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                                                                         បណ្ឌិ ត ព្រាំ ទេវី 
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                                               ននរាជរណ្ឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
 

កមពុជាមានប្រវត្តិស្ថស្រស្តយូរអង្ងែងស្តីអំពីអន្តត ប្រន្វស្ន៍ចិនជាស្ហប្រិននិងពលករ។ ភស្តុតាង
ដំរូងរងអស់្ននវត្តមានររស់្ចិនន្ៅកមពុជារឺតាមកំណ្ត់្ន្ហតុ្ររស់្ន្ោក ជីវ តាក្វែ ន់ ង្ដលបានស្រន្ស្រន្ៅ
ស្ត្វត្សរទី៍្យ១៣1។ តនងៃទី្យ១៩ ង្ែកកកដា ឆ្ន ១ំ៩៥៨ ន្ប្ក្វមក្វរដឹកតរំរស់្ ស្ន្មតចប្ពះនន្រាត្តម ស្ីហនុ 
ប្ពះររមរត្នន្ក្វដ និង ន្ោកប្រធាន ន្ ៉ៅ  ន្ស្ទុ្យង ប្រន្ទ្យស្ទងំពីរមានផ្សាភាា រ់ទំ្យតក់ទំ្យនងក្វរទូ្យត្ជាមួយ
គ្នន ន្រៀងរហូត្មក។  

កនុងស្ថា រតី្រនតមរត្កននទំ្យតក់ទំ្យនងរវាងប្រន្ទ្យស្ទងំ ស្ន្មតចអរគមហាន្ស្តរតី្ន្ត្ន្ជា ហ ុន ង្ស្ន 
តយករដឋមស្រនតីននប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជានិងថ្នន ក់ដឹកតចិំនជំតន់ងាី បានរមួគ្នន ពប្ងឹងនិងពប្ងីកចំណ្ង
មិត្តភាព និងកិចចស្ហប្រតិ្រត្តិក្វរន្ទ្យែភារីរហូត្ដល់កប្មិត្ ភាពជានដរូយុទ្យធស្ថស្រស្តប្ររ់ប្ជងុន្ប្ជាយ និងកនុង
ឋានៈជាមិត្តង្ដលទុ្យកចិត្តជាទី្យរំផុ្សត្។ ម៉ៅាងកមពុជាគ្នបំ្ទ្យចិនយ៉ៅ ងមុត្មា ំ ទងំកនុងកប្មិត្តំ្រន់ ទងំកនុង
កប្មិត្អនតរជាតិ្ ដូចកនុងឆ្ន ២ំ០១២បានរង្ហា ញជាឧទហរណ៍្ប្ស្ថរ់។ មិនង្ត្រ៉ៅុន្ណាណ ះកមពុជាបាននិងកំពុង
គ្នបំ្ទ្យយ៉ៅ ងន្ពញទំ្យហងឹនូវរំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមររស់្ចិនជាន្ប្ចីនដូចជាធតគ្នរវនិិន្យរអាសុ្ី(AIIB) និងរំនិត្
ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវមយួ ង្ែសប្កវាត់្មយួ(Belt and Road Initiative: BRI)។ មា៉ៅងវញិន្ទ្យៀត្ចិនបានទ្យទ្យលួស្ថគ ល់
និងគ្នបំ្ទ្យជារនតរតា រ់ដល់កមពុជាជាជំនយួឥត្ស្ំណ្ងនិងឥណ្ទនជាន្រៀងរាល់ឆ្ន ។ំ 
គំនិត្ផ្តួចផផ្តើម្ផ្លវូនិងខ្សសក្កវាត្ ់

រំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្បានចារ់ន្ផ្សតីមកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ន្ដាយរដាឋ ភិបាលចិន ន្ដីមបផី្សាភាា រ់
ទ្យែីរអាសុ្ី អឺរ ៉ៅុរ និងអាស្រហែកិ។ រំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមន្នះមានន្គ្នលន្ៅចំននួ៣ស្ំខាន់ៗ (១)ន្លីកកមពស់្កំន្ណី្ន
ន្ស្ដឋកិចចស្កល (២)ន្ធែីឱ្យស្ន្ប្មចបានតុ្លយភាពជាស្កល និង(៣)រន្ងកីត្រំរូងាីននកិចចស្ហប្រតិ្រត្តិក្វរ
កនុងតំ្រន់ន្ៅកនុងស្ត្វត្សរទី៍្យ២១។ BRIន្តត ត្ន្លីកិចចស្ហប្រតិ្រត្តិ៥វស័ិ្យរឺ (១)កិចចស្ប្មរស្ប្មួល 
ន្គ្នលនន្យបាយ; (២)ក្វរផ្សាភាា រ់ន្ហដាឋ រចតស្មព័នធរូរវនត; (៣)ភាពរលូនននទំ្យតក់ទំ្យនងពាណិ្ជាកមា; 
(៤)ស្មាហរណ្កមាហរិញ្ញវត្ាុ និង(៥)ក្វរផ្សាភាា រ់ប្រជាជននិងប្រជាជន។ មិនង្ត្រ៉ៅុន្ណាណ ះ BRIពាយម 
រន្ងកីត្ស្ហរមន៍ចំនួន៥រឺ៖ (១)ស្ហរមន៍ង្ដលមានអរយិធម៌;(២)ស្ហរមន៍មានន្គ្នលរំណ្ងរមួគ្នន ; 
(៣)ស្ហរមន៍ង្ចករងំ្លកក្វរទ្យទ្យលួែុស្ប្ត្ូវ; (៤)ស្ហរមន៍មានសុ្វត្ាិភាព និង(៥)ស្ហរមន៍មាន
ន្ជារ វាស្តរមួគ្នន ។ ន្ៅកនុងន្វទិ្យក្វផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្ន្លីកទី្យ១ ប្រធាតធិរតី្ សុ្ ី ជីនភីង (XiJinping) 
                                                           
1
 https://km.wikipedia.org/wiki/កំណ្ត្ន់្ហតុ្ ជីវ តាក្វែ ន។់ ដកប្ស្ងន់ងៃទី្យ១៩ ង្ែន្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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បានកំណ្ត់្ន្គ្នលក្វរណ៍្រនលឹះស្ប្មារ់ BR ចំននួ៥រឺ BR (១) ជាវងីិន្ដីមបសី្នត-ិភាព; (២) ជាវងីិន្ដីមបី
ភាពរចីន្ប្មីន; (៣) ជាវងីិស្ប្មារ់ក្វរន្រីកចំហរ; (៤) ជាវងីិស្ប្មារ់នវានុវត្តន៍ និង (៥) ជាវងីិផ្សាភាា រ់
អរយិធម៌2។ ៦ឆ្ន នំ្ប្ក្វយក្វរចារ់ន្ផ្សតីម ន្រីស្ិនជាន្រស្ន្ងេរ BRIឱ្យន្ៅង្ត្ជាពាកយមយួមា៉ៅ ត់្រឺ ក្វរផ្សាភាា រ់  
រ៉ៅុង្នតជាក់ង្ស្តងមានទិ្យដឋភាពន្លីស្ពីក្វរភាា រ់ប្រន្ទ្យស្មយួន្ៅប្រន្ទ្យស្មយួន្ដាយន្ហដាឋ រចតស្មព័នធរូរវន័ត។ 

