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សនុទរកថ 
ឯកឧត្តម ្របក់ សខុុន េទសរដ្ឋម្រន្តី  

រដ្ឋម្រន្តកីរបរេទស និងសហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ 
កនងុពិធីេបើកសននិបតបូកសរបុលទធផលករងរ 

ឆន ២ំ០១៦ និងទិសេ ឆន ២ំ០១៧ របស ់
្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជត ិ

ៃថងទី២៨ ែខកមុភៈ  – ០១ ែខមីន ឆន ២ំ០១៧ 
3 

 
— សូមេគរពគណៈអធិបត ី
— ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី តំ ង្រកសួង/ ថ បន័ 
— េភញ វកិត្តយិស សមជកិ សមជិក ៃនអងគសននបិតទងំអស់ ជទីេម្រត ី
ជបឋម ជំនួសមុខឱយថន កដ់ឹកន ំឯកអគគ ជទូត អគគកុងស៊ុល ម្រន្តី ជករ និងបុគគលិកទងំ

អស់របស់្រកសួងករបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករ ្វ គមនយ៉៍ងកក់ 
េក្ត  និងអំណរគុណេ យេ ម ះចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក្រសី អស់េ ក ែដលបនអេញជ ីញ
ចូលរមួកនុងសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៦ និងេលីកទិសេ ករងរឆន ២ំ០១៧ របស់
្រកសួងនេពលេនះ។ 

សននិបតែដលេយងីេរៀបចំៃថងេនះ នឹងក្ល យេទជកិចច្របជុំ្របចឆំន ជំេទៀងទត់ េដីមបផី្តល់ 
ឱកសស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរគំនិត ករពិេ្រគះេយបល់រ ងអនកករទូតជនខ់ពស់របស់េយងី  គូស ស
នូវបនទ តន់េយបយស្រមបឆ់ន េំទមុខ និងេរៀបចំមូល ្ឋ នៃននេយបយករបរេទសមួយ ែដល
េឆ្លីយតបេទនឹងសមព ធ ករ្របឈម នឹងករវវិត្តន៍ បតែ់បនៃនចរន្តពិភពេ កេយងីសព្វៃថងេនះ។  

ករជបួជំុគន េនះ ក៏នឹងជឱកសស្រមបព់ិភក គន  និងរកដំេ ះ្រ យចំេពះករវវិត្តន ៍
និងករទមទរៃនវជិជ ជីវៈរបស់េយងី ពិេសសករ្របឈមននែដលេយងីេពីប្របទះកនុងករបំេពញ
េបសកកមមរបស់េយងីទងំេនរដ្ឋករក ្ត ល ទងំេន ម ថ នេបសកកមមរបស់េយងីេនេ្រក
្របេទស េទះជករ្របឈមេនះ្រគបដណ្ត បេ់លីទិដ្ឋភពថវកិ ធនធនមនុស  បេចចកេទស រដ្ឋបល 
ឬផ្លូវចបប់ក្តី។ េគលបំណងចុងេ្រកយគឺសំេ េធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវលកខខណ័្ឌ  និង្របសិទធភព
ករងរ និងេធ្វីឲយអនកករទូតេយងីមនក្រមិតវជិជ ជីវៈកនែ់តខពស់ កន់ែតមុត្រសួច។  

– ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី!  

ឆន ២ំ០១៦កន្លងេទ ជឆន ៃំនករែ្រប្របួលយ៉ង្រជលេ្រជ ។  
ដំេណីរវវិត្តជបន្តពីពិភពេ កឯកប៉ូលេទកន់ពហុប៉ូលបនបងកឲយមនករទបទ់ល់ និង

