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របាយការណ៍ស្តពីីស្មទិ្ធផល 
ដែលក្រស្ងួការបរទទ្ស្នងិស្ហក្បតបិតតកិារអនតរជាតសិ្ទក្មចបានរនងុឆ្ន ាំ២០១៦ 

 

 សូមគោរពឯកឧត្តមគេសរដ្ឋមន្ត្តី  
 សូមគោរព ឯកឧត្តម គោកជំទាវ អស់គោក គោកស្សី ជាេីរាប់អា្ 

 

ខ្ញ ំសូមអ ញ្ញ្ញា ត្ រាយការណ៍ជូ្អង្គស្និបាត្ ពីខលឹមសារសំខា្់ៗសតីពីសមិេធផលដដ្លស្កសួង្ការបរគេស ្ងិ្
សហស្បត្បិត្តិការអ្តរជាត្សិគស្មចបា្កនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ក្លង្គៅ ្ិង្េសិគៅការងារកនញង្ឆ្ន ២ំ០១៧ ដូ្ចត្គៅគ្េះ៖  

I. ស្មិទ្ធផលឆ្ន ាំ២០១៦ 

សថិត្គៅចំគ េះមញខការវវិឌ្ឍផ្លល ស់បតូរយ៉ា ង្ឆ្ប់រហ័សន្ភូមសិាន្តសត្គយបាយ គៅកនញង្ត្បំ្់្ិង្ពិភពគោក គោយ
ដផែកគលីគោល្គយបាយ ្ិង្យញេធសាន្តសតចត្ញគកាណរបស់រាជរោឋ ភិបាលកមពញជា ស្កសួង្ការបរគេស ្ិង្សហស្បត្ិបត្តិការ
អ្តរជាត្ិ បា្ខិត្ខំយ៉ា ង្បតូរផ្លត ច់ កនញង្ការបំគពញភារកិចចដ៏្ឧត្តញង្គឧត្តមដដ្លរាជរោឋ ភិបាល ្ិង្ស្បជាជ្ស្បគល់ឲ្យ កនញង្ការ
ការ រផលស្បគយជ្៍ស្បគេសជាត្ិគៅគលីឆ្កអ្តរជាត្ិ តាមរយៈការគ្វីសមាហរណកមមកមពញជាចូលកនញង្សហគម្៏អ្តរជាត្ិ 
ការពស្ង្ឹង្ពស្ង្ីកចំណង្មតិ្តភាព ្ិង្កិចចសហស្បត្ិបត្តិការដ៏្លែស្បគសីរជាមួយស្បគេសជិត្ខាង្ ្ិង្បណ្តត ស្បគេសទាងំ្អស់
កនញង្ពិភពគោក រមួចំដណកការ រឯករាជយជាត្ិ អ្ិបគត្យយ ្ិង្បូរណភាពដដ្្ដ្ី្ ិង្ការអភិវឌ្ឍ្៍ ។  

១១ដខបា្ក្លង្ផញត្ គស្កាមការចង្ែញលបងាា ញស្បកបគោយគត្ិបណឌិ ត្របស់ ស្ទមតចអគ្គមហាទស្នាបតី 
ទតទជា  ហ ុន ដស្ន នាយររែឋមន្តនតីននក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា ការប្សល់េញក្ូវសាន នដ្ដ៍្នលលថ្លល របស់ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្ត ី គោ ណ្តហំញង្ កនញង្ការបំគពញគបសសកមមការេូត្ដ៏្ឧត្តញង្គឧត្តម ្ិង្គស្កាមការដ្ឹកនាដ៏ំ្ឈ្លល សនវ
របស់ឯកឧត្តមគេសរដ្ឋមន្ត្ត ីស្បាក់ សញខញ្ ថ្លន ក់ដ្ឹកនា ំមន្ត្តី បញគគលិកស្គប់ស្សទាប់ជា្់ថ្លន ក់ន្ស្កសួង្ការបរគេស ្ងិ្សហ
ស្បត្ិបត្តិការអ្តរជាត្ិ បា្ពស្ង្ឹង្ដផ្សាមគគឯីកភាពរមួោន គ្វីឲ្យសគស្មចបា្្ូវសមិេធផលដ៏្គស្ចី្គួរជាេីគមាេ្សស្មាប់
ស្បគេសជាត្ិមាត្ញភូម ិទាងំ្គៅកនញង្កិចចការនផៃកនញង្របស់ស្កសួង្ ទាងំ្ការងារការេូត្គៅគលឆី្កអ្តរជាត្ ិ។  

គៅនផៃកនញង្ស្កសួង្ កំដណេស្មង់្សញីជគស្ៅស្ត្ូវបា្ោក់ឲ្យអ ញ្វត្ត សមស្សបតាមអ ញ្សាស្៍ដ៏្មា្សារៈសំខា្់
របស់ ស្ទមតចអគ្គមហាទស្នាបតីទតទជានាយររែឋមន្តនត ីតាម កយគសាល ក៖ «ឆលញេះកញ្ច ក់ ងូ្ត្េកឹ ដ្ញេះដកែល» 
សំគៅអភិវឌ្ឍ្៍្្ធា្ម ញ្សស ជំរញញ្ិង្បគង្កី្ស្បសិេធភាពការងារ េំគ្បីកមម្ ិង្ដកលមែគសវាសាធារណៈ ្ិង្គ្វីឲ្យ
ជីវភាពមន្ត្តីរាជការកា្់ដត្ស្បគសីរគ ងី្ ។ គោយដ ក ការងារបំគពញភារកចិចេំនាក់េំ្ង្ការេូត្ ្ងិ្ការពស្ង្ងឹ្ពស្ង្កីកចិច
សហស្បត្បិត្តិការគេវភាគី ្ងិ្ពហញភាគសីគស្មចបា្លេធផលគួឲ្យកត់្សមាគ ល់ដដ្លមា្ជាអាេិ៍ដូ្ចត្គៅគ្េះ៖  
 
រ. រិចចស្ហក្បតបិតតិការទទ្េភាគ្ ី
គិត្មកដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៦ កមពញជាបា្ផារភាា ប់េំនាក់េំ្ង្ការេូត្ជាមយួស្បគេសទាងំ្អស់កនញង្ពភិពគោកចំ្ួ្

១៧១ស្បគេស ្ងិ្បា្បគង្កតី្គណៈកមមការអ្តររោឋ ភិបាលជាមួយស្បគេសចំ្ួ្២ គណៈកមមការចស្មរេះគេវភាគីជាមយួ
ស្បគេសចំ្ ួ្១១ ្ិង្កចិចពិគស្ោេះគយបល់្គយបាយជាមយួ១៨ស្បគេស ។ េ្ៃមឹ្ឹង្គ្េះ កមពញជាមា្សាថ ្ត្ំណ្តង្គៅ
បរគេសចំ្ ួ្៥៥ (សាថ ្េូត្២៤ សាថ ្ត្ណំ្តង្អចិនន្ត្តយ៤៍ សាថ ្អគគកញង្ស ញល១០ ្ងិ្សាថ ្កញង្ស ញលកិត្តិយស១៧)។  

តាមរយៈកចិចសហស្បត្ិបត្តិការគេវភាគី កមពញជាបា្េេលួផលស្បគយជ្៍ជាជំ្យួដផនកហរិញ្ាវត្ថញ ្ិង្បគចចកគេស
កនញង្វស័ិយជាគស្ចី្ ដូ្ចជា គហោឋ រចនាសមព័្ធ ការអភិវឌ្ឍ្្ធា្ម ញ្សស អប់រ ំសញខាភិបាល កសិកមម អភិវឌ្ឍ្៍ជ្បេ...
។ល។ េ្ៃឹម្ងឹ្គ្េះ ការផ្លល ស់បតូរវបប្ម៌  ណិជាកមម វ ិ្ ិគយគ ្ងិ្គេសចរបរគេសមកេសសនាគៅកមពញជាកា្់ដត្មា្ការ
គកី្គ ងី្។  
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រ.១. រចិចស្ហក្បតិបតតកិារទទ្េភាគ្ីទៅតាំបនអ់ាស្ុ ី
ស្បគេសសខំា្់ៗដដ្លជានដ្គូអភិវឌ្ឍមា្ដូ្ចត្គៅគ្េះ៖ 
- ជាមយួក្បទទ្ស្ចិន 

