
សនុ្ទរកថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងកនងុរត្តីសលោសរ 
នន្សភាពាណិជ្ជកម្ម ន្ិងឧសាហកម្មបារាំង-កម្ពុជា  
សណ្ឋឋ គារសហូវតីតល នងៃអង្គគ រ ទី១១ តុោ ២០១៦  

 
ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីប្រកសួងការបរទេស និងសហប្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្  
ឯកឧត្តម ទោកជំទាវ សមាជិក សមាជិការរាជរដ្ឋឋ ភិាល សមាជិក សមាជិការសភា  
ទោក ធ្យែរ ីមា៉ា រយី៉ា នី តំ្ណាងរាស្រសតរបស់ពលរដ្ឋារាងំទៅបរទេស  
ទោក ហាក់ ហកូដ្ន្ត រ្ ំង ប្របធានមូលនិយិហាលដឺ្ទ ោ្ ល  
ទោក ហោីយ៉ូ៉ាូម មា៉ាំំង ប្របធានសភាណិជិជ កមម និងឧសាហកមមារាងំ-កមពុជា  
ទោក ទោកស្សី  
 
ជាបឋម ខ្ុំសូមធ្លែងអំជរគុជសភាណិជិជ កមម និងឧសាហកមមារាងំ-កមពុជា ធ្ដ្លទរៀបចំរាប្រតី្សទមាសរ 
កនុងឱកាសខួបទលើកេី៥០ននដំ្ទជើ រេសសនកិចចរបស់ទោកឧត្តមទសនីយ៍៉ូដឺ្ទ ោ្ លទៅកមពុជា។  
 
ខ្ុំមានទសចកតីរទំភើបចំទណិោះវត្តមានឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីប្រកសួងការបរទេស  និងសហ
ប្របតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្  ធ្ដ្លទយ៉ូើងានបំទពញការងារជាមួយ៉ូគ្នាយ៉ាងទប្រចើនទដ្ើមបីប្រារពធខួបទលើកេី៥០ទនោះប្របកប
ទដ្ឋយ៉ូភាពអយិកអយម។ ខ្ុំសូមធ្លែងអំជរគុជឥសសរជនកមពុជាជាទប្រចើនរបូទ ៀត ធ្ដ្លមានវត្តមានទៅេីទនោះ
តាមការអទ  ្ ើញរបស់ខ្ុំ។ ខ្ុំក៏សូមធ្លែងអំជរគុជដ្ល់ទោក ហាក់ ហកូដ្ន្ត រ្ ំង ប្របធានមូលនិយិហាលដឺ្
ទ ោ្ លផងធ្ដ្រ ធ្ដ្លានអទ  ្ ើញមកភនំទពញទដ្ើមបីចូលរមួពិយីទនោះ។ ម៉្យាងទេៀត្ ខ្ុំសូម រំ គមន៍វត្តមានទោក 
ធ្យែរ ីមា៉ា រយី៉ា នី តំ្ណាងរាស្រសតរបស់ពលរដ្ឋារាងំទៅបរទេស ទៅកនុងមជឌ លដ៏្បំផុត្កនុងពិភពទោក។  
 
កនុងអំឡុងពីរនលៃទនោះ ទយ៉ូើងានទលើកពីបញ្ហា ប្របវត្តិំស្រសត ទហើយ៉ូទយ៉ូើងមានឱកាសពិភាកាជាលមីមតងទេៀត្អំពី
អត្ថន័យ៉ូជាប្របវត្តិំស្រសតននដំ្ទជើ រេសសនកិចច ធ្ដ្លទៅដ្ក់ជាប់កនុង មំ រតី្មនុសសភាគទប្រចើន ទដ្ឋយ៉ូផារភា ប់
ជាមួយ៉ូសុនទរកថាប្រកុងភនំទពញ ធ្លែងទដ្ឋយ៉ូទោកឧត្តមទសនីយ៍៉ូទៅពហុកីឡដ្ឋឋ នអូឡំពិកទៅចំទណិោះមុខមនុសស
ជាង១ធ្សននាក់។ ដូ្ចទយ៉ូើងដឹ្ងស្ំប់ទហើយ៉ូ សុនទរកថាទនោះ ធ្ដ្លជាសុនទរកថាដ៏្គួរទោយ៉ូចងចំមួយ៉ូរបស់

