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ជីីវិិត និិងការងារបចុ្ចុ�ប្បនិនរបស់់លោ�កត្រូតូវិបានិផ្តាាស់់បូ�រលោ�ើយ!ជីីវិិត និិងការងារបចុ្ចុ�ប្បនិនរបស់់លោ�កត្រូតូវិបានិផ្តាាស់់បូ�រលោ�ើយ!

រដ្ឋឋបាលេត្រាំ�� រងការចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ថា បាន់ព្យាាយាម្ភៈ�ងិ�លេរដ្ឋឋបាលេត្រាំ�� រងការចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ថា បាន់ព្យាាយាម្ភៈ�ងិ�លេ

ទីីភំ្នាក់ុងារសារព័្យាត៌៌មាន់ខែដ្ឋលេបាន់ទីទួីលេការឧ�ត៌ថម្ភៈៈមូ្ភៈលេន់�ធិ�ពី្យាទីីភំ្នាក់ុងារសារព័្យាត៌៌មាន់ខែដ្ឋលេបាន់ទីទួីលេការឧ�ត៌ថម្ភៈៈមូ្ភៈលេន់�ធិ�ពី្យា

សហព័្យាន់ធ ចូូលេចោ�កុំុងការន់�យាយកាន់់ចោ�ើងចោ�យ�កុស  សត្រាំមា�់សហព័្យាន់ធ ចូូលេចោ�កុំុងការន់�យាយកាន់់ចោ�ើងចោ�យ�កុស  សត្រាំមា�់

ត៌�ខែ�ងត្រាំ�ធានាធិ��តី៌រ�ស់គាត់៌។ត៌�ខែ�ងត្រាំ�ធានាធិ��តី៌រ�ស់គាត់៌។

ចោ�យ៖ Pranshu Vermaចោ�យ៖ Pranshu Verma

ផ្សាាយថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែខម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២១ ន់�ងចោធិិើ�ចុុូ�បនំ់ភ្នាព្យាផ្សាាយថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែខម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២១ ន់�ងចោធិិើ�ចុុូ�បនំ់ភ្នាព្យា

ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែខម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២១ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែខម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២១

ទីីត្រាំកុុងវ៉ាាសីុងតុ៌ន់៖ ត្រាំ�ធាន់សីទីីីថ្ងៃន់ទីីភំ្នាក់ុងារសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុទីីត្រាំកុុងវ៉ាាសីុងតុ៌ន់៖ ត្រាំ�ធាន់សីទីីីថ្ងៃន់ទីីភំ្នាក់ុងារសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ

ទីទួីលេ�នុុ់កុត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសកុលេ បាន់ចោដ្ឋញចោ�លេចោម្ភៈដឹ្ឋកុនា�ទីទួីលេ�នុុ់កុត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសកុលេ បាន់ចោដ្ឋញចោ�លេចោម្ភៈដឹ្ឋកុនា�

ព្យាហុសារព័្យាត៌៌មាន់       ព្យាហុសារព័្យាត៌៌មាន់       ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១០ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១០

ចោ�យ ព្យា�ន់ ស�ខុន់ - ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ម្ភៈកុរា ២០២ចោ�យ ព្យា�ន់ ស�ខុន់ - ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ម្ភៈកុរា ២០២១១

ចោ�យសារខែត៌កូុវីដី្ឋ១៩ រដ្ឋឋបាលេត្រាំ�ចោទីសន់�មួ្ភៈយៗ ចោ�យសារខែត៌កូុវីដី្ឋ១៩ រដ្ឋឋបាលេត្រាំ�ចោទីសន់�មួ្ភៈយៗ 

បាន់�ក់ុ�ញ្ជាា តឹ៌ងរុងឹម្ភៈ�ន់ឱ្យយត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋចោចូញចោត្រាំ�ផុ្សា� បាន់�ក់ុ�ញ្ជាា តឹ៌ងរុងឹម្ភៈ�ន់ឱ្យយត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋចោចូញចោត្រាំ�ផុ្សា� 

ម្ភៈ�ន់មាន់ការចោ���ត៌អំ្នកុដ៏្ឋថ្ងៃទី ម្ភៈ�ន់ឱ្យយចោធិិើដ្ឋ�ចោ�ើ រ ហាងធិ�ម្ភៈ�ន់មាន់ការចោ���ត៌អំ្នកុដ៏្ឋថ្ងៃទី ម្ភៈ�ន់ឱ្យយចោធិិើដ្ឋ�ចោ�ើ រ ហាងធិ�

តូ៌ចូត្រាំតូ៌វី��ទីទិ្វារ, ចោរាងចូត្រាំកុក៏ុ�ីទីទិ្វារដូ្ឋចូគំា, ចោរាងកុុន់តូ៌ចូត្រាំតូ៌វី��ទីទិ្វារ, ចោរាងចូត្រាំកុក៏ុ�ីទីទិ្វារដូ្ឋចូគំា, ចោរាងកុុន់

ចោ�ោ ន់ក៏ុត្រាំត៌ូវីផ្អាា កុសខែមី្ភៈង, យនី់ចោហា� រ�ចោ�ើើង រ�យនី់ចោ�ោ ន់ក៏ុត្រាំត៌ូវីផ្អាា កុសខែមី្ភៈង, យនី់ចោហា� រ�ចោ�ើើង រ�យនី់

ត្រាំតូ៌វី�ញ្ឈឈរចោ�ើងចោ�លេនឹ់ងកុខែន់ើង  ... ��ងខែត៌ពី្យា១ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុត្រាំតូ៌វី�ញ្ឈឈរចោ�ើងចោ�លេនឹ់ងកុខែន់ើង  ... ��ងខែត៌ពី្យា១ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុ

ចោហើយ ។ កុំុងរយ�ចោព្យាលេ១ឆំ្នាំ�ចោនា� ចោ�សចោងេត៌ចោ�ើញ ចោហើយ ។ កុំុងរយ�ចោព្យាលេ១ឆំ្នាំ�ចោនា� ចោ�សចោងេត៌ចោ�ើញ 

ចោសចូកីីុត្រាំតូ៌វីការរ�ស់ម្ភៈនុ់សសម្ភៈ�ន់ដូ្ឋចូពី្យាមុ្ភៈន់ចោទីៀត៌ចោទី, ចោសចូកីីុត្រាំតូ៌វីការរ�ស់ម្ភៈនុ់សសម្ភៈ�ន់ដូ្ឋចូពី្យាមុ្ភៈន់ចោទីៀត៌ចោទី, 

កាងារជាចោត្រាំចូើន់បាន់�ូីររ�ូរាង ជាព្យា�ចោសស កាងារកាងារជាចោត្រាំចូើន់បាន់�ូីររ�ូរាង ជាព្យា�ចោសស កាងារ

ពា�� �ាកុម្ភៈម-ឧសសហកុម្ភៈម មុ្ភៈខរ�រចូ�ញឹុ្ឈម្ភៈ�ីវី �ត៌ ម្ភៈ�ន់បាន់ពា�� �ាកុម្ភៈម-ឧសសហកុម្ភៈម មុ្ភៈខរ�រចូ�ញឹុ្ឈម្ភៈ�ីវី �ត៌ ម្ភៈ�ន់បាន់

ឋិ�ត៌ចោឋិរចោ�ដូ្ឋចូពី្យាមុ្ភៈន់ចោទីៀត៌ខែដ្ឋរ។ ឋិ�ត៌ចោឋិរចោ�ដូ្ឋចូពី្យាមុ្ភៈន់ចោទីៀត៌ខែដ្ឋរ។ 

 ចោត៌ើចោហតុ៌អីិ្នបាន់ជាការងារបាន់�ូីររ�ូរាង ? ចោត៌ើចោហតុ៌អីិ្នបាន់ជាការងារបាន់�ូីររ�ូរាង ?

រ�ឋ ��បាលេថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីសកុំុងសាកុលេចោ�កុ បាន់រ�ឋ ��បាលេថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីសកុំុងសាកុលេចោ�កុ បាន់

ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី០៤ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី០៤

រដ្ឋឋបាល បាយដ្ឋិនិ ដ្ឋកស់ម្ព័័�និធម្ព័ិតូ ត្រូ�ំ លោច្ចុញពីីសារពី�ត៌មានិរដ្ឋឋបាល បាយដ្ឋិនិ ដ្ឋកស់ម្ព័័�និធម្ព័ិតូ ត្រូ�ំ លោច្ចុញពីីសារពី�ត៌មានិ
ដែដ្ឋលទទួលការឧបតថម្ព័ភម្ព័ូលនិិធិិពីីស់�រដ្ឋឋអាលោម្ព័រិក ដែដ្ឋលទទួលការឧបតថម្ព័ភម្ព័ូលនិិធិិពីីស់�រដ្ឋឋអាលោម្ព័រិក 

Pranshu VermaPranshu Verma

អាជ្ញាា�ធរ និិងសមត្ថថកិិច្ចចខេ�ត្ថតកិណ្តាា�ល ជ្ញាប់់ព្រំ�ំដែ�និខេ�ៀត្ថណ្តាម ច្ចះ�ទប់់ អាជ្ញាា�ធរ និិងសមត្ថថកិិច្ចចខេ�ត្ថតកិណ្តាា�ល ជ្ញាប់់ព្រំ�ំដែ�និខេ�ៀត្ថណ្តាម ច្ចះ�ទប់់ 
ស្កាា�ត្ថ់ការលួច្ចឆ្លលងដែ�និ�ះសច្ច�បាប់់ ខេ�ើម�បីីទប់់ស្កាា�ត្ថ់ការរីកិរាលដាលជំំងឺកិូ�ី�-១៩ស្កាា�ត្ថ់ការលួច្ចឆ្លលងដែ�និ�ះសច្ច�បាប់់ ខេ�ើម�បីីទប់់ស្កាា�ត្ថ់ការរីកិរាលដាលជំំងឺកិូ�ី�-១៩

សូូមអាានអត្ថថបទនៅ�ាទំព័័រទី០៥សូូមអាានអត្ថថបទនៅ�ាទំព័័រទី០៥
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Please see Please see New America 2021New America 2021/11/11

ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិនដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន

ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១

អាដោម្ភៈរិកិុចូូលកុំុងយុគសុម័្ភៈយ�ីីមួ្ភៈយជាមួ្ភៈយ

ដោ�កុ Joe Bidden Jr. ជាប្របិធានាធិិបិតីី និង

ស្ត្រីសុីីទីីមួ្ភៈយ ខែសុែកុដោ�ី និងជាជនជាតិីអាសីុុ

ខាងតីែូង ដោ�កុស្រីសីុ Kamala Harris ជាអនុ

ប្របិធានាធិិបិតីី។ ប្រ��បានបិដិិដោសុធិមិ្ភៈនសុុ�ចិូតីី

ចុូ�ចាញ់់ការិដោបា�ដោឆំ្នាំតី និងប្របិជាជនដោសុើ�រិខែតី

ជាងពាក់ុកុណី្តាលដោ�ខែតីដោជឿដោល�គាត់ី។ ប្របិដោទីសុ

ប្រតូីវបានខែបិងខែចូកុដោ��ម្ភៈផលប្របិដោ�ជន៍បិកុស។ 

�ំុ�ដោ�ឯប្របិដោទីសុបារាំ�ង ដោ�ដោពិលខែដិលសុភា 

Capitol Hill សុិិតីដោប្រកាម្ភៈការិវយប្របិហារិដោ�យ

អំកុតីវ៉ាារាំប់ិពាន់នាក់ុខែដិលគា�ប្រទីប្រ�� ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៦ 

ខែ�ម្ភៈកុរាំ។ វ៉ាកាា យជាព័ិត៌ីមានសុ�ខាន់ដោ�ទី�ព័ិរិ

មុ្ភៈ�សុប្រមាប់ិបិណី្តាញ់សារិព័ិត៌ីមានអុ�រិ ាបុិអស់ុ

រិយ�ប្របា�ពីិរិថ្ងៃ�ៃ។សុដោមី្ភៈចូសុងឃប្រគឹសុសីាសុនា 

Pope Francis បាននិ�យថា ការិវ៉ាយប្របិហារិ

ដោ�សុភា Capitol Hill គ�ជាដោរិឿងរិនធត់ីចិូតីី ជា

ទីដោងើ�ខែដិលវ៉ាយប្របិហារិ�ា ងខាា �ងដោល�សុំូលថ្ងៃន

លទីធបិ្របិជាធិិបិដោតីយយផ្ទាើ ល់រិបិស់ុប្របិដោទីសុអាដោម្ភៈរិកិុ។ 

សុកុមី្ភៈភាពិដោន�ក៍ុពិនយល់ផងខែដិរិ ពីិការិខែដិល

លទីធិប្របិជាធិិបិដោតីយយកុ�ពុិងខែតីផុយស្រីសុួយ។ 

បិនាើ ប់ិម្ភៈកុ ប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន Twitter បានបិាុកុបិិទី

ដោល�គណដោនយយរិបិស់ុប្រ�� ជាការិសុដោប្រម្ភៈចូចិូតីី

មួ្ភៈយខែដិលម្ភៈនុសុសជាដោប្រចូ�នបានប្របាថំាចូង់បាន

ដោអាយដោធិើ�អញឹឹ្ចឹងជាយូរិម្ភៈកុដោហ៊ុ�យ មិ្ភៈនផីល់កុាល

ដោម្ភៈប្រកូុធិ�មួ្ភៈយដោអាយគាត់ី ខែដិលគាត់ីអាចូដោប្របិ�ប្របាស់ុ

ដោជរិប្របិដោទីចូអំកុកាខែសុតី និងម្ភៈនុសុសខែដិលបាន

និ�យប្របិឆ្នាំ�ងគាត់ីកុំុងអ�ឡុុងដោពិល ៤ ឆំ្នាំ�ជា

ប្របិធានាធិិបិតីី។ ដូិចូគំានឹងការិសុដោប្រម្ភៈចូចិូតីីដោន�

ខែដិរិ នាយកុប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន Twitter ជាមួ្ភៈយបិណី្តា

រិប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុនយកុសៗដោផសងដោទីៀតី ដូិចូជា ប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន 

Facebook និងប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន Amazon រិមួ្ភៈគំាដោធិើ�ការិ

អាលោម្ព័រិកថ្មីីី ២០២១
By Soben PinBy Soben Pin
February 7, 2021February 7, 2021
America enters a new era with Joe America enters a new era with Joe 

Bidden Jr. as President and the first woman, Bidden Jr. as President and the first woman, 
black and South Asian Kamala Harris as black and South Asian Kamala Harris as 
Vice President. Trump refused to concede Vice President. Trump refused to concede 

the election and almost half of America still the election and almost half of America still 
believe him. The country is divided along believe him. The country is divided along 
party interests. I was in France when Capitol party interests. I was in France when Capitol 
Hill was under attack by thousands of pro Hill was under attack by thousands of pro 
Trump protestors on January 6. It became Trump protestors on January 6. It became 
the headline news for European channels the headline news for European channels 

for several days. Pope Francis said that the for several days. Pope Francis said that the 
attack on Capitol Hill was just shocking, an attack on Capitol Hill was just shocking, an 
act that attacks America’s very own core of act that attacks America’s very own core of 
democracy. This action also explains how democracy. This action also explains how 
democracy is also very fragile.democracy is also very fragile.

Then Twitter blocked President Trump’s Then Twitter blocked President Trump’s 
account, a decision that many people wished account, a decision that many people wished 
Twitter had done long ago, not to give him Twitter had done long ago, not to give him 
a mega microphone that he used to insult a mega microphone that he used to insult 
journalists and those who spoke up against journalists and those who spoke up against 
him during his four years of presidency. him during his four years of presidency. 
The unlikely decision, Twit-ter executives The unlikely decision, Twit-ter executives 
with other internet giants like Facebook with other internet giants like Facebook 
and Amazon together decided they will all and Amazon together decided they will all 
block him. Soon a dozen others followed. block him. Soon a dozen others followed. 

A week after the Capitol Hill attack, A week after the Capitol Hill attack, 
Trump issued a video from the official Trump issued a video from the official 
white house Twitter account that he was white house Twitter account that he was 
in shock of what was happening and that in shock of what was happening and that 
there will be peaceful transition. It was too there will be peaceful transition. It was too 
late. The house proceeded with the second late. The house proceeded with the second 
impeachment one week before Trump left impeachment one week before Trump left 
the White House with eight votes from the the White House with eight votes from the 
Republican Party. The U.S Senate postponed Republican Party. The U.S Senate postponed 
the im-peachment trial in the Senate until the im-peachment trial in the Senate until 
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នា�គំាទី�់សាេ ត់៌ការរាត៌ត៌ាត៌�ម្ភៈៃ�នា�គំាទី�់សាេ ត់៌ការរាត៌ត៌ាត៌�ម្ភៈៃ�

�មីចោន់� �ម្ភៈការខែ�រនា�រ�ស់អំ្នកុឯកុចោទីស�មីចោន់� �ម្ភៈការខែ�រនា�រ�ស់អំ្នកុឯកុចោទីស

សុខា��បាលេ ចោហើយខែដ្ឋលេត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋកុំុងសុខា��បាលេ ចោហើយខែដ្ឋលេត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋកុំុង

ចោ�កុ ក៏ុត្រាំព្យាម្ភៈចោ�ឿនឹ់ងចោធិិើ�ម្ភៈ បាន់ចោធិិើឱ្យយកាចោ�កុ ក៏ុត្រាំព្យាម្ភៈចោ�ឿនឹ់ងចោធិិើ�ម្ភៈ បាន់ចោធិិើឱ្យយកា

ងារ២៥៥�ន់កុខែន់ើងកុំុងចោ�កុ បាន់ត្រាំតូ៌វីងារ២៥៥�ន់កុខែន់ើងកុំុងចោ�កុ បាន់ត្រាំតូ៌វី

បាត់៌�ង់ ហាងពា�� �ាកុម្ភៈម ឬ ចោរាងចូត្រាំកុបាត់៌�ង់ ហាងពា�� �ាកុម្ភៈម ឬ ចោរាងចូត្រាំកុ

ជាចោត្រាំចូើន់ បាន់ត្រាំតូ៌វីដួ្ឋលេរលេ� ខែត៌ម្ភៈ�ន់ដួ្ឋលេជាចោត្រាំចូើន់ បាន់ត្រាំតូ៌វីដួ្ឋលេរលេ� ខែត៌ម្ភៈ�ន់ដួ្ឋលេ

ទ្វា�ងអ្នស់ចោនា�ចោទី .ចោ�យសារកុំុងរយ�កាលេទ្វា�ងអ្នស់ចោនា�ចោទី .ចោ�យសារកុំុងរយ�កាលេ

មួ្ភៈយឆំ្នាំ�ម្ភៈកុចោន់� ម្ភៈនុ់សសម្ភៈ�ន់បាន់ចោចូញចោត្រាំ�មួ្ភៈយឆំ្នាំ�ម្ភៈកុចោន់� ម្ភៈនុ់សសម្ភៈ�ន់បាន់ចោចូញចោត្រាំ�

ផុ្សា�ចោត្រាំចូើន់ថ្ងៃ�ៃ - កាងារក៏ុត្រាំតូ៌វីបាត់៌�ង់ ឬក៏ុបាន់ផុ្សា�ចោត្រាំចូើន់ថ្ងៃ�ៃ - កាងារក៏ុត្រាំតូ៌វីបាត់៌�ង់ ឬក៏ុបាន់

ត្រាំតូ៌វីខែ�នា�ឱ្យយចោធិិើចោ�ផុ្សា� - ម្ភៈ�ន់បាន់នា�ត្រាំកុុម្ភៈត្រាំតូ៌វីខែ�នា�ឱ្យយចោធិិើចោ�ផុ្សា� - ម្ភៈ�ន់បាន់នា�ត្រាំកុុម្ភៈ

ត្រាំ�ួសារចោចូញដ្ឋ�ចោ�ើ រចោ�កុ�សានី់ទីីឆ្នាំៃ យ - ត្រាំ�ួសារចោចូញដ្ឋ�ចោ�ើ រចោ�កុ�សានី់ទីីឆ្នាំៃ យ - 

ម្ភៈ�ន់បាន់ចោចូញចោ��រ �ចោភ្នា�មូូ្ភៈ�ចូ��ីខែ�ើកុៗម្ភៈ�ន់បាន់ចោចូញចោ��រ �ចោភ្នា�មូូ្ភៈ�ចូ��ីខែ�ើកុៗ

ឆ្នាំៃ ញ់ៗចោ��ម្ភៈចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ - ម្ភៈ�ន់បាន់ឆ្នាំៃ ញ់ៗចោ��ម្ភៈចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ - ម្ភៈ�ន់បាន់

ចោ�ហាត់៌ត្រាំបា� ម្ភៈ�ន់បាន់ចោ��ួ��ុ�គំាចោ�ចោ�ហាត់៌ត្រាំបា� ម្ភៈ�ន់បាន់ចោ��ួ��ុ�គំាចោ�

រងគសាលេ ចោ��ម្ភៈទីីផឹ្សាកុចោ�ស�ា� ចោ��ម្ភៈរងគសាលេ ចោ��ម្ភៈទីីផឹ្សាកុចោ�ស�ា� ចោ��ម្ភៈ

ទីីកុ�សានី់ស�លេប� �ម្ភៈ���ងបាន់ដូ្ឋចូទីីកុ�សានី់ស�លេប� �ម្ភៈ���ងបាន់ដូ្ឋចូ

ចោព្យាលេមុ្ភៈន់ចោទីៀត៌ចោទី។ចោព្យាលេមុ្ភៈន់ចោទីៀត៌ចោទី។

ចោព្យាលេចោ�ផុ្សា�ចោត្រាំចូើន់ ចោត៌ើចោ�ចោ�ចោធិិើអីិ្នវី �ញ?ចោព្យាលេចោ�ផុ្សា�ចោត្រាំចូើន់ ចោត៌ើចោ�ចោ�ចោធិិើអីិ្នវី �ញ?

ពី្យាចោត្រាំពា�ខែត៌ចោ�ផុ្សា�ចោត្រាំចូើន់ ��ងខែត៌ពី្យា១ឆំ្នាំ�ពី្យាចោត្រាំពា�ខែត៌ចោ�ផុ្សា�ចោត្រាំចូើន់ ��ងខែត៌ពី្យា១ឆំ្នាំ�

ចោនា�ចោហើយ ម្ភៈនុ់សសខែត៌ងខែត៌រកុ �ចោងេើត៌កាងារចោនា�ចោហើយ ម្ភៈនុ់សសខែត៌ងខែត៌រកុ �ចោងេើត៌កាងារ

ចោ�ចូ�ចោពា�មុ្ភៈខ ចោដ្ឋើម្ភៈបកុីុ�ឱ្យយចោ�ទី�ចោន់រ ដូ្ឋចូជាចោ�ចូ�ចោពា�មុ្ភៈខ ចោដ្ឋើម្ភៈបកុីុ�ឱ្យយចោ�ទី�ចោន់រ ដូ្ឋចូជា

�ន់ចោសៀវីចោ� - ចោម្ភៈើលេទូីរទីសសន៍់ -ចោម្ភៈើលេកុុន់�ន់ចោសៀវីចោ� - ចោម្ភៈើលេទូីរទីសសន៍់ -ចោម្ភៈើលេកុុន់

ចោ�ផុ្សា�ជាមួ្ភៈយកូុន់ចោ� - ចោរៀន់វី �ជាា អីិ្ន�មីមួ្ភៈយ ចោ�ផុ្សា�ជាមួ្ភៈយកូុន់ចោ� - ចោរៀន់វី �ជាា អីិ្ន�មីមួ្ភៈយ 

- �ួស�ុលេផុ្សា�សខែម្ភៈបងចោ�យខើួន់ឯង - - �ួស�ុលេផុ្សា�សខែម្ភៈបងចោ�យខើួន់ឯង - 

ចោម្ភៈើលេដ្ឋ�ណាំ���ដុ្ឋស�ុ�វី �ញផុ្សា� - ចោត្រាំ�ើទូីរស័ពុ្យាចោម្ភៈើលេដ្ឋ�ណាំ���ដុ្ឋស�ុ�វី �ញផុ្សា� - ចោត្រាំ�ើទូីរស័ពុ្យា

ចោត្រាំចូើន់សត្រាំមា�់ទ្វាក់ុទីង - ចោម្ភៈើលេខែ�រសុខចោត្រាំចូើន់សត្រាំមា�់ទ្វាក់ុទីង - ចោម្ភៈើលេខែ�រសុខ

ភ្នាព្យា�ម្ភៈវី �ធីិ�មី ចោ�យសារទីមាើ �់�មី ចោ�ផុ្សា� ភ្នាព្យា�ម្ភៈវី �ធីិ�មី ចោ�យសារទីមាើ �់�មី ចោ�ផុ្សា� 

ចោ�សល់េចោព្យាលេចោត្រាំចូើន់ ... ទ្វា�ងអ្នស់ចោន់�ត៌ត្រាំមូ្ភៈវីចោ�សល់េចោព្យាលេចោត្រាំចូើន់ ... ទ្វា�ងអ្នស់ចោន់�ត៌ត្រាំមូ្ភៈវី

ឱ្យយម្ភៈនុ់សស��ត៌អ្ន�ពី្យាថា‹ចោត៌ើត្រាំត៌ូវីចោធិិើយាា ងណាំ ឱ្យយម្ភៈនុ់សស��ត៌អ្ន�ពី្យាថា‹ចោត៌ើត្រាំត៌ូវីចោធិិើយាា ងណាំ 

ចោដ្ឋើម្ភៈបឱី្យយខើនួ់អ្នញចោធិិើការចោ�ផុ្សា�បាន់ស្រួសលួេ ? ចោដ្ឋើម្ភៈបឱី្យយខើនួ់អ្នញចោធិិើការចោ�ផុ្សា�បាន់ស្រួសលួេ ? 

› ឬក៏ុថា‹ចោ�ើអ្នត់៌ការចោធិិើ អ្នញចោ��ូរ��នូ់រ ឆ្នាំើ ក់ុ› ឬក៏ុថា‹ចោ�ើអ្នត់៌ការចោធិិើ អ្នញចោ��ូរ��នូ់រ ឆ្នាំើ ក់ុ

ចោ�ើ ឬក៏ុសរចោសរចោសៀវីចោ� ក៏ុសាងស�លេប�ចោ�ើ ឬក៏ុសរចោសរចោសៀវីចោ� ក៏ុសាងស�លេប�

អីិ្នមួ្ភៈយចោដ្ឋើម្ភៈបទុីីកុជាសំាថ្ងៃដ្ឋ...។ ចោព្យាលេចោធិិើការអីិ្នមួ្ភៈយចោដ្ឋើម្ភៈបទុីីកុជាសំាថ្ងៃដ្ឋ...។ ចោព្យាលេចោធិិើការ

ចោ�ផុ្សា� ក៏ុត្រាំតូ៌វីចោរៀ�ចូ�កុខែន់ើងសម្ភៈរម្ភៈយ សត្រាំមា�់ចោ�ផុ្សា� ក៏ុត្រាំតូ៌វីចោរៀ�ចូ�កុខែន់ើងសម្ភៈរម្ភៈយ សត្រាំមា�់

ចោធិិើការកុុ�ឱ្យយរាយមាយ កុុ�ឱ្យយកូុន់ចោរ ើបាន់ កុុ�ឱ្យយចោធិិើការកុុ�ឱ្យយរាយមាយ កុុ�ឱ្យយកូុន់ចោរ ើបាន់ កុុ�ឱ្យយ

ព្យា�បាកុរកុ ឬក៏ុ កុខែន់ើងចោត្រាំ�ើវី �ទីយុទ្វាក់ុទីងចោ�ព្យា�បាកុរកុ ឬក៏ុ កុខែន់ើងចោត្រាំ�ើវី �ទីយុទ្វាក់ុទីងចោ�

ទីីសំាក់ុការកុុ�ឱ្យយមាន់រ �ខាន់ ... ចោកុមងខែដ្ឋលេទីីសំាក់ុការកុុ�ឱ្យយមាន់រ �ខាន់ ... ចោកុមងខែដ្ឋលេ

ម្ភៈ�ន់បាន់ចោ�ចោរៀន់ ចោ�យសារសា�ចោរៀន់ម្ភៈ�ន់បាន់ចោ�ចោរៀន់ ចោ�យសារសា�ចោរៀន់

ត្រាំតូ៌វីផ្អាា កុ ឬក៏ុកុម្ភៈមវី �ធីិជាចោត្រាំចូើន់ត្រាំត៌ូវីបាន់ត្រាំតូ៌វីផ្អាា កុ ឬក៏ុកុម្ភៈមវី �ធីិជាចោត្រាំចូើន់ត្រាំត៌ូវីបាន់

លុេ�ចោ�លេ ក៏ុជា�នុុ់កុឳពុ្យាកុមីាយ ខែដ្ឋលេលុេ�ចោ�លេ ក៏ុជា�នុុ់កុឳពុ្យាកុមីាយ ខែដ្ឋលេ

ត្រាំតូ៌វីចោរៀ�ចូ�ឱ្យយកូុន់ចោ�ផុ្សា�ចោនា� ចោរៀន់ឱ្យយបាន់ត្រាំតូ៌វីចោរៀ�ចូ�ឱ្យយកូុន់ចោ�ផុ្សា�ចោនា� ចោរៀន់ឱ្យយបាន់

ចោត្រាំចូើន់ដូ្ឋចូគំាខែដ្ឋរ។   ចោត្រាំចូើន់ដូ្ឋចូគំាខែដ្ឋរ។   

 ‹�ីីសនី់ស›ជាចោត្រាំចូើន់ម្ភៈ�ន់បាន់រលេ�ចោទី  ‹�ីីសនី់ស›ជាចោត្រាំចូើន់ម្ភៈ�ន់បាន់រលេ�ចោទី 

ខែ�រជារកីុចូ�ចោរ ើន់ចោទីៀត៌ផ្សាង ខែ�រជារកីុចូ�ចោរ ើន់ចោទីៀត៌ផ្សាង 

 វ៉ាក៏ុមាន់អំ្នកុខែដ្ឋលេយកុចូ�ចោ�ញកុ�់ វ៉ាក៏ុមាន់អំ្នកុខែដ្ឋលេយកុចូ�ចោ�ញកុ�់

ចោកីាង បាន់ពី្យា‹កូុវី �ដ្ឋ១៩›វី �ញខែដ្ឋរ ��ពា�� �ុកុចោកីាង បាន់ពី្យា‹កូុវី �ដ្ឋ១៩›វី �ញខែដ្ឋរ ��ពា�� �ុកុ

ម្ភៈមខែដ្ឋលេកុ�ពុ្យាងលូេត៌�ស់ជាងចោ� នាឱ្យកាសម្ភៈមខែដ្ឋលេកុ�ពុ្យាងលូេត៌�ស់ជាងចោ� នាឱ្យកាស

ចោន់� មាន់ពា�� �ាកុម្ភៈម‹អ្នន់ឡាញ›ខែដ្ឋលេចោ�ចោន់� មាន់ពា�� �ាកុម្ភៈម‹អ្នន់ឡាញ›ខែដ្ឋលេចោ�

�ញ្ជាា ទីីញរ�ស់ចោផ្សាសង �ម្ភៈទូីរស័ពុ្យា ឬ�ម្ភៈ�ញ្ជាា ទីីញរ�ស់ចោផ្សាសង �ម្ភៈទូីរស័ពុ្យា ឬ�ម្ភៈ

កុុ�ព្យាយូទ័ីរ ចោ�យម្ភៈ�ន់��បាច់ូចោចូញពី្យាផុ្សា�ចោទី ចោហើយកុុ�ព្យាយូទ័ីរ ចោ�យម្ភៈ�ន់��បាច់ូចោចូញពី្យាផុ្សា�ចោទី ចោហើយ

ចោ�ើចោចូញចោ� ក៏ុរកុរ�ស់រ�រចោ�យខើួន់ឯង ចោ�ើចោចូញចោ� ក៏ុរកុរ�ស់រ�រចោ�យខើួន់ឯង 

ម្ភៈ�ន់បាន់ខែដ្ឋរ ពី្យាចោត្រាំពា�ហាងវ៉ា��ទីទិ្វារ... ដូ្ឋចោ�ំ�ម្ភៈ�ន់បាន់ខែដ្ឋរ ពី្យាចោត្រាំពា�ហាងវ៉ា��ទីទិ្វារ... ដូ្ឋចោ�ំ�

ចោហើយម្ភៈនុ់សសមំា ត្រាំត៌ូវីខែសងិរកុវីត៌ថុខែដ្ឋលេចោ�ចោហើយម្ភៈនុ់សសមំា ត្រាំត៌ូវីខែសងិរកុវីត៌ថុខែដ្ឋលេចោ�

ត្រាំត៌ូវីការចោនា� �ញ្ជាា �ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›មាន់� ត្រាំត៌ូវីការចោនា� �ញ្ជាា �ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›មាន់� 

‹�មាាហសូន់› ‹�ូចូោគាលេ›ជាចោដ្ឋើម្ភៈ... �នុា�់ម្ភៈកុ‹�មាាហសូន់› ‹�ូចូោគាលេ›ជាចោដ្ឋើម្ភៈ... �នុា�់ម្ភៈកុ

មាន់� �ុ�គលេ�កុដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ ខិាត់៌ខែខិង មាន់មាន់� �ុ�គលេ�កុដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ ខិាត់៌ខែខិង មាន់

ទ្វា�ងយនី់ចោហា�ដឹ្ឋកុទី�ន់�ញខែ�ម្ភៈចោទីៀត៌... សាីទ្វា�ងយនី់ចោហា�ដឹ្ឋកុទី�ន់�ញខែ�ម្ភៈចោទីៀត៌... សាី

ក៏ុមាន់ អីិ្នក៏ុចោថាកុ �ុ�ភ្នាព្យាធានាបាន់ ក៏ុមាន់ អីិ្នក៏ុចោថាកុ �ុ�ភ្នាព្យាធានាបាន់ 

ចោព្យាលេចោវី�ដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ក៏ុរហ័ស ។ចោព្យាលេចោវី�ដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ក៏ុរហ័ស ។

  រ�ូភ្នាព្យា�មថី្ងៃន់រចោ�ៀ�ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ ចោព្យាលេចោវី�  រ�ូភ្នាព្យា�មថី្ងៃន់រចោ�ៀ�ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ ចោព្យាលេចោវី�

នឹ់ងរ�ស់រ�រ ចោធិិើឱ្យយចោយើងយល់េថា ម្ភៈនុ់សសមំានឹ់ងរ�ស់រ�រ ចោធិិើឱ្យយចោយើងយល់េថា ម្ភៈនុ់សសមំា

ចោ�នា�គំាចោរៀ�ផុ្សា�ឱ្យយចោ�ជាការ�យាល័េយ ចោ�នា�គំាចោរៀ�ផុ្សា�ឱ្យយចោ�ជាការ�យាល័េយ 

ចោ�ជាសា�ចោរៀន់ ចោ�ជាផុ្សា�បាយ ចោ�ជាចោ�ជាសា�ចោរៀន់ ចោ�ជាផុ្សា�បាយ ចោ�ជា

កុខែន់ើងហាត់៌ត្រាំបា� កុខែន់ើងកុ�សានី់រ�ស់កុខែន់ើងហាត់៌ត្រាំបា� កុខែន់ើងកុ�សានី់រ�ស់

ត្រាំ�ួសារចោ� ។ ដូ្ឋចោចំូ�ចោ�សត្រាំម្ភៈុកុចោ�ទី�ញ� ត្រាំ�ួសារចោ� ។ ដូ្ឋចោចំូ�ចោ�សត្រាំម្ភៈុកុចោ�ទី�ញ� 

-រ�ស់�ួស�ុលេផុ្សា� -រ�ស់រ�រចោអ្នឡិ�កុត្រាំតូ៌-រ�ស់�ួស�ុលេផុ្សា� -រ�ស់រ�រចោអ្នឡិ�កុត្រាំតូ៌

ន់�កុសត្រាំមា�់ចោលេង -ចោ�ទី�ញចោត្រាំ�ឿងចោធិិើមូូ្ភៈ� ឬន់�កុសត្រាំមា�់ចោលេង -ចោ�ទី�ញចោត្រាំ�ឿងចោធិិើមូូ្ភៈ� ឬ

ចោធិិើនុ់�ចោ�យខើួន់ឯង -ទី�ញចោសៀវីចោ��ចោងេើន់ចោធិិើនុ់�ចោ�យខើួន់ឯង -ទី�ញចោសៀវីចោ��ចោងេើន់

ការ�ន់ -ចោ�ទី�ញសមាៈ រ�សត្រាំមា�់�ូរ ឆ្នាំើ ក់ុ ការ�ន់ -ចោ�ទី�ញសមាៈ រ�សត្រាំមា�់�ូរ ឆ្នាំើ ក់ុ 

ឬក៏ុសមនូ់សត្រាំមា�់ចោព្យាលេចោវី�កុ�សានី់រ�ស់ចោ� ឬក៏ុសមនូ់សត្រាំមា�់ចោព្យាលេចោវី�កុ�សានី់រ�ស់ចោ� 

-ចោ�ជាវីកុុន់ ជាវីចោ�ូម្ភៈ មាន់ទ្វា�ងចូូលេចោលេង-ចោ�ជាវីកុុន់ ជាវីចោ�ូម្ភៈ មាន់ទ្វា�ងចូូលេចោលេង

ខែលេបង‹កាសីុ�ូ អ្នន់ឡាញ›ក៏ុមាន់ចោត្រាំចូើន់... ខែលេបង‹កាសីុ�ូ អ្នន់ឡាញ›ក៏ុមាន់ចោត្រាំចូើន់... 

