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នងិសហ្របតបិត�កិរអន�រជាត ិ                                    ****** 
          ****** 
  

ជំនបួរវង ឯកឧត�ម ្របាក់ សុខុន េទសរដ�ម�ន� ី
 រដ�ម�ន�ីករបរេទស និងសហ្របតិបត�កិរអន�រជាតិ          

    និងេលក Patrick Murphy ឧបកររីងរដ�ម�ន�ីករបរេទសអេមរកិ 
ទទលួបន�ុកកិច�ករអសុបូីព៌ និងប៉ាសុហី�កិ 

****** 
េនៃថ�ទី ២៥ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៧ េវលេម៉ាង១៥:០០ េនទីស�ីករ្រកសួង ឯកឧត�ម         

្របាក់ សុខុន េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ីករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ បានទទលួជួប
ពិភាក្សោករងរជាមយួេលក Patrick Murphy ឧបកររីងរដ�ម�ន�ីករបរេទសអេមរកិ ទទលួបន�ុក
កិច�ករអសុីបូព៌ និងប៉ាសុីហ�កិ ក�ុងឱកសទស្សនកិច�របស់េលក េន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ជាបឋម ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានសំែដងនូវករស� គមន៌យ៉ាងកក់េក� ចំេពះដំេណីរ 
ទស្សនកិច�របស់េលក Patrick Murphy េហយីនិងមេនាសេ�� តនារកីរយក�ុងករជបួពិភាក្សោ
ករងរេលីកដំបូងជាមយួឧត�មម�ន�ីៃនរដ� ភិបាលថ�ីរបស់សហរដ�អេមរកិ។  

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ី បានជំរបជូនេលកឧបកររីងអំពីករេ្រតៀមខ�ួនរចួជាេ្រសចរបស់ 
កម�ុជា ក�ុងករសហករជាមួយរដ� ភិបាលអេមរកិថ�ី េដីម្បពី្រងឹងព្រងីកទំនាក់ទំនងរវង្របេទស
ទងំពីរ។ ឯកឧត�ម ក៏បានចត់ទុកទស្សនកិច�របស់េលកឧបកររីងថាជាឱកសែដលរដ� ភិបាល
្របេទសទងំពីរពិភាក្សោផា� ស់ប�ូរេយាបល់េលីទំនាក់ទំនងេទ�ភាគី ប�� តំបន់ និងអន�រជាតិ។  

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានសែម�ងអំណរគុណដល់រដ� ភិបាល និង្របជាជនអេមរកិចំេពះ

ករផ�ល់ជំនយួអភិវឌ្ឍដល់កម�ុជា ក�ុងរយៈកលពីរទស្សវត្សកន�ងមក និងបានជំរបេលក Patrick 
Murphy ពីករេ្រតៀមខ�ួនរបស់ឯកឧត�មេដីម្បេីទចូលកិច�្របជំុពិេសសរវងរដ�ម�ន�ីករបរេទសអស៊ន 

និងរដ�ម�ន�ីករបរេទសអេមរកិ េនទី្រក�ងវ៉សុីងេតន នាេពលដ៏ខ�ីខងមុខ។  

េដយេនះជាជំនួបេលីកដំបូង េលក Patrick Murphy បានសំែដងនូវករអបអរសទរ

ចំេពះករែតងតងំឯកឧត�ម ្របាក់ សុខុន ជាេទសរដ�ម�ន�ី និងរដ�ម�ន�ីករបរេទសកម�ុជា។ 
េលកឧបកររីង ក៏បានជំរបពីករេ្រតៀមស� គមន៍របស់ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ីករបរេទសអេមរកិ Rex 
Tillerson ចំេពះដំេណីរទស្សនកិច�របស់ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី និងរបស់រដ�ម�ន�ីករបរេទសអស៊ន

េផ្សងេទៀត េដីម្បចូីលរមួកិច�្របជំុពិេសសរបស់រដ�ម�ន�ីករបរេទសអស៊ន និងអេមរកិ នាេពលខង
មុខ។ េលកឧបកររីង ក៏បានសំែដងក�ីរកីរយែដលបានជបួពិភាក្សោផា� ស់ប�ូរេយាបល់ជាមយួ    



ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី អំពីទំនាក់ទំនងេទ�ភាគី ប�� តំបន់ និងអន�រជាតិមយួចំនួនក�ុងឱកសទស្សន
កិច�េនះ។  

ក�ុងករពិភាក្សោេលីប�� ឧបទ�ីបកូេរ ៉  ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានជំរបពីជំហររបស់កម�ុជា
ចត់ទុកករបាញ់មីុសុីល និងករសកល្បងនុយេក�ែអ៊ររបស់កូេរខ៉ងេជីង ថាជាកររេំលភេលីេសចក�ី
សេ្រមចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអ.ស.ប េហយីក�ុងនាមជា្របេទសហត�េលខីៃនសន�ិស�� ស�ីពី
តំបន់អសុីអេគ�យគ៍ា� នអវុធនុយេក�ែអ៊រ កម�ុជាមានជំហរចង់ឲ្យមានករលុបបំបាត់អវុធនុយេក�ែអ៊រ
េនក�ុងតំបន់ ពិេសសេនឧបទ�ីបកូេរេ៉ដយសន�ិវធីិ។  

