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ឯកឧត�ម េលកជំទវ ជាេភ��វកិត�ិយស 
ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រស ី

អង�សន�បិាតទងំមូលជាទីេម្រតី! 
  

ខ�ុ ំសូមស� គមន៍យ៉ាងកក់េក� បំផុតចំេពះវត�មានដ៏ៃថ�ថា� របស់ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី 
ក�ុងសន�ិបាត្របចឆំា� រំបស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ នា្រពឹកេនះ។ 

អំបាញ់មិញ េយងីបានស� ប់នូវរបាយករណ៍បូកសរុបករងរឆា� ២ំ០១៨ របស់្រកសួងែដលអនេដយ
ឯកឧត�មរដ�េលខធិករ្របចកំរ អុ៊ច បូររទិ�។ របាយករណ៍េនះ បានរេំលចសមិទ�ផលករងរជាេ្រចីនែដល
្រកសួងសេ្រមចបាន ក�ុងករអនុវត�នេយាបាយករបរេទសរបស់រជរដ�   ភិបាល សំេដករពរនិងេលីកស�ួយ
ផល្របេយាជន៍ជាតិ េលីកកំពស់កិត�ិនាម្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេនេលីឆាកអន�រជាតិ និងរមួចំែណកករពរ
ឯករជ្យភាព អធិបេតយ្យភាព និងបូរណភាពែដនដី្របេទសជាតិ។ 

បនា� ប់ពីករេបីកសន�ិបាត េយងីនឹងស� ប់ករេធ�ីបទបង� ញរបស់ ឯកឧត�ម វង្ស ីវសិ្ុសត រដ�េលខធិករ
្របចកំរ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ  ស�ីពី«យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី៤ របស់រជរដ� ភិបាល

កម�ុជា» និង «វធិានករនានាេដីម្បីទប់ទល់នឹងយថាភាពៃនករបាត់បង់្របព័ន�អនុេ្រគាះពន�ក�ុង្រកបខ័ណ�
្រគប់មុខទំនិញទងំអស់េលីកែលងសព� វុធ» និងបទបង� ញរបស់ឯកឧត�ម ទឹន ពន�ក អគ�េលខធិករៃន  

្រក�ម្របឹក្សោជាតិអភិវឌ្ឍន៍េដយចីរភាពស�ីពី «ជំហររបស់កម�ុជាចំេពះប�� ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ»។ ចប់ពី
រេសៀលៃថ�ទី ៥ រហូតដល់ៃថ�ទី ៦ ែខមីនា េយីងនឹងមានកិច�្របជំុចេង��ត ែដលក�ុងេនាះ េយីងនឹងមានករ
ពិភាក្សោេដយមានករែបងែចកជា្រក�ម េដីម្បីផ�ល់លទ�ភាពឲ្យមានករផា� ស់ប�ូ រមតិេយាបល់ឲ្យកន់ែតេ្រចីន 

និងសុីជេ្រមជាងឆា� មុំនៗ ទងំេលីែផ�កខ�ឹមសរករងរ និងទិសេដយុទ�ស�ស�។ ក�ុងឱកសេនាះែដរ េយងីក៏
នឹងស� ប់ករេធ�ីបទបង� ញរបស់ឯកឧត�ម ញឹម េខមរ រដ�េលខធិករ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករ

អន�រជាតិ ែដលនឹងបង� ញអំពីទស្សនៈស�ីពី «ករជំរុញករទូតេសដ�កិច� េទសចរណ៍ និងវប្បធម៌» ផងែដរ ។ 

េន្រពឹកៃថ�ទី៧ ែខមីនា នាឱកសបិទសន�ិបាត េយងីនឹងមានមហកិត�ិយសទទួលស� គមន៍ និង្រតង
្រតប់ស� ប់នូវអនុសសន៍ដ៏ខ�ង់ខ�ស់ និងចក�ុវស័ិយ្របកបេដយគតិបណ�ិ តរបស់ សេម�ចេតេជា នាយករដ�ម�ន�ី 
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ក�ុងករតែ្រមត្រមង់ និងកំណត់ទិសេដៃនេគាលនេយាបាយករបរេទស សំេដសេ្រមចឲ្យបាននូវជ័យជំនះ
ថ�ីៗែថមេទៀត នូវករងរករទូតរបស់េយងី។  

