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ដោ�យ ពិិន សំ�ខុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ម្ភៈកុរា ២០២១ដោ�យ ពិិន សំ�ខុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ម្ភៈកុរា ២០២១

‹‹ចង់់បូ្តូ�រអំ�ណាចពីិគណប្តូកុសប្រប្តូជាជន គឺជា‹‹ចង់់បូ្តូ�រអំ�ណាចពីិគណប្តូកុសប្រប្តូជាជន គឺជា

សំម្ភៈត្ថថភាពិរប្តូស់ំគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ›› កុំុង់ស្ថាថ នភាពិសំម្ភៈត្ថថភាពិរប្តូស់ំគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ›› កុំុង់ស្ថាថ នភាពិ

ប្តូចុុប្តូបនំដោន� មាគ៌ាា ដោ�រកុដដោណូ� ម្ភៈអំ�ណាចនដោ�បាយ ប្តូចុុប្តូបនំដោន� មាគ៌ាា ដោ�រកុដដោណូ� ម្ភៈអំ�ណាចនដោ�បាយ 

រប្តូស់ំគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ បានប្រត្ថូវដោគដោម្ភៈ�លេដោ��ញថា រប្តូស់ំគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ បានប្រត្ថូវដោគដោម្ភៈ�លេដោ��ញថា 

ពុិ�ទាន់មានសំម្ភៈត្ថថភាពិនឹង់លេទីធភាពិ‹បូ្តូ�រអំ�ណាច›ពីិពុិ�ទាន់មានសំម្ភៈត្ថថភាពិនឹង់លេទីធភាពិ‹បូ្តូ�រអំ�ណាច›ពីិ

គណប្តូកុសប្រប្តូជាជនបានដោ�ដោ��យដោទី ដោ�យដោ�តុ្ថថា គណប្តូកុសប្រប្តូជាជនបានដោ�ដោ��យដោទី ដោ�យដោ�តុ្ថថា 

គណប្តូកុសកាន់អំ�ណាច កុ�ពុិង់ខែត្ថដោ�រងឹ់មា�ជាង់គណប្តូកុសកាន់អំ�ណាច កុ�ពុិង់ខែត្ថដោ�រងឹ់មា�ជាង់

គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោ�ដោ��យ ដោ��យ‹មាាសីុំនប្តូ�ខែប្តូកុប្តូ�បាក់ុគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោ�ដោ��យ ដោ��យ‹មាាសីុំនប្តូ�ខែប្តូកុប្តូ�បាក់ុ

ថ្ងៃ�ៃកុំុង់ច�ដោ��ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់›រប្តូស់ំនាយកុរដឋម្ភៈ�នីូ �ុុន ថ្ងៃ�ៃកុំុង់ច�ដោ��ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់›រប្តូស់ំនាយកុរដឋម្ភៈ�នីូ �ុុន 

ខែសំន ដោ�ខែត្ថមានប្រប្តូសឹំទីធិភាពិខពស់ំដោ�ដោ��យ ខែដលេខែសំន ដោ�ខែត្ថមានប្រប្តូសឹំទីធិភាពិខពស់ំដោ�ដោ��យ ខែដលេ

កុ�ពុិង់ខែត្ថដោ�ើ�ឱ្យយសំកុម្ភៈមភាពិប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ រតឹ្ថខែត្ថទីន់ប្រជាយជាកុ�ពុិង់ខែត្ថដោ�ើ�ឱ្យយសំកុម្ភៈមភាពិប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ រតឹ្ថខែត្ថទីន់ប្រជាយជា

ប្តូនូរប្តូនាៃ ប់្តូ ។ �ើីត្ថបិត្ថខែត្ថដោគដឹង់ថា គណប្តូកុសប្រប្តូជាជនប្តូនូរប្តូនាៃ ប់្តូ ។ �ើីត្ថបិត្ថខែត្ថដោគដឹង់ថា គណប្តូកុសប្រប្តូជាជន

ពុិ�ខែម្ភៈនគ៌ាម នច�ណុចដោខោយដោនា�ដោទីក៏ុដោ�យ ពីិដោប្រ��ខែត្ថពុិ�ខែម្ភៈនគ៌ាម នច�ណុចដោខោយដោនា�ដោទីក៏ុដោ�យ ពីិដោប្រ��ខែត្ថ

អំំកុកាន់អំ�ណាច‹កាន់ខែត្ថជរា រង់ដោ�ៃរដ�ខែណង់មិ្ភៈនទាន់អំំកុកាន់អំ�ណាច‹កាន់ខែត្ថជរា រង់ដោ�ៃរដ�ខែណង់មិ្ភៈនទាន់

បាន›, ‹កុ�ពុិង់ដោ�ើ�កុ��ុសំជាន់ដោលេ�កុ��ុសំ›ឱ្យយសំ�ភាពិបាន›, ‹កុ�ពុិង់ដោ�ើ�កុ��ុសំជាន់ដោលេ�កុ��ុសំ›ឱ្យយសំ�ភាពិ

អឺំរ ាបុ្តូផូ្តាច់ជ�នួយពិនធ ឱ្យយអាដោម្ភៈរកីុ�ក់ុទីណឌ កុម្ភៈមប្តូង់កកុលុេយអឺំរ ាបុ្តូផូ្តាច់ជ�នួយពិនធ ឱ្យយអាដោម្ភៈរកីុ�ក់ុទីណឌ កុម្ភៈមប្តូង់កកុលុេយ

ម្ភៈ�នីូខែខមរខះ�, អំ�ដោពិ�ប្តូ�ផ្តាះ ញជាតិ្ថដោ�ខែត្ថប្តូនូរដោទា�ជាពួិកុខះួនម្ភៈ�នីូខែខមរខះ�, អំ�ដោពិ�ប្តូ�ផ្តាះ ញជាតិ្ថដោ�ខែត្ថប្តូនូរដោទា�ជាពួិកុខះួន

មានបានកុប់្តូដោកូាង់ក៏ុដោ�យ, អំនុញ្ញាា តូ្ថឱ្យយប្តូរដោទីសំចិនមានបានកុប់្តូដោកូាង់ក៏ុដោ�យ, អំនុញ្ញាា តូ្ថឱ្យយប្តូរដោទីសំចិន

យួនម្ភៈកុប្តូ�ផ្តាះ ញជាតិ្ថឯង់កុកុកុុញ ប្តូ�ផ្តាះ ញទា�ង់ប្តូ�រណភាពិយួនម្ភៈកុប្តូ�ផ្តាះ ញជាតិ្ថឯង់កុកុកុុញ ប្តូ�ផ្តាះ ញទា�ង់ប្តូ�រណភាពិ

ប្រប្តូដោទីសំខែខមរដោទីៀត្ថ...ទា�ង់អំស់ំដោន�សំ�ទីធខែត្ថជាបុ្តូពិើដោ�តុ្ថប្រប្តូដោទីសំខែខមរដោទីៀត្ថ...ទា�ង់អំស់ំដោន�សំ�ទីធខែត្ថជាបុ្តូពិើដោ�តុ្ថ

ប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់ សំប្រមាប់្តូឱ្យយរាស្ត្រសំខូែខមរដដោណូ� ម្ភៈអំ�ណាចម្ភៈកុឱ្យយប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់ សំប្រមាប់្តូឱ្យយរាស្ត្រសំខូែខមរដដោណូ� ម្ភៈអំ�ណាចម្ភៈកុឱ្យយ

ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់វញិបានដោ�ដោ��យ...  ប្តូាុខែនូដោ�តុ្ថអំើីក៏ុដោ�ខែត្ថប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់វញិបានដោ�ដោ��យ...  ប្តូាុខែនូដោ�តុ្ថអំើីក៏ុដោ�ខែត្ថ

បូ្តូ�រថ្ងៃដកាន់អំ�ណាចដោនា�មិ្ភៈនបាន? បូ្តូ�រថ្ងៃដកាន់អំ�ណាចដោនា�មិ្ភៈនបាន? 

Isabelle Lee and Will DanielIsabelle Lee and Will Daniel

 ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១

• ខណ�ដោពិលេខែដលេ Bitcoin ប្តូនូ• ខណ�ដោពិលេខែដលេ Bitcoin ប្តូនូ

ការប្រប្តូកួុត្ថប្រប្តូខែជង់ឳកាសំរប្តូស់ំខះួន អំំកុការប្រប្តូកួុត្ថប្រប្តូខែជង់ឳកាសំរប្តូស់ំខះួន អំំកុ

វនិិដោ�គកាន់ខែត្ថដោប្រច�ន កុ�ពុិង់ពិិនិត្ថយវនិិដោ�គកាន់ខែត្ថដោប្រច�ន កុ�ពុិង់ពិិនិត្ថយ

ដោ��ង់វញិ ដោប្រប្តូៀប្តូដោ�ៀប្តូពីិភាពិយ�រអំខែង់ើង់ដោ��ង់វញិ ដោប្រប្តូៀប្តូដោ�ៀប្តូពីិភាពិយ�រអំខែង់ើង់

រវាង់រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ (crypto currency) រវាង់រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ (crypto currency) 

លេបីលេាញ និង់ប្រទីពិយលេបីដោ�ម � ខែដលេលេបីលេាញ និង់ប្រទីពិយលេបីដោ�ម � ខែដលេ

BitcoinBitcoin  ទល់់និិង មាស៖ អ្ននកជំំនាញ ១០ នាក់ប្រា�ប់់យើ�ើងអ្នំពីីប្រាទពី្យមួួ�ទល់់និិង មាស៖ អ្ននកជំំនាញ ១០ នាក់ប្រា�ប់់យើ�ើងអ្នំពីីប្រាទពី្យមួួ�
ណាដែ�ល់ពីួកយើ�ចង់រក្សាទុកសប្រាមាប់់១០ឆ្នាំំ្ំយើ�មួុខយើទៀត និិងមួូល់យើ�តុណាដែ�ល់ពីួកយើ�ចង់រក្សាទុកសប្រាមាប់់១០ឆ្នាំំ្ំយើ�មួុខយើទៀត និិងមួូល់យើ�តុ

ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី០៦ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី០៦ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី១២ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី១២

ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី០៤ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី០៤

‹‹នដោ�បាយកុម្ភៈពុជា››‹‹នដោ�បាយកុម្ភៈពុជា›› គណបក្្សប្របឆាំំងក្ុ�ងមាគ៌ាាទៅ�កាន់់អំំណាចគណបក្្សប្របឆាំំងក្ុ�ងមាគ៌ាាទៅ�កាន់់អំំណាច

Bitcoin vs. មាសំBitcoin vs. មាសំ
Tomohiro Ohsumi/David Gray/Getty Tomohiro Ohsumi/David Gray/Getty 
ImagesImages

‹‹ប្រពឹិតិូ្ថការពិិភពិដោ�កុ››‹‹ប្រពឹិតិូ្ថការពិិភពិដោ�កុ››

ប្រាប់តិកមួមនៃនិពីល់រ�ឋចំយើ�ះរ�ឋប្រាប់ហារយើ�ភូូមាប្រាប់តិកមួមនៃនិពីល់រ�ឋចំយើ�ះរ�ឋប្រាប់ហារយើ�ភូូមា
ដោ�យ ពិិន សំ�ខុន - ថ្ងៃ�ៃទីី ដោ�យ ពិិន សំ�ខុន - ថ្ងៃ�ៃទីី 

១៥កុុម្ភៈៈ�២០២១១៥កុុម្ភៈៈ�២០២១

ប្រប្តូជាពិលេរដឋភ�មាបានដោបូ្តូ�ម្ភៈប្រប្តូជាពិលេរដឋភ�មាបានដោបូ្តូ�ម្ភៈ

ដោចញប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈម តាំ�ង់ខែត្ថពីិថ្ងៃ�ៃប្តូនាៃ ប់្តូដោចញប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈម តាំ�ង់ខែត្ថពីិថ្ងៃ�ៃប្តូនាៃ ប់្តូ

ថ្ងៃនការចាប់្តូខះួន ដោ�កុស្រីសីំ អំន ថ្ងៃនការចាប់្តូខះួន ដោ�កុស្រីសីំ អំន 

ស្ថា�ង់សុំ�ជី នឹង់ម្ភៈ�នីូជាន់ខពស់ំរប្តូស់ំស្ថា�ង់សុំ�ជី នឹង់ម្ភៈ�នីូជាន់ខពស់ំរប្តូស់ំ

គណប្តូកុសឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថ ដោប្រច�ននាក់ុគណប្តូកុសឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថ ដោប្រច�ននាក់ុ

ដោទីៀត្ថ កាលេពីិថ្ងៃ�ៃទីី១កុុម្ភៈៈ�២០២១ដោម្ភៈះ� ដោទីៀត្ថ កាលេពីិថ្ងៃ�ៃទីី១កុុម្ភៈៈ�២០២១ដោម្ភៈះ� 

ដោ�យដោចាទីប្រប្តូកាន់ថា‹មានការដោ�យដោចាទីប្រប្តូកាន់ថា‹មានការ
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By: The Cambodia DailyBy: The Cambodia Daily
 February 5, 2021 February 5, 2021
Leader of the trade union, Mr. Leader of the trade union, Mr. 

Rong Chhun affirmed during the Rong Chhun affirmed during the 
trial today that the root causes of trial today that the root causes of 
making the Hun Sen’s government making the Hun Sen’s government 
has bad name and affects the repu-has bad name and affects the repu-
tation of Mr. Hun Sen is his arrest, tation of Mr. Hun Sen is his arrest, 
not because of his statement about not because of his statement about 
the land issues at the Cambodia-the land issues at the Cambodia-
Vietnam border.Vietnam border.

This affirmation was made This affirmation was made 
when the Phnom Penh Court of when the Phnom Penh Court of 
First Instance, dated February 3, First Instance, dated February 3, 
2021 opened a trial of a case of the 2021 opened a trial of a case of the 
Cambodia Watch representatives Cambodia Watch representatives 
namely Mr. Rong Chhun, Ms. Sor namely Mr. Rong Chhun, Ms. Sor 
Kanika and Mr. Ton Nimol, accused Kanika and Mr. Ton Nimol, accused 
them of “incitement to commit seri-them of “incitement to commit seri-
ous unrest to society.” ous unrest to society.” 

In the court room, the defender In the court room, the defender 
for the government Mr. Chhin Bo-for the government Mr. Chhin Bo-
ravuth asked to Mr. Rong Chhun ravuth asked to Mr. Rong Chhun 
why did you make the statement why did you make the statement 
related to the border issue? The same related to the border issue? The same 
defender regarded the statement defender regarded the statement 
of Mr. Rong Chhun dated July 20, of Mr. Rong Chhun dated July 20, 

2020 as it affected seriously to the 2020 as it affected seriously to the 
government’s reputation.government’s reputation.

Standing inside the accused dock, Standing inside the accused dock, 
dressed in dark yellow clothes with dressed in dark yellow clothes with 
firm facial appearance, the former firm facial appearance, the former 
member of the National Election member of the National Election 

Committee, Mr. Rong Chhun has Committee, Mr. Rong Chhun has 
answered to the government’s defender answered to the government’s defender 
questions that he had no intention questions that he had no intention 
to see or talk about the border. But to see or talk about the border. But 
people told me that the root causes people told me that the root causes 
of their land dispute related to the of their land dispute related to the 
border demarcation poles that made border demarcation poles that made 
them lost their lands and affecting them lost their lands and affecting 
their livelihood. their livelihood. 

This representative of the Cam-This representative of the Cam-
bodia Watch affirmed in the court bodia Watch affirmed in the court 
room that his statement does not room that his statement does not 
affect to Hun Sen’s reputation, but affect to Hun Sen’s reputation, but 
his arrest does affects to the reputa-his arrest does affects to the reputa-
tion of the government. tion of the government. 

Mr. Rong Chhun was arrested in Mr. Rong Chhun was arrested in 
the end of July 2020 and accused of the end of July 2020 and accused of 
inciting serious unrest to the society inciting serious unrest to the society 
after this trade union leader released after this trade union leader released 
a statement in relation to lands issues a statement in relation to lands issues 
in Tbong Khmum province borders in Tbong Khmum province borders 
with Vietnam. with Vietnam. 

The arrest of Rong Chhun in The arrest of Rong Chhun in 
July 2020, Hun Sen has confirmed July 2020, Hun Sen has confirmed 

that he gave order to arrest Mr. Rong that he gave order to arrest Mr. Rong 
Chhun and Mr. Soung Sophorn, Chhun and Mr. Soung Sophorn, 
leader of Khmer Victory Party leader of Khmer Victory Party 
after this politician demanding for after this politician demanding for 
the release of Mr. Rong Chhun and the release of Mr. Rong Chhun and 
elaborated about the border where elaborated about the border where 
Rong Chhun was arrested. Rong Chhun was arrested. 

Hun Sen claimed that he would Hun Sen claimed that he would 
arrest more government critics over arrest more government critics over 
border issue, particularly those who border issue, particularly those who 
accuse his government as traitor be-accuse his government as traitor be-
cause it makes a lost of Cambodian cause it makes a lost of Cambodian 
land to Vietnam.  land to Vietnam.  

However, local and international However, local and international 
NGOs are demanding for release of NGOs are demanding for release of 
Mr. Rong Chhun, opposition activ-Mr. Rong Chhun, opposition activ-
ists and human rights activists as ists and human rights activists as 
well as environmental activists who well as environmental activists who 
have been arrested in relation with have been arrested in relation with 
demanding for Mr. Rong Chhun’s demanding for Mr. Rong Chhun’s 
release and are being accused of release and are being accused of 
similar incitement. similar incitement. 

In September 2020, nearly 40 In September 2020, nearly 40 
civil society organizations requested civil society organizations requested 
the government of Hum Sen t stop the government of Hum Sen t stop 
the use of incitement accusation the use of incitement accusation 
because this accusation affects seri-because this accusation affects seri-
ously on the freedom of expression ously on the freedom of expression 
of the people in Cambodia and also of the people in Cambodia and also 
contradicts to the national and in-contradicts to the national and in-
ternational principles.ternational principles.

Rong Chhun calls his arrest and detention as the Rong Chhun calls his arrest and detention as the 
root causes of bad name for the government.root causes of bad name for the government.
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គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ប្តូចុុប្តូបនំ� មានគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ប្តូចុុប្តូបនំ� មាន

ប្រកុុម្ភៈអំើីខះ�? គឺមានគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ជាប្រកុុម្ភៈអំើីខះ�? គឺមានគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ជា

ប្តូ�ខែណកុត្ថ�ចៗ ខែដលេធ្លាះ ប់្តូជាទីីសំង់ឹឹម្ភៈថ្ងៃនប្តូ�ខែណកុត្ថ�ចៗ ខែដលេធ្លាះ ប់្តូជាទីីសំង់ឹឹម្ភៈថ្ងៃន

ប្រប្តូជាពិលេរដឋខែខមរទី�ដោ�ដោ�ដោពិលេរបួ្តូរមួ្ភៈគំ៌ា ប្រប្តូជាពិលេរដឋខែខមរទី�ដោ�ដោ�ដោពិលេរបួ្តូរមួ្ភៈគំ៌ា 

ដ�ចជាគណប្តូកុសអំតី្ថត្ថសំដោ��ះ �ជាតិ្ថសំម្ភៈ ដ�ចជាគណប្តូកុសអំតី្ថត្ថសំដោ��ះ �ជាតិ្ថសំម្ភៈ 

រង់សី, ដ�ចជាអំតី្ថត្ថសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ កឹុម្ភៈ សុំខា, រង់សី, ដ�ចជាអំតី្ថត្ថសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ កឹុម្ភៈ សុំខា, 

ដ�ចជាខែ�ំកុកាន់ខែត្ថត្ថ�ច ជាគណប្តូកុស៣-ដ�ចជាខែ�ំកុកាន់ខែត្ថត្ថ�ច ជាគណប្តូកុស៣-

៤ខែដលេដោចញពីិសំដោ��ះ �ជាតិ្ថដោ�សុំ�សិំទីធ៤ខែដលេដោចញពីិសំដោ��ះ �ជាតិ្ថដោ�សុំ�សិំទីធ

ពីិរ�ឋ ភិបាលេដោដ�ម្ភៈបីច�លេរមួ្ភៈការដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថពីិរ�ឋ ភិបាលេដោដ�ម្ភៈបីច�លេរមួ្ភៈការដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថ

ថ្ងៃ�ៃខាង់មុ្ភៈខ ដោ�យមិ្ភៈនដោជឿថាអំតី្ថត្ថគណប្តូកុសថ្ងៃ�ៃខាង់មុ្ភៈខ ដោ�យមិ្ភៈនដោជឿថាអំតី្ថត្ថគណប្តូកុស

ប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដ៏រងឹ់មា�ពីិដោពិលេមុ្ភៈន អាចដោប្រកាកុឈ្នះរប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដ៏រងឹ់មា�ពីិដោពិលេមុ្ភៈន អាចដោប្រកាកុឈ្នះរ

ដោ�ដោពិលេដោន�បាន ដោ��យពួិគដោនា�មិ្ភៈនចង់់ដោ�ដោពិលេដោន�បាន ដោ��យពួិគដោនា�មិ្ភៈនចង់់

រង់់ចា�ទុីកុឱ្យយពិលេរដឋដោ�រ�រយ�រត្ថដោ�ដោទីៀត្ថរង់់ចា�ទុីកុឱ្យយពិលេរដឋដោ�រ�រយ�រត្ថដោ�ដោទីៀត្ថ

ដោ��យ... ដោ�មានគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខែដលេពុិ�ដោ��យ... ដោ�មានគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខែដលេពុិ�

មានសំង់ឹមឹ្ភៈថាអាចនឹង់ឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថ ពីិដោប្រ��មានសំង់ឹមឹ្ភៈថាអាចនឹង់ឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថ ពីិដោប្រ��

ខែត្ថដោជ�ង់មួ្ភៈយដោ�ជាមួ្ភៈយរ�ឋ ភិបាលេ គឺគណខែត្ថដោជ�ង់មួ្ភៈយដោ�ជាមួ្ភៈយរ�ឋ ភិបាលេ គឺគណ

ប្តូកុស�ើនុសិុំនបិុ្តូច រប្តូស់ំប្រទីង់់ នដោរាតូ្ថម្ភៈ រណប្តូកុស�ើនុសិុំនបិុ្តូច រប្តូស់ំប្រទីង់់ នដោរាតូ្ថម្ភៈ រណ

ឬទីធ ីនឹង់‹គណប្តូកុសប្តូដោញ្ញាោ ត្ថ›មួ្ភៈយច�នួនដោទីៀត្ថ ឬទីធ ីនឹង់‹គណប្តូកុសប្តូដោញ្ញាោ ត្ថ›មួ្ភៈយច�នួនដោទីៀត្ថ 

ខែដលេទីទួីលេពិរសំមាៃ ត់្ថពីិដោ�កុ �ុុន ខែសំន ខែដលេទីទួីលេពិរសំមាៃ ត់្ថពីិដោ�កុ �ុុន ខែសំន 

នឹង់គណប្តូកុសប្រប្តូជាជន ឱ្យយប្តូដោង់ក�ត្ថប្តូកុសដោចញនឹង់គណប្តូកុសប្រប្តូជាជន ឱ្យយប្តូដោង់ក�ត្ថប្តូកុសដោចញ

ជាប្រប្តូឆ្នាំ�ង់។ ប្រគ៌ាន់ខែត្ថរ�ប្តូភាពិខែត្ថប្តូាុដោណះ� ក៏ុជាប្រប្តូឆ្នាំ�ង់។ ប្រគ៌ាន់ខែត្ថរ�ប្តូភាពិខែត្ថប្តូាុដោណះ� ក៏ុ

ប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់ គួរឱ្យយសំង់ឹមឹ្ភៈថានឹង់‹ចាញ់ដោឆំ្នាំត្ថ›ដោ�ប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់ គួរឱ្យយសំង់ឹមឹ្ភៈថានឹង់‹ចាញ់ដោឆំ្នាំត្ថ›ដោ�

ថ្ងៃ�ៃខាង់មុ្ភៈខជាប្របាកុដដោ�ដោ��យ...ដោត្ថ�ដោ�ថ្ងៃ�ៃខាង់មុ្ភៈខជាប្របាកុដដោ�ដោ��យ...ដោត្ថ�ដោ�

មានទី�នាស់ំអំើីដោទីៀត្ថ?     មានទី�នាស់ំអំើីដោទីៀត្ថ?     

ប្រប្តូជាពិលេរដឋ �ើីត្ថបិត្ថខែត្ថដោ�កុំុង់ដ�ះប្រប្តូជាពិលេរដឋ �ើីត្ថបិត្ថខែត្ថដោ�កុំុង់ដ�ះ

ប្តូដោសំដឋកិុចុទីន់ដោខោយ នឹង់កុំុង់ដ�ះ ប្តូប្តូដោសំដឋកិុចុទីន់ដោខោយ នឹង់កុំុង់ដ�ះ ប្តូ

អំ�ណាចផូ្តាច់ការ មិ្ភៈនខែម្ភៈនមិ្ភៈនដឹង់ដោទីអំ�ណាចផូ្តាច់ការ មិ្ភៈនខែម្ភៈនមិ្ភៈនដឹង់ដោទី

ថា‹គណប្តូកុសណាមួ្ភៈយខែដលេមានឆនៃ�ថា‹គណប្តូកុសណាមួ្ភៈយខែដលេមានឆនៃ�

ប្តូ�ដោរ �រាស្ត្រសំពិូិត្ថប្របាកុដ›ដោនា� ប្តូាុខែនូភាពិមិ្ភៈនប្តូ�ដោរ �រាស្ត្រសំពិូិត្ថប្របាកុដ›ដោនា� ប្តូាុខែនូភាពិមិ្ភៈន

ចាស់ំ�ស់ំនឹង់ការភ�ត្ថភរថ្ងៃនដោម្ភៈដឹកុនា�ប្តូកុសចាស់ំ�ស់ំនឹង់ការភ�ត្ថភរថ្ងៃនដោម្ភៈដឹកុនា�ប្តូកុស

ប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខះ�, ដោ�ើ�ឱ្យយរាស្ត្រសំបូ្រច��ប្តូល់េ វដោង់ើង់ប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខះ�, ដោ�ើ�ឱ្យយរាស្ត្រសំបូ្រច��ប្តូល់េ វដោង់ើង់

អំស់ំរលីេង់, ដោត្ថ�ខះួនប្រតូ្ថវដោ�ជាមួ្ភៈយប្តូកុសកាន់អំស់ំរលីេង់, ដោត្ថ�ខះួនប្រតូ្ថវដោ�ជាមួ្ភៈយប្តូកុសកាន់

អំ�ណាចដោដ�ម្ភៈបយិកុរស់ំមួ្ភៈយរយ�? ឬមួ្ភៈយក៏ុអំ�ណាចដោដ�ម្ភៈបយិកុរស់ំមួ្ភៈយរយ�? ឬមួ្ភៈយក៏ុ

ច�លេដោ�ត្ថសុំ�ជាមួ្ភៈយប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ណាមួ្ភៈយ ច�លេដោ�ត្ថសុំ�ជាមួ្ភៈយប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ណាមួ្ភៈយ 

ខែដលេមានសំ�ណាង់នឹង់ឈ្នះំ�ដោនា� ? ‹‹ចុ�ទឹីកុខែដលេមានសំ�ណាង់នឹង់ឈ្នះំ�ដោនា� ? ‹‹ចុ�ទឹីកុ

ប្រកុដោពិ� ដោ��ង់ដោលេ�ខាះ ››ដោត្ថ�នឹង់រស់ំរដោប្តូៀប្តូណាដោ� ប្រកុដោពិ� ដោ��ង់ដោលេ�ខាះ ››ដោត្ថ�នឹង់រស់ំរដោប្តូៀប្តូណាដោ� 

ឬក៏ុ‹‹ប្តូ�ណាច់នឹង់បាប្តូ ឱ្យយបានឆ្នាំា ប្តូមាត់្ថ››មូ្ភៈង់ឬក៏ុ‹‹ប្តូ�ណាច់នឹង់បាប្តូ ឱ្យយបានឆ្នាំា ប្តូមាត់្ថ››មូ្ភៈង់

នឹង់ដោគ? គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់បានដោ�ើ�ឱ្យយដោគដោ��ញនឹង់ដោគ? គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់បានដោ�ើ�ឱ្យយដោគដោ��ញ

ថា� ទិី១-ដោ�ខែប្តូកុបាក់ុថ្ងៃ�ៃកុំុង់�ា ង់ដ�ណ�  ថា� ទិី១-ដោ�ខែប្តូកុបាក់ុថ្ងៃ�ៃកុំុង់�ា ង់ដ�ណ�  

សំម្ភៈ រង់សី ដោដ�រប្តូ�ខែប្តូកុគណប្តូកុសខះួនឯង់ ជាសំម្ភៈ រង់សី ដោដ�រប្តូ�ខែប្តូកុគណប្តូកុសខះួនឯង់ ជា

ប្តូ�ខែណកុត្ថ�ចៗ ច�ខែណកុឯ កឹុម្ភៈ សុំខា ដោ�ប្តូ�ខែណកុត្ថ�ចៗ ច�ខែណកុឯ កឹុម្ភៈ សុំខា ដោ�

ជាប់្តូការដោចាទីប្រប្តូកាន់ មិ្ភៈនអាចដោចញដឹកុនា�ជាប់្តូការដោចាទីប្រប្តូកាន់ មិ្ភៈនអាចដោចញដឹកុនា�

រចួ ២-គ៌ាម នរចនាសំម្ភៈព័នធខែដលេទី�នាក់ុទី�នង់រចួ ២-គ៌ាម នរចនាសំម្ភៈព័នធខែដលេទី�នាក់ុទី�នង់

ចលេនានដោ�បាយរប្តូស់ំកុប្តូសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ ខែដលេចលេនានដោ�បាយរប្តូស់ំកុប្តូសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ ខែដលេ

រកីុ��បាន នឹង់ទុីកុចិតូ្ថបាន ឬ�សពិើ�ោយរកីុ��បាន នឹង់ទុីកុចិតូ្ថបាន ឬ�សពិើ�ោយ

ដោចញម្ភៈកុដោទី  ៣-គ៌ាម នគដោប្រមាង់នដោ�បាយដោចញម្ភៈកុដោទី  ៣-គ៌ាម នគដោប្រមាង់នដោ�បាយ

ដោរៀប្តូច�ប្រប្តូដោទីសំ ដោដ�ម្ភៈបីដោដ�រដោ�រកុជ័យជ�ន� ដោរៀប្តូច�ប្រប្តូដោទីសំ ដោដ�ម្ភៈបីដោដ�រដោ�រកុជ័យជ�ន� 

នឹង់ដោ�ដោពិលេឈំ្នះ�ដោ�កាន់អំ�ណាច ដោ�ដោពិលេនឹង់ដោ�ដោពិលេឈំ្នះ�ដោ�កាន់អំ�ណាច ដោ�ដោពិលេ

ខែដលេប្រប្តូជាពិលេរដឋប្រប្តូគល់េអំ�ណាចម្ភៈកុឱ្យយ ៤-ខែដលេប្រប្តូជាពិលេរដឋប្រប្តូគល់េអំ�ណាចម្ភៈកុឱ្យយ ៤-

សំង់ឹមឹ្ភៈដោលេ�ម្ភៈហាអំ�ណាចប្តូរដោទីសំ ខែដលេមិ្ភៈនសំង់ឹមឹ្ភៈដោលេ�ម្ភៈហាអំ�ណាចប្តូរដោទីសំ ខែដលេមិ្ភៈន

ចាស់ំ�ស់ំថាជួយអំើី ដ�ដោចំ�មានខែត្ថរង់់ចា� ចាស់ំ�ស់ំថាជួយអំើី ដ�ដោចំ�មានខែត្ថរង់់ចា� 

៥-គ៌ាម នទីសំសន�វស័ិំយរប្តូស់ំប្រកុុម្ភៈណាមួ្ភៈយ ៥-គ៌ាម នទីសំសន�វស័ិំយរប្តូស់ំប្រកុុម្ភៈណាមួ្ភៈយ 

ខែដលេនឹង់សំង់ឹមឺ្ភៈថា‹ប្រកុុម្ភៈប្រប្តូឆ្នាំ�ង់នឹង់រមួ្ភៈគំ៌ាខែដលេនឹង់សំង់ឹមឺ្ភៈថា‹ប្រកុុម្ភៈប្រប្តូឆ្នាំ�ង់នឹង់រមួ្ភៈគំ៌ា

ឯកុភាពិគំ៌ា››ដោពិលេដោន�ឬដោពិលេដោប្រកាយបានឯកុភាពិគំ៌ា››ដោពិលេដោន�ឬដោពិលេដោប្រកាយបាន

ដោ�ដោ��យ ៥-ប្រគប់្តូសំកុម្ភៈមភាពិប្រកុុម្ភៈនិមួ្ភៈយដោ�ដោ��យ ៥-ប្រគប់្តូសំកុម្ភៈមភាពិប្រកុុម្ភៈនិមួ្ភៈយ

ៗនឹង់ស្ថារប្តូញូ្ជូ� នដោ�ពិលេរដឋសុំទីធខែត្ថភ�ត្ថភរ ៗនឹង់ស្ថារប្តូញូ្ជូ� នដោ�ពិលេរដឋសុំទីធខែត្ថភ�ត្ថភរ 

ឬដោ�ើ�មិ្ភៈនបាន ឬក៏ុប្រតូ្ថវគំ៌ាឯង់វាយប្រប្តូហារឬដោ�ើ�មិ្ភៈនបាន ឬក៏ុប្រតូ្ថវគំ៌ាឯង់វាយប្រប្តូហារ

ជ�នួសំប្តូកុសកាន់អំ�ណាច ៥-គណប្តូកុសជ�នួសំប្តូកុសកាន់អំ�ណាច ៥-គណប្តូកុស

កាន់អំ�ណាចដោ�ខែត្ថប្រគប់្តូប្រគង់ចលេនាប្រប្តូឆ្នាំ�ង់កាន់អំ�ណាចដោ�ខែត្ថប្រគប់្តូប្រគង់ចលេនាប្រប្តូឆ្នាំ�ង់

បានប្រគប់្តូដោពិលេដោ�ដោ��យ ... ទា�ង់ដោន�ជាបានប្រគប់្តូដោពិលេដោ�ដោ��យ ... ទា�ង់ដោន�ជា

រស់ំជាតិ្ថលេើងី់ជ�រចត់្ថរប្តូស់ំពិលេរដឋខែខមរ ខែដលេរស់ំជាតិ្ថលេើងី់ជ�រចត់្ថរប្តូស់ំពិលេរដឋខែខមរ ខែដលេ

ថាដោសំចកីូុសំង់ឹឹម្ភៈថាឱ្យយគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ ថាដោសំចកីូុសំង់ឹឹម្ភៈថាឱ្យយគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ 

នឹង់យកុឈំ្នះ� បូ្តូ�រអំំកុកាន់អំំកុកាន់អំ�ណាចនឹង់យកុឈំ្នះ� បូ្តូ�រអំំកុកាន់អំំកុកាន់អំ�ណាច

ប្តូចុុប្តូបនំបានដោនា� វាហាក់ុដ�ចជាដោ�ឆ្នាំៃ យប្តូចុុប្តូបនំបានដោនា� វាហាក់ុដ�ចជាដោ�ឆ្នាំៃ យ

ដោពិកុណាស់ំ ។ដោពិកុណាស់ំ ។

ដោដ�ម្ភៈបឈំី្នះ�ដោឆំ្នាំត្ថសំភាជាតិ្ថដោ�ឆំ្នាំ�២០២៣ ដោដ�ម្ភៈបឈំី្នះ�ដោឆំ្នាំត្ថសំភាជាតិ្ថដោ�ឆំ្នាំ�២០២៣ 

គណប្តូកុសនិមួ្ភៈយ  ៗខែដលេនឹង់ច�លេប្រប្តូគួត្ថយកុគណប្តូកុសនិមួ្ភៈយ  ៗខែដលេនឹង់ច�លេប្រប្តូគួត្ថយកុ

អាសំន�សំភា ប្រតូ្ថវដោ�ជាមួ្ភៈយរាស្ត្រសំឱូ្យយបានអាសំន�សំភា ប្រតូ្ថវដោ�ជាមួ្ភៈយរាស្ត្រសំឱូ្យយបាន

យ�រដោពិលេ គិត្ថនឹង់ដោប្រត្ថៀម្ភៈអំ�ពីិការយកុឈំ្នះ�យ�រដោពិលេ គិត្ថនឹង់ដោប្រត្ថៀម្ភៈអំ�ពីិការយកុឈំ្នះ�

ដោឆំ្នាំត្ថ�ុ�សំ�ក ត់្ថ នាឆំ្នាំ�២០២២ជាមុ្ភៈន ដោឆំ្នាំត្ថ�ុ�សំ�ក ត់្ថ នាឆំ្នាំ�២០២២ជាមុ្ភៈន 

ពីិដោប្រ��ដោន�ជាដ�ណាក់ុការពិប្រងឹ់ង់ម្ភៈ�លេ�ឋ ន ពីិដោប្រ��ដោន�ជាដ�ណាក់ុការពិប្រងឹ់ង់ម្ភៈ�លេ�ឋ ន 

ជាប្រគឹ�រប្តូស់ំគណប្តូកុសខែដលេមានប្រប្តូជាជាប្រគឹ�រប្តូស់ំគណប្តូកុសខែដលេមានប្រប្តូជា

ប្របី្តូយទា�ង់ឡាយ ខែដលេចង់់ដឹកុនា�‹និតិ្ថប្របី្តូយទា�ង់ឡាយ ខែដលេចង់់ដឹកុនា�‹និតិ្ថ

ប្រប្តូតិ្ថប្តូតិូ្ថ›ដោ�កុម្ភៈពុជា។ ចុ�ដោប្តូ�គណប្តូកុសដ៏ប្រប្តូតិ្ថប្តូតិូ្ថ›ដោ�កុម្ភៈពុជា។ ចុ�ដោប្តូ�គណប្តូកុសដ៏

មានសំង់ឹឹម្ភៈថា‹អាចនឹង់យកុឈំ្នះ�›បាន មានសំង់ឹឹម្ភៈថា‹អាចនឹង់យកុឈំ្នះ�›បាន 

ខែប្តូរជាខែប្តូកុបាក់ុគំ៌ារកុជួសំជុលេមិ្ភៈនបាន ខែប្តូរជាខែប្តូកុបាក់ុគំ៌ារកុជួសំជុលេមិ្ភៈនបាន 

ខែប្តូរជាដោ�ើ�សំកុម្ភៈមភាពិអំើីមួ្ភៈយដោច�ខែត្ថខុសំខែប្តូរជាដោ�ើ�សំកុម្ភៈមភាពិអំើីមួ្ភៈយដោច�ខែត្ថខុសំ

�ៃន់�ៃរមិ្ភៈនដោច�ចប់្តូ ដោត្ថ�ប្រប្តូជាពិលេរដឋខែដលេ�ៃន់�ៃរមិ្ភៈនដោច�ចប់្តូ ដោត្ថ�ប្រប្តូជាពិលេរដឋខែដលេ

ប្របាថំា‹បូ្តូ�រផ្តាះ ស់ំ›អំំកុនដោ�បាយប្តូចុុប្តូបនំប្របាថំា‹បូ្តូ�រផ្តាះ ស់ំ›អំំកុនដោ�បាយប្តូចុុប្តូបនំ

ដោនា� ដោគដោ�សំង់ឹឹម្ភៈគ៌ា�ប្រទីដោលេ�ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោនា� ដោគដោ�សំង់ឹឹម្ភៈគ៌ា�ប្រទីដោលេ�ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់

ដខែដលេដោនា� ត្ថដោ�ដោទីៀត្ថឬដោទី? ទី�នង់ជាដោគដខែដលេដោនា� ត្ថដោ�ដោទីៀត្ថឬដោទី? ទី�នង់ជាដោគ

យកុរស់ំមួ្ភៈយរយ�សិំនដោ��យ !យកុរស់ំមួ្ភៈយរយ�សិំនដោ��យ !