ជាការគួរឲ្យកត់្សមាគ ល់េំនាក់េំ្ង្មតិ្តភាពជាស្បនពណី ្ងិ្កិចចសហស្បត្បិត្តិការស្បកបគោយដផលផ្លក  កមពញជា-ចិ្ 
ស្ត្ូវបា្ពស្ង្ឹង្ពស្ង្កី ្ងិ្គ្វីឲ្យកា្់ដត្សញជីគស្ៅដលមគេៀត្រហូត្ឈ្ល្ដ្ល់កស្មតិ្ «ភាពជានដ្គូយញេធសាន្តសតស្គប់ស្ជរង្គស្ជាយ»   
កាលពីនលៃេ១ី៣ ដខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១០ ។ កនញង្ឱកាសេសស្កិចចផលូវរដ្ឋរបស់ឯកឧត្តមស្បធានា្បិត្ ីសញ ីជី្ ពងី្ កាលពីដខត្ញោ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកសារកិចចសហស្បត្ិបត្តិការចំ្ួ្៣១គលីវស័ិយសាធារណៈ ្ិង្វស័ិយឯកជ្ស្ត្ូវបា្ចញេះហត្ថគលខា ។ 
រោឋ ភិបាលចិ្បា្ផតល់ជំ្ួយឥត្សំណង្ចំ្ួ្ ១២០០ោ្យ័្ សស្មាប់ការសាង្សង់្អាោរម្ៃីគពេយមិត្តភាពកមពញជា-ចិ្ 
ម្ៃីគពេយត្បូង្ឃមញ ំ ្ិង្កមចីសមបទា្ស្បមាណ ២៩០ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិសស្មាប់អភិវឌ្ឍស្បព័្ធធារាសាន្តសតនវកូជំោ្េ២ី 
ការសាង្សង់្ផលូវ ្ងិ្ ដខសបណ្តត ញ អគគីស្ី ្ិង្បា្ផតល់អាោរូបករណ៍ដ្ល់្សិសតិ្កមពញជាជាង្២០០នាក់ (២០១៦-
២០១៧) ។ គិត្ស្ត្ឹមដខ្នូឆ្ន ២ំ០១៦ េំហ ំណិជាកមមកមពញជា-ចិ្បា្គកី្ គ ងី្គលសី៥ ្់ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ ។ 
 

- ជាមយួក្បទទ្ស្ទ ៀតណាម 
ស្សបតាម កយគសាល ក «ភាពជាអនកជតិ្ខាង្លែ មតិ្តភាពជាស្បនពណី កចិចសហស្បត្បិត្តកិារស្គប់ស្ជរង្គស្ជាយ្ងិ្យូរ

អដង្វង្» េនំាក់េំ្ ង្មតិ្តភាពយូរលង់្រវាង្កមពញជា្ិង្គវៀត្ណ្តម ស្ត្ូវបា្ពស្ង្ឹង្ពស្ង្ីកកា្់ដត្សញជីគស្ៅគលីមូលោឋ ្ការ
គោរពោន គៅវញិគៅមក។ គៅកនញង្ឱកាសេសស្កិចច ស្ទមតចទតទជានាយររែឋមន្តនត ី កាលពីដខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ កចិច
ស្ពមគស្ពៀង្សហស្បត្បិត្តិការចំ្ ួ្០៣ គលីវស័ិយស្ពហមេណឌ  ការគផៃរេណឌិ ត្ ្ិង្ វបប្ម៌ ស្ត្ូវបា្ចញេះហត្ថគលខា ។  គោយ
ដ ក គៅកនញង្ឱកាសេសស្កចិចឯកឧត្តម គេសរដ្ឋមន្ត្ត ីកាលពីដខមិលញនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ភាគីទាងំ្ពីរបា្ឯកភាពជំរញញ ណិជា
កមមរវាង្ស្បគេសទាងំ្ពីរឲ្យគកី្ គ ងី្ដ្ល់៥ ្់ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ ស្ពមទាងំ្ពគ្លឿ្ការគោេះស្សាយឲ្យបា្ឆ្ប់បញ្ញា ស្ពំ
ដដ្្ដដ្លគៅគសសសល់។ េហំ ំណិជាកមមកមពញជា្ិង្គវៀត្ណ្តមកនញង្៦ដខគដ្ីមឆ្ន  ំ ២០១៦ មា្ចំ្ួ្ ស្បមាណ ៧៨០
ោ្ ដ្ញោល រអាគមរកិ ។ បចចញបប្ន្ិសសតិ្អាោរូបករណ៍កមពញជា កំពញង្សិការយៈគពលខលី្ ិង្ដវង្គៅគវៀត្ណ្តម មា្ចំ្ ួ្
៩៥០នាក់ ។ 
 

- ជាមយួក្បទទ្ស្នៃ 
ចំណង្េនំាក់េំ្ ង្មិត្តភាពជាស្បនពណី ភាពជាអនកជិត្ខាង្លែ ្ិង្កិចចសហស្បត្ិបត្តិការជតិ្សនិេធគលីស្គប់វស័ិយរវាង្ 

ស្បគេសទាងំ្ពីរស្ត្ូវបា្ពស្ង្ឹង្ពស្ង្ីកឥត្ឈប់ឈរ្ិង្បា្ឈ្ល្គ ងី្ដ្ល់កស្មិត្ »ភាពជានដ្គូស្តភិាព្ងិ្វបិញលភាព» ។ 
កនញង្ឱកាសេសស្កិចច ឯរឧតតមទទ្ស្រែឋមន្តនតី ក្បារ់ ស្ខុុន កាលពីដខមិលញនា ឆ្ន ២ំ០១៦ ភាគីទាងំ្ពីរបា្ចញេះហត្ថ
គលខាគលអី ញ្សសរណៈន្ការគយគយល់ោន  សតីពីការបគង្កីត្មជឈមណឌ លសំចត្េេួលជ្រង្គស្ោេះគោយអំគពីជួញដូ្រម ញ្សស 
្ិង្ជ្ងាយរង្គស្ោេះគោយអំគពីជួញដូ្រ  គស្កាមជំ្ ួយឥត្សំណង្របស់រាជរោឋ ភិបាលនល។ កមពញជា្ិង្នលក៏បា្ឯកភាព
សហការោន ពស្ង្ីក្ិង្គលីកកមពស់េំហំ ណិជាកមមគេវភាគី តាមរយៈការអភិវឌ្ឍផលូវគោក ផលូវដដ្ក ្ិង្ផលូវសមញស្េ គដ្ីមបតី្
ភាា ប់ស្បគេសទាងំ្ពីរ ្ិង្ការគបីកស្ចកទាវ រអ្តរជាត្ិ ្ិង្បា្ចញេះហត្ថគលខាគលីឥណទា្សមបទា្សស្មាប់គគស្មាង្គរៀបចំ
ស្ចកទាវ រអ្តរជាត្ិសៃឹង្បត់្ ្ិង្ផលូវត្ភាា ប់ផលូវជាត្ិគលខ៥ចំ្ ួ្៩២៨ោ្បាត្ ្ិង្ជំ្ ួយឥត្សំណង្ចំ្ួ្១៧០ោ្បាត្ 
សស្មាប់សាង្សង់្សាព ្សៃឹង្បត់្។ បចចញបប្ន ្ិសសតិ្កមពញជាចំ្ួ្១៩៣នាក់កំពញង្សកិាគៅស្បគេសនលកំរតិ្បណតញ េះបណ្តត ល
វជិាា ជីវៈ ម្យមសិកាបគចចកគេស បរញិ្ញា បស្ត្ ្ិង្បរញិ្ញា បស្ត្ជា្់ខពស់ ។ 
 

- ជាមយួក្បទទ្ស្ជប នុ 
គស្កាយពីេំនាក់េំ្ង្កមពញជា-ជប៉ាញ ស្្ត្ូវបា្ត្គមលីង្ដ្ល់កស្មិត្ជា«នដ្គូយញេធសាន្តសត»គៅឆ្ន ២ំ០១៣ កិចចសហស្បត្ិបត្តិការ 