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ក៏បានគូសប�� ក់អំពីជំហររបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា េគារពតម
រល់េសចក�ីសំេរចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអ.ស.ប ស�ីពីសធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិត្យ
កូេរ ៉ េហយីក�ុងស� រតីេនះ ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ បានជូនព័ត៌មានេទ
ដល់្រគប់ស� ប័នពក់ព័ន� យកចិត�ទុកដក់អនុវត�ឲ្យបានេពញេលញេទតមេសចក�ីសេ្រមចចិត�របស់
្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអ.ស.ប។  

េលក Patrick Murphy  បានវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះជំហររបស់កម�ុជាេលីប�� ឧបទ�ីបកូេរ ៉
េហយីនិងករតងំចិត�របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុងករអនុវត�េទតមេសចក�ីសេ្រមចចិត�ទងំឡាយ
របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខអ.ស.ប ស�ីពីសធារណរដ�្របជាធិបេតយ្យ្របជាមានិត្យកូេរ។៉ 

ក�ុងករពិភាក្សោេនេលីប�� សមុ្រទចិនខងត្ូបង ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានគូសប�� ក់ពី
ជំហរជាេគាលករណ៍របស់កម�ុជា ែដលជា្របេទសពំុមានករពក់ព័ន�ផា� ល់ក�ុងជេមា� ះទឹកដី ចង់ឲ្យ
មានករេជៀសវងនូវសកម�ភាពែដលអចបង�រភាពតនតឹងបែន�មេទៀតដល់សភាពករណ៍េនសមុ្រទ
ចិនខងត្ូបង និងប៉ះពល់ជាអវជិ�មានដល់ទំនាក់ទំនងរវងអស៊ន-ចិន េហយីនិងករខិតខំកន�ងមក
របស់កម�ុជាក�ុងករស្រមបស្រម�លរវងអស៊ន-ចិន។ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានជំរបជូនេលក 
Patrick Murphy អំពីករវវិត�ន៍ជាវជិ�មានមយួចំននួដូចជាៈ  ករតងំចិត�របស់អស៊ន និងចិន 
ក�ុងករអនុវត�ឲ្យបានេពញេលញនិងមាន្របសិទ�ភាពនូវេសចក�ីែថ�ងករណ៍ស�ីពីករ្របតិបត�ិ (DOC) 
ករបេង�ីតទំនាក់ទំនង Hotline រវង្រកសួងករបរេទសអស៊ន-ចិន ករសន�នា្របកបេដយវជិ�មាន
រវង្របេទសចិន-្របេទសអស៊នែដលមានជេមា� ះទឹកដីផា� ល់ ្រពមទងំករេប�ជា� របស់្របេទសអស៊ន 
និងចិន ក�ុងករសេ្រមចឲ្យបាននូវ្រកមខ័ណ� ៃន្រកម្របតិបត�ិ (COC) េនពក់កណា� លឆា� ២ំ០១៧
េនះ ែដលជាឯកសរេគាលស្រមាប់ឈនដល់ករតក់ែតង្រកម្របតិបត�ិ(COC)។  

ចំេពះទំនាក់ទំនងេទ�ភាគី េលក Patrick Murphy បានេលីកសរេសរីចំេពះសមិទ�ផល 
និងករអភិវឌ្ឍែដលរជរដ� ភិបាលកម�ុជាសេ្រមចបាន ជាង២ទស្សវត្សកន�ងមកេនះ េហយីេលកក៏
បានសែម�ងពីភាពរកីរយចំេពះស� នភាពដ៏ល�ៃនទំនាក់ទំនង និងកិច�សហ្របតិបត�ិករេទ�ភាគី រវង
្របេទសទងំពីរ ក៏ដូចជាកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុង្រកបខ័ណ� សហ្របតិបត�ិករេមគង�។ េលក 
Patrick Murphy បានគូសប�� ក់ពីបំណងរបស់រដ� ភិបាលអេមរកិចង់ព្រងឹងព្រងីកទំនាក់ទំនង
េទ�ភាគីេនះ ឲ្យកន់ែតល�្របេសីរែថមេទៀត។ េលកឧបកររីង ក៏បានប�� ក់ពីជំហររបស់អេមរកិ



េគារពេដយេពញេលញចំេពះអធិបេតយ្យភាព និងមិនេ្រជៀតែ្រជកចូលក�ុងកិច�ករៃផ�ក�ុងរបស់
កម�ុជាេឡយី។   

