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នាទីកិច្ចការអន្តរជាត៖ិ អនកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាត ិព្រមាន្ថា កម្ពុជារ ំអាច្ដកខ្លួន្រចួ្ចច្ញរគីចព្មាង
ម្ហិច្ឆតាព្រចំសតវតសររសច់្ិន្បាន្ច ើយ 

 
 

 

ចោយ មាន្ ឫទធិ

អនកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិព្រមាន្ថា កម្ពុជារ ំអាច្ដកខ្លួន្រួច្ ចច្ញរីគចព្មាង គំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយ ររស់ម្ហា
យកសច្ិន្បាន្ច ើយ ចោយសារខ្តកម្ពុជារ មំាន្ជចព្ម្ើសជាក់ខ្សដងដទទចទៀត ចព្ៅខ្តរីរឹងខ្ផ្ែកខ្តចៅច ើច្ិន្ខ្តម្ួយចនាោះ។ ការច ើក
ច ើងចន្ោះ ព្សរចរ ខ្ដ ម្ហាយកសច្ិន្ កំរ ងចរៀរច្ំព្រឹតតិការណ៍ដធ៏ំជាច ើកទរីីរររស់ខ្លួន្ចៅច្ ងខ្ខ្ចម្សាចន្ោះ ចៅថា ចវទិកាសដីរី
គំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយ ឬវិថីសូព្តថមី ចោយមាន្ការច្ូ រួម្រីសំណាក់រណាដ ចម្ដឹកនំារិភរចោកជាង ៤០រូរ កនុងចនាោះក៏



មាន្ចោក ហ  ន្ ខ្សន្ ផ្ង។

រណឌ ិត ខា ទថយ័រ សាស្ត្សាត ចរយកិតតិយសរណឌ ិតសភាកងទ័រការពារជាតិអូស្ត្សាត  ី ទន្សាក វិទា ័យ
ព្បារ់អាស ចីសរីតាម្សារចអ ិច្ព្តូន្ិកថា ទំនាក់ទំន្ងរវាងកម្ពុជា ន្ិងច្ិន្ ចព្កាម្គចព្មាងគំន្ិតផ្តួច្ចផ្តើម្

ផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយ មាន្ផ្ារភាា រ់ចៅន្ឹងយ ទធសាស្ត្សតច្ត ចកាណររសរ់ោា ភិបា កម្ពុជា ទន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ។ ចោកថា
ទំនាក់ទំន្ងចទេភាគីចន្ោះ មាន្ព្ទង់ព្ាយធំ ចហើយរួម្រញ្ចូ ន្ូវវិស័យសំខាន្់ៗច្ំន្ួន្ ៧ កនុងចនាោះរួម្មាន្៖ វិស័យចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធ
កសិកម្ម ហិរញ្ញវតថុ ការអភិវឌ្ឍន្៍តំរន្់ចសដាកិច្ចរិចសស ការកសាងសម្តថភារ វរបធម្៌ ន្ិងចទសច្រណ៍ ន្ិងការការពារររិសាថ ន្។
ចោករន្តថា ច្ំខ្ណកទន្ការផ្ដ ់ម្ូ ន្ិធិដធ៏សំចម្បើម្ចន្ោះ មាន្ចៅកនុងវិស័យចហោា រច្នាសម្័ពន្ធ ដូច្ជា ផ្លូវថន ច់ បឿន្ច ឿន្ សាព ន្
កំរង់ខ្ផ្ ព្រោះោន្យន្តចហាោះ ន្ិងផ្លូវរថចភលើងច បឿន្។ ឧាហរណ៍ ដូច្ជាកា រីឆ្ន ំ២០១៦ ព្រធានាធិរតីច្ិន្ ចោក ស ី ជីន្រីង

បាន្ម្កចធេើទសសន្កិច្ចចៅព្កុងភនំចរញ ចហើយបាន្សន្ាផ្ដ ់ព្បាកក់ម្ចីច្ំន្ួន្ ២ពាន្់ោន្ដ ោល រ ឬ ២រ ៊ីោន្
ដ ោល រអាចម្រិក ចព្កាម្គចព្មាងគំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយចន្ោះ ចដើម្បីចធេើឲ្យព្រចសើរច ើងដ ់ព្ររ័ន្ធផ្លូវថន ់ចៅកម្ពុជា។