ចោធិិើឱ្យយចោកុើន់ការទី�ញ�ឯកុ�ន់ ចោលេើសមុ្ភៈន់ចោធិិើឱ្យយចោកុើន់ការទី�ញ�ឯកុ�ន់ ចោលេើសមុ្ភៈន់

ត្រាំ�មា�១៥%។ ដូ្ឋចោចំូ�ចោ�ចោ�ើញម្ភៈនុ់សសមំា ត្រាំ�មា�១៥%។ ដូ្ឋចោចំូ�ចោ�ចោ�ើញម្ភៈនុ់សសមំា 

សត្រាំម្ភៈុកុចូូលេកុខែន់ើងលេក់ុចោត្រាំ�ឿងសងូារមឹ្ភៈ តុ៌ សត្រាំម្ភៈុកុចូូលេកុខែន់ើងលេក់ុចោត្រាំ�ឿងសងូារមឹ្ភៈ តុ៌ 

ទូី�� ��ង វ៉ា�ងន់ន់ ខែត្រាំ�ពូ្យាកុ សត្រាំមា�់ចោរៀ�ទូី�� ��ង វ៉ា�ងន់ន់ ខែត្រាំ�ពូ្យាកុ សត្រាំមា�់ចោរៀ�

កុខែន់ើងចោដ្ឋកុសាជា�មី, សត្រាំមុ្ភៈកុចូូលេកុខែន់ើងកុខែន់ើងចោដ្ឋកុសាជា�មី, សត្រាំមុ្ភៈកុចូូលេកុខែន់ើង

លេក់ុចោត្រាំ�ឿងចោអ្នឡិ�កុត្រាំតូ៌នី់កុ ទី�ញកុុ�ព្យាយូទ័ីរ លេក់ុចោត្រាំ�ឿងចោអ្នឡិ�កុត្រាំតូ៌នី់កុ ទី�ញកុុ�ព្យាយូទ័ីរ 

�ខែ�ើត៌ ទូីរស័ពុ្យា�មី អ្ន�ន់ទ័ីរខែ�ត៌ ចោលេឿន់ �ខែ�ើត៌ ទូីរស័ពុ្យា�មី អ្ន�ន់ទ័ីរខែ�ត៌ ចោលេឿន់ 

។ ចោ�ក៏ុចោ�ើញម្ភៈនុ់សសមំាសត្រាំមុ្ភៈកុចូូលេខែដ្ឋរ ។ ចោ�ក៏ុចោ�ើញម្ភៈនុ់សសមំាសត្រាំមុ្ភៈកុចូូលេខែដ្ឋរ 

�ម្ភៈចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ធាើ �់លេបីចោ�ម � ចោដ្ឋើម្ភៈបី�ម្ភៈចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ធាើ �់លេបីចោ�ម � ចោដ្ឋើម្ភៈបី

�ញ្ជាា ទីីញមូូ្ភៈ�ឆ្នាំៃ ញ់  ៗឬក៏ុនា�គំាសត្រាំមុ្ភៈកុចូូលេ�ញ្ជាា ទីីញមូូ្ភៈ�ឆ្នាំៃ ញ់  ៗឬក៏ុនា�គំាសត្រាំមុ្ភៈកុចូូលេ

ហាងម្ភៈូ�ូចូ��ី‹��់ហួយ›ទីីញចោត្រាំ�ឿងចោត្រាំ�ហាងម្ភៈូ�ូចូ��ី‹��់ហួយ›ទីីញចោត្រាំ�ឿងចោត្រាំ�

ចោធិិើម្ភៈូ�ូខើនួ់ឯង, ចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ ឬ ហាងលេក់ុចោធិិើម្ភៈូ�ូខើនួ់ឯង, ចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ ឬ ហាងលេក់ុ

ម្ភៈូូ�ទ្វា�ងចោនា�ម្ភៈ�ន់បាន់ខាត៌�ង់ចោទី ពី្យាចោត្រាំពា�ម្ភៈូូ�ទ្វា�ងចោនា�ម្ភៈ�ន់បាន់ខាត៌�ង់ចោទី ពី្យាចោត្រាំពា�

ចូ�ណាំយខាងតុ៌�ខែត៌ង នឹ់ងចូ�ណាំយសត្រាំមា�់ចូ�ណាំយខាងតុ៌�ខែត៌ង នឹ់ងចូ�ណាំយសត្រាំមា�់

អ្នំកុ��ចោរ ើតុ៌បាន់�យចុូ� ចូ�ខែ�កុអំ្នកុ�ញ្ជាាអ្នំកុ��ចោរ ើតុ៌បាន់�យចុូ� ចូ�ខែ�កុអំ្នកុ�ញ្ជាា

ទី�ញចោ�ចោធិិើ�ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ› ក៏ុចោធិិើឱ្យយមាន់ការទី�ញចោ�ចោធិិើ�ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ› ក៏ុចោធិិើឱ្យយមាន់ការ

ចោធិិើដ្ឋល់េអំ្នកុដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់�ម្ភៈ‹�ក់ុសីុ Uber ចោធិិើដ្ឋល់េអំ្នកុដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់�ម្ភៈ‹�ក់ុសីុ Uber 

Food›បាន់ចោកុើន់ចោឡិើង, ម្ភៈ�ន់ខែត៌�ាុចោណាំះ � ចោ�Food›បាន់ចោកុើន់ចោឡិើង, ម្ភៈ�ន់ខែត៌�ាុចោណាំះ � ចោ�

ក៏ុចោ�ើញអ្នំកុទី�ញរកុចោសៀវីចោ�ចោធិិើម្ភៈូូ�ចោត្រាំចូើន់ក៏ុចោ�ើញអ្នំកុទី�ញរកុចោសៀវីចោ�ចោធិិើម្ភៈូូ�ចោត្រាំចូើន់

គំា ឬចោរៀន់ចោធិិើអីិ្នមួ្ភៈយ សត្រាំមា�់សាកុលេបងគំា ឬចោរៀន់ចោធិិើអីិ្នមួ្ភៈយ សត្រាំមា�់សាកុលេបង

ចោធិិើខើួន់ឯង ឬក៏ុទីីញឆំ្នាំ�ង��គីសនី់ ចោទីើ�ចោធិិើខើួន់ឯង ឬក៏ុទីីញឆំ្នាំ�ង��គីសនី់ ចោទីើ�

ផ្សាលេ�ត៌�មីស្រួសួលេចូ�អ្ន�ន់�ហារ ចោ�ផុ្សា�ខែដ្ឋរ ផ្សាលេ�ត៌�មីស្រួសួលេចូ�អ្ន�ន់�ហារ ចោ�ផុ្សា�ខែដ្ឋរ 

មាន់ការចោកុើន់ចូ�នួ់ន់លេក់ុ១៩% ។    មាន់ការចោកុើន់ចូ�នួ់ន់លេក់ុ១៩% ។    

ការខាើ ចូ�ម្ភៈៃ�រាត៌ត៌ាត៌‹កូុវី �ត៌១៩› ការខាើ ចូ�ម្ភៈៃ�រាត៌ត៌ាត៌‹កូុវី �ត៌១៩› 

ចោហើយចោ�យគាម ន់ថំា��ក់ុព្យាាបាលេចោ�ចោឡិើយចោហើយចោ�យគាម ន់ថំា��ក់ុព្យាាបាលេចោ�ចោឡិើយ

ចោនា� ត្រាំ�ួសារន់�មួ្ភៈយៗខ�ត៌ខ�ស��ត៌ផុ្សា�សខែម្ភៈបង ចោនា� ត្រាំ�ួសារន់�មួ្ភៈយៗខ�ត៌ខ�ស��ត៌ផុ្សា�សខែម្ភៈបង 

ស��ត៌ខើួន់ ស��ត៌សចោម្ភៈើ�កុ��ពាក់ុ ចោ�យស��ត៌ខើួន់ ស��ត៌សចោម្ភៈើ�កុ��ពាក់ុ ចោ�យ

ចោត្រាំ�ើផ្សាលេ�ត៌ផ្សាលេ�ម ីពី្យាឧសសហកុម្ភៈមខាងផ្សាលេ�ត៌ចោត្រាំ�ើផ្សាលេ�ត៌ផ្សាលេ�ម ីពី្យាឧសសហកុម្ភៈមខាងផ្សាលេ�ត៌

ថំា�ចោព្យាទីយ ខែដ្ឋលេការលេក់ុបាន់ចោកុើន់ចូ��ួន់ថំា�ចោព្យាទីយ ខែដ្ឋលេការលេក់ុបាន់ចោកុើន់ចូ��ួន់

ហួសពី្យាការសាម ន់(ចោកុើន់២០%) ចោដ្ឋើម្ភៈបីកុុ�ឱ្យយហួសពី្យាការសាម ន់(ចោកុើន់២០%) ចោដ្ឋើម្ភៈបីកុុ�ឱ្យយ

ចោម្ភៈចោរា�ចោនា� ចូូលេម្ភៈកុដ្ឋល់េខើួន់ចោ� នឹ់ងត្រាំកុុម្ភៈចោម្ភៈចោរា�ចោនា� ចូូលេម្ភៈកុដ្ឋល់េខើួន់ចោ� នឹ់ងត្រាំកុុម្ភៈ

ត្រាំ�ួសារបាន់។ ទ្វា�ងចោនា�ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់ន់�យាយពី្យាត្រាំ�ួសារបាន់។ ទ្វា�ងចោនា�ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់ន់�យាយពី្យា

ការរកុចោ�ើញ‹វ៉ាាក់ុសា�ង›សត្រាំមា�់�ក់ុកាពារការរកុចោ�ើញ‹វ៉ាាក់ុសា�ង›សត្រាំមា�់�ក់ុកាពារ

ចោម្ភៈចោរា� ដ៏្ឋកាចូសាហាវីចោនា�ផ្សាង។ចោម្ភៈចោរា� ដ៏្ឋកាចូសាហាវីចោនា�ផ្សាង។

 រមួ្ភៈចោសចូកីីុចោ� �ម្ភៈការកុត់៌សមាគ ល់េរ�ស់ រមួ្ភៈចោសចូកីីុចោ� �ម្ភៈការកុត់៌សមាគ ល់េរ�ស់

ត្រាំកុុម្ភៈអ្នកំុ�ចោចុូកុចោទីស �ម្ភៈ�ន់ការវី �វីតី៌ន៍់ថ្ងៃន់ត្រាំកុុម្ភៈអ្នកំុ�ចោចុូកុចោទីស �ម្ភៈ�ន់ការវី �វីតី៌ន៍់ថ្ងៃន់

ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូ ចោត្រាំ���ចោធិៀ�ចោ�នឹ់ងឆំ្នាំ�មុ្ភៈន់ �ីវី �ត៌ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូ ចោត្រាំ���ចោធិៀ�ចោ�នឹ់ងឆំ្នាំ�មុ្ភៈន់ �ីវី �ត៌

ម្ភៈនុ់សសនឹ់ងត្រាំ�ួសារបាន់�ូីរចោត្រាំចូើន់ចោហើយ ការម្ភៈនុ់សសនឹ់ងត្រាំ�ួសារបាន់�ូីរចោត្រាំចូើន់ចោហើយ ការ

លេក់ុចោត្រាំ�ឿង�ួស�ុលេ ខែកុរសម្ភៈៈសសផុ្សា� បាន់លេក់ុចោត្រាំ�ឿង�ួស�ុលេ ខែកុរសម្ភៈៈសសផុ្សា� បាន់

ចោកុើន់រហូត៌ដ្ឋល់េ៧០% ចោ�៣ខែខចុូងចោត្រាំកាយ ចោកុើន់រហូត៌ដ្ឋល់េ៧០% ចោ�៣ខែខចុូងចោត្រាំកាយ 

ឬក៏ុចោសមើ២០%ត្រាំ���ឆំ្នាំ�, ការចោត្រាំ�ើត្រាំ�ព័្យាន់ធ‹វ៉ាាត់៌ឬក៏ុចោសមើ២០%ត្រាំ���ឆំ្នាំ�, ការចោត្រាំ�ើត្រាំ�ព័្យាន់ធ‹វ៉ាាត់៌

សា�់› ត្រាំ�ព័្យាន់ធ‹��ងសីាត្រាំកាម្ភៈ›ឬត្រាំ�ព័្យាន់ធ‹ចោហិសា�់› ត្រាំ�ព័្យាន់ធ‹��ងសីាត្រាំកាម្ភៈ›ឬត្រាំ�ព័្យាន់ធ‹ចោហិ

ស�ុីកុ›សត្រាំមា�់ទ្វាក់ុទីងចោ�ម្ភៈ�តី៌�ក្ត្រកីុ�ង�ានូ់ ស�ុីកុ›សត្រាំមា�់ទ្វាក់ុទីងចោ�ម្ភៈ�តី៌�ក្ត្រកីុ�ង�ានូ់ 

បាន់ចោធិិើឱ្យយចោកុើន់ការទី�ញទូីរស័ពុ្យា‹សាម ត៌ហិនូ់› បាន់ចោធិិើឱ្យយចោកុើន់ការទី�ញទូីរស័ពុ្យា‹សាម ត៌ហិនូ់› 

ចោកុើន់កុម្ភៈមវី �ធីិសត្រាំមា�់ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ ចោ�យម្ភៈ�ន់ចោកុើន់កុម្ភៈមវី �ធីិសត្រាំមា�់ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ ចោ�យម្ភៈ�ន់

អ្នស់លុេយទ្វាក់ុទីងគំាបាន់។ អ្នស់លុេយទ្វាក់ុទីងគំាបាន់។ 

អ្ន��វីឍ្ឍឍន៍់ថ្ងៃន់ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូឥត៌ត្រាំពាងទុីកុអ្ន��វីឍ្ឍឍន៍់ថ្ងៃន់ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូឥត៌ត្រាំពាងទុីកុ

ចោនា� បាន់ភ្នា��ុ�ចោលេើសពី្យាការសាម ន់៣-ចោនា� បាន់ភ្នា��ុ�ចោលេើសពី្យាការសាម ន់៣-

៤ដ្ឋងចោ�ចោហើយ ពី្យាចោត្រាំពា�ម្ភៈនុ់សសជាចោត្រាំចូើន់ ៤ដ្ឋងចោ�ចោហើយ ពី្យាចោត្រាំពា�ម្ភៈនុ់សសជាចោត្រាំចូើន់ 

បាន់យកុ‹ការចោដ្ឋើរ›ជាការហាត់៌ត្រាំបា�ត្រាំ�កុ�បាន់យកុ‹ការចោដ្ឋើរ›ជាការហាត់៌ត្រាំបា�ត្រាំ�កុ�

រដី្ឋត្រាំ����ីវី �ត៌, ខើ�ចោលេងខែលេបង�ម្ភៈ‹អ្នន់រដី្ឋត្រាំ����ីវី �ត៌, ខើ�ចោលេងខែលេបង�ម្ភៈ‹អ្នន់

ឡាញ›ចោឡិើង៤០%, ដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ម្ភៈូូ��ហារឡាញ›ចោឡិើង៤០%, ដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ម្ភៈូូ��ហារ

ពី្យាផ្សាារ ឬពី្យាចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ បាន់ចោកុើន់ពី្យាផ្សាារ ឬពី្យាចោភ្នា�នី់យ�ឋ ន់ បាន់ចោកុើន់

ចោលេបឿន់ត្រាំបាក់ុចូ��ូលេ ៤-៥ដ្ឋង ចោលេើសចោលេបឿន់ត្រាំបាក់ុចូ��ូលេ ៤-៥ដ្ឋង ចោលេើស

ការ��ត៌សាម ន់, ការទី�ញរ�ស់រ�រត្រាំ��់យាាងការ��ត៌សាម ន់, ការទី�ញរ�ស់រ�រត្រាំ��់យាាង

�ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›បាន់កាើ យជាវី �ធីិចោត្រាំ�ើ��ផុ្សាត៌ �ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›បាន់កាើ យជាវី �ធីិចោត្រាំ�ើ��ផុ្សាត៌ 

��នួ់សកាចោដ្ឋើរចោម្ភៈើលេឥវ៉ាាន់់�ម្ភៈហាងធិ�ៗ, ��នួ់សកាចោដ្ឋើរចោម្ភៈើលេឥវ៉ាាន់់�ម្ភៈហាងធិ�ៗ, 

ចូ��ូលេ�ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›មាន់ទី�ហី�១៣,៤% ចូ��ូលេ�ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›មាន់ទី�ហី�១៣,៤% 

ថ្ងៃន់ទី�ហី�លេក់ុកុំុងហាងទ្វា�ងអ្នស់ ខែដ្ឋលេមាន់ថ្ងៃន់ទី�ហី�លេក់ុកុំុងហាងទ្វា�ងអ្នស់ ខែដ្ឋលេមាន់

ទី�ហី�៣២%។    ទី�ហី�៣២%។    

ត្រាំបាកុដ្ឋចោហើយ ខែដ្ឋលេថារចោ�ៀ�រកុសីុ�មី ត្រាំបាកុដ្ឋចោហើយ ខែដ្ឋលេថារចោ�ៀ�រកុសីុ�មី 

ចោហើយកាក់ុកុ�ជាងចោ� ចោ�ចោព្យាលេខែដ្ឋលេ‹�ីីចោហើយកាក់ុកុ�ជាងចោ� ចោ�ចោព្យាលេខែដ្ឋលេ‹�ីី

សនី់ស›មួ្ភៈយចូ�នួ់ន់ចោទីៀត៌ដួ្ឋលេរលេ� វ៉ានឹ់ង�ចោងេើត៌សនី់ស›មួ្ភៈយចូ�នួ់ន់ចោទីៀត៌ដួ្ឋលេរលេ� វ៉ានឹ់ង�ចោងេើត៌

�ណីាំញសមា��កុរមួ្ភៈ��ន់�ត៌ �មីខែ�ម្ភៈចោទីៀត៌ �ណីាំញសមា��កុរមួ្ភៈ��ន់�ត៌ �មីខែ�ម្ភៈចោទីៀត៌ 

ដូ្ឋចូជាចោ�‹ចោត្រាំ�ស�លេ› ចោ�‹មុ្ភៈ�កុសីុកុ› ចោ�‹រសុស›ី ដូ្ឋចូជាចោ�‹ចោត្រាំ�ស�លេ› ចោ�‹មុ្ភៈ�កុសីុកុ› ចោ�‹រសុស›ី 

ចោ�‹ឥណាំា › ខែដ្ឋលេកុ�ពុ្យាងខែត៌មាន់ចោជា��័យចោ�‹ឥណាំា › ខែដ្ឋលេកុ�ពុ្យាងខែត៌មាន់ចោជា��័យ

ដូ្ឋចូគំាខែដ្ឋរកុំុងវី �ស័យលេក់ុទី�ន់�ញត្រាំ��់យាាង‹អ្នន់ដូ្ឋចូគំាខែដ្ឋរកុំុងវី �ស័យលេក់ុទី�ន់�ញត្រាំ��់យាាង‹អ្នន់

ឡាញចោនា�› �ាុខែនី់អំ្នកុចូ�ចោ�ញធិ�ជាងចោ�ឡាញចោនា�› �ាុខែនី់អំ្នកុចូ�ចោ�ញធិ�ជាងចោ�

ចោនា��ី‹�មាាហសូន់›ឬក៏ុ‹ចោហសិ�ុីកុ› ខែដ្ឋលេជាចោនា��ី‹�មាាហសូន់›ឬក៏ុ‹ចោហសិ�ុីកុ› ខែដ្ឋលេជា

មុាស់ថ្ងៃន់��ន់�ត៌រកុសីុ ដ៏្ឋឆ្នាំើ ត៌ថ្ងៃវីឯចោណាំ�ចោទី។ មុាស់ថ្ងៃន់��ន់�ត៌រកុសីុ ដ៏្ឋឆ្នាំើ ត៌ថ្ងៃវីឯចោណាំ�ចោទី។ 

ហាងរកុសីុធិ�តូ៌ចូជាចោត្រាំចូើន់ បាន់ខែកុរទីត្រាំម្ភៈង់ហាងរកុសីុធិ�តូ៌ចូជាចោត្រាំចូើន់ បាន់ខែកុរទីត្រាំម្ភៈង់

រចោ�ៀ�រកុសីុ �ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›ឬក៏ុ�ម្ភៈត៌ត្រាំមូ្ភៈវីការរចោ�ៀ�រកុសីុ �ម្ភៈ‹អ្នន់ឡាញ›ឬក៏ុ�ម្ភៈត៌ត្រាំមូ្ភៈវីការ

ថ្ងៃន់‹�ីវី �ត៌�ម�ី�នាន់់កូុវីតី៌១៩›ចោសុើរខែត៌ត្រាំ��់ហាងថ្ងៃន់‹�ីវី �ត៌�ម�ី�នាន់់កូុវីតី៌១៩›ចោសុើរខែត៌ត្រាំ��់ហាង

ទ្វា�ងអ្នស់ខែដ្ឋលេចោ�ចោ�ើកុទិ្វារចោ�ចោឡិើយ ចោ�ទ្វា�ងអ្នស់ខែដ្ឋលេចោ�ចោ�ើកុទិ្វារចោ�ចោឡិើយ ចោ�

ចោហើយ, ចោ�ឡូិខែវីលេ‹�ីីសនី់ស›ខែខមរជាចោត្រាំចូើន់ ចោហើយ, ចោ�ឡូិខែវីលេ‹�ីីសនី់ស›ខែខមរជាចោត្រាំចូើន់ 

ត្រាំព្យាម្ភៈទ្វា�ងព្យាលេរដ្ឋឋភ្នា�ត៌�ចូ ខែដ្ឋលេរស់ចោ�ត្រាំព្យាម្ភៈទ្វា�ងព្យាលេរដ្ឋឋភ្នា�ត៌�ចូ ខែដ្ឋលេរស់ចោ�

�ូម្ភៈ�ផ្សាងរ�ងជាមួ្ភៈយ ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់បាន់ខែកុទីត្រាំម្ភៈង់�ូម្ភៈ�ផ្សាងរ�ងជាមួ្ភៈយ ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់បាន់ខែកុទីត្រាំម្ភៈង់

�ម្ភៈវី �ធីិ�ម�ចោនា�ចោ�ចោឡិើយចោទី ចោ�យចោ�ម្ភៈ�ន់�ម្ភៈវី �ធីិ�ម�ចោនា�ចោ�ចោឡិើយចោទី ចោ�យចោ�ម្ភៈ�ន់

ចោ�ឿ រចោ�យពួ្យាកុចោ�ម្ភៈ�ន់ចូង់ចូ�ណាំយចោលេើចោ�ឿ រចោ�យពួ្យាកុចោ�ម្ភៈ�ន់ចូង់ចូ�ណាំយចោលេើ

វី �ន់�ចោយា�នាចោព្យាលេចោន់�, ចោ�ចោ�ឿថា‹ចូ�់កូុវី �ន់�ចោយា�នាចោព្យាលេចោន់�, ចោ�ចោ�ឿថា‹ចូ�់កូុ

វី �ដ្ឋ១៩›សាថ ន់ភ្នាព្យានឹ់ងត្រាំត៌ឡិ�់ចោ�ដូ្ឋចូចោដ្ឋើម្ភៈវី �ដ្ឋ១៩›សាថ ន់ភ្នាព្យានឹ់ងត្រាំត៌ឡិ�់ចោ�ដូ្ឋចូចោដ្ឋើម្ភៈ

វី �ញចោហើយ ម្ភៈ�ន់��បាច់ូផ្អាើ ស់�ូីរអីិ្នចោទី។វី �ញចោហើយ ម្ភៈ�ន់��បាច់ូផ្អាើ ស់�ូីរអីិ្នចោទី។

អ្នកំុវី �ភ្នា�ជាចោត្រាំចូើន់ យល់េថា‹�ម្ភៈៃ�រាត៌ត៌ាត៌› អ្នកំុវី �ភ្នា�ជាចោត្រាំចូើន់ យល់េថា‹�ម្ភៈៃ�រាត៌ត៌ាត៌› 

ចោន់� នឹ់ងចោ�ចោត្រាំចូើន់ឆំ្នាំ�ត៌ចោ�ចោទីៀត៌, ចោ�យសារ ចោន់� នឹ់ងចោ�ចោត្រាំចូើន់ឆំ្នាំ�ត៌ចោ�ចោទីៀត៌, ចោ�យសារ 

‹វ៉ាាសរុ �ស›�ស់ ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់ចូ�់ទីីបាត់៌ផ្សាង ក៏ុ‹វ៉ាាសរុ �ស›�ស់ ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់ចូ�់ទីីបាត់៌ផ្សាង ក៏ុ

ស្រួសា�់ខែត៌មាន់‹វ៉ាាររុ �ស�មី›��់ចោ�ីើម្ភៈ�នី់រ ស្រួសា�់ខែត៌មាន់‹វ៉ាាររុ �ស�មី›��់ចោ�ីើម្ភៈ�នី់រ 

ការត្រាំពួ្យាយបារម្ភៈមខែ�ម្ភៈ�មីមួ្ភៈយចោទីៀត៌ចោ�ចោហើយ ការត្រាំពួ្យាយបារម្ភៈមខែ�ម្ភៈ�មីមួ្ភៈយចោទីៀត៌ចោ�ចោហើយ 

ដូ្ឋចោចំូ�វី �ធាន់ការរ �ត៌ត៌បតឹ៌ តឹ៌ងខែត៌ង ដូ្ឋចូគំានឹ់ងដូ្ឋចោចំូ�វី �ធាន់ការរ �ត៌ត៌បតឹ៌ តឹ៌ងខែត៌ង ដូ្ឋចូគំានឹ់ង

ចោព្យាលេចោន់� �ចូនឹ់ង�នី់រចោ�មុ្ភៈខចោទីៀត៌ក៏ុបាន់ ។ ចោព្យាលេចោន់� �ចូនឹ់ង�នី់រចោ�មុ្ភៈខចោទីៀត៌ក៏ុបាន់ ។ 

ត្រាំ�ស�ន់ចោ�ើកុរ�ី គាម ន់វ៉ាាររុ �ស�ស់ឬត្រាំ�ស�ន់ចោ�ើកុរ�ី គាម ន់វ៉ាាររុ �ស�ស់ឬ

�មី�នី់រចោវីន់ចោ�ចោទីៀត៌ចោទីចោនា� ចោយើងយល់េថា �មី�នី់រចោវីន់ចោ�ចោទីៀត៌ចោទីចោនា� ចោយើងយល់េថា 

ការរកុសីុរ�ស់�ង�ាូន់ទ្វា�ងអ្នស់ក៏ុ�ួរខែត៌�ូីរការរកុសីុរ�ស់�ង�ាូន់ទ្វា�ងអ្នស់ក៏ុ�ួរខែត៌�ូីរ

ចោហើយខែដ្ឋរ...ការទី�ញដូ្ឋរ‹អ្នន់ឡាញ› នឹ់ងចោហើយខែដ្ឋរ...ការទី�ញដូ្ឋរ‹អ្នន់ឡាញ› នឹ់ង

រស់ចោ�ចោ�យត្រាំ�ុងត្រាំ�យ័តំ៌�ម្ភៈ‹�ីវី �ត៌�មី› វ៉ារស់ចោ�ចោ�យត្រាំ�ុងត្រាំ�យ័តំ៌�ម្ភៈ‹�ីវី �ត៌�មី› វ៉ា

នឹ់ងចោ�មាន់�ីវី �ត៌�នី់រចោ�ចោទីៀត៌ ពី្យាចោត្រាំពា�វ៉ានឹ់ងចោ�មាន់�ីវី �ត៌�នី់រចោ�ចោទីៀត៌ ពី្យាចោត្រាំពា�វ៉ា

មាន់ភ្នាព្យាងាយស្រួសួលេ វ៉ាមាន់ផ្អាសុខភ្នាព្យាមាន់ភ្នាព្យាងាយស្រួសួលេ វ៉ាមាន់ផ្អាសុខភ្នាព្យា

ជាងមុ្ភៈន់ វ៉ាចូ�ចោ�ញជាងមុ្ភៈន់... ជាព្យា�ចោសសជាងមុ្ភៈន់ វ៉ាចូ�ចោ�ញជាងមុ្ភៈន់... ជាព្យា�ចោសស

អ្នំកុដ៏្ឋថ្ងៃទី បាន់សចោត្រាំម្ភៈចូយកុវី �ធីិរស់ចោ�អ្នំកុដ៏្ឋថ្ងៃទី បាន់សចោត្រាំម្ភៈចូយកុវី �ធីិរស់ចោ�

កុំុង‹�ីវីតី៌�មី›សត្រាំមា�់ជាមាគ៌ា�ីវី �ត៌រស់ចោ�កុំុង‹�ីវីតី៌�មី›សត្រាំមា�់ជាមាគ៌ា�ីវី �ត៌រស់ចោ�

�មី ចោត្រាំចូើន់គំាណាំស់ចោ�ចោហើយ... ចោយើងនឹ់ង�មី ចោត្រាំចូើន់គំាណាំស់ចោ�ចោហើយ... ចោយើងនឹ់ង

ចោ�ម្ភៈនុ់សសចូ�នួ់ន់ត៌�ចូតួ៌ចូ ខែដ្ឋលេម្ភៈ�ន់បាន់ចោ�ម្ភៈនុ់សសចូ�នួ់ន់ត៌�ចូតួ៌ចូ ខែដ្ឋលេម្ភៈ�ន់បាន់

ទីទួីលេអ្ន��វីឌ្ឍឍន៍់�មីចោន់�៕ ទីទួីលេអ្ន��វីឌ្ឍឍន៍់�មីចោន់�៕ 

ជីីវិិត្ថ និងកាារងាារបច្ចុុ�បបននរបសូ់...ជីីវិិត្ថ និងកាារងាារបច្ចុុ�បបននរបសូ់...tmkBITMB½rTI   01
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(កុណីាំលេ)៖ អ្ន��បាលេចោខតី៌កុណីាំលេ (កុណីាំលេ)៖ អ្ន��បាលេចោខតី៌កុណីាំលេ 

ចោ�កុ �ង់ ចោសា�័�ា  បាន់�ក់ុ�ទី�ញ្ជាាចោ�កុ �ង់ ចោសា�័�ា  បាន់�ក់ុ�ទី�ញ្ជាា

ចោ�សម្ភៈត៌ថកុ�ចុូចោ��ម្ភៈត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ទ្វា�ងអ្នស់ ចោ�សម្ភៈត៌ថកុ�ចុូចោ��ម្ភៈត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ទ្វា�ងអ្នស់ 

ត្រាំត៌ូវីរមួ្ភៈគំាទី�់សាេ ត់៌កុុ�ឲ្យយមាន់ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋ ត្រាំត៌ូវីរមួ្ភៈគំាទី�់សាេ ត់៌កុុ�ឲ្យយមាន់ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋ 

ត្រាំ�ចោទីស��ត៌ខាង លួេចូឆ្លើងខែដ្ឋន់ចោចូញចូូលេត្រាំ�ចោទីស��ត៌ខាង លួេចូឆ្លើងខែដ្ឋន់ចោចូញចូូលេ

ស�ចោ�ទី�់សាេ ត់៌ការឆ្លើងរាលេ�លេ ថ្ងៃន់��ង�ស�ចោ�ទី�់សាេ ត់៌ការឆ្លើងរាលេ�លេ ថ្ងៃន់��ង�

កូុវីដី្ឋ-១៩ ចោហើយចោ�ើមាន់ការ��បាច់ូត្រាំតូ៌វីកូុវីដី្ឋ-១៩ ចោហើយចោ�ើមាន់ការ��បាច់ូត្រាំតូ៌វី

ឆ្លើងចូូលេម្ភៈកុ ត្រាំតូ៌វីខែត៌�ងោ�ឲ្យយចោធិិើចូ�ីឡីិស័ឆ្លើងចូូលេម្ភៈកុ ត្រាំតូ៌វីខែត៌�ងោ�ឲ្យយចោធិិើចូ�ីឡីិស័

កុជា�ច់ូខាត៌។កុជា�ច់ូខាត៌។

ចោ�យអ្ននុ់វីតី៌�ម្ភៈ�ទី�ញ្ជាា ដ៏្ឋមុ្ភៈ�ងមាា ត់៌ចោ�យអ្ននុ់វីតី៌�ម្ភៈ�ទី�ញ្ជាា ដ៏្ឋមុ្ភៈ�ងមាា ត់៌

រ�ស់សចោមី្ភៈចូចោត៌ចោជា ហុីន់ ខែសន់ នាយកុរ�ស់សចោមី្ភៈចូចោត៌ចោជា ហុីន់ ខែសន់ នាយកុ

រដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីីថ្ងៃន់កុម្ភៈុុជា, នាយឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ៍ រដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីីថ្ងៃន់កុម្ភៈុុជា, នាយឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ៍ 

សនី់���ា� ត៌ ចោន់ត៌ សាចោវីឿន់ អ្ន�គសងំការសនី់���ា� ត៌ ចោន់ត៌ សាចោវីឿន់ អ្ន�គសងំការ

ន់�របាលេជាត៌�, ចោ�កុ �ង់ ចោសា�័��ន់�របាលេជាត៌�, ចោ�កុ �ង់ ចោសា�័��

ឌ្ឍ អ្ន��បាលេចោខតី៌កុណីាំលេ ន់�ងចោ�កុឌ្ឍ អ្ន��បាលេចោខតី៌កុណីាំលេ ន់�ងចោ�កុ

ឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ៍ចោទ្វា ចោ�ឿន់ សុចូ�ត្រាំត៌ សងំការឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ៍ចោទ្វា ចោ�ឿន់ សុចូ�ត្រាំត៌ សងំការ

ន់�របាលេចោខតី៌កុណីាំលេ, កុមាើ �ងវីរចោសនាតូ៌ចូន់�របាលេចោខតី៌កុណីាំលេ, កុមាើ �ងវីរចោសនាតូ៌ចូ

ន់�របាលេការពារត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ចោគាកុ ចោលេខ៦០៥ ន់�របាលេការពារត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ចោគាកុ ចោលេខ៦០៥ 

កុមាើ �ង�ាសុី�ន់�របាលេការពារត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ កុមាើ �ងកុមាើ �ង�ាសុី�ន់�របាលេការពារត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ កុមាើ �ង

�ាុសី�ន់�របាលេរដ្ឋឋបាលេ ថ្ងៃន់សងំការ�ឋ ន់�ាុសី�ន់�របាលេរដ្ឋឋបាលេ ថ្ងៃន់សងំការ�ឋ ន់

ន់�របាលេចោខតី៌កុណីាំលេ សហការជាមួ្ភៈយន់�របាលេចោខតី៌កុណីាំលេ សហការជាមួ្ភៈយ

កុមាើ �ងចោយាធាការពារត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ កុមាើ �ងកុមាើ �ងចោយាធាការពារត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ កុមាើ �ង

កុងរា��វីធុិហត៌ថ បាន់ព្យាត្រាំងឹង�ខែន់ថម្ភៈការកុងរា��វីធុិហត៌ថ បាន់ព្យាត្រាំងឹង�ខែន់ថម្ភៈការ

ត្រាំតួ៌ត៌ព្យា�ន់�ត៌យ�ម្ភៈ ត្រាំចូកុចោចូញ-ចូូលេត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ ត្រាំតួ៌ត៌ព្យា�ន់�ត៌យ�ម្ភៈ ត្រាំចូកុចោចូញ-ចូូលេត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ 

ចោ��ម្ភៈ�ូម្ភៈ�សាស្ត្រសខីែដ្ឋលេខើួន់ត្រាំ��់ត្រាំ�ង។ចោ��ម្ភៈ�ូម្ភៈ�សាស្ត្រសខីែដ្ឋលេខើួន់ត្រាំ��់ត្រាំ�ង។

ចោ�កុ ចោអ្នៀង សុ�ន់ធ ចោម្ភៈ�ុ�កុាម្ភៈស��រ បាន់ចោ�កុ ចោអ្នៀង សុ�ន់ធ ចោម្ភៈ�ុ�កុាម្ភៈស��រ បាន់

ឲ្យយដឹ្ឋងថា ចោ�យទីទួីលេបាន់អ្ននុ់សាសន៍់រ�ស់ឲ្យយដឹ្ឋងថា ចោ�យទីទួីលេបាន់អ្ននុ់សាសន៍់រ�ស់

សចោមី្ភៈចូចោត៌ចោជា ហុីន់ ខែសន់ នាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីថី្ងៃន់សចោមី្ភៈចូចោត៌ចោជា ហុីន់ ខែសន់ នាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីថី្ងៃន់

ត្រាំព្យា�រាជាណាំចូត្រាំកុកុមុុ្ភៈជា ថំាក់ុដឹ្ឋកុនា�ចោខតី៌ ន់�ងត្រាំព្យា�រាជាណាំចូត្រាំកុកុមុុ្ភៈជា ថំាក់ុដឹ្ឋកុនា�ចោខតី៌ ន់�ង

ស្រួសកុុ ចោ�កុបាន់�ត់៌វី �ធាន់ការ�៍�នុាន់់ស្រួសកុុ ចោ�កុបាន់�ត់៌វី �ធាន់ការ�៍�នុាន់់

ទ្វា�ងយ�់ ដ្ឋល់េ��� កុ�ន់ចូ�នួ់ន់៦៨ត្រាំ�ួសារ ទ្វា�ងយ�់ ដ្ឋល់េ��� កុ�ន់ចូ�នួ់ន់៦៨ត្រាំ�ួសារ 

ខែដ្ឋលេរស់ចោ��ូម្ភៈ�កុាម្ភៈស��រ �ាខុែនី់ចោ�កុបាន់ខែដ្ឋលេរស់ចោ��ូម្ភៈ�កុាម្ភៈស��រ �ាខុែនី់ចោ�កុបាន់

�ួ�ខែត៌ ចូ�នួ់ន់២៨ត្រាំ�ួសារ ខែដ្ឋលេជាត៌�ណាំង។�ួ�ខែត៌ ចូ�នួ់ន់២៨ត្រាំ�ួសារ ខែដ្ឋលេជាត៌�ណាំង។

ចោ�កុក៏ុបាន់ព្យាន់យល់េដ្ឋល់េពួ្យាកុគាត់៌ថា ចោ�កុក៏ុបាន់ព្យាន់យល់េដ្ឋល់េពួ្យាកុគាត់៌ថា 

កុំុងឱ្យកាស�ុ�យចូូលេឆំ្នាំ�ចូ�ន់ខាងមុ្ភៈខចោន់� កុំុងឱ្យកាស�ុ�យចូូលេឆំ្នាំ�ចូ�ន់ខាងមុ្ភៈខចោន់� 

សូម្ភៈកុុ�ឆ្លើងចោ�ខែសន់ចោត្រាំព្យាន់ដូ្ឋន់�ចោ�ត្រាំ�ចោទីសសូម្ភៈកុុ�ឆ្លើងចោ�ខែសន់ចោត្រាំព្យាន់ដូ្ឋន់�ចោ�ត្រាំ�ចោទីស

ចោវីៀត៌ណាំម្ភៈ ចោត្រាំពា�ថាថ្ងៃ�ៃទីី១១ខែសន់ចោហើយ ចោវីៀត៌ណាំម្ភៈ ចោត្រាំពា�ថាថ្ងៃ�ៃទីី១១ខែសន់ចោហើយ 

ចោ�ើចោ�ក៏ុម្ភៈ�ន់បាន់ខែសន់ខែដ្ឋរ ចោត្រាំពា�ជា�់ចោ�ើចោ�ក៏ុម្ភៈ�ន់បាន់ខែសន់ខែដ្ឋរ ចោត្រាំពា�ជា�់

ចូ�ីឡីិស័កុចូ�នួ់ន់១៤ថ្ងៃ�ៃ ដូ្ឋចោចំូ�ត្រាំត៌ូវីចោរៀ�ចូ�ចូ�ីឡីិស័កុចូ�នួ់ន់១៤ថ្ងៃ�ៃ ដូ្ឋចោចំូ�ត្រាំត៌ូវីចោរៀ�ចូ�

ខែសន់ចោ�ទីីកុខែន់ើងខែដ្ឋលេរស់ចោ�។ កុំុងចោនា� ខែសន់ចោ�ទីីកុខែន់ើងខែដ្ឋលេរស់ចោ�។ កុំុងចោនា� 

ពួ្យាកុគាត់៌បាន់អ្ន��ងថា ពួ្យាកុគាត់៌ម្ភៈ�ន់ចោ�ពួ្យាកុគាត់៌បាន់អ្ន��ងថា ពួ្យាកុគាត់៌ម្ភៈ�ន់ចោ�

ខែសន់ចោទី ចោ�ើបាត់៌មុ្ភៈខពួ្យាកុគាត់៌ទីទួីលេខុសត្រាំត៌វូី ខែសន់ចោទី ចោ�ើបាត់៌មុ្ភៈខពួ្យាកុគាត់៌ទីទួីលេខុសត្រាំត៌វូី 

ចោហើយដ្ឋល់េថ្ងៃ�ៃខែសន់ត្រាំកុុម្ភៈការងារ�ុ� នឹ់ងចុូ�ចោហើយដ្ឋល់េថ្ងៃ�ៃខែសន់ត្រាំកុុម្ភៈការងារ�ុ� នឹ់ងចុូ�

ព្យា�ន់�ត៌យចោឡិើងវី �ញ។ព្យា�ន់�ត៌យចោឡិើងវី �ញ។

កុំុងនាម្ភៈចោ�កុជាចោម្ភៈ�ុ� ខែដ្ឋលេជា�ជាា ធិរកុំុងនាម្ភៈចោ�កុជាចោម្ភៈ�ុ� ខែដ្ឋលេជា�ជាា ធិរ

ចោ�ជា�់ត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ ចោ�កុបាន់អ្ន�ពាវីនាវីដ្ឋល់េចោ�ជា�់ត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ ចោ�កុបាន់អ្ន�ពាវីនាវីដ្ឋល់េ

ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋខែដ្ឋលេត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋខែដ្ឋលេ

រស់ចោ�ទីីចោន់� ក៏ុដូ្ឋចូជារស់ចោ�ទីីចោន់� ក៏ុដូ្ឋចូជា

ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋខែខមរ រស់ចោ�ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋខែខមរ រស់ចោ�

កុំុងត្រាំ�ចោទីសចោវីៀត៌ណាំម្ភៈ កុំុងត្រាំ�ចោទីសចោវីៀត៌ណាំម្ភៈ 

ត្រាំតូ៌វីចោគារព្យា�ម្ភៈអ្ននុ់សាសន៍់ត្រាំតូ៌វីចោគារព្យា�ម្ភៈអ្ននុ់សាសន៍់

រ�ស់សចោមី្ភៈចូចោត៌ចោជា រ�ស់សចោមី្ភៈចូចោត៌ចោជា 

ហុីន់ ខែសន់ ចោត្រាំពា���ង�ហុីន់ ខែសន់ ចោត្រាំពា���ង�

កូុវីដី្ឋ-១៩ ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់�ម្ភៈ�យចោ�ចោឡិើយចោទី៕កូុវីដី្ឋ-១៩ ម្ភៈ�ន់ទ្វាន់់�ម្ភៈ�យចោ�ចោឡិើយចោទី៕

អាជ្ញាា�ធរ និិងសមត្ថថកិិច្ចចខេ�ត្ថតកិណ្តាា�ល ជ្ញាប់់ព្រំ�ំដែ�និខេ�ៀត្ថណ្តាម ច្ចះ�ទប់់ អាជ្ញាា�ធរ និិងសមត្ថថកិិច្ចចខេ�ត្ថតកិណ្តាា�ល ជ្ញាប់់ព្រំ�ំដែ�និខេ�ៀត្ថណ្តាម ច្ចះ�ទប់់ ស្កាា�ត្ថ់ស្កាា�ត្ថ់
ការលួច្ចឆ្លលងដែ�និ�ះសច្ច�បាប់់ ខេ�ើម�បីីទប់់ស្កាា�ត្ថ់ការរីកិរាលដាលជំំងឺកិូ�ី�-១៩ការលួច្ចឆ្លលងដែ�និ�ះសច្ច�បាប់់ ខេ�ើម�បីីទប់់ស្កាា�ត្ថ់ការរីកិរាលដាលជំំងឺកិូ�ី�-១៩
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ចោ�យ ព្យា�ន់ ស�ខុន់ - ថ្ងៃ�ៃទីី៤ម្ភៈកុរា២០២១ចោ�យ ព្យា�ន់ ស�ខុន់ - ថ្ងៃ�ៃទីី៤ម្ភៈកុរា២០២១

ចោ�កុត្រាំ�ធានាធិ��តី៌�មី ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ ចោ�កុត្រាំ�ធានាធិ��តី៌�មី ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ 

នឹ់ងចោ�កុស្រួសីអ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ កាមាើ  ហានឹ់ងចោ�កុស្រួសីអ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ កាមាើ  ហា

រសី បាន់ចោឡិើងកាន់់អ្ន�ណាំចូពី្យាថ្ងៃ�ៃ២០ម្ភៈកុរា រសី បាន់ចោឡិើងកាន់់អ្ន�ណាំចូពី្យាថ្ងៃ�ៃ២០ម្ភៈកុរា 

��ជាត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ខែដ្ឋលេត្រាំ�កាន់់ន់ចោយាបាយ��ជាត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ខែដ្ឋលេត្រាំ�កាន់់ន់ចោយាបាយ

�ម្ភៈត្រាំ�ថ្ងៃព្យា�ីថ្ងៃន់‹���កុសត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ �ម្ភៈត្រាំ�ថ្ងៃព្យា�ីថ្ងៃន់‹���កុសត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ 

Democrate› ត្រាំ�កុ�ចោ�យ�ទីព្យា�ចោសាធិន៍់Democrate› ត្រាំ�កុ�ចោ�យ�ទីព្យា�ចោសាធិន៍់

ចោយាបាយត្រាំ��់ត្រាំគាន់់ កុំុងការដឹ្ឋកុនា�ត្រាំ�ចោទីស ចោយាបាយត្រាំ��់ត្រាំគាន់់ កុំុងការដឹ្ឋកុនា�ត្រាំ�ចោទីស 

នឹ់ងដឹ្ឋកុនា�ព្យា��ព្យាចោ�កុ ខែដ្ឋលេចោនា�ជាតួ៌រនឹ់ងដឹ្ឋកុនា�ព្យា��ព្យាចោ�កុ ខែដ្ឋលេចោនា�ជាតួ៌រ

នាទីីត្រាំ�វីតី៌�សាស្ត្រស ីរ�ស់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ នាទីីត្រាំ�វីតី៌�សាស្ត្រស ីរ�ស់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ 

។ ផ្សាុុយគំាចោន់� ចោ�កុអ្នតី៌ត៌ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ។ ផ្សាុុយគំាចោន់� ចោ�កុអ្នតី៌ត៌ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ 

ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� ខែដ្ឋលេមាន់ចោ�ម �ថាឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� ខែដ្ឋលេមាន់ចោ�ម �ថា

ជា‹���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ Republican› ជា‹���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ Republican› 

ខែត៌គាម ន់�ទីព្យា�ចោសាធិន៍់ជាអ្នំកុន់ចោយាបាយខែត៌គាម ន់�ទីព្យា�ចោសាធិន៍់ជាអ្នំកុន់ចោយាបាយ

ថ្ងៃន់���កុសរ�ស់ចោ�កុចោទី នឹ់ងក៏ុម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់ថ្ងៃន់���កុសរ�ស់ចោ�កុចោទី នឹ់ងក៏ុម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់

ជាអ្នកំុដឹ្ឋកុនា�ន់ចោយាបាយព្យា��ព្យាចោ�កុ�ម្ភៈជាអ្នកំុដឹ្ឋកុនា�ន់ចោយាបាយព្យា��ព្យាចោ�កុ�ម្ភៈ

ត្រាំ�ថ្ងៃព្យា�ីថ្ងៃន់���កុសខែដ្ឋលេចោ�កុពាក់ុបាើ កុត្រាំ�ថ្ងៃព្យា�ីថ្ងៃន់���កុសខែដ្ឋលេចោ�កុពាក់ុបាើ កុ

ចោនា�ចោទីៀត៌ផ្សាងខែដ្ឋរ, ចោ�កុត្រាំគាន់់ខែត៌ជាចោសដ្ឋឋីចោនា�ចោទីៀត៌ផ្សាងខែដ្ឋរ, ចោ�កុត្រាំគាន់់ខែត៌ជាចោសដ្ឋឋី

ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូដ៏្ឋលេបលីេាញមំាក់ុ ខែដ្ឋលេមាន់ម្ភៈហ�ចិូ�ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូដ៏្ឋលេបលីេាញមំាក់ុ ខែដ្ឋលេមាន់ម្ភៈហ�ចិូ�

�‹សាកុលេបងព្យា��ព្យាន់ចោយាបាយ›ត្រាំ�កុ�ចោ�យ�‹សាកុលេបងព្យា��ព្យាន់ចោយាបាយ›ត្រាំ�កុ�ចោ�យ

លេប�ចូកុលេខែត៌�ាចុោណាំះ �, ចោហតុ៌ចោន់�ចោហើយបាន់លេប�ចូកុលេខែត៌�ាចុោណាំះ �, ចោហតុ៌ចោន់�ចោហើយបាន់

ជា ចោ�ចោព្យាលេចោបា�ចោឆំ្នាំត៌ ចោ�ចោ�ើញត៌��ន់់ខែដ្ឋលេជា ចោ�ចោព្យាលេចោបា�ចោឆំ្នាំត៌ ចោ�ចោ�ើញត៌��ន់់ខែដ្ឋលេ

���កុសសាធារ�រដ្ឋឋធាើ �់ខែត៌�ំ�ចោឆំ្នាំត៌���កុសសាធារ�រដ្ឋឋធាើ �់ខែត៌�ំ�ចោឆំ្នាំត៌

ជាត្រាំ�ថ្ងៃព្យា�ីចោ�ចោហើយ ខែ�រចោ�ជា�ញ់�ជាត្រាំ�ថ្ងៃព្យា�ីចោ�ចោហើយ ខែ�រចោ�ជា�ញ់�

��កុសត្រាំ�ធាធិ��ចោត៌យយចោ�វី �ញ, ពី្យាចោត្រាំពា���កុសត្រាំ�ធាធិ��ចោត៌យយចោ�វី �ញ, ពី្យាចោត្រាំពា�

�នុា�់ពី្យា៤ឆំ្នាំ�ថ្ងៃន់ការដឹ្ឋកុនា�រ�ស់ ឌ្ឍណាំល់េ �នុា�់ពី្យា៤ឆំ្នាំ�ថ្ងៃន់ការដឹ្ឋកុនា�រ�ស់ ឌ្ឍណាំល់េ 

ត្រាំ�� មូ្ភៈលេ�ឋ ន់រ�ស់���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ ត្រាំ�� មូ្ភៈលេ�ឋ ន់រ�ស់���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ 

ចោ�ម្ភៈ�ន់ទីទួីលេយកុទីសសន់�ន់ចោយាបាយ ឌ្ឍចោ�ម្ភៈ�ន់ទីទួីលេយកុទីសសន់�ន់ចោយាបាយ ឌ្ឍ

ណាំល់េ ត្រាំ�� ត៌ចោ�ចោទីៀត៌បាន់ចោទី។ណាំល់េ ត្រាំ�� ត៌ចោ�ចោទីៀត៌បាន់ចោទី។

កុំុងរ�ូភ្នាព្យាដូ្ឋចូខាងចោលេើចោន់� ចោ�នឹ់ងកុំុងរ�ូភ្នាព្យាដូ្ឋចូខាងចោលេើចោន់� ចោ�នឹ់ង

ម្ភៈ�ន់ព្យា�បាកុយល់េចោទី ថាចោត៌ើកុំុង��តី៌��មីម្ភៈ�ន់ព្យា�បាកុយល់េចោទី ថាចោត៌ើកុំុង��តី៌��មី

រ�ស់ចោ�កុត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ រ�ស់ចោ�កុត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ 

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុនឹ់ន់ចោដ្ឋើរចោ�ទី�សណាំមួ្ភៈយ?សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុនឹ់ន់ចោដ្ឋើរចោ�ទី�សណាំមួ្ភៈយ?

