
សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 1 

សុ ទ្រកថា 

សម្ដរចអគ្គដហាម្សនាបេីម្េម្ោ ហ ុ្ សស្ 

នាយករដ្ឋដន្ត រ្ ីន្ព្រះរាោណាចព្កកដពុោ 

សលែងកនុងសិក្ខា សាលាសេរីីវិ្ិម្ោគ្ម្ៅកដពុោ 

ទីក្កុងតកូយូ ថ្លៃទី២៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

3 
- ឯកឧតតម្  

- ឯកឧតតម្ យលាកជាំទាវ យលាក យលាកក្ស ីយ្ញៀវកតិតយិសទាាំងអសជ់ាទយីម្ក្ត ី! 

 

ថ្លៃយន្េះ ែញុាំពតិជាមាន្យសចកតីយសាម្ន្សសរកីរាយ ថ្ែលបាន្ចលូរួម្កនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពី វិន្ិយោគយៅ 

កម្ពុជាថ្ែលក្រក្ពឹតតយៅយៅទកី្កុងតកូយូែក៏្សស់រាំក្ពងនាន្ទិាឃរែូវយន្េះ។ កនុងឱក្ខសយន្េះ ែញុាំសូម្ថ្លែងអាំណរគុណ

ោ៉ា ងក្ជាលយក្ៅ ន្ិងយក្ខតសរយសើរែល់ក្កុម្ក្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា អងគក្ខរពាណិជជកម្មយក្ៅក្រយទសជរ៉ានុ្ 

(JETRO) ន្ិងធនាគារម្ីហសសូហរូរស់ក្រយទសជរ៉ាុន្ ថ្ែលបាន្សហក្ខរយរៀរចាំឱយមាន្កម្មវិធយីន្េះយ ើង ក្សរយពល

ថ្ែលែញុាំន្ឹងចលូរួម្សន្និសីទអន្តរជាតិយលើកទី២៥ “អនាគតររសអ់ាសុី” នាថ្លៃថ្សែកយន្េះ។ ទន្ទឹម្ន្ឹងយន្េះ ែញុាំសូម្ 

សថ្ម្តងន្ូវក្ខរសាា គម្ន្៍ោ៉ា ងកក់យៅត រាំផតុជូន្ចាំយពាេះធុរជន្ ន្ិងវិន្ិយោគិន្ជរ៉ាុន្ ថ្ែលបាន្អយ ជ្ ើញម្កចូលរមួ្កនងុ

សិក្ខា សាលាយន្េះ យែើម្បសីិកាថ្សាងយល់យោយផ្ទទ ល់ពកី្ខររីកចយក្ម្ើន្ថ្ផនកយសែឋកិចច-សងគម្ ក្ខលាន្ុវតតភាព ន្ងិ 

សក្ខដ ន្ុពល វិន្ិយោគយៅកម្ពុជា ក៏ែូចជាក្ជារពីក្ខរោក់យចញន្វូវិធាន្ក្ខរលមីៗររស់រាជរោឋ ្ិបាលកម្ពុជានាយពល

រចចុរបន្នសាំយៅយធាើឱយក្ខន្់ថ្តក្រយសើរយ ើងន្វូររិោក្ខសធុរកិចច ន្ិងវិន្ិយោគ។  

ឯកឧេេដ ម្លាកជទំាវ ម្លាក ម្លាកព្សី! 

កនុងរយៈយពលជាងពីរទសសវតសរ៍ចុងយក្ក្ខយយន្េះ កម្ពុជាសយក្ម្ចបាន្ន្វូកាំយណើន្យសែឋកិចចក្រចាំឆ្ន ាំ ជា

ម្ធយម្កនុងរងាង់ ៧,៧% យហើយបាន្ចកយចញពីឋាន្ៈជាក្រយទសមាន្ចាំណូលទារយៅជាក្រយទសមាន្ចាំណូល

ម្ធយម្កក្ម្តិទារ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥។ ជាងយន្េះយៅយទៀត យៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ យសែឋកចិចកម្ពុជាមាន្កាំយណើន្យលើសពី

ក្ខររំពឹងទុក យពាលគឺបាន្យកើន្យ ើងកនងុអក្ា ៧,៥% យធៀរន្ឹងក្ខរយក្គាងទុក ៧,១% ពីយែើម្ឆ្ន ាំ ថ្ែលជា 

