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មន្ត រ្ ីសិទ្ធ ិម្ុសសអ.ស.ប.សម្មរងកងវល់ពេលម្ែលការពកាោះពៅអនកប្បឆាំង

ពកើ្ែលជ់ាង១០០នាក់ 

 

របូឯកសារ៖ លោកស្រី រ ណូា រម ីត (Rhona Smith) អ្នករាយការណព៍ិលរររបរ់អ្ង្គការរហស្បជាជាតិទទួលបន្ទ ុករិទធិមនុ្រសលៅកមព ុជា 

ថ្លែង្លៅកាន់្អ្នកសារព័ត៌មាន្លៅកន ុង្រន្ន ិរីទសារព័ត៌មាន្មួយ លៅរាជធានី្ភ្ន ំលពញ ថ្លៃទី៩ ថ្ែឧរភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

 

ណមឹ សភុ័ន្តករបញ្ញា  | VOA Khmer, 21 ឧសភា 2019 
 

មន្ត្រីអ.ស.ប.ទទួលប្ទុកសិទធិម្ុសសនៅកមពុជាបា្នលើកពីកង្វល់ជាថ្មមីរង្នទៀតចនំ ោះការតាមយាយីនលើសកមមជ្អតតី
គណបកសសនន្ត រ្ ោះជាត។ិ រហូតមកទល់នពលន្ោះ សកមមជ្្នយាបាយអតតីបកសប្បឆងំ្ជាង្១០០នាកន់ហើយប្តូវនកាោះ
នៅ្ិង្ប្តូវចាបឃុ់ឃំងំ្។ 
 
ភ្ននំពញ — អនករាយការណ៍ពិនសសរបស់អង្រការសហប្បជាជាត(ិអ.ស.ប.)ទទួលប្ទុកសិទធិម្ុសសនៅកមពុជាបា្
សម្មរង្ការប្ពួយបារមភនៅថ្ថ្ៃអ រ្ រន្ោះចនំ ោះការនកាោះនៅ្ិង្ការឃុខំ្លួ្សកមមជ្្នយាបាយរបស់អតតីគណបកស
សនន្ត រ្ ោះជាតមិ្ែលកពុំង្រកីរាលដាល។ 
 
កង្វល់របស់នោកប្សី រ  ូណា សមីត ន្វើន ើង្ប្សបនពលម្ែលតុោការនខ្តរបាតែ់បំង្បា្នកាោះនៅអតតីសកមមជ្
្នយាបាយប្បឆងំ្ចំ្ ួ្បួ្នាកប់ម្្ែមនទៀតមកសាកសួរ ខ្ណៈម្ែលការនកាោះនៅអតីតអនក្នយាបាយប្បឆងំ្បា្នកើ្
ែល់ជាង្១០០នាក់នៅកនុង្នខ្តរមួយចំ្ ួ្។ 
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កនុង្នសចករបី្បកាសមួយតាមទព័ំរនហវសប ុករបស់អ.ស.ប. អនករាយការណ៍ពិនសសនោកប្សី រ  ូណា សមីត បា្សរនសរថា 
«ការយិាល័យឧតរមសនង្ការទទួលប្ទុកសិទធិម្ុសសប្បចាកំមពុជាកពុំង្តាមដា្នដាយកង្វល់អពីំសាែ ្ភាពរបស់អតតីមន្ត្រី
គណបកសសនន្ត រ្ ោះជាតមិ្ែលប្តូវបា្នកាោះនៅឬឃុខំ្លួ្នដាយមន្ត្រី្គរបាល ឬតុោការ»។ 
 
