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គណៈកម្មា ធិការសភាអាមេរិក សមរេចបញ្ចូនចាបដ់ាក់ទណឌ កេាេន្តនររីបបមោក 
ហ ៊ុន សសន H.R. 526 មៅសភាអន៊ុេ័ត 

 

លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted Yoho) តណំាងរាស្ត្រពីខាងគណបកសសាធារណរដ្ឋប្បចរំដ្ឋហ្ល័ររដីា (Florida) និងជាប្បធានអនុគណៈកម្មា ធិការកិច្ចការ
បរលេ្េេួលបនទុកកិច្ចការ តបំន់អា្ីុប ្ីុហ្ិក ច្៉ូលរួមកនុងកមាវធីិផ្សាយេ៉ូរេ្សន៍អា្ីុល្រ ីកាលពីយប់ថ្ថៃេី៦ ខែកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨។ Photo: 
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លដាយ មួង ណាលរ  ត RFA 2019-04-09   
 
គណៈកម្មា ធិការកិច្ចការបរលេ្ ថ្ន្ភាអាលមរកិ បនលបោះលឆ្ន ត្លប្មច្បញ្ជ៉ូ នល្ច្ករីប្ាងច្ាបដ់ាក់េណឌ កមា 
លលើមស្តនរីរបបលោក ហ ុន ខ្ន លៅរដ្ឋ្ ភាជាតិ លដ្ើមបអីនុម័ត។ 
 
ល្ច្ករី្លប្មច្លនោះ លធ្ើល ើងលៅកនុងកិច្ចប្បជុពិំភាកា ពិនិតយ និង លបោះលឆ្ន តអនុម័តលលើល្ច្ករីប្ាងច្ាប់លនោះ រប្់
គណៈកម្មា ធិការកិច្ចការបរលេ្ កាលពីថ្ថៃេី 0៩ ខែលមសា។ 
 

https://1.bp.blogspot.com/-HgSyy5a4rng/XK28OT0B-3I/AAAAAAABAi0/MK0xVKKH9tkM_a3LkNmkcWtg_1cPhndMwCLcBGAs/s1600/Ted+Yoho.jpg


នាយកខផ្សនកេនំាក់េនំង ថ្នការយិាល័យតណំាងរាស្ត្ររប្់លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) គឺលោក ថ្ប្ប អិន ខាវុនិនី 
(Brian Kaveney) បនឱ្យអា្ីុល្រដី្ឹងកាលពីថ្ថៃេី៩ ខែលមសា តាមរយៈសារលអ ិច្ប្តូនិកថា ល្ច្កដីប្ាងច្ាប់
្ដីពីលេធិប្បជាធិបលតយយកមពុជាឆ្ន  ំ២០១៩ ឬ H.R 526 លនោះ គ្មា នអ្ីខដ្លប្តូវខកខប្បលនាោះល ើយ។ 
 
កិច្ចប្បជុពិំភាកា ពិនិតយ និង លបោះលឆ្ន តអនុម័តលលើល្ច្ករីប្ាងច្ាប់ ខដ្លគណៈកម្មា ធិការកិច្ចការបរលេ្ ថ្ន
រដ្ឋ្ ភា លកាោះប្បជុកំាលពីថ្ថៃេី ០៩ ខែ លមសាលនាោះ គឺជាជហំានផ្សល៉ូ វការដ្៏្ខំាន់មួយ ថ្ននីតិវធិី្ភា លដ្ើមបបីញ្ជ៉ូ ន
ល្ច្ករីប្ាងច្ាប់ ខដ្លប្តូវបនដាក់ល្នើលនោះ លៅរដ្ឋ្ ភាអនុម័ត។ល្ច្កដីប្ាងច្ាប់ដាក់េណឌ កមាមស្តនរីរបបលោក 
ហ ុន ខ្ន ឬ H.R 526 លនោះ ប្តូវបនល្នើល ើងកាលថ្ថៃេី១១ ខែមករា លដាយ្ម្មជិក្ភា
ពីខាងគណបកសកាន់អណំាច្្ព្ថ្ថៃ គឺលោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO)។ គិតមកប្តឹមថ្ថៃេី ០៨ ខែ លមសា ច្ាប់លនោះ 
ម្មន្ម្មជិក្ភាប្បមួំយនាក់ មកពីខាងគណបកសកាន់អណំាច្ និង គណបកសប្បឆ្ងំ ចុ្ោះហតថលលខាគ្មបំ្េ 
(sponsor) រួមម្មនទងំtលោក អាខ ន  ៉ូ វុនិ្សល (Alan LOWENTHAL) និង លោក ្ទីវ ឆ្បុត (Steve Chabot) 
ផ្សង។ 
 
លោក ថិត យ ៉ូហ៉ូ (Ted YOHO) ធាល បប់នបង្ហា ញ្ុេិដ្ឋិនិយមែព្ ់ ថាច្ាប់លនោះនឹងប្តូវ្ភា និង ប្ពឹេធ្ ភាអនុម័ត 
លដាយគ្មា នជទំ្់ ឬ អល់ខអកអ្ីលនាោះល ើយ។ លោកបញ្ជជ ក់ថា លោក្ងឃមឹ 100% ច្ាប់លនោះនឹងប្តូវរដ្ឋ្ ភា
យល់ប្ពមជាឯកឆ្ទនទ។ លហើយលោក្ងឃមឹ ៩៨% ថាប្ពឹេធ្ ភា នឹងយល់ប្្បតាម្លំណើ លនោះខដ្រ។ លោករពឹំងថា 
លៅ ៦ ខែ ឬ មួយឆ្ន  ំមុនការលបោះលឆ្ន តលប្ជើ្លរ ើ្ ប្បធានាធិបតីអាលមរកិ ច្ាប់លនោះនឹងច្៉ូលជាធរម្មន។ 
 
