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របាយការណ៍ពិសៃស
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សុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមWang Wentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា
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ឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងមិត្តភក្តិ
ទាំងអស់ជាទីមេតេី!

ក្នងុឱកាសខបួអនសុស្ាវរយី៍លើកទី
៧២ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបជ្ា-
មានតិចនិខ្ញុំតាងំនាមឱយ្សា្ថានទតូចនិ
ប្ចាំកម្ពុជាសូមជូនពរដោយស្មោះ
ដល់ជនរួមជាតិដ្លកំពុងបម្ើ
ការងារសកិស្ានងិរស់នៅក្នងុបទ្ស្
កម្ពុជានិងសូមថ្ល្ងអំណរគុណ
ដោយស្មោះជូនចំពោះមិត្តគ្ប់មជ្ឈ-
ដ្ឋានន្ប្ទ្សទាំង២ដ្លត្ងត្
យកចិត្តទុកដក់ និងគាំទ្មិត្តភាព
រវាងចិននិងកម្ពុជា!

 រំឭកអតីតកាល:គណបក្សកុម្មយុ-
នីស្តចិនបានបងួ្បបងួ្មដឹកនំាប្-
ជាជនចិននិងបន្តការតសូ៊បោះជំហាន
ឆ្ពោះទៅមុខ។ឆ្លងកាត់ការអភិវឌ្ឍនិង
វិវឌ្ឍន៍ជាច្ើនលើកច្ើនសាឆ្លងកាត់
ការពុះពាររាល់ឧបសគ្គនិងការទទួល
បាននូវសមិទ្ធផលផ្លផ្្កាដ៏ត្ចះត្ចង់
បង្កើតបានជាមាគា៌ាសង្គមនិយមដ្ល
មានលក្ខណពិស្សន្ចិនដោយ
ជោគជ័យ។ចិនកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លាស់ប្តរូ
មុខមាត់ថ្មីលើកកម្ពស់សមត្ថភាព

ចមុ្ះន្ជាតិសម្ចបាននូវគោលដៅ
១០០ឆ្នាំទី១បានកសាងសង្គមXi-
aokang គឺជាសង្គមដ្លជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្ជាជនមានកមិ្តល្អ
បង្គរួយ៉ាងព្ញល្ញនៅក្នងុប្ទ្ស
ចិនបានដោះស្យបញ្ហាកី្ក្ជា
ប្វត្តសិាស្ត្យ៉ាងដច់ខាត និងកំពុង
បោះជំហានយ៉ាងសា្វាហាប់ឆ្ពោះទៅរក
គោលដៅ១០០ឆ្នាំទី២ក្នងុការកសាង
ជាប្ទ្សខា្លាងំកា្លាទំនើបកម្មតាមប្ប
សង្គមនិយមគ្ប់ជុ្ងជ្យ។មាគា៌ា
អភិវឌ្ឍន៍ការច្នប្្ឌិត និងការទទួល
បានសមិទ្ធផលផ្លផ្្កាដ៏មហិមា ដ្ល
បងួ្បបងួ្មដឹកនំាប្ជាជនចិនដោយ
គណបក្សកុម្មយុនីស្តចិន នឹងតូ្វបាន
កត់ត្នៅក្នងុកំណត់ហ្តុអភិវឌ្ឍន៍ន្
ប្ជាជាតិចិន និងកំណត់ហ្តុអភិ-
វឌ្ឍន៍អរិយធម៌មនុស្សជាតិ។
កេឡេកមើលបច្ចបុេបន្នកាល:
 ប្ឈមមុខជាមួយជំងឺវីរុសកូវីដ

១៩ដ្លផ្ទុះឡើងជាបនា្ទាន់ រដ្ឋា-
ភិបាលចិនត្ងត្ប្កាន់ខា្ជាប់នូវការ- 
យកប្ជាជនជាធំនិងអាយុជីវិតជា-
ចមប្ងតង្ត្បក្ាន់នវូអាកបប្ករិយិ
ប្កបដោយការទទួលខុសត្ូវខ្ពស់

ក្នុងការរៀបចំជំរុញកិច្ចទប់សា្កាត់ជំងឺ
វរីសុនងិការអភវិឌឍ្សដ្្ឋកចិ្ចសង្គម។
ចំនួនវា៉ាក់សំាងកូវីដដ្លបានចាក់
នៅក្នុងប្ទ្សចិនមានចំនួនសរុប

២១៧០លានដូសនងិមានបជ្ាជន
ចំនួនជាង១០០០លាននាក់
បានបញ្ចប់ការចាក់វា៉ាក់សាំងទាំង-
ស្ុងហើយវា៉ាក់សំាងដ្លបានផ្តល់

ទៅកាន់សកលលោកជាពិស្ស
ប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍មានចំនួន
១២៥០លានដូសបានជួយកាត់-
បន្ថយការរីករាលដលន្ជំងឺវីរុស
មួយន្ះនិងបានជួយសង្គះ្
អាយុជីវិតយ៉ាងច្ើន។
នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២១

ផលិតផលក្នុងស្ុកសរុបរបស់ចិន
មានចំនួនលើសពី៨.២ទ្ីលាន
ដលុា្លារអាមរ្កិមានកណំើន១២.៧%
បើធៀបនឹងរយៈព្លដូចគា្នាកាលពី
ឆ្នាំ២០២០។សមិទ្ធផលជាផ្ល្ផ្កា
សខំាន់ៗ ទទលួបានក្នងុវសិយ័ដចូជា
យនអវកាសការរុករកនៅសមុទ្
ជ្និងវិស័យSupercomputer
ជាដើម។
ប្សិទ្ធភាពន្យុទ្ធសាស្ត្កមា្លាំង

ជរំញុច្ន្បឌ្ិតអភវិឌឍ្ន៍ទទលួបានជា
បន្តបនា្ទាប់បានផ្តល់ជាការគាំទ្យ៉ាង- 
ខា្លាងំដល់ការសាងគរំូអភវិឌឍ្ន៍ថ្មីដល្
យកដំណើរវដ្តនៅក្នុងប្ទ្សចិនជា
ចម្បងនិងការជំរុញទៅវិញទៅមកន្
វដ្តទ្វ្ក្នុងនិងក្ប្ទ្ស។

តទៅទំព័រទី៥
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ទកី្ងុហងុកងុនងិកម្ពជុាបានរកស្ា
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធលើទំនាក់ទំនង
ពាណិជ្ជកម្ម និងស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈ-
ពល្ជាច្ើនឆ្នាំមកន្ះ។យោងតាម
ក្ុមប្ឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាទីក្ុង-
ហុងកុងគឺជាប្ភពដ៏សំខាន់មួយន្
ការវិនិយោគបរទ្សនៅកម្ពុជា។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ទីក្ុងហុងកុង
គឺជាវិនិយោគិនបរទ្សឈានមុខគ្
ទ២ីរបស់កម្ពជុាដោយតម្ល្វនិយិោគ
សម្ចបាន៩១៣លានដុលា្លារ
អាម្រិក។ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភាគីរវាង
ទកី្ងុហងុកងុនងិកម្ពជុាសមច្បាន
១,១ពាន់លានដលុា្លារអាមរ្កិកាលពី
ឆ្នាំ២០២០។ទោះបីមានការរីក- 
រាលដលជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយក៏
ពាណជិ្ជកម្មសរបុរវាងទកី្ងុហងុកងុ
និងកម្ពុជានៅត្បានកត់ត្កំណើន
ជិត៩ភាគរយក្នុងឆ្នាំន្ះផងដ្រ។
ការអភិវឌ្ឍមួយក្នុងចំណោមការ-

អភិវឌ្ឍជាច្ើនដ្លទាក់ទងនឹង
ពាណិជ្ជកម្មរវាងទីកន្ល្ងទាំង២ន្ះ
គឺថាជាផ្ន្កមួយដ្លទាក់ទងនឹង
ប្ទ្សកម្ពុជាស្ថិតក្មកិច្ចព្ម-
ព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី និងកិច្ចព្ម-
ព្ៀងវិនិយោគ រវាងទីក្ុងហុងកុង
នងិសមាគមបជ្ាជាតិអាសុអីាគ្ន្យ៍

(អាសា៊ាន)ដ្លបានចលូជាធរមាន
ចាបព់ីថ្ងទ្១ី២ខក្មុ្ភៈឆ្នា២ំ០២១។
សហគ្សនិងក្ុមហ៊ុនផ្តល់ស្វា-
កម្មរបស់ទកី្ងុហងុកងុនៅពល្ន្ះ
អាចទទួលបានអត្ថប្យោជន៍ព្ញ-
ល្ញដូចដ្លបានប្ត្ជា្ញាចិត្តដោយ
រដ្ឋជាសមាជកិអាសា៊ានទាងំ១០ស្ថតិ
ក្មកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ។ឱកាស
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្នៅក្នុងទីផ្សារ
អាសា៊ានគឺបានធ្វើឱ្យប្សើរឡើង
យ៉ាងខា្លាំង។
ទំនាក់ទំនងរវាងទីកុ្ងហុងកុងនិង

កម្ពជុាអាចតូ្វបានពងឹ្ងបន្ថម្ទៀត
តាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគ
ការធ្វើអាជីវកម្ម វប្បធម៌ និងការ-
ផ្លាស់ប្តរូរវាងប្ជាជន និងប្ជាជន
និងមានអ្វីជាច្ើនទៀតដ្លកម្ពជុា
យល់ដឹងអំពីទីកុ្ងហុងកុងក្នងុនាម
ជាដ្គូរបស់ខ្លួនក្នុងការស្វ្ងរក
ឱកាសអាជីវកម្មថ្មីៗ នៅក្នងុប្ទ្ស

ចិនដីគោកដ្លជាតំបន់និងទីផ្សារ
ពិភពលោក។
ការអនុម័តច្បាប់សន្តសុិខជាតិ និង

ការធ្វើឱ្យប្សើរឡើងនៅព្លខាង
មុខនូវប្ព័ន្ធបោះឆ្នាតរបស់ទីកុ្ង
ហុងកុងបានជួយធានាថាអ្នកស្នហ្ា
ជាតិគ្ប់គ្ងទីកុ្ងហុងកុងជាមួយ
នឹងគោលដៅឈានទៅរកពាណិជ្ជកម្ម
ដ៏សំខាន់ ន្ការកសាងស្ដ្ឋកិច្ចរីក-
ចម្ើន និងការផ្តល់ដល់សហគមន៍
ដ្លចូលរួម។ឋានៈរបស់ទីកុ្ង-
ហុងកុងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរ-
ជាតិនៅត្រឹងមំា។ ទីកុ្ងន្ះបានបន្ត
រីកចម្ើនក្នុងនាមជាមជ្ឈមណ្ឌល
សកលសម្ប់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន
អាជីវកម្មប្ក់យន់នៅក្ប្ទ្ស
និងការគ្ប់គ្ងទ្ព្យសកម្ម និង
ហានិភ័យហើយប្តជ្ា្ញាយ៉ាងព្ញ-
ល្ញដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ
ប្តង និងហិរញ្ញប្បទានប្កបដោយ

ចីរភាព។
ទោះបីជាមានវិបត្តិន្ការធា្លាក់ចុះ

ស្ដ្ឋកិច្ចដោយសារត្ការរីករាល-
ដលជងំឺរាតតប្ាតកដ៏ោយក៏សដ្្ឋកចិ្ច
ទីហុងកុងនៅត្បន្តដំណើរការល្អ។
ដោយបានជំរុញដោយការស្ទុះងើប-
ឡើងវិញដ៏រឹងមាំន្ពាណិជ្ជកម្ម និង
ការបន្តការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាល
តំបន់រដ្ឋបាលពិសស្ទីក្ុងហុងកុង
ស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ទីក្ុងហុងកុងនៅ
ត្ីមាសទី១ឆ្នាំ២០២១បានស្ទុះ
ងើបឡើងវញិយ៉ាងខា្លាងំដោយកតត់្
កណំើនពតិចនំនួ៧,៩ភាគរយធៀប
នឹងរយៈព្លដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន
នងិកើនឡើង៥,៤ភាគរយធៀបនងឹ
ត្ីមាសមុន។
ទីក្ុងហុងកុងនឹងងើបឡើងជាថ្មី

ម្តងទៀតដើម្បីប្កួតប្ជ្ងជាមួយ
អត្ថប្យោជន៍ពិស្សរបស់ខ្លួន
ដូចជាស្ដ្ឋកិច្ចស្រី និងបើកចំហ

នតីរិដ្ឋនងិឯករាជភាពរបស់តលុាការ
ដ្លធ្វើឱ្យទីក្ុងមួយន្ះ កា្លាយជា
ទីកន្ល្ងដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញសម្ប់
ការវិនិយោគ។
ការសម្លងឹឆ្ពោះទៅមុខអនាគត

រីកចម្ើនរបស់ទីកុ្ងហុងកុងតូ្វបាន
គំាទ្ដោយតួនាទីរបស់ខ្លនួជាសា្ពោន
ពាណិជ្ជកម្មពហុកមិ្តរវាងចិនដីគោក
និងប្ទ្សផ្ស្ងទៀតលើពិភពលោក។ 
ផ្នការ៥ឆ្នាំលើកទី១៤ របស់រដ្ឋា-
ភិបាលកណ្ដាលទទួលសា្គាល់ទីកុ្ង-
ហុងកុងដោយច្បាស់លាស់ថាជាមជ្ឈ-
មណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ ដឹកជញ្ជូន និង
ហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនិងគំាទ្ការ-
អភិវឌ្ឍទីកុ្ងន្ះឱ្យកា្លាយជាមជ្ឈ-
មណ្ឌលអន្តរជាតិសម្ប់ទំាងវិស័យ
អាកាសចរណ៍នវានុវត្តន៍និងបច្ចក្-
វិទ្យា។
ទីកុ្ងហុងកុង នឹងទាញយក

ប្យោជន៍ពីការអភិឌ្ឍតំបន់ឆ្ន្រ
សមុទ្កា្វាងទុង-ហុងកុង-មា៉ាកាវជា
ចំណុចចូលដ៏ល្អបំផុតដើម្បីចាប់យក
ឱកាសដ្លកើតច្ញពីការអភិវឌ្ឍ
របស់ចិនដីគោក៕

 
ការយិាលយ័សេដ្ឋកចិ្ចនងិពាណិជ្ជកម្ម
ទីកេុងហុងកុងបេចាំទីកេុងបាងកក។

ចូលក្នុងទីផ្សារចិននិងសកលតាមរយៈទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយហុងកុង



នៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះពណ៌មាស
យើងនៅទីន្រះដើម្របីអបអរសាទរខួប
លើកទី៧២ឆ្នាំន្រការបង្កើតសាធារណ-
រដ្ឋប្រជាមានតិចនិ។ខណៈដ្រលពភិព-
លោកទាំងមូលបានចូលរួមអបអរ-
សាទរដល់ឱកាសដ៏ពិស្រសន្រះតាង
នាមឱ្រយសមាគមពាណិជ្ជកម្ម ចិន-
ហុងកុងនិងមា៉ាកាវនៅកម្ពុជា រួមនឹង
សមាជិកទាំងអស់ន្រសមាគមពាណិ-
ជ្ជកម្មហុងកុងនៅកម្ពុជាយើងសូម
បង្ហាញការគោរពដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះ
មាតុភូមិរបស់យើង!
ឆ្នាំ២០២១ន្រះគឺជាចំណុចប្រសព្វ