អនករាយការណ៍ពិនសសរបស់អង្រការសហប្បជាជាតបិា្នលើកន ើង្វញិ្ូវនសចករមី្ថ្លង្ការណ៍របស់នោកប្សីកនុង្អ ុំង្
នពលនបសកកមមរបស់នោកប្សីនានពលថ្មីៗន្ោះថា «មា្តប្មូវការផ្លល ស់បរូ រវបប្ម៌្ នយាបាយម្ែលនផ្លរ តនៅនលើការនដាោះ
ប្សាយបញ្ហា ជាជាង្នផ្លរ តនលើបញ្ហា បុគរលនានា»។ នោកប្សីសង្កត់្ ៃ្ ថ់ា«ការនដាោះប្សាយបញ្ហា ន្ោះ រួមជាមួយ្ឹង្ការការ
 រនដាយចាបថ់្្នសរភីាពបនចេញមត ិអាចជួយឲ្យមា្ភាពនជាគជ័យនលើបញ្ហា ប្បឈមនានាសរីពីសាែ ្ភាព្នយាបាយ
បចេុបប្ននែើមបជីាប្បនយាជ្ែ៍ល់ប្បជាពលរែឋកមពុជាទងំ្មូល»។ 
 
នទោះជាយា ង្ណា នោក សុខ្ ឥសា្ អនកនា ំកយគណបកសប្បជាជ្កមពុជាម្ែលកពុំង្កា្អ់ណំាច បា្ន្លើយតបនៅ
្ឹង្នសចករបី្ពួយបារមភរបស់មន្ត្រីអង្រការសហប្បជាជាតថិា កង្វល់របស់នោកប្សីសមីតគជឺាទមាល បរ់បស់នោកប្សីនៅនហើយ 
នហើយនោកបា្ន្លើយតបបន្តញ្ហេ សមកវញិថា នោកប្សី សមីត គួរម្តនៅអបរ់បំ្កមុប្បជាពលរែឋកនុង្បកសប្បឆងំ្កុឲំ្យប្បប្ពឹតរ
ខុ្សចាប។់ 
 
នៅប្ពឹកថ្ថ្ៃអ រ្ រន្ោះម្ែរ អតីតសកមមជ្គណបកសសនន្ត រ្ ោះជាតិចំ្ ួ្បួ្នាកប់ម្្ែមនទៀត រួមមា្នោក ស ុ្ ចនំរ ើ្  
អតតីនមឃុ ំមឯក នោក នភ្ឿក   ំអតីតនមឃុសំនំរាង្កនុង្  អនកប្សី ្ី រែួំល អតតីនមឃុមំ្ប្ពកហលួង្ ្ិង្នោក សុខ្ សុភ្័ន្តករ 
ជទំបទី់១ឃុមំ្ប្ពក្រ ិ្ ទ បា្ចូលបភំ្លនឺៅសាោែបូំង្នខ្តរបាតែ់បំង្ ក់ព័្ធ្ ឹង្សណំុំនរឿង្ប្បឆងំ្ ្ិង្ប ំ្សាលែកីា
តុោការកពូំល។ តុោការកពូំលបា្សនប្មចរោំយគណបកសសនន្ត រ្ ោះជាតកិាលពីចុង្ឆន ២ំ០១៧។ 
 
នយាង្តាមនោក យិ្ នម ង្លី អនកសប្មបសប្មលួប្បចានំខ្តរបាតែ់បំង្ថ្្សមាគមការ រសិទធិម្ុសសអាែហុក(Adhoc) 
នលើកន ើង្ថា  ករណីនកាោះនៅអតីតមន្ត្រី ្ិង្អតតីសកមមជ្របស់គណបកសសនន្ត រ្ ោះជាតគិឺមា្ជាប ់ក់ព័្ធ្ ឹង្បញ្ហា
្នយាបាយ ជាមួយ្ឹង្យុទធនាការប្មាមថ្ែសាា ត ្ិង្ការនចញវនីែអូគបំ្ទែល់សកមមភាពរបស់ប្បធា្សរីទីគណបកស
សនន្ត រ្ ោះជាតនិៅនប្ៅប្បនទសគឺនោក សម រង្សុ។ី 
 
នោក យិ្ នម ង្លី បា្អ ំវនាវឲ្យមា្ការបចេបក់រណីនចាទសួរនៅនលើអតីតសកមមជ្គណបកសប្បឆងំ្ នដាយម្អាក
នៅនលើនសរភីាពថ្្ការបនចេញមតនិយាបល់។ 
 