រណឌ ិត ខា ទថយ័រ ព្រមាន្ថា សព្មារ់ចរ រច្ចុរបន្នចន្ោះ កម្ពុជាគ្មម ន្ម្ចធាបាយដកខ្លួន្រួច្ចច្ញរីគចព្មាងផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយ
ររស់ច្ិន្ចន្ោះបាន្ច ើយ រចីព្ពាោះថា ចរើហា ន្ចធេើដូចច្នោះខ្ម្ន្ ចនាោះព្កុងចរ៉េកាំងន្ឹងចត់ទ កចហត ការណ៍ចន្ោះថាជាដំចណើរវិវឌ្ឍន្៍អវិជាមាន្
ម្ួយ។

អនកនាំពាកយរររព្កុងភនំចរញ ចោក ទផ្ ស ផីាន្ ចត់ទ កការព្រមាន្រសីំណាក់អនកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចន្ោះថា ជាការវិភាគខ្ដ 
មាន្ន្ិនាន ការន្ចោបាយរួច្ចៅចហើយ។ ចោកន្ិោយការពារថា កម្ពុជាម្ិន្បាន្យកររចទសណាម្ួយចធេើជាចៅហាេ យនាយចនាោះចទ៖
ចយើងព្តូវព្កច កចម្ើ ន្ចោបាយការររចទសររស់ចយើង ចហើយន្ឹងរដាធម្មន្ ញ្ញររសច់យើង។ គចឺយើងព្រកាន្់ខាា រ់ខ្ាួន្ចៅន្ឹង
ចគ្ម ការណ៍ន្ចោបាយការររចទសររស់ចយើង គចឺ្ព្ម្ុោះរណ៌។ ជាការរកទទួ ាន្ព្គរ់កខ្ន្លងាំងអស់ ចោយចយើងច្ូ ចៅកនុង
អងគការពាណិជាកម្មរិភរចោក ចហើយការងារររចទសររស់ចយើង គចឺយើងអត់មាន្ជាខ្្ុំន្រណាម្ួយចនាោះចទ។ ចយើងសថិតចៅជា កខណៈ
អធិរចតយយ ន្ិងឯករាជយចន្ោះឯង។ ចយើងម្ិន្យកច្ិន្ ឬអាចម្រិកាំង ចធេើជាចៅហាេ យនាយចនាោះចទ ។

ផ្ទុយរីការអោះអាងចន្ោះ អនកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិម្ួយរូរចទៀត រណឌ ិត ចអៀ ស ផ្ សាស្ត្សាត ចរយខ្ផ្នកការទូត ន្ិងកិច្ចការរិភរចោក



ទន្ម្ហាវិទា ័យ ទន្រដាកា ីហេ័រញ៉េ សហរដាអាចម្រិក ព្បារ់អាស ីចសរីតាម្សារចអ ិច្ព្តូន្ិកថា ជា
ការវាយតទម្លររស់ចោក កម្ពុជាកំរ ងផ្ ងខ្លួន្កាន្់ខ្តចព្ៅព្សារ់រួច្ចៅចហើយចៅកនុងគចព្មាងផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយររសច់្ិន្ចន្ោះ។
ចោកថា ចរើន្ិោយរសីតង់ោរទន្គចព្មាងផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយររស់ច្ិន្ចន្ោះ គចព្មាងចៅកម្ពុជាររស់ច្ិន្មាន្ទំហំតូច្ ចហើយមាន្
តទម្លារ ខ្ផ្ែកច ើតព្ម្ូវការទឹកព្បាក់។ រណឌ ិត ចអៀ ស ផ្ ថា រររព្កុងភនំចរញ ម្ិន្ច្ងដ់កខ្លួន្ចច្ញរីគចព្មាងការររសច់្ិន្ចន្ោះចទ
ខ្តមាន្ខ្តផ្ ងខ្លួន្ច្ូ កាន្់ខ្តចព្ៅចៅកនុងគចព្មាងចន្ោះ ចោយខ្ថម្ាំងច្ង់ឲ្យមាន្ការចយព្បាក់កាសយ័ន្ររសច់្ិន្ទូចៅដូច្ព្បាក់
ដ ោល រអាចម្រិកចទៀតផ្ង។

