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«សក្តា នុពលននទំនាក់ទំនងសសដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា-ច្ិន» 
 

 
សាស្រ្សាា ចារ្យបណ្ឌិ ត គី សសរវីឌ្ឍន៍  

ប្បធានមជ្ឈមណ្ឌ លសកិ្សាចិន ននរាជ្បណ្ឌិ តយសភាក្សមពុជា 

 

១-សសច្កាីស្ាើម្ 
 ផ្លូវនឹនខ្សែក្ប្ក្សវាត់ជាប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចមួយ សំសៅសលើប្បព័នធននាររ្ដ្ខក្សជ្ ជ្ូូ នំំនិឬ សសវាឆ្ល្សែដ្ន ជា
ពិសសសសប្ាប់ប្បសំសសែដ្លគ្មា នផ្លូវនឹសមុប្ំ។ ប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចសនេះ  ាចចសវើើសងើ្ ាមមរ្យផផ្លូវនឹជាតិ ាមមរ្យផ
ផ្លូវនឹសែដ្ក្ស សែដ្លាចចជំ្រ្ុឬកំ្សសណ្ើ នសសដ្ឋកិ្សចចសៅតំបន់សៅជំុ្វនឹឬិផ្លូវនឹសនេះ ។ ប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចជាតំណ្ភាជូ ប់ទំ្ ំំនាក់្ស
សសដ្ឋកិ្សចច ស គ្ម វនឹបបវម៌ និ្នសោបាយ ប្ពមទំ្ាររ្បស ក្ើតសុកដុ្មនើយក្សមាននប្បសំសសែក្សបរ្ាង្  
ប្បសំសសថិតក្សនុ្តំបន់តភាជូ ប់ប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចសនេះ ។ 
 ប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចសនេះ  ប្តូវនឹបានសេអនុវនឹតាសប្ចើនណាស់សៅសលើពិភពសោក្ស ជាពិសសសពើប្បសំសមួយសៅ 
ារន់តំបន់   សហេមន៍សសដ្ឋកិ្សចចមយួ ដូ្ចជា ាររ្តភាជូ ប់ពើប្បសំសចិនមក្សារន់សហេមន៍សសដ្ឋកិ្សចចាចសា៊ា ន 
ាមមរ្យផក្សមពុជា។ សារា នុពលរ្បស់ក្សមពុជាក្សនុ្តំបន់ាចសា៊ា ន េឺជាប្បសំសផ្ាល់នូវនឹាររ្អនុសប្គ្មេះ ដ្ល់វនឹស័ិយ
សំសចរ្ណ៍ និ្ាចចារល យជាក្សសែនល្ណាត់ជ្ួយគ្មន សដ្ើមបើកិ្សចចាររ្សសដ្ឋកិ្សចច។ ក្សមពុជាជាប្បសំសសែដ្លានាររ្ 
លូតោស់សសដ្ឋកិ្សចចោ៉ា ្សលឿន សែដ្លានចំណូ្លសរ្ុបសក្សើនដ្ល់ ២២,២ប៊ាើោនដុ្ោល រ្ េិតាមមនលលបចចុបបនន 
សហើយប្បជាជ្នាន ក់្សានចំណូ្លជាមវយមប្បចាឆំ្ន  ំ១ ៤៣៤ដុ្ោល រ្។ ក្សមពុជាបានារល យជាសសដ្ឋកិ្សចចាងល  សែដ្ល 
បានប្បសិ ធំនាមសោយវនាគ្មរ្ពិភពសោក្ស និ្បានារល យជាប្បសំសានចំណូ្លមវយមក្សប្មិតទបសៅឆ្ន ំ
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២០១៧។ ប្បសំសសនេះ  ានអប្ាមកំ្សសណ្ើ នសសដ្ឋកិ្សចចពិតសលរ្៧%ក្សនុ្មួយឆ្ន សំប្ាប់រ្យផសពល៥ឆ្ន ចុំ្
សប្ារយសនេះ  រ្មួទំ្ អប្ាមអតិផ្រ្ណាទបប្បសែហល៣% ជាមវយមេិតប្តខមឆ្ន ២ំ០១៦ និ្ ៣,៨% សៅឆ្ន ំ
២០១៧សនេះ  ។ 
 វនឹសិោេានាររ្សក្សើនសងើ្ ដ្ល់ ៥,៨៨ប៊ាើោនដុ្ោល រ្ ប្តូវនឹជា ២៩,៤% ននផ្លិតផ្លក្សនុ្ប្សុក្សសរ្ុប 
ក្សនុ្សនាេះ វនឹនិិសោេសែដ្លបានមក្សពើវនឹស័ិយឯក្សជ្នចំនួន ៣ ៨៧៩ោនដុ្ោល រ្ និ្ វនឹនិិសោេានមក្សពើរ្ដ្ឋ
ចំននួ ១ ៣៤៣ោនដុ្ោល រ្។ 