កនុងតមជាមិត្តចាស់្និងជាមិត្តភកតិង្ដលររួឱ្យទុ្យកចិត្តរំផុ្សត្ររស់្ប្រន្ទ្យស្ចិន កមពុជាទ្យទ្យលួបានអត្ា
ប្រន្យជន៍យ៉ៅ ងន្ប្ចីនពីរន្ប្មាងង្ែសប្កវាត់្និងផ្សលូវ។ ទំ្យហពំាណិ្ជាកមារវាងប្រន្ទ្យស្ទងំពីរបានន្កីនន្ ងីជា
រនតរតា រ់។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ទំ្យហពំាណិ្ជាកមាកមពុជា-ចិនបានន្កីនន្ ងីដល់៥,៨ពាន់ោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ 
ន្កីន២២%ន្ធៀរន្ៅនឹងឆ្ន ២ំ០១៦។ កនុងទ្យស្វត្សរចុ៍ងន្ប្ក្វយន្នះ កំន្ណី្នប្រចាឆំ្ន ជំាមធយម២៦%3។ កនុង
ឆ្ន ២ំ០១៩ ប្រន្ទ្យស្ទងំពីរបានប្ពមន្ប្ពៀងគ្នន រន្ងកីនទំ្យហពំាណិ្ជាកមាជាលកេណ្ៈន្ទ្យែភារីឱ្យបានរហូត្ដល់ 
១០ពាន់ោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិន្ៅឆ្ន ២ំ០២៣4។ ក្វរវនិិន្យរររស់្ចិនន្ៅកនុងក្វរកស្ថងន្ហដាឋ រចតស្មព័នធ
ន្ៅកមពុជាមានន្ប្ចីន។ ប្កុមហ ុនចិនបានរណាត ក់ទុ្យនជាង១,៦ពាន់ោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ ន្ដីមបសី្ថងស្ង់
ទំ្យនរ់វារអីរគីស្នីចំននួ៦ន្ៅកមពុជា5។ ន្ៅង្ែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៨ ធតគ្នរនិហរណ្ អាហរណ្ររស់្ចិនបាន 
ផ្សតល់កមចីស្មបទនចំននួ២៥៩ោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិដល់ប្កស្ួងន្ស្ដឋកិចច និងហរិញ្ញវត្ាុស្ប្មារ់ក្វរស្ថងស្ង់
ផ្សលូវប្កវាត់្ប្កុងជំុវញិរាជធានីភនំន្ពញចំនួន៤ង្ែស ប្រង្វង៤៧រី ូង្ម៉ៅប្ត្6។ ងាីៗន្នះកនុងង្ែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ចិនបានស្នាថ្ន នឹងផ្សតល់ជំនយួចំនួន៤ពាន់ោនយន័ ន្ស្ាីនឹង៥៨៨ោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិដល់កមពុជា
ស្ប្មារឆ់្ន ២ំ០១៩ដល់ឆ្ន ២ំ០២១7។ រិត្មកប្តឹ្មង្ែន្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩ន្នះ ប្រន្ទ្យស្ចិនបានកស្ថង
ស្ប្មារប់្រន្ទ្យស្កមពុជាផ្សលូវ Highways ចំននួ៣១ង្ែស ស្ថព នចំននួ៨ ង្ដលមានប្រង្វងស្រុរជាង៣ ០០០
រី ូង្ម៉ៅប្ត្ កស្ថងស្ថា នីយវារអីរគិស្នី ន្ស្ាីនឹង៨០%ននស្មត្ាភាពផ្សលិត្ថ្នមពលអរគិស្នី ង្ដលកំពុង
ដំន្ណី្រក្វរន្ៅកមពុជា8។ 
 
                                                           
2
 Xi Jinping: Speech at the Opening Ceremony of the Belt and Road Forum for International Cooperation, 14 May 

2017. 
3
 Cambodia-China trade volume jumps to 5.8 bln USD last year: minister, in: 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/21/c_137270877.htm. Retrieved on April 19, 2019 
4
 Reuters 2019. “Cambodian leader, in Beijing, says China pledges nearly $600 million in aid”. 22 January 2019. 

https://www.reuters.com/article/us-cambodia-china/cambodian-leader-in-beijing-says-china-pledges-nearly-600-
million-in-aid-idUSKCN1PG0CZ Retrieved on April 19, 2019 
5
 Thomas Lum. Cambodia: Background and US Relations in brief. 11 May 2015. Congressional Research Service. 

Retrieved on April 19, 2019. https://www.fas.org/sgp/crs/row/R44037.pdf  
6
 South China Morning Post 2018. “Cambodia says relations with China are at ‘best stage’ ever after agreeing 

US$259m loan to build road” 20 July 2018. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2156142/cambodia-says-relations-china-are-best-stage-ever-after. Retrieved on April 19, 2019. 
7
 Reuters 2019. “Cambodian leader, in Beijing, says China pledges nearly $600 million in aid”. 22 January 2019. 

https://www.reuters.com/article/us-cambodia-china/cambodian-leader-in-beijing-says-china-pledges-nearly-600-
million-in-aid-idUSKCN1PG0CZ. Retrieved on April 19, 2019. 
8
 https://www.facebook.com/ChineseEmbassyCambodia/. Retrieved on April 22, 2019. 
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ស្ថា នភា្ផសដ្ឋកចិចរបសក់្បផទ្យសកម្ពុជា 
ន្ស្ដឋកិចចប្រន្ទ្យស្កមពុជាមានមានក្វរន្កីនន្ ីងរួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់កនុងទ្យស្វត្សរចុ៍ងន្ប្ក្វយន្នះ។