ប្រវត្តិសាស្ត្រន្រគោលដៅ២០០ឆ្នាំ 
«TwoCentenaryGoals» របស់
ប្រទ្រសចិនហើយខណៈព្រលយើង
ឈរលើកម្រិតន្រដំណើរថ្មីសម្រប់
មាតុភូមិរបស់យើងៗក្រឡ្រកមើលទៅ
ក្រយនវូដណំើរដ៏រងុរឿងរបស់យើង។
៧២ឆ្នាំមុនប្រជាជនចិនបនា្ទាប់ពីការ-
តស៊ូយ៉ាងស្វិតសា្វាញ បានដឹកនាំការ-
បង្កើតប្រទ្រសចិនថ្មី(NewChina)
និងបានធ្វើឱ្រយប្រទ្រសចិនវិវឌ្រឍទៅរក
ភាពរុងរឿងឡើងវិញ។
រយៈព្រល៧២ឆ្នាបំានកន្លងផតុទៅ

នៅក្រមការដឹកនាំដ៏រឹងមាំរបស់
បក្រសកមុ្មយុនសី្តចនិ(CPC)ប្រជាជន
ចិនបានឆ្លងកាត់ការលំបាករាប់មិន

អស់និងបានបង្កើតអព្ភូតហ្រតុពី១
ទៅ១និងសម្រចបាននូវសមិទ្ធផល
ធំៗ ជាច្រើន។ប្រទ្រសចនិបានផ្លាស-់
ប្តរូជោគវាសនារបស់ខ្លនួពីការធា្លាកច់ុះ
ឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើន រឹងមាំ និង
រុងរឿងជាលំដាប់។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០២១ប្រទ្រសចិន

សម្រចបាននូវគោលដៅ១០០ឆ្នាំ

ដបំងូរបសខ់្លនួនងិបានកសាងសង្គម
ជាតិមួយដ្រលមានភាពរុងរឿងគ្រប់
វសិយ័ហើយបាននងិកពំងុធ្វើដណំើរ
ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅ១០០ឆ្នាំលើកទី
២ន្រការកសាងប្រទ្រសជាតិដើម្របី
ឆ្ពោះទៅរកជាប្រទ្រសសង្គមនិយមដ៏
ទំនើបអសា្ចារ្រយមួយ។
មិត្តភាពរវាងកម្ពុជា-ចិនបានឆ្លង-

កាត់ព្រលវ្រលា និងការសាកល្របង
ជាច្រើននៅចំពោះមុខបញ្ហាប្រឈម
នានា។គតិចាបត់ាងំពីការផ្ទុះឡើងន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហ៊ុនស្រននៅត្រជាអ្នកគាំទ្រដ៏រឹងមាំ
និងបានឱ្រយនិយមន័យពិតន្រមិត្តភាព
ន្រះថាជាមិត្តភាពដ្រកថ្រប។
ក្រមការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាង

ស្មោះស្ម័គ្រពីលោកប្រធានាធិបតីXi
Jinping រដា្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់
ជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជាដើម្របី
បង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្របាត។
រហតូមកដល់ព្រលន្រះប្រទ្រសកម្ពជុា
ទទួលបានវា៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ
ចនំនួ២៦,៨លានដូសពីប្រទ្រសចនិ
ដ្រលក្នុងនោះ៤,៣លានដូសគឺជា
ជំនួយសប្របុរសធម៌។ថ្មីៗន្រះ រដា្ឋា-
ភិបាលចិនបានសន្រយាថានឹងបរិចា្ចាគ
វា៉ាក់សំាងចំនួន៣លានដូសបន្ថ្រម
ទៀតដល់កម្ពុជាដ្រលបានបង្ហាញ
តាមរយៈសកម្មភាពជាក់ស្ត្រងន្រ
សា្មោរតីរបស់សហគមន៍ចិន-កម្ពុជា
ដ្រលមានអនាគតរួមគា្នា។
ជនជាតិចិននៅកម្ពុជាគឺជាសាក្រសី

នងិជាអ្នកលើកកម្ពស់ចណំងមតិ្តភាព
រវាងកម្ពុជា-ចិន។សូមយើងរួមគា្នា
ជាមួយជនជាតិចិននៅកម្ពុជាឱ្រយបន្ត
ថ្ររក្រសាទំនៀមទមា្លាប់ជាប្រព្រណីន្រ

ការស្ន្រហាជាតិនិងការជួយគា្នាទៅ
វិញទៅមកនិងបំព្រញគុណសម្របត្តិ
របស់យើងចពំោះការធ្វើសមាហរណ-
កម្មកម្ពុជា-ចនិទន្ទមឹនងឹការស្វ្រងរក
ការអភិវឌ្រឍដោយផ្អ្រកជាចម្របងលើ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងផ្ទាល់របស់យើង
ក្នុងព្រលត្រមួយដើម្របីពង្រឹងកិច្ច-
សហប្រតបិត្តកិាររវាងកម្ពជុា-ចនិនងិ
ចំណងមិត្តភាពដ្រកថ្រប៕

 
ដើម្បីភាពរុងរឿងន្មាតុភូមិដ៏

អស្ចារ្យរបស់យើង!

ដើម្បីសុភមង្គលនិងសុខុមាលភាព
របស់មិត្តភក្តិទាំងអស់!

 សូមឱ្យចំណងមិត្តភាពជាបងប្អូនរវាង
កម្ពុជា-ចិនស្ថិតស្ថ្រជារៀងរហូត!

 សមាគមពាណិជ្ជកម្មចិនហុងកុងនិង
មា៉ាកាវនៅកម្ពុជា

សមាគមពាណិជ្ជកម្ម 
ហុងកុងនៅកម្ពុជា

លោកYum Sui Sangប្ធាននិង
ជាសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

៤

លោកYumSuiSangប្ធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មចិនហុងកុងនិងមា៉ាកាវនៅកម្ពជុា។

អបអរសាទរខួបលើកទី៧២នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



Q
ប្ទ្សចិននិងកម្ពុជាមាន
ទនំាកទ់នំងទ្វភ្ាគីយ៉ាងរឹងមាំ

អស់រយៈព្លជាច្ើនទសវត្សរ៍មក
ហើយ។ដូច្ន្ះរហូតមកដល់ព្ល
ន្ះតើលោកវាយតម្ល្កម្ិតន្
ទំនាក់ទំនងន្ះយ៉ាងដូចម្ត្ច?
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តភក្តិ

ដ៏ស្មោះត្រង់ និងគួរឱ្រយជឿទុកចិត្ត។
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទ្រសទាំង២
ត្រូវបានវិវឌ្រឍទៅរកភាពជាដ្រគូយុទ្ធ-
សាស្ត្រនងិគ្រប់ជ្រងុជ្រយ។ពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម វិនិយោគទ្រសចរណ៍ វប្របធម៌
និងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជន និង
ប្រជាជនត្រូវបានពង្រឹងនិងត្រូវបាន
លើកកម្ពស់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយ
ជំនាន់។

Q
តើសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
បានចូលរួមនៅក្នុងការលើក

កម្ពស់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាង
សហគមន៍ពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុានងិចនិ
យ៉ាងដូម្ត្ច?
សភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបានធ្វើការ

យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពជាដ្រគូ
របស់យើងនៅប្រទ្រសចិន។យើង
រួមគា្នារៀបចំកម្មវិធីផ្រសព្វផ្រសាយពាណិ-
ជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ។ដ្រគូធំៗរបស់
យើងរួមមានក្រុមប្រឹក្រសាជំរុញពាណិ-
ជ្ជកម្មអន្តរជាតចិនិ(CCPIT)វ្រទកិា
បូអាវសម្រប់អាសុី (BFA)និង

សហពន័្ធឧស្រសាហកម្មនងិពាណជិ្ជកម្ម
ចិន (ACFIC)។ទោះបីក្នុងអំឡុង
ព្រលដ្រលមានជងំឺរាតត្របាតកូវដី១៩
ក៏ដោយក៏យើងនៅត្រអាចធ្វើអាជីវ-
កម្មតាមអនឡាញជាមយួប្រទ្រសចនិ
បានដ្ររ។

Q
តើអ្វីជាវិស័យអាទិភាពចម្បង
ដ្លលោកចង់ផ្តោតសំខាន់

ដើមប្ីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភាគី
ជាពិស្សអំឡុងព្លមានជំងឺរាត-
ត្បាតកូវីដ១៩ន្ះ?
គ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺមានសារៈ-

សំខាន់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ទ្វ្រភាគី។យើងគួរត្របន្តពង្រឹងនិង

ស្វ្រងយល់ពីវិស័យសហប្រតិបត្តិការ
បន្ថ្រមទៀត។

Q
ប្ទ្សចិនបានកា្លាយជា
អ្នកវិនិយោគដ៏សំខាន់នៅ

កម្ពជុានងិបានចលូរមួចណំក្យ៉ាង-
ធធំង្ដល់ការរកីចម្ើនរបស់ព្ះរា-
ជាណាចក្កម្ពុជា។តើកម្ពុជាទទួល
បានអត្ថប្យោជន៍ដូចម្ត្ច?
ប្រទ្រសកម្ពុជាទទួលបានអត្ថ-

ប្រយោជន៍ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ទ្វ្រភាគីជាមួយចិនក៏ដូចជាយន្តការ
តបំន់។ការវនិយិោគរបស់ចនិបានរមួ
ចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ច
សង្គមនៅកម្ពុជា។ប្រទ្រសកម្ពុជា

រីករាយជាមួយនឹងការផ្ទ្ររបច្ច្រកវិទ្រយា
និងការអភិវឌ្រឍកមា្លាំងជំនាញនៅគ្រប់
វិស័យដ្រលវិនយិោគដោយក្រុមហ៊ុន
ចិនដូចជាហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាម-
ពលនិងកសិកម្មជាដើម។

Q
បទ្ស្កម្ពជុាបានផ្តល់សច្ចា-
ប័នលើកិច្ចព្មព្ៀងពាណិ-

ជ្ជកម្មស្រីទ្វ្ភាគីជាមយួប្ទ្សចនិ
(CCFTA)ក្នុងគោលបំណងបង្កើន
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទនំញិដោយកាត-់
បន្ថយលុបបំបាត់ពន្ធគយនិងរបាំង
មិនម្នពន្ធគយ។តើCCFTAនឹង
ជរំញុទនំាកទ់នំងពាណជិ្ជកម្មទៅកាន់
កម្ិតផ្ស្ងទៀតឬទ្?
ប្រទ្រសកម្ពជុានិងចិនបានចុះហត្ថ-

ល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម
ស្ររីនៅឆ្នាំ២០២០។ កិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភា
កាលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ។វាត្រវូបានគ្រ
រំពឹងថា នឹងជួយជំរុញទំនាក់ទំនង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី
ឱ្រយទៅដល់កម្រតិថ្មីមួយ និងបន្តធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនូវសុខុមាលភាពអាជីវកម្ម
និងប្រជាជនន្រប្រទ្រសទំាង២។

Q
តើCCFTAនឹងផ្តល់ផល-
បយ្ោជន៍ដល់វសិយ័កសកិម្ម

របស់ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជាដ្រ
ឬទ្?
ខ្ញុំគិតថា វាមិនត្រឹមត្រផ្តល់អត្ថប្រ-

យោជន៍ដល់វិស័យកសិកម្មប៉ុណ្ណោះ
ទ្រប៉ុន្ត្រវាក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់
វិស័យផ្រស្រងទៀតផងដ្ររ។

Q
តើការចុះហត្ថលខ្ាលើភាព-
ជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ជ្ុង-

ជយ្ក្នងុតបំន់កាលពពីល្ថ្មីៗ ន្ះ
អាចផ្តល់អត្ថប្យោជន៍អ្វីខ្លះដល់
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា?
  ឆ្នាំ២០២១គជឺាឆ្នាំដបំងូបនា្ទាបព់ីការ- 
ចុះហត្ថល្រខាជាផ្លូវការលើកិច្ច-
ព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋកិច្ច
គ្រប់ជ្រុងជ្រយក្នុងតំបន់(RCEP)
ដ្រលត្រូវបានប្រទ្រសចំនួន១៥បាន
ចុះហត្ថល្រខា កាលពីខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០។
កិច្ចព្រមព្រៀងដ្រលផ្តល់អត្ថប្រ-

យោជន៍ទៅវិញទៅមកន្រះ គឺគ្រប-
ដណ្តប់លើប្រជាជនពិភពលោកភាគ- 
ច្រើនដ្រលមានទំហំស្រដ្ឋកិច្ចនិងមាន
កំណើនសកា្តានុពលធំបំផុត។
នៅព្រលការផ្តល់សចា្ចាបន័នងិការ-

អនុវត្តបានព្រញល្រញនោះគ្ររំពឹង
ថា ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀង
ន្រះហើយនឹងទទួលបានទីផ្រសារ
កានត់្រធទំលូទំលូាយសម្រប់ផលតិ-
ផលរបស់កម្ពុជាហើយវាក៏នឹងជួយ
ធ្វើពពិធិកម្មពាណជិ្ជកម្មនងិវនិយិោគ
នៅកម្ពុជាផងដ្ររ៕

៥

មិត្តភក្តិដ៏ស្មោះតៃង់និងគួរឱ្យជឿទុកចិត្តគៃប់កាលៈទៃសៈ

ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧២នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិន

អ្នកឧកញ៉ាគិតម្៉ងប្ធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុាហើយក៏ជាប្ធានកុ្មហុ៊នរូ៉យ៉ាល់គុ្បផងដ្រនោះបានច្ករំល្កទស្សនៈ 
របស់លោកអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពជុា-ចិននៅក្នងុឱកាសអបអរខួបន្ការបង្កើតសធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន!

