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សារលិខតិ ពបី្រធានប្រតិរតតិ សហព័នធខ្ខែរកម្ពុជាក្ប្ោម្ 

សួសតីឆ្ន ាំថ្មី ២០២១, ថ្ថ្ៃពុធ ទី ២៣ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ 
សូមផ្ញើនូវផសចក្តីនឹក្រលឹក្ ជូនចាំផ ោះ បងបអូន មតិ្រភក្តិ ជាសមាជកិ្ និងអ្នក្ឧបរថមភក្ ៍   គាំត្ទ សហពន័ធខែមរ

ក្មពុជាផត្ោម ទាំងអ្ស់ ជាទតី្សឡាញ់រាបអ់ានដត៏្ជាលផត្ៅបាំ្ុរ ។                                                                                                                                         
ឆ្ន ាំ ២០២០ គឺជាឆ្ន ាំដល៏ាំបាក្ ផហើយផយើងទាំងអ្ស់គន ក្ាំពុងឆ្លងមក្ដល់ទីបាំ្ុរថ្នបទពិផោធន ៍ ផពញ

មយួឆ្ន ាំផនោះផហើយ  ។  ទនទមឹគន នឹងរដូវវសិសមោលលាំខហសត្មាក្ពោីរងារ្ង នងិ ជាផពលដាំណាចឆ់្ន ា្ំ ងខដរផនោះ  
ក្នុងនាមសហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ែញុ ាំបាទសូមសងឃមឹយ៉ា ងមុរមាាំថា ទាំងក្តីវបិរតិសមុត្គោម ញ ទាំងោរលាំបាក្
រស ូ និងទាំងបញ្ហា ត្បឈមដថ្ទជាផត្ចើនផទៀរ នឹងត្រូវបញ្ចបផ់ៅជាមយួគន  ផៅក្នុងឆ្ន ាំផនោះខដរ ផហើយឆ្ន ាំថ្មី ២០២១ 
ចូលមក្ សូមនាាំមក្ជាមយួនូវ សុែសនតិភាព សិរមីងគល និងផសចក្តីចផត្មើនរងុផរឿង ជូនដល់ត្ក្ុមត្គួោរបងបអូន 
និងមតិ្រភក្តិ ជាទផីសនហាត្គប់ៗ  គន   ។                                                 

ឥឡូវឆ្ន ាំថ្នភាពអ្អួ្ព័ទ ែុសពោីររ ាំពងឹទុក្របស់ផយើង ក្ាំពុងរ ាំក្ិលមក្ដល់ទីបញ្ចបខ់ដរផហើយ ក្ជ៏ាផពលផយើង
គួរគបបរី ាំលឹក្អ្ាំពីសក្មមភាពទាំងឡាយ ខដល សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានបាំផពញោរងាររស ូមរិ ផដើមប ី
ទមទរសិទធជិាមូលដ្ឋា ន ជូនដល់បងបអូនខែមរផត្ោម ខដលត្រូវយួនបាំបិទមារម់និឲ្យបផញ្ចញសាំផឡងរវ៉ា  ផៅ
ខដនដកី្មពុជាផត្ោម ជាទផីសនហាបាំ្ុររបស់ផយើង្ងខដរ ។  ជាបឋម ែញុ ាំសូមសខមែងនូវោរដឹងគុណជាពិផសស
និងអ្ស់ពីដងួចិរត ចាំផ ោះោរចាំណាយផពលផវលាដម៏ានរថ្មល នងិទឹក្ចិរតសទធ ត្ជោះថាល បរចិ្ចច គត្ទពយសមបរត ិ របស់
បងបអូន មតិ្រភក្តិ ចូលរមួជយួ ឧបរថមភ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ឲ្យមានលទធភាពត្គបត់្គន ់ផដើមបបីាំផពញោរងារ
របស់ែលួនបានផពញផលញ ផទោះបីផៅក្នុងោលៈផទសៈដល៏ាំបាក្ និងត្ពួយបារមភក្ ៍ ពជីាំងឺរាររារ កូ្វដី-១៩ 
ក្ផ៏ដ្ឋយ  ។ ត្ក្ុមោរងាររបស់ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានផលើក្ផសចក្តីត្ពួយលាំបាក្ ផក្ើរពីជាំងឺរាររារដ្ឋក្់
ផៅមាា ង ផហើយបនតសក្មមោរងារជាត្ក្ុមៗ រស ូមរិទមទរសិទធតិ្សបចាបឲ់្យខែមរផត្ោម តាមោថ នភាព 
អ្ាំផណាយ នងិត្គបខ់បបខ្ន ។ ជាលទធ្លផពញមយួឆ្ន ាំ ២០២០ ផនោះ ត្បសិទធិភាពោរងារ ខដលគួរឲ្យផលើក្ 
ទឹក្ចិរត រមួមាន៖ 

