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ឯរឧតតម្ ព្ារ់ សុខុន ទេសរដ្ឋម្ន្តនត ី
 រដ្ឋម្ន្តនតីការបរទេស និងសហព្បតិបតតកិារអនតរជាតិ 

 េេលួជបួឯរឧតតម្ George Edgar ឯរអគ្គរដ្ឋេូតននសហភារអឺរ  បុ  
ព្បចាំទៅព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា  

****** 
 
កាលរីនងៃេី ២៧ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ទេលាទ  ង ០៩:៣០ នាេីព្រឹរ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនត ី

ព្ារ់ សុខុន រដ្ឋម្ន្តនតីព្រសួងការបរទេស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ ានអនុញ្ញា តឱ្យឯរឧតតម្   
George Edgar ឯរអគ្គរដ្ឋេូតននសហភារអឺរ  ុប ព្បចាំព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា ចូលជបួសខម្តងការគ្រួ
សម្ និងរិភារាការងារ ទៅេីសដីការព្រសួងការបរទេស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ។ 

ទៅរនុងជាំនួបទនះ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ព្ារ់ សុខុន ានជព្ បជូនឯរអគ្គរដ្ឋេូតរបស់សហ
ភារអឺរ  ុប ទតត តទៅទលីចាំណុច៣សាំខាន់ គឺ្ ៖ 

១- អាំរីការររីចាំទរនីខននរទសដ្ឋរិចចទៅរម្ពុជា ទហយីនិងការព្បព្រឹតតិទៅជាព្បព្រតីធ្ម្មតានន
ជីេភាររស់ទៅរបស់ព្បជាជន ទោយឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនត ី ានគូ្សបញ្ញា រ់រីការររីចាំទរនីទលីខននរ
ទសដ្ឋរិចច ខដ្លរម្ពុជាសទព្ម្ចានព្ប ណ ៧,៧% រនុងម្យួឆ្ន ាំ រនុងរយៈទរលរីរេសសេតសរចុ៍ង
ទព្កាយទនះ ខដ្លបងាា ញឱ្យទ ញីចាស់ រីការខិតខាំយរចិតតេុរោរ់របស់រាជរោឋ ភិាលរម្ពុជា រនុង
ការអភិេឌ្ឍព្បទេសជាតិ។ រនុងចាំណុចទនះ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី រ៏ានគូ្សបញ្ញា រ់ រីការព្បព្រឹតតទៅ
ជាធ្ម្មតាននជីេភាររស់ទៅរបស់ព្បជាជនរម្ពុជា ដូ្ចជា ការព្បរបរបរររសុី សាលាទរៀន ការរាំសានត
សបាយទនសងៗ ។ល។ ខដ្លរុាំ នសញ្ញា ណណាម្ួយបងាា ញឱ្យទ ញីថា សភារការណ៍ទៅរម្ពុជា
 នភារតានតឹង គ្រួឱ្យព្រួយារម្ភទនាះទេ។ 

២- អាំរីការខិតខាំរបស់រាជរោឋ ភិាលរម្ពុជា រនុងការទរៀបចាំសព្ ប់ការទាះទឆ្ន ត ុាំ-សងាា ត់ 
ទៅឆ្ន ាំ ២០១៧ រ៏ដូ្ចជាការទាះទឆ្ន តជាតិទៅឆ្ន ាំ ២០១៨ ខដ្លទៅរនុងទនាះ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី
ានសងាត់ធ្ៃន់ទៅទលីការទធ្វីេទិសាធ្នរម្មននចាប់ទាះទឆ្ន ត ការទរៀបចាំទ ងីេញិនូេគ្ណៈរ ម ធិ្ការ
ជាតិទរៀបចាំការទាះទឆ្ន ត រិទសសការចុះទ ម្ ះទាះទឆ្ន ត ខដ្លទេីបនឹងានបញ្ច ប់ងមីៗទនះ  ទដី្ម្បី
ទរៀបចាំទ ងីេញិនូេបញ្ា ីទាះទឆ្ន តងមីឆ្ន ាំ ២០១៦ សព្ ប់ការទាះទឆ្ន តនាទរលខាងមុ្ខទនះ ទហយី
ខដ្លការចុះទ ម្ ះទាះទឆ្ន តទនះ សទព្ម្ចានលេធនលម្យួគ្រួឱ្យ នការចប់អារម្មណ៍ខាល ាំង គឺ្ព្បជា
ជនចាំនួនព្ប ណ៨១% ននចាំននួព្បជាជនខដ្ល នអាយុព្គ្ប់ទាះទឆ្ន ត ានទៅចុះទ ម្ ះទាះទឆ្ន ត។ 