អ្នកឧកញ៉ាគិតម្៉ងប្ធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពជុានិងជាប្ធានកុ្មហុ៊នរូ៉យ៉ាល់គុ្ប។

តមកពីទំព័រទី២

ដើរតាមនិនា្នាការពិភពលោក: 
ប្រឈមមុខជាមួយការផ្លាស់ប្តូរន្រ
ពិភពលោកដ្រលពំុធា្លាប់មានក្នងុរយៈ-
ព្រល១០០ឆ្នានំ្រះចនិប្រកានខ់ា្ជាប់នវូ
សន្តិភាពការអភិវឌ្រឍ កិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការនិងជោគជ័យរួម។
ប្រកាន់ខា្ជាប់នូវការបោះជំហានលើ
មាគា៌ាអភវិឌ្រឍន៍សន្តភិាពជរំញុកសាង
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិប្រភ្រទថ្មីជំរុញ
ការកសាងសហគមន៍វាសនារួម
សម្រប់មនសុ្រសជាតិជរំញុការកសាង
«ខ្រស្រក្រវាត់និងផ្លូវ»ដ្រលមានគុណ-
ភាពខ្ពស់សម្រប់ការអភិវឌ្រឍយក
ការអភិវឌ្រឍថ្មីន្រចិនផ្តល់ជាឱកាសថ្មី
សម្រប់ពិភពលោក។សហការ
ជាមួយប្រទ្រស និងប្រជាជនដ្រល
ស្រឡាញ់សន្តិភាពផ្រសព្វផ្រសាយគុណ-
តម្ល្ររួមន្រសន្តិភាពការអភិវឌ្រឍ
យតុ្តធិម៌សច្ចធម៌ប្រជាធបិត្រយ្រយនងិ
ស្ររីភាពសម្រប់មនុស្រសជាតិទាំង-
ឡាយបន្តប្រកាន់ខា្ជាប់កិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការមិនប្រឈមមុខដាក់គា្នា
បើកចំហមិនបិទជិតផ្តល់អត្ថប្រ-
យោជន៍និងជោគជ័យទៅវិញទៅ-
មកមិនអនុវត្តគោលការណ៍ទទួល
អត្ថប្រយោជន៍ត្រភាគីមា្ខាង ប្រឆំង
នឹងលទ្ធិដ្រលប្រើអំណាចនិងនយោ-
បាយសិទ្ធិគាបសង្កត់ត្រងឈរជា-
មួយប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលត្រឹមត្រូវ និង
ភាពរីកចម្រើនន្រមនុស្រសជាតិ។

 ថ្រក្សាការពារចំណងមិត្តភាពដ៏
ជ្លជ្: ចំណងមិត្តភាពដ្រកថ្រប
រវាងចិននិងកម្ពជុាទទួលបានការលើក
កម្ពស់ឥតឈប់ឈរក្នុងកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺ- 
វីរុសកូវីដ និងជំរុញការអភិវឌ្រឍរួម។
ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រចព្រះបរម-
នាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្រសត្រ
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិង
សម្ត្រចព្រះមហាក្រសត្រី នរោត្តម
មុនិនាថសីហនុព្រះវររាជមាតា
ជាតិខ្ម្ររ ក្នុងស្ររីភាពស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរ
និងសុភមង្គលបានសព្វព្រះរាជ-

ហឫទ័យប្រសព្រះរាជទានជំនួយ
ដ៏ថ្ល្រថា្លាដល់កិច្ចទប់សា្កាត់ជំងឺវីរុស
ក្នុងប្រទ្រសចិន។សម្ដ្រចត្រជោ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុស្រនបានបពំ្រញ 
ទស្រសនកិច្ចជាបនា្ទាន់ទៅកាន់ប្រទ្រស
ចនិក្នងុ«ដណំើរបញ្ចា្រស»។ភាគីចនិ
បានចាត់បញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញទប់-
សា្កាត់ជំងឺវីរុសនិងផ្តល់វា៉ាក់សំាងមក
កាន់កម្ពជុាជាអាទភិាព។កម្មវធិីចាក-់ 
វា៉ាក់សាំងនិទាឃរដូវ(SpringVac-
cination)ត្រូវបានអនុវត្តស្ទើរត្រ
គ្រប់ខ្រត្តនៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។
សកម្មភាពដ៏កក់ក្តានីមួយៗត្រូវបាន
បង្ហាញយ៉ាងច្របាស់អំពីអត្ថនយ័ស្នលូ
ន្រសហគមន៍វាសនារួមរវាងចិននិង
កម្ពុជា។កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់-
ស្ត្រងក្នុងវិស័យស្រដ្ឋកិច្ចនិងពាណិ-
ជ្ជកម្មរវាងប្រទ្រសទាំង២មានកំ-
ណើនទោះបីជារងផលប៉ះពាល់ន្រ
ជំងឺវីរុសក៏ដោយ។
គម្រងសំខាន់ៗក្នុងកិច្ចសហ-

ប្រតិបត្តិការ «ខ្រស្រក្រវាត់និងផ្លូវ»
មានដូចជាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស

ខ្រត្តព្រះសីហនុផ្លូវល្របឿនលឿន
ភ្នំព្រញ-ក្រុងព្រះសីហនុអាកាស-
យនដា្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរថ្មី
ជាដើមត្រូវបានជំរុញយ៉ាងរលូន។
កសិផលកម្ពុជាដ្រលមានគុណភាព
ខ្ពស់ជាច្រើនត្រវូបាននាចំ្រញទៅកាន់
ទីផ្រសារប្រទ្រសចិនឥតឈប់ឈរមាន
ដូចជាអង្ករផ្ល្រច្រកផ្ល្រសា្វាយជាដើម។
ប្រទ្រសទំាងពីរបានសម្របសម្រលួ
យ៉ាងស្អតិល្មតួ និងគំាទ្រគា្នាទៅវិញ-
ទៅមកបង្ហាញពីសំឡ្រងយុត្តធិម៌និង
សច្ចធម៌លើបញ្ហាដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹង
ផលប្រយោជន៍ស្នូលរវាងគា្នានិងគា្នា
និងជាចំណាប់អារម្មណ៍រួម។
ចំណងមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជា

ទទួលបានផលដើមរដូវកា្លាយជាគំរូ
ដ្រលមានការជឿទុកចិត្តគា្នាទៅវិញ
ទៅមកខាងនយោបាយផ្តល់អត្ថ-
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការគោរពគា្នាទៅវិញ
ទៅមកការផ្រសារភា្ជាប់គា្នារវាងប្រះដូង
ប្រជាជននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ 
សន្តិសុខជាដើម។

ឆ្លៀតឱកាសន្រះខ្ញុំសមូថ្ល្រងអណំរ-
គុណដល់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនិងមិត្ត
អ្នកអានកម្ពជុាដ្រលត្រងយកចតិ្តទកុ
ដាក់និងគាំទ្រការអភិវឌ្រឍទំនាក់ទំនង
ចិន-កម្ពុជានិងសូមជូនពរសិរីមង្គល
បវរប្រសើរជូនដល់អ្នកទាំងអស់គា្នា។
ជឿជាក់ថាក្រមការដឹកនាំជាយុទ្ធ-
សាស្ត្ររបស់ថា្នាក់ដឹកនាំន្រប្រទ្រស
ទាំង២និងក្រមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង
រួមគា្នារបស់ប្រជាជនទាំង២ភាពជា
ដ្រគូកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារយទុ្ធសាស្ត្រ
គ្រប់ជ្រុងជ្រយនិងកិច្ចកសាង
សហគមន៍វាសនារួមគា្នារវាងចិន-
កម្ពុជានឹងបន្តបោះសម្ទុះទៅកាន់
ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀត៕

 សូមគោរពជូនពរចិននិងកម្ពុជាមាន
ការអភិវឌ្ឍរីកចម្ើនប្ជាជនរស់
នៅដោយសុខក្ស្មក្សាន្ត!

សូមជូនពរមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជា 
បន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់និង
ឋិតថ្រជាអមតៈ!

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



៦

កំណើនប្រើប្រស់ទូរស័ព្ទចល័ត
ដ្រលផលិតនៅប្រទ្រសចិននៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាមានសម្ទុះកើនឡើង
យ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈព្រលប៉ុន្មានឆ្នាំចុង
ក្រយន្រះជាមយួនងឹការមកដល់ន្រ
ជនជាតិចិននិងការវិនិយោគកាន់-
ត្រច្រើនផងដ្ររ។
ការដាក់ឱ្រយដំណើរការជាផ្លូវការនូវ

យហីោTranssionនៅក្នងុព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជាគឺជាឧទាហរណ៍ថ្មី
មួយន្រយីហោរបស់ប្រទ្រសចិនដ៏
ព្រញនិយមដ្រលនៅព្រលន្រះកំពុង
ប្រកួតប្រជ្រងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្រស្រង
ទៀតដូចជាOppoនិងVivoលើ
ទីផ្រសារក្នុងស្រុក។
បច្ចុប្របន្នយីហោរបស់ប្រទ្រសចិន

កពំងុកាន់កាប់ចណំ្រកទផី្រសារទរូសព័្ទ-
ចល័តដ៏ធំនៅកម្ពុជាគឺលើសពី៨០
ភាគរយគិតត្រឹមខ្រសីហា។
ទរូសព័្ទចលត័របស់ប្រទ្រសចនិមាន

លក្ខណៈទនំើបនងិទានស់មយ័ដ្រល
ងាយស្រលួប្រើប្រស់អាចជឿទកុចតិ្ត
បាននងិមានតម្ល្រសមរម្រយគឺកពំងុបន្ត
គ្របដណ្ដប់លើទីផ្រសារមួយន្រះ។
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆប់រហ័ស

របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុង
រយៈព្រលជាង២ទសវត្រសរ៍ មុនព្រល
ការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩កាលពី

ដើមឆ្នាំ២០២០បានជួយបង្កើន
ប្រក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដ្រលបានរួមចំណ្រកដល់កំណើន
ទីផ្រសារទូរស័ព្ទចល័តដោយសារត្រ
តម្រូវការកើនឡើង។
យោងតាមធនគារពភិពលោកបាន

ឱ្រយដងឹថាដោយសារការប្រកតួប្រជ្រង
គា្នាកាន់ត្រខ្លាំងឡើងក្នុងចំណោម
ប្រតិបត្តិករទូរគមនគមន៍កម្រិតពន្ធ
នចំលូទនិ្ននយ័នៅកម្ពជុាមានកម្រតិ

ទាបខ្លាំង បើធៀបនឹងបណា្ដាប្រទ្រស
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀតដ្រលបានលើក
កម្ពស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវ
ការប្រើប្រស់ទិន្នន័យយ៉ាងទូលំ-
ទូលាយ។
ការចរាចរទិន្នន័យជាមធ្រយមក្នុង

មនុស្រសមា្នាក់ក្នងុ១ខ្រគឺ៦,៩ជីហា្គាប្រ
ដ្រលជាកម្រតិខ្ពស់បំផុតក្នងុចំណោម
ប្រទ្រសដ្រលមានប្រក់ចំណូលទាប
និងប្រទ្រសមានប្រក់ចំណូលមធ្រយម

កម្រតិទាប។
ការកើនឡើងន្រចនំនួទរូសព័្ទចលត័

និងតម្រូវការទិន្នន័យបានផ្តល់នូវ
តម្រូវការកាន់ត្រខ្ពស់ចំពោះប្រតិបត្តិ
ករបណា្ដាញទិន្នន័យ។ក្រុមហ៊ុន
Huaweiដ្រលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅ
ប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុរយៈព្រល២១ឆ្នាំ
មកន្រះបានដើរតួនទីយ៉ាងសំខន់
នៅក្នុងដំណើរការន្រះ។
ក្រមុហុ៊នHuaweiCambodia

បានឱ្រយដឹងថាការជួយប្រជាជនកម្ពុជា
ជាង៨០ភាគរយឱ្រយប្រើប្រស់បណា្ដាញ
ឌីជីថលដ្រលមានល្របឿនលឿន និង
មានតម្ល្រសមរម្រយគឺជាឥទ្ធពិលដ៏សំខន់
បំផុតដ្រលក្រមុហុ៊នHuaweiបាននំ
មកដល់សង្គមកម្ពជុា។
ក្រពីទផី្រសារទរូសព័្ទចលត័ការទញិ

ទំនិញតាមអនឡាញការទូទាត់តាម
អ្រឡិចត្រូនិកនិងការដឹកជញ្ជូន
ទំនិញរហ័សនៅក្នុងចំណោមស្រវា
ផ្រស្រងៗទៀតបានជួយលើកកម្ពស់
ជីវិតឌីជីថលរបស់កម្ពុជា។
យោងតាមក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យ

Similarwebកម្មវិធីទិញទំនិញ
ឈានមុខគ្រទាំង៤នៅកម្ពុជាត្រូវ
បានភា្ជាប់ទនំក់ទនំងជាមយួក្រមុហ៊នុ
របស់ប្រទ្រសចិនគឺក្រុមហ៊ុនAli-
babaក្រមុហ៊នុWownowក្រមុហ៊នុ
Taobaoនិងក្រុមហ៊ុន Leda។
សមត្ថភាពផលិតកម្មផ្ទាល់របស់
កម្ពុជាមិនខ្លាំងនោះទ្រហើយផលិត-
ផលមួយចំនួនធំត្រូវការនំចូល។
គ្រហទំព័រជួញដូរជាច្រើនដូចជា
Alibabaបានបើកបណា្ដាញសម្រប់
អតិថិជននៅកម្ពុជាដើម្របីទទួលបាន
ផលិតផលរបស់ប្រទ្រសចិនដ្រល
មានគុណភាពខ្ពស់និងមានតម្ល្រ
សមរម្រយ៕EconomicDaily  

ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ចិនជួយភ្ជាប់ប្រព័ន្ធឌីជីថលកាន់ត្រធំទូលាយនៅកម្ពជុា

ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ចិនមានចំណែកទីផែសារខ្ពស់នៅកម្ពជុាដោយសារតែមានគុណភាពល្អ និងតម្លែសមរមែយ។ ហា៊ានរង្រសី

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 
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ទំនុកចិត្តរបស់SunwahGroup
ដ្រលមានមូលដា្ឋាននៅទីក្រងុហុងកុង
លើសកា្តានុពលន្រកំណើនរបស់កម្ពជុា
មិនមានការផ្លាស់ប្តរូឡើយចាប់តំាងពី
ក្រុមហុ៊នបានឈានជើងចូលមក
កម្ពជុាលើកដំបូងក្នងុឆ្នាំ១៩៩៥។
ដោយមើលឃើញពីអំណោយផល

ន្របរិយកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា
Sunwahបានពង្រកីអាជីវកម្មរបស់-
ខ្លនួពីអាហារសមុទ្រទៅការអភិវឌ្រឍ
ខុនដូដើម្របីបម្រើដល់អតិថិជនដ្រល
កំពុងកើនឡើង។
ស្រដ្ឋកិច្ចប្រើប្រស់ប្រក់ដុលា្លាររបស់

កម្ពជុា ទីតំាងយុទ្ធសាស្ត្រការកាត់-
បន្ថយពន្ធសាជីវកម្មនិងគោលនយោ-
បាយគំាទ្រវិនិយោគិនបរទ្រសបាន
បន្តទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទ្រស
ដូចជាSunwah ដ្រលបានធ្វើឱ្រយ
កម្ពុជាកា្លាយជាគោលដៅអាជីវកម្ម
របស់ពួកគ្រអស់ជាច្រើនទសវត្រសរ៍។
ក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆប់-

រហ័សពីការវិនិយោគដំបូងរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងអាជីវកម្មអាហារសមុទ្រក្នុង
ទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០មកអភិវឌ្រឍ
អចលនទ្រព្រយបន្ទាប់ពីពិបាករកប្រភព
វត្ថុធាតុដើមអាហារសមុទ្រដូចជាបងា្គា
មឹកនិងត្រីដើម្របីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្រសារនំច្រញ
របស់ខ្លួន។

Sunwahបានសាងសង់រោងចក្រ
ក្រច្ន្រគ្រឿងសមុទ្រនៅលើផ្ទ្រដី១០
ហិកតានៅកំពង់ផ្រក្រងុព្រះសីហនុក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៩៥ដ្រលព្រលនោះត្រវូបាន
ចាត់ទុកថាជារោងចក្រក្រច្ន្រគ្រឿង
សមុទ្រធំជាងគ្រមួយនៅកម្ពជុា។
«យើងធា្លាប់នំច្រញអាហារសមុទ្រ

