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សនុ្ទរកថាប ើក 
សកិ្ខា សាលាថាា ក់តំ ន្់ប ើកទី១ សតពីី                                                         

“ក្ខរបរៀ ចំឯកសារណែនអំាសា៊ា ន្សតពីីក្ខរផ្ត ប់សវាសាធារែៈ” 
 

ឯកឧតតម កិតតិ ែដិ ត បពជ្រ  ៊ាុន្ធិន្ រដ្ឋមន្តន្តជី្កសងួមុខងារសាធារែៈ 
ន្ិងជាជ្ ធាន្គែៈកម្មា ធកិ្ខរណកទជ្មង់រដ្ឋបា សាធារែៈ 

 

ស ៀមរាប, ថ្ងៃទី ០៩-១១ ខែ សមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 

- ឯកឧត្តម Nick Beresford, នាយកប្បតិ្បត្តិ UNDP ប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា 
- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកប្ ី ត្ាំណាងប្បសទ អាសា៊ា នទាាំង១០ និងអាសា៊ា នបូក៣  
- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ់សោក សោកប្ ី ត្ាំណាងប្កុមការងារខកទប្មងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ
សៅប្ក ងួសាា បន័ និងរាជធានី សែត្ត   

- ឯកឧត្តម ត្ាំណាងអគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នគ្ណៈកម្មា ធិការដឹ្កនាាំការខកទប្មងក់ារប្គ្ប់ប្គ្ង
ហិរញ្ញវត្ាុសាធារណៈ និង អគ្គសលខាធិការដ្ឋឋ នគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិ្ ប្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាម
ខបបប្បជាធិបសត្យយសៅថ្នន ក់សប្កាមជាតិ្  

- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ់សោក សោកប្ ី ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំប្ក ួងមុែងារសាធារណៈ  
- ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ស់ោក សោកប្ ី អនកនាងកញ្ញញ ទាាំងអ ខ់ដ្លម្មនវត្តម្មនសៅថ្ងៃ
សនះជាទីប្ ោញ់រាបអ់ាន! 
ជាបឋម កនុងនាមប្ក ួងមុែងារសាធារណៈ និង កនុងនាមរាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នប្រះរាជា

ណាចប្កកមពុជា ែុ្ាំ ូម ាំខដ្ងនូវការសាា គ្មន៍យ៉ា ងកក់សតត  និង អរគុ្ណចាំស ះវត្តម្មនដ៏្ថ្ងៃថ្នៃ
រប ឯ់កឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកប្ ី អនកនាងកញ្ញញ ទាាំងអ ់ខដ្លជាត្ាំណាងប្បសទ 
អាសា៊ា នទាាំង១០ អាសា៊ា នបូក៣ សលខាធិការដ្ឋឋ នអាសា៊ា ន វាគ្ាិនកិត្តិយ ខដ្លមករីអងគការ 
UNDP, អងគការ OECD, រដ្ឋឋ ភិបាលថ្នសាធារណៈរដ្ឋកូសរ ៉ាខាងត្បូង និង ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ប្រមទាាំង
មន្រនតីរាជការកមពុជា ខដ្លបានចាំណាយសរលដ៏្ម្មនត្ថ្មៃចូលរមួកនុង ិកាា សាោថ្នន កត់្ាំបនស់លីក
ទី១ “ តីរីការសរៀបចាំឯកសារខណនាាំអាសា៊ា ន តរីីការផ្តល់ស វាសាធារណៈ” ខដ្លប្បប្រឹត្តសៅចប់រី
ថ្ងៃទី០៩ដ្ល់ទី១១ ខែសមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ សៅសលីទឹកដឹ្ថ្ន មបតិ្តសបតិ្កភណឌ វបបធម៌ដ៏្ មបូរ
ខបបកនុងសែត្តស ៀមរាបថ្នប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា នារស ៀលសនះ។ កនុងឱកា សនះខដ្រ ែុ្ាំ ូម
សធាីចាំណាប់អារមាណ៍មួយចាំនួនដូ្ចខាងសប្កាម៖ 
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ែុ្ាំ ូមសធាីការសកាត្ រស ីរចាំស ះកិចចែិត្ែាំប្បឹងខប្បង និង កិចច ហការរប ប់្បសទ  
 ម្មជិកអាសា៊ា នទាាំង១០ សលខាធិការដ្ឋឋ នអាសា៊ា ន និង ប្បសទ អាសា៊ា នបូក៣ ខដ្លរមួម្មន 
ប្បសទ ចិន ជប៉ាុន និងកូសរ ៉ាខាងត្បូង និង ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ ប្រមទាាំងមន្រនតីរាជការថ្នប្ក ួងមុែងារសា
ធារណៈថ្នប្រះរាជាណាចប្កកមពុជាខដ្លបានចូលរមួយ៉ា ង កមា និង ផ្តល់ធាតុ្ចូល មតិ្
សយបល់ និងការខណនាាំលអៗ  ចប់តាាំងរីដ្ាំណាក់កាលដ្ាំបូងថ្នការសរៀបចាំរហូត្ដ្លស់រល
ទទួលបានការអនុម័ត្ជាផ្ៃូវការនូវគ្សប្ម្មង តីរី “ឯកសារខណនាាំអាសា៊ា ន តីរីការផ្តល់ស វាសា
ធារណៈ” ប្រមជាមួយនឹងការែិត្ែាំសរៀបចាំឱយម្មន ិកាា សាោនាសរលសនះ ប្បកបសដ្ឋយ 
បដិ្ ណាឋ កិចចដ៏្លអ ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ែព ់ និង បរយិកា រកីរាយ ។  

