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ភ្នពំេញៈ ពេសកកម្មស្សែងរកការេិតរេស់គណៈកម្មការអឺរ  ៉ុេ និងតណំាងសហភាេអឺរ  ៉ុេទទួលេនទ៉ុកពោលនពោបាយ
ការេរពទស និងសនតិស៉ុខ នឹងព្ែើទសសនកិច្ចពៅកម្ព៉ុជាកន៉ុងសបាា ហ៍ពនេះព ើម្បេិីភាកាជាមួ្យភាគកីម្ព៉ុជាពាកេ័់នធនឹងប្េេ័នធ
អន៉ុពប្ោេះេនធ «ម្៉ុខទនិំញប្គេោ់ ងពលើកស្លងស្តអាវ៉ុ្» ពៅកាតថ់ា EBA។ 
 
ពនេះជា ពំណើ រទសសនកិច្ចពលើកទី២ ពហើយ ពោយម្ន្តនតីជានខ់ពស់េីសហភាេអឺរ  ៉ុេ ចាេត់ងំេីសហភាេអឺរ  ៉ុេបានចាេព់្ាើម្
ជា្លូ វការនូវនីតិវ ិ្ សី្ លអាច្ឈាន ល់ការផ្អា កប្េេ័នធអន៉ុពប្ោេះេនធ EBA េីកម្ព៉ុជាកាលេីស្ខក៉ុម្ភៈ។ 
 
ពោក George Edgar ឯកអគគរ ឋទូតសហភាេអឺរ  ៉ុេ ប្េចាកំម្ព៉ុជា បានស្លលងកាលេីថ្លៃអាទិតយម្សលិម្ញិតម្អ៉ុីស្ម្លថា 
ពេសកកម្មស្សែងរកការេិតពនេះ គជឺាស្្នកមួ្យថ្ន ពំណើ រការេិភាការវាងភាគសីហភាេអឺរ  ៉ុេ និងកម្ព៉ុជា ពៅកន៉ុងេរេិទថ្ន
ប្េេ័នធអន៉ុពប្ោេះេនធ EBA។ 
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ពោកស្លលងថា ពេសកកម្មពនេះ គបឺ្េហាកកប់្េស្ហលពៅនឹងពេសកកម្មស្សែងរកការេិត ស្ លព្ែើព ើង កាលេីស្ខ កកកោ ឆ្ន  ំ
២០១៨។ 
 
ពោកបានស្លលងថា៖ «ពោលេណំង គពឺ ើម្បជួីេជាមួ្យម្ន្តនតីរោឋ ភ្ិបាល និងភាគីពាកេ័់នធព្សងពទៀតព ើម្បបី្េមូ្លេ័តម៌ាន
សតីអេីំស្ថា នភាេេច្ច៉ុេបនន ពលើច្ណំ៉ុ ច្ស្ លជាកតបីារម្ភ ពាកេ័់នធនឹងការពោរេកតកិាសញ្ញា រេស់អងគការសហប្េជាជាតិ និង
អងគការេលកម្មេិភ្េពោកស្ លទងំពនេះ េពងកើតបានជាលកខខណឌ សប្មាេទ់ទួលបានការអន៉ុពប្ោេះេនធ»។ 
 
ពោក មាជ ស៉ុវណាា រ  សមាជិកថ្នអតតីគណេកសសពន្ត គ្ េះជាត ិស្ លត៉ុោការកេូំលរោំយស្លលងថា ពោកបានជួេ
ជាមួ្យពោក George Edgar កាលេីថ្លៃស៉ុប្ក ពហើយពោកទទួលបានេ័ត៌មានថា ពេសកកម្មស្សែងរកការេិតពនេះនឹងព្ែើ
ព ើងចាេេី់ថ្លៃទី ៣  ល់ថ្លៃទី ៧ ស្ខម្ិល៉ុនាពនេះ។ 
 
ពោកថា កម្ព៉ុជា និងសហភាេអឺរ  ៉ុេ មានពេលជាង ២ ស្ខពទៀត ព ើម្បេិីភាកាពលើេញ្ញា ពនេះ ពហើយទសសនកចិ្ចពលើកពនេះជា
ទសសនកិច្ចកប្ម្តិខពស់ និងច្៉ុងពប្កាយ ម្៉ុននឹងឈាន ល់ការសពប្ម្ច្ថា  ក ឬម្ិន ក EBA។ 
 
េ ៉ុស្នតប្េភ្េេ័ត៌មានមួ្យពទៀត ស៉ុមំ្ិនេពចចញពឈាម េះ ស្ ល ឹងេ័តម៌ាន អេីំ ពំណើ រស្សែងរកការេិតពនេះបានឲ្យ ឹងថា 
ពេសកកម្មពនេះ មានសមាជកិច្នួំន ៩ រូេ េីសហភាេអឺរ  ៉ុេ។ េួកពគនឹងព្ែើទសសនកិច្ចពៅកម្ព៉ុជាេីថ្លៃទី ៣  ល់ថ្លៃទី ១០ 
ស្ខ ម្លិ៉ុនា ពោយពប្ោងនឹងជួេជាមួ្យប្កសួងការេរពទស ប្កសួងម្ហាកថ្្ទ ប្កសួងស្ ន ី នគរូេនីយកម្ម ប្កសួងការ្រ 
និងអងគការពប្ៅរោឋ ភ្ិបាលមួ្យច្នួំន។ 
 
