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ឯរឧតតម្ ឧបនាយររដ្ឋម្ន្តនតី ព្ារ់ សខុុន  
អទ ជ្ ើញផ្តលរ់័ត៌មានជូនព្រុម្ព្បរឹាសនតសិខុអងគការសហព្បជាជាតិ 

អំរីសាា នភារននព្បទេសម្ីយ៉ា ន់មា៉ា  
 

នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ នេលាន ៉ោ ង ១០:០០ នាទីយប់ (ន ៉ោ ងនៅកមពុជា) តបតាមការ
អន ជ្ ីញរបស់ នលាកជាំទាេ Mona Juul ប្បធានប្កុមប្បឹកាសនតិសុែអងគការសហប្បជាជាតិ 
(UNSC) សប្ ប់ខែមករាននេះ ឯកឧតតម ប្ាក់ សុែុន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីការបរនទស និង
សហប្បតិបតតិការអនតរជាតិ កនុងឋានៈជានប្បសិតពិនសសរបស់ប្បធានអាស៊ា ន ានអន ជ្ ីញផ្តល់
ព័ត៌ នជូនស ជិកប្កុមប្បឹកាសនតិសុែនៅកនុងកិច្ចប្បជុាំច្នងអៀត (private meeting) អាំពីសា នភាព 
បច្ចុបបនននៅកនុងប្បនទសមីយ៉ោ ន់ ៉ោ  តាមប្បព័នធេនីដ្អូ ។  

បនាា ប់ពីានគូសបញ្ជជ ក់អាំពីភាពសមុគសម ញចាក់នប្សេះថ្នសា នភាពនៅកនុងប្បនទសមីយ៉ោ ន់ ៉ោ  និងការ 
េេិឌ្ឍងមីៗថ្នបញ្ជា សនតិសុែននយាយ និងមនុសសធម៌នៅកនុងប្បនទសននេះរចួ្ ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី 
ប្ាក់ សុែុន ានជប្ បជូនប្កុមប្បឹកា អាំពីកិច្ចែិតែាំប្បឹងខប្បង និងនបតជាា ចិ្តតរបស់អាស៊ា ន កនុងការ
ន េះប្សយេបិតតិមីយ៉ោ ន់ ៉ោ  ជាពិនសសអាំពីលទធផ្លថ្នដ្ាំន ីរទសសនកិច្ចនានពលងមីៗននេះរបស់     
សនមតច្នតនជា ហ៊ាុន ខសន នាយករដ្ឋមន្តនតីថ្នប្ពេះរាជាណាច្ប្កកមពុជា នៅកាន់ប្បនទសមីយ៉ោ ន់ ៉ោ  និង
ជាំហាននឆ្ព េះនៅមុែនដី្មបជីាំរុញេឌ្ឍនភាពកនុងការអនុេតតកិច្ចប្ពមនប្ពៀងជាឯកច្ឆនាប្ាាំច្ាំ ុច្ (5PC)។ 

ែ ៈនពលជប្ បជូនអាំពីដ្ាំន ីរទសសនកិច្ចរបស់ សនមតច្នតនជា ហ៊ាុន ខសន នៅកាន់ប្បនទសមីយ៉ោ ន់ ៉ោ  
នប្បសិតពិនសសរបស់ប្បធានអាស៊ា ន ានគូសបញ្ជជ ក់ពីនោលបាំ ងច្មបងថ្នដ្ាំន ីរទសសនកិច្ច 
រមួ ន៖ (១) ភាជ ប់ទាំនាក់ទាំនងជាមយួទីប្កុងថ្ ពិន ន ងីេញិ នដី្មបខីសែងរកមនធោាយនឆ្ព េះនៅ
រកការអនុេតតកិច្ចប្ពមនប្ពៀងជាឯកច្ឆនាប្ាាំច្ាំ ុច្របស់អាស៊ា ន។  ការប ច្ ប់អាំនពីហងិា និងការបនត
បទឈប់ាញ់ន យភាគីពាក់ព័នធទាាំងអស់ គឺជាការចាាំាច់្ន យខានមិនានកនុងការកសងទាំនុកចិ្តត 
និងបនងកីតបរយិកាសអាំនណាយផ្លសប្ ប់កិច្ចសនានាប្បកបន យបរយិប័នន  (២) នដី្មបធីានាថា 
ដ្ាំន ីរទសសនកិច្ចជានលីកដ្ាំបូងរបស់នប្បសិតពិនសសរបស់ប្បធានអាស៊ា ន នៅកាន់ប្បនទស មីយ៉ោ ន់ ៉ោ  
អាច្ប្បប្ពឹតតនៅាន នដី្មបជីយួសប្មួលដ្ល់ការសប្មបសប្មួលថ្នកិច្ចសនានាន យភាគីពាក់ព័នធផ្ទា ល់ 
និង (៣) នដី្មបធីានាាននូេការផ្តល់ជាំនយួមនុសសធម៌ ន យសុេតាិភាព និងឆ្ប់រហ័សនៅដ្ល់
ប្បជាជនខដ្លប្តូេការជាំនួយបាំផុ្តនៅកនុងប្បនទសមីយ៉ោ ន់ ៉ោ ។  

 

អាសយដ្ឋា នៈ លេខ ៣  ិ ថ  ី សលតេច ហ ៊ុន សសន ទូរស័ព្ទ : (855) 23 216 122សង្កា ត់ទលនេបា