្របតិកមមជបន្តបនទ បព់ីសំ កម់ អំ ចធំបំផុតៃនពិភពេ ក គឺសហរដ្ឋ េមរកិេន ចំេពះ
មុខករេងីបេឡងីមិន ច្របែកកបនរបស់ចិននិងរសុ កីដូ៏ចជម អំ ចតំបនេ់ផ ងេទៀត ។ ករ
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្របកតួ្របែជងឥទធិពលេនះ បនបងកឲយមនភព នតឹង មតំបន់នន នដំល់ករែ្រប្របួលទងំ
នេយបយេសដ្ឋកិចច និងេយធ ។ បែនថមពីេលីភពសមុគ ម ញែដលបងកេឡងីេ យ ថ នភព្របទង់
្របទញេនះពិភពេ កេយងីកទ៏ទលួសេមព ធបែនថមពីក ្ត ជេ្រចីនេទៀតដូចជ ៖ ស្រងគ មនិងជំេ ះ
ែដលកនែ់តេក្ដ េនមជឈមឹ-មធយមបូព៌ និងេន ្រហ្វកិ ករ យ្រប រេភរវកមមកន់ែតខ្ល ងំ វបិត្តិជន
េភៀសខ្លួនែដលហូរេទអឺុរ ៉បុកនុងកំរតិមិនធ្ល បម់ន ងំពីស្រងគ មេ ក េលីកទី២ ភព នតឹងេនអឺុរ ៉ុប
ខងេកីត េនឧបទ្វីបកូេរ ៉ និងេនសមុ្រទចិនខងេកីត និងខងតបូង។ ផលវបិកខងមុខែដល
ប ្ដ លមកពី Brexit និងករជបេ់ឆន តរបស់េ ក Donald Trump ជ្របធនធិបតី េមរកិ គឺសុទធ
សឹងជភពមិន្របកដ្របជ និងករ្របឈមថមីស្រមបឆ់ន េំទមុខេទៀត ។ 

ឆន ២ំ០១៦ កជ៏ឆន ផំ្ល ស់ប្តូរអនកដឹកនរំបស់្រកសួងផងែដរ។ កិត្តិយសដ៏ខពង់ខពស់បំផុតែដលខញុ ំ
បនទទួលកនុងដំែណងជរដ្ឋម្រន្តីនែខេម កន្លងេទេនះ មនទំហេំសមគីន នឹងបនទុកទទួលខុស្រតូវ
ចំេពះជតិមតុភូមិ កនុងបរបិទមយួែដលទមទរឲយមនករេរៀបចំេឡងី និងដំេណីរករកំែណទំរង់ 
តបេទនឹងនេយបយែកទំរងរ់បស់ ជរ ្ឋ ភិបលផង និងតបេទនឹងត្រមូវករចបំចរ់បស់្រកសួង 
ផង ។  

– ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី! 
ថ នភពជកែ់ស្តងបនត្រមូវឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរសីុជំេ  និងជពហុវស័ិយ េដីមបយីក 

េជគជ័យេលីករ ្ឋ ន ៣ ែដល្រតូវែកលំអរគឺ៖  

១. ែកលំអ រមមណ៍ និងទឹកចិត្តករងររបស់ម្រន្តីករទូត ម្រន្តី ជករ បុគគលិកផទ ល់របស់
្រកសួង េដីមបឲីយកិចចករបំេរ ី និងករពរផល្របេយជន៍ជតិ និង្របជពលរដ្ឋេយងី
្របកបេ យសនទុះថមី ែផ្អកេលីគុណតំៃលៃនតម្ល ភព សមភព សមតថភព និងគុណសមបតិ្ត។  

២. ែកលំអទំនក់ទំនងជមួយ ថ នទូត ថ នតំ ង អងគករអន្តរជតិនន្របចេំនកមពុជ 
េដីមបឲីយទំនកទំ់នងេនះក្ល យជទំនកទំ់នងរ ងៃដគូពិត្របកដ និងឈរេលីមូល ្ឋ នៃនករ
េគរពគន  ករេជឿទុកចិត្តគន េទវញិេទមក េសមភីព និងេសមីសិទធិ។  

៣. ែកលំអ និងព្រងឹងយន្តករស្រមបស្រមួលជមយួ្រគប់្រកសួង ថ បន័ននេដីមបធីន
េ យេពញេលញនូវតួនទី និងករទទលួខុស្រតូវរបស់្រកសួងកនុង នៈជតអួងគសនូលៃនកិចច
សហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។  

