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ៃនកលនុវត� ែខ្ស្រកវ៉ត់មួយផ�ូវ»

កម�វ ិធីេនះ្រប្រពត�ិ ិេ្រកមអធិបតី

សេម�ចេតេជា ហ៊ុន ែស

នាយករដ�ម�ន�

ៃន្រពះរជាណាច្រក នៃថ�ទី ០១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ ២០១៦ េនស
ណ ា�គ Garden City
រជធានីភ�ំេ ឯកឧត�មេទសរដម
� �នី � ចម ្របសិទ រដ�ម�ន�ី្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ប
និងជា្របធានកិត�ិយសសមាគម កម�ុជា

បានែថ�ងឲ្យដ េនក�ុងេគាលនេយ

ផ�ួចេផ�មេដយេលក្របធានា សុី ជី នពី ង (Xi Jinping) ស�ីអំពី «ែខ្ស្រកវ៉ត់មួយ ផ�ូវ»
េយងអចសគាល់េឃញនូវករ្ របឹងែ្របង របស់រដ�ភិក�ុងករផ្សោភ

សមាហ រ័ណកមេសដ�កិច�្របេទសចិេទនិងេសដ�កិចៃន៦៥្របេទស េនតមបេណ
«ែខ្ស្រកវ ៉ត់មួយ ផ�ូវ» ែដលមានតំង អសុីបូព៌ អសុីអេគ�យ៍ មជ្ឈឹមបូព៌ អសុ
មួយែផ�កៃនទ�ីបអ�ហ�ិ និ ងអឺរ៉ប
ុ ។

ពក្ «ែខ្ស្រកវ៉ត់» គឺសំេដ ែខ្ស្រកវ៉ត់េសដ�ផូ�វសូ្រ (Silk Road Economic Belt)

ែដលជាផ�ូវរេបៀតភា�ប់្របេទសចិន េទអឺរ ឆ�ងកត់អសុីកណា�ល និងអសុីខងល
រ ីឯពក្ «ផូ�វមួយ» គឺសំេដេទេលផ�ូវសូ តមសមុទ�នាសតវត្សរ២១ (21st Century
Maritime Silk Road) ែដលតភា�ប់្របេទសចិន េទអសុីអេគ�យ៍ អ�ហ�ិក និងអឺ
ក�ុងគេ្រមាងក រដ៏មហិមារេនះ ែដលមាន្របភពទ េទមកជ២០លនលនដុល
អេមរិក ្របេទសចិននឹងេផា�តេទេលករ េហដ�រចនាសម�័ន� ឧស្សោហកម�េជឿនេល
ែដលនឹងមានអំេណាយផលដល់្រប ៤.៦០០លននាក់ េសនិ ង៦០ភាគរយៃន្របជ
េលពិភពេលក ។ ្របេទសច

្រត�វេគរំពឹងថា នឹងេផ�រ នូវឧស្សោហកម� អតិព

និងឧស្សោហកម�េ្របេដមទុ នធំៗរបស់ខក�ុងរង�ង់៥ឆា�ំខងម

េទឲ្យបណា�្រត

បេណា� «ែខ្ស្រកវ ៉ត់មួយ ផ�ូវ»ទំងេនាះ

េនក�ុងបរិបទេនះ ្របេទសកម�ុជាេយង ែដទំនាក់ទំន

ដល់កំរ ិតកំពូល

ជាមួយ្របេទសចិន គឺ ភាពជាៃដគូយុទ�ស�ស�្រគប់្រ គឺ ជាឈ�ន់មួយយា៉ងសំខ
សំរប់ទក់ទញនូវេរងច្រកចិន

ឲ្យមកតំង្របតិបត�ិករេនកម�

តួយា៉ងករវិ និេេនក�ុងតំបន់ េសដ�កិចព
� ិ េសសនាេន្របេទសកម�ុជា ដ
តំបន់េសដ�កិចព
� ិេសសភ�ំេពញ (PPSEZ) និ ង តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស្រក�ង្រពះសីហនុSSEZ)
ែដលកលពីប៉ុនា�នែខកនេទេនះ

បានទទួលេរង

មកវ ិនិេយាគដល់េចំនួន១០០

េរងច្រក
ក�ុងឱកសេនាះែដ
ឯកឧត�មេទសរដម
� �នី �
ចម
្របសិទ
ក៏បានបន�េទៀថា
េគាលនេយាបាយអភិវឌ វ ិស័យឧស្សោហកម២០១៥-២០២៥ របស់កម�ុជាក៏្រវេរៀបចំ េទ្ប
េដម្បី�ស�បយកនូវ្របេភទឧស្សោហកម� ទំងេនាះ ឲ្យមកចូលក� េសដ�កិចព
� ិ េសសននា
ជាពិេសសេនក�ុងេខត�្សីហនុ

ែដលរជរដ�ភិបាលមានបំណង យកេខត�មួ

ទំងមូ មកេធ�ជាតំបន់េសដ�កិច�ពិេសសពហុបំណង ស្រមាប់បំេរដល់ករនាំេចញ
បណា�្របេទសក�ុងតន់

និ ងេទបណា�្របេទសពិភពេល

ែដលផ�ល់ភាពអនុេ្រ

ពន�គយសូន្យភាគរយ និងមិនកំរិតកំណត់បរិមាណទំនិញនា េទ្របេទសេគDuty-free,
Quota-free Access)។
េលកេទសរដ�ម�ន�ីក៏បានរំឭកជូនអង�្របជុំែ
ជា្របេទស្រកី្Least-Developed