គណប្តូកុសកាន់អំ�ណាច� ដោគរ ��យគណប្តូកុសកាន់អំ�ណាច� ដោគរ ��យ

ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោ�យ ១-គ៌ាម នខាះ ចរខែអំង់ចិតូ្ថប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោ�យ ១-គ៌ាម នខាះ ចរខែអំង់ចិតូ្ថ

ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដ៏មានកុមាះ �ង់ ដោ�យស្ថារប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដ៏មានកុមាះ �ង់ ដោ�យស្ថារ

ដោគសំ�អាង់ដោលេ�រនុកុកុំុង់រប្តូស់ំដោគ ២-គ៌ាម នដោគសំ�អាង់ដោលេ�រនុកុកុំុង់រប្តូស់ំដោគ ២-គ៌ាម ន

ខាះ ចរខែអំង់ប្តូរដោទីសំមុាស់ំជ�នួយខែដលេមានខាះ ចរខែអំង់ប្តូរដោទីសំមុាស់ំជ�នួយខែដលេមាន

លេកុោខណឌ ដោលេ�ជ�នួយរប្តូស់ំដោគ ពីិពីិដោប្រ��លេកុោខណឌ ដោលេ�ជ�នួយរប្តូស់ំដោគ ពីិពីិដោប្រ��

មានម្ភៈហាអំ�ណាចចិនដោ�ពីិដោប្រកាយ ៣-មានម្ភៈហាអំ�ណាចចិនដោ�ពីិដោប្រកាយ ៣-

គ៌ាម នខាះ ចរខែអំង់ប្រប្តូជាពិលេរដឋ ខែដលេអាចគ៌ាម នខាះ ចរខែអំង់ប្រប្តូជាពិលេរដឋ ខែដលេអាច

នឹង់ដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថទីមាះ ក់ុអំំកុកាន់អំ�ណាចនឹង់ដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថទីមាះ ក់ុអំំកុកាន់អំ�ណាច

ដោចាលេដោចញ ពីិដោប្រ��ដោគដឹង់ថា ដោគមុ្ភៈខជានឹង់ដោចាលេដោចញ ពីិដោប្រ��ដោគដឹង់ថា ដោគមុ្ភៈខជានឹង់

ឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថខែត្ថដខែដលេ ។ ដោ�កុ �ុុន ខែសំន ឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថខែត្ថដខែដលេ ។ ដោ�កុ �ុុន ខែសំន 

នាយកុរដឋម្ភៈ�នីូខែខមរ ខែដលេដោ�ើ�អំើដីោស្រីសំចខែត្ថនឹង់នាយកុរដឋម្ភៈ�នីូខែខមរ ខែដលេដោ�ើ�អំើដីោស្រីសំចខែត្ថនឹង់

ចិតូ្ថដោ�កុបាន ក៏ុដោប្រ��ខែត្ថគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ចិតូ្ថដោ�កុបាន ក៏ុដោប្រ��ខែត្ថគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់

បានប្រត្ថវូប្តូប្រងួ់ញសំម្ភៈត្ថថភាពិ ដោ�យការគប្រមាម្ភៈ បានប្រត្ថវូប្តូប្រងួ់ញសំម្ភៈត្ថថភាពិ ដោ�យការគប្រមាម្ភៈ 

ការចាប់្តូចង់ ការប្តូង់ាត់្ថដោសំបៀង់ ដោ�សំល់េខែត្ថការចាប់្តូចង់ ការប្តូង់ាត់្ថដោសំបៀង់ ដោ�សំល់េខែត្ថ

កុមាះ �ង់ប្តូនិូចប្តូនួូចមិ្ភៈនអាចដោ�ើ�អំើឱី្យយរដោ�ះ �រដោង់ះ� កុមាះ �ង់ប្តូនិូចប្តូនួូចមិ្ភៈនអាចដោ�ើ�អំើឱី្យយរដោ�ះ �រដោង់ះ� 

�ុុន ខែសំន បានដោ��យ ។ ដោដ�ម្ភៈបីដោ�ើ�កុរណី�ុុន ខែសំន បានដោ��យ ។ ដោដ�ម្ភៈបីដោ�ើ�កុរណី

រ�យប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយបាន រ ��យសិំទីៃិរ�យប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយបាន រ ��យសិំទីៃិ

ម្ភៈនុសំសបាន ប្តូដោង់ក�នអំ�ដោពិ�ពុិកុរលួេយបាន ម្ភៈនុសំសបាន ប្តូដោង់ក�នអំ�ដោពិ�ពុិកុរលួេយបាន 

លេក់ុសំម្ភៈបតិូ្ថជាតិ្ថបាន លេក់ុសំម្ភៈបតិូ្ថពិលេរដឋលេក់ុសំម្ភៈបតិូ្ថជាតិ្ថបាន លេក់ុសំម្ភៈបតិូ្ថពិលេរដឋ

បាន ពីិដោប្រ��រដឋអំ�ណាចបានច�លេខះួនជាបាន ពីិដោប្រ��រដឋអំ�ណាចបានច�លេខះួនជា

អំំកុប្តូ�ដោរ �ប្រប្តូដោទីសំម្ភៈហាអំ�ណាចចិនកុុម្ភៈមយុនិសំ ូអំំកុប្តូ�ដោរ �ប្រប្តូដោទីសំម្ភៈហាអំ�ណាចចិនកុុម្ភៈមយុនិសំ ូ

ខែដលេនគរដោនា� ពុិ�មានដោគ៌ាលេការដោគ៌ារពិខែដលេនគរដោនា� ពុិ�មានដោគ៌ាលេការដោគ៌ារពិ

សិំទីធម្ភៈនុសំស ឬដោគ៌ារពិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយដ�ចសិំទីធម្ភៈនុសំស ឬដោគ៌ារពិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយដ�ច

ប្រប្តូដោទីសំ‹ដោ�កុដោសំរ›ីដោនា�ដោទី ។ ប្រប្តូដោទីសំអឺំរ ាបុ្តូ ប្រប្តូដោទីសំ‹ដោ�កុដោសំរ›ីដោនា�ដោទី ។ ប្រប្តូដោទីសំអឺំរ ាបុ្តូ 

បាន�ក់ុទីណឌ កុម្ភៈម ដោបូ្តូ�ម្ភៈយកុពិនធដោលេ�ទី�និញបាន�ក់ុទីណឌ កុម្ភៈម ដោបូ្តូ�ម្ភៈយកុពិនធដោលេ�ទី�និញ

ខែខមរនា�ច�លេដោ�ត្ថ�ប្តូន់អឺំរ ាបុ្តូ(មាន២៧ប្រប្តូដោទីសំ) ខែខមរនា�ច�លេដោ�ត្ថ�ប្តូន់អឺំរ ាបុ្តូ(មាន២៧ប្រប្តូដោទីសំ) 

ដោ�យបុ្តូពិើដោ�តុ្ថមិ្ភៈនដោគ៌ារពិសិំទីធម្ភៈនុសំស នឹង់ដោ�យបុ្តូពិើដោ�តុ្ថមិ្ភៈនដោគ៌ារពិសិំទីធម្ភៈនុសំស នឹង់

ប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយ ដោ�កុនាយកុរដឋម្ភៈ�នីូខែខមរប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយ ដោ�កុនាយកុរដឋម្ភៈ�នីូខែខមរ

មិ្ភៈនបានខើល់េពីិទុីកុោដោវទីនាថ្ងៃនកុម្ភៈមកុរខែខមរមិ្ភៈនបានខើល់េពីិទុីកុោដោវទីនាថ្ងៃនកុម្ភៈមកុរខែខមរ

នឹង់ដោរាង់ចប្រកុទា�ង់ឡាយខែដលេខាត្ថប្តូង់់ឬនឹង់ដោរាង់ចប្រកុទា�ង់ឡាយខែដលេខាត្ថប្តូង់់ឬ

បិ្តូទីទាើ រដោ�ស្រីសំុកុខែខមរដោនា�ដោទី ពីិដោប្រ��ខែត្ថបិ្តូទីទាើ រដោ�ស្រីសំុកុខែខមរដោនា�ដោទី ពីិដោប្រ��ខែត្ថ

មានចិនកុុម្ភៈមយនិសំ ូជាជ��ុរដោសំដឋកិុចុ មានចិនកុុម្ភៈមយនិសំ ូជាជ��ុរដោសំដឋកិុចុ 

នដោ�បាយ នឹង់ដោ�ធ្លា ជាលេ�នឹង់ដោគរចួនដោ�បាយ នឹង់ដោ�ធ្លា ជាលេ�នឹង់ដោគរចួ

ដោ�ដោ��យ។ ដោ�ដោ��យ។ 

គណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ�  មិ្ភៈនខែម្ភៈនគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ�  មិ្ភៈនខែម្ភៈន

អំត់្ថសំង់ឹឹម្ភៈថា‹នឹង់ឈ្នះំ�›ដោ�ថ្ងៃ�ៃណាមួ្ភៈយអំត់្ថសំង់ឹឹម្ភៈថា‹នឹង់ឈ្នះំ�›ដោ�ថ្ងៃ�ៃណាមួ្ភៈយ

ដោនា�ដោទី ឬដោហាចណាស់ំក៏ុប្រតូ្ថវប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ ដោនា�ដោទី ឬដោហាចណាស់ំក៏ុប្រតូ្ថវប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ 

ឱ្យយអាចដោ�ជា‹គណប្តូកុសខែដលេរាស្ត្រសំូឱ្យយអាចដោ�ជា‹គណប្តូកុសខែដលេរាស្ត្រសំូ

ដោគ៌ារពិ›ថា‹អាចកា�រពួិកុដោគបាន›ខែដរ ដោ��យដោគ៌ារពិ›ថា‹អាចកា�រពួិកុដោគបាន›ខែដរ ដោ��យ

ឈ្នះរដោ�ជាប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខែដលេ�ច់ណាត់្ថ ឈ្នះរដោ�ជាប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខែដលេ�ច់ណាត់្ថ 

មិ្ភៈនទីន់ប្រជាយឬលេក់ុខះួនច�ដោ��មុ្ភៈខ‹លុេយ› មិ្ភៈនទីន់ប្រជាយឬលេក់ុខះួនច�ដោ��មុ្ភៈខ‹លុេយ› 

ច�ដោ��មុ្ភៈខ‹អំ�ណាច› នឹង់ច�ដោ��មុ្ភៈខ‹អំបាយមុ្ភៈខ› ច�ដោ��មុ្ភៈខ‹អំ�ណាច› នឹង់ច�ដោ��មុ្ភៈខ‹អំបាយមុ្ភៈខ› 

។ គណប្តូកុសប្រប្តូជាជនដោ�ខែត្ថជាគណ។ គណប្តូកុសប្រប្តូជាជនដោ�ខែត្ថជាគណ

ប្តូកុស‹ពុិកុរលួេយ ប្រគួស្ថារនិយម្ភៈ›ដោ�ដោ��យ ប្តូកុស‹ពុិកុរលួេយ ប្រគួស្ថារនិយម្ភៈ›ដោ�ដោ��យ 

ដោ�ខែត្ថជាគណប្តូកុស‹ប្តូ�ដោរ �ប្តូរដោទីសំ›ដោ�ដោ��យ ដោ�ខែត្ថជាគណប្តូកុស‹ប្តូ�ដោរ �ប្តូរដោទីសំ›ដោ�ដោ��យ 

ដោ�ខែត្ថជាគណប្តូកុស‹ដោ�ើ�បាប្តូជិ�ជាន់ដោ�ខែត្ថជាគណប្តូកុស‹ដោ�ើ�បាប្តូជិ�ជាន់

ប្រប្តូជាពិលេរដឋ›ដោ�ដោ��យ ដោ�ខែត្ថប្រប្តូដោទីសំប្រប្តូជាពិលេរដឋ›ដោ�ដោ��យ ដោ�ខែត្ថប្រប្តូដោទីសំ

ខែដលេប្រប្តូជាពិលេរដឋប្រកីុប្រកុប្រតូ្ថវប្តូញូ្ជូ� នជាពិលេកុរខែដលេប្រប្តូជាពិលេរដឋប្រកីុប្រកុប្រតូ្ថវប្តូញូ្ជូ� នជាពិលេកុរ

រាប់្តូ�ននាក់ុដោ�ជាច�ណាកុស្រីសុំកុ... ដោត្ថ�រាប់្តូ�ននាក់ុដោ�ជាច�ណាកុស្រីសុំកុ... ដោត្ថ�

ដោ�តុ្ថអំើបីានជា គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខែដលេធ្លាះ ប់្តូដោ�តុ្ថអំើបីានជា គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ខែដលេធ្លាះ ប់្តូ

មានដោកុរដោ�ម � ទីប់្តូទីល់េជាមួ្ភៈយជនផូ្តាច់មានដោកុរដោ�ម � ទីប់្តូទីល់េជាមួ្ភៈយជនផូ្តាច់

ការ �ុុន ខែសំន ដោនា�មិ្ភៈនបាន? ពីិដោប្រ��ជនការ �ុុន ខែសំន ដោនា�មិ្ភៈនបាន? ពីិដោប្រ��ជន

ផូ្តាច់ការ ខែដលេគិត្ថខែត្ថពីិប្រប្តូដោ�ជន៍ផ្តាៃ ល់េខះនួ ផូ្តាច់ការ ខែដលេគិត្ថខែត្ថពីិប្រប្តូដោ�ជន៍ផ្តាៃ ល់េខះនួ 

មិ្ភៈនខែម្ភៈនខែត្ថមានដោ�ខាង់គណប្តូកុសប្រប្តូជាជនមិ្ភៈនខែម្ភៈនខែត្ថមានដោ�ខាង់គណប្តូកុសប្រប្តូជាជន

ដោនា�ដោទី ដោគក៏ុដោ��ញដោ�កុំុង់ប្តូកុសអំតី្ថត្ថដោនា�ដោទី ដោគក៏ុដោ��ញដោ�កុំុង់ប្តូកុសអំតី្ថត្ថ

សំដោ��ះ �ជាតិ្ថ�ង់ខែដរ ។ សំដោ��ះ �ជាតិ្ថ�ង់ខែដរ ។ 

ដោ�កុ សំម្ភៈ រង់ស ីដោកុាង់កាា ង់បានខែត្ថ‹និ�យដោ�កុ សំម្ភៈ រង់ស ីដោកុាង់កាា ង់បានខែត្ថ‹និ�យ

ដោប្រច�ន ខែត្ថដោ�ើ�មិ្ភៈនខែដលេបានសំដោប្រម្ភៈចប្រប្តូដោ�ជន៍ដោប្រច�ន ខែត្ថដោ�ើ�មិ្ភៈនខែដលេបានសំដោប្រម្ភៈចប្រប្តូដោ�ជន៍

ឱ្យយរាស្ត្រសំដូោទី› ដោត្ថ�មានម្ភៈដោ�ោបាយអំើដីោទី ខែដលេឱ្យយរាស្ត្រសំដូោទី› ដោត្ថ�មានម្ភៈដោ�ោបាយអំើដីោទី ខែដលេ

ដោ�ើ�ឱ្យយដោគដោជឿបានម្ភៈកុវញិ ? ដោ�កុស្រីសីំ មួ្ភៈរ ដោ�ើ�ឱ្យយដោគដោជឿបានម្ភៈកុវញិ ? ដោ�កុស្រីសីំ មួ្ភៈរ 

សុំខ�ួរ ដោ��ក់ុដោ�ត្ថជាមួ្ភៈយ សំម្ភៈ រង់ស ីសុំខ�ួរ ដោ��ក់ុដោ�ត្ថជាមួ្ភៈយ សំម្ភៈ រង់ស ី

ក៏ុដោ�យស្ថារប្រច��ថា សំម្ភៈ រង់សី ដោទី�ប្តូជាក៏ុដោ�យស្ថារប្រច��ថា សំម្ភៈ រង់សី ដោទី�ប្តូជា

ដោម្ភៈដឹកុនា�ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ពិិត្ថប្របាកុដ ខែត្ថ សំម្ភៈ រង់សី ដោម្ភៈដឹកុនា�ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ពិិត្ថប្របាកុដ ខែត្ថ សំម្ភៈ រង់សី 

ដោ�ើ�ការសំប្រមាប់្តូខែត្ថ‹ប្រប្តូដោ�ជន៍នឹង់ដោគរដោ�ម �ដោ�ើ�ការសំប្រមាប់្តូខែត្ថ‹ប្រប្តូដោ�ជន៍នឹង់ដោគរដោ�ម �

ខះួនឯង់មំាក់ុ›ខែត្ថប្តូាុដោណាះ �, ម្ភៈ�រ សុំខ�ួរ មិ្ភៈនខះួនឯង់មំាក់ុ›ខែត្ថប្តូាុដោណាះ �, ម្ភៈ�រ សុំខ�ួរ មិ្ភៈន

អាចដោលេចជួរមុ្ភៈខបានដោទី ? ដោ�សំល់េដោ�កុ អាចដោលេចជួរមុ្ភៈខបានដោទី ? ដោ�សំល់េដោ�កុ 

កឹុម្ភៈ សុំខា ខែដលេដោ�កុំុង់ស្ថាថ នភាពិរង់់ចា�កឹុម្ភៈ សុំខា ខែដលេដោ�កុំុង់ស្ថាថ នភាពិរង់់ចា�

ដោភះ�ង់ដោខៀវពីិតុ្ថ�ការខែខមរ ដោទី�ប្តូដោ�ើ�សំកុម្ភៈមភាពិដោភះ�ង់ដោខៀវពីិតុ្ថ�ការខែខមរ ដោទី�ប្តូដោ�ើ�សំកុម្ភៈមភាពិ

នដោ�បាយបាន, កុំុង់ដោពិលេជាមួ្ភៈយគំ៌ាដោនា� នដោ�បាយបាន, កុំុង់ដោពិលេជាមួ្ភៈយគំ៌ាដោនា� 

គ៌ាម នសំមាជិកុជាន់ខពស់ំណាមួ្ភៈយ ដោចញមុ្ភៈខគ៌ាម នសំមាជិកុជាន់ខពស់ំណាមួ្ភៈយ ដោចញមុ្ភៈខ

ដោ�ដោ�ដោគៀកុប្រប្តូជាពិលេរដឋ នា�ដ�ណឹង់លេា នា�ដោ�ដោ�ដោគៀកុប្រប្តូជាពិលេរដឋ នា�ដ�ណឹង់លេា នា�

ដោសំចកីូុសំង់ឹមឹ្ភៈ ដោ�ដល់េប្រប្តូជាពិលេរដឋថា‹នឹង់ដោសំចកីូុសំង់ឹមឹ្ភៈ ដោ�ដល់េប្រប្តូជាពិលេរដឋថា‹នឹង់

មានម្ភៈនុសំសលេា›នឹង់ដោចញម្ភៈកុ‹ជួយសំដោ��ះ �មានម្ភៈនុសំសលេា›នឹង់ដោចញម្ភៈកុ‹ជួយសំដោ��ះ �

ប្តូង់ប្តូា�ន›ដោ��យ ។ ការរង់់ចា� មិ្ភៈនប្តូដោញុ្ជូញម្ភៈតិ្ថប្តូង់ប្តូា�ន›ដោ��យ ។ ការរង់់ចា� មិ្ភៈនប្តូដោញុ្ជូញម្ភៈតិ្ថ

ដោ�ប្តូល់េរប្តូស់ំដោម្ភៈដឹកុនា� វាដោ�ើ�ឱ្យយមានការដោ�ប្តូល់េរប្តូស់ំដោម្ភៈដឹកុនា� វាដោ�ើ�ឱ្យយមានការ

ប្តូកុស្រីស្ថាយវ ាល់េវ ាកុ ដោ�យប្តូណូាញពិត្ថាមាន ប្តូកុស្រីស្ថាយវ ាល់េវ ាកុ ដោ�យប្តូណូាញពិត្ថាមាន 

ដោ�យប្តូណូាញដោ�ើសំបុុ្តូកុ រតឺ្ថខែត្ថដោ�ើ�ឱ្យយការដោ�យប្តូណូាញដោ�ើសំបុុ្តូកុ រតឺ្ថខែត្ថដោ�ើ�ឱ្យយការ

ខែប្តូកុបាក់ុថ្ងៃ�ៃកុំុង់ រតឹ្ថខែត្ថ�ៃន់�ៃរដោ�បាន ខែដលេខែប្តូកុបាក់ុថ្ងៃ�ៃកុំុង់ រតឹ្ថខែត្ថ�ៃន់�ៃរដោ�បាន ខែដលេ

វានឹង់ពិនោដោពិលេសំប្រមាប់្តូដោប្រកាកុឈ្នះរ ពិិបាកុវានឹង់ពិនោដោពិលេសំប្រមាប់្តូដោប្រកាកុឈ្នះរ ពិិបាកុ

ឱ្យយនរណាដោ�ើ�សំកុម្ភៈមភាពិជាតិ្ថជ�នួសំ នឹង់ឱ្យយនរណាដោ�ើ�សំកុម្ភៈមភាពិជាតិ្ថជ�នួសំ នឹង់

ដោ�ើ�ឱ្យយពិិបាកុដោ��ស្រីស្ថាយប្រគប់្តូប្តូញ្ញាា ខែដលេដោ�ើ�ឱ្យយពិិបាកុដោ��ស្រីស្ថាយប្រគប់្តូប្តូញ្ញាា ខែដលេ

បានដោកុ�ត្ថដោ��ង់ ។ បានដោកុ�ត្ថដោ��ង់ ។ 

ដោ�មានសំមាជិកុអំតី្ថត្ថប្តូកុសសំដោ��ក �ដោ�មានសំមាជិកុអំតី្ថត្ថប្តូកុសសំដោ��ក �

ជាតិ្ថខះ�ដោទីៀត្ថ បានប្រប្តូកាសំថាដោ�សុំ�សិំទីធជាតិ្ថខះ�ដោទីៀត្ថ បានប្រប្តូកាសំថាដោ�សុំ�សិំទីធ

ដោ�ើ�នដោ�បាយ ដោ�យស្ថារគ៌ាម នសំង់ឹមឹ្ភៈថានឹង់ដោ�ើ�នដោ�បាយ ដោ�យស្ថារគ៌ាម នសំង់ឹមឹ្ភៈថានឹង់

យកុគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថបានម្ភៈកុវញិយកុគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថបានម្ភៈកុវញិ

ដោទី, អំំកុទា�ង់ដោនា�ជាអំតី្ថត្ថសំមាជិកុនឹង់ជាដោទី, អំំកុទា�ង់ដោនា�ជាអំតី្ថត្ថសំមាជិកុនឹង់ជា

ដ�ណាង់រាស្ត្រសំ ូខែដលេធ្លាះ ប់្តូមានសំ្ថាថ្ងៃដសំម្ភៈរម្ភៈយ ដ�ណាង់រាស្ត្រសំ ូខែដលេធ្លាះ ប់្តូមានសំ្ថាថ្ងៃដសំម្ភៈរម្ភៈយ 

ជាមួ្ភៈយរាស្ត្រសំតូ្ថ�ប្តូន់រប្តូស់ំពួិកុដោគ ។ ប្តូាុខែនូជាមួ្ភៈយរាស្ត្រសំតូ្ថ�ប្តូន់រប្តូស់ំពួិកុដោគ ។ ប្តូាុខែនូ

មុ្ភៈននឹង់យល់េពីិដោគ៌ាលេប្តូ�ណង់ នដោ�បាយ មុ្ភៈននឹង់យល់េពីិដោគ៌ាលេប្តូ�ណង់ នដោ�បាយ 

នឹង់ការដោរៀប្តូច�គណប្តូកុស�ម ីដ�ចជាដ�ណាង់រានឹង់ការដោរៀប្តូច�គណប្តូកុស�ម ីដ�ចជាដ�ណាង់រា

ត្ថស្ត្រសំ ូអុំ� ចាន់រដឋ ជាដោដ�ម្ភៈ ស្រីស្ថាប់្តូខែត្ថអំំកុខែដលេត្ថស្ត្រសំ ូអុំ� ចាន់រដឋ ជាដោដ�ម្ភៈ ស្រីស្ថាប់្តូខែត្ថអំំកុខែដលេ

មិ្ភៈនទាន់បានដោចញដ�ដោណ� រ ទិីទានថា‹ជាប្រកុមុ្ភៈមិ្ភៈនទាន់បានដោចញដ�ដោណ� រ ទិីទានថា‹ជាប្រកុមុ្ភៈ

ជនរត់្ថដោចាលេជួរ› ឬក៏ុជាប្រកុមុ្ភៈខែដលេ‹ច�លេថ្ងៃដជនរត់្ថដោចាលេជួរ› ឬក៏ុជាប្រកុមុ្ភៈខែដលេ‹ច�លេថ្ងៃដ

ជាមួ្ភៈយដោ�កុ �ុុន ខែសំន›ខែដលេដោ�ើ�ឱ្យយដោកុរជាមួ្ភៈយដោ�កុ �ុុន ខែសំន›ខែដលេដោ�ើ�ឱ្យយដោកុរ

ដោ�ម �ប្រកុុម្ភៈម្ភៈនុសំស ខែដលេធ្លាះ ប់្តូជាមិ្ភៈតូ្ថដោស្ថា�ដោ�ម �ប្រកុុម្ភៈម្ភៈនុសំស ខែដលេធ្លាះ ប់្តូជាមិ្ភៈតូ្ថដោស្ថា�

ដោនា� ប្រប្តូឡាក់ុប្រប្តូ��សំមួ្ភៈយរ �ដោពិច ។ ភាពិដោនា� ប្រប្តូឡាក់ុប្រប្តូ��សំមួ្ភៈយរ �ដោពិច ។ ភាពិ

ប្រច��ប្តូល់េ ភាពិ‹ទិីទានជាអំំកុត្ថ�ចតាំច› ប្រច��ប្តូល់េ ភាពិ‹ទិីទានជាអំំកុត្ថ�ចតាំច› 

បានជ�ដោលេ�ប្រទូីង់ឯង់ នា�រាស្ត្រសំខូែដលេប្រត្ថវូការបានជ�ដោលេ�ប្រទូីង់ឯង់ នា�រាស្ត្រសំខូែដលេប្រត្ថវូការ

ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ ឱ្យយដោ�ខែកុបរខះួនប្រគ៌ាន់ជាទីីពឹិង់ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ ឱ្យយដោ�ខែកុបរខះួនប្រគ៌ាន់ជាទីីពឹិង់

ដោនា� កាន់ខែត្ថឃ្លាះ ត្ថដោ�ឆ្នាំៃ យដោ�...ដោត្ថ�ដោន�ដោនា� កាន់ខែត្ថឃ្លាះ ត្ថដោ�ឆ្នាំៃ យដោ�...ដោត្ថ�ដោន�

ឬ ខែដលេជាវត្ថថុប្តូ�ណង់រប្តូស់ំប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់? ឬ ខែដលេជាវត្ថថុប្តូ�ណង់រប្តូស់ំប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់? 

ដោត្ថ�ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់មានគិត្ថដោទីថា ខះួននឹង់ប្រត្ថូវដោត្ថ�ប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់មានគិត្ថដោទីថា ខះួននឹង់ប្រត្ថូវ

មានការពិិដោប្រគ៌ា� ដោ�ដោពិលេណាមួ្ភៈយ ខែដលេមានការពិិដោប្រគ៌ា� ដោ�ដោពិលេណាមួ្ភៈយ ខែដលេ

ដោ�កុអំំកុដោបូ្តូ�ម្ភៈដោ�ើ�នដោ�បាយដោ��ង់វញិដោទី? ដោ�កុអំំកុដោបូ្តូ�ម្ភៈដោ�ើ�នដោ�បាយដោ��ង់វញិដោទី? 

ដោដ�ម្ភៈបី‹ឯកុភាពិថ្ងៃនប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់› មុ្ភៈននឹង់ដោដ�ម្ភៈបី‹ឯកុភាពិថ្ងៃនប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់› មុ្ភៈននឹង់

ដោ�ដល់េ‹ឯកុភាពិថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំ›ទា�ង់ម្ភៈ�លេ ដោ�ដល់េ‹ឯកុភាពិថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំ›ទា�ង់ម្ភៈ�លេ 

ដោដ�ម្ភៈបីខែសំើង់រកុសំនីូភាពិជាចុង់ប្តូញុ្ជូប់្តូដោដ�ម្ភៈបីខែសំើង់រកុសំនីូភាពិជាចុង់ប្តូញុ្ជូប់្តូ

ដោនា�? ប្រតូ្ថវដឹង់ថា ដោន�ជាដោគ៌ាលេការចម្ភៈបង់ដោនា�? ប្រតូ្ថវដឹង់ថា ដោន�ជាដោគ៌ាលេការចម្ភៈបង់

ថ្ងៃនលេទីធិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយ ដោដ�ម្ភៈបីសំនិូភាពិ ។     ថ្ងៃនលេទីធិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយ ដោដ�ម្ភៈបីសំនិូភាពិ ។     

គណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ បានចុ�ដោខោយគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ បានចុ�ដោខោយ

ដោ��យ ដ�ដោចំ�ប្រតូ្ថវពិប្រងឹ់ង់ដោ��ង់វញិឱ្យយបានឆ្នាំប់្តូ ដោ��យ ដ�ដោចំ�ប្រតូ្ថវពិប្រងឹ់ង់ដោ��ង់វញិឱ្យយបានឆ្នាំប់្តូ 

សំប្រមាប់្តូឱ្យយប្រប្តូជាពិលេរដឋវនិិច័យ័ដោ��យគ៌ា�ប្រទី សំប្រមាប់្តូឱ្យយប្រប្តូជាពិលេរដឋវនិិច័យ័ដោ��យគ៌ា�ប្រទី 

នាឱ្យកាសំដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថ�ុ�សំ�ក ត់្ថឆំ្នាំ�២០២២ នាឱ្យកាសំដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថ�ុ�សំ�ក ត់្ថឆំ្នាំ�២០២២ 

នឹង់កាដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថសំភាជាតិ្ថឆំ្នាំ�២០២៣ ។ នឹង់កាដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថសំភាជាតិ្ថឆំ្នាំ�២០២៣ ។ 

ដោដ�ម្ភៈបីពិប្រងឹ់ង់គណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថបាន ដោដ�ម្ភៈបីពិប្រងឹ់ង់គណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថបាន 

គណបក្សសប្របឆាំំ�ងក្នុុ�ងមាំគា៌ំ�ទៅ�ំកាំន់់គណបក្សសប្របឆាំំ�ងក្នុុ�ងមាំគា៌ំ�ទៅ�ំកាំន់់tmkBITMB½rTI   01

ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី១៣ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី១៣
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ទីីប្រកុុង់��ខែវលេ រដឋមាា ស្ថាជ�សិំត្ថ — អំំកុស្រីសីំ អាទីីប្រកុុង់��ខែវលេ រដឋមាា ស្ថាជ�សិំត្ថ — អំំកុស្រីសីំ អា

នី វង់់ គឺជាស្ត្រសំូីជ�នួញកុំុង់ស្រីសំុកុមំាក់ុខែដលេដោគដោគ៌ារពិនី វង់់ គឺជាស្ត្រសំូីជ�នួញកុំុង់ស្រីសំុកុមំាក់ុខែដលេដោគដោគ៌ារពិ

រាប់្តូអាន ច�លេរមួ្ភៈជាមួ្ភៈយប្រកុុម្ភៈម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ រាប់្តូអាន ច�លេរមួ្ភៈជាមួ្ភៈយប្រកុុម្ភៈម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ 

ប្រកុុម្ភៈការ�រសំ�គម្ភៈន៍ ដោ�កាត់្ថថា (ECenter) ដោ�ើ�ការប្រកុុម្ភៈការ�រសំ�គម្ភៈន៍ ដោ�កាត់្ថថា (ECenter) ដោ�ើ�ការ

កុំុង់ភាពិជាថ្ងៃដគ�ជាមួ្ភៈយអំតី្ថត្ថស្ថាថ ប្តូនិកុស្ត្រសំូី គឺអំំកុស្រីសីំ កុំុង់ភាពិជាថ្ងៃដគ�ជាមួ្ភៈយអំតី្ថត្ថស្ថាថ ប្តូនិកុស្ត្រសំូី គឺអំំកុស្រីសីំ 

Kelly Anne Mello និង់ អំំកុស្រីសីំ Franky Descoteaux។Kelly Anne Mello និង់ អំំកុស្រីសីំ Franky Descoteaux។

ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ ប្រកុុម្ភៈការ�រម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ ប្រកុុម្ភៈការ�រ

សំ�គម្ភៈន៍ នាដោពិលេ�មីៗដោន� បានទីទួីលេ�វកិាច�នួន សំ�គម្ភៈន៍ នាដោពិលេ�មីៗដោន� បានទីទួីលេ�វកិាច�នួន 

៦៥០០០ ដុ�ះ រ ពីិរដឋបាលេជ�នួញខំាត្ថត្ថ�ចខែដលេ៦៥០០០ ដុ�ះ រ ពីិរដឋបាលេជ�នួញខំាត្ថត្ថ�ចខែដលេ

មានការប្រប្តូកួុត្ថប្រប្តូខែជង់ខពស់ំ (SBA) ម្ភៈ�លេនិ�ិ PRIME មានការប្រប្តូកួុត្ថប្រប្តូខែជង់ខពស់ំ (SBA) ម្ភៈ�លេនិ�ិ PRIME 

។ មានអំំកុ�ក់ុ�កុយដោសំំ�សុំ�កុំុង់ស្រីសុំកុច�នួនជិត្ថ ២០០ ។ មានអំំកុ�ក់ុ�កុយដោសំំ�សុំ�កុំុង់ស្រីសុំកុច�នួនជិត្ថ ២០០ 

នាក់ុ ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ គឺជាអំំកុដោសំំ�សុំ�មំាក់ុនាក់ុ ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ គឺជាអំំកុដោសំំ�សុំ�មំាក់ុ

ខែដលេទីទួីលេបានរ�ើ ន់ដោន� កុំុង់ច�ដោណាម្ភៈអំំកុទីទួីលេខែដលេទីទួីលេបានរ�ើ ន់ដោន� កុំុង់ច�ដោណាម្ភៈអំំកុទីទួីលេ

បានរ�ើ ន់ច�នួន ២៧ នាក់ុ និង់មានខែត្ថពីិរនាក់ុប្តូាដុោណាះ � បានរ�ើ ន់ច�នួន ២៧ នាក់ុ និង់មានខែត្ថពីិរនាក់ុប្តូាដុោណាះ � 

ខែដលេដោ�ើ�ប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថការជ�នួញដោ�រដឋមាាស្ថាជ�សិំត្ថ។ កុំុង់ខែដលេដោ�ើ�ប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថការជ�នួញដោ�រដឋមាាស្ថាជ�សិំត្ថ។ កុំុង់

ភាពិជាថ្ងៃដគ�ជាមួ្ភៈយម្ភៈ�លេនិ�ិអំភិវឌ្ឍឍសំ�គម្ភៈន៍ ដោ�ភាពិជាថ្ងៃដគ�ជាមួ្ភៈយម្ភៈ�លេនិ�ិអំភិវឌ្ឍឍសំ�គម្ភៈន៍ ដោ�

កាត់្ថថា (CDBG) ម្ភៈ�លេនិ�ិសំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់សំប្រមាប់្តូជម្ភៈៃកឺុ�កាត់្ថថា (CDBG) ម្ភៈ�លេនិ�ិសំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់សំប្រមាប់្តូជម្ភៈៃកឺុ�

វដី-១៩ ម្ភៈ�លេនិ�ិ PRIME នឹង់ប្រតូ្ថវបានដោប្រប្តូ�ប្របាស់ំដោដ�ម្ភៈបីវដី-១៩ ម្ភៈ�លេនិ�ិ PRIME នឹង់ប្រតូ្ថវបានដោប្រប្តូ�ប្របាស់ំដោដ�ម្ភៈបី

ជួលេទីីប្របឹ្តូកុោកុំុង់ស្រីសំុកុ នឹង់�ូល់េការគ៌ា�ប្រទីខាះ �ង់ដោលេ�ជួលេទីីប្របឹ្តូកុោកុំុង់ស្រីសំុកុ នឹង់�ូល់េការគ៌ា�ប្រទីខាះ �ង់ដោលេ�

ជ�នួញខែដលេរង់�លេប្តូា��ល់េជាអំវជូិានដោ�យស្ថារខែត្ថជ�នួញខែដលេរង់�លេប្តូា��ល់េជាអំវជូិានដោ�យស្ថារខែត្ថ

ជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩។ កុំុង់នាម្ភៈជាអំំកុសំប្រម្ភៈប្តូសំប្រម្ភៈលួេកុម្ភៈមវ�ីិជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩។ កុំុង់នាម្ភៈជាអំំកុសំប្រម្ភៈប្តូសំប្រម្ភៈលួេកុម្ភៈមវ�ីិ