ស ៃ្ៀត្កនុងឱកា សនះ ែុ្ាំ ូមជប្ម្មបជូនអងគ ិកាា សាោទាាំងមូលអាំរីប្បវត្តិែៃះៗថ្នការ
សរៀបចាំគ្សប្ម្មងសនះឱយបានប្ជាបថ្ន សៅកនុងប្កបែណឌ ថ្នផ្លិត្ភារវ ័ិយសាធារណៈខដ្លម្មន
ខចងកនុងខផ្នការ កមាភារថ្នប្បសទ អាសា៊ា នបូក៣ ប្ក ួងមុែងារសាធារណៈថ្នប្រះរាជា
ណាចប្កកមពុជា បានសរៀបចាំ ាំសណី ុាំគ្សប្ម្មង តីរីការសរៀបចាំឯកសារខណនាាំអាសា៊ា ន តរីីការ      
ផ្តលស់ វាសាធារណៈ កាលរីខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ សហយីបានទទួលការអនុម័ត្រីសលខាធិការ    
ដ្ឋឋ នអាសា៊ា ន និង ប្បសទ អាសា៊ា នបូក៣ សៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧។ គ្សប្ម្មងខដ្លប្ត្ូវអនុវត្តសនះ គឺ្
ទទួលបានការគាំប្ទរីមូលនិធិថ្នប្បសទ អាសា៊ា នបូក៣ ជាមួយនឹងខផ្នការ កមាភាររីឆ្ន ាំ
២០១៨ដ្ល២់០២០។  

សដី្មបឲី្យ សប្មចបានតាមសគលសៅខដ្លបានកាំណត់្សៅកនុងខផ្នការ កមាភារសនះ 
ប្ក ួងមុែងារសាធារណៈថ្នប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា សដ្ឋយម្មនជាំនួយគាំប្ទរីសលខាធិការដ្ឋឋ ន 
អាសា៊ា ន ប្តូ្វទទួលែុ ប្តូ្វសលីការសរៀបចាំ ិកាា សាោថ្នន កត់្ាំបន់ចាំនួន០៣ សៅកនុងប្រះរាជាណា
ចប្កកមពុជា និងសរៀបចាំដ្ាំសណីរទ សនកិចច ិកាចាំនួន០២ សប្កាមកិចច ហការជាមួយប្បសទ 
ចិន និង ប្បសទ កូសរ ៉ាខាងត្បូង  ប្ម្មប់ឆ្ន ាំ២០១៩ និងឆ្ន ាំ២០២០។ 