ផ្សលិត្ផ្សលកនុងប្ស្ុកស្រុរន្កីនន្ ងីជាមធយម៧%ចារ់តាងំពីឆ្ន ២ំ០១១9។ ឆ្ន ២ំ០១៨ន្នះ កមពុជាស្ន្ប្មច
បានកំន្ណី្ន៧,៥% ន្លីស្ឆ្ន ២ំ០១៧(៧%)។ ផ្សលិត្ផ្សលកនុងប្ស្ុកស្រុរ(GDP)តាមនងលរចចុរបននមាន
ចំនួនប្រមាណ្៨៩ប្ទី្យោនន្រៀល(២២រ ីោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ) ន្ធែីឱ្យចំណូ្លស្ប្មារ់ប្រជាជនមាន ក់ៗន្កីន
ដល់១៤៣៤ដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ10។ កំន្ណី្នែពស់្ន្នះបានមកន្ដាយស្ថរភាពរងឹមានំនវស័ិ្យក្វត់្ន្ដរ ស្ំណ្ង់ 
និងន្ទ្យស្ចរណ៍្ ប្ស្រន្ពលង្ដលពិពិធកមាផ្សលិត្ផ្សលនិងន្គ្នលន្ៅតនំ្ចញប្តូ្វបានន្លីកកមពស់្។ ទ្យនាឹមគ្នន
នឹងន្នះង្ដរ ន្ែឿនន្ស្ដឋកិចចររស់្ប្រន្ទ្យស្កមពុជាបានតល ស់្រតូ ររនតិចមតងៗពីក្វរពឹងង្ផ្សអកវស័ិ្យកស្ិកមា ន្ៅ
ពឹងង្ផ្សអកវស័ិ្យឧស្ាហកមា (សូ្មន្មីលតារាងទី្យ១)។ 

ផ្សលិត្ផ្សលប្ស្ូវប្រចាឆំ្ន ២ំ០១៨មានចំននួ១០ ៦៧២ពាន់ន្តាន មានក្វរន្កីនន្ ងី៣%ន្ធៀរនឹង
ឆ្ន ២ំ០១៧ង្ដលមានទំ្យហ១ំ០ ៣៩៨ពាន់ន្តាន។ ក្វរន្កីនន្ ងីន្នះរណាត លមកពីក្វរន្កីនន្ ងីនផ្សាដីដាំ
ដុះនិងទិ្យននផ្សលង្ដលន្កីនពី៣,២៩៨ន្តាន/ហកិតាឆ្ន ២ំ០១៧ន្ៅ៣,៣៤២ន្តាន/ហកិតាឆ្ន ២ំ០១៨។ កនុង 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្សលិត្ផ្សលន្ៅស្ ូមានចំននួ២២០,១ពាន់ន្តាន ន្កីនន្ ងី១៣,៩%ន្ធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០១៧។     
ផ្សលិត្ 
កមាន្នស្ថទ្យឆ្ន ២ំ០១៨មានចំននួ ៩១០,២ ពាន់ន្តាន មានក្វរន្កីនន្ ងី៦%ន្ធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០១៧11។ 

តារាងេ១ី៖ ការផ្លា ស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធទសដ្ឋកិចច្ីការ្ឹងខអែកកសិកម្មទៅ្ងឹខអែកឧសាហកម្ម 
 
 
 
 
 
 
ប្រភព៖ វងស ីវសិ្សុត្ៈ កមពុជា ក្វោនុវត្តភាពនិងក្វរប្រឈមកនុងដំន្ណី្រក្វរកស្ថងជាតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 ចំននួន្រាងចប្កស្រុរង្ដលបានចុះរញ្ា ីន្ៅប្កស្ួងឧស្ាហកមាមានចំននួ ១ ២៧៨ ន្រាងចប្ក ងយ

ចុះ១៦%ន្ធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០១៧ ង្ត្ន្រាងចប្កងាីង្ដលបានចុះរញ្ា ីមានក្វរន្កីនន្ ងីពី១៥០កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
ន្ៅ១៧៨កនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ 
                                                           
9
 http://www.nis.gov.kh/nis/NA/NA2016_Tab.htm ដកប្ស្ង់នងៃទ្យី២៧ ង្ែឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