រនុងសាម រតីទនះ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី រ៏ានខងលងអាំណរគុ្ណដ្ល់សហភារអឺរ  ុប ខដ្លានជយួឧបតថម្ភ 
និងនដល់រិចចសហការដ្ល់ការចុះទ ម្ ះទាះទឆ្ន តទនះ។ 

រនុងការទព្តៀម្ទរៀបចាំការទាះទឆ្ន តទនះ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ានសងាត់ធ្ៃន់អាំរីការខិតខាំ
របស់គ្ណបរសព្បជាជនរម្ពុជា រ៏ដូ្ចជាការខិតខាំរបស់រាជរដ្ឋភិាលរម្ពុជា រនុងការយរចិតតេុរោរ់
ទោះព្សាយនូេរាល់បញ្ញា ពារ់រ័នធនឹងជីេភាររស់ទៅព្បចាំនងៃ និងរាល់សាំណូម្រររបស់ព្បជាជន ខដ្ល
ានបងាា ញឱ្យទ ញីចាស់ រីការខិតខាំរបស់គ្ណបរសព្បជាជន ទដី្ម្បេីេលួានការគាំព្េរបស់ព្បជា
ជន ខដ្លជាមូ្លោឋ នសព្ ប់ធានានូេទជាគ្ជ័យរនុងការទាះទឆ្ន ត ទោយទសរ ីនិងព្តឹម្ព្តូេ រុាំខម្នដូ្ច
ជាការទចេព្បកាន់គម នមូ្លោឋ នរបស់ជនអគ្តិខលះ ចាំទពាះគ្ណបរសព្បជាជនរម្ពុជាទ យី ។ 

៣- អាំរីការេេិតតន៍ននសភារការណ៍នាទរលបចចុបបននទនះ ទោយ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនត ីានសងាត់
ធ្ៃន់ទៅទលីការទលីរខលងទោសចាំទពាះឯរឧតតម្ រឹម្ សុខា បនាា ប់រីឯរឧតតម្ រឹម្ សុខា សរទសរលិខិត
ទសនីសុាំទៅសទម្តចអគ្គម្ហាទសនាបតីទតទជា ហ ុន ខសន សូម្ឱ្យេូលថាវ យព្រះររណុា ព្រះម្ហារសព្ត 
ទលីរខលងទោសដ្ល់រូបគត់  ការេលិព្ត ប់របស់គ្ណបរសសទន្តងាគ ះជាតិ ចូលរមួ្រនុងរិចចព្បជុាំរបស់រដ្ឋ
សភា ទហយីនិងសរម្មភារចូលរមួ្របស់គ្ណបរសសទន្តងាគ ះជាតិ ទៅរនុងសរម្មភារនានារបស់រដ្ឋសភា
ព្រម្ោាំងលេធភារខដ្លអាច នការជបួសនានាគន រវាងព្រុម្សភាភាគ្ទព្ចីន និងព្រុម្សភាភាគ្តិច ទៅ
ទរលខាងមុ្ខ។ 

រនុងចាំណុចទនះ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី រ៏ានទលីរទ ងីនងខដ្រ អាំរីការរិភារារវាងព្រសួង
ការបរទេស និងសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ ជាម្ួយនឹងការយិាល័យឧតតម្សនងការសិេធិម្នុសសរបស់
អងគការសហព្បជាជាតិ ខដ្ល នេីសាន រ់ការ ទៅេីព្រុងហសុខឺណេ រិទសសការខិតខាំសព្ម្បសព្មួ្ល
តា ល់របស់ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ព្សបតាម្ការខណនាាំដ៏្ខពង់ខពស់របស់សទម្តចទតទជានាយររដ្ឋម្ន្តនត ី
រហូតសទព្ម្ចាននូេការព្រម្ទព្រៀងគន ម្យួ និងានចុះហតថទលខាទលីអនុសសរណៈ សតីអាំរីេតត ន
របស់ការយិាល័យឧតតម្សនងការសិេធិម្នុសសព្បចាំទៅរម្ពុជា បនតទេៀត ។ 

 ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ានបញ្ញា រ់ថា រាល់ការទលីរទ ងីខាងទលីទនះ ានបងាា ញរីការេេិតតន៍ 
ដ៏្លអព្បទសីរននសភារការណ៍ទៅរម្ពុជា ទហយីរ៏ជាមូ្លោឋ នសព្ ប់ទធ្វីការវាយតនម្លរីសភារការណ៍ទៅ
រម្ពុជានងខដ្រ  ។ ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ានគូ្សបញ្ញា រ់ចាស់ថា អវីខដ្លឯរឧតតម្ រ៏ដូ្ចជារាជរោឋ  
ភិាលរម្ពុជាចង់ាន គឺ្ការវាយតនម្លឱ្យានព្តឹម្ព្តូេ និងទោយសតានុម័្តចាំទពាះសភារការណ៍ទៅរម្ពុជា។ 

ឯរឧតតម្ George Edgar ានសខម្តងការររីរាយចាំទពាះការេេិតតន៍ននសភារការណ៍ទៅរម្ពុជា 
រនុងរយៈទរលងមីៗទនះ និងានធានាអះអាងជាម្យួឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី ថា ជាំហររបស់សហភារ
អឺរ  ុប គឺ្រុាំ នការគាំព្េគ្ណបរសណាម្យួទៅរម្ពុជាទនាះទេ សហភារអឺរ  ុបព្គន់ខតចង់ររាេាំនារ់
េាំនងលអជាម្យួគ្ណបរសោាំងអស់ ទហយីឯរឧតតម្ រ៏រុាំ នបាំណងការពារសរម្មភារណាម្យួ ខដ្ល
ជាការរ ាំទលាភបាំពានទៅទលីចាប់របស់រម្ពុជា ឬ នទគលទៅញុះញង់អាំទរីហងិាទនាះទ យី។ 



ឯរឧតតម្ George Edgar ានជព្ បជូន ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនត ីថា រនុងការរិនិតយទមី្លរី
សភារការណ៍ទៅព្បទេសរម្ពុជារនុងទរលរនលងម្រ ោាំងរូបឯរឧតតម្តា ល់ និងសហភារអឺរ  ុប ាន
េេលួសាគ ល់យា ងចាស់ នូេការតល ស់បដូរជាេជិា ននិងការអភិេឌ្ឍយា ងទព្ចីន ទៅព្បទេសរម្ពុជា។ 

 ឯរឧតតម្ George Edgar ានជព្ បជូន ឯរឧតតម្ទេសរដ្ឋម្ន្តនតី អាំរីការចប់អារម្មណ៍ខពស់
របស់សហភារអឺរ  ុប ចាំទពាះដ្ាំទណីរការទព្តៀម្ទរៀបចាំសព្ ប់ការទាះទឆ្ន តទៅរម្ពុជា ជារិទសសគឺ្ការចុះ
ទ ម្ ះទាះទឆ្ន ត ខដ្លទេីបខតនឹងបញ្ច ប់ទោយលេធនលលអនាទរលងមីៗទនះ។ ឯរឧតតម្ឯរអគ្គរដ្ឋេូតរ៏
ានបញ្ញា រ់ថា សហភារអឺរ  ុប នឹងបនតរិចចសហព្បតិបតតិការ និងនតល់ជាំនួយឧបតថម្ភចាំទពាះគ្ណៈរ ម ការ
ជាតិទរៀបចាំការទាះទឆ្ន តបនតទៅទេៀត។ 

ជាំនបួទនះ ានបញ្ច ប់រនុងបរយិាកាសររីរាយ និងទយាគ្យល់គន ៕  

  

       ភនាំទរញ នងៃេី ២៩ ខខ ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 


