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ប្រតិភសូហភាពអឺរ ៉ុរជួររដ្ឋមន្ត្រីប្រសួងមហាផ្ទៃ ដ ោះប្ាយដរឿងEBA 

 

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោរ ស លេង (ស្ដ ាំ) ជួយនាយររងផ្ទែរក្របក់្រងក្បចាំតាំប្អ់ាស ី ្ិងប៉ា ស ីហ្វិរផ្្សហ្ភាពអឺរ ៉ា ប អែរក្សី 
ផាអូឡា លទមលទឡូ្ី (Paola Pampaloni) នាទីសរីការក្រសួងមហាផ្ទៃ លៅផ្ងៃទី២០ ផ្េមីនា ឆ្ែ ាំ២០១៩ រូបលហ្វសប  រលោរ ស លេង 

 
 

លោយ ស  ជវី ីRFA 2019-03-20 
 
រណៈក្បតិភូអឺរ ៉ា ប ប្ជួបពិភារាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លៅផ្ងៃទី២០ មីនា ពារ់ព័្ធ្ ឹងការផ្សវងររ
ដ្ាំល ោះក្ស្យបញ្ហា ដ្រក្បព័្ធអ  ្លក្រោះព័្ ធEBA។ ប៉ា ផ្្រ លោរ ហ្  ្ ផ្ស្ អោះអាងថា ជួបអែរ ជួបលៅ ប៉ា ផ្្រ
សក្ាប់ដ្ាំល ោះក្ស្យលរឿងEBA រឺលោរជាអែរសលក្មច។ អែរវភិារ យល់ថា របបក្រុងភែាំលពញ រួរផ្តប្ៃ្ ់
ឥរយិាបង ្ិងចប់លទដើមស្ដ រក្បជាធិបលតយយ ្ិងសិទធិម  ្សសលឡើងវញិ ម ្្ឹងសហ្ភាពអឺរ ៉ា បោរ់លចញ្ូវការពយួរ
ក្បព័្ធអ  ្លក្រោះ EBA ជាទលូ វការ។ 
 
អែរនា ាំពារយក្រសួងមហាផ្ទៃ លោរ ផាត ស ផា្ិត ផ្ងលងក្បប់អែរស្រព័ត៌ា្លក្កាយជា្ំ ួបលនាោះថា រណៈក្បតិភូអឺរ ៉ា ប 
ផ្ដ្លមររមព ជា លៅលពលល្ោះ រឺមិ្ផ្ម្មរដ្រ EBA ពីរមព ជា លទ ប៉ា ផ្្រមរលធវើការជាមួយរែ  លបើររិចចស្ៃនា
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ជាមួយរែ ផ្សវងររចាំណ ចរួម ្ិងដ្ាំល ោះក្ស្យ លដ្ើមបបីលងកើ្ រិចចសហ្ក្បតិបតរិការ រវាងរមព ជា ្ិងសហ្ភាពអឺរ ៉ា ប 
លដ្ើមបបីលក្មើទលក្បលយាជ្៍រួមរបស់ភារីទ ាំងពីរ។លោរ ផាត ស ផា្ិត ប្រថា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ លោរ ស លេង 
ប្ ក្បប់នាយររងផ្ទែរក្រប់ក្រងក្បច ាំតាំប្់អាស ី ្ិងប៉ា ស ីហ្វិរផ្្សហ្ភាពអឺរ ៉ា ប អែរក្សី ផាអូឡា លទមលទឡូ្ី 
(Paola Pampaloni) ថា រោឋ ភិបល រាំព ងេិតេាំលោោះក្ស្យបញ្ហា ្លយាបយ បញ្ហា សិទធិម  ្សស បញ្ហា សងគមស ីវលិ 
បញ្ហា សិទធិការងារ ្ិងបញ្ហា ដ្ីធលជីាលដ្ើមលៅតាមលសចរដីផ្ងលងការណ៍ របស់រោឋ ភិបលផ្ដ្ល ប្លចញកាលពីផ្ងៃទី៣ 
ផ្េធែូ  ឆ្ែ ាំ២០១៨រ្លងលៅ ។ លោរ ស លេង រ៏ទទួលស្គ ល់ថា លទោះបីដ្ាំលណើ រការលទធិក្បជាធិបលតយយលៅរមព ជា
មិ្ទ្់លអររី រល៏ោរអោះអាងថា រមព ជាមិ្លបោះបង់ទលូ វលទធិក្បជាធិបលតយយលនាោះលទ។ 
 