ថំ បនិកំធារជរដ្ឋារាងំេី៥ ានចរកិកនុងបរបិេតំ្បន់ និងអនតរជាតិ្កនុងសម័យ៉ូទនាោះ ធ្ដ្លដិ្ត្ដ្ឋមទដ្ឋយ៉ូ
សន្តងាោ មទវៀត្ណាម។ ប៉ាុធ្នតដំ្ទជើ រេសសនកិចចមកកមពុជា       ធ្ដ្លជាដំ្ទជើ រេសសនកិចចធ្ត្មួយ៉ូគត់្របស់ទោក
ឧត្តមទសនីយ៍៉ូទៅោសីុកនុងអំឡុងអជត្តិប្របធានាយិបតី្របស់ទោក ានបងកប់នូវេិដ្ឋភាពទេរភាគីសំខាន់ និងជា
ចំជុចខពស់បំផុត្មួយ៉ូននេំនាក់េំនងរវាងកមពុជា និងារាងំ។  
 
ជាការពិត្ណាស់ េសសនកិចចរបស់ទោកឧត្តមទសនីយ៍៉ូដឺ្ទ ោ្ លគឺជាេសសនកិចចមានលកខជៈនទយាយ៉ូ ជា
ជាងលកខជៈទសដ្ឋកិចច ធ្ដ្ល្ក់ដូ្ចជាមិនសូវសំខាន់ទនាោះទេ។ ក៏ប៉ាុធ្នតទសចកតីប្របកាសរមួធ្ដ្លប្រត្ូវានចុោះ
ផាយ៉ូកាលពីនលៃេី២ កញ្ហា  ១៩៦៦ ទៅទពលប ច្ ប់េសសនកិចច ានគូសបញ្ហ ក់ថា: «កនុងវស័ិយ៉ូទសដ្ឋកិចច និង
ណិជិជ កមម បមាែ ស់បតូររវាងប្របទេសទំាងពីរមានការវវិឌ្ឍជាវជិ មាន។ ការវវិឌ្ឍទនោះទកើត្ទចញជាពិទសសពីកិចច
ប្រពមទប្រពៀងសហប្របតិ្បតិ្តការទសដ្ឋកិចច និងហិរ ា្វត្ថុ ចុោះនលៃេី៤ កកកដ្ឋ ១៩៦៤ កនុងឱកាសននប្រពោះរាជដំ្ទជើ រ

បកធ្ប្របទប្រៅផែូ វការ 



េសសនកិចចទៅប្របទេសារាងំរបស់ប្រពោះប្របមុខរដ្ឋកមពុជា ធ្ដ្លទប្រោងទប្របើប្រាស់ជំនួយ៉ូរបស់ារាងំកនុងការពប្រងីក
កំពង់ធ្ផប្រកុងប្រពោះសីហនុ ការប ច្ ប់ការំងសង់ផែូវធ្ដ្កពីកំពង់ធ្ផទៅរាជធានី និងការំងសង់ទរាងចប្រក
ចប្រមាញ់ទប្របងកាត្ទៅប្រកុងប្រពោះសីហនុ»។  
 