សាក់ ខ័ណ្ឌ ចំការតន  ទូរសារ : (855) 23 216 141, 023 213 341

រាជធាន ភ្នំលព្ញ ព្ព្ះរាជាណាចព្កកតពុជា ១ អ៊ុ សត៉ែេ : mfaic@mfaic.gov.kh 



 

 

 

ឯកឧតដមឧបនាយករដ្ឋមន្តនត ីាននលីកន ងីថា៖ «ដ្ាំន ីរទសសនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្តនតីនយងីែាុ ាំ នៅ
កាន់ទីប្កុងថ្ ពិន  គឺជានបសកកមមនដី្មបទីមុ្េះទ ្យភាពជាប់ោាំង។ ទសសនកិច្ចននេះ  ននោល
បាំ ងនដី្មបកីសងទាំនុកចិ្តត ការនជឿជាក់ និងការនយគយល់ោន  នហយីទសសនកិច្ចននេះ ពិតជាអាច្
នដី្រតនួាទីជាការនាេះជាំហានដ៏្រងឹ ាំមយួនឆ្ព េះនៅរកេឌ្ឍនភាពបខនាមនទៀត។ សនមដច្នតនជា ាននៅ
ទីននាេះនដី្មប ីាំនដី្មនឈ ី ជានដី្មនឈសីប្ ប់សនតិភាព និងការផ្សេះផ្ាជាតិ។ វាប្តូេការនពលនេលា 
ភាពអត់ធមត់ និងការអនុេតតជាក់ខសតង មុននពលនគអាច្ប្បមូលផ្លពីនដី្មនឈនីនាេះាន»។ 

ឯកឧតដមនប្បសិតពិនសស ប្ាក់ សុែុន ក៏ានជប្ បជូនប្កុមប្បឹកាសនតិសុែផ្ងខដ្រអាំពីជាំហាន
បនាា ប់ ន យខង្ងថា ឥ ូេននេះ ឯកឧតដម កាំពុងនធែីការនលីការនរៀបច្ាំកមមេធីិសប្ ប់ដ្ាំន ីរទសសនកិច្ច
នលីកដ្ាំបូងរបស់ឯកឧតដម កនុងនាមជានប្បសិតពិនសសសដីពីមីយ៉ោ ន់ ៉ោ  និងអាទិភាពរបស់ឯកឧតដម 
កនុងការអនុេតតកិច្ចប្ពមនប្ពៀងជាឯកច្ឆនាប្ាាំច្ាំ ុច្ ខដ្លនឹងប្តូេនលីកយកនៅពិភាកាកនុងអាំ ុង
នពលកិច្ចប្បជុាំច្នងអៀតរដ្ឋមន្តនតីការបរនទសអាស៊ា ននានពលខាងមុែននេះ ខដ្លនប្ោងនរៀបច្ាំពីថ្ងៃទី ១៦-

ខែកុមភៈ ជាការនប្តៀមសប្ ប់ការនរៀ ១៧ បច្ាំកិច្ចប្បជុាំពិនប្ោេះនយបល់ពហុភាគីពាក់ព័នធ អាំពីជាំនួយ
មនុសសធម៌ ខដ្លនឹង នការោាំប្ទ និងកិច្ចសហប្បតិបតតិការពីនលខាធិការ ឋ នអាស៊ា ន (ASEC) 
និងនប្បសិតពិនសសរបស់អគគនលខាធិការអងគការសហប្បជាជាតិ (UNSG) នហយីនឹងប្បមូលនូេេធីិសន្តសត 
មនុសសធម៌ជាក់ខសតងទាាំងអស់ពីអនកជាំនាញ និងទីភាន ក់ងារមនុសសធម៌កនុងប្សុក តាំបន់ និងអនតរជាតិ 
នដី្មបជីយួសប្មួលដ្ល់ការផ្តល់ជាំនយួមនុសសធម៌ឱ្យានឆ្ប់រហ័ស។ 

ឯកឧតតមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ប្ាក់ សុែុន ានប ច្ ប់ការផ្តល់ព័ត៌ នរបស់ឯកឧតតម ន យសងកត់
ធៃន់ថា ប្គប់សកមមភាពរបស់នយងី គឺខផ្អកនលីសម រតីថ្នកិច្ចប្ពមនប្ពៀងជាឯកច្ឆនាប្ាាំច្ាំ ុច្ និងធមមនុ ញ្ 
អាស៊ា ន។ នៅ នបញ្ជា  និងការប្បឈមជានប្ចី្ននផ្សងនទៀតនប្ៅពីេបិតតិនៅមីយ៉ោ ន ៉ោ ខដ្ល អាស៊ា ន
ប្តូេការន េះប្សយ និងានបខនាមថា នលីសពីននេះ នយងីប្តូេខរកពន់សុែុ លភាពតាំបន់ទាាំងមូល 
នយងីមិនអាច្ឱ្យេបិតតិនៅមីយ៉ោ ន់ ៉ោ ទាញនយងីឱ្យនដី្រងយនប្កាយននាេះនទ នហយីនយងីប្តូេខតរមួថ្ដ្ោន  
នដី្មបនី េះប្សយបញ្ជា ប្បឈមទាាំងអស់ននេះរមួោន ៕ 

ថ្ងៃនៅរ ៍១២នរាច្ ខែបុសស ឆ្ន ាំឆូ្្េ ប្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
                                                   រាជធានីភ្នាំនពញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

 

 

 