មុនផពលផរាគរាររារ កូ្វដី-១៩ មនិទនរ់កី្រាលដ្ឋល ផៅសហរដាអាផមរកិ្  មន្តនតីរាំណាង សហពន័ធខែមរ
ក្មពុជាផត្ោម បានចូលរមួក្នុងសក្មមភាពដូចរផៅ៖                                                                                                

• ថ្ថ្ៃទ ី១៦ ដល់ ១៧ ខែមក្រា៖ ផលាក្ ត្បាក្ ់សិរវីឌុ្ឍ ផលាក្ រគីគ ីត្រឹង និង ផលាក្ត្សី ជូផលៀរ ត្រឹង បាន
ជួបពិភាក្ាោរងារជាមយួមន្តនត ី ត្ក្សួងោរបរផទសសហរដាអាផមរកិ្ មន្តនតីថ្នគណៈក្មមោរអ្នតរោសនា 
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ផសរ ីថ្នសហរដាអាផមរកិ្ ។ ឱោសផនាោះខដរ ផលាក្ ត្បាក្ ់សិរវីឌុ្ឍ ក្ប៏ានទទួលជួបសមាភ សនជ៍ាមយួ វទិយុ
អាសីុផសរ ី(RFA) និងវទិយសុាំផឡងសហរដាអាផមរកិ្ (VOA) ខ្នក្ផែមរភាោ ្ងខដរ ។                                                                                                            

• ថ្ថ្ៃទ ី ២២ ខែមក្រា៖ ផលាក្ ផ ៉ា  មនុី បានអ្ផញ្ជ ើញផៅ អ្ងគោរសហត្បជាជារិ ផៅបុរញូីវយ៉ាក្ ផដើមប ី
ចូលរមួវគគពភិាក្ាថ្នគណៈក្មមោរ អ្ងគោរមនិខមនរដ្ឋា ភបិាល ខដលត្រវូផសើផរ ើពិនរិយផឡើងវញិនូវ ក្យសុាំ
សមាជិក្ភាពរបស់ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ក្នុងឋានៈជាអ្នក្ពិផត្គោះោថ នោរណ៍ជាមយួោថ បន័ អ្ុកូី្
សក្ (ECOSOC) ថ្ន អ្.ស.ប ។  ក្យសុាំរបស់ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ត្រូវបានពនាផលើក្ផៅផពល
ផត្ោយវញិ ។ ត្បសិនផបើក្ិចចពិភាក្ាមនិត្រូវបានលុបផច្ចល ផដ្ឋយោរផរាគរាររារមក្រារា ាំងផទផនាោះ  
 ក្យសុាំរបស់ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម នឹងត្រូវផលើក្យក្មក្ពនិិរយជាថ្មផីៅ ខែមក្រា ឆ្ន ាំ ២០២១ 
ខាងមុែផនោះ ជាមនិខាន ។                                                                                                                          

• ច្ចបព់ីថ្ថ្ៃទ ី១៤ ដល់ ១៨ ខែកុ្មភៈ៖  សមាជិក្មយួត្ក្ុមរាំណាងឲ្យោខា សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ថ្ន
ទីត្ក្ុងោនហូ់ផសស (San Jose) សហរដាអាផមរកិ្ ដឹក្នាាំផដ្ឋយផលាក្ ថាច ់រវង និង ផលាក្ ថាច ់ជួន 
បានផធវើដាំផណើ រផៅរដាហាថ្វ ៉ា ផដើមបជីួយ ផលាក្បណឌិ រ ចូសវ័រ ឃូភរឺ (Joshua Cooper) ក្នុងោរងារ
ជួសជុលខ្នក្ខាងផត្ៅផគហដ្ឋា នរបស់គរ ់។  ផនោះជាសក្មមភាពមយួ ខដល សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម 
ផធវើដូចជាោរ្ែល់រងាវ នផ់លើក្ទឹក្ចិរតមយួ ជូនមាត យ ផលាក្ បណឌិ រ ឃូភរឺ  ។  ោយវោិរសបបរុសរបស់
ត្ក្ុមោរងារថ្នោខា សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ទតី្ក្ុងោនហូ់ផសស ផនោះ  គឺចងប់ងាា ញអ្ាំពីទឹក្ចរិត
ខថ្លងអ្ាំណរគុណរបចាំផ ោះ ផលាក្ បណឌិ រ ឃូភរឺ ខដលបានសម័ត្គចិរតជួយ ផត្ជាមខត្ជងោរងារ សហពន័ធ
ខែមរក្មពុជាផត្ោម អ្ស់រយៈផពលជាងមយួទសវរសរក៍្នលងផៅផនោះ  ។                                                     