«តុោការ ឬអាជាា ្រគបបមី្តបចេបប់ញ្ហា ន្ោះ កុនំ្វើឲ្យសាែ ្ភាព្នយាបាយនៅកនុង្ប្បនទសនយើង្កា្ម់្ត្ៃ្ ់្ ៃរម្ថ្មនទៀត។ 
គបបបីចេបន់រឿង្ តមកល់បញ្ហា ន្ោះនៅ នប្ ោះវាជាសិទធិ វាជានសរភីាពនទ នៅកនុង្ការបនចេញមត ិមិ្ ម្ម្ជាចលនា នហើយក៏



មិ្ម្ម្ជាការប្បឆងំ្្ឹង្សាលែកីាអីម្ែរ បាទ»។  
 
នោក អ ំសអំាត ប្បធា្ប្គប់ប្គង្បនចេកនទសការយិាល័យនសុើបអនង្កតថ្្អង្រការលីកាែូ (LICADHO) បា្ប្បាប ់VOA ថា 
ការចាបខ់្លួ្អតតីមន្ត្រី្ិង្សកមមជ្គណបកសសនន្ត រ្ ោះជាតគិបឺ ោះ ល់នៅែល់សិទធិនសរភីាពកនុង្ឆក្នយាបាយ កែូ៏ចជា
ែនំណើ រការប្បព័្ធអ្ុនប្គោះព្ធមកនលើកមពុជា។ 
 
«នបើនយើង្នមើលនៅ វាអាច្ឹង្ន្វើឲ្យប ោះ ល់្ៃ្ ់្ ៃរនទៀតសប្មាបសិ់ទធិនសរភីាពរបស់ប្បជាពលរែឋ ជាពិនសសសិទធិនសរភីាព
នៅកនុង្ការចូលរួមទក់ទង្្ឹង្ជីវភាព្នយាបាយ។ នហើយខ្ាុគំតិថា វាអាច្ឹង្ប ោះ ល់បម្្ែមនទៀត ទក់ទង្្ឹង្ែនំណើ រ
ការប្បព័្ធអ្ុនប្គោះព្ធ EBA ហនឹង្អង្ម្ែរ បាទ»។ 
 
នោក អ ំសអំាតកប៏ា្អរល់ការស្មតអង្ម្ែរថា យា ង្នោចណាស់អតតីមន្ត្រី្ិង្សកមមជ្ជាង្១០០នាកថ់្្គណបកស
ប្បឆងំ្នៅទូទងំ្ប្បនទសកពុំង្ប្បឈម្ឹង្ការឃល នំមើល ឬការនកាោះនៅសាកសួរពីសណំាកអ់ាជាា ្រមកទល់នពលន្ោះ 
ម្ែលរួមមា្នៅនខ្តរបាតែ់បំង្ កពំង្ស់ពី កពំង្់្  ំកណារ ល ្ិង្បនាទ យមា្ជយ័។ 
 
កាលពីថ្ថ្ៃសុប្កសបារ ហ៍មុ្ន្ោះ នោក ប ុល ទិតយធា្ី អាយុ៤៩ឆន  ំម្ែលជាអតតីហិរចញិ ករបស់អតតីគណបកស
សនន្ត រ្ ោះជាតបិ្បចានំខ្តរកពំង្ឆ់ន ងំ្ ប្តូវចាប់្ ិង្ឃុខំ្លួ្បនណារ ោះអាស្នកនុង្ប្សុកកពំង្់ប្តឡាច នខ្តរកពំង្ឆ់ន ងំ្ នប្កាមបទ
នចាទថា នោកន្វើសកមមភាពអរល់នសវាសុខាភ្ិបាលខុ្សចាប។់ 
 
VOA មិ្អាចទក់ទង្សុកំារអ្ិបាយពីអនកនា ំកយប្កសួង្យុតរិ្ មគ៌នឺោក ជិ្  មា លី្្ិង្នោក គឹម ស្រិភាព 
ប្ពមទងំ្នោក ថ្អ សីុផ្ល្ អនកនា ំកយរដាឋ ភ្ិបាលបា្នទមកទល់ថ្ថ្ៃអ រ្ រន្ោះ៕ 

 


