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សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មានេតពីី 
ជំនួររវាង ឯក្ឧតតម ប្ាក្់ េខុុន ឧរនាយក្រដ្ឋមន្តនត ី

រដ្ឋមន្តនតីប្ក្េងួការររសេេ និងេហប្រតិរតតិការអនតជាតិ  
ជាមួយ ឯក្ឧតតម John Sullivan អនុរដ្ឋមន្តនតកីារររសេេ េហរដ្ឋអាសមរកិ្ 

 
 កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែវឆិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុែុន ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី រដ្ឋមន្តនតីប្រកសួង
ការបរទទស និងសហប្របតិ្បត្តិការអនតជាតិ្ ានទទលួជបួ ឯកឧត្តម John Sullivan អនុរដ្ឋមន្តនតីការ
បរទទស សហរដ្ឋអាទមរកិ កនុងឱកាសកិច្ចប្របជុាំកាំពូលអាស៊ា នទលីកទី៣៣ និងកិច្ចប្របជុាំពាក់ព័នធ ទៅប្របទទស
សឹងហបុរ ី។  
 កនុងឱកាសទនាោះ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ប្រាក់ សុែុន ានសខមតងជូន ឯកឧត្តម Sullivan នូវ
អាំណរគុណច្ាំទពាោះសរជូនពរដ្ល់ប្របជាពលរដ្ឋកមពុជារបស់ ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្តនតីការបរទទសអាទមរកិ Michael 
Pompeo កនុងឱកាសថ្ងៃបុណយែបួទលីកទី៦៥ ថ្នទិវាឯករាជយជាតិ្កមពុជាថ្ងៃទី៩ វចិ្ឆិកា  ។ ឯកឧត្តម ក៏ាន
សាំខដ្ងពីបាំណងរបស់កមពុជាកនុងការទលីកកាំពស់ទាំនាក់ទាំនងទទេភាគី និងបទងកីនកិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការរវាង
ប្របទទសទយងីទាំងពីរ ។ 
 ឯកឧត្តម Sullivan ានទលីកទ ងីថា ការទលីកសទួយទាំនាក់ទាំនងទទេភាគី គឺជាអាទិភាពមួយ
របស់សហរដ្ឋអាទមរកិ ទហីយសេ គមន៍ច្ាំទពាោះការសាំទរច្របស់រាជរដ្ឋឋ ភិាលកមពុជាកនុងការចាប់ទ ត្ីម
ទ ងីវញិនូវកមមវធីិខសេងរកអាដ្ឋិធាតុ្ទហានាត់្ែលួនអាទមរកិកនុងសម័យសន្តរា មទៅកមពុជា ក៏ដូ្ច្ជាការ
ច្ាំទរនីទជឿនទលឿន ទលីបញ្ហហ មួយច្ាំនួនដូ្ច្ជាការដ្ឋក់ ទោក កឹម សុខា ឲ្យសថិត្កនុងការឃុាំឃាំងទប្រៅ
ពនធនាគារជាទដី្ម ។ ឯកឧត្តម អនុរដ្ឋមន្តនតី ានទលីកទ ងីថា អាទមរកិ ទៅមានការារមភច្ាំទពាោះបញ្ហហ ែលោះ
ទទៀត្ពាក់ព័នធនឹងសិទធិនទោាយ សងាមសុីវលិ និងសរព័ត៌្មាន ។ ឯកឧត្តម ក៏ានទលីកទ ងី្ងខដ្រ
ថា បញ្ហហ ជាកងេល់ធាំបាំ្ុត្ទៅទពលទនោះគឺពាក់ព័នធនឹងព័ត៌្មានខដ្លានទលីកទ ងីថា នឹងមានមូលដ្ឋឋ ន
ទោធាបរទទសទៅកមពុជា ។ ឯកឧត្តម ទលីកទ ងីថាទបីមានទរឿងខបបទនោះទកីត្ទ ងីខមនទនាោះ វានឹងប ោះ
ពាល់ោ ងធៃន់ធៃរដ្ល់ទាំនាក់ទាំនងទទេភាគី ។  

ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្តនតី Sullivan ក៏ានទលីកទ ងី្ងខដ្រថា អាទមរកិានរមួច្ាំខណកដ្ល់ការ
អភិវឌ្ឍទសដ្ឋកិច្ចកមពុជាតាមរយៈការ ត្ល់ការអនុទប្រគាោះពនធ GSP និងជយួដ្ល់ខ ន្កសកមមភាពមីន ទដ្ឋយ
គាាំប្រទដ្ល់ទគាលទៅទធេីឲ្យកមពុជាអស់មីនទៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ។ ឯកឧត្តមានទលីកទ ងីថា ទាំនាក់ទាំនង
ទយងីមានសកាត នុពលដ៏្ធាំទធងណាស់ ទហយីច្ង់ទឃញីទាំនាក់ទាំនងទនោះរកីសាុោះសា យត្ទៅមុែ។  

