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តមេ�ទី�ព័័រទីី១១តមេ�ទី�ព័័រទីី១១

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៣តមេ�ទី�ព័័រទីី០៣

តមេ�ទី�ព័័រទីី១០តមេ�ទី�ព័័រទីី១០

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាផ្តតល់់អា�ិភាពដល់់ការ�ូតផ្នែផ្តែកទេសដឋកិច្ចចប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាផ្តតល់់អា�ិភាពដល់់ការ�ូតផ្នែផ្តែកទេសដឋកិច្ចច

១ មេ�សា ២០២១

មេ�យ៖ CAMILLE ELEMIAMECH DARA

ប្រ�មេ�សចិិន�នតមេប្រ��ឥ�ិិពលមេល�

ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ និងអ្ននកសារព័ត៌៌មាន

មេ�អាសី�អាមេ�នយ៍កនីងមេ�ល�ំណង

២០ ��នា ២០២១ 

អ្ននកនិពនិ៖ វ៉ាាន់ណារ�ិិ ិឈាង វិ�ិាសាា ន 

ISEAS-Yusof Ishak 

ចា�់តំាំងព�មេ���សត៌វិត៌សរ�៍ក "ភាព

ជាក់ស្តែសតងស្តែផ្សនកមេស�ឋកិចិច" ការត៌ប្រ�ឹ�

មេ�លនមេ�បាយការ�រមេ�ស ជា�ួយនឹង

ផ្សលប្រ�មេ�ជន៍អ្នភិិវិឌ្ឍឍន៍មេស�ឋកិចិច បាន

ស្តែសតងមេចិញជារ�ូរាងនៃនការចូិលរ�ួរ�ស់

ក�ុីជាជា�ួយ�រមេ�ស។ រ�ឋ ភិិបាលក�ុីជា

មេ��លមេ��ញថា សាកលភាវិ�ូន�យក�ម និង 

សមាហរណក�មតំ៌�ន់ ជាចំិណីចិសនូល 

ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�ល�ពី�ន និងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា តសូ� ទេ�ើម្ពុ្បី�ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�ល�ពី�ន និងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា តសូ� ទេ�ើម្ពុ្បី�
ទេសរីីភាពីសារីពី័ត៌មាន ឯប្រ�ទេ�សចិិនវិិញ �ទេងើើនឥ�ិិពីលទេសរីីភាពីសារីពី័ត៌មាន ឯប្រ�ទេ�សចិិនវិិញ �ទេងើើនឥ�ិិពីល

ទីីក្រុ�ុងម៉ាា�នីីល  ក្រុ�ទេទីសហ្វីីីលីពីីនី ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ទេពីញ ក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា�ទីីក្រុ�ុងម៉ាា�នីីល  ក្រុ�ទេទីសហ្វីីីលីពីីនី ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ទេពីញ ក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា�

20 March 2021
Author: Vannarith Chheang, 

ISEAS-Yusof Ishak Institute
Since the turn of the century, 

‘economic pragmatism’ — the align-
ment of foreign policy with eco-
nomic development interests — has 
shaped Cambodia’s foreign engage-
ment. The Cambodian government 
sees globalisation and regional inte-

Cambodia prioritises Cambodia prioritises 
economic diplomacyeconomic diplomacy

Please see Please see Cambodia prioritisesCambodia prioritises/10/10

By ឌឹ្ឍ មេ���ូឌា មេ�ល� -April 3, 2021
ការ�ិល័យស្តែ�លមេ�វ�ការទាក់�ងនឹង

ល�ិិប្រ�ជា�ិ�មេត៌យយ សិ�ិិ�នីសស និងសិ�ិិ
ការងារ រ�ស់សហរ�ឋអាមេ�រកិ អ្នះអាងថា 

By: The Cambodia Daily
 April 3, 2021
The US Office for Democracy, 

Human Rights and Labor Rights claims 

The United States Says 
Cambodian Courts are 

not Independent like the 
Constitution   

សហរ�ឋអាមេ�រកិថា តី៌លាការ
ក�ុីជា �ិនឯករាជយ �ូចិស្តែចិង

កនីងរ�ឋ��មនីញ្ញញមេ�

Please see Please see The United State Says The United State Says /11/11
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ស្តែក�ប្រ�ង់ មេល�ក�ី�មាត់៌មេល�ឆាកអ្ននតរជាតិ៌

រ�ស់�ួួន និងចា�់យកអំ្នណាចិ�ន់

រ�ស់�ូប្រ�ស្តែជងសហរ�ឋអាមេ�រកិ មេ�កនងី

តំ៌�ន់។

កនងីភាពជានៃ��ូជា�ួយ VOD �ំប្រ�

�ូលនិ�ិមេ�យ SASAKAWA PEACE 

FOUNDATION

មេ�យសារតំ៌�ន់អាសី�អាមេ�នយ៍

មេ�ស្តែត៌ជាស�រភូិ�ិរវ៉ាងចិិន និង

សហរ�ឋអាមេ�រកិ តំ៌�ន់មេនះ�ឺជាមេ�លមេ�

�នតឥ�ិិពលប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយរ�ស់

ប្រ�មេ�សយកសអាសី� មានយី�ិសាស្ត្រសត

រា�់ចា�់ព�ការមេ�វ��ំមេណ� រនៃនអ្ននកសារព័ត៌៌មាន 

រហូត៌�ល់ការស្តែចិករសំ្តែលកមាតិ៌កា ភាពជា

មាច ស់ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ និងការ

មេល�ក�ឹកចិិត៌តស្តែផ្សនកមេស�ឋកិចិច។

ទំាងមេនះ ជាភិសុីតាំងជាក់ស្តែសតង 

ទំាងមេ�កនីងប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន និង

ក�ុីជា ជាប្រ�មេ�សព�រ ស្តែ�លប្រត៌ូវិបាន

កត់៌សមាា ល់ជាយូរ�កមេហ�យ មេ�យ

សហរ�ឋអាមេ�រកិពាក់ព័និនឹងវិស័ិយ

ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយរ�ស់ពួកមេ� �ាីស្តែនត

�រសិាា នប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយរ�ស់ពួកមេ�

សាិត៌មេ�មេប្រកា�សមុា�      រ�ឋ ភិិបាល

រ�ស់�ួួន ស្តែ�លចិងស�័ុនិភាពជា�ួយ

ប្រ�មេ�សចិិន។

ប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�នជា�់មេ�កនីងជួរ

ស�ីប្រ�ជា�ួយប្រ�មេ�ស�ហាអំ្នណាចិ

អាសី� មេ�ស�ីប្រ�ចិិនខាងត៌ូូង �ណៈ

ស្តែ�លប្រ�មេ�សក�ុីជា មេ�ស្តែត៌�នតជា

ស�័ុនិ�ិត៌ត និងជាអ្ននក��ួលផ្សល�៏

ជិត៌សន�ិិ�ំផី្សត៌រ�ស់ចិិនមេ�កនងីតំ៌�ន់។”

“តំ៌�ន់អាសី�អាមេ�នយ៍ ជាប្រ�មេ�សជិត៌ខាង

រ�ស់ចិិន និងមានសហ��ន៍ចិិន�ំៗ 

មេ�មេប្រ�ប្រ�មេ�ស និងកប្រ�ិត៌អ្នមេនាត ប្រ�មេវិសន៍

មេចិះស្តែត៌មេក�នមេ��ងព�ប្រ�មេ�សចិិន។ សងា�

អាសី�អាមេ�នយ៍ភា�មេប្រចិ�ន�ិន�ីកចិិត៌ត

ចិិន។ កតាំត ទំាងអ្នស់មេនះ មេ�វ�ឱ្យយអាសី�

អាមេ�នយ៍កួាយជាមេ�លមេ�សំខាន់នៃន

កិចិច�ិត៌�ំប្រ�ឹងស្តែប្រ�ងកសាងឥ�ិិពល

រ�ស់ចិិន។” មេនះមេ��មេ�ងតាំ�ការ

មេល�កមេ��ងរ�ស់មេលាក Malcolm Cook 

អ្ននកវិភិា�ប្រ�ចំាតំ៌�ន់អាសី�អាមេ�នយ៍នៃន

វិ�ិាសាា ន ISEAS-Yusof Ishak កនីង

ប្រ�មេ�សសិងហ�ីរ �។

ចា�់ព�ឆាន ំ២០១៧ �ល់ឆាន ំ ២០២០ 

ប្រ�មេ�សក�ីុជាបានធួ្លាក់ចីិះព�មេល� 

១៣២ �ល់មេល� ១៤៤ មេ�កនងីសនទសសន៍

មេសរ �ភាពសារព័ត៌៌មានពិភិពមេលាកនៃន

អ្ននកសារព័ត៌៌មានឥត៌ប្រពំស្តែ�ន។ ប្រ�មេ�ស

ហវ�ល�ព�នបានធួ្លាក់ព���១២៧ �ល់

នៃ�ៃ��១៣៦ កនីងឆាន ំ�ស្តែ�ល។ ប្រ�មេ�ស

ចិិនជា�់ចំិណាត់៌ថាន ក់��១៧៧ កនងីចំិមេណា�

ប្រ�មេ�ស១៨០។

អំំណាច្ច�ន់់

មេ�ងតាំ�អ្ននកវិភិា� Lucio Pitlo 

III បាននិ�យថា ប្រ�មេ�សចិិនកំពីង

តាំ�ឲ្យយទាន់សហរ�ឋ អាមេ�រកិ ទាក់�ង

នឹងអំ្នណាចិ�ន់។

កាលព�ស្តែ�ស�ហាឆាន  ំ២០១៩ ប្រ�មេ�ស

ចិិនបានប្រ�កាសតាំ��ូរ�សសន៍កណាត ល

ចិិន (CCTV) រាយការណ៍អំ្នព�ការ�មេងើ�ត៌

�ជឈ�ណឌ លប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយភាសា 

អាហ្រ្វិហវកិ-ចិិន (CMG ) មានមេ�ល�ំណង

មេល�កសទួយ�តិ៌សាធ្លារណៈអ្ននតរជាតិ៌

មេ��វ��ទំាងព�រ។ �ជឈ�ណឌ លមេនះ មាន

ភាសាហវ�ល�ព�ន និងភាសាស្តែ�មរផ្សងស្តែ�រ។

�ូរ�សសន៍កណាត លចិិន (CCTV) 

រាយការណ៍ថា “មេយ�ងប្រតូ៌វិស្តែត៌ប្រ�កាន់

ខាា �់នូវិការផ្សសពវផ្សាយតាំ��ូល�ឋ ន 

នំាប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយមេ��ល់�សសនិកជន

�រមេ�ស ស្តែសវងយល់ព�រមេ�ៀ��ំនាក់

�ំនង�ម�ៗ�ស្តែនា�មេ�ៀត៌… មេ���ូ�មេ�វ�ឱ្យយ

�សសនិកជន�រមេ�សយល់ព�ប្រ�មេ�ស

ចិិន និង�ំនាក់�ំនងមេ�យមេសៃ��សាៃ ត់៌ 

និងមេ�យរលូន អំ្នព�តំ៌ស្តែណង និង�សសនៈ

រ�ស់ចិិន។”

វ៉ាបាន�ស្តែនា�ថា “ចំាបាច់ិប្រតូ៌វិ�មេងើ�ត៌

កង�័ពស្តែ�កមេ�សនា�រមេ�ស ស្តែ�ល

នឹងឈ្នះនះរា�់ពាន់នៃ�ាកនងីការត៌សូូ�តិ៌ជា

សាធ្លារណៈមេ�ថាន ក់អ្ននតរជាតិ៌” ។

ខណៈៈដែ�លក្រុ�ទេទីសហ្វីីីលីពីីនី...ខណៈៈដែ�លក្រុ�ទេទីសហ្វីីីលីពីីនី...tmkBITMB½rTI   01

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤

ទេ�ៀនីសូក្រុ��ទីពីិទេ��ធទេនីោ�៖ ទេ��� Eugenio (ទីីពីី�ពីីខា�ងទេ�ីង) នីិងអ្នំ�កា�ដែស���ទេទីសទេ�េងទេទីៀ� ទេ�ៀនីសូក្រុ��ទីពីិទេ��ធទេនីោ�៖ ទេ��� Eugenio (ទីីពីី�ពីីខា�ងទេ�ីង) នីិងអ្នំ�កា�ដែស���ទេទីសទេ�េងទេទីៀ� 
ក្នុុ�ងអ្ន�ឡុុងទេពីល ២វគ្គគ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៨ �ិច្ចចក្រុ�ជុំុ�សភា�ក្រុ�ចាំ��ឆ្នាំំ����ស់ច្ចិនី។ �ូ�ថ�ពីី Eugenioក្នុុ�ងអ្ន�ឡុុងទេពីល ២វគ្គគ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៨ �ិច្ចចក្រុ�ជុំុ�សភា�ក្រុ�ចាំ��ឆ្នាំំ����ស់ច្ចិនី។ �ូ�ថ�ពីី Eugenio
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“វ៉ាចំាបាច់ិកនងីការផ្សសពវផ្សាយសំមេលង

រ�ស់ចិិន។ មេ�មេពលអ្ននក [�ី�ាលិក] 

