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សង្ខេបនង្ោបាយការបរង្េសចិនជាមួយកមពុជា 
 

១.ប្បវត្តេិំនាកេ់ំនខចនិជាមួយកមពជុា 
ទំនាក់ទនំងកម្ពុជានងិចិនបានចាប់ផ្តើម្ នងិចាក់ឫសយ៉ា ងផរៅផៅកនុងរបវត្តិសាស្តសតដ៏យូរលង់ម្ិនត្ិចជាង 

២០០០ឆ្ន  ំ ផបើគិត្ពើដំផ ើ រទសសនកិចចរបស់ផោក កងំ ថៃ និងផោក ជូ យើង រាជទូត្ចនិ ដដលបានផៅបំផពញ
ទសសនកិចចផៅកម្ពុជាកនុងសម្័យហ្៊វូ ន។ ផរកយម្កផទៀត្ ក៏មានទសសនកចិចរបស់ ផោក ជើវ តាកវ ន់ ផៅកន់រាជ
ធានើអងគរ ផនេះគឺជារបវត្តិសាស្តសតដ៏យូរលង់។ កនុងសម្័យទំផនើប ផរកម្ករដឹកនារំបស់ សផម្តចរពេះនផរាត្តម្ សើហ៊នុ រពេះ
បរម្រត្នផកដឋ និង ផោករបធាន ផ ៉ា  ផសទុង កម្ពុជា-ចនិ បាន្ារភ្ជា ប់ទំនាកទ់ំនង ករទូត្ជាម្យួគ្នន  នាថៃៃទើ១៩ 
ដែកកកដា ឆ្ន ១ំ៩៥៨ ផរៀងរហូ៊ត្ម្ក។1 របវត្តិសាស្តសតបង្ហា ញថា ដែែរ-ចិន ម្ិនរត្ឹម្ដត្មានទំនាកទ់ំនងខាងវបបធម្ ៌
អរយិធម្៌ប៉ាុផ ណ្ េះផទ របផទសទងំពើរផនេះបានចងផម្រត្ើភ្ជពគ្នន តាម្រយៈជំនួញ និងបមាា ស់បតូរថនជនជាត្ិ្ងដដរ។  
ករផធវើទំនាក់ទំនងជាផម្រត្ើផនេះចាប់ផ្តើម្តាងំពើព.ស២២៥ផម្៉ាាេះ។2  

ផបើរកដែកៃយផរកយផម្ើលរពឹត្តិករ ៍កនុងត្ំបន ់ និងរវាងចិន-អាផម្៉ារកិ ផៅផពលមានករឈ្លា នពានរបស់
សម្ព័នធម្តិ្តអាផម្៉ារកិមានរបផទសថៃ នងិផវៀត្្ម្ខាងត្បូងផៅឆ្ន ១ំ៩៥៨ ផៅផែត្តសទឹងដរត្ង។ កររផំោភផលើរពំដដន
របស់របផទសកម្ពុជាផនេះ បានជំរុញឱ្យកម្ពុជាចាប់ផ្តើម្ពនិិត្យសារជាៃែើនូវទំនាក់ទនំងរបសែ់ាួនជាម្ួយរកុងវា៉ា សុើនផតាន 
ដដលឈ្លនផៅរកករឈប់ទទួលជំនួយផសដឋកិចច និងផយធា។ ផៅផពលផនាេះ  
សផម្តចរពេះនផរាត្តម្ សើហ៊នុ បានសុឱំ្យសហ៊រដឋអាផម្៉ារកិរកិជួយផធវើអនតរាគម្ន៍ ប៉ាុដនតឯកអគគរដឋទូត្អាផម្៉ារកិថា សហ៊រដឋ
អាផម្៉ារកិហាម្របាម្ម្ិនឱ្យផរបើផរគឿងអាវុធអាផម្៉ារកិរបឆ្ងំរកុម្សម្ព័នធម្ិត្តអាផម្៉ារកិផែើយ ផរគឿងអាវុធអាផម្៉ារកិផរបើ
របាស់សរមាប់របឆ្ងំនឹងកមាា ងំកុម្ែុយនើសតដត្ម្យ៉ាង...។ មូ្លផហ៊តុ្ទងំអស់ផនេះ ផធវើឱ្យសផម្តច រពេះនផរាត្តម្ សើហ៊នុ 
ចាប់ផ្តើម្ផធវើទំនាកទ់ំនងផែើងវញិជាម្ួយសាធារ រដឋរបជាមានិត្ចនិ។3 
 ផៅផពលដដលចិនបានរបកសទទួលសាគ ល់ឯករាជយ អធិបផត្យយ និងអពយរកតឹ្យរបស់របផទសកម្ពុជានិង
របផទសឡាវ គឺរបផទសចនិរបផម្ើផម្ើលថា ផៅថៃៃអនាគត្របផទសទងំពើរផនេះមាននផយបាយរបស់ែាួនផរៀងែាួនម្និ
ចំ ុេះ ឬរត្ូវរត្ួត្រតាផដាយរបផទស្ម្ួយផែើយ ជាពិផសសរបផទសផវៀត្្ម្។ របផទសចនិដឹងថារបសនិ
របផទសកម្ពុជា និងរបផទសឡាវកា យជារបផទសកុម្ែុយនើសតផនាេះរបផទសទើម្ួយដដលចូលម្ករគប់រគងកម្ពុជាមុ្នផគគឺ
របផទសជិត្ខាងផនេះឯង ។ ផបើតាម្របវត្តិសាស្តសតកនុងសម្័យអា្និគម្កនាងម្ក ផទេះបើជារបផទសកម្ពុជា ផវៀត្្
ម្ ឡាវសថិត្កនុងត្បំន់ឥ ឌូ ចិនដត្ម្ួយ ដដលបារាងំបានកំ ត្ឱ់្យផហ៊ើយក៏ផដាយ ក៏របផទសផវៀត្្ម្ផៅដត្មាន 

ឥទធិពលផៅផលើរបផទសទងំពើរផនេះដដដល ពើផរពាេះមានរពំរបទល់ជាប់នងឹែាួន នងិរបផទសផវៀត្្ម្ជា
ផជើងខាា ងំម្ួយផៅសម្័យផនាេះ ដដលពួកបារាងំផពញចិត្តជាងផគ។ នផយបាយរបសច់ិនដដលបានទទួលសាគ លឯ់ក
រាជយ អធិបផត្យយភ្ជព និងអាពយរកឹត្យភ្ជពរបផទសកម្ពុជា នងិ របផទសឡាវ ផហ៊ើយដាក់លកខែ ឌ ម្យួផៅឱ្យរបផទស
                                                             
1 សុនទរកថា សផម្េចផត្ផជា ហុ្៊ន ដសន ចូលរមួ្ផធវើជាអធិបត្ើកនុងពិធើផបើក ផវទិក សតើពើកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករពា ិជាកម្ែ នងិផទសចរ ៍កម្ពុជា-
ចិន ឆ្ន ២ំ០១៧ ផៅថៃៃទើ១៦ ដែឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
2 ប ឌិ ត្ សុែ ទូច , ប ឌិ ត្ បុ្ន ផធឿន៖ ទំនាក់ទំនងអនតរជាត្ិ រវាងកម្ពុជា សហ៊រដឋអាផម្៉ារកិ ចិន និងផវៀត្្ម្ ២០០៧ ទំព័រ១១៨  
3 -ដ- ទំព័រ១២៥ដល់ទំព័រ១២៦ 
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កម្ពុជា និងឡាវហាម្ម្ិនឱ្យមានមូ្លដាឋ នផយធារបស់កងទ័ពសហ៊រដឋអាផម្៉ារកិផលើទឹកដើរបស់ែាួន។ ដូផចនេះផយើងផ ើញ
ថា របផទសចិនចំផ ញនផយបាយបើ ថននផយបាយករបរផទសរបស់ែាួនគឺៈ4 

ទើម្យួ របផទសចិនបានអាចកត្ប់នថយនូវទឋពិលថនអំ្ចរបស់ផវៀត្្ម្ដដលបានវាត្ទើផៅផលើរបផទស
ជិត្ខាងគឺកម្ពុជា និងរបផទសឡាវ។ ផបើម្ិនដូផចនេះផទ របផទសផវៀត្្ម្នឹងកន់កប់ផលើទកឹដើថនរបផទសទងំពើរផនេះ
តាម្រយៈចលនាកុម្ែុយនើសតរបស់ែាួនដដលមានរសាប់(សល់ពើករត្ស្ូបផ ត ញពួកបារាងំពើឥ ឌូ ចនិ)ផៅកនុង
របផទសទងំពើរផន៖ គឺពកួផវៀត្ម្ិញ ។ 

ទើពើរ របផទសកម្ពុជា និងរបផទសឡាវ ផដើម្បើទទួលបានករទទួលសាគ ល់ឯករាជយរបសែ់ាួនពើរបផទសចនិផនាេះ 
លុេះរតារតាដត្មានករត្បសនងផៅវញិដល់របផទសចិន គឺរត្ូវបំផពញលកខែ ឌ  ម្ិនរត្ូវអនុវត្តឱ្យមានកងទព័អាផម្៉ារកិ
ផបាេះទើតាងំមូ្លដាឋ នផយធាផលើទឹកដើរបស់ែាួនផែើយ ។ ដូផចនេះ របផទសចិននងឹអាចទប់សាក ត្់ករសាយភ្ជយធំៗថន
បាុកផសរ ើដដលមានម្ហាអំ្ចសហ៊រដឋអាផម្៉ារកិផៅកនុងត្បំន់ឥ ឌូ ចិន ក៏ដូចជាត្ំបន់អាសុើអាផគនយទ៍ងំមូ្ល ។ 

ទើបើ ចំផពាេះករទញយក្លរបផយជន៍ទងំពើរខាងផលើ ចំផពាេះនផយបាយករបរផទសរបស់សាធារ រដឋ
របជាមានិត្ចិនផនាេះ គឺជាសាព នម្ួយផដើម្បើឆ្ាងចាប់យក្លចំផ ញដ្នកនផយបាយខាង្ាូវករទូត្ផទៀត្។ យុទធ
សាស្តសតរបស់ចិនមានរូបភ្ជពខាងផរៅហាក់ដូចជាធម្ែតា គឺរបផទសចនិជារបផទសម្ួយដដលរសឡាញ់ និងផគ្នរពឯក
រាជយ អធិបផត្យយភ្ជពរបស់របផទសដថទ ប៉ាុដនតរូបភ្ជពខាងកនុងវញិបងកប់ផៅផដាយម្ហ៊ចិឆិតាថនអំ្ ចផដើម្បើពរងើកឥទធិ
ពលរបស់ែាួនផៅវញិផទ។ នផយបាយករបរផទសរបស់របផទសចនិដំបូងផែើយមានរូបរាងជាម្តិ្តភ្ជពរវាងរបផទស
កម្ពុជា និងចិនផដាយរបផទសចិនបាន្តលជ់ំនួយ ផសដឋកិចច និងសមាា រៈធា និងចុេះកចិចរពម្ផរពៀងពា ិជាកម្ែ្ ងដដរ 
។ 

រហូ៊ត្ដល់កនុងឆ្ន ១ំ៩៩៣ផៅចំផពាេះមុ្ែរដាឋ ភិបាលពើរបស់កម្ពុជា ចនិពើដបូំងបផងកើត្ទំនាក់ទំនងជិត្សនិទធ
ជាម្ួយគ បកសហ៊វ្៊ុនសុិនបុិច។ ប៉ាុដនតផរកយម្កផៅផពលដដលបកសរាជានិយម្ហ្៊វុនសុនិបុិចចាប់ផ្េើម្ចុេះផែាយ រកងុ
ផប៉ាកងំបានង្ហកផៅកសាងទំនាក់ទនំងលអជាម្ួយគ បកសរបជាជនកម្ពុជាវញិម្េង។ ផៅកនុងដែកកកដា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចិនបានបញ្ាូ នបកសើសាា បដដកម្កទទលួផោក ហុ្៊ន ដសន ផៅផធវើទសសនកិចចជា្ាូវករផៅរបផទសចិន។ បនាទ បព់ើផនាេះ
ម្ក ទំនាកទ់ំនងកន់ដត្របផសើរផែើងរវាងផប៉ាកងំនងិភនំផពញ បានដសេងឲ្យផ ើញកន់ដត្ចាស់តាម្រយៈ ករផ្លា ស់បេូរ
ទសសនកិចចជាញឹកញាប់រវាងរបមុ្ែដឹកនានំិងម្ស្តនេើជាន់ែពស់ថនរបផទសទងំពើរ ក៏ដូចជាជំនួយរបសច់និដល់កម្ពុជា។5 

 
២.នង្ោបាយការបរង្េសចិនជាមយួកមពុជាបចចបុបនន 

 
ផៅឆ្ន ២ំ០២០«ករដកទរម្ង់ខាងកនុង និងករបផងកើត្ម្ិត្តផៅផរៅរបផទស ផដាយដ្អកផលើសាែ រត្ើឯករាជយ

ភ្ជព» គឺជាចកខុវសិ័យជាយុទធសាស្តសតដដលរត្ូវបានបញ្ជា ក់ផដាយនាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន ដសន កនុងករបផងកើត្ផគ្នល
នផយបាយ និងយុទធសាស្តសតករបរផទសរបស់កម្ពុជា។ ផៅកនុងបរបិទផនេះផោកនាយករដឋម្ស្តនតើបានសងកត្់ធៃន់ថា កម្ពុ
                                                             