រវាង្ស្បគេសទាងំ្ពីរេេលួបា្លេធផលស្បកបគោយដផលផ្លក  ្ិង្រកីចគស្មី្គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់គសៃីរស្គប់វស័ិយ ។ កាលពដីខ
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កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៦ ការគោេះគហរីស្ត្ង់្ពីតូ្កយូ-ភនំគពញ-តូ្កយូ ស្ត្ូវបា្ចាប់គផតីមគ ងី្ ។ រោឋ ភិបាលជប៉ាញ្បា្ផតល់ជំ្ួយឥត្
សំណង្ចំ្ួ្៤៧១៥ោ្គយ៉្ា សស្មាប់គគស្មាង្អភិវឌ្ឍ្៍្្ធា្ម ញ្សស បណ្តត ញដចកចាយអគិគស្ី  សមាហរណកមម
សមាែ ត្មី្ ្ិង្ចរាចរណ៍គៅកនញង្រាជធា្ីភនំគពញ ។ ជាមួយោន គ្េះ ជប៉ាញ្បា្ផតល់អនកជំនាញ្ិង្អនកសម័ស្គចិត្តចំ្ួ្
៧២នាក់ សស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៦ គលីវស័ិយសញខាភិបាល អប់រ ំអភិវឌ្ឍ្៍ជ្បេ កីឡា ្ិង្កសកិមម ។ ្ិសសតិ្កមពញជាដដ្លកពំញង្
សិកាគៅស្បគេសជប៉ាញ្មា្ចំ្ ួ្៥០៩នាក់ ្ិង្្ិសសតិ្គយធាមា្ចំ្ ួ្១១នាក់ ។ កមមសិកាការកីមពញជាគៅជប៉ាញ្មា្
ចំ្ួ្ស្បមាណ៣.៣០០នាក់ ដដ្លកំពញង្ហវកឹហវឺ្ ដផនកកសិកមម គ្សាេ សណំង់្ ផលិត្កមមអាោរ កាត់្គដ្រ គស្គឿង្យ្ត ្ងិ្
គោហធាត្ញ។  
 

- ជាមយួសាធារណរែឋរទូរ   
កនញង្រយៈគពល១៩ឆ្ន កំ្លង្មកគ្េះ កិចចសហស្បត្ិបត្តិការកមពញជា-កូគរ ៉ាស្បកបគោយដផលផ្លក  រវាង្កមពញជា ្ិង្កូគរ ៉ា មា្ការ

រកីចគស្មី្គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់គសៃីរស្គប់វស័ិយ។ គៅកនញង្កិចចស្បជញំគលីកេី៣ន្គណៈកមមការចស្មរេះកមពញជា-កូគរ ៉ា កាលពីដខមនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៦ គៅភនគំពញ ភាគទីាងំ្ពីរបា្ឯកភាពពស្ង្កីេហំ ំណិជាកមមគេវភាគឲី្យបា្២ ្់ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិគៅឆ្ន ំ
២០២០ ។ កូគរ ៉ាបា្ផតល់ជំ្យួឥត្សំណង្ស្បមាណ២៣ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិសស្មាប់វស័ិយអាកាសចរណ៍សញីវលិ កសិកមម 
សាធារណការ សញខាភិបាល អភិវឌ្ឍ្៍ជ្បេ ហរិញ្ាវត្ថញ ផារមូលប័ស្ត្ ្ិង្វបប្ម៌។ កូគរ ៉ាបា្ផតល់កមចសីមបទា្ចំ្ួ្ជាង្
១៣ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិសស្មាប់អភិវឌ្ឍសៃឹង្គសៀមរាបជោំ្េី២ ្ងិ្បា្ផតល់វគគបណតញ េះបណ្តត លខលីដ្ល់មន្ត្តរីាជការ
ចំ្ួ្១០៨នាក់ ្ិង្ផតល់អាោរូបករណ៍ថ្លន ក់អ ញ្បណឌិ ត្ចំ្ ួ្២០កដ្លង្ គៅសាធារណរដ្ឋកូគរ ៉ា ។ 
 

 - ជាមួយក្បទទ្ស្ឥណាា  
ឥណ្តឌ ជាស្បគេសកា្់លេធិស្បជា្ិបគត្យយេីមួយកនញង្ត្ំប្់ ដដ្លបា្េេលួសាគ ល់សាធារណរដ្ឋស្បជាមា្តិ្កមពញជា 

្ិង្បា្ភាា ប់េំនាក់េំ្ង្ការេូត្គ ងី្វញិគៅឆ្ន ១ំ៩៨១ ។ េំនាក់េំ្ ង្ ្ិង្កចិចសហស្បត្បិត្តិការរវាង្ស្បគេសទាងំ្ពីរស្ត្វូ
បា្ពស្ង្ងឹ្ពស្ង្ីកគៅកនញង្វស័ិយ អភិវឌ្ឍ្្ធា្ម ញ្សស អប់រ ំគយធា កសកិមម  ណិជាកមម វបប្ម៌ ការអភិរកស្ងិ្ការជសួជញល
ស្បាសាេ ។ល។ រយៈគពល៦ដខគដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៦ េំហ ំណិជាកមមកមពញជា-ឥណ្តឌ មា្ចំ្ ួ្ ៥៨,៥២ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ 
ឥណ្តឌ បា្គបាេះេញ្វ ិ្ ិគយគគៅកមពញជាមា្ចំ្ួ្ ១០៨ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ ្ងិ្បា្ផតល់ឲ្យមន្ត្តកីមពញជាចំ្ួ្ ១២៩នាក់ 
បា្ចូលរមួវគគបណតញ េះបណ្តត លរយៈគពលខលីគៅឥណ្តឌ  ។   

 

រ.២ .រិចចស្ហក្បតបិតតកិារទទ្េភាគ្ីជាមួយក្បទទ្ស្រនងុតាំបនអ់ឺរ  បុ 
បចចញបប្នកមពញជាមា្េំនាក់េំ្ង្ការេូត្ជាមួយស្បគេសចំ្ួ្៥០គៅត្ំប្់អឺរ ៉ាញប ដដ្លជាេផីារមួយដ៏្សំខា្់សស្មាប់

ផលិត្ផលកមពញជា គហីយស្បគេសមួយចំ្ួ្គៅកនញង្ត្ំប្់អឺរ ៉ាញបគ្េះ ជាស្បគេសផតល់ជំ្ួយដ៏្សំខា្់ដ្ល់កមពញជាផង្ដដ្រ ។ 
ជារមួគៅឆ្ន ២ំ០១៦ក្លង្មក េំនាក់េំ្ ង្គេវភាគីរវាង្កមពញជា្ិង្បណ្តត ស្បគេសគៅត្ំប្់អឺរ ៉ាញប មា្ការរកីចគស្មី្ គួរឲ្យកត់្
សមាគ ល់កនញង្វស័ិយការេូត្ គសដ្ឋកិចច  ណិជាកមម វ ិ្ ិគយគ គេសចរណ៍ ្ងិ្កិចចសហស្បត្បិត្តិការអភិវឌ្ឍ្៍ ។  

ស្បគេសសខំា្់ៗដដ្លជានដ្គូអភិវឌ្ឍមា្ដូ្ចត្គៅគ្េះ ៖  
- ជាមយួស្ហព័នធរសុ្្ ុ ី
ឆ្ន  ំ២០១៦ ស្ត្ូវបា្ចាត់្េញកជាឆ្ន ពំិគសស ដដ្លស្បគេសទាងំ្ពីរ កមពញជា-រញសសញបីា្ស្បារពធខួបគលីកេ៦ី០ន្េំនាក់