ប្រកុុម្ភៈជ�នួយប្តូដោចុកុដោទីសំឯកុដោទីសំ (STAT) អំំកុស្រីសីំ អាប្រកុុម្ភៈជ�នួយប្តូដោចុកុដោទីសំឯកុដោទីសំ (STAT) អំំកុស្រីសីំ អា

នី វង់់ នឹង់ធ្លានាដល់េការគ៌ា�ប្រទីជ�នួញមានគុណភាពិនី វង់់ នឹង់ធ្លានាដល់េការគ៌ា�ប្រទីជ�នួញមានគុណភាពិ

ខពស់ំ ជួយប្រគប់្តូប្រគង់ម្ភៈ�លេនិ�ិ�មីដោន�។ ខពស់ំ ជួយប្រគប់្តូប្រគង់ម្ភៈ�លេនិ�ិ�មីដោន�។ 

អានី វង់់ គឺជាស្ត្រសំូីខែខមរ-អាដោម្ភៈរកិុ ជាអំំកុរស់ំដោ�អានី វង់់ គឺជាស្ត្រសំូីខែខមរ-អាដោម្ភៈរកិុ ជាអំំកុរស់ំដោ�

កុំុង់ទីីប្រកុុង់�ួខែវលេ និង់ជាសំ�ប្រគិន។ កុំុង់នាម្ភៈជាមុាស់ំ កុំុង់ទីីប្រកុុង់�ួខែវលេ និង់ជាសំ�ប្រគិន។ កុំុង់នាម្ភៈជាមុាស់ំ 

និង់ប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថកុរថ្ងៃន Humanity Boutique ដោ�កុំុង់ទីីប្រកុុង់និង់ប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថកុរថ្ងៃន Humanity Boutique ដោ�កុំុង់ទីីប្រកុុង់

��ខែវលេចាប់្តូតាំ�ង់ពីិឆំ្នាំ�២០១៤ម្ភៈកុ អំំកុស្រីសីំបានដឹកុនា���ខែវលេចាប់្តូតាំ�ង់ពីិឆំ្នាំ�២០១៤ម្ភៈកុ អំំកុស្រីសីំបានដឹកុនា�

ហាង់ឆះង់កាត់្ថដោពិលេដោវ�ខែដលេដោសំដឋកិុចុធ្លាះ ក់ុចុ�ទាប្តូ ហាង់ឆះង់កាត់្ថដោពិលេដោវ�ខែដលេដោសំដឋកិុចុធ្លាះ ក់ុចុ�ទាប្តូ 

និង់ឥ��វដោន� អំ��ុង់ដោពិលេជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩ អានី បាននិង់ឥ��វដោន� អំ��ុង់ដោពិលេជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩ អានី បាន

ខែប្រប្តូកាះ យជ�នួញរប្តូស់ំគ៌ាត់្ថដោអាយដោ�មានវតូ្ថមាន ខែប្រប្តូកាះ យជ�នួញរប្តូស់ំគ៌ាត់្ថដោអាយដោ�មានវតូ្ថមាន 

ជា�ណិជូកុម្ភៈម ដោអំ�ិចប្រតូ្ថនិច (e-commerce) និង់ជា�ណិជូកុម្ភៈម ដោអំ�ិចប្រតូ្ថនិច (e-commerce) និង់

ហាង់លេក់ុឥវាាន់តាំម្ភៈការប្តូញូ្ញារទិីញ (pop-up shop)។ ហាង់លេក់ុឥវាាន់តាំម្ភៈការប្តូញូ្ញារទិីញ (pop-up shop)។ 

“អំ�ដោណាយដ៍��ម្ភៈ�ិមាមួ្ភៈយដោ�ើ�ជាមុាស់ំថ្ងៃន Hu-“អំ�ដោណាយដ៍��ម្ភៈ�ិមាមួ្ភៈយដោ�ើ�ជាមុាស់ំថ្ងៃន Hu-

manity ខែដលេអំំកុស្រីសីំអានី មានលេទីធភាពិដោ�ើ� គឺមានmanity ខែដលេអំំកុស្រីសីំអានី មានលេទីធភាពិដោ�ើ� គឺមាន

ទីីតាំ�ង់ដោ�ច�កុណូាលេសំ�គម្ភៈន៍ ជាមុាស់ំជ�នួញជ ទីីតាំ�ង់ដោ�ច�កុណូាលេសំ�គម្ភៈន៍ ជាមុាស់ំជ�នួញជ 

ជាស្ត្រសំូីខែខមរ និង់ជាអំំកុគ៌ា�ប្រទីសំ�ប្រគិន និង់ជ�នួញ។ ជាស្ត្រសំូីខែខមរ និង់ជាអំំកុគ៌ា�ប្រទីសំ�ប្រគិន និង់ជ�នួញ។ 

អំំកុស្រីសីំមានទី�នាក់ុទី�នង់លេាដោ�កុំុង់សំ�គម្ភៈន៍ជ�នួញ អំំកុស្រីសីំមានទី�នាក់ុទី�នង់លេាដោ�កុំុង់សំ�គម្ភៈន៍ជ�នួញ 

និង់សំ�ម្ភៈន៍មិ្ភៈនរកុកុថ្ងៃប្រម្ភៈ ដោ�កុំុង់ទីីប្រកុុង់��ខែវលេ និង់សំ�ម្ភៈន៍មិ្ភៈនរកុកុថ្ងៃប្រម្ភៈ ដោ�កុំុង់ទីីប្រកុុង់��ខែវលេ 

និង់ត្ថ�ប្តូន់ដោ�ជុ�វញិ។ អំំកុស្រីសីំ អានី មានសំម្ភៈត្ថថភាពិនិង់ត្ថ�ប្តូន់ដោ�ជុ�វញិ។ អំំកុស្រីសីំ អានី មានសំម្ភៈត្ថថភាពិ

�ក់ុមួ្ភៈកុបានដោប្រច�ន ជាមុាស់ំជ�នួញមំាក់ុ និង់មាន�ក់ុមួ្ភៈកុបានដោប្រច�ន ជាមុាស់ំជ�នួញមំាក់ុ និង់មាន

ត្ថប្រមូ្ភៈវការដោ�ើ�ការ�រសំមប័្រគចិតូ្ថមិ្ភៈនយកុកុថ្ងៃប្រម្ភៈ ខែ�ម្ភៈដោទីៀត្ថ ត្ថប្រមូ្ភៈវការដោ�ើ�ការ�រសំមប័្រគចិតូ្ថមិ្ភៈនយកុកុថ្ងៃប្រម្ភៈ ខែ�ម្ភៈដោទីៀត្ថ 

គឺជាអំត្ថថប្រប្តូដោ�ជន៍ដ៍��ប្តូ��ុត្ថសំប្រមាប់្តូម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេគឺជាអំត្ថថប្រប្តូដោ�ជន៍ដ៍��ប្តូ��ុត្ថសំប្រមាប់្តូម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេ

សំ�ប្រគិនភាពិ ប្រកុុម្ភៈការ�រសំ�គម្ភៈន៍” ដោន�ដោប្តូ�តាំម្ភៈសំ�ប្រគិនភាពិ ប្រកុុម្ភៈការ�រសំ�គម្ភៈន៍” ដោន�ដោប្តូ�តាំម្ភៈ

ការប្តូញូ្ញាក់ុ  ដោអាយដឹង់ពីិអំំកុស្រីសីំ Franky Descoteaux ការប្តូញូ្ញាក់ុ  ដោអាយដឹង់ពីិអំំកុស្រីសីំ Franky Descoteaux 

នាយិកាថ្ងៃនម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ។នាយិកាថ្ងៃនម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ។

ជាអំំកុសំប្រម្ភៈប្តូសំប្រមួ្ភៈលេកុម្ភៈមវ�ីិ STAT ដោ�ជាអំំកុសំប្រម្ភៈប្តូសំប្រមួ្ភៈលេកុម្ភៈមវ�ីិ STAT ដោ�

ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ អំំកុស្រីសីំ អានី នឹង់�ូល់េការម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ អំំកុស្រីសីំ អានី នឹង់�ូល់េការ

ប្របឹ្តូកុោដោ�ប្តូល់េខាង់ខែ�កំុវប្តូប�ម្ភៈា និង់សំម្ភៈត្ថថភាពិភាស្ថាប្របឹ្តូកុោដោ�ប្តូល់េខាង់ខែ�កំុវប្តូប�ម្ភៈា និង់សំម្ភៈត្ថថភាពិភាស្ថា

ដល់េដោភាជនីយ�ឋ នខែដលេមិ្ភៈនសំ�វសំម្ភៈប�រអំតិ្ថ�ិជន និង់ដល់េដោភាជនីយ�ឋ នខែដលេមិ្ភៈនសំ�វសំម្ភៈប�រអំតិ្ថ�ិជន និង់

អំំកុលេក់ុរាយដោ�ទី�ទា�ង់ទីីប្រកុុង់��ខែវលេ ដោផូ្តាត្ថជាពិិដោសំសំអំំកុលេក់ុរាយដោ�ទី�ទា�ង់ទីីប្រកុុង់��ខែវលេ ដោផូ្តាត្ថជាពិិដោសំសំ

ដោ�កុំុង់ Cambodia Town, The Acre, Downtown ដោ�កុំុង់ Cambodia Town, The Acre, Downtown 

និង់ Back Central។ ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិនិង់ Back Central។ ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�ប្រគិនភាពិ

ប្រកុុម្ភៈការ�រសំ�គម្ភៈន៍ នឹង់ដោ�ើ�ការ�រជាមួ្ភៈយថ្ងៃដគ�ប្រកុុម្ភៈការ�រសំ�គម្ភៈន៍ នឹង់ដោ�ើ�ការ�រជាមួ្ភៈយថ្ងៃដគ�

កុំុង់ស្រីសុំកុ ដោដ�ម្ភៈបកីុ�ណត់្ថរកុទីីប្របឹ្តូកុោ រមួ្ភៈទា�ង់ សំមាគម្ភៈកុំុង់ស្រីសុំកុ ដោដ�ម្ភៈបកីុ�ណត់្ថរកុទីីប្របឹ្តូកុោ រមួ្ភៈទា�ង់ សំមាគម្ភៈ

ជួយគំ៌ាដោ�វញិដោ�ម្ភៈកុកុម្ភៈពុជា ដោ�កាត់្ថថា (CMAA) ជួយគំ៌ាដោ�វញិដោ�ម្ភៈកុកុម្ភៈពុជា ដោ�កាត់្ថថា (CMAA) 

ការប្តូប្រង់បួ្តូប្តូប្រងួ់ម្ភៈគំ៌ាដោដ�ម្ភៈបភីាពិលេាប្រប្តូដោសំ�  Acre (CBA), ការប្តូប្រង់បួ្តូប្តូប្រងួ់ម្ភៈគំ៌ាដោដ�ម្ភៈបភីាពិលេាប្រប្តូដោសំ�  Acre (CBA), 

Working Cities Challenge ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�គម្ភៈន៍Working Cities Challenge ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�គម្ភៈន៍

អា��ើិកុថ្ងៃនទីីប្រកុុង់��ខែវលេ (ACCL), ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេព័ិរអា��ើិកុថ្ងៃនទីីប្រកុុង់��ខែវលេ (ACCL), ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេព័ិរ

ទុីហាក លេ-អាដោម្ភៈរកិុ ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�គម្ភៈន៍ឡាទីីន ទុីហាក លេ-អាដោម្ភៈរកិុ ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំ�គម្ភៈន៍ឡាទីីន 

សំប្រមាប់្តូការ�ូល់េភាពិអំង់់អាច និង់ដោ�សង់ដោទីៀត្ថ។  សំប្រមាប់្តូការ�ូល់េភាពិអំង់់អាច និង់ដោ�សង់ដោទីៀត្ថ។  

ដោគ៌ាលេដោ�រប្តូស់ំប្រកុុម្ភៈ STAT គឺប្រតូ្ថវដោ�ើ�ការ�រជាមួ្ភៈយដោគ៌ាលេដោ�រប្តូស់ំប្រកុុម្ភៈ STAT គឺប្រតូ្ថវដោ�ើ�ការ�រជាមួ្ភៈយ

មុាស់ំជ�នួញដោ��ស្រីស្ថាយការប្រប្តូឈ្នះម្ភៈកុំុង់ការដោ�ើ�ជ�នួញ មុាស់ំជ�នួញដោ��ស្រីស្ថាយការប្រប្តូឈ្នះម្ភៈកុំុង់ការដោ�ើ�ជ�នួញ 

និង់ជួយពួិកុដោគដោអាយសំដោប្រម្ភៈចបានដោគ៌ាលេដោ�មុ្ភៈខជ�នួញនិង់ជួយពួិកុដោគដោអាយសំដោប្រម្ភៈចបានដោគ៌ាលេដោ�មុ្ភៈខជ�នួញ

នាដោពិលេអំនាគត្ថ ទីីប្របឹ្តូកុោនឹង់ដោ�ើ�ការ�រសំ�ការគំ៌ានាដោពិលេអំនាគត្ថ ទីីប្របឹ្តូកុោនឹង់ដោ�ើ�ការ�រសំ�ការគំ៌ា

ជាមួ្ភៈយមុាស់ំជ�នួញ ដោ�ើ�ប្តូញុ្ជូប់្តូកិុចុការខែដលេចា�បាច់  ជាមួ្ភៈយមុាស់ំជ�នួញ ដោ�ើ�ប្តូញុ្ជូប់្តូកិុចុការខែដលេចា�បាច់  

ប្តូណុូ�ប្តូណូាលេជ�នាញ�មីៗ សំ�ខាន់ៗ ដោរៀប្តូច�ប្តូដោង់ក�ត្ថប្តូណុូ�ប្តូណូាលេជ�នាញ�មីៗ សំ�ខាន់ៗ ដោរៀប្តូច�ប្តូដោង់ក�ត្ថ

ប្រប្តូព័ិនធសំប្រមាប់្តូភាពិដោជាគជ័យយ�រអំខែង់ើង់ និង់ប្តូដោង់ក�នប្រប្តូព័ិនធសំប្រមាប់្តូភាពិដោជាគជ័យយ�រអំខែង់ើង់ និង់ប្តូដោង់ក�ន

ការយល់េដឹង់អំ�ពីិជ�នួញកុំុង់ស្រីសំកុុតាំម្ភៈយ�ទីី�ោរខែដលេការយល់េដឹង់អំ�ពីិជ�នួញកុំុង់ស្រីសំកុុតាំម្ភៈយ�ទីី�ោរខែដលេ

មានការសំ�ការគំ៌ា៕មានការសំ�ការគំ៌ា៕

មួជំ្ឈមួណ្ឌឌល់ស�ប្រា�ិនិភាពី ប្រាកុមួការងារស��មួនិ៍ ជំួល់មាា្ស់មួជំ្ឈមួណ្ឌឌល់ស�ប្រា�ិនិភាពី ប្រាកុមួការងារស��មួនិ៍ ជំួល់មាា្ស់
ជំំនិួញកន�ងប្រាសុក�៍មានិប្រាប់ជាប្រាប់ិ�ភាពីអ្ននកប្រាសី អានិី វង់ជំំនិួញកន�ងប្រាសុក�៍មានិប្រាប់ជាប្រាប់ិ�ភាពីអ្ននកប្រាសី អានិី វង់
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លួេចសំនះកឹុដោឆំ្នាំត្ថ›... គឺដ�ប្តូ�ង់ដោ�យអំំកុស្រីសំកុុលួេចសំនះកឹុដោឆំ្នាំត្ថ›... គឺដ�ប្តូ�ង់ដោ�យអំំកុស្រីសំកុុ

ភ�មិ្ភៈ ដោគ៌ា�ជួង់ ដោគ៌ា��ុង់ ដោគ៌ា�ចានឆំ្នាំ�ង់ភ�មិ្ភៈ ដោគ៌ា�ជួង់ ដោគ៌ា��ុង់ ដោគ៌ា�ចានឆំ្នាំ�ង់

តាំម្ភៈ�ៃ�ប្រទី�ឹុង់អឺំង់កុង់... ជាសំញ្ញាា រ �ខានតាំម្ភៈ�ៃ�ប្រទី�ឹុង់អឺំង់កុង់... ជាសំញ្ញាា រ �ខាន

ភាពិរងឹ់មា�ថ្ងៃនរដឋអំ�ណាចដោ�ធ្លា ខែដលេភាពិរងឹ់មា�ថ្ងៃនរដឋអំ�ណាចដោ�ធ្លា ខែដលេ

ដោកូាប្តូកូាប់្តូ �ក់ុអំនាៃ ក់ុរដឋបាលេសីុំវលិេ ដោកូាប្តូកូាប់្តូ �ក់ុអំនាៃ ក់ុរដឋបាលេសីុំវលិេ 

តាំ�ង់ខែត្ថពីិដោ�កុស្រីសីំ អំ�ន ស្ថា�ង់សុំ�ជី បានតាំ�ង់ខែត្ថពីិដោ�កុស្រីសីំ អំ�ន ស្ថា�ង់សុំ�ជី បាន

ឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថដោលេ�កុទីី១នា១០ឆំ្នាំ�មុ្ភៈនម្ភៈកុដោម្ភៈះ�, ឈ្នះំ�ដោឆំ្នាំត្ថដោលេ�កុទីី១នា១០ឆំ្នាំ�មុ្ភៈនម្ភៈកុដោម្ភៈះ�, 

២ថ្ងៃ�ៃប្តូនាៃ ប់្តូម្ភៈកុសំ�គម្ភៈនាអំនូរជាតិ្ថ នឹង់២ថ្ងៃ�ៃប្តូនាៃ ប់្តូម្ភៈកុសំ�គម្ភៈនាអំនូរជាតិ្ថ នឹង់

អំង់ះការសំ�ប្រប្តូជាជាតិ្ថ បានដោចញដោសំចកីូុអំង់ះការសំ�ប្រប្តូជាជាតិ្ថ បានដោចញដោសំចកីូុ

ខែ�ះង់ការ ដោថាក លេដោទាសំរដឋប្រប្តូហារដោ�ធ្លា ខែដលេខែ�ះង់ការ ដោថាក លេដោទាសំរដឋប្រប្តូហារដោ�ធ្លា ខែដលេ

បានដោ�ើ�ឱ្យយប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈមដោ��ៃ� ខែប្រប្តូជាកុ�ដកុម្ភៈមបានដោ�ើ�ឱ្យយប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈមដោ��ៃ� ខែប្រប្តូជាកុ�ដកុម្ភៈម

តាំម្ភៈទីីធ្លាះ ស្ថាធ្លារណ� នឹង់តាំម្ភៈស្រីសំុកុភ�មិ្ភៈ តាំម្ភៈទីីធ្លាះ ស្ថាធ្លារណ� នឹង់តាំម្ភៈស្រីសំុកុភ�មិ្ភៈ 

ម្ភៈកុទីល់េដោពិលេន� �សំដោពិញប្រប្តូដោទីសំម្ភៈកុទីល់េដោពិលេន� �សំដោពិញប្រប្តូដោទីសំ

ដោ��យ រាប់្តូទា�ង់ម្ភៈ�នីូរដឋការ ទីីស្ថាធ្លារណ ដោ��យ រាប់្តូទា�ង់ម្ភៈ�នីូរដឋការ ទីីស្ថាធ្លារណ 

នឹង់ឯកុជនខះ�បានបិ្តូទីទាើ រ ដោដ�ម្ភៈបីជាការនឹង់ឯកុជនខះ�បានបិ្តូទីទាើ រ ដោដ�ម្ភៈបីជាការ

គ៌ា�ប្រទីដល់េការទាម្ភៈទារឱ្យយដោ��ខែលេង់ជាបំ្តូគ៌ា�ប្រទីដល់េការទាម្ភៈទារឱ្យយដោ��ខែលេង់ជាបំ្តូ

ទាន់ ប្រកុុម្ភៈអំំកុនដោ�បាយ ខែដលេប្រត្ថូវបានទាន់ ប្រកុុម្ភៈអំំកុនដោ�បាយ ខែដលេប្រត្ថូវបាន

ចាប់្តូខះួនដោ�យប្រគុម្ភៈដោ�ធ្លាភ�មា។ចាប់្តូខះួនដោ�យប្រគុម្ភៈដោ�ធ្លាភ�មា។

 ឧតូ្ថម្ភៈដោសំនីយ មី្ភៈន អំ�ង់ខែ�ង់ ខែដលេ ឧតូ្ថម្ភៈដោសំនីយ មី្ភៈន អំ�ង់ខែ�ង់ ខែដលេ

ដឹកុនា�រដឋប្រប្តូហារ បានប្រប្តូកាសំភាពិអាសំនំដឹកុនា�រដឋប្រប្តូហារ បានប្រប្តូកាសំភាពិអាសំនំ

កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំ កុំុង់រយ�ដោពិលេ១ឆំ្នាំ� ដោ��យកុំុង់ប្រប្តូដោទីសំ កុំុង់រយ�ដោពិលេ១ឆំ្នាំ� ដោ��យ

ខែត្ថង់តាំ�ង់ម្ភៈ�នីូដោ�ធ្លាប្តូខែនថម្ភៈពីិ‹ស្ថាថ ប័្តូនខែត្ថង់តាំ�ង់ម្ភៈ�នីូដោ�ធ្លាប្តូខែនថម្ភៈពីិ‹ស្ថាថ ប័្តូន

ខែត្ថង់តាំ�ង់› ដោ�យ�ម្ភៈមនុញ្ជូាដោ�ធ្លាឆំ្នាំ�២០០៨ ខែត្ថង់តាំ�ង់› ដោ�យ�ម្ភៈមនុញ្ជូាដោ�ធ្លាឆំ្នាំ�២០០៨ 

ខែដលេមានរចួដោ��យ ប្តូញូ្ជូ� លេម្ភៈកុប្រគប់្តូប្រគង់... ខែដលេមានរចួដោ��យ ប្តូញូ្ជូ� លេម្ភៈកុប្រគប់្តូប្រគង់... 

ប្តូាខុែនូដោលេ�កុដោន�សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុបានប្តូដោញុ្ជូញប្តូាខុែនូដោលេ�កុដោន�សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុបានប្តូដោញុ្ជូញ

ប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈម ដោ�១សំបូា�៍ប្តូនាៃ ប់្តូម្ភៈកុដោទីៀត្ថ ប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈម ដោ�១សំបូា�៍ប្តូនាៃ ប់្តូម្ភៈកុដោទីៀត្ថ 

ប្រពិមានថា‹នឹង់មានការ�ក់ុទីណឌ គម្ភៈមភាះ ម្ភៈៗ ប្រពិមានថា‹នឹង់មានការ�ក់ុទីណឌ គម្ភៈមភាះ ម្ភៈៗ 

ដោដ�ម្ភៈបឱី្យយមានការដោ��ខែលេង់ អំ�ន ស្ថា�ង់សុំ�ជី ដោដ�ម្ភៈបឱី្យយមានការដោ��ខែលេង់ អំ�ន ស្ថា�ង់សុំ�ជី 

អំំកុនដោ�បាយឯដោទីៀត្ថ នឹង់កា�រពិលេរដឋអំំកុនដោ�បាយឯដោទីៀត្ថ នឹង់កា�រពិលេរដឋ

កុុប្តូបកុរ...› សំ�ភាពិអឺំរ ាបុ្តូ ចប្រកុភពិអំង់ះដោគះសំ កុុប្តូបកុរ...› សំ�ភាពិអឺំរ ាបុ្តូ ចប្រកុភពិអំង់ះដោគះសំ 

អំ�ស្ត្រសូ្ថាលីេ ក៏ុដ�ចគំ៌ានឹង់អំង់ះការសំ�ប្រប្តូជាជាតិ្ថ អំ�ស្ត្រសូ្ថាលីេ ក៏ុដ�ចគំ៌ានឹង់អំង់ះការសំ�ប្រប្តូជាជាតិ្ថ 

បានទាម្ភៈទារឱ្យយមានការដឹកុនា� ប្រត្ថ�ប់្តូម្ភៈកុរបានទាម្ភៈទារឱ្យយមានការដឹកុនា� ប្រត្ថ�ប់្តូម្ភៈកុរ

កុរប្តូប្តូប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយដោ��ង់វញិ។    កុរប្តូប្តូប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយដោ��ង់វញិ។    

ម្ភៈកុទីល់េដោពិលេដោន� ដោ�ធ្លាបានទីទួីលេការម្ភៈកុទីល់េដោពិលេដោន� ដោ�ធ្លាបានទីទួីលេការ

គប្រមាម្ភៈ�ាង់មា�ទា� ពីិសំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុគប្រមាម្ភៈ�ាង់មា�ទា� ពីិសំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុ

ដោជា បាយដិន ខែ�ម្ភៈទា�ង់ប្តូ�ា ញពីិទីណឌដោជា បាយដិន ខែ�ម្ភៈទា�ង់ប្តូ�ា ញពីិទីណឌ

គម្ភៈមជាក់ុខែសំងូ់ មិ្ភៈនដ�ចកុរណីយដោ�កុម្ភៈពុជាគម្ភៈមជាក់ុខែសំងូ់ មិ្ភៈនដ�ចកុរណីយដោ�កុម្ភៈពុជា

កាលេពីិឆំ្នាំ�២០១៧ដោទី គឺកាលេពីិថ្ងៃ�ៃទីី១១កុុម្ភៈៈ� កាលេពីិឆំ្នាំ�២០១៧ដោទី គឺកាលេពីិថ្ងៃ�ៃទីី១១កុុម្ភៈៈ� 

ដោម្ភៈដឹកុនា�កុ�ពិ�លេថ្ងៃនដោ�ធ្លាដោម្ភៈៀង់មាា  ប្រពិម្ភៈទា�ង់ដោម្ភៈដឹកុនា�កុ�ពិ�លេថ្ងៃនដោ�ធ្លាដោម្ភៈៀង់មាា  ប្រពិម្ភៈទា�ង់

ប្រកុុម្ភៈប្រគួស្ថារជាដោ�ធ្លាម្ភៈហាដោសំដឋ៣ីរ�ប្តូប្រកុុម្ភៈប្រគួស្ថារជាដោ�ធ្លាម្ភៈហាដោសំដឋ៣ីរ�ប្តូ

ដោទីៀត្ថ ក៏ុបានទីទួីលេរង់ទីណឌ កុម្ភៈមប្តូង់កកុលុេយដោទីៀត្ថ ក៏ុបានទីទួីលេរង់ទីណឌ កុម្ភៈមប្តូង់កកុលុេយ

ដុ�ះ នឹង់‹បីុ្តូសំនីសំ›រប្តូស់ំខះនួទា�ង់អំស់ំដុ�ះ នឹង់‹បីុ្តូសំនីសំ›រប្តូស់ំខះនួទា�ង់អំស់ំ

ដោ�យច�ដោ��, ខែត្ថដោម្ភៈដោ�ធ្លាទា�ង់ដោនា� ដោ�យច�ដោ��, ខែត្ថដោម្ភៈដោ�ធ្លាទា�ង់ដោនា� 

ដោ�ឈ្នះរប្រទឹីង់មិ្ភៈនមានខាះ ចរអាដោ�ដោ��យ ដោ�ឈ្នះរប្រទឹីង់មិ្ភៈនមានខាះ ចរអាដោ�ដោ��យ 

ពីិដោប្រ��ដោគដឹង់ថា‹ប្រប្តូដោទីសំចិន ដោ�ខែត្ថជាពីិដោប្រ��ដោគដឹង់ថា‹ប្រប្តូដោទីសំចិន ដោ�ខែត្ថជា

អំំកុគ៌ា�ប្រទីពួិកុដោគ ដ៏ខាះ �ង់ខាះ ដោ�ដោ��យ។ ដោ�អំំកុគ៌ា�ប្រទីពួិកុដោគ ដ៏ខាះ �ង់ខាះ ដោ�ដោ��យ។ ដោ�

អាសុ្ថាន មានប្រប្តូដោទីសំ៣-៤ ខែដលេកុ�ពុិង់អាសុ្ថាន មានប្រប្តូដោទីសំ៣-៤ ខែដលេកុ�ពុិង់

ទីទួីលេឥទីធីពិលេចិនកុម្ភៈមុយនីសំ ូដោ��យប្តូ�ផ្តាះ ញទីទួីលេឥទីធីពិលេចិនកុម្ភៈមុយនីសំ ូដោ��យប្តូ�ផ្តាះ ញ

ប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំខះួនឯង់ គឺ ដោម្ភៈៀង់ប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំខះួនឯង់ គឺ ដោម្ភៈៀង់

មាា-ថ្ងៃ��ិន-កុម្ភៈពុជា នឹង់�ើលីីេពិើីន ដ�ដោចំ�មាា-ថ្ងៃ��ិន-កុម្ភៈពុជា នឹង់�ើលីីេពិើីន ដ�ដោចំ�

ទី�នង់ជានឹង់ប្រប្តូឈ្នះម្ភៈមុ្ភៈខ នឹង់ការដោប្តូូជាញា ចិត្ថូទី�នង់ជានឹង់ប្រប្តូឈ្នះម្ភៈមុ្ភៈខ នឹង់ការដោប្តូូជាញា ចិត្ថូ

រប្តូស់ំនដោ�បាយ�មីរប្តូស់ំសំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុ រប្តូស់ំនដោ�បាយ�មីរប្តូស់ំសំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុ 

ខែដលេថា‹ប្រត្ថ�ប់្តូម្ភៈកុប្រគប់្តូប្រគង់ពិិភពិដោ�កុខែដលេថា‹ប្រត្ថ�ប់្តូម្ភៈកុប្រគប់្តូប្រគង់ពិិភពិដោ�កុ

វញិ›គឺប្រប្តូឈ្នះម្ភៈមុ្ភៈខនឹង់‹ម្ភៈហាអំ�ណាច�មីវញិ›គឺប្រប្តូឈ្នះម្ភៈមុ្ភៈខនឹង់‹ម្ភៈហាអំ�ណាច�មី

ចិន›ខែដលេបានដោ�ើ�ដោភះៀង់ដោ�ើ��ះរតាំ�ង់ខែត្ថពីិ១០ឆំ្នាំ�ចិន›ខែដលេបានដោ�ើ�ដោភះៀង់ដោ�ើ��ះរតាំ�ង់ខែត្ថពីិ១០ឆំ្នាំ�

ម្ភៈកុដោ��យ ។ កុំុង់រយ�ដោពិលេមិ្ភៈនដល់េ១ខែខម្ភៈកុដោ��យ ។ កុំុង់រយ�ដោពិលេមិ្ភៈនដល់េ១ខែខ

ថ្ងៃនការដោ��ង់កាន់អំ�ណាចថ្ងៃន ដោជា បាយដិន ថ្ងៃនការដោ��ង់កាន់អំ�ណាចថ្ងៃន ដោជា បាយដិន 

�ង់ សំម្ភៈពនធភាពិដោ�ធ្លាដោ�អំ�ត្ថង់់ បានត្ថផូ្តាប់្តូ�ង់ សំម្ភៈពនធភាពិដោ�ធ្លាដោ�អំ�ត្ថង់់ បានត្ថផូ្តាប់្តូ

ដោ��ង់វញិ, ដោ�អំ.សំ.ប្តូ. ក៏ុបានប្តូញ្ជូឈរដោ��ង់ដោ��ង់វញិ, ដោ�អំ.សំ.ប្តូ. ក៏ុបានប្តូញ្ជូឈរដោ��ង់

ដោ��យ, សំម្ភៈពនធភាពិដោ�ធ្លាដោ�ឥណឌ� បាា សីុំដោ��យ, សំម្ភៈពនធភាពិដោ�ធ្លាដោ�ឥណឌ� បាា សីុំ

�ើីកុរប្តូស់ំអាដោម្ភៈរកីុ ក៏ុប្តូដោង់ក�ត្ថចុ��ត្ថថដោលេខា�ើីកុរប្តូស់ំអាដោម្ភៈរកីុ ក៏ុប្តូដោង់ក�ត្ថចុ��ត្ថថដោលេខា

រចួដោ��យខែដរ... ដ�ដោចំ�ថា‹ដោត្ថ�សំ�រដឋមានរចួដោ��យខែដរ... ដ�ដោចំ�ថា‹ដោត្ថ�សំ�រដឋមាន

សំម្ភៈត្ថថភាពិប្រត្ថ�ប់្តូម្ភៈកុប្រគប់្តូប្រគង់ពីិភពិសំម្ភៈត្ថថភាពិប្រត្ថ�ប់្តូម្ភៈកុប្រគប់្តូប្រគង់ពីិភពិ

ដោ�កុវញិ�ាង់ណាដោនា� ដោគនឹង់បានដោ��ញដោ�កុវញិ�ាង់ណាដោនា� ដោគនឹង់បានដោ��ញ

ដោ�ដោពិលេឆ្នាំប់្តូខាង់មុ្ភៈខ មិ្ភៈនរង់់ចា�ឱ្យកាសំដោ�ដោពិលេឆ្នាំប់្តូខាង់មុ្ភៈខ មិ្ភៈនរង់់ចា�ឱ្យកាសំ

ប្តូនាៃ ប់្តូពីិកុ�វដី១៩ដោប្តូូ�ម្ភៈចុ��យដោនា�ដោទី...›។ប្តូនាៃ ប់្តូពីិកុ�វដី១៩ដោប្តូូ�ម្ភៈចុ��យដោនា�ដោទី...›។

ដោ�សំបូា�៍ទីី៣ ថ្ងៃនសំកុម្ភៈមភាពិវកឹុវរ ដោ�សំបូា�៍ទីី៣ ថ្ងៃនសំកុម្ភៈមភាពិវកឹុវរ 

ប្តូង់ករដោ�យប្រកុុម្ភៈដោ�ធ្លា ប្រប្តូជាពិលេរដឋដោម្ភៈៀង់ប្តូង់ករដោ�យប្រកុុម្ភៈដោ�ធ្លា ប្រប្តូជាពិលេរដឋដោម្ភៈៀង់

មាា  រាប់្តូខែសំននាក់ុ បានពិប្រងឹ់ង់កុុប្តូបកុម្ភៈមរប្តូស់ំមាា  រាប់្តូខែសំននាក់ុ បានពិប្រងឹ់ង់កុុប្តូបកុម្ភៈមរប្តូស់ំ

ខះួន�សំដោពិញទីីប្រកុុង់សំ�ខាន់២ គឺដោ�រ ាង់់គ�ន ខះួន�សំដោពិញទីីប្រកុុង់សំ�ខាន់២ គឺដោ�រ ាង់់គ�ន 

នឹង់ដោ�ថ្ងៃណពីិដោ� ខែដលេដោ�ធ្លាពិិបាកុនឹង់ដោ�ថ្ងៃណពីិដោ� ខែដលេដោ�ធ្លាពិិបាកុ

នឹង់ទីប់្តូទីល់េរកុោអំ�ណាច ។ សុំ�ជី នឹង់ម្ភៈ�នូីនឹង់ទីប់្តូទីល់េរកុោអំ�ណាច ។ សុំ�ជី នឹង់ម្ភៈ�នូី

ជាប់្តូដោឆំ្នាំត្ថ៤០០នាក់ុបានប្រត្ថូវចាប់្តូខះួន បានជាប់្តូដោឆំ្នាំត្ថ៤០០នាក់ុបានប្រត្ថូវចាប់្តូខះួន បាន

ប្រប្តូកាសំឱ្យយប្រប្តូជាពិលេរដឋ ប្តូនូរប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈមនឹង់ប្រប្តូកាសំឱ្យយប្រប្តូជាពិលេរដឋ ប្តូនូរប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈមនឹង់

រដឋអំ�ណាចដោ�ធ្លា ខែដលេបានដោ�ើ�រដឋប្រប្តូហារ រដឋអំ�ណាចដោ�ធ្លា ខែដលេបានដោ�ើ�រដឋប្រប្តូហារ 

ដោលេ�លេទីធិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយភ�មា ប្តូនាៃ ប់្តូពីិឱ្យយប្រកុុម្ភៈ ដោលេ�លេទីធិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយភ�មា ប្តូនាៃ ប់្តូពីិឱ្យយប្រកុុម្ភៈ 

សុំ�ជី ឈ្នះំ�ជាង់៨០% ថ្ងៃនការដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថកាលេសុំ�ជី ឈ្នះំ�ជាង់៨០% ថ្ងៃនការដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថកាលេ

ពិិខែខវចិ័ិកា២០២០។ អំង់ះការសំ�ប្រប្តូជាជាតិ្ថ ពិិខែខវចិ័ិកា២០២០។ អំង់ះការសំ�ប្រប្តូជាជាតិ្ថ 

បានពិប្រងឹ់ង់ប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈមរប្តូស់ំខះួន ច�ដោ��ប្រប្តូដោទីសំបានពិប្រងឹ់ង់ប្រប្តូតិ្ថកុម្ភៈមរប្តូស់ំខះួន ច�ដោ��ប្រប្តូដោទីសំ

ភ�មា ដោ�យដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថជាឯកុច័នៃ‹�ក់ុដោទាសំភ�មា ដោ�យដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថជាឯកុច័នៃ‹�ក់ុដោទាសំ

រដឋប្រប្តូហារដោ�ធ្លា›ដោប្តូ�ដោទា�ជា ចិននឹង់រសុំសី រដឋប្រប្តូហារដោ�ធ្លា›ដោប្តូ�ដោទា�ជា ចិននឹង់រសុំសី 

មិ្ភៈនយល់េស្រីសំប្តូក៏ុដោ�យ ។ សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុ មិ្ភៈនយល់េស្រីសំប្តូក៏ុដោ�យ ។ សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកីុ 

បានប្តូនូឹង់សំថ្ងៃសំកុរ ថានឹង់ប្តូខែនថម្ភៈទីណឌ កុម្ភៈម បានប្តូនូឹង់សំថ្ងៃសំកុរ ថានឹង់ប្តូខែនថម្ភៈទីណឌ កុម្ភៈម 

ដោលេ�ភ�មា ជាមួ្ភៈយនឹង់ចប្រកុភពិអំង់់ដោគះសំ, អឺំរ ាបុ្តូ ដោលេ�ភ�មា ជាមួ្ភៈយនឹង់ចប្រកុភពិអំង់់ដោគះសំ, អឺំរ ាបុ្តូ 

អំ�ស្ត្រសូ្ថាលីេ ឥណឌ� បាា សីុំ�ើីកុ រមួ្ភៈទា�ង់អាសុ្ថានអំ�ស្ត្រសូ្ថាលីេ ឥណឌ� បាា សីុំ�ើីកុ រមួ្ភៈទា�ង់អាសុ្ថាន

