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សនុ្ទរកថា  
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សខុុន្ ទេសរដ្ឋមន្តន្តី  

រដ្ឋមន្តន្តីការបរទេស ន្ងិសហប្របត្ិបត្តិការអន្តរជាត្ិ 
កនងុពិធីទបើកសន្និាត្បូកសរបុការងារឆ្ន ាំ ២០១៧  

ន្ិងេិសទៅឆ្ន ាំ ២០១៨  
របសប់្រកសងួការបរទេសន្ិងសហប្របត្ិបត្តកិារអន្តរជាត្ិ 

ថ្ងៃេី២៨ កមុភៈ ដ្ល ់២ មីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
--------------------------- 

 

ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ ជាលភញៀវកិត្ថិយស 
ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករស ី
អង្គសនបបិាត្ទាងំ្មូលជាទីលមរតី្! 

  
       សូមស្វវ គមន៍យ៉ា ង្កក់លតថ បំផុត្ចំល ោះវត្ថមានដ៏ថ្លលថ្លល របស់ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករស ី
កបុង្សនបិបាត្របចឆំ្ប រំបស់រកសួង្ការបរលទស និង្សហរបតិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្ នារពឹកលនោះ។ 

       អំបាញ់មិញ លយងី្បានស្វថ ប់នូវរបាយការណ៍បូកសរុបការងារឆ្ប ២ំ០១៧ និង្ទិសលៅការងារឆ្ប ំ
២០១៨ របស់រកសួង្ដដលអានលោយឯកឧត្ថមរដឌលលខាធិការ អ ុច បូររទិន។ របាយការណ៍លនោះ បាន
បងាា ញឲ្យល ញីយ៉ា ង្ចាស់នូវសមិទនផលទាងំ្ឡាយ ដដលរកសួង្បានសលរមចកបុង្ការបនថនិរនថរភាព ថ្ន
នលយបាយការបរលទសកមពុជា លោយលចោះបត់្ដបនត្បត្នឹង្ការវវិឌ្ណដរបរបួលដ៏រជាលលរៅ និង្សមុគស្វម ញ
ថ្នស្វទ នការណ៍តំ្បន់ និង្ពិភពលោក រពមទាងំ្សមិទនផលទាងំ្ឡាយកបុង្ការោឌ នកំដណទរមង់្ស្វទ ប័ន 
ទាងំ្ដផបករចនាសមព័នន  រលបៀបរបប  និង្ឥរយិបទការងារ  ការកស្វង្សមត្ទភាព  ពរងឹ្ង្វជិាា ជីវ:  និង្
ការរគប់រគង្។  

លៅថ្លៃទី២ ដែមីនា ខាង្មុែលនោះ នាឱកាសបិទសនបិបាត្ លយីង្នឹង្មានកិតិ្ថយសបាន
ទទលួស្វវ គមន៍ និង្បានរត្ង្រាប់ស្វថ ប់អនុស្វសន៍របស់ឯកឧត្ថម ឧបនាយករដឌមន្តនថី លោ ណំហុង្ 
តំ្ណង្ដ៏ែពង់្ែពស់របស់សលមថចអគគមោលសនាបតី្លត្លជានាយករដឌមន្តនថី ។  

ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករស ី
ថ្លៃលនោះ ែញុ ំមានកិត្ថិយសលោយបានដលលង្លៅចំល ោះមុែលភញៀវកិត្ថិយស អបកការទូត្ចរមរោះវយ័ និង្

ជំនាន់ បទពិលស្វធន៍ និង្ចំលណោះដឹង្ លដីមផបីងាា ញពីលោលការណ៍ធំៗថ្ននលយបាយការបរលទសរបស់
កមពុជាលយងី្។  
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 ឆ្ប ២ំ០១៧ ដដលកនលង្ផុត្លៅ មានអត្ទន័យសំខាន់ណស់សរមាប់ពិភពលោក សរមាប់តំ្បន់ និង្
សរមាប់កមពុជា។ វាជាឆ្ប  ំ ដដលដិត្លៅលោយចរនថធំៗ បលង្កីត្លឡីង្លោយរបត់្នលយបាយលមីរបស់ 
រដឌការលោករបធានាធិបតី្ Trump ជាមួយនឹង្ទិសលស្វល ក "ផលរបលយជន៍អាលមរកិមុនលគ (America 
First)" ការចកលចញរបស់អង់្លគលសពី EU (Brexit) និង្ការលរៀបចំថ្ផធកបុង្ EU លឡងី្វញិ ការបនថលងី្ប
លឡងី្យ៉ា ង្របត្យកសថ្នរបលទសចិន ការជំរុញដ៏ខាល ងំ្កាល នូវគំនិត្ផថួចលផថីមរបស់របលទសធំៗ លដីមផអីភិវឌ្ណ
លសដឌកិចចសង្គម និង្ការត្ភាា ប់លៅកបុង្តំ្បន់ និង្លោយភាពានតឹ្ង្ាមតំ្បន់នានា ពិលសសលៅតំ្បន់ 
មជឈមឹបូ ៌ា ។ វាក៏ជាឆ្ប  ំ ដដលសកលភាវូបនីយកមម និង្ការលូត្ោស់ខាង្ដផបកបលចចកវទិា បានបលង្កីន
 ណិជាកមម និង្លភាគរទពយលៅលលីពិភពលោក។  

 ឆ្ប ២ំ០១៧ ក៏ជាឆ្ប ដ៏ំសំខាន់សរមាប់ ASEAN ដដលបានរបារពនែួប ៥០ឆ្ប  ំ របស់ែលួនកបុង្
លកខណៈអធិកអធម និង្លមាទនភាពបំផុត្។ អាស្វ នបានជំរុញលោលលៅកស្វង្សហគមន៍លតថ ត្លលី
ការយកចិត្ថទុកោក់ចំល ោះរបជាជន និង្យករបជាជនជាសបូល រសបាម "ទសសនវស័ិយដត្មយួ អត្ថ-
សញ្ញដ ណដត្មយួ សហគមន៍ដត្មួយ"។ សហគមន៍លសដឌកិចចអាស្វ នបានលបាោះជំោនយ៉ា ង្លលឿនកបុង្ការ
ជំរុញសមាហរណកមមលសដឌកិចចលពញលលញ និង្ខាង្ផលូវចាប់របស់អាស្វ ន។ តំ្បន់អាស្វ នបានរកីចំលរនី
លូត្ោស់ លហយីក៏បានរមួវភិាគទានបលង្កីត្លឡងី្នូវលកខណសមផត្ថិអំលណយផលដល់សនថិភាព សទរិភាព និង្
វបុិលភាពលៅអាសុីអាលគបយ។៍ ប៉ាុដនថគមាល ត្អភិវឌ្ណន៍កបុង្ចំលណមរបលទសសមាជិកអាស្វ នែលួនឯង្ក៏លៅ
ដត្ជាបញ្ញា របឈម។   

លយងី្ក៏បានលមីលល ញីផង្ដដរថ្ល ឆ្ប ២ំ០១៧ ជាឆ្ប ដំដលមានភាពមិនចាស់ោស់ជាលរចីនលៅ
លលពិីភពលោក ជាមយួនឹង្កាថ អសទិរភាព និង្ការរបឈមលមីដដលបានរកីដុោះោលលឡងី្លលីរណសិរស  
ជាលរចីន រមួមាន ការរកីលឡីង្ថ្នរបជានិយម និង្រជរលនិយម ការលដីរលយលរកាយថ្ន ណិជាកមមលសរ ី
និង្ការវលិមកវញិថ្នការោ ំរនិយម បដិវត្ថន៍ឌី្ជីលល ក៏ដូចជាភាពសមុគស្វម ញថ្នការរបឈមចំល ោះ
សនថិសុែរបថ្ពណី និង្មិនរបថ្ពណី កបុង្លនាោះមានការដរបរបួលអាកាសធាតុ្ ការរកីរាលោលថ្នជំងឺ្ឆ្លង្ 
និង្បទលលមីសបលចចកវទិា ជាលដីម។  