មេចិញមេ�មេប្រ� អ្ននកក៏ប្រតូ៌វិនំាយកព័ត៌៌មាន

�រមេ�សប្រត៌��់�កវិញិស្តែ�រ” ។

ជា�ួយនឹងការរ �ករាល�លនៃន

ជំងឺឆួ្លងវិ �រសីកូរ ាណូា ប្រ�មេ�សចិិន�នត

ធួ្លាក់ចីិះមេ�វ�ងនូវិកិចិច�ិត៌�ំប្រ�ឹងស្តែប្រ�ង

រ�ស់�ួួនកនីងការមេល�កសទួយ�ី�មាត់៌

ជាសាធ្លារណៈមេ��រមេ�ស។

មេ�ប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន ស្តែ�លជា

ស�័ុនិ�ិត៌តជាប្រ�នៃពណ� រ�ស់អាមេ�រកិ 

ការ�ិត៌�ំមេនះប្រតូ៌វិបានមេ�ចាត់៌�ីកថា

�វះខាត៌ ចំិមេពលស្តែ�លកិចិចប្រ�ឹងស្តែប្រ�ង

�ំប្រ�ចិិនរ�ស់រ�ឋបាលប្រ�ធ្លានា�ិ�ត៌� 

Rodrigo Duterte តាំ�ការសទង់�តិ៌

�ងាហ ញថា ប្រ�ជាជនហវ�ល�ព�នមេ�ស្តែត៌

�ីកចិិត៌តអាមេ�រកិ និងអូ្នស្ត្រសាត ល�ជា 

ប្រ�មេ�សជិត៌ខាងរ�ស់�ួួន�ស្តែ�ល។

មេលាក Pitlo បានមានប្រ�សាសន៍

ថា “ការ�ក់�ណឌ ក�មរ�ស់មេលាកខាងលិចិ 

និងភាពងាយរងមេប្រ�ះខាងមេស�ឋកិចិច

រ�ស់ក�ុជីា ក៏បានមេ�វ�ឱ្យយចិិនមេ��លមេ��ញ

ការវិនិិមេ��រ�ស់ចិិន កាន់ស្តែត៌មេប្រចិ�ន 

ផ្សតល់ឥ�ិិពលខំួាង �ល់��ប្រកុងមេ�ាកំាង 

�កមេល���ប្រកុងភិនំមេពញ” ។

អាទេម្ពុរីិក និង ចិិន៖ ការីយកឈ្នះះ�ទេលើ
អ្នះកសារីពី័ត៌មាន

�ូចិអាមេ�រកិស្តែ�រ ចិិនមេ��កវិ�ា

�ណតី ះ�ណាត ល�ល់អ្ននកកាស្តែសត៌

�រមេ�ស។ �ាីស្តែនតមេលាក Cook បាន

និ�យថា ភាព�ីស�ន រវ៉ាងប្រ�មេ�ស

ទំាងព�រ �ឺថា អំ្នណាចិ�ន់រ�ស់

សហរ�ឋអាមេ�រកិភា�មេប្រចិ�នបាន�កព�

ខាងមេប្រ�រ�ឋ ភិិបាល រ �ឯកិចិចប្រ�ឹងស្តែប្រ�ង

រ�ស់ប្រ�មេ�សចិិន ប្រតូ៌វិបានជំរញីមេ�យ

រ�ឋនៃន�កសកី�មីយនិសត។

(សហអ្ននកនិពនិអ្នត៌ា��មេនះ �ឺជា

អ្ននក��ួលអាហារ�ូករណ៍ព�ក�មវិ�ិ�

អាហារ�ូករណ៍ Fulbright-Hubert H 

Humphrey រ�ស់សហរ�ឋអាមេ�រកិ និង

ក៏ជាស្តែផ្សនក�ួយនៃន�ំមេណ� រ�សសនកិចិច

ស្តែ�លឧ�ត៌ា�ភមេ�យសាា ន�ូត៌ចិិន មេ�កាន់

��ប្រកុងមេ�ាកំាង និង Xiamen កនីងឆាន ំ 

២០១៧) ។

ផ្សទីយមេ�នឹងលកខណៈមេ�យ�ងខំ

នៃនអំ្នណាចិរងឹ អំ្នណាចិ�ន់ �ឺជាការមេប្រ��

ប្របាស់ការទាក់ទាញវិជិាមាន និង

�ញ្ញចី ះ�ញ្ញចូ ល មេ���ូ�សមេប្រ�ចិបាន

មេ�លមេ�នមេ�បាយការ�រមេ�ស។ 

មេនះមេ��មេ�ងតាំ�សនទសសន៍នៃនអ្នងាការ 

Soft Power 30 �ក់ចំិណាត់៌ថាន ក់

ថា�ពល�ន់រ�ស់ប្រ�មេ�សមេនះ។

អ្នងាការ Soft Power 30 បាន�ស្តែនា�

ថា “អំ្នណាចិ�ន់មេ�ចិមេចិញព�ឧ�ករណ៍

មេ�លនមេ�បាយការ�រមេ�សស្តែ��

ប្រ�នៃពណ� នៃនការ ាតី៌ និង�ំ�ង ជំនួសវិញិ 

មេ�យការស្តែសវងរកសមេប្រ�ចិបានឥ�ិិពល

តាំ�រយៈការកសាង�ណាត ញ ការ

ប្របាស្រ័ស័យតាំ�ស្តែ��មេរឿងនិទាន ការ�មេងើ�ត៌

ចិា�់អ្ននតរជាតិ៌ និងការទាញយក

�នធ្លាន មេ�វ�ឱ្យយប្រ�មេ�ស�ួយមានការ

ទាក់ទាញស្តែ����មជាតិ៌�ល់ពិភិពមេលាក។

មេ�ស្តែ�ឧសភា ឆាន ំ២០១៨ មេ�ង

តាំ�របាយការណ៍រ�ស់អ្នងាការ Free-

dom House ស្តែ�លមាន�ូល�ឋ នមេ�

សហរ�ឋអាមេ�រកិ �ហ្រ្វិនត�ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ

ហវ�ល�ព�ន និងអ្ននកសារព័ត៌៌មានបាន

មេ�វ��សសនកិចិចមេ�ប្រ�មេ�សចិិន រយៈមេពល២ 

សបាត ហ៍ មេ���ូ�ស្តែសវងយល់អំ្នព� “ការ

អ្នភិិវិឌ្ឍឍប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ�ម�” និង�ប្រ�ង់

ស្តែ����នៃនសារព័ត៌៌មាន និងការប្រ��់ប្រ�ង

ជំនួស មេ�ថា “សារព័ត៌៌មានសងា�និយ�

ស្តែ�លមានចិរតិ៌ចិិន។”

សារព័ត៌៌មាន Rappler �ឹងថា 

�ា ងមេហាចិណាស់ �ី�ាលិក៣ នាក់ 

នៃនការ�ិល័យប្រ�តិ៌�ត៌តិ�ំនាក់�ំនង

ប្រ�ធ្លានា�ិ�ត៌� និង��ភាន ក់ងារព័ត៌៌មាន

ហវ�ល�ព�ន ស្តែ�លប្រ��់ប្រ�ងមេ�យរ�ឋកនីង        

ឱ្យកាសមេផ្សសងៗ�ន  បានចំិណាយមេពល

ជិត៌�ួយឆាន ំមេ�កនីងប្រ�មេ�សចិិន។

មេលាក Cook បាននិ�យថា កិចិច

�ិត៌�ំប្រ�ឹងស្តែប្រ�ងស្តែ��មេនះ�ងាហ ញថា 

ប្រ�មេ�សចិិនកំពីងពា��កសាង

ឥ�ិិពលមេ�កនីងតំ៌�ន់។

មេលាក Cook បាននិ�យថា អាសី�

អាមេ�នយ៍ �ឺជា “សមេងវ�នកនីងតំ៌�ន់�៏

សំខាន់�ួយមេ�កនីងការប្រ�កួត៌ប្រ�ស្តែជង

រវ៉ាងសហរ�ឋអាមេ�រកិ និងចិិន និងកនីង

ការប្រ�កួត៌ប្រ�ស្តែជង រវ៉ាងជ�ាីន និងចិិន” 

មេហ�យចិិនចិង់មានឥ�ិិពលមេល�ប្រ�ព័និ

ផ្សសពវផ្សាយ មេ���ូ�ប្រ�ឆំាងនឹងការរះិ�ន់

រ�ឋ ភិិបាលចិិន មេ�តាំ�ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ

កនីងស្រ័សុក។”

កនីងស្តែ�កកើ� ឆាន ំ២០១៧ កនីង�ួ� 

១ ឆាន នំៃនការ��ួលជ័យជ�នះមេល�ស�ីប្រ�

ចិិនខាងត៌ូូងជាប្រ�វិត៌តិសាស្ត្រសតរ�ស់

ហវ�ល�ព�ន មេ���ប្រកុងឡាមេអ្ន អ្ននកកាស្តែសត៌

ហវ�ល�ព�នជាមេប្រចិ�នប្រតូ៌វិបានអ្នមេញ្ញា �ញឱ្យយ

ចូិលរ�ួសិកាខ សាលាស្តែសវងយល់រយៈមេពល 

១០ នៃ�ៃមេ�ប្រ�មេ�សចិិន មេ�តាំ���ប្រកងុ

ជាមេប្រចិ�ន ពួកមេ�បានជួ�ជា�ួយ�ហ្រ្វិនត�

�ណ�កសកនីងតំ៌�ន់។

�ូចិស្តែ�លបានរ�ឹួកមេ��ងវិញិមេ�យ

វិត៌តមានអ្ននកសារព័ត៌៌មានមាន ក់ �ហ្រ្វិនត�កនីង

តំ៌�ន់មាន ក់បានរះិ�ន់អ្នត៌�ត៌ប្រ�ធ្លានា�ិ�ត៌� 

Benigno Aquino III ស្តែ�លនំាចិិនមេ�កាន់

តី៌លាការអ្ននតរជាតិ៌ និងបានសរមេស�រ

�ល់ប្រ�ធ្លានា�ិ�ត៌� Duterte ។

អ្ននកចូិលរ�ួកនងី�ំមេណ� រ�សសនៈកិចិច

ទំាងមេនាះ បាន��ួលសាា ល់ថា ពួកមេ�

បាន�មេងើ�ត៌�សសនៈ�ួរជា��មេពញចិិត៌ត

អំ្នព�ប្រ�មេ�សចិិន។

មេលាក Greggy Eugenio ស្តែ�លជា

អ្នត៌�ត៌�ី�ាលិក PCOO បានចំិណាយមេពល 

១០ ស្តែ� “�៍លអវិមិេសស” មេ�កនីងប្រ�មេ�ស

ចិិន ចា�់ព�ស្តែ�កី�ភៈ �ល់ស្តែ��ន ូឆាន ២ំ០១៨ 

សប្រមា�់ក�មវិ�ិ�ផួ្លាស់�តរូប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ 

ស្តែ�លឧ�ត៌ា�ភមេ�យអ្នងាការ�ិនស្តែ�ន

រ�ឋ ភិិបាល សមា��ការ�ូត៌សាធ្លារណៈ

ចិិន ជាកស្តែនួងស្តែ�ល�ត់៌បានមេរៀនសូប្រត៌

អំ្នព�វិ�ូ��៌ នមេ�បាយ និងប្រ�ព័និ

ផ្សសពវផ្សាយចិិន។

មេលាក Eugenio បានប្របា�់

សារព័ត៌៌មាន Rappler ថា “�ំីំ�ិនមេ��ញ

មានអ្នវ��ីសមេ� ទាក់�ងនឹងឥ�ិពិលចិិន

មេល�ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយហវ�ល�ព�ន។ �ណាត

រប្រ�មេ�សមេលាកខាងលិចិមានឥ�ិិពល

�ា ងខំួាងមេល�ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយរ�ស់

មេយ�ង មេហ�យមេយ�ងភា�មេប្រចិ�ន ចូិលចិិត៌ត

ពួកមេ�។ មេហតី៌អ្នវ�បានជាមេយ�ង�ិន

អ្ននីញ្ញាញ ត៌ឱ្យយប្រ�មេ�សមេផ្សសងមេ�ៀត៌ �ូចិជា 

ប្រ�មេ�សចិិន មានឥ�ិិពលមេល�មេយ�ង

ទាក់�ងនឹងចំិមេណះ�ឹងប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ 

ការផួ្លាស់�តូរ និងវិ�ូ��៌? ភា�មេប្រចិ�ន

នៃនវិ�ូ��៌រ�ស់មេយ�ង �ឺស្រ័សមេ�ៀង�ន

មេ�នឹងប្រ�មេ�សចិិនស្តែ�រ។

�ត់៌បាន�ស្តែនា�ថា “ �ំមេណ� រ

�សសនកិចិចរ�ស់មេយ�ងមេ�កស្តែនួងមេផ្សសង

 ៗមេ�វ�ឱ្យយ�ំី�ឹំងព�វិ�ូ��៌ជនជាតិ៌ហវ�ល�ព�ន 

មានភាព�ូចិ�ន នឹងជនជាតិ៌ចិិន។ �ំីំក៏

សូ�មេកាត៌សរមេស�រ�ល់ថាន ក់�ឹកនំាចិិន 

កនងីការកាត់៌�នាយភាពប្រក�ប្រក ជាពិមេសស 

មេ�តាំ�ភូិ�ិតូ៌ចិៗ�ំផី្សត៌” ។

ការមេ�វ��ំមេណ� រស្រ័សមេ�ៀង�ន មេនះ ប្រតូ៌វិ

បានមេរៀ�ចំិមេ��ងមេ�កនងីប្រ�មេ�សក�ុជីា 

មេ�យមានអ្ននកសារព័ត៌៌មានជាអ្ននកចូិលរ�ួ

មាន ក់ ស្តែ�លសំី�ិន�មេញ្ញច ញមេឈាម ះ មេ�យ

បារ�ភថានិមេ�ជករ�ស់�ត់៌ នឹង�ិន

អ្ននីញ្ញាញ ត៌ បាននិ�យថា �ំមេណ� រព�រ

មេល�ករ�ស់�ត់៌មេ�ឆាន ំ២០១៧ និង

ឆាន ំ២០១៨ �ឺអំ្នព�ការសរមេសរអ្នត៌ា��

មេ�វ��ំមេណ� រមេ�ប្រ�មេ�សចិិន។

“វ៉ា�ឺមេ���ូ�មេល�កក�ុស់មេ�លមេ�

មេ�សចិរណ៍ចិិន។ អ្ននកសារព័ត៌៌មានប្រតូ៌វិ

សរមេសរអំ្នព��ិសមេ�មេ�សចិរណ៍

ទំាងមេនះ… �ូមេចិនះ ប្រ�ជាជនក�ីុជាមេយ�ង 

អាចិយល់អំ្នព�វិស័ិយមេ�សចិរណ៍ចិិន។” 

មេនះមេ��មេ�ងតាំ�កាស្តែសត៌មាន ក់បាន

ប្របា�់សារព័ត៌៌មាន VOD ។

សមាគម្ពុអំែកសារព័ត៌មាន់កម្ពុុ�ជា - ច្ចិន់
ភិនមំេពញមានសមា��អ្ននកសារព័ត៌៌មាន

ក�ីុជា - ចិិន មេ�កាត់៌ថា (CCJA) ស្តែ�ល

មានមេ�មេល�មេហវស�ីូក ពិពណ៌នា�ួនួឯង

ថាជា “អ្នងាការ�ិនរកនៃប្រ� មេ�វ�ការមេ���ូ�

មេល�កក�ុស់ និងការពារអ្ននកសារព័ត៌៌មាន

ក�ុីជា-ចិិន និងមេ�វ�ឲ្យយពួកមេ�រកាសិ�ិិ

�មេញ្ញច ញ�តិ៌ មេ�ក�ីុជា” ។

CCJA បាន�ញ្ញាូ នអ្ននកកាស្តែសត៌

SPONSORED.  អ្នំ�កា�ដែស�ហ្វីីីលីពីីនីទេ��ក្នុុ�ង�នីទ�់ក្រុ�ជុំុ�ក្រុ�សួងកា����ទេទីសសហ្វី��ឋអា�ទេ��ិ�។ SPONSORED.  អ្នំ�កា�ដែស�ហ្វីីីលីពីីនីទេ��ក្នុុ�ង�នីទ�់ក្រុ�ជុំុ�ក្រុ�សួងកា����ទេទីសសហ្វី��ឋអា�ទេ��ិ�។ 
អ្នំ����ពី័�៌ម៉ា�នីហ្វីីីលីពីីនីក្រុ�ដែហ្វីល១០នា��់ ក្រុ�ូវបា�នីអ្នទេ�ើ�ញឱ្យយច្ចូល�ួ�ក្នុុ�ង��ទេណៈ��ទីសេនី�ិច្ចចរា�យកា��ណៈោ អ្នំ����ពី័�៌ម៉ា�នីហ្វីីីលីពីីនីក្រុ�ដែហ្វីល១០នា��់ ក្រុ�ូវបា�នីអ្នទេ�ើ�ញឱ្យយច្ចូល�ួ�ក្នុុ�ង��ទេណៈ��ទីសេនី�ិច្ចចរា�យកា��ណៈោ 

ឧ��ថ�ភទេ��យសហ្វី��ឋអា�ទេ��ិ� ទេ��ឆ្នាំំ��២០១៧។ ក្រុ�ភ្នំពី�ូ�ថ�ឧ��ថ�ភទេ��យសហ្វី��ឋអា�ទេ��ិ� ទេ��ឆ្នាំំ��២០១៧។ ក្រុ�ភ្នំពី�ូ�ថ�

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៥តមេ�ទី�ព័័រទីី០៥
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ក�ីុជាជាង ២០ នាក់មេ��ណតី ះ�ណាត ល

មេ�ប្រ�មេ�សចិិនចា�់តំាំងព��មេងើ�ត៌បាន

�ិន�ល់ ២ ឆាន ផំ្សង។ មេលាកសយ សីភាព 

ប្រ�ធ្លានសមា��បាននិ�យថា មេ��

�ិនមានជ�ៃឺកូវិ ��-១៩មេ� សមា��នឹង

�ញ្ញាូ ន�នីសសជាមេប្រចិ�ននាក់មេ�ៀត៌។

មេលាក សីភាព បានប្របា�់សារព័ត៌៌មាន 

VOD ថា “មេយ�ងជាប្រ�មេ�សក�ុីជា។ 

មេយ�ងប្រតូ៌វិស្តែត៌មេ�វ�អ្នវ�ស្តែ�លការពារផ្សលប្រ�មេ�ជន៍

ជាតិ៌រ�ស់មេយ�ង �ូមេចិនះមេយ�ងអាចិ�មេងើ�ត៌

វ៉ាមេ��ង មេ���ូ�ការពារប្រ�ឆំាងនឹងព័ត៌៌មាន

�ិនលអស្តែ�លបានផ្សសពវផ្សាយពាសមេពញ

ឥណឌូ  - បាា សី�ហវិក ព�ពិភិពមេលាក

ខាងលិចិ អំ្នព�ប្រ�មេ�សក�ុីជា និងអំ្នព�

�ំនាក់�ំនងក�ីុជា-ចិិន។”