ប្រមាណ៦កុងតឺន័រទៅកាន់ហុងកុង
និងចិនហើយបានជួលកម្មករក្នុង
ស្រុកជាង១០០នក់។ប៉នុ្ត្ររោងចក្រ
ន្រះបានបញ្រឈប់ប្រតិបត្តិការនៅព្រល
មិនអាចស្វ្រងរកវត្ថុធាតុដើមគ្រប់-
គ្រន់ពីអ្នកន្រសាទក្នុងស្រុកដើម្របី

គាំទ្រដល់តម្រូវការកើនឡើង»។
លោកJesseChoiប្រធានគ្រប់- 

គ្រងទូទៅក្រមុហុ៊ន Sunwahមាន
ប្រសាសន៍ថា៖«ក្រយមកយើងផ្លាស់
ទៅអភិវឌ្រឍអចលនទ្រព្រយវិញនៅព្រល
រដា្ឋាភិបាលបានបន្ធរូបន្ថយច្របាប់កម្ម-
សិទ្ធិរបស់ជនបរទ្រសនៅឆ្នាំ២០១០។
ហើយគម្រងខុនដូSunwahPearl
របស់យើងនៅភ្នពំ្រញគ្រងចាប់ផ្តើម
នៅចុងឆ្នានំ្រះអាស្រយ័លើសា្ថានភាព
ជំងឺកូវីដ១៩»។
ប្រវត្តសិាស្ត្រសាជីវកម្មរបស់ក្រមុ-

ហុ៊នមានតំាងពីឆ្នាំ១៩៥៧នៅព្រល

Sunwah បង្កើតឡើងនៅទីក្រុង
ហុងកុងជាមួយនឹងការបើកដំណើរការ
ក្រមុហុ៊នក្រច្ន្រអាហារសមុទ្រMacau
SeafoodProcessing។
បច្ចបុ្របន្នក្រមុហុ៊នផ្តាតលើវិស័យ

ស្នលូចំនួន៨ រួមមានអាហារសមុទ្រ
ម្ហបូអាហារ អចលនទ្រព្រយ ស្រវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុបច្ច្រកវិទ្រយាហ្រដា្ឋារចនសម្ពន័្ធ
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយការអប់រំនិងបណ្តះុ-
បណា្ដាលបច្ច្រកវិទ្រយាប្រតងនិងការថ្រ-
ទំាសុខភាព។
«បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មអាហារ

សមុទ្រនៅឆ្នាំ១៩៩៥យើងបានមើល
ឃើញGDPបានកើនឡើងប្រមាណ
៧% ពីឆ្នាំ១៩៩៨ដល់ឆ្នាំ២០១៩
ដ្រលធ្វើឱ្រយកម្ពុជាកា្លាយជាប្រទ្រស
ដ្រលមានស្រដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿន
បំផុតមួយដូច្ន្រះយើងជឿជាក់ថាមាន
សកា្តានុពលច្រើននៅកម្ពជុា»។
លោកJesseChoiបានបន្តថា៖

«លើសពីន្រះគឺស្ថរិភាពនយោបាយនិង 
ទីតំាងយុទ្ធសាស្ត្រដ្រលមានព្របំ្រទល់
ជាប់ប្រទ្រសថ្រនិងវៀតណាមធ្វើឱ្រយ
កម្ពុជាកា្លាយជាទីតំាងដ៏ល្អសម្រប់
Sunwahដើម្របីបង្កើតអាជីវកម្មរបស់
ខ្លនួនិងឈានទៅដល់ទីផ្រសារអាសីុអា-
គ្ន្រយ៍ផ្រស្រងទៀត»។គម្រងខុនដូ
ប្រណីតSunwahPearl របស់

Sunwahមានកម្ពស់៦២ជាន់មាន
ទីតំាងនៅចំកណា្ដាលរាជធានីភ្នពំ្រញ
នៅជិតកាសីុណូណាហា្កាវីល។
លោកថ្ល្រងថា៖«ប្រសិនបើតម្រវូការ

នៅដំណាក់កាលទី១ល្អយើងនឹងបើក
ដំណើរការដំណាក់កាលទី២ទៀត»។
Sunwah ក៏បានផ្តល់ការបណ្តះុ-

បណា្ដាលជំនញដល់ប្រជាជនកម្ពជុា
ផងដ្ររ។ក្រមុហុ៊នបានចុះMoUជា
មួយក្រសួងអប់រំក្នងុឆ្នាំ២០២០ដើម្របី
ផ្តចួផ្តើមកម្មវិធីបណ្តះុបណា្ដាល។
«យើងសហការជាមួយសាកល-

វិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ដើម្របីផ្តល់
អាហារូបករណ៍ដល់និស្រសិតឱ្រយសិក្រសា
ភាសាចិនឬភាសាអង់គ្ល្រសនៅសា-
កលវិទ្រយាល័យ NankingUniver-
sityឬសាកលវិទ្រយាល័យ???..។
រហូតមកដល់ព្រលន្រះយើងបាន
ឧបត្ថម្ភនិស្រសិតចំនួន?
លោកJesseChoiបន្តថា៖«ជីតា

របស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរតាមផ្លវូទឹកពីចិន
មកវៀតណាមនិងកម្ពជុានិងមកកាន់
ប្រទ្រសអាសីុអាគ្ន្រយ៍ដទ្រទៀត។នៅ
ព្រលដ្រលគាត់មកដល់ប្រទ្រសកម្ពជុា
គាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មអាហារ
សមុទ្រហើយចាប់តំាងពីព្រលនោះមក
យើងបានបន្តធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងនៅ
កម្ពជុាវាគឺជាដំណើរដ៏វ្រងឆ្ងាយ»៕  

Sunwahនៅកម្ពជុាប្តរូពីការនំាច្រញអាហារសមុទ្រទៅអភិវឌ្ឍខុនដូប្រណីត

លោក Jesse Choi បែធានគែប់គែងទូទៅកែមុហុ៊ន  Sunwah ។ រូបថតSupplied

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



៨ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



៩

 Flatiron by Meridian ជា គម្រោង 
អភិវឌ្រោឍន៍ ដ្រោល ទទួលបាន ពានរង្វាន់ 
មាន ទីតំាង ស្ថតិនៅ ចំ កណ្តាល ប្រោះដូង 
ន្រោ រាជធានី ភ្នំព្រោញ ប្រោទ្រោស កម្ពុជា 
ត្រោវូបាន រំពឹងថា នឹង ទទួលបាន បណ្ណ - 
អនុញ្ញាត គ្រោប់គ្រោង ជា បណ្តាះអាសន្ន 
នាព្រោល ឆាប់ៗ ខាងមុខន្រោះ ។ ដោយ 
ទទួល បានការ បំផុសគំនិត ពី អគារ 
Flatiron នៅក្នងុ ទីក្រោងុ ញូ វយ៉ ក អគារ 
ដ្រោលមាន រចនា សម្ពន័្ធ ប្រោកបដោយ 
ភាព ទាក់ទាញ មួយ ន្រោះបាន កា្លាយជា 
ចំណ្រោក មួយ ដ្រោល មិនអាច ខ្វះ បាន 
នៅក្នងុ បណ្តុ ំន្រោ អគារ ខ្ពស់ៗ ក្នងុ ទីក្រោងុ 
ភ្នំព្រោញ និង ជា អគារ និមិត្តរូប មួយ 
នៅក្នុង មជ្រោឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម ន្រោ 
ទីក្រោងុ ។ មាន កម្ពស់ ៤១ ជាន់ អគារ 
អភិវឌ្រោឍន៍ ពហុមុខ ងរ ន្រោះ នឹងមាន 
រួមបញ្ចលូ ទំាង ការិយាល័យ និង អា- 
ផាត មិន អូ ត្រោ ល (Apart’ Hotel) 
ដ្រោល នឹងត្រោូវ គ្រោប់គ្រោង ក្រោម មា៉ាក 
យីហោ ល្រោបី មួយ ឈ្មោះថា Citadines 
ក្រោម ការគ្រោប់គ្រោង រប ស់ ក្រោុមហុ៊ន 
The Ascott Limited  ដ្រោលជា បុត្រោ 
សម្ពន័្ធ ផា្តាច់មុខ ន្រោ ក្រោមុហុ៊ន Capita-
Land Limited ជា ក្រោមុហុ៊ន ឈានមុខ 
គ្រោ ក្នងុ តំបន់ អាសីុ បា៉ា សីុ ហ្វ ិក ទៅលើ 
ស្រោវាកម្ម លំនៅឋាន ស្នាក់នៅ ប្រោប 
ស្តង់ដា អន្តរជាតិ។ 

 មាន ទីតាំង នៅក្នុង មជ្រោឈមណ្ឌល ន្រោ 
ទីក្រោុង ភ្នំព្រោញ អគារ Flatiron by 
Meridian ស្ថិតនៅ ក្រោប្រោរផ្លូវ សហព័ន្ធ    
រុស្រោសុី ដ្រោលជា ទីតាំង ល្អ បំផុត ន្រោ រាជ-
ធានី របស់ ប្រោទ្រោស កម្ពុជា ។ វា មិន 
ត្រោឹមត្រោ ផ្តល់នូវ ភាពងយស្រោួល ក្នុង 
ការ ធ្វើដណំើរ ទៅកាន ់អាកាស យាន-
ដា្ឋាន អន្តរជាត ិភ្នពំ្រោញ ប៉ណុ្ណោះ ទ្រោ ថ្រោម 
ទាំង ងយស្រោួល ក្នុងការ ធ្វើដំណើរ 
ទៅកាន ់ទកីន្ល្រោង ដ ៏គរួ ឱ្រោយចាបអ់ារម្មណ ៍
ផ្រោស្រោងៗ ទៀត ដូចជា ផ្រោសារ ធំថ្មី និង ទៅ 
កាន់ ផ្រោសារ ទនំើប អីុអន ផងដ្រោរ ។ Flati-
ron by Meridian នឹង កា្លាយទៅជា 
លំនៅ កក់ក្តា សម្រោប់ អ្នកស្នាក់នៅ 
ដោយមាន ទីធា្លា កម្រោសាន្ត លម្ហ្រោ និង ក្លិប 
ដ្រោល បំពាក់ សមា្ភារ បរិកា្ខារ ទំនើបៗ 

រួមមាន  អាង ហ្រោល ទឹក ក្លឹប ហាត់-
ប្រោណ នងិ បន្ទប ់យ ូហា្កា ថ្រោម ទៀតផង ។ 
ទីធា្លា ប្រោើប្រោស់ រួមមួយ ន្រោះ នឹង បម្រោើ 
ជូន ដល់ សមាជិក ដ្រោលមាន ចំនួន 
កំណត់ និង ផ្តល់ អាទិភាព ដល់ អ្នកធ្វើ 
ការ នៅក្នុង ការិយាល័យ ន្រោ អគារ ន្រោះ 
ផងដ្រោរ ។ 

 ចំពោះ លោកអ្នក ដ្រោល ចង់ មាន 
ជម្រោើស មុខម្ហូប ដ៏ ច្រោើន សន្ធឹកសនា្ធាប់ 
នឹងត្រោូវ បាន បំព្រោញ ជូននៅ អគារ 
Flatiron by Meridian ផងដ្រោរ 
ព្រោះថា ក្រោុមហ៊ុន Thalias Hospi-
tality Group នងឹ កា្លាយជា អ្នកផ្គតផ់្គង ់

និង ផ្តល់នូវ បទពិសោធន្រោ ការទទួល 
ទាន អាហារ សម្រោបូរប្រោប ដល់ អ្ន ក ប្រោើ-
ប្រោស់ ទាំងអស់ នៅក្នុង គម្រោង អភិ-
វឌ្រោឍន៍ មួយ ន្រោះ ។ 

 ម្ហបូអាហារ  និង ភ្រោសជ្ជៈ ដ្រោល នឹង 
ផ្តល់ជូន នៅ Flatiron by Meridian 
សន្រោយាថា  នឹង ផ្តល់ឱ្រោយ អតិថិជន នូវ 
ជម្រោើស ម្ហបូអាហារ និង ស្រោវាកម្ម ដ៏ ល្អ 
ដាច់ គ្រោ ។ យីហោ ល្រោបីៗ មួយចំនួន ដ្រោល 
ស្ថតិនៅក្រោម ក្រោមុហុ៊ន ន្រោះ នឹងត្រោវូ 
បានដាក់ នៅ Flatiron by Meridian 
ដ្រោលមានដូចជា ភោជនីយដា្ឋាន ខ្រោ មា៉ា 
(Khéma) ដ្រោល គ្រោ ព្រោញនិយម 

ចូលចិត្ត គ្រោប់ព្រោល និង ល្រោបីល្រោបាញ 
ដោយសរ ការផ្តល់ជូន ស្រោវាកម្ម   
ប្រោកប ដោយ បដិសណ្ឋារកិច្ច ខ្ពស់ និង 
ហាង ខ្រោ មា៉ា ហោ្គោ (Khéma Go) 
ដ្រោល នឹង បម្រោើ នំ ប្រោប អឺរុ៉ប និង ភ្រោសជ្ជៈ 
ជាច្រោើន មុខ ។ 

 ក្រោុមហ៊ុន ន្រោះ ក៏បាន បង្កើត នូវ គំនិត 
ភោជនីយដា្ឋាន ថ្មី មួយទៀត គឺ ភោជ-
នីយដា្ឋាន និង បារ ឈ្មោះថា ស៊ា ណ 
(Siena Restaurant Wine & 
Bar) ដ្រោល គ្រោង នឹង ចាប់ ផ្តើមដំបូង 
នៅក្នុង គម្រោង អភិវឌ្រោឍន៍ ន្រោះ នៅចំ- 
កណ្តាល ទីក្រោុង ភ្នំព្រោញ ។ 

 អាហារ ប្រោប ថ្មីៗ ទាំងន្រោះ ប្រោកដជា 
កា្លាយជា ជម្រោើស កំពូល សម្រោប់ អ្នក- 
ទទួលទាន អាហារ ព្រោល ល្ងាច ដ្រោល 
កំពុង ស្វ្រោងរក អាហារ ប្រោកបដោយ 
គុណភាព នៅក្នុង បរិយាកាស ប្រោប 
ទំនើប និង លម្ហ្រោ អារម្មណ៍ ។ ការផ្តល់ 
ជូន របស់ Thalias Hospitality 
Group មិនត្រោូវ បានកំណត់ ត្រោឹមត្រោ 
ចំពោះ អតិថិជន ដ្រោល មក ទទួលទាន 
នៅ ទីតាំង របស់ខ្លួន នៅ Flatiron by 
Meridian ត្រោប៉ុណ្ណោះ ទ្រោ ។ សម្រោប់ 
អតថិជិន ដ្រោល កពំងុស្នាកន់ៅ អា ផាត- 
មិន អូ ត្រោ ល  ដ្រោល ប្រោតិបត្តិការ ក្រោម 

យីហោ Citadines Apart’ hotel ក៏ 
នឹង រីករាយ ជាមួយ អាហារ ដ្រោល ផ្តល់ 
ដោយ ក្រោុមហ៊ុន ន្រោះ ក្នុង ទម្រោង់ ជា 
អាហារ ព្រោលព្រោឹក និង ស្រោវាកម្ម បម្រោើ 
អាហារ ព្រោល ល្ងាច (Room Service 
Dinning) ថ្រោម ទៀតផង ។ 

