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កម្ពុជាកនងុបរបិទពាណិជ្ជកម្មសេរកីម្ពុជា-ចិន 

បញ្ហា ប្បឈម សក្តា នុពលនិងឱក្តសសប្ាប់សសដ្ឋកិច្ច
និងសងគមកមពុ ជា 

 

អត្ថបទរបាយក្តរណ៍សោយ៖ 
១. លោក លី តុង  ២. បណ្ឌិ ត ផុន កសិ្កា ៣. បណ្ឌិ ត តូច សុ្ធារ ី

សាសភាពគសប្ាងប្ាវប្ជាវ 

ល.រ លោតតនាមនិងនាម តួនាទី្យកនុងគលរោង 

១ បណ្ឌិ ត ផុន កស្ិកា របធានគលរោង 

២ លោក លី តុង អនុរបធានគលរោង 

៣ បណ្ឌិ ត តូច សុ្ធារ ី អនុរបធានគលរោង 

៤ បណ្ឌិ ត ទុ្យយ យូឃមី ស្ោជិកគលរោង 

៥ បណ្ឌិ ត ល ឿន ស្ថវន ស្ោជិកគលរោង 

៦ លោក ឃនិ យង៉ ់ ស្ោជិកគលរោង 

៧ លោក យនិ លោ ស្ោជិកគលរោង 

៨ លោក ស្ថន លចង ស្ោជិកគលរោង 

ស្រុបស្ោជិកគលរោង៖ ៨នាក ់



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 

 2   

 

អំពីរាជ្បណឌិ ត្យេភាកម្ពុជា 

រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាគឺជាស្ថា ប័នរស្ថវរជាវធំបំផុតមួយរបស្់ររះរាជាណាចរកកមពុជា ដែលោន
លបស្កកមមស្ិការស្ថវរជាវ ទងំកនុងរកបខណ្ឌ ស្ិកាអប់រ ំ (Academic Research) និងរកបខណ្ឌ
រស្ថវរជាវលោលនលោបាយ (Policy Research) លៅលលីមុខជំនាញឯកលទ្យស្ និងបញ្ហា នានាដែល
ោក់រ័នធលៅនឹងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម វទិ្យាស្ថស្រស្តរិត និងវទិ្យាស្ថស្រស្តធមមជាតិជាលែីម។ លរៅរីលបស្កកមម
រស្ថវរជាវ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាក៏បានលែីរតួោ៉ងស្កមម កនុងការបណុ្្ះបណ្ាលធនធានមនុស្សលលី
រគប់មុខជំនាញឯកលទ្យស្ ចាប់រីថ្នន ក់បរញិ្ហា បរតជាន់ខពស្់ រហូតែលថ់្នន ក់បណ្ឌិ ត លោយលតត តជាស្ំខាន់
លលីការស្ិការស្ថវរជាវ លែីមបរីរងឹងការអភិវឌ្ឍរបលទ្យស្ជាតិ លោយដផែកលលីចំលណ្ះែឹង ជំនាញ 
របកបលោយចកខុវសិ្័យដវងឆ្ងា យ។ 

ចកខវុេិយ័  
រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា នឹងដរបកាា យខាួនលៅជាស្ថា ប័នរស្ថវរជាវជាន់ខពស្់ និងឈានមុខលគរបស្់

របលទ្យស្កមពុជា លែីមបអីភិវឌ្ឍកោា ងំបញ្ហា ញាណ្ស្រោប់ជាតិ ររងឹង និងររងីកការស្ិការស្ថវរជាវលលី
រគប់វសិ្័យ និងជំនាញឯកលទ្យស្។ 

សបេកកម្ម 
ដផែកលៅលលីរកបខណ្ឌ តួនាទី្យ និងចកចុវសិ្័យកនុងការចូលរមួអភិវឌ្ឍរបលទ្យស្ រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា

ោនលបស្កកមមែូចខាងលរកាម៖ 

o រគប់រគង និងររងីកការរស្ថវរជាវលខមរវទិ្យា និងរគប់មុខជំនាញឯកលទ្យស្ 
o លរៀបចំលវទិ្យការស្ថវរជាវដបបវទិ្យាស្ថស្រស្តទងំថ្នន ក់ជាតិ និងអនតរជាតិលែីមបដីចករដំលកចំលណ្ះ
ែឹង និងបទ្យរិលស្ថធន៍ែល់រគប់មជឈោា ន 

o លបាះរុមពឯកស្ថរ ស្ថន ដែរស្ថវរជាវ និងរបកគំលហញីវទិ្យាស្ថស្រស្តជាភាស្ថជាតិ និងភាស្ថ
បរលទ្យស្ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយែល់មហាជនលៅកនុងរបលទ្យស្ ក៏ែូចជាផសរវផាយលខមរវទិ្យាលៅ
លលីលវទិ្យកាអន្រជាតិ 
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o របមូល និងតមកល់ឯកស្ថររស្ថវរជាវអំរីរបលទ្យស្កមពុជារីបណ្ារបលទ្យស្នានាលៅកនុងតំបន់ 
និងលលីរិភរលោក 

o រិនិតយ និងវាយតដមាស្ថន ដែរស្ថវរជាវវទិ្យាស្ថស្រស្្លែីមបផីតល់ជាលរគឿងឥស្សរយស្ែល់ោច ស្់
ស្ថន ដែលៅតាមស្មមិទ្យធផលជាក់ដស្តង 

អាេយដ្ឋា នទំនាក់ទនំង៖ 
• មហាវថីិស្ហរ័នធរុស្ស ីស្ង្កក ត់អូរដបកកែម ខណ្ឌ ដស្នសុ្ខ រាជធានីភនំលរញ 
ររះរាជាណាចរកកមពុជា  

• ទូ្យរស្រទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៨៩០ ១៨០ 
• លគហទំ្យរ័រ៖ www.rac.gov.kh 
• អីុដមល៖ info@rac.gov.kh 
• របអប់ស្ំបុរត៖ P.O. Box 531 Phnom Penh, Cambodia 
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ជំ្ពូក ១៖ សេចកតីស្តើម្ 

១.១. ទិដ្ាភាពទូសៅ 
កនុងរយៈលរលជាងរីរទ្យស្សវតសរចុ៍ងលរកាយលនះ របលទ្យស្កមពុជាទ្យទួ្យលបានកំលណី្នលស្ែាកិចចជាតិ

ខពស្់គួរឱ្យកត់ស្ោគ ល់។ លបីតាមទិ្យននន័យរបស្់រាជរោា ភិបាល ធនាោររិភរលោក ក៏ែូចជាធនាោរ
អភិវឌ្ឍអាសុ្ីបានបង្កា ញថ្ន មុនលរលលកីតោននូវវបិតតិជំងឺកូវែី-១៩ របលទ្យស្កមពុជាទ្យទួ្យលបានអរតា
កំលណី្នលស្ែាកិចចរបចាឆំ្ងន រំបោណ្៧.៧% កនុងចលនាា ះឆ្ងន ១ំ៩៩៥-២០១៨។ អរតាកំលណី្នរបចាឆំ្ងន ែ៏ំ
ខពស្់លនះ បានលធវីឱ្យកមពុជាកាា យលៅជារបលទ្យស្មួយដែលោនកំលណី្នលស្ែាកិចចលលឿនជាងលគកនុងរិភរ
លោក។ រិតរបាកែណាស្់ ការរកីចលរមីនដនលស្ែាកិចច និងស្ងគមកមពុជា ោនការចូលរមួរីវសិ្័យជា
លរចីនែូចជា វសិ្័យឧស្ាហកមមរបោណ្ ៣៨,៣%, វសិ្័យលស្វាកមមរបោណ្ ៣៨,១%, និងវសិ្័យ
កស្ិកមមរបោណ្ ១៦% (ហ ុន ស្ិរវីឌ្ឍន៍, ២០២០)។ ជាក់ដស្តង វសិ្័យោណិ្ជជកមមរបស្ក់មពុជាបាន
លែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការជំរុញនូវការអភិវឌ្ឍកនុងវសិ្័យទងំលនះ ជារិលស្ស្ោណិ្ជជកមមផលិតផល
ឧស្ាហកមម និងកស្ិកមម។  លែីមបបីនតររងឹង និងជំរុញកំលណី្នដនវសិ្័យោណិ្ជជកមមរបស្ខ់ាួន កមពុជា
បានខិតខំររងីកនូវវសិ្ថលភារដនោណិ្ជជកមមអនតរជាតិរបស្់ខាួនជាមួយរបលទ្យស្ជិតខាង កនុងតំបន់ ក៏
ែូចជារិភរលោកផងដែរ។ កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមជាមួយរបលទ្យស្ជាដែគូ បានរបររឹតតលៅជាបនត
បនាទ ប់ទងំកនុងរកបខណ្ឌ លទ្យវភាគី និងរកមខណ្ឌ តំបន់អាស្ថ នទងំមូល។ កាលរីលរលថមីៗលនះ កមពុជា
បានចុះកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រជីាមួយនឹងរបលទ្យស្ចិន ដែលកិចចររមលររៀងលនះ ោនលោល
បំណ្ងកនុងការររងីកនូវជញ្ជ ីងោណិ្ជជកមមលទ្យវភាគីរវាងកមពុជា និងរបលទ្យស្ចិនឱ្យោនវសិ្ថលភារកាន់
ដតធំជាងមុនរីមួយឆ្ងន លំៅមួយឆ្ងន ។ំ លរៅរីរបលទ្យស្ចិន កមពុជាក៏ោនបំណ្ងបនតការរិភាកា និងការចុះ
កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលទ្យវភាគីជាមួយរបលទ្យស្ជាលរចីនលផសងលទ្យៀតែូចជា ស្ហរែាអាលមរកិ ជបុ៉ន អា
ឡម៉ឺង់ ស្ វីស្ កូលរខ៉ាងលជីង កូលរខ៉ាងតបូង ឥណាឌ  និងរបលទ្យស្នានាលផសងលទ្យៀតកនុងតំបន់អាស្ថ នផងដែរ 
(Moc, 2015 as cited in Open and Development Cambodia , 2015)។ 

ជំ្ពូក ១ 
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បដនាមរីលលីការររងីកនូវវសិ្ថលភារដនោណិ្ជជកមមលរៅរបលទ្យស្របស្់ខាួន កមពុជាក៏បានខិតខំផង
ដែរកនុងការបលងកីតនូវបរោិកាស្វនិិលោគ ក៏ែូចជាអភិវឌ្ឍលហោា រចនាស្មព័នធវនិិលោគកនុងរបលទ្យស្ឱ្យ
កាន់ដតរបលស្ីរជាងមុន លែីមបទីក់ទញអនកវនិិលោគទុ្យនទងំកនុងរស្ុក និងលរៅរស្ុក។ ជាមួយោន លនះ 
លរៅរីទំ្យហោំណិ្ជជកមមនាលំចញដែលធំជាងមុនជាលំោប់ (១៦ប ីោនែុោា រ កនុងឆ្ងន ២ំ០២០) លយងីក៏
ស្លងកតលឃញីថ្ន ទំ្យហដំនការវនិិលោគលៅកមពុជាគិតរតឹមឆ្ងន ២ំ០១៩ ក៏ោនការលកីនលឡងីផងដែរ លោយ
ោនវសិ្ថលភាររហូតែល់ ៨៥,៨៨ប ីោនែុោា រស្ហរែាអាលមរកិ។ 

១.១.១. អវជីាកចិចព្ពម្សព្ពៀងពាណិជ្ជកម្មសេរ ី
កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី គឺជាទំ្យនាក់ទំ្យនងដផនកោណិ្ជជកមមរវាងរបលទ្យស្រីរ រែារីរ ឬលរចីន 

កនុងលោលលៅកាត់បនាយនូវរនាងំ ឬឧបស្គគនានាដែលរារាងំែល់ការនាចូំល និងនាលំចញទំ្យនិញរវាង
របលទ្យស្ដែលជាដែគូោណិ្ជជកមមរបស្់ខាួន។ ដផែកលលីលោលនលោបាយោណិ្ជជកមមលស្រ ី របលទ្យស្ដែល
ោនទ្យំនាក់ទ្យំនងោណិ្ជជកមមលស្រជីាមួយោន  អាចលធវីការទិ្យញ ឬលក់នូវទំ្យនិញ ផលិតផលឧស្ាហកមម 
កស្ិកមម ស្ិបបកមម ឬលស្វាកមមនានាជាមួយោន លោយោនការកាត់បនាយនូវឧបស្គគមួយចំនួនដែលលធវីឱ្យ
រាងំស្ទះែល់ការនាលំចញែូចជា ការទ្យទ្យួលបាននូវការលលីកដលងរនធគយ ឬោនការបង់រនធតិចតួចលៅ
តាមលកខនតិកៈដនកិចចររមលររៀងរបស្់របលទ្យស្ដែលជាដែគូ (Adam Barone, 2020)។ ជាលោល
ការណ៍្ ការលធវីោណិ្ជជកមមលស្រអីនតរជាតិរវាងរបលទ្យស្និងរបលទ្យស្ មិនខុស្ោន អវីអំរីការលធវោីណិ្ជជកមម
រវាងរបលទ្យស្ភូមិផងរបងជាមួយោន  រវាងលខតតនិងលខតត ឬតំបន់និងតំបន់លនាះលឡយី រោន់ដតទ្យរមង់ដន
ការតា ស្់បតូរទំ្យនិញរវាងោន នឹងោន ោនលកខណ្ៈធំទូ្យោយជាង និងលកខខណ្ឌ គតិយុតតិ បលចចកលទ្យស្អាច
ោនភារស្មុរគស្ថម ញលរចីនបនតិច។ 

អតារបលោជន៍ចមបងដនការលធវីោណិ្ជជកមមលស្រគឺីថ្ន អនកវនិិលោគទុ្យន ឬផលិតករកនុងរបលទ្យស្
មួយនឹងរាោមផលិតនូវទំ្យនិញរគប់របលភទ្យដែលជាតរមូវការរបស្់របលទ្យស្ជាដែគូរបស្់ខាួន លោយការ
លរបីធនធានកនុងរស្ុកលែីមបនីាយំកលៅលក។់ ជាមួយោន លនះ របលទ្យស្ ឬរែាដែលជាដែគូោណិ្ជជកមម ក៏
នឹងរបឹងដរបងលធវីការផលិត ឬនាចូំលមកវញិនូវរាល់របលភទ្យទំ្យនិញ និងផលិតផលដែលករម ឬជាតរមូវ
ការលៅកនុងរបទ្យស្របស្់ខាួនវញិផងដែរ។ ការតា ស្់បតូរទំ្យនិញដបបលនះ នឹងលធវីឱ្យោននានាភារ និងការ
របកួតរបដជងទងំលលីរបលភទ្យទំ្យនិញ តដមា និងគុណ្ភារ លែីមបបំីលរញតរមូវការជាក់ដស្តងរបស្់អតិថិជន
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លៅកនុងរបលទ្យស្ស្ថមីុផងខាួន។ កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី នឹងផតល់ឱ្យរបលទ្យស្ដែលជាដែគូនូវការ
របកួតរបដជងដែលលែរបលស្ីរជាងមុន លបីលធៀបជាមួយនឹងផលិតផលែូចោន ដែលនាចូំលរីរបលទ្យស្
លផសងដែលរំុដមនជាដែគូោណិ្ជជកមមលស្រ។ី 

លបីលទះបីជាការលធវីោណិ្ជជកមមលស្រ ី លមីលលៅហាក់ែូចជាផតល់នូវអតារបលោជន៍លរចីនក៏រិតដមន 
ក៏ប៉ុដនត លយងីក៏មិនរតូវលមីលរលំងនូវគុណ្វបិតតិរបស្់វាផងដែរ។ អនកលស្ែាកិចចវទូិ្យលឈាម ះ David Ricardo 
បានលធវីការបករស្ថយនូវទ្យស្សនៈរបស្់ោត់ ស្តីអំរីគុណ្វបិតតិដនោណិ្ជជកមមលស្រលីនះកនុងលស្ៀវលៅរបស្់
ោត់ដែលោនចំណ្ងលជីង “On the Principles of Political Economy and Taxation” ថ្ន ការលធវី
ោណិ្ជជកមមលស្របីានបលងកីននូវនានាភារដនមុខទំ្យនិញ ររមទងំលធវីឱ្យទំ្យនិញដែលោនលៅរបលទ្យស្មួយ
ោនការធាា ក់ដថា1 រស្បលរលដែលរបលទ្យស្លនាះបាននឹងកំរុងលរបីរបាស្់នូវធនធានរបស្់ខាួនទងំចំលណ្ះ
ជំនាញ ធនធានមនុស្ស និងវតាុធាតុលែីមជាលែីមលស្ទីរដតលខាះខាួនលៅលហយី។ ជាមួយនឹងគំនិតលនះ 
លយងីអាចទញលស្ចកតីស្ននិោា នបានថ្ន កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី បានផតល់អតារបលោជន៍លរចីន
ចំលោះការនាលំចញ តាមរយៈការទ្យទួ្យលបាននូវការអនុលរោះនានា ក៏បុ៉ដនតវាក៏បានលធវីឱ្យទំ្យនិញលលីទី្យផារ
កនុងរស្ុករបស្់ខាួនោនការធាា ក់ដថាផងដែរ តាមរយៈការហូរចូលដនទំ្យនិញនានារីរបលទ្យស្ដែលជាដែគូ 
និងដែលោនតដមាទបជាងផលិតផលកនុងរស្កុ។ ការធាា ក់ដថាទំ្យនិញកនុងរស្ុកកនុងរូបភារដបបលនះ នឹង
នាមំកនូវគុណ្វបិតតិស្រោប់ផលិតករ អនកវនិិលោគ ក៏ែូចជានិលោជកដែលបលរមីការង្ករកនុងផលិតកមម
ដែលបំលរញទី្យផារកនុងរស្ុក។  លោយស្ថរដតការរបកួតរបដជងកាន់ដតលរចីន អាចនឹងលធវីឱ្យដខសស្ង្កវ ក់
ផលិតកមមរបស្់ផលិតផលដែលបំលរញតរមូវការកនុងរស្ុកោនបញ្ហា  ដែលរបស្ិនលបីស្ថា នភារកាន់ដត
ធាន់ធារលនាះ អាចនឹងលធវីឱ្យោនការបាត់បង់មុខរបរ ឬការង្ករលោយស្ថរដតការែួលរលំដនការផគត់ផគង់កនុង
រស្ុក និងអាចឈានលៅែល់ការរឹងោក់កាន់ដតខាា ងំលលីផលិតផលនាចូំល។  

 
1 លោយស្ថរដតោនការនាចូំលដនទំ្យនិញរីរបលទ្យស្ជាដែគូដែលទំ្យនិញខាះអាចោនតដមាទបជាងទំ្យនិញដែលផលិតកនុងរស្ុក 
ែូចលនះ លែីមបបីលងកីននូវការរបកួតរបដជងរបស្់ខាួន អនកវនិិលោគ ឬផលិតករកនុងរស្ុកចាបំាច់រតូវបញ្ចុ ះតដមាទំ្យនិញរបស្់ខាួន 
លែីមបរីបកួតរបដជងជាមួយនឹងទំ្យនិញនាចូំលទងំលនាះ។ លរៅរីការចាបំាច់រតូវរបកួតរបដជងដផនកតដមា ផលិតករកនុងរស្ុកក៏
ចាបំាច់រតូវររងឹងបដនាមនូវគុណ្ភារ និងលស្វាកមមនានារបស្់ខាួនលែីមបអីាចរបកួតរបដជងជាមួយនឹងផលិតផលនាចូំលទងំ
លនាះបាន។ 
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កនុងរកបខណ្ឌ ោ៉រកូលស្ែាកិចច វសិ្័យោណិ្ជជកមម ជារិលស្ស្ោណិ្ជជកមមអនតរជាតិគឺជាចលករែ៏
ស្ំខាន់កនុងការអភិវឌ្ឍរបលទ្យស្ ក៏ែូចជាជំរុញនូវផលិតកមមលលីរគប់វសិ្័យទងំអស្់រាប់ទងំ ផលិតផល
កស្ិកមម ឧស្ាហកមម ស្ិបបកមម និងលស្វាកមមផងដែរ។ ការររងីកវសិ្ថលភារោណិ្ជជកមមរបស្់ខាួនកនុង
រកបខណ្ឌ អនតរជាតិ គឺជាយុទ្យធស្ថស្រស្តែ៏ោនរបស្ិទ្យធភារបំផុតកនុងការរកានូវស្ាិរភារដនការវនិិលោគកនុង
រស្ុក ររមទងំអាចទក់ទញនូវការវនិិលោគថមីៗបដនាមលទ្យៀត។ ជាមួយោន លនះ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន 
រាជរោា ភិបាលកមពុជាបានបនតខិតខំ របឹងដរបងោ៉ងស្កមម កនុងកិចចការង្ករររងីកវសិ្ថលភារោណិ្ជជ
កមមអនតរជាតិរបស្់ខាួនជាមួយរបលទ្យស្ជាដែគូនានា ទងំកនុងរកបខណ្ឌ តំបន់ រិភរលោក ក៏ែូចជារកប
ខណ្ឌ លទ្យវភាគីផងដែរ។ ជាក់ដស្តង ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់ខាងលលី កមពុជាបានចុះកិចចររមលររៀងោណិ្ជជ
កមមលស្រកីមពុជា-ចិន ដែលកិចចររមលររៀងលនះ គឺជាយនតការមួយកនុងការររងីកវសិ្ថលភារវសិ្័យោណិ្ជជ
កមមអនតរជាតិរបស្់កមពុជាផងដែរ (VOA News, 2020)។ ោ៉ងណាមិញ លរៅរីការចរចាកិចចររម
លររៀងោណិ្ជជកមមលស្រជីាមួយនឹងរបលទ្យស្ចិន កមពុជាក៏បានកំរុងស្ិកា និងចរចាជាមួយរបលទ្យស្កូលរ ៉
ខាងតបូងផងដែរ កនុងន័យលធវីឱ្យលលចលចញជារូបរាងលឡងីនូវកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលទ្យវភាគីរវាង
របលទ្យស្ទងំរីរ។ បដនាមរីលលីលនះ កមពុជាក៏លរោងនឹងលធវីការចរចាលលីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី
ជាមួយរបលទ្យស្លផសងៗលទ្យៀតែូចជា របលទ្យស្អង់លគាស្ ស្ហរែាអាលមរកិ របលទ្យស្ជប៉ុន របលទ្យស្ម៉ុងលហាគ
ល ីរបលទ្យស្ឥណាឌ  និងស្ហភារលស្ែាកិចចអឺរ៉ាស្ថ នផងដែរ (Sangeetha Amarthalingam, 2020)។ 

១.១.២. អពំីជ្ញ្ជងីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 
កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ ទិ្យននន័យការនាចូំល និងនាលំចញរបស្់កមពុជាោនតដមារបោណ្ ៣៦,៧ប ីោន

ែុោា រអាលមរកិ (១៤៩,៦រទី្យោនលរៀល) ដែលកនុងលនាះការនាលំចញទំ្យនិញរគប់របលភទ្យលៅកាន់របលទ្យស្
ជាដែគូទងំឡាយ ោនតដមាស្រុបរបោណ្ ១៤,៥៣ប ីោនែុោា រ (៥៩,២រទី្យោនលរៀល) លោយ
ដឡកការនាចូំលវញិោនរបោណ្ជាង ២២,១៩ប ីោនែុោា រ (៩០,៤រទី្យោនលរៀល) (Chea 
Vannak, 2020)។ តុលយភារលនះ ោនទំ្យហជិំតលស្មីនឹងរីរែង លបីលរបៀបលធៀបទ្យំហោំណិ្ជជកមមនាលំចញ 
ជាមួយនឹងទំ្យហដំនការនាចូំលមកកាន់កមពុជាវញិ។ ខាងលរកាមលនះ ជាទិ្យននន័យការនាលំចញរបស្់កមពុជា
កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ លៅកាន់របលទ្យស្ជាដែគូដែលោនទំ្យហោំណិ្ជជកមមធំជាងលគទងំ១០។ 
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តារាងទី្យ 1៖ ទ្យំហកំារនាលំចញទំ្យនិញរគប់របលភទ្យរបស្់កមពុជាកនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ លៅកាន់ទី្យផាររបលទ្យស្
ជាដែគូធំៗទងំ១០ 

ល.រ របលទ្យស្/តំបន ់ ទំ្យហទឹំ្យករបាក់ ($USD) ចំដណ្កកនុងោណិ្ជជកមម 
១ ស្ហរែាអាលមរកិ 4.41 29% 
២ របលទ្យស្ជប៉ុន 1.14 7.68% 
៣ របលទ្យស្អាឡម៉ឺង់ 1.08 7.29% 
៤ របលទ្យស្ចិន 1.01 6.82% 
៥ ចរកភរអង់លគាស្ 979m 6.6% 
៦ របលទ្យស្កាណាោ 839 5.66% 
៧ របលទ្យស្ដបលហសកិ 544 3.67% 
៨ របលទ្យស្លអស្បញ៉ 518 3.49% 
៩ របលទ្យស្ដថ 507 3.42% 
១០ របលទ្យស្ហូឡង់ 464 3.13% 

របភរ៖ Trend Economy, 2020  

ជាក់ដស្តង លបីលទះបីជាស្ាិតកនុងែំណាក់កាលដនការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩កតី ក៏លៅកនុងរយៈ
លរល៦ដខែំបូងដនឆ្ងន ២ំ០២១លនះ កមពុជាបាននាលំចញកស្ិផលកស្ិកមមស្ំខាន់ៗកនុងបរោិណ្ជាង៤
ោនលតាន (៤ ៤៥៤ ៥០៥,៣៣) លៅកាន់ទិ្យស្លៅ ៦២របលទ្យស្ ដែលចំនួនលនះ ោនការលកីនលឡងី
ជាង ២ោនលតាន (២ ០៤១ ៩៨២,៧២) លស្មីនឹង ៨៤,៦៤% លបីលធៀបនឹងរយៈលរលែូចោន កនុងឆ្ងន ំ
២០២០កនាងលៅ (Deth leng, ២០២១)។  

លោយដឡកលបីលយងីរិនិតយលៅលលីជញ្ជ ីងោណិ្ជជកមមរវាងកមពុជាជាមួយនឹងរបលទ្យស្ចិនវញិ លយងី
លឃញីថ្ន ការនាលំចញរបស្់កមពុជាលៅកាន់របលទ្យស្លនះោនការលកីនលឡងីកនុងឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ លបី
លទះបីជាោនការរាងំស្ទះខាះៗលោយស្ថរដតោនការរកីរាលោលដនជំងឺកូវែី-១៩កតី។ ការនាលំចញរបស្់
កមពុជាលៅកាន់ទី្យផាររបលទ្យស្ចិនបានលកីនលឡងីកនុងរងវង់ ៨% លោយោនទំ្យហទឹំ្យករបាក់ស្រុបរបោណ្ 
១,០៨៦ប ីោនែុោា អាលមរកិ លបីលធៀបលៅនឹងទំ្យហកំាលរីឆ្ងន ២ំ០១៩ ដែលោនរតឹមដត ១,០០៤ប ី
ោនែុោា រអាលមរកិបុ៉លណាណ ះ (May Kunmakara, ២០២១)។ ជាមួយោន លនះ កមពុជាបានលធវីការនាំ
ចូលទំ្យនិញស្រវស្ថរលរីរីរបលទ្យស្ចិនកនុងរងវង់ទឹ្យករបាក់ស្រុបរបោណ្ ៧ប ីោនែុោា រអាលមរកិកនុងឆ្ងន ំ
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២០២០ លោយោនការលកីនលឡងីរបដហល ១០% លបីលធៀបនឹងឆ្ងន ២ំ០១៩ (May Kunmakara, 
២០២១)។ ជាមួយនឹងអតុលយភារលនះ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន ទំ្យហោំណិ្ជជកមមរបស្់កមពុជា និងចិន
ោនលលមែៀងខាា ងំ លោយជិតលស្មីនឹង៧ែង លបីលធៀបទំ្យហកំារនាលំចញរបស្់កមពុជាលៅកាន់របលទ្យស្ចិន 
ជាមួយនឹងការនាចូំលមកវញិរីរបលទ្យស្ចិន។ 

ជាមួយនឹងការនាលំចញផលិតផលរបស្់កមពុជាលៅកាន់របលទ្យស្ចិន ទំ្យនិញដែលជាផលិតផល
កស្ិកមមរោន់ដតជាដផនកតូចមួយប៉ុលណាណ ះលបីលធៀបនឹងវសិ្ថលភារនាលំចញទងំរស្ុងរបស្់កមពុជាលៅកាន់
ទី្យផាររបលទ្យស្ចិន។ ទក់ទ្យងនឹងចំណុ្ចលនះ លោកបណ្ឌិ តលេង គឺមឡុង បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន៖ 