េំ្ង្ការេូត្ គហយីជាឱកាសមួយដដ្លកមពញជា្ងិ្រញសសញបីា្គូសបញ្ញា ក់សាជាលមី ពីមតិ្តភាពដ៏្រងឹ្មាសំ្បកបគោយភាពេញកចតិ្ត
ោន គៅវញិគៅមក្ិង្ឈ្ល្គៅដ្ល់ការពស្ង្ឹង្ពស្ង្ីកកចិចសហស្បត្ិបត្ិតការស្បកបគោយដផលផ្លក  ។ គៅកនញង្ឱកាសេសស្កិចច 
ស្ទមដចទតទជា គៅរញសសញ ីកាលពីដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកសារចំ្ួ្ ៨គលីវស័ិយយញត្តិ្ម៌ កិចចការ្គរបាល បគចចកគេស
គយធា េូរគមនាគម្៍្ងិ្បគចចកវេិាព័ត៌្មា្ កីឡា  ណិជាកមម្ងិ្វ ិ្ ិគយគ ្ងិ្ថ្លមពល ញ្យគកលដអ រ ស្ត្ូវបា្ចញេះហត្ថ
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គលខា ។ ជាការគួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ គៅកនញង្ឱកាសេសស្កិចច ឯកឧត្តមគេសរដ្ឋមន្ត្តី ស្បាក់ សញខញ្ គៅរញសសញ ីកាលពីដខត្ញោ 
ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកឧត្ដមសគឺហគ ឡាវរ ៉ាវូ បា្ចាត់្េញកកមពញជាជានដ្គូយូរអដង្វង្្ិង្គួរឲ្យេញកចិត្តគៅអាសញីអាគគនយ។៍  
 

- ជាមយួសាធារណរែឋបារាាំង 

បារាងំ្គឺជានដ្គូយ៉ា ង្សំខា្់របស់កមពញជាកនញង្ការរមួចំដណកអភិវឌ្ឍ្៍គសដ្ឋកិចច សង្គម វបប្ម៌ វ ិ្ ិគយគ ។ កនញង្ឱកាស
េសស្កចិចការងារគៅសាធារណរដ្ឋបារាងំ្កាលពិដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯកឧត្តមគេសរដ្ឋមន្ត្ត ី ស្បាក់ សញខញ្ បា្ជួប
ពិភាកាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ហសង់្ មា៉ា ក់ នអរ ៉ាលូ រដ្ឋមន្ត្តីការបរគេស្ិង្អភិវឌ្ឍ្៍អ្តរជាត្ិបារាងំ្ គោយគផ្លត ត្សខំា្់
គលីការពស្ងឹ្ង្ពស្ងី្កកិចចសហស្បត្ិបត្តិការគលីវស័ិយវបប្ម៌គបត្ិកភណឌ  ការវ ិ្ ិគយគ ការផតល់ឥណទា្ពីេីភាន ក់ងារ
អភិវឌ្ឍ្៍បារាងំ្  គេសចរណ៍  ្ ិង្អាោរូបករណ៍ ។ ជាមួយោន គ្េះ ស្និសេីគស្កាមស្បធា្បេ «សាម រត្ីន្សញ្ៃរកថ្លេីស្ករង្
ភនំគពញ ្ិង្ស្បគេសកមពញជា»  គដ្ីមបរីលំឹកខួបគលកីេ៥ី០ឆ្ន នំ្ដ្ំគណីរេសស្កិចចរបស់ឧត្តមគស្ីយ ៍Charles de Gaulle 
អត្ីត្ស្បធានា្ិបត្ីន្សាធារណរដ្ឋបារាងំ្គៅកមពញជា បា្ស្បស្ពឹត្តគៅកាលពីដខត្ញោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ កនញង្រយៈគពល៦ដខ 
គដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៦ េំហ ំណិជាកមមកមពញជា-បារាងំ្ មា្ចំ្ួ្ស្បមាណ ២០៤ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ (បារាងំ្បា្នាចូំលអង្ករពី
កមពញជាចំ្ ួ្៤៨.២២៧គតា្ កនញង្រយៈគពល៨ដខ គដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៦) ។  

- ជាមយួក្បទទ្ស្ទផ្ងទទ្ៀតទៅអឺរ  បុ 
កនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្ករមស្បកឹាអភិវឌ្ឍ្៍កមពញជា ្ងិ្រោឋ ភបិាលអាលលមឺ៉ាង់្បា្ចញេះហត្ថគលខាគលីកិចចស្ពមគស្ពៀង្សតពីីកិចច

សហស្បត្បិត្តកិារបគចចកគេស្ិង្ហរិញ្ាវត្ថញមា្េកឹស្បាក់ជាង្៤០ោ្អឺរ ៉ាូ  សវសីបា្ផតល់ជំ្ួយដ្ល់កមពញជាចំ្ ួ្ជតិ្៣០
ោ្ន្តហវង់្សវីស (ស្បដហល៣១ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ) សស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៧ គលវីស័ិយ្ំៗ៤៖ ម្ៃីរគពេយគ្ធបញបាា  
អភិបាលកិចច កសកិមម្ងិ្ស្តិសញខគសបៀង្ ្ិង្ការអប់របំណតញ េះបណ្តត លវជិាា ជីវៈ អង់្គគលសបា្ផតល់អាោរូបករ
ណ៍Chevening ថ្លន ក់គស្កាយឧត្តមសកិាចំ្ួ្ ២០កដ្លង្ដ្ល់្ិសសតិ្កមពញជា ស ញយដអត្បា្ផតល់ជំ្ួយដ្ល់កមពញជាចំ្ ួ្១
 ្់ោ្គស្កា្ស ញយដអត្សស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៤ដ្ល់២០១៨ គដ្ីមបអី ញ្វត្តគគស្មាង្គលកីកមពស់សិេធមិ ញ្សស ស្បជា្បិគត្យយ
្ិង្្ីត្ិរដ្ឋ អប់រ ំ្ ិង្េផីារការងារ ្ិង្អាកាសធាត្ញ្ិង្ការគស្បីស្បាស់្្ធា្្មមជាត្ិស្បកបគោយ្ិរ្តរភាព ។ល។ 

 

រ.៣. រចិចស្ហក្បតបិតតកិាររមពុជាជាមយួក្បទទ្ស្រនងុទ្េីបអាទមររិ  
បចចញបប្នគ្េះ កមពញជាមា្េនំាក់េំ្ង្ការេូត្ជាមយួ២៨ស្បគេសគៅត្ំប្់អាគមរកិ។ េំនាក់េំ្ង្ គេវភាគរីវាង្កមពញជា

្ិង្បណ្តត ស្បគេសគៅត្ំប្់អាគមរកិ មា្ការរកីចគស្មី្គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់កនញង្វស័ិយការេូត្ គសដ្ឋកិចច  ណិជាកមម 
វ ិ្ ិគយគ កសិកមម គេសចរណ៍ ្ងិ្កិចចសហស្បត្ិបត្តកិារអភិវឌ្ឍ្៍ ។ 

 

- ជាមយួស្ហរែឋអាទមររិ  
េំនាក់េំ្ង្មិត្តភាព្ិង្កិចចសហស្បត្ិបត្តិការរវាង្កមពញជា ្ិង្សហរដ្ឋអាគមរកិមា្ការរកីចគស្មី្គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់។ 

គៅកនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ភាគីទាងំ្ពីរបា្ចញេះហត្ថគលខាគលីកិចចស្ពមគស្ពៀង្សតីពីកិចចសហស្បត្ិបត្តិការសស្មាប់ការអ ញ្វត្តកមមវ ិ្ ី 
សញខភាពសាធារណៈ ្ិង្ការអប់រ»ំ ដដ្លមា្េឹកស្បាក់ចំ្ួ្  ២៤ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិសស្មាប់ កមមវ ិ្ ីកសិកមម្ ិង្បរសិាថ ្ 
ដដ្លមា្េឹកស្បាក់ចំ្ួ្ជាង្១១ោ្ដ្ញោល អាគមរកិសស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៦។ អាគមរកិបា្ផតល់ការអ ញ្គស្ោេះព្ធដ្ល់កមពញជា
គលកីារនាគំចញផលិត្ផលសស្មាប់ការគ្វីដ្ំគណីរ (កាបូបោក់គខារអាវ កាបូបយួរ...) ្ិង្ផតល់ជំ្ួយចំ្ួ្ជាង្១២មញឺ្
ដ្ញោល រអាគមរកិគស្កាមមូល្ិ្ឯិកអគគរដ្ឋេូត្សស្មាប់អភិរកសវបប្ម៌គដ្ីមបអីភិរកសស្បាសាេចំ្ ួ្២៤កដ្លង្គៅកមពញជា។    