លោយផ្ឡរលមដ្ឹរនា ាំរបបក្រុងភែាំលពញ លោរ ហ្  ្ ផ្ស្ វញិ ប្ផ្ងលងពីរផ្្លងជួបជ ាំជាមួយរមមររ លៅរែ ងលេតរ
លពាធិ៍ស្ត់លៅផ្ងៃដ្ផ្ដ្លល្ោះថា លោរមិ្េវល់លរឿងក្បតិភូសហ្ភាពអឺរ ៉ា បមរលោោះក្ស្យលរឿងEBA ល្ោះលទ លោយ 
លោរអោះអាងថា លៅជួបអែរ ជួបលៅ ប៉ា ផ្្រលរឿងEBA ល្ោះរឺលោរជាអែរសលក្មច។ «» 
បផ្្ែមពីល្ោះ លោរ ហ្  ្ ផ្ស្ លៅផ្តផ្ងលងថា ក្បព័្ធអ  ្លក្រោះព្ធEBAល្ោះ មិ្អាចលធវើឲ្យក្បលទសរមព ជាកាល យជា
អែរា្លនាោះលឡើយ រឺា្ផ្តការក្បឹងផ្ក្បងលោយេលួ្ឯងលទ លទើបលធវើឲ្យក្បលទសល្ោះកាល យជាអែរា្ប្។ 
 
ឯរអរគរដ្ឋទូតសហ្ភាពអឺរ ៉ា បក្បច ាំរមព ជា លោរ ចច លអដ្ហាក រ (George Edgar) ក្បប់អាស ីលសរ ីតាមស្រ
លអឡិចក្តូ្ិរកាលពីផ្ងៃទី១៩ ផ្េមីនា ថា ក្រុមរណៈក្បតិភូសហ្ភាពអឺរ ៉ា ប រាំព ងលធវើទសស្រិចចពីរផ្ងៃលៅរមព ជា ្ិង 
ជួបជាមួយមន្ត្រីជា្់េពស់រោឋ ភិបលមួយចា្ំ ួ្។ រែ ងដ្ាំលណើ រទសស្រិចចេលី ល្ោះ រឺជាផ្ទែរមួយផ្្ដ្ាំលណើ រការ
ទាំនារ់ទា្ំ ងរវាងសហ្ភាពអឺរ ៉ា ប្ិងរមព ជា រែ ងបរបិទផ្្EBA។ 
 
អែរវភិារ្លយាបយ ្ិងសងគម លោរ រឹម ស េ លលើរលឡើងថា ដ្ាំលណើ រទសស្រិចច ្ិងអវីផ្ដ្លក្បតិភូសហ្ភាពអឺរ ៉ា ប 
លលើរលឡើងជាមួយជាមួយមន្ត្រីជា្់ េពស់របបក្រុងភែាំ រឺជាសញ្ហា បញ្ហា រថ់ា សហ្ភាពអឺរ ៉ា ប រាំព ងក្ពា្ដ្រ ក្បព័្ធ
អ  ្លក្រោះព័្ធពីរមព ជា ក្បសិ្លបើរបបក្រុងភែាំលពញ មិ្វលិលៅកា្់ ក្បជាធិបលតយយ ្ិងការលររពសិទធិម  ្សសលនាោះ
លទ។ «» 
 
