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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

សកម្មភាព ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
របស់ 

សហព័ន្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្  
 

សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ក្រៀបចាំសន្នបិាត របចាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ក្ៅទីរកុង Orlando រដ្ឋ 
Florida សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ រយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ គចឺប់ពថី្ងៃទី ៨ ដ្ល់ ១០ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៧ 
ក្ោយមាន្ថ្នន ក់ដ្កឹនាំ ន្ងិ សមាជកិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ម្កពរីបក្ទសននជុាំវញិ
ពភិពក្ោកចូលរមួ្ កនងុក្នោះមាន្ របក្ទសកម្ពុជា, ោណាោ, អីុតាលី, បារាំង, អូស្រ្តា លី ន្ងិ 
រដ្ឋននជុាំវញិសហរដ្ឋអាក្ម្រកិ របមាណជតិ ២០០ អងគ ន្ងិ របូ ក្ដ្ើម្បីបូកសរបុោរងាររបចាំ
ឆ្ន ាំ ២០១៧ ន្ងិ ក្ចញខ្ែន្ោរសរមាប់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សន្នបិាត រយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ បាន្របរពតឹាក្ៅក្ៅកខ្ន្ែងចាំន្នួ្ ២ គ ឺ ក្ៅថ្ងៃទី ៨ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ 

២០១៧ របជុាំគណៈកម្មោរនយក ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ៅតោក្រៀន្ Valencia 
College ឋតិក្ៅកនងុទីរកុង Orlando  ន្ងិក្ៅថ្ងៃទី ៩ ន្ងិ ១០ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៧ អងគសន្នបិាត
បាន្ក្រៀបចាំក្ៅកនងុ វតាធ្ម្ម ិោរម្ ។ 
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

គណៈកម្មោរនយក ន្ងិ ថ្នន ក់ដ្កឹនាំ ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្ចូលក្ៅកនងុ      
សន្នបិាតក្ន្ោះ រមួ្មាន្ ក្ោក ថ្នច់ ក្វៀន្ ជាអធ្បិត,ី ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា,ិ 
ក្ោក ក្ោក ក្ ៉ៅ មុ្ន្ ីជាអន្រុបធាន្របតបិតា,ិ ក្ោក រតងឹ មា៉ៅ ន់្រនិ្ទ ជារបធាន្ខ្ែន្ោរ, ក្ោក 
សឺន្ ហ ួរ ជាអគគក្លខាធ្ោិរ, ក្ោក ថ្នច់ ក្ស ជារបធាន្សភាតាំណាង, ក្ោក ក្ៅ ក្រៀប ជា
របធាន្រពទឹ្ធធ ចរយ, ក្ោកស្សី សឺង ធ្ ីន្តិ ជានយកស្តសាី, ក្ោក រតងឹ យ៉ៅ ប ជាអគគរដ្ឋបាល, 
អនកស្សី ក្កៀង សុធ្ ី ជារបធាន្គណៈកម្មោរយុវជន្, ក្ោក ក្ៅ ក្សរ ី ជាអគគក្ហរញ្ញិក, 
រពោះក្តជរពោះគុណ ធ្ធី្ ី ធ្ក្មាម  ជារបធាន្គណៈកម្មោរតសនអន្ារជាត,ិ រពោះក្តជរពោះគុណ    
សឺង យឹុង រតន ជារបធាន្នយកោឋ ន្ពត័ម៌ាន្, ក្ោក សឺង សក្រម្ច, ក្ោក ក្តា គមិ្ ងុង 
ន្ងិ បណឌ ិ ត Joshua Cooper ជាឧតដម្ទីរបឹកា ។ 

តាំណាងអងគោរអន្ាជាតខិ្ដ្លបាន្ចូលរមួ្ក្ធ្វ ើជាវាគមនិ្មាន្ អនកស្សី Laura Harth តាំណាង
គណបកសចរមុ្ោះជាតតិសន្ ៍ ន្ងិ ចរមុ្ោះគណបកស (NRPTT) ន្ងិ ក្ោក Marvin 
Kunetat តាំណាងអងគោររបជាជាត ិន្ងិ របជាជន្គ្មម ន្តាំណាង (UNPO) ។ 

រយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃ អងគសន្នបិាតបាន្ពភិាកាក្លើរក្បៀបវារៈធ្ាៗំ  ដ្ចូជា៖ 
• សិោា តោសដពីសិីទធ ិជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ 
• ក្ធ្វ ើរបាយោរណ៍របចាំឆ្ន ាំ ២០១៧  
• ក្រៀបចាំខ្ែន្ោរណ៍ឆ្ន ាំ ២០១៨  
• ពនិ្តិយក្ែទៀងផ្ទទ ត់ក្ ើងវញិន្វូលកាន្ាកិៈសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 
• ក្ធ្វ ើប័ណណ សមាជកិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 
• របោសខ្តងតាាំង ន្ងិ ទទួលតគ ល់ន្វូតនួទីរបស់របធាន្តាំបន់្ របធាន្តខា ន្ងិ 

ជាំន្យួោររបស់ គណៈកម្មោរនយក ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្  
ថ្ងៃទ ី ២១ ខ្មម្ករ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក រតងឹ យ៉ៅ ប ជាអគគរដ្ឋបាល ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរ       

កម្ពុជាក្រោម្ បាន្ក្ៅជរមាបអាំពលីទធែលសកម្មភាពឆ្ន ាំ ២០១៧ ន្ងិ ខ្ែន្ោរ ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
ដ្ល់សមាជកិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង Lowell, Lynne ន្ងិ Worcester ថ្ន្ 
រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ។ ក្ោក ក្កៀង សុវណណ  ជារបធាន្តខាសហពន័្ធខ្មមរ 
កម្ពុជាក្រោម្ របចាំរដ្ឋ Massachusetts របធាន្តខា របចាំទីរកុង Lowell, Lynne ន្ងិ 
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Worcester រពម្ទ្ធាំងសមាជកិ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលរមួ្ក្ៅកនងុកចិចរបជុាំក្ន្ោះ ។ 
ថ្ងៃទ ី២២ ខ្មម្ករ ឆ្ន ាំ ២០១៧  ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជា

ក្រោម្, ក្ោក វា៉ៅង ក្យឿង, បណឌ ិ ត Joshua Cooper ជានយកវទិាតា ន្សិទធ ិម្ន្សុសហាថ្វ៉ៅ ន្ងិ 
ជាទីរបឹកា ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ ក្ោក Marvin Kumetat ម្ស្រ្ន្ារីគប់រគងកម្មវធិ្ ី
របចាំសហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ថ្ន្ អងគោររបជាជាត ិន្ងិ របជាជន្គ្មម ន្តាំណាង (UNPO) បាន្ជួបអនក
ស្សី Tina L. Mufford ជាអនកវភិាគក្គ្មលន្ក្យបាយជាន់្មពស់ ថ្ន្ គណៈកម្មោរសហរដ្ឋ      
អាក្ម្រកិទទួលខាងក្សរភីាពតសនអន្ារជាត ិ ក្ៅរដ្ឋធាន្ ី Washington សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ 
ក្ដ្ើម្បីជរមាបអាំពបីញ្ហា សិទធ ិម្ន្សុសក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លកាំពុងខ្តរតវូរបឈម្ន្ងឹោរ
រាំក្ោភបាំពាន្ពសីាំណាក់រោឋ ភបិាលបកសកុម្មុយន្សិាក្វៀតណាម្ ។ ក្រៅពកី្ន្ោះ របតភូិសហពន័្ធ
ខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ កប៏ាន្អក្ញ្ជើញអនកស្សី Tina L. Mufford ឲ្យក្ធ្វ ើជាវាគមនិ្ក្ៅកនងុសន្នសិទីអន្ារ
ជាត ិ ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្ក្រៀបចាំក្ៅកនងុរពទឹធសភាបារាំង នទីរកុងបា៉ៅ រសិ 
របក្ទសបាាំរាំង ក្ៅថ្ងៃទ ី២ ខ្មមិ្ងុន ឆ្ន ាំ ២០១៨ ែងខ្ដ្រ ។  

 
 
 
 
 
 