បណាា ំររបស់ទយ៉ូើងកនុងសម័យ៉ូទនាោះ និងជាពិទសស លិខិត្នានាតាក់ធ្ត្ងទឡើងទដ្ឋយ៉ូ ថំ នេូត្ និងប្រកសួង
ការបរទេសារាងំ ទណិរទពញទដ្ឋយ៉ូព័ត៌្មានដ៏្គួរឱែចប់ោរមមជ៍សតីពីេំនាក់េំនងទសដ្ឋកិចចរវាងប្របទេសទយ៉ូើង
ទំាងពីរ។ ការនំាទចញផលិត្ផលកមពុជាទៅារាងំសម័យ៉ូទនាោះមានផលិត្ផលបីសំខាន់គឺ ទៅស ូ អងករ និង
ទប្រមច រឯីការនំាទចញរបស់ារាងំមកកមពុជាមានទប្រចើនរមួមាន ឱសល ចំជីអា្រ និងសមាា រៈការយិល័យ៉ូ 
ធ្ដ្លជាផលិត្ផលមានតំាងពីយូ៉ូរមកទហើយ៉ូ។ ទគសទងកត្ទ ើញផងធ្ដ្រនូវកំទជើ នននការនំាទចញធ្ដ្ក និងធ្ដ្ក
ធ្លប ឧបករជ៍អគោិសនី និងទមកានិច រលយ៉ូនត និងកង់ របស់ារាងំមកកមពុជា។  
 
ឯកឧត្តម ទោកជំទាវ ទោក ទោកស្សី  
 
ជាយមមតា ប្របវត្តិំស្រសតមានំរប្របទយជន៍ធ្ត្កនុងទពលណាធ្ដ្លវាោចជាប្របេីបបំភែឺបចចុបបនន និងអនាគត្ 
ធ្ដ្លខ្ុំនឹងទលើកយ៉ូកមកនិយយ៉ូនាទពលទនោះ។  
 
ជាបឋម ខ្ុំមានទំមនសសរកីរាយ៉ូទដ្ឋយ៉ូំរដូ្ចឆ្ន ំ១៩៦៦ធ្ដ្រ េំនាក់េំនងទសដ្ឋកិចចប្របទេសទយ៉ូើងទំាងពីរ
កំពុង «វវិឌ្ឍជាវជិ មាន» មិនថាបមាែ ស់បតូរណិជិជ កមម ឬការវនិិទយគារាងំទ ោះទ ើយ។  
 
កនុងរយ៉ូៈទពល១២ធ្ខចុងទប្រកាយ៉ូទនោះ ទយងតាមតួ្រទលខ ថំ ប័នគយ៉ូារាងំ ទដ្ឋយ៉ូមិនគិត្អំពីលំហូរឆ្ែងកាត់្
តាមប្របទេសេីបីដូ្ចជាសិងាបុរ ី ឬហុងកុង បមាែ ស់បតូរណិជិជ កមមរវាងប្របទេសទយ៉ូើងទំាងពីរានទកើនទឡើងដ្ល់
៨៧៤ោនដុ្ោែ រ ទណិលគឺទកើនទឡើង៦៦%ទយៀបនឹងឆ្ន ំ២០១៤។ ការនំាទចញផលិត្ផលកមពុជាទៅកាន់ារាងំ
ជាពិទសសផលិត្ផលវាយ៉ូនភជឌ  ានបនតទកើនទឡើងទសទើរទេរដ្ងកនុងរយ៉ូៈទពល២ឆ្ន ំ។ េនទឹមនឹងទនាោះធ្ដ្រ ការ
នំាទចញរបស់ារាងំមកកាន់កមពុជាកាលពីឆ្ន ំ២០១៥ សទប្រមចាននូវលេធផលលអជាងទពលណាណាទំាងអស់
កនុងរយ៉ូៈទពល១០ឆ្ន ំ ទដ្ឋយ៉ូមានការទកើនទឡើងប្របមាជ៣០% ប្រត្ូវជា៨៨,៤ោនអឺរ ៉ាូ បូករមួនឹងការនំាទចញ
ផលិត្ផលទផសងៗទេៀត្ទប្រៅពីផលិត្ផលពីមុនៗដូ្ចជាឱសល និងកសិោ្រ។ េំទនារទនោះបនតទកើត្មានទៅ
ឆ្ន ំ២០១៦  ដែលនឹងពប្រងឹងតួ្នាេីារាងំកនុងចំទណាមនដ្គូណិជិជ កមមអឺរ ៉ាបុសំខាន់ៗទៅកមពុជា។  
 