4 -ដ- ទំព័រ១៥០ដល់ទំព័រ១៥២ 
5 អុឹម្ រចនា៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១២ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២០៖ “កម្ពុជានិងចិន៖ ទំនាក់ទំនងចាស់វសាដដល្េល់របផយជន៍ទងំសងខាង” វទិយុ
បារាងំ, www.rfi.fr/km/កម្ពុជា/20201012-កម្ពុជា-ចិន-របវត្តទិំនាក់ទំនងករទូត្ (accessed December 05, 2020 at 8:47pm) 
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ជាចាបំាច់រត្ូវបផងកើត្ម្ិត្តជាម្ួយប ត្ របផទសទងំអស់ ប៉ាុដនតកម្ពុជានឹងម្ិនផធវើសម្បទន ឬរបគលអ់ធិបផត្យយភ្ជព 
និងសនតសុិែជាត្ិជាៃនូរនឹងជំនួយបរផទស និង/ឬពា ិជាកម្ែ នងិករវនិិផយគ្ម្ួយផែើយ។ ផទេះជាយ៉ា ង្ក៏
ផដាយ មានរបព័នធ្សពវ្ាយអនេរជាត្ិម្ួយចំនួន ម្ិនបានទទួលសាគ លដ់ំផ្េះរសាយរបស់កម្ពុជា កនុងករករពារ
អធិបផត្យយភ្ជព នងិឯករាជយភ្ជពជាត្ិ នងិករផលើកកម្ពស់្លរបផយជន៍ជាត្ិរបស់ែាួនផែើយ។ ចិនគឺជាថដគូ
ពា ិជាកម្ែ និងករវនិិផយគបរផទសធំបំ្ុត្ផៅកម្ពុជា។ ករពរងឹងផសដឋកិចចជាម្ួយចនិឱ្យកន់ដត្មានភ្ជពសុើជផរ  
បានជួយឱ្យកម្ពុជាសផរម្ចបាននូវកំផ ើ នផសដឋកចិចរបចាឆំ្ន  ំ យ៉ា ងរងឹមាជំាម្ួយ នងឹអរតាជាម្ធយម្ផរចើនជាង៧ភ្ជគ
រយ កនុងរយៈផពលពើរទសវត្សចុងផរកយផនេះ។ ផទេះយ៉ា ង្ក៏ផដាយករពរងឹងទំនាក់ទំនងផទវភ្ជគើជាម្ួយចនិម្ិន
មានន័យថា កម្ពុជាចាបំាច់រត្ូវសរម្ុេះសរម្ួលឯករាជយភ្ជព និងអធិបផត្យយភ្ជពរបស់ែាួនផែើយ។ ឯករាជយភ្ជព នងិ
ករផបតជាា ចិត្តរបស់កម្ពុជាកនុងនាម្ជារដឋអធិបផត្យយផៅដត្មានដដដល។ ជំហ៊រនផយបាយករបរផទសរបស់កម្ពុជាគ ឺ
គ្នរំទកម្ពុជា។ ករគ្នរំទរបស់កម្ពុជាចំផពាេះចនិ នងិរបផទសជាម្ិត្តដថទផទៀត្របស់ែាួន កនុងកររបយុទធរបឆ្ងំនងឹករ
្ទុេះផែើងថនផម្ផរាគកូរ ៉ាូ្រ ើរុស គឺដ្អកផលើកត្ពវកចិចខាងសើលធម្៌ និងជាអនតរជាត្ិ។ សើលធម្ស៌ងគម្របស់កម្ពុជាគ ឺ«
ម្ិត្តពតិ្របាកដ គឺជាម្តិ្តដដលផចេះជួយគ្នន កនុងរគ្នលំបាក»។ កនុងកំែុងផពលថនករ្ទុេះផែើងដំបូង ថនវ ើរុសផនេះផៅទើ
រកុង Wuhan ថនរបផទសចិន នាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន ដសន បានផៅផធវើទសសនកចិច និងបានផៅសួរសុែទុកខផោក
របធានាធិបត្ើចនិ សុើ ជើនពើង ផៅរដឋធានើផប៉ាកងំ ែ ៈដដលពិភពផោកទងំមូ្លកំពុងរបញា៉ា ប់របញា៉ា ល់ ផៅយក
របជាពលរដឋរបស់ពកួផគ ផចញពើទើរកងុវូហាន។ ចនិផគ្នរពឯករាជយអធបិផត្យយភ្ជព នងិបូរ ភ្ជពទកឹដើរបស់កម្ពុជា 
ផហ៊ើយកម្ពុជា គ្នរំទជានិចចនូវផគ្នលនផយបាយចនិដត្ម្ួយ។ កម្ពុជាទទួលសាគ ល់ រដាឋ ភិបាលសាធារ រដឋរបជាមានិត្
ចិន ថាជារដាឋ ភិបាលរសបចាប់ដត្ម្ួយគត្់ ដដលត្ំ្ ងឱ្យចនិទងំមូ្ល រមួ្មានហុ៊ងកុង មា៉ា កវ និងថត្វា៉ាន់។ កម្ពុជា
ចាត្់ទុកទឹកដើទងំបើជាត្បំន់រដឋបាលពិផសសរបសច់ិន។ កម្ពុជារបកន់ខាា បយ់៉ា ងមុ្ឺងមា៉ា ត្ច់ំផពាេះផគ្នលនផយបាយ
ផនេះផៅរគប់កលៈផទសៈ។6 

 
 ២.១.កិចចសហប្បតិ្បត្តិការង្េេភាគី 

សុនទរកថាសផម្េចបានដៃាងកនុងផវទិកសកលសតើពើ ករអភិវឌ្ឍ និងករកត្់បនថយភ្ជពរកើរកឆ្ន  ំ២០១៥ កនុងឱ្
កសែួបផលើកទើ២៣ថនទវិាលុបបំបាត្់ភ្ជពរកើរកអនតរជាត្ិ សតើពើ ករអភិវឌ្ឍរមួ្ តាម្រយៈកិចចរបឹងដរបងរមួ្ កនុង ករ
លុបបំបាត្់ភ្ជពរកើរក ផៅរកុងផប៉ាកងំថនសាធារ រដឋរបជាមានិត្ចនិសផម្េចបានផលើកផែើងផៅវធិានករ៥ចំ ុច
ផដើម្បើបផងកើត្នូវឱ្កសឲ្យរបជាពលរដឋទងំអស់ បានចូលរមួ្ផៅកនុងសកម្ែភ្ជពសងគម្-ផសដឋកចិច៖7 

                                                             
6 Freshnewsasia៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ៣១ ដែម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “ផគ្នលនផយបាយករបរផទសរបស់កម្ពុជា៖ ម្ិត្តពិត្របាកដ គឺជាម្ិត្តដដល
ផចេះជួយគ្នន កនុងរគ្នលំបាក” http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/opinioneditorial/153241-2020-03-31-10-15-09.html 
(accessed January 27, 2021 at 7:29am)។ 
7 http://km.cnv.org.kh/៖ ចុេះ្ាយថៃៃ១៦ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៥ ៖ “សុនទរកថា ដៃាងកនុងផវទិកសកលសតើពើ ករអភិវឌ្ឍ និងករកត់្បនថយ
ភ្ជពរកើរកឆ្ន  ំ២០១៥ កនុងឱ្កសែួបផលើកទើ២៣ថនទវិាលុបបំបាត់្ភ្ជពរកើរកអនតរជាត្ិ សតើពើ ករអភិវឌ្ឍរមួ្ តាម្រយៈកិចចរបងឹដរបងរមួ្ កនុង ករ
លុបបំបាត់្ភ្ជពរកើរក, រកុងផប៉ាកងំ, សាធារ រដឋរបជាមានិត្ចិន”, km.cnv.org.kh/2015/សុនទរកថា-ដៃាងកនុងផវទ/ (accessed October 
19, 2015 at 8:11pm)។ 

http://m.freshnewsasia.com/index.php/en/opinioneditorial/153241-2020-03-31-10-15-09.html
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ទើ១. ករែិត្ែំរកាឲ្យបាននូវកំផ ើ នផសដឋកចិចែពស់កនុងរយៈផពលដវង និងករជរម្ុញផ្លា ស់បតូររចនាសម្ព័នធ 
ផសដឋកិចចផឆ្ព េះផៅរកវសិ័យដដលមាន្លិត្ភ្ជពែពស់ជាងមុ្ន ពិផសសតាម្រយៈករជរម្ុញ ករអភិវឌ្ឍ សហ៊រគ្នសខាន
ត្តូ្ច និងម្ធយម្កនុងរសុក ករបនតទក់ទញករវនិិផយគ និងបផងកើនករវនិិផយគផលើផហ៊ដាឋ  រចនាសម្ព័នធរូបវន័ត ផដើម្បើ
ជួយពផនាឿនករត្ភ្ជា ប់ត្បំន់ដាច់រសយលជាម្ួយនឹងទើរបជុំជន រពម្ទងំជាម្ួយ ទើ្ ារ កដូ៏ចជាករត្ភ្ជា ប់រវាងប
ត្ របផទសនានាផៅកនុងត្បំន់។ 
ទើ២. ផដាយរបជាជនរកើរកជាផរចើនរបកបរបរកសកិម្ែ ជាពិផសសកនុងផពលបចចុបបនន ែ ៈដដលថៃាកសិ្ល

កំពុងដត្ធាា ក់ចុេះទប ផយើងរត្ូវដត្បនតផផ្លត ត្ករយកចិត្តទុកដាក់ដៃម្ផទៀត្ ដល់ករវនិិផយគផលើវសិ័យកសិកម្ែ និង
ផហ៊ដាឋ រចនាសម្ព័នធពាក់ពន័ធ ដូចជារបព័នធផរសាចរសព និងរបព័នធរគប់រគងទកឹជាផដើម្ រមួ្ជាម្ួយនឹងករបនត្ តល់
កន់ដត្របផសើរផែើង នូវផសវាគ្នរំទ បផចចកវទិយៃែើៗ និងធាតុ្ចូលផ្សងផទៀត្កនុងវសិ័យផនេះ ផដើម្បើបផងកើន្លិត្ភ្ជព ជ
រម្ុញ្លិត្កម្ែ និងជរម្ុញករនាផំចញ។ បដនថម្ផលើផនេះ បញ្ជា ផរគ្នេះធម្ែជាត្ធិៃន់ធៃរ ដូចជាផរគ្នេះរាងំសៃួត្ និងទឹក
ជំនន់ ជាផដើម្ រត្ូវបានពយករ ៍ថា នឹងបនតករផកើនផែើង ផដាយសារដត្ករដរបរបួលអាកសធាតុ្។ ដូផចនេះ នាផពល
អនាគត្ ករផដាេះរសាយបញ្ជា សនតសុិែផសបៀងនងឹកា យជាអាទិភ្ជពកន់ដត្សំខាន់ ពិផសសគឺកររគប់រគង នងិករ
កត្់បនថយ្លប៉ាេះពាល់ជាអវជិាមានពើករដរបរបួលអាកសធាតុ្ និងករ្ាុំរបព័នធកសិកម្ែផៅនងឹផរគ្នេះធម្ែជាត្ដិ៏
ធៃន់ធៃរ ដដលអាចផកើត្មានផែើងកន់ដត្ញឹកញាបជ់ាងមុ្ន។ 

ទើ៣. ករពផនាឿនករអនុវត្តផគ្នលនផយបាយផសរ ើភ្ជវូបនើយកម្ែពា ិជាកម្ែ ពិផសសតាម្រយៈករផធវើឲ្យ 
របផសើរផែើងនូវកិចចសរម្ួលពា ិជាកម្ែ ករ្តលក់រអនុផរគ្នេះដល់របផទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងករកត្់បនថយរបាងំ
ពា ិជាកម្ែ ផដើម្បើផធវើពិពិធកម្ែ្លិត្្លនាផំចញ និងពពិិធកម្ែទើ្ ារកនុងត្បំន់ និងពភិពផោក។ 

ទើ៤. ករផលើកកម្ពស់គុ ភ្ជពថនករអប់រ ំនិងករប តុ េះប ត្ លជំនាញដដលបផងកើត្ត្ថម្ាបដនថម្ែពស ់ជា អា
ទិ៍ ជំនាញវទិយសាស្តសត បផចចកវទិយ និងវសិវកម្ែ ក៏ដូចជាករផលើកសទួយរបផភទអាជើពករង្ហរ និងករ ពរងឹងករអប់រ ំប
 តុ េះប ត្ លបផចចកផទសវជិាា ជើវៈ គួប្សជំាម្ួយនងឹករពរងឹងកម្ែវធិើគ្នពំារសងគម្ សំខាន់ៗ ។ 

ទើ៥. ករផលើកកម្ពស់បរយិប័ននថនវសិ័យហ៊រិញ្ញវត្ថុ និងករ្តល់ភ្ជពង្ហយរសួលចំផពាេះករទទួលបាន របភព
ហ៊រិញ្ញបបទន ផដើម្បើ្ តល់ឱ្កសឲ្យរបជាជនទងំអស់មានលទធភ្ជពទទលួបាននូវផសវាហ៊រិញ្ញវត្ថុ។ 

ផៅឆ្ន ២ំ០២០របធានាធិបត្ើ សុើ ជើនភើង បានមានរបសាសន៍ថា កររមួ្គ្នន របយុទធរបឆ្ងំនឹងជងំឺ កូវ ើដ១៩ 
បង្ហា ញឲ្យផ ើញនូវសហ៊ គម្នច៍ិន-កម្ពុជា រមួ្អនាគត្ដដលម្និអាចបំដបកបាន។ របធានាធិបត្ើ សុើ កនុងនាម្ជាអគគ
ផលខាធិករគ ៈកមាែ ធិករ ម្ជឈមិ្បកសកុម្ែុយនសិតចិន្ងដដរ បានផធវើករកត្់សមាគ ល់ផៅកនុងសារលិែិត្ផ្ាើជូន (ស
ផម្តចផត្ផជា) ហុ្៊ន ដសន របធានគ បកសរបជាជនកម្ពុជាកំពុងកន់អំ្ ច និងជានាយករដឋម្ស្តនតើថនកម្ពុជា។ 
របធានាធិបត្ើចនិ សុើ ជើនភើង បានដៃាងអំ រគុ ចំផពាេះ (សផម្េចផត្ផជា) ហុ្៊ន ដសន ដដលបានផ្ាើលិែិត្អបអរែបួ
ផលើកទើ៩៩ ថនករបផងកើត្គ ៈកមាែ ធិករម្ជឈមិ្ បកសកុម្ែុយនិសតចនិ នាផពលកនាងផៅ ដដលបានបង្ហា ញពើបំ ង
របាថាន  និងទសសនៈរបស់គ បកសរបជាជនកម្ពុជា សតើពើករផធវើផអាយកន់ដត្សុើជំផៅទំនាក់ទំនងរវាងគ បកស និង
របផទសទងំពើរ ករផ្លា ស់បតូរ និងកិចចសហ៊របត្ិបត្តកិរដថទផទៀត្រវាងបកស និងផលើកកម្ពស់ករកសាងសហ៊គម្នច៍ិន-
កម្ពុជា មានអនាគត្រមួ្គ្នន  ផដើម្បើជារបផយជន៍ដល់របផទស និងរបជាជនទងំពើរ។ ចិនថាទំនាកទ់នំងចនិនិងកម្ពុជា 
ជាអនកជតិ្ខាង នងិថដគូលអ ដដលជួយ នងិគ្នរំទគ្នន ផៅវញិផៅម្ក ចាប់តាងំពើករចាប់ផ្េើម្ ថនកររ ើករាលដាលថនជំង ឺ