ក្ៅថ្ងៃ ទ ី២៣ ខ្មម្ករ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ន្ងិ ក្ោក Marvin Kumetat 

បាន្ចូលោរយិល័យ វទិយុអាសីុក្សរ ី(RFA) ន្ងិ សាំក្ ងសហរដ្ឋអាក្ម្រកិ (VOA) ជាភាត
ខ្មមរ ក្ដ្ើម្បីក្ធ្វ ើបទសមាា សន្អ៍ាំពលីទធែល ថ្ន្កចិចរបជុាំជាមួ្យន្ងឹម្ស្រ្ន្ាគីណៈកម្មោរសហរដ្ឋ     
អាក្ម្រកិ ន្ងិអាំពតីា ន្ភាពសទិធ ិម្ន្សុសក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ។ ក្ោក Marvin Kumetat ជា
តាំណាង អងគោររបជាជាត ិ ន្ងិ របជាជន្គ្មម ន្តាំណាង (UNPO) បាន្ែដល់បទសមាា សន្ដ៍្ល់ 
វទិយុអាសីុក្សរ ី (RFA) អាំពទីាំនក់ទាំន្ងរវាងសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ជាមួ្យន្ងឹអងគោរ 
UNPO កនងុោរក្ធ្វ ើោរតស ូម្តកិ្ៅក្លើឆ្កអន្ារជាត ិ ក្ដ្ើម្បីនាំម្កន្វូសិទធ ិក្សរភីាព ន្ងិ សិទធ ិ
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សក្រម្ចវាសនមែួន្ក្ោយមែួន្ឯង ជូន្ពលរដ្ឋខ្មមរក្ៅកម្ពុជាក្រោម្ ។ ក្ោកថ្ន អងគោរ UNPO 
ជាតព ន្សរមាប់នាំយកន្វូសាំក្ ងរបស់ខ្មមរក្រោម្ ន្ងិ ពលរដ្ឋននកនងុពភិពក្ោកជា
សមាជកិរបស់មែួន្ ខ្ដ្លគ្មម ន្តាំណាងក្ៅកនងុអងគោរសហរបជាជាត ិ ក្ៅឲ្យពភិពក្ោកបាន្
ដ្ងឹបាន្ឮ ។ 

 
 
 
 
 
 
ក្ៅថ្ងៃក្ៅរ ៍ន្ងិ អាទតិយទ ី២៧ ន្ងិ ២៨ ខ្មម្ករ ឆ្ន ាំ ២០១៨ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

បាន្ក្បើកកចិចរបជុាំ ក្ៅទរីកុង Long Beach ន្ងិ San Bernardino ថ្ន្រដ្ឋ California សហរដ្ឋ
អាក្ម្រកិ ក្ដ្ើម្បីក្រៀបចាំ ន្ងិរបោសទទួលតគ ល់ន្វូរចនសម្ព័ន្ធងម ី ថ្ន្តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជា
ក្រោម្ របចាំទីរកុងទីពរីក្ន្ោះ ។ 

កចិចរបជុាំក្ន្ោះ បាន្ក្រៀបចាំក្ោយ ក្ោក ថ្នច់ តង ជារបធាន្តាំបន់្ភាគខាងលិចសហរដ្ឋ    
អាក្ម្រកិថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ហើយបាន្អក្ញ្ជើញគណៈកម្មោរនយក ថ្ន្សហពន័្ធ
ខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ចូលរមួ្ជាកតិាយិសែងខ្ដ្រ ។ គណៈកម្មោរនយក ខ្ដ្លបាន្ចូលរមួ្កចិច
របជុាំក្នោះ រមួ្មាន្ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា,ិ ក្ោក រតងឹ មា៉ៅ ន់្ រនិ្ទ ជារបធាន្
ខ្ែន្ោរ, ក្ោក ក្ ៉ៅ មុ្ន្ ីជាអន្រុបធាន្, ក្ោក សនឺ្ ហ ួរ អគគក្លខាធ្ោិរ, រពោះក្តជរពោះគុណ 
សឺង យឹុង រតន របធាន្នយកោឋ ន្ពត័ម៌ាន្ ន្ងិ ក្ោក សឺង សក្រម្ច ជាទីរបឹកា ។ ក្រៅពី
ក្ន្ោះ កម៏ាន្គណៈកម្មោរតខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង San Jose ដ្កឹនាំក្ោយ 
ក្ោក ថ្នច់ ជូន្ ន្ងិ សមាជកិ ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ មួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត ក្ៅកនងុតាំបន់្មួ្យ
ក្ន្ោះចូលរមួ្ ែងខ្ដ្រ ។ 

កចិចរបជុាំពរីថ្ងៃក្ន្ោះ ក្ៅថ្ងៃទី ២៧ ខ្មម្ករ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្របោស ន្ងិ
ែដល់ប័ណណ ទទួលតគ ល់ន្វូរចនសម្ព័ន្ធ ថ្ន្តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង Long 
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

Beach ក្ោយមាន្ ក្ោក ថ្នច់ ជវី ជារបធាន្ ន្ងិ ក្ោក ក្ៅ ែន្ ជាអន្រុបធាន្ ។ ក្ៅថ្ងៃទ ី
២៨ ខ្មម្ករ បាន្ទទួលតគ ល់ន្វូរចនសម្ព័ន្ធ ថ្ន្តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង 
San Bernardino ក្ោយមាន្ អនកស្សី សឺង សកុ្ម្ធ្ ជារបធាន្, ក្ោក ថ្នច់ សវឹង ហា ន្ ជា
ក្លខាធ្ោិរ ន្ងិ នង  សឺង លីន្ ជាក្ហរញ្ញិក ។ 

 
  
 
 
 
 
 
 
ក្ៅថ្ងៃទ ី ៣ ខ្មមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៨ អនកស្សី សឺង ធ្ ី ន្តិ ជារបធាន្ស្តសាី ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរ       

កម្ពុជាក្រោម្ បាន្របារពធទិវានរអីន្ារជាត ិក្ៅរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ក្ដ្ើម្បីចូល
រមួ្អបអរតទរមួប ១០៧ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ទិវា នរអីន្ារជាត ិ ៨ មី្ន កនងុោរក្លើកកម្ពស់សិទធ ិរបស់   
នរ ី ។  ពធិ្កី្ន្ោះ បាន្ក្ធ្វ ើក្ៅក្ភាជន្យីោឋ ន្មួ្យ នទីរកុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania 
ចប់ពកី្មា៉ៅ ង ៧ រពលប់ ដ្ល់ ១២ អរធារត ក្ោយមាន្ថ្នន ក់ដ្កឹនាំសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 
ចូលរមួ្ខ្ងែងតរដ្ល់អនកគ្មាំរទឲ្យបាន្ដ្ងឹពខី្ែន្ោរ ន្ងិ សកម្មភាពងម ីៗ របស់សហពន័្ធខ្មមរ   
កម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្ក្ធ្វ ើោរតស ូម្តកិ្ៅក្លើឆ្កអន្ារជាត ិ ក្ដ្ើម្បីជរមុ្ញឲ្យរោឋ ភបិាលក្វៀត
ណាម្ ក្គ្មរពសិទធ ិជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្រោម្ ។ សូម្បញ្ហជ ក់ខ្ដ្រថ្ន ក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ពល 
រដ្ឋខ្មមរក្រោម្ មិ្ន្មាន្សិទធ ិរបារពធទិវានរអីន្ារជាត ិ ក្ដ្ើម្បីន្យិយអាំពបីញ្ហា ក្ែសងៗខ្ដ្លស្តសាី
ខ្មមរក្រោម្ កាំពុងខ្តរបឈម្ក្ ើយ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី១១ ខ្មមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក ថ្នច់ ចក្នធ  ជារបធាន្ទវីបអូសុីអាន្ ី(Oceania) 
ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ជួបសមាជកិរបស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង 
Melbourne ថ្ន្របក្ទសអូស្រ្តា លី ក្ដ្ើម្បីជរមាបអាំពខី្ែន្ោរ ន្ងិ សកម្មភាពងម ីៗ របស់សហពន័្ធ
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ៅក្លើឆ្កអន្ារជាត ិ ។ អនកចូលរមួ្កប៏ាន្ចុោះក្ ម្ ោះតាម្រយៈរបធាន្តខា 
ក្ដ្ើម្បីក្ធ្វ ើ ប័ណណ សមាជកិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ែងខ្ដ្រ ។ 

