
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហងុ 
អ្ុញ្ញា ត្អោយក្កុម្ិស្សិត្សាកលវទិ្យាលយ័ភូមិ្ទភនអំេញ ចូលជបួសំ្ដដ្ងការគរួស្ម 

ថ្ងៃទី្យ០៤ ដែមករា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
============= 

 ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហងុ រដ្ឋមន្រ្តីការបរអទ្យស្ ្ិងស្ហក្បតិ្បត្តិការអ្តរជាតិ្ 
បា្អ្ុញ្ញា ត្អោយក្កុម្ិស្សិត្ថ្្សាកលវទិ្យាល័យភូមិ្ទភនំអេញ ចូលជួបសំ្ដដ្ងការគួរស្ម អៅទី្យស្តីការ 
ក្កសួ្ង អៅក្េឹកថ្ងៃទី្យ៤ ដែមករា ឆ្ន ២ំ០១៦។  
 

 ជាបឋម ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បា្រលឹំកអំេីក្បសាស្្៍របស្ស់្អមតចអត្អជា នាយករដ្ឋមន្រ្តី 
អំេីកត្តត  ៣ ដដ្លនាឲំ្យកមពុជាចូលជាស្មាជិកោសា៊ា ្គឺ: 

 ១- អស្មីភាេ ្ិងអស្មីសិ្ទ្យឋិជាមយួក្បអទ្យស្ស្មាជិកោសា៊ា ្ទងំអស្។់ 
 ២- អោលការណ៍មិ្អក្ជៀត្ដក្ជកកិចចការថ្ទទកនុ ង។  
 ៣- អស្ចកតីសំ្អរចអ្វីអ ីងអោយឈរអលីអោលការណ៍កុងស្ងសីុ់្ស្។ 

 
 

ដងែងអៅកា្់្ិស្សិត្ទងំ១២០នាក ់ ដដ្លក្ត្ូវអ្វីទ្យស្ស្កិចចសិ្កាដស្វងយលេី់ស្មាហរណកមម 
ោសា៊ា ្អៅត្តមសាកលវទិ្យាលយ័របស្់ក្បអទ្យស្ជិត្ខាង  ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បា្អលីកអ ីង 
េីទិ្យដ្ឋភាេសំ្ខា្់ៗមួយចំ្ួ្របស្់ស្ហគម្៍ោសា៊ា ្ ដដ្លអទី្យប្ឹងចូលជា្រមា្ចាប់េីថ្ងៃទី្យ ១ មករា 
២០១៦ អ្េះ។ 

អោលអៅស្ហគម្ោ៍សា៊ា ្ៈ 
ឯកឧត្តម បា្គូស្បញ្ញា ក់ថា ស្ហគម្ោ៍សា៊ា ្ មា្អោលអៅសំ្ខា្់ៗរមួមា្៖ 
គិត្គូរេីវបុិលភាេរមួរបស្ោ់សា៊ា ្ យកចិត្តទុ្យកោក់ចំអ េះក្បជាជ្្ិងយកក្បជាជ្ជា្ ំ
រកាស្្តិភាេ្ិងអស្េរភាេកនុ ងត្ំប្់ អ្វីអោយកា្់ដត្សីុ្ជអក្ៅ្ូវការចូលរមួរបស្់ោសា៊ា ្
កនុ ងអងគការត្ំប្់្ិងអងគការអ្តរជាតិ្ អហីយ្ិងេក្ងឹងត្ួនាទី្យស្នូលរបស្់ោសា៊ា ្ អៅកនុ ង
្ិមាម ប្កមមត្ំប្់ (Regional Architecture)។  

 

កាលា្ុវត្តភាេរបស្ស់្ហគម្ោ៍សា៊ា ្(Opportunity): 

