
J u l y  1 8 ,  2 0 1 9  
 
 
 

អ្នកជំនាញថា ការបកស្រាយរបស់ស្រកសួងការបរទេសកម្ព ុជា នឹងម្ិនអាច

កកកស្របជំហរអាទម្រកិ 

 

លោក ប្រាក ់សុខុន រដ្ឋមន្តនរ បី្រកសួងការបរលេស និងសហប្របតិបតរ ិការអនរ រជាតិ (លវេង) និងកិច្ច ប្របជុុំរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាលមរកិ កាលពីថ្ងៃេី១៦ 

កកកដា ២០១៩។ របូប្រកសួងការបរលេស និងwww.house.gov 

 

 

ទោយ ជុន ច័នទបុស្ររ RFA 2019-07-17 
 

អង្គការសង្គមស ៊ីវលិយល់ឃ ើញថា ឃសចក្ដ៊ីពន្យល់របស់ក្ក្សួង្ការបរឃេសជ ុំវញិស្ថា ន្ការណ៍ក្មព ជា នឹ្ង្មនិ្អាចមាន្
ឥេធិពលឃលើការសឃក្មចចតិ្តរបស់សហរដ្ឋអាឃមរកិ្ក្ន ង្ការបឃង្កើត្ចាបដ់ាក្េ់ណឌ ក្មមមន្តន្ត៊ីរបបក្ក្ងុ្ភ្នុំឃពញឃ ោះឃ ើយ។ 
មូលឃហត្  គឃឺដាយស្ថរតត្សហរដ្ឋអាឃមរកិ្បាន្តាមដាន្ឃដាយយក្ចិត្តេ ក្ដាក្ច់ុំឃ ោះស្ថា ន្ការណ៍ក្មព ជា និ្ង្បាន្េ ក្
ឃពលឱ្យរបបឃន្ោះជាឃក្ចើន្តែឃដ្ើមប ៊ីស្ថដ រស្ថា ន្ការណ៍ឃ ើង្វញិ ប  តន្តឃៅតត្គ្មម ន្ដ្ុំឃ ោះក្ស្ថយ។ 
 
អនក្ជុំ ញតននក្សិេធិមន្ សស និ្ង្ក្បជាធបិឃត្យយ ជុំរ ញឱ្យរបបឃោក្ ហ  ន្ តសន្ ក្បឹង្តក្បង្ស្ថដ រស្ថា ន្ភាពធ្លា ក្ច់ ោះដ្ ន្ដាប
នន្ការឃគ្មរពសិេធិមន្ សស និ្ង្លេធិក្បជាធិបឃត្យយឃ ើង្វញិ ជាជាង្ក្បឹង្បក្ក្ស្ថយការ រែាួន្អុំព៊ីអវ៊ីតដ្លបាន្ឃក្ើត្ឃ ើង្
ឃដាយស្ថរេឃង្វើរបស់ែាួន្។ 
 