 
 
 
  
 
 
 
ក្ៅថ្ងៃទ ី១៨ ខ្មមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា ិថ្ន្ សហពន័្ធ

ខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ អងគោរក្ ម្ ោះ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ (KKF) រតវូបាន្សមាជកិ
សភាអាក្ម្រកិ ក្ោក Alan Lowenthal ែដល់ប័ណណ ទទួលតគ ល់កតិាយិសថ្ន “បាន្ចូលរមួ្
ចាំខ្ណកដ្ក៏្ ន្ ើម្កនងុោរែដល់ន្វូសម្ធ្ម៌្ ន្ងិោរក្បដជាា ចតិាជួយឲ្យមាន្ោររបួរមួ្កនងុសងគម្ខ្មមរ 
អាក្ម្រកិោាំង ក្ៅកនងុទីរកុង Long Beach” ។ 

ោរែដល់ប័ណណ ទទួលតគ ល់ជាកតិាយិសក្ន្ោះ ក្ធ្វ ើក្ ើងក្ៅកនងុកចិចរបជុាំមួ្យក្ៅកនងុទីរកុង 
Long Beach ថ្ន្រដ្ឋ California ក្ោយតរ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ បាន្ក្ធ្វ ើោរសម័រគចតិាជា
ក្រចើន្ជួយដ្ល់សងគម្ខ្មមរ ន្ងិអនកន្ក្យបាយអាក្ម្រកិ ក្ៅទីរកុង Long Beach តាាំងពកី្ដ្ើម្
ក្រៀងម្ក ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី២៣ ន្ងិ ២៤ ខ្មមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា ិថ្ន្ 
សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ ក្ោក ឃួន្ ណាោ ជារបធាន្តខារបចាំទីរកុងបា៉ៅ រសិ ថ្ន្ 
របក្ទសបារាំង ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលរមួ្របជុាំគណៈកម្មោរនយក ថ្ន្ អងគ
ោររបជាជាត ិ ន្ងិ របជាជន្គ្មម ន្តាំណាង (UNPO) ក្ៅទីរកុងរពូខ្សល (Brussels) ថ្ន្
របក្ទសខ្បលសសីុក ។  
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

អងគោររបជាជាត ិ ន្ងិ របជាជន្គ្មម ន្
តាំណាង (UNPO) បាន្បក្ងក ើតក្ ើង ក្ៅឆ្ន ាំ 
១៩៩១ នទីរកុងឡាក្អ ថ្ន្របក្ទស            
ហូ ង់ កនងុក្គ្មលបាំណងបក្ងក ើតន្វូក្គ្មល
ន្ក្យបាយមួ្យសរមាប់រកុម្ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្
ខ្ដ្លមិ្ន្មាន្អាសន្ៈ ន្ងិ មិ្ន្ខ្ម្ន្ជា
សមាជកិ ថ្ន្អងគោរសហរបជាជាត ិ។ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលជាសមាជកិ ថ្ន្ អងគ
ោរ UNPO ោលពថី្ងៃទី ១៥ ខ្មកកកោ ឆ្ន ាំ ២០០១ ក្ហើយសពវថ្ងៃ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 
ជាសមាជកិមួ្យកនងុចាំក្ណាម្សមាជកិ ថ្ន្ គណៈកម្មោរនយក ទ្ធាំង ១១ របស់អងគោរមួ្យ
ក្ន្ោះ ។ សមាជកិគណៈកម្មោរនយកទ្ធាំង ១១ ថ្ន្ អងគោរ UNPO រមួ្មាន្ ក្ោក Nasser 
Boladai ម្កព ីWest Balochistan ជារបធាន្, ក្ោក Abdirahman Mahdi ម្កព ីOgaden 
ន្ងិ ក្ោក Dolkun Isa ម្កព ីសភាអ ុយក្ហគើពភិពក្ោក (World Uyghur Congress) ជាអន្ុ
របធាន្ ។ រកុម្របជាជាតជិាសមាជកិគណៈកម្មោរនយកទ្ធាំង ៨ ក្ទៀត រមួ្មាន្ អាស្រ្ហវិកខ្កន្
ក្ន្ើ (Afrikaner),    រពីតាន្ន្ ី(Brittany), ទីរកុងមូលុម្ក្បៀ (District of Columbia), ថ្អខ្រ
ន្ក្ន្ៀន្ មតិដ្តិា ន្ (Iranian Kurdistan), ខ្មមរក្រោម្ (Khmer Krom), អូរ៉ៅនូ្ម្៉ៅូ  (Oromo), ថ្ត
វា៉ៅន់្ (Taiwan), ន្ងិ ទីក្បត ៍(Tibet) ។ 

ក្ៅកនងុ ខ្មមី្ន ឆ្ន ាំ ២០១៨ តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំរបក្ទសហូ ង់ បាន្
ក្រៀបចាំរចនសម្ព័ន្ធងម ី សរមាប់ដ្កឹនាំដ្កឹរកុម្របស់មែួន្ក្ៅកនងុរបក្ទសមួ្យក្ន្ោះ ន្ងិក្ធ្វ ើោរគ្មាំ
រទដ្ល់សកម្មភាពរបស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ៅកនងុពភិពក្ោក ។ រចនសម្ពន្ធក្ន្ោះ រមួ្
មាន្ ក្ោក រតងឹ ចន្ទ តរ៉ៅត ជារបធាន្, ក្ោក សឺន្ តវា៉ៅង ន្ងិ ក្ោក ក្រតឿង គមឹ្ ក្សង 
ជាអន្រុបធាន្, ក្ោក គមឹ្ ក្សន្ ជាក្លខាធ្ោិរ, លី ក្សឿង អតតីរពោះសងឃ ៨ កុម្ាៈ ខ្ដ្លរតវូ
រោឋ ភបិាលយួន្ចប់ែសឹក ន្ងិោក់គុក ២ ឆ្ន ាំ ជារបធាន្ខ្ែន្ោរ ន្ងិ ក្ហរញ្ញវតា,ុ អនកស្សី ថ្នច់ 
សីុវន័្ ជាអន្រុបធាន្ក្ហរញ្ញវតា,ុ អនកស្សី ថ្នច់ ថ្ន ជារបធាន្ស្តសាី, អនកស្សី ហាវ តវា៉ៅង ន្ងិ អនក
ស្សី តាត ក្ៅរចន ជាអន្រុបធាន្ស្តសាី, ក្ោក លី ហាវ ង ជាអតតីរពោះសងឃ ៨ កុម្ាៈ ខ្ដ្លរតវូរ
ោឋ ភបិាលយួន្ចប់ែសឹក ន្ងិោក់គុក ២ ឆ្ន ាំ ជារបធាន្យុវជន្, ក្ោក ថ្នច់ ខាន់្ ន្ងិ នង សឺ
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ន្ សុីវឌុ្ឍី ជាអន្រុបធាន្យុវជន្, អនកនង សឺន្ សុីវតុាា  ជារបធាន្ខ្ែនកពត័ម៌ាន្, អនកស្សី រតងឹ 
តវរ៉ៅន្ ីន្ងិ អនកនង លី សុមណាវ ីជាអន្រុបធាន្ខ្ែនកពត័ម៌ាន្ ។ 

សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ក្បាោះពុម្ពក្សៀវ 
ក្ៅ “លកាន្ាកិៈ ន្ងិ បទបញ្ញតារិបស់សហពន័្ធ       
ខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្” បនទ ប់ពសីមាជកិថ្ន្គណៈកម្ម
ោរនយករបស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ក្ធ្វ ើ
វកិ្តធ្ន្កម្ម ចប់តាាំងពខី្មក្ម្ត ឆ្ន ាំ ២០១៧ 
ម្ក ។ ក្សៀវក្ៅក្ន្ោះ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្  
បាន្ខ្ចកដ្ល់ថ្នន ក់ដ្កឹនាំ ន្ងិ សមាជកិរគប់ជាន់្
ថ្នន ក់ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ យកក្ៅសិកា ន្ងិ អន្វុតាតាម្ ក្ដ្ើម្បីពរងងឹន្វូចលនតស ូ
របស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ឲ្យបាន្រងឹមាាំ ន្ងិរកីចក្រម្ើន្ជាន្រិន្ារភាពពជីាំនន់្មួ្យក្ៅ
ជាំនន់្មួ្យ ។ 