ខ�ុ ំសង្ឃឹមថា សន�ិបាតរយៈេពលពីរៃថ�កន�ះេនះ នឹងផ�ល់ឱកស្រគប់្រគាន់ េដីម្បីឲ្យេយងីបានពិនិត្យ 
ពិភាក្សោ និងវយតៃម�ពីលទ�ផលករងរែដលសំេរចបាន ក៏ដូចជាេធ�ីករវយតៃម�សភាពករណ៍តំបន់ និង

ពិភពេលក  ្រពមទងំកំណត់ប�� ្របឈម និងទិសេដអនាគត។  

ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី 

ឆា� ំ ២០១៩ និងបណា� ឆា� ំតេទមុខ ស� នករណ៍ពិភពេលកនឹងបន�ែ្រប្រប�លយ៉ាង្រជាលេ្រជ       

ស�ុគស� ញ ឆាប់រហ័ស និងពិបាកប៉ាន់ស� នបាន។ 

ដំេណីរែ្រប្រប�លេទកន់្របព័ន�ពហុបូ៉លេនបន�េទមុខ។ េទះបីមានករ្របឆាងំទប់ទល់ េដីម្បីរក្សោ
ឧត�មភាពេទលេនេលីេលក តម្រគប់រូបភាពយ៉ាងណាក៏េដយ    ក៏ករេងីបេឡងីកន់ែតជាក់ច្បោស់របស់  
តួអង�េផ្សងេទៀត នឹងទញករទទួលខុស្រត�វក�ុងករចត់ែចងកិច�ករពិភពេលកេទរកបូ៉លថ�ី បេង�ីតជាករ
្របកតួ្របែជងជាយុទ�ស�ស� េដីម្បអំីណាច ឥទ�ិពល និងផល្របេយាជន៍។ 

ទំនាក់ទំនងរវងមហអំណាចទី ១ និងមហអំណាចទី ២ េទះក�ុងរូបភាព និងលក�ណៈណាក៏
េដយ នឹងជះឥទ�ិពលេលីដំេណីររបស់ពិភពេលកទងំមូល ទងំខងនេយាបាយ សន�ិសុខ េសដ�កិច� និង      
បេច�កវទិ្យោ។ 

ករងកេចញរបស់មហអំណាចទី ១ ពី្របព័ន�ពហុភាគីនិយម េទកន់ឯកេតភាគីនិយម និងគាពំរ
និយម កំពុងគំរមដល់្របព័ន�សណា� ប់ធា� ប់ពិភពេលកបច�ុប្បន� ែដលជាវធិានស្រមាប់ចត់ែចងទំនាក់ទំនង
អន�រជាតិ អស់កលជាង៧០ឆា� មំកេហយី។ 

ភ�ក់ជេមា� ះតមតំបន់នានា េនមជ្ឈិមបូព៌ អឺរ ៉ុបខងេកីត អ�ហ�ិក អេមរកិឡាទីន និងេនអសុី 

ប�� ្របឈមធ�ន់ធ�រ តួយ៉ាង អំេពីេភរវកម� វបិត�ិជនេភៀសខ�ួន ឧ្រកិដ�កម�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានវទិ្យោ ឧ្រកិដ�កម�
ឆ�ងែដន ករជួញដូរមនុស្ស / េ្រគឿងេញ�ន ករែ្រប្រប�លធាតុអកស និងប��    បរសិ� ន ជំងឺឆ�ង និងេ្រគាះ

ធម�ជាតិ។ល។ នឹងេនែតបន�គំរមកំែហងដល់សន�ិសុខពិភពេលក និង្រត�វករកររួមកមា� ងំទងំអស់គា�  
េដីម្បេីឆ�ីយតបេដះ្រសយ។ 

ដូចែដលឯកឧត�មរដ�េលខធិករ អុ៊ច បូររទិ� បានេលីកេឡងីមុនេនះ តំបន់អសុ-ីប៉ាសុីហ�កិ នឹងេនែត

ជាចំណុចកណា� លៃនករ្របកួត្របែជងរបស់មហអំណាចធំៗ។ ករេងីបេឡងីរបស់បណា� ្របេទសេនអសុី 
នាមុំខេដយ ចិន ជបុ៉ន ឥណា�  កូេរខ៉ងត្ូបង និងអស៊ន កំពុងេធ�ីឲ្យជ�� ីងអំណាចេផ��ងពីភាគខងលិច 
មកភាគខងេកីត។ 