ជាមួ្ភៈយគំានឹ់ងការចោបា��ង់ចោ�កុ ត្រាំ�� ជាមួ្ភៈយគំានឹ់ងការចោបា��ង់ចោ�កុ ត្រាំ�� 

ចោ�លេចោន់� ‹មូ្ភៈលេ�ឋ ន់›ចោ�បាន់ឱ្យយរដ្ឋឋបាលេ�មីចោ�លេចោន់� ‹មូ្ភៈលេ�ឋ ន់›ចោ�បាន់ឱ្យយរដ្ឋឋបាលេ�មី

រ�ស់ចោ�កុ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ នូ់វីអ្ន�ណាំចូចោព្យាញថ្ងៃដ្ឋរ�ស់ចោ�កុ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ នូ់វីអ្ន�ណាំចូចោព្យាញថ្ងៃដ្ឋ

ថ្ងៃន់‹សភ្នាដ្ឋ�ណាំងរាស្ត្រស›ី នឹ់ងអ្ន�ណាំចូ‹ត្រាំព្យា�ទីធថ្ងៃន់‹សភ្នាដ្ឋ�ណាំងរាស្ត្រស›ី នឹ់ងអ្ន�ណាំចូ‹ត្រាំព្យា�ទីធ

សភ្នា›រមួ្ភៈទ្វា�ងអ្ន�ណាំចូ‹ចោសដ្ឋឋវី �មាន់› សត្រាំមា�់សភ្នា›រមួ្ភៈទ្វា�ងអ្ន�ណាំចូ‹ចោសដ្ឋឋវី �មាន់› សត្រាំមា�់

�ូីរទី�សចោ�ន់ចោយាបាយសហរដ្ឋឋ ឱ្យយត្រាំត៌ឡិ�់�ូីរទី�សចោ�ន់ចោយាបាយសហរដ្ឋឋ ឱ្យយត្រាំត៌ឡិ�់

�យចោត្រាំកាយវី �ញ ពី្យាចោត្រាំពា�ចោ��ត់៌ទុីកុថាជា�យចោត្រាំកាយវី �ញ ពី្យាចោត្រាំពា�ចោ��ត់៌ទុីកុថាជា

ការខូចូខាត៌។ ការខូចូខាត៌។ 

ដ្ឋ��ូងថា‹ចោត៌ើ���កុសត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ ដ្ឋ��ូងថា‹ចោត៌ើ���កុសត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ 

ចោ��ត់៌ទុីកុថាអីិ្នខែដ្ឋលេជាការខូចូខាត៌រ�ស់ចោ��ត់៌ទុីកុថាអីិ្នខែដ្ឋលេជាការខូចូខាត៌រ�ស់

ត្រាំ�ចោទីស?› ត្រាំ�ចោទីស?› 

��ជា�ទី�ភ្នាព្យា ទីី១- ��ត្រាំ�យុទុីកុ��ត់៌��ជា�ទី�ភ្នាព្យា ទីី១- ��ត្រាំ�យុទុីកុ��ត់៌

�ម្ភៈៃ�រាត៌ត៌ាត៌‹កូុវីតី៌១៩› ខែដ្ឋលេចោ�កុ ត្រាំ�� �ម្ភៈៃ�រាត៌ត៌ាត៌‹កូុវីតី៌១៩› ខែដ្ឋលេចោ�កុ ត្រាំ�� 

ម្ភៈ�ន់បាន់ចោធិិើ ចោហើយបាន់�ណីាំលេឱ្យយសាើ �់មាើ �់ម្ភៈ�ន់បាន់ចោធិិើ ចោហើយបាន់�ណីាំលេឱ្យយសាើ �់មាើ �់

ព្យាលេរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីា�ង៤ពាន់់នាក់ុជាចោរៀងរាល់េថ្ងៃ�ៃ ព្យាលេរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីា�ង៤ពាន់់នាក់ុជាចោរៀងរាល់េថ្ងៃ�ៃ 

��សាើ �់២៦មុ្ភៈ�ន់នាក់ុចោហើយម្ភៈកុទីល់េថ្ងៃ�ៃចោន់� ��សាើ �់២៦មុ្ភៈ�ន់នាក់ុចោហើយម្ភៈកុទីល់េថ្ងៃ�ៃចោន់� 

នឹ់ងបាន់ឆ្លៃង�ម្ភៈៃ�ចូ�នួ់ន់ជាង១១�ន់នាក់ុនឹ់ងបាន់ឆ្លៃង�ម្ភៈៃ�ចូ�នួ់ន់ជាង១១�ន់នាក់ុ

ចោផ្សាសងចោទីៀត៌  ទីី២-ចោត្រាំត៌�ម្ភៈកុមាើ �ងកាយនឹ់ងចោផ្សាសងចោទីៀត៌  ទីី២-ចោត្រាំត៌�ម្ភៈកុមាើ �ងកាយនឹ់ង

ចូ�តី៌រ�ស់ព្យាលេកុរ-ពា�� �ាកុរ-ឧសាហកុរ ចូ�តី៌រ�ស់ព្យាលេកុរ-ពា�� �ាកុរ-ឧសាហកុរ 

សត្រាំមា�់�ញ្ឈឈរចោសដ្ឋឋកុ�ចុូសហរដ្ឋឋចោឡិើងវី �ញ, សត្រាំមា�់�ញ្ឈឈរចោសដ្ឋឋកុ�ចុូសហរដ្ឋឋចោឡិើងវី �ញ, 

ចោ�ចោព្យាលេខែដ្ឋលេចោ�កុ ត្រាំ�� �ងោ�ឱ្យយត្រាំ�ចោទីស‹ចោដ្ឋើរចោ�ចោព្យាលេខែដ្ឋលេចោ�កុ ត្រាំ�� �ងោ�ឱ្យយត្រាំ�ចោទីស‹ចោដ្ឋើរ

ទ្វា�ង��›ខែត៌ចោ�មុ្ភៈខម្ភៈ�ន់រចួូ ទីី៣- ផ្សាស�ផ្សាាទ្វា�ង��›ខែត៌ចោ�មុ្ភៈខម្ភៈ�ន់រចួូ ទីី៣- ផ្សាស�ផ្សាា

រការខែ�កុបាក់ុរ�ស់ត្រាំ�ជាជាត៌� ជាត្រាំកុុម្ភៈរការខែ�កុបាក់ុរ�ស់ត្រាំ�ជាជាត៌� ជាត្រាំកុុម្ភៈ

ត្រាំ�កាន់់ពូ្យា�សាស្ត្រស ីខែសបកុស ខែសបកុចោ�ម , ត្រាំ�កាន់់ពូ្យា�សាស្ត្រស ីខែសបកុស ខែសបកុចោ�ម , 

ត្រាំ�កាន់់វី�ះ� ជាអ្នកំុមាន់អំ្នកុត្រាំកុ, ខែដ្ឋលេ ត្រាំ�� ត្រាំ�កាន់់វី�ះ� ជាអ្នកំុមាន់អំ្នកុត្រាំកុ, ខែដ្ឋលេ ត្រាំ�� 

បាន់�ត្រាំម្ភៈុញរហូត៌ដ្ឋល់េមាន់ការវ៉ាយលុេកុបាន់�ត្រាំម្ភៈុញរហូត៌ដ្ឋល់េមាន់ការវ៉ាយលុេកុ

ចូូលេដ្ឋល់េវី �មាន់‹កាព្យា�តូ៌លេ›ចោ�យត្រាំកុុម្ភៈត្រាំ�កាន់់ចូូលេដ្ឋល់េវី �មាន់‹កាព្យា�តូ៌លេ›ចោ�យត្រាំកុុម្ភៈត្រាំ�កាន់់

ព្យា�៌សម្ភៈបុរ... ចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់ នឹ់ងចោធិិើឱ្យយព្យា�៌សម្ភៈបុរ... ចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់ នឹ់ងចោធិិើឱ្យយ

មាន់ការផ្សាស�ផ្សាាជាត៌�មុ្ភៈន់ចោ� ��សកុម្ភៈមភ្នាព្យាមាន់ការផ្សាស�ផ្សាាជាត៌�មុ្ភៈន់ចោ� ��សកុម្ភៈមភ្នាព្យា

រមួ្ភៈគំាចោ�សភ្នាទ្វា�ង២ រវ៉ាង���កុសរមួ្ភៈគំាចោ�សភ្នាទ្វា�ង២ រវ៉ាង���កុស

ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ(កុណីាំលេ នឹ់ង ចោឆិ្លងត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ(កុណីាំលេ នឹ់ង ចោឆិ្លង

កុណីាំលេ) នឹ់ង ���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ(ខែដ្ឋលេកុណីាំលេ) នឹ់ង ���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ(ខែដ្ឋលេ

ខែ�កុខែខាកុគំាចោ�យសារកាពារន់ចោយាបាយខែ�កុខែខាកុគំាចោ�យសារកាពារន់ចោយាបាយ

ចោ�កុ ត្រាំ��)... ទ្វា�ងចោន់� ��ជាន់ចោយាបាយចោ�កុ ត្រាំ��)... ទ្វា�ងចោន់� ��ជាន់ចោយាបាយ

�ទី�ភ្នាព្យា រ�ស់��តី៌� ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ �ទី�ភ្នាព្យា រ�ស់��តី៌� ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ 

នឹ់ង កាមាើ  ហារសី ខែដ្ឋលេត្រាំតូ៌វីខែត៌ចោធិិើឱ្យយនឹ់ង កាមាើ  ហារសី ខែដ្ឋលេត្រាំតូ៌វីខែត៌ចោធិិើឱ្យយ

បាន់សចោត្រាំម្ភៈចូ ចោ�១០០ថ្ងៃ�ៃដ្ឋ��ូងថ្ងៃន់��តី៌�បាន់សចោត្រាំម្ភៈចូ ចោ�១០០ថ្ងៃ�ៃដ្ឋ��ូងថ្ងៃន់��តី៌�

រ�ស់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌�មី ។  រ�ស់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌�មី ។  

�នុា�់ម្ភៈកុ ចោត៌ើអីិ្នចោទីៀត៌ខែដ្ឋលេ���កុស�នុា�់ម្ភៈកុ ចោត៌ើអីិ្នចោទីៀត៌ខែដ្ឋលេ���កុស

ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ �ត់៌ទុីកុថា ជាការខូចូខាត៌ ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ �ត់៌ទុីកុថា ជាការខូចូខាត៌ 

ត្រាំតូ៌វីខែត៌�ួស�ុលេជា�នុាន់់ នឹ់ងជា�នុា�់ម្ភៈកុត្រាំតូ៌វីខែត៌�ួស�ុលេជា�នុាន់់ នឹ់ងជា�នុា�់ម្ភៈកុ

ចោទីៀត៌ចោនា�?ចោទីៀត៌ចោនា�?

 ��ន់ចោយាបាយចោត្រាំ�ត្រាំ�ចោទីស ខែដ្ឋលេ  ��ន់ចោយាបាយចោត្រាំ�ត្រាំ�ចោទីស ខែដ្ឋលេ 

ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� បាន់ចោធិិើឱ្យយសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� បាន់ចោធិិើឱ្យយសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ

កាើ យជាឯចោកា ចោដ្ឋើម្ភៈបីត្រាំ�ចោយា�ន៍់ស.រ.�.កាើ យជាឯចោកា ចោដ្ឋើម្ភៈបីត្រាំ�ចោយា�ន៍់ស.រ.�.

ខែត៌មំាក់ុឯង ឬក៏ុសត្រាំមា�់ខែត៌ចោកុរចោ�ម �ខែត៌ខើនួ់ខែត៌មំាក់ុឯង ឬក៏ុសត្រាំមា�់ខែត៌ចោកុរចោ�ម �ខែត៌ខើនួ់

ឯង ��៤- �ួស�ុលេទី�នាក់ុទី�ន់ងជាមួ្ភៈយឯង ��៤- �ួស�ុលេទី�នាក់ុទី�ន់ងជាមួ្ភៈយ

ព្យា��ព្យាចោ�កុ ចោ�យត្រាំត៌ឡិ�់ម្ភៈកុចូូលេរមួ្ភៈកាព្យា��ព្យាចោ�កុ ចោ�យត្រាំត៌ឡិ�់ម្ភៈកុចូូលេរមួ្ភៈកា

ពារ�រ ��ឋ ន់ពី្យា�ព្យាចោ�កុ អ្នងគការសុខភ្នាព្យាពារ�រ ��ឋ ន់ពី្យា�ព្យាចោ�កុ អ្នងគការសុខភ្នាព្យា

ព្យា��ព្យាចោ�កុ ជាមួ្ភៈយអ្ន.ស.�. ខែដ្ឋលេ ឌ្ឍណាំល់េ ព្យា��ព្យាចោ�កុ ជាមួ្ភៈយអ្ន.ស.�. ខែដ្ឋលេ ឌ្ឍណាំល់េ 

ត្រាំ�� បាន់ផី្អាច់ូខើួន់ចោចូញពី្យាត្រាំ�ចោទីស១៩៧ ត្រាំ�� បាន់ផី្អាច់ូខើួន់ចោចូញពី្យាត្រាំ�ចោទីស១៩៧ 

ទីី៥-ត្រាំត៌ឡិ�់ចោ�ចូងសម័ុ្ភៈន់ធភ្នាព្យាជាមួ្ភៈយទីី៥-ត្រាំត៌ឡិ�់ចោ�ចូងសម័ុ្ភៈន់ធភ្នាព្យាជាមួ្ភៈយ

សហភ្នាព្យាអ្ន�រ ា�ុ(ទី�ន់ងជាលេ�បាកុ) ខែដ្ឋលេសហភ្នាព្យាអ្ន�រ ា�ុ(ទី�ន់ងជាលេ�បាកុ) ខែដ្ឋលេ

សហភ្នាព្យាចោនា�កុ�ពុ្យាងខែត៌ត្រាំ�ុលេខើនួ់ចោ�ីើម្ភៈ�ក់ុសហភ្នាព្យាចោនា�កុ�ពុ្យាងខែត៌ត្រាំ�ុលេខើនួ់ចោ�ីើម្ភៈ�ក់ុ

ទុីន់ទុីកុចូ�តី៌ ចោ�ចោលេើចូ�ន់ខែដ្ឋលេវ៉ាយលុេកុទុីន់ទុីកុចូ�តី៌ ចោ�ចោលេើចូ�ន់ខែដ្ឋលេវ៉ាយលុេកុ

ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូ ម្ភៈកុចោលេើខែដ្ឋន់ដី្ឋរ�ស់ខើួន់, នឹ់ងចោសដ្ឋឋកុ�ចុូ ម្ភៈកុចោលេើខែដ្ឋន់ដី្ឋរ�ស់ខើួន់, នឹ់ង

ព្យាត្រាំងឹងកុងទ័ីព្យាសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌អ្ន�រ ា�ុ-�ចោម្ភៈរកីុ-ព្យាត្រាំងឹងកុងទ័ីព្យាសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌អ្ន�រ ា�ុ-�ចោម្ភៈរកីុ-

អ្នង់ចោ�ើស‹អូ្នត៌ង់›ចោឡិើងវី �ញ ទីី៦- ចូងសម័ុ្ភៈន់ធអ្នង់ចោ�ើស‹អូ្នត៌ង់›ចោឡិើងវី �ញ ទីី៦- ចូងសម័ុ្ភៈន់ធ

ភ្នាព្យាជាមួ្ភៈយ�សីាន់ ជាមួ្ភៈយ�សីុបាា សីុហិីភ្នាព្យាជាមួ្ភៈយ�សីាន់ ជាមួ្ភៈយ�សីុបាា សីុហិី

កុ ត្រាំ�ចោទីសថ្ងៃន់�ូងសមុ្ភៈត្រាំទីឥណាំា  ខែដ្ឋលេកុ ត្រាំ�ចោទីសថ្ងៃន់�ូងសមុ្ភៈត្រាំទីឥណាំា  ខែដ្ឋលេ

ការដ្ឋកុខើួន់រ�ស់�ចោម្ភៈរកីុចោចូញពី្យាទីីចោនា� ការដ្ឋកុខើួន់រ�ស់�ចោម្ភៈរកីុចោចូញពី្យាទីីចោនា� 

បាន់�ត្រាំមាម្ភៈកុ�ខែហងដ្ឋល់េអ្នធិ��ចោត៌យយភ្នាព្យា បាន់�ត្រាំមាម្ភៈកុ�ខែហងដ្ឋល់េអ្នធិ��ចោត៌យយភ្នាព្យា 

ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូ នឹ់ងសនី់�សុខត្រាំ�ចោទីសខែដ្ឋលេធាើ �់ចោសដ្ឋឋកុ�ចុូ នឹ់ងសនី់�សុខត្រាំ�ចោទីសខែដ្ឋលេធាើ �់

ជាម្ភៈ�ត្រាំត៌ថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីសចោសរ ីនឹ់ងជាម្ភៈ�ត្រាំត៌ណាំជាម្ភៈ�ត្រាំត៌ថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីសចោសរ ីនឹ់ងជាម្ភៈ�ត្រាំត៌ណាំ

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ យាាងធិៃន់់ធិៃរ ទីី៧- ត្រាំត៌ឡិ�់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ យាាងធិៃន់់ធិៃរ ទីី៧- ត្រាំត៌ឡិ�់

ចោ�ម្ភៈ�ឈ�ម្ភៈ�ូព៌ា ចោ�យចោ�ីើម្ភៈពី្យាសន់ធ�សញ្ជាា ‹នូ់ចោ�ម្ភៈ�ឈ�ម្ភៈ�ូព៌ា ចោ�យចោ�ីើម្ភៈពី្យាសន់ធ�សញ្ជាា ‹នូ់

ចោ�ើខែអី្នរ›ជាមួ្ភៈយត្រាំ�ចោទីសខែដ្ឋលេគា�ត្រាំទី‹អីុ្នសាើចោ�ើខែអី្នរ›ជាមួ្ភៈយត្រាំ�ចោទីសខែដ្ឋលេគា�ត្រាំទី‹អីុ្នសាើ

ម្ភៈហឹងា›ខែដ្ឋលេ�ចូ�ចោញិ្ឈ�ជាសក្ត្រងាគ ម្ភៈពី្យា�ព្យាម្ភៈហឹងា›ខែដ្ឋលេ�ចូ�ចោញិ្ឈ�ជាសក្ត្រងាគ ម្ភៈពី្យា�ព្យា

ចោ�កុបាន់ ទីី៨- �នី់រកាពារត្រាំ�ចោទីសខែដ្ឋលេចោ�កុបាន់ ទីី៨- �នី់រកាពារត្រាំ�ចោទីសខែដ្ឋលេ

ត្រាំ��ម្ភៈចោត្រាំគា�ថំាក់ុខាើ �ង ពី្យាត្រាំ�ចោទីសចូ�ន់ ដូ្ឋចូជាត្រាំ��ម្ភៈចោត្រាំគា�ថំាក់ុខាើ �ង ពី្យាត្រាំ�ចោទីសចូ�ន់ ដូ្ឋចូជា

កូុចោរ ាខាងត៌បូង ថ្ងៃត៌វ៉ាាន់់ ��ាុន់ ឥណាំា ... ខែដ្ឋលេកូុចោរ ាខាងត៌បូង ថ្ងៃត៌វ៉ាាន់់ ��ាុន់ ឥណាំា ... ខែដ្ឋលេ

ទ្វា�ងចោនា��ងូាញពី្យាភ្នាព្យាធាើ ក់ុចុូ�ថ្ងៃន់សនី់�ភ្នាព្យាទ្វា�ងចោនា��ងូាញពី្យាភ្នាព្យាធាើ ក់ុចុូ�ថ្ងៃន់សនី់�ភ្នាព្យា

ព្យា��ព្យាចោ�កុ ខែដ្ឋលេចោ�កុ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ ព្យា��ព្យាចោ�កុ ខែដ្ឋលេចោ�កុ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ 

យល់េថា‹សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុម្ភៈ�ន់�ចូរកុាយល់េថា‹សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុម្ភៈ�ន់�ចូរកុា

សនី់�ភ្នាព្យាព្យា��ព្យាចោ�កុបាន់ចោទី ត្រាំ�ស�ន់ចោ�ើសនី់�ភ្នាព្យាព្យា��ព្យាចោ�កុបាន់ចោទី ត្រាំ�ស�ន់ចោ�ើ

គាម ន់សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌ ចោ��ុ�វី �ញព្យា��ព្យាចោ�កុចោទីគាម ន់សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌ ចោ��ុ�វី �ញព្យា��ព្យាចោ�កុចោទី

ចោនា�›    ចោនា�›    ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១២ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១២  

‹‹វី �ភ្នា�ន់ចោយាបាយ‹‹វី �ភ្នា�ន់ចោយាបាយ
សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ››សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ›› និខេ�បាយថ្មីីីនៃនិសហរ�ឋអាខេមរីកិនិខេ�បាយថ្មីីីនៃនិសហរ�ឋអាខេមរីកិ
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ចោ�យ ព្យា�ន់ ស�ខុន់ - ថ្ងៃ�ៃទីី ១កុុម្ភៈៈ�២០២១ចោ�យ ព្យា�ន់ ស�ខុន់ - ថ្ងៃ�ៃទីី ១កុុម្ភៈៈ�២០២១

ចោ�កុស្រួសីនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីដ៏ី្ឋលេបលីេាញចោ�កុស្រួសីនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីដ៏ី្ឋលេបលីេាញ

ចោ��ូមា អូ្នន់សាន់់ សូី�ី បាន់ត្រាំត៌វូី ់ន់ា���់ខើនួ់ ចោ��ូមា អូ្នន់សាន់់ សូី�ី បាន់ត្រាំត៌វូី ់ន់ា���់ខើនួ់ 

ជាមួ្ភៈយត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ វីនី់ មី្ភៈយីង ន់�ងម្ភៈក្ត្រនីី់ជាមួ្ភៈយត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ វីនី់ មី្ភៈយីង ន់�ងម្ភៈក្ត្រនីី់

ជាន់់ខុស់ខើ�ចោទីៀត៌ ចោ�យត្រាំកុុម្ភៈចោយាធា ជាន់់ខុស់ខើ�ចោទីៀត៌ ចោ�យត្រាំកុុម្ភៈចោយាធា 

ដឹ្ឋកុនា�ចោ�យឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ ត្រាំ�មុ្ភៈខកុងទ័ីព្យាដ៏្ឋដឹ្ឋកុនា�ចោ�យឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ ត្រាំ�មុ្ភៈខកុងទ័ីព្យាដ៏្ឋ

មាន់អ្ន�ណាំចូ មី្ភៈន់អូ្នង ចោឡិង កាលេពី្យាត្រាំព្យាលឹេម្ភៈមាន់អ្ន�ណាំចូ មី្ភៈន់អូ្នង ចោឡិង កាលេពី្យាត្រាំព្យាលឹេម្ភៈ

ថ្ងៃ�ៃចូនុ់ចោន់�, ចោន់�ជាដ្ឋ��ឹងខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ ថ្ងៃ�ៃចូនុ់ចោន់�, ចោន់�ជាដ្ឋ��ឹងខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ 

�ម្ភៈទូីរស័ពុ្យាពី្យាអំ្នកុនា�ពាកុយរ�ឋ ��បាលេ ចោ��ម្ភៈទូីរស័ពុ្យាពី្យាអំ្នកុនា�ពាកុយរ�ឋ ��បាលេ ចោ�

សារព្យាត៌៌មាន់‹រ ាយទ័ីរ› ។ ���កុស NDL សារព្យាត៌៌មាន់‹រ ាយទ័ីរ› ។ ���កុស NDL 

ចោ�កុស្រួសី សូី�ី ចោទីើ�នឹ់ងជា�់ចោឆំ្នាំត៌ជាង៨០% ចោ�កុស្រួសី សូី�ី ចោទីើ�នឹ់ងជា�់ចោឆំ្នាំត៌ជាង៨០% 

សត្រាំមា�់��តី៌�៥ឆំ្នាំ�ជាចោលេើកុទីី២ កាលេពី្យាសត្រាំមា�់��តី៌�៥ឆំ្នាំ�ជាចោលេើកុទីី២ កាលេពី្យា

ខែខវី �ចូិ�កា២០២០ �ាខុែនី់បាន់ត្រាំតូ៌វីត្រាំ�មុ្ភៈខកុងទ័ីព្យាខែខវី �ចូិ�កា២០២០ �ាខុែនី់បាន់ត្រាំតូ៌វីត្រាំ�មុ្ភៈខកុងទ័ីព្យា

ន់�យាយ កាលេព្យា�ថ្ងៃ�ៃសុត្រាំកុថា‹មាន់ការលួេចូន់�យាយ កាលេព្យា�ថ្ងៃ�ៃសុត្រាំកុថា‹មាន់ការលួេចូ

�ន់ើ�សន់ើឹកុចោឆំ្នាំត៌›។ ការ��់ខើួន់វីរ�ន់�ន់ើ�សន់ើឹកុចោឆំ្នាំត៌›។ ការ��់ខើួន់វីរ�ន់

ទ្វា�ង២នាក់ុចោន់� ចោធិិើចោឡិើងចោ�ត្រាំពឹ្យាកុត្រាំព្យាហីាទ្វា�ង២នាក់ុចោន់� ចោធិិើចោឡិើងចោ�ត្រាំពឹ្យាកុត្រាំព្យាហីា

ម្ភៈថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ៃចូូលេកាន់់ដ្ឋ�ខែ�ង រ�ស់សភ្នា�មីថ្ងៃន់ម្ភៈថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ៃចូូលេកាន់់ដ្ឋ�ខែ�ង រ�ស់សភ្នា�មីថ្ងៃន់

ត្រាំ�ចោទីស�ូមា ខែដ្ឋលេកុងទ័ីព្យាន់�យាយថា‹ចោធិិើត្រាំ�ចោទីស�ូមា ខែដ្ឋលេកុងទ័ីព្យាន់�យាយថា‹ចោធិិើ

ចោដ្ឋើម្ភៈបីលេ�នឹ់ងថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីសចោឡិើងវី �ញ›។ចោដ្ឋើម្ភៈបីលេ�នឹ់ងថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីសចោឡិើងវី �ញ›។

ចោយាធាខែដ្ឋលេម្ភៈ�ន់ត្រាំព្យាម្ភៈទីទួីលេសាគ ល់េចោយាធាខែដ្ឋលេម្ភៈ�ន់ត្រាំព្យាម្ភៈទីទួីលេសាគ ល់េ

លេទីធផ្សាលេថ្ងៃន់ការចោបា�ចោឆំ្នាំត៌សាកុលេ បាន់លេទីធផ្សាលេថ្ងៃន់ការចោបា�ចោឆំ្នាំត៌សាកុលេ បាន់

ត្រាំ�កាសចោ�យអំ្នកុនា�ពាកុយរ�ស់ខើួន់ត្រាំ�កាសចោ�យអំ្នកុនា�ពាកុយរ�ស់ខើួន់

ថា‹បាន់�ក់ុត្រាំ�ចោទីស ឱ្យយចោ�កុំុងភ្នាព្យាថា‹បាន់�ក់ុត្រាំ�ចោទីស ឱ្យយចោ�កុំុងភ្នាព្យា

�សនំ់ ចូ�នួ់ន់១ឆំ្នាំ� ចោត្រាំកាម្ភៈការដឹ្ឋកុនា�រ�ស់�សនំ់ ចូ�នួ់ន់១ឆំ្នាំ� ចោត្រាំកាម្ភៈការដឹ្ឋកុនា�រ�ស់

ចោយាធា ចោ�យមាន់ ឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ មី្ភៈយីន់ ចោយាធា ចោ�យមាន់ ឧតី៌ម្ភៈចោសនី់យ មី្ភៈយីន់ 

ចោស ិជាអ្នតី៌ត៌អ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ខែត៌ង��ង ចោស ិជាអ្នតី៌ត៌អ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ខែត៌ង��ង 

ចោឡិើងជាត្រាំ�ធានាធិ��តី៌សីទីីី› ចោ�ចោព្យាលេខែដ្ឋលេចោឡិើងជាត្រាំ�ធានាធិ��តី៌សីទីីី› ចោ�ចោព្យាលេខែដ្ឋលេ

�ណីាំញទ្វាក់ុទីងបាន់ត្រាំត៌វូីកាត់៌ផី្អាច់ូ ��ងពី្យា�ណីាំញទ្វាក់ុទីងបាន់ត្រាំត៌វូីកាត់៌ផី្អាច់ូ ��ងពី្យា

ត្រាំព្យាលឹេម្ភៈថ្ងៃ�ៃចូនុ់ចោនា�ម្ភៈកុ ចោ�សល់េខែត៌សចោម្ភៈើងត្រាំព្យាលឹេម្ភៈថ្ងៃ�ៃចូនុ់ចោនា�ម្ភៈកុ ចោ�សល់េខែត៌សចោម្ភៈើង

�ណីាំញព្យាត៌៌មាន់ចោយាធាខែត៌១�ាចុោណាំះ � ។ ព្យា��ណីាំញព្យាត៌៌មាន់ចោយាធាខែត៌១�ាចុោណាំះ � ។ ព្យា�

ចោត្រាំចូើន់សបីាហ៍ម្ភៈកុចោហើយ ត្រាំកុុម្ភៈចោយាធាបាន់ចោត្រាំចូើន់សបីាហ៍ម្ភៈកុចោហើយ ត្រាំកុុម្ភៈចោយាធាបាន់

ទី�ទ្វាន់ពី្យាការ�ន់ើ�សន់ើឹកុចោឆំ្នាំត៌ ចោយើយបាន់ទី�ទ្វាន់ពី្យាការ�ន់ើ�សន់ើឹកុចោឆំ្នាំត៌ ចោយើយបាន់

ទ្វាម្ភៈទ្វារយកុ�ញ្ឈា ីចោ�ម �អ្នំកុចោបា�ចោឆំ្នាំត៌ ទ្វាម្ភៈទ្វារយកុ�ញ្ឈា ីចោ�ម �អ្នំកុចោបា�ចោឆំ្នាំត៌ 

ម្ភៈកុចោផុ្សា�ងផុ្អាត់៌ ខែត៌��កុម្ភៈមការចោបា�ចោឆំ្នាំត៌ម្ភៈកុចោផុ្សា�ងផុ្អាត់៌ ខែត៌��កុម្ភៈមការចោបា�ចោឆំ្នាំត៌

ម្ភៈ�ន់បាន់ផី្សាល់េឱ្យយចោទី ។  ម្ភៈ�ន់បាន់ផី្សាល់េឱ្យយចោទី ។  

ចោ�សងស័យថា ចោន់���ជាការចោ�ីើម្ភៈរដ្ឋឋចោ�សងស័យថា ចោន់���ជាការចោ�ីើម្ភៈរដ្ឋឋ

ត្រាំ�ហារចោយាធា សាជា�មមីី្ភៈងចោទីៀត៌ ចោ�យសារត្រាំ�ហារចោយាធា សាជា�មមីី្ភៈងចោទីៀត៌ ចោ�យសារ

រដ្ឋឋធិម្ភៈមនុ់ញ្ឈា�ូមា ផី្សាល់េឱ្យយ�សន់�សភ្នារដ្ឋឋធិម្ភៈមនុ់ញ្ឈា�ូមា ផី្សាល់េឱ្យយ�សន់�សភ្នា

ចូ�នួ់ន់២៣ នឹ់ងដ្ឋ�ខែ�ង�ន់ើ��៣ ជារដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រនីី់កុំុងចូ�នួ់ន់២៣ នឹ់ងដ្ឋ�ខែ�ង�ន់ើ��៣ ជារដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រនីី់កុំុង

រដ្ឋឋបាលេ(ត្រាំកុសួងម្ភៈហាថ្ងៃផុ្សា, ត្រាំកុសួងកាពារជាត៌� រដ្ឋឋបាលេ(ត្រាំកុសួងម្ភៈហាថ្ងៃផុ្សា, ត្រាំកុសួងកាពារជាត៌� 

នឹ់ង ត្រាំកុសួងត្រាំពុ្យា�ខែដ្ឋន់) ជាសិយ័ត្រាំ�វីតី៌�ចោ�ដ្ឋល់េនឹ់ង ត្រាំកុសួងត្រាំពុ្យា�ខែដ្ឋន់) ជាសិយ័ត្រាំ�វីតី៌�ចោ�ដ្ឋល់េ

ត្រាំកុុម្ភៈចោយាធា�ូមា ខែដ្ឋលេចោនា���ជាអ្ន�ណាំចូត្រាំកុុម្ភៈចោយាធា�ូមា ខែដ្ឋលេចោនា���ជាអ្ន�ណាំចូ

ត្រាំ��់ត្រាំ�ង‹ថ្ងៃផុ្សាកុំុង›ខែដ្ឋលេត្រាំកុមុ្ភៈចោយាធាចោ�ខែត៌ត្រាំ��់ត្រាំ�ង‹ថ្ងៃផុ្សាកុំុង›ខែដ្ឋលេត្រាំកុមុ្ភៈចោយាធាចោ�ខែត៌

មាន់ �ម្ភៈរដ្ឋឋធិម្ភៈមនុ់ញ្ឈាខែកុរខែត្រាំ�ចោ�យត្រាំកុុម្ភៈមាន់ �ម្ភៈរដ្ឋឋធិម្ភៈមនុ់ញ្ឈាខែកុរខែត្រាំ�ចោ�យត្រាំកុុម្ភៈ

ចោយាធា កាលេពី្យារដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោលេើកុមុ្ភៈន់, ចោទ្វា�ជាចោយាធា កាលេពី្យារដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោលេើកុមុ្ភៈន់, ចោទ្វា�ជា

យាាងចោន់�កីីុ ចោ�កុស្រួសី សូី�ី ជា‹�័យ��ីយាាងចោន់�កីីុ ចោ�កុស្រួសី សូី�ី ជា‹�័យ��ី

រងិាន់់�ូខែ�លេសនី់�ភ្នាព្យា› ចោ�ខែត៌មាន់ត្រាំ�ជារងិាន់់�ូខែ�លេសនី់�ភ្នាព្យា› ចោ�ខែត៌មាន់ត្រាំ�ជា

ត្រាំ�ីយភ្នាព្យាខុស់ជាមួ្ភៈយត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋដ្ឋខែដ្ឋលេ, ត្រាំ�ីយភ្នាព្យាខុស់ជាមួ្ភៈយត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋដ្ឋខែដ្ឋលេ, 

�ីិត៌ប�ត៌ខែត៌ចោ�កុំុង��តី៌�រ�ស់ចោ�កុស្រួសី �ីិត៌ប�ត៌ខែត៌ចោ�កុំុង��តី៌�រ�ស់ចោ�កុស្រួសី 

ខែដ្ឋលេចោ�ឆំ្នាំ�២០១៧ អ្នងគការសហត្រាំ�ជាជាត៌� ខែដ្ឋលេចោ�ឆំ្នាំ�២០១៧ អ្នងគការសហត្រាំ�ជាជាត៌� 

បាន់�ចោនុាសពី្យា‹មាន់ការចោធិិើបា� �ណីាំលេឱ្យយបាន់�ចោនុាសពី្យា‹មាន់ការចោធិិើបា� �ណីាំលេឱ្យយ

មាន់ការត់៌ចោ�ៀសខើួន់ ដ្ឋល់េ�ន់ជាត៌�ភ្នា�ត៌�ចូ មាន់ការត់៌ចោ�ៀសខើួន់ ដ្ឋល់េ�ន់ជាត៌�ភ្នា�ត៌�ចូ 

ចោរាអី្នន់យាា ›យាា ងចោត្រាំចូើន់មុ្ភៈ�ន់នាក់ុក៏ុចោ�យ។ ចោរាអី្នន់យាា ›យាា ងចោត្រាំចូើន់មុ្ភៈ�ន់នាក់ុក៏ុចោ�យ។ 

ភ្នាើ ម្ភៈៗចោន់� អ្នងគការសហត្រាំ�ជាត៌� បាន់ភ្នាើ ម្ភៈៗចោន់� អ្នងគការសហត្រាំ�ជាត៌� បាន់

ចោចូញចោសចូកុីីខែ�ើងការចោថាេ លេចោទ្វាសយាា ងចោចូញចោសចូកុីីខែ�ើងការចោថាេ លេចោទ្វាសយាា ង

មុ្ភៈ�ងមាាត់៌ថា‹ការខែដ្ឋលេចោយាធាយកុអ្ន�ណាំចូពី្យាមុ្ភៈ�ងមាាត់៌ថា‹ការខែដ្ឋលេចោយាធាយកុអ្ន�ណាំចូពី្យា

ថ្ងៃដ្ឋន់ចោយាបាយសីុវី �លេ ��ជាការខូចូខាត៌ដ្ឋល់េថ្ងៃដ្ឋន់ចោយាបាយសីុវី �លេ ��ជាការខូចូខាត៌ដ្ឋល់េ

លេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីស�ូមា...›។ លេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយថ្ងៃន់ត្រាំ�ចោទីស�ូមា...›។ 

ចោន់�ជាចោលេើកុទីី៣ចោហើយ ខែដ្ឋលេចោយាធាបាន់ចោធិិើចោន់�ជាចោលេើកុទីី៣ចោហើយ ខែដ្ឋលេចោយាធាបាន់ចោធិិើ

រដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោលេើរ�ឋ ��បាលេសីុវី �លេ �នុា�់ពី្យាបាន់រដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោលេើរ�ឋ ��បាលេសីុវី �លេ �នុា�់ពី្យាបាន់

ឯកុរា�យឆំ្នាំ�១៩៤៨ម្ភៈកុ ��ចោ�ឆំ្នាំ�១៩៦២មី្ភៈង ឯកុរា�យឆំ្នាំ�១៩៤៨ម្ភៈកុ ��ចោ�ឆំ្នាំ�១៩៦២មី្ភៈង 

នឹ់ងឆំ្នាំ�១៩៨៨មី្ភៈងចោទីៀត៌ ឆំ្នាំ�៨៨ចោនា�ចោហឿយ នឹ់ងឆំ្នាំ�១៩៨៨មី្ភៈងចោទីៀត៌ ឆំ្នាំ�៨៨ចោនា�ចោហឿយ 

ខែដ្ឋលេចោ�កុស្រួសី អូ្នន់សា�ង សូី�ី ខែដ្ឋលេចោ�កុស្រួសី អូ្នន់សា�ង សូី�ី 

ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១៧ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១៧

‹‹ត្រាំពឹ្យាតី៌�ការ�៍ព្យា��ព្យា ‹‹ត្រាំពឹ្យាតី៌�ការ�៍ព្យា��ព្យា 
ចោ�កុ››ចោ�កុ›› អាច្ចនិឹងមានិរ�ឋព្រំប់ហារស្ការជ្ញាថ្មីីីខេ�ព្រំប់ខេទសភូូមាអាច្ចនិឹងមានិរ�ឋព្រំប់ហារស្ការជ្ញាថ្មីីីខេ�ព្រំប់ខេទសភូូមា
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By ឌឹឹ ដោ�ម្ភៈបូិឌា ដោដិលី -February 5, 2021

ម្ភៈន្រ្តីនីីជាន់�ពស់ុតុី�ការិប្រកុុងភំ្នំ�ដោពិញ់ 

បានប្រចានដោចាលសុ�ដោណ� រិរិបិស់ុសុហ៊ុដោម្ភៈធាវ ី

ការិកុីីឱ្យយប្របិធានគណបិកុសសុដោន្រ្តី�ះ �ជាតិី 

ខែដិលដោសុំ�ឱ្យយបិនី     សុវនាការិសុ�ណុ� ដោរិឿង

ដោម្ភៈបិកុសប្របិឆ្នាំ�ងដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា ដោឡុ�ងវញិ់ 

ដោប្រកាយដោពិល�កុខានដិ�ដោណ� រិការិអស់ុ

រិយ�ដោពិលជិតី១ឆំ្នាំ�។

តុី�ការិប្រកុុងភំ្នំ�ដោពិញ់បិញ្ជាា ក់ុថា 

សុ�ណុ� ដោរិឿងរិបិស់ុប្របិធានគណបិកុសសុដោន្រ្តី�ះ �

ជាតិី ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា មិ្ភៈនទាន់អាចូ�ក់ុ

កុមី្ភៈវធីិិសុវនាការិបានដោ�ដោឡុ�យដោទី ដោប្រពា�

សិានភាពិជ�ង�កូុវដីិ១៩ ដោ�ធិៃន់ធិៃរិ និង

មិ្ភៈនទាន់ចូាស់ុ�ស់ុដោ�ដោឡុ�យ។

ការិអ�អាងដោន� ដោធិើ�ដោឡុ�ង�ម្ភៈរិយ�

លិ�ិតីរិបិស់ុសា�ដិ�បូិងរាំជធានីភំ្នំ�ដោពិញ់ 

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ ខែដិល

ដោ�ា�យតីបិដោ�នឹងសុ�ដោណ� រិសុុ�បិនីសុវនាការិ

ដោឡុ�ងវញិ់រិបិស់ុសុហ៊ុដោម្ភៈធាវកីារិពារិកុីីរិបិស់ុ

អតីីតីដោម្ភៈបិកុសប្របិឆ្នាំ�ង ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា 

កាលពីិខែ�ម្ភៈកុរាំ ឆំ្នាំ�២០២១ ដោន�។

ប្របិធានប្រកុុម្ភៈប្របឹិកុាជ�នុ�ជប្រម្ភៈ� ដោ�កុ 

កូុយ ដោ� អ�អាងថា សុវនាការិរិបិស់ុ

ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា មិ្ភៈនទាន់អាចូបិនី�ក់ុ

កុមី្ភៈវធីិិនាដោពិលដោន�បានដោ�ដោឡុ�យដោទី ដោ�យ

មូ្ភៈលដោហ៊ុតុីថា ការិ�ាងរិកីុរាំល�លថ្ងៃនដោម្ភៈដោរាំគ

កូុវដីិ១៩ ដោ�ខែតីមានសិានភាពិធិៃន់ធិៃរិជាសុ

កុល និងមិ្ភៈនទាន់មានភាពិចូាស់ុ�ស់ុ

ដោ�ដោឡុ�យ។

ដោ�កុ កូុយ ដោ� បិញ្ជាា ក់ុថា សា�ដិ�បូិង

រាំជធានីភំ្នំ�ដោពិញ់កុ�ពុិងខែតីម្ភៈមាញឹ់កុដោ�កុំុង

ចូ�ណ្តាត់ីការិសុ�ណុ� ដោរិឿងប្រពិហ៊ុទីីណឌ ខែដិល

មានជនប្រតីូវដោចាទី ឬជនជាប់ិដោចាទី �ា ង

ចូដោងៀ�តីកុំុងពិនធនាគារិ។ ដោ�កុថា កុរិណីដោន� 

ជាបិញ្ជាា ប្របិឈម្ភៈខែដិលប្រតីូវចូូលរិមួ្ភៈឲ្យយបាន

សុកុមី្ភៈដោ�កុំុងយុទីធនាការិថ្ងៃនការិដោ��ស្រីសាយ

សុ�ណុ� ដោរិឿងកុកុសុើ� ខែដិលប្រតីវូ�ក់ុជូនប្រកុសួុង

យុតិីីធិម៌្ភៈឲ្យយបានទាន់ដោពិលដោវ�។

ដោ�កុ កូុយ ដោ� បិញ្ជាា ក់ុថា ដោដិ�ម្ភៈែី

ដិ�ដោណ� រិការិសុ�ណុ� ដោរិឿងរិបិស់ុដោ�កុ កឹុម្ភៈ 

សុុខា ដោឡុ�ងវញិ់បាន ប្រកុុម្ភៈប្របឹិកុាជ�នុ�ជប្រម្ភៈ�

ប្រតូីវពិិនិតីយ និងពិិចារិណ្តាប្រគប់ិទិីដិឋភាពិ

ទា�ងអស់ុ ដោដិ�ម្ភៈែធីានានូវសិុទីធ ិនិងផលប្របិដោ�ជន៍

រិបិស់ុភាគីពាក់ុព័ិនធស្រីសុបិ�ម្ភៈនីតិីវធីិិចូាប់ិ 

ប្រពិម្ភៈទា�ងដោវ�សុម្ភៈស្រីសុបិផងខែដិរិ។
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ដោហ៊ុតុីផលរិបិស់ុតុី�ការិជុ�វញិ់ការិពិនា

ដោពិលដោបិ�កុសុវនាការិកុរិណីដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា 

ដោ�យយកុដោលសុថា ប្រគប់ិប្រគងបិញ្ជាា កូុវដីិ 

មិ្ភៈនទាន់បាន បិាុខែនីខែបិជាតុី�ការិពិដោនា�ន

សុវនាការិដោល�កុរិណីដោផសងៗជាដោប្រចូ�នដោ�វញិ់។ 

អំកុរិ�ិគន់�ា� បានដោចាទីជាសុ�ណួរិ ថា ដោតី�

ដោហ៊ុតុីអើបីានជាតុី�ការិអាចូប្រគប់ិប្រគងបិញ្ជាា

កូុវដីិ ចូ�ដោពា�ការិដោបិ�កុសុវនាដោល�កុរិណី ដោផសង

ៗបាន បិាុខែនីមិ្ភៈនអាចូប្រគប់ិប្រគងបិញ្ជាា កូុវដីិ 

ចូ�ដោពា�ការិដោបិ�កុសុវនាកុរិណីដោ�កុ កឹុម្ភៈ 

សុុ� ដោ�វញិ់?

គណ�កុមីាធិិការិនាយកុគណបិកុស

ប្របិជាធិិ   ដោតីយយមូ្ភៈល�ឋ ន GDP បិណឌិ តី 

សាម្ភៈ អីុន បានប្របាប់ិសារិព័ិត៌ីមាន The 
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ដោពិលសុវការិកាត់ីកុីីសុ�ណុ� ដោរិឿងដោ�កុ កឹុម្ភៈ 

សុុខា បានដោធិើ�ឱ្យយបិា�ពាល់�ា ងខាា �ងដិល់

សិុទីធិដោសុរិភីាពិរិបិស់ុដោម្ភៈបិកុសប្របិឆ្នាំ�ងរិបូិដោន� 

ជាពិិដោសុសុ   គ�សិុទីធនិដោ�បាយរិបិស់ុដោ�កុ

ខែតីមី្ភៈង។

ដោ�កុបិនីថា បិញ្ជាា ដោន� ក៏ុបិ�ា ញ់ឲ្យយ

ដោ��ញ់�ា ងចូាស់ុផងខែដិរិ អ�ពីិប្របិព័ិនធ

 តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី ២៣តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី ២៣
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សុប្រមាប់ិកុម្ភៈពជុា គ�ការិអាចូបាត់ីបិង់អធិិបិដោតីយយ
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អាយាងរិបិស់ុចិូន។ បិាុខែនីការិប្របិកួុតីប្របិខែជង

គំារិវ៉ាងដោវៀតីណ្តាម្ភៈ និងចិូនបិងកឲ្យយមាន ទា�ង

ហានិភ័្នំយ និងឱ្យកាសុសុប្រមាប់ិកុម្ភៈពុជា។

គណកុមីាធិិការិនាយកុគណបិកុស

ប្របិជាធិិបិដោតីយយមូ្ភៈល�ឋ ន បិណឌិ តី   សាម្ភៈ 

អីុន បានសុរិដោសុរិដោល�ទី�ព័ិរិដោហ៊ុើសុបុុិកុរិបិស់ុ
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មានម្ភៈហិ៊ុចូិិ�ចូង់ប្រគប់ិប្រគង ដោហ៊ុ�យដោបិ�អាចូ 

គ�ដោលបិប្រតីបាក់ុកុម្ភៈពជុាខែតីមី្ភៈង។ ដោ�យខែឡុកុ 

ប្របិដោទីសុចិូនមាននដោ�បាយចូាស់ុ�ស់ុ

ចូ�ដោពា�កុម្ភៈពុជា គ�ទីប់ិទីល់កុុ�ឲ្យយដោវៀតីណ្តាម្ភៈ

យកុកុម្ភៈពុជាបាន ពីិដោប្រពា� កុម្ភៈពុជាមានផល

ប្របិដោ�ជន៍សុប្រមាប់ិភូ្នំមិ្ភៈសាស្ត្រីសុនីដោ�បាយ

រិបិស់ុពួិកុដោគ។

ដោ�កុ អ�អាងថា ការិប្របិកួុតីប្របិខែជង

រិវ៉ាងចិូននិងដោវៀតីណ្តាម្ភៈ ក៏ុផីល់ឱ្យកាសុឲ្យយ
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ដោ�កុសាងអធិិបិដោតីយយភាពិរិបិស់ុ�ានួជាមួ្ភៈយ

ភាពិរិងុដោរិឿងសុម្ភៈែូរិសុបិាយ ដោ�យអាចូ

ចូងសុម្ភៈព័នធភាពិជាមួ្ភៈយចិូន ជាមិ្ភៈតីីលៀ ខែដិល

ចិូនដោគារិពិស្រីសុឡាញ់់ និងឲ្យយតីថ្ងៃម្ភៈា ដោហ៊ុ�យពុិ�

មាននដោ�បាយចូងអាឃ្លាំតីជាមួ្ភៈយកុម្ភៈពជុា។

បិណឌិ តី សាម្ភៈ អីុន បិញ្ជាា ក់ុថា កុម្ភៈពុជា

អាចូរិកុាអធិិបិដោតីយយ�ាួនបាន លុ�ប្រ�ខែតី

កុម្ភៈពជុាមានដោគាលនដោ�បាយបិប្រងបួិបិប្រងួម្ភៈ

ថ្ងៃផើកុំុងជាតិី �ម្ភៈដោគាលការិណ៍ប្របិជាធិិបិដោតីយយ

ដោសុរិពីិហុ៊ុបិកុស ដោ�យមានការិចូូលរិមួ្ភៈ គា�ប្រទី 

ពីិម្ភៈហាអ�ណ្តាចូដោ�កុដោសុរិ ីនិងអនុវតីីន

ដោ�បាយការិបិរិដោទីសុ ទា�ងម្ភៈហាអ�ណ្តាចូ

កុំុងតី�បិន់ និងម្ភៈហាអ�ណ្តាចូពិិភ្នំពិដោ�កុ

អាចូទីទួីលយកុបាន។

ការិអ�អាងដោន� ដោធិើ�ដោឡុ�ងស្រីសុបិដោពិល
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អបិអរិសាទីរិអគះដោលខាធិិការិម្ភៈជឹឹម្ភៈបិកុស 

ថ្ងៃនគណ�កុមីាធិិការិ ម្ភៈជឹឹម្ភៈបិកុសកុុមុី្ភៈយនិ

សុដោវៀតីណ្តាម្ភៈ ដោ�កុ ដោងើ�ន ហ៊ុើូចុូង ខែដិល

បានជាប់ិដោឆំ្នាំតីសាជា�ីី ជាអគះដោលខាធិិកា

រិម្ភៈជឹមឹ្ភៈបិកុសថ្ងៃនបិកុសកុុមុី្ភៈយនិសុដោវៀតីណ្តាម្ភៈ

សុប្រមាប់ិអាណតិីីទីី១៣ ដោន�។

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ 

ប្របិមុ្ភៈ�រិ�ឋ ភិ្នំបាលកុម្ភៈពុជា បានដោផំ�លិ�ិតី

ដោ�កុ ដោងើ�ន ហ៊ុើចុូូង ខែដិលប្រតូីវបានដោប្រជ�សុ��ង
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ខែសុន បានអ�អាងថា ចូ�ណងមិ្ភៈតីីភាពិរិវ៉ាង

គណបិកុសប្របិជាកុម្ភៈពុជា និងបិកុសកុុមុី្ភៈយនិ

សុដោវៀតីណ្តាម្ភៈ នឹងប្រតូីវបានបិនីពិប្រងឹងឲ្យយបាន

កាន់ខែតីសីុុជដោប្រ�បិខែនិម្ភៈដោទីៀតី ដោដិ�ម្ភៈែី

ផលប្របិដោ�ជន៍ប្របិជាជន និងប្របិដោទីសុជាតិី

ទា�ងពីិរិ។

គណកុមីាធិិការិកុណី្តាលរិបិស់ុ

គណបិកុសប្របិជាជនកុម្ភៈពុជា កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី៣ 

ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ បានដោចូញ់ដោសុចូកីីុ

ប្របិកាសុព័ិត៌ីមានសុីីអ�ពីិការិដោ�ា�យ�ាងគំា

រិវ៉ាងដោម្ភៈដឹិកុនា�គណបិកុសប្របិជាជនកុម្ភៈពុជា

ដោ�កុ ហុុ៊ុន ខែសុន និងអគះដោលខាធិិការិបិកុស

កុុមី្ភៈយនិសុដោវៀតីណ្តាម្ភៈ ដោ�កុ ដោងើ�ន ហ៊ុើូ
ចុូង �ម្ភៈទូីរិស័ុពិើ   តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី ២៣តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី ២៣
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គណបិកុសដោប្រ�រិ�ឋ ភិ្នំបាលថា ហានិភ័្នំយធិ�សុប្រមាប់ិកុម្ភៈពុជា គ�ការិគណបិកុសដោប្រ�រិ�ឋ ភិ្នំបាលថា ហានិភ័្នំយធិ�សុប្រមាប់ិកុម្ភៈពុជា គ�ការិ
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តុ៌�ការត្រាំកុុង�ំ�ចោព្យាញយកុ�ញូ្ជា��ង�កូុវីដី្ឋ១៩ ចោដ្ឋើម្ភៈបីព្យាន់ារ 
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ឧ�នាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រនីី់ ន់�ងជារដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រនីី់ត្រាំកុសួងម្ភៈហាថ្ងៃផុ្សា 

ចោ�កុ ស ចោខង បាន់ ទីទួីលេសាគ ល់េថា មាន់�ាូលេ�សអ្ន�គ��័យ

មួ្ភៈយចូ�នួ់ន់បាន់ចោឆ្លើ�ត៌ឱ្យកាសត៌ថ្ងៃ�ើជាមួ្ភៈយមុាស់ផុ្សា� ខែដ្ឋលេជា

�ន់រងចោត្រាំគា� មុ្ភៈន់នឹ់ងត្រាំ�តី៌��តី៌�ការបាញ់ទឹីកុព្យាន់ើត់៌អ្ន�គ��័យ�ូន់

ពួ្យាកុចោ�។

ខែ�ើងកុំុងព្យា�ធីិថ្ងៃន់ទី�វ៉ាអ្ននី់រជាត៌�រ �លឹេកុដ្ឋល់េ�ន់រងចោត្រាំគា�

ចោ�យចោត្រាំគា�ថំាក់ុចូរាចូរ�៍ផ្សាើូវីចោគាកុចោលេើកុទីី១៥ ចោ�ចោខតី៌

កុណាំា លេ នាត្រាំពឹ្យាកុថ្ងៃ�ៃទីី២ខែខកុុម្ភៈៈ�ចោន់� ចោ�កុ ស ចោខង បាន់

�ញ្ជាា ចោ�����ញ្ជាា ការឯកុភ្នាព្យា រា�ធានី់-ចោខតី៌ យកុចូ�តី៌

ទុីកុ�ក់ុព្យា�ន់�ត៌យចោម្ភៈើលេកុរ�ី�ាលីូេសអ្ន�គ��័យ ចោឆ្លើ�ត៌ត៌ថ្ងៃ�ើជាមួ្ភៈយ

មុាស់ផុ្សា�ខែដ្ឋលេរងចោត្រាំគា� មុ្ភៈន់នឹ់ងចោធិិើត្រាំ�ត៌��តី៌�ការបាញ់ទឹីកុព្យាន់ើត់៌ចោ�ើើង

ឱ្យយចោ�។

ជាមួ្ភៈយគំាចោន់� ចោ�កុបាន់�ញ្ជាា ចោ�����ញ្ជាា ការ

កុងឯកុភ្នាព្យារា�ធានី់-ចោខតី៌ ទ្វា�ងអ្នស់ ឱ្យយព្យាត្រាំងឹងការផី្សាល់េចោសវ៉ា

សាធារ���ូន់ព្យាលេរដ្ឋឋឱ្យយមាន់ត្រាំ�ស�ទីធភ្នាព្យា ជាព្យា�ចោសសត្រាំត៌ូវី

ព្យា�ន់�ត៌យ ន់�ងលុេ���បាត់៌កុរ�ីម្ភៈក្ត្រន់ីីព្យាន់ើត់៌អ្ន�គ��័យទ្វារត្រាំបាក់ុពី្យា

�ន់រងចោត្រាំគា� ជា�ូំរនឹ់ងការបាញ់ទឹីកុព្យាន់ើត់៌អ្ន�គ��័យ។

ការអ្ន��ងចោន់� ចោ�យចោ�កុកុត់៌សមាគ ល់េចោ�ើញមាន់

កុរ�ីម្ភៈក្ត្រនីី់មួ្ភៈយចូ�នួ់ន់បាន់ចោ�ដ្ឋល់េកុខែន់ើងចោកុើត៌ចោហតុ៌ចោហើយ 

ខែត៌ម្ភៈ�ន់ចោធិិើសកុម្ភៈមភ្នាព្យាបាញ់ព្យាន់ើត់៌អ្ន�គ��័យភ្នាើ ម្ភៈៗចោនា�ចោទី ខែត៌

ខែ�រជាចោ�ត៌ថ្ងៃ�ើជាមួ្ភៈយ�ន់រងចោត្រាំគា�ចោ�វី �ញ។

ចោ�កុ ស ចោខង ក៏ុត្រាំ�កាសទីទួីលេសាគ ល់េថា កុរ�ី

ខែ��ចោន់� ��សម្ភៈត៌ថកុ�ចុូ ឬ ត្រាំ�ត៌��តី៌�កុរខែដ្ឋលេជាន់�របាលេ ��

ខុសទ្វា�ងស្រួសងុ ចោហើយចោ�កុ�ញ្ជាា ឱ្យយលុេ���បាត់៌ភ្នាព្យាអ្នសកុម្ភៈម

ចោន់�ជា�នុាន់់។

កុរ�ីសម្ភៈត៌ថកុ�ចុូទ្វារត្រាំបាក់ុពី្យា�ន់រងចោត្រាំគា�ចោន់�ម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់

ជាចោរឿង�មចីោនា�ចោឡិើយ ត៌ប�ត៌កុន់ើងម្ភៈកុចោត្រាំ�ពី្យា�ន់រងចោត្រាំគា�ចោ�យ

អ្ន�គ��័យខែដ្ឋលេត្រាំតូ៌វីការ ចោសវ៉ា�នុាន់់ពី្យាសម្ភៈត៌ថកុ�ចុូខែដ្ឋលេមាន់ការ

ទ្វារថ្ងៃ�ើជាមុ្ភៈន់ចោនា� ក៏ុមាន់កុរ�ីចោផ្សាសងៗចោទីៀត៌ ព្យា�ចោសសកុរ�ី

ឆ្លក់ុ ឬ�ើន់់ ខែដ្ឋលេសម្ភៈត៌ថកុ�ចុូ�ក្ត្រងាេ �បាន់ ក៏ុចោលេចូឮព័្យាត៌៌មាន់ថ្ងៃន់

ការទ្វារត្រាំបាក់ុពី្យា�ន់រងចោត្រាំគា�ផ្សាងខែដ្ឋរ។

របាយការ�៍រ�ស់នាយកុ�ឋ ន់�ងាេ រព្យាន់ើត់៌អ្ន�គ��័យ 

ន់�ងសចោក្ត្រងាគ �ថ្ងៃន់ត្រាំកុសួងម្ភៈហាថ្ងៃផុ្សា បាន់ឱ្យយដឹ្ឋងថា ចោត្រាំគា�អ្ន�គ��័យ

ចោ�កុំុងឆំ្នាំ�២០២០ បាន់ចោកុើត៌ចោឡិើងចូ�នួ់ន់��ត៌១ពាន់់កុរ�ី 

ខែដ្ឋលេ�ណាំា លេឱ្យយម្ភៈនុ់សស២៤នាក់ុសាើ �់ ន់�ង៣៦នាក់ុចោទីៀត៌

រងរ�ួស។ កុរ�ីចោន់�មាន់ការចោកុើន់ចោឡិើងចូ�នួ់ន់២២០កុរ�ី 

ចោ�ើចោធិៀ�នឹ់ងឆំ្នាំ�២០១៩៕
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ត្រាំ�ធាន់សហភ្នាព្យាសហ�ីព្យាកុម្ភៈុុជា ចោ�កុ 

រ ាងុ �ុន់ បាន់អ្ន��ងចោ�កុំុងចោព្យាលេសវីនាការ  

ចោ�ថ្ងៃ�ៃចោន់�ថា ចោដ្ឋើម្ភៈចូម្ភៈខែដ្ឋលេចោធិិើឱ្យយរ�ឋ ��បាលេ

ចោ�កុ ហុីន់ ខែសន់ សាុយចោ�ម � ន់�ង�ា�ពាល់េ

ដ្ឋល់េចោកុរ �ចីោ�ម �ចោ�កុហុីន់ ខែសន់ចោនា� ��ការ

��់ខើួន់ចោ�កុ ពុ្យា�ខែម្ភៈន់ចោ�យសារចោសចូកុីី

ខែ�ើងការ�៍រ�ស់ចោ�កុចោរឿង�ញូ្ជាដី្ឋធិើី ចោ�

ត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់កុម្ភៈុុជា ចោវីៀត៌ណាំម្ភៈចោនា�ចោទី។

ការអ្ន��ងចោន់� ចោធិិើចោឡិើងចោ�ចោព្យាលេ

សា�ដ្ឋ��ូងរា�ធានី់�ំ�ចោព្យាញ ចោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣ខែខកុុម្ភៈៈ�

ចោន់�  បាន់�នី់ចោ�ើកុសវីនាការស��ុ� ចោរឿងរ�ស់

ត៌�ណាំងត្រាំកុុម្ភៈត្រាំ�ឹកុាឃ្លាំើ �ចោម្ភៈើលេកុម្ភៈុុជា ចោ�កុ រ ាងុ 

�ុន់  កុញ្ជាា  ស កុន់�ំកា  ន់�ងចោ�កុ តុ៌ន់ ន់�ម្ភៈលេ 

ចោត្រាំកាម្ភៈ�ទីចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ «ញុ�ញង់�ងេឱ្យយមាន់

ភ្នាព្យាវីកឹុវីរធិៃន់់ធិៃរដ្ឋល់េសងគម្ភៈ»។

កុំុង�នុ់�់សវីនាការចោនា� ចោម្ភៈធាវីកីារពារ

ឱ្យយរ�ឋ ��បាលេចោ�កុ ��ន់ �ូរាា វីធុិ បាន់សួរចោ�

ចោ�កុ រ ាងុ �ុន់ ថា ចោហតុ៌អីិ្នបាន់ជាចោ�កុចោធិិើ

ចោសចូកុាីខែ�ើងការ�៍ពាក់ុព័្យាន់ធនឹ់ងចោរឿងត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់?

ចោម្ភៈធាវីដី្ឋខែដ្ឋលេ បាន់�ត់៌ទុីកុការចោចូញ

ចោសចូកុាីខែ�ើងការ�៍រ�ស់ ចោ�កុ រ ាងុ�ុន់ ចោ�

ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែខកុកុេ�ឆំ្នាំ�២០២០ថា បាន់ចោធិិើឱ្យយ

�ា�ពាល់េ ធិៃន់់ធិៃរដ្ឋល់េចោកុរ ីច៍ោ�ម �រ�ឋ ��បាលេ។

�រកុំុងរងិង់ត្រាំកុចូកុចោស� ពាក់ុចោខា�វីសាើ

ទុី� ន់�ងមាន់ទឹីកុមុ្ភៈខរងឹមា�ផ្សាង  អ្នតី៌ត៌សមា��កុ

���កុមាម ធិ�ការជាត៌�ចោរៀ�ចូ�ការចោបា�ចោឆំ្នាំត៌ ��� 

ម្ភៈកុពី្យា���កុសសចោក្ត្រងាគ �ជាត៌� ចោ�កុ រ ាងុ �ុន់ 

បាន់ចោឆ្លើើយ ចោ�កាន់់ចោម្ភៈធាវីរី�ស់រ�ឋ ��បាលេថា 

ចោ�កុគាម ន់ចោគាលេ���ងចោ�ចោម្ភៈើលេ ឬន់�យាយ

ចោរឿងត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ចោទី។ �ាុខែនី់ព្យាលេរដ្ឋឋបាន់ត្រាំបា�់ចោ�កុ

ថា ចោដ្ឋើម្ភៈចូម្ភៈថ្ងៃន់វី �វ៉ាទីដី្ឋធិើីរ�ស់ពួ្យាកុគាត់៌ ពាក់ុព័្យាន់ធ

នឹ់ងការចោបា��ចោងាគ លេត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ខែដ្ឋលេចោធិិើឱ្យយបាត់៌�ង់

ដី្ឋធិើ ីចោហើយ�ា�ពាល់េ�ីវីភ្នាព្យារស់ចោ�រ�ស់ព្យាលេរដ្ឋឋ។ 

ត៌�ណាំងត្រាំកុមុ្ភៈត្រាំ�ឹកុាឃ្លាំើ �ចោម្ភៈើលេកុម្ភៈុជុារ�ូចោន់� 

�ញ្ជាា ក់ុចោ�កុំុង�នុ់�់សវីនាការថា  ចោសចូកុាីខែ�ើង

ការ�៍រ�ស់គាត់៌ម្ភៈ�ន់ចោធិិើឱ្យយ�ា�ពាល់េចោកុរ ីច៍ោ�ម �

ចោ�កុ ហុីន់ ខែសន់ ចោនា�ចោទី �ាុខែនី់ការ��់�ុ�ខើួន់

ចោ�កុចោ�វី �ញចោទី ខែដ្ឋលេចោធិិើឱ្យយ�ា�ពាល់េដ្ឋល់េ

ចោកុរ ី�ចោ�ម �រ�ស់រ�ឋ ��បាលេ។

ចោ�កុ រ ាងុ �នុ់ ត្រាំតូ៌វីបាន់��់ខើួន់កាលេពី្យា

ចុូងខែខកុកុេ� ឆំ្នាំ�២០២០ ចោ�យចោ�ទីត្រាំ�កាន់់

ចោ�កុពី្យា�ទីញុ�ញង់ �ងេភ្នាព្យាវីកឹុវីរធិៃន់់ធិៃរដ្ឋល់េ

សងគម្ភៈជាត៌� �នុា�់ពី្យាត្រាំ�ធាន់សហ�ីព្យារ�ូចោន់� 

បាន់ចោចូញចោសចូកីីុខែ�ើងការ�៍មួ្ភៈយពាក់ុព័្យាន់ធ�ញូ្ជា

ដី្ឋធិើីរ�ស់ព្យាលេរដ្ឋឋកុំុងចោខតី៌ត៌បូង�មុ� ជា�់ត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់

ចោវីៀត៌ណាំម្ភៈ។

ចោត្រាំកាយការ��់ខើនួ់ចោ�កុ រ ាងុ �នុ់ កាលេពី្យា

ខែខសីហា ឆំ្នាំ�២០២០ ចោ�កុហុីន់ ខែសន់ អ្ន��ង

ថាចោ�កុជាអ្នំកុ�ញ្ជាា ឱ្យយ��់ខើួន់ ចោ�កុ រ ាងុ 

�ុន់ ន់�ងត្រាំ�ធាន់���កុសខែខមរ�ំ� ចោ�កុ 

សួង សុ�័�ា  ចោត្រាំកាយចោព្យាលេអ្នំកុន់ចោយាបាយរ�ូ

ចោន់�បាន់ចោធិិើសកុម្ភៈមភ្នាព្យាទ្វាម្ភៈទ្វារឱ្យយចោ��ខែលេង

ចោ�កុ រ ាងុ�ុន់ ន់�ងបាន់អ្ន�ថ ធិ��ាយចោរឿង

ត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់ ត៌��ន់់ខែដ្ឋលេនា�ឱ្យយមាន់ការ��់ខើនួ់ចោ�កុ 

រ ាងុ �ុន់ ចោនា�។

ចោ�កុ ហុីន់ ខែសន់ អ្ន��ងថានឹ់ងមាន់ការ

��់ខើនួ់អ្នកំុរ ���ន់់រ�ឋ ��បាលេចោ�កុ ចោរឿង ត្រាំព្យា�ខែដ្ឋន់

�ខែន់ថម្ភៈចោទីៀត៌ ព្យា�ចោសសនឹ់ង��់ខើួន់ន់រណាំខែដ្ឋលេ

ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់រ�ឋ ��បាលេចោ�កុអ្ន�ពី្យាចោរឿងកុបត់៌ជាត៌� 

ចោត្រាំពា�ចោធិិើឱ្យយបាត់៌�ង់ទឹីកុដី្ឋខែខមរ ចោ�ចោលេើថ្ងៃដ្ឋ

ចោវីៀត៌ណាំម្ភៈចោទីៀត៌ចោនា�។

ចោទ្វា��ីយាាងណាំក៏ុចោ�យ ទ្វា�ងអ្នងគការ

ជាត៌� ន់�ងអ្ននី់រជាត៌� បាន់ទ្វាម្ភៈទ្វារឱ្យយចោ��ខែលេង

ចោ�កុរ ាងុ �ុន់ សកុម្ភៈម�ន់�កុសត្រាំ�ឆ្នាំ�ង ន់�ង

សកុម្ភៈម�ស�ទីធ�ម្ភៈនុ់សស ត្រាំព្យាម្ភៈទ្វា�ង�រ �សាថ ន់ចោផ្សាសងចោទីៀត៌ 

ខែដ្ឋលេត្រាំតូ៌វីបាន់�ជាា ធិរ��់ខើនួ់ ចោត្រាំពា�ជា�់ពាក់ុព័្យាន់ធ

នឹ់ងការទ្វាម្ភៈទ្វារឱ្យយចោ��ខែលេង ចោ�កុ រ ាងុ �ុន់ 

ន់�ងចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ចោរឿងញុ�ញង់ដូ្ឋចូគំាចោន់�ខែដ្ឋរ។

កាលេពី្យាខែខកុញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០២០ សងគម្ភៈសីុវី �លេ

��ត៌៤០សាថ �័ន់ ចោសំើឱ្យយរ�ឋ ��បាលេចោ�កុហុីន់ 

ខែសន់ �ញ្ឈឈ�់ការចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់�ទីចោ�ទី ញុ�ញង់ 

�នី់ចោទីៀត៌ ចោត្រាំពា��ទីចោ�ទីចោន់�នឹ់ងចោធិិើឱ្យយ�ា�ពាល់េ

ធិៃន់់ធិៃរដ្ឋល់េចោសរភី្នាព្យា�ចោញុ្ឈញម្ភៈត៌�រ�ស់ព្យាលេរដ្ឋឋ

ចោ�កុម្ភៈុុជា ត្រាំព្យាម្ភៈទ្វា�ងចោដ្ឋើរផ្សាុុយពី្យាចោគាលេការ�៍

ជាត៌� ន់�ងអ្ននី់រជាត៌�ផ្សាងខែដ្ឋរ៕

ចោ�កុ ស ចោខង ទីទួីលេសាគ ល់េថាមាន់�ាូលេ�សអ្ន�គ��័យចោឆ្លើ�ត៌ត៌ថ្ងៃ�ើ
ជាមួ្ភៈយ�ន់រងចោត្រាំគា�មុ្ភៈន់នឹ់ងបាញ់ទឹីកុព្យាន់ើត់៌ចោ�ើើងឱ្យយ�ន់រងចោត្រាំគា�

ចោ�កុ រ ាងុ �ុន់ ចោ�ការ��់ ន់�ង�ុ�ខើួន់ចោ�កុ ចោ�កុ រ ាងុ �ុន់ ចោ�ការ��់ ន់�ង�ុ�ខើួន់ចោ�កុ 
ជាចោដ្ឋើម្ភៈចោហតុ៌ចោធិិើឱ្យយសាុយចោ�ម �រ�ឋ ��បាលេជាចោដ្ឋើម្ភៈចោហតុ៌ចោធិិើឱ្យយសាុយចោ�ម �រ�ឋ ��បាលេ
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ខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ការឧ�ត៌ថម្ភៈៈមូ្ភៈលេខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ការឧ�ត៌ថម្ភៈៈមូ្ភៈលេ

ន់ធិ�ពី្យាសហព័្យាន់ធជាខែផំ្សាកុមួ្ភៈយថ្ងៃន់កុ�ចុូខ�ត៌ខ�ន់ធិ�ពី្យាសហព័្យាន់ធជាខែផំ្សាកុមួ្ភៈយថ្ងៃន់កុ�ចុូខ�ត៌ខ�

ចោបាសសមាា ត៌រ�ស់រដ្ឋឋបាលេបាយដ្ឋ�ន់ ចោដ្ឋើម្ភៈបីចោបាសសមាា ត៌រ�ស់រដ្ឋឋបាលេបាយដ្ឋ�ន់ ចោដ្ឋើម្ភៈបី

ចោបាសសមាា ត៌សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�តី៌រ�ស់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ចោបាសសមាា ត៌សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�តី៌រ�ស់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ 

ដូ្ឋណាំល់េ ត្រាំ��។ដូ្ឋណាំល់េ ត្រាំ��។

ត្រាំ�ធាន់សីទីីី Kelu Chao បាន់ចោដ្ឋញចោ�លេត្រាំ�ធាន់សីទីីី Kelu Chao បាន់ចោដ្ឋញចោ�លេ

ត្រាំ�ធាន់វី �ទីយុអុ្ន�រ ា�ុចោសរ/ីវី �ទីយុចោសរភី្នាព្យា (Radio ត្រាំ�ធាន់វី �ទីយុអុ្ន�រ ា�ុចោសរ/ីវី �ទីយុចោសរភី្នាព្យា (Radio 

Free Europe/Radio Liberty) វី �ទីយុ�សីុចោសរ ីFree Europe/Radio Liberty) វី �ទីយុ�សីុចោសរ ី

ន់�ង�ណីាំញផ្សាសពិ្យាផ្សាាយម្ភៈ�ឈមឹ្ភៈ�ូព៌ា កាលេពី្យាន់�ង�ណីាំញផ្សាសពិ្យាផ្សាាយម្ភៈ�ឈមឹ្ភៈ�ូព៌ា កាលេពី្យា

�ៃ ចូថ្ងៃ�ៃសុត្រាំកុ ចោន់�ចោ�ើចោយាង�ម្ភៈម្ភៈនុ់សសពី្យារ�ៃ ចូថ្ងៃ�ៃសុត្រាំកុ ចោន់�ចោ�ើចោយាង�ម្ភៈម្ភៈនុ់សសពី្យារ

នាក់ុខែដ្ឋលេបាន់ដឹ្ឋងពី្យាដ្ឋ�ចោ�ើ រចោរឿង។ នាក់ុខែដ្ឋលេបាន់ដឹ្ឋងពី្យាដ្ឋ�ចោ�ើ រចោរឿង។ 

ពួ្យាកុចោ�ត្រាំតូ៌វីបាន់ចោត្រាំ�ើស��ងកុំុងខែខធូំិពួ្យាកុចោ�ត្រាំតូ៌វីបាន់ចោត្រាំ�ើស��ងកុំុងខែខធូំិ

ចោ�យនាយកុទីីភំ្នាក់ុងារចោ�ចោព្យាលេចោនា� ��ចោ�យនាយកុទីីភំ្នាក់ុងារចោ�ចោព្យាលេចោនា� ��

ចោ�កុMichael Pack ជាសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�តី៌រ�ស់ចោ�កុMichael Pack ជាសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�តី៌រ�ស់

អ្នតី៌ត៌��នួ់យការរ�ស់ត្រាំ�� ��ចោ�កុ Ste-អ្នតី៌ត៌��នួ់យការរ�ស់ត្រាំ�� ��ចោ�កុ Ste-

phen K. Bannon ជាខែផំ្សាកុថ្ងៃន់ការខ�ត៌ខ�ធិ�phen K. Bannon ជាខែផំ្សាកុថ្ងៃន់ការខ�ត៌ខ�ធិ�

ទូី�យមួ្ភៈយ ចោដ្ឋើម្ភៈបីដ្ឋកុចោចូញនូ់វីអីិ្នខែដ្ឋលេទូី�យមួ្ភៈយ ចោដ្ឋើម្ភៈបីដ្ឋកុចោចូញនូ់វីអីិ្នខែដ្ឋលេ

គាត់៌ចោ�ឿថាមាន់ភ្នាព្យាលេ�ចោអ្នៀងចោលេើ�កុសពី្យាខាងគាត់៌ចោ�ឿថាមាន់ភ្នាព្យាលេ�ចោអ្នៀងចោលេើ�កុសពី្យាខាង

សារព័្យាត៌៌មាន់។ ន់�ចោយា��កុជាចោត្រាំចូើន់ មាន់សារព័្យាត៌៌មាន់។ ន់�ចោយា��កុជាចោត្រាំចូើន់ មាន់

ទ្វា�ង�មី ន់�ង�ស់ខែដ្ឋលេចោធិិើការងារចោ�កុំុងទ្វា�ង�មី ន់�ង�ស់ខែដ្ឋលេចោធិិើការងារចោ�កុំុង

ទីីភំ្នាក់ុងារ បាន់ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ចោ�កុ Pack ទីីភំ្នាក់ុងារ បាន់ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ចោ�កុ Pack 

ថាបាន់ព្យាាយាម្ភៈ�ងិ�លេវ៉ាចោ�យចូូលេចោ�កុំុងថាបាន់ព្យាាយាម្ភៈ�ងិ�លេវ៉ាចោ�យចូូលេចោ�កុំុង

ការន់�យាយកាន់់ចោ�ើងចោ�យ�កុស សត្រាំមា�់ការន់�យាយកាន់់ចោ�ើងចោ�យ�កុស សត្រាំមា�់

រដ្ឋឋបាលេ ត្រាំ��។ រដ្ឋឋបាលេ ត្រាំ��។ 

អ្នំកុនា�ពាកុយមួ្ភៈយរ�ូ រ�ស់ទីីភំ្នាក់ុងារអ្នំកុនា�ពាកុយមួ្ភៈយរ�ូ រ�ស់ទីីភំ្នាក់ុងារ

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុទីទួីលេ�ន់ុកុុត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុទីទួីលេ�ន់ុកុុត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ

សកុលេ �ដ្ឋ�ចោសធិម្ភៈ�ន់ផី្សាល់េចោយា�ល់េ។ សកុលេ �ដ្ឋ�ចោសធិម្ភៈ�ន់ផី្សាល់េចោយា�ល់េ។ 

ការចោដ្ឋញចោ�លេ ត្រាំតូ៌វីបាន់រាយកាការចោដ្ឋញចោ�លេ ត្រាំតូ៌វីបាន់រាយកា

�៍មុ្ភៈន់ចោ�ចោ�យ NPR ន់�ងPolitico ��ជា�៍មុ្ភៈន់ចោ�ចោ�យ NPR ន់�ងPolitico ��ជា

ព័្យាត៌៌មាន់ចុូងចោត្រាំកាយចោ��ងាស់ថ្ងៃន់ការផ្អាើ ស់�ូីរព័្យាត៌៌មាន់ចុូងចោត្រាំកាយចោ��ងាស់ថ្ងៃន់ការផ្អាើ ស់�ូីរ

