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ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់ការទូូតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
២០ មីីនា ២០២១

អ្ននកនិិពន្ធធ៖ វ៉ាាន់ណា
់
រិ ិទ្ធិិ� ឈាង វិ ិទ្យាាស្ថាាន

ISEAS-Yusof Ishak

ចាប់់តាំំងពីីដើ�ើមសតវត្សសរ៍ ៍មក "ភាព

ជាក់់ ស្តែ�ែងផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច" ការតម្រឹ�ឹ ម

គោ�លនយោ�បាយការបរទេ�ស ជាមួួយនឹឹង
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច បាន
ស្តែ�ែងចេ�ញជារូូបរាងនៃ�ការចូូលរួួមរបស់់

កម្ពុុជាជាមួួ
យបរទេ�ស។ រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
�
�
មើ�ើលឃើ�ើញថា សាកលភាវូូបនីីយកម្មម និិង
សមាហរណកម្មមតំំបន់់ ជាចំំ ណុុចស្នូូ�ល
តទៅ�ទំំព័័រទីី១០

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកថា តុុលាការ
កម្ពុុ�ជា មិិនឯករាជ្យយ ដូូចចែ�ង
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ ទេ�

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -April 3, 2021

ការិ ិយាល័័យដែ�លធ្វើ��កា
ើ រទាក់់ទងនឹឹង

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិងសិិទ្ធិ�ិ
ការងារ របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក អះះអាងថា
តទៅ�ទំំព័័រទីី១១

Cambodia prioritises
economic diplomacy

20 March 2021
Author: Vannarith Chheang,
ISEAS-Yusof Ishak Institute
Since the turn of the century,
‘economic pragmatism’ — the alignment of foreign policy with economic development interests — has
shaped Cambodia’s foreign engagement. The Cambodian government
sees globalisation and regional intePlease see Cambodia prioritises/10

The United States Says
Cambodian Courts are
not Independent like the
Constitution
By: The Cambodia Daily
April 3, 2021
The US Office for Democracy,
Human Rights and Labor Rights claims

ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន និិងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា តស៊ូូ� ដើ�ើម្្បីី

សេ�រីីភាពសារព័័ត៌៌មាន ឯប្រ�ទេ�សចិិនវិិញ បង្កើ�ើ�នឥទ្ធិិ�ពល
១ មេ�សា ២០២១
ដោ�យ៖ CAMILLE ELEMIAMECH DARA

ប្រ�ទេ�សចិិនបន្តតប្រើ�ើ�ឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើ

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងអ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ ន
នៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ក្នុុ� ងគោ�លបំំ ណង
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៣

Please see The United State Says /11

ទីីក្រុ�ុងម៉ាា�នីីល ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា
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លេ�ខ៣១៤ ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ -១៨ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១
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tmkBITMB½rTI 01 ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន...

កែ�ទម្រ�ង់់ លើ�ើកមុុខមាត់់លើ�ើឆាកអន្តតរជាតិិ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងវិ ិស័័យ

របស់់គូប្រូ �ជែ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក នៅ�ក្នុុ�ង

បរិ ិស្ថាានប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ�

របស់់ខ្លួ�ួន និិ ងចាប់់ យកអំំ ណាចទន់់
តំំបន់់។

ក្នុុ�ងភាពជាដៃ�គូូជាមួួយ VOD គាំំទ្រ�

មូូលនិិធិិដោ�យ SASAKAWA PEACE

FOUNDATION

ដោ�យសារតំំ បន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

នៅ�តែ�ជាសមរភូូ មិិរវាងចិិ ន និិ ង

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ តំំបន់នេះ�
់ ះគឺឺជាគោ�លដៅ�
បន្តតឥទ្ធិិ�ពលប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់

ប្រ�ទេ�សយក្សសអាស៊ីី� មានយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ
រាប់់ចាប់់ពីីការធ្វើ�ដំំណើ�ើ
�ើ
រនៃ�អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន

ប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ពួួកគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មសម្ពាាធ

រដ្ឋាា ភិិបាល

របស់់ខ្លួ�ន
ួ ដែ�លចងសម្ព័័�ន្ធធភាពជាមួួយ
ប្រ�ទេ�សចិិន។

ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនជាប់់នៅ�ក្នុុ�ងជួួរ

សមុុទ្រ�ជាមួួយប្រ�ទេ�សមហាអំំណាច
អាស៊ីី� នៅ�សមុុទ្រ�ចិិនខាងត្បូូ�ង ខណៈៈ

ដែ�លប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា នៅ�តែ�បន្តតជា
សម្ព័័�ន្ធធមិិ ត្តត និិ ងជាអ្ននកទទួួ លផលដ៏៏

ជិិតស្និិ�ទ្ធធបំផុុត
ំ របស់់ចិន
ិ នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់។
់ ”
“តំំបន់់អាស៊ីីអាគ្នេ
� �េយ៍៍ជាប្រ�ទេ�សជិិតខាង

រហូូតដល់កា
់ រចែ�ករំ ំលែ�កមាតិិកា ភាពជា

របស់់ចិិន និិងមានសហគមន៍៍ចិិនធំំៗ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

ចេះ�ះតែ�កើ�ើនឡើ�ើងពីីប្រ�ទេ�សចិិន។ សង្គគម

ទាំំងនេះ�ះ ជាភស្ដុុ�តាងជាក់់ស្តែ�ែង
ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីី ន និិ ង

ចិិន។ កត្តាាទាំំងអស់់នេះ�ះ ធ្វើ��ើឱ្យយអាស៊ីី�

ម្ចាាស់់ប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិ ងការ

កម្ពុុ�ជា ជាប្រ�ទេ�សពីីរ ដែ�លត្រូ�ូវបាន
កត់់សម្គាាល់់ជាយូូរមកហើ�ើយ ដោ�យ

នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សនិិងកម្រិ�ិតអន្តោ�ោ ប្រ�វេេសន៍៍
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លើ�ើកឡើ�ង
ើ របស់់លោ�ក Malcolm Cook

ចិិន (CCTV) រាយការណ៍៍អំំពីីការបង្កើ�ើត
�

វិ ិទ្យាាស្ថាាន ISEAS-Yusof Ishak ក្នុុ�ង

អាហ្រ្វិ�ិ�ក-ចិិន (CMG ) មានគោ�លបំំណង

អ្ននកវិ ិភាគប្រ�ចាំំតំំបន់់អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍នៃ�
ប្រ�ទេ�សសិិង្ហហបុុរីី។

ចាប់់ពីីឆ្នាំំ�២០១៧ ដល់់ឆ្នាំំ� ២០២០

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាបានធ្លាាក់់ចុះះ�ពីីលេ�ខ
១៣២ ដល់់លេ�ខ ១៤៤ នៅ�ក្នុុ�ងសន្ទទស្សសន៍៍

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយភាសា
លើ�ើកស្ទួួ�យមតិិសាធារណៈៈអន្តតរជាតិិ

នៅ�ទ្វីី�បទាំង
ំ ពីីរ។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលនេះ�ះ មាន

ភាសាហ្វីី�លីីពីីន និិងភាសាខ្មែ�រែ ផងដែ�រ។

ទូូរទស្សសន៍៍កណ្តាា លចិិន (CCTV)

សេ�រីីភាពសារព័័ត៌៌មានពិិភពលោ�កនៃ�

រាយការណ៍៍ថា “យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ប្រ�កាន់់

ហ្វីី�លីីពីី នបានធ្លាាក់់ពីីទីី ១២៧ ដល់់

នាំំប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទៅ�ដល់់ទស្សសនិិកជន

អ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ នឥតព្រំ�ំដែ�ន។ ប្រ�ទេ�ស
ថ្ងៃ�ៃទីី១៣៦ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ដដែ�ល។ ប្រ�ទេ�ស
ចិិនជាប់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទីី១៧៧ក្នុុ�ងចំំណោ�ម

ប្រ�ទេ�ស១៨០។

អំំណាចទន់់
យោ�ងតាមអ្ននកវិ ិភាគ Lucio Pitlo

III បាននិិយាយថា ប្រ�ទេ�សចិិនកំំពុុង

ខ្ជាាប់់នូូវការផ្សសព្វវផ្សាាយតាមមូូលដ្ឋាា ន
បរទេ�ស ស្វែ�ែងយល់់ពីី របៀ�ៀបទំំ នាក់់

ទំំ នងថ្មីី� ៗបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត… ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ
ទស្សសនិិកជនបរទេ�សយល់់ពីីប្រ�ទេ�ស
ចិិន និិងទំំនាក់់ទំន
ំ ងដោ�យស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់

និិងដោ�យរលូូន អំំពីីតំណែ�
ំ
ង និិងទស្សសនៈៈ

របស់់ចិិន។”

វាបានបន្ថែ�ែមថា “ចាំំបាច់់ត្រូ�វបង្កើ�
ូ
ត
�ើ

អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ភាគច្រើ�ើ� នមិិ នទុុកចិិត្តត
អាគ្នេ�េយ៍៍ក្លាា យជាគោ�លដៅ�សំំខាន់់នៃ�
កិិ ច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងកសាងឥទ្ធិិ�ពល
របស់់ចិិន។” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមការ

រៀ�ៀនសូូត្រ�បទពិិសោ�ោធន៍ោ�ោ�៖ លោ�ោក Eugenio (ទីីពីីរពីីខាាងឆ្វេ�េង) និិងអ្ននកកាាសែ�តបរទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល ២វគ្គគ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៨ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�សភាាប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��របស់់ចិិន។ រូូបថតពីី Eugenio

តាមឲ្យយទាន់់សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក ទាក់់ទង

នឹឹងអំំណាចទន់់។

កាលពីីខែ�សីីហាឆ្នាំំ� ២០១៩ប្រ�ទេ�ស

ចិិនបានប្រ�កាសតាមទូូរទស្សសន៍៍កណ្តាា ល

កងទ័័ពដែ�កឃោ�សនាបរទេ�ស ដែ�ល
នឹឹងឈ្នះះ�រាប់់ពាន់់ម៉ៃ�ៃក្នុុ�ងការតស៊ូូ�មតិជា
ិ
សាធារណៈៈនៅ�ថ្នាាក់់អន្តតរជាតិិ” ។
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤
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លេ�ខ៣១៤ ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ -១៨ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 03 ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន...
“វាចាំំបាច់់ក្នុុ�ងការផ្សសព្វវផ្សាាយសំំលេ�ង

របស់់ចិិន។ នៅ�ពេ�លអ្ននក [បុុគ្គគលិិក]

ចេ�ញទៅ�ក្រៅ�� អ្ននកក៏៏ត្រូ�វនាំ
ូ យ
ំ កព័័ត៌មា
៌ ន

ខាងក្រៅ��រដ្ឋាា ភិិបាល រីីឯកិិច្ចប្រឹច �ឹងប្រែ�ែង

របស់់ប្រ�ទេ�សចិិន ត្រូ�ូវបានជំំរុុញដោ�យ

KHMERPOST USA

សប្តាាហ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់អំំពីី “ការ

ចិិន ជាកន្លែ�ែងដែ�លគាត់់បានរៀ�ៀនសូូត្រ�

បែ�បបទនៃ�សារព័័ត៌មា
៌ ន និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ផ្សសព្វវផ្សាាយចិិន។

អភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយថ្មីី�” និិងទម្រ�ង់់

ជំំនួស
ួ ហៅ�ថា“សារព័័ត៌មា
៌ នសង្គគមនិិយម

អំំ ពីីវប្បបធម៌៌ នយោ�បាយ និិ ងប្រ�ព័័ ន្ធធ
លោ�ក Eugenio បានប្រា�ប់់

រដ្ឋឋនៃ�បក្សសកុុម្មុុ�យនិិស្ត។
ត

ដែ�លមានចរិ ិតចិិន។”

សារព័័ត៌មា
៌ ន Rappler ថា “ខ្ញុំំ��មិន
ិ ឃើ�ើញ

ជាមួួ យនឹឹ ងការរីីករាលដាលនៃ�

អ្ននកទទួួ លអាហារូូបករណ៍៍ពីីកម្មមវិ ិធីី

យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ បុុគ្គគលិិក៣ នាក់់

លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយហ្វីី�លីីពីីន។ បណ្តាា

ធ្លាាក់់ចុះះ�ទ្វេ�េដងនូូវកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង

Humphrey របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិង

ប្រ�ធានាធិិបតីី និិងទីីភ្នាាក់់ងារព័័ត៌៌មាន

បរទេ�សត្រ�ឡប់់មកវិ ិញដែ�រ” ។

ជំំងឺឺឆ្លលងវីីរុុសកូូរ៉ូូ�ណា ប្រ�ទេ�សចិិនបន្តត
របស់់ខ្លួ�ួនក្នុុ�ងការលើ�ើកស្ទួួ�យមុុខមាត់់
ជាសាធារណៈៈនៅ�បរទេ�ស។

នៅ�ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីី ន ដែ�លជា

សម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតជាប្រ�ពៃ�ណីី របស់់អាមេ�រិ ិក
ការខិិ តខំំនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ ទុុកថា

(សហអ្ននកនិិពន្ធធអត្ថថបទនេះ�ះ គឺឺជា

អាហារូូបករណ៍៍ Fulbright-Hubert H
ក៏៏ ជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�ដំំ ណើ�ើ រទស្សសនកិិ ច្ចច
ដែ�លឧបត្ថថម្ភភដោ�យស្ថាានទូូតចិិនទៅ�កាន់់

ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង និិ ង Xiamen ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
២០១៧) ។

ផ្ទុុ�យទៅ�នឹឹងលក្ខខណៈៈដោ�យបង្ខំំ�

ខ្វះះ�ខាត ចំំ ពេ�លដែ�លកិិ ច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង

នៃ�អំំណាចរឹ ឹង អំំណាចទន់់ គឺឺជាការប្រើ�ើ�

Rodrigo Duterte តាមការស្ទទង់់មតិិ

បញ្ចុះះ��បញ្ចូូ� ល ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាន

គាំំទ្រ�ចិិនរបស់់រដ្ឋឋបាលប្រ�ធានាធិិបតីី

បង្ហាា ញថា ប្រ�ជាជនហ្វីី�លីីពីីននៅ�តែ�
ទុុកចិិ ត្តតអាមេ�រិក
ិ និិ ងអូូ ស្ត្រា�ាលីីជា
ប្រ�ទេ�សជិិតខាងរបស់់ខ្លួ�ួនដដែ�ល។

លោ�ក Pitlo បានមានប្រ�សាសន៍៍

ិ មាន និិ ង
ប្រា�ស់់ការទាក់់ ទាញវិជ្ជជ

សារព័័ ត៌៌មាន Rappler ដឹឹ ងថា

នៃ�ការិ ិយាល័័យប្រ�តិិបត្តិិ�ទំំនាក់់ទំំនង
ហ្វីី�លីីពីីន ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យរដ្ឋឋក្នុុ�ង

ឱកាសផ្សេ�េងៗគ្នាា បានចំំណាយពេ�ល
ជិិតមួួយឆ្នាំំ�នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន។

លោ�ក Cook បាននិិយាយថា កិិច្ចច

ខិិ តខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងបែ�បនេះ�ះបង្ហាា ញថា

ប្រ�ទេ�សចិិ នកំំ ពុុ ងព្យាាយាមកសាង
ឥទ្ធិិ�ពលនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់។

លោ�ក Cook បាននិិយាយថា អាស៊ីី�

ក្នុុ�ងស្រុ�ុក។”

តាមរយៈៈការកសាងបណ្តាា ញ ការ

១ ឆ្នាំំ�នៃ�ការទទួួលជ័័យជម្នះះ�លើ�ើសមុុទ្រ�

ច្បាាប់់ អន្តតរជាតិិ និិ ងការទាញយក

ហ្វីី�លីីពីីន នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡាអេ� អ្ននកកាសែ�ត

បណ្តុះះ��បណ្តាា លដល់់អ្ននកកាសែ�ត
បរទេ�ស។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�ក Cook បាន

អង្គគការ Soft Power 30 បានបន្ថែ�ែម

គោ�លនយោ�បាយការបរទេ�សបែ�ប
ដោ�យការស្វែ�ែងរកសម្រេ�េចបានឥទ្ធិិព
� ល

ប្រា�ស្រ័�យ
័ តាមបែ�បរឿ�ឿងនិិទានការបង្កើ�ើត
�
ធនធាន ធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�ទេ�សមួួយមានការ

ទាក់់ទាញបែ�បធម្មមជាតិិដល់ពិ
់ ភ
ិ ពលោ�ក។

នៅ�ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៨ យោ�ង

តាមរបាយការណ៍៍របស់់អង្គគការ Free-

dom House ដែ�លមានមូូលដ្ឋាា ននៅ�

រដ្ឋាា ភិិបាលចិិននៅ�តាមប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ និិងវប្បបធម៌៌? ភាគច្រើ�ើ�ន
នៃ�វប្បបធម៌៌របស់់យើ�ើង គឺឺស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា
ទៅ�នឹឹងប្រ�ទេ�សចិិនដែ�រ។

ធ្វើ�ទស្ស
�ើ
សនកិិច្ចចនៅ�ប្រ�ទេ�សចិិនរយៈៈពេ�ល២

ការធ្វើ�ដំ
�ើ ណើ�ើ
ំ
រស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ ត្រូ�ូវ

អនុុញ្ញាាត បាននិិយាយថា ដំំណើ�ើ រពីីរ

ចូូលរួួមសិិក្ខាា សាលាស្វែ�ែងយល់់រយៈៈពេ�ល
១០ ថ្ងៃ�នៅៃ �ប្រ�ទេ�សចិិន នៅ�តាមទីីក្រុ�ុង
ជាច្រើ�ើ�ន ពួួកគេ�បានជួួបជាមួួយមន្ត្រី�ី�
គណបក្សសក្នុុ�ងតំំបន់់។

ដោ�យមានអ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ នជាអ្ននកចូូលរួួម

បារម្ភភថានិិយោ�ជករបស់់គាត់់ នឹឹងមិិន
លើ�ើករបស់់គាត់់នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៧ និិ ង

ឆ្នាំំ�២០១៨ គឺឺអំំពីីការសរសេ�រអត្ថថបទ
ធ្វើ��ើដំំណើ�ើ រនៅ�ប្រ�ទេ�សចិិន។

“វាគឺឺដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់គោ�លដៅ�

ដូូចដែ�លបានរម្លឹឹ�កឡើ�ើងវិ ិញដោ�យ

ទេ�សចរណ៍៍ចិិន។ អ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ នត្រូ�ូវ

តំំបន់ម្នាាក់
់
បា
់ នរិះ��គន់់អតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី

ទាំំងនេះ�ះ… ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�ជាជនកម្ពុុជាយើ�ើង
�

សរសេ�រអំំ ពីីទិិសដៅ�ទេ�សចរណ៍៍

Benigno Aquino III ដែ�លនាំំចិន
ិ ទៅ�កាន់់

អាចយល់់អំពីី
ំ វិ ិស័័យទេ�សចរណ៍៍ចិិន។”

ដល់់ប្រ�ធានាធិិបតីី Duterte ។

ប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន VOD ។

នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមកាសែ�តម្នាាក់់បាន

សមាគមអ្ននកសារព័័ត៌៌មានកម្ពុុ�ជា - ចិិន

ភ្នំំ�ពេ�ញមានសមាគមអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន

លោ�ក Greggy Eugenio ដែ�លជា

កម្ពុុជា
� - ចិិន ហៅ�កាត់់ថា (CCJA) ដែ�ល
មាននៅ�លើ�ើហ្វេ�េសប៊ុុ�ក ពិិពណ៌៌នាខ្លួួនឯង
�

១០ ខែ� “ដ៍៍ល្អវិអ ិសេ�ស” នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងការពារអ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ ន

អំំពីីប្រ�ទេ�សចិិន។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកភាគច្រើ�ើ�នបានមកពីី

នៅ�តាមភូូមិិតូូចៗបំំផុុត” ។

ហ្វីី�លីីពីីនជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានអញ្ជើ�ើ �ញឱ្យយ

បានបង្កើ�ើ�តទស្សសនៈៈគួួរជាទីីពេ�ញចិិត្តត

ហ្វីី�លីីពីី ន និិ ងអ្ននកសារព័័ ត៌៌មានបាន

ក្នុុ�ងការកាត់់បន្ថថយភាពក្រី�ីក្រ� ជាពិិសេ�ស

ម្នាាក់់ ដែ�លសុំំ�មិិនបញ្ចេ�េ ញឈ្មោះ�ះ� ដោ�យ

ទាំំងនោះ�ះ បានទទួួលស្គាាល់់ថា ពួួកគេ�

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក មន្រ្តី�ី�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

មានភាពដូូចគ្នាានឹឹងជនជាតិិចិិន។ ខ្ញុំំ��ក៏៏

ចិិ នខាងត្បូូ�ងជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ររបស់់

អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើ រទស្សសនៈៈកិិច្ចច

និិយាយថា ភាពខុុសគ្នាា រវាងប្រ�ទេ�ស

ទស្សសនកិិច្ចរច បស់់យើ�ើងទៅ�កន្លែ�ែងផ្សេ�េង

បានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
�

តុុលាការអន្តតរជាតិិ និិងបានសរសើ�ើរ

SPONSORED. អ្ននកកាាសែ�តហ្វីី�លីីពីីននៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់ប្រ�ជុំំ�ក្រ�សួួងកាារបរទេ�សសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក។
អ្ននកសាារព័័ត៌៌មាានហ្វីី�លីីពីីនប្រ�ហែ�ល១០នាាក់់ ត្រូ�ូវបាានអញ្ជើ�ើ�ញឱ្យយចូូលរួួមក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចចរាាយកាារណ៍៍
ឧបត្ថថម្ភភដោ�ោយសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិក នៅ�ៅឆ្នាំំ��២០១៧។ ប្រ�ភពរូូបថត

គាត់់ បានបន្ថែ�ែមថា “ ដំំ ណើ�ើ រ

ក្នុុ�ងខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៧ ក្នុុ�ងខួួប

វត្តតមានអ្ននកសារព័័ត៌៌មានម្នាាក់់ មន្ត្រី�ី�ក្នុុ�ង

ទាំំងពីីរ គឺឺ ថា អំំ ណាចទន់់ របស់់

ទាក់់ទងនឹឹងចំំណេះ�ះដឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

សូូមកោ�តសរសើ�ើរដល់់ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំចិិន

ប្រ�ពៃ�ណីី នៃ�ការ៉ុុ�ត និិងដំំបង ជំំនួួសវិ ិញ

ដូូ ចអាមេ�រិក
ិ ដែ�រ ចិិ នបើ�ើកវគ្គគ

ប្រ�ទេ�សចិិ ន មានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើយើ�ើង

ហើ�ើយចិិនចង់់មានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធ

ការវិ ិនិិយោ�គរបស់់ចិិន កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន

អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន

អនុុញ្ញាាតឱ្យយប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជា

ៗ ធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យខ្ញុំំ��ដឹង
ឹ ពីីវប្បបធម៌៌ជនជាតិិហ្វីីលីីពីី
�
ន

ផ្សសព្វវផ្សាាយ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការរិះ��គន់់

អាមេ�រិិក និិង ចិិន៖ ការយកឈ្នះះ�លើ�ើ

ពួួ កគេ�។ ហេ�តុុអ្វីី� បានជាយើ�ើងមិិ ន

រវាងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងចិិន និិងក្នុុ�ង

សំំខាន់់មួួយនៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង

ថា “អំំណាចទន់់គេ�ចចេ�ញពីីឧបករណ៍៍

មកលើ�ើទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ” ។

យើ�ើង ហើ�ើយយើ�ើងភាគច្រើ�ើ�ន ចូូលចិិត្តត

Soft Power 30 ដាក់់ ចំំណាត់់ ថ្នាាក់់

នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមសន្ទទស្សសន៍៍នៃ�អង្គគការ

និិងភាពងាយរងគ្រោះ��ះខាងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ផ្តតល់់ឥទ្ធិិ�ពលខ្លាំំ�ង ដល់់ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង

យ៉ាា ងខ្លាំំ�ងលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់

អាគ្នេ�េយ៍៍ គឺឺ ជា “សង្វៀ�ៀ�នក្នុុ�ងតំំ បន់់ដ៏៏

ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង រវាងជប៉ុុ�ន និិងចិិន”

របស់់កម្ពុុជា
�ើ យចិិនមើ�ើលឃើ�ើញ
� ក៏៏បានធ្វើ�ឱ្យ

រប្រ�ទេ�សលោ�កខាងលិិចមានឥទ្ធិិ�ពល

គោ�លដៅ�នយោ�បាយការបរទេ�ស។

ថាមពលទន់់របស់់ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ។

ថា“ការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមរបស់់លោ�កខាងលិិច

មានអ្វីី�ខុុសទេ� ទាក់់ទងនឹឹងឥទ្ធិិព
� លចិិន

អតីីតបុុគ្គគលិិកPCOOបានចំំណាយពេ�ល
ចិិន ចាប់់ពីីខែ�កុុម្ភៈៈ� ដល់់ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១៨
សម្រា�ប់់កម្មមវិ ិធីីផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ដែ�លឧបត្ថថម្ភភដោ�យអង្គគការមិិ នមែ�ន

រដ្ឋាា ភិិបាល សមាគមការទូូតសាធារណៈៈ

ថាជា “អង្គគការមិិនរកម្រៃ�ៃ ធ្វើ��ើការដើ�ើម្បីី�

កម្ពុុ�ជា-ចិិន និិងធ្វើ��ើឲ្យយពួួកគេ�រក្សាាសិិទ្ធិ�ិ
បញ្ចេ�េ ញមតិិ នៅ�កម្ពុុ�ជា” ។
CCJA បានបញ្ជូូ� នអ្ននកកាសែ�ត
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥
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tmkBITMB½rTI 04 ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន...
កម្ពុុជាជាង
២០ នាក់់ទៅ�បណ្តុះះ��បណ្តាា ល
�
នៅ�ប្រ�ទេ�សចិិនចាប់់តាំង
ំ ពីីបង្កើ�ើ�តបាន

មិិនដល់់ ២ ឆ្នាំំ�ផង។ លោ�កសយ សុុភាព

តាមសារព័័ត៌៌មាន VOD ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
ភាពជាម្ចាាស់់ប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�

ប្រ�ធានសមាគមបាននិិយាយថា បើ�ើ

កម្ពុុ�ជា។
ចំំ ពោះ�ះលោ�កសុុភាព សមាគម

បញ្ជូូ� នមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ននាក់់ទៀ�ៀត។

ចិិនមួួយដែ�លគាត់់នឹង
ឹ មិិនបង្ហាា ញឈ្មោះ�ះ�

មិិនមានជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ទេ� សមាគមនឹឹង
លោ�កសុុភាពបានប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន

របស់់គាត់ទទួ
់ ល
ួ បានមូូលនិិធិពីីអង្គគ
ិ
ការ

Page.5

ដែ�លគាំំទ្រ�ដោ�យក្រ�សួួងព័័ត៌៌មាន ចង់់

អ្ននកកាសែ�តក្នុុ�ងស្រុ�ុក។

អំំ ពីីអ្វីី�ដែ�លប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរសម្រេ�េច

អាមេ�រិ ិកនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ាា នីីល និិងភ្នំំ�ពេ�ញ

