
សារអបអរសាទរ
របស់ឯកឧត្តមWang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា
ជនរួមជាតិនិងមិត្តភក្តិទាំងឡាយ
ជាទីនឹករឭក

ថ្ងៃនៃះជាថ្ងៃរំឭកខួបអនុសៃសាវរីយ៍
នៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមា-
និតចិន។ក្នុងឱកាសដ៏សៃនឱឡារិក
និងឧត្តុង្គឧត្តមនៃះខ្ញុំសូមតំណាង
សា្ថានទូតចិនបៃចាំកម្ពុជាសម្តៃង
គារវកិច្ចដោយស្មោះជូនចំពោះបុគ្គ-
លិកនៃសហគៃសចិនក្នុងបៃទៃស
កម្ពុជាគៃូបងៃៀនភាសាចិន និង
អ្នកស្ម័គៃចិត្តចិនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា
និសៃសិតចិនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជានិង
ពៃមទាងំបៃជាជនចនិនៅក្នងុបៃទៃស
កម្ពជុានងិសមូថ្លៃងអណំរគណុយ៉ាង- 
ជៃលជៃជូនចំពោះមិត្តភក្តិកម្ពុជា
គៃប់មជៃឈដ្ឋានដៃលតៃងយកចិត្ត-
ទុកដក់និងគាំទៃដល់ការអភិវឌៃឍ
របស់បៃទៃសចិននិងបានចូលរួមជា
កមា្លាំងជំរុញមិត្តភាពជាបៃពៃណីរវាង
ចិននិងកម្ពុជា!
កាលពី៧១ឆ្នាំមុនស្ថិតកៃម

ការដឹកនាំរបស់គណបកៃសកុម្មុយនីស្ត
ចិនបៃជាជនចិនទូទាំងបៃទៃសបាន
ឆ្លងកាត់និងពុះពាររាល់ឧបសគ្គ
ដ៏កាចសាហាវបានផ្តួលរំលំចកៃ-
ពត្តិនិយមសក្ដិភូមិនិយមនិងមូល-
ធននិយមការិយធិបតៃយៃយបាន
យ៉ាងជោគជ័យដៃលបៃៀបដូចជាភ្នំ
ដ៏ធ្ងន់ចំនួន៣ធំៗនិងសមៃចបាន
បដិវត្តន៍បៃជាធិបតៃយៃយនិយមថ្មីផងដៃរ។  
ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិត
ចនិបានបង្ហាញឱៃយឃើញពីការកៃក
ឈរឡើងនៃបៃជាជនចិនចាប់តាំងពី
ពៃលនោះមកហើយបៃជាជនចនិបាន
ដើរលើមាគា៌ាសមៃចនូវភាពរុងរឿងដ៏
អសា្ចារៃយយ៉ាងធំទូលំទូលាយ។
រយៈពៃល៧១ឆ្នាំនៃះកៃមការ-

ដឹកនាំរបស់គណបកៃសកុម្មុយនីស្តចិន
បៃជាជនចិនបានខិតខំបៃឹងបៃង
ដោយផ្ទាល់ខ្លួនបានជម្នះរាល់ឧប-
សគ្គ និងរាល់ការលំបាកបានឆ្លងផុត
រាល់រនាងំនងិឧបសគ្គពមីយួទៅមយួ
បានបង្កើតសមិទ្ធផលធំៗនិងលៃបីៗ
ជាចៃើនគរួឱៃយកតស់មា្គាល់។បៃជាជន
ចនិសមៃចបានសម្ទុះដ៏លឿនមហមិា
បំផុតក្នុងការកៃកឈរឡើងសមៃបូរ
ហូរហៀរឡើងនិងដ៏ខ្លាំងកា្លា។នាឆ្នាំ
នៃះបៃទៃសចិននឹងកសាងសង្គម

ដៃលបៃជាជនមានជវីភាពធរូធារបង្គរួ
គៃប់ជៃុងជៃយសមៃចបាននូវ
គោលដៅ១០០ឆ្នាំទី១។បៃទៃសចនិ
នាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះកាន់តៃខិតជិត
ទៅរកការសមៃចបាននូវគោលដៅ
នៃភាពរីកចមៃើនដ៏មហិមាជាង
ពៃលណាៗទាំងអស់។
មិត្តភក្តិទាំងអស់ជាទីរាប់អាននា

ដើមឆ្នាំ២០២០មានការផ្ទុះឡើងនូវ
ជំងឺវីរុសកូវីដ១៩។ការបៃឈមមុខ
ជាមួយនឹងជំងឺវីរុសដ៏កាចសាហាវ
មួយនៃះកៃមការដឹកនាំដ៏រឹងមាំ
របស់គណបកៃសកុម្មុយនីស្តចិនដៃល
មានឯកឧត្តម Xi Jinpingជា
ស្នូលយើងតៃងតៃបៃកាន់ខ្ជាប់នូវ
គោលការណ៍យកបៃជាជនជាធំបាន
ចាប់ផ្តើមសង្គៃមបៃយុទ្ធបៃឆំង
ជាមយួនងឹជងំឺវរីសុមួយនៃះដៃលបាន
ចូលរួមដោយបៃជាជនចិន។បៃទៃស
ចនិទទួលបានសមិទ្ធផលផ្លៃផ្កាយុទ្ធ-
សាស្តៃសំខន់ៗក្នុងការបៃយុទ្ធ-
បៃឆំងនឹងជំងឺវីរុសក្នុងរយៈពៃលដ៏ខ្លី
ហើយធានាបានអាយុជីវិតសុខភាព
និងសុវត្ថិភាពបៃជាជនចិនយ៉ាងមាន
បៃសិទ្ធភាពនិងជាគំរូដ៏ល្អសមៃប់

កិច្ចបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺវីរុសជា
សកលមួួយនៃះ។
បៃទៃសចិននៅអំឡុងពៃលបំពៃញ

ការងរទប់សា្កាត់នឹងជំងឺវីរុសបាន
ផ្តួចផ្តើមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាង
សហគមន៍សុខភិបាលសមៃប់
មនសុៃសជាតិរមួបានគាទំៃយ៉ាងពៃញ-
ទំហឹងនិងចូលរួមក្នុងកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺវីរុស
មយួនៃះជាអន្តរជាតិនៃះបានបង្ហាញ
ឱៃយឃើញពីការទទួលខុសតៃូវរបស់
ចិនដៃលជាបៃទៃសមហាអំណាច។
បៃទៃសចិនបានផ្តល់ជំនួយជាង២
ពាន់លានដុលា្លារអាមៃរិកដល់សហ-
គមន៍អន្តរជាតិ។ រដ្ឋាភិបាលចិននឹង
អនុវត្តការប្តៃជា្ញាចិត្តដ៏អសា្ចារៃយរបស់
ឯកឧត្តមបៃធានាធិបតីចិនXiJin-
pingក្នងុកចិ្ចចាតទ់កុវា៉ាកស់ាងំចនិជា
ផលិតផលសាធារណៈអន្តរជាតិនិង
ការរមួចណំៃករបស់ចនិដើមៃបីសមៃច
បាននូវលទ្ធភាពទទួលយកបាននិង
ការទទួលខុសតៃូវលើវា៉ាក់សំាង
កូវីដ១៩សមៃប់បៃទៃសដៃលកំពុង
អភិវឌៃឍន៍។
បៃឈមមុខនឹងការតៃស្តសាក-

លៃបងនៃជំងឺវីរុសមួយនៃះនិងបរិយ-
កាសអន្តរជាតិដ៏ស្មគុសា្មោញនិងផ្លាស់
ប្តូរឥតឈប់ឈរបៃទៃសចិនបាន
រៀបចំគមៃងជំរុញកិច្ចទប់សា្កាត់នឹង
ជំងឺវីរុសនិងការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចនិង
សង្គមបានជំរុញយ៉ាងខ្លាំងនូវគំរូថ្មី
ដៃលផ្តោតសំខន់លើវដ្តក្នុងបៃ-
ទៃសជាតិជាគោលនិងការជំរុញគា្នា
ទៅវិញទៅមកវដ្តទ្វៃដងក្នុងបៃទៃស
និងអន្តរជាតិនិងបានជំរុញកិច្ចសា្តោរ
អភវិឌៃឍសៃដ្ឋកចិ្ចនងិសង្គមនងិទទលួ
បានសមិទ្ធផលជាក់ស្តៃងជាចៃើនគួរ
ឱៃយកត់សមា្គាល់។ យោងតាមតួលៃខ
បង្ហាញឱៃយឃើញថាក្នុងតៃីមាសទី២
នាឆ្នាំនៃះGDP របស់បៃទៃសចិន
បានកើនឡើង៣,២%បើធៀបនឹង
រយៈពៃលដូចគា្នាកាលពីឆ្នាំមុន។
អង្គការមលូនធិិរបូយិវត្ថុអន្ដរជាតិបាន
ពៃយាករថាបៃទៃសចិននឹងកា្លាយជាតួ
សៃដ្ឋកិច្ចសំខន់តៃ១គត់ដៃលអាច
រកៃសាបាននូវកំណើនសៃដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាន
ពៃញ១ឆ្នាំ២០២០ហើយយើងពិត
ជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង។
មិត្តភក្តិទាំងឡាយជាទីរាប់អាន

ឆ្នាំនៃះគឺជាខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី
១០នៃការបង្កើតកិច្ចសហបៃតិ-
បត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្តៃគៃប់
ជៃងុជៃយរវាងចនិនងិកម្ពជុាហើយ
ក៏ជាខួបអនុសៃសាវរីយ៍លើកទី១នៃ
ការចុះហត្ថលៃខអនុវត្តផៃនការ
សកម្មភាពកសាងសហគមន៍ជោគ-
វាសនារួមរវាងបៃទៃសទាំង២ផង- 
ដៃរ។បៃឈមមខុជាមួយនងឹជំងឺវីរុស
បៃទៃសចនិនងិកម្ពជុារដ្ឋាភបិាលនងិ
បៃជាជនទាំង២បៃទៃសតៃងពួត-
ដៃគា្នាពុះពាររាល់ការលំបាកបង្កើត
បានជាគំរូដ៏បៃពៃសមៃប់កិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងជំងឺ
វីរុសលើឆកអន្តរជាតិ។ ក្នុងអំឡុង
ពៃលនៃការផ្ទុះឡើងនូវជំងឺវីរុសកូវីដ-
១៩មួយនៃះភាគីទាំង២បានបង្កើត
រួមគា្នានូវកិច្ចការទី១ជាចៃើន។
សម្តៃចនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃន

គឺជាបៃមុខរដ្ឋាភិបាលបរទៃសទី១
ដៃលបានបំពៃញទសៃសនកិច្ចក្នុងបៃ-
ទៃសចនិ។ជនំយួសមា្ភារទបស់ា្កាត់នងឹ
ជងំឺវរីសុលើកដបំងូដៃលទកីៃងុWu-
hanខៃត្តHubeiបៃទៃសចិន
ទទួលបានគឺមកពីបៃទៃសកម្ពុជា។

រដ្ឋាភិបាលចិននិងកងទ័ពចិនបាន
បញ្ជូនកៃុមអ្នកជំនាញវៃជ្ជសាស្តៃ
ទប់សា្កាត់នឹងជំងឺវីរុសលើកដំបូងគៃ
ក្នុងតំបន់ឬសកលលោកគឺមកកាន់
បៃទៃសកម្ពុជា។ កិច្ចចរចាពាណិជ្ជ- 
កម្មសៃរីរវាងចិននិងកម្ពុជាជាកិច្ច-
ចរចាពាណិជ្ជកម្មសៃរីទី១តៃូវបាន
បញ្ចប់ដោយតាមរយៈVideoCon-
ference។សមយុទ្ធ“នាគមាស-
២០២០”គឺជាលំហាត់រួមគា្នាតៃ១
គត់ដៃលធ្វើឡើងដោយភាគីចិន
ជាមួយនឹងកងទ័ពភាគីកម្ពុជា។
កិច្ចបៃជុំគណៈកមា្មោធិការសមៃប-
សមៃួលអន្តររដ្ឋាភិបាលរវាងចិននិង
កម្ពជុាលើកទី៥ជាកិច្ចបៃជំុកិច្ចសហ-
បៃតិបត្តិការយន្តការទ្វៃភាគីកមៃិត
កំពូលទី១ដៃលរៀបចំរវាងចិននិង
បៃទៃសជិតខង។ភាពជាក់ស្តៃង
ជាចៃើនរាប់មិនអស់តៃូវបានបង្ហាញ
ឱៃយឃើញពីមិត្តភាពជាបៃពៃណីរវាង
ចិននិងកម្ពុជាតៃូវបានកៃលម្អថៃម-
មួយកមៃិតទៀតបនា្ទាប់ពីឆ្លងកាត់
ការដុសខត់នៃជំងឺវីរុសមួយនៃះ។