ម្ូលោឋ ន្ថ្ន្ក្ខររន្តភាព រងឹមា ាំ យៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៩ យន្េះ។ យោងាម្របាយក្ខរណ៍ក្រចាំឆ្ន ាំររស់ធនាគារអ្ិវឌ្ឍន្៍

អាសុី (ADB) ថ្ែលបាន្យចញផាយកនុងអាំ ុងសបាដ ហ៍មាសថ្ន្សករាជលមី “យរ៉េវ៉េ  ” ររសក់្រយទសជរ៉ានុ្ បាន្

រង្ហា ញថា យសែឋកចិចកម្ពុជាក្តូវបាន្បា៉ា ន្់ក្រមាណថាន្ឹងយៅថ្តរន្តមាន្កាំយណើន្កនុងរងាង់ ៧% ថ្ែលយធាើឱយកម្ពុជា

ន្ឹងរន្តតាំថ្ណងររស់ែែួន្ជាក្រយទសថ្ែលមាន្យសែឋកិចចរកីចយក្ម្ើន្យលឿន្រាំផតុយៅតាំរន្់អាសុីអាយគនយ៍ កនុងរយៈ

យពល ៣ឆ្ន ាំជារ់ៗគាន ។ សូចនាករយន្េះរង្ហា ញថា កម្ពុជាកាំពុងសថ ិតយៅយលើគន្ែងថ្ន្ក្ខរឈាន្យៅសយក្ម្ចបាន្ឋាន្ៈ

ជាក្រយទសមាន្ចាំណូលម្ធយម្កក្ម្ិតែពស់ ក្តឹម្ឆ្ន ាំ២០៣០ ាម្ក្ខរកាំណត់កនុងរយរៀរវរៈថ្ន្យគាលន្យោបាយ

ជាតិររស់ែែួន្។ 



សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 2 

ជាក្ខរពិតណាស់ ក្ខររកីចយក្ម្ើន្ររស់កម្ពុជាកន្ែងយៅ ន្ិងនាយពលរចចុរបន្ន ម្ិន្អាចក្ខត់ផ្ទត ច់ពកី្ខរចលូ

រួម្ររស់ម្តិតជរ៉ានុ្បាន្យ ើយ។ យ ែ្ៀតកនងុឱក្ខសែ៏វិយសសវិសាលយន្េះ ាងនាម្រាជរោឋ ្បិាល ន្ងិក្រជាជន្កម្ពុជា  

ែញុាំសូម្សថ្ម្តងន្ូវក្ខរែឹងគុណ ន្ិងក្ខរវយតថ្ម្ែែពសជ់ាលមីម្តងយទៀតចាំយពាេះរោឋ ្បិាល ន្ិងក្រជាជន្ជរ៉ាុន្ ថ្ែល

បាន្ចលូរមួ្ចាំថ្ណកោ៉ា ងសាំខាន្់កនុងែាំយណើរថ្សាងរកសន្តភិាព ឯកភាពជាតិ ក្ពម្ទាាំងក្ខរសាត រ ន្ិងអ្ិវឌ្ឍយសែឋ-

កិចចកម្ពុជាឱយរកីចយក្ម្ើន្រហតូម្កែល់សពាថ្លៃយន្េះ ាម្រយៈក្ខរផតលហ់ិរ្ញរបទាន្សហក្រតិរតតកិ្ខរ ក្ខរកសាង

យហោឋ រចនាសម្ព័ន្ធ ជាំន្ួយរយចចកយទសនានា ន្ិងក្ខរអ្វិឌ្ឍធន្ធាន្ម្ន្ុសស ក្ពម្ទាាំងក្ខរវិន្ិយោគររស់វិស័យ

ឯកជន្ជរ៉ាុន្យៅកម្ពុជា។  

ជាក់ថ្សតង កនុងក្ករែណឌ ហិរ្ញរបទាន្សហក្រតិរតតកិ្ខរផែូវក្ខរ គិតចរ់ពឆី្ន ាំ១៩៩២ ែលឆ់្ន ាំ២០១៨  

ម្ិតតជរ៉ានុ្បាន្ផតលហ់ិរ្ញរបទាន្សហក្រតរិតិតក្ខរផែូវក្ខរោ៉ា ងយក្ចើន្សន្ធឹកសនាធ រក់្រមាណជាង ២,៨ពាន្ល់ាន្