លោរ រឹម ស េ ប្រថា ការលលើរលឡើងរបស់លោរ ហ្  ្ ផ្ស្ រឺជាការ បងាា ញភាពព តតប ត លដ្ើមបអួីតថា េលួ្ឯង
ខ្ល ាំងប៉ា ល ណ ោះ ប៉ា ផ្្រធាត ពិតលោរ ហ្  ្ ផ្ស្ រ៏រាំព ងភ័យសល្ ់លស្ល ពីលរឿងក្បឈមម េបត់បង់EBAល្ោះ។ «» 
 
សហ្ភាពអឺរ ៉ា បប្ក្បកាសពីដ្ាំលណើ រការពិចរ ពយួរក្បព័្ធអ  ្លក្រោះ EBA ពីរមព ជា កាលពីផ្ងៃទី១១ រ មភៈ



រ្លងលៅ។ ដ្ាំលណើ រការល្ោះ ា្រយៈលពលសរ បទ ាំងអស់១៨ ផ្េរិតចប់ពីផ្ងៃទី១២ រ មភៈតលៅ។ សហ្ភាពអឺរ ៉ា បប្
ទ រលពលឱ្យរបបក្រុងភែាំលពញចា្ំ ួ្ ៦ផ្េ លដ្ើមបសី្ក រស្ែ ្ការណ៍្លយាបយ ្ិងសិទធិម  ្សស លបើព ាំដូ្លចែោះលទ រែ ង
រយៈលពល ៦ផ្េ បនាៃ ប់លទៀត អឺរ ៉ា ប្ឹងចប់លទដើមដ្ាំ រ់កាលលធវើការសលក្មចចិតរថា លតើក្តូវររា ឬពយួរក្បព័្ធអ  ្លក្រោះ
ព្ធ EBA ពីរមព ជា។ លបើា្ការសលក្មចថា ពយួរ សហ្ភាពអឺរ ៉ា បទ រលពលឱ្យរមព ជា ៦ផ្េលទៀត លដ្ើមបលីក្តៀមេលួ្ ម ្្ឹង
ការពយួរក្បព័្ធអ  ្លក្រោះព្ធលនាោះចូលជាធរា្។ 
 
លៅម ្ដ្ាំលណើ រទសស្រិចចរបស់រណៈក្បតិភូសហ្ភាពអឺរ ៉ា បមួយផ្ងៃ អងគការ សារម សហ្ជីព ្ិងសហ្រម្៍ 
ក្បាណ៧០ ប្លចញលសចរដីផ្ងលងការណ៍រួមមួយ លោយប្បងាា ញការក្ពួយបរមភចាំលពាោះលសចរដីសលក្មចជា
ទលូ វការផ្្ដ្ាំលណើ រការ្ីតិវធិីពយួរជាបល ដ ោះអាស្ែ្ូវក្បព័្ធអ  ្លក្រោះព្ធ EBA ពីរមព ជា។ ក្រុមសងគមស ីវលិអោះអាង
ថា ការបត់បង់ក្បព័្ធអ  ្លក្រោះព្ធ EBA ្ឹងា្ទលប៉ាោះពាល់អវជិាា្ លោយផាៃ ល់ ្ិងលោយក្បលយាល ចាំលពាោះ
ជីវភាពរស់លៅ ្ិងស េ ាលភាពរបស់ពលរដ្ឋ ក្ពមទ ាំងការអភិវឌ្ឍជាតិទ ាំងមូល។ លហ្ត ដូ្លចែោះពួរលរ លសែើឱ្យរបប
លោរ ហ្  ្ ផ្ស្ ចត់វធិា្ការជារ់ផ្សដង ្ិងម៉ាត់ចត់ រែ ងការស្ដ រ ការពារ ្ិងបាំលពញលរខេណឌ សិទធិម  ្សស ្ិង
សិទធិការងារ លដ្ើមបទីលក្បលយាជ្៍របស់ក្បជាពលរដ្ឋ ្ិងក្បលទសជាតិ៕ 
 