ការរបកួត្របដជង្ឥទនិពលោប  លៅកបុង្អាសុីអាលគបយ ៍ពីសំណក់មោអំណចធំបំផុត្ទាងំ្ពីរលៅ
លលពិីភពលោក បានជោះផលវបិាកខាង្ភូមិស្វន្តសថនលយបាយដ៏រជាលលរៅមកលលីតំ្បន់លយងី្។ ជលមាល ោះ
លដីមផអីធិបលត្យយភាពដដនដីជាលរចីនមានការ ក់ព័នននឹង្មោអំណច និង្របលទសមានអំណចធំៗ
លៅអាសុ។ី ភាពានតឹ្ង្លៅដត្បនថលកីនលឡងី្លៅឧបទវីបកូលរ ៉ា លោយស្វរការបនថការស្វកលផង្អាវុធ 
បាញ់ការំជួច និង្កមមវធីិនុយលកលដអ រ និង្ការបលង្កីនការសមយុទនលយធា លធវីឲ្យសភាពការណ៍តំ្បន់លនោះ
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លៅដត្មានភាពផុយរសួល លបីលទាោះបីមានសញ្ញដ វជិាមានលកីត្លឡងី្លោយស្វរការែិត្ជិត្ោប រវាង្កូលរ ៉ាទាងំ្
ពីរនាលពលលមីៗលនោះក៏លោយ។  

 ខាង្វស័ិយលសដឌកិចចវញិ ផលវបិាកដដលលៅលសសសល់ពីវបិតិ្ថហរញិ្ដវត្ទុសកលឆ្ប ២ំ០០៨ លៅ
បនថជោះឥទនិពលអវជិាមានមកលលីការលូត្ោស់របស់ពិភពលោក។ កាថ មយួចំននួ ដូចជាការលកីនលឡងី្ថ្ន
វសិមភាព  ភាពានតឹ្ង្សង្គម និង្ចលនាតល ស់ទីលំលៅ បានផថុ ំផសោំប បលង្កីត្បានជាការរបឈមខាង្
សនថិសុែជាលរចីន ត្យួ៉ា ង្ លភរវកមមនិង្អំលពីរជរលនិយម ឧរកិដឌកមមបលចចកវទិា និង្ការជញួដូរមនុសស។ 
គរួឲ្យរពួយបារមភជាង្លនោះលៅលទៀត្ គឺការលងី្បលឡងី្ថ្នត្អួង្គមិនដមនរដឌ ដដលបានោស់រលំលីង្រគឹោះថ្នស
ណថ ប់ធាប ប់អនថរជាតិ្ដដលដផែកលលីចាប់ លោយពាយមកាន់កាប់ដដនដីអធិបលត្យយ លដីមផបីលង្កីត្រដឌ
ឥស្វល មដបប ISIS លៅសុីរ ីអីរា៉ា ក់ លហយីលមីៗលនោះលៅទីរករង្មា៉ា រា៉ា វ ីរបលទសហវលីីពីន ។  

 ជាការពិត្លហយី សម័យកាលណក៏មានភាពរសពិចរសពិលមិនចាស់ោស់របស់វាដដរ ប៉ាុដនថ
ភាពរសពិចរសពិលដដលលយងី្ជបួរបទោះនាលពលលនោះ អាចបង្កលរោោះថ្លប ក់លលីសសម័យកាលមុនៗលៅ
លទៀត្ ។  

 ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករសី 

 លតី្នឹង្មានអវីែលោះលកីត្លឡងី្លៅឆ្ប ២ំ០១៨ និង្ឆ្ប លំៅមុែលទៀត្? ចាស់លហយីថ្ល ស្វទ នការណ៍
ភូមិស្វន្តសថនលយបាយ និង្លសដឌកិចចនឹង្មានការតល ស់បថូរ នាដំល់ការរបឈមលមី ោនិភ័យលមី អាទិភាពលមី
មិនខាន។ អសទិរភាពនលយបាយ និង្សនថិសុែ កបុង្កំរតិ្តំ្បន់ និង្សកលនឹង្បនថរគបដណថ ប់ស្វទ ន
ការណ៍ពិភពលោក លហយីជាោនិភ័យធំបំផុត្សរមាប់ឆ្ប ២ំ០១៨។  

លៅតំ្បន់អាសុី មោអំណចធំៗ និង្មធយម នឹង្បនថរបកតួ្របដជង្ ឬចង្សមព័ននភាពលដីមផទីាញ
យកផលរបលយជន៍ និង្ឥទនិពលនលយបាយ លយធា និង្លសដឌកិចច។ ត្អួង្គមិនដមនរដឌក៏នឹង្ែំដវករក 
និង្ដលណថី មត្ួនាទី ឬចំដណកលៅកបុង្អភិបាលកិចច និង្ផលរបលយជន៍ លទាោះជាត្ួអង្គលនាោះជាស្វទ ប័នតំ្បន់ 
ឬអនថរជាតិ្ អង្គការមិនដមនរោឌ ភិបាល ចលនាសង្គម រករមឧរកិដឌកមម ឬលភរវកមម ស្វជីវកមមពហុជាតិ្កថី។  

 អាស្វ នក៏ពិត្ជានឹង្រង្ផលប៉ាោះ ល់ពីបញ្ញា ភូមិស្វន្តសថនលយបាយដដលលកីត្លចញពីការរបកតួ្
របដជង្អំណច និង្ឥទនិពលទាងំ្លនោះ លហយីដដលនឹង្ជោះឥទនិពលលោយោម នសង្សយ័លលីកិចចែិត្ែំរបឹង្
ដរបង្របស់ែលួនកបុង្ដំលណីរកស្វង្សហគមន៍ ការរកាឯកភាព និង្មជឈភាពរបស់ែលួនកបុង្ទំនាក់ទំនង្ជា
មយួថ្ដគូខាង្លរតតំ្បន់ និង្កបុង្និមាម បនកមមតំ្បន់ ក៏ដូចជាកបុង្ការបនថការរកីលូត្ោស់ដផបកលសដឌកិចច 
និង្ទំលនីបកមម ។  
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 សរមាបល់យងី្វញិ លយងី្នឹង្រតូ្វរកផលូវដ៏លវៀង្ថ្វបំផុត្សំរាប់កមពុជា លដីមផជីមបោះ និង្លឆ្លីយត្បលៅនឹង្
និនាប ការ និង្ការគំរាមកំដហង្ ដដលបានលលចលចញជារូបរាង្ និង្ដដលបង្ខំឲ្យលយងី្បនាំ និង្សរមបែលួន
ជាប់ជារបចលំៅនឹង្ត្លភាព និង្ថ្លមវនថលមី មិនថ្ល ក់ព័នននឹង្បញ្ញា នលយបាយ-សនថិសុែ  ណិជាកមម 
ឬសហរបតិ្បត្ថកិារលលីវស័ិយលផសង្ៗ កបុង្ចំលណមរដឌសមាជិក ASEAN ោប ឯង្ ឬជាមយួថ្ដគូខាង្លរត
លនាោះលឡយី។  