ខះួនឯង់, ក៏ុដោផូ្តាត្ថការគប្រមាម្ភៈដោ�ភ�មា ថាឱ្យយខះួនឯង់, ក៏ុដោផូ្តាត្ថការគប្រមាម្ភៈដោ�ភ�មា ថាឱ្យយ

�យដោប្រកាយម្ភៈកុដោវាញជាប្រប្តូញាប់្តូ ខែដលេ�យដោប្រកាយម្ភៈកុដោវាញជាប្រប្តូញាប់្តូ ខែដលេ

កុ�ដោ�ដោន�នឹង់ជ�ច�ហាយគប្រមាម្ភៈដល់េចិន កុ�ដោ�ដោន�នឹង់ជ�ច�ហាយគប្រមាម្ភៈដល់េចិន 

ជាប្របាកុដ�ង់ខែដរ ។ ជាប្របាកុដ�ង់ខែដរ ។ 

ខាង់ដោ�ធ្លានាសំបូា�៍ទីី១៥កុុម្ភៈៈ�ដោន� ខាង់ដោ�ធ្លានាសំបូា�៍ទីី១៥កុុម្ភៈៈ�ដោន� 

បានរ �លឹេកុ�កុយសំនោរប្តូស់ំខះួនថា‹នឹង់បានរ �លឹេកុ�កុយសំនោរប្តូស់ំខះួនថា‹នឹង់

ដោរៀប្តូច�ដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថមូ្ភៈង់ដោទីៀត្ថដោ�កុំុង់រយ�ដោពិលេដោរៀប្តូច�ដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថមូ្ភៈង់ដោទីៀត្ថដោ�កុំុង់រយ�ដោពិលេ

មួ្ភៈយឆំ្នាំ� ដោ��យនឹង់ដោគ៌ារពិសំដោម្ភៈះង់ថ្ងៃនអំំកុឈ្នះំ�មួ្ភៈយឆំ្នាំ� ដោ��យនឹង់ដោគ៌ារពិសំដោម្ភៈះង់ថ្ងៃនអំំកុឈ្នះំ�

ដោឆំ្នាំត្ថដោពិលេដោនា�› ប្តូាខែនូបានបាញ់ទឺីកុ នឹង់ដោឆំ្នាំត្ថដោពិលេដោនា�› ប្តូាខែនូបានបាញ់ទឺីកុ នឹង់

ប្រគ៌ាប់្តូដោ�សុំ�ទីប់្តូទីល់េ ដោ�ដោលេ�កុ�ដកុរ ខែដលេប្រគ៌ាប់្តូដោ�សុំ�ទីប់្តូទីល់េ ដោ�ដោលេ�កុ�ដកុរ ខែដលេ

ដោលេ�កុប្រមាម្ភៈថ្ងៃដ៣ មានន័យថា‹មិ្ភៈនសូ្ថាប់្តូដោលេ�កុប្រមាម្ភៈថ្ងៃដ៣ មានន័យថា‹មិ្ភៈនសូ្ថាប់្តូ

ប្តូ�ះ ប់្តូអំ�ណាចដោ�ធ្លា›ត្ថដោ�ដោទីៀត្ថដោនា�ដោទី។ប្តូ�ះ ប់្តូអំ�ណាចដោ�ធ្លា›ត្ថដោ�ដោទីៀត្ថដោនា�ដោទី។

ប្រប្តូដោទីសំចិនខែដលេបានដោ��ង់ជាប្រប្តូដោទីសំចិនខែដលេបានដោ��ង់ជា

ម្ភៈហាអំ�ណាចកុុម្ភៈមយុនិសំទីូី១ ប្តូនាៃ ប់្តូពីិម្ភៈហាអំ�ណាចកុុម្ភៈមយុនិសំទីូី១ ប្តូនាៃ ប់្តូពីិ

សំ�ភាពិសំ�ដោវៀត្ថបានប្រតូ្ថវរលេ�ប្តូនិូចម្ភៈកុ, សំ�ភាពិសំ�ដោវៀត្ថបានប្រតូ្ថវរលេ�ប្តូនិូចម្ភៈកុ, 

មានប្រពុិ�ប្រប្តូទីល់េជាប់្តូគំ៌ានឹង់ភ�មា ដោ��យក៏ុមានប្រពុិ�ប្រប្តូទីល់េជាប់្តូគំ៌ានឹង់ភ�មា ដោ��យក៏ុ

មានទី�នាក់ុទី�នង់សំាតឹ្ថរមួ្ភៈត្ថ ជាមួ្ភៈយប្រកុុម្ភៈមានទី�នាក់ុទី�នង់សំាតឹ្ថរមួ្ភៈត្ថ ជាមួ្ភៈយប្រកុុម្ភៈ

ដោ�ធ្លាភ�មា ដោ��យបានពិប្រងឹ់ង់ប្រកុុម្ភៈដោ�ធ្លា ដោ�ធ្លាភ�មា ដោ��យបានពិប្រងឹ់ង់ប្រកុុម្ភៈដោ�ធ្លា 

តាំ�ង់ពីិ៣០-៤០ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុដោ��យ ។ ដោគអាចតាំ�ង់ពីិ៣០-៤០ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុដោ��យ ។ ដោគអាច

សំង់ស័យដោ�យមិ្ភៈនប្រច��ថា‹ចិនមុ្ភៈខជាមានសំង់ស័យដោ�យមិ្ភៈនប្រច��ថា‹ចិនមុ្ភៈខជាមាន

បិុ្តូសំនីសំជាមួ្ភៈយដោម្ភៈដោ�ធ្លា›ទា�ង់ដោនា�ជាបិុ្តូសំនីសំជាមួ្ភៈយដោម្ភៈដោ�ធ្លា›ទា�ង់ដោនា�ជា

ប្តូនរូដោ�ដោទីៀត្ថ ជាមិ្ភៈនខានដោ��យ... ដោប្តូ�ជាប្តូនរូដោ�ដោទីៀត្ថ ជាមិ្ភៈនខានដោ��យ... ដោប្តូ�ជា

ដ�ដោចំា�ខែម្ភៈន ភ�មានឹង់មិ្ភៈនមានវាសំនាថាដ�ដោចំា�ខែម្ភៈន ភ�មានឹង់មិ្ភៈនមានវាសំនាថា

នឹង់ដោជឿនដោលេឿនរដោប្តូៀប្តូដោ�កុដោសំរបីាននឹង់ដោជឿនដោលេឿនរដោប្តូៀប្តូដោ�កុដោសំរបីាន

ដោនា�ដោទី... ឧទា�រណ៍មានដោ�កុម្ភៈពជុាដោនា�ដោទី... ឧទា�រណ៍មានដោ�កុម្ភៈពជុា

សំពិើថ្ងៃ�ៃ នឹង់មានដោ�ប្រប្តូដោទីសំត្ថ�ចតាំចសំពិើថ្ងៃ�ៃ នឹង់មានដោ�ប្រប្តូដោទីសំត្ថ�ចតាំច

ជាដោប្រច�នដោទីៀត្ថ គឺដោម្ភៈដឹកុនា�ខែត្ថមំាក់ុ សុំទីធខែត្ថជាដោប្រច�នដោទីៀត្ថ គឺដោម្ភៈដឹកុនា�ខែត្ថមំាក់ុ សុំទីធខែត្ថ

ទីទួីលេលេក់ុខះួន(លេក់ុបានថ្ងៃ�ះណាស់ំ) យកុទីទួីលេលេក់ុខះួន(លេក់ុបានថ្ងៃ�ះណាស់ំ) យកុ

ប្រប្តូដោទីសំទា�ង់ម្ភៈ�លេដោ�ប្តូ�ដោរ ��លេប្រប្តូដោ�ជន៍ប្រប្តូដោទីសំទា�ង់ម្ភៈ�លេដោ�ប្តូ�ដោរ ��លេប្រប្តូដោ�ជន៍

ម្ភៈហាមិ្ភៈតូ្ថចិន ដោ��យទុីរភឹកុសនឹង់ដោកុ�ត្ថដោ�ម្ភៈហាមិ្ភៈតូ្ថចិន ដោ��យទុីរភឹកុសនឹង់ដោកុ�ត្ថដោ�

ទីីដោនា� ដោន�ដោ��យជាម្ភៈដោនាគម្ភៈនា‹ផូ្តាច់ការទីីដោនា� ដោន�ដោ��យជាម្ភៈដោនាគម្ភៈនា‹ផូ្តាច់ការ

វណះអំ�ន› ខែដលេជប្រម្ភៈុញប្រប្តូជាជនភ�មា មានវណះអំ�ន› ខែដលេជប្រម្ភៈុញប្រប្តូជាជនភ�មា មាន

ម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់ នឹង់យកុជីវតិ្ថដោ�បូ្តូ�រ ម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់ នឹង់យកុជីវតិ្ថដោ�បូ្តូ�រ 

យកុដោម្ភៈដឹកុនា�ខែដលេស្រីសំឡាញ់ពួិកុដោគ នឹង់យកុដោម្ភៈដឹកុនា�ខែដលេស្រីសំឡាញ់ពួិកុដោគ នឹង់

ស្រីសំឡាញ់ប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយភ�មា ។ស្រីសំឡាញ់ប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយភ�មា ។

ប្រប្តូដោទីសំភ�មាខែដលេធ្លាះ ប់្តូបានភះក់ុប្រប្តូដោទីសំភ�មាខែដលេធ្លាះ ប់្តូបានភះក់ុ

រស់ំជាតិ្ថរប្តូប្តូប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយពិិត្ថប្របាកុដ រស់ំជាតិ្ថរប្តូប្តូប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយពិិត្ថប្របាកុដ 

ជាមួ្ភៈយប្រកុុម្ភៈអំំកុត្ថសុំ�រ �ដោ��ប្រប្តូដោទីសំ អំ�ន ជាមួ្ភៈយប្រកុុម្ភៈអំំកុត្ថសុំ�រ �ដោ��ប្រប្តូដោទីសំ អំ�ន 

ស្ថាន់សុំ�ជី កាន់អំ�ណាចតាំ�ង់ជាង់ពីិ១០ឆំ្នាំ�ស្ថាន់សុំ�ជី កាន់អំ�ណាចតាំ�ង់ជាង់ពីិ១០ឆំ្នាំ�

ចុង់ដោប្រកាយម្ភៈកុ មិ្ភៈនចង់់ប្រត្ថ�ប់្តូដោ�រកុរប្តូប្តូចុង់ដោប្រកាយម្ភៈកុ មិ្ភៈនចង់់ប្រត្ថ�ប់្តូដោ�រកុរប្តូប្តូ

ផូ្តាច់ការដោ�ធ្លានិយម្ភៈវញិដោទី តាំម្ភៈដោម្ភៈ�លេដោ� ផូ្តាច់ការដោ�ធ្លានិយម្ភៈវញិដោទី តាំម្ភៈដោម្ភៈ�លេដោ� 

ពួិកុដោគនឹង់ត្ថសុំ�បូ្តូ�រជិវតិ្ថ រ��ត្ថដល់េរ �ដោ��ពួិកុដោគនឹង់ត្ថសុំ�បូ្តូ�រជិវតិ្ថ រ��ត្ថដល់េរ �ដោ��

បានន�វសិំទីធដោសំរភីាពិប្តូរបិ្តូ�រណ៍ រ ��យរប្តូប្តូបានន�វសិំទីធដោសំរភីាពិប្តូរបិ្តូ�រណ៍ រ ��យរប្តូប្តូ

ដោ�ធ្លានិយម្ភៈ រ ��យរដឋ�ម្ភៈមនុញ្ជូាដោ�ធ្លា ដោ�ធ្លានិយម្ភៈ រ ��យរដឋ�ម្ភៈមនុញ្ជូាដោ�ធ្លា 

ខែដលេប្តូ�ដោរ �ឯកុជនដោ�ដោម្ភៈៀង់មាា  រ��ត្ថដល់េខែដលេប្តូ�ដោរ �ឯកុជនដោ�ដោម្ភៈៀង់មាា  រ��ត្ថដល់េ

ដោជាគជ័យជាស្ថាថ ពិរ ៕ដោជាគជ័យជាស្ថាថ ពិរ ៕

ប្របតិិក្សម្មមនៃន់ពលរដ្ឋឋចំ�ទៅ�ំ�រដ្ឋឋប្របហាំរប្របតិិក្សម្មមនៃន់ពលរដ្ឋឋចំ�ទៅ�ំ�រដ្ឋឋប្របហាំរtmkBITMB½rTI   01
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ភសំូតុាំង់ប្តូ�ាញភសំូតុាំង់ប្តូ�ាញ

កាន់ខែត្ថចាស់ំថា កាន់ខែត្ថចាស់ំថា 

ជម្ភៈៃចឺម្ភៈះង់�មអីំង់់ដោគះសំ ជម្ភៈៃចឺម្ភៈះង់�មអីំង់់ដោគះសំ 

ខែដលេដោគស្ថាះ ល់េថា ខែដលេដោគស្ថាះ ល់េថា 

B.1.1.7 ស្ថាហាវជាង់B.1.1.7 ស្ថាហាវជាង់

និង់ជាកុរណីមាននិង់ជាកុរណីមាន

អំំកុជម្ភៈៃចឺ�លេសំ�រាកុអំំកុជម្ភៈៃចឺ�លេសំ�រាកុ

ដោពិទីយដោប្រច�នជាង់ ដោពិទីយដោប្រច�នជាង់ 

ដោ�ៀប្តូជាមួ្ភៈយនឹង់វរី ាសុំប្រប្តូដោភទីស្ថាហាវៗ ដោ�ៀប្តូជាមួ្ភៈយនឹង់វរី ាសុំប្រប្តូដោភទីស្ថាហាវៗ 

ខែដលេបានរកុដោ��ញកុនះង់ម្ភៈកុ។ ដោន�ដោប្តូ�ខែដលេបានរកុដោ��ញកុនះង់ម្ភៈកុ។ ដោន�ដោប្តូ�

ដោ�ង់តាំម្ភៈទិីនំន័យពីិដោវ ាប្តូស្ថាយរ�ឋ ភិបាលេដោ�ង់តាំម្ភៈទិីនំន័យពីិដោវ ាប្តូស្ថាយរ�ឋ ភិបាលេ

អំង់់ដោគះសំ។ អំង់់ដោគះសំ។ 

ទិីនំន័យខែដលេបានចង់ប្រកុង់ដោ�យទិីនំន័យខែដលេបានចង់ប្រកុង់ដោ�យ

ការស្រីស្ថាវប្រជាវ�មី និង់ការសិំកុោម្ភៈកុពីិពិ�ុការស្រីស្ថាវប្រជាវ�មី និង់ការសិំកុោម្ភៈកុពីិពិ�ុ

វទិីោស្ថាថ ន បានរកុដោ��ញថា មានកុរណីវទិីោស្ថាថ ន បានរកុដោ��ញថា មានកុរណី

ជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩ “ដោកុ�នភាពិ�ៃន់�ៃរ” ដោប្តូ�ដោ�ៀប្តូជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩ “ដោកុ�នភាពិ�ៃន់�ៃរ” ដោប្តូ�ដោ�ៀប្តូ

ជាមួ្ភៈយជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់�មី។ ការសិំកុោបានជាមួ្ភៈយជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់�មី។ ការសិំកុោបាន

កុត់្ថសំ�គ៌ាល់េថា កុរណី B.1.1.7  មានពីិ៣០% កុត់្ថសំ�គ៌ាល់េថា កុរណី B.1.1.7  មានពីិ៣០% 

ដោ� ៧០% ស្ថាហាវជាង់ ដោ�ៀប្តូជាមួ្ភៈយនឹង់ដោ� ៧០% ស្ថាហាវជាង់ ដោ�ៀប្តូជាមួ្ភៈយនឹង់

វរី ាសុំប្រប្តូដោភទីស្ថាហាវៗ។ វរី ាសុំប្រប្តូដោភទីស្ថាហាវៗ។ 

ការប្រពិួយបារម្ភៈៈអំ�ពីិកុ�ដោណ� នថ្ងៃនការការប្រពិួយបារម្ភៈៈអំ�ពីិកុ�ដោណ� នថ្ងៃនការ

ស្ថាះ ប់្តូដោ�យជម្ភៈៃឺ B.1.1.7 បានដោលេចដោចញស្ថាះ ប់្តូដោ�យជម្ភៈៃឺ B.1.1.7 បានដោលេចដោចញ

ដោ��ង់កុំុង់ខែខម្ភៈកុរា ដោ�ដោពិលេខែដលេប្រកុមុ្ភៈ�ូល់េដោ��ង់កុំុង់ខែខម្ភៈកុរា ដោ�ដោពិលេខែដលេប្រកុមុ្ភៈ�ូល់េ

ប្របឹ្តូកុោដោ�ប្តូល់េខែ�កំុការគ�រាម្ភៈកុ�ខែ�ង់ប្រប្តូព័ិនធប្របឹ្តូកុោដោ�ប្តូល់េខែ�កំុការគ�រាម្ភៈកុ�ខែ�ង់ប្រប្តូព័ិនធ

ដដោង់ា�ម្ភៈ�មី និង់កុ�ពុិង់ដោកុ�ត្ថ រប្តូស់ំ  រ�ឋ ភិបាលេដដោង់ា�ម្ភៈ�មី និង់កុ�ពុិង់ដោកុ�ត្ថ រប្តូស់ំ  រ�ឋ ភិបាលេ

អំង់់ដោគះសំ ដោ�កាត់្ថថា (NERVTAG) បានអំង់់ដោគះសំ ដោ�កាត់្ថថា (NERVTAG) បាន

ប្តូ�ា ញទិីនំន័យថ្ងៃនការស្ថាះ ប់្តូដោកុ�នដោ��ង់ប្តូ�ា ញទិីនំន័យថ្ងៃនការស្ថាះ ប់្តូដោកុ�នដោ��ង់

ដោ�ៀប្តូជាមួ្ភៈយនឹង់វរី ាសុំប្រប្តូដោភទីស្ថាហាវៗ ដោ�ៀប្តូជាមួ្ភៈយនឹង់វរី ាសុំប្រប្តូដោភទីស្ថាហាវៗ 

នាដោពិលេកុនះង់ម្ភៈកុ។ នាដោពិលេកុនះង់ម្ភៈកុ។ 

ទិីនំន័យដ�ប្តូ�ង់ ខែដលេបានដោ�ើ�ការវភិាគទិីនំន័យដ�ប្តូ�ង់ ខែដលេបានដោ�ើ�ការវភិាគ

ដោ�យអំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវ ខែ�ាកុដោលេ�ការដោ�ើ�ដោត្ថសំូដោ�យអំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវ ខែ�ាកុដោលេ�ការដោ�ើ�ដោត្ថសំូ

កុំុង់សំ�គម្ភៈន៍ និង់ទិីនំន័យការស្ថាះ ប់្តូ ប្រត្ថូវកុំុង់សំ�គម្ភៈន៍ និង់ទិីនំន័យការស្ថាះ ប់្តូ ប្រត្ថូវ

បានពិោកុរណ៍ដោលេ�ទិីនំន័យដោគ៌ាលេដ�ចគំ៌ា និង់បានពិោកុរណ៍ដោលេ�ទិីនំន័យដោគ៌ាលេដ�ចគំ៌ា និង់

មានភាពិលេ�ដោអំៀង់ដ�ចគំ៌ា។ �ាង់ណាមិ្ភៈញ មានភាពិលេ�ដោអំៀង់ដ�ចគំ៌ា។ �ាង់ណាមិ្ភៈញ 

ការវភិាគ�មីៗដោប្រច�នខែ�ម្ភៈដោទីៀត្ថ ដោលេ�ទិីនំន័យការវភិាគ�មីៗដោប្រច�នខែ�ម្ភៈដោទីៀត្ថ ដោលេ�ទិីនំន័យ

�មបី្តូ��ុត្ថ បាននា�ឲ្យយមានអំំកុអំដោង់កត្ថប្រគប់្តូប្រគង់ �មបី្តូ��ុត្ថ បាននា�ឲ្យយមានអំំកុអំដោង់កត្ថប្រគប់្តូប្រគង់ 

“ការប្តូញុ្ជូ� លេគំ៌ាប្តូខែនថម្ភៈ ដោកុ�នទី�នុកុចិតូ្ថ ទាក់ុទីង់“ការប្តូញុ្ជូ� លេគំ៌ាប្តូខែនថម្ភៈ ដោកុ�នទី�នុកុចិតូ្ថ ទាក់ុទីង់

នឹង់ [ការចម្ភៈះង់�មគួីរឲ្យយប្រពិយួបារម្ភៈៈ] ជម្ភៈៃឺមាននឹង់ [ការចម្ភៈះង់�មគួីរឲ្យយប្រពិយួបារម្ភៈៈ] ជម្ភៈៃឺមាន

ភាពិ�ៃន់�ៃរដោកុ�នដោ��ង់” អំំកុសំរដោសំរអំត្ថថប្តូទីភាពិ�ៃន់�ៃរដោកុ�នដោ��ង់” អំំកុសំរដោសំរអំត្ថថប្តូទី

បានសំរដោសំរដោរៀប្តូរាប់្តូ។ បានសំរដោសំរដោរៀប្តូរាប់្តូ។ 

ការសិំកុោជាដោប្រច�នដោ�សង់ដោទីៀត្ថ អំ�ពីិការសិំកុោជាដោប្រច�នដោ�សង់ដោទីៀត្ថ អំ�ពីិ

ឥទីធពិិលេថ្ងៃនជម្ភៈៃចឺម្ភៈះង់�ម ីB.1.1.7 ដោលេ�អំំកុសំប្រមាកុឥទីធពិិលេថ្ងៃនជម្ភៈៃចឺម្ភៈះង់�ម ីB.1.1.7 ដោលេ�អំំកុសំប្រមាកុ

ដោពិទីយ។ ប្រកុសួំង់សុំខាភិបាលេថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំដោពិទីយ។ ប្រកុសួំង់សុំខាភិបាលេថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំ

សំកតុ្ថខែ�ន បានដោប្រប្តូ�ខែ�សនដោអំសំខ�ច (S-gene សំកតុ្ថខែ�ន បានដោប្រប្តូ�ខែ�សនដោអំសំខ�ច (S-gene 

target failure) ជាការកុ�ណត់្ថរកុកុរណីជម្ភៈៃឺtarget failure) ជាការកុ�ណត់្ថរកុកុរណីជម្ភៈៃឺ

កុ�វដី-១៩ ចម្ភៈះង់�មី។ អំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវបានកុ�វដី-១៩ ចម្ភៈះង់�មី។ អំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវបាន

កុត់្ថសំមាះ ល់េថា ហានិភ័យថ្ងៃនការសំប្រមាកុកុត់្ថសំមាះ ល់េថា ហានិភ័យថ្ងៃនការសំប្រមាកុ

ដោពិទីយមានខពស់ំជាង់ ដោ�កុំុង់ច�ដោណាម្ភៈកុដោពិទីយមានខពស់ំជាង់ ដោ�កុំុង់ច�ដោណាម្ភៈកុ

រណីខែ�សនដោអំសំខ�ច ដោ�ៀប្តូនឹង់កុរណីខែ�សន    រណីខែ�សនដោអំសំខ�ច ដោ�ៀប្តូនឹង់កុរណីខែ�សន    

ដោអំសំវជូិមាន។ ប្តូខែនថម្ភៈដោលេ�ដោន� ទិីនំន័យម្ភៈកុដោអំសំវជូិមាន។ ប្តូខែនថម្ភៈដោលេ�ដោន� ទិីនំន័យម្ភៈកុ

ពីិម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេជាតិ្ថខែ�ទា�សំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់ ពីិម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេជាតិ្ថខែ�ទា�សំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់ 

សំវនកុម្ភៈម និង់ការស្រីស្ថាវប្រជាវ ដោ�កាត់្ថថា សំវនកុម្ភៈម និង់ការស្រីស្ថាវប្រជាវ ដោ�កាត់្ថថា 

(ICNARC) និង់ QRESEARCH ក៍ុបានរកុដោ��ញ(ICNARC) និង់ QRESEARCH ក៍ុបានរកុដោ��ញ

ហានិភ័យខពស់ំថ្ងៃនការច�លេប្តូនៃប់្តូសំដោ��ះ �ហានិភ័យខពស់ំថ្ងៃនការច�លេប្តូនៃប់្តូសំដោ��ះ �

ប្តូនាៃ ន់ () ដោ�យស្ថារខែត្ថកុរណីជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់ប្តូនាៃ ន់ () ដោ�យស្ថារខែត្ថកុរណីជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់

�មី ដោ�ៀប្តូនឹង់កុរណីមិ្ភៈនខែម្ភៈនជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់�មី។ �មី ដោ�ៀប្តូនឹង់កុរណីមិ្ភៈនខែម្ភៈនជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់�មី។ 

ក៍ុប្តូាខុែនូអំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវ មិ្ភៈនបានយល់េស្រីសំប្តូក៍ុប្តូាខុែនូអំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវ មិ្ភៈនបានយល់េស្រីសំប្តូ

ទា�ង់អំស់ំគំ៌ាដោទីថា ការដោប្តូ�កុឳកាសំឲ្យយចម្ភៈះង់�មី ទា�ង់អំស់ំគំ៌ាដោទីថា ការដោប្តូ�កុឳកាសំឲ្យយចម្ភៈះង់�មី 

(variant) គឺជាជម្ភៈៃ�ឺៃន់�ៃរជាង់ និង់ហានិភ័យ(variant) គឺជាជម្ភៈៃ�ឺៃន់�ៃរជាង់ និង់ហានិភ័យ

ស្ថាះ ប់្តូដោកុ�នដោ��ង់។ ទិីនំន័យម្ភៈកុពីិប្តូណូាញស្ថាះ ប់្តូដោកុ�នដោ��ង់។ ទិីនំន័យម្ភៈកុពីិប្តូណូាញ

ព័ិត្ថឥមានគះីនិកុជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩ ដោ�កាត់្ថព័ិត្ថឥមានគះីនិកុជម្ភៈៃឺកុ�វដី-១៩ ដោ�កាត់្ថ

ថា (CO-CIN) រកុមិ្ភៈនដោ��ញមានភសំូុតាំង់ថា (CO-CIN) រកុមិ្ភៈនដោ��ញមានភសំូុតាំង់

ប្តូ�ា ញ ជម្ភៈៃចឺម្ភៈះង់�មមីានទី�នាក់ុទី�នង់ជាមួ្ភៈយប្តូ�ា ញ ជម្ភៈៃចឺម្ភៈះង់�មមីានទី�នាក់ុទី�នង់ជាមួ្ភៈយ

អំប្រតាំស្ថាះ ប់្តូដោ�កុំុង់ម្ភៈនៃីរដោពិទីយខពស់ំជាង់អំប្រតាំស្ថាះ ប់្តូដោ�កុំុង់ម្ភៈនៃីរដោពិទីយខពស់ំជាង់

ដោទី។ ការវភិាគពីិការ�ិល័េយសំថិតិ្ថជាតិ្ថ ដោទី។ ការវភិាគពីិការ�ិល័េយសំថិតិ្ថជាតិ្ថ 

ដោ�កាត់្ថថា (ONS) បានកុត់្ថសំមាះ ល់េថា ដោ�កាត់្ថថា (ONS) បានកុត់្ថសំមាះ ល់េថា 

ខណ�ដោពិលេខែដលេកុប្រមិ្ភៈត្ថដោប្រគ៌ា�ថំាក់ុ បានខណ�ដោពិលេខែដលេកុប្រមិ្ភៈត្ថដោប្រគ៌ា�ថំាក់ុ បាន

ប្តូ�ា ញហានិភ័យថ្ងៃនការស្ថាះ ប់្តូខពស់ំ ប្រគប់្តូប្តូ�ា ញហានិភ័យថ្ងៃនការស្ថាះ ប់្តូខពស់ំ ប្រគប់្តូ

ម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថទា�ង់អំស់ំ “ច�នួនថ្ងៃនការស្ថាះ ប់្តូម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថទា�ង់អំស់ំ “ច�នួនថ្ងៃនការស្ថាះ ប់្តូ

ទាប្តូណាស់ំសំប្រមាប់្តូការពិិចារណាខែដលេទាប្តូណាស់ំសំប្រមាប់្តូការពិិចារណាខែដលេ

គួរឲ្យយដោជឿបាន។”គួរឲ្យយដោជឿបាន។”

“ខែដនកុ�ណត់្ថដោ�កុំុង់ទិីនំន័យដោគ៌ាលេ“ខែដនកុ�ណត់្ថដោ�កុំុង់ទិីនំន័យដោគ៌ាលេ

ទា�ង់អំស់ំខែដលេបានដោប្រប្តូ� ប្តូាខុែនូជារមួ្ភៈ ការវភិាគទា�ង់អំស់ំខែដលេបានដោប្រប្តូ� ប្តូាខុែនូជារមួ្ភៈ ការវភិាគ

ទា�ង់ដោន� ប្តូ�ា ញថា ទី�នង់ជាវរី ាសុំ B.1.1.7 ទា�ង់ដោន� ប្តូ�ា ញថា ទី�នង់ជាវរី ាសុំ B.1.1.7 

មានទី�នាក់ុទី�នង់ជាមួ្ភៈយការដោកុ�នហានិភ័យមានទី�នាក់ុទី�នង់ជាមួ្ភៈយការដោកុ�នហានិភ័យ

ថ្ងៃនការសំប្រមាកុដោពិទីយ និង់ស្ថាះ ប់្តូ ដោ�ៀប្តូនឹង់ថ្ងៃនការសំប្រមាកុដោពិទីយ និង់ស្ថាះ ប់្តូ ដោ�ៀប្តូនឹង់

ការឆះង់វរី ាសុំខែដលេមិ្ភៈនខែម្ភៈនជា B.1.1.7” អំំកុការឆះង់វរី ាសុំខែដលេមិ្ភៈនខែម្ភៈនជា B.1.1.7” អំំកុ

សំរដោសំរអំត្ថថប្តូទីសំនិំ�ឋ ន។ សំរដោសំរអំត្ថថប្តូទីសំនិំ�ឋ ន។ 

“មិ្ភៈនទាន់កុ�ណត់្ថចាស់ំ�ស់ំថា វ ី“មិ្ភៈនទាន់កុ�ណត់្ថចាស់ំ�ស់ំថា វ ី

រ ាសុំឆះង់�មី 1.1.7 សំមាះ ប់្តូខាះ �ង់ជាង់ដោនា�ដោទី រ ាសុំឆះង់�មី 1.1.7 សំមាះ ប់្តូខាះ �ង់ជាង់ដោនា�ដោទី 

ក៍ុប្តូាុខែនូពិនះឺថ្ងៃនការរកុដោ��ញដោន� ជាកុរណីក៍ុប្តូាុខែនូពិនះឺថ្ងៃនការរកុដោ��ញដោន� ជាកុរណី

គួរខែត្ថការខិត្ថខ�ប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ដោទីើដង់ ដោដ�ម្ភៈបីគួរខែត្ថការខិត្ថខ�ប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ដោទីើដង់ ដោដ�ម្ភៈបី

ពិដោនះ�នការចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ ទីប់្តូស្ថាក ត់្ថការពិដោនះ�នការចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ ទីប់្តូស្ថាក ត់្ថការ

រកីុរាលេវរី ាសុំចម្ភៈះង់�មី” ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ Amesh រកីុរាលេវរី ាសុំចម្ភៈះង់�មី” ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ Amesh 

Adalja ជាប្រគូដោពិទីយខែ�កំុជម្ភៈៃឆឺះង់ និង់ស្ថាស្ត្រសូ្ថាAdalja ជាប្រគូដោពិទីយខែ�កំុជម្ភៈៃឆឺះង់ និង់ស្ថាស្ត្រសូ្ថា

ចារយថ្ងៃនម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសុំខាភិបាលេស្ថាកុលេ ចារយថ្ងៃនម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសុំខាភិបាលេស្ថាកុលេ 

ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំប្រមាប់្តូសំនិូសុំខសុំខាភិបាលេម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសំប្រមាប់្តូសំនិូសុំខសុំខាភិបាលេ

ថ្ងៃនម្ភៈហាវទិីោល័េយ Johns Hopkins បានថ្ងៃនម្ភៈហាវទិីោល័េយ Johns Hopkins បាន

និ�យ។ និ�យ។ 

ស្រីសំប្តូដោពិលេខែដលេ សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកិុ ប្តូនូស្រីសំប្តូដោពិលេខែដលេ សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកិុ ប្តូនូ

ការប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់រប្តូស់ំខះួន ប្តូដោង់ក�នការចាក់ុថំា�ការប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់រប្តូស់ំខះួន ប្តូដោង់ក�នការចាក់ុថំា�

វាាក់ុស្ថា�ង់ជាង់ ២ �ននាក់ុ កុំុង់រយ�ដោពិលេវាាក់ុស្ថា�ង់ជាង់ ២ �ននាក់ុ កុំុង់រយ�ដោពិលេ

ពីិរថ្ងៃ�ៃជាប់្តូគំ៌ា (ថ្ងៃ�ៃទីី៥ និង់ទីី៦ ខែខកុុម្ភៈៈ�) ពីិរថ្ងៃ�ៃជាប់្តូគំ៌ា (ថ្ងៃ�ៃទីី៥ និង់ទីី៦ ខែខកុុម្ភៈៈ�) 

ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ Peter Hotez ជាស្ថាស្ត្រសូ្ថាចារយ ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ Peter Hotez ជាស្ថាស្ត្រសូ្ថាចារយ 

និង់ជាប្រពឹិទីធបុ្តូរសំថ្ងៃនស្ថា�ជាតិ្ថខែ�ំកុឳនិង់ជាប្រពឹិទីធបុ្តូរសំថ្ងៃនស្ថា�ជាតិ្ថខែ�ំកុឳ

សំ�ត្ថ�ប្តូន់ប្រតូ្ថពិិចថ្ងៃនម្ភៈហាវទិីោល័េយឳសំ�ត្ថ�ប្តូន់ប្រតូ្ថពិិចថ្ងៃនម្ភៈហាវទិីោល័េយឳ

សំ�ស្ថាស្ត្រសំ ូBaylor និង់ជាសំ�នាយកុសំ�ស្ថាស្ត្រសំ ូBaylor និង់ជាសំ�នាយកុ

ថ្ងៃនម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេម្ភៈនៃីរដោពិទីយកុុមារ Texas ថ្ងៃនម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេម្ភៈនៃីរដោពិទីយកុុមារ Texas 

សំប្រមាប់្តូការអំភិវឌ្ឍឍថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ បានប្រពិមានសំប្រមាប់្តូការអំភិវឌ្ឍឍថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ បានប្រពិមាន

ដោ�កុំុង់ទី�ព័ិរម្ភៈតិ្ថដោ�ប្តូល់េថ្ងៃនការខែសំត្ថ ដោ�កុំុង់ទី�ព័ិរម្ភៈតិ្ថដោ�ប្តូល់េថ្ងៃនការខែសំត្ថ 

Washington Post  កាលេពីិខែខមុ្ភៈនថា ដោយ�ង់Washington Post  កាលេពីិខែខមុ្ភៈនថា ដោយ�ង់

ប្រតូ្ថវការដោពិលេដោវ�សំម្ភៈលេមម្ភៈមួ្ភៈយ សំប្រមាប់្តូប្រតូ្ថវការដោពិលេដោវ�សំម្ភៈលេមម្ភៈមួ្ភៈយ សំប្រមាប់្តូ

ដោគ៌ាលេដោ�ចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ដោលេ�ប្រប្តូជាជន ដោគ៌ាលេដោ�ចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ដោលេ�ប្រប្តូជាជន 

៣ �ននាក់ុប្រប្តូចា�ថ្ងៃ�ៃ ដោដ�ម្ភៈបីសំដោប្រម្ភៈចបាន៣ �ននាក់ុប្រប្តូចា�ថ្ងៃ�ៃ ដោដ�ម្ភៈបីសំដោប្រម្ភៈចបាន

ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី ១១ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី ១១

អ្ននកប្រា�វប្រាជាវរកយើ�ើញជំមួឺ�កូវី� យើ�ចប្រាកភូពីអ្នង់យើ�េស អ្ននកប្រា�វប្រាជាវរកយើ�ើញជំមួឺ�កូវី� យើ�ចប្រាកភូពីអ្នង់យើ�េស 
សមាា្ប់់មួនិុស្សខ្លាំា្ំងជាងពីី ៣០% យើ� ៧០% សមាា្ប់់មួនិុស្សខ្លាំា្ំងជាងពីី ៣០% យើ� ៧០% 

Robert Glatter, MDRobert Glatter, MD

រ�ប្តូភាពិ spike ប្របូ្តូដោត្ថអីុំន (ប្រកុ�ម្ភៈ) ជាជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់�មី B117 ថ្ងៃនជម្ភៈៃឺ រ�ប្តូភាពិ spike ប្របូ្តូដោត្ថអីុំន (ប្រកុ�ម្ភៈ) ជាជម្ភៈៃឺចម្ភៈះង់�មី B117 ថ្ងៃនជម្ភៈៃឺ 

SARS-CoV-2 កុ�រ ា�ណាវរី ាសុំ the ... [+]SARS-CoV-2 កុ�រ ា�ណាវរី ាសុំ the ... [+]
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ដោបា�ពុិម្ភៈៈ�ោយដោលេ�កាខែសំត្ថ Scientific ដោបា�ពុិម្ភៈៈ�ោយដោលេ�កាខែសំត្ថ Scientific 

Reports ជាការសិំកុោ�មីមួ្ភៈយ ដោ�យតាំរាវទិី�Reports ជាការសិំកុោ�មីមួ្ភៈយ ដោ�យតាំរាវទិី�

ដោ�ម � Amir Siraj និង់ដោ�ម � Avi Loeb ដោ�ម � Amir Siraj និង់ដោ�ម � Avi Loeb 

ដោ�ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេ Harvard-Smithsonian ដោ�ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេ Harvard-Smithsonian 

សំប្រមាប់្តូតាំរារ�ប្តូវជូិាស្ថាស្ត្រសំ ូដោលេ�កុដោ��ង់សំប្រមាប់្តូតាំរារ�ប្តូវជូិាស្ថាស្ត្រសំ ូដោលេ�កុដោ��ង់

ថា ការប្តូ�ខែប្តូកុជាប្តូនូប្តូនាៃ ប់្តូ និង់ឳកាសំថា ការប្តូ�ខែប្តូកុជាប្តូនូប្តូនាៃ ប់្តូ និង់ឳកាសំ

