
 
 

(បកែរបេរកផលូវករ) 
 

សនុទរកថរបសេ់លកឯកអគគរដឋទូតបរងំកនងុឱកសៃនសននិសទីសតពីបីញហ សមុរទ 
(សកលវិទយលយ័ជតិរគប់រគង ៃថងទ២ី១ ែខេមស ឆន ២ំ០១៥) 

 
ឯកឧតតម យក់ ងុ៉យ រដឋេលខធិកររកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ  

ឯកឧតតម អនុរដឋេលខធិកររកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ  

ឯកឧតតមសកលវទិយធិករ  

ឯកឧតតមឯកអគគរដឋទូតសហគមន៍អឺរ ៉បុ  
អស់េលកនយទហន 
េលក េលករសី សរសត ចរយ   
កមួយៗនិសសតិទំងអស់ជទីរប់អន  

 

ជបឋម ខញុំសូមសែមតងនូវកតត េវទីចំេពះឯកឧតតម ហង់ជួន ណរ៉នុ រដឋមរនតីរកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កីឡ ែដលបនចូលរមួជមួយខញុំកនុងករផតួចេផតមេរៀបចំសននិសីទេនះ េដមបីផសពវផសយដល់អជញ ធរ
កមពុជ ពក់ព័នធបញហ សមុរទ។ េដយឯកឧតតមរដឋមរនតីមនធុរ:មិនអចចូលរមួកនុងសននិសីទេនះបន 
ខញុំសូមែថលងអំណរគុណឯកឧតតមយក់ ងុ៉យ រដឋេលខធិកររកសួងអប់រ ំ ែដលតំណងឯកឧតតមរដឋ
មរនតីកនុងសននិសីទេនះ។ 
 
ខញុំក៏សូមសែមតងនូវេសចកតីដឹងគុណផងែដរចំេពះឯកឧតតមបណឌិ ត េហ េប៉ង សកលវទិយធិករៃន
សកលវទិយល័យជតិរគប់រគង(NUM) ែដលបនផតល់នូវសំភរ: និងកំលំងពលកមម ដល់អនកេរៀបចំ
សននិសីទេនះ ែដលេធវេអយសននិសីទេនះអចរតវូបនេរៀបចំកនុងល័កខខ័ណឌ ដ៏លអរបេសរ។  
 
ខញុំមនេសមនសសរកីរយបំផុតកនុងករចប់េផតមសននិសីទៃនបំលស់បតូេយបល់ ែដលេផត តេលបញហ
សមុរទេនះ។ 
 
កនុងវស័ិយេនះ របេទសបរងំមនជំនញពិេសស េដយសររបេទសេនះមនតំបន់េសដឋកិចចដ៏ធំទី
ពីរេនេលពិភពេលក(បនទ ប់ពីសហរដឋអេមរកិ) គឺថ១១លនគីឡូែម៉រតរកឡ ែដលសថិតេនពស
េពញៃផទសមុរទទំងមូលេលពិភពេលក។ របេទសេនះមនជំនញ ែដលរតវូបនេគទទួលសគ ល់
កនុងវស័ិយជលផល វរវីបបកមម និងករករពរបរសិថ ន។ ទក់ទិននឹងែផនកថមពលសមុរទកេកត



េឡងវញិ របេទសបរងំដឹកនំេគលនេយបយេដយឈរេលេគលករណ៍សម័រគចិតត។ របេទស
បរងំក៏ជរបេទសមហអំណចទី៦ែផនកវស័ិយេយធសមុរទ េហយកនុងន័យេនះ របេទសេនះចូល
រមួចំែណកកនុងកររកសសនតិសុខ និងករជួយសេរងគ ះតមសមុរទ។ 
 
ដូចរបេទសដៃទេទៀតែដរ របេទសបរងំក៏របឈមផងែដរនឹងបញហ ធំៗ ែដលខញុំសេងកតេឃញថ
មនចំនួន៥គឺ :  

• ករេកនេឡងនូវនវចរណ៍តមសមុរទ ែដលេកនេឡង៤ដងកនុងរយ:េពលមិនដល់២០ឆន ំ
ផង 

• ភពងយទទួលរងេរគះៃនេឆនរនន ភពសឹករចិរលិែដលបងកេឡងេដយបែរមបរមួលអ
កសធតុ 

• ករេកនេឡងនូវករមិតនីវ ៉ទឹូកសមុរទ  
• ករថយចុះនូវធនធនបតសមុរទ 
• បញហ ករពរ និងសនតិសុខតមតំបន់សមុរទ 

 
របសិនេបេមលពីលំហរអវកស ភពែផនដីមនពណ៌េខៀវ េហតុេនះេហយេទបបញហ សមុរទគឺ

ជបញហ រមួរបស់ពិភពេលក េទះបីជបញហ ទំងេនះទក់ទិនជពិេសសរដឋននែដលសថិតេនតម
េឆនរក៏េដយ។ េដយសរសេងកតេឃញដូេចនះេហយេទបខញុំបនេសនសំុឯកឧតតមហង់ ជួនណរ៉នុ េធវ
ករេរៀបចំរមួគន នូវសននិសីទេនះេនៃថងេនះ។   

