
Page.PB                                               elx309 éf¶TI25-07 Exmkra qñaM2021elx309 éf¶TI25-07 Exmkra qñaM2021                                                 KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                              ISSUE309 JANUARY 25TH - 07TH, 2021                                                           Page.1

គណបក្្សប្របឆាំំងក្ុ�ងមាគ៌ាាទៅ�កាន់់អំំណាចគណបក្្សប្របឆាំំងក្ុ�ងមាគ៌ាាទៅ�កាន់់អំំណាច
ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៧មករា២០២១ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៧មករា២០២១

កុងុស្ថាា នភាពិបចុុ្ចុបបនុដោនះ មាគ៌ាា ដោ�រកដដោ�ើ� មកុងុស្ថាា នភាពិបចុុ្ចុបបនុដោនះ មាគ៌ាា ដោ�រកដដោ�ើ� ម

អំំណាច្ចុនដោ�បាយ របស់ំគ�បកសប្របឆំាំង បានប្រ�ូវអំំណាច្ចុនដោ�បាយ របស់ំគ�បកសប្របឆំាំង បានប្រ�ូវ

ដោគដោម�លដោ��ញថា ពំុិទាន់មានលទីធភាពិ‹បើ�រអំំណាច្ចុ›ពីិដោគដោម�លដោ��ញថា ពំុិទាន់មានលទីធភាពិ‹បើ�រអំំណាច្ចុ›ពីិ

គ�បកសប្របជាជនបានដោ��យដោទី ដោ�យដោ��ុថា គ�បកសប្របជាជនបានដោ��យដោទី ដោ�យដោ��ុថា 

គ�បកសកាន់អំំណាច្ចុ កំពុិងតែ�ដោ�រងឹមំាជាងគ�បកសគ�បកសកាន់អំំណាច្ចុ កំពុិងតែ�ដោ�រងឹមំាជាងគ�បកស

ប្របឆំាំងដោ�ដោ��យ ដោ��យ‹មាា សីុំនបំតែបកបំបាក់ថ្ងៃ�ៃកុុងប្របឆំាំងដោ�ដោ��យ ដោ��យ‹មាា សីុំនបំតែបកបំបាក់ថ្ងៃ�ៃកុុង

ចំ្ចុដោ�ះបកសប្របឆំាំង›របស់ំនាយករដឋមន្ត្រីនើី �ុុន តែសំន ចំ្ចុដោ�ះបកសប្របឆំាំង›របស់ំនាយករដឋមន្ត្រីនើី �ុុន តែសំន 

ដោ�តែ�មានប្របសឹំទីធភិាពិខុពស់ំដោ�ដោ��យ តែដលកំពុិងតែ�ដោ�តែ�មានប្របសឹំទីធភិាពិខុពស់ំដោ�ដោ��យ តែដលកំពុិងតែ�

ដោ�ើ�ឱ្យយសំកមមភាពិប្របឆំាំង រ�ឹតែ�ទីន់ប្រជាយជាបនើបនាៃ ប់ ។ដោ�ើ�ឱ្យយសំកមមភាពិប្របឆំាំង រ�ឹតែ�ទីន់ប្រជាយជាបនើបនាៃ ប់ ។  

�ើី�បិ�តែ�ដោគដឹងថា       �ើី�បិ�តែ�ដោគដឹងថា       �ដោ�ទំីព័ិរទីី ១៨�ដោ�ទំីព័ិរទីី ១៨

ពិិធីីទៅ�េរដំំណែណងប្របធានាធីិបតីីទីី៤៦នៃន់សហរដំឋអាទៅ�រីក្ពិិធីីទៅ�េរដំំណែណងប្របធានាធីិបតីីទីី៤៦នៃន់សហរដំឋអាទៅ�រីក្
ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី២១ មករា ២០២១ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី២១ មករា ២០២១

ពិិ�ីដោ�ៃរដំតែ�ងប្របធានា�ិប�ីអាដោមរកំីាង ថ្ងៃ�ៃទីី២០មករាពិិ�ីដោ�ៃរដំតែ�ងប្របធានា�ិប�ីអាដោមរកំីាង ថ្ងៃ�ៃទីី២០មករា

ឆំុាំ២០២១ដោនះ មានភាពិច្ចុតែមែកខុុសំប្របប្រក�ី ដោ�យឆំុាំ២០២១ដោនះ មានភាពិច្ចុតែមែកខុុសំប្របប្រក�ី ដោ�យ

គ៌ាម នការអំបអំរស្ថាទីរពីិប្របធានា�ិប�ីដោច្ចុញពីិដំតែ�ង គ៌ាម នការអំបអំរស្ថាទីរពីិប្របធានា�ិប�ីដោច្ចុញពីិដំតែ�ង 

ដ�ច្ចុតែដលធាែ ប់មានដោ�ើ�ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល"ដោនាះដោទី, ពីិដ�ច្ចុតែដលធាែ ប់មានដោ�ើ�ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល"ដោនាះដោទី, ពីិ

ដោសំសំដោ�ដោទីៀ�ដោនាះ ពំុិមានអំនុញ្ញាា �ើិឱ្យយប្របជាពិលរដឋដោសំសំដោ�ដោទីៀ�ដោនាះ ពំុិមានអំនុញ្ញាា �ើិឱ្យយប្របជាពិលរដឋ

ច្ចុ�លមកអំបអំរជាស្ថាធារ�ៈ ដោ��យនឹងមានកងទ័ីពិច្ចុ�លមកអំបអំរជាស្ថាធារ�ៈ ដោ��យនឹងមានកងទ័ីពិ

ប្របមាន២មុ�ននាក់ �ក់រាយដោ�ជំុវញិបរដិោវ�វមិាន"កាប្របមាន២មុ�ននាក់ �ក់រាយដោ�ជំុវញិបរដិោវ�វមិាន"កា

ពីិ��ល" ពីិដោប្រ�ះតែ�មានពិ�ាមាន ពីិ"ដោអំ�ើបីុអាយ"ថា ពីិ��ល" ពីិដោប្រ�ះតែ�មានពិ�ាមាន ពីិ"ដោអំ�ើបីុអាយ"ថា 

ប្រកុម�ឹងាគំ៌ាប្រទីដោ�ក ប្រ�ំ អាច្ចុនឹងមានគដោប្រមាងច្ចុ�លប្រកុម�ឹងាគំ៌ាប្រទីដោ�ក ប្រ�ំ អាច្ចុនឹងមានគដោប្រមាងច្ចុ�ល

មកអុំក�ុកមើងដោទីៀ�។ �ំងពីិប្រពិលឹម ដោ�ក ឌណាល់ មកអុំក�ុកមើងដោទីៀ�។ �ំងពីិប្រពិលឹម ដោ�ក ឌណាល់ 

ប្រ�ំ បានចាកដោច្ចុញពីិដោសំដឋវមិាន ជាមួយភរ�ិ ដោ�យប្រ�ំ បានចាកដោច្ចុញពីិដោសំដឋវមិាន ជាមួយភរ�ិ ដោ�យ

ឧទីធមាា កច្ចុប្រក"មាា រនីវន័"សំំដោ�ដោ�កាន់បនាៃ យ"អំន់ប្រឌូ" ឧទីធមាា កច្ចុប្រក"មាា រនីវន័"សំំដោ�ដោ�កាន់បនាៃ យ"អំន់ប្រឌូ" 

ដោដ�មបបីនើរដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះ"តែអុំរ�ើកវន័"ដោ�កាន់ដោដ�មបបីនើរដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះ"តែអុំរ�ើកវន័"ដោ�កាន់

លំដោ��ឋ នរបស់ំដោ�ក       លំដោ��ឋ នរបស់ំដោ�ក       �ដោ�ទំីព័ិរទីី០៣�ដោ�ទំីព័ិរទីី០៣

សំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម សំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម 

រ�ឫទីធិ ប្រពិះប្របធានគ�បកសរ�ឫទីធិ ប្រពិះប្របធានគ�បកស

�ើុុនសិុំនបិុច្ចុ នឹង�ងមកកាន់�ើុុនសិុំនបិុច្ចុ នឹង�ងមកកាន់

�ំតែ�ងជាប្រពិះប្របធានគ�បកស�ំតែ�ងជាប្រពិះប្របធានគ�បកស

រាជានិយមដោនះដោ��ងវញិ នាដោពិលរាជានិយមដោនះដោ��ងវញិ នាដោពិល

ឆាំប់ៗខាងមុខុ បនាៃ ប់ពីិប្រពិះអំងគឆាំប់ៗខាងមុខុ បនាៃ ប់ពីិប្រពិះអំងគ

បានបា�់ប្រពិះភ័ន្ត្រីកើពីិឆាំកនដោ�បាយបានបា�់ប្រពិះភ័ន្ត្រីកើពីិឆាំកនដោ�បាយ

�ដោ�ទំីព័ិរទីី ០៩�ដោ�ទំីព័ិរទីី ០៩

ប្រទីង់ ន់ទៅ�តីត� រណឫទីិិ ន់ឹងយាង�ក្កាន់់តីំណែណងប្រទីង់ ន់ទៅ�តីត� រណឫទីិិ ន់ឹងយាង�ក្កាន់់តីំណែណង
ជាប្រពិះប្របធាន់គណបក្្សហុ��ន់ស�ិន់ប�ិចទៅ�ើងវិិញជាប្រពិះប្របធាន់គណបក្្សហុ��ន់ស�ិន់ប�ិចទៅ�ើងវិិញ
By ឌឹ ដោខុមប�ឌា ដោដលី -January 21, 2021By ឌឹ ដោខុមប�ឌា ដោដលី -January 21, 2021
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ដោ�រដឋ"�ែរ�ី" បាុតែនើមុននឹងដោ��ងដោ�រដឋ"�ែរ�ី" បាុតែនើមុននឹងដោ��ង

យនើដោ�ះ ដោ�ក ប្រ�ំ បានតែ�ែងសំនៃរកថាយនើដោ�ះ ដោ�ក ប្រ�ំ បានតែ�ែងសំនៃរកថា

ខុែីមួយ ដោ�កាន់អុំកគំ៌ាប្រទីដោ�កដោ�ខុែីមួយ ដោ�កាន់អុំកគំ៌ាប្រទីដោ�កដោ�

បនាៃ យ"អំន់ប្រឌូ"ដោ�រដឋមាា រតីែ�ន តែដលបនាៃ យ"អំន់ប្រឌូ"ដោ�រដឋមាា រតីែ�ន តែដល

និ�យពីិដោជាគជ័យមិនតែដលចាញ់ ថ្ងៃននិ�យពីិដោជាគជ័យមិនតែដលចាញ់ ថ្ងៃន

អា��ើិរបស់ំដោ�ក នឹងដោ�ចុ្ចុងដោប្រកាយ អា��ើិរបស់ំដោ�ក នឹងដោ�ចុ្ចុងដោប្រកាយ 

សំងក�់�ៃន់ដោ�ដោល�ការសំដោប្រមច្ចុជប្រមុញឱ្យយសំងក�់�ៃន់ដោ�ដោល�ការសំដោប្រមច្ចុជប្រមុញឱ្យយ

បានវ៉ាាក់ស្ថាំង កា�រជមៃ�"ក�វឌី១៩"បានបានវ៉ាាក់ស្ថាំង កា�រជមៃ�"ក�វឌី១៩"បាន

�ាងដោលឿន ដោ�យដោប្រប�ដោពិលតែ�៩តែខុ ដោ��យ�ាងដោលឿន ដោ�យដោប្រប�ដោពិលតែ�៩តែខុ ដោ��យ

ដោ�កបញុ្ចប់ប្របដោ�គ ដោ�យសំនាថា"ខុំុំដោ�កបញុ្ចប់ប្របដោ�គ ដោ�យសំនាថា"ខុំុំ

នឹងប្រ��ប់មកវញិ" ដោ�យមិនមានដោ�លនឹងប្រ��ប់មកវញិ" ដោ�យមិនមានដោ�ល

�កយ ពីិអុំកស្ថាែ ប់ដោ�យក�វដី១៩ ឬក៏និ�យ�កយ ពីិអុំកស្ថាែ ប់ដោ�យក�វដី១៩ ឬក៏និ�យ

ពីិដោ�ម ះដោ�ក ដោជា បាយដិន នឹងពិិ�ីពីិដោ�ម ះដោ�ក ដោជា បាយដិន នឹងពិិ�ី

សំដោមាា �អា��ើិ�មីអំើី តែដលនឹងដោក��ដោ��ងសំដោមាា �អា��ើិ�មីអំើី តែដលនឹងដោក��ដោ��ង

ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោនះដោទី ។ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោនះដោទី ។

ដោ�ក ដោជា បាយដិន បានដោបើ�មពិិ�ីដោ�យដោ�ក ដោជា បាយដិន បានដោបើ�មពិិ�ីដោ�យ

ច្ចុ�លដោ�ទីទួីល�មមពីិអាចារយកា��លិក នាវ�ុិច្ចុ�លដោ�ទីទួីល�មមពីិអាចារយកា��លិក នាវ�ុិ

រមួយដោ�ទីីប្រកុងវ៉ាាសីុំនដោ�ន គ�ជាប្របធានា�ិប�ីរមួយដោ�ទីីប្រកុងវ៉ាាសីុំនដោ�ន គ�ជាប្របធានា�ិប�ី

ទីី២ បនាៃ ប់ពីិដោ�ក ប្របធានា�ិប�ី គែីង �ុន ទីី២ បនាៃ ប់ពីិដោ�ក ប្របធានា�ិប�ី គែីង �ុន 

តែដល�នទីទួីល�មមពីិស្ថាសំនាកា��លិក តែដល�នទីទួីល�មមពីិស្ថាសំនាកា��លិក 

មុននឹងដោច្ចុញដំដោ�� រដោ�កាន់វមិាន"កាពីិមុននឹងដោច្ចុញដំដោ�� រដោ�កាន់វមិាន"កាពីិ

��ល"ដោដ�មបីដោ�ើ�ពិិ�ីច្ចុ�លកាន់ដំតែ�ង �ម��ល"ដោដ�មបីដោ�ើ�ពិិ�ីច្ចុ�លកាន់ដំតែ�ង �ម

រដឋ�មមនុញ្ចាថ្ងៃនសំ�រដឋអាដោមរកី។រដឋ�មមនុញ្ចាថ្ងៃនសំ�រដឋអាដោមរកី។

ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល"ឯដោណាះ ពិិ�ីដោ�ៃរដោ�វមិាន"កាពីិ��ល"ឯដោណាះ ពិិ�ីដោ�ៃរ

ដំតែ�ងដោ�យគ៌ាម នប្របធានា�ិប�ីចាស់ំ ក៏ដំតែ�ងដោ�យគ៌ាម នប្របធានា�ិប�ីចាស់ំ ក៏

ដោ�តែ�ច្ចុតែមែកខុុសំ�មម�តែដរ តែ�ប្របប្រពឹិ�ើដិោ�ដោ�តែ�ច្ចុតែមែកខុុសំ�មម�តែដរ តែ�ប្របប្រពឹិ�ើដិោ�

�ាងអំ�ឹកអំ�មបានដតែដល ដោ�យមន្ត្រីនើសំីំ�ាងអំ�ឹកអំ�មបានដតែដល ដោ�យមន្ត្រីនើសំីំ

ខាន់ៗកុុងសំភា នឹងប្រពិ�ទីធសំភា សំមាជិកខាន់ៗកុុងសំភា នឹងប្រពិ�ទីធសំភា សំមាជិក

�ុ�កាកំពិ�ល មន្ត្រីនើីកុុងរ�ឋ ភិបាលដោ�ក �ុ�កាកំពិ�ល មន្ត្រីនើីកុុងរ�ឋ ភិបាលដោ�ក 

ប្រ�ំ ទំាងគ�បកសស្ថាធារ�រដឋ ទំាងប្រ�ំ ទំាងគ�បកសស្ថាធារ�រដឋ ទំាង

គ�បកសប្របជា�ិបដោ�យយ ប្រកុមប្រគួស្ថារគ�បកសប្របជា�ិបដោ�យយ ប្រកុមប្រគួស្ថារ

ថ្ងៃនដោ�កដោជា បាយដិន នឹង កាមាែ  �ថ្ងៃនដោ�កដោជា បាយដិន នឹង កាមាែ  �

រសីំ ជាពិិដោសំសំដោនាះ ប្របធានា�ិប�ីមុនរសីំ ជាពិិដោសំសំដោនាះ ប្របធានា�ិប�ីមុន

ៗ៣រ�ប នឹងភរ�ិ ក៏មានវ�ើមានដោ�ទីីដោនាះៗ៣រ�ប នឹងភរ�ិ ក៏មានវ�ើមានដោ�ទីីដោនាះ

តែដរ ជាសំញ្ញាា ថ្ងៃនការគំ៌ាប្រទីដល់រដឋបាល�មី តែដរ ជាសំញ្ញាា ថ្ងៃនការគំ៌ាប្រទីដល់រដឋបាល�មី 

។ អុំកតែដលគួរឱ្យយចាប់អារមម�៍ជាងដោគ។ អុំកតែដលគួរឱ្យយចាប់អារមម�៍ជាងដោគ

ដោនាះ គ�អំនុប្របធានា�ិប�ី មាា យ �ិន នឹងដោនាះ គ�អំនុប្របធានា�ិប�ី មាា យ �ិន នឹង

ភរ�ិ ដោ�កប្របធានប្រពឹិទីៃសំភា មី� មាា ក់ភរ�ិ ដោ�កប្របធានប្រពឹិទីៃសំភា មី� មាា ក់

ខុតែ�ល តែដលធាែ ប់ដោ�ជិ�សំុ��នឹងខុតែ�ល តែដលធាែ ប់ដោ�ជិ�សំុ��នឹង

ដោ�ក ប្រ�ំ ស្រាស្ថាប់តែ�ដោបាះបង់ដោ�កប្រ�ំ ដោ�ក ប្រ�ំ ស្រាស្ថាប់តែ�ដោបាះបង់ដោ�កប្រ�ំ 

ដោ�រយៈចុ្ចុងដោប្រកាយ តែដលជាសំញ្ញាា ថ្ងៃនការដោ�រយៈចុ្ចុងដោប្រកាយ តែដលជាសំញ្ញាា ថ្ងៃនការ

ជានាគុ៌ារវ៉ាងគ�បកស�ំទំាងពីិរ ដោ��យជានាគុ៌ារវ៉ាងគ�បកស�ំទំាងពីិរ ដោ��យ

ដោ�ើ�ឱ្យយឌណាល់ ប្រ�ំ រ ��តែ�ដោ�ឯដោកា,  នឹងដោ�ើ�ឱ្យយឌណាល់ ប្រ�ំ រ ��តែ�ដោ�ឯដោកា,  នឹង

សំមាជិកប្រពឹិទីធសំភាខាងស្ថាធារ�រដឋដោប្រច្ចុ�នសំមាជិកប្រពឹិទីធសំភាខាងស្ថាធារ�រដឋដោប្រច្ចុ�ន

ដោទីៀ� មានដោ�ក មី� រមនី មានអំ�ី�អំនុដោទីៀ� មានដោ�ក មី� រមនី មានអំ�ី�អំនុ

ប្របធានា�ិប�ី �ន់ តែកើល... �ើ�ីប�ិតែ�ប្រគប់គុ៌ាប្របធានា�ិប�ី �ន់ តែកើល... �ើ�ីប�ិតែ�ប្រគប់គុ៌ា

�ក់របំាងមុខុ កា�រជមៃ�ឆ្លែង (�ៃុយគុ៌ានឹង�ក់របំាងមុខុ កា�រជមៃ�ឆ្លែង (�ៃុយគុ៌ានឹង

ភាគីខាងដោ�ក ឌណាល់ ប្រ�ំ តែដលគ៌ាម នភាគីខាងដោ�ក ឌណាល់ ប្រ�ំ តែដលគ៌ាម ន

នរណា�ក់មាា ស់ំ ដោ�មុនដោនះបនើិច្ចុ)ខាងនរណា�ក់មាា ស់ំ ដោ�មុនដោនះបនើិច្ចុ)ខាង

គ�បកសស្ថាធារ�រដឋពំុិមានទឹីកមុខុគ�បកសស្ថាធារ�រដឋពំុិមានទឹីកមុខុ

រកីរាយដោទី មិនតែ�បាុដោណាះ ះ ពីិ�ីដោ�ខុើះខា�រកីរាយដោទី មិនតែ�បាុដោណាះ ះ ពីិ�ីដោ�ខុើះខា�

តែ�បនើិច្ចុ ក៏អាច្ចុនឹងកាែ យជាប្រគប់ប្រគ៌ាន់ គ� តែ�បនើិច្ចុ ក៏អាច្ចុនឹងកាែ យជាប្រគប់ប្រគ៌ាន់ គ� 

ឌណាល់ ប្រ�ំ តែ�មុាក់បាុដោណាះ ះ។ឌណាល់ ប្រ�ំ តែ�មុាក់បាុដោណាះ ះ។

 ដោ�ពីិមុខុវមិានកាពីិ��ល សួំនច្ចុារ ដោ�ពីិមុខុវមិានកាពីិ��ល សួំនច្ចុារ

តែដលធាែ ប់តែ�ទីទួីលប្របជាពិលរដឋ រាប់មុ�នតែដលធាែ ប់តែ�ទីទួីលប្របជាពិលរដឋ រាប់មុ�ន

នាក់�ា ងតែ�នណាន់�ន់�ប់ ដោគបាននាក់�ា ងតែ�នណាន់�ន់�ប់ ដោគបាន

ដោរៀបទីង់ជា�ិអាដោមរកំីាង ២មុ�នទីង់ ច្ចុប្រមុះដោរៀបទីង់ជា�ិអាដោមរកំីាង ២មុ�នទីង់ ច្ចុប្រមុះ

ពិ�ា បក់រវចិ្ចុជំនួសំមនុសំសដោ�វញិ ជាពិ�ា បក់រវចិ្ចុជំនួសំមនុសំសដោ�វញិ ជា

សំកីីភាពិថ្ងៃនការរលឹំកដល់វញិ្ញាា �កីនធសំកីីភាពិថ្ងៃនការរលឹំកដល់វញិ្ញាា �កីនធ

ពិលរដឋអាដោមរកំីាង៤០មុ�ននាក់តែដលពិលរដឋអាដោមរកំីាង៤០មុ�ននាក់តែដល

បានបា�់បង់ជីវ�ិ ដោ�យជមៃ�រា��ា� បានបា�់បង់ជីវ�ិ ដោ�យជមៃ�រា��ា� 

ដោ��យមិនអាច្ចុមកច្ចុ�លរមួពិិ�ីដោ�ៃដំតែ�ងដោ��យមិនអាច្ចុមកច្ចុ�លរមួពិិ�ីដោ�ៃដំតែ�ង

ប្របធានា�ិប�ី ជាមួយប្របជាជា�ិ តែដល ដោជា ប្របធានា�ិប�ី ជាមួយប្របជាជា�ិ តែដល ដោជា 

បាយដិន ឧទាៃ ន�ម"�ើទ័ីីរ"�ំងពីិប្រពឹិកមិញបាយដិន ឧទាៃ ន�ម"�ើទ័ីីរ"�ំងពីិប្រពឹិកមិញ

ដោនះថា"ជាថ្ងៃ�ៃ�មសីំប្រមាប់សំ�រដឋអាដោមរកិ"។ ដោនះថា"ជាថ្ងៃ�ៃ�មសីំប្រមាប់សំ�រដឋអាដោមរកិ"។ 

ដោប្រកាមសំញ្ញាា ថ្ងៃនការប្រ��ប់ដោ�រកអាដោមរកីដោប្រកាមសំញ្ញាា ថ្ងៃនការប្រ��ប់ដោ�រកអាដោមរកី

តែដលមានដោគស្រាសំឡាញ់រាប់អាន ថ្ងៃនអាដោមតែដលមានដោគស្រាសំឡាញ់រាប់អាន ថ្ងៃនអាដោម

រកីតែដលដោគទុីកចិ្ចុ�ើជាអុំកជួយកអាស្ថាររកីតែដលដោគទុីកចិ្ចុ�ើជាអុំកជួយកអាស្ថារ

កា�រប្របជា�ិបដោ�យយកុុងពិិភពិដោ�ក, កា�រប្របជា�ិបដោ�យយកុុងពិិភពិដោ�ក, 

មានប្របជាពិលរដឋដោប្រច្ចុ�នតែដរ តែដលច្ចុ�លមកមានប្របជាពិលរដឋដោប្រច្ចុ�នតែដរ តែដលច្ចុ�លមក

រមួអំបអំរកុុងពិិ�ីតែដរដោនាះ ប្របកាន់វន័ិយ រមួអំបអំរកុុងពិិ�ីតែដរដោនាះ ប្របកាន់វន័ិយ 

�ក់មាា ស់ំ ដោ�រាយ�ច់្ចុឆាំៃ យពីិគុ៌ា នាទីី�ក់មាា ស់ំ ដោ�រាយ�ច់្ចុឆាំៃ យពីិគុ៌ា នាទីី

ធាែ អំមនឹងទីង់ ២០មុ�នដោដ�មដោនាះ ។ ដោ�ធាែ អំមនឹងទីង់ ២០មុ�នដោដ�មដោនាះ ។ ដោ�

ខាងដោប្រ�វមិានវញិ ច្ចុរាច្ចុរបិទី នឹង�ងខាងដោប្រ�វមិានវញិ ច្ចុរាច្ចុរបិទី នឹង�ង

��ិជជកមម បានប្រ�ូវបិទីទាើ រ ទា�ុននឹង��ិជជកមម បានប្រ�ូវបិទីទាើ រ ទា�ុននឹង

បា�លិសំ ជាង២មុ�ននាក់ បាន�មប្រច្ចុកច្ចុ�លបា�លិសំ ជាង២មុ�ននាក់ បាន�មប្រច្ចុកច្ចុ�ល

នឹងបរដិោវ� �ាងប្របុងប្របយ័�ុ មិនអំនុញ្ញាានឹងបរដិោវ� �ាងប្របុងប្របយ័�ុ មិនអំនុញ្ញាា

�ើិឱ្យយ ប្រពិ��ើិការថ្ងៃ�ៃទីី៦មករា ដោក��ដោ��ងបាន�ើិឱ្យយ ប្រពិ��ើិការថ្ងៃ�ៃទីី៦មករា ដោក��ដោ��ងបាន

ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល" មើងដោទីៀ�ដោ��យ។ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល" មើងដោទីៀ�ដោ��យ។

 ពីិ�ីដោគ៌ារពិទីង់ជ័យអាដោមរកិកំាង បាន ពីិ�ីដោគ៌ារពិទីង់ជ័យអាដោមរកិកំាង បាន

ប្រ�ូវប្របារពិធដោ�យអុំកច្ចុដោប្រមៀងលបដីោ�ម ះ"ដោ�ប្រ�ូវប្របារពិធដោ�យអុំកច្ចុដោប្រមៀងលបដីោ�ម ះ"ដោ�

ឌីគ៌ាា ៗ Lady Gaga" មុននឹងដោ�កស្រាសីំ កាមាែ  ឌីគ៌ាា ៗ Lady Gaga" មុននឹងដោ�កស្រាសីំ កាមាែ  

�រសីំ ដោ��ងសំប�់មុនដោគ ដោដ�មបីច្ចុ�លកាន់�រសីំ ដោ��ងសំប�់មុនដោគ ដោដ�មបីច្ចុ�លកាន់

អំំណាច្ចុជាអំនុប្របធានា�ិប�ី, បនាៃ ប់មកដោទី�បអំំណាច្ចុជាអំនុប្របធានា�ិប�ី, បនាៃ ប់មកដោទី�ប

ដល់ដោវនសំប�់ច្ចុដោ�ះមុខុប្រពិះនឹងចំ្ចុដោ�ះមុខុដល់ដោវនសំប�់ច្ចុដោ�ះមុខុប្រពិះនឹងចំ្ចុដោ�ះមុខុ

ប្របជាជា�ិ របស់ំដោ�ក ដោជា បាយដិន ដោដ�មបីប្របជាជា�ិ របស់ំដោ�ក ដោជា បាយដិន ដោដ�មបី

ដោបើ�មមុខុដំតែ�ងប្របធានា�ិប�ីថ្ងៃនសំ�រដឋដោបើ�មមុខុដំតែ�ងប្របធានា�ិប�ីថ្ងៃនសំ�រដឋ

អាដោមរកី ចាប់ពីិដោមាា ង១២ថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃទីី២០ដោនះអាដោមរកី ចាប់ពីិដោមាា ង១២ថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃទីី២០ដោនះ

ដោ�ដោ��យ ដោប្រកាមសំុ�រទីះថ្ងៃដ នឹងសំតែប្រមកដោ�ដោ��យ ដោប្រកាមសំុ�រទីះថ្ងៃដ នឹងសំតែប្រមក

ជ័យដោ�សំ ជ�នពិរដល់អុំកទំាងពីិរ កងរពំិងជ័យដោ�សំ ជ�នពិរដល់អុំកទំាងពីិរ កងរពំិង

ដោ�យកើអីំបអំរ។ វ�ើមានដ៏គួរឱ្យយក�់សំមាគ ល់ ដោ�យកើអីំបអំរ។ វ�ើមានដ៏គួរឱ្យយក�់សំមាគ ល់ 

នឹងរង់ចំា គ�ប្របធានា�ិប�ីទំាង៣រ�ប ២រ�បមកនឹងរង់ចំា គ�ប្របធានា�ិប�ីទំាង៣រ�ប ២រ�បមក

ពីិគ�បកសប្របជា�ិបដោ�យយ នឹង១រ�បដោទីៀ� ពីិគ�បកសប្របជា�ិបដោ�យយ នឹង១រ�បដោទីៀ� 

មកពីិគ�បកសស្ថាធារ�រដឋ វ�ើមានដោ�កមកពីិគ�បកសស្ថាធារ�រដឋ វ�ើមានដោ�ក

អំនុប្របធានា�ិប�ី មាា យ �ិន ដោ�ក មី� អំនុប្របធានា�ិប�ី មាា យ �ិន ដោ�ក មី� 

មាា ក់ខុ�ល ប្របធានប្រពឹិទីធសំភា ទំាង២មកមាា ក់ខុ�ល ប្របធានប្រពឹិទីធសំភា ទំាង២មក

ពីិគ�បកសស្ថាធារ�រដឋ ជាពិិដោសំសំជាពីិគ�បកសស្ថាធារ�រដឋ ជាពិិដោសំសំជា

មនុសំសជំនិ�របស់ំ ដោ�ក ឌណាល់ ប្រ�ំ ជាមនុសំសជំនិ�របស់ំ ដោ�ក ឌណាល់ ប្រ�ំ ជា

សំញ្ញាា ដល់ម�ជនថា អំនាគ�ដោ�ក ប្រ�ំ សំញ្ញាា ដល់ម�ជនថា អំនាគ�ដោ�ក ប្រ�ំ 

នឹងឯដោកា រឯីភាពិរងឹមំា គ�ដោ�ខាងអុំកតែដលនឹងឯដោកា រឯីភាពិរងឹមំា គ�ដោ�ខាងអុំកតែដល

កា�រនឹងដោគ៌ារពិ�មរដឋ�មមនុញ្ចា ។ ដោគអាច្ចុកា�រនឹងដោគ៌ារពិ�មរដឋ�មមនុញ្ចា ។ ដោគអាច្ចុ

ដោម�លដោ��ញថា ដោប�ដោទាះជាដោ�ក ដណាល់ ដោម�លដោ��ញថា ដោប�ដោទាះជាដោ�ក ដណាល់ 

ប្រ�ំ បានពិា�មដោប្រប�ឱ្យកាសំ៤ឆំុាំថ្ងៃនដោសំដឋប្រ�ំ បានពិា�មដោប្រប�ឱ្យកាសំ៤ឆំុាំថ្ងៃនដោសំដឋ

វមិាន ដោដ�មបទីីសំសនៈ ១-ប្របព័ិនធ�សពិើ�ាយវមិាន ដោដ�មបទីីសំសនៈ ១-ប្របព័ិនធ�សពិើ�ាយ

ជាសំប្រ�ូវថ្ងៃនពិលរដឋ ២-ធា�ុអាកាសំពីិភពិជាសំប្រ�ូវថ្ងៃនពិលរដឋ ២-ធា�ុអាកាសំពីិភពិ

ដោ�កដោ��ងកំដោ�គ�ជាប្រពឹិ�ើិការមិនពិិ�ដោ�កដោ��ងកំដោ�គ�ជាប្រពឹិ�ើិការមិនពិិ�

 ៣-អាដោមរកីនឹងអំសុ្ថារយជា�មមីើងដោទីៀ�  ៣-អាដោមរកីនឹងអំសុ្ថារយជា�មមីើងដោទីៀ� 

៤-ជនជា�ិភាគ�ិច្ចុនឹងជនអំដោនាើ ប្របដោវសំន៍៤-ជនជា�ិភាគ�ិច្ចុនឹងជនអំដោនាើ ប្របដោវសំន៍

គ�ជាដោប្រគ៌ាះថុាក់របស់ំអាដោមរកី ៥-ជមៃ�បងកគ�ជាដោប្រគ៌ាះថុាក់របស់ំអាដោមរកី ៥-ជមៃ�បងក

ដោ�យដោមដោរាគ"ក�វ�ី១៩"គ�ជាជមៃ�ផ្តាើ ស្ថាយដោ�យដោមដោរាគ"ក�វ�ី១៩"គ�ជាជមៃ�ផ្តាើ ស្ថាយ

�មម�... គ�វ�ើមានថ្ងៃនអំុកតែដលតែគសំងស័យ�មម�... គ�វ�ើមានថ្ងៃនអំុកតែដលតែគសំងស័យ

ថា អាច្ចុនឹងដោ��មដោ�កឌណាល់ប្រ�ំនាថា អាច្ចុនឹងដោ��មដោ�កឌណាល់ប្រ�ំនា

ថ្ងៃ�ៃ២០មករាដោនាះ តែបរជាមកខាងដោ�ក ដោជា ថ្ងៃ�ៃ២០មករាដោនាះ តែបរជាមកខាងដោ�ក ដោជា 

បាយដិន នឹងដោ�កស្រាសីំ កាមាែ  �រសីំ វញិ បាយដិន នឹងដោ�កស្រាសីំ កាមាែ  �រសីំ វញិ 

នំាឱ្យយមានការ��រប្រទីូង ពីិដោប្រ�ះការដឹកនំានំាឱ្យយមានការ��រប្រទីូង ពីិដោប្រ�ះការដឹកនំា

នដោ�បាយជួសំជុល�ែ�វរបស់ំ ឌណាល់ ប្រ�ំ នដោ�បាយជួសំជុល�ែ�វរបស់ំ ឌណាល់ ប្រ�ំ 

តែដលបណាើ លឱ្យយខុ�ច្ចុខា�យ�រឆំុាំមកដោ��យតែដលបណាើ លឱ្យយខុ�ច្ចុខា�យ�រឆំុាំមកដោ��យ

ដោនាះ នឹងមានការលំបាកលំបិន បុតែនើនឹងដោនាះ នឹងមានការលំបាកលំបិន បុតែនើនឹង

ដោ�ើ�ដោ�បាន។ដោ�ើ�ដោ�បាន។

បនាៃ ប់ពីិសំមប�់ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល"រចួ្ចុមក បនាៃ ប់ពីិសំមប�់ដោ�វមិាន"កាពីិ��ល"រចួ្ចុមក 

ប្របធានា�ិប�ី ដោជា បាយដិន អំមដោ�យ" ប្របធានា�ិប�ី ដោជា បាយដិន អំមដោ�យ" 

ដោ�កស្រាសីំទីី១ First Lady"ដំប�ងបងអស់ំ ដោ�កស្រាសីំទីី១ First Lady"ដំប�ងបងអស់ំ 

តែដលដោ�រកាដំតែ�ងជាស្ថាស្ត្រាស្ថាើ ចារយតែដលដោ�រកាដំតែ�ងជាស្ថាស្ត្រាស្ថាើ ចារយ

ម�វទិីាល័យរបស់ំដោ�កស្រាសីំ, រមួដំដោ�� រម�វទិីាល័យរបស់ំដោ�កស្រាសីំ, រមួដំដោ�� រ

ដោ�យដោ�កស្រាសីំអំនុប្របធានា�ិប�ី កាម្ដោ�យដោ�កស្រាសីំអំនុប្របធានា�ិប�ី កាម្

� �រសីំ អំមដោ�យបើីដោ�កស្រាសីំ តែដល� �រសីំ អំមដោ�យបើីដោ�កស្រាសីំ តែដល

បានកាែ យជា"ដោ�កប្របុសំទីី២ Second បានកាែ យជា"ដោ�កប្របុសំទីី២ Second 

Gentleman"ក៏ជាងារដំប�ងបងអស់ំ �ើល់ឱ្យយGentleman"ក៏ជាងារដំប�ងបងអស់ំ �ើល់ឱ្យយ

ស្ថាើ មីថ្ងៃនអំនុប្របធានា�ិប�ីស្រាសីំ មិនតែដលស្ថាើ មីថ្ងៃនអំនុប្របធានា�ិប�ីស្រាសីំ មិនតែដល

ធាែ ប់មានពីិមុនមកដោទី, បាននំាគុ៌ាដោ�ធាែ ប់មានពីិមុនមកដោទី, បាននំាគុ៌ាដោ�

ទីសំសនាពិយ��ប្រ�របស់ំកងកមាែ ំងទ័ីពិ ទីសំសនាពិយ��ប្រ�របស់ំកងកមាែ ំងទ័ីពិ 

ដោ�ម�វ�ីិ"តែ�នសិុំដោវនា", បនាៃ ប់មក ក៏ដោ�ម�វ�ីិ"តែ�នសិុំដោវនា", បនាៃ ប់មក ក៏

ដោ�ដោគ៌ារពិវញិ្ញាា នកីនធកងទ័ីពិ តែដលបានដោ�ដោគ៌ារពិវញិ្ញាា នកីនធកងទ័ីពិ តែដលបាន

ពិលីជីវ�ិកុុងសំមរភ�មិ ដោ��ុ�រដោ�ធា"អាពិលីជីវ�ិកុុងសំមរភ�មិ ដោ��ុ�រដោ�ធា"អា

កលីង�ុន"នារដឋ"វ៉ាាសីុំន�ុន ឌីសីុំ"ដតែដល កលីង�ុន"នារដឋ"វ៉ាាសីុំន�ុន ឌីសីុំ"ដតែដល 

អំមដំដោ�� រដោ�យអំ�ី�ប្របធានា�ិប�ីអាដោមអំមដំដោ�� រដោ�យអំ�ី�ប្របធានា�ិប�ីអាដោម

រកំីាង ទំាង៣រ�ប�ង។  រកំីាង ទំាង៣រ�ប�ង។  

 ដោ�ក ដោជា បាយដិន បានកាែ យជា ដោ�ក ដោជា បាយដិន បានកាែ យជា

ប្របធានា�ិប�ី ដោដ�មកំដោ�� �មក ពីិប្រគួស្ថារប្របធានា�ិប�ី ដោដ�មកំដោ�� �មក ពីិប្រគួស្ថារ

សំញ្ញាជ �ិ"អាយរសីំ"មានអាយុ៧៨ឆំុាំ, នឹងសំញ្ញាជ �ិ"អាយរសីំ"មានអាយុ៧៨ឆំុាំ, នឹង

ដោ�កស្រាសីំ កាមាែ  �រសីំ ជាអំនុប្របធានា�ិប�ីដោ�កស្រាសីំ កាមាែ  �រសីំ ជាអំនុប្របធានា�ិប�ី

ស្ត្រាសំើីជាដំប�ងកុុងប្របវ�ើិស្ថាស្ត្រាសំើ មានស្ត្រាសំើីជាដំប�ងកុុងប្របវ�ើិស្ថាស្ត្រាសំើ មាន

អាយុ៥៦ឆំុាំ តែ�មទំាងជាអំនុប្របធានា�ិប�ី អាយុ៥៦ឆំុាំ តែ�មទំាងជាអំនុប្របធានា�ិប�ី 

ថ្ងៃនប្រគួស្ថារ"ជនជា�ិតែសំបកដោ�ម "�ង ថ្ងៃនប្រគួស្ថារ"ជនជា�ិតែសំបកដោ�ម "�ង 

នឹង"ជនជា�ិអាសីុំឥណាា "ដំប�ងបងអស់ំ កុុងនឹង"ជនជា�ិអាសីុំឥណាា "ដំប�ងបងអស់ំ កុុង

ប្របវ�ើិស្ថាស្ត្រាសំើថ្ងៃនសំ�រដឋអាដោមរកី�ង, បានប្របវ�ើិស្ថាស្ត្រាសំើថ្ងៃនសំ�រដឋអាដោមរកី�ង, បាន

ច្ចុ�លកាន់អំំណាច្ចុជា�ែ�វការ បានដោបើ�ម �ំងពីិច្ចុ�លកាន់អំំណាច្ចុជា�ែ�វការ បានដោបើ�ម �ំងពីិ

ដោមាាង១២ថ្ងៃ�ៃប្រ�ង់ ថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃទីី២០មករា២០២១ ដោមាាង១២ថ្ងៃ�ៃប្រ�ង់ ថ្ងៃនថ្ងៃ�ៃទីី២០មករា២០២១ 

ដោនះដោ�ដោ��យ សំប្រមាប់អា��ើិ៤ឆំុាំ ៕ដោនះដោ�ដោ��យ សំប្រមាប់អា��ើិ៤ឆំុាំ ៕

ពិិធីីផ្ទេ�េរតំំណែ�ងប្រ�ធាានាាធីិ�តំីទីី៤៦ពិិធីីផ្ទេ�េរតំំណែ�ងប្រ�ធាានាាធីិ�តំីទីី៤៦tmkBITMB½rTI   01
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ដោ�យ៖ James Pearsonដោ�យ៖ James Pearson

ទីីក្រុ�ុងហាណូូយ (Reuters) - ទីីក្រុ�ុងហាណូូយ (Reuters) - 

ខណូៈដោ�លដែ�លប�ស�ុមុុ្មុយនីីស្តត�ំ�ុងខណូៈដោ�លដែ�លប�ស�ុមុុ្មុយនីីស្តត�ំ�ុង

កាន់ីអំំណាចនៃនីក្រុបដោទីស្តដោ�ៀតណាម្មុ�ដោនីឿ�នីកាន់ីអំំណាចនៃនីក្រុបដោទីស្តដោ�ៀតណាម្មុ�ដោនីឿ�នី

ការដោរៀបចំ�ិចចក្រុបជំុុំ �៍មានីសារសំ្តខាន់ីបំផុុតការដោរៀបចំ�ិចចក្រុបជំុុំ �៍មានីសារសំ្តខាន់ីបំផុុត

�ុុងរយៈដោ�លបុុនុ្មានីឆំុ្នាំដោនីះ ដោម្មុ�ឹ�នំ្មាប�ស�ុុងរយៈដោ�លបុុនុ្មានីឆំុ្នាំដោនីះ ដោម្មុ�ឹ�នំ្មាប�ស

បានីដោ�វ�ជាអំ�ិបតី បានីបដោងើវនីការបង្រ្កា�ើ បបានីដោ�វ�ជាអំ�ិបតី បានីបដោងើវនីការបង្រ្កា�ើ ប

ម្មុ�ដោលវអុំ�ក្រុបឆំ្នាំង ដោនីះដោបវដោ�ងតាម្មុក្រុ�ុម្មុម្មុ�ដោលវអុំ�ក្រុបឆំ្នាំង ដោនីះដោបវដោ�ងតាម្មុក្រុ�ុម្មុ

សិ្តទីិិម្មុនុីស្តស ស្ត�មុ្មុជុំនី និីងទិីនុីន័ីយដែ�លសិ្តទីិិម្មុនុីស្តស ស្ត�មុ្មុជុំនី និីងទិីនុីន័ីយដែ�ល

កាដែស្តត (Reuters) ទីទួីលបានី។ កាដែស្តត (Reuters) ទីទួីលបានី។ 

បញីី្ជីដោ�ុះចំនួីនីអុំ�ដោ�ស្តនីដោ�បាយបញីី្ជីដោ�ុះចំនួីនីអុំ�ដោ�ស្តនីដោ�បាយ

ដែ�លជាប់�និីន្មាគាររយៈដោ�លយូរ និីងការដែ�លជាប់�និីន្មាគាររយៈដោ�លយូរ និីងការ

គំំរាម្មុ�ំដែ�ងម្មុ�ដោលវស្ត�មុ្មុជុំនី មានីការគំំរាម្មុ�ំដែ�ងម្មុ�ដោលវស្ត�មុ្មុជុំនី មានីការ

ដោ�វនីដោ�វង ដោ��ុុងរយៈដោ�លបុុនុ្មានីឆំុ្នាំដោនីះ ដោ�វនីដោ�វង ដោ��ុុងរយៈដោ�លបុុនុ្មានីឆំុ្នាំដោនីះ 

នំ្មាដោ�យមានីការបង្រ្កា�ើ ប ដោ�មុ្មុនីស្តមាជុំប�សនំ្មាដោ�យមានីការបង្រ្កា�ើ ប ដោ�មុ្មុនីស្តមាជុំប�ស

�ំុមុុ្មុយនីីស្តត ដែ�លនឹីងដោរៀបចំដោ��វដោ�វងដោ��ុងុ�ំុមុុ្មុយនីីស្តត ដែ�លនឹីងដោរៀបចំដោ��វដោ�វងដោ��ុងុ

ស្តបាត �៍ដោនីះ ជាការជួុំបជំុុំដោ�វម្មុីី�ំណូត់រ�ស្តបាត �៍ដោនីះ ជាការជួុំបជំុុំដោ�វម្មុីី�ំណូត់រ�

អុំ��ឹ�នំ្មាថុ្នា�់ជាតិ និីងដោគាលនីដោ�បាយ អុំ��ឹ�នំ្មាថុ្នា�់ជាតិ និីងដោគាលនីដោ�បាយ 

ដែ�លក្រុបក្រុ�ឹតតដោ�ដោរៀងរាល់ ៥ឆំុ្នាំម្មុតង។ដែ�លក្រុបក្រុ�ឹតតដោ�ដោរៀងរាល់ ៥ឆំុ្នាំម្មុតង។

ការបង្រ្កា�ើ បដោនីះ បានីដោ��វដោ�យក្រុ�ុម្មុការបង្រ្កា�ើ បដោនីះ បានីដោ��វដោ�យក្រុ�ុម្មុ

សិ្តទីិិម្មុនុីស្តស និីងអុំ�ចាប់អំនីតរជាតិ ខឿះសិ្តទីិិម្មុនុីស្តស និីងអុំ�ចាប់អំនីតរជាតិ ខឿះ

ដោ�ទីជាសំ្តណួូរថ្នា ដោតវដោ�ៀតណាម្មុរដំោ�ភដោ�ទីជាសំ្តណួូរថ្នា ដោតវដោ�ៀតណាម្មុរដំោ�ភ

ដោលវសុារតីនៃនី�ិចចក្រុ�ម្មុដោក្រុ�ៀង ពាណិូជីុំ�មុ្មុ ដោលវសុារតីនៃនី�ិចចក្រុ�ម្មុដោក្រុ�ៀង ពាណិូជីុំ�មុ្មុ 

ឬស្តនីិិស្តញ្ញាា ជាមួ្មុយបណាត របចចឹម្មុក្រុបដោទីស្ត ឬស្តនីិិស្តញ្ញាា ជាមួ្មុយបណាត របចចឹម្មុក្រុបដោទីស្ត 

ដែ�លបានីជួុំយជុំក្រុម្មុុញក្រុបដោទីស្តដោ�យដែ�លបានីជួុំយជុំក្រុម្មុុញក្រុបដោទីស្តដោ�យ

ដោលឿនីដោ�មុ្មុខដោលវមុ្មុខ�រ�ក្រុងឹងដោស្ត�ឋ�ិចច ដោលឿនីដោ�មុ្មុខដោលវមុ្មុខ�រ�ក្រុងឹងដោស្ត�ឋ�ិចច 

ដោ��សីុ្តអំដោគុំយ៍ដែ�រ ឬ�ុងណា។ ខំុំដោ��សីុ្តអំដោគុំយ៍ដែ�រ ឬ�ុងណា។ ខំុំ

ក្រុតូ�បានីបូុលីស្តដោកាះដោ�ជាដោក្រុចវនី�ងក្រុតូ�បានីបូុលីស្តដោកាះដោ�ជាដោក្រុចវនី�ង

រចួ  ម្មុ�ដោ�វយ �ប់តំាង�ីនៃ�ៃទីី៩ ដែខ�ូុ រចួ  ម្មុ�ដោ�វយ �ប់តំាង�ីនៃ�ៃទីី៩ ដែខ�ូុ 

ឆំុ្នាំ២០២០ម្មុ�"ដោង�ៀនី កាង� និី�យឆំុ្នាំ២០២០ម្មុ�"ដោង�ៀនី កាង� និី�យ

ជាស្ត�មុ្មុជុំនីអំតីតយុទិីជុំនី ដោ�ទីីក្រុ�ុងជាស្ត�មុ្មុជុំនីអំតីតយុទិីជុំនី ដោ�ទីីក្រុ�ុង

ហាណូូយ ប�ិដោស្ត�  មិ្មុនីនិី�យលម្មុិិតហាណូូយ ប�ិដោស្ត�  មិ្មុនីនិី�យលម្មុិិត

អំំ�ីដោ�តុការណ៍ូដោទី ក្រុគាន់ីដែតនិី�យថ្នា អំំ�ីដោ�តុការណ៍ូដោទី ក្រុគាន់ីដែតនិី�យថ្នា 

គាត់គឺំជាក្រុបធានីបទីនៃនីការដោសុ្តវបអំដោងើតគាត់គឺំជាក្រុបធានីបទីនៃនីការដោសុ្តវបអំដោងើត

�ំ�ុងដោ�ដោ��វបនីត។ គាត់បានីក្រុបាប់កាដែស្តត �ំ�ុងដោ�ដោ��វបនីត។ គាត់បានីក្រុបាប់កាដែស្តត 

Reuters ថ្នា ក្រុ�សួ្តងស្តនីតិសុ្តខដោ�ៀតណាម្មុ Reuters ថ្នា ក្រុ�សួ្តងស្តនីតិសុ្តខដោ�ៀតណាម្មុ 

�ុុងរយៈដោ�លបុុនុ្មានីស្តបាត �៍�ីុៗដោនីះ �ុុងរយៈដោ�លបុុនុ្មានីស្តបាត �៍�ីុៗដោនីះ 

បានីដោ�ម្មុ�័ទិី�ប់អុំ�រៈិគំន់ីរ�ឋ ភិបាល បានីដោ�ម្មុ�័ទិី�ប់អុំ�រៈិគំន់ីរ�ឋ ភិបាល 

�នៃទីដោទីៀត ដោ�យមិ្មុនីក្រុបាប់�ីមូ្មុលដោ�តុអំ�ី�នៃទីដោទីៀត ដោ�យមិ្មុនីក្រុបាប់�ីមូ្មុលដោ�តុអំ�ី

ដោសាះ ដោ�យក្រុគាន់ីដែតដោ�ទីថ្នា គាត់មានីដោសាះ ដោ�យក្រុគាន់ីដែតដោ�ទីថ្នា គាត់មានី

ទំីន្មា�់ទំីនីងជាមួ្មុយស្ត�មុ្មុជុំនី។ ទំីន្មា�់ទំីនីងជាមួ្មុយស្ត�មុ្មុជុំនី។ 

�ួ�ដោគំ (បូុលីស្ត) បានីដោកាះដោ��ួ�គាត់ �ួ�ដោគំ (បូុលីស្ត) បានីដោកាះដោ��ួ�គាត់ 

និីងដែស្ត�ងរ�មូ្មុលដោ�តុកាត់ដោ�ស្ត�ួ�គាត់ និីងដែស្ត�ងរ�មូ្មុលដោ�តុកាត់ដោ�ស្ត�ួ�គាត់ 

ដោ�យដោក្រុបវមាក្រុតាចាប់ក្រុ��ទុីណូឌ មួ្មុយដែ�លដោ�យដោក្រុបវមាក្រុតាចាប់ក្រុ��ទុីណូឌ មួ្មុយដែ�ល

គុានីភា�ចាស់្ត�ស់្ត។ វារដំោ�ភចាប់គុានីភា�ចាស់្ត�ស់្ត។ វារដំោ�ភចាប់

�ំង ស្រុស្តុង �៍បុុដែនីត�ួ�ដោគំដោក្រុបវក្រុបាស់្តវា�ំង ស្រុស្តុង �៍បុុដែនីត�ួ�ដោគំដោក្រុបវក្រុបាស់្តវា

ជាក្រុប�ំ"កាង� និី�យ។ ខំុំបានីក្រុបាប់ជាក្រុប�ំ"កាង� និី�យ។ ខំុំបានីក្រុបាប់

�ួ�ដោគំថ្នា �ួ�ដោគំមិ្មុនី�ចបំបិទីមាត់ខំុំ�ួ�ដោគំថ្នា �ួ�ដោគំមិ្មុនី�ចបំបិទីមាត់ខំុំ

បានីដោទី។” ក្រុ�សួ្តងការបរដោទីស្តដោ�ៀតណាម្មុ បានីដោទី។” ក្រុ�សួ្តងការបរដោទីស្តដោ�ៀតណាម្មុ 

ដែ�លក្រុគំប់ក្រុគំងការដោសុ្តវបសួ្តររបស់្តក្រុប�័និីដែ�លក្រុគំប់ក្រុគំងការដោសុ្តវបសួ្តររបស់្តក្រុប�័និី

ផុស��ផុាយបរដោទីស្ត មិ្មុនីបានីដោ�ឿវយតបនឹីងផុស��ផុាយបរដោទីស្ត មិ្មុនីបានីដោ�ឿវយតបនឹីង

ការដោស្តុវសំុ្តដោ�បល់�ីកាដែស្តត Reuters ការដោស្តុវសំុ្តដោ�បល់�ីកាដែស្តត Reuters 

ដោលវការឃំុុំឃំាំងស្ត�មុ្មុជុំនីដោទី។ ក្រុបឆំ្នាំងរ�ឋ” ដោលវការឃំុុំឃំាំងស្ត�មុ្មុជុំនីដោទី។ ក្រុបឆំ្នាំងរ�ឋ” 

ដោ�ះបីជាមានីការដោ��វ�ំដែណូទីក្រុម្មុង់ ដោ�ះបីជាមានីការដោ��វ�ំដែណូទីក្រុម្មុង់ 

និីងបដោងើវនីការដោបវ�ចំ�រ ដោ�យមានីការនិីងបដោងើវនីការដោបវ�ចំ�រ ដោ�យមានីការ

ផ្លាឿ ស់្ត បតូរស្តងគម្មុ�៍ដោ�យ ប�ស�ំុមុុ្មុយនីីស្តតផ្លាឿ ស់្ត បតូរស្តងគម្មុ�៍ដោ�យ ប�ស�ំុមុុ្មុយនីីស្តត

ដោ�ៀតណាម្មុ �ឹ�នំ្មាដោ�យ ដោ�� Nguyen ដោ�ៀតណាម្មុ �ឹ�នំ្មាដោ�យ ដោ�� Nguyen 

Phu Trong មានី�យ័ ៧៦ ឆំុ្នាំ អំត់ឳនីPhu Trong មានី�យ័ ៧៦ ឆំុ្នាំ អំត់ឳនី

តិចតួចដោលវការរៈិគំន់ី និីងបានីក្រុគំប់ក្រុគំងតិចតួចដោលវការរៈិគំន់ី និីងបានីក្រុគំប់ក្រុគំង

ក្រុប�័និីផុស��ផុាយ�ុុងស្រុស្តុ��ុងតឹងរងឹ។ ក្រុប�័និីផុស��ផុាយ�ុុងស្រុស្តុ��ុងតឹងរងឹ។ 

ក្រុបដោទីស្តដោ�ៀតណាម្មុ បានីទីទួីលរងក្រុបដោទីស្តដោ�ៀតណាម្មុ បានីទីទួីលរង

ការផុតន្មាា ដោ�ស្ត�ីសំ្តណា�់អំនីតរជាតិ �ុុងការផុតន្មាា ដោ�ស្ត�ីសំ្តណា�់អំនីតរជាតិ �ុុង

ដែខដោនីះ ដោ�ដោ�លដែ�លខឿួនីបានីកាត់ដោ�ស្តដែខដោនីះ ដោ�ដោ�លដែ�លខឿួនីបានីកាត់ដោ�ស្ត

អុំ�កាដែស្តតឯ�រាជុំយចំនួីនី ៣ ន្មា�់ ដោ�យ អុំ�កាដែស្តតឯ�រាជុំយចំនួីនី ៣ ន្មា�់ ដោ�យ 

សារដែតបានី     រៈិគំន់ីរ�ឋ ភិបាល ដោ�យសារដែតបានី     រៈិគំន់ីរ�ឋ ភិបាល ដោ�យ

ជាប់គុំ�រយៈដោ�លរវាង�ី ១១ ឆំុ្នាំ �ល់ ១៥ ជាប់គុំ�រយៈដោ�លរវាង�ី ១១ ឆំុ្នាំ �ល់ ១៥ 

ឆំុ្នាំ �ីបទីរ�ដោឃុំវញថ្នា �ួ�ដោគំបានីផុស��ផុាយឆំុ្នាំ �ីបទីរ�ដោឃុំវញថ្នា �ួ�ដោគំបានីផុស��ផុាយ

ការដោឃាំស្តន្មាក្រុបឆំ្នាំងរ�ឋ៕ការដោឃាំស្តន្មាក្រុបឆំ្នាំងរ�ឋ៕

អំតថបទីប�ដែក្រុប�ីកាដែស្តត reuters អំតថបទីប�ដែក្រុប�ីកាដែស្តត reuters 

ភាសាអំង់ដោគំឿស្ត https://www.reuters.ភាសាអំង់ដោគំឿស្ត https://www.reuters.

com/article/vietnam-politics-dissent-com/article/vietnam-politics-dissent-

idCNL4N2JM14LidCNL4N2JM14L

ទៅវិៀតីណា�បទៅងើើន់ការបង្រ្កា�ាបយាាងសាហាវិទៅ�ើប្រក្��ទៅវិៀតីណា�បទៅងើើន់ការបង្រ្កា�ាបយាាងសាហាវិទៅ�ើប្រក្��
អំុក្ប្របឆាំំង ទៅ���ន់ទៅពិ�សមាជបក្្សក្��ុ�យន់ីសតអំុក្ប្របឆាំំង ទៅ���ន់ទៅពិ�សមាជបក្្សក្��ុ�យន់ីសត
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In Middlesex Community Col-In Middlesex Community Col-
lege's Dual Enrollment program, high lege's Dual Enrollment program, high 
school students receive valuable op-school students receive valuable op-
portunities to enhance their academic portunities to enhance their academic 
experience. Taking concurrent courses experience. Taking concurrent courses 
for high school and college credit for high school and college credit 

allows students to better prepare allows students to better prepare 

for college and to give themselves for college and to give themselves 
a competitive edge in applying for - a competitive edge in applying for - 
and succeeding in - higher education.and succeeding in - higher education.