ឲ្យយអ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ ន “ផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌មា
៌ ន
បាន និិងដើ�ើម្បីី�ឱ្យយប្រ�ជាជនយល់់ពីីអ្វីី�
ដែ�លកម្ពុុ�ជា និិ ងចិិ នបានធ្វើ�ើ�ក្នុុ� ង
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ទៅ�វិ ិញទៅ�មក (ដោ�យ

មិិ ននិិ យាយ) ពីីអន្ទាាក់់ បំំណុុ ល និិ ង

ការរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិងផ្សេ�េងទៀ�ៀត” ។

VOD ថា “យើ�ើងជាប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�អ្វីី�ដែ�លការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍
�ើ

ចាប់់តាំង
ំ ពីីឆ្នាំំ�២០១៦ មក ស្ថាានទូូត

បានឧបត្ថថម្ភភអ្នក
ន សារព័័ត៌៌មានហ្វីី�លីីពីីន
ចំំនួួន ៧០ នាក់់ និិងកម្ពុុ�ជាចំំនួួន ៤៥
ិ ផ្លាាស់់ប្តូូ� រ និិ ង
នាក់់ នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិធីី
បណ្តុះះ��បណ្តាា ល។

លោ�កស្រី�ី Heather Fabrikant

អ្ននកឆ្លើ�ើ�យឆ្លង
ល ព័័ត៌មា
៌ នស្ថាានទូូតអាមេ�រិ ិក
ប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនបាននិិយាយ
ថា ពួួកគេ�ក៏៏បានផ្តតល់កា
់ របណ្តុះះ��បណ្តាា ល

ជាតិិរបស់់យើ�ើង ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងអាចបង្កើ�ើត
�

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដល់់អ្ននកនាំំពាក្យយរដ្ឋាា

វាឡើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�ការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹងព័័ត៌មា
៌ ន

ភិិបាល និិងមន្រ្តី�ី�សារព័័ត៌មា
៌ ន ផងដែ�រ។

មិិនល្អអដែ�លបានផ្សសព្វវផ្សាាយពាសពេ�ញ

លោ�កស្រី�ី Fabrikant បាននិិយាយ

នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍មួួយទៅ�កាន់់

ឥណ្ឌូូ� - ប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិិ�ក ពីីពិិ ភពលោ�ក
ខាងលិិច អំំពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិងអំំពីី

សារព័័ត៌មា
៌ ន Rappler ថា “ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល

លោ�កសុុភាព ជាអ្ននកកាសែ�ត

របស់់យើ�ើង អ្ននកសារព័័ត៌៌មានអាចសួួរ

កម្មមវិ ិធីីផ្លាាស់់ប្តូូ� រ និិ ងបណ្តុះះ��បណ្តាា ល

ទំំនាក់់ទំំនងកម្ពុុ�ជា-ចិិន។”

ជើ�ើងចាស់់ ធ្វើ�កា
�ើ រជាទីីប្រឹ�ឹក្សាានៅ�ស្ថាានីីយ

ទូូរទស្សសន៍៍ CTN របស់់ឧកញ៉ាា គិិត ម៉េ�េង

និិងក៏៏ជាម្ចាាស់់គេ�ហទំំព័័រសារព័័ត៌៌មាន

ទូូរទស្សសន៍៍ចិិន លោ�ោក Zhao Jianhua អតីីតឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតចិិនប្រ�ចាំំ�នៅ�ៅប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីនជាាមួួយមន្រ្តី�ី�
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរដ្ឋឋ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លបើ�ើកសម្ពោ�ោ�ធមហោ�ោស្រ�ពទូូរទស្សសន៍៍ចិិននៅ�ៅលើ�ើកញ្ចចក់់ទូូរទស្សសន៍៍
PTV-4។ រូូបថតពីីគេ�ហទំំព័័រ PNA

មានប្រ�ជាប្រិ�ិយដើ�ើមអំំពិិល ហៅ�កាត់់

ទេ� ការងារគាត់់ គឺឺគ្រា�ន់់តែ�នាំំមកនូូវ

នៅ�ក្នុុ�ងអង្គគភាពព័័ត៌៌មាន Fresh News

ដឹឹកនាំំដោ�យសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។

ថា (DAP) និិងជាអតីីតម្ចាាស់់ភាគហ៊ុុ�ន
របស់់រដ្ឋាា ភិិបាលផងដែ�រ។ នេះ�ះបើ�ើយោ�ង

ស្រា�វជ្រា�វ និិងសរសេ�រដោ�យគ្មាា នការ

រឹ ឹតត្បិិ�តឡើ�ើយ” ។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ ជឿ�ឿជាក់់ លើ�ើ

គាត់់ ដាក់់បណ្តាា ញសារព័័ត៌៌មាន

សារសំំខាន់់នៃ�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�រីី

នយោ�បាយអាមេ�រិ ិក និិងចិិន ដែ�លជា

ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល និិ ងការអភិិវឌ្ឍឍ

តុុល្យយភាព “ការវាយប្រ�ហារ” ដែ�ល

ក្នុុ�ងតំំ បន់់ ទាក់់ ទងនឹឹ ងភូូ មិិសាស្ត្រ�រ

គាត់់ បាននិិ យាយថា សមាគម

បញ្ហាា រវាងអ្ននកយក្សសទាំំងពីីរ និិ ង

និិងឯករាជ្យយទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស។
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៦
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tmkBITMB½rTI 05 ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន...
ិ ា ជីីវៈ�គឺឺជាសមាសធាតុុ
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយវិជ្ជា

សំំខាន់់នៃ�សេ�រីីភាពសារព័័ត៌៌មាន និិង
ក្រ�មសីីលធម៌៌អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន។

ចំំណងទាក់់ទងប្រ�ព័័ន្ធធផ្្សព្វវផ្្សាយរដ្ឋឋ

យោ�ងតាមរបាយការណ៍៍របស់់

អង្គគការ Freedom House បានឲ្យយដឹឹង
ថា ជំំនួួយរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិនក្នុុ�ងវិ ិស័័យ
សារព័័ត៌៌មាន មាននិិន្នាា ការអនុុគ្រោះ��ះ

ិ នូូ វ
PNA បានផ្សាាយឡើ�ើងវិញ

ការយល់់ឃើ�ើញរបស់់ Xinhua ដែ�ល
បានថ្កោ�ោ លទោ�សសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់

តុុលាការអចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍នៃ�អាជ្ញាា កណ្តាា ល
ក្នុុ�ងការកាន់់ ជើ�ើ ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីី ន
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងប្រ�ទេ�សចិិន។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៨ PTV-4 បានសម្ពោ�ោធ

ដល់់សារព័័ត៌មា
៌ នដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យ

ជាផ្លូូ�វការមហោ�ស្រ�ពទូូរទស្សសន៍៍ចិន
ិ ជា

នេះ�ះជាការពិិ តនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

កម្សាាន្តតរបស់់ចិិន បន្ទាាប់់មកត្រូ�ូវបាន

រដ្ឋឋជាងទីីភ្នាាក់់ងារឯករាជ្យយ និិងឯកជន។

ហ្វីី�លីីពីីន ដែ�លប្រ�ទេ�សចិិនបានចាប់់ដៃ�

គូូជាមួួយបណ្តាា ញប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

រដ្ឋឋទាំង
ំ មូូល រួួមទាំង
ំ ទូូរទស្សសន៍៍ប្រ�ជាជន

(PTV-4) ទីីភ្នាាក់់ងារសារព័័ត៌មា
៌ នហ្វីី�លីីពីីន

កម្មមវិ ិធីីមួួ យដែ�លចាក់់ ផ្សាាយកម្មមវិ ិធីី

បកប្រែ�ែជាភាសាហ្វីី�លីីពីីន–ការផ្លាាស់់

ជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយរដ្ឋឋហ្វីី�លីីពីីន

សេ�វាកម្មមសកលរបស់់ទូរូ ទស្សសន៍៍កណ្តាា ល

ចិិន។ ទូូរទស្សសន៍៍ PTV-4 បានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
បង្កើ�ើ�តកម្មមវិ ិធីី CGTN។

សារព័័ ត៌៌មានរបស់់រដ្ឋឋហ្វីី�លីីពីី ន។

កម្មមវិ ិធីីដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�យអ្ននកផ្សាាយ

ហ្វីី�លីីពីីន និិងអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ល
ួ កម្មមវិ ិធីី

ទូូរទស្សសន៍៍ចិន
ិ បានចាប់់ផ្តើ�ើម
� ចាក់់ផ្សាាយ
ជាលើ�ើកដំំបូូងនៅ�ឆ្នាំំ�២០១៨ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយូូរ

ៗទៅ�បានទាក់់ទាញការតវ៉ាាពីីអ្ននកទស្សសនា
ថា វាដើ�ើ រតួួ ជាឧបករណ៍៍ឃោ�សនា
សម្រា�ប់់រដ្ឋាា ភិិបាលចិិន។

ក្នុុ�ងខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៨ នៅ�ពេ�ល

ចិិន បានប្រ�កាសពីីការដេ�ញថ្លៃ�ៃរបស់់

សហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការមួួ យ ត្រូ�ូវបាន

បណ្តាា ញទូូ រទស្សសន៍៍ ចិិន (CGTN)

ជំំនួួញ ដែ�លមានចរិ ិតនយោ�បាយ។

ប្រ�ធានបទ រាប់់តាំង
ំ ពីីវប្បបធម៌៌រហូូតដល់់

វិ ិទ្យុុ�ចិិ នអន្តតរជាតិិ (CRI) ដែ�ល

គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យរដ្ឋឋ ក៏៏បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារវាងទូូរទស្សសន៍៍ PTV និិង

មួួយ ដែ�លត្រូ�ូវបានផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�លើ�ើ

សម្ព័័�ន្ធធក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទូូរគមនាគមន៍៍ ដែ�ល

។

គាំំទ្រ�ដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទូូរគមនាគមន៍៍

លើ�ើកិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងដាច់់ ដោ�យឡែ�ក

ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ក្លាា យជាអ្ននកលេ�ងទីី៣ កម្មមវិ ិធីី
វិ ិទ្យុុ�បានពិិភាក្សាាអំំពីីការតភ្ជាាប់់អ៊ីី�ធឺឺណិិ

ផងដែ�រ។

ហ្វីី�លីីពីីន និិងរបៀ�ៀបបញ្ចូូ� លក្រុ�ុមនេះ�ះ

កម្មមវិ ិធីីវិ ិទ្យុុ�រួួមគ្នាា រវាង PBS និិ ង

CRI ចិិនបានធ្វើ��ឱ្យ
ើ យអ្ននកប្រើ�ើ�អ៊ិិ�នធឺឺរណែ�
តហ្វីី�លីីពីីនមានការខឹឹងសម្បាារយ៉ាា ង

មួួយចំំនួួន ក៏៏បានជំំទាស់់ទៅ�នឹឹងវីីដេ�អូូ

ការឃោ�សនាគាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សចិិននៅ�ក្នុុ�ង

ប្តូូ�រស្រ�បនឹឹង “ការទំំនាក់់ទំន
ំ ងក្នុុ�ងស្រុ�ុក”

ិ
(PNA) និិងស្ថាានីីយ៍៍វិទ្យុុ�ហ្វីី
�លីីពីីន (PBS) ។
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៧ កិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

ខ្លាំំ�ងនៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ដោ�យសារតែ�

KHMERPOST USA

តដែ�លអន់់ និិ ងថ្លៃ�ៃនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
ដែ�លអាចជួួយពន្លឿ�ឿ�នវា។

ក្នុុ�ងពេ�លរាតត្បាាតមានកម្រិ�តខ្ពពស់
ិ
់

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ប្រ�ជាជនហ្វីី�លីីពីី ន

បណ្តាា ញអ៊ីី�នធឺឺណេ�តរបស់់ទីីភ្នាាក់់ងារ
ចំំណងជើ�ើងខ្សែ�ែវីីដេ�អូូ គឺឺ Iisang Dagat
ឬ សមុុទ្រ�មួួយ សំំដៅ�ទៅ�លើ�ើជម្លោះ�ះ�

សមុុទ្រ�ចិិនខាងត្បូូ�ង ស្រ�បពេ�លដែ�ល
ថ្លែ�ង
ែ អំំណរគុុណដល់់គ្រូ�ពេ�ទ្យ
ូ
យចិិនដែ�ល
បានមកជួួយប្រ�ទេ�សនេះ�ះ។

ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន និិង

កម្ពុុ�ជា ការផ្សាាយ និិងការផ្សាាយតាម
អ៊ិិ�នធឺឺរណែ�តរបស់់ CRI បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ភាសាក្នុុ�ងស្រុ�ុក។

នៅ�កម្ពុុ�ជា ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃបាន
សហការជាមួួយរដ្ឋាា ភិិបាលខេ�ត្តតក្វាា ង
ស៊ីី� ដែ�លនៅ�ជិិ តខាង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ��ើត
ទូូរទស្សសន៍៍ Nice TV ដែ�លមានកម្មមវិ ិធីី

២៤ ម៉ោ�ោ ង មានព័័ត៌៌មាន ការអប់់រំ ំ និិង

វប្បប ធម៌៌។ ក្រ�សួួងក៏៏បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា
លើ�ើអនុុស្សាារណៈៈយោ�គយល់់ទ្វេ�េភាគីី

មួួយចំំនួន
ួ ជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយចិិន

ដូូចជា ស៊ីី�នហួួ ជាដើ�ើម។
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លោ�ក Lim ដែ�លដកស្រ�ង់់សម្តីី�

ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យឯកជន នៅ�កម្ពុុជា
�

ដោ�យទីីភ្នាាក់់ ងារបារាំំងបានថ្លែ�ែងថា

ចិិន ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាក៏៏
មានការកើ�ើនឡើ�ង
ើ
�

ថា ខ្ញុំំ��គាំំទ្រ�ប្រ�ទេ�សចិិ ន ខ្ញុំំ��គាំំទ្រ�ការ
វិ ិនិិ យោ�គរបស់់ចិិននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

ចំំពេ�លមានការហូូរចូូលនៃ�ប្រ�ជាជន

នូូវចំំនួួនព័័ត៌៌មានជាភាសាចិិនផងដែ�រ

ដូូចជា កាសែ�តកម្ពុុជា-ចិិ
ន (Cambodia�

China Times) ដែ�លផ្សាាយជាភាសាខ្មែ�រែ

និិងភាសាចិិនកុុកងឺឺ។

មិិនដូូចនៅ�ទីីក្រុ�ុងម៉ាា នីីល ជាកន្លែ�ែង

ដែ�លមិិនមានភាពជាដៃ�គូូរវាងប្រ�ព័័ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយរដ្ឋឋចិិន និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយឯកជន ភ្នំំ�ពេ�ញមានក្រុ�ុម

ព័័ត៌៌មានជាច្រើ�ើ�នដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ដឹឹង
ថា បានពង្រី�ីកសាររបស់់ចិិន។

ទាំំងនេះ�ះ រួួមមានទាំំងគេ�ហទំំព័័រ

“ក្នុុ�ងនាមជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុជា
ូ ប្រ�កាស
� ខ្ញុំំ��សូម

កម្ពុុ�ជា។”
“ប្រ�សិិនបើ�ើចិិនជួួយ Fresh News
នោះ�ះ Fresh News កាន់់តែ�រីីករាយ។”
ព័័ត៌៌មានមិិនពិិត អ៊ីី�នធឺឺណិិត

តារាសម្តែ�ង
ែ ចិិន ក៏៏បានជ្រា�បចូូល

ទៅ�ក្នុុ�ងលំំហឌីីជីីថលក្នុុ�ងស្រុ�ុក ផង
ដែ�រ។

ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០ ហ្វេ�េសប៊ុុ�ក

បានបិិទបណ្តាា ញចិិនមួួយ ដោ�យផ្តោ�ោត

គោ�លដៅ�បញ្ចូូ� លក្នុុ�ងក្រុ�ុមនានា ពង្រី�ីក

មាតិិការបស់់ពួក
ួ គេ� គ្រ�ប់់គ្រ�ងទំំព័រ័ នានា
ដូូចជាការអត្ថាាធិិប្បាាយលើ�ើការបង្ហោះ�ះ�

របស់់មនុុស្សសដទៃ�ទៀ�ៀត ជាពិិ សេ�ស
អំំ ពីី សកម្មមភាពកងទ័័ ពជើ�ើងទឹឹ កនៅ�
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គោ�លដៅ�មួួ យ សម្រា�ប់់ ប្រ�ជាជន
ហ្វីី�លីីពីីន។

សមុុទ្រ�ចិិ នខាងត្បូូ�ង រួួមទាំំង នាវា

ថ្មីី� ៗនេះ�ះ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ក៏៏ បាន
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តាមដាន និិ ងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយចរាចរណ៍៍

កងទ័័ពជើ�ើងទឹឹកសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។ នេះ�ះ
ក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ធានបទដែ�លត្រូ�ូវ

បានពិិ ភាក្សាាជាញឹឹកញាប់់ នៅ�ក្នុុ�ង
បណ្តាា ញ រួួមមាន៖ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍

របស់់ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំងនៅ�សមុុទ្រ�ចិិ ន

ខាងត្បូូ�ង ហុុងកុុង គាំំទ្រ�មាតិិការបស់់
លោ�កប្រ�ធានាធិិ បតីី Duterte និិ ង

ការរិះ��គន់់លើ�ើគេ�ហទំំព័័រព័័ត៌៌មាន Rappler ។

ទីីស្នាាក់់ការសារព័័ត៌៌មានក្នុុ�ងតំំបន់់

ចិិ ន ដែ�លនឹឹ ងអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការ

តាមអ៊ិិ�នធរណេ�ត ដែ�លក្រុ�ុមសិទ្ធិ
ិ �មនុុស្ស
ិ
ស
និិយាយថា វាជាឧបករណ៍៍ថ្មីី�ក្នុុ�ងការ
បង្ក្រា�ាបការប្រ�ឆាំំងណាមួួយ។
តើ�ើមួួយណាជិិតជាង?

មន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងព័័ត៌៌មានលោ�ក ផុុស

សុុវណ្ណណ បានថ្លែ�ែងថា ក្រ�សួួងព័័ត៌៌មាន
កម្ពុុ�ជា និិងចិិនធ្វើ��ើការរួួមគ្នាា “ប្រ�យុុទ្ធធ
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងព័័ត៌មា
៌ នក្លែ�ែងក្លាា យ និិងគាំំទ្រ�

ដែ�លមានប្រ�ជាប្រិ�យ
ិ ភាព Fresh News

លើ�ើប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន និិងអាស៊ីីអា
� គ្នេ�េយ៍៍

នៃ�ទីីភ្នាាក់់ ងារសារព័័ ត៌៌មានគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

គ្នាាទៅ�វិ ិញទៅ�មក ផលិិត មាតិិកា ផ្លាាស់់

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន និិង DAP News

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបាននិិយាយថា

ផ្ទាាល់់ខ្លួ�ួននៅ�លើ�ើហ្វេ�េសប៊ុុ�ក វេេទិិ កា

និិងអ្វីី�ៗជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

មានការភ្ជាាប់់ទំនា
ំ ក់់ទំន
ំ ងជាមួួយរដ្ឋឋបាល

គ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យលោ�កសុុភាព ប្រ�ធាន

ពីីបទសម្រ�បសម្រួ�ួលឥរិ ិយាបទមិិ ន

CCJA ។

ខ្លួួ�នបានរកឃើ�ើញទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយ
បុុគ្គគលនៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តត ហ្វូូ�ជាន ប្រ�ទេ�ស

News ជាអ្ននកគាំំទ្រ�និិយាយចេ�ញមុុខ

គណនីីក្លែ�ែងក្លាា យ “ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ជា
�ើ អ្ននកស្រុ�ុក

លោ�ក លឹឹម ជាវុុត្ថាា ជាម្ចាាស់់ Fresh

អំំពីីប្រ�ទេ�សចិិន។

ចិិ ន។ បណ្តាា ញនេះ�ះបានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សដែ�លពួួកគេ�បានកំំណត់់

ដោ�យរដ្ឋឋចិន
ិ ដូូចជា CRI ក៏៏មានគណនីី

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមតាមជម្រើ�ើ�ស
ទាំំងនៅ�ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន និិងប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជា។
កន្លែ�ែងប្រ�តិិបតិ្តត�ការរបស់់ចិិនមាន
ទំំ ព័័រហ្វេ�េសប៊ុុ�កយ៉ាា ងតិិ ច ៧ មាន

ប្តូូ�រវប្បបធម៌៌ ការផ្សសព្វវផ្សាាយអំំពីីកសិិកម្មម
ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�កបានបដិិសេ�ធការចោ�ទប្រ�កាន់់

ពីីភាពលំំអៀ�ៀងរបស់់ចិិន។ លោ�ក

មានប្រ�សាសន៍៍ថា កម្ពុុ�ជាតូូចពេ�ក មិិន
អាចយកភាគីីទាំំងពីីរ រវាងអាមេ�រិ ិក
និិងចិិនបាន។

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣
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លេ�ខ៣១៤ ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ -១៨ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា រាយការណ៍៍ពីីករណីីជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ ថ្មីី� ចំំនួួន

១០៥ ករណីី ចំំនួួនសរុុបមាន ២.៣៧៧ ករណីី

ភ្នំំ�ពេ�ញ (ស៊ិិ�នហួួរ)៖ យោ�ងតាម

១០៤ ករណីី -- ៤៦ ករណីីនៅ�រាជធានីី

សេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ក្រ�សួួង

ភ្នំំ�ពេ�ញ ៣៤ ករណីី នៅ�ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ

សុុខាភិិ បាលនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា នៅ�

២០ ករណីី នៅ�ខេ�ត្តតស្វាា យរៀ�ៀង ២

១ ករណីី និិងករណីីនាំំចូូល ១ ករណីី ។
ករណីីនាំំចូូលត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញ
លើ�ើបុុរសជនជាតិិ ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� អាយុុ

តាមរយៈៈការតភ្ជាាប់់ជើ�ើងហោះ�ះហើ�ើរមួួយ
នៅ�ប្រ�ទេ�សសឹឹង្ហបូ
ហ រីីូ ។សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍
បាននិិយាយបន្ថែ�ែមថា បុុរសនោះ�ះ ត្រូ�ូវ
បានរកឃើ�ើញវិ ិជ្ជជមាន នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៣
ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនៃ�ការធ្វើ�ចត្តាាឡីីស័
�ើ
ក្តិិ�
័ ។
ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលបាននិិយាយ
ថា ប្រ�ទេ�សនៅ�អាស៊ីីអា
� គ្នេ�េយ៍៍មួួយនេះ�ះ
បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាផ្លូូ�វការនូូវករណីី ជម្ងឺឺ�
កូូវីីដ-១៩ សរុុបចំំនួន
ួ ២.៣៧៧ ចាប់់តាំង
ំ ពីី
ការរាតត្បាាត កាលពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�មុុន
ដោ�យមានមនុុស្សសស្លាាប់់ចំនួ
ំ ន
ួ ១១ នាក់់
និិង ១.១៧៦ នាក់់បានជាសះះស្បើ�ើ�យ
ឡើ�ើងវិ ិញ។
របាយការណ៍៍របស់់រដ្ឋាា ភិិ បាល
បានបង្ហាា ញថាប្រ�ទេ�សនេះ�ះបានចាប់់ផ្តើ�ើម
�
ចាក់់ថ្នាំំ�បង្កាា រប្រ�ឆាំំងនឹឹងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩

ថ្ងៃ�ៃអង្គាារ (ទីី៣០ ខែ�មីីនា) នេះ�ះ បាន

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១០ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ប្រ�ជាជន

បញ្ជា
ា ក់់ថា មានករណីី ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ ថ្មីី�

ចំំនួួន ៣៩១.០០០ នាក់់ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងក្រុ�ុម

ចំំនួួន ១០៥ ករណីី ដែ�លធ្វើ��ើឱ្យយចំំនួួន

ា សាំ
អាទិិភាពបានទទួួលការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាក់
់ ង
ំ

អ្ននកឆ្លលងសរុុបនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកើ�ើនដល់់

រួួចហើ�ើយ៕

២.៣៧៧ នាក់់។
សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍និិយាយថា ការ
ឆ្លលងថ្មីី� ជាករណីី ឆ្លលងក្នុុ�ងស្រុ�ុកចំំ នួួន

ករណីី នៅ�ខេ�ត្តតកំំពង់់ចាម ២ ករណីី
នៅ�ខេ�ត្តតព្រៃ�ៃវែែង ១ករណីី និិងត្បូូ�ងឃ្មុំំ��

៣៦ ឆ្នាំំ�ម្នាាក់់ ធ្វើ��ើដំំណើ�ើ រមកពីីប្រ�ទេ�ស
ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�មីីនា
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ប្រ�កាសព័័ត៌៌មាន
ពីី៖ អាជ្ញាាធរឆ្លលងកាត់់តំំបន់់ទីីក្រុ�ុង

ការចេ�ញដំំណើ�ើ របន្តតបន្ទាាប់រៀ�
់ ៀងរាល់់

ឡូូវែែល
ជូូន៖ ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�តំំបន់់

៤០នាទីីម្តតងជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

កម្មមវត្ថុុ� ៖ សេ�វារថយន្ដដក្រុ�ុងដឹឹ ក

ចុុងក្រោ��យទៅ�កាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលចាក់់ថ្នាំំ�

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលទាំំងអស់់

អ្ននកដំំណើ�ើ រចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង

Kennedy Center ។ លោ�ក Bradley
បាននិិយាយថា រថយន្តតក្រុ�ង
ុ ធ្វើ�ដំ
�ើ ណើ�ើ
ំ
រ

LRTA លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

សហគមន៍៍ Greater Lowellទទួួលយកអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ពីីសេ�វាឡានក្រុ�ុងដឹឹ ក

ា សាំ
អ្ននកដំំណើ�ើ រទៅ�ចាក់់វ៉ាក់
់ ំង

ពិិសេ�ស ទៅ� Cross River

Center ដែ�លមានទីីតាំំងនៅ�

១០០១ មហាវិ ិថីី Paw-

tucket Boulevard East
នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមរដ្ឋឋបាល
លោ�ក David Bradley ។

វ៉ាា ក់់សាំំង គឺឺ នៅ�ម៉ោ�ោ ង ៤ ល្ងាាច និិ ង

ថា “យើ�ើងពិិ តជារីីករាយដែ�លបាន

ល្ងាាច។

លោ�ក Bradley មានប្រ�សាសន៍៍

ចូូ លរួួមចំំណែ�កនៅ�ក្នុុ�ងកិិ ច្ចចខិិតខំំ

ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ នៅ�ម៉ោ�ោ ង៤ និិង២០នាទីី

សម្រា�ប់់កាលវិ ិភាគពេ�ញលេ�ញ

ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ដ៏៏សំំខាន់់នេះ�ះ

និិ ងព័័ ត៌៌មានផ្សេ�េងទៀ�ៀត សូូមចូូល

Hospital ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់សាធារណជន” ។

Bradley និិយាយថា កាត Charlie

ជាមួួ យមន្ទីី� រពេ�ទ្យយ Lowell General
សេ�វាកម្មមដឹឹកជញ្ជូូ� នដោ�យផ្ទាាល់់

ទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ www.lrta.com.