ដូចខញុ ំបន្របកសកនុងសុនទរកថចូលកន់តំែណងកលពីែខេម ឆន េំទមិុញថ ជមួយនឹង
ករធនបន្តនិរន្តរភពកនុងករអនុវត្តនេ៍គលនេយបយករបរេទសធំៗរបស់្រពះជ ច្រកកមពុជ
េយងី គឺេយងីក្៏រតូវដំេណីរករកំែណទំរង់ចំេពះវសិ័យ ែដលចបំច ់ េដីមបេីធ្វីឲយករេប្តជញ របស់
េយងីេនះក្ល យជករពិតជកែ់ស្តង ។  
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ករធននិរន្តភពៃនករអនុវត្តនេយបយេ្រក្របេទសរបស់េយងី េនចំេពះមុខករវវិត្តន ៍  
ែ្រប្របួលដ្៏រជលេ្រជ េហយីពិបកប៉ន់ ម នៃនពិភពេ ក និងតំបន ់ មននយ័ថ្រតូវ្របកនជ់ប់ 
និង ចខ់តនូវជំហរ និងេគលនេយបយឯក ជយ អធិបេតយយ អពយ្រកិតយជអចិៃ្រន្តយ ៍ និងករេប្ត
ជញ របស់េយងីកនុងកិចចករពរសន្តិភព សន្តិសុខ េសថរភព និងេគលករណ៍្រគឹះននែដលធនវបុិល
ភពសំ បជ់តិ តំបន ់ និងពិភពេ ក មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តិករែដលផ្តល់ផល្របេយជនេ៍ទ
វញិេទមក និងករេ ះ្រ យជំេ ះេ យសន្តិវធីិ ែផ្អកេលីេគលករណ៍ចបបអ់ន្តរជតិជេដីម។  

ធននិរន្តរភពកនុងកររក ទំនកទំ់នងល្អ្របេសីរជមយួ្របេទសតូចធំ ្របេទសម អំ ច 
្របេទសជិតខងេដីមបកី ងនូវលកខខណ័្ឌ ននអំេ យផលដល់សន្តភិព េសថរភព និងករអភិវឌ ន៍ 
ពិេសស មតំបន្់រពំែដនរបស់េយងីេ យឈរេលីេគលករណ៍េគរពគន េទវញិេទមក មិនេ្រជៀត
ែ្រជកចូលកិចចករៃផទកនុងផងគន ។   

្រតូវធននិរន្តភពផងែដរកនុងករបន្តករពរផល្របេយជន្៍របជពលរដ្ឋែខមរេយងី ែដលរស់
េនេ្រក្របេទស ដល់ពលករដស៏នធឹកសនធ ប់របស់េយងីេន្របេទសននកនុងតំបន ់ ពិេសសេ យ
ខិតខំលុបបំបតនូ់វភពមិន្រសបចបប។់ 

ធននិរន្តរភពកនុងករេប្តជញ របស់កមពុជេយងីកនុងករចូលរមួក ង នងិព្រងឹងសន្តិភពេន
េលីពិភពេ ក មរយៈករបញជូ នកងកំ ងំរបស់េយងីកនុងេបសកកមមរក សន្តិភពរបស់ អ.ស.ប. 
ករេលីកសទួយសិទធិមនុស  ករ្របយុទធនឹងករែ្រប្របួលធតុ កស ករចូលរមួ្របឆងំេភរវកមម។ល។ 

 ្រពមជមយួេនះ ករ ្ឋ នកំែណទំរងក់នុង្រកសួង កទ៏មទរនូវករេប្តជញ  និងករ្របឹងែ្របងមិន
តិចែដរេទ េដីមបសីេ្រមចកិចចករដូចតេទ៖  

– ែកសំរលួរចនសមពន័ធរបស់្រកសួង តបេទនឹងត្រមូវករករងរផង និងសំរបេទនឹង
និនន ករទូេទ កដូ៏ចជករវវិត្តនៃ៍នវស័ិយេនះផង កនុងេនះមនករបេងកីតវទិយ ថ នជតិ
មយួេដីមបបីណ្តុ ះប ្ត លអនកករទូត និងទំនកទំ់នងអន្តរជតិ សំេ ក ងជួរអនកករ
ទូតេយងីែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈរងឹម,ំ និងបេងកីតយន្ដករ្រគប់្រគងេ យមន្របសិទធ ិ
ភព កនុងេនះមនករ្រគប្់រគង ល់ទិននន័យេ យ្របពន័ធឌីជីថល ។ 

– ែកសំរលួផនត់គំនិត និងឥរយិបទករងរ េ យករយកសមភព តម្ល ភព សមតថភព 
និងតំកល់្របេយជន៍សមូហភពជធំ ។ 