 មតិ្តភក្តិទាងំអស់ជាទីរាបអ់ានពភិព- 
លោកនាពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះកំពុង
ឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងដៃល
មិនធា្លាប់មានក្នុង១សតវតៃសរ៍នៃះ។
ពិភពលោកកំពុងឈរនៅចំណុច
ចាបផ់្តើមបៃវត្តសិាស្តៃថ្មីមយួ។ជោគ-
វាសនារបស់មនុសៃសជាតិមានទំនាក់-
ទំនងស្អិតល្មួតដៃលពុំធា្លាប់មានដូច
សព្វថ្ងៃនៃះទៃ។បៃទៃសចិននឹងបន្ត
ពងៃីកការបើកចំហទៅកាន់ពិភព-
លោកខងកៃ រួបរួមសាមគ្គីគា្នា
ជាមយួបណា្តាបៃទៃសកដ៏ចូជាបៃទៃស
កម្ពុជាផងដៃរពងៃីកសមិទ្ធផល
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការជោគជ័យរួមគា្នា
កាន់តៃធំ។ បៃទៃសចិននឹងដើរតួជា
អ្នកអនុវត្តពហុភាគីនិយមបន្តជំរុញ
ការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារមួ
សមៃប់មនុសៃសជាតិគៃប់រូបសមៃច
បានការសាមគ្គីគា្នា និងភាពរីកចមៃើន
កាន់តៃធំសមៃប់សង្គមមនុសៃសជាតិ!
សូមជូនពរប្រទ្រសចិននិងកម្ពុជា

រីកចម្រើនថ្កុំថ្កើននិងអភិវឌ្រឍប្រជា-
ជនរស់នៅដោយសុខក្រស្រមក្រសាន្ត!
សូមជូនពរមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជា

ដ្រលប្រៀបដូចបងប្អូនយូរអង្វ្រង
ជាអមតៈ!

ឯកឧត្តមWangWentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចំាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។ 

ខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃការបង្កើត
សាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនលៃីកទី៧១
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ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យស្នព្ះខ្
(Mid-AutumnFestival)យើង
ប្រព្ធខួបន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ
ប្ជាមានិតចិនលើកទី៧១។
នៅថ្ង្ដ៏ពិស្សនិងស្ស់បំព្ង

សមាជកិទាងំអសន់្សមាគមពាណ-ិ
ជ្ជកម្មអាណិកជនចិនហុងកុងនិងមា៉ា-
កាវនៅកម្ពជុានងិរបូខ្ញុំសមូជនូពរដោយ 
ស្មោះអស់ពីដួងចិត្តចំពោះប្ទ្ស
របស់យើងឱយ្កានត់្រកីចម្ើនរងុរឿង
និងសូមជូនពរប្ជាជនយើងឱ្យ
រស់នៅដោយក្តីសុខដុមរមនា!សូម
ជនូពរជនរមួជាតិហងុកងុមា៉ាកាវនងិ
បជ្ាជនចនិនៅក្នងុបទ្ស្កម្ពជុាឱយ្
ទទួលបាននូវក្តសុីខ និងសប្បាយ
រីករាយក្នងុឱកាសបុណ្យស្នព្ះខ្។
ចាបត់ាងំពីការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ-

ប្ជាមានិតចិនក្នុងឆ្នាំ១៩៤៩មកគឺ
មានការផ្លាស់ប្តូរដ៏អសា្ចារ្យក្នុងរយៈ-
ព្ល៧១ឆ្នាំមកន្ះដ្លបាន
អនញុ្ញាតឱយ្ពភិពលោកមើលឃើញពី
សម្ទុះន្ការរីកចម្ើនរបស់ប្ទ្ស
ចិនចាប់តាំងពីការបិទនិងអន់ថយ
រហូតដល់បើកចំហនិងរីកចម្ើនដ៏-
ខ្លាំងកា្លាដ្លមិនធា្លាប់មានពីមុននៅ
លើឆកអន្តរជាតិ។

ចាប់តាំងពីក្ីក្ រហូតដល់កា្លាយ-
ជាប្ទ្សមហាអំណាចមានស្ដ្ឋ-
កិច្ចធំបំផុតលំដាប់ទី២នៅលើពិភព-
លោកបទ្ស្ចនិបានចណំាយពល្
ត្ប៉ុនា្មោនទសវត្សរ៍ប៉ុណ្ណោះដើម្បី
បញ្ចប់ដំណើរការឧស្សាហូបនីយកម្ម
ដ្លប្ទ្សអភិវឌ្ឍន៍ជាច្ើនបាន
ឆ្លងកាត់រាប់រយឆ្នាំ។
ដោយសា្មោរតីនិងឆន្ទៈដ៏មោះមុត

ប្ជាជនចិនបានកសាងប្ទ្សចិន
ឱ្យកា្លាយទៅជាប្ទ្សមហាអំណាច
ដ៏អសា្ទារយ្នងិទនំើបមយួហើយបជ្ា-
ជាតចិនិកពំងុឈរនៅលដំាប់ខ្ពស់ក្នងុ
ចំណមប្ជាជាតិនានាលើពិភព-
លោក។ឆ្នាំ២០២០គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាក
មួយសម្ប់ប្ទ្សចិន និងពិភព-
លោក។
ការផ្ទុះឡើងភ្លាមៗន្ជំងឺកូវីដ១៩

បណា្តាលឱ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់
មនុស្សជាតិទាំងអស់។
បនា្ទាប់ពីការតស៊ូដ៏លំបាកនិងការ-

លះបង់ដ៏ធធំង្អស់រយៈពល្ជាង២
ខ្នៅទបីផំតុបទ្ស្ចនិបានទទលួ
ជោគជយ័យ៉ាងខ្លាងំនៅក្នងុការគប្-់
គ្ងជំងឺរាតត្បាតមួយន្ះនិងបាន
ផ្តល់នូវជំនួយដ៏មានតម្ល្សម្ប់

ការការពារនងិទបស់ា្កាត់ជងំឺរាតតប្ាត
មួយួន្ះសមប្់បទ្ស្ជាច្ើននៅ
ជុំវិញពិភពលោក។
កឡ្ក្មើលអតតីកាលវញិ,យើង

បានដើរជាមយួសម្ទុះដ៏ខ្លាងំកា្លាហើយ
គ្ប់ជំហាននីមួយៗគឺពោរព្ញទៅ
ដោយទុក្ខលំបាក។
ចពំោះថ្ង្អនាគតយើងនៅត្អាច

ប្ឈមនឹងហានិភ័យនិងបញ្ហា
ប្ឈមមួយចំនួនប៉ុន្ត្យើងត្ងត្
ជឿជាក់ថាមិនថាមានភ្លៀងខ្យល់ឬ
ឧបសគ្គប្បណានោះទ្គឺមិនអាច
បញ្ឈប់ប្ជាជនចិនពីការធ្វើដំណើរ
ឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីស្វ្ងរកជីវិតដ៏-
ប្សើរនិងសម្ចក្តីសុបិនន្ការ-
កសាងឡើងវញិដ៏អសា្ចារយ្របស់បជ្ា-
ជាតិចិនបានទ្។
អបអរសាទរខួបន្ការបង្កើត

សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន!
សមូឱយ្ចណំងមតិ្តភពរវាងបទ្ស្

ចិននិងកម្ពុជាស្ថិតស្ថ្រជានិរន្តរ៍ និង
មិនប្ួលប្។

លោក Yum Sui Sang  ប្រធាន 
សមាគម ពា ណិ ជ្ជ កម្ម អាណិកជន 
ចិន ហុងកុង និងមា៉ា ក្រវ នៅ កម្ពុជា

២ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
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អបអរសាទរខួបនៃការបង្កើតសាធារណរដ្ឋបៃជាមានិតចិនលើកទី៧១

លោក Yum Sui Sang  ប្រធាន សមាគម   CHKMEBA។ 

សមាគម   CHKMEBA ផ្តល់ជំនួយវ្រជ្ជសាស្ត្រដល់កម្ពជុា។ 
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ទំនាក់ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជា-
ចិនកំពុងឈានដល់គំរូថ្មីមួយទៀត
ជាមួយនឹងការចុះហត្ថល្ខលើកិច្ច-
ព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី(FTA)
លើកដំបូងក្នុងឆ្នាំន្ះជាមួយប្ទ្ស
មហាអំណាចស្ដ្ឋកិច្ចជិតខង។
ភពស្បគ្នាខងស្ដ្ឋកិច្ចដ្ល

មានភពរួសរាយរាក់ទាក់និងឧត្តម-
គតិរួមបានរួមចំណ្កដល់បរិយ-
កាសពាណិជ្ជកម្មកាន់ត្ដំណើរការ
ល្អជាមួយនឹងការវិនិយោគធំៗរបស់
ប្ទ្សចិនដ្លជំរុញដល់គម្ង
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខន់ៗនៅក្នុង
បទ្ស្កម្ពជុាអស់រយៈពល្ជាច្ើន
ទសវត្សរ៍មកន្ះ។
ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភគីបានកើនឡើង

ដល់៩,៤៣ពាន់លានដលុា្លារកាលពី
ឆ្នាំមុនធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៨មាន
ទំហំទឹកប្ក់៧,៤ពាន់លានដុលា្លារ
ដ្លកើនឡើង២៧,៧ភគរយ។
ឯកឧត្តមងួនម៉្ងតិចអគ្គនាយក

សភពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឱ្យ
ភ្នំព្ញប៉ុស្ត៍ដឹងថា៖«កម្ពុជាគួរត្
ទាញយកអត្ថប្យោជន៍ពីកិច្ចព្ម-
ព្ៀងពាណជិ្ជកម្មសរ្ីជាមយួបទ្ស្
ចិននៅក្នុងផ្ន្កដ្លអាចបំព្ញ

បន្ថ្មដល់ប្ទ្សចិន។នៅទីបំផុត
ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាអាចត្ូវ-
បាននាំច្ញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់
បទ្ស្ចនិដោយមនិចាបំាច់ឆ្លងកាត់
តាមរយៈប្ទ្សទី៣ទៀតទ្»។
ក្ុមហ៊ុនចិនទាំងរដ្ឋ និងសហ-

គ្សឯកជនបានចូលរួមចំណ្ក
យ៉ាងច្ើនក្នុងវិស័យហ្ដា្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធថាមពលអចលនទ្ព្យ និង
កសិកម្មរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា។
តាមរយៈFTAន្ះវានឹងកា្លាយជា

ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួយខណៈការយក
ពន្ធគយនងឹត្វូបានកាតប់ន្ថយដល្
នឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្ុមហ៊ុននាំច្ញ 
កម្ពុជាទទួលបានទីផ្សារកាន់ត្ច្ើន
សម្ប់ផលិតផលរបស់ខ្លួនដ្លវា
មានសារៈសំខន់ណាស់ក្នុងអំឡុង
ព្លមានបញ្ហាជំងឺកូវីដ១៩ដ្ល
បានរាំងខ្ទប់ដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្ម។
នៅព្លដ្លFTA ចាប់ផ្តើម

