ន្ម្ន្ះ
សមជិកអាស ន្បាន្ខិតខុំោ៉ា ងសករម កនុងការសម្ម្រចបាន្
វឌ្ឍន្ភារគ្ួរឱ្យកត់សមគ ល់ នូ្វសរិទធទលម្សដ្ឋកិចចអាទិភារ 
(Priority Economic Deliverables) ទាុំង ១៩ សដ្លម្តូវ
បាន្កុំណត់កន្ែងរក។  

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ម្ទាះបីជាវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ជាសកល កុំរុងម្សក-

ម្សន្េគ្ួរឱ្យកត់សមគ ល់ សែ ន្ភារ ន្ិងទសសន្វស័ិយម្សដ្ឋកិចច
សកល ម្ៅសតមន្ភារទុយម្សួយ ន្ិងងាយរងនូ្វវបិតេិលមី 
ម្ដាយម្យងីម្ៅបន្េម្បឈរន្ឹងបញ្ហា លមី  ៗ ន្ិងកាន្់សតសមុគ្សម ញ 
សដ្លកុំរុងម្កីតម្ ងីជាបន្េបនាទ ប់ ទាុំងកនុងទិដ្ឋភារម្សដ្ឋកិចច 
សងគរ បរសិែ ន្ ន្ិងភូ្រិសន្តសេន្ម្ោបាយ។ កនុងសម រតីម្ន្ះ 
អាស ន្ម្តូវបន្េម្បកាន្់ភាជ ប់ នូ្វម្រលការណ៍ម្បរ័ន្ធពាណិជជ-
ករមរហុភាគ្ី ន្ិងការបន្េជុំរុញការម្ធវីម្សរភីាវូបន្ីយករម ម្ដ្ីរបី
ម្លីកករពស់អាស ន្ឱ្យកាែ យម្ៅជាតុំបន្់រួយ សដ្លមន្    
លកខណៈម្បីកចុំហ តមែ ភារ បរោិប័ន្ន ទន្ទឹរម្តូវបន្េរកាឱ្យ
បាន្នូ្វ «រជឈភារ» ន្ងិ «ឯកភារអាស ន្» កនុងការកសង
ទុំនាក់ទុំន្ងសកល ន្ិងតុំបន្់។ បសន្ែរម្លីម្ន្ះ អាស ន្ក៏ម្តូវ
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ម្ធវីឱ្យកាន្់សតម្បម្សីរសលរម្ទៀត នូ្វកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករម
ម្សរ ីន្ិងកិចចម្ររម្ម្រៀងភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ
នានា សដ្លមន្ម្សប់ សុំម្ៅធានាថា កិចចម្ររម្ម្រៀងទាុំងម្នាះ
ម្ៅសតរកាបាន្នូ្វទុំម្ន្ីបករម ទាន្់សរ័យ មន្លកខណៈកាន្់សត
ម្បម្សីរ ន្ិងម្្ែីយតបម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារចុំម្ពាះន្ិនាន ការ
ធុរកិចច ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្ នាបចចុបបន្ន។  

ម្ដាយស ក ខ្ុ ុំសូរយកឱ្កាសម្ន្ះគូ្សបញ្ហជ ក់ថា កិចច
ម្ររម្ម្រៀងភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយតុំបន្់ (អា-
សិប) គ្ឺជាសរិទធទលរួយដ្៏សុំខាន្់របស់អាស ន្ ម្ដាយ
ម្យងីបាន្ខិតខុំម្បឹងសម្បងររួរន កនុងការម្បីកទូោយម្សដ្ឋកិចច 
ម្ររទាុំងម្ធវីរិរិធករមទីទារតុំបន្់របស់ម្យងី។ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់
ោ៉ា ងរុតមុំថា   កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរដី្៏ធុំម្ន្ះ ន្ឹង
ជុំរុញដ្ល់ការម្ធវីពាណិជជករម ទាុំងកនុង ន្ិងម្ម្ៅអាស ន្ ក៏ដូ្ច
ជាម្ធវីឱ្យកាន្់សត ទូលុំទូោយសលរម្ទៀតនូ្វសមហរណករមម្សដ្ឋ
កិចចតុំបន្់។ ដូ្ម្ចនះ ម្ៅកនុងរិធីម្បីក កិចចម្បជុុំរដ្ឋរន្តន្េីការ
បរម្ទសអាស ន្ ម្លីកទី ៥៥ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ ម្ៅរាជ-

ធាន្ីភ្នុំម្រញ កាលរីសខ សីហា កន្ែងម្ៅ ករពុជាបាន្ម្សនីឱ្យមន្
ម្លខាធិការដាឋ ន្អាសិប ម្ៅរាជធាន្ីភ្នុំម្រញ ម្ដ្ីរបបីញ្ហជ ក់អុំរី
ការម្បេជ្ាចិតេរបស់ករពុជា ចុំម្ពាះពាណិជជករមម្សរ ីន្ិងការម្បីក
ចុំហកនុងតុំបន្់អាស ន្ ។  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាការរិត ការសម្ម្រចបាន្នូ្វការសេ រកុំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច 

ក៏ដូ្ចជាការម្បីកដ្ុំម្ណីរការសករមភារសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចម្ ងី
វញិកនុងតុំបន្់នាម្រលកន្ែងរក គ្ឺរិន្អាចសម្ម្រចបាន្ម្នាះ
ម្ទ ម្បសិន្ម្បីរម ន្ការចូលររួចុំសណកោ៉ា ងសករមរីវស័ិយឯក-
ជន្។ ខ្ុ ុំសូរម្្ែៀតយកឱ្កាសម្ន្ះ ម្កាតសរម្សីរដ្ល់ម្កុរម្បឹកា
រិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ កនុងការដាក់ម្ចញនូ្វសរិទធទល
ការងារម្បចាុំឆ្ន ុំ ម្ររទាុំងម្លីកម្ ងីនូ្វអនុ្សសន្៍លអៗ រួយ
ចុំន្ួន្ សម្មប់អាស ន្រិចារណា សដ្លរុំម្ទបសន្ែរម្ទៀតដ្ល់
ដ្ុំម្ណីរការកសងសហគ្រន្៍ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ តាររយៈការ
ជួយម្ធវីឱ្យកាន្់សតសីុជម្ម្ៅនូ្វសមហរណករមម្សដ្ឋកិចចតុំបន្់។   

កនុងបរកិារណ៍សដ្លសែ ន្ភារសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច
បាន្ម្ត ប់ ម្ៅរកម្បម្កតីភារម្ ងីវញិ, ខ្ុ ុំសូរគូ្សបញ្ហជ ក់
ថា វស័ិយឯកជន្មន្តួនាទីកាន្់សតសុំខាន្់ ន្ិងរិន្អាចខវះបាន្ 
កនុងការចូលររួជារួយអាស ន្ឱ្យកាន្់សតខាែ ុំងកាែ សលរម្ទៀត ម្ដ្ីរបី
ជុំរុញកិចចអភ្ិវឌ្ឍតុំបន្់ ម្បកបម្ដាយបរោិប័ន្ន ភារធន្់ ន្ិងចីរ-
ភារ ដូ្ចជា៖       (១). ការជុំរុញសករមភារម្សដ្ឋកិចច ពាណិជជករម 
ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្ ជារិម្សស ការជុំរុញការវនិ្ិម្ោគ្ផ្ទទ ល់រី
បរម្ទសបសន្ែរម្ទៀត ក៏ដូ្ចជាការទាញម្បម្ោជន្៍ជាអតិបរម
រីកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរតីុំបន្់អាស ន្ សដ្លមន្
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ម្សប់ (២). ការអភ្ិវឌ្ឍបម្ចចកវទិារ័ត៌ាមន្ បម្ចចកវទិាឌ្ីជីលល
ការម្សវម្ជាវ ន្ិងអភ្ិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងការម្លីកករពស់ន្វានុ្វតេន្៍   
(៣). ការអភ្ិវឌ្ឍធន្ធាន្រនុ្សស តាររយៈការម្ទទរបម្ចចកវទិា 

ចុំម្ណះដ្ឹង ន្ិងចុំម្ណះម្ធវី ការបណេុ ះបណាេ លជុំនាញម្ ងី
វញិ (Re-skilling) ន្ិងការម្លីកករពស់ជុំនាញបសន្ែរ 
(Upskilling) (៤).  ការម្លីកករពស់កិចចអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយ
ភាតរភារបរសិែ ន្ ន្ិងការជុំរុញឌ្ីជីលលភាវូបន្ីយករម ជារួយ
ន្ឹងការម្លីកករពស់ការកាត់បន្ែយគ្មែ តឌ្ីជីលល (៥). ការ  
បុំម្រញបសន្ែរនូ្វតម្រូវការសទនកហរិញ្ញវតែុ សម្មប់ការសេ រម្ ងី 

វញិនូ្វកិចចអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ម្បកបម្ដាយចីរភារ ។ល។ 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
សម្មប់ករពុជា ម្ដ្ីរបសីេ រ ន្ិងជុំរុញកុំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច

ជាតិម្ ងីវញិ ម្បកបម្ដាយភារធន្់, ចីរភារ ន្ិងបរោិប័ន្ន រាជ-

រដាឋ ភ្ិបាលបាន្អនុ្រ័តនូ្វ «ចាប់សេីរីវនិ្ិម្ោគ្» លមីរួយ ន្ិង
បាន្ដាក់ម្ចញនូ្វ «ម្កបខណា យុទធសន្តសេ ន្ិងករមវធិីសេ រម្សដ្ឋ-
កិចចករពុជា កនុងការរស់ម្ៅជារួយកូវដី្-១៩ តារគ្ន្ែងម្បម្កតី
ភារលម ី សម្មប់ឆ្ន ុំ ២០២១-២០២៣» ។ រាជរដាឋ ភ្ិបាលក៏
បាន្ ន្ិងកុំរុងបន្េខិតខុំបម្ងកីន្ការវនិ្ិម្ោគ្ម្លីម្បរ័ន្ធម្ហដាឋ
រចនាសរព័ន្ធ ទាុំងរូបវន្េ ន្ិង ឌ្ីជីលល ម្លីកករពស់គុ្ណភារ    

ម្សវា ូជីសទីក បម្ងកីន្ម្បសិទធភារនន្ការទេល់ម្សវាសធារណៈ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ជុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍជុំនាញ ន្ិងការម្ធវីទុំម្ន្ីបករមម្បរ័ន្ធសន្េិសុខ
សងគរជាម្ដ្ីរ។ ជារួយរន ម្ន្ះ កនុងនារជាភាគ្ីរួយនន្កិចចម្ររ
ម្ម្រៀងអាសិប ករពុជាសូរបញ្ហជ ក់សរជាលមី អុំរីការម្បេជ្ាចិតេ
របស់ខែួន្ចុំម្ពាះម្បរ័ន្ធពាណិជជករមម្សបតារវធិាន្នន្ចាប់ ន្ងិ 
សូរសវ គ្រន្៍រាល់ការម្ធវីធុរកិចច ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្រីសុំណាក់
ម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ទាុំងអស់ ន្ិងម្គ្ប់បណាេ ភាគ្ី។ 

 ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត ម្ដ្ីរបរីរួចុំសណកកនុងការម្្ែីយតប
ន្ឹងទលប៉ាះពាល់រីការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ ម្ម្រះធរមជាតិ 
ន្ិងការបុំផ្ទែ ញបរសិែ ន្ ជាម្ដ្ីរ ករពុជាបាន្ម្លីកសុំម្ណីឱ្យ
មន្ការម្រៀបចុំនូ្វ «កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតងអាស ន្» សុំម្ៅររួ
ចុំសណកកនុងការជួយតម្រង់ទិសអាស ន្ ម្ឆ្ព ះម្ៅរកអនាគ្ត
នបតងម្បកប ម្ដាយចីរភារ ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងខពស់ កនុង
ទិដ្ឋភារម្សដ្ឋកិចច ។ 

កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២២ ករពុជាសូរ    
ទេល់ការរុំម្ទោ៉ា ងម្រញទុំហងឹ ចុំម្ពាះកិចចម្បជុុំកុំរូលធុរកិចច 
ន្ិងវនិ្ិម្ោគ្អាស ន្ ។ ករពុជាសូរសសរេងការម្បេជ្ាចិតេកនុង
ការសហការោ៉ា ងជិតសនិទធររួរន ជារួយន្ឹងម្បម្ទសសមជិក
អាស ន្ ន្ិងនដ្គូ្សន្ទនាអាស ន្ទាុំងអស់ ម្ដ្ីរបដី្ឹកនាុំសហ-

គ្រន្៍ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ម្ឆ្ព ះម្ៅរកភារធន្់រងឹមុំ ចីរភារ       
បរោិប័ន្ន ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងខពស់ ។  
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ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររឱ្យកិចចម្បជុុំកុំរូលម្ន្ះ 
ម្បម្រឹតេម្ៅម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ ន្ិង សូរជូន្ររឯកឧតេរ ម្ោក
ជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី មន្សុខភារលអ ន្ិងមន្ម្ជាគ្ជ័យ
ម្លីម្គ្ប់ភារកិចចម្រៀងៗខែួន្ ជារិម្សស ទទួលបាន្នូ្វផ្ទសុក
ភារ ន្ិងម្សចកេីរកីរាយ កនុងអុំទបុងនន្ការសន ក់ម្ៅម្លីទឹកដ្ីនន្
ម្រះរាជាណាចម្កករពុជា។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសម្បីកកិចចម្បជុុំកុំរូលធុរកិចច ន្ិងវនិ្ិម្ោគ្ 

អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២២ រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ!  
សូរអរគុ្ណ! 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

21 

 

 
សនុ្ទរកថាម្បើក 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុជុំន្ួបរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិង 

តុំណាងអន្េរសភាអាស ន្ 

 
− សម្រេចអគ្គរហារញចម្កី ម្ហង សុំរនិ្ ម្បធាន្រដ្ឋ
សភានន្ម្រះរាជាណាចម្កករពុជា និ្ងជាម្បធាន្រហា
សន្និបាតអន្េរសភាអាស ន្ ម្លីកទី ៤៣  

− ឯកឧតេរ ឈួន្ លីកនទ (Chuan Leekpai) ម្បធាន្
រដ្ឋសភានន្ម្រះរាជាណាចម្កនល 

− ឯកឧតេរ ម៉ា ទីន្ រូមល់ម្ដ្ (Martin Romualdez) 
ម្បធាន្សភាតុំណាងរាន្តសេនន្សធាររដ្ឋ ហវីលីរីន្  

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្សភាសមជិកអាយបា៉ា  
− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
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ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់
ម្ៅេ បុំទុតជូន្ចុំម្ពាះសម្រេចអគ្គរហារញចម្កី ម្ហង សុំរនិ្ 
ម្រះម្ៅស ុលតង់ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ ន្ិង
តុំណាងនន្សភាសមជិក អាយបា៉ា  សដ្លមន្វតេមន្ម្ៅកនុង
កិចចម្បជុុំម្ន្ះ ។ ជុំន្ួបម្ដាយផ្ទទ ល់នាម្រលម្ន្ះ រវាងសែ ប័ន្ទាុំង
រីរនន្សមជិកអាស ន្ រិតជាមន្សរៈសុំខាន្់ កនុងការសចក
រ ុំសលកវឌ្ឍន្ភារនន្កិចចអភ្ិវឌ្ឍ បញ្ហា ម្បឈរ ន្ិងការគ្ិតគូ្រររួ
រន រកដ្ុំម្ណាះម្សយ ម្ដ្ីរបបីន្េការកសងសហគ្រន្៍ម្យងីឱ្យ
មន្ភាររងឹមុំ។  

កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២២ ជារួយរូល
បទ «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់
រន » ករពុជា បាន្ម្ផ្ទេ តអាទិភារ ម្លីការធានាឱ្យបាន្នូ្វម្បសិទធ
ភាររបស់អាស ន្ កនុងការរម្ន្ែឿន្ការសេ រ ន្ិងជុំរុញកុំម្ណីន្
ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិម្បកបម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់។    
ចុំម្ពាះរុខ    អាស ន្បាន្ ន្ិងកុំរុងជុំរុញការអនុ្វតេនូ្វវធិាន្
ការនានា សដ្លសែិតម្ម្ការយុទធសន្តសេទាុំង ៥ នន្ម្កបខណា
សេ រម្ ងីវញិម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយរបស់អាស ន្។ ជារួយរន ម្ន្ះ 
ម្ដ្ីរបសីេ រ ន្ិងជុំរុញការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ករពុជា
បាន្កុំណត់ម្រលម្ៅយុទធសន្តសេចុំន្ួន្ ៤ ម្ៅម្ម្ការសសរ
សេរភ សហគ្រន្៍ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ររួមន្៖ (១). ការរម្ងឹង
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ការតភាជ ប់ឌ្ីជីលល វទិាសន្តសេ ន្ិងបម្ចចកវទិា (២). ការកាត់
បន្ែយគ្មែ តអភ្ិវឌ្ឍន្៍ ម្ដ្ីរបភីារម្បកួតម្បសជងរបស់អាស ន្  
(៣). ការជុំរុញសមហរណករម   បរោិបន្ន ភារធន្់ ន្ិងភារ 

ម្បកួតម្បសជងអាស ន្ ឱ្យខាែ ុំងជាងរុន្ ន្ិង (៤). អាស ន្
ជាសកលសម្មប់ភាររកីចម្ម្រីន្ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ។  

ម្លីសរីម្ន្ះ ម្ដ្ីរបកីាត់បន្ែយគ្មែ តនន្ការអភ្ិវឌ្ឍរវាង
សមជិកអាស ន្ឱ្យកាន្់សតរហ័សអាស ន្ ក៏បាន្ ន្ិងកុំរុង
ជុំរុញការម្ធវីបរវិតេករមឌ្ីជីលលអាស ន្ (ASEAN Digital 
Transfor-mation) សដ្លជាម្បភ្រកុំម្ណីន្ ន្ិងរ៉ាូសដ្លធុរកិចច
លមី ម្ដ្ីរបមី្លីកករពស់កុំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងភារធន្់នន្ម្ចវាក់   
ទេត់ទគង់កនុងតុំបន្់ ន្ិងជុំរុញការផ្ទែ ស់បេូ រម្ៅរកការម្ម្បីម្បាស់
បម្ចចកវទិាឌ្ីជីលលសម្មប់សហម្រសរីម្កូ តូច ន្ិងរធយរ 
(MSMEs) ម្ដាយជុំរុញការម្រៀបចុំអភ្ិបាលកិចចររួ ន្ិងការ
អភ្ិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធឌ្ីជីលល។ ម្យងីក៏បាន្ទេល់ការ   
រុំម្ទជាម្ម្ចីន្ តាររយៈការដាក់ម្ចញនូ្វគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ ន្ិង
សទន្ការសករមភារនានា សុំម្ៅរុំម្ទដ្ល់កិចចអភ្ិវឌ្ឍសហម្គ្ិ
ន្ភាររបស់ន្តសេី ន្ិងយុវជន្ទងសដ្រ ។ ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត ម្យងី
បាន្ម្បកាសជាទែូវការនូ្វការចាប់ម្ទេីរ ការចរចាកិចចម្ររម្ម្រៀង 

ម្កបខណា អាស ន្ សេីរីការម្បកួតម្បសជង ការចរចាដ្ុំម្ទបងី
កម្រិតកិចចម្ររម្ម្រៀងអាស ន្សេីរីពាណិជជករមទុំន្ិញ ន្ិង
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ជុំរុញការអនុ្វតេនូ្វកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរនីានា ររួទាុំង 

កិចចម្ររម្ម្រៀងសេីរីភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចច ម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយកនុង
តុំបន្់ (អាសិប) ម្ដ្ីរបជីុំរុញរ ុំហូរពាណិជជករមតុំបន្់ បម្ងកីន្
ភារធន្់ដ្ល់ម្ចវាក់ទគត់ទគង់តុំបន្់ ន្ិងម្លីកករពស់ការអភ្ិវឌ្ឍ
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ។ 

កនុងសម រតីបុម្រសករម អាស ន្កុំរុងម្រៀបចុំ ចកខុវសិ័យ
អាស ន្ម្ម្កាយឆ្ន ុំ ២០២៥  សដ្លម្ផ្ទេ តការគ្ិតគូ្រជាយុទធ-   
សន្តសេម្លីបញ្ហា ធុំៗ ររួមន្៖ ការវវិតេរកីចម្ម្រីន្នន្វស័ិយ
ម្សដ្ឋកិចចឌ្ីជីលល ន្ិងការកាត់បន្ែយគ្មែ តឌ្ីជីលលកនុងតុំបន្់ 
ការម្លីកករពស់ការអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចនបតង ការការពាររលករ
ចុំណាកម្សុក ជារិម្សស កនុងការម្ម្តៀរខែួន្ជាម្ម្សចម្ឆ្ព ះ
ម្ៅរុខ ន្ិងម្្ែីយតបម្ៅន្ឹងន្ិនាន ការលមីៗ ន្ិងវបិតេិសកលនា
ម្រលអនាគ្ត ។ 

ខ្ុ ុំទន្ទឹងរង់ចាុំនូ្វការផ្ទែ ស់បេូរទសសន្ៈោ៉ា ងសករម ន្ិង
ទុសទុលរវាងបណាេ តុំណាងអាយបា៉ា  ន្ិងម្បរុខដ្ឹកនាុំអាស ន្។ 

 

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ម្្ែើយតប 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ              
ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុជុំន្ួបរវាងម្រដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិង
តុំណាងអន្េរសភាអាស ន្ 

 
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់សម្រេច ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ 
ម្ោក ម្ោកម្សី!  
ខ្ុ ុំបាន្សេ ប់ម្ដាយយកចិតេទុកដាក់ នូ្វរាល់ខែឹរសរ- 

សុំខាន្់ៗ សដ្លបាន្ម្លីកម្ ងីម្ដាយ សម្រេចម្បធាន្ នន្   

អាយបា៉ា  ម្លីកទី ៤៣ រុន្ម្ន្ះបន្េិច ។ ខ្ុ ុំសូរម្កាតសរម្សីរ
ចុំម្ពាះការម្បេជ្ាចិតេោ៉ា ងរុតមុំរបស់អាយបា៉ា  កនុងការរុំម្ទ
ដ្ល់រដាឋ ភ្ិបាលនន្ម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ សម្មប់ការ
ខិតខុំម្បឹងសម្បងម្ឆ្ព ះម្ៅរកសមហរណករមកាន្់សតសីុជម្ម្ៅ 
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ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍកាន្់សតរងឹមុំ ម្ៅកនុងសហគ្រន្៍អាស ន្ ម្ដ្ីរបី
រម្ងឹងភារធន្់ កនុងការទប់ទល់ន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរនាអនាគ្ត។  

កនុងបរបិទការផ្ទែ ស់បេូរឥតឈប់ឈរនន្ន្ិមម បន្ករម
ម្សដ្ឋកិចច-ពាណិជជករមតុំបន្់ ន្ិងសកល សដ្លបណាេ លរករី
បញ្ហា សមុគ្សម ញម្បទាក់ម្កឡារន ជាម្ម្ចីន្ ម្យីងចាុំបាច់ម្តូវ
ម្បកាន្់ខាជ ប់នូ្វសម រតីនន្ «ការរបួររួរន » ម្ដ្ីរបមី្បរូលទេុ ុំកិចច
ខិតខុំម្បឹងសម្បងនទទកនុង ក៏ដូ្ចជាជារួយនដ្គូ្អាស ន្ ជា
រិម្សស ម្ដ្ីរបរីម្ន្ែឿន្ការម្ធវីសមហរណករមម្សដ្ឋកិចច ការ
ម្លីកសទួយពាណិជជករមម្សរមី្ដាយម្បីកចុំហ ន្ិងការរម្ងឹងសខស
ម្ចវាក់ទគត់ទគង់ សម្មប់ការសេ រ ន្ិងជុំរុញកុំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច
ម្ ងីវញិ ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងបរោិបន្ន។ កនុងសម រតីម្ន្ះ 
ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការរុំម្ទោ៉ា ងម្រញទុំហងឹ ចុំម្ពាះអនុ្សសន្៍ 
ទាុំងអស់ សដ្ល សម្រេចម្បធាន្ ម្ទីបបាន្ម្លីកម្ ងី ។ 

ជាការរិត ការម្រៀបចុំគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរនបតងអាស ន្ 
មន្ភារចាុំបាច់ សម្មប់ឱ្យតុំបន្់របស់ម្យងីម្ធវីការផ្ទែ ស់បេូរ
បន្េិចរេងៗ ម្ឆ្ព ះម្ៅកាន្់អនាគ្តនបតងម្បកបម្ដាយន្ិរន្េរភារ 
ន្ិងម្បសិទធភារកនុងការម្ម្បីម្បាស់ធន្ធាន្ ន្ិងម្សដ្ឋកិចចសដ្ល
មន្ភារធន្់ ន្ិងឧតេរភារ។ ដូ្ចម្ន្ះ កនុងកិចចម្បជុុំនានា
កន្ែងរក ខ្ុ ុំសតងសតម្លីកម្ ីងអុំរី «គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរសេីរីការ
បម្ងកីតម្កបខណា កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតងអាស ន្ (ASEAN 
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Green Deal)» សដ្លមន្សរៈសុំខាន្់រិន្អាចខវះបាន្
សម្មប់អាស ន្ កនុងការម្លីកករពស់ចីរភារ ភារធន្់ ន្ិង     
បរោិបន្ន នន្ការអភ្ិវឌ្ឍតុំបន្់ ។ 

ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត ម្យងីចាុំបាច់ម្តូវបន្េរម្ងឹងយន្េការ
កនុងតុំបន្់ សម្មប់កិចចសហម្បតិបតេិការ ន្ិងការសម្របសម្រួល 
ឱ្យកាន្់សតលអម្បម្សីរម្ ងី ម្ដ្ីរបមី្គ្ប់ម្គ្ងម្ម្រះរហន្េរាយ
នានា ជារិម្សស ម្ម្ការ ម្កបខណា នន្កិចចម្ររម្ម្រៀងអាស ន្ 

សេីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងម្ម្រះរហន្េរាយ និ្ងការម្្ែីយតបសម្ន្តងាគ ះ
បនាទ ន្់។ ជារួយរន ម្ន្ះ ខ្ុ ុំយល់ម្សបន្ឹងសុំណូររររបស់     

សម្រេចម្បធាន្ ម្លីតម្រូវការសុំខាន្់សម្មប់អាស ន្ កនុងការ
បន្េអនុ្វតេម្បកប ម្ដាយម្បសិទធភារ ន្ិងសម្ម្រចបាន្នូ្វ ចកខុ-   
វសិ័យអាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២៥ សេីរីការម្គ្ប់ម្គ្ងម្ម្រះរហន្េរាយ។ 

ដូ្ចខ្ុ ុំបាន្ម្លីកម្ ងីកនុងសុន្ទរកថាម្បីករបស់ខ្ុ ុំ សម្មប់ 
បរបិទម្ម្កាយវបិតេិជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្យងីម្តូវចាប់យកនូ្វកាោ-
នុ្វតេភារលមីៗ សដ្លម្កីតម្ចញរីការវវិតេោ៉ា ងម្លឿន្នន្បរវិតេ-
ករម      ឌ្ីជីលល ន្ិងអន្េរកាលថាររលជាម្ដ្ីរ សដ្លជាគ្ន្ែឹះ
នន្ការរម្ងឹងភារម្បកួតម្បសជង ន្ិងជុំរុញកុំម្ណីន្ ម្សបតារ
គ្ន្ែងម្បម្កតីភារលមី តាររយៈការម្រៀបចុំម្រលន្ម្ោបាយ 
ន្ិងអភ្ិបាលកិចច   ឌ្ីជីលល ក៏ដូ្ចជាម្កបខណា បទបបញ្ញតេិ
នានា ម្ដ្ីរបទីាក់ទាញការវនិ្ិម្ោគ្ឱ្យកាន្់សតម្ម្ចីន្ ម្ៅកនុងការ
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អភ្ិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធឌ្ីជីលល ន្ិងការបម្ងកីតម្បភ្រនន្
កុំម្ណីន្លមី សម្មប់ម្ទម្ទង់កិចចអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចតុំបន្់ 
កនុងរយៈម្រលរធយរ ន្ិងសវង ។ 

រុន្ន្ឹងបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរបញ្ហជ ក់រីតួនាទីដ្៏សុំខាន្់របស់    

អន្េរសភាអាស ន្ (អាយបា៉ា ) សដ្លជាអងគភារពាក់រ័ន្ធអា
ស ន្សតរួយគ្ត់ ម្កម្សបបញ្ចូ លនូ្វសែ ប័ន្ន្ីតិបបញ្ញតេិទាុំង
អស់ រករីរដ្ឋសមជិកអាស ន្ ។ ម្ហតុដូ្ម្ចនះ អាស ន្គ្ួរបន្េ
រម្ងឹង ន្ិងរម្ងីកកិចចសហម្បតិបតេិការ ន្ិងភារជានដ្គូ្របស់ 
អាយបា៉ា  កនុងតុំបន្់ ន្ិងជាសកល ឱ្យកាន្់សតទូលុំទូោយ
ជារួយនដ្គូ្ពាក់រ័ន្ធឯម្ទៀត ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វការ       
កសងសហគ្រន្៍អាស ន្ សដ្លមន្ភាររងឹមុំ ភារធន្់      
ចីរភារ ន្ិងបរោិប័ន្ន ។ ម្សបតារការទេល់អនុ្សសន្៍របស់
សម្រេចម្បធាន្ អាយបា៉ា  ម្លីកទី ៤៣ អាស ន្ ន្ិងអាយបា៉ា  
ន្ឹងបន្េម្ធវីការររួរន  ម្ដ្ីរបរីម្ងឹងកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងរវាងរដាឋ -
ភ្ិបាល ន្ិងសភានន្ម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ ជារួយន្ឹង
ម្រលម្ៅនាុំរកនូ្វឯកភារ សរគ្គីភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ កនុង
ដ្ុំម្ណីរការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ។ 

ជាចុងម្ម្កាយ អាស ន្ន្ឹងបន្េម្បកាន្់ខាជ ប់នូ្វ «ការ
របួររួកនុងភារចម្រះុ» សដ្លជាភារខាែ ុំងរបស់ម្យងី ររួជារួយ
ន្ឹង       «កិចចសន្ទនាសទអកម្លីកុងសង់សីុស» សដ្លជាម្រល-



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

29 

 

ការណ៍ម្គ្ឹះម្ៅកនុងការអនុ្វតេការងាររបស់ម្យីង។ អាស ន្
ន្ឹងរម្ងីកការចូលររួជារួយនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅ ម្ដាយសទអកម្លីភារ
ខាែ ុំង ន្ិងម្រល-ការណ៍ម្ន្ះ ម្ហយីម្យងីទន្ទឹងរង់ចាុំការរុំម្ទ
រីសែ ប័ន្ន្ីតិបបញ្ញតេិនន្ម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ ។ 

 
សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ                
ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុជុំន្ួបរវាងម្រដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិង
តុំណាងអន្េរសភាអាស ន្ 

 
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់សម្រេច ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ 
ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាលមីរេងម្ទៀត ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ 

ន្ិងសូរម្កាតសរម្សីរដ្៏ខពង់ខពស់ចុំម្ពាះ សម្រេចអគ្គរហា-

រញចម្កី ម្ហង សុំរនិ្ ម្បធាន្រដ្ឋសភាជាតិនន្ម្រះរាជាណា-

ចម្កករពុជា ន្ិងជាម្បធាន្រហាសន្និបាតអន្េរសភាអាស ន្ 
ម្លីកទ ី ៤៣ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិងតុំណាងរបស់អាយបា៉ា
រករីម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ទាុំងអស់ សដ្លបាន្ចូលររួ
កនុងកិចចម្បជុុំម្បចាុំឆ្ន ុំដ្៏សុំខាន្់ នានលៃម្ន្ះ។ 
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ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថា ជុំន្ួបរបស់ម្យងីម្ៅនលៃម្ន្ះ បាន្នាុំរក
នូ្វលទធទលដ្៏ម្តចះម្តចង់ តាររយៈការរិភាកា ន្ិងការសចក
រ ុំសលកទសសន្ៈសុំខាន្់ៗជាម្ម្ចីន្ពាក់រ័ន្ធន្ឹង៖ (១). ការសេ រ 
កុំម្ណីន្ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងបរោិបន្ន ម្ដាយម្ផ្ទេ តម្លី
ការជុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍនបតង ន្ិងការរម្ងឹងភារធន្់ន្ឹងអាកាស
ធាតុ (២). ការសម្របខែួន្ម្ៅន្ឹងគ្ន្ែងម្បម្កតីភារលមី តារ   
រយៈការចាប់យកបម្ចចកវទិាឌ្ីជីលលសម្មប់ការរស់ម្ៅ ការ
ម្បកបអាជីវករម ការអភ្ិវឌ្ឍឧសាហករម ន្ិងការម្ធវីឌ្ីជីលលូប-
ន្ីយករមម្សដ្ឋកិចច; (៣). ការម្លីកករពស់វបបធរ៌ាសន្េិភារ 
ន្ិង (៤). ការម្ម្តៀរខែួន្ឱ្យបាន្រចួរាល់កនុងម្គ្ប់ម្គ្ងម្ម្រះ-
រហន្េរាយជាម្ដ្ីរ។ កិចចការទាុំងអស់ម្ន្ះ រិតជាមន្សរៈ
សុំខាន្់សម្មប់អាស ន្ ន្ិងអាយបា៉ា  កនុងការគ្ិតគូ្រររួរន ជា
ដ្ុំម្ណាះម្សយ ន្ិងរះិរកយន្េការលមីៗ ជាយុទធសន្តសេម្ៅរុខ 
ម្ដ្ីរបធីានាបាន្នូ្វសែិរភារ សន្េិភារ វបុិលភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ
ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងបរោិបន្ន ជារិម្សស កនុងការរួរ
ចុំសណកដ្ល់ការម្លីកសទួយជីវភាររស់ម្ៅរបស់ម្បជារលរដ្ឋ 
ន្ិងចីរភារនន្ការអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ម្ៅកនុងតុំបន្់របស់
ម្យងី។ 

ខ្ុ ុំរិតមន្ជុំម្ន្ឿោ៉ា ងរុតមុំថា លទធទលនន្កិចចម្បជុុំ
នលៃម្ន្ះ ន្ឹងចូលររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់កនុងការរម្ងឹងទុំនាក់
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ទុំន្ង ន្ិងបម្ងកីន្ភារទុកចិតេរវាងអាស ន្ ន្ិងអាយបា៉ា  ឱ្យ
កាន្់សតម្បម្សីរម្ ងី ម្ររទាុំងកនុងការកសងនូ្វរូលដាឋ ន្ម្គ្ឹះ 
សម្មប់ការអនុ្វតេម្រលន្ម្ោបាយនានារបស់ម្យងី ឱ្យកាន្់
សតមន្ម្បសិទធភារសលររួយកម្រិតម្ទៀត ម្ដ្ីរបជីុំរុញការ      
កសងសហគ្រន្៍អាស ន្ម្យងី ឱ្យកាន្់សតរងឹមុំ។ 

ឈរម្លីសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសងឃរឹោ៉ា ងរុតមុំថា អាស ន្ 
ន្ិងអាយបា៉ា  ន្ឹងបម្ងកីន្កិចចសហម្បតិបតេិការររួរន បសន្ែរម្ទៀត 
ម្ដ្ីរបមី្បតួនដ្រន កនុងការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្រួយ សដ្ល
ម្ផ្ទេ តម្លីម្បជាជន្ ន្ិងយកម្បជាជន្ជាសនូល កនុងសម រតីនន្
ភារមច ស់ការ ន្ិងការទទួលខុសម្តូវររួ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទកិចចម្បជុុំរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ 
ន្ិងអន្េរសភាអាស ន្ ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ ៕  

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុជុំន្ួបរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ោរួយ
តុំណាងយវុជន្អាស ន្ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 
- តុំណាងយុវជន្អាស ន្! 
ជាបឋរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់ម្ៅេ

ជូន្ចុំម្ពាះម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទស អាស ន្ ម្ៅកនុងជុំន្ួបរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ជារួយ
តុំណាងយុវជន្អាស ន្។  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ជាការរិត សរិទធទលដ្៏ម្ម្ចីន្សន្ធឹកសនាធ ប់របស់      

អាស ន្ កនុងរយៈម្រល ៥៥ ឆ្ន ុំកន្ែងរកបងាា ញថា ម្ទាះបី    
អាស ន្ជាតុំបន្់សដ្លមន្ភារចម្រុះជាតិសសន្៍ វបបធរ៌ា 
ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងន្ម្ោបាយ អាស ន្ម្ៅសតអាចសម្ម្រចបាន្នូ្វ 
«សរគ្គីភារកនុងភារចម្រះុ» រីសុំណាក់ម្គ្ប់ភាគ្ីពាក់រ័ន្ធ
ទាុំងអស់ ម្ដាយរាប់ទាុំងយុវជន្ទងសដ្រ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ការ
ជួបជុុំរបស់ម្យងីនានលៃម្ន្ះ គ្ឺជាសកខីភារនន្ការម្បេជ្ាចិតេររួរន  
ម្ដ្ីរបបីន្េរម្ងឹង ន្ិងទេល់អុំណាចបសន្ែរម្ទៀតដ្ល់យុវជន្ ម្ៅ
កនុងការចូលររួបម្ញ្ចញរតិម្ោបល់ ន្ិងការចូលររួចុំសណក
កនុងការធានាឱ្យមន្សន្េិភារ សន្េិសុខ សែិរភារ ន្ិងការ
អភ្ិវឌ្ឍ ម្បកបម្ដាយចីរភារម្ៅកនុងតុំបន្់។ 

កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២២ ម្ម្ការរូល
បទ    «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់
រន » ករពុជាបាន្កុំណត់យកសម រតី «ការរបួររួរន » ជាអភ្ិម្ករ
នន្ការម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈររបស់អាស ន្ ម្ហយីករពុជា
ម្ជឿជាក់ថា យុវជន្ គ្ឺជាកមែ ុំងចលកររួយរិន្អាចខវះបាន្ 
សម្មប់ជុំរុញឱ្យម្រលបុំណងម្ន្ះ អាចសម្ម្រចបាន្ម្ដាយ
ម្ជាគ្ជ័យ ។ 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោក
ម្សី! 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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យុវជន្ គ្ឺជាម្ទរយសរបតេិរិន្អាចកាត់នលែបាន្សម្មប់
ម្បម្ទសជាតិន្ីរួយៗ។ យុវជន្ម្តូវបាន្ចាត់ទុកជាអនាគ្ត  
ម្រដ្ឹកនាុំ ម្ហតុម្ន្ះ យុវជន្គ្បបទីទួលបាន្នូ្វការយកចិតេ
ទុកដាក់ ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្ ជាអតិបរម តាររយៈការទេល់       

ឱ្កាសកនុងការទទួលបាន្ម្សវាអប់រ ុំ ការងារ ន្ិងការចូលររួ
ម្ដាះម្សយបញ្ហា សងគរ សដ្លន្ឹងម្លីកករពស់បសន្ែរម្ទៀត
ដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកប ម្ដាយចីរភារ។ កនុងន្័យម្ន្ះ សម រតី 
ឥរោិបល ន្ិងតួនាទីរបស់យុវជន្ម្ៅកនុងសងគរ គ្ឺជាកតាេ
កុំណត់ដ្៏ចរបងនន្ម្ជាគ្វាសនាអនាគ្តរបស់ម្បម្ទសជាតិន្ីរួ
យៗ។ ម្លីរូលដាឋ ន្ម្ន្ះ ករពុជាបាន្ទេួចម្ទេីរនូ្វ «ម្សចកេី    
សលែងការណ៍ ម្រដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីឆ្ន ុំនន្យុវជន្អាស ន្ 

២០២២» ម្ដ្ីរបបីងាា ញរី្ន្ទៈររួរបស់ម្យងី សុំម្ៅរម្ងឹង       

តួនាទីរបស់យុវជន្ កនុងការចូលររួកសងសហគ្រន្៍អាស ន្។ 
ករពុជាក៏បាន្ម្រៀបចុំម្រឹតេិការណ៍អរចុំន្ួន្ ៤ សដ្លម្ផ្ទេ តម្លី       

យុវជន្ កនុងម្នាះររួមន្៖ (១)-កិចចសន្ទនាយុវជន្អាស ន្
ម្លីកទ ី ១ (២)- ករមវធិីម្បកួតម្បសជងវមី្ដ្អូយុវជន្អាស ន្
ម្លីកទ ី ៦ (៣)-ករមវធិីម្បកួតម្បសជងរូបលតយុវជន្អាស ន្
ម្លីកទ ី១ ន្ិង (៤) ករមវធិីម្បកួតជសជកម្ដ្ញម្ដាលយុវជន្    

អាស ន្ ២០២២ ម្លីកទី ១ ។ ម្រឹតេិការណ៍ទាុំងម្ន្ះ ន្ឹងជុំរុញ
ឱ្យរួកម្គ្សម្បកាែ យរី «អនកទទួលទល» ម្ៅជា «អនកពាក់រ័ន្ធ» 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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កនុងដ្ុំម្ណីរការនន្ការដាក់ម្ចញម្រលន្ម្ោបាយអភ្ិវឌ្ឍ
សងគរ ក៏ដូ្ចជាការម្លីកករពស់សរគ្គីភារ ន្ិងភារធន្់របស់      

អាស ន្ចុំម្ពាះបញ្ហា ម្បឈរនានា នាអនាគ្ត ។  
- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក   
ម្ោកម្សី! 
កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណ

ោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ ចុំម្ពាះតុំណាងយុវជន្អាស ន្ សដ្លបាន្
បុំម្រញតួនាទីោ៉ា ងសករម ម្ៅកនុងការជុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍយុវជន្
ម្បកប ម្ដាយចីរភារ ន្ិងការធានាសន្េិភារ សន្េិសុខ ន្ិងសែិរ-
ភារន្ម្ោបាយកនុងតុំបន្់ ។ ខ្ុ ុំសងឃរឹថា ម្វទិកានានលៃម្ន្ះ ន្ឹង
នាុំរកនូ្វការសចករ ុំសលកទសសន្ៈោ៉ា ងទុសទុល ម្បកបម្ដាយ
សទែផ្ទក រវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិងតុំណាងយុវជន្អាស ន្ ។ 

 
សូរអរគុ្ណ! 

 
 

 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុជុំន្ួបរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ោរួយ
តុំណាងយវុជន្អាស ន្ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 
- តុំណាងយុវជន្អាស ន្! 
ខ្ុ ុំបាន្សេ ប់ ន្ិងកត់ម្តាោ៉ា ងយកចិតេទុកដាក់នូ្វខែឹរ

សរនន្ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់តុំណាងយុវជន្អាស ន្។ ខ្ុ ុំ
សូរម្កាតសរម្សីរ ចុំម្ពាះការម្បេជ្ាចិតេដ្៏ម្មះរុតរបស់យុវជន្
របស់ម្យងី កនុងការចូលររួម្លីកករពស់ការយល់ដ្ឹង អតេសញ្ហញ ណ 

ន្ិងគុ្ណតនរែអាស ន្។ ខ្ុ ុំក៏សូរវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះការ
បុំម្រញតួនាទីដ្៏សករមម្ន្ះ សដ្លបាន្ររួចុំសណករម្ងឹងការ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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អភ្ិវឌ្ឍ ន្ិងជុំរុញការចូលររួកសង ភារធន្់របស់សហគ្រន្៍
អាស ន្ម្យងី ម្ៅន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរនាម្រលអនាគ្ត។ 

ជុំន្ួសរុខឱ្យរាជរដាឋ ភ្ិបាលករពុជា ន្ិងបណាេ រដាឋ ភ្ិបាល 

អាស ន្ ខ្ុ ុំសូរទទួលយករូលបទការងារទាុំង ៨ ក៏ដូ្ចជា
អនុ្សសន្៍ទាុំង ១២ សដ្លតុំណាងយុវជន្អាស ន្បាន្ម្សនី
ម្ ងី។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ការដាក់រូលបទ
ការងារទាុំង ៨ សដ្លម្តូវបាន្ម្លីកម្ ងីម្ន្ះ ម្ៅជារូលដាឋ ន្
ម្គ្ឹះដ្៏រងឹមុំ កនុងការម្រៀបចុំបម្ងកីតម្រលន្ម្ោបាយទាក់ទងន្ឹង
អាស ន្ ន្ិងចកខុវស័ិយអាស ន្ម្ម្កាយឆ្ន ុំ ២០២៥ សដ្លកនុង
ម្នាះ ររួមន្៖ អភ្ិបាលកិចច វទិាសន្តសេ បម្ចចកវទិា ន្ិងន្វា
នុ្វតេន្៍ អនាគ្តនន្ការងារ ម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធ ន្ិងការតភាជ ប់ 
ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងបរោិបន្ន ការសម្បម្បួល
អាកាសធាតុ ការកាត់បន្ែយគ្មែ តនន្ការអភ្ិវឌ្ឍកនុងចុំម្ណារ
រដ្ឋជាសមជិកអាស ន្ ន្ិងករមវធិីផ្ទែ ស់បេូររន ម្ៅវញិម្ៅរករ
វាងម្បជាជន្ ន្ិងម្បជាជន្ ។ ជារួយរន ម្ន្ះ ម្ដ្ីរបចូីលររួ
ម្លីកករពស់បសន្ែរដ្ល់ការអភ្ិវឌ្ឍរបស់     យុវជន្ ន្ិងអាស ន្ 
ខ្ុ ុំសូរចូលររួសចករ ុំសលកជាម្ោបល់សម្មប់រិចារណា ដូ្ច
ខាងម្ម្ការ៖ 

ទី១. យុវជន្ជុំនាន្់ម្ម្កាយ ម្តូវគ្ិតគូ្រឱ្យបាន្សវងឆ្ៃ យ 
ន្ិងទូលុំទូោយ អុំរីភារម្ជាគ្ជ័យររួ ម្ដាយម្ទេីរម្ចញរី
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សុខភារ ម្ៅសុខុមលភារ ការអប់រ ុំ ការចូលររួ ភារនលែលនូរ 
ន្ិងម្រលម្ៅនន្ជីវតិ។ ជារួយរន ម្ន្ះ យុវជន្គ្ួរជុំរុញបសន្ែរ
នូ្វសហថារភារជារួយម្រៀរចបងជុំនាន្់រុន្ ន្ិងម្តូវរម្ងឹង
ទុំនាក់ទុំន្ងរវាងអន្េរជុំនាន្់ ម្ដ្ីរបកីាត់បន្ែយគ្មែ តរីជុំនាន្់
រួយម្ៅជុំនាន្់រួយ កនុងបរបិទនន្ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយ      
ចីរភារ ន្ិងភារសុខដុ្រររនា។ 

ទី២. យុវជន្គ្ួរចាប់យកកាោនុ្វតេភារ ម្ដ្ីរបរីម្ងឹង
ជុំនាញសហម្គ្ិន្ភារ ជុំនាញទាក់ទងន្ឹងបដ្ិវតេន្៍ឧសាហ-
ករមជុំនាន្់ទី ៤ ជុំនាញឌ្ីជីលល ការយល់ដ្ឹង ន្ិងការចូលររួ
ម្ដាះម្សយបញ្ហា សកល ដូ្ចជា ការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ ន្ិង
បរសិែ ន្ ជាម្ដ្ីរ។ ទន្ទឹរម្ន្ះ យុវជន្ម្តូវម្រៀបចុំខែួន្ឱ្យបាន្លអ
ម្បម្សីរ ម្ដ្ីរបមី្្ែីយតបម្ៅន្ឹងការខវះខាតនន្ជុំនាញ ន្ិងបទ
រិម្សធន្ម៍្ៅម្លីទីទារការងារ នាអនាគ្ត។ 

ទី៣. យុវជន្កគ៏្ួរចាប់យករាល់កាោនុ្វតេភារ ម្ដ្ីរបី
ចូលររួកនុងការអភ្ិវឌ្ឍ  ន្ិងការអនុ្វតេម្រលន្ម្ោបាយរបស់      

រដាឋ ភ្ិបាលម្លីម្គ្ប់វស័ិយ។ ជារួយរន ម្ន្ះ កិចចសន្ទនាយុវជន្   

អាស ន្ ន្ិងការជសជកម្ដ្ញម្ដាលយុវជន្អាស ន្ កគ៏្ួរម្តូវ
បាន្ដាក់បញ្ចូ លកនុងការអនុ្វតេករមវធិីយុវជន្អាស ន្ម្បចាុំឆ្ន ុំ 
ឬសទន្ការការងារយុវជន្អាស ន្ទងសដ្រ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំមន្ជុំម្ន្ឿោ៉ា ងរុតមុំថា យុវជន្ គ្ឺជា
កមែ ុំងសនូលនន្ការសកសម្ប ន្ិងម្ដាះម្សយបញ្ហា សកល ម្បកប 
ម្ដាយភារវជិជមន្ ន្ិងថារវន័្េ ម្ហយីការបុំម្រញតួនាទីជាអនក
ដ្ឹកនាុំ នាអនាគ្តរបស់រួកម្គ្ ន្ឹងជួយជុំរុញដ្ល់ការសម្ម្រច
បាន្នូ្វការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
សងឃរឹថា អាស ន្ន្ឹងបន្េយកចិតេទុកដាក់ឱ្យអស់រីសរតែ-
ភារ ម្ដ្ីរបធីានាឱ្យបាន្ថា យុវជន្អាស ន្ទទួលបាន្ឱ្កាស
ម្សមីរន ម្លីម្គ្ប់ទិដ្ឋភារទាុំងម្ន្ះ ម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន។ 

ម្្ែៀតកនុងឱ្កាសម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណចុំម្ពាះ
តុំណាងយុវជន្អាស ន្ទាុំងអស់ សដ្លបាន្ខិតខុំម្បឹងសម្បង 
កនុងការម្រៀបចុំ ន្ិងពាុំនាុំអនុ្សសន្៍ដ្៏មន្តនរែទាុំងម្ន្ះ រក
កាន្់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ ។ ម្យងីរិតជាមន្ម្សចកេីម្ម្តកអរ សដ្លបាន្
ទទួលនូ្វរ័ត៌ាមន្ ន្ិងគ្ុំន្ិតលអៗ ជាម្ម្ចីន្ នាម្រលម្ន្ះ ។ 

ខ្ុ ុំសូរជូន្ររឱ្យអនកទាុំងអស់រន ទទួលបាន្សុខភារ
លអ ន្ិងម្ជាគ្ជ័យ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុជុំន្ួបរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ោរួយ
តុំណាងយវុជន្អាស ន្ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្
បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 
- តុំណាងយុវជន្អាស ន្! 
ជាលមីរេងម្ទៀត ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ

ចុំម្ពាះវតេមន្ ន្ិងការចូលររួដ្៏សករមរបស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំទាុំង
អស់នន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ ក៏ដូ្ចជាតុំណាងយុវជន្អាស ន្ 
សដ្លបាន្សចករ ុំសលកនូ្វរតិម្ោបល់លអៗ  ន្ិងបាន្ញុុំងឱ្យ
ជុំន្ួបម្ន្ះអាចសម្ម្រចម្ៅបាន្ម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ ន្ិងម្គ្ប់ម្ជុង-

ម្ម្ជាយ។ ខ្ុ ុំមន្សុទិដ្ិឋន្ិយរថា ទសសន្ៈដ្៏មន្អតែន្័យជា



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

42 

 

ម្ម្ចីន្ សដ្លម្តូវបាន្សចករ ុំសលកកនុង កិចចរិភាកានានលៃម្ន្ះ  ន្ឹង
ម្លីកទឹកចិតេឱ្យយុវជន្អាស ន្ កាន្់សតចូលររួសករមសលរម្ទៀត 
ម្ៅកនុងការកសងសហគ្រន្៍របស់ម្យងី សម្មប់អនាគ្ត។  

ជារួយរន ម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរកត់សមគ ល់ថា ម្យងីម្តូវជុំរុញ
បសន្ែរម្ទៀតនូ្វម្វទិកាយុវជន្នានា ដូ្ចជា  កិចចសន្ទនាយុវជន្    
អាស ន្ ករមវធិីម្បកួតម្បសជងវមី្ដ្អូយុវជន្អាស ន្ ករមវធិី
ម្បកួតម្បសជងរូបលតយុវជន្អាស ន្ ន្ិងករមវធិីម្បកួតជសជក
ម្ដ្ញម្ដាលយុវជន្អាស ន្ ២០២២ សដ្លករពុជាបាន្ជុំរុញ 
ន្ិងម្រៀបចុំម្ ងីម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ នាឆ្ន ុំម្ន្ះ។  កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
ម្ជឿជាក់ថា យុវជន្ គ្ឺជាសសរម្ទូងរបស់អាស ន្ ម្ហីយមន្
សតការជុំរុញ ន្ិងការទេល់អុំណាចឱ្យយុវជន្អាស ន្ចូលររួ
ម្ដាះម្សយ បញ្ហា ម្បឈររបស់អាស ន្ម្នាះម្ទ ម្ទីបម្យងី
អាចបម្ងកីតបាន្នូ្វសហគ្រន្៍បរោិបន្នរួយ សដ្លម្ផ្ទេ តជា
សុំខាន្់ម្ៅម្លីការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិងសុខុមលភាររនុ្សស ។  

សម្មប់អនាគ្តកាល ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ ន្ិងទន្ទឹងរង់ចាុំ
ការចូលររួជាបន្េបនាទ ប់ម្ទៀតរវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំ ន្ិងយុវជន្     

អាស ន្ ម្ដ្ីរបរីរួរន សម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វចកខុវស័ិយដ្៏ឧតេុងគឧតេរ
ម្ន្ះ ។  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ «ជុំន្ួបរវាងម្រដ្ឹកនាុំអា
ស ន្ ោរួយតុំណាងយវុជន្អា-ស ន្» ចាប់រី
ម្រលម្ន្ះតម្ៅ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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សនុ្ទរកថា 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ  ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីម្បើក កិចចសន្ទនារវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំ 
អាស ន្ ន្ិងម្កុរម្បឹការិម្ម្រះម្ោបលធ់ុរកិចច

អាស ន្ ម្លើកទី១៨ 
រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១០ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៦:៣០ ដ្ល់ ១៧:៣០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− អនកឧកញ៉ា  គិ្ត ម្រ៉ាង ម្បធាន្ម្ករុម្បឹការិម្ម្រះ
ម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២២ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ អនកឧកញ៉ា  ម្ោកឧកញ៉ា
ម្ោក ម្ោកម្សី! 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់-
ម្ៅេ  បុំទុតជូន្ចុំម្ពាះ ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ   
អាស ន្ ន្ិងគ្ណៈម្បតិភូ្ម្កុរម្បឹការិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចច
អាស ន្ សម្មប់ការចូលររួ កនុងកិចចសន្ទនារវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ ន្ិងម្ករុម្បឹការិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ ម្លីក
ទី១៨។ 

ជាតុំបន្់សដ្លមន្ភាររស់រម្វកី ន្ិងម្លចម្ធាែ  អាស ន្
បាន្ម្បាះជុំហាន្ម្ៅរុខោ៉ា ងម្លឿន្ ទាុំងសទនកម្សដ្ឋកិចច ន្ិង
ពាណិជជករម។ កនុងរយៈម្រលម្បមណ ២ទសវតសរចុ៍ងម្ម្កាយ
ម្ន្ះ ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ បាន្ម្កីន្ម្ ងីជិត ៥ដ្ង ន្ិងបាន្
កាែ យជាម្សដ្ឋកិចចធុំជាងម្គ្បុំទុតទី ៥ ម្ៅម្លីសកលម្ោក។ 
ម្ៅកនុងឆ្ន ុំ ២០២០ ទុំហុំពាណិជជករមរវាងបណាេ ម្បម្ទសជា
សមជិកអាស ន្ (intra-ASEAN trade) ជាចុំសណកធុំជាងម្គ្ 
ន្ិងម្គ្បដ្ណេ ប់ម្បមណ ២១,២% នន្ទុំហុំពាណិជជករមសរុប 
កនុងតុំបន្់អាស ន្ទាុំងរូល។ ការណ៍ម្ន្ះ ្ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យម្ ញី
រីកិចចសហម្បតិបតេិការោ៉ា ងសអិតររួត កនុងតុំបន្់អាស ន្ 
ម្ដាយមន្ការចូលររួោ៉ា ងសករម រីវស័ិយឯកជន្ ។ 

ចាប់តាុំងរីឆ្ន ុំ ២០០៣ រហូតរក ម្កុរម្បឹការិម្ម្រះ
ម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ បាន្ម្ដ្ីរតួនាទីជាតុំណាងឱ្យសុំម្ ង
ធុរកិចច ន្ិងវស័ិយឯកជន្ ម្ដាយសតងបាន្ទេល់អនុ្សសន្៍ ជា



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ម្កបខណា យុទធសន្តសេ ន្ិងជាសទន្ការសករមភារ សដ្លមន្
លកខណៈជាក់សសេងន្ិយរ ។ អនុ្សសន្៍ទាុំងម្ន្ះ បាន្ចូល
ររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងការអភ្ិវឌ្ឍម្លីម្គ្ប់វស័ិយ ជា
រិម្សសសម្មប់ការតភាជ ប់ ន្ិងការម្ធវីសមហរណករមតុំបន្់ 
ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការកសង សហគ្រន្៍ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ម្បកប 
ម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់ ។ 

កនុងសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថាថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ទាុំង
អស់ សុទធសតរង់ចាុំសេ ប់អនុ្សសន្៍របស់ម្កុរម្បឹការិម្ម្រះ
ម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ សដ្លន្ឹងកាែ យជាធាតុចូលដ្៏សុំខាន្់ 
សម្មប់ការម្រៀបចុំម្កបខណា យុទធសន្តសេ ន្ិងសទន្ការសករម-
ភារ សដ្លមន្ភារជាក់សសេងន្ិយរ ។ 

ជាចុងម្ម្កាយ ខ្ុ ុំសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យកិចចសន្ទនារវាង
ម្យងី នានលៃម្ន្ះ មន្ការរិភាកាម្ដាយចុំហ ន្ិងម្តង់ម្ៅម្តង់
រក កនុងសម រតីម្ររររន ម្ៅវញិម្ៅរក ម្ដ្ីរបទីទួលបាន្លទធទល
ជាសទែផ្ទក  ន្ិងជាឧតេរម្បម្ោជន្៍សម្មប់តុំបន្់ម្យងីអស់រន  ។ 

 

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ  ហ ុន្ សសន្ 
នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចសន្ទនារវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ 

ន្ិងម្កុរម្បឹការិម្ម្រះម្ោបលធ់ុរកិចចអាស ន្ 
ម្លើកទី ១៨ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១០ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 
ម្វោម្ម៉ា ង ១៦:៣០ ដ្ល់ ១៧:៣០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 

 
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− អនកឧកញ៉ា  គិ្ត ម្រ៉ាង ម្បធាន្ម្ករុម្បឹការិម្ម្រះ
ម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ ឆ្ន ុំ២០២២ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណ ន្ិងវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះម្កុរ

ម្បឹការិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ សដ្លបាន្ម្ធវីបទបងាា ញ
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ោ៉ា ងម្កាះកាយ ម្ដាយបាន្រ ុំម្លចអុំរីបញ្ហា ម្បឈរធុំៗ ន្ិង
អនុ្សសន្៍ជាសករមភារ សដ្លមន្លកខណៈជាក់សសេងន្ិយរ។   

ជាការរិត សែ ន្ការណ៍បចចុបបន្នម្ន្ះ បាន្ ន្ិងកុំរុង
ជួបម្បទះនូ្វភាររិន្ម្បាកដ្ម្បជាខពស់ ន្ិងបាន្បន្ទច់បងាអ ក់
ដ្ល់រ ុំហូរពាណិជជករម ការវនិ្ិម្ោគ្ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-
ម្សដ្ឋកិចច កនុងតុំបន្់ ន្ិងសកលម្ោកទាុំងរូល ។ ជារួយរន
ម្ន្ះសដ្រ ន្ិនាន ការលមីៗ,ជារិម្សសការម្កីន្ម្ ងីនន្សរទុះឌ្ីជីល-

លូបន្ីយករម បាន្ ន្ិងកុំរុងម្ធវីឱ្យម្បម្ទស ន្ិងតុំបន្់រួយ
ចុំន្ួន្ វវិឌ្ឍកាន្់សតម្លឿន្ម្ៅរុខ សដ្លការណ៍ម្ន្ះ អាចបណាេ
លឱ្យគ្មែ តនន្ការអភ្ិវឌ្ឍ មន្ទុំហុំកាន្់សតធុំម្ៅៗ ម្ដាយ
ម្បម្ទស ន្ិងតុំបន្់រួយចុំន្ួន្ រិន្អាចសម្របខែួន្ ន្ិងតារ
ទាន្់ការវវិឌ្ឍដ្៏ម្លឿន្ម្ន្ះម្ យី ។ 

តាររយៈបទបងាា ញរបស់ម្កុរម្បឹការិម្ម្រះម្ោបល់
ធុរកិចចអាស ន្ ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ ន្ិងរុំម្ទ គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរជុំរុញ
បរវិតេករមឌ្ីជីលល សដ្លមន្សកាេ នុ្រលខពស់ កនុងការរម្ន្ែឿន្
ការអភ្ិវឌ្ឍម្លីម្គ្ប់វស័ិយ ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចឌ្ីជី-
លល ន្ិងពាណិជជករមឌ្ីជីលល ម្ររទាុំងការកសងសហគ្រន្៍ 
ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ តារគ្ន្ែងម្បម្កតីភារលមី ម្បកបម្ដាយចីរភារ
បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យ
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មន្ការចូលររួកាន្់សតខាែ ុំងម្ ងីសលរម្ទៀតរីវស័ិយឯកជន្ ជា
រិម្សស ការវនិ្ិម្ោគ្កនុងវស័ិយឌ្ីជីលល។ 

បសន្ែរម្លីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យមន្ការជុំរុញការ
តភាជ ប់ ន្ិងការរម្ងឹងភារធន្់នន្សខសម្ចវាក់ទគត់ទគង់កនុងតុំបន្់ 
ម្សបតារសទន្ការម្រសេីរីការតភាជ ប់អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២៥ 
(MPAC 2025) តាររយៈការបម្ងកីតបណាេ ញភ្សេុភារឆ្ែ តនវ   
អាស ន្ ន្ិងការតភាជ ប់ឆ្ែ តនវ សុំម្ៅម្ឆ្ព ះម្ៅសម្ម្រចឱ្យបាន្
នូ្វម្រលការណ៍ «ចកខុវសិ័យសតរួយ, អតេសញ្ហញ ណសតរួយ, 
សហគ្រន្៍សតរួយ» ។ ម្សបម្រលជារួយរន ម្ន្ះ ម្បម្ទសជា
សមជិកអាស ន្ន្ីរួយៗ ម្តូវកសងម្ខឿន្ម្សដ្ឋកិចចរបស់ខែួន្
ឱ្យរងឹមុំ ន្ិងមន្ភារធន្់ ម្បកបម្ដាយភារម្បកួតម្បសជង
ខពស់ ជារិម្សស តាររយៈការជុំរុញនូ្វការចូលររួកនុង  ម្សដ្ឋ-
កិចចកនុងម្បរ័ន្ធ ន្ិងការរម្ងឹងសរតែភាររបស់សហម្រសធុន្-

រីម្កូ តូច ន្ិងរធយរ សដ្លជាម្បភ្រចរបងនន្រុខរបរ ការ
បម្ងកីតការងារ ន្ិងម្បភ្រចុំណូលរបស់ម្បជាជន្ កនុងតុំបន់្
ម្យងីទាុំងរូល។  

សម្មប់រយៈម្រលរធយរ ន្ិងសវង តុំបន្់អាស ន្ ម្តូវ
យកចិតេទុកដាក់កាន្់សតខាែ ុំងសលរម្ទៀត ម្លីការសម្បម្បួល
អាកាសធាតុ ការកាត់បន្ែយសុំណល់បាែ សទិក ការអភ្ិវឌ្ឍ
នបតង ន្ិងអន្េរកាលថាររល ម្ឆ្ព ះម្ៅរកអរាម្កឹតកាបូន្។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

50 

 

កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំរុំម្ទដ្ល់ការម្រៀបចុំ ម្កបខណា បរសិែ ន្ សងគរ 
ន្ិងអភ្ិបាលកិចច (ESG) ន្ិងការម្សនីឱ្យមន្កិចចសហ-
ម្បតិបតេិរវាងរដ្ឋ ន្ិងវស័ិយឯកជន្។ បសន្ែរម្លីម្ន្ះ ខ្ុ ុំក៏សូរ
ម្លីកទឹកចិតេឱ្យមន្ការរុំម្ទ ន្ិងការចូលររួោ៉ា ងសករមរី    
វស័ិយឯកជន្ កនុង «កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតងអាស ន្ (ASEAN 
Green Deal)» សដ្លករពុជាបាន្ទេួចម្ទេីរឱ្យមន្ការគ្ិតគូ្រ 
ន្ិងម្រៀបចុំម្ ងី កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ កនុងឆ្ន ុំ២០២២ ម្ន្ះ។ 

ជាកិចចបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរម្សនីឱ្យអគ្គម្លខាធិការដាឋ ន្អាស ន្ 
សហការជារួយសែ ប័ន្ពាក់រ័ន្ធ ម្ម្ការយន្េការអាស ន្ ន្ិង
ម្កសួង-សែ ប័ន្ថាន ក់ជាតិនានា ម្ដ្ីរបរីរួសហការជារួយម្កុរ
ម្បឹកា-រិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ ន្ិងនដ្គូ្ តារដាន្
វឌ្ឍន្ភារសទន្ការសករមភារសដ្លមន្ម្សប់ ន្ិងបម្ងកីតនូ្វ
សទន្ការសករមភារជាក់ោក់លមី ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វ      
សហគ្រន្៍អាស ន្ ម្បកបម្ដាយវបុិលភារ ន្ិងបរោិបន្ន ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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សនុ្ទរកថា 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ  ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីបិទ កិចចសន្ទនារវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំ      
អាស ន្ ន្ិងម្កុរម្បឹការិម្ម្រះម្ោបលធ់ុរកិចច

អាស ន្ ម្លើកទី១៨ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១០ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 
ម្វោម្ម៉ា ង ១៦:៣០ ដ្ល់ ១៧:៣០ (រយៈម្រល ១ នាទី) 

 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក     
ម្ោកម្សី! 
ជាលមីរេងម្ទៀត ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណដ្ល់ ម្រះម្ៅ

ស ុលតង់ ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិងគ្ណៈម្បតិភូ្ម្ករុ
ម្បឹការិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ សម្មប់ការចូលររួ
ោ៉ា ងសករម កនុងកិចចសន្ទនា ម្បកបម្ដាយអតែន្័យ ន្ិងសទែផ្ទក  
កនុងនលៃម្ន្ះ ។  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ខ្ុ ុំសូរបញ្ហជ ក់ថា ធាតុចូលរីវស័ិយឯកជន្រិតជាមន្
សរៈសុំខាន្់ សម្មប់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ កនុងការម្រៀបចុំជា
ម្កបខណា យុទធសន្តសេ ន្ិងសទន្ការសករមភារជាក់ោក់ 
សុំម្ៅម្្ែីយតបម្ៅន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរ ក៏ដូ្ចជាទេល់នូ្វកាោ-

នុ្វតេភារលមីៗ ដ្ល់ការម្បកបធុរកិចចម្ៅកនុងតុំបន្់អាស ន្។ 
កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ ន្ិងសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យ 
ម្ករុម្បឹការិម្ម្រះម្ោបល់ធុរកិចចអាស ន្ បន្េទេល់នូ្វអនុ្-

សសន្៍លអៗ បសន្ែរម្ទៀតនាអនាគ្ត ន្ិងចូលររួកាន្់សតសករម
ជារួយរដាឋ ភ្ិបាលនន្ម្បម្ទសអាស ន្ទាុំងអស់ កនុងការ
អភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ។  

ជាចុងម្ម្កាយ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររឱ្យ ម្រះម្ៅស ុលតង់     ឯក
ឧតេរ ម្ោកជុំទាវ អនកឧកញ៉ា  ម្ោកឧកញ៉ា  ម្ោក ម្ោកម្សី 
ទទួលបាន្ម្ជាគ្ជ័យម្លីម្គ្ប់ភារកិចច ន្ិងសូរម្បកាសបិទ 
កិចចសន្ទនារវាងថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិងម្ករុម្បឹការិម្ម្រះ
ម្ោបល់ ធុរកិចចអាស ន្ ម្លីកទី ១៨ ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សន្ទរកថា 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីម្បើកកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លើកទី 
៤០ ន្ិង ៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធ 
រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១១ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

(ម្ម៉ា ង ៨:០០ - ៨:៣០) 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ និ្ងម្បម្ទសនដ្គូ្ 

− ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 
− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ថាន ក់ដឹ្កនាុំអងគការអន្េរជាតិ 
− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាបឋរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រោ៉ា ងកក់ម្ៅេ  ជូន្

ចុំម្ពាះថាន ក់ដ្ឹកនាុំម្បម្ទសជាសមជិក  អាស ន្ នដ្គូ្សន្ទនា 
អគ្គម្លខាធិការអាស ន្ ម្ភ្្ៀវកិតេិយស ន្ិងម្បតិភូ្តុំណាង
ទាុំងអស់ សដ្លបាន្អម្ញ្ជ ីញចូលររួកនុងករមវធិីម្បីកកិចចម្បជុុំ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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កុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤០ ន្ិង ៤១ ន្ិង កិចចម្បជុុំកុំរូល  

ពាក់រ័ន្ធ នានលៃម្ន្ះ។ 
ឆ្ន ុំម្ន្ះ ជាឆ្ន ុំវមិ្សសវសិលរបស់អាស ន្ ម្ដាយម្យងី

ម្បាររធរិធីខួបអនុ្វសាវរយី ៍ ៥៥ ឆ្ន ុំ នន្វឌ្ឍន្ភារ ន្ិងការ
អភ្ិវឌ្ឍ ចាប់តាុំងរីការបម្ងកីតសមគ្រ ។ ម្យងីបាន្្ែងកាត់
ទែូវដ្៏សវងឆ្ៃ យ កនុងនារជាអងគការថាន ក់តុំបន្់ ក៏ដូ្ចជាម្គ្ួសរ 
ន្ិងបងបអូន្។ ម្យងីររួរន សម្ម្រចបាន្នូ្វម្រលបុំណងចរបង 
កនុងការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ម្បកបម្ដាយសុខសន្េិភារ 
ទុំម្ន្ីបករម ភារធន្់ ន្ិងបរោិបន្ន។ ម្ដ្ីរបមី្បាររធអបអរសទរ
ម្លីការសម្ម្រចបាន្នូ្វសរិទធទលម្រលម្ៅជាម្បវតេិសន្តសេ
ម្ន្ះ ម្យងីន្ឹងដាក់ម្ចញនូ្វ ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ថាន ក់
ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីខួបម្លីកទី ៥៥ នន្ការបម្ងកីតអាស ន្ 
សដ្លន្ឹងម្តូវបាន្បុំម្រញបសន្ែរម្ដាយម្សចកេីសលែងការណ៍ ២ 
ម្ទសងម្ទៀត គ្ឺ ម្សចកេីសលែងការណ៍ចកខុវសិ័យរបស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ សេីរី «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ
ទាុំងអស់រន » ន្ិង ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ        
អាស ន្ សេីរីរម្បៀបវារៈនន្ការតភាជ ប់អាស ន្ ម្ម្កាយឆ្ន ុំ 
២០២៥ សដ្លន្ឹងម្តូវបាន្អនុ្រ័ត នាម្រលបន្េិចម្ទៀត កនុងនលៃ
ម្ន្ះ។ រគ្គុម្ទសក៍ម្រលន្ម្ោបាយទាុំងម្ន្ះ បាន្បងាា ញអុំរី
ការតាុំងចិតេរបស់ម្យងី កនុងការកសងអនាគ្តអាស ន្ម្ៅ
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ជាសហគ្រន្៍សដ្លមន្ឯកភារ បរោិបន្ន ភារធន្់ ន្ិងន្ីតិ-
រដ្ឋ ជាសហគ្រន្៍ម្ពារម្រញម្ដាយកាោនុ្វតេភារ សដ្លម្បជា
ជន្អាចមន្ការតភាជ ប់រន ោ៉ា ងរលូន្ ការអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចច
ម្បកបម្ដាយសរធរ៌ា បរសិែ ន្សុខភារលអ ន្ិងការរុំពារ
សងគរម្បកបម្ដាយសរធរ៌ា; ន្ិងជាសហគ្រន្៍ ម្ដ្ីរតួជាសនូល
សម្មប់ន្ិមម បន្ករមតុំបន្់ សដ្លសម្បម្បួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស 
ន្ិងកនុងការរម្ងឹងទុំនាក់ទុំន្ងជារួយនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅ ម្ដាយ
សទអកម្លីទុំនុ្កចិតេ ន្ិងការម្ររររន ម្ៅវញិម្ៅរក ម្ដ្ីរបសីន្េិ-
ភារ សន្េិសុខ ន្ិងកុំម្ណីន្ម្បកបម្ដាយចីរភារ កនុងតុំបន្់ ក៏
ដូ្ចជាសកលម្ោក។ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់! 
ការរាតតាតនន្កូវដី្-១៩ បាន្ម្កីតមន្ជិត ៣ ឆ្ន ុំ

ម្ហយី ចាប់តាុំងរីម្ដ្ីរឆ្ន ុំ ២០២០ រក ។ ជារួយន្ឹងការ
រាោរ ន្ិងកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងម្បកបម្ដាយសម រតីលះបង់
របស់ម្យងី តាររយៈ សមជិកអាស ន្ន្ីរួយៗ ន្ិងអាស ន្
ជាររួ ម្យងីអាចម្បកាសម្ដាយម្មទន្ភារថា ម្យងីបាន្យក
ឈនះម្លីការគ្ម្មរកុំសហងជាសកលម្ន្ះ ម្ហយីបាន្ចាប់ម្ទេីរ
ដ្ុំម្ណីការសេ រម្ ងីវញិនូ្វសករមភារសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ។ សទអក
តារការវាយតនរែ ន្ិងរាករណ៍ របស់ការោិល័យម្សវម្ជាវ
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ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្បូកបី (AMRO) កាលរីសខ តុោ កន្ែងម្ៅ
ម្ន្ះ រដ្ឋសមជិកអាស ន្ន្ីរួយៗន្ឹងទទួលបាន្នូ្វកុំម្ណីន្
ម្សដ្ឋកិចចវជិជមន្ ម្ហយីតុំបន្់អាស ន្ទាុំងរូល ន្ឹងអាច
សម្ម្រចបាន្កុំម្ណីន្កនុងអម្តា ៥,៣% ន្ិង ៤,៩% កនុងឆ្ន ុំ 
២០២២ ន្ិង ២០២៣ ម្រៀងរន  សដ្លជាអម្តាខពស់ ម្បីម្ម្បៀប
ម្ធៀបម្ៅន្ឹងតុំបន្់ម្ទសងម្ទៀតនន្សកលម្ោក។ 

ខណៈសដ្លម្យងីកុំរុងសបាយរកីរាយជារួយន្ឹងសទែ
ផ្ទក រីការខិតខុំរបស់ម្យងី ម្លីវលិីម្ឆ្ព ះម្ៅកាន្់កុំម្ណីន្ម្បកប 
ម្ដាយចីរភារម្ន្ះ ម្យងីម្តូវសតម្បុងម្បយត័នជាន្ិចច ម្ដាយសែ ន្
ភារសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ន្ិងទូទាុំងសកលម្ោក ម្ៅ
មន្ភារទុយម្សួយ ន្ិងសបកសខ្ករន ម្ៅម្ យី។ ម្យងីកុំរុង
សែិតម្ៅម្លីចុំណុចម្បសរវដ្៏ម្សម្រចម្សរិលបុំទុត សដ្លជីវតិ
រនុ្សសរាប់ោន្នាក់កនុងតុំបន្់ រឹងសទអកម្លីឧតេរគ្តិ ន្ិងចកខុ-
វស័ិយសវងឆ្ៃ យ ម្រលន្ម្ោបាយ ន្ិងការសម្ម្រចចិតេម្តឹរ
ម្តូវ ន្ិងអភ្ិម្ករម្បាកដ្ន្ិយររបស់ម្យងី កនុងការម្ដាះម្សយ
បញ្ហា ម្បឈរជាយុទធសន្តសេនានា សដ្លម្យងីទាុំងអស់រន
កុំរុងជួបម្បទះ ។ 

ពាកយម្សែ ករួយបាន្ម្ពាលថា ម្ម្រះរហន្េរាយ ន្ិង
វបិតេិ អាចបម្ញ្ចញរកនូ្វឧតេរភាររបស់រនុ្សស។ កនុងន្័យ
ម្ន្ះ ខ្ុ ុំមន្ជុំម្ន្ឿថា ម្យងីទាុំងអស់រន ជួបជុុំរន ម្ៅទីម្ន្ះ ន្ិង
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នលៃម្ន្ះ កនុងម្រលបុំណងសចករ ុំសលកនូ្វការយល់ម្ ញីរីភារ
បនាទ ន្់ កនុងការម្ធវីការររួរន  ម្ដ្ីរបមី្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ ររួ
ខាងម្លី។ ខ្ុ ុំក៏ម្ជឿជាក់ថា អនកទាុំងអស់រន  យល់ម្សបជារួយ
ន្ឹងរូលបទឆ្ន ុំម្ន្ះ «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា
ម្បឈរទាុំងអស់រន » សដ្លម្តូវន្ឹងបរបិទ ម្ហយីក៏សរម្សប
ន្ឹងសែ ន្ការណ៍បចចុបបន្ន។ 

ខ្ុ ុំសូរម្លីកម្ ងីថា លវីតបតិមន្បញ្ហា ម្បឈរដ្៏
រហមិ ម្យងីទាុំងអស់រន បាន្ម្រៀបចុំនូ្វកិចចម្បជុុំថាន ក់រដ្ឋរន្តន្េី
ការបរម្ទស សហគ្រន្៍សងគរ-វបបធរ៌ាអាស ន្ ម្សដ្ឋកិចច 
ការពារជាតិ ន្ិងរដ្ឋរន្តន្េីម្ទសងម្ទៀត នាម្រលកន្ែងរក ជារួយ
ន្ឹងលទធទលគ្ួរជាទីរប់ចិតេ។ ទាុំងម្ន្ះ បងាា ញរីសរគ្គីភារ
ម្ៅកាន្់រហុភាគ្ីន្ិយរ ភារចាស់ទុុំកនុងទុំនាក់ទុំន្ងការទូត
របស់ម្យងី ន្ិងការម្បេជ្ាចិតេរបស់ម្យងី ម្ដ្ីរបសីន្េិភារ សែិរ-
ភារ ន្ិងទនត់គ្ុំន្ិតរនុ្សសធរ៌ាសម្មប់ម្បជាជន្ម្គ្ប់រន ។ ខ្ុ ុំ
ម្ជឿជាក់ថា សម រតីសហម្បតិបតេិការ ន្ិងការចូលររួម្ដាយ
សែ បនា សដ្លបងាា ញជាក់សសេងកន្ែងរក ម្ៅសតអាចបន្េជា
អាទិភារ កនុងកិចចរិភាការបស់ម្យងី កនុងរយៈម្រល ៤នលៃខាង
រុខ។ 

ម្ដាយឆ្ន ុំ ២០២២ ន្ឹងបញ្ចប់កនុងម្រលឆ្ប់ៗម្ន្ះ កិចច
ម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទី ៤០ ន្ិង ៤១ ន្ិងកចិចម្បជុុំកុំរូល     
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អាស ន្ពាក់រ័ន្ធជារួយនដ្គូ្ ន្ឹងទេល់នូ្វដ្ុំម្ណាះម្សយ 
ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចនូ្វសរិទធទល ន្ិងអាទិភារគ្ន្ែឹះសម្មប់ឆ្ន ុំ 
២០២២ របស់អាស ន្ ន្ិងទារភាជ ប់ជារួយន្ឹងទិសម្ៅសហ
ម្បតិបតេិការនាម្រលអនាគ្ត។ កនុងកិចចម្បជុុំទាុំងម្ន្ះ ម្យងីន្ឹង
អនុ្រ័ត ន្ិងកត់សមគ ល់នូ្វបញ្ជ ីឯកសរសរិទធទលដ្៏សវង 
ចុំន្ួន្ម្បសហល ១០០ឯកសរ ម្ដ្ីរបជីារគ្គុម្ទសក៍សម្មប់
សករមភារ ន្ិងសហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងី នាឆ្ន ុំតម្ៅរុខ។ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់! 
នានលៃខាន្សសអកម្ន្ះ ករពុជាន្ឹងម្ធវីជាមច ស់ទទះនន្កិចច

សន្ទនាសកលអាស ន្ម្លីកទី ២ ម្ដ្ីរបសីចករ ុំសលកទសសន្ៈសីុ
ជម្ម្ៅ ន្ិងរិភាកាម្លីទិសម្ៅម្ឆ្ព ះម្ៅកាន្់ការសេ រម្សដ្ឋកិចច 
ម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន ន្ិងការកសងអាស ន្ម្បកបម្ដាយ
ចីរភារ ន្ិងភារធន្់ កនុងសរ័យកាលម្ម្កាយវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-
១៩។ ខ្ុ ុំសងឃរឹថា អនកទាុំងអស់រន  អាចចូលររួសេ ប់ទសសន្ៈ
រីម្រដ្ឹកនាុំ ន្ិងនដ្គូ្អាស ន្ ក៏ដូ្ចជាការយល់ម្ ញីរី       
សែ ប័ន្អន្េរជាតិ ន្ិងតុំបន្់ ថាម្តីតុំបន្់អាស ន្អាច្ែងកាត់
បញ្ហា ម្បឈរ ន្ិងកសងសហគ្រន្៍កាន្់សតរងឹមុំសម្មប់    
ម្គ្ប់ៗរន  បាន្ោ៉ា ងដូ្ចម្រេច ?  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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បនាទ ប់រីបញ្ចប់រិធីម្បីកម្ន្ះ ម្យងីន្ឹងមន្រិធីតាុំង
រិរ័រណ៍ រូបលត សេីរីការចូលររួចុំសណករបស់ករពុជា កនុង 
សហគ្រន្៍អាស ន្ រយៈម្រលរីរទសវតសររ៍កម្ន្ះ សដ្លខ្ុ ុំ
សូរអម្ញ្ជ ីញអនកទាុំងអស់រន ចូលររួទសសនារូបលតទាុំងម្ន្ះ កុុំ
បីខាន្ ។  

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់!  
ខណៈម្យងីម្ធវីដ្ុំម្ណីរម្ៅរុខ ម្យងីករ៏ិន្ម្តូវម្ភ្ែចនូ្វ

អតីតកាល ន្ិងគុ្ណតនរែ សដ្លម្យងីបាន្កសង ន្ិងសលរកា
ម្នាះម្ទ ។ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថា បាវចនារបស់ម្យងី «អាស ន្ ចកខុវសិ័យ 

សតរួយ អតេសញ្ហញ ណសតរួយ ន្ិងសហគ្រន្៍សតរួយ» ម្ៅសត
មន្គុ្ណតនរែរិតម្បាកដ្ នាម្រលម្ន្ះ ។ សូរម្យងីទាុំងអស់
រន  ម្ផ្ទេ តម្លីម្រលបុំណងររួនន្ការអភ្ិវឌ្ឍររួរន  ម្ដ្ីរបសីន្េិ-
ភារ សែិរភារ ន្ិងឧតេរភារនន្តុំបន្់ម្ន្ះ។ ទុំនាក់ទុំន្ងរបស់
ម្យងីទាុំងអស់រន  រិន្ម្កីតម្ ងីម្ដាយនចដ្ន្យម្នាះម្ទ ប៉ាុសន្េ
តាររយៈការម្បឹងសម្បង ការម្បេជ្ាចិតេ ន្ិងការរាោរជា
ម្ម្ចីន្ឆ្ន ុំ។ ម្យងីម្តូវសលរកា ន្ិងដ្ឹងគុ្ណដ្ល់អវីៗ សដ្លម្យងី
បាន្កសង។ ដូ្ចម្ន្ះ ការសលរកាឯកភារ សរគ្គីភារ ន្ិង   

រជឈភាររបស់ម្យងី គ្ឺជាអាទិភារចរបងបុំទុត ម្ដ្ីរបធីានាឱ្យ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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តុំបន្់ម្យងីមន្ចីរភារ ន្ិងភារធន្់សម្មប់ម្រឹតេិការណ៍សដ្ល
អាចម្កីតមន្នាម្រលអនាគ្ត។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសម្បីក កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី 
៤០ ន្ិង ៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធ ចាប់រីម្រលម្ន្ះ
តម្ៅ ៕ 

សូរអរគុ្ណ ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីម្បើកកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្           
ម្លើកទី ៤០ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 
- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី!  

 

ខ្ុ ុំសូរសសរេងការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់ម្ៅេ បុំទុត ជូន្
ចុំម្ពាះម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី 
សដ្លមន្វតេមន្កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤០ នា
នលៃម្ន្ះ ។ ខ្ុ ុំក៏សូរម្្ែៀត    ឱ្កាសម្ន្ះ សវ គ្រន្៍ឯកឧតេរ     



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ហវឌឺ្ីណង់ រ ៉ាូរ៉ាូល ម្ដ្ស ម៉ា កូស ជូម្ញៀ (Ferdinand 

Romualdez Marcos Jr.) សដ្លបាន្អម្ញ្ជ ីញចូលររួម្បជុុំជា
ម្លីកទី ១ ជារួយម្គ្ួសរអាស ន្ ។ ការជួបជុុំរន ម្ដាយផ្ទទ ល់
ម្ៅកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្ន្ះ គ្ឺជាសកខីករមរួយោ៉ា ង
សុំខាន្់ សដ្លបងាា ញរីភារម្ជាគ្ជ័យនន្កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បង
ររួរបស់អាស ន្ កនុងការម្បយុទធម្បឆ្ុំង ន្ិងយកឈនះម្លីជុំងឺ
កូវដី្-១៩ ។ ជាការរិត កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងរបស់ម្យងី កនុង
ការជរនះម្លីរាល់បញ្ហា ម្បឈរចុំម្ពាះរុខ បាន្ចូលររួចុំសណក
ោ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងការម្លីកករពស់ការម្ធវីសមហរណករមតុំបន្់
ម្សបតារ «ចកខុវសិ័យសហគ្រន្៍អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២៥» ។  

ម្ទាះបីជាម្យងីកុំរុងម្ងីបម្ចញរីវបិតេិជុំងឺកូវដី្-១៩ 
ការម្បយុទធម្បឆ្ុំងន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរររួនន្តុំបន្់ ន្ិងសកល 

ម្ៅរិន្ទាន្់បញ្ចប់ម្ៅម្ យីម្ទ។ នាម្រលសដ្លករពុជាបាន្
ចូលកាន្់តុំសណងជាម្បធាន្អាស ន្កាលរីឆ្ន ុំរុន្ ខ្ុ ុំបាន្ម្ធវី
ការម្បេជ្ាចិតេោ៉ា ងរុតមុំថា ន្ឹងដ្ឹកនាុំអាស ន្ម្ឆ្ព ះម្ៅរក
ម្រលម្ៅររួកនុងការទេល់នូ្វជីវភារ ន្ិងវបុិលភារ សដ្ល
កាន្់សតលអម្បម្សីរជូន្ម្បជាជន្កនុងតុំបន្់។ ជាអកុសល ទល
ប៉ាះពាល់នន្សន្តងាគ រម្ៅអ ុយសម្កន្ ជារិម្សស ការម្កីន្ម្ ងី
ខពស់ជាងការរ ុំរឹងទុកនន្អតិទរណា ការអូសបនាែ យនន្ការរា ុំង
សទះសខសម្ចវាក់ទគត់ទគង់ ន្ិងទលិតករមសកល ន្ិងបញ្ហា
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អសន្េិសុខម្សបៀង ន្ិងវបិតេិថាររល ។ល។ បាន្បន្េដាក់
បន្ទុកដ្ល់ម្សដ្ឋកិចចតុំបន្់ ន្ិងសកល សដ្លកុំរុងទទួលរង
សមព ធោ៉ា ងធៃន្់ធៃររចួម្ៅម្ហយីរីវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ។ 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
អាស ន្បាន្ម្ធវីដ្ុំម្ណីររកឆ្ៃ យោ៉ា ងម្ន្ះបាន្ ម្ដាយ 

សរម្យងីម្ផ្ទេ តជាសុំខាន្់ ចុំម្ពាះកិចចសន្ទនាកនុងន្័យសែ បនា 
រវាងសមជិកទាុំងអស់ ម្សបតារមរ៌ា អាស ន្ ន្ិងឈរម្លី
សម រតីឯកភាររន  សរគ្គីភារ ន្ិងទេល់ទលម្បម្ោជន្៍ឱ្យរន
ម្ៅវញិម្ៅរក។ ខ្ុ ុំសូរគូ្សបញ្ហជ ក់ថា ការបន្េម្លីកករពស់    

្ន្ទៈររួ កនុងនារជាសហគ្រន្៍សតរួយ ម្ដាយការរការ
ជឈភារ ន្ិងឯកភារអាស ន្ ការម្បកាន្់ខាជ ប់នូ្វម្បរ័ន្ធរហុភា
គ្ីន្ិយរ ន្ិងការម្ធវីសមហរណករមតុំបន្់ ជាចលករដ្៏សុំខាន្់
រិន្អាចខវះបាន្ ម្ដ្ីរបមី្ដាះម្សយនូ្វរាល់បញ្ហា ម្បឈរកនុង
តុំបន្់ ន្ិងសកល។ កនុងបរកិារណ៍ដ្៏សមុគ្សម ញម្ន្ះ ជារួយ
ន្ឹងសម រតីនន្រូលបទរបស់ម្យងី «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖        
ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន » ខ្ុ ុំម្ៅសតមន្ជុំម្ន្ឿ
ោ៉ា ងរុតមុំថា អាស ន្រិតជាអាចបន្េដ្ុំម្ណីរម្ឆ្ព ះម្ៅរុខ 
កនុងការបន្េកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ម្បកបម្ដាយភារធន្់ 
រងឹមុំ ន្ិងកាន្់សតខាែ ុំងកាែ ជាងរុន្ ។ 
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         សម្មប់កិចចម្បជុុំម្ន្ះ ម្យងីន្ឹងរិភាកា ន្ិងសម្ម្រច
ម្លីបញ្ហា សុំខាន្់ៗជាម្ម្ចីន្ ដូ្ចជា ការបន្េតារដាន្ រិន្ិតយ 
វាយតនរែ ន្ិងជុំរុញការអនុ្វតេគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអាស ន្នានា ម្លី
ម្គ្ប់ទិដ្ឋភារ សុំម្ៅរម្ន្ែឿន្ការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ការ
រម្ងឹងកិចចសហការ ន្ិងយន្េការម្្ែីយតបម្បកបម្ដាយភារ
ម្បុងម្បយត័ន ន្ិងម្បសិទធភារខពស់ ទាុំងកនុងទិដ្ឋភារសន្េិសុខ 
ន្ិងម្សដ្ឋកិចច ចុំម្ពាះបញ្ហា ធុំៗ សដ្លកុំរុងម្កីតមន្ម្ ងីកនុង
តុំបន្់ ន្ិងសកល ន្ិងការរិភាកាម្ៅម្លីការម្សនីសុុំចូលជា
សមជិកអាស ន្ ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសងឃរឹោ៉ា ងរុតមុំថា ការរិភាកាម្ៅ
នលៃម្ន្ះន្ឹងទទួលបាន្លទធទលជាសទែផ្ទក  ម្ដ្ីរបជីាធាតុចូលដ្៏
សុំខាន្់ កនុងការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ម្បកបម្ដាយសន្េិ-
ភារ វបុិលភារ ន្ិងសុខដុ្រររនា ។  

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លើកទី ៤០ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក                
ម្ោកម្សី! 
កនុងបរកិារណ៍នន្ការសម្បម្បួលន្ិមម បន្ករមតុំបន្់ ន្ិង

សកល ម្បកបម្ដាយភារសមុគ្សម ញម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរអនុ្ញ្ហញ តគូ្ស
រ ុំម្លចនូ្វវឌ្ឍន្ភារសុំខាន្់ៗ ក៏ដូ្ចជាទសសន្វស័ិយរួយចុំន្ួន្ 
ម្ដ្ីរបជីាទិសម្ៅសម្មប់ការបន្េកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ 
ឆ្ន ុំ២០២៥ ន្ិងឆ្ន ុំបនាទ ប់ៗ ម្បកបម្ដាយបរោិប័ន្ន ភារធន្់ 
ន្ិងចីរភារ ដូ្ចខាងម្ម្ការ ៖  
       ទី១. រូលបទរបស់ម្យងីម្ៅឆ្ន ុំម្ន្ះ ៖ «អាស ន្ររួរន ម្ធវី
៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន » បាន្គូ្សរ ុំម្លចរី
កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងររួរបស់ម្យងី កនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា
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ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

66 

 

ម្បឈរ សដ្លមន្ម្សប់ ន្ិងកុំរុងម្លចម្ ងីម្បកបម្ដាយ
ម្បសិទធភារបុំទុត។ កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ ករពុជាម្បេជ្ា
ចិតេធានាថា សរទុះនន្កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បង កនុងការកសងសហ-

គ្រន្៍អាស ន្របស់ម្យងី ន្ឹងម្តូវបាន្ម្ទម្ទង់ម្បកបម្ដាយចីរ-
ភារ សដ្លអាចឱ្យម្យងីសម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វសន្េិភារ សែិរភារ 
សន្េិសុខ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ។  

ទី២. ចុំម្ពាះចកខុវស័ិយសហគ្រន្៍អាស ន្ម្ម្កាយឆ្ន ុំ 
២០២៥ ខ្ុ ុំសូរម្កាតសរម្សីរម្កុរការងារជាន្់ខពស់ សម្មប់
ចកខុវស័ិយ សហគ្រន្៍អាស ន្ ម្ម្កាយឆ្ន ុំ ២០២៥ (HLTF-

ACV) សដ្ល កុំរុងខិតខុំម្បឹងសម្បងម្រៀបចុំនូ្វធាតុសនូល         

សុំខាន្់ៗនន្ចកខុវស័ិយម្ម្កាយឆ្ន ុំ ២០២៥ ក៏ដូ្ចជារ៉ាូសឌ្ល 
សម្មប់ការចូលររួរីភាគ្ីពាក់រ័ន្ធសុំខាន្់ៗ ។ ខ្ុ ុំមន្ទសសន្ៈ
ថា ម្រលការណ៍សុំខាន្់ៗ របស់អាស ន្ ដូ្ចជា សរគ្គីភារ 

រជឈភារ ឯកចឆន្ទភារ ន្ិងភារធន្់អាស ន្ ម្ៅសតមន្សុ-
រលភារ ន្ិងពាក់រ័ន្ធដ្ល់កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងកសងសហ-

គ្រន្៍របស់ម្យងី។ ខ្ុ ុំសូរយកឱ្កាសម្ន្ះទាញចុំណាប់
អាររមណ៍រីកិចចម្បជុុំម្លីអនុ្សសន្៍របស់ម្កុរការងារជាន្់ខពស់ 
កនុងការរម្ងឹងសរតែភារ ន្ិងម្បសិទធភារសែ ប័ន្របស់អាស ន្ 
ម្ដ្ីរបមី្្ែីយតបម្ៅន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរពាក់រ័ន្ធន្ឹងភូ្រិសន្តសេ
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ន្ម្ោបាយ ន្ិងសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច សដ្លកុំរុងម្កីតមន្ម្ៅកនុង
តុំបន្់ ន្ិងម្លីសរីម្ន្ះ។ 
          ទី៣. ការតភាជ ប់តុំបន្់ ម្ៅសតជាចុំណុចសនូលនន្ការ
ជុំរុញការម្ធវីសមហរណករម ន្ិងការកាត់បន្ែយគ្មែ តអភ្ិ-    
វឌ្ឍន្៍។   អាស ន្គ្ួរបន្េម្ផ្ទេ តការយកចិតេទុកដាក់បសន្ែរម្ទៀត 
ម្លីការជុំរុញការតភាជ ប់តុំបន្់ឱ្យកាន្់សតមន្ម្បសិទធភារ ន្ិង
ន្ិរន្េរភារ ជារិម្សស តាររយៈការរម្ងឹងកិចចសហការរីភាគ្ី
ពាក់រ័ន្ធទាុំងអស់ ម្ដ្ីរបមី្កៀរគ្រការរុំម្ទ ន្ិងធន្ធាន្ សម្មប់
ការអនុ្វតេគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរនានា ម្ៅម្ម្ការ «សទន្ការម្រតភាជ ប់
អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២៥»។  ជារួយន្ឹងការជុំរុញការបន្េទេល់ការ
រុំម្ទទាុំងសទនកបម្ចចកម្ទស ន្ិងហរិញ្ញវតែុ កនុងការអនុ្វតេ
សទន្ការការងារសមហរណករមអាស ន្ ទី ៤ (IAI Work 

Plan IV) ការអនុ្វតេសទន្ការសករមភារ សមហរណករម     
អាស ន្ គ្ួរម្ផ្ទេ តបសន្ែរម្លីការកាត់បន្ែយគ្មែ តឌ្ីជីលល ការ
រុំម្ទដ្ល់ភារជាសហម្គ្ិន្ន្តសេី ន្ិងយុវជន្ ន្ិងការម្លីក
ករពស់ការអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចនបតង។  ខ្ុ ុំមន្ជុំម្ន្ឿថា      «ម្សចកេី 
សលែងការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីរម្បៀបវារៈនន្ការត
ភាជ ប់អាស ន្ម្ម្កាយ ឆ្ន ុំ ២០២៥» សដ្លម្តូវបាន្ម្ម្រងអនុ្រ័ត 

នានលៃម្ន្ះ ន្ឹងម្ដ្ីរតួជារគ្គុម្ទទសន្៍នាុំទែូវកនុងកាម្រៀបចុំម្រល-
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ន្ម្ោបាយ សេីការតភាជ ប់នាម្រលអនាគ្ត ឱ្យកាន្់សតមន្
ម្បសិទធភារ។ 

ទី៤. ម្យងីក៏ចាុំបាច់ម្តូវបន្េជុំរុញការម្ធវីសមហរណ-

ករមម្សដ្ឋកិចច តាររយៈការម្ដាះម្សយបញ្ហា របាុំងពាណិជជករម 
ជារិម្សស របាុំង ន្ិងវធិាន្ការរិន្សរន្រន្ធ ម្ដ្ីរបជីុំរុញកិចច
សម្រួលពាណិជជករម សុំម្ៅរម្ន្ែឿន្ការអនុ្វតេ ន្ិងទាញយក
ម្បម្ោជន្៍ជាអតិបរមរីកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរនីានា 
ជារិម្សស កិចចម្ររម្ម្រៀងភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជុង
ម្ម្ជាយតុំបន្់ (អាសិប)។ កនុងន្័យម្ន្ះ ម្យងីចាុំបាច់ម្តូវ
បម្ងកីតម្លខាធិការដាឋ ន្ឯករាជយឱ្យបាន្ឆ្ប់ ម្ដ្ីរបសីម្រប
សម្រួលការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងអាសិប ម្ហយីករពុជាសងឃរឹ
ថា ន្ឹងទទួលបាន្ការរុំម្ទម្លីសុំម្ណីម្ធវីជាមច ស់ទទះនន្ម្លខា- 

ធិការដាឋ ន្ម្ន្ះ។  
ខ្ុ ុំក៏សូរអបអរសទរ ចុំម្ពាះការចាប់ម្ទេីរចរចាដ្ុំម្ ងី

កម្រិតកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមទុំន្ិញអាស ន្ (ATIGA) 

សដ្លសរបញ្ហជ ក់អុំរីម្រលម្ៅររួរបស់អាស ន្ កនុងការរម្ន្ែឿន្
ការសេ រម្ ងីវញិ នន្ម្សដ្ឋកិចចម្ម្កាយវបិតេិជុំងឺកូវដី្-១៩ ក៏ដូ្ច
ជាម្្ែីយតបកាន្់សតម្បម្សីរម្ ងីម្ៅន្ឹងការវវិតេម្ៅកនុងតុំបន្់ 
ន្ិងសកលម្ោក។  ខ្ុ ុំសងឃរឹថា ម្កុរការងារអាស ន្ពាក់រ័ន្ធ 
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ន្ឹងម្បឹងសម្បងបញ្ចប់ដ្ុំម្ណីរការនន្ការចរចា ម្តឹរឆ្ន ុំ ២០២៤ 
តារការម្ម្រងទុក។ 

ទី៥. យុវជន្ បាន្ន្ិងកុំរុងម្ដ្ីរតួនាទីោ៉ា ងសុំខាន្់ 
កនុងការរម្ងីកកាោនុ្វតេភារម្សដ្ឋកិចច ជារិម្សស កនុងវស័ិយ 

ទលិតករម ន្ិងឧសាហករមនចនម្បឌ្ិត សដ្លជាគ្ន្ែឹះកនុងការ
សងជវភារតុំបន្់របស់ម្យងី ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ការអនុ្រ័ត       
«ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីឆ្ន ុំនន្យុវ-
ជន្    អាស ន្ ២០២២»  ន្ឹងម្លីកករពស់ការម្បេជ្ាចិតេរបស់
អាស ន្ កនុងការរម្ងឹងតួនាទីរបស់យុវជន្ ម្ដ្ីរប ីម្ដាះម្សយ
បញ្ហា ម្បឈរររួរន  កនុងតុំបន្់ ន្ិងសកល ។  

ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត ម្ដ្ីរបធីានាបាន្នូ្វអនាគ្តរួយ
សដ្លមន្ភារធន្់ ន្ិងសុវតែិភារសម្មប់យុវជន្ជុំនាន្់
ម្ម្កាយ ករពុជាទទូចម្សនីឱ្យអាស ន្រិចារណាបម្ងកីត «គ្ុំន្ិត
ទេួចម្ទេ ី រសេីរីការបម្ងកីតម្កបខណា កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតង        
អាស ន្» សដ្លន្ឹងររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ដ្ល់ការជួយតម្រង់ 
ទិសអាស ន្ ម្ឆ្ព ះម្ៅរកអនាគ្តនបតងម្បកបម្ដាយចីរភារ។  

ទី៦. ពាក់រ័ន្ធន្ឹងការម្សនីសុុំចូលជាសមជិកអាស ន្ 
របស់ ទីរ័រម្ ម្សេ រដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសអាស ន្ បាន្ឯកភារ
រន រចួម្ហយីម្លីជុំហរ ៤ ចុំណុចកាលរិរសលិរិញ។ ដូ្ម្ចនះ ខ្ុ ុំ
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សូរម្អាយថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្រិន្ិតយ ន្ិងអនុ្រ័តម្លីចុំណុច
ទាុំង ៤។ 

ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក             
ម្ោកម្សី ! 