ក្រក្តហ្វទី១៖ កំសណើ នច្ំណូលជាតិកម្ពុជា 

 
 

 

២- ទំនាក់សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា-ច្ិន 
 សោ្ាមមរ្បាយាររ្ណ៍្រ្បស់ប្ក្សសួ្ពាណិ្ជ្ជូក្សមាក្សមពុជាពើឆ្ន ២ំ០១២-២០១៦ បានបង្ហា ឬថា     
រ្យផសពល៥ឆ្ន ចុំ្សប្ារយ ំំហំពាណិ្ជ្ជូក្សមាក្សមពុជាបានសក្សើនសងើ្ពើ១៣ពាន់ោនដុ្ោល រ្ សៅឆ្ន ២ំ០១២ 
រ្ហូតដ្ល់២២ពាន់ោនដុ្ោល រ្សៅឆ្ន ២ំ០១៦ សែដ្លក្សនុ្សនាេះ ពាណិ្ជ្ជូក្សមាជាមួយចិនានប្បាណ្ជា២
ពាន់ោនដុ្ោល រ្(ឆ្ន ២ំ០១២) និ្សក្សើនដ្ល់៥ពាន់ោន(ឆ្ន ២ំ០១៦) សបើសទេះ បើជាានឱនភាពពាណិ្ជ្ជូ
ក្សមាក៏្សសោយ ក៏្សទំ្ ាររ្នាសំចឬ(៥ពាន់ោនដុ្ោល រ្ឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់១០ពាន់ោនដុ្ោល រ្ឆ្ន ២ំ០១៦)  និ្
ាររ្នាចូំល(៧ពាន់ោនដុ្ោល រ្ឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់១២ពាន់ោនដុ្ោល រ្ឆ្ន ២ំ០១៦)  េឺសុ ធំសែតានកំ្សសណ្ើ ន
ជាសរ្ៀ្រាល់ឆ្ន ។ំ កំ្សសណ្ើ នពាណិ្ជ្ជូក្សមាក្សមពុជា-ចិនប្តូវនឹបានសេសមើលស ើឬថាសក្សើនសលឿនជា្ាររ្រ្ពំខ្ំុក្ស
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រ្បស់រាជ្រ្ោឋ ភិបាលក្សមពុជាសែដ្លានបំណ្្នខ្បស ក្ើនំំហពំាណិ្ជ្ជូក្សមាក្សមពុជា-ចិនឱយបានដ្ល់៥ពាន់ោន
ដុ្ោល រ្សៅឆ្ន ២ំ០១៧ (សមើលប្ារហើកិ្ស ើំ២)។  

ក្រក្តហ្វទី២៖ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 

 

ក្រក្តហ្វទី៣៖ ទំហ្ពំាណិជ្ជកម្មរបសក់ម្ពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 ំនទខមនខ្សនេះ សែដ្រ្ ក្សមពុជាបាននាសំចឬសៅចិនក្សនុ្ំំហំំ ខក្សប្បាក់្សប្បាណ្ជា១៧៨ោនដុ្ោរ្ ក្សនុ្
ឆ្ន ២ំ០១២ សហើយសក្សើនសងើ្ ដ្ល់៦០៩ោនដុ្ោល រ្សៅឆ្ន ២ំ០១៦។ ាររ្នាសំចឬរ្បស់ក្សមពុជាសៅចិនាន
កំ្សសណ្ើ នប្បសែហលជា៥០ភាេរ្យ និ្ាររ្នាចូំលពើប្បសំសចិនសក្សើនសងើ្ ប្បាណ្ជា១៦ភារ្េរ្យសវៀបសៅ
និ្ឆ្ន ២ំ០១៥(សមើលប្ារហើកិ្ស ើំ៣)។ 