អន្ ក្បធ្លន្ប ដ ញយ វជន្ក្មព ជា (CYN) និ្ង្ជាអនក្សិក្ាក្ស្ថវក្ជាវតននក្សិេធិមន្ សសអន្តរជាត្ិ ឃោក្ ស ម ូរ ៊ី តលាង្ថា 
រដាឋ ភ្ិបាលមាន្សិេធិឃ្ាើយការ រែាួន្ឃៅនឹ្ង្ការឃលើក្ឃ ើង្របស់សហរដ្ឋអាឃមរកិ្ជ ុំវញិឃរឿង្សិេធិមន្ សស និ្ង្
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ក្បជាធិបឃត្យយឃៅក្មព ជា ក្៏ប  តន្តឃោក្ឃជឿថា ការបក្ក្ស្ថយទុំង្ឃ ោះនឹ្ង្មិន្មាន្ឥេធិពលឃលើការសឃក្មចចតិ្តបឃង្កើត្
ចាប ់H.R ៥២៦ របស់សមាជកិ្សភាសហរដ្ឋអាឃមរកិ្ឃ ោះឃ ើយ។ ឃោក្ក្ត្ស់មាគ ល់ថា សហរដ្ឋអាឃមរកិ្មាន្ឃគ្មលឃៅ
ចាស់ោស់ក្ន ង្ការឃលើក្សទួយក្បជាធបិឃត្យយ ក្សបឃពលតដ្លស្ថា ន្ភាពឃៅក្មព ជាមិន្ទន្វ់វិឌ្ឍឃៅរក្ភាពក្បឃសើរ
ឃ ើង្វញិឃៅឃ ើយ។ ឃោក្យល់ថា ឃសចក្ដ៊ីពន្យល់ទ ុំង្អុំបាលមា ន្របស់រដាឋ ភ្ិបាលក្មព ជា តាមរយៈក្ក្សួង្ការបរឃេស 
នឹ្ង្មនិ្អាចតក្តក្បការឃបដជាា ចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាឃមរកិ្សដ៊ីព៊ីបញ្ហា ក្បជាធបិឃត្យយក្មព ជាឃ ោះឃ ើយ៖ «កាលព៊ីនលៃេ៊ី១៦ 
ក្ក្កដា រដ្ឋសភាអាឃមរកិ្បាន្អន្ មត័្ចាប់ H.R 526 ឃដ្ើមប ៊ីដាក្េ់ណឌ ក្មមឃោក្ ហ  ន្ តសន្ និ្ង្មន្តន្ត៊ីរបស់ឃោក្ តដ្លបាន្
ចូលនដ្ក្ន ង្ការបុំផ្លា ញក្បជាធបិឃត្យយ និ្ង្រ ុំឃោភ្សិេធិមន្ សសធៃន្់ធៃរឃៅក្មព ជា។ ចាបឃ់ន្ោះនឹ្ង្ក្ត្ូវបញ្ជូ ន្ឃៅក្ពឹេធសភា
អាឃមរកិ្ឃៅឃពលឆាប់ៗខាង្ម ែ ឃហើយសមាជកិ្សភាអាឃមរកិ្តដ្លសក្មមក្ន ង្ឃរឿង្ឃន្ោះ ឃជឿជាក្ថ់ា ចាបឃ់ន្ោះនឹ្ង្អាច្ាង្
ន ត្សភាជាន្់ែពស់ឃៅដ្ល់នដ្ក្បធ្ល ធបិត្៊ី ឃដ្ើមប ៊ីច ោះហត្ាឃលខាដាក្ឱ់្យឃក្បើក្បាស់។ សមាជកិ្សភាអាឃមរកិ្អោះអាង្ថា ការ
ឃធវើចាបឃ់ន្ោះ គជឺាឃរឿង្ច ុំបាច ់និ្ង្សមក្សបបុំន ត្ ព៊ីឃក្ ោះឃោក្ ហ  ន្ តសន្ បាន្ក្បត្ ់ក្យសន្ាក្ន ង្ការឃរៀបចុំ
ការឃបាោះឃឆាន ត្ឃដាយឃសរ ៊ី ក្ត្ឹមក្ត្ូវ និ្ង្យ ត្តធិម៌។ 
 