ទំនិញកម្ពុជាប្ហ្ល៣៤០មុខពី
កម្ពុជានឹងត្ូវបានរួចផុតពីការយក
ពន្ធដូចជាម្ច ខ្ទឹមស ម្ទ្សក្ៀម
គ្ប់សា្វាយចន្ទីទឹកឃ្មុំនិងគ្ឿងសមុទ្
ជាដើម។តាមរយៈកចិ្ចព្មព្ៀងន្ះ
នឹងជំរុញដល់កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅ

ជនបទ ដ្លប្ជាជន៨០ភគរយ
ពឹងផ្អ្កលើវិស័យកសិកម្ម។
កិច្ចព្មព្ៀងន្ះគ្បដណ្តប់លើ

ទំនិញនិងស្វាកម្ម កិច្ចសហប្តិ-

បត្តកិារវនិយិោគពាណជិ្ជកម្មអ្ឡចិ-
ត្ូនិកកចិ្ចសហបត្បិត្តកិារសដ្្ឋកចិ្ច
និងបច្ច្កទ្សព្មទាំងគំនិតផ្តួច-
ផ្តើមផ្លូវមួយខ្ស្ក្វាត់មួយផងដ្រ។

ភគីទាងំ២បានបញ្ចប់ការចរចាFTA
របស់ពួកគ្នៅថ្ង្ទី២០ខ្កក្កដា។
ឯកឧត្តមបន្ថម្ថា៖«បទ្ស្កម្ពជុា

នៅត្មានភពទាក់ទាញដល់វិនិ-
យោគិននិងសហគិ្នចិន។ទំនាក់-
ទំនងស្ដ្ឋកិច្ចរវាងប្ទ្សទាំង២
កាន់ត្មានភពប្សើរឡើងនិង
ត្ូវបានលើកកម្ពស់។កិច្ចព្ម-
ព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី (FTA)នឹង
ទាក់ទាញសកម្មភពអាជីវកម្មចិន
កាន់ត្ច្ើន»។
ឯកឧត្តមម៉ង្តចិបានគសូបញ្ជាក ់

ថា៖«ពាណិជ្ជកម្មទ្វ្ភគីបាននិង
កពំងុដណំើរការទៅយ៉ាងរលនូហើយ
នៅឆ្នាំន្ះប្ទ្សទាំង២បានចុះ
កិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីដ្ល
នឹងជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម  និង
ការវិនិយោគទ្វ្ភគី។
ក្នងុឆ្នាំ២០១៩ពាណជិ្ជកម្មទ្វភ្គី

បានឈានដល់៩,៤ពាន់លានដុលា្លារ។
ទាំងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋបានចូល-
រួមចំណ្កយ៉ាងច្ើនដល់ស្ដ្ឋកិច្ច
ក្នុងស្ុកទាក់ទងនឹងការផ្ទ្របច្ច្ក-
វិទ្យាការលើកកម្ពស់ជំនាញរបស់
កមា្លាំងពលកម្មកម្ពុជានិងការបង្កើត
ការងារ»៕

ឯកឧត្តម  ងួន  ម៉្រង តិច អគ្គនាយក សភាពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា។ 
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ក្រោុមហ៊ុនYunanConstructionandInvestmentHoldingGroupCo.,Ltd(YCIH)។គោលបំណង
ន្រោគម្រោងដំណាក់កាលទី២ដ្រោលសាងសង់ដោយក្រោុមហ៊ុនYunanConstructionandInvestmentHold-
ingGroupCo.,Ltd(YCIH)គឺដើម្រោបីក្រោលម្អហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅតំបន់ជនបទន្រោប្រោទ្រោសកម្ពុជាដ្រោល
អាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រោីក្រោធ្វើឲ្រោយស្រោដ្ឋកិច្ចជនបទនិងសា្ថានភាពស្រោដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រោជាជននៅតំបន់
ដច់ស្រោយាលកាន់ត្រោប្រោសើរឡើង។ ខ្រោត្តមួយចំនួនដ្រោលទទួលបានអត្ថប្រោយោជន៍ពីគម្រោងន្រោះគឺខ្រោត្តត្រោបូងឃ្មុំ
ព្រោវ្រោង និងសា្វាយរៀង។ប្រោទ្រោសចិនគ្រោងនឹងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងផ្លូវនៅតំបន់ជនបទន្រោប្រោទ្រោស
កម្ពុជាដើម្រោបីជួសជុលនិងធ្វើឱ្រោយប្រោសើរឡើងនូវផ្លូវដ្រោលមានស្រោប់៕

ចិនផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អាតនៅតំបន់ជនបទ
ក្នុងដំណាក់កាលទី២ ដ្រោលមូលនិធិន្រោះជាជំនួយឥតសំណងរបស់
រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្តើមនៅខ្រោវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៩ហើយគ្រោងនឹង
បញ្ចប់ក្នុងរយៈព្រោល២ឆ្នាំ។គម្រោងសរុបមានចំនួន៩៦៤អណ្តូងនិង
ស្រោះទឹកសហគមន៍ចំនួន៥៤ត្រោូវបានសាងសង់ក្នុងខ្រោត្តចំនួន១០។
ខ្រោត្តទាងំនោះរមួមានព្រោវ្រោងសា្វាយរៀងកពំងច់ាមកពំងស់្ពឺបាតដ់បំង
ពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងបនា្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខ្រោត្តកំពត។
ហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងន្រោះនឹងផ្តល់ទឹកសា្អាតមានអនាម័យសម្រោប់
ការប្រោើប្រោស់ប្រោចាំថ្ង្រោប្រោព័ន្ធធារាសាស្ត្រោសម្រោប់កសិកម្មនិងសម្រោប់
ការចិញ្ចឹមសត្វសម្រោប់ប្រោជាជននៅតាមជនបទរាប់ពាន់នាក់៕

ហ្រោដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជំនួយវ្រោជ្ជសាស្ត្រោធំបំផុតទី២របស់ចិន ដ្រោលមានទំហំ២៤៣០០
ម៉្រោត្រោការ៉្រោសាងសង់នៅលើផ្ទ្រោដី៧,៦ហកិតានៅខ្រោត្តត្រោបូងឃ្មុំបានចាបផ់្តើមសាងសង់នៅថ្ង្រោទី
២៨ខ្រោកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៩ហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់នៅខ្រោតុលាឆ្នាំ២០២១។ មន្ទីរព្រោទ្រោយខ្រោត្ត
ត្រោបូងឃ្មុំត្រោូវបានរចនាឡើងដោយក្រោុមហ៊ុនចិនChinaIPPRInternationalEngineering
Co.,Ltdហើយបច្ចបុ្រោបន្នកពំងុត្រោវូបានសាងសង់ដោយក្រោមុហ៊នុChinaRailwayConstruc-
tionGroupដ្រោលជាក្រោមុហ៊នុសណំង់ធជំាងគ្រោទី២របស់ប្រោទ្រោសចនិ។មន្ទរីព្រោទ្រោយន្រោះត្រោវូបាន
សាងសង់ដោយមានសាលពិគ្រោះយោបល់វ្រោជ្ជសាស្ត្រោទូទៅ៣០០គ្រោសម្រោប់ជំងឺទូទៅគ្រោ
សម្រោក ICUចំនួន១០បន្ទប់ប្រោតិបត្តិការនិងបន្ទប់សង្គ្រោះបនា្ទាន់១កន្ល្រោងឱសថសា្ថាន
មណ្ឌលច្រោកចាយសារធាតុរាវផ្ទះបាយនងិកន្ល្រោងតម្កល់សាកសពជាដើម។លើសពនី្រោះទៀត
ផ្ន្រោកព្រោយាបាលដោយកាំរស្មីក៏បំពាក់ដោយមា៉ាសុីនថតទំនើបចុងក្រោយបង្អស់MRI,CT,DR
និងមា៉ាសុីនថតក្រោពះពោះវៀនដ៏ទំនើបជាច្រោើនទៀត។ ក្រោពីផ្តល់ការព្រោយាបាលនិងស្រោវា
សខុភាពល្អប្រោសើរសម្រោប់សហគមន៍ក្រោប្រោរៗនោះមន្ទរីព្រោទ្រោន្រោះក៏នងឹបង្កើតការងារជាង៥០០
កន្ល្រោងដ្រោលបម្រោើជាមន្ទរីព្រោទ្រោយកណា្តាលនងិជាមជ្រោឈមណ្ឌលវ្រោជ្ជសាស្ត្រោដ៏ធំមយួដើម្រោបីគាទំ្រោដល់
តម្រោូវការវ្រោជ្ជសាស្ត្រោរបស់ប្រោជាជននៅភាគខាងជើងប្រោទ្រោសកម្ពុជា៕

ចិនផ្តល់ជំនួយដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទ្រសកម្ពុជា 

គម្រង ហ្រ ដ្ឋា រ ច ន សម្ព័ន្ធ 

ចិន ផ្តល់ជំនួយ សម្រប់ គម្រង ទឹកស្អាត   
នៅ តំបន់ជនបទ ដំណាក់កាល ទី២

ចិន សងសង់ មន្ទីរព្រទ្យ លើ ផ្ទ្រដី ៧,៦ ហិកតា នៅ ខ្រត្ត ត្បូងឃ្មុំ 



ប្រោទ្រោសកម្ពុជានៅត្រោជាទីកន្ល្រោងដ៏
ល្អសម្រោប់វិនិយោគិនហុងកុងក្នុង
រយៈព្រោល២០ឆ្នាំកន្លងមកន្រោះ។
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាមានលក្ខណៈចម្រោុះ
មានភាពជិតស្និទ្ធងាយស្រោួលក្នុង
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ឱកាសអាជីវកម្ម
ស្រោដ្ឋកិច្ចដ្រោលមានដុលា្លារូបនីយកម្ម
កមា្លាំងពលកម្មគ្រោប់គ្រោន់ និងធន-
ធាន គឺជាកតា្តាទាក់ទាញវិនិយោគិន
បរទ្រោសបានយា៉ាងងាយស្រោួល។
នាយកប្រោតិបត្តិសមាគមពាណិជ្ជ-

កម្មហុងកុងនៅកម្ពុជាលោកLarry
ShuenFaiNgបានឲ្រោយភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍
ដឹងថា៖«ហ្រោតុផលមួយដ្រោលពួកគ្រោ
(វិនិយោគិនហុងកុង)ចង់មកប្រោទ្រោស
កម្ពជុាគឺដោយសារត្រោស្រោដ្ឋកិច្ចដ្រោល
មានដុលា្លារូបនីយកម្មគា្មានការគ្រោប់-
គ្រោងរូបិយប័ណ្ណបរទ្រោស។ទាំងន្រោះ
គពឺតិជាមានសារៈសខំាន់សម្រោប់ពកួ- 
គ្រោពីព្រោះនៅហុងកុងមានអាជីវកម្ម 
ជាច្រោើនក៏ប្រោើប្រោស់ប្រោក់ដុលា្លារអា-
ម្រោរិកដ្រោរ។
«ហ្រោតុផលទី២គឺរដ្ឋាភិបាលបាន

សា្វាគមន៍ជនបរទ្រោសដ៏កក់ក្តាដ្រោលមក
ធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា ទោះបីថ្ល្រោ
ដើមមិនទាបខា្លាំងប៉ុន្ត្រោយា៉ាងហោច-
ណាស់ក៏មានភាពងាយស្រោលួក្នងុការ- 

ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ្រោរ»។
តាមការបា៉ាន់សា្មានមានវិនិយោគិន

ប្រោមាណ២០០មកពីហុងកុងដ្រោល
បានដកទ់នុយា៉ាងច្រោើននៅក្នងុវសិយ័
ផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់ស្រោប្រោកជើង
ថាំព្រោទ្រោយអចលនទ្រោព្រោយលក់រាយនិង
ភោជនីយដ្ឋាន ដ្រោលកំពុងជំរុញដល់
កំណើនស្រោដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រោុកដូចដ្រោល
យើងអាចកត់សមា្គាល់នៅក្នុងសមា-
ជិកភាពរបស់HKBAC។
លោកបន្ថ្រោមថា៖«ប៉ុន្ត្រោវិនិយោគិន