10
 មានកំន្ណី្នន្ទ្យែដងកនុងរយៈន្ពលមួយទ្យស្វត្សចុងន្ប្ក្វយ។ 

11
 ប្កុមប្រឹកាន្ស្ដឋកិចច ស្ងគមកិចច និងវរបធម៖៌ ប្ពឹត្តិរប្ត្ពត័្ម៌ានន្លែ១ ប្តី្មាស្ទី្យ១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្យពរ័១២ 

http://www.nis.gov.kh/nis/NA/NA2016_Tab.htm
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 ក្វរតចូំលកនុងឆ្ន ២ំ០១៨មានចំនួន ១៦ ៩៥៣,៩ ោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ ន្កីនន្ ងី២៣%ន្រីន្ធៀរ
នឹងឆ្ន ២ំ០១៧ ចំង្ណ្កឯក្វរតនំ្ចញវញិមាន ១២ ៨៨៣,២ ដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ ន្កីនន្ ងី១២%ន្រីន្ធៀរ
នឹងឆ្ន ២ំ០១៧12។ 

ន្ប្រៀរន្ធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០១៦ ឆ្ន ២ំ០១៧មានកំន្ណី្នន្ភញៀវន្ទ្យស្ចរអនតរជាតិ្១២% ែពស់្ជាង២ដង
ននកំន្ណី្នមធយមកនុងរយៈន្ពល៣ឆ្ន ចុំងន្ប្ក្វយ(៦%)។ ចំណូ្លពីវស័ិ្យន្ទ្យស្ចរណ៍្បានន្កីនន្ ងីដល់
៣,៨រ ីោនដុោល រអាន្ម៉ៅរកិ មានកំន្ណី្ន១៧%កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ ន្ប្រៀរន្ធៀរនឹងឆ្ន ២ំ០១៦កនលងន្ៅ។ 
កំន្ណី្នែពស់្ននន្ភញៀវន្ទ្យស្ចរចិនបានឈានដល់លំដារ់ថ្នន ក់ន្លែ១(២២%ននន្ភញៀវន្ទ្យស្ចរអនតរជាតិ្
ស្រុរ) ន្ដាយស្ថរមានក្វរអំន្ណាយផ្សលពីក្វរអភិវឌ្ឍន្គ្នលន្ៅន្ទ្យស្ចរណ៍្ន្ៅតំ្រន់ន្ននរ កំន្ណី្នពាណិ្ជា
កមានិងក្វរវនិិន្យរចិន ជាពិន្ស្ស្ន្លីវស័ិ្យស្ំណ្ង់និងអចលនប្ទ្យពយ និងរតា រ់ពីមានក្វរត្ភាា រ់ន្ជីង
ន្ហាះន្ហរីប្ត្ង់រវាងកមពុជានឹងទី្យប្កុងធំៗររស់្ប្រន្ទ្យស្ចិន។ ឆ្ន ២ំ០១៨ន្នះ កមពុជាទ្យទ្យលួបានន្ភញៀវន្ទ្យស្ចរ 
៦ ២០១ ០៧៧តក់13។ 
សណូំ្ម្្រ 

តាមរយៈរំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្ន្នះន្យងីបានន្ ញីថ្ន ន្ស្ដឋកិចចប្រន្ទ្យស្កមពុជាមានក្វររកី
ចន្ប្មីនជាងន្ពលណាៗទងំអស់្ ង្ដលមិនធាល រ់មានពីមុនមក។ ន្ទះណាក៏ន្ដាយ កនុងក្វរអនុវត្តន៍ជាក់ 
ង្ស្តងង្ត្ងមានក្វរែែះចន្តល ះរនតិចរនតួចជាមិនខាន។ ខាងន្ប្ក្វមន្នះជាស្ំណូ្មពរមយួចំននួង្ដលន្លីក
ន្ ងីស្ប្មារ់ន្ធែីឱ្យប្រន្ស្ីរន្ ងីនូវក្វរអនុវត្តន៍រំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្ន្ៅប្រន្ទ្យស្កមពុជា៖ 
ត្មាល ភាព 