ដោយ៖ ផាញ់ សាដ ឿន  5 

កូវ ើដ១៩ ភ្ជគើទងំពើរបានរកាករគ្នរំទគ្នន ផៅវញិផៅម្ក និងកចិចសហ៊របត្បិត្តិករយ៉ា ងជិត្សនទិធ ផហ៊ើយសំផរចបាន
នូវវឌ្ឍនភ្ជពដ៏សំខាន់ កនុងកររបយុទធរមួ្គ្នន របឆ្ងំនឹងជំងឺផនេះ។ ចិនយល់ថាករបំផពញទសសនកចិចរបស់(សផម្តច
ផត្ផជា) ហុ្៊ន ដសន ផៅកន់របផទសចិន ផៅផពលដដលសាថ នភ្ជពរាត្ត្ាត្ថនជំងឺផៅមានសភ្ជពធៃន់ធៃរផនាេះ បាន
បនសល់ទុកនូវចំ្ប់អារម្ែ ៍យ៉ា ងរជាលផរៅ សំរាប់គ ៈកមាែ ធិករម្ជឈមិ្បកសកុម្ែុយនសិតចិន រដាឋ ភិបាល និង
របជាជនចនិ រពម្ទងំែាួនផោក្ងដដរ។ ចិនគ្នរំទយ៉ា ងមុ្ត្មាដំល់របផទសកម្ពុជា កនុងករផដើរផលើមាគ៌្នអភិវឌ្ឍន៍
ម្ួយ សម្រសបផៅនឹងលកខែ ឌ ជាត្ិរបសែ់ាួន ផហ៊ើយផជឿជាក់ថា ផរកម្ករដឹកនារំបស់ (សផម្េចផត្ផជា) ហុ្៊ន ដសន 
កម្ពុជានងឹពិត្ជាសផរម្ចបាននូវសម្ទិធ្លៃែើៗ កនុងបុពវផហ៊តុ្កសាងជាត្ិ និងចូលរមួ្ចំដ កវជិាមានកនុងករផលើក
កម្ពស់ផសថរភ្ជព នងិករអភិវឌ្ឍកនុងត្ំបន់។8  

 
២.២.កិចចប្រមង្ប្រៀខសខំាន់កមពុជា-ចិន 
ផៅឆ្ន ២ំ០១៦ កិចចរពម្ផរពៀងចំនួន៣១រត្ូវបានចុេះហ៊ត្ថផលខាផៅចំផពាេះមុ្ែសផម្តចផត្ផជាហុ្៊ន ដសននិង

ផោកសុើជើនភើង។ ពិធើចុេះហ៊ត្ថផលខាផលើរពម្ផរពៀង និងពិធើសារចំននួ៣១ផៅឯវមិានសនតិភ្ជពកិចចរពម្ផរពៀង និង
ពិធើសារទងំផនាេះរមួ្មាន៖9  

ទើ១៖ កចិចរពម្ផរពៀងសេើពើករពរងឹងកិចចសហ៊របត្បិត្តិករកនុងដំ្ក់កលៃែើ  
ទើ២៖ អនុសារ ៈផយគយល់គ្នន  សេើពើករផរៀបចំចំ ុចថនដ្នករកចិច សហ៊របត្បិត្តិករផទវភ្ជគើ ផដើម្បើរមួ្

គ្នន បផងកើត្ កិចចសហ៊របត្ិបត្តិករផសដឋកិចច្ ាូវសូរត្ និងកចិចសហ៊របត្បិត្តិករ្ាូវសូរត្សមុ្រទ សត្វត្សទើ២១ 
ទើ៣៖ កចិចរពម្ផរពៀងសេើពើ កិចចសហ៊របត្ិបត្តិករផសដឋកិចច និងបផចចកផទសសេើពើ ករ្េល់ហ៊រិញ្ញបបទនឥត្

សំ ងចនំួន ១,២០០ោនយន័ចិន  
ទើ៤៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សេើពើកចិចសហ៊របត្ិបត្តិករសមុ្រទ  
ទើ៥៖ កចិចរពម្ផរពៀងសេើពើ កចិចសហ៊របត្បិត្តិករផលើវសិ័យវទិយុ និងទូរទសសន ៍
ទើ៦៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សេើពើកចិចសហ៊របត្ិបត្តិករផលើវសិ័យអធិករកចិច  
ទើ៧៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សេើពើកម្ែវធិើផ្លា ស់បេូរទសសនកចិចអនកវទិយសាស្តសេ 
ទើ៨៖ កចិចរពម្ផរពៀងសេើពើ ករផចៀសវាងករយកពនធរត្ួត្គ្នន   
ទើ៩៖ លិែតិ្បតូរសារសតើពើគផរមាង សាងសង់អាគ្នរផពទយម្ិត្តភ្ជពកម្ពុជា-ចនិ ទើ១០៖ ពធិើសារសតើពើករលុប

ឥ ទនឥត្កររបាក់ 

                                                             
8 Xinhua, “Xi says joint COVID-19 fight shows China-Cambodia community with shared future unbreakable”, xinhuanet, 
July 3, 2020, http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/03/c_139186696.htm (accessed September 02, 2020 at 
8:00pm) 
9 Cri ccfr៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១៣ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៖ “កិចចរពម្ផរពៀងចំនួន៣១រត្ូវបានចុេះហ៊ត្ថផលខាផៅចំផពាេះមុ្ែសផម្តចផត្ផជាហុ្៊ន ដសន
និងផោកសុើជើនភើង” https://www.facebook.com/ccfr.cri/posts/686641171490733/ (accessed January 29, 2021 at 
12:21pm)។ 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/03/c_139186696.htm
https://www.facebook.com/ccfr.cri/posts/686641171490733/
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ទើ១១៖ កិចចរពម្ផរពៀងរកបែ ឌ សតើពើករសនយ្តល់ឥ ទន សម្បទនជារបាក់យន័ចនិ សរមាបគ់ផរមាង
អភិវឌ្ឍន៍របព័នធធារាសាស្តសតជំហានទើ២ 

ទើ១២៖ កចិចរពម្ផរពៀងសតើពើកចិចសហ៊របត្បិត្តិករផសដឋកិចច និងបផចចកផទស ជាឥ ទនឥត្កររបាក់ 
សរមាប់គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍របព័នធធារាសាស្តសតថវកូ ជំហានទើ២  

ទើ១៣៖ កិចចរពម្ផរពៀងរកបែ ឌ សតើពើករសនយ្តល់ឥ ទន ជារបាក់យន័ ចិនសរមាបគ់ផរមាងសាងសង់
្ាូវជាត្ិផលែ៥១  

ទើ១៤៖ កិចចរពម្ផរពៀងសតើពើកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករផសដឋកិចច និងបផចចកផទស ជាឥ ទនកររបាក់សរមាប់
សាងសង់្ាូវជាត្ិផលែ៥១  

ទើ១៥៖ កិចចរពម្ផរពៀងរកបែ ឌ សតើពើករសនយ្តល់ឥ ទនសម្បទន ជារបាក់យន័ចនិ សរមាបគ់ផរមាង
សាងសង់្ាូវរកវា៉ា ត្់រកងុទើ២ 

ទើ១៦៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សរមាប់សិកាបាង់ផម្សតើពើដ្នករគផរមាង ធនធានទកឹផៅកម្ពុ
ជា និងគផរមាងផរៀបចំ និងគ្នរំទសមាា រៈគផរមាង វទិយសាថ នធន ធានទកឹ  

ទើ១៧៖ លិែតិ្បតូរសារសតើពើរបរពឹត្តកម្ែ ម្និជាប់ពនធចំនួន៩៧ភ្ជគរយ ថនមុ្ែទនំិញសរុប 
ទើ១៨៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់ គ្នន សតើពើករជំរុញគផរមាងកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករ វនិិផយគឧសសហ៊

កម្ែគនាឹេះ 
ទើ១៩៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សតើពើដំផ ើ រករកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករផ្លា ស់បតូរ ពត័្៌មានចារកម្ែ

ពាក់ព័នធផលើវសិ័យអនុវត្តចាបស់នតិសុែថ្ទរបផទស 
ទើ២០៖ កចិចរពម្ផរពៀងសតើពើករពរងឹងកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករកនុងកររបយុទធរបឆ្ងំ អំផពើជួញដូរម្នុសស  
ទើ២១៖កចិចរពម្ផរពៀងសម្បទនសរមាប់ករអភិវឌ្ឍអាកសយន ដាឋ នអនតរជាត្ិ ផសៀម្ រាបអងគរ 
ទើ២២៖ កិចចរពម្ផរពៀងឥ ទនសម្បទនជារបាក់យន័ចនិ សរមាប់គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ របពនធធារាសាស្តសតថវ ៉ា

កូ ជំហានទើ២ 
ទើ២៣៖ កចិចរពម្ផរពៀងឥ ទនសម្បទនជារបាក់យន័ចនិ សរមាប់គផរមាងសាងសង់ ្ាូវជាត្ិផលែ៥១  
ទើ២៤៖ កចិចរពម្ផរពៀងឥ ទនសម្បទនជារបាក់យន័ចនិ សរមាប់គផរមាងសាងសង់ ្ាូវរកវា៉ា ត្់រកងុទើ២  
ទើ២៥៖ កចិចរពម្ផរពៀងឥ ទនសម្បទនជារបាក់ដុោា រអាផម្៉ារកិ សរមាប់គផរមាង សាងសង់ដែសបញ្ាូ នអគគិ

សនើជនបទជំហានទើ៥ និងទើ៦  
ទើ២៦៖ កចិចសនយសាងសង់្ ាូវជាត្ិផលែ១១ អនកផលឿង ៃនល់ទទឹង  
ទើ២៧៖ អនុសារ ៈផយគយល់គ្នន រវាងរកមុ្ហុ្៊ន Green Trade កម្ពុជា និងរកុម្ហុ្៊ន COFCO ចនិ សតើពើ

ករនាអំងករ ២ដសនផតាន ផៅរបផទសចិន  
ទើ២៨៖ កចិចសនយសាងសង់ថនគផរមាងសាងសង់ដែសបញ្ាូ នអគគិសនើត្ង់សយុងែពស់ ២៣០ KV ជំហានទើ២  
ទើ២៩៖ អនុសារ ៈផយគយល់គ្នន សតើពើករវនិិផយគ នងិ អភិវឌ្ឍដែសប ត្ ញអគគិសនើជាត្ ិ
ទើ៣០៖ កិចចរពម្ផរពៀងពិធើសារ សរមាប់គផរមាងផរាងចរកអគគិសនើផដើរផដាយធយូវៃែ ៤៥០MV ផៅរកុងរពេះ

សើហ៊នុ  
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ទើ៣១៖ កិចចរពម្ផរពៀង្តល់របាកក់ម្ចើ ៤០០ោនយន័។ 
 

២.៣.ការបរង្េសចប្មរុះរណ៌របសក់មពុជា 
ផៅថៃៃទើ១ ដែកុម្ា ឆ្ន ២ំ០២១ កនុងពធិើផបើកករដាឋ នសាងសង់ផរាងចរករបរពឹត្តកម្ែទកឹសាអ ត្បាក់ដែង និង

របកសសផមាព ធដាក់ឱ្យដំផ ើ រករ្ាូវករផរាងចរករបរពឹត្តកម្ែទឹកសាអ ត្ចំករម្ន សផម្តចផត្ផជា ហុ្៊ន ដសនផលើកផែើង
យ៉ា ងដូផចនេះថា៖ «ែាុកំ៏សូម្អំពាវនាវចំផពាេះសហ៊ភ្ជពអឺរ ៉ាុបដដរ ផបើមានលទធភ្ជពជួយដលក់ម្ពុជា (វា៉ា កស់ាងំ) ផយើងែាុ ំអរ
គុ ។ រាប់ទងំផោកជំទវអគគរដឋទូត្បារាងំ របាប់ផៅឯកឧត្តម្របធានាធិបត្ើមា៉ា រកុងថា កម្ពុជាក៏រត្ូវករជំនួយដ៏
សបបុរសពើសាធារ រដឋបារាងំដដរ។ កុំផម្ើលផ ើញថាកម្ពុជារត្ូវករដត្ចិនផនាេះ រត្ូវករទងំអស់ហ៊នងឹ។ កម្ពុជាផម្ើល
រគប់រជុងទងំអស់ បានផសចកតើថាផម្ើលជុំវញិែាួន ម្ិនដម្នផម្ើលដត្ទិស្ម្ួយផទ។ ឥ ឌ្ មាននផយបាយសំែងឹ
ម្កទិសខាងផកើត្ បនាទ ប់ម្កជំនាន់នាយករដឋម្ស្តនតើមូ្ឌ្ើ ផរបើពាកយថា សកម្ែភ្ជពម្កទិសខាងផកើត្។ របធានាធិបត្ើកូផរ ៉ា
ខាងត្បូង ម្៉ាូន ផចអុើន ផរបើពាកយថា សកម្ែភ្ជពម្កទិសខាងត្បូង។ ឯសរមាប់ែាុ ំ សកម្ែភ្ជពជុំវញិែាួន ផម្ើលរគប់ទិស។ 
ផនេះជាផគ្នលនផយបាយករបរផទសរបស់ផយើង»។10 

 
២.៤.េំនាក់េំនខចិន-កមពុជាចង្នាល ុះសហរដ្ឋអាង្ម៉េរកិ 
១៨ឆ្ន មុំ្នកដសត្ធំៗរបស់អាផម្៉ារកិធាា ប់កុហ៊កពភិពផោកថា «អុើរា៉ាក់មានអាវុធរបល័យផោក» ែ ៈ