កាន់ត្រោច្រោើនមកពីហុងកុងមកបើក
ភោជនីយដ្ឋានដើម្រោបីបម្រោើម្ហូបប្រោប

ហុងកុងហើយក៏មានវិនិយោគិនមក
បើកហាងលក់ទំនិញផងដ្រោរ»។
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាដ្រោលស្រោដ្ឋកិច្ចកំពុង

រីកលូតលាស់យា៉ាងឆប់រហ័សក៏កំពុង
ត្រោូវការជំនាញផ្រោស្រោងៗមកពីហុងកុង
ផងដ្រោរដូចជាផ្ន្រោកស្រោវាកម្មនៅក្នុង
ផ្ន្រោករចនាចំណ្រោះដឹងបច្ច្រោកទ្រោស
អចលនទ្រោព្រោយ និងការផ្តល់មូលនិធិ
សម្រោប់ក្រោមុហុ៊នជាដើម។លោកNg
ថ្ល្រោងថាមជ្រោឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ
ធំៗក៏កំពុងសម្លងឹមើលបន្ថ្រោមទៀតដើម្រោបី
លើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
រវាងហុងកុងចិនដីគោកនិងកម្ពជុា»។

ក្រោុមប្រោឹក្រោសាអភិវឌ្រោឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម
ហងុកងុបានរៀបចដំណំើរទស្រោសនកចិ្ច
របស់រដ្ឋាភិបាលនិងសិកា្ខាសាលា
ធុរកិច្ចដើម្រោបីនាំវិនិយោគិនពីហុងកុង
មកកម្ពុជាហើយស្រោវាកម្មមួយដ្រោល
អាចជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
គឺការប្រោើប្រោស់ស្រោវាកម្មមជ្រោឈត្តកម្ម
នៅហុងកុងពីព្រោះយើងមានប្រោព័ន្ធ
មជ្រោឈត្តកម្ម និងប្រោព័ន្ធច្រោបាប់ដ៏រឹងមាំ
ស្រោដៀងនឹងប្រោទ្រោសសិង្ហបុរីដ្រោរ។
ប៉ុន្ត្រោចំណងពាណិជ្ជកម្មដ៏រឹងមាំ

កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារត្រោ
ជំងឺរាតត្រោបាតកូវីដ១៩ដ្រោលបានបន្ថយ

ល្រោបឿនន្រោការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការ-
ធ្វើដំណើររបស់វិនិយោគិន។
«មុនព្រោលកូវីដយើងឃើញមាន

ការវិនិយោគច្រោើនមកពីចិនដីគោក
និងហុងកុង។ហុងកុងមានលក្ខណ-
ពិស្រោសពីព្រោះប្រោជាជនជាច្រោើន
ក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនដីគោក
ចាប់តាំងពីប្រោគល់ទៅឲ្រោយចិនវិញ។
ក្រោមុហុ៊នហុងកុងកានត់្រោច្រោើនមក
បណា្តាក់ទុននៅកម្ពជុាក៏មានមានទំនាក់-
ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនដីគោក។
លោកបន្ថ្រោមថា៖«តាមពតិកូវដី១៩

មិនម្រោនធ្វើឲ្រោយវិនិយោគិនមិនចង់មក
វិនិយោគនៅកម្ពុជាទ្រោ ប៉ុន្ត្រោវាធ្វើ ឱ្រោយ
ពួកគ្រោពិបាកធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា។
មនុកវូដី១៩ក្រោមុហ៊នុអាកាសចរណ៍
CathayDragonប្រោតិបត្តិការជើង
ហោះហើរត្រោង់១៤ជើងរៀងរាល់
សបា្តាហ៍រវាងហុងកុងនិងកម្ពុជា។
ជាធម្មតានៅព្រោលវនិយិោគនិសម្រោច
មកវិនិយោគនៅទីន្រោះ ពួកគ្រោចង់
មកកាន់ប្រោទ្រោសន្រោះដើម្រោបីស្វ្រោងយល់
អំពីប្រោជាជននិងវប្រោបធម៌ប៉ុន្ត្រោដោយ-
សារការធ្វើដំណើរត្រោូវបានរឹតបន្តឹង
ពួកគ្រោមិនអាចមកកាន់ទីន្រោះបានទ្រោ
ដូច្ន្រោះការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទ្រោស
មានល្រោបឿនយឺត»៕

៥ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
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នៅព្រោលរោងចក្រោសម្លៀកបំពាក់
JiwWeiCambodiaGarment
Factory Ltdត្រោូវបានបង្កើតនៅ
កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១១គឺដើម្រោបីឆ្លើយ-
តបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋា- 
ភិបាលដ្រោលជំរុញឱ្រោយវិនិយោគិន
បរទ្រោសជួយជំរុញដល់វិស័យឧស្រោសា-
ហកម្មកាត់ដ្រោរនៅកម្ពុជា។
នាយកប្រោតបិត្តិក្រោមុហ៊នុJIAWEI

CambodiaលោកRaymondTam
បានប្រោប់ភ្នំព្រោញប៉ុស្តិ៍ថា៖«១៥ឆ្នាំ
មុននៅព្រោលដ្រោលយើងជ្រោើសរីស
ប្រោទ្រោសកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានផលិតកម្ម
របស់យើង ថ្ល្រោដើមន្រោការផលិតស-
ម្លៀកបំពាក់នៅលើទីផ្រោសារក្នុងស្រោុក
ដចូជាប្រោក់ឈ្នលួទតីាងំរោងចក្រោនងិ 
ការដឹកជញ្ជូននៅមានកម្រោិតទាប
ហើយអ្វដី្រោលគរួឱ្រោយទាកទ់ាញសម្រោប់
យើងមកវិនយិោគនៅកម្ពុជាគឺដោយ
សាររដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការលើក-
ទឹកចិត្តផ្ន្រោកពន្ធដរខណៈប្រោទ្រោស
ន្រោះបាននាំច្រោញទៅកាន់ទីផ្រោសារជា-
ច្រោើននៅជុំវិញពិភពលោក។
ដោយចូលរួមនៅក្នុងឧស្រោសាហកម្ម

ផលិតសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជាអស់
រយៈព្រោលជាង១ទសវត្រោសរ៍កន្លងមក
ន្រោះលោកRaymondដ្រោលក៏ជា
នាយកសមាគមពាណិជ្ជកម្មហុងកុង
នៅកម្ពុជា(HKBAC)និងជា

សមាជិកគណៈកម្មការប្រោតិបត្តិន្រោ
សមាគមរោងចក្រោកាត់ដ្រោរនៅកម្ពុជា
(GMAC)ផងដ្រោរនោះបានឃើញ
ឧស្រោសាហកម្មមយួន្រោះមានការវវិត្តខា្លាងំ
ជាពិស្រោសនៅក្នុងព្រោលបច្ចុប្រោបន្ន។
«នៅព្រោលយើងចាបផ់្តើមផលតិនៅ

កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១១យើងបាន
ចាប់ផ្តើមពីរោងចក្រោតចូមយួនងិមាន
កមា្លាំងពលកម្មតិច»។
ប៉ុន្ត្រោសព្វថ្ង្រោយើងមានរោងចក្រោធំ

មួយនៅផ្លូវវ្រោងស្រោងរាជធានីភ្នំព្រោញ
និងមានក្រោុមហ៊ុនបុត្រោសម្ព័ន្ធដ្រោល
មានទីតំាងនៅក្រោប្រោរនោះដ្រោលមាន
បុគ្គលិកជាង១២០០នាក់ រួមទំាង

បុគ្គលិកផ្ន្រោកគ្រោប់គ្រោងផងដ្រោរ»។
អស់រយៈព្រោលជាច្រោើនឆ្នាំ JIE

WEIបានផលតិនងិនាចំ្រោញសម្លៀក- 
បំពាក់ប្រោមាណ១០លានខោអាវទៅ
សហភាពអឺរុ៉ប(EU)ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
ទោះយា៉ាងណាជាមួយនឹងការរីក-

រាលដលន្រោជំងឺកូវីដ១៩នៅដើមឆ្នាំ
២០២០ន្រោះនិងសហភាពអឺរ៉ុបបាន
ដកផ្ន្រោកខ្លះន្រោប្រោព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ
(EBA)ពីកម្ពុជាកាលពីខ្រោសីហា
ក្រោុមហ៊ុនត្រោូវពិនិត្រោយមើលទីផ្រោសារថ្មី
ជំនួសនិងវិធីសាស្ត្រោថ្មីៗក្នុងការធ្វើ
អាជីវកម្មដើម្រោបីទ្រោទ្រោង់ប្រោតិបត្តិការ
របស់ខ្លួនឱ្រោយមានការប្រោកួតប្រោជ្រោង។

ជាភព័្វសណំាងសម្រោប់JIEWEI
វិធីសាស្ត្រោធ្វើពិពិធកម្មរបស់ពួកគ្រោ
ទៅក្នុងទីផ្រោសារអាម្រោរិកនិងកាណាដ
ទទួលបានភាគលាភល្អ។
តើអ្នកណាដ្រោលគតិដល់ថាជងំឺកូវដី- 

១៩បានធ្វើឱ្រោយក្រោុមហ៊ុនរអាជីវកម្ម
របស់យើងនៅត្រោមានអ្នកត្រោវូការជា-
ពសិ្រោសនៅព្រោលមានភាពមនិប្រោកដ
ប្រោជាន្រោស្រោដ្ឋកិច្ចប្រោបន្រោះ?
«ទោះជឿឬមិនជឿការផលិតខោ-

អាវគ្រោងបានជួយឱ្រោយអាជីវកម្មរបស់
យើងនៅដំណើរការធម្មតា។ក្នុង
អឡំងុព្រោលន្រោការរកីរាលជងំឺកូវដី១៩
ប្រោជាជនភាគច្រោើនបានសា្នាក់នៅ
ក្នុងផ្ទះហើយតម្រោូវការខោអាវគ្រោង
បានកើនឡើងជាលំដប់។
លោកRaymondមានប្រោសា-

សន៍ថា៖«ជាលទ្ធផលអ្នកបញ្ជាទិញ
ផ្ទាលព់ីយើងគមឺានហាងTargetនងិ
Walmartដ្រោលបានស្នើសុំឱ្រោយយើង
ផលិតនិងនាំច្រោញនូវខោអាវគ្រោង
យប់នៅក្នុងបរិមាណដ៏ច្រោើនសម្រោប់
ទផី្រោសារសហរដ្ឋអាម្រោរកិនងិរហតូដល់
ទីផ្រោសារកាណាដ»។
ចំពោះបញ្ហាប្រោឈមដ្រោលសហ-

ភាពអឺរ៉ុបដកEBAផ្ន្រោកខ្លះពីកម្ពុជា
សម្រោប់លោកRaymondមាន
ទនំកុចតិ្តថាជាមយួនងឹកចិ្ចខតិខំប្រោងឹ-
ប្រោងនិងមានផ្រោនការធ្វើពិពិធកម្ម

អាជីវកម្មទៅក្នុងទីផ្រោសារដ្រោលចំ-
ណ្រោញច្រោើនហើយនៅព្រោលអនា-
គតJIEWEIអាចនឹងពឹងផ្អ្រោកតិច
ទៅលើទីផ្រោសារអឺរ៉ុប។
លោកបានបន្ថ្រោមថា៖«ការព្រោួយ

បារម្ភចម្រោបងសម្រោប់យើងជាមួយ
ទីផ្រោសារអឺរ៉ុបគឺចាប់ពីខ្រោសីហា ឆ្នាំ
២០២០ពន្ធនាចំលូនងឹត្រោវូអនវុត្តលើ
៤០ប្រោភ្រោទគឺ២៥ប្រោភ្រោទសម្រោប់
សម្លៀកបំពាក់៩ប្រោភ្រោទសម្រោប់
ស្រោប្រោកជើងនិង៦ប្រោភ្រោទសម្រោប់
កាបូប។ជាមួយនឹងការយកពន្ធលើ
ការបញ្ជាទិញនឹងធ្វើឱ្រោយការនាំច្រោញ
របស់យើងថយចុះ។
«ការកាត់បន្ថយចំណាយប្រោតិបត្តិ-

