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     ទសចរតពី្បកាសរត័៌មាន 
លេឋផលននរចិចព្បជ ុំទព្តៀម្ទរៀបចុំសព្មាប់រចិចព្បជ ុំរុំរលូអាសា ្នទលើរេ៣ី២ 

នងៃេ ី២៧ ខែទម្សា ឆ្្ុំ២០១៨ សងិហប រ ី
       --------------------- 

 រនុងការទព្តៀម្ទរៀបចុំសព្មាប់រិចចព្បជ ុំរុំរូលអាសា ្នទលើរេី៣២ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ព្ារ់ ស ែ ន 
រដ្ឋម្ន្តនតីការបរទេសនិងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ ានចូលរួម្រិចចព្បជ ុំរដ្ឋម្ន្តនតីការបរទេសអាសា ្ន រិចចព្បជ ុំ
ព្រ ម្ព្បឹរ្ាសហគម្ន៍នទោាយ-សនតិស ែអាសា ្នទលើរេី១៧ និងរិចចព្បជ ុំព្រ ម្ព្បឹរ្ាសព្ម្បសព្មួ្ល     
អាសា ្នទលើរេី២១ ទៅនងៃេី ២៧ ខែទម្សា ឆ្្ុំ២០១៨។  
រិចចព្បជ ុំរដ្ឋម្ន្តនតកីារបរទេសអាសា ន្ (AMM) 

រនុងរិចចព្បជ ុំ រដ្ឋម្ន្តនតីការបរទេសានរិភារ្ាអុំរីការរសាងសហគម្ន៍អាសា ្ន និងេុំនារ់េុំនង
ខាងទព្ៅរបស់អាសា ្ន និងានផ្ល្ស់បតូរេសស្នៈអុំរីការអភិវឌ្ឍតុំបន់និងអនតរជាតិ។ រិចចព្បជ ុំានទចញផ្ាយ
ទសចរតីព្បកាសរបស់រដ្ឋម្ន្តនតកីារបទេសអាសា ្ន សតីរីការវវិឌ្ឍទៅឧបេវីបរូទរ៉េ។ 

 

ទៅរនុងបេអនតរាគម្ន៍សតីរីការរសាងសហគម្ន៍អាសា ្ន ឯរឧតតម្ ព្ារ់ ស ែ ន ានទលើរទ ើង
អុំរីភារមិ្នច្ាស់លាស់ជាសរល និងនិនា្្ការទរើនទ ើងននការគុំពារនិយម្ជ ុំវិញរិភរទលារ ទហើយនិង
លេធភារទរើនទ ើងននសន្ត្រ្ម្ពាណិជជរម្ម។ ឯរឧតតម្រ៏ានសខម្តងការព្រួយារម្ភអុំរីផលប ះពាល់ននបញ្ហ្
ទុំងទនាះចុំទពាះការរសាងសហគម្ន៍អាសា ្ន និងានផតល់គុំនិតមួ្យចុំនួនសព្មាប់ការទ ល្ើយតបទៅនឹង
ការទរើនទ ើងននការគុំពារនិយម្ ដូ្ចជា អាសា ្នព្តូវមានភារចុំាច់រនុងការររ្ាភាររឹងមាុំទសដ្ឋរិចច និង
វិប លភារ ការរសាងសហគម្ន៍អាសា ្នព្តូវខតេេួលយរបដិ្វតតន៍ឧស្ាហរម្មជុំនាន់េី៤ អាសា ្នមាន
ភារចុំាច់បនតទដ្ះព្សាយគមាល្តអភិវឌ្ឍន៍រវាងសមាជិរអាសា ្នចស់ និងងមី ងវីត្បិតខតគមាល្តទនះានែិត
ជិតបនតិចម្តងៗ ទៅទរលខដ្លព្បទេសរម្ពុជា ឡាវ មី្ោ ្ន់មា ្ និងទវៀតណាម្ មានអព្ារុំទណើនទសដ្ឋរិចច
ទងររ៏ទដ្យ។ 