ឃទោះជាយ ង្  ក្ក្សួង្ការបរឃេសរបបក្ក្ុង្ភ្នុំឃពញ បាន្ចត្េ់ ក្ការអន្ មត័្ឃសចក្ដ៊ីក្ ង្ចាប់ H.R ៥២៦ ឃន្ោះ ថាជា
ការឃដ្ើរនទ យឃៅនឹ្ង្ក្ិចចែិត្ែុំក្បឹង្តក្បង្ឃលើក្ក្មពស់ភាពជានដ្គូក្គបវ់ស័ិយរវាង្ក្បឃេសទ ុំង្ព៊ីរ។ ក្ក្សួង្ការបរឃេស
អោះអាង្ថា ឃសចក្ដ៊ីក្ ង្ចាបឃ់ន្ោះ មាន្ែាឹមស្ថរឃចេក្បកាន្ឃ់ដាយគ្មម ន្មូលដាឋ ន្ក្បឆា ុំង្នឹ្ង្រដាឋ ភ្បិាលក្មព ជា ឃដាយ
តនែក្ឃលើព័ត្ម៌ាន្បុំនភ្ា លឃមែៀង្ និ្ង្ហួសសម័យ ឃក្កាមឃហត្ នលន្ឃយបាយ និ្ង្មាន្សតង្់ដារព៊ីរ។ ក្ក្សួង្ថា ចាបឃ់ន្ោះ
រ ុំឃោភ្បុំ ន្ឃលើឃគ្មលការណ៍អន្តរជាត្សិដ៊ីព៊ីអធបិឃត្យយភាព និ្ង្ការមិន្ឃក្ជៀត្តក្ជក្ចូលក្ចិចការននទក្ន ង្ក្បឃេសដ្នេ។ 
 
ក្ក្សួង្ការបរឃេសក្មព ជាបាន្បក្ក្ស្ថយតាមរយៈឃសចក្ដ៊ីតលាង្ការណ៍ កាលព៊ីនលៃេ៊ី១៦ ក្ក្កដាថា ការឃបាោះឃឆាន ត្ឆាន ុំ២០១៨ 
ក្ន្ាង្ឃៅ បាន្ក្បក្ពឹត្តឃៅឃដាយឃសរ ៊ី និ្ង្យ ត្តធិម ៌ព ុំមាន្អុំឃពើហិង្ា ឃហើយពលរដ្ឋបាន្ឃចញឃៅឃបាោះឃឆាន ត្ជាង្៨៣%។ 
ក្ក្សួង្ការបរឃេសបន្តថា ការបដ្ិឃសធមិន្េេួលស្ថគ ល់ភាពក្សបចាបន់ន្ការឃបាោះឃឆាន ត្ឃន្ោះ គជឺាការឃមើលងាយ្ន្ទៈ
មាច ស់ឃឆាន ត្ និ្ង្មិន្េេួលស្ថគ ល់ការពិត្។ បតន្ាមព៊ីឃលើឃន្ោះ ក្ក្សួង្បាន្តលាង្ការ រចុំ ត្ក់ារចប់ែាួន្ឃោក្ ក្មឹ ស ខា 
និ្ង្រ ុំោយគណបក្សសឃន្តងាគ ោះជាត្ិ ថាជាការអន្ វត្តចាប់ ឃដ្ើមប ៊ីការ រសន្តិសន្តិភាព និ្ង្សាិរភាពសង្គម។ 
 
ជ ុំវញិបញ្ហា ចាបស់ដ៊ីព៊ីសមាគម និ្ង្អង្គការមិន្តមន្រដាឋ ភ្ិបាល (LANGO) វញិ ក្ក្សួង្បក្ក្ស្ថយថា ចាបឃ់ន្ោះក្ត្ូវបាន្
តាក្់តត្ង្ឃ ើង្ ឃដាយក្សង្យ់ក្បេពិឃស្ថធន្ល៍ែៗ របស់ក្បឃេសតដ្លមាន្ភាពចស់េ ុំខាង្ក្បជាធិបឃត្យយ និ្ង្មាន្
អត្ាន្័យក្សបតាមចាបជ់ាត្ិ និ្ង្អន្តរជាត្។ិ ក្ក្សួង្បន្តបដ្ិឃសធថា រដាឋ ភ្ិបាលមនិ្បាន្រតឹ្ត្បតិ្សិេធិឃសរ ៊ីភាពតននក្
ស្ថរព័ត្៌មាន្ឃ ើយ ឃហើយការបញ្ឈបក់្បត្ិបត្តិការរបស់ស្ថា បន័្ព័ត្ម៌ាន្មួយចុំនួ្ន្ឃ ោះ គឃឺដាយស្ថរពួក្ឃគបាន្បុំ ន្
ចាបក់្មព ជា។ ក្ក្សួង្បញ្ហជ ក្ថ់ា ក្ុំព ង្ឃលើក្សទួយឃសរ ៊ីភាពស្ថរព័ត្៌មាន្ និ្ង្ការបឃញ្ចញមត្ ិឃហើយអង្គភាពព័ត្ម៌ាន្ជាង្ 
១ ន្់ស្ថា បន័្ ក្ុំព ង្ដ្ុំឃណើ រការយ ង្រស់រឃវ ើក្ឃៅក្ន ង្សង្គម។ ឃក្ៅព៊ីឃន្ោះ ក្ក្សួង្ថា ក្មព ជាមាន្ឃសរ ៊ីភាពអ ៊ីន្ធណិឺត្យ ង្
ឃពញឃលញ ឃដាយពលរដ្ឋអាចេេួលបាន្ព័ត្ម៌ាន្គ្មម ន្តដ្ន្ក្ុំណត្់ និ្ង្គ្មម ន្ការរតឹ្ត្បតិ្។ 