កនលងមកក្វរអនុវត្តររស់្រុរគលិករន្ប្មាងែលះ ជាពិន្ស្ស្រឺក្វរន្ប្រីប្បាស់្ងវកិ្វមិនសូ្វចំន្គ្នលន្ៅ
ររស់្រន្ប្មាង ជាន្ហតុ្តឱំ្យលទ្យធផ្សលររស់្រន្ប្មាងមយួចំននួតូ្ចមិនសូ្វមានរុណ្ភាព។ ប្រក្វរន្នះន្ធែីឱ្យ
ប្រជាជនកមពុជាមយួចំននួន្ធែីក្វររះិរន់ថ្ន លទ្យធផ្សលរន្ប្មាងររស់្ចិនមិនសូ្វលអ។ ជាក់ង្ស្តងស្មត្ាភាព
រន្ចចកន្ទ្យស្ររស់្អនកជំតញចិនែពស់្ ង្ត្រញ្ហា ង្ដលប្ត្ង់ចំណុ្ចែលះមានរុណ្ភាពមិនលអន្តះ រឺន្ដាយស្ថរ 
ក្វរន្ប្រីប្បាស់្ងវកិ្វមិនចំន្គ្នលន្ៅររស់្រន្ប្មាង។ ន្មាល៉ៅ ះន្ហយីក្វរអនុវត្តរន្ប្មាងែលះមានក្វរយតឺ្យ៉ៅ វ 
ន្ប្ពាះទមទរឱ្យមានក្វរពិភាកាគ្នន ចុះន្ ងីន្ប្ចីនដង រហូត្ឈានដល់ក្វររ៉ៅះរ៉ៅូវន្ ងីវញិ អាចអស់្ងវកិ្វ
ស្រុរជាក់ង្ស្តងន្ប្ចីនជាងមុន។ ដូចន្នះន្រីមានត្មាល ភាពកនុងក្វរន្ប្រីប្បាស់្ងវកិ្វ ន្យងីអាចចំន្ណ្ញន្ពល 
ន្ប្ចីន និងទ្យទ្យលួបានក្វរស្ថទ្យរពីប្រជាជនកមពុជាក្វន់ង្ត្ន្ប្ចីនជាងមុន។ 
 
 

                                                           
12

 ប្កុមប្រឹកាន្ស្ដឋកិចច ស្ងគមកិចច និងវរបធម៖៌ ប្ពឹត្តិរប្ត្ពត័្ម៌ានន្លែ១ ប្តី្មាស្ទី្យ១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទំ្យពរ័១៤ 
13

 ប្កស្ងួន្ទ្យស្ចរណ៍្៖ របាយក្វរណ៍្ស្មិទ្យធិផ្សលក្វរង្ហរប្រចាឆំ្ន ២ំ០១៨  ភនំន្ពញ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ន្ប្រីប្បាស់្កមាល ងំពលកមាកនុងប្ស្កុឱ្យបានន្ប្ចីន 
តាមធមាតាកនុងក្វរអនុវត្តរន្ប្មាងនីមយួៗមានន្ពលកំណ្ត់្។ អនកប្ររ់ប្រងរន្ប្មាងង្ត្ងចង់បាន

កមាល ងំពលកមាង្ដលមានជំតញ ត្ស្ ូ អត់្ធាត់្នឹងក្វរង្ហរ។ ស្ប្មារ់ពលករកមពុជាភារន្ប្ចីនមិនទន់មាន
រទ្យពិន្ស្ថធន៍ន្ធែីក្វរកនុងរន្ប្មាងង្ដលមានន្ពលកំណ្ត់្ ជាពិន្ស្ស្ជាមយួជនជាតិ្ចិនន្ៅកនុងរំនិត្ផ្សតួច   
ន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្ ន្មា៉ៅល ះន្ហយីទមទរឱ្យមានរយៈន្ពលមយួស្ប្មារ់ហែកឹហាត់្។ ក្វរហែកឹហាត់្អាចន្ធែី
ន្ ងីមុនន្ពលអនុវត្តរន្ប្មាង ឬក៏ជាក្វរហែកឹហាត់្កនុងក្វរង្ហរន្តះង្ត្មតង ហែកឹហាត់្ទងំជំតញ ទងំ
រន្រៀររររក្វរង្ហរ។ ន្ធែីង្ររន្នះពលករកមពុជាអាចចូលរមួចំង្ណ្កបានក្វន់ង្ត្ន្ប្ចីនជាងជាងមុនកនុងរំនិត្
ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្។ 
ន្ប្រីប្បាស់្ប្កមុហ ុននិងវត្ាុធាតុ្ន្ដីមកនុងប្ស្កុ 