Country

េដយសរ្រពះរជាណាច្រ
“LDC”)

មួយក�ុងចំ េណាម្របេទ

្រកី្៤៨េលពិភពេល
(្របេទសអភិវឌ្ឍន
េដយរួចពន�គ

មុ ខទំនិញផលិតេនកម�ុជាអចនាំចូល េទទីផ្សោរ្មាន

ដូ ចជា សហភាពអឺរ៉ុប ជប៉ុន កណាដ អូ�ស�លី ញូវហ្ស
និ ងរួចករកំរិកំណត់បរ ិមាណ Duty

free,

Quota

free

access)

ែដលអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក បានកំរិតឲ្យ មានែតសហរដ�អេមរែតមួយគត់
ែដលេនអនុវត�គិតពន�គយ េលមុខទំនិញកម�ុជា
ម្យោ៉ងវិញេទ

៣០ភាគរយេនេឡយ

ទីផ្សោរ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍធំៗ  េ្របសុីល រុស្ស ឥេណ��

អ�ហ�ិកខងត្

ក៏បានេបកឲ្យទំនិញកម�ុជាចូលរួចពន�គយ

ចិន

និ ងរួចករកំរិតកំណត

បរ ិមា សឹងែតទំងអស់ែដរ
េហតុដូេច�ះេហយ

េលកេទសរដ�ម�ន�ក៏បានអំពវនាវឲ្យ

េលក េ

ជាធុរជនចិន

ពិចរណាចប់ៃដគូជាមួយអ�កធុរជន កម�ុជា ក�ុងករវិនិេយ នាំេចញេទកន់ទី
ទំងេនាះ ែដ

ឱកសម-ឱកស្រប

សំរប់្របកបអជម�

េហយងយ�ស�ល ជាងករផលិតេចញពី្របេទ

េដយេជាគជ័

េទបណា�្របេទសអភិវឌ្

ខងេលទំងេនាះេទៀត
ឯកឧត�មេទសរដម
� �នី �

បែន�មថា ករជួបជុំអ�កធុរកិច� ធំៗ របស់្របេទស

និងអ�កធុ រកិ ចធ
� ំៗរបស់្របេទសកម�ុជា ជាពិេសសអ�កធុរកិច� ែដលជាស
ៃនសមាគមនឧកញា៉កម�ុជា គឺជា្រពឹណ៍ ផ្សោសច់ផ
ែដលថា�ក់ដឹកនាំកំពូល្របេទសទំ

សមាជិក

ដ៏ក្រមរកបានមួ

េលកទឹកចិ ត�េដយេក��វក� បំផ។

គេ្រមាងករ

េនក�ុងវិស័យេសដ�កិច ពិ េសសវ ិស័យកសិឧស្សោហកម� និងវិស័យឧស្សោហកម�ពណ៌
នឹងអចេកតមានជារូបរងបាន េដយសរៃដគូសុទ� ែតជាសុទ�
ែតជាអ�កមានបេកេទស

សុទ�ែតជាអ�កមានប��ញាណ ខ�ស់ដូចៗ

ករអភិវឌ្ឍ

សហ្រគាសខ�តតូច និងមធ្យមេនកម�ុជា ក៏នឹងអចរីកចេ្រ
េដយសរអចេទនឹងេរងច្រកធំៗ ែដលេធ�ជាស�ូល ឧទហរណ៍ ឧស្សោហកម
ឧស្សោហកម�ផលិតសមា� រៈ បរិក�អគ�-េអទ្បិច្រត�និច ឧស្សោហកម�ករ ឧស្សោហកម
មាន្របភពពីេកស៊ូធម�ជាតិ ឧស្សហកម
ោ
�ម�ូបអ
វត�មានេនក�ុងេវទិកេនះ ៃន្រក�មហ៊ុន ខងែផ�កធនាគារនិងហិរ�� ក៏ជាឱកសេដម
ែស�ងរកហិរ��ប្បទនបែន�មស្រមាប់គេ្រមាងវិនិេយាគទ

សក�នុពលមួយចំនួនេទៀត ែដល្រពះរជាណាច្រកកម�
វ ័យេក�ងមានចំនួនគួរសម មានអត� ចរិកឧស្សោយា
សមរម្យទជាង្របេទសជិតខងក�ុងតំ

កំលងពលកម�មា
តៃម�ពលកម�េនមានកំរ

េហយនិង្របេទសកម�ុជាមានេស�រ

មា៉្រក�េសដ�កិច� និងេស�រភាពនេ សន�ិសុខសណា�ប់ធា�ប់សង�ម

គឺ ជាកត�សំខ

ែដលអ�កវ ិនិ េយាគគិ ែតងែស�ងរកេដយលំបាក
េនចុងប��ប់ ឯកឧត�មេទសរដម
� �នី �

ចម

្របសិទ

ក៏បានេស�េអយអ�កធុរកិច�ទំង

ពិចរណាេ្រប្របាស់ឱកសេនះ េដម្បី�ស�បផលពី េគាលនេយា
«ែខ្ស្រកវ៉ត់មួយ ផ�ូវ» របស់្របេទសចិន និេគាលនេយាបាយអភិវឌ វ ិស័យឧស្សោកម
២០១៥-២០២៥

របស់្របេទសកម�ុ

ឲ្យកេទជាគេ្រមាងវិនិេយ-ឈ�ះ

េនេលទឹកដីកម�ុជា ែដលជាចំែណក យា៉ងសំខ ន់ៃ«ែខ្ស្រកវ ៉ត់មួយ វិថី»។