និិងថ្លៃ�ៃសេ�វាជាប្រា�ក់់ត្រូ�ូវបង់់នៅ�លើ�ើរថយន្តត

ដែ�លបានបើ�ើកដំំណើ�ើ រការនៅ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៥

ក្រុ�ុង LRTA ។

សប្តាាហ៍៍ លើ�ើកលែ�ងតែ�ថ្ងៃ�ៃពុុធ និិ ង

LRTA ផ្តតល់់សេ�វារថយន្តតក្រុ�ុងផ្លូូ�វថេ�រ

១៥ ថ្ងៃ�ៃ ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌលឡានក្រុ�ុង Ken-

ជាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍

ខែ�មីីនា ប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ ៥ ថ្ងៃ�ៃក្នុុ� ងមួួ យ

ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ ចេ�ញដំំណើ�ើ ររាល់់ថ្ងៃ�ៃចំំនួួន

បន្ថែ�ែមលើ�ើសេ�វារថយន្តតក្រុ�ុងថ្មីី�

ទៅ�កន្លែ�ែងចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ -១៩

nedy Bus Center នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។

តំំបន់ឡូ
់ វែែល
រួួមទាំង
ំ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលក្រុ�ុង
ូ

រថយន្តតក្រុ�ង
ុ ទីីមួួយ នឹឹងចេ�ញដំំណើ�ើ រពីី

សហគមន៍៍ឡូូវែែល និិងគ្លីី�និិក Lahey

លោ�ក Bradley បាននិិយាយថា

ចំំណតនៅ�ម៉ោ�ោ ង ៦ និិង ៤០នាទីីព្រឹ�ឹក

និិ ងទៅ�ដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល Cross

River Center នៅ�១៥ នាទីីក្រោ��យមក។

senior centers មណ្ឌឌលសុុខភាព
នៅ� Burlington ៕
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Lowell Regional Transit Authority Offers
Express Vaccine Shuttle Bus Service

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, according to Administrator David
Bradley.
“We are very happy to play
our part in this important vaccination effort with Lowell
General Hospital to assist the
public,” said Bradley.
The direct express service,
which launched March 25,
operates five days a week, except 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 outbound 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 fixedroute bus service to numerous
other COVID-19 vaccination sites
in Lowell area communities, including designated municipal senior
centers, Lowell Community Health
Center and Lahey Clinic in Burlington.
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លេខ៣១៤ ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ -១៨ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២

tmkBITMB½rTI 01 ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាផ្តតល់់អាាទិិភាាពដល់់
ដើ�ើម្បីី�ជម្រុ�ុញផលប្រ�យោ�ជន៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ជាតិិ ។ កម្ពុុ�ជាបានចូូ លរួួមយ៉ាាងសកម្មម
នៅ�ក្នុុ�ងយន្តតការក្នុុ�ងតំំ បន់់ និិ ងអនុុតំំ បន់់
ដូូចជា ពហុុភាគីីដឹឹកនាំំដោ�យអាស៊ាា ន និិង

ទ្វេ�ភា
េ គីីខ្នាាតតូូច ទាក់់ទងនឹឹងទន្លេ�េ មេ�គង្គគ។
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រចតុុកោ�ណដំំណាក់់កាល

ទីីIV (២០១៨-២០២៣) របស់់រដ្ឋាា ភិិបាល
ទទួួលស្គាាល់់ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិភពលោ�ក

ទៅ�អាស៊ីី�បូូព៌ាា ជា “ឱកាសមាស” សម្រា�ប់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការអភិិ វឌ្ឍឍ និិ ងធ្វើ��ើ
ទំំ នើ�ើបកម្មមឧស្សាាហកម្មម ផលិិតកម្មម និិ ង

សេ�វាកម្មម។ ការធ្វើ�ើ�សមាហរណកម្មម

បណ្តាា ញផលិិតកម្មមរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ជាមួួ យតំំ បន់់ ការអភិិ វឌ្ឍឍការតភ្ជាាប់់

ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងការសម្រ�បសម្រួ�ល
ួ

លំំហូរូ ទំំនិញ
ិ សេ�វាកម្មមមូល
ូ ធន និិងទិិន្នន័
ន យ
័

ឆ្លលងកាត់់ព្រំ�ដែំ �ន គឺឺជាឧបករណ៍៍នយោ�បាយ

ដ៏៏សំខា
ំ ន់់ចាំបា
ំ ច់់។ អាស៊ាា ន ចិិន ជប៉ុុ�ន និិង

កូូរ៉េេ�ខាងត្បូូ�ង គឺឺជាដៃ�គូូសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចដ៍
ច ៍សំំខាន់់
របស់់កម្ពុុ�ជា។

ស្រ�បពេ�លដែ�លបរិ ិយាកាសខាងក្រៅ��

ធ្វើ��ើឲ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ដំំណើ�ើ រការសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា កត្តាាផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគឺឺ

សំំខាន់់ណាស់់។ កំំណែ�ទម្រ�ង់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ជាបន្តតបន្ទាាប់់ និិងការអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សស
គឺឺជាឆ្អឹឹ�ងខ្ននងនៃ�ដំំណើ�ើ រការសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដ៏៏គួួរ
ឱ្យយកត់់ សម្គាាល់់របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរទសវត្សសចុុងក្រោ��យនេះ�ះ
ជាមួួ យនឹឹ ងអត្រា�កំំ ណើ�ើ នប្រ�មាណ ៧

ភាគរយ។ គោ�លនយោ�បាយការបរទេ�ស

បានដើ�រើ តួួនាទីីយ៉ាា ងសំំខាន់់ក្នុុ�ងការការពារ

និិងជម្រុ�ញ
ុ ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ជាតិិរបស់់កម្ពុុជា
�

រួួមមាន សន្តិិ�ភាព សន្តិិ�សុុខសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង

អត្តតសញ្ញាាណវប្បបធម៌៌។

គោ�លបំំណងនយោ�បាយការបរទេ�ស

មួួយរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា គឺឺផ្តតល់់ឱកាស

ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ស្មើ�ើ
ច ភា
� ពគ្នាាដល់់ពលរដ្ឋឋ ដោ�យ
បង្កើ�ើ�នធនធានជាតិិ ទាំំងធម្មមជាតិិ និិ ង

មនុុស្សស។ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការទូូ តផ្នែ�ែក
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច គឺឺជាមាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកបញ្ហាានេះ�ះ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែវានឹឹងមានឧបសគ្គគកើ�ើតឡើ�ើង។

ការកើ�ើនឡើ�ើងនូូវថាមពលមិិនស្មើ�ើ�ភាព

គ្នាា ជាមួួយប្រ�ទេ�សចិិន បង្កកហានិិភ័័យ និិង

ឧបសគ្គគមួួ យចំំ នួួនសម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�ស។

ឥទ្ធិិ�ពលចិិន រួួមជាមួួយបញ្ហាាសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស

និិងបញ្ហាា លទ្ធិិប្រ� �ជាធិិបតេ�យ្យយ កំំពុុងប្រ�ឈម

នឹឹងការប៉ុុ�នប៉៉ងរបស់់កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការពង្រី�ីក

ទំំ នាក់់ ទំំនងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ខ្លួ�ួនជាមួួ យ

លោ�កខាងលិិច។ សហភាពអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប បានដក

ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�ការធ្វើ��ើពាណិិជ្ជជកម្មមដោ�យមិិន
គិិតពន្ធធកូូតា និិងពន្ធធគយចំំនួន
ួ ២០ ភាគរយ

ក្រោ��មគម្រោ��ងអ្វីី�ៗទាំំងអស់់លើ�ើកលែ�ងតែ�
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អាវុុធសម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្បីី� gration as central to advancing its the Everything but Arms scheme to
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងការរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស national economic interests. Cambo- Cambodia in response to perceived
និិងការរអិិលថយក្រោ��យនៃ�លទ្ធិិប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។
�
dia has proactively participated in human rights violations and demoក្រោ��មរដ្ឋឋបាល លោ�ក បៃ�ដិិន សម្ពាាធរបស់់ regional and sub-regional mechanisms, cratic backsliding. Under a Biden
such as ASEAN-led multilaterals and administration, US pressure on Camសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកមកលើ�ើប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាលើ�ើ
�
bodia on these issues might also inបញ្ហាាទាំំងនេះ�ះក៏៏ អាចនឹឹ ងកើ�ើនឡើ�ើងផង Mekong-related minilaterals.
The government’s Rectangular crease.
ដែ�រ។
Strategy Phase IV (2018–2023) recនៅ�ខែ�មករាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្រ�សួួង
ognises the global economic shift to
In January 2021 the Ministry of
ការបរទេ�ស និិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ
East Asia as a ‘golden opportunity’ Foreign Affairs and International
បានណែ�នាំំ “ការទូូតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ច”ច ដើ�ើម្បីី�
for Cambodia to develop and mod- Cooperation introduced ‘economic
ជំំរុុញពាណិិជ្ជជកម្មម ការវិ ិនិិយោ�គ ទេ�សចរណ៍៍
ernise its industries, production and diplomacy’ to further promote trade,
និិងការអភិិវឌ្ឍឍអត្តតសញ្ញាាណវប្បបធម៌៌របស់់ services. Integrating Cambodia’s investment, tourism and the developកម្ពុុជា
� ថែ�មទៀ�ៀត។ នេះ�ះគឺឺជាជំំហានសំំខាន់់ production network with the region, ment of Cambodian cultural identity.
ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការធ្វើ��ើស្ថាាប័័ននីីយកម្មម ប្រ�ព័័ន្ធធ developing infrastructure connectiv- This is a critical step towards the
និិងទំំនើ�ើបកម្មមនៃ�គោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច ity, and facilitating the cross-border institutionalisation, systematisation
បរទេ�ស។ នេះ�ះក៏៏ជាការទូូតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច flow of goods, services, capital and and modernisation of its foreign
លើ�ើកដំំបូូង ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់នៅ�មុុខ នៅ� data are crucial foreign policy instru- economic policy. It is also the firstments. ASEAN, China, Japan and time economic diplomacy has been
ចំំ កណ្តាា លនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រផ្សាារភ្ជាាប់់
South Korea are Cambodia’s key placed front and centre of Cambodia’s
ទំំ នាក់់ ទំំនងការបរទេ�សរបស់់ប្រ�ទេ�ស
economic partners.
foreign engagement strategy. Prime
កម្ពុុ�ជា។ លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន
Minister Hun Sen has consistently
តែ�ងតែ�តស៊ូូ�មតិិជាប្រ�ចាំំដើ�ើម្បីី�ពហុុភាគីី
While its external environment advocated for open, inclusive and
និិយម ពហុុវប្បបធម៌៌បើ�ើកចំំហដោ�យបរិ ិយា affects Cambodia’s economic perfor- rules-based multilateralism.
ប័័ន្នន និិងវិ ិធានការពហុុភាគីីជាមូូលដ្ឋាា ន។ mance, internal factors are just as
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រការទូូតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឆ្នាំំ� important. Continuous economic
The economic diplomacy strat២០២១-២០២៣ នឹឹងមានសារៈ�សំំខាន់់ក្នុុ�ង reforms and human resource develop- egy of 2021–2023 will be instrumenការពង្រឹ�ឹងសមាហរណកម្មមអន្តរត ជាតិិរបស់់ ments are the backbone of Cambodia’s tal in enhancing Cambodia’s internaកម្ពុុ�ជា ធ្វើ��ឲ្យ
ើ យមានភាពចម្រុះ�ះ�ដៃ�គូូសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចច remarkable economic performance tional integration, diversifying its
over the past two decades, with a economic partners, expanding its
ពង្រី�ីកទីីផ្សាារនាំំចេ�ញ និិ ងទាក់់ ទាញ
growth rate of about 7 per cent. For- export markets, and attracting foreign
វិ ិនិិយោ�គិិន និិងភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរបរទេ�ស។ វា
eign policy has played a key role in investors and tourists. It will also help
ក៏៏នឹឹងជួួយផ្លាាស់់ប្តូូ�របរិ ិយាកាសអន្តតរជាតិិ
protecting and advancing Cambodia’s to transform the international environទៅ�ជាប្រ�ភពនៃ�ការអភិិ វឌ្ឍឍជាតិិ និិ ង
national interests, including peace, ment into a source of national develការកាត់់ បន្ថថយភាពក្រី�ីក្រ� ផងដែ�រ។ economic security and cultural iden- opment and poverty reduction. The
យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រនេះ�ះមានគោ�លបំំណងរួួមចំំណែ�ក tity.
strategy aims to contribute to Camក្នុុ�ងចក្ខុុ�វិ ិស័័យរបស់់កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការក្លាា យជា
bodia’s vision of becoming a higherOne of Cambodia’s foreign middle-income country by 2030 and
ប្រ�ទេ�សមានប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ូ លមធ្យយមកម្រិ�តខ្ពពស់
ិ
់
នៅ�ឆ្នាំំ� ២០៣០ និិងជាប្រ�ទេ�សដែ�លមាន policy objectives is to provide equal a high-income country by 2050.
ប្រា�ក់់ចំំណូូលខ្ពពស់់នៅ�ឆ្នាំំ�២០៥០ ។ ការ economic opportunities to citizens by Capacity-building for diplomats and
optimising national resources — both government officials has been identiកសាងសមត្ថថភាពសម្រា�ប់់អ្នក
ន ការទូូត និិង
natural and human. Promoting eco- fied as a key area to implement robust
មន្រ្តី�ី� រដ្ឋាា ភិិ បាល ត្រូ�ូវបានកំំ ណត់់ ថាជា
nomic diplomacy is a pathway towards economic diplomacy.
វិ ិស័័យចំំបងមួួយ ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តកា
ត រទូូតផ្នែ�ែក
this, but there will be stumbling blocks
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឲ្យយកាន់់តែ�ជឿ�ឿនលឿ�ឿនទៅ�មុុខ។
The conclusion of the Camboalong the way.
ការបញ្ចចប់់កិិច្ចព្រ�មព្រៀ��ៀ
ច
ងពាណិិជ្ជជកម្មម
dia–China Free Trade Agreement in
សេ�រីីកម្ពុុ�ជា - ចិិននៅ�ចុុងឆ្នាំំ� ២០២០ និិង
Growing power asymmetry with late 2020 and the Cambodia–South
កិិច្ចព្រ�មព្រៀ��ៀ
ច
ងពាណិិជ្ជជកម្មមសេ�រីីកម្ពុុជា
� - កូូរ៉េេ� China poses some risks and constraints Korea Free Trade Agreement in
នៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ� ២០២១ បង្ហាា ញពីីយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ for the country. China’s influence early 2021 demonstrate Cambodia’s
— along with human rights and de- economic diversification strategy at
ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមានភាពចម្រុះ�ះ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ រច បស់់កម្ពុុជា។
�
mocracy issues — are challenging play. Cambodia’s participation in the
ការចូូលរួួមរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាក្នុុ�ងភាពជា
�
ដៃ�គូូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យក្នុុ�ងតំំបន់់ Cambodia’s attempts to expand its Regional Comprehensive Economic
economic ties with the West. The Partnership further connects it with
ផ្សាារភ្ជាាប់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ជាមួួយសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ក្នុុ�
ច ង
European Union has partially with- the regional economy. The more inតំំបន់។
់ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� មានសមាហរណកម្មម drawn 20 per cent of its quota-free tegrated Cambodia is, the more opកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�ន វាក៍៍ អាចមានឱកាសចាប់់
and tariff-free trade treatment under portunities it can seize.
តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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tmkBITMB½rTI 01 សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកថាា តុុលាាកាារកម្ពុុ�ជាា The United State Says cambodian
ការឃុំំ�ខ្លួួ�នមេ�បក្សសឆាំំង លោ�ក កឹឹម សុុខា
គឺឺ ជាការរំ ំលោ�ភរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ ធ្ងងន់់ធ្ងងរដែ�ល