 
ឃទោះជាយ ង្  ឃសចក្ដ៊ីពន្យល់របស់ក្ក្សួង្ការបរឃេសឃន្ោះ ក្ត្ូវបាន្ក្ចន្ឃដាលឃដាយអនក្ជុំ ញតននក្សិេធិមន្ សស និ្ង្
ក្បជាធិបឃត្យយ។ 
 
 យក្ក្បត្បិត្តអិង្គការសមពន្ធភាពការងារ និ្ង្សិេធិមន្ សស (CENTRAL) ឃោក្ ឃមឿន្ ត្ ោ តលាង្ថា ការបឃង្កើត្ចាបឃ់ន្ោះ
មិន្ ក្់ព័ន្ធនឹ្ង្អធបិឃត្យយជាត្កិ្មព ជាឃ ើយ ឃ លគឺសហរដ្ឋអាឃមរកិ្នឹ្ង្ដាក្េ់ណឌ ក្មមឃដាយបង្កក្ក្េពយសមបត្តមិន្តន្ត៊ី
ក្មព ជា និ្ង្បដ្ិឃសធេិដាឋ ការមន្តន្ត៊ីទ ុំង្ឃ ោះ ឃបើចាបឃ់ន្ោះចូលជាធរមាន្។ មា ង្វញិឃេៀត្ ឃោក្ថា ការរ ុំឃោភ្សិេធិមន្ សស 
គឺជាបញ្ហា ស្ថក្លតដ្លអន្តរជាត្អិាចឈឺឆាែ ល ជាពិឃសសក្ន ង្លក្ខែណឌ តដ្លសហរដ្ឋអាឃមរកិ្ជាក្បឃេសក្បជាធបិឃត្យយ
ឈាន្ម ែ និ្ង្ជាភាគ៊ីហត្ាឃលែ៊ីនន្ក្ិចចក្ពមឃក្ពៀង្សន្តិភាពក្ក្ុង្បា រ ៊ីស។ «» 
 
របបក្ក្ុង្ភ្នុំឃពញបាន្ចបក់្បធ្លន្គណបក្សសឃន្តងាគ ោះជាត្ឃិោក្ ក្មឹ ស ខា ដាក្ព់ន្ធ គ្មរ ឃដាយឃចេក្បកាន្ក់្ង្វោះ
ភ្សត តាង្ ព៊ីបេក្បត្់ជាត្។ិ ឃក្ៅព៊ីឃន្ោះ របបឃន្ោះបាន្រ ុំោយគណបក្សសឃន្តងាគ ោះជាត្ិ ក្ពមទ ុំង្យក្អាសន្ៈសភា និ្ង្ក្ក្ុម
ក្បឹក្ា  ុំសងាក ត្រ់បស់បក្សឃន្ោះ យក្ឃៅតចក្គ្មន កាន្់កាប់ ឃហើយបាន្ហាមក្បាមអនក្ន្ឃយបាយបក្សក្បឆា ុំង្ជាង្ ១០០ ក្់ 
មិន្ឱ្យឃធវើសក្មមភាពន្ឃយបាយរយៈឃពល ៥ឆាន ុំ។ សុំខាន្ជ់ាង្ឃន្ោះឃៅឃេៀត្ របបឃន្ោះបាន្ឃរៀបចុំការឃបាោះឃឆាន ត្តបបបន្តង្គប់
ក្ិចច ឃៅតែក្ក្កដា ឆាន ុំ២០១៨ ក្ន្ាង្ឃៅ រួចក្បមូលយក្អាសន្ៈសភាទ ុំង្អស់មក្ឃកាដ បកាដ បត់ត្មាន ក្ឯ់ង្ ឃធវើឱ្យក្មព ជាកាា យជា
រដ្ឋឯក្បក្សលម៊ីមួយឃៅឃលើពិភ្ពឃោក្ ក្ន ង្សត្វត្សេ៊ី ២១ឃន្ោះ។ 
 