រុន្ន្ឹងបញ្ចប់ កនុងឱ្កាសនន្ការម្បាររធខួបម្លីកទី 
៥៥ នន្ការបម្ងកីតអាស ន្ ខ្ុ ុំសូរម្សនីសមជិក អាស ន្ទាុំង
អស់ចូលររួអនុ្រ័តម្លី «ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ សេីរីខួបម្លីកទី ៥៥ របស់អាស ន្» ម្ដ្ីរបមី្លីក
ករពស់ការម្បេជ្ាចិតេជាម្គ្ួសរសតរួយជារួយរន  កនុងការម្បាះ
ជុំហាន្ម្ឆ្ព ះម្ៅ រកអនាគ្តភ្ែឺសវ ងររួរន ។  
          ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណចុំម្ពាះការរុំម្ទ 
ន្ិងឯកភារម្លីការសតងតាុំងឯកឧតេរបណាិ ត ម្ៅ គ្ឹរហួន្ 
ជាអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ ម្ដ្ីរបបីន្េតុំសណងរីឯកឧតេរ     
ដាតុ លរឹ ចុកហូយ ។ ឯកឧតេរបណាិ ត ម្ៅ គ្ឹរហួន្ 
បចចុបបន្ន កុំរុងបុំម្រញតួនាទីជារដ្ឋរន្តន្េីម្បតិភូ្អរនាយករដ្ឋ-
រន្តន្េី ន្ិងមន្ជីវម្បវតេិ ន្ិងជុំនាញដ្៏សរបូរសបប កនុងកិចចការ
ទុំនាក់ទុំន្ងអន្េរជាតិ ន្ិងអាស ន្។ ម្្ែៀតកនុងឱ្កាសម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
សូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ ជូន្ចុំម្ពាះឯកឧតេរ  
ដាតុ លរឹ ចុកហូយ ម្លីការខិតខុំម្បឹងសម្បង ន្ិងការ
លះបង់របស់ឯកឧតេរ សម្មប់រយៈម្រលម្បាុំឆ្ន ុំកន្ែងរក។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុករមវិធីបិទកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្       
ម្លើកទី ៤០ 

���–�– 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក   
ម្ោកម្សី ! 
ម្ៅម្រលម្ន្ះ ម្យងីបាន្ឈាន្រកដ្ល់ការបិទបញ្ចប់

នន្កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤០ របស់ម្យងី។ ខ្ុ ុំយល់
ថា ការផ្ទែ ស់បេូរទសសន្ៈ ន្ិងរតិម្ោបល់ដ្៏សរបូរសបប ន្ិង
ម្បកបម្ដាយខែឹរសរសែ បនារបស់ម្រះម្ៅស ុលតង់ ន្ិងឯក-
ឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ បាន្គូ្សបញ្ហជ ក់
ោ៉ា ងចាស់អុំរីការបន្េ ម្បេជ្ាចិតេដ្៏រងឹមុំរបស់ម្យងី កនុងការ
ររួដ្ុំម្ណីរម្ឆ្ព ះម្ៅសម្ម្រចបាន្នូ្វការកសងសហគ្រន្៍     
អាស ន្រួយ ម្បកបម្ដាយបរោិប័ន្ន ន្ិងភារធន្់។  
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ម្បឈររុខន្ឹងកាលៈម្ទសៈ ន្ិងទសសន្វស័ិយសកល
នាម្រលបចចុបបន្ន ម្យងីបាន្ម្ផ្ទេ តម្លីសរៈសុំខាន្់ចុំម្ពាះភារ
ជានដ្គូ្ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការកនុងតុំបន្់ ន្ិងជារួយនដ្គូ្
នានា កនុងការររួរន ម្្ែីយតប ម្ៅន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរររួ 
ម្បកបម្ដាយសម រតីសរគ្គីភារ ន្ិងការទទួលខុសម្តូវខពស់ 
សដ្លជារូលដាឋ ន្ដ្៏ចាុំបាច់ កនុងការម្លីកករពស់ការសេ រម្ ងី
វញិនន្សងគរ ន្ិងម្សដ្ឋកិចចកនុងតុំបន្់ ន្ិងកនុងការជុំរុញសរទុះនន្
ដ្ុំម្ណីរការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្របស់ម្យងី ម្បកប 
ម្ដាយសរធរ៌ា ចីរភារ ន្ិងបរោិប័ន្ន។ 

កនុងសម រតីម្ន្ះ កិចចម្បជុុំកុំរូលរបស់ម្យងីបាន្ម្បម្រឹតេ
ម្ៅម្បកបម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ តារយៈការអនុ្រ័តនូ្វម្សចកេី 
សលែងការណ៍សុំខាន្់ៗជាម្ម្ចីន្។ តួោ៉ា ងគ្ឺ «ម្សចកេីសលែង
ការណ៍ចកខុវសិ័យរបស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីអាស ន្ររួរន
ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន » សដ្លជាសកខីករម
ដ្៏សុំខាន្់ បងាា ញអុំរី្ន្ទៈកនុងការបន្េរម្ងឹងភារសអិតររួត ន្ិង
សរគ្គីភារនន្សហគ្រន្៍របស់ម្យងី កនុងការម្្ែីយតប ន្ឹង
ឧបសគ្គនានា ម្ដ្ីរបរីកាបាន្នូ្វសន្េិសុខ សន្េិភារ ន្ិងវបុិល
ភារសម្មប់ម្បជាជន្ម្យងី ។ ទន្ទឹរម្ន្ះ  «ម្សចកេីសលែង
ការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីរម្បៀបវារៈនន្ការតភាជ ប់
អាស ន្ម្ម្កាយឆ្ន ុំ ២០២៥» កប៏ាន្ម្តួសម្តាយទែូវសម្មប់
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ការម្លីកករពស់ដ្ុំម្ណីរការម្ដាយរលូន្នន្រ ុំហូរទុំន្ិញ ន្ិងម្សវា
ករមកនុងតុំបន្់ ន្ិងការម្ធវីដ្ុំម្ណីរម្ដាយម្សររីបស់ម្បជាជន្ម្យងី។ 
ម្លីសរីម្ន្ះ «ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេី
រីឆ្ន ុំនន្យុវជន្អាស ន្ ២០២២» បាន្គូ្សបញ្ហជ ក់អុំរីសរៈ-
សុំខាន្់ នូ្វការជុំរុញឱ្យកាន្់សតសីុជម្ម្ៅ ន្ិងទូលុំទូោយដ្ល់
កិចចអភ្ិវឌ្ឍសហគ្រន្៍អាស ន្ម្បកបម្ដាយន្ិរន្េរភារ។ ជារួយ 

ន្ឹងម្រលម្ៅទាុំងម្ន្ះ ការអនុ្វតេនូ្វកិចចម្ររម្ម្រៀងអាសិប ឱ្យ
បាន្ម្រញម្លញ ក៏ន្ឹងចូលររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់កនុងការ
ជុំរុញបសន្ែរនូ្វកុំម្ណីន្ពាណិជជករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្របស់
តុំបន្់ម្យងី ជារិម្សស ចូលររួជួយកសងសហគ្រន្៍ម្យងី
ម្បកបម្ដាយជវភារ។ 

ជាររួ តាររយៈកិចចសហម្បតិបតេិការោ៉ា ងជិតសនិទធ 
ន្ិងការរុំម្ទោ៉ា ងសករមរបស់សមជិកអាស ន្ចុំម្ពាះករពុជា 

កនុងនារជាម្បធាន្នន្កិចចម្បជុុំកុំរូលម្ន្ះ ខ្ុ ុំអាចសន្និដាឋ ន្បាន្
ថា ម្យងីបាន្សម្ម្រចនូ្វម្រលបុំណងជាអាទិភាររបស់ម្យងី 
ម្បកប ម្ដាយសទែផ្ទក  ន្ិងលទធទលគ្ួរជាទីម្មទន្ៈ សដ្លជាធាតុ
ចូលោ៉ា ងសុំខាន្់កនុងការសម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វចកខុវស័ិយ ន្ិង
បុំណងម្បាថាន ររួ កនុងការរស់ម្ៅកនុងបរោិកាសម្បកបម្ដាយ
វបុិលភារ សន្េិភារ ន្ិងសុខដុ្រររនា។ 
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ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ 
ម្លីកទ ី៤០ នាម្រលម្ន្ះ។ 

សូរអរគុ្ណ ! 
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សនុ្ទរកថាម្បើក ន្ិងបទអន្េរាគ្រន្៍ 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លើកទី ៤១  
(ចម្ងអៀត) 

សេរីី ទុំនាក់ទុំន្ងម្ម្ៅតុំបន្់អាស ន្                  
ន្ិងទិសម្ៅអនាគ្ត 

រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃសុម្ក ទី១១ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២, ម្វោ
ម្ម៉ា ង ១០:៣០ ដ្ល់ ១២:៣០ 

 (រយៈម្រល ៧ នាទី) 
 

ម្ដាយកិចចម្បជុុំចម្ងអៀតនាម្រលម្ន្ះ ម្ផ្ទេ តសុំខាន្់ម្លី
ទុំនាក់ទុំន្ងខាងម្ម្ៅរបស់អាស ន្ ន្ិងម្លីបញ្ហា តុំបន្់ ន្ិង
អន្េរជាត ិ ខ្ុ ុំសូរចាប់ម្ទេីរ ជារួយការវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះ
វឌ្ឍន្ភារធុំៗ សដ្លម្យងីសម្ម្រចបាន្កនុងការរម្ងឹងកិចច 
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សហម្បតិបតេិការ ន្ិងទុំនាក់ទុំន្ងជារួយនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅរបស់
អាស ន្ ជារិម្សសកនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា តុំបន្់ ន្ិងអន្េរ-
ជាតិ សដ្លជាទលម្បម្ោជន្៍ ន្ិងជាកងវល់ររួរបស់ម្យងី។   

ម្យងីទាុំងអស់រន អាចម្គ្ប់ម្គ្ងបាន្ោ៉ា ងលអម្បម្សីរ 
នូ្វបញ្ហា ចម្រូងចម្មសរួយចុំន្ួន្ ដូ្ចសដ្លបាន្្ែុះបញ្ហច ុំង
ម្ៅកនុងលទធទលនន្កិចចម្បជុុំរដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសអាស ន្ ម្លីក
ទី ៥៥ ន្ិង កិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ។ ម្លីសរីម្ន្ះ អាស ន្ទទួល
បាន្ការម្រររកាន្់សតខាែ ុំង ចុំម្ពាះការតាុំងចិតេរបស់ខែួន្កនុងការ 
រការជឈភារអាស ន្ ន្ិងភារជាមច ស់នន្ដ្ុំម្ណីរការដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ ម្ហយីក៏រកាបាន្នូ្វន្ិរន្េរភារនន្វឌ្ឍន្ភារម្ឆ្ព ះម្ៅ
រកកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ សដ្លម្បកបចីរភារ   បរោិបន្ន 
ន្ិងភារធន្់។ កតាេ ទាុំងម្ន្ះបាន្ជុំរុញឱ្យនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅសសវង
រកកិចចសហម្បតិបតេិការកាន្់សតជិតសនិទធជារួយអាស ន្ ។ 

ជាក់សសេង ម្បម្ទស ២ ម្ទសងម្ទៀត គ្ឺ ម្ម្បសីុល ន្ិ    ង
អារា៉ាប់ររួ បាន្កាែ យជានដ្គូ្សន្ទនាតារវស័ិយរបស់អាស ន្ 
ម្ៅឆ្ន ុំម្ន្ះ។ មន្ម្បម្ទស ៧ បសន្ែរម្ទៀត បាន្ចុះហតែម្លខា
ចូលជាភាគ្ីសន្ធិសញ្ហញ រិតេភារ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការម្ៅ
អាសីុអាម្គ្នយ ៍(TAC) ម្ៅឆ្ន ុំម្ន្ះ    សដ្លបាន្ម្ធវីឱ្យភាគ្ី នន្
សន្ធិសញ្ហញ ម្ន្ះម្កីន្ដ្ល់ចុំន្ួន្ ៥០ ម្បម្ទស ។ ខ្ុ ុំសូរអរគុ្ណ
ដ្ល់រដ្ឋជាសមជិកអាស ន្ទាុំងអស់ សម្មប់ភារបត់សបន្ 
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ន្ិងការរុំម្ទ ម្ដ្ីរបមី្ធវីឱ្យកិចចការម្ន្ះសម្ម្រចបាន្ម្ជាគ្ជ័យ 
ម្ទាះបីជាម្យងីក៏កុំរុងជួបម្បទះនូ្វបញ្ហា នទទកនុង ។ ម្្ែៀតកនុង   
ឱ្កាសម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរអបអរសទរ ចុំម្ពាះការចុះហតែម្លខាម្លី
កិចចម្ររម្ម្រៀងដ្ឹកជញ្ជូ ន្តារទែូវអាកាសម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ    

អាស ន្-សហភារអឺរ ៉ាុប (CATA) ម្ៅនលៃទី១៧ សខតុោ ឆ្ន ុំ
២០២២ សដ្លជាសរិទធទលដ្៏សុំខាន្់រួយ កនុងការម្លីក
ករពស់ការតភាជ ប់រវាងតុំបន្់ ន្ិងតុំបន្់ ។ 

រកដ្ល់ម្រលម្ន្ះ, ម្យងីបាន្រម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ង      
អាស ន្ជារួយនដ្គូ្ ម្ៅជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ 
សដ្លររួមន្ អាស ន្-អូន្តសេ លី ន្ិងអាស ន្-ចិន្ ន្ិងសម្មប់
កិចចម្បជុុំនលៃសសអកមន្ អាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ ន្ិង អាស ន្-
ឥណាា ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ម្យងីម្តូវជុំរុញការអនុ្វតេអនុ្វតេម្បកប 

ម្ដាយម្បសិទធភារ ន្ិងម្រញម្លញនូ្វទសសន្វស័ិយ  ម្សចកេី
សលែងការណ៍ ន្ិងសទន្ការសករមភារនានា ពាក់រ័ន្ធន្ឹងភារជា
នដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយម្ន្ះ។ ករពុជាសូររុំម្ទោ៉ា ង
ម្រញទុំហងឹចុំម្ពាះគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរសុំខាន្់ៗរបស់ម្បម្ទសចិន្ 
ដូ្ចជា គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរលុំម្ៅម្បាុំ (Five-Home Initiative ) 
ន្ិងគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអភ្ិវឌ្ឍសកល (Global Development 

Initiative) ។  
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ទន្ទឹរន្ឹងម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ទងសដ្រ ចុំម្ពាះចុំណាប់
អាររមណ៍របស់ម្បម្ទសជប៉ាុន្ ន្ិងសធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា កនុងការ
រម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ង ម្ៅជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ
ជារួយអាស ន្ ។ ចុំម្ពាះទុំនាក់ទុំន្ងសន្ទនាអាស ន្-ចម្ក
ភ្រអង់ម្គ្ែស ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ ចុំម្ពាះសទន្ការសករមភារ       
អាស ន្-ចម្កភ្រអង់ម្គ្ែស ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេភារជានដ្គូ្សន្ទនា  

អាស ន្-ចម្កភ្រអង់ម្គ្ែស ឆ្ន ុំ២០២២-២០២៦។ ខ្ុ ុំសូរ
ជុំរុញការអនុ្វតេម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារនន្សទន្ការម្ន្ះ។ 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក   

ម្ោកម្សី ! 
ខ្ុ ុំសូរន្ិោយម្ដាយម្រញចិតេថា ការម្ធវីសករមភារររួ

រន របស់អាស ន្ គ្ឺមន្ម្បសិទធភារខពស់ កនុងការម្គ្ប់ម្គ្ង
បញ្ហា ម្បឈរទាុំងម្ន្ះ ម្ទាះបីជាម្យងីកុំរុងម្តូវបាន្សក
លបងបសន្ែរម្ទៀត ម្ដាយទលប៉ាះពាល់អវជិជមន្នន្សន្តងាគ រម្ៅ
អ ុយសម្កន្ ន្ិង ភារតាន្តឹងម្ៅម្ចកសរុម្ទនតវា៉ាន្់ ។ សម្មប់
បញ្ហា រីោ៉ា ន្់ម៉ា  ខ្ុ ុំន្ឹងម្លីកម្ៅកនុងរម្បៀបវារៈទី៣ សេីរីការ     
រិន្ិតយម្លីវឌ្ឍន្ភារនន្ការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងជាឯកចឆន្ទ ៥ 
ចុំណុច របស់អាស ន្ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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(ម្បធាន្បទនានា ខាងម្ម្ការម្ន្ះ ជាជុំន្ួយសម រតីម្រររជូន្ 
សម្រេចម្តម្ោ កនុ ងករណី សម្រេចម្តម្ោ ចងម់ន្
ម្បសសន្៍ពាក់រ័ន្ធនឹ្ងបញ្ហា តុំបន្់ និ្ងអន្េរជាតិ) 

 

ទី១. ជុុំវញិបញ្ហា សរុម្ទចិន្ខាងតបូង, ករពុជាម្រីលម្ ញីរី
គុ្ណតនរែ នន្ការរកាសរុម្ទចិន្ខាងតបូង ជាសរុម្ទ
នន្សន្េិភារ, កិចចសហម្បតិបតេិការ ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកប 

ម្ដាយ ចីរភារ ន្ិងវបុិលភារ ។ ជម្មែ ះសដ្ន្ដ្ី ន្ិងការ
ទារទារសដ្ន្អធិបម្តយយភារម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង 
ចាុំបាច់ម្តូវម្ដាះម្សយម្ដាយភាគ្ីពាក់រ័ន្ធផ្ទទ ល់ តារ
រយៈការសន្ទនា ន្ិងការរិម្ម្រះម្ោបល់ម្ដាយសន្េិ-
វធិី ម្សបតារចាប់អន្េរជាតិ ម្ដាយរិន្ម្ធវីឱ្យប៉ាះពាល់
ដ្ល់សន្េិភារ កនុងតុំបន្់។ ករពុជាសវ គ្រន្៍ចុំម្ពាះ
វឌ្ឍន្ភារដ្៏សុំខាន្់ សដ្លបាន្ម្ធវីម្ ងីម្ៅកនុងការ
ចរចានូ្វម្ករម្បតិបតេិនន្ភាគ្ីកនុងសរុម្ទចិន្ខាងតបូង 
(COC) តាររយៈកិចចម្ដាយផ្ទទ ល់ម្ៅឆ្ន ុំម្ន្ះ ម្ៅរាជ-

ធាន្ីភ្នុំម្រញ ន្ិងម្ខតេម្សៀររាប សដ្លបាន្ជួយ         
រម្ន្ែឿន្ការរិន្ិតយរិភាកាជុុំទី២ ម្លីម្សចកេីម្ពាង  

អតែបទចរចាសតរួយនន្ COC ម្ៅខណៈម្រលសដ្ល
ម្យងីម្បាររធខួបម្លីកទី ២០ ឆ្ន ុំ នន្ម្សចកេីសលែង-
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ការណ៍សេីរីការម្បតិបតេិរបស់ភាគ្ីម្ៅសរុម្ទចិន្ខាង-

តបូង (DOC) ជារួយន្ឹងម្សចកេីសលែងការណ៍ររួរបស់
ម្រដ្ឹកនាុំទាុំងអស់ ។ 

ទី២. ពាក់រ័ន្ធន្ឹងសែ ន្ភារម្ៅអ ុយសម្កន្, ខ្ុ ុំសូរអនុ្ញ្ហញ ត
បញ្ហជ ក់រីជុំហររបស់ករពុជាម្ ងីវញិថា ម្រលការណ៍
នន្ចាប់អន្េរជាតិ ការម្រររអធិបម្តយយភារបូរណ-

ភារទឹកដ្ី ឯករាជយភារន្ម្ោបាយ សដ្លមន្សចង
កនុងធរមនុ្ញ្ញអងគការសហម្បជាជាតិ ម្តូវសតជារូល-
ដាឋ ន្នន្ទុំនាក់ទុំន្ងអន្េរជាតិ។ ករពុជាម្ៅសតម្បកាន្់
យកជុំហរ រិន្រុំម្ទការបុំសបករដ្ឋ ន្ិងការគ្ុំរារ-

កុំសហង ឬការម្ម្បីម្បាស់កមែ ុំងម្បឆ្ុំងន្ឹងម្បម្ទស
ណារួយម្ យី ម្ហយីការម្ដាះម្សយវវិាទម្ដាយ
សន្េិវធិី គ្ួរសតជាម្រលម្ៅចរបងនន្យន្េការម្ដាះម្សយ 

វបិតេិបចចុបបន្ន។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ករពុជាសូរអុំពាវនាវឱ្យ
មន្បទឈប់បាញ់ជាបនាទ ន្់ ន្ិងជុំន្ួសរកវញិនូ្វ 
ការចរចាម្ដាយសន្េិវធិី ម្ដ្ីរបបីម្ញ្ច ៀសការធាែ ក់ចុះ
កាន្់សតដុ្ន្ដាបនន្សែ ន្ការណ៍ ន្ិងសូរម្លីកទឹកចិតេ
ឱ្យមន្កិចចចរចាន្ម្ោបាយម្ ងីវញិ សដ្លន្ឹងបញ្ឈប់
អុំម្រីហងិាម្ៅអ ុយសម្កន្ ម្ដ្ីរបឈីាន្ម្ៅរកសន្េិភារ
ម្បកបម្ដាយន្ិរន្េភារ។ ម្ទាះជាោ៉ា ងម្ន្ះកេី ម្រល-
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ការណ៍សតរ៉ាាង ន្ឹងរិន្អាចទេល់ឱ្យម្យងីបាន្នូ្វរូប-

ភារ ឬសទន្ទីបងាា ញទែូវម្រញម្លញ ម្ដ្ីរបសីសវងរក
សន្េិភារយូរអសងវងម្នាះម្ទ ម្យងីមន្តម្រូវការបសន្ែរ
កនុងការសសវងរករម្ធាបាយ ម្ដ្ីរបសីេ រលុំន្ឹងសដ្លរុំ
ម្ទដ្ល់សន្េិភារ ន្ិងសែិរភារកនុងតុំបន្់។ កនុងន្័យ
ម្ន្ះ បញ្ហា សន្េិសុខម្សបចាប់របស់ភាគ្ីទាុំងអស់ គ្ួរ
សតម្តូវបាន្គ្ិតគូ្ររិចារណាម្ដាយម្សមីភារ ម្ហយី
សុវតែិភាររបស់ភាគ្ីណាមន ក់ រិន្គ្ួរម្តូវបាន្ម្ធវីម្ ងី 
ម្ដាយការម្ធវីឱ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់អនកដ្នទម្ យី ។ 

ទី៣. ចុំម្ពាះភារតាន្តឹងម្ៅម្ចកសរុម្ទនតវា៉ា ន្់ ករពុជាបន្េ
តារដាន្ោ៉ា ងដ្ិតដ្ល់នូ្វការវវិឌ្ឍនន្សែ ន្ការណ៍ ន្ិង
សងឃរឹថា ន្ឹងរិន្មន្សករមភារអសែិរភារណារួយ 

សដ្លអាចនាុំរកនូ្វការម្បឈររុខដាក់រន ោ៉ា ងធៃន្់-
ធៃរ ជម្មែ ះម្ដាយម្បីកចុំហ ន្ិងទលវបិាក សដ្លរិន្
អាចទាយទុកជារុន្បាន្រវាងម្បម្ទសរហាអុំណាច។ 
ករពុជា សូរម្លីកទឹកចិតេ ឱ្យមន្ការម្បកាន្់ោ៉ា ង
ខាជ ប់ខជួន្នូ្វ    «ម្រលន្ម្ោបាយចិន្សតរួយ» ម្ហយី
ចាត់ទុកបញ្ហា ពាក់រ័ន្ធន្ឹងហុងកុង នតវា៉ាន្់ ទីម្ប ន្ិង 

សីុន្ជាុំង គ្ឺជាកិចចការនទទកនុង ន្ិងសែិតម្ម្ការសដ្ន្
អធិបម្តយយភាររបស់សធារណរដ្ឋម្បជាមន្ិតចិន្ ។  
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ទី៤. ជុុំវញិបញ្ហា ម្ៅឧបទវីបកូម្រ ៉ា ករពុជាមន្ការម្រួយបាររភ
ចុំម្ពាះសរយុទធម្ោធា ន្ិងការបន្េបាញ់សកលបង
រីសីុលម្ផ្ទែ ង ម្ធវីម្ ងីម្ដាយកូម្រ ៉ាខាងម្ជីង សដ្លបាន្
បម្ងកីន្ភារតាន្តឹង ន្ិងប៉ាះពាល់ដ្ល់ការរ ុំរឹងទុកនន្
កិចចសន្ទនា សេីរីការរ ុំសយអាវុធនុ្យម្កែសអ រ ន្ិងកិចច
ដ្ុំម្ណីរការសន្េិភារ ម្ររទាុំងគ្ុំរារកុំសហងដ្ល់សន្េិ-
ភារ ន្ិងសន្េិសុខម្ៅកនុងតុំបន្់។ កនុងនារជាម្បធាន្
អាស ន្ ករពុជាសូរបញ្ហជ ក់ជាលមីអុំរីការម្ម្តៀរខែួន្កនុង
ការម្ដ្ីរតួនាទីសែ បនាកនុងកិចចសម្របសម្រួល តារ     

រយៈម្វទិកាតុំបន្់អាស ន្ សុំម្ៅម្លីកករពស់បរោិកាស 

អុំម្ណាយទល ដ្ល់ការសន្ទនាម្ដាយសន្េិវធិីរវាង    
ភាគ្ីពាក់រ័ន្ធទាុំងអស់ ។ 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លើកទី ៤១  
(ចម្ងអៀត)  

សេរីីការរិន្ិតយម្លើវឌ្ឍន្ភារ 

នន្ការអន្ុវតេកិចចម្ររម្ម្រៀងោឯកចឆន្ទ ៥ 
ចុំណុច សេរីីរីោ៉ា ន្់មា៉ា   ន្ិងម្សចកេីសម្ម្រចរបស់

ម្បរុខដ្ឹកនាុំអាស ន្ 
រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃសុម្ក ទី១១ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២, ម្វោ

ម្ម៉ា ង ១០:៣០ ដ្ល់ ១២:៣០ 
(រយៈម្រល ៤ នាទី) 
  

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្ៅនលៃទី ២៧ សខតុោ ឆ្ន ុំ ២០២២ រដ្ឋរន្តន្េីការ-
បរម្ទសអាស ន្បាន្ម្បីកកិចចម្បជុុំរិម្សស ម្ដ្ីរបរីិភាកាអុំរី
សែ ន្ការណ៍ ម្ៅរីោ៉ា ន្់ម៉ា  ន្ិងការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងជា
ឯកចឆន្ទ ៥ ចុំណុច ម្ៅទីម្កុងហាការតា ម្ហយីបាន្ម្សនីបញ្ជ ី
អនុ្សសន្៍សម្មប់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្រិចារណា។ ម្ទាះបី 
ជាបាន្ឯកភាររន ម្លី ៨ កថាខណា  ដូ្ចមន្ម្ៅកនុងឯកសរ
សដ្លបាន្ដាក់ជូន្ ក៏ម្ៅសតមន្បញ្ហា ជាម្ម្ចីន្ សដ្លរិន្ទាន្់
បាន្ម្ដាះម្សយ។ ដូ្ម្ចនះ ខ្ុ ុំចង់សចករ ុំសលកទសសន្ៈរបស់ខ្ុ ុំ
ចុំម្ពាះអនុ្សសន្៍ ទាុំងម្ន្ះ ម្ដ្ីរបឱី្យរដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសរបស់
ម្យងី អាចម្ម្បីម្បាស់ជារូលដាឋ ន្សម្មប់កិចចរិភាកា នាម្រល
អនាគ្ត កនុងការឈាន្ម្ៅសម្ម្រចបាន្ការយល់រន ជាររួ ន្ិង
ការសម្ម្រចចិតេម្លីបញ្ហា ទាុំងម្ន្ះ។ 

ទី១. មន្ការឯកភារកនុងចុំម្ណាររដ្ឋរន្តន្េីការ-
បរម្ទសអាស ន្ថា កិចចម្ររម្ម្រៀងជាឯកចឆន្ទ ៥ ចុំណុច គ្ួរសត
ម្តូវបាន្រកាទុក ដូ្ម្ចនះ អវីសដ្លអាស ន្ម្តូវការគ្ឺសទន្ការអនុ្-

វតេសដ្លបងាា ញរីម្រលបុំណងចាស់ោស់ សករមភារជាក់
សសេង ន្ិងម្រលម្វោជាក់ោក់។  រដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសអាស ន្
គ្ួរទទួលភារកិចចម្ដ្ីរបមី្រៀបចុំសទន្ការអនុ្វតេម្ន្ះ ។ 

ទី២. ការអនុ្វតេចុំម្ពាះការអម្ញ្ជ ីញតុំណាងរិន្
ន្ម្ោបាយរបស់រីោ៉ា ន្់ម៉ា  គ្ួរសតអនុ្វតេសតចុំម្ពាះកិចចម្បជុុំ
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កុំរូលអាស ន្ ន្ិងកិចចម្បជុុំរដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសអាស ន្ខណៈ
ម្រលសដ្លវស័ិយម្ទសងម្ទៀត គ្ួរសតរកាសែ ន្ភារដ្សដ្ល។ 
ការម្ធវីសបបម្ន្ះន្ឹងធានាថា ម្ចកសន្ទនាម្ៅសតម្បីក ម្ហយីការ
សហការម្ៅសតបន្េ ម្ដ្ីរបជីុំរុញការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងជា
ឯកចឆន្ទ ៥ចុំណុច។ 

ទី៣. ការបន្េទុំនាក់ទុំន្ងធរមតារបស់រីោ៉ា ន្់ម៉ា
ជារួយអាស ន្ម្ ងីវញិ គ្ួរសតទារភាជ ប់ម្ៅន្ឹង ភារម្ជឿន្
ម្លឿន្នន្កិចចម្ររម្ម្រៀងជាឯកចឆន្ទ ៥ចុំណុច រិន្សរន្កតាេ
ម្ទសងម្ទៀត សដ្លម្ៅម្ម្ៅម្កបខណា ម្ន្ះម្ទ។ ការទេល់
ម្ោបល់ថា ការចូលររួរបស់រីោ៉ា ន្់ម៉ា អាចសេ រម្ ងីវញិបាន្ 
លុះម្តា សតមន្រដាឋ ភ្ិបាលម្សបចាប់ម្ៅទីម្កុងនណរិម្ដារ 
អាចរុញឱ្យអាស ន្ម្ម្ជៀតសម្ជកកិចចការនទទកនុងរបស់រីោ៉ា ន្់ម៉ា  
ម្ដាយអម្ចតនា។ 

ទី៤. ការម្ធវីម្សចកេីសម្ម្រចចិតេកនុងអាស ន្ គ្ួរសតសទអក
ម្លីការរិម្ម្រះម្ោបល់ ន្ិងកុងសង់សីុស ម្ម្ពាះថាម្បីម្យងី
កាន្់សតងាកម្ចញរីម្រលការណ៍ទាុំងម្ន្ះ ម្នាះអាស ន្កាន្់ 
សតសបកសខ្ករន ។ អវីសដ្លម្យងីបាន្ម្ធវីជារួយកិចចម្បជុុំកុំរូល
អាស ន្ ន្ិងកិចចម្បជុុំរដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសអាស ន្ ទេល់ឱ្យម្យងី
នូ្វភារបត់សបន្ ន្ិងភារម្សម្រចម្សរិលម្គ្ប់ម្រន្់ កនុងការ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ជុំរុញរម្បៀបវារៈរបស់ម្យងីម្ៅរុខ ម្ដាយរិន្ប៉ាះពាល់ដ្ល់
ម្រលការណ៍កុងសង់សីុស ។ 

សមគ ល់៖ ការសម្ម្រចចិតេរបស់រីោ៉ា ន្់ម៉ា កនុងការ
រិន្បញ្ជូ ន្តុំណាងចូលររួម្បជុុំ ម្តូវបាន្ចាត់ទុកថាជាការ
ម្បាះបង់សិទធិរបស់ខែួន្កនុងការម្ធវីម្សចកេីសម្ម្រចចិតេ។ ដូ្ច
ម្ន្ះ ការឯកភារ/ ការសម្ម្រចចិតេ សែិតម្ម្ការកាលៈម្ទសៈ
សបបម្ន្ះ គ្ួរសតម្តូវចាត់ទុកថាជាកុងសង់សីុស។ 

ទី៥. អាស ន្គ្ួរសតម្ជៀសវាងរីការអូសទាញឱ្យចូល
ម្ៅកនុងបញ្ហា នន្ការទទួលសគ ល់ ន្ិងភារម្សបចាប់នន្តុំណាង         
រីោ៉ា ន្់ម៉ា  តាររយៈការទាក់ទងម្ដាយផ្ទទ ល់ជារួយភាគ្ីពាក់-
រ័ន្ធទាុំងអស់ ម្ហយីគ្ួរសតទុកភារកិចចម្ន្ះ ជូន្ម្ម្បសិតរិម្សស
របស់ម្បធាន្អាស ន្ សដ្លមន្អាណតេិចាស់ោស់ ដូ្ចមន្
សចងកនុងកិចចម្ររម្ម្រៀងជាឯកចឆន្ទ ៥ចុំណុច ។ 

ខ្ុ ុំសូរបញ្ចប់ម្ដាយគូ្សបញ្ហជ ក់រីសរៈសុំខាន្់នន្
សងគតិភារ ន្ិងឯកភារម្ៅកនុងវធិីសន្តសេរបស់ម្យងីចុំម្ពាះ
វបិតេិន្ម្ោបាយម្ៅរីោ៉ា ន្់ម៉ា ។ ម្យងីគ្ួរសតម្ធវីការររួរន  
ម្ដាយរម ន្បុម្រវនិ្ិចឆ័យ ម្ហយីសតងសតតរកល់ទលម្បម្ោជន្៍
របស់ម្បជាជន្រីោ៉ា ន្់ម៉ា  ន្ិងអាស ន្ ជាសនូលនន្កិចចខិតខុំ
ម្បឹងសម្បងររួរបស់ម្យងី ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថា 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្                 
ម្លើកទី ៤១ (ចម្ងអៀត) 

រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃសុម្ក ទី១១ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២, ម្វោ
ម្ម៉ា ង ១០:៣០ ដ្ល់ ១២:៣០ 

 (រយៈម្រល ២ នាទី) 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់និ្ង ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ ! 
កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤១ របស់ម្យងី បាន្

ឈាន្រកដ្ល់ទីបញ្ចប់។ ជាលមីរេងម្ទៀត ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរ
គុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅចុំម្ពាះការចូលររួោ៉ា ងសករម ម្បកប 

ម្ដាយការគ្ិតគូ្រយកចិតេទុកដាក់ កនុងន្័យសែ បនារបស់ថាន ក់



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ដ្ឹកនាុំអាស ន្ទាុំងអស់ សដ្លររួចុំសណកម្ធវីឱ្យម្បម្សីរម្ ងី
នូ្វការរិភាការបស់ម្យងីម្លីទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្ជារួយនដ្គូ្
ខាងម្ម្ៅ ក៏ដូ្ចជាបញ្ហា ម្បឈរម្ៅកនុងម្គ្ួសររបស់ម្យងី។ 
ការវាយតនរែម្ៅម្លីវឌ្ឍន្ភារបចចុបបន្ន ន្ិងចកខុវស័ិយម្លីទិស
ម្ៅអនាគ្តនន្កិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្ ន្ិងទុំនាក់ទុំន្ង 
ជារួយនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅរបស់ម្យងី ជារិម្សស ម្បម្ទសរហា
អុំណាចមន្សរៈសុំខាន្់ណាស់ កនុងការរកាភារពាក់រ័ន្ធ
របស់អាស ន្ ន្ិងរជឈភារអាស ន្ ន្ិងការរកាបាន្នូ្វជុំហរ
របស់អាស ន្ម្ៅម្លីឆ្កអន្េរជាតិ ម្ៅកនុងសែ ន្ការណ៍វវិឌ្ឍន្៍ 
នន្ន្ិមម បន្ករមតុំបន្់របស់ម្យងី។ 

ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះការម្បេជ្ាចិតេររួរន  កនុងការ
ម្ដាះម្សយនូ្វរាល់ឧបសគ្គទាុំងអស់ សដ្លមន្ម្ៅម្លីមរ៌ា      
អាស ន្របស់ម្យងី ម្ដ្ីរបមី្ឆ្ព ះម្ៅរកការសម្ម្រចបាន្នូ្វ
ម្រលបុំណងនន្ការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ម្ដាយមន្
ការចូលររួរីនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅរបស់ម្យងី ម្ដ្ីរបធីានាសន្េិភារ 
សន្េិសុខ សែិរភារ ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងវឌ្ឍន្-

ភារសម្មប់ម្បជាជន្របស់ម្យងីទាុំងអស់។ ខ្ុ ុំមន្ទុំនុ្កចិតេ
ថា ការផ្ទែ ស់បេូរទសសន្ៈម្បកបម្ដាយសទែផ្ទក  ន្ិងបញ្ជ ីឯកសរ
លទធទលកិចចម្បជុុំដ្៏សវងសដ្លម្យងីបាន្អនុ្រ័ត ន្ិងកត់សមគ ល់ 
កនុងអុំ ុងម្រលនន្ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទី ៤០ ន្ិង   
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ទី ៤១ ររួទាុំងឯកសរពាក់រ័ន្ធន្ឹងកិចចសហម្បតិបតេិការខាង
ម្ម្ៅ ន្ឹងជួយអាស ន្ ្ ែងកាត់ម្រលម្វោដ្៏លុំបាកនន្ភាររិន្
ម្បាកដ្ម្បជា ន្ិងការម្កីន្ម្ ងីនន្ការម្បកួតម្បសជងសទនក ភូ្រិ-
សន្តសេន្ម្ោបាយ នាម្រលបចចុបបន្នម្ន្ះ។ ចុំម្ពាះបញ្ហា             
រីោ៉ា ន្់ម៉ា  ម្យងីបាន្ឯកភាររន កនុងការរិន្អនុ្ញ្ហញ តឱ្យវបិតេិ
ម្ៅកនុងម្បម្ទសម្ន្ះ ម្ធវីជាចុំណាប់ខាម ុំង សដ្លប៉ាះពាល់ដ្ល់
ដ្ុំម្ណីរការអាស ន្ ន្ិងការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ជាដាច់
ខាត។ ខ្ុ ុំសងឃរឹថាវធិាន្ការសដ្លម្យងីបាន្ម្ររម្ម្រៀងរន  
ន្ឹងជួយជម្រុញដ្ល់ការវលិម្ត ប់ជាបម្ណេី រៗ ម្ៅរកម្បម្កតី
ភារ ន្ិងមរ៌ា ម្បជាធិបម្តយយ   ជារិម្សសការសម្មលទុកខ
លុំបាករបស់ម្បជាជន្រីោ៉ា ន្់ម៉ា  ។  

ម្្ែៀតកនុងឱ្កាសម្ន្ះ ខ្ុ ុំក៏សូរម្កាតសរម្សីរដ្ល់រដ្ឋ-   
រន្តន្េីការបរម្ទស រន្តន្េីជាន្់ខពស់ ន្ិងម្កុរការងារបម្ចចកម្ទស
ទាុំងអស់របស់អាស ន្ សដ្លបាន្ខិតខុំម្បឹងសម្បងោ៉ា ង
សម្សក់សម្សុំ ម្ដ្ីរបធីានាថា កិចចម្បជុុំកុំរូលរបស់ម្យងីកនុង
នលៃម្ន្ះ អាចបញ្ចប់ម្ៅបាន្ម្បកបម្ដាយភារម្ជាគ្ជ័យ។ ម្ដាយ 

មន្ការរុំម្ទោ៉ា ងម្រញទុំហងឹរបស់ម្យងីទាុំងអស់រន  ខ្ុ ុំម្ជឿ
ជាក់ថា អាស ន្ន្ឹងអាចដ្ឹកនាុំ ន្ិងម្លីកករពស់រម្បៀបវារៈ
អាទិភាររបស់ម្យងី កនុងអុំ ុងម្រលរិភាកាជារួយនដ្គូ្ខាង
ម្ម្ៅ នាម្រលបនាទ ប់ ម្ៅនលៃម្ន្ះ ន្ិងកនុងរយៈម្រលរីរនលៃខាង   



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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រុខ។ ជារួយន្ឹងការចូលររួទាុំងអស់រន  ម្យងីរិតជាអាច
ម្គ្ប់ម្គ្ងសែ ន្ការណ៍ឱ្យកាន្់សតម្បម្សីរម្ ងី ន្ិងម្ធវីឱ្យតុំបន្់
របស់ម្យងីឱ្យមន្សែិរភារ ន្ិងសន្េិភារ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី៤១ 
ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីម្បើក កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ចិន្  
ម្លើកទី ២៥ 

 
− ឯកឧតេរ លី ខឺឈាង (Li Keqiang) នាយករដ្ឋរន្តន្េី 
នន្សធារណរដ្ឋម្បជាមនិ្តចិន្ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី                      
ម្ភ្្ៀវកិតេិយស! 
ជាការចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ង

កក់ម្ៅេ ជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរ លី ខឺឈាង នាយករដ្ឋរន្តន្េី នន្
សធារណរដ្ឋម្បជាមន្ិតចិន្ សដ្លបាន្ចូលររួកនុង «កិចចម្បជុុំ
កុំរូលអាស ន្-ចិន្ ម្លីកទី ២៥» ម្ន្ះ ។ ម្្ែៀតឱ្កាសម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
សូរចូលររួអបអរសទរ ចុំម្ពាះភារម្ជាគ្ជ័យជារួយន្ឹង
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សរិទធទលដ្៏ម្តចះម្តចង់ នន្កិចចម្បជុុំរហាសន្និបាតបកស
កុរមុយន្ីសេចិន្ ម្លីកទី ២០ សដ្លបាន្ម្បាររធម្ ងី នាម្រល
លមីៗ។ ម្ម្ការការដ្ឹកនាុំរបស់បកសកុរមុយន្ីសេចិន្ កនុងរយៈ
ម្រលម្បាុំរីរទសវតសរក៍ន្ែងម្ៅ សធារណរដ្ឋម្បជាមន្ិតចិន្ 
បាន្ម្ម្ជាងម្បជាជន្ចិន្រាប់រយោន្នាក់ ឱ្យម្ងីបទុតរីភារ
ម្កីម្ក ន្ិងសម្បកាែ យចិន្ជារហាអុំណាចម្សដ្ឋកិចចដ្៏ធុំទី ២ កនុង
សកលម្ោក ម្ដាយឈរម្លីរូលដាឋ ន្នន្សែិរភារន្ម្ោបាយ 
ន្ិងសន្េិភារនទទកនុងដ្៏រងឹមុំ។ ជារួយរន ម្ន្ះ ការអភ្ិវឌ្ឍ
ម្បកបម្ដាយចីរភាររបស់ចិន្ ក៏បាន្ចូលររួវភិាគ្ទាន្ោ៉ា ង
សុំខាន្់ កនុងការម្លីកករពស់វបុិលភារររួ កនុងតុំបន្់ ន្ិងសកល 
ទងសដ្រ ។ 

ម្ដាយឈរម្លីម្រលការណ៍ នន្ការម្ររររន ម្ៅវញិ
ម្ៅរក, កិចចសហម្បតិបតេិការឈនះ-ឈនះ, ការជួយរន  ន្ិងការ
ម្រៀន្សូម្តរីរន ម្ៅវញិម្ៅរក កិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-
ចិន្ បាន្រកីចម្ម្រីន្ជាលុំដាប់ជារួយន្ឹងលទធទលម្បកប 

ម្ដាយសទែផ្ទក  ន្ិងភារម្ជាគ្ជ័យដ្៏រងឹមុំ កនុងរយៈម្រលបី
ទសវតសរក៍ន្ែងម្ៅម្ន្ះ ។ ជាក់សសេង ចិន្ជានដ្គូ្ពាណិជជករមធុំ
បុំទុតទី ១ របស់អាស ន្ ម្ដាយពាណិជជករមទុំន្ិញសរុបរវាង
អាស ន្ ន្ិង ចិន្ បាន្ម្កីន្ម្ ងីរហូតដ្ល់ម្បមណ ៦៦៩ 
ពាន្់ោន្ដុ្ោែ រអាម្ររកិ កនុងឆ្ន ុំ ២០២១, ម្ពាលគ្ឺម្កីន្ម្ ងី 
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២៨ ភាគ្រយ ខណៈសដ្លរ ុំហូរនន្ការវនិ្ិម្ោគ្ផ្ទទ ល់រីបរម្ទស 
(FDI) រីចិន្រកអាស ន្ មន្ចុំន្ួន្ ១៣,៦ ពាន្់ោន្ដុ្ោែ រ
អាម្ររកិ កនុងឆ្ន ុំ ២០២១ សដ្លម្កីន្ម្ ងីជិតម្ទវដ្ង ម្ធៀបន្ឹង
ឆ្ន ុំ ២០២០ ។ 

ជារួយរន ម្ន្ះ ការរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ងរបស់ម្យងីម្ៅ
ជា នដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ ដូ្ចម្តូវបាន្ម្បកាសម្ៅ
កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលរិម្សសអាស ន្-ចិន្ កាលរីឆ្ន ុំរុន្ បាន្
កាែ យជាគ្ុំរូដ្៏លអរួយនន្កិចចសហម្បតិបតេិការកនុងតុំបន្់ ន្ិងររួ
ចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ដ្ល់សន្េិភារ សែិរភារ ការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិង
វបុិលភារ កនុងតុំបន្់អាសីុបា៉ា សីុហវកិ។ ម្្ែៀតឱ្កាសម្ន្ះ អាស ន្
សូរវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះការម្បេជ្ាចិតេរបស់ចិន្ កនុងការអនុ្វតេ 
ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ ម្ន្ះ ររួទាុំង ការទេល់
វា៉ាក់សុំងកូវដី្-១៩ ចុំន្ួន្ ១៥០ ោន្ដូ្សដ្ល់អាស ន្ ការ
អនុ្វតេគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរសខលការពារសុខភារអាស ន្-ចិន្ ន្ិង
គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ សខសម្កវាត់ ន្ិងទែូវ ។ល។ ។ 

ឈរម្លីរូលដាឋ ន្ម្ន្ះ ខ្ុ ុំរិតជាមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរចុំម្ពាះ
កិចចសហការអាស ន្-ចិន្ សដ្លបាន្ ន្ិងកុំរុងន្ឹងម្បីកទុំរ័រលមី
រួយ នន្ម្រឹតេិការណ៍ជាម្បវតេិសន្តសេ កនុងការរម្ងឹងទុំនាក់ទុំន្ង 
ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការម្យងី ឱ្យកាន្់សតមន្សកាេ នុ្រល 
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ម្បកបម្ដាយថារវន្េបសន្ែរម្ទៀត ខណៈសដ្លអាស ន្កុំរុង
ខិតខុំកសងសហគ្រន្៍របស់ខែួន្ ឱ្យកាន្់សតរងឹមុំ ។   

 

សូរអរគុ្ណ!  
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ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួអាស ន្ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ចិន្                   
ម្លើកទី ២៥ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១១ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៤:0០ ដ្ល់ ១៥:0០ (រយៈម្រល ៥ នាទី) 
 

− ឯកឧតេរ លី ខឺឈាង (Li Keqiang) នាយករដ្ឋរន្តន្េី 
នន្សធារណរដ្ឋម្បជាមនិ្តចិន្ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី                       
ម្ភ្្ៀវកិតេិយស! 
ពាក់រ័ន្ធន្ឹងវឌ្ឍន្ភារ នន្កិចចសហម្បតិបតេិការ          

អាស ន្-ចិន្ ម្យងីសូរវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារគ្ួរឱ្យ
កត់សមគ ល់កនុងការអនុ្វតេសទន្ការសករមភារ ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេ
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ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេអាស ន្-ចិន្ សម្មប់សន្េិភារ ន្ិង
វបុិលភារ (២០២១-២០២៥) ន្ិងសវ គ្រន្៍ការអនុ្រ័ត
ឧបសរព័ន្ធនន្សទន្ការសករមភារម្ន្ះ ម្ររទាុំងម្ម្តៀរខែួន្ជា
ម្ម្សចកនុងការអនុ្វតេ ម្ដ្ីរបី្ ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យការបម្ងកីតភារជានដ្គូ្
យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយអាស ន្-ចិន្ ។ ម្យងីកសូ៏រម្កាត
សរម្សីរចុំម្ពាះការម្បេជ្ាចិតេរបស់ចិន្ កនុងការរម្ងឹងកិចចសហ-