ជាការទឆ្លីយត្ប ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ានទលីកទ ងីថា ឆ្លងកាត់្ជាំនួបជាមួយថាន ក់ដឹ្កនាាំ
អាទមរកិជាទប្រចី្ន មានការឯកភាពគាន មយួខដ្លច្ង់រកាឲ្យាននូវបណាត ញទាំនាក់ទាំនងរវាងប្របទទសទាំងពីរ 
និងបនតកិច្ចសហប្របតិ្បត្តិការទលីវស័ិយនានា ទដ្ឋយទតត ត្ទលី្លប្របទោជន៍រមួ ។ ឯកឧត្តម ានបនតថា 
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ទាំហាំពាណិជជកមមបនតរកីច្ទប្រមីន ទហីយសូមអរគុណច្ាំទពាោះការ ត្ល់ភាពអនុទប្រគាោះងមីៗសប្រមាប់ការនាាំ
ទច្ញទៅអាទមរកិនូវសាំភារៈទធេីដ្ាំទណីរ ខដ្លឆ្ន ាំទនោះអាច្នឹងហក់រហូត្ដ្ល់ ៥០០ោនដុ្ោល រអាទមរកិ ។ 

ឯកឧត្តមានបនតទទៀត្ថា រាជរដ្ឋឋ ភិាលកមពុជាានសប្រមច្ឲ្យចាប់ទ ត្ីមកមមវធិិខសេងរកអដ្ឋិធាតុ្
ទហានាត់្ែលួនអាទមរកិ កនុងសន្តរា មទៅកមពុជា តាមសាំទណីរបស់សមាជិកប្រពឹទធសភាអាទមរកិ គឺទោក  
Doug Eriksen និងសាំទណីរបស់ភាគីពាក់ព័នធទ្េងៗទទៀត្ ទបីទទោះបីជាអាទមរកិមិនទន់ទលីកខលង
ការរតឹ្ត្បិត្ខ ន្កទិដ្ឋឋ ការទលីមន្តនតីែលោះក៏ទដ្ឋយ ។ ទនទឹមនឹងទនោះ កមពុជាក៏ានបនតសហការកនុងការទទួល
ការទធេីមាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ពលរដ្ឋខែមរពីអាទមរកិ ទដ្ឋយសុែចិ្ត្តទទួលទាំងពលរដ្ឋខដ្លានទៅអាទមរកិ
ទប្រកាយឆ្ន ាំ១៩៩៤ ។ 