 គម្រោង អភិវឌ្រោឍន៍ ប្រោណីត មួយ ន្រោះ ក៏ 
នឹង ទទួល ស្វាគមន៍ សល Shrews-
bury មកជា អតិថិជន ជួល រយៈព្រោល 
វ្រោង របស់ ខ្លនួ និង ក៏ ជា វត្តមាន ដំបូង របស់ 
សល ល្រោបីល្រោបាញ មួយ ន្រោះ  ចូលមកក្នងុ 
វិស័យ អប់រំ ន្រោ ប្រោទ្រោស កម្ពជុា ។ សល 
ន្រោះ  ត្រោវូបាន បង្កើតឡើង ដំបូង ក្នងុ ឆា្នាំ 
១៥៥២ ដោយ ស្ត្រោច អ្រោ ដ វឺ ដ ទី ៦ ហើយ 
សល ន្រោះ គឺជា សល ដ៏ ល្អ បំផុត មួយ 
ក្នងុចំណម សល ល្អ ជាងគ្រោ ទំាង ៩ 
នៅ ក្នងុ ប្រោទ្រោស អង់គ្ល្រោស ក៏ ជា ថា្នាល 
បណ្តះុបណ្តាល សិស្រោសានុសិស្រោស រួមទំាង 
បុគ្គល ល្រោបីល្រោបាញ ជាច្រោើន ទៀត រួមមាន 
Charles Darwin នៅក្នងុ ប្រោវត្តសិស្ត្រោ 
ជាង ៥ សតវត្រោស រ៍របស់ខ្លនួ ។ 

 សល Shrewsbury ដំបូង នៅ 
ក្នុង រាជធានី ភ្នំព្រោញ ប្រោទ្រោស កម្ពុជា 
នឹង មាន ស្រោវាកម្ម ថ្រោទាំ កុមារ  និង ជា 
ស លម ត្ត្រោ យ្រោយ ផងដ្រោរ ។ សល ន្រោះ 
មាន គោលបំណង ផ្តល់នូវ ចំណ្រោះដឹង 
ភាស អង់គ្ល្រោស ដល់ សិស្រោសានុសិស្រោស 
ថ្រោទាំ ពួកគ្រោ  ដើម្រោបី ឆ្ពោះទៅ ការអភិ-
វឌ្រោឍឥតឈប់ឈរ និង ផ្តល់នូវ ឱកាស 
ល្រោចធ្លា ដល ់ពកួគ្រោ ទាងំ ក្នងុ  នងិ ក្រោ 
ថា្នាក់រៀន ។ 

 ដើម្រោបី អនុវត្ត នូវ អរិយធម៌ ទូទៅ និង 
គុណ តម្ល្រោ ស្នលូ របស់ សល ការអភិ-
វឌ្រោឍគម្រោង ម្រោ សម្រោប់ ការអប់រំ នឹងត្រោវូ 
បានរៀបចំ ឡើង ។ កម្មវិធីសិក្រោសា ភាស 
អង់គ្ល្រោស រយៈព្រោល ១៥ ឆា្នាំន្រោះ នឹង 
រួមបញ្ចលូ គា្នា នូវ យុទ្ធសស្ត្រោ ន្រោ ក្រោម-
សីលធម៌  និង គុណ តម្ល្រោ ស្នលូ របស់ 
សល  Shrewsbury Cambodia 
ជាមួយនឹង បច្ច្រោកទ្រោស គរុកោសល្រោយ 
ដ្រោល បាន បញ្ជាក់ជូន ដូច្ន្រោះ ការអប់រំ 
ប្រោកបដោយ ប្រោសិទ្ធភាព អាច ត្រោវូបាន 
ផ្តល់ជូន នៅ ដំណក់កាល ផ្រោស្រោងៗ គា្នា ន្រោ 
ការអភិវឌ្រោឍរបស់ កុមារ ៕ 

អគារនិមិត្តរូប១បាននិងកំពុងលេចតេដេតឡើង:Flatiron by Meridian 
គឺជាត្បូងដ៏មានតម្លេក្នុងចំណោមបណ្តុំអគារខ្ពស់ៗនេទីកេុងភ្នំពេញ

អគារ Flatiron by Meridian ដ៏ខ្ពស់ស្កមឹស្កៃមានទីតំាងស្ថតិនៅកៃបៃរមហាវិថីសហព័ន្ធរុសៃសី៊។ Supplied 

ភោជនីយដ្ឋាននិងបារ ស៊ាណា។ រូបថត Supplied

 ភោជនីយដ្ឋានខៃមា៉ាមានសៃវាកម្មបៃកបដោយបដិសណា្ឋារកិច្ចខ្ពស់។ Flatiron Club បំពាក់ដោយសមា្ភារហាត់បៃណដ៏ទំនើប ។  ភោជនីយដ្ឋាន  ខៃមា៉ាហ្គោ បមៃើនំបៃបអឺរុ៉បនិងភៃសជ្ជៈគៃប់បៃភៃទ។ 

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



ក្រុមហ៊ុនMingFaiGroupគឺជា
ក្រុមហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅទីក្រុង
ហុងកុង ជាក្រុមហ៊ុនផលិតផលិត-
ផលប្រើប្រស់ក្នុងសណ្ឋាគារនិង
អាកាសចរណ៍លំដាប់ពិភពលោក
កំពុងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅ
កម្ពុជារួមទាំងការនាំយកផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ខ្លួន
ចូលទៅក្នុងទីផ្រសារលក់រាយ។
ដោយកោតសរសើរប្រទ្រសកម្ពុជា

ចពំោះធនធានមនុស្រសនងិបរយិាកាស
អាជីវកម្មមានស្ថិរភាពក្រុមហ៊ុនផ្តល់
ដំណោះស្រយសម្រប់សណ្ឋាគារ
មួយន្រះគ្រងនឹងពង្រីកកមា្លាំង
ពលកម្មក្នងុស្រកុឱ្រយបានរហតូដល់៥
០០០នាក់ពីចំនួន២០០០នាក់
បច្ចុប្របន្ននៅក្នុងរោងចក្រចំនួន១៧
របស់ខ្លួននៅកម្ពុជា។
បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៨០ក្រុមហ៊ុន

ដ្រលមានស្នាកក់ារនៅទកី្រងុShen-
zhenប្រទ្រសចិនមួយន្រះបានធ្វើ
អាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រម
ឈ្មោះMingFaiEnterprise
(Cambodia)CoLtdនៅខ្រមករា
ឆ្នាំ២០១៨បនា្ទាប់ពីបានស្វ្រងយល់
យា៉ាងយកចតិ្តទកុដាក់អពំីបរយិាកាស
អាជីវកម្មរបស់ប្រទ្រសជាច្រើននៅ
ក្នុងតំបន់។

«ស្រដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្រឍរបស់
ប្រទ្រសកម្ពុជា មានសកា្តានុពលធំ
ហើយនឹងបន្តកើនឡើង។ ប្រទ្រស
កម្ពុជាមានកមា្លាំងពលកម្មវ័យក្ម្រង
ហើយយើងចង់ឱ្រយប្រជាជនកម្ពុជា
កាន់ត្រច្រើនចូលរួមជាមួយយើង
ពីព្រះយើងនៅទីន្រះសម្រប់ការ-
វនិិយោគរយៈព្រលវ្រងខណៈប្រទ្រស- 
ជាតិមានការរីកចម្រើន»។
លោកChingTsun-wahអនុ-

ប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន
MingFaiមានប្រសសនថ៍ា៖«យើង
កំពុងពង្រីកផលិតកម្មរបស់យើងនៅ
កម្ពុជាពីការផលិតកាបូបប្រើក្នុង

យន្តហោះនងិស្រប្រកជើងផ្ទាត់(slip-
per)ចូលទៅក្នុងដំណក់កាល
បនា្ទាប់ន្រខ្រស្រចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់
យើងសម្រប់វត្ថុរាវនិងដប»។
ពិពណ៌នាMingFaiថាជា«ហាង

Ikeaន្រឧស្រសាហកម្មសណ្ឋាគារ»
ដោយមានហាងតាំងបង្ហាញ«Total
SolutionServiceCenter»ទហំំ១
មុឺនម៉្រត្រការ៉្រនៅទីក្រុងឆ្ន្ររសមុទ្រ
ភាគខាងត្របូងន្រប្រទ្រសចិន។
ដោយផ្តល់ជូននូវផលិតផលតាម

តម្រវូការជាច្រើនប្រភ្រទលោកChing
បាននិយាយថាមានគម្រងកំពុង-
ដំណើរការដើម្របីបើកហាងតាំងបង្ហាញ

តិចជាង១នៅទីក្រុងភ្នំព្រញ។
«សណ្ឋាគារអាចចូលមកមើលក្នុង

ហាងហើយរកមើលអ្វីដ្រលពួកគ្រ
ចង់បានហើយប្រសិនបើពួកគ្ររក
មិនឃើញអ្វីដ្រលពួកគ្រត្រូវការយើង
អាចជួយសម្រួលតាមតម្រូវការរបស់
ពួកគ្រ»។ «យើងមានទំនាក់ទំនង
យា៉ាងរឹងមាំជាមួយសណ្ឋាគារហើយ
យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន
របស់យើងដូច្ន្រះពួកគ្រមិនចាំបាច់ទៅ 
រកអ្នកផ្គត់ផ្គង់A,B,CនិងDទ្រ»។
ដោយបានកា្លាយជាអ្នកនាំមុខគ្រ

ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារដល់វិស័យ
សណ្ឋាគារនិងអាកាសចរណ៍អន្តរ-
ជាតិលោក Ching លើកឡើងថា
MingFaiកំពុងបន្តពង្រីកខ្លួនចូល
ទៅក្នុងផ្ន្រកផលិតផលថ្ររក្រសារាង-
កាយនិងគ្រឿងសមា្អាង។
«នៅព្រលដ្រលMingFaiត្រវូបាន

បង្កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៨០យើងបាន
ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងគ្រឿងបរិកា្ខារ
ប្រើប្រស់ក្នងុសណ្ឋាគារដចូជារបស់
ប្រើប្រស់ក្នុងបន្ទប់ទឹកដូចជាសប៊ូ-
កកស់ក់នងិជ្រលងតូទកឹ។បនា្ទាបម់ក
យើងបានពង្រីកពីផលិតផលរាវទៅ
ជាផលិតអ្វីគ្រប់យា៉ាងដ្រលអ្នកឃើញ
នៅក្នុងសណ្ឋាគារ»។
«ឥឡវូយើងមានផលតិផល២០០-

៣០០ប្រភ្រទនៅក្នុងជួរផលិតផល
របស់យើងហើយយើងកំពុងពង្រីក
បន្ថ្រមឧទាហរណ៍ផលតិផលថ្ររក្រសាសម្ផ-
ស្រសផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រឿងសមា្អាង»។
លោកChingបន្តថាMingFai

កម៏ានបណំងធ្វើឱ្រយផលតិផលគ្រឿង-
សមា្អាងដ្រលផលិតនៅកម្ពុជាអាចរក
ទិញបានឆប់ៗសម្រប់ប្រជាជន-
កម្ពុជាក្នុងហាងនៅកម្ពុជាផងដ្ររ។
«ខណៈសមា្ភារសម្រប់ប្រើប្រស់

នៅក្នងុសណ្ឋាគារនងិអាកាសចរណ៍
នៅត្រជាអាជីវកម្មស្នូលរបស់យើងៗ
ក៏ចង់ពង្រកីបន្ថ្រមទៅក្នងុវសិយ័ផ្រស្រង
ទៀតដូចជាការលក់រាយ។នៅកម្ពុជា
យើងកំពុងសម្លឹងទៅអនាគតដ៏ខ្លី
ខាងមុខ ដើម្របីអភិវឌ្រឍទៅជាផលិត-
ផលលករ់ាយនៅក្នងុទផី្រសារធៗំ ដចូជា
ផ្រសារទំនើបនិងតាមហាងលក់ទំនិញ
ជាដើម»។
លោកChingមានប្រសសន៍ថា៖

«យើងបានចុះបញ្ជីមា៉ាកយីហោនិង
បានបញ្ជូនផលិតផលដើម្របីចុះបញ្ជីរួច
ហើយហើយយើងជឿជាក់ថាជាមួយ
នឹងការផ្រសព្វផ្រសាយនៅលើទីផ្រសារដ៏រងឹមាំ
ជាមួយក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគុណភាពន្រ
ផលិតផលរបស់យើងនៅលើទីផ្រសារ
នោះអ្នកប្រើប្រស់នឹងជ្រើសរីស
ផលិតផលរបស់យើង»៕

១០

សាលតំាងបង្ហាញសម្ភារសម្រាប់សណ្ឋាគារទំហំ១ម៉ឺ៉នម៉្រាត្រាការ៉្រានៅទីក្រាង៉ Shezhen។ 

ក្រមុហុ៊ន Ming Fai ធ្វើការវិនិយោគនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុរយៈព្រលវ្រង

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



១១

ធ្វើដំណើរតាមបណោ្តោយផ្លូវជាតិ
ល្រខ៥នៅភាគខាងជើងន្ររាជធានី
ភ្នពំ្រញភ្ញៀវទ្រសចរអាចមើលឃើញ
ពហុកីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោដ៏ធំ
ស្កមឹស្ក្រមានរាងដចូ«សពំៅ»ដ្រលជា
ជំនួយរបស់ប្រទ្រសចិន។
ពហុកីឡដា្ឋានន្រះអាចផ្ទកុអ្នកទស្រសនា

បានចំនួន៦មឺុននាក់នឹងកា្លាយជាកន្ល្រង
សំខាន់សម្រប់ការប្រកួតកីឡាដ៏ធំ
នៅព្រលកម្ពជុាធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះព្រតឹ្ត-ិ
ការណ៍កីឡាថា្នាក់តំបន់អាសីុអាគ្ន្រយ៍ 
(សីុហ្គ្រម)ជាលើកដំបូងនៅខ្រឧសភា
ឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ។
កីឡដា្ឋានន្រះត្រូវបានសងសង់

ដោយក្រមុហុ៊នវិស្វកម្មសំណង់រដ្ឋចិន
ChinaStateConstructionEngi-
neeringCorporation(CSCEC)
ក្រមជំនួយហិរញ្ញប្របទានឥតសំណង
របស់ចិនដោយគម្រងន្រះត្រវូបាន
ចាប់ផ្តើមសងសង់នៅខ្រសីហាឆ្នាំ
២០១៧ហើយត្រូវបានសងសង់
បញ្ចប់ទំាងស្រងុកាលពីខ្រមុន។
ពិធីប្រគល់-ទទួលកីឡដា្ឋានជាតិ

មរតកត្រជោន្រះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅ
ថ្ង្រទី១២ខ្រកញ្ញាក្រមវត្តមានដ៏
ខ្ពង់ខ្ពស់ របស់សម្ត្រចត្រជោហ៊ុន-
ស្រននិងលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្រសារដ្ឋ
និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសន្រសធា-
រណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