ការលបោះលឆ្ន តលប្ជើ្លរ ើ្ ប្បធានាធិបតី្ហរដ្ឋអាលមរកិ លធ្ើល ើងលៅឆ្ន  ំ២០២០។ 
 
្ភាអាលមរកិអនុម័តជាឯកច្ឆនទមដងរួច្លៅលហើយ កាលពីអាណតរិមុន កាលពីខែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
លដាយកាលលណាោះច្ាប់លនោះ ម្មនល ា្ ោះថា ច្ាប់្ រីពីប្បជាធិបលតយយកមពុជាឆ្ន  ំ២០១៨ ឬ H.R. 5754។ ប ុខនរ 
ប្ពឹេធ្ ភាអាលមរកិលៅលពលលនាោះ មិនម្មនលពលលវោប្គប់ប្គ្មន់ លដ្ើមបអីនុម័តច្ាបល់នោះ ឱ្យទន់មុនដាច្់ឆ្ន លំនាោះ។ 
 
ែលឹមសារទងំប្្ុងថ្នល្ច្កដីល្នើច្ាបល់នោះ គឺដាកេ់ណឌ កមាលោក ហ ុន ខ្ន និងមស្តនរីរបបលោក និងជនឯលេៀត 
ខដ្លច្៉ូលថ្ដ្កនុងការរលំោភ្ិេធិមនុ្ស និងបផំ្លល ញប្បជាធិបលតយយធៃន់ធៃរលៅកមពុជា។ េណឌ កមាទងំលនាោះ រួមម្មនពីរ
ធំៗ  គឺេីមួយ បិេេិដាឋ ការ លដាយមិនឱ្យមស្តនរី និង អនកាក់ព័នធទងំលនាោះ ច្៉ូលេឹកដ្អីាលមរកិ និងពីរ បងកកប្េពយ្មបតរិ
ទងំអ្់រប្់មស្តនរី និងអនកាក់ព័នធទងំលនាោះ។ 



 
ប្្បលពលខដ្ល្ម្មជិក្ភាអាលមរកិ មកពីខាងគណបកសទងំពីរ កពុំងដុ្តថ្ដ្ដុ្តលជើង កនុងការល្នើច្ាប់
ដាក់េណឌ កមាលោក ហ ុន ខ្ន និង មស្តនរីរបបលនោះ ្ម្មជិកប្ពឹេធ្ ភាអាលមរកិ ពីទងំពីរគណបកសឯលណាោះខដ្រ 
ក៏កពុំងរ៉ូតរោះ ល្នើច្ាបដ់្កការអនុលប្គ្មោះពនធពីរបបលោក ហ ុន ខ្ន លដ្ើមបដីាក់្ម្មព ធឲ្យរបបលនោះ សារ រ្ិេធិមនុ្ស 
និង ប្បជាធិបលតយយល ើងវញិខដ្រ។ 
 
្ម្មជិកប្ពឹេធ្ ភាពីខាងគណបកសសាធារណៈរដ្ឋ លោក ថិត ប្គូ្ (Ted CRUZ) និង្ម្មជិកប្ពឹេធ្ ភា មកពីខាង
គណបកសប្បជាធិបលតយយ លោក ប្គី្ ឃ៉ូន្៍ (Chris COONS) កាលពីថ្ថៃេី៩ ខែមករា បនដាក់ល្ច្ករីល្នើច្ាប់
មួយ ្រីពីាណិជជកមាកមពុជាឆ្ន  ំ២០១៩ លដ្ើមបឲី្យរដាឋ ភិបល្ហរដ្ឋអាលមរកិពិចរណាល ើងវញិ លលើការផ្សរល់ការ
អនុលប្គ្មោះពនធេ៉ូលៅ (ឬ GSP) ដ្ល់របបលោក ហ ុន ខ្ន។ ការពិចរណាល ើងវញិលនោះ រួមម្មន ការដ្កទងំប្្ុង 
ពយួរ ឬកាត់បនថយការផ្សរល់ការអនុលប្គ្មោះពនធ ខដ្លផ្សរល់ដ្ល់កមពុជា លដាយសារខតរបបលោក ហ ុន ខ្ន រលំោភ្ិេធិ
មនុ្ស និងបផំ្លល ញប្បជាធិបលតយយ។ 
 
ទងំល្ច្ករីល្នើច្ាប់រប្់្ម្មជិក្ភា និង ្ម្មជិកប្ពឹេធ្ ភាអាលមរកិ គឺម្មនលគ្មលលៅខតមួយដ្៉ូច្គ្មន  គឺច្ង់ឲ្យ
របបលោក ហ ុន ខ្ន សារ រ្ិេធិមនុ្ស និង ប្បជាធិបលតយយល ើងវញិឲ្យខាងខតបន៕ 
 


