
ពិព័រណ៍រូបភាពអបអរសាទរខួបអនុ-
ស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំន្ការប្គល់ម៉ាកាវមក
ប្ទ្សចិនវិញបានមកបង្ហាញជូនមិត្តភក្តិ
ទាំងអស់ដ្លមនវត្តមននៅទីន្ះ។ឆ្លៀត
ក្នុងឱកាសន្ះខ្ញុំសូមតំណាងឲ្យសា្ថានទូត
សាធារណរដ្ឋបជ្ាមនតិចនិបច្ាំព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពុជាថ្ល្ងអំណរគុណដល់មិត្ត
កម្ពុជាទាំងឡាយដ្លត្ងត្យកចិត្តទុក-
ដាក់និងគាំទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍន្តំបន់
រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវប្ទ្សចិនក៏សូម
អបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅជូនចំពោះខួប-
អនុស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំន្ការប្គល់ម៉ាកាវ
មកប្ទ្សចិនវិញ។
នាថ្ង្ទី២០ខ្ធ្នូឆ្នាំ១៩៩៩រដា្ឋាភិបាល

ចិនបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តអធិបត្យ្យភាព
សាជាថ្មីក្នុងទឹកដីម៉ាកាវតំបន់រដ្ឋបាល
ពសិស្ម៉ាកាវត្វូបានបង្កើតឡើងជាសា្ថាពរ
ហើយក៏បានឈានចូលដល់យុគសម័យថ្មី
ប្វត្តិសាស្ត្របស់ស្វ័យគ្ប់គ្ងកម្ិតខ្ពស់
ន្គោលនយោបាយ«ប្ទ្សមួយប្ព័ន្ធពីរ» 
និងគោលនយោបាយ«ម៉ាកាវគ្ប់គ្ង
ដោយចិនម៉ាកាវ»។ក្នុងរយៈព្ល២០ឆ្នាំ
កន្លងមកន្ះគោលនយោបាយ«ប្ទ្ស-
មួយប្ព័ន្ធពីរ»និងច្បាប់មូលដា្ឋានគ្ឹះ
ទទួលបានការអនុវត្តយ៉ាងគ្ប់ជ្ុងជ្យ
កណំើនសដ្្ឋកចិ្ចមនសម្ទុះកើនឡើងសង្គម
មនស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពនិងមនភាព-
រីកចម្ើនខ្លាំងលើគ្ប់វិស័យគួរឲ្យកត់-
សម្គាល់ន្ះបានបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ
ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយ«ប្ទ្ស
មួយប្ព័ន្ធពីរ»ដ្លជាលក្ខណពិស្សន្
ម៉ាកាវទៅកាន់ពិភពលោក។ចក្ខុវិស័យនា
ថ្ង្អនាគតតាមរយៈការបញ្ចូលយុទ្ធសាស្ត្
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិសុីជម្ម៉ាកាវនាថ្ង្អនាគត
នឹងរឹតត្ត្ចះត្ចង់ និងល្ចធ្លាហើយ
«ផ្កាឈូកដ៏ស្ស់ផូរផង់»របស់ប្ទ្សចិន
នងឹសាយក្លនិពដិោរដ៏ឈ្ងយុឈ្ងប់គប្ទ់សិទី
និងលាស់ស្លឹកខៀវខ្ចីប្កម្កសាខ។
ឆ្លៀតក្នងុឱកាសន្ខបួអនសុស្ាវរយី៍២០ឆ្នាំ