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះជំនួយអភិវឌ្ឍ និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ
រវង្របេទសទងំពីរ ពិេសសេលីវស័ិយអប់រ ំ សុខភិបាល បរសិ� ន ករេដះមីន ករទប់ស� ត់
ករជញួដូរមនុស្ស កររត់ពន�េ្រគឿងេញ�ន ករែស�ងរកអដ�ិធាតុទហ៊នអេមរកិបាត់ខ�ួនក�ុងស�ង� ម 
(MIA) ករេលីកកម�ស់សមត�ភាពរបស់កងកំលងំរក្សោសន�ិភាពកម�ុជា េដីម្បចូីលរមួក�ុងេបសកកម�
រក្សោសន�ិភាពក�ុង្រកបខណ� អង�ករសហ្របជាជាតិ ករផា� ស់ប�ូរពណិជ�កម�រវង្របេទសទងំពីរ និង
ករសេ្រមចរបស់សហរដ�អេមរកិផ�ល់ដល់កម�ុជា ក�ុងែខកក�ដកន�ងមកេនះ នូវករេលីកែលងពន� 
(Duty Free) ចំេពះមុខទំនិញស្រមាប់េធ�ីដំេណីរ (travel goods) ចំននួ២៧្របេភទ ែដលផលិត
េនកម�ុជា។  

 េលក Patrick Murphy បានសែម�ងេសចក�ីេសមនស្សរកីរយចំេពះករេលីកេឡងីរបស់
ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ពិេសសគឺករបង� ញពីឆន�ៈរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុងករបន�ព្រងឹងនិង
ព្រងីកទំនាក់ទំនងនិងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួសហរដ�អេមរកិ។  

 េលីប�� កិច�្រពមេ្រពៀងប��ូ ន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិនូវពលរដ�ែខ�រពីសហរដ�អេមរកិ ឯកឧត�ម
េទសរដ�ម�ន� ី បានេលីកេឡងីថា កន�ងមកមានករតិះេទៀនពីសំណាក់ពលរដ�ែខ�រេនក�ុង្របេទស 
និងសហគមែខ�រេនសហរដ�អេមរកិ ្រពមទងំពីសមីុខ�ួនែដល្រត�វបានប��ូ នមកកម�ុជាផា� ល់ ែដល
បានេលីកេឡងីពី“ទណ� កម�េទ�ដង”ែដលពកួេគ្រត�វទទួល ទីមយួគឺករជាប់េទសរចួេទេហយីេន
សហរដ�អេមរកិ និងទីពីរគឺករែដល្រត�វបានប��ូ នមកកម�ុជា ែដលពួកេគ្រត�វឃា� តឆា� យពី្រគ�សរ និង 
្រត�វ្របឈមនឹងករលំបាកជាេ្រចីនក�ុងករេធ�ីសមាហរណកម�ចូលេទក�ុងសង�មថ�ីមយួស្រមាប់ពកួេគ។ 
ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ក៏បានេលីកេយាបល់ឲ្យមានករគិតពិចរណាពីេគាលករណ៍ស�័្រគចិត� ករ
កំណត់ច្បោស់លស់នូវលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់បុគ�លែដលនឹង្រត�វប��ូ ន ករផ�ល់សិទ�ិឲ្យពកួេគេធ�ី
ដំេណីរេទសួរសុខទុក�្រគ�សរេនសហរដ�អេមរកិ ជាេដីម។   

 ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានគូសប�� ក់ពីភាពចបំាច់ក�ុងករេធ�ីវេិសធនកម�កិច�្រពមេ្រពៀង
ខងេលី េដីម្បធីានាបាននូវទិដ�ភាពពីរគឺ ទិដ�ភាពមនុស្សធម៌ និងេមត� ធម៌ និងបានជំរបេលក
ឧបកររីងថា កម�ុជាកំពុងប�� ប់នូវករតក់ែតងេសចក�ី្រពងក្រមងវេិសធនកម�េនះ េហយីនឹង
្របគល់ជូនស� នទូតអេមរកិក�ុងេពលដ៏ឆាប់ខងមុខេនះ េដីម្បចីប់េផ�ីមករជបួពិភាក្សោរវងភាគី
ទងំពីរេលីេសចក�ី្រពងេនះ។ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានអះអងពីឆន�ៈរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា
ែដលេនែតបន�ទទលួយក និងសហករជាមយួសហរដ�អេមរកិ េដះ្រសយប�� ករប��ូ នពលរដ�
ែខ�រពីសហរដ�អេមរកិមកកម�ុជាេនះ។ ថ�ីៗេនះពលរដ�ែខ�រចំននួ០៨នាក់ បានមកដល់កម�ុជាេហយី 
េហយីចំននួ២៦នាក់េទៀត នឹង្រត�វមកកម�ុជាជាបន�បនា� ប់។  

 ជំនបួេនះ បានប�� ប់ក�ុងបរយិាកសរកីរយ និងស�ិទ�ស� ល។   
 

  ភ�ំេពញ ៃថ�ទី ២៦ ែខ េមស ឆា� ២ំ០១៧ 


