
សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន កនុ ងពិធីម្ ីកម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច និ្ង ធុរកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ ម្ ីកទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី1 

 
ែ៊ុនទរកថាប ើក 

រ ែែ់បតេចអគ្គតហាបែនា តីបតបោ ហ ៊ុន សែន 
នាយករដ្ឋតន្ដនរីននព្រះរាោណាចព្កកតព៊ុោ  

សលែងកន៊ុងរិធីប ើកបេទិកាបែដ្ឋកិចច និងធ៊ុរកិចចអាែ៊ុ-ីអ៊ុ៊ឺរ  ៊ុ  ប ើកទី ១  
បព្កាតតូ  ទ : “ការផ្លែ ែ ់េូរបៅគ្នែងព្ ព្កតីភារលមី ៖  

ការប ើកកតពែក់ារចូ រតួកន៊ុងសសែព្ចវាក់តនតែែក  រហ៊ុភាគ្ីនិយត  
និង  ដ្ិេតេន៍ឧែាហកតមទី ៤" 

នលៃទី ២៤ សស េិចឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ តាតរយៈព្ រ័នធេីបដ្អូ  
 

 

ឯកឧេេត ម្ោកជាំទាេ អនកឧកញ  ម្ោកឧកញ  ម្ោក ម្ោកស្សី! 
 

 ោកិចចចា ់ម្្ដីត ែ្ុ ាំសូតសខតេងនូ្េការស្វា គតន្៍យ ងកក់ម្តេ ជូន្ចាំម្ ោះឯកឧេេត ម្ោកជាំទាេ 
ធុរជន្ ន្ិងេនិ្ិម្យគិន្ទាាំងអស់ថ្ន្ ណ្តេ ស្ ម្ទសអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ខដ្ បាន្ចូ រតួកនុងម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច 
ន្ិងធុរកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ម្ ីកទី ១ នាថ្ងៃម្ន្ោះ ។ កនុងនាតស្ ោជន្ ន្ិងរាជរដ្ឋឋ ភិបា កតពុោ ែ្ុ ាំពិេោមាន្
កិេេិយស និ្ងម្មាទន្ភាពថ្ស្កខ ង កនុងការទទួ ម្រៀ ចាំម្េទិកាម្ន្ោះម្ ងី ោម្ ីកដ្ាំ ូង ម្ដ្ឋយស្ ស្ពឹេេម្ៅ 
អតោតួយន្ឹងកិចចស្ ជុាំកាំពូ អាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ម្ ីកទី ១៣ ខដ្ កតពុោបាន្ទទួ ម្ធាីោមាច ស់្ទោះ ។ 

ោការពិេ ម្េទិកាម្ន្ោះមាន្ភាពចាាំបាច់ សស្មា ់េនិ្ិម្យគិន្ម្ធាីការកាំណេ់ ន្ិងខសាងរកឱកាស
ធុរកិចច ន្ិង ណិជជកតមងមីៗ ន្ិងសស្មា ់ពស្ងឹងកិចចសហស្ េិ េេិការ និ្ងភាពោថ្ដ្គូរវាងេស័ិយ  
ស្វធារណៈ និ្ងឯកជន្ ោពិម្សសការផ្លា ស់ ដូរម្យ  ់ម្ ីតូ  ទដ៏្មាន្ស្វរៈសាំខាន់្ គ៊ឺ “ការផ្លា ស ់ដូរ 
ម្ៅគន្ាងស្ ស្កេីភាពងមី៖ ការម្ ីកកតពស់ការចូ រតួកនុងខែែស្ចវាក់េថ្តាសក  ពហុភាគីន្ិយត ន្ិង
 ដ្ិេេេន៍្ឧសាហកតមទី ៤” សាំម្ៅម្ ីកកតពស់សកតមភាពធុរកិចច-េនិ្ិម្យគ ន្ិងការអភិេឌ្ឍសងគត-
ម្សដ្ឋកិចច ម្ៅកនុងគន្ាងស្ ស្កេីភាពងមី ។ 

 

ឯកឧេេត ម្ោកជាំទាេ អនកឧកញ  ម្ោកឧកញ  ម្ោក ម្ោកស្សី! 
 