ែលុាែ រអាយម្រិក យសម ើន្ឹងក្រមាណ ១៥% ថ្ន្ហរិ្ញរបទាន្សរុរររសថ់្ែគូអ្ិវឌ្ឍន្ទ៍ាាំងអស់ សក្មារ់ចលូរមួ្ 

អ្ិវឌ្ឍយសែឋកចិច-សងគម្កម្ពុជា។ ទន្ទឹម្ន្ឹងយន្េះ ម្តិតជរ៉ានុ្បាន្ន្ិងកាំពុងគាាំក្ទយលើគយក្មាងយហោឋ រចនាសម្ពន័្ធ 

សាំខាន្់ៗ ែូចជា ក្ខរកសាងសាព ន្គីហសូណា, សាព ន្តសបឺាសា, ក្ខរយធាើឱយក្រយសើរយ ើងន្វូកាំណាត់ផែូវជាតិយលែ១ 

ន្ិងយលែ៥, ក្ខរអ្ិវឌ្ឍសាថ ន្យី៍កុងតនឺ្័រលមីកាំពង់ថ្ផសាយ័តក្កុងក្ពេះសីហន្ុ, ន្ិងក្ខរយធាើឱយក្រយសើរយ ើងន្ូវក្ខរ

ក្ខរពារទឹកជាំន្ន្រ់ាជធាន្ី ន្ាំយពញជាំហាន្ទី៤។ ក្ខរយធាើឱយក្រយសើរយ ើងន្វូកាំណាត់ផែូវជាតិយលែ១ ន្ិងយលែ៥ បាន្ 

ន្ិង ន្ឹងយធាើឱយផែូវទាាំងយន្េះក្ខែ យជាផែូវយុទធសាស្រសតែម៏ាន្សារៈសាំខាន្ថ់្ន្រយរៀងយសែឋកិចចភាគខាងតបូងតភាជ ររ់៉ាលូ

យសែឋកិចចធាំពីរថ្ន្ម្ហាអន្ុតាំរន្់យម្គងគ គរឺវងទីក្កុងហជីូម្ិញ ន្ិងទីក្កុងបាងកក។ រាជធាន្ី ន្ាំយពញ ថ្ែលជា

យរេះែងូថ្ន្ក្ពេះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ក៏ន្ឹងក្ខែ យជាទីក្កុងក្រម្លូផតុាំកណាត លែស៏ាំខាន្់សថ តិយៅាម្រយណាដ យ

រយរៀងយសែឋកិចចយន្េះ យហើយន្ឹងក្ខន្់ថ្តជាំរុញឱយកម្ពុជាក្ខែ យជាយគាលយៅសក្មារក់្កុម្ហសុន្ជរ៉ាុន្ទាាំងធាំ ទាាំងតចូ 

ម្ករណាដ ក់ទុន្វិន្ិយោគ យែើម្បីទាញយកន្វូផលក្រយោជន្៍ជាអតិររមាពីយុទធសាស្រសត ថ្ល+១ ន្ិងយវៀតណាម្+១។ 

សាព ន្គីហសូណា ន្ិងសាព ន្តសបឺាសាថ្ែលជាសាព ន្ែថ៏្វងជាងយគ ែ្ងក្ខត់ទយន្ែយម្គងគកម្ពុជាយន្េះ ម្ិន្ក្តឹម្ថ្ត

បាន្ជយួសក្ម្លួែលក់្ខរយធាើែាំយណើរររស់រងរែូន្ក្រជាពលរែឋ ក្ខរែឹកជ ជ្ូន្ទាំន្ញិ ន្ិងសក្ម្ួលពាណិជជកម្ម

រវងកម្ពុជា-យវៀតណាម្-ឡាវរ៉ាុយណាណ េះយទ ថ្តកប៏ាន្ក្ខែ យជាទីកថ្ន្ែងយទសចរណ៍សក្មារក់្រជាជន្កម្ពុជាក្រករ 

យោយភាពទាកទ់ាញផងថ្ែរ។ យលើសពីយន្េះ រូរសាព ន្ទាាំងពីរក្តូវបាន្យបាេះពុម្ពយៅយលើក្កោសក្បាក់ ៥០០យរៀលលមី 