ផពលកដសត្ធំៗដដដលផនាេះបនតកុហ៊កពភិពផោកផទៀត្ថា «កម្ពុជាមានមូ្លដាឋ នទព័ចនិ»។ ផៅថៃៃទើ២០ ដែម្ើនា 
ឆ្ន ២ំ០០៣ កងទ័ពអាផម្៉ារកិ១៣០,០០០នាក់ បានចាប់ផ្េើម្ចូលលុកលុយអុើរា៉ាក់ផដើម្បើ្ េួលរលំំរបបដឹកនាសំាដា ំហូ៊
ផសន ផដាយមានករគ្នរំទពើកងទព័អង់ផគាស នងិកងទព័សម្ពន័ធម្តិ្តម្ួយចនំួនផទៀត្របសែ់ាួន។ មុ្នករវាយលុកផលើអុើ
រា៉ា ក់ អត្ើត្របធានាធិបត្ើ អាផម្៉ារកិ ផោក George W. Bush បានទុកផពលឱ្យផោក សាដា ំហូ៊ផសន ៤៨ផមា៉ា ងផដើម្បើ
ចុេះផចញពើអំ្ច ប៉ាុដនតផម្ដឹកនារូំបផនេះបានបដិផសធ ផទើបផោក Bush ផចញបញ្ជា ឱ្យផយធាអាផម្៉ារកិ បាញ់ម្ើសុើល 
Tomahawk ចូលកនុងទើរកងុបាកដាដ ផហ៊ើយផៅផដើម្ដែផម្សា ឆ្ន ដំដដល ទើរកងុបាកដាដ ទងំរសុងបានធាា កចូ់ល
ផរកម្ថដអាផម្៉ារកិ រ ើឯរូបសំ្ក សាដា ំ ហូ៊ផសន ក៏រត្ូវបានផគបំផ្លា ញផចាល្ងដដរ។ របផទសនើម្យួៗមានទំនាក់
ទំនងក៏ផរពាេះដត្្លរបផយជន៍របស់ែាួន ដូផចនេះផយើងក៏ម្និគួរផបាេះបងឱ់្កសថនករទទួល្លចំផ ញពើចិនផនាេះ
ផទ។ ជាពិផសសផនាេះ អាផម្៉ារកិមានទំនាក់ទនំងលអជាម្ួយជាកុម្ែុនើសេផវៀត្្ម្ និង្េល់្លរបផយជន៍ផសដឋកចិចឱ្យ
ផវៀត្្ម្ផរចើន ចំដ កកម្ពុជាផសរ ើពហុ៊បកសអាផម្៉ារកិលូកថដកចិចករថ្ទកនុងរបសក់ម្ពុជា។ អាផម្៉ារកិអាចមានទំនាក់
ទំនងលអជាម្ួយកម្ពុជាដរាប្អាផម្៉ារកិយកវនិិផយគម្កដាក់កម្ពុជា ផបើអាផម្៉ារកិចងទ់ប់ឥទធពិលចិនដរាប្ 
អាផម្៉ារកិយកវនិិផយគម្កដាក់កម្ពុជា។  

 
 

                                                             
10 កនុងពិធើផបើកករដាឋ នសាងសង់ផរាងចរករបរពឹត្តកម្ែទឹកសាអ ត្បាក់ដែង និងរបកសសផមាព ធដាក់ឱ្យដំផ ើ រករ្ាូវករផរាងចរករបរពឹត្តកម្ែទឹក
សាអ ត្ចំករម្ន កលពើរពឹកថៃៃទើ១ ដែកុម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
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២.៥.េំនាក់េំនខចិន-កមពុជាកនខុបរបិេអាស៊ា ន 
អាសុើអាផគនយគ៍ឺជាត្ំបន់ជិត្ខាងដធ៏ំម្ួយសរមាប់របផទសចិនដដលវារត្ូវបានត្ភ្ជា ប់ផដាយដើផគ្នកនងិ 

សមុ្រទចិនខាងត្បូង។ អាស្ានបានកា យជាសហ៊គម្នម៍្ួយដដលមានទំនាក់ទនំងជាម្ួយចិនផដាយទំនាក់ទនំងផនេះ
មានមូ្លដាឋ នពើរគទឺើ១.ទំនាក់ទនំងផទវភ្ជគើរបផទសម្ួយផដាយដែកៗ ទើ២.ទំនាក់ទនំងសមូ្ហ៊ភ្ជពជាម្ួយអាស្ាន
ទងំមូ្ល។ ទំនាកទ់ំនងផទវភ្ជគើមានភ្ជពសែុគសាែ ញជាម្ួយរបផទសនើម្ួយៗ ដត្របផទសចិនបាន្តល់អាទិភ្ជពកនុងករ
អភិវឌ្ឍទំនាក់ទនំងជាម្ួយអាស្ាន។ របសិនផបើមានករផកើនផែើងជផមាា េះផៅសមុ្រទចិនខាងត្បូង របាកដ្ស់
ចាស់ថាទំនាកទ់ំនងចិនជាម្ួយអាស្ានរត្ូវបានជេះឥទធពិលអវជិាមានអារកក់ចំផពាេះចិន។  

ផៅចផនាា េះទសវត្សរទ៍ើ៦០នងិទសវត្សរទ៍ើ៧០ ប ត្ របផទសអាសុើអាផគនយដ៍ត្ងដត្ចាត្ទុ់កចនិថាជាផរគ្នេះ
ថាន ក់ម្ួយធំ។ កលជំនានផ់នាេះចិន ជាផរគ្នេះថាន ក់កុម្ែុយនិសតសរមាបឥ់ ឌូ ផ សុើ ថៃ មា៉ា ផែសុើ សិងាបុរ ើ ហ៊វើលើពើន ឬភូ
មា។ របផទសទងំផនេះខាា ចចិនខាា ងំ នងិរពួយបារម្ាខាា ងំជាពិផសសផៅកនុងឆ្ន ១ំ៩៧៥ នាផពលដដលឥ ឌូ ចនិទងំ
មូ្លកា យជាកុម្ែុយនិសត។ ផរកយម្កផទៀត្ ផៅឆ្ន ១ំ៩៧៩ ប ត្ របផទសអាសុើអាផគនយភ៍្ជគផរចើននាគំ្នន ចាត្់ទុកចនិ
ថា ជាផរគ្នេះថាន ក់ផយធា ពើផរពាេះកលផនាេះ កងទព័ចិនបានវាយរបហារផៅផលើរបផទសផវៀត្្ម្ដដលហ្ានវាយរលំំ
របបដែែររកហ៊ម្ និងហ្ានចូលកន់កប់របផទសកម្ពុជា។ 11  ផហ៊ើយក៏ជាកររបឈម្មុ្ែដាក់គ្នន រវាងចិននងិសហ៊រដឋ
អាផម្៉ារកិដដលផគដត្ងនិយយែាើថាជាសស្តង្ហគ ម្រត្ជាក់ ប៉ាុដនតបចចុបបននអាស្ានគ្នរំទផគ្នលករ ៍របផទសចិនដត្ម្ួយ 
ផទេះជាយ៉ា ង្ចំផពាេះទិននភ្ជពជាក់ដសេងអាស្ានសម្ាឹងចិន្ង អាស្ានសម្ាឹងសហ៊រដឋអាផម្៉ារកិ្ង។ 

ចំផពាេះទំនាកទ់ំនងចិន-កម្ពុជាផៅកនុងបរបិទអាស្ាន ផៅឆ្ន ២ំ០១៨កនុងពធិើសផមាព ធដាកឲ់្យផរបើរបាស់នូវ
សាព នអាកសម្ិត្តភ្ជពកម្ពុជា-ចនិ ដសនសុែ របដវង ៩៤២ដម្៉ារត្រដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបានផលើកផែើង៥ចំ ុច៖12 

១.កម្ពុជា កដូ៏ចអាស្ានទងំ ១០ ទទលួ្លរបផយជនធ៍ពំើចនិ 
ម្ិនដម្នរគ្នន់ដត្កម្ពុជាែាួនឯងផទ អាស្ាន ១០ ទទួល្លរបផយជនធ៍ំ្ស់។ ទំនាកទ់ំនងត្ំបនព់ា ិជា

កម្ែផសរ ើ រវាងអាស្ាន-ចិន នាមំ្កនូវរបផយជន៍ពតិ្របាកដ។ អាស្ាន មានទំនិញនាផំចញផៅកន់របផទសចិន។ ផបើ
ផរបៀបផធៀប ករនាផំចញពើរបផទសចិន ម្ករបផទសអាស្ានមានចនំួនត្ចិជាង ពើរបផទសអាស្ានផៅកន់របផទសចិ
ន។ ផទសចរពើរបផទសអាស្ាន ផៅកន់របផទសចនិមានចនំួនត្ចិជាង ផបើផរបៀបផធៀបផទសចររបផទសចិន ម្កកន់
របផទសអាស្ាន។  

២.ផត្ើផយើងរត្វូទទលួផទសចរចនិ ឬរត្វូទទលួអនកផភៀសែាួនចនិ? 
ផៅឆ្ន  ំ ២០០១ ផៅផពលដដលចិនម្ិនទន់ចូលអងគករពា ិជាកម្ែពិភពផោក ផពលផនាេះមានអនកសារ

ព័ត្៌មាន ផៅទើរកងុតូ្កយូ ផៅកនុងសននសិើទអនតរជាត្ិម្ួយ ដដលផរៀបចំផដាយអងគករសិទធិម្នុសសរាបព់ាន់នាក់ ចូលរមួ្
ផៅទើផនាេះ។ រដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបានកា យផៅជា អនកផធវើសុនទរកថាគនឹាេះ រចួផហ៊ើយទុកផពលផវោ ផដើម្បើឲ្យមានករផឆ្ាើយ
ត្បនូវសំ ួរ។ មានសំ ួរម្ួយផចាទសួរ ម្កផលើរដាឋ ភិបាលថា ផត្ើមានកររពួយបារម្ាអំពើឥទធពិលរបស់ចិនឬផទ ផៅ
                                                             
11 តាន់ ហ៊សង់-ស្តហ៊វង់ស័រ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៤ ដែផម្សា ឆ្ន ២ំ០១៤ ៖ “អាស្ាន និងចិន ៖ទំនាក់ទំនងបងកប់ផៅផដាយករម្ិនទុកចិត្ត” វទិយុ
បារាងំ https://www.rfi.fr/km/china-asean (accessed January 21, 2021 at 2:02pm)។ 
12 ផសចកតើដករសង់របសាសន៍ សផមាព ធសាព នអាកសម្ិត្តភ្ជព កម្ពុជា-ចិន ដសនសុែ ដដលមានរបដវង៩៤២ដម្៉ាផនន ថៃៃទើ០២ ដែកកកដា ឆ្ន ំ
២០១៨ ផៅកនុងរាជធានើភនំផពញ 

https://www.rfi.fr/km/china-asean
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ផពលដដលចិនចូលអងគករពា ិជាកម្ែពិភពផោក? រដាឋ ភិបាលកម្ពុជាបានផឆ្ាើយត្បផរចើន ក៏ប៉ាុដនតនយ័ដដលធំជាងផគ 
គឺថា ផត្ើផយើងរត្ូវទទួលផទសចរចនិ ឬរត្ូវទទលួអនកផភៀសែាួនចិន?  ផនេះគឺជាចំ ុចដដលធជំាងផគ ផៅកនុង
ចំផ្ម្ចផម្ាើយ … ចនិម្និដដលនាកំងទ័ពផចញផរៅរពំដដនរបស់ចិនផទ។ ចិនក៏ម្និអាចមាននរ្ម្ួយ រារាងំម្ិន
ឲ្យរ ើកចផរម្ើនបានដដរ។ ប៉ាុដនតចផម្ាើយដដលធំជាងផគ ផចាទផចញជាសំ ួរថា ផត្ើរត្ូវទទួលផទសចរចនិ ឬរត្ូវទទួលអនក
ផភៀសែាួនចិន? ផៅកនុងសម្័យអត្ើត្កល ចិនរត្ូវទទួលផរគ្នេះទុរភិកស ករដបកបាក់ និងករឈ្លា នពានពើបរផទស 
មានជនជាត្ិចិនជាផរចើនបានរត្ម់្កកន់អាសុើអាផគនយ ៍ កនុងផនាេះក៏បានរត្ម់្កកម្ពុជាសពវថៃៃផនេះ។ សូម្បើផៅសួរផម្ើល
អនកផៅ្ារអូរឡាពំកិ ្ារអូរឫសសើអើហ៊នងឹម្ួយចំននួ អនកផៅតាម្ដងទផនាផម្គងគអើម្ួយចំនួនហ៊នងឹ គឺអនកដដលរត្់ម្កពើ
រសុកចិន។ 

៣.ចនំនួអនកចូលឆ្ន ចំនិពើសម្យ័ផដើម្របដហ៊លជា ២០% ឥែូវផែើងផៅដល ់៦០% ឬ ៧០% 
១០០ ឆ្ន មុំ្ន ក៏មាន ផហ៊ើយផៅកនុងសម្័យផរកយ ១០០ ឆ្ន  ំរបដហ៊លជា ៨០ ឆ្ន មុំ្នក៏មានអនករត្់ពើរបផទស

ចិន … បានជាចូលឆ្ន ចំិនម្តងៗ សុទធដត្បទិរកដាស ម្ិនដងឹជាចនិសអើនងឹផគដដរផទ អត្់ផចេះចិនអើម្យួមា៉ា ត្់ ផហ៊ើយនាំ
គ្នន ថាចូលឆ្ន ចំិន។ កលពើផដើម្ចូលឆ្ន ចំិនរបដហ៊លជា ២០% ឥែូវអនកចូលឆ្ន ចំិននឹងផែើងផៅដល់ ៦០% ឬ ៧០% 
ផរពាេះកល្ដត្យកគ្នន (ជាបតើរបពនធ) នងឹជាប់ដែស។ ផចេះដត្ផៅផហ៊ើយ។ ម្ិនដឹងជាចិនម្កពើកដនាង្ផទ។ 
សម្័យផនាេះគឺវាយ៉ា ងដូផចនេះ។ រត្់ពើរបផទសចិន ម្កកន់របផទសថៃ ផៅកន់ឥ ឌូ ផនសុើ ផៅកន់មា៉ា ផែសុើ ផៅកន់
របផទសនានា។ ផៅឆ្ៃ យជាងហ៊នងឹផទៀត្។ ម្កកន់កម្ពុជា ម្កកន់ផវៀត្្ម្ … ផបើសនិរបផទសចនិបចចុបបនន ដដល
មានរបជាជន ១៣៥០ ោននាក់ជាង ជិត្ ១៤០០ ោននាក់ ផហ៊ើយរសាប់ដត្មានកលិយុគ រត្់ផចញរត្ឹម្ដត្ ៣០ 
ោននាក់ … អាចថាម្កឥ ឌូ ផនសុើ ផៅមា៉ា ផែសុើ ផៅសាងំហាគ ពួរ ផៅថៃ ផៅផវៀត្្ម្ ផៅដថទផទៀត្ ឯកម្ពុជារត្មឹ្
ដត្កនាេះោននាក់ហ៊នងឹ ផលៀនអ ត្ ត្បាត្់ផៅផហ៊ើយ … ឥែូវផនេះផយើងម្និទទលួនូវជនផភៀសែាួនចនិផទ ផយើងទទលួ
នូវផទសចរចិន។ 

៤.ផបើចនិម្និម្កវនិយិគផទ ផយើងបានអគគសិនើពើ្ ម្កផរបើសរមាបប់ចចុបបនន 
ផយើងពិនិត្យផម្ើល ផបើផយើងអងគុយរង់ចា ំផដាយគ្នែ នអនកវនិិផយគដថទម្កផទផនាេះ សួរថាអគគិសនើបចចុបបននបាន