 ិកាា សាោថ្នន ក់ត្ាំបន់សលីកទី១នាសរលសនះ គឺ្ជាចាំណុចចប់សផ្តីមថ្នការអនុវត្ត
គ្សប្ម្មងខដ្លសយងីបានអសញ្ជ ីញវាគ្ានិមករីអងគការអនតរជាតិ្ ត្ាំណាងប្បសទ អាសា៊ា នទាាំង១០ 
និង ប្បសទ អាសា៊ា នបូក៣ សដី្មបសីធាីបទបងាា ញរីទាំនាក់ទាំនងថ្នប្ទឹ តី ប្កបែណឌ គ្តិ្យុត្ត និង
បទសសាធន៍អនតរជាតិ្កនុងប្កបែណឌ ថ្ន តង់ដ្ឋរការផ្តល់ស វាសាធារណៈ និង ការអនុវត្តជាក់
ខ តង។ ទនទឹមនឹងសនះ ប្ក ួងមុែងារសាធារណៈថ្នប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា ក៏នឹងសធាីបទ
បងាា ញផ្ងខដ្រ តីរីស ចកតបី្ ងថ្នការសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្ថ្មៃបឋម និងស ចកតីប្ ង តី
រីលកាែណឌ ការងាររប ់ជាំនាញការថ្នន ក់ត្ាំបន់ដ្ល់ ិកាា សាោ សហយីនិង ប្មប ប្មួលកិចច
រិភាកា សដី្មបបីញ្ច ប់ស ចកតីប្ ងឯកសារទាាំងរីរខាងសលីសនះ។ ជាការរិត្ ែុ្ាំ ូមអាំ វនាវ
ដ្ល់អនកចូលរមួទាាំងអ ់ទាាំងជាតិ្ទាាំងអនដរជាតិ្  ូមសមតាត ចូលរមួឱយបាន កមា និងខចក
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រ ាំខលកនូវគ្ាំនិត្ មតិ្សយបល់ និងបទរិសសាធន៍លអៗ ដ៏្ម្មនត្ថ្មៃរប ់ែៃួន សដី្មបចូីលរមួបសងកីត្
ជាមួយគន នូវឯកសារដ៏្ ាំខាន់ទាាំងរីរសនះឱយបានចប់ជាសាា ររ។  

ជាមួយគន សនះខដ្រ សដ្ឋយម្មនការចូលរមួយ៉ា ង កមារីឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ់ 
សោក សោកប្ ី អនកនាងកញ្ញញ ទាាំងអ ់ ែុ្ាំ ងឃមឹថ្ន សយងីអាចបសងកីត្បាននូវឯកសារ ខណនាាំ
ដ៏្លអមួយម្មនលកាណៈប្គ្ប់ប្ជុងសប្ជាយ ប្ម្មប់បណាត ប្បសទ អាសា៊ា នរប ់សយងីកនុងការផ្តល់
ស វាសាធារណៈឱយកានខ់ត្លអប្បស ីរស ងីដ្ល់ប្បជាជនរប ់សយងី។ កនុងបរបិទសនះ ែុ្ាំ ូម
សលីកស ងីនូវ ុភា ិត្មយួខដ្លែុ្ាំសរញចិត្តសនាះស លថ្ន “ប្ប ិនសបីអនកចង់សៅសលឿន អនក
សៅខត្ម្មន កឯ់ង ខត្ប្ប ិនសបីចង់សៅឆ្ៃ យ សយងីសៅជាមួយគន "។   