• ច្ចបព់ីថ្ថ្ៃទ ី១៦ ដល់ ២០ ខែកុ្មភៈ ៖ ផលាក្ ផ ៉ា  មនុី ជាអ្នុត្បធានត្បរិបរត ិ     សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម 
បានអ្ផញ្ជ ើញផៅោរយិល័យថ្នក្ិចចោររដាហាថ្វ ៉ា (Office of Hawaii Affairs) ផដើមបសិីក្ាអ្ាំពទីត្មងថ់្ន
ោរអ្នុវរត សតីពោីរសផត្មចវសនាែលួន ផដ្ឋយែលួនឯង របស់ជនជារិផដើមហាថ្វ ៉ា ។ ផៅោក្លវទិាល័យ 
ខវសហូវ៉ា , (West Oahu University) រដាហាថ្វ ៉ា ដខដល ផលាក្ ផ ៉ា  មនុី បានទទួលអ្ផញ្ជ ើញផៅផធវើ
បទឧផទទសនាមមយួសតីអ្ាំព ី«នរណាជាខែមរផត្ោម និងខែមរផត្ោម ផៅឯណា?» ខដលបានផធវើឲ្យភាញ ក្ផ់្អើល
យ៉ា ងខាល ាំងោល  ផៅក្នុងចាំផណាមនិសសរិទាំងអ្ស់ថ្នថាន ក្សិ់ក្ារបស់ផលាក្បណឌិ រ ចូសវ័រ ឃូភរឺ ផៅផពល 
ផនាោះ  ។ ោរងារគួរឲ្យភាញ ក្ផ់្អើលមយួផទៀរ គឺ  ផលាក្ ផ ៉ា  មុនី ត្រវូបានអ្ផញ្ជ ើញឲ្យផៅខថ្លងសុនទរក្ថា ផៅឯ
សននិសីទ សតីពីសិទធិមនុសស ផៅអ្ងគនរីិបបញ្ញរតិរដាហាថ្វ ៉ា ខដលបានទញនូវោរច្ចបអ់ារមមណ៍យ៉ា ងផត្ចើនពី
សាំណាក្ត់្ក្ុមអ្នក្ចាប ់ផៅទីផនាោះ ។                                                                                                                                                   

• ថ្ថ្ៃទ ី ២៦ ខែកុ្មភៈ៖ ផលាក្ រគីគ ី ត្រងឹ នងិ បណឌិ រ ចូសវ័រ ឃូភរឺ បានជួបពិភាក្ាោរងារជាមយួមន្តនតី
ត្ក្សួងោរបរផទស ថ្នសហរដាអាផមរកិ្ ។ 

ផៅផពលខដលជាំងឺ កូ្វដី-១៩ ច្ចបផ់្តើមរកី្រាលដ្ឋល គផត្មាងោរផធវើដាំផណើ រទាំងប៉ាុនាម នសត្មាបក់្ិចចោររស ូមរិ 
ផដើមបសិីទធខិែមរផត្ោម ខដលបានផរៀបចាំផហើយរបស់មន្តនតីសហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ត្រូវអាក្ខ់ាន ។ ក្នុងផនាោះ 



 

មានដូចជា ត្រូវបងាាំចិរតលុបផច្ចលសននសីិទោក្លមយួ ខដលផត្គងនឹងផរៀបចាំផធវើផៅត្បផទសអ្ូន្តោត លី ផហើយ
បានបតូរសត្មួលមក្ជារផបៀបផធវើោរតាមខបបត្បផយលវញិ សក្មមភាពទាំងផនាោះ រមួមាន៖                                      