ថ្ែលយន្េះ ជាករណីែ៏កក្ម្រាំផតុថ្ែលទង់ជាតថិ្ន្ក្រយទសម្ួយបាន្ផុសយ ើងយៅយលើក្កោសក្បាកថ់្ន្ក្រយទសម្យួ

យទៀត។ យន្េះសរញ្ជជ ក់ពីសកាភីាពោ៉ា ងក្រតយ័កសថ្ន្ទាំនាកទ់ាំន្ងយទាភាគីែក៏្ជាលយក្ៅរវងក្រយទសយយើងទាាំងពីរ។  

យលើសពីយន្េះយៅយទៀត ក្ខរផតល់ហិរ្ញរបទាន្សហក្រតិរតិតក្ខរយលើគយក្មាងអ្ិវឌ្ឍសាថ ន្ីយ៍កុងតនឺ្័រលម ី

កាំពង់ថ្ផសាយត័ក្កុងក្ពេះសីហន្ុ ថ្ែលមាន្ទាំហាំហិរ្ញរបទាន្រហតូែលក់្រមាណជា ២៣ពាន្ល់ាន្យយ៉ាន្ ន្ឹងជយួ

ថ្ក្រក្ខែ យកម្ពុជាយៅជាកថ្ន្ែងក្រម្ូលផតុាំទាំន្ិញ ែ្ងក្ខត់យៅកនុងតាំរន្់អាសាស ន្ ជាម្ួយន្ឹងក្ខររយងកើន្សម្តថភាព

ក្គរ់ក្គងទាំន្ញិបាន្ែល់ ៩០ម្ុឺន្កុងតនឺ្័រក្រយ្ទ ២០ហាតី (TEUs) កនុងម្យួឆ្ន ាំ ថ្ែលមាន្សម្តថភាពរថ្ន្ថម្យលើសពី



សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 3 

យពលរចចុរបន្ន ២ែង។ គយក្មាងយន្េះន្ឹងអាចឱយនាវែកឹទាំន្ញិខាន តធាំ ថ្ែលជាចរន្តថ្ន្ក្ខរែឹកជ ជ្ូន្ទាំន្ញិកនុង 

សម្ុក្ទអន្តរជាតិ ចលូម្កយលើកោក់ទាំន្ញិផ្ទទ ល់ែល់កាំពង់ថ្ផក្កុងក្ពេះសីហន្ុ ថ្ែលន្ឹងចូលរួម្ចាំថ្ណកក្ខត់

រន្ថយថ្លែែឹកជ ជ្ូន្ទាំន្ិញអន្តរជាតិនាយពលអនាគត។ រថ្ន្ថម្ពីយន្េះ ក្ខរទិញភាគហសុន្ជាយុទធសាស្រសត ររស់

កាំពង់ថ្ផសាយត័ក្កុងក្ពេះសហីន្ុពីសាំណាក់ទីភាន ក់ង្ហរសហក្រតិរតតកិ្ខរអន្តរជាតិជរ៉ានុ្ (JICA) ក្ខន្់ថ្តរញ្ជជ កព់ី

ជាំយន្ឿទុកចតិតររស់រោឋ ្បិាលជរ៉ាុន្ម្កយលើអនាគតកាំពង់ថ្ផ ក៏ែចូជាអនាគតកម្ពុជាទាាំងម្លូ។  

កនុងក្ករែណឌ ថ្ន្ក្ខរវិន្ិយោគផ្ទទ ល់ពីជរ៉ាុន្ ថ្ផែកាម្ក្ខរកតក់្ាររសក់្កុម្ក្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា គិតពី 

ឆ្ន ាំ១៩៩៤ រហតូែលក់្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្កមុ្ក្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជាបាន្ចេុះរ ជ្ ីគយក្មាងវិន្ិយោគររស ់   

ក្កុម្ហសនុ្ជរ៉ាុន្ ចាំន្នួ្ ១៣៧ គយក្មាង កនងុទនុ្ វិន្ិយោគសរុរចាំន្នួ្ក្រមាណ ២,៥ពាន្ល់ាន្ែលុាែ រអាយម្រិក ថ្ែល

យផ្ទដ តសាំខាន្់យលើថ្ផនកផលតិយក្គឿងរងគុាំអគគិសន្ីន្ងិយអ ិកក្តនូ្ិក យក្គឿងរងគុាំរលយន្ត ន្ងិសមាា រៈររកិ្ខា ររយចចកយទស  