ន្ការប្គល់ម៉ាកាវមកប្ទ្សចិនវិញ
សា្ថានទូតចិនប្ចាំកម្ពុជាបានសហការ
ជាមួយប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្យាយសារព័ត៌មន
សំខន់ៗក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដើម្បីរួមគា្នា
ប្រព្ធពិព័រណ៍រូបភាពន្ះឡើងក្នុងគោល-
បំណងបង្ហាញពីសមិទ្ធផលដ៏ច្ើនអន្ក
ដល្ទទលួបានក្នងុជវីភាពរសន់ៅសដ្្ឋកចិ្ច
សង្គមនងិកចិ្ចទនំាកទ់នំងជាមយួក្តបំន់
ជាដើមរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវ
ដ្លក្យពីបានប្គល់មកប្ទ្សចិន
វិញជូនដល់មិត្តអ្នកអានក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
ឲ្យបានជ្បហើយក៏ជាយនមួយជួយដល់
អ្នកទាងំអសគ់ា្នាក្នងុការស្វង្យល់អពំីម៉ាកាវ
និងប្ទ្សចិនថ្មមួយកម្ិតទៀតក៏សូម
សា្វាគមន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គា្នាអញ្ជើញមក
កមស្ាន្តទស្ចរណ៍ក្នងុតបំន់រដ្ឋបាលពសិស្
ម៉ាកាវដើម្បីយល់ដឹងអំពីការអនុវត្តបក្ប
ដោយភាពជោគជ័យន្គោលនយោបាយ
«បទ្ស្មយួបព្ន័្ធពរី»ក្នងុម៉ាកាវស្វង្យល់
កាន់ត្ច្បាស់អំពីភាពទាក់ទាញន្«ដ្នដី
ផ្កាឈូកដ៏អសា្ចារ្យ»មួយន្ះ។
សូមជូនពរតំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវ

រឹតត្ត្ចះត្ចង់នាថ្ង្អនាគត!
សូមជូនពរមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជា

ដ្លប្ៀបដូចបងប្អូនស្ថិតស្ថ្រអមតៈ
យូរអង្វ្ង!

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំ
ន្ការប្គល់ម៉ាកាវមកប្ទ្សចិនវិញខ្ញុំ
សូមតំណាងឲ្យក្សួងព័ត៌មនន្ព្ះរាជា-
ណាចក្កម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរ
យ៉ាងកក់ក្តៅជនូចពំោះខបួអនសុស្ាវរយី៍២០
ឆ្នាំន្ការបង្កើតតបំន់រដ្ឋបាលពសិស្ម៉ាកាវ
និងសមិទ្ធផលដ៏អសា្ចារ្យដ្លទទួលបាន
កន្លងមក។
ឆ្នានំ្ះជាឆ្នាំន្ខបួអនសុស្ាវរយី៍៧០ឆ្នាំន្

ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមនិតចិននិង
ខួបអនុស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំន្ការប្គល់ម៉ាកាវ
មកប្ទ្សចិនវិញផងដ្រ។នាថ្ង្ទី២០
ខ្ធ្នូឆ្នាំ១៩៩៩ម៉ាកាវត្ូវបានប្គល់មក
ប្ទ្សចិនវិញជាសា្ថាពរហើយតំបន់រដ្ឋ-
បាលពសិស្ម៉ាកាវក៏ត្វូបានបង្កើតឡើងជា
សា្ថាពរហើយក៏បានចាប់ផ្តើមដើរលើវិថីអភិ-
វឌ្ឍន៍ស្វ័យគ្ប់គ្ងកម្ិតខ្ពស់ន្គោល-
នយោបាយ«ប្ទ្សមួយប្ព័ន្ធពីរ»និង
គោលនយោបាយ«ម៉ាកាវគ្ប់គ្ងដោយ
ចិនម៉ាកាវ»។ស្ថិតនៅក្មការដឹកនាំន្
គោលនយោបាយបានធ្វើឲ្យវិស័យនានាន្
ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចម៉ាកាវទទួលបាន
ការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងឆប់រហ័សក៏បាន
កា្លាយជារូបរាងដ៏អសា្ចារ្យថ្មីមួយ។GDP
សម្ប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងម៉ាកាវបានកើនពី
១៥០០០ដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រិកក្នុងឆ្នាំ

១៩៩៩មក៨៦០០០ដុលា្លារសហរដ្ឋ-
អាម្រិកក្នុងឆ្នាំ២០១៨ក៏បានជាប់ចំណាត់-
ថ្នាក់ល្ខ២លើពិភពលោក។គោលន-
យោបាយ«ប្ទ្សមួយប្ព័ន្ធពីរ» ក៏
ទទួលបានភាពជោគជ័យយ៉ាងច្ើនអន្ក
ក្នុងទឹកដីម៉ាកាវ។
សមិទ្ធផលន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការ រវាង