ក្រក្តហ្វទី៣៖ ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាច្ិន 
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 ំំនិឬសែដ្លក្សមពុជានាំចូលសប្ចើនជា្សេរ្មួានវនឹតថុធាតុសដ្ើមសប្ាប់ផ្គត់ផ្គ្់ដ្ល់ឧសាហក្សមា       
សសមលៀក្សបំពាក់្ស រ្លយនា និ្ផ្លិតផ្លសប្ប្ឥនធនផ សហើយចិនជាអនក្សផ្គត់ផ្គ្់ំំនិឬវំបំផុ្តដ្ល់ក្សមពុជា សែដ្ល
បានសក្សើនសងើ្ ដ្ល់១៦% េិតជា ខំក្សប្បាក់្សប្បាណ្ជា៤,៥ពាន់ោនដុ្ោល រ្សវៀបនខ្ឆ្ន ២ំ០១៥។ សៅឆ្ន ំ
២០១៧ ាររ្នាចូំលំំនិឬពើប្បសំសចិនានាររ្សក្សើនសងើ្ដ្ល់៥,២៨៧ោនដុ្ោល រ្។ ចំសែណ្ក្សឯាររ្នាំ
សចឬសៅប្បសំសចិនវនឹឬិ សៅឆ្ន ២ំ០១៦ ក្សមពុជានាសំចឬសៅចិនក្សនុ្ ខំក្សប្បាក់្ស៦០៩ោនដុ្ោល រ្ សហើយាររ្
នាសំចឬសនេះ ានកំ្សសណ្ើ នរ្ហូតដ្ល់សៅ២៣,៦៥% សៅឆ្ន ២ំ០១៧ ក្សនុ្ ខំក្សប្បាក់្ស៧៥៣ោនដុ្ោល រ្។ 
 ចំសពាេះ ាររ្នាសំចឬអ ក្រ្សៅប្បសំសចិនសៅឆ្ន ២ំ០១៧ ានចំនួ២១៥,១៥៥សាមន េឺានាររ្សក្សើន
៦៨% សវៀបនខ្ឆ្ន ២ំ០១៦។ 
 សលើសពើសនេះ សំៀត ក្សមពុជានិ្ចិនបានបស ក្ើតតំបន់កិ្សចចសហប្បតិបតាិាររ្សសដ្ឋកិ្សចចពាណិ្ជ្ជូក្សមាជាសប្ចើន 
សៅក្សនុ្សកតាប្ពេះ សើហនុ។ ចំនួនអនក្សវនឹនិិសោេចិនចូលមក្សក្សមពុជាារន់សែតសប្ចើនរ្មួទំ្ សភញៀវនឹសំសចរ្ សោយសារ្ 
សគ្មលនសោបាយ China Ready រ្បស់ក្សមពុជា សដ្ើមបើប្សូបទឬសភញៀវនឹចិនឱយបាន២ោននាក់្សសៅឆ្ន ំ
២០២០។ 
 វនឹនិិសោេរ្បស់ចិនានាររ្សក្សើនសងើ្ េរួ្ឱយក្សត់សាគ ល់ សែដ្លជាប្បភពំុនដ៏្វំសប្ាប់ជំ្រ្ុឬកំ្សសណ្ើ ន 
សសដ្ឋកិ្សចចក្សមពុជា។ សៅឆ្ន ២ំ០១៦ ាររ្វនឹនិិសោេសរ្ុបរ្បស់ចិនានចំននួ ១ ០៨០ោនដុ្ោល រ្ាចសម៉ារ្កិ្ស សហើយ 
សៅឆ្ន ២ំ០១៧ បានសក្សើនសងើ្ ៥២% ប្តូវនឹជា១ ៦៤៤ោនដុ្ោល រ្។ ចំសពាេះ ឆ្ន ២ំ០១៨ េិតប្តខមសែកមិលុនា 
វនឹនិិសោេំុនចិនជាប់ចំណាត់ថាន ក់្សសលក១ ក្សនុ្ចំសណាមវនឹនិិសោេំុនបរ្សំសទំ្ អស់។ 
 ចំសពាេះ វនឹស័ិយអេគិសនើវនឹឬិ ក្សមពុជាបានក្សសា្វារ្អិេគិសនើចំននួ៧ក្សសែនល្ សប្ារមកិ្សចចសហប្បតិបតាិាររ្ 
ជាមយួចិន ដូ្ចជា េិរ្ ើរ្មយ ើំ១ េិរ្ ើរ្មយ ើំ៣ កំ្សចាយ ាចនត ឫស្ើប្ជំុ្ ាមនត សសសានសប្ារម២ សែដ្លផ្គត់ផ្គ្់ 
អេគិសនើសរ្ុបចំនួន១ ៣៨២,១ សមហ្កក វា៉ា ត់ ក្សនុ្ ខំក្សប្បាក់្សសរ្ុប២ ៣៧០,៨៩ោនដុ្ោល រ្ាចសម៉ារ្កិ្ស។ 