អគគិសនើ្ យកម្កផរបើរបាស់។ ដាក់ជាសំ ួរអផញ្ច េះ។ អនកែាេះ របផទសែាេះ រចដ នចំផពាេះរបផទសចិន ផហ៊ើយម្ក
ផធវើករវាយរបហារចំផពាេះកម្ពុជា។ ប៉ាុដនេសួរថា វារ ើអគគិសនើទងំអស់្គត្់្ គង់រាប់ពាន់ផម្ហាក វា៉ា ត្់ សរមាប់ករផរបើរបាស់
បចចុបបននផនេះ ផត្ើមានរបផទស្ម្ួយម្កសុំដាកទុ់ន ឬសុំផដញថៃាយកគំផរាងផនាេះ? វាអត្់មាន។ បានរត្ឹម្ដត្ថា។ 
ដល់ផពលផគម្កផធវើ បានរត្ឹម្រចដ ន។  

៥.ផគរកសុើជាម្យួចនិបាន ផហ៊តុ្អើកក៏ម្ពុជាម្និអាច? 
ផពលវបិត្េិផសដឋកចិច របផទសនានាទប់ែាួនឯងឲ្យមា ំតាម្រយៈករកត្់បនថយទុនផចញផៅផរៅរបផទស ក៏ប៉ាុដនេ

ចិនអត្់បានកត្ប់នថយករបញ្ាូ នទុន(ផចញផរៅរបផទស)ផទ។ ម្កវនិិផយគគផរមាងនានាផៅកនុងរបផទសរបស់ផយើង 
ម្ិនរត្ឹម្ដត្ម្ិនកត្ប់នថយ ដៃម្ទងំផធវើផលឿនមុ្នករកំ ត្់ផទៀត្្ង។ របផទសនានារកសុើជាម្យួចិនយ៉ា ងផរចើន 
ផម្៉ាចបានជាម្កហាម្ឃាត្ក់ម្ពុជាម្និផអាយរកសុើជាម្ួយចិន? ។ ផបើរបផទសផៅអឺរ ៉ាុប សុទធដត្ជិេះយនេផហាេះម្កចរចា
ជាម្ួយចិនផៅផប៉ាកងំ ផដើម្បើបផងកើត្ករនាទំនំញិ ករវនិិផយគ។ 
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ផៅផពលកិចចរបជុំកពូំលអាស្ាន-ចនិផលើកទើ២១ ឆ្ន ២ំ០១៨បានរបរពតឹ្តិផៅផរកម្របធានបទ «ករពិនិត្យ
ផែើងវញិនូវកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករអាស្ាន-ចិន នងិទិសផៅអនាគត្»។ កម្ពុជាមានជំផនឿយ៉ា ងមុ្ត្មាថំា ចិនគឺជាថដគូ
យុទធសាស្តសតម្ួយម្ិនអាចែវេះបានរបស់អាស្ាន ផទេះសថិត្ផៅកនុងកលៈផទសៈ និងបរកិរ ៍្ក៏ផដាយ ផហ៊ើយ
សងឃមឹ្ថា ទំនាក់ទំនងផនេះនឹងកន់ដត្សថិត្ផសថររជាលផរៅកនុងសាែ រត្ើត្ម្កល់្លរបផយជន៍រមួ្ និងករអភិវឌ្ឍ
របកបផដាយចើរភ្ជព និងបរយិប័ននជូនរបជាជាត្ទិងំអស់។ ទនទមឹ្នឹងផនាេះដដរ សផម្តចផត្ផជានាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន 
ដសន បានផលើកផែើងនូវចំ ុចគនាឹេះសំខាន់ៗចំននួ ៤ កនុងរកបែ ឌ ថនករបនតពរងងឹ និងពរងើកកចិចសហ៊របត្ិបត្តិ
កររវាងអាស្ាន-ចិន ដដលកនុងផនាេះរមួ្មាន៖13 

១) កម្ពុជាគ្នរំទផសចកតើដៃាងករ ៍ សតើពើចកខុវសិយ័ភ្ជពជាថដគូយុទធសាស្តសតអាស្ាន-ចិន ឆ្ន  ំ ២០៣០ នងិ
ផសចកតើរបកសរមួ្សតើពើវទិយសាស្តសត បផចចកវទិយ នងិនវានុវត្តន៍ ដដលនងឹជួយផលើកកម្ពសក់ិចចសហ៊របត្ិបត្តិករបដនថម្
ផទៀត្។ កម្ពុជានឹងបនតផធវើករយ៉ា ងជតិ្សនិទធជាម្ួយរបផទសសមាជិកអាស្ាន នងិចនិផដើម្បើអនុវត្តឲ្យបានផពញផលញ 
និងមានរបសទិធភ្ជពនូវចកខុវសិ័យយនតករ នងិទិសផៅខាងផលើ សំផៅរមួ្ចំដ កជំរុញកចិចសហ៊របត្ិបត្តិករឱ្យ
កន់ដត្រ ើកចផរម្ើន។ 

២) កម្ពុជាសាវ គម្ន៍ករកំ ត្់យកឆ្ន  ំ ២០១៩ ជាឆ្ន ផំ្លា ស់បតូរសារព័ត្៌មានអាស្ាន-ចិន ផដាយសងឃមឹ្ថា
សមាជិកអាស្ាន នងិចិន នងឹ្តល់អាទិភ្ជពែពស់កនុងករអនុវត្តនូវសកម្ែភ្ជព និងគផរមាងនានាពាក់ព័នធនឹងវសិ័យ 
ព័ត្៌មាន សំផៅជំរុញករយល់ដឹងអពំើទំនាកទ់ំនងអាស្ាន-ចិន ផលើរគប់វសិ័យ ជាពិផសសរមួ្ចំដ កដល់ករកសាង
ជំផនឿ និងទំនុកចតិ្តផដើម្បើជាសាព នម្ិត្តភ្ជពរវាងរបជាជន និងរបជាជន។ 

៣) កម្ពុជាវាយត្ថម្ាែពស់ចំផពាេះករពរងងឹកិចចសហ៊របត្ិបត្តិកររបស់ចនិ ពាក់ពន័ធនងឹវសិ័យត្ភ្ជា ប ់ និងករ
បនតករគ្នរំទរបស់ចិនកនុងករអនុវត្តដ្នករផម្សតើពើករត្ភ្ជា ប់អាស្ានឆ្ន  ំ ២០២៥ ជាពិផសសកិចចែិត្ែំរបងឹដរបងរេិះ
រកភ្ជពរមួ្បញ្ចូ លគ្នន  និងករបំផពញឲ្យគ្នន ផៅវញិផៅម្ករវាងគនំិត្្តួចផ្តើម្ ថនដ្នករផម្ សតើពើករត្ភ្ជា ប់អាស្ាន នងិ
គំនិត្្តួចផ្តើម្ ដែសរកវាត្ម់្ួយ ្ាូវម្ួយ របស់ចនិ នងិ 

៤) កម្ពុជា គ្នរំទករបនតពរងឹង និងពរងើកវសិាលភ្ជព កិចចសហ៊របត្ិបត្តិករ កនុងវសិ័យពា ិជាកម្ែ ករ 
វនិិផយគ និងផទសចរ ៍ រវាងអាស្ាន និងចនិ ឲ្យកន់ដត្ខាា ងំផែើងម្ួយករម្តិ្ផទៀត្ ផដើម្បើជំរុញករអភិវឌ្ឍផសដឋកចិច 
និងសងគម្របស់ផយើងរបកបផដាយចើរភ្ជព និងបរយិប័នន។ 

 
  

                                                             
13 http://km.cnv.org.kh/៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១៤ ដែវចិឆិក ឆ្ន ២ំ០១៨ ៖ “សផម្េចផត្ផជា ហុ្៊ន ដសន អផញ្ា ើញចូលរមួ្កនុងកិចចរបជុំកំពូល អាស្ា
ន-ចិន ផលើកទើ ២១”, km.cnv.org.kh/2018/របជុំអាស្ាន-ចិន-ផលើកទើ-២/ (accessed January 12, 2021 at 9:29pm).  
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២.៦.កិចចសហប្បតិ្បត្តិការង្មគខគ 
ទក់ទងផៅនឹងត្ំបន់ផម្គងគសផម្េចផត្ផជា ហុ្៊ន ដសន បានដចករដំលកទសសនៈម្ួយចំននួ ពាក់ពន័ធនងិចកខុ 

វសិ័យរមួ្ និង ទិសផៅអភិវឌ្ឍន៍សរមាបត់្ំបន់ផម្គងគ៣ចំ ុច៖14 
ទើ១-«សកត នុពលថនត្បំនផ់ម្គងគ កនុងករដរបកា យជាម្ជឈម្ ឌ ល្លតិ្កម្ែធមំ្យួកនុង ត្បំន ់ នងិពភិព

ផោក» កនុងរយៈផពលម្ួយផៅពើរទសវត្សរខ៍ាងមុ្ែ។ ត្ំបន់ផម្គងគ សថិត្កនុងភូម្ិសាស្តសតផសដឋ-កិចច និងនផយបាយម្ួយ
អំផ្យ្លផៅចំក ត្ លផបេះដូងថនអាស្ាន សថិត្កនុងត្ំបន់អាសុើ ដដលមាន កំផ ើ នែពស់ ផៅចផនាា េះម្ហា
អំ្ចផសដឋកិចចធំពើរ គឺ ចនិ នងិ ឥ ឌ្  នងិមានរចកផចញផៅសមុ្រទ សរមាប់្ារភ្ជា ប់ផៅនងឹផសដឋកិចច នងិ
ពា ិជាកម្ែពិភពផោក។ គិត្រត្ឹម្ឆ្ន  ំ២០៣០ របផទសទងំរបា ំនឹង មានរបជាជនរបមា  ២៦០ ោននាក់ កនុង
ចផនាា េះ ៦៥% ជាកមាា ងំពលកម្ែសកម្ែ ដដលមានសារៈ សំខាន់សរមាប់ករអភិវឌ្ឍឧសាហ៊កម្ែត្បំន់។ 

ដូផចនេះផយើងមានសកត នុពលសរមាប់បផងកើត្ប ត្ ញ្លិត្កម្ែត្បំន់ម្ួយ របកបផដាយភ្ជពរបកតួ្របដជង 
និងរបសិទធិភ្ជពែពស ់ដដលនងឹអាចដបងដចករបផយជនស៍ម្រសបដល់របផទសចូលរមួ្នើម្ួយៗ ផៅកនុងដែស ចង្ហវ កត់្ថម្ា 
និងករ្គត្់្ គង់។ ករត្ភ្ជា ប់ភ្ជា ប់ប ត្ ញ្លតិ្កម្ែដបបផនេះ នឹងជួយពផនាឿនករអភិវឌ្ឍបផចចក-  វទិយ តាម្រយៈករ
បំផពញឲ្យគ្នន ផៅវញិផៅម្ក រវាងរបផទសដដលមានឧសាហ៊កម្ែឈ្លនមុ្ែ គឹ ថៃ និង ផវៀត្្ម្ នងិរបផទសជួរ
ផរកយ គ ឺកម្ពុជា ឡាវ និង ម្ើយ៉ា នម់ា ដដលនងឹ្គុជំាដែសចង្ហវ ក់្លិត្កម្ែត្បំន់ ម្ួយរបកបផដាយជវភ្ជព។ 

ទើ២-ផដើម្បើសផរម្ចចកខុវសិ័យផនេះ របផទសទងំរបារំត្ូវផផ្លត ត្ផលើករដៃរកាសនតិភ្ជព និងសថិរភ្ជពត្ំបន់ជា 
អាទិភ្ជពចម្បងបំ្ុត្ នងិរត្ូវរមួ្គ្នន ផដាេះរសាយឧបសគគធំៗ  ចំផពាេះភ្ជពរបកួត្របដជងត្ំបន់ ផដាយផផ្លត ត្ជា សំខាន់
ផលើករត្ភ្ជា បផ់ហ៊ដាឋ រចនាសម្ពន័ធរូបវន័ត ថាម្ពល នងិឌ្ើជើៃល ករធានាចលនាផដាយផសរ ើ នងិរបកប ផដាយរបសទិធភិ្ជព
ថនលហូំ៊រពា ិជាកម្ែ នងិករវនិផិយគ រពម្ទងំករអភវិឌ្ឍមូ្លធនម្នុសស។ កចិចសហ៊របត្បិត្តិករផសដឋកិចចឆ្ាងដដន 
ក៏ដូចជាករអភិវឌ្ឍត្បំនឧ់សសហ៊កម្ែតាម្រចករផបៀងត្ំបន់ និងត្ំបន់ ផសដឋកចិចពិផសសឆ្ាងដដន គឺជាចំ ុចចាប់ផ្តើម្
គនាឹេះ។ វសិ័យឯកជនរត្ូវផដើរត្ួរនាទើសកម្ែផៅកនុងករត្ភ្ជា ប់ ផសដឋកិចចត្បំន់ ពិផសសករចូលរមួ្អភិវឌ្ឍផហ៊ដាឋ រចនាស
ម្ព័នធ តាម្រយៈគផរមាងភ្ជពជាថដគូរដឋ និងឯកជន ទនទឹម្ផនេះ រដឋរត្ូវធានាបរយិកសអាជើវកម្ែលអរបផសើរ។ «គនំតិ្្តួច
ផ្តើម្ដែសរកវាត្ម់្យួ-្ាូវម្យួរបសច់និ» រពម្ទងំយនតករមូ្លនិធិ្ ាូវសូរត្ ធនាគ្នរ AIIB នងិ ADB នងឹផដើរត្ួដ៏សំខាន់
កនុងករ្តល់ហ៊រិញ្ញបបទន ដល់គផរមាង្ាូវហាយផវ ៉ា ្ាូវរៃផភាើង កពំង់ដ្ ្ាូវអាកស ក៏ដូចជាប ត្ ញថាម្ពល និងប
ត្ ញទូរគម្នា- គម្ន៍ រមួ្ទងំករសរម្បសរម្លួខាងសាថ ប័ន និងនិយត័្កម្ែ្ ង ផដើម្បើបផរម្ើឲ្យករត្ភ្ជា ប់ត្ំបន់ផនេះ 
ទងំដ្នក រងឹ ទងំដ្នកទុន។ 