ម្យងីទាាំងអស់គ្នន បាន្ម្ ញីយ ងចាស់ថា កិចចសហស្ េិ េេិការអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  បាន្ចូ រតួយ ង
សាំខាន្់កនុងការពស្ងឹងទាំនាក់ទាំន្ងគ្នន ម្ៅេញិម្ៅតកថ្ន្ស្ ោជន្ ន្ិងម្សដ្ឋកិចច ម្ដ្ីតបកីារអភិេឌ្ឍរតួ ។ 



សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន កនុ ងពិធីម្ ីកម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច និ្ង ធុរកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ ម្ ីកទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី2 

ោតួយគ្នន  កិចចសហស្ េិ េេិការម្ន្ោះ ម្ៅមាន្សកាដ នុ្ព ោម្ស្ចីន្ម្ទៀេ ខដ្ ម្យីងស្េូេចា ់យក 
ម្ដ្ីតបីម្ ីកកតពស់កិចចអភិេឌ្ឍសងគត-ម្សដ្ឋកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ។ ោក់ខសដង ទាំហាំម្សដ្ឋកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  
មាន្ចាំខណកស្ មាណ ៦៥ ភាគរយថ្ន្ម្សដ្ឋកិចចសក  ែណៈខដ្ ទាំហាំ ណិជជកតម មាន្ស្ មាណ
ោ ៥៥ ភាគរយថ្ន្ ណិជជកតមសក  ។ ោទិសម្ៅម្ៅតុែ ែណៈខដ្ េ ិេេិជាំង៊ឺកូេដី្-១៩ ស្េូេបាន្
រ ាំពឹងថា ន្ឹងស្ស្វកស្ស្វន្ដនាម្ព ដ្៏ឆ្ ់ខាងតុែ ការជាំរុញស្ ស្កេីភាពថ្ន្រ ាំហូរ ណិជជកតម ធុរកិចច 
ន្ិងេនិ្ិម្យគ ឱយស្ស ម្ៅន្ឹងការផ្លា ស់ េូរងមីោសក  គ៊ឺោការងារសាំខាន្់ ន្ិង នាទ ន្់ ម្ដ្ីតបសី្វេ រ ន្ិង
ជាំរុញការអភិេឌ្ឍេស័ិយសងគត-ម្សដ្ឋកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ម្ ងីេញិ ។ 

ម្ទាោះោយ ងម្ន្ោះកដី ពិភពម្ោកម្ៅខេស្ ឈតន្ឹង ញ្ហា សមុគស្វម ញម្្ែងៗម្ទៀេ ខដ្ រតួមាន្ : 
(១). ការធាា ក់ចុោះថ្ន្ស្ចវាក់េថ្តាសក  ន្ិងស្ចវាក់្ ិេកតមសក  (២). ការម្ ចម្ ងីកាន្់ខេចាស់ 
នូ្េស្ ព័ន្ធពហុ  ូ  និ្ងភាពតាន្េឹងភូតិស្វស្តសេន្ម្យបាយ (៣). ការធាា ក់ចុោះ្ ិេភាពសក  
(៤). ការម្កីន្ម្ ងីថ្ន្េសិតភាពសងគត ន្ិងភាពស្កីស្ក (៥). ចរន្េកាន្់ខេខាា ាំង ន្ិងម្ ឿន្ ថ្ន្ការផ្លា ស់ 
ទីតាាំងម្រាងចស្ក្ ិេកតម ខដ្  ងកម្ ងីម្ដ្ឋយស្វរឥទធិព ថ្ន្សស្តងាគ ត ណិជជកតម ន្ិង ម្ចចកេទិា 
ន្ិង (៦). ការម្កីន្ម្ ីងថ្ន្្   ោះ  ់ពីការខស្ ស្ ួ អាកាសធាេុ ោម្ដ្ីត ។ កនុង រកិារណ៍ម្ន្ោះ 
ែ្ុ ាំសូតយកឱកាសម្ន្ោះ ម្ ីកម្ ងីនូ្េទសែន្ៈតួយចាំន្ួន្ ខដ្ ម្យងីស្េូេយកចិេេទុកដ្ឋក់ សាំម្ៅស្វេ រ
ម្ ងីេញិនូ្េការអភិេឌ្ឍសងគត-ម្សដ្ឋកិចច ដូ្ចខាងម្ស្កាត ៖ 