ជា�នី់�នុា�់ ចោ�កុំុងទីីភំ្នាក់ុងារសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុជា�នី់�នុា�់ ចោ�កុំុងទីីភំ្នាក់ុងារសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ

ទីទួីលេ�ន់ុុកុត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសកុលេ ន់�ងទីទួីលេ�ន់ុុកុត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសកុលេ ន់�ង

សារព័្យាត៌៌មាន់ខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ការឧ�ត៌ថម្ភៈៈសារព័្យាត៌៌មាន់ខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ការឧ�ត៌ថម្ភៈៈ

មូ្ភៈលេន់�ធិ�ពី្យាសហព័្យាន់ធចោ�ចោត្រាំ�ត្រាំ�ចោទីស សថ�ត៌មូ្ភៈលេន់�ធិ�ពី្យាសហព័្យាន់ធចោ�ចោត្រាំ�ត្រាំ�ចោទីស សថ�ត៌

ចោត្រាំកាម្ភៈរដ្ឋឋបាលេចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់។ ចោត្រាំកាម្ភៈរដ្ឋឋបាលេចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់។ 

កាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃត្រាំព្យាហសបត៌� នាយកុវី �ទីយុកាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃត្រាំព្យាហសបត៌� នាយកុវី �ទីយុ

ផ្សាាយសចោម្ភៈើងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ន់�ងអ្ននុ់ត្រាំ�ធាន់ផ្សាាយសចោម្ភៈើងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ន់�ងអ្ននុ់ត្រាំ�ធាន់

រ�ស់គាត់៌ត្រាំតូ៌វីបាន់ដ្ឋកុចោចូញពី្យាដ្ឋ�ខែ�ង ន់�ងរ�ស់គាត់៌ត្រាំតូ៌វីបាន់ដ្ឋកុចោចូញពី្យាដ្ឋ�ខែ�ង ន់�ង

ត្រាំ�ធាន់ការ �យាល័េយផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ�ុយបា ក៍ុត្រាំ�ធាន់ការ �យាល័េយផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ�ុយបា ក៍ុ

បាន់���់ពី្យាការងារ ផ្សាងខែដ្ឋរ។ មួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃបាន់���់ពី្យាការងារ ផ្សាងខែដ្ឋរ។ មួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃ

មុ្ភៈន់ចោរឿងចោន់�ចោកុើត៌ចោឡិើង ចោ�កុ Pack បាន់មុ្ភៈន់ចោរឿងចោន់�ចោកុើត៌ចោឡិើង ចោ�កុ Pack បាន់

ចុូ�ចោចូញ�ម្ភៈស�ចោ�ើ ររដ្ឋឋបាលេចោ�កុ បាយចុូ�ចោចូញ�ម្ភៈស�ចោ�ើ ររដ្ឋឋបាលេចោ�កុ បាយ

ដ្ឋ�ន់។ ដ្ឋ�ន់។ 

ចោ�កុ Ted Lipien ជាអ្នកំុត្រាំ��់ត្រាំ�ងវី �ទីយុចោ�កុ Ted Lipien ជាអ្នកំុត្រាំ��់ត្រាំ�ងវី �ទីយុ

អុ្ន�រ ា�ុចោសរ/ីវី �ទីយុចោសរភី្នាព្យា ធាើ �់ជាម្ភៈក្ត្រន់ីមីាន់មុ្ភៈខ អុ្ន�រ ា�ុចោសរ/ីវី �ទីយុចោសរភី្នាព្យា ធាើ �់ជាម្ភៈក្ត្រន់ីមីាន់មុ្ភៈខ 

ត៌�ខែ�ងខុស់មំាក់ុចោ�វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើងត៌�ខែ�ងខុស់មំាក់ុចោ�វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើង

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ន់�ងបាន់កាើ យជាអំ្នកុរ ��សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ន់�ងបាន់កាើ យជាអំ្នកុរ ��

�ន់់ដ៍្ឋមុ្ភៈត៌ស្រួសួចូមំាក់ុថ្ងៃន់ទីីភំ្នាក់ុងារត្រាំ�ព័្យាន់ធ�ន់់ដ៍្ឋមុ្ភៈត៌ស្រួសួចូមំាក់ុថ្ងៃន់ទីីភំ្នាក់ុងារត្រាំ�ព័្យាន់ធ

ផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ។ ចោ�កុ បាន់ដឹ្ឋកុនា�វី �ទីយុ�សីុចោសរ ីផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ។ ចោ�កុ បាន់ដឹ្ឋកុនា�វី �ទីយុ�សីុចោសរ ី

ពី្យាមុ្ភៈន់ ��ជាត្រាំ�ធាន់����កុសសាធារ��ពី្យាមុ្ភៈន់ ��ជាត្រាំ�ធាន់����កុសសាធារ��

រដ្ឋឋ ចោ� Idaho ន់�ងក៍ុជាអំ្នកុធាើ �់�ចោត្រាំម្ភៈើការរដ្ឋឋ ចោ� Idaho ន់�ងក៍ុជាអំ្នកុធាើ �់�ចោត្រាំម្ភៈើការ

ងារជាអ្ននុ់ត្រាំ�ធាន់ទីីត្រាំ�ឹកុាសនី់�សុខជាត៌�ងារជាអ្ននុ់ត្រាំ�ធាន់ទីីត្រាំ�ឹកុាសនី់�សុខជាត៌�

រ�ស់អ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ Dick Cheney ផ្សាងរ�ស់អ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ Dick Cheney ផ្សាង

ខែដ្ឋរ។ Victoria Coates ជាអំ្នកុត្រាំ��់ត្រាំ�ងខែដ្ឋរ។ Victoria Coates ជាអំ្នកុត្រាំ��់ត្រាំ�ង

�ណីាំញផ្សាសពិ្យាផ្សាាយចោ�ម្ភៈ�ឈឹម្ភៈ�ូព៌ា ��ជា�ណីាំញផ្សាសពិ្យាផ្សាាយចោ�ម្ភៈ�ឈឹម្ភៈ�ូព៌ា ��ជា

ទីីត្រាំ�ឹកុាអ្ននុ់ត្រាំ�ធាន់   សនី់�សុខជាត៌� ចោ�កុំុងទីីត្រាំ�ឹកុាអ្ននុ់ត្រាំ�ធាន់   សនី់�សុខជាត៌� ចោ�កុំុង

រដ្ឋឋបាលេត្រាំ��។ រដ្ឋឋបាលេត្រាំ��។ 

ចោ�កុបាយដ្ឋ�ន់ ត្រាំតូ៌វីបាន់ចោ�រ �ពឹ្យាងចោ�កុបាយដ្ឋ�ន់ ត្រាំតូ៌វីបាន់ចោ�រ �ពឹ្យាង

ថា ចោធិិើចោ�យមាន់ការផ្អាើ ស់�ូីរធិ�ដុ្ឋ�ចោ�កុំុងថា ចោធិិើចោ�យមាន់ការផ្អាើ ស់�ូីរធិ�ដុ្ឋ�ចោ�កុំុង

ទីីភំ្នាក់ុងារត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ។ កុំុងថ្ងៃ�ៃទីីភំ្នាក់ុងារត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយ។ កុំុងថ្ងៃ�ៃ

�ូន់ដ្ឋ��ឹងរ�ស់រដ្ឋឋបាលេត្រាំ�� វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើង�ូន់ដ្ឋ��ឹងរ�ស់រដ្ឋឋបាលេត្រាំ�� វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើង

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុបាន់រងការរ ���ន់់ ចោត្រាំពា�ខែត៌សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុបាន់រងការរ ���ន់់ ចោត្រាំពា�ខែត៌

ការ�ត់៌��ងចោឡិើងវី �ញនូ់វីអ្នំកុរាយការ�៍ការ�ត់៌��ងចោឡិើងវី �ញនូ់វីអ្នំកុរាយការ�៍

ចោ�កុំុងចោសតី៌វី �មាន់ ខែដ្ឋលេបាន់ព្យាាយាម្ភៈសួរចោ�កុំុងចោសតី៌វី �មាន់ ខែដ្ឋលេបាន់ព្យាាយាម្ភៈសួរ

ចោ�រដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីីត្រាំកុសួងការ�រចោទីស Mike Pom-ចោ�រដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីីត្រាំកុសួងការ�រចោទីស Mike Pom-

peo នូ់វីស��ួរមួ្ភៈយចោ�កុំុងត្រាំពឹ្យាតី៌�ការ�៍ចោ�peo នូ់វីស��ួរមួ្ភៈយចោ�កុំុងត្រាំពឹ្យាតី៌�ការ�៍ចោ�

ឯសា�ត្រាំកុុង ជាកុខែន់ើងសំាក់ុការកុណីាំលេឯសា�ត្រាំកុុង ជាកុខែន់ើងសំាក់ុការកុណីាំលេ

ចោ�ត្រាំកុុងវ៉ាាសីុងតុ៌ន់។ ចោ�ត្រាំកុុងវ៉ាាសីុងតុ៌ន់។ 

ចោត្រាំកាយពី្យាចោ�កុ Pack បាន់���់ ចោត្រាំកាយពី្យាចោ�កុ Pack បាន់���់ 

រដ្ឋឋបាលេបាយដ្ឋ�ន់ ត្រាំ�ញា�់ត្រាំ�ញាល់េ�ក់ុរដ្ឋឋបាលេបាយដ្ឋ�ន់ ត្រាំ�ញា�់ត្រាំ�ញាល់េ�ក់ុ

ចោ�កុស្រួសី Chao ជាន់�ចោយា��កុចោធិិើការងារចោ�កុស្រួសី Chao ជាន់�ចោយា��កុចោធិិើការងារ

យូរអ្នខែងិងចោ�វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុយូរអ្នខែងិងចោ�វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ

ចោ�យម្ភៈកុ ��នួ់សគាត់៌។ Yolanda Lopez ចោ�យម្ភៈកុ ��នួ់សគាត់៌។ Yolanda Lopez 

ជាអំ្នកុខែដ្ឋលេបាន់�ចោត្រាំម្ភៈើការងារជានាយកុជាអំ្នកុខែដ្ឋលេបាន់�ចោត្រាំម្ភៈើការងារជានាយកុ

ម្ភៈ�ា លេសារព័្យាត៌៌មាន់វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើងម្ភៈ�ា លេសារព័្យាត៌៌មាន់វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើង

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ន់�ងជាអំ្នកុត្រាំតូ៌វីម្ភៈកុ��នួ់ស សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ន់�ងជាអំ្នកុត្រាំតូ៌វីម្ភៈកុ��នួ់ស 

Robert R. Reilly ខែដ្ឋលេបាន់ចោត្រាំ�ើស��ងRobert R. Reilly ខែដ្ឋលេបាន់ចោត្រាំ�ើស��ង

ចោ�យ Pack ។ ចោ�យ Pack ។ 

ការត្រាំ��់ត្រាំ�ងរ�ស់ Pack ចោ�ឯការត្រាំ��់ត្រាំ�ងរ�ស់ Pack ចោ�ឯ

ទីីភំ្នាក់ុងារសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុទីទួីលេ�នុុ់កុទីីភំ្នាក់ុងារសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុទីទួីលេ�នុុ់កុ

ត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសកុលេត្រាំត៌វូីបាន់កុត់៌សមាគ ល់េត្រាំ�ព័្យាន់ធផ្សាសពិ្យាផ្សាាយសកុលេត្រាំត៌វូីបាន់កុត់៌សមាគ ល់េ

ចោ�យការមាន់ការ��ចោបារចោត្រាំចូើន់។ ចោព្យាលេចោ�យការមាន់ការ��ចោបារចោត្រាំចូើន់។ ចោព្យាលេ

គាត់៌ចូូលេកាន់់ត៌�ខែ�ងសី�់ គាត់៌បាន់គាត់៌ចូូលេកាន់់ត៌�ខែ�ងសី�់ គាត់៌បាន់

ចោដ្ឋញចោ�លេនាយកុត្រាំ�ត៌��ត៌�ីសារព័្យាត៌៌មាន់ ចោដ្ឋញចោ�លេនាយកុត្រាំ�ត៌��ត៌�ីសារព័្យាត៌៌មាន់ 

៤ នាក់ុ ចោត្រាំកាម្ភៈទីសសន់�គាត់៌ ជាមួ្ភៈយនឹ់ង៤ នាក់ុ ចោត្រាំកាម្ភៈទីសសន់�គាត់៌ ជាមួ្ភៈយនឹ់ង

ត្រាំកុុម្ភៈ���ត្រាំ��់ត្រាំ�ង។ ត្រាំកុុម្ភៈ���ត្រាំ��់ត្រាំ�ង។ 

គាត់៌ក៍ុត្រាំតូ៌វីបាន់ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ថា គាត់៌បាន់គាត់៌ក៍ុត្រាំតូ៌វីបាន់ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ថា គាត់៌បាន់

ដ្ឋកុ�ុ�គលេ�កុខែដ្ឋលេរ ���ន់់ការដឹ្ឋកុនា�រ�ស់គាត់៌ដ្ឋកុ�ុ�គលេ�កុខែដ្ឋលេរ ���ន់់ការដឹ្ឋកុនា�រ�ស់គាត់៌

គាត់៌�ងាត់៌អ្នងគការចោត្រាំកាម្ភៈទីសសន់�ជាចោលេសគាត់៌�ងាត់៌អ្នងគការចោត្រាំកាម្ភៈទីសសន់�ជាចោលេស

ថាខិ�ខាត៌�វី �កា ន់�ងព្យាាយាម្ភៈម្ភៈ�ន់អ្ននុ់ម័្ភៈត៌ ថាខិ�ខាត៌�វី �កា ន់�ងព្យាាយាម្ភៈម្ភៈ�ន់អ្ននុ់ម័្ភៈត៌ 

ទី��ឋ ការចោ�យចោ�អំ្នកុសារព័្យាត៌៌មាន់�រចោទីស ទី��ឋ ការចោ�យចោ�អំ្នកុសារព័្យាត៌៌មាន់�រចោទីស 

៧៦នាក់ុ ចោ�វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើងសហរដ្ឋឋ     ៧៦នាក់ុ ចោ�វី �ទីយុផ្សាាយសចោម្ភៈើងសហរដ្ឋឋ     

�ចោម្ភៈរ �កុ ចោត្រាំពា�ខែត៌គាត់៌បាន់�ត់៌ទុីកុពួ្យាកុចោ��ចោម្ភៈរ �កុ ចោត្រាំពា�ខែត៌គាត់៌បាន់�ត់៌ទុីកុពួ្យាកុចោ�

ថាមាន់ហាន់��័យខែផំ្សាកុសនី់�សុខ។ថាមាន់ហាន់��័យខែផំ្សាកុសនី់�សុខ។

ចោ�សវីនាការ���កុមាម ធិ�ការកុ�ចុូការចោ�សវីនាការ���កុមាម ធិ�ការកុ�ចុូការ

�រចោទីស កុំុងខែខកុញ្ជាា  អំ្នកុចូា�់ម្ភៈកុពី្យា�កុស�រចោទីស កុំុងខែខកុញ្ជាា  អំ្នកុចូា�់ម្ភៈកុពី្យា�កុស

ទ្វា�ងពី្យារបាន់ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ចោ�កុ Pack ពី្យាការទ្វា�ងពី្យារបាន់ចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ចោ�កុ Pack ពី្យាការ

ចោម្ភៈើលេស្រួសាលេចោ�សកុកុម្ភៈមរ�ស់ទីីភំ្នាក់ុងារ ចោម្ភៈើលេស្រួសាលេចោ�សកុកុម្ភៈមរ�ស់ទីីភំ្នាក់ុងារ 

រមួ្ភៈទ្វា�ងការត្រាំ�យុទីធត្រាំ�ឆ្នាំ�ងព័្យាត៌៌មាន់ម្ភៈ�ន់រមួ្ភៈទ្វា�ងការត្រាំ�យុទីធត្រាំ�ឆ្នាំ�ងព័្យាត៌៌មាន់ម្ភៈ�ន់

ត្រាំតឹ៌ម្ភៈត្រាំតូ៌វី ខែដ្ឋលេមាន់ចោ�កុំុងត្រាំ�ចោទីសរសុសី ត្រាំតឹ៌ម្ភៈត្រាំតូ៌វី ខែដ្ឋលេមាន់ចោ�កុំុងត្រាំ�ចោទីសរសុសី 

ចូ�ន់ ហុងកុុង កូុចោរ ាខាងចោ�ើង អីុ្នរ ាង ន់�ងខែ�លេចូ�ន់ ហុងកុុង កូុចោរ ាខាងចោ�ើង អីុ្នរ ាង ន់�ងខែ�លេ

ឡារាសុ។ ចោ�កុ Pack បាន់ចោធិិើត្រាំព្យាចោងើយឡារាសុ។ ចោ�កុ Pack បាន់ចោធិិើត្រាំព្យាចោងើយ

កុចោនី់ើយចោ�នឹ់ងដី្ឋកាចោកា�ចោ�រ�ស់សភ្នា កុចោនី់ើយចោ�នឹ់ងដី្ឋកាចោកា�ចោ�រ�ស់សភ្នា 

ចោ�យចូូលេរមួ្ភៈសវីនាការ៕ចោ�យចូូលេរមួ្ភៈសវីនាការ៕

ការចោដ្ឋញចោ�លេ មាន់ទ្វា�ង វី �ទីយុអុ្ន�រ ានុ់ចោសរ/ីវី �ទីយុចោសរភី្នាព្យា ជាខែផំ្សាកុមួ្ភៈយថ្ងៃន់កុ�ចុូខ�ត៌ខ�ត្រាំ�ឹងខែត្រាំ�ងការចោដ្ឋញចោ�លេ មាន់ទ្វា�ង វី �ទីយុអុ្ន�រ ានុ់ចោសរ/ីវី �ទីយុចោសរភី្នាព្យា ជាខែផំ្សាកុមួ្ភៈយថ្ងៃន់កុ�ចុូខ�ត៌ខ�ត្រាំ�ឹងខែត្រាំ�ង
ចោបាសស��ត៌ �ខែងិរចោ�យមាន់កាផ្អាើ ស់�ូីរចោ�ចោត្រាំកាម្ភៈរដ្ឋឋបាលេត្រាំ��ចោបាសស��ត៌ �ខែងិរចោ�យមាន់កាផ្អាើ ស់�ូីរចោ�ចោត្រាំកាម្ភៈរដ្ឋឋបាលេត្រាំ��
Credit...Michal Kamaryt/CTK, via Associated PressCredit...Michal Kamaryt/CTK, via Associated Press

រដ្ឋឋបាាល បាាយដ្ឋិន ដ្ឋកសូម័័នធមិត្ថត ត្រាំ�ាំ..រដ្ឋឋបាាល បាាយដ្ឋិន ដ្ឋកសូម័័នធមិត្ថត ត្រាំ�ាំ..tmkBITMB½rTI   01

Lowell, MA — Ani Vong, a well-Lowell, MA — Ani Vong, a well-
respected, local businesswoman, joins respected, local businesswoman, joins 
the Entrepreneurship Center (ECenter) the Entrepreneurship Center (ECenter) 
team, working in partnership with former team, working in partnership with former 
female founders KellyAnne Mello and female founders KellyAnne Mello and 
Franky Descoteaux.Franky Descoteaux.

The Entrepreneurship Center at The Entrepreneurship Center at 
Community Teamwork has recently re-Community Teamwork has recently re-
ceived $650K in funding – including ceived $650K in funding – including 
from a highly competitive Small Busi-from a highly competitive Small Busi-
ness Administration (SBA) PRIME grant. ness Administration (SBA) PRIME grant. 
With nearly 200 national applications, With nearly 200 national applications, 
the Entrepreneurship Center was one of the Entrepreneurship Center was one of 
27 awardees, only two of whom oper-27 awardees, only two of whom oper-
ate in Massachusetts. In partnership with ate in Massachusetts. In partnership with 
Lowell’s Community Development Block Lowell’s Community Development Block 
Grant (CDBG) COVID emergency funds, Grant (CDBG) COVID emergency funds, 
PRIME funds will be used to hire local PRIME funds will be used to hire local 
consultants who will provide critical sup-consultants who will provide critical sup-
port to businesses negatively impacted by port to businesses negatively impacted by 
COVID-19. As the new Specialized Tech-COVID-19. As the new Specialized Tech-
nical Assistance Team’s (STAT) Program nical Assistance Team’s (STAT) Program 
Coordinator, Ani Vong will ensure the Coordinator, Ani Vong will ensure the 

highest quality of business support to help highest quality of business support to help 
manage this new funding. manage this new funding. 

Ani Vong is a Khmer American Ani Vong is a Khmer American 
woman, Lowellian and Entrepreneur. As woman, Lowellian and Entrepreneur. As 
owner and operator of Humanity Boutique owner and operator of Humanity Boutique 
in Downtown Lowell since 2014, she has in Downtown Lowell since 2014, she has 
led the store through slow economic times led the store through slow economic times 
and now, during COVID-19, Ani has and now, during COVID-19, Ani has 
transformed her business into an e-com-transformed her business into an e-com-
merce presence and pop-up shop. merce presence and pop-up shop. 

“One of the greatest gifts the owner-“One of the greatest gifts the owner-
ship of Humanity afforded Ani is a central ship of Humanity afforded Ani is a central 
place in the community - as a business place in the community - as a business 
owner, a Khmer woman, and a supporter owner, a Khmer woman, and a supporter 
of entrepreneurs and businesses. She is of entrepreneurs and businesses. She is 
well connected within the business com-well connected within the business com-
munity as well as the nonprofit commu-munity as well as the nonprofit commu-
nity in Lowell and surrounding areas. nity in Lowell and surrounding areas. 
Ani’s ability to wear many hats as a busi-Ani’s ability to wear many hats as a busi-
ness owner, along with the demands of her ness owner, along with the demands of her 
nonprofit volunteer work, has forged her nonprofit volunteer work, has forged her 
into a sensible, entrepreneurial spirit. It’s into a sensible, entrepreneurial spirit. It’s 
this spirit, we believe, that will be of great this spirit, we believe, that will be of great 

benefit to the Entrepreneurship Center at benefit to the Entrepreneurship Center at 
Community Teamwork,” Franky Desco-Community Teamwork,” Franky Desco-
teaux, Director of the Entrepreneurship teaux, Director of the Entrepreneurship 
Center expressed.Center expressed.

As the STAT Program Coordinator at As the STAT Program Coordinator at 
the Entrepreneurship Center, Ani will pro-the Entrepreneurship Center, Ani will pro-
vide culturally and language competent vide culturally and language competent 
consulting to underserved restaurants and consulting to underserved restaurants and 
retailers across Lowell, with specific fo-retailers across Lowell, with specific fo-
cus in Cambodia Town, The Acre, Down-cus in Cambodia Town, The Acre, Down-
town, and Back Central. The Entrepre-town, and Back Central. The Entrepre-
neurship Center at Community Teamwork neurship Center at Community Teamwork 
will work with local partners to identify will work with local partners to identify 
consultants, including the Cambodian consultants, including the Cambodian 
Mutual Assistance Association (CMAA), Mutual Assistance Association (CMAA), 
Coalition for a Better Acre (CBA), Work-Coalition for a Better Acre (CBA), Work-
ing Cities Challenge, African Community ing Cities Challenge, African Community 
Center of Lowell (ACCL), Portuguese Center of Lowell (ACCL), Portuguese 
American Center, the LatinX Community American Center, the LatinX Community 
Center for Empowerment and others.  The Center for Empowerment and others.  The 
goal of the STAT team is to work with the goal of the STAT team is to work with the 
business owner to resolve current busi-business owner to resolve current busi-
ness challenges and to help them achieve ness challenges and to help them achieve 
future business goals. Consultants will future business goals. Consultants will 
work collaboratively with business own-work collaboratively with business own-
ers, completing necessary tasks, training ers, completing necessary tasks, training 
new critical skills, setting up systems for new critical skills, setting up systems for 
long-term success, and amplifying local long-term success, and amplifying local 
business awareness through coordinated business awareness through coordinated 
marketing.marketing.

The Entrepreneurship Center at Community Teamwork The Entrepreneurship Center at Community Teamwork 
Hires Popular Local Business Owner, Ani VongHires Popular Local Business Owner, Ani Vong
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អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១tmkBITMB½rTI   03 New America 2021New America 2021
  New America 2021 New America 2021 /From Page 03/From Page 03

Please see Please see New America 2021New America 2021/13/13

សុដោប្រម្ភៈចូចិូតីីថា ពួិកុដោគនឹងបិាុកុបិិទីគាត់ីដោចាល។ 

មិ្ភៈនយូរិបិាុនីាន ប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុនជាដោប្រចូ�នដោផសងដោទីៀតី 

ដោធិើ��ម្ភៈ។ 

មួ្ភៈយសុបីាហ៍៊ុដោប្រកាយការិវ៉ាយប្របិហារិដោ�

សុភា Capitol Hill ប្រ��បានដោចូញ់វដីោដិអូមួ្ភៈយពីិ

គណដោនយយ Twitter រិបិស់ុម្ភៈន្រ្តីនីីដោ�ដោសុតីវមិាន 

បិ�ា ញ់ថា គាត់ីមានការិរិនធត់ីចិូតីីនូវអើីខែដិលបាន

ដោកុ�តីដោឡុ�ង ដោហ៊ុ�យថា នឹងមានការិដោផើរិដោ�យសុនិីវធីិិ។ 

វ៉ាយ�តីដោពិលដោហ៊ុ�យ។ សុភាបានបិនីការិដោចាទីប្របិកាន់

ដោល�កុទីីពីិរិ មួ្ភៈយសុបីាហ៍៊ុ ដោ�មុ្ភៈនដោពិល ប្រ��បាន

ចាកុដោចូញ់ពីិដោសុតីវមិាន ខែដិលមានសុនាឹកុដោឆំ្នាំតី

ចូ�នួន ៨ សុដោម្ភៈាងម្ភៈកុពីិបិកុសសាធារិណ�រិដិឋ។ 

ប្រពឹិទីធសុភាសុហ៊ុរិដិឋអាដោម្ភៈរិកិុ បានពិនារិការិដោធិើ�សុ

វនាការិដោ�កុំុងប្រពឹិទីធសុភា រិហូ៊ុតីដិល់ដោប្រកាយដោពិល

ពិិធីិចូូលកាន់តី�ខែណងរិបិស់ុដោ�កុបាយដិិន។ 

ម្ភៈកុទីល់ដោពិលដោន� មានរិយ�ដោពិលជាងបីិ សុបីាហ៍៊ុ

កុនាងដោ�ដោហ៊ុ�យ ប្របិដោទីសុអាដោម្ភៈរិកិុដោ�ខែតីរិង់ចា�

ចូាប់ិសុដោន្រ្តី�ះ �បិនាើ ន់ខែដិលបានជាប់ិគា�ង

ចាប់ិ��ងពីិខែ�វចិិិូកាម្ភៈកុដោម្ភៈាា�។ ដោ�កុបាយដិិន 

បានចុូ�ហ៊ុតិីដោលខាដោល�បិទីបិញ្ជាា រិប្របិតិីបិតីិីថ្ងៃន

កុញឹ្ចឹប់ិ�វកិាខែដិលមានទឹីកុប្របាក់ុចូ�នួន មួ្ភៈយរិយ

ដោ�សិុបិខែសុនដោកាដិិដុិ�ា រិ (1.9 trillion) ខែដិល

សុភាបានដោបា�ដោឆំ្នាំតី កាលពីិថ្ងៃ�ៃសុុប្រកុ ដោ�យ

គីានការិគា�ប្រទីពីិគណ�បិកុស   សាធារិណ�រិដិឋ

ដោឡុ�យ។ 

សុវ៉ានាការិប្រពឹិទីធសុភាពីិបិទីដោចាទីប្របិកាន់

ដោល�ដោ�កុ ប្រ�� នឹងប្របិប្រពឹិតីីដោ�ដោ�សុបីាហ៍៊ុ

ដោប្រកាយ ដោ�យសារិខែតីរិដិឋបាលដោ�កុបាយដិិន 

ជាប់ិរិវល់ជាមួ្ភៈយការិចាក់ុថំា�វ៉ាាក់ុសា�ង និងកុញឹ្ចឹប់ិ

�វកិាសុដោន្រ្តី�ះ �បិនាើ ន់។ កុំុងដោពិលដោន�ខែដិរិ ដោម្ភៈដឹិកុនា�

សុភាបិកុសសាធារិណ�រិដិឋ (GOP) បានពិា�ម្ភៈ

ដិកុដោចូញ់ឋាន�ទីីបីិ ជាស្ត្រីសុីីតី�ណ្តាងរាំស្ត្រីសុបីិកុស

សាធារិណ�រិដិឋ គ�ដោ�កុស្រីសីុ Liz Cheney ពីិដោប្រពា�

after Bidden’s inauguration. Now it has after Bidden’s inauguration. Now it has 
been more than three weeks, America still been more than three weeks, America still 
waits for the stimulus bill that has been waits for the stimulus bill that has been 
stalled since November. Bidden signed stalled since November. Bidden signed 
the executive order for a 1.9 trillion dollar the executive order for a 1.9 trillion dollar 
package bill, the house voted on Friday package bill, the house voted on Friday 

with no Republican support. with no Republican support. 
The Senate trial for Trump’s im-The Senate trial for Trump’s im-

peachment will take place next week, as peachment will take place next week, as 
the Bidden administra-tion is busy with the Bidden administra-tion is busy with 
vaccine rollout and the stimulus package. vaccine rollout and the stimulus package. 
Meanwhile, the GOP leadership tried to Meanwhile, the GOP leadership tried to 

punish the 3rd ranking Republic Party punish the 3rd ranking Republic Party 
Congresswoman Liz Cheney because she Congresswoman Liz Cheney because she 
denounced Trump for the Capitol Hill denounced Trump for the Capitol Hill 
insurrection. She survived the vote.insurrection. She survived the vote.

A few Bidden executive orders on his A few Bidden executive orders on his 
first days in the office will change America first days in the office will change America 
for the next several decades to come. In for the next several decades to come. In 
2017, under the Trump administration, 2017, under the Trump administration, 
the U.S. exited the Paris Climate Change the U.S. exited the Paris Climate Change 
Agreement — a consensus of world leaders Agreement — a consensus of world leaders 
from 196 countries came together and signed from 196 countries came together and signed 
to adopt new environment strategy toward to adopt new environment strategy toward 
net-zero greenhouse emission by 2050, net-zero greenhouse emission by 2050, 
which America entered during the Obama which America entered during the Obama 
administration. Bidden has re-entered the administration. Bidden has re-entered the 
agreement on day one. Bidden also revoked agreement on day one. Bidden also revoked 
Keystone XL Company permits from drill-Keystone XL Company permits from drill-
ing oil on federal re-serve lands; however, ing oil on federal re-serve lands; however, 
the company boast it has enough permits the company boast it has enough permits 
for the next five years having obtained for the next five years having obtained 
them from the Trump administration. As them from the Trump administration. As 
for the rest of the oil, they have a contract for the rest of the oil, they have a contract 
with Canada already underway that the with Canada already underway that the 
company would have no problem with the company would have no problem with the 
oil delivery de-mand. However, President oil delivery de-mand. However, President 

តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី១៣តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី១៣
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ខែដ្ឋលេត្រាំទឹីសីចីោន់�វ៉ាផុុ្សាយនឹ់ងន់ចោយាបាយ ខែដ្ឋលេត្រាំទឹីសីចីោន់�វ៉ាផុុ្សាយនឹ់ងន់ចោយាបាយ 

ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� នា៤ឆំ្នាំ�កុន់ើងម្ភៈកុថា‹ជាឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� នា៤ឆំ្នាំ�កុន់ើងម្ភៈកុថា‹ជា

ការ�យវ៉ាយខា�ខាា យដ៏្ឋគាម ន់ត្រាំ�ចោយា�ន៍់ ការ�យវ៉ាយខា�ខាា យដ៏្ឋគាម ន់ត្រាំ�ចោយា�ន៍់ 

រ�ស់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌�ចោម្ភៈរកីា�ងមុ្ភៈន់ៗ› ។ រ�ស់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌�ចោម្ភៈរកីា�ងមុ្ភៈន់ៗ› ។ 

ការ�ញិ្ឈ�មាា សុ�ន់ន់ចោយាបាយត្រាំត៌ឡិ�់ការ�ញិ្ឈ�មាា សុ�ន់ន់ចោយាបាយត្រាំត៌ឡិ�់

ចោត្រាំកាយចោន់� ម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់ជាការងាយស្រួសលួេចោនា�ចោត្រាំកាយចោន់� ម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់ជាការងាយស្រួសលួេចោនា�

ចោទី ពី្យាចោត្រាំពា�ថាម្ភៈាាង ត្រាំ�ជាជាត៌��ចោម្ភៈរកីា�ងចោទី ពី្យាចោត្រាំពា�ថាម្ភៈាាង ត្រាំ�ជាជាត៌��ចោម្ភៈរកីា�ង

បាន់បាក់ុខែ�កុជា�ចោត្រាំម្ភៈ�កុ ��ងពី្យាចោលេើដ្ឋល់េបាន់បាក់ុខែ�កុជា�ចោត្រាំម្ភៈ�កុ ��ងពី្យាចោលេើដ្ឋល់េ

ចោត្រាំកាម្ភៈ ត្រាំ�កាន់់���កុស ត្រាំ�កាន់់ពូ្យា�សាស្ត្រស ីចោត្រាំកាម្ភៈ ត្រាំ�កាន់់���កុស ត្រាំ�កាន់់ពូ្យា�សាស្ត្រស ី

ខែលេងចោ�ឿទ្វា�ងសារព្យាត៌៌មាន់ចោសរលីេបចីោ�ម �ខែលេងចោ�ឿទ្វា�ងសារព្យាត៌៌មាន់ចោសរលីេបចីោ�ម �

ផ្សាង, ��ងពី្យា៤ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុចោហើយ ការចោឃ្លាំសនាផ្សាង, ��ងពី្យា៤ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុចោហើយ ការចោឃ្លាំសនា

រ�ស់ ត្រាំ�� បាន់ផី្សាល់េឱ្យយត្រាំកុុម្ភៈខែដ្ឋលេគា�ត្រាំទី ត្រាំ�� រ�ស់ ត្រាំ�� បាន់ផី្សាល់េឱ្យយត្រាំកុុម្ភៈខែដ្ឋលេគា�ត្រាំទី ត្រាំ�� 

ជាព្យា�ចោសសត្រាំកុុម្ភៈសីា�ផុ្សាត៌ ចោកុើន់កុមាើ �ងម្ភៈកុវី �ញជាព្យា�ចោសសត្រាំកុុម្ភៈសីា�ផុ្សាត៌ ចោកុើន់កុមាើ �ងម្ភៈកុវី �ញ

បាន់ ដូ្ឋចូជា‹ចោខចោខចោខ KKK›ត្រាំកុុម្ភៈ‹ត្រាំបាវី�ូីយ បាន់ ដូ្ឋចូជា‹ចោខចោខចោខ KKK›ត្រាំកុុម្ភៈ‹ត្រាំបាវី�ូីយ 

Proud Boys›ត្រាំកុុម្ភៈ‹អ្នតី៌ត៌ណាំសីុ›ត្រាំកុុម្ភៈ‹ខិាProud Boys›ត្រាំកុុម្ភៈ‹អ្នតី៌ត៌ណាំសីុ›ត្រាំកុុម្ភៈ‹ខិា

�ុន់ Qanon›...។លេ។ ខែដ្ឋលេជាត្រាំកុុម្ភៈហឹងា�ុន់ Qanon›...។លេ។ ខែដ្ឋលេជាត្រាំកុុម្ភៈហឹងា

ន់�យម្ភៈ ដ៏្ឋចោត្រាំគា�ថំាក់ុ��ផុ្សាត៌ចោនា� ...ចោហើយន់�យម្ភៈ ដ៏្ឋចោត្រាំគា�ថំាក់ុ��ផុ្សាត៌ចោនា� ...ចោហើយ

ម្ភៈាាងចោទីៀត៌ ត្រាំ�ចោទីសអ្នតី៌ត៌សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌ម្ភៈាាងចោទីៀត៌ ត្រាំ�ចោទីសអ្នតី៌ត៌សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌

ចោ�កុចោសរ ីខែដ្ឋលេធាើ �់ត្រាំតូ៌វីចោ�ទ្វាត់៌ចោ�លេ ចោ�កុចោសរ ីខែដ្ឋលេធាើ �់ត្រាំតូ៌វីចោ�ទ្វាត់៌ចោ�លេ 

បាន់ត្រាំ�ឹងហាត់៌ចោរៀន់រស់ចោ�យគាម ន់សហរដ្ឋឋបាន់ត្រាំ�ឹងហាត់៌ចោរៀន់រស់ចោ�យគាម ន់សហរដ្ឋឋ

�ចោម្ភៈរកីុ អ្នស់រយ�៤ឆំ្នាំ�ខែដ្ឋរ ដូ្ឋចូជាបារា�ង-�ចោម្ភៈរកីុ អ្នស់រយ�៤ឆំ្នាំ�ខែដ្ឋរ ដូ្ឋចូជាបារា�ង-

�លេើ�ម្ភៈាង ត៌ត្រាំមូ្ភៈវីឱ្យយ��់ថ្ងៃដ្ឋរកុសីុជាមួ្ភៈយចូ�ន់�លេើ�ម្ភៈាង ត៌ត្រាំមូ្ភៈវីឱ្យយ��់ថ្ងៃដ្ឋរកុសីុជាមួ្ភៈយចូ�ន់

ចោដ្ឋើម្ភៈបីរស់ ខែដ្ឋលេចូ�ន់ចោ�ជាសត្រាំត៌ូវីរ�ស់�ចោដ្ឋើម្ភៈបីរស់ ខែដ្ឋលេចូ�ន់ចោ�ជាសត្រាំត៌ូវីរ�ស់�

ចោម្ភៈរកីុរចួូចោ�ចោហើយ ចោ�ចោឡិើយ។  ចោម្ភៈរកីុរចួូចោ�ចោហើយ ចោ�ចោឡិើយ។  

ចោត៌ើចោធិិើដូ្ឋចូចោមី្ភៈចូ ចោដ្ឋើម្ភៈបីឱ្យយសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌ចោត៌ើចោធិិើដូ្ឋចូចោមី្ភៈចូ ចោដ្ឋើម្ភៈបីឱ្យយសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�ត្រាំត៌

�ស់ ត្រាំត៌ឡិ�់ម្ភៈកុរកុគំាវី �ញបាន់?�ស់ ត្រាំត៌ឡិ�់ម្ភៈកុរកុគំាវី �ញបាន់?