ចប់ពថី្ងៃទ ី១៦ ដ្ល់ ២៧ ខ្មក្ម្ត ឆ្ន ាំ ២០១៨ របតភូិសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្        រមួ្
មាន្ រពោះសងឃ ន្ងិ យុវជន្ បាន្ចូលរបជុាំ ន្ងិ ខ្ងែងោរណ៍ក្ៅកនងុម្ហាសន្នបិាត ក្លើក       ទី 
១៧ ថ្ន្ក្វទោិអចថិ្ស្រ្ន្ាយ៍របស់អងគោរសហរបជាជាត ិសដីពបីញ្ហា ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ (UNPFII) ក្ៅ
កនងុោរយិល័យកណាដ លរបស់អងគោរសហរបជាជាត ិនបុរ ីNew York សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ សដី
ពបីញ្ហា សទិធ ិម្ន្សុសរបស់ខ្មមរក្ៅកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លរតវូរបបកុម្មុយន្សិាក្វៀតណាម្ក្ធ្វ ើទុកាបុក
ក្ម្នញ ។ ក្ន្ោះជាក្លើកទី ១៤ ក្ហើយ ខ្ដ្លសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលរបជុាំ ន្ងិ ខ្ងែង
ោរណ៍ ក្ៅកនងុក្វទោិមួ្យក្ន្ោះ ចប់តាាំងព ីឆ្ន ាំ ២០០៤ ម្ក ។ ោរចូលរបជុាំក្ន្ោះ បាន្ក្ធ្វ ើឲ្យ
សាំក្ ងរបស់ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្រោម្ក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លរតូវរោឋ ភបិាលក្វៀត  ណា
ម្ បិទក្នោះបាន្ឮដ្ល់សហគម្ន្អ៍ន្ារជាត ិ។  
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ោលពឆី្ន ាំ ២០០៧ រោឋ ភបិាលក្វៀតណាម្បាន្ចុោះហតាក្លខាទទួលតគ ល់ក្សចកដរីបោស
ជាសកលរបស់អងគោរសហរបជាជាតសិដីពសិីទធជិន្ជាតកិ្ដ្ើម្ (UNDRIP) ខ្តរោឋ ភបិាលយួន្ 
មិ្ន្ បាន្ែសពវែាយន្វូក្សចកដរីបោសក្ន្ោះជាតធារណៈឲ្យពលរដ្ឋខ្មមរក្រោម្បាន្ដ្ងឹក្ ើយ ។ 
ក្ៅកនងុអងគោរសហរបជាជាត ិ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ទ្ធម្ទ្ធរឲ្យក្វៀតណាម្ទទួល
តគ ល់ខ្មមរក្រោម្ថ្ន ជាជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ថ្ន្ខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ខ្តតាំណាងរបក្ទសក្វៀតណាម្
អោះអាងថ្ន ខ្មមរក្រោម្ជាជន្ជាតភិាគតចិមួ្យ កនងុចាំក្ណាម្ជន្ជាតភិាគតចិទ្ធាំង ៥៣ ក្ៅកនងុ
របក្ទសក្វៀតណាម្ ។ 

សូម្បញ្ហជ ក់ថ្ន ខ្មមរក្រោម្ ជាជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ ថ្ន្ខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ យ៉ៅ ងពតិរបាដ្ក ក្រពាោះ
ពួកក្គមាច ស់ស្សុក មាន្វតាមាន្ក្ៅក្លើទឹកដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ជាយូរលង់ណាស់ម្កក្ហើយ មុ្ន្
ក្ពលជន្ជាតយួិន្បាន្ចូលម្កវាតទី ។ ក្បើក្របៀបក្ធ្ៀប អាយុោល ថ្ន្ វតាសម្បូររងសី (សម្បួរ) 
ជាវតារពោះពុទធតសនខ្មមរមួ្យ ឋតិក្ៅកនងុ ក្មតារពោះរតពាាំង ខ្ដ្លបាន្កក្កើតកនងុ ព. ស. ៩១៦  
គ. ស. ៣៧៣ ន្ងិឆ្ន ាំខ្ដ្លក្សដចរតកូល ក្ងវៀង របស់យួន្ បាន្ចូលម្កវាតទីទឹកដ្ថី្រពន្គរ     
នចុងសតវតសរទ៍ី ១៧ កនងុឆ្ន ាំ ១៦៩៨ ក្ឃើញថ្ន ជន្ជាតយួិន្បាន្ចូលម្កវាតទី ទឹកដ្កីម្ពុជា
ក្រោម្ ក្រោយខ្មមរក្រោម្កតង វតាសម្បូររងសី (សម្បួរ) របមាណ ១៣១៦ ឆ្ន ាំ ។ 

ថ្ងៃទ ី២០ ខ្មក្ម្ត ឆ្ន ាំ ២០១៨ របតភូិ ថ្ន្
សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ រមួ្មាន្ បណឌ ិ ត 
Joshua Cooper ជាទរីបឹកា, ក្ោក រតងឹ 
យ៉ៅ ប ជាអគគរដ្ឋបាល, ក្ោក ក្ ៉ៅ មុ្ន្ ីជាអន្ ុ       
របធាន្, ក្ោក ថ្នច់ ក្ ន្ន្ ីន្ងិ ក្ោក រតងឹ 
រកីគ ី ជារកុម្យុវជន្ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជា
ក្រោម្ បាន្ចូលជួបម្ស្រ្ន្ារីកុម្របឹកាក្សដ្ឋកចិច ន្ងិ សងគម្កចិច របស់អងគោរសហរបជាជាត ិ
ក្ៅោត់ថ្ន ECOSOC ក្ដ្ើម្បីោក់ពាកយក្សនើសុាំតជាងម ី កនងុោរឲ្យសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 
ចូលជាសមាជកិគណៈកម្មោរអងគោរក្រៅរោឋ ភបិាលកនងុនម្ជាអនកែដល់ក្យបល់ ដ្ល់តា ប័ន្
មួ្យក្ន្ោះរបស់អងគោរសហរបជាជាត ិ។  

ក្រៅពកី្ន្ោះ គណៈរបតភូិសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ កប៏ាន្ចូលជួបតាំណាង អងគោរឃ្ែ ាំ
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ក្ម្ើលសិទធ ិម្ន្សុស (Human Rights Watch) ខ្ដ្លមាន្មូ្លោឋ ន្ក្ៅ ទរីកុង New York ន្ងិ 
អងគោរអន្ារជាតកិ្ែសងៗមួ្យចាំន្នួ្ក្ទៀត ក្ដ្ើម្បីសុាំក្យបល់បខ្ន្ាម្ពអីងគោរទ្ធាំងក្ន្ោះថ្ន ក្តើ
សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ រតវូក្ធ្វ ើយ៉ៅ ងណាក្ដ្ើម្បីបាន្ទទួលក្ជាគជយ័កនងុោរចូលជាសមាជកិ 
ថ្ន្អងគោរ ECOSOC ។  

ក្ន្ោះជាក្លើកទីបីក្ហើយ ខ្ដ្លសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ោក់ពាកយសុាំចូលជាសមាជកិអងគ
ោរ ECOSOC បនទ ប់ពោីលព ី ២ ក្លើកមុ្ន្ រតវូ ECOSOC បដ្កិ្សធ្សាំក្ណើ ររបស់មែួន្ 
ក្ោយតរលទធែលថ្ន្ោរក្បាោះក្ឆ្ន ត មាន្របក្ទសគ្មាំរទឲ្យចូលជាសមាជកិតចិជាងរបក្ទស
ខ្ដ្លរបឆ្ាំង ។ 