«កនុ ងជញ្ជ ីងោណិ្ជជកមមកមពុជា-ចិនរយៈលរលជាង១០ឆ្ងន កំនាងមកលនះ ទ្យនិំញកសិ្កមមគឺជាទ្យំនិញនាលំចញដត
មួយដផនកតូចប៉ុលណាណ ះរបស្់កមពុជា លហីយទ្យនិំញលនះករុ៏ំបានលធវីឱ្យកមពុជាចំលណ្ញកប់លកាត ងលនាះលទ្យ2។ ោត់
បានបញ្ហជ ក់បដនាមថ្ន កមពុជាបានលធវីការនាលំចញទ្យំនិញរុំដមនកសិ្កមមលរចីនជាងលគលៅកាន់ទី្យផាររបលទ្យស្ចិន 
កនុ ងលនាះោនផលិតផលោកក់ណាត លស្លរមច ដែលលរបីរបាស្់លៅកនុ ងវសិ្័យឧស្ាហកមមរបស្់របលទ្យស្ចិន 
ផលិតផលកសិ្កមមដកដចន រោប់ធុញ្ាជាតិ ដស្បកស្តវ និងផលិតផលស្លមាៀកបំោក់ជាលែីម»។ 

ផលិតផលស្ំខាន់ៗដែលកមពុជាបានលធវីការនាលំចញលៅកាន់ទី្យផាររបលទ្យស្ចិនោនែូចជា អងករ 
លចក លៅស្ ូស្ាួត ែំឡូងមី ផលិតផលលនស្ថទ្យ និងផលិតផលលចញរីឧស្ាហកមមកាត់លែរជាលរចីន
របលភទ្យលទ្យៀត។ លៅកនុងលែីមឆ្ងន ២ំ០២១លនះ កមពុជាក៏បាននាលំចញផងដែរនូវដផាស្ថវ យរស្ស្់ ដែលលនះជា
ឱ្កាស្មួយលទ្យៀតស្រោប់កមពុជាកនុងការរកទី្យផារជូនរបជាកស្ិករលយងី។ លោយដឡក ទំ្យនិញដែល
របលទ្យស្កមពុជាលធវីការនាចូំលរីរបលទ្យស្ចិនវញិោនែូចជា វតាុធាតុលែីមស្រោប់ផលិតកមមវសិ្យ័កាត់លែរ 
លរគឿងោ៉សុ្ីន ោនយនត អាហារ បរកិាខ រអគគសិ្នី ថ្នន លំរទ្យយ និងលរគឿងស្ោែ ងជាលែីម។ រស្បលរលដែល
កមពុជាបាននាលំចញទំ្យនិញកស្ិកមមជាលរចីនរបលភទ្យលៅរបលទ្យស្ចិន កមពុជាក៏បានលធវីការនាចូំលបដនាជា
លរចីនរបលភទ្យរីរបលទ្យស្ចិនវញិែូចោន  ដែលបដនាទងំលនាះភាគលរចីនជារបលភទ្យបដនាករម ឬរិបាកលធវីការ
ោែុំះលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជា។  

 
2 គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន រកុមការង្កររស្ថវរជាវរំុអាចទ្យទួ្យលបាននូវទិ្យននន័យចបស្់ការដនការនាលំចញផលិតផលនានាដែលមិនដមន
កស្ិកមមលនាះលទ្យ។ 
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១.២. ដំ្សណើ រការននព្ាវព្ជាវ 
ការស្ិកាលនះលរបីរបាស្់វធីិស្ថស្រស្តរស្ថវរជាវដបបគុណ្វសិ្័យ (Qualitative Approach) ដែល

ោនការចូលរមួរីរកុមលោលលៅ និងអនកជំនាញនានារីមជឈោា នលផសងៗទងំកនុងវសិ្័យរែា ឯកជន និង
ជាលកខណ្ៈបុគគលផងដែរ។ ទិ្យននន័យរតូវបានរបមូលតាមវធីិស្ថស្រស្តែូចជា ការស្ោា ស្ជាមួយនឹងរកុម
លោលលៅលោយតទ ល់ ការលរៀបចំកិចចរិភាកាជាមួយនឹងអនកជំនាញខាងលស្ែាកិចច នលោបាយ ោណិ្ជជ
កមម ឧស្ាហកមម និងកស្ិកមមជាលែីម។ បដនាមរីលលីលនះ រកុមអនករស្ថវរជាវក៏បានលរបីរបាស្់ទិ្យននន័យ 
និងរ័ត៌ោនជាលរចីនលទ្យៀតដែលរបមូលបានឯកស្ថររស្ថវរជាវ ឯកស្ថរលោលនលោយបាយ និងលចញរី
របរ័នធអីុនលធីលណ្ត និងបណាត ញរ័ត៌ោនជាតិ និងអនតរជាតិផងដែរ។  

១.២.១. សោលបំណងនងិវិាលភាព 
ការរស្ថវរជាវលនះោនលោលបំណ្ងស្ិកាអំរីស្កាត នុរល បញ្ហា រប ម ររមទងំឱ្កាស្នានា

ដែលកមពុជាអាចទ្យទ្យួលបានរីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន ទងំកនុងរកបខណ្ឌ លស្ែាកិចច 
ោណិ្ជជកមម និងស្ងគម។ ជាមួយនឹងលោលបំណ្ងលនះ ការស្ិកាលនះ ោនវតាុបំណ្ងចំនួនបួនដែល
ោនវសិ្ថលភារដនការរស្ថវរជាវែូចខាងលរកាម។ 

វតាុបំណ្ងទី្យ១៖ ស្ិកា និងវភិាគអំរីអតារបលោជន៍ដែលកមពុជា អាចទ្យទ្យួលបានរីកិចចររមលររៀង
ោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន 

វតាុបំណ្ងទី្យ២៖ ស្ិកា និងវភិាគអំរីបញ្ហា រប មនានា ដែលកមពុជាោនកនុងការទញយកនូវអតា
របលោជន៍ជាអតិបរោលចញរីោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន 

វតាុបំណ្ងទី្យ៣៖ ស្ិកា និងវភិាគអំរីស្កាត នុរលលៅតាមវសិ្័យនានា ដែលស្ាិតលរកាមវសិ្ថលភារដន
កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន 

វតាុបំណ្ងទី្យ៤៖ ស្ិកា និងវភិាគអំរីអតារបលោជន៍ និងឱ្កាស្ ដែលលកីតោនស្រោប់កមពុជាលចញ
រីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន 
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១.២.២. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុការព្ាវព្ជាវ 
ការស្ិកាលនះលធវីលឡងីកនុងអំឡុងដនការរកីរាលោលខាា ងំដនជំងឺកូវែី-១៩ កនុងស្ហគមែំណាក់

កាលទី្យ២ (ររឹតតិការណ៍្២០កុមាៈ) ដែលលធវីឱ្យែំលណី្រការរស្ថវរជាវ និងការរបមូលទិ្យននន័យរតូវជួប
របទ្យះនូវបញ្ហា រប មមួយចំនួនផងដែរ។ លោយស្ថរដតោនភារចាបំាច់កនុងការរកាគោា តស្ងគម និង
ការអនុវតតនូវវធិានការោរលផសងៗលទ្យៀត ែំលណី្រការរបមូលទិ្យននន័យែូចជាការស្ោា ស្ ការលរៀបចំកិចច
រិភាកាជាលែីម រតូវបានលរៀបចំលឡងីតាមរបរ័នធអនឡាញ។ ចំលោះទិ្យននន័យ និងរ័ត៌ោនចាបំាច់មួយ
ចំនួនលទ្យៀត រកុមការង្ករគលរោង បានលធវីការលស្នីសុ្ំលោយតទ ល់លៅស្ថា ប័នជំនាញ ឬអនកជំនាញការលៅ
តាមវសិ្័យនីមួយៗទងំកនុងរកបខណ្ឌ ផាូវការ និងមិនផាូវការ។ 
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ជំ្ពូក ២៖ កិចចព្ពម្សព្ពៀងពាណិជ្ជកម្មសេរកីម្ពុជា-ចិន 

កាលរីដថាទី្យ១២ ដខតុោ ឆ្ងន ២ំ០២០ របលទ្យស្កមពុជា និងចិនបានចុះហតាលលខាផាូវការលលីកិចច
ររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន (របកាស្រកស្ួងោណិ្ជជកមម, ២០២០) ដែលកិចចររមលររៀង
លនះ នឹងររងីកឱ្កាស្បដនាមលទ្យៀតនូវលំហូរោណិ្ជជកមម ក៏ែូចជាការលបីកនូវស្ម័យកាលថមីមួយលទ្យៀតដន
យុទ្យធស្ថស្រស្តស្ហការរគប់រជុងលរជាយរបស្់របលទ្យស្ទងំរីរផងដែរ។ កិចចររមលររៀងលនះ រតូវបានលគ
លមីលលឃញីថ្ន នឹងលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការកស្ថងនូវស្ហគមន៍រមួោន  កមពុជា-ចិន លោយររងឹងទងំ
ទំ្យនាក់ទំ្យនងវបបធម៌ ក៏ែូចជាការកស្ថងលខឿនលស្ែាកិចចតាមយុទ្យធស្ថស្រស្ត “ផាូវមួយដខសរកវ៉ាតមួ់យ” របស្់
របលទ្យស្ចិនផងដែរ (Chris Devonshire-Ellis, ២០២០)។ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន ជញ្ជ ីងោណិ្ជជកមម
របស្់របលទ្យស្ទងំរីរោនទំ្យហ ំ ៧.៤ប ីោនែុោា រអាលមរកិ កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៨ ដែលកនុងលនាះរបលទ្យស្
ចិនបានលធវីការនាចូំលទំ្យនិញរគប់របលភទ្យមកកមពុជាកនុងទំ្យហទឹំ្យករបាក់ស្រុបរបោណ្ ៦ប ីោនែុោា រអា
លមរកិ។ តាមរយៈកិចចររមលររៀងលនះ របលទ្យស្ទងំរីរលបតជាា ជំរុញោណិ្ជជកមមរវាងទងំរីររបលទ្យស្ឱ្យោន
ទំ្យហ ំ១០ប ីោនែុោា រអាលមរកិលៅរតឹមឆ្ងន ២ំ០២៣ខាងមុខ (Chris Devonshire-Ellis, 2020)។  

២.១. អំពីកិចចព្ពម្សព្ពៀងពាណិជ្ជកម្មសេរកីម្ពុជា-ចិន 

២.១.១. ាវតាននកិចចព្ពម្សព្ពៀង 
ស្ថវតាដនការរិភាកាលលីការបលងកីតនូវកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះ បានចាប់

លផតីមកនុងអំឡុងលរលដនែំលណី្រទ្យស្សនកិចចផាូវការរបស្់ស្លមតចអគគមហាលស្នាធិបតីលតលជា ហ ុន ដស្ន 
នាយករែាមរនីតដនររះរាជាណាចរកកមពុជា លៅកាន់រែាធានីលប៉កាងំស្ថធារណ្រែារបជាោនិតចិន កាលរី
ដថាទី្យ២១-២៣ ដខមករាឆ្ងន ២ំ០១៩មកលមា៉ះ។ ស្ាិតកនុងឱ្កាស្លនាះ តំណាងរោា ភិបាលដនរបលទ្យស្ទងំ
រីរបានឯកភារោន បលងកីតរកុមការង្ករចរមុះលែីមបលីធវីការស្ិកាមួយ កនុងន័យរិនិតយលលីលទ្យធភារទងំអតា

ជំ្ពូក ២ 
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របលោជន៍ និងបញ្ហា រប មនានាដនការបលងកីតកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន (របកាស្
រកស្ួងោណិ្ជជកមម, ២០២០)។ តាមរបកាស្ែដែលលនះបានបញ្ហជ ក់ថ្ន កិចចររមលររៀងលនះ រតូវបាន
រកុមអនកជំនាញទងំរីររបលទ្យស្ កមពុជា-ចិន បានលបីកការចរចាជាផាូវការចំនួនបីែំណាក់កាលតាមកាល
បរលិចេទ្យែូចខាងលរកាម៖ 

• លលីកទី្យ១៖ លៅដថាទី្យ២០-២១ ដខមករា ឆ្ងន ២ំ០២០ លៅរកុងលប៉កាងំរបលទ្យស្ចិន 

• លលីកទី្យ២៖ លៅដថាទី្យ៩ ដខលមស្ថ ឆ្ងន ២ំ០២០ តាមរយៈរបរ័នធវឌីី្អូ 

• លលីកទី្យ៣៖ លៅដថាទី្យ៩ ដខមីថុនា ឆ្ងន ២ំ០២០ តាមរយៈរបរ័នធវឌីី្អូ(ជាចុងលរកាយ) 

កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី ដែលោនគុណ្តដមាខពស្់កនុងការជំរុញកំលណី្នោណិ្ជជកមមរវាង
កមពុជានិងចិន រតូវបានចុះហតាលលខាតាងំរីដថាទី្យ១២ ដខតុោ ឆ្ងន ២ំ០២០ ក៏ប៉ុដនតកិចចររមលររៀងលនះមិន
ទន់រតូវបានអនុវតតលៅលឡយីលទ្យ លោយរតូវរង់ចាបំំលរញលកខខណ្ឌ ផាូវចបប់តាមរបលទ្យស្នីមួយៗ ក៏ែូច
ជាការអនុម័តយល់ររមរីស្ថា ប័នស្ភាដនរបលទ្យស្ទងំរីរស្ិន។ តាមការររឹំងទុ្យក កិចចររមលររៀងលនះ 
នឹងចូលជាធរោនលៅដខមករាឆ្ងន ២ំ០២២ លោយភាគីទងំរីរបានលបតជាា ជំរុញោណិ្ជជកមមរវាងរបលទ្យស្
ទងំរីរ ឱ្យបានលកីនលឡងីែល់១០ប ីោនែុោា រកនុងមួយឆ្ងន  ំ(Freshnews, 2021)។  

២.១.២. វិាលភាពនិងអត្ថព្បសោជ្ន ៍
កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន នឹងលបីកផាូវឱ្យកមពុជាអាចលធវីការនាលំចញផលិតផល

ជាង៣៤០មុខបដនាមលទ្យៀត លហយី៩៥% ដនផលិតផលទងំលនះ នឹងទ្យទ្យលួបានការអនុលរោះរនធ
ទងំរស្ុង លហយីលៅស្ល់៥% លទ្យៀតនឹងទ្យទួ្យលបានការបនធូរបនាយជាលំោប់។ កិចចររមលររៀងលនះ នឹង
ស្រមួលរបាងំរនធអាករ ការកំណ្ត់ចំនួនទំ្យនិញ ររងីកការលធវីោណិ្ជជកមម លស្វាកមម និងកិចចស្ហ
របតិបតតិការឲ្យកាន់ដតសុ្ីជលរៅជាងមុន និងស្ំលៅស្លរមចឲ្យបានលោលលៅ ោណិ្ជជកមមស្រុបចំនួន 
១០ប ីោនែុោា រអាលមរកិលៅឆ្ងន ២ំ០២៣។ ជាមួយោន លនះ Sorn Sarath. (2020) បានលធវីការគូស្
បញ្ហជ ក់ថ្ន ជាមួយនឹងការបដនាមផលិតផលចំនួន៣៤០លទ្យៀតកនុងកិចចររមលររៀងលនះ បានលធវីឱ្យកមពុជា
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អាចលធវីការនាលំចញទំ្យនិញកស្ិកមម កស្ិ-ឧស្ាហកមម និងទំ្យនិញលផសងលទ្យៀតស្រុបរហូតែល១់០,០០០
មុខ លបីគិតទងំកិចចររមលររៀងអាស្ថ ន-ចិនដែលោនរស្ថប់។  

លរៅរីអតារបលោជន៍ទី្យផារទំ្យនិញកាន់ដតទូ្យោយជាងមុន កិចចររមលររៀងលនះរតូវបានលគលមីល
លឃញីថ្ន នឹងលែីរតួជាកាតាលីករែ៏ស្ំខាន់កនុងការលកៀងគរការវនិិលោគទុ្យនរីបរលទ្យស្ កនុងលនាះក៏ោន
ការវនិិលោគលោយតទ ល់រីរបលទ្យស្ចិនផងដែរ។ ផលចំលណ្ញមួយលទ្យៀតដែលកមពុជាអាចទ្យទួ្យលបានរី
កិចចររមលររៀងលនះ គឺការកាត់បនាយបាននូវចំណាយលផសងៗ ឬការមិនយករនធរតួតសុ្ីោន ជាលែីម។ 

លបីតាមរបកាស្របស្់រកស្ួងោណិ្ជជកមម កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះ ោន 
វសិ្ថលភារ និងអតារបលោជន៍ចមបងែូចខាងលរកាម៖ 

 ការទ្យទ្យួលបានទី្យផារធំទូ្យោយជាងមុន និងរបលស្ីរជាងមុន ស្រោប់ទំ្យនិញកស្ិផលនានាែូចជា 
បដនា ដផាល  ីរតី ស្ថច់រគប់របលភទ្យ ផលិតផលដកដេន ផលិតផលស្ិបបកមម និងផលិតផលជាលរចីន
លទ្យៀតដែលកមពុជាអាចផលិតបាន និងអនុលោមលៅតាមវធិានអនាម័យ សុ្ខភារ និងោនស្តង់ោ
រតឹមរតូវ។ 

 ការទ្យទួ្យលបានលំហូរទី្យផារកនុងវសិ្័យលស្វាកមម ែូចជាករណី្បណ្តុ ះបណាត លជំនាញ និងោន
គុណ្វុឌ្ឍរិគប់រោន់ ជារិលស្ស្លធវីឱ្យកមពុជាអាចររងឹងខាួនឯងបានរងឹោកំនុងវសិ្័យលស្វាកមមនា
លរលអនាគត។ លលីស្រីលនះ កមពុជានឹងទ្យទួ្យលបានផលរបលោជន៍រីការរបមូលរនធោ ការទ្យទួ្យល
បានការង្ករ ការទ្យទួ្យលបានការបណ្តុ ះបណាត លចំលណ្ះែឹង ចំលណ្ះលធវី ជំនាញរីអនកផគត់ផគង់លស្វា 
និងរកុមហ ុនផគត់ផគង់លស្វាបរលទ្យស្ ដែលជាកតាត ែ៏ស្ំខាន់ លែីមបរីរងឹងែល់វសិ្័យផលិតកមមកនុង
រស្ុក។ 

 ការកំណ្ត់ឱ្យបានកាន់ដតចបស្់នូវរាល់នីតិវធីិទក់ទ្យងលៅនឹងវធិាននានាស្រោប់ របភរទំ្យនិញ 
នីតិវធីិគយ ការស្រមួលោណិ្ជជកមម អនាម័យ ភូតោមអនាម័យ និងរបាងំបលចចកលទ្យស្លលកីារលធវី
ោណិ្ជជកមម និងការលធវីស្ថមញ្ាកមម លែីមបងី្កយរស្ួលអនុវតត និងស្រមួលែល់ការលធវីោណិ្ជជកមម។ 

 ការលរៀបចំបលងកីតបរោិកាស្វនិិលោគ និងនលោបាយ ស្រោប់ជំរុញការវនិិលោគរីបរលទ្យស្។ 
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 កមពុជានឹងទ្យទួ្យលបានទី្យផារកនុងរបលទ្យស្ចិនស្រោប់ទំ្យនិញរបោណ្៩៨% ដនមុខទំ្យនិញស្រុប លបី
លធៀបជាមួយនឹងស្មបទន ដែលកមពុជាទ្យទ្យួលបានលរកាមកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន 
ដែលោនរតឹមដត៩៤%បុ៉លណាណ ះ។ កិចចររមលររៀងលនះបានលបីកផាូវចរចារបនតលទ្យៀតកនុងការលបីក
រចកទី្យផារបដនាមលលីមុខទំ្យនិញស្ំខាន់ៗ ដែលមិនទន់បានស្រមួលលកខខណ្ឌ ទី្យផារបានលែ
របលស្ីរលៅលឡយី។ 

 កមពុជាបានផតល់ការលបីករចកទី្យផារស្រោប់ទ្យំនិញចិនរបោណ្ ៩០% ដនបនាទ ត់រនធគយស្រុប
បុ៉លណាណ ះ គឺរបហាក់របដហលនឹងករមិតដនការលបីករចកទី្យផារលរកាមលកខខណ្ឌ ដនកិចចររមលររៀង
ោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន។ 

 ភាគីចិនក៏បានផតល់នូវកញ្ច ប់ស្នាតាមវសិ្័យលស្វាកមម លោយបានលធវីឱ្យរបលស្ីរជាងមុននូវលកខ
ខណ្ឌ មួយចំនួនកនុងដផនករចកចូលទី្យផារ និងរបររឹតតិកមមជាតិលលីវសិ្័យលស្វាកមមមួយចំនួន ែូចជា 
លស្វាកមមធានារ៉ាប់រង លស្វាកមមធនាោរ លស្វាកមមលវជជស្ថស្រស្ត និងទ្យនតលរទ្យយ លស្វាកមមរស្ថវរជាវទី្យ
ផារ លស្វាកមមរិលរោះលោបល់ដផនករគប់រគង លស្វាកមមោក់រ័នធនឹងរុកខស្ថស្រស្ត លស្វាកមមផគត់ផគង់
បុគគលិក លស្វាកមមថតរូប លស្វាកមមបរសិ្ថា ន លស្វាកមមស្ណាា ោរ និងលភាជនីយោា ន លស្វាកមមែឹក
ជញ្ជូ នតាមផាូវស្មុរទ្យ និងលស្វាកមមលលីកោក់ទំ្យនិញ។ 

 ភាគីកមពុជាបានផតល់នូវការលបីករចកទី្យផារ ែូចជារស្បលៅនឹងករមិតដែលបានស្នាលរកាម
លកខខណ្ឌ អងគការោណិ្ជជកមមរិភរលោក និងកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន។ កនុងលនាះ
ក៏បានលធវីការដកលមែលលីអនុវសិ្័យលស្វាកមមដែលបលរមីែល់ផលរបលោជន៍កនុងវសិ្័យអប់រ ំនិងែឹក
ជញ្ជូ នទំ្យនិញតាមស្មុរទ្យផងដែរ។ 

 យកលំនាតំាមកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន (ACFTA)  ជារិលស្ស្កនុងដផនកស្តរីីវធិាន
លែីមកំលណី្តទំ្យនិញ (Rules of Origin-ROO) និងដផនកស្តីរីនិតិវធីិរបតិបតតិការវញិ្ហា បនប័រត
(Operational Certification Procedures-OCP) លោយោរតាលៅកនុង ROO និងវធិានលៅកនុង 
OCP ភាគលរចីនរតូវបានដកស្រមួល លែីមបឱី្យោនអនុលោមភារជាមួយកិចចររមលររៀងអនតរជាតិ 
និងកិចចររមលររៀងលទ្យវភាគីលោយបញ្ជូ លនូវរបរ័នធរ័ត៌ោនវទិ្យា លែីមបសី្រមួលែល់ការទ្យទ្យលួស្ថគ ល់
ឯកស្ថររបរ័នធលអឡចិរតូនិក និងជរមះបញ្ជ ី និងបលញ្ចញទំ្យនិញ។ 
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 នីតិវធីិគយ និងកិចចស្រមួលោណិ្ជជកមម ោនលោលបំណ្ងលែីមប៖ី 

▪ ធានាបាននូវភារអាចរាករណ៍្បាន ស្ងគតិភារ និងតោា ភារកនុងការអនុវតតចបប់គយដន
របលទ្យស្លរៀងៗខាួន 

▪ ជំរុញរបស្ិទ្យធភារ និងភារស្នសសំ្ំដចដនការរគប់រគងអនុវតត នីតិវធីិគយ និងការបលញ្ចញ
ទំ្យនិញរហ័ស្ 

▪ លធវីស្ថមញ្ាកមម និងសុ្ខែុមនីយកមមលលីនីតិវធីិគយតាមលទ្យធភារដែលអាចលធវីលៅបាន
រស្បតាមចបប់ជាតិ និងអនតរជាតិ 

▪ ជំរុញកិចចស្ហរបតិបតិតការរវាងរែាបាលគយដនរបលទ្យស្ទងំរីរ និងស្រមួលោណិ្ជជកមមឱ្យ
បានរបលស្ីរលឡងី។ 

 កិចចស្ហរបតិបតិតការវនិិលោគ រតូវលរៀបចំឱ្យរគប់ែណ្ត បលលីកិចចស្ហរបតិបតិតការកនុងស្រស្រស្តមា
រីរស្ំខាន់ គឺ ការជំរុញ និងកិចចស្រមួលវនិិលោគ លែីមបទីក់ទញវនិិលោគរីចិន និងរបលទ្យស្ទី្យបី 
និងរគបែណ្ត ប់ការលធវីឱ្យរបលស្ីរលឡងីនូវតោា ភារ និងភារអាចប៉ាន់របោណ្បានដនវធិានចបប់ 
បទ្យបបញ្ាតិត និងនីតិវធីិោក់រ័នធនឹងការវនិិលោគ ររមទងំបលងកីតរកបខណ្ឌ ចាបំាច់នានាស្ំលៅដក
លមែបរសិ្ថា នវនិិលោគដនរបលទ្យស្ទងំរីរឱ្យកាន់ដតលែរបលស្ីរលឡងី។ 

 អនាម័យ និងភូតតាមអនាម័យ(SPS) ោនកំណ្ត់អំរីការតា ស្់បតូររ័ត៌ោនរវាងោន ឱ្យបានលលឿន
លលីបញ្ហា វភិាគលលីអនាម័យនិងែំលណី្រការកំណ្ត់ស្មមូលភារ(equivalence)ដនវធិានការណ៍្
អនាម័យណាមួយដែលភាគីទងំរីរយល់ររមថ្ន ោនស្ថរៈស្ំខាន់កនុងកិចចស្រមួលោណិ្ជជកមម
លលីផលិតផលជាក់ោក់ណាមួយ និងកំណ្ត់អំរីការតា ស្់បតូរឯកស្ថរអតាបទ្យបលចចកលទ្យស្កនុង
ទ្យរមង់លរញលលញ និងជាភាស្ថអង់លគាស្លែីមបងី្កយរស្ួលែល់ោណិ្ជជករ និងផលិតករង្កយ
យល់ និងលោងស្រោប់លរៀបចំផលិតផលឱ្យរតូវតាមការតរមូវ។ ដផនកលនះក៏បានដចងអំរីការអនុ
វតតនីតិវធីិអនាម័យ និងភូតោមអនាម័យលៅលលីទំ្យនិញដែលហាមខាត់ទុ្យកលៅរចកទវ រររំដែន
ដែល លោយស្ថរមិនោនអនុលោមភារខាង SPS ដែលភាគីទងំរីរបានឯកភារឱ្យោនការជូន
ែំណឹ្ងោន លៅវញិលៅមកឱ្យបានលលឿនបំផុត។ 
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 កិចចស្ហរបតិបតិតការលស្ែាកិចច បលចចកលទ្យស្ និងដខសរកវ៉ាត់ និងផាូវោនលោលបំណ្ងររងឹងកិចច
ស្ហរបតិបតិតការលទ្យវភាគីរវាងរបលទ្យស្ទងំរីររស្បតាមគំនិតផតួចលផតីមដខសរកវ៉ាត់ និងផាូវ លោយលតត
តលលីកិចចស្ហរបតិបតិតការ លលីការកស្ថងវសិ្យ័លហែារចនាស្មព័នធ និងវនិិលោគរចករលបៀងលស្ែា
កិចចតំបន់ ស្ហរបតិបតិតការលស្ែាកិចវ កស្ិកមម ការកស្ថងស្មតាភារ វបបធម៌ និងលទ្យស្ចរណ៍្ 
ហរិញ្ាវតាុ និងការការោរបរសិ្ថា ន ដែលនឹងជួយការវនិិលោគ និងោណិ្ជជកមមលទ្យវភាគី។ លហយីជា
រកបខណ្ឌ ជំរុញការអនុវតតគលរោងនានាស្រោប់ោរំទ្យវសិ្័យោណិ្ជជកមម និងររងឹងស្មតាភារ
ស្ថា ប័ន និងកស្ថងធនធានមនុស្ស លោយលរបីរបាស្់ហរិញ្ាបបទនតាមយនតការដែលោនរស្ថប់។ 
កិចចស្ហរបតិបតតិការលតត តស្ំខាន់លលីវសិ្័យអាទិ្យភារ គឺកិចចជំរុញោណិ្ជជកមមទំ្យនិញ ោណិ្ជជកមម
លស្វា កិចជជំរុញលទ្យស្ចរណ៍្ វសិ្័យឧស្ាហកមមែឹកជញ្ជូ ន និងភស្តុភារកមមកស្ិកមម វធិានមិនដមន
រនធគយ បលចចកវទិ្យារ័ត៌ោន និងគមនាគមន៍ ោណិ្ជជកមមតាមរបរ័នធលអឡចិរតូនិច និងវសិ្័យ
លផសងលទ្យៀតដែលកមពុជារតូវការ។ 