មេលាកសីភាព ជាអ្ននកកាស្តែសត៌

មេជ�ងចាស់ មេ�វ�ការជា��ប្រ�ឹកាមេ�សាា ន�យ

�ូរ�សសន៍ CTN រ�ស់ឧកញ៉ាា  �ិត៌ មេ�ាង 

និងក៏ជាមាច ស់មេ�ហ�ំព័រសារព័ត៌៌មាន 

មានប្រ�ជាប្រ�ិយមេ���អំ្នពិល មេ�កាត់៌

ថា (DAP) និងជាអ្នត៌�ត៌មាច ស់ភា�ហីូន

មេ�កនីងអ្នងាភាពព័ត៌៌មាន Fresh News 

រ�ស់រ�ឋ ភិិបាលផ្សងស្តែ�រ។ មេនះមេ��មេ�ង

តាំ�សារព័ត៌៌មាន VOD ប្រតួ៌ត៌ពិនិត៌យ

ភាពជាមាច ស់ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយមេ�

ក�ុីជា។

ចំិមេពាះមេលាកសីភាព សមា��

រ�ស់�ត់៌��ួលបាន�ូលនិ�ិព�អ្នងាការ

ចិិន�ួយស្តែ�ល�ត់៌នឹង�ិន�ងាហ ញមេឈាម ះ

មេ� ការងារ�ត់៌ �ឺប្រ�ន់ស្តែត៌នំា�កនូវិ

តី៌លយភាព “ការវ៉ាយប្រ�ហារ” ស្តែ�ល

�ឹកនំាមេ�យសហរ�ឋអាមេ�រកិ។

�ត់៌បាននិ�យថា សមា��

ស្តែ�ល�ំប្រ�មេ�យប្រកសួងព័ត៌៌មាន ចិង់

ឲ្យយអ្ននកសារព័ត៌៌មាន  “ផ្សសពវផ្សាយព័ត៌៌មាន

អំ្នព�អ្នវ�ស្តែ�លប្រ�មេ�សទំាងព�រសមេប្រ�ចិ

បាន និងមេ��� �ូឱ្យយប្រ�ជាជនយល់ព�អ្នវ�

ស្តែ�លក�ុីជា និងចិិនបានមេ�វ�កនីង

ផ្សលប្រ�មេ�ជន៍មេ�វិញិមេ��ក (មេ�យ

�ិននិ�យ) ព�អ្ននាទ ក់�ំណីល និង

ការរមំេលាភិសិ�ិ�ិនីសស និងមេផ្សសងមេ�ៀត៌” ។

�ត់៌�ក់�ណាត ញសារព័ត៌៌មាន

កនីងតំ៌�ន់ ទាក់�ងនឹងភូិ�ិសាស្ត្រសត

នមេ�បាយអាមេ�រកិ និងចិិន ស្តែ�លជា

�ញ្ញាហ រវ៉ាងអ្ននកយកសទំាងព�រ និង

អ្ននកកាស្តែសត៌កនីងស្រ័សុក។

ចា�់តំាំងព�ឆាន ២ំ០១៦ �ក សាា ន�ូត៌

អាមេ�រកិមេ���ប្រកុងមាា ន�ល និងភិនំមេពញ

បានឧ�ត៌ា�ភអ្ននកសារព័ត៌៌មានហវ�ល�ព�ន

ចំិនួន ៧០ នាក់ និងក�ីុជាចំិនួន ៤៥ 

នាក់ មេ�កនីងក�មវិ�ិ�ផួ្លាស់�តូរ និង 

�ណតី ះ�ណាត ល។

មេលាកស្រ័ស� Heather Fabrikant 

អ្ននកមេឆួ្ល�យឆួ្លងព័ត៌៌មានសាា ន�ូត៌អាមេ�រកិ

ប្រ�ចំាប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�នបាននិ�យ

ថា ពួកមេ�ក៏បានផ្សតល់ការ�ណតី ះ�ណាត ល

មេ�កនីងប្រ�មេ�ស�ល់អ្ននកនំាពាកយរ�ឋ    

ភិិបាល និង�ហ្រ្វិនត�សារព័ត៌៌មាន ផ្សងស្តែ�រ។

មេលាកស្រ័ស� Fabrikant បាននិ�យ

មេ�កនងីមេសចិកត�ស្តែ�ងួការណ៍�ួយមេ�កាន់

សារព័ត៌៌មាន Rappler ថា “កនងីអំ្ន�ីងមេពល

ក�មវិ�ិ�ផួ្លាស់�តូរ និង�ណតី ះ�ណាត ល

រ�ស់មេយ�ង អ្ននកសារព័ត៌៌មានអាចិសួរ 

ស្រ័សាវិប្រជាវិ និងសរមេសរមេ�យ�ម នការ

រតឹ៌ត៌ូិត៌មេ��យ” ។

សហរ�ឋអាមេ�រកិមេជឿជាក់មេល�

សារសំខាន់នៃនប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយមេសរ � 

និងឯករាជយ ទំាងមេ�កនងី និងមេប្រ�ប្រ�មេ�ស។ 

ការ�ណតី ះ�ណាត ល និងការអ្នភិិវិឌ្ឍឍ

ទីូ�ទីសេនីោច្ចិនី ទេ��� Zhao Jianhua អ្ន�ី�ឯ�អ្នគ្គគ��ឋទីូ�ច្ចិនីក្រុ�ចាំ��ទេ��ក្រុ�ទេទីសហ្វីីីលីពីីនីជា��ួយ�ន្រ្តីនីីីទីូ�ទីសេនីោច្ចិនី ទេ��� Zhao Jianhua អ្ន�ី�ឯ�អ្នគ្គគ��ឋទីូ�ច្ចិនីក្រុ�ចាំ��ទេ��ក្រុ�ទេទីសហ្វីីីលីពីីនីជា��ួយ�ន្រ្តីនីីី
ក្រុ�ពី័នីធ�េពីី�ាយ��ឋ ក្នុុ�ងអ្ន�ឡុុងទេពីលទេ���សទេម៉ាោ�ធ�ទេ��ក្រុសពីទីូ�ទីសេនីោច្ចិនីទេ��ទេល���ច�់ទីូ�ទីសេនីោ ក្រុ�ពី័នីធ�េពីី�ាយ��ឋ ក្នុុ�ងអ្ន�ឡុុងទេពីលទេ���សទេម៉ាោ�ធ�ទេ��ក្រុសពីទីូ�ទីសេនីោច្ចិនីទេ��ទេល���ច�់ទីូ�ទីសេនីោ 

PTV-4។ �ូ�ថ�ពីីទេគ្គហ្វីទី�ពី័� PNA PTV-4។ �ូ�ថ�ពីីទេគ្គហ្វីទី�ពី័� PNA 

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៦តមេ�ទី�ព័័រទីី០៦
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តមេ�ទី�ព័័រទីី០៧តមេ�ទី�ព័័រទីី០៧

ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយវិជិាា ជ�វិៈ �ឺជាសមាសធ្លាតី៌

សំខាន់នៃនមេសរ �ភាពសារព័ត៌៌មាន និង

ប្រក�ស�ល��៌អ្ននកសារព័ត៌៌មាន។

ច្ចំណងទាក់�ងប្រ�ព័ន់ធផ្ត្សពវផ្ត្សាយរដឋ
មេ�ងតាំ�របាយការណ៍រ�ស់

អ្នងាការ Freedom House បានឲ្យយ�ឹង

ថា ជំនួយរ�ស់ប្រ�មេ�សចិិនកនីងវិស័ិយ

សារព័ត៌៌មាន មាននិនាន ការអ្ននីមេប្រ�ះ 

�ល់សារព័ត៌៌មានស្តែ�លប្រ��់ប្រ�ងមេ�យ

រ�ឋជាង��ភាន ក់ងារឯករាជយ និងឯកជន។

មេនះជាការពិត៌មេ�កនីងប្រ�មេ�ស

ហវ�ល�ព�ន ស្តែ�លប្រ�មេ�សចិិនបានចា�់នៃ�

�ូជា�ួយ�ណាត ញប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ

រ�ឋទំាង�ូល រ�ួទំាង �ូរ�សសន៍ប្រ�ជាជន 

(PTV-4) ��ភាន ក់ងារសារព័ត៌៌មានហវ�ល�ព�ន 

(PNA) និងសាា ន�យ៍វិ�ិយីហវ�ល�ព�ន (PBS) ។

កនីងឆាន ំ២០១៧ កិចិចប្រព�មេប្រព�ង

សហប្រ�តិ៌�ត៌តិការ�ួយ ប្រតូ៌វិបាន

ចីិះហត៌ាមេលខារវ៉ាង�ូរ�សសន៍ PTV និង

�ណាត ញ�ូរ�សសន៍ចិិន (CGTN) 

មេសវ៉ាក�មសកលរ�ស់�ូរ�សសន៍កណាត ល

ចិិន។ �ូរ�សសន៍ PTV-4 បានចា�់មេផ្សត��

�មេងើ�ត៌ក�មវិ�ិ� CGTN។

PNA បានផ្សាយមេ��ងវិញិនូវិ

ការយល់មេ��ញរ�ស់ Xinhua ស្តែ�ល

បានមេថាើ លមេទាសមេសចិកត�សមេប្រ�ចិរ�ស់

តី៌លាការអ្នចិិនៃហ្រ្វិនតយ៍នៃនអាជំាកណាត ល 

កនីងការកាន់មេជ�ងប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន

ប្រ�ឆំាងនឹងប្រ�មេ�សចិិន។

កនងីឆាន ២ំ០១៨ PTV-4 បានសមេមុា�

ជាផូួ្សវិការ�មេហាស្រ័សព�ូរ�សសន៍ចិិន ជា

ក�មវិ�ិ��ួយស្តែ�លចាក់ផ្សាយក�មវិ�ិ�

ក�ានតរ�ស់ចិិន �នាទ �់�កប្រតូ៌វិបាន

�កស្តែប្រ�ជាភាសាហវ�ល�ព�ន–ការផួ្លាស់

�តរូស្រ័ស�នឹង “ការ�ំនាក់�ំនងកនងីស្រ័សកុ” 

។

វិ�ិយីចិិនអ្ននតរជាតិ៌ (CRI) ស្តែ�ល

ប្រ��់ប្រ�ងមេ�យរ�ឋ ក៏បានចីិះហត៌ាមេលខា

មេល�កិចិចប្រព�មេប្រព�ង�ច់ិមេ�យស្តែ�ក

ជា�ួយប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយរ�ឋហវ�ល�ព�ន 

ផ្សងស្តែ�រ។

ក�មវិ�ិ�វិ�ិយីរ�ួ�ន រវ៉ាង PBS និង 

CRI  ចិិនបានមេ�វ�ឱ្យយអ្ននកមេប្រ��អិី្នន�ឺរស្តែណ

ត៌ហវ�ល�ព�នមានការ�ឹងស�ារ�ា ង

ខំួាងមេ�ឆាន ំ២០២០ មេ�យសារស្តែត៌

ការមេ�សនា�ំប្រ�ប្រ�មេ�សចិិនមេ�កនងី

ប្រ�ធ្លាន�� រា�់តំាំងព�វិ�ូ��៌រហូត៌�ល់

ជំនួញ ស្តែ�លមានចិរតិ៌នមេ�បាយ។

ក�មវិ�ិ�ស្តែ�លមេរៀ�ចំិមេ�យអ្ននកផ្សាយ

ហវ�ល�ព�ន និងអ្ននកសប្រ��សប្រ�ួលក�មវិ�ិ�

�ូរ�សសន៍ចិិនបានចា�់មេផ្សត��ចាក់ផ្សាយ

ជាមេល�ក�ំ�ូងមេ�ឆាន ំ២០១៨ �ាីស្តែនតយូរ

មៗេ� បានទាក់ទាញការត៌វ៉ាាព�អ្ននក�សសនា

ថា វ៉ាមេ��រតួ៌ជាឧ�ករណ៍មេ�សនា

សប្រមា�់រ�ឋ ភិិបាលចិិន។

កនីងស្តែ�វិចិិិិកា ឆាន ំ២០១៨ មេ�មេពល

ស�័ុនិប្រកុ�ហីូន�ូរ��នា��ន៍ ស្តែ�ល

�ំប្រ�មេ�យប្រកុ�ហីូន�ូរ��នា��ន៍

ចិិន បានប្រ�កាសព�ការមេ�ញនៃ�ួរ�ស់

�ួួនមេ���ូ�កួាយជាអ្ននកមេលង��៣ ក�មវិ�ិ�

វិ�ិយីបានពិភាកាអំ្នព�ការត៌ភាា �់អី្ន��ឺណិ

ត៌ស្តែ�លអ្នន់ និងនៃ�ួមេ�កនីងប្រ�មេ�ស 

ហវ�ល�ព�ន និងរមេ�ៀ��ញ្ញចូ លប្រកុ�មេនះ 

ស្តែ�លអាចិជួយពមេនួ�នវ៉ា។

កនងីមេពលរាត៌ត៌ាត៌មានកប្រ�ិត៌�ុស់ 

កនីងឆាន ំ២០២០ ប្រ�ជាជនហវ�ល�ព�ន

�ួយចំិនួន ក៏បានជំទាស់មេ�នឹងវិ �មេ�អូ្ន

�ួយ ស្តែ�លប្រត៌វូិបានផ្សសពវផ្សាយមេ�មេល�

�ណាត ញអី្ន�ន�ឺមេណត៌រ�ស់��ភាន ក់ងារ

សារព័ត៌៌មានរ�ស់រ�ឋហវ�ល�ព�ន។ 

ចំិណងមេជ�ងស្តែ�សវិ �មេ�អូ្ន �ឺ Iisang Dagat 

ឬ ស�ីប្រ��ួយ សំមេ�មេ�មេល�ជមេមួាះ

ស�ីប្រ�ចិិនខាងត៌ូូង ស្រ័ស�មេពលស្តែ�ល

ស្តែ�ងួអំ្នណរ�ីណ�ល់ប្រ�ូមេព�យចិិនស្តែ�ល

បាន�កជួយប្រ�មេ�សមេនះ។

ទំាងមេ�កនងីប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន និង

ក�ុីជា ការផ្សាយ និងការផ្សាយតាំ�

អិី្នន�ឺរស្តែណត៌រ�ស់ CRI បានមេប្រ��ប្របាស់

ភាសាកនីងស្រ័សុក។

មេ�ក�ុីជា ប្រកសួង�ហានៃផ្សទបាន

សហការជា�ួយរ�ឋ ភិិបាលមេ�ត៌តកាវ ង

សី� ស្តែ�លមេ�ជិត៌ខាង មេ���ូ��មេងើ�ត៌

�ូរ�សសន៍ Nice TV ស្តែ�លមានក�មវិ�ិ� 

២៤ មេមាា ង មានព័ត៌៌មាន ការអ្ន�់រ ំនិង

វិ�ូ  ��៌។ ប្រកសួងក៏បានចីិះហត៌ាមេលខា

មេល�អ្ននីសារណៈមេ��យល់មេ�វភា��

�ួយចំិនួនជា�ួយប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយចិិន 

�ូចិជា សី�នហួ ជាមេ���។
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ចិិនភាា �់�ណាត ញសារព័ត៌៌មាន