កម្ពុជានិងតំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវ
ប្ទ្សចិនមនច្ើនអន្កគួរឲ្យកត់-
សម្គាល់។នាថ្ង្ទី៨ខ្ឧសភាឆ្នាំ២០១៨
សម្តច្អគ្គមហាសន្ាបតីត្ជោហ៊នុសន្
នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
បានអញ្ជើញមនជនំបួជាមយួលោកFern-
andoChui SaiOnប្មុខដឹកនាំតំបន់
រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវភាគីទាំង២បាន
ពិភាក្សាគា្នាយ៉ាងសុីជម្លើកិច្ចសហប្តិ-
បត្តកិារវិស័យទ្សចរណ៍ពាណិជ្ជកម្ម និង
វិស័យផ្ស្ងទៀតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍន្
ទំនាក់ទំនងទ្វភ្ាគីន្ះកាន់ត្ល្អប្សើរ។
ឆ្លៀតក្នងុឱកាសន្ះសមូថ្លង្អំណរគណុ

ដល់ម៉ាកាវដ្លត្ងចូលរួមលះបង់ដល់
ការអភិវឌ្ឍក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា។
សូមជូនពរតំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវ

កាន់ត្ល្អប្សើរនាថ្ង្អនាគត!
សមូជនូពរមតិ្តភាពកម្ពជុានងិចនិស្ថតិស្ថរ្

ជាអមតៈ!

ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបអនុ-
ស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំន្ការប្គល់ម៉ាកាវ
មកប្ទ្សចិនវិញខ្ញុំសូមតំណាង
សមគមអាណិកជន និងធុរកិច្ច ចិន
ហុងកុង និងម៉ាកាវនៅកម្ពុជា សូម
សម្តង្គារវកិច្ចដោយស្មោះដល់ម៉ាកាវ
ដ៏ស្ស់សា្អាតមួយន្ះ សូមជូនពរ
ម៉ាកាវមនភាពរឹតត្អសា្ចារ្យ និងសូម
ជូនពរប្ទ្សចិនមនភាពរីកចម្ើន
និងវិបុលភាព។
ការប្គល់ម៉ាកាវមកប្ទ្សចិន

គឺជាមហាសមិទ្ធផលដ៏អសា្ចារ្យគ្ប់
ជំនាន់ក្នងុប្វត្តសិាស្ត្ន្ជនជាតិចិន
ចាប់តំាងពីថ្ងទី្២០ ខ្ធ្នូឆ្នាំ១៩៩៩
មកម៉ាកាវបានដើរលើវិថីមគា៌ាដ៏
ទូលាយមួយន្ការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយ
នឹងប្ទ្សចិន។នៅក្នងុរយៈព្ល២០

ឆ្នាំកន្លងមកន្ះគោលនយោបាយ
«ប្ទ្សមួយប្ព័ន្ធពីរ»ប្ព័ន្ធនយោ-
បាយ«ម៉ាកាវគ្ប់គ្ងដោយជនជាតិ

ចិនម៉ាកាវ»និងព្មទំាងស្វយ័គ្ប់គ្ង
កមិ្តខ្ពស់សុទ្ធត្ទទួលបានការអនុវត្ត
យ៉ាងគ្ប់ជុ្ងជ្យក្នុងម៉ាកាវ។
ស្ថតិនៅក្មការគំាទ្ព្ញទំហឹងន្
រដា្ឋាភិបាលមជ្ឈិមបក្ស និងការខិតខំពី
រដា្ឋាភិបាលន្តំបន់រដ្ឋបាលពិស្ស
ម៉ាកាវ និងគ្ប់ជាន់ថ្នាក់ន្សង្គម
បានធ្វើឲ្យម៉ាកាវទទួលបានសមិទ្ធផល
ន្ការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងច្ើនគួរឲ្យកត់-
សម្គាល់ស្ថរិភាពក្នងុសង្គមវិបុលភាព
ន្ស្ដ្ឋកិច្ចការរស់នៅប្កបដោយ
សុខដុមរមនា និងវប្បធម៌ចមុ្ះ សុទ្ធ-
សឹងត្ទទួលបានការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាង
ល្អប្សើរ ដ្លបានកា្លាយទៅជាគំរូដ៏
ជោគជ័យន្ការអនុវត្តគោលនយោ-
បាយ«ប្ទ្សមួយប្ព័ន្ធពីរ»។
ក្នុងរយៈព្ល២០ឆ្នាំកន្លងមកន្ះ