អស៊ននឹងបន�ជាគ្រម�ៃនសមាហរណកម�្របកបេដយេជាគជ័យផង ជាកម�វត�ុៃនករចង់ភា� ប់ភាពជា

ៃដគូជាមយួផង និងក៏ជាកែន�ងែដលទទលួរងឥទ�ិពល និងសមា� ធពីករ្របកតួ្របែជងេនាះផង។ 
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ករ្របកតួគា� រវងគំនិតផ�ួចេផ�ីមែខ្ស្រកវ៉ត់ និងផ�ូវរបស់ចិន និងយុទ�  ស�ស�ឥណ�ូ -ប៉ាសុីហ�កិេសរ ីនិង
េបីកចំហែដលកំពុងេលចេចញជារូបរងរបស់អេមរកិ និងសម�័ន�មិត�ក�ុងតំបន់ ប�� សមុ្រទចិនខងត្ូបង 

ប�� ឧបទី�បកូេរ ៉និងប�� ជាេ្រចីនេទៀត នឹងេធ�ីឲ្យអសុី-ប៉ាសុីហ�ិក បន�េនជាតំបន់ដ៏េក�  រេំជីបរជំួល        
ែ្រប្រប�លឆាប់រហ័ស។ 

គឺក�ុងបរបិទេនះេហីយែដលសន�ិបាតរបស់េយីង្រត�វរួមគា� ពិនិត្យ ពិភាក្សោ ផា� ស់ប�ូ រេយាបល់ េដីម្បី
ែស�ងយល់ពីយថាភាពៃនករវវិត�េទមុខៃនសភាពករណ៍តំបន់ និងពិភពេលក ផលប៉ះពល់ទងំឡាយមក

េលីតំបន់ និងកម�ុជាផា� ល់។ េនទីេនះ មានថា� ក់ដឹកនា ំអ�កករទូតដ៏មានបទពិេសធន៍  មានថា� ក់ដឹកនា ំ និង 
ម�ន�ីវយ័េក�ង្របកបេដយសមត�ភាព មានអ�ក្រសវ្រជាវ វភិាគជាេ្រចីន…. េហតុេនះ ខ�ុ ំសង្ឃឹមថា េយងីនឹង

អច្របមូលធាតុចូល គំនិតេយាបល់ និងករពិចរណាេលីយុទ�ស�ស� សកម�ភាព វធិានករករទូតនានា 
េដីម្បបីន�ករពរផល្របេយាជន៍របស់្របេទសជាតិេយងី។ 

ក�ុងឱកសេបីកសន�ិបាតរបស់្រកសួងកលពីឆា� េំទមិញ ខ�ុ ំបានដក់េចញនូវករងរធំៗ ៥ ស្រមាប់
្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិអនុវត�។ 

ឯកឧត�ម អុ៊ច បូររទិ� បានេរៀបរប់រួចេហីយនូវករងរទងំ ៥ េនាះ ក៏ដូចជាសមិទ�ផលែដលេយីង
សេ្រមចបានក�ុងឆា� កំន�ងេទ។ 

ឥឡូវេនះ ខ�ុ ំសូមផ�ល់ជូននូវគំនិតជាក់ែស�ងមួយចំនួន េដីម្បីអង�សន�ិបាតរបស់េយីង យកេធ�ីជា   
មូលដ� នស្រមាប់ករពិភាក្សោ ដូចតេទ៖ 

− សំណួរទី ១ ែដលេយងីគួរពិចរណាេឆ�ីយតបគឺថា េតីករងរទងំ ៥ េនះ្រតឹម្រត�វ និង្រគប់្រគាន់
េហយីឬេន ស្រមាប់អនុវត�ឲ្យបានេជាគជ័យនូវនេយាបាយករបរេទសរបស់កម�ុជា? 

− ពក្យថា ្រតឹម្រត�វគឺចង់សំេដថា េតីករងរទងំ ៥ េនាះបានេឆ�ីយតបចំេពល ចំប��  និងករពរ

បានផល្របេយាជន៍េគាលរបស់្របេទសជាតិ និង្របជាជនេយងីែដរឬេទ ក�ុងស� នភាពែដលកម�ុជា
េយីង ក៏ដូចជា្របេទសតូចធំនានា ក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក កំពុងទទួលរងផលប៉ះពល់ពី    
ឥទ�ិពល និងសមា� ធ ែដលេកីតេចញពីករ្របកួត្របែជងកន់ែតតនតឹងេឡងីរបស់មហអំណាច

ធំៗេនាះ? 