 

- ជាមយួបណាត ក្បទទ្ស្ទផ្ងទទ្ៀតទៅតាំបន់អាទមររិ  
កមពញជាមា្េំនាក់េំ្ង្មិត្តភាព ្ិង្កិចចសហស្បត្បិត្តិការលែស្បគសីរជាមួយបណ្តត ស្បគេសជាគស្ចី្គផសង្គេៀត្គៅ

ត្ំប្់អាគមរកិ ជាពិគសសជាមយួ៖  កាណ្តោ គញយបា គស្បសញលី អាហសង់្េី្  មញចិសកិ កូ ញបំ  ីឈលី ី្ងិ្គអកាវ េ័រ ដដ្លកនញង្
ចំ្ួ្គ្េះ េំនាក់េំ្ង្រវាង្កមពញជា ្ងិ្គញយបា ជាេំនាក់េំ្ង្មតិ្តភាពស្បនពណីដ៏្យូលង់្ ស្ត្ូវបា្ពស្ង្ងឹ្ពស្ង្ីកជាប្ត
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បនាៃ ប់ ។ ជាមួយ្ឹង្ការជួយឧបត្ថមភដ្ល់កមពញជាគស្កាយនលៃរគំោេះឆ្ន ១ំ៩៧៩ ពីរបបស្បល័យពូជសាស្៍ ប៉ាញលពត្ គញយបាគៅ
ប្តជួយអភិវឌ្ឍកមពញជា ជាពិគសសគៅកនញង្វស័ិយសិកា្ិការ ្ិង្សញខាភិបាល ។ កនញង្គពលបចចញបប្នគ្េះ ្ិសសតិ្កមពញជា
ចំ្ួ្ ២២នាក់ កំពញង្សិកាគៅគញយបា ដដ្លភាគគស្ចី្សកិាគលីជំនាញសញខាភបិាល ។ 

 

រ.៤. រចិចស្ហក្បតិបតតកិាររមពុជាជាមយួក្បទទ្ស្ទៅទ្េបីអាក្ហិេរ-មជឈមឹបូព៌ា   
រហូត្មកដ្ល់បចចញបប្នគ្េះ កមពញជាបា្សគស្មចភាា ប់េំនាក់េំ្ង្ការេូត្ជាមួយស្បគេសគៅត្ំប្់អាន្តហវកិចំ្ួ្៤៧  

កនញង្ចំគណ្តមស្បគេស ៥៤ គៅត្ំប្់អាន្តហវកិ ។ កនញង្ចំគណ្តមស្បគេសទាងំ្អស់គនាេះ ស្បគេសដដ្លមា្េំនាក់េំ្ង្ជិត្សនិេធ
ជាមួយកមពញជាកនញង្ វស័ិយ្គយបាយ  ណិជាកមម អប់រ ំវបប្ម៌ ្ិង្គេសចរណ៍ មា្ជាអាេិ៍ គអហសញបី  មា៉ា រ ៉ាញក អាល់គហសរ ី
សីដសាល ្ិង្អាន្តហវកិខាង្ត្បូង្ ។ល។ គៅកនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ កមពញជាបា្សគស្មចគបីកសាថ ្េូត្គៅេីស្ករង្ដគរស្បគេសគអហសញបី 
្ិង្បា្ភាា ប់េំនាក់េំ្ង្ការេូត្ជាមួយស្បគេសអញីស្សាដអល ។  
ខ. រិចចស្ហក្បតបិតតិការថ្នន រ់អនតុាំបន់ នងិតាំបន់ 
ខ.១. រចិចស្ហក្បតិបតតកិារថ្នន រ់អនុតាំបន ់
កមពញជាបា្ចូលរមួកនញង្កិចចសហស្បត្ិបត្តកិារថ្លន ក់អ ញ្ត្បំ្់សំខា្់ៗមា្៖  
 កចិចសហស្បត្បិត្តកិារគមគង្គ៖ កិចចសហស្បត្ិបត្តកិារគផ្លត ត្សំខា្់គលី គហោឋ រចនាសមព័្ធ ការស្គប់ស្គង្្ិង្

អភិវឌ្ឍ្៍ ្្ធា្េឹក គសដ្ឋកចិចឆលង្ដដ្្ ការកាត់្ប្ថយភាពស្កីស្ក ។ល។ 
 កចិចសហស្បត្បិត្តកិារកមពញជា-ឡាវ-មយី៉ា ្់មា៉ា -គវៀត្ណ្តម (CLMV)៖ កនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ក្លង្គៅ ថ្លន ក់ដ្ឹកនាបំា្

ឯកភាពពគ្លឿ្ការសាង្សង់្្ិង្ដកលមែគហោឋ រចនាសមព័្ធតាមស្ចករគបៀង្គសដ្ឋកិចច សស្មួលការដ្ឹកជញ្ាូ ្
តាមផលូវអាកាស  ជំរញញ ណិជាកមម្ងិ្បគង្កតី្េផីារតាមស្ពំដដ្្ ជំរញញកិចចសហស្បត្ិបត្តិការគលីវស័ិយឧសាហកមម 
ស្ពមទាងំ្ជំរញញវស័ិយគេសចរណ៍រវាង្ស្បគេសទាងំ្បួ្គដ្មីបដីស្បកាល យគៅជា «ស្បគេសបួ្ េសិគៅដត្មយួ» ។ 

 កចិចសហស្បត្បិត្តកិារកមពញជា-ឡាវ-គវៀត្ណ្តម (CLV) ៖  ១៥គគស្មាង្អាេិភាព ្ិង្កិចចស្ពមគស្ពៀង្ សតីពីការ
គលីកកមពស់្ិង្ការសស្មួល ណិជាកមមកនញង្តំ្ប្់CLV ស្ត្ូវបា្អ ញ្ម័ត្កាលពីដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ គៅកនញង្
ឱកាសកចិចស្បជញកំំពូល កមពញជា-ឡាវ-គវៀត្ណ្តមគលីកេី៩ គៅគខត្តគសៀមរាប ។ 

 យញេធសាន្តសតកចិចសហស្បត្បិត្ិតការគសដ្ឋកចិចគមគង្គគៅស្បា៉ា យ៉ា អាយយី៉ា វា៉ាឌ្ ី(ACMECS) ៖ កិចចស្បជញំកពូំលគលីក
េី៧ ដខត្ញោ ឆ្ន ២ំ០១៦ បា្សគស្មចជំរញញការត្ភាា ប់ការដ្ឹកជញ្ាូ ្  ពស្ង្ឹង្ភាពស្បកួត្ស្បដជង្សហស្ោស ញ្្
តូ្ច្ិង្ម្យម  ពគ្លឿ្ការអ ញ្វត្តដផ្ការសកមមភាពគេសចរណ៍ ACMECS (២០១៦-២០១៨) ្ងិ្ជំរញញ
ការអភិវឌ្ឍគលីវស័ិយកសិកមម ្ិង្ ណិជាកមមគលផីលិត្ផលកសិកមម ។ 

 

ខ.២. រិចចស្ហក្បតបិតតកិារថ្នន រ់តាំបន ់

- ជាមយួអាសា ន 
កមពញជាបា្ចូលរមួសហការយ៉ា ង្សកមមជាមួយ្ងឹ្ស្បគេសសមាជិកអាសា ្គផសង្គេៀត្ គដ្ីមបគី្វីឲ្យសគស្មចបា្្ូវ

គោលគៅរបស់អាសា ្ជាសហគម្៍មួយគោយដផែកគលីវធិា្ចាប់ យកចិត្តេញកោក់គលីស្បជាជ្ ្ិង្យកស្បជាជ្ជាសនូល
ស្សបតាម “េសស វ្ស័ិយដត្មយួ អត្តសញ្ញា ណដត្មយួ សហគម្៏ដត្មយួ” ។ 

គៅកនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ក្លង្គៅគ្េះ កមពញជាបា្ចូលរមួកិចចស្បជញំជាគស្ចី្របស់អាសា ្ ដដ្លមា្ជាអាេិ៍៖ 
 កិចចស្បជញំកំពូលអាសា ្គលីកេី២៨ ្ិង្េី២៩ កិចចស្បជញំកំពូលរលំឹកខួបអ ញ្សាវរយី៍២៥ឆ្ន នំ្េំនាក់េំ្ង្