 ទំនើប និង ទាន់សម័យ ហើយការ- 
រចនា ប្រាកបដោយ ភាព ច្ន្រាប្រាឌិត 

ឯកឧត្តមថោងខនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសងួ
ទ្រសចរណ៍នងិជាប្រធានគណៈកមា្មោ-
ធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានមាន
ប្រសសន៍ថាពហុកីឡដា្ឋានន្រះគឺជា
សមិទ្ធផលដ៏ធំធ្រងនៅក្នុងវិស័យ
កីឡាកម្ពុជានិងជានិមិត្តសញ្ញាថ្មីន្រ
មតិ្តភាពដ្រកថ្របដ្រលមនិអាចបបំ្រក
បានរវងប្រទ្រសទាំង២។
ពហុកីឡដា្ឋាន្រះមានកម្ពស់៣៩.៩

ម៉្រត្រត្រូវបានសងសង់ឡើងរាង 
«សំពៅ»និងប៉មទំាង២មានកម្ពស់៩៩
ម៉្រត្រនិងត្រវូបានហុ៊មព័ទ្ធដោយរចនា-
បទ្មប្រង្គប្រសទនាសម័យអង្គរ។
ឯកឧត្តម ថោង ខុនមានប្រស-

សន៍ថា៖«សំពៅគឺជានិមិត្តរូបន្រមិត្ត-
ភាពជាប្រព្រណីរវងប្រទ្រសកម្ពុជា
និងចិន តាំងពីយូរលង់មកហើយ
ពីព្រះប្រជាជនចិនធា្លាប់ធ្វើដំណើរ
តាមសំពៅមកកម្ពុជាកាលពីសម័យ
បុរាណ»។
ឯកឧត្តមបន្តថាប៉មខ្ពស់ន្រកីឡ-

ដា្ឋានរាងដចូសពំៅន្រះគជឺានមិតិ្តរបូដ្រ
សពំះដ្រលមានក្នងុរចនាបទ្មសណំង់
ស្ថាបត្រយកម្មខ្ម្ររដ្រលពតិជាឆ្លុះបញ្ចាងំ
ពីវប្របធម៌និងប្រព្រណីខ្ម្ររ។

ឯកឧត្តមមានប្រសសន៍ថាពហុ-
កីឡដា្ឋានជាតិមរតកត្រជោគ្រប-
ដណ្តប់លើផ្ទ្រដីទំហំ១៦ហិកតាន្រ
ទំហំបរិវ្រណពហុកីឡដា្ឋានសរុបមាន
ទំហំ៨៥ហិកតាមានកម្ពស់៥ជាន់
ដ្រលត្រូវបានសងសង់ឡើងដោយ
បច្ច្រកវទិ្រយាទនំើបនងិសមា្ភារដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់។
«ក្រមុហុ៊នCSCECមានទំនួល

ខុសត្រវូខ្ពស់ហើយបានប្រើបច្ច្រក-
វិទ្រយាទំនើបសម្រប់ការសងសង់ពហុ
កីឡដា្ឋានន្រះដោយគោរពតាមស្តង់ដារ
បច្ច្រកទ្រសទំាងអស់។ពហុកីឡដា្ឋាន
ន្រះអាចផ្ទកុមនុស្រសបាន៦មឺុននាក់និង
អាចជម្លៀសមនុស្រសច្រញអស់ដោយ
ប្រើព្រលត្រ៧នាទីបុ៉ណោ្ណោះក្នងុករណី
មានអាសន្ន»។ឯកឧត្តមបន្ថ្រមថា
ល្រខQRកូដក៏ត្រវូបានដំឡើងនៅលើ
កៅអីនីមួយៗផងដ្ររ។
ឯកឧត្តមថ្ល្រងថាស្ថិតនៅចមា្ងាយ

ប្រហ្រល១៨គីឡូម៉្រត្រនៅភាគ
ខាងជើងទីក្រុងពហុកីឡដា្ឋានន្រះ
កម៏ានសណ្ឋាគារហាងលក់សលំៀក
បំពាក់កីឡា កន្ល្រងលក់អាហារនិង
កន្ល្រងផ្រស្រងៗជាច្រើនទៀត។ហើយវ

មិនត្រឹមត្រជួយដល់ការអភិវឌ្រឍកីឡា
ប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រវក៏ជាម្រដ្រកទាក់-
ទាញភ្ញៀវទ្រសចរជាពិស្រសភ្ញៀវ-
ទ្រសចរចិនមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ក្រយជំងឺកូវីដ១៩ត្រូវបញ្ចប់។

 កំណត់ត្រា ថ្មី ន្រា មិត្តភាព ដ្រាកថ្រាប 
ពហុកីឡដា្ឋានន្រះគឺជាគម្រងដ៏

សំខាន់មួយរវងកម្ពុជានិងចិននៅ
ក្រមគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្រស្រក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ
(BRI)ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយ
កីឡាករផ្លាស់ប្តូរវប្របធម៌និងទំនាក់-
ទំនងរវងប្រជាជននិងប្រជាជន។
នៅក្នុងពិធីនោះលោកនាយក

រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានមានប្រស-
សន៍ថាពហុកីឡដា្ឋានន្រះគឺជាផ្ល្រផ្កា
ន្រកចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារយា៉ាងជតិស្នទិ្ធ
រវងកម្ពុជានិងចិនដោយលោកបាន
បញ្ជាក់ថាលោកមិនដ្រលគិតថា
កម្ពជុានងឹមានកឡីដា្ឋានដ៏ស្រសស់្អាត
ប្របន្រះទ្រ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន

បន្ថ្រមថា៖«វជាកំណត់ត្រថ្មីន្រ
មតិ្តភាពដ្រកថ្របរវងកម្ពជុានងិចនិ។
បើគា្មោនការគាំទ្រពីប្រទ្រសចិនទ្រ

យើងប្រកដជាគា្មោនកឡីដា្ឋានន្រះទ្រ។
ខ្ញុំអាចនយិាយបានថាន្រះគ្រនត់្រជា
ផ្ល្រឈើដ្រលប្រមូលនៅដើមរដូវ
ប៉ុណោ្ណោះតាមរយៈមិត្តភាពដ្រកថ្រប
របស់យើង»។
ទន្ទមឹនងឹន្រះដ្ររឯកឧត្តមWang

ថ្ល្រងថាពហុកីឡដា្ឋានន្រះគឺជាពហុ
កីឡដា្ឋានដ៏ធំបំផុតដ្រលប្រទ្រសចិន
បានផ្តល់ដល់មិត្តបរទ្រសរបស់ខ្លួន
ជាមួយនឹងជំនួយឥតសំណង។
ឯកឧត្តមថ្ល្រងថា៖«យើងសងសង់

ពហុកីឡដា្ឋានដ៏ធំមួយន្រះនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាពីព្រះមិត្តភាពរបស់
ប្រជាជនយើងទាំងពីរគឺមានភាព
សុីជម្រ។ខ្ញុំសង្រឃឹមថាប្រជាជននិង
អត្តពលិកកម្ពុជានឹងរីករាយជាមួយ
ព្រតឹ្តកិារណ៍កឡីារបស់ពកួគ្រនៅពហុ
កីឡដា្ឋានន្រះហើយសង្រឃឹមថាអត្តព-
លិកកម្ពជុានងឹសម្រចបាននវូសមទិ្ធ-
ផលបន្ថ្រមទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍
សីុហ្គ្រមនៅឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខ»។
អ្នកនំាពាក្រយរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាលោក

ផ្រសីុផនបានមានប្រសសន៍ថាពហុ
កីឡដា្ឋានន្រះបានបង្ហាញយា៉ាងច្របាស់ពី
ការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិស្រសរបស់

ប្រទ្រសចិនក្នងុការគំាទ្រដល់ការ-
អភិវឌ្រឍវិស័យកីឡានៅកម្ពជុា។
«ពហុកីឡដា្ឋានន្រះនឹងបម្រើជា

ស្ពានមួយទៀតដើម្របីភា្ជាប់ប្រះដូង
ប្រជាជនន្រប្រទ្រសយើងទំាងពីរ។
វក៏នឹងជួយលើកកម្ពស់ការផ្រសារ-
ភា្ជាប់រវងប្រជាជននិងប្រជាជនរវង
ប្រទ្រសកម្ពជុានិងពិភពលោកទំាង
មូល ពីព្រះពហុកីឡដា្ឋានន្រះនឹង
ប្រមូលផ្តុំអត្តពលិកនិងអ្នកទស្រសនា
មកពីជំុវិញពិភពលោកនៅព្រល
មានការប្រកួតធំៗ»។

 លើកស្ទួយ ក្រារ្តិ៍ឈ្មោះ កម្ពុជា នៅក្នុង 
ព្រាឹត្តិការណ៍ កីឡា សកល  

លោកក្រវសរ៉្រតអគ្គល្រខាធិការ
សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាមាន
ប្រសសន៍ថា ពហុកីឡដា្ឋានន្រះមិន
ត្រឹមត្របានចាក់បញ្ចូលកមា្លាំងថ្មី
ចូលទៅក្នុងទំនាក់ទំនងចិន-កម្ពុជា
ប៉ុណោ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រថ្រមទាំងជួយលើក
ស្ទយួមខុមាត់កម្ពជុានៅលើឆកអន្តរ-
ជាតិផងដ្ររ។
«យើងប្រថា្នាចង់សងសង់ពហុ-

កីឡដា្ឋានទំនើបនិងធំប្របន្រះជាយូរ
មកហើយរហូតមកដល់ព្រលលន្រះ
ដោយមានការគាំទ្រពីប្រទ្រសចិន
ទើបក្តីសុបិន្តរបស់យើងបានកា្លាយ
ជាការពិត។វនឹងជួយលើកកម្ពស់
កិត្តិយសនិងកិត្រយានុភាពរបស់កម្ពុជា
នៅលើឆកអន្តរជាតិ»។
កីឡាកររត់ល្របឿនប៉្រនសុគង់

អាយុ២៨ឆ្នាំបានបង្ហាញពីក្តីរីករាយ
ចំពោះប្រទ្រសចិនដ្រលបានផ្តល់
ជំនួយសងសង់កីឡដា្ឋានដ៏ស្រស់-
ស្អាតន្រះដោយលោកបាននយិាយថា
វនឹងកា្លាយជាកំណប់ទ្រព្រយដ៏ធំមួយ
សម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកសុគង់បានថ្ល្រងថា៖«វគឺជា

មោទនភាពសម្រប់ប្រទ្រសកម្ពុជា
ពីព្រះនៅក្នុងប្រវត្តិសស្ត្ររបស់
យើងយើងមិនដ្រលមានកីឡដា្ឋានដ៏
អស្ចារ្រយប្របន្រះទ្រ»៕ 
ByMaoPengfei,NguonSovan
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១២

ចាប់តាំងពីការបង្កើតទំនាក់ទំនង
សន្ទនាកាលពី៣០ឆ្នាំមុនចិននិង
អាស៊ានបានបោះជំហានទៅមុខ
ប្រកបដោយលទ្ធផលផ្ល្រផ្កាលើវសិយ័
ជាច្រើនដ្រលបានកា្លាយជាគំរូន្រកិច្ច-
សហប្រតបិត្តកិារប្រកបដោយឋាមវន្ត
នៅក្នុងតំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិក។  
ហើយក៏មានការរីកចម្រើនគួរឱ្រយកត់-
សមា្គាល់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើ
វិស័យនានា ដូចជាវិស័យស្រដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូររវាង
ប្រជាជននិងប្រជាជន។
ចាប់តំាងពីប្រទ្រសចិន និងសមា-

គមប្រជាជាតិអាសីុអាគ្ន្រយ៍(អាស៊ាន) 
បានបង្កើតទំនាក់ទំនងសន្ទនាក្នងុឆ្នាំ
១៩៩១ភាគីទំាង២បានមើលឃើញ
ពីទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគីកើនឡើងពី
៨,៣៦ពាន់លានដុលា្លារអាម្ររិកដល់
៦៨៥,២៨ពាន់លានដុលា្លារនៅឆ្នាំ
២០២០ជាមួយនឹងកំណើនប្រចំាឆ្នាំ
ជាមធ្រយម១៦.៥ភាគរយ,ន្រះបើ
យោងតាមទិន្នន័យគយចិន។
ភាគីទំាង២គឺជាដ្រគូពាណិជ្ជកម្ម

ធំបផំតុរបស់គ្នាទៅវញិទៅមកដោយ
បានជយួពង្រងឹមលូដ្ឋានគ្រឹះន្រវបិលុ-
ភាពស្រដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់។
៣០ឆ្នាំមកហើយទំនាក់ទំនងចិន- 

អាស៊ានបានបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ
ជាមួយនឹងការជឿទុកចិត្តគ្នាជាយុទ្ធ-
សស្ត្រត្រូវបានពង្រឹងហើយកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រយ
កានត់្រសកម្មនងិកានត់្ររងឹមាំនៅក្នងុ 
ការកសងសហគមន៍ដ្រលមានអនា-
គតរួមគ្នា។ការរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆំង
នឹងជំងឺកូវីដ១៩គ្រន់ត្រជាឧទា-
ហរណ៍១ទៀតន្រទំនាក់ទំនងដ៏
ជិតស្និទ្ធ និងជាស្មារតីសហគមន៍
ដ្រលមានអនាគតរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះ។
ភាគីទាំង២គឺជាកមា្លាំងដ៏សំខាន់

នៅក្នុងការជំរុញពាណជិ្ជកម្មស្ររីនងិ

គំទ្រពហុភាគីនិយម។កិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការដ៏រីកចម្រើននៅក្នុង
ស្រដ្ឋកចិ្ចឌជីថីលរវាងចនិនងិអាស៊ាន
បានផ្តល់នូវសកា្តានុពលថ្មីសម្រប់
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី។
ចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-

កម្មស្ររីចិន-អាស៊ានក្នុងឆ្នាំ២០១០
ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយ
ពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញនិងស្រវាកម្ម
រវាងភាគីទាំង២បានកើនឡើងយ៉ាង
ឆប់រហ័សតាមរយៈការធ្វើសមាហ-
រណកម្មខ្រស្រចង្វាក់ឧស្រសាហកម្ម និង
តម្ល្រ។

ការចុះហត្ថល្រខាលើភាពជាដ្រគូ
ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយក្នុងតំបន់
គឺជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់សម្រប់
សមាហរណកម្មស្រដ្ឋកចិ្ចតបំន់ពហ-ុ
ភាគីនិយមនិងពាណិជ្ជកម្មស្ររីនឹង
ចាក់បញ្ចូលសម្ទុះទ្រទ្រង់ថ្មីទៅក្នុង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វ្រភាគី និង
ស្រដ្ឋកិច្ចសកលនៅព្រលកិច្ចព្រម-
ព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីធំបំផុតរបស់
ពិភពលោកចូលជាធរមាន។
ចិនមើលឃើញថាអាស៊ានគឺជា

អាទិភាពនៅក្នុងវិស័យការទូតក្នុង
តំបន់របស់ខ្លួននិងជាតំបន់ដ៏សំខាន់

ក្នុងការកសងរួមគ្នាប្រកបដោយ
គុណភាពខ្ពស់ន្រគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្រស្រ-
ក្រវាត់និងផ្លូវ។
នៅឯពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ានលើកទី