តមករយល់េឃញរបស់ខញុំ សននិសីទេនះមនេគលេដបីគឺ :  
o ទីមួយ សននិសីទេនះមនេគលេដឆលុះបញច ងំេអយេឃញអំពីសកត នុពលសមុរទនិង 

ទេនលបឹងបួរៃនរបេទសកមពុជ តមរយ:វធីិសរសតពហុវស័ិយ ែដលរមួបញចូ លនីតិអនតរ
ជតិ េសដឋកិចច និងភូមិសរសតនេយបយ។ កនុងន័យេនះ សននិសីទេនះមនេគលេដ
គូសបញជ ក់អំពីទិដឋភពសមុរទពិភពេលក មនន័យថ សកលភវបូនីយកមមតមរយ:
សមុរទ។  

o ទីពីរ ជំនួបេនះជឱកសជួបគន រវងសហគមន៍អនកពក់ព័នធនឹងបញហ សមុរទេនកមពុជ 
(មនដូចជរដឋបលជលផល កងទ័ពេជងទឹក រកសួងពក់ព័នធនន និងសកលវទិយ
ល័យនន។ល។) 

o ទីបី េរកពីផសពវផសយដល់អនករបកបមុខអជីពកនុងវស័ិយសមុរទ និងអនកជំនញ ខញុំ
សងឃឹមថសននិសីទេនះនឹងជួយផសពវផសយដល់សងគមសីុវលិផងែដរអំពីបញហ សមុរទ។ 

 
ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី  
សថិតកនុងតំបន់ែដលភគេរចនែបេទរកសមុរទ របេទសកមពុជមិនទន់រតវូបនចត់ទុកភល មៗថជ
រដឋសមុរទេនេឡយេទ។ េដយសរសរ:សំខន់ែផនកេសដឋកិចច និងេអកូឡុហសុៃីនបឹងទេនលសប បឹង
េនះកន់ែតនំេអយមនករយកចិតតទុកដក់ជជងតំបន់សមុរទ។ តំបន់សមុរទកមពុជមន
បេណត យ៤៣៥គីឡូែម៉រត ជករពិតណស់គឺមនទំហំតូចជងរបជំុេកះធំៗេនកនុងតំបន់ បុ៉ែនត



តំបន់សមុរទកមពុជក៏មននូវសកមមភពសំខន់ៗផងែដរ មនដូចជករដឹកជញជូ នតមសមុរទ និង
ករេនសទេនតមេឆនរ ែដលេដរតួនទីសំខន់េនកនុងេសដឋកិចចកមពុជ។  
 
ជងេនះេទេទៀត សថ នភពៃនរបេទសកមពុជេនកនុងតំបន់អស៊ន ែដលភូមិសរសតភគេរចនព័ទធ
េទេដយសមុរទ ផតល់ដល់របេទសេនះនូវសរសំខន់ែផនកយុទធសរសតយ៉ងរបតយកស ែដលេគអច
េមលេឃញ េដយរគន់ែតេមលេនេលែផនទីបុ៉េណណ ះ។ កនុងេពលដ៏ខលីខងមុខ របេទសកមពុជនឹង
កល យេទជតំបន់ទំនិញឆលងកត់ និងជកំពង់ែផដ៏ធំមួយ។ លទធភពេនះ េទះបីជអចចូលរមួ
ចំែណកកនុងករអភិវឌឍេសដឋកិចចរបេទសកមពុជក៏ែមនពិត ែតទមទរេអយសហគមន៍ពក់ព័នធទំង
អស់េធវករគិតគូរពិចរណចប់ពីេពលេនះតេទេដមបីឈនេទដល់េគលេដេនះ។ កនុងន័យេនះ 
ករករពរបរសិថ ន និងធនធនបតសមុរទ គឺជបញហ សំខន់។  
 
េដមបីេដះរសយបញហ របឈមេនះ សននិសីទេនះមនេគលេដែសវងយល់េអយកន់ែតចបស់អំពី
មជឈដឋ នសមុរទ និងទេនល តមរយ:មេធយបយផសពវផសយេអយយល់ដឹងជមុន ែដលមនលកខណ:
ចំបច់សរមប់សកមមភពេសដឋកិចច និងនេយបយផងែដរ។  
េនះេហយជមូលេហតុែដលសននិសីទរតូវបនែបងែចកជបីដំណក់កលគឺ :  

� ជបឋមសននិសីទេនះេផត តេលករសំគល់ និងវភិគបញហ ននទក់ទិននឹងជលផល និងវរ ី
វបបកមម ែដលតំណងេអយជិត១០%ៃនផលិតផលកនុងរសុកសរបុ។  