ថ្ងៃទ ី២២ ខ្មក្ម្ត ឆ្ន ាំ ២០១៨ បណឌ ិ ត 
Joshua Cooper ជាទីរបឹកាថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរ         
កម្ពុជាក្រោម្ បាន្ជួបសាំក្ណោះសាំណាលជាមួ្យ
ន្ងឹរពោះសងឃ វតាសុរយិរងសីខ្មមរក្រោម្, ថ្នន ក់
ដ្កឹនាំ ន្ងិ សមាជកិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជា
ក្រោម្ របចាំទីរកុង Philadelphia រដ្ឋ               
Pennsylvania សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ អាំពដី្ាំក្ណើ រោរណ៍តស ូរបស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ៅ
ក្លើឆ្កអន្ារជាត ិក្ោយយកក្គ្មលោរណ៍សទិធ ិម្ន្សុស ន្ងិ អហិងា ក្ធ្វ ើជារតវីស័ិយ ។ ក្ោក
បាន្ក្លើកយកក្គ្មលក្ៅអភវិឌ្ឍន្រ៍បកបក្ោយចរីភាព  (SDGs) របស់អងគោរសហរបជាជាត ិ
ទ្ធាំង ១៧ ន្ងិ ចាំណុចក្ៅជាក់ខ្សដងទ្ធាំង ១៦៩  ខ្ដ្លអងគោរសហរបជាជាតយិកម្កអន្វុតា
សរមាប់ោរអភវិឌ្ឍអន្ារជាត ិនក្ពលអនគត ចប់ពឆី្ន ាំ ២០១៥ ដ្ល់ ២០៣០ ។  

ក្ៅថ្ងៃទ ី២៥ ខ្មកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៥ រដ្ឋជាសមាជកិថ្ន្អងគោរសហរបជាជាតចិាំន្នួ្ ១៩៣  
របក្ទស កនងុក្នោះមាន្របក្ទសក្វៀតណាម្ ែងខ្ដ្រ បាន្ចុោះហតាក្លខាគ្មាំរទចាំក្ពាោះក្គ្មល
ោរណ៍ក្ន្ោះ  ។ បណឌ ិ ត Cooper បាន្ក្លើកក្ ើងថ្ន សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ រតវូខ្ត្ក់យក 
ឱោសក្ន្ោះក្សនើក្ៅអងគោរសហរបជាជាត ិ (UN) ឲ្យនាំយកន្វូក្គ្មលក្ៅទ្ធាំងក្ន្ោះក្ៅអភវិឌ្ឍ 
សរមាប់ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្រោម្ ខ្ដ្លជាន្ចិចោលខ្តងខ្តរតវូរោឋ ភបិាលយួន្បាំបិទសាំក្ ង 
ឲ្យក្ៅខាងក្រោយវាាំងន្ន្ ។ 
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ក្គ្មលក្ៅសាំខាន់្ទ្ធាំង ១៧ ក្នោះ រមួ្មាន្៖  
1. គ្មម ន្ ភាពរករីក  
2. គ្មម ន្ ភាពក្ស្សកឃ្ែ ន្  
3. សុមភាព លអ  
4. ោរអប់រាំ របកបក្ោយគុណភាព  
5. សម្ភាពក្ភទ (ក្យន្ក្ឌ្ើ)  
6. ទឹកតអ ត ន្ងិ អនម័្យ  
7. ថ្នម្ពល ក្កើតក្ ើងវញិ ន្ងិ កនងុតថ្ម្ែសម្  
8. ោរងារ ន្ងិ ក្សដ្ឋកចិច  
9. ន្វាន្វុតាន្ ៍ន្ងិ ក្ហោឋ រចនសម្ព័ន្ធលអ  
10. ោត់បន្ាយវសិម្ភាព  
11. ទីរកុង ន្ងិ សហគម្ន្រ៍បកបក្ោយចរីភាព  
12. ោរក្របើរបាស់ធ្ន្ធាន្របកបក្ោយោរទទួលមសុរតវូ  
13. វធិាន្ោរចាំក្ពាោះអាោស  
14. ម្ហាសមុ្រទរបកបក្ោយចរីភាព  
15. ោរក្របើរបាស់ដ្រីបកបក្ោយចរីភាព  
16. សន្ាភិាព ន្ងិ យុតាធិ្ម៌្  
17. ថ្ដ្គូសរមាប់ ោរអភវិឌ្ឍន្រ៍បកបក្ោយចរីភាព 
ក្ៅថ្ងៃក្ៅរ ៍ទ ី២ ខ្មមិ្ងុន ឆ្ន ាំ ២០១៨ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្សហោរជាមួ្យ