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ បានសម្រេ�េចឲ្យយ លោ�ក

រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
ំ
ចគ្រ�ប់់គ្រ�ង
� បានប្រើ�ើ�អំណា

ជាប្រ�ចាំំ។

បានចែ�ងអំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការឯករាជ្យយ ខណៈៈ
យ៉ាា ងទូូលំំទូូលាយលើ�ើអំំណាចតុុលាការ

កឹឹម សុុខា ឲ្យយមានសេ�រីីភាពច្រើ�ើ�នជាងមុុន

តែ�ត្រូ�ូវស្ថិិ�តក្រោ��មការតាមដានរបស់់តុុលាការ
លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានអះះអាង

មួួយនេះ�ះយ៉ាា ងពេ�ញទំំហឹឹង។

កាលពីីដើ�ើមខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០ ថា

ការសង្ខេ�េបរបស់់ខ្លួ�នកម្រា�ស់់
ួ
ជាង២០ទំំព័័រ

នឹឹងពន្យាារពេ�លដល់់ឆ្នាំំ�២០២៤ ឯណោះ�ះ។

ការិ ិយាល័័យនេះ�ះ បានបញ្ចេ�េ ញរបាយ

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ

ស្ដីី�ពីី ការអនុុវត្តតសិទ្ធិ
ិ �មនុុស្ស
ិ
សនៅ�កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០២០ ថា ការសម្រេ�េចសេ�ចក្តីី�របស់់

តុុលាការស្ថិិ�តក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលនយោ�បាយ

ទាំំងស្រុ�ុងដូូចជា ករណីី ប្រ�ធានគណបក្សស

សំំណុំំ�រឿ�ឿងរបស់់លោ�ក កឹឹម សុុខា អាច

អ្ននកនាំំពាក្យយសមាគមការពារសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស

អាដហុុក លោ�ក សឹឹង សែ�នករុុណា បាន

ប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន The Cambodia Daily
នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះថា ការចេ�ញរបាយការណ៍៍ និិង

The United State Says cambodian/From
cambodian/From Front Page

that the detention of opposition leader
Kem Sokha is a serious violation of
the Constitution, which provides for
an independent judiciary, as the Cambodian 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,

សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ លោ�ក កឹឹម សុុខា ជាដើ�ើម

រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
ង
� បានឃុំំ�ខ្លួួនមេ�បក្សសប្រ�ឆាំំ
�
រូូបនេះ�ះក្នុុ�ងផ្ទះះ�តាមអំំ ពើ�ើ ចិិ ត្តត និិ ងហួួសពីី

ច្បាាប់់កំំណត់់។ ប្រ�ភពដដែ�ល អះះអាងថា

ច្បាាប់់បានចែ�ងពីីការការចាប់់ខ្លួន
�ួ និិងឃុំំ�ខ្លួួន
�
ជនសង្ស័័�យតាមអំំ ពើ�ើ ចិិត្តត ហើ�ើយក៏៏ បាន

កំំណត់់ការឃុំំ�ខ្លួួនជនសង្ស័័�
យបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន
�

ផងដែ�រថា អាចឃុំំ�ខ្លួួនក្នុុ�
� ងរយៈៈពេ�លអតិិបរមា
ត្រឹ�ឹម ១៨ខែ� ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ខណៈៈ រដ្ឋាា ភិិបាល

បានឃុំំ�ខ្លួួនលោ�ក
កឹឹម សុុខា បណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន
�
អស់់រយៈៈពេ�ល ២៦ខែ� ឯណោះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ង
មន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំង។

ការវាយតម្លៃ�ៃ របស់់ប្រ�ទេ�សលោ�កសេ�រីី

ការប្រើ�ើ� អំំណាចរបស់់រដ្ឋាា ភិិ បាលកម្ពុុ�ជា

រឿ�ឿងត្រឹ�ឹមត្រូ�វដែ
ូ �លឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងពីីការពិិតនៅ�

របាយការណ៍៍នេះ�ះបានរិះ��គន់់ លើ�ើ

ដែ�លផ្ទុុ�យរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ រំ ំលោ�ភលើ�ើស្ថាាប័័ន
តុុលាការ ដើ�ើម្បីី�បម្រើ�ើប្រ� �យោ�ជន៍៍នយោ�បាយ
របស់់គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា មានទាំំង

មន្ត្រី�ី�តុុលាការ ប្រ�ធានតុុលាការកំំពូូលផង

លើ�ើការរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនៅ�កម្ពុុជា
� គឺឺជា

កម្ពុុ�ជា ប៉ុុ�ន្តែ�ែគួួរអ្វីី�ដែ�លឲ្យយសោ�កស្តាា យ គឺឺ
រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា តែ�ងព្យាាយាមបដិិសេ�ធ
និិងរកលេ�សដោះ�ះសា ដែ�លធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យសហគមន៍៍

សុុទ្ធធសឹឹងតែ�ជាមន្ត្រី�ី�ដែ�លមានតំំណែ�ងខ្ពពស់់

អន្តតរជាតិិមើ�ើលឃើ�ើញថា កម្ពុុ�ជាកំំពុុងដើ�ើរ
ប្រា�ស់់ចាកពីីគោ�លការណ៍៍ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

លោ�ក លីី ច័័ន្ទតុុ
ទ លា ជាសមាជិិកគណបក្សស

លោ�កថា សង្គគមស៊ីី�វិ ិល មានការ

ៗក្នុុ�ងគណបក្សសកាន់់អំំណាច ជាក់់ស្តែ�ែង

កាន់់អំំណាចដែ�លបានជួួយរៀ�ៀបចំំសេ�ចក្តីី�

និិងនីីតិិរដ្ឋឋកាន់់តែ�ឆ្ងាា យ។

ព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាងខ្លាំំ�ងពីីការមិិនទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

ព្រា�ងច្បាាប់់រំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

របស់់រដ្ឋាា ភិិបាល ក្នុុ�ងការរកដំំណោះ�ះស្រា�យ

គណៈៈមេ�ធាវីីផងដែ�រ។

លើ�ើកឡើ�ើង។ ប្រ�ទេ�សលោ�កសេ�រីី នឹឹងមិិន

ត្រូ�ូវបានបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើើ �សជាប្រ�ធាន

ដែ�លរបស់់សហគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ បាន

កឹឹម សុុខា ត្រូ�ូវបានសមត្ថថកិិច្ចចក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

បណ្តែ�ែតបណ្តោ�ោ យឲ្យយកម្ពុុ�ជា ធ្វើ��ើអ្វីី�ដែ�ល
ខុុស ទៅ�នឹឹងអនុុសញ្ញាា កតិិកាសញ្ញាានានា

យកទៅ�ដាក់់ពន្ធធនាគារ ត្រ�ពាំំងផ្លុុ�ង ខេ�ត្តត

ហត្ថថលេ�ខីីនៃ�កិិច្ចព្រ�មព្រៀ��ៀ
ច
ងសន្តិិ�ភាពទីីក្រុ�ុង

ប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិលោ�ក

ចាប់់ខ្លួនកាលពីីថ្ងៃ�ៃ
ទីី៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៧
�ួ
ត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� តាមសំំណើ�ើលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន
ដែ�លបានចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទឃុុបឃិត
ិ ជាមួួយ
បរទេ�សដើ�ើម្បីី�ផ្តួួ�លរំ ំលំំរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា
តាមមាត្រា�៤៤៣នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ។

បន្ទាាប់់ ពីីឃុំំ�ខ្លួ�ួនរយៈៈពេ�លមួួ យឆ្នាំំ�

លោ�ក កឹឹ ម សុុខា ត្រូ�ូវផ្ទេ�េរពីីពន្ធធនាគារ
ត្រ�ពាំំងផ្លុុ�ង នៅ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ០៩ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៨

មកឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�គេ�ហដ្ឋាា នរបស់់លោ�កវិ ិញ
ក្រោ��មហេ�តុុផលសុុខភាព រហូូតមកដល់់
ិ កា
ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ១០ខែ�វិច្ឆិិ
� ឆ្នាំំ�២០១៩ទើ�ើបសាលាដំំបូង
ូ

ជាដាច់់ ខាតក្នុុ�ងឋានកម្ពុុ�ជា ជាម្ចាាស់់
ប៉ាា រីីសដែ�រនោះ�ះ។

លោ�ក សឹឹង សែ�នករុុណា អំំពាវនាវ

ឲ្យយរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
� ទម្លាាក់់ចោ�លរាល់់បទ

នានាលើ�ើបក្សសប្រ�ឆាំំង ក៏៏ដូូចជាសកម្មមជន
សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សជាដើ�ើម ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមគ្នាា

កសាងជាតិិ ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងដំំណាក់់កាល

was detained by the Cambodian government 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 temporarily for 26 months in detention.
The report criticizes the Cambodian 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 member of the ruling party helped draft the
CNRP dissolution law, was also
elected as chairman of the bar association.
CNRP’s President Kem Sokha was
arrested by Phnom Penh authorities on
September 3, 2017 and taken to Trapeang Phlong Prison in Tbong Khmum
Province at the request of Hun Sen,
who was accused of conspiring with
សង្គគមស៊ីី�វិ ិល ក៏៏បានបង្ហាា ញទិិន្ននន័័យ

ដែ�លកម្ពុុ�ជា កំំពុុងជួួបវិ ិបត្តិិ�ទាំំង សំំពាធ
អន្តតរជាតិិ វិ ិបត្តិិ�នយោ�បាយ និិងវិ ិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច

កាលពីីចុុងឆ្នាំំ�២០២០ ថា រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
�

លើ�ើឆាកអន្តតរជាតិិក្នុុ�ងនាមជារដ្ឋឋអធិបតេ�យ្យ
ិ
យ។

ប្រើ�ើ�តុុលាការជាឧបករណ៍៍ដើ�ើម្បីី�រារាំំង និិង

ិ
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយកម្ពុុ�ជា អាចងើ�ើបឡើ�ើងវិញ

បានប្រើ�ើ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�របណ្តឹឹ� ងផ្លូូ�វច្បាាប់់ដោ�យ

foreigners to overthrow the Cambodian 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 decided 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 Senkaruna told The Cambodia Daily today
that the free world country released a
report and assessment of human rights
abuses in Cambodia was a true reflection 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 irresponsibility 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, especially at a time when Cambodia is
facing a crisis of international pressure,
political crisis and economic crisis so
that Cambodia can recover on the international 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 demanding freedom of expression as enshrined
in the constitution.