ការអាចជាជម្រោើសមួយផ្រោស្រោងទៀត
ដ្រោលយើងអាចពិចារណាប្រោសិនបើ
យើងមានគម្រោងផ្តាតជាថ្មមី្តងទៀត
នៅលើទីផ្រោសារអឺរ៉ុបប៉ុន្ត្រោសម្រោប់ព្រោល
ន្រោះយើងក៏នឹងស្វ្រោងរកដំណោះ-
ស្រោយនិងឱកាសផ្រោស្រោងទៀតដ្រោលអាច
កាត់បន្ថយការបាត់បង់សកា្តានុពល
នៅទីផ្រោសារសហភាពអឺរ៉ុប»។
ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយសម្រោប់

JIEWEIការផលិតសម្លៀកបំពាក់
សម្រោប់គ្រោងយប់ច្រោបាស់ណាស់រង-
ផលប៉ះពាល់ស្រោបព្រោលដ្រោលមាន
ភាពមិនប្រោកដន្រោឧស្រោសាហកម្មកាត់-
ដ្រោរនៅទូទាំងពិភពលោក៕

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានទាក់ទាញវិនិយោគិនហុងកុងអស់រយៈព្រល២០ឆ្នាំមកហើយ។ 

លោក So Man Kit និងលោក Raymond Tam ព្រលផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយភ្នពំ្រញបុ៉ស្តិ៍។ 

កម្ពជុា - ហុងកុង : ទំនាក់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ រឹងមំា ជាច្រើន ទសវត្ស រ៍

តម្រវូការ សម្លៀកបំពាក់ គ្រងយប់ ធ្វើ ឱ្យរោងចក្រ Jie Wei អាចជម្នះបញ្ហាប្រឈម
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បន្ទាប់ពីអាជីវកម្មបានធ្លាក់ចុះក្រមុហុ៊នMingFaiGroupជឿជាក់ថានឹងមានសម្ទះុងើបឡើងវិញ
ក្រុមហ៊ុនដ្រលបានចុះបញ្ជីនៅ

ហុងកុងMingFaiGroupគឺជា
ក្រមុហ៊នុអន្តរជាតិដ្រលមានឯកទ្រស
ខាងផលិតសមា្ភារប្រើប្រស់នៅក្នុង
សណ្ឋាគារនិងលើយន្តហោះបាន
ជ្រើសរើសប្រទ្រសកម្ពុជាជាមជ្រឈ-
មណ្ឌលផលិតកម្មដ៏សំខាន់របស់ខ្លួន
នៅក្នុងតំបន់ដោយសារត្រគោល-
នយោបាយធុរកិច្ចដ៏ទាក់ទាញរបស់
ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធគឺMingFai

Enterprise(Cambodia)CoLtd
បានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨បច្ចុប្របន្នបានដំណើរ-
ការរោងចក្រចនំនួ១៧នងិមានកម្មករ
បម្រើការងារជាង២០០០នាក់អឡំងុ
ព្រលប្រតិបត្តិការដល់ចំណុចខ្ពស់-
បំផុតហើយគោលដៅនាំច្រញភាគ-
ច្រើនគឺទីផ្រសារអាម្ររិកនិងអឺរ៉ុប។
ក្រុមហ៊ុនផលិតនូវផលិតផលជា-

ច្រើនប្រភ្រទដូចជាសមា្ភារប្រើប្រស់
ក្នុងសណ្ឋាគារ ស្រប្រកជើងប្រើក្នុង
សណ្ឋាគារមា៉ាស់បាំងភ្ន្រកសម្រប់
ដ្រកស្រមជើងថង់ពាក់ក្របាល
សម្រប់ព្រលងូតទឹកកាបូបកញ្ចប់
ធ្វើដំណើរ និងសមា្ភារជាច្រើនមុខទៀត។
ផលិតផលទាំងន្រះគឺសម្រប់ប្រើ-

ប្រស់ក្នុងសណ្ឋាគារនិងនៅក្នុង
ឧស្រសាហកម្មអាកាសចរណ៍។
ប៉ុន្ត្រក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល

ន្រះក៏បានរងផលប៉ះពាល់ដោយ-
សារការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវើដ១៩ដ្ររ
ខណៈតម្រូវការបានធ្លាក់ចុះហើយ
ដំណើរការខ្រស្រចងា្វាក់ផលិតកម្មត្រូវ
បានកាតប់ន្ថយ។ទោះបជីាយ៉ាងណ
ប្រធននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុម-
ហ៊ុនMingFaiGroupលោក
ChingChi Faiមានទំនុកចិត្តថា
អាជីវកម្ម នឹងងើបឡើងវិញខណៈ
វិស័យផលិតកម្មរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា
នឹងងើបឡើងវិញបនា្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះ
ដោយសារការផ្ទុះឡើងជំងឺកូវើដ១៩។

«ប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មរបស់យើង
រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខា្លាំងពីជំងឺ
រាតត្របាតមួយន្រះ។ក្នុងអំឡុងព្រល
នោះកមា្លាំងពលកម្មរបស់យើងត្រូវ
បានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម៧០០
នាក់ដោយសារត្រការបញ្ជាទិញពី
អតិថិជនរបស់យើងមានការធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងខា្លាំង។គិតត្រឹមខ្រកញ្ញាចំនួន
កម្មករសកម្មរបស់យើងមានប្រ-
មាណ១២០០នាក់»។
«តម្រវូការផលតិផលរបស់យើង

ភាគច្រើនមានប្រភពច្រញពី
ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍ដ្រល
ប៉ុនា្មានឆ្នាំថ្មីៗន្រះមានកំណើនថ្ររ
នៅក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ មុន-

ព្រលមានជំងឺរាតត្របាតន្រះផ្ទុះ-
ឡើង។ខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈព្រល៥
ឆ្នាំ ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍នៅ
អាសុីអាគ្ន្រយ៍នឹងងើបឡើងវិញ
និងមានកំណើនដ៏រឹងមាំ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងក៏កពំងុខតិខំ

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជានិងអាសុីអាគ្ន្រយ៍»។
ក្រុមហ៊ុនMingFaiមានមូល-

ដ្ឋានផលិតកម្មចំនួន៥ហើយមជ្រឈ-
មណ្ឌលប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនស្ថិត
នៅក្នុងទីក្រុង Shenzhenក្នុង
ប្រទ្រសចិននិងទីតាំងផ្រស្រងទៀត
មាននៅប្រទ្រសកម្ពុជានិងឥណ្ឌា។
លោកChingបន្ថ្រមថាចាបត់ាងំពី

ជំងឺន្រះផ្ទុះឡើងការបញ្ជាទិញពី
ទីផ្រសារអាម្ររិកនិងអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ
យ៉ាងខា្លាងំខណៈតម្រវូការពីទផី្រសារចនិ
បានចាប់ផ្តើមកើនឡើង។ «ជាមួយ
នឹងការបញ្ជាទិញកើនឡើងបន្តិច-
ម្តងៗដើម្របីដល់កម្រិត មុនជំងឺរាត-
ត្របាតន្រះផ្ទុះឡើងចំនួនកម្មករសកម្ម
នឹងកើនឡើងដល់ចំនួនចាស់គឺ
២០០០នាក់នៅចុងឆ្នាំន្រះ។
ទោះបីប្រក់ចំណូលថយចុះក្រុម-

ហ៊ុនMingFaiនៅត្រផ្តល់ប្រក់
ឧបត្ថម្ភពិស្រសដល់កម្មករដ្រលត្រូវ
បានបញ្រឈប់ជាបណ្តោះអាសន្នតាម
ការតម្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
លោកមានប្រសាសន៍ថាការរើក-

រាលដលន្រជំងឺកូវើដ១៩ដ្រលមិន
ធ្លាប់មានពីមុនន្រះបានគំរាមកំហ្រង
ដលទ់ីផ្រសារសកលនងិអស្ថរិភាពភមូ-ិ
សាស្ត្រនយោបាយអាចបង្កផល-
ប៉ះពាល់រយៈព្រលមធ្រយមដល់ប្រតិ-
បត្តិការផលិតកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
MingFaiGroup។
«ប៉ុន្ត្រ ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនជា-

ច្រើនក៏នឹងធ្វើការក្រតម្រូវឲ្រយស្រប- 
តាមកាលៈទ្រសៈផ្ទាល់ខ្លនួដើម្របីទទួល
បានការអភិវឌ្រឍឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរ
សម្រប់ព្រលអនាគត»៕

ក្រមុហុ៊ន Ming Fai Enterprise (Cambodia) Co Ltd បច្ចបុ្របន្នមាន១៦រោងចក្រ។ លោក Ching Chi Fai ។  
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WMCមានសុទិដ្ឋិនិយមខ្ពស់ខណៈការលក់រថយន្តចិនកំពុងមានកំណើន
ខណៈក្រមុហ៊នុWorldwideMo-

torsCompanyLtd(WMC)ចូល-
រួមអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរើយ៍ន្រ
ការបង្កើតសាធរណរដ្ឋប្រជាមានិត-
ចនិនៅថ្ង្រទី១ខ្រតលុាន្រះក្រមុហ៊នុ
លក់រថយន្តចិនឈានមុខគ្រនៅ
កម្ពុជាមានសារដ៏វិជ្ជមាននៅក្នុង
ឱកាសដ៏ពិស្រសន្រះ។
ក្រមហ៊នុWMCមានសទុដិ្ឋនិយិម

ខ្ពស់ចំពោះប្រសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុង-
ការនាំមកនូវរថយន្តចិនគុណភាព
ខ្ពស់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដ្រលចង់-
បានរថយន្តថ្មីផ្ទាល់ខ្លួន។
«ភាពជោគជ័យជាបន្តបនា្ទាប់របស់

ក្រមុហ៊នុWMCនងិការកើនឡើងនវូ
ប្រជាប្រិយភាពរថយន្តចិនគឺមានចំ-
ណ្រកដ៏ធំមួយនៅក្នុងភាពជាដ្រគូ
រវាងចិននិងកម្ពុជា»។
លោកAlexCheongប្រធនផ្ន្រក

លក់ជាន់ខ្ពស់បានថ្ល្រងថា៖«នៅ
ព្រលដ្រលអតិថិជនកម្ពុជាមកមើល
រថយន្តនិងបានឃើញពីគុណភាពដ៏-
ល្អន្ររថយន្តចនិដ្រលយើងលក់ពកួ-
គ្រពិតជាចាប់អារម្មណ៍ខា្លាំង។គុណ-
ភាពន្រការផលិតរថយន្តរបស់ចិន
បច្ចុប្របន្នគឺដូចគា្នាទៅនឹងរថយន្តជប៉ុន
អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាម្ររិកដ្ររ។

ការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញន្រះ
ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
WMCក្នុងឆ្នាំន្រះតាមរយៈការ-
ពង្រីកអគារតាំងបងា្ហាញរថយន្តនៅ
ក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រញរហូតដល់៤កន្ល្រង
ខណៈចំនួនលក់រថយន្តកំពុងមាន
សម្ទុះកើនឡើង។
«យើងមានអគារតាំងបងា្ហាញ

រថយន្តថ្មី២ទៀតនៅដើមឆ្នាំន្រះ
ខណៈយើងដឹងថា ប្រជាជនកម្ពុជា
កាន់ត្រច្រើនយល់កាន់ត្រច្របាស់ថា
រថយន្តចិនគឺមានគុណភាពខ្ពស់ដូច
រថយន្តផ្រស្រងទៀតដ្រលមាននៅលើ
ទីផ្រសារដ្ររជាពិស្រសមានតម្ល្រធូរថ្ល្រ
ប៉ុន្ត្រមានគុណភាពដូចគា្នា»។
«ចំណុចន្រះគួបផ្រសំនឹងការយក-