ឯកឧត្តម បា្អលីកអ ីងថា កាលា្ុវត្តភាេរបស្ស់្ហគម្ោ៍សា៊ា ្  រមួមា្៖ អលីក 
កំេស្កិ់ត្ា្ុភាេ ្ិងត្ួនាទី្យឈា្មុែរបស្់ោសា៊ា ្កនុ ងត្ំប្់្ិងអៅអលីឆ្កអ្តរជាតិ្ 
ការបអងកីត្ការងារ្ិងលំហូរ ណិជាកមម  ការអ្វីអោយមា្អស្េរភាេ ្ិងេក្ងឹងស្្តិភាេ 
្ិងស្្តិសុ្ែកនុ ងត្ំប្់ អហីយ្ិងបអងកី្ក្បសិ្ទ្យធិភាេថ្្ត្ួនាទី្យស្នូលរបស្ោ់សា៊ា ្អៅកនុ ង 
ត្ំប្់។ 

 

ការក្បឈមសំ្រាបស់្ហគម្ោ៍សា៊ា ្ (Key challenges):  

ឯកឧត្តម បា្គូស្បញ្ញា ក់ថា ការក្បឈមសំ្រាបស់្ហគម្ោ៍សា៊ា ្  រមួមា្៖ គមាែ ត្ 
ថ្្ការអភិវឌ្ឍ្៍កនុ ងចំអោមបោត ក្បអទ្យស្ស្មាជិក   ្ិងកងវេះខាត្្្ធា្ម្ុស្សមា្ 



ស្មត្េភាេជាបញ្ញា ក្បឈមកនុ ងការឈា្អៅសំ្អរចស្មាហរណកមមត្ំប្់អេញអលញ កងវេះ 
ងវកិាសំ្រាប់អភិវឌ្ឍ្៍ការត្ភាា ប់ោសា៊ា ្ដដ្លរមួមា្៖ ការត្ភាា ប់រូបវ ័្ ត ការត្ភាា ប់រវាង
សាេ ប័្ ្ិងការត្ភាា ប់រវាងក្បជាជ្្ិងក្បជាជ្ អហីយ្ិងកងវេះេលកមមជនំាញ របស្់
ក្បអទ្យស្ស្មាជិកងមី ។  
 

ស្រស្រស្តមភទងំ៣ របស្ស់្ហគម្ោ៍សា៊ា ្ (3 Pillars): 

ឯកឧត្តម ក៏បា្អលីកអ ីងទងដដ្រអំេីស្រស្រស្តមភទងំ៣ របស្់ស្ហគម្៍ោសា៊ា ្ ដដ្លរមួ 
មា្៖ ស្ហគម្៍្ អោបាយ-ស្្តិសុ្ែោសា៊ា ្ ស្ហគម្អ៍ស្ដ្ឋកិចចោសា៊ា ្ ្ិង 
ស្ហគម្ស៍្ងគម-វបប្មោ៌សា៊ា ្។  
 

 ស្ហគម្៍្ អោបាយ-ស្្តិសុ្ែោសា៊ា ្ៈ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បា្គូស្បញ្ញា ក់ថាស្ហគម្៍្ អោបាយ-ស្្តិសុ្ែោសា៊ា ្ 
មា្ក្កសួ្ងការបរអទ្យស្ ្ិងស្ហក្បតិ្បត្តិការអ្តរជាតិ្ ជាអលខា្ិការោឋ ្ជាតិ្ ្ិងមា្ 
ោជាា ្រ ក់េ្័ធចំ្ួ្៩អទសងអទ្យៀត្ គឺ៖ ក្កសួ្ងមហាថ្ទទ ក្កសួ្ងការ រជាតិ្ ទី្យស្តីការ 
គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ោជាា ្រក្គប់ក្គងអក្ោេះមហ្តរាយ មជឈមណឌ លកំចាត្់មី្កមពុជា 
គណៈកមាម ្ិការសិ្ទិ្យធម្ុស្ស ។ល។ 
ស្ហគម្៍្អោបាយ-ស្្តិសុ្ែ មា្អោលអៅសំ្ខា្់៖រកា ្ិងជរុំញស្្តិភាេ ស្្តិសុ្ែ 
អស្េរភាេ ្ិងវបុិលភាេ អលីកស្ទួយលទ្យធិក្បជា្ិបអត្យយ ្ិតិ្រដ្ឋ អភិបាលកិចចលអ ជរុំញ 
្ិងការ រសិ្ទ្យធិម្ុស្ស អលីកកមពស្ក់ារយកក្បជាជ្ជា្ំ អហីយ្ិងរកាត្ួនាទី្យស្នូលរបស្់ 
ោសា៊ា ្។ 
 