រណឌ ិត ខា ទថយ័រ រន្យ ថ់ា កម្ពុជារ ំមាន្ជចព្ម្ើសអេីជាក់ខ្សដងណាម្ួយ ចព្ៅខ្តរីរឹងខ្ផ្ែកខ្តចៅច ើព្រចទសច្ិន្ចនាោះច ើយ។ ច្ិន្
គជឺាទដគូពាណិជាកម្មធជំាងចគ ជាអនកវិន្ិចោគររចទសសំខាន្់ជាងចគ ន្ិងជាអនកផ្គត់ផ្គងជ់ំន្ួយអភិវឌ្ឍន្៍ច្ម្បងម្ួយររសក់ម្ពុជា។
ចោកថា ទំនាក់ទំន្ងចន្ោះជាទំនាក់ទំន្ងចកងច្ំចណញផ្ ព្រចោជន្៍រីគ្មន ចៅវិញចៅម្ក។ ច្ិន្មាន្ព្រចទសកនុងតំរន្់ ខ្ដ ខ្លួន្អាច្
រឹងខ្ផ្ែកបាន្ ចដើម្បីឲ្យជួយគ្មំព្ទដ ់អតថព្រចោជន្៍ចគ្ម ររស់ខ្លួន្ច្ំខ្ណកឯកម្ពុជាវិញ កព៏្តូវការការគ្មំព្ទវិស័យន្ចោបាយ ការទូត
ន្ិងចសដាកិច្ចរពី្រចទសច្ិន្វិញខ្ដរ។

ការព្រមាន្ររស់អនកជំនាញជារន្តរនាទ រ់ចន្ោះ ចកើតមាន្ច ើងព្សរចរ ខ្ដ ម្ហាយកសច្ិន្ កំរ ងចរៀរច្ំព្រឹតតិការណ៍ដ៏សំខាន្ច់ៅច្ ងខ្ខ្
ចម្សាចន្ោះ ជាចវទិកាច ើកទរីីរ សដីរីគចព្មាងផ្ដួច្ចផ្ដើម្ផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវា៉ា ត់ម្ួយ ខ្ដ មាន្ចម្ដឹកនាំម្ករីរណាដ ព្រចទសកនុងរិភរចោក
ព្រមាណ ៤០ នាក់ច្ូ រួម្។ កនុងចនាោះ ចោក ហ  ន្ ខ្សន្ ក៏ជាចម្ដឹកនាំមាន ក់ខ្ដ ចៅច្ូ រួម្ព្រឹតតិការណ៍ចន្ោះខ្ដរ ចរ់រីទថៃទី២៥
ដ ់ទថៃទ២ី៩ ចម្សាចន្ោះ អម្ចោយការខ្ហហម្រដាម្ស្ត្ន្តីព្គ្មក់ៗ ម្ួយច្ំន្ួន្ររស់ចោក។ ចសច្កតីព្រកាសរ័ត៌មាន្ររស់ព្កសួង
ការររចទសឲ្យដឹងថា កនុងអំ ុងចរ ច្ូ រួម្ចវទិកាចន្ោះ ចោក ហ  ន្ ខ្សន្ ក៏ចព្គ្មងន្ឹងច្ ោះហតថច ខាច ើឯកសារសំខាន្់ៗ ម្ួយច្ំន្ួន្
សដីរីជំន្ួយររស់ច្ិន្ ព្រម្ាំងគចព្មាងកិច្ចសហព្រតិរតតិការនានាផ្ង ក៏រ៉េ ខ្ន្តរ ំបាន្រចងហើរឲ្យដឹងរតីទម្លទឹកព្បាក់ ខ្ដ ច្ិន្ចព្គ្មងជួយ ឬ
កម្ពុជាចព្គ្មងខ្ចីរ  រខ្ន្ថម្រចី្ិន្នាចរ ចន្ោះចទ។

ជ ំវិញដំចណើរទសសន្កិច្ចចៅច្ូ រួម្ព្រឹតតិការណ៍សំខាន្់ររសច់្ិន្ចន្ោះ រណឌ ិត ខា ទថយ័រ មាន្ព្រសាសន្៍ថា កម្ពុជាររស់ចោក ហ  ន្
ខ្សន្ គឺជាអនកគ្មំព្ទដំរូងចគច្ំចពាោះគចព្មាងគំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយចន្ោះ។ ចោកថា ការច្ូ រួម្ររស់កម្ពុជាកនុងចវទិកាចន្ោះ
ន្ឹងគូសរញ្ជា កស់ារច ើងវិញថា ខ្លួន្គ្មំព្ទគំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្វិថីសូព្តថមីខ្ដ ជាចករដំខ្ណ ររសច់ោកព្រធានាធិរតី ស ី ជីន្រីង ចន្ោះ
ចហើយរខ្ន្ថម្ការគ្មំព្ទចគ្ម ន្ចោបាយច្ំចពាោះច្ិន្ កនុងការចធេើជាមាច ស់ផ្ទោះចរៀរច្ំព្រឹតតិការណ៍ចន្ោះច ើង។ ចោកថា ជា ទធផ្ ព្កុង