ទី១. កនុងស្ក ែណឌ ពហុភាគី ម្យីងសម្ងកេម្ ីញថា ស្ ម្ទសតួយចាំន្ួន្ម្ៅមាន្ទសែន្ៈ
ខែាងគ្នន  កនុងការជាំរុញកិចចសហស្ េិ េេិការ ណិជជកតម ន្ិងការអភិេឌ្ឍសងគត-ម្សដ្ឋកិចច េាំ ន្់ ន្ិង 
សក  ។ កនុងន័្យម្ន្ោះ ម្យីងមាន្ភាពចាាំបាច់ស្េូេពស្ងឹងស្វតគគីភាព និ្ងេតក ់្ ស្ ម្យជន្៍
ស្ ោព រដ្ឋោធាំ ម្ដ្ឋយស្ កាន្់ខាជ  ់នូ្េយន្េការពហុភាគីន្ិយត កនុងការម្ដ្ឋោះស្ស្វយ ញ្ហា  កនុងស្គ ់ 
េស័ិយ ន្ិងពម្ន្ាឿន្ការេភាជ  ់រវាងសងគត-ម្សដ្ឋកិចច ម្ដ្ីតបជីាំរុញរម្ ៀ វារៈថ្ន្ការអភិេឌ្ឍរ ស់ម្យងី 
ស្ ក ម្ដ្ឋយចីរភាព ន្ិង រយិ ន្ន ។ 

ទី២.  ណិជជកតមអន្េរោេិ គ៊ឺោកា មា សីុន្តួយសាំខាន្់សស្មា ់ជាំរុញកាំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចច 
ន្ិង ម្ងកីេការងារជូន្ស្ ោជន្ ។ ោតួយន្ឹងន្ិនាន ការថ្ន្ផ្លា ស់ េូរម្ៅកនុង ណិជជកតម ន្ិងខែែស្ចវាក់
្គេ់្គង់សក  ែ្ុ ាំយ ់ម្ ញីថា េាំ ន្់ម្យងីទាាំងពីរ ស្េូេខេ ម្ងកីន្ការយកចិេេទុកដ្ឋក់ម្ ីការគ្នាំស្ទ
ស្ ព័ន្ធ ណិជជកតម ពហុភាគី ោពិម្សស ការជាំរុញការម្ធាីម្សរភីាេូ ន្ីយកតម ន្ិងកិចចសស្តួ  ណិជជកតម 
ឱយកាន្់ខេសីុជម្ស្ៅ ខន្ែតម្ទៀេ តាតរយៈការ ុ  ាំបាេ់របាាំងសស្មា ់ ណិជជកតម ន្ិងការេនិ្ិម្យគ 
ម្ដ្ីតបទីាញយកសកាេ នុ្ព  ោអេិ រមាពីកិចចសហស្ េិ េេិការ ណិជជកតមអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ។ 

ទី៣. កនុង រកិារណ៍ថ្ន្ ដ្ិេេេន្៍ឧសាហកតមទី៤ ការសស្ត ែាួន្ម្ៅន្ឹងគន្ាងស្ ស្កេីភាពងមី 
ន្ឹងជាំរុញកាន្់ខេខាា ាំងដ្ ់ការចា ់យក ម្ចចកេទិាឌ្ីជីង សស្មា ់ការរស់ម្ៅ ការអភិេឌ្ឍឧសាហកតម 



សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន កនុ ងពិធីម្ ីកម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច និ្ង ធុរកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ ម្ ីកទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី3 

ន្ិងការម្ធាីឧសាហូ ន្ីយកតមម្សដ្ឋកិចច ។ អាស្ស័យម្ហេុម្ន្ោះ ម្យងីស្េូេរតួគ្នន ទាញយកស្ ម្យជន្៍
ពី ដ្ិេេេន្ឧ៍សាហកតមទី៤ ម្ន្ោះ ឱយបាន្ោអេិ រមា ោពិម្សសសស្មា ់ស្ ម្ទស ខដ្ មាន្កស្តិេ    
ថ្ន្ការអភិេឌ្ឍម្សដ្ឋកិចចេិចេួច ម្ដ្ឋយស្េូេ្េ ់អាទិភាពដ្ ់ការកស្វងរដ្ឋឋ ភិបា  ន្ិងម្សដ្ឋកិចច     
ឌ្ីជីង  ម្ដ្ីតប ីម្ងកីេោចន្ទ ់កាំម្ណីន្ម្សដ្ឋកិចចតួយងមី ខដ្ រងឹមាាំ ។ 