តារាងទី១៖ វិនិសោគផ្ទា លព់ីច្ិន 

 

ក្សសិក្សមា សែរ្ ៉ា ក្សមានាសាល ហរិ្ ញ្វនឹតថុ សណាឋ គ្មរ្ ICT អចលនប្ំពយ សផ្្្ៗ Total 

China Mainland 53 15 163 83 62 10 75 50 511 

Hong Kong 10 2 43 16 31 0 61 74 237 

Taiwan 0 0 45 33 0 0 19 8 105 

Total  63 17 251 132 93 10 155 132 853 

Percentage  27.16% 89.47% 64.36% 24.49% 40.79% 66.67% 41.89% 47.48% 39.58% 

(ប្បភព៖ វនាគ្មរ្ជាតិននក្សមពុជា (២០១៧) រ្បាយាររ្ណ៍្ប្បចាឆំ្ន ២ំ០១៧) 
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ក្រក្តហ្វទី៤៖ សទសច្រណ៍កម្ពុជាពឹងផ្្ែកសលើអងគរវតា 

 
(ប្បភព៖ ាចជាញ វរ្អប្រា) 

 វនឹស័ិយសំសចរ្ណ៍្ សែដ្លឆ្លុេះ បញ្ច ំ្ ាមមរ្យផចំននួសភញៀវនឹសំសចរ្ ានកំ្សសណ្ើ នប្បហ្កក់្សប្បសែហលនខ្
ឆ្ន ២ំ០១៥ ក្សនុ្រ្ ើ្្់៦% ប៉ាុសែនាសវៀបនខ្និនាន ាររ្មុនឆ្ន ២ំ០១៤ កំ្សសណ្ើ នសនេះ ានអប្ាមលយចុេះ សោយសារ្ 
ាររ្សងើ្ នលលប្បាក់្សដុ្ោល រ្ សែដ្លសវើើឱយចំណាយរ្បស់សភញៀវនឹសំសចរ្បានសក្សើនកពស់ជា្មុនេបួផ្្នំខ្ក្ស ើ្េះ ពិពិវ-
ក្សមាសគ្មលសៅសំសចរ្ណ៍្។ ើំផ្ារ្សំសចរ្វំជា្សេរ្បស់ក្សមពុជាេឺ សវនឹៀតណាម (២០%ននសភញៀវនឹសំសចរ្ 
សរ្ុប) បនាទ ប់មក្សេឺចិន (១៧%) កូ្សសរ្ ៉ា (៨%) និ្ នល (៧%)។ 