សលី រីសនះសៅសទៀត្ ែុ្ាំគិ្ត្ថ្នឯកសារខណនាាំសនះ នឹងកាៃ យជាឯកសារសគល  ប្ម្មប់
ប្បសទ  ម្មជិកអាសា៊ា នទាាំង១០ សដី្មបសីលីកកមព ់គុ្ណភារថ្នការផ្តល់ស វាសាធារណៈ
រប ់ប្បសទ សរៀងៗែៃួន សដ្ឋយមិនគិ្ត្រីប្បរ័នធ និង តង់ដ្ឋរស វាសផ្សងៗគន សនាះសទ។ សៅកនុង
អាំ ុងសរលជាមួយគន ថ្នការបសងកីត្ឯកសារខណនាាំសនះ វាក៏បសងកីត្ស ងីនូវសវទិកាមួយខដ្ល
ប្បសទ  ម្មជិកអាសា៊ា នទាាំង១០ នឹងសធាីកិចច ហការ ខចករ ាំខលកបទរិសសាធន៍ និងសរៀន ូប្ត្
រីគន សៅវញិសៅមកសលីអាីខដ្លអាចអនុវត្តបាននិងអាីខដ្លមិនអាចអនុវត្តបានសហយី ថ្នសតី្ការ
អនុវត្តលអៗ  និង គ្ាំនិត្ថ្ចនប្បឌិ្ត្អាីែៃះខដ្លអាចយកសៅអនុវត្តបានកនុងបរបិទថ្នប្បសទ សរៀងៗ
ែៃួន អាំរីរសបៀបសដី្មបខីកលមអគុ្ណភារថ្នការផ្តលស់ វាសាធារណៈដ្លរ់លរដ្ឋរប ់ែៃួន ប្បជា
ជនអាសា៊ា ន និងរិភរសោក។ ទនទឹមសនះ វាក៏នឹងផ្តល់ឱកា ដ្ល់ប្បសទ  ម្មជិកអាសា៊ា ន
ទាាំង១០ សដី្មបសីៅសធាីទ សនកិចច ិការីរសបៀបថ្នការផ្តល់ស វាសាធារណៈតាមខបបសជឿន
សលឿននិងទាំសនីបរីបណាត ប្បសទ អាសា៊ា នបូក៣ ផ្ងខដ្រ។ 

សៅកនុងដ្ាំណាក់កាលបនាទ ប់ ជនបសងាគ លនិងមន្រនតីប្គ្ប់ប្គ្ងអងគភារផ្តល់ស វាសាធារណៈ
សៅតាមប្បសទ  ម្មជិកអាសា៊ា នទាាំង១០ ប្ត្ូវម្មនតួ្នាទីទទួលែុ  និង សធាកិីចច ហការ
ជាមួយជាំនាញការខដ្លប្តូ្វបានសប្ជី សរ ីឲ្យសរៀបចាំ រស រឯកសារខណនាាំសនះ សហយីប្តូ្វបនត
ចូលរមួសៅកនុង ិកាា សាោថ្នន ក់ត្ាំបន់ចាំនួន២សទៀត្ ក៏ដូ្ចជាទ សនកិចច ិកាសៅប្បសទ ចិន 
និង ប្បសទ កូសរ ៉ាខាងត្បូង កនុងឆ្ន ាំ២០១៩និង២០២០  ាំសៅសលីកកមព ់គុ្ណភារ និង 
ប្ប ិទធភារថ្នការអនុវត្តគ្សប្ម្មងសយងីសនះ។ 

ជារមួ ែុ្ាំយល់ស ញីថ្ន ការសលីកកមព គុ់្ណភារ និងប្ប ិទធភារថ្នការផ្តល់ស វាសា
ធារណៈ គឺ្ជាកិចចការបនាទ ន់និងអាទិភារបាំផុ្ត្មួយ សដី្មបសី ៃ្ីយត្បឲ្យបានទាន់សរលសវោសៅ
នឹងបរកិារថ្ន កលភាវូបនីយកមា និងការប្បកួត្ប្បខជងទាាំងកនុងត្ាំបន់និងរិភរសោក  ាំសៅ
ជួយគាំប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវ ័ិយស ដ្ឋកិចច តាមរយៈការបាំសរញនូវស ចកតបី្តូ្វការរប ់ប្បជាជន 
 ណិជជករ ធុរជន អនកវនិិសយគ្ទុនកនុងនិងសប្តប្បសទ ។  
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ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ់សោក សោកប្ ី អនកនាង កញ្ញញ ! 
 ែុ្ាំ ងឃមឹថ្ន អងគ ិកាា សាោថ្នន ក់ត្ាំបន់សលីកទី១សនះ នឹងប្បប្រឹត្តសៅប្បកបសដ្ឋយខផ្ៃ

ផ្កក  និងសជាគ្ជ័យតាមការរ ាំរឹងទុក កនុងការប្បមូលយកធាតុ្ចូលជាសប្ចីនបខនាមសទៀត្រី ាំណាក់
ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ់សោក សោកប្ ី មុននឹងឈានសៅបញ្ច ប់ជាសាា ររសលីស ចកតីប្ ង
ថ្នទប្មង់ដ្ាំបូងកនុងការសរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្ថ្មៃ និង ស ចកតបី្ ង តីរីលកាែណឌ ការងារ
រប ់ជាំនាញការថ្នន ក់ត្ាំបន់។  

