សុនរ� កថ

ឯកឧត�ម នយឧត�មេសនីយ ឯម សំឣ រដ�េលខាធិកា

្រកសួងម

ក�ង
� កិច�្របជុំអន�រកេលើកទី១៤ សំរប់េវទិកាន់ឣ
ស�ីពី

ការ្របយុទ� ្របឆាេនិងឧ្រកិដ�កម�ឆ�ងែដ
េសៀមរប ្រពះរជណច្រ

ៃថ�ទី ២១-២២ ែខ មីន ឆា២០១៦

rs
ជ ទវចូែអល ែជន
- េលកំ

- េភ��វកត
�ិ សជាត-អន�រជាត
ិ យ

- អស់េលក េលក្រសជ
ទ រ
ី ាី
ៃថ�េនះ ចំេពះមុខ អស់េលក េលក្ជា្របតិដ៏ឧត�ុងឧត�មកំពុងជួបជុំគា� េនក�

ពធ
ិ ដ
ី ៏មានសរៈសំខ

ខ�ុំមានកិត�ិយសូមែថ�ងសុន�រកថ

េបីកកច
ិ �្របជុំអន�រកេលីកទី១៤

សំរប់េវទិកតំបន់អស ស�ព
ី ីករ្របយុ្របឆាំងរវកម�នង
ិ ឧ្រកិដ�កម�ឆ�ងែដេន្រក�ងេសៀមរ

ទក
ឹ ដីអច�រយៈៃន្រពះរជាណាច្
ិ
រកក

ក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំថ�ីៗេន ្រក�មឧ្រកិដ�ជនឆ�ងែដនបាេបី
កករវយ្រប
ន
ហ រ

បាត់បងអយុជីវិត និងរំេលភបំពនេលីសរបស់្របជាពលរពសេពញតំបន េហយ
ី សកម�ភា

េនះកំពុងមានករេកីនេឡីងគួរឲ្យកត់សមា

្រសបជាមួយគា�េនះែ គំនិតផ�ួចេផ�ីមថ�ីៗរបស់កងកមា�ំអនុវត�ន៍ច្បោប់មានសរៈស

េហយ
ី យន�ករ្របកបេដយ្របសិ សំរប់ែ្របយុទ្របឆាកររត់ពន�និងជួញដូមនុស្សែមួយ

មុខេនាះពិតជពុំ្រគប់្រគាន។ ដូេច�ះ ករផ�ួចេផ�ីមគំនិតរបស់្របេទសទំងអក�ុងកេដះ្រ

ប��ករពរអយុជីវិត និង្រទព្យស គឺជាេរឿងសំខន់្រត�វអនុវត�ឲ្យបានយា៉ងឆាប

ឧ្រកដ�កម�ឆ�ងែដនមានករចត់ត ឆ�ងកត់្រពំែរបស់្របេទសនីមួយ ។ កពន្យឺត

ឬកប�្ឈប់ករចល័តខុសច្បោប់របស់មនុស្សនិងទំនិញ េគាលករអទិភាពកំព
របស់ភា�ក់ងអនុវត�ន៍ច្បោ ។ ករបេង�ីននវករ្រត�តពិនិត្យឆ�ងកត់្រព តមរយៈកគាំ្ពី
សំ ណាក ម�ន�ីអនុវត� ច្បោប់ទំងអ គឺជ ាឧបករណ គន�ឹះមួ យក�ុងកប�ង�បរករគំរមកំែ

ទូទំសកលេលក

1

កព្រងឹភាពជាៃដគូឆ�ងកត់្រពៃន្របេទសជាសមាអស៊ន សហភាពអុឺរ៉
អសុីបា៉សុីហ�ិក អេមរិក និងអ�ហ�ិក តមរយៈេវទិកតំបេនះ គម
ឺ ានសរៈសំខន់បំផ