លទ្យធផ្សលររស់្រន្ប្មាងង្ដលអនុវត្តកនុងប្ករែណ្ឌ រំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្ ពិត្ជាបានចូលរមួ
ចំង្ណ្កន្ធែីឱ្យប្រន្ស្ីរន្ ងីនូវជីវភាពររស់្ប្រជាជនកមពុជាជាទូ្យន្ៅ។ ន្រីស្ិនជារន្ប្មាងន្តះ អាចន្ប្រី
ប្បាស់្ប្កុមហ ុនកនុងប្ស្ុក ឧទហរណ៍្ជាអនកផ្សគត់្ផ្សគង់វត្ាុធាតុ្ន្ដីម ន្តះប្រជាជនកមពុជានឹងទ្យទ្យលួបានផ្សល
ប្រន្យជន៍ន្ដាយតា ល់ក្វន់ង្ត្ន្ប្ចីនន្ទ្យៀត្។  
រន្ងកនីត្នមលរង្នាម 

រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាង្ត្ងង្ត្ស្ថែ រមន៍ប្ររ់អនកវនិិន្យរិនររន្ទ្យស្ទងំអស់្ង្ដលមានរំណ្ងចង់
មករណាត ក់ទុ្យននិងន្គ្នរពចារ់ន្ៅកមពុជា ជាពិន្ស្ស្ន្ដីមបីប្ស្រយកកមាល ងំពលកមា។ តាមរយៈន្នះ ន្ៅ
កនុងផ្សលិត្កមាមួយចំនួនន្ៅកមពុជា ហាក់ដូចជាពំុសូ្វមានក្វររន្ងកីត្ត្នមលរង្នាមរ៉ៅុតា នន្ទ្យ។ ក្វរចូលរួម
ចំង្ណ្ក ជាក់ង្ស្តងន្ៅកនុងផ្សលិត្កមាមានង្ត្កមាល ងំពលកមាង្ដលមិនសូ្វមានជំតញ កនុងករណី្ែលះន្ទ្យៀត្ 
ង្ែសស្ង្ហែ ក់ផ្សលិត្កមាែលះក៏មិនទន់បានន្រៀរចំឬផ្សតល់ឱ្ក្វស្ឱ្យមានក្វររន្ងកីត្ត្នមលរង្នាមង្ដរ។ កនុងក្វរ
ន្ប្ជីស្ន្រសី្វស័ិ្យស្ប្មារ់ក្វរវនិិន្យរកនុងប្ករែណ្ឌ រំនិត្ផ្សតួចន្ផ្សតីមផ្សលូវនិងង្ែសប្កវាត់្ រួរន្ប្ជីស្ន្រសី្យកវស័ិ្
យឬង្ែសស្ងែក់ផ្សលិត្កមាង្ររណាង្ដលកមពុជាមានឱ្ក្វស្រន្ងកីត្ត្នមលរង្នាមផ្សងង្ដរ។ 
ជំរញុក្វរតនំ្ចញន្ដាយតា ល់  

រិត្មកប្តឹ្មន្ពលរចចុរបនន ជញ្ា ីងពាណិ្ជាកមាកមពុជា-ចិនមិនទន់មានតុ្លយភាពន្ទ្យ កមពុជាតចូំលពី
ចិនន្ប្ចីន។ មានមូលន្ហតុ្ជាន្ប្ចីនង្ដលតឱំ្យន្ចញជាលទ្យធផ្សលង្ររន្នះ ដូចស្ថា នទូ្យត្ចិនន្ៅកមពុជាបាន
ន្លីកន្ ងីតន្ពលកនលងមក។ រង្នាមន្លីន្នះន្ទ្យៀត្មានផ្សលិត្ផ្សលែលះ ដូចជាង្ផ្សលស្ថែ យ និងកស្ិផ្សលន្ផ្សសង
ន្ទ្យៀត្ ង្ដលប្រជាជនកមពុជាបានលក់ន្ៅឱ្យប្រន្ទ្យស្ន្វៀត្ណាម ន្ហយីប្រន្ទ្យស្ន្វៀត្ណាមលក់រនតន្ៅចិន។ 
ក្វរន្ធែីង្ររន្នះអាចតឱំ្យផ្សលិត្ផ្សលកមពុជាមយួចំននួមាននងលន្ដីមទរន្ៅប្រន្ទ្យស្ចិន រឯីកមពុជាក៏មានលទ្យធ
ភាពរន្ងកីនក្វរតនំ្ចញន្ដាយតា ល់ន្ៅប្រន្ទ្យស្ចិនង្ដរ។  
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