 ការជបួជំុអបកការទូត្ជាន់ែពស់របស់លយងី្មកពីកបុង្ និង្លរតរបលទស រយៈលពល៣ថ្លៃលនោះ នឹង្
អនុញ្ញដ ត្ឲ្យលយងី្តល ស់បថូរព័ត្៌ាមាន និង្ទសសនៈសថីពីនិនាប ការ ការរបឈម កាោនុវត្ថភាព និង្អាទិភាព 
ថ្នការអនុវត្ថនលយបាយការបរលទសរបស់លយងី្កបុង្ឆ្ប ២ំ០១៨ និង្កបុង្បណថ ឆ្ប ខំាង្មុែលទៀត្។ លយងី្
នឹង្រមួោប រកចលមលីយលៅនឹង្សំណួរជាលរចីន ក់ព័នននឹង្សមត្ទភាព លទនភាព និង្រពំដដនកបុង្ការអនុវត្ថ
លោលនលយបាយការបរលទសរបស់លយងី្ ការរបឹង្ដរបង្រោិះរកនូវតុ្លយភាពយុទនស្វន្តសថដ៏សមរសបមយួ
រវាង្ផលរបលយជន៍លោលរបស់របលទសជាតិ្លយងី្ និង្ផលរបលយជន៍តធ ល់ថ្នមោអំណចនានា 
ដដលបានយកតំ្បន់អាសុី-បា៉ា សុីហវកិលធវីជាទីោនរបកួត្របដជង្អំណច និង្ឥទនិពល។ លយងី្នឹង្ពិភាកា
ោប លដីមផរីកវធីិលធវីយ៉ា ង្ណលដីមផឲី្យ ASEAN អាចបនថពរងឹ្ង្ឯកភាព មជឈភាពរបស់ែលួន ឲ្យ ASEAN កាល យ
ជារករមរបលទសមយួដដលមានសង្គត្ភាព និង្ការលជឿជាក់កបុង្ការលោោះរស្វយបញ្ញា តំ្បន់ និង្ពិភពលោក។  

 ការពិភាការបស់លយងី្ ក៏នឹង្លតថ ត្ផង្ដដរលៅលលីការអនុវត្ថនូវការោឌ នកំដណទំរង់្ស្វទ ប័នដ៏រជាលលរៅ 
ដដលបានចប់លផថីមកាលពីជិត្២ឆ្ប មុំនលនោះ។  

 កាលពីសបាថ ហ៍មុន លយងី្បានសលមាព ធោក់ឲ្យលរបីរបាស់ និង្ដំលណីរការនូវវទិាស្វទ នជាតិ្ការទូត្ 
និង្ទំនាក់ទំនង្អនថរជាតិ្ និង្អោរការយិល័យបដនទម។ សមិទនផលជារូបវនថលនោះរោន់ដត្ជាដផបកមយួថ្ន
កំដណទំរង់្របស់រកសួង្ សំលៅដកលំអ លកខែណឍ ការងារ និង្ពរងឹ្ង្សមត្ទភាពវជិាា ជីវៈ និង្រកមសីលធម៌ា 
របស់អបកការទូត្របស់លយងី្ដត្ប៉ាុលណត ោះ។ 

ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករសី 

ឥឡូវលនោះ ែញុ ំសូមដចករដំលកជាមួយឯកឧត្ថម លោកជំទាវ  លោក លោករសី នូវចកខុ វស័ិយ 
លោលការណ៍ និង្គុណត្ថ្មលនានា ដដលនឹង្ដឹកនាកំារងារការបរលទសរបស់លយងី្ លៅចំល ោះមុែការ
របឈមដដលលយងី្ទាងំ្អស់ោប បានដឹង្ បានស្វគ ល់ និង្ភាពមិនចាស់ោស់ទាងំ្ឡាយថ្នសម័យកាល
លយងី្លនោះ។  
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 លយងី្ពិត្ជាមិនអាចតល ស់បថូរឋានៈរបស់កមពុជាលយងី្ជារបលទសតូ្ចបានលនាោះលទ ដត្លយងី្អាច
តល ស់បថូរឋានៈ ត្នួាទី និង្ការចូលរមួរបស់លយងី្កបុង្កិចចការតំ្បន់ និង្ពិភពលោក ដផែកលលីឆ្នធៈ លទនភាព 
សមត្ទភាពរបស់លយងី្ និង្ដផែកលលីផលរបលយជន៍សបូលរបស់កមពុជាតធ ល់។  

កបុង្ស្វម រតី្លនោះ ែញុ ំសូមលលីកនូវការងារធំ  ៗ៥ ដដលរកសួង្ការបរលទស និង្សហរបតិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្ 
នឹង្រតូ្វបំលពញរសបនឹង្លោលការណ៍ និង្លោលលៅថ្នយុទនស្វន្តសថការទូត្របស់លយងី្ ។  

ការងារទីមយួ គឺការការ រផលរបលយជន៍ជាតិ្ ជាពិលសសការ រឯករាជយ និង្អធិបលត្យយ។  

មារា៥២ ថ្នរដឌធមមនុញ្ដរបស់លយងី្ ដចង្យ៉ា ង្ចាស់ថ្ល៖ “រាជរោឌ ភិបាលកមពុជាលបថជាញ រកា
ការ រឯករាជយ អធិបលត្យយ បូរណភាពទឹកដីថ្នរពោះរាជាណចរកកមពុជា… ។”  

លៅកបុង្សុនធរកថ្លទទលួតំ្ដណង្កាលពីដែលមស្វ ឆ្ប ២ំ០១៦ ែញុ ំបានដលលង្លៅចំល ោះមុែ សលមថច
អគគមោលសនាបតី្លត្លជានាយករដឌមន្តនថី ថ្លនឹង្ធានាបនថនិរនថរភាព កបុង្ការអនុវត្ថលោលការណ៍រគឹោះ
ទាងំ្ឡាយថ្ននលយបាយការបរលទសកមពុជាដូចមានដចង្កបុង្រដឌធមមនុញ្ដរបស់លយងី្។ ឥឡូវលនោះលហីយ
ជាង្លពលណៗទាងំ្អស់ ការការ រឯករាជយ និង្អធិបលត្យយភាពរបស់លយីង្ បានកាល យលៅជា
កាត្ពវកិចចសំខាន់ និង្ចំបង្ជាង្លគ។  

អធិបលត្យយជាតិ្របស់លយងី្រតូ្វបានគំរាមកំដហង្ លោយស្វររោឌ ភិបាលបរលទសមយួចំននួ អង្គការ
លរតរោឌ ភិបាលបរលទស និង្អង្គការអនថរជាតិ្ែលោះ ដដលទទលួឥទនិពលពីរោឌ ភិបាលបរលទសទាងំ្លនាោះ 
លរជៀត្ដរជកចូលកិចចការថ្ផធកបុង្របស់លយងី្។ អនុសាវរយីល៍វីង្ជូរចត់្ថ្នទសវត្សរ៧៍០ និង្ ៨០ រតឹ្ដត្
បញ្ញា ក់ពីភាពចបំាច់   សរមាប់កមពុជាកបុង្ការកំណត់្បនាធ ត់្នលយបាយតធ ល់របស់ែលួន លដីមផកីារ រឯករាជយ 
អធិបលត្យយភាព និង្បូរណភាពដដនដីរបស់លយងី្។ កបុង្ឋានៈជារបលទសតូ្ច និង្កំពុង្អភិវឌ្ណ ការទប់
ស្វក ត់្ចំល ោះការលរជៀត្ដរជកពីខាង្លរត ដត្ង្ដត្ជាការត្ស ូលដីមផកីាររស់រានមានជីវតិ្បនថលទៀត្របស់លយងី្។  

រយៈលពលប៉ាុនាម នដែចុង្លរកាយលនោះ កមពុជាលយងី្ទទលួរង្នូវការរោិះគន់ លចទរបកាន់ពីរោឌ ភិបាល
លោកខាង្លិចមយួចំននួ ចំល ោះអវីដដលពកួលគយល់ល ញីថ្ល ជាការបន្តងាក បពីសំណក់រោឌ ភិបាលកមពុជា 
លៅលលីបកសរបឆ្ងំ្ ស្វរព័ត្៌ាមានឯករាជយ និង្សង្គមសុីវលិ។  