ស្តែ�លប្រ��់ប្រ�ងមេ�យឯកជន មេ�ក�ុជីា

ចំិមេពលមានការហូរចូិលនៃនប្រ�ជាជន

ចិិន ប្រ�មេ�សក�ុជីាក៏មានការមេក�នមេ��ង

នូវិចំិនួនព័ត៌៌មានជាភាសាចិិនផ្សងស្តែ�រ 

�ូចិជា កាស្តែសត៌ក�ុជីា-ចិិន (Cambodia-

China Times) ស្តែ�លផ្សាយជាភាសាស្តែ�មរ 

និងភាសាចិិនកីកងឺ។

�ិន�ូចិមេ���ប្រកងុមាាន�ល ជាកស្តែនួង

ស្តែ�ល�ិនមានភាពជានៃ��ូរវ៉ាងប្រ�ព័និ

ផ្សសពវផ្សាយរ�ឋចិិន និងប្រកុ�ហីូនប្រ�ព័និ

ផ្សសពវផ្សាយឯកជន ភិនំមេពញមានប្រកុ�

ព័ត៌៌មានជាមេប្រចិ�នស្តែ�លប្រត៌ូវិបានមេ��ឹង

ថា បានពប្រង�កសាររ�ស់ចិិន។

ទំាងមេនះ រ�ួមានទំាងមេ�ហ�ំព័រ

ស្តែ�លមានប្រ�ជាប្រ�ិយភាព Fresh News 

មានការភាា �់�ំនាក់�ំនងជា�ួយរ�ឋបាល

មេលាក ហីូន ស្តែសន និង DAP News 

ប្រ��់ប្រ�ងមេ�យមេលាកសីភាព ប្រ�ធ្លាន 

CCJA ។ 

មេលាក លឹ� ជាវិតីាំា  ជាមាច ស់ Fresh 

News ជាអ្ននក�ំប្រ�និ�យមេចិញ�ី�

អំ្នព�ប្រ�មេ�សចិិន។

មេលាក Lim ស្តែ�ល�កស្រ័សង់ស�ត�

មេ�យ��ភាន ក់ងារបារាងំបានស្តែ�ួងថា 

“កនងីនា�ជាពលរ�ឋក�ុជីា �ំីសូំ�ប្រ�កាស

ថា �ំីំ�ំប្រ�ប្រ�មេ�សចិិន �ំីំ�ំប្រ�ការ

វិនិិមេ��រ�ស់ចិិនមេ�កនីងប្រ�មេ�ស

ក�ុីជា។”

“ប្រ�សិនមេ��ចិិនជួយ Fresh News 

មេនាះ Fresh News កាន់ស្តែត៌រ �ករាយ។”

ព័ត៌មាន់ម្ពុិន់ពិត អំី�ន់ធឺឺណិត
តាំរាសស្តែ�តងចិិន ក៏បានប្រជា�ចូិល

មេ�កនីងលំហឌ្ឍ�ជ��លកនីងស្រ័សុក ផ្សង

ស្តែ�រ។

កនីងស្តែ�កញ្ញាញ  ឆាន ំ២០២០ មេហវស�ីូក 

បាន�ិ��ណាត ញចិិន�ួយ មេ�យមេផ្លាត ត៌

មេល�ប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន និងអាសី�អាមេ�នយ៍ 

ព���សប្រ��សប្រ�ួលឥរ�ិ���ិន

ប្រតឹ៌�ប្រត៌ូវិ។ ប្រកុ�ហីូនបាននិ�យថា 

�ួួនបានរកមេ��ញ�ំនាក់�ំនងជា�ួយ

�ី�ាលមេ�កនីងមេ�ត៌ត ហវូជាន ប្រ�មេ�ស

ចិិន។ �ណាត ញមេនះបានមេប្រ��ប្របាស់

�ណន�ស្តែកួងកួាយ “មេ��� �ូមេ�វ�ជាអ្ននកស្រ័សុក

មេ�កនងីប្រ�មេ�សស្តែ�លពួកមេ�បានកំណត់៌

មេ�លមេ��ញ្ញចូ លកនងីប្រកុ�នានា ពប្រង�ក

មាតិ៌ការ�ស់ពួកមេ� ប្រ��់ប្រ�ង�ំព័រនានា 

�ូចិជាការអ្នតាំា �ិ�ាយមេល�ការ�មេងាហ ះ

រ�ស់�នីសស�នៃ�មេ�ៀត៌ ជាពិមេសស 

អំ្នព�សក�មភាពកង�័ពមេជ�ង�ឹកមេ�

ស�ីប្រ�ចិិនខាងត៌ូូង រ�ួទំាង នាវ៉ា

កង�័ពមេជ�ង�ឹកសហរ�ឋអាមេ�រកិ។ មេនះ

មេ��មេ�ងតាំ�ប្រកុ�ហីូន�មេចិចកវិ�ិា។

កនីងចំិមេណា�ប្រ�ធ្លាន��ស្តែ�លប្រតូ៌វិ

បានពិភាកាជាញឹកញ៉ា�់មេ�កនីង

�ណាត ញ រ�ួមាន៖ ផ្សលប្រ�មេ�ជន៍

រ�ស់��ប្រកុងមេ�ាកំាងមេ�ស�ីប្រ�ចិិន

ខាងត៌ូូង ហីងកីង �ំប្រ�មាតិ៌ការ�ស់

មេលាកប្រ�ធ្លានា�ិ�ត៌� Duterte និង

ការរះិ�ន់មេល�មេ�ហ�ំព័រព័ត៌៌មាន Rap-

pler ។

��សាន ក់ការសារព័ត៌៌មានកនីងតំ៌�ន់

នៃន��ភាន ក់ងារសារព័ត៌៌មានប្រ��់ប្រ�ង

មេ�យរ�ឋចិិន �ូចិជា CRI ក៏មាន�ណន�

ផ្លាទ ល់�ួួនមេ�មេល�មេហវស�ីូក មេវិ�ិកា

ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយសងា�តាំ�ជមេប្រ��ស 

ទំាងមេ�ប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន និងប្រ�មេ�ស

ក�ុីជា។

កស្តែនួងប្រ�តិ៌�តិ៌តការរ�ស់ចិិនមាន

�ំព័រមេហវស�ីូក�ាងតិ៌ចិ ៧ មាន

មេ�ល�ំណងសប្រមា�់�សសនិកជន

ក�ុីជា និង�ា ងមេហាចិណាស់ មាន

មេ�លមេ��ួយ សប្រមា�់ប្រ�ជាជន

ហវ�ល�ព�ន។

�ម�ៗមេនះ ប្រ�មេ�សក�ុីជា ក៏បាន

�មេងើ�ត៌ប្រចិកទាវ រអិី្នន�រមេណត៌តាំ�ស្តែ��

ចិិន ស្តែ�លនឹងអ្ននីញ្ញាញ ត៌ឱ្យយមានការ

តាំ��ន និងប្រតួ៌ត៌ពិនិត៌យចិរាចិរណ៍

តាំ�អិី្នន�រមេណត៌ ស្តែ�លប្រកុ�សិ�ិ�ិនីសស

និ�យថា វ៉ាជាឧ�ករណ៍�ម�កនីងការ

�ហ្រ្វិងាើ �ការប្រ�ឆំាងណា�ួយ។

ទេតើម្ពុួយណាជិិតជាង? 
�ហ្រ្វិនត�ប្រកសួងព័ត៌៌មានមេលាក ផី្សស 

សីវិណណ បានស្តែ�ួងថា ប្រកសួងព័ត៌៌មាន

ក�ុីជា និងចិិនមេ�វ�ការរ�ួ�ន  “ប្រ�យី�ិ

ប្រ�ឆំាងនឹងព័ត៌៌មានស្តែកួងកួាយ និង�ំប្រ�

�ន មេ�វិញិមេ��ក ផ្សលិត៌ មាតិ៌កា ផួ្លាស់

�តូរវិ�ូ��៌ ការផ្សសពវផ្សាយអំ្នព�កសិក�ម 

និងអ្នវ�ៗជាមេប្រចិ�នមេ�ៀត៌។

�ាសី្តែនត មេលាកបាន��ិមេស�ការមេចា�ប្រ�កាន់

ព�ភាពលំមេអ្នៀងរ�ស់ចិិន។ មេលាក

មានប្រ�សាសន៍ថា ក�ុីជាតូ៌ចិមេពក �ិន

អាចិយកភា��ទំាងព�រ រវ៉ាងអាមេ�រកិ 

និងចិិនបាន។ តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣
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ភិនំមេពញ (សិីនហួរ)៖ មេ�ងតាំ�

មេសចិកត�ស្តែ�ួងការណ៍រ�ស់ប្រកសួង

សីខាភិិបាលនៃនប្រ�មេ�សក�ុីជា មេ�

នៃ�ៃអ្នងាា រ (��៣០ ស្តែ���នា) មេនះ បាន

�ញ្ញាា ក់ថា មានករណ� ជ�ៃឺកូវិ ��-១៩ �ម� 

ចំិនួន ១០៥ ករណ�  ស្តែ�លមេ�វ�ឱ្យយចំិនួន

អ្ននកឆួ្លងសរ�ីមេ�កនីងប្រ�មេ�សមេក�ន�ល់ 

២.៣៧៧ នាក់។

មេសចិកត�ស្តែ�ងួការណ៍និ�យថា ការ

ឆ្លួង�ម� ជាករណ� ឆ្លួងកនីងស្រ័សុកចំិនួន 

១០៤ ករណ�  -- ៤៦ ករណ� មេ�រាជធ្លាន�

ភិនមំេពញ ៣៤ ករណ�  មេ�មេ�ត៌តប្រពះស�ហនី 

២០ ករណ�  មេ�មេ�ត៌តសាវ យមេរៀង ២ 

ករណ�  មេ�មេ�ត៌តកំពង់ចា� ២ ករណ�  

មេ�មេ�ត៌តនៃប្រពស្តែវិង ១ករណ�  និងត៌ូូង�មីំ 

១ ករណ�  និងករណ� នំាចូិល ១ ករណ� ។

ករណ� នំាចូិលប្រត៌ូវិបានរកមេ��ញ

មេល��ីរសជនជាតិ៌ឥណឌូ មេនសី� អាយី 

៣៦ ឆាន ំមាន ក់ មេ�វ��ំមេណ� រ�កព�ប្រ�មេ�ស

ឥណឌូ មេនសី� កាលព�នៃ�ៃ�� ១៦ ស្តែ���នា 

តាំ�រយៈការត៌ភាា �់មេជ�ងមេហាះមេហ�រ�ួយ

មេ�ប្រ�មេ�សសឹងហ�ូរ �។ មេសចិកត�ស្តែ�ងួការណ៍

បាននិ�យ�ស្តែនា�ថា �ីរសមេនាះ ប្រតូ៌វិ

បានរកមេ��ញវិជិាមាន មេ�នៃ�ៃ��១៣ 

កនងីអំ្ន�ីងមេពលនៃនការមេ�វ�ចិតាំត ��ស័កត។ិ

ប្រកសួងសីខាភិិបាលបាននិ�យ

ថា ប្រ�មេ�សមេ�អាសី�អាមេ�នយ៍�ួយមេនះ 

បានចីិះមេឈាម ះជាផូួ្សវិការនូវិករណ� ជ�ៃឺ

កូវិ ��-១៩ សរ�ីចំិនួន ២.៣៧៧ ចា�់តំាំងព�

ការរាត៌ត៌ាត៌ កាលព�ស្តែ��ករា ឆាន ំ�ីន 

មេ�យមាន�នីសសសួា�់ចំិនួន ១១ នាក់ 

និង ១.១៧៦ នាក់បានជាសះមេសូ�យ

មេ��ងវិញិ។

របាយការណ៍រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល

បាន�ងាហ ញថា ប្រ�មេ�សមេនះបានចា�់មេផ្សត��

ចាក់ថាន ំ�ងាើ រប្រ�ឆំាងនឹងជ�ៃឺកូវិ ��-១៩ 

កាលព�នៃ�ៃ�� ១០ ស្តែ�កី�ភៈ ប្រ�ជាជន

ចំិនួន ៣៩១.០០០ នាក់ សាិត៌កនីងប្រកុ�

អា�ិភាព បាន��ួលការចាក់ថាន វំ៉ាាក់សាងំ

រចួិមេហ�យ៕

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា រាយការីណៈ៍ពី�ករីណៈ�ជម្ពុឺ�ក�វិី�-១៩ ថ្មីី� ចិំនួន 
១០៥ ករីណៈ� ចិំនួនសរីុ�មាន ២.៣៧៧ ករីណៈ�
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ព�៖ អាជំា�រឆ្លួងកាត់៌តំ៌�ន់��ប្រកុង

�ូស្តែវិល

ជូន៖ ប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយមេ�តំ៌�ន់

��ប្រកុង�ូស្តែវិលទំាងអ្នស់

ក�មវិត៌ាី៖ មេសវ៉ារ�យនុប្រកុង�ឹក

អ្ននក�ំមេណ� រចាក់វ៉ាាក់សាំង

LRTA មេល�ក�ឹកចិិត៌ត

សហ��ន៍ Greater Low-

ell ��ួលយកអ្នត៌ាប្រ�មេ�ជន៍

ព�មេសវ៉ាឡានប្រកុង�ឹក

អ្ននក�ំមេណ� រមេ�ចាក់វ៉ាាក់សាងំ 

ពិមេសស មេ� Cross River 

Center ស្តែ�លមាន��តំាំងមេ� 

១០០១ �ហាវិ�ិ� Paw-

tucket Boulevard East 

មេនះមេ��មេ�ងតាំ�រ�ឋបាល 

មេលាក David Bradley ។

មេលាក Bradley មានប្រ�សាសន៍

ថា “មេយ�ងពិត៌ជារ �ករាយស្តែ�លបាន

ចូិលរ�ួចំិស្តែណកមេ�កនីងកិចិច�ិត៌�ំ

ប្រ�ឹងស្តែប្រ�ងចាក់វ៉ាាក់សាងំ�៏សំខាន់មេនះ 

ជា�ួយ�នទ�រមេព�យ Lowell General 

Hospital មេ���ូ�ជួយ�ល់សាធ្លារណជន” ។

មេសវ៉ាក�ម�ឹកជញ្ញាូ នមេ�យផ្លាទ ល់

ស្តែ�លបានមេ��ក�ំមេណ� រការមេ�នៃ�ៃ��២៥ 

ស្តែ���នា ប្រ�តិ៌�ត៌តិការ ៥ នៃ�ៃកនីង�ួយ

សបាត ហ៍ មេល�កស្តែលងស្តែត៌នៃ�ៃពី� និង

នៃ�ៃអា�ិត៌យ មេចិញ�ំមេណ� ររាល់នៃ�ៃចំិនួន 

១៥ នៃ�ៃ ព��ជឈ�ណឌ លឡានប្រកុង Ken-

nedy Bus Center មេ���ប្រកុង�ូស្តែវិល។

មេលាក Bradley បាននិ�យថា 

រ�យនតប្រកងុ���ួយ នឹងមេចិញ�ំមេណ� រព�

ចំិណត៌មេ�មេមាា ង ៦ និង ៤០នា��ប្រពឹក 

និងមេ��ល់�ជឈ�ណឌ ល Cross 

River Center មេ�១៥ នា��មេប្រកាយ�ក។

ការមេចិញ�ំមេណ� រ�នត�នាទ �់មេរៀងរាល់ 

៤០ នា���តង ជាមេរៀងរាល់នៃ�ៃព��ជឈ�ណឌ ល 

Kennedy Center ។ មេលាក Bradley 

បាននិ�យថា រ�យនតប្រកងុមេ�វ��ំមេណ� រ

ចីិងមេប្រកាយមេ�កាន់�ជឈ�ណឌ លចាក់ថាន ំ

វ៉ាាក់សាំង �ឺមេ�មេមាា ង ៤ លាៃ ចិ និង

ប្រត៌��់�កវិញិ មេ�មេមាាង៤ និង២០នា��

លាៃ ចិ។

សប្រមា�់កាលវិភិា�មេពញមេលញ 

និងព័ត៌៌មានមេផ្សសងមេ�ៀត៌ សូ�ចូិល

មេ�កាន់ មេ�ហ�ំព័រ www.lrta.com.