ចិត្តទុកដក់របស់យើងចំពោះចំណប់-
អារម្មណ៍របស់អតិថិជនដើម្របីផ្តល់ឲ្រយ
ពួកគ្រនូវស្រវាកម្មដ៏ល្អដ្រលធ្វើឱ្រយ
WMCកា្លាយជាទិសដៅដ៏ស័ក្តិសម
បំផុតសម្រប់អ្នកដ្រលមានបំណង
ចង់ទិញរថយន្តថ្មី»។
«យើងមានមោទនភាពចំពោះ

ការផ្តល់ជូនន្រះ។យើងមានក្រុម
ការងារ២៤មោ៉ាងក្នុង១ថ្ង្រដើម្របី
ដោះស្រយបញ្ហាផ្រស្រងៗឧទាហរណ៍
ខ្ញុំត្រងត្រទូរស័ព្ទទៅអតិថិជនរៀង-

រាល់សបា្តាហ៍ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រកដថា
ពួកគ្ររើករាយ»។
លោកCheongថ្ល្រងថា៖«ដូច្ន្រះ

អតិថិជនកាន់ត្រច្រើនកំពុងជ្រើស-
រើសទិញរថយន្តចិនថ្មីពីក្រុមហ៊ុន
របស់យើងហើយក្នុព្រលឆប់ៗ យើង
រំពឹងថា ការលក់របស់យើងនឹងកើន
ឡើងទ្វ្រដងឬ៣ដង»។
ក្រុមហ៊ុនWMCមានលក់រថយន្ត

របស់ចិនមា៉ាកល្របីៗជាច្រើនដូចជា
Haval, Bestune,Huanghai,
FAWនិងZotyeជាដើមនិងមាន
ម៉ូដ្រលសម្រប់បម្រើដល់គ្រប់ផ្ន្រក
ក្នុងសង្គមដ្រលមានតម្ល្រចាប់ពី
២៥០០០ទៅ៧៥០០០ដុលា្លារ។

លោកCheongបន្តថា៖«យើង
មានរថយន្តប្រភ្រទSUVនងិភកិអាប់
គ្រប់ប្រភ្រទសម្រប់គ្រប់តម្រវូការដចូ
រថយន្តមា៉ាកFAWជាដើម។រថយន្ត
មា៉ាកHavalH6និងH9រួមជាមួយ
BestuneនិងHuanghaiស្ថិត
នៅក្នុងចំណមរថយន្តដ្រលលក់-
ដច់ជាងគ្របំផុតរបស់យើង»។
ដោយគ្រន់ត្រមានប្រក់នៅក្នុងដ្រ

ត្រឹមពី១៥ទៅ២០ភាគរយន្រតម្ល្រ
រថយន្តនោះគាត់ក៏អាចកា្លាយជាមា្ចាស់
រថយន្តថ្មីបានដ្ររ។គបួផ្រសំជាមយួនងឹ
ការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ដោយមាន
ស្រវាកម្មប្រចាំឆ្នាំដោយឥតគិតថ្ល្រ
សម្រប់រយៈព្រលន្រការបងប់្រក់នងិ

ការធនាចាប់ពី៥ទៅ៧ឆ្នាំនិងការ-
ធនាផ្ន្រកគ្រឿងបនា្លាស់ចនោ្លាះពី៥
ទៅ១០ឆ្នាំ។លោកCheongថ្ល្រងថា
ការទិញរថយន្តថ្មីគឺផ្តល់អត្ថប្រយោ-
ជន៍ច្រើននិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់»។
ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនជាកញ្ចប់

ព្រញល្រញប្របន្រះលោកCheong
ថ្ល្រងថា រថយន្តចិននឹងកា្លាយជារថ-
យន្តដ្រលនឹងត្រូវបានគ្រមើលឃើញ
ធ្វើចរាចរណ៍កាន់ត្រច្រើននៅតាម
ដងផ្លូវនានាក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
«សាររបស់យើងគឺថាជាមួយនឹង

រថយន្តចិនដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់
និងការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បនា្ទាប់ពី
ការលក់និងការយកចិត្តទុកដក់
របស់អតិថិជនក៏ដូចជាជម្រើសបង់
ប្រក់ធ្វើឱ្រយលោកអ្នកកា្លាយជាមា្ចាស់
រថយន្តថ្មីបានហើយក្រមុហ៊នុWMC
គឺជាជម្រើសដ៏ពិតប្រកដសម្រប់
អ្នកទិញរថយន្តនៅកម្ពុជា»។
លោក Cheongបានបន្ថ្រមថា៖

«សូមទៅកាន់អគារតំាងបងា្ហាញណ
មួយក្នុងចំណមអគារតាំងបងា្ហាញ
ទាងំ៤របស់យើងនោះលោកអ្នកនងឹ
ឃើញរថយន្តថ្មីដ៏ប្រណីតគួរជាទី-
គាប់ចិត្ត»៕

ក្រមុហុ៊ន WMC មានអគារតំាងបង្ហាញរថយន្តចំនួន៤នៅក្នងុរាជធានី ភ្នពំ្រញ។  
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ទោះបីជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច និង
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះនៅតាម
តំបន់ខ្លះនេពិភពលោកដោយសារ
Covid-19ក៏ដោយក៏អ្នកដាំចេកនៅ
កម្ពុជាកំពុងរីករាយនឹងជំនួញនេះ
ដោយបង្កើនការនាំចេញចេកយ៉ាង
លឿនបើទោះបីជាមានការលំបាក
មួយចំនួនក្តី។
កេុមហ៊ុនផ្លេឈើក្នុងសេុក Tropi-

camដេលជាកេុមហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធ
បានសហការជាមួយកេុមហ៊ុនចិន
LongmateAgricultureCoLtd,
កំពុងមានភាពមមាញឹកក្នុងការនាំ-
ចេញចេកអបំងូលឿងទៅកាន់បេទេស  
ចិនដេលជាទីផេសារដ៏ធំ។
អ្វីដេលគួរឱេយភា្ញាក់ផ្អើលនោះគឺ

តមេវូការចេកអបំងូលឿងរបស់កម្ពជុា
បានកើនឡើងលើសការរពឹំងទុកចាប់- 
តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៨។
លោកឡោងីនាយកបេតិបតិ្ត

កេុមហ៊ុនTropicamបានថ្លេងបេប់
ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាបច្ចុបេបន្នកេុមហ៊ុន
របស់ខ្លួនបន្តដំណើរការធម្មតាដោយ
បាននាំចេញផ្លេចេកអំបូងលឿង
ទៅកាន់ទកីេងុសា៊ាងហេកេងុសុនិជនិ
និងបណ្តាលខេត្តមួយចំនួននេបេ-
ទេសចិន។លោកថា៖«តាមពិតទៅ

អំឡុងពេលកូវីដកេុមហ៊ុននៅបន្ត-
ដណំើរការធម្មតាហើយអាចនយិយ
បានថាល្អជាងមុនពេះកេុមហ៊ុន
យើងជាបេភេទផ្លេឈើហូបអ៊ីចឹង
នៅពេលកូវីដសម្ទុះនេការហូបចុក
នៅចិនមានការកើនឡើងពីមុនយើង
នាំចេញផ្លេចេក២៥០តោនក្នុង១
សបា្តាហ៍តេអំឡុងពេលកូវីដយើងនំា-
ចេញ៣០០តោនក្នងុ១សបា្តាហ៍»។
បើតាមលោកឡោងីផ្លេចេកមាន

តមេូវការទីផេសារខ្ពស់នៅបេទេសចិន
ដោយសារផ្លេចេកគជឺាអាហារចមេបង
ដេលជនជាតិចិនចូលចិត្តបរិភោគ។
លោកថា៖«ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទីផេសារ

ចិនល្អកាលពីឆ្នាំ២០១៨មានតេ៥
កេុមហ៊ុនដេលបាននាំចេកទៅបេ-
ទេសចិនប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្នមានទៅដល់
២០កេមុហ៊នុដេលបានចុះបញ្ជីពេះ
មានអ្នកវិនិយោគិនចិនសហការ
ជាមយួខ្មេរក្នងុការដាដំុះនងិនាំចេញ
ផ្លេចេកទៅបេទេសចិន។
តាមរបាយការណ៍របស់កេសួង-

កសកិម្មរកុា្ខាបេមាញ់នងិនេសាទបាន
ឱេយដងឹថាបេទេសកម្ពជុាបាននាចំេញ
ចេកអំបូងលឿងសេស់ចំនួន៧២,
១៨២តោនទៅកាន់ទីផេសារអន្តរជាតិ
ក្នុងអំឡុងពេល៣ខេដំបូងនេឆ្នាំ
២០២០ខណៈកាលពីឆ្នា២ំ០១៩បាន

នាំចេញចេកអំបូងលឿងសរុបចំនួន
១៥៧.៨១២តោនហើយជាមធេយម
បេទេសនេះបាននាំចេញចេកចេើន
ជាង៧៩៥តោនក្នងុ១ថ្ងេ។ចេកអបំងូលឿង
ភាគចេើនតេវូបាននំាចេញទៅបេទេស
ចិនកេពីនោះតេូវបាននាំចេញទៅ
កាន់បេទេសវៀតណមនិងជប៉ុន។
កម្ពុជាមានអាកាសធតុតេូពិក

តេជាក់ហើយសើមនិងមានភ្លៀង
ធ្លាក់ខ្លាំងផ្តល់អំណោយផលសមេប់
ការដាំដុះចេកពេញ១ឆ្នាំ។នៅឆ្នាំ
២០១៨កេុមហ៊ុន Longmate
បានបេកាសថានឹងវិនិយោគទឹក-
បេក់៣២លានដលុា្លារដើមេបីដាំដណំំ
លើផ្ទេដីបេមាណ១០០០ហកិតានៅ
សេុកឈូកខេត្តកំពត។
លោកឡោងីឱេយដឹងដេរថាកេមុ-

ហ៊ុនបាននាំពូជចេកអំបូងលឿងពី
បេទេសអូស្តាេលីមកដាំនៅសេុកខ្មេរ
ដោយសារដីមានជវីជាតិផ្ទេដីដាំដុះធំ
និងមានអាកាសធតុល្អ។ «ពេះ
ចេកតេវូការទឹកចេើនតេវូនឹងអាកាស-
ធតុនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងខេត្ត-
កំពតពេះចេកដាំអត់សូវបានទេបើ
នៅចិនដោយសារតំបន់ខ្លះតេជាក់
ពេកហើយតំបន់ខ្លះក្តាពេកដូច្នេះ
បានជាមានអ្នកវិនិយោគកេបេ-

ទេសជាចេើនបានមកវិនិយោគដាំ
ចេកនៅកម្ពុជាដើមេបីនាំចេញទៅ
ទីផេសារខងកេ»។
កេពីការនាំចេញផ្លេចេកកេុម-

ហ៊ុនTropicamក៏គេងនឹងបន្ថេម
ការនាំចេញផ្លេឈើ១បេភេទទៀត 
គឺផ្លេសា្វាយកេវរមៀតនៅចុងឆ្នាំ
២០២០។លោកថា«យើងមានចមា្ការ
សា្វាយខ្លួនឯងខ្លះនិងបានសហការ
ជាមួយសហគមន៍ដើមេបីបេមូលទិញ
សា្វាយនិងតេៀមនាំចេញទៅទីផេសារ
បេទេសចិននៅចនោ្លាះខេតុលា
២០២០នេះប៉ុន្តេយើងនាំចេញ
ដោយឆ្លងកាត់ចេកពេដំេនវៀតណម
ដោយរំពឹងថានឹងនាំចេញផ្លេសា្វាយ
ឱេយបាន១០០តោនក្នុង១ថ្ងេ
ផងដេរ»។
ជាមួយនឹងការនាំចេញនេះដេរ

លោកឡោងីសម្តេងអារម្មណ៍ថា«យើង
មានមោទនភាពដេលអាចនាំចេញ 
ដំណំកសិកម្មទៅកេបេទេស រួម- 
ចំណេកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ គឺ
រដា្ឋាភិបាលរកចំណូលតាមរយៈការ-
បេមូលពន្ធយើងផ្តល់ការងារដល់
កសកិរជាង៨០០នាក់សមេប់ថេទាំ
ចមា្ការហើយអាចកាត់បន្ថយការធ្វើ
ចំណកសេកុបានទៀតផង»៕