គឺលដីមផលីឆ្លីយត្បលៅនឹង្ការលចទរបកាន់ោម នមូលោឌ ន និង្ជំហរលំលអៀង្លនោះលហយី លទីប
រកសួង្ការបរលទសបានលចញផាយឯកស្វរ "របាប់ពីការពិត្ (To Tell The Truth)" កាលពីចុង្ឆ្ប លំៅ
មិុញ លហយីនិង្ឯកស្វរមួយលទៀត្នាលពលលមីៗលនោះ ដដលមានចំណង្លជីង្ថ្ល "កមពុជា៖ សទិរភាព និង្ការ
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អភិវឌ្ណជាអាទិភាព (Cambodia: Stability and Development First)"។ ឯកស្វរទាងំ្ពីរលនោះបាន
ែិត្ែំបករស្វយឲ្យល ីញអំពីការលំបាកដ៏ធំលធង្របស់កមពុជា កបុង្ការដលរកាសនថិភាព និង្ជំរុញការ
អភិវឌ្ណ កបុង្ែណៈដដលមានការលរជៀត្ដរជកជារបចពីំបរលទស ដដលទទូច និង្ទាមទារឲ្យមានការតល ស់បថូរ
លឆ្ព ោះលៅរក "លិទនិរបជាធិបលត្យយបរសុិទន និង្លែឥត្លខាច ោះ" ដដលសូមផដីត្លៅរបលទសបចចឹមទាងំ្លនាោះមិន
ទាន់ទាងំ្សំលរចបានផង្។ ការពិត្ វធិានការាមផលូវចាប់សុទនស្វធទាងំ្ឡាយដដលស្វទ ប័នរដឌអធិបលត្យយ
របស់លយងី្បានរបកាន់យកគឺ លយង្ាមភាពចបំាច់ មានអត្ទន័យស្វល ប់រស់សំរាប់របលទសជាតិ្ លដីមផចីក
ផុត្ពីការលរជៀត្ដរជកពីខាង្លរត រារាងំ្ការប៉ាុនប៉ាង្ោក់បង្ខំឆ្នធៈបរលទសរបឆ្ងំ្ផលរបលយជន៍ជាតិ្របស់
លយងី្ និង្ការទាញកមពុជាឲ្យធាល ក់កបុង្សម័យកាលលមម ង្ងឹ្ត្ថ្នសន្តងាគ ម និង្លស្វកនាដកមមថ្នអតី្ត្កាល។ 
បរាជ័យកបុង្ការប៉ាុនប៉ាង្តល ស់បថូររបបាមដបបបដិវត្ថន៍ពណ៌ា  បាននាឲំ្យរបលទសែលោះរបកាន់ឥរយិបលបិទ
ដភបកចំល ោះត្លភាពលៅកមពុជា ចំល ោះសមិទនផលដដលរាជរោឌ ភិបាលកមពុជាបានសំលរចកបុង្ការនាមំកនូវ
សនថិភាពលពញលលញ ការដឹកនានំលយបាយ លសដឌកិចចលបីកចំហ ដបរលឆ្ព ោះលៅរកការនាលំចញ ការរបកាន់
លទនិរបជាធិបលត្យយ លសរពីហុបកស ការលលីកសធួយជីវភាពរស់លៅ និង្ការការ រសិទនិលសរភីាពពលរដឌ រពម
ជាមយួនឹង្ការអនុវត្ថលោយខាា ប់ែាួននូវនីតិ្រដឌ។  

ពិត្ណស់ លយងី្នឹង្រតូ្វត្ស ូត្លៅមុែលទៀត្ លដីមផកីារ រសិទនិសំលរចលលីវាសនាែលួន លោយែលួន
ឯង្។ កិចចការធំទី២ គឺការអនុវត្ថនូវនលយបាយការបរលទសរបកបលោយភាពបត់្ដបន លវៀង្ថ្វ ត្បលៅនឹង្
សមាព ធភូមិស្វន្តសថនលយបាយ និង្ការរបកតួ្របដជង្ដា៏នតឹ្ង្របស់មោអំណចនានាលោយរបកាន់
ខាា ប់នូវលោលការណ៍អពារកឹត្អចិថ្ន្តនថយ ៍និង្មិនចូលបកសសម័ពនន ដូចមានដចង្កបុ ង្មារា៥៣ ថ្នរដឌធមមនុញ្ដ។  

កមពុជារបកាន់ភាា ប់នូវនលយបាយសនថិសហវជិាមានជាមយួរបលទសជិត្ខាង្ និង្ ជាមយួរបលទស
ទាងំ្អស់លៅលលពិីភពលោក។ កមពុជារបាថ្លប លធវីជាមិត្ថជាមយួរបលទសទាងំ្អស់ ពិលសសជាមយួមោ
អំណចនានា លហយីោម នផលរបលយជន៍អវីនឹង្ទាស់ដទង្ ចង្ជាសរតូ្វជាមយួមោអំណចណមយួ
លឡយី។ លយងី្យល់ថ្ល គុណត្ថ្មលជាសបូលថ្នភាពជាថ្ដគូ គឺ "ការលោរពោប លៅវញិលៅមក" និង្ការរាប់
រកោប លោយលសមីភាព លសមីសិទន ិលទាោះរបលទសលនាោះ ធំ តូ្ច មាន រក មានរបបនលយបាយ ឬស្វសនា វបផធម៌ាែុស
ោប យ៉ា ង្ណក៏លោយ លយងី្របកាន់លោលការណ៍សហរបតិ្បតិ្ថការកបុង្ភាពឈបោះ-ឈបោះ លដីមផកីារអភិវឌ្ណ
និង្វបុិលភាពរមួ និង្ផលរបលយជន៍ដូចោប ។ លយងី្របកាន់ជំហរដ៏រងឹ្មារំបស់លយងី្លៅកបុង្ការការ រ
រកាសនថិភាព និង្សទិរភាពលៅកបុង្តំ្បន់។ ជំហរលនោះលហយី ដដលលយងី្បានរបកាន់ភាា ប់លៅកបុង្ការ
លោោះរស្វយបញ្ញា សមុរទចិនខាង្ត្ផូង្ លោយរកាអពារកឹត្ភាព ោរំទដល់ការលោោះរស្វយជំលោោះ
លោយភាគី ក់ព័ននតធ ល់ ាមមលធាបាយសនថិវធីិ និង្ដផែកលលីលោលការណ៍ចាប់អនថរជាតិ្ ដដលទទលួ
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ស្វគ ល់ជាសកល កបុង្ស្វម រតី្ថ្នការរកាទំនាក់ទំនង្ថ្ដគូជាយុទនស្វន្តសថអាស្វ ន-ចិន ដដលមានផល
របលយជន៍លៅវញិលៅមក ។ ជំហរដ៏មឺុង្មា៉ា ត់្របស់កមពុជា បានលរស្វចរសង់្ និង្បលញ្ច ៀសបានការចុោះដុន
ោបដលមលទៀត្ថ្នសភាពការណ៍កបុង្តំ្បន់។ ទីបំផុត្ វាក៏ជាជំហរដដលភាគី ក់ព័ននសំខាន់ៗបានរបកាន់
យកផង្ដដរកបុង្ដំលណីរលោោះរស្វយជលមាល ោះលោយសនថិវធីិ និង្ដផែកលលីការវវិឌ្ណជាវជិាមាននានា ដដលទាងំ្
អស់ោប សំលរចបាន។  