�ីិត៌ប�ត៌ខែត៌មាន់អ្ន�ណាំចូចោព្យាញថ្ងៃដ្ឋក៏ុចោ�យ �ីិត៌ប�ត៌ខែត៌មាន់អ្ន�ណាំចូចោព្យាញថ្ងៃដ្ឋក៏ុចោ�យ 

ចោ�កុ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ ម្ភៈ�ន់បាន់ត្រាំ�កាន់់យកុចោ�កុ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ ម្ភៈ�ន់បាន់ត្រាំ�កាន់់យកុ

ន់ចោយាបាយផី្អាច់ូការ ឬផី្អាច់ូមុ្ភៈខចោនា�ចោទី ន់ចោយាបាយផី្អាច់ូការ ឬផី្អាច់ូមុ្ភៈខចោនា�ចោទី 

ចោ�កុបាន់ត្រាំ�កាសថា នឹ់ង‹�ត្រាំងួ��ត្រាំងួម្ភៈចោ�កុបាន់ត្រាំ�កាសថា នឹ់ង‹�ត្រាំងួ��ត្រាំងួម្ភៈ

���កុសធិ�ទ្វា�ង២ ឱ្យយម្ភៈកុ�ួ��ុ�គំា �ុ�វី �ញតុ៌ត្រាំ��ុ� ���កុសធិ�ទ្វា�ង២ ឱ្យយម្ភៈកុ�ួ��ុ�គំា �ុ�វី �ញតុ៌ត្រាំ��ុ� 

ចោ��ស្រួសាយ�ញូ្ជាជាត៌�នឹ់ងអ្ននី់រជាត៌� រមួ្ភៈគំា, ចោ��ស្រួសាយ�ញូ្ជាជាត៌�នឹ់ងអ្ននី់រជាត៌� រមួ្ភៈគំា, 

មាន់ខែត៌ចោ�កុ ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� ខែត៌មំាក់ុ�ត់៌ ខែដ្ឋលេមាន់ខែត៌ចោ�កុ ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� ខែត៌មំាក់ុ�ត់៌ ខែដ្ឋលេ

ត្រាំតូ៌វីទីទួីលេការចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ នឹ់ងកាត់៌ចោទ្វាសត្រាំតូ៌វីទីទួីលេការចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ នឹ់ងកាត់៌ចោទ្វាស

ចោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩កុុម្ភៈៈ�២០២១ ពី្យា�ទី‹ញុ�ញុងឱ្យយចោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩កុុម្ភៈៈ�២០២១ ពី្យា�ទី‹ញុ�ញុងឱ្យយ

មាន់អ្ន�ចោព្យាើរហ�ងា›ចោ�វី �មាន់កាពី្យាតូ៌លេ ផុុ្សា�ចោឡិើងមាន់អ្ន�ចោព្យាើរហ�ងា›ចោ�វី �មាន់កាពី្យាតូ៌លេ ផុុ្សា�ចោឡិើង

កាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃទីី៦ម្ភៈកុរា២០២១កុន់ើងម្ភៈកុ �ណុាំលេកាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃទីី៦ម្ភៈកុរា២០២១កុន់ើងម្ភៈកុ �ណុាំលេ

ឱ្យយមាន់ម្ភៈនុ់សសរងចោត្រាំគា�ដ្ឋល់េសាើ �់៥នាក់ុ �ុំឱ្យយមាន់ម្ភៈនុ់សសរងចោត្រាំគា�ដ្ឋល់េសាើ �់៥នាក់ុ �ុំ

ងចោនា�មាន់�ាលីូេសមំាក់ុផ្សាង។ ចោ�ចូ�ចោពា�មុ្ភៈខងចោនា�មាន់�ាលីូេសមំាក់ុផ្សាង។ ចោ�ចូ�ចោពា�មុ្ភៈខ

ទីចោងិើឧត្រាំកឹុដ្ឋឋហួសចោហតុ៌រ�ស់ចោ�កុ ត្រាំ�� ទីចោងិើឧត្រាំកឹុដ្ឋឋហួសចោហតុ៌រ�ស់ចោ�កុ ត្រាំ�� 

សមា��កុសភ្នាខាង���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ សមា��កុសភ្នាខាង���កុសសាធារ�រដ្ឋឋ 

ពុ្យា�បាន់មូ្ភៈលេម្ភៈត៌�គំាកាពារចោ�កុ ត្រាំ�� ដូ្ឋចូពុ្យា�បាន់មូ្ភៈលេម្ភៈត៌�គំាកាពារចោ�កុ ត្រាំ�� ដូ្ឋចូ

កាលេពី្យាឱ្យកាសចោ�ទីត្រាំ�កាន់់កាលេពី្យា២ឆំ្នាំ�មុ្ភៈន់កាលេពី្យាឱ្យកាសចោ�ទីត្រាំ�កាន់់កាលេពី្យា២ឆំ្នាំ�មុ្ភៈន់

ចោនា�ចោទីៀត៌ចោទី, ខែដ្ឋលេចោន់�ជាសញ្ជាា ថ្ងៃន់កាចោនា�ចោទីៀត៌ចោទី, ខែដ្ឋលេចោន់�ជាសញ្ជាា ថ្ងៃន់កា

រចោ�ីើម្ភៈទុីកុន់ចោយាបាយ ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� ជារចោ�ីើម្ភៈទុីកុន់ចោយាបាយ ឌ្ឍណាំល់េ ត្រាំ�� ជា

អ្នតី៌ត៌កាលេ ចូូលេរមួ្ភៈកុសាងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈអ្នតី៌ត៌កាលេ ចូូលេរមួ្ភៈកុសាងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈ

រកីុ ជាមួ្ភៈយរដ្ឋឋធិម្ភៈមនុ់ញ្ឈាខែដ្ឋលេទ្វា�ងអ្នស់គំារកីុ ជាមួ្ភៈយរដ្ឋឋធិម្ភៈមនុ់ញ្ឈាខែដ្ឋលេទ្វា�ងអ្នស់គំា

សន់ាថាចោគារព្យាម្ភៈ�ន់��ពាន់ ត្រាំត៌ឡិ�់ខើ�ៗ សន់ាថាចោគារព្យាម្ភៈ�ន់��ពាន់ ត្រាំត៌ឡិ�់ខើ�ៗ 

ចោឡិើងវី �ញចោហើយ។ ការរ�ួរមួ្ភៈ ផ្សាស�ផ្សាាជាត៌� ចោឡិើងវី �ញចោហើយ។ ការរ�ួរមួ្ភៈ ផ្សាស�ផ្សាាជាត៌� 

ជា�ន់ើឹ�ដ្ឋ��ូងថ្ងៃន់កុមាើ �ងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ ជា�ន់ើឹ�ដ្ឋ��ូងថ្ងៃន់កុមាើ �ងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ 

មុ្ភៈន់នឹ់ងចោបា�ថ្ងៃដ្ឋ ចោ�រកុម្ភៈហាត្រាំ�ចោទីស ជាមុ្ភៈន់នឹ់ងចោបា�ថ្ងៃដ្ឋ ចោ�រកុម្ភៈហាត្រាំ�ចោទីស ជា

សម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�តី៌�ស់ ខែដ្ឋលេអ្នំកុវី �ភ្នា�ន់�យាយសម័ុ្ភៈន់ធម្ភៈ�តី៌�ស់ ខែដ្ឋលេអ្នំកុវី �ភ្នា�ន់�យាយ

ថា ចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់ �ចូចោធិិើបាន់។ថា ចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់ �ចូចោធិិើបាន់។

ចោ�ើចោទ្វា�ជាមាន់ការលេ�បាកុនឹ់ងរកុចោ�ើចោទ្វា�ជាមាន់ការលេ�បាកុនឹ់ងរកុ

ការត្រាំត៌ូវីរ ាវូីគំា រ�ស់ត្រាំ�ចោទីសចោសរជីាសម័ុ្ភៈន់ធការត្រាំត៌ូវីរ ាវូីគំា រ�ស់ត្រាំ�ចោទីសចោសរជីាសម័ុ្ភៈន់ធ

ម្ភៈ�ត្រាំត៌កុីី ចោ�យសារខែត៌ខើ�មាន់ការត្រាំ�ុលេម្ភៈ�ត្រាំត៌កុីី ចោ�យសារខែត៌ខើ�មាន់ការត្រាំ�ុលេ

ដ្ឋ�ចោ�ើ រកុីី ក៏ុត្រាំ�ចោទីសទ្វា�ងចោនា�មាន់ការដ្ឋ�ចោ�ើ រកុីី ក៏ុត្រាំ�ចោទីសទ្វា�ងចោនា�មាន់ការ

ធូិរត្រាំទូីង នឹ់ងវីតី៌មាន់រ�ស់ចោ�កុ ចោជា បាយធូិរត្រាំទូីង នឹ់ងវីតី៌មាន់រ�ស់ចោ�កុ ចោជា បាយ

ដ្ឋ�ន់ កុំុងន់ចោយាបាយ�មីរ�ស់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈដ្ឋ�ន់ កុំុងន់ចោយាបាយ�មីរ�ស់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈ

រកីុខែដ្ឋរ ។ ចោ�ចោម្ភៈើលេចោ�ើញថា ការត្រាំត៌ឡិ�់រកីុខែដ្ឋរ ។ ចោ�ចោម្ភៈើលេចោ�ើញថា ការត្រាំត៌ឡិ�់

ចោត្រាំកាយរ�ស់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ នឹ់ងម្ភៈ�ន់ចោត្រាំកាយរ�ស់សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ នឹ់ងម្ភៈ�ន់

មាន់ដ្ឋ�ចោ�ើ រដូ្ឋចូពី្យាចោព្យាលេមុ្ភៈន់ចោនា�ទ្វា�ងស្រួសងុមាន់ដ្ឋ�ចោ�ើ រដូ្ឋចូពី្យាចោព្យាលេមុ្ភៈន់ចោនា�ទ្វា�ងស្រួសងុ

កុីី ក៏ុកុីីសងឺ�ម្ភៈថា សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុនឹ់ងកុីី ក៏ុកុីីសងឺ�ម្ភៈថា សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុនឹ់ង

ចោ�មាន់��ហីររងឹមា�សារជា�មី សត្រាំមា�់កាចោ�មាន់��ហីររងឹមា�សារជា�មី សត្រាំមា�់កា

ពារ‹លេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយនឹ់ងការចោគារព្យាពារ‹លេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយនឹ់ងការចោគារព្យា

ស�ទីធម្ភៈនុ់សស› ចោ�កុំុងព្យា��ព្យាចោ�កុបាន់។ ស�ទីធម្ភៈនុ់សស› ចោ�កុំុងព្យា��ព្យាចោ�កុបាន់។ 

�ាុខែនី់កុរ�ីចោនា� ទី�ន់ងជាត្រាំត៌វូីចោត្រាំ�ើចោព្យាលេយូរ �ាុខែនី់កុរ�ីចោនា� ទី�ន់ងជាត្រាំត៌វូីចោត្រាំ�ើចោព្យាលេយូរ 

សត្រាំមា�់ឱ្យយមាន់‹លេ�នឹ់ងនឹ់ងសណីាំ�់ធំា�់សត្រាំមា�់ឱ្យយមាន់‹លេ�នឹ់ងនឹ់ងសណីាំ�់ធំា�់

សាកុលេចោ�កុ› សារជា�មីចោឡិើងវី �ញបាន់។សាកុលេចោ�កុ› សារជា�មីចោឡិើងវី �ញបាន់។

ចោត៌ើចោព្យាលេណាំចោ� ចោទីើ��ចោម្ភៈរកីុ�ចូចូូលេចោត៌ើចោព្យាលេណាំចោ� ចោទីើ��ចោម្ភៈរកីុ�ចូចូូលេ

ម្ភៈកុ�ួយត្រាំ�ចោទីសកុមុុ្ភៈជា ខែដ្ឋលេកុ�ពុ្យាងបាត់៌�ង់ម្ភៈកុ�ួយត្រាំ�ចោទីសកុមុុ្ភៈជា ខែដ្ឋលេកុ�ពុ្យាងបាត់៌�ង់

ស�ទីធចោសរភី្នាព្យានឹ់ងលេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ ស�ទីធចោសរភី្នាព្យានឹ់ងលេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយ 

យាា ងធិៃន់់ធិៃរ ចោ�ចោហើយចោនា�?យាា ងធិៃន់់ធិៃរ ចោ�ចោហើយចោនា�?

រដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោ�យកុងទ័ីព្យា ��់ខើួន់រដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោ�យកុងទ័ីព្យា ��់ខើួន់

ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ម្ភៈក្ត្រនីី់ជាន់់ខុស់ នឹ់ងនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីីត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ម្ភៈក្ត្រនីី់ជាន់់ខុស់ នឹ់ងនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីី

អូ្នន់សា�ង សូី�ី ជាម្ភៈក្ត្រន់ីជីា�់ចោឆំ្នាំត៌ចោ��ូមា(ឬ អូ្នន់សា�ង សូី�ី ជាម្ភៈក្ត្រន់ីជីា�់ចោឆំ្នាំត៌ចោ��ូមា(ឬ 

ចោម្ភៈៀងមាា ) កាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃទីី១កុុម្ភៈៈ�២០២១ចោន់� ��ចោម្ភៈៀងមាា ) កាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃទីី១កុុម្ភៈៈ�២០២១ចោន់� ��

ត្រាំបាកុដ់្ឋជាការ��់ចោ�ីើម្ភៈ�ត្រាំមុ្ភៈញឱ្យយសហរដ្ឋឋត្រាំបាកុដ់្ឋជាការ��់ចោ�ីើម្ភៈ�ត្រាំមុ្ភៈញឱ្យយសហរដ្ឋឋ

�ចោម្ភៈរកីុ មាន់វី �ធាន់ការន់ចោយាបាយ�នុាន់់ �ចោម្ភៈរកីុ មាន់វី �ធាន់ការន់ចោយាបាយ�នុាន់់ 

សត្រាំមា�់ចោ��ស្រួសាយ�ញូ្ជាចោ��សីាន់ ដូ្ឋចោចំូ�សត្រាំមា�់ចោ��ស្រួសាយ�ញូ្ជាចោ��សីាន់ ដូ្ឋចោចំូ�

�ចូនឹ់ងមាន់ដ្ឋ�ចោណាំ�ស្រួសាយដូ្ឋចូគំា សត្រាំមា�់�ចូនឹ់ងមាន់ដ្ឋ�ចោណាំ�ស្រួសាយដូ្ឋចូគំា សត្រាំមា�់

ត្រាំ�ចោទីសកុម្ភៈុុជាខែដ្ឋរ, ខែត៌ចោន់��ស្រួស័យចោលេើត្រាំ�ចោទីសកុម្ភៈុុជាខែដ្ឋរ, ខែត៌ចោន់��ស្រួស័យចោលេើ

ព្យាលេរដ្ឋឋកុម្ភៈុុជា ទ្វា�ងកុំុងទ្វា�ងចោត្រាំ�ត្រាំ�ចោទីស ព្យាលេរដ្ឋឋកុម្ភៈុុជា ទ្វា�ងកុំុងទ្វា�ងចោត្រាំ�ត្រាំ�ចោទីស 

ចោចូ�មូ្ភៈលេមាត់៌គំា�ញ្ឈាុ ��ញ្ឈាូលេអំ្នកុន់ចោយាបាយចោចូ�មូ្ភៈលេមាត់៌គំា�ញ្ឈាុ ��ញ្ឈាូលេអំ្នកុន់ចោយាបាយ

សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ ឱ្យយត្រាំ�ញា�់��់�រម្ភៈម�៌សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ ឱ្យយត្រាំ�ញា�់��់�រម្ភៈម�៌

ពី្យាចោសាកុនា�កុម្ភៈមចោ�កុមុុ្ភៈជា ចោហើយ�ចោញុ្ឈញពី្យាចោសាកុនា�កុម្ភៈមចោ�កុមុុ្ភៈជា ចោហើយ�ចោញុ្ឈញ

វី �ធាន់ការពី្យាវី �មាន់កាព្យា�តូ៌លេ ពី្យាចោសដ្ឋឋវី �មាន់ វី �ធាន់ការពី្យាវី �មាន់កាព្យា�តូ៌លេ ពី្យាចោសដ្ឋឋវី �មាន់ 

ចោដ្ឋើម្ភៈបីគា�ត្រាំទីជាមួ្ភៈយគំានឹ់ង�ញូ្ជាធិៃន់់ធិៃរចោដ្ឋើម្ភៈបីគា�ត្រាំទីជាមួ្ភៈយគំានឹ់ង�ញូ្ជាធិៃន់់ធិៃរ

ចោ�ត្រាំ�ចោទីសថ្ងៃ� រមួ្ភៈទ្វា�ង�ញូ្ជាចោ�កុមុុ្ភៈជាចោ�ត្រាំ�ចោទីសថ្ងៃ� រមួ្ភៈទ្វា�ង�ញូ្ជាចោ�កុមុុ្ភៈជា

ផ្សាង ខែដ្ឋលេមាន់ទីត្រាំម្ភៈង់ស្រួសចោដ្ឋៀងគំា ��‹ការផ្សាង ខែដ្ឋលេមាន់ទីត្រាំម្ភៈង់ស្រួសចោដ្ឋៀងគំា ��‹ការ

សមាើ �់លេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយពី្យាស�ណាំក់ុសមាើ �់លេទីធ�ត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយពី្យាស�ណាំក់ុ

ចោយាធាន់�យម្ភៈ›, ពី្យាចោត្រាំពា�សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុចោយាធាន់�យម្ភៈ›, ពី្យាចោត្រាំពា�សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ

�ចូនឹ់ងចូ�ចោ�ញន់ចោយាបាយ‹ត្រាំគា�់១បាញ់�ចូនឹ់ងចូ�ចោ�ញន់ចោយាបាយ‹ត្រាំគា�់១បាញ់

បាន់សតិ៌៣›។ សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុរ�ស់ ចោជា បាន់សតិ៌៣›។ សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុរ�ស់ ចោជា 

បាយដ្ឋ�ន់ បាន់ខែ�ើងការកាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃទីី២កុុម្ភៈៈ�បាយដ្ឋ�ន់ បាន់ខែ�ើងការកាលេពី្យាថ្ងៃ�ៃទីី២កុុម្ភៈៈ�

ថា‹ចោថាេ លេចោទ្វាសរដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោយាធា ចោ�ចោម្ភៈៀងថា‹ចោថាេ លេចោទ្វាសរដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោយាធា ចោ�ចោម្ភៈៀង

មាា › ចោហើយ�នី់រថា‹�ចូនឹ់ង�ក់ុទី�ា កុម្ភៈមមាា › ចោហើយ�នី់រថា‹�ចូនឹ់ង�ក់ុទី�ា កុម្ភៈម

ដ្ឋល់េរដ្ឋឋបាលេចោយាធាដូ្ឋចូចោព្យាលេមុ្ភៈន់ខែដ្ឋរ›... ដ្ឋល់េរដ្ឋឋបាលេចោយាធាដូ្ឋចូចោព្យាលេមុ្ភៈន់ខែដ្ឋរ›... 

ត្រាំ�ចោយា�ចោន់� បាន់ន័់យថាន់ចោយាបាន់�ត្រាំ�ចោយា�ចោន់� បាន់ន័់យថាន់ចោយាបាន់�

ចោម្ភៈរកីា�ងចោព្យាលេចោន់� កុ�ពុ្យាងឋិ�ត៌ចោ���ត៌ខែខមរចោម្ភៈរកីា�ងចោព្យាលេចោន់� កុ�ពុ្យាងឋិ�ត៌ចោ���ត៌ខែខមរ

អ្នំកុត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយចោហើយ សូម្ភៈ��់យកុអ្នំកុត្រាំ�ជាធិ��ចោត៌យយចោហើយ សូម្ភៈ��់យកុ

ឱ្យកាសឱ្យយបាន់! ។ឱ្យកាសឱ្យយបាន់! ។

សូម្ភៈ�ញ្ជាា ក់ុថា ន់ចោយាបាយចោ�កុ សូម្ភៈ�ញ្ជាា ក់ុថា ន់ចោយាបាយចោ�កុ 

ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ ជាន់ចោយាបាយកុណីាំលេ ចោជា បាយដ្ឋ�ន់ ជាន់ចោយាបាយកុណីាំលេ 

ម្ភៈនុ់សសធិម៌្ភៈ សនី់�ភ្នាព្យាន់�យម្ភៈ, ខែដ្ឋលេ�ចូត្រាំ�មូ្ភៈលេម្ភៈនុ់សសធិម៌្ភៈ សនី់�ភ្នាព្យាន់�យម្ភៈ, ខែដ្ឋលេ�ចូត្រាំ�មូ្ភៈលេ

អ្នកំុន់ចោយាបាយខាងចោឆិ្លងន់�យម្ភៈ(សងគម្ភៈន់�យម្ភៈអ្នកំុន់ចោយាបាយខាងចោឆិ្លងន់�យម្ភៈ(សងគម្ភៈន់�យម្ភៈ

ដូ្ឋចូជា �ី�នី់ ស�ន់ឌ័្ឍរ) នឹ់ងអំ្នកុន់ចោយាបាយដូ្ឋចូជា �ី�នី់ ស�ន់ឌ័្ឍរ) នឹ់ងអំ្នកុន់ចោយាបាយ

សីា�ន់�យម្ភៈ(ត្រាំកុុម្ភៈសាធារ�រដ្ឋឋ)បាន់។ ចោ�សីា�ន់�យម្ភៈ(ត្រាំកុុម្ភៈសាធារ�រដ្ឋឋ)បាន់។ ចោ�

�ចូចោត្រាំ���ត្រាំ�ដូ្ឋចូន់ចោយាបាយខែដ្ឋលេធាើ �់�ចូចោត្រាំ���ត្រាំ�ដូ្ឋចូន់ចោយាបាយខែដ្ឋលេធាើ �់

មាន់រចួូម្ភៈកុចោហើយបាន់ ចោ�កុំុងរដ្ឋឋបាលេ មាន់រចួូម្ភៈកុចោហើយបាន់ ចោ�កុំុងរដ្ឋឋបាលេ 

ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ អូ្នបាមាា  ខែដ្ឋលេចោព្យាលេចោនា� ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ អូ្នបាមាា  ខែដ្ឋលេចោព្យាលេចោនា� 

ចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់ ជាអ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ។ ចោ�កុ បាយដ្ឋ�ន់ ជាអ្ននុ់ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ ។ 

ឥឡូិវីចោន់� �ុ�ភ្នាព្យា�ខែន់ថម្ភៈ ដ៏្ឋមាន់កុមាើ �ងឥឡូិវីចោន់� �ុ�ភ្នាព្យា�ខែន់ថម្ភៈ ដ៏្ឋមាន់កុមាើ �ង

ថ្ងៃន់សហ�ម្ភៈន៏់�សីុ ចោ�រដ្ឋឋបាលេសហរដ្ឋឋថ្ងៃន់សហ�ម្ភៈន៏់�សីុ ចោ�រដ្ឋឋបាលេសហរដ្ឋឋ

�ចោម្ភៈរកីុ �� ចោ�កុស្រួសី កាមាើ  ហារសី ខែដ្ឋលេ�ចោម្ភៈរកីុ �� ចោ�កុស្រួសី កាមាើ  ហារសី ខែដ្ឋលេ

មាន់�ម្ភៈ�័រជា�ន់ជាត៌�ភ្នា�ត៌�ចូម្ភៈកុពី្យា �មាន់�ម្ភៈ�័រជា�ន់ជាត៌�ភ្នា�ត៌�ចូម្ភៈកុពី្យា �

ក្ត្រហិីកុ ជាព្យា�ចោសស �សីុ ចោហើយជាស្ត្រសីីចោ�ទីក្ត្រហិីកុ ជាព្យា�ចោសស �សីុ ចោហើយជាស្ត្រសីីចោ�ទី

ចោទីៀត៌ផ្សាងចោនា� ចោធិិើឱ្យយខែខមរចោយើងរ �ត៌ខែត៌មាន់ចោទីៀត៌ផ្សាងចោនា� ចោធិិើឱ្យយខែខមរចោយើងរ �ត៌ខែត៌មាន់

សងឺឹម្ភៈ នឹ់ងមាន់លេទីធភ្នាព្យា នឹ់ងខឹត៌ចូូលេ�ីសងឺឹម្ភៈ នឹ់ងមាន់លេទីធភ្នាព្យា នឹ់ងខឹត៌ចូូលេ�ី

ត៌គំា ចោដ្ឋើម្ភៈបចីោធិិើឱ្យយរដ្ឋឋបាលេចោន់�យល់េពី្យាកុងិល់េត៌គំា ចោដ្ឋើម្ភៈបចីោធិិើឱ្យយរដ្ឋឋបាលេចោន់�យល់េពី្យាកុងិល់េ

ចោសរភី្នាព្យា ថ្ងៃន់ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋខែខមរជាម្ភៈ�ន់ខាន់ ៕ ចោសរភី្នាព្យា ថ្ងៃន់ត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋខែខមរជាម្ភៈ�ន់ខាន់ ៕ 

ននៅ�ាបាាយថ្មីីីនៃនសូហរដ្ឋឋអាានៅមរិកននៅ�ាបាាយថ្មីីីនៃនសូហរដ្ឋឋអាានៅមរិកtmkBITMB½rTI   06
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ដោ�កុស្រីសីុ បានប្របិកាស់ុដោថាក លដោទាសុ ប្រ�� ពីិ

ការិបិ�ដោបារិដោ�សុភា Capitol Hill ។ ដោ�កុស្រីសីុ

បានរិស់ុដោឡុ�ងវញិ់ ដោប្រកាយពីិការិដោបា�ដោឆំ្នាំតី។ 

បិទីបិញ្ជាា រិប្របិតិីបិតីិីមួ្ភៈយចូ�នួនរិបិស់ុដោ�កុ

បាយដិិន ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីីមួ្ភៈយចូូលកាន់ការិ�ិល័យ 

នឹងផ្ទាា ស់ុបូីិរិប្របិដោទីសុអាដោម្ភៈរិកិុសុប្រមាប់ិដោប្រចូ�ន

ទីសុវតីសន៍តីដោ�មុ្ភៈ�ដោទីៀតី។ កុំុងឆំ្នាំ�២០១៧ សុិតិី

ដោប្រកាម្ភៈរិដិឋបាលប្រ�� សុហ៊ុរិដិឋអាដោម្ភៈរិកិុ បានដិកុ�ានួ

ដោចូញ់ពីិកិុចឹូប្រពិម្ភៈដោប្រពិ�ងសុីពីីិការិ      បិខែប្រម្ភៈបិប្រមួ្ភៈល

អាកាសុធាតុី ជាកិុចឹូប្រពិម្ភៈដោប្រពិ�ងខែដិលបាន

មូ្ភៈលម្ភៈតិីគំាជាឯកុច័ិូនធរិបិស់ុដោម្ភៈដឹិកុនា�ពិិភ្នំពិដោ�កុ 

ម្ភៈកុពីិ ១៩៦ ប្របិដោទីសុ បានម្ភៈកុជួបិជុ�គំា និងបាន

ចុូ�ហ៊ុតិីដោលខាអនុម័្ភៈតីដោល�យុទីធសាស្ត្រីសុបីិរិ�ិឋ ន

�ីី ដោឆ្នាំព �ដោ�រិកុផើ�កុញឹ្ចឹក់ុថ្ងៃបិតីងខែដិលដោធិើ�ដោអាយ

ការិបិ�ពុិលបិរិ�ិឋ នម្ភៈកុសូុនយភាគរិយ ដោ�ប្រតឹីម្ភៈ

ឆំ្នាំ�២០៥០ ខែដិលប្របិដោទីសុអាដោម្ភៈរិកិុបានចូូលកុំុង

អ�ឡុុងដោពិលរិដិឋបាលអូបាមាា ។ ដោ�កុបាយដិិន 

បានចូូលកុំុងកិុចឹូប្រពិម្ភៈដោប្រពិ�ងដោនា�វញិ់ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី

មួ្ភៈយរិបិស់ុគាត់ី។ ដោ�កុបាយដិិន ក៍ុបានដិកុ

ម្ភៈកុវញិ់នូវអជំារិប័ិណណប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន Keystone XL 

មិ្ភៈនដោអាយ�ួងយកុដោប្របិងដោ�ដោល�ដីិបិប្រមុ្ភៈងរិបិស់ុ

សុហ៊ុព័ិនធ ដោបិ�ដោទា�បីិជាប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុនមានអាជំារិប័ិ

ណណសុប្រមាប់ិរិយ�ដោពិល ៥ ឆំ្នាំ�ពីិរិដិឋបាលប្រ�� ក៍ុ

ដោ�យ។ ចូ�ដោពា�ដោប្របិងដោ�ដោសុសុសុល់ ពួិកុដោគ

មានកិុចឹូសុនាមួ្ភៈយជាមួ្ភៈយប្របិដោទីសុកាណ្តា� 

រិចួូដោហ៊ុ�យ កុ�ពុិងខែតីដិ�ដោណ� ការិ ខែដិលថា ប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន

នឹងមិ្ភៈនមានបិញ្ជាា ជាមួ្ភៈយតីប្រម្ភៈវូការិផះត់ីផះង់ដោប្របិង

ដោឡុ�យ។ ដោ�កុប្របិធានាធិបិតីីបាយដិិន ក៍ុបាន

លុបិដោចាលអាជំារិប័ិណណ�ាងខែដិនរិបិស់ុប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន 

TC Energy ជាគដោប្រមាងមួ្ភៈយខែដិលមានរិយ�ដោពិល 

៤ឆំ្នាំ� ដោ�ដោប្រកាម្ភៈយុគសុម័្ភៈយប្រ��។ ឥឡុវដោន� 

ប្របិដោទីសុកាណ្តា� ចូង់ដោអាយ�ាួនដោចូញ់លុយ 

សុិតិីដោប្រកាម្ភៈវធិានពាណិជាកុមី្ភៈប្រតឹីម្ភៈប្រតីវូដោសុី�មុ្ភៈ�ដោសុី�មាត់ី

គំា វ៉ាសុនារិបិស់ុប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន Keystone អាចូដួិល

Bidden also cancelled the cross-border Bidden also cancelled the cross-border 
permit of TC Energy —a pro-ject that went permit of TC Energy —a pro-ject that went 
for four years under the Trump era. Now for four years under the Trump era. Now 
Canada wants its pay, under the fair trade Canada wants its pay, under the fair trade 
rule, Keystone’s fate may be crumbling as rule, Keystone’s fate may be crumbling as 
Bidden takes America toward a new height Bidden takes America toward a new height 

of renewable energy.of renewable energy.
The efforts to make America green, The efforts to make America green, 

net-zero greenhouse emission by 2050 by net-zero greenhouse emission by 2050 by 
joining the world stage is a very bold and joining the world stage is a very bold and 
applaudable action by the Bidden administra-applaudable action by the Bidden administra-
tion and will take America to unprecedented tion and will take America to unprecedented 

levels during this unprecedented time. A levels during this unprecedented time. A 
new era has begun and so a new legacy in new era has begun and so a new legacy in 
so many ways. so many ways. 

During the pandemic, more than During the pandemic, more than 
400,000 Americans died in 11 months and 400,000 Americans died in 11 months and 
27 million Americans were infected; we now 27 million Americans were infected; we now 
see the spike doing down for the first time. see the spike doing down for the first time. 
Infectious disease expert Dr. Fauci is also Infectious disease expert Dr. Fauci is also 
happier at his job, giving an interview that happier at his job, giving an interview that 
based on science. We now have daily press based on science. We now have daily press 
briefing from the White House, doing the briefing from the White House, doing the 
normal work that Americans expect their normal work that Americans expect their 
leaders to do. During President Trump’s leaders to do. During President Trump’s 
era, the press secretary was often fired era, the press secretary was often fired 
and had to deny all facts President Trump and had to deny all facts President Trump 
didn’t want them to speak, that everything didn’t want them to speak, that everything 
was okay while thousands of people died was okay while thousands of people died 
every day. It was not okay, and still isn’t. every day. It was not okay, and still isn’t. 
How America comes out of this pandemic How America comes out of this pandemic 
is im-portant to show the world its strength is im-portant to show the world its strength 
and resiliency. These are the steps President and resiliency. These are the steps President 
Bidden took during his first three weeks in Bidden took during his first three weeks in 
the White House.the White House.

The green new deal will create new The green new deal will create new 
jobs, while encouraging people to be in-jobs, while encouraging people to be in-

អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១tmkBITMB½rTI   11
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ម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់ជាការថ្ងៃចូំត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ថ្ងៃន់សម័្ភៈយទី�ចោន់ើ�ចោទី រ�យន់ីអ្ន�គ�សនី់មាន់ត្រាំ�វីត៌ី�យូរអ្នខែងិង ម្ភៈ�ន់ខែម្ភៈន់ជាការថ្ងៃចូំត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ថ្ងៃន់សម័្ភៈយទី�ចោន់ើ�ចោទី រ�យន់ីអ្ន�គ�សនី់មាន់ត្រាំ�វីត៌ី�យូរអ្នខែងិង 

ន់�ងមាន់ចោរឿងរាា វីត្រាំត៌ូវីបាន់ចោ�ន់�យាយត្រាំបា�់គំាជាហូរខែហរ។ ត្រាំត៌ឡិ�់ចោ�កាន់់ចោព្យាលេចោវី�ន់�ងមាន់ចោរឿងរាា វីត្រាំត៌ូវីបាន់ចោ�ន់�យាយត្រាំបា�់គំាជាហូរខែហរ។ ត្រាំត៌ឡិ�់ចោ�កាន់់ចោព្យាលេចោវី�

មួ្ភៈយ ចោព្យាលេចោយើងខែសងិរកុត្រាំ�វីតី៌�រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។មួ្ភៈយ ចោព្យាលេចោយើងខែសងិរកុត្រាំ�វីតី៌�រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។

១៨២៨ — ១៨៣៥១៨២៨ — ១៨៣៥

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ខំាត៌តូ៌ចូដ្ឋ��ូងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ខំាត៌តូ៌ចូដ្ឋ��ូង

ចោស� ន់�ងរចោទី�ចោស� ��ជាទីត្រាំម្ភៈងថ្ងៃន់ការដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ពី្យាសម័្ភៈយចោដ្ឋើម្ភៈ ក៍ុ�ាុខែនី់ អំ្នកុថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ចោស� ន់�ងរចោទី�ចោស� ��ជាទីត្រាំម្ភៈងថ្ងៃន់ការដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ពី្យាសម័្ភៈយចោដ្ឋើម្ភៈ ក៍ុ�ាុខែនី់ អំ្នកុថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌

ចោ�ត្រាំ�ចោទីស ហុងហាេ រ ីត្រាំ�ចោទីសហូឡិង់ ន់�ងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ��ត៌ពី្យាអ្ននា�ត៌ កុ�ពុ្យាង�ចោងេើត៌ចោ�ត្រាំ�ចោទីស ហុងហាេ រ ីត្រាំ�ចោទីសហូឡិង់ ន់�ងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ��ត៌ពី្យាអ្ននា�ត៌ កុ�ពុ្យាង�ចោងេើត៌

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ខើ� ខំាត៌តូ៌ចូ ដ្ឋ��ូងចោ�។រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ខើ� ខំាត៌តូ៌ចូ ដ្ឋ��ូងចោ�។

១៨៣២១៨៣២

រ�យនី់ចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងចោ� ន់�ង រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ដ្ឋ��ូងចោ� ត្រាំតូ៌វីបាន់�ចោងេើត៌ចោឡិើងរ�យនី់ចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងចោ� ន់�ង រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ដ្ឋ��ូងចោ� ត្រាំតូ៌វីបាន់�ចោងេើត៌ចោឡិើង

អ្ន�ឡុិងឆំ្នាំ�១៨៣២ ចោ�កុ Robert Anderson �ចោងេើត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងចោ�អ្ន�ឡុិងឆំ្នាំ�១៨៣២ ចោ�កុ Robert Anderson �ចោងេើត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងចោ�

មុ្ភៈន់ដ្ឋ��ូងចោ� �ាុខែនី់ម្ភៈ�ន់ទីទួីលេបាន់ចោជា��័យចោទី រហូត៌ដ្ឋល់េឆំ្នាំ� ១៨៧០ ឬចោត្រាំកាយម្ភៈកុចោទីៀត៌ មុ្ភៈន់ដ្ឋ��ូងចោ� �ាុខែនី់ម្ភៈ�ន់ទីទួីលេបាន់ចោជា��័យចោទី រហូត៌ដ្ឋល់េឆំ្នាំ� ១៨៧០ ឬចោត្រាំកាយម្ភៈកុចោទីៀត៌ 

ចោទីើ�រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់បាន់កាើ យជាការព្យា�ត៌។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� ��ជារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មួ្ភៈយ �ចោងេើត៌ចោទីើ�រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់បាន់កាើ យជាការព្យា�ត៌។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� ��ជារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មួ្ភៈយ �ចោងេើត៌

ចោឡិើងចោ�យអំ្នកុថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌មំាក់ុ �ន់ជាត៌�អ្នង់ចោ�ើស កុំុងឆំ្នាំ�១៨៨៤។ចោឡិើងចោ�យអំ្នកុថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌មំាក់ុ �ន់ជាត៌�អ្នង់ចោ�ើស កុំុងឆំ្នាំ�១៨៨៤។

១៨៨៩ — ១៨៩១១៨៨៩ — ១៨៩១

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ដ្ឋ��ូងចោ� ចោត្រាំ�ើចោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ដ្ឋ��ូងចោ� ចោត្រាំ�ើចោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ

ចោ�កុ William Morrison ម្ភៈកុពី្យា Des Moines, Iowa, �ចោងេើត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មួ្ភៈយបាន់ចោ�កុ William Morrison ម្ភៈកុពី្យា Des Moines, Iowa, �ចោងេើត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មួ្ភៈយបាន់

ចោជា��័យចោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ។ រ�យនី់រ�ស់គាត់៌មាន់រាងតូ៌ចូជាងរចោទី�អ្ន�គ�សនី់ ក៍ុចោជា��័យចោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ។ រ�យនី់រ�ស់គាត់៌មាន់រាងតូ៌ចូជាងរចោទី�អ្ន�គ�សនី់ ក៍ុ

�ាុខែនី់វ៉ាទ្វាក់ុទ្វាញការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។ ការផ្សាាយពា�� �ាកុម្ភៈមកុំុងឆំ្នាំ� �ាុខែនី់វ៉ាទ្វាក់ុទ្វាញការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។ ការផ្សាាយពា�� �ាកុម្ភៈមកុំុងឆំ្នាំ� 

១៨៩៦ �ងូាញថា រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ជាចោត្រាំចូើន់ពី្យាមុ្ភៈន់ៗម្ភៈកុ ម្ភៈ�ន់សូវីខុសគំាពី្យាទូីររ�ចោ�ើើងចោទី។១៨៩៦ �ងូាញថា រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ជាចោត្រាំចូើន់ពី្យាមុ្ភៈន់ៗម្ភៈកុ ម្ភៈ�ន់សូវីខុសគំាពី្យាទូីររ�ចោ�ើើងចោទី។

១៨៩៩១៨៩៩

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ចោកុើន់ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ចោកុើន់ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យា

ចោត្រាំ���ចោធិៀ�ជាមួ្ភៈយរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងសា�ង ន់�ងថាម្ភៈព្យាលេចូ�ហាយទឹីកុ ចោត្រាំ���ចោធិៀ�ជាមួ្ភៈយរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងសា�ង ន់�ងថាម្ភៈព្យាលេចូ�ហាយទឹីកុ 

នាសម័្ភៈយចោនា� រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មាន់សចោម្ភៈើងសាៃ ត់៌ ងាយស្រួសលួេចោ�ើកុ�រ ន់�ងម្ភៈ�ន់�ចោញុ្ឈញនាសម័្ភៈយចោនា� រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មាន់សចោម្ភៈើងសាៃ ត់៌ ងាយស្រួសលួេចោ�ើកុ�រ ន់�ងម្ភៈ�ន់�ចោញុ្ឈញ

ជាត៌�ពុ្យាលេ កុើ�ន់�ត្រាំកុក់ុ --កាើ យជារ�យនី់មាន់ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យាយាាងឆ្នាំ�់រហ័ស សត្រាំមា�់ជាត៌�ពុ្យាលេ កុើ�ន់�ត្រាំកុក់ុ --កាើ យជារ�យនី់មាន់ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យាយាាងឆ្នាំ�់រហ័ស សត្រាំមា�់

អ្នំកុទីីត្រាំកុុង ជាព្យា�ចោសសស្ត្រសីី។អ្នំកុទីីត្រាំកុុង ជាព្យា�ចោសសស្ត្រសីី។

១៩០០ — ១៩១២១៩០០ — ១៩១២

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចូូលេម្ភៈកុដ្ឋល់េចោហើយរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចូូលេម្ភៈកុដ្ឋល់េចោហើយ

កុំុងសត៌វីត៌សរ�៍មី រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ កុ�ពុ្យាងខែត៌វីក់ុវីចីោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ មាន់ចូ�នួ់ន់កុំុងសត៌វីត៌សរ�៍មី រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ កុ�ពុ្យាងខែត៌វីក់ុវីចីោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ មាន់ចូ�នួ់ន់

ត្រាំ�ខែហលេ១ ភ្នា�៣ ថ្ងៃន់រ�យនី់ទ្វា�ងអ្នស់ចូររាចូរ�៍ចោ��ម្ភៈដ្ឋងផ្សាើូវី។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� សថ�ត៌ចោ�ត្រាំ�ខែហលេ១ ភ្នា�៣ ថ្ងៃន់រ�យនី់ទ្វា�ងអ្នស់ចូររាចូរ�៍ចោ��ម្ភៈដ្ឋងផ្សាើូវី។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� សថ�ត៌ចោ�

ម្ភៈហាវី��ីទីី៥ ទីីត្រាំកុុងញូយាកុ កុំុងចោព្យាលេ�ចុុូ�បនំ់ �ងូាញពី្យាត្រាំ�ចោ�ទី�ចោត្រាំម្ភៈើសរ�យនី់ខែដ្ឋលេមាន់។ម្ភៈហាវី��ីទីី៥ ទីីត្រាំកុុងញូយាកុ កុំុងចោព្យាលេ�ចុុូ�បនំ់ �ងូាញពី្យាត្រាំ�ចោ�ទី�ចោត្រាំម្ភៈើសរ�យនី់ខែដ្ឋលេមាន់។

១៩០១១៩០១

ចោ�កុ Edison ផ្សាលេ�ត៌��ុយរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចោ�កុ Edison ផ្សាលេ�ត៌��ុយរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់

អ្នកំុថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ជាចោត្រាំចូើន់ ចោធិិើការកុត់៌ត្រាំ�ពី្យាត៌ត្រាំមូ្ភៈវីការខុស់ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ការខែសងិរកុអ្នកំុថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ជាចោត្រាំចូើន់ ចោធិិើការកុត់៌ត្រាំ�ពី្យាត៌ត្រាំមូ្ភៈវីការខុស់ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ការខែសងិរកុ

ម្ភៈចោធិាបាយចោធិិើចោ�យ�ចោចុូកុវី �ទីាកាន់់ខែត៌ត្រាំ�ចោសើចោឡិើង។ ឧទ្វាហរ�៍ ចោ�កុ Thomas ម្ភៈចោធិាបាយចោធិិើចោ�យ�ចោចុូកុវី �ទីាកាន់់ខែត៌ត្រាំ�ចោសើចោឡិើង។ ឧទ្វាហរ�៍ ចោ�កុ Thomas 

Edison បាន់��ត៌ថា រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ��ជា��រកូុ�ពូ្យាលេសត្រាំមា�់ការដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ ន់�ងបាន់Edison បាន់��ត៌ថា រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ��ជា��រកូុ�ពូ្យាលេសត្រាំមា�់ការដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់ ន់�ងបាន់

�ចោងេើត៌��ុយចោ�យកាន់់ខែត៌លេា      ត្រាំ�ចោសើ។�ចោងេើត៌��ុយចោ�យកាន់់ខែត៌លេា      ត្រាំ�ចោសើ។

១៩០១១៩០១

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ Hybrid ដ្ឋ��ូងចោ� ចោ�ចោលេើព្យា��ព្យាចោ�កុ ត្រាំតូ៌វីបាន់ថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ចោឡិើងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ Hybrid ដ្ឋ��ូងចោ� ចោ�ចោលេើព្យា��ព្យាចោ�កុ ត្រាំតូ៌វីបាន់ថ្ងៃចំូត្រាំ�ឌ្ឍ�ត៌ចោឡិើង

ចោ�កុ Ferdinand Porsche ��ជាសាថ �ន់�កុរ�យនី់សុ័រ មាន់ចោ�ម �ដូ្ឋចូគំា បាន់ចោ�កុ Ferdinand Porsche ��ជាសាថ �ន់�កុរ�យនី់សុ័រ មាន់ចោ�ម �ដូ្ឋចូគំា បាន់

�ចោងេើត៌រ�យនី់ Lohner-Porsche Mixte ��ជារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ hybrid ដ្ឋ��ូងចោ��ងាស់�ចោងេើត៌រ�យនី់ Lohner-Porsche Mixte ��ជារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ hybrid ដ្ឋ��ូងចោ��ងាស់

ចោ�ចោលេើព្យា��ព្យាចោ�កុ។ រ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេអ្ន�គ�សនី់ ផ្សាុុកុចោ�កុំុង��ុយមួ្ភៈយ ន់�ងមាន់ចោ�ចោលេើព្យា��ព្យាចោ�កុ។ រ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេអ្ន�គ�សនី់ ផ្សាុុកុចោ�កុំុង��ុយមួ្ភៈយ ន់�ងមាន់

មាា សីុន់មួ្ភៈយចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងសា�ង។មាា សីុន់មួ្ភៈយចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងសា�ង។

១៩០៨ — ១៩១២១៩០៨ — ១៩១២

ម្ភៈាូខែដ្ឋលេ T ចោបាកុ�ក់ុចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ម្ភៈាូខែដ្ឋលេ T ចោបាកុ�ក់ុចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់

ម្ភៈាូខែដ្ឋលេមាា ស T ចោធិិើចោ�យរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងឥនុ់ន់�មាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើសម្ភៈរម្ភៈយ។ កុំុងម្ភៈាូខែដ្ឋលេមាា ស T ចោធិិើចោ�យរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងឥនុ់ន់�មាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើសម្ភៈរម្ភៈយ។ កុំុង

ឆំ្នាំ�១៩១២ ការ�ចោញិ្ឈ�ចោ�យចោត្រាំ�ើអ្ន�គ�សនី់ ត្រាំតូ៌វីបាន់�ក់ុចោ�យចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ �ួយ�ចោងេើន់ការឆំ្នាំ�១៩១២ ការ�ចោញិ្ឈ�ចោ�យចោត្រាំ�ើអ្ន�គ�សនី់ ត្រាំតូ៌វីបាន់�ក់ុចោ�យចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ �ួយ�ចោងេើន់ការ

លេក់ុរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងឥនុ់ន់�បាន់កាន់់ខែត៌ចោត្រាំចូើន់។     លេក់ុរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងឥនុ់ន់�បាន់កាន់់ខែត៌ចោត្រាំចូើន់។     ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១៥ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១៥

Not an invention of modern times, the electric car has a long Not an invention of modern times, the electric car has a long 
and storied history. Travel back in time as we explore the history and storied history. Travel back in time as we explore the history 
of the electric car.of the electric car.