អាសា ្-ចិ្ កិចចស្បជញំកំពូលរលំឹកខួបអ ញ្សាវរយី២៍០ឆ្ន នំ្េំនាក់េំ្ង្អាសា ្-រញសសញ ី កិចចស្បជញំកពូំល
ពិគសសរបស់ថ្លន ក់ដ្កឹនាអំាសា ្-សហរដ្ឋអាគមរកិ្ងិ្កិចចស្បជញកំំពូល ក់ព័្ធដ្នេគេៀត្សរញបចំ្ួ្១១កិចចស្បជញ។ំ 
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 កិចចស្បជញំរដ្ឋមន្ត្តីការបរគេសអាសា ្ចគង្ែៀត្ កិចចស្បជញំរដ្ឋមន្ត្តីការបរគេសអាសា ្គលីកេ៤ី៩ កិចចស្បជញំរដ្ឋមន្ត្តី
ការបរគេសអាសា ្គស្ៅផលូវការ កិចចស្បជញំរដ្ឋមន្ត្តីការបរគេសអាសា ្ពិគសសសតីពបីញ្ញា រូហញី្ យ៉ា  កចិចស្បជញំ
ពិគសសន្រដ្ឋមន្ត្តីការបរគេសអាសា ្-ចិ្ គវេកិាត្ំប្់អាសា ្ ្ិង្កិចចស្បជញំថ្លន ក់រដ្ឋមន្ត្តកីារបរគេស ក់ព័្ធ
ដ្នេគេៀត្សរញបមា្ចំ្ួ្២៣កិចចស្បជញ។ំ 

 កិចចស្បជញឧំត្តមមន្ត្តីអាសា ្ ថ្លន ក់អគគនាយក ្ងិ្កស្មតិ្ដ្នេគេៀត្សរញបចំ្ួ្៩៦កិចចស្បជញំ ។ 
 ជាលេធផល កិចចស្បជញំកំពូលបា្អ ញ្ម័ត្៖ គសចកតីដលលង្ការណ៍សតីពី អាសា ្មយួ ការគឆលយីត្បដត្មយួ ការគឆលយី

ត្បរបស់អាសា ្ ដត្មយួគៅ្ងឹ្គស្ោេះមហ្តរាយនានាគៅកនញង្ត្បំ្់ ្ងិ្គៅគស្ៅត្បំ្់ - ដផ្ការការងារេ៣ីន្
គំ្ តិ្ផតួចគផតមីសស្មាប់សមាហរណកមមអាសា ្ - ដផ្ការគមសតពីកីារត្ភាា ប់អាសា ្ឆ្ន ២ំ០២៥ - ការផ្លល ស់បតូរពី
ការងារគស្ៅស្បព័្ធគៅជាការងារកនញង្ស្បព័្ធគដ្មីបគីឆ្ព េះគៅរកការគលកីកមពស់ការងារសមរមយគៅកនញង្អាសា ្ - គស
ចកតសី្បកាសរមួអាសា ្ សតពីកីារដស្បស្បលួអាកាសធាត្ញសស្មាប់ស្នសិេីគលកីេ២ី២ន្ភាគ ី អ ញ្សញ្ញា ស្កបខ័ណឌ
សហស្បជាជាត្សិតពីកីារដស្បស្បលួអាកាសធាត្ញ។ល។ 

 គៅកនញង្រាល់កិចចស្បជញំ កមពញជាបា្ខិត្ខំចូលរួមចំដណកប្ធូរប្ថយភាពតា្តឹ្ង្គៅសមញស្េចិ្ខាង្ត្បូង្ 
តាមរយៈការចូលរមួសស្មបសស្មួលេំនាក់េំ្ង្អាសា ្-ចិ្ គោយឈរគលីជហំរអពាស្កតឹ្យ ្ិង្ជំរញញការ
គោេះស្សាយជគមាល េះគោយភាគ ីក់ព័្ធផ្លៃ ល់ គោយស្តិវ ិ្ សី្សបតាមចាប់អ្តរជាត្ិ ។ ជាការគួរឲ្យកត់្
សមាគ ល់គៅកនញង្កចិចស្បជញំរដ្ឋមន្ត្តីការបរគេសអាសា ្គលីកេ៤ី៩ គៅេីស្ករង្គវៀង្ច័្ៃ ឆ្ន ២ំ០១៦ ឯរឧតតម
ទទ្ស្រែឋមន្តនតី  ក្បារ់ ស្ខុុន បា្ខិត្ខំសស្មបសស្មលួរវាង្សមាជិកអាសា ្ ្ងិ្ចិ្ គជៀសវាង្បា្្ូវ
ការផៃញេះជគមាល េះកា្់ដត្ខាល ងំ្ រកាបា្េំនាក់េំ្ង្អាសា ្-ចិ្ រហូត្ឈ្ល្ដ្ល់ការសគស្មចគចញបា្្ូវគសចកតី
ស្បកាសរមួរបស់កចិចស្បជញំរដ្ឋមន្ត្តីការបរគេសអាសា ្។ ជាមយួោន គ្េះកមពញជា្ងឹ្ប្តគលីកេឹកចិត្តអាសា ្ ្ ងិ្
ចិ្ អ ញ្វត្តគសចកតីដលលង្ការណ៍សតីពីការស្បតិ្បត្តិរបស់ភាគីគៅសមញស្េចិ្ខាង្ត្បូង្ (DOC) ដដ្លបា្ចញេះ
ហត្ថគលខាគៅរាជធា្ីភនំគពញ កនញង្ឆ្ន ២ំ០០២ ឲ្យមា្ស្បសិេធភាព ្ិង្បា្គពញគលញ ្ិង្ប្តោសំ្េដ្ល់
ជំោ្គៅមញខជាវជិាមា្ គដ្មីបបីគញ្ា ៀសការស្បឈមមញខ ឫញការប៉ាេះេង្គិចណ្តមួយគៅសមញស្េចិ្ខាង្ត្បូង្ 
ស្ពមទាងំ្បគង្កីត្្ូវបរយិកាសអំគណ្តយផល គដ្ីមបឈី្ល្គៅសគស្មចឱយបា្្ូវស្កមស្បត្បិត្តិគៅសមញស្េចិ្
ខាង្ត្បូង្(COC)ឲ្យបា្ឆ្ប់។ 

 គយង្តាមគំ្ ិត្ផតួចគផតីមរបស់កមពញជា “មជឈមណឌ លត្ំប្់អាសា ្សស្មាប់សកមមភាពមី្ (ARMAC)” ស្ត្ូវ
បា្សគស្មចបគង្កតី្កនញង្ឆ្ន ២ំ០១២ ្ិង្សគមាព ្ោក់ឲ្យគស្បីស្បាស់ជាផលូវការគៅនលៃេ២ី៥ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ។ 

- ជាមយួស្ហភាពអឺរ  បុ (European Union) 
កមពញជាមា្េំនាក់េំ្ង្យ៉ា ង្ជតិ្សនិេធជាមួយសហភាពអឺរ ៉ាញប បនាៃ ប់ពីភាគីទាងំ្ពីរបា្ចញេះហត្ថគលខាគលីកចិចស្ពម

គស្ពៀង្កិចចសហស្បត្បិត្តិការរវាង្កមពញជា-សហភាពអឺរ ៉ាញប គៅនលៃេី២៩ ដខគមសា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ កនញង្គោលបណំង្គលីកកមពស់
កិចចសហស្បត្ិបត្តិការគសដ្ឋកិចច ្ិង្ការអភិវឌ្ឍ ការការ របរសិាថ ្ ្ិង្ការស្គប់ស្គង្ស្បកបគោយចីរភាព្ូវ្្ធា្្មមជាត្ិ។  