– ែកលំអលកខខណ័្ឌ ករងរេ យតំេឡងី្របកេ់បៀវត  ៃថ្លឈនួលផទះ ែកសំរលួ្របក់
ចំ យទូេទរបស់ ថ នតំ ងរបស់កមពុជ្របចេំនបរេទស ផ្តល់មកវញិនូវ្របក់
ឧបតថមភសហពទ័ធនិងកូន ដល់ម្រន្តកីរទូតរបស់េយងីេនេ្រក្របេទស ផ្តល់្របករ់ង្វ ន់
្របចែំខដល់ម្រន្តីបុគគលិកេយងីកនុង្រសកុ ក ងកែន្លងេធ្វីករងរឲយបនសមរមយ និង 
ផ្តល់មេធយបយបំេពញករងរ្របចៃំថង មត្រមូវករ ។  
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– ែកលំអរទំនកទំ់នងជមួយៃដគូនន ្របពន័ធ រពតម៌ន ធរណៈជន េ យផ្តល់   
ពត៌មនេទៀងទត់ទនេ់ពលពិេសស មរយៈ website ថមីរបស់្រកសួង ករចង្រកងជ
្រកុមរ ងថន កដឹ់កន្ំរកសួង និងឯកអគគ ជទូតេយងីេនេ្រក្របេទស េដីមបែីចករែំលក    
ពត៌មន និងផ្ល ស់ប្តូរេយបល់គន េលីបញ្ហ េក្ត ៗរបស់ពិភពេ កឲយបនទនេ់ពល។  
 

– ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី! 

សននិបតៃថងេនះក៏ជែផនកមួយៃនកំែណទ្រមងែ់ដរ។  

គមិនលបីៗ ្រតូវបនអេញជ ីញមកផ្តល់បទឧេទទសនមេលី្របធនបទសំខន់ៗ  ែដលមន
្របេយជនខ៍្ល ងំសំ បក់រងររបសេ់យងី េហយីែដលអនកករទូតេយងីចបំច់្រតូវយល់ដឹង ្រតូវក្ត ប់ 
ឲយបនេដីមបរីមួចំែណកកន់ែតេ្រចីន និងកនែ់តមន្របសិទធភពកនុងករទកទ់ញអនកវនិិេយគ េភញ វ
េទសចរណ៍ ជយួករពរពលករ ្រគប្់រគងថវកិ និងចំណូលនន។ល។  

ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណជមុនចំេពះករលះបងេ់ពលេវ  និងសមណចិត្តៃថ្លថ្ល របស់         
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រស ី ទងំអស់ែដលចតទុ់កករងរករបរេទសជែផនកមួយដ៏
សំខនៃ់នករងររមួរបស់េយងីទងំអស់គន ។ 

កិចច្របជំុចេង្អ តែដលមនលកខណៈជវបិស ន នឹងជឱកសសំ បឲ់យថន កដឹ់កន្ំរកសួងនិង
្របធន ថ នតំ ងរបស់េយងីពិភក គន េ យចំហរ េ យ្រតងេ់ទ្រតង់មក បង្ហ ញបញ្ហ  និងរក
វធីិេ ះ្រ យបញ្ហ ។  

បនទ ប់ពីេនះេទ ឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ អ៊ុច បូររទិធ នឹង យករណ៍េ យសេងខបជូនអងគ        
សននិបតអំពីសមិទធផលរយៈេពល១ឆន កំន្លងេទ េ យេផ្ត តជសំខនេ់លីសមិទធិផលជកែ់ស្តង           
សំខន់ៗ របស់្រកសួង។  

ជទីបញចប ់ ជំនួសមុខឱយថន កដ់ឹកន ំ ម្រន្តី ជករ និងបុគគលិកទងំអស់របស់្រកសួង ខញុ ំសូម
្របសិទធពរជយ័បវរម ្របេសីរជូនចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយស 
និងសមជិកសមជិកអងគសននិបតទងំមូល  សូមបន្របកបេទេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ 
វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

ជមួយនឹងករជូនពរឲយករងរ២ៃថងខងមុខរបស់េយីងបនេជគជ័យល្អ្របេសីរេនះ ខញុ ំ
សូម្របកសេបីកសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៦ និងទិសេ ឆន ២ំ០១៧ របស់
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ចបពី់េពលេនះតេទ។ 

 
 សមូអរគុណ! 