ចរ៉េកាំងន្ឹងរន្តផ្ដ ់រងាេ ន្់ឲ្យកម្ពុជាវិញ ឲ្យរព្ងីកការគ្មំព្ទខ្ផ្នកការទូត ន្ិងន្ចោបាយ រន្តទំនាក់ទំន្ងវិស័យចសដាកិច្ច ន្ិងកិច្ច
សហព្រតតិការណ៍វិស័យចោធា។ រីឯរណឌ ិត ចអៀ ស ផ្ វិញ មាន្ព្រសាសន្៍ថា ចោយចធេើដំចណើរចៅច្ូ រួម្ចវទិកាចន្ោះ មាន្ន្័យថា
ចោក ហ  ន្ ខ្សន្ ចរដជ្ាច្ិតត ១០០ភាគរយ កនុងការរន្តចដើរច្ូ វិថីផ្លូវម្ួយខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយ ខ្ដ ច្ិន្កំរ ងគូសវាសចន្ោះ។ ចោករន្តថា
វាកម៏ាន្ន្័យផ្ងខ្ដរថា ន្ឹងមាន្ន្ចោបាយការទូតខ្ររអនាទ ក់រំណ  កំរ ងរង់ចំកម្ពុជាចៅខាងម្ ខ្រន្តចទៀត ខ្ដ ចោកព្រមាន្ថា
កម្ពុជា ព្តូវខ្តយ ់ឲ្យបាន្ច្ាស់ររីញ្ជហ ចន្ោះ ចោយយកករណីខ្ដ បាន្ចកើតច ើងចៅព្រចទសព្សី ងាា ន្ិងបា៉េ គីសាថ ន្ជាគំរូព្សារ់។

រណឌ ិត ខា ទថយ័រ កយ៏ ់ព្សរចៅន្ឹងអំណោះអំណាងររស់រណឌ ិត ចអៀ ស ផ្ ខ្ដរ។ ចោកថា ច្ិន្ជាអនកផ្ដ ់ជំន្ួយអភិវឌ្ឍន្៍
ភាគចព្ច្ើន្ដ ់កម្ពុជា កនុងទព្ម្ង់ជាកម្ចី ខ្ដ ចំបាច្់ព្តូវខ្តសងចៅឲ្យច្ិន្វិញ។ ចោករន្យ ់ថា ចរើចាោះរីជាច្ិន្ផ្ដ ់ហិរញ្ញរបាន្
ភាគចព្ច្ើន្ដ ់គចព្មាងចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធ ខ្ដ រួម្ច្ំខ្ណកដ ់ការអភិវឌ្ឍន្៍ចសដាកិច្ចចៅកម្ពុជាក៏រិតខ្ម្ន្ តទម្លជួសជ  ន្ិងខ្ថាំន្វូ
ព្ររ័ន្ធចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធាំងចន្ោះ គឺជារន្ទុកររស់ព្រចទសមាច ស់ផ្ទោះ។ ការរឹងខ្ផ្ែកចៅច ើច្ិន្ខាល ំងចរក ចោយសារខ្តព្តូវសង  យចៅ
ច្ិន្វិញផ្ង ន្ិងចច្ញទថលច្ំណាយច ើការខ្ថាំ ន្ិងចសវាជួសជ  ផ្ង ចហត ការណ៍ចន្ោះ អាច្រណាដ  ឲ្យកម្ពុជាធាល ក់ផ្ ងច្ ូកនុងអនាទ ក់
រំណ  វ័ណឌ កររស់ច្ិន្។ ចរ ចនាោះ ចោករន្យ ថ់ា កម្ពុជា ន្ឹងម្ិន្មាន្ ទធភារចច្ញ  យសងច្ិន្ជាព្រព្កតបីាន្ច ើយ ចហើយ
កម្ពុជាន្ឹងព្តូវកស័យធន្ ម្ិន្ខ្ សរកីរណីចៅព្រចទសបា៉េ គីសាថ ន្ ខ្ដ រច្ចុរបន្នកំរ ងព្តូវការការជួយចព្សាច្ព្សង់ រីអាចម្រិក ន្ិង
សហគម្ន្៍អន្តរជាតិ។រណឌ ិត ខា ទថយ័រ រន្យ ់រន្តថា ព្កុម្ហ  ន្ររស់ច្ិន្ជាចព្ច្ើន្ មាន្ជារ់ពាក់រ័ន្ធន្ឹងការផ្ដ ់ចសវាសាងសង់
ចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធាំងចន្ោះ ចហើយន្ឹងយកចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធាំងចន្ោះចៅចធេើការព្គរ់ព្គងវិញ។ ជាសម្មតិកម្មច្ិន្អាច្ន្ឹងកាល យជាមាច ស់
ទន្កំរង់ខ្ផ្រ ន្ិងខ្ថម្ាំងព្រោះោន្យន្តចហាោះររសក់ម្ពុជាបាន្នាចរ អនាគត។