Middlesex provides Dual En-Middlesex provides Dual En-
rollment students with full access to rollment students with full access to 
campus resources. In the pandemic, campus resources. In the pandemic, 
this includes remote services through this includes remote services through 
the libraries, Academic Centers for the libraries, Academic Centers for 
Enrichment (ACE), peer tutoring, Enrichment (ACE), peer tutoring, 
and advising - who can help students and advising - who can help students 
transfer to four-year schools. Ellen transfer to four-year schools. Ellen 
Grondine, MCC's Dean of K-16 Grondine, MCC's Dean of K-16 
Partnerships, Academic & Student Partnerships, Academic & Student 
Affairs, calls Dual Enrollment a Affairs, calls Dual Enrollment a 
"team effort". "team effort". 

"Beyond the opportunity to "Beyond the opportunity to 
earn college credit or the economic earn college credit or the economic 
benefits of saving families thousands benefits of saving families thousands 
of dollars, we aim to teach students of dollars, we aim to teach students 

MCC's Dual Enrollment Prepares MCC's Dual Enrollment Prepares 
High School Students for CollegeHigh School Students for College

�មុ្មុ��ីិចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្តម្មុហា�មុ្មុ��ីិចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្តម្មុហា

�ទិីា ល័យ Middlesex Community Col-�ទិីា ល័យ Middlesex Community Col-

lege  សិ្តស្តស�ទិីាល័យទីទួីលបានីឳកាស្តlege  សិ្តស្តស�ទិីាល័យទីទួីលបានីឳកាស្ត

�៍មានីតនៃម្មុឿដោ�វម្មុីដីោលវ��ម្មុពស់្តបទី�ិដោសា�ន៍ី�៍មានីតនៃម្មុឿដោ�វម្មុីដីោលវ��ម្មុពស់្តបទី�ិដោសា�ន៍ី

ការសិ្ត�ារបស់្តខឿនួី។  ការ�ប់យ��គំគសិ្ត�ាការសិ្ត�ារបស់្តខឿនួី។  ការ�ប់យ��គំគសិ្ត�ា

�ំណាលគុា ជាទុីនីស្តក្រុមាប់�ទិីាល័យ និីង�ំណាលគុា ជាទុីនីស្តក្រុមាប់�ទិីាល័យ និីង

ម្មុហា�ទិីាល័យ ដោ��វដោ�យសិ្តស្តសដោក្រុតៀម្មុម្មុហា�ទិីាល័យ ដោ��វដោ�យសិ្តស្តសដោក្រុតៀម្មុ

បានីលកិ្រុបដោស្តវ ស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យ បានីលកិ្រុបដោស្តវ ស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យ 

និីងដោ��វដោ�យសិ្តស្តសកាន់ីដែតស្រុស្តួចស្រុសា� និីងដោ��វដោ�យសិ្តស្តសកាន់ីដែតស្រុស្តួចស្រុសា� 

ក្រុប�ួតក្រុបដែជុំង��់ពា�យ--- និីងទីទួីលបានីក្រុប�ួតក្រុបដែជុំង��់ពា�យ--- និីងទីទួីលបានី

ដោជាគំជ័ុំយដោ��ុុង----ការអំប់រជំាន់ីខពស់្ត។ ដោជាគំជ័ុំយដោ��ុុង----ការអំប់រជំាន់ីខពស់្ត។ 

Middlesex ផុតល់ការចុះដោ�ុះសិ្តស្តសMiddlesex ផុតល់ការចុះដោ�ុះសិ្តស្តស

ដោទី��ង ជាមួ្មុយការទីទួីលបានី�នីធានីដោទី��ង ជាមួ្មុយការទីទួីលបានី�នីធានី

សា�ដោ�ញដោលញ។ �ុងុដោ�លជុំម្មុៃរឺាតតាត សា�ដោ�ញដោលញ។ �ុងុដោ�លជុំម្មុៃរឺាតតាត 

សា��៍មានីបញ្ជីចូ លដោស្តវាដោរៀនី�ីចមាៃ យសា��៍មានីបញ្ជីចូ លដោស្តវាដោរៀនី�ីចមាៃ យ

តាម្មុរយៈបណាា ល័យ ម្មុជុំឈម្មុណូឌ លស្តក្រុមាប់តាម្មុរយៈបណាា ល័យ ម្មុជុំឈម្មុណូឌ លស្តក្រុមាប់

ការចដោក្រុម្មុវនីលូត�ស់្ត ដោ�កាត់ថ្នា (ACE) ការចដោក្រុម្មុវនីលូត�ស់្ត ដោ�កាត់ថ្នា (ACE) 

ការបដោក្រុងៀនីសិ្តស្តសតាម្មុផុាះ និីងការផុតល់ក្រុបឹ�ា ការបដោក្រុងៀនីសិ្តស្តសតាម្មុផុាះ និីងការផុតល់ក្រុបឹ�ា 

ដែ�ល�ចជួុំយបញូី្ជីនីសិ្តស្តសដោ�សា� ដែ�ល�ចជួុំយបញូី្ជីនីសិ្តស្តសដោ�សា� 

មានីរយៈដោ�ល ៤ ឆំុ្នាំ។ Ellen Grondine មានីរយៈដោ�ល ៤ ឆំុ្នាំ។ Ellen Grondine 

ជាក្រុ�ឹទិីបុរស្តទីទួីលបនីាុ��ិចចការភា�ជាជាក្រុ�ឹទិីបុរស្តទីទួីលបនីាុ��ិចចការភា�ជា

នៃ�គូំ K-16  ការសិ្ត�ា និីង�ិចចការសិ្តស្តស នៃ�គូំ K-16  ការសិ្ត�ា និីង�ិចចការសិ្តស្តស 

របស់្ត MCC ដោ�ការចុះដោ�ុះដោទី��ងថ្នា របស់្ត MCC ដោ�ការចុះដោ�ុះដោទី��ងថ្នា 

ជា “ការខិតខំក្រុបឹងដែក្រុបងជាក្រុ�ុម្មុ។” ជា “ការខិតខំក្រុបឹងដែក្រុបងជាក្រុ�ុម្មុ។” 

"ដោលវស្ត�ីឳកាស្តទីទួីលបានីទុីនីស្តក្រុមាប់"ដោលវស្ត�ីឳកាស្តទីទួីលបានីទុីនីស្តក្រុមាប់

ម្មុហា�ទិីាល័យ ឬផុលក្រុបដោ�ជុំន៍ីដែផុុ�ម្មុហា�ទិីាល័យ ឬផុលក្រុបដោ�ជុំន៍ីដែផុុ�

ដោស្ត�ឋ�ិចចស្តនីសលុំយក្រុគួំសាររាប់ពាន់ី�ុ�ឿ រ ដោស្ត�ឋ�ិចចស្តនីសលុំយក្រុគួំសាររាប់ពាន់ី�ុ�ឿ រ 

ដោយវងមានីបំណូងបដោក្រុងៀនីសិ្តស្តស�ីដោ�វម្មុទីី ដោយវងមានីបំណូងបដោក្រុងៀនីសិ្តស្តស�ីដោ�វម្មុទីី 

អំំ�ីរដោបៀបដែស្ត�ងរ��នីធានី និីងការគំាក្រុទីអំំ�ីរដោបៀបដែស្ត�ងរ��នីធានី និីងការគំាក្រុទី

ដែ�លមានីស្រុសាប់ �ល់សិ្តស្តសរបស់្តដោយវងដោ� ដែ�លមានីស្រុសាប់ �ល់សិ្តស្តសរបស់្តដោយវងដោ� 

MCC” Grondine និី�យ។ “ដោយវង�ឹងថ្នា MCC” Grondine និី�យ។ “ដោយវង�ឹងថ្នា 

ដោនីះនឹីងរមួ្មុចំដែណូ��ល់ការសិ្ត�ារយៈដោ�លដោនីះនឹីងរមួ្មុចំដែណូ��ល់ការសិ្ត�ារយៈដោ�ល

យូរ និីងភា�ដោជាគំជ័ុំយផ្លាា ល់ខឿួនី។” យូរ និីងភា�ដោជាគំជ័ុំយផ្លាា ល់ខឿួនី។” 

Anne Ford ក្រុគំូភាសាអំង់ដោគំឿស្តមុា�់ Anne Ford ក្រុគំូភាសាអំង់ដោគំឿស្តមុា�់ 

ដោ�សា� Innovation Academy Charteដោ�សា� Innovation Academy Charter r 

School ដោ�ទីីក្រុ�ុង Tyngsboro បានីSchool ដោ�ទីីក្រុ�ុង Tyngsboro បានី

បដោក្រុងៀនី�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត MCC បដោក្រុងៀនី�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត MCC 

�ប់តំាង�ីន្មាងបានី�ប់ដោផុតវម្មុបដោក្រុងៀនី�ប់តំាង�ីន្មាងបានី�ប់ដោផុតវម្មុបដោក្រុងៀនី

ដោ�សា�ដោនីះ ដោ��ុុងឆំុ្នាំ២០១៨ ម្មុ�ដោ�សា�ដោនីះ ដោ��ុុងឆំុ្នាំ២០១៨ ម្មុ�

ដោម្មុឿុះ។ ថុ្នា�់របស់្តគាត់ មានី�ំង�ញិ្ញាា សាដោម្មុឿុះ។ ថុ្នា�់របស់្តគាត់ មានី�ំង�ញិ្ញាា សា

ក្រុប�ងភាសាអំង់ដោគំឿស្ត�ក្រុមិ្មុត១ តង្រ្កានីតីនៃនីក្រុប�ងភាសាអំង់ដោគំឿស្ត�ក្រុមិ្មុត១ តង្រ្កានីតីនៃនី

អំ�សរសាស្ត្រស្តត�ុមារ ដោ�ោ នីស្តម័្មុយទំីដោនីវប អំ�សរសាស្ត្រស្តត�ុមារ ដោ�ោ នីស្តម័្មុយទំីដោនីវប 

ឧក្រុ�ិ�ឋ�មុ្មុ និីងការ��់ដោ�ស្ត ដោ��ុុងឧក្រុ�ិ�ឋ�មុ្មុ និីងការ��់ដោ�ស្ត ដោ��ុុង

អំ�សរសាស្ត្រស្តត។ Ford ដោជុំឿថ្នា ការចុះដោ�ុះអំ�សរសាស្ត្រស្តត។ Ford ដោជុំឿថ្នា ការចុះដោ�ុះ

ដោទី��ងរបស់្ត MCC ផុតល់ “ឳកាស្តអំសាច រយ” ដោទី��ងរបស់្ត MCC ផុតល់ “ឳកាស្តអំសាច រយ” 

�ល់សិ្តស្តស។ �ល់សិ្តស្តស។ 

“សិ្តស្តសដោរៀនី�គំគការរចុះដោ�ុះដោទី��ង “សិ្តស្តសដោរៀនី�គំគការរចុះដោ�ុះដោទី��ង 

�ំ�ុង�និិីដោ�គំដោលវអំន្មាគំតផ្លាា ល់ខឿនួី” ន្មាង�ំ�ុង�និិីដោ�គំដោលវអំន្មាគំតផ្លាា ល់ខឿនួី” ន្មាង

និី�យ។ “�ួ�ដោគំ�ំ�ុងតសូូ្តដោ�យខឿនួីឯង និី�យ។ “�ួ�ដោគំ�ំ�ុងតសូូ្តដោ�យខឿនួីឯង 

ដោ�យកាឿ យជាសិ្តស្តស�ូដែ��ុងុដោ�លបចចបុីនុី ដោ�យកាឿ យជាសិ្តស្តស�ូដែ��ុងុដោ�លបចចបុីនុី 

បុុដែនីត�៍�ំ�ុងដោ��វខឿនួី  ដោ�យទីទួីលដោជាគំជ័ុំយបុុដែនីត�៍�ំ�ុងដោ��វខឿនួី  ដោ�យទីទួីលដោជាគំជ័ុំយ

ដោ�ដោ�លអំន្មាគំត ជានិីស្តសតិម្មុហា�ទិីាល័យ ដោ�ដោ�លអំន្មាគំត ជានិីស្តសតិម្មុហា�ទិីាល័យ 

ផុងដែ�រ។ �ួ�ដោគំ�ំ�ុង�សាងជំុំន្មាញ ដែ�លផុងដែ�រ។ �ួ�ដោគំ�ំ�ុង�សាងជំុំន្មាញ ដែ�ល

នឹីងនំ្មាក្រុបដោ�ជុំន៍ីម្មុ�ដោ�យ�ួ�ដោគំ ដោ�នឹីងនំ្មាក្រុបដោ�ជុំន៍ីម្មុ�ដោ�យ�ួ�ដោគំ ដោ�

ម្មុហា�ទិីាល័យ។” ម្មុហា�ទិីាល័យ។” 

Ford ដោជុំឿថ្នា ការចុះដោ�ុះដោទី��ងFord ដោជុំឿថ្នា ការចុះដោ�ុះដោទី��ង

�ំណាលគុាមានីផុលក្រុបដោ�ជុំន៍ីដោក្រុចវនី �ំណាលគុាមានីផុលក្រុបដោ�ជុំន៍ីដោក្រុចវនី 

�ូចជា មិ្មុនី�ំបាច់ដោរៀនី�គំគបំបុនីបដែនីថម្មុ មិ្មុនី�ូចជា មិ្មុនី�ំបាច់ដោរៀនី�គំគបំបុនីបដែនីថម្មុ មិ្មុនី

បដែនីថម្មុដោលវ�ិចចការដោម្មុដោរៀនី�មុ្មុតា មានីស្តកាតបដែនីថម្មុដោលវ�ិចចការដោម្មុដោរៀនី�មុ្មុតា មានីស្តកាត

នុី�ល បដោងើវនីទីម្មុៃន់ី GPA និីងមិ្មុនីដោរៀនី�គំគនុី�ល បដោងើវនីទីម្មុៃន់ី GPA និីងមិ្មុនីដោរៀនី�គំគ

ដោផុតវម្មុ ស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យ មានីភា�ដោផុតវម្មុ ស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យ មានីភា�

�យស្រុស្តលួជាមួ្មុយបរ�ិកាស្តស្រុស្តដោ�ៀងគុា�យស្រុស្តលួជាមួ្មុយបរ�ិកាស្តស្រុស្តដោ�ៀងគុា

�ូចដោ��ទិីាល័យ។ �ូចដោ��ទិីាល័យ។ 

“វាជាបទី�ិដោសា�ន៍ីរបស់្តខំុំ ដែ�ល“វាជាបទី�ិដោសា�ន៍ីរបស់្តខំុំ ដែ�ល

សិ្តស្តសដោងវបដោ�វងតសូូ្ត�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ង សិ្តស្តសដោងវបដោ�វងតសូូ្ត�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ង 

និីងចង់ចុះដោ�ុះដោរៀនី�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ង និីងចង់ចុះដោ�ុះដោរៀនី�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ង 

ដោក្រុចវនីដែ�ម្មុដោទីៀត កាន់ីដែតឆ្នាំប់រ�ូត�ល់ដោក្រុចវនីដែ�ម្មុដោទីៀត កាន់ីដែតឆ្នាំប់រ�ូត�ល់

អំស់្ត�គំគ” Ford និី�យ។ តាម្មុ  រយៈ�មុ្មុ��ីិអំស់្ត�គំគ” Ford និី�យ។ តាម្មុ  រយៈ�មុ្មុ��ីិ

ចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត Middlesex សិ្តស្តសចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត Middlesex សិ្តស្តស

បដោងើវតការដែក្រុបភាសាម្មុហា�ទិីាល័យ �ក្រុងី�បដោងើវតការដែក្រុបភាសាម្មុហា�ទិីាល័យ �ក្រុងី�

ជំុំន្មាញរបស់្ត�ួ�ដោគំ និីងស្តនីសលុំយនៃ�ឿបង់ជំុំន្មាញរបស់្ត�ួ�ដោគំ និីងស្តនីសលុំយនៃ�ឿបង់

ម្មុហា�ទិីាល័យ �ុុងខណូៈដោ�ល�ួ�ដោគំម្មុហា�ទិីាល័យ �ុុងខណូៈដោ�ល�ួ�ដោគំ

ដោ��ុុង�ទិីាល័យ។ មិ្មុនីស្រុស្ត�ញ់ដោម្មុតចដោ��ុុង�ទិីាល័យ។ មិ្មុនីស្រុស្ត�ញ់ដោម្មុតច

ដោ�វតដោ�?” ដោ�វតដោ�?” 

Jesena Kalabokis គឺំជាសិ្តស្តស�ីុដោ�Jesena Kalabokis គឺំជាសិ្តស្តស�ីុដោ�

សា� Innovation Academy Charter សា� Innovation Academy Charter 

School ដែ�លបានីដោរៀនីដោក្រុចវនី�គំគផុតល់ដោ�យSchool ដែ�លបានីដោរៀនីដោក្រុចវនី�គំគផុតល់ដោ�យ

ដោ�យការចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត MCC ។ដោ�យការចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត MCC ។ន្មាងន្មាង

�ប់�រម្មុុណ៍ូការជុំម្មុុះខឿួនីន្មាង ដោ�ដោ�ល�ប់�រម្មុុណ៍ូការជុំម្មុុះខឿួនីន្មាង ដោ�ដោ�ល

ន្មាងដោក្រុតៀម្មុចូលម្មុហា�ទិីាល័យ និីងស្តក្រុម្មុបន្មាងដោក្រុតៀម្មុចូលម្មុហា�ទិីាល័យ និីងស្តក្រុម្មុប

តដោ�ទំី�័រទីី១៣តដោ�ទំី�័រទីី១៣

 ការច�ះទៅ�ះះទៅទីុដំងរបស់  ការច�ះទៅ�ះះទៅទីុដំងរបស់ MCCMCC ទៅប្រតីៀ� ទៅប្រតីៀ�
សិស្សវិិទី្យា�័យចូ�ទៅរៀន់�ហាវិិទី្យា�័យសិស្សវិិទី្យា�័យចូ�ទៅរៀន់�ហាវិិទី្យា�័យ

Please see Please see MCC's Dual EnrollmentMCC's Dual Enrollment/13/13
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ដោ�យ �ិនី សំ្តខុនី - នៃ�ៃទីី២៤ម្មុ�រា២០២១ដោ�យ �ិនី សំ្តខុនី - នៃ�ៃទីី២៤ម្មុ�រា២០២១

�ំដោណូវ រជីុំ�តិ�ីុរបស់្តដោ��ក្រុតំាៈ�ំដោណូវ រជីុំ�តិ�ីុរបស់្តដោ��ក្រុតំាៈ ដោគំ ដោគំ

មិ្មុនីបានីដោឃុំវញដោ��អំតីតក្រុបធាន្មា�ិបតី មិ្មុនីបានីដោឃុំវញដោ��អំតីតក្រុបធាន្មា�ិបតី 

ឌណាល់ ក្រុតំា ដោទី �ប់តំាង�ីនៃ�ៃដោ��អំស់្តឌណាល់ ក្រុតំា ដោទី �ប់តំាង�ីនៃ�ៃដោ��អំស់្ត

�ំដែណូងម្មុ� ដែត�ត៌មានីបានីដោ�ដែតនិី�យ�ំដែណូងម្មុ� ដែត�ត៌មានីបានីដោ�ដែតនិី�យ

�ីដោ�� �ីវាសុាមិ្មុនីក្រុបា��របស់្តដោ�� �ីដោ�� �ីវាសុាមិ្មុនីក្រុបា��របស់្តដោ�� 

ដោ�ដោ�លអំស់្តអំំណាចដោ� ដោ�វយថ្នា ដោ��ដោ�ដោ�លអំស់្តអំំណាចដោ� ដោ�វយថ្នា ដោ��

បានីក្រុត�ប់ដោ�ភូមិ្មុក្រុគឺំះដោ�រ�ឋ‹ផុឿរ�ី›របស់្តបានីក្រុត�ប់ដោ�ភូមិ្មុក្រុគឺំះដោ�រ�ឋ‹ផុឿរ�ី›របស់្ត

ដោ�� ដោ�តំបន់ី�៏នៃ�ឿបំផុុតដោ�ស្ត�រ�ឋដោ�� ដោ�តំបន់ី�៏នៃ�ឿបំផុុតដោ�ស្ត�រ�ឋ

�ដោម្មុរ�ី ។  ដោ��បានីក្រុតូ�ដោគំរ�ឹំងទុី�ថ្នា �ដោម្មុរ�ី ។  ដោ��បានីក្រុតូ�ដោគំរ�ឹំងទុី�ថ្នា 

នឹីងទីទួីលការបនីតរ‹�ំ�ិចមិ្មុនី›��់ដោ�ស្តនឹីងទីទួីលការបនីតរ‹�ំ�ិចមិ្មុនី›��់ដោ�ស្ត

ដោ�� ដោ�យក្រុ�ឺទិីស្តភា�ីុ ន្មានៃ�ៃទីី៨�ុម្មុៈ្ដោ�� ដោ�យក្រុ�ឺទិីស្តភា�ីុ ន្មានៃ�ៃទីី៨�ុម្មុៈ្

ខាងមុ្មុខ ដែ�លស្តមាស្តភា�គំណូប�សខាងមុ្មុខ ដែ�លស្តមាស្តភា�គំណូប�ស

សាធារណូរ�ឋ មានីចំនួីនីតិចជាងខាងសាធារណូរ�ឋ មានីចំនួីនីតិចជាងខាង

គំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ �ប់តំាង�ីស្តបាត �៏គំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ �ប់តំាង�ីស្តបាត �៏

នៃ�ៃទីី២២ម្មុ�រា ដោនីះដោ�ដោ�វយ �ីដោក្រុពាះមានីនៃ�ៃទីី២២ម្មុ�រា ដោនីះដោ�ដោ�វយ �ីដោក្រុពាះមានី

ការស្តីត់់ចូលកាន់ី�ំដែណូង របស់្តក្រុ�ឺទីិស្តមាការស្តីត់់ចូលកាន់ី�ំដែណូង របស់្តក្រុ�ឺទីិស្តមា

ជិុំ��ុិ�ីររបូ ម្មុ��ីគំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ ជិុំ��ុិ�ីររបូ ម្មុ��ីគំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ 

ដែ�លដោទីវបនឹីងឈុះដោឆុ្នាំត ដោ�រ�ឋ‹ជុំចជុំា›។ ដែ�លដោទីវបនឹីងឈុះដោឆុ្នាំត ដោ�រ�ឋ‹ជុំចជុំា›។ 

ដោ�� ក្រុតំា បានីក្រុតូ�ស្តមាជិុំ�ស្តភាខាងដោ�� ក្រុតំា បានីក្រុតូ�ស្តមាជិុំ�ស្តភាខាង

ដោ��១៧របូ បានីស្តដោក្រុម្មុចចិតតដោបាះបង់ដោ��១៧របូ បានីស្តដោក្រុម្មុចចិតតដោបាះបង់

ដោ��ដោ�ល បដែនីថម្មុដោលវចំនួីនីភាគំដោក្រុចវនីរបស់្តដោ��ដោ�ល បដែនីថម្មុដោលវចំនួីនីភាគំដោក្រុចវនីរបស់្ត

គំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ ដែ�លនឹីងដោ��វឱយគំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ ដែ�លនឹីងដោ��វឱយ

�ិចចកាពារខឿួនីដោ�� នឹីងមានីការលំបា�នឹីង�ិចចកាពារខឿួនីដោ�� នឹីងមានីការលំបា�នឹីង

ដោរ វរចួ ន្មាដោលវ�ដោក្រុកាយដោនីះ។ ម្មុតិមួ្មុយចំនួីនីដោរ វរចួ ន្មាដោលវ�ដោក្រុកាយដោនីះ។ ម្មុតិមួ្មុយចំនួីនី

និី�យថ្នា ការដោ��វ‹អំំ�ិចមិ្មុនី›ដោ�� ក្រុតំា និី�យថ្នា ការដោ��វ‹អំំ�ិចមិ្មុនី›ដោ�� ក្រុតំា 

ដោ�ដោក្រុកាយដោ�លដែ�លដោ��ក្រុតំា ដែលងជាដោ�ដោក្រុកាយដោ�លដែ�លដោ��ក្រុតំា ដែលងជា

ក្រុបធាន្មា�ិបតីដោ�ដោ�វយដោន្មាះ គឺំជាការដោ��វខុស្តក្រុបធាន្មា�ិបតីដោ�ដោ�វយដោន្មាះ គឺំជាការដោ��វខុស្ត

នឹីងរ�ឋ�ម្មុុនុីញ្ជីា �ូដោចុះ�ចនឹីងមានីការផ្លាឿ ស់្តនឹីងរ�ឋ�ម្មុុនុីញ្ជីា �ូដោចុះ�ចនឹីងមានីការផ្លាឿ ស់្ត

បតូរនិីតិ��ីិ ដោ�យសារគំណូប�ស�ំង២ មិ្មុនីបតូរនិីតិ��ីិ ដោ�យសារគំណូប�ស�ំង២ មិ្មុនី

ចង់ដោឃុំវញអំំដោ�វ�ឹងា ដែ�លបានីដោ�វតដោ�វងចង់ដោឃុំវញអំំដោ�វ�ឹងា ដែ�លបានីដោ�វតដោ�វង

ដោ��មិានី‹កា�ីតូល› កាល�ីនៃ�ៃទីី៦ម្មុ�រា ជុំដោ��មិានី‹កា�ីតូល› កាល�ីនៃ�ៃទីី៦ម្មុ�រា ជុំ

ក្រុម្មុុញជាដោក្រុចវនីនៃ�ៃដោ�យដោ�� ក្រុតំា �ំុមានីក្រុម្មុុញជាដោក្រុចវនីនៃ�ៃដោ�យដោ�� ក្រុតំា �ំុមានី

អំុ�ណាទីទួីលខុស្តក្រុតូ�ដោន្មាះដោទី។ ដោក្រុរៅ�ីដោនីះ អំុ�ណាទីទួីលខុស្តក្រុតូ�ដោន្មាះដោទី។ ដោក្រុរៅ�ីដោនីះ 

ដោ��ក្រុតំា ដោ�មានីដោរឿងសាំញំុខុស្តចាប់ដោ��ក្រុតំា ដោ�មានីដោរឿងសាំញំុខុស្តចាប់

មួ្មុយចំនួីនីដោទីៀត ដែ�លក្រុតូ�ដោ�ះសារជាមួ្មុយមួ្មុយចំនួីនីដោទីៀត ដែ�លក្រុតូ�ដោ�ះសារជាមួ្មុយ

តុ�ការ �ុុងន្មាម្មុជាក្រុបរជា�លរ�ឋ�ម្មុុតា តុ�ការ �ុុងន្មាម្មុជាក្រុបរជា�លរ�ឋ�ម្មុុតា 

�ូចជាដោរឿងមិ្មុនីបានីបង់តា�់ជាដោក្រុចវនីឆំុ្នាំ �ូចជាដោរឿងមិ្មុនីបានីបង់តា�់ជាដោក្រុចវនីឆំុ្នាំ 

�ូចជាដោរឿងបតឹងផុឿល់�ីការរដំោ�ភផុឿូ�ដោភទី �ូចជាដោរឿងបតឹងផុឿល់�ីការរដំោ�ភផុឿូ�ដោភទី 

�ូចជា‹បីូនីីស្ត›ជំុំពា�់វា�់�និី �័ដោក្រុចវនី�នី... �ូចជា‹បីូនីីស្ត›ជំុំពា�់វា�់�និី �័ដោក្រុចវនី�នី... 

�ំងដោន្មាះជា�ង�ល់�៏ម្មុមាញឹ�ដោ�នៃ�ៃមុ្មុខ ដោបវ�ំងដោន្មាះជា�ង�ល់�៏ម្មុមាញឹ�ដោ�នៃ�ៃមុ្មុខ ដោបវ

ដោ�ះជាដោ�� ឌណាល់ ក្រុតំា មានីបំណូងដោ�ះជាដោ�� ឌណាល់ ក្រុតំា មានីបំណូង

ក្រុត�ប់ម្មុ�កាន់ីនីដោ�បាយ�ញិ�៏ដោ�យ។ ក្រុត�ប់ម្មុ�កាន់ីនីដោ�បាយ�ញិ�៏ដោ�យ។ 

ម្មុាុងដោទីៀត ��តីីិតដែតបានីស្តដោម្មុឿងដោឆុ្នាំតម្មុាុងដោទីៀត ��តីីិតដែតបានីស្តដោម្មុឿងដោឆុ្នាំត

ដោក្រុចវនីដែម្មុនី�៏ដោ�យ‹ជាង៧០�នីស្តដោម្មុឿង› ដោក្រុចវនីដែម្មុនី�៏ដោ�យ‹ជាង៧០�នីស្តដោម្មុឿង› 

ដោ��ក្រុតំាបានី�ញ់ដោឆុ្នាំត បាត់បង់ម្មុណូឌ ល់ដោ��ក្រុតំាបានី�ញ់ដោឆុ្នាំត បាត់បង់ម្មុណូឌ ល់

ដែ�លគំណូប�សសាធារណូរ�ឋធាឿ ប់ដែតឈុះដែ�លគំណូប�សសាធារណូរ�ឋធាឿ ប់ដែតឈុះ

ដោន្មាះ ជាដោក្រុចវនី�ដែនីឿង �ីដោក្រុពាះដែតមូ្មុល�ឋ នីដោន្មាះ ជាដោក្រុចវនី�ដែនីឿង �ីដោក្រុពាះដែតមូ្មុល�ឋ នី

រងឹមំារបស់្តគំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ រងឹមំារបស់្តគំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយ 

មិ្មុនីបានីបតរូឥរ�ិបទីដោន្មាះដោទី ដែត�ួ�មិ្មុនីបានីបតរូឥរ�ិបទីដោន្មាះដោទី ដែត�ួ�

ក្រុបកាន់ី‹ក្រុបនៃ�ណីូ›សាធារណូរ�ឋ រាប់�ំងក្រុបកាន់ី‹ក្រុបនៃ�ណីូ›សាធារណូរ�ឋ រាប់�ំង

�ហូិាសាស្តន្មារ�ឋសាថ្នារណូរ�ឋ គ៏ំដោគំ�ហូិាសាស្តន្មារ�ឋសាថ្នារណូរ�ឋ គ៏ំដោគំ

មិ្មុនីបានីដោចញដោ�ដោឃាំស្តន្មាគំាក្រុទីដោ�� មិ្មុនីបានីដោចញដោ�ដោឃាំស្តន្មាគំាក្រុទីដោ�� 

ក្រុតំា ដែ�ម្មុដោទីៀត ដោ�តុដោន្មាះដោ�វយបានីក្រុតំា ដែ�ម្មុដោទីៀត ដោ�តុដោន្មាះដោ�វយបានី

ដោឆុ្នាំត ដោ�� បាយ�ិនី ដោ�វងជាង៨០�នីដោឆុ្នាំត ដោ�� បាយ�ិនី ដោ�វងជាង៨០�នី

ស្តដោម្មុឿង ជា�ិដោស្តស្តម្មុ��ីតំបន់ី‹ក្រុបនៃ�ណីូស្តដោម្មុឿង ជា�ិដោស្តស្តម្មុ��ីតំបន់ី‹ក្រុបនៃ�ណីូ

សាធារណូរ�ឋ›។សាធារណូរ�ឋ›។

ក្រុតំា បានីទុី�ជាដោ�រ�៏លំបា�ឱយបាយក្រុតំា បានីទុី�ជាដោ�រ�៏លំបា�ឱយបាយ

�ិនី នឹីង ហារសី្តៈ ចំនួីនីម្មុនុីស្តសសាឿ ប់�ិនី នឹីង ហារសី្តៈ ចំនួីនីម្មុនុីស្តសសាឿ ប់

ជាង៤០មឺុ្មុនីន្មា�់ ដោ�យ‹�ូ��ី១៩›ន្មា១០ដែខជាង៤០មឺុ្មុនីន្មា�់ ដោ�យ‹�ូ��ី១៩›ន្មា១០ដែខ

�នីឿងម្មុ�ដោនីះ ដោ��វឱយ�ដោម្មុរ�ីកាឿ យជាក្រុបដោទីស្ត�នីឿងម្មុ�ដោនីះ ដោ��វឱយ�ដោម្មុរ�ីកាឿ យជាក្រុបដោទីស្ត

�ឿងជុំម្មុៃរឺាល�ល �៏ដោក្រុចវនីជាងដោគំ�ុុងដោ�� �ឿងជុំម្មុៃរឺាល�ល �៏ដោក្រុចវនីជាងដោគំ�ុុងដោ�� 

(ដោក្រុចវនីជាង�ដោម្មុរកំីាងសាឿ ប់ដោ�ស្តង្រ្កា�គ ម្មុដោ��(ដោក្រុចវនីជាង�ដោម្មុរកំីាងសាឿ ប់ដោ�ស្តង្រ្កា�គ ម្មុដោ��

ដោលវ�ទីី២ដោ�ដោទីៀត) - ម្មុនុីស្តសឥតកា�រដោលវ�ទីី២ដោ�ដោទីៀត) - ម្មុនុីស្តសឥតកា�រ

តដោ�ទំី�័រទីី១២តដោ�ទំី�័រទីី១២

‹‹ភូមិ្មុសាស្ត្រស្តតនីដោ�បាយ‹‹ភូមិ្មុសាស្ត្រស្តតនីដោ�បាយ

�ិភ�ដោ��››�ិភ�ដោ��›› ន់ទៅយាបាយសហរដំឋអាទៅ�រីក្ បនាាប់ពិី ឌណា�់ ប្រ�ំ ន់ទៅយាបាយសហរដំឋអាទៅ�រីក្ បនាាប់ពិី ឌណា�់ ប្រ�ំ 
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អុំក�ែ ំដោម�លសំងគម ប្របិ�កមមថា ការដោដ�អុំក�ែ ំដោម�លសំងគម ប្របិ�កមមថា ការដោដ�

សំុំវ៉ាាក់ស្ថាំង ពីិប្របដោទីសំដោនះ ឬប្របដោទីសំដោនាះ សំុំវ៉ាាក់ស្ថាំង ពីិប្របដោទីសំដោនះ ឬប្របដោទីសំដោនាះ 
របស់ំដោ�ក �ុុន តែសំន ប្រគ៌ាន់តែ�ជានដោ�បាយរបស់ំដោ�ក �ុុន តែសំន ប្រគ៌ាន់តែ�ជានដោ�បាយ
ពិប្រងីកប្រពឹិ�ើិការ�៍ឲ្យយ�ំ និងឲ្យយឮសំ�រខុៃរខាៃ រ ពិប្រងីកប្រពឹិ�ើិការ�៍ឲ្យយ�ំ និងឲ្យយឮសំ�រខុៃរខាៃ រ 
ដោដ�មបបិីទីបំាងចំ្ចុនុច្ចុដោខុាយរបស់ំខុែនួបាដុោណាះ ះ។ដោដ�មបបិីទីបំាងចំ្ចុនុច្ចុដោខុាយរបស់ំខុែនួបាដុោណាះ ះ។

អុំកវភិាគនដោ�បាយសំងគម និងជាអុំកវភិាគនដោ�បាយសំងគម និងជា
អំនុប្របធានប្រកុមប្របឹកាភិបាលថ្ងៃនច្ចុលនានិសំស�ិអំនុប្របធានប្រកុមប្របឹកាភិបាលថ្ងៃនច្ចុលនានិសំស�ិ
ដោដ�មបីលទីធិប្របជា�ិបដោ�យយ ដោ�ក គឹម សុំខុ ដោដ�មបីលទីធិប្របជា�ិបដោ�យយ ដោ�ក គឹម សុំខុ 
បានប្របាប់ស្ថារព័ិ�ាមាន The Cambodia Daily បានប្របាប់ស្ថារព័ិ�ាមាន The Cambodia Daily 
ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោនះថា ការដោដ�រសំុំវ៉ាាក់ស្ថាងំប្របឆំាំងវរីសុំដោ�ថ្ងៃ�ៃដោនះថា ការដោដ�រសំុំវ៉ាាក់ស្ថាងំប្របឆំាំងវរីសុំ
ក�វដី១៩ ដោនះ គ�ដោដ�មបីបិទីបំាងសំមាព �របស់ំក�វដី១៩ ដោនះ គ�ដោដ�មបីបិទីបំាងសំមាព �របស់ំ
សំ�គមន៍អំនើរជា�ិ ដ�ច្ចុជា អំងគការសំ�ប្របជាជា�ិ សំ�គមន៍អំនើរជា�ិ ដ�ច្ចុជា អំងគការសំ�ប្របជាជា�ិ 
សំ�ភាពិអំ�រ ាបុ និងសំ�រដឋអាដោមរកិ ជាដោដ�ម សំ�ភាពិអំ�រ ាបុ និងសំ�រដឋអាដោមរកិ ជាដោដ�ម 
តែដលពួិកដោគទាមទាររ�ឋ ភិបាលដោ�ក �ុុន តែដលពួិកដោគទាមទាររ�ឋ ភិបាលដោ�ក �ុុន 
តែសំន ដោគ៌ារពិសិំទីធមិនុសំស និងស្ថាើ រលទីធបិ្របជា�ិបដោ�យយ តែសំន ដោគ៌ារពិសិំទីធមិនុសំស និងស្ថាើ រលទីធបិ្របជា�ិបដោ�យយ 
ដោ��ងវញិ។ដោ��ងវញិ។

ដោ�ក គឹម សុំខុ អំះអាងថា ដោ�ក �ុុន ដោ�ក គឹម សុំខុ អំះអាងថា ដោ�ក �ុុន 
តែសំន កំពុិងទាញអារមម�៍ ពិលរដឋតែខុមរ តែសំន កំពុិងទាញអារមម�៍ ពិលរដឋតែខុមរ 
ជាពិិដោសំសំយុវជន និងកមមករ ឲ្យយដោផ្តាេ �ដោល�ជាពិិដោសំសំយុវជន និងកមមករ ឲ្យយដោផ្តាេ �ដោល�
ការភ័យខាែ ច្ចុពីិជំង�ក�វដី១៩ ដោដ�មបីបនាបការការភ័យខាែ ច្ចុពីិជំង�ក�វដី១៩ ដោដ�មបីបនាបការ
ប្រប�ិកមម�វ៉ាារបស់ំពួិកដោគ ដោ�ដោពិលមានសំមាព � ប្រប�ិកមម�វ៉ាារបស់ំពួិកដោគ ដោ�ដោពិលមានសំមាព � 
ដោល�វស័ិំយដោសំដឋកិចុ្ចុ ��ិជជកមម និងវស័ិំយដោល�វស័ិំយដោសំដឋកិចុ្ចុ ��ិជជកមម និងវស័ិំយ
ការទី��របស់ំកមពុជា ជាដោដ�ម ពីិម�អំំណាច្ចុការទី��របស់ំកមពុជា ជាដោដ�ម ពីិម�អំំណាច្ចុ
ដោ�កដោសំរ។ីដោ�កដោសំរ។ី

ដោ�ក បញ្ញាជ ក់ថា ការ�ក់សំមាព �របស់ំដោ�ក បញ្ញាជ ក់ថា ការ�ក់សំមាព �របស់ំ
ប្របដោទីសំម�អំំណាច្ចុទំាងដោនាះអាច្ចុនឹងធាែ ក់ប្របដោទីសំម�អំំណាច្ចុទំាងដោនាះអាច្ចុនឹងធាែ ក់
សំងក�់ ដោល�របបដឹកនំារបស់ំដោ�ក �ុុន តែសំន សំងក�់ ដោល�របបដឹកនំារបស់ំដោ�ក �ុុន តែសំន 
កុុងឆំុាំ២០២១ដោនះ។កុុងឆំុាំ២០២១ដោនះ។

អុំកវភិាគរ�បដោនះ រះិគន់ថា ការដោសំុ�សំុំអុំកវភិាគរ�បដោនះ រះិគន់ថា ការដោសំុ�សំុំ
វ៉ាាក់ស្ថាំងពីិប្របដោទីសំឥណាា បតែនាមដោទីៀ�ដោនាះ វ៉ាាក់ស្ថាំងពីិប្របដោទីសំឥណាា បតែនាមដោទីៀ�ដោនាះ 
គ�កុុងដោច្ចុ�នាដោដ�មបបីងាក មុខុមា�់វ៉ាាក់ស្ថាងំរបស់ំ គ�កុុងដោច្ចុ�នាដោដ�មបបីងាក មុខុមា�់វ៉ាាក់ស្ថាងំរបស់ំ 
ចិ្ចុន ប្របសិំនវ៉ាាក់ស្ថាំងរបស់ំចិ្ចុន��រច្ចុ�លដោ�ចិ្ចុន ប្របសិំនវ៉ាាក់ស្ថាំងរបស់ំចិ្ចុន��រច្ចុ�លដោ�
កមពុជា ដោ��យមិនប្រ�ូវបានពិលរដឋស្ថាើ គមន៍កមពុជា ដោ��យមិនប្រ�ូវបានពិលរដឋស្ថាើ គមន៍
ស្ថាទីរដោប្រប�ប្របាស់ំដោនាះ។ស្ថាទីរដោប្រប�ប្របាស់ំដោនាះ។

ការអំះអាដោនះដោ�ើ�ដោ��ងបនាៃ ប់ប្របមុខុការអំះអាដោនះដោ�ើ�ដោ��ងបនាៃ ប់ប្របមុខុ
រ�ឋ ភិបាលកមពជុាប្របកាសំទីទួីលជំនួយវ៉ាាក់ស្ថាងំរ�ឋ ភិបាលកមពជុាប្របកាសំទីទួីលជំនួយវ៉ាាក់ស្ថាងំ
ប្របឆំាំងជំង�ក�វដី១៩ ចំ្ចុនួន១�នដ�សំពីិប្របឆំាំងជំង�ក�វដី១៩ ចំ្ចុនួន១�នដ�សំពីិ
ម�មិ�ើចិ្ចុន កុងុដោពិលដំណាលគុ៌ាដោនាះ កមពជុាម�មិ�ើចិ្ចុន កុងុដោពិលដំណាលគុ៌ាដោនាះ កមពជុា
ក៏បានដោសំុ�សំុំវ៉ាាក់ស្ថាំងពីិប្របដោទីសំឥណាា  និងក៏បានដោសំុ�សំុំវ៉ាាក់ស្ថាំងពីិប្របដោទីសំឥណាា  និង
ប្របដោទីសំរសុំសុី�ងតែដរ។ប្របដោទីសំរសុំសុី�ងតែដរ។

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៩ តែខុ�ុ� ឆំុាំ២០២០ កនែងដោ� កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៩ តែខុ�ុ� ឆំុាំ២០២០ កនែងដោ� 
ដោ�ក �ុុន តែសំន អំះអាងថា ដោ�កនឹងមិនដោ�ក �ុុន តែសំន អំះអាងថា ដោ�កនឹងមិន
ទីទួីលយកវ៉ាាក់ស្ថាំងប្របឆំាំងជំង�ក�វដី១៩ពីិទីទួីលយកវ៉ាាក់ស្ថាំងប្របឆំាំងជំង�ក�វដី១៩ពីិ
ប្របដោទីសំណាតែដលមិនទាន់ទីទួីលស្ថាគ ល់ដោ�យប្របដោទីសំណាតែដលមិនទាន់ទីទួីលស្ថាគ ល់ដោ�យ
អំងគការសុំខុភាពិពិិភពិដោ�ក ដោដ�មបីដោ�ើ�ការអំងគការសុំខុភាពិពិិភពិដោ�ក ដោដ�មបីដោ�ើ�ការ
ពិិដោស្ថា�ន៍ដោល�ប្របជាពិលរដឋតែខុមរដោនាះដោទី។ពិិដោស្ថា�ន៍ដោល�ប្របជាពិលរដឋតែខុមរដោនាះដោទី។

�ាងដោនះកើី កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៥ តែខុមករា �ាងដោនះកើី កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៥ តែខុមករា 
ដោនះ ដោ�ក បាន�អ�ញតែ�អរថា ដោ�កប្រពិមដោនះ ដោ�ក បាន�អ�ញតែ�អរថា ដោ�កប្រពិម
ទីទួីលយកវ៉ាាក់ស្ថាងំពីិមិ�ើចិ្ចុន ដោប្រ�ះវ៉ានឹងអាច្ចុទីទួីលយកវ៉ាាក់ស្ថាងំពីិមិ�ើចិ្ចុន ដោប្រ�ះវ៉ានឹងអាច្ចុ
ជួយដោ�ះស្រាស្ថាយការលំបាករបស់ំកមពុជាកុុងជួយដោ�ះស្រាស្ថាយការលំបាករបស់ំកមពុជាកុុង
ដំណាក់កាលដំប�ងចំ្ចុដោ�ះការរា��ា�ថ្ងៃនជំង�ដំណាក់កាលដំប�ងចំ្ចុដោ�ះការរា��ា�ថ្ងៃនជំង�
ក�វដី១៩។ក�វដី១៩។

�ាងណាក៏ដោ�យ កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៦ តែខុ�ុ� �ាងណាក៏ដោ�យ កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៦ តែខុ�ុ� 
ឆំុាំ២០២០ ប្រកុម�ុុនFUSUN PHARMA របស់ំឆំុាំ២០២០ ប្រកុម�ុុនFUSUN PHARMA របស់ំ
ចិ្ចុន បានចុ្ចុះកិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងជាមួយប្រកុម�ុុនចិ្ចុន បានចុ្ចុះកិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងជាមួយប្រកុម�ុុន
អាលែ�មាង់ BioNTech ថា នឹងបញ្ញាជ រទិីញវ៉ាាក់ស្ថាងំអាលែ�មាង់ BioNTech ថា នឹងបញ្ញាជ រទិីញវ៉ាាក់ស្ថាងំ
ការ�រជំង�ក�វដី១៩ ពីិប្រកុម�ុុនដោនះ �ាង�ិច្ចុការ�រជំង�ក�វដី១៩ ពីិប្រកុម�ុុនដោនះ �ាង�ិច្ចុ

ចំ្ចុនួន ១០០ �នដ�សំ តែដលពួិកដោគរពឹំិងថាចំ្ចុនួន ១០០ �នដ�សំ តែដលពួិកដោគរពឹំិងថា
វ៉ាាក់ស្ថាងំទំាងដោនះនឹងបញ្ចជ� នដល់ប្របដោទីសំចិ្ចុន វ៉ាាក់ស្ថាងំទំាងដោនះនឹងបញ្ចជ� នដល់ប្របដោទីសំចិ្ចុន 
ដោ�តែខុមករា ឆំុាំ២០២១។ដោ�តែខុមករា ឆំុាំ២០២១។