តារាងទី២៖ កំសណើ នសសវាកម្មសក្រាប់វសិយ័សទសច្រណ៍ 

 
 លាើៗសនេះ  រាជ្រ្ោឋ ភិបាលក្សមពុជាបានោក់្សសចឬនូវនឹសគ្មលនសោបាយ China Ready ក្សនុ្បំណ្្ទក់្ស 
ទឬសភញៀវនឹសំសចរ្ចិនឱយបាន២ោននាក់្សសៅឆ្ន ២ំ០១០។ រ្ហូតមក្សដ្ល់ឆ្ន ២ំ០១៧សនេះ  សភញៀវនឹសំសចរ្ចិន 
បានសក្សើនសងើ្ ដ្ល់១.២ោននាក់្សសហើយ។ 
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ក្រក្តហ្វទី៥៖ ច្នំួនស្ញៀវសទសច្រច្ិនម្កកម្ពុជា 

 
(ប្បភព៖ េើ សសរ្ ើវនឹឌ្ឍន៍ (២០១៨) រ្បាយាររ្ណ៍្ប្បសំសក្សមពុជាឆ្ន ២ំ០១៧ សៅំើប្ក្សុ្សប៉ាារំ្ ) 

ក្រក្តហ្វទី៦៖ ក្រប្ពកម្ចីរបសរ់ដ្ឋឋ ្ិបាលកម្ពុជា 

 
(ប្បភព៖ វនាគ្មរ្ជាតិននក្សមពុជា) 
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ក្រក្តហ្វទី៥៖ កម្ចសីម្បទានពីរដ្ឋឋ ្បិាលច្ិន 

 
(ប្បភព៖ េើ សសរ្ ើវនឹឌ្ឍន៍ (២០១៨) រ្បាយាររ្ណ៍្ប្បសំសក្សមពុជាឆ្ន ២ំ០១៧ សៅំើប្ក្សុ្សប៉ាារំ្ ) 

តារាងទី៣៖ តំបន់សសដ្ឋកិច្ចពិសសសកម្ពជុា 
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 តំបន់សសដ្ឋកិ្សចចពិសសសក្សមពុជាានសរ្ុប១៧តំបន់ ក្សនុ្ាន៥តំបន់ជាតំបន់សសដ្ឋកិ្សចចពិសសសចិន 
សែដ្លានសៅសកតាប្ពេះ សើហនុ៣តំបន់និ្សកតាសាើ យសរ្ៀ្ចំននួ២តំបន់។ ក្សនុ្តំបន់សសដ្ឋកិ្សចចពិសសសចិនសនាេះ  
ានប្បតិបតាិាររ្សលើេសប្ា្ចំននួ១២៣េសប្ា្ក្សនុ្ ខំក្សប្បាក់្ស១,៣៤៩ោនដុ្ោល រ្។ 

៣- ក្រច្កសសដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាច្ិន 

 ចាប់ាមំ្ ពើឆ្ន ១ំ៩៨៩ ក្សមពុជាបានសិក្សាសលើេនល្ននាររ្ផ្លល ស់បាូ រ្មក្សរ្ក្សសសដ្ឋកិ្សចច ើំផ្ារ្សសរ្ ើពើេំរ្ូ 
រ្បស់ចិន សោយសវើើានឯក្សជ្នភាវនឹូបនើយក្សមា ានក្សមាសិ ធំិឯក្សជ្ននិ្ដ្ក្សសចឬនូវនឹាររ្ប្េប់ប្េ្នលល។ សប្ារយ 
មក្សក្សមពុជាបានចូលជាសាជិ្ក្សសហេមន៍ប្បជាជាតិាចសុើាចសេនយ ៍សៅារត់ាចសា៊ា ន សៅឆ្ន ១ំ៩៩៩ ចូលជា
សាជិ្ក្សអ គ្ាររ្ពាណិ្ជ្ជូក្សមាពិភពសោក្សសៅឆ្ន ២ំ០០៤ និ្ចូលរ្មួបស ក្ើតសហេមន៍សសដ្ឋកិ្សចចាចសា៊ា ន សៅ
ចុ្ឆ្ន ២ំ០១៥ ប្ពមទំ្ បានរ្ ខតចំណ្្សសដ្ឋកិ្សចចពាណិ្ជ្ជូក្សមាជាមួយបណាា ប្បសំសនានា ជាពិសសសប្បសំស 
ាចសា៊ា នបូក្សមយួ ាចសា៊ា នបូក្ស៣ និ្ ាចសា៊ា នបូក្ស៦។ 