ឃោក្ ឃមឿន្ ត្ ោ តលាង្ថា ចុំ ត្ក់ារតបបឃន្ោះឃហើយតដ្លសហគមន្អ៍ន្តរជាត្វិាយត្នមាថា ជាការគ្មស់រ ុំឃលើង្ក្គឹោះ
ក្បជាធិបឃត្យយ តដ្លមនិ្អាចក្បតក្ក្បាន្។ «» 
 
េន្ទឹមនឹ្ង្ការក្ឃមទចគណបក្សក្បឆា ុំង្ឃដ្ើមប ៊ីក្ក្ឃស្ថបយក្អុំ ចផ្លដ ច់ម ែឃន្ោះ របបឃោក្ ហ  ន្ តសន្ ក្ប៏ាន្វាយបន្តងាក ប
ឥត្ក្ស្ថក្ក្ស្ថន្តឃៅឃលើក្ក្ុមអង្គការសង្គមស ៊ីវលិ សហជ៊ីព និ្ង្ស្ថា បន័្ព័ត្៌មាន្ឯក្រាជយនង្តដ្រ ជាពិឃសសរបបឃន្ោះបាន្
រតឹ្ត្បតិ្សិេធិឃសរ ៊ីភាពជាមូលដាឋ ន្របស់ពលរដ្ឋ ទ ុំង្ឃៅក្ន ង្សង្គម និ្ង្ឃៅឃលើក្បព័ន្ធអ ៊ីន្ធណិឺត្។ 
 
អនក្សិក្ាក្ស្ថវក្ជាវតននក្សិេធិមន្ សសអន្តរជាត្ ិឃោក្ ស ម ូរ ៊ី ក្ត្ស់មាគ ល់ថា គ្មម ន្ចុំណ ច មួយខាង្ឃលើឃន្ោះ ក្ត្ូវបាន្
តក្តក្បឱ្យលែឃ ើង្វញិឃ ោះឃ ើយ នទ យឃៅវញិរដាឋ ភ្បិាលឃៅតត្បន្តរតឹ្ត្បតិ្សិេធិឃសរ ៊ីភាពជាមូលដាឋ ន្របស់ក្បជាពលរដ្ឋ។ 
ឃោក្បន្តថា ចាបស់ដ៊ីព៊ីសមាគម និ្ង្អង្គការមិន្តមន្រដាឋ ភ្បិាល ក្ត្ូវបាន្ឃក្បើក្បាស់ឃដ្ើមប ៊ីគ្មបសង្កត្់ និ្ង្រតឹ្ត្បតិ្លុំហ
ឃសរ ៊ីភាពសង្គមស ៊ីវលិ ក្សបឃពលតដ្លឃសរ ៊ីភាពស្ថរព័ត្ម៌ាន្ឃៅតត្មាន្លក្ខណៈតូ្ចចឃង្ែៀត្ ឃដាយស្ថរការ
ឃធវើេ ក្ខប ក្ឃមនញឃលើស្ថា ប័ន្ព័ត្ម៌ាន្ឯក្រាជយ។ «» 
 