 កមពញជា-សហភាពអឺរ ៉ាញប បា្ចញេះហត្ថគលខាគលីកមមវ ិ្ ីដណនាពំហញឆ្ន ២ំ០១៤-២០២០ (Multi-Annual Indicative 
Program-MIP) គៅនលៃេ២ី៨ ឧសភា ២០១៥ មា្េឹកស្បាក់៤១០ោ្អឺរ ៉ា ូ សស្មាប់វស័ិយកសិកមម ្ិង្ការ 
ស្គប់ស្គង្្្ធា្្មមជាត្ិ   អប់រ ំ  អភបិាលកចិចលែ ។ល។ 

 រយៈគពល៦ដខគដ្ីមឆ្ន ២ំ០១៦ េំហ ំណិជាកមមកមពញជាជាមួយសហភាពអឺរ ៉ាញបមា្ចំ្ួ្ស្បមាណ ២១៥៩,៨៣
ោ្ដ្ញោល រអាគមរកិ ។ 
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គោយដ ក កមពញជាក៏មា្កិចចសហស្បត្ិបត្តិការលែស្បគសីរជាមួយអង្គការត្ំប្់គផសង្គេៀត្ ដដ្លមា្ជាអាេិ៍  
«អង្គការន្តហវង់្កូហវូ្»ី «កិចចស្បជញំអាសញអីឺរ ៉ាញប(ASEM)» «កចិចស្ៃនាសតីពកីិចចសហស្បត្ិបត្តិការអាសញ ី(ACD)» «ស្នសិិេ
សតីពីអ្តរសកមមភាព ្ិង្វធិា្ការកសាង្េំ ញ្កចិត្តគៅអាសញី (CICA) » ។ល។  
 

គ្. រិចចស្ហក្បតបិតតិការជាមួយអងគការស្ហក្បជាជាតិ និងអងគការអនតរជាត ិ
ជារួម កិចចសហស្បត្ិបត្តិការរវាង្កមពញជាជាមួយអង្គការសហស្បជាជាត្ិ ជាពិគសសជាមួយស្ករមភាន ក់ងារអង្គការ

សហស្បជាជាត្ិស្បចាកំមពញជា្ងិ្អង្គការអ្តរជាត្និានាមា្លកខណៈលែស្បគសីរ គទាេះបជីាកនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦មា្បញ្ញា ស្បឈម
ខលេះៗ ក់ព័្ធ្ងឹ្បញ្ញា សេិធិម ញ្សសបង្កគ ងី្គោយការយិល័យឧត្តមសនង្ការសិេធមិ ញ្សស អ.ស.ប គៅភនំគពញយ៉ា ង្ក៏គោយ ។ 
ជាមួយោន គ្េះ ស្កសងួ្ការបរគេស្ិង្សហស្បត្ិបត្តកិារអ្តរជាត្ិ បា្គ្វឲី្យសគស្មចសមិេធផលគផសង្ៗគួរជាេីគមាេ្ៈកនញង្
ការគលីកកមពស់មញខមាត់្ស្បគេសជាត្ិគលីគវេិកាអ្តរជាត្ិ តាមរយៈការចូលរមួយ៉ា ង្សកមម ្ិង្សហការជាមួយអង្គការអ្តរ
ជាត្ិនានាដូ្ចខាង្គស្កាម៖ 

 

- អងគការស្ហក្បជាជាតិ 
 

 ចូលរួមោសំ្េគសចកតីសគស្មចចិត្តរបស់គណៈកមាម ្ិការទាងំ្៦ ្ិង្របស់កិចចស្បជញំគពញអង្គរបស់ មោស្និបាត្ 
អ.ស.ប ចំ្ ួ្១៧៣ ដដ្លកនញង្ចំ្ួ្គ្េះកមពញជាបា្ចូលជាស្បគេសតាក់ដត្ង្គសចកតីសគស្មចចិត្ត (Co-sponsor) 
ចំ្ួ្៦ គបាេះគឆ្ន ត្ោសំ្េគសចកតីសគស្មចចិត្តចំ្ួ្៥៤ គបាេះគឆ្ន ត្ស្បឆ្ងំ្ចំ្ ួ្៧ គបាេះគឆ្ន ត្អ ញ្បបវាេចំ្ួ្២ ចូល
រមួជាកញង្សង់្ស ញសចំ្ ួ្១០២  ្ិង្ស្បកា្់ជំហរអវត្តមា្ចំ្ួ្២។ 

 កមពញជាបា្ោក់គបកខភាពជាអ ញ្ស្បធា្សម័យស្បជញំមោស្និបាត្អ.ស.បគលកីេ៧ី៣ សស្មាប់អាណត្តិចាប់ពីដខ
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដ្ល់ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ្ងិ្គៅកនញង្ស្ករមស្បឹកាគសដ្ឋកចិចសង្គម អ.ស.បECOSOC កនញង្
អាណត្តឆិ្ន ២ំ០១៩ ។ 

 កមពញជាបា្េេលួការោសំ្េជាឯកចឆ័្ៃគ្វីជាស្បធា្សម័យស្បជញំគលីកេ១ី១ របស់គណៈកមាម ្កិារន្អ ញ្សញ្ញា  េីស្ករង្ 
ឡាគអឆ្ន ១ំ៩៥៤ សតីពីការការ រគបត្ិកភ័ណឌ វបប្ម៌កនញង្ស្ោមា្ជគមាល េះស្បោប់អាវញ្ពីដខ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ដ្ល់ដខ
្នូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ។ 

 ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០០៦ ដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៧ កមពញជាបា្បញ្ាូ ្កង្កមាល ងំ្ចូលរមួដលរកាស្តិភាពពិភពគោកគស្កាមស្កបខ័ណឌ    
អ.ស.ប មា្ចំ្ួ្៤.៣៦៧នាក់ (ន្តសត១ី៦៧នាក់) គៅស្បគេស៨៖ មា៉ា ល ីលបីង់្ ស ូដ្ង់្ ស ូដ្ង់្ខាង្ត្បូង្ អាន្តហវកិ 
កណ្តត ល សញបី សញីរ ី្ងិ្ឆ្ដ្។  

 
 

-  រចិចស្ហក្បតបិតតកិាររវាងរមពុជានងិអងគការអនតរជាត ិ
ស្បគេសកមពញជាមា្កិចចសហស្បត្ិបត្តកិារស្បកបគោយដផលផ្លក ជាមួយអង្គការអ្តរជាត្ិមួយចំ្ ួ្ដដ្លមា្ជាអាេិ៍៖ 

គវេិកាគសដ្ឋកចិចពភិពគោកសតពីីអាសា ្ (កមពញជា្ងឹ្គ្វីជាមាច ស់ផៃេះន្គវេិកាគសដ្ឋកចិចពិភពគោកសតពីីអាសា ្ គៅនលៃេី
១០-១២ ដខឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ គៅេីស្ករង្ភនំគពញ) អង្គការ ណិជាកមមពិភពគោក (កមពញជាស្ត្ូវបា្គស្ជីសគរសីគ្វីជា
ស្បធា្សស្មបសស្មួលស្ករមស្បគេសអភិវឌ្ឍ្៍ត្ិចត្ួច គស្កាមស្កបខណឌ អង្គការ ណិជាកមមពភិពគោក គៅនលៃេ១ី៤ ដខវចិឆិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៦) ្នាោរអភិវឌ្ឍ្៍អាសញី ADB (កមពញជា ្ិង្ADBបា្ចញេះហត្ថគលខាគលីកិចចស្ពមគស្ពៀង្ហរិញ្ាបបទា្ដដ្លមា្
េឹកស្បាក់សរញប ២១៣ោ្ដ្ញោល អាគមរកិ) ។ 
 

ឃ. រចិចការចាប ់រងុស្ លុ នងិក្ពាំដែន 
 មកដ្ល់បចចញបប្នគ្េះកមពញជាបា្គលីកដលង្េិោឋ ការជាមួយស្បគេសចំ្ ួ្២៩ស្បគេស ។ 
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 កមពញជាបា្គសនីសញអំាគមរកិផ្លែ កបគណ្តត េះអាស្នការអ ញ្វត្តអ ញ្សសរណៈន្ការគយគយល់ោន សតីពីការគ្វីមាត្ញភូម ិ
្ិវត្ត្៍ពលរដ្ឋដខមរពសីហរដ្ឋអាគមរកិមកកមពញជា គដ្មីបសីិកា្ងិ្គ្វីវគិសា្្កមមអ ញ្សសរណៈគ្េះគ ងី្វញិ។ 