លយងី្របកាន់យកនូវលោលនលយបាយការបរលទសចាស់ោស់  និង្ស្វម រតី្សហរបតិ្បតិ្ថការ
អនថរជាតិ្ទូោយ ដដលបានអនុញ្ញដ ត្ឲ្យលយងី្របដមរបមូលបានការោរំទ និង្ការផថល់វភិាគទានពី
របលទសជាមិត្ថសរមាប់លជាគជ័យថ្នការអភិវឌ្ណរបស់លយងី្។ លនោះលហយី ជាចកខុវស័ិយ និង្យុទនស្វន្តសថ
យូរអដង្វង្របស់ សលមថចលត្លជានាយករដឌមន្តនថី កបុង្ការជំរុញឲ្យកមពុជាមានមុែមាត់្ ចូលរមួ ក់ព័ននកបុង្
លវទិកាតំ្បន់ និង្អនថរជាតិ្នានាដ៏លរចីនបំផុត្ដដលអាចលធវីលៅបាន។  

ត្លៅមុែ លយងី្នឹង្បនថលធវីការជាមយួរបលទសនានាលដីមផកីស្វង្ភាពជាថ្ដគូជាមួយោប  ដ៏មាន
គុណភាព និង្លដីមផផីលរបលយជន៍លៅវញិលៅមក។  

ជាមយួរបលទសែលោះ លយងី្មានទសសនៈែុសោប លលីបញ្ញា មយួចំនួន ដដលរបការលនោះជាលរឿង្ធមមា
កបុង្ទំនាក់ទំនង្អនថរជាតិ្។ ប៉ាុដនថលយងី្នឹង្បនថលធវីការជាមយួោប លៅលលីវស័ិយដដលមានផលរបលយជន៍រមួ 
ដូចជា  សហការរបយុទនរបឆ្ងំ្នឹង្  លភរវកមម ការជួញដូរលរគឿង្លញៀន ការជញួដូរមនុសស ឧរកិដឌកមម
ឆ្លង្ដដននានា      ការសហការោប កបុង្ការលឆ្លីយត្បនឹង្ការគំរាមកំដហង្ ដដលលកីត្លចញពីការដរបរបួល
អាកាសធាតុ្ ជំងឺ្ឆ្លង្។ល។  លយងី្ក៏នឹង្បនថែិត្ែំលធវីយ៉ា ង្ណឲ្យរបលទសនានាយល់ និង្លយគយល់ថ្ល 
កមពុជានឹង្បនថកស្វង្របជាធិបលត្យយ លោយយកចិត្ថទុកោក់ែពស់លៅលលីបរកិារណ៍ និង្លកខណៈ
ពិលសសថ្នរបវត្ថសិ្វន្តសថរបស់កមពុជា។ លយងី្ក៏នឹង្ែិត្ែំកាត់្បនទយការែុសោប  ដផែកលលីការលោរពោប លៅ
វញិលៅមក។  

លយងី្នឹង្ែិត្ែំលធវីឲ្យទំនាក់ទំនង្ជាមយួរបលទសជាមិត្ថរបស់លយងី្ដូចជាចិន ជប៉ាុន បារាងំ្ រុសសុ ី
ឥណឍ  កូលរ ៉ាខាង្ត្ផូង្ អូន្តស្វថ លី EU  ។ល។ រកីចំលរនីបនថលទៀត្។ របលទសទាងំ្លនោះជាត្ួអង្គយុទនស្វន្តសថ 
និង្ជារគឹោះដ៏សំខាន់សរមាប់សនថិភាព និង្សទិរភាពពិភពលោក សរមាប់យុត្ថិធម៌ា និង្សហរបតិ្បត្ថិការ
កបុង្ភាពឈបោះ-ឈបោះ។ កមពុជា ចង្ចជំានិចចនូវគុណូបការៈចំល ោះរបលទសជាមិត្ថកបុង្ការជយួលរជាមដរជង្ និង្
ឧបត្ទមភ ោរំទដល់ការកស្វង្លឡងី្វញិ និង្ការអភិវឌ្ណរបលទសពីសំណក់របលទសទាងំ្លនាោះ។ ក៏ប៉ាុដនថ
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លយងី្មិនអាចទទលួបានលទនូវការលរបីរបាស់ជំនយួឧបត្ទមភលោយភាា ប់លកខែណឍ ជាស្វព នសរមាប់លរជៀត្
ដរជកចូលកិចចការថ្ផធកបុង្កមពុជា។  

ជាមយួរបលទសភូមិផង្របង្ជាមយួ លយងី្នឹង្បនថរកា និង្ពរងឹ្ង្ទំនាក់ទំនង្មិត្ថភាព ភាពជា
អបកជិត្ខាង្លែ និង្សហរបតិ្បត្ថិការជិត្សបិទន សមាម កយចស់លោកល លថ្ល “ជញួជិត្របលសីរជាង្
ជញួឆ្ៃ យ”។ លយងី្នឹង្បនថែិត្ែំលោោះរស្វយបញ្ញា រពំដដនដដលលៅលសសសល់ លោយឈរលលីលោល
ការណ៍ចាប់អនឋរជាតិ្ រមួមាន លោលការណ៍ដែសរពំដដនមិនដកដរបលៅលពលដដលបានឯករាជយ (Uti 
Possidetis) ជាលដីម លដីមផកីស្វង្តំ្បន់រពំដដនជាតំ្បន់សនថិភាព មិត្ថភាព សហរបតិ្បត្ថិការ និង្ការ
អភិវឌ្ណ។  

 ជាមយួស្វទ ប័ន និង្ទីភាប ក់ងាររបស់អង្គការសហរបជាជាតិ្ និង្អង្គការអនថរ-ជាតិ្នានា កមពុជា
ាងំ្ចិត្ថជំរុញទំនាក់ទំនង្ និង្កិចចសហរបតិ្បត្ថិការ ឲ្យកាន់ដត្រកីចំលរនីដលមមយួកំរតិ្លទៀត្ រពមទាងំ្
ែិត្ែំបលង្កីនភាពជាតំ្ណង្របស់កមពុជាលៅកបុង្ស្វទ ប័ន និង្អង្គការអនថរជាតិ្ពហុវស័ិយ។ លយងី្
ស្វវ គមន៍អង្គការលរតរោឌ ភិបាលបរលទសទាងំ្អស់ដដលមានបំណង្លែសរមាប់ការអភិវឌ្ណកមពុជា និង្
ភាពសុែស្វនថរបស់របជាជនកមពុជា លោយដផែកលលីមូលោឌ នថ្នការលោរពចាប់ និង្អធិបលត្យយកមពុជា។  

កិចចការធំទី៣ គឺអនុវត្ថការងារការទូត្លសដឌកិចច និង្វបផធម៌ា លដីមផីពរងឹ្ង្លសដឌកិចចជាតិ្លយីង្ ។    

ោម នសនថិភាព គឺោម នការអភិវឌ្ណ។ លហយីោម នការអភិវឌ្ណ ក៏ោម នសនថិភាពសទិត្សទិរដដរ ។ 

 លយងី្ទាងំ្អស់ោប បានស្វគ ល់គុណតំ្ថ្លលនោះចាស់ោស់លហយី។ លោលលៅរបស់លយងី្គឺសនថិភាព 
និង្វបុិលភាព មិនដមនសន្តងាគ ម និង្ការបំផលិចបំតល ញលឡយី។ វធីិដ៏លែបំផុត្លដីមផសីំលរចលោលលៅលនោះ គឺ
ការលរៀបចំនលយបាយការបរលទសមយួ ដដលយកវបុិលភាពលសដឌកិចចលធវីជាសបូល។ ោម នរបលទសណ
បានទទលួលជាគជ័យ លោយមិនយកបញ្ញា លសដឌកិចចលធវីជារលបៀបវារៈទី១ របស់ែលួនលឡយី ។  