បំំ បាក់់ ស្មាា រតីីអ្ននកតវ៉ាា ទាមទារ សិិទ្ធិ�សេ�រីី
ិ
បញ្ចេ�េ ញមតិិដែ�លបានចែ�ងក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មនុុ
ម ញ្ញញ៕
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លេខ៣១៤ ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ -១៨ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២

ភេ�សជ្ជៈៈ�សុុខភាពទាំំង៣ ជួួយបំំពេ�ញ
ជាតិិទឹឹកយ៉ាាងមានប្រ�សិិទ្ធធភាព
ការបំំប៉៉នរាងកាយជាមួួយនឹឹងភេ�សជ្ជៈៈ�

ដែ�លមានសារធាតុុចិិញ្ចឹឹ�មគឺឺពិិតជាមានអត្ថថ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ យ៉ាា ងខ្លាំំ�ងដល់់សុុខភាពរបស់់

យើ�ើង។ វាមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ជួួយផ្ដដល់់ជាតិិទឹឹកដល់់

ដូូងមានគុុណប្រ�យោ�ជន៍៍ដ៏សម្បូូ
៏
� របែ�បចំំពោះ�ះ បំំផុុតសម្រា�ប់់ បំំពេ�ញជាតិិទឹឹក បន្ទាាប់់ពីីធ្វើ�ើ�

រាងកាយ។ ជាក់់ស្ដែ�ែង ភេ�សជ្ជៈៈ�មួួយប្រ�ភេ�ទ

នេះ�ះមានសារធាតុុប្រ�ឆាំំងអុុកស៊ីី�តកម្មម ដែ�ល
ការពារកោ�សិិការបស់់យើ�ើងពីី ការបំំផ្លាា ញ

លំំហាត់់ប្រា�ណ ឬលេ�ងកីីឡារួួចផងដែ�រ។
២. តែ�បៃ�តង

ភេ�សជ្ជៈៈ�មួួយប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�

រាងកាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ថែ�មទាំំងគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ខ្លាាញ់់ ការពាររាងកាយប្រ�ឆាំំងនឹឹងជំំងឺឺមហារី ីក
ព្រ�មទាំំងកាត់់បន្ថថយឱកាសនៃ�ការកើ�ើតជំំងឺឺ

បេះ�ះដូូងថែ�មទៀ�ៀតផង។ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត
វាក៏៏ អាចកម្ចាាត់់បញ្ហា
ាក្លិិ�នមាត់់ ដោ�យរារាំំង

ការលូូតលាស់់របស់់បាក់់តេ�រី ីនៅ�ក្នុុ�ងមាត់់ផង

ដែ�រ។ ខណៈៈដែ�លតែ�បៃ�តងជួួយបំំពេ�ញជាតិិ

ទឹឹកដល់់រាងកាយបានយ៉ាា ងល្អអវាក៏៏មានគុុណ
ប្រ�យោ�ជន៍៍ជួួយឲ្យយយើ�ើងមានអាយុុវែែងផង
ដែ�រ។

៣. ក្រូ�ូចឆ្មាា រ និិងទឹឹកឃ្មុំ�ំ�

ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ង
ើ ចង់់បំំពេ�ញជាតិិទឹឹកទៅ�

សីីតុុណ្ហហភាពរាងកាយ ជួួយឲ្យយសន្លាាក់់មាន

ក្នុុ�ងរាងកាយ យើ�ើងមិិនអាចមើ�ើលរំំលងក្រូ�ូច

ផ្សេ�េងៗផងដែ�រ។ ជាមួួយគ្នាានេះ�ះដែ�រ ការញ៉ាំ
ំ �

ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ � ព្រ�មទាំំងជួួយប្រ�យុុទ្ធធ

ជាតិិរម្អិិ�លនិិងធានាដំំណើ�ើរការល្អអនៃ�សរី ីរាង្គគ

ឆ្មាា រ និិងទឹឹកឃ្មុំបានឡើ�ើ
�ំ�
យ ពីីព្រោះ��ះទឹឹកឃ្មុំជួ
�ំ� ួយ

ភេ�សជ្ជៈៈ�ល្អអៗ នឹឹងធ្វើ��ើឲ្យយយើ�ើងមានអារម្មមណ៍៍

ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការបង្កករោ�គនៅ�ក្នុុ�ងបំំពង់់ កថែ�ម

គេ�ងលក់់ស្រួ�ួលថែ�មទៀ�ៀតផង។ នៅ�រដូូវរងា

ជាតិិពុុល ព្រ�មទាំំងប្រ�ឆាំំងនឹឹងការបង្កករោ�គ

ស្រ�ស់់ស្រា�យ រហ័័សរហួួន និិងជួួយឲ្យយយើ�ើង

ទៀ�ៀតផង។ លើ�ើសពីី នេះ�ះ វាក៏៏ ជួួយបន្សាាប

នេះ�ះ យើ�ើងចាំំបាច់់ ក្នុុ� ងការបំំពេ�ញជាតិិ ទឹឹក

ផ្សេ�េងៗ ដោ�យកម្ចាាត់់ បាក់់តេ�រី ី និិងបណ្ដេ�េ ញ

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ដល់់រាងកាយ ពីីព្រោះ��ះវាអាចជួួយ

សារធាតុុមិិនល្អអចេ�ញពីីរាងកាយរបស់់យើ�ើង

ពង្រឹ�ឹ ងដល់់ប្រ�ព័័ ន្ធធភាពស៊ាំំ � ក៏៏ ដូូចជាជួួ យ

ប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំំងនឹឹ
ធ
ងជំំងឺឺផ្ដាាសាយតាមរដូូវកាល

ផងដែ�រ។

បានយ៉ាា ងអស្ចាារ្យយ។ យ៉ាា ងណាមិិញ ភេ�សជ្ជៈៈ�

ដែ�លបណ្ដាាលមកពីីរ៉ាា ឌីីកាល់់សេ�រី ី ព្រ�មទាំំង

បំំផុុតដែ�លយើ�ើងមិិនគួួរមើ�ើលរំំលងឡើ�ើយ។

អាំំងស៊ុុ�យលីីន និិងកាត់់បន្ថថយកម្រិ�ិតជាតិិ

យើ�ើងប្រ�ហែ�លជាបានដឹឹងហើ�ើយថា ទឹឹក

ដែ�រ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ វាក៏៏ ជាភេ�សជ្ជៈៈ�ដែ�លល្អអ

ទាំំង៣ខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺ ជាជម្រើ�ើ�សដ៏៏ ល្អអ
១. ទឹឹកដូូង

ជាប្រ�ភពម៉ាាញ៉េ�េស្យូូ�មដែ�លអាចបង្កើ�ើន
� រំំញោ�ច
ស្កករក្នុុ�ងឈាមបានយ៉ាា ងមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពផង

ជួួយសម្អាា ត និិងធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យបំំពង់់ករបស់់យើ�ង
ើ ជ្រះ�ះ

ល្អអប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�វាថែ�មទាំំងមានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ដល់់សុខ
ុ ភាពជាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លយើ�ើង
នឹឹងស្មាា នមិិនដល់់។ ពិិតណាស់់ តែ�បៃ�តង
អាចជួួយបង្កើ�ើ�នមុុខងារខួួរក្បាាលបន្ថថយជាតិិ

ក្នុុ�ងករណីីមានសំំណួួរ ឬមន្ទិិ�លសង្ស័័�យ

ជុំំ�វិ ិញសុុខភាពអ្ននក ជម្រើ�ើ�សល្អអបំំផុុត សូូម

ពិិ គ្រោះ��ះ និិ ងប្រឹ�ឹ ក្សាាយោ�បល់់ផ្ទាាល់់ជាមួួ យ

ពេ�ទ្យយជំំនាញ។ Hello Health Group និិ ង
“Hello គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ” មិិនចេ�ញវេេជ្ជជបញ្ជាា មិិនធ្វើ��ើ
រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�័យ ឬព្យាាបាលជូូនទេ�៕

ណាយលើ�ើការថែ�ទាំំសុុខភាព ការ
tmkBITMB½rTI 10 ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាផ្តតល់់អាាទិិភាាពដល់់កាារទូូតដល់់ផ្នែ�ែក... នឹឹបង្កើ�ើងវិ�និបតិ្តត�ជំំនាជំំញរុុញការចំំ
កម្លាំំ�ងពលកម្មម លើ�ើកកម្ពពស់់ការវិ ិនិិយោ�គ

យកវាកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ក៏៏ត្រូ�ូវការកសាងភាពធន់់របស់់
ជាតិិ ដើ�ើម្បីី�ទប់់ទល់់នឹឹងវិ ិបត្ដិិ�ខាងក្រៅ��។ ការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដោ�យសារតែ�ពីីជម្ងឺឺ�កូូ វីីដ-១៩រាតត្បាាត បាន

ជះះឥទ្ធិិព
� លយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងដល់់ជីីវភាពរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជន។

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចរច បស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាបានធ្លាាក់់ចុះះ� ៣.១ ភាគរយ

កាលពីីឆ្នាំំ�មុុន ដែ�លជាលទ្ធធផលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចអាក្រ�ក់់បំំផុុត
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបួួនទសវត្សសចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។

កំំណើ�ើ ន។ វិ ិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឌីីជីីថល ដូូចជាពាណិិជ្ជជកម្មម

ប្រ�កបដោ�យគុុណភាព និិងអភិិវឌ្ឍឍហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

វេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត និិងឧបករណ៍៍ឧស្សាាហកម្មម កំំពុុងលេ�ចធ្លោ�ោ

ដែ�លធន់់ នឹឹងអាកាសធាតុុ។ កម្ពុុ�ជាក៏៏ នឹឹងចេ�ញផ្សាាយ
ក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌគោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឌីីជីីថល នៅ�

វិ ិញនៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ ជាមួួ យនឹឹ ងអត្រា�កំំ ណើ�ើ នប្រ�ហែ�ល ៤

កើ�ើតចេ�ញពីីបដិិវត្តតឧស្សាាហកម្មមទីី៤។

អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក និិង fintech ក៏៏ដូូចជា ការតម្លើ��ើងឧបករណ៍៍
ផងដែ�រ។ ត្រូ�ូវបានប៉ាា ន់់ស្មាា នថា សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ នឹ
ច ង
ឹ ស្ទុះះ��ងើ�ើបឡើ�ង
ើ
ភាគរយ។

ការឯកភាពជាតិិ គឺឺ សន្តិិ�សុុខសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច គឺឺ ជា

សន្តិិ�សុុខជាតិិ។ មានការយល់់ដឹឹងកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ង
ើ ៗថា

ឆ្នាំំ�២០២១ ដើ�ើម្បីី�ទាញយកអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីឱកាសដែ�ល

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ត្រូ�ូវការវិ ិនិិយោ�គធនធានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងការកសាងសមត្ថថភាពដល់់មន្រ្តី�ី�រដ្ឋាា ភិិបាល សហគ្រិ�ិន

អ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ ន និិងនិិស្សិិ�ត។ ភាពជាអ្ននកដឹឹកនាំំ ការសម្រ�ប

ត្រូ�ូវបានដាក់់ចេ�ញដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើឱ្យយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរស់់ឡើ�ើងវិ ិញ។

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាមិិ នអាចទ្រ�ទ្រ�ង់់ ឯករាជ្យយភាពរបស់់ខ្លួ�ួន
បានទេ�ដរាបណាមិិនមានគ្រឹះ�ះ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចរច បស់់ខ្លួ�នរឹ
ួ ឹងមាំំ។

សម្រួ�ល
ួ អន្តតរទីីភ្នាាក់់ងារ ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ និិង

ទេ�សចរណ៍៍ក្នុុ�ងស្រុ�ុក ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ថាជាវិ ិស័័យជំំរុុញ

រដ្ឋាា ភិិបាលគ្រោ��ងនឹឹងអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធគាំពា
ំ រសង្គគមឆ្លើ�ើ�យតប

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា៕

ផែ�នការស្តាា រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១-២០២៣

កសិិកម្មម និិងកសិិផលិិតកម្មម ឧស្សាាហកម្មមផលិិតកម្មម និិង

ដើ�ើម្បីី�កសាងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគមដែ�លមានភាពធន់់

ភាពជាដៃ�គូូ រវាងឯកជន និិ ងសាធារណៈៈ នឹឹ ងមាន
សារៈ�សំំខាន់់ ក្នុុ� ងការសម្រេ�េចចក្ខុុ�វិ ិស័័យការទូូ តផ្នែ�ែក
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tmkBITMB½rTI 07 ខណៈៈដែ�លប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន...
លោ�កយឹឹមសុុវណ្ណណបានមានប្រ�សាសន៍៍

របស់់ពួួកគេ� លើ�ើមូូ លដ្ឋាា នហ្វីី�លីីពីី ន

ឪពុុកម្តាា យប្រ�យុុទ្ធធគ្នាា យើ�ើងពិិបាកក្នុុ�ង

នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍របស់់ខ្លួននៅ�
�ួ

មូូលនិិធិិរបស់់លោ�ក។

ឈានមុុខគេ� របស់់ Rappler ផ្នែ�ែកប្រ�ព័័ន្ធធ

មិិនមែ�នរដ្ឋាា ភិិបាលថា តើ�ើពួួកគេ�រកលុុយ

ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយ។ នាងបានឈ្នះះ�

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាអ្ននកមិិនសួួរអង្គគការ

ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់។”

បានពីីណា?” - Rappler.com

ការកាន់់ជើ�ើង” ។ តាមពិិត យើ�ើងស្រ�ឡាញ់់

ឆ្នាំំ�២០២០ សហព័័ន្ធធអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន

Rappler និិងសារព័័ត៌៌មាន VOD របស់់

គិិ ត៖ រវាងអ្ននកទាំំងពីីរ តើ�ើមួួ យណា

ថា “យើ�ើងជាកូូ នៗ ហើ�ើយនៅ�ពេ�ល

ទាំំងឪពុុក ទាំំង ម្តាា យ តែ�យើ�ើងត្រូ�ូវ

Camille Elemia គឺឺជាអ្ននកយកព័័ត៌មា
៌ ន

អ៊ីី�មែ�ល camille.elemia@rappler.com

ទូូរគមនាគមន៍៍ចិន
ិ ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យ

“តាមរយៈៈការទិិញប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ក្លាា យជាអ្ននកផ្តតល់់សេ�វាទូូរគមនាគមន៍៍

ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំប្រ�ទេ�សចិិនកំំពុុងបង្កើ�ើ�ន