ទ៤ី. ោតួយគ្នន  ការជាំរុញការអភិេឌ្ឍសហស្គ្នសធុន្េូច ន្ិងតធយត ក៏ោកិចចការអាទិភាព   
ដ្៏សាំខាន្់តួយ្ងខដ្រ ។ ស្ ការម្ន្ោះ ទាតទារនូ្េការម្ ីកកតពស់កិចចសហការរវាងេស័ិយស្វធារណៈ 
ន្ិងឯកជន្ ទាាំងកនុងស្ក ែណឌ ម្ទាភាគី ន្ិងពហុភាគី ម្ដ្ីតបទីាក់ទាញការេនិ្ិម្យគ អភិេឌ្ឍធន្ធាន្-
តនុ្សែ ន្ិងជាំរុញឱយមាន្ការម្្ទរចាំម្ណោះដ្ឹង ន្ិង ម្ចចកេទិា ស្ស តាតគន្ាងស្ ស្កេីងមី ម្ដ្ឋយម្ផ្លេ េ
ោសាំខាន្់ម្ ីការជាំរុញដ្ ់ការចា ់យកសកាេ នុ្ព ពី ដ្ិេេេន្៍ឧសាហកតមទី៤ ការម្ ីកកតពស់       
 រេិេេកតមឌ្ីជីង  ន្ិងការអភិេឌ្ឍ ណិជជកតម តាតស្ ព័ន្ធម្អ ចិស្េូន្ិក ោម្ដ្ីត តាតរយៈការម្ ីក
កតពស់ការទទួ បាន្ការគ្នាំស្ទ ទាាំងខ្នកម្គ្ន ន្ម្យបាយ ន្ិងហរិញ្ញ បទាន្ ។ 

ទ៥ី. ការជាំរុញការអភិេឌ្ឍថ្ េង កោ៏តូ ដ្ឋឋ ន្ស្គឹោះថ្ន្ការស្ទស្ទង់កិចចអភិេឌ្ឍន្ស៍ងគត-ម្សដ្ឋកិចច
សស្មា ់រយៈម្ព ខេង ខដ្ ន្ឹងជួយម្ ីកកតពស់ស្ សិទធភាពម្សដ្ឋកិចច ស្ពតទាាំងពស្ងឹងភាពធន់្     
ម្ៅន្ឹងអាកាសធាេុ ។ កនុងន្័យម្ន្ោះ ម្យីងស្េូេពស្ងឹង ន្ិងពស្ងីកកិចចសហស្ េិ េេិការ ទាាំងកនុង
ស្ក ែណឌ េាំ ន្់ ន្ិងសក  ម្ដ្ីតបជីាំរុញការអភិេឌ្ឍថ្ េងម្ន្ោះ ោពិម្សស ការជាំរុញេស័ិយឯកជន្
ឱយ ម្ងកីន្ការេនិ្ិម្យគថ្ េង ពស្ងឹងស្ សិទធភាពថ្ន្ការេនិ្ិម្យគ កនុងស្គ ់េស័ិយ ក់ព័ន្ធ ន្ិងម្ ីក
ទឹកចិេេកនុងការអភិេឌ្ឍឧសាហកតមថ្ េង ន្ិងការម្ស្ ីស្បាស់ ម្ចចកេទិាថ្ េង ។ 

 

ឯកឧេេត ម្ោកជាំទាេ អនកឧកញ  ម្ោកឧកញ  ម្ោក ម្ោកស្សី! 
 