គិតព្តឹម្ដំណាច្់ឆ្ន ំ២០១៨ កម្ពុជាជារ់ជំពាក់រំណ  ម្ហាម្ិតតច្ិន្ជាង ៤ពាន្់ ៦រយោន្ដ ោល រអាចម្រិក ចសមើន្ឹងជាង ៤០ភាគរយ ឬ
ជិតពាក់កណាដ  ទន្រំណ  ខ្ដ កម្ពុជាជំពាក់ររចទសសរ រ។ ចន្ោះមាន្ន្័យថា រ រដាខ្ខ្មរមាន ក់ៗ ខ្ដ សូម្បីខ្តារកចទើរចកើតម្ក
ភាល ម្ កំរ ងជារ់ជំពាក់រំណ  ច្ិន្កនុងមាន ក់ៗ ជិត ៣០០ដ ោល រអាចម្រិក។

គំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ ផ្លូវម្ួយ ខ្ខ្សព្កវាត់ម្ួយ ឬ ចៅថា វិថីសូព្តថមី ចន្ោះ គឺជាម្ហិច្ឆតាព្រចសំតវតសររស់ច្ិន្ចដើម្បីរព្ងីកឥទធិរ 
ចសដាកិច្ច ភូម្ិសាស្ត្សតន្ចោបាយ ន្ិងវរបធម្៌ររស់ខ្លួន្ព្សរចរ ខ្ដ ច្ិន្កំរ ងច ើងព្គងតំខ្ណងជាម្ហាអំណាច្ម្ួយចៅច ើរិភរ
ចោក។ ចព្កាម្ការព្គរ់ព្គងររស់ព្រធានាធិរតី ស ី ជីងរីង ច្ិន្បាន្ោតព្តោង គំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ចន្ោះជាច ើក
ដំរូងកា រឆី្ន ំ២០១៣ ចព្កាម្ចហត ផ្ ថា ចដើម្បីផ្ារភាា រ់ចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធចដើម្បីសព្ម្ួ ការផាល ស់រដូរពាណិជាកម្ម រវាងព្រចទសកនុង



ទេីរអាស ចីៅកាន្់ទេីរអាស្ត្ហេិក ន្ិងអឺរ៉ា រ ន្ិងចៅកាន្់តំរន្់ចផ្សងរីចន្ោះកនុងរិភរចោក។ ចដើម្បីសចព្ម្ច្ម្ហិច្ឆតាចន្ោះ ច្ិន្អាច្ន្ឹង
ច្ំណាយទឹកព្បាក់សរ ររហូតដ ់ចៅជិត ១០០ពាន្ោ់ន្ដ ោល រ ឬ ១ព្ទីោន្ដ ោល រ។

តាម្រយៈគំន្ិតផ្ដួច្ចផ្ដើម្ចន្ោះ គចព្មាងវិន្ិចោគច ើវិស័យចហោា រច្នាសម្ព័ន្ធរូរវន្តដ៏គួរឲ្យាក់ាញជាចព្ច្ើន្ ព្តូវបាន្ោតព្តោង ន្ិង
អន្ វតតចៅកម្ពុជាជារន្តរនាទ រ់រួម្មាន្ការសាងសង់ផ្លូវថន ច់ បឿន្ច ឿន្ផ្លូវរតច់ភលើងភាា រ់ចៅន្ឹងព្រចទសកនុងតំរន្់ កំរង់ខ្ផ្ទឹកចព្ៅ
កំរង់ខ្ផ្សៃួតតំរន្់ចសដាកិច្ចរិចសស ព្រោះោន្យន្តចហាោះអន្តរជាតិជាចដើម្ ខ្ដ គចព្មាងាំងចន្ោះចធេើច ើងចព្កាម្រូរភារជាជំន្ួយ
អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងកម្ចីររចទស។ ច្ិន្កប៏ាន្ោតព្តោងរខី្ផ្ន្ការខ្ដ ថាន្ឹងជំរ ញឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន្៍ផ្លូវថន ់ច បឿន្ច ឿន្ ឲ្យបាន្ព្រខ្វង
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ម្ជឈម្ណឌ  ចដើម្បីការអភិវឌ្ឍសាក ខ្ដ មាន្ម្ ូោា ន្ចៅ
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