ន្ងឹអងគោររបជាជាត ិន្ងិ របជាជាជន្គ្មម ន្តាំណាង (UNPO) ន្ងិ សមាជកិរពទឹធសភាបារាំង 
ក្ោក André Gattolin ក្រៀបចាំសន្នសិីទអន្ារជាតមួិ្យក្ៅកនងុអគ្មររពទឹធសភាបារាំង នទីរកុង
បា៉ៅ រសិ របក្ទសបារាំង សដីអាំពតីា ន្ភាពសិទធមិ្ន្សុសរបស់ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្រោម្ ។ វាគមនិ្
បរក្ទសជាក្រចើន្បាន្ខ្ចករាំខ្លកន្វូបទពកិ្តធ្ន្រ៍បស់មែួន្អាំពកី្រឿងរ៉ៅវកម្ពុជាក្រោម្ ក្ៅកនងុ
សន្នសិីទក្ន្ោះដ្ល់ក្ភាៀវអន្ារជាត ិន្ងិសមាជកិ ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្អក្ញ្ជើញ
ម្កពរីបក្ទសននជុាំវញិពភិពក្ោក ដ្ចូជា របក្ទសកម្ពុជា សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ោណាោ 
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អូស្រ្តា លី បារាំង ហូ ង់ ន្ងិ អីុតាលី ។ ក្គ្មលបាំណងថ្ន្សន្នសីិទអន្ារជាតកិ្ន្ោះ ក្ធ្វ ើក្ ើងក្ដ្ើម្បី
ឲ្យសហគម្ន្អ៍ន្ារជាតបិាន្ដ្ងឹន្វូតា ន្ភាពពតិថ្ន្ខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិក្លើកកម្ពស់ន្វូោរ
យល់ដ្ងឹអាំពបីញ្ហា ោររាំក្ោភសិទធ ិម្ន្សុសពសីាំណាក់របបកុម្មុយន្សិាក្វៀតណាម្ ក្លើពលរដ្ឋខ្មមរ
ក្រោម្ ក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ តាម្រយៈោរបករតយរបស់វាគមនិ្ជាត ិន្ងិ អន្ារជាត ិ។ ក្ៅ
កនងុសន្នសិីទក្ន្ោះ អងគោរ UNPO កប៏ាន្ក្បាោះពុម្ពែាយន្វូក្សៀវក្ៅរបាយោរណ៍ពកិ្សសមួ្យ 
សរមាប់ឆ្ន ាំ ២០១៨ ករមាស់ ២១ ទាំពរ័ សដពីតីា ន្ភាពរបស់ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្រោម្ ែង    
ខ្ដ្រ ។ អងគសន្នសីិទបាន្ចប់ក្ែដ ើម្ពកី្មា៉ៅ ង ៨:៣០ នទី រពកឹ ដ្ល់ក្មា៉ៅ ង ៥ រក្សៀល ។ 
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ក្ៅថ្ងៃទ ី៣ ខ្មមិ្ងុន ឆ្ន ាំ ២០១៨ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ក្រៀបចាំពធិ្បុីណយមួប 
៦៩ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ទិវាកម្ពុជាក្រោម្ក្ៅក្រោម្អាណាន្គិម្យួន្ ក្ៅកនងុវតាក្ពាធ្វិងស នទីរកុងបា៉ៅ រសិ 
ថ្ន្របក្ទសបារាំង ក្ដ្ើម្បីរ ាំឭកដ្ល់ថ្ងៃខ្ដ្លបារាំងបាន្ោត់ទឹកដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ឬ ខ្ដ្ន្ដ្ ី            
កូស័ងសុីន្ឲ្យក្ធ្វ ើជារដ្ឋចាំណុោះក្វៀតណាម្ ោលពថី្ងៃទី ៤ ខ្មមិ្ងុន ឆ្ន ាំ ១៩៤៩ ។ បនទ ប់ពបីាន្
ចូលរមួ្សន្នសីិទអន្ារជាត ិក្ៅកនងុរពទឹធសភាបារាំង មួ្យថ្ងៃ  វាគមនិ្បរក្ទស ន្ងិ សមាជកិ ថ្ន្ 
សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ម្កពរីបក្ទសននជុាំវញិពភិពក្ោក កប៏ាន្ចូលរមួ្ពធិ្មីួប ៦៩ ឆ្ន ាំ
ក្ន្ោះទ្ធាំងអស់គ្មន  ក្ហើយបាន្ខ្ងែងរាំឭកក្ ើងវញិន្វូរបវតាថិ្ន្ោរបាត់បង់ទឹកដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ 
ខ្សវងរកដ្ាំក្ណាោះរតយបញ្ហា ចាំក្ពាោះមុ្ម ខ្ដ្លពលរដ្ឋខ្មមរក្រោម្កាំពុងខ្តរបឈម្ន្ងឹោរ
រាំក្ោភសទិធ ិម្ន្សុសពសីាំណាក់រោឋ ភបិាលក្វៀតណាម្ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី១៤ ន្ងិ ១៥ ខ្មមិ្ងុន ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក រតងឹ មា៉ៅ ន់្ រនិ្ទ ជារបធាន្ខ្ែន្ោរ  
ន្ងិ ក្ោក ថ្នច់ ក្ ន្ ន្ ីជារកុម្យុវជន្ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលក្ៅជួបម្ស្រ្ន្ា ី
រកសួងោរបរក្ទសសហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ក្ៅរដ្ឋធាន្ ី Washington ក្ដ្ើម្បីជរមាបអាំពបីញ្ហា របស់ 
ខ្មមរក្រោម្ក្ៅកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិបាន្ែដល់បទសមាា សន្ដ៍្ល់ វទិយុសាំក្ ងសហរដ្ឋអាក្ម្រកិ 
(VOA) ន្ងិ វទិយុអាសីុក្សរ ី(RFA)  អាំពសីកម្មភាពងមរីបស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី២៤ ខ្មមិ្ងុន ឆ្ន ាំ ២០១៨ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ វទិាតា ន្សិទធ ិម្ន្សុស
ហាថ្វ៉ៅ បាន្ក្ធ្វ ើសោិា តោ ក្រោម្របធាន្បទ “ធ្ម្មន្ញុ្ញថ្ន្អងគោរសហរបជាជាត ិក្យើងជារបជា
ពលរដ្ឋ” ក្ដ្ើម្បីអបអរតទរមបួ ៧០ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ទវិាអងគោរសហរបជាជាតរិបោសក្សចកដរីបោស
ជាសកលសដពីសីទិធ ិម្ន្សុស ន្ងិពធិ្បុីណយមួប ៦៩ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ទិវាកម្ពុជាក្រោម្ក្ៅក្រោម្អាណា
ន្គិម្យួន្ ក្ដ្ើម្បីរ ាំឭកដ្ល់ថ្ងៃបារាំងោត់ខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ឲ្យយួន្ ក្ៅថ្ងៃទី ៤ ខ្ម    មិ្ងុន 
ឆ្ន ាំ ១៩៤៩  ។ ពធិ្ទី្ធាំងពរីក្ន្ោះ ក្ធ្វ ើចប់ពកី្មា៉ៅ ង ៩ ដ្ល់ ក្មា៉ៅ ង ២ រក្សៀល ក្ៅកនងុ         វតាក្ម
ម្ររងសី នទីរកុង San Jose ថ្ន្រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ក្ោយមាន្ថ្នន ក់ដ្កឹនាំ ន្ងិ 
របធាន្តខា របធាន្តាំបន់្ ន្ងិ សមាជកិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លរស់ក្ៅកនងុ        
ទីរកុង San Jose ចូលរមួ្តដ ប់អាំពរីបវតា ិថ្ន្ ោរបាត់បង់ទឹកដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ រក្បៀបតស ូ
ម្តកិ្ៅកនងុ អងគោរសហរបជាជាត ិ។ 

ចប់ពថី្ងៃទ ី ៩ ដ្ល់ ១៣ ខ្មកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៨ យុវជន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ មួ្យ
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

រកុម្រមួ្មាន្ ក្ោក ថ្នច់ វាសន, នង មន្ន្ ីហាង, នង លីសា រតងឹ ន្ងិ បណឌ ិ ត Joshua 
Cooper បាន្ចូលរបជុាំ ន្ងិ ខ្ងែងោរណ៍ ក្ៅកនងុម្ហាសន្នបិាត ក្លើកទ ី១១ ថ្ន្ យន្ាោរអនក
ជាំនញសដពី ីសិទធ ិជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ ក្ៅទីរកុង ហសឺខ្ណវ របក្ទសសវិស ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ក្ៅថ្ងៃទ ី១៦ ខ្មកកកោ ឆ្ន ាំ ២០១៨ តាំណាងសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលរមួ្ក្ៅកនងុ

កចិចរបជុាំសដីព ី ោរពនិ្តិយក្ ើងវញិក្ោយសម័រគចតិារបស់របក្ទសក្វៀតណាម្ទ្ធក់ទងន្ងឹោរអន្ុ
វតាន្វូក្គ្មលក្ៅរបកបក្ោយចរីភាព (SDGs) ក្ៅទីរកុង New York សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី៣ ខ្មសហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្របារពធពធិ្រីរតសីក្មា
សរ ក្ដ្ើម្បីអបអរតទរដ្ល់ មួប ២២ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ោរបក្ងក ើតសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ៤ សីហា 
១៩៩៦ – ៤ សហីា ២០១៨ ។ ពធិ្កី្ន្ោះ របារពធក្ៅកនងុក្ភាជន្យីោឋ ន្មួ្យ ន ទីរកុង Long 
Beach រដ្ឋ California ចប់ពកី្មា៉ៅ ង ៧ រពលប់ ដ្ល់ក្មា៉ៅ ង ១២ អរធារត ។ ពធិ្កី្ន្ោះ ក្រៀបចាំ
ក្ោយ ក្ោក ក្កៀង រម្មណី ជារបធាន្តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំរដ្ឋ California 
ភាគខាងតបូង ន្ងិ ក្ោក ថ្នច់ ជវី ជារបធាន្តខាពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង Long 
Beach ។  