កសិ-ឧសាហកម្ម ក្ខរថ្កថ្ចនម្ារូអាហារ សណាឋ គារ យទសចរណ៍ ម្ន្ទីរយពទយ ន្ងិផារទាំយន្ើរ។ យក្ៅពីគយក្មាងវិន្ិ-

យោគថ្ែលបាន្ចេុះរ ជ្យីៅក្កុម្ក្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជាខាងយលើ កម៏ាន្វតតមាន្ថ្ន្សកម្មភាពធុរកិចចជរ៉ានុ្ទាាំងធាំ 

ទាាំងតូចចាំន្ួន្ក្រមាណ ១.៧០០ក្កមុ្ហសុន្ថ្ែលមាន្សកម្មភាពកនងុវិស័យជាយក្ចើន្ ែចូជាវិស័យធនាគារ 

អាក្ខសចរណ៍ យភាជន្យីោឋ ន្ ជាយែើម្។ ចាំយពាេះវិសយ័ធនាគារ រចចុរបន្នមាន្ធនាគារថ្ែលមាន្ភាគហសនុ្ជរ៉ានុ្

ចាំន្នួ្ ៦ កាំពុងមាន្ក្រតិរតតិក្ខរយៅកម្ពុជា កនុងយនាេះធនាគារម្ីហសសូហូជាធនាគារជរ៉ាុន្លាំោរ់អន្តរជាតិែាំរូងយគ

រងែស់ថ្ែលបាន្ទទលួអាជាញ រ័ណណធនាគារពាណិជជយៅកម្ពុជាក្ខលពីថ្លៃទី១ ថ្ែកុម្ាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ចាំថ្ណកវិស័យយទសចរណ៍ កនុងក្តីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៩ កម្ពុជាបាន្សាា គម្ន្៍យ្ញៀវយទសចរជរ៉ាុន្ក្រមាណ

ជាង ៦ម្ុឺន្នាក់ ថ្ែលតយួលែយន្េះមាន្ក្ខរយកើន្យ ើងក្រមាណ ២% យរើយធៀរន្ឹងរយៈយពលែូចគាន កនុងឆ្ន ាំ

២០១៨។ កាំយណើន្ថ្ន្ក្រជាជន្កម្ពុជាម្កក្រយទសជរ៉ានុ្ក៏មាន្ចាំន្នួ្យកើន្យ ើងគួរឱយកត់សមាគ ល់ផងថ្ែរ យន្េះយរើ

យោងាម្ព័តម៌ាន្ថ្ែលយយើងទទលួបាន្ពីសាថ ន្ទតូជរ៉ានុ្ក្រចាំកម្ពុជា គឺយរើយធៀរន្ងឹឆ្ន ាំ២០១៧  យៅឆ្ន ាំ២០១៨

កន្ែងយៅ កាំយណើន្ថ្ន្ក្ខរផតល់ទោិឋ ក្ខរែល់ក្រជាជន្កម្ពុជាមាន្ក្ខរយកើន្យ ើងក្រមាណ ៣៤%។ 

ឯកឧេេដ ម្លាកជទំាវ ម្លាក ម្លាកព្សី! 

យែើម្បីសយក្ម្ចបាន្ន្ូវចកាុវិស័យថ្វងឆ្ៃ យររស់កម្ពុជា កនុងក្ខរថ្ក្រក្ខែ យយៅជាក្រយទសចាំណូលម្ធយម្

កក្ម្ិតែពស់យៅឆ្ន ាំ២០៣០  រាជរោឋ ្ិបាលបាន្ោក់យចញ យទុធសាស្រសតចតុយក្ខណែាំណាកក់្ខលទ៤ី  ថ្ែលជា

រយរៀរវរៈយគាលន្យោបាយ សងគម្ យសែឋកិចច ថ្ន្កម្មវិធីន្យោបាយររសរ់ាជរោឋ ្បិាលន្តីកិ្ខលទី៦ ថ្ន្រែឋសភា 

ន្ិងកាំពុងអន្ុវតត យគាលន្យោបាយអ្វិឌ្ឍន្៍វសិយ័ឧសាហកម្មកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ ថ្ែលជាយុទធសាស្រសត  