១៨និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្ម
និងវិនិយោគចិន-អាស៊ានដ្រលបាន
បទិកាលពីថ្ង្រចន្ទនៅទកី្រងុណាននីង
ភាគខាងត្របូងប្រទ្រសចិនតម្ល្រខ្ពស់
បំផុតន្រកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគ
ដ្រលមានកចិ្ចសន្រយាចនំនួ៣០០ពាន់
លានយន់(ប្រហ្រល៤៦,៥៩ពាន់
លានដុលា្លារអាម្ររិក)។ហើយបាន
គសូបញ្ជាក់ផងដ្ររពីចណំចុចាបផ់្តើម
ថ្មីមយួសម្រប់អនាគតល្អប្រសើរនងិ
រងុរឿងថ្រមទៀតសម្រប់ទនំាកទ់នំង
ទ្វ្រភាគី។
វាក៏ជាការផ្ញើសរដ៏ខា្លាងំកា្លាថាចិន

ប្ត្រជា្ញាធ្វើការជាមួយអាស៊ានដើម្របី
ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់
ជ្រងុជ្រយឱ្រយកាន់ត្ររឹងមំាដើម្របី
ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជន
ទំាងសងខាង និងពិភពលោកចំ-
ព្រលមានការបន្តកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រង
រួមគ្នាក្នងុការកសងគំនិតផ្តូចផ្តើម
ខ្រស្រក្រវាត់ និងផ្លវូ និងពង្រឹងដ្រគូ
យុទ្ធសស្ត្រឱ្រយបានទៅដល់កម្រិត
មួយកាន់ត្រខ្ពស់៕Xinhua

ទំនាក់ទំនងចិន-អាស៊ានបង្ហាញពីគំរូសម្រាប់កិច្ចសហប្រាតិបត្តិការក្នុងតំបន់

ការតំាងពិព័រណ៍អាស៊ាន-ចិនលើកទី១៨ ធ្វើឡើងនៅទីក្រងុ Nanning។ រូបថតSupplied  កិច្ចសហការជួយបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្ម។ 

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



១៣

អនុវិទ្រយាល័យនិងវិទ្រយាល័យនៅ
កម្ពុជាបានបើកដំណើរការឡើងវិញ
ជាបណ្តើរៗហើយនៅថ្ង្រពុធន្រះ
បនា្ទាប់ពីប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុង
ប្រទ្រសអាសុីអាគ្ន្រយ៍មួយន្រះបាន
ចាក់វា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩។
នៅឯវិទ្រយាល័យព្រះសុីសុវត្ថិក្នុង

រាជធានីភ្នំព្រញសិស្រសានុសិស្រសបាន
ពាក់មា៉ាស់ការពារយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅ
ព្រលដើរចូលសលារៀននិងបាន
ត្រួតពិនិត្រយសីតុណ្ហភាពនិងលាងដ្រ
ជាមួយអាល់កុលនៅក្លាងទា្វារចូល។
លោកសម្រយ កំសន្តនាយករង

វិទ្រយាល័យព្រះសុីសុវត្ថិបានប្រប់
Xinhuaថា៖«យើងបានគោរពយ៉ាង
ខា្ជាប់ខ្ជួននូវនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់-
ដរ (SOPs)ហើយចំនួនសិស្រស
នៅក្នងុថា្នាករ់ៀនត្រវូបានកណំត់ត្រមឹ-
ត្រ១៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ»។
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឯកសណា្ឋាន

សលាអាវព៌ណសសំពត់ខៀវនិង
មានពាក់មា៉ាស់ផងសិស្រសថា្នាក់ទី៩
ឃុនសុភ័ក្រ រៀននៅវិទ្រយាល័យ
ព្រះសុីសុវត្ថិបាននិយយថា នាង

រីករាយណាស់ដ្រលបានត្រឡប់មក
សលារៀនវិញបនា្ទាប់ពីបិទអស់
រយៈព្រលជិត៧ខ្រដោយសរជំងឺ
កូវីដ១៩។
យុវតីវ័យ១៥ឆ្នាំរូបន្រះបានឱ្រយXin-

hua ដឹងថា៖«ឥឡូវន្រះខ្ញុំមានអារម្ម-
ណ៍ធូរស្របើយបនា្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់
មករៀនក្នងុថា្នាក់ដោយផ្ទាល់វិញ។វា

តានតឹងក្នុងការរៀនតាមអនឡាញ
នៅផ្ទះពីព្រះបរិយកាសរៀនសូត្រគឺ
មិនដូចការអង្គយុនៅក្នងុថា្នាក់ជាមួយ
គ្រូ និងមិត្តរួមថា្នាក់នោះទ្រ»។ សុភ័ក្ត្រ
និយយថាគត់បានចាក់វា៉ាក់សំង
Sinovac របស់ចិនបានចំនួន២ដូស
ហើយ។«ខ្ញុំពិតជាមានទំនុកចិត្តលើ
សុវត្ថភិាពគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាព
ន្រវា៉ាក់សំងSinovacក្នងុការការពារ
ជីវិតខ្ញុំពីជំងឺកូវីដ១៩»។
ជាមួយប្រជាជនសរុបចំនួន១៦

លាននាក់ប្រទ្រសកម្ពុជាបានចាប់-
ផ្តើមចាក់វា៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ
១៩សម្រប់មនុស្រសព្រញវ័យចំនួន
១០លាននាក់នៅក្នុងខ្រកុម្ភៈ និង
សម្រប់ក្ម្រងជំទង់ជិត២លាននាក់
ដ្រលមានអាយុពី១២ទៅ១៨ឆ្នាំ
នៅក្នុងខ្រសីហា។
រហូតមកដល់ព្រលន្រះមនុស្រស

ព្រញវយ័ចនំនួ៩,៧៧លាននាក់នងិ
ក្ម្រងជំទង់ចំនួន១,៧១លាននាក់
បានទទួលវា៉ាក់សំងលើកដំបូងដ្រល
ស្មើនឹង៧១,៨ភាគរយន្រប្រជាជន
នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះបើយោងតាម

ក្រសួងសុខាភិបាល។
វា៉ាកស់ងំកូវដី១៩ស្ទើរត្រទាងំអស់

ដ្រលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងយុទ្ធនា-
ការចាក់វា៉ាក់សំងន្រះគឺជាវា៉ាក់សំង
SinovacនិងSinopharm របស់
ប្រទ្រសចិន។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រន

កាលពីព្រលថ្មីៗន្រះបានថ្ល្រងថា៖បើ
គ្មានការជួយពីប្រទ្រសចិនទ្រប្រកដ
ណាស់យើងនឹងមិនមានវា៉ាក់សំង
គ្របគ់្រន់សម្រប់ប្រជាជនរបស់យើង
ទ្រ»និងបានបន្ថ្រមថាកម្ពុជាក៏សូម
ថ្ល្រងអំណរគុណដល់ជំនួយរបស់
ប្រទ្រសចិនក្នុងការជួយកម្ពុជា ដើម្របី
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩។
ឯកឧត្តមហង់ជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងអប់រំបាននិយយនៅក្នុង
ស្រចក្តថី្ល្រងការណ៍មយួកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ថាគ្រូបង្រៀននិងសិស្រសត្រូវចាក់
វា៉ាកស់ងំហើយត្រវូបង្ហញបណ្ណចាក់
វា៉ាក់សំងមុនព្រលចូលសលារៀន។
លោកស្រីLiAilanតណំាងអង្គការ

សុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា
បានស្វាគមន៍ចំពោះការបើកដំណើរ-

ការសលារៀនឡើងវិញជាបណ្តើរៗ
ដោយបានថ្ល្រងថាវាត្រូវបានធ្វើឡើង
ទាន់ព្រលវ្រលានិងឆ្លាតវ្រ។
លោកស្រីបានប្រប់Xinhuaថា៖

«ខណៈកុមារអាចឆ្លងវីរុសន្រះប៉ុន្ត្រ  
អាការជំងឺពួកគ្រហាក់មិនងយវិវឌ្រឍ
ទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬស្លាប់ទ្របើធៀប
ជាមយួមនសុ្រសព្រញវយ័ជាពសិ្រសបើ
ធៀបជាមួយមនុស្រសចាស់»។
លោកស្រីForooghFoyouzat

តំណាងអង្គការUNICEFប្រចាំនៅ
កម្ពុជាបានសន្មតពីការបើកសលា-
រៀនឡើងវិញថា ជាដំណើរវិវឌ្រឍន៍ដ៏
អស្ទារ្រយដ្រលរដ្ឋាភបិាលសម្រចបាន
ការចាក់វា៉ាកសំ់ងការពារជងំឺកូវដី១៩។ 
លោកស្រីFoyouzatបានណ្រនាំថា
សលារៀននៅក្នុងតំបន់ដ្រលមាន
អត្រឆ្លងទាបត្រូវបើកមុនហើយត្រូវ
កំណត់ទំហំថា្នាក់រៀននិងផ្តាតខា្លាំង
ទៅលើវិធានការអនាម័យនិងសុវត្ថិ-
ភាពដ្រលត្រូវបានបង្ហញថាមាន
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារពីការឆ្លង
ឱ្រយបានច្រើនបំផុត៕
Xinhua

សលារៀននៅប្រាទ្រាសកម្ពុជាបើកដំណើរការឡើងវិញជាបណ្តើរៗ
បនា្ទាប់ពីប្រាជាជនភាគច្រាើនបានចាក់វ៉ាក់សំងរបស់ប្រាទ្រាសចិន

សិស្រសបានត្រឡប់ចូលរៀនវិញបន្ទាប់់ពីឈប់

សម្រកយូរដោយសរការផ្ទះុឡើងជំងឺកូវីដ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 



១៤

លោកស៊យហ្វ (SouyFor)
អាយ៥ុ១ឆ្នាំដែលជាឪពកុកនូ២នាក់
បាននិយាយអំពីស្ថានីយថាមពលថ្មី
មួយនែះថា៖«បែសិនបើគ្មានគមែង
នែះទែនោះយើងនឹងនៅតែរស់នៅ
ដោយលំបាកដោយបែើអាគុយឬ
ចង្កៀងបែងកាត»។
«នៅភូមិថ្មីដោយសរតែអគ្គិសនី

មានតម្លែថោកនងិមានស្ថរិភាពយើង
អាចបែើបែស់សមា្ភារដែលយើងមិន
ធ្លាប់បែើពីមុននៅភូមិចាស់ដោយ
សរតែខ្វះភ្លើងអគ្គិសនី ដូចជាមា៉ា-
សុីនតែជាក់កង្ហារទូទឹកកកនិង
ទូរទសែសន៍ជាដើម»។
លោកស៊យហ្វជាពលរដ្ឋមា្នាក់

ក្នងុចណំោមរាបរ់យគែសួរទៀតដែល
ស្ម័គែចិត្តចាកចែញពីភូមិចាស់របស់
ពួកគែដើមែបីផ្លាស់លំនៅទៅកន្លែងថ្មី
ដើមែបីតែួសតែយផ្លូវសមែប់ការ-
អភិវឌែឍស្ថានីយវារីអគ្គិសនីសែសន
កែម២ដែលមានកមា្លាំង៤០០មែ-
ហ្គាវា៉ាត់នៅសែុកសែសនខែត្តស្ទឹង-
តែងភាគខាងជើងបែទែសកម្ពុជា។
ស្ថានយីវារីអគ្គសិនីសែសនកែម

២តែវូបានបញ្ចប់ក្នងុឆ្នាំ២០១៨គជឺា
ការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នារវាងកែុមហ៊ុន
ចិនHuanengHydrolancang
InternationalEnergyដែល
កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន៥១%និង

កែុមហ៊ុនរ៉ូយា៉ាល់គែុបរបស់កម្ពុជា
ដែលមានភាគហ៊ុន៣៩%និង
កែមុហ៊នុវៀតណមEVNInterna-
tional Joint StockCompany
មានភាគហ៊ុន១០%។
រដ្ឋលែខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាកែយ

កែសួងបរិស្ថានលោកនែតែភក្តែ
មានបែសសន៍ថាគមែងនែះកំពុង
ផ្តល់អំណចដល់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋ-
កចិ្ចសង្គមរបស់បែទែសអាសុអីាគ្នែយ៍
មួយនែះដែលមានសមត្ថភាពផលិត
ថាមពលកកើតឡើងវិញបាន៤០០
មែហ្គាវា៉ាត់។
លោកថ្លែងថា៖«គមែងនែះមាន

សរៈសំខាន់ដើមែបីធនាសន្តិសុខ
ថាមពលរបស់កម្ពុជា ហើយវាបាន
ផ្តល់នូវអត្ថបែយោជន៍យា៉ាងធំធែង

ដល់បែទែសកម្ពុជា និងបែជាជន
របស់ខ្លួនទាំងមូល»។
លោកហ្វឿនហែង(Foeun

Heng)អាយុ៦៣ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្តូរ
លនំៅនៅឆ្នាំ២០១៦ដោយចាបផ់្តើម
ជីវិតថ្មីជាមួយផ្ទះឈើទំហំ៨០
ម៉ែតែការ៉ែនិងដីសែ៥ហិកតាដែល
ផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ និង
គមែងកែុមហ៊ុន។គត់បានដំដើម
ស្វាយចន្ទីនៅលើផ្ទែដីទំហំ៥ហិកតា
របស់គត់ដែលអាចរកចំណូលបាន
ជិត៣០០០ដុល្លារក្នុង១ឆ្នាំពីការ-
បែមូលផលគែប់ស្វាយចន្ទី។
លោកហែងបានបែប់ Xinhua

កាលពីពែលថ្មីៗនែះថា៖«នៅទីនែះ
ជីវិតមានភាពងយសែួលពីពែះ
យើងមានផ្លូវល្អបែព័ន្ធលូបង្ហូរទឹក

អណ្តូងទឹកតម្លែអគ្គិសនីថោកមាន
សលរៀនមានមណ្ឌលសខុភាពវត្ត
អារាមនិងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលិស»។
លោកហ្វឿនជឿន(Foeun

Choeun)មែឃុំសែគរថ្មីបាន
ឱែយដឹងថាបច្ចុបែបន្នសហគមន៍ដែល
ផ្លាស់ប្តូរលំនៅមានចំនួន៩៩៦
គែួសរដែលមានបែជាជនជិត៣
ពាន់នាក់។
កាលពីខែមុនអគ្គិសនីកម្ពុជា 

(EDC)បានផ្តល់ពានរង្វាន់«Excel-
lentPowerGenerationEnter-
priseAward»ដល់រោងចកែវារី-
អគ្គសិនីសែសនកែម២ដោយបាន
កោតសរសើរចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ថាម-
ពលស្អាតមានស្ថិរភាព និងអាច
ជឿទុកចិត្តបានមកកម្ពជុា។

លោកកែវ រតនៈអគ្គនាយកអគ្គិ-
សនីកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងវិញ្ញាបន-
បតែសរសើរនោះថា «ក្នុងរយៈពែល
បែតិបត្តិការ២ឆ្នាំចុងកែយនែះ
គមែងទំនប់វារីអគ្គិសនីសែសន
កែម២មានជំនាញវិជា្ជាជីវៈដោយ
ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដែលអាច
ជឿទកុចតិ្តបានដល់ពែះរាជាណចកែ- 
កម្ពុជា»។
អគ្គិសនីដែលផ្តល់ដោយគមែង