• ថ្ថ្ៃទ ី ៣០ ខែឧសភា៖ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម និង វទិាោថ នហាថ្វ ៉ាផដើមបសិីទធិមនុសស បានផរៀបចាំទូរ
សននិសីទត្បផយលមយួ ផត្ោមត្បធានបទ «សផត្មចវសនាផដ្ឋយែលួនឯង នងិោរអ្ភវិឌ្ឍត្បក្បផដ្ឋយ
ចីរភាពជាមយួនឹងរផបៀបគមាល រសងគម» ។                                  

• ថ្ថ្ៃទី ០៣ មថុិ្នា (ត្រូវនងឹថ្ថ្ៃទី ០៤ ផៅក្មពុជាផត្ោម) សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានផរៀបចាំទូរសននិបារ
មយួ ផដើមបរី ាំលឹក្ត្ពឹរតិោរណ៍ថ្ថ្ៃទី ០៤ ខែមថុិ្នា ។                                                      

• ថ្ថ្ៃទី ២០ ខែមថុិ្នា៖ ផលាក្ ត្បាក្ ់ សិរវីឌុ្ឍ បាន្តល់បទសមាភ សន ៍ ជាមយួនឹងវទិយសុាំផឡងសហរដា 
អាផមរកិ្ (VOA) អ្ាំពីោររ ាំលឹក្ថ្នទិវជនផភៀសែលួនពភិពផលាក្ ។ ខែមរផត្ោម មានជនផភៀសែលួនជាង ៦០ 
ត្គួោរផៅត្បផទសថ្ថ្ ក្ាំពុងខសវងរក្ឋានៈជាជនផភៀសែលួន ក្នុងោថ នភាពដល៏ាំបាក្ផនោះ សហពន័ធខែមរ
ក្មពុជាផត្ោម សូមអ្ាំ វនាវ សមាជិក្ និងសបបរុសជន ផមតាត ជួយ ជាវភិាគទន ដល់បងបអូន
ជនផភៀសែលួនខែមរផត្ោម ខដលក្ាំពុងត្បឈមបញ្ហា ត្គបជ់ាំពូក្ ផៅក្នុងដាំណាក្ោ់លថ្នជាំងឺរាររារដគ៏រួឲ្យ
បារមភផនោះ ។ 

• ច្ចបព់ីថ្ថ្ៃទី ២៦ ដល់ ២៧ ខែមថុិ្នា៖ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម វទិាោថ នហាថ្វ ៉ា ផដើមបសិីទធមិនុសស និង
អ្ងគោរមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលដថ្ទផ្សងផទៀរ បានរមួគន ផរៀបចាំទូរសននិសីទ ផដើមបរី ាំលឹក្ដល់ធមមនុញ្ញ
អ្ងគោរសហត្បជាជារិ ផត្ោមត្បធានបទ «បញ្ហជ ក្ផ់ឡើងវញិ នូវជាំផនឿរបស់ផយើងផលើសិទធមិនុសសជា
មូលដ្ឋា ន និង ជត្មុញោរអ្ភវិឌ្ឍត្បក្បផដ្ឋយចីរភាព ក្នុងផសរភីាពោនខ់ររកី្ធាំ»  ។                                                                                                                                                   

• ថ្ថ្ៃទី ១២ ខែក្ញ្ហញ  (ត្រវូថ្ថ្ៃ ១៣ ខែក្ញ្ហញ  ផៅក្មពុជាផត្ោម) សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានផរៀបចាំក្មមវធិី
ពិភាក្ាតាម ទូរសននិបាររ ាំលឹក្ទិវ ថ្នផសចក្តីត្បោស សតីអ្ាំពីសិទធជិនជារិផដើម ។                                                                                                                                             

• ថ្ថ្ៃទី ០៩ ខែធនូ (ថ្ថ្ៃទី ១០ ខែធនូ ផៅក្មពុជាផត្ោម) សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានផរៀបចាំទិវរ ាំលឹក្ែួប ៧២ 
ឆ្ន ាំ ថ្ន ផសចក្តីត្បោសជាសក្ល សតីអ្ាំពី សិទធិមនុសសអ្នតរជារ ិ។ 