Bradley និ�យថា កាត៌ Charlie 

និងនៃ�មួេសវ៉ាជាប្របាក់ ប្រតូ៌វិ�ង់មេ�មេល�រ�យនត

ប្រកុង LRTA ។

�ស្តែនា�មេល�មេសវ៉ារ�យនតប្រកុង�ម�  

LRTA ផ្សតល់មេសវ៉ារ�យនតប្រកុងផូួ្សវិមេ�រ

មេ�កស្តែនួងចាក់វ៉ាាក់សាងំជ�ៃឺកូវិ �� -១៩ 

ជាមេប្រចិ�នមេផ្សសងមេ�ៀត៌ មេ�កនងីសហ��ន៍

តំ៌�ន់�ូស្តែវិល រ�ួទំាង �ជឈ�ណឌ លប្រកុង 

senior centers �ណឌ លសី�ភាព

សហ��ន៍�ូស្តែវិល និង�ួ�និក Lahey 

មេ� Burlington ៕

By Khmer Post USA 
The LRTA is encouraging the 

Greater Lowell community to take 
advantage of its special COVID-19 
vaccination shuttle bus service to 
Cross River Center located at 1001 
Pawtucket Boulevard East, accord-
ing to Administrator David 
Bradley.

“We are very happy to play 
our part in this important vac-
cination effort with Lowell 
General Hospital to assist the 
public,” said Bradley.

The direct express service, 
which launched March 25, 
operates five days a week, ex-
cept Wednesdays and Sundays, 
with 15 daily departures from the 
Kennedy Bus Center in Lowell. 

The first bus leaves the terminal 
at 6:40 a.m. and arrives 15 minutes 
later at Cross River Center, Bradley 
said.

Departures continue every 
40-minutes throughout the day from 
the Kennedy Center. The last out-
bound shuttle run to the vaccination 

center is 4 p.m., said Bradley, with 
a final inbound return trip at 4:20 
p.m.

For a full schedule and other 
information, go to www.lrta.com.

Bradley said Charlie Cards and 
cash fares are accepted on the LRTA 

express shuttle.
In addition to the new shuttle 

service, the LRTA provides fixed-
route bus service to numerous 
other COVID-19 vaccination sites 
in Lowell area communities, includ-
ing designated municipal senior 
centers, Lowell Community Health 
Center and Lahey Clinic in Burl-
ington.

ប្រ�កាសព័ត៌មាន់ Lowell Regional Transit Authority Offers 
Express Vaccine Shuttle Bus Service
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gration as central to advancing its 
national economic interests. Cambo-
dia has proactively participated in 
regional and sub-regional mechanisms, 
such as ASEAN-led multilaterals and 
Mekong-related minilaterals.

The government’s Rectangular 
Strategy Phase IV (2018–2023) rec-
ognises the global economic shift to 
East Asia as a ‘golden opportunity’ 
for Cambodia to develop and mod-
ernise its industries, production and 
services. Integrating Cambodia’s 
production network with the region, 
developing infrastructure connectiv-
ity, and facilitating the cross-border 
flow of goods, services, capital and 
data are crucial foreign policy instru-
ments. ASEAN, China, Japan and 
South Korea are Cambodia’s key 
economic partners.

While its external environment 
affects Cambodia’s economic perfor-
mance, internal factors are just as 
important. Continuous economic 
reforms and human resource develop-
ments are the backbone of Cambodia’s 
remarkable economic performance 
over the past two decades, with a 
growth rate of about 7 per cent. For-
eign policy has played a key role in 
protecting and advancing Cambodia’s 
national interests, including peace, 
economic security and cultural iden-
tity.

One of Cambodia’s foreign 
policy objectives is to provide equal 
economic opportunities to citizens by 
optimising national resources — both 
natural and human. Promoting eco-
nomic diplomacy is a pathway towards 
this, but there will be stumbling blocks 
along the way.

Growing power asymmetry with 
China poses some risks and constraints 
for the country. China’s influence 
— along with human rights and de-
mocracy issues — are challenging 
Cambodia’s attempts to expand its 
economic ties with the West. The 
European Union has partially with-
drawn 20 per cent of its quota-free 
and tariff-free trade treatment under 

the Everything but Arms scheme to 
Cambodia in response to perceived 
human rights violations and demo-
cratic backsliding. Under a Biden 
administration, US pressure on Cam-
bodia on these issues might also in-
crease.

In January 2021 the Ministry of 
Foreign Affairs and International 
Cooperation introduced ‘economic 
diplomacy’ to further promote trade, 
investment, tourism and the develop-
ment of Cambodian cultural identity. 
This is a critical step towards the 
institutionalisation, systematisation 
and modernisation of its foreign 
economic policy. It is also the first-
time economic diplomacy has been 
placed front and centre of Cambodia’s 
foreign engagement strategy. Prime 
Minister Hun Sen has consistently 
advocated for open, inclusive and 
rules-based multilateralism.

The economic diplomacy strat-
egy of 2021–2023 will be instrumen-
tal in enhancing Cambodia’s interna-
tional integration, diversifying its 
economic partners, expanding its 
export markets, and attracting foreign 
investors and tourists. It will also help 
to transform the international environ-
ment into a source of national devel-
opment and poverty reduction. The 
strategy aims to contribute to Cam-
bodia’s vision of becoming a higher-
middle-income country by 2030 and 
a high-income country by 2050. 
Capacity-building for diplomats and 
government officials has been identi-
fied as a key area to implement robust 
economic diplomacy.

The conclusion of the Cambo-
dia–China Free Trade Agreement in 
late 2020 and the Cambodia–South 
Korea Free Trade Agreement in 
early 2021 demonstrate Cambodia’s 
economic diversification strategy at 
play. Cambodia’s participation in the 
Regional Comprehensive Economic 
Partnership further connects it with 
the regional economy. The more in-
tegrated Cambodia is, the more op-
portunities it can seize.

ក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា��ីល់អា�ទីិភា�ពី�ល់ក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា��ីល់អា�ទីិភា�ពី�ល់tmkBITMB½rTI   01

តមេ�ទី�ព័័រទីី១២តមេ�ទី�ព័័រទីី១២

មេ���ូ�ជប្រ�ុញផ្សលប្រ�មេ�ជន៍មេស�ឋកិចិច

ជាតិ៌។ ក�ីុជាបានចូិលរ�ួ�ាងសក�ម

មេ�កនីងយនតការកនីងតំ៌�ន់ និងអ្ននីតំ៌�ន់ 

�ូចិជា ពហីភា���ឹកនំាមេ�យអាសូាន និង

មេ�វភា��ខាន ត៌តូ៌ចិ ទាក់�ងនឹង�មេនួ មេ��ងា។

យី�ិសាស្ត្រសតចិតី៌មេកាណ�ំណាក់កាល

��IV (២០១៨-២០២៣) រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល 

��ួលសាា ល់ការផួ្លាស់�តរូមេស�ឋកិចិចពិភិពមេលាក

មេ�អាសី��ូព៌ា ជា “ឱ្យកាសមាស” សប្រមា�់

ប្រ�មេ�សក�ុីជាកនីងការអ្នភិិវិឌ្ឍឍ និងមេ�វ�

�ំមេន��ក�មឧសាហក�ម ផ្សលិត៌ក�ម និង

មេសវ៉ាក�ម។ ការមេ�វ�សមាហរណក�ម    

�ណាត ញផ្សលិត៌ក�មរ�ស់ប្រ�មេ�សក�ុីជា 

ជា�ួយតំ៌�ន់ ការអ្នភិិវិឌ្ឍឍការត៌ភាា �់

មេហ�ឋ រចិនាស�័ុនិ និងការសប្រ��សប្រ�ួល

លំហូរ�ំនិញមេសវ៉ាក�ម�ូល�ន និង�ិននន័យ

ឆ្លងួកាត់៌ប្រពំស្តែ�ន �ឺជាឧ�ករណ៍នមេ�បាយ

�៏សំខាន់ចំាបាច់ិ។ អាសូាន ចិិន ជ�ាីន និង

កូមេរ ាខាងត៌ូូង �ឺជានៃ��ូមេស�ឋកិចិច�៍សំខាន់

រ�ស់ក�ីុជា។

ស្រ័ស�មេពលស្តែ�ល�រ�ិកាសខាងមេប្រ� 

មេ�វ�ឲ្យយ�ាះពាល់�ល់�ំមេណ� រការមេស�ឋកិចិច

រ�ស់ប្រ�មេ�សក�ុីជា កតាំត នៃផ្សទកនីង�ឺ

សំខាន់ណាស់។ កំស្តែណ�ប្រ�ង់មេស�ឋកិចិច

ជា�នត�នាទ �់ និងការអ្នភិិវិឌ្ឍឍ�នធ្លាន�នីសស 

�ឺជាឆ្លអឹង�នងនៃន�ំមេណ� រការមេស�ឋកិចិច�៏�ួរ

ឱ្យយកត់៌សមាា ល់រ�ស់ប្រ�មេ�សក�ុីជា 

កនីងរយៈមេពលព�រ�សវិត៌សចីិងមេប្រកាយមេនះ 

ជា�ួយនឹងអ្នប្រតាំកំមេណ� នប្រ�មាណ ៧ 

ភា�រយ។ មេ�លនមេ�បាយការ�រមេ�ស 

បានមេ��រតួ៌នា���ាងសំខាន់កនងីការការពារ 

និងជប្រ�ុញផ្សលប្រ�មេ�ជន៍ជាតិ៌រ�ស់ក�ុជីា 

រ�ួមាន សនតិភាព សនតិសី�មេស�ឋកិចិច និង

អ្នត៌តសញ្ញាញ ណវិ�ូ��៌។

មេ�ល�ំណងនមេ�បាយការ�រមេ�ស

�ួយរ�ស់ប្រ�មេ�សក�ុីជា �ឺផ្សតល់ឱ្យកាស

ស្តែផ្សនកមេស�ឋកិចិចមេសម�ភាព�ន �ល់ពលរ�ឋ មេ�យ

�មេងើ�ន�នធ្លានជាតិ៌ ទំាង��មជាតិ៌ និង

�នីសស។ ការមេល�កក�ុស់ការ�ូត៌ស្តែផ្សនក

មេស�ឋកិចិច �ឺជាមា�៌មេឆុាះមេ�រក�ញ្ញាហ មេនះ 

�ាីស្តែនតវ៉ានឹងមានឧ�ស�ាមេក�ត៌មេ��ង។

ការមេក�នមេ��ងនូវិថា�ពល�ិនមេសម�ភាព

�ន ជា�ួយប្រ�មេ�សចិិន �ងើហានិភ័ិយ និង

ឧ�ស�ា�ួយចំិនួនសប្រមា�់ប្រ�មេ�ស។ 

ឥ�ិិពលចិិន រ�ួជា�ួយ�ញ្ញាហ សិ�ិិ�នីសស 

និង�ញ្ញាហ ល�ិិប្រ�ជា�ិ�មេត៌យយ កំពីងប្រ�ឈ្នះ�

នឹងការ�ាីន�ាងរ�ស់ក�ុីជា កនីងការពប្រង�ក

�ំនាក់�ំនងមេស�ឋកិចិចរ�ស់�ួួនជា�ួយ

មេលាកខាងលិចិ។ សហភាពអឺី្នរ ា�ី បាន�ក

ស្តែផ្សនក�ួះនៃនការមេ�វ�ពាណិជាក�មមេ�យ�ិន

�ិត៌ពនិកូតាំ និងពនិ�យចំិនួន ២០ ភា�រយ

មេប្រកា��មេប្រមាងអ្នវ�ៗទំាងអ្នស់មេល�កស្តែលងស្តែត៌

អាវិ�ីសប្រមា�់ប្រ�មេ�សក�ីុជា មេ���ូ�

មេឆួ្ល�យត៌�មេ�នឹងការរមំេលាភិសិ�ិិ�នីសស 

និងការរអិ្នល�យមេប្រកាយនៃនល�ិិប្រ�ជា�ិ�មេត៌យយ។ 

មេប្រកា�រ�ឋបាល មេលាក នៃ��ិន សមុា�រ�ស់

សហរ�ឋអាមេ�រកិ�កមេល�ប្រ�មេ�សក�ុជីាមេល�

�ញ្ញាហ ទំាងមេនះក៏អាចិនឹងមេក�នមេ��ងផ្សង

ស្តែ�រ។

មេ�ស្តែ��ករាឆាន ំ ២០២១ ប្រកសួង

ការ�រមេ�ស និងសហប្រ�តិ៌�ត៌តកិារអ្ននតរជាតិ៌ 

បានស្តែណនំា “ការ�ូត៌ស្តែផ្សនកមេស�ឋកិចិច” មេ���ូ�

ជំរញីពាណិជាក�ម ការវិនិិមេ�� មេ�សចិរណ៍ 

និងការអ្នភិិវិឌ្ឍឍអ្នត៌តសញ្ញាញ ណវិ�ូ��៌រ�ស់

ក�ីុជា ស្តែ��មេ�ៀត៌។ មេនះ�ឺជាជំហានសំខាន់

មេឆុាះមេ�រកការមេ�វ�សាា �័នន�យក�ម ប្រ�ព័និ 

និង�ំមេន��ក�មនៃនមេ�លនមេ�បាយមេស�ឋកិចិច

�រមេ�ស។ មេនះក៏ជាការ�ូត៌ស្តែផ្សនកមេស�ឋកិចិច

មេល�ក�ំ�ូង ស្តែ�លប្រត៌វូិបាន�ក់មេ��ី� មេ�

ចំិកណាត លនៃនយី�ិសាស្ត្រសតផ្សារភាា �់

�ំនាក់�ំនងការ�រមេ�សរ�ស់ប្រ�មេ�ស

ក�ីុជា។ មេលាកនាយករ�ឋ�ហ្រ្វិនត� ហីូន ស្តែសន 

ស្តែត៌ងស្តែត៌ត៌សូូ�តិ៌ជាប្រ�ចំាមេ���ូ�ពហីភា��

និយ� ពហីវិ�ូ��៌មេ��កចំិហមេ�យ�រ�ិ

�័នន និងវិធិ្លានការពហីភា��ជា�ូល�ឋ ន។

យី�ិសាស្ត្រសតការ�ូត៌ស្តែផ្សនកមេស�ឋកិចិចឆាន ំ 

២០២១-២០២៣ នឹងមានសារៈសំខាន់កនីង

ការពប្រងឹងសមាហរណក�មអ្ននតរជាតិ៌រ�ស់

ក�ុីជា មេ�វ�ឲ្យយមានភាពចិប្រ�ុះនៃ��ូមេស�ឋកិចិច 

ពប្រង�ក��ផ្សារនំាមេចិញ និងទាក់ទាញ

វិនិិមេ��ិន និងមេភំិ�វិមេ�សចិរ�រមេ�ស។ វ៉ា

ក៏នឹងជួយផួ្លាស់�តូរ�រ�ិកាសអ្ននតរជាតិ៌

មេ�ជាប្រ�ភិពនៃនការអ្នភិិវិឌ្ឍឍជាតិ៌ និង

ការកាត់៌�នាយភាពប្រក�ប្រក ផ្សងស្តែ�រ។ 

យី�ិសាស្ត្រសតមេនះ មានមេ�ល�ំណងរ�ួចំិស្តែណក

កនីងចិកខីវិស័ិយរ�ស់ក�ុីជា កនីងការកួាយជា

ប្រ�មេ�សមានប្របាក់ចំិណូល��យ�កប្រ�ិត៌�ុស់ 

មេ�ឆាន ំ ២០៣០ និងជាប្រ�មេ�សស្តែ�លមាន

ប្របាក់ចំិណូល�ុស់មេ�ឆាន ំ២០៥០ ។ ការ

កសាងស�ត៌ាភាពសប្រមា�់អ្ននកការ�ូត៌ និង

�ហ្រ្វិនត�រ�ឋ ភិិបាល ប្រតូ៌វិបានកំណត់៌ថាជា

វិស័ិយចំិ�ង�ួយ មេ��� �ូអ្ននីវិត៌តការ�ូត៌ស្តែផ្សនក

មេស�ឋកិចិចឲ្យយកាន់ស្តែត៌មេជឿនមេលឿនមេ��ី�។

ការ�ញ្ញច �់កិចិចប្រព�មេប្រព�ងពាណិជាក�ម

មេសរ �ក�ីុជា - ចិិនមេ�ចីិងឆាន ំ ២០២០ និង

កិចិចប្រព�មេប្រព�ងពាណិជាក�មមេសរ �ក�ុជីា - កូមេរ ា 

មេ�មេ���ឆាន ំ ២០២១ �ងាហ ញព�យី�ិសាស្ត្រសត

មេ�វ�ឲ្យយមានភាពចិប្រ�ុះមេស�ឋកិចិចរ�ស់ក�ីុជា។ 

ការចូិលរ�ួរ�ស់ប្រ�មេ�សក�ុជីាកនងីភាពជា

នៃ��ូមេស�ឋកិចិចប្រ��់ប្រជុងមេប្រជាយកនីងតំ៌�ន់ 

ផ្សារភាា �់�ស្តែនា�មេ�ៀត៌ ជា�ួយមេស�ឋកិចិចកនងី

តំ៌�ន់។ ប្រ�មេ�សក�ីុជា មានសមាហរណក�ម

កាន់ស្តែត៌មេប្រចិ�ន វ៉ាក៍អាចិមានឱ្យកាសចា�់
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ការ�ំី�ួួនមេ��កសឆំាង មេលាក កឹ� សីខា 
�ឺជាការរមំេលាភិរ�ឋ��មនីញ្ញញ�ៃន់�ៃរស្តែ�ល
បានស្តែចិងអំ្នព�ប្រ�ព័និតី៌លាការឯករាជយ �ណៈ
រ�ឋ ភិិបាលក�ុជីា បានមេប្រ��អំ្នណាចិប្រ��់ប្រ�ង
�ា ង�ូលំ�ូលាយមេល�អំ្នណាចិតី៌លាការ
�ួយមេនះ�ា ងមេពញ�ំហឹង។