ជាមួយគន សនះខដ្រ សប្តរី ិកាា សាោថ្នន ក់ត្ាំបន់សលីកទី១សនះ សយងីក៏ម្មនសរៀបចាំកមា
វធីិទ សនកិចចរមណីដ្ឋឋ នប្បវត្ាិសាន្រ ត គឺ្ប្បាសាទតាប្រហា ប្បាសាទអងគរវត្ត និងកខនៃងដ្ថ្ទ
សទៀត្ជូនឯកឧត្តម សោកជាំទាវ សោក សោកប្ ី អនកនាងកញ្ញញ ទាាំងអ ់ខដ្លជាត្ាំណាងមករី
ប្បសទ  ម្មជិកអាសា៊ា ន   អាសា៊ា នបូកបី  និងអងគការអនតរជាតិ្  ប្ម្មបខ់ ាងយល់បខនាម និង
កាំសានតសដ្ឋយស ចកតីរកីរាយនូវអរយិធម៌ដ៏្ចាំណា ់សនះសៅកនុងត្ាំបន់អា ីុអាសគ្នយ៍។ 
 កនុងឱកា ដ៏្វសិ  វសិាលសនះ ែុ្ាំ ូមអសញ្ជ ីញឯកឧត្ដម សោកជាំទាវ អ ់សោក 
សោកប្ ីទាាំងអ ់ចូលរមួជាមួយែុ្ាំ សដី្មបបី្បកា ជាផ្ៃូវការអាំរីការសបីក ិកាា សាោថ្នន ក់ត្ាំបន់
សលីកទី១ កដូ៏្ចជាការចប់សផ្តីមអនុវត្តគ្សប្ម្មងរប ់សយងីកនុងការសរៀបចាំឯកសារខណនាាំអាសា៊ា ន
 តីរីការផ្តលស់ វាសាធារណៈ ចប់រីថ្ងៃសនះត្សៅ។ 

ជាងាីមតងសទៀត្ កនុងនាមប្ក ួងមុែងារសាធារណៈ និង រាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នប្រះរាជាណា
ចប្កកមពុជា ែុ្ាំ ូមសគររខងៃងអាំណរគុ្ណយ៉ា ងប្ជាលសប្ៅចាំស ះវត្តម្មនដ៏្ថ្ងៃថ្នៃ រប ឯ់កឧត្តម 
Nick Beresford, នាយកប្បតិ្បត្តិ UNDP ប្បចាំប្រះរាជាណាចប្កកមពុជា, ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ 
អ ់សោក សោកប្ ី អនកនាងកញ្ញញ ទាាំងអ ់ ត្ាំណាងឲ្យប្បសទ អាសា៊ា នទាាំង១០       អាសា៊ា
នបូក៣ អងគការUNDP, OECD, និងត្ាំណាងប្ក ួងសាា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់សប្កាមជាតិ្ ខដ្ល
បានចាំណាយសរលសវោដ៏្ម្មនត្ថ្មៃចូលរមួកនុង ិកាា សាោថ្នន ក់ត្ាំបន់សលីកទី១ នាសរលសនះ។  
 ជាទីបញ្ច ប់ នាឱកា បុណយចូលឆ្ន ាំងាីប្បថ្រណីខែារ ែុ្ាំ ូមបួង ួងដ្ល់សទវតាឆ្ន ាំងាី
ប្ប ិទធិររជ័យជូនដ្ល់ឯកឧត្តម សោកជាំទាវ អ ់សោក សោកប្ ី អនកនាងកញ្ញញ ទាាំងអ ់ 
និង ប្កុមប្គួ្សារឱយម្មន ុែភារលអ ជួបខត្វបុិល ុែ និងជ័យជាំនះប្គ្ប់ការងារ សហយី ូម
ទទួលខត្ការរកីរាយកនុងសរលសាន ក់សៅ និង ទ សនាប្រះរាជាណាចប្កអចឆរយិៈរប ់សយងី។  
 

 ូមអរគុ្ណ! 