សំរប់ករវយតៃម�្របច ឬករពិនិត្យេឡីងវិញនូវសនសុខនង
ិ ករអភិវឌ្ឍរបស់ពភ
ិ ពេលក

ថា�ក់ដឹកនាំៃន្របេទសជាសមាជិកអស៊នបានគូសប��ក់ថា ឧ្រកិដគគ
ឺ ា�

ែដនកំណត់ េហយ
ី វកំពុងែតបេង�ីននូវករគំរមកំែហងដ៏ខ�ំងក�មួយមកេលីតំបន់ ដូេច�ះ

េដីម្បផ�លនូវក
់
ករព្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ជូ្របជាេនក�ុងតំបន់អស៊ ពួកេគ
្រត�វជ្រម�ញឲ្យមានករអនុម័តេលីលិខិតុប្បករណ៍ែផ

េដីម្បី្រគប់្រគងឧ្រកិដ�កម�ឆ�ងែដ

៨្របេភេនះ។
េ្រកពីបទប��ត�ិៃនច្បោប់ កងកមា�ំងអនុវត�ច្បោប់ចំបាច់្រត�វព្រងឹងកិច�ស

និងករស្រមបស្រម�លឆ�ងកតែដន  េដីម្បីេធ�ីករផាប�ូរពត៌មានពក់ព័នឹងប��េទសន�រ្របេ-

សន៍ ករផា�ស់ប�ូរទីលំេនមិន្របរបស់្របជាពលរដ� កររត់ពន�អវុធនិងទំនិញ និងករជ

មនុស្សនិងេ្រគឿងេញ�

ចំេពះលទ�ផលជាក់ែស�ងៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករនិងករស្រមបស្រម�លរបស់ម �ន�
ច្បោប់ េគាលករណ៍ែណនាំែផ�កេទស្របតិបត�ិករនិងករសិក្សោ្រសវ្រជាវ គួរ្រ
បង�ញពីសំណាក់អ�កជំនាញេនអង�សិក�សល

ក�ុងន័យេនះ ខ�ុំសូមសំែដងនូវករករវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះេវទិកតំបន់អស៊១៤

ែដលបានេ្រជីសេរីស្របធានបទនិងសកម�ភាពនានា េឆ�ីយប��សន�ិសុខជាក់ែស�ក�ុង

ពភ
ិ ពេលកនាេពលបច�ុប្ប

េ្រកពីករែណនាកបេង�ីននូវចំេណះដឹងេលីវ ិសយ
័ ជាអទិភាពក�ុងកម�វិ

រួមទំ

ផល្របេយាជន៍របស់្របេទសជាស តមរយៈ្របធានបទខងេលី កិច�្របជុំអន�រក ល
មានេគាលបំណងេធ�ីករេផ�រនូវចំេណះ

នង
ិ ធានាឲ្យបាននូវករយល់ដឹងេទកណាមួ

របស់្របេទជាសមាជិក េដីមេ្រតៀមេរៀបចេធ�ីកអនុវត�ន៍ នង
ិ វយតៃមេទេល្របតិបត�ិកនា

េនតម្រពំែដ

ជាពិេសស កងកមា�ំងអនុវត�ច្បោប់ ្រត�វែតសកម�ករងរជាមួយនឹងតួមួយក�ុង
ក្រគប់្រគងេទសន�រ្របេវស

េដយេផា�តជាចម្បងេទេលីករព្រងឹប៉ុស៍្
�ិ រត�តពនិ
ិ

ជួរមុខែផ�កអេនា�្របេវសន នង
ិ ម�ន�េី នតម្រពំអនុវត�ឲ្្រសបតអនុស��អង�ករស្រប-

ជាត ពក់ព័ន�នឹងករជួញដូរនិងរត់ពន�ម នុ

រេបៀបេសុីបអេង�ត ករវិភាគេទេលីករបន�ំ

ឯកសេធ�ីដំេណី រ រួមទំងករហ�ឹកហ�ឺន្របយុទ�្របឆាំងអំេពីពុក

2

ចំេពះប��ករជួញដូរមនុស្ស បណា�ញករងររបស់កងកមា�ំងអនុវត�ច្បោប់ ្រត
េឡីងេដីម្បីេដះ្រសយប��េពស្យោកម� និងករេរៀបអពហ៍ពិពហ៍ែក�ងបន�ំគេ្រម
របស់ពួកឧ្រកិដ�ជេ្របី្របាស់េដីអូសទ�ស�ី  ឲ្ក�យេទជាជនរងេេដយអំេពីេពស្យោ