អុំកសំដោងក�ការ�៍ អំះអាងថា �មអុំកសំដោងក�ការ�៍ អំះអាងថា �ម
លទីធ�លដោ�សំើដោ�ប្របដោទីសំដោប្រប�សីុល វ៉ាាក់ស្ថាងំ លទីធ�លដោ�សំើដោ�ប្របដោទីសំដោប្រប�សីុល វ៉ាាក់ស្ថាងំ 
Sinovac របស់ំចិ្ចុនមានប្របសិំទីធភាពិតែ�៥០,៣៨%បាដុោណាះ ះ Sinovac របស់ំចិ្ចុនមានប្របសិំទីធភាពិតែ�៥០,៣៨%បាដុោណាះ ះ 
តែដលខុុសំពីិការប្របកាសំរបស់ំរ�ឋ ភិបាលចិ្ចុនតែដលខុុសំពីិការប្របកាសំរបស់ំរ�ឋ ភិបាលចិ្ចុន
កនែងមកថា វ៉ាាក់ស្ថាំងដោនះនឹងមានប្របសិំទីធិកនែងមកថា វ៉ាាក់ស្ថាំងដោនះនឹងមានប្របសិំទីធិ
ដល់ដោ�ភាពិ៧៨% ដោនាះ។ដល់ដោ�ភាពិ៧៨% ដោនាះ។

ប្រកុមអុំក�ែ ដំោម�លសំងគម រះិគន់ថា �វកិាប្រកុមអុំក�ែ ដំោម�លសំងគម រះិគន់ថា �វកិា
តែដលរ�ឋ ភិបាលកមពុជាប្របកាសំទីទួីលពីិតែដលរ�ឋ ភិបាលកមពុជាប្របកាសំទីទួីលពីិ
សំបបុរសំជនជាង ៥០ �ន ដុ�ែ រ កាលពីិដោដ�មសំបបុរសំជនជាង ៥០ �ន ដុ�ែ រ កាលពីិដោដ�ម
តែខុ�ុ� ឆំុាំ២០២០ កនែងដោ� មិនទាន់ប្រ�ូវបានតែខុ�ុ� ឆំុាំ២០២០ កនែងដោ� មិនទាន់ប្រ�ូវបាន
អំនុញា�ិឲ្យយដោប្រប�ប្របាស់ំ ដោដ�មបទិីីញថំុាបងាក រជំង�អំនុញា�ិឲ្យយដោប្រប�ប្របាស់ំ ដោដ�មបទិីីញថំុាបងាក រជំង�
ក�វដី១៩ ពីិប្របដោទីសំណាមួយដោ�ដោ��យដោទី ក�វដី១៩ ពីិប្របដោទីសំណាមួយដោ�ដោ��យដោទី 
ខុ�ៈសំពិើថ្ងៃ�ៃដោនះ ប្របមុខុរ�ឋ ភិបាលកមពុជា ខុ�ៈសំពិើថ្ងៃ�ៃដោនះ ប្របមុខុរ�ឋ ភិបាលកមពុជា 
អំនុវ�ើតែ�តែ�នការទីទួីលវ៉ាាក់ស្ថាំង និងដោសំុ�សំុំ អំនុវ�ើតែ�តែ�នការទីទួីលវ៉ាាក់ស្ថាំង និងដោសំុ�សំុំ 
វ៉ាាក់ស្ថាងំប្របឆំាំងជំង�ក�វដី១៩ ពីិបណាើ ប្របដោទីសំវ៉ាាក់ស្ថាងំប្របឆំាំងជំង�ក�វដី១៩ ពីិបណាើ ប្របដោទីសំ
ជាមិ�ើបាុដោណាះ ះ។ជាមិ�ើបាុដោណាះ ះ។

ពួិកដោគ ថា  ស្ថាា នភាពិក�វដី១៩ដោ�កមពុជា ពួិកដោគ ថា  ស្ថាា នភាពិក�វដី១៩ដោ�កមពុជា 
មិនទាន់ដល់ប្រមិ�អាសំនុរ���ដល់រង់ចំាមិនទាន់ដល់ប្រមិ�អាសំនុរ���ដល់រង់ចំា
មិនបាន ន�វវ៉ាាក់ស្ថាំង តែដលអំនុញ្ញាា �ឲ្យយមិនបាន ន�វវ៉ាាក់ស្ថាំង តែដលអំនុញ្ញាា �ឲ្យយ
ដោប្រប�ប្របាស់ំ ដោ�យអំងគការសុំខុភាពិពិិភពិដោ�ក ដោប្រប�ប្របាស់ំ ដោ�យអំងគការសុំខុភាពិពិិភពិដោ�ក 
ដោនាះដោ��យ៕ដោនាះដោ��យ៕
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�ន្មាគារអំភិ�ឌឍន៍ី�សីុ្ត ឬ ADB  ក្រុ�មានី�ន្មាគារអំភិ�ឌឍន៍ី�សីុ្ត ឬ ADB  ក្រុ�មានី

ថ្នា �មុ្មុការនីិីដោរាងចក្រុ�កាត់ដោ�រដោ��ម្មុពជុា ៨១% ថ្នា �មុ្មុការនីិីដោរាងចក្រុ�កាត់ដោ�រដោ��ម្មុពជុា ៨១% 

នឹីងរងផុលបុះពាល់ ក្រុបសិ្តនីមិ្មុនីមានីការនឹីងរងផុលបុះពាល់ ក្រុបសិ្តនីមិ្មុនីមានីការ

អំភិ�ឌឍន៍ីជំុំន្មាញ�ល់�ួ�គាត់ឲ្យយ�ន់ីដោ�ល អំភិ�ឌឍន៍ីជំុំន្មាញ�ល់�ួ�គាត់ឲ្យយ�ន់ីដោ�ល 

ស្រុស្តបតាម្មុ�ំដោណូវ ការប�ិ�តតន៍ីឧស្តា��មុ្មុស្រុស្តបតាម្មុ�ំដោណូវ ការប�ិ�តតន៍ីឧស្តា��មុ្មុ

ដោលវ�ទីី៤ ដោទីដោន្មាះ។ដោលវ�ទីី៤ ដោទីដោន្មាះ។

របាយការណ៍ូមួ្មុយរបស់្ត�ន្មាគារអំភិ�ឌឍន៍ីរបាយការណ៍ូមួ្មុយរបស់្ត�ន្មាគារអំភិ�ឌឍន៍ី

�សីុ្តដែ�លដោចញផុាយដោ�នៃ�ៃទីី ២០ ម្មុ�រា�សីុ្តដែ�លដោចញផុាយដោ�នៃ�ៃទីី ២០ ម្មុ�រា

ឆំុ្នាំ២០២១ដោនីះ ប�ា ញថ្នា ឧស្តា��មុ្មុកាត់ដោ�រឆំុ្នាំ២០២១ដោនីះ ប�ា ញថ្នា ឧស្តា��មុ្មុកាត់ដោ�រ

ស្តដោម្មុឿៀ�បំពា�់ និីងដោទីស្តចរណ៍ូដោ��ម្មុពុជាស្តដោម្មុឿៀ�បំពា�់ និីងដោទីស្តចរណ៍ូដោ��ម្មុពុជា

ជាដែផុុ�មួ្មុយ�៏សំ្តខាន់ីស្តក្រុមាប់�ំដោណូវ នីការ�រ ជាដែផុុ�មួ្មុយ�៏សំ្តខាន់ីស្តក្រុមាប់�ំដោណូវ នីការ�រ 

ភា�ក្រុប�ួតក្រុបដែជុំងអំនីតរជាតិ និីងដោ�ឿវយតបដោ�នឹីងភា�ក្រុប�ួតក្រុបដែជុំងអំនីតរជាតិ និីងដោ�ឿវយតបដោ�នឹីង

ប�ិ�តតឧស្តា��មុ្មុដោលវ�ទីី៤ផុងដែ�រ ។ប�ិ�តតឧស្តា��មុ្មុដោលវ�ទីី៤ផុងដែ�រ ។

ដោ�យដែ��ប�ិ�តតឧស្តា��មុ្មុដោលវ�ដោ�យដែ��ប�ិ�តតឧស្តា��មុ្មុដោលវ�

ទីី៤ នឹីងលុបបំបាត់ការ�រ�ុុង�ស័ិ្តយឧស្តាទីី៤ នឹីងលុបបំបាត់ការ�រ�ុុង�ស័ិ្តយឧស្តា

�មុ្មុកាត់ដោ�រ និីងដោទីស្តចរណ៍ូ។ បុុដែនីតវានឹីង�មុ្មុកាត់ដោ�រ និីងដោទីស្តចរណ៍ូ។ បុុដែនីតវានឹីង

ជំុំនួីស្តម្មុ��ញិនូី�តក្រុមូ្មុ�ការផុលិតភា�ខពស់្តជំុំនួីស្តម្មុ��ញិនូី�តក្រុមូ្មុ�ការផុលិតភា�ខពស់្ត

ជាងមុ្មុនី ដែ�លបដោងើវត�ំដោណូវ នីការ�រ៣៩%�ុងុជាងមុ្មុនី ដែ�លបដោងើវត�ំដោណូវ នីការ�រ៣៩%�ុងុ

ឧស្តា��មុ្មុកាត់ដោ�រ និីង២% �ុុង�ស័ិ្តយឧស្តា��មុ្មុកាត់ដោ�រ និីង២% �ុុង�ស័ិ្តយ

ដោទីស្តចរណ៍ូ ស្តក្រុមាប់�មុ្មុ�រជំុំន្មាញដោ��ម្មុពជុា។ដោទីស្តចរណ៍ូ ស្តក្រុមាប់�មុ្មុ�រជំុំន្មាញដោ��ម្មុពជុា។

ADB ប�ា ញដោទីៀតថ្នា ចំដោណូះ�ឹងរបស់្តADB ប�ា ញដោទីៀតថ្នា ចំដោណូះ�ឹងរបស់្ត

និីដោ�ជុំ�ដោ��ម្មុពុជា�ុុង�ស័ិ្តយកាត់ដោ�រ និីងនិីដោ�ជុំ�ដោ��ម្មុពុជា�ុុង�ស័ិ្តយកាត់ដោ�រ និីង

ដោទីស្តចរណ៍ូ មានី�ក្រុមិ្មុត�បជាងក្រុបដោទីស្តដោទីស្តចរណ៍ូ មានី�ក្រុមិ្មុត�បជាងក្រុបដោទីស្ត

ឥណូឌូ ដោណូសីុ្ត ��ីលី�ីនី និីងដោ�ៀតណាម្មុ ដោ�វម្មុីីឥណូឌូ ដោណូសីុ្ត ��ីលី�ីនី និីងដោ�ៀតណាម្មុ ដោ�វម្មុីី

ដោ�ឿវយតបដោ�នឹីងប�ិ�តតន៍ីឧស្តា�៍�មុ្មុទីី៤ ។ ដោ�ឿវយតបដោ�នឹីងប�ិ�តតន៍ីឧស្តា�៍�មុ្មុទីី៤ ។ 

ជាមួ្មុយគុាដោនីះ ADB ជំុំរញុឲ្យយ�ម្មុពុជា អំភិ�ឌឍជាមួ្មុយគុាដោនីះ ADB ជំុំរញុឲ្យយ�ម្មុពុជា អំភិ�ឌឍ

�មុ្មុ��ីិអំប់រ ំបណូះុ ះបណាះ លបដោចច�ដោទីស្ត និីង�មុ្មុ��ីិអំប់រ ំបណូះុ ះបណាះ លបដោចច�ដោទីស្ត និីង

�ជីិាជីុំ�ៈ ដោ�យដោផ្លាះ តតាម្មុប�ិ�តតន៍ីឧស្តា�៍�ជីិាជីុំ�ៈ ដោ�យដោផ្លាះ តតាម្មុប�ិ�តតន៍ីឧស្តា�៍

�មុ្មុទីី៤ �ុុង�ស័ិ្តយការដោ�រ និីងដោទីស្តចរណ៍ូ�មុ្មុទីី៤ �ុុង�ស័ិ្តយការដោ�រ និីងដោទីស្តចរណ៍ូ

ផុងដែ�រ។ផុងដែ�រ។

របាយការណ៍ូរបស់្តក្រុ�សួ្តងការ�រ និីងរបាយការណ៍ូរបស់្តក្រុ�សួ្តងការ�រ និីង

ក្រុ�សួ្តងដោទីស្តចរណ៍ូ កាល�ីឆំុ្នាំ២០២០ ឱយ�ឹងក្រុ�សួ្តងដោទីស្តចរណ៍ូ កាល�ីឆំុ្នាំ២០២០ ឱយ�ឹង

ថ្នា មានីដោរាងចក្រុ�បិទី�ំដោណូវ រការ១២៩ ដោរាងចក្រុ� ថ្នា មានីដោរាងចក្រុ�បិទី�ំដោណូវ រការ១២៩ ដោរាងចក្រុ� 

ដោ�វយ�ជីុំ��មុ្មុ�ុុង�ស័ិ្តយដោទីស្តចរណ៍ូដោ�វយ�ជីុំ��មុ្មុ�ុុង�ស័ិ្តយដោទីស្តចរណ៍ូ

ក្រុបមាណូ៣ពាន់ី�ដែនីឿងក្រុតូ�បានីបិទី�� រ និីងក្រុបមាណូ៣ពាន់ី�ដែនីឿងក្រុតូ�បានីបិទី�� រ និីង

ផិ្លា��ំដោណូវ រការ ដែ�លដោ��វឱយ�មុ្មុ�រ ឬបុគំគលផិ្លា��ំដោណូវ រការ ដែ�លដោ��វឱយ�មុ្មុ�រ ឬបុគំគល

និីដោ�ជិុំតរាប់ដែស្តនីន្មា�់រងផុលបុះពាល់និីដោ�ជិុំតរាប់ដែស្តនីន្មា�់រងផុលបុះពាល់

ដោ�យសារបាត់បង់ការ�រ និីងក្រុបា�់ចំណូូល។ដោ�យសារបាត់បង់ការ�រ និីងក្រុបា�់ចំណូូល។

ចំដែណូ�ដោភំៀ�ដោទីស្តចរអំនីតរជាតិដោ�ចំដែណូ�ដោភំៀ�ដោទីស្តចរអំនីតរជាតិដោ�

ឆំុ្នាំ២០២០ មានីការធាឿ �់ចុះជិុំត៨០% ដោបវដោ�ៀបឆំុ្នាំ២០២០ មានីការធាឿ �់ចុះជិុំត៨០% ដោបវដោ�ៀប

ដោ�នឹីងឆំុ្នាំ២០១៩ ដោពាលគឺំដោ�ឆំុ្នាំ២០១៩ មានីដោ�នឹីងឆំុ្នាំ២០១៩ ដោពាលគឺំដោ�ឆំុ្នាំ២០១៩ មានី

ដោភំៀ�ដោទីស្តចរអំនីតរជាតិជាង៥�នីន្មា�់ បានីដោភំៀ�ដោទីស្តចរអំនីតរជាតិជាង៥�នីន្មា�់ បានី

ម្មុ�ទីស្តសន្មា ឬដោលង�ម្មុានីតដោ��ម្មុពជុា ចំដែណូ�ម្មុ�ទីស្តសន្មា ឬដោលង�ម្មុានីតដោ��ម្មុពជុា ចំដែណូ�

ដោ�ឆំុ្នាំ២០២០ �ម្មុពុជាទីទួីលបានីដោភំៀ�ដោទីស្តចរដោ�ឆំុ្នាំ២០២០ �ម្មុពុជាទីទួីលបានីដោភំៀ�ដោទីស្តចរ

អំនីតរជាតិក្រុតឹម្មុដែតជាង១�នីន្មា�់បុុដោណាា ះ៕អំនីតរជាតិក្រុតឹម្មុដែតជាង១�នីន្មា�់បុុដោណាា ះ៕

DI EXmbUDa edlI DI EXmbUDa edlI The Cambodia DailyThe Cambodia Daily
GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   

ADB ក្រុ�មានីថ្នា �មុ្មុការនីិីដោរាងចក្រុ�កាត់ដោ�រដោ��ម្មុពុជា៨១% នឹីងADB ក្រុ�មានីថ្នា �មុ្មុការនីិីដោរាងចក្រុ�កាត់ដោ�រដោ��ម្មុពុជា៨១% នឹីង
រងផុលបុះពាល់ដោ�យសារប�ិ�តតន៍ីឧស្តា�៍�មុ្មុទីី៤រងផុលបុះពាល់ដោ�យសារប�ិ�តតន៍ីឧស្តា�៍�មុ្មុទីី៤

អ្ននកវិិភាាគផ្ទេ�ាបាាយថាា កាារផ្ទេ�ើរសុំំំវ៉ាាាក់សាំាំងរ�សុំ់ប្រ�មុំខអ្ននកវិិភាាគផ្ទេ�ាបាាយថាា កាារផ្ទេ�ើរសុំំំវ៉ាាាក់សាំាំងរ�សុំ់ប្រ�មុំខ
រដ្ឋាាាភិិបាាលកម្ពុុ�ជាា គឺជាាយំទីធសាំាប្រសុំរ�ំផ្ទេបាោាងសុំភាាពិកាារ�៍រដ្ឋាាាភិិបាាលកម្ពុុ�ជាា គឺជាាយំទីធសាំាប្រសុំរ�ំផ្ទេបាោាងសុំភាាពិកាារ�៍
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មន្ត្រីនើជីាន់ខុពស់ំគ�បកសប្របជា�ិបដោ�យយមន្ត្រីនើជីាន់ខុពស់ំគ�បកសប្របជា�ិបដោ�យយ

ម�ល�ឋ ន GDP អំះអាងថា ការដោ�ើ�មា�ុភ�មិម�ល�ឋ ន GDP អំះអាងថា ការដោ�ើ�មា�ុភ�មិ

និវ�ើន៍របស់ំមន្ត្រីនើីជាន់ខុពស់ំគ�បកសប្របឆំាំងនិវ�ើន៍របស់ំមន្ត្រីនើីជាន់ខុពស់ំគ�បកសប្របឆំាំង

នឹងភាគីដោ�ក សំមរងសីុ នឹងមិនអាច្ចុដោ�រចួ្ចុនឹងភាគីដោ�ក សំមរងសីុ នឹងមិនអាច្ចុដោ�រចួ្ចុ

ដោទីប្របសិំនដោប�មិនមានដោភែ�ងដោខុៀវពីិ ដោ�ក �ុុន ដោទីប្របសិំនដោប�មិនមានដោភែ�ងដោខុៀវពីិ ដោ�ក �ុុន 

តែសំន។តែសំន។

អំគគដោលខា�ិការគ�បកស GDP ប�ាិ � អំគគដោលខា�ិការគ�បកស GDP ប�ាិ � 

ស្ថាម អីុំន បានប្របាប់ស្ថារព័ិ�ាមាន The Cam-ស្ថាម អីុំន បានប្របាប់ស្ថារព័ិ�ាមាន The Cam-

bodia Daily ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោនះថា មន្ត្រីនើីជាន់ខុពស់ំអំ�ី�bodia Daily ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោនះថា មន្ត្រីនើីជាន់ខុពស់ំអំ�ី�

គ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិមិន�ុន ដោ��យក៏ គ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិមិន�ុន ដោ��យក៏ 

មិនមានដោច្ចុ�នាពិិ�ប្របាកដកុុងការវលិប្រ�លប់មិនមានដោច្ចុ�នាពិិ�ប្របាកដកុុងការវលិប្រ�លប់

ច្ចុ�លកមពុជាដោនាះដោទី។ បាុតែនើពួិកដោគដោច្ចុះតែ�បនើច្ចុ�លកមពុជាដោនាះដោទី។ បាុតែនើពួិកដោគដោច្ចុះតែ�បនើ

និទានដោរឿងវលិច្ចុ�លស្រាសំកុ ដោដ�មបកំុីឱ្យយម�ជននិទានដោរឿងវលិច្ចុ�លស្រាសំកុ ដោដ�មបកំុីឱ្យយម�ជន

ដោភែច្ចុ និងកំុឱ្យយអុំកគំ៌ាប្រទីអំស់ំសំងឹឹមដោល�បកសដោភែច្ចុ និងកំុឱ្យយអុំកគំ៌ាប្រទីអំស់ំសំងឹឹមដោល�បកស

ខុែួនតែ�បាុដោណាះ ះ។ខុែួនតែ�បាុដោណាះ ះ។

ការអំះអាងដោនះដោ�ើ�ដោ��ង បនាៃ ប់ពីិអំនុប្របធានការអំះអាងដោនះដោ�ើ�ដោ��ង បនាៃ ប់ពីិអំនុប្របធាន

គ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិ អុំកស្រាសីំ ម�រ សុំខុ�ួរ គ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិ អុំកស្រាសីំ ម�រ សុំខុ�ួរ 

បានប្របកាសំពីិបរាជ័យថ្ងៃនការដោ�ើ�មា�ុភ�មិបានប្របកាសំពីិបរាជ័យថ្ងៃនការដោ�ើ�មា�ុភ�មិ

និវ�ើន៍របស់ំខុែួនច្ចុ�លដោ�ប្របដោទីសំកមពុជាជា�មីនិវ�ើន៍របស់ំខុែួនច្ចុ�លដោ�ប្របដោទីសំកមពុជាជា�មី

ដោទីៀ� កាលពីិ�ក់កណាើ លតែខុ   មករា ដោនះដោទីៀ� កាលពីិ�ក់កណាើ លតែខុ   មករា ដោនះ

ដោប្រកាមដោ��ុ�លរដឋអំំណាច្ចុរបស់ំដោ�ក�ុុន ដោប្រកាមដោ��ុ�លរដឋអំំណាច្ចុរបស់ំដោ�ក�ុុន 

តែសំន មិនប្រពិម�ើល់សុំពិលភាពិ លិខិុ�ឆ្លែងតែដន តែសំន មិនប្រពិម�ើល់សុំពិលភាពិ លិខិុ�ឆ្លែងតែដន 

និងមិន�ើល់ទិីដឋការ ឬវ�ីាដល់ពួិកដោគដោ��យ។និងមិន�ើល់ទិីដឋការ ឬវ�ីាដល់ពួិកដោគដោ��យ។

�ាងណាក៏ដោ�យ ការដោ�ើ�មា�ុភ�មិនិវ�ើន៍�ាងណាក៏ដោ�យ ការដោ�ើ�មា�ុភ�មិនិវ�ើន៍

របស់ំមន្ត្រីនើីជាន់ខុពស់ំគ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិ របស់ំមន្ត្រីនើីជាន់ខុពស់ំគ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិ 

ទំាង២ដោល�កកនែងមកដោនាះ សុំទីធតែ�ប្រ�ូវបរាជ័យទំាង២ដោល�កកនែងមកដោនាះ សុំទីធតែ�ប្រ�ូវបរាជ័យ

ទំាងស្រាសំុង ទំាងការដោ�ើ�មា�ុភ�មិនិវ�ើន៍ដោដ�មបីទំាងស្រាសំុង ទំាងការដោ�ើ�មា�ុភ�មិនិវ�ើន៍ដោដ�មបី

�ើួលរលំំ និងការ�សះ�ាជា�ិជាមួយប្របមុខុ�ើួលរលំំ និងការ�សះ�ាជា�ិជាមួយប្របមុខុ

រ�ឋ ភិបាលដោ�ក �ុុន តែសំន។រ�ឋ ភិបាលដោ�ក �ុុន តែសំន។

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៦ តែខុមករា ឆំុាំ២០២១ កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៦ តែខុមករា ឆំុាំ២០២១ 

ដោ�ក សំម រងសុី បានសំរដោសំរដោល�ទំីព័ិរដោ�ើដោ�ក សំម រងសុី បានសំរដោសំរដោល�ទំីព័ិរដោ�ើ

សំបុុករបស់ំដោ�កថា អំនុប្របធានគ�បកសសំបុុករបស់ំដោ�កថា អំនុប្របធានគ�បកស

សំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិ អុំកស្រាសីំ ម�រ សុំខុ�ួរ មិនប្រ�ូវសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិ អុំកស្រាសីំ ម�រ សុំខុ�ួរ មិនប្រ�ូវ

បានដោគអំនុញ្ញាា �ិឲ្យយដោ��ងយនើដោ�ះ ប្រកុម�ុុនបានដោគអំនុញ្ញាា �ិឲ្យយដោ��ងយនើដោ�ះ ប្រកុម�ុុន

អាកាសំច្ចុរ�៍ Singapore Airlines ដោឆាំព ះដោ�អាកាសំច្ចុរ�៍ Singapore Airlines ដោឆាំព ះដោ�

ប្របដោទីសំកមពុជា ដោ�យឆ្លែងកា�់ប្របដោទីសំសឹំងាប្របដោទីសំកមពុជា ដោ�យឆ្លែងកា�់ប្របដោទីសំសឹំងា

បុរ ីដោនាះដោទី ពីិដោប្រ�ះអុំកស្រាសីំមិនមានទិីដឋការ បុរ ីដោនាះដោទី ពីិដោប្រ�ះអុំកស្រាសីំមិនមានទិីដឋការ 

ដោដ�មបីច្ចុ�លប្របដោទីសំកមពុជាដោ��យ។ដោដ�មបីច្ចុ�លប្របដោទីសំកមពុជាដោ��យ។

ដោ�យតែ�ក យុទីធនាការមា�ុភ�មិនិវ�ើន៍ ដោ�យតែ�ក យុទីធនាការមា�ុភ�មិនិវ�ើន៍ 

៩ តែខុវឆិ្លិិកា ឆំុាំ២០១៩ តែដលដឹកនំាដោ�យ៩ តែខុវឆិ្លិិកា ឆំុាំ២០១៩ តែដលដឹកនំាដោ�យ

ដោ�ក សំម រងសុី  ដោ�ក សំម រងសុី  �ដោ�ទំីព័ិរទីី១៨�ដោ�ទំីព័ិរទីី១៨

អំគគដោលខា�ិការបកសប្របជា�ិបដោ�យយម�ល�ឋ នថា អំគគដោលខា�ិការបកសប្របជា�ិបដោ�យយម�ល�ឋ នថា 
មា�ុភ�មិនិវ�ើន៍របស់ំភាគីដោ�ក សំមរងសុី មិនអាច្ចុដោ�រចួ្ចុមា�ុភ�មិនិវ�ើន៍របស់ំភាគីដោ�ក សំមរងសុី មិនអាច្ចុដោ�រចួ្ចុ

ដោទី ដោប�គ៌ាម នដោភែ�ងដោខុៀវពីិដោ�ក �ុុន តែសំនដោទី ដោប�គ៌ាម នដោភែ�ងដោខុៀវពីិដោ�ក �ុុន តែសំន
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�ាងយ�រ ដោ�យប្រ�ូវដោ�សំប្រមាកពិាបាល�ាងយ�រ ដោ�យប្រ�ូវដោ�សំប្រមាកពិាបាល

ប្រពិះកាយដោ�ដោប្រ�ប្របដោទីសំ ។ប្រពិះកាយដោ�ដោប្រ�ប្របដោទីសំ ។

តែ�ែងកុុងសំនិុសីំទីស្ថារព័ិ�ាមានដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ តែ�ែងកុុងសំនិុសីំទីស្ថារព័ិ�ាមានដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ 

តែខុមករា ឆំុាំ២០២១ដោនះអំនុប្របធានគ�បកសតែខុមករា ឆំុាំ២០២១ដោនះអំនុប្របធានគ�បកស

�ើុុនសិុំនបិុច្ចុ ដោ�ក ដោ�ង ចាន់ថា បញ្ញាជ ក់�ើុុនសិុំនបិុច្ចុ ដោ�ក ដោ�ង ចាន់ថា បញ្ញាជ ក់

ថា សំពិើថ្ងៃ�ៃដោនះ សំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម ថា សំពិើថ្ងៃ�ៃដោនះ សំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម 

រ�ឫទីធិ បានពិាបាលប្រពិះរាជសុំខុភាពិរ�ឫទីធិ បានពិាបាលប្រពិះរាជសុំខុភាពិ

ជាសំះដោសំប�យវញិដោ��យ។ ដោល�សំពីិដោនះប្រពិះអំងគ ជាសំះដោសំប�យវញិដោ��យ។ ដោល�សំពីិដោនះប្រពិះអំងគ 

នឹងអាច្ចុដឹកនំាការងារកុុងគ�បកសវញិបាននឹងអាច្ចុដឹកនំាការងារកុុងគ�បកសវញិបាន

តែ�មដោទីៀ��ង។តែ�មដោទីៀ��ង។

ដោ�កបនើថា បចុុ្ចុបបនុប្រពិះអំងគកំពុិងដោ�កបនើថា បចុុ្ចុបបនុប្រពិះអំងគកំពុិង

គង់ដោ�ប្របដោទីសំបារាងំដោ�ដោ��យ និងកំពុិងគង់ដោ�ប្របដោទីសំបារាងំដោ�ដោ��យ និងកំពុិង

ពិា�មរកដោជ�ងដោ�ះដោ��រ ដោដ�មបីដោ�ើ�ដំដោ�� រពិា�មរកដោជ�ងដោ�ះដោ��រ ដោដ�មបីដោ�ើ�ដំដោ�� រ

មកកាន់ប្របដោទីសំកមពុជាកុុងដោពិលឆាំប់ៗមកកាន់ប្របដោទីសំកមពុជាកុុងដោពិលឆាំប់ៗ

ខាងមុខុដោនះ។ខាងមុខុដោនះ។

អំនុប្របធានគ�បកសរ�បដោនះអំះអាងថា អំនុប្របធានគ�បកសរ�បដោនះអំះអាងថា 

សំដោមេច្ចុប្រពិះប្របធាននឹង�ងមកដឹកនំាគ�បកសសំដោមេច្ចុប្រពិះប្របធាននឹង�ងមកដឹកនំាគ�បកស

រាជានិយមមួយដោនះ កុងុដោពិលឆាំប់ ដៗោនះ ដោ�លរាជានិយមមួយដោនះ កុងុដោពិលឆាំប់ ដៗោនះ ដោ�ល

គ�កុងុដោពិលស្ថាា នភាពិជំង�ក�វដី១៩បាន��រស្រាស្ថាល គ�កុងុដោពិលស្ថាា នភាពិជំង�ក�វដី១៩បាន��រស្រាស្ថាល 

ដោ��យមានដោជ�ងយនើដោ�ះមកកាន់កមពុជា។  ដោ��យមានដោជ�ងយនើដោ�ះមកកាន់កមពុជា។  

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី៨ តែខុសីំ� ឆំុាំ២០១៨ កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី៨ តែខុសីំ� ឆំុាំ២០១៨ 

សំដោមើច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ បានសំដោមើច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ បាន

តែ�ង�ំងបុប្រ�របស់ំប្រពិះអំងគ ១អំងគ គ�ប្រពិះអំងគតែ�ង�ំងបុប្រ�របស់ំប្រពិះអំងគ ១អំងគ គ�ប្រពិះអំងគ

មុាស់ំ នដោរា�ើម ច្ចុប្រកាវឌុឍ ជាប្របធានសំើទីីីរបស់ំមុាស់ំ នដោរា�ើម ច្ចុប្រកាវឌុឍ ជាប្របធានសំើទីីីរបស់ំ

គ�បកសរាជានិយម�ើុនុសិុំនបិុច្ចុ។ កាលដោណាះ គ�បកសរាជានិយម�ើុនុសិុំនបិុច្ចុ។ កាលដោណាះ 

សំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះដោ�សំប្រមាកពិាបាលប្រពិះរាជសំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះដោ�សំប្រមាកពិាបាលប្រពិះរាជ

សុំខុភាពិដោ�ប្របដោទីសំបារាងំដោ�ដោ��យ។សុំខុភាពិដោ�ប្របដោទីសំបារាងំដោ�ដោ��យ។

កាលពីិតែខុមិ�ុនា ឆំុាំ២០១៨ កប�នប្រពិះកាលពីិតែខុមិ�ុនា ឆំុាំ២០១៨ កប�នប្រពិះ

ទីីនំាងរបស់ំប្រទីង់នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ បានជួបទីីនំាងរបស់ំប្រទីង់នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ បានជួប

ដោប្រគ៌ាះថុាក់ច្ចុរាច្ចុរ�៍ជាមួយរ�យនើឈ្នួុួលដោប្រគ៌ាះថុាក់ច្ចុរាច្ចុរ�៍ជាមួយរ�យនើឈ្នួុួល

មួយដោប្រគឿងដោ�ស្រាសំកុថ្ងៃប្រពិនប់ ដោខុ�ើប្រពិះសីំ�នុ មួយដោប្រគឿងដោ�ស្រាសំកុថ្ងៃប្រពិនប់ ដោខុ�ើប្រពិះសីំ�នុ 

បណាើ ញឱ្យយប្រពិះអំងគរងរបួសំ�ៃន់�ៃរ ដោ��យប្រ�ូវបណាើ ញឱ្យយប្រពិះអំងគរងរបួសំ�ៃន់�ៃរ ដោ��យប្រ�ូវ

បានបញ្ចជ� នដោ�ពិាបាលដោ�ដោប្រ�ប្របដោទីសំ។ បានបញ្ចជ� នដោ�ពិាបាលដោ�ដោប្រ�ប្របដោទីសំ។ 

ដោប្រគ៌ាះថុាក់ច្ចុរាច្ចុរ�៍ដោនះបានបណាើ លឱ្យយដោប្រគ៌ាះថុាក់ច្ចុរាច្ចុរ�៍ដោនះបានបណាើ លឱ្យយ

អុំកមុាង អុុំក ��ែ  រ�ឫទីធិ ទីទួីលមរ�ភាពិ អុំកមុាង អុុំក ��ែ  រ�ឫទីធិ ទីទួីលមរ�ភាពិ 

រមួទំាងអុំករមួដំដោ�� រមួយចំ្ចុនួនដោទីៀ�រងរមួទំាងអុំករមួដំដោ�� រមួយចំ្ចុនួនដោទីៀ�រង

របួសំ�ៃន់ស្រាស្ថាល។របួសំ�ៃន់ស្រាស្ថាល។

ដោប្រគ៌ាះថុាក់ច្ចុរាច្ចុរ�៍បានដោក��ដោ��ងដោប្រគ៌ាះថុាក់ច្ចុរាច្ចុរ�៍បានដោក��ដោ��ង

ដោ�ដោល�កបួនប្រពិះទីីនំាងរបស់ំសំដោមើច្ចុប្រកុមប្រពិះ ដោ�ដោល�កបួនប្រពិះទីីនំាងរបស់ំសំដោមើច្ចុប្រកុមប្រពិះ 

ជាដោល�កទីី២ដោ��យ ដោប្រកាយដោពិលដោល�កទីីមួយជាដោល�កទីី២ដោ��យ ដោប្រកាយដោពិលដោល�កទីីមួយ

បានដោក��ដោ��ងដោ�កុងុដោខុ�ើកំពិង់ចាម បណាើ លបានដោក��ដោ��ងដោ�កុងុដោខុ�ើកំពិង់ចាម បណាើ ល

ឱ្យយអុំកមុាងអុុំក ��ែ  រងរបួសំ�ៃន់�ៃរ�ងតែដរ។ឱ្យយអុំកមុាងអុុំក ��ែ  រងរបួសំ�ៃន់�ៃរ�ងតែដរ។

អំនុប្របធានគ�បកស�ុុនសិុំនបិុច្ចុ ដតែដល អំនុប្របធានគ�បកស�ុុនសិុំនបិុច្ចុ ដតែដល 

បញ្ញាជ ក់ថា រច្ចុនាសំមព័នធដោប្រកាមការដឹកនំារបស់ំបញ្ញាជ ក់ថា រច្ចុនាសំមព័នធដោប្រកាមការដឹកនំារបស់ំ

សំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ ប្រ�ូវបានសំដោមេច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ ប្រ�ូវបាន

ដោរៀបចំ្ចុរចួ្ចុរាល់ដោ��យ គ�មានប្រគប់ជាន់ថុាក់ដោរៀបចំ្ចុរចួ្ចុរាល់ដោ��យ គ�មានប្រគប់ជាន់ថុាក់

ទំាងអំស់ំ �ំងពីិដោល�ដល់ដោប្រកាមដល់ថុាក់ដោល�។ទំាងអំស់ំ �ំងពីិដោល�ដល់ដោប្រកាមដល់ថុាក់ដោល�។

ជាមួយគុ៌ាដោនះ ដោ�កក៏បានអំំ�វនាវជាមួយគុ៌ាដោនះ ដោ�កក៏បានអំំ�វនាវ

ដល់សំកមមជនចាស់ំ  ៗតែដលធាែ ប់គំ៌ាប្រទីគ�បកសដល់សំកមមជនចាស់ំ  ៗតែដលធាែ ប់គំ៌ាប្រទីគ�បកស

រាជានិយមមួយដោនះ  ច្ចុ�លរមួជាមួយគ�បកសរាជានិយមមួយដោនះ  ច្ចុ�លរមួជាមួយគ�បកស

�ើុុនសិុំនបិុច្ចុដោ��ងវញិដោទីៀ��ង។  �ើុុនសិុំនបិុច្ចុដោ��ងវញិដោទីៀ��ង។  

សំដោមើច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ ធាែ ប់សំដោមើច្ចុប្រកុមប្រពិះ នដោរា�ើម រ�ឫទីធិ ធាែ ប់

បានជាប់ដោឆុាំ�ជានាយករដឋមន្ត្រីនើ ីកុងុការដោបាះដោឆុាំ�បានជាប់ដោឆុាំ�ជានាយករដឋមន្ត្រីនើ ីកុងុការដោបាះដោឆុាំ�

តែដលដោរៀបចំ្ចុដោ��ងដោ�យអុុំន�ក់ កាលពីិតែដលដោរៀបចំ្ចុដោ��ងដោ�យអុុំន�ក់ កាលពីិ

ឆំុាំ១៩៩៣ បាុតែនើអំំណាច្ចុមិនបានធាែ ក់ដោល�ថ្ងៃដឆំុាំ១៩៩៣ បាុតែនើអំំណាច្ចុមិនបានធាែ ក់ដោល�ថ្ងៃដ

របស់ំប្រពិះអំងគទំាងស្រាសំងុដោទី ដោ�យអំ�ី�នាយករបស់ំប្រពិះអំងគទំាងស្រាសំងុដោទី ដោ�យអំ�ី�នាយក

រដឋមន្ត្រីនើី�ុុន តែសំន តែដលដោល�កបនើុបដោ�យរដឋមន្ត្រីនើី�ុុន តែសំន តែដលដោល�កបនើុបដោ�យ

ដោវៀ�ណាមបានឡាំបាា ចំ្ចុដោ�ះលទីធ�លដោឆុាំ� ដោវៀ�ណាមបានឡាំបាា ចំ្ចុដោ�ះលទីធ�លដោឆុាំ� 

រ���នំាឱ្យយមានការសំប្រមបសំប្រមលួបដោងក��ជារ���នំាឱ្យយមានការសំប្រមបសំប្រមលួបដោងក��ជា

សំ�នាយករដឋមន្ត្រីនើីទីី១ និងទីី២ តែ�មើង។សំ�នាយករដឋមន្ត្រីនើីទីី១ និងទីី២ តែ�មើង។

ចាប់�ំងពីិអា��ើិទីី១មក គ�បកសចាប់�ំងពីិអា��ើិទីី១មក គ�បកស

រាជានិយមមួយដោនះ ក៏កាន់តែ�ធាែ ក់ចុ្ចុះន�វរាជានិយមមួយដោនះ ក៏កាន់តែ�ធាែ ក់ចុ្ចុះន�វ

ប្របជាប្របិយភាពិជាបនើបនាៃ ប់ រ���ដល់តែលងប្របជាប្របិយភាពិជាបនើបនាៃ ប់ រ���ដល់តែលង

មានអាសំនៈដោ�កុុងរដឋសំភាតែ�មើង។មានអាសំនៈដោ�កុុងរដឋសំភាតែ�មើង។

អុំកវភិាគនដោ�បាយ ធាែ ប់ដោល�កដោ��ងអុំកវភិាគនដោ�បាយ ធាែ ប់ដោល�កដោ��ង

ថា គ�បកស�ុុនសិុំនបិុច្ចុ នឹងមិនអាច្ចុស្ថាើ រថា គ�បកស�ុុនសិុំនបិុច្ចុ នឹងមិនអាច្ចុស្ថាើ រ

ប្របជាប្របិយភាពិដោ��ងវញិបានជា�ច់្ចុខា�ដោ�ប្របជាប្របិយភាពិដោ��ងវញិបានជា�ច់្ចុខា�ដោ�

ថ្ងៃ�ៃអំនាគ�៕ថ្ងៃ�ៃអំនាគ�៕
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ការស្ថាើ ប់ជាវញិ្ញាា �មួយ កុុងចំ្ចុដោណាមការស្ថាើ ប់ជាវញិ្ញាា �មួយ កុុងចំ្ចុដោណាម

វញិ្ញាា �៥របស់ំមនុសំស ដ៏សំំខាន់មួយ ដោ�កុងុប្រ�ដោច្ចុៀក វញិ្ញាា �៥របស់ំមនុសំស ដ៏សំំខាន់មួយ ដោ�កុងុប្រ�ដោច្ចុៀក 

តែដលដោ�ើ�ឱ្យយមនុសំស‹ស្ថាើ ប់នឹងឮ› ដោ��យយល់ពីិតែដលដោ�ើ�ឱ្យយមនុសំស‹ស្ថាើ ប់នឹងឮ› ដោ��យយល់ពីិ

ទំីនាក់ទំីនង ដឹងពីិដោប្រគ៌ាះថុាក់ ដឹងដោ��យច្ចុងចំា ដោ�ជាទំីនាក់ទំីនង ដឹងពីិដោប្រគ៌ាះថុាក់ ដឹងដោ��យច្ចុងចំា ដោ�ជា

ចំ្ចុដោ�ះ, មិនតែ�បាដុោណាះ ះនំាឱ្យយដោយ�ងរកីរាយ ឬដោក��ទុីកីចំ្ចុដោ�ះ, មិនតែ�បាដុោណាះ ះនំាឱ្យយដោយ�ងរកីរាយ ឬដោក��ទុីកី

បាន ដោ�យស្ថារតែ�សំដោមែងតែដលឮដោនាះដោទីៀ��ង ។ បាន ដោ�យស្ថារតែ�សំដោមែងតែដលឮដោនាះដោទីៀ��ង ។ 

រឯីការស្ថាើ ប់មិនឮ ដោគដោ�ថា‹�ែង់› ឬក៏ឮសំដោមែងតែដលរឯីការស្ថាើ ប់មិនឮ ដោគដោ�ថា‹�ែង់› ឬក៏ឮសំដោមែងតែដល

មិនមានរ�បពិិ�‹រដោវ �រវ៉ាយ›គ�ជាជមៃ� តែដលដោពិទីយឥ��វ មិនមានរ�បពិិ�‹រដោវ �រវ៉ាយ›គ�ជាជមៃ� តែដលដោពិទីយឥ��វ 

ដោគមានបទីពិិដោស្ថា�នាដោប្រច្ចុ�នដោ��យ ការពិាបាលក៏ដោគមានបទីពិិដោស្ថា�នាដោប្រច្ចុ�នដោ��យ ការពិាបាលក៏

រ�ឹតែ�ប្របដោសំ�រ �ៃុយគុ៌ានឹងកាលពីិ៣០ឆំុាំមុនដោស្ថាះ ដោគរ�ឹតែ�ប្របដោសំ�រ �ៃុយគុ៌ានឹងកាលពីិ៣០ឆំុាំមុនដោស្ថាះ ដោគ

ដោ�ថា‹ជមៃ�ឆ្លកួ�› តែដលពិាបាលមិនជា ដោគយកដោ�ដោ�ថា‹ជមៃ�ឆ្លកួ�› តែដលពិាបាលមិនជា ដោគយកដោ�

�ក់‹ដោពិទីយឆ្លក�ួ› ក៏បាតុែនើឥ��វដោនះ ដោគដោ�ថា‹ជមៃ��ែ�វចិ្ចុ�ើ› �ក់‹ដោពិទីយឆ្លក�ួ› ក៏បាតុែនើឥ��វដោនះ ដោគដោ�ថា‹ជមៃ��ែ�វចិ្ចុ�ើ› 

ពីិដោប្រ�ះដោគអាច្ចុដោម�លជា�ច់្ចុស្រាសំ�ះវញិបាន។   ពីិដោប្រ�ះដោគអាច្ចុដោម�លជា�ច់្ចុស្រាសំ�ះវញិបាន។   

មានមនុសំសខុែះ ស្រាស្ថាប់តែ�មានឮសំដោមែងកុុងមានមនុសំសខុែះ ស្រាស្ថាប់តែ�មានឮសំដោមែងកុុង

ប្រ�ដោច្ចុៀក ដ�ច្ចុជួនមាា សិុំនឡានបដោញិ្ចះដោចាល ជួនកាលប្រ�ដោច្ចុៀក ដ�ច្ចុជួនមាា សិុំនឡានបដោញិ្ចះដោចាល ជួនកាល

ឮដ�ច្ចុជាថ្ងៃរយំុខុៃរខាៃ  ជួនកាលឮដ�ច្ចុសំដោមែងមនុសំសឮដ�ច្ចុជាថ្ងៃរយំុខុៃរខាៃ  ជួនកាលឮដ�ច្ចុសំដោមែងមនុសំស

និ�យ ជួនកាលឮរងំុៗរងា�វៗ �ច់្ចុៗ មិនច្ចុាស់ំជានិ�យ ជួនកាលឮរងំុៗរងា�វៗ �ច់្ចុៗ មិនច្ចុាស់ំជា

សំដោមែងអំើី មិនដោច្ចុះច្ចុប់ ។ មានមនុសំសចំ្ចុណាស់ំមុាក់សំដោមែងអំើី មិនដោច្ចុះច្ចុប់ ។ មានមនុសំសចំ្ចុណាស់ំមុាក់

ដោនាះ មានឮសំដោមែងកុុងប្រ�ដោច្ចុៀក៥ឆំុាំដោ��យ ឮដ�ច្ចុជាដោនាះ មានឮសំដោមែងកុុងប្រ�ដោច្ចុៀក៥ឆំុាំដោ��យ ឮដ�ច្ចុជា

�គរ�ន់ឬរញ្ចជួ យតែ�នដី ដោប�ដោទាះជាខុែួនដោ�ជិះទី�ក�គរ�ន់ឬរញ្ចជួ យតែ�នដី ដោប�ដោទាះជាខុែួនដោ�ជិះទី�ក

កណាើ លបឹងតែ�មុាក់ គ៌ាម នសំដោមែងអំើីបនើិច្ចុក៏ដោ�យ កណាើ លបឹងតែ�មុាក់ គ៌ាម នសំដោមែងអំើីបនើិច្ចុក៏ដោ�យ 

មុាក់ដោនាះដោជឿថា ដោ�យស្ថារតែ�ខុែ�នមិនបានតែ�រទំាមុាក់ដោនាះដោជឿថា ដោ�យស្ថារតែ�ខុែ�នមិនបានតែ�រទំា

ប្រ�ដោច្ចុៀកឱ្យយបានដិ�ដល់  ដោទី�បដោ�ជា�ា ង�ុឹង។ ប្រ�ដោច្ចុៀកឱ្យយបានដិ�ដល់  ដោទី�បដោ�ជា�ា ង�ុឹង។ 

យុវជនមុាក់ដោទីៀ� ធាែ ប់ឮសំដោមែងមនុសំសនិ�យយុវជនមុាក់ដោទីៀ� ធាែ ប់ឮសំដោមែងមនុសំសនិ�យ

មករកខុែួន ជួនកាលស្ថាើ ប់ឮដោគនិ�យពិិខុែួន ពីិទីីមករកខុែួន ជួនកាលស្ថាើ ប់ឮដោគនិ�យពិិខុែួន ពីិទីី

ឆាំៃ យ ដោ��យសំដោមែងដោនាះរខំានមិនឱ្យយដោ�កលក់បានឆាំៃ យ ដោ��យសំដោមែងដោនាះរខំានមិនឱ្យយដោ�កលក់បាន

សំកប់ដោទី, ដោគមានអាការៈរដោបៀបដោនះ៣-៤ឆំុាំ បនាៃ ប់ពីិសំកប់ដោទី, ដោគមានអាការៈរដោបៀបដោនះ៣-៤ឆំុាំ បនាៃ ប់ពីិ

ដោរៀនដោ�ម�វទិីាល័យ �ា ងប្របឹងតែប្របងរ���ដល់ដោរៀនដោ�ម�វទិីាល័យ �ា ងប្របឹងតែប្របងរ���ដល់

បានលទីធ�លលអប្របដោសំ�រ បាុតែនើការខឹុ�ខំុប្របឹងដោរៀនដោពិកបានលទីធ�លលអប្របដោសំ�រ បាុតែនើការខឹុ�ខំុប្របឹងដោរៀនដោពិក

ដោ� បណាើ លឱ្យយមានជមៃ��ែ�វចិ្ចុ�ើមួយ តែដលបណាើ លដោ� បណាើ លឱ្យយមានជមៃ��ែ�វចិ្ចុ�ើមួយ តែដលបណាើ ល

ឱ្យយយុវជនដោនាះកាែ យដោ�ជាពិិការកមាែ ងំកាយ នឹងចិ្ចុ�ើ ឱ្យយយុវជនដោនាះកាែ យដោ�ជាពិិការកមាែ ងំកាយ នឹងចិ្ចុ�ើ 

ដោ�ើ�អំើី�ៃន់មិនបាន បា�់បង់ការច្ចុងចំា ការគិ�ប្រ�ឹមប្រ�ូវដោ�ើ�អំើី�ៃន់មិនបាន បា�់បង់ការច្ចុងចំា ការគិ�ប្រ�ឹមប្រ�ូវ

អំស់ំរលីង និ�យតែ�មុាក់ឯងក៏មាន... ថ្ងៃ�ៃមួយដោនាះ អំស់ំរលីង និ�យតែ�មុាក់ឯងក៏មាន... ថ្ងៃ�ៃមួយដោនាះ 

សំដោមែងកុុងប្រ�ដោច្ចុៀក បានប្របាប់យុជនដោនាះថា‹ច្ចុ�រឯងសំដោមែងកុុងប្រ�ដោច្ចុៀក បានប្របាប់យុជនដោនាះថា‹ច្ចុ�រឯង

សំមាែ ប់ខុែួនដោ� រ�បរាងឯងគ៌ាម នប្របដោ�ជន៍អំើីដោទីៀ�ដោទី សំមាែ ប់ខុែួនដោ� រ�បរាងឯងគ៌ាម នប្របដោ�ជន៍អំើីដោទីៀ�ដោទី 

ដោ�ើ�អំើីក៏មិនបានការតែដរ...› រ���ដល់យុវជនដោនាះដោ�ើ�អំើីក៏មិនបានការតែដរ...› រ���ដល់យុវជនដោនាះ

ដោ�ើ��ម ដោ��យដោលបថំុាសំមាែ ប់ខុែួន ដោ�យថំុាប្រគ៌ាប់ដោ�ើ��ម ដោ��យដោលបថំុាសំមាែ ប់ខុែួន ដោ�យថំុាប្រគ៌ាប់

មួយប្របអំប់ តែ�សំំណាងលអ បានដោពិទីយសំដោន្ត្រីងាគ ះបនាៃ ន់ មួយប្របអំប់ តែ�សំំណាងលអ បានដោពិទីយសំដោន្ត្រីងាគ ះបនាៃ ន់ 

បានជួយឱ្យយរចួ្ចុជីវ�ិ ដោ��យទីទួីលការពិាបាល បានជួយឱ្យយរចួ្ចុជីវ�ិ ដោ��យទីទួីលការពិាបាល 

រ���ដល់បានជាសំះដោសំប�យ។  រ���ដល់បានជាសំះដោសំប�យ។  

អាការជមៃ�អាការជមៃ�

ជាជមៃ�តែដលដោគមិនសំ�វស្ថាគ ល់ តែ�ដោវជជប�ធិ �ជាជមៃ�តែដលដោគមិនសំ�វស្ថាគ ល់ តែ�ដោវជជប�ធិ �

មុាក់បានពិនយល់ថា ដោគបានរកជមៃ�ដោនាះដោ�កុងុប្រ�ដោច្ចុៀក មុាក់បានពិនយល់ថា ដោគបានរកជមៃ�ដោនាះដោ�កុងុប្រ�ដោច្ចុៀក 

តែ�មិនដោ��ញថាមានបញ្ញាា អំើីដោនាះដោទី, ដល់ដោប្រកាយមកតែ�មិនដោ��ញថាមានបញ្ញាា អំើីដោនាះដោទី, ដល់ដោប្រកាយមក

ដោទី�បដោគដឹងថា ជាជមៃ�រ�កខួុរកាល ដោ�ប្រ�ង់រងើង់ដោទី�បដោគដឹងថា ជាជមៃ�រ�កខួុរកាល ដោ�ប្រ�ង់រងើង់

កតែនែងតែដលទីទួីលសំដោមែងដោ�វញិដោស្ថាះ។ ទំីនាក់ទំីនងកតែនែងតែដលទីទួីលសំដោមែងដោ�វញិដោស្ថាះ។ ទំីនាក់ទំីនង

ជាមួយនឹងសំដោមែង ដោ�កុុងខួុរកាលមាន៥កតែនែង ជាមួយនឹងសំដោមែង ដោ�កុុងខួុរកាលមាន៥កតែនែង 

តែដលដោ�ដោពិលតែដលមានរងើង់មួយណារ�ក ក៏រខំានតែដលដោ�ដោពិលតែដលមានរងើង់មួយណារ�ក ក៏រខំាន

ដល់ទំីនាក់ទំីនងដោ�កតែនែង៤ដោទីៀ�ថ្ងៃនខួុរកាល តែដលដល់ទំីនាក់ទំីនងដោ�កតែនែង៤ដោទីៀ�ថ្ងៃនខួុរកាល តែដល

បណាើ លឱ្យយសំថ្ងៃសំបស្ថា�ខុ�ច្ចុ ច្ចុរនើទាក់ទីង វ៉ាដោ�ើ�ឱ្យយបណាើ លឱ្យយសំថ្ងៃសំបស្ថា�ខុ�ច្ចុ ច្ចុរនើទាក់ទីង វ៉ាដោ�ើ�ឱ្យយ

ឮជាសំដោមែង រញំុារញា� វ ខុៃរខាៃ រដោពិញកុុងប្រ�ដោច្ចុៀក នំាឮជាសំដោមែង រញំុារញា� វ ខុៃរខាៃ រដោពិញកុុងប្រ�ដោច្ចុៀក នំា

ឱ្យយពិិបាកកុងុចិ្ចុ�ើ ដោដកក៏មិនលក់ ឈ្នួ�ចាប់ដោពិញកាល ឱ្យយពិិបាកកុងុចិ្ចុ�ើ ដោដកក៏មិនលក់ ឈ្នួ�ចាប់ដោពិញកាល 

អំស់ំកមាែ ងំកាយកមាែ ងំចិ្ចុ�ើ អាច្ចុរកសំមាែ ប់ខុែួនបាន... អំស់ំកមាែ ងំកាយកមាែ ងំចិ្ចុ�ើ អាច្ចុរកសំមាែ ប់ខុែួនបាន... 