បច្ចប្ុបន្នមានកុ្មហុ៊នដំាច្កប្មាណ២០នៅកម្ពជុាដើម្បីនំាច្ញទៅប្ទ្សចិន។ 

កម្ពជុាបង្កើនការនំាចេញចេកអំបូងលឿងទៅកាន់ទីផ្សារចិនទោះបីមានវិបត្តិកូវីដ១៩



៩ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
www.postkhmer.com //ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆ្ន្ំ២០២០

កេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍អចលនទេពេយ
UrbanHubCambodiaCoLtd
ដេលកំពុងចាប់ផ្តើមគមេងខុនដូទី
៣របស់ខ្លួនគឺសាងសង់អគារខុនដូ
ដេលមានគុណភាពនិងផាសុកភាព
ខ្ពស់ដោយប្តេជា្ញារកេសាកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាកេុមហ៊ុនសាង-
សង់លំដាប់កំពូល។
បេធននិងជាសា្ថាបនិកកេុមហ៊ុន

UrbanVillageលោកBenLiបាន
ចេករំលេកទសេសនវិស័យរបស់
កេុមហ៊ុនដូចខងកេម។
១) នៅក្នុង កម្មវិធី ប្គល់ ពានរង្វាន់ 
អចលនទ្ព្យ ប្ចាំឆ្នាំ Property-
Guru Cambodia Property 
Awards លើក ទ ី៥ ក្មុហ៊នុ Urban 
Hub បានឈ្នះ ពានរង្វាន់ ជាច្ើន ។ 
តើ លោក អាច ប្ប់ យើង បន្ថ្ម អំពី 
សមិទ្ធផល ទាំងន្ះ បានទ្ ?
UrbanVillageបានឈ្នះពាន

រងា្វាន់ចេើនជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធី
បេគល់ពានរងា្វាន់អចលនទេពេយPro-
pertyGuruPropertyAwards។
យើងបានឈ្នះពានរងា្វាន់ចំនួន១៣
ក្នុងរយៈពេលសរុប២ឆ្នាំ។ក្នុងឆ្នាំនេះ
យើងបានឈ្នះពានរងា្វាន់ចំនួន៧
ហើយជាថ្មីម្តងទៀតយើងបានឈ្នះ

ពានរងា្វាន់«BestCondoDevelop-
ment inCambodia»ពានរងា្វាន់ 
«BestCondoDevelopmentin
PhnomPenh »និងពានរងា្វាន់
ផេសេងទៀតរួមមាន«BestBreak-
throughDeveloper»ពានរងា្វាន់«
BestCo-WorkingSpace »
ពានរងា្វាន់«BestOfficeDevelop-
ment»ពានរងា្វាន់ «BestOffice
ArchitecturalDesign »និង
ពានរងា្វាន់«BestLifestyleDevel-
oper»។
យើងចង់បេប់ពិភពលោកថា បេ-

ទេសកម្ពុជាគឺជាចំណុចវិនិយោគដ៏
ទាក់ទាញ១ដេលមានគោលនយោ-
បាយបើកចំហនិងការបេើបេស់បេក់-
ដុលា្លារអាមេរិកជារូបិយប័ណ្ណដេល
មានមុខងារនិងគា្មោនការរឹតតេបិតចំពោះ
ការផ្ទេរបេក់ទៅបេទេសផេសេងដូចជា
បេទេសសិង្ហបុរីជាដើម។
២) ន្ះ មិនម្នជា លើកទី១ ទ្ 
ដ្ល Urban Hub បានទទួល 
ពានរង្វាន ់ច្ើន បប្ន្ះ ។ តើ អ្វ ីជរំញុ 
ក្ុមហ៊ុន របស់លោក ឱ្យ រក្សាបាន នូវ 
ភាព ល្ចធ្លោ ក្នុង វិស័យ អចលន-
ទ្ព្យ នៅ កម្ពុជា ប្បន្ះ ?  
UrbanVillageមិនមេនគេន់តេ

ជាសំណង់បេតុងប៉ុណោ្ណោះទេ ប៉ុន្តេ
អ្វដីេលយើងកពំងុសាងសង់នៅទនីេះ
គឺមិនមាននៅកន្លេងផេសេងទេនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជា។គមេងUrban
Villageគឺនៅជាប់នឹងមជេឈមណ្ឌល
FactoryPhnomPenhដេលជា
មជេឈមណ្ឌលច្នេបេឌិតធំបំផុតនៅ
អាសុីអាគ្នេយ៍។
UrbanVillageមិនមេនគិតតេពី

បេក់ចំណេញនោះទេផ្ទុយទៅវិញ
យើងមានបេសកកម្មផ្តល់សហគមន៍
១ដល់បេជាជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី។
យើងកំពុងផ្តាតលើការកសាង

សហគមន៍១ដេលគិតពីការពេញ-
ចិត្ត និងបទពិសោធរបស់អ្នករស់-
នៅ។រាល់ការរចនានេគមេងរបស់
យើងគឺធ្វើឱេយបេកដថាអ្នករសន់ៅក្នងុ
គមេងរបស់យើងនឹងមានបទ-
ពិសោធនេការរស់នៅស្តង់ដាអន្តរ-
ជាតិល្អបំផុតហើយខ្ញុំគិតថា នេះជា
ចំណុចដេលធ្វើឱេយយើងលេចធ្លា
នៅក្នងុឧសេសាហកម្មអចលនទេពេយនៅ
កម្ពុជា។
៣) សូម លោក សង្ខ្ប អំពី គម្ង 
ដ្ល កំពុងដំណើរការ  និង ស្ថានភាព 
បច្ចុប្បន្ន

UrbanVillageដណំកក់ាលទី២
គឺជាគមេងទី៣របស់យើងនៅ
កម្ពុជា។ទី១គឺUrbanLoftដេល
តេវូបានបញ្ចប់និងបេគល់ជូនឱេយមា្ចាស់
រចួហើយហើយអ្នកជលួបច្ចបុេបន្នកពំងុ
រស់នៅទីនោះដោយភាពសបេបាយ-
រីករាយ។
គមេងទី២របស់យើងគឺUrban

Villageដំណក់កាលទី១ដេលតេូវ
បានបញ្ចប់ និងបេគល់ទៅឱេយមា្ចាស់។
យើងគឺជាកេុមហ៊ុនអភិវឌេឍន៍ដេល
មានការប្តេជា្ញាចិត្តខ្ពស់យើងអនុវត្ត
គមេងបានទានព់េលវេលាសមូេបតីេ
ក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ១៩។
ពេលនេះយើងកពំងុធ្វើគមេងទី៣

របស់យើងគឺUrbanVillage
ដំណក់កាលទី២។បច្ចុបេបន្នការបុក
គេឹះកពំងុដណំើរការហើយគេឹះ៤៥០
ដើមក្នុងចំណោម៥៤០ដើមតេូវ
បានបញ្ចប់។ការបេគល់សមេប់
ដំណក់កាលទី២គេងនឹងធ្វើនៅ
ខេមិថុនាឆ្នាំ២០២៣។
យើងផ្តាតលើការរស់នៅរបស់

បេជាជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មីដេលមាន
បេជាជនកម្ពុជាជាង៧០ភាគរយ
រសន់ៅក្នងុគមេងរបស់យើងគមឺាន
សារៈសំខន់ខ្លាំងណស់៕  

 UrbanVillageចូលរួមបេជេង"ពានរង្វាន់កេមុហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូល្អបំផុតនៅអាសីុ"

គម្ង UrbanVillageដំណាក់កាលទី១ ក្នងុរាជធានីភ្នព្ំញ។ 



លោកLinZhiQiangនាយក-
ក្រុមហ៊ុនQ-Port Investments
(Cambodia)Co Ltdថ្ល្រងថា
ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររនៅកម្ពុជាគួរត្រ
ផ្លាស់ប្តូរធ្វើឱ្រយមានលក្ខណៈចម្រុះ
ដោយសន្រសមឹៗងាកទៅផលតិសម្លៀក-
បំពាក់ដ្រលមានតម្ល្រមធ្រយមនិងការ-
លក់រាយ។
ក្រុមហ៊ុនQ-Port Investments

គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធន្រក្រុមហ៊ុន
E-PortEnterprise(HK)CoLtd
ដ្រលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុង។
សហគ្រសកាត់ដ្ររ ផលិតសម្លៀក-
បំពាក់មា៉ាកE-Port,ការបង្កើតមូល-
ដ្ឋានផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជា
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនQ-Port Invest-
ments,Q-PortEnterpriseផលិត
និងនាចំ្រញនវូផលតិផលជាបន្តបនា្ទាប់
ទៅអឺរុ៉បអាម្ររិកជបុ៉ននិងកាណាដ។
Q-Port Investmentsបាន

ប្រតិបត្តិការរោងចក្រកាត់ដ្ររចំនួន២
និងកន្ល្រងបោកគក់គំរូមួយដ្រលបម្រើ
ដល់រោងចក្រផលិតមា៉ាកDenimនៅ
កម្ពុជា។សមត្ថភាពផលិតសម្លៀក-
បំពាក់ប្រចាំខ្ររបស់ក្រុមហ៊ុនQ-Port

Investmentsមានចំនួនប្រមាណ
៣៥០០០០ខោអាវ។
លោកLinបានបង្កើតរោងចក្រដបំងូ

របសខ់្លនួនៅកម្ពជុាតាងំពីឆ្នាំ២០០២។
ចាប់តាំងពីព្រលនោះមកQ-PortIn-
vestmentsបានបង្កើតឱកាសការងារ
ជាច្រើនសម្រប់ប្រជាជនក្នុងស្រុក
ដ្រលបានប្រើប្រស់កម្មករប្រហ្រល
២៨០០នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១២ប៉ុន្ត្រ
បច្ចុប្របន្នមានកម្មករ១៣០០នាក់។
លោកបានសង្កតធ់្ងនថ់ាឧស្រសាហកម្ម

កាត់ដ្ររបានចូលរួមចំណ្រកយ៉ាង
សំខាន់ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់
កម្ពុជានិងជាសសរទ្រូងន្រស្រដ្ឋកិច្ច
របស់ប្រទ្រសសម័យក្រយសង្គ្រម។
ទោះយ៉ាងណាការបង្កើនតម្ល្រពល-

កម្ម និងការប្រកួតប្រជ្រងពីបណា្តា
ប្រទ្រសនំាច្រញសម្លៀកបំពាក់កំពុង
ល្រចធ្លាបានជំរុញឱ្រយក្រមុហុ៊នQ-Port
Investmentsផ្ទ្ររខ្រស្រចងា្វាក់ផលិត-
កម្មរបស់ខ្លួនមួយចំនួនទៅប្រទ្រស
ផ្រស្រងទៀតដូចបង់កា្លាដ្រសជាដើម។
លោកLinបន្តថា៖«តម្ល្រពលកម្មនៅ

កម្ពុជាបានកើនឡើងជាលំដប់ក្នុង
រយៈព្រលបុ៉នា្មានឆ្នាំន្រះឡើងពី៤៥

ដុល្លារដល់១៩០ដុល្លារអាម្ររិកនៅ
ឆ្នាំន្រះ។ការសម្រចរបស់សហភាព
អឺរុ៉បក្នងុការដកផ្ន្រកខ្លះន្រការអនុគ្រះ
ពន្ធអ្វីៗទំាងអស់លើកល្រងត្រអាវុធ
(EBA)ច្រញពីកម្ពជុា ក៏បានជះឥទ្ធ-ិ
ពលដល់ក្រមុហុ៊នផលិតសម្លៀកបំពាក់
ផងដ្ររ។