 មិនដមនជាការថ្ចដនយលទ ដដលកមពុជាបានកាល យពីរបលទសដដលដបកបាក់ និង្ចាំង្ោប លោយ
រករមរបោប់អាវុធលរចីន មកជារបលទសដដលបានផសោះផាររបួរមួជាតិ្ និង្មានសនថិភាពលពញលលញ។  

មិនដមនជាការថ្ចដនយលទ ដដលកមពុជាបានដរបកាល យែលួនពី “វាលពិឃាដ” មកជា លជីង្ឯកថ្ន
កំលណីនលសដឌកិចច (Olympian of Growth) លោយកាត់្បនទយយ៉ា ង្គំហុកនូវអរាថ្នភាពរកីរក ធានា
កំលណីនលសដឌកិចចរបចឆំ្ប កំបុង្រង្វង់្ជាមធយមលលីស៧% ជាង្២០ឆ្ប កំនលង្មកលនោះ។ លហយីក៏មិនដមនជា
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ការថ្ចដនយដដរ ដដលសនថិភាព និង្ការអភិវឌ្ណបានចប់ដំលណីររសបលពលោប លនាោះ។ វាជាសបូលថ្នយុទន-
ស្វន្តសថ និង្ទសសនវជិាា របស់រាជរោឌ ភិបាលាងំ្ពីដំបូង្មក។   

 កបុង្ស្វម រតី្លនោះ លយងី្នឹង្បនថដំលណីរលលីផលូវថ្នលសរភីាវបូនីយកមមលសដឌកិចច  ណិជាកមមលបីកចំហ 
និង្សកលភាវូបនីយកមម។ លយងី្នឹង្ែិត្ែំជំរុញការចរចសថីពីកិចចរពមលរពៀង្ភាពជាថ្ដគូលសដឌកិចចរគប់
រជរង្លរជាយតំ្បន់ (RCEP) របកបលោយគុណភាពែពស់ លហយីដដលអាចទប់ទល់នឹង្កំោងំ្ោ ំរ
និយម និង្ជំរុញ ណិជាកមមពហុភាគីជាមយួអង្គការ ណិជាកមមពិភពលោក។  

លយងី្ក៏នឹង្រតូ្វលរៀបចំយុទនស្វន្តសថអភិវឌ្ណន៍យ៉ា ង្ណ លដីមផទីាញយកផលរបលយជន៍ពីគំនិត្ផថួច
លផថីមសំខាន់ៗ រមួមាន "ដែសរកវា៉ា ត់្ និង្ផលូវ" របស់ចិន, "ការពរងី្កភាពជាថ្ដគូលដីមផលីហោឌ រចនាសមព័នន
របកបលោយគុណភាព" និង្"យុទនស្វន្តសថ ឥណឍូ -បា៉ា សុីហវកិ" របស់ជប៉ាុន "លោលនលយបាយសកមមភាព
លឆ្ព ោះលៅបូ ៌ា " របស់ឥណឍ  "លោលនលយបាយភាគខាង្ត្ផូង្លមី" របស់ស្វធារណរដឌកូលរ ៉ា ដដលអាច
បំលពញឲ្យោប លៅវញិលៅមកជាមយួនឹង្"ដផនការលមសថីពីការត្ភាា ប់អាស្វ ន(MPAC) ២០២៥" របស់
សហគមន៍លយងី្។ លយងី្រត្ូវលចោះលរបីរបាស់យនថការសហរបតិ្បត្ថិការនានា ត្យួ៉ា ង្យនថការសហរបតិ្បត្ថិ
ការលមគង្គទាងំ្៥ ជាពិលសសគឺ លមគង្គ-ឡានឆ្ង្ (MLC)  និង្ស្វទ ប័នហរិញ្ដវត្ទុតំ្បន់ រពមទាងំ្លវទិកា 
ពហុភាគីសំខាន់ៗដូចជា កិចចរបជំុអាសុី-អឺរ ៉ាុប(ASEM) កិចចសនធនាសថីពីសហរបតិ្បត្ថិការអាសុី (ACD) 
និង្សនបិសីទសថីពីអនថរសកមមភាពនិង្ការកស្វង្ទំនុកចិត្ថលៅអាសុី(CICA) លដីមផជំីរុញការអភិវឌ្ណលសដឌកិចច 
និង្លលីកសធួយកិត្ានុភាពកមពុជាលលីឆ្កអនថរជាតិ្។ 

អបកការទូត្របស់លយងី្លៅលរតរបលទស មានភារកិចចជយួផសពវផាយពីភាពរបកតួ្របដជង្របស់
របលទសលយងី្ និង្ជយួលលីកសធួយកមពុជាលអាយកាល យជាលោលលៅលពញនិយមសរមាប់ឲ្យលគលបាោះទុនវនិិលយគ 
និង្លធវីលទសចរណ៍។ 

 រពមជាមយួោប លនោះ លយងី្ក៏រត្ូវបនថគិត្គូរដល់សុែទុកខរបស់ពលករលយងី្ដដលកំពុង្លធវីការងារ
លៅរបលទសមយួចំននួ ពិលសសលៅរបលទសថ្ល កូលរ ៉ាខាង្ត្ផូង្   មា៉ា លឡសុ។ី ស្វទ នទូត្ និង្ស្វទ នអគគកុង្ស ុលរបស់
លយងី្ រត្វូរបឹង្ដរបង្ជយួដល់ពលករឲ្យពកួោត់្លៅលធវីការលោយរសបចាប់ ជយួរបឹកាផលូវចាប់ លោយ
សហការជាមយួស្វទ ប័នមានសមត្ទកិចចរបស់រដឌមាច ស់ផធោះ កបុង្ការលោោះរស្វយបញ្ញា របឈមនានាកបុង្
លោលបំណង្បលញ្ច ៀសការលកង្របវញ័្ច រគប់ដបបយ៉ា ង្ និង្ផថល់លសវា និង្ជំនយួឧបត្ទមភដល់ពកួោត់្លៅ
លពលចបំាច់។ 

ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករសី 
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ការងារធំទី ៤ គឺការចូលរមួលអាយកាន់ដត្សកមមដលមលទៀត្ដល់បុពវលហតុ្ សនថិភាព សទិរភាព និង្
ការរបយុទននឹង្ការរបឈមនានាថ្នពិភពលោក។ 

 ជារបលទសតូ្ចដដលលទីបបានសនថិភាពមិនយូរប៉ាុនាម ន លយងី្កំពុង្ដត្ែំរបឹង្  ជំនោះការរបឈម
នានាកបុង្ការអភិវឌ្ណរបលទសែលួន ដដលជាការរបឈមវលិវល់មិនលចោះចប់ ដូចជាមហនថរាយ ក់ព័នននឹង្
ការដរបរបួលធាតុ្អាកាស ឧរកិដឌកមមឆ្លង្ដដន ឧរកិដឌកមមាមអីុនធឺណិត្ ការគំរាមកំដហង្មិនដមនរបថ្ពណី
ជាលដីម។  

 ប៉ាុដនថកបុង្នាមជារបលទសដដលបានឆ្លង្កាត់្ទុកខលវទនាថ្នសន្តងាគ មលរចីនទសវត្សរ ៍ លយងី្បានរមួ
វភិាគទានដ៏សំខាន់ដល់សនថិភាពពិភពលោក។  