តែដលសំដោមែងដោនាះដោទាះជាមនុសំស�ែង់ដោស្ថាះ ក៏ឮសំដោមែងតែដលសំដោមែងដោនាះដោទាះជាមនុសំស�ែង់ដោស្ថាះ ក៏ឮសំដោមែង

ដោនាះតែដរ ពីិដោប្រ�ះវ៉ាជាជមៃ�ខួុរកាល ពំុិតែមនជាជមៃ�ដោនាះតែដរ ពីិដោប្រ�ះវ៉ាជាជមៃ�ខួុរកាល ពំុិតែមនជាជមៃ�

ប្រ�ដោច្ចុៀកដោទី។  ប្រ�ដោច្ចុៀកដោទី។  

វ�ីីពិាបាលដោ�យ�មមជា�ិវ�ីីពិាបាលដោ�យ�មមជា�ិ

ការស្រាស្ថាវប្រជាវ�មវទិីាស្ថាស្ត្រាសំើ ដោ�ប្របដោទីសំ‹សុុំយការស្រាស្ថាវប្រជាវ�មវទិីាស្ថាស្ត្រាសំើ ដោ�ប្របដោទីសំ‹សុុំយ

តែអំដ›Laboratoire New Nordic បានរកដោ��ញ‹��ន តែអំដ›Laboratoire New Nordic បានរកដោ��ញ‹��ន 

Tone› តែដលដោគ�សំជាប្រគ៌ាប់ថំុាដោលប ច្ចុប្រមាញ់ខាប់Tone› តែដលដោគ�សំជាប្រគ៌ាប់ថំុាដោលប ច្ចុប្រមាញ់ខាប់

ដោច្ចុញពីិ (Sarrassin, myrtilles, galanga, Houblon, vit. ដោច្ចុញពីិ (Sarrassin, myrtilles, galanga, Houblon, vit. 

B3, C, Magnesium) ដោ��យកុុងដោនាះមាន�សជំាពិិដោសំសំB3, C, Magnesium) ដោ��យកុុងដោនាះមាន�សជំាពិិដោសំសំ

ជាមួយ Ginkgo តែដលជាស្ថារជា�ិ នំាឱ្យយមាន‹ការជាមួយ Ginkgo តែដលជាស្ថារជា�ិ នំាឱ្យយមាន‹ការ

ពិាបាលនឹងតែ�រទំា›ការស្ថាើ ប់សំដោមែង ឱ្យយបានឮ�ាងពិាបាលនឹងតែ�រទំា›ការស្ថាើ ប់សំដោមែង ឱ្យយបានឮ�ាង

លអ។ លអ។ 

ថំុាប្រគ៌ាប់ ‹��ន› មានលក់ដោ��មឱ្យសំ�ស្ថាា នថំុាប្រគ៌ាប់ ‹��ន› មានលក់ដោ��មឱ្យសំ�ស្ថាា ន

ថ្ងៃនប្របដោទីសំបារាងំ ទី�រស័ំពិៃ 01 ថ្ងៃនប្របដោទីសំបារាងំ ទី�រស័ំពិៃ 01 85 49 35 05 ដោវបស្ថាយ 85 49 35 05 ដោវបស្ថាយ 

www.vitalco.com ។ www.vitalco.com ។ 

ថំុាប្រគ៌ាប់មួយមុខុដោទីៀ� តែដលដោគលក់�ម‹អំនថំុាប្រគ៌ាប់មួយមុខុដោទីៀ� តែដលដោគលក់�ម‹អំន

ឡាញ› ទំីនងជាមានប្របសិំទីធភិាពិសំមរមយតែដរ ដោ�យមានឡាញ› ទំីនងជាមានប្របសិំទីធភិាពិសំមរមយតែដរ ដោ�យមាន

អុំកបានទីទួីលកា�ស្ថាកលបងដោកា�សំដោសំ�រដោប្រច្ចុ�ន អុំកបានទីទួីលកា�ស្ថាកលបងដោកា�សំដោសំ�រដោប្រច្ចុ�ន 

មានដោ�ម ះថា‹សំៃប់ស្ថាៃ �់ Silencil›ទីីសុ្ថាក់ការដោ�‹ដោឌលតែវរ មានដោ�ម ះថា‹សំៃប់ស្ថាៃ �់ Silencil›ទីីសុ្ថាក់ការដោ�‹ដោឌលតែវរ 

Delware›សំ�រដឋអាដោមរកី ៕Delware›សំ�រដឋអាដោមរកី ៕

‹‹សុំខុភាពិអុំក››‹‹សុំខុភាពិអុំក›› ឮសទៅ�េងក្ុ�ងប្រតីទៅចៀក្ ឮសទៅ�េងក្ុ�ងប្រតីទៅចៀក្ TinnitusTinnitus ជាជ�ឺ��េ�វិចិតីត ជាជ�ឺ��េ�វិចិតីត
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ដោ�យ៖ Reuters, Wire Service Content Jan. ដោ�យ៖ Reuters, Wire Service Content Jan. 

16, 2021, at 6:51 a.m.16, 2021, at 6:51 a.m.

សំ�រដឋអាដោមរកិ បាននិ�យថា សំកមមភាពិសំ�រដឋអាដោមរកិ បាននិ�យថា សំកមមភាពិ

រ�បីយវ�ាុដោវៀ�ណាម “មិនសំមដោ��ុ�ល” បាុតែនើទីប់រ�បីយវ�ាុដោវៀ�ណាម “មិនសំមដោ��ុ�ល” បាុតែនើទីប់

ពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល។ ពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល។ 

រ�បភាពិឯកស្ថារ៖ លុយដុងដោវៀ�ណាមបងាា ញរ�បភាពិឯកស្ថារ៖ លុយដុងដោវៀ�ណាមបងាា ញ

ដោ�រ�បដោនះ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ តែខុឧសំភា ឆំុាំ២០១៧ RE-ដោ�រ�បដោនះ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ តែខុឧសំភា ឆំុាំ២០១៧ RE-

UTERS/Thomas White/Illustration/File Photo UTERS/Thomas White/Illustration/File Photo 

REUTERSREUTERS

ដោ�យ៖  DAVID LAWDERដោ�យ៖  DAVID LAWDER

WASHINGTON (Reuters) - រដឋបាលប្របធានា�ិប�ី WASHINGTON (Reuters) - រដឋបាលប្របធានា�ិប�ី 

ដ�ណាល់ ប្រ�ំ បាននិ�យកាលពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រកថា ដ�ណាល់ ប្រ�ំ បាននិ�យកាលពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រកថា 

សំកមមភាពិរបស់ំដោវៀ�ណាម បញុុ្ចះ�ថ្ងៃមែរ�បីយប័�ះសំកមមភាពិរបស់ំដោវៀ�ណាម បញុុ្ចះ�ថ្ងៃមែរ�បីយប័�ះ

របស់ំខុែនួ “មិនសំមដោ��ុ�ល” និងរ�ឹបនើងឹ��ិជជកមមរបស់ំខុែនួ “មិនសំមដោ��ុ�ល” និងរ�ឹបនើងឹ��ិជជកមម

អាដោមរកិ បាុតែនើមិនបានចា�់វធិានការបនាៃ ន់ ដោដ�មបីអាដោមរកិ បាុតែនើមិនបានចា�់វធិានការបនាៃ ន់ ដោដ�មបី

�ក់ទី�ា កមមដោល�ពិនធទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លដោទី។ �ក់ទី�ា កមមដោល�ពិនធទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លដោទី។ 

ការបដោញុ្ចញលទីធ�លថ្ងៃនការដោសុំ�បអំដោងក�តែ�ុក ការបដោញុ្ចញលទីធ�លថ្ងៃនការដោសុំ�បអំដោងក�តែ�ុក 

៣០១ ដោល�ការអំនុវ�ើរ�បីយប័�ះដោវៀ�ណាម ការ�ិល័យ៣០១ ដោល�ការអំនុវ�ើរ�បីយប័�ះដោវៀ�ណាម ការ�ិល័យ

�ំណាង��ិជជកមមអាដោមរកិដោ�កា�់ថា (USTR) �ំណាង��ិជជកមមអាដោមរកិដោ�កា�់ថា (USTR) 

បាននិ�យថា ខុែួននឹងបនើដោ�ើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមែជដោប្រម�សំបាននិ�យថា ខុែួននឹងបនើដោ�ើ�ការវ៉ាយ�ថ្ងៃមែជដោប្រម�សំ

តែដលមានទំាងអំស់ំ ដោដ�មបីតែក�ប្រមូវស្ថាា នការ�៍។ តែដលមានទំាងអំស់ំ ដោដ�មបីតែក�ប្រមូវស្ថាា នការ�៍។ 

ដំដោ�� ការដោនាះ នឹងបញ្ចជ� នបនើដោ�រដឋបាលរបស់ំដោ�ក ដំដោ�� ការដោនាះ នឹងបញ្ចជ� នបនើដោ�រដឋបាលរបស់ំដោ�ក 

ច្ចុ� បាយដិន ជាប្របធានា�ិប�ីជាប់ដោឆុាំ� បកសច្ចុ� បាយដិន ជាប្របធានា�ិប�ីជាប់ដោឆុាំ� បកស

ប្របជា�ិបដោ�យយ តែដលនឹងច្ចុ�លកាន់�ំតែ�ងដោ�ថ្ងៃ�ៃពុិ�ប្របជា�ិបដោ�យយ តែដលនឹងច្ចុ�លកាន់�ំតែ�ងដោ�ថ្ងៃ�ៃពុិ�

ដោនះ។ ដោនះ។ 

ប្រកសួំងរ�នាគ៌ារជា�ិអាដោមរកិ ដោ�កុុងតែខុ�ុ� ប្រកសួំងរ�នាគ៌ារជា�ិអាដោមរកិ ដោ�កុុងតែខុ�ុ� 

បានដោ�ប្របដោទីសំដោវៀ�ណាមថាជា “អុំកមានឧបាយបានដោ�ប្របដោទីសំដោវៀ�ណាមថាជា “អុំកមានឧបាយ

ដោបាកបដោញិ្ញា�រ�បីយប័�ះ” ដោ�យស្ថារតែ�ការដោក�នដោ��ងដោបាកបដោញិ្ញា�រ�បីយប័�ះ” ដោ�យស្ថារតែ�ការដោក�នដោ��ង

ចំ្ចុនួន��ិជជកមមដោល�សំរបស់ំដោវៀ�ណាម ជាមួយចំ្ចុនួន��ិជជកមមដោល�សំរបស់ំដោវៀ�ណាម ជាមួយ

សំ�រដឋអាដោមរកិ ជាចំ្ចុនួនដោល�សំគ�ដោនយយរ�បីយសំ�រដឋអាដោមរកិ ជាចំ្ចុនួនដោល�សំគ�ដោនយយរ�បីយ

ប័�ះ ស្ថាកល និងការអំនើរាគមន៍ទីី�ារបើ�រប្របាក់ប័�ះ ស្ថាកល និងការអំនើរាគមន៍ទីី�ារបើ�រប្របាក់

បរដោទីសំ�ៃន់�ៃរ ដោដ�មបីទីប់�ថ្ងៃមែរ�បីយប័�ះដុង(dong) បរដោទីសំ�ៃន់�ៃរ ដោដ�មបីទីប់�ថ្ងៃមែរ�បីយប័�ះដុង(dong) 

របស់ំខុែួន។ របស់ំខុែួន។ 

ប្រកុមអុំកជំនួញ និងអុំកជំនាញខាងតែ�ុកប្រកុមអុំកជំនួញ និងអុំកជំនាញខាងតែ�ុក

��ិជជកមម ខាែ ច្ចុតែប្រកងតែ�ដោរឿងដោនះនឹងដោ�ើ�ដោអាយពិនធ��ិជជកមម ខាែ ច្ចុតែប្រកងតែ�ដោរឿងដោនះនឹងដោ�ើ�ដោអាយពិនធ

ដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល ដោ�កុុងការដោសុំ�បអំដោងក�ដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល ដោ�កុុងការដោសុំ�បអំដោងក�

របស់ំ USTR តែដលបានដោប�កកាលពីិតែខុ�ុ� ជាការរបស់ំ USTR តែដលបានដោប�កកាលពីិតែខុ�ុ� ជាការ

បាញ់មួយតែ�កុពីិបកសស្ថាធារ�ៈរដឋរបស់ំដោ�ក ប្រ�ំ បាញ់មួយតែ�កុពីិបកសស្ថាធារ�ៈរដឋរបស់ំដោ�ក ប្រ�ំ 

តែដល�ក់ទី�ា កមមដោល�ពិនធទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល តែដល�ក់ទី�ា កមមដោល�ពិនធទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល 

កុងុអំំ�ុងដោពិល ៤ ឆំុាំថ្ងៃនការកាន់�ំតែ�ងរបស់ំដោ�ក។ កុងុអំំ�ុងដោពិល ៤ ឆំុាំថ្ងៃនការកាន់�ំតែ�ងរបស់ំដោ�ក។ 

USTR បាននិ�យថា ខុែួនបានប្របឹកាដោ�បល់USTR បាននិ�យថា ខុែួនបានប្របឹកាដោ�បល់

ជាមួយប្រកសួំងរ�នាគ៌ារជា�ិ សំើពីីិដោគ៌ាលនដោ�បាយជាមួយប្រកសួំងរ�នាគ៌ារជា�ិ សំើពីីិដោគ៌ាលនដោ�បាយ

អំប្រ�បើ�រប្របាក់របស់ំដោវៀ�ណាម។ អំប្រ�បើ�រប្របាក់របស់ំដោវៀ�ណាម។ 

“ជាទីដោងើ� ដោគ៌ាលនដោ�បាយ និងការអំនុវ�ើមិន“ជាទីដោងើ� ដោគ៌ាលនដោ�បាយ និងការអំនុវ�ើមិន

ប្រ�ឹមប្រ�ូវ តែដលនំាដោអាយមានការវ៉ាយ�ថ្ងៃមែរ�បីយប័�ះប្រ�ឹមប្រ�ូវ តែដលនំាដោអាយមានការវ៉ាយ�ថ្ងៃមែរ�បីយប័�ះ

ខុុសំ ដោ�ើ�ដោអាយខុ�ច្ចុប្របដោ�ជន៍កមមករ និងអុំកជំនួញខុុសំ ដោ�ើ�ដោអាយខុ�ច្ចុប្របដោ�ជន៍កមមករ និងអុំកជំនួញ

អាដោមរកិ និងប្រ�ូវតែ�ដោ�ះស្រាស្ថាយ” �ំណាង��ិជជកមមអាដោមរកិ និងប្រ�ូវតែ�ដោ�ះស្រាស្ថាយ” �ំណាង��ិជជកមម

អាដោមរកិ ដោ�ក Robert Lighthizer បាននិ�យអាដោមរកិ ដោ�ក Robert Lighthizer បាននិ�យ

ដោ�កុងុដោសំច្ចុកើតីែ�ែងការ�៍។ “ខុំុសំំងឹមឹថា សំ�រដឋអាដោមរកិ ដោ�កុងុដោសំច្ចុកើតីែ�ែងការ�៍។ “ខុំុសំំងឹមឹថា សំ�រដឋអាដោមរកិ 

និងដោវៀ�ណាម អាច្ចុតែសំើងរក�ែ�វមួយសំប្រមាប់ដោ�ះស្រាស្ថាយនិងដោវៀ�ណាម អាច្ចុតែសំើងរក�ែ�វមួយសំប្រមាប់ដោ�ះស្រាស្ថាយ

ការប្រពិួយបារមារបស់ំដោយ�ង។” ការប្រពិួយបារមារបស់ំដោយ�ង។” 

រ�ឋ ភិបាលដោវៀ�ណាម បាននិ�យកាលពីិរ�ឋ ភិបាលដោវៀ�ណាម បាននិ�យកាលពីិ

ថ្ងៃ�ៃដោ�រថ៍ា ខុែួនស្ថាើ គមន៍ការសំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើរបស់ំ USTR ថ្ងៃ�ៃដោ�រថ៍ា ខុែួនស្ថាើ គមន៍ការសំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើរបស់ំ USTR 

ដោ�យដោ�ើ�ការពិិពិ�ា នាវ៉ាថាជា “លទីធ�លវជិជមាន” ដោ�យដោ�ើ�ការពិិពិ�ា នាវ៉ាថាជា “លទីធ�លវជិជមាន” 

ថ្ងៃនកិចុ្ចុខិុ�ខំុប្របឹងតែប្របងរបស់ំរ�ឋ ភិបាល និងអុំកជំនួញ ថ្ងៃនកិចុ្ចុខិុ�ខំុប្របឹងតែប្របងរបស់ំរ�ឋ ភិបាល និងអុំកជំនួញ 

មកទំាងពីិរប្របដោទីសំដោវៀ�ណាម និងអាដោមរកិ។ មកទំាងពីិរប្របដោទីសំដោវៀ�ណាម និងអាដោមរកិ។ 

“ដោវៀ�ណាម នឹងបនើកិចុ្ចុខិុ�ខំុប្របឹងតែប្របងរបស់ំ“ដោវៀ�ណាម នឹងបនើកិចុ្ចុខិុ�ខំុប្របឹងតែប្របងរបស់ំ

ខុែនួ ដោប�កទីី�ាររបស់ំខុែនួ និងដោល�កកមពស់ំការជតែជកគុ៌ាខុែនួ ដោប�កទីី�ាររបស់ំខុែនួ និងដោល�កកមពស់ំការជតែជកគុ៌ា

ដោល�ដោគ៌ាលនដោ�បាយ និង�ារភាជ ប់ការអំនុវ�ើកិចុ្ចុដោល�ដោគ៌ាលនដោ�បាយ និង�ារភាជ ប់ការអំនុវ�ើកិចុ្ចុ

ប្រពិមដោប្រពិៀងដោអាយបានខាជ ប់ខុជួន រវ៉ាងភាគីទំាងពីិរ ប្រពិមដោប្រពិៀងដោអាយបានខាជ ប់ខុជួន រវ៉ាងភាគីទំាងពីិរ 

ដោដ�មបរីកាដោសំារភាពិទំីនាក់ទំីនង��ិជជកមម ជាមួយដោដ�មបរីកាដោសំារភាពិទំីនាក់ទំីនង��ិជជកមម ជាមួយ

ដោគ៌ាលដោ���ិជជកមមមួយមាន�ុលយភាពិ មានដោគ៌ាលដោ���ិជជកមមមួយមាន�ុលយភាពិ មាន

ដោច្ចុរភាពិ និងមាន�លចំ្ចុដោ�ញដោ�វញិដោ�មក” ដោច្ចុរភាពិ និងមាន�លចំ្ចុដោ�ញដោ�វញិដោ�មក” 

រ�ឋ ភិបាលបាននិ�យដោ�កុងុដោសំច្ចុកើតីែ�ែងការ�៍។ រ�ឋ ភិបាលបាននិ�យដោ�កុងុដោសំច្ចុកើតីែ�ែងការ�៍។ 

ការដោសុំ�បអំដោងក�តែ�ុក ៣០១ ប្រ�ូវបានកំ��់ការដោសុំ�បអំដោងក�តែ�ុក ៣០១ ប្រ�ូវបានកំ��់

ដោ�ើ�ដោ��ងដោប្រកាយពីិបញ្ចា�ើមួិយដោ�កុងុច្ចុាប់��ិជជកមមដោ�ើ�ដោ��ងដោប្រកាយពីិបញ្ចា�ើមួិយដោ�កុងុច្ចុាប់��ិជជកមម

អាដោមរកិ គ�ជាឧបករ�៍ដ�ច្ចុគុ៌ាតែដល Lighthizer បានអាដោមរកិ គ�ជាឧបករ�៍ដ�ច្ចុគុ៌ាតែដល Lighthizer បាន

ដោប្រប�ដោដ�មបដីោបាសំសំំអា�សំន្ត្រីងាគ មពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញដោប្រប�ដោដ�មបដីោបាសំសំំអា�សំន្ត្រីងាគ មពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញ

ឬនំាច្ចុ�លប្របឆំាំងនឹងប្របដោទីសំចិ្ចុន តែដលនំាដោអាយឬនំាច្ចុ�លប្របឆំាំងនឹងប្របដោទីសំចិ្ចុន តែដលនំាដោអាយ

មានការ�ក់ទី�ា កមមពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លមានការ�ក់ទី�ា កមមពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�ល

របស់ំអាដោមរកិ កុុងមួយឆំុាំមាន�ថ្ងៃមែដោសំម�នឹង ៣៧០ របស់ំអាដោមរកិ កុុងមួយឆំុាំមាន�ថ្ងៃមែដោសំម�នឹង ៣៧០ 

�ន់�នដុ�ែ រ តែដលបាននំាច្ចុ�លពីិប្របដោទីសំចិ្ចុន �ន់�នដុ�ែ រ តែដលបាននំាច្ចុ�លពីិប្របដោទីសំចិ្ចុន 

និងបានដោ�ើ�ដោអាយប្រកមុ�ុុនជាដោប្រច្ចុ�ន បានបើ�រទិីសំដោ�និងបានដោ�ើ�ដោអាយប្រកមុ�ុុនជាដោប្រច្ចុ�ន បានបើ�រទិីសំដោ�

សំងាើ ក់�គ�់�គង់ដោច្ចុញពីិប្របដោទីសំចិ្ចុន។ ដោវៀ�ណាម គ�ជាសំងាើ ក់�គ�់�គង់ដោច្ចុញពីិប្របដោទីសំចិ្ចុន។ ដោវៀ�ណាម គ�ជា

អុំកទីទួីល�ល�ំមួយពីិការវនិិដោ�គពីិប្រកុម�ុុនអុំកទីទួីល�ល�ំមួយពីិការវនិិដោ�គពីិប្រកុម�ុុន

ទំាងដោនាះ កំពុិងសំើះតែសំើងដោជៀសំវ៉ាងពិនធដោល�ទំីនិញទំាងដោនាះ កំពុិងសំើះតែសំើងដោជៀសំវ៉ាងពិនធដោល�ទំីនិញ

នំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លរបស់ំអាដោមរកិ ដ�ច្ចុអាដោមរកិដោ�ើ�ដោល�នំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លរបស់ំអាដោមរកិ ដ�ច្ចុអាដោមរកិដោ�ើ�ដោល�

ប្របដោទីសំចិ្ចុន។ ប្របដោទីសំចិ្ចុន។ 

ការសំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើរបស់ំ USTR ដោដ�មបទីីប់ការបញ្ញាជការសំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើរបស់ំ USTR ដោដ�មបទីីប់ការបញ្ញាជ

រយកពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លប្របឆំាំងទំីនិញរយកពិនធដោល�ទំីនិញនំាដោច្ចុញឬនំាច្ចុ�លប្របឆំាំងទំីនិញ

ដោវៀ�ណាម បាន�ើល់អុំកតែដលបានដោប្រជ�សំ�ំងរបស់ំដោវៀ�ណាម បាន�ើល់អុំកតែដលបានដោប្រជ�សំ�ំងរបស់ំ

ដោ�ក បាយដិន ដោ�ើ�ជា�ំណាង��ិជជកមម គ�ដោ�កស្រាសីំ ដោ�ក បាយដិន ដោ�ើ�ជា�ំណាង��ិជជកមម គ�ដោ�កស្រាសីំ 

Katherine Tai មានដដោងា�មដកខុែះដោ�កុុងការសំដោប្រមច្ចុKatherine Tai មានដដោងា�មដកខុែះដោ�កុុងការសំដោប្រមច្ចុ

ចិ្ចុ�ើច្ចុ�លដោកៀកជិ�ដោវៀ�ណាម។ ចិ្ចុ�ើច្ចុ�លដោកៀកជិ�ដោវៀ�ណាម។ 

អុំកនំា�កយប្រកុមបដោណាើ ះអាសំនុរបស់ំដោ�ក អុំកនំា�កយប្រកុមបដោណាើ ះអាសំនុរបស់ំដោ�ក 

បាយដិន បានបដិដោសំ�មិន�ើល់ដោ�បល់ដោល�បាយដិន បានបដិដោសំ�មិន�ើល់ដោ�បល់ដោល�

ការសំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើរបស់ំ USTR ។ ការសំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើរបស់ំ USTR ។ 

រ�ឋ ភិបាលដោវៀ�ណាម បាននិ�យថា ប្រកសួំងរ�ឋ ភិបាលដោវៀ�ណាម បាននិ�យថា ប្រកសួំង

��ិជជកមម និងទីីភុាក់ងារ�ក់ព័ិនធរបស់ំខុែួន�ំងចិ្ចុ�ើ��ិជជកមម និងទីីភុាក់ងារ�ក់ព័ិនធរបស់ំខុែួន�ំងចិ្ចុ�ើ

ជតែជកជាមួយ USTR ដោដ�មបីដោ�ះស្រាស្ថាយបញ្ញាា កំពុិងជតែជកជាមួយ USTR ដោដ�មបីដោ�ះស្រាស្ថាយបញ្ញាា កំពុិង

ប្របឈ្នួម ដោ�កុុងទំីនាក់ទំីនងរវ៉ាងប្របដោទីសំទំាងពីិរ ប្របឈ្នួម ដោ�កុុងទំីនាក់ទំីនងរវ៉ាងប្របដោទីសំទំាងពីិរ 

ដោដ�មបីបិទីបញុ្ចប់ការដោសុំ�បអំដោងក�ជា�ែ�វការ។ដោដ�មបីបិទីបញុ្ចប់ការដោសុំ�បអំដោងក�ជា�ែ�វការ។

(ដោ�ើ�ដោសំច្ចុកើីរាយការ�៍ដោ�យ David Lawder; (ដោ�ើ�ដោសំច្ចុកើីរាយការ�៍ដោ�យ David Lawder; 

រាយការ�៍បតែនាមដោ�យ Khanh Vu ដោ� Hanoi; ពិិនិ�យរាយការ�៍បតែនាមដោ�យ Khanh Vu ដោ� Hanoi; ពិិនិ�យ

ដោ�យ Will Dunham, Chris Reese, Aurora Ellis និង ដោ�យ Will Dunham, Chris Reese, Aurora Ellis និង 

Frances Kerry)Frances Kerry)

សហរដំឋអាទៅ�រិក្ ន់ិយាយថា សក្�ុភាពិរូបីយប័ណណទៅវិៀតីណា� សហរដំឋអាទៅ�រិក្ ន់ិយាយថា សក្�ុភាពិរូបីយប័ណណទៅវិៀតីណា� 
"�ិន់ស�ទៅហតី���" បុ�ណែន់តទីប់ទៅ�ើពិន់ិទីំន់ិញនាំទៅចញឬនាំចូ�"�ិន់ស�ទៅហតី���" បុ�ណែន់តទីប់ទៅ�ើពិន់ិទីំន់ិញនាំទៅចញឬនាំចូ�
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ដោ�វង�៏១�នីន្មា�់ដោ�ដោ�វយ(គុានីដោ�វង�៏១�នីន្មា�់ដោ�ដោ�វយ(គុានី

សុ្តខភា�ល ិមិ្មុនី�ចបដោញ្ជីះ ះមុាសិុ្តនីដោស្ត�ឋ�ិចចសុ្តខភា�ល ិមិ្មុនី�ចបដោញ្ជីះ ះមុាសិុ្តនីដោស្ត�ឋ�ិចច

បានីដោទី) - គុានីការដែ�របរ�ិកាស្តទីប់សាើ ត់បានីដោទី) - គុានីការដែ�របរ�ិកាស្តទីប់សាើ ត់

�ំដោ�ស្តក្រុមាប់�ិភ�ដោ�� - ក្រុបដោទីស្ត�ំដោ�ស្តក្រុមាប់�ិភ�ដោ�� - ក្រុបដោទីស្ត

ដែប�បា�់សាម្មុគំគីក្រុបកាន់ី�ណ៌ូស្តម្មុីុរដែប�បា�់សាម្មុគំគីក្រុបកាន់ី�ណ៌ូស្តម្មុីុរ

�ុង�ៃន់ី�ៃរ �នីយុះឱយមានី�ុបី�មុ្មុ�ឹងា �ុង�ៃន់ី�ៃរ �នីយុះឱយមានី�ុបី�មុ្មុ�ឹងា 

ក្រុបឆំ្នាំង�មិានីកា�ិតូល ដោ�យក្រុ�ុម្មុ�ឹងាក្រុបឆំ្នាំង�មិានីកា�ិតូល ដោ�យក្រុ�ុម្មុ�ឹងា

សាត ំផុុតរបស់្តក្រុតំា - ទំីន្មា�់ទំីនីង�ឿង‹�ត់សាត ំផុុតរបស់្តក្រុតំា - ទំីន្មា�់ទំីនីង�ឿង‹�ត់

�ងទីី�› បានីក្រុតូ�ដោគំដែលងទុី�ចិតត�ដោម្មុរ ី�ងទីី�› បានីក្រុតូ�ដោគំដែលងទុី�ចិតត�ដោម្មុរ ី

កំាង - ដោ�ដែផុុ�ខាង‹�សិុ្តបុាសិុ្ត���ី›ក្រុបដោទីស្តកំាង - ដោ�ដែផុុ�ខាង‹�សិុ្តបុាសិុ្ត���ី›ក្រុបដោទីស្ត

ចិនីបានីអុំ��ុ� ដោ�យគុានីខាឿ ចចិតត បងើចិនីបានីអុំ��ុ� ដោ�យគុានីខាឿ ចចិតត បងើ

រស្តង្រ្កា�គ ម្មុដោ�ស្តមុ្មុក្រុតចិនីខារតីូង �ឿ នីពានីរស្តង្រ្កា�គ ម្មុដោ�ស្តមុ្មុក្រុតចិនីខារតីូង �ឿ នីពានី

ក្រុបដោទីស្តតូចតាច �ុុងដោលី�នី�ុងអំសាច រយ ក្រុបដោទីស្តតូចតាច �ុុងដោលី�នី�ុងអំសាច រយ 

- ដោលវ�ចិនីឱយកាឿ យជាម្មុហាអំំណាច�ំ�ូល- ដោលវ�ចិនីឱយកាឿ យជាម្មុហាអំំណាច�ំ�ូល

�ិភ�ដោ�� ដោ�យមិ្មុនី�ឹងខឿួនី ម្មុ�ទីល់�ិភ�ដោ�� ដោ�យមិ្មុនី�ឹងខឿួនី ម្មុ�ទីល់

ដោ�លដោនីះ ។ �ំងអំស់្តដោនីះសុ្តទីាដែតក្រុតូ�ដោ�លដោនីះ ។ �ំងអំស់្តដោនីះសុ្តទីាដែតក្រុតូ�

រ�ឋបាលដោ�� ដោជា បាយ�ិនី ក្រុតូ�ដោ�ះស្រុសាយរ�ឋបាលដោ�� ដោជា បាយ�ិនី ក្រុតូ�ដោ�ះស្រុសាយ

ជា�ទិីភា��ំងអំស់្ត មិ្មុនីថ្នាក្រុតូ�ដោក្រុបវដោ�លជា�ទិីភា��ំងអំស់្ត មិ្មុនីថ្នាក្រុតូ�ដោក្រុបវដោ�ល

អំស់្ត�ុុណាា ដោទី ។ ដោ�រ�ំដែណូលរដោបៀបដោនីះ អំស់្ត�ុុណាា ដោទី ។ ដោ�រ�ំដែណូលរដោបៀបដោនីះ 

មិ្មុនីបានីជាជំុំនួីយ�ល់ការដោជុំឿនីដោលឿនីរបស់្តមិ្មុនីបានីជាជំុំនួីយ�ល់ការដោជុំឿនីដោលឿនីរបស់្ត

ក្រុបដោទីស្ត នឹីងរបស់្ត�លរ�ឋ�ដោម្មុរកំីាងដោទី ក្រុបដោទីស្ត នឹីងរបស់្ត�លរ�ឋ�ដោម្មុរកំីាងដោទី 

�ីដោក្រុពាះដែតក្រុតូ�ក្រុត�ប់ដោក្រុកាយ ដោ�វម្មុីីដោ��ីដោក្រុពាះដែតក្រុតូ�ក្រុត�ប់ដោក្រុកាយ ដោ�វម្មុីីដោ�

ជួុំស្តជុុំលអំ�ី ដែ�ល ឌណាល់ ក្រុតំា បានីដោ��វជួុំស្តជុុំលអំ�ី ដែ�ល ឌណាល់ ក្រុតំា បានីដោ��វ

ឱយខូចខាត ដោទីវប�ចបនីតរដោ�មុ្មុខដោទីៀតឱយខូចខាត ដោទីវប�ចបនីតរដោ�មុ្មុខដោទីៀត

បានី។ ដោគំនឹីងបានីដោឃុំវញចំណាត់ការ បានី។ ដោគំនឹីងបានីដោឃុំវញចំណាត់ការ 

�ទិីភា��ំងដោន្មាះ នឹីងដោ�វតដោ�វងបនីតរប�ទិីភា��ំងដោន្មាះ នឹីងដោ�វតដោ�វងបនីតរប

ន្មាា ប់ បន្មាា ន់ីគុា ដែតដែ�លដោយវងនឹីងមិ្មុនីបានីន្មាា ប់ បន្មាា ន់ីគុា ដែតដែ�លដោយវងនឹីងមិ្មុនីបានី

ដោឃុំវញដោន្មាះ គឺំអំ�ីដែ�លដោ�វតដោ�ទីីឆ្នាំៃ យ ដោ�ដោឃុំវញដោន្មាះ គឺំអំ�ីដែ�លដោ�វតដោ�ទីីឆ្នាំៃ យ ដោ�

ដោក្រុរៅក្រុបដោទីស្ត ដែ�លម្មុង្រ្កានីតីរ�ឋបាល បាយ�ិនី ដោក្រុរៅក្រុបដោទីស្ត ដែ�លម្មុង្រ្កានីតីរ�ឋបាល បាយ�ិនី 

នឹីងយ�នីដោ�បាយ�ីុដោ�អំនុី�តតន៍ី ដោ�នឹីងយ�នីដោ�បាយ�ីុដោ�អំនុី�តតន៍ី ដោ�

ឯន្មាយស្តមុ្មុក្រុទី។ឯន្មាយស្តមុ្មុក្រុទី។

ស្ត�រ�ឋ�ដោម្មុរ�ីដោ�ជាមួ្មុយ�ិភ�ស្ត�រ�ឋ�ដោម្មុរ�ីដោ�ជាមួ្មុយ�ិភ�

ដោ��ៈ ចំណូងមិ្មុតតភា�ជាមួ្មុយក្រុបដោទីស្តដោ��ៈ ចំណូងមិ្មុតតភា�ជាមួ្មុយក្រុបដោទីស្ត

ជាដោក្រុចវនី មិ្មុនីថ្នាដែត�ួ�ក្រុបដោទីស្ត�ុមុុ្មុយនីីស្តតជាដោក្រុចវនី មិ្មុនីថ្នាដែត�ួ�ក្រុបដោទីស្ត�ុមុុ្មុយនីីស្តត

ដោទី សូ្តម្មុីីដែត�ួ�ស្តម្មុព័និីមិ្មុតត �៏ដែលងទុី�ចិតតដោទី សូ្តម្មុីីដែត�ួ�ស្តម្មុព័និីមិ្មុតត �៏ដែលងទុី�ចិតត

ស្ត�រ�ឋ�ដោម្មុរ�ីដែ� �ូដោចុះដោ�វយ ន្មាឱកាស្តស្ត�រ�ឋ�ដោម្មុរ�ីដែ� �ូដោចុះដោ�វយ ន្មាឱកាស្ត

ជា�ំបូងដោនីះ ដោ�� បាយ�ិនី នឹីងដោ�ដោ��វជា�ំបូងដោនីះ ដោ�� បាយ�ិនី នឹីងដោ�ដោ��វ

ឱយក្រុត�ប់ដោក្រុកាយ�ញិនូី� ១-ស្តនីិិស្តញ្ញាា ស្តតីឱយក្រុត�ប់ដោក្រុកាយ�ញិនូី� ១-ស្តនីិិស្តញ្ញាា ស្តតី

�ី�ំដោ��ិភ�ដោ�� ដែ�លមានីក្រុបដោទីស្ត១៩០ជាស្ត�ី�ំដោ��ិភ�ដោ�� ដែ�លមានីក្រុបដោទីស្ត១៩០ជាស្ត

មាជិុំ� ដែ�លជាការខិតចូលម្មុ�ជិុំត�ដោម្មុមាជិុំ� ដែ�លជាការខិតចូលម្មុ�ជិុំត�ដោម្មុ

រ�ី�ញិ នូី�ក្រុបដោទីស្ត�ំតូច�ុងុជំុំដោនីឿនឹីងបំណូងរ�ី�ញិ នូី�ក្រុបដោទីស្ត�ំតូច�ុងុជំុំដោនីឿនឹីងបំណូង

�ូចគុា(ស្ត�ភា�អឺំរ ុបុអំបអំរនឺីងដោជាបាយ�ូចគុា(ស្ត�ភា�អឺំរ ុបុអំបអំរនឺីងដោជាបាយ

�ិនី ដែតបានីដោ��ប់នៃ�រ�សីុ្តជាមួ្មុយក្រុបដោទីស្ត�ិនី ដែតបានីដោ��ប់នៃ�រ�សីុ្តជាមួ្មុយក្រុបដោទីស្ត

ចិនីក្រុជុុំល �ីដោក្រុពាះមិ្មុនី�ន់ី��់ដោ�ត នឹីងចិនីក្រុជុុំល �ីដោក្រុពាះមិ្មុនី�ន់ី��់ដោ�ត នឹីង

មិ្មុតតភា�ជាមួ្មុយ�ដោម្មុរ�ិដោ�ដោ�វយ) ២-មិ្មុតតភា�ជាមួ្មុយ�ដោម្មុរ�ិដោ�ដោ�វយ) ២-

�ក្រុងឹងស្តម្មុព័និីភា�ដោ��សូានី ដោ�តំបន់ី�ក្រុងឹងស្តម្មុព័និីភា�ដោ��សូានី ដោ�តំបន់ី

បុាសីុ្ត��ី� ដែ�ល�ដោម្មុរ�ីបានីដោ�វរដោ�ល បុាសីុ្ត��ី� ដែ�ល�ដោម្មុរ�ីបានីដោ�វរដោ�ល 

ទុី�ឱយចិនីអុំ��ុ�បានីតាម្មុអំំដោ�វចិតតន្មាទុី�ឱយចិនីអុំ��ុ�បានីតាម្មុអំំដោ�វចិតតន្មា

ដោ�លមុ្មុនី (អូំស្ត្រសាត លី ឥណាឌ  ជុំបុុនី តាយដោ�លមុ្មុនី (អូំស្ត្រសាត លី ឥណាឌ  ជុំបុុនី តាយ

វុានី ធាឿ ប់គុានីជុំដោក្រុម្មុវស្តអំ� ីក្រុតូ�រ�ម្មុដោ�ាបាយវុានី ធាឿ ប់គុានីជុំដោក្រុម្មុវស្តអំ� ីក្រុតូ�រ�ម្មុដោ�ាបាយ

កាពារក្រុបដោទីស្តដោ�យខឿួនីឯង) ៣- �ក្រុងឹងកាពារក្រុបដោទីស្តដោ�យខឿួនីឯង) ៣- �ក្រុងឹង

�មាឿ ំងជាមួ្មុយ‹អូំតង់›ដោ�វង�ញិ �ីដោក្រុពាះ�មាឿ ំងជាមួ្មុយ‹អូំតង់›ដោ�វង�ញិ �ីដោក្រុពាះ

អំងគការដោន្មាះជា�មាឿ ងំដោ��ដោស្តរ�ំីងមូ្មុល អំងគការដោន្មាះជា�មាឿ ងំដោ��ដោស្តរ�ំីងមូ្មុល 

ដែ�ល�ដោម្មុរកំីាងយ�ដោ�ដោក្រុបវ ស្តក្រុមាប់ដែ�ល�ដោម្មុរកំីាងយ�ដោ�ដោក្រុបវ ស្តក្រុមាប់

ការពារនឹីង�ក្រុងី�ឥទីថី�ល ដោ��ុុងការពារនឹីង�ក្រុងី�ឥទីថី�ល ដោ��ុុង

សា�លដោ�� ៣-ចូលរមួ្មុជាស្តមាជិុំ�សា�លដោ�� ៣-ចូលរមួ្មុជាស្តមាជិុំ�

អំងគការសុ្តខភា��ិភ�ដោ�� ដែ�លបុុនុ្មានីអំងគការសុ្តខភា��ិភ�ដោ�� ដែ�លបុុនុ្មានី

ឆំុ្នាំម្មុ�ដោ�វយ ចិនីយ�បានីដោ�ទិីការ�ិភ�ដោ��ឆំុ្នាំម្មុ�ដោ�វយ ចិនីយ�បានីដោ�ទិីការ�ិភ�ដោ��

�៏�ំមួ្មុយស្តក្រុមាប់ដោក្រុបវដោឃាំស្តន្មា�ុមុុ្មុយនិីស្តត�៏�ំមួ្មុយស្តក្រុមាប់ដោក្រុបវដោឃាំស្តន្មា�ុមុុ្មុយនិីស្តត

តាម្មុចិតត� ដោ�យគុានី�ដោម្មុរកំីាងដោ�តាម្មុចិតត� ដោ�យគុានី�ដោម្មុរកំីាងដោ�

ទីីដោន្មាះ(ដែ�លជាបុ��ដោ�តុនៃនី�ត៌មានី�ី‹�ូទីីដោន្មាះ(ដែ�លជាបុ��ដោ�តុនៃនី�ត៌មានី�ី‹�ូ

�តិ១៩›ផុាុះដោ�ក្រុបដោទីស្តចិនី ដែត�ំណឹូងដោចញ�តិ១៩›ផុាុះដោ�ក្រុបដោទីស្តចិនី ដែត�ំណឹូងដោចញ

ម្មុ��ុងយឺតដោ�ល ចិនីនឹីងអំ.ស្ត.ប.��់ម្មុ��ុងយឺតដោ�ល ចិនីនឹីងអំ.ស្ត.ប.��់

�ំណឹូង ដោក្រុកាយ៣ដែខ�ិដោម្មុដោរាគំរាតតាត �ំណឹូង ដោក្រុកាយ៣ដែខ�ិដោម្មុដោរាគំរាតតាត 

ដោទីវបមានីក្រុបតិ�មុ្មុកាពារ�ី�ិភ�ដោ��យឺតដោទីវបមានីក្រុបតិ�មុ្មុកាពារ�ី�ិភ�ដោ��យឺត

ដោ�លអំស់្ត) ៤-ដោ��សូានីមានីក្រុបដោទីស្ត៣ ដោ�លអំស់្ត) ៤-ដោ��សូានីមានីក្រុបដោទីស្ត៣ 

ដែ�លដោ��ុុងក្រុ�ដែស្តដែភុ�នៃនី ដោជា បាយ�ិនី ដែ�លដោ��ុុងក្រុ�ដែស្តដែភុ�នៃនី ដោជា បាយ�ិនី 

គឺំ�ម្មុពុជា �� នឹីង��ីលី�ីនី ជាក្រុបដោទីស្តគឺំ�ម្មុពុជា �� នឹីង��ីលី�ីនី ជាក្រុបដោទីស្ត

�ំ�ុងដោ�ដោក្រុកាម្មុឥទីិិ�លចិនី បានីបាត់បង់�ំ�ុងដោ�ដោក្រុកាម្មុឥទីិិ�លចិនី បានីបាត់បង់

លទីិិក្រុបជា�ិបដោតយយ បាត់បង់ការដោគារ�លទីិិក្រុបជា�ិបដោតយយ បាត់បង់ការដោគារ�

សិ្តទីិិម្មុនុីស្តស នឹីងក្រុបក្រុ�ឺតតិអំំដោ�វ�ុ�រលួយ សិ្តទីិិម្មុនុីស្តស នឹីងក្រុបក្រុ�ឺតតិអំំដោ�វ�ុ�រលួយ 

៥-នីដោ�បាយដោ�ស្តមុ្មុក្រុទីចិនី ទំីនីងជាមិ្មុនី៥-នីដោ�បាយដោ�ស្តមុ្មុក្រុទីចិនី ទំីនីងជាមិ្មុនី

មានីការផ្លាឿ ស់្តបតូរ�ំ�ំុដោទី ដោ�ម្មុហាសាគំរមានីការផ្លាឿ ស់្តបតូរ�ំ�ំុដោទី ដោ�ម្មុហាសាគំរ

បុាសីុ្ត��ី� គឺំ�ដោម្មុរ�ីដោ�ដោ�រ�ាគំំន្មាបបុាសីុ្ត��ី� គឺំ�ដោម្មុរ�ីដោ�ដោ�រ�ាគំំន្មាប

ដោ�ធាជាមួ្មុយចិនី ដោ�វយស្ត�ការជាមួ្មុយ ដោ�ធាជាមួ្មុយចិនី ដោ�វយស្ត�ការជាមួ្មុយ 

�ូដោរខុាងតីូង តាយវុាន់ី នឹីងជុំបុុនី(ដោ�ៀតណាម្មុ�ូដោរខុាងតីូង តាយវុាន់ី នឹីងជុំបុុនី(ដោ�ៀតណាម្មុ

មិ្មុនី�ន់ីថ្នា�ុងណាដោន្មាះដោទី)ជិុំតស្តុតិជាងមិ្មុនី�ន់ីថ្នា�ុងណាដោន្មាះដោទី)ជិុំតស្តុតិជាង

មុ្មុនី ៦-ដោ�ម្មុជុំឍឹម្មុបូព៌ា �ចនឹីងមានីការមុ្មុនី ៦-ដោ�ម្មុជុំឍឹម្មុបូព៌ា �ចនឹីងមានីការ

ចរ�ស្តតីអំំ�ីការ��់ស្តនីិិស្តញ្ញាា ស្តតី�ី‹នូីដោ�ឿចរ�ស្តតីអំំ�ីការ��់ស្តនីិិស្តញ្ញាា ស្តតី�ី‹នូីដោ�ឿ

ដែអូំ›ដោ�វង�ញិ... ។ល។ ដែអូំ›ដោ�វង�ញិ... ។ល។ 

�ម្មុពជុាបន្មាា ប់�ីរជីុំកាល ឌណាល់ ក្រុតំាៈ �ម្មុពជុាបន្មាា ប់�ីរជីុំកាល ឌណាល់ ក្រុតំាៈ 

ដោ�យសារដោ��ក្រុបធាន្មា�ិបតី ក្រុតំា ចូលចិតតដោ�យសារដោ��ក្រុបធាន្មា�ិបតី ក្រុតំា ចូលចិតត

និី�យមិ្មុនី�ិត ក្រុ�ឺតតកិារដែ�លថ្នាគួំរស្តងឹមឹ្មុនិី�យមិ្មុនី�ិត ក្រុ�ឺតតកិារដែ�លថ្នាគួំរស្តងឹមឹ្មុ

ដោ��ម្មុពុជា មិ្មុនីមានី��ិតតន៍ីដោ�កាន់ីលទីថិដោ��ម្មុពុជា មិ្មុនីមានី��ិតតន៍ីដោ�កាន់ីលទីថិ

ដោស្តរនិីីយម្មុដោទី មិ្មុនីដែតបុុដោណាា ះរតឺដែតដោ��វឱយដោស្តរនិីីយម្មុដោទី មិ្មុនីដែតបុុដោណាា ះរតឺដែតដោ��វឱយ

ដោ��ន្មាយ�រ�ឋម្មុង្រ្កានីតី �ុូនី ដែស្តនី �ឹ�នំ្មាដោ��ន្មាយ�រ�ឋម្មុង្រ្កានីតី �ុូនី ដែស្តនី �ឹ�នំ្មា

ខឺតចូលដោ�កាន់ីដែតជិុំតចិនីដែ�ម្មុដោទីៀតដោ�វម្មុីីខឺតចូលដោ�កាន់ីដែតជិុំតចិនីដែ�ម្មុដោទីៀតដោ�វម្មុីី

រស់្ត ន្មាបុុនុ្មានីឆំុ្នាំចុងដោក្រុកាយដោនីះ, ដែ�លរស់្ត ន្មាបុុនុ្មានីឆំុ្នាំចុងដោក្រុកាយដោនីះ, ដែ�ល

ដោ�ដោ�វម្មុ�ណូតតិនៃនីដោ��ក្រុបធាន្មា�ិបតីដោ�ដោ�វម្មុ�ណូតតិនៃនីដោ��ក្រុបធាន្មា�ិបតី

�ីុ ដោជា បាយ�ិនី ដោគំ��់នីដោ�បាយស្តក្រុមាប់�ីុ ដោជា បាយ�ិនី ដោគំ��់នីដោ�បាយស្តក្រុមាប់

�ម្មុពុជាដោ�� �ុូនី ដែស្តនី ដោ��ុុង�ង្រ្កានីត��ម្មុពុជាដោ�� �ុូនី ដែស្តនី ដោ��ុុង�ង្រ្កានីត�

�ុមុុ្មុយនិីស្តត ក្រុបដោទីស្តដែ�លដែគំក្រុតូ��ត់ការ �ុមុុ្មុយនិីស្តត ក្រុបដោទីស្តដែ�លដែគំក្រុតូ��ត់ការ 

ជាមួ្មុយនឹីងក្រុបដោទីស្ត�សូានីឯដោទីៀតដែ�លជាមួ្មុយនឹីងក្រុបដោទីស្ត�សូានីឯដោទីៀតដែ�ល

ឯ�រាជុំយ ។ ដោ�តុដោនីះដោ�វយក្រុបសិ្តនីដោបវឯ�រាជុំយ ។ ដោ�តុដោនីះដោ�វយក្រុបសិ្តនីដោបវ

ស្ត�គំម្មុន៍ីដែខុរ �៏ដោក្រុចវនីដោលវស្តលុបដោ�ស្ត�គំម្មុន៍ីដែខុរ �៏ដោក្រុចវនីដោលវស្តលុបដោ�

ដោក្រុរៅក្រុបដោទីស្ត ជា�ិដោស្តស្តក្រុ�ុម្មុខាងគំាក្រុទីដោក្រុរៅក្រុបដោទីស្ត ជា�ិដោស្តស្តក្រុ�ុម្មុខាងគំាក្រុទី

គំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយឱយឈុះដោឆុ្នាំត គំណូប�សក្រុបជា�ិបដោតយយឱយឈុះដោឆុ្នាំត 

ដោបវមិ្មុនីជួុំយជុំក្រុមុ្មុញរ�ឋបាលដោ�� បាយដោបវមិ្មុនីជួុំយជុំក្រុមុ្មុញរ�ឋបាលដោ�� បាយ

�ិនី ឱយយល់ចាស់្ត�ីចំណូង�ុមុុ្មុយនិីស្ត្រស្តត �ិនី ឱយយល់ចាស់្ត�ីចំណូង�ុមុុ្មុយនិីស្ត្រស្តត 

ដោ�វយគីំត�ីបញ្ញាា រដំោ�ះ�ម្មុពុជាដោទីដោន្មាះ ដោ�វយគីំត�ីបញ្ញាា រដំោ�ះ�ម្មុពុជាដោទីដោន្មាះ 

�ំដោណាះស្រុសាយ�ម្មុពុជានឹីងមិ្មុនីមានីការ�ំដោណាះស្រុសាយ�ម្មុពុជានឹីងមិ្មុនីមានីការ

ជា�់��់នឹីងរ�័ស្តរ�ួនី ដោន្មាះដោទី ។ �ជា�់��់នឹីងរ�័ស្តរ�ួនី ដោន្មាះដោទី ។ �

ដោម្មុរ�ីដោគំក្រុបាប់ដោ�វយថ្នា‹ដោគំនឹីងមិ្មុនីរលំំដោម្មុរ�ីដោគំក្រុបាប់ដោ�វយថ្នា‹ដោគំនឹីងមិ្មុនីរលំំ

រ�ឋបាលបចចុបីនុីដោន្មាះដោទី ដែតដោគំនឹីងជួុំយរ�ឋបាលបចចុបីនុីដោន្មាះដោទី ដែតដោគំនឹីងជួុំយ

ក្រុបដោទីស្តឱយ��ិតតន៍ីដោ�ក្រុបជា�ិបដោតយយនឹីងក្រុបដោទីស្តឱយ��ិតតន៍ីដោ�ក្រុបជា�ិបដោតយយនឹីង

ដោគំរ�សិ្តទីិិម្មុនុីស្តស›បានី។ ដោម្មុវល�ីទិីស្តដោនីះ ដោគំរ�សិ្តទីិិម្មុនុីស្តស›បានី។ ដោម្មុវល�ីទិីស្តដោនីះ 

គំណូប�សក្រុបឆំ្នាំង ដែ�លស្តម្មុីូរអុំ�កាពារគំណូប�សក្រុបឆំ្នាំង ដែ�លស្តម្មុីូរអុំ�កាពារ

ដោ�ស្ត�រ�ឋ�ដោម្មុរ�ីដោនីះ គួំរក្រុបញប់ស្តម្មុឿងឹដោ�ស្ត�រ�ឋ�ដោម្មុរ�ីដោនីះ គួំរក្រុបញប់ស្តម្មុឿងឹ

ដោ�រ��ដោម្មុរ�ីឱយជួុំយប�សក្រុបឆំ្នាំងដោ�រ� ដោ�រ��ដោម្មុរ�ីឱយជួុំយប�សក្រុបឆំ្នាំងដោ�រ� 

ភា�ចុះស្តក្រុម្មុងុគុា ដោ�វម្មុីចូីលរមួ្មុការដោបាះដោឆុ្នាំតភា�ចុះស្តក្រុម្មុងុគុា ដោ�វម្មុីចូីលរមួ្មុការដោបាះដោឆុ្នាំត

ដោស្តរគួីំរឱយដោជុំឿបានី ដោ�ឆំុ្នាំ២០២២-២៣ជា�ទិីភា�ដោស្តរគួីំរឱយដោជុំឿបានី ដោ�ឆំុ្នាំ២០២២-២៣ជា�ទិីភា�

ជាក្រុបញប់បំផុុត ដែ�ល�ដោម្មុរ�ីដោគំជួុំយជាក្រុបញប់បំផុុត ដែ�ល�ដោម្មុរ�ីដោគំជួុំយ

បានី �ំុ‹រង់�ំទឹី�ដោភឿៀង›ឱយដោសាះ ដោបវចង់បានី �ំុ‹រង់�ំទឹី�ដោភឿៀង›ឱយដោសាះ ដោបវចង់

ជូុំយក្រុបដោទីស្តឱយបតូរអុំ�កាន់ីអំំណាច ៕ជូុំយក្រុបដោទីស្តឱយបតូរអុំ�កាន់ីអំំណាច ៕

នផ្ទេ�ាបាាយ ឌ�ល ប្រតំមុ....នផ្ទេ�ាបាាយ ឌ�ល ប្រតំមុ....tmkBITMB½rTI   07
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early on how to leverage the many early on how to leverage the many 
resources and support available to resources and support available to 
our students at MCC,” Grondine our students at MCC,” Grondine 
said. “We know this will contribute said. “We know this will contribute 
to their long-term academic and to their long-term academic and 
personal success.”personal success.”