លវ៊ីត្បតិ្តត្របបក្ក្ុង្ភ្នុំឃពញបាន្ក្បត្កិ្មមឃដាយឃក្បើ ក្យធៃន្់ៗក្ត៊ី ក្រ៏បបឃន្ោះមិន្បាន្ដាក្ឃ់ចញនូ្វវធិ្លន្ការ មួយត្បត្



ឃៅនឹ្ង្សហរដ្ឋអាឃមរកិ្វញិឃ ើយ។ នទ យឃៅវញិ របបឃន្ោះតបរជាបាន្បញ្ហជ ក្ព់៊ីជុំហររបស់ែាួន្ថា នឹ្ង្បន្តក្ចិច
សហក្បត្ិបត្តកិារឃលើវស័ិយជាឃក្ចើន្ជាមួយសហរដ្ឋអាឃមរកិ្ មាន្ជាអាេិ៍ ឃបសក្ក្មមមន្ សសធម៌ ការគ្ម ុំក្េដ្ល់អនក្សម័ក្គចតិ្ត
តននក្សន្តិភាព ការក្បយ េធក្បឆា ុំង្អុំឃពើឃភ្រវក្មម និ្ង្ការជួញដូ្រមន្ សស និ្ង្ជាពិឃសសការចបឃ់នដើមឃ ើង្វញិនូ្វក្ចិចសន្ទ 
ឃយធ្ល តដ្លរបបឃន្ោះធ្លា បប់ាន្តបរែនង្ដាក្ស់ហរដ្ឋអាឃមរកិ្។ បតន្ាមព៊ីឃលើឃន្ោះ របបឃន្ោះបញ្ហជ ក្ក់្បាបអ់ាឃមរកិ្ជាលម៊ីឃេៀត្
ថា ែាួន្មាន្ការឃបតជាា ចិត្តចាស់ោស់ក្ន ង្ការក្បកាន្យ់ក្លេធិក្បជាធបិឃត្យយ ឃសរ ៊ីពហ បក្ស ការឃលើក្ក្មពស់ន្៊ីត្ិរដ្ឋ និ្ង្
ការឃគ្មរពសិេធិឃសរ ៊ីភាពជាមូលដាឋ ន្របស់ពលរដ្ឋ។ 
 
ឃទោះជាយ ង្  អនក្ជុំ ញតននក្សិេធិមន្ សស និ្ង្ក្បជាធបិឃត្យយយល់ថា ការសន្ារបស់របបឃោក្ ហ  ន្ តសន្ ឃន្ោះ 
នឹ្ង្មនិ្អាចជួយឱ្យរបបឃន្ោះឃចៀសន ត្ព៊ីេណឌ ក្មមរបស់សហរដ្ឋអាឃមរកិ្ និ្ង្សហភាពអឺរ   បឃ ោះឃ ើយ ក្បសិន្ឃបើគ្មម ន្
ការអន្ វត្តជាក្់តសដង្ឃេឃ ោះ។ ពួក្ឃគឃសនើឱ្យរបបឃន្ោះអន្ វត្តតាមអន្ ស្ថសន្ស៍្ថដ រក្បជាធិបឃត្យយ និ្ង្សិេធិមន្ សសឃ ើង្វញិ 
ឃដ្ើមប ៊ីបឃញ្ច ៀសឃក្គ្មោះកាចសក្មាបក់្បជាជាត្តិែមរ។ ឃក្គ្មោះកាចឃ ោះ គកឺារបាត្ប់ង្ក់្បព័ន្ធអន្ ឃក្គ្មោះពន្ធ EBA របស់សហភាព
អឺរ   ប ការបាត្់បង្ក់្បព័ន្ធអន្ ឃក្គ្មោះពន្ធ GSP របស់អាឃមរកិ្ និ្ង្េណឌ ក្មមឃនសង្ឃេៀត្ព៊ីក្ក្មុក្បឃេសសមពន្ធមតិ្តរបស់
អាឃមរកិ្៕ 

 