 ក្សមពុជាបានសបើក្សប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចរ្បស់កលួនមិនប្តខមសែតាចសា៊ា នសំ េឺឈានដ្ល់សបើក្សប្ចក្ស ើំផ្ារ្គ្មា ន 
ពនធេយនិ្កូ្សាម រ្ហូតដ្ល់ជា្៩៧%ននប្បសំសអភិវនឹឌ្ឍន៍ និ្ ំំួលបានប្បព័នធអនុសប្គ្មេះ ពាណិ្ជ្ជូក្សមា 
ឯក្សសាមភាេើរ្ហូតដ្ល់៣២ប្បសំស ជាពិសសសំំួលបានប្បព័នធអនុសប្គ្មេះ សលើមុកំំនិឬប្េប់មុកសលើក្សសែល្ 
សពាើ វនឹុវពើសហេមន៍អឺរ្ ៉ាុប។ 
 ក្សមពុជាាន ើំាមំ្ ភូមិសាស្រ្សាសថិតសៅចំក្សណាា លននប្បសំសាចសា៊ា ន សែដ្លានសារា នុពលកពស់ក្សនុ្ 
ាររ្សែប្សែចក្សំំនិឬ សែដ្លានប្ចក្សប ា្ូរ្ជាសប្ចើនសៅប្បសំសាចសា៊ា នាមមផ្លូវនឹសគ្មក្ស ផ្លូ វនឹសែដ្ក្ស និ្ ផ្លូ វនឹសមុប្ំ 
សែដ្លំំហំំ ើផ្ារ្ានចំននួប្បជាជ្នដ្ល់សៅ៦០០ោននាក់្ស។ 
 ក្សមពុជាមិនាននិនាន ាររ្នសោបាយភូមិសាស្រ្សាលសមអៀ្សៅរ្ក្សមហ្កអំណាចមួយណាសំ ជាសគ្មល 
នសោបាយអពាប្ក្សខតមិនចូលបក្ស្សមព័នធាមំ្ ពើសម័យសស្រ្ង្ហគ មប្តជាក់្សមក្សសមលេះ  ដូ្សចនេះ ក្សមពុជាានប្បអូន 
ជាសប្ចើនសែដ្លជាបណាា ប្បសំសសាជិ្ក្សាចសា៊ា ន សែដ្លក្សមពុជាជាសំសង្មួយសប្ាប់កំ្សណ្ត់សជាេវាសនា 
ាចសា៊ា នសែដ្លឈរ្សលើសគ្មលនសោបាយមតិឯក្សចឆនទ (កុ្ស្ស្់ស៊ាុស)។ 

ាមមសគ្មលាររ្ណ៍្ននសហេមន៍សសដ្ឋកិ្សចចាចសា៊ា ន ប្បសំសជាសាជិ្ក្សទំ្ អស់ប្តូវនឹសរ្ៀបចំប្បព័នធ
សសដ្ឋកិ្សចចរ្បស់កលួនសដ្ើមបើបន្ុើចូលសៅក្សនុ្សាហរ្ណ្ក្សមា សសដ្ឋកិ្សចចាចសា៊ា នឱយារន់សែតសុើជ្សប្ៅ សបើក្សចំហរ្
សសដ្ឋកិ្សចច សោយសរ្ៀបចំជា ើំផ្ារ្និ្មូលោឋ នផ្លិតក្សមាាចសា៊ា នរ្មួមយួ។ សដ្ើមបើសសប្មចបាននូវនឹសាហរ្ណ្
ក្សមាសនេះ  យនាាររ្ននាររ្អនុវនឹតាសសដ្ឋកិ្សចចរ្បស់ប្បសំសនើមួយៗប្តូវនឹសែតានភាពប្បក្សួតប្បសែជ្្ និ្ប្បក្សប 
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សោយថាមភាពក្សនុ្ាររ្បស ក្ើនសលបឿនសាហរ្ណ្ក្សមាសលើវនឹស័ិយាចំិភាព សប្មបសប្មួលដ្ល់លំហូរ្អនក្ស
ជំ្នឬួ ក៏្សដូ្ចជាក្សាល ំ្ ពលក្សមាជំ្នាឬនិ្ភាពបិុនប្បសប់។ 