Anne Ford, an English Teacher at Anne Ford, an English Teacher at 
Innovation Academy Charter School Innovation Academy Charter School 
in Tyngsboro, has been teaching in Tyngsboro, has been teaching 
MCC Dual Enrollment courses since MCC Dual Enrollment courses since 
she began at the school in 2018. Her she began at the school in 2018. Her 
classes include English Composition classes include English Composition 
I, Classics of Children’s Literature, I, Classics of Children’s Literature, 
Modern Drama and Crime & Pun-Modern Drama and Crime & Pun-
ishment in Literature. Ford believes ishment in Literature. Ford believes 
MCC’s Dual Enrollment provides “an MCC’s Dual Enrollment provides “an 
incredible opportunity” for students.incredible opportunity” for students.

“Students taking Dual Enroll-“Students taking Dual Enroll-
ment courses are investing in their ment courses are investing in their 
own future,” she said. “They are own future,” she said. “They are 
challenging themselves to become challenging themselves to become 
better students now, but also setting better students now, but also setting 
themselves up for future success as themselves up for future success as 
an undergraduate. They are devel-an undergraduate. They are devel-
oping skills that will benefit them oping skills that will benefit them 
in college.”in college.”

Ford believes there are many Ford believes there are many 
benefits of concurrent Dual Enroll-benefits of concurrent Dual Enroll-
ment, including not having to take ment, including not having to take 
extra courses in addition to a normal extra courses in addition to a normal 
workload, potentially boosting their workload, potentially boosting their 
weighted GPA, and taking introduc-weighted GPA, and taking introduc-
tory college courses while still in the tory college courses while still in the 
comfort of familiar surroundings at comfort of familiar surroundings at 
their current high school. their current high school. 

“It has been my experience that “It has been my experience that 
students rise to the challenges of Dual students rise to the challenges of Dual 
Enrollment courses, and are eager Enrollment courses, and are eager 
to enroll in more Dual Enrollment to enroll in more Dual Enrollment 
courses as soon as their first ends,” courses as soon as their first ends,” 
Ford said. “Through the Middlesex Ford said. “Through the Middlesex 
Dual Enrollment program, students Dual Enrollment program, students 
establish their college transcript, establish their college transcript, 
expand their skills, and save money expand their skills, and save money 
on college courses all while still in on college courses all while still in 
high school. Honestly, what's not high school. Honestly, what's not 
to love?”to love?”

Jesena Kalabokis is a junior at Jesena Kalabokis is a junior at 
Innovation Academy Charter School Innovation Academy Charter School 
who has already taken several of who has already taken several of 
MCC’s Dual Enrollment course MCC’s Dual Enrollment course 
offerings. She was interested in offerings. She was interested in 
challenging herself as she prepares challenging herself as she prepares 
to enter college and adjust to new to enter college and adjust to new 
expectations.expectations.

“I think Dual Enrollment will “I think Dual Enrollment will 

help me when I get to college because help me when I get to college because 
I will have a good idea of what will I will have a good idea of what will 
be expected of me,” she said. “It also be expected of me,” she said. “It also 
might help to alleviate some of the might help to alleviate some of the 
financial burden that comes with financial burden that comes with 
college since I am already earning college since I am already earning 
college credit in high school.”college credit in high school.”

Kalabokis – who is interested Kalabokis – who is interested 
in studying journalism in college – in studying journalism in college – 
has taken Dual Enrollment courses has taken Dual Enrollment courses 
that sparked her interest, including that sparked her interest, including 
several English classes and an In-several English classes and an In-
troduction to Psychology course. troduction to Psychology course. 
She appreciates having access to She appreciates having access to 
these courses and has so far risen these courses and has so far risen 
to meet the expectations required to meet the expectations required 
of the more rigorous coursework.of the more rigorous coursework.

“It's easy to sign up for since we “It's easy to sign up for since we 
take the classes through our school,” take the classes through our school,” 
she said. “You might be able to take she said. “You might be able to take 
less classes in college since you are less classes in college since you are 
earning college credit. It is a great earning college credit. It is a great 
option if you are a student who option if you are a student who 
enjoys being challenged.”enjoys being challenged.”

According to Grondine, Ford According to Grondine, Ford 

and Kalabokis’ experiences are what and Kalabokis’ experiences are what 
MCC’s Dual Enrollment strives to MCC’s Dual Enrollment strives to 
provide to students. With 25 estab-provide to students. With 25 estab-
lished partnerships with high schools lished partnerships with high schools 
across the region, Middlesex is at across the region, Middlesex is at 
the ready to welcome new partners.the ready to welcome new partners.

Visit https://www.middlesex.mass.Visit https://www.middlesex.mass.
edu/dualenroll/default.aspx for more edu/dualenroll/default.aspx for more 
information on Dual Enrollment at information on Dual Enrollment at 
MCC, or contact dualenrollment@MCC, or contact dualenrollment@
middlesex.mass.edu. middlesex.mass.edu. 

MCC’s Spring semester starts on MCC’s Spring semester starts on 
January 26. Visit www.middlesex.January 26. Visit www.middlesex.
mass.edu/registration or call 1-800-mass.edu/registration or call 1-800-
818-3434 to register for courses.818-3434 to register for courses.

Discover your path at Middlesex Discover your path at Middlesex 
Community College. As one of the Community College. As one of the 
largest, most comprehensive commu-largest, most comprehensive commu-
nity colleges in Massachusetts, MCC nity colleges in Massachusetts, MCC 
has been a proven leader in online has been a proven leader in online 
education for more than 20 years. education for more than 20 years. 
We educate, engage and empower We educate, engage and empower 
a diverse community of learners, a diverse community of learners, 
offering more than 80 degree and offering more than 80 degree and 
certificate programs – plus hundreds certificate programs – plus hundreds 
of noncredit courses. Middlesex of noncredit courses. Middlesex 
Community College: Student suc-Community College: Student suc-
cess starts here!.cess starts here!.

កាារចុះំ�ផ្ទេ�ះា�ផ្ទេទីេ�ង...កាារចុះំ�ផ្ទេ�ះា�ផ្ទេទីេ�ង...
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ខឿួនីដោ�តាម្មុការរ�ឹំងទុី��ីុ។ ខឿួនីដោ�តាម្មុការរ�ឹំងទុី��ីុ។ 

“ខំុគិំំតថ្នា ការចុះដោ�ុះដោទី��ង នឹីងជួុំយ“ខំុគិំំតថ្នា ការចុះដោ�ុះដោទី��ង នឹីងជួុំយ

ខំុ ំដោ�លចូលម្មុហា�ទិីាល័យ �ីដោក្រុពាះខំុនឹំីងខំុ ំដោ�លចូលម្មុហា�ទិីាល័យ �ីដោក្រុពាះខំុនឹំីង

មានីគំំនិីតលិៗ អំំ�ីអំ�ដីែ�លសា�រ�ឹំង�ីខំុ”ំ មានីគំំនិីតលិៗ អំំ�ីអំ�ដីែ�លសា�រ�ឹំង�ីខំុ”ំ 

ន្មាងនិី�យ។ “វា�៍�ចជួុំយកាត់បនីថយន្មាងនិី�យ។ “វា�៍�ចជួុំយកាត់បនីថយ

បនីាុ��ិរញ្ញាា �តថុបានីខឿះ ដោ�ដោ�លដោរៀនីបនីាុ��ិរញ្ញាា �តថុបានីខឿះ ដោ�ដោ�លដោរៀនី

ម្មុហា�ទិីាល័យ ដោក្រុពាះខំុំទីទួីលបានីទុីនីម្មុហា�ទិីាល័យ ដោក្រុពាះខំុំទីទួីលបានីទុីនី

ស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យរចួដោ�វយ �ុងុដោ�លស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យរចួដោ�វយ �ុងុដោ�ល

ខំុំដោរៀនីដោ��ទិីាល័យ។” ខំុំដោរៀនីដោ��ទិីាល័យ។” 

Kalabokis �ប់�រមុ្មុណ៍ូការសិ្ត�ាKalabokis �ប់�រមុ្មុណ៍ូការសិ្ត�ា

ដែផុុ�សារ�័ត៌មានីដោ�ម្មុហា�ទិីាល័យ ដែផុុ�សារ�័ត៌មានីដោ�ម្មុហា�ទិីាល័យ 

ន្មាងបានីដោរៀនី�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ង ន្មាងន្មាងបានីដោរៀនី�គំគចុះដោ�ុះដោទី��ង ន្មាង

�ប់�រមុ្មុណ៍ូខាឿ ំង មានី�ំង ថុ្នា�់ដោរៀនី�ប់�រមុ្មុណ៍ូខាឿ ំង មានី�ំង ថុ្នា�់ដោរៀនី

ភាសាអំង់ដោគំឿស្ត និីង�គំគដោផុតវម្មុដោលវមុ្មុខ�ជីិាដែផុុ�ភាសាអំង់ដោគំឿស្ត និីង�គំគដោផុតវម្មុដោលវមុ្មុខ�ជីិាដែផុុ�

ចិតត�ជីិា។ ន្មាងរដំោភវបដែ�លន្មាងទីទួីលបានីចិតត�ជីិា។ ន្មាងរដំោភវបដែ�លន្មាងទីទួីលបានី

�គំគ ដោ�វយ�នីឿងម្មុ� ន្មាងបានីស្តដោក្រុម្មុចការ�គំគ ដោ�វយ�នីឿងម្មុ� ន្មាងបានីស្តដោក្រុម្មុចការ

រ�ឹំងទុី� តក្រុមូ្មុ�ដោ��វ�ិចចការដោក្រុចវនី។ “វាស្រុស្តលួរ�ឹំងទុី� តក្រុមូ្មុ�ដោ��វ�ិចចការដោក្រុចវនី។ “វាស្រុស្តលួ

ចុះដោ�ុះ ដោក្រុពាះដោយវងដោរៀនីដោ�សា�” ន្មាង      ចុះដោ�ុះ ដោក្រុពាះដោយវងដោរៀនីដោ�សា�” ន្មាង      

និី�យ។ “អុំ��ចដោរៀនីតិចមុ្មុខ�ជីិាដោ�និី�យ។ “អុំ��ចដោរៀនីតិចមុ្មុខ�ជីិាដោ�

ម្មុហា�ទិីាល័យ ដោក្រុពាះអុំ��ំ�ុងទីទួីលបានីម្មុហា�ទិីាល័យ ដោក្រុពាះអុំ��ំ�ុងទីទួីលបានី

ទុីនីស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យរចួដោ�វយ។ វាទុីនីស្តក្រុមាប់ម្មុហា�ទិីាល័យរចួដោ�វយ។ វា

គឺំជាជុំដោក្រុម្មុវស្តអំសាច រយមួ្មុយ ក្រុបសិ្តនីដោបវអុំ�ជាគឺំជាជុំដោក្រុម្មុវស្តអំសាច រយមួ្មុយ ក្រុបសិ្តនីដោបវអុំ�ជា

សិ្តស្តសដែ�លចូលចិតតការក្រុប�ួតក្រុបដែជុំង។” សិ្តស្តសដែ�លចូលចិតតការក្រុប�ួតក្រុបដែជុំង។” 

ដោ�ងតាម្មុបទី�ិដោសា�ន៍ីរបស់្ត ដោ�ងតាម្មុបទី�ិដោសា�ន៍ីរបស់្ត 

Grondine, Ford និីង Kalabokis អំំ�ីការGrondine, Ford និីង Kalabokis អំំ�ីការ

ចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត MCC ដែ�លខិតខំចុះដោ�ុះដោទី��ងរបស់្ត MCC ដែ�លខិតខំ

ផុតល់ដោ�យសិ្តស្តស។ ជាមួ្មុយនៃ�គូំ ២៥ ដែ�លផុតល់ដោ�យសិ្តស្តស។ ជាមួ្មុយនៃ�គូំ ២៥ ដែ�ល

បានីបដោងើវតដោ�វងជាមួ្មុយ �ទិីាល័យ ដោ��ុងុបានីបដោងើវតដោ�វងជាមួ្មុយ �ទិីាល័យ ដោ��ុងុ

តំបន់ី Middlesex ដោក្រុតៀម្មុខឿួនីរចួជាដោស្រុស្តចតំបន់ី Middlesex ដោក្រុតៀម្មុខឿួនីរចួជាដោស្រុស្តច

សា� គំម្មុន៍ីនៃ�គូំ�ីុ។សា� គំម្មុន៍ីនៃ�គូំ�ីុ។

សូ្តម្មុចូលដោម្មុវល https://www.middlesex.សូ្តម្មុចូលដោម្មុវល https://www.middlesex.

mass.edu/dualenroll/default.aspx ស្តក្រុមាប់mass.edu/dualenroll/default.aspx ស្តក្រុមាប់

�័ត៌មានីបដែនីថម្មុ ស្តតី�ី ការចុះដោ�ុះដោទី��ង �័ត៌មានីបដែនីថម្មុ ស្តតី�ី ការចុះដោ�ុះដោទី��ង 

ដោ� MCC ឬទំីន្មា�់ទំីនីង dualenrollment@ដោ� MCC ឬទំីន្មា�់ទំីនីង dualenrollment@

middlesex.mass.edu. middlesex.mass.edu. 

�មាស្តនិី�ឃុំរ�ូ�របស់្ត MCC �ប់ដោផុតវម្មុ�មាស្តនិី�ឃុំរ�ូ�របស់្ត MCC �ប់ដោផុតវម្មុ

ដោ�នៃ�ៃទីី២៦ ដែខម្មុ�រា សូ្តម្មុចូលដោម្មុវល  ដោ�នៃ�ៃទីី២៦ ដែខម្មុ�រា សូ្តម្មុចូលដោម្មុវល  

www.middlesex.mass.edu/registration www.middlesex.mass.edu/registration 

ឬទូីរស័្ត�ាដោ�ដោលខ៖ 1-800-818-3434 ឬទូីរស័្ត�ាដោ�ដោលខ៖ 1-800-818-3434 

ដោ�វម្មុីីចុះដោ�ុះស្តក្រុមាប់�គំគ។ ដោ�វម្មុីីចុះដោ�ុះស្តក្រុមាប់�គំគ។ 

ដែស្ត�ងរ�ផុឿ�ូរបស់្តអុំ� ដោ�ម្មុហា�ទិីាល័យ ដែស្ត�ងរ�ផុឿ�ូរបស់្តអុំ� ដោ�ម្មុហា�ទិីាល័យ 

Middlesex Community College  ជាម្មុហាMiddlesex Community College  ជាម្មុហា

�ទិីាល័យ�ំទូី�យបំផុុត ដោ�រ�ឋ Mas-�ទិីាល័យ�ំទូី�យបំផុុត ដោ�រ�ឋ Mas-

sachusetts មានីអុំ��ឹ�នំ្មាការសិ្ត�ាតាម្មុ   sachusetts មានីអុំ��ឹ�នំ្មាការសិ្ត�ាតាម្មុ   

អំនី�ញ ជាង ២០ ឆំុ្នាំ។ ដោយវងអំប់រ ំចូលរមួ្មុ អំនី�ញ ជាង ២០ ឆំុ្នាំ។ ដោយវងអំប់រ ំចូលរមួ្មុ 

និីងផុតល់ភា�អំង់�ច�ល់អុំ�ដោរៀនីសូ្តក្រុតនិីងផុតល់ភា�អំង់�ច�ល់អុំ�ដោរៀនីសូ្តក្រុត

ម្មុ��ីចក្រុមុ្មុះស្ត�គំម្មុន៍ី ផុតល់ ៨០ �ញិ្ញាា បនីម្មុ��ីចក្រុមុ្មុះស្ត�គំម្មុន៍ី ផុតល់ ៨០ �ញិ្ញាា បនី

ប័ក្រុត និីង�មុ្មុ��ីិ�ញិ្ញាា បនីប័ក្រុត បូ�រមួ្មុ�ំងប័ក្រុត និីង�មុ្មុ��ីិ�ញិ្ញាា បនីប័ក្រុត បូ�រមួ្មុ�ំង

�គំគមិ្មុនីគិំត�ំនៃរចំនួីនីរាប់រយ។ Middlesex �គំគមិ្មុនីគិំត�ំនៃរចំនួីនីរាប់រយ។ Middlesex 

Community College ៖សិ្តស្តសដោជាគំជ័ុំយCommunity College ៖សិ្តស្តសដោជាគំជ័ុំយ

�ប់ដោផុតវម្មុដោ�ទីីដោនីះ! ៕�ប់ដោផុតវម្មុដោ�ទីីដោនីះ! ៕
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ភំុដោពិញ  ៖  ដោប្រកាយ រាជរ�ឋ ភិបាល បានភំុដោពិញ  ៖  ដោប្រកាយ រាជរ�ឋ ភិបាល បាន

�ក់ ដោច្ចុញ ច្ចុលនា ប្របលងប្របណំាង រម�ីយ�ឋ ន�ក់ ដោច្ចុញ ច្ចុលនា ប្របលងប្របណំាង រម�ីយ�ឋ ន

ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� ដោល�ក ទីី ១ រចួ្ចុមក រម�ីយ�ឋ នដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� ដោល�ក ទីី ១ រចួ្ចុមក រម�ីយ�ឋ ន

ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុនួន ៣៣ មកពីិ ១៧ រាជធានី -ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុនួន ៣៣ មកពីិ ១៧ រាជធានី -

ដោខុ�ើ បាន សំមប័្រគចិ្ចុ�ើ ច្ចុ�លរមួ ជាមួយ ច្ចុលនា ដោនះ ដោខុ�ើ បាន សំមប័្រគចិ្ចុ�ើ ច្ចុ�លរមួ ជាមួយ ច្ចុលនា ដោនះ 

កុុងដោនាះ មាន រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុនួនកុុងដោនាះ មាន រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុនួន

២២ បានទីទួីល ជ័យ�ភី ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� តែដល២២ បានទីទួីល ជ័យ�ភី ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� តែដល

មានដោទីសំភាពិស្ថាអ �ជាងដោគ ។មានដោទីសំភាពិស្ថាអ �ជាងដោគ ។

ប្រកសួំងដោទីសំច្ចុរ�៍ បានកំ��់ យក ឆំុាំប្រកសួំងដោទីសំច្ចុរ�៍ បានកំ��់ យក ឆំុាំ

២០១៧ ជា ឆំុាំ ប្រប�ងប្របណំាង រម�ីយ�ឋ ន២០១៧ ជា ឆំុាំ ប្រប�ងប្របណំាង រម�ីយ�ឋ ន

ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� ដោ� ទី�ទំាងប្របដោទីសំ និង ជាការដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� ដោ� ទី�ទំាងប្របដោទីសំ និង ជាការ

ជួបជំុ ដ៏ សំមស្រាសំប មួយ តែដល តែ�ុក រដឋ វស័ិំយជួបជំុ ដ៏ សំមស្រាសំប មួយ តែដល តែ�ុក រដឋ វស័ិំយ

ឯកជន សំ�គមន៍ និង ថ្ងៃដគ� អំភិវឌឍន៍ រមួគុ៌ាឯកជន សំ�គមន៍ និង ថ្ងៃដគ� អំភិវឌឍន៍ រមួគុ៌ា

ពិិភាកា ផ្តាែ ស់ំបើ�រ ដោ�បល់ និង �ក់ដោច្ចុញ ន�វពិិភាកា ផ្តាែ ស់ំបើ�រ ដោ�បល់ និង �ក់ដោច្ចុញ ន�វ

វធិានការ និង ទិីសំដោ� �មីៗ សំប្រមាប់ បនើ អំនុវ�ើវធិានការ និង ទិីសំដោ� �មីៗ សំប្រមាប់ បនើ អំនុវ�ើ

ច្ចុលនា ប្រប�ងប្របណំាង រម�ីយ�ឋ ន ស្ថាអ � ច្ចុលនា ប្រប�ងប្របណំាង រម�ីយ�ឋ ន ស្ថាអ � 

ដោ� បណាើ  ឆំុាំដោប្រកាយៗ ដោទីៀ� សំំដោ� ច្ចុ�លរមួ ដោ�ើ�ដោ� បណាើ  ឆំុាំដោប្រកាយៗ ដោទីៀ� សំំដោ� ច្ចុ�លរមួ ដោ�ើ�

ឱ្យយ កមពុជា ស្ថាអ � កមពុជា ថ្ងៃប�ង ប្របកបដោ�យឱ្យយ កមពុជា ស្ថាអ � កមពុជា ថ្ងៃប�ង ប្របកបដោ�យ

ភាពិ ទាក់ទាញ និង �ើល់ ភាពិកក់ដោ�ើ  ដល់ ដោភំៀវភាពិ ទាក់ទាញ និង �ើល់ ភាពិកក់ដោ�ើ  ដល់ ដោភំៀវ

ដោទីសំច្ចុរ ។ដោទីសំច្ចុរ ។

 កនែងមក ប្រកសួំងដោទីសំច្ចុរ�៍ បាន យកចិ្ចុ�ើ កនែងមក ប្រកសួំងដោទីសំច្ចុរ�៍ បាន យកចិ្ចុ�ើ

ទុីក�ក់ ជំរញុ ន�វ យុទីធនាការ កមពុជា ៖ ប្រពិះ ទុីក�ក់ ជំរញុ ន�វ យុទីធនាការ កមពុជា ៖ ប្រពិះ 

រាជាណាច្ចុប្រក អំចិ្ចុរយិៈ និង ច្ចុលនា ប្រប�ងប្របណំាងរាជាណាច្ចុប្រក អំចិ្ចុរយិៈ និង ច្ចុលនា ប្រប�ងប្របណំាង

ទីីប្រកុង ស្ថាអ � រម�ីយ�ឋ ន ស្ថាអ � ដោសំវ៉ា លអ បដិ ទីីប្រកុង ស្ថាអ � រម�ីយ�ឋ ន ស្ថាអ � ដោសំវ៉ា លអ បដិ 

សំណាឋ រកិចុ្ចុ លអ ដោនះ ដោ�យបាន ដោរៀបចំ្ចុ ឲ្យយ មានសំណាឋ រកិចុ្ចុ លអ ដោនះ ដោ�យបាន ដោរៀបចំ្ចុ ឲ្យយ មាន

រចួ្ចុដោ��យ ន�វ ការជ�ន ជ័យ�ភី ទីីប្រកុង ស្ថាអ � និងរចួ្ចុដោ��យ ន�វ ការជ�ន ជ័យ�ភី ទីីប្រកុង ស្ថាអ � និង

ជ័យ�ភី ដោសំវ៉ា លអ បដិសំណាឋ រកិចុ្ចុ លអ ដោប្រកាមជ័យ�ភី ដោសំវ៉ា លអ បដិសំណាឋ រកិចុ្ចុ លអ ដោប្រកាម

ឆ័្ល ប្រ� ថ្ងៃន រងាើ ន់ សំដោមើច្ចុ ដោ� ដោជា នាយករដឋមន្ត្រីនើី ឆ័្ល ប្រ� ថ្ងៃន រងាើ ន់ សំដោមើច្ចុ ដោ� ដោជា នាយករដឋមន្ត្រីនើី 

សំប្រមាប់ �ុរកិចុ្ចុ ថ្ងៃប�ង កុងុ វស័ិំយ ដោទីសំច្ចុរ�៍ ។សំប្រមាប់ �ុរកិចុ្ចុ ថ្ងៃប�ង កុងុ វស័ិំយ ដោទីសំច្ចុរ�៍ ។

សំប្រមាប់ ការប្រប�ងប្របណំាង រម�ី យសំប្រមាប់ ការប្រប�ងប្របណំាង រម�ី យ

�ឋ  ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� ដោល�ក ទីី ១ ដោនះ មាន�ឋ  ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� ដោល�ក ទីី ១ ដោនះ មាន

រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ច្ចុ�លរមួ ចំ្ចុនួន ៣៣ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ច្ចុ�លរមួ ចំ្ចុនួន ៣៣ 

មកពីិ រាជធានី - ដោខុ�ើ ចំ្ចុនួន ១៧ ដោ��យ ជាមកពីិ រាជធានី - ដោខុ�ើ ចំ្ចុនួន ១៧ ដោ��យ ជា

លទីធ�ល រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុនួន ២២ លទីធ�ល រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុនួន ២២ 

បាន ជាប់ ជ័យ�ភី ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� សំប្រមាប់បាន ជាប់ ជ័យ�ភី ដោទីសំច្ចុរ�៍ គំរ� សំប្រមាប់

ឆំុាំ ២០១៧-២០១៨ ដោនះ ដោ��យ មុាស់ំ ជ័យ�ភីឆំុាំ ២០១៧-២០១៨ ដោនះ ដោ��យ មុាស់ំ ជ័យ�ភី

ទំាងដោនាះ ក៏ប្រ�ូវ បាន ដោ�ក រដឋមន្ត្រីនើី ដោថាង ខុុន ទំាងដោនាះ ក៏ប្រ�ូវ បាន ដោ�ក រដឋមន្ត្រីនើី ដោថាង ខុុន 

អំដោញ្ចជ �ញ ប្របគល់ �នរងាើ ន់ ជ�ន �ងតែដរ ។អំដោញ្ចជ �ញ ប្របគល់ �នរងាើ ន់ ជ�ន �ងតែដរ ។

ដោដ�មប ីវ៉ាយ�ថ្ងៃមែ កុុង ច្ចុលនា ប្រប�ងប្របណំាងដោដ�មប ីវ៉ាយ�ថ្ងៃមែ កុុង ច្ចុលនា ប្រប�ងប្របណំាង

រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ គំរ� ដោបកីភាពិ រម�ីយ�ឋ នរម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ គំរ� ដោបកីភាពិ រម�ីយ�ឋ ន

ដោទីសំច្ចុរ�៍ ទំាងអំស់ំ ប្រ�ូវដោគ៌ារពិ �ម សំ�ច្ចុនាករដោទីសំច្ចុរ�៍ ទំាងអំស់ំ ប្រ�ូវដោគ៌ារពិ �ម សំ�ច្ចុនាករ

ដោគ៌ាល ចំ្ចុនួន ៣ រមួមាន ៖ដោគ៌ាល ចំ្ចុនួន ៣ រមួមាន ៖

១៖ ការប្រគប់ប្រគង រម�ីយ �ឋ  ន ដោទីសំច្ចុរ�៍១៖ ការប្រគប់ប្រគង រម�ីយ �ឋ  ន ដោទីសំច្ចុរ�៍

៖ ប្រ�ូវ ដោរៀបចំ្ចុ ប្រកុមការងារ ទីទួីលបនៃុក ប្រគប់ប្រគង៖ ប្រ�ូវ ដោរៀបចំ្ចុ ប្រកុមការងារ ទីទួីលបនៃុក ប្រគប់ប្រគង

រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ និង ប្រ�ូវមាន តែ�នការរម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ និង ប្រ�ូវមាន តែ�នការ

អំភិវឌឍន៍ សំប្រមាប់ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ។អំភិវឌឍន៍ សំប្រមាប់ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ។

២៖ ការគិ�គ�រ ពីិ បរសិ្ថាា ន ៖ ប្រ�ូវដោគ៌ារពិ២៖ ការគិ�គ�រ ពីិ បរសិ្ថាា ន ៖ ប្រ�ូវដោគ៌ារពិ

�ម បទី�ឋ ន គ�ិយុ�ើ និង បទី បបញ្ចា�ើិ សំេីពីិ�ម បទី�ឋ ន គ�ិយុ�ើ និង បទី បបញ្ចា�ើិ សំេីពីិ

បរសិ្ថាា ន ប្រ�ូវមាន ភាពិ ស្ថាអ � ដោ� ទីីស្ថាធារ�ៈ បរសិ្ថាា ន ប្រ�ូវមាន ភាពិ ស្ថាអ � ដោ� ទីីស្ថាធារ�ៈ 

និង ទីីកតែនែង ទីទួីល ស្ថាធារ�ជន និងនិង ទីីកតែនែង ទីទួីល ស្ថាធារ�ជន និង

ការប្រគប់ប្រគង សំំ�ល់ ប្រពិមទំាង ប្រ�ូវមាន បងគន់ការប្រគប់ប្រគង សំំ�ល់ ប្រពិមទំាង ប្រ�ូវមាន បងគន់

ស្ថាធារ�ៈ ស្រាសំប�ម សំេង់�រ បងគន់ ស្ថាធារ�ៈស្ថាធារ�ៈ ស្រាសំប�ម សំេង់�រ បងគន់ ស្ថាធារ�ៈ

កមពុជា ។កមពុជា ។

៣៖ ព័ិ�ាមាន សុំវ�ាភិាពិ និង ការដោពិញចិ្ចុ�ើ៣៖ ព័ិ�ាមាន សុំវ�ាភិាពិ និង ការដោពិញចិ្ចុ�ើ

របស់ំ ដោភំៀវដោទីសំច្ចុរ ៖ បងាា ញ ព័ិ�ាមាន ជាក់តែសំេង របស់ំ ដោភំៀវដោទីសំច្ចុរ ៖ បងាា ញ ព័ិ�ាមាន ជាក់តែសំេង 

និង ការអំនុវ�ើ លអៗ  ថ្ងៃន បទី បបញ្ចា�ើិ គិ�គ�រ ពីិនិង ការអំនុវ�ើ លអៗ  ថ្ងៃន បទី បបញ្ចា�ើិ គិ�គ�រ ពីិ

សំនើិសុំខុ សុំវ�ាិភាពិ គិ�គ�រ ពីិ អំនាម័យសំនើិសុំខុ សុំវ�ាិភាពិ គិ�គ�រ ពីិ អំនាម័យ

ចំ្ចុ�ីអា�រ គិ�គ�រ ពីិ ការប�េុ ះបណាេ លចំ្ចុ�ីអា�រ គិ�គ�រ ពីិ ការប�េុ ះបណាេ ល

ជំនាញ វជិាជ ជីវៈ ដោទីសំច្ចុរ�៍ និង ការដោពិញចិ្ចុ�ើជំនាញ វជិាជ ជីវៈ ដោទីសំច្ចុរ�៍ និង ការដោពិញចិ្ចុ�ើ

របស់ំ ដោភំៀវដោទីសំច្ចុរ ។របស់ំ ដោភំៀវដោទីសំច្ចុរ ។

 រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ តែដល ទីទួីល រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ តែដល ទីទួីល

បាន ជ័យ�ភី ទំាង ២២ ដោនាះ រមួមាន ៖បាន ជ័យ�ភី ទំាង ២២ ដោនាះ រមួមាន ៖

១៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ វ ីគិរ ីរមយ ១៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ វ ីគិរ ីរមយ 

ផ្តា ញ រ ីសំ� ដោខុ�ើកំពិង់សំព�ផ្តា ញ រ ីសំ� ដោខុ�ើកំពិង់សំព�

២៖ សំ�គមន៍ ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុបក់ ដោខុ�ើ�តែកវ២៖ សំ�គមន៍ ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុបក់ ដោខុ�ើ�តែកវ

៣៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ភ�មិ វបប�មា ៣៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ភ�មិ វបប�មា 

ដោខុ�ើដោសំៀមរាបដោខុ�ើដោសំៀមរាប

៤៖ �ំបន់ វសិំសមកាល អំនើរជា�ិ ដោឆុ្លរ មាសំ៤៖ �ំបន់ វសិំសមកាល អំនើរជា�ិ ដោឆុ្លរ មាសំ

ដោឆុ្លរ ប្របាក់ ដោខុ�ើ ប្រពិះសីំ�នុដោឆុ្លរ ប្របាក់ ដោខុ�ើ ប្រពិះសីំ�នុ

៥៖ សំ�គមន៍ ដោទីសំច្ចុរ�៍ បនាៃ យឆាំម រ ៥៖ សំ�គមន៍ ដោទីសំច្ចុរ�៍ បនាៃ យឆាំម រ 

ដោខុ�ើបនាៃ យមានជ័យដោខុ�ើបនាៃ យមានជ័យ

៦៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ សួំន ដោសំ�៍ុ៦៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ សួំន ដោសំ�៍ុ

ជនបទី ដោខុ�ើបនាៃ យមានជ័យជនបទី ដោខុ�ើបនាៃ យមានជ័យ

៧៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ប្របវ�ើសិ្ថាស្ត្រាសំើ៧៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ប្របវ�ើសិ្ថាស្ត្រាសំើ

វ�ើភំុ រាជធានី ភំុដោពិញវ�ើភំុ រាជធានី ភំុដោពិញ

៨៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បឹង សំំរទឹីធ ៨៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បឹង សំំរទឹីធ 

ដោខុ�ើកំពិង់�ំដោខុ�ើកំពិង់�ំ

៩៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ទឹីកធាែ ក់៩៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ទឹីកធាែ ក់

ប្រច្ចុក ដោលអៀង ដោខុ�ើដោ��៍ស្ថា�់ប្រច្ចុក ដោលអៀង ដោខុ�ើដោ��៍ស្ថា�់

១០៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ថ្ងៃ�ៃ បំាង១០៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ថ្ងៃ�ៃ បំាង

ឆ័្ល ប្រ� ដោខុ�ើ តែកបឆ័្ល ប្រ� ដោខុ�ើ តែកប

១១៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ កំពិង់១១៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ កំពិង់

ភែុក ដោខុ�ើដោសំៀមរាបភែុក ដោខុ�ើដោសំៀមរាប

១២៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ដោជ�ងឯក ១២៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ដោជ�ងឯក 

រាជធានី ភំុដោពិញរាជធានី ភំុដោពិញ

១៣៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បឹង យកស១៣៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បឹង យកស

ដោឡាម ដោខុ�ើរ�នគិរ ីដោឡាម ដោខុ�ើរ�នគិរ ី

១៤៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុការ១៤៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ចំ្ចុការ

ដោសំ�៍ុ រាជធានី ភំុដោពិញដោសំ�៍ុ រាជធានី ភំុដោពិញ

១៥៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បា�ន់ ១៥៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បា�ន់ 

ដោខុ�ើបា�់ដំបងដោខុ�ើបា�់ដំបង

១៦៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ឋានសួំគា១៦៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ឋានសួំគា

ប�កដោគ៌ា ដោខុ�ើកំពិ�ប�កដោគ៌ា ដោខុ�ើកំពិ�

១៧៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បកសី១៧៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ បកសី

ដោមគងគ ដោខុ�ើសំៃឹងតែប្រ�ងដោមគងគ ដោខុ�ើសំៃឹងតែប្រ�ង

១៨៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ឧទីាន១៨៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ឧទីាន

�មមជា�ិ បុ� ស្រាស្ថា ដោខុ�ើម�ា លគិរ ី�មមជា�ិ បុ� ស្រាស្ថា ដោខុ�ើម�ា លគិរ ី

១៩៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ប្របវ�ើសិ្ថាស្ត្រាសំើ១៩៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ប្របវ�ើសិ្ថាស្ត្រាសំើ

អំនែង់តែវង ដោខុ�ើ ឧ �ើ រ មានជ័យអំនែង់តែវង ដោខុ�ើ ឧ �ើ រ មានជ័យ

២០៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ដោកាះ២០៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ ដោកាះ

ប្រទីង់ ដោខុ�ើប្រកដោច្ចុះប្រទីង់ ដោខុ�ើប្រកដោច្ចុះ

២១៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ រ ាក់ រ� �ា២១៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ រ ាក់ រ� �ា

ល់ ដោខុ�ើ តែកបល់ ដោខុ�ើ តែកប

២២៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ អំ�រ មី សំ ២២៖ រម�ីយ�ឋ ន ដោទីសំច្ចុរ�៍ អំ�រ មី សំ 

ដោខុ�ើម�ា លគិរ ី៕ ដោ�យ ៖ ក� ឡាបដោខុ�ើម�ា លគិរ ី៕ ដោ�យ ៖ ក� ឡាប

ប្របភពិៈ Cenប្របភពិៈ Cen

រ�ណីយដ្ឋាាន់ ទៅទីសចរណ៍ ២២ ក្ណែន់េង ទៅ� ក្�ុ�ជា កាាយជារ�ណីយដ្ឋាាន់ ទៅទីសចរណ៍ ២២ ក្ណែន់េង ទៅ� ក្�ុ�ជា កាាយជា
រ�ណីយដ្ឋាាន់ គំរូ ប្របចាំំមាន់ទៅទីសភាសាាតីបំ��តីរ�ណីយដ្ឋាាន់ គំរូ ប្របចាំំមាន់ទៅទីសភាសាាតីបំ��តី
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មជឈម�ា លប្រគប់ប្រគង និងបងាក រជមៃ� ដោ�មជឈម�ា លប្រគប់ប្រគង និងបងាក រជមៃ� ដោ�

កា�់ថា (CDC) នឹង�ប្រមូវឲ្យយមានការដោ�ើ�ដោ�សំើកា�់ថា (CDC) នឹង�ប្រមូវឲ្យយមានការដោ�ើ�ដោ�សំើ

ដោ�មុនការដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះ ខុ�ៈដោ�មុនការដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះ ខុ�ៈ

ដោពិលតែដលករ�ីជមៃ�ក�វដី-១៩ បនើដោក�នដោ��ង ដោពិលតែដលករ�ីជមៃ�ក�វដី-១៩ បនើដោក�នដោ��ង 

និងដោក��មានវរីសុំប្របដោភទី�មី។និងដោក��មានវរីសុំប្របដោភទី�មី។

ដោ�យ៖ Alison Siderដោ�យ៖ Alison Sider

ថ្ងៃ�ៃទីី២២ តែខុមករា ឆំុាំ២០២១ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ តែខុមករា ឆំុាំ២០២១ 

មជឈម�ា លប្រគប់ប្រគង និងបងាក រជមៃ� បានមជឈម�ា លប្រគប់ប្រគង និងបងាក រជមៃ� បាន

ដោច្ចុញបទីបញ្ញាជ រថា អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រទំាងអំស់ំដោច្ចុញបទីបញ្ញាជ រថា អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រទំាងអំស់ំ

តែដលដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះច្ចុ�លមកសំ�រតែដលដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះច្ចុ�លមកសំ�រ

ដឋអាដោមរកិ មកពីិបរដោទីសំ នឹងប្រ�ូវបងាា ញ ដឋអាដោមរកិ មកពីិបរដោទីសំ នឹងប្រ�ូវបងាា ញ 

ភសំើ�ុងថ្ងៃនការដោ�ើ�ដោ�សំើជមៃ�ក�វដី-១៩ អំវជិជមាន ភសំើ�ុងថ្ងៃនការដោ�ើ�ដោ�សំើជមៃ�ក�វដី-១៩ អំវជិជមាន 

មុនការដោ��ងយនើដោ�ះ ចាប់ដោ�ើ�មពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៦ មុនការដោ��ងយនើដោ�ះ ចាប់ដោ�ើ�មពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៦ 

តែខុមករា �ដោ�។ CDC បាននិ�យថា ការតែខុមករា �ដោ�។ CDC បាននិ�យថា ការ

ដោ�ើ�ដោ�សំើដោ�មុនដោពិលដោ��ងគ�ចំាបាច់្ចុ ដោ�យស្ថារតែ�ដោ�ើ�ដោ�សំើដោ�មុនដោពិលដោ��ងគ�ចំាបាច់្ចុ ដោ�យស្ថារតែ�

ករ�ីជមៃ�ក�វដី-១៩ ដោ�បនើដោក�នដោ��ង និងករ�ីជមៃ�ក�វដី-១៩ ដោ�បនើដោក�នដោ��ង និង

ការឆ្លែងវរីសុំប្របដោភទី�មដីោក��ដោ��ងដោប្រច្ចុ�នដោ�ជំុវញិការឆ្លែងវរីសុំប្របដោភទី�មដីោក��ដោ��ងដោប្រច្ចុ�នដោ�ជំុវញិ

ពិិភពិដោ�ក។ ប្របធានា�ិប�ី បាយដិន បានពិិភពិដោ�ក។ ប្របធានា�ិប�ី បាយដិន បាន

ចុ្ចុះ��ាដោលខាដោល�បទីបញ្ញាជ រប្របិ�ប�ិើមួយ ចុ្ចុះ��ាដោលខាដោល�បទីបញ្ញាជ រប្របិ�ប�ិើមួយ 

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី២១ តែខុមករា បញ្ញាជ ក់អំំពីិ�ប្រមូវការកាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី២១ តែខុមករា បញ្ញាជ ក់អំំពីិ�ប្រមូវការ

ឲ្យយមានការដោ�ើ�ដោ�សំើ�មី និងតែ�នំាទីីភុាក់ងារឲ្យយមានការដោ�ើ�ដោ�សំើ�មី និងតែ�នំាទីីភុាក់ងារ

ឲ្យយគិ�គ�រពិិចារណាដោល�វធិានការសុំវ�ាិភាពិ ឲ្យយគិ�គ�រពិិចារណាដោល�វធិានការសុំវ�ាិភាពិ 

សំប្រមាប់ការដោ�ើ�ដំដោ�� រជាបតែនាម។ ដោនះ គ�ជាសំប្រមាប់ការដោ�ើ�ដំដោ�� រជាបតែនាម។ ដោនះ គ�ជា

អំើីតែដលអុំកប្រ�ូវតែ�ដឹងអំំពីិពិិ�ីស្ថារ�មី មុនដោពិលអំើីតែដលអុំកប្រ�ូវតែ�ដឹងអំំពីិពិិ�ីស្ថារ�មី មុនដោពិល

អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ។ អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ។ 

ដោ��វ៉ាបាះ�ល់នរណាខុែះ?ដោ��វ៉ាបាះ�ល់នរណាខុែះ?

បទីបញ្ញាជ រដោប្រប�ចំ្ចុដោ�ះមនុសំសប្រគប់រ�បតែដលបទីបញ្ញាជ រដោប្រប�ចំ្ចុដោ�ះមនុសំសប្រគប់រ�បតែដល

ដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�សំ�រដឋអាដោមរកិ �មដោជ�ងដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�សំ�រដឋអាដោមរកិ �មដោជ�ង

យនើដោ�ះអំនើរជា�ិ រមួទំាងពិលរដឋអាដោមរកិ យនើដោ�ះអំនើរជា�ិ រមួទំាងពិលរដឋអាដោមរកិ 

�ងតែដរ។ អុំកប្រ�ូវតែ�បងាា ញលទីធ�លដោ�ើ�ដោ�សំើ�ងតែដរ។ អុំកប្រ�ូវតែ�បងាា ញលទីធ�លដោ�ើ�ដោ�សំើ

អំវជិជមាន ដោប�ដោទាះបីជាអុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះអំវជិជមាន ដោប�ដោទាះបីជាអុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះ

ផ្តាៃ ល់ខុែួនក៍ដោ�យ។  មានករ�ីដោល�កតែលងផ្តាៃ ល់ខុែួនក៍ដោ�យ។  មានករ�ីដោល�កតែលង

ចំ្ចុដោ�ះកុមារអាយុដោប្រកាម ២ឆំុាំ បុគគលិកចំ្ចុដោ�ះកុមារអាយុដោប្រកាម ២ឆំុាំ បុគគលិក

អាកាសំច្ចុរ�៍ ភុាក់ងារអំនុវ�ើច្ចុាប់សំ�ព័ិនធ អាកាសំច្ចុរ�៍ ភុាក់ងារអំនុវ�ើច្ចុាប់សំ�ព័ិនធ 

និងសំមាជិកកងទ័ីពិដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�បំដោពិញនិងសំមាជិកកងទ័ីពិដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�បំដោពិញ

ករ�ីយកិចុ្ចុ។ ករ�ីយកិចុ្ចុ។ 

ដោ��វ៉ាប្រគបដ�ើ ប់ដោល�ប្របដោទីសំណាខុែះ?ដោ��វ៉ាប្រគបដ�ើ ប់ដោល�ប្របដោទីសំណាខុែះ?

ប្រគប់ប្របដោទីសំទំាងអំស់ំ។ អុំកដំដោ�� រប្រគប់ប្របដោទីសំទំាងអំស់ំ។ អុំកដំដោ�� រ

ប្រ�ូវតែ�បងាា ញភសំើុ�ងលទីធ�លអំវជិជមាន ប្រ�ូវតែ�បងាា ញភសំើុ�ងលទីធ�លអំវជិជមាន 

ដោ�ដោពិលដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�សំ�រដឋអាដោមរកិ មកដោ�ដោពិលដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�សំ�រដឋអាដោមរកិ មក

ពីិប្របដោទីសំណាក៍ដោ�យ រមួទំាង ប្របដោទីសំ មិច្ចុពីិប្របដោទីសំណាក៍ដោ�យ រមួទំាង ប្របដោទីសំ មិច្ចុ

សីុំក� និងខារាាបីុន។ អាកាសំច្ចុរ�៍អាច្ចុតែសំើងរកសីុំក� និងខារាាបីុន។ អាកាសំច្ចុរ�៍អាច្ចុតែសំើងរក

ការអំនុញ្ញាា �សំប្រមាប់ប្របដោទីសំជាក់�ក់ការអំនុញ្ញាា �សំប្រមាប់ប្របដោទីសំជាក់�ក់

ណាមួយតែដល�ើល់ការដោ�ើ�ដោ�សំើមិនប្រគប់ប្រគ៌ាន់ ណាមួយតែដល�ើល់ការដោ�ើ�ដោ�សំើមិនប្រគប់ប្រគ៌ាន់ 

បាតុែនើប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍មិនបាននិ�យបាតុែនើប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍មិនបាននិ�យ

ថា ដោ��ប្របដោទីសំណាមួយតែដលច្ចុ�លដោ�កុុងថា ដោ��ប្របដោទីសំណាមួយតែដលច្ចុ�លដោ�កុុង

ប្របដោភទីដោនះដោទី។ ប្របដោភទីដោនះដោទី។ 

�ប្រមវូការដោ�ើ�ដោ�សំើជាស្ថាកល ច្ចុ�លជា�រមាន�ប្រមវូការដោ�ើ�ដោ�សំើជាស្ថាកល ច្ចុ�លជា�រមាន

ចាប់ពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៦ តែខុមករា។ មនុសំសតែដលមកចាប់ពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៦ តែខុមករា។ មនុសំសតែដលមក

ពីិច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ ប្រ�ូវបានកាែ យជាប្របធានបទី ពីិច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ ប្រ�ូវបានកាែ យជាប្របធានបទី 

�ប្រមូវឲ្យយមានការដោ�ើ�ដោ�សំើដោនះ តែដលបាន�ប្រមូវឲ្យយមានការដោ�ើ�ដោ�សំើដោនះ តែដលបាន

ច្ចុ�លជា�រមានដោ�កុុងតែខុ�ុ� ដោ�ដោពិលតែដលច្ចុ�លជា�រមានដោ�កុុងតែខុ�ុ� ដោ�ដោពិលតែដល

មានការដោក��ដោ��ងវរីសុំក�រ ា�ណា�មីដោ�ទីីដោនាះ។ មានការដោក��ដោ��ងវរីសុំក�រ ា�ណា�មីដោ�ទីីដោនាះ។ 

នាយកប្រប�ិប�ិើប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ នាយកប្រប�ិប�ិើប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ 

បាននិ�ថា ពួិកដោគរពឹំិងខុែះដោល�ការមានបាននិ�ថា ពួិកដោគរពឹំិងខុែះដោល�ការមាន

វធិានការរយៈដោពិលខុែី ជាដោគ៌ាលនដោ�បាយវធិានការរយៈដោពិលខុែី ជាដោគ៌ាលនដោ�បាយ

�មីមួយច្ចុ�លជា�រមាន បាុតែនើនិ�យថា ពួិកដោគ�មីមួយច្ចុ�លជា�រមាន បាុតែនើនិ�យថា ពួិកដោគ

ដោជឿថាការដោ�ើ�ដោ�សំើនឹងជួយស្ថាើ រទំីនុកចិ្ចុ�ើដោជឿថាការដោ�ើ�ដោ�សំើនឹងជួយស្ថាើ រទំីនុកចិ្ចុ�ើ

ដោ��ងវញិ ដោ�កុុងការដោ�ើ�ដំដោ�� រកុុងរយៈដោពិលដោ��ងវញិ ដោ�កុុងការដោ�ើ�ដំដោ�� រកុុងរយៈដោពិល

យ�រ  អំតែងើង។ ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ យ�រ  អំតែងើង។ ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ 

United Airlines Holdings Inc., ជាឧទា�រ�៍ United Airlines Holdings Inc., ជាឧទា�រ�៍ 

បាននិ�ថា ខុែួនកំពុិងតែ�ដោ�ើ�ការងារជាមួយបាននិ�ថា ខុែួនកំពុិងតែ�ដោ�ើ�ការងារជាមួយ

ថ្ងៃដគ� ដោដ�មបីបដោងក�នការ�គ�់�គង់ការដោ�ើ�ដោ�សំើថ្ងៃដគ� ដោដ�មបីបដោងក�នការ�គ�់�គង់ការដោ�ើ�ដោ�សំើ

ដោ�នឹងកតែនែង ដ�ច្ចុជា ដោ�ប្របដោទីសំ មិច្ចុសីុំក� ដោ�នឹងកតែនែង ដ�ច្ចុជា ដោ�ប្របដោទីសំ មិច្ចុសីុំក� 

ជាកតែនែងតែដលមាន�ប្រមវូការ�ម ីបាន�ក់សំនៃះជាកតែនែងតែដលមាន�ប្រមវូការ�ម ីបាន�ក់សំនៃះ

បិទីដោប�កខុយល់ (damper) សំប្រមាប់អុំកច្ចុង់បិទីដោប�កខុយល់ (damper) សំប្រមាប់អុំកច្ចុង់

ដោ�ើ�ដំដោ�� រទីីកំស្ថានើមា�់សំមុប្រទី។ “ដោយ�ងនឹងដោ�ើ�ដំដោ�� រទីីកំស្ថានើមា�់សំមុប្រទី។ “ដោយ�ងនឹង

ដោ�ើ�ការងារឲ្យយបានខាែ ំងកាែ  ដោដ�មបីធានាថា វ៉ាដោ�ើ�ការងារឲ្យយបានខាែ ំងកាែ  ដោដ�មបីធានាថា វ៉ា

ពិិ�ជាមានភាពិងាយស្រាសួំលដោ�ើ�ដំដោ�� រជាមួយពិិ�ជាមានភាពិងាយស្រាសួំលដោ�ើ�ដំដោ�� រជាមួយ

ប្រកុម�ុុន United Airlines Holdings ដោប�ដោទាះបីជាប្រកុម�ុុន United Airlines Holdings ដោប�ដោទាះបីជា

មាន�ប្រមវូការដោ�ើ�ដោ�សំើ ក៍ដោ�យ ” Toby Enqvist មាន�ប្រមវូការដោ�ើ�ដោ�សំើ ក៍ដោ�យ ” Toby Enqvist 

ប្របធានទីទួីលបនៃកុតែ�កុអំ�ិ�ិជនថ្ងៃនប្រកុម�ុុនប្របធានទីទួីលបនៃកុតែ�កុអំ�ិ�ិជនថ្ងៃនប្រកុម�ុុន

បាននិ�យ។បាននិ�យ។

 ដោ��ខំុំុប្រ�ូវការដោ�ើ�ដោ�សំើអំើីខុែះ? ដោ�ដោពិល ដោ��ខំុំុប្រ�ូវការដោ�ើ�ដោ�សំើអំើីខុែះ? ដោ�ដោពិល

ណា? ដោ��មានអំើីដោក��ដោ��ង ប្របសិំនដោប�ខំុំុគ៌ាម នណា? ដោ��មានអំើីដោក��ដោ��ង ប្របសិំនដោប�ខំុំុគ៌ាម ន

លទីធ�ល?លទីធ�ល?

អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះអាដោមរកិ អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មយនើដោ�ះអាដោមរកិ 

ប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�ដោ�សំើឲ្យយបាន ៣ថ្ងៃ�ៃ មុនដោ��ងជិៈប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�ដោ�សំើឲ្យយបាន ៣ថ្ងៃ�ៃ មុនដោ��ងជិៈ

យនើដោ�ះ និងនំាយកដោ�ជាមួយន�វលទីធ�លយនើដោ�ះ និងនំាយកដោ�ជាមួយន�វលទីធ�ល

បញ្ញាជ ក់ជា�យល័កសអំកសរ ឬ�មស្ថារដោអំបញ្ញាជ ក់ជា�យល័កសអំកសរ ឬ�មស្ថារដោអំ

�ិច្ចុប្រ�ូនិច្ចុ។ ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍អាច្ចុ�ិច្ចុប្រ�ូនិច្ចុ។ ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍អាច្ចុ

ទីទួីលយកទំាងពីិរ PCR និងដោ�សំើរ�័សំ អំង់ទីទួីលយកទំាងពីិរ PCR និងដោ�សំើរ�័សំ អំង់

ទីីដោ�សន (antigen tests)។  CDC បាននិ�យទីីដោ�សន (antigen tests)។  CDC បាននិ�យ

ថា ឧបករ�៍ប្រ�ួ�ពិិនិ�យ�ម�ៃះតែដលបានថា ឧបករ�៍ប្រ�ួ�ពិិនិ�យ�ម�ៃះតែដលបាន

ដោ�ើ�ការវភិាគដោ�យមនៃីរពិិដោស្ថា�ន៍ គួរតែ�ដោ�ើ�ការវភិាគដោ�យមនៃីរពិិដោស្ថា�ន៍ គួរតែ�

ចា�់ទុីកថាមានគុ�ភាពិ ប្របសិំនដោប�ឧបករ�៍ចា�់ទុីកថាមានគុ�ភាពិ ប្របសិំនដោប�ឧបករ�៍

ដោនាះទីទួីលបានការអំនុម័�ដោ�យអាជំា�រដោនាះទីទួីលបានការអំនុម័�ដោ�យអាជំា�រ

សុំខាភិបាលថុាក់ជា�ិ។ សុំខាភិបាលថុាក់ជា�ិ។ 

ប្របសិំនដោប�អុំកមិនមានឯកស្ថារមកជាមួយប្របសិំនដោប�អុំកមិនមានឯកស្ថារមកជាមួយ

អុំក ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍នឹងមិនអំនុញ្ញាា �អុំក ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍នឹងមិនអំនុញ្ញាា �

ឲ្យយអុំកដោ��ងយនើដោ�ះដោទី ដោនះដោប�ដោ�ង�មឲ្យយអុំកដោ��ងយនើដោ�ះដោទី ដោនះដោប�ដោ�ង�ម

បទីបញ្ញាជ ររបស់ំ CDC ។ បទីបញ្ញាជ ររបស់ំ CDC ។ 

ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ ដោ�តែ�ដោ�ើ�ការប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ ដោ�តែ�ដោ�ើ�ការ

ពិិនិ�យដោម�លពិិ�ីស្ថារជាក់�ក់ តែដលពួិកដោគពិិនិ�យដោម�លពិិ�ីស្ថារជាក់�ក់ តែដលពួិកដោគ

នឹងប្រ�ួ�ពិិនិ�យលទីធ�លដោ�សំើ។ អំ�ិ�ិជនមកនឹងប្រ�ួ�ពិិនិ�យលទីធ�លដោ�សំើ។ អំ�ិ�ិជនមក

ពីិច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ�មអាកាសំច្ចុរ�៍ ពីិច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ�មអាកាសំច្ចុរ�៍ 

United Airlines បងាា ញលទីធ�លដោ�កុុងកតែនែងUnited Airlines បងាា ញលទីធ�លដោ�កុុងកតែនែង

ទីទួីលដោភំៀវ ដោ�មុខុសំនើិសុំខុ បាុតែនើដោសំច្ចុកើីទីទួីលដោភំៀវ ដោ�មុខុសំនើិសុំខុ បាុតែនើដោសំច្ចុកើី

លមអ�ិអាច្ចុមិនដ�ច្ចុគុ៌ាសំប្រមាប់ប្របដោទីសំដោ�សងដោទីៀ� លមអ�ិអាច្ចុមិនដ�ច្ចុគុ៌ាសំប្រមាប់ប្របដោទីសំដោ�សងដោទីៀ� 

អុំកនំា�កយប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ United អុំកនំា�កយប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ United 

បាននិ�យ។ បាននិ�យ។ 

ដោដ�មបបីន្ត្រីញ្ញាជ បដំដោ�� ការពិិនិ�យដោ�ៃៀងផ្តាៃ �់ ដោដ�មបបីន្ត្រីញ្ញាជ បដំដោ�� ការពិិនិ�យដោ�ៃៀងផ្តាៃ �់ 

ប្រកុម�ុុន American Airlines Group Inc.កំពុិងប្រកុម�ុុន American Airlines Group Inc.កំពុិង

ពិប្រងីកការទីទួីលបានប្របព័ិនធលិខិុ�ឆ្លែងតែដនពិប្រងីកការទីទួីលបានប្របព័ិនធលិខិុ�ឆ្លែងតែដន

សុំខុភាពិ health passport app តែដលអុំកដោ�ើ�សុំខុភាពិ health passport app តែដលអុំកដោ�ើ�

ដំដោ�� រអាច្ចុទាញយកឯកស្ថារបាន ដ�ច្ចុជាដំដោ�� រអាច្ចុទាញយកឯកស្ថារបាន ដ�ច្ចុជា

លទីធ�លដោ�ើ�ដោ�សំើជមៃ�ក�វដី-១៩ អំវជិជមាន។ លទីធ�លដោ�ើ�ដោ�សំើជមៃ�ក�វដី-១៩ អំវជិជមាន។ 

ចាប់ដោ�ើ�មពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៣ តែខុមករា �ដោ� ប្របព័ិនធ ចាប់ដោ�ើ�មពីិថ្ងៃ�ៃទីី២៣ តែខុមករា �ដោ� ប្របព័ិនធ 

VeriFly app នឹងមានសំប្រមាប់អំ�ិ�ិជន ប្រកុម�ុុនVeriFly app នឹងមានសំប្រមាប់អំ�ិ�ិជន ប្រកុម�ុុន

អាកាសំច្ចុរ�៍អាដោមរកិ American Airlines អាកាសំច្ចុរ�៍អាដោមរកិ American Airlines 

ដោ�ើ�ដំដោ�� រពីិអំនើរជា�ិទំាងអំស់ំ។ ដោ�ើ�ដំដោ�� រពីិអំនើរជា�ិទំាងអំស់ំ។ 

ចុ្ចុះដោប�ខុំុំបានចាក់ថំុាវ៉ាាក់ស្ថាំងការ�រចុ្ចុះដោប�ខុំុំបានចាក់ថំុាវ៉ាាក់ស្ថាំងការ�រ

រចួ្ចុដោ��យ?រចួ្ចុដោ��យ?

ដោប�ដោទាះបីជាអុំកបានចាក់ថំុាវ៉ាាក់ស្ថាំងដោប�ដោទាះបីជាអុំកបានចាក់ថំុាវ៉ាាក់ស្ថាំង

បងាក រជមៃ�ក�វដី-១៩ រចួ្ចុដោ��យក៍ដោ�យ អុំកនឹងបងាក រជមៃ�ក�វដី-១៩ រចួ្ចុដោ��យក៍ដោ�យ អុំកនឹង

ដោ�តែ�បងាា ញភសំើុ�ងបញ្ញាជ ក់ការដោ�ើ�ដោ�សំើដោ�តែ�បងាា ញភសំើុ�ងបញ្ញាជ ក់ការដោ�ើ�ដោ�សំើ

អំវជិជមាន ដតែដល។អំវជិជមាន ដតែដល។

ចុ្ចុះដោប�ខំុំុមានជមៃ�ក�វដី-១៩ ដោ��យខុំុំបានចុ្ចុះដោប�ខំុំុមានជមៃ�ក�វដី-១៩ ដោ��យខុំុំបាន

ជា��រស្រាស្ថាយដោ��យ?ជា��រស្រាស្ថាយដោ��យ?

ប្របសិំនដោប�អុំកដោ�ើ�ដោ�សំើមានជមៃ�ក�វដី-១៩ ប្របសិំនដោប�អុំកដោ�ើ�ដោ�សំើមានជមៃ�ក�វដី-១៩ 

វជិជមាន កាលពីិ៣ តែខុមុន បាុតែនើតែលងមានវជិជមាន កាលពីិ៣ តែខុមុន បាុតែនើតែលងមាន

ដោរាគសំញ្ញាា  CDC មិនដោសំុ�ឲ្យយដោ�ើ�ដោ�សំើមើងដោទីៀ�ដោរាគសំញ្ញាា  CDC មិនដោសំុ�ឲ្យយដោ�ើ�ដោ�សំើមើងដោទីៀ�

ដោទី។ ប្របសិំនដោប�អុំកសំាិ�ដោ�កុុងប្រកុមដោនះ និងដោទី។ ប្របសិំនដោប�អុំកសំាិ�ដោ�កុុងប្រកុមដោនះ និង

មានលកី�ៈវនិិច័ិ្ចុយបញុ្ចប់ការ�ក់ឲ្យយដោ�មានលកី�ៈវនិិច័ិ្ចុយបញុ្ចប់ការ�ក់ឲ្យយដោ�

�ច់្ចុដោ�យតែ�ក CDC និ�យថា អុំកអាច្ចុ�ច់្ចុដោ�យតែ�ក CDC និ�យថា អុំកអាច្ចុ

ដោ�ើ�ដំដោ�� របាន ដរាបណាអុំកមានការអំនុញ្ញាា �ដោ�ើ�ដំដោ�� របាន ដរាបណាអុំកមានការអំនុញ្ញាា �

ជា�យលកសអំកសរពីិអុំក�ើល់ការតែ�ទំាជា�យលកសអំកសរពីិអុំក�ើល់ការតែ�ទំា

សុំខុភាពិ ឬពីិបុគគលិកសុំខាភិបាលស្ថាធារ�ៈ។ សុំខុភាពិ ឬពីិបុគគលិកសុំខាភិបាលស្ថាធារ�ៈ។ 

នំាយកលទីធ�លដោ�សំើវជិជមានរបស់ំអុំក និងនំាយកលទីធ�លដោ�សំើវជិជមានរបស់ំអុំក និង

លិខិុ�ដោវជជប�ាិ �ដោ�បងាា ញប្រកុម�ុុនលិខិុ�ដោវជជប�ាិ �ដោ�បងាា ញប្រកុម�ុុន

អាកាសំច្ចុរ�៍ ជំនួសំលទីធ�លដោ�សំើ     វជិជមាន។ អាកាសំច្ចុរ�៍ ជំនួសំលទីធ�លដោ�សំើ     វជិជមាន។ 

ដោ��ដោនះមានន័យថា  សំ�រដឋអាដោមរកិ ដោ��ដោនះមានន័យថា  សំ�រដឋអាដោមរកិ 

ដោល�កការ�មប្របាមដោល�ការដោ�ើ�ដំដោ�� រ ភាគដោប្រច្ចុ�នដោល�កការ�មប្របាមដោល�ការដោ�ើ�ដំដោ�� រ ភាគដោប្រច្ចុ�ន

មកពីិអុំ�រ ាបុ ច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ និងបណាើ រប្របមកពីិអុំ�រ ាបុ ច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ និងបណាើ រប្រប

ដោទីសំដោ�សងៗដោទីៀ�ឬ?ដោទីសំដោ�សងៗដោទីៀ�ឬ?

អំ�់ដោទី ដោ�កបាយដិន បានប្រចានដោចាលអំ�់ដោទី ដោ�កបាយដិន បានប្រចានដោចាល

ភាែ មៗន�វកិចុ្ចុខិុ�ខំុប្របឹងតែប្របងរបស់ំអំ�ី�ភាែ មៗន�វកិចុ្ចុខិុ�ខំុប្របឹងតែប្របងរបស់ំអំ�ី�

ប្របធានា�ិប�ី ដ�ណាល់ ប្រ�ំ ដោល�ការដោល�កការប្របធានា�ិប�ី ដ�ណាល់ ប្រ�ំ ដោល�ការដោល�កការ

រ�ឹបនើឹងការដោ�ើ�ដំដោ�� រ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ តែខុ មករា រ�ឹបនើឹងការដោ�ើ�ដំដោ�� រ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ តែខុ មករា 

ដោ�យចា�់ទុីកថា នំាឲ្យយមានការរកីរាល�នដោ�យចា�់ទុីកថា នំាឲ្យយមានការរកីរាល�ន

កាន់តែ�អាប្រកក់ និងមានដោក��ការច្ចុមែងវរី ាសុំ�មីកាន់តែ�អាប្រកក់ និងមានដោក��ការច្ចុមែងវរី ាសុំ�មី

កាន់តែ�ដោប្រច្ចុ�នដោ��ង ដោ�ជំុវញិពិិភពិដោ�ក។ កាន់តែ�ដោប្រច្ចុ�នដោ��ង ដោ�ជំុវញិពិិភពិដោ�ក។ 

មានន័យថា អុំកតែដលមិនតែមនពិលរដឋអាដោមរកិ មានន័យថា អុំកតែដលមិនតែមនពិលរដឋអាដោមរកិ 

ឬអុំករស់ំដោ�ជាអំចិ្ចុថ្ងៃន្ត្រីនើយ៍ ជាទី�ដោ�មិនអាច្ចុមឬអុំករស់ំដោ�ជាអំចិ្ចុថ្ងៃន្ត្រីនើយ៍ ជាទី�ដោ�មិនអាច្ចុម

កប្របដោទីសំអាដោមរកិបានដោទី មានដ�ច្ចុ មកពីិអុំ�កប្របដោទីសំអាដោមរកិបានដោទី មានដ�ច្ចុ មកពីិអុំ�

រ ាបុ ច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ ដោប្របសីុំល ចិ្ចុន និងអីុំរ ាង់ រ ាបុ ច្ចុប្រកភពិអំង់ដោគែសំ ដោប្របសីុំល ចិ្ចុន និងអីុំរ ាង់ 

មានការដោល�កតែលង�ិច្ចុ�ួច្ចុ។ មានប្របដោទីសំមានការដោល�កតែលង�ិច្ចុ�ួច្ចុ។ មានប្របដោទីសំ

ជាដោប្រច្ចុ�ន មិនអំនុញ្ញាា �ឲ្យយអុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រច្ចុ�លជាដោប្រច្ចុ�ន មិនអំនុញ្ញាា �ឲ្យយអុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រច្ចុ�ល

ប្របដោទីសំអាដោមរកិ ឬ�ប្រមូវឲ្យយបនើដោ�ើ�ច្ចុ�ើ �ីស័ំកើិ ប្របដោទីសំអាដោមរកិ ឬ�ប្រមូវឲ្យយបនើដោ�ើ�ច្ចុ�ើ �ីស័ំកើិ 

រយៈដោពិលយ�រដោ�ដោពិលមកដល់។ រយៈដោពិលយ�រដោ�ដោពិលមកដល់។ 

�ដោ�ទំីព័ិ រទីី១៧�ដោ�ទំីព័ិ រទីី១៧  

CDC �ប្រមូវឲ្យយមានលទីធ�លដោ�ើ�ដោ�សំើជមៃ�ក�វដី១៩ អំវជិជមានសំប្រមាប់អុំកដំដោ�� រច្ចុ�លមកCDC �ប្រមូវឲ្យយមានលទីធ�លដោ�ើ�ដោ�សំើជមៃ�ក�វដី១៩ អំវជិជមានសំប្រមាប់អុំកដំដោ�� រច្ចុ�លមក

ប្របដោទីសំអាដោមរកិ ខុ�ៈដោពិលតែដលអំប្រ�ថ្ងៃនការឆ្លែង�មីដោ�តែ�ខុពស់ំ អាកាសំ�នើ�ឋ នអំនើរជា�ិ ប្របដោទីសំអាដោមរកិ ខុ�ៈដោពិលតែដលអំប្រ�ថ្ងៃនការឆ្លែង�មីដោ�តែ�ខុពស់ំ អាកាសំ�នើ�ឋ នអំនើរជា�ិ 

Miami តែខុមីនា   រ�ប��៖ WILFREDO LEE/ASSOCIATED PRESSMiami តែខុមីនា   រ�ប��៖ WILFREDO LEE/ASSOCIATED PRESS

ការណែណនាំសតីពិីវិិធាន់ការណ៍ទៅធីុើទៅតីសតជ�ឺ�ក្ូវិីដំ-១៩ ការណែណនាំសតីពិីវិិធាន់ការណ៍ទៅធីុើទៅតីសតជ�ឺ�ក្ូវិីដំ-១៩ 
ថ្មីុីសប្រមាប់ការទៅធីុើដំំទៅណើរទៅ�សហរដំឋអាទៅ�រិក្ ថ្មីុីសប្រមាប់ការទៅធីុើដំំទៅណើរទៅ�សហរដំឋអាទៅ�រិក្ 
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ដោ�យ៖ GRACE SEGERSដោ�យ៖ GRACE SEGERS

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ តែខុ មករា ឆំុាំ២០២១ / CBS NEWSថ្ងៃ�ៃទីី២៣ តែខុ មករា ឆំុាំ២០២១ / CBS NEWS

ប្របធានា�ិប�ី ច្ចុ� បាយដិន បានប្របធានា�ិប�ី ច្ចុ� បាយដិន បាន

ចុ្ចុះ��ាដោលខាដោល�បទីបញ្ញាជ រប្រប�ិប�ិើចំ្ចុនួនចុ្ចុះ��ាដោលខាដោល�បទីបញ្ញាជ រប្រប�ិប�ិើចំ្ចុនួន

ពីិរ កាលពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រក តែដលមានបទីបញ្ញាជពីិរ កាលពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រក តែដលមានបទីបញ្ញាជ

រប្រប�ិប�ិើមួយ នឹងបដោងក�នជំនួយសំប្រមាប់រប្រប�ិប�ិើមួយ នឹងបដោងក�នជំនួយសំប្រមាប់

ចំ្ចុ�ីអា�រសំ�ព័ិនធ និងបដោញុ្ចញការចំ្ចុ�ីអា�រសំ�ព័ិនធ និងបដោញុ្ចញការ

�ើល់�វកិាប្រទីប្រទីង់ ដោ�ដោពិលតែដលប្របធានា�ិប�ី�ើល់�វកិាប្រទីប្រទីង់ ដោ�ដោពិលតែដលប្របធានា�ិប�ី

ពិា�មដោ�ើ�ដោអាយមានដោសំារភាពិដោសំដឋកិចុ្ចុ ពិា�មដោ�ើ�ដោអាយមានដោសំារភាពិដោសំដឋកិចុ្ចុ 

ដោ�យគ៌ាម នជំនួយពីិសំភា កុុងដោពិលថ្ងៃនការដោ�យគ៌ាម នជំនួយពីិសំភា កុុងដោពិលថ្ងៃនការ

រកីរាល�លវរី ាសុំក�រ ា�ណា។ រកីរាល�លវរី ាសុំក�រ ា�ណា។ 

“ដោយ�ងប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�សំកមមភាពិកុុង“ដោយ�ងប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�សំកមមភាពិកុុង

ដោពិលឥ��វដោនះ” ដោ�ក បាយដិន បានដោពិលឥ��វដោនះ” ដោ�ក បាយដិន បាន

និ�យដោ�កុងុដោសំច្ចុកើតីែ�ែងការ�៍ ដោ�មុននិ�យដោ�កុងុដោសំច្ចុកើតីែ�ែងការ�៍ ដោ�មុន

គ៌ា�់ចុ្ចុះ��ាដោលខាដោល�បទីបញ្ញាជ រ។ “ដោយ�ងគ៌ា�់ចុ្ចុះ��ាដោលខាដោល�បទីបញ្ញាជ រ។ “ដោយ�ង

មិនអាច្ចុ នឹងមិនទុីកដោអាយប្របជាជនមិនអាច្ចុ នឹងមិនទុីកដោអាយប្របជាជន

ដោស្រាសំក�ែ នដោទី។” ដោស្រាសំក�ែ នដោទី។” 

ដោ�ក បាយដិន បានដោសំុ�ដោ��ងតែ�នការដោ�ក បាយដិន បានដោសំុ�ដោ��ងតែ�នការ

សំដោន្ត្រីងាគ ះមួយតែដលមានទឹីកប្របាក់មួយម�សំដោន្ត្រីងាគ ះមួយតែដលមានទឹីកប្របាក់មួយម�

នប្របំាបួន�ន់�ន $1.9 trillion ដោ�សំភា នប្របំាបួន�ន់�ន $1.9 trillion ដោ�សំភា 

ក៍បាុតែនើ មិនទាន់ច្ចុាស់ំថា ដោ��តែ�នការដោនាះ ក៍បាុតែនើ មិនទាន់ច្ចុាស់ំថា ដោ��តែ�នការដោនាះ 

នឹងទីទួីលបានការគំ៌ាប្រទីប្រគប់ប្រគ៌ាន់ពីិអុំកនឹងទីទួីលបានការគំ៌ាប្រទីប្រគប់ប្រគ៌ាន់ពីិអុំក

ស្ថាធារ�ៈរដឋ ដោដ�មបីអំនុម័�ឈ្នួរដោល�ស្ថាធារ�ៈរដឋ ដោដ�មបីអំនុម័�ឈ្នួរដោល�

ម�ល�ឋ នដោទីើភាគី ឬ�ាងណា។ រ���ម�ល�ឋ នដោទីើភាគី ឬ�ាងណា។ រ���

ទាល់តែ�សំភាអាច្ចុអំនុម័�ច្ចុាប់ជំនួយទាល់តែ�សំភាអាច្ចុអំនុម័�ច្ចុាប់ជំនួយ

សំដោន្ត្រីងាគ ះមួយដោទីៀ� សំកមមភាពិរបស់ំដោ�ក សំដោន្ត្រីងាគ ះមួយដោទីៀ� សំកមមភាពិរបស់ំដោ�ក 

បាយដិន មានបំ�ងជាវធិានការបញ្ចឈប់បាយដិន មានបំ�ងជាវធិានការបញ្ចឈប់

ភាពិច្ចុដោនាែ ះប្របដោ�ងដោដ�មបដីោ�ើ�  ដោអាយមានភាពិច្ចុដោនាែ ះប្របដោ�ងដោដ�មបដីោ�ើ�  ដោអាយមាន

ដោសំារភាពិដោសំដឋកិចុ្ចុ។ ដោសំារភាពិដោសំដឋកិចុ្ចុ។ 

អុំកស្ថាធារ�ៈរដឋខុែះ បានដោចាទីសួំរ អុំកស្ថាធារ�ៈរដឋខុែះ បានដោចាទីសួំរ 

ថាដោ��ដោ�មានដោសំច្ចុកើីប្រ�ូវការមួយសំប្រមាប់ថាដោ��ដោ�មានដោសំច្ចុកើីប្រ�ូវការមួយសំប្រមាប់

ដោល�កទីីពីិរតែដរឬដោទី ដោប្រកាយពីិសំភាបានដោល�កទីីពីិរតែដរឬដោទី ដោប្រកាយពីិសំភាបាន

អំនុម័�ច្ចុាប់�វកិាមានទឹីកប្របាក់ចំ្ចុនួន អំនុម័�ច្ចុាប់�វកិាមានទឹីកប្របាក់ចំ្ចុនួន 

៩០០�ន់�នដុ�ែ រ កាលពីិតែខុ�ុ� កនែងដោ�។ ៩០០�ន់�នដុ�ែ រ កាលពីិតែខុ�ុ� កនែងដោ�។ 

ក៍បាុតែនើ ដោ�កុុងដោសំច្ចុកើីតែ�ែងការ�៍របស់ំក៍បាុតែនើ ដោ�កុុងដោសំច្ចុកើីតែ�ែងការ�៍របស់ំ

គ៌ា�់កាលពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រក ដោ�ក បាយដិន បានគ៌ា�់កាលពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រក ដោ�ក បាយដិន បាន

និ�យថា ច្ចុាប់�វកិាសំដោន្ត្រីងាគ ះបនាៃ ន់នានិ�យថា ច្ចុាប់�វកិាសំដោន្ត្រីងាគ ះបនាៃ ន់នា

ដោពិល�មីៗ ដោនះ គ�ប្រគ៌ាន់តែ�ជា “ការបង់រដំោ�ះ” ដោពិល�មីៗ ដោនះ គ�ប្រគ៌ាន់តែ�ជា “ការបង់រដំោ�ះ” 

តែ�បាុដោណាះ ះ។ តែ�បាុដោណាះ ះ។ 

“ដោយ�ងប្រ�ូវការដោ�ើ�សំកមមភាពិដោប្រច្ចុ�ន“ដោយ�ងប្រ�ូវការដោ�ើ�សំកមមភាពិដោប្រច្ចុ�ន

តែ�មដោទីៀ� និងដោយ�ងប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�ដោអាយបានតែ�មដោទីៀ� និងដោយ�ងប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�ដោអាយបាន

ដោលឿន” ដោ�កបាយដិននិ�យ។ “ដោយ�ងដោលឿន” ដោ�កបាយដិននិ�យ។ “ដោយ�ង

សំាិ�កុុងភាពិអាសំនុថុាក់ជា�ិ។ ដោយ�ងសំាិ�កុុងភាពិអាសំនុថុាក់ជា�ិ។ ដោយ�ង

ប្រ�ូវការដោ�ើ�សំកមមភាពិដ�ច្ចុដោយ�ងសំាិ�កុុងប្រ�ូវការដោ�ើ�សំកមមភាពិដ�ច្ចុដោយ�ងសំាិ�កុុង

ភាពិអាសំនុថុាក់ជា�ិ។ ដ�ច្ចុដោនះ ដោយ�ងភាពិអាសំនុថុាក់ជា�ិ។ ដ�ច្ចុដោនះ ដោយ�ង

ប្រ�ូវតែ�ដោបាះជំ�នដោ�មុខុជាមួយអំើីៗប្រ�ូវតែ�ដោបាះជំ�នដោ�មុខុជាមួយអំើីៗ

ប្រគប់�ា ងតែដលដោយ�ងមាន។” ប្រគប់�ា ងតែដលដោយ�ងមាន។” 

ដោ�កុុងបទីបញ្ញាជ រទីីមួយ ដោ�កបាយដោ�កុុងបទីបញ្ញាជ រទីីមួយ ដោ�កបាយ

ដិន ដោសំុ�ប្រកសួំងកសិំកមម អំនុញ្ញាា �ដោអាយដិន ដោសំុ�ប្រកសួំងកសិំកមម អំនុញ្ញាា �ដោអាយ

រដឋនិមួយដោដ�មបីបដោងក�ន�លប្របដោ�ជន៍រដឋនិមួយដោដ�មបីបដោងក�ន�លប្របដោ�ជន៍

�មកមមវ�ីិជំនួយអា�រ�ប�ាមា ដោ�កា�់�មកមមវ�ីិជំនួយអា�រ�ប�ាមា ដោ�កា�់

ថា (SNAP) មានដោគស្ថាគ ល់ជាទី�ដោ�ថាជា ថា (SNAP) មានដោគស្ថាគ ល់ជាទី�ដោ�ថាជា 

ការបញុុ្ចះ�ថ្ងៃមែចំ្ចុ�ីអា�រ ១៥%។ នាការបញុុ្ចះ�ថ្ងៃមែចំ្ចុ�ីអា�រ ១៥%។ នា

ដោពិល�មីៗ ដោនះ សំភាបានអំនុម័�ច្ចុាប់�វកិាដោពិល�មីៗ ដោនះ សំភាបានអំនុម័�ច្ចុាប់�វកិា

សំដោន្ត្រីងាគ ះបនាៃ ន់មានទឹីកប្របាក់ចំ្ចុនួនមួយម�សំដោន្ត្រីងាគ ះបនាៃ ន់មានទឹីកប្របាក់ចំ្ចុនួនមួយម�

ន�ន់�នដុ�ែ រ $1 trillion តែដលបានន�ន់�នដុ�ែ រ $1 trillion តែដលបាន

បដោងក�នប្របដោ�ជន៍ជាអំ�ិបបរមា ១៥% បាុតែនើបដោងក�នប្របដោ�ជន៍ជាអំ�ិបបរមា ១៥% បាុតែនើ

មិនបានជួយអុំកទីទួីល�ល SNAP តែដលមិនបានជួយអុំកទីទួីល�ល SNAP តែដល

មានចំ្ចុនួន ៤០% ជា�លប្របដោ�ជន៍មានចំ្ចុនួន ៤០% ជា�លប្របដោ�ជន៍

អំ�ិបរមា។    អំ�ិបរមា។    �ដោ�ទំីព័ិរទីី១៧�ដោ�ទំីព័ិរទីី១៧

បាយដំិន់ ច�ះហតីថទៅ�ខាទៅ�ើបទីបញ្ជាារប្របតីិបតីិតសតីពិីថ្មីវិិកាបាយដំិន់ ច�ះហតីថទៅ�ខាទៅ�ើបទីបញ្ជាារប្របតីិបតីិតសតីពិីថ្មីវិិកា
ប្រទីប្រទីង់បញ្ចុះះ�ះតីនៃ�េចំណីអាហារ ន់ិងប្របាក្់ឈ្នួុ��អំប្បបរមាប្រទីប្រទីង់បញ្ចុះះ�ះតីនៃ�េចំណីអាហារ ន់ិងប្របាក្់ឈ្នួុ��អំប្បបរមា
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បទីបញ្ញាជ ររបស់ំដោ�កបាយដិន ប្របាប់បទីបញ្ញាជ ររបស់ំដោ�កបាយដិន ប្របាប់

ប្រកសួំងកសិំកមមអាដោមរកិ (USDA) ដោអាយ ប្រកសួំងកសិំកមមអាដោមរកិ (USDA) ដោអាយ 

“ពិិចារណាដោច្ចុញដោគ៌ាលការតែ�នំា�មីតែដល“ពិិចារណាដោច្ចុញដោគ៌ាលការតែ�នំា�មីតែដល

អំនុញ្ញាា �ដោអាយរដឋនិមួយៗបដោងក�នការតែបងតែច្ចុក អំនុញ្ញាា �ដោអាយរដឋនិមួយៗបដោងក�នការតែបងតែច្ចុក 

SNAP ប្រគ៌ាអាសំនុសំប្រមាប់អុំកតែដលប្រ�ូវការSNAP ប្រគ៌ាអាសំនុសំប្រមាប់អុំកតែដលប្រ�ូវការ

វ៉ាបំ�ុ�” ដោនះដោប�ដោ�ង�មឯកស្ថារការពិិ� វ៉ាបំ�ុ�” ដោនះដោប�ដោ�ង�មឯកស្ថារការពិិ� 

�ើល់ដោ�យ       ដោសំ�ើវមិាន តែដលអាច្ចុ�ើល់ដោ�យ       ដោសំ�ើវមិាន តែដលអាច្ចុ

មានន័យថា ប្របជាជន ១២ �ននាក់មានន័យថា ប្របជាជន ១២ �ននាក់

តែ�មដោទីៀ�ទីទួីលបាន�លប្របដោ�ជន៍តែ�មដោទីៀ�ទីទួីលបាន�លប្របដោ�ជន៍

ដោក�នដោ��ង។ បទីបញ្ញាជ រ ក៍នឹងបដោងក�នការរកីដោក�នដោ��ង។ បទីបញ្ញាជ រ ក៍នឹងបដោងក�នការរកី

រាល�ល ជាកមមវ�ីិកា�ដោអំ�ិច្ចុប្រ�ូនិច្ចុ រាល�ល ជាកមមវ�ីិកា�ដោអំ�ិច្ចុប្រ�ូនិច្ចុ 

electronic debit card សំប្រមាប់និសំស�ិតែដលelectronic debit card សំប្រមាប់និសំស�ិតែដល

មានគុ�សំមប�ិើទីទួីលបានចំ្ចុ�ីអា�រមានគុ�សំមប�ិើទីទួីលបានចំ្ចុ�ីអា�រ

ដោ��មស្ថា�ដោរៀនដោ�យឥ�គិ�ថ្ងៃ�ែ ឬដោ��មស្ថា�ដោរៀនដោ�យឥ�គិ�ថ្ងៃ�ែ ឬ

បញុុ្ចះ�ថ្ងៃមែ។ ដោ�កបាយដិន កំពុិងតែ�នំាបញុុ្ចះ�ថ្ងៃមែ។ ដោ�កបាយដិន កំពុិងតែ�នំា

ប្រកសួំងកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិដោអាយ ប្រកសួំងកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិដោអាយ 

“ពិិចារណាដោច្ចុញដោគ៌ាលការ�៍តែ�នំា�មី “ពិិចារណាដោច្ចុញដោគ៌ាលការ�៍តែ�នំា�មី 

�លប្របដោ�ជន៍ P-EBT ប្របតែ�ល ១៥% �លប្របដោ�ជន៍ P-EBT ប្របតែ�ល ១៥% 

ដោដ�មបឆី្លែុះបញំុ្ញាង�ថ្ងៃមែពិិ�ថ្ងៃនការខុើះចំ្ចុ�ីអា�រ ដោដ�មបឆី្លែុះបញំុ្ញាង�ថ្ងៃមែពិិ�ថ្ងៃនការខុើះចំ្ចុ�ីអា�រ 

និងដោ�ើ�វ៉ាដោអាយកាន់តែ�ងាយស្រាសំលួសំប្រមាប់និងដោ�ើ�វ៉ាដោអាយកាន់តែ�ងាយស្រាសំលួសំប្រមាប់

ប្រគួស្ថារតែដលទាមទារ�លប្របដោ�ជន៍។” ប្រគួស្ថារតែដលទាមទារ�លប្របដោ�ជន៍។” 

ដោ�ង�មដោសំ�ើវមិាន ដោនះអាច្ចុ�ើល់ដោអាយដោ�ង�មដោសំ�ើវមិាន ដោនះអាច្ចុ�ើល់ដោអាយ

ប្រគួស្ថារតែដលមានក�ន ៣ នាក់ ន�វការជួយប្រគួស្ថារតែដលមានក�ន ៣ នាក់ ន�វការជួយ

គំ៌ាប្រទីបតែនាមចំ្ចុនួន ១០០ ដុ�ែ រ កុុងមួយតែខុ។ គំ៌ាប្រទីបតែនាមចំ្ចុនួន ១០០ ដុ�ែ រ កុុងមួយតែខុ។ 

ដោ�ដោប្រកាមបទីបញ្ញាជ រដោនះ ប្រកសួំងដោ�ដោប្រកាមបទីបញ្ញាជ រដោនះ ប្រកសួំង

កសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិ ក៍អាច្ចុវ៉ាយ�ថ្ងៃមែកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិ ក៍អាច្ចុវ៉ាយ�ថ្ងៃមែ

តែ�នការចំ្ចុ�ីអា�រដោល�កទីីបីដោ��ងវញិ ជាតែ�នការចំ្ចុ�ីអា�រដោល�កទីីបីដោ��ងវញិ ជា

ម�ល�ឋ នសំប្រមាប់កំ��់�លប្របដោ�ជន៍ ម�ល�ឋ នសំប្រមាប់កំ��់�លប្របដោ�ជន៍ 

SNAP ។ ដោ�ង�មឯកស្ថារការពិិ�ពីិដោសំSNAP ។ ដោ�ង�មឯកស្ថារការពិិ�ពីិដោសំ

�ើវមិាន តែ�នការ “�ួសំសំម័យជាមួយ�ើវមិាន តែ�នការ “�ួសំសំម័យជាមួយ

ការពិិ�តែ�ុកដោសំដឋកិចុ្ចុរបស់ំប្រគួស្ថារតែដលការពិិ�តែ�ុកដោសំដឋកិចុ្ចុរបស់ំប្រគួស្ថារតែដល

កំពុិងប្របឈ្នួម ដោ�ដោពិលពិា�មទិីញ និងកំពុិងប្របឈ្នួម ដោ�ដោពិលពិា�មទិីញ និង

ចំ្ចុអិំនអា�រមានសុំខុភាពិលអ។” ចំ្ចុអិំនអា�រមានសុំខុភាពិលអ។” 

ដោ�យស្ថារតែ�ដោសំដឋកិចុ្ចុធាែ ក់ចុ្ចុះ ដោប្រ�ះតែ�ដោ�យស្ថារតែ�ដោសំដឋកិចុ្ចុធាែ ក់ចុ្ចុះ ដោប្រ�ះតែ�

ជមៃ�រកីរាល�ល ប្រគួស្ថារអាដោមរកិកាន់តែ�ជមៃ�រកីរាល�ល ប្រគួស្ថារអាដោមរកិកាន់តែ�

ដោប្រច្ចុ�ន បានប្របឈ្នួមនឹងការរកចំ្ចុ�ីអា�រដោប្រច្ចុ�ន បានប្របឈ្នួមនឹងការរកចំ្ចុ�ីអា�រ

�ក់ដោល��ុ ដោ�កុងុរយៈដោពិលបានុាម នតែខុដោនះ។ �ក់ដោល��ុ ដោ�កុងុរយៈដោពិលបានុាម នតែខុដោនះ។ 

មជឈម�ា ល សំើីពីិ អាទិីភាពិ�វកិា និងមជឈម�ា ល សំើីពីិ អាទិីភាពិ�វកិា និង

ដោគ៌ាលនដោ�បាយ ជាវទិីាស្ថាា នស្រាស្ថាវប្រជាវដោគ៌ាលនដោ�បាយ ជាវទិីាស្ថាា នស្រាស្ថាវប្រជាវ

មិនសំាិ�ប្រកមបកស បានរាយការ�៍ថា មិនសំាិ�ប្រកមបកស បានរាយការ�៍ថា 

មនុសំសដោពិញវយ័មុាក់កុងុចំ្ចុដោណាមប្របំានាក់មនុសំសដោពិញវយ័មុាក់កុងុចំ្ចុដោណាមប្របំានាក់

តែដលមានក�ន បានរាយការ�៍ថា ប្រគួស្ថារតែដលមានក�ន បានរាយការ�៍ថា ប្រគួស្ថារ

របស់ំពួិកដោគ មើងមាក ល ឬជាញឹកញយ មិនរបស់ំពួិកដោគ មើងមាក ល ឬជាញឹកញយ មិន

មានចំ្ចុ�ីអា�រ��បប្រគប់ប្រគ៌ាន់ កាលពីិ មានចំ្ចុ�ីអា�រ��បប្រគប់ប្រគ៌ាន់ កាលពីិ 

៧ ថ្ងៃ�ៃមុន ដោនះដោប�ដោ�ង�មទិីនុន័យប្របម�ល៧ ថ្ងៃ�ៃមុន ដោនះដោប�ដោ�ង�មទិីនុន័យប្របម�ល

បានពីិប្រកសួំងកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិ បានពីិប្រកសួំងកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិ 

រវ៉ាងថ្ងៃ�ៃទីី៩ ដល់ថ្ងៃ�ៃទីី២១ តែខុ�ុ�។ មនុសំសរវ៉ាងថ្ងៃ�ៃទីី៩ ដល់ថ្ងៃ�ៃទីី២១ តែខុ�ុ�។ មនុសំស

ដោពិញវយ័តែសំបកដោ�ម  និងអាដោមរកិឡាទីីន ដោពិញវយ័តែសំបកដោ�ម  និងអាដោមរកិឡាទីីន 

មានចំ្ចុនួនកាន់តែ�ដោប្រច្ចុ�ន ជាងពីិរដង មានចំ្ចុនួនកាន់តែ�ដោប្រច្ចុ�ន ជាងពីិរដង 

រាយការ�៍ថា ប្រគួស្ថាររបស់ំពួិកដោគមិនរាយការ�៍ថា ប្រគួស្ថាររបស់ំពួិកដោគមិន

មានចំ្ចុ�ីអា�រ��បប្រគប់ប្រគ៌ាន់ ជាងមានចំ្ចុ�ីអា�រ��បប្រគប់ប្រគ៌ាន់ ជាង

មនុសំសតែសំបកសំ។ មនុសំសតែសំបកសំ។ 

ការបដោងក�ន�លប្របដោ�ជន៍ SNAP ការបដោងក�ន�លប្របដោ�ជន៍ SNAP 

នឹងអាច្ចុជួយដោសំដឋកិចុ្ចុតែដលកំពុិងដោបាកបក់។ នឹងអាច្ចុជួយដោសំដឋកិចុ្ចុតែដលកំពុិងដោបាកបក់។ 

អំំ�ុងដោពិលដោសំដឋកិចុ្ចុធាែ ក់ចុ្ចុះ មានបុគគលអំំ�ុងដោពិលដោសំដឋកិចុ្ចុធាែ ក់ចុ្ចុះ មានបុគគល

កាន់តែ�ដោប្រច្ចុ�នបានចុ្ចុះដោ�ម ះកុុង SNAP ។ កាន់តែ�ដោប្រច្ចុ�នបានចុ្ចុះដោ�ម ះកុុង SNAP ។ 

អុំកចុ្ចុះដោ�ម ះទំាងដោនះ បានចំ្ចុណាយជំនួយអុំកចុ្ចុះដោ�ម ះទំាងដោនះ បានចំ្ចុណាយជំនួយ

សំ�ព័ិនធដោនះ ដោ��យបានបដោងក��ចំ្ចុ�� លសំ�ព័ិនធដោនះ ដោ��យបានបដោងក��ចំ្ចុ�� ល

មកវញិសំប្រមាប់អុំក�លិ� ការដឹកជញ្ចជ� ន មកវញិសំប្រមាប់អុំក�លិ� ការដឹកជញ្ចជ� ន 

និងការលក់ចំ្ចុ�ីអា�រ។ ការវភិាគនិងការលក់ចំ្ចុ�ីអា�រ។ ការវភិាគ

ឆំុាំ២០១៩ ដោ�យដោសំវ៉ាស្រាស្ថាវប្រជាវតែ�ុកឆំុាំ២០១៩ ដោ�យដោសំវ៉ាស្រាស្ថាវប្រជាវតែ�ុក

ដោសំដឋកិចុ្ចុរបស់ំប្រកសួំងកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិ ដោសំដឋកិចុ្ចុរបស់ំប្រកសួំងកសិំកមមសំ�រដឋអាដោមរកិ 

បានរកដោ��ញថា ការបដោងក�ន�លប្របដោ�ជន៍ បានរកដោ��ញថា ការបដោងក�ន�លប្របដោ�ជន៍ 

SNAP មានទឹីកប្របាក់ មួយ�ន់�នដុ�ែ រ SNAP មានទឹីកប្របាក់ មួយ�ន់�នដុ�ែ រ 

អាច្ចុបដោងក�ន�លិ��លកុងុស្រាសុំកសំរបុរបស់ំអាច្ចុបដោងក�ន�លិ��លកុងុស្រាសុំកសំរបុរបស់ំ

ប្របដោទីសំ (GDP) ចំ្ចុនួន $1.54 �ន់�នប្របដោទីសំ (GDP) ចំ្ចុនួន $1.54 �ន់�ន

ដុ�ែ រ និងគំ៌ាប្រទីការងាដោអាយមានការងារដុ�ែ រ និងគំ៌ាប្រទីការងាដោអាយមានការងារ

ដោ�ើ�ជិ� ១៤០០០ កតែនែង។ ដោ�ើ�ជិ� ១៤០០០ កតែនែង។ 

បទីបញ្ញាជ ររបស់ំដោ�កបាយដិន ក៍បទីបញ្ញាជ ររបស់ំដោ�កបាយដិន ក៍

មានបំ�ងបដោញុ្ចញ�វកិាប្រទីប្រទីង់សំប្រមាប់មានបំ�ងបដោញុ្ចញ�វកិាប្រទីប្រទីង់សំប្រមាប់

អុំកតែដលមិនទាន់ទីទួីលបានការបង់ប្របាក់អុំកតែដលមិនទាន់ទីទួីលបានការបង់ប្របាក់

ដោ�យផ្តាៃ ល់។ សំភា បានអំនុម័�ច្ចុាប់មួយដោ�យផ្តាៃ ល់។ សំភា បានអំនុម័�ច្ចុាប់មួយ

�ើល់�វកិាចំ្ចុនួន ៦០០ដុ�ែ រ បង់ដោ�យ�ើល់�វកិាចំ្ចុនួន ៦០០ដុ�ែ រ បង់ដោ�យ

ផ្តាៃ ល់ដោ�ដោអាយពិលរដឋអាដោមរកិតែដលរកផ្តាៃ ល់ដោ�ដោអាយពិលរដឋអាដោមរកិតែដលរក

ប្របាក់ចំ្ចុ�� លដោប្រកាមកប្រមិ�តែដលអាច្ចុរស់ំប្របាក់ចំ្ចុ�� លដោប្រកាមកប្រមិ�តែដលអាច្ចុរស់ំ

បាន កាលពីិតែខុមុន។ ដោ�កបាយដិន គំ៌ាប្រទីបាន កាលពីិតែខុមុន។ ដោ�កបាយដិន គំ៌ាប្រទី

ការបដោងក�នការបង់ប្របាក់ចំ្ចុនួន ២០០០ដុ�ែ រ ការបដោងក�នការបង់ប្របាក់ចំ្ចុនួន ២០០០ដុ�ែ រ 

នឹងដោ�ើ�ការដោសំុ�សំុំដោ�សំភាអំនុម័�បញ្ចា�ើិនឹងដោ�ើ�ការដោសំុ�សំុំដោ�សំភាអំនុម័�បញ្ចា�ើិ

�ើល់�វកិាប្រទីប្រទីង់បតែនាមដោ�យផ្តាៃ ល់ចំ្ចុនួន �ើល់�វកិាប្រទីប្រទីង់បតែនាមដោ�យផ្តាៃ ល់ចំ្ចុនួន 

១៤០០ដុ�ែ រ។ ១៤០០ដុ�ែ រ។ 

ដោ�កបាយដិន ក៍បានដោច្ចុញបទីបញ្ញាជដោ�កបាយដិន ក៍បានដោច្ចុញបទីបញ្ញាជ

រប្រប�ិប�ិើទីីពីិរ ដោដ�មបដីោ�ើ�ដោអាយប្របដោសំ�ដោ��ងរប្រប�ិប�ិើទីីពីិរ ដោដ�មបដីោ�ើ�ដោអាយប្របដោសំ�ដោ��ង

ន�វអំំណាច្ចុទាមទារសំម��ភាពិ និងការន�វអំំណាច្ចុទាមទារសំម��ភាពិ និងការ

ការ�រសំប្រមាប់កមមករសំ�ព័ិនធ និងដឹកនំាការ�រសំប្រមាប់កមមករសំ�ព័ិនធ និងដឹកនំា

ការ�ិល័យប្រគប់ប្រគងបុគគលិកបដោងក��ការ�ិល័យប្រគប់ប្រគងបុគគលិកបដោងក��

អំនុស្ថាសំន៍បដោងក�នប្របាក់ឈួុ្នួលអំបបបរមាអំនុស្ថាសំន៍បដោងក�នប្របាក់ឈួុ្នួលអំបបបរមា

សំប្រមាប់និដោ�ជិកចំ្ចុនួន ១៥ដុ�ែ រកុុងសំប្រមាប់និដោ�ជិកចំ្ចុនួន ១៥ដុ�ែ រកុុង

មួយដោមាា ង៕មួយដោមាា ង៕

បាាយ �ិន ចុះំ�ហតំថផ្ទេលខាាផ្ទេលើ�ទី...បាាយ �ិន ចុះំ�ហតំថផ្ទេលខាាផ្ទេលើ�ទី...tmkBITMB½rTI   16
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គ�បកសប្របជាជនពំុិតែមនគ៌ាម នគ�បកសប្របជាជនពំុិតែមនគ៌ាម ន

ចំ្ចុ�ុច្ចុដោខុាយដោនាះដោទីក៏ដោ�យ ពីិដោប្រ�ះចំ្ចុ�ុច្ចុដោខុាយដោនាះដោទីក៏ដោ�យ ពីិដោប្រ�ះ

តែ�អុំកកាន់អំំណាច្ចុ‹កាន់តែ�ជរា រងដោ�ៃរតែ�អុំកកាន់អំំណាច្ចុ‹កាន់តែ�ជរា រងដោ�ៃរ

ដំតែ�ងមិនទាន់បាន›, ‹កំពុិងដោ�ើ�កំ�ុសំដំតែ�ងមិនទាន់បាន›, ‹កំពុិងដោ�ើ�កំ�ុសំ

ជាន់ដោល�កំ�ុសំ›ឱ្យយសំ�ភាពិអំ�រ ាបុផ្តាើ ច់្ចុជាន់ដោល�កំ�ុសំ›ឱ្យយសំ�ភាពិអំ�រ ាបុផ្តាើ ច់្ចុ

ជំនួយពិនធ ឱ្យយអាដោមរកី�ក់ទី�ា កមមបងកកជំនួយពិនធ ឱ្យយអាដោមរកី�ក់ទី�ា កមមបងកក

លុយមន្ត្រីនើីតែខុមរខុែះ, អំំដោពិ�បំផ្តាែ ញជា�ិដោ�តែ�លុយមន្ត្រីនើីតែខុមរខុែះ, អំំដោពិ�បំផ្តាែ ញជា�ិដោ�តែ�

បនើដោទាះជាពួិកខុែួនមានបានកប់ដោកាើ ងបនើដោទាះជាពួិកខុែួនមានបានកប់ដោកាើ ង

ក៏ដោ�យ, អំនុញ្ញាា �ើឱ្យយបរដោទីសំចិ្ចុនយួនក៏ដោ�យ, អំនុញ្ញាា �ើឱ្យយបរដោទីសំចិ្ចុនយួន

មកបំផ្តាែ ញជា�ិឯងកកកុញ បំផ្តាែ ញទំាងមកបំផ្តាែ ញជា�ិឯងកកកុញ បំផ្តាែ ញទំាង

ប�រ�ភាពិប្របដោទីសំតែខុមរដោទីៀ�...ទំាងអំស់ំប�រ�ភាពិប្របដោទីសំតែខុមរដោទីៀ�...ទំាងអំស់ំ

ដោនះសំ�ទីធតែ�ជាបុពិើដោ��ុប្រគប់ប្រគ៌ាន់ សំប្រមាប់ដោនះសំ�ទីធតែ�ជាបុពិើដោ��ុប្រគប់ប្រគ៌ាន់ សំប្រមាប់

ឱ្យយរាស្ត្រាសំើដដោ�ើ� មអំំណាច្ចុមកឱ្យយខុែលយ�ឱ្យយរាស្ត្រាសំើដដោ�ើ� មអំំណាច្ចុមកឱ្យយខុែលយ�

វញិបានដោ��យ  បាុតែនើដោ��ុអំើីក៏ដោ�តែ�បើ�រថ្ងៃដវញិបានដោ��យ  បាុតែនើដោ��ុអំើីក៏ដោ�តែ�បើ�រថ្ងៃដ

កាន់អំំណាច្ចុដោនាះមិនបាន? កាន់អំំណាច្ចុដោនាះមិនបាន? 