រនុងការទដ្ះព្សាយេុំនារ់េុំនងខាងទព្ៅរបស់អាសា ្ន ឯរឧតតម្ ព្ារ់ ស ែ ន ានខងលងថា “េុំនារ់
េុំនងានតឹងរវាងគូព្បខជងម្ហាអុំណាច នឹងទ វ្ើឱ្យមានការលុំារដ្ល់ព្បទេសអាសា ្នរនុងការទព្ជើសទរីស
មិ្តត”។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតីានគូសបញ្ជ្រ់រីសនុ្ះវិជជមានរនុងេុំនារ់េុំនងទេវភាគីរវាងចិន និងជប  ន 
ខដ្លអាចនាុំម្រនូវរិចចសហព្បតិបតតិការបខនែម្រនុងព្របែ័ណឌអាសា ្នបូរបី និងទជាគជ័យននរិចចព្បជ ុំរុំរូល



អាសា ្ន ជាមួ្យឥណាឌ ្ និងជាមួ្យអូន្តសាត្លី ខដ្លជាចុំណុចរួម្ជាវិជជមានសព្មាប់រិចចសហព្បតិបតតិការ
ជាមួ្យនដ្គូខាងទព្ៅ។ 

ចុំទពាះបញ្ហ្ឧបេវីបរូទរ៉េ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតីានគូសបញ្ជ្រ់ថា   “ការវិវឌ្ឍនាទរលងមីៗ  គឺមាន
ការចប់អារម្មណ៍ ទលើរេឹរចិតត និងមិ្នខដ្លទរើតមានទសាះទៅទលើឧបេវីបរូទរ៉េ រនុងព្បវតតិសាន្តសតងមីៗទនះ” 
ទហើយការវិវឌ្ឍទនះ គឺជាការព្បឹងខព្បងអត់ឈប់ឈររបស់ព្បធានា្ិបតី ម្ ូន ទជ អីន ទៅរនុងរិចចសវះខសវង
របស់គត់សតីរី “គុំនិតផតួចទផតើម្ខបឡាុំង”។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី យល់ទ ើញថា រិចចព្បជ ុំរុំរូលចិន-

សាធារណរដ្ឋព្បជាមានិតព្បជា្ិបទតយ្យរូទរ៉េ ទៅេីព្រ ងទប កាុំង គឺជាការេុំល ះេុំលាយភារទល់ព្ចរដ៏្សុំខាន់
មួ្យ។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតីរ៏ានបញ្ជ្រ់ថា រនុងឋានៈជាព្បទេសសព្ម្បសព្មួ្លេុំនារ់េុំនងនដ្គូ
សន្នាអាសា ្ន-សាធារណរដ្ឋរូទរ៉េ រម្ពុជាផតល់សារសុំខាន់ចុំទពាះដ្ុំទណាះព្សាយនទោាយទៅឧបេវីបរូទរ៉េ 
និងរនុងការខងរររ្ាសនតិភារ សែិរភារ និងសនតិស ែ ទៅរនុងតុំបន់។ 

 

ចុំទពាះបញ្ហ្សម្ ព្េចិនខាងត្បូង ឯរឧតតម្ ព្ារ់ ស ែ ន ានគូសបញ្ជ្រ់ថា “រយៈកាលរីរឆ្្ុំរនលង
ទៅ រិចចព្បឹងខព្បងរនុងការរសាងភារទជឿជារ់ និងេុំន រចិតត ាននាុំម្រឲ្យទយើងនូវសម្ិេធិផលដ្៏សុំខាន់៖
ការបញ្ចប់ព្របែណឌការ្រសព្មាប់ព្រម្ព្បតិបតតិទៅសម្ ព្េចិនខាងត្បូង និងការចប់ទផតើម្ជាផលូវការនូវ
រិចចរិទព្គះទោបល់ព្បរបទដ្យែលឹម្សារ។ បរិោកាសេូទៅមានសភារសម្ព្សបសព្មាប់រិចចចរចផលូវ
ការសតីរីព្រម្ព្បតិបតតិ (COC)។ ដ្ុំទណើរការព្រម្ព្បតិបតតិអាចមានរយៈយូរ និងសមុគសាម្ញ ប  ខនតោ ្ងទហាច
ណាស់ រ៏រុំរ ងដ្ុំទណើរការទៅម្ ែ។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតីានទលើរេឹរចិតតឱ្យមានការព្បកាន់ខាជ្ប់នូវ 
“សាម្រតីាលី-ទសៀម្រាប” ទហើយានសុំណូម្ររដ្ល់អាសា ្នបនតអន វតតាម្ទគលការណ៍ទនះ ព្បសិនទបើទយើង
ព្តូវខសវងររដ្ុំទណើរការទលើបញ្ហ្ខដ្ល្យទព្បះព្សាុំដ៏្នេទេៀត ដូ្ចជា យនតការទដ្ះព្សាយជទមាល្ះ  ជាទដ្ើម្។  

ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនរីរ៏ានទលើរទ ើងផងខដ្រអុំរីការទលចទ ើងនូវ “បណាតគ្ុំនិតផតួចទផតើម្ឥណឌូ-
ា ្ស ីហវិរ” ខដ្លហារ់សុំទៅដ្ល់ភារកាន់ខតសុំខានន់នភូមិ្សាន្តសត-យ េធសាន្តសតទនះ និងការេេួលសារ្ល់
េស្សនទនឥណឌូ-ា ្ស ីហវិរ ទហើយានប្ហ្ញេស្សនៈថា ព្បសិនទបើមិ្នមានការព្គប់ព្គងសម្ព្សប ការវិវឌ្ឍ
ទនះអាចនឹងប ះពាល់ខាល្ុំងកាល្ដ្ល់ឯរភារ និងតួនាេីសនូលរបស់អាសា ្ន។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតីរ៏ាន
បញ្ជ្រ់រីភារចុំាច់រនុងការររ្ាតួនាេីសនូលរបស់អាសា ្ន និងភារជាអនរដឹ្រនាុំរបស់អាសា ្ន ទៅរនុង
និមាម្បនរម្មតុំបន់ទដ្ើម្្បីេប់េល់នឹងភារព្បខជងគ្្ទុំងទនះ។ 

រិចចព្បជ ុំព្រ ម្ព្បឹរា្សហគម្នន៍ទោាយ-សនតសិ ែអាសា ន្ទលើរេ១ី៧ 

រដ្ឋម្ន្តនរីការបរទេសានសាត្ប់រាយការណ៍របស់ទលខា្ិការដ្ឋ្នអាសា ្ន អុំរីការវិវឌ្ឍងមីៗរនុងបណាត្
ខផនរចុំណុះសហគម្ន៍នទោាយ-សនតិស ែអាសា ្ន និងអុំរីវឌ្ឍនភារននការអន វតតនិងការរិនិត្យទ ើងវិញ
ននខផនការលម្អិតឆ្្ុំ២០២៥ របស់សហគម្ន៍នទោាយ-សនតិស ែ។ រិចចព្បជ ុំានអន ម័្តរាយការណ៍
សហគម្ន៍នទោាយ-សនតិស ែសព្មាប់រិចចព្បជ ុំរុំរូលអាសា ្នទលើរេី៣២។  



ឯរឧតតម្ ព្ារ់ ស ែ ន ានព្បកាសថារម្ពុជាមាន្ន្ៈនាុំម្ ែសព្មាប់សរម្មភារ “ទលើររម្ពស់
ការចូលរួម្ោ ្ងសរម្មរបសស់មាជិរអាសា ្ន ទៅរនុងរិចចែិតែុំព្បឹងខព្បងខងរ្ាសនតិភារនិងរសាងសនតិភារ
ទព្កាយជទមាល្ះព្សបាម្សម្តែភាររបស់ព្បទេសសមាជិរ”។ ឯរឧតតម្រ៏ានជព្មាបជូនអងគព្បជ ុំផងខដ្រថា
រម្ពុជា នឹងទរៀបចុំការសិរ្ាព្សាវព្ជាវ និងសននិសីេទដ្យវិេ្ាសាថ្នអាសា ្ន សព្មាប់សនតិភារនិងការ
ផ្សះផ្ា សតីរី “ ការរសាងសនតភិារទព្កាយជទមាលះ្ ៖  បេរទិសា្នរ៍បសរ់ម្ពជុា និងទគលនទោាយឈនះ-
ឈនះ ទឆ្ះ្ទៅររការផស្ះផា្ជាតិ” ទៅខែត លា ឆ្្ុំ២០១៨ ទៅទែតតទសៀម្រាប។ 