ការ�ិល័យមេនះ បាន�មេញ្ញច ញរបាយ
ការសមេងខ�រ�ស់�ួួនកប្រមាស់ជាង២០�ំព័រ 
កាលព�នៃ�ៃ��៣០ ស្តែ���នា ឆាន ំ២០២១ មេនះ
សុ�ព� ការអ្ននីវិត៌តសិ�ិិ�នីសសមេ�ក�ុីជា កនីង
ឆាន ំ២០២០ ថា ការសមេប្រ�ចិមេសចិកត�រ�ស់
តី៌លាការសាិត៌មេប្រកា�ឥ�ិិពលនមេ�បាយ
ទំាងស្រ័សងុ�ូចិជា ករណ�  ប្រ�ធ្លាន�ណ�កស
សមេហ្រ្វិងាា ះជាតិ៌ មេលាក កឹ� សីខា ជាមេ��� 
រ�ឋ ភិិបាលក�ុជីា បាន�ំី�ួួនមេ��កសប្រ�ឆំាង
រ�ូមេនះកនីងផ្សទះតាំ�អំ្នមេព�ចិិត៌ត និងហួសព�
ចិា�់កំណត់៌។ ប្រ�ភិព�ស្តែ�ល អ្នះអាងថា 
ចិា�់បានស្តែចិងព�ការការចា�់�ួនួ និង�ំី�ួួន
ជនសងស័យតាំ�អំ្នមេព�ចិិត៌ត មេហ�យក៏បាន
កំណត់៌ការ�ំី�ួនួជនសងសយ័�មេណុាះអាសនន
ផ្សងស្តែ�រថា អាចិ�ំី�ួនួកនងីរយៈមេពលអ្នតិ៌�រមា
ប្រតឹ៌� ១៨ស្តែ� �ាីមេណាណ ះ �ណៈ រ�ឋ ភិិបាល
បាន�ំី�ួួនមេលាក កឹ� សីខា �មេណុាះអាសនន
អ្នស់រយៈមេពល ២៦ស្តែ� ឯមេណាះ មេ�កនីង
�នទ�រ�ំី�ំង។

របាយការណ៍មេនះបានរះិ�ន់មេល�
ការមេប្រ��អំ្នណាចិរ�ស់រ�ឋ ភិិបាលក�ុីជា 
ស្តែ�លផ្សទីយរ�ឋ��មនីញ្ញញ រមំេលាភិមេល�សាា �័ន
តី៌លាការ មេ���ូ��មេប្រ��ប្រ�មេ�ជន៍នមេ�បាយ
រ�ស់�ណ�កសប្រ�ជាជនក�ុីជា មានទំាង
�ហ្រ្វិនត�តី៌លាការ ប្រ�ធ្លានតី៌លាការកំពូលផ្សង
សី�ិសឹងស្តែត៌ជា�ហ្រ្វិនត�ស្តែ�លមានតំ៌ស្តែណង�ុស់
ៗកនីង�ណ�កសកាន់អំ្នណាចិ ជាក់ស្តែសតង 
មេលាក ល� ច័ិនទតី៌លា ជាសមាជិក�ណ�កស
កាន់អំ្នណាចិស្តែ�លបានជួយមេរៀ�ចំិមេសចិកត�
ប្រពាងចិា�់រលំាយ�ណ�កសសមេហ្រ្វិងាា ះជាតិ៌
ប្រតូ៌វិបានមេបាះមេឆាន ត៌មេប្រជ�សមេរ �សជាប្រ�ធ្លាន
�ណៈមេ�ធ្លាវិ �ផ្សងស្តែ�រ។

ប្រ�ធ្លាន�ណ�កសសមេហ្រ្វិងាា ះជាតិ៌មេលាក 
កឹ� សីខា ប្រត៌ូវិបានស�ត៌ាកិចិចប្រកុងភិនំមេពញ 
ចា�់�ួនួកាលព�នៃ�ៃ��៣ ស្តែ�កញ្ញាញ  ឆាន ២ំ០១៧ 
យកមេ��ក់ពនិនា�រ ប្រត៌ពំាងផីួ្សង មេ�ត៌ត
ត៌ូូង�មីំ តាំ�សំមេណ� មេលាក ហីូន ស្តែសន  
ស្តែ�លបានមេចា�ប្រ�កាន់ព����ី��ិត៌ជា�ួយ
�រមេ�សមេ���ូ�ផ្សតួលរលំំរ�ឋ ភិិបាលក�ីុជា 
តាំ�មាប្រតាំ៤៤៣នៃនប្រក�ប្រពហម�ណឌ ។

�នាទ �់ព��ំី�ួួនរយៈមេពល�ួយឆាន ំ 
មេលាក កឹ� សីខា ប្រតូ៌វិមេផ្សទរព�ពនិនា�រ
ប្រត៌ពំាងផីួ្សង មេ�នៃ�ៃ��០៩ ស្តែ�កញ្ញាញ  ឆាន ២ំ០១៨ 
�ក�ំី�ួួនមេ�មេ�ហ�ឋ នរ�ស់មេលាកវិញិ 
មេប្រកា�មេហតី៌ផ្សលសី�ភាព រហូត៌�ក�ល់
នៃ�ៃ��១០ ស្តែ�វិចិិិកិា ឆាន ២ំ០១៩ មេ���សាលា�ំ�ូង

រាជធ្លាន�ភិនំមេពញ បានសមេប្រ�ចិឲ្យយ មេលាក 
កឹ� សីខា ឲ្យយមានមេសរ �ភាពមេប្រចិ�នជាង�ីន 
ស្តែត៌ប្រតូ៌វិសាតិ៌មេប្រកា�ការតាំ��នរ�ស់តី៌លាការ
ជាប្រ�ចំា។

មេលាក ហីូន ស្តែសន បានអ្នះអាង
កាលព�មេ���ស្តែ�កញ្ញាញ  ឆាន ំ២០២០ ថា 
សំណំីមេរឿងរ�ស់មេលាក កឹ� សីខា អាចិ
នឹងពនារមេពល�ល់ឆាន ២ំ០២៤ ឯមេណាះ។

អ្ននកនំាពាកយសមា��ការពារសិ�ិ�ិនីសស 
អា�ហីក មេលាក សឹង ស្តែសនករណីា បាន
ប្របា�់សារព័ត៌៌មាន The Cambodia Daily 
មេ�នៃ�ៃមេនះថា ការមេចិញរបាយការណ៍ និង

ការវ៉ាយត៌នៃ�ួ រ�ស់ប្រ�មេ�សមេលាកមេសរ � 
មេល�ការរមំេលាភិសិ�ិ�ិនីសសមេ�ក�ុជីា �ឺជា
មេរឿងប្រតឹ៌�ប្រតូ៌វិស្តែ�លឆីួ្លះ�ញ្ញាច ងំព�ការពិត៌មេ�
ក�ុីជា �ាីស្តែនត�ួរអ្នវ�ស្តែ�លឲ្យយមេសាកសាត យ �ឺ
រ�ឋ ភិិបាលក�ុីជា ស្តែត៌ងពា����ិមេស� 
និងរកមេលសមេ�ះសា ស្តែ�លមេ�វ�ឲ្យយសហ��ន៍
អ្ននតរជាតិ៌មេ��លមេ��ញថា ក�ុីជាកំពីងមេ��រ
ប្របាស់ចាកព�មេ�លការណ៍ប្រ�ជា�ិ�មេត៌យយ 
និងន�តិ៌រ�ឋកាន់ស្តែត៌ឆាៃ យ។

មេលាកថា សងា�សី�វិលិ មានការ
ប្រពួយបារ�ភ�ាងខំួាង ព�ការ�ិន��ួល�ីសប្រត៌វូិ
រ�ស់រ�ឋ ភិិបាល កនងីការរក�ំមេណាះស្រ័សាយ 
ស្តែ�លរ�ស់សហ��ន៍អ្ននតរជាតិ៌បាន
មេល�កមេ��ង។ ប្រ�មេ�សមេលាកមេសរ � នឹង�ិន
�ស្តែណត ត៌�មេណាត យឲ្យយក�ុីជា មេ�វ�អ្នវ�ស្តែ�ល
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សិ�ិិ�នីសសជាមេ��� មេ���ូ�ចូិលរ�ួ�ន
កសាងជាតិ៌ ជាពិមេសសកនីង�ំណាក់កាល
ស្តែ�លក�ុីជា កំពីងជួ�វិ�ិត៌តិទំាង សំពា�
អ្ននតរជាតិ៌ វិ�ិត៌តនិមេ�បាយ និងវិ�ិត៌តមិេស�ឋកិចិច 
មេ���ូ�ឲ្យយក�ុីជា អាចិមេង��មេ��ងវិញិ
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that the detention of opposition leader 
Kem Sokha is a serious violation of 
the Constitution, which provides for 
an independent judiciary, as the Cam-
bodian government exercises extensive 
power to control over this court fully.

The bureau released its more than 
20-page summary report on March 30, 
2021, on the implementation of human 
rights in Cambodia in 2020, saying that 
court decisions are entirely politically 
motivated, as in the case of CNRP 
President Kem. Sokha, for example, 

was detained by the Cambodian gov-
ernment at home arbitrarily and beyond 
the law. The same source claimed that 
the law provides for arbitrary arrest 
and detention of suspects, and also 
stipulates that detainees can be detained 
for a maximum of 18 months while the 
government detains Kem Sokha tem-
porarily for 26 months in detention.

The report criticizes the Cambo-
dian government's unconstitutional use 
of power to violate the judiciary in 
order to serve the political interests of 
the CPP, including court officials, the 
president of the Supreme Court, and 
all high-ranking officials in the ruling 
party. In fact, Mr. Ly Chantola, a mem-
ber of the ruling party helped draft the 
CNRP dissolution law, was also 
elected as chairman of the bar associa-
tion.

CNRP’s President Kem Sokha was 
arrested by Phnom Penh authorities on 
September 3, 2017 and taken to Tra-
peang Phlong Prison in Tbong Khmum 
Province at the request of Hun Sen, 
who was accused of conspiring with 

foreigners to overthrow the Cambo-
dian government, according to article 
443 of the Penal Code.

After a year of detention, Mr. Kem 
Sokha was transferred from Trapeang 
Phlong Prison on September 9, 2018 
to his home under house arrest for 
health reasons until November 10, 2019 
the Phnom Penh Municipal Court de-
cided to give Mr. Kem Sokha more 
freedom than before, but must be under 
constant court supervision.

Mr. Hun Sen claimed in early 
September 2020 that Mr. Sokha's case 
could be postponed until 2024.

ADHOC’s spokesman Soeng Sen-
karuna told The Cambodia Daily today 
that the free world country released a 
report and assessment of human rights 
abuses in Cambodia was a true reflec-
tion of the reality in Cambodia. But 
sadly, the Cambodian government has 
always tried to deny and find excuses 
to make the international community 
see that Cambodia is moving away 
from the principles of democracy and 
the rule of law.

He said civil society was deeply 
concerned about the government's ir-
responsibility in finding solutions that 
the international community had raised. 
The free world countries will not allow 
Cambodia to do anything that is contrary 
to the conventions, Cambodia as a 
signatory to the Paris Peace Agreement.

Mr. Soeng Senkaruna called on 
the Cambodian government to drop all 
charges against the opposition party as 
well as human rights activists in order 
to join in building the nation, espe-
cially at a time when Cambodia is 
facing a crisis of international pressure, 
political crisis and economic crisis so 
that Cambodia can recover on the in-
ternational stage as a sovereign state.

Civil society groups also released 
data in late 2020 that the Cambodian 
government had resorted to a judicial 
strategy using the courts as a tool to 
deter and demoralize protesters demand-
ing freedom of expression as enshrined 
in the constitution.
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យកវ៉ាកាន់ស្តែត៌មេប្រចិ�នផ្សងស្តែ�រ។