គ�បកសប្របឆំាំងបចុុ្ចុបបនុៈគ�បកសប្របឆំាំងបចុុ្ចុបបនុៈ មាន មាន

ប្រកុមអំើីខុែះ? គ�មានគ�បកសប្របឆំាំងជាប្រកុមអំើីខុែះ? គ�មានគ�បកសប្របឆំាំងជា

បំតែ�ក��ច្ចុៗ តែដលធាែ ប់ជាទីីសំងឹឹមថ្ងៃនបំតែ�ក��ច្ចុៗ តែដលធាែ ប់ជាទីីសំងឹឹមថ្ងៃន

ប្របជាពិលរដឋតែខុមរទី�ដោ�ដោ�ដោពិលរបួរមួគុ៌ា ប្របជាពិលរដឋតែខុមរទី�ដោ�ដោ�ដោពិលរបួរមួគុ៌ា 

ដ�ច្ចុជាគ�បកសអំ�ី�សំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិសំម ដ�ច្ចុជាគ�បកសអំ�ី�សំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិសំម 

រងស,ី ដ�ច្ចុជាអំ�ី�សំដោន្ត្រីងាគ ះកឹម សុំខា, ដ�ច្ចុជារងស,ី ដ�ច្ចុជាអំ�ី�សំដោន្ត្រីងាគ ះកឹម សុំខា, ដ�ច្ចុជា

តែ�កុកាន់តែ���ច្ចុ ជាគ�បកស៤តែដលដោច្ចុញពីិតែ�កុកាន់តែ���ច្ចុ ជាគ�បកស៤តែដលដោច្ចុញពីិ

សំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិដោ�សំុំសិំទីធពីិរ�ឋ ភិបាលដោដ�មបីសំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិដោ�សំុំសិំទីធពីិរ�ឋ ភិបាលដោដ�មបី

ច្ចុ�លរមួការដោបាះដោឆុាំ�ថ្ងៃ�ៃខាងមុខុ... ដោ�មានច្ចុ�លរមួការដោបាះដោឆុាំ�ថ្ងៃ�ៃខាងមុខុ... ដោ�មាន

គ�បកសប្របឆំាំងតែដលពំុិមានសំងឹឹមថាគ�បកសប្របឆំាំងតែដលពំុិមានសំងឹឹមថា

អាច្ចុនឹងឈុ្នួះដោឆុាំ� ពីិដោប្រ�ះតែ�ដោជ�ងមួយអាច្ចុនឹងឈុ្នួះដោឆុាំ� ពីិដោប្រ�ះតែ�ដោជ�ងមួយ

ដោ�ជាមួយរ�ឋ ភិបាល គ�គ�បកស�ើុុនដោ�ជាមួយរ�ឋ ភិបាល គ�គ�បកស�ើុុន

សិុំនបិុច្ចុ របស់ំប្រទីង់ នដោរា�ើម រ�ឬទីធី នឹង សិុំនបិុច្ចុ របស់ំប្រទីង់ នដោរា�ើម រ�ឬទីធី នឹង 

‹គ�បកសបដោញិ្ញា�›មួយចំ្ចុនួនដោទីៀ� តែដល‹គ�បកសបដោញិ្ញា�›មួយចំ្ចុនួនដោទីៀ� តែដល

ទីទួីលពិរសំមាៃ �់ពីិដោ�ក �ុុន តែសំន នឹងទីទួីលពិរសំមាៃ �់ពីិដោ�ក �ុុន តែសំន នឹង

គ�បកសប្របជាជន ឱ្យយបដោងក��បកសដោច្ចុញគ�បកសប្របជាជន ឱ្យយបដោងក��បកសដោច្ចុញ

ជាប្របឆំាំង។ ប្រគ៌ាន់តែ�រ�បភាពិតែ�បាុដោ�ះះ ក៏ជាប្របឆំាំង។ ប្រគ៌ាន់តែ�រ�បភាពិតែ�បាុដោ�ះះ ក៏

ប្រគប់ប្រគ៌ាន់ គួរឱ្យយសំងឹមឹថានឹង‹ចាញ់ដោឆុាំ�›ដោ�ប្រគប់ប្រគ៌ាន់ គួរឱ្យយសំងឹមឹថានឹង‹ចាញ់ដោឆុាំ�›ដោ�

ថ្ងៃ�ៃខាងមុខុជាប្របាកដដោ�ដោ��យ...ដោ��ដោ�ថ្ងៃ�ៃខាងមុខុជាប្របាកដដោ�ដោ��យ...ដោ��ដោ�

មានទំីនាស់ំអំើីដោទីៀ�?     មានទំីនាស់ំអំើីដោទីៀ�?     

ប្របជាពិលរដឋ �ើី�បិ�តែ�ដោ�កុុងដងាគប្របជាពិលរដឋ �ើី�បិ�តែ�ដោ�កុុងដងាគ

បដោសំដឋកិចុ្ចុទីន់ដោខុាយ នឹងអំំណាច្ចុផ្តាើ ច់្ចុការ បដោសំដឋកិចុ្ចុទីន់ដោខុាយ នឹងអំំណាច្ចុផ្តាើ ច់្ចុការ 

មិនតែមនមិនដឹងដោទីថា‹គ�បកសណាមួយមិនតែមនមិនដឹងដោទីថា‹គ�បកសណាមួយ

តែដលមានឆ្លនៃៈបំដោរ �រាស្ត្រាសំើពិិ�ប្របាកដ›ដោនាះ តែដលមានឆ្លនៃៈបំដោរ �រាស្ត្រាសំើពិិ�ប្របាកដ›ដោនាះ 

បាុតែនើភាពិមិនច្ចុាស់ំ�ស់ំនឹងការភ��ភរបាុតែនើភាពិមិនច្ចុាស់ំ�ស់ំនឹងការភ��ភរ

ថ្ងៃនដោមដឹកនំាបកសប្របឆំាំង ដោ�ើ�ឱ្យយរាស្ត្រាសំើថ្ងៃនដោមដឹកនំាបកសប្របឆំាំង ដោ�ើ�ឱ្យយរាស្ត្រាសំើ

ប្រច្ចុ�ំបល់ វដោងើងអំស់ំរលីង ដោ�ជាមួយប្រច្ចុ�ំបល់ វដោងើងអំស់ំរលីង ដោ�ជាមួយ

បកសកាន់អំំណាច្ចុដោដ�មបិយករស់ំមួយរយៈ បកសកាន់អំំណាច្ចុដោដ�មបិយករស់ំមួយរយៈ 

ឬក៏ច្ចុ�លដោ��សុំ�ជាមួយបកសប្របឆំាំងឬក៏ច្ចុ�លដោ��សុំ�ជាមួយបកសប្របឆំាំង

ណាមួយ តែដលមានសំំណាងនឹងឈុ្នួះដោនាះ ណាមួយ តែដលមានសំំណាងនឹងឈុ្នួះដោនាះ 

? ‹‹ចុ្ចុះទឹីកប្រកដោពិ� ដោ��ងដោល�ខាែ ››ដោ��នឹងរស់ំ? ‹‹ចុ្ចុះទឹីកប្រកដោពិ� ដោ��ងដោល�ខាែ ››ដោ��នឹងរស់ំ

រដោបៀបណាដោ� ឬក៏‹‹បំណាច់្ចុនឹងបាប ឱ្យយរដោបៀបណាដោ� ឬក៏‹‹បំណាច់្ចុនឹងបាប ឱ្យយ

បានឆាំអ បមា�់››នឹងដោគ ? គ�បកសប្របឆំាំងបានឆាំអ បមា�់››នឹងដោគ ? គ�បកសប្របឆំាំង

បានដោ�ើ�ឱ្យយដោគដោ��ញថាៈ ទិី១-ដោ�តែបកបាក់បានដោ�ើ�ឱ្យយដោគដោ��ញថាៈ ទិី១-ដោ�តែបកបាក់

ថ្ងៃ�ៃកុុង�ាងដំ�ំ ២-គ៌ាម នរច្ចុនាសំមពន័ធតែដលថ្ងៃ�ៃកុុង�ាងដំ�ំ ២-គ៌ាម នរច្ចុនាសំមពន័ធតែដល

ទំីនាក់ទំីនងច្ចុលនានដោ�បាយតែដលរកីទំីនាក់ទំីនងច្ចុលនានដោ�បាយតែដលរកី

�ំបាន នឹងទុីកចិ្ចុ�ើបាន ៣-គ៌ាម នគដោប្រមាង�ំបាន នឹងទុីកចិ្ចុ�ើបាន ៣-គ៌ាម នគដោប្រមាង

នដោ�បាយដោរៀបចំ្ចុប្របដោទីសំ ដោដ�មបដីោដ�រដោ�រកនដោ�បាយដោរៀបចំ្ចុប្របដោទីសំ ដោដ�មបដីោដ�រដោ�រក

ជ័យជំនះ នឹងដោ�ដោពិលឈុ្នួះដោ�កាន់អំំណាច្ចុ ជ័យជំនះ នឹងដោ�ដោពិលឈុ្នួះដោ�កាន់អំំណាច្ចុ 

ដោ�ដោពិលតែដលប្របជាពិលរដឋប្របគល់ឱ្យយ ៤-ដោ�ដោពិលតែដលប្របជាពិលរដឋប្របគល់ឱ្យយ ៤-

សំងឹមឹដោល�ម�អំំណាច្ចុបរដោទីសំ តែដលមិនសំងឹមឹដោល�ម�អំំណាច្ចុបរដោទីសំ តែដលមិន

ច្ចុាស់ំ�ស់ំថាជួយអំើី ដ�ដោចុ្ចុះមានតែ�រង់ចំា ច្ចុាស់ំ�ស់ំថាជួយអំើី ដ�ដោចុ្ចុះមានតែ�រង់ចំា 

៥-គ៌ាម នទីសំសនៈរបស់ំប្រកុមណាមួយ តែដល៥-គ៌ាម នទីសំសនៈរបស់ំប្រកុមណាមួយ តែដល

នឹងសំងឹ�មថា‹ប្រកមុប្របឆំាំងនឹងរមួគុ៌ាឯកភាពិនឹងសំងឹ�មថា‹ប្រកមុប្របឆំាំងនឹងរមួគុ៌ាឯកភាពិ

គុ៌ា››ដោពិលដោនះឬដោពិលដោប្រកាយបាន ៥-ប្រគប់គុ៌ា››ដោពិលដោនះឬដោពិលដោប្រកាយបាន ៥-ប្រគប់

សំកមមភាពិប្រកុមនិមួយៗនឹងស្ថារបញ្ចជ� នដោ�សំកមមភាពិប្រកុមនិមួយៗនឹងស្ថារបញ្ចជ� នដោ�

ពិលរដឋសុំទីធតែ�ភ��ភរ ឬដោ�ើ�មិនបាន ៥-ពិលរដឋសុំទីធតែ�ភ��ភរ ឬដោ�ើ�មិនបាន ៥-

គ�បកសកាន់អំំណាច្ចុដោ�តែ�ប្រគប់ប្រគងគ�បកសកាន់អំំណាច្ចុដោ�តែ�ប្រគប់ប្រគង

ច្ចុលនាប្របឆំាំងបានប្រគប់ដោពិលដោ�ដោ��យ ច្ចុលនាប្របឆំាំងបានប្រគប់ដោពិលដោ�ដោ��យ 

... ទំាងដោនះជាដោសំច្ចុកើីសំងឹឹមថាយកឈុ្នួះ ... ទំាងដោនះជាដោសំច្ចុកើីសំងឹឹមថាយកឈុ្នួះ 

បើ�រអុំកកាន់អុំកកាន់អំំណាច្ចុបចុុ្ចុបបនុបាន បើ�រអុំកកាន់អុំកកាន់អំំណាច្ចុបចុុ្ចុបបនុបាន 

�ក់ដ�ច្ចុជាដោ�ឆាំៃ យដោពិកណាស់ំ ។�ក់ដ�ច្ចុជាដោ�ឆាំៃ យដោពិកណាស់ំ ។

ដោដ�មបីឈុ្នួះដោឆុាំ�សំភាជា�ិដោ�ឆំុាំ ដោដ�មបីឈុ្នួះដោឆុាំ�សំភាជា�ិដោ�ឆំុាំ 

២០២៣ គ�បកសនិមួយៗ តែដលច្ចុ�ល ២០២៣ គ�បកសនិមួយៗ តែដលច្ចុ�ល 

ប្របគួ�យកអាសំនៈសំភា ប្រ�ូវគិ�អំំពីិការប្របគួ�យកអាសំនៈសំភា ប្រ�ូវគិ�អំំពីិការ

យកឈុ្នួះដោឆុាំ��ំុសំងាក �់ នាឆំុាំ២០២២ជាមុន យកឈុ្នួះដោឆុាំ��ំុសំងាក �់ នាឆំុាំ២០២២ជាមុន 

ពីិដោប្រ�ះដោនះជាដំណាក់ការពិប្រងឹងម�ល�ឋ ន ពីិដោប្រ�ះដោនះជាដំណាក់ការពិប្រងឹងម�ល�ឋ ន 

ជាប្រគឹះរបស់ំគ�បកសតែដលមានប្របជាជាប្រគឹះរបស់ំគ�បកសតែដលមានប្របជា

ប្របីយទំាងឡាយ តែដលច្ចុង់ដឹកនំា‹និ�ិប្របីយទំាងឡាយ តែដលច្ចុង់ដឹកនំា‹និ�ិ

ប្រប�ិប�ើិ›ដោ�កមពុជា។ ចុ្ចុះដោប�គ�បកសដ៏ប្រប�ិប�ើិ›ដោ�កមពុជា។ ចុ្ចុះដោប�គ�បកសដ៏

មានសំងឹឹមថា‹អាច្ចុនឹងយកឈុ្នួះ›បាន មានសំងឹឹមថា‹អាច្ចុនឹងយកឈុ្នួះ›បាន 

តែបរជាតែបកបាក់គុ៌ារកជួសំជុលមិនបាន តែបរជាតែបកបាក់គុ៌ារកជួសំជុលមិនបាន 

តែបរជាដោ�ើ�សំកមមភាពិអំើីមួយដោច្ចុះតែ�ខុុសំតែបរជាដោ�ើ�សំកមមភាពិអំើីមួយដោច្ចុះតែ�ខុុសំ

�ៃន់�ៃរមិនដោច្ចុះច្ចុប់ ដោ��ប្របជាពិលរដឋតែដល�ៃន់�ៃរមិនដោច្ចុះច្ចុប់ ដោ��ប្របជាពិលរដឋតែដល

ប្របាថុា‹បើ�រផ្តាែ ស់ំ›អុំកនដោ�បាយបចុុ្ចុបបនុប្របាថុា‹បើ�រផ្តាែ ស់ំ›អុំកនដោ�បាយបចុុ្ចុបបនុ

ដោនាះ ដោគដោ�សំងឹឹមគំ៌ាប្រទីដោល�បកសប្របឆំាំងដោនាះ ដោគដោ�សំងឹឹមគំ៌ាប្រទីដោល�បកសប្របឆំាំង

ដតែដលដោនាះ �ដោ�ដោទីៀ�ឬដោទី? ដតែដលដោនាះ �ដោ�ដោទីៀ�ឬដោទី? 

គ�បកសកាន់អំំណាច្ចុៈ ដោគរ�ំយគ�បកសកាន់អំំណាច្ចុៈ ដោគរ�ំយ

បកសប្របឆំាំងដោ�យ ១-គ៌ាម នខាែ ច្ចុរតែអំងចិ្ចុ�ើបកសប្របឆំាំងដោ�យ ១-គ៌ាម នខាែ ច្ចុរតែអំងចិ្ចុ�ើ

បកសប្របឆំាំងដ៏មានកមាែ ងំ ២-គ៌ាម នខាែ ច្ចុរតែអំងបកសប្របឆំាំងដ៏មានកមាែ ងំ ២-គ៌ាម នខាែ ច្ចុរតែអំង

បរដោទីសំមុាស់ំជំនួយតែដលមានលកីខុ�ាបរដោទីសំមុាស់ំជំនួយតែដលមានលកីខុ�ា

ដោល�ជំនួយរបស់ំដោគ ៣-គ៌ាម នខាែ ច្ចុរតែអំងដោល�ជំនួយរបស់ំដោគ ៣-គ៌ាម នខាែ ច្ចុរតែអំង

ប្របជាពិលរដឋ តែដលអាច្ចុនឹងដោបាះដោឆុាំ�ទីមាែ ក់ប្របជាពិលរដឋ តែដលអាច្ចុនឹងដោបាះដោឆុាំ�ទីមាែ ក់

អុំកកាន់អំំណាច្ចុដោចាលដោច្ចុញ។ ដោ�ក �ុុន អុំកកាន់អំំណាច្ចុដោចាលដោច្ចុញ។ ដោ�ក �ុុន 

តែសំន នាយករដឋមន្ត្រីនើតីែខុមរ តែដរដោ�ើ�អំើដីោស្រាសំច្ចុតែ�តែសំន នាយករដឋមន្ត្រីនើតីែខុមរ តែដរដោ�ើ�អំើដីោស្រាសំច្ចុតែ�

នឹងចិ្ចុ�ើដោ�កបានក៏ដោប្រ�ះតែ� គ�បកសនឹងចិ្ចុ�ើដោ�កបានក៏ដោប្រ�ះតែ� គ�បកស

ប្របឆំាំងបានប្រ�ូវបប្រងួញសំម�ាភាពិ ដោ�យប្របឆំាំងបានប្រ�ូវបប្រងួញសំម�ាភាពិ ដោ�យ

ការគប្រមាម ការចាប់ច្ចុង ការបងអ�់ដោសំបៀង ការគប្រមាម ការចាប់ច្ចុង ការបងអ�់ដោសំបៀង 

ដោ�សំល់តែ�កមាែ ងំបនើចិ្ចុបនើចួ្ចុមិនអាច្ចុដោ�ើ�អំើីដោ�សំល់តែ�កមាែ ងំបនើចិ្ចុបនើចួ្ចុមិនអាច្ចុដោ�ើ�អំើី

ឱ្យយរដោងាគ ះរដោងគ� �ុុន តែសំន បានដោ��យ ។ ដោដ�មបីឱ្យយរដោងាគ ះរដោងគ� �ុុន តែសំន បានដោ��យ ។ ដោដ�មបី

ដោ�ើ�ករ�ីរ�យប្របជា�ិបដោ�យយបាន រ�ំដោ�ើ�ករ�ីរ�យប្របជា�ិបដោ�យយបាន រ�ំ

យសិំទីៃមិនុសំសបាន បដោងក�នអំំដោពិ�ពុិករលួយបាន យសិំទីៃមិនុសំសបាន បដោងក�នអំំដោពិ�ពុិករលួយបាន 

លក់សំមប�ើិជា�ិបាន លក់សំមប�ើិពិលរដឋលក់សំមប�ើិជា�ិបាន លក់សំមប�ើិពិលរដឋ

បាន ពីិដោប្រ�ះរដឋអំំណាច្ចុបានច្ចុ�លខុែួនជាបាន ពីិដោប្រ�ះរដឋអំំណាច្ចុបានច្ចុ�លខុែួនជា

អុំកបំដោរ �ប្របដោទីសំម�អំំណាច្ចុចិ្ចុនកុមមយុនិសំើ អុំកបំដោរ �ប្របដោទីសំម�អំំណាច្ចុចិ្ចុនកុមមយុនិសំើ 

តែដលនគរដោនាះ ពំុិមានដោគ៌ាលការដោគ៌ារពិតែដលនគរដោនាះ ពំុិមានដោគ៌ាលការដោគ៌ារពិ

សិំទីធមនុសំស ឬដោគ៌ារពិប្របជា�ិបដោ�យយដ�ច្ចុសិំទីធមនុសំស ឬដោគ៌ារពិប្របជា�ិបដោ�យយដ�ច្ចុ

ប្របដោទីសំ‹ដោ�កដោសំរ›ីដោនាះដោទី ។ ប្របដោទីសំអំ�រ ាបុ ប្របដោទីសំ‹ដោ�កដោសំរ›ីដោនាះដោទី ។ ប្របដោទីសំអំ�រ ាបុ 

បាន�ក់ទី�ា កមម ដោបើ�មយកពិនធដោល�ទំីនិញបាន�ក់ទី�ា កមម ដោបើ�មយកពិនធដោល�ទំីនិញ

តែខុមរនំាច្ចុ�លដោ��ំបន់អំ�រ ាបុ(មាន២៧ប្របដោទីសំ) តែខុមរនំាច្ចុ�លដោ��ំបន់អំ�រ ាបុ(មាន២៧ប្របដោទីសំ) 

ដោ�យបុពិើដោ��ុមិនដោគ៌ារពិសិំទីធមនុសំស នឹងដោ�យបុពិើដោ��ុមិនដោគ៌ារពិសិំទីធមនុសំស នឹង

ប្របជា�ិបដោ�យយ ដោ�កនាយករដឋមន្ត្រីនើីតែខុមរប្របជា�ិបដោ�យយ ដោ�កនាយករដឋមន្ត្រីនើីតែខុមរ

មិនបានខុើល់ពីិទុីកីដោវទីនាថ្ងៃនកមមករតែខុមរមិនបានខុើល់ពីិទុីកីដោវទីនាថ្ងៃនកមមករតែខុមរ

នឹងដោរាងច្ចុប្រកទំាងឡាយតែដលខា�បង់ឬនឹងដោរាងច្ចុប្រកទំាងឡាយតែដលខា�បង់ឬ

បិទីទាើ រដោ�ស្រាសំុកតែខុមរដោនាះដោទី ពីិដោប្រ�ះតែ�បិទីទាើ រដោ�ស្រាសំុកតែខុមរដោនាះដោទី ពីិដោប្រ�ះតែ�

មានចិ្ចុនកុមមយនិសំើ ជាជំ�ុរដោសំដឋកិចុ្ចុ មានចិ្ចុនកុមមយនិសំើ ជាជំ�ុរដោសំដឋកិចុ្ចុ 

នដោ�បាយ នឹងដោ�ធា ជាលំនឹងដោគរចួ្ចុនដោ�បាយ នឹងដោ�ធា ជាលំនឹងដោគរចួ្ចុ

ដោ�ដោ��យ។ ដោ�ដោ��យ។ 

គ�បកសប្របឆំាំងៈ គ�បកសប្របឆំាំងៈ 

១-ដោគបានបំតែបកបំបាក់ដោមដឹកនំា១-ដោគបានបំតែបកបំបាក់ដោមដឹកនំា

គ�បកសប្របឆំាំងបាន ប្របកបដោ�យគ�បកសប្របឆំាំងបាន ប្របកបដោ�យ

ដោជាគជ័យរចួ្ចុដោ�ដោ��យ ដោ�យស្ថារការ�ក់ដោជាគជ័យរចួ្ចុដោ�ដោ��យ ដោ�យស្ថារការ�ក់

ដោ�ក កឹម សុំខា កុុងពិិរទុីធរបស់ំ�ុ�ការ ដោ�ក កឹម សុំខា កុុងពិិរទុីធរបស់ំ�ុ�ការ 

ដោ��យក៏អាច្ចុដោ�ើ�បាបយាងណាក៏អាច្ចុដោ�ើ�ដោ��យក៏អាច្ចុដោ�ើ�បាបយាងណាក៏អាច្ចុដោ�ើ�

បាន ចំ្ចុតែ�កខាងដោមដឹកនំា សំម រងសីបាន ចំ្ចុតែ�កខាងដោមដឹកនំា សំម រងសី

មីាងដោទីៀ� តែ�ងដោប្រប�ប្របដោ�គតែដលមិនពិិ� ឬមីាងដោទីៀ� តែ�ងដោប្រប�ប្របដោ�គតែដលមិនពិិ� ឬ

ដោ�ើ�មិនបាន ឬក៏បំដោបាាង�ួសំដោ��ុ ញុះញង់ដោ�ើ�មិនបាន ឬក៏បំដោបាាង�ួសំដោ��ុ ញុះញង់

ឱ្យយក�នដោ�កុុងបកសដោជប្របដោទីសំផ្តាើ ស្ថារជាឱ្យយក�នដោ�កុុងបកសដោជប្របដោទីសំផ្តាើ ស្ថារជា

ស្ថាធារ� នំាឱ្យយស្ថាធារ�ជនរកដោជឿស្ថាធារ� នំាឱ្យយស្ថាធារ�ជនរកដោជឿ

មិនបាន �ុញប្រទាន់ តែលងគំ៌ាប្រទី ជាស្ថាា ពិរ ៕មិនបាន �ុញប្រទាន់ តែលងគំ៌ាប្រទី ជាស្ថាា ពិរ ៕

គ��កសប្រ�ឆាំាំងក្នុុ�ងមាាគ៌ាាាផ្ទេ�ាកាាន់គ��កសប្រ�ឆាំាំងក្នុុ�ងមាាគ៌ាាាផ្ទេ�ាកាាន់tmkBITMB½rTI   01

ដោពិលដោនាះ ដោដ�មបី�ើួលរលំំរ�ឋ ភិបាលដោពិលដោនាះ ដោដ�មបី�ើួលរលំំរ�ឋ ភិបាល

ដោ�ក �ុុន តែសំន បាតុែនើប្រ�ូវបរាជ័យទំាងស្រាសុំង។ដោ�ក �ុុន តែសំន បាតុែនើប្រ�ូវបរាជ័យទំាងស្រាសុំង។

ប្រកុមអុំកសំដោងក�ការ�៍ រះិគន់ថា ដោប�ប្រកុមអុំកសំដោងក�ការ�៍ រះិគន់ថា ដោប�

អុំកនដោ�បាយដោ�តែ�និ�យបំភាន់ការពិិ� អុំកនដោ�បាយដោ�តែ�និ�យបំភាន់ការពិិ� 

ដោ�កាន់អុំកគំ៌ាប្រទី របស់ំខុែនួ ដោ��យដោ�ើ�ឲ្យយពួិកដោគដោ�កាន់អុំកគំ៌ាប្រទី របស់ំខុែនួ ដោ��យដោ�ើ�ឲ្យយពួិកដោគ

ខុកបំ�ងជាដោប្រច្ចុ�នដោល�កដោប្រច្ចុ�នស្ថារដោនាះ  ខុកបំ�ងជាដោប្រច្ចុ�នដោល�កដោប្រច្ចុ�នស្ថារដោនាះ  

អុំកនដោ�បាយទំាងដោនាះ នឹងធាែ ក់ចុ្ចុះការគំ៌ាប្រទីអុំកនដោ�បាយទំាងដោនាះ នឹងធាែ ក់ចុ្ចុះការគំ៌ាប្រទី

ជាមិនខាន ។ ដ�ដោចុ្ចុះ ពួិកដោគប្រ�ូវតែ�ពិិនិ�យជាមិនខាន ។ ដ�ដោចុ្ចុះ ពួិកដោគប្រ�ូវតែ�ពិិនិ�យ

ដោ��ងវញិន�វយុទីធស្ថាស្ត្រាសំើនដោ�បាយរបស់ំប្រកុមដោ��ងវញិន�វយុទីធស្ថាស្ត្រាសំើនដោ�បាយរបស់ំប្រកុម

ខុែួនជាបនាៃ ន់។ខុែួនជាបនាៃ ន់។

ពួិកដោគបញ្ញាជ ក់ថា អុំកនដោ�បាយតែដលពួិកដោគបញ្ញាជ ក់ថា អុំកនដោ�បាយតែដល

មានលកី�ៈសំមប�ើលិអ បាតុែនើមានសំមាសំភាពិមានលកី�ៈសំមប�ើលិអ បាតុែនើមានសំមាសំភាពិ

ប្រកុមការងារមិនលអ និងអុំកគំ៌ាប្រទីរបស់ំខុែួនខុែះ ប្រកុមការងារមិនលអ និងអុំកគំ៌ាប្រទីរបស់ំខុែួនខុែះ 

ជាមនុសំសអំសីំល�មា និង អំវជិាជ  ដោនាះគ�ជាជាមនុសំសអំសីំល�មា និង អំវជិាជ  ដោនាះគ�ជា

ប្រប�ុ�លថ្ងៃនដំដោ�� រនដោ�បាយដ៏អាប្រកក់របស់ំប្រប�ុ�លថ្ងៃនដំដោ�� រនដោ�បាយដ៏អាប្រកក់របស់ំ

ពួិកដោគតែដលកំពុិងដោឆាំព ះដោ�កាន់ភាពិបរាជ័យពួិកដោគតែដលកំពុិងដោឆាំព ះដោ�កាន់ភាពិបរាជ័យ

�ា ងពិិ�ប្របាកដ។�ា ងពិិ�ប្របាកដ។

អុំកវភិាគនដោ�បាយសំងគម ដោ�ក គឹម អុំកវភិាគនដោ�បាយសំងគម ដោ�ក គឹម 

សុំខុ បានសំរដោសំរដោល�គ�នីដោ�ើសំបុុករបស់ំសុំខុ បានសំរដោសំរដោល�គ�នីដោ�ើសំបុុករបស់ំ

ដោ�កថា ដោ�ើ�អំើីក៏ប្រ�ូវតែ�មានកបួនតែដរ។ ដោ�កដោ�កថា ដោ�ើ�អំើីក៏ប្រ�ូវតែ�មានកបួនតែដរ។ ដោ�ក

ថា បុគគល�មម�ដោប្រប�កបួនដតែដលៗ តែដលអុំកថា បុគគល�មម�ដោប្រប�កបួនដតែដលៗ តែដលអុំក

ដោច្ចុះមុនៗច្ចុងប្រកងទុីក បាុតែនើមនុសំសអំសុ្ថារយ ដោច្ចុះមុនៗច្ចុងប្រកងទុីក បាុតែនើមនុសំសអំសុ្ថារយ 

មានប្របាជំា�លិ�កបួនពីិសំម�ាភាពិរបស់ំខុែួន មានប្របាជំា�លិ�កបួនពីិសំម�ាភាពិរបស់ំខុែួន 

ដោប្រ�ះថា ប្រគប់យុទីធវ�ីិ ពំុិតែមនសុំទីធតែ�ប្រ�ូវការដោប្រ�ះថា ប្រគប់យុទីធវ�ីិ ពំុិតែមនសុំទីធតែ�ប្រ�ូវការ

អុំកកាែ �នទំាងអំស់ំគុ៌ាដោទី បាុតែនើ ប្រគប់គុ៌ាអុំកកាែ �នទំាងអំស់ំគុ៌ាដោទី បាុតែនើ ប្រគប់គុ៌ា

ចំាបាច់្ចុប្រ�ូវ�ុនលះបង់។ចំាបាច់្ចុប្រ�ូវ�ុនលះបង់។

ដោ�ក បញ្ញាជ ក់ថា ប្រកុមដោមដឹកនំាដោ�ក បញ្ញាជ ក់ថា ប្រកុមដោមដឹកនំា

នដោ�បាយ-Live Show តែស្រាសំកបនៃររពំិងដោម� នដោ�បាយ-Live Show តែស្រាសំកបនៃររពំិងដោម� 

ខុៃរ័ដី បាតុែនើដោពិលចុ្ចុងដោប្រកាយនំាគុ៌ាអំងគយុ រកនឹកខុៃរ័ដី បាតុែនើដោពិលចុ្ចុងដោប្រកាយនំាគុ៌ាអំងគយុ រកនឹក

សំមេីដោ�ះស្ថាប្របាប់ពិលរដឋ �ងកំ�ុសំប្រចំ្ចុសំមេីដោ�ះស្ថាប្របាប់ពិលរដឋ �ងកំ�ុសំប្រចំ្ចុ

តែដលៗរបស់ំខុែួន។តែដលៗរបស់ំខុែួន។

រ���មកទីល់ដោពិលដោនះ �ាងដោ�ច្ចុណាស់ំរ���មកទីល់ដោពិលដោនះ �ាងដោ�ច្ចុណាស់ំ

មានសំមាជិក និងអុំកគំ៌ាប្រទីគ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះមានសំមាជិក និងអុំកគំ៌ាប្រទីគ�បកសសំដោន្ត្រីងាគ ះ

ជា�ិប្របមា�ជាង១រយនាក់ដោ��យ រងការជា�ិប្របមា�ជាង១រយនាក់ដោ��យ រងការ

ចាប់ខុែួនជាបនើបនាៃ ប់ និងដោចាទីប្របកាន់ពីិបទី ចាប់ខុែួនជាបនើបនាៃ ប់ និងដោចាទីប្របកាន់ពីិបទី 

�សំគំនិ�កប�់ និងញុះញង់បងករឲ្យយមានភាពិ�សំគំនិ�កប�់ និងញុះញង់បងករឲ្យយមានភាពិ

វកឹវរ�ៃន់ដល់សំនើិសុំខុសំងគម បនាៃ ប់ពីិពួិកដោគវកឹវរ�ៃន់ដល់សំនើិសុំខុសំងគម បនាៃ ប់ពីិពួិកដោគ

បានច្ចុ�លរមួកុុងយុទីធនាការមា�ុភ�មិនិវ�ើន៍ ៩ បានច្ចុ�លរមួកុុងយុទីធនាការមា�ុភ�មិនិវ�ើន៍ ៩ 

វចិ្ចុិកិា របស់ំដោ�ក សំម រងសុ ីកាលពីិឆំុាំ២០១៩ វចិ្ចុិកិា របស់ំដោ�ក សំម រងសុ ីកាលពីិឆំុាំ២០១៩ 

និងប្រពឹិ�ើកិារ�៍ច្ចុ�លស្រាសុំកតែខុមរដោ�ឆំុាំ២០២១ដោនះ។និងប្រពឹិ�ើកិារ�៍ច្ចុ�លស្រាសុំកតែខុមរដោ�ឆំុាំ២០២១ដោនះ។

ដោ�ក �ុុន តែសំន ធាែ ប់បានប្របកាសំដោ�ក �ុុន តែសំន ធាែ ប់បានប្របកាសំ

ដោ��យថា ដោ�កនឹងមិនចុ្ចុះ��ាដោលខាដោសំុ�សំុំដោ��យថា ដោ�កនឹងមិនចុ្ចុះ��ាដោលខាដោសំុ�សំុំ

ដោ�ប្រពិះម�កសប្រ�ដោដ�មបដីោល�កតែលងដោទាសំឱ្យយដោ�ប្រពិះម�កសប្រ�ដោដ�មបដីោល�កតែលងដោទាសំឱ្យយ

ដោ�ក សំម រងសុ ីដោទីៀ�ដោ��យ។ ដោ�កតែ�មទំាងដោ�ក សំម រងសុ ីដោទីៀ�ដោ��យ។ ដោ�កតែ�មទំាង

សំចុារថា  ដោ�កសុំខុចិ្ចុ�ើកា�់ថ្ងៃដស្ថាើ ំរបស់ំសំចុារថា  ដោ�កសុំខុចិ្ចុ�ើកា�់ថ្ងៃដស្ថាើ ំរបស់ំ

ខុែួនដោចាល ដោប�សិំនដោ�កដោ�ើ�ដោរឿងដតែដលដោនះខុែួនដោចាល ដោប�សិំនដោ�កដោ�ើ�ដោរឿងដតែដលដោនះ

ដោទីៀ�។ដោទីៀ�។

ដោ�ក សំម រងសុ ីបានចាកដោច្ចុញពីិកមពុជា ដោ�ក សំម រងសុ ីបានចាកដោច្ចុញពីិកមពុជា 

កាលពីិឆំុាំ២០១៥ ដោ��យមកទីល់ដោពិលដោនះ កាលពីិឆំុាំ២០១៥ ដោ��យមកទីល់ដោពិលដោនះ 

ដោ�កដោ�មិនទាន់មានដោភែ�ងដោខុៀវណាមួយពីិដោ�កដោ�មិនទាន់មានដោភែ�ងដោខុៀវណាមួយពីិ

ដោ�ក �ុុន តែសំន ដោដ�មបីបានវលិប្រ��ប់ច្ចុ�លដោ�ក �ុុន តែសំន ដោដ�មបីបានវលិប្រ��ប់ច្ចុ�ល

កមពុជាដោ�ដោ��យដោទី។កមពុជាដោ�ដោ��យដោទី។

កាលពីិតែខុកកក� ឆំុាំ២០១៣ ដោ�ក សំម កាលពីិតែខុកកក� ឆំុាំ២០១៣ ដោ�ក សំម 

រងសុ ីបានវលិច្ចុ�លកមពុជាវញិដោប្រកាយចាកដោច្ចុញរងសុ ីបានវលិច្ចុ�លកមពុជាវញិដោប្រកាយចាកដោច្ចុញ

ពីិកមពជុាជាដោប្រច្ចុ�នឆំុាំ គ�ចំ្ចុដោពិលតែដលឪពុិកបដោងក��ពីិកមពជុាជាដោប្រច្ចុ�នឆំុាំ គ�ចំ្ចុដោពិលតែដលឪពុិកបដោងក��

របស់ំដោ�កនាយករដឋមន្ត្រីនើី �ុុន តែសំន របស់ំដោ�កនាយករដឋមន្ត្រីនើី �ុុន តែសំន 

ទីទួីលមរ�ភាពិ។ទីទួីលមរ�ភាពិ។

កាលដោណាះ ដោ�ក សំម រងសុី បានដោ�ំ�កាលដោណាះ ដោ�ក សំម រងសុី បានដោ�ំ�

លិខិុ�ច្ចុ�លរមួរតំែលកទុីកីដល់ប្រកុមប្រគួស្ថាររបស់ំលិខិុ�ច្ចុ�លរមួរតំែលកទុីកីដល់ប្រកុមប្រគួស្ថាររបស់ំ

ដោ�ក �ុុន តែសំន ។ ដោប្រកាយមកបនើិច្ចុដោ�ក ដោ�ក �ុុន តែសំន ។ ដោប្រកាយមកបនើិច្ចុដោ�ក 

ក៏ទីទួីលបានលិខិុ�ដោល�កតែលងដោទាសំពីិក៏ទីទួីលបានលិខិុ�ដោល�កតែលងដោទាសំពីិ

ប្រពិះម�កសប្រ� �មរយៈ លិខិុ�របស់ំនាយកប្រពិះម�កសប្រ� �មរយៈ លិខិុ�របស់ំនាយក

រដឋមន្ត្រីនើីតែដលបានដោសំុ�ដោ��ងដោពិលដោនះ។រដឋមន្ត្រីនើីតែដលបានដោសំុ�ដោ��ងដោពិលដោនះ។

អំ�ី�ដោមបកសប្របឆំាំងរ�បដោនះ បានវលិប្រ��ប់អំ�ី�ដោមបកសប្របឆំាំងរ�បដោនះ បានវលិប្រ��ប់

ច្ចុ�លកមពជុា ជិ�ដល់ថ្ងៃ�ៃដោបាះដោឆុាំ�ជា�ិឆំុាំ២០១៣ ច្ចុ�លកមពជុា ជិ�ដល់ថ្ងៃ�ៃដោបាះដោឆុាំ�ជា�ិឆំុាំ២០១៣ 

ខុ�ៈអុំក�ែ ំដោម�លសំដោងក�ដោ��ញថាដោ�កខុ�ៈអុំក�ែ ំដោម�លសំដោងក�ដោ��ញថាដោ�ក

�ុុន តែសំន ក៏ច្ចុង់បានភាពិស្រាសំបច្ចុាប់ពីិវ�ើមាន�ុុន តែសំន ក៏ច្ចុង់បានភាពិស្រាសំបច្ចុាប់ពីិវ�ើមាន

របស់ំដោ�ក សំម រងសុី ប្របធានគ�បកសរបស់ំដោ�ក សំម រងសុី ប្របធានគ�បកស

សំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិដោពិលដោនាះ សំប្រមាប់បន្ត្រីងកប់ដំដោ��សំដោន្ត្រីងាគ ះជា�ិដោពិលដោនាះ សំប្រមាប់បន្ត្រីងកប់ដំដោ��

ការដោបាះដោឆុាំ�របស់ំខុែួន ដោដ�មបីឱ្យយសំ�គមន៍ការដោបាះដោឆុាំ�របស់ំខុែួន ដោដ�មបីឱ្យយសំ�គមន៍

អំនើរជា�ិទីទួីលស្ថាគ ល់�ងតែដរ៕  អំនើរជា�ិទីទួីលស្ថាគ ល់�ងតែដរ៕  

អ្នគគផ្ទេលខាាធីិកាារ�កសប្រ�ជាាធីិ�ផ្ទេតំយយអ្នគគផ្ទេលខាាធីិកាារ�កសប្រ�ជាាធីិ�ផ្ទេតំយយtmkBITMB½rTI   09
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង�ី�ពី�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង�ី�ពី�
ការសេរៀបចំក្តីិចចប្របជូំំជាសាធារណឹៈការសេរៀបចំក្តីិចចប្របជូំំជាសាធារណឹៈ

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGMEETING

កិចុះចប្រ�ជុំំំ�នាេា�់រ�សុំ់អ្នងគកាារណែ�នកាារ កិចុះចប្រ�ជុំំំ�នាេា�់រ�សុំ់អ្នងគកាារណែ�នកាារ 

Northern Middlesex Metropolitan Northern Middlesex Metropolitan 

Planning Organization ផ្ទេ�ាកាាតំ់ថាា Planning Organization ផ្ទេ�ាកាាតំ់ថាា 

(NMMPO) នឹងប្របាារពិេផ្ទេ�ើងតាាមុរយៈវិីផ្ទេ�អ្នូ (NMMPO) នឹងប្របាារពិេផ្ទេ�ើងតាាមុរយៈវិីផ្ទេ�អ្នូ 

ផ្ទេ�ាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ណែខមុក�ា ឆាំនាំ២០២១ ផ្ទេវិលាាផ្ទេមាោាង ផ្ទេ�ាថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ណែខមុក�ា ឆាំនាំ២០២១ ផ្ទេវិលាាផ្ទេមាោាង 

២.00 រផ្ទេសុំៀល។ កចិុះចប្រ�ជុំំ ំNMMPO ផ្ទេន� ផ្ទេលាាក ២.00 រផ្ទេសុំៀល។ កចិុះចប្រ�ជុំំ ំNMMPO ផ្ទេន� ផ្ទេលាាក 

អ្ននកនងឹបាានឭអ្នពំិ�ីច្ចុុ��បននភាាពិថ្ងៃនកាារវិវិិតំរនរ៍�សុំ់អ្ននកនងឹបាានឭអ្នពំិ�ីច្ចុុ��បននភាាពិថ្ងៃនកាារវិវិិតំរនរ៍�សុំ់

កមុះវិិធីីផ្ទេធីេើផ្ទេ�ាយប្រ�ផ្ទេសុំើរផ្ទេ�ើង កាារ�ឹកជុំញ្ជូូ�នកមុះវិិធីីផ្ទេធីេើផ្ទេ�ាយប្រ�ផ្ទេសុំើរផ្ទេ�ើង កាារ�ឹកជុំញ្ជូូ�ន

ផ្ទេ�ាក្នុុ�ងតំំ�ន់ (TIP) និងកមុះវិិធីីផ្ទេធីេើណែ�នកាារផ្ទេ�ាក្នុុ�ងតំំ�ន់ (TIP) និងកមុះវិិធីីផ្ទេធីេើណែ�នកាារ

កាារងាាររួមុគ៌ានាសុំប្រមាា�់ឆាំនាំ២០២២។ �ណែនថមុផ្ទេលើកាារងាាររួមុគ៌ានាសុំប្រមាា�់ឆាំនាំ២០២២។ �ណែនថមុផ្ទេលើ

ផ្ទេន� MPO នឹងពិិចាារណាាផ្ទេធីេើ�ច្ចុុ��បននភាាពិអ្នំពិីផ្ទេន� MPO នឹងពិិចាារណាាផ្ទេធីេើ�ច្ចុុ��បននភាាពិអ្នំពិី

កាារអ្ននំវិតំរសុំំវិតំថិភាាពិ។ រផ្ទេ�ៀ�វ៉ាារៈទាំាំងប្រសុំំងកាារអ្ននំវិតំរសុំំវិតំថិភាាពិ។ រផ្ទេ�ៀ�វ៉ាារៈទាំាំងប្រសុំំង

ថ្ងៃនកិចុះចប្រ�ជុំំំ ផ្ទេលាាក អ្ននក�ាចុះរកផ្ទេមុើលតាាមុរយៈ ថ្ងៃនកិចុះចប្រ�ជុំំំ ផ្ទេលាាក អ្ននក�ាចុះរកផ្ទេមុើលតាាមុរយៈ 

www.nmcog.org. www.nmcog.org. 

កំ�តំ់សុំំគ៌ាាល់៖កំ�តំ់សុំំគ៌ាាល់៖ កិចុះចប្រ�ជុំំំ NMMPO នាា កិចុះចប្រ�ជុំំំ NMMPO នាា

ផ្ទេពិល�ច្ចុុ��បននកពំិងំប្រតំវូិបាានផ្ទេរៀ�ចុះផំ្ទេធីេើផ្ទេ�ើងតាាមុ  ផ្ទេពិល�ច្ចុុ��បននកពំិងំប្រតំវូិបាានផ្ទេរៀ�ចុះផំ្ទេធីេើផ្ទេ�ើងតាាមុ  

រយៈ Zoom platform ផ្ទេវិទីិកាា។ ពិ័តំាមាានរយៈ Zoom platform ផ្ទេវិទីិកាា។ ពិ័តំាមាាន

អ្នពំិកីាារចុះលូរមួុកចិុះចប្រ�ជុំំ ំនងឹប្រតំវូិ�សពិេ�ាយតាាមុ អ្នពំិកីាារចុះលូរមួុកចិុះចប្រ�ជុំំ ំនងឹប្រតំវូិ�សពិេ�ាយតាាមុ 

www.nmcog.org. ផ្ទេលាាក អ្ននកក�៍ាចុះwww.nmcog.org. ផ្ទេលាាក អ្ននកក�៍ាចុះ

ទីទីួលពិ័តំាមាានបាានអ្នំពិីកិចុះចប្រ�ជុំំំ ប្រគ៌ាាន់ណែតំផ្ទេ�ាទីទីួលពិ័តំាមាានបាានអ្នំពិីកិចុះចប្រ�ជុំំំ ប្រគ៌ាាន់ណែតំផ្ទេ�ា

ទីូរសុំ័ពិេផ្ទេ�ាផ្ទេលខ 978-454-8021 ផ្ទេលខទីូរសុំ័ពិេផ្ទេ�ាផ្ទេលខ 978-454-8021 ផ្ទេលខ

�នរ121 ឬ អ្នី�ណែមុោល jhoward@nmcog.�នរ121 ឬ អ្នី�ណែមុោល jhoward@nmcog.

org  NMMPO     �រល់កាារសាំនាក់ផ្ទេ�ាសុំមុរមុយ org  NMMPO     �រល់កាារសាំនាក់ផ្ទេ�ាសុំមុរមុយ 

និងជុំំនួយខាាងណែ�នកភាាសាំាផ្ទេដ្ឋាាយឥតំគិតំថ្ងៃ�ៃនិងជុំំនួយខាាងណែ�នកភាាសាំាផ្ទេដ្ឋាាយឥតំគិតំថ្ងៃ�ៃ

តាាមុកាារផ្ទេសុំនើសុំំំ (រួមុទាំាំង អ្ននក�កណែប្រ�ជាាភាាសាំាតាាមុកាារផ្ទេសុំនើសុំំំ (រួមុទាំាំង អ្ននក�កណែប្រ�ជាាភាាសាំា

សុំញ្ញាាាណែ���ាផ្ទេមុរកិ នងិភាាសាំាផ្ទេ�សងផ្ទេទីៀតំផ្ទេប្រ�ាពិីសុំញ្ញាាាណែ���ាផ្ទេមុរកិ នងិភាាសាំាផ្ទេ�សងផ្ទេទីៀតំផ្ទេប្រ�ាពិី

ភាាសាំាអ្នងផ់្ទេគៃសុំ វិផី្ទេ�អ្នមូាានអ្នកសរផ្ទេ�ាផ្ទេលើផ្ទេអ្នប្រកង់ ភាាសាំាអ្នងផ់្ទេគៃសុំ វិផី្ទេ�អ្នមូាានអ្នកសរផ្ទេ�ាផ្ទេលើផ្ទេអ្នប្រកង់ 

ឧ�ករ�៍ជុំំនួយកាារសាំរា�់ និងមាាន      សុំមាាារៈឧ�ករ�៍ជុំំនួយកាារសាំរា�់ និងមាាន      សុំមាាារៈ

ជុំនំយួផ្ទេ�សងៗផ្ទេទីៀតំ។ សុំប្រមាា�ក់ាារសុំំជំុំនំយួ សុំមូុជុំនំយួផ្ទេ�សងៗផ្ទេទីៀតំ។ សុំប្រមាា�ក់ាារសុំំជំុំនំយួ សុំមូុ

ទីំនាាក់ទីំនងផ្ទេ�ា Justin Howard តាាមុរយៈទីំនាាក់ទីំនងផ្ទេ�ា Justin Howard តាាមុរយៈ

ផ្ទេលខទីូរសុំ័ពិេ (978) 454-8021 ផ្ទេលខ�នរ ផ្ទេលខទីូរសុំ័ពិេ (978) 454-8021 ផ្ទេលខ�នរ 

121 ឬ អ្នី�ណែមុោល  jhoward@nmcog.org. 121 ឬ អ្នី�ណែមុោល  jhoward@nmcog.org. 

កាារផ្ទេសុំនើសុំំ ំគរួណែតំផ្ទេធីេើផ្ទេ�ើងផ្ទេ�ាយបាានឆាំា�ត់ាាមុណែ�លកាារផ្ទេសុំនើសុំំ ំគរួណែតំផ្ទេធីេើផ្ទេ�ើងផ្ទេ�ាយបាានឆាំា�ត់ាាមុណែ�ល

�ាចុះផ្ទេធីេើផ្ទេ�ាបាាន សុំប្រមាា�ត់ំប្រមុវូិកាារផ្ទេសុំវ៉ាាជាាមុនំ រមួុ�ាចុះផ្ទេធីេើផ្ទេ�ាបាាន សុំប្រមាា�ត់ំប្រមុវូិកាារផ្ទេសុំវ៉ាាជាាមុនំ រមួុ

ទាំាងំភាាសាំាសុំញ្ញាាា CART ឬ កាារ�កណែប្រ�ភាាសាំា។ទាំាងំភាាសាំាសុំញ្ញាាា CART ឬ កាារ�កណែប្រ�ភាាសាំា។

The next meeting of the Northern The next meeting of the Northern 

Middlesex Metropolitan Planning Middlesex Metropolitan Planning 

Organization (NMMPO) will be held Organization (NMMPO) will be held 

virtually on January 27, 2021 at 2:00 virtually on January 27, 2021 at 2:00 

PM. At this meeting, the NMMPO PM. At this meeting, the NMMPO 

will hear updates on development of will hear updates on development of 

regional Transportation Improvement regional Transportation Improvement 

Program (TIP) and Unified Planning Program (TIP) and Unified Planning 

Work Program for FFY 2022. In ad-Work Program for FFY 2022. In ad-

dition the MPO will consider updates dition the MPO will consider updates 

to safety performance. The full agenda to safety performance. The full agenda 

can be found at www.nmcog.org.  can be found at www.nmcog.org.  

Notice: NMMPO meetings are Notice: NMMPO meetings are 

currently being held virtually via the currently being held virtually via the 

Zoom platform.  Information about Zoom platform.  Information about 

accessing the meeting will be posted accessing the meeting will be posted 

at www.nmcog.org. You can also get at www.nmcog.org. You can also get 

information on meeting access by information on meeting access by 

calling 978-454-8021, ext. 121 or calling 978-454-8021, ext. 121 or 

by emailing jhoward@nmcog.org. by emailing jhoward@nmcog.org. 