ទក់ទងនឹងបញ្ហហ នទោាយ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតីានកត់្សាំគាល់ថា ប្របទទសទាំងពីរ
មានទសេនៈែុសគាន  និងការយល់ដឹ្ងែុសគាន  ប ុខនតទយីងគបបីែិត្ែាំបនតសហប្របតិ្បត្តិការទលីវស័ិយ
ទាំងឡាយណាខដ្លមិនភាជ ប់នឹងឧបសគានទោាយទនោះ ទហយីខសេងរកវធីិបាំប្រពួញការែុសគាន ទនោះ ។ 
ទទោះបីមានអតាថ ធិបាយែុសគាន អាំពីដ្ាំទណីរការ និងលទធ្លថ្នការទាោះទឆ្ន ត្ថាន ក់ជាតិ្កនលងមក ក៏
ទដ្ឋយក៏ទគមិនអាច្ប្របខកក នឹងទហតុ្ការ និងត្ងភាពជាក់ខសតងានទនាោះទទ ។ ការទាោះទឆ្ន ត្កនលងទៅ
ានប្របប្រពឹត្តទៅទដ្ឋយសុែសនតិភាព ជាងការទាោះទឆ្ន ត្ទលីកមុនៗ ទាំងគាម នអាំទពីហងិាទកីត្ទ ងី មាន
លកខណៈទសរ ីនិងមានត្មាល ភាពទដ្ឋយមានការចូ្លរមួសទងកត្ទមីលពីសាំណាក់អនកសទងកត្ការណ៍ទាំង
ខែមរ និងបរទទសរាប់មឺុននាក់ ។ ប្របការខដ្ល ៨៣% ថ្នអនកមានទ ម្ ោះទាោះទឆ្ន ត្ានទៅទាោះទឆ្ន ត្
ទនាោះបញ្ជ ក់ឲ្យទឃញីថាប្របជាពលរដ្ឋកមពុជាានសាំទរច្ទប្របីសិទធិនទោាយរបស់ែលួន ទហយីទត់្ទចាល
ការអាំពាវនាវរបស់ទមដឹ្កនាាំប្របឆ្ាំងទប្រៅច្ាប់ឲ្យទធេីពហកិារ។ ប្របការខដ្លជិត្ ៧៨% ានទាោះទឆ្ន ត្គាាំ
ប្រទគណបកេប្របជាជនកមពុជា សឲ្យទឃញីថាប្របជាពលរដ្ឋកមពុជាច្ង់ានសនតិភាព សថិរភាព និងបនតទលី
ល្ូ វអភិវឌ្ឍន៍ ។ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ានជាំរាប ទោក Sullivan ថា ច្ាំទពាោះសងាមសុីវលិវញិ 
ប្រកសួងមហាថ្ ទ្ នឹងទធេីការជួបគាន ជាមួយបណាត អងាការទប្រៅរដ្ឋឋ ភិាល ២ដ្ងកនុងមួយឆ្ន ាំទដី្មបីតល ស់បតូ រ
ព័ត៌្មាននិងទសេនៈ ទហយីប្រកសួងការបរទទស ក៏ានទប្រគាងជួបជាមួយអងាការទប្រៅរដ្ឋឋ ភិាល អនតរជាតិ្
្ងខដ្រ ។ ឯកឧត្តម ក៏ានទលីកទ ងី្ងខដ្រថាងមីៗទនោះ ឯកឧត្តមក៏ានចុ្ោះហត្ថទលខាជាមួយ ទោក
ជាំទវ Michelle Bachelet ឧត្តមសនងការទទួលបនទុកសិទធិមនុសេថ្នអងាការសហប្របជាជាតិ្ ទលីអនុសារណៈ
សតីពីការទោគយល់ ទដី្មបីបនតអាណត្តិរបស់ការោិល័យឧត្តមសនងការទទួលបនទុកសិទធិមនុសេទៅ
ភនាំទពញរយៈទពល២ឆ្ន ាំទទៀត្ ។ ទនោះជាការបរហ ញឆ្នទៈរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិាលកមពុជាកនុងការបនតកិច្ចសហ
ប្របតិ្បត្តិការទដី្មបទីលីកសទួយសិទធិមនុសេទៅប្របទទសទយងី ។ 

ច្ាំទពាោះបញ្ហហ ទក់ទងនឹងព័ត៌្មានសតីពីការទរៀបច្ាំមូលដ្ឋឋ នកងទ័ពទជីងទឹកទៅត្ាំបន់ទឆ្នរសមុប្រទ
កមពុជាទនាោះ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ានទលីកទ ងីថា ទនោះគឺជាពាកយច្ចាមអារាមខដ្លទកីត្ទច្ញ
ពីការទកីនទ ងីថ្នទាំហាំវនិិទោគរបស់ចិ្នទៅត្ាំបន់ទនាោះ។ រដ្ឋធមមនុញ្ញរបស់កមពុជា មិនអនុញ្ហញ ត្ឲ្យមាន
មូលដ្ឋឋ នទោធាបរទទសទៅទលីទឹកដី្របស់ែលួន និងមិនអនុញ្ហញ ត្ឲ្យមានមូលដ្ឋឋ នទោធារបស់ែលួនទៅ
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បរទទសទ យី ទលីកខលងខត្កនុងប្រកបែ័ណឌ អងាការសហប្របជាជាតិ្ ដូ្ច្ជាការបញ្ជូ នកងទ័ពទយងីទៅចូ្ល
រមួទបសកកមមរកាសនតិភាពរបស់អងាការសហប្របជាជាតិ្ ។ រាជរដ្ឋឋ ភិាលកមពុជានឹងមិនរ ាំទោភរដ្ឋធមមនុញ្ញ
ទ យី។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ជាមួយនឹងការអរគុណអាទមរកិច្ាំទពាោះជាំនួយដ្ល់ខ ន្កទាសសាំអាត្មីន ឯកឧត្តម
ឧបនាយករដ្ឋមន្តនតី ក៏ានសាំខដ្ងការសេ គមន៍ជាមុនច្ាំទពាោះ ឯកឧត្តម Patrick Murphy ជាអនាគត្
ឯកអគារដ្ឋទូត្អាទមរកិប្របចាាំកមពុជា កនុងករណីមានការគាាំប្រទពីប្រពឹទធសភា។ 
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