�ាីស្តែនតប្រ�មេ�សក�ុីជា ក៏ប្រត៌ូវិការកសាងភាព�ន់រ�ស់

ជាតិ៌ មេ���ូ���់�ល់នឹងវិ�ិតិុ៌ខាងមេប្រ�។ ការធួ្លាក់ចីិះនៃន

មេស�ឋកិចិចមេ�យសារស្តែត៌ព�ជ�ៃឺកូវិ ��-១៩រាត៌ត៌ាត៌ បាន

ជះឥ�ិពិល�ាងខំួាង�ល់ជ�វិភាពរស់មេ�រ�ស់ប្រ�ជាជន។ 

មេស�ឋកិចិចរ�ស់ប្រ�មេ�សក�ីុជាបានធួ្លាក់ចីិះ ៣.១ ភា�រយ 

កាលព�ឆាន ំ�ីន ស្តែ�លជាល�ិផ្សលមេស�ឋកិចិចអាប្រកក់�ំផី្សត៌

កនីងរយៈមេពល�ួន�សវិត៌សចីិងមេប្រកាយមេនះ។

ស្តែផ្សនការសាត រមេស�ឋកិចិចសប្រមា�់ឆាន ំ ២០២១-២០២៣ 

ប្រតូ៌វិបាន�ក់មេចិញមេ��� �ូមេ�វ�ឱ្យយមេស�ឋកិចិចរស់មេ��ងវិញិ។ 

កសិក�ម និងកសិផ្សលិត៌ក�ម ឧសាហក�មផ្សលិត៌ក�ម និង

មេ�សចិរណ៍កនីងស្រ័សុក ប្រត៌ូវិបានកំណត់៌ថាជាវិស័ិយជំរញី

កំមេណ� ន។ វិស័ិយមេស�ឋកិចិចឌ្ឍ�ជ��ល �ូចិជាពាណិជាក�ម

មេអ្ន�ិចិប្រត៌ូនិក និង fintech ក៏�ូចិជា ការត៌មេ�ួ�ងឧ�ករណ៍

មេវិជាសាស្ត្រសត និងឧ�ករណ៍ឧសាហក�ម កំពីងមេលចិមេធួ្លា

ផ្សងស្តែ�រ។ ប្រតូ៌វិបានបាាន់សាម នថា មេស�ឋកិចិចនឹងសទីះមេង��មេ��ង

វិញិមេ�ឆាន ំមេនះ ជា�ួយនឹងអ្នប្រតាំកំមេណ� នប្រ�ស្តែហល ៤ 

ភា�រយ។

ការឯកភាពជាតិ៌ �ឺសនតិសី�មេស�ឋកិចិច �ឺជា

សនតិសី�ជាតិ៌។ មានការយល់�ឹងកាន់ស្តែត៌មេប្រចិ�នមេ��ងៗថា 

ប្រ�មេ�សក�ុីជា�ិនអាចិប្រ�ប្រ�ង់ឯករាជយភាពរ�ស់�ួួន

បានមេ��រា�ណា�ិនមានប្រ�ឹះមេស�ឋកិចិចរ�ស់�ួួនរងឹមំា។

មេ���ូ�កសាងមេស�ឋកិចិច និងសងា�ស្តែ�លមានភាព�ន់ 

រ�ឋ ភិិបាលមេប្រ�ងនឹងអ្នភិិវិឌ្ឍឍប្រ�ព័និ�ំពារសងា�មេឆួ្ល�យត៌�

នឹងវិ�ិតិ៌ត ជំរញីការចំិណាយមេល�ការស្តែ�ទំាសី�ភាព ការ

�មេងើ�នជំនាញ កមំួាងពលក�ម មេល�កក�ុស់ការវិនិិមេ��

ប្រ�ក�មេ�យ�ីណភាព និងអ្នភិិវិឌ្ឍឍមេហ�ឋ រចិនាស�័ុនិ

ស្តែ�ល�ន់នឹងអាកាសធ្លាតី៌។ ក�ីុជាក៏នឹងមេចិញផ្សាយ

ប្រក��័ណឌ មេ�លនមេ�បាយមេស�ឋកិចិចឌ្ឍ�ជ��ល មេ�

ឆាន ំ២០២១ មេ��� �ូទាញយកអ្នត៌ាប្រ�មេ�ជន៍ព�ឱ្យកាសស្តែ�ល

មេក�ត៌មេចិញព���ិវិត៌តឧសាហក�ម��៤។

ប្រ�មេ�សក�ុជីា ប្រតូ៌វិការវិនិិមេ���នធ្លាន�ស្តែនា�មេ�ៀត៌ 

កនីងការកសាងស�ត៌ាភាព�ល់�ហ្រ្វិនត�រ�ឋ ភិិបាល សហប្រ�ិន 

អ្ននកសារព័ត៌៌មាន និងនិសសតិ៌។ ភាពជាអ្ននក�ឹកនំា ការសប្រ��

សប្រ�ួលអ្ននតរ��ភាន ក់ងារ ការអ្ននីវិត៌តមេ�លនមេ�បាយ និង

ភាពជានៃ��ូរវ៉ាងឯកជន និងសាធ្លារណៈ នឹងមាន

សារៈសំខាន់កនីងការសមេប្រ�ចិចិកខីវិស័ិយការ�ូត៌ស្តែផ្សនក

មេស�ឋកិចិចរ�ស់ប្រ�មេ�សក�ីុជា៕

ក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា��ីល់អា�ទីិភា�ពី�ល់កា��ទីូ��ល់ដែ�ំ�...ក្រុ�ទេទីស�ម្ពុុ�ជា��ីល់អា�ទីិភា�ពី�ល់កា��ទីូ��ល់ដែ�ំ�...tmkBITMB½rTI   10

ការ បំ�ប៉ំន រាងកាយ ជា�ួយ នឹង មេ�សជ្ជៈៈ� 

ដែ�លេ មាន សារធាតុ ចិិញឹឹ្ចឹ�  គឺឺ ពិ័ត ជា មាន អតថ

ប្របំមេ�ជ្ជៈន៍ �៉ង ខំ្លាំ�ង �ល់េ សុខភាព័ របំស់

មេយើង  ។  វា �ិន ប្រតឹ�ដែត ជួ្ជៈយ ផ្ដដល់េ ជាតិ ទឹីក �ល់េ

រាងកាយ បុ៉ំមេ�ះ � មេទី    ដែ�� ទាំ�ង   ប្រគឺប់ំប្រគឺង

សីតុណ្ហហ ភាព័ រាងកាយ   ជួ្ជៈយ ឲ្យយ សនំ្លាក់ មាន

ជាតិ រ�ិិលេ   និង ធាន្លា  ��មេណ្ហើ រការ  លេ ិថ្ងៃន  សររីាងគ

មេផ្ដេង ៗ   ផ្ដង ដែ�រ ។  ជា�ួយ គំ្នា មេន� ដែ�រ  ការ ញុ៉ាំ�

មេ�សជ្ជៈៈ� លេិៗ  នឹង មេ�ើើ ឲ្យយ មេយើង មាន អារ�មណ៍្ហ

ស្រសស់ស្រសាយ   រហ័័សរហួ័ន   និង ជួ្ជៈយ  ឲ្យយ មេយើង 

មេគឺង លេក់ ស្រសួលេ ដែ�� មេទីៀត ផ្ដង   ។   មេ� រ�ូវ រងា

មេន�   មេយើង ចាំ�បាច់ិ កុំង ការ បំ�មេព័ញ ជាតិ ទឹីក

ប្រគឺប់ំប្រគ្នាន់ �ល់េ រាងកាយ   ពី័មេប្រ�� វា អាចិ  ជួ្ជៈយ

ព័ប្រងឹង  �ល់េ ប្របំព័័នធ ភាព័ សុា�   ក៏ �ូចិជា ជួ្ជៈយ

ប្របំយុទីធ ប្របំឆ្នាំ�ង នឹង ជ្ជៈ�ងឺ ផ្ដាដ សាយ តា� រ�ូវ កាលេ

បាន �៉ង អសឹារយ ។  �៉ង � �ិញ   មេ�សជ្ជៈៈ� 

ទាំ�ង ៣ ខ្លាំងមេប្រកា� មេន�  គឺឺ ជា ជ្ជៈមេប្រ�ើស �៏ លេិ

បំ�ផុ្ដត ដែ�លេ មេយើង �ិន គួឺរ មេ�ើលេ រ �លេង មេ�ើយ ។ 

១. ទឹីក �ូង១. ទឹីក �ូង

       មេយើង ប្របំដែហ័លេ ជា បាន  �ឹង មេហ័ើយ ថា  ទឹីក

�ូង មាន គុឺណ្ហប្របំមេ�ជ្ជៈន៍ �៏   ស�ូូរ ដែបំបំ  ចិ�មេ�� 

រាងកាយ  ។  ជាក់ ដែសដង  មេ�សជ្ជៈៈ� �ួយ ប្របំមេ�ទី

មេន�  មាន សារធាតុ  ប្របំឆ្នាំ�ង អុកសីុតក�ម  ដែ�លេ

ការ�រ  មេកាសិកា របំស់ មេយើង ពី័ ការ បំ�ផំ្ដាញ  

ដែ�លេ បំ�ដ លេ �ក ពី័ រ៉ាឌីីកាល់េ មេសរ ីប្រព័� ទាំ�ង 

ជា ប្របំ�ព័ ម៉ាមេញ៉សយូ�   ដែ�លេ  អាចិ បំមេងើើន រ �មេញ៉ាំចិ

អា�ងសុុយលីេន  និង កាត់ បំនថយ កប្រ�ិត ជាតិ

សើរ កុំង ឈា� បាន �៉ង មាន ប្របំសិទីធភាព័ ផ្ដង

ដែ�រ  ។   មេលេើស ពី័ មេន�  វា ក៏ ជា មេ�សជ្ជៈៈ� ដែ�លេ លេិ

បំ�ផុ្ដត សប្រមាប់ំ បំ�មេព័ញ ជាតិ ទឹីក  បំន្លាា ប់ំ ពី័  មេ�ើើ

លេ�ហាត់ ប្របាណ្ហ ឬ មេលេង កីឡា  រចួិ ផ្ដង ដែ�រ ។

២. ដែត ថ្ងៃបំតង២. ដែត ថ្ងៃបំតង

 មេ�សជ្ជៈៈ�  �ួយ ប្របំមេ�ទី មេន�   �ិន ប្រតឹ�ដែត

ជួ្ជៈយ  សមិាត  និង មេ�ើើ ឲ្យយ បំ�ព័ង់ ក របំស់ មេយើង ប្រជ្ជៈ�

លេ ិ បុ៉ំមេ�ះ �  មេទី  វា ដែ�� ទាំ�ង មាន អតថប្របំមេ�ជ្ជៈន៍

�ល់េ សុខភាព័ ជា មេប្រចិើន មេផ្ដេង មេទីៀត ដែ�លេ មេយើង

នឹង សាម ន �ិន �ល់េ ។   ពិ័ត �ស់  ដែត ថ្ងៃបំតង 

អាចិ ជួ្ជៈយ បំមេងើើន  �ុខងារ ខួរ កាលេ  បំនថយ ជាតិ

ខំ្លាំញ់  ការ�រ រាងកាយ ប្របំឆ្នាំ�ង នឹង ជ្ជៈ�ងឺ �ហារកី  

ប្រព័� ទាំ�ង កាត់ បំនថយ ឱកាស ថ្ងៃន ការ មេកើត ជ្ជៈ�ងឺ

មេបំ��ូង ដែ�� មេទីៀត ផ្ដង ។ ជាង មេន� មេ� មេទីៀត  

វា ក៏ អាចិ កមឹាត់ បំញ្ហាហ  កិំន មាត់   មេ�យ រារា�ង

ការ លូេតលាស់ របំស់ បាក់មេតរ ីមេ� កុំង មាត់ ផ្ដង

ដែ�រ ។   ខណ្ហ� ដែ�លេ ដែត ថ្ងៃបំតង ជួ្ជៈយ បំ�មេព័ញ ជាតិ 

ទឹីក �ល់េ រាងកាយ  បាន �៉ង  លេ ិ វា  ក៏ មាន គុឺណ្ហ

ប្របំមេ�ជ្ជៈន៍ ជួ្ជៈយ ឲ្យយ មេយើង មាន អាយុ ដែវង  ផ្ដង

ដែ�រ ។

៣. ប្រកូចិ ឆ្នាំម រ  និង ទឹីក ឃ្មុំមុ�៣. ប្រកូចិ ឆ្នាំម រ  និង ទឹីក ឃ្មុំមុ�

 ប្របំសិនមេបំើ មេយើង ចិង់ បំ�មេព័ញ ជាតិ ទឹីក មេ�

កុំង រាងកាយ  មេយើង �ិន អាចិ មេ�ើលេ រ �លេង ប្រកូចិ

ឆ្នាំម រ  និង ទឹីក ឃ្មុំមុ� បាន មេ�ើយ  ពី័មេប្រ��  ទឹីក ឃ្មុំមុ�  ជួ្ជៈយ 

ព័ប្រងឹង ប្របំព័័នធ ភាព័ សុា�  ប្រព័� ទាំ�ង ជួ្ជៈយ ប្របំយុទីធ 

ប្របំឆ្នាំ�ង  នឹង ការ បំងើ មេរាគឺ មេ�  កុំង បំ�ព័ង់ ក  ដែ��

មេទីៀត ផ្ដង ។  មេលេើស ពី័ មេន�  វា ក៏    ជួ្ជៈយ  បំនាបំ

ជាតិ ពុ័លេ ប្រព័� ទាំ�ង  ប្របំឆ្នាំ�ង នឹង   ការ បំងើ  មេរាគឺ

មេផ្ដេង ៗ    មេ�យ   កមឹាត់ បាក់មេតរ ី និង បំមេណ្ហដ ញ

សារធាតុ �ិន លេ ិ មេចិញ ពី័ រាងកាយ របំស់ មេយើង

ផ្ដង ដែ�រ ។   

កុំង ករណី្ហ មាន ស�ណួ្ហរ ឬ �នាិលេសងេយ័

ជុ្ជៈ�វញិ សុខភាព័ អំក ជ្ជៈមេប្រ�ើស លេ ិបំ�ផុ្ដត សូ�

ពិ័មេប្រគ្នា� និង ប្របឹំកា មេ�បំល់េ ផ្ដាា ល់េ ជា�ួយ

មេព័ទីយ ជ្ជៈ�ន្លាញ។ Hello Health Group និង 

“Hello ប្រគូឺមេព័ទីយ” �ិន មេចិញ មេវជ្ជៈៈបំញ្ហាៈ  �ិន មេ�ើើ

មេរាគឺវនិិចិ័័យ ឬ ព័ាបាលេ ជូ្ជៈន មេទី៕

ទេ�សជិៈ� សុខភាព ទាំង ៣  ជិួយ  �ំទេពញទេ�សជិៈ� សុខភាព ទាំង ៣  ជិួយ  �ំទេពញ
 ជាតិ �ឹក   យ៉ាាង មាន់ ប្រ�សិ�ធភាព ជាតិ �ឹក   យ៉ាាង មាន់ ប្រ�សិ�ធភាព
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មេលាកយឹ� សីវិណណបានមានប្រ�សាសន៍
ថា “មេយ�ងជាកូនៗ មេហ�យមេ�មេពល
ឪពីកមាត យប្រ�យី�ិ�ន  មេយ�ងពិបាកកនីង
ការកាន់មេជ�ង” ។ តាំ�ពិត៌ មេយ�ងស្រ័សឡាញ់
ទំាងឪពីក ទំាង  មាត យ ស្តែត៌មេយ�ងប្រតូ៌វិ
�ិត៌៖ រវ៉ាងអ្ននកទំាងព�រ មេត៌��ួយណា
កាន់ស្តែត៌ជិត៌សន�ិិ និង�ិត៌អំ្នព�មេយ�ងជាង? 
មេនះ�ឺជាការសមេប្រ�ចិចិិត៌ត�៏សំខាន់
សប្រមា�់មេយ�ង។

មេ�ប្រ�មេ�សហវ�ល�ព�ន ប្រកុ�ហីូន
�ូរ��នា��ន៍ចិិនស្តែ�លប្រ��់ប្រ�ងមេ�យ
រ�ឋ និងនៃ��ូបានឈ្នះនះការមេ�ញនៃ� ួមេ���ូ�
កួាយជាអ្ននកផ្សតល់មេសវ៉ា�ូរ��នា��ន៍
��៣ រ�ស់ប្រ�មេ�ស។

ប្រកុ� DITO Telecom ប្រតូ៌វិបាន
អ្ននីញ្ញាញ ត៌ឱ្យយសាងសង់ cell towers 
មេ�កនីង�ូល�ឋ នមេ�ធ្លាហវ�ល�ព�ន ជា
ការសមេប្រ�ចិចិិត៌តស្តែ�លមេលាក Cook បាន
ពិពណ៌នាថា “ ចិស្តែ�ួកណាស់” ។

មេលាក Cook បានមានប្រ�សាសន៍
ថា “មេនះ�ួរស្តែត៌កំណត់៌នូវិអ្នវ�ស្តែ�លនៃ��ូ
សនតិសី�ជាប្រ�នៃពណ� រ�ស់ហវ�ល�ព�ន 
�ូចិជា សហរ�ឋអាមេ�រកិ ជ�ានី អូ្នស្ត្រសាត ល� 
មានឆ្លនទៈមេ�វ�ជា�ួយស�ភា��ហវ�ល�ព�ន

រ�ស់ពួកមេ� មេល��ូល�ឋ នហវ�ល�ព�ន 
ស្តែ�លរងផ្សល�ាះពាល់។”

មេ�កនងីរបាយការណ៍រ�ស់�ួនួមេ�
ឆាន ំ២០២០ សហព័និអ្ននកសារព័ត៌៌មាន
អ្ននតរជាតិ៌ បានប្រពមានថា ការប្រ��់ប្រ�ង
មេហ�ឋ រចិនាស�័ុនិ អាចិជាជំហាន�ំ�ូង 
មេឆុាះមេ�រកការប្រ��់ប្រ�ង�ឹួ�សារ ជា
សញ្ញាញ �ងាហ ញព�អ្ននតរក�ម រវ៉ាងភូិ�ិសាស្ត្រសត
នមេ�បាយ និងប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ។