ពោក ពកត ស៉ុផ្អន់ អនកនាពំាកយប្កសួងការេរពទស បានេញ្ញា កោ់ ងខលី កាលេីថ្លៃអាទិតយថា េិតជាមាន ពំណើ រ
ទសសនកិច្ចរេស់ម្ន្តនតីសហភាេអឺរ  ៉ុេេិតប្បាក ស្ម្នពៅកន៉ុងសបាា ហ៍ពនេះ។ 
 
កាលេីស្ខក៉ុម្ភៈសហភាេអឺរ  ៉ុេ បានចាេព់្ាើម្នីតិវ ិ្ ផី្អា កប្េេ័នធអន៉ុពប្ោេះេនធជា្លូ វការ សប្មាេក់ម្ព៉ុជាកន៉ុងនីតិវ ិ្ មួី្យស្ ល
មានរយៈពេល ១២ ស្ខ ពោយពលើកព ើងេីការរពំោភ្សិទធិម្ន៉ុសស្ៃន់្ ៃរ និងការធ្លល កច់្៉ុេះថ្នប្េជា្េិពតយយពៅកម្ព៉ុជា។ 
 
សហភាេអឺរ  ៉ុេ បានទម្ទរឲ្យពោេះស្លង ពោក កឹម្ ស៉ុខា និងអន៉ុញ្ញា តឲ្យគណេកសសពន្ត គ្ េះជាត ិស្ លត៉ុោការកេូំល
បានរោំយកាលេីឆ្ន  ំ២០១៧  ពំណើ រការព ើងវញិ ស្ លជាការទម្ទរខលេះ កន៉ុងច្ពំណាម្លកខខណឌ ជាពប្ច្ើនពទៀត។ 
សហភាេអឺរ  ៉ុេថាកន៉ុងរយៈពេល ៦ ស្ខ េូំង នឹងមានការេិភាកាោន ោ ងទូលទូំោយ ជាមួ្យអាជាា ្រកម្ព៉ុជា។ 
 
កាលេីស្ខម្ីនាម្ន្តនតីជានខ់ពស់ថ្ន សហភាេអឺរ  ៉ុេទទួលេនទ៉ុកពោលនពោបាយការេរពទសនិង សនតិស៉ុខ និងអគគនាយកោឋ ន



ស្្នកពាណិជាកម្ម ថ្នសហភាេអឺរ  ៉ុេ បានព្ែើទសសនកចិ្ចរយៈពេល ២ ថ្លៃ ម្កកម្ព៉ុជា ស្ លជាស្្នកមួ្យកន៉ុង ការប្តតួេិនិតយ
និងឃ្ល ពំម្ើល ពំណើ រ ការស្ លមានពៅកន៉ុងនីតិវ ិ្  ីកប្េេ័នធអន៉ុពប្ោេះេនធ EBA។ 
 
សហភាេអឺរ  ៉ុេបានេញ្ញា កថ់ា ការនាពំច្ញេីកម្ព៉ុជា ពៅសហភាេអឺរ  ៉ុេ កាលេីឆ្ន  ំ២០១៨ មានទហំំទឹកប្បាកប់្េមាណ 
៥,៤៩ ពានោ់ន ៉ុោល រ កន៉ុងច្នួំនពនេះ មាន ៥,៣៨ ពានោ់ន ៉ុោល រ សាិតពៅកន៉ុងម្៉ុខទនិំញស្ លទទួលបាន EBA។ ម្ន្តនតី
រជរោឋ ភ្បិាល ធ្លល េប់ានស្លលងថា ប្េសិនពេើ EBA ប្តូវបាន កទងំប្ស៉ុងពនាេះ កម្ព៉ុជានឹងខាតេងប់្បាកប់្េមាណជិត ៧០០ 
ោន ៉ុោល រ កន៉ុង ១ ឆ្ន ពំោយការេង់េនធ។ 
 
ប្សេពេលជាមួ្យោន ពនេះ ប្េធ្លនស្្នកថ្នអគគនាយកោឋ នពាណិជាកម្ម រេស់គណៈកម្មការអឺរ  ៉ុេ ពោក Peter Berz បាន
សរពសរលិខិតមួ្យ ពៅពោកប្សី មូ្រ ស៉ុខហួរ អន៉ុប្េធ្លនអតីតគណេកសសពន្ត គ្ េះជាតិ កាលេីសបាា ហ៍ម្៉ុន កន៉ុងនាម្ពោក
ប្សី Cecilia Malmstrom សនងការសហភាេអឺរ  ៉ុេ ស្្នកពាណិជាកម្ម ព្លើយតេពៅនឹងលិខិត ២ រេស់ពោកប្សី មូ្រ ស៉ុខហួរ 
ស្ លបានព្ាើពៅសហភាេអឺរ  ៉ុេកាលេីស្ខម្នីា។ 
 