 ស្ហគម្អ៍ស្ដ្ឋកិចចោសា៊ា ្ៈ 
 ឯកឧត្តម បា្អលីកអ ីងថា ស្ហគម្អ៍ស្ដ្ឋកិចចោសា៊ា ្ មា្ក្កសួ្ង ណិជាកមមជា 

អលខា្ិការោឋ ្ជាតិ្ ្ិងមា្ោជាា ្រ ក់េ័្ធចំ្ួ្២៦គឺ៖ ក្កសួ្ងអស្ដ្ឋកិចច ្ិង 
ហិរញ្ាវត្េុ  ក្កសួ្ងអទ្យស្ចរណ៍ ក្កសួ្ងបរសិាេ ្ ក្កសួ្ងកសិ្កមម ក្កសួ្ងឧស្ាហកមម។ល។ 

 ស្ហគម្៍អស្ដ្ឋកិចច មា្អោលអៅសំ្ខា្់ គឺ សំ្អរចឲ្យបា្អោលអៅស្មាហរណកមម 
អស្ដ្ឋកិចច ្ិងគិត្គូរេីលកខណៈគ្ែឹេះដដ្លរមួមា្ៈ  
ក. ទី្យទាដត្មួយ  ្ិងមូលោឋ ្ទលិត្កមម សំ្អៅធានាលំហូអោយអស្រ ី្ ូវទ្យំ្ិញ 
អស្វាកមម ទុ្យ្វ ិ្ ិអោគ េលកមមជនំាញ ្ិងមូល្្ ។ 
ែ.   ត្ំប្់អស្ដ្ឋកិចចដដ្លមា្ការក្បកួត្ក្បដជងែពស្។់ 
គ.   ត្ំប្់មា្ការអភិវឌ្ឍ្៍អស្ដ្ឋកិចចអោយស្មភាេ។ 
ឃ.  ត្ំប្់ដដ្លបា្អ្វីស្មាហរណកមមអេញអលញអៅកនុ ងអស្ដ្ឋកិចចេិភេអលាក។ 

 ស្ហគម្ស៍្ងគម-វបប្មោ៌សា៊ា ្ៈ 
 ឯកឧត្តម បា្អលីកអ ីងថាស្ហគម្ស៍្ងគម-វបប្មោ៌សា៊ា ្ មា្ក្កសួ្ងអបរ់ ំ យុវជ្ 
្ិងកីឡាជាអលខា្ិការោឋ ្ជាតិ្ ្ិងមា្ោជាា ្រ ក់េ័្ធចំ្ួ្១៧ គឺ៖ក្កសួ្ងេ័ត្៌មា្ 
ក្កសួ្ងវបប្ម៌ ្ិងវចិិក្ត្សិ្លបៈ ក្កសួ្ងសុ្ខាភិបាល។ល។ 



 ស្ហគម្៍ស្ងគម-វបប្ម៌ោសា៊ា ្ មា្អោលអៅសំ្ខា្់៖ការអភិវឌ្ឍ្៍្្ធា្ម្ុស្ស 
ការការ រសុ្ែមាលភាេស្ងគម ជរុំញយុត្តិ្ម៌ស្ងគម្ិងសិ្ទិ្យធក្បជាជ្ ធានាចីរភាេ 
បរសិាេ ្ កសាងអត្តស្ញ្ញា ណោសា៊ា ្ ្ិងបំក្េួញគមាែ ត្អភិវឌ្ឍ្៍។   