លយងី្មានលមាទនភាពថ្រកដលង្ចំល ោះការរមួចំដណករបស់កង្កំោងំ្របស់លយងី្កបុង្លបសកកមម
រកាសនថិភាពរបស់អ.ស.ប ។ ពីរបលទសមយួដដលទទលួកង្ទ័ពមកួលែៀវមកជយួរកាសនថិភាព កមពុជា
បានកាល យជារបលទសដដលបញ្ាូ នកង្ទ័ពរបស់ែលួនលៅចូលរមួលបសកកមមរកាសនថិភាពលៅរបលទសស ូដង់្ 
ស ូដង់្ខាង្ត្ផូង្   លីបង់្ អាន្តហវកិកណថ ល  ឆ្ដ សុីរ ី មា៉ា លី និង្សុីរព៍ ។ ចប់ពីឆ្ប  ំ ២០០៦ ដល់
បចចុបផនប លយងី្បានបញ្ាូ នកង្ទ័ពចំនួន ៥.១៧២នាក់ កបុង្លនាោះមានន្តសថី ២៣០នាក់ លៅចូលរមួ
លបសកកមមខាង្លលីលនោះ លហយីសពវថ្លៃ ទ័ពលយងី្៨១៣នាក់ កំពុង្របតិ្បត្ថិការកបុង្របលទសចំនួន៥។ 
លបសកកមមទាងំ្លនោះ ជាលបសកកមមរបកបលោយោនិភ័យ និង្លរោោះថ្លប ក់។ ទ័ពលយងី្ក៏បានពលីជីវតិ្ 
កបុង្លពលបំលពញលបសកកមមលរកាមឆ័្រត្អង្គការសហរបជាជាតិ្ ជាការពលីលដីមផបុីពវលហតុ្ថ្នការជយួស
លន្តងាគ ោះរបលទសទីថ្ទ របជាជនទីថ្ទ ឲ្យទទលួបានសនថិភាព និង្ចកផុត្ពីទុកខលវទនាថ្នសន្តងាគ ម និង្ការបំផលិច
បំតល ញ ។ 

លយងី្ក៏នឹង្លតថ ត្កិចចសហរបតិ្បត្ថិការរបស់លយងី្ជាមួយសហគមន៍អនថរជាតិ្ និង្ស្វទ ប័នរបស់
អង្គការសហរបជាជាតិ្ លដីមផសីលរមចនូវលោលលៅអភិវឌ្ណន៍របកបលោយចីរភាព (SDGs) ដដលកបុង្
លនាោះ លយងី្បានបដនទមលោលលៅទី១៨ សថីពីសកមមភាពមីន រសបាមស្វទ នការណ៍ជាក់ដសថង្របស់កមពុជា។ 

លភរវកមម និង្លទនិរជរលនិយមរបកបលោយហងឹ្ា គឺជាលរោោះថ្លប ក់សំរាប់រគប់របលទសទាងំ្អស់។ 
ការប៉ាុនប៉ាង្កាន់កាប់ទីរករង្ Marawi ថ្នរបលទសហវលីីពីន បានបងាា ញលអាយល ញីថ្ល អង្គការលភរវកមម
បានែិត្ែំពរងី្កវត្ថមានរបស់លគលៅរគប់ទិសទី ពិលសសលៅអាសុីអាលគបយ។៍ កបុង្ចំលណមវធិានការទប់
ស្វក ត់្នឹង្ការរកីរាលោលថ្នចលនាលនោះ ការលោោះរស្វយលហតុ្ផលឫសគល់ថ្នលភរវកមម និង្អំលពីរជរល-
និយម និង្ការលលីកសធួយ “ការនិយមកណថ ល” (moderation) គឺជាការចបំាច់។ កមពុជាមានលមាទនភាព
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ជាមយួនឹង្ការអនុវត្ថ “ការទូត្ស្វសនា” របស់សលមថចលត្លជានាយករដឌមន្តនថី ដដលបានលលីកតំ្លកីង្សុែុដុម
នីយកមម និង្សហវជិាមានដ៏លជាគជ័យរវាង្ស្វសនាែុសៗោប លៅកមពុជា។ 

ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករសី, 

ែញុ ំបានសលង្ខបនូវទសសនៈរបស់ែញុ ំសថីពីលោលការណ៍ និង្ការងារធំៗថ្ននលយបាយការបរលទស
របស់កមពុជា។ ប៉ាុដនថលយងី្ក៏មិនអាចអនុវត្ថបានលោយលជាគជ័យនូវលោលនលយបាយការបរលទសលនោះលឡយី 
លបីរបសិនជាលយងី្ោម នអង្គអបកការទូត្ដ៏ចំណនលទលនាោះ ។  

របការលនោះបាននាឲំ្យលយងី្ឈានលៅដល់ការងារធំទី៥ របស់លយងី្គឺ ការបនថការោឌ នកំដណទំរង់្
ស្វទ ប័នលៅកបុង្រកសួង្ លដីមផលីរៀបចំអង្គអបកការទូត្របកបលោយវជិាា ជីវៈ លសបោជាតិ្ សកមម និង្មាន
សមត្ទភាព ។  

ជិត្២ឆ្ប មុំន លពលចូលមកកាន់តំ្ដណង្លនោះ ែញុ ំបានចង្ែុលលរៀបរាប់អំពីកំដណទំរង់្ដ៏ចបំាច់នានា
ដដលរតូ្វសំលរច លដីមផឲី្យអបកការទូត្ និង្មន្តនថីលយងី្បំលពញលបសកកមម និង្ភារកិចចបំលរ ី និង្ការ រផល
របលយជន៍របលទសជាតិ្បានរបលសីរជាង្ មានរបសិទនិភាពជាង្ និង្លជាគជ័យជាង្ ។  

ការដរបរបួលដ៏រជាលលរៅ សមុគស្វម ញ លហយីដដលពិបាកបា៉ា ន់ស្វម នបានថ្នស្វទ នការណ៍តំ្បន់ 
និង្ពិភពលោក កាន់ដត្ត្រមូវឲ្យកមពុជាមានអង្គអបកការទូត្ មន្តនថីជាន់ែពស់ និង្មន្តនថីជំនាញដ៏មានសមត្ទភាព
លដីមផលីឆ្លីយត្បលៅនឹង្ការរបឈមលមីៗ ។ កបុង្ស្វម រតី្លនោះ លយងី្នឹង្រតូ្វែិត្ែំកស្វង្និង្ពរងឹ្ង្សមត្ទភាព
ទូលំទូោយរបស់មន្តនថីការទូត្ លដីមផដីរបកាល យរកសួង្ការបរលទសរបស់លយងី្ឲ្យលៅជាស្វទ ប័នរបកប 
លោយឋាមភាព និង្ភាពបិុនរបសពវ ។  

លយងី្បានលរៀបចំដកសំរលួរចនាសមព័ននចត់្ាងំ្របស់រកសួង្ ដដលលឆ្លីយត្បលោយរបសិទនិភាព
ជាង្លៅនឹង្ត្រមូវការការងារ ។  

លយងី្លទីបសលមាព ធអោរ និង្ោក់ឲ្យដំលណីរការវទិាស្វទ នជាតិ្ការទូត្ និង្ទំនាក់ទំនង្អនថរជាតិ្ 
ដដលនឹង្អាចបណថុ ោះបណថ ល និង្ពរងឹ្ង្សមត្ទភាព និង្វជិាា ជីវៈរបស់អបកការទូត្លយងី្។ 