កាំយណើន្យសែឋកិចចលមី សាំយៅយធាើពិពិធកម្មយសែឋកិចច ន្ិងថ្កថ្ក្ររចនាសម្ព័ន្ធឧសាហកម្មកម្ពុជាពីឧសាហកម្ម 

អតិពលកម្ម យៅជាឧសាហកម្មថ្ផែកយលើជាំនាញក្តឹម្ឆ្ន ាំ២០២៥។ យគាលន្យោបាយយន្េះបាន្កាំណត់ក្រយ្ទ

ឧសាហកម្មអាទភិាពចាំន្ួន្៥រួម្មាន្៖ (១) ឧសាហកម្មឬកម្មន្តសាលលមីៗថ្ែលមាន្ចរតិជាក្ខរយរើកក្ចកចលូ 



សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 4 

ទីផារ ផដលត់ថ្ម្ែរថ្ន្ថម្ែពស ់ មាន្ភាពថ្ចនក្រឌ្ិត ន្ិងភាពក្រកួតក្រថ្ជងែពស់, (២) សហក្គាសធុន្តូចន្ិងម្ធយម្

កនុងវិស័យអាទិភាព, (៣) ផលិតកម្មកសិ-ឧសាហកម្មថ្ែលរយក្ម្ើឱយក្ខរនាាំយចញ ន្ងិទីផារកនុងក្សុក, (៤) ក្រយ្ទ

ឧសាហកម្មគាាំក្ទពាក់ព័ន្ធន្ងឹវិស័យកសិកម្ម យទសចរណ៍ ន្ិងក្ខតយ់ែរ ក្ពម្ទាាំងឧសាហកម្មរយក្ម្ើឱយថ្ែសចង្ហា ក់

ផលតិកម្មតាំរន្់ ថ្ែលជាឧសាហកម្មតភាជ រ់យៅទផីារ ឬថ្ែសចង្ហា កត់ថ្ម្ែសកល, ន្ងិ (៥) ក្រយ្ទឧសាហកម្ម

រយក្ម្ើឱយថ្ែសចង្ហា ក់ផលតិកម្មតាំរន្់ ន្ិងមាន្ចរតិយុទធសាស្រសតនាយពលអនាគត។ 

ជាក្ខរពិតណាស់ កម្ពុជាគឺជាក្រយទសមាន្សក្ខដ ន្ុពល ន្ិងមាន្កាំយណើន្យសែឋកិចចែពស់ជាងយគកនុងតាំរន្់

អាសុីអាយគនយ៍ ក៏រ៉ាុថ្ន្តកម្ពុជាក៏ជួរក្រទេះន្វូរញ្ជា ក្រឈម្ម្យួចាំន្នួ្ផងថ្ែរថ្ែលទាម្ទារឱយមាន្ក្ខរចត់វិធាន្ក្ខរ

យោេះក្សាយ ន្ិងក្ខរចលូរួម្ពីក្គរ់ភាគីពាក់ពន័្ធ។ យោងាម្របាយក្ខរណ៍ក្រចាំឆ្ន ាំររស់ធនាគារ ADB ថ្ែលែញុាំ

បាន្យលើកយ ើងអាំបាញ់ម្ញិយន្េះ បាន្រង្ហា ញថាែាំណាក់ក្ខលអ្ិវឌ្ឍន្៍ររស់កម្ពុជារចចុរបន្ន ជាម្យួន្ឹងកាំយណើន្

យសែឋកិចចោ៉ា ងឆ្រ់រហ័សយោយថ្ផែកយលើកមាែ ាំងពលកម្មថ្ែលមាន្តថ្ម្ែទារ ន្ឹងឈាន្ែល់ទរី ច្រ់កនុងអាំ ងុពីរ

ទសវតសរ៍ខាងម្ុែ។ រាជរោឋ ្ិបាលកម្ពុជា យល់ចាស់ ន្ិងទទលួសាគ ល់ន្វូគមាែ តរវងជាំនាញថ្ែលកាំពុងមាន្កនុង   

ទីផារ ន្ិងជាំនាញថ្ែលជាតក្ម្ូវក្ខរទីផាររចចុរបន្ន ន្ងិអនាគត ថ្ែលយន្េះក្តូវបាន្រយំលចោ៉ា ងចាស់យៅកនងុ