1828 — 18351828 — 1835
First Small-Scale Electric CarFirst Small-Scale Electric Carss
Horse and buggies are the primary mode of transportation, but Horse and buggies are the primary mode of transportation, but 

innovators in Hungary, the Netherlands and the U.S. think to the innovators in Hungary, the Netherlands and the U.S. think to the 
future, creating some of the first small-scale electric cars.future, creating some of the first small-scale electric cars.

18321832
First Crude Electric Vehicle Is DevelopedFirst Crude Electric Vehicle Is Developed

Around 1832, Robert Anderson develops the first crude electric Around 1832, Robert Anderson develops the first crude electric 
vehicle, but it isn't until the 1870s or later that electric cars become vehicle, but it isn't until the 1870s or later that electric cars become 
practical. Pictured here is an electric vehicle built by an English practical. Pictured here is an electric vehicle built by an English 
inventor in 1884.inventor in 1884.

1889 — 18911889 — 1891
First Electric Vehicle Debuts in U.S.First Electric Vehicle Debuts in U.S.
William Morrison, from Des Moines, Iowa, creates the first William Morrison, from Des Moines, Iowa, creates the first 

successful electric vehicle in the U.S. His car is little more than an successful electric vehicle in the U.S. His car is little more than an 
electrified wagon, but it sparks an interest in electric vehicles. This electrified wagon, but it sparks an interest in electric vehicles. This 
1896 advertisement shows how many early electric vehicles were 1896 advertisement shows how many early electric vehicles were 
not much different than carriages.not much different than carriages.

18991899
Electric Cars Gain PopularityElectric Cars Gain Popularity
Compared to the gas- and steam-Compared to the gas- and steam-

powered automobiles at the time, powered automobiles at the time, 
electric cars are quiet, easy to drive electric cars are quiet, easy to drive 
and didn't emit smelly pollutants and didn't emit smelly pollutants 
-- quickly becoming popular with -- quickly becoming popular with 
urban residents, especially women.urban residents, especially women.

1900 — 19121900 — 1912
Electric Cars Reach Their HeydayElectric Cars Reach Their Heyday
By the turn of the century, By the turn of the century, 

ស់ម្ព័�យកាល៖ ត្រូបវិតូិរថ្មីយនិូអគ្គិិិស់និីស់ម្ព័�យកាល៖ ត្រូបវិតូិរថ្មីយនិូអគ្គិិិស់និី Timeline: History of the Electric CarTimeline: History of the Electric Car
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ត្រាំបវិត្ថតិរថ្មីយនតអគ្គិិិសូនីត្រាំបវិត្ថតិរថ្មីយនតអគ្គិិិសូនីtmkBITMB½rTI   14 History of the Electric CarHistory of the Electric Car
History of the Electric CarHistory of the Electric Car/From Page 14/From Page 14

 រ�ូភ្នាព្យាចោន់� ��ចោ�កុ Henry Ford ជាមួ្ភៈយរ�យនី់     ម្ភៈាូខែដ្ឋលេ T  ន់�ងចោលេើកុទីី១�ន់។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� ��ចោ�កុ Henry Ford ជាមួ្ភៈយរ�យនី់     ម្ភៈាូខែដ្ឋលេ T  ន់�ងចោលេើកុទីី១�ន់។

១៩២០ — ១៩៣៥១៩២០ — ១៩៣៥

ការធាើ ក់ុចុូ�ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ការធាើ ក់ុចុូ�ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់

ផ្សាើូវីកាន់់ខែត៌លេា ន់�ងការរកុចោ�ើញចោត្រាំ�ងចោ�មាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើចោថាកុចោ�រដ្ឋឋត៌�ចូសាស់�ួយនា�ផ្សាើូវីកាន់់ខែត៌លេា ន់�ងការរកុចោ�ើញចោត្រាំ�ងចោ�មាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើចោថាកុចោ�រដ្ឋឋត៌�ចូសាស់�ួយនា�

ចោ�យមាន់ការធាើ ក់ុចុូ�ថ្ងៃន់យាន់យនី់អ្ន�គ�សនី់។ ចោ�ឆំ្នាំ�១៩៣៥ ពួ្យាកុចោ�មាន់ទ្វា�ងអ្នស់ �ាុខែនី់ចោ�យមាន់ការធាើ ក់ុចុូ�ថ្ងៃន់យាន់យនី់អ្ន�គ�សនី់។ ចោ�ឆំ្នាំ�១៩៣៥ ពួ្យាកុចោ�មាន់ទ្វា�ងអ្នស់ �ាុខែនី់

បាន់បាត់៌ចោ�វី �ញ។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� ��ជាសាថ នី់យ៍�ក់ុសា�ងខែដ្ឋលេបាន់ចោលេចូរ�ូរាងចោឡិើងបាន់បាត់៌ចោ�វី �ញ។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� ��ជាសាថ នី់យ៍�ក់ុសា�ងខែដ្ឋលេបាន់ចោលេចូរ�ូរាងចោឡិើង

ចោ�ទូីទ្វា�ងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ចោធិិើ  ចោ�យមាន់ចោត្រាំ�ងសា�ងសត្រាំមា�់ព្យាលេរដ្ឋឋចោ��ម្ភៈ�ន់�ទី ចោ�ទូីទ្វា�ងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ចោធិិើ  ចោ�យមាន់ចោត្រាំ�ងសា�ងសត្រាំមា�់ព្យាលេរដ្ឋឋចោ��ម្ភៈ�ន់�ទី 

ន់�ងនា�ចោ�យមាន់ការចោកុើន់ចោឡិើងត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យាថ្ងៃន់រ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងសា�ង។ន់�ងនា�ចោ�យមាន់ការចោកុើន់ចោឡិើងត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យាថ្ងៃន់រ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងសា�ង។

១៩៦៨ — ១៩៧៣១៩៦៨ — ១៩៧៣

ចោត្រាំ�ងសា�ងចោឡិើងថ្ងៃ�ើចោត្រាំ�ងសា�ងចោឡិើងថ្ងៃ�ើ

ជាង៣០ ឆំ្នាំ�ចោទីៀត៌ ចោត្រាំ�ងសា�ងចោថាកុ ចោត្រាំ�ងសា�ងមាន់ចោត្រាំចូើន់ថ្ងៃត្រាំកុខែលេង ន់�ងការចោធិិើចោ�យជាង៣០ ឆំ្នាំ�ចោទីៀត៌ ចោត្រាំ�ងសា�ងចោថាកុ ចោត្រាំ�ងសា�ងមាន់ចោត្រាំចូើន់ថ្ងៃត្រាំកុខែលេង ន់�ងការចោធិិើចោ�យ

ចូ�ចោហ�កុំុងមាា សីុន់កាន់់ខែត៌មាន់ភ្នាព្យាលេាត្រាំ�ចោសើចោឡិើងជា�នី់�នុា�់ ចោធិិើចោ�យមាន់ត៌ត្រាំមូ្ភៈវីការចូ�ចោហ�កុំុងមាា សីុន់កាន់់ខែត៌មាន់ភ្នាព្យាលេាត្រាំ�ចោសើចោឡិើងជា�នី់�នុា�់ ចោធិិើចោ�យមាន់ត៌ត្រាំមូ្ភៈវីការ

ត៌�ចូតួ៌ចូ សត្រាំមា�់រ�យនី់ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ចោត្រាំ�ងឥន់ធន់�។ �ាុខែនី់ កុំុងឆំ្នាំ�១៩៦០ ន់�ង១៩៧០ ត៌ថ្ងៃម្ភៈើត៌�ចូតួ៌ចូ សត្រាំមា�់រ�យនី់ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់ចោត្រាំ�ងឥន់ធន់�។ �ាុខែនី់ កុំុងឆំ្នាំ�១៩៦០ ន់�ង១៩៧០ ត៌ថ្ងៃម្ភៈើ

ចោត្រាំ�ងសា�ងបាន់ហក់ុចោឡិើងខាើ �ងដ្ឋល់េកុ�ពូ្យាលេ នា�ចោ�យមាន់ការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើយាន់យនី់ចោត្រាំ�ងសា�ងបាន់ហក់ុចោឡិើងខាើ �ងដ្ឋល់េកុ�ពូ្យាលេ នា�ចោ�យមាន់ការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើយាន់យនី់

អ្ន�គ�សនី់ចោឡិើងវី �ញ។អ្ន�គ�សនី់ចោឡិើងវី �ញ។

១៩៧១១៩៧១

យាន់អ្ន�គ�សនី់ ចោ�ចោលេើឋាន់ត្រាំព្យា�ច័ូនុ់យាន់អ្ន�គ�សនី់ ចោ�ចោលេើឋាន់ត្រាំព្យា�ច័ូនុ់

កុំុងចោព្យាលេដ្ឋ�ណាំលេគំាចោន់� យាន់ខែដ្ឋលេចោ�ើកុ�រចោ�យម្ភៈនុ់សសដ្ឋ��ូង�ងាស់ចោ�ើកុ�រចោ�កុំុងចោព្យាលេដ្ឋ�ណាំលេគំាចោន់� យាន់ខែដ្ឋលេចោ�ើកុ�រចោ�យម្ភៈនុ់សសដ្ឋ��ូង�ងាស់ចោ�ើកុ�រចោ�

ឋាន់ត្រាំព្យា�ច័ូនុ់។ យាន់ចោត្រាំ�ើអ្ន�គ�សនី់ចោ�ើកុ�រចោលេើឋាន់ត្រាំព្យា�ច័ូនុ់រ�ស់អ្នងគការណាំសា (NASA) ឋាន់ត្រាំព្យា�ច័ូនុ់។ យាន់ចោត្រាំ�ើអ្ន�គ�សនី់ចោ�ើកុ�រចោលេើឋាន់ត្រាំព្យា�ច័ូនុ់រ�ស់អ្នងគការណាំសា (NASA) 

កុ�ពុ្យាង�ួយ�ចោងេើន់មុ្ភៈខមាត់៌ចោកុរ ី�ចោ�ម �ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។កុ�ពុ្យាង�ួយ�ចោងេើន់មុ្ភៈខមាត់៌ចោកុរ ី�ចោ�ម �ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។

១៩៧៣១៩៧៣

��នាន់់�នុា�់ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់��នាន់់�នុា�់ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់តូ៌ចូ ន់�ងធិ�ជាចោត្រាំចូើន់ ��់ចោផី្សាើម្ភៈស្រួសាវីត្រាំជាវីខែសងិរកុ�ចោត្រាំម្ភៈើសត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់តូ៌ចូ ន់�ងធិ�ជាចោត្រាំចូើន់ ��់ចោផី្សាើម្ភៈស្រួសាវីត្រាំជាវីខែសងិរកុ�ចោត្រាំម្ភៈើស

សត្រាំមា�់រ�យនី់��នួ់សចោត្រាំ�ងឥនុ់ន់�។ ឧទ្វាហរ�៍ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ General Motors �ចោងេើត៌សត្រាំមា�់រ�យនី់��នួ់សចោត្រាំ�ងឥនុ់ន់�។ ឧទ្វាហរ�៍ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ General Motors �ចោងេើត៌

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ព្យា�ចោសស (prototype) សត្រាំមា�់ចោត្រាំ�ើចោ�ទីីត្រាំកុុង ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់បាន់��ងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ព្យា�ចោសស (prototype) សត្រាំមា�់ចោត្រាំ�ើចោ�ទីីត្រាំកុុង ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់បាន់��ង

�ងូាញចោ�ឯព្យា�ធីិ��ងព្យា�ព្យា�៌ចោលេើកុទីីមួ្ភៈយ សីពីី្យាការ�ចោងេើត៌ត្រាំ�ព័្យាន់ធថាម្ភៈព្យាលេមាន់ការ��ពុ្យាលេ�ងូាញចោ�ឯព្យា�ធីិ��ងព្យា�ព្យា�៌ចោលេើកុទីីមួ្ភៈយ សីពីី្យាការ�ចោងេើត៌ត្រាំ�ព័្យាន់ធថាម្ភៈព្យាលេមាន់ការ��ពុ្យាលេ

�រ �យាកាសទ្វា� កុំុងឆំ្នាំ�១៩៧៣។�រ �យាកាសទ្វា� កុំុងឆំ្នាំ�១៩៧៣។

១៩៧៤ — ១៩៧៧១៩៧៤ — ១៩៧៧

អ្នំកុនា�មុ្ភៈខចោ� ចោ�កុំុងការលេក់ុរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់អ្នំកុនា�មុ្ភៈខចោ� ចោ�កុំុងការលេក់ុរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មួ្ភៈយខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ចោជា��័យនាចោព្យាលេចោន់� ��រ�យនី់ Sebring-រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មួ្ភៈយខែដ្ឋលេទីទួីលេបាន់ចោជា��័យនាចោព្យាលេចោន់� ��រ�យនី់ Sebring-

Vanguard's CitiCar ។ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌ CitiCars ជាង២០០០ ចោត្រាំ�ឿង ជារ�យនី់ខំាត៌Vanguard's CitiCar ។ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌ CitiCars ជាង២០០០ ចោត្រាំ�ឿង ជារ�យនី់ខំាត៌

តូ៌ចូ មាន់រាងត្រាំ�ុង មាន់សម្ភៈត៌ថភ្នាព្យារត់៌ចោលេើផ្សាើូវីចូមាៃ យពី្យា៥០ ចោ�៦០ ថ្ងៃម្ភៈា។ ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យាតូ៌ចូ មាន់រាងត្រាំ�ុង មាន់សម្ភៈត៌ថភ្នាព្យារត់៌ចោលេើផ្សាើូវីចូមាៃ យពី្យា៥០ ចោ�៦០ ថ្ងៃម្ភៈា។ ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យា

រ�ស់វ៉ា ចោធិិើចោ�យ Sebring Vanguard កាើ យជាត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់ធិ�ជាងចោ� ជា�់រ�ស់វ៉ា ចោធិិើចោ�យ Sebring Vanguard កាើ យជាត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់ធិ�ជាងចោ� ជា�់

ចូ�ណាំត់៌ថំាក់ុទីី៦ ចោ�សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ចោ�ឆំ្នាំ�១៩៧៥។ចូ�ណាំត់៌ថំាក់ុទីី៦ ចោ�សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ ចោ�ឆំ្នាំ�១៩៧៥។

១៩៧៩១៩៧៩

ការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ �យចុូ�ការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ �យចុូ�

ចោត្រាំ���ចោធិៀ�ជាមួ្ភៈយរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងសា�ង យាន់យនី់អ្ន�គស�នី់ នាចោព្យាលេចោន់� ចោត្រាំ���ចោធិៀ�ជាមួ្ភៈយរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេចោត្រាំ�ងសា�ង យាន់យនី់អ្ន�គស�នី់ នាចោព្យាលេចោន់� 

បាន់ចោដ្ឋើរ�យចោត្រាំកាយវី �ញ រមួ្ភៈទ្វា�ង ដ្ឋ�ចោ�ើ ការ ន់�ងការរត់៌រយ�ចូមាៃ យចោ�មាន់កុត្រាំម្ភៈ�ត៌ បាន់ចោដ្ឋើរ�យចោត្រាំកាយវី �ញ រមួ្ភៈទ្វា�ង ដ្ឋ�ចោ�ើ ការ ន់�ងការរត់៌រយ�ចូមាៃ យចោ�មាន់កុត្រាំម្ភៈ�ត៌ 

ចោធិិើចោ�យការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ �ម្ភៈ�យជាលេ���់។ចោធិិើចោ�យការ��់�រម្ភៈម�៍ចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ �ម្ភៈ�យជាលេ���់។

១៩៩០ — ១៩៩២១៩៩០ — ១៩៩២

�ទី�ញ្ជាា រ�មីចោធិិើចោ�យមាន់ការ��់�រម្ភៈម�៍រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចោឡិើងវី �ញ�ទី�ញ្ជាា រ�មីចោធិិើចោ�យមាន់ការ��់�រម្ភៈម�៍រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ចោឡិើងវី �ញ

�ទី�ញ្ជាា រសហព័្យាន់ធ ន់�ង�ទី�ញ្ជាា ររដ្ឋឋ �ចោងេើត៌ឲ្យយមាន់ការ��់�រម្ភៈម�៍ជា�មីចោលេើ�ទី�ញ្ជាា រសហព័្យាន់ធ ន់�ង�ទី�ញ្ជាា ររដ្ឋឋ �ចោងេើត៌ឲ្យយមាន់ការ��់�រម្ភៈម�៍ជា�មីចោលេើ

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។ លេទីធផ្សាលេ៖ អំ្នកុផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់��់ចោផី្សាើម្ភៈការខែកុខែត្រាំ�រ�យនី់ចោ�យមាន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។ លេទីធផ្សាលេ៖ អំ្នកុផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់��់ចោផី្សាើម្ភៈការខែកុខែត្រាំ�រ�យនី់ចោ�យមាន់

ត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យា ជាម្ភៈាូខែដ្ឋលេរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ �ចូចោធិិើចោ�យពួ្យាកុចោ�សចោត្រាំម្ភៈចូចោលេបឿន់ ន់�ងត្រាំ�ជាត្រាំ��យភ្នាព្យា ជាម្ភៈាូខែដ្ឋលេរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ �ចូចោធិិើចោ�យពួ្យាកុចោ�សចោត្រាំម្ភៈចូចោលេបឿន់ ន់�ង

ដ្ឋ�ចោ�ើ ការកាន់់ខែត៌ត្រាំ�ហាក់ុត្រាំ�ខែហលេគំាចោ�នឹ់ងយាន់យនី់ចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងសា�ង។ដ្ឋ�ចោ�ើ ការកាន់់ខែត៌ត្រាំ�ហាក់ុត្រាំ�ខែហលេគំាចោ�នឹ់ងយាន់យនី់ចោត្រាំ�ើចោត្រាំ�ងសា�ង។

១៩៩៦១៩៩៦

EV1 ទីទួីលេបាន់ការចោ�ឿទុីកុចូ�តី៌EV1 ទីទួីលេបាន់ការចោ�ឿទុីកុចូ�តី៌

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ GM �ចោញុ្ឈញ EV1 ជារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ខែដ្ឋលេរចូនា ន់�ង�ចោងេើត៌ចោឡិើងពី្យាដី្ឋ។ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ GM �ចោញុ្ឈញ EV1 ជារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ខែដ្ឋលេរចូនា ន់�ង�ចោងេើត៌ចោឡិើងពី្យាដី្ឋ។ 

EV1 ទីទួីលេបាន់ការចោ�ឿទុីកុចូ�តី៌យាា ងឆ្នាំ�់រហ័ស។   EV1 ទីទួីលេបាន់ការចោ�ឿទុីកុចូ�តី៌យាា ងឆ្នាំ�់រហ័ស។    ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១៨ ត៌ចោ�ទី�ព័្យារទីី១៨

electric vehicles are all the rage in the U.S., accounting for around electric vehicles are all the rage in the U.S., accounting for around 
a third of all vehicles on the road. Pictured here is Fifth Avenue a third of all vehicles on the road. Pictured here is Fifth Avenue 

in New York City around this time, showing the range in vehicle in New York City around this time, showing the range in vehicle 
options availableoptions available

19011901
Edison Takes on Electric Vehicle BatteriesEdison Takes on Electric Vehicle Batteries

Many innovators take note of the electric car’s high demand, Many innovators take note of the electric car’s high demand, 
exploring ways to improve the technology. For example, Thomas exploring ways to improve the technology. For example, Thomas 
Edison thought electric vehicles were the superior mode of trans-Edison thought electric vehicles were the superior mode of trans-
portation and worked to build a better battery.portation and worked to build a better battery.

901901
World's First Hybrid Electric Car Is InventedWorld's First Hybrid Electric Car Is Invented

Please see Please see History of the Electric CarHistory of the Electric Car/18/18
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រិល�ដោ�ដោពិលដោ�កុបាយដិិន នា�យកុប្របិដោទីសុ

អាដោម្ភៈរិកិុដោឆ្នាំព �ដោ�កាន់ថាម្ភៈពិលកុដោកុ�តីដោឡុ�ងវញិ់

កុំុងកុប្រមិ្ភៈតី�ពស់ុ�ីីមួ្ភៈយ។

កិុចឹូ�ិតី��ប្របឹិងខែប្របិងដោធិើ�ដោអាយប្របិដោទីសុ

អាដោម្ភៈរិកិុកាា យជាថ្ងៃបិតីង ការិដោធិើ�ដោអាយមានផើ�

កុញឹ្ចឹក់ុថ្ងៃបិតីងខែដិលការិបិ�ពុិលបិរិ�ិឋ នម្ភៈកុសូុនយ

ភាគរិយ ដោ�ប្រតឹីម្ភៈឆំ្នាំ�២០៥០ �ម្ភៈរិយ�ការិចូូលរិមួ្ភៈ

ដោល�ឆ្នាំកុពិិភ្នំពិដោ�កុ គ�មានភាពិដោលចូដោធាា រិ និង

ជាសុកុមី្ភៈភាពិទីទួីលបានការិអបិអរិសាទីរិ

ពីិសុ�ណ្តាក់ុរិដិឋបាលដោ�កុបាយដិិន និងនា�

ប្របិដោទីសុអាដោម្ភៈរិកិុដោ�កាន់កុប្រមិ្ភៈតីមួ្ភៈយខែដិល

មិ្ភៈនធាា ប់ិមានពីិមុ្ភៈនម្ភៈកុ ដោ�កុំុងដោពិលដោវ�មួ្ភៈ

ខែដិលមិ្ភៈនធាា ប់ិមានពីិមុ្ភៈនម្ភៈកុ។ យុគសុម័្ភៈយ�ីី

មួ្ភៈយបានចាប់ិដោផី�ម្ភៈ ដោហ៊ុ�យសំាថ្ងៃដិ�ីីមួ្ភៈយកុ�ពុិង

ប្រតីូវបានអនុវតីី�ម្ភៈម្ភៈដោធិាបាយដោប្រចូ�ន។

អ�ឡុុងដោពិលថ្ងៃនការិរិកីាល�លថ្ងៃនជម្ភៈៃ�កូុ

វដីិ-១៩ ពិលរិដិឋអាដោម្ភៈរិកិុជាង៤០០០០០នាក់ុ

បានសាា ប់ិដោ�កុំុងរិយ�ដោពិល ១១ខែ� និង២៧�ន 

នាក់ុបាន�ាងជម្ភៈៃ�កូុវដីិ-១៩ ឥឡូុវដោន� ដោយ�ង

ដោម្ភៈ�លដោ��ញ់ថា ចូ�នួនដោន�កុ�ពុិងខែតីធាា ក់ុចុូ�

ជាដោល�កុដិ�បូិង។ អំកុជ�នាញ់ខាងជម្ភៈៃ��ាង ដោ�កុ

ដោវជាបិណឌិ តី Fauci ក៍ុមានការិសុបិាយចិូតីីចូ�ដោពា�

ការិ�រិរិបិស់ុគាត់ី បានផីល់បិទីសុមាៈ សុថា វ៉ា

ខែផៀកុដោល�វទិីាសាស្ត្រីសុ។ី ឥឡូុវ ដោយ�ងមានការិ

ដោធិើ�សុនិំសីុទីកាខែសុតីពីិដោសុតីវមិាន កុ�ពុិងដោធិើ�កា

�រិ�ម្ភៈធិមី្ភៈ� �ម្ភៈខែដិលពិលរិដិឋអាដោម្ភៈរិកិុ រិ �ពឹិង

ចូង់បានពីិដោម្ភៈដឹិកុនា�រិបិស់ុ�ាួន។ អ�ឡុុងដោពិល

យុគសុម័្ភៈយដោ�កុប្របិធានាធិិបិតីី ប្រ�� រិដិឋម្ភៈន្រ្តីនីី

ប្រកុសួុងព័ិត៌ីមាន ខែតីងខែតីប្រតីូវបានដោដិញ់ដោចាល

ជាញឹ់កុញាប់ិ និងបានបិដិិដោសុធិរាំល់ការិពិិតី

ដោប្រពា�ខែតីដោ�កុប្របិធានាធិិបិតីី មិ្ភៈនចូង់ដោអាយ

និ�យ សុពិើ�ាងមិ្ភៈនជាបិញ្ជាា ដោទី �ណ�ដោពិល

ខែដិលប្របិជាជនរាំប់ិពាន់នាក់ុបានសាា ប់ិរាំល់ថ្ងៃ�ៃ។ 

វ៉ាមិ្ភៈនខែម្ភៈនអត់ីបិញ្ជាា ដោទី ដោហ៊ុ�យដោ�ខែតីមិ្ភៈនខែម្ភៈន

អត់ីបិញ្ជាា ខែដិរិ។    តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី ១៧តីដោ�ទី�ព័ិរិទីី ១៧

novative, using mod-ern technology to novative, using mod-ern technology to 
create solutions to our modern climate create solutions to our modern climate 
crisis. The government announced it will crisis. The government announced it will 
purchase electric cars from any company purchase electric cars from any company 
who are able to make them, solar stock who are able to make them, solar stock 
markets surged in January, General Motor markets surged in January, General Motor 
Company and Ford came forward to take Company and Ford came forward to take 

up the task. GM announced it will make all up the task. GM announced it will make all 
electric cars by 2035. This time reminds us electric cars by 2035. This time reminds us 
of the 1930’s during the Great Depression, of the 1930’s during the Great Depression, 
when President Teddy Roosevelt created when President Teddy Roosevelt created 

a New Deal, build new airports, bridges a New Deal, build new airports, bridges 
and highways, put people to work and and highways, put people to work and 
revived the American economy. President revived the American economy. President 
Bid-den’s bold fight for climate change, to Bid-den’s bold fight for climate change, to 
have completely renewable energy in every have completely renewable energy in every 
American home by 2050 is a revolution-American home by 2050 is a revolution-
ary step toward building a self-sustaining ary step toward building a self-sustaining 
economy by using new technology.economy by using new technology.

The Bidden administration also plans The Bidden administration also plans 
to reopen schools and put people back to to reopen schools and put people back to 
work.  Many Americans have been out of work.  Many Americans have been out of 
work since the pandemic began, others work since the pandemic began, others 
work from home for 11 months. Many work from home for 11 months. Many 
women are out of work due to the lack of women are out of work due to the lack of 
childcare. Unemployment rate as of Janu-childcare. Unemployment rate as of Janu-
ary 2021 is 6.3%, doubled from January ary 2021 is 6.3%, doubled from January 
2020 before the pandemic. Bidden plans 2020 before the pandemic. Bidden plans 
to com-plete 1 million vaccinations per to com-plete 1 million vaccinations per 
day during his first 100 days. So far, half day during his first 100 days. So far, half 
a million doses a day got to people’s arm a million doses a day got to people’s arm 
as of Sunday February 7. President Biden’s as of Sunday February 7. President Biden’s 
goal is attainable according medical experts goal is attainable according medical experts 
as the infrastructure is being put in place as the infrastructure is being put in place 
to deliver them.to deliver them.

អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១tmkBITMB½rTI   13 New America 2021New America 2021
  New America 2021 New America 2021 /From Page 13/From Page 13
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ចោទីើ�នឹ់ងត្រាំត៌ឡិ�់ម្ភៈកុពី្យាត្រាំ�ចោទីសអ្នង់ចោ�ើស ចោទីើ�នឹ់ងត្រាំត៌ឡិ�់ម្ភៈកុពី្យាត្រាំ�ចោទីសអ្នង់ចោ�ើស 

ខែត៌ត្រាំតូ៌វីជា�់�ុ�ឃ្លាំ�ងចោ�ផុ្សា�ចូ�នួ់ន់២០ឆំ្នាំ� ខែត៌ត្រាំតូ៌វីជា�់�ុ�ឃ្លាំ�ងចោ�ផុ្សា�ចូ�នួ់ន់២០ឆំ្នាំ� 

មុ្ភៈន់នឹ់ងបាន់�ំ�ចោឆំ្នាំត៌ជានាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីី មុ្ភៈន់នឹ់ងបាន់�ំ�ចោឆំ្នាំត៌ជានាយកុរដ្ឋឋម្ភៈក្ត្រន់ីី 

កាលេពី្យាឆំ្នាំ�២០១៧ ឥឡូិវីចោន់� កុ�ពុ្យាងរងចោត្រាំគា�កាលេពី្យាឆំ្នាំ�២០១៧ ឥឡូិវីចោន់� កុ�ពុ្យាងរងចោត្រាំគា�

ន់ចោយាបាយមី្ភៈងចោទីៀត៌។  ន់ចោយាបាយមី្ភៈងចោទីៀត៌។  

ត្រាំ�ចោទីសជាចោត្រាំចូើន់កុំុងសកុលេចោ�កុ ត្រាំ�ចោទីសជាចោត្រាំចូើន់កុំុងសកុលេចោ�កុ 

មាន់ជាព្យា�ចោសស សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ ចូត្រាំកុ�ព្យាមាន់ជាព្យា�ចោសស សហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរកីុ ចូត្រាំកុ�ព្យា

អ្នងគចោ�ើស សហភ្នាព្យាអ្ន�រ ា�ុ ត្រាំ�ចោទីស�សីាន់អ្នងគចោ�ើស សហភ្នាព្យាអ្ន�រ ា�ុ ត្រាំ�ចោទីស�សីាន់

មួ្ភៈយចូ�នួ់ន់... បាន់ចោចូញចោសចូកុីីខែ�ើងការមួ្ភៈយចូ�នួ់ន់... បាន់ចោចូញចោសចូកុីីខែ�ើងការ

ចោថាេ លេចោទ្វាសរដ្ឋឋបាន់ចោយាធារ�ស់�ូមាភ្នាើ ម្ភៈៗចោថាេ លេចោទ្វាសរដ្ឋឋបាន់ចោយាធារ�ស់�ូមាភ្នាើ ម្ភៈៗ  

សខែមី្ភៈងការម្ភៈ�ន់ចោព្យាញចូ�តី៌ នឹ់ងទ្វាម្ភៈទ្វារសខែមី្ភៈងការម្ភៈ�ន់ចោព្យាញចូ�តី៌ នឹ់ងទ្វាម្ភៈទ្វារ

ឱ្យយចោ��ខែលេង សូី�ី នឹ់ងអំ្នកុន់ចោយាបាយឱ្យយចោ��ខែលេង សូី�ី នឹ់ងអំ្នកុន់ចោយាបាយ

ទ្វា�ងអ្នស់ជា�នុាន់់- ត្រាំ�ចោទីសចូ�ន់ខែដ្ឋលេទ្វា�ងអ្នស់ជា�នុាន់់- ត្រាំ�ចោទីសចូ�ន់ខែដ្ឋលេ

មាន់ទី�នាក់ុទី�ន់ង�ីត៌សំ�ត៌ន់�ងត្រាំកុុម្ភៈចោយាធា មាន់ទី�នាក់ុទី�ន់ង�ីត៌សំ�ត៌ន់�ងត្រាំកុុម្ភៈចោយាធា 

ពុ្យា��មាន់ចោសចូកុីីខែ�ើងការត្រាំ�ឆ្នាំ�ងឬគា�ត្រាំទីពុ្យា��មាន់ចោសចូកុីីខែ�ើងការត្រាំ�ឆ្នាំ�ងឬគា�ត្រាំទី

រដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោទី ចោ�ក៏ុពុ្យា�ទ្វាន់មាន់�សី�ុងថារដ្ឋឋត្រាំ�ហារចោទី ចោ�ក៏ុពុ្យា�ទ្វាន់មាន់�សី�ុងថា

ចូ�ន់ចោ�ពី្យាចោត្រាំកាយចោយាធា�ូមា ឬក៏ុយាាងណាំចូ�ន់ចោ�ពី្យាចោត្រាំកាយចោយាធា�ូមា ឬក៏ុយាាងណាំ

ចោនា�ចោទី។ចោនា�ចោទី។

ថ្ងៃ�ៃទីី៣កុុម្ភៈៈ� - ចោ�កុស្រួសី អូ្នន់សា�ង ថ្ងៃ�ៃទីី៣កុុម្ភៈៈ� - ចោ�កុស្រួសី អូ្នន់សា�ង 

សូី�ី បាន់ត្រាំតូ៌វីចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ពី្យា�ទី‹មាន់សូី�ី បាន់ត្រាំតូ៌វីចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ពី្យា�ទី‹មាន់

ត្រាំ�ព័្យាន់ធវី �ទីយុទ្វាក់ុទីងខុសចូា�់› រឯីចោ�កុត្រាំ�ព័្យាន់ធវី �ទីយុទ្វាក់ុទីងខុសចូា�់› រឯីចោ�កុ

ត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ជា�់ចោឆំ្នាំត៌ វីនី់ មី្ភៈយីន់ ត្រាំតូ៌វីត្រាំ�ធានាធិ��តី៌ជា�់ចោឆំ្នាំត៌ វីនី់ មី្ភៈយីន់ ត្រាំតូ៌វី

រងការចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ពី្យាតុ៌�ការចោយាធារងការចោ�ទីត្រាំ�កាន់់ពី្យាតុ៌�ការចោយាធា

ថា‹ត្រាំ��់ត្រាំ�ងត្រាំ�ចោទីសម្ភៈ�ន់បាន់លេា›។ ចោ�ថា‹ត្រាំ��់ត្រាំ�ងត្រាំ�ចោទីសម្ភៈ�ន់បាន់លេា›។ ចោ�

មាន់អ្នំកុន់ចោយាបាយចោត្រាំចូើន់ចោទីៀត៌ បាត្រាំតូ៌វីមាន់អ្នំកុន់ចោយាបាយចោត្រាំចូើន់ចោទីៀត៌ បាត្រាំតូ៌វី

��់ខើួន់ ចោហើយកុ�ពុ្យាងខែត៌វី �ន់�ច័ិូយចោទ្វាស��់ខើួន់ ចោហើយកុ�ពុ្យាងខែត៌វី �ន់�ច័ិូយចោទ្វាស

ដូ្ឋចូគំា។ ចោ�កុស្រួសី សូី�ី បាន់ត្រាំ�កាស ដូ្ឋចូគំា។ ចោ�កុស្រួសី សូី�ី បាន់ត្រាំ�កាស 

ចោ�ចោព្យាលេចោ���់ខើួន់ ឱ្យយត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋចោរ ើ��ចោ�ចោព្យាលេចោ���់ខើួន់ ឱ្យយត្រាំ�ជាព្យាលេរដ្ឋឋចោរ ើ��

រ�‹ម្ភៈ�ន់ត្រាំតូ៌វីឱ្យយត្រាំកុុម្ភៈចោយាធាចោធិិើ�ម្ភៈអ្ន�ចោព្យាើចូ�តី៌រ�‹ម្ភៈ�ន់ត្រាំតូ៌វីឱ្យយត្រាំកុុម្ភៈចោយាធាចោធិិើ�ម្ភៈអ្ន�ចោព្យាើចូ�តី៌

បាន់ឱ្យយចោសា�›៕ បាន់ឱ្យយចោសា�›៕ 

ការិខែដិលប្របិដោទីសុអាដោម្ភៈរិកិុដោចូញ់ផុតីពីិការិ

�ាងរិកីុរាំល�នដោន� គ�មានសារិសុ�ខាន់ ដោដិ�ម្ភៈែី

បិ�ា ញ់ពិិភ្នំពិដោ�កុថា អាដោម្ភៈរិកិុមានភាពិរិងឹមា� 

និងធិន់នឹងជម្ភៈៃ�។ ទា�ងដោន�គ�ជាជ�ហានខែដិល

ដោ�កុប្របិធានាធិិបិតីីបាយដិិន បានដោធិើ�អ�ឡុុង

ដោពិលបីិសុបីាហ៍៊ុដិ�បូិងរិបិស់ុគាត់ី ដោ�កុំុងដោសុតីវមិាន។

ដិ�ដោណ្តា�ស្រីសាយថ្ងៃបិតីង�ី ីនឹងបិដោងក�តីការិ�រិ

�ីី និងដោល�កុទីកុចិូតីីប្របិជាជនដោអាយកាន់ខែតី

មានគ�និតីថ្ងៃចំូប្របិឌិឹតី ដោប្របិ�ប្របាស់ុបិដោចឹូកុវទិីា�ីដីោដិ�ម្ភៈែី

បិដោងក�តីដិ�ដោណ្តា�ស្រីសាយសុប្រមាប់ិវបិិតីិីអាកាសុធាតុី

នាសុម័្ភៈយទី�ដោន�បិ។ រិ�ឋ ភិ្នំបាលបានប្របិកាសុថា 

�ានួនឹងទិីញ់រិ�យនីអគះសិុនីពីិប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុនណ្តាខែដិល

អាចូផលិតីដោអាយ�ាួន ទីីផារិផ្ទាើ �ងសូុឡាបាន

ដោកុ�នដោឡុ�ងដោ�កុំុងខែ�ម្ភៈកុរាំ ប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន General 

Motor និង Ford បានដោចូញ់មុ្ភៈ�ទីទួីលយកុកិុចឹូការិ

ទា�ងដោន�។ ប្រកុុម្ភៈហុុ៊ុន General Motor បានប្របិកាសុ

ថា �ានួនឹងផលិតីរិ�យនីអគះសិុនីដោ�ឆំ្នាំ�២០៣៥។ 

ដោពិលដោន�បានដោធិើ�អយដោយ�ងនឹងដោ��ញ់ដិល់ កាលពីិ

ឆំ្នាំ�១៩៣០ អ�ឡុុងដោពិលខែដិលមានបិញ្ជាា វបិិតីិី

ដោសុដិឋកិុចឹូម្ភៈហាធិៃន់ធិៃរិ ដោ�ដោពិលខែដិលប្របិធានាធិិបិតីី 

Teddy Roosevelt បានបិដោងក�តីដិ�ដោណ្តា�ស្រីសាយ

�ីីមួ្ភៈយ ដោអាយកុសាង ប្រពិ�នយនីដោហា� សាព ន 

និងផាូវដោលែ�នដោលឿន �ក់ុម្ភៈនុសុសដោអាយដោធិើ�ការិ 

និងពិិនិតីយសីារិដោសុដិឋកិុចឹូអាដោម្ភៈរិកិុដោឡុ�ងវញិ់។ 

ដោ�កុប្របិធានាធិិបិតីី បាយដិិន បានដោលចូដោធាា

រិដោល�ការិប្របិយុទីធនឹងការិខែប្របិប្របិួលអាកាសុធាតុី 

ដោធិើ�ដោអាយមានថាម្ភៈពិលកុដោកុ�តីដោឡុ�ងវញិ់ដោ��ម្ភៈ

ប្រគប់ិផើ�ពិលរិដិឋអាដោម្ភៈរិកិុដោ�ឆំ្នាំ�២០៥០ គ�ជា

ជ�ហានដោធិើ�បិដិិវតីីដោឆ្នាំព �ដោ�រិកុការិកុសាងដោសុដិឋកិុចឹូ

ខែដិលមានចីូរិភាពិដោ�យ�ានួឯង �ម្ភៈរិយ�ការិដោប្របិ�

ប្របាស់ុបិដោចឹូកុវទិីា។ 

រិដិឋបាល បាយដិិន ក៍ុមានខែផនការិដោបិ�កុ

សា�ដោរិៀនដោឡុ�ងវញិ់ និង�ក់ុប្របិជាជនដោអាយ   

ប្រតីឡុប់ិដោ�ដោធិើ�ការិ�រិវញិ់។ ពិលរិដិឋអាដោម្ភៈរិកិុ

ជាដោប្រចូ�នអត់ីការិ�រិដោធិើ�ចាប់ិ��ងពីិការិរិកីុរាំល�ល

ថ្ងៃនជម្ភៈៃ�ចាប់ិដោផី�ម្ភៈ ប្របិជាជន�ា�ដោធិើ�ការិ�រិពីិផើ�អស់ុ

រិយ�ដោពិល១១ខែ�។ ស្ត្រីសុីីជាដោប្រចូ�នអត់ីការិ�រិដោធិើ�

ដោ�យសារិខែតីកុងើ�អំកុដោម្ភៈ�លខែ�ទា�កូុន។ អប្រ�

ថ្ងៃនការិអត់ីការិ�រិដោធិើ�ដោ�ប្រតឹីម្ភៈខែ�ម្ភៈកុរាំឆំ្នាំ�២០២១ 

មាន ៦.៣% ដោទីើដិងដោធិៀបិនឹងខែ�ម្ភៈកុរាំ ឆំ្នាំ�២០២០ 

ដោ�មុ្ភៈនការិរិកីុរាំល�នថ្ងៃនជងម្ភៈៃ�កូុវដីិ-១៩។ ដោ�កុ

បាយដិិន មានខែផនការិបិញឹ្ចឹប់ិការិចាក់ុថំា�វ៉ាាកុ

សា�ង  ដោអាយបាន ១�ន ដូិសុ កុំុងអ�ឡុុង ដោពិល

ចូូលកាន់ដិ�ខែណងរិបិស់ុគាត់ី ១០០ថ្ងៃ�ៃដិ�បូិង។ 

កុនាងម្ភៈកុ កុនា��នដូិសុកុំុងមួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃបានចាក់ុ