 ោណិ្ជជកមមតាមរបរ័នធលអឡចិរតូនិច រកបែណ្ត បលលីការបលងកីនកិចចស្ហរបតិបតិតការទក់ទ្យងនឹង
ការអភិវឌ្ឍោណិ្ជជកមមលអឡចិរតូនិក លែីមបបីលងកីតការលជឿទុ្យកចិតត និងភារលជឿជាក់ លោយលតត ត
ស្ំខាន់លលីការចរាចរណ៍្ទំ្យនិញបលរមីឱ្យវសិ្័យរ័ត៌ោនវទិ្យា ការកំណ្ត់យថ្នភូតភារដនកំណ្ត់
រតាលអឡចិរតូនិក និងហតាលលខាលអឡចិរតូនិក កិចចការោរអនកលរបីរបាស្់តាមអនឡាញ កិចច
ការោររ័ត៌ោនតទ ល់ខាួនអនឡាញ ោណិ្ជជកមមលោយមិនលរបីរកោស្ស្ថន ម ឧបករណ៍្បណាត ញ
កំុរយូទ័្យរ និងកិចចស្ហរបតិបតិតការោណិ្ជជកមមតាមរបរ័នធលអឡចិរតូនិក។ 

២.២. ម្តិ្នានាជំុ្វិញកិចចព្ពម្សព្ពៀង 
លបីរិនិតយលៅលលីវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន លគស្លងកតលឃញីថ្ន 

កមពុជាអាចនឹងទ្យទ្យួលបាននូវអតារបលោជន៍ និងលកខខណ្ឌ ោណិ្ជជកមមដែលរបលស្ីរជាងមុនជាមួយ
របលទ្យស្ចិន ជារិលស្ស្ស្រោប់ផលិតផលកស្ិកមម កស្ិ-ឧស្ាហកមម និងលស្វាកមមជាលែីម។ ជាក់ដស្តង 
កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះ រតូវបានមតិជាលរចីនោរំទ្យថ្នជាយនតការស្ំខាន់បំផុត
មួយកនុងការររងីកវសិ្ថលភារវសិ្័យោណិ្ជជកមមរបស្់ជាតិ ក៏ែូចជាចូលរមួកនុងការអភិវឌ្ឍស្ងគម និង
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លស្ែាកិចចកមពុជា។ លបីលទះបីជាកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលនះ អាចនឹងផតល់ផលវជិជោនបដនាមលទ្យៀតមក
លលីវសិ្័យលស្ែាកិចច និងោណិ្ជជកមមរបស្់កមពុជាកតី ក៏លយងីស្លងកតលឃញីោនកតីកងវល់ខាះៗកនុងចំលណាម
មហាជន អនកជំនាញ ក៏ែូចជាអនកវភិាគនលោបាយមួយចំនួនផងដែរ។ 

មតិខាះបានលលីកលឡងីថ្ន ជាមួយនឹងកិចចររមលររៀងលនះ កមពុជានឹងចាញ់លរបៀបរបលទ្យស្ចិនខាា ងំ 
លោយស្ថរដតចិនគឺជារបលទ្យស្អនកផលិត លោយដឡកកមពុជាជារបលទ្យស្អនកលរបីរបាស្់ លហយីលទ្យធភារដន
ផលិតកមមរបស្់ខាួនលៅោនករមិតទប លបីលធៀបជាមួយនឹងលទ្យធភារផលិតកមមរបស្់របលទ្យស្ចិន (NOU 
SEYHA, ២០២០; Heimkhemra SUY, 2020; Sorn Sarath, 2020)។ របលទ្យស្ចិនគឺជាឃ្ា ងំដន
ផលិតកមមទំ្យនិញរគប់របលភទ្យ ដែលបាននាលំចញលៅកាន់ទី្យផារអនតរជាតិ រមួទងំកមពុជាផងដែរ។ លោយ
មិនអាចរបដកកបាន ស្មតាភារផលិតកមមរគប់របលភទ្យរបស្់កមពុជាលៅោនករមិតទប ទងំបរោិណ្ 
និងគុណ្ភារ ដែលកតាត ទងំលនះនឹងកាា យលៅជាឧបស្គគែ៏ចមបងកនុងការទញយកអតារបលោជន៍ឱ្យ
បានជាអតិបរោរីកិចចររមលររៀងលនះ។ ជាទូ្យលៅ ដថាលែីមផលិតផលលស្ទីររគប់របលភទ្យរបស្ក់មពុជាោន
ករមិតខពស្់ជាងផលិតផលកនុងរបលទ្យស្ចិន ចំលោះផលិតផលែូចោន  ឬរបហាក់របដហលោន  ដែលកតាត
មួយលនះ អាចលធវីឱ្យប៉ះោល់ែល់តុលយភារដនោណិ្ជជកមម ររមទងំលទ្យធភារដនការរបកតួរបដជងដន
ទំ្យនិញកមពុជាលលីទី្យផាររបលទ្យស្ចិនផងដែរ (Sangeetha Amarthalingam, 2020)។  

ទក់ទ្យងនឹងបញ្ហា លនះផងដែរ លោកបណ្ឌិ ត លេង គឹមឡុង បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន កិចចររម
លររៀងោណិ្ជជកមមលនះ នឹងលធវីឱ្យរបលទ្យស្ទងំរីរចំលណ្ញែូចោន  បុ៉ដនតស្ួរថ្ននរណាចំលណ្ញលរចីនជាង 
លនាះលយងីមិនអាចលរបៀបលធៀបបានលនាះលទ្យ លោយស្ថរមូលោា នលស្ែាកិចច ដខសស្ង្កវ ក់ផលតិកមម តរមូវ
ការរបស្់របលទ្យស្ទងំរីរខុស្ោន ។ លោកបណ្ឌិ តបានបញ្ហជ ក់បដនាមថ្ន របលទ្យស្ចិននឹងចំលណ្ញលរចីន
ជាងកមពុជា លោយស្ថរដតទំ្យហផំលិតកមមរបស្់លគធំជាងលយងី លោយដឡកកមពុជាក៏នឹងទ្យទួ្យលបានផល
ចំលណ្ញែូចោន លោយអារស្័យលៅតាមលទ្យធភារផលិតកមមរបស្់ខាួន។ ជាមួយោន លនះ តាមរយៈវទិ្យយុ
បារាងំអនតរជាតិ (លស្ឿង ភារៈ, ២០២០) លោកបណ្ឌិ ត គី លស្រវីឌ្ឍន៍ របធានមជឈមណ្ឌ លស្កិាចិនដន
រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា បានអះអាងថ្ន៖ 

«កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន នឹងលធវីឱ្យភាគីចិនចំលណ្ញលរចីនជាងកមពុជាលរោះថ្ន លទះបី
កមពុជាលបីកឲ្យោនការនាលំចញខាងវសិ្័យចិញ្ច ឹមស្តវលរចីនដមន ដតបចចុ បបននលនះ កមពុជាមិនទន់លរៀបចំខាួ ន
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រចួរាល់លៅលឡីយលទ្យ ែូលចនះកមពុជារតូវការលរលលវោបដនាម ខណ្ៈរបលទ្យស្ចិនបានលរតៀមរចួរាលស់្រោប់
លធវីការនាលំចញមកកមពុជា។» 

មតិខាះលទ្យៀតបានលលីកលឡងីថ្ន កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន នឹងលធវីឱ្យកមពុជាបាត់
បង់ចំណូ្លរនធជាតិោ៉ងលរចីន តាមរយៈយនតការអនុលរោះរនធដែលោនកនុងវសិ្ថលភារដនកិចចររម
លររៀងលនះ។ លៅលរលដែលកិចចររមលររៀងលនះចូលជាធរោន លនាះទំ្យនិញនាចូំលរីរបលទ្យស្ចិននឹងោន
ការលកីនលឡងី រស្បលរលដែលរាជរោា ភិបាលកមពុជានឹងបាត់បង់នូវរបាក់ចំណូ្លជាតិរីការអនុលរោះ
រនធនាចូំលលលីទំ្យនិញទងំលនះ។ លែីមបបំីលរញនូវការបាត់បង់ចំណូ្លរនធលនះ កមពុជាអាចនឹងង្កកមក
បលងកីនចំណូ្លជាតិរីការតលមាីងរនធលលកីារលរបីរបាស្់កនុងរស្ុកវញិ (Domestic Consumption 
Taxes) ដែលលនះជាការោក់បនទុកបដនាមលទ្យៀតលៅែល់របជារលរែាដែលជាអនកលរបីរបាស្ក់នុងរស្ុក។ 
របស្ិនលបីករណី្លនះកាា យជាការរិតដមន ការណ៍្លនះ នឹងប៉ះោល់ោ៉ងខាា ងំែលស់្ថា នភារលស្ែាកិចច 
និងការរស្់លៅរបស្់របជារលរែារកីរក ឬរបជារលរែាដែលស្ាិតលៅជាមួយនឹងស្ថា នភារង្កយរងលរោះ 
ទងំឡាយ។ 

កតបីារមាមួយលទ្យៀតរបស្់ស្ថរធារណ្ៈជន ក៏ែូចជាអនកជំនាញកនុងវសិ្័យលផសងៗគឺថ្ន កិចចររម
លររៀងលនះលកីតលឡងីលោយរំុោនការស្ិកាឱ្យបានលមែិតរីគុណ្ស្មបតត ិ និងគុណ្វបិតតិ ដែលកមពុជា
អាចទ្យទួ្យលបាន ឬបាត់បង់លៅវញិ លបីលទះបីជាោនការគូស្បញ្ហជ ក់រីមស្រនតីដនរកស្ួងោណិ្ជជកមមថ្ន 
ផលរបលោជន៍ដែលកមពុជានឹងទ្យទួ្យលបានរីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រលីនះ ោនលរចីនជាងគុណ្
វបិតតិក៏លោយចុះ (Sangeetha Amarthalingam, 2020)។ មតិខាះបានស្ងកត់ធានថ់្ន កិចចររមលររៀង
ោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន លកីតលឡងីរស្បលរលដែលកមពុជាបានបាត់បង់ដផនកខាះៗដនលកខខណ្ឌ
អនុលរោះរនធ (EBA) រីស្ហភារអឺរ ៉ុប លោយោនការលចាទ្យរបកាន់កមពុជាថ្នបានរលំោភស្ិទ្យធិមនុស្ស
ធាន់ធារ ឬបិទ្យស្ិទ្យធិកនុងការបលញ្ចញមតិជាលែីម (Shaun Turton, 2020)។ 

មតិខាះលទ្យៀតបានលលីកលឡងីថ្ន កិចចររមលររៀងលនះនឹងកាន់ដតររងឹងនូវការរគបែណ្ត ប់ដនឥទ្យធិ
រលរបស្់ចិនមកលលីកមពុជា លហយីនឹងកាន់ដតលធវីឱ្យរបលទ្យស្កមពុជាចាបំាច់រតូវរឹងដផែកលលីរបលទ្យស្ចិន
កាន់ដតខាា ងំ។ ការណ៍្លនះ លយងីអាចកត់ស្ោគ ល់បានតាមរយៈការរឹងដផែកោ៉ងខាា ងំលៅលលីរបលទ្យស្
ចិន លោយស្ថរដតតរមូវការផលិតផលវតាុធាតុលែីមស្រោប់ែំលណី្រការឧស្ាហកមមកាត់លែរលៅកនុងរស្ុក
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កនុងអំឡុងដនវបិតតិកូវែី-១៩លនះ។ ឧស្ាហកមមកាត់លែររបស្់កមពុជាមួយភាគធំរតូវបានតែ កែំលណី្រការ 
និងរងផលប៉ះោល់លោយស្ថរចិនបានតែ កែំលណី្រការផគត់ផគង់វតាុធាតុលែីម ឬលោយស្ថរដតបញ្ហា ដនការ
ែឹកជញ្ជូ នវតាុធាតុលែីមទងំលនាះ លោយស្ថរដតវបិតតិកូវែី-១៩។  

បដនាមរីលលីលនះ អនកវភិាគលោលនលោបាយ និងលស្ែាកិចចជាន់ខពស្់ដនមូលនិធិលបតិកភណ័្ឌ  (The 
Heritage Foundation) លោក Riley Walters បានោនរបស្ថស្ន៍ថ្ន កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមម
លស្រកីមពុជា-ចិនលនះ នឹងមិនផតល់ឱ្យកមពុជានូវអតារបលោជន៍លរចីនខាា ងំលនាះលទ្យ លោយស្ថរកមពុជាោន
រស្ថប់នូវកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន ដែលរបលទ្យស្ជាស្ោជិកទងំឡាយ កំរុងទ្យទ្យួលបាន
នូវអតារបលោជន៍លនះរស្ថប់លៅលហយី (Shaun Turton, 2020)។ មតិលនះក៏គូស្បញ្ហជ ក់បដនាមថ្ន កិចច
ររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះ អាចររងីកឱ្កាស្ដនការនាលំចញរបស្់កមពុជារបោណ្ដត 
៤% បដនាមលទ្យៀតបុ៉លណាណ ះលៅលលីលកខខណ្ឌ ដែលកមពុជាទ្យទួ្យលបានរស្ថប់រីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមម
អាស្ថ ន-ចិន។  

បដនាមរីលលីកតីបារមាលលីលទ្យធភារផលិតកមមរបស្់កមពុជា របធានរាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជា បណ្ឌិ ត
ស្ភាចារយ សុ្ខ ទូ្យច ក៏បានស្ដមតងនូវការររួយបារមាផងដែរលៅលលីការលកងរបវញ័្ាលោយរបលទ្យស្ជិត
ខាង លរកាមរូបភារទំ្យនិញផលិតលៅរបលទ្យស្លគ បុ៉ដនតបិទ្យស្ថា កផលិតលៅកមពុជា រចួលធវីការនាលំចញលៅ
របលទ្យស្ចិនជាលែីម (NOU SEYHA, ២០២០)។  
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ជំ្ពូក ៣៖ បញ្ហា ព្បឈម្េព្មាបក់ម្ពុជា 

លៅកនុងជំរូកទី្យ២ខាងលលី លយងីបានបង្កា ញអំរីវសិ្ថលភារ អតារបលោជន៍ ររមទងំឱ្កាស្
ដែលកមពុជាអាចទ្យទ្យួលបានលចញរីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន ោ៉ងលហាចណាស្់កនុង
រកបខណ្ឌ ដនលោលការណ៍្ដនកិចចររមលររៀងមយួលនះ។ ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់កនុងចំណុ្ច២.២ខាងលល ី
អំរីមតិនានាទក់ទ្យងនឹងកិចចររមលររៀងលនះ លយងីអាចលចាទ្យជាស្ំណួ្របានថ្ន កនុងរកបខណ្ឌ ជាក់ដស្តង
ថ្ន “លតីកមពុជារិតជាទ្យទួ្យលបាននូវឱ្កាស្ ឬកមពុជារិតជាោននូវស្កាត នុរលរគបរ់ោនក់នុ ងការទញអតា
របលោជនជ៍ាអតិបរោលចញរីកិចចររមលររៀងលនះដែរ ឬោ៉ងណា?” លែីមបអីាចលេាីយនូវស្ំណួ្រលនះ
បាន លបីលទះបីជាមិនរតឹមរតូវទងំរស្ុង លយងីចាបំាច់រតូវដស្វងយល់រីស្ថា នភារជាក់ដស្តងទក់ទ្យងនឹង
បញ្ហា រប មដែលកមពុជាោន ដែលបញ្ហា ទងំលនះនឹងកាា យលៅជាឧបស្គគែ៏ធំស្រោប់កមពុជា កនុងការ
លកាត បយកឱ្កាស្កនុងការនាលំចញនូវផលិតផលរបស្់ខាួនលៅកាន់ទី្យផាររបលទ្យស្ចិន។ 

លៅកនុងជំរូកលនះ លយងីនឹងលធវីការស្ិកា វភិាគ និងបង្កា ញនូវបញ្ហា រប មនានាដែលកមពុជា
កំរុងោន ឬអាចនឹងជួបរបទ្យះទងំកនុងរកបខណ្ឌ ដនផលិតកមម ែំលណី្រការអនុវតត ក៏ែូចជារតួតរិនិតយ
អំរីរបស្ិទ្យធភារដនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះ។ លទ្យធផលលៅកនុងជំរូកលនះ បានមក
រីកិចចរិភាកាជាមួយជាមួយមស្រនតីជំនាញរបស្់រកស្ួងោណិ្ជជកមម  និងអនកជំនាញតាមវសិ្យ័មួយចំនួន
ែូចជាវសិ្័យកស្ិកមម លស្ែាកិចច ឧស្ាហកមម និងលស្វាកមមជាលែីម។ លរៅរីលនះ លយងីក៏បានស្ិកា និង
វភិាគលៅលលីអតាបទ្យរស្ថវរជាវ អតាបទ្យវភិាគរបស្់អនកជំនាញ ររមទងំអតាបទ្យលចញរីលគហទំ្យរ័រជំនាញ
ឯកលទ្យស្ ឬស្ថររ័ត៌ោនជាតិ និងអនតរជាតិនានាផងដែរ។ 

៣.១. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុវិេយ័្លតិ្កម្ម 
លរកាយរីទ្យទួ្យលបានស្នតិភារលរញលលញ លគស្លងកតលឃញីថ្នកមពុជាបានលែីរកនុងផាូវែ៏រតឹមរតូវ កនុង

ការរកាស្នតិភារ ក៏ែូចជាការអភិវឌ្ឍរបលទ្យស្លលីរគប់វសិ្័យទងំមូល។ ជាក់ដស្តង កនុងអំឡុងលរល

ជំ្ពូក ៣ 
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ប៉ុនាម នទ្យស្សវតសរចុ៍ងលរកាយលនះ វសិ្័យនានាដែលជាេែឹងខនងលស្ែាកិចចជាតិនិងស្ងគម ទ្យទួ្យលបាននូវ
កំលណី្ន និងការអភិវឌ្ឍគួរជាទី្យលោទ្យនៈ។ កនុងបរបិទ្យោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន និងលែីមបទីញយក
អតារបលោជន៍ឱ្យបានលរចីនជាអតិបរោ ការររងីកនូវផលិតកមមរាល់មុខទំ្យនិញទងំឡាយ និងការ
បលងកីនការវនិិលោគបដនាមលៅលលីផលិតផលដែលោនរស្ថប់ និងផលិតផលថមីៗ គឺជាលរឿងចាបំាច់បំផុត
ស្រោបក់មពុជា។ លោយមិនអាចរបដកកបាន ផលិតកមមកនុងវសិ្័យនានាដែលជាេែឹងខនងលស្ែាកិចចកមពុជា 
បាននឹងកំរុងរប មមុខនឹងបញ្ហា ជាលរចីន ដែលបញ្ហា ទងំលនះអាចជាបញ្ហា ថមីលថ្នម ង និងខាះលទ្យៀតលកីត
ោនជាយូរមកលហយី។ លែីមបលីេាីយតបលៅនឹងវសិ្ថលភារដនរកបខណ្ឌ កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី
កមពុជា-ចិន បញ្ហា រប មដែលនឹងលលីកយកមកស្ិកា និងវភិាគគឺលតត តជាស្ំខាន់លៅលលីផលិតកមមកនុង
វសិ្័យកស្ិកមម វសិ្័យឧស្ាហកមម និងវសិ្័យលស្វាកមម។ 

៣.១.១. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុវេិយ័កេកិម្ម 
វសិ្័យកស្ិកមម រតូវបានលគចាត់ទុ្យកថ្នជាវសិ្យ័មួយដែលលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់ស្រោប់េែឹងខនងលស្ែា

កិចច និងស្ងគមរបស្់កមពុជា ជារិលស្ស្លស្ែាកិចចរគួស្ថររបស្់របជារលរែាទូ្យលៅ។ វសិ្័យកស្ិកមមបាន
ចូលរមួចំដណ្ករបោណ្២០% កនុងផលិតផលជាតិស្រុប និងោនរបជារលរែារបោណ្ ៦៥% របកប
មុខរបរលនះ (Husain Haider, 2021)។ លគស្លងកតលឃញីថ្ន លបីលទះបីជាវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀង
ោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន បានលតត តជាស្ំខាន់លលីវសិ្័យកស្ិកមមកត ីប៉ុដនតលបីដផែកលលីស្ថា នភារបចចុបបនន 
កមពុជារំុទន់អាចទញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានលរចីនរីវសិ្័យលនះលៅលឡយីលទ្យ។ ជាក់ដស្តង លគរិនិតយ
លឃញីោនបញ្ហា រប មជាលរចីនដែលកំរុងលកីតោនលៅកនុងវសិ្័យកស្ិកមម ដែលបញ្ហា ទងំលនះក៏បាន
លធវីឱ្យប៉ះោល់ែល់ផលិតកមម ក៏ែូចជាលទ្យធភាររបកួតរបដជងដនមុខទំ្យនិញនានាកនុងវសិ្័យលនះ កនុងទី្យ
ផារបរលទ្យស្ ក៏ែូចជាទី្យផាររបលទ្យស្ចិនផងដែរ។ អនកជំនាញខាងលស្ែាកិចច និងកស្ិកមមដែលបានចូល
រមួកនុងការស្ិកាលនះ បានកំណ្ត់នូវបញ្ហា រប មស្ំខាន់ៗកនុងវសិ្័យកស្ិកមមចំនួនរបាចំណុំ្ចែូចជា៖ 
(១) កងវះការវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមម, (២) តដមាផលិតកមមខពស្់, (៣) គុណ្ភារនិងបរោិណ្
ទប, (៤) បញ្ហា ទក់ទ្យងនឹងទី្យផារផលិតផលកស្ិកមម និង (៥) ខវះការដកដចនផលិតផលកស្ិកមម។ 
ជាក់ដស្តង បញ្ហា រប មទងំលនះមួយចំនួនោនទំ្យនាក់ទំ្យនងោន ោ៉ងជិតស្និត ដែលលយងីរិបាកនឹងកាត់
តត ច់រីោន បាន លហយីវាក៏ោនការរឹងដផែកលលីោន លៅវញិលៅមកតាមរូបភារជាលរចីនផងដែរ។ 



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 

 27  

 

ក) កងវះការវិនសិោគ 
តាមទិ្យននន័យរីលគហទំ្យរ័ររបស្់រកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា បានបង្កា ញថ្ន កនុងរយៈលរល៥ឆ្ងន ចុំង

លរកាយលនះ ការវនិិលោគលោយតទ ល់រីបរលទ្យស្បានលតត តលៅលលីវសិ្័យមួយចំនួនែូចជា វសិ្យ័ឧស្ាហ
កមម និងលហោា រចនាស្មព័នធ (៥៣%) វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ (៤១%) និងវសិ្័យកស្ិកមម (៦%)។ ជាមួយ
នឹងតួលលខលនះ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន វសិ្័យកស្ិកមមកមពុជាទ្យទួ្យលបានការវនិិលោគតិចជាងលគខាា ងំលបី
លធៀបនឹងវសិ្័យលផសង។ កងវះការវនិិលោគកនុងវសិ្័យលនះ ក៏បានលធវីឱ្យប៉ះោល់ ឬបលងកីតឱ្យោនបញ្ហា
រប មលៅលលីផលិតភារ និងតដមាផលិតកមមផងដែរ។ ទក់ទ្យងនឹងចំណុ្ចលនះ លោកបណ្ឌិ តលេង គឺម
ឡុងបានោនរបស្ថស្ន៍គូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន៖ 

“ការវនិិលោគដផនកមូលធនលលីវសិ្័យកសិ្កមមកមពុជាលៅោនករមិតទប បានលធវីឱ្យផលិតភារ 
និងគុណ្ភារទ្យទ្យួលបានោនករមិតទប និងតដមាផលិតកមមក៏ដថាផងដែរ” 

ជាក់ដស្តង ការវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមមលៅកមពុជាលរចីនដតោនទ្យរមង់តូចៗជាងការវនិិលោគ
កនុងវសិ្័យលផសងលទ្យៀត លោយដឡកការវនិិលោគលទ្យៀតលស្ថធ ក៏រំុោនភារស្មបូរដបបផងដែរ។ លគស្លងកត
លឃញីថ្ន ការវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមម លរចីនដតលតត តលលីែំណាយុំទ្យធស្ថស្រស្តមួយចំនួនែូចជាែូងលរបង 
លៅស្ ូ និងែំណាលំចកជាលែីម។  

ខ) ត្ម្ម្ៃ្ លតិ្កម្មខពស ់
លយងីែឹងលហយីថ្ន កនុងការលធវីោណិ្ជជកមម លរៅរីកតាត គុណ្ភារ តដមាក៏ជាកតាត កំណ្ត់ែ៏ស្ខំាន់

បំផុតមួយផងដែរកនុងការរបកួតរបដជងលលីទី្យផារលស្រ។ី ជាក់ដស្តង លោយស្ថរដតស្ថា នភារជាក់ដស្តងដន
វសិ្័យកស្ិកមមរបស្់កមពុជា លស្ទីរដតរគប់ផលិតផលកស្ិកមមដែលផលិតលៅកនុងរស្ុក ោនតដមាខពស្់ជាង
ផលិតផលរបស្់របលទ្យស្ជិតខាងរបស្់ខាួនែូចជារបលទ្យស្ដថ និងលវៀតណាមជាលែីម។ រហូតមកែល់
លរលលនះ ទងំរាជរោា ភិបាល ក៏ែូចជាស្ថា ប័នោក់រ័នធនានា លៅរំុទន់អាចកំណ្ត់បាននូវយុទ្យធស្ថស្រស្ត 
ឬរកវធិានការ និងែំលណាះរស្ថយឱ្យបានស្មរស្បលៅលឡយីលទ្យចំលោះលលីបញ្ហា លនះ។ តាមរយៈការ
រស្ថវរជាវរីឯកស្ថរោក់រ័នធនានា ក៏ែូចជាការស្ោា ស្ជាមួយនឹងអនកជំនាញកនុងវសិ្័យលនះ លយងីអាច
កំណ្ត់បាននូវកតាត ស្ំខាន់ៗមួយចំនួន ដែលបានចូលរមួចំដណ្កកនុងការលធវីឱ្យតដមាផលិតកមមកនុងវសិ្័យ
កស្ិកមមរបស្់កមពុជាោនតដមាខពស្់។ កតាត ទងំលនះោនែូចខាងលរកាម៖ 
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o កងវះខាត្វត្ថុធាត្សុ ើម្្លតិ្កម្ម 
វតាុធាតុលែីមកស្ិកមមរាប់តាងំរីរោប់រូជ ជីរ ថ្នន សំ្ោា ប់ស្តវលែិត និងបរកិាខ កស្ិកមមជាលរចីនលទ្យៀតគឺ

ជាកតាត ែ៏ស្ំខាន់ដែលមិនរតឹមដតចូលរមួកំណ្ត់នូវគុណ្ភារផលិតផលបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតវាក៏ោនតួនាទី្យ
ោ៉ងស្ំខាន់ផងដែរកនុងការកំណ្ត់តដមាផលិតកមមកនុងវសិ្័យលនះ។ ជាក់ដស្តង រហូតមកែល់លរល
បចចុបបននលនះ កមពុជារំុទន់ោនលទ្យធភាររគប់រោន់កនុងការផលិតវតាុធាតុលែីមកស្ិកមមែូចជា រោប់រូជ 
ជីរ ថ្នន ដំផាតក  ឬថ្នន សំ្ោា ប់ស្តវលែិតជាលែីមឱ្យបានស្មបូរដបប លែីមបបំីលរញតរមូវរបស្់របជាកស្ិកររបស្់
ខាួនលៅលឡយីលទ្យ។ លគស្លងកតលឃញីថ្ន កស្ិករកមពុជាដតងដតស្វះដស្វងរកទិ្យញវតាុធាតុលែីមកស្ិកមម ដែល
ោនរបភររីរបលទ្យស្ជិតខាង ឬរបលទ្យស្លផសងលទ្យៀតលែីមបបីនតការោែុំះរបស្់ខាួនជារបចា។ំ ការរឹងដផែក
លស្ទីរទងំរស្ុងលៅលលីវតាុធាតុលែីមកស្ិកមម ដែលនាចូំលរីបរលទ្យស្បានលធវីឱ្យតដមាផលិតកមមកនុងរស្ុក
ោនការលកីនលឡងីោ៉ងខាា ងំ ជារិលស្ស្លបីលធៀបជាមួយនឹងរបលទ្យស្ជិតខាង។ ជាមួយនឹងស្ថា នភារ
តដមាផលិតផលទងំលនះលៅលលីទី្យផារ ដែលដតងដតោនការដរបរបួលជារបចារំស្ថប់លទ្យៀត បានលធវីឱ្យការ
ចំណាយរបស្់របជាកស្ិករោនការលកីនលឡងីរីមួយឆ្ងន លំៅមួយឆ្ងន ។ំ  