ម្បតិបតេិការម្លីវស័ិយអាទិភារទាុំងបួន្ សដ្លកុំណត់ម្ៅកនុង
ចកខុវស័ិយអាស ន្សេីរីឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិ (AOIP) ។ ទន្ទឹរម្ន្ះ 
ម្យងីសូរអរគុ្ណចុំម្ពាះការរុំម្ទ ន្ិងជុំន្ួយរបស់ចិន្ដ្ល់
ម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ តាររយៈការទគត់ទគង់ម្វជជសន្តសេ ន្ិង
ការទេល់វា៉ាក់សុំង ម្ររទាុំងជុំន្ួយរបស់ចិន្ចុំន្ួន្ ៦ោន្
ដុ្ោែ រសហរដ្ឋអាម្ររកិ ដ្ល់រូលន្ិធិអាស ន្ម្្ែីយតបន្ឹង 

ជុំងឺកូវដី្-១៩។  
ម្ៅកនុងកិចចសហម្បតិបតេិការន្ម្ោបាយសន្េិសុខ

ម្យងីសូរម្កាតសរម្សីរចុំម្ពាះការបន្េរុំម្ទរបស់ចិន្ កនុងការ
រការជឈភារ ន្ិងឯកភារអាស ន្ ម្ៅកនុងន្ិមម បន្ករមតុំបន្់
សដ្លកុំរុងវវិឌ្ឍ ន្ិងការម្លីកករពស់ការសុំម្ោគ្រម្ងឹងរន ម្ៅ
វញិម្ៅរក កនុងចុំម្ណារយន្េការសដ្លដ្ឹកនាុំម្ដាយអាស ន្។ 
ជារួយរន ម្ន្ះសដ្រ ម្យងីអះអាងសជាលមីនូ្វការម្បេជ្ាចិតេ កនុង
ការអនុ្វតេម្ដាយម្រញម្លញ ន្ិងម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារនូ្វ 
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ម្សចកេីសលែងការណ៍ សេីរីការម្បតិបតេិរបស់បណាេ ភាគ្ីម្ៅ    

សរុម្ទចិន្ខាងតបូង (DOC)។ ម្យងីរកីរាយជារួយន្ឹងសរទុះ
វជិជមន្កនុងការចរចាសដ្លកុំរុងបន្េនន្ម្ករម្បតិបតេិម្ៅសរុម្ទ 
ចិន្ខាងតបូង (COC) ន្ិងម្លីកទឹកចិតេឱ្យមន្វឌ្ឍន្ភារ
បសន្ែរម្ទៀត ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការបញ្ចប់ម្ដាយឆ្ប់រហ័សនន្ម្ករ
ម្បតិបតេម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (COC) សដ្លមន្ម្បសិទធ-
ភារ ន្ិងម្បកបម្ដាយខែឹរសរ ម្ដាយអនុ្ម្ោរតារចាប់
អន្េរជាត ិររួទាុំង អនុ្សញ្ហញ អងគការសហម្បជាជាតិសេីរីចាប់
សរុម្ទ (UNCLOS) ឆ្ន ុំ ១៩៨២។ ទន្ទឹរម្ន្ះ ឆ្ន ុំ ២០២២ គ្ឺ
ជាឆ្ន ុំដ្៏សុំខាន្់ ម្ដាយសរជាខួបម្លីកទី ២០ នន្ការចុះហតែ-
ម្លខាម្លី ម្សចកេីសលែងការណ៍ សេីរីការម្បតិបតេិរបស់បណាេ  
ភាគ្ីម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (DOC)។ ដូ្ម្ចនះ ម្យងីសូរ
សវ គ្រន្៍ចុំម្ពាះការអនុ្រ័តម្សចកេីសលែងការណ៍ររួម្ដ្ីរបរី ុំលឹក
រីម្រឹតេិការណ៍ដ្៏សុំខាន្់ម្ន្ះ។ 

សម្មប់កិចចសហម្បតិបតេិការម្សដ្ឋកិចច ម្យងីរិតជា
រកីរាយចុំម្ពាះកុំណត់ម្តាលមីនន្ទុំហុំពាណិជជករម រវាងអាស ន្ 
ន្ិងចិន្ ។ ម្យងីវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះតួនាទីោ៉ា ងសករមរបស់
ចិន្ ម្លីសករមភារររួរន កនុងការអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចឌ្ីជីលល ន្វា-

នុ្វតេន្៍ម្ចចកវទិាឌ្ីជីលល ន្ិងការសចករ ុំសលកបម្ចចកម្ទសសុវតែិ-
ភារម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធហាវ យជី (5G)។ 
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ម្ៅកនុងកិចចសហម្បតិបតេិការសងគរ-វបបធរ៌ា ម្យងី
សវ គ្រន្៍វឌ្ឍន្ភារបន្េ នន្កិចចសហម្បតិបតេិការបរសិែ ន្                   
អាស ន្-ចិន្ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ ម្ម្ការម្កប
ខណា នន្យុទធសន្តសេកិចចសហម្បតិបតេិការបរសិែ ន្អាស ន្ -
ចិន្ សទន្ការសករមភារ ឆ្ន ុំ ២០២១ -២០២៥។  

ជាទីបញ្ចប់ ម្យងីរ ុំលឹកម្ ងីវញិនូ្វការម្បេជ្ាចិតេរបស់
ម្យងី កនុងការម្លីកករពស់ការបុំម្រញបសន្ែររវាងចកខុវស័ិយ 

សហគ្រន្៍អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២៥ ន្ិងរម្បៀបវារៈអងគការសហ-
ម្បជាជាតិឆ្ន ុំ ២០៣០ សេីរីការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ 
ន្ិងគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអភ្ិវឌ្ឍន្៍សកល (GDI) របស់ចិន្។ កនុង
ន្័យម្ន្ះ ម្យងីសវ គ្រន្៍ការអនុ្រ័តម្សចកេីសលែងការណ៍ររួ     
អាស ន្-ចិន្ សេីរីការរម្ងឹងការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិងម្បកបម្ដាយ                 

ចីរភារ ។  
សូរអរគុ្ណ!  
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ម្សចកេីសលែងការណ៍ោតិ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ចិន្ ម្លើកទី ២៥ 

 
សម្មប់បទអន្េរាគ្រន្៍របស់ករពុជា ខ្ុ ុំសូរចាប់ម្ទេីរ 

ជារួយន្ឹងការវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះរតិម្ោបល់ដ្៏នលែថាែ សដ្ល
បាន្ម្លីកម្ ងីកនុងសុន្ទរកថាម្បីករបស់ ឯកឧតេរ លី ខឺឈាង 
សដ្លបាន្      បងាា ញរីការម្បេជ្ាចិតេោ៉ា ងរុតមុំ កនុងការបន្េ
រម្ងឹងកិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-ចិន្ ។ ឈរម្លីរូលដាឋ ន្
ម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសចករ ុំសលកទសសន្ៈរួយចុំន្ួន្ កនុងសម រតីជុំរុញកិចច
សហម្បតិបតេិការរវាងតុំបន្់ទាុំងរីរ ដូ្ចខាងម្ម្ការ៖ 

ទី១. ករពុជាសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ 
ចុំម្ពាះការជួយម្ម្ជារសម្ជងរបស់រដាឋ ភ្ិបាលចិន្ ដ្ល់ករពុជា 
ដូ្ចជា ការទេល់ជុំន្ួយវា៉ាក់សុំង ន្ិងឧបករណ៍ម្វជជសន្តសេ
ចាុំបាច់ជាម្ម្ចីន្ សដ្លអាចឱ្យករពុជាចាត់វធិាន្ការបាន្ទាន្់
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ម្រលម្វោ ន្ិងទទួល បាន្ម្ជាគ្ជ័យ កនុងការម្បយុទធម្បឆ្ុំង
ន្ឹងជុំងឺរាតតាតម្ន្ះ។ 

ទី២. ការរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ងរបស់ម្យងីម្ៅជា នដ្គូ្
យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ រិតជាបាន្នាុំរកនូ្វសទែផ្ទក  ន្ិង
សរិទធទលជាម្ម្ចីន្ម្លីសលប់ សម្មប់តុំបន្់ម្យងីទាុំងរីរ ។ 
ករពុជាសូរបញ្ហជ ក់ជាលមីនូ្វការម្បេជ្ាចិតេជុំរុញ «ភារជានដ្គូ្
យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ» តាររយៈការអនុ្វតេម្រញម្លញ
ម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារ នូ្វឧបសរព័ន្ធសដ្លម្តូវបាន្អនុ្រ័ត
លមីៗម្ន្ះ ចុំម្ពាះ  «សទន្ការសករមភារអាស ន្-ចិន្ ២០២១-
២០២៥» ម្ដ្ីរបបីម្ងកីន្នូ្វទុំនុ្កចិតេជាយុទធសន្តសេអាស ន្-
ចិន្ ន្ងិកិចចសហ-ម្បតិបតេិការឈនះ-ឈនះ ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ ។ 
ជារួយរន ម្ន្ះ, ខ្ុ ុំសូររុំម្ទចកខុវស័ិយរបស់ ឯកឧតេរ
ម្បធានាធិបតី សីុ ជីន្រងី កនុងការកសង លុំម្ៅម្បាុំោ៉ា ង ររួ
មន្ លុំម្ៅ សន្េិភារ សុវតែិភារ ន្ិងសន្េិសុខ វបុិលភារ ភារ
ម្សស់សអ ត ន្ិងរិតេភារ សដ្លម្តូវបាន្ម្បកាសកាលរីឆ្ន ុំ
កន្ែងម្ៅ ។ 

ទី៣. ករពុជាសូរវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះការអនុ្វតេ                   
«ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួអាស ន្ចិន្ សេីរីកិចចសហម្បតិបតេិ-
ការរុំម្ទម្កបខណា ការសេ រម្ ងីវញិម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយរបស់       
អាស ន្ (ACRF)» ន្ិងការអនុ្រ័តម្លី «របាយការណ៍ សេីរី
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ការសិកាអុំរីលទធភារកនុងការដ្ុំម្ ងីកម្រិតកិចចម្ររម្ម្រៀង 
(ACFTA) ម្ៅជាទម្រង់លមី ៣.០» សុំម្ៅធានាឱ្យកិចចម្ររ
ម្ម្រៀងម្ន្ះ ម្ៅសតមន្ភារជាប់ពាក់រ័ន្ធ ទុំម្ន្ីប ន្ិងម្ឆ្ព ះម្ៅរុខ។ 

ទី៤. ករពុជាសូរម្កាតសរម្សីរ ចុំម្ពាះការម្បេជ្ាចិតេ
របស់ ឯកឧតេរម្បធានាធិបតី សីុ ជីន្រីង ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចបាន្
នូ្វ «អរាម្កឹតយភារកាបូន្ ឱ្យបាន្រុន្ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំ ២០៣០ 
រុន្កាលកុំណត់ ៣០ ឆ្ន ុំ» ន្ិងបន្េអភ្ិវឌ្ឍកាបូន្ទាប ន្ិងចីរ-
ភារនបតង ម្ម្ការ «កិចចសហម្បតិបតេិនន្ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកប
ម្ដាយចីរភារអាស ន្-ចិន្» ។ ម្សបជារួយរន ម្ន្ះ ករពុជា
សូរម្សនីឱ្យបម្ងកីតគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីររួយម្ៅថា «កិចចម្ររម្ម្រៀង
នបតងអាស ន្» សដ្លម្កបខណា ម្ន្ះ ន្ឹងផ្ទែ ស់បេូរតុំបន្់អាស ន្ 
បន្េិចរេងៗ ន្ិងឈាន្ម្ៅរកអនាគ្តនបតង ម្បកបម្ដាយចីរ-
ភារ ម្បសិទធភារ ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងម្សដ្ឋកិចចខពស់ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
កនុ ងករណីមន្ការម្លីកម្ ីងពាក់រ័ន្ធនឹ្ងម្បធាន្បទ 

បញ្ហា តុំបន្់ និ្ងអន្េរជាតិ សម្រេចម្តម្ោ អាចម្លីកម្ ីង
នូ្វការម្្ែីយតប ដូ្ចតម្ៅ៖ 

ខ្ុ ុំសូរម្លីកម្ ងីនូ្វទសសន្ៈពាក់រ័ន្ធន្ឹងបញ្ហា តុំបន្់ 
ន្ិង អន្េរជាតិ ដូ្ចខាងម្ម្ការ ៖ 
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• បញ្ហា ម្ៅម្ចកសរុម្ទនតវា៉ា ន្់៖ ករពុជាម្ៅសតម្បកាន្់
ជុំហរោ៉ា ងរុឺងម៉ា ត់ ន្ិងខាជ ប់ខជួន្ចុំម្ពាះ ម្រល
ន្ម្ោបាយចិន្សតរួយ ម្ហយីចាត់ទុកបញ្ហា ពាក់រ័ន្ធ
ន្ឹង ហុងកុង, នតវា៉ា ន្់, ទីម្ប ន្ិងសីុន្ជាុំង គ្ឺជាកិចចការ
នទទកនុង ន្ិងសែិតម្ម្ការសិទធិអធិបម្តយយភាររបស់
សធារណរដ្ឋម្បជាមន្ិតចិន្។ ករពុជាសូរជុំរុញឱ្យ
ម្គ្ប់ភាគ្ីពាក់រ័ន្ធផ្ទទ ល់ទាុំងអស់ រកាឱ្យបាន្នូ្វការ
អត់ធមត់ជាអតិបរម បន្េសសវងរកដ្ុំម្ណាះម្សយ
ជម្មែ ះម្ដាយសន្េិវធិី រកាសែ ន្ភារម្ៅដ្សដ្ល ន្ិង
ម្ចៀសវាងការបងកម្ហតុណារួយ ម្ដ្ីរបជីាម្បម្ោជន្៍
ដ្ល់សន្េិភារ សែិរភារ ការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិង វបុិលភារ កនុង
តុំបន្់ ន្ិងរិភ្រម្ោក។ 

• បញ្ហា សរុម្ទចិន្ខាងតបូង៖ ករពុជាម្បកាន្់ជុំហររុំម្ទ 
ម្ដាយរកាសរុម្ទចិន្ខាងតបូង ជាសរុម្ទនន្សន្េិភារ 
សែិរភារ ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងវបុិលភារ។ 
ម្យងីម្ផ្ទេ តសុំខាន្់ម្លីការបន្េសន្ទនារវាងភាគ្ីពាក់រ័ន្ធ
ម្ដាយផ្ទទ ល់ ម្ដ្ីរបសីសវងរកដ្ុំម្ណាះម្សយជម្មែ ះ 
ម្បកបម្ដាយសន្េិវធិី ម្សបតារម្រលការណ៍ទទួល
សគ ល់ជាសកលនន្ចាប់អន្េរជាតិ ររួទាុំង អនុ្សញ្ហញ
អងគការសហម្បជាជាតិ រីចាប់សរុម្ទ (UNCLOS) 
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ឆ្ន ុំ ១៩៨២ ។ ករពុជាសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យមន្វឌ្ឍន្-

ភារ ន្ិងដ្ុំម្ណីរការលអ ចុំម្ពាះការចរចាសុំខាន្់ៗ 
ម្ដ្ីរបឈីាន្ម្ៅរកការបញ្ចប់ម្ករម្បតិបតេិសរុម្ទចិន្
ខាងតបូង (COC) ជាបឋរ ម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារ
ខពស់ ន្ិងអតែន្័យសីុជម្ម្ៅ តារការម្ម្រងទុក។  

• ខណៈឆ្ន ុំ ២០២២ គ្ឺជាគ្ម្រប់ខួបម្លីកទី ២០ នន្ការ
ចុះហតែម្លខាម្លីម្សចកេីម្បកាស សេីរីការម្បតិបតេិ
របស់បណាេ ភាគ្ីម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (DOC) ខ្ុ ុំ
ទន្ទឹងរង់ចាុំការអនុ្រ័ត ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួអាស ន្-
ចិន្ គ្ម្រប់ខួបម្លីកទី ២០ នន្ DOC ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ចិន្ ម្លើកទី ២៥ 

 
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក  
ម្ោកម្សី ម្ភ្្ៀវកិតេិយស! 
ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សសោ៉ា ងនម្កសលង ចុំម្ពាះ

ការរិភាការបស់ម្យងីនានលៃម្ន្ះ សដ្លបាន្ម្គ្បដ្ណេ ប់ម្គ្ប់
ទិដ្ឋភារនន្កិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-ចិន្ ម្ដាយសម្ម្រច
បាន្លទធទលជាសទែ-ផ្ទក ជាម្ម្ចីន្ ជារិម្សស តាររយៈការផ្ទែ ស់
បេូរម្ោបល់ោ៉ា ងរស់រម្វកី ន្ិង មន្អតែន្័យ ម្បកបម្ដាយចកខុ-    
វស័ិយសវងឆ្ៃ យ ។ 

ខ្ុ ុំយល់ថា កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ចិន្ ម្លីកទី ២៥ 
ម្ន្ះ បាន្បងាា ញោ៉ា ងចាស់អុំរីសរៈសុំខាន្់នន្កិចចសហ-
ម្បតិបតេិការដ្៏សអិតររួត ន្ិងការម្បឹងសម្បងឥតម្សកម្សន្េ
របស់ម្យងី កនុងការសេ រនូ្វកិចចអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ម្បកប 
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ម្ដាយភារធន្់ ម្ម្កាយវបិតេិជុំងឺកូវដី្-១៩ ។ កនុងបុរវម្ហតុម្ន្ះ 
ម្យងីម្តូវបន្េម្ផ្ទេ តអាទិភារខពស់ចុំម្ពាះទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-
ចិន្ សដ្លម្តូវបន្េឈរម្លីរូលដាឋ ន្ម្គ្ឹះដ្៏រងឹមុំនន្សន្េិភារ 

សែិរភារ ការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិងវបុិលភារកនុងតុំបន្់ ។ កនុងសម រតីម្ន្ះ
ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះការដាក់ម្ចញនូ្វគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ
លមីៗ សដ្លន្ឹងចូលររួចុំសណកអនុ្វតេឱ្យបាន្ម្រញម្លញនូ្វ       
«ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេអាស ន្-ចិន្ ម្ដ្ីរបសីន្េិភារ ន្ិង 
វបុិលភារ ២០២១-២០២៥» ន្ិងជារិម្សស សម្ម្រចឱ្យបាន្
ម្រលបុំណងសដ្លម្តូវបាន្កុំណត់កនុង «ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេ 
ម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយអាស ន្-ចិន្» ម្ដ្ីរបនីាុំរកនូ្វសុខសន្េិភារ 

វបុិលភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់ សម្មប់កិចចអភ្ិវឌ្ឍនន្
តុំបន្់ទាុំងរីរ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណម្ដាយម្សម ះ ចុំម្ពាះ 
ឯកឧតេរ លី ខឺឈាង ន្ិងថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ 
ចុំម្ពាះការសចករ ុំសលកនូ្វទសសន្វស័ិយ ន្ិងគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរនានា 
ដ្៏មន្តនរែម្បកបម្ដាយសម រតីបុម្រសករម ន្ិងម្បីកចុំហ ជា
រិម្សស ការរុំម្ទដ្ល់ករពុជា កនុងឋាន្ៈជាម្បធាន្អា-ស ន្
សម្មប់ឆ្ន ុំម្ន្ះ ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទនូ្វ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ចិន្ 
ម្លីកទី ២៥ នាម្រលម្ន្ះ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ − សធារណរដ្ឋ
កមូ្រ ៉ា ម្លើកទី ២៣ 
 

− ឯកឧតេរ យូន្ ស ុគ្យ៉ាល (Yoon Suk Yeol) 
ម្បធានាធិបតី នន្សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
រុន្ន្ឹងចាប់ម្ទេីរកិចចម្បជុុំ ខ្ុ ុំសូរយកឱ្កាសម្ន្ះ កនុង

នាររាជរដាឋ ភ្ិបាល ន្ិងម្បជាជន្ករពុជា ចូលររួរ ុំសលកទុកខ
ោ៉ា ងម្ម្កៀរម្កុំ ន្ិងសមន្ចិតេឈឆឺ្អ លដ្៏ម្ជាលម្ម្ៅ ជូន្
ចុំម្ពាះម្បជាជន្នន្សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ចុំម្ពាះការបាត់បង់ជីវតិ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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កនុងម្ហតុការណ៍ម្សកនាដ្ករមរត់ជាន្់រន  ន្ិងសូរជូន្ររអនក
សដ្លរងរបួស សូរឆ្ប់បាន្ជាសះម្សបយី ។   

សម្មប់កិចចម្បជុុំ កនុងនារករពុជា ន្ិងអាស ន្   ខ្ុ ុំសូរ    

សសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍  ន្ិងការទទួលបដ្ិសណាឋ រកិចចោ៉ា ង
កក់ម្ៅេ បុំទុត ជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរ យូន្ ស ុគ្យ៉ាល សម្មប់
ការចូលររួជាម្លីកដ្ុំបូង កនុង «កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-

សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ម្លីកទី ២៣» ន្ិងការអម្ញ្ជ ីញរកម្រះ-
រាជាណាចម្កករពុជា ជាម្លីកដ្ុំបូង កនុងនារជា ម្បធានាធិបតី
នន្សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ។ 

កនុងឱ្កាសដ្៏ម្បនរម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរអបអរសទរដ្ល់រដាឋ ភ្ិ-
បាលលមីរបស់សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ម្ម្ការការដ្ឹកនាុំរបស់ ឯក-
ឧតេរ យូន្ ស ុគ្យ៉ាល ។ វតេមន្របស់ ឯកឧតេរម្បធានាធិបតី 
ម្ៅនលៃម្ន្ះ គ្ឺជាសកខីភារ សដ្ល្ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យម្ ញីរីការយក
ចិតេទុកដាក់ ន្ិងការឱ្យតនរែរបស់សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា រកម្លី
ភារជានដ្គូ្ដ្៏សអិតររួត ន្ិងយូរអសងវងរបស់ម្យងី។ កនុងរយៈ
ម្រល ៣ ទសវតសរ ៍ កន្ែងរកម្ន្ះ ទុំនាក់ទុំន្ងភារជានដ្គូ្
សន្ទនាអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា កាន្់សតមន្ភាររងឹមុំ
ម្ ងីជាលុំដាប់ ជារួយន្ឹងលទធទលជាសទែផ្ទក គ្ួរជាទីម្មទន្ៈ
ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ។ ជាក់សសេង អាស ន្ ន្ិងសធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា គ្ឺ
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ជានដ្គូ្ម្បកបម្ដាយជវភារខពស់បុំទុត ម្ៅកនុងការម្ធវីពាណិជជ-
ករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្ ។ 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក    
ម្ោកម្សី ! 
ឈរម្លីលទធទលនន្ការអនុ្វតេ «ម្រលន្ម្ោបាយ

ភាគ្ខាងតបូងលមីបូក» កនុងម្កបខណា នន្  យន្េការភារជានដ្គូ្
អាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ខ្ុ ុំមន្ម្សចកេីម្សរន្សស ម្ដាយ
បាន្ម្ ញីកិចចសហម្បតិបតេិការដ្៏រងឹមុំ ន្ិងការម្បេជ្ាចិតេដ្៏
ម្មះរុត កនុងការម្លីកករពស់ភារជានដ្គូ្ ឱ្យម្ ងីខពស់សលរ
រួយ កម្រិតម្ទៀត។ ភារជានដ្គូ្ដ្៏សអិតររួតម្ន្ះ បាន្ររួ
ចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងការសេ រសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ន្ិង         
កសងសហគ្រន្៍អាស ន្ដ្៏រងឹមុំ ម្ម្កាយវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-
១៩។ ម្សបម្រលជារួយរន ម្ន្ះ ខ្ុ ុំក៏សូរកត់សមគ ល់ម្ដាយ
ការម្រញចិតេទងសដ្រ ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារដ្៏លអម្បម្សីរនន្ការអនុ្-
វតេ សទន្ការសករមភារ ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេម្សចកេីសលែងការណ៍ររួ សេី
រីអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា សម្មប់សន្េិភារ    វបុិលភារ 
ន្ិងភារជានដ្គូ្ ឆ្ន ុំ២០២១-២០២៥ ។ 

ជាទីបញ្ចប់ សទអកម្លីវឌ្ឍន្ភារដ្៏លអនន្កិចចសហម្បតិបតេ ិ
ការអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា, ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ោ៉ា ងរុតមុំថា កិចច
ម្បជុុំកុំរូលនានលៃម្ន្ះ ន្ឹងបម្ងកីតជាកាោនុ្វតេភារលមី សម្មប់
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ការរិន្ិតយ ន្ិងកុំណត់ទិសម្ៅម្ៅនលៃអនាគ្ត កនុងការរម្ងឹង 
ន្ិងការរម្ងីកកិចចសហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងី សម្មប់រយៈ
ម្រលដ្៏យូរអសងវងម្ៅរុខ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 
នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្−សធារណរដ្ឋកមូ្រ ៉ា 
ម្លើកទី ២៣ 

 

− ឯកឧតេរ យនូ្ ស គុ្យ៉ាល (Yoon Suk Yeol) 
ម្បធានាធិបតីនន្សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាលមីរេងម្ទៀត ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណ ន្ិងវាយតនរែ

ខពស់ចុំម្ពាះសុន្ទរកថាម្បីករបស់ ឯកឧតេរម្បធានាធិបតី យូន្ 
ស ុគ្យ៉ាល ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួតុំណាងអាស ន្ របស់ ឯក-

ឧតេរនាយករដ្ឋរន្តន្េី ផ្ទរ រិញជិញ ន្ិងបទអន្េរាគ្រន្៍របស់
ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សដ្លបាន្បងាា ញអុំរីវឌ្ឍន្ភារដ្៏លអ
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ម្បម្សីរ ន្ិងការម្បេជ្ាចិតេោ៉ា ងរុតមុំ កនុងការបន្េរម្ងឹងភារ
ជានដ្គូ្អាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ។ 

កនុងបរកិារណ៍ម្បកបម្ដាយភារសមុគ្សម ញ ន្ិងភារ
រិន្ម្បាកដ្ម្បជាខពស់ ម្ដាយសរអសែិរភារ ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងភារ
តាន្តឹងសទនកភូ្រិសន្តសេន្ម្ោបាយ អាស ន្ ន្ិងសធារណ-
រដ្ឋកូម្រ ៉ា ម្តូវរម្ងឹងកិចចសហម្បតិបតេិការបសន្ែរម្ទៀត ម្ដ្ីរបី
ការពារម្បជាជន្ម្យងី ន្ិងធានាឱ្យបាន្នូ្វការបន្េអភ្ិវឌ្ឍ
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ។ ឈរម្លីសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសចករ ុំសលកនូ្វ    
ទសសន្ៈរួយចុំន្ួន្ ដូ្ចខាងម្ម្ការ ៖  

ទី១. ករពុជាសូរម្សនីឱ្យមន្កិចចសហម្បតិបតេិការ
ជិតសនិទរវាងអាស ន្ ន្ិងសធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា កនុងការរុំម្ទការ
អនុ្វតេ «ម្កបខណា សេ រម្ ងីវញិម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយរបស់អាស ន្» 
ម្ដ្ីរបចូីលររួកសងភារធន្់នន្សងគរ-ម្សដ្ឋកិចចកនុងតុំបន្់។ 
ជារួយរន ម្ន្ះសដ្រ ករពុជាសូរសវ គ្រន្៍ការម្បកាសចាប់ម្ទេីរ
នូ្វយុទធសន្តសេឥណាូ បា៉ា សីុហវកិលមីរបស់សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ន្ិង
ម្ផ្ទេ តការយកចិតេទុកដាក់ខពស់ម្លីគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរសរគ្គីភារ
អាស ន្-កូម្រ ៉ា។ 

ទី២. សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា គ្ឺជានដ្គូ្ោ៉ា ងសុំខាន្់របស់
ករពុជា ន្ិងអាស ន្ កនុងសទនកពាណិជជករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្។ 
ម្ៅកនុងម្កបខណា ម្ទវភាគ្ី ករពុជាសូរសលែងអុំណរគុ្ណដ្ល់
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សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា សដ្លបាន្ខិតខុំបញ្ចប់ន្ីតិវធិីនទទកនុង ម្ដ្ីរបទីេល់ 

សចាច ប័ន្ម្លី «កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរកីរពុជា- 
សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា» សដ្លន្ឹងចូលជាធរមន្ ម្ៅនលៃទី ១ សខ ធនូ 
ឆ្ន ុំ ២០២២ ខាងរុខ។ ទន្ទឹរម្ន្ះ ករពុជាសូរម្សនីអាស ន្ ន្ិង
កូម្រ ៉ា បន្េទេល់ការរុំម្ទ ន្ិងចូលររួឱ្យបាន្ម្រញម្លញកនុង
ដ្ុំម្ណីរការនន្ការសិការរួ សេីរីការម្តួតរិន្ិតយម្ ងីវញិនន្
កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-កូម្រ ៉ា ន្ិងការសិកា
ម្សវម្ជាវសេីរីពាណិជជករមឌ្ីជីលលអាស ន្-កូម្រ ៉ា សដ្លករពុជា
ម្រីលម្ ញីថា ជារូលដាឋ ន្ដ្៏សុំខាន្់សម្មប់ការម្ធវីឱ្យសីុ
ជម្ម្ៅបសន្ែរម្ទៀត នន្សមហរណករមម្សដ្ឋកិចចអាស ន្-កូម្រ ៉ា 
តាររយៈការបន្េរិភាកា ន្ិងសសវងរកចុំណុចររួម្លីលទធភារ
នន្ការម្ធវីម្សរភីាវូបន្ីយករមបសន្ែរ ម្លីបនាទ ត់រន្ធ សដ្លមន្
ភាររម្សីប ន្ិងសមសធាតុម្ទសងម្ទៀត ។ 

ទី៣. ជារួយន្ឹងការបម្ងកីត «រជឈរណា លសហម្បតិ- 
បតេិការហរិញ្ញវតែុអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា (ASEAN-ROK 

Financial Cooperation Centre) ម្ៅកនុងឆ្ន ុំម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរ
ម្លីកទឹកចិតេឱ្យសធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា បន្េសចករ ុំសលកជុំនាញ ន្ិង
បទរិម្សធន្៍សទនកហរិញ្ញវតែុ ជារិម្សស បម្ចចកវទិាហរិញ្ញវតែុ 
(Fintech) សម្មប់ជារូលដាឋ ន្កនុងការកសងសរតែភារ 
ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធហរិញ្ញវតែុ ម្ៅកនុងតុំបន្់ ។ 
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ទី៤. ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីរកីរាយ ចុំម្ពាះការបន្េ
ម្លីកករពស់កិចចសហម្បតិបតេិការសងគរ-វបបធរ៌ា ន្ិងការផ្ទែ ស់
បេូររវាងម្បជាជន្ ន្ិងម្បជាជន្ តាររយៈការម្រៀបចុំកិចចសន្ទនា
យុវជន្អាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា ម្លីកទី ១ ន្ិង ការម្បីក
សលអាស ន្ម្ជជូ (Jeju ASEAN Hall) លមីៗម្ន្ះ ។ កនុង
សម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរអុំពាវនាវឱ្យអាស ន្ ន្ិងសធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា 
សហការរន ម្រៀបចុំនូ្វគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរលមីៗជាបន្េបនាទ ប់ ម្ដ្ីរបី
រម្ងឹងការម្ោគ្យល់រន ម្ៅវញិម្ៅរក ន្ិងទុំនាក់ទុំន្ងរវាង
ម្បជាជន្ ន្ិងម្បជាជន្ ឱ្យកាន្់សតជិតសនិទធបសន្ែរម្ទៀត  ន្ិង 

ទី៥. ជុុំវញិបញ្ហា ឧបទវីបកូម្រ ៉ា, កនុងម្រលលមីៗម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
បាន្ម្ថាក លម្ទាស ចុំម្ពាះការបាញ់រីសីុលសកលបងជាបន្េ
បនាទ ប់ម្ដាយកូម្រ ៉ាខាងម្ជីង។ ខ្ុ ុំក៍សូរអុំពាវនាវឱ្យរាល់ភាគ្ី
ពាក់រ័ន្ធបន្េអនុ្វតេនូ្វការអត់ធមត់ជាទីបុំទុត បន្េកិចចសន្ទនា
ម្ដាយសន្េិវធិី ន្ិងម្រររតារម្សចកេីសម្ម្រចរបស់ម្កុរម្បឹកា
សន្េិសុខអងគការសហម្បជាជាតិ។ កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្
ករពុជាសូរគូ្សបញ្ហជ ក់សរជាលមី អុំរីការម្ម្តៀរខែួន្របស់         

អាស ន្ កនុងការម្ដ្ីរតួនាទីសម្របសម្រួល ន្ិងការម្លីកករពស់
បរោិកាសអុំម្ណាយទលដ្ល់ការសន្ទនាម្ដាយសន្េិវធិី រវាង
ម្គ្ប់ភាគ្ីពាក់រ័ន្ធ។  

សូរអរគុ្ណ ! 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

114 

 

 
 

 

 

 

 

សនុ្ទរកថាបិទ 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្−សធារណរដ្ឋកមូ្រ ៉ា 
ម្លើកទី ២៣ 

 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក  
ម្ោកម្សី  
ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សស ចុំម្ពាះលទធទលជាសទែ

ផ្ទក  នន្ការរិភាកាោ៉ា ងរស់រម្វកីកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលរបស់ម្យងី
នានលៃម្ន្ះ ជារិម្សស ជុុំវញិការអនុ្វតេឱ្យបាន្ម្រញម្លញនូ្វ 
ម្សចកេសីលែងការណ៍ររួ សេីរីអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា សម្មប ់

សន្េិភារ វបុិលភារ ន្ិងភារជានដ្គូ្ ន្ិងការររួរន ដ្ុំម្ ងី
ភារជានដ្គូ្របស់ម្យងី ម្ៅកម្រិតខពស់រួយម្ទៀត ។ 

ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ោ៉ា ងរុតមុំថា អាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា 
ន្ឹងអាចបន្េរម្ងឹងទុំនាក់ទុំន្ងឱ្យកាន្់សតសនិទធសន ល ន្ិងសអិត 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ររួត។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ករពុជាសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ ន្ិងការ 
រុំម្ទោ៉ា ងម្រញទុំហងឹ ចុំម្ពាះគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរបម្ងកីត «ភារជា
នដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា» 
សដ្លន្ឹងចូលររួជុំរុញការម្ធវីសមហរណករមតុំបន្់ឱ្យកាន្់សត
សីុជម្ម្ៅ ន្ិងនាុំរកនូ្វសន្េិភារ សន្េិសុខ វបុិលភារ ន្ិងការ
អភ្ិវឌ្ឍ ម្បកបម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់ សម្មប់
តុំបន្់ទាុំងរីរ ។ 

ជាទីបញ្ចប់ កនុងនារករពុជា ន្ិងអាស ន្ ខ្ុ ុំសូរសសរេង 
នូ្វអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ ជូន្ចុំម្ពាះសធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា 
សម្មប់ការរុំម្ទដ្ល់ឯកភារ ន្ិងរជឈភារអាស ន្ ម្ររ
ទាុំងការជួយម្ម្ជារសម្ជង ន្ិងការទេល់កិចចសហម្បតិបតេិការ 
កនុងការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ដ្៏រងឹមុំ ទាុំងកនុង ន្ិង
ម្ម្កាយវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩។ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររឱ្យ ឯកឧតេរ 
ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី  ទទួលបាន្ម្ជាគ្ជ័យម្លីម្គ្ប់
ភារកិចច ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-កូម្រ ៉ា ម្លីកទី 
២៣ នាម្រលម្ន្ះ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគការសហ
ម្បោោតិ ម្លើកទី ១២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១១ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៧:៣០ ដ្ល់ ១៨:៣០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ឯកឧតេរ អាន្់តូនី្ញ៉ាូ  ហគូ សទម្រ ៉ាស (António Guterres) 
អគ្គម្លខាធិការអងគការសហម្បជាជាតិ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ង

កក់ម្ៅេ បុំទុត ជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរ អាន្់តូន្ីញ៉ាូ  ហគូសទម្រ ៉ាស អគ្គ-
ម្លខាធិការអងគការសហម្បជាជាតិ ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯក-

ឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំ អាស ន្ ន្ិងឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្ៅកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគការសហម្បជាជាតិ ម្លីក
ទី ១២ ម្ៅរាជធាន្ីភ្នុំម្រញ ។  

ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សស ម្ដាយម្យងីអាច
ម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំកុំរូល ម្ៅកនុងឆ្ន ុំម្ន្ះ សដ្លន្ឹងទេល់ឱ្កាសឱ្យ
ម្យងីចុំណាយម្រលដ្៏លអជារួយរន  ម្ដ្ីរបរីម្ងឹងបសន្ែរម្ទៀត
នូ្វភារជានដ្គូ្ម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយដ្៏យូរអសងវងរវាងអាស ន្ ន្ិង
អងគការសហម្បជាជាតិ។ តុំបន្់អាស ន្ ក៏ដូ្ចជាសកលម្ោក
ទាុំងរូល កុំរុងសែិតម្ៅម្លីចុំណុចរបត់រួយ ម្ដាយម្យងីបាន្ 
ន្ិងកុំរុងជួបម្បទះនូ្វការសម្បម្បួល ន្ិងភាររិន្ម្បាកដ្ម្បជា
កាន្់សតម្កីន្ម្ ងី សដ្លទារទារឱ្យម្យងីចាុំបាច់ម្តូវបម្ងកីន្កិចច 
ខិតខុំម្បឹងសម្បងររួរន  កនុងវស័ិយសុំខាន្់ៗ ររួមន្ ការសេ រ 
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិរីជុំងឺកូវដី្-១៩ ការម្ដាះម្សយការ
គ្ុំរាររីការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ ការជុំរុញឱ្យមន្វឌ្ឍន្ភារ
ម្លីការអភ្ិវឌ្ឍម្បកប ម្ដាយចីរភារ ន្ិងការម្លីកករពស់ការ
អភ្ិវឌ្ឍធន្ធាន្រនុ្សស។  

កនុងសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការវាយតនរែខពស់
ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារសុំខាន្់ៗ នន្ការអនុ្វតេសទន្ការសករមភារ 
ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វ ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួ សេីរីភារជា
នដ្គូ្ម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយរវាងអាស ន្ ន្ិងអងគការសហម្បជាជាតិ 
ឆ្ន ុំ ២០២១-២០២៥។ វឌ្ឍន្ភារដ្៏ម្បម្សីរម្ន្ះ រិតជាបាន្
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្ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យម្ ញីរីការម្បេជ្ាចិតេោ៉ា ងរុតមុំរបស់ម្យងី កនុង
ការសម្ម្រចបាន្នូ្វការបុំម្រញបសន្ែរឱ្យរន ម្ៅវញិម្ៅរករវាង 
ចកខុវសិ័យសហគ្រន្៍អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២៥ ន្ិង រម្បៀបវារៈ ឆ្ន ុំ
២០៣០ សម្មប់ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ របស់អងគ-
ការសហម្បជាជាតិ ម្ដ្ីរបរីកាឱ្យបាន្នូ្វសន្េិភារ សន្េិសុខ 
សែិរភារ ន្ិងវបុិលភារ ម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន សម្មប់ម្បជា
ជន្កនុងតុំបន្់ ន្ិងម្លីសកលម្ោក។ 

ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថា កិចចរិភាការបស់ម្យងីនានលៃម្ន្ះ ន្ឹង
បាន្ទទួលនូ្វអនុ្សសន្៍លអៗ  សម្មប់កុំណត់ទិសម្ៅនន្កិចច
សហម្បតិបតេិការ  ន្ិងម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ សដ្លមន្
ម្សប់ ន្ិងកុំរុងម្កីតម្ ងីលមី ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួអាស ន្ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគការសហ
ម្បោោតិ ម្លើកទី ១២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១១ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៧:៣០ ដ្ល់ ១៨:៣០ (រយៈម្រល ៥ នាទី) 
 

ទី១. ពាក់រ័ន្ធន្ឹងកិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-អងគការ
សហម្បជាជាតិ ន្ិងទិសម្ៅអនាគ្ត៖  

− ម្យងីទទួលសគ ល់វឌ្ឍន្ភារដ្៏លអម្បម្សីរកនុងសទន្ការ
សករមភារនន្ការអនុ្វតេម្សចកេីសលែងការណ៍ររួ សេីរី
ភារជានដ្គូ្ម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយរវាងអាស ន្ ន្ិងអងគការ-
សហម្បជាជាតិ ឆ្ន ុំ២០២១-២០២៥ សដ្លកនុងម្នាះ 
៨៦% នន្បនាទ ត់សករមភារ ម្តូវបាន្អនុ្វតេចប់រចួរាល់ ។ 

− ម្យងីក៏បាន្គូ្សបញ្ហជ ក់ អុំរីសរៈសុំខាន្់នន្ការរម្ងឹង
បសន្ែរម្ទៀតនូ្វរជឈភារ ន្ិងឯកភារអាស ន្ ន្ិង
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ម្បកាន្់យកតុំបន្់ន្ិយរ ន្ិងរហុភាគ្ីន្ិយរ ជាម្រល
ការណ៍ ន្ិងម្កបខណា ដ្៏មន្សរៈសុំខាន្់នន្កិចចសហ-
ម្បតិបតេិការ ។ 

ទី២. ពាក់រ័ន្ធន្ឹងកិចចសហម្បតិបតេិការសទនកសន្េិសុខ
ន្ម្ោបាយ៖ 

− ម្យងីអបអរសទរករពុជា ចុំម្ពាះការម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំ
កុំរូលន្តសេីអាស ន្ ម្លីកទី ២ ម្បកបម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ 
កាលរីនលៃទី ១២ សខ តុោ ឆ្ន ុំ ២០២២ ។ 

− ម្យងីសទរចុំម្ពាះកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បង របស់អងគការ
សហម្បជាជាតិ កនុងការសសវងរកគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ ម្ដ្ីរបី
ជួយរម្ងឹងការដាក់រម្ងាយកងរកាសន្េិភារជាន្តសេី 
ម្ៅកាន្់ម្បសកករមរកាសន្េិភារ របស់អងគការសហ
ម្បជាជាតិ ។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ម្យងីសូរសវ គ្រន្៍ការ
ចាប់ម្ទេីរម្ ងីវញិ នូ្វវគ្គបណេុ ះបណាេ លវសិវករមរកា
សន្េិភារ នន្គ្ម្ម្មងភារជានដ្គូ្ម្តីម្កាណ ។ 

− ម្យងីក៏កត់សមគ ល់ទងសដ្រថា ឆ្ន ុំ ២០២២ គ្ឺជាខួប 
៤០ ឆ្ន ុំ នន្អនុ្សញ្ហញ អងគការសហម្បជាជាតិ ឆ្ន ុំ 
១៩៨២ សេីរីចាប់សរុម្ទ (UNCLOS) ។ 

ទី៣. កិចចសហម្បតិបតេិការសទនកម្សដ្ឋកិចច៖ 
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− អាស ន្វាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះគ្ណៈករមការម្សដ្ឋកិចច 
ន្ិងសងគរ ម្បចាុំតុំបន្់អាសីុ ន្ិងបា៉ា សីុហវកិ (ESCAP) 
ចុំម្ពាះកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងឥតឈប់ឈរ កនុងការចូល
ររួជារួយអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ ន្ិងគ្ណៈកមម ធិការ 
ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្នានា ។ 

− ម្យងីសវ គ្រន្៍ការម្លីកករពស់កិចចសហម្បតិបតេិការ 
ម្លីសន្េិសុខម្សបៀង នម្រម្ឈ ីន្ិងកសិករម ។ 

ទី៤. ជុុំវញិកិចចសហម្បតិបតេិការសទនកសងគរ-វបបធរ៌ា៖ 
− ម្យងីកត់សមគ ល់ ម្ដាយការម្រញចិតេ នូ្វវឌ្ឍន្ភារដ្៏
សុំខាន្់ ម្ម្ការសសរសេរភម្ន្ះ ម្ដាយ ៩៥% នន្បនាទ ត់
សករមភារ ម្តូវបាន្បញ្ចប់ ឬកុំរុងអនុ្វតេ ។ 

− អាស ន្ វាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះអងគការសហម្បជាជាតិ 
សម្មប់ការទេល់អាទិភារខពស់ម្លីការកាត់បន្ែយ ន្ិង
ម្គ្ប់ម្គ្ងហាន្ិភ្័យម្ម្រះរហន្េរាយ ជារិម្សស ការ
ម្លីកករពស់តួនាទីរបស់រជឈរណា លសម្របសម្រួល
អាស ន្ សម្មប់ជុំន្ួយរនុ្សសធរ៌ា (AHA Centre) 

តាររយៈ ករមវធិីកសងសរតែភារ ន្ិងការអនុ្វតេនូ្វ
សទន្ទីអន្េរម្បតិបតេិការ ។ 

− ម្យងីទន្ទឹងរង់ចាុំការបម្ងកីតរជឈរណា លអាស ន្ 
សម្មប់ការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ (ACCC) ម្ៅ  
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ម្រុយម្ណ ដារ ៉ាូសឡារ ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការបម្ងកីន្កិចច
សម្របសម្រួល ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការ ម្លីការសម្ប
ម្បួលអាកាសធាតុ កនុងចុំម្ណារម្បម្ទសជាសមជិក
អាស ន្ ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វតុំបន្់អាស ន្ សដ្ល
ធន្់ន្ឹងអាកាសធាតុ ន្ិងបម្ញ្ចញកាបូន្ទាប ។  

ទី៥. ជុុំវញិកិចចសហម្បតិបតេិការអន្េរវស័ិយ៖ 

− ម្យងីកត់សមគ ល់ ម្ដាយការវាយតនរែខពស់ ម្លីគ្ុំន្ិត
ទេួចម្ទេីរម្ទសងៗ សដ្លម្តូវបាន្ម្រៀបចុំម្ ងី ម្ដ្ីរបមី្្ែីយ
តបម្ៅន្ឹងការបុំម្រញឱ្យរន ម្ៅវញិម្ៅរក រវាងចកខុ-    
វស័ិយ សហគ្រន្៍អាស ន្ ឆ្ន ុំ២០២៥ ន្ិងរម្បៀបវារៈ 
ឆ្ន ុំ ២០៣០ សម្មប់ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ
របស់អងគការសហម្បជាជាតិ ។ 

ទី៦. ជុុំវញិបញ្ហា តុំបន្់ ន្ិងអន្េរជាតិ៖ 

− ជារួយន្ឹងភាររិន្ម្បាកដ្ម្បជានន្បញ្ហា ម្បឈរ កនុង
តុំបន្់ ន្ិងសកលនាបចចុបបន្ន ម្យងីម្តូវម្ធវីការជារួយ
រន ោ៉ា ងជិតសនិទធ តាររយៈការចូលររួកនុងន្័យសែ បនា 
ម្ៅកនុងយន្េការសដ្លដ្ឹកនាុំម្ដាយអាស ន្ ម្ដ្ីរបមី្លីក
ករពស់រហុភាគ្ីន្ិយរ ន្ិងបម្ងកីន្ការម្ជឿទុកចិតេ ជុំម្ន្ឿ 
ចិតេ ន្ិងការម្ររររន ម្ៅវញិម្ៅរក ចុំម្ពាះសន្េិភារ 
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សន្េិសុខ ម្សែរភារ ការអភ្ិវឌ្ឍ ម្បកបម្ដាយចីរភារ 
ន្ិងបរោិបន្ន ន្ិងវបុិលភារ កនុងតុំបន្់ ន្ិងសកល ។ 
 

សូរអរគុ្ណ ! 
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ម្សចកេីសលែងការណ៍ោតិ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគការសហ
ម្បោោតិ ម្លើកទី ១២ 

រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១១ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 
ម្វោម្ម៉ា ង ១៧:៣០ ដ្ល់ ១៨:៣០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 

 
− ឯកឧតេរ អាន្់តូនី្ញ៉ាូ  ហគូ សទម្រ ៉ាស (António Guterres) 
អគ្គម្លខាធិការអងគការសហម្បជាជាតិ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
សម្មប់ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ករពុជា ខ្ុ ុំសូរម្លីក

ម្ ងីនូ្វចុំណុចរួយចុំន្ួន្ ជុុំវញិការបម្ងកីន្សរទុះនន្កិចចសហ-
ម្បតិបតេិការអាស ន្-អងគការសហម្បជាជាតិ នាបចចុបបន្ន ន្ិង
ម្ៅអនាគ្ត ។   
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ចុំម្ពាះការសេ រសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិ ម្ម្កាយវបិតេិ
នន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ខ្ុ ុំសូរសងកត់ធៃន្់ អុំរីសរៈសុំខាន្់នន្ការ
បម្ងកីន្ការម្ម្តៀរលកខណៈឱ្យបាន្លអ ម្ៅកនុងតុំបន្់ សម្មប់
ភារបនាទ ន្់សទនកសុខភារសធារណៈ នាអនាគ្ត ន្ិងការ
រម្ងឹងសរតែភាររបស់សហម្រសធុន្រីម្កូ តូច ន្ិងរធយរ 
តាររយៈការម្ធវីបរវិតេករមឌ្ីជីលលន្វានុ្វតេន្៍ ន្ិងការបម្ងកីន្
លទធភារទទួលបាន្ហរិញ្ញវតែុ ។ ជារួយន្ឹងរម្បៀបវារៈ «ន្តសេី 
សន្េិភារ ន្ិងសន្េិសុខ» ម្យងីគ្ួរខិតខុំបម្ងកីន្សលរម្ទៀត នូ្វ
ការចូលររួរបស់អាស ន្ កនុងម្បសកករមរកាសន្េិភារ ម្ម្ការ
្ម្តរបស់អងគការសហម្បជាជាតិ ម្ដាយម្ផ្ទេ តជារិម្សសម្លី
ការចូលររួរបស់ន្តសេី ។ 

ពាក់រ័ន្ធន្ឹងសករមភាររីន្ អាស ន្សូរវាយតនរែខពស់ 
ចុំម្ពាះការរុំម្ទឥតឈប់ឈរ របស់អងគការសហម្បជាជាតិ 
រកម្លី រជឈរណា លតុំបន្់អាស ន្សម្មប់សករមភាររីន្ 
(ARMAC) ដូ្ចសដ្លបាន្្ែុះបញ្ហច ុំងម្ៅកនុងសទន្ការ
សករមភារឆ្ន ុំ ២០២១-២០២៥ ។ អាស ន្ ន្ិងអងគការ 
សហម្បជាជាតិ   គ្ួរសតរិចារណា អុំរីលទធភារនន្ការចូលររួ
របស់រជឈរណា លតុំបន្់អាស ន្ សម្មប់សករមភាររីន្ កនុង
ការកសងសន្េិភារអន្េរជាតិទងសដ្រ ។ 
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កនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា នន្ការសម្បម្បលួអាកាសធាតុ 