«បន្ថ្រមពីន្រះផលប៉ះពាល់ដ៏ធំធ្រង
ដ្រលបង្កឡើងដោយជំងឺកូវីដធ្វើឱ្រយ
ការបញ្ជាទិញសរុបរបស់យើងពីអតិថិ-
ជនបានធ្លាក់ចុះ៤០ភាគរយ។ក្រឡ្រក
មើលតម្រវូការទីផ្រសាររបស់ប្រទ្រសនានា
ក្នងុតំបន់ឬការបញ្ជាទិញរបស់យើងពី
សហរដ្ឋអាម្ររិក អឺរុ៉ប និងកាណាដ
បានធ្លាក់ចុះ៣០ទៅ៥០ភាគរយ។
បុ៉ន្ត្រលោកថ្ល្រងថាក្រមុហុ៊នQ-Port

Investments កំពុងមើលឃើញ
ការបញ្ជាទិញកើនឡើងដល់៨០ភាគ-
រយន្របរិមាណកាលពីឆ្នាមុំន។លោក
មានទំនុកចិត្តចំពោះការងើបឡើងវិញ
នូវបរិមាណអាជីវកម្មន្រក្រុមហុ៊ន
របស់ខ្លនួ។
លោកបញ្ជាក់ថាឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររ

នៅកម្ពជុាធ្លាប់បានផលិតផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពទាបនិងមធ្រយមអស់
រយៈព្រលជាយូរមកហើយ។វាដល់-

ព្រលវ្រលដ្រលឧស្រសាហកម្មមួយន្រះ
ផ្តោតសំខាន់លើការផលិតផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពមធ្រយមឬផលិតផល
ដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់។ មូលហ្រតុ
ដ្រលគួរផលិតផលិតផលដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់ គឺក្រមុហុ៊នផលិតអាច 
ទទួលបានប្រក់ចំណ្រញខ្ពស់ជាងន្រះ។
«តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំ កម្មករនៅក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជា-
ស្រចក្នងុការផលិតផលិតផលលំដប់
ខ្ពស់»។
លោកLin ក៏បានផ្តចួផ្តើមផ្រនការ

សម្រប់Q -Port Investments
ផងដ្ររសម្រប់ការលក់រាយតាមរយៈ
ការជួសជុល និងផ្លាស់ប្តូរផ្ន្រកខ្លះន្រ
រោងចក្ររបស់ក្រុមហុ៊នទៅជាកន្ល្រង
លក់ទំនិញដ្រលមានឈ្មាះE-Port
Center៕
ការទាក់ទាញសំខាន់របស់មជ្រឈ-

មណ្ឌលលក់រាយ គឺជាការផ្តល់ជូននូវ
សម្លៀកបំពាក់យីហោអន្តរជាតិ។កន្ល្រង
ទំន្ររផ្រស្រងទៀត នឹងត្រូវជួលសម្រប់
កន្ល្រងធ្វើការរួមគ្នាបើកហាងលក់
អាហារភ្រសជ្ជៈ និងហាងលក់វត្ថុ
ផ្រស្រងៗទៀត។
លោកLinថ្ល្រងថាដោយមានប្រជា-

ជនវ័យក្ម្រងច្រើន និងអ្នកដ្រលមាន
ជីវភាពមធ្រយមកំពុងកើនឡើងឧស្រសា-
ហកម្មលក់រាយនៅកម្ពុជានៅមាន
សកា្តោនុពលយ៉ាងច្រើន៕   

១០ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
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លោក Lin Zhi Qiang។ 

គំរូមជ្ឈមណ្ឌល E-Port Center ដ៏ស្ស់ស្អាត។ 

វិស័យកាត់ដេរតេៀមខ្លនួដើម្ីបផលិតទំនិញ

លំដាប់ខ្ពស់សមេប់ទីផ្សារពិភពលោក



 លោកLeeShuengYuenនាយក- 
ប្រតិបត្តិការិយល័យពាណិជ្ជកម្មនិង
ស្រដ្ឋកិច្ចហុងកុង (HKETO)មាន
មូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានគូស-
បញ្ជាក់ពីរបៀបដ្រលមជ្រឈមណ្ឌល
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិសំខាន់ៗបានរួម-
ចំណ្រកដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។
១) តើ HKETO ទទួលបាន ជោគជ័យ 
យ៉ាង ដូចម្តច្ ក្នងុការ ព ន្លឿ ន ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ការវិនិយោគ មក ប្ទ្ស កម្ពជុាក្នងុ 
រយៈព្ល ជាច្ើន ឆ្នា ំមកន្ះ ? 
ការិយល័យHKETOនៅទីក្រុង

បាងកកត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅខ្រកមុ្ភៈ
ឆ្នាំ២០១៩។វាគឺជាការិយល័យថ្មី
បំផុត និងទី១៣នៅបរទ្រសដ្រល
តំណាងឱ្រយរដ្ឋាភិបាលន្រតំបន់រដ្ឋបាល
ពិស្រសហុងកុង។ប្រសកកម្មរបស់
យើងគឺដើម្របីសម្រួលដល់ការអភិវឌ្រឍ
ទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីរវាងហុងកុង និង
កម្ពុជានិងប្រទ្រសចំនួន៣ទៀតដ្រល
នៅក្រប្ររនោះគឺមានប្រទ្រសថ្រមី-
យ៉ាន់មា៉ានិងបង់កា្លាដ្រសដើម្របីនាំយក
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ហុងកុង
ជាមួយប្រទ្រសទាំងន្រះឱ្រយទៅដល់
កម្ពស់និងទិសដៅថ្មី។
នៅឆ្នាំ២០១៩ទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ទ្វ្រភាគីរវាងហងុកងុនងិកម្ពជុាសម្រច

បាន១,២ពាន់លនដុល្លារអាម្ររិក។
បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦មានការ
កើនឡើង៤,៣ភាគរយ។ទាកទ់ងនងឹ
បញ្ហាន្រះយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាង-
ជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជាសម្រប់ការផ្តល់សចា្ចាប័នលើ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីអាស៊ាន- 
ហុងកុងផ្តល់ដោយកម្ពុជា។
ដោយឡ្រកហុងកុងនិងកម្ពុជា

បានចុះហត្ថល្រខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង
ជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នាកាលពី
ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១៩ដើម្របីជំរុញ
ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មទ្វ្រភាគី
បន្ថ្រមរវាងភាគីទាំង២។
 ២) តើ សហគ្និ ហងុកងុ មាន ទស្សនៈ 
ប្បណា ចំពោះ ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ? 
យោងតាមក្រុមប្រឹក្រសាអភិវឌ្រឍន៍

កម្ពុជា,ហុងកុងគឺជាអ្នកវិនិយោគ
បរទ្រសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទ្រស

កម្ពុជា។ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ហុងកុងជា
វិនិយោគិនបរទ្រសធំទី២របស់កម្ពុជា
ដ្រលមានទឹកប្រក់វិនិយោគ៩១៣
លនដុល្លារអាម្ររិក។សហគ្រិន
ហុងកុងទាំងនោះបានវិនិយោគលើ
វិស័យអាជីវកម្មផ្រស្រងៗគ្នានៅកម្ពុជា
រួមមានវាយនភណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់
សណា្ឋាគរសំណង់លក់រាយនិង
វិស័យដឹកជញ្ជូន។
៣) តើ កម្ពជុា អាច ពងឹ ផ្អក្លើ ហងុកងុ 
ដូចម្ត្ច ខណៈ ហុងកុង ត្ូវបាន គ្ 
ស្គាល់  ថា ជា មជ្ឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ហិរញ្ញវត្ថ ុពិភពលោក ដ្លជា ច្ក 
សម្ប់ ពាណិជ្ជកម្ម និង ការ វិនិយោគ  ?
ហុងកុងផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍

ពិស្រសសម្រប់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាព្រះ
ថាវាជាច្រកចលូប្រទ្រសចនិដ្រលមាន
ភាពងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាព
បំផុត។វាមានអត្ថប្រយោជន៍ត្រមួយគឺ

គោលការណ៍“ប្រទ្រស១ប្រព័ន្ធ២”
នៅហុងកុង។តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង
ពាណិជ្ជកម្មស្ររីរបស់យើងជាមួយ
ប្រទ្រសចិនក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងរួម
ទាំងក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាផងដ្ររប្រសិនបើ
ពួកគ្រត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅហុងកុង
ពកួគ្ររីករាយនឹងការចូលទៅកាន់ទីផ្រសារ
កាន់ត្រច្រើននិងងាយស្រលួ។
៤) ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នៅត ្បន្ត ជះឥទ្ធពិល 
ដល់ សដ្្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម សកល ។ 
តើ ការ ផ្ទុះឡើង ជំងឺ ន្ះមាន ឥទ្ធិពល 
ប៉ះពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ទៅលើ ទំនាក់ទំនង ពា - 
ណិជ្ជកម្ម រវាង ហុងកុង និង កម្ពជុា ឬទ្ ? 
នៅព្រលមានជំងឺរាតត្របាតកូវីដ១៩

បានបង្កឱ្រយមានការលំបាកសម្រប់
ការប្រស្រ័យទាក់ទងទល់មុខគ្នាប៉ុន្ត្រ
វាមិនមានឧបសគ្គសម្រប់ការបន្ត
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរវាង
ហុងកុងនិងកម្ពុជាទ្រ។
ឧទាហរណ៍រដ្ឋមន្ត្រកី្រសងួស្រដ្ឋកចិ្ច

មកពីប្រទ្រសសមាជិកអាស៊ាន
ទាំង១០ និងហុងកុងន្រប្រទ្រសចិន
(HKC)នៅថ្ង្រទី២៨ខ្រសីហាឆ្នាំ
២០២០បានបើកកចិ្ចប្រជុំតាមប្រពន័្ធ
វីដ្រអូសម្រប់ពិគ្រះយោបល់
សម្រប់កិច្ចប្រជុំ(FourthAsean
EconomicMinister-HKCCon-

sultations)លើកទី៤ និងបាន
ព្រមព្រៀងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង
ស្រដ្ឋកិច្ចរវាងហុងកុងន្រប្រទ្រសចិន
និងអាស៊ាន រួមមានទាំងប្រទ្រស
កម្ពជុាដ្ររ,តាមរយៈការប្រើប្រស់កចិ្ច- 
ព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្ររីAsean-
HKCFree TradeAgreement
និងកិច្ចព្រមព្រៀង Asean-HKC
Investmentagreement។

៥) តើ ហងុកងុ អាចរមួចណំ្ក អ្វខី្លះ 
ក្នុងការ អភិវឌ្ឍប្ទ្ស កម្ពុជា ឧទា-
ហរណ៍ ការធ្វើផ្នការ ទីក្ុង និង 
ហ្ដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ? 
សហគ្រសនិងអ្នកជំនាញហុងកុង

បានរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស
កម្ពុជាតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្លូវមួយ
ខ្រស្រក្រវាត់មួយដ្រលផ្តល់នូវឱកាស
ជាច្រើនសម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
ទៅវិញទៅមកនិងការសហការគ្នា។
ដោយផ្អ្រកទៅលើគុណសម្របត្តិពិស្រស
ជាច្រើនក្នុងនាមជាមជ្រឈមណ្ឌលហិរ-
ញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងមានអ្នកជំនាញច្រើន
ដ្រលប្រតិបត្តិការក្រមស្តង់ដអន្តរជាតិ
ទកី្រងុហងុកងុគជឺាទតីាងំដ៏ល្អបផំតុដើម្របី
កា្លាយជាវ្រទិកាផ្តល់នូវស្រវាកម្មជំនាញ
ក៏ដូចជាជួយសម្រួលដល់លំហូរមូលធន
និងគម្រងហិរញ្ញប្របទាន៕  

១១ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
www.postkhmer.com //ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆ្ន្ំ២០២០

ហុងកុងគឺជាចេកចូលបេទេសចិនសមេប់សហគេសកម្ពជុា



១២ ខួបអនុស្សាវរីយ៍ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិនល្ីកទី៧១
ថ្ង្ព្ហស្បតិ៍ទី១ែខតុលាឆ្ន្ំ២០២០//  www.postkhmer.com


	01
	02-03
	04-05
	06-07
	08-09
	10-11
	12