ទើ៣-សរមាប់កម្ពុជា ផយើងមានចំ ុចពិផសសផរចើន ដដលសម្រសបសរមាប់អនុវត្តចកខុវសិ័យផនេះ រមួ្មាន៖ 
(១)-ជារបផទសមានសកត នុពលកំផ ើ នែពស់ ដដលគ្នរំទផដាយ្លោភរបជាសាស្តសត និងធនធានធម្ែជាត្ិ សម្បូរ
ដបប។ រាជរដាឋ ភិបាលកម្ពុជាដាកជ់ំផនឿែពស់ផលើសមាហ៊រ កម្ែ នងិករត្ភ្ជា ប់ត្បំន់ ផដាយបានែតិ្ែំ របឹងដរបងសាត រ 
និងអភិវឌ្ឍផហ៊ដាឋ រចនាសម្ព័នធជាផរចើនកនុងរយៈផពលជាងពើរទសវត្សកនាងម្កផនេះ ផដើម្បើត្ភ្ជា ប់ ជាម្យួរបផទសជិត្ 
                                                             
14 http://km.cnv.org.kh/៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៥ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៦ ៖ “សុនទរកថាកនុងផវទិកផសដឋកិចចពិភពផោកសតើពើត្ំបន់ផម្គងគ, ពិធើផបើក
កិចចរបជុំផពញអងគ «ករដសវងរកថាម្ភ្ជពសំផយគ៖ ថាន ក់ដឹកនាតំ្ំបន់ដចករដំលកនូវចកខុវសិ័យសរមាប់ត្ំបន់ផម្គងគ»”km.cnv.org.kh/2016/
ផវទិកផសដឋកិចចពិភពផោ/ (accessed February 3, 2021 at 3:02pm)។ 
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ខាង។ កនុងន័យផនេះ កម្ពុជាបានផរត្ៀម្រចួជាផរសច ផដើម្បើសហ៊ករជាម្ួយរបផទសផម្គងគ កនុងករឈ្លនផៅសផរម្ចនូវ
ចកខុវសិ័យដូចផលើកផែើងខាងផលើ ពិផសសកនុងបរកិរ ៍ថនបដិវត្តន៍ឧសសហ៊កម្ែ ទើ ៤ នាសត្វត្សរៃ៍ែើផនេះ។ ផដាយយល់
ផ ើញថា ដែសចង្ហវ ក់្គត្់្គងត់្ំបន់ ផដើរត្ួនាទើជាកាលមា៉ា សុើនៃែើសរមាប់ជំរុញកំផ ើ នផសដឋកិចច កម្ពុជាបានអនុម្័ត្
ផគ្នលនផយបាយអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យឧសាហ៊កម្ែ ២០១៥-២០២៥ កលពើឆ្ន ផំៅ ផហ៊ើយផរត្ៀម្លកខ ៈសាវ គម្ន ៍
វនិិផយគិនទងំអស់ ផដើម្បើចូលរមួ្ចំដ កអភិវឌ្ឍកម្ពុជា និងទទលួដចករដំលក្លដ្ាផ្លក ពើកិចចរបងឹដរបងផនេះ។ 
 
៣.ជំនួយចិនមកកមពុជា 

៣.១.ចិន ផ្តលជំ់នួយឥត្សណំខជាខ ១៧៤លានដុ្លាល រ សប្ាប់ការអភិវឌ្ឍង្ៅកមពុជា 
ផៅឆ្ន ២ំ០១៧ កម្ពុជានិងចនិបានចុេះហ៊ត្ថផលខា សតើពើករ្តល់ ជនំួយឥត្សំ ងជាង ១៧៤ោនដុោា រសតើ

ពើករ្តល់ ជំនួយឥត្សំ ងជាង ១៧៤ោនដុោា រ និងបានចុេះកិចចរពម្ផរពៀងសំខាន់ៗទងំ៦៖15 
ទើ១៖ពធិើសារសតើពើ បផងកើត្សាថ នើយ ៍សផងកត្កិចចករបរសិាថ នសមុ្រទរមួ្។ 
ទើ២៖ កចិចរពម្ផរពៀងសតើពើកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករផសដឋកិចច នងិបផចចកផទស ផលើករ្តល់ហ៊រិញ្ញបបទន ឥត្

សំ ងចនំួន ១២០០ោនយន័ផសែើជាង ១៧៤ោនដុោា រសរមាប់ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
ទើ៣៖ កិចចរពម្ផរពៀងឥ ទនសម្បទនជារបាកដុ់ោា រ សរមាប់គផរមាងសាងសង់ដែស បញ្ាូ នអគគសិនើត្ង់

សយុងែពស់ ២៣០គើែូវ ៉ាុល ជហំានទើ២ ផៅភ្ជគខាងផកើត្របផទសកម្ពុជា។ 
ទើ៤៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សតើពើកចិចសហ៊របត្ិបត្តិករផលើករកសាងសម្ត្ថភ្ជព ពាកព់័នធវសិ័

យដឹកជញ្ាូ ន។ 
ទើ៥៖ អនុសារ ៈថនករផយគយល់គ្នន  សតើពើកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករផលើវសិ័យផហ៊ដាឋ រចនាសម្ព័នធ និង

ដ្នករ សកម្ែភ្ជព ផដើម្បើអនុវត្តអនុសារ ៈ ថនករផយគយល់គ្នន សតើពើកចិចសហ៊របត្បិត្តិករផលើវសិ័យផទសចរ
 ៍។ 

ទើ៦៖ ឯកសារសតើពើចំ ុចផគ្នលថនដ្នករកចិចសហ៊របត្ិបត្តិករផទវភ្ជគើ ផដើម្បើរមួ្គ្នន បផងកើត្កចិចសហ៊របត្ិបត្តិ
ករ ដែសរកវា៉ាត្់ ផសដឋកិចច្ ាូវសូរត្ និងកិចចសហ៊របត្បិត្តិករ្ាូវសូរត្សមុ្រទសត្វត្សរទ៍ើ២១ រវាងកម្ពុជា និងចនិ។ 

 
៣.២.ចំនួយង្ោធា 
គិត្រត្ឹម្ថៃៃទើ២៣ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ រដាឋ ភិបាលចិន បនេ្េល់ជនំួយឥត្សំ ង រហូ៊ត្ដល់ ៦០០ោន

យន័ ផសែើនឹងរបមា  ៨៤ោនដុោា រអាផម្៉ារកិ ដល់របផទសកម្ពុជា សរមាប់ពរងឹងវសិ័យករពារជាត្ិ បដនថម្ពើផលើអវើ
ដដលធាា ប់ចុេះកិចចរពម្ផរពៀងកនាងម្ក។ ទំហ៊ទំឹករបាក់ដដលម្ហាម្ិត្តចិនបផងកើនផនេះ គឺជាករបញ្ជា កអ់ំពើករពរងឹងកចិច
សហ៊របត្ិបត្តិកររវាងរបផទសទងំពើរកម្ពុជា-ចនិ។16 
                                                             
15 កម្ពុជាទសសនៈៃែើ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១៧ ដែឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០១៧ ៖ “ចិន ្តល់ជំនួយឥត្សំ ងជាង ១៧៤ោនដុោា រ សរមាប់ករអភិវឌ្ឍផៅ
កម្ពុជាកនុងឆ្ន ២ំ០១៧”, km.cnv.org.kh/2017/ចនិ-្តល់ជំនយួឥត្សំ ងជាង/ (accessed March 22, 2018, at 10:56am)។ 
16 ក បកសរបជាជនកម្ពុជា៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៤ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ “ចិនបនេ្េល់ជំនួយឥត្សំ ងរបមា  ៨៤ោនដុោា រ សរមាប់
ពរងឹងវសិ័យករពារជាត្ិកម្ពុជា” https://www.cpp.org.kh/details/161546 (December 4, 2019 at 1:01pm)។ 

https://www.cpp.org.kh/details/161546
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ក.ថៃៃទើ២៣ ដែម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២០ រដាឋ ភិបាលចនិបានបញ្ចូ នរកុម្អនកជំនាញផវជាសាស្តសត៧រូប រមួ្ជាម្ួយ
ឧបករ ៍ សមាា រផពទយម្ួយចនំួន បានម្កដល់របផទសកម្ពុជា ដដលជារកុម្អនកជំនាញរបឆ្ងំជំងកូឺវ ើដ-១៩ ដបូំង 
ដដលរបផទសចិនបានបញ្ាូ នផចញផៅផបសកកម្ែ ផៅត្ំបន់អាសុើអាផគនយ ៍«អាស្ាន»។ 

ែ.ផៅថៃៃទើ២៤ ដែម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២០ រកមុ្អនកជំនាញផវជាសាស្តសតថនកងទ័ពរផំដាេះរបជាជនចិនចនំនួ៤រូប 
ដឹកនាផំដាយផោកវរផសនើយឯ៍កពិផសស ជាង ដជ ហ៊វូ (Jiang Jia fu) ដដលជារកុម្រគូផពទយកងទ័ពចិន មានសម្ត្ថ
ភ្ជពផពារផពញផដាយបទពិផសាធន៍ែពស់ បានបំផពញផបសកកម្ែផៅផរៅរបផទសជាផរចើនដង ដូចជា ចូលរមួ្
ផបសកកម្ែរកាសនតិភ្ជពរបស់អងគករសហ៊របជាជាត្ិ បានម្កដល់របផទសកម្ពុជា វញិ ដដរ។ រកុម្ផនេះបានចូលរមួ្កនុង
កររសាវរជាវផៅនឹងកដនាងផ្លទ ល់ ដដលមានករឆ្ាងកត្់ កនុង សាថ នភ្ជពធៃន់ធៃរកនុងរបផទសចិនអសជ់ាផរចើនផលើកម្ក
ផហ៊ើយ។17 

គ.ផៅថៃៃទើ០១ ដែផម្សា ឆ្ន ២ំ០២០ កងទ័ពរផំដាេះរបជាជនចិន របគល់សមាា រ បរកិខ រផពទយរបមា ជាង២
ផតាន សរមាប់បង្ហក រ ទប់សាក ត្ជ់ំងឺ COIVD-19 ជូនដល់រកសួងករពារជាត្ិកម្ពុជា។ ករ្តលជ់ំនួយសមាា រ បរកិខ រសុខា
ភិបាល ករបង្ហា ត្់បផរងៀន ករផរបើរបាស់ របព័នធបផចចកផទសទំផនើប នងិវទិយសាស្តសត របកបផដាយវជិាា ជើវៈរបស់រកុម្រគូ
ផពទយចិន ដដលមានបទពិផសាធន៍កនុងកររបយុទធរបឆ្ងំនងឹវ ើរុសកូវ ើដ-១៩ផនាេះ នងឹជួយដល់សាថ ប័នសុខាភិបាលកនុង
ជួរកងផយធពលផែម្រភូម្ិនទ ឱ្យកន់ដត្មានសម្ត្ថភ្ជព ផដើម្បើបង្ហក រ ទប់សាក ត្់ នងិករពារជំងឺឆ្ាងនានា។18 

 
៣.៣.ចិនបានផ្ដលជំ់នួយ១លានដុ្លាល រ ដ្លវិ់សយ័សកមមភារមីនង្ៅកមពុជា 
ជំនួយដ៏សបបុរសរបស់ម្ហាម្ិត្តចិន សរមាបក់រង្ហរផបាសសមាអ ត្ម្ើនផៅកម្ពុជាកម្ពុជាបានបង្ហា ញពើករ

ទទួលបានផជាគជ័យ កនុងករអនុវត្តនូវដ្នករយុទធសាស្តសតជាត្ិសកម្ែភ្ជពម្ើន ២០១៨-២០២៥ គឺផឆ្ព េះផៅរកកម្ពុ
ជាម្ួយដដលគ្នែ នម្ើនឆ្ន ២ំ០២៥ ជាពិផសសចូលរមួ្ដល់ករជួយសផស្តង្ហគ េះជើវតិ្ម្នុសស ករចូលរមួ្កត្់បនថយភ្ជពរកើ
រក និងករកសាងជើវភ្ជពរស់ផៅរបស់របជាពលរដឋឲ្យកន់ដត្របផសើរផែើង។ ជំនួយឥត្សំ ងផនាេះគិត្ជារបាក់
របមា ១ោនដុោា រអាផម្៉ារកិ រមួ្មានរៃយនត Pick Up ចំនួន៨ផរគឿង, ឧបករ ៍រាវម្ើនចនំួន១៣០ផរគឿង, របអប់
សមាា រៈចំនួន១០០ឈុត្, របអបស់មាា រៈបំ្ទុេះរគ្នប់ (EOD) ចនំួន២០ឈុត្, សផម្ាៀកបំពាក់ករពារចំនួន១០កំផ្ា, 
ម្ួកករពារចំនួន១០, រដូន (UAV) ចំននួ៤ផរគឿង, ឯកស ឋ្ ន, ដសបកផជើង នងិម្កួ ចំននួ ៥០០ កំផ្ា នងិត្ង់
ចំនួន៥០០ត្ង់។19 

 
                                                             
1717 រកសួងព័ត៌្មាន៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៧ ដែម្ើនា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “ឯកអគគរដឋទូត្ចិន៖ រដាឋ ភិបាល របជាជន និងកងទ័ពចិន ម្និអាចបំផភាច
បានផែើយ ផៅផពលដដលកម្ពុជាជួបករលំបាកថនកររ ើករាលដាលជំងឺកូវ ើដ-១៩”, https://www.information.gov.kh/articles/18326 
(accessed April 02, 2020 at 9:29pm)។ 
18 រកសួងព័ត៌្មាន៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ០១ ដែផម្សា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “កងទ័ពរផំដាេះរបជាជនចិន របគល់សមាា រ បរកិខ រផពទយរបមា ជាង២ផតាន 
សរមាប់បង្ហក រ ទប់សាក ត់្ជំងឺ COIVD-19 ជូនដល់រកសងួករពារជាត្ិកម្ពុជា” https://www.information.gov.kh/articles/18244 
(accessed January April 2, 2020 at 3:92pm) 
19 អគគនាយកដាឋ នវទិយុ និងទូរទសសន៍អបសរា ams ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១៩ ដែម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៖ “ចិន្េល់ជំនួយ១ោនដុោា រ ដល់វសិ័យ
សកម្ែភ្ជពម្ើនផៅកម្ពុជា”, https://ams.com.kh/central/detail/241075 (accessed January 29, 2021 at 11:08am)។ 

https://www.information.gov.kh/articles/18326
https://www.information.gov.kh/articles/18244
https://ams.com.kh/central/detail/241075
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៣.៤.វិសយ័ធារាសស្រសតង្ៅកមពុជា 
ផដាយគិត្ពើឆ្ន ២ំ០០៩ ដល់ឆ្ន ២ំ០១៩ រដាឋ ភិបាលចិនបាន្េលឥ់ទនកររបាក់ទប កនុងករកសាង សាេ រ 