របាយការណ៍៍បាននិិ យាយថា

បរទេ�ស និិងបណ្តាា ញទូូរគមនាគមន៍៍

ក្រុ�ុម DITO Telecom ត្រូ�ូវបាន

ចំំណែ�ករបស់់ខ្លួួន
� នៅ�ក្នុុ�ងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ព័័ត៌មា
៌ នសំំខាន់់ៗនៅ�បរទេ�ស។ នៅ�ក្នុុ�ង

នៅ�ក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាា នយោ�ធាហ្វីី�លីីពីីន ជា

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលើ�ើហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធផ្ញើ�ើ�

អនុុញ្ញាាតឱ្យយសាងសង់់ cell towers

ការសម្រេ�េចចិិត្តដែត �លលោ�ក Cook បាន
ពិិពណ៌៌នាថា “ ចម្លែ�ែកណាស់់” ។

វិ ិធីីនេះ�ះ ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង កំំ ពុុងកសាង
សារ។”

ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ប់់លោ�កសុុភាព ប្រ�ធាន

លោ�ក Cook បានមានប្រ�សាសន៍៍

CCJA គ្មាា នអ្វីី�ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងជាមួួយ

សន្តិិ�សុុខជាប្រ�ពៃ�ណីី របស់់ហ្វីី�លីីពីីន

លោ�កខាងលិិចបានធ្វើ��អស់
ើ
រ់ យៈៈពេ�ល

ថា “នេះ�ះគួួរតែ�កំំណត់់នូូវអ្វីី�ដែ�លដៃ�គូូ

ដូូចជា សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ជប៉ុុ�ន អូូស្រ្តា�ាលីី

មានឆន្ទៈៈ�ធ្វើ�ើ�ជាមួួយសមភាគីីហ្វីី�លីីពីីន

Hubert Humphrey ដ៏៏មានកិិត្យាានុុភាព

សញ្ញាាបង្ហាា ញពីីអន្តតរកម្មម រវាងភូូមិសា
ិ ស្ត្រ�រ

នយោ�បាយ និិងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។

ទីី៣ របស់់ប្រ�ទេ�ស។

បានទទួួលអាហារូូបករណ៍៍ Fulbright-

ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ អាចជាជំំហានដំំបូង
ូ

សម្រា�ប់់យើ�ើង។

រដ្ឋឋ និិងដៃ�គូូបានឈ្នះះ�ការដេ�ញថ្លៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�

ពានរង្វាាន់់ ILO នៅ�ឆ្នាំំ� ២០១៧។ នាង

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយនាង

ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការគ្រ�ប់់គ្រ�ងខ្លឹឹ�មសារ ជា

នៅ�ប្រ�ទេ�សហ្វីី�លីីពីីន ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

រឿ�ឿងនេះ�ះការសហការគ្នាា រវាង

ផ្សសព្វវផ្សាាយ ព័័ ត៌៌មានមិិ នពិិ ត និិ ង

កម្ពុុ�ជា ដែ�លត្រូ�ូវបានបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ
ដោ�យមានការគាំំទ្រ�ពីីមូូលនិិធិស
ិ ន្តិិ�ភាព

អន្តតរជាតិិ បានព្រ�មានថា ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

កាន់់តែ�ជិតស្និិ�ទ្ធធ
ិ
និិងគិិតអំពីីយើ�ើ
ំ
ងជាង?

នេះ�ះគឺឺ ជាការសម្រេ�េចចិិ ត្តតដ៏៏សំំខាន់់
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ប្រ�ទេ�សចិិ នទេ�គឺឺ ខុុ សពីីអ្វីី� ដែ�លរដ្ឋឋ

ជាច្រើ�ើ� នឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ លោ�កបាន

លើ�ើកឡើ�ើងនៅ�ពេ�លនិិយាយអំំពីីប្រ�ភព

Sasakawa Peace Foundation ។

បន្តតការសិិក្សាាប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិង

នយោ�បាយ នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។
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លេខ៣១៤ ថ្ងៃ�ៃទីី០៥ -១៨ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២
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Cambodia prioritises
economic

Cambodia prioritises economic/
economic/
From Front Page
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 monumental impact on people’s livelihoods. Cambodia’s economy contracted 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 security. 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 infrastructure. It will also release a digital
economy policy framework in 2021
to take advantage of opportunities
stemming from the Fourth Industrial 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 realising Cambodia’s economic diplomacy vision.
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NOTICE OF PUBLIC
MEETING

Disadvantaged Business
Enterprise (DBE) Goals

Lowell Regional Transit
Authority (LRTA)
Disadvantaged Business
Enterprise (DBE) Goals
For
Federal Transit Administration (FTA) Assisted Activities
Federal Fiscal Years 2022
-2024
In compliance with Departments of Transportation’s 49
CFR part 23 and 26, the Lowell
Regional Transit Authority will be
holding a meeting of contractors
and interested parties to discuss
the three year DBE goal setting
process, for Federal Fiscal Years
2022, 2023 and 2024 (Oct. 1,
2021 – Sept. 30, 2024).
The meeting will be held
virtually on Wednesday, April
14, 2021 at 10:00 a.m. For login
details please contact Trish Gasper,
at least 24hours in advance, at
(978) 459-0164 ext. 201 (lrta1@
aol.com)
For further information, please
contact Graham Reich @ (978)
459-0164 ext. 210 (Graham.
Reich@lrta.com) or Chris Curry
@ CCurry@nmcog.org.

MEETING ACCESSIBILITY

Please note that Lowell Regional
Transit Authority (LRTA) is accessible to
persons with disabilities. The LRTA provides reasonable accommodations and/or
language assistance free of charge upon
request (including but not limited to interpreters 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. Requests should be made as soon as possible
for services requiring advanced arrangements, 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 expression. Any person who believes that he/she or
any specific class of persons has been subjected 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 regarding 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 another language, please contact the LRTA
Title VI Specialist at 978-459-0164.
Caso esta informação seja necessária
em outro idioma, favor contar o Especialista em Título VI do LRTA pelo telefone
978-459-0164.
ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�ក-អ្ននកត្រូ�ូវការបកប្រែ�ែ
ព័័ត៌៌មាននេះ�ះ សូូមទាក់់ ទកអ្ននកឯកទេ�ស
លើ�ើជំំ ពូូកទីី6 របស់់ LRTA តាមរយៈៈ
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ 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
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង ស្តីី�ពីី កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�
សាធារណៈៈ
គោ�លដៅ�សហគ្រា�សអាជីីវកម្មម
មានគុុណវិិបត្តិិ� (DBE)

អាជ្ញាាធរឆ្លលងកាត់់តំំបន់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល (LRTA)
គោ�លដៅ�សហគ្រា�សអាជីីវកម្មមមានគុុណវិិបត្តិិ� (DBE)
សម្រា�ប់់
សកម្មមភាពជំំនួួយរដ្ឋឋបាលឆ្លលងកាត់់សហព័័ន្ធធ (FTA)
ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធ ២០២២ -២០២៤
ដោ�យអនុុលោ�មតាមនាយកដ្ឋាា នដឹឹកជញ្ជូូ� ន
លេ�ខ ៤៩ CFR ផ្នែ�ែកទីី ២៣ និិង ២៦ របស់់អាជ្ញាាធរ
ឆ្លលងកាត់់ ក្នុុ� ងតំំ បន់់ឡូូវែែល នឹឹ ងបើ�ើ កកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ�មួួ យ
ជាមួួយអ្ននកម៉ៅ�កា
ៅ រ និិងភាគីីដែ�លចាប់់អារម្មមណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�
ពិិ ភាក្សាាអំំ ពីីដំំណើ�ើ រការកំំ ណត់់ គោ�លដៅ� DBE
រយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ�សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�សារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធឆ្នាំំ�
២០២២ ២០២៣ និិ ង ២០២៤ (ថ្ងៃ�ៃទីី ១ ខែ�តុុលា
ឆ្នាំំ�២០២១ - ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២៤)។
កិិច្ចកា
ច រប្រ�ជុំំ�នេះ�ះ នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទៅ�តាមវីីដេ�អូូ នៅ�
ថ្ងៃ�ៃពុុធ ទីី១៤ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១ វេេលាម៉ោ�ោ ង ១០
ព្រឹ�ឹ ក។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានលំំអិិតអំំពីី ការចូូ ល សូូម
ទាក់់ទងទៅ�លោ�ក Trish Gasper យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់
២៤ ម៉ោ�ោ ងមុុន តាមទូូរស៍៍ព្ទលេ�ខ
ទ
(៩៧៨) ៤៥៩-០១៦៤
លេ�ខបន្តត ២០១ (lrta1@aol.com)។
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នបន្ថែ�ែម សូូមទាក់់ទងទៅ�លោ�ក
Graham Reich @ (978) 459-0164 លេ�ខបន្តត 210
(Graham.Reich@lrta.com) ឬ Chris Curry @
CCurry@nmcog.org
ការចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�
សូូមកត់់សម្គាាល់់ថា អាជ្ញាាធរឆ្លលងកាត់់ក្នុុ�ងតំំបន់់
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល (LRTA) ជនពិិការ ក៍៍អាចចូូលរួួមបាន
ដែ�រ។ LRTA ផ្តតល់់ជូូនកន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ�សមរម្យយ និិង/
ឬ ជំំនួួយផ្នែ�ែកភាសាដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ តាមការស្នើ�ើ�សុំំ�
(រាប់់បញ្ចូូ� ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមានកំំណត់់ ចំំពោះ�ះអ្ននកបកប្រែ�ែ
ភាសាសញ្ញាាអាមេ�រិ ិច និិងភាសាផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ពីី
ភាសាអង់់គ្លេ�េស ការបើ�ើក ឬបិិទអក្សសររត់់លើ�ើអេ�ក្រ�ង់់
វីីដេ�អូូ មានឧបករណ៍៍ជំំនួួយការស្តាាប់់ និិង សម្ភាារៈ�
ជំំ នួួស)។ សម្រា�ប់់ការសុំំ�ជំំ នួួយ សូូមទាក់់ ទងទៅ�
Chris Curry តាម CCurry@nmcog.org ។ ការស្នើ�ើ�សុំំ�
គួួរតែ�ត្រូ�ូវបានធ្វើ��ឡើើ �ង
ើ ឱ្យយបានឆាប់់តាមដែ�លអាចធ្វើ��ើ
ទៅ�បាន សម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមដែ�លត្រូ�ូវការការរៀ�ៀបចំំ
កម្រិ�តខ្ពពស់
ិ
់ រួួមទាំង
ំ ភាសាសញ្ញាា CART ឬការបកប្រែ�ែ
ភាសាផ្ទាាល់់មាត់់ ឬការបកប្រែ�ែភាសាតាមការលាយ
ល័័ក្ខខអក្សសរ។
ជំំពូូកទីី VI ការជូូនដំំណឹឹង អំំពីីការការពារ
LRTA គោ�រពយ៉ាា ងពេ�ញលេ�ញទៅ�នឹឹងជំំពូូក
ទីី VI នៃ�ច្បាាប់់ស្តីី�ពីីសិិទិ្ធធ�ពលរដ្ឋឋ ឆ្នាំំ� ១៩៦៤ លក្ខខន្តិិ�កៈៈ
និិងបទបញ្ញញ ត្តិិ�ពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីី និិងសកម្មមភាព
ទាំំងអស់់។ LRTA មិិ នរើើ �សអើ�ើងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
ពូូ ជសាសន៍៍ ពណ៌៌សម្បុុ�រ ជាតិិ សាសន៍៍ ចេះ�ះ
ភាសាអង់់គ្លេ�ស
េ ច្បាាស់់លាស់់ ប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ូ ល សាសនា
ដើ�ើមកំំណើ�ើតពីីដូូនតា ពិិការភាពអាយុុ ភេ�ទ និិន្នាា ការ
ភេ�ទ សេ�វាយោ�ធា ឬអត្តតសញ្ញាាណយេ�នឌ័័រ ឬការ
បញ្ចេ�េ ញ មតិិឡើ�ើយ។ បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូប
ូ ដែ�លជឿ�ឿជាក់់
ថាខ្លួួ�ន ឬក្រុ�ុមមនុុស្សសជាក់់លាក់់ណាមួួយត្រូ�ូវបាន
ទទួួលរងនូូ វការរើើ �សអើ�ើង ដែ�លហាមឃាត់់ ដោ�យ
ជំំ ពូូកទីីVI ឬ ដោ�យលក្ខខន្តិិ�កៈៈ ឬបទបញ្ញញ ត្តិិ�ដែ�ល
ពាក់់ព័័ន្ធធ បុុគ្គគលនោះ�ះផ្ទាាល់់ ឬតាមរយៈៈអ្ននកតំំណាង
អាចដាក់់ពាក្យយបណ្តឹឹ� ងទៅ� LRTA ។ សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មាន
បន្ថែ�ែមទាក់់ទងនឹឹងការដាក់់ពាក្យយបណ្តឹឹ� ង សូូមទាក់់ទង
ទៅ� Trish Gasper តាមទូូរស័័ព្ទលេ�ខ
ទ
(៩៧៨) ៤៥៩០១៦៤ ឬតាមរយៈៈអ៊ីី�ម៉ែ�ែល lrta1@aol.com ឬចូូល
ទៅ�កាន់់វ៉េេ�បសាយ http://www.lrta.com/។
ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�ក អ្ននក ត្រូ�ូវការបកប្រែ�ែព័័ត៌៌មាន
នេះ�ះ ជាភាសាផ្សេ�េងទៀ�ៀត សូូមទាក់់ ទងទៅ�កាន់់
អ្ននកឯកទេ�ស LRTA ជំំពូូកទីីVI តាមទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ
៩៧៨-៤៥-០១៦៤៕
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