ក្នុងែណៈផពលក្ាំពុងត្បឈមនឹងោរលាំបាក្ផដ្ឋយោរឥទធិពលថ្នជាំងឺរាររារកូ្វដី-១៩ ខែមរផត្ោម អ្នក្គម ន
សាំផឡង ផៅខរបនតទទលួរងនូវអ្ាំផពើរ ាំផលាភសិទធិមនុសស ពសីាំណាក្រ់ដ្ឋា ភបិាលកុ្មមុយនិសតផវៀរណាម ។  
សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានបញ្ជូ នរបាយោរណ៍ជាផត្ចើន ជូនផៅអ្ងគោរសហត្បជាជារ ិ  ផៅោនត់្បផទស
មាច ស់ជាំនួយផៅឲ្យត្បផទសផវៀរណាម នងិអ្ងគោរមនិខមនរដ្ឋា ភបិាលនានា ខដលក្ាំពុងរស ូមរិផដើមបសិីទធមិនុសស                                      
ឲ្យរមួគន ផថាោ លផទសត្បផទសផវៀរណាម ចាំផ ោះោររ ាំផលាភសិទធមិក្ផលើខែមរផត្ោម មានដូចជា សិទធិផលើដីធលី  
ផសរភីាពថ្នោរបផញ្ចញមរិ និងសិទធជិាំផនឿោសនា  ។ ្លប៉ាោះ ល់បណាត លពីផរាគ កូ្វដី-១៩ បានផធវើឲ្យ
សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ត្រវូផ្លល ស់បតូរមផធាបាយក្នុងោររស ូមរិ ផដើមបសិីទធរិបស់ខែមរផត្ោម នងិវធិទីក្ទ់ង
សក្មមភាពោរងារត្បច្ចាំថ្ថ្ៃរបស់ែលួន  ។  សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម បានផត្បើត្បាស់បណាត ញសងគម នងិ ទូរ
សននិបារត្បផយល ផដើមបខីចក្រ ាំខលក្ពរ័ម៌ាន ។  ត្ក្មុោរងារត្បពន័ធ្សពវ្ ាយ សាំផឡងក្មពុជាផត្ោម (VOKK) 



 

បានអ្ភវិឌ្ឃសមរថភាពោរងាររបស់ែលួនោនខ់រត្បផសើរផឡើង ផហើយបានផធវើោរងារដអ៏្ោច រយ ផដើមបបីងាា ញ
បចចុបបននភាព ជូនសមាជិក្ និងត្បិយមរិតអ្នក្គាំត្ទទាំងឡាយ អ្ាំពីសក្មមភាពរបស់ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម និង
សក្មមភាពរ ាំផលាភសិទធិមនុសសមក្ផលើខែមរផត្ោម ផៅខដនដកី្មពុជាផត្ោម ។ បខនថមផលើផនោះ ក្នុងរយៈប៉ាុនាម នខែថ្មីៗ
ផនោះ រាំណាងគណៈក្មមោរយុវជនរបស់ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម ក្ញ្ហញ  វជឺផីនៀ ថាច ់ បានផរៀបចាំខែសវផីដអ្ជូា
ភាោអ្ងផ់គលសតាមបណាត ញអ្ុីនផធើខណរ ផត្ោមត្បធានបទ «ផឈវងយល់ និងអ្ភរិក្សអ្រតសញ្ហញ ណខែមរផត្ោម
ផៅក្មពុជាផត្ោម និងផៅបរផទស» ។ 

ឆ្ន ាំថ្មីថ្នឆ្ន ាំោក្ល ចូលមក្ដល់ ផយើងផៅខររក្ាោរផបតជាញ ចិរតយ៉ា ងមងឺមា៉ា រផ់ដ្ឋយគម នញផញើរ ក្នុងោរ
ខសវងរក្យុរតធិម ៌សត្មាបខ់ែមរផត្ោម អ្នក្ខដលត្រវូផគបាំបិទសាំផឡង ផៅខដនដកី្មពុជាផត្ោម ជាទីផសនហារបស់ផយើង 
លុោះត្តាបានផជាគជយ័ជាោថ ពរ ។ 
សួសតីឆ្ន ាំថ្មី ឆ្ន ាំ ២០២១! 
ផដ្ឋយផសចក្តតី្សឡាញ់ រាបអ់ាន ដត៏្ជាលផត្ៅបាំ្ុរ ។ 
 
ហរថផលខា នងិ ត្តា 
ត្បាក្ ់សិរវីឌុ្ឍ 
ត្បធានត្បរិបរតិ សហពន័ធខែមរក្មពុជាផត្ោម      