− េតីយុទ�ស�ស� យុទ�វធីិ សកម�ភាព និងវធិានករនានាែដលរជ  រដ� ភិបាលកម�ុជាបានអនុម័ត 
និង្របកន់យក សម្រសបែដរឬេទ? 

− ពក្យថា ្រគប់្រគាន់សំេដេលី្របករែដលថា េតីករងរ ៥យ៉ាងេនះ ្រគប់្រជ�ងេ្រជាយេហីយ
ឬេន? េតីមានករងរណាេផ្សងេទៀតែដល្រត�វប��ូ ល និងយកចិត�ទុកដក់បែន�មែដរឬេទ? 

− េតីេយងីជួបករលំបាក ករ្របឈមយ៉ាងេម៉ចខ�ះ ក�ុងករអនុវត�ករងរទងំ ៥ េនះ កន�ងមក? 
មានគំនិត និងដំេណាះ្រសយយ៉ាងដូចេម�ចខ�ះ ចំេពះករ្របឈមេនាះ?  
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− េតីករ្របឈមតេទមុខ នឹងអចមានអ�ីខ�ះ? 

− េតី្រត�វេធ�ីេម៉ចទប់ទល់េឆ�ីយតបនឹងករអនុវត�ស�ង់ដរពីរ មកេលីេយីង ករពរយុត�ិធម៌ស្រមាប់

កម�ុជា ស្រមាប់រជរដ� ភិបាល ស្រមាប់្របជាជនេយងី? ករពរឯករជ្យ អធិបេតយ្យជាតិ? 

កន�ងេទ េយងីបានកំណត់រចួេហយីនូវជំហរជាេគាលករណ៍របស់រជ រដ� ភិបាលកម�ុជា ចំេពះប��
នានាេនក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក។ េយងីនឹងបន�តមដនករវវិត�ែ្រប្រប�លៃនប�� ទងំេនាះ េដីម្បីស្រមប 

ឬបត់ែបនជំហររបស់េយងី ្រសបតមស� នករណ៍ជាក់ែស�ង។ 

ចំេពះករងរទី ៥ ែដលទក់ទងនឹងកំែណទ្រមង់ៃផ�ក�ុងរបស់្រកសួង េយងីនឹងពិភាក្សោអំពីវធិានករ

ទងំឡាយ េដីម្បីបេង�ីនែថមេទៀតនូវ្របសិទ�ភាពករងរ និងរក្សោបរសិ� នសមធម៌ ក�ុង្រកសួងតេទេទៀត។ 
ស្រមាប់ម�ន�ីករទូតរបស់េយងី ែដលបំេពញករងរេនេ្រក្របេទស ប�� ដ៏សំខន់មួយែដលជាក�ីបារម�របស់

ម�ន�ីទងំេនាះ គឺប�� សុខភាព និងចំណាយសំរប់ករព្យោបាលក�ុងេពលធា� ក់ខ�ួនឈឺ ឬមានេ្រគាះថា� ក់។ 
េដយេហតុេនះ ករគិតគូរដល់ករទិញធានារ៉ប់រងែផ�កសុខភាព នឹង្រត�វ យកមកពិចរណា។  

ជាទីប�� ប់ ខ�ុ ំសូមជូនពរឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី េភ��វកិត�ិយសទំងអស់ សូម
្របកបេដយសិរសីួស�ី ជ័យមង�ល វបុិលសុខ្រគប់្របករ និងសូមឱ្យអង�សន�ិបាតទំងមូល្រប្រពឹត�េទ
្របកបេដយភាពេជាគជ័យ និងទទលួបានលទ�ផលជាែផ�ផា� ។ 

ខ�ុ ំសូម្របកសេបីក «សន�ិបាតបូកសរុបលទ�ផលករងរឆា� ២ំ០១៨ និងទិសេដករងរឆា� ២ំ០១៩ 
របស់្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ» ចប់ពីេពលេនះតេទ។ 

សូមអរគុណ! 
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