ម្្ាៀេឱកាសដ្ក៏ស្តម្ន្ោះ ែ្ុ ាំសូតជស្មា ជូន្អងគស្ ជុាំម្ដ្ឋយសម្ងេ  អាំពីស្វែ ន្ភាពថ្ន្ជាំង៊ឺកូេដី្-១៩ 
ម្ៅកតពុោ ។ ោតួយន្ឹងការស្គ ់ស្គងបាន្ អនូ្េស្វែ ន្ភាពជាំង៊ឺកូេដី្-១៩ គិេស្េឹតថ្ងៃទី ១៨ ខែេចិឆិកា 
ឆ្ន ាំ ២០២១ ម្ន្ោះ រាជរដ្ឋឋ ភិបា សម្ស្តចការចាក់វា ក់ស្វាំងបាន្ កនុងអស្តាោង ៨៨% ថ្ន្ចាំន្នួ្ស្ ោជន្ 
កនុងស្ ម្ទស សរុ  ១៦ ោន្នាក់ ។ ោតួយគ្នន ម្ន្ោះ រាជរដ្ឋឋ ភិបា កតពុោ បាន្ន្ិងកាំពុងែិេែាំម្រៀ ចាំ 
ន្ិងដ្ឋក់ឱយអនុ្េេេេធិាន្ការម្គ្ន ន្ម្យបាយចាស់ោស់ ម្ដ្ីតបីទាក់ទាញការេនិ្ិម្យគ រម្ទស
 ខន្ែតម្ទៀេ តាតរយៈការកស្វងម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័ន្ធ ន្ិងការខក តអស្ ព័ន្ធដ្ឹកជញ្ជូ ន្ ទាាំងខ្នកទន្់ 
ន្ិងរងឹ ការម្ ីកកតពស់កិចចសស្តួ  ណិជជកតម ការអភិេឌ្ឍធន្ធាន្តនុ្សែ ការម្រៀ ចាំស្ ព័ន្ធ-       
 ម្ចចកេទិាព័េ៌មាន្ ន្ិងឌ្ីជីង  ន្ិងការអភិេឌ្ឍេស័ិយហរិញ្ញេេែុ ។ ោក់ខសដង រាជរដ្ឋឋ ភិបា បាន្
ពស្ងីកទី្ារនាាំម្ចញកាន្់ខេទូ ាំទូោយ តាតរយៈការ ម្ងកីេនូ្េកិចចស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមម្សរនីានា 
កនុងម្នាោះ រួតមាន្ (១). កិចចស្ពតម្ស្ពៀងភាពោថ្ដ្គូម្សដ្ឋកិចចស្គ ់ស្ជុងម្ស្ោយេាំ ន្់ (RCEP)   
(២). កិចចស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមម្សរកីតពុោ-ចិន្ ន្ិង(៣). កិចចស្ពតម្ស្ពៀង ណិជជកតមម្សរកីតពុោ-កូម្រ   



សុន្ទរកថាសម្តេចម្េម្ោ ហ ៊ុន សែន កនុ ងពិធីម្ ីកម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច និ្ង ធុរកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ ម្ ីកទី ១, ថ្ងៃទី ២៤ ខែេចិឆិកា ឆ្ន ាំ ២០២១ ទាំព័រទី4 

ខដ្ ន្ឹងចូ ោធរមាន្ នាម្ព ឆ្ ់ៗខាងតុែ ។ ោរតួ ការេេិេេោេជិជមាន្ទាាំងម្ន្ោះ បាន្ន្ិងកាំពុង
ខស្ កាា យកតពុោ ឱយម្ៅោទីតាាំង្ ិេកតម ធុរកិចច ន្ិងេនិ្ិម្យគតួយកាន្់ខេសាំខាន្់ ន្ិងមាន្សកាដ នុ្ព  
ម្ៅកនុងេាំ ន្ ់ម្ហយីមាន្ទី្ារនាាំម្ចញ កាន្់ខេធាំ ស្ ក ម្ដ្ឋយភាពស្ កួេស្ ខជងសស្មា ់េនិ្ិម្យគិន្ 
ពីស្គ ់តជឈដ្ឋឋ ន្ ោពិម្សស ពីេាំ ន្់អុ៊ឺរ  ុ  ។ 

ោទី ញ្ច ់ ែ្ុ ាំសូតជូន្ពរឱយអងគម្េទិការ ស់ម្យងី ស្ ស្ពឹេេម្ៅស្ ក ម្ដ្ឋយ ទធ្ ោខ្ាផ្លក  ន្ិង 
ទទួ បាន្ម្ោគជ័យស្េចោះស្េចង់ ម្ដ្ីតបោីឧេេតស្ ម្យជន្៍ជូន្ដ្ ់ស្ ោោេិម្យងីទាាំងអស់គ្នន  ៕ 

ែ្ុ ាំសូតស្ កាសម្ ីកោ្ាូ េការនូ្េម្េទិកាម្សដ្ឋកិចច និ្ងធុរកិចចអាសីុ-អុ៊ឺរ  ុ  ម្ ីកទី ១ នាម្ព ម្ន្ោះ! 
 

        សូតអរគុណ! 