ជាការរិត កមពុជាក៏ោនស្ិបបកមមកនុងរស្ុកមួយចំនួនផងដែរ ដែលកំរុងែំលណី្រការផលតិថ្នន ំ
ស្ោា ប់ស្តវលែិត ជីរ និងវតាុធាតុលែីមមួយចំនួនលទ្យៀត ក៏បុ៉ដនតតដមា និងគុណ្ភារដនផលិតផលទងំលនាះ
លៅរំុទន់អាចលធវីការរបកួតរបដជងបានជាមួយនឹងផលិតផលរបលភទ្យែូចោន  ដែលនាចូំលរីបរលទ្យស្លៅ
លឡយីលទ្យ។ មាង៉លទ្យៀត ទក់ទ្យងនឹងកតាត មួយលនះ លទ្យធផលរស្ថវរជាវក៏បានបង្កា ញផងដែរថ្ន វតាុធាតុ
លែីមកស្ិកមមដែលផលិតកនុងរស្ុកទងំលនះ លៅមិនទន់ោនភារស្មបូរដបប និងមិនអាចលេាីយតបលៅ
តាមស្ថា នភារជាក់ដស្តងដនគុណ្ភារែី អាកាស្ធាតុ ឬបលចចកលទ្យស្ោែុំះរបស្់របជារលរែាលៅតាម
តំបន់លផសងៗលៅលឡយីលទ្យ។  

o ឧបករណ្ ៍នងិបរកិាា រកសកិម្ម 
ឧបករណ៍្ និងបរកិាខ រកស្ិកមមបានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងែំលណី្រការផលិតកមមកនុងវសិ្័យលនះ ជា

រិលស្ស្ការដកដរបទ្យោា ប់ដនការោែុំះដបបរបដរណី្ មកជាការោែុំះដបបទំ្យលនីប ឬការោែុំះលោយលរបី
របាស្់បលចចកលទ្យស្ខពស្់ជាលែីម។ ជាមួយនឹងការទ្យទួ្យលយកនូវបលចចកលទ្យស្ោែុំះថមីៗ និងទំ្យលនីបជាងមុន 
កមពុជាោនតរមូវការខពស្់លលីបរកិាខ រកស្ិកមមរគប់របលភទ្យ រមួទងំោនយនត ឬោ៉សុ្ីនធុនតូច មធយម និង
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ធំជាលែីម។ តាមរយៈបទ្យរិលស្ថធន៍របស្់របលទ្យស្ដែលោនកស្ិកមមលជឿនលលឿន លគស្លងកតលឃញីថ្ន ការ
លរបីរបាស្់ឧបរណ៍្ ឬបរកិាខ រកស្ិកមមទំ្យលនីបៗ កនុងែំលណី្រការផលិតកមមនានាមិនរតឹមដតបានចូលរមួកនុង
ការកាត់បនាយនូវតដមាលែីមផលិតកមមបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតវាដថមទងំចូលរមួចំដណ្កកនុងគុណ្ភារផលិត
ផល ចំលណ្ញលរលលវោ និងកោា ងំរលកមមផងដែរ។ 

លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កនុងមួយឆ្ងន ំៗ  កមពុជាបានលធវីការនាចូំលនូវឧបករណ៍្ និងបរកិាខ រកស្ិកមម
ោ៉ងលរចីនរបលភទ្យរីរបលទ្យស្ជិតខាង ក៏ែូចជារបលទ្យស្នានាលផសងលទ្យៀតលែីមបបំីលរញតរមូវការកស្ិករ
កនុងរស្ុក។ លោយមិនគិតលៅលលីបរកិាខ រធុនធាន់ែូចជាោនយនត និងោ៉សុ្ីននានាជាលែីម នាលរល
បចចុបបននកមពុជាោនលទ្យធភារតិចតួចបុ៉លណាណ ះកនុងការផលិត ឬដកដចនឧបករណ៍្ និងបរកិាខ រកស្ិកមមនានា 
លហយីចំលោះគុណ្ភារក៏ោនករមិត និងតដមាលទ្យៀតលស្ថធក៏ខពស្់ផងដែរ។ ការរឹងដផែកខាា ងំលៅលលី
ឧបករណ៍្ និងបរកិាខ រកស្ិកមមនាចូំលរីបរលទ្យស្ បានលធវីឱ្យផលិតផលកស្ិកមមរបស្់កមពុជាបានបាត់បង់
នូវលទ្យធភាររបកួតរបដជង មិនរតឹមដតទី្យផារកនុងរស្ុកបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតក៏អាចនឹងបាត់បង់នូវលទ្យធភារ
របកួតរបដជងដផនកតដមាលលីទី្យផារបរលទ្យស្ដថមលទ្យៀត។ ទ្យឡាកីរណ៍្លនះ លយងីដតងដតលឃញីជាលរឿយៗនូវ
ការចាញ់លរបៀបកនុងការរបកួតរបដជងដផនកតដមាតាមរយៈផលិតផលបដនា និងដផាល កីមពុជាជាមួយនឹង
បដនា និងដផាល នីាចូំលរីរបលទ្យស្ជិតខាងជារិលស្ស្របលទ្យស្លវៀតណាម (លី, ត. et al., 2020)។ 

o សេ ារចនាសម្ពន័ធកសកិម្ម 
លរៅរីកតាត ទងំរីរខាងលលី លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន ទឹ្យកគឺជាធនធានធមមជាតិដែលមិនអាចខវះបាន

ស្រោប់ការបងកបលងកីនផលែំណាកំស្ិកមមរគបរ់បលភទ្យ លហយីវាក៏បានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការកំណ្ត់
នូវបរោិណ្ទិ្យននផល គុណ្ភារ និងតដមាផលិតកមមកនុងវសិ្័យលនះផងដែរ។ ដផែកលលកីតាត ទី្យតាងំ
ភូមិស្ថស្រស្ត អាកាស្ធាតុ និងស្ណាា នែី លយងីអាចនិោយបានថ្ន កមពុជាោនអំលណាយផលខពស្់
ចំលោះវសិ្័យកស្ិកមម និងការោែុំះែំណាកំស្ិកមមរគប់។ អាកាស្ធាតុរតូរិក ស្ណាា នែីរាងបាតខទះ 
របបទឹ្យកលភាៀងរគប់រោន់ និងរបរ័នធផាូវទឹ្យកធមមជាតិ (អូរ ស្ទឹង បឹង បួរ និងទ្យលនាជាលែីម) ខាវ ត់ដខវងលស្ទីរ
ោស្លរញរបលទ្យស្ បុ៉ដនតកមពុជាលៅដតជួបរបទ្យះនូវបញ្ហា កងវះទឹ្យកស្រោប់វសិ្័យកស្ិកមម។ លយងីស្លងកត
លឃញីថ្ន កមពុជារំុទន់អាចទញយកទឹ្យករីរបភរធមមជាតិទងំលនាះ មកលធវីការលរស្ថចរស្រែំណារំបស្់
ខាួនឱ្យបានតាមតរមូវការលនាះលទ្យ លហយីជាលរឿយៗ របជាកស្ិករកមពុជាដតងដតជួបរបទ្យះនឹងបញ្ហា ខវះ
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ខាតទឹ្យកស្រោប់បងកបលងកីនផលែំណា។ំ កមពុជាោនរបរ័នធទ្យលនា បឹង បួរ ស្ទឹង អូរ ររមទងំរបបទឹ្យកលភាៀង
រគប់រោន់ បុ៉ដនតលយងីខវះវធីិស្ថស្រស្ត ឬលហោា រចនាស្មព័នធស្មរស្បលែីមបរីបមូលទឹ្យកទុ្យក ដចកចាយ ឬ
បដងវរទឹ្យកទងំលនាះលែីមបបំីលរញតរមូវការកស្ិកមម (លី, ត. et all., ២០២០)។ លទ្យធផលដនការ
រស្ថវរជាវលនះ បានបង្កា ញថ្ន លរៅរីរបរ័នធទឹ្យកធមមជាតិដែលោនរស្ថប់ កមពុជារំុទន់ោនរបរ័នធធារា
ស្ថស្រស្តរតឹមរតូវ3 លែីមបសី្តុកទឹ្យកទុ្យក ឬដចកចាយឱ្យរបជារលរែាលធវីការោែុំះឱ្យបានខួបរបាងំវស្ាលនាះ
លទ្យ។ របជាកស្ិករចាបំាច់រតូវចំណាយថវកិាលរចីន កនុងការជីករស្ះ អណ្តូ ង ឬបូមទឹ្យករីទី្យឆ្ងា យលែីមបី
លរស្ថចរស្រែំណារំបស្់ខាួន។ ការចំណាយថវកិាលរចីនលៅលលីការបូមទឹ្យក ការជីករស្ះ ឬអណ្តូ ង បាន
លធវីឱ្យតដមាលែីមផលិតកមមរបស្់របជាកស្ិករកមពុជាោនការលកីនលឡងីខពស្់ និងរិបាករបកួតរបដជង
ជាមួយនឹងផលិតផលកស្ិកមមនាចូំលរីបរលទ្យស្។ 

កងវះខាតនូវរបរ័នធធារាស្ថស្រស្តស្រោប់វសិ្័យកស្ិកមមលនះ មិនរតឹមដតលធវីឱ្យតដមាផលិតកមមលកីន
លឡងីបុ៉លណាណ ះលទ្យ ក៏បុ៉ដនតវាក៏បានប៉ះោល់ែល់ការផគត់ផគង់ទឹ្យកឱ្យបានរគប់រោន់ស្រោប់ការលូតោស្់
របស្់ផលែំណារំគប់របលភទ្យផងដែរ។ មាង៉លទ្យៀត កងវះខាតនូវទឹ្យកស្រោប់លរស្ថចរស្រែំណា ំក៏បានលធវី
ឱ្យលកីតោននូវជំងឺនានា និងប៉ះោល់ែល់បរោិណ្ផលិតផលផងដែរ (Sithirith, 2017)។ បដនាមរីលលី
លនះ កងវះខាតនូវរបរ័នធធារាស្ថស្រស្តស្មរស្ប ក៏អាចលធវីឱ្យការោែុំះែំណាកំស្ិកមមរបស្់របជារលរែា
រប មនឹងការជន់លិចផងដែរ។  

o បសចចកសទស នងិទមាៃ បដ់្ឋ ំះុ 
លទ្យធផលដនការរស្ថវរជាវលនះ ក៏ែូចជាការរស្ថវរជាវរបស្់ លី, ត. et all. (២០២០) ក៏បាន

បង្កា ញផងដែរថ្ន បលចចកលទ្យស្ដនការោែុំះែំណាកំស្ិកមមរបស្់របជាកស្ិករកមពុជាលៅោនករមិតទប
លោយការោែុំះោនលកខណ្ៈរបដរណី្លរចីន លធវីឱ្យចំណាយកោា ងំរលកមម និងលែីមទុ្យនលរចីន។ លបី
លធៀបជាមួយនឹងរបលទ្យស្ជិតខាង លគលរបីរបាស្់លរគឿងចរកស្មបូរដបប បូកជាមួយនឹងបលចចកលទ្យស្ដនការ
ោែុំះរបកបលោយគុណ្ភារ និងរបស្ិទ្យធភារ លនាះមិនរតឹមដតកាត់បនាយដថាលែីមផលិតកមមបុ៉លណាណ ះលទ្យ 

 
3 របរ័នធធារាស្ថស្រស្តរតឹមរតូវលៅរតង់ចំណុ្ចលនះ ចង់ស្ំលៅែល់លហោា រចនាស្មព័នធដែលោនបលចចកលទ្យស្រតឹមរតូវ ោនគុណ្
ភារ ោនរបរ័នធដចកចាយតូចៗលចញរីរបភរស្តុកទឹ្យក លៅកាន់តំបន់បងកបលងកីនផលែំណារំបស្់របជាកស្ិករ។ 
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ក៏បុ៉ដនតបរោិណ្ផលិតផលក៏លកីនលឡងីគួរឱ្យកត់ស្ោគ ល់ផងដែរ។ មាង៉លទ្យៀត ទ្យោា ប់ដនការោែុំះរបស្់
របជាកស្ិករកមពុជាោនលកខណ្ៈតូចៗលៅលលីែីដែលខាួនោន ដែលកតាត ទងំលនះ ក៏បានរមួចំដណ្ក
ែល់ការលកីនលឡងីជារមួលលីតដមាផលិតកមមផងដែរ។ លោយមិនគិតលលីការោែុំះែំណាយុំទ្យធស្ថស្រស្តមួយ
ចំនួនដែលទ្យទួ្យលបានការវនិិលោគរីអនកជំនួញកនុងរស្ុក ឬបរលទ្យស្ លយងីរិនិតយលឃញីថ្ន ដផទែីោែុំះ 
និងការោែុំះោនលកខណ្ៈរគួស្ថរ និងស្ាិតលៅរាយប៉ាយ។ ការោែុំះលរកាមទ្យរមង់លនះ លធវីឱ្យោនការ
រិបាកកនុងការលរៀបចំរចនាស្មព័នធទឹ្យក និងធារាស្ថស្រស្តឱ្យបានស្មរស្ប ក៏ែូចជារិបាកផងដែរកនុងការ
រកាឱ្យបាននូវបរោិណ្ទិ្យននផល គុណ្ភារ ការបណ្តុ ះបណាត លដផនកបលចចកលទ្យស្ ក៏ែូចជាការទ្យទ្យួល
បាននូវរបភរទុ្យនស្រោប់ររងីកការោែុំះផងដែរ។ 

គ) គណុ្ភាពនងិបរមិាណ្ទាប 
ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់រីខាងលលី លរៅរីតដមា កតាត គុណ្ភារក៏បានលែីរតួោ៉ងចមបងកនុងលទ្យធភារ

ដនការរបកួតរបដជងដផនកទី្យផារស្រោប់ផលិតផលរគប់របលភទ្យ មិនរតឹមដតផលិតផលកស្កិមមបុ៉លណាណ ះ
លទ្យ។ លបីលយងីរិនិតយលៅលលីទំ្យនិញកស្ិកមមរបស្់កមពុជា លយងីលឃញីថ្នោនផលិតផលកស្កិមមជាលរចីន
របលភទ្យ រំុទន់ោនគុណ្ភាររស្បតាមស្តង់ោស្រោប់ការនាលំចញលៅលឡយីលទ្យ។ ជាឧទហរណ៍្ លបី
លទះបីជាកនាងមក កមពុជាធាា ប់បានលធវីការនាលំចញផលិតផលអងករលៅកាន់ទី្យផារអនតរជាតិជាលរចីនកតី ក៏
ស្លងកតលឃញីោនរ័ត៌ោនថ្នអងកររបស្់កមពុជាមួយចំនួនខវះគុណ្ភារ ឬោនគុណ្ភាររំុរស្បនឹងបទ្យ
ោា នកំណ្ត់របស្់របលទ្យស្ធំៗមួយចំនួនផងដែរ។ កតាត គុណ្ភារលនះ បានកាា យជាលែីមលហតុកនុងការ
បង្កែ ក់នូវការនាលំចញរបលភទ្យទំ្យនិញជាលរចីនរបស្់កមពុជាលៅកាន់ទី្យផាររិភរលោក ររមទងំបានលធវីឱ្យ
កមពុជាបាត់បង់នូវការរបកួតរបដជងលលីចំដណ្កទី្យផារអនតរជាតិផងដែរ។  

ឧទហរណ៍្មួយលទ្យៀតទក់ទ្យងនឹងការផលិតរស្ូវ ឬអងករលនះ លគស្លងកតលឃញីថ្ន កមពុជារំុបាន
លតត តជាស្ំខាន់លៅលលីរបលភទ្យរស្ូវដែលោនគុណ្ភារខពស្់លនាះលទ្យ (Aromatic Rice) ដែលផទុយរី
របលទ្យស្លវៀតណាម និងដថដែលលោលនលោបាយកស្ិកមមរបស្់របលទ្យស្ទងំលនះ បានលតត តជាស្ំខាន់
លៅលលីរបលភទ្យរស្ូវដែលោនតដមា និងគុណ្ភារខពស្់លែីមបលីធវីការនាលំចញលៅលរៅរបលទ្យស្។ លនះរោន់
ដតជាឧទហរណ៍្មួយដនែំណារំស្ូវបុ៉លណាណ ះ ដែលជាក់ដស្តង កមពុជាលៅោនផលិតផលកស្ិកមមជា
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លរចីនរបលភទ្យលទ្យៀតដែលោនលំនារំបហាក់របដហលលនះ និងខាះលទ្យៀតជារបលភទ្យែំណាលំែ បុ៉ដនតលោយ
ស្ថរដតកងវះខាតនូវបលចចកលទ្យស្ោែុំះ ការដថទ ំ និងកតាត លផសងលទ្យៀត បានលធវីឱ្យផលិតផលដែលផលិត
បានោនគុណ្ភារទបជាងការររឹំងទុ្យក។ 

លរៅរីកតាត គុណ្ភារដែលបានលលីកលឡងីលនះ បញ្ហា បរោិណ្ទិ្យននផលទបក៏ជាបញ្ហា លចាទ្យមួយ
ផងដែរស្រោប់កមពុជា។ លបីលធៀបលៅនឹងដផទែីោែុំះ បរោិណ្ផលិតកមមរបស្់កមពុជាលៅោនករមិតទប 
លោយផលិតករភាគលរចីន រំុទន់អាចទញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានជាអតិបរោលចញរីដផទែីោែុំះ
ជាក់ដស្តងរបស្់ខាួនបានលៅលឡយីលទ្យ។ ោនកតាត ជាលរចីនដែលបានរមួចំដណ្កកនុងបញ្ហា មួយលនះ ដែល
ោនែូចជា កងវះខាតនូវលោលនលោបាយទឹ្យក បញ្ហា វតាុធាតុលែីមកស្ិកមមរំុស្មរស្បនឹងស្ថា នភារែីធាី 
និងអាកាស្ធាតុរបស្់ខាួនជាលែីម។ ជាមួយនឹងកងវះខាតទឹ្យក បានលធវីឱ្យការោែុំះដែលអាចរតូវលធវីបាន 
២-៣ែងកនុងមួយឆ្ងន  ំ ដបរជារំុអាចលធវីបាន ដែលលធវីឱ្យកស្ិករកមពុជាខាតបង់នូវការលរបីរបាស្់ែីកស្ិកមម
ដែលោត់ោនឱ្យអស្់លទ្យធភារ។ មាង៉លទ្យៀត ការលរបីរបាស្់វតាុធាតុលែីមកស្ិកមមមិនសូ្វស្មរស្បនឹង
ស្ថា នភារែី និងអាកាស្ធាតុរបស្់កមពុជា ដែលជាលហតុលធវីឱ្យទិ្យននផលមិនបានលរញលលញ និងប៉ះោល់
ែល់គុណ្ភារផងដែរ។ 

ឃ) បញ្ហា ទី្ ារ្លតិ្្លកសកិម្ម 
លរៅរីបញ្ហា ទក់ទ្យងនឹងវតាុធាតុលែីមកស្ិកមម តដមា គុណ្ភារនិងបរោិណ្ែូចដែលបានលរៀបរាប់

ខាងលលី លគក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន កតាត ទី្យផារផលិតផលកស្ិកមមក៏ជាបញ្ហា ចមបងមួយផងដែរកនុងវសិ្័យ
កស្ិកមមរបស្់កមពុជា។ លគស្លងកតលឃញីថ្ន លស្ទីរលរៀងរាល់ឆ្ងន  ំ របជាកស្ិករកមពុជាដតងដតជួបរបទ្យះនឹង
បញ្ហា ទី្យផារកស្ិផលរបស្់រួកោត់ ដែលបញ្ហា លនះបានលលចលចញកនុងរូបភារលផសងៗែូចជា ោម នតរមូវ
ការផលិតផល ឬផលិតផលលលសី្តរមូវការ ឬការធាា ក់ដថាជាលែីម។ លបីលទះបីជាបញ្ហា លនះរំុលកីតលឡងី
ជាមួយនឹងផលិតផលែដែលកត ី ក៏វាបានកាា យលៅជាកតីកងវល់ែ៏ធំមួយរបស្់របជាកស្ិករកមពុជាទូ្យលៅ។ 
ជាមួយនឹងកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន កមពុជាក៏ស្ងឃមឹថ្នកិចចររមលររៀងលនះ នឹងអាច
លែីរតួោ៉ងស្កមម កនុងការចូលរមួលោះរស្ថយបញ្ហា ទី្យផារផលិតផលកស្ិកមមរបស្់ខាួនឱ្យបានកាន់ដត
របលស្ីរជាងមុន។ 
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ង) ខវះការកកម្ចន្ លតិ្្លកសកិម្ម 
បដនាមរីលលីចំណុ្ចស្ំខាន់ៗដែលបានលរៀបរាបខ់ាងលលី លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន កមពុជារំុទន់

អាចទញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានអតិបរោ រីផលិតផលកស្ិកមមដែលខាួនផលិតបានលៅលឡយីលទ្យ។ 
កមពុជារឹងដផែកលស្ទីរដតទងំរស្ុងលលីការនាលំចញផលិតផលកស្ិកមមរស្ស្់ៗសុ្ទ្យធស្ថធ លោយរំុបានលធវី
ការដកដចន ឬលធវីការបលងកីនតដមាបដនាមលៅលលីផលិតផលរបស្់ខាួនលៅលឡយីលទ្យ។ ការដែលរំុោនលទ្យធភារ
កនុងការដកដចនផលិតផលកស្ិកមម មិនរតឹមដតលធវីឱ្យកមពុជាបាត់បង់នូវចំដណ្កទី្យផារផលិតផលកស្ិកមម
ដកដចនប៉ុលណាណ ះលទ្យ ប៉ុដនតកងវះខាតនូវបលចចកលទ្យស្ដកដចនផលិតផលកស្ិកមម ក៏បានលធវីឱ្យកស្កិរកមពុជារតូវ
បងខំចិតតលបាះបង់លចាលផលិតផលដែលលលីស្តរមូវការ ឬផលិតផលដែលមិនរស្បនឹងស្តង់ោនាលំចញ
ជាលែីម។ 

ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់រីខាងលែីមថ្ន បញ្ហា រប មមួយចំនួនដែលបានលលីកលឡងីោនទ្យនំាក់
ទំ្យនងនឹងោន  ឬលយងីក៏អាចនិោបានថ្នរឹងដផែកលលីោន លៅវញិលៅមកផងដែរ។ ឧទហរណ៍្ កងវះខាត
ការវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមម បានលធវីឱ្យប៉ះោល់ែល់បរោិណ្ទិ្យននផល លហយីក៏អាចប៉ះោល់លៅែល់
គុណ្ភារផលិតផលផងដែរ។ កងវះខាតដនការវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមម ក៏អាចប៉ះោល់ែល់ការ
រស្ថវរជាវ និងអភិវឌ្ឍកនុងវសិ្័យមួយផងដែរ ទងំការរស្ថវរជាវលៅលលីរោប់រូជ វធីិស្ថស្រស្តផលិតកមម 
និងបលចចកវទិ្យាផលិតកមមផងដែរ។ បដនាមរីលលីលនះ កងវះការវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមម ក៏អាចលធវីឱ្យ
តដមាផលិតផលលកីនលឡងី និងបាត់បង់ទី្យផារផងដែរ។ ជាក់ដស្តង ោនរូបភារដនទំ្យនាក់ទំ្យនង ឬការរឹង
អារស្័យោន លៅវញិលៅមក រវាងបញ្ហា រប មទងំលនះ ជាលរចីនលទ្យៀត ដែលលយងីរំុអាចបករស្ថយបាន
អស្់លៅកនុងរបាយការណ៍្រស្ថវរជាវមួយលនះ។ 

៣.១.២. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុវិេយ័ឧេាហកម្ម 
លបីលទះបីជាកនុងវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន បានលតត តជាស្ំខាន់

លៅលលីផលិតផលកស្ិកមម និងកស្ិ-ឧស្ាហកមមកតី ក៏បុ៉ដនតផលិតផលកនុងវសិ្័យឧស្ាកមមជាលរចីនរបស្់
កមពុជាក៏បានស្ាិតកនុងវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងលនះ ក៏ែូចជាកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន
ផងដែរ។ ស្ាិតកនុងបរបិទ្យលនះ ោនន័យថ្ន លរៅរីទំ្យនិញកស្ិកមម និងកស្ិ-ឧស្ាហកមម កមពុជាក៏អាចលធវី
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ការនាលំចញទំ្យនិញលផសងៗលៅកាន់ទី្យផាររបលទ្យស្ចិនបានផងដែរ។ លៅកនុងបរបិទ្យបចចុបបនន លយងីស្លងកត
លឃញីថ្ន វសិ្័យឧស្ាហកមមរបស្់កមពុជារំុទន់អាចបលញ្ចញស្កាត នុរលរបស្់ខាួនបានែលក់រមិតដែល
អាចទញយកអតារបលោជន៍បានជាអតិបរោលៅលឡយីលទ្យ ដែលបញ្ហា ទងំលនះ ក៏លោយស្ថរដតវសិ្័យ
ឧស្ាហកមមកមពុជាកំរុងោននូវបញ្ហា រប មមួយចំនួនែូចជា៖  

ក) កងវះការវិនសិោគកនុងព្សកុ 
លបីលធៀបជាមួយនឹងវសិ្័យលផសង វសិ្័យឧស្ាហកមមកមពុជាទ្យទួ្យលបានការវនិិលោគលរចីនជាងលគ 

លបីលទះជាោ៉ងលនះកតី ការវនិិលោគកនុងវសិ្័យលនះ ក៏រំុទន់ោនភារស្មបូរដបបលៅលឡយីដែរ លោយការ
វនិិលោគភាគលរចីនលតត តលលីផលិតកមមស្លមាៀកបំោក់ និងផលិតផលកាត់លែរលផសងៗលទ្យៀត។ បដនាមរី
លលីលនះ លបីដផែកលលសី្ថា នភារបចចុបបនន លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កមពុជារំុទន់ោនលទ្យធភាររគប់រោន់
លោយខាួនឯង កនុងការវនិិលោគលលីវសិ្័យលនះដែរ លោយភាគលរចីនដនវនិិលោគទុ្យនកនុងវសិ្័យលនះគឺោន
របភររីបរលទ្យស្។ ការរឹងដផែកលលីការវនិិលោគរីបរលទ្យស្ទងំរស្ុងអាចវាជាហានិភ័យស្រោប់កមពុជា
កនុងលរលោនវបិតតិលស្ែាកិចចណាមួយលកីតលឡងី លោយអនកវនិិលោគទងំលនាះអាចនឹងលវចបលងវចរតឡប់
លៅរស្ុកលគវញិ។ កនុងករណី្ដបបលនះ វសិ្័យឧស្ាកមមរបស្់កមពុជានឹងជួបនូវវបិតតិធាន់ធារ លោយមិនរតឹម
ដតកមពុជាអាចបាត់បង់នូវលទ្យធភាគផលិតកមមបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតដថមទងំប៉ះោល់ែល់ការង្ករ និងរបាក់
ចំណូ្លរបស្់ជាតិផងដែរ។  

ោក់រ័នធនឹងចំណុ្ចលនះ ការរស្ថវរជាវក៏បានបង្កា ញបដនាមថ្ន កមពុជាខវះការវនិិលោគលលីរបលភទ្យ
ផលិតផលឧស្ាហកមមដែលអាចរឹងអារស្័យោន លៅវញិលៅមកបាន លោយផលិតផលមួយ ឬលរចីន
របលភទ្យ អាចលែីរតួជាលរគឿងផស ំស្រោប់ផលិតផលឧស្ាហកមមរបលភទ្យលផសងលទ្យៀត។ មាង៉លទ្យៀត កមពុជា
ក៏រំុសូ្វបានលតត តលលីការវនិិលោគលលីរបលភទ្យផលិតផលឧស្ាហកមមដែលជាតរមូវការរបចាដំថា ឬតរមូវ
ការរបស្់របជារលរែាកនុងរស្ុកផងដែរ លោយទំ្យនិញដែលទ្យទួ្យលបានការវនិិលោគលរចីនជាងលគគឺលតត ត
លលីទី្យផារនាលំចញលៅលរៅរបលទ្យស្លរចីនជាង។ លរៅរីលនះ លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន កមពុជាក៏រំុសូ្វទ្យទួ្យល
បានការវនិិលោគលៅលលីផលិតកមមវតាុធាតុលែីមស្រោប់បលរមីឱ្យវសិ្័យឧស្ាហកមមផងដែរ ដែលករណី្
លនះបានលធវីឱ្យកមពុជារតូវរឹងដផែកលលីការនាចូំលនូវវតាុធាតុលែីមរីបរលទ្យស្លស្ទីរទងំរស្ុង។ 
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ខ) បញ្ហា បសចចកវិទាកបបនវានវុត្នី ៍
លរៅរីកងវះខាតការវនិិលោគលលីរបលភទ្យផលិតផលឱ្យកាន់ដតស្មបូរដបប លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន 