នែះមានចំនួន១៨,៦៩%នែថាម-
ពលសរុបដែលបានបង្កើតនៅក្នុង
បែទែសអាសុអីាគ្នែយ៍មយួនែះនៅឆ្នាំ
២០២០គតិតែមឹថ្ងែទី២ខែសហីឆ្នាំ
២០២១អគ្គិសនីដែលបានផលិត
នៅទីនែះមានលើសពី៦០០លន
គីឡូវា៉ាត់ម៉ាងនៅឆ្នាំនែះ។
លោកឆយខែម៉ែងមន្តែីទំនាក់-

ទំនងសធរណៈនែស្ថានីយវារីអគ្គ-ិ
សនីសែសនកែម២បានថ្លែងថា៖
«ទោះបីជាមានការរំខានដោយសរជំងឺ
កូវីដ១៩ក៏ដោយក៏វារីអគ្គសិនីនៅតែ
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនីដល់បណ្តាញអគ្គសិនី
ជាតិយា៉ាងមានស្ថរិភាព ពីពែះកម្មករ
របស់យើងបានធ្វើការគែប់ពែលវែល
ហើយពួកគែមិនបានទៅផ្ទះទែក្នុង
អំឡុងពែលនែះដើមែបីទប់ស្កាត់ការរីក-
រាលដលនែជំងឺកូវីដ១៩»៕
(Xinhua)
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ដោយបានរៀបចំឡើងដោយកាសែត
EconomicDailyសហការរៀបចំ
ដោយវិទែយាស្ថាននិនា្នាការសែដ្ឋកិច្ច
របស់បែទែសចិន និងវិទែយាស្ថាន
ចក្ខុវិស័យអាសីុនៅកម្ពុជាវែទិកា
កិច្ចសហបែតិបត្តកិារសែដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពជុាតែវូបាន
រៀបចំឡើងកាលពីថ្ងែទី២៣ខែកក្កដ
ដោយផ្ទាល់និងតាមអនឡាញ។
អ្នកជំនាញរបស់បែទែសចិននិង

កម្ពជុាមានការសន្ទនាតាមអនឡាញ
លើបែធនបទដូចជា«ការរៀបចំ
យទុ្ធសស្តែអភវិឌែឍន៍រវាងបែទែសចនិ
និងកម្ពុជា»,«ឱកាសសមែប់កិច្ច-
សហបែតបិត្តកិារសែដ្ឋកចិ្ចនងិពាណ-ិ
ជ្ជកម្ម រវាងបែទែសចិននិងកម្ពុជា»
និង«ចក្ខុវិស័យសមែប់កិច្ចសហ-
បែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ចឌីជីថល រវាង
បែទែសចនិនងិកម្ពជុា»ដើមែបីពភិាកែសា
អំពីឱកាសនិងការអភិវឌែឍថ្មីៗផ្នែក
កិច្ចសហបែតិបត្តិការសែដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្ម រវាងបែទែសចិននិង
បែទែសកម្ពុជា។
លោកWangWentianឯកអគ្គ-

រដ្ឋទូតវិសមញ្ញ និងពែញសមត្ថភាព
របស់បែទែសចិនបែចំានៅកម្ពុជា
បានឱែយដឹងនៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់

លោកថាបច្ចបុែបន្ននែះទំាងបែទែសចិន
និងកម្ពជុាកំពុងស្ថតិក្នងុដំណក់កាល
ដ៏សំខាន់មួយនែការអភិវឌែឍ។
លោកថ្លែងថា៖«យើងមានឆន្ទៈ

ធ្វើការជាមួយបែទែស និងបែជាជន
ទំាងអស់ដែលសែឡាញ់សន្តភិាព
រួមទំាងកម្ពជុាផងដែរដើមែបីទទួលបាន
សន្តិភាព និងភាពសុខដុមរមនា
សមែចបានភាពជោគជ័យនែការ-
អភិវឌែឍ និងកិច្ចសហបែតិបត្តកិារ និង
បង្កើតសហគមន៍មួយដែលមានអនា-
គតរួមគ្នាសមែប់មនុសែសជាតិ»។
លោកZhengQingdongបែធន

និងនិពន្ធនាយករបស់កាសែតEco-
nomicDailyបានឲែយដងឹថាក្នងុនាម
ជាវែទិកាមតិសធរណៈដ៏សំខាន់
មយួសមែប់បកែសកមុ្មយុនសី្តចនិនងិ
រដ្ឋាភិបាលចិនដើមែបីដឹកនាំការងរ
សែដ្ឋកិច្ចជាតិកាសែតEconomic
Dailyមានកាសែតនិងទសែសនាវដ្តី
បុតែសម្ព័ន្ធដែលមានទំនាក់ទំនង
ផ្ទាល់ជាង១០ជាមួយនឹងមាតិកានែ
ការអានបែចាំថ្ងែជាង១០០លន
តាមរយៈបណ្តាញផែសព្វផែសាយពត័ម៌ាន
គែប់បែភែទទាំងអស់។
លោកលើកឡើងថា៖«វាគឺជាឱកាស

ដ៏សំខាន់មួយសមែប់ការស្វែងយល់
អំពីនិនា្នាការសែដ្ឋកិច្ចរបស់បែទែសចិន។ 
យើងមានឆន្ទៈធ្វើជាស្ពានសមែប់
បែទែសចិននិងកម្ពជុាក្នងុការផ្លាស់ប្តរូ
គំនិតបែមូលផ្តុំគតិបណ្ឌតិនិងស្វែងរក
មូលដ្ឋានរួមដើមែបីរួមចំណែកដល់
កិច្ចសហបែតិបត្តកិារសែដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្ម និងការអភិវឌែឍរវាង
បែទែសចិននិងកម្ពជុា»។
លោកបណ្ឌិត សុក សីុផណ្ណា

បែធនកែមុបែកឹែសាភិបាលនែវិទែយាស្ថាន
ចក្ខវិុស័យអាសីុនៅកម្ពជុាបានឱែយដឹង
ថាលោកពិតជាអរគុណយា៉ាងខា្លាងំ

ចំពោះរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបាន
បរិចា្ចាគវា៉ាក់សំងបែឆំងវីរុសកូរូ៉ណ
សមែប់ការអនុវត្តកម្មវិធីចាក់វា៉ាក់- 
សំងនៅកម្ពជុាដោយរលូន។
លោកបានលើកឡើងថា៖«វាបាន

បង្ហាញពីចណំងមតិ្តភាពដ៏ជែលជែ
រវាងកម្ពុជានិងចិននៅក្នុងគែដ៏
សំខាន់។នៅពែលអនាគតយើង
តែូវតែពងែឹងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
សែដ្ឋកិច្ច រវាងបែទែសទំាង២និង
ធ្វើការរួមគ្នាដើមែបីរួចផុតពីផល-
ប៉ះពាល់ដោយសរតែការរីករាល-
ដលនែះឱែយបានឆប់តាមដែល
អាចធ្វើទៅបាន»។
ខណៈដែលលោកបណ្ឌិត

ឈៀងវណ្ណារិទ្ធិបែធនវិទែយាស្ថាន
ចក្ខវិុស័យអាសីុបានឱែយដឹងថាក្នងុ
រយៈពែល២ទសវតែសរ៍ចុងកែយ
នែះ កិច្ចសហបែតិបត្តិការវិនិ-
យោគ និងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពជុា
និងចិនមានការអភិវឌែឍយា៉ាងខា្លាងំ។
បែទែសចិន គឺជាដែគូពាណិជ្ជកម្ម
ឈានមុខគែរបស់កម្ពជុាដែលជា
បែភពវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទែសនិង
ជំនួយបរទែសឈានមុខគែក្នុង
រយៈពែលជាចែើនឆ្នាំមកនែះ៕
EconomicDaily  
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មន្ត្រីនិងអ្នកជំនាញបានឱ្រយដឹង
នៅក្នុងបទសម្ភាសកាលពីព្រលថ្មីៗ
ថាគម្រងដ្រលស្ថតិនៅក្រមគនំតិ
ផ្តួចផ្តើមខ្រស្រក្រវាត់និងផ្លូវ (BRI)
បាននិងកំពុងជួយទ្រទ្រង់ដល់ការអ-
ភវិឌ្រឍស្រដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុាដ្រលបានធ្លាក-់
ចុះដោយសារត្រផលប៉ះពាល់ន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩។
លោក ផ្រ សីុផានអ្នកនំាពាក្រយ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានមនប្រសា-
សន៍ថាគម្រងBRIនៅទីន្រះដូចជា
ការសាងសង់ផ្លវូល្របឿនលឿនភ្នពំ្រញ-
ព្រះសីហនុព្រលានយន្តហោះអន្តរ-
ជាតិខ្រត្តសៀមរាបថ្មី ពហុកីឡដ្ឋាន
ជាតិ និងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសក្រងុ
ព្រះសីហនុ(SSEZ)បានផ្តល់អត្ថ-
ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់ការអភិវឌ្រឍ
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាក្នងុអំឡុងព្រលមន
ជំងឺរាតត្របាត។
ទោះបីរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ-

១៩ក្តី ក៏ការសាងសង់គម្រងធំៗ
ដូចជាផ្លូវល្របឿនលឿនភ្នំព្រញ-ព្រះ-
សីហនុនិងរោងចក្រថាមពល៧០០
ម្រហ្គាវា៉ាត់នៅខ្រត្តព្រះសីហនុនៅត្រ
ដំណើរការទៅមុខដ្រលជាការជំរុញ

ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។លោក
បន្តថានៅព្រលបញ្ចប់,គម្រងទាំង
នោះនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ-
ជួយលើកស្ទួយស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុង
សម័យក្រយជំងឺរាតត្របាត។
លោកបានប្រប់សារព័ត៌មនសីុនហួ

ថា៖«SSEZបានរួមចំណ្រកយ៉ាង-
សំខាន់នៅក្នងុការគំាទ្រដល់ការនំា-
ច្រញរបស់ប្រទ្រសហើយរោងចក្រវារី
អគ្គសិនីទំាងអស់បានផ្គត់ផ្គង់អគ្គសិនី
ឱ្រយមនស្ថិរភាពដើម្របីធនាបាននូវ
ប្រក្រតីភាពន្រជីវិតប្រចំាថ្ង្រនិងអាជីវ-
កម្មរបស់ប្រជាជន»។
លោកសុីផានបានបន្ថ្រមថាវាបាន

រួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការ-
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់
និងពិភពលោកទាក់ទងនឹងហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធរឹងនិងទន់ស្រដ្ឋកិច្ច
ពាណិជ្ជកម្ម ឱកាសវិនិយោគការ-
ផា្លាស់ប្តូរវប្របធម៌ និងការតភា្ជាប់រវាង
ប្រជាននិងប្រជាជន។
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបាន

រពំងឹថានងឹស្ទុះឡើងវញិក្នងុរង្វង់២,៥
ភាគរយនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១បនា្ទាប់ពី
បានធ្លាក់ចុះ-១,៩%កាលពីឆ្នាំមុន

ន្រះបើយោងតាមការព្រយាករចុង-
ក្រយរបស់រដ្ឋាភិបាល។
លោកនាក់ចិនា្តារិទ្ធិ ប្រធន

មជ្រឈមណ្ឌលកម្ពជុាសម្រប់ការស្រវ-
ជ្រវផ្លូវសូត្រសមុទ្រសតវត្រសទី២១
បានមនប្រសាសន៍ថាគម្រងBRI
បានដើរតួនាទីដ៏មនស្ថិរភាពនៅក្នុង
ការពង្រឹងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចនៅ
កម្ពុជាក្នុងអំឡុងព្រលមនជំងឺរាត-
ត្របាតខណៈមនការរំខាននៅកន្ល្រង
ដទ្រ។ លោកថ្ល្រងថាយោងតាម
របាយការណ៍របស់ប្រតិបត្តិករ,SSEZ
ត្រវូបានឃើញការកើនឡើង៤៤.៥១

%ធៀបនឹងឆ្នាមុំននៅក្នងុតម្ល្រន្រការនំា
ចូលនិងនំាច្រញដ្រលបានឈានដល់
១១៨៥ពាន់លានដុលា្លារក្នងុរយៈ-
ព្រល៧ខ្រដំបូងន្រឆ្នាំ២០២១។
លោកចិនា្តារិទ្ធិបានប្រប់Xinhua

ថា៖«គម្រងBRI ទំាងន្រះនឹង
កា្លាយជាការរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់
ដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
នៅក្នុងការសា្តារឡើងវិញក្រយជំងឺ 
កូវីដ១៩ក៏ដូចជាការធ្វើសមហរ-
ណកម្មស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយស្រដ្ឋ-
កិច្ចដទ្រទៀតនៅក្នុងពិភពលោក»។
លោក គិនភាប្រធនវិទ្រយាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្ររាជបណ្ឌតិ្រយ-
សភាកម្ពុជាបានមនប្រសាសន៍ថា
គម្រងBRI គឺជាឱកាសដ៏ល្អ និង
ជាការអភិវឌ្រឍដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រប់
ប្រទ្រសកម្ពជុា។  
លោកថ្ល្រងថាការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋា-

រចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាផ្លូវថ្នល់ ផ្លូវដ្រក
អាកាសយនដ្ឋានកពំងផ់្ររោងចក្រ
វារីអគ្គសិនីនងិតបំន់ស្រដ្ឋកចិ្ចពសិ្រស
ឬក៏តំបន់ឧស្រសាហកម្មនៅក្រម
គម្រងBRIគឺមនសារៈសំខាន់
ខា្លាំងណាស់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយថ្ល្រ
ដឹកជញ្ជូននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជាដ្រលជួយបង្កើនការប្រកួត-
ប្រជ្រងស្រដ្ឋកិច្ច និងធ្វើពិពិធកម្ម
ប្រភពកំណើន។
ត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៣

«ខ្រស្រក្រវាត់ស្រដ្ឋកិច្ចផ្លូវគោកតាម
បណ្តោយផ្លូវសូត្រ»និង«ផ្លូវសូត្រ
សមុទ្រសតវត្រសរ៍ទី២១»មនគោល-
បំណងបង្កើតបណា្តោញពាណិជ្ជកម្ម
និងហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភា្ជាប់អាសុី
ជាមួយអឺរ៉ុបហើយបន្តឆ្ពោះទៅកាន់
ទ្វីបអាហ្វ្រិក៕ByMaoPengfei,
NguonSovan  

គម្រោង BRI ជយួ ប្រោទ្រោសកម្ពជុា ទបទ់ល ់នងឹ ការធ្លាកច់ុះ ស្រោដ្ឋកចិ្ច  
ដ្រោល បណ្តាលមកពី ការរីក រាលដាលន្រោ ជំងឺ រាតត្បាតកូ វីដ ១៩ 

ផ្លវូល្បឿនលឿនភ្នព្ំញ-ព្ះសីហនុកំពុងតូ្វបានសាងសង់។រូបថតSupplied

ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខតុលា ឆ្នៃំ២០២១ ខួបអនុសៃសាវរីយ៍នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន លៃីកទី 


	01
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12-13
	14-15
	16