ប្រពឹិតូ្ថការណ៍ បានប្តូញូ្ជូ� នផ្តាៃ �ង់�ម��ៗកុំុង់ប្រពឹិតូ្ថការណ៍ បានប្តូញូ្ជូ� នផ្តាៃ �ង់�ម��ៗកុំុង់

លេ��អាកាសំម្ភៈកុខែ�នដី។ លេ��អាកាសំម្ភៈកុខែ�នដី។ 

(Mark Garlick រ�ប្តូ�ត្ថប្តូណាះ ល័េយ(Mark Garlick រ�ប្តូ�ត្ថប្តូណាះ ល័េយ

វទិីោស្ថាស្ត្រសំ ូGetty Images)វទិីោស្ថាស្ត្រសំ ូGetty Images)

ដោ�យ៖  Riley Blackដោ�យ៖  Riley Black

SMITHSONIANMAG.COMSMITHSONIANMAG.COM

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែខកុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ�២០២១

ជាថ្ងៃ�ៃអាប្រកុក់ុប្តូ��ុត្ថដោ�កុំុង់ប្រប្តូវតិូ្ថជាថ្ងៃ�ៃអាប្រកុក់ុប្តូ��ុត្ថដោ�កុំុង់ប្រប្តូវតិូ្ថ

ស្ថាស្ត្រសំថូ្ងៃនជីវតិ្ថដោ�ដោលេ�ខែ�នដី។ ប្រគ៌ាមួ្ភៈយ ស្ថាស្ត្រសំថូ្ងៃនជីវតិ្ថដោ�ដោលេ�ខែ�នដី។ ប្រគ៌ាមួ្ភៈយ 

សំម័្ភៈយ�យណ� ស័ំរដោ�មានជីវតិ្ថដោលេ�ខែ�នដី សំម័្ភៈយ�យណ� ស័ំរដោ�មានជីវតិ្ថដោលេ�ខែ�នដី 

កាលេពីិរាប់្តូ�នឆំ្នាំ�កុនះង់ដោ�។ ដោប្រកាយម្ភៈកុ កាលេពីិរាប់្តូ�នឆំ្នាំ�កុនះង់ដោ�។ ដោប្រកាយម្ភៈកុ 

ផ្តាៃ �ង់�មដោ�ដោលេ�លេ��អាកាសំមានទី���ទីទឹីង់ផ្តាៃ �ង់�មដោ�ដោលេ�លេ��អាកាសំមានទី���ទីទឹីង់

ប្របា�មួ្ភៈយថ្ងៃម្ភៈា បានបុ្តូកុខែ�នដី សំមាះ ប់្តូ�ុត្ថពិ�ជប្របា�មួ្ភៈយថ្ងៃម្ភៈា បានបុ្តូកុខែ�នដី សំមាះ ប់្តូ�ុត្ថពិ�ជ

សំត្ថើកុប្រម្ភៈប្រទីង់់ប្រទាយ��ម្ភៈ�ិមារ ផ្តាា ច់ពិ�ជសំត្ថើកុប្រម្ភៈប្រទីង់់ប្រទាយ��ម្ភៈ�ិមារ ផ្តាា ច់ពិ�ជ

សំត្ថើ�យណ� ស័ំរ និង់ជីវតិ្ថសំត្ថើជាដោប្រច�នសំត្ថើ�យណ� ស័ំរ និង់ជីវតិ្ថសំត្ថើជាដោប្រច�ន

ដោ�សង់ដោទីៀត្ថ។ ជាង់ ៦៦ �នឆំ្នាំ�ដោប្រកាយម្ភៈកុ ដោ�សង់ដោទីៀត្ថ។ ជាង់ ៦៦ �នឆំ្នាំ�ដោប្រកាយម្ភៈកុ 

អំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវ បានចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈចង់ាលុេប្តូ�ា ញអំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវ បានចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈចង់ាលុេប្តូ�ា ញ

ប្រប្តូភពិផ្តាៃ �ង់�មមានផ្តាក ដោភះ�ង់ម្ភៈហាវនិាសំ។ប្រប្តូភពិផ្តាៃ �ង់�មមានផ្តាក ដោភះ�ង់ម្ភៈហាវនិាសំ។

 ការពិិត្ថ ផ្តាៃ �ង់�ម��ម្ភៈកុពីិភពិដោ�សង់ ដោប្រ� ការពិិត្ថ ផ្តាៃ �ង់�ម��ម្ភៈកុពីិភពិដោ�សង់ ដោប្រ�

ខែ�នដី បានវាយប្រប្តូហារខែ�នដី ជាក់ុខែសំងូ់ខែ�នដី បានវាយប្រប្តូហារខែ�នដី ជាក់ុខែសំងូ់

ប្តូចុុប្តូបនំ ឧប្តូទីើីប្តូ យ�កាតាំន់ (Yucatan) ប្តូចុុប្តូបនំ ឧប្តូទីើីប្តូ យ�កាតាំន់ (Yucatan) 

កាលេពីិ ៦៦�នឆំ្នាំ�មុ្ភៈន។ ពីិមួ្ភៈយឆំ្នាំ�ដោ�កាលេពីិ ៦៦�នឆំ្នាំ�មុ្ភៈន។ ពីិមួ្ភៈយឆំ្នាំ�ដោ�

មួ្ភៈយឆំ្នាំ� អំំកុវទិីោស្ថាស្ត្រសំដូោ�ើ�ការតាំម្ភៈវជូិាមួ្ភៈយឆំ្នាំ� អំំកុវទិីោស្ថាស្ត្រសំដូោ�ើ�ការតាំម្ភៈវជូិា

ខុសំៗគំ៌ា ប្តូនូប្រប្តូម្ភៈ�លេភសំូតុាំង់ដោន� ជាប្រពឹិតិូ្ថខុសំៗគំ៌ា ប្តូនូប្រប្តូម្ភៈ�លេភសំូតុាំង់ដោន� ជាប្រពឹិតិូ្ថ

ការណ៍មិ្ភៈនធ្លាះ ប់្តូមានពីិមុ្ភៈនម្ភៈកុ ជាម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថការណ៍មិ្ភៈនធ្លាះ ប់្តូមានពីិមុ្ភៈនម្ភៈកុ ជាម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថ

ប្តូណូាលេឲ្យយមានម្ភៈហាវនិាសំដោលេ�កុទីីប្របា�។ ប្តូណូាលេឲ្យយមានម្ភៈហាវនិាសំដោលេ�កុទីីប្របា�។ 

កុ�ដោ�ដោ�ូខាះ �ង់ថ្ងៃនប្តូ�ខែណកុម្ភៈកុប្តូា�ខែ�នដី បានកុ�ដោ�ដោ�ូខាះ �ង់ថ្ងៃនប្តូ�ខែណកុម្ភៈកុប្តូា�ខែ�នដី បាន

ប្រត្ថ�ប់្តូដោ�ប្តូរ�ិកាសំវញិ ដោ�ើ�មានដោភះ�ង់ដោឆ�ប្រត្ថ�ប់្តូដោ�ប្តូរ�ិកាសំវញិ ដោ�ើ�មានដោភះ�ង់ដោឆ�

ថ្ងៃប្រពិជាស្ថាកុលេ និង់មានពិពិកុ��លីេប្រគប្តូបិ្តូទីថ្ងៃប្រពិជាស្ថាកុលេ និង់មានពិពិកុ��លីេប្រគប្តូបិ្តូទី

ប្រពិ�អាទិីត្ថយជិត្ថអំស់ំរយ�ដោពិលេជាដោប្រច�នឆំ្នាំ� ប្រពិ�អាទិីត្ថយជិត្ថអំស់ំរយ�ដោពិលេជាដោប្រច�នឆំ្នាំ� 

មិ្ភៈនអាចប្តូដោញុ្ជូញពិនះឺបាន។ ដោ�ទីីប្តូញុ្ជូប់្តូ មិ្ភៈនអាចប្តូដោញុ្ជូញពិនះឺបាន។ ដោ�ទីីប្តូញុ្ជូប់្តូ 

សំត្ថើដោ�កុសឹំង់ខែត្ថពីិរភាគបី្តូបាន�ុត្ថពិ�ជ សំត្ថើដោ�កុសឹំង់ខែត្ថពីិរភាគបី្តូបាន�ុត្ថពិ�ជ 

កុំុង់អំ��ុង់ដោពិលេម្ភៈហាវនិាសំដោន�។កុំុង់អំ��ុង់ដោពិលេម្ភៈហាវនិាសំដោន�។

 �ាង់ណាមិ្ភៈញ នាដោពិលេកុនះង់ម្ភៈកុ  �ាង់ណាមិ្ភៈញ នាដោពិលេកុនះង់ម្ភៈកុ 

ភាគដោប្រច�ន អំើីខែដលេដោយ�ង់ដឹង់ប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ ភាគដោប្រច�ន អំើីខែដលេដោយ�ង់ដឹង់ប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ 

បានម្ភៈកុពីិភសំូុតាំង់មានដោ�ដោលេ�ខែ�នដីបានម្ភៈកុពីិភសំូុតាំង់មានដោ�ដោលេ�ខែ�នដី

ខែត្ថប្តូាុដោណាះ �។ គ៌ាម ននរណាមំាក់ុបានដឹង់ខែត្ថប្តូាុដោណាះ �។ គ៌ាម ននរណាមំាក់ុបានដឹង់

ពិិត្ថប្របាកុដ ថាដោត្ថ�ផ្តាៃ �ង់�មខែដលេប្តូ�ផ្តាះ ញសំត្ថើពិិត្ថប្របាកុដ ថាដោត្ថ�ផ្តាៃ �ង់�មខែដលេប្តូ�ផ្តាះ ញសំត្ថើ

�យណ� ស័ំរ ម្ភៈកុពីិណា ឬ ដោត្ថ�វាបានឆះង់កាត់្ថ�យណ� ស័ំរ ម្ភៈកុពីិណា ឬ ដោត្ថ�វាបានឆះង់កាត់្ថ

�ះ�វដោគ៌ាចរថ្ងៃនភពិខែ�នដី �ា ង់ដ�ចដោមូ្ភៈច។ �ះ�វដោគ៌ាចរថ្ងៃនភពិខែ�នដី �ា ង់ដ�ចដោមូ្ភៈច។ 

សំម្ភៈមតិ្ថកុម្ភៈម�ម ីប្រតូ្ថវបានរកុដោ��ញតាំម្ភៈរយ�សំម្ភៈមតិ្ថកុម្ភៈម�ម ីប្រតូ្ថវបានរកុដោ��ញតាំម្ភៈរយ�

ការដោម្ភៈ�លេភពិខាង់ដោប្រ� ប្តូនាៃ ប់្តូម្ភៈកុ ដោម្ភៈ�លេការដោម្ភៈ�លេភពិខាង់ដោប្រ� ប្តូនាៃ ប់្តូម្ភៈកុ ដោម្ភៈ�លេ

ខាង់កុំុង់ភពិ ខែ�នដី។ “ការ�ររប្តូស់ំខញាុ� ខាង់កុំុង់ភពិ ខែ�នដី។ “ការ�ររប្តូស់ំខញាុ� 

ពិិនិត្ថយកុប្រមិ្ភៈត្ថភពិផ្តាក យប្តូា�ទីង់ះិចភពិដោប្រ�ពីិពិិនិត្ថយកុប្រមិ្ភៈត្ថភពិផ្តាក យប្តូា�ទីង់ះិចភពិដោប្រ�ពីិ

ភពិខែ�នដី ជប្រម្ភៈុញឲ្យយខញាុ�អំដោង់កត្ថគុណភាពិភពិខែ�នដី ជប្រម្ភៈុញឲ្យយខញាុ�អំដោង់កត្ថគុណភាពិ

ថ្ងៃនកុប្រមិ្ភៈត្ថប្តូា�ទីង់ះិចផ្តាក យដុ�កុនៃុយ ម្ភៈកុដោលេ�ថ្ងៃនកុប្រមិ្ភៈត្ថប្តូា�ទីង់ះិចផ្តាក យដុ�កុនៃុយ ម្ភៈកុដោលេ�

ប្រប្តូព័ិនធដោន�” Siraj និ�យ។ ជា    �ម្ភៈមជាតិ្ថ ប្រប្តូព័ិនធដោន�” Siraj និ�យ។ ជា    �ម្ភៈមជាតិ្ថ 

ដោត្ថ�ម្ភៈដោ�ោបាយអំើីខែដលេលេាប្រប្តូដោសំ� ដោដ�ម្ភៈបីដោត្ថ�ម្ភៈដោ�ោបាយអំើីខែដលេលេាប្រប្តូដោសំ� ដោដ�ម្ភៈបី

ខែសំើង់យល់េពីិភពិដ�ចគំ៌ានឹង់ភពិខែ�នដី ខែសំើង់យល់េពីិភពិដ�ចគំ៌ានឹង់ភពិខែ�នដី 

ជាង់ការសិំកុោអំ�ពីិប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ ជាង់ការសិំកុោអំ�ពីិប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ 

(សំ�ឡា)? តាំម្ភៈការពិិនិត្ថយដោម្ភៈ�លេ ការដោ�(សំ�ឡា)? តាំម្ភៈការពិិនិត្ថយដោម្ភៈ�លេ ការដោ�

ជិត្ថគំ៌ាថ្ងៃនតាំរាស្ថាស្ត្រសំថូ្ងៃប្រពិដោឈ្នះ� Siraj បានជិត្ថគំ៌ាថ្ងៃនតាំរាស្ថាស្ត្រសំថូ្ងៃប្រពិដោឈ្នះ� Siraj បាន

កុត់្ថសំមាះ ល់េថា ផ្តាក យដុ�កុនៃុយខះ� បានកុត់្ថសំមាះ ល់េថា ផ្តាក យដុ�កុនៃុយខះ� បាន

ខិត្ថម្ភៈកុជិត្ថខែ�នដី ដោប្រកាយពីិបានដោ�ជិត្ថ ខិត្ថម្ភៈកុជិត្ថខែ�នដី ដោប្រកាយពីិបានដោ�ជិត្ថ 

ប្រត្ថដុសំប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ ប្រត្ថដុសំប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ 

ដ�ដោណ� រដោរឿង់ចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈដោ�កុំុង់ពិពិកុ Oort ដ�ដោណ� រដោរឿង់ចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈដោ�កុំុង់ពិពិកុ Oort 

Cloud ។ ដោន�គឺជាខែដនកុ�ដោទីចកុ�ទីីមានរាង់Cloud ។ ដោន�គឺជាខែដនកុ�ដោទីចកុ�ទីីមានរាង់

ដ�ចពិពិកុដោ�ជុ�វញិប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ ប្តូាខុែនូកុ�ដោទីចដ�ចពិពិកុដោ�ជុ�វញិប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ ប្តូាខុែនូកុ�ដោទីច

កុ�ទីីមិ្ភៈនដោ�មួ្ភៈយកុខែនះង់ដោទី។ ទី�នាញបានកុ�ទីីមិ្ភៈនដោ�មួ្ភៈយកុខែនះង់ដោទី។ ទី�នាញបាន

ទាញប្រពិ�អាទិីយ និង់ភពិប្រពិ�សំបត៍្ថអាចទាញប្រពិ�អាទិីយ និង់ភពិប្រពិ�សំបត៍្ថអាច

ទាញផ្តាក យដុ�កុនៃុយ និង់ភពិផ្តាក យដោចញពីិទាញផ្តាក យដុ�កុនៃុយ និង់ភពិផ្តាក យដោចញពីិ

ពិពិកុ និង់បានប្តូញូ្ជូ� នវាដោ��ះ�វ ជាខែ�ំកុថ្ងៃនពិពិកុ និង់បានប្តូញូ្ជូ� នវាដោ��ះ�វ ជាខែ�ំកុថ្ងៃន

ប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ ប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ 

ពិពិកុ Oort Cloud និង់ ផ្តាក យដុ�កុនៃុយពិពិកុ Oort Cloud និង់ ផ្តាក យដុ�កុនៃុយ

ខះ� ខែត្ថង់ខែត្ថ�� មានទីទឹីង់ទី���ពីិ១០ ដោ� ខះ� ខែត្ថង់ខែត្ថ�� មានទីទឹីង់ទី���ពីិ១០ ដោ� 

៣៧ថ្ងៃម្ភៈា។ Siraj បានកុត់្ថសំមាះ ល់េថា ដោ�ដោពិលេ៣៧ថ្ងៃម្ភៈា។ Siraj បានកុត់្ថសំមាះ ល់េថា ដោ�ដោពិលេ

ផ្តាៃ �ង់�ម�� បានឆះង់ដោ�ដោកុៀកុប្រពិ�អាទិីត្ថយ ផ្តាៃ �ង់�ម�� បានឆះង់ដោ�ដោកុៀកុប្រពិ�អាទិីត្ថយ 

កុមាះ �ង់ទី�នាញម្ភៈ�ិមារ អាចខែ�កុប្តូ�ខែប្តូកុ�ម កុមាះ �ង់ទី�នាញម្ភៈ�ិមារ អាចខែ�កុប្តូ�ខែប្តូកុ�ម 

ដោ�ជាប្តូ�ខែណកុត្ថ�ចៗ។ ប្តូ�ខែណកុទា�ង់ដោនា� ដោ�ជាប្តូ�ខែណកុត្ថ�ចៗ។ ប្តូ�ខែណកុទា�ង់ដោនា� 

អាចមិ្ភៈនត្ថ�ចដ�ចការគិត្ថដោទី។ ប្តូ�ខែណកុខះ� អាចមិ្ភៈនត្ថ�ចដ�ចការគិត្ថដោទី។ ប្តូ�ខែណកុខះ� 

ដោ�អាចទីទឹីង់ទី���រាប់្តូថ្ងៃម្ភៈា ដ�ចគំ៌ានឹង់ផ្តាៃ �ង់ដោ�អាចទីទឹីង់ទី���រាប់្តូថ្ងៃម្ភៈា ដ�ចគំ៌ានឹង់ផ្តាៃ �ង់

�ម ខែដលេបានវាយប្រប្តូហារម្ភៈកុដោលេ�ខែ�នដី �ម ខែដលេបានវាយប្រប្តូហារម្ភៈកុដោលេ�ខែ�នដី 

កាលេពីិ ៦៦ �នឆំ្នាំ�មុ្ភៈនអំញឹុ្ជូង់ខែដរ។ កាលេពីិ ៦៦ �នឆំ្នាំ�មុ្ភៈនអំញឹុ្ជូង់ខែដរ។ 

ទា�ង់ប្រពិ�អាទិីត្ថយ និង់ភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ ទា�ង់ប្រពិ�អាទិីត្ថយ និង់ភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ 

មានទី�����ណាស់ំ ខែដលេទី�នាញរប្តូស់ំវាអាចមានទី�����ណាស់ំ ខែដលេទី�នាញរប្តូស់ំវាអាច

ប្តូខែម្ភៈះង់�ះ�វដោគ៌ាចរផ្តាក យដុ�កុនៃុយ ឆះង់កាត់្ថប្តូខែម្ភៈះង់�ះ�វដោគ៌ាចរផ្តាក យដុ�កុនៃុយ ឆះង់កាត់្ថ

�ក់ុកុណូាលេប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ �ក់ុកុណូាលេប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ 

ខែដនទី�នាញ��ម្ភៈ�ិមារថ្ងៃនភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ ខែដនទី�នាញ��ម្ភៈ�ិមារថ្ងៃនភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ 

ជួនកាលេ រ �ខាន�ះ�វដោគ៌ាចររប្តូស់ំវា និង់ប្តូញូ្ជូ� នជួនកាលេ រ �ខាន�ះ�វដោគ៌ាចររប្តូស់ំវា និង់ប្តូញូ្ជូ� ន

វាឲ្យយដោ�ជិត្ថប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ Siraj និ�យវាឲ្យយដោ�ជិត្ថប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ Siraj និ�យ

ថា ការប្តូា�ទីង់ះិចរប្តូស់ំវា “ដ�ចមាា សីុំនវាយថា ការប្តូា�ទីង់ះិចរប្តូស់ំវា “ដ�ចមាា សីុំនវាយ

កុ�នបាល់េ។” កុ�នបាល់េ។” 

Siraj និ�យថា “ផ្តាៃ �ង់�មទា�ង់ដោន� Siraj និ�យថា “ផ្តាៃ �ង់�មទា�ង់ដោន� 

ឆះង់កាត់្ថច�លេដោកុៀកុប្រពិ�អាទិីត្ថយ “ប្តូដោង់ក�ត្ថបានឆះង់កាត់្ថច�លេដោកុៀកុប្រពិ�អាទិីត្ថយ “ប្តូដោង់ក�ត្ថបាន

ជាខែដនប្តូ�ខែណកុ ផ្តាក យដុ�កុនៃយុ។” ប្តូ�ខែណកុជាខែដនប្តូ�ខែណកុ ផ្តាក យដុ�កុនៃយុ។” ប្តូ�ខែណកុ

ផ្តាក យដុ�កុនៃុយ (ឧទា�រណ៍ ស្រីសំដោដៀង់គំ៌ាផ្តាក យដុ�កុនៃុយ (ឧទា�រណ៍ ស្រីសំដោដៀង់គំ៌ា

នឹង់មាា សីុំនដោដរខែសំបកុដោជ�ង់ Shoemaker-នឹង់មាា សីុំនដោដរខែសំបកុដោជ�ង់ Shoemaker-

Levy 9) ជាច�ណុចប្រប្តូសំពិើគំ៌ាថ្ងៃនអំនូរLevy 9) ជាច�ណុចប្រប្តូសំពិើគំ៌ាថ្ងៃនអំនូរ

តាំរា។ ផ្តាក យដុ�កុនៃុយដោន� ប្រត្ថូវបានទាញតាំរា។ ផ្តាក យដុ�កុនៃុយដោន� ប្រត្ថូវបានទាញ

ដោចញពីិគំ៌ាដោ�យទី�នាញភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ ដោចញពីិគំ៌ាដោ�យទី�នាញភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ 

កុំុង់ឆំ្នាំ�១៩៩២ មុ្ភៈនប្តូ�ខែណកុដោហា�ម្ភៈកុបុ្តូកុកុំុង់ឆំ្នាំ�១៩៩២ មុ្ភៈនប្តូ�ខែណកុដោហា�ម្ភៈកុបុ្តូកុ

ខែ�នដី កុំុង់ឆំ្នាំ�១៩៩៤។ ខែ�នដី កុំុង់ឆំ្នាំ�១៩៩៤។ 

អំំកុជ�នាញមិ្ភៈនទា�ង់អំស់ំគំ៌ាដោទី ខែដលេអំំកុជ�នាញមិ្ភៈនទា�ង់អំស់ំគំ៌ាដោទី ខែដលេ

យល់េស្រីសំប្តូជាមួ្ភៈយគ�រ�ដោន�។ អំំកុជ�នាញយល់េស្រីសំប្តូជាមួ្ភៈយគ�រ�ដោន�។ អំំកុជ�នាញ

ខាង់តាំរាស្ថាស្ត្រសំ ូដោ�កុ Bill Bottke ដោ�ខាង់តាំរាស្ថាស្ត្រសំ ូដោ�កុ Bill Bottke ដោ�

វទិីោស្ថាថ នស្រីស្ថាវប្រជាវ Southwest ខែ�ះង់វទិីោស្ថាថ នស្រីស្ថាវប្រជាវ Southwest ខែ�ះង់

ថា ប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ ដ�ច Shoemaker-Levy 9 ថា ប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ ដ�ច Shoemaker-Levy 9 

អាចមានត្ថប្រមូ្ភៈវការតឹ្ថង់ខែត្ថង់ជាង់គ�រ��មីខែដលេអាចមានត្ថប្រមូ្ភៈវការតឹ្ថង់ខែត្ថង់ជាង់គ�រ��មីខែដលេ

បានប្តូ�ា ញ។ ដោលេ�សំពីិដោន� ដោ�កុ Bottke បានប្តូ�ា ញ។ ដោលេ�សំពីិដោន� ដោ�កុ Bottke 

និ�យថា គ�រ�ពិោកុរណ៍ភពិដោ�សង់ដោទីៀត្ថនិ�យថា គ�រ�ពិោកុរណ៍ភពិដោ�សង់ដោទីៀត្ថ

ដោ�កុំុង់ប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ គួរខែត្ថដោ�កុំុង់ប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ គួរខែត្ថ

ប្តូ�ា ញសំញ្ញាា ថ្ងៃនការប្តូា�ទីង់ះិច��ៗទា�ង់ដោន� ប្តូ�ា ញសំញ្ញាា ថ្ងៃនការប្តូា�ទីង់ះិច��ៗទា�ង់ដោន� 

តាំម្ភៈដោពិលេដោវ�។ តាំម្ភៈដោពិលេដោវ�។ 

Siraj ដោឆះ�យត្ថប្តូថា ដោពិលេដោវ�គឺជាSiraj ដោឆះ�យត្ថប្តូថា ដោពិលេដោវ�គឺជា

កុតូាំសំ�ខាន់សំប្រមាប់្តូគ�រ��មី ដោផូ្តាត្ថដោលេ�វត្ថថុកុតូាំសំ�ខាន់សំប្រមាប់្តូគ�រ��មី ដោផូ្តាត្ថដោលេ�វត្ថថុ
ទា�ង់ឡាយ មិ្ភៈនវាយប្រប្តូហារភាះ ម្ភៈៗម្ភៈកុដោលេ�ទា�ង់ឡាយ មិ្ភៈនវាយប្រប្តូហារភាះ ម្ភៈៗម្ភៈកុដោលេ�

ភពិប្រពិ�សំបត៍្ថដោទី ប្តូាុខែនូនា��ះ�វច�លេដោ�កុំុង់ភពិប្រពិ�សំបត៍្ថដោទី ប្តូាុខែនូនា��ះ�វច�លេដោ�កុំុង់

ប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ Siraj និ�យថា ប្រប្តូព័ិនធពិនះឺប្រពិ�អាទិីត្ថយ។ Siraj និ�យថា 

“វាពិិត្ថជាអាច ខែដលេភពិពុិ� ភពិប្រពិ�សុំប្រកុ “វាពិិត្ថជាអាច ខែដលេភពិពុិ� ភពិប្រពិ�សុំប្រកុ 

ឬភពិប្រពិ�អំ�ះ រមានប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ប្តូា�ទីង់ះិចឬភពិប្រពិ�អំ�ះ រមានប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ប្តូា�ទីង់ះិច

ស្រីសំដោដៀង់គំ៌ា” ប្តូាុខែនូដោ�ដោប្រ�វសិ្ថាលេភាពិថ្ងៃនស្រីសំដោដៀង់គំ៌ា” ប្តូាុខែនូដោ�ដោប្រ�វសិ្ថាលេភាពិថ្ងៃន

ការសិំកុោនាដោពិលេប្តូចុុប្តូបនំ។ការសិំកុោនាដោពិលេប្តូចុុប្តូបនំ។

ទី�នាក់ុទី�នង់សំម្ភៈមតិ្ថកុម្ភៈមដោលេ�សំពីិវាសំនាទី�នាក់ុទី�នង់សំម្ភៈមតិ្ថកុម្ភៈមដោលេ�សំពីិវាសំនា

ថ្ងៃនសំត្ថើ�យណ� ស័ំរប្រប្តូដោភទី Tyrannosaurus ថ្ងៃនសំត្ថើ�យណ� ស័ំរប្រប្តូដោភទី Tyrannosaurus 

និង់សំត្ថើ�យណ� ស័ំរប្រប្តូដោភទី Triceratops និង់សំត្ថើ�យណ� ស័ំរប្រប្តូដោភទី Triceratops 

។ ការប្តូា�ទីង់ះចិដោ�សង់ៗដោទីៀត្ថបានច�ណា�ដោលេ�។ ការប្តូា�ទីង់ះចិដោ�សង់ៗដោទីៀត្ថបានច�ណា�ដោលេ�

ខែ�នដី ទា�ង់មុ្ភៈន និង់ដោប្រកាយទីីប្តូញុ្ជូប់្តូថ្ងៃនការខែ�នដី ទា�ង់មុ្ភៈន និង់ដោប្រកាយទីីប្តូញុ្ជូប់្តូថ្ងៃនការ

ប្តូា�ទីង់ះិច Cretaceous ។ ការប្តូា�ទីង់ះិចដោន� ប្តូា�ទីង់ះិច Cretaceous ។ ការប្តូា�ទីង់ះិចដោន� 

មិ្ភៈនបាននា�ឲ្យយមានការ�ុត្ថពិ�ជប្រទីង់់ប្រទាយ��មិ្ភៈនបាននា�ឲ្យយមានការ�ុត្ថពិ�ជប្រទីង់់ប្រទាយ��

ដោនា�ដោទី ក៍ុប្តូាខុែនូ វាបានប្តូដោង់ក�ត្ថឲ្យយមានរដោ�ូដោនា�ដោទី ក៍ុប្តូាខុែនូ វាបានប្តូដោង់ក�ត្ថឲ្យយមានរដោ�ូ

ភំ�ដោភះ�ង់ ដ�ចជា រដោ�ូភំ�ដោភះ�ង់ Zhaman-ភំ�ដោភះ�ង់ ដ�ចជា រដោ�ូភំ�ដោភះ�ង់ Zhaman-

shin ដោ�កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំកា�ោក់ុស្ថាថ ន និង់shin ដោ�កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំកា�ោក់ុស្ថាថ ន និង់

រដោ�ូភំ�ដោភះ�ង់ Vredefort ដោ�កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំ     រដោ�ូភំ�ដោភះ�ង់ Vredefort ដោ�កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំ     

អា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់។ អា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់។ 

ប្រប្តូសិំនដោប្តូ�ដោរឿង់ទា�ង់អំស់ំដោន� ដោ�ើ�ឲ្យយអំំកុប្រប្តូសិំនដោប្តូ�ដោរឿង់ទា�ង់អំស់ំដោន� ដោ�ើ�ឲ្យយអំំកុ

រដោអំ�លេ ដោពិលេដោម្ភៈ�លេដោម្ភៈ�ដោ�ដោពិលេយប់្តូ សំ�ម្ភៈកុុ�រដោអំ�លេ ដោពិលេដោម្ភៈ�លេដោម្ភៈ�ដោ�ដោពិលេយប់្តូ សំ�ម្ភៈកុុ�

បារម្ភៈៈ។ គ�រ��មីពិោការណ៍ថា ផ្តាក យដុ�កុនៃុយ បារម្ភៈៈ។ គ�រ��មីពិោការណ៍ថា ផ្តាក យដុ�កុនៃុយ 

ឬ�ើ�ង់ផ្តាក យ មានទី���ប្តូាុនផ្តាក យខែដលេបានឬ�ើ�ង់ផ្តាក យ មានទី���ប្តូាុនផ្តាក យខែដលេបាន

បុ្តូកុខែ�នដីដោ�ើ�ឲ្យយ�ុត្ថពិ�ជសំត្ថើ�យណ� ស័ំរប្រប្តូបុ្តូកុខែ�នដីដោ�ើ�ឲ្យយ�ុត្ថពិ�ជសំត្ថើ�យណ� ស័ំរប្រប្តូ

ដោភទី Cretaceous នឹង់មានដោកុ�ត្ថដោ��ង់មូ្ភៈង់ដោភទី Cretaceous នឹង់មានដោកុ�ត្ថដោ��ង់មូ្ភៈង់

ដោទីៀត្ថម្ភៈកុដោលេ�ខែ�នដី ដោរៀង់រាល់េ រវាង់២៥០ ដោទីៀត្ថម្ភៈកុដោលេ�ខែ�នដី ដោរៀង់រាល់េ រវាង់២៥០ 

ដោ�៧៣០ �នឆំ្នាំ�។ អំើខីែដលេបានដោកុ�ត្ថដោ��ង់ ដោ�៧៣០ �នឆំ្នាំ�។ អំើខីែដលេបានដោកុ�ត្ថដោ��ង់ 

៦៦�នឆំ្នាំ�មុ្ភៈន គឺជាប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ពិិដោសំសំ ៦៦�នឆំ្នាំ�មុ្ភៈន គឺជាប្រពឹិតិូ្ថការណ៍ពិិដោសំសំ 

និង់កុប្រម្ភៈមាន ប្តូញូ្ញាក់ុការពិិត្ថថា វាគឺជាការនិង់កុប្រម្ភៈមាន ប្តូញូ្ញាក់ុការពិិត្ថថា វាគឺជាការ

�ុត្ថពិ�ជប្រទីង់់ប្រទាយ��ដោ�កុំុង់ប្រប្តូវតិូ្ថស្ថាស្ត្រសំូ�ុត្ថពិ�ជប្រទីង់់ប្រទាយ��ដោ�កុំុង់ប្រប្តូវតិូ្ថស្ថាស្ត្រសំូ

ជីវតិ្ថរស់ំដោ�ដោលេ�ភពិខែ�នដី ខែដលេប្តូណូាលេជីវតិ្ថរស់ំដោ�ដោលេ�ភពិខែ�នដី ខែដលេប្តូណូាលេ

ម្ភៈកុពីិការប្តូា�ទីង់ះិចគំ៌ា ជាជាង់ប្តូណូាលេម្ភៈកុពីិការប្តូា�ទីង់ះិចគំ៌ា ជាជាង់ប្តូណូាលេ

ម្ភៈកុពីិភពិខែ�នដី ខែដលេមានភំ�ដោភះ�ង់មានម្ភៈកុពីិភពិខែ�នដី ខែដលេមានភំ�ដោភះ�ង់មាន

សំកុម្ភៈមភាពិខាះ �ង់កាះ ។សំកុម្ភៈមភាពិខាះ �ង់កាះ ។

ភាគដោប្រច�នថ្ងៃនកុ�នផ្តាៃ �ង់�មដោង់ក�ត្ថដោ��ង់ភាគដោប្រច�នថ្ងៃនកុ�នផ្តាៃ �ង់�មដោង់ក�ត្ថដោ��ង់

ដោ�យភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ “មាាសីុំនវាយកុ�នដោ�យភពិប្រពិ�សំបត៍្ថ “មាាសីុំនវាយកុ�ន

បាល់េ” ដោ�ខែត្ថប្តូនូរស្ថាត់្ថតាំម្ភៈគនះង់រប្តូស់ំវា។ បាល់េ” ដោ�ខែត្ថប្តូនូរស្ថាត់្ថតាំម្ភៈគនះង់រប្តូស់ំវា។ 

Siraj កុត់្ថសំមាះ ល់េថា តាំម្ភៈពិិត្ថ “ហានិភ័យSiraj កុត់្ថសំមាះ ល់េថា តាំម្ភៈពិិត្ថ “ហានិភ័យ

��ដោ�ង់ ហានិភ័យរយ�ដោពិលេខះីច�ដោ��ខែ�នដី ��ដោ�ង់ ហានិភ័យរយ�ដោពិលេខះីច�ដោ��ខែ�នដី 

គឺ�ើ�ង់ផ្តាក យខែដលេដោ�ជិត្ថភពិខែ�នដី ខែដលេគឺ�ើ�ង់ផ្តាក យខែដលេដោ�ជិត្ថភពិខែ�នដី ខែដលេ

ប្រតូ្ថវការដោយ�ង់ប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ដោផូ្តាត្ថការយកុចិតូ្ថប្រតូ្ថវការដោយ�ង់ប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ដោផូ្តាត្ថការយកុចិតូ្ថ

ទុីកុ�ក់ុប្តូ��ុត្ថ ការ�រភពិខែ�នដី។” ដោនា�ទុីកុ�ក់ុប្តូ��ុត្ថ ការ�រភពិខែ�នដី។” ដោនា�

ជាដោរឿង់មិ្ភៈនសំ�វជា�យស្រីសំួលេមួ្ភៈយដោ�កុំុង់ជាដោរឿង់មិ្ភៈនសំ�វជា�យស្រីសំួលេមួ្ភៈយដោ�កុំុង់

លេ��ដោម្ភៈ�៕លេ��ដោម្ភៈ�៕

  

អ្ននកដែ�និទីតារា�ស្ត្រសរ រកយើ�ើញប្រាប់ភូពីផ្កាា្�សមាា្ប់់សតវដា�ណ្ឌូស័រអ្ននកដែ�និទីតារា�ស្ត្រសរ រកយើ�ើញប្រាប់ភូពីផ្កាា្�សមាា្ប់់សតវដា�ណ្ឌូស័រ
�រំថូ្មីមមីួ�ួពីនិយ្ល់អ់្នពំី�ីេ�វមួ�ួដែ�ល់ផ្កាំ្ងំថ្មីមយើប្រា�ភូពី មួនុិយើពីល់�ះ�ះប់កុដែ�និ�ី�រំថូ្មីមមីួ�ួពីនិយ្ល់អ់្នពំី�ីេ�វមួ�ួដែ�ល់ផ្កាំ្ងំថ្មីមយើប្រា�ភូពី មួនុិយើពីល់�ះ�ះប់កុដែ�និ�ី
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ភាពិសុ្ថា�ជាប្រកុុម្ភៈដោ��ក់ុកុណូាលេភាពិសុ្ថា�ជាប្រកុុម្ភៈដោ��ក់ុកុណូាលេ
រដ�វដោ�ូ។ ដោគ៌ាលេដោ�រដឋបាលេថ្ងៃប្តូដិន គឺការរដ�វដោ�ូ។ ដោគ៌ាលេដោ�រដឋបាលេថ្ងៃប្តូដិន គឺការ
ចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ឲ្យយបាន ១០០ �ននាក់ុ ចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ឲ្យយបាន ១០០ �ននាក់ុ 
កុំុង់រយ�ដោពិលេ ១០០ ថ្ងៃ�ៃ ដោ��យម្ភៈកុទីល់េកុំុង់រយ�ដោពិលេ ១០០ ថ្ងៃ�ៃ ដោ��យម្ភៈកុទីល់េ
នឹង់ដោពិលេដោន� ចាក់ុបាន ៥២ �នដ�សំ នឹង់ដោពិលេដោន� ចាក់ុបាន ៥២ �នដ�សំ 
រចួដោ��យ ជាការប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ខែដលេកុ�ពុិង់ដោ�ើ�ប្តូនូរចួដោ��យ ជាការប្របឹ្តូង់ខែប្រប្តូង់ខែដលេកុ�ពុិង់ដោ�ើ�ប្តូនូ
ដោ�ដោទីៀត្ថ។ កាលេពីិសំបូា�៍មុ្ភៈន ការចាក់ុថំា�ដោ�ដោទីៀត្ថ។ កាលេពីិសំបូា�៍មុ្ភៈន ការចាក់ុថំា�
វាាក់ុស្ថា�ង់ ជាម្ភៈ�យម្ភៈ ១.៦៤ �នដ�សំ កុំុង់វាាក់ុស្ថា�ង់ ជាម្ភៈ�យម្ភៈ ១.៦៤ �នដ�សំ កុំុង់
មួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃ ដោន�ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈកុ�ណត់្ថប្រតាំចាក់ុថំា�មួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃ ដោន�ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈកុ�ណត់្ថប្រតាំចាក់ុថំា�
វាាក់ុស្ថា�ង់ជម្ភៈៃកឺុ�វដី-១៩ ថ្ងៃនគណ�កុមាម �ិការវាាក់ុស្ថា�ង់ជម្ភៈៃកឺុ�វដី-១៩ ថ្ងៃនគណ�កុមាម �ិការ
ប្រគប់្តូប្រគង់ជម្ភៈៃឺឆះង់ (CDC)។ ប្រគប់្តូប្រគង់ជម្ភៈៃឺឆះង់ (CDC)។ 