របឡាយផម្ធំ របឡាយផម្ របឡាយរផំដាេះទកឹផម្ របឡាយរផំដាេះទឹករង របឡាយនាទំកឹ និងអាងសេុកទឹកជាផដើម្ 
ដដលគិត្ជាទកឹរបាក់របមា ៩០០ោនដុោា រអាផម្៉ារកិ។ ទឹករបាក់ជាង៩០០ោនដុោា រ រត្ូវបានរកសួងធនធាន
ទឹក នងិឧតុ្និយម្ យកម្កផរបើរបាស់ផលើគផរមាងចំនួន១៣ និងគផរមាងែាេះផធវើផែើងចំននួ២ជហំាន។ គផរមាងទងំ
១៣រមួាន៖20 
១.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ផរសាចរសពកងាត្ផែត្តបាត្ដ់បំង ដដលបានចាប់ផ្េើម្ផៅឆ្ន ២ំ០០៩ នងិបញ្ចបទ់ងំរសុង

ផៅឆ្ន ២ំ០១៥។ 
២.គផរមាងករពារទឹកជំនន់ទផនាកំពង់រត្ដបក ផៅផែត្តថរពដវង ដដលបានចាប់ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០០៩ និង

បញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៥។ 
៣.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹដរពកសទឺងដកវ ផែត្តកពំត្ ដដលបានចាប់ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០០៩ នងិ

បញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៥។ 
៤.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍សទឹងផពាធិ៍សាត្ទ់ំនប់ផលែ៣ និងផលែ៥ ផែត្តផពាធិ៍សាត្់ ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១០ និង

បញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៦។ 
៥.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ផរសាចរសពកងាត្ជំហាន២ ផៅផែត្តបាត្់ដំបង ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១១ និងបញ្ចប់ជា

សាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៦។ 
៦.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍របព័នធធារាសាស្តសតថវ ៉ាកូជហំាន១ ផៅផែត្តកំពង់ចាម្ ផែត្តថរពដវង និងផែត្តសាវ យផរៀង ផ្េើម្

កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១១ និងបញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៧។ 
៧.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទឹកសទឹងដរសង ផែត្តផសៀម្រាប បនាទ យមានជ័យ នងិឧត្តរមានជ័យ ផ្េើម្កសាង

ផៅឆ្ន ២ំ០១០ និងបញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៥។ 
៨.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹសទឹងផសាទ ង ផែត្តកំពងធ់ំ ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១២ និងបញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅ

ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
៩.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ពហុ៊ប ំងបាត្ដ់ំបង ផៅផែត្តបាត្់ដបំង ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១២ នងិបញ្ចបជ់ាសាថ ពរ

ផៅឆ្ន ២ំ០១៨។ 
១០.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹសទឹងជើដរកង ជហំាន១ ផែត្តផសៀម្រាប ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១៣ និង

បញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៨។ 
១១.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍របពន័ធផរសាចរសពអាចាង ផែត្តកំពង់ឆ្ន ងំ ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១៣ នងិបញ្ចប់ជា

សាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៨។ 

                                                             
20 គ បកសរបជាជនកម្ពុជា៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ៧ ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២០៖ “ទឹករបាក់ឥ ទនរបមា ៩០០ោនដុោា រអាផម្៉ារកិ រត្ូវបានចិន
ជួយផលើវសិ័យធារាសាស្តសតផៅកម្ពុជា”, https://www.cpp.org.kh/details/238326 (accessed February 1, 2021 at 7:29am)។ 

https://www.cpp.org.kh/details/238326


ដោយ៖ ផាញ់ សាដ ឿន  15 

១២.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានទកឹសទឹងដរសង ជហំាន២ ផែត្តឧត្តរមានជ័យ ផ្េើម្កសាងផៅឆ្ន ២ំ០១៣ និង
បញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 
១៣.គផរមាងអភិវឌ្ឍន៍សទងឹផពាធិ៍សាត្់ទនំប់ផលែ៣ និងផលែ៥ ជហំានទើ២ ផែត្តផពាធិ៍សាត្់ ផ្េើម្កសាងផៅ

ឆ្ន ២ំ០១៦ នងិបញ្ចប់ជាសាថ ពរផៅឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  

៤.កមពុជា-ចិនគជឺាមិត្តដដ្កដែបនិខជាដដ្គូសហប្បត្ិបត្តិការប្គប់ប្ជរខង្ប្ជាយ 
 ៤.១.ផ្លូវមួយដសែប្កវ៉េ ត់្មួយ 

“្ាូវម្ួយ ដែសរកវា៉ាត្់ម្ួយ” របសច់ិន មានគំនតិ្្តួចផ្តើម្ចាប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៣ របស់របធានាធិបត្ើចិន សុើ ជើ
នពើង បានបផងកើត្គផរមាងម្ហាសាល រមួ្មានករកសាង ផហ៊ដាឋ រចនាសម្ព័នធ្ ាូវៃនល់ ដែសរៃផភាើង បពំង់បងាូរឧសែន័ នងិ
កំពង់ដ្ជាផរចើនកដនាង ផដើម្បើ្ ារភ្ជា បច់ិនជាម្យួនឹងទវើបអឺរ ៉ាុប អាសុើ ផដើម្បូព៌ា និងអាស្តហ៊វកិ។ ផៅឆ្ន ២ំ០១៨ 
ឯកអគគរដឋទូត្ចិនរបចាកំម្ពុជា ផោក សយុង បូ បានមានរបសាសន៍ថា  “ភ្ជគើចនិមានបំ ងជំរុញកចិចសហ៊របត្ិបត្តិ
ករជាក់ដសេង និងរគប់វសិ័យ ដូចជាករកសាង ដែសរកវា៉ាត្់ និង្ាូវ ផដើម្បើត្រម្ូវករជាក់ដសតងរបសក់ម្ពុជា សូម្គ្នរំទកនុង
ឲ្យផលឿនកិចចសហ៊របត្បិត្តិករ កនុងករអភិវឌ្ឍ និងនាមំ្កផៅសុភម្ងគល ជូនរបជាជន ផហ៊ើយរមួ្គ្នន ជំរុញទំនាក់ទនំង
ម្ិត្តភ្ជព ចនិ-កម្ពុជាឲ្យវវិត្តន៍ផៅមុ្ែផទៀត្”។21 មុ្នករដាក់ផចញគផរមាងអនុវត្ត BRI កលពើឆ្ន ២ំ០១៣ ករវនិិផយ
គរបស់ចិនផៅកម្ពុជានាផពលផនាេះគឹផផ្លត ត្សំខាន់ដត្ផលើគផរមាងថាម្ពលអគគើសនើដូចជាទំនប់វារ ើអគគសិនើ កប៏៉ាុដនត 
បនាទ ប់ពើគផរមាង BRI ចាប់ផ្តើម្អនុវត្តទុនវនិិផយគចិនបានបដងវរម្កវសិ័យផ្សងវញិជាពិផសសវសិយ័អចលនរទពយ 
និងវសិ័យដឹកជញ្ាូ ន។ វសិ័យទងំផនេះបូកបញ្ចូ លគ្នន មានចំដ កទុនវនិិផយគដល់ផៅ ៧៣ ភ្ជគរយថនករវនិិផយគ
ចិនសរុបផៅកម្ពុជា។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ លំហូ៊រវនិិផយគផ្លទ ល់បរផទសផៅកម្ពុជាមានចនំួន ៣.៧ពាន់ោនដុោា រ
អាផម្៉ារកិ ផកើនផែើង ១៥,២% ពើឆ្ន  ំ២០១៨។ គតិ្រត្ឹម្ដែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន១៣៨ របផទសផៅកនុងប ត្ ទើវប
ទងំបើផនេះបានចុេះកិចចរពម្ផរពៀងចូលរមួ្អនុវត្ត BRIផនេះ។  ផៅ២០១៩ សផម្េចផត្ផជានាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន ដសន បាន
មានរបសាសន៍ថា «ភ្ជពផជាគជ័យថនករអភិវឌ្ឍត្ំបន់ផសដឋកិចចពិផសសផែត្តរពេះសើហ៊នុ ដដលជាគផរមាងវនិិផយគដ៏
ធំរបស់ចិន និងជាសកខើភ្ជពម្ួយយ៉ា ងចាស់ថនករកសាងគផរមាងដ្នករសហ៊របត្ិបត្តិករ «ដែសរកវាត្់ នងិ្ាូវ» 
រវាងរបផទសទងំពើរ។ គផរមាងទងំផនេះទទួលបានផជាគជ័យលអរបផសើរ ផហ៊ើយបចចុបបននមានរកមុ្ហុ្៊នចនំួន១៦១ 
កំពុងផធវើសហ៊របត្ិបត្តិករ។ កនុងផនាេះមានរកុម្ហុ្៊នចិនចំនួន១៤៨ និងបផងកើត្ករង្ហរជូនរបជាជនកម្ពុជាជាង ២មុ្ឺន
នាក់។»22 

                                                             
21 រកសួងសាធារ ករ និងដឹកជញ្ាូ ន៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ៧ ដែឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០១៨៖ “[DAP] - ទូត្ចិន ៖ ្ាូវម្ួយដែសរកវា៉ា ត់្ម្ួយ ផដើម្បើបំផពញ 
ត្រម្ូវករ ជាក់ដសេង ផៅកម្ពុជា” https://www.mpwt.gov.kh/kh/press/2909 (accessed April 3, 2019 at 9:29pm) 
22 bunthoeun chhut ៖ ថៃៃទើ៤ ដែវចិឆិក ឆ្ន ២ំ០២០៖ “ចិនផផ្លត ត្ខាា ងំផលើវសិ័យអចលនរទពយកម្ពុជា បនាទ ប់ពើមានគផរមាង «្ាូវម្ួយដែសរកវា៉ា
ត់្ម្ួយ»” z1news, https://z1news.net/china-investment-shifted-to-towards-real-estate-after-bri-in-place/ (accessed 
December 5, 2020 at 4:14pm) 
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គំនិត្្តួចផ្តើម្្ាូវម្ួយដែសរកវា៉ាត្់ម្ួយកំ ត្់អាទិភ្ជពចម្បងចំនួនរបា៖ំ23 
(1) ករសរម្បសរម្ួលផគ្នលនផយបាយ 
(2) ករត្ភ្ជា ប់ផហ៊ដាឋ រចនាសម្ព័នធ 
(3) ពា ិជាកម្ែគ្នែ នដដនកំ ត្ ់
(4) សមាហ៊រ កម្ែហ៊រិញ្ញវត្ថុ 
(5) និងករត្ភ្ជា ប់ម្នុសស។ 
៤.២- ការគបំ្េរបសចិ់នដ្លក់មពុជាកនខុនីតិ្កាលេី៥ និខនីតិ្កាលេី៦ដនរដ្ឋសភា 
របធានាធិបត្ើចនិ សុើ ជិនពើង បានគូសបញ្ជា ក់ថា «របផទសចិនផរជាម្ដរជងរបជាជនកម្ពុជាឱ្យបនតផដើរតាម្វ ិ

ៃើថនករអភិវឌ្ឍដដលសម្រសបផៅនងឹលកខែ ឌ ថនរបផទសរបស់ែាួន»។ សផម្េចផត្ផជានាយករដឋម្ស្តនតើ បានដៃាងថា «រ
ដាឋ ភិបាលនិងរបជាជនកម្ពុជា វាយត្ថម្ាែពស់ចំផពាេះជំនួយរយៈផពលដវងរបស់ចិន រពម្ទងំផពញចិត្តនងឹចំ ង
ម្ិត្តភ្ជពរវាងចិននងិកម្ពុជាយ៉ា ងខាា ងំ»។ ផហ៊ើយសផម្េចក៏បានគូសបញ្ជា ក់សារជាៃែើថា «កម្ពុជានឹងបនតផដើរត្ួកនុងន័យ
សាថ បនា ផដើម្បើបផងកើនចំ ងផម្រត្ើភ្ជពរវាងរបផទសចិន នងិសមាគម្របជាជាត្ិអាសុើអាផគនយ»៍។24 
 ៤.៣- េំនាក់េំនខភារជាដដ្គូចាក់េឹកមិនលចិ  
 ចាប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០១០ម្ក ទំនាក់ទំនងនងិកិចចសហ៊របត្ិបត្តិកររវាងកម្ពុជា-ចនិ រត្ូវបានផលើកកម្ពស់មួ្យ
ករម្ិត្ផៅជាទំនាក់ទំនង «ភ្ជពជាថដគូយុទធសាស្តសតរគប់រជុងផរជាយ» ផដាយកម្ពុជាដត្ងដត្គ្នរំទនផយបាយករ
បរផទសចិន ជាពិផសសផគ្នលនផយបាយចនិដត្ម្យួ និងគនំិត្្តួចផ្តើម្សតើពើ «ករ្តួចផ្តើម្គំនងិដែសរកវាត្់ និង្ាូវ»។ 
កិចចសហ៊របត្បិត្តិករភ្ជពថដគូយុទធសាស្តសត រគប់រជងុផរជាយកម្ពុជា-ចិន រត្ូវបានបនតពរងឹង តាម្រយៈយនតករគ ៈក
មាែ ធិករសរម្បសរម្ួល អនតររដាឋ ភិបាលកម្ពុជា-ចនិ ដដលរត្ូវបានបផងកើត្ ផែើងផៅឆ្ន ២ំ០១៤ ផហ៊ើយរត្ូវបានផរៀបចំ
របជុំ ជាផរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ25 
 ៤.៤. កំង្ណើ ននិខឥេធិរលដនការវិនិង្ោគ ពាណិជជកមម ចិនចំង្ពាុះកមពុជា 

កនុងរកបែ ឌ ត្បំន់ របផទសចិនបានដាក់ផចញនូវគំនិត្្តួចផ្តើម្ «ដែសរកវាត្ម់្ួយ និង្ាូវម្ួយ» បផងកើត្ «មូ្ល
និធិ្ាូវសូរត្» និង «ធនាគ្នរវនិិផយគផហ៊ដាឋ រចនាសម្ព័នធឤសុើ» ផដើម្បើពរងឹងភ្ជពជាថដគូ នងិជំរុញករអភិវឌ្ឍដបប «
ឈនេះឈនេះ» រវាងរបផទសកនុងរងវងត់្ំបន់ដែសរកវាត្ ់ និង្ាូវសូរត្ តាម្រយៈកិចចសហ៊របត្ិបត្តិករត្ភ្ជា ប់ផហ៊ដាឋ រចនាស
ម្ព័នធរូបវនត សាថ ប័ន និងរបជាជន វសិ័យធុរកិចច ហ៊រិញ្ញវត្ថុ វបបធម្៌ និងវសិ័យគនាឹេះផ្សងៗផទៀត្។ របផទសទងំពើរក៏បាន
ឯកភ្ជពគ្នន  ជំរុញទំហ៊ពំា ិជាកម្ែឱ្យផកើនផែើងដល់ ៦ ០០០ ោនដុោា រសហ៊រដឋអាផម្៉ារកិ ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០។26 
                                                             