ឯកឧត្តមក៏បា្គូស្បញ្ញា ក់ថា ការបំក្េួញគមាែ ត្អភិវឌ្ឍ្៍រវាងក្បអទ្យស្ស្មាជិកោសា៊ា ្
ទងំ៦ ជាមួយ្ិង កមពុជា ឡាវ មីោ៉ា ្់មា៉ា រ អវៀត្ោម ក្ត្ូវបា្អ្ុវត្តត្តមរយៈ 
គំ្ ិត្ទតួ ចអទតីមស្មាហរណកមមោសា៊ា ្ (Initiative for ASEAN Integration-IAI) 
អហីយ្ិងកនុ ងក្កបែណ័ឌ អ្ុត្បំ្ដូ់្ចជា៖ មហាអ្ុត្ំប្់អមគងគ (GMS), យុទ្យធសាន្រស្តកិចច
ស្ហក្បតិ្បត្តិការអស្ដ្ឋកិចចអមគងគ - ោអយោ៉ា វា៉ា ឌី្ - អៅក្ាោ៉ា  (ACMECS), កមពុជា ឡាវ 
អវៀត្ោម (CLV)។ល។ 

 

គំ្ ិត្ទតួ ចអទតីមស្មាហរណកមមោសា៊ា ្ (IAI)  
 ឯកឧត្តមបា្អលីកអ ីងថាគំ្ិត្ទតួ ចអទតីមស្មាហរណកមមោសា៊ា ្ ដដ្លក្ត្ូវបា្អលីកអ ីង
អោយថាន ក់ដឹ្កនាោំសា៊ា ្ កនុ ងឆ្ន ២ំ០០០ អៅសឹ្ងាបូរ ី ក្ត្ូវបា្អ្ុវត្តត្តមរយៈដទ្ការ
ការងារចំ្ួ្ ៣ គឺៈ  
- ដទ្ការការងារទី្យ១ (២០០២-២០០៨) ៖ ក្ត្ូវបា្អ្ុម័ត្អោយថាន ក់ដឹ្កនាោំសា៊ា ្
កនុ ងឆ្ន ២ំ០០២ អៅកមពុជា កនុ ងអេលកមពុជាអ្វីជាក្បធា្ោសា៊ា ្អលីកទី្យ ១។   

- ដទ្ការការងារទី្យ២ (២០០៩-២០១៥)៖ ក្ត្ូវបា្អ្ុម័ត្អោយថាន ក់ដឹ្កនាោំសា៊ា ្
កនុ ងឆ្ន ២ំ០០៩ អៅក្បអទ្យស្ថ្ង។  

- ដទ្ការការងារទី្យ៣ (២០១៦-២០២៥) ៖ ក្ត្ូវបា្អ្ុម័ត្អោយថាន ក់ដឹ្កនាោំសា៊ា ្ 
កនុ ងឆ្ន ២ំ០១៦ អៅក្បអទ្យស្ឡាវ។ 

 
 

ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី  បា្គូស្បញ្ញា ក់េីែែឹមសារថ្្“អស្ចកតីដងែងការណ៍គឡួាឡាេំរួ  
ស្តីេីោសា៊ា ្ឆ្ន ២ំ០២៥ ៖គឺរកីចអំរ ី្ អៅមុែទងំអស្ោ់ន ” ដដ្លក្ត្ូវបា្ក្បមុែដឹ្កនាោំសា៊ា ្ 
អ្ុម័ត្កនុ ងកិចចក្បជុកំំេូលោសា៊ា ្អលីកទី្យ ២៧ អៅថ្ងៃទី្យ ២២ ដែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ដដ្លរមួ 
មា្៖ 
 ក. ោសា៊ា ្ឆ្ន ២ំ០២៥   ជាឯកសារប្តេីដទ្ទី្យចងអុលទែូ វសំ្រាប់ស្ហគម្៍ោសា៊ា ្   
      (២០០៩-២០១៥) ។ 
ែ.  ក្តូ្វសំ្អរចអោយបា្៖ ចកខុ វសិ្យ័ស្ហគម្៍ោសា៊ា ្២០២៥ ដទ្ការលំអិត្ស្ក្មាប់ 
ស្ហគម្៍្ អោបាយ-ស្្តិសុ្ែោសា៊ា ្២០២៥ ដទ្ការលំអិត្ស្ក្មាប់ស្ហគម្៍
អស្ដ្ឋកិចចោសា៊ា ្២០២៥ ្ិងដទ្ការលំអិត្ស្ក្មាប់ស្ហគម្៍ស្ងគម-វបប្ម៌ 
ោសា៊ា ្២០២៥។ 

គ. ដទ្ការការងារទី្យ៣ថ្្គំ្ិត្ទតួ ចអទតីមស្មាហរណកមមោសា៊ា ្ (IAI Work Plan III) 
្ិងការត្ភាា ប់ោសា៊ា ្ ២០២៥ (ដដ្ល្ឹងក្ត្ូវអ្ុម័ត្កនុ ងឆ្ន ២ំ០១៦) កជ៏ាដទនកមួយ 
ថ្្ោសា៊ា ្២០២៥ ដដ្រ។  



ឃ  ដណនាំ អគគអលខា្ិការោសា៊ា ្ ឲ្យក្ត្ួត្េិ្ិត្យ ្ិងរាយការណ៍អំេីការរកីចំអរ ី្ ថ្្ការ 
អ្ុវត្ត្៍ោសា៊ា ្ឆ្ន ២ំ០២៥ ជូ្កិចចក្បជុកំំេូលោសា៊ា ្អរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 

 

កមពុជាអ្វីជាក្បធា្ោសា៊ា ្ៈ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បា្អលីកអ ីងេីស្មទ្យធិទលសំ្ខា្់ៗ ដដ្លកមពុជាស្អក្មចបា្ 
អេលអ្វីជាក្បធា្ោសា៊ា ្ឆ្ន ២ំ០០២ ្ិងឆ្ន ២ំ០១២ ដដ្លរមួមា្៖  
អៅឆ្ន ២ំ០០២៖ 
កមពុជាបា្អ្វីជាក្បធា្ោសា៊ា ្អលីកទី្យ១ អក្កាយេីចូលជាស្មាជិកោសា៊ា ្បា្៣ឆ្ន ំ
ប៉ាុអោណ េះ។ កមពុជាសំ្អរចបា្ឯកសារក្បវត្តិសាន្រស្តរបស្ោ់សា៊ា ្ “អស្ចកតីដងែងការណ៍ស្តីេី
ការក្បតិ្បត្តិរបស្ប់ោត ភាគីអៅស្មុក្ទ្យចិ្ខាងត្បូង-DOC” ចុេះហត្េអលខាអោយរដ្ឋមន្រ្តី
ការបរអទ្យស្ោសា៊ា ្ ្ិងចិ្ ដដ្លកនុ ងអនាេះ មា្ទងំទិ្យដ្ឋភាេ្អោបាយ ្ិងចាប់ ស្ក្មាប់
អោេះក្សាយបញ្ញា ស្មុក្ទ្យចិ្ខាងត្បូងអោយស្្តិវ ិ្ ី។ 
រយេះអេល១៣ឆ្ន អំក្កាយមករហូត្ដ្លស់្េវថ្ងៃអ្េះ បោត ក្បអទ្យស្ ក់េ័្ធអៅស្មុក្ទ្យចិ្ខាង
ត្បូង ក្េមទងំក្បអទ្យស្មហាអំោចទងំអស្ ់អៅដត្ទមទរឲ្យអោរេអេញអលញ “អស្ចកតី
ដងែងការណ៍ស្តីេីការ ក្បតិ្បត្តិរបស្ប់ោត ភាគីអៅស្មុក្ទ្យចិ្ខាងត្បូង-DOC”។  