ប្តូាខុែនូ អំំកុជ�នាញមំាក់ុដោទីៀត្ថ គឺដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ ប្តូាខុែនូ អំំកុជ�នាញមំាក់ុដោទីៀត្ថ គឺដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ 
Dr. Angela Rasmussen ជ�នាញខាង់វរី ាុDr. Angela Rasmussen ជ�នាញខាង់វរី ាុ
សំស្ថាស្ត្រសំ ូដោ�ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសុំខាភិបាលេសំស្ថាស្ត្រសំ ូដោ�ម្ភៈជឈម្ភៈណឌ លេសុំខាភិបាលេ
ស្ថាកុលេ និង់សំនិូសុំខ ថ្ងៃនម្ភៈហាវទិីោល័េយ ស្ថាកុលេ និង់សំនិូសុំខ ថ្ងៃនម្ភៈហាវទិីោល័េយ 
Georgetown បាន�ូល់េដោ�ប្តូល់េថា វរី ាសុំGeorgetown បាន�ូល់េដោ�ប្តូល់េថា វរី ាសុំ
ចម្ភៈះង់�មី B.1.1.7  អាចមានឥទីធិពិលេអំប្តូបរមាចម្ភៈះង់�មី B.1.1.7  អាចមានឥទីធិពិលេអំប្តូបរមា
ដោលេ�ប្រប្តូសិំទីធភាពិថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់។ “ជាថ្ងៃចដនយ ដោលេ�ប្រប្តូសិំទីធភាពិថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់។ “ជាថ្ងៃចដនយ 
វាមិ្ភៈនសំ�វមានឥទីធិពិលេដោលេ�ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ដោទី វាមិ្ភៈនសំ�វមានឥទីធិពិលេដោលេ�ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ដោទី 
ដោ�យស្ថារខែត្ថ វរី ាសុំ B.1.1.7 ហាក់ុដ�ចជាដោ�យស្ថារខែត្ថ វរី ាសុំ B.1.1.7 ហាក់ុដ�ចជា
មិ្ភៈនមានសំម្ភៈត្ថថភាពិវាយលុេកុប្រប្តូព័ិនធការ�រមិ្ភៈនមានសំម្ភៈត្ថថភាពិវាយលុេកុប្រប្តូព័ិនធការ�រ
ភាពិសុ្ថា�រប្តូស់ំថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់បានដោទី។ សំប្រមាប់្តូភាពិសុ្ថា�រប្តូស់ំថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់បានដោទី។ សំប្រមាប់្តូ
ខញាុ� ជាចា�បាច់ ប្រតូ្ថវខែត្ថចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ឲ្យយបានខញាុ� ជាចា�បាច់ ប្រតូ្ថវខែត្ថចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ឲ្យយបាន
ឆ្នាំប់្តូតាំម្ភៈខែដលេអាចដោ�ើ�ដោ�បាន ដោ��ៃ� និង់ឆ្នាំប់្តូតាំម្ភៈខែដលេអាចដោ�ើ�ដោ�បាន ដោ��ៃ� និង់
មានការប្រប្តូុង់ប្រប្តូយ័តំ្ថប្រគប់្តូដោពិលេដោវ�។”មានការប្រប្តូុង់ប្រប្តូយ័តំ្ថប្រគប់្តូដោពិលេដោវ�។”

ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ  Rasmussen ក៍ុចង់ាលុេប្តូ�ា ញដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ  Rasmussen ក៍ុចង់ាលុេប្តូ�ា ញ
ថា “វរី ាសុំ B.1.1.7 ប្រត្ថូវការខែប្រប្តូប្រប្តូួលេ E484K ថា “វរី ាសុំ B.1.1.7 ប្រត្ថូវការខែប្រប្តូប្រប្តូួលេ E484K 
[ដ�ប្តូ�ង់រកុដោ��ញដោ�អា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់ ជា[ដ�ប្តូ�ង់រកុដោ��ញដោ�អា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់ ជា
ប្រប្តូដោភទី (B.1.3.5.1 variant) ] ជាព័ិត្ថាមានអាប្រកុក់ុ ប្រប្តូដោភទី (B.1.3.5.1 variant) ] ជាព័ិត្ថាមានអាប្រកុក់ុ 
ប្តូាុខែនូដោយ�ង់មិ្ភៈនមានទិីនំន័យដោ�ដោ��យ។ ប្តូាុខែនូដោយ�ង់មិ្ភៈនមានទិីនំន័យដោ�ដោ��យ។ 
ដោ�យស្ថារដោយ�ង់ដោ�ខែត្ថដោរៀនសំ�ប្រត្ថថា ដោត្ថ�ដោ�យស្ថារដោយ�ង់ដោ�ខែត្ថដោរៀនសំ�ប្រត្ថថា ដោត្ថ�
ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់អាចការ�រប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ជម្ភៈៃឺឆះង់�មីថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់អាចការ�រប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ជម្ភៈៃឺឆះង់�មី
ខុសំៗគំ៌ា សំ�ខាន់ ប្រតូ្ថវមានការប្រប្តូងុ់ប្រប្តូយ័តំ្ថ ខុសំៗគំ៌ា សំ�ខាន់ ប្រតូ្ថវមានការប្រប្តូងុ់ប្រប្តូយ័តំ្ថ 
ប្តូដោញូ្ជូៀសំការឆះង់ និង់ចម្ភៈះង់ពីិមំាក់ុដោ�មំាក់ុ” ប្តូដោញូ្ជូៀសំការឆះង់ និង់ចម្ភៈះង់ពីិមំាក់ុដោ�មំាក់ុ” 
ដោន�ដោប្តូ�តាំម្ភៈការនិ�យរប្តូស់ំដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ  ដោន�ដោប្តូ�តាំម្ភៈការនិ�យរប្តូស់ំដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ  
Rasmussen ។ Rasmussen ។ 

“ជាមួ្ភៈយការចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ភាះ ម្ភៈៗ“ជាមួ្ភៈយការចាក់ុថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ភាះ ម្ភៈៗ
តាំម្ភៈខែដលេអាចដោ�ើ�ដោ�បាន នឹង់កាត់្ថប្តូនថយតាំម្ភៈខែដលេអាចដោ�ើ�ដោ�បាន នឹង់កាត់្ថប្តូនថយ
ហានិភ័យចម្ភៈះង់ និង់ វរី ាសុំ�មីមិ្ភៈនអាចមានហានិភ័យចម្ភៈះង់ និង់ វរី ាសុំ�មីមិ្ភៈនអាចមាន
កុមាះ �ង់ខាះ �ង់បានដោទី” ដោន�ដោប្តូ�តាំម្ភៈសំ�ដីកុមាះ �ង់ខាះ �ង់បានដោទី” ដោន�ដោប្តូ�តាំម្ភៈសំ�ដី
ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ  Rasmussen។ ដោវជូប្តូណឌិ ត្ថ  Rasmussen។ 

�ា ង់ណាមិ្ភៈញ មានការប្រពួិយបារម្ភៈៈ�ា ង់ណាមិ្ភៈញ មានការប្រពួិយបារម្ភៈៈ
ដោកុ�នដោ��ង់ ទាក់ុទីង់នឹង់ជម្ភៈៃឺឆះង់�មី (B1.3.5.1) ដោកុ�នដោ��ង់ ទាក់ុទីង់នឹង់ជម្ភៈៃឺឆះង់�មី (B1.3.5.1) 
រប្តូស់ំអា��ើកិុខាង់ត្ថប�ង់ មានសំម្ភៈត្ថថភាពិដោគចរប្តូស់ំអា��ើកិុខាង់ត្ថប�ង់ មានសំម្ភៈត្ថថភាពិដោគច
ដោចញពីិប្រប្តូព័ិនធភាពិសុ្ថា�ដោ�យថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ ដោចញពីិប្រប្តូព័ិនធភាពិសុ្ថា�ដោ�យថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ 
mRNA ខែដលេ�លិេត្ថដោ�យប្រកុុម្ភៈ�ុុន Pfizer mRNA ខែដលេ�លិេត្ថដោ�យប្រកុុម្ភៈ�ុុន Pfizer 
ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Moderna ប្រកុុម្ភៈ�ុុន AstraZen-ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Moderna ប្រកុុម្ភៈ�ុុន AstraZen-
eca-Oxford និង់ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Novavax។ eca-Oxford និង់ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Novavax។ 
ទិីនំន័យកុនះង់ម្ភៈកុ ប្តូ�ា ញថា ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ទិីនំន័យកុនះង់ម្ភៈកុ ប្តូ�ា ញថា ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់
មានប្រប្តូសិំទីធភាពិប្រប្តូឆ្នាំ�ង់វរី ាសុំ�ម ីក៍ុប្តូាខុែនូបានមានប្រប្តូសិំទីធភាពិប្រប្តូឆ្នាំ�ង់វរី ាសុំ�ម ីក៍ុប្តូាខុែនូបាន
ប្តូនថយប្រប្តូសិំទីធភាពិរប្តូស់ំវា។ ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ ប្តូនថយប្រប្តូសិំទីធភាពិរប្តូស់ំវា។ ថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ 
Novavax រប្តូស់ំប្រកុុម្ភៈ�ុុន Maryland-based Novavax រប្តូស់ំប្រកុុម្ភៈ�ុុន Maryland-based 
biotech “ទិីនំន័យប្តូ�ា ញថា មុ្ភៈនការឆះង់ជម្ភៈៃឺbiotech “ទិីនំន័យប្តូ�ា ញថា មុ្ភៈនការឆះង់ជម្ភៈៃឺ
កុ�វដី-១៩ អាចមិ្ភៈនការ�របានទា�ង់ស្រីសំុង់កុ�វដី-១៩ អាចមិ្ភៈនការ�របានទា�ង់ស្រីសំុង់
ប្រប្តូឆ្នាំ�ង់នឹង់ការឆះង់ដោ�យយថាដោ�តុ្ថពីិវ ីប្រប្តូឆ្នាំ�ង់នឹង់ការឆះង់ដោ�យយថាដោ�តុ្ថពីិវ ី
រ ាសុំចម្ភៈះង់�មីពីិអា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់” ប្តូាុខែនូថំា�រ ាសុំចម្ភៈះង់�មីពីិអា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់” ប្តូាុខែនូថំា�
វាាក់ុស្ថា�ង់ “�ូល់េការការ�រប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់។” ដោន�វាាក់ុស្ថា�ង់ “�ូល់េការការ�រប្រគប់្តូប្រគ៌ាន់។” ដោន�
ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈរបាយការណ៍រប្តូស់ំកាខែសំត្ថ ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈរបាយការណ៍រប្តូស់ំកាខែសំត្ថ 
Washington Post ។ Washington Post ។ 

កុនះង់ម្ភៈកុ វរី ាសុំ B.1.3.5.1 ប្រតូ្ថវបានរកុកុនះង់ម្ភៈកុ វរី ាសុំ B.1.3.5.1 ប្រតូ្ថវបានរកុ
ដោ��ញដោលេ�អំំកុជម្ភៈៃឺច�នួន ១៧ នាក់ុ ដោ�កុំុង់ ដោ��ញដោលេ�អំំកុជម្ភៈៃឺច�នួន ១៧ នាក់ុ ដោ�កុំុង់ 

៨ រដឋ ដោន�ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈគណ�កុមាម �ិការ៨ រដឋ ដោន�ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈគណ�កុមាម �ិការ
ប្រគប់្តូប្រគង់ជម្ភៈៃឺឆះង់ ។ ប្តូខែនថម្ភៈដោលេ�ដោន� ប្រគប់្តូប្រគង់ជម្ភៈៃឺឆះង់ ។ ប្តូខែនថម្ភៈដោលេ�ដោន� 
របាយការណ៍�មមួី្ភៈយ សំូពីីិអំំកុ  ជម្ភៈៃខឺែដលេដោគរបាយការណ៍�មមួី្ភៈយ សំូពីីិអំំកុ  ជម្ភៈៃខឺែដលេដោគ
បានដឹង់ថាបានឆះង់ដោ��ង់វញិដោលេ�ប្រប្តូជាជនបានដឹង់ថាបានឆះង់ដោ��ង់វញិដោលេ�ប្រប្តូជាជន
អា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់ដោ�កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំបារា�ង់ អា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់ដោ�កុំុង់ប្រប្តូដោទីសំបារា�ង់ 
បាននា�ឲ្យយមានការប្រពិួយបារម្ភៈៈខែ�ម្ភៈដោទីៀត្ថ បាននា�ឲ្យយមានការប្រពិួយបារម្ភៈៈខែ�ម្ភៈដោទីៀត្ថ 
ដោ�យស្ថារខែត្ថអំំកុជម្ភៈៃឺដោ�ខែត្ថឈឺ្នះ�ៃន់�ៃរ ដោ�យស្ថារខែត្ថអំំកុជម្ភៈៃឺដោ�ខែត្ថឈឺ្នះ�ៃន់�ៃរ 
សំថតិ្ថកុំុង់ប្តូនៃប់្តូសំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់។ កុរណីដោន� សំថតិ្ថកុំុង់ប្តូនៃប់្តូសំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់។ កុរណីដោន� 
ប្រតូ្ថវបានរាយការណ៍ដោ�កុំុង់កាខែសំត្ថ Clini-ប្រតូ្ថវបានរាយការណ៍ដោ�កុំុង់កាខែសំត្ថ Clini-
cal Infectious Diseases ជាកុរណីដ�ប្តូ�ង់cal Infectious Diseases ជាកុរណីដ�ប្តូ�ង់
ខែដលេប្រត្ថូវបានកុត់្ថប្រតាំ ពីិការឆះង់ដោ��ង់វញិ ខែដលេប្រត្ថូវបានកុត់្ថប្រតាំ ពីិការឆះង់ដោ��ង់វញិ 
�ក់ុព័ិនធនឹង់វរី ាសុំចម្ភៈះង់ B.1.3.5.1. ។ អំំកុ�ក់ុព័ិនធនឹង់វរី ាសុំចម្ភៈះង់ B.1.3.5.1. ។ អំំកុ

សំរដោសំរអំត្ថថប្តូទីដោន� បានពិនយល់េថា ការឆះង់សំរដោសំរអំត្ថថប្តូទីដោន� បានពិនយល់េថា ការឆះង់
ដោ��ង់វញិដោន� ជាកុរណីកុប្រម្ភៈមានណាស់ំ។ ដោ��ង់វញិដោន� ជាកុរណីកុប្រម្ភៈមានណាស់ំ។ 
ពួិកុដោគបាន�ូល់េអំនុស្ថាសំន៍ឲ្យយមានការពួិកុដោគបាន�ូល់េអំនុស្ថាសំន៍ឲ្យយមានការ
សិំកុោដោ�ដោពិលេអំនាគត្ថ ពិិនិត្ថយដោម្ភៈ�លេប្រប្តូព័ិនធសិំកុោដោ�ដោពិលេអំនាគត្ថ ពិិនិត្ថយដោម្ភៈ�លេប្រប្តូព័ិនធ
ភាពិសុ្ថា�ឲ្យយបានប្រគប់្តូប្រជុង់ដោប្រជាយ រវាង់វរី ាសុំភាពិសុ្ថា�ឲ្យយបានប្រគប់្តូប្រជុង់ដោប្រជាយ រវាង់វរី ាសុំ
ចម្ភៈះង់�ម ីនិង់ប្រប្តូសិំទីធភាពិថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ចម្ភៈះង់�ម ីនិង់ប្រប្តូសិំទីធភាពិថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់ប្រប្តូឆ្នាំ�ង់
វា (ប្រប្តូសិំទីធភាពិថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់)។ វា (ប្រប្តូសិំទីធភាពិថំា�វាាក់ុស្ថា�ង់)។ 

អំង់ះការសុំខភាពិពិិភពិដោ�កុ  កាលេពីិអំង់ះការសុំខភាពិពិិភពិដោ�កុ  កាលេពីិ
ថ្ងៃ�ៃសុំប្រកុ ក៍ុបានខែ�ះង់ថា ខះួនបានទីទួីលេថ្ងៃ�ៃសុំប្រកុ ក៍ុបានខែ�ះង់ថា ខះួនបានទីទួីលេ
របាយការណ៍មួ្ភៈយពីិអា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់ របាយការណ៍មួ្ភៈយពីិអា��ើិកុខាង់ត្ថប�ង់ 
ទាក់ុទីង់នឹង់របាយការណ៍អំ�ពីិវរី ាសុំចម្ភៈះង់�មីទាក់ុទីង់នឹង់របាយការណ៍អំ�ពីិវរី ាសុំចម្ភៈះង់�មី
មួ្ភៈយ មិ្ភៈននិ�យសំ�ដោ�ដោលេ�កុរណីដោ�កុំុង់មួ្ភៈយ មិ្ភៈននិ�យសំ�ដោ�ដោលេ�កុរណីដោ�កុំុង់
ប្រប្តូដោទីសំបារា�ង់ដោទី។ ប្រប្តូធ្លានអំំកុវទិីោស្ថាស្ត្រសំូប្រប្តូដោទីសំបារា�ង់ដោទី។ ប្រប្តូធ្លានអំំកុវទិីោស្ថាស្ត្រសំូ
ថ្ងៃនអំង់ះការសុំខភាពិពិិភពិដោ�កុ  Soumya ថ្ងៃនអំង់ះការសុំខភាពិពិិភពិដោ�កុ  Soumya 

Swaminathan បានខែ�ះង់ថា ការពិិនិត្ថយSwaminathan បានខែ�ះង់ថា ការពិិនិត្ថយ
ដោ��ង់វញិដោលេ�ការឆះង់ដោ��ង់វញិកុំុង់ដោពិលេដោ��ង់វញិដោលេ�ការឆះង់ដោ��ង់វញិកុំុង់ដោពិលេ
ប្តូចុបុ្តូបនំ គឺជាការអំដោង់កត្ថតាំម្ភៈ�ន�ាង់សំកុម្ភៈមប្តូចុបុ្តូបនំ គឺជាការអំដោង់កត្ថតាំម្ភៈ�ន�ាង់សំកុម្ភៈម
ដោ�កុំុង់ត្ថ�ប្តូន់។ ដោ�កុំុង់ត្ថ�ប្តូន់។ 

កុំុង់ខណ�ដោន�ខែដរ អំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវដោ�កុំុង់ខណ�ដោន�ខែដរ អំំកុស្រីស្ថាវប្រជាវដោ�
ប្រប្តូដោទីសំបារា�ង់បានដោ�ើ�ដោសំចកីូុលេម្ភៈាិត្ថថា ប្រប្តូដោទីសំបារា�ង់បានដោ�ើ�ដោសំចកីូុលេម្ភៈាិត្ថថា 
បុ្តូរសំខែដលេមានជម្ភៈៃឺ�ៃន់�ៃរ សំថិត្ថដោ�កុំុង់បុ្តូរសំខែដលេមានជម្ភៈៃឺ�ៃន់�ៃរ សំថិត្ថដោ�កុំុង់
ប្តូនៃប់្តូសំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់ មានជម្ភៈៃឺប្រគុនដោ�ូ ប្តូនៃប់្តូសំដោ��ះ �ប្តូនាៃ ន់ មានជម្ភៈៃឺប្រគុនដោ�ូ 
ដដោង់ា�ម្ភៈខះី�ុត្ថៗ ដោ�ប្រគ៌ាដ�ប្តូ�ង់ខែដលេគ៌ាត់្ថឆះង់ដដោង់ា�ម្ភៈខះី�ុត្ថៗ ដោ�ប្រគ៌ាដ�ប្តូ�ង់ខែដលេគ៌ាត់្ថឆះង់
ជម្ភៈៃកឺុ�វដី-១៩ កុំុង់ខែខកុញ្ញាា ។ ដោប្រកាយពីិបានជម្ភៈៃកឺុ�វដី-១៩ កុំុង់ខែខកុញ្ញាា ។ ដោប្រកាយពីិបាន
��រដោសំប�យ គ៌ាត់្ថបានដោ�ើ�ដោត្ថសំពីូិរដង់កុំុង់��រដោសំប�យ គ៌ាត់្ថបានដោ�ើ�ដោត្ថសំពីូិរដង់កុំុង់
ខែខ�ំ�មានលេទីធ�លេអំវជូិមាន។ ដោ�ដោពិលេខែខ�ំ�មានលេទីធ�លេអំវជូិមាន។ ដោ�ដោពិលេ
ដោន� មិ្ភៈនទាន់ចាស់ំ�ស់ំដោទីពីិការឆះង់វ ីដោន� មិ្ភៈនទាន់ចាស់ំ�ស់ំដោទីពីិការឆះង់វ ី
រ ាសុំ�មី ដោន�ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈរបាយការណ៍៕រ ាសុំ�មី ដោន�ដោប្តូ�ដោ�ង់តាំម្ភៈរបាយការណ៍៕
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មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោសំម�គំ៌ា៖ មាសំ។ មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោសំម�គំ៌ា៖ មាសំ។ 

• Bitcoin មានទុីនត្ថថ្ងៃម្ភៈះទីី�ោរ មួ្ភៈយ• Bitcoin មានទុីនត្ថថ្ងៃម្ភៈះទីី�ោរ មួ្ភៈយ

ខែសំនដោកាដិដុ�ះ រ ($1 trillion) ជាកុប្រមិ្ភៈត្ថខែសំនដោកាដិដុ�ះ រ ($1 trillion) ជាកុប្រមិ្ភៈត្ថ

មួ្ភៈយកាលេពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រកុ រឯីមាសំមានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ មួ្ភៈយកាលេពីិថ្ងៃ�ៃសុំប្រកុ រឯីមាសំមានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ 

១៧៨៤ ដុ�ះ រ។១៧៨៤ ដុ�ះ រ។

• កាខែសំត្ថ Insider ដោ�ើ�ការវាយត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោលេ�• កាខែសំត្ថ Insider ដោ�ើ�ការវាយត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោលេ�

អំំកុជ�នាញ ១០ នាក់ុ ដោម្ភៈ�លេអំ�ពីិប្រទីពិយមួ្ភៈយណាអំំកុជ�នាញ ១០ នាក់ុ ដោម្ភៈ�លេអំ�ពីិប្រទីពិយមួ្ភៈយណា

ខែដលេពួិកុដោគចង់់រកុោទុីកុសំប្រមាប់្តូ១០ឆំ្នាំ�ដោ�ខែដលេពួិកុដោគចង់់រកុោទុីកុសំប្រមាប់្តូ១០ឆំ្នាំ�ដោ�

មុ្ភៈខដោទីៀត្ថ និង់ដោ�តុ្ថអំើី។មុ្ភៈខដោទីៀត្ថ និង់ដោ�តុ្ថអំើី។

ខណ�ដោពិលេខែដលេ Bitcoin ប្តូនូការខណ�ដោពិលេខែដលេ Bitcoin ប្តូនូការ

ដោកុ�នដោ��ង់ ប្តូ�ខែប្តូកុកុ�ណត់្ថប្រតាំ�ម ីនិង់មានទុីនដោកុ�នដោ��ង់ ប្តូ�ខែប្តូកុកុ�ណត់្ថប្រតាំ�ម ីនិង់មានទុីន

ត្ថថ្ងៃម្ភៈះកុំុង់ទីី�ោរ មួ្ភៈយខែសំនដោកាដិដុ�ះ រ ($1 ត្ថថ្ងៃម្ភៈះកុំុង់ទីី�ោរ មួ្ភៈយខែសំនដោកាដិដុ�ះ រ ($1 

trillion) ជាកុប្រមិ្ភៈត្ថមួ្ភៈយកាលេពីិប្តូានុាម នសំបូា�៍trillion) ជាកុប្រមិ្ភៈត្ថមួ្ភៈយកាលេពីិប្តូានុាម នសំបូា�៍

មុ្ភៈន អំំកុវនិិដោ�គកាន់ខែត្ថដោប្រច�ន កុ�ពុិង់ដោ�ើ�ការមុ្ភៈន អំំកុវនិិដោ�គកាន់ខែត្ថដោប្រច�ន កុ�ពុិង់ដោ�ើ�ការ

វាយត្ថថ្ងៃម្ភៈះ ដោប្រប្តូៀប្តូដោ�ៀប្តូរយ�ដោពិលេយ�រអំខែង់ើង់វាយត្ថថ្ងៃម្ភៈះ ដោប្រប្តូៀប្តូដោ�ៀប្តូរយ�ដោពិលេយ�រអំខែង់ើង់

រវាង់ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ ដ៍លេបលីេាញ និង់ប្រទីរវាង់ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ ដ៍លេបលីេាញ និង់ប្រទី

ពិយសំម្ភៈបតិូ្ថដ៍លេបីដោ�ម �មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោសំម�គំ៌ា៖ ពិយសំម្ភៈបតិូ្ថដ៍លេបីដោ�ម �មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោសំម�គំ៌ា៖ 

មាសំ។មាសំ។

 អំកំុជ�នាញនិ�យថា ប្រទីពិយទា�ង់ពីិរ  អំកំុជ�នាញនិ�យថា ប្រទីពិយទា�ង់ពីិរ 

ខែត្ថង់ខែត្ថប្រតូ្ថវបានដោគដោម្ភៈ�លេដោ��ញថាជាម្ភៈដោ�ោបាយខែត្ថង់ខែត្ថប្រតូ្ថវបានដោគដោម្ភៈ�លេដោ��ញថាជាម្ភៈដោ�ោបាយ

មួ្ភៈយដោដ�ម្ភៈបីដោ�ើ�ឲ្យយខែប្តូះកុគំ៌ាន�វ�លេប័្តូប្រត្ថ ឬជាមួ្ភៈយដោដ�ម្ភៈបីដោ�ើ�ឲ្យយខែប្តូះកុគំ៌ាន�វ�លេប័្តូប្រត្ថ ឬជា

ដោជៀសំវាង់ ទីប់្តូទីល់េប្រកិុត្ថយអំតិ្ថ�រណា�នប័្តូប្រត្ថដោជៀសំវាង់ ទីប់្តូទីល់េប្រកិុត្ថយអំតិ្ថ�រណា�នប័្តូប្រត្ថ

ខែដលេដោកុ�នដោ��ង់ អំំកុអំដោង់កត្ថខះ�ដោម្ភៈ�លេដោ��ញថា ខែដលេដោកុ�នដោ��ង់ អំំកុអំដោង់កត្ថខះ�ដោម្ភៈ�លេដោ��ញថា 

ជាស្ថារដោពិ�ពិនធ និង់ជាដោគ៌ាលេនដោ�បាយរ�បី្តូជាស្ថារដោពិ�ពិនធ និង់ជាដោគ៌ាលេនដោ�បាយរ�បី្តូ

យប័្តូណះមិ្ភៈនឋិិត្ថដោ�រ។ រ��ត្ថម្ភៈកុដល់េដោពិលេយប័្តូណះមិ្ភៈនឋិិត្ថដោ�រ។ រ��ត្ថម្ភៈកុដល់េដោពិលេ

ប្តូចុបុ្តូបនំ វាកុប្រម្ភៈដោ��ញអំំកុវភិាគ នាយកុប្រប្តូតិ្ថប្តូចុបុ្តូបនំ វាកុប្រម្ភៈដោ��ញអំំកុវភិាគ នាយកុប្រប្តូតិ្ថ

ប្តូតូិ្ថរប្តូស់ំ Wall Street ឬអំំកុវនិិដោ�គអំំកុប្តូតូិ្ថរប្តូស់ំ Wall Street ឬអំំកុវនិិដោ�គអំំកុ

មាន��ៗ ដោ�ើ�ការដោប្រប្តូៀប្តូដោ�ៀប្តូលេាិត្ថលេាន់អំ�ពីិមាន��ៗ ដោ�ើ�ការដោប្រប្តូៀប្តូដោ�ៀប្តូលេាិត្ថលេាន់អំ�ពីិ

ប្រទីពិយទា�ង់ពីិរដោទី។ ប្រទីពិយទា�ង់ពីិរដោទី។ 

Bitcoin ជាទី�ដោ�សំ�ដោ�ដោលេ� មាសំឌី្ឍជី�លេ Bitcoin ជាទី�ដោ�សំ�ដោ�ដោលេ� មាសំឌី្ឍជី�លេ 

ជាប្រប្តូវតិូ្ថស្ថាស្ត្រសំ ូដោម្ភៈ�លេពីិហានិភ័យថ្ងៃនការជាប្រប្តូវតិូ្ថស្ថាស្ត្រសំ ូដោម្ភៈ�លេពីិហានិភ័យថ្ងៃនការ

វនិិដោ�គ សំប្រមាប់្តូអំំកុកុ�ពុិង់សំម្ភៈះឹង់ដោម្ភៈ�លេវនិិដោ�គ សំប្រមាប់្តូអំំកុកុ�ពុិង់សំម្ភៈះឹង់ដោម្ភៈ�លេ

�លេច�ដោណញ កុំុង់រយ�ដោពិលេខះី។ ច�ខែណកុ �លេច�ដោណញ កុំុង់រយ�ដោពិលេខះី។ ច�ខែណកុ 

មាសំ វញិ ខែត្ថង់ខែត្ថប្រត្ថូវបានដោគចាត់្ថទុីកុថា មាសំ វញិ ខែត្ថង់ខែត្ថប្រត្ថូវបានដោគចាត់្ថទុីកុថា 

ជាប្រទីពិយមានសុំវត្ថថិភាពិកុំុង់ឋានសួំគា។ជាប្រទីពិយមានសុំវត្ថថិភាពិកុំុង់ឋានសួំគា។

 ឥ��វដោន� Bitcoin ដោ��ង់ដោលេឿន  ឥ��វដោន� Bitcoin ដោ��ង់ដោលេឿន 

មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះជាង់ $៥៧០០០  កុំុង់មួ្ភៈយកាក់ុ មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះជាង់ $៥៧០០០  កុំុង់មួ្ភៈយកាក់ុ 

ដោ�យស្ថារខែត្ថការ     វនិិដោ�គ�មីរប្តូស់ំដោ�យស្ថារខែត្ថការ     វនិិដោ�គ�មីរប្តូស់ំ

ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Tesla និង់ស្ថាថ ប័្តូដោ�សង់ដោទីៀត្ថ បានប្រកុុម្ភៈ�ុុន Tesla និង់ស្ថាថ ប័្តូដោ�សង់ដោទីៀត្ថ បាន

នា�ឲ្យយមានសំ�ណួរខះ�សួំរថា ដោត្ថ�ការសំនមត់្ថនា�ឲ្យយមានសំ�ណួរខះ�សួំរថា ដោត្ថ�ការសំនមត់្ថ

ពីិមុ្ភៈនអំ�ពីិប្រទីពិយទា�ង់ដោន� ប្រតឹ្ថម្ភៈប្រតូ្ថវ ខែដរឬខែទី។ ពីិមុ្ភៈនអំ�ពីិប្រទីពិយទា�ង់ដោន� ប្រតឹ្ថម្ភៈប្រតូ្ថវ ខែដរឬខែទី។ 

ដោ�យស្ថារខែត្ថ រ�បី្តូយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេ ដោ�យស្ថារខែត្ថ រ�បី្តូយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេ 

ដោ��ង់ខាះ �ង់ កាខែសំត្ថ Insider បានដោ�ើ�ការដោ��ង់ខាះ �ង់ កាខែសំត្ថ Insider បានដោ�ើ�ការ

វាយត្ថថ្ងៃម្ភៈះជាមួ្ភៈយអំំកុជ�នាញ ១០ នាក់ុ ចង់់វាយត្ថថ្ងៃម្ភៈះជាមួ្ភៈយអំំកុជ�នាញ ១០ នាក់ុ ចង់់

ដឹង់ថា ដោត្ថ�ពួិកុដោគដោប្រជ�សំដោរ �សំយកុ Bitcoin ឬ ដឹង់ថា ដោត្ថ�ពួិកុដោគដោប្រជ�សំដោរ �សំយកុ Bitcoin ឬ 

មាសំ សំប្រមាប់្តូ ១០ ឆំ្នាំ�ដោ�មុ្ភៈខដោទីៀត្ថ និង់មាសំ សំប្រមាប់្តូ ១០ ឆំ្នាំ�ដោ�មុ្ភៈខដោទីៀត្ថ និង់

ដោ�តុ្ថអំើី។ ដោយ�ង់បានសួំរអំំកុទិីញ Bitcoin ដោ�តុ្ថអំើី។ ដោយ�ង់បានសួំរអំំកុទិីញ Bitcoin 

អំំកុស្រីសំឡាញ់មាសំ អំំកុវភិាគ នាយកុប្រប្តូតិ្ថអំំកុស្រីសំឡាញ់មាសំ អំំកុវភិាគ នាយកុប្រប្តូតិ្ថ

ប្តូតូិ្ថ និង់ម្ភៈនុសំសជាដោប្រច�នដោទីៀត្ថ។ ប្តូតូិ្ថ និង់ម្ភៈនុសំសជាដោប្រច�នដោទីៀត្ថ។ 

ទា�ង់ដោន�ជាអំើខីែដលេពួិកុដោគបាននិ�យ៖ទា�ង់ដោន�ជាអំើខីែដលេពួិកុដោគបាននិ�យ៖

ទុីកុមាសំទុីកុមាសំ

1. “ខញាុ�ដោប្រជ�សំដោរ �សំយកុមាសំ ពីិដោប្រ�� 1. “ខញាុ�ដោប្រជ�សំដោរ �សំយកុមាសំ ពីិដោប្រ�� 

មាសំមានកុ�ណត់្ថប្រតាំជាប្រប្តូវតិូ្ថស្ថាស្ត្រសំរូាប់្តូ�ន់មាសំមានកុ�ណត់្ថប្រតាំជាប្រប្តូវតិូ្ថស្ថាស្ត្រសំរូាប់្តូ�ន់

ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុដោ��យ ជាត្ថថ្ងៃម្ភៈះភាគ�ុុនទីី�ោរ  មានឆំ្នាំ�ម្ភៈកុដោ��យ ជាត្ថថ្ងៃម្ភៈះភាគ�ុុនទីី�ោរ  មាន

មួ្ភៈយភាគប្របា�ថ្ងៃនការបូ្តូ�រ Bitcoin និង់ មិ្ភៈនមួ្ភៈយភាគប្របា�ថ្ងៃនការបូ្តូ�រ Bitcoin និង់ មិ្ភៈន

ប្រប្តូឈ្នះម្ភៈ ហានិភ័យប្រប្តូកួុត្ថប្រប្តូខែជង់ដ�ចគំ៌ា។ ប្រប្តូឈ្នះម្ភៈ ហានិភ័យប្រប្តូកួុត្ថប្រប្តូខែជង់ដ�ចគំ៌ា។ 

សំម័្ភៈយមុាស់ំកុសប្រតី្ថ ដោអំលីេ�ោខែប្តូត្ថ ជួញដ�រសំម័្ភៈយមុាស់ំកុសប្រតី្ថ ដោអំលីេ�ោខែប្តូត្ថ ជួញដ�រ

មាសំ ប្របា�ដោផ្តាន កុំុង់ម្ភៈកុដប្រពិ�អំង់ះ សំប្រមាប់្តូមាសំ ប្របា�ដោផ្តាន កុំុង់ម្ភៈកុដប្រពិ�អំង់ះ សំប្រមាប់្តូ

រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  គឺជាថ្ងៃ�ៃខែដលេខញាុ�បូ្តូ�រចិតូ្ថ។” រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  គឺជាថ្ងៃ�ៃខែដលេខញាុ�បូ្តូ�រចិតូ្ថ។” 

- ដោ�កុ David Rosenberg ដោ�វទិីោស្ថាថ ន- ដោ�កុ David Rosenberg ដោ�វទិីោស្ថាថ ន

ស្រីស្ថាវប្រជាវ Rosenberg អំតី្ថត្ថប្រប្តូធ្លានដោសំដឋវទិី� ស្រីស្ថាវប្រជាវ Rosenberg អំតី្ថត្ថប្រប្តូធ្លានដោសំដឋវទិី� 

និង់អំំកុយុទីធស្ថាស្ត្រសំសូំប្រមាប់្តូ Merrill Lynch និង់អំំកុយុទីធស្ថាស្ត្រសំសូំប្រមាប់្តូ Merrill Lynch 

កាណា� និង់ Merrill Lynch ដោ�ទីីប្រកុុង់ញ�កាណា� និង់ Merrill Lynch ដោ�ទីីប្រកុុង់ញ�
យាកុ។យាកុ។

2. “មាសំ និង់ ប្របាក់ុ ប្រត្ថូវបានទុីកុថា 2. “មាសំ និង់ ប្របាក់ុ ប្រត្ថូវបានទុីកុថា 

ជារប្តូស់ំទុីកុកុំុង់ឃ្លាះ �ង់មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ និង់ជាម្ភៈ�យម្ភៈជារប្តូស់ំទុីកុកុំុង់ឃ្លាះ �ង់មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ និង់ជាម្ភៈ�យម្ភៈ

បូ្តូ�ររយ�៤សំ�វត្ថស ដោ�ប្រគប់្តូសំម័្ភៈយសីុំវ ីបូ្តូ�ររយ�៤សំ�វត្ថស ដោ�ប្រគប់្តូសំម័្ភៈយសីុំវ ី

ល័េយ ដោ�ប្រគប់្តូប្រជុង់ថ្ងៃនពិិភពិដោ�កុ។ វាល័េយ ដោ�ប្រគប់្តូប្រជុង់ថ្ងៃនពិិភពិដោ�កុ។ វា

គឺជាការទីទួីលេបាន គ៌ាម នគ�ប្រប្តូខែជង់សំប្រមាប់្តូគឺជាការទីទួីលេបាន គ៌ាម នគ�ប្រប្តូខែជង់សំប្រមាប់្តូ