ស្សបទពលជាមួយ៉ូោន ទនោះធ្ដ្រ ការវនិិទយគរបស់ប្រកុមហ ុនារាងំទកើនទឡើងជាប្របចំ។ ជាក់ធ្សតងប្រកុមហ ុនយំៗ
មានវុាងំសីុធ្ដ្លានពប្រងឹងវត្តមានរបស់ខែួនទដ្ឋយ៉ូការពប្រងីក និងជួសជុលប្រពោនយ៉ូនតទ្ោះភនំទពញ និង
ទសៀមរាប ប្រកុមហ ុនតូ្តាល់ធ្ដ្លបនតពប្រងីកបណាត ញធ្ចកចយ៉ូទប្របងឥនធនៈប្របកបទដ្ឋយ៉ូគុជភាពខពស់ និង
ប្រកុមហ ុន LVMH ធ្ដ្លានទបើកមជឈមជឌ លណិជិជ កមមដ៏្ប្របជិត្ទៅទខត្តទសៀមរាប។ ដូ្ចទោកអនកប្រជាប
ស្ំប់ទហើយ៉ូ មានប្រកុមហ ុនកនុងស្សុកជាទប្រចើនទ ៀតប្រត្ូវានបទងកើត្ទដ្ឋយ៉ូវនិិទយគិនារាងំ ពិទសសកនុងវស័ិយ៉ូ
ទសវា។ ដូ្ចតួ្ទលខយនាោរារាងំានបងាា ញកាលពីឆ្ន ំ២០១៥ ប្របទេសារាងំគឺជាវនិិទយគិនអឺរ ៉ាបុយំជាងទគ
ទៅកមពុជា។ ទប្រៅពីតួ្ទលខខាងទលើ ខ្ុំរកីរាយ៉ូទដ្ឋយ៉ូសទងកត្ទ ើញដំ្ទជើ រការោជីវកមមប្របកបទដ្ឋយ៉ូការេេួល



ខុសប្រត្ូវរបស់ប្រកុមហ ុនារាងំ ដូ្ចធ្ដ្លទយ៉ូើងានទ ើញឧទាហរជ៍មួយ៉ូចំនួនតាមរយ៉ូ:ប្រកុមហ ុនធ្ដ្លាន
េេួលជ័យ៉ូោភីទលខ១កនុងការប្របកួត្ណិនរងារ ន់ប្រកុមហ ុន ធ្ដ្លមានការេេួលខុសប្រត្ូវធ្ផនកសងោម ទរៀបចំទឡើង
ទដ្ឋយ៉ូសហគមន៍យុរកិចចារាងំ ជាមួយ៉ូការោំប្រេពីឯកឧត្តម សុខ ចិនាត ទំភា និង ថំ នេូត្ារាងំ។  
 
និយយ៉ូជារមួ ខ្ុំសទងកត្ទ ើញប្រកុមហ ុនារាងំកាន់ធ្ត្មានចំណាប់ោរមមជ៍ខ្ល ាំងទឡើងចំទណិោះកមពុជា ពិទសស
ទដ្ឋយ៉ូំរកំទជើ នទសដ្ឋកិចចខពស់របស់ប្របទេសទនោះអស់រយ៉ូៈទពល២០ឆ្ន ំមកទហើយ៉ូ និងសមាហរជកមមទសដ្ឋ
កិចចោ  ំ ន  ធ្ដ្លមានអនកទប្របើប្រាស់ជាង៦០០ោននាក់។ ជាក់ធ្សតងមានតំ្ណាងប្រកុមហ ុនយំៗជាទប្រចើនាន
មកចូលរមួកនុងកិចចប្របជំុទរៀបចំទឡើងទដ្ឋយ៉ូ MEDEF អនតរជាតិ្ កនុងឱកាសដំ្ទជើ រេសសនិចចផែូវការរបស់សទមតច
អគោម្ទសនាបតី្ទត្ទជាហ ុន ធ្សន ទៅេីប្រកុងា៉ា រស៍ី ទហើយ៉ូទប្រៅពីទនោះ មានប្រកុមហ ុនារាងំកាន់ធ្ត្ទប្រចើន
ទឡើងានមកទាក់េង ថំ នេូត្ទដ្ើមបីពប្រងីកោជីវកមមពួកទគទៅកមពុជា កនុងទនាោះមានទំាងប្រកុមហ ុនធ្ដ្លកំពុង
វនិិទយគទៅប្របទេសារាងំ និងប្រកុមហ ុនធ្ដ្លានទាោះេីតំាងរចួទហើយ៉ូទៅោ  ំ ន ដូ្ចជាសិងាបុរ ីាងកក ឬ
ហូជីមិញ។ 
  