គណៈកម្មោរនយក ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្ចូលរមួ្ពធិ្កី្ន្ោះ រមួ្មាន្ដ្ចូ
ជា ក្ោក របាក់ ក្សរវីុឌ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា,ិ ក្ោក ក្ ៉ៅ មុ្ន្ ីជាអន្រុបធាន្របតបិតា,ិ ក្ោក      
សុឺន្ ហ ួរ ជាអគគក្លខាធ្ោិរ ន្ងិ ក្ោក សឺង សក្រម្ច ជាឧតដម្ទីរបឹកា ។ ក្រៅពកី្ន្ោះ កម៏ាន្ 
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ថ្នន ក់ដ្កឹនាំរបចាំតាំបន់្ ន្ងិតខានន ថ្ន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ម្កចូលរមួ្ ែងខ្ដ្រ ដ្ចូ
ជា ក្ោក ថ្នច់ តង ជារបធាន្តាំបន់្អាក្ម្រកិខាងលិច, ក្ោក ថ្នច់ ជូន្ ជារបធាន្តខារបចាំ
ទីរកុង San Jose, អនកស្សី សឺន្ តក្ម្ធ្ ជារបធាន្ តខារបចាំទីរកុង San Bernardino, 
ក្ោក យ័ញ ដ្រូ ជារបធាន្គណៈកម្មោរ វតារតន្គរិវីងស ក្ៅទីរកុង San Bernardino ន្ងិ អនក
ស្សី ក្កៀង តមន្ អនកន្ពិន្ធបទចក្រម្ៀងជាតនិ្យិម្ខ្មមរក្រោម្ របចាំ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជា 
ក្រោម្ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី ១៨ ខ្មសហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំរដ្ឋ 
Washington State សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ បាន្ក្ធ្វ ើកម្មវធិ្រីរតសីក្មាសរ ក្ដ្ើម្បីរ ាំឭកដ្ល់មួប       
១៧ ឆ្ន ាំ ថ្ងៃសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ចូលជាសមាជកិអងគោររបជាជាត ិ ន្ងិ របជាជន្គ្មម ន្
តាំណាង (UNPO) ។ ពធិ្កី្ន្ោះក្ធ្វ ើក្ៅកនងុក្ភាជន្យីោឋ ន្មួ្យ នទីរកុង Tacoma ក្ោយមាន្ 
ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ងែងរាំឭកក្ ើងវញិន្វូរបវតាថិ្ន្ោរ
ចូលជាសមាជកិ UNPO ែង ន្ងិក្ដ្ើម្បីថ្រអងាគ សរបាក់សរមាប់ឧបតាម្ាដ្ល់ោរតស ូរបស់    
សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ែង ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី១៩ ខ្មសហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជា
ក្រោម្ បាន្ក្ចញដ្ាំក្ណើ រព ីរដ្ឋ Washington State ក្ៅសួរសុមទុកាថ្នន ក់ដ្កឹនាំ ន្ងិ សមាជកិ 
ថ្ន្តខាសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ក្ៅទីរកុង Portland ថ្ន្ រដ្ឋ Oregon ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី២២ ខ្មសហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ របតភូិសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលរមួ្កចិចរបជុាំ 
ក្លើកទី ៧៦ របស់នយកោឋ ន្ពត័ម៌ាន្តធារណៈអងគោរសហរបជាជាត ិ (UNDPI) ក្ៅ
ោរយិល័យកណាដ លរបស់អងគោរសហរបជាជាត ិ នទីរកុង New York សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ 
បនទ ប់ព ី សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលជាសមាជកិថ្ន្តា ប័ន្អន្ារជាតមួិ្យក្ន្ោះ ចប់
តាាំងព ីខ្មវចិឆោិ ឆ្ន ាំ ២០១៥ ម្ក ។ 

ក្ៅកនងុកចិចរបជុាំក្នោះ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ វទិាតា ន្សិទធមិ្ន្សុសហាថ្វ៉ៅ បាន្
ក្រៀបចាំសិោា តោមួ្យ ក្ដ្ើម្បីបងាា ញដ្ល់ក្ភាៀវអន្ារជាតបិាន្រជាបអាំពតីរៈសាំខាន់្ ថ្ន្ ក្គ្មល
ក្ៅអភវិឌ្ឍន្រ៍បកបចរីភាព (SDGs) ន្ងិ ក្សចកដរីបោសជាសកលសដពីសីទិធ ិម្ន្សុស របស់អងគ
ោរសហរបជាជាត ិ សរមាប់ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្រោម្ ន្ងិ ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ននកនងុពភិពក្ោក 
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ខ្ដ្លរបក្ទសក្វៀតណាម្ ន្ងិ របក្ទសននកនងុពភិពក្ោកមិ្ន្បាន្អន្វុតាតាម្កចិចសន្ា
របស់មែួន្ ។ 

អងគសិោា តោចប់ពកី្មា៉ៅ ង ១ កន្ែោះ ដ្ល់ ក្មា៉ៅ ង ២:៤៥ នទី ក្ៅកនងុបនទ ប់ ក្លម ៥ ថ្ន្
តលរបជុាំរបស់អងគោរសហរបជាជាត ិ។ 

របតភូិសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្ចូលរមួ្ក្ៅកនងុអងគរបជុាំក្ន្ោះ រមួ្មាន្ ក្ោក 
ក្ ៉ៅ មុ្ន្ ីជាអន្រុបធាន្, ក្ោក វា៉ៅង ក្យឿង ជាម្ស្រ្ន្ាទីាំនក់ទាំន្ងតធារណៈ, បណឌ ិ ត Joshua 
Cooper ជាទីរបឹកា, រពោះក្តជរពោះគុណ សួន្ បូរ៉ៅ ន្ងិ រពោះក្តជរពោះគុណ គមឹ្ ក្ម្ឿន្ ជាជាំន្យួ
ោររបស់ ក្ោក រតងឹ មា៉ៅ ន់្ រនិ្ទ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី៣០ ខ្មសហីា ឆ្ន ាំ ២០១៨ របតភូិសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូលជួប អនកស្ស ី
Tina L. Mufford ជាអនកវភិាគន្ក្យបាយជាន់្មពស់ ថ្ន្ គណៈកម្មោរសហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ទទួល
បន្ទកុខាងក្សរភីាពតសនអន្ារជាត ិខ្ដ្លមូ្លោឋ ន្ក្ៅរដ្ឋធាន្ ីWashington ក្ដ្ើម្បី   ជរមាប
ពត័ម៌ាន្បខ្ន្ាម្អាំពតីា ន្ភាពងម ីៗ  ក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ។  

របតភូិជាគណៈកម្មោរនយក ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្រមួ្ដ្ាំក្ណើ រជាមួ្យ
គ្មន  រមួ្មាន្ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា,ិ ក្ោក រតងឹ យ៉ៅ ប ជាអគគរដ្ឋបាល ន្ងិ 
រពោះក្តជរពោះគុណ ធ្ធី្ ី ធ្ក្មាម  ជារបធាន្ គណៈកម្មោរតសនអន្ារជាត ិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរ     
កម្ពុជាក្រោម្ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី២ ន្ងិ ៣ ខ្មកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ ថ្នន ក់ដ្កឹនាំសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ បាន្ចូល
រមួ្ ពធិ្បុីណយខ្តងតាាំង ភកិា ុយ័ញ ក្ទ្ធន្ ជារពោះក្ៅអធ្ោិរ, ភកិា ុសួន្ បូរ៉ៅ ជា រពោះពហុសសូត
តដ ាំ ន្ងិ ភកិា ុ គមឹ្ ក្ម្ឿន្ ជារពោះពហុសសូតក្ វ្ង ថ្ន្ វតាសុរយិរងសីខ្មមរក្រោម្ ក្ៅទីរកុង 
Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ។  រពោះសងឃទ្ធាំង ៣ អងគក្ន្ោះ សុទធខ្តជារពោះសងឃខ្ដ្លបាន្
ក្ភៀសរពោះោយក្ចញពខី្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ពាក់ពន័្ធន្ងឹរពតឹាោិរណ៍ ថ្ងៃទី ៨ ខ្មកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ 
២០០៧ ជារពតឹាោិរណ៍ខ្ដ្លមាន្រពោះសងឃខ្មមរក្រោម្ របមាណ ២០០ អងគ ក្ចញក្ធ្វ ើបាតកុម្ម 
ក្ៅក្មតាឃ្ែ ាំង ក្ដ្ើម្បីទ្ធម្ទ្ធរឲ្យរបបអាណាន្គិម្យួន្ក្គ្មរពសទិធ ិខ្មមរក្រោម្ ក្ៅខ្ដ្ន្ដ្កីម្ពុជា
ក្រោម្ ។ 

គណៈកម្មោរនយក ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្លបាន្រមួ្ពធិ្បុីណយក្ន្ោះ រមួ្មាន្ 



 

 
17 

សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា,ិ ក្ោក រតងឹ យ៉ៅ ប ជាអគគរដ្ឋបាល, អនកស្សី សឺង ធ្ ី
ន្តិ ជារបធាន្ស្តសា,ី រពោះក្តជរពោះគុណ ធ្ធី្ ីធ្ក្មាម  ជារបធាន្គណៈកម្មោរតសនអន្ារជាត ិន្ងិ 
រពោះក្តជរពោះគុណ សឺង យឹុង រតន ជារបធាន្នយកោឋ ន្ពត័ម៌ាន្ ន្ងិមាន្រពោះវតាមាន្រពោះ
សងឃជាក្រចើន្អងគម្កពរីដ្ឋនន ថ្ន្ សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ចូលរមួ្ែងខ្ដ្រ ។ 