ម្ភៈនុសំសដោ�កុ ទា�ង់ខែ�កំុជ��រដោសំដឋកិុចុ និង់ម្ភៈនុសំសដោ�កុ ទា�ង់ខែ�កំុជ��រដោសំដឋកិុចុ និង់

ច�ដោណ�ដឹង់ខែ�ំកុប្តូដោចុកុវទិីោ។ មាសំ គឺជាច�ដោណ�ដឹង់ខែ�ំកុប្តូដោចុកុវទិីោ។ មាសំ គឺជា

រ�បី្តូយប័្តូណះកុ�ពិ�លេថ្ងៃន�នាគ៌ារកុណូាលេ រ�បី្តូយប័្តូណះកុ�ពិ�លេថ្ងៃន�នាគ៌ារកុណូាលេ 

ជាប្របាក់ុរប្តូស់ំប្រប្តូជាជន។ មានលេ��រ ជាប្របាក់ុរប្តូស់ំប្រប្តូជាជន។ មានលេ��រ 

សំប្រមាប់្តូរ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  ចាប់្តូតាំ�ង់ពីិសំប្រមាប់្តូរ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  ចាប់្តូតាំ�ង់ពីិ

លេកុោណ�ឌី្ឍជី�លេរប្តូស់ំវា ជាម្ភៈ�លេ�ឋ នប្រគឹ�លេកុោណ�ឌី្ឍជី�លេរប្តូស់ំវា ជាម្ភៈ�លេ�ឋ នប្រគឹ�

ខុសំគំ៌ា ពីិមាសំ និង់ប្របាក់ុ។ ប្តូាុខែនូលេកុោណ�ខុសំគំ៌ា ពីិមាសំ និង់ប្របាក់ុ។ ប្តូាុខែនូលេកុោណ�

ដោនា� ក៍ុធ្លានាថា រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  នឹង់មិ្ភៈនដោនា� ក៍ុធ្លានាថា រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  នឹង់មិ្ភៈន

ជ�នួសំមាសំ និង់ប្របាក់ុដោទី ដោ��យនឹង់ដោ�ើ�ឲ្យយជ�នួសំមាសំ និង់ប្របាក់ុដោទី ដោ��យនឹង់ដោ�ើ�ឲ្យយ

ត្ថថ្ងៃម្ភៈះកាន់ខែត្ថមានភាពិលេាប្រប្តូដោសំ��ង់ខែដរ។” - ត្ថថ្ងៃម្ភៈះកាន់ខែត្ថមានភាពិលេាប្រប្តូដោសំ��ង់ខែដរ។” - 

ដោ�កុ Phil Baker ប្រប្តូធ្លាន និង់នាយកុប្រប្តូតិ្ថដោ�កុ Phil Baker ប្រប្តូធ្លាន និង់នាយកុប្រប្តូតិ្ថ

ប្តូតូិ្ថប្រកុុម្ភៈ�ុុន  Hecla Mining។ប្តូតូិ្ថប្រកុុម្ភៈ�ុុន  Hecla Mining។

3. “មាសំ ប្រតូ្ថវបានដោគចាត់្ថទុីកុថា ជា3. “មាសំ ប្រតូ្ថវបានដោគចាត់្ថទុីកុថា ជា

ជដោប្រម្ភៈ�សំប្រទីពិយមានសុំវត្ថថិភាពិ ច�ខែណកុឯ ជដោប្រម្ភៈ�សំប្រទីពិយមានសុំវត្ថថិភាពិ ច�ខែណកុឯ 

Bitcoin គឺជា “រប្តូស់ំ�មី�ក់ុលេក់ុ” វាអាចត្ថថ្ងៃ�ះBitcoin គឺជា “រប្តូស់ំ�មី�ក់ុលេក់ុ” វាអាចត្ថថ្ងៃ�ះ

បាន វាអាចស្រីសំបូ្តូច�លេកុំុង់ទីី�ោរភាគ�ុុនបាន វាអាចស្រីសំបូ្តូច�លេកុំុង់ទីី�ោរភាគ�ុុន

មាសំដោ�យស្ថារមានម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថមួ្ភៈយច�នួន។ មាសំដោ�យស្ថារមានម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថមួ្ភៈយច�នួន។ 

Bitcoin និង់ មាសំមាន�លេប្រប្តូដោ�ជន៍ដោប្រច�ន Bitcoin និង់ មាសំមាន�លេប្រប្តូដោ�ជន៍ដោប្រច�ន 

ដោលេ�ប្រកិុត្ថយអំតិ្ថ�រណា ពីិដោប្រ�� មិ្ភៈនអាចធ្លាះ ក់ុដោលេ�ប្រកិុត្ថយអំតិ្ថ�រណា ពីិដោប្រ�� មិ្ភៈនអាចធ្លាះ ក់ុ

ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ ឬប្តូញុុ្ជូ�បាន។ មានលេទីធភាពិខែដលេត្ថថ្ងៃម្ភៈះ ឬប្តូញុុ្ជូ�បាន។ មានលេទីធភាពិខែដលេ

ដោ�ើ�ឲ្យយ Bitcoin ដោ�ថ្ងៃ�ៃណាមួ្ភៈយឈ្នះប់្តូខែលេង់ដោ�ើ�ឲ្យយ Bitcoin ដោ�ថ្ងៃ�ៃណាមួ្ភៈយឈ្នះប់្តូខែលេង់

មាន ដោ�យស្ថារខែត្ថចាប់្តូមានប្រប្តូទុីសំរូាាមាន ដោ�យស្ថារខែត្ថចាប់្តូមានប្រប្តូទុីសំរូាា

យ។ ការចម្ភៈះង់តាំម្ភៈ Bitcoin ខះ� ប្រតូ្ថវបានយ។ ការចម្ភៈះង់តាំម្ភៈ Bitcoin ខះ� ប្រតូ្ថវបាន

ហាម្ភៈឃ្លាត់្ថ។ ប្រកុុម្ភៈ�ុុនដោ�ើសំបុុ្តូកុ ពិោ�ម្ភៈហាម្ភៈឃ្លាត់្ថ។ ប្រកុុម្ភៈ�ុុនដោ�ើសំបុុ្តូកុ ពិោ�ម្ភៈ

ចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈ  រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ ខែត្ថប្រត្ថវូបានការចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈ  រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ ខែត្ថប្រត្ថវូបានការ

�រមិ្ភៈនឲ្យយដោ�ើ�។ Bitcoin ជាទីប្រម្ភៈង់់វនិិដោ�គ�រមិ្ភៈនឲ្យយដោ�ើ�។ Bitcoin ជាទីប្រម្ភៈង់់វនិិដោ�គ

�មីមួ្ភៈយ ទីទួីលេបានការចាប់្តូអារម្ភៈមណ៍ដោប្រច�ន �មីមួ្ភៈយ ទីទួីលេបានការចាប់្តូអារម្ភៈមណ៍ដោប្រច�ន 

ប្តូាខុែនូមាសំដោ�ខែត្ថរកុោត្ថថ្ងៃម្ភៈះរប្តូស់ំវារាប់្តូសំត្ថវត្ថសប្តូាខុែនូមាសំដោ�ខែត្ថរកុោត្ថថ្ងៃម្ភៈះរប្តូស់ំវារាប់្តូសំត្ថវត្ថស

ម្ភៈកុដោ��យ។ ដោត្ថ� Bitcoin នឹង់មានអាយុខែវង់ម្ភៈកុដោ��យ។ ដោត្ថ� Bitcoin នឹង់មានអាយុខែវង់

ដ�ចមាសំខែដរឬដោទី? ជាសំ�ណួរមានដោគសួំរដ�ចមាសំខែដរឬដោទី? ជាសំ�ណួរមានដោគសួំរ

ដោប្រច�ន។” Sylvia Carrasco នាយកុប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថ ដោប្រច�ន។” Sylvia Carrasco នាយកុប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថ 

និង់ជាស្ថាថ ប្តូនិកុប្រកុុម្ភៈ�ុុនទិីញ-លេក់ុមាសំ  និង់ជាស្ថាថ ប្តូនិកុប្រកុុម្ភៈ�ុុនទិីញ-លេក់ុមាសំ  

Goldex។Goldex។

4. “ការសំនមត់្ថមួ្ភៈយប្តូញូ្ញាក់ុពីិកុរណី4. “ការសំនមត់្ថមួ្ភៈយប្តូញូ្ញាក់ុពីិកុរណី

អំំកុទិីញ Bitcoin គឺការ�ះត់្ថ�ះង់់មានកុ�ណត់្ថ អំំកុទិីញ Bitcoin គឺការ�ះត់្ថ�ះង់់មានកុ�ណត់្ថ 

ប្តូាុខែនូការ�ះត់្ថ�ះង់់ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  ទា�ង់ម្ភៈ�លេ ប្តូាុខែនូការ�ះត់្ថ�ះង់់ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  ទា�ង់ម្ភៈ�លេ 

មិ្ភៈនមានកុ�ណត់្ថដោទី។ ម្ភៈនុសំសខះ�សំរដោសំ�រ មិ្ភៈនមានកុ�ណត់្ថដោទី។ ម្ភៈនុសំសខះ�សំរដោសំ�រ 

Bitcoin ថាជាអំំកុផ្តាះ ស់ំបូ្តូ�រ�លេប័្តូប្រត្ថ ប្តូាុខែនូ Bitcoin ថាជាអំំកុផ្តាះ ស់ំបូ្តូ�រ�លេប័្តូប្រត្ថ ប្តូាុខែនូ 

វាកុនះង់ម្ភៈកុ បានប្តូ�ា ញទី�នាក់ុទី�នង់ ត្ថថ្ងៃម្ភៈះវាកុនះង់ម្ភៈកុ បានប្តូ�ា ញទី�នាក់ុទី�នង់ ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ

ខពស់ំជាង់មាសំ ជាពិិដោសំសំ កុំុង់អំ��ុង់ដោពិលេខពស់ំជាង់មាសំ ជាពិិដោសំសំ កុំុង់អំ��ុង់ដោពិលេ

ត្ថថ្ងៃម្ភៈះទីី�ោរធ្លាះ ក់ុចុ� ដោ�ដោពិលេ ភាពិមិ្ភៈនត្ថថ្ងៃម្ភៈះទីី�ោរធ្លាះ ក់ុចុ� ដោ�ដោពិលេ ភាពិមិ្ភៈន

ដោទីៀង់ទាត់្ថមានទិីនំាការប្តូខែនថម្ភៈត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោប្រច�ន។ ដោទីៀង់ទាត់្ថមានទិីនំាការប្តូខែនថម្ភៈត្ថថ្ងៃម្ភៈះដោប្រច�ន។ 

ដោសំចកីូុប្រត្ថវូការសំប្រមាប់្តូ Bitcoin អាចសំថតិ្ថដោ�ដោសំចកីូុប្រត្ថវូការសំប្រមាប់្តូ Bitcoin អាចសំថតិ្ថដោ�

ដោលេ�ដោម្ភៈ� ទី�នង់ជាការខែកុថ្ងៃចំសំប្រមាប់្តូដោប្រប្តូ� ខាង់ដោលេ�ដោម្ភៈ� ទី�នង់ជាការខែកុថ្ងៃចំសំប្រមាប់្តូដោប្រប្តូ� ខាង់

ខែ�កំុដោសំដឋកិុចុ ឬខែ�កំុរ�បី្តូយវត្ថថុ។” - Michael ខែ�កំុដោសំដឋកិុចុ ឬខែ�កំុរ�បី្តូយវត្ថថុ។” - Michael 

Reynolds ម្ភៈ�នីូយុទីធស្ថាស្ត្រសំវូនិិដោ�គ ដោ� Reynolds ម្ភៈ�នីូយុទីធស្ថាស្ត្រសំវូនិិដោ�គ ដោ� 

Glenmede។Glenmede។

5. “ទា�ង់ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  និង់មាសំ 5. “ទា�ង់ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  និង់មាសំ 

បានដោ�ើ�ឲ្យយអំំកុវនិិដោ�គមានការស្រីសំឡាញ់បានដោ�ើ�ឲ្យយអំំកុវនិិដោ�គមានការស្រីសំឡាញ់

ដោពិញចិតូ្ថដោ�ើ�ជាម្ភៈ�លេ�ំន។  ខែត្ថដោទា�ជា�ាង់ដោពិញចិតូ្ថដោ�ើ�ជាម្ភៈ�លេ�ំន។  ខែត្ថដោទា�ជា�ាង់

ណាក៍ុដោ�យ មានភាពិខុសំគំ៌ាចាស់ំ។ ប្រប្តូវតិូ្ថណាក៍ុដោ�យ មានភាពិខុសំគំ៌ាចាស់ំ។ ប្រប្តូវតិូ្ថ

មាសំ គឺជាប្រគឹ�លុេយសំកុលេ មានអាយុកាលេ មាសំ គឺជាប្រគឹ�លុេយសំកុលេ មានអាយុកាលេ 

៥០០០ឆំ្នាំ� ម្ភៈកុដោ��យ មានប្តូទីពិិដោស្ថា�ន៍៥០០០ឆំ្នាំ� ម្ភៈកុដោ��យ មានប្តូទីពិិដោស្ថា�ន៍

យ�រអំខែង់ើង់    រឯី Bitcoin វញិ ដោទី�ប្តូខែត្ថមានយ�រអំខែង់ើង់    រឯី Bitcoin វញិ ដោទី�ប្តូខែត្ថមាន

អាយុ១០ ឆំ្នាំ� និង់ដោកុ�ត្ថដោ��ង់ខែត្ថកុំុង់រប្តូប្តូរ�បី្តូអាយុ១០ ឆំ្នាំ� និង់ដោកុ�ត្ថដោ��ង់ខែត្ថកុំុង់រប្តូប្តូរ�បី្តូ

យប័្តូណះ ខែត្ថប្តូាុដោណាះ �។ សំង់ូ់�រខែប្រប្តូប្រប្តូួលេយប័្តូណះ ខែត្ថប្តូាុដោណាះ �។ សំង់ូ់�រខែប្រប្តូប្រប្តូួលេ

ថ្ងៃនត្ថថ្ងៃម្ភៈះ Bitcoin គឺមាន៧០% ជាត្ថថ្ងៃម្ភៈះសំូុកុថ្ងៃនត្ថថ្ងៃម្ភៈះ Bitcoin គឺមាន៧០% ជាត្ថថ្ងៃម្ភៈះសំូុកុ

ទុីកុគួរឲ្យយភ័យ ខាះ ច។ ប្រប្តូវតិូ្ថត្ថថ្ងៃម្ភៈះនាដោពិលេទុីកុគួរឲ្យយភ័យ ខាះ ច។ ប្រប្តូវតិូ្ថត្ថថ្ងៃម្ភៈះនាដោពិលេ

�មីៗដោន� ប្តូ�ា ញភាពិលេ�ដោអំៀង់ដោប្រច�នដោលេ��មីៗដោន� ប្តូ�ា ញភាពិលេ�ដោអំៀង់ដោប្រច�នដោលេ�

ការប្របាក់ុខែដលេបានកុ�ណត់្ថដោប្រច�នខាះ �ង់ ការប្របាក់ុខែដលេបានកុ�ណត់្ថដោប្រច�នខាះ �ង់ 

នា�ឲ្យយប្រកុុម្ភៈ�ុុនពិោ�ម្ភៈប្តូញុ្ជូ� លេ Bitcoin នា�ឲ្យយប្រកុុម្ភៈ�ុុនពិោ�ម្ភៈប្តូញុ្ជូ� លេ Bitcoin 

ដោលេ�តាំរាង់តុ្ថលេយភាពិប្រកុុម្ភៈ�ុុន ដោដ�ម្ភៈបីជួយដោលេ�តាំរាង់តុ្ថលេយភាពិប្រកុុម្ភៈ�ុុន ដោដ�ម្ភៈបីជួយ

ប្តូដោង់ក�នប្រទីពិយ ដោ�ើ�ឲ្យយមានច�នួនដោលេ�សំ ប្តូ�ា ញប្តូដោង់ក�នប្រទីពិយ ដោ�ើ�ឲ្យយមានច�នួនដោលេ�សំ ប្តូ�ា ញ

សំកុម្ភៈមភាពិប្រកុុម្ភៈ�ុុន។ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  សំកុម្ភៈមភាពិប្រកុុម្ភៈ�ុុន។ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  

គឺជាការជ�នួសំរ�បី្តូយវត្ថថុ មិ្ភៈនសំ�វលេា។ ដោ�គឺជាការជ�នួសំរ�បី្តូយវត្ថថុ មិ្ភៈនសំ�វលេា។ ដោ�

សំ�រដឋអាដោម្ភៈរកិុ ការដោ�ើ�ឯកុស្ថារពិនធត្ថប្រម្ភៈវូឲ្យយសំ�រដឋអាដោម្ភៈរកិុ ការដោ�ើ�ឯកុស្ថារពិនធត្ថប្រម្ភៈវូឲ្យយ

មានការប្តូ�ា ញស្ថាវតាំ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  មានការប្តូ�ា ញស្ថាវតាំ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  

ដោ�យសំម័ប្រគចិតូ្ថ។ ប្រប្តូសិំនដោប្តូ��ណិជូកុម្ភៈមដោ�យសំម័ប្រគចិតូ្ថ។ ប្រប្តូសិំនដោប្តូ��ណិជូកុម្ភៈម

រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  ប្តូដោង់ក�ត្ថរបាយការណ៍ឲ្យយ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  ប្តូដោង់ក�ត្ថរបាយការណ៍ឲ្យយ 

IRS ដោ�យសំើយ័ប្រប្តូវតិូ្ថ ដ�ចជាកិុចុការជ�នួញIRS ដោ�យសំើយ័ប្រប្តូវតិូ្ថ ដ�ចជាកិុចុការជ�នួញ

ឈ្នះមួញកុណូាលេ ការពិោកុរណ៍អាចមិ្ភៈនឈ្នះមួញកុណូាលេ ការពិោកុរណ៍អាចមិ្ភៈន

ចាស់ំ�ស់ំ។” - Robert Minter នាយកុ       ចាស់ំ�ស់ំ។” - Robert Minter នាយកុ       

យុទីធស្ថាស្ត្រសំវូនិិដោ�គថ្ងៃនប្រកុមុ្ភៈ�ុុន សំង់ូ់�រយុទីធស្ថាស្ត្រសំវូនិិដោ�គថ្ងៃនប្រកុមុ្ភៈ�ុុន សំង់ូ់�រ

វនិិដោ�គ Aberdeen ។វនិិដោ�គ Aberdeen ។

អំំកុទិីញ-លេក់ុ Bitcoinអំំកុទិីញ-លេក់ុ Bitcoin

1. “ Bitcoin គឺមានភាពិលេាប្រប្តូដោសំ� 1. “ Bitcoin គឺមានភាពិលេាប្រប្តូដោសំ� 

១០០ដង់ ដោលេ�សំមាសំ ជាត្ថថ្ងៃម្ភៈះសំប្រមាប់្តូ១០០ដង់ ដោលេ�សំមាសំ ជាត្ថថ្ងៃម្ភៈះសំប្រមាប់្តូ

សំូុកុទុីកុ។ ពិិភពិដោ�កុយល់េដោរឿង់ដោន� និង់សំូុកុទុីកុ។ ពិិភពិដោ�កុយល់េដោរឿង់ដោន� និង់

ចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈ�ក់ុត្ថថ្ងៃម្ភៈះរ�បី្តូយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេចាប់្តូដោ�ូ�ម្ភៈ�ក់ុត្ថថ្ងៃម្ភៈះរ�បី្តូយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេ

ដោ��ង់វញិ កុំុង់ដោពិលេជាក់ុ�ក់ុ។ ដោប្តូ�ដោទា�បី្តូជា ដោ��ង់វញិ កុំុង់ដោពិលេជាក់ុ�ក់ុ។ ដោប្តូ�ដោទា�បី្តូជា 

Bitcoin បានដោកុ�នដោ��ង់រាប់្តូរយភាគរយBitcoin បានដោកុ�នដោ��ង់រាប់្តូរយភាគរយ

ដោ�កុំុង់ប្តូាុនាម នខែខមុ្ភៈន        ក៍ុដោ�យ វាដោ�កុំុង់ប្តូាុនាម នខែខមុ្ភៈន        ក៍ុដោ�យ វា

ទី�នង់ជាប្តូនូទីទួីលេយកុខែត្ថលុេយដុ�ះ រទី�នង់ជាប្តូនូទីទួីលេយកុខែត្ថលុេយដុ�ះ រ

អាដោម្ភៈរកិុ កុំុង់រយ�ដោពិលេប្តូានុាម នឆំ្នាំ�ខាង់ មុ្ភៈខ។ អាដោម្ភៈរកិុ កុំុង់រយ�ដោពិលេប្តូានុាម នឆំ្នាំ�ខាង់ មុ្ភៈខ។ 

ខញាុ�សំង់សយ័ថា ទីី�ោរ Bitcoin នឹង់ដោ��ង់ដោលេ�សំខញាុ�សំង់សយ័ថា ទីី�ោរ Bitcoin នឹង់ដោ��ង់ដោលេ�សំ

ទីី�ោរមាសំ ដោ�ឆំ្នាំ�២០៣០។ ដោ�យស្ថារខែត្ថទីី�ោរមាសំ ដោ�ឆំ្នាំ�២០៣០។ ដោ�យស្ថារខែត្ថ

ម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថដោន� ខញាុ�អំត់្ថមានមាសំដោទី ដោ��យម្ភៈ�លេដោ�តុ្ថដោន� ខញាុ�អំត់្ថមានមាសំដោទី ដោ��យ

ខញាុ�មានភាគរយជាសំមាៈ រ� ខែដលេមានត្ថថ្ងៃម្ភៈះខញាុ�មានភាគរយជាសំមាៈ រ� ខែដលេមានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ

វនិិដោ�គដោលេ� Bitcoin ។” - Anthony Pom-វនិិដោ�គដោលេ� Bitcoin ។” - Anthony Pom-

pliano ដោ�ប្រកុុម្ភៈ�ុុន  Pomp         វនិិដោ�គpliano ដោ�ប្រកុុម្ភៈ�ុុន  Pomp         វនិិដោ�គ

និង់ Morgan Creek ប្រទីពិយឌី្ឍជី�លេ។និង់ Morgan Creek ប្រទីពិយឌី្ឍជី�លេ។

2. “អំំកុប្រប្តូខែជង់ទិីញ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  2. “អំំកុប្រប្តូខែជង់ទិីញ រ�បី្តូយវត្ថថុសំមាៃ ត់្ថ  

បានយកុការចាប់្តូអារម្ភៈមណ៍ម្ភៈនុសំសរាប់្តូ�នបានយកុការចាប់្តូអារម្ភៈមណ៍ម្ភៈនុសំសរាប់្តូ�ន

នាក់ុ ខែដលេពីិមុ្ភៈនម្ភៈកុ មិ្ភៈនខែដលេគិត្ថគ�រពីិ រ�បី្តូនាក់ុ ខែដលេពីិមុ្ភៈនម្ភៈកុ មិ្ភៈនខែដលេគិត្ថគ�រពីិ រ�បី្តូ

យប័្តូណះឌី្ឍជី�លេ ដ�ចជា Bitcoin ជាប្រទីពិយយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេ ដ�ចជា Bitcoin ជាប្រទីពិយ

ជ�នួសំដោទី។ ខណ�ដោពិលេខែដលេ មាសំ ជ�នួសំដោទី។ ខណ�ដោពិលេខែដលេ មាសំ 

និង់ Bitcoin ទា�ង់ពីិរ ជួនកាលេប្រត្ថូវបាននិង់ Bitcoin ទា�ង់ពីិរ ជួនកាលេប្រត្ថូវបាន

ដោប្រប្តូ�ជាម្ភៈដោ�ោបាយមួ្ភៈយបូ្តូ�រ និង់ទុីកុជាប្រទីពិយដោប្រប្តូ�ជាម្ភៈដោ�ោបាយមួ្ភៈយបូ្តូ�រ និង់ទុីកុជាប្រទីពិយ

មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះកាន់ខែត្ថដោប្រច�ន តាំម្ភៈម្ភៈដោ�ោបាយមានត្ថថ្ងៃម្ភៈះកាន់ខែត្ថដោប្រច�ន តាំម្ភៈម្ភៈដោ�ោបាយ

ដោប្រច�ន វាពិិត្ថជាមានភាពិខុសំគំ៌ា។ Bit-ដោប្រច�ន វាពិិត្ថជាមានភាពិខុសំគំ៌ា។ Bit-

coin និង់រ�បី្តូយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេដោ�សង់ដោទីៀត្ថ coin និង់រ�បី្តូយប័្តូណះឌី្ឍជី�លេដោ�សង់ដោទីៀត្ថ 

អាច�យស្រីសួំលេដោ�ើ��ណិជូកុម្ភៈម។ ដោយ�ង់អាច�យស្រីសួំលេដោ�ើ��ណិជូកុម្ភៈម។ ដោយ�ង់

បានដោ��ញមានប្រកុុម្ភៈ�ុុនដោ�ដោលេ�សំកុលេបានដោ��ញមានប្រកុុម្ភៈ�ុុនដោ�ដោលេ�សំកុលេ

ដោ�កុ មានការរកីុចដោប្រម្ភៈ�ន ទីទួីលេយកុដោ�កុ មានការរកីុចដោប្រម្ភៈ�ន ទីទួីលេយកុ

ការទី�ទាត់្ថជា Bitcoin និង់បានដោ�ើ�ការត្ថសុំ�ការទី�ទាត់្ថជា Bitcoin និង់បានដោ�ើ�ការត្ថសុំ�

ម្ភៈតិ្ថ ដ�ចជា ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Tesla កុ�ពុិង់ដោដ�រតួ្ថម្ភៈតិ្ថ ដ�ចជា ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Tesla កុ�ពុិង់ដោដ�រតួ្ថ

�ា ង់សំកុម្ភៈមកុំុង់ការដោលេ�កុកុម្ភៈពស់ំវា។ ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ�ា ង់សំកុម្ភៈមកុំុង់ការដោលេ�កុកុម្ភៈពស់ំវា។ ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ

ដោសំម�គំ៌ាដោន� �យស្រីសំួលេទិីញ-លេក់ុ និង់ដោសំម�គំ៌ាដោន� �យស្រីសំួលេទិីញ-លេក់ុ និង់

ដោប្រប្តូ�ប្របាស់ំទី�លេ�ទី��យកុំុង់ដោសំដឋកិុចុសំម័្ភៈយដោប្រប្តូ�ប្របាស់ំទី�លេ�ទី��យកុំុង់ដោសំដឋកិុចុសំម័្ភៈយ

ទី�ដោន�ប្តូ វាដោ�ើ�ឲ្យយមានភាពិខុសំគំ៌ា�ាង់ទី�ដោន�ប្តូ វាដោ�ើ�ឲ្យយមានភាពិខុសំគំ៌ា�ាង់

ខាះ �ង់។ មាសំមានដោគ៌ាលេប្តូ�ណង់ការ�រ ខាះ �ង់។ មាសំមានដោគ៌ាលេប្តូ�ណង់ការ�រ 

ទីប់្តូត្ថថ្ងៃម្ភៈះ ច�ខែណកុឯ Bitcoin និង់រ�បី្តូយប័្តូណះទីប់្តូត្ថថ្ងៃម្ភៈះ ច�ខែណកុឯ Bitcoin និង់រ�បី្តូយប័្តូណះ

ដោ�សង់ដោទីៀត្ថ មានប្តូ�ណង់ដោប្រប្តូ�បានដោប្រច�ន�ាង់ ដោ�សង់ដោទីៀត្ថ មានប្តូ�ណង់ដោប្រប្តូ�បានដោប្រច�ន�ាង់ 

�យស្រីសួំលេដ�រ ទិីញ លេក់ុ និង់មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ�យស្រីសួំលេដ�រ ទិីញ លេក់ុ និង់មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះ

ដោសំម�គំ៌ា។” - Pavel Matveev, នាយកុប្រប្តូតិ្ថដោសំម�គំ៌ា។” - Pavel Matveev, នាយកុប្រប្តូតិ្ថ

ប្តូតូិ្ថ ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Wirex។ប្តូតូិ្ថ ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Wirex។

3. “ខែ�ាកុដោលេ�គនះង់�ះ�វមាសំឌី្ឍជី�លេ3. “ខែ�ាកុដោលេ�គនះង់�ះ�វមាសំឌី្ឍជី�លេ

ដោន�  និង់កុរណីដោប្រប្តូ�ជាសំកុលេ ដោយ�ង់ដោជឿដោន�  និង់កុរណីដោប្រប្តូ�ជាសំកុលេ ដោយ�ង់ដោជឿ

ថា Bitcoin នឹង់ប្តូដោញូ្ជូៀប្តូប្រទីពិយតាំម្ភៈថំាក់ុ ថា Bitcoin នឹង់ប្តូដោញូ្ជូៀប្តូប្រទីពិយតាំម្ភៈថំាក់ុ 

ដោ�ដោពិលេអំនាគត្ថ។ ច�ខែណកុឯ មាសំ ដោ�ដោពិលេអំនាគត្ថ។ ច�ខែណកុឯ មាសំ 

Bitcoin ទល់ន់ឹងមាំសៈៈអ្ននក្សជ�នាំញBitcoin ទល់ន់ឹងមាំសៈៈអ្ននក្សជ�នាំញtmkBITMB½rTI   01

ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី១៣ត្ថដោ�ទី�ព័ិរទីី១៣
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មិ្ភៈនថាគណប្តូកុសដោនា�នឹង់មានដោ�ម �មិ្ភៈនថាគណប្តូកុសដោនា�នឹង់មានដោ�ម �

អំើដីោទី គឺដោពិលេដោន� កុតូាំម្ភៈនុសំសស្ថាា ត្ថសំា� អំើដីោទី គឺដោពិលេដោន� កុតូាំម្ភៈនុសំសស្ថាា ត្ថសំា� 

ដោស្ថាម �ប្រត្ថង់់នឹង់ជាតិ្ថ �ស��ោជាតិ្ថ បានដោស្ថាម �ប្រត្ថង់់នឹង់ជាតិ្ថ �ស��ោជាតិ្ថ បាន

ដោទី�ប្តូជាកុតូាំសំ�ខាន់ ។ មី្ភៈនគួរប្តូនូរឱ្យយដោទី�ប្តូជាកុតូាំសំ�ខាន់ ។ មី្ភៈនគួរប្តូនូរឱ្យយ

ប្រប្តូជាពិលេរដឋ ដោ�សំង់សយ័ថា‹សំដោ��ះ �ប្រប្តូជាពិលេរដឋ ដោ�សំង់សយ័ថា‹សំដោ��ះ �

ជាតិ្ថដោ�រងឹ់មា�ដោនា�ដោទី!› គឺជាការជាតិ្ថដោ�រងឹ់មា�ដោនា�ដោទី!› គឺជាការ

ភ�ត្ថភរខះួនឯង់ជាដ�ប្តូ�ង់។ តាំម្ភៈពិិត្ថភ�ត្ថភរខះួនឯង់ជាដ�ប្តូ�ង់។ តាំម្ភៈពិិត្ថ

ដោ� ដោគបានប្តូ�ខែប្តូកុប្តូ�បាក់ុដោម្ភៈដឹកុនា�ដោ� ដោគបានប្តូ�ខែប្តូកុប្តូ�បាក់ុដោម្ភៈដឹកុនា�

គណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់បាន ប្រប្តូកុប្តូដោ�យគណប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់បាន ប្រប្តូកុប្តូដោ�យ

ដោជាគជ័យរចួដោ�ដោ��យ, ដោ�យស្ថារដោជាគជ័យរចួដោ�ដោ��យ, ដោ�យស្ថារ

ការ�ក់ុដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា កុំុង់ពិិរទុីធការ�ក់ុដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា កុំុង់ពិិរទុីធ

រប្តូស់ំតុ្ថ�ការ ដោ��យដោគក៏ុអាចដោ�ើ�បាប្តូរប្តូស់ំតុ្ថ�ការ ដោ��យដោគក៏ុអាចដោ�ើ�បាប្តូ

�ាង់ណា ក៏ុអាចដោ�ើ�បាន ច�ខែណកុខាង់�ាង់ណា ក៏ុអាចដោ�ើ�បាន ច�ខែណកុខាង់

ដោម្ភៈដឹកុនា� សំម្ភៈ រង់សី មាោ ង់ដោទីៀត្ថ ដោម្ភៈដឹកុនា� សំម្ភៈ រង់សី មាោ ង់ដោទីៀត្ថ 

ខែត្ថង់ដោប្រប្តូ�ប្រប្តូដោ�គខែដលេមិ្ភៈនពិិត្ថ ឬខែត្ថង់ដោប្រប្តូ�ប្រប្តូដោ�គខែដលេមិ្ភៈនពិិត្ថ ឬ

ដោ�ើ�មិ្ភៈនបានការ ឬមិ្ភៈនបានពិិដោប្រគ៌ា� ដោ�ើ�មិ្ភៈនបានការ ឬមិ្ភៈនបានពិិដោប្រគ៌ា� 

ឬក៏ុប្តូ�ដោបាា ង់�ួសំដោ�តុ្ថ ញុ�ញង់់ឱ្យយឬក៏ុប្តូ�ដោបាា ង់�ួសំដោ�តុ្ថ ញុ�ញង់់ឱ្យយ

កុ�នដោ�កុំុង់ប្តូកុសដោជរប្រប្តូដោទីសំផូ្តាស្ថារកុ�នដោ�កុំុង់ប្តូកុសដោជរប្រប្តូដោទីសំផូ្តាស្ថារ

ជាស្ថាធ្លារណ នា�ឱ្យយស្ថាធ្លារណជនជាស្ថាធ្លារណ នា�ឱ្យយស្ថាធ្លារណជន

រកុដោជឿមិ្ភៈនបាន �ុញប្រទាន់ ខែលេង់គ៌ា�ប្រទីរកុដោជឿមិ្ភៈនបាន �ុញប្រទាន់ ខែលេង់គ៌ា�ប្រទី

គណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ ជាស្ថាថ ពិរគណប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថ ជាស្ថាថ ពិរ

ដោ�ដោ��យ ។ ទា�ង់ដោនា�វានឹង់នា�ឱ្យយដោ�ដោ��យ ។ ទា�ង់ដោនា�វានឹង់នា�ឱ្យយ

មាន�លេអាប្រកុក់ុ សំប្រមាប់្តូការដោចញមាន�លេអាប្រកុក់ុ សំប្រមាប់្តូការដោចញ

ដ��ដោណ� រនដោ�បាយអំនាគត្ថ រប្តូស់ំដ��ដោណ� រនដោ�បាយអំនាគត្ថ រប្តូស់ំ

ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា ជាមិ្ភៈនខាន ពីិដោប្រ��ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា ជាមិ្ភៈនខាន ពីិដោប្រ��

ដោគមិ្ភៈនអាចក៏ុស្ថាង់លេ�នឹង់មា�ទា� ដោ�ដោគមិ្ភៈនអាចក៏ុស្ថាង់លេ�នឹង់មា�ទា� ដោ�

ដោលេ�ភាពិមិ្ភៈនពិិត្ថបានដោទី។ ដោលេ�ភាពិមិ្ភៈនពិិត្ថបានដោទី។ 

សំ�គម្ភៈន៍អំនូរជាតិ្ថមានការសំ�គម្ភៈន៍អំនូរជាតិ្ថមានការ

ដោគ៌ារពិ ដោកាត្ថសំរដោសំ�រដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា ដោគ៌ារពិ ដោកាត្ថសំរដោសំ�រដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា 

ពីិដោប្រ��ដោ�កុស្ថាះ ល់េនឹង់ធ្លាះ ប់្តូដឹកុនា�ពីិដោប្រ��ដោ�កុស្ថាះ ល់េនឹង់ធ្លាះ ប់្តូដឹកុនា�

អំង់ះការដ៏��មួ្ភៈយ ថ្ងៃនសំទីធីម្ភៈនុសំសដោ�អំង់ះការដ៏��មួ្ភៈយ ថ្ងៃនសំទីធីម្ភៈនុសំសដោ�

កុម្ភៈពជុា នឹង់ប្តូប្រងួ់ប្តូប្តូប្រង់មួ្ភៈបានជាគណកុម្ភៈពជុា នឹង់ប្តូប្រងួ់ប្តូប្តូប្រង់មួ្ភៈបានជាគណ

ប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថជាប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដ៏��ប្តូកុសសំដោ��ះ �ជាតិ្ថជាប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដ៏��

មួ្ភៈយបាន, ប្តូខែនថម្ភៈពីិដោនា� ដោ�កុមិ្ភៈនបានមួ្ភៈយបាន, ប្តូខែនថម្ភៈពីិដោនា� ដោ�កុមិ្ភៈនបាន

យកុកុ��ឹង់ថ្ងៃនការ ��យប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ យកុកុ��ឹង់ថ្ងៃនការ ��យប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ 

ឬការចាប់្តូខះនួដោ�កុដោ�យអំយុតិូ្ថ�ម្ភៈាឬការចាប់្តូខះនួដោ�កុដោ�យអំយុតិូ្ថ�ម្ភៈា

ដោនា� ម្ភៈកុញុ�ញុង់ពិលេរដឋឱ្យយដោ�ើ��ឹង្់ដោនា� ម្ភៈកុញុ�ញុង់ពិលេរដឋឱ្យយដោ�ើ��ឹង្់

ស្ថាដោនា�ដោទី ។ ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា នឹង់ស្ថាដោនា�ដោទី ។ ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា នឹង់

សំ�គម្ភៈន៍អំនូរជាតិ្ថយល់េស្រីសំប្តូគំ៌ាពីិសំ�គម្ភៈន៍អំនូរជាតិ្ថយល់េស្រីសំប្តូគំ៌ាពីិ

ដ�ដោណា�ស្រីស្ថាយសំនិូភាពិ អាចនឹង់ដ�ដោណា�ស្រីស្ថាយសំនិូភាពិ អាចនឹង់

ដោកុ�ត្ថមានបាន ដោប្តូ�ប្រប្តូជាពិលេរដឋ�ូល់េដោកុ�ត្ថមានបាន ដោប្តូ�ប្រប្តូជាពិលេរដឋ�ូល់េ

ការគ៌ា�ប្រទីភាគដោប្រច�ន ដល់េគណប្តូកុសការគ៌ា�ប្រទីភាគដោប្រច�ន ដល់េគណប្តូកុស

ណាមួ្ភៈយ ដោ�យវ�ីិដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថ សុំចុរតឺ្ថណាមួ្ភៈយ ដោ�យវ�ីិដោបា�ដោឆំ្នាំត្ថ សុំចុរតឺ្ថ