លយងី្ក៏កំពុង្លធវីសមាហរណកមមរករមរស្វវរជាវ និង្វភិាគព័ត្៌ាមាន ចូលមកកបុង្រកសួង្លដីមផបីនថ
លបសកកមមជារករមវភិាគ និង្ពាករណ៍ រពមទាងំ្ផថល់លយបល់ និង្ទសសនៈសថីពីកិចចការនលយបាយ 
លោយឲ្យរករមលនោះបានរបឡូកលោយតធ ល់ និង្ជារបចកំបុង្កិចចការការបរលទស។ 
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លយងី្បានបលង្កីត្របបរបាករ់ងាវ ន់របចដំែ រសបាមស្វម រតី្ថ្នការរមួចំដណក និង្ដចករដំលក។ 
លយីង្បានគិត្គូរដល់ការតំ្លឡីង្របាក់លបៀវត្សរ  ៍ និង្ឈបួលផធោះដល់មន្តនថីការទូត្លយងី្លៅបរលទស 
លដីមផសីរមួលការរស់លៅ និង្បំលពញការងារលអាយមានភាពថ្លលលបូរជាង្។ លយងី្បានកស្វង្អោរបដនទម 
លដីមផផីថល់ភាពងាយរសួលជាង្ និង្របលសីរជាង្ កបុង្ការបំលពញការងាររបស់មន្តនថី បុគគលិករបស់លយងី្។ 

លយងី្បានដកដរបដំលណីរការ និង្នីតិ្វធីិលរជីសលរសីមន្តនថីកាន់តំ្ដណង្សំខាន់ៗឈរលលីគុណសមផត្ថិ 
សមត្ទភាព ត្មាល ភាព និង្សមធម៌ា។  លធវីការស្វកលផង្ និង្បំប៉ានសមត្ទភាព មន្តនថីការទូត្មុនលចញលៅលរត
របលទស លដីមផលីធវីយ៉ា ង្ណលអាយអបកការទូត្លយងី្បំលពញការងារ និង្លបសកកមមបានស័កថិសម និង្
លជាគជ័យ។ 

ដត្លយងី្ក៏រត្ូវបនថកំដណទំរង់្ទាងំ្លនោះលៅមុែដលមលទៀត្ដដរ។ 

 ត្លៅមុែ លយងី្នឹង្បដនទមលកខណៈសមផត្ថិសំរាប់មន្តនថីការទូត្ដដលរត្ូវលៅលរត។ សមត្ទភាព
ភាស្វអង់្លគលសែពស់ និង្ចាស់ោស់ ដដលសមរសបាមត្រមូវការវជិាា ជីវៈ នឹង្កាល យជាលកខែណឍ
ចបំាច់ ។ ការលចោះភាស្វលផសង្ដលមលទៀត្ នឹង្រត្ូវស្វវ គមន៍ និង្លលីកទឹកចិត្ថ។ អបកការទូត្លយងី្ចបំាច់
រត្ូវកាថ ប់លអាយបាននូវបនាធ ត់្នលយបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាល មានចំលណោះដឹង្ទូលំទូោយអំពីចាប់ និង្
ទំលនៀមទមាល ប់អនថរជាតិ្ មានសមត្ទភាពចរច ត្ាងំ្ លឆ្លីយត្បជាមយួអបកការទូត្បរលទស អបកកាដសត្ 
និង្ស្វធារណៈមតិ្ ។ ទនធឹមលនោះលយងី្រតូ្វបនថដរបកាល យពីការងារការទូត្របថ្ពណី លៅជាការងារការទូត្
ទំលនីប លតថ ត្ការយកចិត្ថទុកោក់លលីវស័ិយលសដឌកិចចលទសចរណ៍ និង្វបផធម៌ា ។ 

 ខាង្លលីលនោះរោន់ជាទសសនៈរបស់ែញុ ំ អំពីការងារធំៗ៥យ៉ា ង្ ដដលថ្លប ក់ដឹកនា ំ មន្តនថីរកសួង្ការ
បរលទស និង្សហរបតិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្ លយងី្រតូ្វយកជាមូលោឌ ន លដីមផពិីភាកាតល ស់បថូរលយបល់ និង្
រោិះរកគំនិត្ វធិានការ មលធាបាយលដីមផដីរបកាល យទសសនៈលនោះឲ្យលៅជាការអនុវត្ថជាក់ដសថង្។  

ឯកឧត្ថម លោកជំទាវ លោក លោករសី 

ែញុ ំលពញចិត្ថនឹង្សមិទនផលដដលលយងី្សលរមចបានកបុង្ឆ្ប កំនលង្មក ទាងំ្លលសីមរភូមិការទូត្
លទវភាគី និង្ពហុភាគី ទាងំ្លលីការោឌ នកំដណទំរង់្ស្វទ ប័នរកសួង្របស់លយងី្។ 

ែញុ ំដឹង្ថ្ល លទនផលដដលទទលួបានពីការរបឹង្ដរបង្រមួោប លនោះ មិនទាន់លោោះរស្វយរគប់បញ្ញា ដដល
លយងី្ជបួរបទោះកបុង្ការបំលពញលបសកកមមរបស់លយងី្លៅលឡយីលទ។ ការជបួជំុោប  ៣ថ្លៃលនោះ នឹង្លបីកឱកាស
លអាយលយងី្លធវីការវាយត្ថ្មល ពិភាកា បលញ្ចញលយបល់ ផថល់គំនិត្លមីៗដលមលទៀត្ លដីមផលីយងី្បនថកស្វង្
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រកសួង្ កស្វង្អបកការទូត្ដដលមានករមិត្វជិាា ជីវៈ និង្សមត្ទភាពែពស់ ស្វវ មីភកថិចំល ោះជាតិ្មាតុ្ភូមិ 
ការ រភាពថ្លលលបូរ និង្ផលរបលយជន៍លោលរបស់របលទស និង្របជាជនលយងី្។ 

ែញុ ំសូមសំដដង្នូវអំណរគុណដ៏លស្វម ោះសម័រគបំផុត្ចំល ោះថ្លប ក់ដឹកនា ំ មន្តនថីការទូត្ មន្តនថី បុគគលិក
ទាងំ្អស់របស់រកសួង្ការបរលទស និង្សហរបតិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្ ដដលបានោរំទដំលណីរការដកទំរង់្ និង្
បានបំលពញលោយពំុខាល ចលនឿយហត់្នូវភារកិចចដ៏លំបាក ប៉ាុដនថឧត្ថុង្គឧត្ថមកបុង្ការបំលរជីាតិ្មាតុ្ភូមិ។ 

ែញុ ំសូមដលលង្អំណរគុណ ដ៏លស្វម ោះចំល ោះ ឯ.ឧ រពំ សុខា រដឌលលខាធិការរកសួង្មោថ្ផធ  ឯ.ឧ 
លកីត្ រទិន រដឌលលខាធិការរកសួង្យុត្ថិធម៌ា និង្ លោកជំទាវ តឹ្កលរ ៉ាត្ កំរ ៉ាង្ រដឌលលខាធិការរកសួង្ ណិជាកមម 
ដដលបានលោះបង់្លពលលវោដ៏មានតំ្ថ្លមកលធវីបទឧលទធសនាមសថីពី “ចលនាបដិវត្ថន៍ពណ៌ា លៅកមពុជា” 
“វធិានការចាប់លដីមផពីរងឹ្ង្នីតិ្រដឌលៅកមពុជា” និង្ “យុទនស្វន្តសថជំរុញទីផារ និង្របព័ននអនុលរោោះពននលលី
កមពុជា” ដដលជារបលយជន៍ដល់ការយល់ដឹង្កាន់ដត្ទូោយ កាន់ដត្ចាស់ ដល់អបកការទូត្ និង្មន្តនថី
លយងី្លៅទីលនោះ។  

ជាទីបញ្ច ប់ ែញុ ំសូមរបកាសលបីកសនបិបាត្បូកសរុបលទនផលការងារឆ្ប  ំ២០១៧ និង្ទិសលៅការងារ
ឆ្ប ២ំ០១៨  និង្សូមលអាយការពិភាកាតល ស់បថូរលយបល់របស់លយងី្ទទលួបានដផលតក លែរបលសីរ។ 

សូមអរគុណ។ 