កនុងនារជាម្បម្ទសទីរួយកនុងតុំបន្់អាស ន្ ន្ិងជាម្បម្ទស
អភ្ិវឌ្ឍន្៍តិចតួចទីរីរ សដ្លបាន្ម្បេជ្ាចិតេោ៉ា ងរុតមុំចុំម្ពាះ 
«យុទធសន្តសេអភ្ិវឌ្ឍន្៍រយៈម្រលសវង ម្បកបម្ដាយអរាម្កឹត
កាបូន្ ម្តឹរឆ្ន ុំ ២០៥០» ករពុជាបាន្ដាក់ម្ចញនូ្វម្រល-
ន្ម្ោបាយរួយចុំន្ួន្ ម្ដ្ីរបរីម្ន្ែឿន្អន្េរកាលម្ៅរកការ
អភ្ិវឌ្ឍ សដ្លធន្់ន្ឹងអាកាសធាតុ, បម្ញ្ចញ  កាបូន្ទាប ន្ិង
ម្បកបម្ដាយចីរភារ ។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ករពុជាបាន្អុំពាវនាវឱ្យ
មន្កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងររួរន  កនុងការដាក់ម្ចញនូ្វ «កិចចម្ររ
ម្ម្រៀងនបតងអាស ន្» ម្ដ្ីរបឱី្យតុំបន្់របស់ម្យងីអាចផ្ទែ ស់បេូរ
បន្េិចរេងៗ ម្ឆ្ព ះម្ៅរកអនាគ្តនបតង ម្បកបម្ដាយចីរភារ 
ន្ិងការម្ម្បីម្បាស់ធន្ធាន្ ម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារ ភារធន្់ 
ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងសទនកម្សដ្ឋកិចច។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរ
ម្លីកទឹកចិតេឱ្យ   អងគការសហម្បជាជាតិ រិចារណារុំម្ទដ្ល់
គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរម្ន្ះ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថា 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគការ
សហម្បោោតិ ម្លើកទី ១២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១១ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៧:៣០ ដ្ល់ ១៨:៣០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក  
ម្ោកម្សី ! 
ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សសនម្កសលង ម្ដាយកិចច

រិភាកាោ៉ា ងសករមរបស់ម្យងី នានលៃម្ន្ះ បាន្ម្គ្បដ្ណេ ប់
ម្លីបញ្ហា ជាម្ម្ចីន្ ម្ហយីម្យងីក៏បាន្ឈាន្ម្ៅដ្ល់ការឯកភារ
ររួរន ម្លីបញ្ហា រួយចុំន្ួន្ ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរ
គុ្ណោ៉ា ងម្ជាវម្ម្ៅ ជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអងគ-
ការសហម្បជាជាតិ ម្រះម្ៅស ុលតង់ ន្ិង ឯកឧតេរថាន ក់
ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សម្មប់ការសចករ ុំសលកនូ្វរតិម្ោបល់ ម្បកប 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្ដាយម្បាជ្ាឈាែ សនវ ន្ិងចកខុវស័ិយសវងឆ្ៃ យ អុំរីវធិីសន្តសេដ្៏
លអបុំទុត សម្មប់ការម្លីកករពស់ភារជានដ្គូ្អាស ន្-អងគការ
សហម្បជាជាតិ ។ 

ជាក់សសេង ម្យងីបាន្ម្ររម្ម្រៀងរន ថា ភារជានដ្គូ្
ម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយអាស ន្-អងគការសហម្បជាជាតិ មន្សរៈ
សុំខាន្់បុំទុត សម្មប់ការសម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វ ម្រលម្ៅអភ្ិវឌ្ឍ 
ម្បកបម្ដាយចីរភារ ឆ្ន ុំ ២០៣០ ។ ម្យងីម្បកាន្់នូ្វជុំហរ
ោ៉ា ងរុឺងម៉ា ត់ កនុងការម្បេជ្ាចូលររួចុំសណកធានាឱ្យបាន្នូ្វ
សន្េិភារ សន្េិសុខ សែិរភារ ន្ិងវបុិលភារ ម្បកបម្ដាយ        

បរោិបន្ន ទាុំងកនុង ន្ិងម្ម្ៅតុំបន្់ ។ បសន្ែរម្លីម្ន្ះ ម្យងីទាុំង
អស់រន  ក៏ម្បេជ្ាចូលររួកនុងការម្លីកករពស់ការទេល់សិទធិ
អុំណាច សទនកម្សដ្ឋកិចច ដ្ល់ន្តសេី ន្ិងសុខុមលភាររបស់ជន្
ងាយរងម្ម្រះ ការរម្ងឹងសរតែភាររបស់សហម្រសធុន្រីម្កូ 
តូច ន្ិងរធយរ សម្មប់កុំម្ណីន្ ន្ិងការម្ងីបម្ ងីវញិនន្
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចចកនុងតុំបន្់ ន្ិងការម្ធវីកិចចសហម្បតិបតេិការឱ្យ
កាន្់សតសីុជម្ម្ៅម្លី ការអភ្ិវឌ្ឍនបតង ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទបញ្ចប់ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគ
ការសហម្បជាជាតិ ម្លីកទី ១២ នាម្រលម្ន្ះ ន្ិងសូរជូន្ររ 
ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី នូ្វ
សុខភារលអ ន្ិងម្ជាគ្ជ័យ កនុងម្គ្ប់ភារកិចច ។  

សូរអរគុ្ណ! 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

129 

 

 
សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្បូកបី             
ម្លើកទី ២៥ 

 
− ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ ម្បម្ទសបូកបី,  
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
កនុងនារម្បជាជន្ ន្ិងរាជរដាឋ ភ្ិបាលករពុជា ន្ិងកនុង

នារជាម្បធាន្អាស ន្ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ង
កក់ម្ៅេ  ជូន្ចុំម្ពាះ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្ម្បម្ទសបូកបី ម្រះម្ៅស ុល-

តង់ ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្ម្បម្ទសអាស ន្ សដ្លបាន្
អម្ញ្ជ ីញចូលររួកនុង កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្បូកបី ម្លីកទី ២៥ 
នាម្រលម្ន្ះ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្បម្ទសបូកបី គ្ឺជានដ្គូ្ដ្៏សុំខាន្់ ន្ិងរិន្អាចខវះបាន្
របស់អាស ន្ ម្ៅកនុងម្គ្ប់ទិដ្ឋភារទាុំងអស់ ទាុំងកិចចសហ-
ម្បតិបតេិការម្សដ្ឋកិចច សន្េិភារ ន្ិងន្ម្ោបាយ សដ្លបាន្ររួ
ចុំសណកដ្៏សុំខាន្ ់ កនុងការម្លីកករពស់សែិរភារ ន្ិងវបុិលភារ
កនុងតុំបន្។់ ការជួបជុុំនានលៃម្ន្ះ បាន្បញ្ហជ ក់ោ៉ា ងចាស់រីការ
ម្បេជ្ាចិតេឥតងាកម្រ នន្ថាន ក់ដ្ឹកនាុំម្បម្ទសអាស ន្បូកបី កនុង
ការរម្ងឹង ន្ិងការម្ធវីឱ្យកាន្់សតសីុជម្ម្ៅនូ្វកិចចសហម្បតិបតេិ
ការម្លីម្គ្ប់វស័ិយ ជារិម្សស កនុងការររួរន ម្ដាះម្សយបញ្ហា
ម្បឈរដ្៏លុំបាកនានា កនុងម្កបខណា តុំបន្់ ន្ិងសកល។ ជា
ការរិត ម្បវតេិសន្តសេបាន្បងាា ញឱ្យម្ ញីទងសដ្រថា ម្ទាះ
សែិតកនុងកាលៈម្ទសៈណាក៏ម្ដាយ ម្បម្ទសអាស ន្បូកបី 
សតងសតម្បកាន្់ខាជ ប់នូ្វសម រតីរបួររួរន ជាន្ិចច ។ 

រកទល់នលៃម្ន្ះ ភារម្ជាគ្ជ័យ ន្ិងសរិទធទលនន្កិចច
សហម្បតិបតេិការរបស់ម្បម្ទសអាស ន្បូកបី បាន្រករីការខិត 
ខុំម្បឹងសម្បងឥតឈប់ឈរ កិចចសហម្បតិបតេិការជិតសនិទធ ន្ិង
សរគ្គីភារដ្៏រងឹមុំរបស់ម្យងី។ កនុងអុំ ុងម្រលនន្ការរាត 

តាតនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្បម្ទសអាស ន្បូកបីក៏បាន្ររួរន ម្ដ្ីរប ី
ម្បយុទធម្បឆ្ុំងន្ឹងជុំងឺម្ន្ះ ម្ររទាុំងកាត់បន្ែយនូ្វទលប៉ាះពាល់ 

អវជិជមន្ម្លីសុខភារសធារណៈ ន្ិងសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច។ 
បសន្ែរម្លីម្ន្ះ ម្យងីបាន្បម្ងកីតកិចចម្ររម្ម្រៀងភារជានដ្គូ្



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយតុំបន្់ (អាសិប) សដ្លន្ឹងកាែ យម្ៅ
ជាកមែ ុំងចលករដ្៏សុំខាន្់សម្មប់ជុំរុញកុំម្ណីន្ ម្លីកករពស់
ភាររងឹមុំ ន្ិងភារធន្់បសន្ែរម្ទៀត ម្ៅកនុងដ្ុំណាក់កាលនន្
ការសេ រសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិ ។ 

ជារួយរន ម្ន្ះ ជាសកខីភារនន្សរិទធទលដ្៏ធុំម្ធងនន្
កិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្បូកបី ខ្ុ ុំសូរអបអរសទរនូ្វការ
ម្ចញទាយម្សៀវម្ៅ ម្ម្ការចុំណងម្ជីងថា «កិចចសហ
ម្បតិបតេិការអាស ន្បូកបី រីឆ្ន ុំ ១៩៩៧ ដ្ល់ ឆ្ន ុំ ២០២២ 
កនុងឱ្កាសខួបអនុ្សសវរយី ៍ ២៥ ឆ្ន ុំ នន្កិចចសហម្បតិបតេិការ
អាស ន្បូកបី» ។  

ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថា ជារួយន្ឹងរតិម្ោបល់លអៗ រីថាន ក់ដ្ឹក 
នាុំនន្ម្បម្ទសបូកបី ន្ិងអាស ន្ លទធទលនន្កិចចម្បជុុំនាម្រល
ម្ន្ះ ន្ឹងកាែ យជាបម្ងាគ លចរលមីរួយនន្ទុំនាក់ទុំន្ងរបស់ម្យងី។ 

 
សូរអរគុ្ណ! 

 
 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្បូកបី                 
ម្លើកទី ២៥ 

 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្បូកបី!  
 

ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីរកីរាយ ន្ិងម្មទន្ភារ កនុងការ
ម្បាររធខួបម្លីកទី ២៥ នន្កិចចសហម្បតិបតេិការរបស់ម្បម្ទស
អាស ន្បូកបី។ ម្ន្ះ គ្ឺជា ២៥ឆ្ន ុំ នន្កិចចសហម្បតិបតេិការ 
ម្បកបម្ដាយថាររល ភារចាស់ទុុំ ម្ពារម្រញម្ៅម្ដាយទល
ម្បម្ោជន្៍ ន្ិងការជួយម្ម្ជារសម្ជងរន ម្ៅវញិម្ៅរក ។ 

ខណៈសដ្លម្យងីកុំរុងវលិម្ត ប់ម្ៅរកការរស់ម្ៅ 
កនុង គ្ន្ែងនន្ម្បម្កតីភារលមី បនាទ ប់រីវបិតេិជុំងឺកូវដី្-១៩ ខ្ុ ុំសូរ
យកឱ្កាសម្ន្ះ សសរេងនូ្វអុំណរគុ្ណដ្ល់ម្បម្ទសបូកបី សដ្ល 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បាន្ទេល់នូ្វវា៉ាក់សុំង សមភ រៈបរកិាខ រ ន្ិងឧបករណ៍សុខាភ្ិបាល 
ជូន្ករពុជា ន្ិងអាស ន្ កដូ៏្ចជាការរុំម្ទគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអាស ន្ 
ររួមន្ តាររយៈការចូលវភិាគ្ទាន្ហរិញ្ញវតែុ កនុង រូលន្ិធិ
ម្្ែីយតបន្ឹងជុំងឺកូវដី្-១៩ របស់អាស ន្ ន្ិងការបន្េរុំម្ទ 

ចុំម្ពាះ សេុកបម្រងុបរកិាខ រម្រទយតុំបន្់អាស ន្សម្មប់ភារ
បនាទ ន្់សទនកសុខភារសធារណៈ (RRMS)។ 

ជារួយរន ម្ន្ះ ករពុជាសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យម្បម្ទស      

អាស ន្បូកបី បន្េរម្ងឹងកិចចសហម្បតិបតេិការ កនុងការកាត់
បន្ែយទលប៉ាះពាល់ម្សដ្ឋកិចចតុំបន្់ សដ្លបណាេ លរករីការ
រាតតាតនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ដ្ីរបរីុំម្ទដ្ល់ការម្ងីបម្ ងីវញិនន្
ម្សដ្ឋកិចច ការតភាជ ប់ម្ចវាក់ទគត់ទគង់ ន្ិងការរម្ងីកសុំណាញ់
សុវតែិភារ សម្មប់ម្បជាជន្។ កនុងន្័យម្ន្ះ ករពុជាសូរវាយ
តនរែខពស់នូ្វការដាក់ម្ចញនូ្វ «ករមវធិីការងារ សេីរីកិចចសហ-

ម្បតិបតេិការម្សដ្ឋកិចចអាស ន្បូកបី (២០២៣-២០២៤)» ។ 
ទន្ទឹរម្ន្ះ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ោ៉ា ងរុតមុំថា «សទន្ការការងារនន្កិចច
សហម្បតិបតេិការអាស ន្បូកបី ឆ្ន ុំ ២០២៣-២០២៧» ន្ឹង
ចូលររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់កនុងការបន្េការរម្ងឹង ន្ិងរម្ងីក
ភារជានដ្គូ្ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងី ម្ៅម្ម្ការ
សសរសេរភទាុំងបី តាររយៈការម្ដ្ីរតួនាទីជាឯកសររគ្គុម្ទសក៍ 
សម្មប់ចងអុលបងាា ញម្លីវស័ិយ ន្ិងសករមភារនន្កិចចសហ-



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្បតិបតេិការ សុំម្ៅសម្ម្រចបាន្នូ្វម្រលម្ៅនន្ការបម្ងកីត
សហគ្រន្៍អាសីុបូពា៌ា  ន្ិងចកខុវស័ិយសហគ្រន្៍អាស ន្ឆ្ន ុំ 
២០២៥។ 

ទន្ទឹរម្ន្ះ ការធានាឱ្យមន្នូ្វរ ុំហូពាណិជជករម ន្ិងការ
ទារភាជ ប់សខសម្ចវាក់ទគត់ទគង់តុំបន្់ រិតជាមន្សរៈសុំខាន្់ 
ម្ដ្ីរបអីនុ្ញ្ហញ តឱ្យភាគ្ីពាក់រ័ន្ធ ទាញយកម្បម្ោជន្៍ឱ្យបាន្
ម្រញម្លញ រីកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរនីានា ជា
រិម្សស រីភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយកនុងតុំបន្់ 
(អាសិប)។ កនុងន្័យម្ន្ះ បនាទ ប់រីចូលជាធរមន្ចាប់តាុំងរី
ម្ដ្ីរឆ្ន ុំ ២០២២ ការបម្ងកីតម្លខាធិការដាឋ ន្ នន្កិចចម្ររ
ម្ម្រៀងអាសិប សដ្លមន្ភារអរាម្កឹតយ ន្ិងឯករាជយ រិតជា
មន្តួនាទីោ៉ា ងសុំខាន្់កនុងការសម្របសម្រួល ន្ិងការម្លីក
ករពស់កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងអនុ្វតេកិចចការពាក់រ័ន្ធនានា នន្កិចច
ម្ររម្ម្រៀងម្ន្ះ។ ករពុជាបាន្ម្ម្តៀរខែួន្រចួជាម្ម្សច កនុងការម្ធវី
ជាមច ស់ទទះនន្ម្លខាធិការដាឋ ន្កិចចម្ររម្ម្រៀងម្ន្ះ ។ 

ករពុជាក៏សូរម្សនីឱ្យបន្េម្លីកករពស់កិចចសហម្បតិបតេិ
ការអាស ន្បូកបី កនុងការធានាសន្េិសុខម្សបៀង ន្ិង
ទលិតទលកសិករម ម្បកបម្ដាយចីរភារ តាររយៈការបន្េ
ម្លីកករពស់យន្េការ សដ្លមន្ម្សប់ ដូ្ចជា ការម្ម្តៀរបម្រងុ
អងករសម្ន្តងាគ ះបនាទ ន្់អាស ន្បូកបី (APTERR) ន្ងិ ម្បរ័ន្ធ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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រ័ត៌ាមន្សន្េិ-សុខម្សបៀងតុំបន្់អាស ន្ (AFSIS) ម្ដ្ីរបី
ម្ចៀសវាងកងវះម្សបៀង សដ្លអាចម្កីតម្ ងីនាម្រលខាងរុខ     
ក៏ដូ្ចជាម្ដ្ីរបមី្លីកសទួយភារធន្់ ន្ិងរកាចីរភារ នន្ម្ចវាក់
ទគត់ទគង់ម្សបៀងកនុងតុំបន្់។ 

បញ្ហា សម្បម្បួលអាកាសធាតុ ន្ិងការសម្ម្រចបាន្នូ្វ
ម្រលម្ៅអភ្ិវឌ្ឍន្៍ម្បកបម្ដាយចីរភារឆ្ន ុំ ២០៣០ ក៏ជា
ការងារអាទិភាររួយ កនុងការម្លីកតម្រកីងកិតានុ្ភារ ន្ិងការ
អភ្ិវឌ្ឍរយៈម្រលសវងរបស់ម្យងីទងសដ្រ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរ
ម្សនីម្បម្ទសបូកបី ន្ិង អាស ន្រុំម្ទម្លី «គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ សេីរី
ការបម្ងកីតកិចចម្ររម្ម្រៀងនបតងអាស ន្» (ASEAN Green 

Deal) សដ្លន្ឹងររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់  កនុងការជួយតម្រង់
ទិសអាស ន្ម្ឆ្ព ះម្ៅរកអនាគ្តនបតង ម្បកបម្ដាយចីរភារ 
ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងខពស់ កនុងទិដ្ឋភារម្សដ្ឋកិចច ។ 

សូរអរគុ្ណ ! 
 

 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្បូកបី                  
ម្លើកទី ២៥ 

 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្បូកបី ! 
 

កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្បូកបី ម្លីកទី ២៥ បាន្ឈាន្
រកដ្ល់ទីបញ្ចប់។ កនុងនារជាម្បធាន្កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្
បូកបី ករពុជាសូរសលែងអុំណរគុ្ណម្ដាយម្សម ះ ដ្ល់ថាន ក់
ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្បូកបី សដ្លបាន្ររួរន រិភាកា 

ោ៉ា ងទុសទុល ម្បកបម្ដាយអតែន្័យ ជារួយន្ឹងទសសន្-        
វស័ិយសវងឆ្ៃ យ។ 

ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្មទន្ភារ ចុំម្ពាះលទធទលនន្កិចចម្បជុុំ
របស់ម្យងី ជារិម្សស ការឯកភាររន  ម្ដ្ីរបរីម្ងឹងកិចចសហ-



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្បតិបតេិការអាស ន្បូកបី ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ ឱ្យកាន្់សតមន្
ជវភារ ន្ិងសករមខាែ ុំងកាែ សលរម្ទៀត។ ជាក់សសេង ម្យងីបាន្
កត់សមគ ល់រីសរៈសុំខាន្់ នន្សទន្ការការងារនន្កិចចសហ
ម្បតិបតេិការ អាស ន្បូកបី ២០២៣-២០២៧ ។ 

ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត កិចចម្បជុុំម្ន្ះ ក៏បាន្្ែុះបញ្ហច ុំងរីការ
ម្បេជ្ាចិតេរបស់ម្យងី កនុងការម្ធវីការររួរន ជាម្បចាុំ ម្ដ្ីរបជីុំរុញ
កិចចសហម្បតិបតេិការ ន្ិងតួនាទីរបស់អាស ន្បូកបី សុំម្ៅ
ម្លីកករពស់សន្េិភារ ន្ិងវបុិលភារកនុងតុំបន្់។ កនុងសម រតីម្ន្ះ 
ម្យងីទាុំងអស់រន ម្តូវសតបម្ងកីន្ការខិតខុំម្បឹងសម្បងម្ទវដ្ង ម្ដ្ីរប ី
ជុំរុញការសេ រម្ ងីវញិកនុងតុំបន្់ ម្បកបម្ដាយភាររងឹមុំ ន្ិង
មន្ភារធន្់ជាងរុន្ ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររ ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្
បូកបី ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី នូ្វសុខភារលអ 
ន្ិងម្ជាគ្ជ័យកនុងម្គ្ប់ភារកិចច ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទបញ្ចប់ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្បូក
បីម្លីកទី ២៥ កនុងម្រលម្ន្ះ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ឥណាា  ម្លើកទី 
១៩ ម្ដ្ើរបរី ុំលកឹខួបម្លើកទី ៣០ 

នន្ទុំនាក់ទុំន្ងោនដ្គ្ូសន្ទនា 
រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃម្ៅរ ៍ទី១២ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២, ម្វោម្ម៉ា ង 

០៩:៥០ ដ្ល់ ១០:៥០ 
(រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

- ឯកឧតេរ ចាកឌី្ប ដាន្់ខា (Jagdeep Dhankhar) 

អនុ្ម្បធានាធិបតីនន្សធារណរដ្ឋឥណាា  
- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរម្្ែៀតយកឱ្កាសម្ន្ះ កនុងនារ
រាជរដាឋ ភ្ិបាល ន្ិងម្បជាជន្ករពុជា ចូលររួរ ុំសលកទុកខោ៉ា ង
ម្ម្កៀរម្កុំ ន្ិងសមន្ចិតេឈឆឺ្អ លដ្៏ម្ជាលម្ម្ៅ ជូន្ចុំម្ពាះ
ម្បជាជន្នន្សធារណរដ្ឋឥណាា  ចុំម្ពាះការបាត់បង់ជីវតិកនុង
ម្ហតុការណ៍ម្សកនាដ្ករមបាក់សព ន្ ន្ិងសូរជូន្ររអនក
សដ្លរងរបួស សូរឆ្ប់បាន្ជាជាសះម្សបយី ។ 

សម្មប់កិចចម្បជុុំ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ង
កក់ម្ៅេ បុំទុតជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរ ចាកឌ្ីប ដាន្់ខា អនុ្-
ម្បធានាធិបតីនន្សធារណរដ្ឋឥណាា  ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯក-

ឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិង ឯកឧតេរ អគ្គម្លខាធិការ      
អាស ន្ សម្មប់ការចូលររួ កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-
ឥណាា  ម្លីកទី១៩ ម្ដ្ីរបរី ុំលឹកខួបម្លីកទី ៣០ នន្ទុំនាក់
ទុំន្ងជានដ្គូ្សន្ទនា នាម្រលម្ន្ះ។ 

ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីរកីរាយ ម្ដាយម្រីលម្ ញីថា 
ម្ទាះបីជុំងឺកូវដី្-១៩ បាន្បន្ទុចបនាអ ក់ការជួបម្បាម្ស័យទាក់ 
ទងផ្ទទ ល់រវាងតុំបន្់ទាុំងរីរ ក៏កិចចសហម្បតិបតេិការនានាម្ៅ
សតបន្េដ្ុំម្ណីការម្ៅរុខជាន្ិចច។ កិចចម្បជុុំកុំរូលនានលៃម្ន្ះ 
ន្ឹងកាែ យជាបម្ងាគ លចរដ្៏សុំខាន្់រួយ នន្ទុំនាក់ទុំន្ងសទនក
ន្ម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងសងគរ-វបបធរ៌ារបស់អាស ន្-
ឥណាា  ម្ដាយម្យងីម្បាររធខួប ៣០ឆ្ន ុំ នន្ទុំនាក់ទុំន្ងនដ្គូ្
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សន្ទនា ជារួយន្ឹងការម្រៀបចុំសករមភារជាម្ម្ចីន្ ម្ដ្ីរបយីក
ឆ្ន ុំ ២០២២ ជា «ឆ្ន ុំរិតេភារអាស ន្-ឥណាា » ។ 

ជាការរិត កនុងរយៈម្រល ៣ ទសវតសរក៍ន្ែងរក 

ម្ទាះបីជាជួបម្បទះនូ្វបញ្ហា ម្បឈរនានា អាស ន្ ន្ិងឥណាា  
មន្ការរកីចម្ម្រីន្ឥតឈប់ឈរ ន្ិងបាន្កាែ យម្ៅជាប៉ាូល
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ដ្៏សុំខាន្់រីរ ម្ៅម្លីរិភ្រម្ោក។ ជារួយ
ន្ឹងលទធទលនន្ការអភ្ិវឌ្ឍម្ន្ះ កិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-
ឥណាា  ក៏កាន្់សតរកីចម្ម្រីន្ ន្ិងមន្រូលដាឋ ន្កាន្់សតទូលុំ-
ទូោយជាលុំដាប់ ម្ដាយសរការម្បេជ្ាចិតេររួដ្៏ម្មះរុត កនុង
ការរម្ងឹងភារជានដ្គូ្ ម្ដ្ីរបឱី្យអាស ន្-ឥណាា  មន្ទុំនាក់
ទុំន្ងកាន្់សតសអិតររួត ន្ិងមន្លទធភារកាន្់សតខពស់ កនុងការ
ធានា ន្ិងនាុំរកនូ្វសន្េិភារ ន្ិងវបុិលភារររួ ជូន្ដ្ល់ម្បជា
ជន្របស់ម្យងី ទាុំងបចចុបបន្ន ន្ិងម្ៅអនាគ្ត ។ ជាក់សសេង ខ្ុ ុំ
រិតជាម្រញចិតេចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារគ្ួរឱ្យកត់សមគ ល់ នន្ការ  
អនុ្វតេ សទន្ការសករមភារ ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេភារជានដ្គូ្អាស ន្-
ឥណាា  សម្មប់សន្េិភារ វឌ្ឍន្ភារ ន្ិងវបុិលភារររួ ឆ្ន ុំ
២០២១-២០២៥ ។ 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក   
ម្ោកម្សី!  
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ករពុជាសវ គ្រន្៍ការជុំរុញកិចចសហម្បតិបតេិការម្ទវភាគ្ី
អាស ន្ ន្ិងឥណាា  តាររយៈគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរជាម្ម្ចីន្របស់
ឥណាា  សទអកម្លីម្រលន្ម្ោបាយម្ឆ្ព ះម្ៅទិសខាងម្កីត (Act 

East Policy)។ ករពុជាម្លីកទឹកចិតេឥណាា  ឱ្យបន្េរុំម្ទ ន្ិង
បម្ងកីតគ្ម្ម្មងសហម្បតិបតេិការជាក់សសេងជារួយអាស ន្ម្លី 
វស័ិយកិចចសហម្បតិបតេិការ សុំខាន្់ៗទាុំងបួន្ សដ្លមន្សចង
កនុងទសសន្វស័ិយអាស ន្សេីរីឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិ (AOIP) ។ 
ជារួយរន ម្ន្ះ ខ្ុ ុំមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរម្លីទសសន្វស័ិយម្ៅនលៃ
អនាគ្ត ពាក់រ័ន្ធន្ឹងការសម្បកាែ យទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-ឥណាា  
ឱ្យឈាន្ម្ៅកម្រិតខពស់រួយម្ទៀត ម្ពាលគ្ឺ ភារជានដ្គូ្យុទធ
សន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ។ ការដ្ុំម្ ងីកម្រិតភារជានដ្គូ្ម្ន្ះ 
ន្ឹងម្ធវីឱ្យចុំណងរិតេភារអាស ន្-ឥណាា  កាន្់សតមន្អតែន្័យ 
ន្ិងទេល់ម្បម្ោជន្៍កាន្់សតខាែ ុំងដ្ល់តុំបន្់ទាុំងរីររបស់ម្យងី។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសងឃរឹថា ការរិភាកានានលៃម្ន្ះ ន្ឹង 
ម្ផ្ទេ តម្លីការកុំណត់ទិសម្ៅលមី សម្មប់ភារជានដ្គូ្ ម្ដ្ីរបី
បម្ម្រីដ្ល់ទលម្បម្ោជន្៍ររួរបស់ម្បជាជន្ម្យងី សម្មប់      
រយៈម្រលដ្៏យូរអសងវងម្ៅរុខ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ឥណាា            
ម្លើកទី១៩ ម្ដ្ើរបរី ុំលកឹខួបម្លើកទី ៣០ 

នន្ទុំនាក់ទុំន្ងោនដ្គ្ូសន្ទនា 

រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃម្ៅរ ៍ទី១២ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២, ម្វោម្ម៉ា ង 
០៩:៥០ ដ្ល់ ១០:៥០ 
(រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

- ឯកឧតេរ ចាកឌី្ប ដាន្់ខា (Jagdeep Dhankhar) 
អនុ្ម្បធានាធិបតីនន្សធារណរដ្ឋឥណាា  

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
បនាទ ប់រីម្សចកេីសលែងការណ៍ររួរបស់អាស ន្ ន្ិងបទ

អន្េរាគ្រន្៍ម្ទសងៗម្ទៀត ខ្ុ ុំកសូ៏រសចករ ុំសលកនូ្វទសសន្ៈផ្ទទ ល់
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ខែួន្រួយចុំន្ួន្ អុំរីការជុំរុញកិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-
ឥណាា  ដូ្ចខាងម្ម្ការ៖ 

ទី១. ករពុជាសូររុំម្ទ ចុំម្ពាះរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ង          

អាស ន្-ឥណាា  ម្ៅជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ។ ខ្ុ ុំ
ម្ជឿជាក់ោ៉ា ងរុតមុំថា ការដ្ុំម្ ងីកម្រិតម្ន្ះ ន្ឹងនាុំរកនូ្វ
អនាគ្តកាន្់សតលអម្បម្សីរសម្មប់ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-ឥណាា ។ 

ទី២. ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្មទន្ភារ ចុំម្ពាះការម្ងីបម្ ងី
វញិនូ្វទុំនាក់ទុំន្ងម្សដ្ឋកិចចអាស ន្-ឥណាា  សដ្លរងទលប៉ាះ-
ពាល់រីជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ដាយកនុងម្នាះ ពាណិជជករមអាស ន្-

ឥណាា  កនុងឆ្ន ុំ២០២១ មន្ទុំហុំ ៩១,៥ ពាន្់ោន្ដុ្ោែ រ-
អាម្រ៉ារកិ ម្ដាយម្កីន្ម្ ងី ៣៩,២ ភាគ្រយ ម្ធៀបន្ឹងឆ្ន ុំ 
២០២០ ។ ជារួយរន ម្ន្ះ ករពុជាសូរកត់សមគ ល់ម្លីវឌ្ឍន្-

ភារ នន្ការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-
ឥណាា  (AIFTA) ន្ិងសូរអបអរសទរចុំម្ពាះកិចចខិតខុំម្បឹង
សម្បងររួរន រវាងអាស ន្ ន្ិងឥណាា  ររួមន្ ការចាប់ម្ទេីរ
ដ្ុំម្ណីរការចរចាម្លីការរិន្ិតយម្ ងីវញិ នន្កិចចម្ររម្ម្រៀង
ពាណិជជករមទុំន្ិញអាស ន្-ឥណាា (AITIGA) ការទទួល
សគ ល់ ម្ៅវញិម្ៅរក នន្វា៉ាក់សុំងកូវដី្-១៩ ទលិតករមវា៉ា ក់-
សុំង ការឃ្ែ ុំម្រីលសុខភារសធារណៈ ន្ិងបម្ចចកវទិាម្វជជ-
សន្តសេ។  ករពុជាម្រីលម្ ញីថា សរិទធទលការងារទាុំងម្ន្ះ 
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ន្ឹងររួចុំសណកម្លីកករពស់ការតភាជ ប់សខសម្ចវាក់ទគត់ទគង់ ការ
រការ ុំហូរទុំន្ិញ ន្ិងម្សវាករមចាុំបាច់ ការម្្ែីយតបម្ៅន្ឹង
វបិតេិសុខភារនាម្រលអនាគ្ត ក៏ដូ្ចជា ការរម្ន្ែឿន្ដ្ុំម្ណីរ
ការនន្ការសេ រម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិទងសដ្រ។  

ទី៣. ពាក់រ័ន្ធន្ឹងការតភាជ ប់ (Connectivity) ម្យងី
បាន្ដ្ឹងចាស់អុំរីសរៈសុំខាន្់ នន្ការទារភាជ ប់រវាងសទន្ការ
ម្រសេីរីការតភាជ ប់អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២៥ (Master Plan on 

ASEAN Connectivity) ន្ិង ម្រលន្ម្ោបាយម្ឆ្ព ះម្ៅទិស
ខាងម្កីត (Act East Policy) របស់ឥណាា  ម្ដ្ីរបបីម្ងកីន្សកាេ
នុ្រលម្សដ្ឋកិចចរវាងតុំបន្់ទាុំងរីរ។ ជាក់សសេង ម្យងីបាន្
ទន្ទឹងរង់ចាុំ នូ្វការបញ្ចប់ការសងសង់ទែូវម្លបឿន្ម្លឿន្ម្តីភា
គ្ី ឥណាា -រីោ៉ា ន្់ម៉ា -នល ន្ិងការរម្ងីកការតភាជ ប់ម្ៅកាន្់
ម្បម្ទសឡាវ ករពុជា ន្ិងម្វៀតណារ ។ ខ្ុ ុំសងឃរឹោ៉ា ងរុតមុំ
ថា គ្ម្ម្មងម្ន្ះ ន្ឹងអាចសម្ម្រចបាន្ កនុងម្រលឆ្ប់ៗ ម្ដ្ីរបី
ជាកមែ ុំងចលករលមី សម្មប់ការរម្ងីកសករមភារម្សដ្ឋកិចច 
ន្ិងការផ្ទែ ស់បេូររវាងម្បជាជន្នន្តុំបន្់ទាុំងរីររបស់ម្យងី។ 

ទី៤. ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះជុំន្ួយអភ្ិវឌ្ឍន្៍
របស់ឥណាា  កនុងការបន្េកាត់បន្ែយគ្មែ តអភ្ិវឌ្ឍម្ៅកនុងតុំបន្់
អាស ន្ តាររយៈសទន្ការការងារដ្ុំណាក់កាលទី ៤ នន្គ្ុំន្ិត
ទេួចម្ទេីរសមហរណករមអាស ន្ (IAI Work Plan IV) ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ឥណាា មន្លទធភារខពស់ កនុងការទេល់ជុំន្ួយ ន្ិងរុំម្ទអាស ន្ 
ជារិម្សសជុុំវញិការអភ្ិវឌ្ឍឌ្ីជីលល សន្េិសុខសយប័រ ន្ិង
កិចចសហម្បតិបតេិការម្លីបម្ចចកវទិាហរិញ្ញវតែុ។ 

ទី៥. ពាក់រ័ន្ធបញ្ហា បរសិែ ន្ ករពុជាបាន្ម្សីនម្ ងីនូ្វ
គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរសេីរី «កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតងអាស ន្» ម្ដ្ីរបឱី្យ
តុំបន្់របស់ម្យងី អាចសម្បខែួន្ម្ៅជាតុំបន្់នបតង នាអនាគ្ត 
ន្ិងជាតុំបន្់រួយ សដ្លមន្កមែ ុំងជុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍម្ចញរីការ
ម្ម្បីម្បាស់ធន្ធាន្ម្បកបម្ដាយចីរភារ ម្បសិទធភារ ភារធន្់ 
ន្ិងភារម្បកួតម្បសជងម្សដ្ឋកិចច ។ ខ្ុ ុំសងឃរឹថា ឥណាា ន្ឹងទេល់ 
ការរុំម្ទដ្ល់គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរម្ន្ះ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាបិទ 
របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ឥណាា  ម្លើកទី 
១៩ ម្ដ្ើរប ីរ ុំលកឹខួបម្លើកទី ៣០ 

នន្ទុំនាក់ទុំន្ងោនដ្គ្ូសន្ទនា 

រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃទី១២ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២, ម្វោម្ម៉ា ង       
០៩:៥០ ដ្ល់ ១០:៥០ 
(រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី ! 
ជាបឋរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ

ជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរអនុ្ម្បធានាធិបតី ចាកឌ្ីប ដាន្់ខា សដ្ល
បាន្បញ្ហជ ក់សរជាលមីនូ្វការម្បេជ្ាចិតេរបស់ឥណាា  កនុងការបន្េ
រុំម្ទដ្ល់រជឈភារអាស ន្។ អាស ន្ ម្ម្តៀរខែួន្ជាម្ម្សច 
កនុងការរម្ងឹងកិចចសហម្បតិបតេិការជារួយឥណាា  ម្ដ្ីរបទីាញ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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យកឱ្យបាន្ជាអតិបរមនូ្វសកាេ នុ្រលសដ្លមន្ម្សប់ ន្ិង
កាោនុ្វតេភារលមី  ៗសដ្លន្ឹងម្កីតម្ចញរីភារជានដ្គូ្របស់ម្យងី។ 

ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សស ចុំម្ពាះការរម្ងីក
ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-ឥណាា  ម្ៅជា នដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុ
ម្ម្ជាយ ។ ម្ន្ះ គ្ឺជាបម្ងាគ លចរជាម្បវតេិសន្តសេលមីរួយម្ទៀត នន្
ទុំនាក់ទុំន្ងរបស់ម្យងី ។ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថា  ថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ រិតជាមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរ កនុងការរម្ងីក
ទុំនាក់ទុំន្ងម្ន្ះ សដ្លន្ឹងនាុំរកនូ្វអតែម្បម្ោជន្៍កាន្់សត
ម្ម្ចីន្ ជូន្ដ្ល់ម្បជាជន្នន្តុំបន្់ទាុំងរីរ។ 

ខ្ុ ុំក៏សូរសសរេងនូ្វម្សចកេីរកីរាយទងសដ្រ ចុំម្ពាះទសសន្ៈ 
ន្ិងចកខុវស័ិយសវងឆ្ៃ យ របស់ឯកឧតេរ អនុ្ម្បធានាធិបតី ន្ិង
ថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ កនុងការរម្ងីកភារជានដ្
គូ្អាស ន្-ឥណាា  ក៏ដូ្ចជាការកសងអនាគ្តររួរន ដ្៏ភ្ែឺសវ ង។ 

ជារួយរន ម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វអុំណរគុ្ណោ៉ា ង
ម្ជាលម្ម្ៅជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរអនុ្ម្បធានាធិបតី ន្ិងរដាឋ ភ្ិបាល 

ឥណាា  សម្មប់ការរុំម្ទ កនុងការម្ធវីជាម្បធាន្អាស ន្របស់
ករពុជា ម្ៅឆ្ន ុំ ២០២២ ម្ន្ះ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទបញ្ចប់ កិចចម្បជុុំកុំរូល
អាស ន្-ឥណាា  ម្លីកទី១៩ ម្ដ្ីរបរី ុំលឹកខួបម្លីកទី ៣០ នន្
ទុំនាក់ទុំន្ងជានដ្គូ្សន្ទនា ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ ៕  

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អូន្រសេ ល ី              
ម្លើកទី ២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 
 

− ឯកឧតេរ ម្អន្លូនី្ អាល់បានី្ស (Anthony 
Albanese) នាយករដ្ឋរន្តន្េីអូន្តសេ លី  

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី!  
ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ង  

កក់ម្ៅេ  ជូន្ឯកឧតេរ ម្អន្លូន្ី អាល់បាន្ីស នាយករដ្ឋរន្តន្េ ី    
អូន្តសេ លី សដ្លបាន្អម្ញ្ជ ីញរកចូលររួកិចចម្បជុុំជារួយ
ម្គ្ួសរអាស ន្ ជាម្លីកទីរួយ កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-   
អូន្តសេ លី ម្លីកទី ២ នាម្រលម្ន្ះ ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរន្សសនម្កសលង ចុំម្ពាះការ
សម្ម្រចបាន្នូ្វបម្ងាគ លចរជាម្បវតេិសន្តសេលមីៗ សម្មប់ទុំនាក់
ទុំន្ងកិចចសន្ទនាដ្៏យូរអសងវង សដ្លមន្ដូ្ចជា ការម្រៀបចុំនូ្វ 
កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អូន្តសេ លីម្បចាុំឆ្ន ុំ ន្ិងការបម្ងកីត 
ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយអាស ន្-អូន្តសេ លី។ 
ទន្ទឹរម្ន្ះ ខ្ុ ុំក៏សូរវាយតនរែខពស់ សដ្លអូន្តសេ លីសតងសតបងាា ញ
នូ្វការរុំម្ទឥតងាកម្រ រកម្លី រជឈភារអាស ន្ តាររយៈការ
ចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងយន្េការនានា សដ្លដ្ឹកនាុំម្ដាយ      
អាស ន្ ។  

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក   
ម្ោកម្សី! 
ម្ម្ការម្កបខណា នន្ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុ

ម្ម្ជាយអាស ន្-អូន្តសេ លី ខ្ុ ុំសូរម្កាតសរម្សីរចុំម្ពាះម្លបឿន្ 
ន្ិងទុំហុំនន្សរិទធទល សដ្លម្យងីសម្ម្រចបាន្ររួរន កនុងរយៈ
ម្រលដ្៏ខែ ី តាររយៈគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរោ៉ា ងម្ម្ចីន្ ជារិម្សស 
គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរសេីរីអូន្តសេ លី ម្ដ្ីរបអីនាគ្តអាស ន្(Australia             
for ASEAN Futures Initiative) សដ្លន្ឹងទេល់ការរុំម្ទ
អន្េរវស័ិយដ្ល់ការអនុ្វតេ ទសសន្វសិ័យអាស ន្សេីរីឥណាូ -
បា៉ា សីុហវកិ (AOIP) ន្ិងតម្រូវការជាក់សសេងរបស់បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្។ ម្លីសរីម្ន្ះ ខ្ុ ុំក៏សូរសវ គ្រន្៍ចុំម្ពាះការ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្បេជ្ាចិតេរបស់អូន្តសេ លី កនុងការរុំម្ទដ្ល់ការម្ធវីសមហរណ-

ករមកនុងតុំបន្់ ការជុំរុញការអនុ្វតេ កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករម
ម្សរអីាស ន្-អូន្តសេ លី-នូ្សវលម្ហសទបង់ ន្ិងការកាត់បន្ែយ     
គ្មែ តការអភ្ិវឌ្ឍ តាររយៈការដាក់ម្ចញនូ្វ ករមវធិីអូន្តសេ លី
សម្មប់អាស ន្ សេីរីម្សដ្ឋកិចច និ្ងការតភាជ ប់ (Australia 
for ASEAN – Economic and Connectivity) ន្ិងករមវធិី
រុំម្ទការអនុ្វតេ កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-
អូន្តសេ លី-នូ្សវលម្ហសទបង់ (AANZFTA Implementation 
Support Programme) ។ 

សរិទធទលដ្៏ម្តចះម្តចង់ទាុំងម្ន្ះ ្ែុះបញ្ហច ុំងរីការ    
ម្បេជ្ាចិតេ ន្ិងកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងររួ កនុងការរម្ងឹងទុំនាក់
ទុំន្ងកិចចសន្ទនា ឱ្យកាន្់សតសីុជម្ម្ៅ ។ ខ្ុ ុំមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរថា 
ភារជានដ្គូ្ ន្ិងកិចច- សហម្បតិបតេិការដ្៏រងឹមុំរវាងអាស ន្-
អូន្តសេ លី ន្ឹងបន្េទេល់ទលម្បម្ោជន្៍ជាម្ម្ចីន្ម្ទៀត ជូន្ដ្ល់
ម្បជាជន្របស់ម្យងី ម្ដ្ីរបមី្លីកករពស់ការអភ្ិវឌ្ឍកនុងតុំបន្់ 
ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងវបុិលភារ ។  

សូរអរគុ្ណ! 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 
នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អូន្រសេ ល ី                
ម្លើកទី ២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១១:១០ ដ្ល់ ១២:១០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ឯកឧតេរ ម្អន្លូនី្ អាល់បានី្ស (Anthony 
Albanese) នាយករដ្ឋរន្តន្េីអូន្តសេ លី 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
បសន្ែរម្លីម្សចកេីសលែងការណ៍ររួរបស់អាស ន្ ម្ដាយ

ឯកឧតេរបណាិ ត ទន្ខាុំ វផី្ទវា៉ា ន្់ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្សធារណ-
រដ្ឋម្បជាធិបម្តយយម្បជាមន្ិតឡាវ ន្ិងបទអន្េរាគ្រន្៍របស់
ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ខ្ុ ុំសូរចូលរួរសចករ ុំសលកនូ្វទសសនាទាន្ 
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ន្ិងការវាយតនរែអុំរីវឌ្ឍន្ភារនន្កិចចសហម្បតិបតេិកា ររវាង
អាស ន្ ន្ិងអូន្តសេ លី ដូ្ចតម្ៅ៖ 

ម្យងីសូរអរគុ្ណ ន្ិងវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះការរុំម្ទ
ោ៉ា ងសករមរបស់អូន្តសេ លីតាររយៈការទេល់ជុំន្ួយសបបុរស-

ធរ៌ាសទនកហិរញ្ញវតែុ  ន្ិងសមភ របរកិាខ រម្រទយ, ជារិម្សស វា៉ាក់-
សុំង សដ្លបាន្ចូលររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងការយក
ឈនះម្លីសររភូ្រិម្បយុទធន្ឹងជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ហយីសលរទាុំង
បាន្ទេល់នូ្វទឹកម្បាក់ចុំន្ួន្ ២១ ោន្ដុ្ោែ រអូន្តសេ លី ដ្ល់ 
រជឈរណា លអាស ន្ សម្មប់ភារបនាទ ន្់សទនកសុខភារសធារ-
ណៈ ន្ិងជុំងឺសដ្លកុំរុងម្កីតមន្ (ACPHEED) ម្ដ្ីរបរីម្ងឹង
នូ្វភារធន្់ ន្ិងសរតែភារនន្ម្បរ័ន្ធ សុខាភ្ិបាលម្ៅអាស ន្
ទាុំងរូល។  

ករពុជាក៏សូរវាយតនរែខពស់ទងសដ្រ ចុំម្ពាះការរុំម្ទ
របស់អូន្តសេ លី ម្ៅម្លីម្រលម្ៅ ន្ិងម្រលការណ៍ នន្ទសសន្
វសិ័យអាស ន្សេីរីឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិ (AOIP) ។ ករពុជាបាន្
ម្ម្តៀរខែួន្រចួជាម្ម្សចកនុងការបុំម្រញតួនាទី ន្ិងកាតរវកិចច
របស់ខែួន្ កនុងការអនុ្វតេ ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុ-
ម្ម្ជាយ សដ្លម្តវូបាន្បម្ងកីតម្ ងីកាលរីឆ្ន ុំរុន្ ន្ិងបាន្
កាែ យជាកមែ ុំងជុំរុញលមីរួយ សម្មប់ការរម្ងឹងទុំនាក់ទុំន្ង   

អាស ន្-អូន្តសេ លី ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្ៅកនុងទិដ្ឋភារម្សដ្ឋកិចច ន្ិងពាណិជជករម ខ្ុ ុំវាយតនរែ
ខពស់ ចុំម្ពាះការបញ្ចប់ជាដុ្ុំកុំភ្ួន្នន្     ការចរចាដ្ុំម្ ងីកម្រិតកិចច 
ម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-អូន្តសេ លី-នូ្សវ ៉ាលម្ហស ង់
សុំម្ៅធានាថា កិចចម្ររម្ម្រៀងម្ន្ះ ម្ៅសតបន្េមន្បទដាឋ ន្ខពស់ 
ម្្ែីយតបម្ៅន្ឹងសុំណូរររ ន្ិងតម្រូវការរបស់វស័ិយឯកជន្ 
ន្ិងចូលររួចុំសណកសេ រម្សដ្ឋកិចចតុំបន្់ម្ ងីវញិ។ កនុងន្័យម្ន្ះ 
ខ្ុ ុំសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យសមជិក ទាុំងអស់ បញ្ច ប់ការចរចាម្លី
ចុំណុចសដ្លម្ៅម្សសសល់ ឱ្យបាន្ឆ្ប់ ន្ិងម្រៀបចុំន្ីតិវធិី
ចាុំបាច់នានា ម្ដ្ីរបីចុះហតែម្លខា ន្ិងដាក់កិចចម្ររម្ម្រៀង
ដ្ុំម្ ងីកម្រិតម្ន្ះ ឲ្យចូលជាធរមន្បាន្ោ៉ា ងឆ្ប់។ 

ទន្ទឹរម្ន្ះសដ្រ ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេីម្សរសស ចុំម្ពាះ
ការចូលជាធរមន្នន្ កិចចម្ររម្ម្រៀងភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចច
ម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយតុំបន្់ (RCEP) សដ្លន្ឹងម្ដ្ីរតួនាទីោ៉ា ង
សុំខាន្់ កនុងការសេ រ ន្ិង ជុំរុញកុំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច នាម្រលខាង
រុខ។ ករពុជាយល់ថា កិចចម្ររម្ម្រៀងម្ន្ះ ម្តូវមន្ម្លខាធិការ-
ដាឋ ន្រួយ សដ្លឯករាជយ ន្ិងមន្សិទធិអុំណាចម្រញម្លញ 
កនុងការសម្របសម្រួល ជុំរុញ ន្ិងតារដាន្ការអនុ្វតេ
ម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារខពស់។ ខ្ុ ុំសូរសងកត់ធៃន្់ថា ករពុជា
ម្ៅសតចង់ម្ ញី ន្ិងម្ម្តៀរខែួន្រចួរាល់ កនុងការម្ធវីជាមច ស់ទទះ
នន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ម្ន្ះ ម្ៅរាជធាន្ីភ្នុំម្រញ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ជារួយន្ឹងការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ ន្ិងម្ម្រះធរមជាតិ 
សដ្លម្ៅសតបន្េគ្ុំរារកុំសហង ន្ិងបន្ទច់បងាអ ក់ការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិង
ការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ ខ្ុ ុំសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យមន្
ការម្ម្បីម្បាស់ភារជានដ្គូ្សដ្លមន្ម្សប់ ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេម្កប
ខណា ម្គ្បដ្ណេ ប់ររួរួយ ម្ៅថា «កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតង      
អាស ន្ (ASEAN Green Deal)» ។ ខ្ុ ុំសងឃរឹថា អូន្តសេ លី 
ន្ឹងទេល់ការរុំម្ទដ្ល់គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរម្ន្ះ សដ្លម្សបម្ៅន្ឹង
អាទិភាររបស់អូន្តសេ លី កនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា សម្បម្បួល
អាកាសធាតុ ។ 