េដយមិនដឹងខ�ួន កម�វ ិធីបណុ � ះបណា�លម�ន�ីនគរបាល ្រត�វែតបេង�ីននូវភាពៃច�្របឌិត េដីម្បី

េធ�ីកែស�ងរកឲ្យទន់េពលល និងទប់ស�ត់ករជួញដូរមននង
ិ ករពរជនរងេ្រ

អស់េលក េលក្រ ជាទីរប់អ
េវទកជា
-អន�រជាតិមួយចំនួន ជានិច� បានបង�ញនូវផលប៉ះពល់បណា
ិ

ពីឧ្រកិដ�កម�ឆ�ងែដមានករចត់តំងមានដូចជា ជនចំណាក្រស�ក កររ

និងេ្រគឿ

េញ�ន។ ជាលទ�ផល យុទ�ស�ស�្របចំតំបន់ ែផនករសកម�ភាព ករបណ�ុះបណាសមត�
ភាព

និងយន�ករេទ�ភាគីនិងអន�រជាតិដ៏ៃទេ

សំរប់កងកមា�ំងអនុវត�ច្ៃន្របេទស

សមាជិអស៊ន ្រត�វបានបេង�ីតេឡីងេដយមានករគិតគូរយា៉ង
េទជយា៉ងណា យន�ករយុទ�ស ្រពមទអនុសសនទំងេន ទមទឲ្មា
ជំនាញបេច�កេទសក�ុងកំរិតខ�ស់ និង្របភពធន េដីម្បឲ្្របេទសនីមួយមានលទ�ភអនុវត�

េហយ
ី េនះ គឺជាករពិតសំរប់្របេទសជាសមាជិ
ទំនាក់ទំនងក�ុងតំបន់អស

៊ន ពិតជាផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ដល់្របេទស

តមរយៈករព្រងឹងែផ�កពណិជ�កម� វិនិ េយាគ េទសចរណ៍ ្របជាពលរដ�េធ�ឆ�ងកត់្របេ
េទវិញេទមក និរអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយគ េនះ ក�ុងេគាលបំណងែថរក្សោសន�ិភាព និងព

សរ�ិ ភាេនក�ុងតំបន់

អស៊ន្រត�វែស�ងរកនូវករេលីកកម�ស់ទំនាក់ទំនងែដលផ�ល់អត�្រ

ឲ្គាេទវិេទមក ជាមួយៃដគូពិភាក្សោ និងបណា�្របេទ
ជាភ័ព�សំណាងនាេពលបច�ុប្បន� េយីងជាេទសអស៊ មានេសចក�រ ីករ

ចំេពភាពជាៃដគូជាមួយសហភាពអុឺរ៉ុប និងបណា�្របេទសជាមិត�មកពីតំបន់អសុីបា៉សុីហ
ជាបណា�្របេទសដ៏ៃទេទៀតមកពីទ�ីបេផ្សងៗផង
ជាទីប� �ប់ ខ�ុំសូសំែដងនូវអំណរគុណយា៉ង្រជាលចំេពះភាពជាៃ នង
ិ មត
ិ �ភា

ក�ុងករេលីកកម�ស់អង�ភាពអនុវត�ច្បោប់្រគប់្របេភទក�ុងេវទិកស នេនះ នង
ិ សូមែថ�ងអំណរ

គុណជាអេនក ជូនចំេពបណា ្របតិភូ អ�កតំណាងមកពីេលខធិករដ�នអស៊ន នសមាជិៃនគណៈកមា�ធិករេរៀបពធ
ិ ី

ែដលបានផ�លកច
ិ �សហ្របតិបត�ិក

ករេយាគយល់

េទវិេទមក្រពមទកេរៀបចំកិច�្របជុេនះ បានល�្របេសឥតេខ� ។ ខ�ុំសូមជូនពរ អស់េលក
េលក្រសជួបែតសុភមង�ល និងទទួលបានេជាគជ្រគបភារកិច�
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សូមអរគុណ!