23 NCN Daily៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៨ ដែផម្សា ឆ្ន ២ំ០១៩៖ “្ាូវ១ ដែសរកវា៉ា ត់្១ «្ាូវ សូរត្» គឺមានរបវត្តិតាងំពើរាជវងសហាន កលពើជាង
២០០០ឆ្ន មុំ្ន” ncndailys, https://ncndailys.com/?p=4219 (accessed August 9, 2019 at 8:39pm) 
24 ប ឌិ ត្សភ្ជចារយ សុែ ទូច, «នផយបាយករបរផទស ម្សលិម្ិញ ថៃៃផនេះ ថៃៃដសអក», ទំព័រទើ៤៤, ផបាេះពុម្ពឆ្ន ២ំ០១៥ 
25 “ឯកសារ ជំនួយសាែ រត្ើពាក់ព័នធនឹងសំ ួរសរមាប់បទសមាា សន៍ជាោយលកខ ៍អកសរជាម្ួយសផម្តច ហុ្៊ន ដសន នាយករដឋម្ស្តនតើថនរពេះ
រាជា្ចរកកម្ពុជាសតើពើដំផ ើ រទសសនកិចចរបស់ផោករបធានាធិបត្ើចិន និងទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-ចនិ” ផចញផដាយទើសេើករគ ៈរដឋម្ស្តនតើ 
26  ទើសេើករគ ៈរដឋម្ស្តនតើ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២ ដែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៨៖ “ សុនទរកថារបស់សផម្េចផត្ផជានាយករដឋម្ស្តនតើ កនុងពិធើជប់ផលៀងអបអរ
សាទរែួបអនុសាវរ ើយផ៍លើកទើ ៦០ ថនករបផងកើត្ទំនាក់ទំនងករទូត្រវាងកម្ពុជា-ចិន” https://pressocm.gov.kh/archives/32886 
(accessed July 21, 2018 at 1:10pm)។ 

https://pressocm.gov.kh/archives/32886
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៤.៥. ការគបំ្េនង្ោបាយនង្ោបាយចិនដត្មួយ 
 
នផយបាយចិនដត្ម្ួយ គឺជានផយបាយដដលរត្វូបានបផងកើត្ផែើងកនុងឆ្ន  ំ ១៩៧២ នាទើរកុងស្ាងថហ៊ 

សាធារ រដឋរបជាមានិត្ចិន រសបផពលដដលមាន ត្ំបន់ពើរ គចឺិនដើផគ្នក និងចិនថត្វា៉ាន់ កពុំងអេះអាងថា ែាួនជា
ត្ំ្ងរដាឋ ភិបាលរសបចាប់របស់ចិន។ កនុងផគ្នលនផយបាយផនាេះក៏បានបញ្ជា ក់ថា របផទសទងំឡាយដដលភ្ជា ប់
ទំនាក់ទនំងករទូត្ជាម្ួយសាធារ រដឋរបជាមានិត្ចិន រត្ូវដត្ផ្លត ច់ទំនាក់ទនំងជាម្ួយសាធារ រដឋចិន 
(Taiwan)។ 27  ចំផពាេះកម្ពុជាគ្នរំទនផយបាយករបរផទសចិនម្ួយ អនុវត្តតាងំពើរពេះករុ្រពេះបតិាជាត្ិ សផម្តច
រពេះនផរាត្តម្ សើហ៊នុ។28  ផៅឆ្ន ២ំ០១៩ នាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន ដសន នាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន ដសន បានរបកសជាសា
ធារ ៈថា នឹងម្ិនអនុញ្ជញ ត្ឲ្យរបផទសចនិម្ករត្ួត្រតាផលើដែែរផទ ផហ៊ើយចិនក៏ម្ិនម្ករត្តួ្រតាដែែរដដរ។ ផបើតាម្
នាយករដឋម្ស្តនតើ ផនេះគឺជាផគ្នលនផយបាយរបស់របផទសចិន ដដលម្ិនរត្ួត្រតារបផទស្ម្ួយ។29 

 
៥.លេធផ្លេំនាកេ់ំនខរវខប្បង្េសទខំរីរឆ្ន ២ំ០២០ 
ផៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-ចិនទទួលបាន្លរបផយជន៍ផៅវញិផៅម្ក គឺ ទើ១. ទសិផៅឱ្យមាន

របសិទធភ្ជពថនគផរមាង្ាូវម្ួយនងិដែសរកវា៉ាត្់ម្ួយ។ ផៅចុងឆ្ន ២ំ០១៩ ជំនួយរបសច់ិនកសាង្ាូវ នងិសាព នផៅកម្ពុជា
មានជិត្ ៣ពាន់ោនដុោា រ ។ របផទសចនិបាន្េល់សរមាប់យកម្កសាងសង់្ាូវ និងសាព ន ផៅកម្ពុជាមានទឹករបាក់
សរុប ២៧៤២ ពានោ់នដុោា រ កនុងផនាេះមាន្ាូវ ២៧ដែស សាព នចំនួន៨ បានសាងសង់រចួ និងសាព នម្ួយចំននួផ្សង
ផទៀត្កំពុងសាងសង។ 30  ទើ២.ចិនផរត្ៀម្បដនថម្ឱ្យមានលំហូ៊រហ៊រិញ្ញវត្ថុរបសិនផបើចិនមានបញ្ជា ជាម្យួផោកខាងលិ
ច។  ធនាគ្នរផសដឋកិចចបដនថម្ៃែើរបសច់ិនគឺ កម្ពុជាជាដ្នកថនកិចចចរចាពា ិជាកម្ែផសរ ើជាម្ួយចនិផៅកនុងត្បំន់អាស្ា
ន។ ផរកយចុេះកិចចរពម្ផរពៀងពា ិជាកម្ែផសរ ើ (FTA) កម្ពុជានងឹអាចនាផំចញទនំិញ ៩៥ភ្ជគរយ ផៅកន់របផទស
ចិន ផដាយម្ិនគិត្ពនធ កនុងចំផ្ម្ទំនិញជាង ៣៤០មុ្ែទំនិញ។31  ទើ៣. ចិនរបដជកឥទធិពលជាម្ួយជប៉ាុនកនុងត្បំ

                                                             
27 ជូ វធុិរក័សប ឌិ ត្៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ៣ ដែម្ិៃុនា ឆ្ន ២ំ០១៥៖ “កម្ពុជា និងផគ្នលនផយបាយចិនដត្ម្ួយៈ្លចំផ ញ និងករខាត្បង់” 
ភនំផពញប៉ាុសតិ៍ www.postkhmer.com/វភិ្ជគសងគម្/កម្ពុជា-នងិផគ្នលនផយបាយចិនដត្ម្ួយៈ្លចំផ ញ-និងករខាត្បង់ (accessed 
February 12, 2020 at 9:09pm) 
28 សុនទរកថា៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ៤ ដែកុម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧៖ “ផសចកតើដករសង់សងកថា កនុងពធិើពិសាបាយសាម្គគើ ជួបជុំ នងិទទួលភ្ជរកិចចៃែើ សមាគម្
ដែែរ-ចិន” Cnv, km.cnv.org.kh/2017/សមាគម្ដែែរ-ចិន/ (accessed January 24, 202 at 9:11pm) 
29 Grandnewsasia៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១ ដែម្ើនា ឆ្ន ២ំ០១៩៖ “នាយករដឋម្ស្តនតើ ហុ្៊ន ដសន របកសថា កម្ពុជាបនតអនុវត្តផគ្នលនផយបាយចិន
ដត្ម្ួយ” https://grandnewsasia.com/detail/143799/ (accessed August 09, 2020 at 10:01pm)  
30 news.sabay ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២១ ដែកុម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “ឆ្ន ២ំ០១៩ ជំនួយរបស់ចិនកសាង្ាូវ និងសាព នផៅកម្ពុជាមានជិត្ ៣ពាន់
ោនដុោា រ” (https://news.sabay.com.kh/article/1191369 accessed at September 29, 2020 at 11:29am) 
31 Cpp ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ១៣ ដែសើហា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “កិចចរពម្ផរពៀងពា ិជាកម្ែផសរ ើកម្ពុជា-ចិន ជា្ាូវនាឲំ្យកម្ពុជាឈ្លនផៅជារបផទសសិងា
បុរ ើទើ២” https://www.cpp.org.kh/details/225774 (accessed September 01 , 2020 at 11:11am) 

https://news.sabay.com.kh/article/1191369
https://www.cpp.org.kh/details/225774
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ន់។ ចិនបានសផរម្ច្េល់ជនំួយជាង ៧ោនដុោា រ ដល់កម្ពុជាផលើគផរមាងចំនួន២០ ផដើម្បើអភវិឌ្ឍផសដឋកិចច។ 32 
ផហ៊ើយកម្ពុជា-ចិនកចុ៏េះហ៊ត្ថផលខា សរមាប់មូ្លនធិិផម្គងគ-ឡានឆ្ង ភ្ជគផរចើនរគបដ េ ប់ផលើសកម្ែភ្ជពនានាពាក់
ព័នធនងឹករអភិវឌ្ឍវសិ័យផសដឋកិចចសងគម្ អភិវឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស សនតិសុែតាម្របពន័ធអុើនធឺ ិត្ ករកសាងសម្ត្ថ
ភ្ជព ផទសចរ ៍ និងផសវាកម្ែ បរសិាថ ន និងករករពារធម្ែជាត្ជិាផដើម្។ កិចចរពម្ផរពៀងផនេះមានទកឹរបាក់ ៧ ២២៥ 
៤០០ ដុោា រ។33 ទើ៤. សផម្ាងរបស់កម្ពុជាផលើឆ្កអនតរជាត្ិ។ ឯកឧត្តម្ Wang Wentain ឯកអគគរដឋទូត្ចនិ របចាំ
កម្ពុជា មានរបសាសន៍ថា «ផទេះបើជាកនុងរយៈផពល កររ ើករាលត្ាត្ថនករ ចាប់ផ្េើម្ថនជំងឺ រាលត្ាត្ កូវ ើដ-១៩ ផនេះ 
ផកើត្ផែើងក៏ផដាយទំនាក់ទនំង នងិកចិចសហ៊របត្ិបត្តិ កររវាង របផទសទងំពើរ ក៏ផៅដត្បនេដំផ ើ រជារបរកត្ើ និងមាន
វឌ្ឍនភ្ជពលអរបផសើរ»។34 ទើ៥.ករទូត្វា៉ាក់សាងំរបសច់ិនដដលអាចរបដជងជាងម្ួយផោកខាងលិចបាន។ 
 

៦.សននិដ្ឋឋ ន 
  

ទំនាក់ទនំងកម្ពុជា-ចិនមានកររ ើកចផរម្ើនជាលំដាប់ ជាពិផសសផទៀត្ផនាេះមានរបវត្តិទំនាកទ់ំនងតាងំពើព.ស
.២២៥ម្ក។  កម្ពុជាមានទំនាក់ទនំងជាម្ួយចិនផដាយបានផធវើដំផ ើ ររត្ឹម្រត្ូវដ្អកផលើសាែ រត្ើឯករាជយ និង្ល
របផយជនជាត្ិជាធំ ទើ១. រសបតាម្សាកលភ្ជវូនើយកម្ែ ផដាយចកខុវសិ័យករដកទរម្ង់ខាងកនុង និងបផងកើត្បផងកើត្ម្ិត្ត
ផៅផរៅរបផទស ទើ២. ករទទលួបានទើ្ ារដ៏ធំរបស់ចិនដដលមានរបជាជនជិត្១៤០០ោននាក់។ ទើ៣.កម្ពុជាបាន
ទទួលឱ្កសថនករវនិិផយគរបស់ចនិ ទើ៤.កម្ពុជាបានផដើរផលើវៃិើរត្ឹម្រត្ូវគឺម្ិនដម្នចាប់យកដត្ចិនម្ួយផនាេះផទ 
ផពាលគឺកម្ពុជាបានផដើរផៅផគ្នលនផយបាយករបរផទសចរម្ុេះព ៌ទើ៥.កម្ពុជារត្ូវផរត្ៀម្ែាួនកនុងករប តុ េះប េ្ ល
ផកែងជំនាន់ផរកយកនុងឱ្កសចិនម្កវនិិផយគ ទើ៦. កនុងឱ្កសកម្ពុជា-ចនិមានទំនាក់ទនំងលអកម្ពុជាបានទក់ទញ
ករវនិិផយគ ផហ៊ដឋរចនាសម្ព័នធ និង្ាូវផលបៀនផលឿន ផរកម្ឆ្័រត្្ាូវម្ួយនិងដែសរកវា៉ាត្់ម្ួយផដើម្បើអភិវឌ្ឍន៍ផសដឋកចិច
កន់ដត្មានសកត នុពល ទើ៧.កម្ពុជាផៅដត្ជាថដគូរដដលមាន្លរបផយជន៍សរមាប់ចនិផរចើនផៅកនុងត្ំបន់និងផលើក
ឆ្កអនតរជាត្ិ។ 

                                                             
32 doctor-business.asia ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៤ ដែម្ិៃុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “ចិន សផរម្ច្េល់ជំនួយជាង ៧ ោនដុោា រ ដល់ កម្ពុជាផលើ
គផរមាងចំនួន ២០ ផដើម្បើអភិវឌ្ឍផសដឋកិចច” (doctor-business.asia/ចនិ-សផរម្ច្េល់ជំនួយជាង/ accessed September 21, 2020 at 
7:00pm) 
33 ភនំផពញប៉ាុសតិ៍ ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២៤ ម្ិៃុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “កម្ពុជា-ចិន ចុេះហ៊ត្ថផលខា ២០ គផរមាង ទឹករបាក់ជាង $៧ ោនសរមាប់មូ្លនិធិ
ផម្គងគ-ឡានឆ្ង” (www.postkhmer.com/ព័ត៌្មានជាត្/ិកម្ពុជា-ចិន-ចុេះហ៊ត្ថផលខា-២០-គផរមាង-ទឹករបាក់ជាង-៧-ោនសរមាប់មូ្លនិធិ
ផម្គងគ-ឡានឆ្ង accessed at September 4, 2020 at 9:00pm) 
34 ផដើម្អម្ពិល ៖ ចុេះ្ាយថៃៃទើ២២ ដែម្ិៃុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ “ទូត្ចិន ៖ ផទេះជួបកូវ ើដ-១៩ ដត្ទំនាក់ទំនង កម្ពុជា-ចិន ផៅបនេវឌ្ឍនភ្ជព លអ
របផសើរ” (accessed September 29, 2020 at11:00pm) 