The NMMPO provides reasonable The NMMPO provides reasonable 

accommodations and/or language as-accommodations and/or language as-

sistance free of charge upon request sistance free of charge upon request 

(including but not limited to interpret-(including but not limited to interpret-

ers in American Sign Language and ers in American Sign Language and 

languages other than English, open or languages other than English, open or 

closed captioning for videos, assistive closed captioning for videos, assistive 

listening devices and alternate material listening devices and alternate material 

formats), as available. For assistance, formats), as available. For assistance, 

please contact Justin Howard at (978) please contact Justin Howard at (978) 

454-8021, ext. 121 or at  jhoward@454-8021, ext. 121 or at  jhoward@

nmcog.org. Requests should be made nmcog.org. Requests should be made 

as soon as possible for services requir-as soon as possible for services requir-

ing advanced arrangements, including ing advanced arrangements, including 

sign language, CART or language sign language, CART or language 

translation or interpretation.translation or interpretation.

ចុ្ចុះប្របសិំនដោប�ខុំុំបើ�រតែ�នការដោ�ើ�ដំដោ�� រចុ្ចុះប្របសិំនដោប�ខុំុំបើ�រតែ�នការដោ�ើ�ដំដោ�� រ

ឥ��វដោនះ?ឥ��វដោនះ?

ប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ បានដោ�ើ�ការប្រកុម�ុុនអាកាសំច្ចុរ�៍ បានដោ�ើ�ការ

ផ្តាែ ស់ំបើ�រកថ្ងៃប្រមជាអំនើរជា�ិដោប្រច្ចុ�នបំ�ុ� និងផ្តាែ ស់ំបើ�រកថ្ងៃប្រមជាអំនើរជា�ិដោប្រច្ចុ�នបំ�ុ� និង

កំពុិងបតែនាមភាពិប�់តែបនសំប្រមាប់អុំកតែដលកំពុិងបតែនាមភាពិប�់តែបនសំប្រមាប់អុំកតែដល

ប្រ�ូវការ�ែឹងតែ�ែងតែ�នការរបស់ំខុែួន និងច្ចុ�លប្រ�ូវការ�ែឹងតែ�ែងតែ�នការរបស់ំខុែួន និងច្ចុ�ល

មកប្របដោទីសំអាដោមរកិ ដោ�មុន�ប្រមវូឲ្យយដោ�ើ�ដោ�សំើមកប្របដោទីសំអាដោមរកិ ដោ�មុន�ប្រមវូឲ្យយដោ�ើ�ដោ�សំើ

�មី ច្ចុ�លជា�រមាន។ �មី ច្ចុ�លជា�រមាន។ 

ប្រកុម�ុុន American និង Delta Air Lines ប្រកុម�ុុន American និង Delta Air Lines 

Inc., DAL -1.65%  នឹងអំនុញ្ញាា �ឲ្យយមនុសំសកក់Inc., DAL -1.65%  នឹងអំនុញ្ញាា �ឲ្យយមនុសំសកក់

សំំបុប្រ�យនើដោ�ះអំនើរជា�ិដោ��ងវញិដោ�សំំបុប្រ�យនើដោ�ះអំនើរជា�ិដោ��ងវញិដោ�

ប្របដោទីសំអាដោមរកិ តែដលកំ��់ដោពិលដោវ�ប្របដោទីសំអាដោមរកិ តែដលកំ��់ដោពិលដោវ�

ចាប់ពីិថ្ងៃ�ៃទីី៩ តែខុកុមាៈ �ដោ� ដរាបណាការចាប់ពីិថ្ងៃ�ៃទីី៩ តែខុកុមាៈ �ដោ� ដរាបណាការ

ដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មីចាប់ដោ�ើ�ម ឬដោ�មុនថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ដោ�ើ�ដំដោ�� រ�មីចាប់ដោ�ើ�ម ឬដោ�មុនថ្ងៃ�ៃទីី២៥ 

តែខុមករា។ មានន័យថា អុំកអាច្ចុកក់សំំបុប្រ�តែខុមករា។ មានន័យថា អុំកអាច្ចុកក់សំំបុប្រ�

យនើដោ�ះដោ�មុនការដោ�ើ�ដោ�សំើ�ប្រមូវ ដោ�យយនើដោ�ះដោ�មុនការដោ�ើ�ដោ�សំើ�ប្រមូវ ដោ�យ

មិនបង់ថ្ងៃ�ែខុពស់ំជាង�ថ្ងៃមែចុ្ចុងដោប្រកាយ។ ប្រកុម�ុុន មិនបង់ថ្ងៃ�ែខុពស់ំជាង�ថ្ងៃមែចុ្ចុងដោប្រកាយ។ ប្រកុម�ុុន 

United លក់សំំបុប្រ�យនើដោ�ះខុុសំគុ៌ាសំប្រមាប់United លក់សំំបុប្រ�យនើដោ�ះខុុសំគុ៌ាសំប្រមាប់

ការដោ�ើ�ដំដោ�� រតែដលបានកំ��់ដោពិលដោវ�ការដោ�ើ�ដំដោ�� រតែដលបានកំ��់ដោពិលដោវ�

ចាប់ពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៥ តែខុកុមាៈ។ ចាប់ពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៥ តែខុកុមាៈ។ 

ដោ��ខំុំុប្រ�ូវដោ�ើ�ដោ�សំើមើងដោទីៀ� ឬដោ�ើ�ច្ចុ�ើ �ីស័ំដោ��ខំុំុប្រ�ូវដោ�ើ�ដោ�សំើមើងដោទីៀ� ឬដោ�ើ�ច្ចុ�ើ �ីស័ំ

កើ ិតែដរឬដោទី ដោ�ដោពិលខុំុំប្រ��ប់មកប្របដោទីសំកើ ិតែដរឬដោទី ដោ�ដោពិលខុំុំប្រ��ប់មកប្របដោទីសំ

អាដោមរកិវញិ? អាដោមរកិវញិ? 

CDC �ើល់ជាអំនុស្ថាសំន៍ថា ប្របជាជនCDC �ើល់ជាអំនុស្ថាសំន៍ថា ប្របជាជន

ប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�ដោ�សំើ ដោ�រយៈដោពិល២ ដោ�៣ ប្រ�ូវតែ�ដោ�ើ�ដោ�សំើ ដោ�រយៈដោពិល២ ដោ�៣ 

ថ្ងៃ�ៃដោប្រកាយការដោ�ើ�ដំដោ�� រ និងរស់ំដោ��ៃះថ្ងៃ�ៃដោប្រកាយការដោ�ើ�ដំដោ�� រ និងរស់ំដោ��ៃះ

រយៈដោពិល ៧ ថ្ងៃ�ៃ (ឬ ១០ ថ្ងៃ�ៃដោ�យគ៌ាម នរយៈដោពិល ៧ ថ្ងៃ�ៃ (ឬ ១០ ថ្ងៃ�ៃដោ�យគ៌ាម ន

ការដោ�ើ�ដោ�សំើ)។ ការដោ�ើ�ដោ�សំើដោ�យខុែួនឯងការដោ�ើ�ដោ�សំើ)។ ការដោ�ើ�ដោ�សំើដោ�យខុែួនឯង

មិនអាច្ចុជំនួសំការរកាគមាែ � និងការ�ក់មិនអាច្ចុជំនួសំការរកាគមាែ � និងការ�ក់

មាា ស់ំមុខុបានដោទី មន្ត្រីនើីបាននិ�យ CDC មាា ស់ំមុខុបានដោទី មន្ត្រីនើីបាននិ�យ CDC 

។ ប្របធានា�ិប�ី បាយដិន បាននិ�យ។ ប្របធានា�ិប�ី បាយដិន បាននិ�យ

ថា គ៌ា�់ដោជឿជាក់ដោល�មនុសំសតែដលមកដល់ថា គ៌ា�់ដោជឿជាក់ដោល�មនុសំសតែដលមកដល់

ពីិបរដោទីសំ ប្រ�ូវតែ��ប្រមូវឲ្យយការដោ�ើ�ច្ចុ�ើ �ីស័ំពីិបរដោទីសំ ប្រ�ូវតែ��ប្រមូវឲ្យយការដោ�ើ�ច្ចុ�ើ �ីស័ំ

កើិខុែួនឯង បទីបញ្ញាជ រប្រប�ិប�ើិរបស់ំគ៌ា�់កើិខុែួនឯង បទីបញ្ញាជ រប្រប�ិប�ើិរបស់ំគ៌ា�់

និ�យថា អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ�ម�ែ�វអាកាសំ និ�យថា អុំកដោ�ើ�ដំដោ�� រ�ម�ែ�វអាកាសំ 

នឹងប្រ�ូវ�ប្រមូវឲ្យយដោ�ើ��មដោគ៌ាលការ�៍នឹងប្រ�ូវ�ប្រមូវឲ្យយដោ�ើ��មដោគ៌ាលការ�៍

តែ�នំារបស់ំ CDC រមួទំាងអំនុស្ថាសំន៍ថ្ងៃនតែ�នំារបស់ំ CDC រមួទំាងអំនុស្ថាសំន៍ថ្ងៃន

ការ�ក់ខុែនួឲ្យយដោ�តែ�ឯង “�មវសិ្ថាលភាពិការ�ក់ខុែនួឲ្យយដោ�តែ�ឯង “�មវសិ្ថាលភាពិ

តែដលអាច្ចុដោ�ើ�ដោ�ដោក��។”  វ៉ាមិនទាន់តែដលអាច្ចុដោ�ើ�ដោ�ដោក��។”  វ៉ាមិនទាន់

ច្ចុាស់ំ�ស់ំអំំពីិថាដោ��ប្រ�ូវអំនុវ�ើរដោបៀបណា ច្ចុាស់ំ�ស់ំអំំពីិថាដោ��ប្រ�ូវអំនុវ�ើរដោបៀបណា 

និងបទីបញ្ញាជ រមិនបញ្ញាជ ក់ឲ្យយបានច្ចុាស់ំ�ស់ំ។ និងបទីបញ្ញាជ រមិនបញ្ញាជ ក់ឲ្យយបានច្ចុាស់ំ�ស់ំ។ 

បទីបញ្ញាជ រ ក៍តែ�នំាទីីភុាក់ងារសំ�ព័ិនធបទីបញ្ញាជ រ ក៍តែ�នំាទីីភុាក់ងារសំ�ព័ិនធ

ឲ្យយបដោងក��តែ�នការមួយសំប្រមាប់ធានាដល់ឲ្យយបដោងក��តែ�នការមួយសំប្រមាប់ធានាដល់

ការអំនុវ�ើដោគ៌ាលការ�៍របស់ំ CDC និងការអំនុវ�ើដោគ៌ាលការ�៍របស់ំ CDC និង

ដោ�ើ�ការពិិចារណាដោល�វធិានការសុំខុភា�ដោ�ើ�ការពិិចារណាដោល�វធិានការសុំខុភា�

ស្ថាធារ�ៈ រមួទំាង ការពិិចារណារគិ�គ�រស្ថាធារ�ៈ រមួទំាង ការពិិចារណារគិ�គ�រ

អំំពីិការដោ�ើ�ដោ�សំើបតែនាមភាែ មៗដោ�មុនដោពិលអំំពីិការដោ�ើ�ដោ�សំើបតែនាមភាែ មៗដោ�មុនដោពិល

ដោច្ចុញដំដោ�� រ៕ដោច្ចុញដំដោ�� រ៕

កាារណែ�នាាំសុំរីពិីវិិធាានកាារ�៍កូវិីតំ១៩កាារណែ�នាាំសុំរីពិីវិិធាានកាារ�៍កូវិីតំ១៩tmkBITMB½rTI   15
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ទីីប្រកុង��តែវល ដោរៀបចំ្ចុប្របពិនធ័�មី �មកើីទីីប្រកុង��តែវល ដោរៀបចំ្ចុប្របពិនធ័�មី �មកើី

ប�ើឹ ង ដោ��ុការ�៏ដ៏�ំដោ��យសំំខាន់ប�ើឹ ង ដោ��ុការ�៏ដ៏�ំដោ��យសំំខាន់

មួយ តែដលគួរតែ��ម�នគ�មាប្រ��មី តែដលមួយ តែដលគួរតែ��ម�នគ�មាប្រ��មី តែដល

ស្ថា�ប្រកុង��តែវល កំពិង់តែ�ដោរៀបចំ្ចុបើ�រស្ថា�ប្រកុង��តែវល កំពិង់តែ�ដោរៀបចំ្ចុបើ�រ

ប្របពិនធដ័ោបាះដោឆុាំ�។ ដោប្រកាយពីិដោពិលបើ�រប្របពិនធ័ប្របពិនធដ័ោបាះដោឆុាំ�។ ដោប្រកាយពីិដោពិលបើ�រប្របពិនធ័

ដោបាះដោឆុាំ�រចួ្ចុដោ��យ ដោ��កមាែ ងំឥទីធិពិលតែខុមរ ដោបាះដោឆុាំ�រចួ្ចុដោ��យ ដោ��កមាែ ងំឥទីធិពិលតែខុមរ 

ន�វដោពិលអំនាគ� នឹងកាែ យដោ�ជា�ាងណាន�វដោពិលអំនាគ� នឹងកាែ យដោ�ជា�ាងណា

តែដរ? តែដរ? 

�ើី�បិ�តែ�អា�បទីមួយដោនះគ�សំំដោ��ើី�បិ�តែ�អា�បទីមួយដោនះគ�សំំដោ�

ជ�នចំ្ចុដោ�ះ ប្របជាជនតែខុមរតែដលរស់ំដោ� ទីីប្រកុងជ�នចំ្ចុដោ�ះ ប្របជាជនតែខុមរតែដលរស់ំដោ� ទីីប្រកុង

��តែវល ក៏បាតុែនើដោ��ុការ�៍ដោនះ ឆ្លែុះបញំុ្ញាង��តែវល ក៏បាតុែនើដោ��ុការ�៍ដោនះ ឆ្លែុះបញំុ្ញាង

ឱ្យយដោ��ញមើងដោទីៀ�អំំពីិ ភាពិលំបាកថ្ងៃនការឱ្យយដោ��ញមើងដោទីៀ�អំំពីិ ភាពិលំបាកថ្ងៃនការ

�សុំ�របស់ំតែខុមរ។ ថ្ងៃច្ចុដនយអីំើ ការបើ�រប្របព័ិនធ�សុំ�របស់ំតែខុមរ។ ថ្ងៃច្ចុដនយអីំើ ការបើ�រប្របព័ិនធ

ដោនះដោក��មានដោ��ងចំ្ចុដោពិល ប្របជាជនតែខុមរដោនះដោក��មានដោ��ងចំ្ចុដោពិល ប្របជាជនតែខុមរ

មករស់ំដោ�កុងុទីីប្រកុង��តែវលកាន់តែ� ដោប្រច្ចុ�នមករស់ំដោ�កុងុទីីប្រកុង��តែវលកាន់តែ� ដោប្រច្ចុ�ន

ដោ��ងៗ ដោ��យសំដោមែងដោបាះដោឆុាំ� របស់ំតែខុមរដោ��ងៗ ដោ��យសំដោមែងដោបាះដោឆុាំ� របស់ំតែខុមរ

ទំាងម�ល ក៏សំៃុះកាន់តែ� មានឥទីធិពិលដោ��ងៗ។ទំាងម�ល ក៏សំៃុះកាន់តែ� មានឥទីធិពិលដោ��ងៗ។  

ដោគថាបើ�រដោនះដោដ�មបីជួយតែខុមរ។ដោគថាបើ�រដោនះដោដ�មបីជួយតែខុមរ។

គដោប្រមាងបើ�រដោនះដោក��ដោ��ងដោប្រកាយពីិ គដោប្រមាងបើ�រដោនះដោក��ដោ��ងដោប្រកាយពីិ 

មានការបើងឹដោ��ុ�ការដោ��យ បនាៃ ប់មកមានការបើងឹដោ��ុ�ការដោ��យ បនាៃ ប់មក

មានការសំប្រមលួគុ៌ារវ៉ាង ភគីបើងឹ (Plaintiffs) មានការសំប្រមលួគុ៌ារវ៉ាង ភគីបើងឹ (Plaintiffs) 

ដោ��យនិង Lowell City Councils។ ករ�ីដោ��យនិង Lowell City Councils។ ករ�ី

កុុងប�ើឹ ងតែ�ែងថា ប្របព័ិនធដោបាះដោឆុាំ� នាកុុងប�ើឹ ងតែ�ែងថា ប្របព័ិនធដោបាះដោឆុាំ� នា

ដោពិលបចុុ្ចុបបនុ តែដលមានជាយ�រអំតែងើងមកដោពិលបចុុ្ចុបបនុ តែដលមានជាយ�រអំតែងើងមក

ដោ��យដោនះគ� មិនគបបី គ�ជាប្របព័ិនធតែដលដោ��យដោនះគ� មិនគបបី គ�ជាប្របព័ិនធតែដល

រារាងំមិនឱ្យយ “minority” ជាប់ដោឆុាំ�។ អំស់ំរារាងំមិនឱ្យយ “minority” ជាប់ដោឆុាំ�។ អំស់ំ

រយៈដោពិលដោប្រច្ចុ�នតែខុកនែងមក ប្រកុង��តែវល រយៈដោពិលដោប្រច្ចុ�នតែខុកនែងមក ប្រកុង��តែវល 

ក៏សំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើថាមិនជំទាស់ំ ដោ��យដោ�ើ��មក៏សំដោប្រមច្ចុចិ្ចុ�ើថាមិនជំទាស់ំ ដោ��យដោ�ើ��ម

កិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងលកីខុ�ា ពីិរចំ្ចុ�ុច្ចុ។ កិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងលកីខុ�ា ពីិរចំ្ចុ�ុច្ចុ។ 

ទីីមួយ(1)គ� ដោប្រជ�សំយកប្របពិនធ័ដោបាះដោឆុាំ��មីទីីមួយ(1)គ� ដោប្រជ�សំយកប្របពិនធ័ដោបាះដោឆុាំ��មី

ដោ�យ កា�់ប្រជាកទីីប្រកុងឱ្យយដោ�ជាប្របំាបី(៨)ដោ�យ កា�់ប្រជាកទីីប្រកុងឱ្យយដោ�ជាប្របំាបី(៨)

សំងាក �់ ប្របជាជនរស់ំដោ�សំងាក �់និមួយៗ សំងាក �់ ប្របជាជនរស់ំដោ�សំងាក �់និមួយៗ 

មានសិំទីធដោបាះដោឆុាំ�ដោប្រជ�សំដោរ �សំយក�ំណាងមានសិំទីធដោបាះដោឆុាំ�ដោប្រជ�សំដោរ �សំយក�ំណាង

តែ�មួយនាក់ដោច្ចុញពីិសំងាក �់ដោនាះ ប្រកុង��តែវតែ�មួយនាក់ដោច្ចុញពីិសំងាក �់ដោនាះ ប្រកុង��តែវ

លប្រពិមទំាងយល់ប្រពិម រកាមិនកា�់បំតែបកលប្រពិមទំាងយល់ប្រពិម រកាមិនកា�់បំតែបក

សំងាក �់ Acre និងសំងាក �់ Lower Highlands សំងាក �់ Acre និងសំងាក �់ Lower Highlands 

ដោទី ដោប្រ�ះសំងាក �់ទំាងពីិរ តែដលដោ�ងដោ��ម ដោទី ដោប្រ�ះសំងាក �់ទំាងពីិរ តែដលដោ�ងដោ��ម 

ជំដោរឿនប្របជាជនcensus មាន “minority” ជំដោរឿនប្របជាជនcensus មាន “minority” 

រស់ំដោ�ដោប្រច្ចុ�ន ដោ��យ�មកិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងគ� រស់ំដោ�ដោប្រច្ចុ�ន ដោ��យ�មកិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងគ� 

�ប្រមូវឱ្យយមាន �ំបន់�ា ង�ិច្ចុពីិរ សំប្រមាប់�ប្រមូវឱ្យយមាន �ំបន់�ា ង�ិច្ចុពីិរ សំប្រមាប់

ទុីកឱ្យយ “minority”។ ទីីពីិរ(2) គ�ប្រកុង��តែវទុីកឱ្យយ “minority”។ ទីីពីិរ(2) គ�ប្រកុង��តែវ

លប្រ�ូវចំ្ចុណាយ $280,000 (ពីិដំប�ងកថ្ងៃប្រមលប្រ�ូវចំ្ចុណាយ $280,000 (ពីិដំប�ងកថ្ងៃប្រម

ទាមទាមាន�ថ្ងៃមែដោល�សំពីិ $2 million ទាមទាមាន�ថ្ងៃមែដោល�សំពីិ $2 million 

ដោ�ដោទីៀ�) ដោ�ឱ្យយដោមធាវរីបស់ំអុំកដោ�ើ�មកើីដោ�ដោទីៀ�) ដោ�ឱ្យយដោមធាវរីបស់ំអុំកដោ�ើ�មកើី

បើឹង។បើឹង។

មានប្រកុមដោមធាវមីកពីិ Boston តែដលមានប្រកុមដោមធាវមីកពីិ Boston តែដល

មានដោ�ម ះថា Oren M. Sellstrom, Lawyers' មានដោ�ម ះថា Oren M. Sellstrom, Lawyers' 

Committee for Civil Rights and Eco-Committee for Civil Rights and Eco-

nomic Justice ប្រពិមទំាងRobert G. Jones, nomic Justice ប្រពិមទំាងRobert G. Jones, 

Daniel E. Fine, Matthew Mazzotta, Scott Daniel E. Fine, Matthew Mazzotta, Scott 

S. Taylor, Ropes & Gray LLP តែដលជាS. Taylor, Ropes & Gray LLP តែដលជា

�ំណាងអុំកបើឹង (Plaintiffs)។ ឫឯអុំកជាប់�ំណាងអុំកបើឹង (Plaintiffs)។ ឫឯអុំកជាប់

ដោចាទីប�ើឹ ង (Defendants)គ�មាន ទីីប្រកុងដោចាទីប�ើឹ ង (Defendants)គ�មាន ទីីប្រកុង

��តែវល តែដលន�វជាមួយគុ៌ាដោនាះមាន City ��តែវល តែដលន�វជាមួយគុ៌ាដោនាះមាន City 

Manager, City Councils ប្រគប់ប្របំាបួនរ�ប, Manager, City Councils ប្រគប់ប្របំាបួនរ�ប, 

School Committee Members ប្រគប់ប្របំាមួយSchool Committee Members ប្រគប់ប្របំាមួយ

រ�ប, និង គ�ៈកមមការដោបាះដោឆុាំ� Lowell រ�ប, និង គ�ៈកមមការដោបាះដោឆុាំ� Lowell 

Election and Census Commission ប្រគប់Election and Census Commission ប្រគប់

បួនរ�ប។បួនរ�ប។

ដោ�ក Oren M. Sellstrom បានដោ�ើ�ដំដោ�� រដោ�ក Oren M. Sellstrom បានដោ�ើ�ដំដោ�� រ

មកទីីប្រកុង��តែវល ជាដោប្រច្ចុ�នដង ដោដ�មបីរាបមកទីីប្រកុង��តែវល ជាដោប្រច្ចុ�នដង ដោដ�មបីរាប

ចំ្ចុកើី និង�ើល់ ជាគំនិ� ដោ�ដល់ប្របជាជនចំ្ចុកើី និង�ើល់ ជាគំនិ� ដោ�ដល់ប្របជាជន

មួយចំ្ចុនួន តែដលសំមប្រគ័ចិ្ចុ�ើចុ្ចុះដោ�ម ះបើឹង។ មួយចំ្ចុនួន តែដលសំមប្រគ័ចិ្ចុ�ើចុ្ចុះដោ�ម ះបើឹង។ 

�ដោ�ទំីព័ិរទីី២៣�ដោ�ទំីព័ិរទីី២៣

LowellLowell ណែបងជា ៨ ស�ាតី់ថ្មីុី ណែបងជា ៨ ស�ាតី់ថ្មីុី
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លុះដល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ តែខុឧសំភា ឆំុាំ២០១៧ លុះដល់ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ តែខុឧសំភា ឆំុាំ២០១៧ 

(May 18, 2017) �កយប�ើឹ ងក៏បានចាប់ដោ�ើ�ម(May 18, 2017) �កយប�ើឹ ងក៏បានចាប់ដោ�ើ�ម

ដោ��ង។  ថ្ងៃ�ៃទីី២១ តែខុវចិ្ចុិិកាឆំុាំ២០១៧ ដោ��ង។  ថ្ងៃ�ៃទីី២១ តែខុវចិ្ចុិិកាឆំុាំ២០១៧ 

(November 21, 2017) ដោ�ប្រកម WILLIAM (November 21, 2017) ដោ�ប្រកម WILLIAM 

G. YOUNG, DISTRICT JUDGE បានសំដោប្រមច្ចុG. YOUNG, DISTRICT JUDGE បានសំដោប្រមច្ចុ

ចិ្ចុ�ើថា ប�ើឹ ងដោនះតែដលមានដោលខុ CIVIL ចិ្ចុ�ើថា ប�ើឹ ងដោនះតែដលមានដោលខុ CIVIL 

ACTION NO. 17–10895–WGY ឱ្យយបនើដោ�មុខុACTION NO. 17–10895–WGY ឱ្យយបនើដោ�មុខុ

ដោទីៀ�ដោ� United States District Court, D. ដោទីៀ�ដោ� United States District Court, D. 

Massachusetts.  Massachusetts.  

កុុងកើីដោលខុ 17–10895–WGY ដោនះ អុំកុុងកើីដោលខុ 17–10895–WGY ដោនះ អុំ

កប�ើឹ ងមាន ១៣នាក់។ ដោ�កអុំកកប�ើឹ ងមាន ១៣នាក់។ ដោ�កអុំក

ប្របតែ�លជាស្ថាគ ល់គ៌ា�់ខុែះតែដរដោ��យ ដោប្រ�ះប្របតែ�លជាស្ថាគ ល់គ៌ា�់ខុែះតែដរដោ��យ ដោប្រ�ះ

គ៌ា�់សុំទីធតែ�ជាមិ�ើភកើរិបស់ំដោយ�ង ដោ��យតែដលគ៌ា�់សុំទីធតែ�ជាមិ�ើភកើរិបស់ំដោយ�ង ដោ��យតែដល

ជាអុំកសំកមមកុងុសំងគម�ងតែដរ គ�មានដោ�ម ះ ជាអុំកសំកមមកុងុសំងគម�ងតែដរ គ�មានដោ�ម ះ 

Chanmony HUOT, Vladimir Saldana, Chanmony HUOT, Vladimir Saldana, 

Champa Pang, Thoeun Kong, Lianna Champa Pang, Thoeun Kong, Lianna 

Kushi, Denisse Collazo, Sue J. Kim, Soady Kushi, Denisse Collazo, Sue J. Kim, Soady 

Ouch, Tooch Van, Carmen Bermudez, Kei Ouch, Tooch Van, Carmen Bermudez, Kei 

Kawashima–Ginsberg, Daniel K. Uk, and Kawashima–Ginsberg, Daniel K. Uk, and 

Fahmina Zaman។ Fahmina Zaman។ 

ការសំប្រមុះសំប្រមលួនិងកិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀងការសំប្រមុះសំប្រមលួនិងកិចុ្ចុប្រពិមដោប្រពិៀង

រវ៉ាងភគីបើឹង (Plaintiffs) ខាងដោល�តែដលមានរវ៉ាងភគីបើឹង (Plaintiffs) ខាងដោល�តែដលមាន

ដោ�ក Oren M. Sellstrom (តែដលជាអុំកដោ�ក Oren M. Sellstrom (តែដលជាអុំក

ដោច្ចុញមុខុរាល់ដោវ�ដោ��យជាអុំកដោដ�រ�ួរដោច្ចុញមុខុរាល់ដោវ�ដោ��យជាអុំកដោដ�រ�ួរ

ជំនួសំអុំក�ើឹង) ដោ��យនិង Lowell City ជំនួសំអុំក�ើឹង) ដោ��យនិង Lowell City 

Councils ដោដ�រ�ួរជា�ំណាងរបស់ំ(Defendants)។ Councils ដោដ�រ�ួរជា�ំណាងរបស់ំ(Defendants)។ 

�ុ�ការ THE UNITED STATES DISTRICT �ុ�ការ THE UNITED STATES DISTRICT 

COURT FOR THE DISTRICT OF MASSA-COURT FOR THE DISTRICT OF MASSA-

CHUSETTS បានដោច្ចុញសំំ�ំុដោរឿងកិចុ្ចុCHUSETTS បានដោច្ចុញសំំ�ំុដោរឿងកិចុ្ចុ

ប្រពិមដោប្រពិៀង CONSENT DECREE ដោលខុ Case ប្រពិមដោប្រពិៀង CONSENT DECREE ដោលខុ Case 

No. 1:17-cv-10895-DLC តែដលមានអុំកបើឹងNo. 1:17-cv-10895-DLC តែដលមានអុំកបើឹង

ដោ�សំល់ចំ្ចុនួន ១១អុំក គ�ដោ�មានដោ�ម ះ ដោ�សំល់ចំ្ចុនួន ១១អុំក គ�ដោ�មានដោ�ម ះ 

CHANMONY HUOT, VLADIMIR SALDAÑA, CHANMONY HUOT, VLADIMIR SALDAÑA, 

LIANNA KUSHI, THOEUN KONG, DENISSE LIANNA KUSHI, THOEUN KONG, DENISSE 

COLLAZO, SUE J. KIM, SOADY OUCH, TOOCH COLLAZO, SUE J. KIM, SOADY OUCH, TOOCH 

VAN, CARMEN BERMUDEZ, KEI KAWASHI-VAN, CARMEN BERMUDEZ, KEI KAWASHI-

MA-GINSBERG AND FAHMINA ZAMAN.MA-GINSBERG AND FAHMINA ZAMAN.

ពួិកគ៌ា�់មានដោគ៌ាលជំ�រថា បើ�រប្របពិនធ័ពួិកគ៌ា�់មានដោគ៌ាលជំ�រថា បើ�រប្របពិនធ័

ដោបាះដោឆុាំ�ដ�ដោចុ្ចុះដោ�ើ�ឱ្យយ ប្របជាជនតែដលដោយ�ងដោបាះដោឆុាំ�ដ�ដោចុ្ចុះដោ�ើ�ឱ្យយ ប្របជាជនតែដលដោយ�ង

ដោ�ថា “minority” ដ�ច្ចុជាតែខុមរដោយ�ងជាដោដ�មដោ�ថា “minority” ដ�ច្ចុជាតែខុមរដោយ�ងជាដោដ�ម

�ុឹង មានឱ្យកាសំនឹងជាប់ដោឆុាំ�ដោប្រច្ចុ�នជាង�ុឹង មានឱ្យកាសំនឹងជាប់ដោឆុាំ�ដោប្រច្ចុ�នជាង

មុន។ មានមិ�ើភកើិតែខុមរដោយ�ងមួយចំ្ចុនួន មុន។ មានមិ�ើភកើិតែខុមរដោយ�ងមួយចំ្ចុនួន 

តែដលជាអុំកឈ្នួ�ឆាំអ លកុុងសំងគម ដោ��យជាតែដលជាអុំកឈ្នួ�ឆាំអ លកុុងសំងគម ដោ��យជា

អុំកមុខុមា�់�ំណាងរបស់ំតែខុមរកុុងសំងគម អុំកមុខុមា�់�ំណាងរបស់ំតែខុមរកុុងសំងគម 

នំាគុ៌ាគំ៌ាប្រទីប�ើឹ ងដោ��យគំ៌ាប្រទី ការដោប្រជ�សំដោរ �សំនំាគុ៌ាគំ៌ាប្រទីប�ើឹ ងដោ��យគំ៌ាប្រទី ការដោប្រជ�សំដោរ �សំ

យកប្របព័ិនធ�មីដោនះ ដោ�យដោប្រ�កអំរ។ ប�ើ�យកប្របព័ិនធ�មីដោនះ ដោ�យដោប្រ�កអំរ។ ប�ើ�

ងដោនះក៏បានដោ��ើឱ្យយមាន ការអាក់អំន់ចិ្ចុ�ើងដោនះក៏បានដោ��ើឱ្យយមាន ការអាក់អំន់ចិ្ចុ�ើ

រដោវៀង ប្របជាជនដោ�សងៗជាដោប្រច្ចុ�ន�ងតែដរ។រដោវៀង ប្របជាជនដោ�សងៗជាដោប្រច្ចុ�ន�ងតែដរ។

តែ�នទីីប្រកុង��តែវលខាងដោល�គ� កា�់តែ�នទីីប្រកុង��តែវលខាងដោល�គ� កា�់

បំតែបកជាប្របំាបី(៨)សំងាក �់។ �មកិចុ្ចុបំតែបកជាប្របំាបី(៨)សំងាក �់។ �មកិចុ្ចុ

ប្រពិមដោប្រពិៀង ទីីប្រកុង��តែវលបំរងុ នឹងអំនុវ�ើន៍ប្រពិមដោប្រពិៀង ទីីប្រកុង��តែវលបំរងុ នឹងអំនុវ�ើន៍

ប្របព័ិនធ�មីដោនះ កុុងឆំុាំ ២០២១ ដោ��យ។ប្របព័ិនធ�មីដោនះ កុុងឆំុាំ ២០២១ ដោ��យ។

ដោ��តែខុមរបានទីទួីលប្របដោ�ជន៍ពីិការបើ�រដោ��តែខុមរបានទីទួីលប្របដោ�ជន៍ពីិការបើ�រ

ប្របព័ិនធដោបាះដោឆុាំ�ដោនះតែមនឬ? ប្របព័ិនធដោបាះដោឆុាំ�ដោនះតែមនឬ? 

ខុំុំដោម�លដោ��ញប្របដោ�ជន៍ខុែះតែដរ ខុំុំដោម�លដោ��ញប្របដោ�ជន៍ខុែះតែដរ 

ដោ��យក៏គ�ជាឧបសំគគតែដរ។ ខុំុំយល់ថាដោ��យក៏គ�ជាឧបសំគគតែដរ។ ខុំុំយល់ថា

ប្របព័ិនធ�មីតែដលទុីកសំងាក �់ Acre (កុុងតែ�នទីីប្របព័ិនធ�មីតែដលទុីកសំងាក �់ Acre (កុុងតែ�នទីី

គ�ដោលខុ ៧) និងសំងាក �់ Lower Highlands គ�ដោលខុ ៧) និងសំងាក �់ Lower Highlands 

(ដោលខុ ៦) ឱ្យយដោ� “minority” ដោនាះគ�(ដោលខុ ៦) ឱ្យយដោ� “minority” ដោនាះគ�

�ក់បីដ�ច្ចុជាទុីកវ៉ាឱ្យយដោបកីជន តែខុមរជាប់ដោឆុាំ��ក់បីដ�ច្ចុជាទុីកវ៉ាឱ្យយដោបកីជន តែខុមរជាប់ដោឆុាំ�

ដោច្ចុញមកពីិសំងាក �់ដោនាះអំញឹុ្ចង ប្របសឹំនដោប�ដោច្ចុញមកពីិសំងាក �់ដោនាះអំញឹុ្ចង ប្របសឹំនដោប�

មានតែខុមរមុាក់ខាែ ងំឈ្នួរដោ�ម ះដោ��ំបន់ដោនះមានតែខុមរមុាក់ខាែ ងំឈ្នួរដោ�ម ះដោ��ំបន់ដោនះ

ដោ��យ គ�ប្របតែ�លជាពំុិមានដោបកីជនស្ថាសំដោ��យ គ�ប្របតែ�លជាពំុិមានដោបកីជនស្ថាសំ

ន៍ដោ�សងៗ ប្រប�ុយដោ�ៀនឈ្នួរដោ�ម ះប្របតែជងន៍ដោ�សងៗ ប្រប�ុយដោ�ៀនឈ្នួរដោ�ម ះប្របតែជង

ដោ��យ ដ�ដោចុ្ចុះដោ��យ ដោប�កា�់ដោ�ជាសំងាក �់ដោ��យ ដ�ដោចុ្ចុះដោ��យ ដោប�កា�់ដោ�ជាសំងាក �់

ដ�ដោចុ្ចុះ ក៏ដោ�ើ�ឱ្យយដោបកីជនតែខុមរ មានការកក់ដោ�ើដ�ដោចុ្ចុះ ក៏ដោ�ើ�ឱ្យយដោបកីជនតែខុមរ មានការកក់ដោ�ើ

មាាងតែដរ។ ខុំុំបារមាថា តែប្រកងប្របតែ�លជាមាាងតែដរ។ ខុំុំបារមាថា តែប្រកងប្របតែ�លជា

មិនប្របាកដដ�ច្ចុការស្ថាម នដោទី ពីិដោប្រ�ះប្របជាជន មិនប្របាកដដ�ច្ចុការស្ថាម នដោទី ពីិដោប្រ�ះប្របជាជន 

“minority” ដោ�សងដោទីៀ�តែដលមិនតែមនជាតែខុមរ“minority” ដោ�សងដោទីៀ�តែដលមិនតែមនជាតែខុមរ

តែដលរស់ំដោ�កុុង សំងាក �់Acre ដោ��យនិង តែដលរស់ំដោ�កុុង សំងាក �់Acre ដោ��យនិង 

Lower Highlands ដោនះក៏ដោគមានដោសំច្ចុកើីLower Highlands ដោនះក៏ដោគមានដោសំច្ចុកើី

សំងឹមឹថា ដោគជាអុំកជាប់ដោឆុាំ�តែដរ ប្របជាជនសំងឹមឹថា ដោគជាអុំកជាប់ដោឆុាំ�តែដរ ប្របជាជន

ស្ថាសំន៍ដោគ នឹង គំ៌ាប្រទីដោបកីជនរបស់ំដោគស្ថាសំន៍ដោគ នឹង គំ៌ាប្រទីដោបកីជនរបស់ំដោគ

តែដរ។ មាននយ័ថា សំងាក �់ Acre(7) និង តែដរ។ មាននយ័ថា សំងាក �់ Acre(7) និង 

Lower Highlands(6) គ�នឹងកាែ យដោ�ជា Lower Highlands(6) គ�នឹងកាែ យដោ�ជា 

សំងាក �់ប្របតែជងគុ៌ារវ៉ាងដោបកីជនទំាងឡាយសំងាក �់ប្របតែជងគុ៌ារវ៉ាងដោបកីជនទំាងឡាយ

តែដលជា “minority” ដោ��យនិង រវ៉ាងតែខុមរតែដលជា “minority” ដោ��យនិង រវ៉ាងតែខុមរ

និងតែខុមរ�ងតែដរ។ និងតែខុមរ�ងតែដរ។ 

តែខុមរណាតែដលរស់ំដោ� ដោប្រ�ពីិសំងាក �់តែខុមរណាតែដលរស់ំដោ� ដោប្រ�ពីិសំងាក �់

ពីិរដោនះ មិនអាច្ចុនឹងមានសំងឹមឹឈ្នួរដោ�ម ះ ពីិរដោនះ មិនអាច្ចុនឹងមានសំងឹមឹឈ្នួរដោ�ម ះ 

ជាដោបកីជនដោទី ពីិដោប្រ�ះ សំងាក �់ដោនាះ ពំុិមានជាដោបកីជនដោទី ពីិដោប្រ�ះ សំងាក �់ដោនាះ ពំុិមាន

ប្របជាជនតែខុមរ ប្រគប់ចំ្ចុនួននឹង ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយប្របជាជនតែខុមរ ប្រគប់ចំ្ចុនួននឹង ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយ

បានជាប់ដោ��យ។ ចំ្ចុតែ�កឯប្របជាជនតែខុមរបានជាប់ដោ��យ។ ចំ្ចុតែ�កឯប្របជាជនតែខុមរ

ណា តែដលរស់ំដោ�ដោប្រ�សំងាក �់ទំាងពីិដោនះ ណា តែដលរស់ំដោ�ដោប្រ�សំងាក �់ទំាងពីិដោនះ 

ដោ��យតែដលតែ�ងតែ� មានដោមាទី�ៈភាពិ ដោ��យតែដលតែ�ងតែ� មានដោមាទី�ៈភាពិ 

រតែអំង ដោច្ចុញមកដោបាះដោឆុាំ� ឱ្យយដោបកីជនតែខុមររតែអំង ដោច្ចុញមកដោបាះដោឆុាំ� ឱ្យយដោបកីជនតែខុមរ

រាល់ឆំុាំដោនាះ គ�គ៌ា�់តែលងមានឱ្យកាសំ នឹងរាល់ឆំុាំដោនាះ គ�គ៌ា�់តែលងមានឱ្យកាសំ នឹង

ច្ចុ�លរមួដោទីៀ�ដោ��យ ពីិដោប្រ�ះ គ៌ា�់ពំុិអាច្ចុច្ចុ�លរមួដោទីៀ�ដោ��យ ពីិដោប្រ�ះ គ៌ា�់ពំុិអាច្ចុ

ដោច្ចុញដោ�ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយ ដោបកីជនដោ�ដោប្រ�ដោច្ចុញដោ�ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយ ដោបកីជនដោ�ដោប្រ�

សំងាក �់របស់ំគ៌ា�់ដ�ច្ចុជាដោ� Acre(7) ឬដោ� សំងាក �់របស់ំគ៌ា�់ដ�ច្ចុជាដោ� Acre(7) ឬដោ� 

Lower Highlands(6) ដោ��យ។  វ�ីិដោបាះដោឆុាំ�Lower Highlands(6) ដោ��យ។  វ�ីិដោបាះដោឆុាំ�

�មីដោនះគ��ក់ដ�ច្ចុជាប្រគវ៉ា�់ពួិកគ៌ា�់ដោចាល�មីដោនះគ��ក់ដ�ច្ចុជាប្រគវ៉ា�់ពួិកគ៌ា�់ដោចាល

តែ�មើង។តែ�មើង។

កុុងប្របពិនធ័�មីដោនះ ចំ្ចុដោ�ះតែខុមរតែដលកុុងប្របពិនធ័�មីដោនះ ចំ្ចុដោ�ះតែខុមរតែដល

រស់ំដោ�សំងាក �់ដោ�សងៗ ដោ��យច្ចុង់រស់ំដោ�សំងាក �់ដោ�សងៗ ដោ��យច្ចុង់

ឈ្នួរដោ�ម ះជាដោបកីជនដោនាះ គ៌ា�់មានតែ�ឈ្នួរដោ�ម ះជាដោបកីជនដោនាះ គ៌ា�់មានតែ�

បងំីចិ្ចុ�ើបើ�រទីីលំដោ��ធ នរបស់ំគ៌ា�់់ ដោដ�មបីបងំីចិ្ចុ�ើបើ�រទីីលំដោ��ធ នរបស់ំគ៌ា�់់ ដោដ�មបី

មករកការគំ៌ាប្រទីពីិ ប្របជាជនតែខុមរតែដលដោ� មករកការគំ៌ាប្រទីពីិ ប្របជាជនតែខុមរតែដលដោ� 

សំងាក �់ Lower Highlands ដោនះ។ ដោ�ើ�ឱ្យយ សំងាក �់ Lower Highlands ដោនះ។ ដោ�ើ�ឱ្យយ 

សំងាក �់ Lower Highlands ដោនះកាែ យដោ�ជា សំងាក �់ Lower Highlands ដោនះកាែ យដោ�ជា 

�ំបន់ប្របតែកកគុ៌ារវ៉ាង តែខុមរនឹងតែខុមរ ដោប្រ�ះ�ំបន់ប្របតែកកគុ៌ារវ៉ាង តែខុមរនឹងតែខុមរ ដោប្រ�ះ

ប្របព័ិនធ�មីដោនះជប្រមុញឱ្យយតែខុមរជល់គុ៌ា។ ប្របព័ិនធ�មីដោនះជប្រមុញឱ្យយតែខុមរជល់គុ៌ា។ 

ដោពិលតែដលខំុំុផ្តាៃ ល់បានឈ្នួរដោ�ម ះជា ដោពិលតែដលខំុំុផ្តាៃ ល់បានឈ្នួរដោ�ម ះជា 

ដោបកីជន School Committee មើងៗ ខុំុតំែ�ងតែ� ដោបកីជន School Committee មើងៗ ខុំុតំែ�ងតែ� 

រពឹំិងដោល�តែខុមរប្រគប់សំងាក �់ រពឹំិងដោល�តែខុមរប្រគប់រ�ប រពឹំិងដោល�តែខុមរប្រគប់សំងាក �់ រពឹំិងដោល�តែខុមរប្រគប់រ�ប 

រពឹំិងដោល�ប្របជាជនកុុងទីីប្រកុងទំាងម�ល ឱ្យយរពឹំិងដោល�ប្របជាជនកុុងទីីប្រកុងទំាងម�ល ឱ្យយ

ជួយគំ៌ាប្រទី ដោ��យគួរឱ្យយរដំោភ�បណាស់ំ ដោប្រ�ះជួយគំ៌ាប្រទី ដោ��យគួរឱ្យយរដំោភ�បណាស់ំ ដោប្រ�ះ

ប្របជាជនតែខុមរបានដោច្ចុញមកគំ៌ាប្រទីតែមន គ�ប្របជាជនតែខុមរបានដោច្ចុញមកគំ៌ាប្រទីតែមន គ�

ដោប្របៀបបីដ�ច្ចុច្ចុងកឹះមួយបាច់្ចុអំញឹុ្ចង។ ប្របពិដោប្របៀបបីដ�ច្ចុច្ចុងកឹះមួយបាច់្ចុអំញឹុ្ចង។ ប្របពិ

ន័ធដោបាះដោឆុាំ�នាដោពិលបចុុ្ចុបនុដោនះ អំនុញ្ញាា �ន័ធដោបាះដោឆុាំ�នាដោពិលបចុុ្ចុបនុដោនះ អំនុញ្ញាា �

ឱ្យយប្របជាជនប្រគប់រ�បដោ�ទីីប្រកុង��តែវលដោ�ឱ្យយប្របជាជនប្រគប់រ�បដោ�ទីីប្រកុង��តែវលដោ�

ដោបាះដោឆុាំ� ដោរ �សំយកដោបកីជន រ���ដោ�ដល់ដោបាះដោឆុាំ� ដោរ �សំយកដោបកីជន រ���ដោ�ដល់

ប្របំាមួយ(៦)នាក់ ដោ�យមិនមានកំរ�ិថាប្របំាមួយ(៦)នាក់ ដោ�យមិនមានកំរ�ិថា

ដោបកីជនដោនាះមកពីិសំងាក �់ណាដោទី។ ដោបកីជនដោនាះមកពីិសំងាក �់ណាដោទី។ 

មានន័យថាដោប�តែខុមរដោច្ចុះរបួរមួគុ៌ា ដោប�មានមានន័យថាដោប�តែខុមរដោច្ចុះរបួរមួគុ៌ា ដោប�មាន

ដោបកីជនតែខុមរ ប្របំាមួយនាក់ដោនាះ តែខុមរអាច្ចុដោបកីជនតែខុមរ ប្របំាមួយនាក់ដោនាះ តែខុមរអាច្ចុ

ដោ�ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយតែខុមរដោយ�ង ទំាងប្របំាមួយដោ�ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយតែខុមរដោយ�ង ទំាងប្របំាមួយ

រ�ប។ ដោប�ដ�ដោចុាះមិនមានការប្របឆំាំងគុ៌ា រវ៉ាងរ�ប។ ដោប�ដ�ដោចុាះមិនមានការប្របឆំាំងគុ៌ា រវ៉ាង

តែខុមរនឹងតែខុមរដោទី។  តែខុមរនឹងតែខុមរដោទី។  

�ៃុយដោ�វញិប្របព័ិនធ�មី �ក់កំ�ិ�ឱ្យយ�ៃុយដោ�វញិប្របព័ិនធ�មី �ក់កំ�ិ�ឱ្យយ

ប្របជាជន ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយដោបកីជនកុុង�ំបន់ ប្របជាជន ដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយដោបកីជនកុុង�ំបន់ 

តែ�មួយនាក់គ�់។ ដោប�មានដោបកីជនតែខុមរពីិរតែ�មួយនាក់គ�់។ ដោប�មានដោបកីជនតែខុមរពីិរ

នាក់ សំដោមែងសំនែឹកដោឆុាំ�ប្រ�ូវតែបកជាពីិរនាក់ សំដោមែងសំនែឹកដោឆុាំ�ប្រ�ូវតែបកជាពីិរ

ដោ��យ ដោប�តែខុមរដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយតែខុមរទំាងពីិរ ដោ��យ ដោប�តែខុមរដោបាះដោឆុាំ�ឱ្យយតែខុមរទំាងពីិរ 

លទីធ�លគ�ដោគប្រគវ៉ា�់សំនែកឹដោឆុាំ�ដោនាះដោចាលលទីធ�លគ�ដោគប្រគវ៉ា�់សំនែកឹដោឆុាំ�ដោនាះដោចាល

ដោ��យ។ មានន័យថាប្របព័ិនធ�មី បំតែបកតែខុមរដោ��យ។ មានន័យថាប្របព័ិនធ�មី បំតែបកតែខុមរ

ឱ្យយ��ច្ចុដោ�វញិដោទី មាប្រ��មីដោនះ មិនឱ្យយមានឱ្យយ��ច្ចុដោ�វញិដោទី មាប្រ��មីដោនះ មិនឱ្យយមាន

ស្ថាមគគីភាពិ  ដ�ដោចុ្ចុះខុមុំយល់ថា ប្របព័ិនធចាស់ំស្ថាមគគីភាពិ  ដ�ដោចុ្ចុះខុមុំយល់ថា ប្របព័ិនធចាស់ំ

ដោនះដោ��យ គ�លអចំ្ចុដោ�ះតែខុមរ។ ការបើ�រដោនះដោនះដោ��យ គ�លអចំ្ចុដោ�ះតែខុមរ។ ការបើ�រដោនះ

មិនតែមនលអដ�ច្ចុការអាស់ំអាង កុុងកើីប�ើឹមិនតែមនលអដ�ច្ចុការអាស់ំអាង កុុងកើីប�ើឹ

ងដោនាះដោ��យ វ៉ា�ៃយុដោ�វញិដោទី ប�ើឹ ងដោនះងដោនាះដោ��យ វ៉ា�ៃយុដោ�វញិដោទី ប�ើឹ ងដោនះ

ដោ�ើ�បាបតែខុមរខុែួនឯងដោទី។ដោ�ើ�បាបតែខុមរខុែួនឯងដោទី។

មករស់ំដោ�ស្រាសំុកអាដោមរកិដោ��យ ខុំុំមករស់ំដោ�ស្រាសំុកអាដោមរកិដោ��យ ខុំុំ

ច្ចុង់បានណាស់ំឱ្យយតែខុមរ របួរមួគុ៌ាជាច្ចុងកឹះច្ចុង់បានណាស់ំឱ្យយតែខុមរ របួរមួគុ៌ាជាច្ចុងកឹះ

មួយបាច់្ចុ ដោ��យមិនរកីរាយនិង ប្របព័ិនធមួយបាច់្ចុ ដោ��យមិនរកីរាយនិង ប្របព័ិនធ

តែដល រារាងំភាពិស្ថាមគគីដោទី។តែដល រារាងំភាពិស្ថាមគគីដោទី។

ដោនះជាម�ិ និងជាដោសំច្ចុកើីសំដោងីបថា ដោនះជាម�ិ និងជាដោសំច្ចុកើីសំដោងីបថា 

ដោយ�ងគួរតែ�បារមាណាស់ំ ថាដោ�អំណាគ�់ដោយ�ងគួរតែ�បារមាណាស់ំ ថាដោ�អំណាគ�់

ដោ��វ៉ាសំនានដោ�បាយ របស់ំតែខុមរ ដោ�ទីីប្រកុងដោ��វ៉ាសំនានដោ�បាយ របស់ំតែខុមរ ដោ�ទីីប្រកុង

��តែវល នឹងកាែ យដោ�ជា�ា ងណា។ សំ�ម��តែវល នឹងកាែ យដោ�ជា�ា ងណា។ សំ�ម

ដោម�ប្រជាប សំ�មដោម�ពិិចារណា សំ�មកំុដោម�ប្រជាប សំ�មដោម�ពិិចារណា សំ�មកំុ

ប្របកាន់ដោ��យយក ដោរឿងដោនះមក�ក់ដោ�ើ�ជាប្របកាន់ដោ��យយក ដោរឿងដោនះមក�ក់ដោ�ើ�ជា

ដោរឿងផ្តាៃ ល់ខុែនួ។ សំងឹមឹថាស្ថាបាើ �៍ដោប្រកាយដោរឿងផ្តាៃ ល់ខុែនួ។ សំងឹមឹថាស្ថាបាើ �៍ដោប្រកាយ

ៗ ខុមុំនឹងអាច្ចុដោរៀបរាប់បតែនាមដោទីៀ�។ ដោទាះៗ ខុមុំនឹងអាច្ចុដោរៀបរាប់បតែនាមដោទីៀ�។ ដោទាះ

យល់ស្រាសំប ឬមិនស្រាសំប ខុំុំច្ចុង់ឮម�ិពីិយល់ស្រាសំប ឬមិនស្រាសំប ខុំុំច្ចុង់ឮម�ិពីិ

ដោ�កអុំកវញិ�ង។ ដោ�កអុំកវញិ�ង។ 

សំ�មអំរគុ�!សំ�មអំរគុ�!
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