ពោក Peter Berz បានសរពសរថា៖ «ពយើងេញ្ញា កស់្ថជាលមថីា សហភាេអឺរ  ៉ុេ េនតជរំ៉ុញឲ្យរោឋ ភ្ិបាលកម្ព៉ុជា ចាត់
វធិ្លនការចាបំាច្ទ់ងំអស់ព ើម្បេីពងកើតេរោិកាសនពោបាយមួ្យស្ លគណេកសប្េឆ្ងំទងំអស់សងគម្ស៉ុីវលិប្េេ័នធ្ សេែ
្ាយ ពំណើ រការពោយពសរ»ី។ 
 
ពោកេនតថា៖ «សូម្ពោកប្សីពជឿជាកថ់ា សហភាេអឺរ  ៉ុេ ពៅស្តពេាជាា ច្ិតត ព្ែើការឃ្ល ពំម្ើលោ ងជតិ ិត ពលើស្ថា នការណ៍
ពៅកន៉ុងប្េពទស កម្ព៉ុជា»។ 
 
កាលេីស្ខក៉ុម្ភៈ ពោកប្សី មូ្រ ស៉ុខហួរ បានសរពសរលិខិតពៅកានស់ហភាេអឺរ  ៉ុេ ពោយបានប្បាេព់ៅស្ថា េ័នអនតរជាតសិ្ 
លេណត៉ុ ំ ពៅពោយប្េពទសពសរចី្នួំន ២៨ ប្េពទសពនេះថា មានការគរំម្កសំ្ហងពលើពោក សម្ រងស៉ុ  ីកានស់្តខាល ងំ ជាេិពស
សតម្រយៈប្េេ័នធត៉ុោការ ឬពោយការពច្ញ ីកាចាេខ់លួនអតីតថាន ក់ កឹនាគំណេកសពនេះព្សងពទៀត។ 
 
ពោកប្សីបានស្លលងកាលេីថ្លៃអាទិតយម្សលិម្ញិថា លិខិតមួ្យពទៀត ស្ លពោកប្សីបានសរពសរគពឺាក់េ័នធនឹងការគរំម្
ពោយពាកយសម្ា ីេីសណំាកព់ោកនាយករ ឋម្ន្តនតី ហ ៉ុន ស្សន កន៉ុងការ «កពម្ទច្» សមាជកិគណេកសសពន្ត គ្ េះជាត។ិ 
 
ពោកប្សីស្លលងថា៖ «ពប្កាយពេលមានេទេញ្ញា ពនាេះ សមាជកិេកសសពន្ត គ្ េះជាតជិាពប្ច្ើនប្តូវបានចាេខ់លួន ឬប្តូវរតព់គច្
ខលួន»។ 
 
ពោកប្សីេស្នាម្ថា ពេសកកម្មស្សែងរកការេិតរេស់សហភាេអឺរ  ៉ុេពនេះពកើតមានពៅពេលស្ លសមាជិកគណេកស



សពន្ត គ្ េះជាត ិប្តូវបានចាេខ់លួន ស្ថកសួរពោយត៉ុោការ និងេ ូលិស និងពៅពេលស្ លពោក ហ ៉ុន ស្សន បានស្លលងអេីំ
សន្ត គ្ ម្ ។ 
 
ពោកប្សីេញ្ញា កថ់ា៖ «ពៅកន៉ុងពលបឿនពលឿនស្េេពនេះកម្ព៉ុជា នឹងបាតេ់ងប់្េេ័នធអន៉ុពប្ោេះេនធ EBA»។ 
 
ពោក ពៅ ម្ ៉ុងថ្ហ អនកវភិាគនពោបាយបានស្លលងថា៖ «មានកិច្ចការតិច្តួច្េ ៉ុពណាា េះ ប្តូវបានព្ែើព ើម្បពី្លើយតេនឹងការ
ទម្ទររេស់សហភាេអឺរ  ៉ុេ។ តម្េិតពោកនាយករ ឋម្ន្តនតី ហ ៉ុន ស្សន បានេញ្ញា កស់្ថជាលមថីា ពោកនឹងម្ិនពោេះស្លង
ពោក កមឹ្ ស៉ុខា ពទ»។ 
 
ពោក ថ្្ ស៉ុីផ្អន អនកនាពំាកយរជរោឋ ភ្ិបាល ម្ិនអាច្ទកទ់ងស៉ុអំតា ្េិាយបានពទ កាលេីម្សលិម្ិញ៕ 

 