ម៉ាកាវ និងប្ទ្សចិនបានភា្ជាប់គា្នា
យ៉ាងស្អតិល្មតួស្ថតិនៅក្មការគំាទ្
ព្ញទំហឹងន្រដា្ឋាភិបាលមជ្ឈិមបក្សធ្វើ
ឲ្យជីវភាពរបស់ប្ជាជនស្ដ្ឋកិច្ចនិង
វិស័យផ្ស្ងទៀតទទួលបានផ្លផ្្កាជា-
ទីគាប់ចិត្ត។GDP ន្ម៉ាកាវមនការ-
កើនឡើងជិត៧.៥ដង ដ្លកើន ពី
ជីវភាព៥១,៨៧២ពាន់លានបា៉ាតាកា
ម៉ាកាវ(៦,៤៩១ពាន់លានដុលា្លារ
សហរដ្ឋអាម្រិក)ក្នងុឆ្នាំ១៩៩៩មក
៤៤០,៣១៦ពាន់លានបា៉ាតាកាម៉ាកាវ
(៥៤,៥៤៣ពាន់លានដុលា្លារសហ-
រដ្ឋអាម្រិក)ក្នងុឆ្នាំ២០១៨។រីឯGDP
សម្ប់មនុស្សម្នាក់ជាមធ្យមបានកើន
ពី១៥,២០០ដុលា្លារសហរដ្ឋអាម្រិកក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៩៩មក៨២,៦០០ដុលា្លារ
សហរដ្ឋអាម្រិកក្នងុឆ្នាំ២០១៨ដ្ល

តួល្ខន្ះបានធ្វើឲ្យម៉ាកាវជាប់
ចំណាត់ថ្នាក់ល្ខ១ក្នងុអាសីុនិងល្ខ
២នៅលើពិភពលោក។បានកា្លាយជា
តំបន់«អ្នកមនបំផុត»ក្នុងចំណោម
តំបន់ដទ្ទៀតនៅលើពិភពលោក។
ទន្ទឹមនឹងន្ះ ក៏បានជំរុញការអភិវឌ្ឍ
ប្កបដោយស្ថរិភាពន្សុខុមលភាព
ស្ដ្ឋកិច្ចហើយសមិទ្ធផលន្ការអ-
ភិវឌ្ឍទំាងន្ះបានប្ើប្ស់ក្នុងការ-
បង្កើតអត្ថប្យោជន៍ជូនដល់ជីវភាព
រស់នៅរបស់ប្ជាពលរដ្ឋបានកា្លាយជា
គំនិតស្នូលន្ការអនុវត្តគោលន-
យោបាយ«ប្ទ្សមួយប្ព័ន្ធពីរ»
ដ្លជាលក្ខណពិស្សន្ម៉ាកាវ។

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តមខៀវកាញារីទ្ធ

សារអបអរសាទររបស់ឯកឧត្តមWang Wentian
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ខួបអនុស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំនៃការបៃគល់ម៉ាកាវមកបៃទៃសចិនវិញ

រដ្ឋមន្តៃកីៃសួង ព័ត៌មាន នៃ ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា   ក្នងុឱកាស  
ខួប អនុសៃសាវរីយ៍ ២០ ឆ្នា ំនៃ ការបៃគល់ មា៉ា កាវ មក បៃទៃស ចិន វិញ 

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពៃញ សមត្ថភាព នៃ សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមានិត ចិន បៃចំា ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា 

លោកឧកញា៉ាYum Sui Sangប្រធានសមាគមអាណិកជននិងធុរកិច្ចចិនហុងកុងនិងមា៉ាកាវនៅកម្ពុជា

   ឯកឧត្តម Wang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃ សាធារណរដ្ឋ 
បៃជាមានិត ចិន បៃចំា ពៃះរាជាណាចកៃ កម្ពជុា 

 លោក    Yum Sui Sang បៃធាន សមាគម អាណិក 
ជន និង ធុរកិច្ច ចិន ហុងកុង និង មា៉ា កាវ នៅ កម្ពជុា ។

 ព័ត៌មនបន្ថ្មអាននៅលើគ្ហទំព័រ 
 WWW.poStkhmer.com 
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ខួបអនុស្សាវរីយ៍២០ឆ្នាំន្រការប្រគល់មា៉ាកាវមកប្រទ្រសចិនវិញ