ខ្ុំសូមទឆ្ែៀត្ឱកាសទនោះវាយ៉ូត្នមែខពស់ចំទណិោះកំទជើ នននជំនួយ៉ូរបស់េីភាន ក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ារាងំទៅកមពុជា ធ្ដ្ល
ទប្រៅពីវស័ិយ៉ូធ្ដ្លខែួនធាែ ប់ទយរើអនតរាគមន៍កនែងមកដូ្ចជាកសិកមម មីប្រកូហិរ ា្វត្ថុ ឬចទប្រមាោះេឹក អំ ត្ បចចុបបននេី
ភាន ក់ងារារាងំានពប្រងីកោេិភាពរបស់ខែួនបនតិចមតងៗទៅដ្ល់វស័ិយ៉ូទផសងៗទេៀត្ ដូ្ចជាទហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ 
ការបជតុ ោះបណាត លវជិា ជីវៈ និងរបបសនិតសុខសងោម ធ្ដ្លជាការរមួចំធ្ជកទយរើេំទនើបកមមទសដ្ឋកិចច និងសងោម
កមពុជា។  
 
ឯកឧត្តម ទោកជំទាវ ទោក ទោកស្សី  
 
ទទាោះបីជាបមាែ ស់បតូររវាងប្របទេសទយ៉ូើងទំាងពីរវវិឌ្ឍទដ្ឋយ៉ូវជិ មានក៏ធ្មនពិត្ ធ្ត្បមាែ ស់បតូរទំាងទនាោះទៅឆ្ៃ យ៉ូពី
សកាត នុពលធ្ដ្លទយ៉ូើងមាន ទហើយ៉ូមិនទាន់ទឆ្ែើយ៉ូត្បទៅនឹងកប្រមិត្ននភាពជានដ្គូប្របវត្តិំស្រសតរវាងប្របទេស
ទយ៉ូើងទំាងពីរទៅទឡើយ៉ូទេ។ ខ្ុំចង់ទោយ៉ូប្របទេសទយ៉ូើងទំាងពីរទយរើការរមួោន  ទដ្ើមបីទលើកសទួយ៉ូការផ្លែ ស់បតូរទនោះ
តាមប្រេឹសតី «ឈ្នោះៗ» ដ៏្ទពញនិយ៉ូមទៅកមពុជា! ខ្ុំចង់និយយ៉ូសំទៅជាពិទសសដ្ល់កិចចសហការណិក់ព័នធនឹង
កិចចអភិវឌ្ឍប្រកុងប្របកបទដ្ឋយ៉ូចីរភាព ការបតូរទៅទប្របើប្រាស់ថាមពលកទកើត្ទឡើងវញិ សុខាភិាល ឬឌី្ជីលល 
ធ្ដ្លជាវស័ិយ៉ូធ្ដ្លារាងំមានសកាត នុពល ទហើយ៉ូទឆ្ែើយ៉ូត្បទៅនឹងត្ប្រមូវការទសដ្ឋកិចចកមពុជា។ ខ្ុំទជឿជាក់ទលើ
ការប្រឹងដប្រងរបស់អនកទំាងអស់ោន  ។  
 
ខ្ុំសូមអរគុជ និងសូមជូនពរទោកអនកេេួលានភាពរកីរាយ៉ូកនុងរាប្រតី្កាលដ៏្មទនារមែទនោះ កនុងបរយិកាស
មិត្តភាពរវាងកមពុជា និងារាងំ។     

 