ការវនិិលោគកនុងវសិ្័យឧស្ាហកមមលៅកមពុជា រំុទនោ់នលរបីរបាស្់នូវបលចចកវទិ្យាដបបទំ្យលនីបៗ ឬបលចចក
វទិ្យាដបបនវានុវតតន៍ខពស្់ៗលៅលឡយីលទ្យ លោយផលិតកមមភាគលរចីនគឺលធវីលឡងីលោយដែ (មនុស្សលធវី
លោយតទ ល់) ជាជាងការផលិតលោយលរបីោ៉សុ្ីនស្វ័យរបវតតិ។ ជាក់ដស្តង ការលរបីរបាស្់កោា ងំរលកមម
មនុស្សលរចីនកនុងផលិតកមម លយងីទ្យទួ្យលបានផលចំលណ្ញខាងដផនកការង្ករ និងរបាក់ចំណូ្លែល់របជា
រលរែា ក៏ប៉ុដនតវាក៏បានផតល់មកវញិនូវគុណ្វបិតតិមួយចំនួនផងដែរែូចជាផលិតកមមោនតដមាដថាលែីមដថា 
ផលិតកមមទ្យទួ្យលបានបរោិណ្តិច និងគុណ្ភារក៏ទបជាលែីម។  

គ) បញ្ហា វត្ថុធាត្សុ ើម្ 
វតាុធាតុលែីមបានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងវសិ្័យផលិតកមម មិនថ្នកនុងវសិ្័យកស្ិកមម ឬឧស្ាហកមម

លនាះលទ្យ។ មិនខុស្រីវសិ្័យកស្ិកមម លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន វសិ្័យឧស្ាហកមមរបស្់កមពុជាក៏រឹងដផែក
លស្ទីរទងំរស្ុងលៅលលីវតាុធាតុលែីមនាចូំលរីបរលទ្យស្ ជារិលស្ស្របលទ្យស្ចិន។ ការរឹងដផែកលលីវតាុធាតុ
លែីមនាចូំលរីបរលទ្យស្ អាចនឹងលធវីឱ្យវសិ្័យឧស្ាហកមមរបស្់កមពុជាោនលទ្យធភារទបកនុងការរបកួត
របដជងដផនកតដមា មិនចំលោះដតស្រោប់ការផគត់ផគង់កនុងរស្ុកបុ៉លណាណ ះលទ្យ ក៏បុ៉ដនតក៏ប៉ះោលខ់ាា ងំផងដែរ
លៅលលីលទ្យធភារដនការរបកួតរបដជងលៅលលីទី្យផារអនតរជាតិ។ លរៅរីប៉ះោល់ខាា ងំែល់លទ្យធភាររបកួត
របដជងដផនកតដមាផលិតផលលហយី កងវះខាតវតាុធាតុលែីមឧស្ាហកមម ឬការរឹងដផែកលលីការផគត់ផគង់វតាុ
ធាតុលែីមរីបរលទ្យស្ក៏នឹងប៉ះោល់ផងដែរែល់ដខសស្ង្កវ ក់ផលិតកមមទងំមូល។ ទ្យឡាកីរណ៍្លនះ លយងី
អាចរិនិតយលឃញីោ៉ងចបស្់អំរីការខវះខាតវតាុធាតុលែីមស្រោប់វសិ្័យកាត់លែរ និងឧស្ាហកមមមួយ
ចំនួនលទ្យៀតរបស្់កមពុជាកនុងវបិតតិកូវែី-១៩លនះ ដែលលធវីឱ្យដខសស្ង្កវ ក់ផលិតកមមរបស្់លរាងចរកជាលរចីន
លៅកមពុជារតូវោងំ តែ កែំលណី្រមួយរយៈធំផងដែរ។ 

៣.២. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុវិេយ័សេវាកម្ម 
លោយស្ថរដតោនការរកីចលរមីនកនុងវសិ្័យបលចចកវទិ្យានិងទំ្យនាក់ទំ្យនង លធវីឱ្យវសិ្័យលស្វាកមមបាន

លែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងចរនតលស្ែាកិចចរិភរលោក។ វសិ្័យមួយលនះ បានចូលរមួចំដណ្ករបោណ្ រីរភាគ
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បី (២/៣) ដនផលទុ្យនស្រុបដនលស្ែាកិចចរិភរលោក ជាមួយោន លនះ កនុងរបលទ្យស្ដែលោនលស្ែាកិចច
លជឿនលលឿន វសិ្័យលស្វាកមមអាចទក់ទញការវនិិលោគលោយតទ ល់រីលរៅរបលទ្យស្បានលរចីនជាងវសិ្័យ
ណាៗទងំអស្់ (OECD.ORG)។ ជាក់ដស្តង វសិ្័យលស្វាកមមបានផតល់ឱ្កាស្ការង្ករែល់របជារលរែា
ទូ្យទងំរិភរលោកបានលរចីនជាងវសិ្័យលផសងៗ និងបានរមួចំដណ្កកនុងការបលងកីតការង្ករថមីៗបានោ៉ង
លរចីនកនុងមួយឆ្ងន ំៗ ។ លៅកនុងែំលណី្រការលស្ែាកិចច វសិ្័យលស្វាកមមបានរគបែណ្ត ប់លៅលលសី្កមមភារជា
លរចីនែូចជា លស្វាកមមលលីជំនាញគណ្លនយយ ដផនកចបប់ ធនាោរ បលចចកលទ្យស្កំុរយូទ័្យរ ការបលងកីតកមមវធីិ
ឌី្ជីថលស្រោប់រគប់រគងអាជីវកមម លស្វាែឹកជញ្ជូ ន វសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ បលចចកលទ្យស្វសិ្វ័កកមម និងលស្វា
ទូ្យរគមនាគមន៍ជាលែីម។  

លរៅរីវសិ្័យផលិតកមមែូចជាកស្ិកមម ឧស្ាហកមម និងស្ិបបកមមជាលែីម វសិ្័យលស្វាកមមបាន
លែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការលោះែូរោណិ្ជជកមមអនតរជាតិរវាងរបលទ្យស្ជាដែគូ និងរវាងតំបន់និងតំបន់។ 
ជាទូ្យលៅ កនុងការលធវីោណិ្ជជកមមអនតរជាតិលលីវសិ្័យលស្វាកមម របលទ្យស្ដែលជាដែគូដតងដតលធវកីារលតត ះបតូរ
ផលិតផលលស្វាកមមជាមួយោន លរកាមរូបភារបនួែូចខាងលរកាម (Beaulieu, 2007)៖ 

 របូភាពទ១ី៖ ការ្គត្់្ គងឆ់្ៃងក ន (Cross-Border Supply) 

កនុងរូបភារលនះ ផលិតផលដបបលស្វាកមមរតូវបានផគត់ផគង់រីរបលទ្យស្មួយលៅរបលទ្យស្មួយលទ្យៀត 
លោយអនកផគត់ផគង់ និងអនកទ្យទួ្យលលស្វាកមមរតូវស្ាិតលៅកនុងរបលទ្យស្លរៀងៗខាួន ក៏បុ៉ដនតលស្វាកមមរតូវបានលធវី
ចរាចរេាងដែនរវាងរបលទ្យស្ជាដែគូ។  

ឧទហរណ៍្៖  

រកុមហ ុនវសិ្វ័កកមមឌី្ហាញនិងលរៀបចំបាង់អោរស្ំណ្ង់មួយកនុងរបលទ្យស្ចិន បានលធវីកិចចស្នា “ផតល់
លស្វាកមមឌី្ហាញអោរោណិ្ជជកមម” ឱ្យដែគូអាជីវកមមរបស្់ខាួនលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជា។ លរកាមរូប
ភារលនះ អនកគូស្ និងឌី្ហាញបាង់ស្ាិតលៅកនុងរបលទ្យស្ចិន និងរតូវលរៀបចំគរមូបាង់តាមតរមូវការជាក់
ដស្តង រចួលផាីលៅកាន់អតិថិជនជាដែគូរបស្់ខាួនលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជា។ កនុងរូបភារលនះ លស្វាកមមរតូវ
បានលតត ះបតូរេាងដែន លោយដឡកដែគូោណិ្ជជកមមទងំរីររំុបានតា ស្់ទី្យលចញរីរបលទ្យស្ស្ថមីុរបស្់
ខាួនលនាះលទ្យ។ 
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 របូភាពទ២ី៖ ការទទលួសសវាកម្មសព្ៅព្រសទស (Consumption Abroad) 

កនុងរូបភារលនះ អនកទ្យទួ្យលលស្វាកមមរតូវលធវីែំលណី្រលៅទ្យទួ្យលយកលស្វាកមម រីដែគូរបស្់ខាួនដែល
ជាអនកផតល់លស្វាកមមលៅលរៅរបលទ្យស្។ 

ឧទហរណ៍្៖ 

បុគគលិកដនរកុមហ ុន ឬរគឹះស្ថា នទ្យទួ្យលលស្វាកមមកនុងរបលទ្យស្កមពុជា រតូវលធវីែំលណី្រលៅកាន់របលទ្យស្
ចិនលែីមបទី្យទួ្យលលស្វាកមមែូចជា ការបណ្តុ ះបណាត លលលីជំនាញឯកលទ្យស្ថមីៗជាលែីម។  

 របូភាពទ៣ី៖ វត្មីានសសវាកម្ម (Commercial Presence)  

កនុងរូបភារលនះ ការផគត់ផគង់ផលិតផលលស្វាកមមរតូវលធវីលឡងីតាមរយៈស្ថខារកុមហ ុនរបស្់ខាួន
ដែលលធវីរបតិបតតិការលៅកនុងរបលទ្យស្ដែលទ្យទួ្យលលស្វាកមម។  

ឧទហរណ៍្៖ 

រកុមហ ុនផតល់លស្វាកមមខាងស្ថា បតយកមមរបស្់របលទ្យស្ចិន បានលបីកស្ថខារបស្់ខាួនកនុងរបលទ្យស្កមពុ
ជា លែីមបផីតល់នូវលស្វាកមមែល់អតិថិជនដែលស្ាិតកនុងរបលទ្យស្កមពុជា។ 

 របូភាពទ៤ី៖ វត្មីានម្នបគុគល (Presence of Natural Persons)  

កនុងរូបភារលនះ បុគគលដែលជាអនកផតល់លស្វារតូវលធវីែំលណី្រជាបលណាត ះអាស្ននលៅរបលទ្យស្មួយ
លផសងលទ្យៀត លែីមបផីតល់លស្វាែល់អតិថិជនរបស្ខ់ាួន។  

ឧទហរណ៍្៖ 

រកុមអនកជំនាញដផនកសុ្វតាិភារអីុនលធីលណ្តនិងរបរ័នធអនឡាញដនរបលទ្យស្ចិន បានលធវីែំលណី្រមកប
ណ្តុ ះបណាត លអនកជំនាញកនុងរបលទ្យស្កមពុជា រីជំនាញ ឬបលចចកលទ្យស្ថមីៗកនុងវសិ្័យសុ្វតាភិារលលីប
ណាត ញអីុនលធីលណ្ត។ 

លៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជា វសិ្័យលស្វាកមមោនការរកីចលរមីនគួរឱ្យកត់ស្ោគ ល់ លហយីវសិ្័យមួយលនះ
បានចូលរមួកនុងលស្ែាកិចចកមពុជារបោណ្ ៣៨,៨៥% លៅកនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ (Knoema.com)។ លបីរិនិតយ
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លៅលលីតួលលខលនះ លយងីហាក់ែូចជាោនទំ្យលនារវជិជោនលៅលលីវសិ្័យលស្វាកមមកមពុជា ជារិលស្ស្កនុងប
របិទ្យដនការលតត ះបតូរោណិ្ជជកមមលស្រជីាមួយរបលទ្យស្ចិន។ 

 

រូបភារទី្យ 1៖ វសិ្័យនានាដែលជាេែឹងខនងលស្ែាកិចចកមពុជា 
របភរ៖ Knoema.com 

ជាមួយនឹងតួលលខខាងលលីលនះ លទ្យស្ចរណ៍្បានលែីរតួស្ំខាន់ជាងលគកនុងវសិ្័យលស្វាកមមរបស្់
ជាតិ ក៏បុ៉ដនតកនុងរកបខណ្ឌ ដនការលធវីោណិ្ជជកមមអនតរជាតិ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន ការលធវីោណិ្ជជកមមអនតរ
ជាតិលលវីសិ្័យមួយលនះរំុទន់ោនស្កាត នុរលខាា ងំលៅលឡយីលទ្យ លោយស្ថរដតកមពុជាលរចីនដតលែីរតួជា
អនកទ្យទួ្យលទិ្យញលស្វាកមម ជាជាងជាអនកផគត់ផគង់លស្វាកមម។ លបីលរបៀបលធៀបជាមួយនឹងវសិ្័យលផសងៗលទ្យៀត 
វសិ្័យលស្វាកមមលៅោនករមិតទបជាងលគ4 និងមិនទន់ោនភារស្មបូរដបបលៅលឡយីលទ្យ លហយីវសិ្័យ

 
4 លៅរតង់ចំណុ្ចលនះ លយងីចង់លតត តលៅលលីរបលភទ្យដនលស្វាកមមដែលអាចលធវីការលោះែូរោន បានកនុងទ្យរមង់ជាោណិ្ជជកមម 
ដែលកនុងករណី្លនះ លយងីក៏មិនបានលតត តលៅលលីរបលភទ្យលស្វាកមមែូចជាលទ្យស្ចរ ការបលរមីលស្វាកមមជាលែីម។ 
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ឆ្ងន ២ំ០១៨

ឆ្ងន ២ំ០១៩

ការចូលរមួ្ចំណណកននវិេយ័នានាកនងុសេដ្ាកិចចកម្ពជុា
(គិត្ជាភាគរយ)

វស័ិ្យកសិ្កមម វស័ិ្យឧស្ាហកមម វស័ិ្យលស្វាកមម
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លនះោនទី្យផារខាា ងំ កនុងរស្ុក លរចីនជាងទី្យផារបរលទ្យស្។ លបីលយងីរិនិតយលមីលលៅលលីភាររកីចលរមីនកនុង
វសិ្័យលនះ កមពុជាលៅលែីរឆ្ងា យលៅលឡយីរីលទ្យធភារដែលអាចលធវីការលោះែូរលស្វាកមមជាមួយរបលទ្យស្
ចិនបាន លោយស្ថរដតលទ្យធភារកនុងការផតល់លស្វាកមមរបស្់ខាួនលៅោនករមិត។  

កនុងបរបិទ្យដនការលធវីោណិ្ជជកមមអនតរជាតិលលីវសិ្័យលស្វាកមម ការរស្ថវរជាវលនះបានកំណ្ត់នូវ
បញ្ហា រប មមួយចំនួនែូចខាងលរកាម ដែលវសិ្័យលនះកំរុងជួបរបទ្យះ។ 

ក) កងវះខាត្អនកជនំាញ 
អនកជំនាញ គឺជាធនធានស្ំខាន់បំផុតលៅកនុងការលធវីោណិ្ជជកមមលលីវសិ្័យលស្វាកមម ជារិលស្ស្

កនុងបរបិទ្យដនការរកីចលរមីនឥត ប់ រដនបលចចកវទិ្យា អីុនលធីលណ្ត និងនវានុវតតនជ៍ាលែីម។ ការ
រស្ថវរជាវ និងការបលងកីតអវីដែលថមីកនុងវសិ្័យមួយលនះ គឺជាស្កាត នុរលខាា ងំបំផុតកនុងការលតត ះបតូរោណិ្ជជ
កមមដផនកលស្វាកមមជាមួយដែគូោណិ្ជជកមមរបស្់ខាួន។ ែូចដែលបានបញ្ហជ ក់ខាងលល ី ចំលោះករណី្លនះ 
កមពុជាបានលែីរតួជាអនកទ្យទួ្យលលស្វាកមម លរចីនជាងអនកផគត់ផគង់លស្វាកមមលៅកាន់ដែគូរបស្់ខាួន។ 

ឧទហរណ៍្៖  

កនុងបរបិទ្យដនបញ្ហា ស្ិបបនិមមិត (Artificial Intelligence-AI) និងវទិ្យាស្ថស្រស្តទិ្យននន័យ (Data 
Science) ជាលែីម កមពុជារំុទន់ោនអនកជំនាញដផនកលនះលែីមបផីតល់លស្វាកមមនូវលឡយីលទ្យ។ លោយ
ដឡកកនុងរបលទ្យស្លជឿនលលឿន លគោនរកុមអនកជំនាញលែីមបផីតល់របឹកាលលីទិ្យននន័យ ដែលរកុមហ ុនជា
លរចីនលៅលរៅរបលទ្យស្ទក់ទ្យងលែីមបទី្យទួ្យលលស្វាកមមរីរកុមហ ុនទងំលនះ។  

កនុងវសិ្ថលភារដនការលធវីោណិ្ជជកមមស្រោប់វសិ្័យលស្វាកមម លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន កមពុជាលៅ
ខវះខាតអនកជំនាញ លៅលលីបរបិទ្យជាលរចីនលទ្យៀតែូចជា៖ 

 អនកជំនាញគូស្បាងអ់ោរធំៗ៖ ជាក់ដស្តង លបីលយងីរិនិតយលមីលលៅលលីអោរស្ំណ្ង់ធំៗកនុងរាជ
ធានីភនំលរញ អនកឌី្ហាញ អនកគូស្បាង់ ឬក៏វសិ្វក័រជំនាញៗកតី លរចីនដតជាជនជាតិបរលទ្យស្ ដែល
ករណី្លនះ បានបង្កា ញថ្ន កមពុជាបានទិ្យញកញ្ច ប់លស្វាកមមរីបរលទ្យស្លរចីន។ 

 អនកស្រលស្រកមមវធីិរគបរ់គងអាជីវកមមធំៗ៖ ឧទហរណ៍្មួយលទ្យៀតទក់ទ្យងនឹងអនកស្រលស្រកមមវធីិ
កំុរយូទ័្យរលែីមបរីគប់រគងអាជីវកមមធំៗ ែូចជាកមមវធីិរគប់រគងធនាោរ ផារទំ្យលនីបជាលែីម ក៏ោន
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ការផគត់ផគង់លស្វាកមម ឬទិ្យញកញ្ច ប់លស្វាកមមទងំលនះរីរកុមហ ុនដែលោនរបភររីបរលទ្យស្ ឬ
អាចនិោយថ្ន ជួលរកុមហ ុនបរលទ្យស្លែីមបលីរៀបចំកមមវធីិទងំលនាះ។  

ខ) កងវះខាត្ការវិនសិោគ 
មិនខុស្រីវសិ្័យធំៗទងំរីខាងលលី កមពុជាោនការខវះខាតខាា ងំនូវការវនិិលោគលលីវសិ្័យលស្វា

កមម ជារិលស្ស្ខាងដផនកបលចចកវទិ្យាដែលជាតរមូវការចាបំាច់របស្់រិភរលោកនាលរលបចចុបបនន។ លោយ
ស្ថរដតខវះខាតការវនិិលោគ បានលធវីឱ្យកមពុជាខវះលទ្យធភារកនុងការបលងកីតអវីដែលថមី ឬខវះលទ្យធភារកនុងការ
បលងកីតផលិតផលលស្វាកមមដែលអាចលធវីោណិ្ជជកមមបាន ដែលលនះជាលហតុលធវីឱ្យកមពុជាមិនរតឹមដតោម ន
លទ្យធភារកនុងការផគត់ផគង់បុ៉លណាណ ះលទ្យ ផទុយមកវញិ កមពុជាចាបំាច់រតូវរឹងដផែកលៅលលីលស្វាកមមរបស្់លគលៅ
វញិ។ ការវនិិលោគកនុងវសិ្័យលស្វាកមមដែលកមពុជាទ្យទួ្យលបាន លរចីនដតជាលស្វាកមមលែីមបបីលរមីអតិថិជន
ែូចជាលស្វាកមមលទ្យស្ចរណ៍្ ធនាោរ ជាលែីម។ លបីលទះបីជា កមពុជាទ្យទួ្យលបានការវនិិលោគមួយចំនួន 
លតត តលលីផលិតផលលស្វាកមមកត ី ក៏លទ្យធភារ និងគុណ្ភារបានរតឹមផគត់ផគង់តរមូវការកនុងរស្ុក លោយរំុ
ទន់ោនលទ្យធភាររគប់រោន់កនុងការលតត ះផតូរលស្វាកមមទងំលនះ កនុងទ្យរមង់ជាោណិ្ជជកមមអនតរជាតិលៅ
លឡយីលទ្យ។ 

៣.៣. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុវិេយ័ដឹ្កជ្ញ្ជូន 
ជាដផនកមួយដនវសិ្័យលស្វាកមម វសិ្័យែឹកជញ្ជូ ន ឬការែឹកជញ្ជូ ន បានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងចរនត

លស្ែាកិចចជាតិ ទងំវសិ្័យផលិតកមម និងមិនចំលោះដតស្រោប់ការលធវីោណិ្ជជកមមអនតរជាតិលនាះលទ្យ។ 
លោយលមីលលឃញីរីស្ថរៈស្ំខាន់ដនវសិ្័យមួយលនះ រកុមការង្ករគលរោងសូ្មលលីកចំណុ្ចលនះមកស្ិកា
លោយដឡក លោយមិនស្ិកាបញ្ចូ លជាមួយវសិ្័យលស្វាកមមដែលបានលលីកលឡងីខាងលល។ី បូកផសំ
ជាមួយនឹងលហោា រចនាស្មព័នធែឹកជញ្ជូ នដែលោនស្ថា នភាររិបាក ដែលជាលហតុលធវីឱ្យដថាែឹកជញ្ជូ ន
លកីនលឡងី លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន កងវះនូវមលធាបាយែឹកជញ្ជូ នដែលោនតដមាទបែូចជារថលភាីងជា
លែីមក៏ជាលែីមលហតុលធវីឱ្យតដមាផលិតកមមលកីនលឡងីផងដែរ។ បដនាមរីលលីលនះ ការែឹកជញ្ជូ នលោយរំុបាន
លរៀបចំទុ្យកោក់រតឹមរតូវតាមបលចចកលទ្យស្រកាគុណ្ភារទំ្យនិញ លធវីឱ្យោនការខូចខាតផលិតផល និង
បានចូលរមួចំដណ្កលយងីលរចីនែល់ការលកីនលឡងីដនតដមាផលិតផល។  
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លបីរិនិតយលៅលលីលហោា រចនាស្មព័នធែឹកជញ្ជូ ន កមពុជាលៅោនបញ្ហា រប មខាា ងំទក់ទ្យងនឹងស្ថា ន
ភារផាូវលធវីែំលណី្រោនការរិបាក រំុោនកំរង់ដផទឹ្យកលរៅរគប់រោន់5 ស្ថា នភារផាូវដែកមិនទន់អាច
ែំលណី្រការបានទងំរស្ុង និងោនលលបឿនយតឺជាលែីម។ លរៅរីលហោា រចនាស្មព័នធ កមពុជារំុទន់ោនការ
វនិិលោគលោយតទ ល់លលីមលធាបាយែឹកជញ្ជូ នតាមផាូវទឹ្យក លែីមបទីញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានលរចីន
រីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះលៅលឡយីលទ្យ។ 

ជាដផនកមួយដនវសិ្័យែឹកជញ្ជូ នលនះផងដែរ លរៅរីលហោា រចនាស្មព័នធរូបវនត និងមលធាបាយែឹក
ជញ្ជូ ន កមពុជាក៏រំុទន់ោនការវនិិលោគលៅលលីស្ំណ្ង់លហោា រចនាស្មព័នធ (ស្តង់ស្តុកទំ្យនិញ) ដែលោន
គុណ្ភារស្រោប់រកាទុ្យកផលិតផលលៅទី្យតាងំលតត ះបតូរទំ្យនិញជាលែីម។ ជាក់ដស្តង លៅកនុងរបលទ្យស្
អភិវឌ្ឍន៍ លហោា រចនាស្មព័នធរបលភទ្យលនះ រតូវបំោក់នូវរបរ័នធបលចចកវទិ្យារគប់រគង់ដបបទំ្យលនីប ជារិលស្ស្
កនុងលរលបចចុបបននលនះ បលចចកវទិ្យាបញ្ហា ស្ិបបនិមមិតក៏រតូវបានលគលរបីរបាស្់លរចីនផងដែរកនុងការរគប់រគង
របរ័នធែឹកជញ្ជូ នអនតរជាតិ។ 

៣.៤. បញ្ហា ព្បឈម្កនងុបរាិថ នវិនិសោគ 
លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កនុងបរបិទ្យបចចុបបនន បរោិកាស្វនិិលោគលៅកមពុជាលៅោនករមិតទបលបី

លធៀបលៅនឹងរបលទ្យស្ជិតខាង ដែលលធវីឱ្យកមពុជារំុទន់អាចោនលទ្យធភារកនុងការទក់ទញការវនិិលោគ
ឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយ។ តាមរយៈការរស្ថវរជាន លយងីអាចកំណ្ត់បាននូវកតាត ស្ំខាន់ៗមយួចំនួនដែល
បានចូលរមួកនុងការបង្កែ ក់នូវស្កមមភារដនការវនិិលោគទងំលនះ ដែលកតាត ទងំលនះោនែូចជា៖ 

 ព្កបខណ្ឌ គតិយតុិកីនុងការវិនសិោគ 
លបីរិនិតយលៅលលីលោលនលោបាយវនិិលោគរបស្់កមពុជា លយងីស្លងកតលឃញីថ្នោនភារលែ

របលស្ីរ និងផតល់នូវលទ្យធភាររបកួតរបដជងរគប់រោន់លបីលធៀបជាមួយនឹងរបលទ្យស្ជិតខាង ក៏បុ៉ដនតការអនុ
វតតជាក់ដស្តង លៅោនបញ្ហា រប មលរចីន ដែលបញ្ហា ទងំលនាះដបរជាបង្កែ ក់នូវឱ្កាស្វនិិលោគរី

 
5 រតង់ចំណុ្ចលនះ លយងីលតត តលលីស្ថា នភារបចចុបបននលោយលយងីលៅខវះខាតលៅលឡយី លបីលទះបីជាបចចុបបនន រាជរោា ភិបាល
កមពុជាបាននឹងកំរុងលតត តការយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់លលីលហោា រចនាស្មព័នធមួយលនះ តាមរយៈការជំរុញការស្ថងស្ង់កំរង់ដផ
ទឹ្យកលរៅលៅស្មុរទ្យរាម និងលេនរមួយចំនួនលទ្យៀតកតី។ 
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បរលទ្យស្ជារិលស្ស្របលទ្យស្លោកខាងលិច។ អំលរីរុករលួយ និងភារមិនរបរកតីលៅកនុងែំលណី្រការដន
ការចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម ការរគប់រគង និងការរតួតរិនិតយអាជីវកមមកតី បានលែីរតួោ៉ងស្ខំាន់កនុងការ
បង្កែ ក់នូវការវនិិលោគរីបរលទ្យស្។  

 ត្ម្ម្ៃសព្រពី្ាសទ់ាកទ់ងនងឹទកឹសាា ត្ នងិអគ្គគសន ី(Utility Costs) 
កតាត មួយលទ្យៀតដែលប៉ះោល់ខាា ងំែល់បរសិ្ថា នវនិិលោគលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជាផងដែរលនាះគឺ តដមា

ទឹ្យក និងអគគិស្នីដែលជាដផនកែ៏ស្ំខាន់ដនការលរបីរបាស្់របចាដំថា។ លទ្យធផលដនការរស្ថវរជាវបានបង្កា ញ
ថ្ន តដមាលរបីរបាស្់របចាដំថាចំលោះទឹ្យក និងអគគិស្នីជាលែីម (ជារិលស្ស្អគគិស្នី) លៅកមពុជា ោនករមិត
ខពស្់ជាងតដមាលៅកនុងរបលទ្យស្ជិតខាងរបស្់កមពុជា ដែលកតាត មួយលនះក៏បានរមួចំដណ្កកនុងការបង្កែ ក់នូវ
ការវនិិលោគរីបរលទ្យស្ផងដែរ។ ជាក់ដស្តង តដមាទឹ្យកស្ថែ តលរបីរបាស្់កនុងរបលទ្យស្ដថ (www.boi.go.th6) 
គិតជារបាក់ែុោា រកនុងមួយដម៉រតគូប (១ម៣) ស្ាិតលៅចលនាា ះ $០,៣១-$០,៥២ លោយដឡកកនុង
របលទ្យស្លវៀតណាម (Hanoi Water Supply Co. Ltd7) ោនតដមាកនុងចលនាា ះ $០,២៥-$០,៥៣។ 
ជាមួយនឹងតដមាទឹ្យកស្ថែ តលនះ កមពុជាហាក់ោនលរបៀបជាងបនតចិបនតួច ក៏ប៉ុដនតចំលោះអគគិស្នីវញិ កមពុជា
ហាក់ចាញ់លរបៀបឆ្ងា យលោយស្ថរដតបចចុបបនន កមពុជាបាននាចូំលអគគិស្នីលរចីនរីរបលទ្យស្ជិតខាងរបស្់
លយងី ដែលកតាត លនះបានលធវីឱ្យអគគិស្នីោនតដមាខពស្់។ 