 អៅឆ្ន ២ំ០១២៖  
-  បា្អចញអស្ចកតីដងែងការណ៍ស្តីេីោសា៊ា ្ោម ្អក្គឿងអញៀ្ 
-   អស្ចកតីក្បកាស្ទី្យក្កុងភនំអេញស្តីេីការអ្ុម័ត្ “អស្ចកតីដងែងការណ៍សិ្ទ្យធិម្ុស្សោសា៊ា ្- 
    AHRD” 
-  ការបអងកីត្”មជឈមណឌ លត្បំ្ោ់សា៊ា ្សំ្រាបស់្កមមភាេមី្-ARMAC”។ 
- ចាប់អទតីមការចរចាស្តីេី  “ភាេជាថ្ដ្គូអស្ដ្ឋកិចចទូ្យលំទូ្យលាយត្ំប្់”    (Regional  

                   Comprehensive Economic Partnership - RCEP) ដដ្លរមួមា្ក្បអទ្យស្ោសា៊ា ្ 
                   ទងំ១០ អូន្រសាត លី ចិ្ ឥោឌ  ជប៉ាុ្ កូអរ ៉ាខាងត្បូង ្ិង្ូដវលអហស ង។់ 

-  កិចចស្្ទនាសាកលរបស្ោ់សា៊ា ្។ 
 

ស្េវថ្ងៃ   ោសា៊ា ក្្ត្ូវបា្ទ្យទ្យួលសាគ ល់ថាជាអងគការត្បំ្ដ់្អ៏ជាគជយ័បទុំត្មយួ   ដដ្លមា  ្
ឯកអគគរដ្ឋទូ្យត្ជាង៨០ក្បអទ្យស្ក្បចាោំសា៊ា  ្ មា្្ិអវស្្ោឋ អ្ៅទី្យក្កុងហាកាត្ត ្ិងមា្ 
ក្បអទ្យស្ជាអក្ចី្បា អ្ស្នីសំុ្អ្វីជាថ្ដ្គូស្្ទនារបស្់ោសា៊ា ្។ អលីស្េីអ្េះអទ្យៀត្ ក្បធា្ោសា៊ា ្ 
ក្ត្ូវបា្អអញ្ា ីញឲ្យចូលរមួកិចចក្បជុកំ្បចាឆំ្ន រំបស្ ់G-20 ។ 

 

មុ្្ឹងបញ្ចប់ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី បា្គូស្បញ្ញា ក់ថា កមពុជាចូលជាស្មាជិកោសា៊ា ្ 
បា្រមួចំដណកអលីកស្ទួយកិត្ា្ុភាេ ្ិងអត្តភាេរបស្ក់មពុជាអៅអលីអវទិ្យកាអ្តរជាតិ្ បអងកី្
ដងមអទ្យៀត្្ូវកិចចស្ហក្បតិ្បត្តិការរវាងកមពុជា ជាមួយស្មាជិកោសា៊ា ្អទសងអទ្យៀត្ ្ិងជាមួយ
បោត ក្បអទ្យស្ថ្ដ្គូស្្ទនារបស្ោ់សា៊ា ្ ដដ្លត្តមរយៈអនាេះ កមពុជាទ្យទ្យួលបា្ការជួយឧបត្េមភ 
េិអស្ស្គឺការអភិវឌ្ឍ្៍្្ធា្ម្ុស្សត្តមរយៈគំ្ិត្ទតួ ចអទតីមស្មាហរណកមមោសា៊ា ្(IAI)៕ 