� បនទ ប់មកេទៀត នឹងេផត តេលករដឹកជញជូ នតមកំពង់ែផ េហយចបស់ជងេនះេទេទៀតេនះ
គឺករដឹកជញជូ នតមផលូវសមុរទ។   

� ជទីបញច ប់ សននិសីទេនះេផត តេលបញហ យុទធសរសតៃនករករពរ និងសនតិសុខេនតម
សមុរទ។ 
 
េរកពីរបេទសកមពុជ បញហ ទំងេនះទក់ទិននឹងតំបន់អសីុអេគនយ៍ទំងមូល ែដលរបឈម

នឹងករេកនេឡងនូវករដឹកជញជូ នតមសមុរទ កររគប់រគងធនធនបតសមុរទ សនតិសុខតម
តំបន់សមុរទ ករករពរបរសិថ ន ឬភពតនតឹងែផនកែដនដី។     

កនុងបរបិទេនះ រតូវមនករយកចិតតទុកដក់ជពិេសសេលទិដឋភពគតិយុតតិ។ ជករពិត
ណស់ កនុងពិភពសកលភវបូនីយកមម ែដលបញហ យុទធសរសតវវិឌឍយ៉ងេលឿន និងអចផតល់ផល
វបិកននជេរចន ចបប់េនែតជឧបករណ៍ដ៏របេសរបំផុតកនុងករកត់បនថយនូវករមិនយល់គន េទ
វញិេទមក រមួទំងភពតនតឹងផងែដរ។ កនុងន័យេនះ របេទសកមពុជអចពឹងែផអកេលមូលដឋ ន
ចបប់របស់ខលួន េដយចប់េផតមដំេណ រករសចច ប័នអនុសញញ អនតរជតិជេរចន ទក់ទិននឹងរបធន
បទសមុរទ ដូចជអនុសញញ មុ៉ងេតេហគ  េប ឆន ំ១៩៨២ ( Montego Bay) ែដលទទួលសគ ល់តមផលូវ
ចបប់នូវអតថិភពៃនតំបន់េសដឋកិចចផត ច់មុខជឧទហរណ៍រសប់។  

 
ឧបករណ៍គតិយុតតិទំងេនះ ក៏នំេអយមនករណីយកិចចផងែដរ ជពិេសសកនុងែផនកសនតិ

សុខតមសមុរទតមរយ:អនុសញញ ហំេប៊កឆន ំ១៩៧៩។  មហនតរយយនតេហះថមីៗែដលបនេកត



េឡងេនតមសមុរទតំបន់អស៊ន បនគូសបញជ ក់េអយេឃញអំពីលកខណ:បនទ ន់ៃនករែសវងរក
រមួគន នូវមេធយបយកនុងកររកុរក និងជួយសេរងគ ះតមសមុរទ។  

ចំេពះបញហ ទំងអស់េនះ របេទសបរងំមនជំនញែដលរតូវបនទទួលសគ ល់ េហយ
របេទសេនះេរតៀមខលួនរចួជេរសចកនុងករផតល់ជូនអជញ ធរមនសមតថកិចចកមពុជ។   

 
ជទីបញច ប់េនះ ខញុំសូមែថលងអំណរគុណដល់អនកេរៀបចំ ែដលបនរបឹងែរបងយ៉ងសកមម កនុង

ករេរៀបចំរបកបេដយេជគជ័យនូវសននិសីទរពឹកេនះ កនុងេនះមន :  
• េលក អីុវ ែពរ ៉ដូូ សរសត ចរយ និងជអតីតនយកវទិយសថ នេសដឋកិចច និងរគប់រគង

ទីរកុងណង់ ែដលអំណិះតេទេលកគឺជទីរបឹកសរដឋមរនតីរកសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងកីឡ  

• េលក តូម៉ស វ៉េឡ សរសត ចរយែផនកេសដឋកិចច និងជនយកមនទីរពិេសធន៍េសដឋ
កិចច និងរគប់រគងៃនសកលវទិយល័យណង់អតលង់ទិច  

• េលក នីកូឡ គុតតំង អនករសវរជវេនសកលវទិយល័យជតិរគប់រគង  
• និងេលក រ ៉មំុូង មុ៉ងកុងឌវី សិសសកមមសិកសេនសថ នទូតបរងំេនកមពុជ មកពីស

លជតិរដឋបល ែដលេលកបនផតួចេផតមគំនិតកនុងករេរៀបចំសននិសីទេនះ។    
 

សូមអរគុណ និងសូមជូនពរដ៏កក់េកត ដល់ឯកឧតតម េលកជំទវ អស់េលក េលករសី 
និងកមួយៗកនុងឱកសពិធីបុណយចូលឆន ំថមីរបៃពណីយ៍ជតិែខមរ។  
  
              ហសង់កលូដហសង់កលូដហសង់កលូដហសង់កលូដ    ពំបឺហវពំបឺហវពំបឺហវពំបឺហវ        