លរៅរីតដមា លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន ការផគត់ផគង់ទឹ្យកស្ថែ ត និងអគគិស្នីលៅកមពុជាក៏រំុទន់ោនភារ
ទូ្យលំទូ្យោយ និងស្ាិរភារលៅលឡយីដែរ។ ជាកដ់ស្តង បណាត ញទឹ្យកស្ថែ តស្ថធារណ្ៈកមពុជា រគបែណ្ត ប់
បានតិចតួចលៅលឡយី លោយការផគត់ផគង់ោនដតលៅរាជធានី ទី្យរមួលខតត និងតាមរស្ុក និងតំបន់ស្ំខាន់ៗ
មួយចំនួន។ ចំលោះតបំន់ដែលទ្យទ្យួលបានការផគត់ផគង់លទ្យៀតលស្ថធ ក៏ដតងដតជួបរបទ្យះនូវបញ្ហា ជាលរឿយៗ
ទក់ទ្យងនឹងបរោិណ្ទឹ្យកលខាយ ឬលរលខាះោច់ទឹ្យកផងក៏ោន។ លរៅរីបណាត ញទឹ្យកស្ថធារណ្ៈ កមពុជា

 
6 ទិ្យននន័យទក់ទ្យងនឹងតដមាការលរបីរបាស្់របចាដំថា (Utility Costs) កនុងរបលទ្យស្ដថដែលតដមាលនះអាចនឹងដរបរបួលបនតិច
បនតួចលៅតាមទី្យរកុង ឬតំបន់លផសងៗ។ រ័ត៌ោនយកលចញរីលគហទំ្យរ័រ៖ 
https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs 
7 ទិ្យននន័យលនះយកលចញរីតដមាផគត់ផគង់ទឹ្យកលោយរកុមហ ុនផគត់ផគង់ទឹ្យកនាទី្យរកុងហាណូ្យ។ តដមាលនះអាចដរបរបួលបនតិច
បនតួចតាមទី្យរកុង ឬតាមតំបន់លផសងៗ។ រ័ត៌ោនលនះយកលចញរីលគហទំ្យរ័រ៖ https://en.evn.com.vn/c3/gioi-thieu-
l/Electricity-Price-9-28.aspx 
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ក៏ោនរកុមហ ុនឯកជនមួយចំនួនផងដែរ ដែលទ្យទួ្យលខុស្រតូវផគត់ផគង់ទឹ្យកស្ថែ តតាមរស្ុក ឬឃុមួំយ
ចំនួន ក៏បុ៉ដនតតដមាវញិោនករមិតខពស្់ខាា ងំ ដែលលនះក៏ជាកតាត រប មខាា ងំមួយផងដែរចំលោះកមពុជា។
លោយដឡក ទក់ទ្យងជាមួយនឹងអគគិស្នី លរៅរីតដមាដថាបនតិច លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន ការផគត់ផគង់ក៏ោន
ជួបបញ្ហា រប មខាះដែរទក់ទ្យងនឹងស្ាិរភារដនការផគត់ផគង់ ជារិលស្ស្កនុងរែូវរបាងំ។  

 សេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធវិនសិោគ 
បញ្ហា រប មទក់ទ្យងនឹងលហោា រចនាស្មព័នធវនិិលោគលៅកមពុជា ក៏ស្ាិតលៅកនុងចំលណាមបញ្ហា លៅត

មួយផងដែរស្រោប់បរបិទ្យដនការវនិិលោគ។ ែូចបានលរៀបរាប់ខាះៗកនុង ចំណុ្ច៣.១ និង ចំណុ្ច៣.៣ 
ខាងលលី ស្ថា នភារដនលហោា រចនាស្មព័នធវនិិលោគែូចជារបរ័នធទឹ្យកស្ថែ ត អគគិស្នី របរ័នធធារាស្ថស្រស្ត ផាូវ
ែឹកជញ្ជូ ន (ផាូវថនល់ ផាូវដែក ផាូវទឹ្យក) និងមលធាបាយែឹកជញ្ជូ នជាលែីម លៅដតជាបញ្ហា លចាទ្យែ៏ចមបង
របស្់កមពុជា។ បណាត ញផាូវែឹកជញ្ជូ ន លរបៀបបាននឹងស្រដស្ឈាមកនុងខាូនមនុស្សដែរ ដែលោនតួនាទី្យ
ជាបណាត ញស្រោប់ែឹកជញ្ជូ នផលិតផលនានា ទងំវតាុធាតុលែីមផលិតកមម ក៏ែូចជាផលិតផលស្លរមច 
លែីមបនីាលំៅកាន់ទី្យផារនានា។ ជាក់ដស្តង កនុងរយៈលរលបុ៉នាម នឆ្ងន ចុំងលរកាយលនះ កមពុជាបានលធវីការ
អភិវឌ្ឍលរចីនលៅលលលីហោា រចនាស្មព័នធទងំលនះ ក៏ប៉ុដនតបញ្ហា លៅដតលកីតោនទក់ទ្យងនឹងគុណ្ភារការ
ស្ថងស្ង់ជាលែីម។ ទក់ទ្យងជាមួយនឹងការស្ថងស្ង់ផាូវថនល ់ លគរិនិតយលឃញីថ្ន គុណ្ភារផាូវោន
ករមិតទប ដែលលធវីឱ្យការលរបីរបាស្់មិនបានយូរ ឬលរលខាះក៏ោនករណី្ដែលស្ង់មុខ ខូចលរកាយ ជួស្
ជុលខាងលរកាយ ខូចខាងមុខ ជាបនតបនាទ ប់។  

 ធនធានម្នសុស 
ែូចដែលបានលរៀបរាប់ខាះៗទក់ទ្យងនឹងធនធានមនុស្សលនះ លទ្យធផលរស្ថវរជាវបានបង្កា ញថ្ន 

បញ្ហា ទក់ទឹ្យងនឹងកងវះខាតធនធានមនុស្សដែលោនជំនាញបលចចកលទ្យស្រតឹមរតូវ គឺជាបញ្ហា រប ម
ស្រោប់កមពុជា មិនរតឹមដតកនុងរកបខណ្ឌ តរមូវការការង្ករបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតកតាត មួយលនះក៏រតូវបានលគ
លមីលលឃញីថ្ន ជាបញ្ហា រប មកនុងការបង្កែ ក់នូវការវនិិលោគបដនាមលទ្យៀតមកកមពុជាផងដែរ។ ដផែកលៅ
លលីទី្យតាងំភូមិស្ថស្រស្ត កមពុជាោនស្កាត នុរលខពស្់ស្រោប់រគប់វសិ្័យ ក៏ប៉ុដនតលោយស្ថរកងវះខាតនូវធន
ធានមនុស្សដែលអាចបលរមីការបានលលីរគប់វសិ្័យ និងជំនាញការង្ករ បានកាា យលៅជាឧបស្គគមួយ
ស្រោបក់ារវនិិលោគផងដែរ។ ជាឧទហរណ៍្ លោយស្ថរដតរចនាស្មព័នធលស្ែាកិចចដនរបលទ្យស្លជឿន
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លលឿនជាលរចីន ោនការអភិវឌ្ឍខាា ងំ ែូចលនះវនិិលោគិនដនរបលទ្យស្ទងំលនាះោនទំ្យលនារកនុងការវនិិលោគ
លលីរបលភទ្យអាជីវកមម ឬវសិ្័យណាដែលលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាទំ្យលនីបៗ ក៏បុ៉ដនតកមពុជារំុអាចផលិត
ធនធានមនុស្សកនុងរស្ុកលែីមបអីាចបំលរញតរមូវការលនះបាន។ លហតុលនះ វនិិលោគិនទងំលនាះ ក៏បដងវរ
លោលលៅលៅកាន់របលទ្យស្លផសងលទ្យៀត រមួទងំរបលទ្យស្ជិតខាងកមពុជាផងដែរ ដែលលគោនស្កាត នុរល
ជាងលលីដផនកធនធានមនុស្សលនះ។ 

ជាក់ដស្តង កងវះខាតធនធានមនុស្ស ឬធនធានមនុស្សដែលោនជំនាញមិនរតូវ ឬមិនស្មរស្ប
នឹងតរមូវការការង្ករជាក់ដស្តង រតូវបានអនកជំនាញខាងមុខរបរ និងការង្ករ អនករស្ថវរជាវជាលែីម លលីក
យកមកជដជក និងដស្វងរកែំលណាះរស្ថយ ក៏បុ៉ដនតរហូតមកែល់លរលលនះ កមពុជាលៅដតជួបនូវបញ្ហា
ទងំលនះលៅលឡយី។ ជាមួយនឹងការរកីចលរមីនឥត ប់ រដនបលចចកវទិ្យា ក៏ែូចជាការលរញនិយមនូវ
លស្ែាកិចចដបបឌី្ជីថលផងលនាះ ធនធានមនុស្សដែលោនរហុជំនាញ បូកផសជំាមួយនឹងចំលណ្ះែឹង
ដផនកបលចចកវទិ្យាផងលនាះ គឺជាកតាត កំណ្ត់មួយស្រោប់តរមូវការការង្ករនាលរលបចចុបបនន និងអនាគត។ 

តាមរយៈទ្យឡាកីរណ៍្ និងលទ្យធផលដែលបានបង្កា ញជូនខាងលលី លគស្លងកតលឃញីថ្ន កនុងបរបិទ្យដន
ោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន កមពុជាចាបំាច់រតូវលោះរស្ថយនូវបញ្ហា រប មទងំឡាយ ររមទងំរតូវ
ររងឹង និងអភិវឌ្ឍខាួនបដនាមលទ្យៀត លែីមបអីាចលឈាងចាប់នូវឱ្កាស្ដែលោនតាមរយៈកិចចររមលររៀង
ោណិ្ជជកមមលនះ។   
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ជំ្ពូក ៤៖ េកាត នុពលនិងឱកាេេព្មាប់កម្ពុជា 

ែូចដែលបានលធវីការបង្កា ញកនុងជំរូក២ខាងលលី លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កិចចររមលររៀងោណិ្ជជ
កមមលស្រកីមពុជា-ចិននឹងលែីរតួបដនាមលទ្យៀតលៅលលីការររងីកនូវវសិ្ថលភារដនការនាលំចញរបស្់កមពុជា ជា
រិលស្ស្លៅលលីផលិតផលនានាដែលបានកំណ្ត់កនុងកិចចររមលររៀងលនះ។ ជាមួយនឹងអតារបលោជន៍
នានាដែលកមពុជាអាចនឹងទ្យទួ្យលបានរីកិចចររមលររៀងលនះ វាបានលលចលឡងីនូវបញ្ហា លចាទ្យមួយស្រោប់
កមពុជា ថ្នលតីកមពុជាបានលរតៀមខាួនរចួបុ៉ណាណ  ឬថ្នកមពុជាោនស្កាត នុរលដបបណាលែីមបទីញយកអតា
របលោជន៍ជាអតិបរោលចញរីកិចចររមលររៀងលនះ។ លៅកនុងជំរូកលនះ រកុមការង្ករគលរោងរស្ថវរជាវរី
កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន បានលធវីការស្ិកា និងវភិាគលៅលលីស្កាត នុរលជាក់ដស្តង
ដែលកមពុជាោន ឬអាចនឹងររងឹងបដនាមលទ្យៀតកនុងលោលលៅទញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានលរចីនបំផុត 
រីកិចចលររៀងលទ្យវភាគីជាមួយដែគូយុទ្យធស្ថស្រស្តរគប់រជុងលរជាយរបស្់ខាួន។ ដផែកលៅលលីវសិ្ថលភារដនកិចច
ររមលររៀងលនះ លយងីនឹងបង្កា ញនូវស្កាត នុរលដនវសិ្័យចមបងៗែូចខាងលរកាម៖ 

o ស្កាត នុរលលលីវសិ្័យវនិិលោគ 

o ស្កាត នុរលកនុងវសិ្័យផលិតកមម និង 

o ស្កាត នុរលកនុងវសិ្័យលស្វាកមម 

លបីលទះបីជាវសិ្័យឧស្ាហកមម រំុស្ាិតកនុងកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលោយតទ ល់
កតី បុ៉ដនតកនុងនាមជាស្ោជិករបលទ្យស្ស្ហគមអាស្ថ ន កមពុជាលៅោនកិចចររមលររៀងលស្រអីាស្ថ ន-ចិន
មួយលទ្យៀតដែលវសិ្័យឧស្ាហកមមបានស្ាិតកនុងវសិ្ថលភារចមបងមួយផងដែរកនុងកិចចររមលររៀងលនះ។ 

ជំ្ពូក ៤ 
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៤.១. េកាត នុពលរបេក់ម្ពុជា 
លរៅរីបញ្ហា រប មមួយចំនួនដែលបានលរៀបរាប់ខាងលលី លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កមពុជាក៏ោន

ស្កាត នុរលមួយចំនួនកនុងវសិ្័យនានា ដែលស្ាិតលរកាមវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី
កមពុជា-ចិនលនះផងដែរ។ ខាងលរកាមលនះ ជាស្កាត នុរលមួយចំនួន ដែលលយងីនឹងលលីកយកមកស្ិកា
ស្រោប់បរបិទ្យដនកិចចររមលររៀងលនះ។ 

៤.១.១. េកាត នុពលកនងុការវិនិសោគ 
រូបភារវជិជោនដនការវនិិលោគ ជារិលស្ស្ ការវនិិលោគលោយតទ ល់រីលរៅរបលទ្យស្ (FDI) គឺជា

ស្កាត នុរលែ៏ធំស្រោប់កមពុជា។ តាមទិ្យននន័យរីលគហទំ្យរ័ររបស្់រកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា លយងីរិនិតយ
លឃញីថ្ន ការវនិិលោគកនុងរបលទ្យស្កមពុជាកនុងរយៈលរល៥ឆ្ងន  ំ (២០១៥-២០១៩) ោនរូបភារវជិជោន
គួរឱ្យកត់ស្ោគ ល ់ លោយទំ្យហវំនិិលោគោនការលកីនលឡងីោ៉ងខាា ងំ (២៤%) កនុងចលនាា ះឆ្ងន ២ំ០១២ 
(២,៩ប ីោនែុោា រ) ែល់ឆ្ងន ២ំ០១៦ (៣,៦ប ីោនែុោា រ)។ តួលលខលនះោនការលកីនលឡងីរបោណ្
៧៥%កនុងឆ្ងន ២ំ០១៧ បុ៉ដនតោនការលកីនលឡងីបនតិចបនតួច (រងវង់២%) កនុងឆ្ងន ២ំ០១៨។ កនុងឆ្ងន ២ំ០១៩ 
ទំ្យហដំនការវនិិលោគោនការលកីនលឡងីរបោណ្ ៤៥% លបីលធៀបនឹងឆ្ងន ២ំ០១៨។ ជាមួយោន លនះ កនុង
ចលនាា ះរយៈលរល៥ឆ្ងន  ំ (២០១៥-២០១៩) ទ្យំហដំនការវនិិលោគលោយស្ហរគិនកនុងរស្ុកោន
របោណ្៣៥% ដនការវនិិលោគទងំអស្់ (Cambodiainvestment.com.kh, nd)។ ជាមួយនឹង
កំលណី្នដនការវនិិលោគលនះ របលទ្យស្ចិនគឺជារបលទ្យស្ដែលបានវនិិលោគកនុងវសិ្័យកស្ិកមមរបស្់កមពុជា
ធំជាងលគ (Husain Haider, 2021)។ 

លបីលទះបីជាកំរុងរប មមុខនឹងវបិតតិកូវែី-១៩កតី កមពុជាក៏លៅដតទ្យទួ្យលបាននូវកំលណី្នដនការវនិិ
លោគរីលរៅរបលទ្យស្កនុងទំ្យហធំំគួរឱ្យកត់ស្ោគ ល់។ ជាក់ដស្តង លៅកនុងដខមិថុនាឆ្ងន ២ំ០២១ លនះោន
រកុមហ ុនចំនួន១២រតូវបានអនុញ្ហា តឱ្យបណាត ក់ទុ្យនលៅកមពុជា ជាមួយនឹងទឹ្យករបាក់វនិិលោគស្រុប
១៤៣,៣ោនែុោា រអាលមរកិ លោយបានជួយបលងកីតការង្ករជូនរបជារលរែាកមពុជារបោណ្៧,៥៥៥។ 
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តារាងទី្យ 2៖ ទំ្យហកំារវនិិលោគលៅកមពុជា (គិតជាែុោា ស្ហរែាអាលមរកិ) 
ឆ្ងន  ំ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 
ស្រុប ៤,៦ប ីោន ៣,៦ប ីោន ៦,៣ប ីោន ៦,៤ប ីោន ៩,៤ប ីោន 
លំោប់ របលទ្យស្ % របលទ្យស្ % របលទ្យស្ % របលទ្យស្ % របលទ្យស្ % 
១ កមពុជា ៦៩,២៨ ចិន ២៩,៩២ កមពុជា ៥០,៦៨ ចិន ៥១,០៦ កមពុជា ៤៩,៤៤ 
២ ចិន ១៨,៦២ កមពុជា ២៧,៥៥ ចិន ២៥,៩៧ កមពុជា ៣១,១៥ ចិន ៣៩,៥៥ 
៣ អង់លគាស្ ៣ ជប៉ុន ២២,៧៨ លវៀតណាម ៩,២០ ជប៉ុន ១៣,៦៩ BVI ៤,៩៣ 
៤ ស្ឹងាបុរ ី ២,១៨ ដថ ៤,៦១ ោ៉លឡសុ្ី ៤,៣៧ ដថ ០,៨០ ជប៉ុន ៣,១៨ 
៥ លវៀតណាម ១,៩២ កូលរ ៉ ៤,៥៩ ស្ឹងាបុរ ី ៤,១២ BVI ០,៧៦ ដថ ០,៧៨ 
៦ ោ៉លឡសុ្ី ១,៦១ អាលមរកិ ៣,៣៨ កូលរ ៉ ៣,២០ ោ៉លឡសុ្ ី ០,៦៨ លវៀតណាម ០,៧០ 
៧ ជប៉ុន ១,២៨ ស្ឹងាបុរ ី ៣,០៣ ជប៉ុន ១,០០ Samao ០,៦៧ ស្ឹងាបុរ ី ០,៣២ 
៨ ដថ ១,១៨ លវៀតណាម ២,៤៥ អង់លគាស្ ០,៨៨ ស្ឹងាបុរ ី ០,២៨ អង់លគាស្ ០,២៨ 
៩ កូលរ ៉ ០,២១ អង់លគាស្ ០,៦០ ដថ ០,២៥ អង់លគាស្ ០,២៣ កូលរ ៉ ០,២២ 
១០ កាណាោ ០,១៩ ឥណាឌ  ០,៥៥ Virgin Islands ០,១២ កូលរ ៉ ០,២៣ ហូឡង់ ០,១៥ 
១១ លផសងលទ្យៀត ០,៥៣ លផសងលទ្យៀត ០,៥៤ លផសងលទ្យៀត ០,២១ លផសងលទ្យៀត ០,៤៥ លផសងលទ្យៀត ០,៤៥ 

របភរ៖ រកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍកមពុជា (CDC)
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៤.១.២. េកាត នុពលកនងុវិេយ័្លតិ្កម្ម 
លៅកនុងចំណុ្ចលនះ លយងីនឹងលលីកយកស្កាត នុរលកនុងវសិ្័យផលិតកមមធំៗចំនួនរីរគឺ ផលិតកមម

កនុងវសិ្័យកស្ិកមម និងផលិតកមមឧស្ាហកមម8។ ខាងលរកាមលនះ ជាលទ្យធផលដនការរស្ថវរជាវទក់ទ្យង
នឹងស្កាត នុរលរបស្់កមពុជាលោយលតត តជាស្ខំាន់លលីវសិ្័យទងំរីរលនះ។ 

ក) សកីានពុលកនុងវិសយ័កសកិម្ម 
លបីលទះបីជា កនុងវសិ្័យកស្ិកមម កមពុជារិតជាោននូវបញ្ហា រប មលរចីនែូចដែលបានបង្កា ញលៅ

កនុងចំណុ្ច៣.១.១កតី បុ៉ដនតលបីដផែកលលីកតាត លោលនលោបាយ ភូមិស្ថស្រស្ត ធមមជាតិ វបបធម៌ និងរបជាជន 
កមពុជាលៅោនស្កាត នុរលខាា ងំស្រោប់វសិ្័យកស្ិកមម។ ខាងលរកាមលនះ គឺជាស្កាត នុរលស្ខំាន់ៗដែល
កមពុជាោនលៅកនុងវសិ្័យកស្ិកមម។ 

 េកាត នុពលធម្មជាត្ ិ

លបីលទះបីជាកមពុជាោនបញ្ហា រប មមួយចំនួនទក់ទ្យងនឹងវសិ្័យកស្ិកមម ែូចដែលបានលលីក
លឡងីរីខាងលលីកតី ក៏ស្ថា នភារជាក់ដស្តងដនអាកាស្ធាតុ ស្ណាា នែីដនរបលទ្យស្កមពុជាោនស្កាត នុរល
ខពស្់ស្រោប់វសិ្័យកស្ិកមម។ កមពុជាោនស្ណាា នែីដែលអំលណាយផលែល់ែំណាកំស្ិកមមលស្ទីររគប់
របលភទ្យ លោយស្ថរែីរាងបាតខវះ ោនែីជារបលភទ្យខពង់រាប វាលទំ្យនាប និងែីតាមបឹងទ្យលនាស្ថបជាលែីម។ 
បដនាមរីលលីលនះ ស្ណាា នែីរបស្់កមពុជាស្មបូរលៅលោយរបរ័នធទឹ្យកធមមជាតិែូចជាទ្យលនា ស្ទឹង បឹង បួរជា
លែីម។ អាកាស្ធាតុរតូរិក លៅត លហយីលស្ីម ក៏ជាកតាត មួយលទ្យៀតដែលលធវីឱ្យកមពុជាោនអំលណាយផល
ខពស្់លលីវសិ្័យកស្ិកមមផងដែរ។ លខតតមួយចំនួនរបស្់កមពុជា ជារិលស្ស្លខតតដែលលៅជាប់នឹងែងទ្យលនា
លមគងគ ទ្យលនាស្ថប បឹងទ្យលនាស្ថប និងស្ទឹងធំៗជាលរចីនែូចជា លខតតកណាត ល កំរង់ចាម និងបាត់ែំបងជា
លែីម ោនការោែុំះែំណាកំស្ិកមម ែូចជារស្ូវ លោត លៅស្ ូ ែំឡូងមី បដនា និងដផាល ជីាលែីម លរចីនជាង
លខតតលផសងលទ្យៀត។  

 
8 ជាក់ដស្តង ស្បិបកមមជាដផនកមួយដនឧស្ាហកមម បុ៉ដនតកនុងចំណុ្ចលនះ លយងីលលីកយកឧស្ាហកមមជារមួដែលលកាត បយកទងំ
វសិ្័យស្ិបបកមមផងដែរ។ លទះជាោ៉ងណា ការបង្កា ញលទ្យធផលរំុបានលធវីការដបងដចករវាងវសិ្័យរីរលនះលទ្យ លោយស្ថរដត
ស្ិបបកមមរបស្់កមពុជាមិនទន់អាចលែីរតួខាា ងំស្រោប់លធវីការនាលំចញលៅលរៅរបលទ្យស្។ 
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 េកាត នុពលម្នុេស 

លយងីែឹងលហយីថ្ន កមពុជាជារបលទ្យស្កស្ិកមមដែលោនរបជារលរែាជាង៨០% រស្់លៅលោយរឹង
ដផែកលលីវសិ្័យមួយលនះ។ ការរបកបមុខរបរកស្ិកមម អាចនិោយថ្នបានកាា យជាវបបធម៌ ដែលែិតជាប់
កនុងស្ងគមកមពុជាតាងំរីបុរាណ្កាលមក ដែលចំណុ្ចលនះ លធវីឱ្យរបជាកស្ិករកមពុជាោនេនទៈខពស្់កនុង
ការោែុំះែំណាកំស្ិកមម។ លបីលទះបីជាការោែុំះែំណាកំស្ិកមមលៅកមពុជា ដតងដតជួបរបទ្យះនូវបញ្ហា
នានា ទងំកនុងផលិតកមមតទ ល់ ក៏ែូចជាទី្យផារកត ី លគស្លងកតលឃញីថ្ន របជារលរែាកមពុជាលៅដតបនតលធវី
ការោែុំះែំណាកំស្ិកមម។ គួរបញ្ហជ ក់ថ្ន ស្កាត នុរលមនុស្សលៅកនុងចំណុ្ចលនះ រំុបានលតត តលៅលលី
ធនធានមនុស្សដែលរបកបលោយចំលណ្ះ ឬជំនាញខាងកស្ិកមមលនាះលទ្យ បុ៉ដនតលយងីចង់ស្ំលៅែល់
កោា ងំរលកមម ឬកោា ងំមនុស្សដែលអាចចូលរមួកនុងការង្ករកស្ិកមមបាន។  

លោយស្ថរដតវសិ្័យកស្ិកមមលៅកមពុជារំុសូ្វរកីចលរមីនែូចរបលទ្យស្ជិតខាង លគស្លងកតលឃញីថ្ន 
របជារលរែារបកបមុខរបរកស្ិកមមោ៉ងលរចីន បានលធវីចំណាករស្ុកលៅកាន់របលទ្យស្ជិតខាង កែូ៏ចជា
របលទ្យស្លផសងៗលទ្យៀតែូចជា កូលរខ៉ាងតបូង ោ៉លឡសុ្ី ចិនជាលែីម។ លបីកមពុជាោនការអភិវឌ្ឍវសិ្័យ
កស្ិកមមខាា ងំជាងលនះ និងអាចធានានូវការង្ករជូនរបជារលរែាកមពុជារបកបលោយស្ាិរភារលនាះ របជា
រលករចំណាករស្ុកទងំលនាះមួយចំនួនធំអាចនឹងរិចារណារតឡប់មកដស្វងរកការង្ករកនុងរស្ុក លែីមបី
ជំរុញវសិ្័យកស្ិកមមរបស្់ជាតិឱ្យកាន់ដតរកីចលរមីន។ 

ខ) សកីានពុលកនុងវិសយ័ឧសាេកម្ម 
លយងីែឹងថ្ន ឧស្ាហកមមលៅកនុងរបលទ្យស្កមពុជារំុទន់ោនភារស្មបូរដបបលៅលឡយីលទ្យ លោយ

ឧស្ាហកមមភាគលរចីនលតត តលលីវាយនភណ្ឌ កាត់ដែរ ែូចលនះកមពុជាលៅោនឱ្កាស្លរចីនកនុងការររងីក 
ការវនិិលោគលៅលលីឧស្ាហកមមរបលភទ្យលផសងលែីមបបីលងកីតជាឱ្កាស្ស្រោប់កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមម
លស្រកីមពុជា-ចិនលនះ។ ជាក់ដស្តង ឧស្ាហកមមោនរស្ថប់របស្់កមពុជា បានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការផគត់
ផគង់ផលិតផលលៅកាន់ទី្យផារអនតរជាតិ តាមរយៈការទ្យទួ្យលផលិតកនុងទ្យរមង់កុងរតា ឬការដស្វងរកទី្យ
ផារលៅលរៅរបលទ្យស្ជាលែីម។ លបីលទះបីជាបចចុបបនន កមពុជារំុទន់ោនការវនិិលោគលរចីនកនុងឧស្ាហ
កមម ឬស្ិបបកមមដកដចនផលិតផលកស្ិកមមកតី ក៏ឧស្ាហកមមរបលភទ្យមួយលនះ នឹងលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុង
ការកាត ប់យកឱ្កាស្លចញរីកិចចររមលររៀងលនះ។ របស្ិនលបីកមពុជាទ្យទួ្យលបានការវនិិលោគ និងអភិវឌ្ឍ
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លរចីនលលវីសិ្័យកស្ិ-ឧស្ាហកមមលនាះ វានឹងកាា យលៅជាស្កាត នុរលែ៏ធំមួយស្រោប់កមពុជាកនុងបរបិទ្យ
ោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន។  

៤.២. ឱកាេេព្មាប់កម្ពុជា 
លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន លរៅរីស្កាត នុរលដែលកមពុជាោនលហយីលនាះ លយងីក៏ស្លងកតលឃញីថ្ន 