របាយការណ៍បាននិ�យថា 
“តាំ�រយៈការ�ិញប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ
�រមេ�ស និង�ណាត ញ�ូរ��នា��ន៍
ប្រ�ង់ប្រទាយ�ំប្រ�មេ�សចិិនកំពីង�មេងើ�ន
ចំិស្តែណករ�ស់�ួនួ មេ�កនងីមេហ�ឋ រចិនាស�័ុនិ
ព័ត៌៌មានសំខាន់ៗមេ��រមេ�ស។ មេ�កនងី
វិ�ិ�មេនះ ��ប្រកុងមេ�ាកំាង កំពីងកសាង
ការប្រ��់ប្រ�ងមេល�មេហ�ឋ រចិនាស�័ុនិមេផំ្ស�
សារ។” 

�ាសី្តែនតសប្រមា�់មេលាកសីភាព ប្រ�ធ្លាន 
CCJA �ម នអ្នវ�ស្តែ�លមេក�ត៌មេ��ងជា�ួយ
ប្រ�មេ�សចិិនមេ��ឺ�ីសព�អ្នវ�ស្តែ�លរ�ឋ
មេលាកខាងលិចិបានមេ�វ�អ្នស់រយៈមេពល
ជាមេប្រចិ�នឆាន ំ�កមេហ�យ មេលាកបាន
មេល�កមេ��ងមេ�មេពលនិ�យអំ្នព�ប្រ�ភិព

�ូលនិ�ិរ�ស់មេលាក។
មេហតី៌អ្នវ�បានជាអ្ននក�ិនសួរអ្នងាការ

�ិនស្តែ�នរ�ឋ ភិិបាលថា មេត៌�ពួកមេ�រកលីយ
បានព�ណា?” - Rappler.com

មេរឿងមេនះការសហការ�ន រវ៉ាង 
Rappler និងសារព័ត៌៌មាន VOD រ�ស់
ក�ុីជា ស្តែ�លប្រតូ៌វិបានមេបាះពី�ុផ្សាយ 
មេ�យមានការ�ំប្រ�ព��ូលនិ�ិសនតភិាព 
Sasakawa Peace Foundation ។

Camille Elemia �ឺជាអ្ននកយកព័ត៌៌មាន

ឈាន�ី�មេ� រ�ស់ Rappler ស្តែផ្សនកប្រ�ព័និ
ផ្សសពវផ្សាយ ព័ត៌៌មាន�ិនពិត៌ និង
ប្រ�ជា�ិ�មេត៌យយ។ នាងបានឈ្នះនះ
ពានរងាវ ន់ ILO មេ�ឆាន ំ ២០១៧។ នាង
បាន��ួលអាហារ�ូករណ៍ Fulbright-
Hubert Humphrey �៏មានកិត៌ានីភាព
កនីងឆាន ំ២០១៩ ស្តែ�លអ្ននីញ្ញាញ ត៌ឱ្យយនាង
�នតការសិកាប្រ�ព័និផ្សសពវផ្សាយ និង
នមេ�បាយ មេ�សហរ�ឋអាមេ�រកិ។ 
អី្ន�ស្តែ�ល camille.elemia@rappler.com
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MEETING ACCESSI-MEETING ACCESSI-
BILITYBILITY

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGMEETING

Disadvantaged BusinessDisadvantaged Business
 Enterprise (DBE) Goals Enterprise (DBE) Goals

សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី� ក្តីិចចប្រ�ជូំំសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី� ក្តីិចចប្រ�ជូំំ
សាធារណឹៈសាធារណឹៈ

សេ�លសេ��ហប្រ��អាជូ�វក្តីម្មមសេ�លសេ��ហប្រ��អាជូ�វក្តីម្មម
មានគុំណឹវិ�ត្តិីិ (DBE)មានគុំណឹវិ�ត្តិីិ (DBE)Please note that Lowell Regional 

Transit Authority (LRTA) is accessible to 
persons with disabilities.  The LRTA pro-
vides reasonable accommodations and/or 
language assistance free of charge upon 
request (including but not limited to inter-
preters in American Sign Language and 
languages other than English, open or closed 
captioning for videos, assistive listening 
devices and alternate material formats), as 
available. For assistance, please contact 
Chris Curry at CCurry@nmcog.org.  Re-
quests should be made as soon as possible 
for services requiring advanced arrange-
ments, including sign-language, CART or 
language translation or interpretation.

TITLE VI NOTICE OF 
PROTECTION

The LRTA fully complies with Title VI 
of the Civil Rights Act of 1964 and related 
statutes and regulations in all programs and 
activities.  The LRTA does not discriminate on 
the basis of race, color, national origin, English 
proficiency, income, religious creed, ancestry, 
disability, age, gender, sexual orientation, 
military service, or gender identity or expres-
sion.  Any person who believes that he/she or 
any specific class of persons has been sub-
jected to discrimination prohibited by Title VI 
or related statutes or regulations may, himself/
herself or via a representative, file a complaint 
with the LRTA.  For more information regard-
ing filing a complaint, please contact Trish 
Gasper at (978) 459-0164, or at lrta1@aol.com 
or go to the LRTA website at http://www.lrta.
com/

If this information is needed in an-
other language, please contact the LRTA 
Title VI Specialist at 978-459-0164.

Caso esta informação seja necessária 
em outro idioma, favor contar o Especial-
ista em Título VI do LRTA pelo telefone 
978-459-0164.

ប្រ�សិនមេ��មេលាក-អ្ននកប្រត៌ូវិការ�កស្តែប្រ�
ព័ត៌៌មានមេនះ សូ�ទាក់�កអ្ននកឯកមេ�ស
មេល�ជំពូក��6 រ�ស់ LRTA តាំ�រយៈ
មេល��ូរស័ពទ 978-459-0164

Si necesita esta información en otro 
idioma, por favor contacte al especialista 
de LRTA del Título VI al 978-459-0164.

Si yon moun vle genyen enfòmasyon 
sa yo nan yon lòt lang, tanpri kontakte 
Espesyalis LRTA Title VI la nan nimewo 
978-459-0164.

如果需要使用其它语言了解信息，请

联系马萨诸塞州交通部（LRTA）《民权法

案》第六章专员，电话 978-459-0164

អាជាាធឺរឆ្លលងកាត់តំ�ន់់�ីប្រកុងឡូូផ្នែែល់ អាជាាធឺរឆ្លលងកាត់តំ�ន់់�ីប្រកុងឡូូផ្នែែល់ (LRTA)(LRTA)
ទេ�ល់ទេ�សហប្រ�សអាជិីែកម្ពុមមាន់គុណែិ�តតិទេ�ល់ទេ�សហប្រ�សអាជិីែកម្ពុមមាន់គុណែិ�តតិ (DBE) (DBE)

សប្រមា�់សប្រមា�់
សកម្ពុមភាពជិំន់ួយរដឋបាល់ឆ្លលងកាត់សហព័ន់ធ សកម្ពុមភាពជិំន់ួយរដឋបាល់ឆ្លលងកាត់សហព័ន់ធ (FTA)(FTA)

ឆ្នាំំំសារទេពើពន់ធសហព័ន់ធ ២០២២ -២០២៤ឆ្នាំំំសារទេពើពន់ធសហព័ន់ធ ២០២២ -២០២៤

មេ�យអ្ននីមេលា�តាំ�នាយក�ឋ ន�ឹកជញ្ញាូ ន មេ�យអ្ននីមេលា�តាំ�នាយក�ឋ ន�ឹកជញ្ញាូ ន 
មេល� ៤៩ CFR ស្តែផ្សនក�� ២៣ និង ២៦ រ�ស់អាជំា�រមេល� ៤៩ CFR ស្តែផ្សនក�� ២៣ និង ២៦ រ�ស់អាជំា�រ
ឆ្លួងកាត់៌កនីងតំ៌�ន់�ូស្តែវិល នឹងមេ��កកិចិចប្រ�ជំី�ួយ ឆ្លួងកាត់៌កនីងតំ៌�ន់�ូស្តែវិល នឹងមេ��កកិចិចប្រ�ជំី�ួយ 
ជា�ួយអ្ននកមេ�ាការ និងភា��ស្តែ�លចា�់អារ�មណ៍ មេ��� �ូជា�ួយអ្ននកមេ�ាការ និងភា��ស្តែ�លចា�់អារ�មណ៍ មេ��� �ូ
ពិភាកាអំ្នព��ំមេណ� រការកំណត់៌មេ�លមេ� DBE ពិភាកាអំ្នព��ំមេណ� រការកំណត់៌មេ�លមេ� DBE 
រយៈមេពល ៣ ឆាន ំសប្រមា�់ឆាន ំសារមេព�ពនិសហព័និឆាន ំ រយៈមេពល ៣ ឆាន ំសប្រមា�់ឆាន ំសារមេព�ពនិសហព័និឆាន ំ 
២០២២ ២០២៣ និង ២០២៤ (នៃ�ៃ��១ ស្តែ�តី៌លា ២០២២ ២០២៣ និង ២០២៤ (នៃ�ៃ��១ ស្តែ�តី៌លា 
ឆាន ំ២០២១ - នៃ�ៃ��៣០ ស្តែ�កញ្ញាញ  ឆាន ំ២០២៤)។ឆាន ំ២០២១ - នៃ�ៃ��៣០ ស្តែ�កញ្ញាញ  ឆាន ំ២០២៤)។

កិចិចការប្រ�ជំីមេនះ នឹងប្រ�ប្រពឹត៌តិមេ�តាំ�វិ �មេ�អូ្ន មេ�កិចិចការប្រ�ជំីមេនះ នឹងប្រ�ប្រពឹត៌តិមេ�តាំ�វិ �មេ�អូ្ន មេ�
នៃ�ៃពី� ��១៤ ស្តែ�មេ�សា ឆាន ំ២០២១ មេវិលាមេមាា ង ១០ នៃ�ៃពី� ��១៤ ស្តែ�មេ�សា ឆាន ំ២០២១ មេវិលាមេមាា ង ១០ 
ប្រពឹក។ សប្រមា�់ព័ត៌៌មានលំអិ្នត៌អំ្នព�ការចូិល សូ�ប្រពឹក។ សប្រមា�់ព័ត៌៌មានលំអិ្នត៌អំ្នព�ការចូិល សូ�
ទាក់�ងមេ�មេលាក Trish Gasper �ាងមេហាចិណាស់ ទាក់�ងមេ�មេលាក Trish Gasper �ាងមេហាចិណាស់ 
២៤ មេមាាង�ីន តាំ��ូរស៍ពទមេល� (៩៧៨) ៤៥៩-០១៦៤ ២៤ មេមាាង�ីន តាំ��ូរស៍ពទមេល� (៩៧៨) ៤៥៩-០១៦៤ 
មេល��នត ២០១ (lrta1@aol.com)។មេល��នត ២០១ (lrta1@aol.com)។

សប្រមា�់ព័ត៌៌មាន�ស្តែនា� សូ�ទាក់�ងមេ�មេលាក សប្រមា�់ព័ត៌៌មាន�ស្តែនា� សូ�ទាក់�ងមេ�មេលាក 
Graham Reich @ (978) 459-0164 មេល��នត 210 Graham Reich @ (978) 459-0164 មេល��នត 210 
(Graham.Reich@lrta.com) ឬ Chris Curry @ (Graham.Reich@lrta.com) ឬ Chris Curry @ 
CCurry@nmcog.orgCCurry@nmcog.org

  
ការចូូលរួមកិិចូចប្រ�ជុំំ�ការចូូលរួមកិិចូចប្រ�ជុំំ�
សូ�កត់៌សមាា ល់ថា អាជំា�រឆួ្លងកាត់៌កនីងតំ៌�ន់សូ�កត់៌សមាា ល់ថា អាជំា�រឆួ្លងកាត់៌កនីងតំ៌�ន់

��ប្រកុង�ូស្តែវិល (LRTA) ជនពិការ ក៍អាចិចូិលរ�ួបាន��ប្រកុង�ូស្តែវិល (LRTA) ជនពិការ ក៍អាចិចូិលរ�ួបាន
ស្តែ�រ។ LRTA ផ្សតល់ជូនកស្តែនួងសាន ក់មេ�ស�រ�យ និង/ស្តែ�រ។ LRTA ផ្សតល់ជូនកស្តែនួងសាន ក់មេ�ស�រ�យ និង/
ឬ ជំនួយស្តែផ្សនកភាសាមេ�យ�ិន�ិត៌នៃ� ួតាំ�ការមេសន�សំី ឬ ជំនួយស្តែផ្សនកភាសាមេ�យ�ិន�ិត៌នៃ� ួតាំ�ការមេសន�សំី 
(រា�់�ញ្ញចូ ល �ាីស្តែនត�ិនមានកំណត់៌ ចំិមេពាះអ្ននក�កស្តែប្រ�(រា�់�ញ្ញចូ ល �ាីស្តែនត�ិនមានកំណត់៌ ចំិមេពាះអ្ននក�កស្តែប្រ�
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Federal Transit Administra-Federal Transit Administra-

tion (FTA) Assisted Activitiestion (FTA) Assisted Activities

Federal Fiscal Years 2022 Federal Fiscal Years 2022 

-2024-2024

In compliance with Depart-In compliance with Depart-

ments of Transportation’s 49 ments of Transportation’s 49 

CFR part 23 and 26, the Lowell CFR part 23 and 26, the Lowell 

Regional Transit Authority will be Regional Transit Authority will be 

holding a meeting of contractors holding a meeting of contractors 

and interested parties to discuss and interested parties to discuss 

the three year DBE goal setting the three year DBE goal setting 

process, for Federal Fiscal Years process, for Federal Fiscal Years 

2022, 2023 and 2024 (Oct. 1, 2022, 2023 and 2024 (Oct. 1, 

2021 – Sept. 30, 2024).2021 – Sept. 30, 2024).

The meeting will be held The meeting will be held 

virtually on Wednesday, April virtually on Wednesday, April 

14, 2021 at 10:00 a.m. For login 14, 2021 at 10:00 a.m. For login 

details please contact Trish Gasper, details please contact Trish Gasper, 

at least 24hours in advance, at at least 24hours in advance, at 

(978) 459-0164 ext. 201 (lrta1@(978) 459-0164 ext. 201 (lrta1@

aol.com)aol.com)

For further information, please For further information, please 

contact Graham Reich @ (978) contact Graham Reich @ (978) 

459-0164 ext. 210 (Graham.459-0164 ext. 210 (Graham.

Reich@lrta.com) or Chris Curry Reich@lrta.com) or Chris Curry 

@ CCurry@nmcog.org.@ CCurry@nmcog.org.
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But Cambodia also needs to 
build its national resilience to deal 
with external shocks and crises. 
The economic fallout from the 
COVID-19 pandemic had a monu-
mental impact on people’s liveli-
hoods. Cambodia’s economy con-
tracted by 3.1 per cent last year 
— its worst economic performance 
in the past four decades.

The economic recovery plan 
for 2021–2023 has been launched 
to revive the economy. Agriculture 
and agro-processing, manufacturing 
industries and local tourism have 
been identified as growth-driving 
sectors. Digital economy sectors 
like e-commerce and fintech, as 
well as assembly, medical device 
and equipment industries are also 
emerging. It is estimated that the 
economy will rebound this year 
with a growth rate of around 4 per 
cent.

The national consensus is that 
economic security is national secu-
rity. There is a growing perception 
that Cambodia cannot sustain its 
independence unless its economic 
foundation is strong.

To build a resilient economy 
and society, the government plans 
to develop a shock-responsive social 
protection system, boost spending 
on healthcare, upskill the workforce, 
promote quality investments and 
develop climate-resilient infrastruc-
ture. It will also release a digital 
economy policy framework in 2021 
to take advantage of opportunities 
stemming from the Fourth Indus-
trial Revolution.

Cambodia needs to invest more 
resources in capacity-building for 
government officials, entrepreneurs, 
journalists and students. Leadership, 
inter-agency coordination, policy 
implementation and public–private 
partnerships will be critical to re-
alising Cambodia’s economic di-
plomacy vision.
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