 ជាមួយគ្មន សែដ្រ្ ក្សមពុជាប្តូវនឹបានផ្ាល់នូវនឹកិ្សចចសហប្បតិបតាិាររ្សលើវនឹស័ិយវនធានមនុស្ ាររ្ក្សសា្ 

សមតថភាព សហោឋ រ្ចនាសមព័នធ បសចចក្សវនឹ ិំ ា សគ្មលនសោបាយហរ្ ិ្ ញវនឹតថុ និ្ពាណិ្ជ្ជូក្សមា ពិសសសពាណិ្ជ្ជូ-
ក្សមាអនារ្ជាតិ សដ្ើមបើឈានសៅដ្ល់សមភាពក្សនុ្ាររ្អភិវនឹឌ្ឍននបណាា ប្បសំសសាជិ្ក្សាចសា៊ា ន។  

ក្រក្តហ្វទី៤៖ ពាណិជ្ជកម្មកនងុតំបន់អាស៊ា ន 

 

 សប្ៅពើពាណិ្ជ្ជូក្សមា ក្សមពុជានិ្ចិនជានដ្េូលអក្សនុ្ដំ្សណ្ើ រ្ាររ្នសោបាយាររ្បរ្សំស សោយក្សមពុជា 
បានគ្មបំ្ំចិនសលើសគ្មលនសោបាយ«ចិនសែតមួយ»។ ក្សនុ្ំំនាស់បញ្ា សមុប្ំចិនាង្តបូ្ ក្សមពុជាបានសសនើ
ឱយាចសា៊ា នោក់្សឱយសោេះ ប្សាយាមមវនឹធិាន COC។ ក្សមពុជាប្បារន់ជំ្ហរ្អពាប្ក្សខតមិនលសមអៀ្សៅាង្ភាេើ
ណាសងើយ សែតផ្ាល់សារ្ផសំាងន់សលើាររ្រ្ក្សាសនាិភាព សនាិសុក និ្ សថិរ្ភាពផ្លូវនឹសមុប្ំ។ 

៤- សននិដ្ឋឋ ន  
 សុកដុ្មនើយក្សមាតំបន់េឺជាសគ្មលសៅរ្បស់ប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចច។ ក្សមពុជា  ចិន ាចចបស ក្ើតប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចមួយ 
ដ៏្លអមួយបានាមមរ្យផសារា នុពលសសដ្ឋកិ្សចចរ្បស់ក្សមពុជាក្សនុ្តំបន់ាចសា៊ា ន សែដ្លរ្បាំ្ ពនធេយសលើំំនិឬ
សប្បើប្បាស់មួយចំនួនប្តូវនឹធាល ក់្សដ្ល់សូនយ។ សទេះ ជាោ៉ា ្ណា ឥរ្ោិបលននំំនាក់្សំំន្ក្សមពុជា ចិនក្សនុ្ប្ក្សសែស
សែភនក្សមហ្កជ្នហ្កក់្សដូ្ចជាសៅានក្សប្មិត។ កញុ ំសជ្ឿថា ាររ្បស ក្ើតនូវនឹវនឹបុិលភាពសសដ្ឋកិ្សចចរ្វា្ប្បសំសទំ្ ពើរ្ 
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សោយជំ្រ្ុឬានកិ្សចចសហាររ្សោយសសាើភាពគ្មន រ្វា្ក្សមពុជា ក៏្សជាមសវាបាយមួយជ្ួយសលើក្ស ខំក្សចិតាដ្ល់ាររ្
សបើក្សប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចសែដ្រ្។ ើំ២ក្សមពុជាប្តូវនឹាររ្ប្បភពំុនវនឹនិិសោេោ៉ា ្សប្ចើនសប្ាប់ក្សសា្នូវនឹសហោឋ រ្ចនា  
សមព័នធននប្ចក្សសសដ្ឋកិ្សចចទំ្ សនេះ ។  
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