ក្ៅររតថី្ងៃក្ៅរ ៍ទ ី៨ ខ្មកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ តខា សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ របចាំទីរកុង 
San Jose រដ្ឋ California ដ្កឹនាំ ក្ោយ ក្ោក ថ្នច់ ជូន្ បាន្របារពធពធិ្រីរតសីក្មាសរ ក្ដ្ើម្បី
អបអរតទរដ្ល់ មបួ ១១ ឆ្ន ាំ រ ាំឭកដ្ល់ ថ្ងៃអងគោរសហរបជាជាតរិបោសក្សចកដរីបោស
ជាសកល សដពីសីិទធជិន្ជាតកិ្ដ្ើម្ ១៣ កញ្ហញ  ២០០៧ – ១៣ កញ្ហញ  ២០១៨ ។ 

ពធិ្កី្ន្ោះ ក្ធ្វ ើក្ៅកនងុក្ភាជន្យិោឋ ន្មួ្យ នទីរកុង San Jose ចប់ពកី្មា៉ៅ ង ៦ ដ្ល់ ១២ 
អរធារត ក្ោយមាន្កម្មវធិ្ ីដ្ចូជា ថ្នន ក់ដ្កឹនាំសហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ងែងោរណ៍ក្ៅោន់្
អនកគ្មាំរទអាំពខី្ែន្ោររបស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្, ទទួលក្ភាជនហារជុាំគ្មន អម្ជាមួ្យន្ងឹ
ដ្ស្រ្ន្ាសីម័្យកាំដ្របរយិោស ។ 

គណៈកម្មោរនយក ន្ងិ របធាន្តាំបន់្ ន្ងិ តខា ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ខ្ដ្ល
បាន្ចូល រមួ្ពធិ្កី្ន្ោះ មាន្ដ្ចូជា ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបធាន្របតបិតា ិ, ក្ោក ថ្នច់ តង 
ជារបធាន្របចាំតាំបន់្អាក្ម្រកិខាងលិច, ក្ោក ក្កៀង រម្មន្ ី ជារបធាន្តខារបចាំរដ្ឋ 
California ភាគខាងតបូង, ក្ោក ក្ៅ ែន្ ជាអន្រុបធាន្តខារបចាំ ទីរកុង Long Beach, 
ក្ោក ថ្នច់ ជូន្ របធាន្តខា របចាំទីរកុង San Jose ន្ងិ អនកស្សី ក្កៀង តមន្ ជាអនកន្ពិន្ធ
បទចាំក្រៀងជាតនិ្យិម្ខ្មមរក្រោម្ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី១៦, ១៧ ន្ងិ ១៨ ខ្មតោុ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ ជារបតបិតា ិថ្ន្ 
សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ ម្ស្រ្ន្ាអីងគោរ UNPO បាន្ចូលក្ៅជួបសមាជកិសភា ថ្ន្ សភា
អឺរ៉ៅបុ ក្ដ្ើម្បីពន្យល់អាំពតីា ន្ភាពសិទធ ិម្ន្សុសខ្មមរក្រោម្ ស្សបក្ពលខ្ដ្លសហភាពអឺរ៉ៅបុ
ពភិាកាជាមួ្យរបក្ទសក្វៀតណាម្អាំព ី កចិចរពម្ក្រពៀងពាណិជជកម្មក្សររីវាងក្វៀតណាម្ ន្ងិ 
អឺរ៉ៅបុ ។  

ក្រោយពបីាន្ជួបសមាជកិសភាពអឺរ៉ៅបុ ក្ោក របាក់ ក្សរវីឌុ្ឍ រតវូបាន្សមាជកិសភាអឺរ៉ៅបុ 
ក្ោក Jame Cover សមាា សន្ក៍្ៅក្លើទូរទសសន្ស៍ភាអឺរ៉ៅបុ អាំពតីា ន្ភាពសទិធ ិម្ន្សុសក្ៅខ្ដ្ន្
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សកម្មភាព ឆ្ន ាំ  ២០១៨ របស់ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ដ្កីម្ពុជាក្រោម្ ។ 
ក្ៅថ្ងៃទ ី៣០ ខ្មតោុ ន្ងិ ទ ី១ ខ្មវចិឆោិ ឆ្ន ាំ ២០១៨ រពោះក្តជរពោះគុណ សួន្ បូរ៉ៅ ជា

ជាំន្យួោររបស់ ក្ោក រតងឹ មា៉ៅ ន្ រនិ្ទ ន្ងិ ជារពោះសងឃខ្ដ្លធាែ ប់បាន្ចូលរមួ្បាតកុម្មក្ៅកនងុ
រពតឹាោិរណ៍ ៨ កុម្ាៈ ឆ្ន ាំ ២០០៧ បាន្ចូលរមួ្កចិចរបជុាំអន្ារជាតរិបចាំឆ្ន ាំ ក្លើកទី ៥ ក្លើោរ
ក្ោោះរតយន្វូជក្មាែ ោះរវាងតសន ន្ងិ ជន្ជាតភិាគតចិ ន្ងិ ោរកតងសន្ាភិាព ។ កចិចរបជុាំ
ក្ន្ោះ ក្ធ្វ ើក្ៅម្ហាវទិាល័យ Queen នទីរកុង New York ។ 

ក្ៅថ្ងៃទ ី ចប់ពថី្ងៃទ ី ៧ ដ្ល់ ៩ ខ្មធ្ន ួ ឆ្ន ាំ ២០១៨ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងឹក្ធ្វ ើ             
សន្នបិាតរបចាំឆ្ន ាំរបស់មែួន្ ក្ៅទីរកុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាក្ម្រកិ ។ សន្នបិាត
ក្ន្ោះ ន្ងឹមាន្ថ្នន ក់ដ្កឹនាំ សមាជកិ សមាជោិ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ វាគមនិ្បរក្ទស
ម្កពរីបក្ទសននជុាំវញិពភិពក្ោកចូលរមួ្ កនងុក្គ្មលបាំណងបូកសរបុោរងាររបចាំឆ្ន ាំ 
២០១៨ ន្ងិ ក្ចញខ្ែន្ោរសរមាប់ឆ្ន ាំងម ី។ សន្នបិាតរយៈក្ពល ៣ ថ្ងៃក្ន្ោះ រមួ្មាន្៖ 

 ថ្ងៃទ ី៧ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៨ របជុាំគណៈកម្មោរនយក ន្ងិ របាយោរណ៍សកម្មភាពឆ្ន ាំចស់ 
ថ្ន្តា ប័ន្ន្មួី្យៗរបស់សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ។   

ថ្ងៃទ ី៨ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៨ សន្នសិីទសិទធ ិម្ន្សុស ក្រោម្របធាន្បទ “មួប ៧០ ឆ្ន ាំ ថ្ន្ក្សច
ការីបោសជាតកលសាពីសីទិធ ិម្ន្សុស, ោរអបអរតទរ, ោរក្រោកឈរ ន្ងិ ោរទ្ធម្ទ្ធរសិទធ ិ
ជាមូ្លោឋ ន្សរមាប់ជន្ជាតកិ្ដ្ើម្ខ្មមរក្ៅកម្ពុជាក្រោម្ ន្ងិ ក្ៅកនងុរបក្ទសក្វៀតណាម្”   

ថ្ងៃទ ី៩ ខ្មធ្ន ូឆ្ន ាំ ២០១៨ ពភិាកាអាំពខី្ែន្ោរណ៍ឆ្ន ាំងមរីបស់តា ប័ន្នន, តខា ន្ងិ តាំបន់្
ន្មួី្យៗ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ ៕ 

ក្រៀបក្រៀងក្ោយ  
នយកោឋ ន្ពត័ម៌ាន្ ថ្ន្ សហពន័្ធខ្មមរកម្ពុជាក្រោម្ 

ថ្ងៃអាទិតយ ៣ ក្រច ខ្មកតាកិ ឆ្ន ាំ ច សាំរទឹធ ិស័ក ព. ស. ២៥៦២  
រតវូន្ងឹថ្ងៃទី ២៥ ខ្មវចិឆោិ គ. ស. ២០១៨ 
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