 ចូលរមួសហការជាមយួស្កសងួ្-សាថ ប័្ ក់ព័្ធគដ្មីបេីប់សាក ត់្ការជលួន្តសតីដខមរឲ្យពគ េះជំ្ួសជ្បរគេស ្ិង្ 
បា្ចូលរមួគរៀបចំចាប់សតីពកីារស្គប់ស្គង្ការពគ េះជំ្សួ។ 

 គលីកសំគណីរជំរញញឲ្យនលស្បជញយំ្តការថ្លន ក់ជាត្ិ គដ្ីមបអី ញ្វត្តវ ិ្ ីលាត្តាមស្ពំដដ្្គោយសហការ ្ិង្គ្វកីារ
អគង្កត្កនញង្ករណីមា្ការបាញ់សាល ប់ឬគ្វឲី្យរបួសពលរដ្ឋដខមរ គដ្ីមបឈី្ល្គៅបំបាត់្ទាងំ្ស្សរង្ការលួចឆលង្ដដ្្គៅ
កាប់គឈខីញសចាប់គៅដ្ីនល ។ 

 កនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្កសួង្បា្ជួយសគន្តងាគ េះ្ិង្គ្ីវមាត្ញភូមិ្ិវត្ដ្ ៍ពលរដ្ឋដខមរពីបរគេសសរញបចំ្ួ្៨១៥នាក់ កនញង្គនាេះ 
ជ្រង្គស្ោេះគោយអំគពីជួញដូ្រម ញ្សសមា្ចំ្ួ្  ៣៦៦ នាក់។ ជាការគួរកត់្សមាគ ល់កនញង្ឆ្ន ២ំ០១៦ កមពញជាបា្
បញ្ាូ ្ពលករ គៅគ្វីការគៅគស្ៅស្បគេសមា្ចំ្ួ្  ៨៥.៥៧៦នាក់ ។  

 ស្ពំដដ្្កមពញជា-គវៀត្ណ្តម 
o គណៈកមាម ្ិការចំរញេះកិចចការស្ពដំដ្្ន្ស្បគេសទាងំ្ពីរ បា្គបាេះបគងាគ លស្ពំដដ្្បា្ចំ្ួ្ ៣១៤ គលី 
៣៧៥ គសមី្ឹង្៨៤%។ 

o នាយករដ្ឋមន្ត្តីន្ស្បគេសទាងំ្ពីរបា្ចញេះហត្ថគលខារមួោន គលលីិខិត្គផ្ជូី្ឯកឧត្តមស្បធានា្ិបត្ីបារាងំ្ 
Francois Hollande គសនសីញំអនកបគចចកគេសបារាងំ្ខាង្ដផនកដផ្េីវេិា គដ្ីមបចីមលង្ដខសដផ្េីពីដផ្េីគបា្ 
ខាន ត្ ១/១០០.០០០ មកគលីដផ្េី UTM ខាន ត្ ១/៥០.០០០។ 

o កមពញជាបា្គ្វីកណំត់្េូត្គៅគវៀត្ណ្តមជាគស្ចី្គដ្ីមបតី្វា៉ា ស្បឆ្ងំ្្ឹង្ការរគំោភបំ ្តាមស្ពំដដ្្។ 
 ស្ពដំដ្្កមពញជា-ឡាវ 

o គណៈកមាម ្ិការចំរញេះកិចចការស្ពដំដ្្ន្ស្បគេសទាងំ្ពីរ បា្គ្វីការគបាេះបគងាគ លស្ពំដដ្្បា្ចំ្ួ្១២១ 
គលី ១៤៥ គសមី្ងឹ្ ៨៦%។ 

 ស្ពដំដ្្កមពញជា-នល 
o គណៈកមាម ្កិារចំរញេះកិចចការស្ពំដដ្្ន្ស្បគេសទាងំ្ពីរបា្ដសវង្រកបគងាគ លស្ពំដដ្្ ្ងិ្កណំត់្េីតាងំ្
បគងាគ លស្ពំដដ្្ចាស់ដដ្លប្សល់េញកពីសម័យអាណ្ត្ិគមបារាងំ្-គសៀម (សរញបចំ្ួ្ ៧៣បគងាគ ល) 
កនញង្គនាេះរកគឃញីចំ្ួ្ ៦៥ េីតាងំ្ គហយីភាគីទាងំ្ពីរឯកភាពចំ្ួ្៤០េតីាងំ្ ្ិង្មិ្ឯកភាពចំ្ួ្ 
២៥េីតាងំ្។ 

o កនញង្ចំគណ្តមបគងាគ លទាងំ្៦៥ដដ្លបា្រកគឃញីគនាេះ ស្ករមការងារបគចចកគេសកមពញជា-នលបា្ចញេះហត្ថគលខា 
គលីរបាយការណ៍លេធផលវាស់ដវង្បគងាគ លស្ពំដដ្្បា្ចំ្ ួ្ ១៤ បគងាគ ល ។ 

 

II. ទ្ិស្ទៅការងាររនងុឆ្ន ាំ២០១៧  
ជារមួសមិេធផលសំខា្់ៗដដ្លសគស្មចបា្ដូ្ចជស្មាបជូ្ខាង្គលី បា្ឆលញេះបញ្ញច ងំ្ពកីារខិត្ខំស្បឹង្ដស្បង្យ៉ា ង្

សកមមរបស់ស្កសួង្ការបរគេស ្ិង្សហស្បត្ិបត្តិការអ្តរជាត្ិ គស្កាមការដ្ឹកនាដ៍ំ្ឈ្លល សនវរបស់ ឯរឧតតមទទ្ស្រែឋមន្តនត ី
ក្បារ់ ស្ខុនុ កនញង្ការអ ញ្វត្តគោល្គយបាយការបរគេសរបស់រាជរោឋ ភបិាល ។ គដ្មីបគីឆលីយត្បបញ្ញា ស្បឈមសំខា្់ៗ
ចំគ េះមញខ ្ងិ្គ្វីឲ្យសគស្មចគជាគជ័យជូ្ជាត្ិមាត្ញភូមិ ស្កសួង្ការបរគេស ្ិង្សហស្បត្ិបត្តិការអ្តរជាត្ិ បា្្ិង្កពំញង្
ប្តខិត្ខកំនញង្ការពស្ង្ឹង្ត្ួនាេេីេួលខញសស្ត្ូវរបស់ខលួ្កនញង្ការកំណត់្េិសគៅការងារជាយញេធសាន្តសតសស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ដដ្លមា្ជាអាេិ៍ ៖ ការប្តអ ញ្វត្តកមមវ ិ្ ីកំដណេស្មង់្សញីជគស្ៅនផៃកនញង្ ការគស្ត្ៀមលកខណៈគរៀបចំេសស្កិចចរបស់ថ្លន ក់
ដ្ឹកនាគំៅគស្ៅស្បគេស គស្ត្ៀមេេួលគណៈស្បត្ិភូថ្លន ក់ដឹ្កនាបំរគេសមកបំគពញេសស្កិចចគៅកមពញជា  ប ត្គោេះស្សាយ
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បញ្ញា ស្ពំដដ្្ជាមួយគវៀត្ណ្តម ឡាវ ្ិង្នល ប្តចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាគមរកិឲ្យផ្លែ កការចាត់្បញ្ាូ ្ពលរដ្ឋដខមរខញស
ចាប់ពីអាគមរកិមកកមពញជា ្ងិ្គ្វីវគិសា្្កមម “អ ញ្សសរណៈន្ការគយគយល់ោន រវាង្កមពញជា ្ងិ្អាគមរកិសតីពីការគ្វី
មាត្ញភូមិ្ ិវត្ត្៍ពលរដ្ឋដខមរពីសហរដ្ឋអាគមរកិ” ប្តខិត្ខំការ រផលស្បគយជ្៍ ្ិង្គោេះស្សាយបញ្ញា ស្បជាពលរដ្ឋគៅគស្ៅ
ស្បគេស ។ល។   

 
 

ស្មូអរគ្ណុ! 
  

-------------------------------- 
 