នឹង់យុតិូ្ថ�ម្ភៈម ។ ដោត្ថ�ទីសំសន�សំនីូភាពិ នឹង់យុតិូ្ថ�ម្ភៈម ។ ដោត្ថ�ទីសំសន�សំនីូភាពិ 

កឹុម្ភៈ សុំខា និយម្ភៈដោនា� មានដោ�ខែត្ថកឹុម្ភៈ សុំខា និយម្ភៈដោនា� មានដោ�ខែត្ថ

ដោ�កុប្រប្តូធ្លានខែត្ថមំាក់ុប្តូាដុោណាះ �ដោនា� ឬដោ�កុប្រប្តូធ្លានខែត្ថមំាក់ុប្តូាដុោណាះ �ដោនា� ឬ

�ាង់ណា ? ទី�នង់ជាដោ�កុមិ្ភៈនទាន់�ាង់ណា ? ទី�នង់ជាដោ�កុមិ្ភៈនទាន់

ដោជឿ ដោលេ�សំ�ការ�ីមីចាស់ំណាមួ្ភៈយដោជឿ ដោលេ�សំ�ការ�ីមីចាស់ំណាមួ្ភៈយ

រប្តូស់ំដោ�កុដោ�ដោ��យដោទី បានជារប្តូស់ំដោ�កុដោ�ដោ��យដោទី បានជា

មិ្ភៈនទាន់មានសំកុម្ភៈមភាពិនដោ�បាយមិ្ភៈនទាន់មានសំកុម្ភៈមភាពិនដោ�បាយ

អំើីដោ�ដោ��យ នាដោពិលេដោន�។អំើីដោ�ដោ��យ នាដោពិលេដោន�។

រឯីសំ��ះ ម្ភៈសីុំវលិេដោ�កុម្ភៈពុជា រឯីសំ��ះ ម្ភៈសីុំវលិេដោ�កុម្ភៈពុជា 

ក៏ុអាចដោកុ�ត្ថដោ��ង់�ា ង់�យស្រីសំួលេ ក៏ុអាចដោកុ�ត្ថដោ��ង់�ា ង់�យស្រីសំួលេ 

មិ្ភៈនខែម្ភៈនដោ�យស្ថារអំំកុនដោ�បាយមិ្ភៈនខែម្ភៈនដោ�យស្ថារអំំកុនដោ�បាយ

ដោទីប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោនា�ដោទី ដោ��យប្របាកុដោទីប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោនា�ដោទី ដោ��យប្របាកុ

ឌ្ឍជាមិ្ភៈនខែម្ភៈនដោ�យស្ថារ កឹុម្ភៈ សុំខា ឌ្ឍជាមិ្ភៈនខែម្ភៈនដោ�យស្ថារ កឹុម្ភៈ សុំខា 

ដោនា�ដោទី, គឺប្របាកុដជាដោ�យស្ថារដោនា�ដោទី, គឺប្របាកុដជាដោ�យស្ថារ

អំ�ដោពិ�ពុិកុរលួេយ ដោ�យស្ថារភាពិអំ�ដោពិ�ពុិកុរលួេយ ដោ�យស្ថារភាពិ

អំយុតិូ្ថ�ម្ភៈា អំ�ដោពិ�លេក់ុសំប្តូបជញ្ជូា� អំយុតិូ្ថ�ម្ភៈា អំ�ដោពិ�លេក់ុសំប្តូបជញ្ជូា� 

នឹង់អំ�ណាចផូ្តាច់ការ ឯដោណា�ដោទី, នឹង់អំ�ណាចផូ្តាច់ការ ឯដោណា�ដោទី, 

ដ�ដោចំ�ដោ��យបានជាសំ�គម្ភៈន៍ដ�ដោចំ�ដោ��យបានជាសំ�គម្ភៈន៍

អំនូរជាតិ្ថ ដោគអាចនឹង់សំង់ឹឹម្ភៈដោលេ� អំនូរជាតិ្ថ ដោគអាចនឹង់សំង់ឹឹម្ភៈដោលេ� 

ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា ឬក៏ុប្រកុុម្ភៈប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់ដោ�កុ កឹុម្ភៈ សុំខា ឬក៏ុប្រកុុម្ភៈប្តូកុសប្រប្តូឆ្នាំ�ង់

ខែដលេដោគ៌ារពិលេទីធិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយ ថាខែដលេដោគ៌ារពិលេទីធិប្រប្តូជា�ិប្តូដោត្ថយយ ថា

ជាអំំកុប្តូដោញូ្ជូៀសំសំ��ះ ម្ភៈសីុំវលិេបាន ជាអំំកុប្តូដោញូ្ជូៀសំសំ��ះ ម្ភៈសីុំវលិេបាន 

ដោ�យដោ�កុបាន‹ដោជឿជាក់ុដោ�ដោលេ� ដោ�យដោ�កុបាន‹ដោជឿជាក់ុដោ�ដោលេ� 

សំដោម្ភៈះង់រប្តូស់ំប្រប្តូជាពិលេរដឋខែខមរ› នឹង់សំដោម្ភៈះង់រប្តូស់ំប្រប្តូជាពិលេរដឋខែខមរ› នឹង់

ដោជឿជាក់ុថា‹ដោ�កុបានប្តូណុូ�ថំាលេ ដោជឿជាក់ុថា‹ដោ�កុបានប្តូណុូ�ថំាលេ 

អំំកុសំនិូភាពិ កឹុម្ភៈ សុំខា និយម្ភៈ›ដ៏អំំកុសំនិូភាពិ កឹុម្ភៈ សុំខា និយម្ភៈ›ដ៏

គួរឱ្យយទុីកុចិតូ្ថ សំប្រមាប់្តូប្តូនូររជូកាលេគួរឱ្យយទុីកុចិតូ្ថ សំប្រមាប់្តូប្តូនូររជូកាលេ

រប្តូស់ំដោ�កុបាន ដោទា�ជាមានឬគ៌ាម នរប្តូស់ំដោ�កុបាន ដោទា�ជាមានឬគ៌ាម ន

រ�ប្តូដោ�កុក៏ុដោ�យ ៕    រ�ប្តូដោ�កុក៏ុដោ�យ ៕    

Bitcoin ទល់ន់ឹងមាំសៈៈBitcoin ទល់ន់ឹងមាំសៈៈtmkBITMB½rTI   12

មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះចាស់ំ�ស់ំ និង់មានសុំវត្ថថិភាពិ Bitcoin ដ�ចគំ៌ានឹង់ មានត្ថថ្ងៃម្ភៈះចាស់ំ�ស់ំ និង់មានសុំវត្ថថិភាពិ Bitcoin ដ�ចគំ៌ានឹង់ 

ខែភំកុបិ្តូទីដោប្តូ�កុ ដោប្តូ�ដ�ចសំពិើថ្ងៃ�ៃ ប្រប្តូខែ�លេជាមិ្ភៈនអាចដោ�បានខែភំកុបិ្តូទីដោប្តូ�កុ ដោប្តូ�ដ�ចសំពិើថ្ងៃ�ៃ ប្រប្តូខែ�លេជាមិ្ភៈនអាចដោ�បាន

ដល់េទីសំវត្ថសន៍ដោប្រកាយដោទី។” - Daniel Ives អំំកុប្រគប់្តូប្រគង់ ដល់េទីសំវត្ថសន៍ដោប្រកាយដោទី។” - Daniel Ives អំំកុប្រគប់្តូប្រគង់ 

និង់អំំកុវភិាគ ស្រីស្ថាវប្រជាវជាន់ខពស់ំ ដោ�ប្រកុម្ភៈ�ុុនម្ភៈ�លេប័្តូប្រត្ថ និង់អំំកុវភិាគ ស្រីស្ថាវប្រជាវជាន់ខពស់ំ ដោ�ប្រកុម្ភៈ�ុុនម្ភៈ�លេប័្តូប្រត្ថ 

Wedbush។Wedbush។

4. “មាសំ គ៌ាម នប្តូ�ណង់ដោលេង់ដោសំ�ចដោទី មានសំង់ូ់�រ 4. “មាសំ គ៌ាម នប្តូ�ណង់ដោលេង់ដោសំ�ចដោទី មានសំង់ូ់�រ 

ប្រប្តូសិំនដោប្តូ�អំំកុចង់់វាស់ំ វាមានអំ�ណាចទិីញជាង់មួ្ភៈយសំត្ថវត្ថស។ ប្រប្តូសិំនដោប្តូ�អំំកុចង់់វាស់ំ វាមានអំ�ណាចទិីញជាង់មួ្ភៈយសំត្ថវត្ថស។ 

ត្ថថ្ងៃម្ភៈះមាសំដោ�ដោឋិរជាយ�រម្ភៈកុដោ��យ។ មាសំ ប្រតូ្ថវបានកុ�ណត់្ថត្ថថ្ងៃម្ភៈះមាសំដោ�ដោឋិរជាយ�រម្ភៈកុដោ��យ។ មាសំ ប្រតូ្ថវបានកុ�ណត់្ថ

ថាជា សំំ�លេអិុំច ថ្ងៃនអំ�ណាចទិីញជាយ�រម្ភៈកុដោ��យ។ ច�ខែណកុ ថាជា សំំ�លេអិុំច ថ្ងៃនអំ�ណាចទិីញជាយ�រម្ភៈកុដោ��យ។ ច�ខែណកុ 

Bitcoin វារមួ្ភៈច�ខែណកុការ�រគុណភាពិជាមួ្ភៈយមាសំ ប្តូខែនថម្ភៈBitcoin វារមួ្ភៈច�ខែណកុការ�រគុណភាពិជាមួ្ភៈយមាសំ ប្តូខែនថម្ភៈ

ឲ្យយមានការជប្រម្ភៈញុចិតូ្ថ។ អំើីខែដលេ Bitcoin គឺសំកូានុភាពិដោ��ង់ឲ្យយមានការជប្រម្ភៈញុចិតូ្ថ។ អំើីខែដលេ Bitcoin គឺសំកូានុភាពិដោ��ង់

ដល់េឋានប្រពិ�ច័នៃ។ គ៌ាម ននរណាមំាក់ុគិត្ថថា មាសំនឹង់ដោ��ង់ដល់េឋានប្រពិ�ច័នៃ។ គ៌ាម ននរណាមំាក់ុគិត្ថថា មាសំនឹង់ដោ��ង់

ឋានប្រពិ�ច័នៃដោទី។ Bitcoin ក៍ុមានការកុ�ណត់្ថ មិ្ភៈនដ�ចមាសំឋានប្រពិ�ច័នៃដោទី។ Bitcoin ក៍ុមានការកុ�ណត់្ថ មិ្ភៈនដ�ចមាសំ

ដោទី។ គ៌ាម នត្ថប្រម្ភៈូវការ គ៌ាម នការដោកុ�នដោ��ង់ គ៌ាម នភាពិខែប្រប្តូប្រប្តូួលេដោទី។ គ៌ាម នត្ថប្រម្ភៈូវការ គ៌ាម នការដោកុ�នដោ��ង់ គ៌ាម នភាពិខែប្រប្តូប្រប្តូួលេ

ដោទី។” - JP Thierot, នាយកុប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថប្រកុុម្ភៈ�ុុន Uphold លុេយដោទី។” - JP Thierot, នាយកុប្រប្តូតិ្ថប្តូតូិ្ថប្រកុុម្ភៈ�ុុន Uphold លុេយ

ឌី្ឍជី�លេ។ឌី្ឍជី�លេ។

5. “ខញាុ�ចង់់ដោប្រជ�សំយកុ Bitcoin ប្តូាុខែនូដោ�តុ្ថអំើីមិ្ភៈនយកុ5. “ខញាុ�ចង់់ដោប្រជ�សំយកុ Bitcoin ប្តូាុខែនូដោ�តុ្ថអំើីមិ្ភៈនយកុ

ទា�ង់ពីិរដោ�? មាសំ និង់ Bitcoin មាន�លេប័្តូប្រត្ថស្រីសំដោដៀង់គំ៌ា។ ទា�ង់ពីិរដោ�? មាសំ និង់ Bitcoin មាន�លេប័្តូប្រត្ថស្រីសំដោដៀង់គំ៌ា។ 

ខញាុ�ចង់់ខែ�ម្ភៈមាសំ ជាការបូ្តូ�រ។ ខញាុ�ចង់់ខែ�ម្ភៈ Bitcoin ជាការបូ្តូ�រ។ ខញាុ�ចង់់ខែ�ម្ភៈមាសំ ជាការបូ្តូ�រ។ ខញាុ�ចង់់ខែ�ម្ភៈ Bitcoin ជាការបូ្តូ�រ។ 

ការដោជៀសំ គឺជាការបូ្តូ�រ។ Bitcoin គឺជាឧប្តូកុរណ៍ដោ�ដល់េការដោជៀសំ គឺជាការបូ្តូ�រ។ Bitcoin គឺជាឧប្តូកុរណ៍ដោ�ដល់េ

ទីីដោនា�។ Bitcoin គឺជាការដោជៀសំកុុ�ឲ្យយបាត់្ថលុេយដោលេ�រប្តូស់ំទីីដោនា�។ Bitcoin គឺជាការដោជៀសំកុុ�ឲ្យយបាត់្ថលុេយដោលេ�រប្តូស់ំ

អំើីមួ្ភៈយខែដលេឋិិត្ថដោឋិរ។” - Mike Venuto, សំ�អំំកុប្រគប់្តូប្រគង់ អំើីមួ្ភៈយខែដលេឋិិត្ថដោឋិរ។” - Mike Venuto, សំ�អំំកុប្រគប់្តូប្រគង់ 

ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Amplify Transformational Data Sharing ETF, a ប្រកុុម្ភៈ�ុុន Amplify Transformational Data Sharing ETF, a 

$1 billion ETF៕$1 billion ETF៕
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង�ី�ពី�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង�ី�ពី�
ការសេរៀបចំក្តីិចចប្របជូំំជាសាធារណឹៈការសេរៀបចំក្តីិចចប្របជូំំជាសាធារណឹៈ

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGMEETING

ក្សចិំចប្របជំ�បនាាំបន់ៃន់អ្នងគកាំរផែ�ន់កាំរ North-ក្សចិំចប្របជំ�បនាាំបន់ៃន់អ្នងគកាំរផែ�ន់កាំរ North-

ern Middlesex Metropolitan ទៅ�ំកាំតិ់ern Middlesex Metropolitan ទៅ�ំកាំតិ់

ថាំ (NMMPO) ន់ឹងប្រតិូវប្រ�ំរពវទៅ�វើទៅ�ើងទៅ�ំថាំ (NMMPO) ន់ឹងប្រតិូវប្រ�ំរពវទៅ�វើទៅ�ើងទៅ�ំ

នៃ�ទឺ២ី៤ ផែ�ក្សមំ្មៈៈ ឆាំនំ�២០២១ ទៅវលាំទៅមាោំង ២.០០ នៃ�ទឺ២ី៤ ផែ�ក្សមំ្មៈៈ ឆាំនំ�២០២១ ទៅវលាំទៅមាោំង ២.០០ 

រទៅសៈៀល។ ទៅ�ំក្នុុ�ងក្សិចំចប្របជំ�ទៅន់� NMMPO ន់ឹងរទៅសៈៀល។ ទៅ�ំក្នុុ�ងក្សិចំចប្របជំ�ទៅន់� NMMPO ន់ឹង

�ំន់ដ្ឋឹងអ្ន�ពីបច្ចុុ�បបន់នភាំព      កាំរវិវតិតន់៍ក្សម្មមវិ�ី�ំន់ដ្ឋឹងអ្ន�ពីបច្ចុុ�បបន់នភាំព      កាំរវិវតិតន់៍ក្សម្មមវិ�ី

ទៅ�វើទៅ�ំយប្របទៅសៈើទៅ�ើងផែ�នក្សដ្ឋឹក្សជញ្ជូូ�ន់ក្នុុ�ងតិ�បន់់ ទៅ�វើទៅ�ំយប្របទៅសៈើទៅ�ើងផែ�នក្សដ្ឋឹក្សជញ្ជូូ�ន់ក្នុុ�ងតិ�បន់់ 

ឆាំនំ�២០២២-២០២៦ ទៅ�ំកាំតិ់ថាំ (TIP) ន់ិងឆាំនំ�២០២២-២០២៦ ទៅ�ំកាំតិ់ថាំ (TIP) ន់ិង

ក្សម្មមវិ�ីកាំរងាំរទៅ�វើផែ�ន់កាំររួម្មគា៌នំ ឆាំនំ�២០២២។ ក្សម្មមវិ�ីកាំរងាំរទៅ�វើផែ�ន់កាំររួម្មគា៌នំ ឆាំនំ�២០២២។ 

រទៅបៀបវាំរៈទាំំ�ងប្រសៈងំនៃន់ក្សចិំចប្របជំ�ទៅន់� �ំចំរក្ស�ំន់រទៅបៀបវាំរៈទាំំ�ងប្រសៈងំនៃន់ក្សចិំចប្របជំ�ទៅន់� �ំចំរក្ស�ំន់

ពី www.nmcog.org.  ពី www.nmcog.org.  

ក្ស�ណតិ់សៈមាគំល់៖ ក្សិចំចប្របជំ� NMMPO ក្ស�ណតិ់សៈមាគំល់៖ ក្សិចំចប្របជំ� NMMPO 

ទៅ�វើទៅ�ើងតាំម្មវីទៅដ្ឋអ្នូ Zoom ។ ព័តិ�មាំន់អ្ន�ពីទៅ�វើទៅ�ើងតាំម្មវីទៅដ្ឋអ្នូ Zoom ។ ព័តិ�មាំន់អ្ន�ពី

កាំរចំលូរមួ្មក្សចិំចប្របជំ�  ន់ងឹមាំន់�ាយតាំម្ម  www.កាំរចំលូរមួ្មក្សចិំចប្របជំ�  ន់ងឹមាំន់�ាយតាំម្ម  www.

nmcog.org ។ ទៅលាំក្ស អ្ននក្ស ក្ស�៍ំចំទទលួ�ំន់nmcog.org ។ ទៅលាំក្ស អ្ននក្ស ក្ស�៍ំចំទទលួ�ំន់

ព័តិ�មាំន់ពីក្សិចំចប្របជំ�ទៅន់� ទៅ�ំយប្រគា៌ំន់់ផែតិទូរសៈ័ពាព័តិ�មាំន់ពីក្សិចំចប្របជំ�ទៅន់� ទៅ�ំយប្រគា៌ំន់់ផែតិទូរសៈ័ពា

ទៅ�ំទៅ�ំទៅល� 978-454-8021 ទៅល�បន់ត ទៅ�ំទៅ�ំទៅល� 978-454-8021 ទៅល�បន់ត 

121 ឬ អ្នី�ផែម្មោលទៅ�ំ�ំសៈយ័�ឋំន់ jhoward@121 ឬ អ្នី�ផែម្មោលទៅ�ំ�ំសៈយ័�ឋំន់ jhoward@

nmcog.org។ NMMPO �តល់កាំរ�នំក្ស់ទៅ�ំnmcog.org។ NMMPO �តល់កាំរ�នំក្ស់ទៅ�ំ

សៈម្មរម្មយ ន់ងិជ�ន់យួផែ�នក្សភាំ�ំទៅ�ំយឥតិគតិិនៃ�ៃសៈម្មរម្មយ ន់ងិជ�ន់យួផែ�នក្សភាំ�ំទៅ�ំយឥតិគតិិនៃ�ៃ

តាំម្មសៈ�ណូម្មពរ (រួម្មទាំំ�ង មាំន់កាំរបក្សផែប្រប�ំតាំម្មសៈ�ណូម្មពរ (រួម្មទាំំ�ង មាំន់កាំរបក្សផែប្រប�ំ

ភាំ�ំសៈញ្ញាាំ� ទំៅម្មរកិ្ស ន់ងិភាំ� ទំៅ�សងទៅទៀតិទៅប្រ�ំពីភាំ�ំសៈញ្ញាាំ� ទំៅម្មរកិ្ស ន់ងិភាំ� ទំៅ�សងទៅទៀតិទៅប្រ�ំពី

ភាំ�ំអ្នង់ទៅគៃសៈ វីទៅដ្ឋអ្នូមាំន់អ្នក្សសររតិ់ទៅលើទៅអ្នប្រក្សង ់ភាំ�ំអ្នង់ទៅគៃសៈ វីទៅដ្ឋអ្នូមាំន់អ្នក្សសររតិ់ទៅលើទៅអ្នប្រក្សង ់

មាំន់ឧបក្សរណ៍ជ�ន់ួយកាំរ�តំប់ ន់ិងសៈមាៈំរៈចាំំ�មាំន់ឧបក្សរណ៍ជ�ន់ួយកាំរ�តំប់ ន់ិងសៈមាៈំរៈចាំំ�

�ំចំទ់ៅ�សងៗទៅទៀតិ)។ សៈប្រមាំបក់ាំរសៈំ�ជ�ន់យួ សៈមូ្ម�ំចំទ់ៅ�សងៗទៅទៀតិ)។ សៈប្រមាំបក់ាំរសៈំ�ជ�ន់យួ សៈមូ្ម

ទ�នាំក្សទ់�ន់ងទៅ�ំទៅលាំក្ស ចាំំសៈានី់ ហូវូាាំដ្ឋ (Justin ទ�នាំក្សទ់�ន់ងទៅ�ំទៅលាំក្ស ចាំំសៈានី់ ហូវូាាំដ្ឋ (Justin 

Howard) តាំម្មទូរសៈ័ពាទៅល� (978) 454-Howard) តាំម្មទូរសៈ័ពាទៅល� (978) 454-

8021 ទៅល�បន់ត  121 ឬ អ្នី�ផែម្មោលទៅ�ំ�ំសៈ័យ8021 ទៅល�បន់ត  121 ឬ អ្នី�ផែម្មោលទៅ�ំ�ំសៈ័យ

�ឋំន់ jhoward@nmcog.org។ កាំរទៅសៈនើសៈំ� �ឋំន់ jhoward@nmcog.org។ កាំរទៅសៈនើសៈំ� 

ប្រតិូវទៅ�វើទៅ�ើង     ទៅ�ំយ�ំន់ឆាំំប់តាំម្មផែដ្ឋល�ំចំប្រតិូវទៅ�វើទៅ�ើង     ទៅ�ំយ�ំន់ឆាំំប់តាំម្មផែដ្ឋល�ំចំ

ទៅ�វើទៅ�ំ�ំន់ សៈប្រមាំប់ទៅសៈវាំតិប្រម្មូវទៅ�ំយមាំន់កាំរទៅ�វើទៅ�ំ�ំន់ សៈប្រមាំប់ទៅសៈវាំតិប្រម្មូវទៅ�ំយមាំន់កាំរ

ទៅរៀបចំំ��ំម្មំន់ រួម្មទាំំ�ង ភាំ�ំសៈញ្ញាាំ CART ឬទៅរៀបចំំ��ំម្មំន់ រួម្មទាំំ�ង ភាំ�ំសៈញ្ញាាំ CART ឬ

កាំរបក្សផែប្របភាំ�ំសៈញ្ញាាំ ឬកាំរបផែប្រប�ំសៈទៅម្មៃង។កាំរបក្សផែប្របភាំ�ំសៈញ្ញាាំ ឬកាំរបផែប្រប�ំសៈទៅម្មៃង។

The next meeting of the North-The next meeting of the North-

ern Middlesex Metropolitan Plan-ern Middlesex Metropolitan Plan-

ning Organization (NMMPO) will ning Organization (NMMPO) will 

be held virtually on February 24, be held virtually on February 24, 

2021 at 2:00 PM. At this meeting, 2021 at 2:00 PM. At this meeting, 

the NMMPO will hear updates on the NMMPO will hear updates on 

development of regional FFY 2022-development of regional FFY 2022-

2026 Transportation Improvement 2026 Transportation Improvement 

Program (TIP) and Unified Planning Program (TIP) and Unified Planning 

Work Program for FFY 2022. The Work Program for FFY 2022. The 

full agenda can be found at www.full agenda can be found at www.

nmcog.org.  nmcog.org.  

Notice:Notice: NMMPO meetings are  NMMPO meetings are 

currently being held virtually via currently being held virtually via 

the Zoom platform.  Information the Zoom platform.  Information 

about accessing the meeting will about accessing the meeting will 

be posted at www.nmcog.org. You be posted at www.nmcog.org. You 

can also get information on meeting can also get information on meeting 

access by calling 978-454-8021, access by calling 978-454-8021, 

ext. 121 or by emailing jhoward@ext. 121 or by emailing jhoward@

nmcog.org. The NMMPO provides nmcog.org. The NMMPO provides 

reasonable accommodations and/or reasonable accommodations and/or 

language assistance free of charge language assistance free of charge 

upon request (including but not upon request (including but not 

limited to interpreters in Ameri-limited to interpreters in Ameri-

can Sign Language and languages can Sign Language and languages 

other than English, open or closed other than English, open or closed 

captioning for videos, assistive captioning for videos, assistive 

listening devices and alternate listening devices and alternate 

material formats), as available. For material formats), as available. For 

assistance, please contact Justin assistance, please contact Justin 

Howard at (978) 454-8021, ext. Howard at (978) 454-8021, ext. 

121 or at  jhoward@nmcog.org. 121 or at  jhoward@nmcog.org. 

Requests should be made as soon Requests should be made as soon 

as possible for services requiring as possible for services requiring 

advanced arrangements, including advanced arrangements, including 

sign language, CART or language sign language, CART or language 

translation or interpretation.translation or interpretation.
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ប្រប្តូសិំនដោប្តូ�ដោយ�ង់ដោ�ើ�ដ�ដោណ� រតាំម្ភៈដង់�ះ�វប្រប្តូសិំនដោប្តូ�ដោយ�ង់ដោ�ើ�ដ�ដោណ� រតាំម្ភៈដង់�ះ�វ

ជាតិ្ថដោលេខ៣ដោឆ្នាំព �ដោ�ទិីសំនិរតី្ថថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំជាតិ្ថដោលេខ៣ដោឆ្នាំព �ដោ�ទិីសំនិរតី្ថថ្ងៃនប្រប្តូដោទីសំ

កុម្ភៈពុជារយ�ដោពិលេជាង់៣ដោមាា ង់ និង់ច��យកុម្ភៈពុជារយ�ដោពិលេជាង់៣ដោមាា ង់ និង់ច��យ

�ះ�វ១៥៦គី��ខែម្ភៈាប្រត្ថ ដោនា�ដោយ�ង់នឹង់ដោ�ដល់េ�ះ�វ១៥៦គី��ខែម្ភៈាប្រត្ថ ដោនា�ដោយ�ង់នឹង់ដោ�ដល់េ

ដោខតូ្ថមួ្ភៈយខែដលេមានដោ�ម �ថា ដោខតូ្ថកុ�ពិត្ថ ដោខតូ្ថមួ្ភៈយខែដលេមានដោ�ម �ថា ដោខតូ្ថកុ�ពិត្ថ 

ខែដលេមានប្រពិ�ប្រប្តូទីល់េ�ត្ថសំនធងឹ់ជាប់្តូខែដលេមានប្រពិ�ប្រប្តូទីល់េ�ត្ថសំនធងឹ់ជាប់្តូ

ជាមួ្ភៈយឈ្នះ�ង់សំមុ្ភៈប្រទី។ ដោ�ដោពិលេដោយ�ង់ជាមួ្ភៈយឈ្នះ�ង់សំមុ្ភៈប្រទី។ ដោ�ដោពិលេដោយ�ង់

ដោ�ើ�ដ�ដោណ� រដោ�លេ�ខែ�កាយដល់េទីីដោនា�ដោ��យ ដោ�ើ�ដ�ដោណ� រដោ�លេ�ខែ�កាយដល់េទីីដោនា�ដោ��យ 

កុុ�ដោភះចដោ�ទីសំសនារម្ភៈណីយ�ឋ នដ�ង់ដោទីរ កុុ�ដោភះចដោ�ទីសំសនារម្ភៈណីយ�ឋ នដ�ង់ដោទីរ 

សំថិត្ថកុំុង់ទឹីកុដីភ�មិ្ភៈសំំ�ប្របា�ពីិរ �ុ�មាា ក់ុប្របាង់ះ សំថិត្ថកុំុង់ទឹីកុដីភ�មិ្ភៈសំំ�ប្របា�ពីិរ �ុ�មាា ក់ុប្របាង់ះ 

ស្រីសុំកុទឹីកុឈ្នះ� ដោខតូ្ថកុ�ពិត្ថ គឺជាដោគ៌ាលេដោ�ស្រីសុំកុទឹីកុឈ្នះ� ដោខតូ្ថកុ�ពិត្ថ គឺជាដោគ៌ាលេដោ�

ដោទីសំចរណ៍សំប្រមាប់្តូការសំប្រមាកុលេ�ខែ�រដោទីសំចរណ៍សំប្រមាប់្តូការសំប្រមាកុលេ�ខែ�រ

កាយនាចុង់សំបាា �៍ខែដលេដោភញាៀវដោទីសំចរកាយនាចុង់សំបាា �៍ខែដលេដោភញាៀវដោទីសំចរ

ទា�ង់ឡាយប្រត្ថូវដោ�ើ�ដ�ដោណ� រដោលេ�ដង់�ះ�វដោឆ្នាំព �ដោ�ទា�ង់ឡាយប្រត្ថូវដោ�ើ�ដ�ដោណ� រដោលេ�ដង់�ះ�វដោឆ្នាំព �ដោ�

កាន់រម្ភៈណីយ�ឋ នទឹីកុឈ្នះ� កុំុង់ចមាៃ យកាន់រម្ភៈណីយ�ឋ នទឹីកុឈ្នះ� កុំុង់ចមាៃ យ

ប្រប្តូខែ�លេ ៦គី��ខែម្ភៈាប្រត្ថពីិច�ណុចរង់ើង់់ម្ភៈ�លេប្រប្តូខែ�លេ ៦គី��ខែម្ភៈាប្រត្ថពីិច�ណុចរង់ើង់់ម្ភៈ�លេ

រ�ប្តូសំ�ណាកុទឹីកុរលេកុខែកុបរស្ថាព នមិ្ភៈតូ្ថភាពិរ�ប្តូសំ�ណាកុទឹីកុរលេកុខែកុបរស្ថាព នមិ្ភៈតូ្ថភាពិ

កុម្ភៈពជុា-កុ�ដោរ ា កុ�ពិង់់បាយទីីរមួ្ភៈដោខតូ្ថកុ�ពិត្ថ កុម្ភៈពជុា-កុ�ដោរ ា កុ�ពិង់់បាយទីីរមួ្ភៈដោខតូ្ថកុ�ពិត្ថ 

រចួប្តូត់្ថចុ�ដោ�ខែ�ំកុខាង់សូ្ថា�ថ្ងៃដប្រប្តូមាណរចួប្តូត់្ថចុ�ដោ�ខែ�ំកុខាង់សូ្ថា�ថ្ងៃដប្រប្តូមាណ

ប្រប្តូខែ�លេ ៤០០ខែម្ភៈាប្រត្ថប្តូខែនថម្ភៈដោទីៀត្ថ។ប្រប្តូខែ�លេ ៤០០ខែម្ភៈាប្រត្ថប្តូខែនថម្ភៈដោទីៀត្ថ។

ដោទីសំភាពិដ៏ស្រីសំស់ំប្រត្ថកាលេតាំម្ភៈដោទីសំភាពិដ៏ស្រីសំស់ំប្រត្ថកាលេតាំម្ភៈ

ដង់ខែប្រពិកុដោខត្ថូកុ�ពិត្ថ រមួ្ភៈ�ស�ជាមួ្ភៈយ ដោសំវាកុម្ភៈមដង់ខែប្រពិកុដោខត្ថូកុ�ពិត្ថ រមួ្ភៈ�ស�ជាមួ្ភៈយ ដោសំវាកុម្ភៈម

ប្តូដោប្រម្ភៈ�ម្ភៈា�ប្តូអាហារ និង់សំកុម្ភៈមភាពិកុម្ភៈោនូប្តូដោប្រម្ភៈ�ម្ភៈា�ប្តូអាហារ និង់សំកុម្ភៈមភាពិកុម្ភៈោនូ

ដោ�ដោលេ�ថ្ងៃ�ៃទឹីកុជាដោប្រច�ន រមួ្ភៈមាន កីុឡាជិ�ដោ�ដោលេ�ថ្ងៃ�ៃទឹីកុជាដោប្រច�ន រមួ្ភៈមាន កីុឡាជិ�

ទី�កុកាយ�គយគន់ថ្ងៃប្រពិចាកុ ជិ�ខែខសរ ាត្ថឆះង់ទី�កុកាយ�គយគន់ថ្ងៃប្រពិចាកុ ជិ�ខែខសរ ាត្ថឆះង់

ដង់ខែប្រពិកុដ៏រ �ដោជ�ប្តូរ �ជួលេ ជិ�កាា ររ �អិំលេដោកាង់ដង់ខែប្រពិកុដ៏រ �ដោជ�ប្តូរ �ជួលេ ជិ�កាា ររ �អិំលេដោកាង់

ខពស់ំ ជិ�ទា ជិ�ទី�កុដោម្ភៈ�លេដោទីសំភាពិ ដោ�លេខពស់ំ ជិ�ទា ជិ�ទី�កុដោម្ភៈ�លេដោទីសំភាពិ ដោ�លេ

ខែខសពួិរ និង់�ក់ុទឹីកុពីិដោលេ�ជដោណា� រជាដោដ�ម្ភៈ។ ខែខសពួិរ និង់�ក់ុទឹីកុពីិដោលេ�ជដោណា� រជាដោដ�ម្ភៈ។ 

សំប្រមាប់្តូត្ថថ្ងៃម្ភៈះកុំុង់ការជិ�ទី�កុកា�ាក់ុវញិសំប្រមាប់្តូត្ថថ្ងៃម្ភៈះកុំុង់ការជិ�ទី�កុកា�ាក់ុវញិ

ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ 5$ កុំុង់មួ្ភៈយដោមាា ង់ និង់ច�ណាយប្រតឹ្ថម្ភៈខែត្ថ ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ 5$ កុំុង់មួ្ភៈយដោមាា ង់ និង់ច�ណាយប្រតឹ្ថម្ភៈខែត្ថ 

មំាក់ុ 3$ សំប្រមាប់្តូការដោលេង់កីុឡាដោលេ�ទឹីកុ មំាក់ុ 3$ សំប្រមាប់្តូការដោលេង់កីុឡាដោលេ�ទឹីកុ 

ដោពិញមួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃ។ដោពិញមួ្ភៈយថ្ងៃ�ៃ។

ដោពិលេដល់េប្រចកុច�លេ ប្តូត់្ថស្ថាា �តាំម្ភៈស្ថាះ កុដោពិលេដល់េប្រចកុច�លេ ប្តូត់្ថស្ថាា �តាំម្ភៈស្ថាះ កុ

សំញ្ញាា  ប្រប្តូមាណ ២០០ ខែម្ភៈាប្រត្ថ ដោភញាៀវអាចចត្ថសំញ្ញាា  ប្រប្តូមាណ ២០០ ខែម្ភៈាប្រត្ថ ដោភញាៀវអាចចត្ថ

�នយនាដោ�ច�ណត្ថ��ទី��យ រចួដោដ�រកាត់្ថ�នយនាដោ�ច�ណត្ថ��ទី��យ រចួដោដ�រកាត់្ថ

ម្ភៈះប់្តូដោឈ្នះ�ប្រត្ថឈ្នះងឹ់ប្រត្ថថ្ងៃឈ្នះស្រីសំប្តូជាមួ្ភៈយម្ភៈះប់្តូដោឈ្នះ�ប្រត្ថឈ្នះងឹ់ប្រត្ថថ្ងៃឈ្នះស្រីសំប្តូជាមួ្ភៈយ

ខយល់េអាកាសំប្តូរសុិំទីធ សំ�ដោ�ដោ�កាន់ដោឆំរខយល់េអាកាសំប្តូរសុិំទីធ សំ�ដោ�ដោ�កាន់ដោឆំរ

ដង់ខែប្រពិកុ។ មិ្ភៈនខែត្ថប្តូាុដោណាះ �រម្ភៈណីយ�ឋ នដង់ខែប្រពិកុ។ មិ្ភៈនខែត្ថប្តូាុដោណាះ �រម្ភៈណីយ�ឋ ន

ដ�ង់ដោទីរក៏ុមានជាចមាក រខែ�ះដោឈ្នះ� សួំនផ្តាក  ដ�ង់ដោទីរក៏ុមានជាចមាក រខែ�ះដោឈ្នះ� សួំនផ្តាក  

បារខ៍ពស់ំ�ុត្ថដីសំង់់ដោ�ខែប្តូាកុខាង់ដោឆើង់បារខ៍ពស់ំ�ុត្ថដីសំង់់ដោ�ខែប្តូាកុខាង់ដោឆើង់

ថ្ងៃដ ដោភាជនីយ�ឋ នដោលេ�ដោឆំរ និង់តុ្ថអាហារថ្ងៃដ ដោភាជនីយ�ឋ នដោលេ�ដោឆំរ និង់តុ្ថអាហារ

ដោប្រកាម្ភៈដោដ�ម្ភៈដ�ង់ ប្រពិម្ភៈជាមួ្ភៈយការដោបា�ត្ថង់់ដោប្រកាម្ភៈដោដ�ម្ភៈដ�ង់ ប្រពិម្ភៈជាមួ្ភៈយការដោបា�ត្ថង់់

កុំុង់ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ 5$ សំប្រមាប់្តូអំំកុមានត្ថង់់ស្រីស្ថាប់្តូ កុំុង់ត្ថថ្ងៃម្ភៈះ 5$ សំប្រមាប់្តូអំំកុមានត្ថង់់ស្រីស្ថាប់្តូ 

និង់ 13$ សំប្រមាប់្តូត្ថង់់និង់សំមាៈ រ�ស្រីស្ថាប់្តូពីិនិង់ 13$ សំប្រមាប់្តូត្ថង់់និង់សំមាៈ រ�ស្រីស្ថាប់្តូពីិ

កុខែនះង់ផ្តាៃ ល់េ៕កុខែនះង់ផ្តាៃ ល់េ៕

ប្រប្តូភពិ� kohsantepheapប្រប្តូភពិ� kohsantepheap

�ូងយើទរ  យើ�ល់យើ�សប្រាមាប់់�ូងយើទរ  យើ�ល់យើ�សប្រាមាប់់
ល់ំដែ�រកមួ្សានិរនាចុងស�ា្�៍ល់ំដែ�រកមួ្សានិរនាចុងស�ា្�៍