 
 

រិចចព្បជ ុំព្រ ម្ព្បឹរា្សព្ម្បសព្ម្លួអាសា ្នទលើរេ ី២១ 
រដ្ឋម្ន្តនតីការបរទេសានសាត្ប់រាយការណ៍របស់ព្បធានអុំរីការទរៀបចុំសព្មាប់រិចចព្បជ ុំរុំរូលអាសា ្ន

ទលើរេី៣២ និងរបស់អគគទលខា្ិការអាសា ្ន អុំរីការបនតការ្ររបស់រិចចព្បជ ុំរុំរូលអាសា ្នទលើរេី៣១។    
រដ្ឋម្ន្តនតីការបរទេសានរិនិត្យទលើរាយការណ៍មួ្យចុំនួន និងានគុំព្េឯរសារលេធផលននរិចចព្បជ ុំរុំរូល
អាសា ្នទលើរេី៣២។ 

ឯរឧតតម្ព្ារ់ ស ែ ន ានទសនើស ុំជុំនួយហិរញ្ញវតែុ និងបទចចរទេសសរម្មខងម្ទេៀត ទដ្ើម្្បីជុំរ ញ
អាណតតិនិងព្បតិបតតិការម្ជ្ឈម្ណឌលសរម្មភារមី្នតុំបន់អាសា ្ន។ សព្មាប់ងវិកាព្បតិបតតិការព្បចុំឆ្្ុំ 
២០១៧-២០១៨ រម្ពុជាានរួម្ចុំខណរទុំងព្ស ង និងានអុំពាវនាវដ្ល់សមាជិរអាសា ្នទផ្សងទេៀត 
ចូលរួម្ចុំខណរផងខដ្រ។ 

ចុំទពាះគុំនិតផតួចទផតើម្សមាហរណរម្មអាសា ្ន ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី សខម្តងការរីររាយ ទដ្យាន
ទ ើញអព្ាននការអន វតតខផនការដ្ុំណារ់កាលេីបីននគុំនិតផតួចទផតើម្សមាហរណរម្មអាសា ្ន (២០១៦-
២០២០) សព្មាប់រីរឆ្្ុំដ្ុំបូង សទព្ម្ចានរហូតដ្ល់ទៅ ៥៣.៨% ននសរម្មភាររនុងវិស័យអាេិភារទុំង
ព្ាុំ។ ទដ្យរម្ពុជាព្តូវទ វ្ើជាព្បធានព្រ ម្ការ្រននគុំនិតផតួចទផតើម្សមាហរណរម្មអាសា ្ន (IAI) ទៅឆ្្ុំទនះ 
ទយើងនឹងព្បឹងខព្បងររ្ានូវសនុ្ះវិជជមានទនះ។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតីរ៏ានទសនើថា មូ្លនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍អាសា ្ន
គួរទបើរចុំហដ្ល់គទព្មាង ឬសរម្មភារ IAI ជារិទសសសព្មាប់សុំទណើទរៀបចុំគទព្មាងនានា។  

ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ព្ារ់ ស ែ ន ានទលើរសុំទណើខតងាុំងឯរឧតតម្ គង់ ទភាគ អន រដ្ឋ
ទលខា្ិការននេីសតីការគណៈរដ្ឋម្ន្តនតី ទ វ្ើជាអគគទលខា្ិការរងននសហគម្ន៍សងគម្-វប្ប្ម៌្អាសា ្ន អាណតតិ
ចប់រីខែត លា ឆ្្ុំ២០១៨ ដ្ល់ខែត លា ឆ្្ុំ២០២១។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ានខងលងអុំណរគ ណដ្ល់រដ្ឋ
ម្ន្តនតីការបរទេសទុំងអស់ ខដ្លានផតល់ការគុំព្េ ដ្ល់ការខតងាុំងទនះ។  

  នងៃទៅរ៍ ១៤ទរើត ខែរិសាែ ឆ្្ុំច សុំរឹេធិស័រ រ.ស ២៥៦១ 
        សិងហប រី នងៃេី ២៨ ខែ ទម្សា ឆ្្ុំ ២០១៨ 