ោនកតាត មួយចំនួនដែលដស្តងឱ្យលឃញីរីឱ្កាស្ ដែលកមពុជាអាចទញបានកាន់ដតទូ្យលំទូ្យោយបដនាម
លទ្យៀតស្រោប់ោណិ្ជជកមមលស្រជីាមួយរបលទ្យស្ចិន។ តាមរយៈការស្ិកាលនះ លយងីបានកំណ្ត់នូវកតាត
ស្ំខាន់ៗចំនួនបី ដែលអាចបលងកីតបានជាឱ្កាស្ស្រោប់កមពុជាកនុងបរបិទ្យដនកិចចររមលររៀងកមពុជា-ចិន
លនះ។ កតាត ទី្យមួយគឺ កិចចររមលររៀងោនរស្ថប់  កតាត ទី្យរីរគឺចំណ្ងទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងកមពុជានិងចិន និង
កតាត ទី្យបីគឺតរមូវការជាក់ដស្តងរបស្់របលទ្យស្ចិន។ 

៤.២.១. កចិចព្ពម្សព្ពៀងមានព្ាប់ 
មកែល់លរលបចចុបបនន កមពុជាោនកិចចររមលររៀងមួយចំនួនជាមួយនឹងបណាត របលទ្យស្កនុងស្ហ

ភារអឺរ ៉ុប ស្ហរែាអាលមរកិ កាណាោ និងរបលទ្យស្មួយចំនួនលៅកនុងតំបន់អាសុ្ីផងដែរ។ កនុងវសិ្ថល
ភារទូ្យោយ កិចចររមលររៀងទងំលនះ បានផតល់ឱ្យកមពុជានូវឱ្កាស្ស្រោប់លធវីការអភិវឌ្ឍលស្ែាកិចចរបស្់
ខាួនតាមរយៈការទក់ទញការវនិិលោគ ការនាលំចញលោយទ្យទួ្យលបានលកខខណ្ឌ រិលស្ស្ជាលែីម។ 
លោយដឡកកនុងវសិ្ថលភារដនការលធវីោណិ្ជជកមមជាមួយរបលទ្យស្ចិនវញិ លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កិចចររម
លររៀងោនរស្ថប់ែូចជាកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមអាស្ថ ន-ចិន និងកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមកមពុជា-
ចិនលនះដតមតង នឹងបលងកីននូវឱ្កាស្ែល់កមពុជា មិនរតឹមដតកនុងបរបិទ្យដនការលតត ះបតូរទំ្យនិញរវាងរបលទ្យស្
ទងំរីរបុ៉លណាណ ះលទ្យ ក៏បុ៉ដនតកិចចររមលររៀងទងំលនះក៏នឹងបលងកីនឱ្កាស្កនុងការទក់ទញវនិិលោគិនរី
របលទ្យស្ចិនបានបដនាមលទ្យៀតផងដែរ។  

៤.២.២. កតាត ទំនាក់ទនំងជាម្យួព្បសទេចិន 
លរៅរីកិចចររមលររៀងដែលោនរស្ថប់ ចំណ្ងទំ្យនាក់ទំ្យនងដែលរោា ភិបាលរបស្់របលទ្យស្ទងំរីរ

ទ្យទួ្យលស្ថគ ល់ថ្នជាទំ្យនាក់ទំ្យនងដែគូស្ហរបតិបតតិការរគប់រជុងលរជាយលនាះ ក៏អាចនឹងជាឱ្កាស្មួយ
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លទ្យៀតផងដែរស្រោប់កមពុជា។ តាមរយៈទំ្យនាក់ទំ្យនងលនះ កមពុជាអាចលធវីការចរចារ លែីមបរីរងីកវសិ្ថល
ភារទំ្យនិញ ឬលស្នីសុ្ំនូវលកខខណ្ឌ អនុលរោះបដនាមលទ្យៀតស្រោប់ទំ្យនិញរបស្់ខាួន លែីមបឱី្យកមពុជាអាចលធវី
ការនាលំចញបានកាន់ដតលរចីន និងង្កយរស្ួលជាងមុនផងដែរ។ 

៤.២.៣. ត្ព្ម្វូការរបេព់្បសទេចិន 
លោយស្ថរដតការរកីចលរមីនជាលំោប ់ និងបាន រលជីងជាមហាអំណាចលស្ែាកិចចលំោប់ទី្យ២

បនាទ ប់រីស្ហរែាអាលមរកិ លគស្លងកតលឃញីថ្ន របរ័នធលស្ែាកិចចរបស្់របលទ្យស្ចិនោនការដរបរបួលលរចីន 
លបីលធៀបនឹងស្ថា នភារកាលរីជាងរីរទ្យស្វតសរមុ៍ន។ លស្ែាកិចចដែលធាា ប់ដតលតត តលលីវសិ្័យកស្ិកមម ការ
រុករកដរ ៉ និងធនធានធមមជាតិលផសងលទ្យៀត និងឧស្ាហកមមដែលលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាមិនសូ្វទំ្យលនីប បាន
ដរបកាា យមកជាលស្ែាកិចចដែលរឹងដផែកខាា ងំលលកីារលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាដបបនវានុវតតន៍ និងោនទ្យរមង់
ជាឧស្ាហកមមធន់ធាន់។ លោកបណ្ឌិ ត លេង គឹមឡុង អនកជំនាញលស្ែាកិចចដនវទិ្យាស្ថា នចកខុវសិ្័យអាសុ្ី 
(Asian Vision Institute-AVI) បានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ថ្ន៖ 

“ការលកីនលឡីងដនរបជាជនវណ្ណៈកណាត ល (Middle Class) លៅកនុ ងរបលទ្យស្ចិន បានលធវីឱ្យរបជាជនកនុ ង
របលទ្យស្លនះឈានលជីងលចញរីការរបកបមុខរបរលោយរឹងដផែកលលីវសិ្័យកសិ្កមមបនតិចមតងៗ ជាលហតុលធវីឱ្យ
វសិ្័យកសិ្កមមរបស្់របលទ្យស្ចិនរុំដមនជាវសិ្័យរបកួតរបដជងជាមួយវសិ្័យកសិ្កមមរបស្់កមពុជាលនាះលទ្យ។ 
ផទុយរីរបលទ្យស្ចិន កមពុជាលៅដតលតត តជាស្ំខាន់លលីវសិ្័យកសិ្កមម និងលបីដផែកលលីវសិ្ថលភារដនកិចចររម
លររៀងោណិ្ជជកមមកមពុជា-ចិន កសិ្កមមជាវសិ្័យដែលរតូវបានផតលត់ដមាខពស្់ជាងលគ ែូចលនះ វាជាឱ្កាស្
ោស្ស្រោប់កមពុជាកនុ ងការទញយកអតារបលោជន៍រីកិចចររមលររៀងមួយលនះ។” 

លបីលទះបីជារបលទ្យស្ចិនជាមហាអំណាចខាងផលិតកមមទំ្យនិញស្រវស្ថរលរី ោនទងំផលិតផល
កស្ិកមម ឧស្ាហកមម ស្ិបបកមម និងបលចចកវទិ្យានានាកតី ក៏លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន របលទ្យស្លនះលៅដតោន
តរមូវការផលិតផលជាលរចីនរីដែគូោណិ្ជជកមមរបស្់ខាួន លែីមបបំីលរញតរមូវការកនុងរស្ុកផងដែរ។ ជាក់
ដស្តង កនុងបរបិទ្យោណិ្ជជកមម ការតា ស្់បតូរទំ្យនិញរីរបលទ្យស្ដែគូ គឺជាលរឿងស្ថមញ្ា ដែលវសិ្ថលភាររបស្់
វាអារស្័យលលីកតាត ជាលរចីនែូចជា តរមូវការជាក់ដស្តងកនុងរស្ុក ឬតាមកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមរវាង
របលទ្យស្ជាដែគូជាលែីម។  
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ជំ្ពូក ៥៖ េននិដ្ឋា ននិងអនុាេន៍ 

៥.១. សេចកតីេននិដ្ឋា ន 
លយងីស្លងកតលឃញីថ្ន កិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិននឹងលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការ

ររងីកនូវោណិ្ជជកមមលរៅរបលទ្យស្របស្់កមពុជា ក៏ែូចជាជរមុញនូវកំលណី្នលស្ែាកិចចជាតិទងំមូលផង
ដែរ។ កនុងរកបខណ្ឌ គតិយុតត ិក៏ែូចជាតាមវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងលនះ ទងំកមពុជានិងចិន សុ្ទ្យធដត
ទ្យទ្យួលបាននូវអតារបលោជន៍ោ៉ងលរចីន លបីលទះបីជាវសិ្ថលភារដនអតារបលោជន៍ដនរបលទ្យស្ទងំរីរ រំុ
អាចលធវីការលរបៀបលធៀបោន បានក៏លោយ។ លបីដផែកលលីស្ថា នភារជាក់ដស្តង កនុងរយៈលរលខាី កមពុជារំុទន់
អាចទញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានលរញលលញលចញរីកិចចររមលររៀងលនះលៅលឡយីលទ្យ លោយស្ថរដត
កមពុជារំុទន់បានលរតៀមខាួនរចួរាល់កនុងវសិ្័យផលិតកមមរបស្់ខាួន រមួទងំបញ្ហា រប មជាលរចីនដែល
កមពុជាកំរុងជួបរបទ្យះ ែូចដែលបានលរៀបរាប់កនុងជំរូកទី្យ៣ខាងលលី។ កមពុជាចាបំាច់រតូវដស្វងរកែំលណាះ
រស្ថយស្មរស្បស្រោប់បញ្ហា រប មនានា ទងំកនុងវសិ្័យផលិតកមម និងលស្វាកមម។ លរៅរីបញ្ហា
រប មទងំលនះ ចំលោះកមពុជា ការររងីកនូវកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមឱ្យបានកាន់ដតទូ្យលំទូ្យោយគឺជា
គនាឹះែ៏ស្ំខាន់ លែីមបលីធវីឱ្យោនភាររងឹោសំ្រោប់លស្ែាកិចចជាតិ ក៏បុ៉ដនត ការរឹងដផែកលៅលលីដតរបលទ្យស្
មួយខាា ងំលរក នឹងលធវីឱ្យកមពុជារិបាកនឹងនឹងរទរំទ្យលៅនឹងហានិភ័យខាងលរៅផងដែរ។ ែូចដែលលយងី
បានលឃញីរស្ថប់តាមរយៈទ្យឡាកីរណ៍្ដនតរមូវការលភាៀវលទ្យស្ចរ ក៏ែូចជាវតាុធាតុលែីមឧស្ាហកមមរី
ស្ំណាក់កមពុជា កនុងអំឡុងលរលដនវបិតតិកូវែី-១៩លនះជាលែីម។ 

លែីមបលីេាីយតបលៅនឹងវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនលនះ លយងីស្លងកត
លឃញីថ្ន វសិ្័យកស្ិកមមោនបញ្ហា រប មខាា ងំជាងលគ ទងំកនុងរកបខណ្ឌ បរោិណ្ផលិតកមម គុណ្
ភារ តដមាផលិតកមម ក៏ែូចជាកងវះនូវការដចនរបឌិ្តផលិតផលកស្ិកមម លែីមបតីរមូវការកនុងវសិ្័យ
ឧស្ាហកមម ឬវសិ្័យលផសងលទ្យៀត។ បដនាមរីលលីលនះ លយងីអាចលធវីការស្ននិោា នបានថ្ន វសិ្យ័លស្វាកមម

ជំ្ពូក ៥ 
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របស្់កមពុជារំុទន់អាចោនស្កាត នុរលរគប់រោន់កនុងការផគត់ផគង់លៅកាន់របលទ្យស្ចិនឱ្យបានស្មបូរដបប
លៅលឡយីលទ្យ ជារិលស្ស្កនុងវសិ្័យបលចចកវទិ្យា និងវសិ្័យដែលោនតរមូវការជំនាញឯកលទ្យស្ខពស្់។ លបី
រិនិតយលៅលលីស្ថា នភារជាក់ដស្តងកនុងវសិ្័យលនះ កមពុជារបដហលអាចផគត់ផគង់បានលលីលស្វាកមមរបឹកា
ែូចជាដផនកចបប់ ហរិញ្ាវតាុ ឬរបឹកាកនុងការចាប់លផតីមអាជីវកមមកនុងរបលទ្យស្កមពុជាជាលែីម។ លស្វាកមម
ដែលលយងីោនរបតិបតតិករលរចីនជាមួយរបលទ្យស្ចិនអាចកនុងវសិ្័យលទ្យស្ចរណ៍្ ក៏បុ៉ដនតវសិ្យ័មួយលនះ
លរចីនដតលកីតលឡងីកនុងទ្យរមង់ស្ហរបតិបតតិការរវាងរបតិបតតិករលទ្យស្ចរណ៍្កនុងរបលទ្យស្ទងំរីរ ជាជាង
ការផតល់លស្វាកមមឱ្យោន លៅវញិលៅមកកនុងទ្យរមង់ោណិ្ជជកមម។ 

ផទុយរីកមពុជា របលទ្យស្ចិនោនលទ្យធភាររគប់រោន់លែីមបផីគត់ផគង់នូវលស្វាកមមរគប់របលភទ្យែល់ដែគូ
នានាកនុងរបលទ្យស្កមពុជា ទងំលស្វាកមមបណ្តុ ះបណាត លអនកជំនាញ ការរបឹកា បលចចកវទិ្យា ស្ថា បតយកមម 
វសិ្វ័កមម និងលស្វាកមមលផសងៗជាលរចីនលទ្យៀត។  

៥.២. អនុាេន៍េព្មាប់កម្ពុជា 
លបីលទះបីជា កមពុជាលៅោនឱ្កាស្លរចីនកនុងការទញយកអតារបលោជន៍លចញរីកិចចររមលររៀង

ោណិ្ជជលស្រកីមពុជា-ចិនកតី បុ៉ដនតកមពុជាកំរុងរប មនឹងបញ្ហា រប មជាលរចីនផងដែរ។ លែីមបអីាចទញ
អតារបលោជន៍រីកិចចររមលររៀងលនះកមពុជាចាបំាច់រតូវអនុវតតនូវកិចចការជាលរចីនបដនាមលទ្យៀត ជារិលស្ស្
រតូវលេាយីតបលៅនឹងបញ្ហា រប មែូចដែលបានលលីលឡងីលៅកនុងជំរូកទី្យ៣ខាងលលី។ ខាងលរកាមលនះជា
អនុស្ថស្ន៍មួយចំនួនស្រោប់រាជរោា ភិបាល ក៏ែូចជាស្ថា ប័នោក់រ័នធនានាលធវីការរិចារណាលែីមបទីញ
យកអតារបលោជន៍ឱ្យបានជាអតិបរោរីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន។ 

៥.២.១. ពព្ងឹងកចិចេហការរដ្ានិងឯកជ្ន 
មិនខុស្រីរបលទ្យស្នានាកនុងរិភរលោក លៅកមពុជា វសិ្័យឯកជនគឺជាេែឹងខនងលស្ែាកិចចជាតិោ៉ង

ស្ំខានល់ោយស្ថរវសិ្័យលនះ មិនរតឹមដតបានចូលរមួោ៉ងស្កមមកនុងការអភិវឌ្ឍដនវសិ្យ័លស្ែាកិចច 
ោណិ្ជជកមម និងវសិ្័យលផសងលទ្យៀតបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតវាដថមទងំបានចូលរមួបលងកីតនូវការង្ករជូនរបជា
រលរែាដខមររាបដ់ស្ននាក់ផងដែរ។ លែីមបលីធវីឱ្យការចូលរមួរបស្់វសិ្័យឯកជនកាន់ដតស្កមមបដនាមលទ្យៀត
កនុងការអភិវឌ្ឍលស្ែាកិចច និងស្ងគម ជារិលស្ស្កនុងែំណាក់កាលដែលកមពុជាកំរុងោនតរមូវការចាបំាច់
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បំផុតកនុងការលកៀងគរការវនិិលោគរីរគប់មជឍោា ន កិចចស្ហការោន រវាងវសិ្័យរែា និងឯកជន លោយ រ
លលីមូលោា នអតារបលោជន៍រមួោន  ជាលរឿងចាបំាច់បំផុតស្រោប់កមពុជា។ ជាក់ដស្តងរែាមស្រនតីរកស្ួងការង្ករ 
និងបណ្តុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ លោក អិុត ស្ំលហង ក៏ធាា ប់បានទ្យទូ្យចផងដែរែល់ស្ថា ប័នឯកជនរតូវស្ហ
ការោន ឱ្យបានជិតស្និទ្យជាមួយភាគីរោា ភិបាលលែីមបវីឌ្ឍនភារលស្ែាកិចច និងស្ងគម (Niem, Chheng, 
២០១៩)។ រស្បលរលដែលកមពុជាោនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រជីាមួយរបលទ្យស្ចិន ការររងឹង
នូវវសិ្័យផលិតកមម និងលស្វាកមមដែលស្ាិតលរកាមវសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងលនះ ទមទរឱ្យោនការ
ចូលរមួខាា ងំរីស្ំណាក់រកុមហ ុន និងស្ហរោស្ឯកជននានា លែីមបទីញយកអតារបលោជន៍ឱ្យបានជា
អតិបរោ។  

លែីមបទីក់ទញការវនិិលោគលលីវសិ្័យឧស្ាហកមមគឺជាលរឿងចាបំាច់មួយរបស្់រាជរោា ភិបាល ជា
រិលស្ស្ការលកៀងគរការវនិិលោគទុ្យនរីបរលទ្យស្ឱ្យបានកាន់ដតលរចីន។ រាជរោា ភិបាលកមពុជា អាចលធវីការ
រិនិតយ និងលរៀបចំលោលនលោបាយវនិិលោគទុ្យន ដែលអាចោនភារទក់ទញលរចីនជាងមុនស្រោប់
អនកវនិិលោគបរលទ្យស្ ជារិលស្ស្ស្រោប់ការវនិិលោគដែលអាចបលងកីតការង្ករបានលរចីនស្រោប់របជា
រលរែាកមពុជា។ លែីមបសី្លរមចកិចចការលនះបាន កមពុជាអាចរិចារណាលលីគំនិតយុទ្យធស្ថស្រស្តមួយចំនួន 
ែូចខាងលរកាម៖ 

• បលងកីតនូវបរសិ្ថា នវនិិលោគដែលោនតោា ភារ ស្រោប់អនកវនិិលោគទុ្យនបរលទ្យស្តាមរយៈការ
ររងឹងវធិានការផាូវចបប់ស្រោប់ការវនិិលោគជាលែីម។  

• រតូវោនដផនការចបស្់ោស្់កនុងការបណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុស្ស កមមករជំនាញដែលរស្ប
លៅតាមតរមូវការជាក់ដស្តងរបស្់ទី្យផារការង្ករស្រោប់លរលបចចុបបនន និងអនាគត។  

• រតូវរិនិតយលមីលលលីលោលនលោបាយស្មបទនដផនកវនិិលោគ លែីមបធីានាឱ្យបាននូវបរសិ្ថា ន
ដែលោនគុណ្ភារស្រោប់ទក់ទញវនិិលោគិនបរលទ្យស្។  

• រតូវអនុវតតលោលនលោបាយរទ្យរទ្យង់ផលិតករ និងអនកផគត់ផគង់កនុងរស្ុក និងផារភាជ ប់ជាមួយនឹង
ការវនិិលោគបរលទ្យស្។ 
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• ររង្កយតំបន់ឧស្ាហកមមឱ្យបានរាយប៉ាយលៅតាមលខតត ឬតំបន់ជនបទ្យនានា ដែលយនតការ
លនះមិនរតឹមដតអាចបលងកីតការង្ករបដនាមលទ្យៀតលនាះលទ្យ បុ៉ដនតដថមទងំអាចជរមុញវសិ្័យអចលន
រទ្យរយ និងបលងកីតមុខរបរ ឬអាជីវកមមជូនរបជារលរែារស្់លៅតំបន់ដកបរៗលនាះផងដែរ។ 

៥.២.២. សធវើទំសនើបកម្មវិេយ័កេកិម្ម 
ែូចដែលបានបញ្ហច ក់រីខាងលែីម វសិ្័យកស្កិមមគឺជាវសិ្័យដែលោនស្កាត នុរលខពស្់បំផុតមួយ

របស្់កមពុជា ស្រោប់វឌ្ឍនភារលស្ែាកិចចនិងស្ងគម ជារិលស្ស្កនុងការលលីកកមពស្់ករមិតជីវភាររបស្់
របជារលរែា និងការកាត់បនាយភាររកីរក។ លោយដឡក វសិ្ថលភារដនកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រ ី
កមពុជា-ចិន ក៏បានលតត តជាស្ំខាន់លៅលលីវសិ្យ័លនះផងដែរ។ ជាមួយនឹងស្ថា នភារជាក់ដស្តង និងបញ្ហា
រប មកនុងវសិ្័យកស្ិកមមមួយចំនួន ែូចដែលបានបង្កា ញកនុងចំណុ្ច៣.១.១ ខាងលលី កមពុជាចាបំាច់
រតូវលធវីទំ្យលនីបកមមកនុងវសិ្័យមួយលនះ លែីមបអីាចទញយកអតារបលោជន៍ជាអតិបរោលចញរីកិចចររម
លររៀងោណិ្ជជកមមដែលកមពុជាោនរស្ថប់ជាមួយរបលទ្យស្ចិន។ ការលធវីទំ្យលនីបកមមវសិ្័យកស្ិកមម មិនរតឹម
ដតអាចបលងកីននូវបរោិណ្ផលិតកមមបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនតវាដថមទងំអាចឱ្យកមពុជាទ្យទួ្យលបាននូវផលិតផល
ដែលោនគុណ្ភាររបលស្ីរជាងមុន ដែលអាចលធវីឱ្យកមពុជាររងឹងបាននូវលទ្យធភាររបកួតរបដជងបដនាម
លទ្យៀតលលីវសិ្័យមួយលនះ ទងំស្រោប់ការនាលំចញលៅរបលទ្យស្ចិន និងរបលទ្យស្នានាលៅលលរិីភរលោក
ផងដែរ។ 

ខាងលរកាមលនះជាគំនិតអនុស្ថស្ន៍មួយចំនួនដែលរាជរោា ភិបាលកមពុជា អាចលធវីការរិចារណា
កនុងកិចចការង្ករលធវីទំ្យលនីបកមមវសិ្័យកស្ិកមមរបស្់ខាួន។ 

ក) ពព្ងងឹសោលនសោបាយវិនសិោគ 
វសិ្័យឯកជនបានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងវឌ្ឍនភារលលីរគប់វសិ្័យទងំអស្់ ែូចលនះកមពុជាចាបំាច់

រតូវលធវីឱ្យរបលស្ីរលឡងីនូវលោលនលោបាយវនិិលោគរបស្់ខាួនកនុងវសិ្័យកស្ិកមម លែីមបលីកៀងគរ និង
ជំរុញការវនិិលោគបដនាមលទ្យៀតលលីវសិ្័យមួយលនះ។ ការទក់ទញការវនិិលោគរីបរលទ្យស្គឺជាលរឿងចាំ
បាច់ ក៏បុ៉ដនតការលលីកទឹ្យកចិតតឱ្យអនកវនិិលោគទុ្យនកនុងរស្ុកចូលរមួឱ្យបានស្កមមកនុងវសិ្័យលនះ នឹងកាន់
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ដតលធវីឱ្យកមពុជាោនមូលោា នកាន់ដតរងឹោបំដនាមលទ្យៀត។ លោលនលោបាយវនិិលោគ គួរលតត តលលីចំណុ្ច
ស្ំខាន់ៗមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

• ផតល់អតារបលោជន៍បដនាមលទ្យៀត (ផតល់ជាស្មបទនលផសងៗែូចជា ការលលីកដលងរនធ ការផតល់
ែីស្មបទនកស្ិកមម ។ល។) ចំលោះការវនិិលោគលលីវសិ្័យកស្ិកមម ជារិលស្ស្ការវនិិលោគ
ដែលអាចបលងកីតការង្ករកាន់ដតលរចីនកនុងវសិ្័យមួយលនះ។ 

• លលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ជាងមុនស្រោប់វនិិលោគិនកនុងរស្ុក 
• លលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ស្រោប់ការវនិិលោគលៅលលផីលិតកមមវតាុធាតុលែីមកស្ិកមម (ជីរ រោប់រូជ 
ថ្នន សំ្តវលែិត បរកិាខ រកស្ិកមមជាលែីម) កស្ិ-ោណិ្ជជកមម កស្ិ-ឧស្ាហកមម ឧស្ាហកមមដកដចន 
និងការវនិិលោគផលការបលងកីត ឬដចនរបឌិ្តបលចចកវទិ្យាដែលោនតដមាស្មរមយ (Affordable 
Technology) ស្រោប់កស្ិកមមកនុងរស្ុក។ 

• លលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ចំលោះការវនិិលោគលលីវសិ្យ័កស្ិកមម ដែលលតត តលៅលលីនិរនតរភារបរសិ្ថា ន 
និងផលិតកមម 

• ររងឹងគុណ្ភារដនកមមវធីិកស្ិកមមដែលបានោក់លចញលោយការវនិិលោគបដនាមទងំធនធាន
ថវកិា និងធនធានមនុស្ស 

• លលីកទឹ្យកចិតតវនិិលោគិនកនុងការវនិិលោគលលីែំណាឱំ្យបានលរចីនរបលភទ្យជាជាងលតត តដតលលី
ែំណាយុំទ្យធស្ថស្រស្តមួយចំនួនដែលបានលរៀបរាប់កនុង ចំណុ្ច៣.១.១ ខាងលល។ី 

ខ) កសាងសេ ារចនាសម្ពន័ធធារាសាស្រស ី
លែីមបបីលងកីននូវបរោិណ្ ក៏ែូចជាគុណ្ភារកនុងផលិតកមមែំណាកំស្ិកមមរបស្់ខាួន កមពុជាចាបំាច់

រតូវកស្ថងនូវលហោា រចនាស្មព័នធធារាស្ថស្រស្តថមីៗ បដនាមលទ្យៀត។ ការកស្ថងលហោា រចនាស្មព័នធទងំលនះ 
រតូវភាជ ប់ជាមួយនឹងរបរ័នធផាូវទឹ្យកខាវ ត់ដខវង ជារិលស្ស្រតូវរុញទឹ្យកលៅកាន់តំបន់ផលិតកមមឱ្យបានកាន់ដត
ជិត កាន់ដតលែ។ ការរុញទឹ្យកលៅែល់ ឬដកបរតំបន់ផលិតកមម ក៏ជាការចូលរមួជួយរបជារលរែា ឬផលិត
ករនានាកនុងការកាត់បនាយតដមាលែីមផលិតកមមបានមួយករមិតផងដែរ។ ជាមួយោន លនះ លរៅរីការក-
ស្ថងលហោា រចនាស្មព័នធថមីៗ ការស្ថត រលឡងីវញិនូវរបរ័នធធារាស្ថស្រស្តដែលោនរស្ថប់ ក៏ជាលរឿងចាបំាច់
មួយផងដែរ។  



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 

 57   

 

ខ) សរៀបចសំោលនសោបាយទកឹឱយបានចាសល់ាស ់
លរៅរីការកស្ថង ស្ថា បនា ឬស្ថត រលឡងីវញិនូវលហោា រចនាស្មព័នធធារាស្ថស្រស្ត កមពុជាចាបំាច់រតូវ

ោនលោលនលោបាយកនុងការរគប់រគងទឹ្យកឱ្យបានចបស្់ោស្់ផងដែរ។ ការោនលោលនលោបាយ
រគប់រគងទឹ្យកចបស្់ោស្់ អាចនឹងផតល់ផលចំលណ្ញកនុងរូបភារជាលរចីនែូចជា៖  

• ធានាបាននូវនិរនតរភារ សុ្វតាិភារ និងរបស្ទិ្យធភារដនការផគត់ផគង់ទឹ្យកែល់លោលលៅដែលោន
តរមូវការចាបំាច់ 

• ធានាបាននូវផលប៉ះោល់ធាន់ធារលៅលលីបរសិ្ថា ន និងរបរ័នធលអកូធមមជាតិនានា 

• អាចនឹងផតល់ផលវជិជោនផងដែរែល់ការរគប់រគង និងដថទលំហោា រចនាស្មព័នធធារាស្ថស្រស្ត និង
លហោា រចនាស្មព័នធទឹ្យកទងំលនាះ 

• អាចលធវីឱ្យរបជាកស្ិករ និងផលិតករអាចលធវីការោែុំះបានលលីស្រីមួយែងកនុងមួយឆ្ងន  ំ ដែល
លនះជាការចូលរមួកនុងការបលងកីននូវបរោិណ្ផលិតផល ក៏ែូចជាកាត់បនាយនូវតដមាលែីមផលិត
កមមផងដែរ។ 

