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       ្រកសួងករបរេទស                                   ជាត ិសសនា ្រពះមហក្ស្រត 

នងិសហ្របតបិត�កិរអន�រជាត ិ                                    ****** 
          ****** 
  

ជំនបួរវង ឯកឧត�ម ្របាក់ សុខុន េទសរដ�ម�ន� ី
 រដ�ម�ន�ីករបរេទស និងសហ្របតិបត�កិរអន�រជាតិ          

    និង ឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ សមាជិកសភារដ�ម៉ាស្សោឈូេសត ៃនសហរដ�អេមរកិ  
****** 

េន្រពឹកៃថ�ទី ២៩ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៧ េវលេម៉ាង១០:០០ េនទីស�ីករ្រកសួង ឯកឧត�ម         
្របាក់ សុខុន េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ីករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ បានអនុ�� តឲ្យ 
ឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ (Rady Mom) សមាជិកសភារបស់រដ�ម៉ាស្សោឈូេសត (State Representative 
of Massachusetts) ៃនសហរដ�អេមរកិ ចូលជបួសែំដងករគរួសម ក�ុងឱកសទស្សនកិច�របស់ 
ឯកឧត�ម មកកន់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ជាបឋម ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានសំែដងនូវករស� គមន៌យ៉ាងកក់េក� ចំេពះដំេណីរ 
ទស្សនកិច�របស់ឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ េហយីបានរលំកឹេឡងីវញិពីករជបួសំែដងករគរួសម និងករ
ពិភាក្សោផា� ស់ប�ូរេយាបល់គា� ដ៏ជិតស�ិទ�រវងឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ ជាមយួសេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា 
ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណា្រចកម�ុជា ក�ុងឱកសទស្សនកិច�រយៈេពលចុងេ្រកយរបស់
ឯកឧត�មេនកម�ុជា ក�ុងែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ កន�ងមកេនះ។ 

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ក៏បានសែម�ងករអបអរសរទរចំេពះឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ ែដលជាជន
ជាតិែខ�រមយួរូប ធា� ប់ឆ�ងកត់ករលំបាកជាេ្រចីន េហយីខិតខំតសូ៊ព្យោយាមរហូតបានជាប់េឆា� តជា
សមាជិកសភារបស់រដ�ម៉ាស្សោឈូេសត។ 

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានជំរបជូនឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ អំពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់
រជរដ� ភិបាលកម�ុជាក�ុងករកសង្របេទសជាតិ និងបានគូសប�� ក់ពីសមិទ�ិផលទទលួបាន ពិេសស

កររកីចំេរនីែផ�កេសដ�កិច� ករេលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន ករកត់បន�យភាព្រកី្រក 
េនកម�ុជា ។ល។  

ឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ បានសំែដងនូវមេនាសេ�� តនារេំភីបរកីរយ ែដលបានមកបំេពញ 
ទស្សនកិច�េនមាតុភូមិកម�ុជា េហយីក៏បានជំរបជូន ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី អំពីករចប់អរម�ណ៍
ចំេពះកររកីចេ្រមីនជាេ្រចីនែដលឯកឧត�មបានកត់សគំាល់េឃញី េដយេ្របៀបេធៀបេទនឹងេពល

ទស្សនកិច�របស់ឯកឧត�ម កលពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ េហយីឯកឧត�ម បានវយតំៃលខ�ស់ចំេពះ
កររកីចេ្រមីនែផ�កេសដ�កិច� និងភាពល�្របេសីរែផ�កសន�ិសុខ េន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 



ឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ បានជំរបជូនឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ីអំពីបទពិេសធន៍ និងទុក�លំបាកេវទនា
ែដលខ�ួនឯកឧត�មផា� ល់បានឆ�ងកត់ក�ុងរយៈេពលស�ង� មសុីវលិេនកម�ុជា  េហយីនិងអំពីករខិតខំ
របស់ឯកឧត�មផា� ល់ក�ុងករជយួដល់សហគមន៍ែខ�រេនរដ�ម៉ាស្សោឈូេសត និងអំពីបំណងរបស់    
ឯកឧត�មចង់បេង�ីតេអយមានទំនាក់ទំនងរវងយុវជនអេមរកិជាមយួយុវជកម�ុជា  ជាពិេសសេលី
ែផ�កកីឡា។ 

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានសែម�ងនូវករស� គមន៍ចំេពះគំនិតដ៏ល�របស់ឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ 
េហយីឯកឧត�ម បានវយតៃម�ថា ទំនាក់ទំនងែផ�កកីឡាេនះ គឺជាែផ�កដ៏សំខន់មយួក�ុងទំនាក់ទំនង
រវង្របជាជននិង្របជាជន ែដលនឹងជយួជំរុញបែន�មេទៀតនូវទំនាក់ទំនងរវង្របេទសទងំពីរ។ 

ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ក៏បានជំរបជូនឯកឧត�ម រ៉ឌី មំុ អំពីកររកីចេ្រមីនក�ុងកិច�សហ្របតិ
បត�ិករេលីវស័ិយជាេ្រចីនរវងកម�ុជា និងសហរដ�អេមរកិ។  

េលីែផ�កេទសចរណ៍ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ី បានសែម�ងនូវកររកីរយចំេពះករេកីនេឡងី
យ៉ាងខ� ងំនូវចំននួអ�កេទសចរអេមរកិ មកកន់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ែដលក�ុងឆា� ២ំ០១៦ កន�ង
េទេនះ មានចំននួ្របមាណ២៤មឺុននាក់ ។  

េនេលីែផ�កពណិជ�កម� ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ី បានវយតំៃលខ�ស់ចំេពះភាពជាៃដគូ
ពណិជ�កម�ដ៏សំខន់របស់អេមរកិ តមរយៈករេកីនេឡងីនូវករផា� ស់ប�ូរពណិជ�កម�រវង្របេទស
ទងំពីរ ដល់ចំននួជាង ៣០០០លនដុល�  ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ កន�ងមកេនះ។ ឯកឧត�មក៏បានែថ�ង
អំណរគុណចំេពះសហរដ�អេមរកិ ែដលបានផ�ល់ដល់កម�ុជា ក�ុងែខកក�ដកន�ងមកេនះ នូវករ
រចួពន� (Duty Free) ចំេពះផលិតផលស្រមាប់េធ�ីដំេណីរ (travel goods) ផលិតេនកម�ុជា។  

េលីែផ�កវប្បធម៌ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ី បានែថ�ងអំណរគុណចំេពះកិច�សហ្របតិបត�ិករ
ដ៏ល�រវង្របេទសទងំពីរ ពិេសសករផ�ល់ជំនយួរបស់សហរដ�អេមរកិស្រមាប់ករជសួជុល្របាសទ
បាក់ែខង និងករប��ូ ន្រតឡប់មកកម�ុជាវញិនូវវត�ុបុរណរបស់ែខ�រ តមសំេណីសុំរបស់រជរដ� ភិ-
បាលកម�ុជា។ 

េលីវស័ិយេយាធា ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី បានកត់សមា� ល់េដយេពញចិត�ចំេពះកិច�សហ-
្របតិបត�ិកររបស់អេមរកិក�ុងករជយួកសងនូវសមត�ភាពរបស់កងកំលងំរក្សោសន�ិភាពកម�ុជា េដីម្បី
ចូលរមួក�ុងេបសកកម�រក្សោសន�ិភាព ក�ុង្រកបខណ� អង�ករសហ្របជាជាតិ។ ឯកឧត�មបានគូស
ប�� ក់ថា បច�ុប្បន�េនះ កម�ុជាមានកំលងំរក្សោសន�ិភាពចំនួនជិត៩០០នាក់ ែដលកំពុងចូលរមួក�ុង
េបសកកម�រក្សោសន�ិភាពក�ុង្រកបខណ� អង�ករសហ្របជាជាតិ េន្របេទសសូ៊ដង់ សូ៊ដង់ខងត្ូបង 
ម៉ាលី អ�ហ�កិកណា� ល និងេន្របេទសលីបង់។ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន� ី ក៏បានេលីកេឡងីពី
េមាទនភាពជាតិរបស់្រក�មេបាសសំអតមីនកម�ុជា ែដល្រត�វបានទទលួស� ល់ថាមានបទពិេសធន៍
និងករទទលួខុស្រត�វខ�ស់។  

ក�ុងឱកសេនះែដរ ឯកឧត�មេទសរដ�ម�ន�ី ក៏បានជំរបជូនគណៈ្របតិភូអំពីករយកចិត�
ទុកដក់របស់រជរដ� ភិបាលចំេពះករេបាសសំអតមីនេនកម�ុជា េដយបានគូសប�� ក់ថា រហូត



បច�ុប្បន� កម�ុជាបានេធ�ីករេបាសសំអតមីនេលីៃផ�ដីចំននួ្របមាណ ១៧០០ គីឡូែម៉្រត្រកឡា និង
េនសល់្របមាណ ១៥០០ គីឡូែម៉្រត្រកឡាេទៀត ែដល្រត�វេធ�ីករេបាសសំអតបន� និងបានគូស
ប�� ក់ពីករថយចុះៃនចំនួនជនរងេ្រគាះេដយសរ្រគាប់មីន ពីចំននួ ៤,៣២០នាក់ ក�ុងឆា� ១ំ៩៩៦ 

មកេន្រតឹមចំនួនជាង១០០នាក់ ក�ុងឆា� ២ំ០១៣-២០១៥ និងតិចជាង១០០នាក់ េនឆា� ២ំ០១៦
កន�ងមកេនះ ។ 

 ជំនបួេនះ បានប�� ប់ក�ុងបរយិាកសរកីរយ និងស�ិទ�ស� ល។   
 

  ភ�ំេពញ ៃថ�ទី ២៩ ែខ មីនា ឆា� ២ំ០១៧ 
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