ករពុជាកុំណត់ជាអាទិភារចរបង ចុំម្ពាះការទេល់សិទធិ
អុំណាចដ្ល់ន្តសេី (Women Empowerment) ន្ិងបាន្ចូលររួ
ោ៉ា ងសករមកនុងកិចចសហម្បតិបតេិការម្លីរម្បៀបវារៈ «ន្តសេី សន្េិ
ភារ ន្ិងសន្េិសុខ (WPS)» ។ ជាក់សសេង ករពុជាបាន្ម្ធវីជា
មច ស់ទទះ កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលន្តសេីអាស ន្ ម្លីកទី ២ កាលរ ី      
សខ តុោ កន្ែងម្ៅ ម្បកបម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ ន្ិងទទួលបាន្នូ្វ
ការរុំម្ទរីអូន្តសេ លី ន្ិងបណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ម្ទសងម្ទៀត ។ 
ខ្ុ ុំសងឃរឹថា អូម្សេ លី ន្ឹងបន្េទេល់ការរុំម្ទ ន្ិងសហការ
ជារួយអាស ន្ម្លីរម្បៀបវារៈដ្៏មន្សរៈសុំខាន្់ម្ន្ះ ។ 

ពាក់រ័ន្ធន្ឹងការអភ្ិវឌ្ឍធន្ធាន្រនុ្សសកនុងអាស ន្
ករពុជាសូរវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអូន្តសេ លី ម្ដ្ីរបី



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

155 

 

ម្ធវីបរវិតេករមឌ្ីជីលល ន្ិងអនាគ្តជុំនាញអាស ន្ (Australia 

for ASEAN Digital Transformation and Future Skills 
Initiative) សដ្លម្ម្រងន្ឹងចាប់ម្ទេីរ ម្ៅឆ្ន ុំ ២០២៣ ម្ន្ះ              
ម្ដ្ីរបកីសងធន្ធាន្រនុ្សសម្បកបគុ្ណភារ សម្មប់ការសម្ប
ម្បួលនន្ទីទារការងារ ន្ិងការម្បកួតម្បសជង នន្ម្សដ្ឋកិចចសកល ៕ 

 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អូន្រសេ ល ី                
ម្លើកទី ២ 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២  

ម្វោម្ម៉ា ង ១១:១០ ដ្ល់ ១២:១០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក  
ម្ោកម្សី!  
កិចចម្បជុុំកុំរូលរបស់ម្យងីបាន្ឈាន្រកដ្ល់ទីបញ្ចប់ ។ 

ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ ន្ិងសូរអរគុ្ណដ្ល់ ឯកឧតេរនាយករដ្ឋ-
រន្តន្េី ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំម្បម្ទសអាស ន្ 
សដ្លបាន្ចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងការរិភាកាអុំរីបញ្ហា ម្បឈរ
ររួជាម្ម្ចីន្ សដ្លមន្សរៈសុំខាន្់ សម្មប់ការអនុ្វតេ ភារជា
នដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយអាស ន្-អូន្តសេ លី ឱ្យបាន្
ម្រញសកាេ នុ្រល។ ម្យងីក៏បាន្កុំណត់ទិសម្ៅអាទិភារ
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ចរបង សម្មប់ដ្ុំណាក់កាលបនាទ ប់ ម្ពាលគ្ឺ ការធានាឱ្យបាន្
នូ្វសុខុមលភារ វបុិលភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ 
សម្មប់ម្បជាជន្ម្ៅកនុងតុំបន្់ទាុំងរីររបស់ម្យងី។ 

ជាលមីរេងម្ទៀត ករពុជាវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះអូន្តសេ លី 
សម្មប់ការរុំម្ទោ៉ា ងម្រញទុំហងឹ ដ្ល់ឯកភារ ន្ិងរជឈ-
ភារអាស ន្ ជារិម្សសការសម្ម្រចឱ្យបាន្នូ្វ ចកខុវសិ័យស
ហគ្រន្៍អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២៥ (ASEAN Community’s 

2025 Vision)។ ជារួយម្គ្ួសរអាស ន្ ម្យងីន្ឹងបន្េរម្ងឹង
ទុំនាក់ទុំន្ង តាររយៈការអនុ្វតេឱ្យបាន្ម្រញម្លញ ន្ិង
ម្បកប ម្ដាយម្បសិទធភារខពស់ នូ្វម្គ្ប់គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ ម្សនីម្ ងី
ម្ដាយអូន្តសេ លី ម្ដ្ីរបធីានាថា ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់
ម្ជងុម្ម្ជាយ ន្ឹងកាែ យជាយន្េការ ម្បកបម្ដាយអតែន្័យ ន្ិង
ខែឹរសរ សដ្លបម្ម្រីឱ្យទលម្បម្ោជន្៍ររួ។ ទន្ទឹរម្ន្ះ អាស ន្ 
ន្ិងអូន្តសេ លី បន្េម្បេជ្ាម្ធវីការររួរន  កនុងការម្លីកករពស់យន្េការ
រហុភាគ្ីន្ិយរ ន្ិងរកាឱ្យបាន្នូ្វសន្េិភារ សែិរភារ វបុិល
ភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ ម្បកបម្ដាយចីរភារ សម្មប់តុំបន្់ទាុំង
រីរ។ 

(កនុ ងករណីនាយករដ្ឋរន្តន្េីអូន្តសេ លីម្លីកម្ ីងរីសុំម្ណី
របស់អូន្តសេ លីកនុ ងការម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្-
សាវរយី៥៍០ឆ្ន ុំនន្ទុំនាក់ទុំន្ងនដ្គូ្សន្ទនាអាស ន្-



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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អូន្តសេ លី ម្ៅឆ្ន ុំ២០២៤ ម្ៅម្បម្ទសអូន្តសេ លី និ្ងទទួល
បាន្ការសវ គ្រន្៍រីបណាេ ម្បម្ទសសមជិកអាស ន្ម្ទសង
ម្ទៀត) សូរ សម្រេចម្តម្ោនាយករដ្ឋរន្រន្េី អាច
ម្លីក ដូ្ចខាងម្ម្ការ៖ 
 

«ខ្ុ ុំសូរអរគុ្ណអូន្តសេ លី សដ្លបាន្ម្លីកម្ ីងរីសុំម្ណី
ម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរយី ៍ ៥០ឆ្ន ុំ នន្
ទុំនាក់ទុំន្ងនដ្គូ្សន្ទនាអាស ន្-អូន្តសេ លី ម្ៅឆ្ន ុំ ២០២៤ 
ម្ៅម្បម្ទសអូន្តសេ លី ។ ករពុជាសូរសវ គ្រន្៍ និ្ងម្សនីរន្តន្េី
ពាក់រ័ន្ធម្ធវីការរិភាកាបសន្ែរម្លីខែឹរសរនន្សុំម្ណីខាង
ម្លី»។ 

 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-
អូន្តសេ លី ម្លីកទី ២ ន្ិងសូរជូន្ររ ឯកឧតេរ ម្អន្លូន្ី អាល់
បាន្ីស, ម្រះម្ៅស ុលតង់, ឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិង 
អងគម្បជុុំទាុំងរូល សុខភារលអ ន្ិងម្ជាគ្ជ័យម្លីម្គ្ប់ភារកិចច ។ 

 

សូរអរគុ្ណ! 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ជប៉ាុន្                     
ម្លើកទី ២៥ 

 
 

− ឯកឧតេរ គី្សីុដា ហវូ រីអូ  (Kishida Fumio)  
នាយករដ្ឋរន្តន្េី នន្ម្បម្ទសជប៉ាុន្ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្  

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ង

កក់ម្ៅេ ជូន្ចុំម្ពាះឯកឧតេរ គ្ីសីុដា ហវូរីអូ (Kishida 

Fumio) នាយករដ្ឋរន្តន្េីជប៉ាុន្ សម្មប់ការចូលររួ កនុងកិចច
ម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ជប៉ាុន្ ម្លីកទី ២៥ ។  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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កនុងម្កបខណា នន្កិចចសហម្បតិបតេិការជារួយអាស ន្
ជប៉ាុន្ គ្ឺជានដ្គូ្រួយដ្៏សុំខាន្់, រងឹមុំ ន្ិងយូរអសងវង។ ភារជា
នដ្គូ្ សដ្លម្ចញរីម្បះដូ្ងរបស់អាស ន្-ជប៉ាុន្ កនុងរយៈម្រល
ជិត ៥ ទសវតសរ ៍កន្ែងរកម្ន្ះ បាន្នាុំរកនូ្វភារម្ជាគ្ជ័យ
ោ៉ា ងធុំម្ធង ន្ិងដ្៏ម្តចះម្តចង់ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ សដ្លបាន្ចូល
ររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងការម្លីករពស់គុ្ណភារជីវតិ
របស់ម្បជាជន្ នន្តុំបន្់ទាុំងរីរ។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរ
សវ គ្រន្៍ ន្ិងវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារជាក់សសេង នន្ការ
អនុ្វតេ ការសកសម្រួលការអនុ្វតេម្សចកេីម្បកាសចកខុវសិ័យ សេីរី
រិតេភារ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការ អាស ន្-ជប៉ាុន្៖ ចកខុវសិ័យ
រួយ, អតេសញ្ហញ ណរួយ ន្ិងអនាគ្តសតរួយ ។ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី ! 
ជារួយន្ឹងភាររងឹមុំនន្ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-ជប៉ាុន្ 

ម្យងីន្ឹងម្បីកទុំរ័រម្បវតេិសន្តសេមសលមីរួយ ម្ៅឆ្ន ុំម្ម្កាយ 
ជារួយន្ឹង កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួប ៥០ ឆ្ន ុំ នន្រិតេភារ ន្ិង
កិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-ជប៉ាុន្ សដ្លន្ឹងម្រៀបចុំម្ ងីម្ៅ
ទីម្កុងតូកយូ។ ម្បាកដ្ណាស់ ម្យងីន្ឹងម្បកាសររួរន នូ្វចកខុ-        
វស័ិយលមី ម្ដ្ីរបបីន្េភារជានដ្គូ្ដ្៏ម្សម ះសម័ម្គ្ ន្ិងដ្៏យូរអសងវង
របស់ម្យងី តម្ៅរុខម្ទៀត។  
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ជាចុងម្ម្កាយ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ោ៉ា ងរុតមុំថា កិចចម្បជុុំ
កុំរូលនានលៃម្ន្ះ ន្ឹងទេល់ជាម្វទិការិភាកាោ៉ា ងសករម ម្បកប 
ម្ដាយទលិតភារ ម្ររទាុំងជាឱ្កាសដ្៏លអរួយ សម្មប់ម្យងី
រិន្ិតយម្ ងីវញិនូ្វកិចចសហម្បតិបតេិការសដ្លមន្ម្សប់ ន្ិង
កុំណត់ទិសម្ៅអនាគ្ត ម្ដ្ីរបមី្លីកករពស់ភារជានដ្គូ្ម្ន្ះ ម្ៅ
កម្រិតរួយ កាន្់សតម្បម្សីរសលរម្ទៀត។  

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងម្ៅកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ជប៉ាុន្               
ម្លើកទី ២៥ 

 

− ឯកឧតេរ គី្សីុដា ហវូ រីអូ (Kishida Fumio) នាយក
រដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្បម្ទសជប៉ាុន្  

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ម្យងីទាុំងអស់រន បាន្ឮ ន្ិងមន្ម្មទន្ភារចុំម្ពាះ

វឌ្ឍន្ភារដ្៏លអម្បម្សីរនន្កិចចសហម្បតិបតេិការ អាស ន្-ជប៉ាុន្, 
ជារិម្សស ការអនុ្វតេ ទសសន្វសិ័យអាស ន្ សេីរីឥណាូ -បា៉ា សីុ
ហវកិ (AOIP) សដ្លមន្ម្រលការណ៍ម្បហាក់ម្បសហលរន ម្ៅ
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ន្ឹងយុទធសន្តសេឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិម្បីកចុំហ ន្ិងម្សរ ី របស់       

ជប៉ាុន្ជុុំវញិការម្លីកករពស់សន្េិភារ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការ។ 
កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ជប៉ាុន្ ជារូបវន្េន្សម្រលម្ន្ះ 

រិតជារិន្អាចកាត់ផ្ទេ ច់បាន្រីការជួយម្ម្ជារសម្ជងរបស់ជប៉ាុន្ 
កនុងការម្បយុទធម្បឆ្ុំងន្ឹងជុំងឺកូវដី្-១៩ នាម្រលកន្ែងម្ៅម្ យី។ 
កនុងន្័យម្ន្ះ ករពុជាសូរសលែងអុំណរគុ្ណជប៉ាុន្ សដ្លបាន្ទេល់
វា៉ាក់សុំងការពារជុំងឺកូវដី្-១៩ ជាង ១៦ ោន្ដូ្ស ម្ររទាុំង
ជុំន្ួយជាង ៣២០ ោន្ដុ្ោែ រអាម្រ៉ារកិ សម្មប់ការទគត់ទគង់
ឧបករណ៍ម្វជជសន្តសេ ដ្ល់បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ ររួទាុំង   

ករពុជា ក៏ដូ្ចជាការជួយម្ម្ជារសម្ជងដ្ល់រជឈរណា លអាស ន្ 

សម្មប់ភារបនាទ ន្់សទនកសុខភារសធារណៈ ន្ិងជុំងឺសដ្ល
កុំរុងម្កីតមន្ (ACPHEED)  ។ 

សម្មប់ករពុជា ការចូលជាធរមន្នន្ កិចចម្ររម្ម្រៀង
ភារជានដ្គូ្ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយកនុងតុំបន្់តុំបន្់ (អា-
សិប) ម្ៅកនុងសខ រករា ឆ្ន ុំ ២០២២ បាន្ទេល់នូ្វកេីសងឃរឹ ន្ិង
សុទិដ្ឋិន្ិយរ កនុងការសេ រម្សដ្ឋកិចច ន្ិងសរទុះនន្កុំម្ណីន្
ម្បកបម្ដាយភាររងឹមុំម្ ងីវញិ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ម្យងីម្តូវចាប់
ម្ទេីរអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀរម្ន្ះ ឱ្យបាន្ឆ្ប់ ជារិម្សស តាររ
យៈការបម្ងកីតម្លខាធិការដាឋ ន្រួយ។ ករពុជាបាន្ម្ម្តៀរខែួន្
រចួរាល់ កនុងការម្ធវីជាមច ស់ទទះនន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ម្ន្ះ ម្ៅរាជ-
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ធាន្ីភ្នុំម្រញ។ ជារួយរន ម្ន្ះ ករពុជាសូរសវ គ្រន្៍ការចូលជា
ធរមន្នន្រិធីសរទី ១ ម្ដ្ីរបមី្ធវីវមិ្សធន្ករម ភារជានដ្គូ្
ម្សដ្ឋកិចចម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ អាស ន្-ជប៉ាុន្ (AJCEP)។ ទន្ទរឹ 

ម្ន្ះសដ្រ ករពុជាសូរសវ គ្រន្៍ សទន្ការការងារម្ឆ្ព ះម្ៅការបម្ងកីត 
«ការរចនា នាអនាគ្ត ន្ងិ សទន្ការសករមភារ នន្ភារជានដ្គូ្
ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្-ជប៉ាុន្ ម្បកបម្ដាយភារនចនម្បឌ្ិត ន្ិងន្ិរន្េរ-
ភារ» កនុងឆ្ន ុំ ២០២៣ ន្ិងសុំម្ណីសេីរីគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរដ្ឹកនាុំ
ម្ដាយវសិ័យឯកជន្ ម្ដ្ីរបបីម្ងកីត «ចកខុវសិ័យសហបម្ងកីត
ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្-ជប៉ាុន្» សុំម្ៅជុំរុញកិចចសហម្បតិបតេិការ
ម្សដ្ឋកិចច ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការសេ រម្ ងីវញិនូ្វសខសម្ចវាក់ទគត់ទគង់ 
ម្បកបម្ដាយភារធន្់ រងឹមុំ ន្ិងចីរភារ។ ទន្ទឹរម្ន្ះសដ្រ ករពុជា
ឯកភារ តារសុំម្ណីរបស់ជប៉ាុន្ កនុងការម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំកុំរូល
អាស ន្-ជប៉ាុន្ម្បចាុំឆ្ន ុំ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្សា- 

វរយី ៍៥០ ឆ្ន ុំនន្ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-ជប៉ាុន្ ម្ៅឆ្ន ុំ២០២៣ ។ 
− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជុុំវញិបញ្ហា ម្ៅឧបទវីបកូម្រ ៉ា អាស ន្មន្ការម្រួយបាររភ 

ចុំម្ពាះការបន្េបាញ់សកលបងរីសីុលបាលីសទីក ម្ដាយសធារណ-
រដ្ឋម្បជាធិបម្តយយម្បជាមន្ិតកូម្រ ៉ា ន្ិងការបាញ់រីសីុល ជា
បន្េបនាទ ប់ ម្ដាយភាគ្ីពាក់រ័ន្ធម្ទសងម្ទៀត។ សករមភារទាុំង
ម្ន្ះ បាន្បម្ងកីន្ភារតាន្តឹង ប៉ាះពាល់ដ្ល់ការរ ុំរឹងទុកនន្កិចច
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សន្ទនា សេីរីការរ ុំសយអាវុធនុ្យម្កែសអ រ ម្ររទាុំងគ្ុំរារ
កុំសហងដ្ល់សន្េិភារ ន្ិងសែិរភារ កនុងតុំបន្់ ន្ិងសទនកម្ទសង
ម្ទៀត នន្សកលម្ោក។ កនុងន្័យម្ន្ះ រដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទស    

អាស ន្ បាន្ម្ចញម្សចកេីសលែងការណ៍ ចុំន្ួន្ ២ ម្ៅនលៃទី ៤ 
សខ កុរភៈ ន្ិងនលៃទី ១០ សខ រិលុនា ឆ្ន ុំ ២០២២ ម្ដាយអុំពាវ
នាវឱ្យភាគ្ីពាក់រ័ន្ធទាុំងអស់ បន្េអនុ្វតេនូ្វការអត់ធមត់ជាទី
បុំទុត ម្ររទាុំងបន្េការសន្ទនាម្ដាយសន្េិវធិី ន្ិងម្រររតារ     

ម្សចកេីសម្ម្រច របស់ម្កុរម្បឹកាសន្េិសុខអងគការសហម្បជា
ជាតិ (United Nations Security Council - UNSC) ។ 
ជារួយរន ម្ន្ះ, ម្យងីបន្េសងកត់ធៃន្់ម្លីសរៈសុំខាន្់នន្ការបន្េ
ម្ដាះម្សយបញ្ហា  រនុ្សសធរ៌ា ររួបញ្ចូ លទាុំងការម្ដាះម្សយ
ជាបនាទ ន្់នូ្វបញ្ហា ការចាប់រម្ងត់ជន្ជាតិជប៉ាុន្(abduction)។ 

 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាជណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្−ជប៉ាុន្                 
ម្លើកទី ២៥ 

 
− ឯកឧតេរ គី្សីុដា ហវូ រីអូ  (Kishida Fumio)  
នាយករដ្ឋរន្តន្េី នន្ម្បម្ទសជប៉ាុន្ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរថាន ក់ដឹ្កនាុំ នន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ ! 
ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការម្រញចិតេ ម្ដាយកិចចម្បជុុំកុំរូល

របស់ម្យងី បាន្រិន្ិតយ ន្ិងរិភាកា ម្លីអាទិភារចរបងជា
ម្ម្ចីន្ សម្មប់ការរម្ងឹងទុំនាក់ទុំន្ងភារជានដ្គូ្សន្ទនា    
អាស ន្-ជប៉ាុន្។ កិចចរិភាកា ម្បកបម្ដាយអតែន្័យ ន្ិងការ
ម្ររររន ម្ៅវញិម្ៅរកម្ន្ះ បាន្្ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យម្ ញីរីទសសន្-

វស័ិយ ន្ិងជុំហររបស់ម្យងី កនុងការរម្ងឹងបសន្ែរនូ្វភារជានដ្
គូ្ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-ជប៉ាុន្។ 
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ជារួយន្ឹងការចាត់ទុកសន្េិភារ ន្ិងសុខមលភារ
ម្បជាជន្ ជាអាទិភារខពស់បុំទុត ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ ចុំម្ពាះការ
រិចារណារបស់ជប៉ាុន្ កនុងការម្សនីសុុំបម្ងកីត «ភារជានដ្គូ្យុទធ
សន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយអាស ន្-ជប៉ាុន្» សដ្លម្ធវីឱ្យភារជា
នដ្គូ្របស់ម្យងី កាន្់សតសអិតររួត ន្ិងសីុជម្ម្ៅសលររួយកម្រិត 
ម្ទៀត។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរអរគុ្ណថាន ក់ដឹ្កនាុំអាស ន្ 
សដ្លបាន្ឯកភារតារសុំម្ណីរបស់ជប៉ាុន្កនុងការម្រៀបចុំ កិចច
ម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួប ៥០ ឆ្ន ុំ ម្ៅកនុងសខ ធនូ ឆ្ន ុំ ២០២៣ ម្ៅទី
ម្កុងតូកយូ ម្ម្កាយកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ជប៉ាុន្ម្បចាុំឆ្ន ុំ សដ្ល 

ជាឱ្កាសដ្៏លអសម្មប់ការរិភាកាអុំរីទិសម្ៅ ន្ិងការងារ
បសន្ែរសម្មប់កិចចសហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងី។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ 
ចុំម្ពាះការចូលររួរបស់ ឯកឧតេរ គ្ីសីុដា ហវូរីអូ ម្រះម្ៅ
ស ុលតង់ ន្ិងឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ិងសូរជូន្ររនូ្វ
សុខភារលអ សុភ្រងគល ន្ិងម្ជាគ្ជ័យម្គ្ប់ភារកិចច។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-ជប៉ាុន្ 
ម្លីកទ ី២៥ ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្−សហរដ្ឋ
អាម្រ៉ារកិ ម្លើកទី ១០ 
 

- ឯកឧតេរ ចូ នបឌិ្ន្ ម្បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ,  
- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្  

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី!  
 ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រោ៉ា ងកក់
ម្ៅេ  ជូន្ចុំម្ពាះឯកឧតេរម្បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ ម្រះ-
ម្ៅស ុលតង់ ន្ិងឯកឧតេរថាន ក់ដ្ឹកនាុំម្បម្ទសអាស ន្ សដ្ល
បាន្អម្ញ្ជ ីញចូលររួ កនុង «កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-សហរដ្ឋ
អាម្រ៉ារកិ ម្លីកទី ១០» នាម្រលម្ន្ះ។ ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សចកេី
ម្សរន្សស ម្ដាយម្យងីអាចជួបជុុំរន ម្ដាយផ្ទទ ល់ជាលមីរេងម្ទៀត 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បនាទ ប់រីការជួបជុុំចុងម្ម្កាយ ម្ៅកនុង «កិចចម្បជុុំកុំរូលរិម្សស
អាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ» ម្ៅរដ្ឋធាន្ីវា៉ា សីុន្ម្តាន្ កាលរីសខ 
ឧសភា កន្ែងម្ៅ ។ ការម្រៀបចុំម្រឹតេិការណ៍ជាម្បវតេិសន្តសេម្ន្ះ 
បាន្្ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យម្ ញីរីការម្បេជ្ាចិតេរបស់សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ 
ម្ម្ការការដ្ឹកនាុំរបស់ ឯកឧតេរ ចូ នបឌ្ិន្ កនុងការរុំម្ទរ
កម្លី រជឈភារអាស ន្ ន្ិង ន្ិមម បន្ករមតុំបន្់ សដ្លសទអកម្លី
ចាប់ សដ្លរូបខ្ុ ុំផ្ទទ ល់យល់ថា រិតជាមន្សរៈសុំខាន្់ 
សម្មប់ការរកាសន្េិភារ ន្ិងសែិរភារកនុងតុំបន្់។ 

ទន្ទឹរម្ន្ះសដ្រ  ការរុំម្ទ ន្ិងការចូលររួរបស់សហរដ្ឋ-
អាម្រ៉ារកិ ម្ៅកនុងដ្ុំម្ណីរការនន្ការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ 
រិតជាមន្សរៈសុំខាន្់ ជារិម្សសកនុងបរកិារណ៍នន្ការជុំរុញ
ការសេ រអាស ន្ម្ ងីវញិ ម្ចញរីវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ការ
រម្ងឹងភារធន្់កនុងតុំបន្់ ម្ររទាុំងការម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ 

ចរបងម្ទសងៗ ររួមន្ ការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ សន្េិសុខ
ម្សបៀងអាហារ ន្ិងថាររល ជាម្ដ្ីរ។  

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោក
ម្សី ! 
ដូ្ចសដ្លម្យងីបាន្រិភាកា ម្ៅរដ្ឋធាន្ីវា៉ា សីុន្ម្តាន្ 

ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ទាុំងអស់ សដ្លមន្វតេមន្ម្ៅទីម្ន្ះ      
សសរេងនូ្វការម្បេជ្ាចិតេ កនុងការរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-
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សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ ម្ៅជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ ដូ្ច
ម្តូវបាន្រ ុំម្លចម្ៅកនុង «ម្សចកេីសលែងការណ៍ចកខុវសិ័យររួនន្
កិចច-ម្បជុុំកុំរូលរិម្សសអាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ» ម្ដ្ីរបី
រ ុំលឹកខួប ៤៥ ឆ្ន ុំ នន្ទុំនាក់ទុំន្ងនដ្គូ្សន្ទនា អាស ន្-សហ
រដ្ឋអាម្រ៉ារកិ។  

ខ្ុ ុំរ ុំរឹងថា កិចចម្បជុុំកុំរូលនានលៃម្ន្ះ ន្ឹងមន្ការផ្ទែ ស់បេូរ 
រតិម្ោបល់លអៗ  ម្ហយីខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថាសម រតី «ររួរន ម្ធវី» របស់
ម្យងី ន្ឹងអាចនាុំរកនូ្វលទធទលជាក់សសេង សម្មប់ការរម្ងឹង
បសន្ែរម្ទៀតនូ្វចុំណងរិតេភារអាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ កនុង    

រយៈម្រលជាម្ម្ចីន្ឆ្ន ុំម្ៅរុខ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 
នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ − សហរដ្ឋ
អាម្រ៉ារកិ ម្លើកទី ១០ 

 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
អាស ន្ ន្ិងសហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ គ្ឺជារិតេចាស់ សដ្លមន្

ទុំនាក់ទុំន្ងភារជានដ្គូ្ អស់រយៈម្រល ៤៥ ឆ្ន ុំ រកម្ហយី ។ 
តាររយៈភារជានដ្គូ្ដ្៏យូរអសងវងម្ន្ះ សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ បាន្ 
ន្ិងកុំរុងបន្េចូលររួចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ កនុងដ្ុំម្ណីរការនន្
ការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ដ្៏រងឹមុំ។ 

សែិតកនុងសែ ន្ភារបចចុបបន្នម្ន្ះ បសន្ែរម្លីការជួយរុំ
ម្ទដ្ល់ការម្បយុទធន្ឹងជុំងឺកូវដី្-១៩ សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ កប៏ាន្ 
ន្ិងកុំរុងទេល់ការរុំម្ទោ៉ា ងសករម កនុងការរម្ងឹងម្បរ័ន្ធសុខា-

ភ្ិបាល សុំម្ៅធានាឱ្យសហគ្រន្៍អាស ន្មន្ភារធន្់ ម្ររ
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ទាុំងអាចម្្ែីយតបម្ៅន្ឹងជុំងឺរាតតាតម្ទសងម្ទៀត សដ្លអាច
ម្កីតមន្ម្ ងីនាម្រលអនាគ្ត។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរវាយ
តនរែខពស់ចុំម្ពាះការ    ម្បេជ្ាចិតេរបស់សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ កនុងការ
រុំម្ទដ្ល់ រជឈរណា លអាស ន្សម្មប់ភារបនាទ ន្់ សទនកសុខ
ភារសធារណៈ ន្ិងជុំងឺសដ្លកុំរុងម្កីតមន្ (ACPHEED) 
ន្ិង ម្បរ័ន្ធសម្របសម្រលួបនាទ ន្់ សទនកសុខភារសធារណៈ  
អាស ន្ (APHECS)។ 

សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ បាន្ ន្ិងកុំរុងចូលររួចុំសណកដ្៏
សុំខាន្់កនុងការអភ្ិវឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ជារិម្សស កនុងបរ-ិ
ការណ៍នន្ការសេ រម្ ងីវញិ ម្ម្កាយវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩។ 
កនុងសម រតមី្ន្ះ ករពុជាសូរវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារនន្
ការអនុ្វតេសទន្ការការងារ ម្ម្ការ ម្កបខណា ពាណិជជករម ន្ិង 

ការវនិ្ិម្ោគ្អាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ (TIFA) ន្ិងសទន្ការ
ការងាររម្ងីកការចូលររួម្សដ្ឋកិចច (E3) ឆ្ន ុំ ២០២១-២០២២ 
ជារិម្សសកនុងវស័ិយឌ្ីជីលល កិចចសម្រួលពាណិជជករម  ន្ិងការ
រុំម្ទដ្ល់សហម្រសធុន្រីម្កូ តូច ន្ិងរធយរ។ ករពុជា ក៏សូរ
សវ គ្រន្៍ សទន្ការការងារលមី សម្មប់ឆ្ន ុំ ២០២២-២០២៣ 
សដ្លន្ឹងម្គ្បដ្ណេ ប់ម្លីសទនកកិចចសហម្បតិបតេិការ ដូ្ចជា 
ថាររលម្បកបម្ដាយចីរភារ ម្សដ្ឋកិចចនបតង ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ
ធន្ធាន្រនុ្សស ជាម្ដ្ីរ។ ករពុជាសងឃរឹថា សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ 
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ន្ឹងបន្េជួយម្ម្ជារសម្ជងដ្ល់អាស ន្ តាររយៈម្ករុម្បឹកាធុរ
កិចចសហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ-អាស ន្ សដ្លម្ដ្ីរតួនាទីោ៉ា ងសុំខាន្់
កនុងការជុំរុញ ន្ិងម្លីកករពស់សករមភារធុរកិចច ពាណិជជករម ន្ិង
ការវនិ្ិម្ោគ្ រវាងអាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ ជារិម្សសកនុង     

វស័ិយកសិករមនវឆ្ែ ត ថាររលកម្កីតម្ ងីវញិ ន្ិងម្ហដាឋ -
រចនាសរព័ន្ធឌ្ីជីលល ជាម្ដ្ីរ ។ 

ម្ដាយស ក ម្ៅកនុងម្កបខណា រហុភាគ្ី ករពុជារិតជា
មន្ម្សចកេីម្សរន្សស ចុំម្ពាះការចូលររួម្ ងីវញិម្ៅកនុង     
«កិចចម្ររម្ម្រៀងទីម្កងុបា៉ា រសី» (Paris Agreement) សដ្ល
ការណ៍ម្ន្ះ ្ែុះបញ្ហច ុំងឱ្យម្ ីញរីការម្បេជ្ាចិតេរបស់សហ-

រដ្ឋ-អាម្រ៉ារកិ ម្ម្ការការដ្ឹកនាុំរបស់ឯកឧតេរ ចូ នបឌ្ិន្ ម្លី 
រម្បៀបវារៈសេីរីការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ។ ករពុជាសូរវាយ-

តនរែខពស់ ចុំម្ពាះការរម្ងឹងកិចចសហ-ម្បតិបតេិការអាស ន្-

សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ ជុុំវញិបញ្ហា បរសិែ ន្ ថាររល ការអភ្ិវឌ្ឍ
ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងកុំម្ណីន្នបតងម្ៅកនុងតុំបន្់តាររយៈ 
«រជឈរណា លអាស ន្សម្មប់ការសិកា ន្ិងការសន្ទនាអុំរី
ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ» (ACSDSD) ន្ិង                            
«រជឈរណា លជីវៈចម្រុះអាស ន្» (ACB) ។ កនុងបរកិារណ៍
ម្ន្ះ ម្យងីសងឃរឹថា សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិន្ឹងទេល់ការរុំម្ទ កនុង
ការអភ្ិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធនបតង ន្ិងថាររលកម្កីតម្ ងី
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វញិ ម្ដ្ីរបមី្លីកករពស់កុំម្ណីន្ម្បកបម្ដាយចីរភារ ម្ៅកនុង
តុំបន្់អាស ន្ ។ ម្សបម្រលជារួយរន ម្ន្ះ ម្យងីន្ឹងម្ម្តៀរខែួន្
ចូលររួកនុងកិចចម្បជុុំថាន ក់រដ្ឋរន្តន្េីអាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ 
ម្លីកដ្ុំបូង សេីរីការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ ន្ិងបរសិែ ន្ ម្ៅ
កនុងអនាគ្តដ្៏ខែីខាងរុខ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណដ្ល់សហរដ្ឋ-
អាម្រ៉ារកិ ន្ិងនដ្គូ្អន្េរជាតិនានា ចុំម្ពាះការម្បគ្ល់ម្ត ប់វញិ
នូ្វវតែុបុរាណសខមរចុំន្ួន្ ៣០ សដ្លម្តូវបាន្លួចយកនាុំម្ចញ
ម្ដាយខុសចាប់ រីករពុជា នាម្រលកន្ែងរក ។ 

សូរអរគុ្ណ ! 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាបិទ 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ 
ម្លើកទី ១០ 

 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ម្យងីបាន្ឈាន្រកដ្ល់ទីបញ្ចប់នន្កិចចម្បជុុំកុំរូល

កនុងនលៃម្ន្ះ។ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណដ្ល់ ឯកឧតេរ ចូ នបឌ្ិន្ 
សដ្លបាន្បងាា ញនូ្វ្ន្ទៈដ្៏ម្មះរុតរបស់សហរដ្ឋអាម្រ៉ារកិ 
កនុងការរម្ងឹង ន្ិងរម្ងីកកិចចសហម្បតិបតេិការជារួយអាស ន្ 
ឱ្យកាន្់សតខាែ ុំងម្ ងីរួយកម្រិតសលរម្ទៀត។ ជារួយរន ម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
ក៏សូរសលែងអុំណរគុ្ណដ្ល់ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ទាុំងអស់ 
ចុំម្ពាះការចូលររួ ន្ិងការទេល់ជាអនុ្សសន្៍ម្បកបម្ដាយ 

អតែន្័យ សម្មប់ការតម្រង់ទិសទុំនាក់ទុំន្ង អាស ន្-សហ-
រដ្ឋអាម្រ៉ារកិ ម្ៅអនាគ្ត ឱ្យកាន្់សតមន្ភារសីុជម្ម្ៅ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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 ម្យងីរិតជាមន្ម្មទន្ភារ ចុំម្ពាះការសម្ម្រចបាន្
នូ្វសរិទធទលដ្៏ធុំរួម្យម្ទៀត ម្ៅកនុងម្បវតេិសន្តសេនន្ទុំនាក់
ទុំន្ងរបស់ម្យងី តាររយៈការរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ងរវាងអាស ន្ 
ន្ិងសហរដ្ឋអាម្ររកិ ម្ៅជា «នដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុ
ម្ម្ជាយ» ។ ម្យងីមន្សុទឋិន្ិយរ ន្ិងទន្ទឹងរង់ចាុំការអនុ្វតេ    
«ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ» ឱ្យបាន្ម្រញម្លញ 
ន្ិងមន្ម្បសិទធភារខពស់        សដ្លការណ៍ម្ន្ះន្ឹងចូលររួោ៉ា ង 

សករម កនុងការធានាបាន្នូ្វសន្េិភារ សែិរភារ សន្េិសុខ ន្ិង
ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងភារធន្់ ជូន្ដ្ល់ម្បជា-

ជន្របស់ម្យងី ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររ ឯកឧតេរម្បធានាធិបតី ថាន ក់
ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី មន្
សុខភារលអ ន្ិងទទួលបាន្ម្ជាគ្ជ័យម្គ្ប់ភារកិចច ។ 

 ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-សហរដ្ឋ
អាម្រ៉ារកិ ម្លីកទី ១០ ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលកឹខួបអន្ុសាវរយី៍
ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្−កាណាដា 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៨:២០ ដ្ល់ ១៩:២០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ឯកឧតេរ ចាសទីន្ ម្ទូដូ្ (Justin Trudeau) នាយក
រដ្ឋរន្តន្េីកាណាដា 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី ! 
 ជាកិចចចាប់ម្ទេីរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់
ម្ៅេ ចុំម្ពាះវតេមន្របស់ ឯកឧតេរ ចាសទីន្ ម្ទដូូ្ នាយករដ្ឋរន្តន្េី
កាណាដា ន្ិងជាសហម្បធាន្នន្កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្
សាវរយីទ៍ុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-កាណាដា ។  
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កនុងរយៈម្រល ៤៥ ឆ្ន ុំ កន្ែងរកម្ន្ះ ជារួយន្ឹង
ម្បាជ្ាសម រតី ន្ិងបុំណងម្បាថាន ររួដ្៏រុតមុំ កនុងការរកា ន្ិង
ម្លីកករពស់សន្េិភារ សែិរភារ ន្ិងវបុិលភារ កនុងតុំបន្់ទាុំងរីរ
ភារជានដ្គូ្ដ្៏យូរអសងវងរបស់ម្យងី បាន្នាុំរកនូ្វសរិទធ-
ទលម្លចម្ធាែ ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ ន្ិងបាន្ចូលររួចុំសណកោ៉ា ង
សុំខាន្់ កនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ ទាុំងកនុងតុំបន្់ ន្ិង
ម្លីសកលម្ោក ជារិម្សសការម្លីកករពស់សុខុមលភារ 
ន្ិងជីវភាររស់ម្ៅរបស់ម្បជាជន្។ 

ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះសុំម្ណីរបស់កាណាដា កនុង
ការរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ងរវាងអាស ន្ ន្ិងកាណាដា ម្ៅជានដ្គូ្
យុទធសន្តសេ សដ្លជាទិសម្ៅដ្៏ម្បម្សីរ សម្មប់ការជុំរុញ
ទុំនាក់ទុំន្ងកិចចសន្ទនាអាស ន្-កាណាដា ឱ្យកាន្់សតសអិត       

ររួត ន្ិងសីុជម្ម្ៅសលរម្ទៀត។ ជាក់សសេង ការម្បីកការចរចា
ម្លី កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-កាណាដា នា
ម្រលលមីៗម្ន្ះ គ្ឺជាការម្បាះជុំហាន្ជាវជិជមន្ដ្ុំបូង ម្សបតារ
ទិសម្ៅម្ន្ះ សដ្លន្ឹងជុំរុញការសេ រម្សដ្ឋកិចច កនុងតុំបន្់ទាុំង
រីរម្ ងីវញិ ម្បកបម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់ 
ម្ម្កាយវបិតេិនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ។  

ខ្ុ ុំមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរថា កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្-

សាវរយីន៍ានលៃម្ន្ះ អាចម្បរូលទេុ ុំនូ្វរតិម្ោបល់ ន្ិងអនុ្-
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សសន្៍ ម្បកបម្ដាយម្បាជ្ាសម រតី ន្ិងទសសន្ៈវស័ិយលអៗ  
សម្មប់ការជុំរុញបសន្ែរម្ទៀត នូ្វសរទុះោ៉ា ងម្លឿន្នន្ទុំនាក់
ទុំន្ង ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការ ម្ដ្ីរបទីេល់ទលម្បម្ោជន្៍ឱ្យ
កាន្់សតម្ម្ចីន្សម្មប់ម្បជាជន្របស់ម្យងី កនុងទសវតសរខ៍ាង
រុខ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 

  



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

180 

 

 

បទអន្េរាគ្រន្៍ 
សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 
នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលកឹខួបអន្ុសាវរយី៍
ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្−កាណាដា 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២  
ម្វោម្ម៉ា ង ១៨:២០ ដ្ល់ ១៩:២០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 

 
− ឯកឧតេរ ចាសទីន្ ម្ទដូូ្ (Justin Trudeau) នាយក
រដ្ឋរន្តន្េីកាណាដា 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ដូ្ចការម្លីកម្ ងីរបស់ ឯកឧតេរនាយករដ្ឋរន្តន្េីកា-

ណាដា ន្ិង ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ទាុំងអស់, ទុំនាក់ទុំន្ងនដ្គូ្
សន្ទនា ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការអាស ន្-កាណាដា មន្ 
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វឌ្ឍន្ភារគ្ួរជាទីម្មទន្ៈ ន្ិងនាុំរកនូ្វលទធទលលអម្បម្សីរម្លី
ម្គ្ប់ វស័ិយ សម្មប់តុំបន្់ទាុំងរីររបស់ម្យងី ។ 

ខ្ុ ុំសូរវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារនន្ការអនុ្វតេ
សករមភារកិចចសហម្បតិបតេិការ ម្ម្ការ សទន្ការការងារ ឆ្ន ុំ 
២០២១-២០២៥ ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេ ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួអាស ន្-
កាណាដា សេីរី ពាណិជជករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្ (JDTI Work 

Plan) ។ ខ្ុ ុំក៏សូរសវ គ្រន្៍ការបម្ងកីត គ្ណៈកមម ធិការចរចា
ពាណិជជករម (TNC) សម្មប់ កិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករម
ម្សរអីាស ន្-កាណាដា (ACAFTA) សដ្លន្ឹងររួចុំសណក
ដ្ល់កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បង កនុងការម្ធវីសមហរណករមសហគ្រន្៍
ម្សដ្ឋកិចចអាស ន្ ម្ៅកនុងម្សដ្ឋកិចចសកលម្ោក។ 

ករពុជាក៏សូរវាយតនរែខពស់ ចុំម្ពាះការបន្េការរុំម្ទ
របស់កាណាដា រកម្លី រជឈភារអាស ន្ ន្ងិការចូលររួោ៉ា ង
សករម កនុងការជុំរុញរម្បៀបវារៈ «ន្តសេី, សន្េិភារ ន្ិងសន្េិសុខ 
(WPS)» ក៏ដូ្ចជាការទេល់សិទធិអុំណាចដ្ល់ន្តសេី ម្ៅកនុងតុំបន្់
អាស ន្ ម្សបតារ ម្រលន្ម្ោបាយជុំន្ួយអន្េរជាតិម្លីក     
ករពស់សិទធិន្តសេី (FIAP) របស់កាណាដា។ កនុងការងារម្ន្ះ 
ករពុជាបាន្ម្ធវីជាមច ស់ទទះនន្ កិចចម្បជុុំ កុំរូលន្តសេីអាស ន្ 
ម្លីកទី ២ ម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ កាលរីសខ តុោ កន្ែងម្ៅលមីៗម្ន្ះ 
ម្ដាយខ្ុ ុំបាន្ដ្ឹកនាុំម្ដាយផ្ទទ ល់ ម្ដ្ីរបបីងាា ញរីការយកចិតេ
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ទុកដាក់ ន្ិងម្លីកករពស់សិទធិអុំណាចរបស់ន្តសេី សដ្លជាអាទិ-
ភារចរបងរួយរបស់រាជរដាឋ ភ្ិបាលករពុជា ន្ិងអាស ន្។  

ម្យងីក៏ម្ជឿជាក់ទងសដ្រម្លីតួនាទីដ្៏សុំខាន្់របស់ន្តសេីកនុង
ការម្លីកករពស់សន្េិភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ សងគរ-ម្សដ្ឋកិចច។ គ្ិត
ម្តឹរនលៃម្ន្ះ កនុងចុំម្ណារកងកមែ ុំងរបស់ករពុជា សដ្លបាន្ចូល
ររួកនុងម្បតិបតេិការ រកាសន្េិភាររបស់អងគការសហម្បជាជាតិ 
(PKO), ន្តសេីមន្ម្បមណជាង ១៥% ម្ហយីម្យងីន្ឹងបន្េ
បម្ងកីន្ការចូលររួម្ន្ះ ឱ្យកាន្់សតខពស់សលរម្ទៀតនាអនាគ្ត។ ខ្ុ ុំ
សងឃរឹថា កាណាដាន្ឹងរិន្ិតយលទធភារ ទេល់ការរុំម្ទសទនក
បម្ចចកម្ទសបសន្ែរម្ទៀតដ្ល់ករពុជា ម្ដ្ីរបបីម្ងកីន្សរតែភារ
របស់ន្តសេី ម្ៅកនុងម្បតិបតេិការរកាសន្េិភាររបស់អងគការសហ-
ម្បជាជាតិ។ សករមភាររួយម្ទៀត សដ្លករពុជាយកចិតេ
ទុកដាក់ខាែ ុំងសដ្រម្នាះ គ្ឺការកមច ត់រីន្ ន្ិងសុំណល់រិន្ទាន្់
ទទុះម្ទសងម្ទៀតរីសន្តងាគ រ។ ជុំន្ួយរបស់កាណាដា ចុំម្ពាះ 
រជឈរណា លតុំបន្់អាស ន្សម្មប់សករមភាររីន្ (ARMAC) 

ន្ឹងបន្សល់ទុកនូ្វបចច័យលអដ្៏យូរអសងវង សម្មប់សែ ប័ន្លមីរួយ
ម្ន្ះ។ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក     
ម្ោកម្សី! 
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ការកសងធន្ធាន្រនុ្សស ន្ិងទុំនាក់ទុំន្ងរវាងម្បជា
ជន្ ន្ិងម្បជាជន្ មន្សរៈសុំខាន្់ណាស់ សម្មប់ធានាឱ្យ
បាន្នូ្វភារជានដ្គូ្អាស ន្-កាណាដា រងឹមុំ ន្ិងយូរអសងវង។ 
កនុងសម រតីម្ន្ះ, ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍កិចចសហម្បតិបតេិការលអម្បម្សីរ 
ម្លីការអភ្ិវឌ្ឍធន្ធាន្រនុ្សស ជារិម្សសម្ៅថាន ក់ឧតេរ
សិកា សដ្លកាណាដាមន្ឧតេរភារម្បកួតម្បសជង។ ទន្ទឹរ
ម្ន្ះ អនាគ្តរបស់ម្យងី ន្ឹងរឹងសទអកម្លីសរតែភារកនុងការ
ទាញយកថាររលរីបដ្ិវតេន្៍ឧសាហករមទី ៤។ កនុងន្័យ
ម្ន្ះ, ខ្ុ ុំសូរម្លីកទឹកចិតេឱ្យកាណាដារម្ងីកការរុំម្ទ ម្ដ្ីរបី
ម្គ្បដ្ណេ ប់ម្លីរុខវជិាជ វទិាសន្តសេ បម្ចចកវទិា  វសិវករម ន្ិង
គ្ណិតវទិា (STEM) សុំម្ៅបុំពាក់កមែ ុំងរលករមរបស់    
អាស ន្ នូ្វជុំនាញចាុំបាច់ សម្មប់ការចាប់យកកាោនុ្វតេ-
ភាររីបរវិតេករមឌ្ីជីលល។ 

ជារួយន្ឹងវឌ្ឍន្ភារដ្៏លអម្បម្សីរទាុំងម្ន្ះ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់
ថា ភារជានដ្គូ្អាស ន្-កាណាដា ន្ឹងកាន្់សតរកីរងឹមុំម្ ងី
ជាលុំដាប់ ។ កនុងសម រតីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូររុំម្ទសុំម្ណីរបស់កាណាដា 
កនុងការរម្ងីកទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-កាណាដា ជានដ្គូ្យុទធ-
សន្តសេ។ 

សូរអរគុ្ណ ! 
 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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សនុ្ទរកថាបិទ 
របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលកឹខួបអន្ុសាវរយី ៍

ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្−កាណាដា 
រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

ម្វោម្ម៉ា ង ១៨:២០ ដ្ល់ ១៩:២០ (រយៈម្រល ៣ នាទី) 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោក
ម្សី! 
កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបរបស់ម្យីង បាន្ឈាន្រក

ដ្ល់ទីបញ្ចប់ ជារួយន្ឹងការរិភាកាោ៉ា ងសករម សដ្លបាន្ទេល់ 
ជាអនុ្សសន្៍ ន្ិងទិសម្ៅសុំខាន្់ៗ សម្មប់ការបន្េរម្ងឹង
ភារជានដ្គូ្ដ្៏យូរអសងវងរបស់អាស ន្-កាណាដា ឱ្យឈាន្
ម្ ងីដ្ល់កម្រិតខពស់រួយម្ទៀត។ 

លទធទលនន្កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរយីម៍្បកប 

ម្ដាយសទែផ្ទក នានលៃម្ន្ះ បាន្បងាា ញឱ្យម្ ញីរីការម្បេជ្ាចិតេ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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របស់ម្យងី កនុងការសហការរន ឱ្យកាន្់សតជិតសនិទធ ជារិម្សស
កនុងការធានាការ-អនុ្វតេម្រញម្លញ ន្ិងម្បកបម្ដាយម្បសិទធ-
ភារនូ្វ ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួនន្ការម្លីករពស់ភារជានដ្គូ្   

អាស ន្-កាណាដា ឆ្ន ុំ ២០២១-២០២៥ ម្ដ្ីរបរីកាសន្េិភារ 

សែិរភារ ន្ិងសន្េិសុខ សម្មប់ការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិងកុំម្ណីន្ 
ម្បកបម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់ ម្ៅកនុងតុំបន់្
ទាុំងរីរ។  

តាររយៈការម្រៀបចុំ ន្ិងការម្ធវីសករមភារររួរន  ន្ិងការ
តរកល់សន្េិភារ ការអភ្ិវឌ្ឍ ន្ិងម្បជាជន្ ជាអាទិភារខពស់ជាង
អវីទាុំងអស់ ខ្ុ ុំម្ជឿជាក់ថា កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរយី៍
នលៃម្ន្ះ ន្ឹងកាែ យជាម្រឹតេិការណ៍ជាម្បវតេិសន្តសេដ្៏សុំខាន្់រួយ 
ន្ិងជារូលដាឋ ន្ដ្៏រងឹមុំ សម្មប់ការជុំរុញបសន្ែរម្ទៀត នូ្វ
សរទុះដ្៏លអនន្ទុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-កាណាដា កនុងទសវតសរ ៍
ខាងរុខ។ 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ
ចុំម្ពាះការចូលររួរបស់ ឯកឧតេរ ចាសទីន្  ម្ទដូូ្  ន្ងិថាន ក់ដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរយីន៍លៃម្ន្ះ ន្ិង
សូរជូន្ររនូ្វសុខភារលអ    បរបូិរណ៍ ន្ិងម្ជាគ្ជ័យកនុងម្គ្ប់
ភារកិចច ។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរ ី
យទ៍ុំនាក់ទុំន្ងអាស ន្-កាណាដា ចាប់រីម្រលម្ន្ះតម្ៅ ៕ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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សន្ទរកថា 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុ រិធីម្លៀងសយម្ភាជន្៍ (Gala Dinner) 

រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១២ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

(ម្ម៉ា ង ១៩:៣០ - ២១:៣០) 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្
បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ និ្ងបណាេ ម្បម្ទសជានដ្គូ្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្អងគការអន្េរជាតិ 
និ្ងឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី ! 
ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ដ្៏កក់ម្ៅេ  ជូន្ចុំម្ពាះ ម្រះ

ម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី ន្ិងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់ សដ្លបាន្អម្ញ្ជ ីញចូលររួកិចចម្បជុុំកុំរូល     
អាស ន្ ម្លីកទី ៤០ ន្ងិ ៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធ
ម្ទសងម្ទៀត ម្ៅម្រះរាជាណាចម្កករពុជា ។ ខ្ុ ុំរិតជាមន្ម្សច



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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កេីម្សរន្សស សដ្លបាន្ជួបអនកទាុំងអស់រន  ន្ិងមន្កិតេិ
យសកនុងការទទួលម្ធវីជាមច ស់ទទះ សម្មប់រិធីម្លៀងសយ
ម្ភាជន្៍ នាម្រលម្ន្ះ។ 

ការជួបជុុំផ្ទទ ល់ម្ៅកនុងករមវធិីរិម្សសម្ន្ះ បញ្ហជ ក់អុំរី
លទធទល សដ្លម្យងីទាុំងអស់រន បាន្ខិតខុំម្បឹងសម្បងកន្ែង
រក ម្ដ្ីរបសីម្របខែួន្ ន្ិងម្រៀន្រស់ជារួយន្ឹងជុំងឺកូវដី្-១៩ 
តារគ្ន្ែងម្បម្កតីភារលមី ។ រិម្សសជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត វតេមន្
ម្យងីទាុំងអស់រន ម្ៅកនុងករមវធិីនាម្រលោៃ ចម្ន្ះ បាន្បងាា ញ
រីអុំរីតលភាររិតនន្សម រតីរិតេភារ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការ
ដ្៏រងឹមុំ ន្ិងយូរអសងវង សដ្លជារូលដាឋ ន្ម្គ្ឹះរបស់ម្យងី កនុង
ការធានាថាម្បជាជន្ម្យងីទាុំងអស់រន អាចរស់រាន្បាន្ម្ៅកនុង
រិភ្រម្ោករួយ ម្បកប ម្ដាយសុខដុ្រររនា សុខសន្េិភារ 

សុវតែិភារ ន្ិងវបុិលភារ។ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់! 
ករពុជា មន្ម្មទន្ភារ ន្ិងការទទួលខុសម្តូវខពស់ 

កនុងការទទួលតួនាទីជាម្បធាន្អាស ន្ ជាម្លីកទី ៣ ម្ន្ះ។ 
ម្ម្ការរូលបទ «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ
ទាុំងអស់រន » ម្យងី បាន្រូន្ម្ជុុំតាររយៈដ្ុំម្ណាះម្សយររួ
របស់ម្យងី សម្មប់បញ្ហា ម្បឈរម្ៅកនុងតុំបន្់ ន្ិងរម្ងឹងការ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ចូលររួចុំសណករបស់អាស ន្ ម្ដ្ីរបសីន្េិភារ សែិរភារ សុវតែិ-
ភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ កនុងតុំបន្់ ន្ិងសកល-
ម្ោក ។ រូលបទរបស់ម្យងីសម្មប់អាស ន្ឆ្ន ុំ ២០២២ បាន្
រ ុំម្លចថា ម្យងីបាន្ ខិតខុំសលរកាោ៉ា ងខាែ ុំងនូ្វអតែន្័យដ្៏ម្ជាល
ម្ម្ៅនន្ «ភាររបួររួរន » ម្ៅកនុងម្គ្ួសរអាស ន្ នាម្រលម្ន្ះ 
សដ្លមន្ភារចាុំបាច់ជាងម្រលណាៗទាុំងអស់ សម្មប់ម្យងី
ររួរន កាន្់ចងកូតម្ដាះម្សយភារវកឹវរជាម្ម្ចីន្ ម្លីទិដ្ឋភារ
ន្ម្ោបាយ ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងសងគរ សដ្លកុំរុងសតោយតីុំបន្់
ម្យងី។ 

ជាការរិត កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូល
ពាក់រ័ន្ធម្ទសងម្ទៀត សតងសតជាម្រឹតេិការណ៍ ដ្៏មន្សរៈសុំខាន្់
សម្មប់អាស ន្ជាម្បចាុំឆ្ន ុំ សដ្លម្យីងអាចមន្ឱ្កាស
ម្បាម្ស័យទាក់ទងរន  ម្ដ្ីរបរីម្ងឹងភារជានដ្គូ្ ន្ិងសហ-

ម្បតិបតេិការម្បកបម្ដាយការសែ បនា ន្ិងមន្អតែន្័យម្ៅម្លី
បញ្ហា នានា ររួទាុំងការសេ រម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិរីជុំងឺកូវដី្-១៩ 
ម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន ចីរភារ ន្ិងភារធន្់។ កនុងន្័យម្ន្ះ ខ្ុ ុំ
សូរម្លីកបញ្ហជ ក់រេងម្ទៀត អុំរីម្រលការណ៍សនូលនន្ធរមនុ្ញ្ញ
អាស ន្ គ្ឺកិចចសន្ទនា ការម្បឹកាម្ោបល់ ការរិន្ម្ម្ជៀតសម្ជក 
ន្ិងឯកចឆន្ភារ សដ្លម្យងីម្តូវបន្េម្រររ ន្ិងម្បកាន្់យក កនុង
ទុំនាក់ទុំន្ង ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងីទាុំងអស់រន ។ 
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− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់! 
ខ្ុ ុំសូរសលែងនូ្វកេីម្សរន្សស ន្ិងការវាយតនរែខពស់ អុំរី

ការរុំម្ទម្ដាយសករម ន្ិងម្រញម្លញដ្ល់ភារជាម្បធាន្      

អាស ន្របស់ម្បម្ទសករពុជា កន្ែងរក។ ជាលទធទល ម្យងី
បញ្ចប់ម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ នូ្វកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤០ 
ន្ិង ៤១, កិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធនានា កិចចម្បជុុំរដ្ឋរន្តន្េីអាស ន្ 
ន្ិងកិចចម្បជុុំកម្រិតបម្ចចកម្ទសជាម្ម្ចីន្ កនុងអុំ ុងម្រល ១០ 
សខ កន្ែងរកម្ន្ះ សដ្លបាន្ចូលរួរចុំសណកោ៉ា ងសុំខាន្់ដ្ល់
ការសម្ម្រចបាន្នូ្វអាទិភារ ន្ិងសរិទធទលម្រលម្ៅរបស់
អាស ន្ កនុងឆ្ន ុំម្ន្ះ។ បសន្ែរម្លីម្ន្ះ ខ្ុ ុំមន្ជុំម្ន្ឿដ្៏រុតមុំថា 
ម្យងីន្ឹងអាចបញ្ចប់ម្ដាយម្ជាគ្ជ័យនូ្វកិចចម្បជុុំ ន្ិងម្រឹតេិការណ៍ 

ពាក់រ័ន្ធម្សសសល់ម្ទសងម្ទៀត សដ្លន្ឹងបុំម្រញបសន្ែរម្ៅម្លី
ឯកតេករមសរិទធទលអាស ន្ ជាម្ម្ចីន្ទសវតសរក៍ន្ែងរកម្ន្ះ។ 
ជាក់ចាស់ណាស់ ម្ន្ះសរបញ្ហជ ក់អុំរីគុ្ណតនរែ សដ្លបាន្
រករី  រជឈភារអាស ន្ ន្ិងដ្ុំម្ណីរការសដ្លដ្ឹកនាុំម្ដាយ   

អាស ន្ ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចបាន្នូ្វម្រលគ្ុំន្ិតររួនន្សុខសន្េិភារ 
ន្ិងសុខដុ្រររនាសម្មប់ម្បជាជន្ម្យីង ខណៈសដ្លម្យងី
បាន្ម្ធវីដ្ុំម្ណីរ្ែងកាត់បញ្ហា ម្បឈរជាម្ម្ចីន្។ 
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ជាទីបញ្ចប់ សូរអនុ្ញ្ហញ តឱ្យខ្ុ ុំសសរេងនូ្វអុំណរគុ្ណ
ដ្ល់ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ន្ិងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់ សដ្លចុំណាយម្រល ម្ធវីដ្ុំម្ណីររកកាន្់
រាជធាន្ភី្នុំម្រញ។ វតេមន្របស់អនកទាុំងអស់រន  បាន្ទេល់នូ្វ
អតែន្័យដ្៏ម្ជាលម្ម្ៅដ្ល់កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤០ 
ន្ិង ៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធម្ទសងម្ទៀត។ សូរ
អម្ញ្ជ ីញរកីរាយន្ឹងករមវធិីោៃ ចម្ន្ះ ម្បកបម្ដាយភាររបួររួរន  
ជារួយន្ឹងការកុំសន្េ រាូបអាហារសដ្លបាន្ម្ម្ជីសម្រសីជា
រិម្សស ន្ិងការសន្ទនាបុំទុសនូ្វគ្ុំន្ិតលមីនានា រុន្ន្ឹងចូល
សម្មកនារាម្តីម្ន្ះ។ 

ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ន្ិងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់ ខ្ុ ុំសូរអនុ្ញ្ហញ តអម្ញ្ជ ីញអនកទាុំងអស់រន  
ម្ដ្ីរបចូីលររួជារួយខ្ុ ុំ ម្លីកសកវម្បសិទធររដ្ល់ម្គ្ប់ៗរន នូ្វ
សុខភារលអ ន្ិងភារម្ជាគ្ជ័យ ន្ិងម្ដ្ីរបវីបុិលភារដ្ល់តុំបន្់
ម្យងី។ សូរអម្ញ្ជ ីញ! 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េីនន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ម្លើកទី ២ 

ម្ម្ការរូលបទ «ការសេ រម្ ើងវិញម្គ្ប់          
ម្ជុងម្ម្ោយ ម្ម្កាយវិបតេិជុំងឺកវូីដ្-១៩» 

 
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក   
ម្ោកម្សី!  
ជាបឋរ ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់ម្ៅេ  

ន្ិងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ ជូន្ចុំម្ពាះ ម្រះម្ៅស ុលតង់ 
ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី សដ្លបាន្ចុំណាយ
ម្រលដ្៏មន្តនរែចូលររួកនុង កិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ម្លីក
ទី ២ ម្ម្ការម្បធាន្បទ «ការសេ រម្ ងីវញិម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយ 
ម្ម្កាយវបិតេិជុំងឺកូវដី្-១៩» នាម្រលម្ន្ះ។  

ជាការរិត ការរាតតាតនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ បាន្ចាប់ម្ទេី
រជាវបិតេិសុខភារសធារណៈ ប៉ាុសន្េបាន្កាែ យម្ៅជាវបិតេិ 
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សន្េិសុខ ន្ិង វបិតេិសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ ម្ៅកនុង
រយៈម្រលជិត ៣ ឆ្ន ុំ ជុំងឺកូវដី្-១៩ រិន្ម្តឹរសតគ្ុំរារ ន្ិង្ក់
យកអាយុជីវតិម្បជាជន្រាប់ោន្នាក់ប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ វបិតេិម្ន្ះ
បាន្កប៏ងកទលប៉ាះពាល់អវជិជមន្ធៃន្់ធៃរ ដ្ល់សករមភារសងគរ-
ម្សដ្ឋកិចច, ពាណិជជករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្ ទងសដ្ ។ ការណ៍ម្ន្ះ
បាន្ម្ធវីដ្ុំម្ណីរការអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ធាក់លយម្ម្កាយ 
ម្ដាយម្សដ្ឋកិចចនន្បណាេ ម្បម្ទសម្លីសកលម្ោក មន្ការ
ធាែ ក់ចុះ ម្ហីយម្បជារលរដ្ឋជាម្ម្ចីន្ បាន្ធាែ ក់ចូលកនុងភារ
ម្កីម្ក។  

ជារួយន្ឹងការគ្ុំរារលមីៗរួយចុំន្ួន្ម្ទៀត បសន្ែរម្ៅ
ម្លីទលវបិាក សដ្លម្កីតម្ចញរីជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្យីងអាចវាយ
តនរែបាន្ថា សែ ន្ការណ៍ជាសកលកុំរុងសតឈរម្ៅម្លីមត់
ម្ម្ជាះដ្៏ម្ម្រះថាន ក់ ទាុំងសទនកសងគរ ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងន្ម្ោបាយ 
ម្ហយីសែ ន្ការណ៍ទាុំងឡាយ ក៏ហាក់បីដូ្ចជាវវិឌ្ឍកាន្់សតអ
ម្កក់ម្ៅ ម្ដាយរិន្មន្ភារម្បម្សីរម្ ងី ន្ិងធូរម្សល គ្ួរ
ឱ្យកត់សមគ ល់ទាល់សតម្សះ។ បញ្ហា សដ្លម្យងីកុំរុងជួប
ម្បទះ សុទធសឹងសតជាបញ្ហា សតរិន្អាចកុំណត់ម្តឹរកនុងម្រុំសដ្ន្
នន្ម្បម្ទសណារួយម្នាះម្ទ សតជាបញ្ហា ររួរបស់ម្យងីទាុំងអស់
រន  ន្ិងម្តូវម្ដាះម្សយររួរន  ។ ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត, ម្យងីកុំរុង
សែិតម្លីកុំណាត់ទែូវដ្៏លុំបាករួយ ម្ដាយរ៉ាាង, ធន្ធាន្រួយ
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ភាគ្ធុំ ម្តូវបាន្ម្ម្បីម្បាស់សម្មប់         ម្ដាះម្សយទលប៉ាះ
ពាល់ម្លីជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ហយីរ៉ាាងម្ទៀត ជម្ម្រីសម្រល
ន្ម្ោបាយ ន្ិងយុទធសន្តសេរបស់ម្យងី ក៏ទារទារឱ្យមន្ការ
លែឹងសលែងម្គ្ប់ទិដ្ឋភារ។ ការណ៍ម្ន្ះ បងាា ញឱ្យម្ ញីកាន្់សត
ចាស់ នូ្វភារបនាទ ន្់កនុងសសវងរកដ្ុំម្ណាះម្សយជាររួ កនុង
ម្កបខណា សកល ម្ដាយមន្ការចូលររួរីម្គ្ប់ភាគ្ីពាក់រ័ន្ធ
ទាុំងអស់។  

កនុងម្រលម្ៅម្ន្ះ កិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ សដ្ល
ម្តូវបាន្ម្រៀបចុំម្ ងីជាម្លីកទី ២ ម្ដាយករពុជា កនុងឋាន្ៈជា
ម្បធាន្អាស ន្ម្ន្ះ ន្ឹងទេល់ម្វទិកាកម្រិតខពស់រួយ សម្មប់
ម្ធវីការផ្ទែ ស់បេូរទសសន្ៈជុុំវញិបញ្ហា តុំបន្់ ន្ិងសកលសុំខាន្់ៗ 
ដូ្ចសដ្លបាន្ម្លីកម្ ងីខាងម្លី សុំម្ៅម្លីកករពស់ការម្ងីប
ម្ ងីវញិនន្ម្សដ្ឋកិចចតុំបន្់ ន្ិងសកល។  កិចចរិភាការបស់
ម្យងីនាម្រឹកម្ន្ះ ន្ឹងសបងសចកជា ២ ម្បធាន្បទ កនុងម្ន្ះ 
ម្បធាន្បទទី១ ម្ផ្ទេ តម្លី «ការម្ធវីការររួរន  ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការសេ រ 
ម្សដ្ឋកិចចម្ ងីវញិ ម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន» ន្ិង ទី២ ម្ផ្ទេ តម្លី 
«ការកសងអាស ន្ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងភារធន្់ម្ម្កាយ 
វបិតេិកូវដី្១៩»។  

ខ្ុ ុំន្ឹងទន្ទឹងរង់ចាុំទទួលនូ្វអនុ្សសន្៍លអៗ  រីកិចច
រិភាកានាម្រឹកម្ន្ះ ន្ិងចូលររួចុំសណកសម្បកាែ យលទធទល 
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សដ្លសម្ម្រចបាន្ឱ្យម្ៅជាសករមភារជាក់សសេង ។ ជារួយរន
ម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររឲ្យ ការរិភាការបស់ម្យងី សម្ម្រចបាន្ 
លទធទលម្បកបម្ដាយសទែផ្ទក ដ្៏ម្តចះម្តចង់។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ម្លើកទី ២ ៖     
«ការសេ រម្ ើងវិញម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ោយម្ម្កាយ
វិបតេិជុំងឺកវូីដ្-១៩» ម្ម្ការម្បធាន្បទទី ១ ៖     
«ការម្ធវើការររួរន  ម្ឆ្ព ះម្ៅរកការសេ រម្សដ្ឋកិចច 

ម្ ើងវិញ ម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន» 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក  
ម្ោកម្សី! 
ម្សបម្រលបណាេ ម្បម្ទសទាុំងអស់កនុងសកលម្ោក 

កុំរុងម្បីកម្សដ្ឋកិចចជាម្បម្កតីម្ ងីវញិ ម្យងីក៏បាន្កត់សមគ ល់ 

ម្ ញីរីកាោនុ្វតេភារលមីៗសម្មប់ការម្លីកករពស់ ន្ិងរម្ងឹង 

បរោិបន្ននន្ការអភ្ិវឌ្ឍសងគរ-ម្សដ្ឋកិចចទងសដ្រ។ កនុងន្័យ
ម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសចករ ុំសលកនូ្វទសសន្ៈផ្ទទ ល់ខែួន្ រួយចុំន្ួន្ កនុងការ
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តម្រង់ទិសនន្កិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងរបស់ម្យងី ម្ឆ្ព ះម្ៅអនាគ្ត 
ន្ិងវបុិលភារររួ ដូ្ចខាងម្ម្ការ៖ 

ទី១. សម្មប់ការគ្ិតគូ្រជាក់ោក់ ម្លីកិចចអភ្ិវឌ្ឍ
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចច, ម្យងីម្តូវបន្េម្ផ្ទេ តការយកចិតេទុកដាក់ម្លី៖ 
(១). ឌ្ីជីលលូបន្ីយករម ន្ិង ការអភ្ិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធ 
រុំម្ទ ម្ដាយម្លីកទឹកចិតេឱ្យរដាឋ ភ្ិបាល ន្ិងវស័ិយឯកជន្ចាប់
យកបម្ចចកវទិាឌ្ីជីលលឱ្យបាន្ទូលុំទូោយ (២). ការវនិ្ិ-
ម្ោគ្ ម្លីការអភ្ិវឌ្ឍធន្ធាន្រនុ្សស តាររយៈការរម្ងឹង      
វស័ិយអប់រ ុំ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍជុំនាញ;  (៣). ការបន្េរុំម្ទ
បសន្ែរដ្ល់សហម្រសរីម្កូ, ធុន្តូច ន្ិងរធយរ (MSMEs) 

ម្ដាយម្លីកករពស់កិចចដ្ុំម្ណីរការអាជីវករមកនុងម្សដ្ឋកិចចទែូវការ 
ន្ិងធានាការទទួលបាន្នូ្វការរុំម្ទ ទាុំងសទនកម្រលន្ម្ោ-

បាយ ន្ិង ហរិញ្ញបបទាន្; (៤). ការទេល់សិទធិអុំណាចដ្ល់ន្តសេី 
កនុងការម្រៀបចុំម្រលន្ម្ោបាយ  (៥). ការអភ្ិវឌ្ឍវស័ិយ 
កសិករម សដ្លមន្ចីរភារ ន្ិងភារធន្់ន្ឹងអាកាសធាតុ; ន្ិង 
(៦). ការវនិ្ិម្ោគ្ម្ដាយម្ផ្ទេ តម្លីម្ហដាឋ រចនាសរព័ន្ធ, ថាររល 
ន្ិងបម្ចចកវទិានបតង ម្ដ្ីរបសីម្របខែួន្ម្ៅន្ឹងការសម្បម្បួល
អាកាសធាតុ ន្ិងម្គ្ប់ម្គ្ងម្ម្រះធរមជាតិ។ 

ទី២. ម្ដាយមន្ការម្កីន្ម្ ងី នន្ន្ិនាន ការរុំពារន្ិយរ 
សដ្លនាុំរកម្ដាយការសម្បម្បួលនន្ន្ិមម បន្ករមពាណិជជករម 
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ម្យងីទាុំងអស់រន  ម្តូវបន្េជុំរុញ ន្ិងរុំម្ទម្រលការណ៍ ការម្ធវី
សកលភាវូបន្ីយករម យន្េការរហុភាគ្ីន្ិយរ ន្ិងម្សវភីាវូប-
ន្ីយករមពាណិជជករម ន្ិងការវនិ្ិម្ោគ្។ ន្ិនាន ការសកលភា-

វូបន្ីយករម ន្ិងម្សវភីាវូបន្ីយករម បាន្ជុំរុញកុំម្ណីន្ម្សដ្ឋ-
កិចចសកល, ចូលររួកាត់បន្ែយភារម្កីម្ក ន្ិងការម្លីកករពស់
ជីវភាររស់ម្ៅរបស់ម្បជាជន្ម្គ្ប់ម្សទាប់វណណៈ។ ដូ្ចម្ន្ះ 
ម្យងីម្តូវការពាររិន្ឱ្យមន្នូ្វការសបកសខ្កជាប៉ាូលពាណិជជករម 
ន្ិងម្តូវរកាឱ្យបាន្នូ្វសរទុះនន្ការម្ធវីសកលភាវូបន្ីយករម 
ន្ិងម្សវភីាវូបន្ីយករម ក៏ដូ្ចជាម្តូវធានាឱ្យបាន្ថា យន្េការកិចច
សហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងី ម្ៅសតរកាបាន្នូ្វសម រតីម្បីក
ចុំហ ន្ិងការរុំម្ទម្បរ័ន្ធពាណិជជករមរហុភាគ្ី សម្មប់ជុំរុញ
រម្បៀបវារៈនន្ការអភ្ិវឌ្ឍរបស់ម្បម្ទសន្ីរួយៗ ម្បកបម្ដាយ
ចីរភារ ន្ិងបរោិបន្ន។  

ទី៣. សទអកម្លីម្រម្រៀន្ ន្ិងបទរិម្សធន្រ៍ីវបិតេិនន្ជុំងឺ
កូវដី្-១៩ ម្យងីម្តូវបន្េកសងភារធន្់ សទនកសងគរ ម្ដាយម្ផ្ទេ ត
ម្លីការអភ្ិវឌ្ឍម្បរ័ន្ធសុខាភ្ិបាល ការម្លីកករពស់ម្សវាសុខ
ភារសធារណៈ ន្ិងម្បរ័ន្ធរុំពារសងគរ ទាុំងគុ្ណភារ ន្ិង
វសិលភារ ម្ដ្ីរបមី្ម្តៀរខែួន្ម្្ែីយតបម្ៅន្ឹងវបិតេិ ឬហាន្ិ-
ភ្័យនានា សដ្លអាចម្កីតម្ ងីជាយថាម្ហតុ នាអនាគ្ត។ 
វបិតេិសកលម្ន្ះ បាន្បងាា ញឱ្យម្ ញីថា សកលម្ោកនា
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បចចុបបន្ន មន្ភារទារភាជ ប់ ន្ិងទុំនាក់ទុំន្ងរន ខាែ ុំង សដ្ល
វបិតេិជាយថាម្ហតុណារួយ ន្ឹងមន្ទលប៉ាះពាល់ដ្ល់ម្បម្ទស 
ដ្នទម្ទៀត។ រួយវញិម្ទៀត សុំណាញ់សុវតែិភារសងគរ គ្ឺជា
ឧបករណ៍ដ្៏មន្ម្បសិទធភារ សម្មប់ម្ទម្ទង់សុខុមលភារ
សងគរកនុងម្រលមន្វបិតេិ ក៏ដូ្ចជាសម្មប់ម្ម្តៀរខែួន្ម្រល
មន្វបិតេ ិនាអនាគ្តទងសដ្រ។ 

រុន្ន្ឹងបញ្ចប់បទអន្េរាគ្រន្៍ ខ្ុ ុំសូរគូ្សបញ្ហជ ក់ថា 
ម្យីងម្តូវរម្ងឹងការសម្របសម្រួលការម្រៀបចុំម្រលន្ម្ោ-
បាយ ន្ិងគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីររបស់ម្យងី ម្ដ្ីរបធីានាថា ម្យងីអាច
សេ រ ន្ិងម្ងីបម្ចញរីវបិតេិ បាន្ដូ្ចៗរន ។ កនុងម្នាះ ម្យីងម្តូវ
បន្សុកីិចចខិតខុំម្បឹងសម្បង ន្ិងម្រលន្ម្ោបាយរបស់ម្យងី 
ជារួយន្ឹងកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងថាន ក់តុំបន្់ និ្ងសកល ម្ដ្ីរបី
សម្ម្រចបាន្នូ្វសងគតិភារ ន្ិងរិន្មន្ការសបកសខ្ករន ។ 

 
សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េីនន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុរិធីបិទកិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ ម្លើក
ទ ី២ ម្ម្ការរូលបទ៖ «ការសេ រម្ ើងវិញ          

ម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ោយ ម្ម្កាយកវូីដ្-១៩» 
 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្បរុខរដ្ឋ និ្ងម្បរុខ           
រដាឋ ភិ្បាលអាស ន្ 

− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ថាន ក់ដឹ្កនាុំសែ ប័ន្អន្េរជាតិ 
− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី និ្ង                     
ម្ភ្្ៀវកិតេិយសទាុំងអស់! 
ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ ន្ិងវាយ-

តនរែខពស់ ចុំម្ពាះថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ នដ្គូ្
សន្ទនា ម្ររទាុំងថាន ក់ដ្ឹកនាុំនន្អងគការអន្េរជាតិ សដ្លបាន្
ចូលររួរិភាកាោ៉ា ងសករម ន្ិងទុសទុល ជារិម្សស បាន្
សចករ ុំសលកទសសន្ៈដ្៏មន្អតែន្័យម្ជាលម្ម្ៅ នាម្រឹកម្ន្ះ 
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ម្ដ្ីរបចូីលររួចុំសណក កនុងការសម្ម្រចបាន្នូ្វអនាគ្ត ម្បកប 

ម្ដាយចីភារ បរោិបន្ន ន្ិងភារធន្់។ 
ខ្ុ ុំរិតជារកីរាយ ម្ដាយបាន្ម្ ញីនូ្វការបុំទុសគ្ុំន្ិតជា

ម្ម្ចីន្ សដ្លម្បកបម្ដាយចកខុវស័ិយ ប៉ាុសន្េ មន្ភារជាក់សសេ
ងន្ិយរ សុំម្ៅទេល់ឱ្យម្យងីនូ្វអនុ្សសន្៍សុំខាន្់ៗ ម្បកប 
ម្ដាយឧតេរគ្តិខពស់ ម្ដ្ីរបសីម្បកាែ យម្ៅជាករមវធិី ន្ិងសករម-
ភារជាក់សសេង។ 

ជាការរិត អាស ន្បាន្ម្្ែីយតបម្ៅន្ឹងបញ្ហា ម្បឈរ 
នានា តាររយៈការដាក់ម្ចញនូ្វម្រលន្ម្ោបាយ ន្ិងម្កប-

ខណា ទូលុំទូោយជាម្ម្ចីន្ ជារួយន្ឹងការបម្ងកីន្កិចចម្បឹងសម្បង
ឥតម្សកម្សន្េ ម្ដ្ីរបធីានាឱ្យបាន្នូ្វការអនុ្វតេម្រញម្លញ 
ន្ិងម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារខពស់ នូ្វកិចចការទាុំងម្នាះ។ 

ខ្ុ ុំសូរបញ្ចប់ ម្ដាយគូ្សបញ្ហជ ក់ថា ការសេ រម្ ងីវញិ
ម្ម្កាយវបិតេិកូវដី្-១៩ ទារទារឱ្យម្យងីទាុំងអស់រន ម្តូវម្្ែីយ
តបជាបនាទ ន្់ ន្ិងម្បកបម្ដាយការទទួលខុសម្តូវ ម្ដ្ីរប ី    
ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ ទាុំងកនុងម្កបខណា តុំបន្់ ន្ិង
សកល ម្ដាយឈរម្លីសម រតីសរគ្គីភារ ម្ររទាុំងសម រតីនន្
កិចចសហការ ន្ិងការម្ររររន ម្ៅវញិម្ៅរក។  

ម្យងីរិតជាចង់ម្ ញីម្សដ្ឋកិចច ន្ិងកិចចអភ្ិវឌ្ឍរបស់
ម្យងីវលិម្ត ប់ម្ៅកម្រិតលអម្បម្សីរដូ្ចម្រលរុន្វបិតេិ ឬ 
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ខពស់ជាងម្ន្ះ កនុងរយៈម្រលរធយរ ន្ិងសវង។ កនុងសម រតីម្ន្ះ 
ម្យងីមន្ភារចាុំបាច់កនុងការម្បាះជុំហាន្ម្ឆ្ព ះម្ៅរុខជារួយ
រន  ន្ិងបន្េកសងភារជានដ្គូ្របស់ម្យងី ម្លីម្គ្ប់វស័ិយ 
ម្បកបម្ដាយសម រតីបុម្រសករម ន្ិង្ន្ទៈម្មះរុត។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ ម្លីកទី 
២៖ «ការសេ រម្ ងីវញិម្គ្ប់ម្ជងុម្ម្ជាយម្ម្កាយកូវដី្-១៩» នា
ម្រលម្ន្ះ ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាម្បើក 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាសុីបូពា៌ា  ម្លើកទី ១៧ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ថាន ក់ដឹ្កនាុំ 
នន្បណាេ ម្បម្ទសអាសីុបូពា៌ា  

- ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ ឯកឧតេរម្បធាន្
ម្ករុម្បឹកាអឺរ ៉ាុប ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការ នន្អងគការ
កិចចសហម្បតិបតេិការម្សៀងនហ 

- ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាបឋរ, ខ្ុ ុំសូរសសរេងនូ្វការសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់ម្ៅេ

បុំទុត ជូន្ចុំម្ពាះថាន ក់ដ្ឹកនាុំទាុំងអស់ សដ្លបាន្អម្ញ្ជ ីញចូល
ររួ «កិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុបូពា៌ា  ម្លីកទី ១៧» ម្ៅរាជធាន្ី
ភ្នុំម្រញ ។ នានលៃម្ន្ះ, ម្យងីក៏ទទួលបាន្នូ្វវតេមន្ដ្៏នលែថាែ របស់
ម្ភ្្ៀវកិតិេយស ២ រូប គ្ឺ ៖ ឯកឧតេរ ឆ្លស ៍ រីស្ល 
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(Charles Michel) ម្បធាន្ម្កុរម្បឹកាអឺរ ៉ាុប ន្ិងឯកឧតេរ 
ចាង រីង (Zhang Ming) អគ្គម្លខាធិការ នន្អងគការកិចច
សហម្បតិបតេិការម្សៀងនហ។ 

កិចចម្បជុុំកុំរូលរបស់ម្យងីនានលៃម្ន្ះ កុំរុងម្ដ្ីរតួជា
ម្វទិកាសន្ទនា កនុងកម្រិតយុទធសន្តសេដ្៏សុំខាន្់ ម្ៅកនុង
ចុំម្ណារម្វទិការហុភាគ្ីធុំៗ កនុងការជុំរុញកិចចសហម្បតិបតេិ-
ការម្ៅកនុងតុំបន្់អាសីុបូពា៌ា ទាុំងរូល ន្ិងតុំបន្់ពាក់រ័ន្ធដ្នទ
ម្ទៀត។ ជាក់សសេង បញ្ហា  ន្ិងភារតាន្តឹងជាម្ម្ចីន្ សដ្ល
សកលម្ោកកុំរុងសតម្បឈរ កុំរុងបងាអ ក់កិចចខតិខុំម្បឹងសម្បង 

ដ្៏លុំបាកកន្ែងរករបស់ម្យងី ម្ៅកនុងការជុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍ
ម្បកបម្ដាយចីរភារ ន្ិងបាន្បងកទុកខលុំបាកជាអម្ន្ក ដ្ល់
ការរស់ម្ៅរបស់ម្បជាជន្ម្យងីទាុំងអស់រន ។ ម្ន្ះក៏ជាសរ
ដាស់ម្តឿន្រួយទងសដ្រថា ម្យីងម្តូវរួបរួររន កនុងការសលរកា
ទលម្បម្ោជន្៍ររួរបស់ម្យងី ម្ដ្ីរបកីសងអនាគ្តដ្៏ម្តចះ-
ម្តចង់សម្មប់អនកជុំនាន្់ម្ម្កាយ ន្ិងម្តូវធានាឱ្យបាន្ថា កិចច-
សហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងីរងឹមុំជាន្ិចច ម្ទាះសែិតកនុងកាលៈ-
ម្ទសៈណាក៏ម្ដាយ។ 

ម្ៅកនុងបរកិារណ៍ម្ន្ះ ករពុជា កនុងនារជាម្បធាន្          

អាស ន្ បាន្ម្ម្ជីសម្រសីរូលបទសម្មប់ឆ្ន ុំម្ន្ះ គ្ឺ៖ «អាស ន្
ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន » ។ ម្ន្ះគ្ឺជា
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បុំណងម្បាថាន របស់ម្យងី ម្ដ្ីរបបីុំទុសសម រតី «ការរបួររួរន » 
ទាុំងម្ៅកនុងម្កបខណា អាស ន្ ន្ិងអាសីុបូពា៌ា ទាុំងរូល សុំម្ៅ
ជុំរុញការម្បកាន្់ខាជ ប់នូ្វសម រតីរហុភាគ្ីន្ិយរ សដ្លម្បីកចុំហ 
ន្ិងម្បកបម្ដាយបរោិបន្ន, ភារជាក់សសេងន្ិយរ, ន្ិងការ
ម្ររររន ម្ៅវញិម្ៅរក ម្ៅកនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ
នានា សដ្លគ្ុំរាររកម្លីអតែិភារ ន្ិងភារជាយុទធសន្តសេរបស់
ម្យងី ។ ម្ន្ះក៏ជាម្សចកេីម្បាថាន របស់ម្យងីទងសដ្រ ម្ៅកនុងការ
រម្ងឹងបសន្ែរនូ្វរជឈភារអាស ន្ ក៏ដូ្ចជាម្រលការណ៍ពាក់-
រ័ន្ធនានា សដ្លម្លីកករពស់សន្េិភារ, សែិរភារ, សន្េិសុខ ន្ិង
ការអភ្ិវឌ្ឍកនុងតុំបន្់។ 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក    
ម្ោកម្សី!  
ខ្ុ ុំសងឃរឹថា កិចចរិភាកាម្ៅម្លីសរិទធទល ន្ិងការ

កុំណត់ទិសម្ៅអនាគ្ត ម្ៅកនុងបរបិទនន្បញ្ហា តុំបន្់ ន្ិង
សកល សដ្លខ្ុ ុំបាន្ម្រៀបរាប់ខាងម្លី ន្ឹងម្បម្រឹតេម្ៅ
ម្បកបម្ដាយភារសែ បនា ន្ិងម្បីកចុំហ។ ខ្ុ ុំមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរ
ថា ម្ទាះបីជាម្យងីមន្ភាររិន្ចុះសម្រុងរន ខែះក៏ម្ដាយ ក៏
កិចចម្បជុុំរបស់ម្យងីនានលៃម្ន្ះ ន្ឹងទទួលបាន្នូ្វលទធទល
ម្បកបម្ដាយសទែផ្ទក  ម្ម្ពាះម្យងីទាុំងអស់រន បាន្បងាា ញនូ្វការ
ម្បេជ្ាចិតេចុំម្ពាះម្រលម្ៅសតរួយ ម្ពាលគ្ឺ ការកសងសកល



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្ោករួយ សដ្លម្បកបម្ដាយសន្េិភារ សុខដុ្រភារ ន្ិង
វបុិលភារ សដ្លម្ន្ះ គ្ឺជាតួនាទីដ្៏ឧតេុងគឧតេរនន្កិចចម្បជុុំ
កុំរូលអាសីុបូពា៌ា របស់ម្យងី។ 

សូរអរគុ្ណ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បទអន្េរាគ្រន្៍ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាសុីបូពា៌ា  ម្លើកទី១៧ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក    
ម្ោកម្សី!  
ខ្ុ ុំសូរអនុ្ញ្ហញ តចាប់ម្ទេីររី ការសេ រសងគរ-ម្សដ្ឋកិចច

ម្ ងីវញិ បនាទ ប់រីវបិតេិជុំងឺកូវដិ្-១៩។  ខ្ុ ុំយល់ថា ម្យងីម្តូវ
ម្ផ្ទេ តម្លីការរម្ងឹងរ ុំហូពាណិជជករម ន្ិងសខសម្ចវាក់ទគត់ទគង ់
ម្ដាយរម ន្ការរា ុំងសទះ ការទាញយកឱ្យអស់លទធភារនូ្វទល
ម្បម្ោជន្៍រីកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរនីានា ន្ិងការបន្េ
ជុំរុញម្សរភីាវូបន្ីយករម។ កនុងសម រតីម្ន្ះ, ខ្ុ ុំសូរអបអរសទរ
ចុំម្ពាះការបញ្ចប់ជាដុ្ុំកុំភ្ួន្នន្ ការចរចាដ្ុំម្ ងីកម្រិតកិចចម្ររ 
ម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-អូន្តសេ លី-នូ្សវ ៉ាលម្ហស ង់។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ចុំម្ពាះសន្េិសុខម្សបៀងអាហារ ន្ិងថាររល, ខ្ុ ុំសូរ
សលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅ ចុំម្ពាះទសសន្ៈដ្៏មន្តនរែ
របស់សហការទីាុំងអស់ ជារិម្សស ទសសន្ៈរបស់ ឯកឧតេរ ឆ្
លស ៍រីស្ល ន្ិង ឯកឧតេរ ចាង រីង សដ្លបាន្សងកត់
ធៃន្់អុំរីសរសុំខាន្់នន្ន្ិរន្េរភារ កនុងការទគត់ទគង់ម្សបៀងអាហារ 
សម្មប់ម្ដ្ីរតួជារូលដាឋ ន្នន្ការសេ រម្ ងីវញិនន្ម្សដ្ឋកិចច។ ម្បី
ម្ទាះបីជាទលប៉ាះពាល់នន្វបិតេិជុំងឺកូវដី្ -១៩ រកម្លីម្សដ្ឋកិចច
របស់ម្យងីបាន្លរលយ ម្យងីកុំរុងទទួលរងនូ្វវបិតេិរួយលមី
ម្ទៀត សដ្លម្នាះ គ្ឺជាទលវបិាកនន្សន្តងាគ រម្ៅអ ុយសម្កន្។ 
ជាក់សសេង ការម្ ងីនលែថាររលជាគ្ុំហុក បាន្ប៉ាះទងគិចដ្ល់
ម្គ្ប់វស័ិយឧសាហករមទាុំងអស់ សដ្លរាប់ទាុំងទលិតករមរាូប
អាហារទងសដ្រ។ កនុងន្័យម្ន្ះ ការសេ រសន្េិភារម្ ងីវញិម្ៅ
អ ុយសម្កន្ រិតជាមន្សរៈសុំខាន្់ ម្បសិន្ម្យងីចង់ម្ដាះ
ម្សយវបិតេិសន្េិសុខម្សបៀងអាហារ ន្ិង ថាររល។ 

ម្ៅកនុងកិចចសហម្បតិបតេិការបរសិែ ន្, ករពុជាបាន្ម្សនី
ម្ ងីនូ្វ «កិចចម្ររម្ម្រៀងនបតងអាស ន្» (ASEAN Green 

Deal) ម្ដ្ីរបឱី្យតុំបន្់ម្ន្ះអាចទទួលយកម្ដាយសន្សរឹៗ នូ្វ     
បរវិតេករមម្ឆ្ព ះម្ៅរកអនាគ្តនបតង ម្បកបម្ដាយចីរភាររួយ 
សដ្លម្ម្បីម្បាស់ធន្ធាន្ម្បកបម្ដាយម្បសិទធភារ ន្ិងមន្
ម្សដ្ឋកិចច សដ្លម្បកបម្ដាយភារធន្់ ន្ិងភារម្បកតួម្បសជង។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ករពុជាសូរសវ គ្រន្៍រាល់ការរុំម្ទទាុំងអស់ចុំម្ពាះគ្ុំន្ិតទេួច-

ម្ទេីរម្ន្ះ។ 
- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក
ម្ោកម្សី!  

ពាក់រ័ន្ធន្ឹងបញ្ហា តុំបន្់ ន្ិងអន្េរជាតិ ខ្ុ ុំសូរសចក
រ ុំសលកនូ្វម្ោបល់រួយចុំន្ួន្ ដូ្ចតម្ៅ៖  

ទី១. ករពុជាសូរសវ គ្រន្៍ចុំម្ពាះគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរ 

ឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិទាុំងអស់ ដ្រាបណាគ្ុំន្ិត  ទេួចម្ទេីរទាុំងម្ន្ះ
ជុំរុញឱ្យមន្សន្េិភារ ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍ, រិន្ម្តូវបាន្ម្ម្បីម្បាស់
ម្ដ្ីរបមី្បឆ្ុំងម្បម្ទសណារួយ, ន្ិងម្សបតាររជឈភារអាស ន្ 
ន្ិងទសសន្វស័ិយអាស ន្ សេីរីឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិ ។ 

ទី២. ម្យងីបាន្រិភាកាោ៉ា ងលអិតលអន្់ម្ៅម្លីសភារ
ការណ៍លមី មៗ្ៅរីោ៉ា ន្់ម៉ា  កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី 
៤០ ន្ិង ៤១។ ម្យងីសងឃរឹថា អនុ្សសន្៍ទាុំងអស់ សដ្ល
ទទួលបាន្ការឯកភាររីថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ន្ឹងជួយរម្ន្ែឿន្
ដ្ល់ការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងជាឯកចឆន្ទ ៥ ចុំណុច (5PC)។ 

ទី៣. ចុំម្ពាះសរុម្ទចិន្ខាងតបូង, ម្យងីសតងសតម្ផ្ទេ ត
សុំខាន្់ម្ៅម្លីការបន្េកិចចសន្ទនារវាងភាគ្ីទាុំងអស់ សដ្ល
ជាប់ពាក់រ័ន្ធម្ដាយផ្ទទ ល់ម្ៅកនុងបញ្ហា ម្ន្ះ ម្ដ្ីរបសីសវងរកនូ្វ
ដ្ុំម្ណាះម្សយម្បកបម្ដាយសន្េិវធិីរួយ ន្ិងម្សបតារចាប់
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អន្េរជាតិ ដូ្ចជា អនុ្សញ្ហញ សហម្បជាជាតិ សេីរីចាប់សរុម្ទ 
ឆ្ន ុំ ១៩៨២ (UNCLOS 1982) ជាម្ដ្ីរ។ 

ទី៤. ចុំម្ពាះឧបទវីបកូម្រ ៉ា នាម្រលលមីៗម្ន្ះ ខ្ុ ុំបាន្
ម្ថាក លម្ទាស ចុំម្ពាះការបាញ់រីសីុលសកលបងម្ដាយកូម្រ ៉ា
ខាងម្ជីង សដ្លជាការបុំពាន្ម្ៅម្លីម្សចកេីសម្ម្រចរបស់ម្កុរ
ម្បឹកាសន្េិសុខអងគការសហម្បជាជាតិ។ ខ្ុ ុំសូរអុំពាវនាវឲ្យ
មន្ការអត់ធមត់ជាទីបុំទុត រីម្គ្ប់ភាគ្ីពាក់រ័ន្ធទាុំងអស់ ក៏ដូ្ច
ជាបន្េកិចចសន្ទនារវាងកូម្រ ៉ាទាុំង ២ ន្ិងភាគ្ីពាក់រ័ន្ធដ្នទម្ទៀត 
ម្ដ្ីរបសីលរកាសន្េិភារ សន្េិសុខ ន្ិងសែិរភារម្ៅឧបទវីបម្ន្ះ ។ 
ម្យងីក៏សូរម្សនីឱ្យមន្ដ្ុំម្ណាះម្សយ ចុំម្ពាះបញ្ហា នន្ការ
ចាប់ជុំរតិកន្ែងរកឱ្យបាន្ឆ្ប់ទងសដ្រ។ 

ទី៥. ចុំម្ពាះសែ ន្ភារម្ៅអ ុយសម្កន្ ករពុជាសូរ
បញ្ហជ ក់សជាលមីរេងម្ទៀត អុំរីការម្រររោ៉ា ងរុឺងម៉ា ត់ម្ៅម្លី
ម្រលការណ៍សដ្លបាន្ចារកឹម្ៅធរមនុ្ញ្ញសហម្បជាជាតិ ក៏
ដូ្ចជាម្រលការណ៍សដ្លម្តូវបាន្ទទួលសគ ល់ជាសកលដ្នទ
ម្ទៀត ចុំម្ពាះការម្រររអធិបម្តយយភារ ការការពារបូរណភារ 

សដ្ន្ដ្ី ន្ិងឯករាជយភារន្ម្ោបាយរបស់ម្គ្ប់រដ្ឋជាសមជិក
អងគការសហម្បជាជាតិទាុំងអស់។ ករពុជា ក៏សូរសងកត់ធៃន្់ថា 
ករពុជារិន្រុំម្ទដាច់ខាត នូ្វម្គ្ប់សករមភារបុំសបករដ្ឋទាុំង
អស់, រិន្ថាម្ យីសតការឈាែ ន្ពាន្ ន្ិងការកាត់យកសដ្ន្ដ្ី
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របស់ម្បម្ទសអ ុយសម្កន្ ម្នាះម្ទ ។ ម្យងីក៏សូរចូលររួជារួយ
សមជិកអាស ន្ កនុងការអុំពាវនាវឱ្យបន្េការអត់ធមត់ ការដាក់
ម្ចញនូ្វបទឈប់បាញ់ ន្ិងការវលិម្ត ប់រកកាន្់តុចរចាវញិ 
ម្បកបម្ដាយសន្េិវធិីទងសដ្រ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

របសស់ម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុកិចចម្បជុុំកុំរូលអាសុីបូពា៌ា  ម្លើកទី ១៧ 

 
 

- ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក    
ម្ោកម្សី! 
ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណោ៉ា ងម្ជាលម្ម្ៅចុំម្ពាះការសចក

រ ុំសលកទសសន្ៈដ្៏មន្តនរែម្លីម្បធាន្បទទាុំងអស់ សដ្លបាន្
ចូលររួចុំសណកម្ធវីឱ្យកិចចម្បជុុំកុំរូលម្ន្ះទទួលបាន្ម្ជាគ្ជ័យ។  

កិចចម្បជុុំរបស់ម្យងីនានលៃម្ន្ះ បាន្គូ្សបញ្ហជ ក់អុំរីតួ
នាទីដ្៏មន្តនរែរបស់អាសីុបូពា៌ា  ម្ៅកនុងការម្ដាះម្សយបញ្ហា
សដ្លមន្សរៈសុំខាន្់ជាយុទធសន្តសេ ទាុំងកនុងកម្រិតតុំបន្់ 
ន្ិងកម្រិតអន្េរជាតិ សដ្លអាស ន្មន្ម្មទន្ភារកនុងការ
ចូលររួបុំម្រញតួនាទីសនូលដ្៏សុំខាន្់ម្ន្ះ។ ម្យងីម្បេជ្ាចិតេកនុង
ការធានាឱ្យបាន្ថាអាសីុបូពា៌ា ន្ឹងបន្េនាុំរកនូ្វទលម្បម្ោជន្៍ 
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ម្បកបម្ដាយតនរែបសន្ែរ ជូន្តុំបន្់ ន្ិងបណាេ ម្បម្ទស
សមជិកទាុំងអស់។ ជារួយរន ម្ន្ះ, ម្យងីបាន្ទទួលសគ ល់
ថា សន្េិភារ សែិរភារ ន្ិង សន្េិសុខ ម្ៅសតជាបុម្រលកខខណា ដ្៏
ចាុំបាច់ សម្មប់ការអភ្ិវឌ្ឍម្បកបម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន 
ន្ិងវបុិលភារររួរន ។ ទន្ទឹរម្ន្ះ ការម្លីកករពស់ការម្ជឿ
ទុកចិតេ ន្ិងការម្ោគ្យល់រន ម្ៅវញិម្ៅរក រិតជាមន្     

សរៈសុំខាន្់សម្មប់ភារម្ជាគ្ជ័យ នន្កិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុ    

បូពា៌ា របស់ម្យងី។ 
ចុំម្ពាះបញ្ហា តុំបន្់ ន្ិងអន្េរជាតិវញិ, ម្យងីទាុំងអស់រន

បាន្សចករ ុំសលកនូ្វទសសន្ៈម្រៀងៗខែួន្ ន្ិងបាន្សសវងរកម្ ញី
នូ្វចុំណុចររួរួយ ម្ពាលគ្ឺ ម្យងីបាន្ម្បេជ្ាចិតេរកាភារ
តាន្តឹងនានានន្ភូ្រិសន្តសេន្ម្ោបាយ ឱ្យសែិតកនុងកម្រិត
រួយសដ្លអាចម្គ្ប់ម្គ្ងបាន្។ ម្លីសរីម្ន្ះ ម្យងីមន្បុំណង
ម្បាថាន ដូ្ចរន  កនុងការម្ធវីអវីម្គ្ប់ោ៉ា ង ម្ដ្ីរបជីុំរុញការអភ្ិវឌ្ឍ
សងគរ-ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងសេ ររកវញិនូ្វការខាតបង់ទាុំងឡាយ កនុង
រយៈម្រលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ុំកន្ែងរក តាររយៈការអនុ្រ័តម្សចកេីម្បកាស 

កិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុបូពា៌ា  ដូ្ចបាន្ម្លីកម្ ងីខាងម្ដ្ីរ។ 
រុន្ន្ឹងបញ្ចប់ ខ្ុ ុំក៏សូរសលែងអុំណរគុ្ណចុំម្ពាះការរុំ

ម្ទម្លីកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងរបស់ករពុជា ម្ៅកនុងការម្លីកករពស់
សន្េិភារ សែិរភារ ន្ិងវបុិលភារ នន្តុំបន្់របស់ម្យងី ម្ម្ការ
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រូលបទ «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំង
អស់រន » ។ 

ខ្ុ ុំសូរម្បកាសបិទ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុបូពា៌ា  ម្លីកទី 
១៧ នាម្រលម្ន្ះ។ 

សូរអរគុ្ណ! 
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សនុ្ទរកថាបិទ 

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សលែងកនងុ 

រិធីបិទកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លើកទី ៤០ ន្ិង 
៤១  ន្ិង កិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធ ន្ិងរិធីម្ទទរ
តុំសណងម្បធាន្អាស ន្ ជូន្ឥណាូ ម្ន្សុ ី
រាជធាន្ីភ្នុំម្រញ, នលៃទី ១៣ សខ វចិឆិកា ឆ្ន ុំ ២០២២ 

 
− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ ឯកឧតេរ ថាន ក់ដឹ្កនាុំនន្បណាេ
ម្បម្ទសអាស ន្  

− ឯកឧតេរអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ 
− ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ ម្ោក ម្ោកម្សី!  
រយៈម្រល ១ ឆ្ន ុំ បាន្កន្ែងទុតម្ៅ បនាទ ប់រីខ្ុ ុំបាន្

ទទួលតុំសណងជាម្បធាន្អាស ន្ រី ម្រះម្ៅស ុលតង់ ហាជ ី 
ហាសណាល់ ប ុលគ្ីោ៉ា  (Sultan Haji Hassanal Bolkiah) នន្
ម្ប ុយម្ណ ដារូសឡារ ម្ៅនលៃទី ២៨ សខ តុោ ឆ្ន ុំ ២០២១ ។ 
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ម្ន្ះ គ្ឺជារយៈម្រល ១ ឆ្ន ុំ ម្ពារម្រញម្ៅម្ដាយអនុ្សាវរយី ៍
ន្ិងជាម្បវតេិសន្តសេសម្មប់រូបខ្ុ ុំផ្ទទ ល់ ន្ិងករពុជា សដ្លមន្
កិតេិយសដ្៏ឧតេុងគឧតេរ បាន្ទទួលតុំសណងជាម្បធាន្បេូរម្វន្
របស់អាស ន្។  

ខណៈសដ្លម្យីង បាន្ ន្ិងកុំរុងខិតខុំសេ រម្ ីងវញិ
រីទលប៉ាះពាល់នន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ន្ិងម្ដាះម្សយវបិតេិម្ៅ     

រីោ៉ា ន្់ម៉ា ម្នាះ សែ ន្ភាររិន្រ ុំរឹងទុក កប៏ាន្ម្កីតមន្ម្ ងី 
សដ្លមន្ប៉ាះពាល់ធៃន្់ធៃរដ្ល់សន្េិសុខ ម្សដ្ឋកិចច ន្ិងសងគរ។ 
ម្ទាះជាោ៉ា ងម្ន្ះកេី អាស ន្បាន្ម្គ្ប់ម្គ្ង ន្ិងសម្រប-

សម្រួលម្លីបញ្ហា ម្បឈរទាុំងម្នាះ រហូតទទួលបាន្លទធទល
ជាម្ម្ចីន្គ្ួរជាទីរប់ចិតេ។ ម្យងីរិតជាបាន្អនុ្វតេតាររូល
បទនន្ភារជាម្បធាន្អាស ន្របស់ករពុជាកនុងឆ្ន ុំម្ន្ះ «អាស ន្ 

រួររន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន  (ASEAN 

A.C.T: Addressing Challenge Together)» ។  
ខ្ុ ុំមន្ម្សចកេីរកីរាយ សដ្លកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ 

ម្លីកទី ៤០ ន្ិង ៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធ ម្តូវបាន្
បញ្ចប់ម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ ន្ិងសូរអគុ្ណចុំម្ពាះកិចចសហម្បតិបតេិ
ការម្រញម្លញ ការរុំម្ទ ន្ិងភារទន្់ភ្ែន្់ សដ្លបាន្ទេល់ឱ្យ
ម្ដាយម្បម្ទសជាសមជិកអាស ន្ ន្ិងម្បម្ទសជានដ្គូ្ ន្ិង
បាន្នាុំរកនូ្វសរិទធទលដ្៏ម្ម្ចីន្នម្កសលងគ្ួរជាទីម្មទន្ៈ។ 
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ម្សចកេីរកីរាយ សដ្លខ្ុ ុំបាន្ទទួលម្ធវីជាមច ស់ទទះនន្កិចច
ម្បជុុំម្ដាយផ្ទទ ល់ សម្មប់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ ន្ិងម្បតិភូ្ម្គ្ប់រន ម្ៅទី
ម្កុងភ្នុំម្រញម្ន្ះ គ្ឺរិន្អាចវាស់សវងបាន្ម្នាះម្ទ។ រយៈម្រល 
២ ឆ្ន ុំកន្ែងម្ៅ ការទាក់ទងរន ម្ដាយផ្ទទ ល់ ម្តូវបាន្បន្ទច់
បងាអ ក់ម្ដាយជុំងឺកូវដី្-១៩ ន្ិងការបុំសបែងលមីៗនន្ម្រម្រាគ្ម្ន្ះ។ 
ជាការរិត ការបញ្ចប់នូ្វកិចចម្បជុុំកុំរូល ចុំន្ួន្ ១៦ កនុងរយៈ
ម្រលម្តឹរ ៤ នលៃ គ្ឺជាម្រឿងដ្៏លុំបាករួយ ជារិម្សស ម្ៅចុំ
ម្រលសដ្លម្ពារម្រញម្ដាយបញ្ហា ម្បឈរ។ ដូ្ចម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរម្ធវី
ការវាយតនរែខពស់ចុំម្ពាះកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងនន្ម្កុរការងារម្យងី 
ម្ដ្ីរបធីានាដ្ល់ភារងាយម្សួល ន្ិងផ្ទសុកភារ សម្មប់
ម្យងីរាល់រន  ន្ិងម្ដ្ីរបកីារបញ្ចប់ភារជាម្បធាន្អាស ន្ម្បកប 
ម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ។ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់! 
កនុងរយៈម្រល ៤ នលៃម្ន្ះ ម្យងីសម្ម្រចបាន្នូ្វកិចច

សន្ទនាម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ ន្ិងម្បកបម្ដាយ សទែផ្ទក ម្លីកិចចការ
បន្េម្ៅរុខ ម្ដ្ីរបរីម្ងឹងរជឈភារអាស ន្ ន្ិងគុ្ណតនរែ
របស់ម្យងី កនុងកិចចទុំនាក់ទុំន្ងជារួយនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅ ជា
រិម្សសម្ៅម្រលសដ្លសកលម្ោក កុំរុងជួបម្បទះន្ឹងបញ្ហា
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សមុគ្សម ញ កនុងតុំបន្់ ន្ិងជាអន្េរជាតិ សដ្លសម្បម្បួលោ៉ា ង
ឆ្ប់រហ័ស។  

ម្យងីបាន្អនុ្រ័ត ន្ិងកត់សមគ ល់នូ្វឯកសរសរិទធ-
ទល ន្ិងម្សចកេីម្បកាសចុំន្ួន្ ៧០ សដ្លម្គ្បដ្ណេ ប់ម្ៅ
ម្លីសសរសេរភទាុំង ៣ របស់សហគ្រន្៍អាស ន្ ន្ិងបាន្អនុ្-
រ័តម្កបខណា កិចចសហម្បតិបតេិការរួយចុំន្ួន្ ជារួយន្ឹងនដ្
គូ្សន្ទនារបស់ម្យងី។ ម្ដ្ីរបបីន្េ ន្ិងរម្ងឹងទុំនាក់ទុំន្ងជា
រួយនដ្គូ្ អាស ន្បាន្យល់ម្ររបញ្ចូ លអ ុយសម្កន្ កនុងសន្ធិ-
សញ្ហញ រិតេភារ ន្ិងសហម្បតិបតេិការអាសីុអាម្គ្នយ ៍(TAC) នា
កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ម្លីកទី ៤០ ន្ងិ ៤១ ម្ន្ះ។ ដូ្ចរន ម្ន្ះ
សដ្រ ម្បម្ទស ៦ ម្ទៀត ររួមន្ ដាណឺម៉ា ក ម្កិច ហូ ង់ អូម៉ា ន្- 
កាតា ន្ិងម្អរីរា៉ា តអារា៉ាប់ររួ ក៏បាន្ចុះហតែម្លខាចូលជា
សមជិក កនុងសន្ធិសញ្ហញ រិតេភារ ន្ិងសហម្បតិបតេិការអាសីុ
អាម្គ្នយ ៍ នាកិចចម្បជុុំរដ្ឋរន្តន្េីការបរម្ទសអាស ន្ម្លីកទី ៥៥ 
ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ ម្ៅសខ សីហា សដ្លម្ធវីឱ្យម្បម្ទសជា
សមជិកនន្សន្ធិសញ្ហញ ម្ន្ះ បាន្ម្កីន្ម្ ងីដ្ល់ ៥0 ម្បម្ទស។ 
ម្យងីបាន្ម្ចញនូ្វម្សចកេីសលែងការណ៍ររួ នន្ខួបអនុ្សាវរយី ៍
ម្លីកទី ២០ នន្ម្សចកេីសលែងការណ៍ សេីរីការម្បតិបតេិរបស ់    

បណាេ ភាគ្ីម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (DOC) ម្ដ្ីរបមី្បាររធរិធី
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រ ុំលឹកខួបអនុ្សាវរយីម៍្លីកទី ២០ នន្ការចុះហតែម្លខាម្លី    

ម្សចកេីសលែងការណ៍សេីរីការម្បតិបតេិ ម្ន្ះ នាឆ្ន ុំ ២០០២។  
សម្មប់ការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្វញិ ម្យងីបាន្

អនុ្រ័ត ម្សចកេីសលែងការណ៍ចកខុវស័ិយ របស់ថាន ក់ដឹ្កនាុំ       
អាស ន្ សេីរី «អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា ម្បឈរ
ទាុំងអស់រន » ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេី
រីខួបម្លីកទី ៥៥ របសអ់ាស ន្ ន្ិង ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់
ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីរម្បៀវារៈនន្ការតភាជ ប់អាស ន្ម្ម្កាយ
ឆ្ន ុំ ២០២៥។ ម្យងីក៏បាន្អនុ្រ័ត ម្សចកេី សលែងការណ៍ររួ សេីរី
ការកសងអនាគ្តម្បកបម្ដាយចីរភារ បរោិបន្ន និ្ងភារ
ធន្់ តាររយៈការបុំទុសសហម្គ្ិន្ភារន្តសេីអាស ន្ បនាទ ប់រី
កិចចម្បជុុំកុំរូលន្តសេីអាស ន្ ម្លីកទី ២ ម្បកបម្ដាយម្ជាគ្ជ័យ 
នានលៃទី ១២ សខ តុោ ឆ្ន ុំ ២០២២ ។ ជារួយរន ម្ន្ះសដ្រ ម្យងី
ក៏មន្កេីម្សរន្សស សដ្លមន្លទធភារម្រៀបចុំជាម្លីកទី ២ នូ្វ
កិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ (ASEAN Global Dialogue) ម្ដ្ីរបី
ផ្ទែ ស់បេូរទសសន្ៈ សម្មប់ការកសងអាស ន្ ម្បកបម្ដាយចីរ
ភារ ន្ិងបរោិបន្ន កនុងសរ័យកាលម្ម្កាយជុំងឺកូវដី្-១៩។ 

− ម្រះម្ៅស ុលតង ់ឯកឧតេរ ម្ោកជុំទាវ និ្ងម្ភ្្ៀវ
កិតេិយសទាុំងអស់!  
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ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

220 

 

ជាចុងម្ម្កាយ ខ្ុ ុំសូរបញ្ហជ ក់ម្ដាយសងកត់ធៃន្់ថា រជឈ-
ភារអាស ន្ គ្ឺជាកមែ ុំងចលករចរបង សម្មប់កិចចសន្ទនា 
ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការជារួយន្ឹងនដ្គូ្ខាងម្ម្ៅ តាររយៈ
យន្េការសដ្លដ្ឹកនាុំម្ដាយអាស ន្។ ម្ទាះបីជាសែិតកនុងសែ ន្
ការណ៍ណាក៏ម្ដាយ ម្យងីម្តូវរកាឯកភារអាស ន្ ម្ដ្ីរបអីតែ-
ម្បម្ោជន្៍ខពស់បុំទុតសម្មប់តុំបន្់ទាុំងរូល។ ការម្លីក
ករពស់សរគ្គីភារ ន្ិងឯកភារ ន្ឹងម្ៅសតជាអាទិភារកុំរូល
របស់ម្យងី ម្ៅកនុងឆ្ន ុំបន្េបនាទ ប់ម្ទៀត ។ ជាសកខីភារជាក់សសេង 
នន្សម រតី «ភាររបួររួរន » ម្ៅកនុងឆ្ន ុំម្ន្ះ ម្យងីអាចម្ដាះម្សយ 
ន្ិងទប់សក ត់បញ្ហា ម្បឈរជាម្ម្ចីន្ ម្ៅកនុងតុំបន្់ម្យងី សដ្ល
នាុំឱ្យម្យងីមន្លទធភារ កនុងការរកានូ្វសន្េិភារ វបុិលភារ 
ន្ិងសុខដុ្រររនា សម្មប់ម្គ្ួសរ   អាស ន្របស់ម្យងី។ 

ម្រះរាជាណាចម្កករពុជា មន្ជុំម្ន្ឿោ៉ា ងម្រញម្លញថា 
សធារណៈរដ្ឋឥណាូ ម្ន្សីុ សដ្លកាែ យ ជាម្បធាន្អាស ន្បេូរ 
ម្វន្បនាទ ប់ម្ៅម្ន្ះ ន្ឹងបន្េដ្ឹកនាុំអាស ន្ ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចបាន្
នូ្វម្រលបុំណង ចរបង គ្ឺសហគ្រន្៍អាស ន្ ម្បកបម្ដាយ
សុខសន្េិភារ ភារធន្់ ន្ិងបរោិបន្ន។ 

កនុងឱ្កាសដ្៏វមិ្សសវសិលម្ន្ះ បនាទ ប់រីសុន្ទរកថា
របស់ខ្ុ ុំ ខ្ុ ុំមន្កិតេិយសម្ធវីការម្ទទរភារជាម្បធាន្អាស ន្ ជូន្
សធារណរដ្ឋឥណាូ ម្ន្សីុ សម្មប់ឆ្ន ុំ ២០២៣ ជារួយន្ឹង
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ការម្បសិទធររជូន្ចុំម្ពាះ ឯកឧតេរម្បធានាធិបតី ចូក ូ
វីដ្ូដ្ូ សម្មប់ភារជាម្បធាន្អាស ន្ ម្បកបម្ដាយ 
ម្ជាគ្ជ័យ ។ 

រុន្ន្ឹងទេល់ជូន្នូ្វញញួរតុំណាងជាម្បធាន្ សូរ
អនុ្ញ្ហញ តឱ្យខ្ុ ុំយកឱ្កាសម្ន្ះ ទេល់ជូន្  ឯកឧតេរ ដាតូ 
លរី ចុក ហយ នូ្វម្ម្គ្ឿងឥសសរយិយសសហម្រម្តី ថាន ក់
រហាម្សរវីឌ្ឍន្៍ រីរាជរដាឋ ភ្ិបាលនន្ម្រះរាជាណាចម្កករពុជា។ 
ម្រដាយម្ន្ះ តុំណាងឱ្យការទទួលសគ ល់ ឯកឧតេរ ដាតូ 
លរី ចុក ហយ អុំរីភ្កេីភារ ន្ិងការម្បឹងសម្បងឥតម្សក-

ម្សន្េ កនុងដ្ុំម្ណីរការកសងសហគ្រន្៍អាស ន្ កនុងអុំ ុង
សដ្លឯកឧតេរកាន្់តួនាទីជាអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ ។ 

កនុងម្រលជារួយរន ម្ន្ះសដ្រ ខ្ុ ុំសូរយកឱ្កាសម្ន្ះ
ម្ដ្ីរបមី្បកាសដ្ុំណឹងថា ម្ោក ហាជី    រូហាមា៉ា ត អុីក
បាល ហាវ ម្គ្ី ហាជី ដារីត (Mr. Haji Muhammad 

lqbal Fakhri Haji Damit) នន្ម្ប ុយម្ណ ដារូសាឡារ បាន្
ទទួលនូ្វពាន្រងាវ ន្់អាស ន្ ឆ្ន ុំ ២០២២ ។ ពាន្រងាវ ន្់ម្ន្ះ គ្ឺ
ជាការទទួលសគ ល់នូ្វកិចចការរបស់រត់ កនុងការជួយរម្ងឹង
សម រតីសហគ្រន្៍អាស ន្ ឲ្យកាន្់សតរងឹមុំ ន្ិងម្បជាជន្
ន្ិយរ ។ ជាងរួយទសវតសររ៍កម្ហយី ម្ោក រូហាមា៉ា ត 
ដារីត បាន្ ន្ិងកុំរុង ម្កៀរគ្រជុំន្ួយ ន្ិងដ្ឹកនាុំយុវជន្សម័ម្គ្
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ចិតេ ម្ដ្ីរបរីុំម្ទដ្ល់ការម្លីកតម្រកីង ន្ិងការអភ្ិវឌ្ឍរបស់ជន្
ជាតិ ភាគ្តិច ន្ិងជន្ងាយរងម្ម្រះ ទូទាុំងតុំបន្់។ 

ខ្ុ ុំក៏សូរយកឱ្កាសម្ន្ះ ម្ដ្ីរបីសូរអម្ញ្ជ ីញថាន ក់ដ្ឹក 

នាុំនន្បណាេ ម្បម្ទសអាស ន្ ម្ដ្ីរបីចូលររួម្បីកករមវធិីម្បកួត
កីឡាសីុម្ហគរជាទែូវការណ៍ ម្លីកទី ៣២ ម្ៅនលៃទី ៥ សខ ឧសភា 
ឆ្ន ុំ ២០២៣ ន្ិង រិធីម្បីកករមវធិីម្បកួតកីឡាបា៉ា រា៉ា ម្ហគរអាស ន្ 
ម្លីកទី ១២ ម្ៅនលៃទី ៣ សខ រិលុនា ឆ្ន ុំ ២០២៣ សដ្លជា
សរិទធទលរួយម្ទៀត សម្មប់សរគ្គីភារ កិចចខិតខុំម្បឹង
សម្បង ន្ិងរិតេភាររបស់ម្យងី។ 

ជាចុងម្ម្កាយ ខ្ុ ុំសូរជូន្ររ ម្រះម្ៅស ុលតង់ ឯកឧតេរ 

ម្ោកជុំទាវ ន្ងិម្ភ្្ៀវកិតេិយសទាុំងអស់      នូ្វសុខភារលអ ន្ិង
ម្ជាគ្ជ័យម្លីម្គ្ប់ភារកិចច។  

សូរអរគុ្ណ! 
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ម្សចកេីរាយការណ៍របស ់

សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន្ សសន្ 

នាយករដ្ឋរន្រន្េី នន្ម្រះរាោណាចម្កករពុោ 

សន្និសទីកាសសតសេរីីលទធទលនន្កិចចម្បជុុំកុំរូល
អាស ន្ម្លើកទី៤០ ន្ិង៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 

រាជធានី្ភ្នុំម្រញ, នលៃអាទិតយ ទី១៣ សខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០២២,                
ម្វោម្ម៉ា ង ១៥:០០ ដ្ល់ ១៥:៣០ 

 
− អនកសររ័ត៌ាមន្ 
− ម្ោក ម្ោកម្សី! 
ជាដ្ុំបូង ខ្ុ ុំសូរសវ គ្រន្៍ោ៉ា ងកក់ម្ៅេ ចុំម្ពាះម្ោក 

ម្ោកម្សី អនកសររ័ត៌ាមន្ សដ្លមន្វតេមន្កនុងសន្នីសីទ
សររ័ត៌ាមន្ម្ន្ះ។ អនកកាសសតម្យងីទាុំងអស់បាន្ទទួល
រ័ត៌ាមន្សុំខាន្់ៗពាក់រ័ន្ធន្ឹងកិចចម្បជុុំនានាកនុងសន្និសីទសរ
រ័ត៌ាមន្ម្បចាុំនលៃរចួម្ហយី ម្ហយីម្ដាយស ករ័ត៌ាមន្លរអិត
នន្កិចចម្បជុុំន្ីរួយៗ ក៏មន្ម្ៅកនុងម្សចកេីសលែងការណ៍របស់
ម្បធាន្អាស ន្នន្កិចចម្បជុុំកុំរូលទាុំង ១១ម្ហយីសដ្រ។ ដូ្ច



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្ន្ះ ខ្ុ ុំន្ឹងម្ផ្ទេ តម្ៅម្លីបញ្ហា ម្លចម្ធាែ សតប៉ាុម្ណាណ ះ បនាទ ប់រក
ខ្ុ ុំន្ឹងម្បីកម្វទិកាសម្មប់សុំណួរ-ចម្រែីយ។ 

អវីសដ្លករពុជាបាន្ម្ធវីប៉ាុនាម ន្នលៃម្ន្ះ គ្ឺជាសកខីភារ
បញ្ហជ ក់រតីួនាទីនាុំរុខរបស់ម្បម្ទសម្យងី កនុងនារជាម្បធាន្
អាស ន្ ម្ៅកនុងកិចចការតុំបន្់ ន្ិងសកល ក៏ដូ្ចជាលទធភារ 
ន្ិងសរតែភារកនុងការម្រៀបចុំម្រឹតេិការណ៍ដ្៏សុំខាន្់របស់រិភ្រ-

ម្ោក ដូ្ចជាកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូល 
ពាក់រ័ន្ធ។ ម្ម្ការរូលបទ “អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយ
បញ្ហា ម្បឈរទាុំងអស់រន ” ករពុជាកនុងនារជាម្បធាន្អាស 
ន្បចចុបបន្ន អាចអម្ញ្ជ ីញន្ិងទទួលថាន ក់ដ្ឹកនាុំកុំរូលរករី
បណាេ ម្បម្ទស ន្ិងសែ ប័ន្អន្េរជាតិនានាចុំន្ួន្ ២៩ ក៏ដូ្ចជា
បាន្អនុ្រ័ត ន្ិងកត់សមគ ល់ឯកសរលទធទលចុំន្ួន្ ១០០ 
សេីរីអាទិភារចរបងនានាម្ៅកនុងសសរសេរភសហគ្រន្៍ទាុំង
បី កនុងម្នាះមន្ឯកសរ ០៣ សដ្លខ្ុ ុំចង់រ ុំម្លចគ្ឺ (១) 
ម្សចកេីសលែងការណ៍សេីរីទសសន្វស័ិយរបស់ម្បរុខដ្ឹកនាុំអា
ស ន្ម្លីរូលបទ “អាស ន្ររួរន ម្ធវី៖ ម្ដាះម្សយបញ្ហា
ម្បឈរទាុំងអស់រន ” (២) ម្សចកេីសលែងការណ៍របស់ម្បរុខ
ដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីខួបទី៥៥ នន្អាស ន្ ន្ិង (៣) ម្សចកេី
សលែងការណ៍របស់ម្បរុខដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរីរម្បៀបវារៈ 
តភាជ ប់អាស ន្ម្ម្កាយឆ្ន ុំ២០២៥។ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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កនុងរយៈម្រលបួន្នលៃចុងម្ម្កាយម្ន្ះ អាស ន្ន្ិងនដ្គូ្
ខាងម្ម្ៅ បាន្រិភាកាោ៉ា ងទូលុំទូោយ ន្ិងម្បកបម្ដាយ
ន្័យសែ បនា ម្ៅម្លីបញ្ហា ដ្៏សុំខាន្់បុំទុតជាម្ម្ចីន្ សដ្លតុំបន្់
របស់ម្យងី ន្ិងសកលម្ោកកុំរុងម្បឈរ ដូ្ចជាសែ ន្
ការណ៍សន្េិសុខដ្៏គ្ួរឱ្យម្រួយបាររភ ការធាែ ក់ចុះម្សដ្ឋកិចច ជុំងឺ
រាតតាតជាសកល ការសម្បម្បួលអាកាសធាតុ វបិតេិម្សបៀង
អាហារន្ិងថាររល ជាម្ដ្ីរ ម្ហយីម្សបម្រលរន ម្ន្ះសដ្រ 
ម្យងីកប៏ាន្រិភាការីវស័ិយសកាេ នុ្រល ន្ិងជាក់សសេងនន្កិចច
សហម្បតិបតេិការ សដ្លម្យងីអាចររួរន ម្ធវី ម្ដ្ីរបមី្ឆ្ព ះម្ៅ
រុខជារួយរន ។ 

ថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ម្រញចិតេចុំម្ពាះភារម្ជឿន្ម្លឿន្នន្
សសរសេរភសហគ្រន្៍អាស ន្ទាុំងបី កនុងការជុំរុញសទន្ការ
លរអិតន្ិងសទន្ការសករមភារតារវស័ិយម្រៀងៗខែួន្ ម្ៅកនុង   

បរបិទនន្បញ្ហា ម្បឈរជាម្ម្ចីន្ន្ិងម្តួតសីុរន  ជារិម្សសទល
ប៉ាះពាល់ោ៉ា ងខាែ ុំងនន្ជុំងឺកូវដី្-១៩ ម្ៅម្លីអាយុជីវតិន្ិង
ជីវភាររស់ម្ៅរបស់ម្បជាជន្ម្យីង។ ម្លីសរីម្ន្ះ ថាន ក់ដ្ឹក 

នាុំអាស ន្ ក៏បាន្ជួបដាច់ម្ដាយស កជារួយអន្េរសភា     
អាស ន្ ម្កុរម្បឹកាធុរកិចចអាស ន្ ន្ិងយុវជន្អាស ន្ ម្ដ្ីរបី
សេ ប់រទីសសន្ៈន្ិងកងវល់របស់រួករត់ ន្ិងសសវងយល់រី 
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លទធភារ សដ្លរួករត់អាចចូលររួចុំសណកកនុងរម្បៀបវារៈ
របស់តុំបន្់។ 

ពាក់រ័ន្ធនឹ្ងសុំម្ណីចូលជាសមជិកអាស ន្របស់   

ទីរ័រម្ ម្សេ ម្បរុខដ្ឹកនាុំអាស ន្បាន្ឯកភារជាម្រលការណ៍ 

ទទួលយកទីរ័រម្ ម្សេជាសមជិកទី១១ របស់អាស ន្ ន្ិង 
ទេល់ឋាន្ៈជាម្បម្ទសសម្ងកតការណ៍ សដ្លអនុ្ញ្ហញ តឱ្យទីរ័រ
ម្ ម្សេ អាចចូលររួកនុងកិចចម្បជុុំអាស ន្ទាុំងអស់ ររួទាុំង 

កិចចម្បជុុំម្រញអងគនន្កិចចម្បជុុំកុំរូលទងសដ្រ។ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ     
អាស ន្ក៏បាន្ម្បគ្ល់ភារកិចចជូន្ ម្កុរម្បឹកាសម្របសម្រួល
អាស ន្ ម្ដ្ីរបបីម្ងកីតសទន្ទីបងាា ញទែូវសម្មប់សមជិកភារ
ម្រញម្លញរបស់ទីរ័រម្ ម្សេ ម្ហយីរាយការណ៍ម្ៅកិចចម្បជុុំ
កុំរូលអាស ន្ម្លីកទី៤២ ម្ដ្ីរបអីនុ្រ័ត។ 

ចុំម្ពាះទុំនាក់ទុំន្ងខាងម្ម្ៅតុំបន្់អាស ន្ ម្បម្ទស
រួយបសន្ែរម្ទៀតគ្ឺ អ ុយសម្កន្ បាន្ចូលជាសមជិកនន្សន្ធិ-
សញ្ហញ រិតេភារ ន្ិងកិចចសហម្បតិបតេិការម្ៅអាសីុអាម្គ្នយ ៍
(TAC) សដ្លម្ធវីឱ្យចុំន្ួន្សរុបនន្រដ្ឋសមជិកម្កីន្ម្ ងីដ្ល់ 
៥០។ ម្ន្ះរិតជារិន្ធាែ ប់មន្រីរុន្រកម្ទ សដ្លម្បម្ទសនដ្គូ្
ខាងម្ម្ៅដ្ល់ម្ៅ ៧ អាចចូលជាសមជិកនន្សន្ធិសញ្ហញ ម្ន្ះ 
កនុងឆ្ន ុំសតរួយ។ ការណ៍ម្ន្ះសបញ្ហជ ក់ោ៉ា ងចាស់ថា អាស ន្
បាន្កាែ យជាចុំណុចសនូល សដ្លទាក់ទាញនដ្គូ្រករីម្គ្ប់ទិសទី



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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ម្លីសកលម្ោក ឱ្យរកសហការជារួយម្បម្ទសសមជិក 
ម្ដ្ីរបជីុំរុញទលម្បម្ោជន្៍ររួ។ 

កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អូន្តសេ លីម្លីកទី២ បាន្
សវ គ្រន្៍វស័ិយលមីនន្កិចចសហម្បតិបតេិការជាក់សសេង ម្ហយី
ទន្ទឹងរង់ចាុំការចាប់ម្ទេីរគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអូន្តសេ លី សម្មប់
អនាគ្តអាស ន្។ ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត អាស ន្ ន្ិងកាណាដា 
កប៏ាន្ម្រៀបចុំនូ្វកិចចម្បជុុំកុំរូលរ ុំលឹកខួបម្លីកទី៤៥ នន្ទុំនាក់
ទុំន្ងកិចចសន្ទនារបស់ខែួន្ ម្ហយីបាន្ម្បេជ្ាដ្ុំម្ ងីទុំនាក់ទុំន្ង 
អាស ន្ន្ិងកាណាដា កនុងកម្រិតនដ្គូ្យុទធសន្តសេ។ កិចចម្បជុុំ
កុំរូលអាស ន្-ចិន្ម្លីកទី២៥ កប៏ាន្បញ្ហជ ក់រីការម្បេជ្ាចិតេ
ោ៉ា ងម្មះរុត ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុង
ម្ម្ជាយ ន្ិងជុំរុញទុំនាក់ទុំន្ងម្សដ្ឋកិចចរបស់ម្យងីបសន្ែរម្ទៀត 
តាររយៈការម្ធវីឱ្យកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-

ចិន្កាន្់សតម្បម្សីរម្ ងី។ ម្សចកេីសលែងការណ៍ររួនន្ខួបម្លីក
ទី២០ នន្ម្សចកេីសលែងការណ៍សេីរីការម្បតិបតេិរបស់បណាេ     

ភាគ្ីម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (DOC) ក៏ម្តូវបាន្អនុ្រ័តម្ៅ
កនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលម្ន្ះសដ្រ។ 

ម្ដ្ីរបអីបអរសទរខួបម្លីកទី៣០ ន្ិងឆ្ន ុំរិតេភារ     

អាស ន្-ឥណាា  ម្យងីបាន្ម្បកាសបម្ងកីតភារជានដ្គូ្យុទធ-
សន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយអាស ន្-ឥណាា ។ ម្យងីកទ៏ន្ទឹងរង់ចាុំ



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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ការសម្ម្រចឱ្យបាន្ឆ្ប់នន្ការរិន្ិតយម្ ងីវញិ នន្កិចចម្ររ
ម្ម្រៀងពាណិជជករមទុំន្ិញអាស ន្-ឥណាា ។ កិចចម្បជុុំកុំរូល   
អាស ន្-ជប៉ាុន្ម្លីកទី២៥ បាន្ម្កាតសរម្សីរចុំម្ពាះភារម្ជឿន្ 

ម្លឿន្ដ្៏លអកនុងទុំនាក់ទុំន្ងរបស់ម្យងី ម្ហយីក៏ទន្ទឹងរង់ចាុំនូ្វ
ការម្បាររធខួបម្លីកទី៥០ នន្រិតេភារ ន្ិងសហម្បតិបតេិការ
អាស ន្-ជប៉ាុន្ ម្ៅឆ្ន ុំម្ម្កាយ។ ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត ម្បរុខ
ដ្ឹកនាុំអាស ន្ ក៏បាន្សវ គ្រន្៍បុំណងរបស់ជប៉ាុន្ កនុងការ
ដ្ុំម្ ងីទុំនាក់ទុំន្ងរបស់ម្យងី ឱ្យម្ៅជាភារជានដ្គូ្យុទធ-
សន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ។ 

កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ាម្លីកទី២៣ 
មន្ម្សចកេីរកីរាយចុំម្ពាះភារម្ជឿន្ម្លឿន្ ដ្៏លអម្ៅកនុងការអនុ្-
វតេចកខុវស័ិយររួរបស់ម្យងី ម្ហយីបាន្សវ គ្រន្៍បុំណងរបស់
សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា កនុងការសម្ម្រចបាន្ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេ 
ម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយអាស ន្-សធារណរដ្ឋកូម្រ ៉ា។ ជារួយម្ន្ះកិចច
ម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-សហរដ្ឋអាម្ររកិម្លីកទី១០ បាន្ឯក
ភារបម្ងកតីភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេម្គ្ប់ម្ជុងម្ម្ជាយ សដ្លន្ឹង
បម្ងកីន្កិចចសហម្បតិបតេិការរបស់ម្យងី ម្ដាយម្គ្បដ្ណេ ប់
ោ៉ា ងធុំទូោយម្លីវស័ិយសដ្លជាទលម្បម្ោជន្៍ររួ។ ម្ដាយ
ទទួលសគ ល់រីភារម្ជឿន្ម្លឿន្លអ កនុងការអនុ្វតេសទន្ការ
សករមភារ   កិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្-អងគការសហម្បជាជាតិ 



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
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បាន្គូ្សបញ្ហជ ក់ រីសរៈសុំខាន្់នន្ភារជានដ្គូ្យុទធសន្តសេ 
ម្ដ្ីរបរីម្ងឹងការបុំម្រញរន ម្ៅវញិម្ៅរក រវាងចកខុវស័ិយ  
សហគ្រន្៍អាស ន្ឆ្ន ុំ២០២៥ ន្ិងម្រលម្ៅអភ្ិវឌ្ឍម្បកប 

ម្ដាយចីរភាររបស់អងគការសហម្បជាជាតិឆ្ន ុំ២០៣០។  
ម្យងីបាន្សវ គ្រន្៍ការម្បាររធខួបម្លីកទី២៥ នន្កិចច

សហម្បតិបតេិការអាស ន្បូកបី (APT) ន្ិងបាន្ម្កាតសរម្សីរ 
ចុំម្ពាះការររួចុំសណករបស់ម្កបខ័ណា ម្ន្ះម្ៅដ្ល់វស័ិយអាទិ-
ភារកនុងតុំបន្់។ កិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុបូពា៌ា ម្លីកទី១៧(EAS) 
បាន្កត់សមគ ល់ម្ដាយការម្រញចិតេ ចុំម្ពាះវឌ្ឍន្ភារ  
សុំខាន្់ៗ សដ្លបាន្អនុ្រ័តម្ម្ការសទន្ការសករមភារទីម្កុង
ម៉ា ន្ីល ម្ដ្ីរបអីនុ្វតេម្សចកេីសលែងការណ៍ទីម្កុងភ្នុំម្រញ សេីរី
គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីរអភ្ិវឌ្ឍន្៍កិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុបូពា៌ា  (២០១៨-
២០២២)។ ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត ករពុជាក៏បាន្ម្ធវីជាមច ស់ទទះ
ម្រៀបចុំកិចចសន្ទនាសកលអាស ន្ម្លីកទី២ ម្ម្ការម្បធាន្បទ 
“ការសេ រម្ ងីវញិោ៉ា ងទូលុំទូោយម្ម្កាយកូវដី្-១៩” ម្ដាយ 

មន្ការចូលររួរីថាន ក់ដ្ឹកនាុំអាស ន្ នដ្គូ្ ខាងម្ម្ៅ ន្ិង
ម្បធាន្សែ ប័ន្អន្េរជាតិនានា។ ជាចុងម្ម្កាយ ម្យងីក៏បាន្
ម្្ែៀតឱ្កាសម្បកាសនូ្វការបញ្ចប់ជាដុ្ុំកុំភ្ួន្ នន្ការដ្ុំម្ ងី
កម្រិតកិចចម្ររម្ម្រៀងពាណិជជករមម្សរអីាស ន្-អូន្តសេ លី-នូ្សវល
ម្ហស ង់។  
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ជាបន្េ ខ្ុ ុំសូរម្លីកយកបញ្ហា កនុងតុំបន្់សដ្លម្លចម្ធាែ
ជាងម្គ្រួយចុំន្ួន្ ម្ៅកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ ន្ិងកិចចម្បជុុំ
កុំរូលពាក់រ័ន្ធ ដូ្ចខាងម្ម្ការ៖ 

ចុំម្ពាះវបិតេិន្ម្ោបាយម្ៅរីោ៉ា ន្់ម៉ា  កិចចម្បជុុំបាន្
ម្កាតសរម្សីរចុំម្ពាះកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បងោ៉ា ងអស់រីសរតែភារ
របស់ករពុជា កនុងនារជាម្បធាន្អាស ន្ ន្ិងចុំម្ពាះម្ម្បសិត
រិម្សសនន្ម្បធាន្អាស ន្ កនុងការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងជា
ឯកចឆន្ទម្បាុំចុំណុចរបស់អាស ន្ ម្ដ្ីរបជីួយរីោ៉ា ន្់ម៉ា សេ រ
សន្េិភារន្ិងសែិរភារ ន្ិងអាចវលិម្ៅរកម្បម្កតីភារម្ ងីវញិ។ 
កនុងសម រតីម្ន្ះ ម្បរុខដ្ឹកនាុំអាស ន្បាន្អនុ្រ័ត “ការវាយ
តនរែ ន្ិងម្សចកេីសម្ម្រចចិតេរបស់ម្បរុខដ្ឹកនាុំអាស ន្ សេីរី
ការអនុ្វតេកិចចម្ររម្ម្រៀងជាឯកចឆន្ទម្បាុំចុំណុច” សដ្លន្ឹងម្ម្បី
ម្បាស់ជាឯកសរដ្៏សុំខាន្់បុំទុតកនុងការដ្ឹកនាុំកិចចខិតខុំម្បឹង
សម្បងររួរបស់អាស ន្ នាម្រលខាងរុខ ម្ដ្ីរបជីួយម្ដាះម្សយ 
វបិតេិន្ម្ោបាយដ្៏សមុគ្សម ញន្ិងលុំបាករួយម្ន្ះ។ 

ពាក់រ័ន្ធន្ឹងបញ្ហា សរុម្ទចិន្ខាងតបូង ម្យងីបាន្គូ្ស
បញ្ហជ ក់រីសរៈសុំខាន្់ នន្ការរកា ន្ិងការម្លីកករពស់សន្េិ
ភារ សន្េិសុខ សែិរភារ សុវតែិភារ ន្ិងម្សរភីារ នន្ការម្ធវី
នាវាចរកនុង ន្ិងការម្ហាះម្ហរីម្លីសរុម្ទចិន្ខាងតបូង ន្ិង
តម្រូវការនន្ការអនុ្វតេឱ្យបាន្ម្រញម្លញ ន្ិងមន្ម្បសិទធិ-
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ភារនន្ម្សចកេីសលែងការណ៍ សេីរីការម្បតិបតេិរបស់បណាេ ភាគ្ី
ម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (DOC)។ ម្យងីមន្សុទិដ្ឋិន្ិយរ 
ន្ិងរកីរាយជារួយន្ឹងសន្ទុះវជិជមន្នន្កិចចចរចាសដ្លកុំរុង
ដ្ុំម្ណីរការចុំម្ពាះម្ករម្បតិបតេិម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (COC) 

ជារិម្សស តាររយៈការបន្េកិចចចរចាម្ ងីវញិកាលរីម្រល
លមីៗម្ន្ះ ម្ដាយផ្ទទ ល់ម្ៅម្ខតេម្សៀររាប ន្ិងភ្នុំម្រញ ម្ៅកនុងឆ្ន ុំ
ម្ន្ះ ម្ទាះបីជាម្តូវម្បឈរន្ឹងជុំងឺរាតតាតកូវដី្-១៩ ោ៉ា ង
ណាកេី។ ម្យងីទន្ទឹងរង់ចាុំបញ្ចប់ឱ្យបាន្ឆ្ប់នន្ម្ករម្បតិបតេិ
ម្ៅសរុម្ទចិន្ខាងតបូង (COC) សដ្លមន្ម្បសិទធភារ ន្ិង
ខែឹរសរសុំខាន្់ៗ អនុ្ម្ោរតារចាប់អន្េរជាត ិ ររួទាុំងអនុ្-

សញ្ហញ អងគការសហម្បជាជាតិ សេីរីចាប់សរុម្ទ (UNCLOS) 
ឆ្ន ុំ១៩៨២ ទងសដ្រ។ 

ចុំម្ពាះសែ ន្ភារម្ៅអ ុយសម្កន្ សដ្លខ្ុ ុំអាចន្ិោយ
បាន្ថាជាលមម្ៅេ បុំទុត ម្យងីអាចម្រីលម្ ញីថា មន្ជុំហរ
ម្ទសងរន  ជារិម្សសកនុងអុំ ុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាសីុបូពា៌ា ។ ខ្ុ ុំ
រិតជារកីរាយណាស់ សដ្លករពុជាអាចម្ធវីជាមច ស់ទទះម្រៀបចុំ
កិចចម្បជុុំម្ន្ះ សដ្លភាគ្ីមន្ម្រលជុំហរម្ទសងរន  អាចផ្ទែ ស់បេូរ 
ទសសន្ៈ ម្ដាយម្សម ះម្តង់ម្លីបញ្ហា ម្ន្ះ។ ម្យងីបាន្បញ្ហជ ក់
ម្ ងីវញិនូ្វការម្រររចុំម្ពាះអធិបម្តយយ ឯករាជយន្ម្ោបាយ 
ន្ិងបូរណភារទឹកដ្ី។ ម្យងីបាន្គូ្សបញ្ហជ ក់រីសរៈសុំខាន្់
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នន្ការបញ្ឈប់ជាបនាទ ន្់នូ្វអរភិារ ន្ិងការបម្ងកីតបរោិកាស
អុំម្ណាយទលសម្មប់ការម្ដាះម្សយជម្មែ ះម្ដាយសន្េិវធិី។ 
ម្យងីក៏បាន្អុំពាវនាវឱ្យមន្ការជួយសម្រួល ដ្ល់ការទទួល
បាន្នូ្វជុំន្ួយរនុ្សសធរ៌ាោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស សុវតែិភារ ន្ិងរម ន្
ការរារា ុំង ម្ៅដ្ល់ម្បជាជន្សដ្លម្តូវការជុំន្ួយម្ៅកនុង
ម្បម្ទសអ ុយសម្កន្។  

ចុំម្ពាះបញ្ហា ឧបទវីបកូម្រ ៉ា ម្យងីមន្ការម្រួយបាររភ
ចុំម្ពាះការបាញ់រីសីុលបាលីសទីករ ុំលងម្បម្ទសជប៉ាុន្ ម្ហីយ
បាន្ចាត់ទុកសករមភារសបបម្ន្ះ ជាការគ្ុំរារកុំសហងដ្ល់
សន្េិសុខម្ៅកនុងតុំបន្់។ ម្យងីបាន្អុំពាវនាវឱ្យសធារណរដ្ឋ
ម្បជាមន្ិតម្បជាធិបម្តយយកូម្រ ៉ា ម្រររតារម្សចកេីសម្ម្រច 
ពាក់រ័ន្ធនានារបស់ម្កុរម្បឹកាសន្េិសុខអងគការសហម្បជា-

ជាតិ ន្ិងម្ជៀសវាងការសកលបងនុ្យម្កែសអ រ បសន្ែរម្ទៀត។ 
ម្យងីបាន្ទទូចឱ្យភាគ្ីពាក់រ័ន្ធទាុំងអស់ ម្ជៀសវាងការម្ធវីឱ្យ
សែ ន្ការណ៍កាន្់សតតាន្តឹង ន្ិងបន្េអត់ធមត់បុំទុត ម្ដ្ីរបី
បម្ងកីតបរោិកាសអុំម្ណាយទលដ្ល់កិចចសន្ទនាម្ដាយសន្េិ- 
វធិី។ ម្យងីបាន្បងាា ញការរុំម្ទចុំម្ពាះកិចចខិតខុំម្បឹងសម្បង
អន្េរជាតិ ន្ិងរម្ធាបាយការទូត ម្ដ្ីរបសីម្ម្រចបាន្នូ្វការ
លុបបុំបាត់នុ្យម្កែសអ រម្ដាយសន្េិវធិី ម្រញម្លញ សដ្លអាច
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ម្ទទៀងផ្ទទ ត់បាន្ ន្ិងរិន្អាចសម្បម្កោស់បាន្ម្ៅកនុងឧបទវីប
កូម្រ ៉ា។ 

អាស ន្ បាន្សវ គ្រន្៍រាល់គ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីររីនដ្គូ្ខាង
ម្ម្ៅ សដ្លមន្ម្រលបុំណងររួចុំសណកដ្ល់សន្េិភារ សែិរ-
ភារ ន្ិងវបុិលភារកនុងតុំបន្់។  ជាងម្ន្ះម្ៅម្ទៀត គ្ុំន្ិតទេួច
ម្ទេីរទាុំងម្នាះ ម្តូវសតម្សបតារធរមនុ្ញ្ញអាស ន្   សន្ធិ-
សញ្ហញ រិតេភារ និ្ងកិចចសហម្បតិបតេិការម្ៅអាសីុអាម្គ្នយ៍ 
ន្ិងទសសន្វស័ិយអាស ន្សេីរីឥណាូ បា៉ា សីុហវកិ ម្ហយីរិន្ម្តូវ
ម្ម្បីម្បឆ្ុំងន្ឹងភាគ្ីម្ទសងម្ទៀត ឬម្ម្បីជាឧបករណ៍សម្មប់ការ
ម្បកួតម្បសជងរវាងម្បម្ទសរហាអុំណាចម្នាះម្ទ។ ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ ក៏បាន្អនុ្រ័ត (១) ម្សចកេីម្បកាសរបស់ថាន ក់ដ្ឹកនាុំ
អាស ន្ សេីរីការបន្តញ្ហជ បវស័ិយអាទិភារទាុំងបួន្ នន្ទសសន្- 

វស័ិយអាស ន្សេីរីឥណាូ -បា៉ា សីុហវកិ កនុងយន្េការដ្ឹកនាុំម្ដាយ
អាស ន្ ន្ិង (២) ឯកសរទសសន្ទាន្ សេីរីសទន្ទីចងអុលទែូវ
អាស ន្សម្មប់ការម្លីកករពស់ទសសន្វស័ិយអាស ន្ សេីរី
ឥណាូ បា៉ា សីុហវកិ សដ្លជាគ្ុំន្ិតទេួចម្ទេីររបស់ករពុជា។ 

ទាុំងម្ន្ះគ្ឺជាចុំណុចសុំខាន្់សដ្លខ្ុ ុំចង់បញ្ហជ ក់ ន្ិង
សចករ ុំសលកជារួយអស់ម្ោក ម្ោកម្សីទាុំងអស់រន ។ ខ្ុ ុំក៏
សូរម្្ែៀតឱ្កាសម្ន្ះ សលែងអុំណរគុ្ណចុំម្ពាះម្បម្ទសសមជិ
កអាស ន្ នដ្គូ្ខាងម្ម្ៅរបស់ម្យងី ន្ិងសែ ប័ន្អន្េរជាតិទាុំង



 

 

កម្រងសុន្ទរកថារបស់សម្រេចអគ្គរហាម្សនាបត ីហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្េីនន្ម្រះរាជា-
ណាចម្កករពុជា សលែងកនុងកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទ៤ី០-៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំពាក់រ័ន្ធ 
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អស់សដ្លបាន្ចូលររួ ន្ិងរុំម្ទ ដ្ល់ការម្ធវីជាម្បធាន្អាស ន្ 
របស់ម្យងីម្ៅឆ្ន ុំម្ន្ះ។ ម្លីសរីម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរសលែងអុំណរគុ្ណ 
ចុំម្ពាះគ្ណៈកមម ធិការជាតិម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ន្ិង
កិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធ ម្លខាធិការដាឋ ន្អាស ន្ ន្ិងអនកពាក់
រ័ន្ធទាុំងអស់ សដ្លបាន្ចុំណាយម្រលម្វោទាុំងយប់ទាុំងនលៃ 
ម្ដ្ីរបមី្ធវឱី្យកិចចម្បជុុំទាុំងអស់ម្ន្ះ ម្បម្រឹតេម្ៅម្ដាយរលូន្ 
សុវតែិភារ ន្ិងផ្ទសុកភារ។ 

ខ្ុ ុំសូរបញ្ចប់សុន្ទរកថារបស់ខ្ុ ុំម្ដាយសូរសលែងអុំណរ-
គុ្ណ ឯកឧតេរ ដាតុ លរឹ ចុក ហូយ សដ្លបាន្
បញ្ចប់អាណតេិជាអគ្គម្លខាធិការអាស ន្ម្ៅចុងឆ្ន ុំម្ន្ះ ម្បកប 

ម្ដាយសទែផ្ទក  ម្ហយីខ្ុ ុំសូរជូន្ររឱ្យ ឯកឧតេរ មន្ម្ជាគ្ជ័យ
កនុងម្គ្ប់ភារកិចចនាម្រលអនាគ្ត។ ម្ន្ះរិតជាកិតេិយស ន្ិង
ម្មទកភារដ្៏ធុំម្ធងសម្មប់ករពុជា ន្ិងម្បជាជន្ករពុជា សដ្ល
បាន្ម្ធវីជាមច ស់ទទះម្រៀបចុំកិចចម្បជុុំកុំរូលអាស ន្ម្លីកទី៤០ 
ន្ិងទី៤១ ន្ិងកិចចម្បជុុំកុំរូលពាក់រ័ន្ធម្បកបម្ដាយភារ
ម្ជាគ្ជ័យដ្៏ធុំម្ធង ន្ិងម្តចះម្តចង់។ 

ឥ ូវម្ន្ះ ខ្ុ ុំសូរម្បីកម្វទិកាសម្មប់សុំណួរ។ សូរ    

អរគុ្ណ។ 
 

 
 