• ការផគត់ផគង់ទឹ្យកបានរគប់រោន់ែល់ែំណា ំ អាចលធវីឱ្យគុណ្ភារផលិតផលោនការលកីនលឡងី
ដថមមួយករមិតលទ្យៀតផងដែរ។ 

គ) ពព្ងងឹការបណុី្ះបណី្តលបសចចកសទសកសកិម្ម 
ែូចដែលបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់ខាងលលី របជាកស្ិករកមពុជាោនការខវះខាតខាា ងំលៅលលីបលចចក

លទ្យស្កនុងការបងកបលងកីនផលែំណា ំ ជារិលស្ស្ការលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាលែីមបបីលរមីការោែុំះរបស្់ខាួន។ 
រាជរោា ភិបាល និងស្ថា ប័នោក់រ័នធនានាចាបំាច់រតូវលែីរតួជាអនកបណ្តុ ះបណាត លជំនាញ និងបលចចកលទ្យស្
ោែុំះែល់កស្ិករកងវះខាតនូវបលចចកលទ្យស្កនុងការោែុំះទងំការលរៀបចំែី ការោក់ជីរ ការលរបីថ្នន  ំ ។ល។
ជាមួយនឹងកិចចការលនះ រាជរោា ភិបាលអាចលរៀបចំជាគលរោងអភិវឌ្ឍនានាលោយលតត តលលីការោែុំះ
ែំណាកំស្ិកមមនានា លោយលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាដែលស្មរស្បលៅនឹងស្ថា នភារជាក់ដស្តងរបស្់របជា
កស្ិករ។ ការជរមុញឱ្យោនការបណ្តុ ះបណាត លការលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យា និងការវភិាគទននានា 
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(ស្មបទនជាថវកិា ឬផតល់នូវបរកិាខ របលចចកវទិ្យា) ែល់របជាកស្ិករលែីមបចីាប់យក និងអនុវតតកនុងកិចច
ការង្ករោែុំះែំណាកំស្ិកមម។ 

ឃ) សរៀបចកំារដ្ឋ ំះុសដ្ឋយព្រម្លូ្ីុ ំ
ែូចដែលបានបង្កា ញកនុងខាងលលី ការោែុំះកនុងរបលទ្យស្កមពុជាោនលកខណ្ៈជារគួស្ថរ និងស្ាិត

លៅរាយប៉ាយ មិនស្ាិតលៅផតុ ំោន  ឬការោែុំះតាមដបបជាស្ហគមន៍ជាលែីម។ ទ្យោា ប់ដនការោែុំះរបលភទ្យ
លនះ មិនរតឹមដតរំុអាចធានាបាននូវស្ាិរភារដនការផគត់ផគង់បុ៉លណាណ ះលទ្យ ដថមទងំរិបាកកនុងការទ្យទួ្យល
បាននូវកញ្ច ប់ថវកិាលែីមបរីរងីកការោែុំះ ឬទ្យទួ្យលបានការបណ្តុ ះបណាត លបលចចកលទ្យស្ោែុំះជាលែីម។ 
លែីមបធីានាបាននូវនិរនតរភារដនផលិតកមម ក៏ែូចជាការផគត់ផគង់ រោា ភិបាលរតូវជរមុញនិងោរំទ្យតាមរគប់
រូបភារ នូវការចងជាស្ហគមលៅតាមរស្ុក លខតត ឬតំបន់ដែលោនស្កាត នុរលការោែុំះ។  ការចង
រកងជាស្ហគមន៍ អាចផតល់នូវអតារបលោជន៍ជាលរចីនែូចជា៖ 

• អាចធានាបាននូវផលិតកមម និងការផគត់ផគង់លៅលលីទី្យផារ 

• ង្កយរស្ួលកនុងការរគប់រគងផលិតកមម ដែលអាចលធវីឱ្យោនការលជារជន់ និងតដមាលថ្នក 

• ង្កយរស្ួលកនុងការបំោក់បំប៉នបលចចកលទ្យស្ ឬបលចចកវទិ្យាកស្ិកមមនានា 

• ង្កយរស្ួលកនុងការទ្យទួ្យលបាននូវថវកិាកមចី ឬថវកិាឧបតាមានានា ជារិលស្ស្ស្ោជិកដែលខវះ
លកខខណ្ឌ លែីមបទី្យទួ្យលបានរបាក់កមចីរីធនាោរ 

• អាចបលងកីនថវកិាស្ហគមន៍តាមរយៈការបលងកីតជាមូលនិធីស្នសសំ្រោប់ជួយោន  

• ង្កយរស្ួលកនុងការលរៀបចំរបរ័នធធារាស្ថស្រស្តនិងការលរស្ថចរស្រ 

ង) សតីត្សលពី្រសេទ ណំ្តយំទុធសាស្រស ី
ជាឧទហរណ៍្ កាលរីឆ្ងន ២ំ០១៥កនាងលៅ កនុងលោលបំណ្ងជរមុញនូវការនាលំចញរស្ូវអងករលៅ

កាន់ទី្យផារបរលទ្យស្ របលទ្យស្លវៀតណាមបានដកតរមូវនូវលោលនលោបាយរស្ូវអងករ (Rice Policy) 
របស្់ខាួន លោយកាត់បនាយការោែុំះរបលភទ្យរស្ូវដែលោនតដមាទប និងជំនួស្មកវញិលោយរបលភទ្យ
ែំណារំស្ូវដែលោនតដមាខពស្់វញិ។ របលភទ្យែំណារំស្ូវដែលោនតដមាខពស្់ ោនទី្យផារធំជាងរស្ូវដែល



វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្រស្តនិងវទិ្យាស្ថស្រស្តស្ងគម 

 

 59   

 

ោនតដមាទប។ ទងំលនះជាយុទ្យធស្ថស្រស្តមួយកនុងការឈានលជីងរីការោែុំះលែីមបបីរលិភាគ (Production 
for Local Consumption) មកជាការោចុំះលែីមបនីាលំចញវញិ (Production for Export)។ របលទ្យស្
ដថ ក៏បានអនុវតតនូវលោលនលោបាយរបហាក់របដហលលនះដែរគឺ ោែុំះលែីមបផីគត់ផគង់កនុងតំបន់ បនតលក់
លៅកាន់តំបន់ ឬលខតតជិតខាង រចួជំរុញបនតលែីមបលីក់លៅកាន់ទី្យផារបរលទ្យស្។ 

ដផែកលលីលមលរៀនរបស្់របលទ្យស្ទងំរីរលនះ កមពុជាចាបំាច់រតូវកំណ្ត់ឱ្យបានចបស្់លៅលលីរបលភទ្យ
ែំណាដំែលជាតរមូវការខាា ងំរបស្់របលទ្យស្ចិន និងជំរុញឱ្យកាា យលៅជាែំណាយុំទ្យធស្ថស្រស្តស្រោប់របជា
រលរែាកមពុជា។  

ច) ទាកទ់ាញវិនសិោគសលវីិសយ័កសកិម្ម 
លែីមបបីលងកីននូវបរោិណ្ផលិតផល ក៏ែូចជាលែីមបធីានានូវការផគត់ផគង់ទងំតរមូវការលរបីរបាស្់កនុង

រស្ុក និងនាលំចញ កមពុជាចាបំាច់រតូវទក់ទញការវនិិលោគបដនាមលទ្យៀតកនុងវសិ្័យកស្ិកមម។ លែីមបលីធវី
ទំ្យលនីបកមមកនុងវសិ្័យកស្ិកមម កមពុជាគួរលលីកទឹ្យកចិតត និងទក់ទញការវនិិលោគលោយលតត តលលីចំណុ្ច
មួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

• ផតល់អតារបលោជន៍បដនាម (ផតល់ជាស្មបទនលផសងៗែូចជាការលលីកដលងរនធ ការផតលជ់ា
ែីស្មបទនកស្ិកមម ។ល។) ចំលោះការវនិិលោគលលីវសិ្័យកស្ិកមម ជារិលស្ស្ចំលោះការវនិិ
លោគដែលអាចបលងកីតការង្ករបានកាន់ដតលរចីនកនុងវសិ្័យមួយលនះ។ 

• លលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ជាងមុនស្រោប់វនិិលោគិនកនុងរស្ុក 
• លលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ស្រោប់ការវនិិលោគលៅលលផីលិតកមមវតាុធាតុលែីមកស្ិកមម (ជីរ រោប់រូជ 
ថ្នន សំ្តវលែិត បរកិាខ រកស្ិកមមជាលែីម) កស្ិ-ោណិ្ជជកមម កស្ិ-ឧស្ាហកមម ឧស្ាហកមមដកដចន 
និងការវនិិលោគផលការបលងកីត ឬដចនរបឌិ្តបលចចកវទិ្យាដែលោនតដមាស្មរមយ (Affordable 
Technology) ស្រោប់កស្ិកមមកនុងរស្ុក។ 

• លលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ចំលោះការវនិិលោគលលីវសិ្យ័កស្ិកមម ដែលលតត តលៅលលីនិរនតរភារបរសិ្ថា ន 
និងផលិតកមម 

• ររងឹងគុណ្ភារដនកមមវធីិកស្ិកមមដែលបានោក់លចញលោយការវនិិលោគបដនាមទងំធនធាន
ថវកិា និងធនធានមនុស្ស 
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៥.២.៣. េកិាពីត្ព្ម្វូការរបេព់្បសទេចនិ 
លៅកនុង ចំណុ្ច៤.២.១ លយងីបានលធវីការគូស្បញ្ហជ ក់រីការដរបរបួលដនរបរ័នធលស្ែាកិចចរបស្់

របលទ្យស្ចិន លោយមិនរឹងដផែកខាា ងំលលីវសិ្័យកស្ិកមមលរចីនែូចមុន ក៏បុ៉ដនតទ្យឡាកីរណ៍្លនះ រំុដមនោន
ន័យថ្នរបលទ្យស្ចិនរំុផលិត និងលធវីការនាលំចញផលិតផលកស្ិកមមលនាះលទ្យ។ ជាក់ដស្តង លទ្យធផល
រស្ថវរជាវរបស្់រាជបណ្ឌិ តយស្ភាកមពុជាកាលរីឆ្ងន ២ំ០២០កនាងលៅ បានរកលឃញីថ្ន បដនានាចូំលរី
របលទ្យស្ចិន បាន រលជីងរបកួតរបដជងោ៉ងស្កមមជាមួយនឹងបដនាកនុងរស្ុក ក៏ែូចជាបដនានាចូំលរី
របលទ្យស្ជិតខាងលយងីោនដថ និងលវៀតណាមជាលែីម (ល,ី ត. et all., ២០២០)។ លទះជាោ៉ងលនះកតី 
របលទ្យស្ចិនលៅដតោនតរមូវការផលិតផលកស្ិកមម កស្ិ-ឧស្ាហកមមរីរបលទ្យស្នានាលែីមបបំីលរញ
តរមូវការឧស្ាកមមរបស្់ខាួន ក៏ែូចជាបំលរញតរមូវការជាក់ដស្តងរបស្់របជាជនចិន។ ែូចលនះ បដនាមរី
ការលធវីទំ្យលនីបកមមវសិ្័យកស្ិកមមរបស្់ខាួន កមពុជាចាបំាច់រតូវស្ិកាឱ្យបានលមែិតរីតរមូវការជាក់ដស្តង
របស្់របលទ្យស្ចិន ទងំកនុងវសិ្ថលភារដនទំ្យនិញកស្ិកមម ឧស្ាកមម ក៏ែូចជាតរមូវការកនុងវសិ្័យលស្វា
កមមផងដែរ។ ការយល់ចបស្់រីតរមូវការរបស្រ់បលទ្យស្ចិន នឹងលធវីឱ្យកមពុជាអាចលរតៀមខាូនបានរតឹមរតូវ 
កនុងការផលិតនូវមុខទំ្យនិញដែលជាតរមូវការជាក់ដស្តង និងធានាបាននូវនិរនតរភារទី្យផារផលិតផល
របស្់ខាួន។ 

៥.២.៤. វនិិសោគសលើ្ លតិ្កម្មវត្ថធុាត្ុសដ្ើម្ 
តាមរបាយការណ៍្ោណិ្ជជកមមរវាងកមពុជា និងចិន កមពុជារឹងដផែកខាា ងំលៅលលីវតាុធាតុលែីមនាចូំល

រីរបលទ្យស្ចិនទងំវតាុធាតុលែីមកនុងវសិ្័យកស្កិមម ឧស្ាហកមម និងវសិ្័យលផសងៗលទ្យៀត។ ជាការរិត វតាុ
ធាតុលែីមោនស្ថរៈស្ំខានបំ់ផុតស្រោប់ផលតិកមមលលីរគប់វសិ្័យ លរោះវាមិនរតឹមដតចូលរមួរកា
លស្ារភារផលិតកមមបុ៉លណាណ ះលទ្យ វាដថមទងំបានជួយកាត់បនាយដថាលែីមដនផលិតផលស្លរមច និងបលងកីន
នូវចំណូ្លរនធជាតិផងដែរ។ ការវនិិលោគលៅលលីការផលិតវតាុធាតុលែីម នឹងលធវីឱ្យកមពុជាទ្យទួ្យលបាននូវ
អតារបលោជន៍ជាលរចីនែូចជា៖ 

 កាត់បនាយការរឹងោក់លលីបរលទ្យស្លលីវតាុធាតុលែីមផលិតកមម 
 កមពុជានឹងអាចកាា យខាួនរីរបលទ្យស្លរបីរបាស្់លៅជារបលទ្យស្អនកផលិតបនតិចមតងៗ 
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 កមពុជាអាចលធវីការនាលំចញនូវផលិតផលវតាុធាតុលែីមលៅកាន់របលទ្យស្ដែលោនតរមូវការ 
 ផលិតបាននូវវតាុធាតុលែីមដែលស្មរស្បនឹងតរមូវការ ឬស្ថា នភារជាក់ដស្តងរបស្ខ់ាួន 
(ឧទហរណ៍្៖ រូជ ជីរ ថ្នន  ំដែលស្មរស្បនឹងស្ថា នភារែី និងអាកាស្ធាតុកនុងរបលទ្យស្ …) 

 កាត់បនាយដថាលែីមផលិតកមម និងការចំណាយលផសងៗែូចជាការែឹកជញ្ជូ នជាលែីម 
 បលងកីតការង្ករកនុងរស្ុកបានកាន់ដតលរចីន 
 បលងកីនចំណូ្លរនធែល់ជាតិតាមរយៈការបលងកីតឱ្យោននូវឧស្ាហកមមផលិតវតាុធាតុលែីម 
 កាត់បនាយតដមាទំ្យនិញកនុងរស្ុកបានមួយករមិតផងដែរ 

៥.២.៥. សធវើឱយព្បសេើរនវូបរាិថ នវិនសិោគ 
កមពុជាោនរបរ័នធលស្ែាកិចចដបបទី្យផារលស្រ ី ដែលលធវីឱ្យវសិ្័យឯកជនបានលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់លៅ

កនុងចរនតលស្ែាកិចចជាតិ និងការរកីចលរមីនលលីរគប់វសិ្័យ។  លែីមបបីនតជរមុញនូវវឌ្ឍនភារលនះ កមពុជា
ចាបំាច់រតូវលធវីឱ្យរបលស្ីរលឡងីបដនាមលទ្យៀតនូវបរសិ្ថា នវនិិលោគរបស្់ខាួន លែីមបលីកៀងគរអនកវនិិលោគទុ្យន
ទងំកនុងរស្ុក និងលរៅរស្ុក។ លហោា រចនាស្មព័នធវនិិលោគ លែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការទក់ទញអនកវនិិ
លោគទុ្យនទងំកនុងរស្ុក និងលរៅរស្ុក។ ការោនរបរ័នធែឹកជញ្ជូ នស្មបូរដបបទងំផាូវទឹ្យក ផាូវថនល់ ផាូវ
ដែក និងផាូវអាកាស្ នឹងជួយកាត់បនាយដថាលែីមផលិតកមមបានមួយករមិតធំផងដែរ។ បដនាមរីលលីលនះ 
ការស្ថងស្ង់លហោា រចនាស្មព័នធអគគិស្នី និងរបរ័នធទឹ្យកស្ថែ ត ក៏ជាលរឿងចាបំាច់មួយលទ្យៀតដែលកមពុជារតូវ
បដនាមការវនិិលោគផងដែរ។ លែីមបកីាត់បនាយតដមាលែីមផលិតកមម កមពុជាចាបំាច់រតូវផតល់នូវអគគិស្នី
ដែលោនតដមាទបជាងលរលបចចុបបនន ឬោនតដមាលថ្នកជាង ឬរបហាក់របដហលនឹងរបលទ្យស្ជិតខាង
កមពុជា។ លហោា រចនាស្មព័នធទងំលនះ នឹងលែីរតួោ៉ងស្ំខាន់កនុងការកាត់បនាយការចំណាយលលីដថាលែីម
ផលិតកមម និងស្រមួលែល់ការែឹកជញ្ជូ នផងដែរ។ 

៥.២.៦. សលើកទកឹចិត្តេហព្ោេត្ូចនិងម្ធយម្ 
ស្ហរោស្ខាន តតូច និងមធយម លែីរតួនាទី្យោ៉ងស្ំខាន់កនុងការរមួចំដណ្កែល់លស្ែាកិចចរបស្់

របលទ្យស្កមពុជា ខណ្ៈដែលវាបានបលងកីតការង្ករលស្មីនឹងចំនួន៧០% ដនការង្ករស្រុបកនុងរស្ុក។ ដផែកលលី
ទ្យឡាកីរណ៍្លនះ រាជរោា ភិបាលរតូវយកចិតតទុ្យកោក់ខពស្់លលីការជរមុញស្ហរោស្ធុនតូច និងមធយម
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លលីរគប់វសិ្័យរមួោន លទ្យស្ចរណ៍្ អចលនរទ្យរយ បលចចកវទិ្យា អប់រ ំកស្ិកមម និងស្ិបបកមមជាលែីម។ ការ
ស្រមួលនីតិវធីិអាជីវកមម និងការផតល់ទុ្យនវនិិលោគដែលោនអរតាការរបាក់ទប ក៏ជាយនតការមួយលែីមបី
ជរមុញស្ហរោស្ធុនតូច និងមធយមលៅកមពុជាបានលរចីនផងដែរ។ 

លែីមបចូីលរមួកនុងការទញយកអតារបលោជន៍រីកិចចររមលររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន កមពុជា
ចាបំាច់រតូវលលីកទឹ្យកចិតតស្ហរោស្តូច និងមធយមតាមរគប់មលធាបាយែូចជាស្រមួលដបបបទ្យចុះបញ្ជ ី
អាជីវកមម ការលធវីស្មបទនដផនករនធ ។ល។ ស្ហរោស្ដែលគួររតូវបានការលលីកទឹ្យកចិតតខពស្់ រតូវស្ាិត
កនុងវសិ្ថលភារដនតរមូវការជាក់ដស្តងជាអតាិភារែូចខាងលរកាម៖ 

 ផលិតកមមវតាុធាតុលែីមកស្ិកមមែូចជា ជីរ រោប់រូជ និងថ្នន សំ្ោា ប់ស្តវលែិតដបបស្ររីាងគជាលែីម។ 
 ការដកដចនផលិតផលកស្ិកមម លៅជាផលិតផល ស្លរមច ឬោក់កណាត លស្លរមចជាលែីម។ 
 ការដកដចនកាកស្ំណ្ល់កនុងវសិ្័យកស្ិកមមដែលោោំរែល់បរសិ្ថា ន 
 លតត តលលីបលចចកវជិាជ ទំ្យលនីបរបកបលោយនវានុវតតន៍ 
 លតត តលលីវសិ្័យលស្វាកមមលែីមបបំីលរញតរមូវការោណិ្ជជកមមកនុងវសិ្័យមួយលនះ 

៥.២.៧. ពព្ងឹងនិងវិនិសោគវេិយ័ដ្ឹកជ្ញ្ជូន 
ការែឹកជញ្ជូ ន អាចចាត់ទុ្យកថ្នជាវសិ្័យែ៏ស្ខំាន់មួយកនុងការធានានូវរបស្ិទ្យធិភារ គុណ្ភារ និង

ភារលជាគជ័យដនអាជីវកមមទងំតូចទងំធំ ជារិលស្ស្លធវីឱ្យវសិ្័យោណិ្ជជកមមែំលណី្រការរបររឹតតិលៅ
របកបលោយរបស្ិទ្យធិភារ។ ការធានាបាននូវគុណ្ភារ ដនលស្វាផគត់ផគង់ទំ្យនិញតាមលរលកំណ្ត់ ការ
រគប់រគង និងផតល់រ័ត៌ោនផលិតផលរបកបលោយតោា ភារ គឺជាគនាឹះកនុងការជំរុញឱ្យដខសស្ង្កវ ក់តរមូវ
ការ និងការផគត់ផគង់ (Demand & Supply Chain) ែំលណី្រការលៅបានលោយរលូន។ កមពុជាចាបំាច់
រតូវបលងកីនការវនិិលោគលលីវសិ្័យែឹកជញ្ជូ នរបស្់ខាួន ជារិលស្ស្ការលរបីរបាស្់បលចចកវទិ្យាលជឿន លែីមបី
រគប់រគង និងជំរុញែំលណី្រការឱ្យកាន់ដតោនរបស្ិទ្យធិភារបដនាមលទ្យៀត។ ការវនិិលោគ និងររងឹងវសិ្័យ
ែឹកជញ្ជូ នរបស្់ខាួន មិនរតឹមដតផតល់នូវអតារបលោជន៍កនុងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិនបុ៉លណាណ ះលទ្យ បុ៉ដនត
កមពុជាក៏អាចទញអតារបលោជន៍លចញរីោណិ្ជជកមមរវាងដែគូលផសងលទ្យៀត ក៏ែូចជាស្រោប់របតិបតតិការ
កនុងរស្ុកផងដែរ។ កនុងបរបិទ្យដនការរកីចលរមីនលលីបលចចកវទិ្យាបញ្ហា ស្ិបបនិមមិត ឬបលចចកវទិ្យា Block 
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Chain ជាលែីម ការវនិិលោគលលីវសិ្័យែឹកជញ្ជូ នលោយលរបីបលចចកវទិ្យាទងំលនះ នឹងកាន់ដតបលងកីននូវ
របស្ិទ្យធិភារទំ្យនាក់ទំ្យនងដនការែឹកជញ្ជូ នរវាងរបលទ្យស្ជាដែគូបានកាន់ដតោនរបស្ិទ្យធិភារ។ 

៥.២.៨. បសងកើត្ឱយមានចសកក ម្ឧេាហកម្ម 
លែីមបបីលងកីនស្កាត នុរលកនុងវសិ្័យផលិតកមមរបស្់ខាួន កមពុជាចាបំាច់រតូវលរៀបចំបលងកីតនូវចលង្កក ម

ឧស្ាហកមម (Industrial Cluster ឬ Clustered SMEs) ដែលអាចរឹងដផែកោន លៅវញិលៅមកបាន ជា
រិលស្ស្កនុងការផគត់ផគង់នូវវតាុធាតុលែីមស្រោប់ផលិតកមម ទងំរបលភទ្យវតាុធាតុលែីមែំបូង ឬផលិតផល
ោក់កណាត លស្លរមច។ ចលង្កក ម ឬបណ្តុំ ឧស្ាហកមមដែលោនែំលណី្រការផលិតកមមលរចីនលៅជំុោន  នឹង
លធវីឱ្យកមពុជានូវអតារបលោជន៍ជាលរចីនែូចជា៖ 

 កាត់បនាយការរឹងដផែកការផគត់ផគង់វតាុធាតុលែីមរីបរលទ្យស្ដែលលធវីឱ្យចំលណ្ញថវកិាលរចីនទងំការ
បង់រនធនាចូំល ការែឹកជញ្ជូ ន និងដថាលស្វាលផសងៗបដនាមលទ្យៀត 

 កាត់បនាយដថាលែីមផលិតកមមបានលរចីនដែលនឹងបលងកីននូវលទ្យធភាររបកួតរបដជងដនទំ្យនិញរបស្់
កមពុជាលៅលលីទី្យផាររបលទ្យស្ចិន ក៏ែូចជារបលទ្យស្លផសងលទ្យៀត 

 កាត់បនាយនូវតដមាទំ្យនិញលលីទី្យផារកនុងរស្ុក ដែលជាការចូលរមួចំដណ្កកនុងការកាត់បនាយការ
ចំណាយរបស្់របជារលរែា 

 បលងកីតការង្ករែល់របជារលរែាបានកាន់ដតលរចីន និងស្មបូរដបប។ 
 ។ល។ 

៥.២.៩. ពព្ងឹងការអភវិឌ្ឍធនធានម្នុេស 
ធនធានមនុស្សលែីរតួស្ំខាន់បំផុតមិនថ្នកនុងវសិ្័យផលិតកមម ឬលស្វាកមមលនាះលទ្យ បុ៉ដនតវាបានចូល

រមួចំដណ្កោ៉ងលរចីនែល់វសិ្័យលផសងលទ្យៀត រមួទងំការលធវីឱ្យរបលស្ីរលឡងីនូវកំលណី្នលស្ែាកិចច និង
ស្ងគមកមពុជាផងដែរ។ កមពុជាចាបំាចរ់តូវោនដផនការចបស្់ោស្់លៅលលីការង្ករបណ្តុ ះបណាត លកមមករ
ជំនាញ និងជារិលស្ស្លតត តលលីការបលចចកវទិ្យាថមីៗែូចជា ការវភិាគទិ្យននន័យ Logistics បញ្ហា ស្ិបបនិមមិត
ជាលែីម។ ការបណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុស្សរតូវលមីលលៅលលីតរមូវការជាក់ដស្តងនាលរលបចចុបបនន និង
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អនាគ។ ស្ថា ប័នបណ្តុ ះបណាត លែូចជា ស្ថោបលចចកលទ្យស្ ស្ថកលវទិ្យាល័យជាលែីម គួររិនិតយលឡងី
វញិនូវកមមវធីិស្ិការបស្់ខាួន លធវីការអភិវឌ្ឍលែីមបឱី្យរស្បលៅនឹងតរមូវការទី្យផារការង្ករជាក់ដស្តងនា
លរលបចចុបបនន និងអនាគត។ 

បដនាមរីលលីលនះ ការរស្ថវរជាវ និងបលងកីតថមីគឺជាធាតុែ៏ស្ំខាន់បំផុតមួយលៅកនុងការអភិវឌ្ឍធន
ធានមនុស្ស។ ជាក់ដស្តង កមពុជាលែីរយតឺជាងរបលទ្យស្ជិតខាងែូចជារបលទ្យស្ដថ និងរបលទ្យស្លវៀតណាម
ជាលែីម ដែលកតាត លនះទមទរឱ្យរោា ភិបាល ក៏ែូចជាវសិ្័យោក់រ័នធទងំអស្់រតូវរិចារណាលឡងីវញិ
កនុងការបលងកីនការវនិិលោគលលីការរស្ថវរជាវឱ្យបានទូ្យលំទូ្យោយ។ ជាមួយនឹងវសិ្ថលភារដនកិចចររម
លររៀងោណិ្ជជកមមលស្រកីមពុជា-ចិន កមពុជាចាបំាច់រតូវបណ្តុ ះបណាត លធនធានមនុស្សដែលោនស្មតា
ភារលលចីំណុ្ចមួយចំនួនែូចខាងលរកាម៖ 

 រស្ថវរជាវលៅលលីការបលងកីត បង្កក ត់ ឬវតាុធាតុលែីមកស្ិកមមែូចជារោប់រូជ ជីរ និងថ្នន សំ្ោា ប់ស្តវ
លែិតជាលែីមដែលស្មរស្បលៅនឹងស្ថា នភារអាកាស្ធាតុ ែី និងបរោិកាស្កមពុជា 

 រស្ថវរជាវលៅលលីវសិ្័យបលចចកវជិាជ ទំ្យលនីប និងោននវានុវតតន៍ ជារិលស្ស្បលរមីឱ្យវសិ្័យលស្វាកមម
លែីមបអីាចឱ្យកមពុជាទញយកអតារបលោជន៍បដនាមលទ្យៀតលចញរីោណិ្ជជកមមលលីវសិ្័យមួយលនះ 

 រស្ថវរជាវ ដចនរបឌិ្ត ឬបលងកីតថមីនូវបរកិាខ រ និងបលចចកវទិ្យាកស្ិកមមដែលោនតដមាស្មរមយ និងស្ម
រស្បលៅតាមស្ថា នភារហរិញ្ាវតាុរបស្់របជាកស្ិករកមពុជា 

 រស្ថវរជាវលៅលលីបលចចកវទិ្យា ឬវធីិស្ថស្រស្តស្មរស្បស្រោប់ការការោរែំណាកំស្ិកមមរីការដរប
របួលអាកាស្ធាតុ និងជំងឺលលីែំណា ំឬស្តវចិញ្ច ឹមដបបកស្ិកមមលផសងលទ្យៀត។ 

 ។ល។ 
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