ដោល�ថ្ងៃដិប្របិជាជន គិតីប្រតឹីម្ភៈថ្ងៃ�ៃអាទិីតីយ ទីី៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ�។ 

ដោ�កុប្របិធានាធិិបិតីី បាយដិិនអាចូសុដោប្រម្ភៈចូ

ដោគាលដោ�ដោន� ដោ�ដោពិលមានដោហ៊ុ�ឋ រិចូនាសុម្ភៈព័នធ

សុប្រមាប់ិផីល់ការិចាក់ុវ៉ាាក់ុសា�ង។ ដោគាលដោ�រិបិស់ុ

គាត់ីអាចូសុដោប្រម្ភៈចូបាន ដោន�ដោបិ�ដោ�ង�ម្ភៈអំកុជ�នាញ់

ខាងខែផំកុដោវជាសាស្ត្រីសុ ីដោ�យសារិខែតីដោហ៊ុ�ឋ រិចូនាសុម្ភៈពន័ធ

មានសុប្រមាប់ិការិចាក់ុថំា�វ៉ាាក់ុសា�ងកុ�ពុិងប្រតូីវបា

ដោរិៀបិចូ�៕

អាាចនឹងមាានរដ្ឋឋត្រាំបហាារសាារជាាថ្មីីីអាាចនឹងមាានរដ្ឋឋត្រាំបហាារសាារជាាថ្មីីីtmkBITMB½rTI   07អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១អាានៅមរិកថ្មីីី២០២១tmkBITMB½rTI   16
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១៩៩៧១៩៩៧

រ�យនី់ចោត្រាំ�ើ�ចោចុូកុវី �ទីា Mass-Produced Hybrid ដ្ឋ��ូងចោ�រ�យនី់ចោត្រាំ�ើ�ចោចុូកុវី �ទីា Mass-Produced Hybrid ដ្ឋ��ូងចោ�

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Toyota បាន់ខែ�នា� រ�យនី់ ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេ mass-produced hybrid ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Toyota បាន់ខែ�នា� រ�យនី់ ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេ mass-produced hybrid 

ដ្ឋ��ូងចោ� ��ជា  រ�យនី់ Prius ។ កុំុងឆំ្នាំ�២០០០ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Prius worldwide ន់�ងត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ ដ្ឋ��ូងចោ� ��ជា  រ�យនី់ Prius ។ កុំុងឆំ្នាំ�២០០០ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Prius worldwide ន់�ងត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ 

Toyota បាន់កាើ យជាត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ទីទួីលេចោជា��័យកុំុងមួ្ភៈយព្យាត្រាំព្យា�ចូខែ�ំកុ �ន់មុ្ភៈខចោ�ខាងToyota បាន់កាើ យជាត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ទីទួីលេចោជា��័យកុំុងមួ្ភៈយព្យាត្រាំព្យា�ចូខែ�ំកុ �ន់មុ្ភៈខចោ�ខាង

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ដ៍្ឋមាន់ចោកុរ ី�ចោ�ម �។រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ដ៍្ឋមាន់ចោកុរ ី�ចោ�ម �។

១៩៩៩១៩៩៩

ការកុសាងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ចោ�យកាន់់ខែត៌មាន់ភ្នាព្យាលេាត្រាំ�ចោសើការកុសាងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ចោ�យកាន់់ខែត៌មាន់ភ្នាព្យាលេាត្រាំ�ចោសើ

ចោ�ចោត្រាំកាយឆ្នាំកុ  អ្នំកុវី �ទីាសាស្ត្រស ីន់�ងវី �សកិុរ ចោធិិើការខែកុលេម្ភៈារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ន់�ងចោ�ចោត្រាំកាយឆ្នាំកុ  អ្នំកុវី �ទីាសាស្ត្រស ីន់�ងវី �សកិុរ ចោធិិើការខែកុលេម្ភៈារ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ ន់�ង

��ុយ ចោ�យកាន់់ខែត៌មាន់ភ្នាព្យាលេាត្រាំ�ចោសើចោឡិើង។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� អ្នំកុស្រួសាវីត្រាំជាវីចោ�ឯ��ុយ ចោ�យកាន់់ខែត៌មាន់ភ្នាព្យាលេាត្រាំ�ចោសើចោឡិើង។ រ�ូភ្នាព្យាចោន់� អ្នំកុស្រួសាវីត្រាំជាវីចោ�ឯ

ម្ភៈនីុ់រព្យា�ចោសាធិន៍់ជាត៌� ថាម្ភៈព្យាលេកុចោកុើត៌ចោឡិើងវី �ញថ្ងៃន់ត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ កុ�ពុ្យាងចោធិិើចោត៌ស�ី�ុយម្ភៈនីុ់រព្យា�ចោសាធិន៍់ជាត៌� ថាម្ភៈព្យាលេកុចោកុើត៌ចោឡិើងវី �ញថ្ងៃន់ត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ កុ�ពុ្យាងចោធិិើចោត៌ស�ី�ុយ

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។

២០០៦២០០៦

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Silicon Valley ��់ចោផី្សាើម្ភៈផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Silicon Valley ��់ចោផី្សាើម្ភៈផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Tesla Motors ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Silicon Valley startup ត្រាំ�កាសថា ខើួន់នឹ់ងត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Tesla Motors ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Silicon Valley startup ត្រាំ�កាសថា ខើួន់នឹ់ង

ចោធិិើការផ្សាលេ�ត៌    រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់សុ័រត្រាំ��ីត៌ ខែដ្ឋលេ�ចូរត់៌កុំុងចូមាៃ យជាង ២០០ថ្ងៃម្ភៈា។ ចោធិិើការផ្សាលេ�ត៌    រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់សុ័រត្រាំ��ីត៌ ខែដ្ឋលេ�ចូរត់៌កុំុងចូមាៃ យជាង ២០០ថ្ងៃម្ភៈា។ 

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់រ�យនី់ចោផ្សាសងចោទីៀត៌ក៍ុកុ�ពុ្យាងចោធិិើការងារចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់រ�ស់ខើួន់ ផ្សាងខែដ្ឋរ។ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់រ�យនី់ចោផ្សាសងចោទីៀត៌ក៍ុកុ�ពុ្យាងចោធិិើការងារចោលេើរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់រ�ស់ខើួន់ ផ្សាងខែដ្ឋរ។

២០០៩ — ២០១៣២០០៩ — ២០១៣

ការ�ចោងេើត៌ចោហ�ឋ រចូនាសម័ុ្ភៈន់ធ�ញូុ្ឈលេ��ុយ ចោ�ទូីទ្វា�ងត្រាំ�ចោទីសការ�ចោងេើត៌ចោហ�ឋ រចូនាសម័ុ្ភៈន់ធ�ញូុ្ឈលេ��ុយ ចោ�ទូីទ្វា�ងត្រាំ�ចោទីស

ចោដ្ឋើម្ភៈបី�ួយអ្នត៌����ន់�ញូុ្ឈលេ��ុយរ�យនី់ចោព្យាលេចោ�ើកុ�រ ត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ ចោធិិើការចោដ្ឋើម្ភៈបី�ួយអ្នត៌����ន់�ញូុ្ឈលេ��ុយរ�យនី់ចោព្យាលេចោ�ើកុ�រ ត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ ចោធិិើការ

វី �ន់�ចោយា�ចោលេើចោហ�ឋ រចូនាសម័ុ្ភៈន់ធ�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេ ចោ�ទូីទ្វា�ងត្រាំ�ចោទីស ត៌ចោម្ភៈើើងកុខែន់ើងវី �ន់�ចោយា�ចោលេើចោហ�ឋ រចូនាសម័ុ្ភៈន់ធ�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេ ចោ�ទូីទ្វា�ងត្រាំ�ចោទីស ត៌ចោម្ភៈើើងកុខែន់ើង

�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេ ១៨០០០កុខែន់ើង ចោ��ម្ភៈទីីលេ�ចោ��ឋ ន់ ម្ភៈ�ា លេពា�� �ាកុម្ភៈម ន់�ងទីី�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេ ១៨០០០កុខែន់ើង ចោ��ម្ភៈទីីលេ�ចោ��ឋ ន់ ម្ភៈ�ា លេពា�� �ាកុម្ភៈម ន់�ងទីី

សាធារ��។ រមួ្ភៈទ្វា�ង កុខែន់ើង�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេខែដ្ឋលេត៌ចោម្ភៈើើងចោ�យត្រាំកុមុ្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់ សាធារ��។ រមួ្ភៈទ្វា�ង កុខែន់ើង�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេខែដ្ឋលេត៌ចោម្ភៈើើងចោ�យត្រាំកុមុ្ភៈហុីន់ផ្សាលេ�ត៌រ�យនី់ 

ន់�ងត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ឯកុ�ន់ចោផ្សាសងចោទីៀត៌ សពិ្យាថ្ងៃ�ៃចោន់� មាន់កុខែន់ើង�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេចូ�នួ់ន់ ៨០០០ ន់�ងត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ឯកុ�ន់ចោផ្សាសងចោទីៀត៌ សពិ្យាថ្ងៃ�ៃចោន់� មាន់កុខែន់ើង�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេចូ�នួ់ន់ ៨០០០ 

កុខែន់ើង ចោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ។កុខែន់ើង ចោ�កុំុងសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ។

២០១០២០១០

មាន់លេក់ុខែ��ឧសាហកុម្ភៈមនូ់វីឧ�កុរ�៍�ញូុ្ឈលេអ្ន�គ�សនី់ Hybrid ជាចោលេើកុដ្ឋ��ូងមាន់លេក់ុខែ��ឧសាហកុម្ភៈមនូ់វីឧ�កុរ�៍�ញូុ្ឈលេអ្ន�គ�សនី់ Hybrid ជាចោលេើកុដ្ឋ��ូង

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ GM បាន់�ចោញុ្ឈញ Chevy Volt ��ជាឧ�កុរ�៍�ញូុ្ឈលេអ្ន�គ�សនី់ Hybrid ខែ��ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ GM បាន់�ចោញុ្ឈញ Chevy Volt ��ជាឧ�កុរ�៍�ញូុ្ឈលេអ្ន�គ�សនី់ Hybrid ខែ��

ឧសាហកុម្ភៈម ជាចោលេើកុដ្ឋ��ូង។ Volt ចោត្រាំ�ើ�ចោចុូកុវី �ទីា��ុយ�ចោងេើត៌ចោ�យត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ។ឧសាហកុម្ភៈម ជាចោលេើកុដ្ឋ��ូង។ Volt ចោត្រាំ�ើ�ចោចុូកុវី �ទីា��ុយ�ចោងេើត៌ចោ�យត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ។

២០១០២០១០

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Nissan �ក់ុចោ�យដ្ឋ�ចោ�ើ ការ LEAFត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Nissan �ក់ុចោ�យដ្ឋ�ចោ�ើ ការ LEAF

កុំុងខែខធូំិ ឆំ្នាំ�២០១០ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Nissan �ចោញុ្ឈញ LEAF រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ទ្វា�ងអ្នស់ កុំុងខែខធូំិ ឆំ្នាំ�២០១០ ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Nissan �ចោញុ្ឈញ LEAF រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ទ្វា�ងអ្នស់ 

ជារ�យនី់ខែដ្ឋលេ�ចោញុ្ឈញជាត៌���ពុ្យាលេកុំុង�រ ��ឋ ន់កុត្រាំម្ភៈ�ត៌សូន់យ។ កុំុងខែខម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០១៣ ជារ�យនី់ខែដ្ឋលេ�ចោញុ្ឈញជាត៌���ពុ្យាលេកុំុង�រ ��ឋ ន់កុត្រាំម្ភៈ�ត៌សូន់យ។ កុំុងខែខម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០១៣ 

ត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Nissan ��់  ចោផី្សាើម្ភៈត៌ចោម្ភៈើើងរ�យនី់មាា កុ LEAF ចោ�រដ្ឋឋ Tennessee សត្រាំមា�់ទីីផ្សាារត្រាំកុុម្ភៈហុីន់ Nissan ��់  ចោផី្សាើម្ភៈត៌ចោម្ភៈើើងរ�យនី់មាា កុ LEAF ចោ�រដ្ឋឋ Tennessee សត្រាំមា�់ទីីផ្សាារ

ចោ��ចោម្ភៈរ �កុខាងចោ�ើង ន់�ង    អ្នរ�ុ�ចូ�ចោពា�កុ�ចីូផី្សាល់េចោ�យចោ�យត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ។ចោ��ចោម្ភៈរ �កុខាងចោ�ើង ន់�ង    អ្នរ�ុ�ចូ�ចោពា�កុ�ចីូផី្សាល់េចោ�យចោ�យត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ។

២០១៣២០១៣

��ុយយាន់យនី់អ្ន�គ�សនី់ធាើ ក់ុថ្ងៃ�ើ��ុយយាន់យនី់អ្ន�គ�សនី់ធាើ ក់ុថ្ងៃ�ើ

��ុយ ��ជាខែផំ្សាកុមួ្ភៈយខែដ្ឋលេមាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើថ្ងៃ�ើ��ផុ្សាត៌ចោ�កុំុងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។ អ្នរ�ុ���ុយ ��ជាខែផំ្សាកុមួ្ភៈយខែដ្ឋលេមាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើថ្ងៃ�ើ��ផុ្សាត៌ចោ�កុំុងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់។ អ្នរ�ុ�

ចូ�ចោពា�ការ      វី �ន់�ចោយា�រ�ស់ត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ ត៌ថ្ងៃម្ភៈើ��ុយបាន់ធាើ ក់ុថ្ងៃ�ើចុូ�ម្ភៈកុត្រាំតឹ៌ម្ភៈ ចូ�ចោពា�ការ      វី �ន់�ចោយា�រ�ស់ត្រាំកុសួងថាម្ភៈព្យាលេ ត៌ថ្ងៃម្ភៈើ��ុយបាន់ធាើ ក់ុថ្ងៃ�ើចុូ�ម្ភៈកុត្រាំតឹ៌ម្ភៈ 

៥០% ចោ�កុំុងរយ�ចោព្យាលេ ៤ ឆំ្នាំ�ចោន់� �ួយចោ�យរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ មាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើសម្ភៈរម្ភៈយសត្រាំមា�់៥០% ចោ�កុំុងរយ�ចោព្យាលេ ៤ ឆំ្នាំ�ចោន់� �ួយចោ�យរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ មាន់ត៌ថ្ងៃម្ភៈើសម្ភៈរម្ភៈយសត្រាំមា�់

អ្នត៌����ន់ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់។អ្នត៌����ន់ចោត្រាំ�ើត្រាំបាស់។

២០១៤២០១៤

យាន់យនី់អ្ន�គ�សនី់ ន់�ង �ចោត្រាំម្ភៈើសព្យាហុភ្នាព្យាយាន់យនី់អ្ន�គ�សនី់ ន់�ង �ចោត្រាំម្ភៈើសព្យាហុភ្នាព្យា

ឥឡូិវីចោន់� អ្នត៌����ន់មាន់�ចោត្រាំម្ភៈើសព្យាហុភ្នាព្យាចោ�ចោព្យាលេទី�ញរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ រមួ្ភៈទ្វា�ង ឥឡូិវីចោន់� អ្នត៌����ន់មាន់�ចោត្រាំម្ភៈើសព្យាហុភ្នាព្យាចោ�ចោព្យាលេទី�ញរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ រមួ្ភៈទ្វា�ង 

រ�យនី់ hybrids ឧ�កុរ�៍�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេ hybrids ន់�ងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ត្រាំ��់ត្រាំ�ចោ�ទីរ�យនី់ hybrids ឧ�កុរ�៍�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេ hybrids ន់�ងរ�យនី់អ្ន�គ�សនី់ត្រាំ��់ត្រាំ�ចោ�ទី

ទ្វា�ងអ្នស់។ �ចុុូ�បនំ់ចោន់� មាន់កុខែន់ើង�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេរ�យនី់ចូ�នួ់ន់ ២៣ កុខែន់ើង ន់�ងមាន់ ទ្វា�ងអ្នស់។ �ចុុូ�បនំ់ចោន់� មាន់កុខែន់ើង�ញូុ្ឈលេថាម្ភៈព្យាលេរ�យនី់ចូ�នួ់ន់ ២៣ កុខែន់ើង ន់�ងមាន់ 

៣៦ កុខែន់ើងចោទីៀត៌សត្រាំមា�់រ�យនី់ម្ភៈាូខែដ្ឋលេ hybrids ។៣៦ កុខែន់ើងចោទីៀត៌សត្រាំមា�់រ�យនី់ម្ភៈាូខែដ្ឋលេ hybrids ។

២០១៥២០១៥

អ្ននា�ត៌ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់       អ្ននា�ត៌ថ្ងៃន់រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់       

រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មាន់សកីានុ់ភ្នាព្យាចោត្រាំចូើន់ សត្រាំមា�់�ួយសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ �ចោងេើត៌រ�យនី់អ្ន�គ�សនី់មាន់សកីានុ់ភ្នាព្យាចោត្រាំចូើន់ សត្រាំមា�់�ួយសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុ �ចោងេើត៌

អ្ននា�ត៌មួ្ភៈយកាន់់ខែត៌មាន់ចីូរភ្នាព្យា។ ត្រាំ�ស�ន់ចោ�ើសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុចោធិិើអ្ននី់រកុម្ភៈមរ�យនី់ធុិន់អ្ននា�ត៌មួ្ភៈយកាន់់ខែត៌មាន់ចីូរភ្នាព្យា។ ត្រាំ�ស�ន់ចោ�ើសហរដ្ឋឋ�ចោម្ភៈរ �កុចោធិិើអ្ននី់រកុម្ភៈមរ�យនី់ធុិន់

ស្រួសាលេទ្វា�ងអ្នស់ចោ�យចោ�ជារ�យនី់ hybrids ឬរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេអ្ន�គ�សនី់ ចោយើងស្រួសាលេទ្វា�ងអ្នស់ចោ�យចោ�ជារ�យនី់ hybrids ឬរ�យនី់ចោត្រាំ�ើថាម្ភៈព្យាលេអ្ន�គ�សនី់ ចោយើង

�ចូកាត់៌�ន់ថយការពឹ្យាងខែផ្សាាកុរ�ស់ចោយើងចោលេើចោត្រាំ�ងសា�ងម្ភៈកុពី្យា�រចោទីសបាន់ពី្យា៣០% ចោ� �ចូកាត់៌�ន់ថយការពឹ្យាងខែផ្សាាកុរ�ស់ចោយើងចោលេើចោត្រាំ�ងសា�ងម្ភៈកុពី្យា�រចោទីសបាន់ពី្យា៣០% ចោ� 

៦០% ន់�ងកាត់៌�ន់ថយជាត៌�កាចោបាន់��ពុ្យាលេ �រ ��ឋ ន់ ចោកុើត៌ចោចូញពី្យាវី �ស័យដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់បាន់៦០% ន់�ងកាត់៌�ន់ថយជាត៌�កាចោបាន់��ពុ្យាលេ �រ ��ឋ ន់ ចោកុើត៌ចោចូញពី្យាវី �ស័យដឹ្ឋកុ�ញ្ឈាូ ន់បាន់

យាា ងត៌�ចូ ២០%៕យាា ងត៌�ចូ ២០%៕

Ferdinand Porsche, founder of the sports car by the same name, Ferdinand Porsche, founder of the sports car by the same name, 
creates the Lohner-Porsche Mixte -- the world's first hybrid electric creates the Lohner-Porsche Mixte -- the world's first hybrid electric 
car. The vehicle is powered by electricity stored in a battery and a car. The vehicle is powered by electricity stored in a battery and a 
gas engine.gas engine.

1908 — 19121908 — 1912
Model T Deals a Blow to Electric VehiclesModel T Deals a Blow to Electric Vehicles

The mass-produced Model T makes gas-powered cars widely The mass-produced Model T makes gas-powered cars widely 
available and affordable. In 1912, the electric starter is introduced, available and affordable. In 1912, the electric starter is introduced, 
helping to increase gas-powered vehicle sales even more. Pictured helping to increase gas-powered vehicle sales even more. Pictured 
here is Henry Ford with the first Model T and the 1 millionth.here is Henry Ford with the first Model T and the 1 millionth.

1920 — 19351920 — 1935
Decline in Electric VehiclesDecline in Electric Vehicles

Better roads and discovery of cheap Texas crude oil help con-Better roads and discovery of cheap Texas crude oil help con-
tribute to the decline in electric vehicles. By 1935, they have all tribute to the decline in electric vehicles. By 1935, they have all 
but disappeared. Pictured here is one of the gasoline filling stations but disappeared. Pictured here is one of the gasoline filling stations 
that popped up across the U.S., making gas readily available for that popped up across the U.S., making gas readily available for 
rural Americans and leading to the rise in popularity of gas-powered rural Americans and leading to the rise in popularity of gas-powered 
vehicles.vehicles.

1968 — 19731968 — 1973
Gas Prices SoarGas Prices Soar
Over the next 30 years or so, cheap, abun-Over the next 30 years or so, cheap, abun-

dant gasoline and continued improvement in dant gasoline and continued improvement in 
the internal combustion engine created little the internal combustion engine created little 
need for alternative fuel vehicles. But in the need for alternative fuel vehicles. But in the 
1960s and 1970s, gas prices soar through 1960s and 1970s, gas prices soar through 
the roof, creating interest in electric vehicles the roof, creating interest in electric vehicles 
again.again.

History of the Electric CarHistory of the Electric Car
History of the Electric CarHistory of the Electric Car/From Page 15/From Page 15

Please see Please see History of the Electric CarHistory of the Electric Car/19/19

ត្រាំបវិត្ថតិរថ្មីយនតអគ្គិិិសូនីត្រាំបវិត្ថតិរថ្មីយនតអគ្គិិិសូនីtmkBITMB½rTI   15
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Please see Please see History of the Electric CarHistory of the Electric Car/21/21

19711971
Over the Moon with Electric VehiclesOver the Moon with Electric Vehicles

Around this same time, the first manned vehicle drives on the Around this same time, the first manned vehicle drives on the 
moon. NASA's Lunar rover runs on electricity, helping to raise the moon. NASA's Lunar rover runs on electricity, helping to raise the 
profile of electric vehicles.profile of electric vehicles.

19731973
The Next Generation of Electric VehiclesThe Next Generation of Electric Vehicles
Many big and small automakers be-Many big and small automakers be-

gin exploring options for alternative fuel gin exploring options for alternative fuel 
vehicles. For example, General Motors vehicles. For example, General Motors 
develops a prototype for an urban electric develops a prototype for an urban electric 
car, which the company displayed at the car, which the company displayed at the 
First Symposium on Low Pollution Power First Symposium on Low Pollution Power 
Systems Development in 1973.Systems Development in 1973.

1974 — 19771974 — 1977
Leader in Electric Vehicle SalesLeader in Electric Vehicle Sales

One successful electric car at this time is Sebring-Vanguard's One successful electric car at this time is Sebring-Vanguard's 
CitiCar. The company produces more than 2,000 CitiCars -- a wedge-CitiCar. The company produces more than 2,000 CitiCars -- a wedge-
shaped compact car that had a range of 50-60 miles. Its popularity shaped compact car that had a range of 50-60 miles. Its popularity 
makes Sebring-Vanguard the sixth largest U.S. automaker by 1975.makes Sebring-Vanguard the sixth largest U.S. automaker by 1975.

19791979
Interest in Electric Cars FadesInterest in Electric Cars Fades
Compared to gas-powered cars, electric vehicles at this time Compared to gas-powered cars, electric vehicles at this time 

History of the Electric CarHistory of the Electric Car
History of the Electric CarHistory of the Electric Car/From Page 18/From Page 18

have drawbacks, including limited performance and range, causing have drawbacks, including limited performance and range, causing 
interest in electric cars to fade again.interest in electric cars to fade again.

1990 — 19921990 — 1992
New Regulations Renew Electric Vehicle InterestNew Regulations Renew Electric Vehicle Interest
New federal and state regulations create a renewed interest in New federal and state regulations create a renewed interest in 

electric vehicles. The result: Automakers begin modifying popular electric vehicles. The result: Automakers begin modifying popular 
vehicle models into electric vehicles, enabling them to achieve vehicle models into electric vehicles, enabling them to achieve 
speeds and performance much closer to gasoline-powered vehicles.speeds and performance much closer to gasoline-powered vehicles.

19961996
EV1 Gains a Cult FollowingEV1 Gains a Cult Following

GM releases the EV1, an electric vehicle that was designed GM releases the EV1, an electric vehicle that was designed 
and developed from the ground up. The EV1 quickly gains a cult and developed from the ground up. The EV1 quickly gains a cult 
following.following.

19971997
First Mass-Produced HybridFirst Mass-Produced Hybrid

Toyota introduces the first mass-produced hybrid, the Prius. Toyota introduces the first mass-produced hybrid, the Prius. 
In 2000, Toyota releases the Prius worldwide, and it becomes an In 2000, Toyota releases the Prius worldwide, and it becomes an 
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instant success with celebrities, increasing its (and the electric ve-instant success with celebrities, increasing its (and the electric ve-
hicle's) profile.hicle's) profile.

19991999
Building a Better Electric CarBuilding a Better Electric Car
Behind the scenes, scientists and Behind the scenes, scientists and 

engineers work to improve electric ve-engineers work to improve electric ve-
hicles and their batteries. Pictured here is hicles and their batteries. Pictured here is 
a researcher at the Energy Department's a researcher at the Energy Department's 
National Renewable Energy Lab testing National Renewable Energy Lab testing 
electric vehicle batteries.electric vehicle batteries.

20062006
Silicon Valley Startup Takes on Elec-Silicon Valley Startup Takes on Elec-

tric Carstric Cars
Tesla Motors, a Silicon Val-Tesla Motors, a Silicon Val-

ley startup, announces it will ley startup, announces it will 
produce a luxury electric sports produce a luxury electric sports 
car with a range of 200+ miles. car with a range of 200+ miles. 
Other automakers take note, Other automakers take note, 
accelerating work on their own accelerating work on their own 
electric vehicles.electric vehicles.

2009 — 20132009 — 2013
Developing a Nation-Wide Charging InfrastructureDeveloping a Nation-Wide Charging Infrastructure
To help consumers charge their vehicles on the go, the Energy To help consumers charge their vehicles on the go, the Energy 

Department invests in a nation-wide Department invests in a nation-wide 
charging infrastructure, installing charging infrastructure, installing 
18,000 residential, commercial and 18,000 residential, commercial and 
public chargers. Including chargers public chargers. Including chargers 
installed by automakers and other installed by automakers and other 
private companies, today there are private companies, today there are 
8,000 public charging locations in 8,000 public charging locations in 
the U.S.the U.S.

20102010
First Commercially Available Plug-In First Commercially Available Plug-In 

Hybrid for SaleHybrid for Sale
GM releases the Chevy Volt, making it the GM releases the Chevy Volt, making it the 

first commercially available plug-in hybrid. first commercially available plug-in hybrid. 
The Volt uses battery technology developed The Volt uses battery technology developed 
by the Energy Department.by the Energy Department.

20102010
Nissan Launches the LEAFNissan Launches the LEAF
In December 2010, Nissan re-In December 2010, Nissan re-

leases the LEAF, an all-electric, zero leases the LEAF, an all-electric, zero 
tailpipe emissions car. In January tailpipe emissions car. In January 
2013, Nissan begins assembling the 2013, Nissan begins assembling the 
LEAF in Tennessee for the North LEAF in Tennessee for the North 
American market thanks to a loan American market thanks to a loan 
from the Energy Department.from the Energy Department.

20132013
Electric Vehicle Battery Costs DropElectric Vehicle Battery Costs Drop
The battery is the most expensive The battery is the most expensive 

part in an electric vehicle. Thanks part in an electric vehicle. Thanks 
to investments by the Energy De-to investments by the Energy De-
partment, battery costs drop by 50 partment, battery costs drop by 50 
percent in just four years, helping percent in just four years, helping 
make electric vehicles more afford-make electric vehicles more afford-
able for consumers.able for consumers.

20142014
Electric Vehicles and a Multitude Electric Vehicles and a Multitude 

of Choicesof Choices
Consumers now have a mul-Consumers now have a mul-

titude of choices when buying an titude of choices when buying an 
electric vehicle, including hybrids, electric vehicle, including hybrids, 
plug-in hybrids and all-electric. plug-in hybrids and all-electric. 
Today, there are currently 23 plug-Today, there are currently 23 plug-
in electric vehicle and 36 hybrid in electric vehicle and 36 hybrid 
models available.models available.

20152015
The Future of Electric CarsThe Future of Electric Cars
Electric vehicles hold a lot of Electric vehicles hold a lot of 

potential for helping the U.S. create a more sustainable future. If potential for helping the U.S. create a more sustainable future. If 
the U.S. transitioned all the light-duty vehicles to hybrids or plug-the U.S. transitioned all the light-duty vehicles to hybrids or plug-
in electric vehicles, we could reduce our dependence on foreign in electric vehicles, we could reduce our dependence on foreign 
oil by 30-60 percent, while lowering the carbon pollution from the oil by 30-60 percent, while lowering the carbon pollution from the 
transportation sector by as much as 20 percent.transportation sector by as much as 20 percent.

History of the Electric CarHistory of the Electric Car
History of the Electric CarHistory of the Electric Car/From Page 19/From Page 19

https://www.energy.gov/timeline/timeline-history-electric-carhttps://www.energy.gov/timeline/timeline-history-electric-car
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ត្ថុលាាកាារត្រាំកុងភ្នំនំនៅព័ញយកបញ្ហាាាត្ថុលាាកាារត្រាំកុងភ្នំនំនៅព័ញយកបញ្ហាាាtmkBITMB½rTI   08គ្គិណបកសនៅត្រាំ�ារដ្ឋាឋាភ្នំិបាាលថាា ...គ្គិណបកសនៅត្រាំ�ារដ្ឋាឋាភ្នំិបាាលថាា ...tmkBITMB½rTI   08

ខែដិលបានដោបីិជំាពីិការិរិងឹចូ�ណងមិ្ភៈតីីភាពិ

កាន់ខែតីខាា �ងកាា ។

ពួិកុដោគ អ�អាងថា ការិភាា ប់ិចូ�ណងមិ្ភៈតីីភាពិ

ជាប្របិវតិីីសាស្ត្រីសុបីានកុត់ីសុមាះ ល់ឲ្យយដោ��ញ់នូវ

ការិពិប្រងឹងភាពិខាា �ង ថ្ងៃនភាពិជាថ្ងៃដិគូ និងកិុចឹូ

សុហ៊ុប្របិតិីបិតិីីការិ�ាងជិតីសុំិទីធខែដិលបាន

បិដោងក�តីដោឡុ�ងដោ�យគណបិកុសប្រគប់ិប្រគងប្របិដោទីសុ

ប្របិដោទីសុទា�ងពីិរិ ខែដិលរិញុ់ឲ្យយមានភាពិរិកីុចូដោប្រម្ភៈ�ន

ដោល�ប្រគប់ិវស័ិុយខែដិលនា�ម្ភៈកុនូវផលប្របិដោ�ជន៍

ដោ�វញិ់ដោ�ម្ភៈកុ។

អនុប្របិធានប្រកុុម្ភៈប្របឹិកុាភិ្នំបាលថ្ងៃនចូលនា

និសុសិតីដោដិ�ម្ភៈែីលទីធិប្របិជាធិិបិដោតីយយ និងជា

អំកុវភិាគនដោ�បាយសុងះម្ភៈ ដោ�កុ គឹម្ភៈ សុុ� 

បានប្របាប់ិសារិព័ិរិម៌ាន The Cambodia 

Daily ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោន�ថា ការិចូូលរិមួ្ភៈអបិរិសាទីរិ

រិបិស់ុដោ�កុ ហុុ៊ុន ខែសុន ចូ�ដោពា�ដោម្ភៈដឹិកុនា�

ដោវៀតីណ្តាម្ភៈ កុំុងនាម្ភៈជាដោម្ភៈដឹិកុនា�បិកុសប្របិជាជន 

អបិអរិសាទីរិអគះដោលខាធិិការិបិកុសកុុមុី្ភៈយនិសុដ

ដោវៀតីណ្តាម្ភៈ បិងកប់ិអតិីន័យថ្ងៃនសុម្ភៈពន័ធភាពិបិដោប្រម្ភៈ�

ប្របិដោ�ជន៍បិកុសប្របិជាជន និងបិកុសកុុមុី្ភៈយនិសុដ

ដោវៀតីណ្តាម្ភៈ ឈរិដោល�ដោគាលការិណ៍ផដល់

ប្របិដោ�ជន៍ និងអ�ណ្តាចូឲ្យយគំាជាយុទីធសាស្ត្រីសុ។ី

ដោ�កុ ប្រពិមានថា សូុម្ភៈកុុ�ដោភ្នំាចូថា បិរិបិិទី

រិបិស់ុដោវៀតីណ្តាម្ភៈ បិកុសនិងរិដិឋ គ�ខែតីមួ្ភៈយ  

កាលណ្តាដោ�កុ ហុុ៊ុន ខែសុន ជួយបិដោប្រម្ភៈ�

ប្របិដោ�ជន៍បិកុសកុុមុី្ភៈយនិសុដដោវៀតីណ្តាម្ភៈ មានន័យ

ដោសុី�បិដោប្រម្ភៈ�ប្របិដោ�ជន៍ជាតិីសាសុន៍ដោវៀតីណ្តាម្ភៈ។ 

ដោ�យខែឡុកុដោ�កុម្ភៈពជុា បិកុសនិងរិដិឋ គ�ខែចូកុ�ច់ូ

ពីិគំា  បិាុខែនី �ាឹម្ភៈសារិបិកុសប្របិជាជនសុពិើថ្ងៃ�ៃ

ដោទីៀតី មិ្ភៈន�ុសុអើពីីិដោគាលការិណ៍បិដោប្រម្ភៈ�ប្រគួសារិ

ហុុ៊ុនដោឡុ�យ ។

ដោ�កុ គឹម្ភៈ សុុ� សុងកត់ីធិកន់ថា លិ�ិតី

អបិអរិសាទីរិរិបិស់ុដោ�កុ ហុុ៊ុន ខែសុន ក៏ុ

បិងកប់ិន័យប្រជាលដោប្រ�ថា ប្រគួសារិហុុ៊ុនប្រពិម្ភៈបិនី

បិដោប្រម្ភៈ�ម្ភៈហិ៊ុចិូ�រិបិស់ុដោវៀតីណ្តាម្ភៈ ជា�ូំរិនឹង

ដោវៀតីណ្តាម្ភៈជួយការិពារិអ�ណ្តាចូប្រគួសារិហុុ៊ុន

ថ្ងៃនគណបិកុសប្របិជាជនតីដោ�ដោទីៀតី។

ឯកុសារិប្របិវតិីីសាស្ត្រីសុជីាដោប្រចូ�នបិ�ា ញ់ថា 

ដោ�កុហុុ៊ុន ខែសុន ទីទួីលបានដិ�ខែណងជានា

យកុរិដិឋម្ភៈន្រ្តីនីី �ម្ភៈរិយ�ការិដោល�កុបិនើុបិដោ�យ

រិដិឋការិប្រកុុងហាណូយកាលពីិឆំ្នាំ�១៩៨៥ ដោប្រកាយ

មានការិចាប់ិ�ាួន ដោ�កុ ខែបិាន សុុវណណ កុំុង

ឆំ្នាំ�១៩៨២ ដោ�យសារិដោ�កុមិ្ភៈនយល់ប្រពិម្ភៈ

�ម្ភៈខែផនការិសុ��ប់ិខែ�រីិដោ�យខែផនការិ កុ៥ 

និងការិអនុញ្ជាា តីឲ្យយជនជាតិីម្ភៈកុរិស់ុដោ�កុំុង

ប្របិដោទីសុកុម្ភៈពុជា និងការិសាា ប់ិដ៏ិអា�៍កុ�បា�ង

រិបិស់ុ ដោ�កុចាន់ សីុុ ៕

តុី�ការិមួ្ភៈយខែដិលទីទួីលរិងឥទីធពិិល
�ាងខាា �ងពីិសុមាព ធិនដោ�បាយរិបិស់ុ
កុម្ភៈពជុា។ ជាងដោន�ដោទីៀតី ឥទីធពិិលដ៏ិខាា �ងកាា
ដោន� ក៏ុបានជ�ផលអាប្រកុក់ុផងខែដិរិ ដិល់
ការិដិកុប្របិព័ិនធអនុដោប្រគា�ព័ិនធ EBA រិបិស់ុ
សុហ៊ុភាពិអ�រិ ាបុិ ម្ភៈកុដោល�កុម្ភៈពុជា។

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�ម្ភៈកុរាំ ឆំ្នាំ�២០២១ 
សុហ៊ុដោម្ភៈធាវកីារិពារិកីីុដោល�សុ�ណុ� ដោរិឿង
ប្រពិហ៊ុទីីណឌ ដោល� ៥៦៥២ ចុូ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ 
ខែ�កុញ្ជាា  ឆំ្នាំ�២០១៧ រិបិស់ុប្របិធានអតីីតី
គណបិកុសសុដោន្រ្តី�ះ �ជាតិី ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា 
ខែដិលបានសុុ�បិនីសុវនាការិដោឡុ�ងវញិ់ 
បិាុខែនីប្រតូីវតុី�ការិប្រកុុងភំ្នំ�ដោពិញ់បិដិិដោសុធិ
ទា�ង   ស្រីសុុង។

ប្របិធានគណបិកុសសុដោន្រ្តី�ះ �ជាតិី 
ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា ប្រតូីវអាជំាធិរិប្រកុងុភំ្នំ�ដោពិញ់
ចាប់ិ�ាួនកាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�កុញ្ជាា  
ឆំ្នាំ�២០១៧ ដោ�យដោចាទីប្របិកាន់ពីិបិទី 
គប់ិគិតីជាមួ្ភៈយបិរិដោទីសុ និងប្រតូីវ�ុ��ាួន
ដោ�ម្ភៈនើរីិ�ុ�ឃ្លាំ�ប្រតីពា�ងផាងុកុំុងដោ�តីីតីែូង�ីុ� 
ជាប់ិប្រពិ�ខែដិនដោវៀតីណ្តាម្ភៈប្របិមាណ១ឆំ្នាំ�។ 

បិនាើ ប់ិពីិជាប់ិ�ុ�កុំុងផើ�ដោ�កុជិតី១ឆំ្នាំ�
ដោទីៀតី បិចុឹូបិែនំដោន� ដោ�កុ  កឹុម្ភៈ សុុខា 
ប្រតូីវបានតុី�ការិផីល់ដោសុរិភីាពិដោដិ�រិដោហ៊ុ�រិ
ដោប្រចូ�នជាងមុ្ភៈនក៏ុពិិតីខែម្ភៈន បិាុខែនីដោ�កុប្រតូីវ
សុិិតីកុំុងការិប្រតួីតីពិនិតីយរិបិស់ុតុី�ការិ
ជាប្របិចា� ជាពិិដោសុសុសិុទីធិនដោ�បាយ 

និងការិចាកុដោចូញ់ដោ�ដោប្រ�ប្របិដោទីសុគ�ប្រតូីវ
ហាម្ភៈ�ច់ូខាតី។

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កុុម្ភៈៈ� សុហ៊ុដោម្ភៈធាវ ី
រិបិស់ុដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុុខា អំកុស្រីសីុ ដោម្ភៈាង 
សុុភារិ ីបានសុរិដោសុរិដោល�ទី�ព័ិរិដោហ៊ុើសុបុុិកុ
រិបិស់ុអំកុស្រីសីុថា សុហ៊ុដោម្ភៈធាវរីិបិស់ុដោ�កុ 
កឹុម្ភៈ សុុខា កុំុងការិការិពារិកូុនកុីី ក៏ុដូិចូជា
ការិចូូលរិមួ្ភៈដោល�កុសុើួយប្របិព័ិនធយុតិីីធិម៌្ភៈ
រិបិស់ុសុហ៊ុដោម្ភៈធាវ ីបាននា�គំា�ក់ុសុ�
ដោណ� រិសុុ�បិនីសុវនាការិ ៣ដោល�កុ រិចួូម្ភៈកុ
ដោហ៊ុ�យ ខែដិលជាដោបិសុកុមី្ភៈខែសុើងរិកុយុតិីីធិម៌្ភៈ
សុ�រាំប់ិកូុនកុីីរិបិស់ុ�ាួន ខែតីដោ�មិ្ភៈនទាន់
ទីទួីលបានលទីធផលជាវជិាមានដោ�ដោឡុ�យ។

ចូ�ខែណកុ សុហ៊ុដោម្ភៈធាវរីិបិស់ុដោ�កុ 
កឹុម្ភៈ សុុខា មួ្ភៈយរិបូិដោទីៀតី ដោ�កុ ខែផង 
ដោហ៊ុង អ�អាងថា ដោ�កុម្ភៈពុជាសិាប័ិន
នដោ�បាយគ�ពិិតីជាមានឥទីធិពិលដោល�
ប្របិព័ិនធតុី�ការិខាា �ង ជាពិិដោសុសុដោរិឿងកុីី
ណ្តាខែដិលមានលកុខណ�នដោ�បាយ
ខែតីមី្ភៈង។

�ាងណ្តាក៏ុដោ�យប្របិមុ្ភៈ�រិ�ឋ ភិ្នំបាល
ដោ�កុ ហុុ៊ុន ខែសុន ធាា ប់ិបានបិដោងា�បិមុ្ភៈន
តុី�ការិដោហ៊ុ�យថា សុ�ណុ� ដោរិឿងដោ�កុ
កឹុម្ភៈ សុុខា ដោន� នឹងបិញឹ្ចឹប់ិរិហូ៊ុតីដិល់
ឆំ្នាំ�២០២៤ ដោពាលគ�ដោប្រកាយការិដោបា�ដោឆំ្នាំតី
ប្រកុុម្ភៈប្របិកុា�ុ� សុ�ក ត់ី ឆំ្នាំ�២០២២ និង
ដោបា�ដោឆំ្នាំតីជាតិីឆំ្នាំ�២០២៣រិចួូរាំល់សិុន៕
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