ថ្ងទ្ី២៤ខឧ្សភាឆ្នាំ១៩៨៥លោកDeng Xiaopingបានអញ្ជើញ
ចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយលោកAntónio dos santos ramalho 
eanes អតីតប្ធានាធិបតីព័រទុយហា្គាល់ដ្លត្ូវបានអញ្ជើញមក
បំព្ញទស្សនកិច្ចក្នុងប្ទ្សចិន។

ថ្ង្ទី១ខ្កក្កដាឆ្នាំ២០១៧កិច្ចព្មព្ៀងកិច្ចសហប្តិបត្តិការកា្វាងទុងហុងកុងម៉ាកាវសុីជម្ជំរុញ
ការកសាងគម្ងផ្នការក្នុងតំបន់ឆកសមុទ្ត្ូវបានចុះហត្ថល្ខនៅទឹកដីហុងកុងហើយលោក
ប្ធានាធិបតីចិនXi Jinpingបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីន្ះ។

ជំនួបរវាងលោកFernando chui sai onប្មុខដឹកនាំតំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវនិងសម្ត្ចអគ្គមហាស្នាបតីត្ជោ
ហ៊ុនស្ននាយករដ្ឋមន្្តីន្ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា។

ថ្ងទ្១ី៧ខធ្្នូឆ្នា២ំ០១៨លោកបធ្ានាធបិតចីនិXi Jinpingអញ្ជើញចលូរមួក្នងុ
ជំនួបនៅZhongnanhaiជាមួយលោកFernando chui sai onប្មុខ
ដឹកនាំតំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវ។

ថ្ង្ទី២៤ខ្ឧសភាឆ្នាំ១៩៩៩លោកJiang Zeminប្ធានាធិបតី
ចនិអញ្ជើញចលូរមួក្នងុជនំបួជាមយួលោកedmund ho hau wah 
និងបានអបអរសាទរដល់លោកដ្លត្ូវបានជាប់ឆ្នាតនិងត្ងតាំង
ជាប្មុខដឹកនាំដំបូងគ្ន្តំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវ។

ថ្ង្ទី១២ខ្សីហាឆ្នាំ២០០៩លោកhu Jintaoប្ធានាធិបតីចិន
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយលោកFernando chui sai onនៅ 
Zhongnanhaiបទ្ស្ចនិដល្លោកត្វូបានជាបឆ់្នាតនងិទទលួ
តំណ្ងជាប្មុខដឹកនាំតំបន់រដ្ឋបាលពិស្សម៉ាកាវអាណត្តិទី៣។

ថ្ង្ទី១១ខ្កញ្ញាឆ្នាំ២០១៩លោកប្ធានាធិបតីចិនXi Jinpingអញ្ជើញចូលរួមក្នុងជំនួបជាមួយ
លោកho Iat sengដ្លបានជាប់ឆ្នាតនិងតូ្វបានត្ងតាំងជាប្មុខដឹកនាំតំបន់រដ្ឋបាលពិស្ស
ម៉ាកាវអាណត្តិទី៥ដោយរដា្ឋាភិបាលមជ្ឈិមបក្ស។
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ព្តឹ្តកិារណម៍៉ារា៉ាតងុអន្ដរជាតមិ៉ាកាវគជឺាការបក្តួដល្ត្វូបានទទលួ
សា្គាល់ដោយសមគមម៉ារា៉ាតុងអន្តរជាតិនិងការរត់លើដងផ្លូវ
(AMIS)។

នៅឆ្នាំ២០០៧ម៉ាកាវបានកា្លាយជាតំបន់មួយក្នុងចំណោមតំបន់
មួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកដ្លបានផ្តល់ការអប់រំជាកាតព្វកិច្ច
រយៈព្ល១៥ឆ្នាំ។

ថ្ង្ទី១៥ខ្កក្កដាឆ្នាំ២០០៥តំបន់ទីក្ុងប្វត្តិសាស្្តម៉ាកាវត្ូវបានចាត់ជាសំណង់ត្១គត់នៅក្នុងឆ្នាំនោះក្នុងការស្នើដាក់ចូលជាសម្បត្តិ
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