យគាលន្យោបាយជាតិសដ ីពីក្ខរអរ់ររំណដុ េះរណាដ លរយចចកយទសន្ិងវិជាជ ជីវៈ ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២៥។ ធនាគារ 

ADB មាន្ជាំយន្ឿថាយគាលន្យោបាយយន្េះន្ឹងពក្ងឹង ន្ិងធានាថាជាំនាញថ្ែលបាន្រយក្ងៀន្យៅកនុងសាលាអរ់រំ

រណដុ េះរណាដ លរយចចកយទសន្ិងវិជាជ ជីវៈយ ែ្ើយតរយៅន្ឹងតក្ម្ូវក្ខរទផីារក្ខរង្ហរ។ 

កនុងយគាលយៅថ្ក្រក្ខែ យកម្ពុជាឱយក្ខែ យជាថ្ផនកម្យួែ៏សាំខាន្់ថ្ន្ថ្ែសចង្ហា ក់ផគត់ផគង់តាំរន្់ន្ិងសកល ក្ពម្

ទាាំងពក្ងឹងភាពក្រកួតក្រថ្ជង ន្ិងយធាើឱយររិោក្ខសធុរកិចចន្ិងវិន្ិយោគយៅកម្ពុជាក្ខន្់ថ្តក្រយសើរយ ើង ក្ខលពី

ថ្លៃទី២៩ ថ្ែម្ីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ កន្ែងយៅលមីៗយន្េះ ែញុាំបាន្ែឹកនាាំយវទិក្ខរាជរោឋ ្បិាល- វិស័យឯកជន្យលើកទ១ី៨ 

ថ្ែលយវទិក្ខយន្េះផដល់ឱក្ខសែល់ថ្ផនកឯកជន្យលើកយ ើងន្ូវរញ្ជា ក្រឈម្ ន្ិងសាំណូម្ពរជូន្រាជរោឋ ្ិបាលពិន្តិយ 

ន្ិងមាន្វិធាន្ក្ខរសម្ក្សរយែើម្បីយោេះក្សាយ។ យវទិក្ខរាជរោឋ ្ិបាល- វិស័យឯកជន្ ក្តូវបាន្ចត់ទុកថាជាកិចច

ក្រជុាំយពញអងគគណៈរែឋម្ស្រន្តី យហើយរាល់ក្ខរសយក្ម្ចកនុងយវទិក្ខយន្េះ ក្តូវបាន្ចត់ទុកជាក្ខរសយក្ម្ចររស់គណៈរែឋ-

ម្ស្រន្តី។ ជាលទធផល រាជរោឋ ្បិាលបាន្ោកយ់ចញន្វូវិធាន្ក្ខរម្តុក្សួចលមីៗម្ួយចាំន្ួន្ ថ្ែលចលូរមួ្ក្ខតរ់ន្ថយ

ថ្លែចាំណាយធុរកិចចររស់អនក វិន្ិយោគសរុរក្រមាណជា ៤០០លាន្ែលុាែ រអាយម្រិកកនុងម្ួយឆ្ន ាំ សាំយៅចលូរួម្យធាើ

ឱយក្ខន្់ថ្តក្រយសើរយ ើងន្ូវរ រិោក្ខសធុរកចិច ន្ិងវិន្យិោគ។ វិធាន្ក្ខរទាាំងយនាេះ រួម្មាន្៖  

ក. ក្ខរយធាើឱយក្រយសើរយ ើងន្វូកចិចសក្ម្លួពាណិជជកម្ម ន្ងិក្ខតរ់ន្ថយចាំណាយធរុកចិច 

១- ក្ខររ ច្រត់នួាទីអចថិ្ស្រន្តយ៍ររស់អគគនាយកោឋ ន្ក្ខាំកុងក្តលូ  យោយរកាទុកថ្តភាន ក់ង្ហរគយ

រ៉ាុយណាណ េះកនុងក្ខរក្តតួពនិ្តិយទាំន្ញិយៅាម្ក្ចកទាា រអន្តរជាតិ តាំរន្់យសែឋកចិចពិយសស ន្ិងទីកថ្ន្ែង

ក្តតួពិន្តិយទាំន្ញិនាាំយចញ-នាាំចលូយផសងយទៀត។ 



សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 5 

២-  ក្ខរលុរយចលភាន ក់ង្ហរកម្ពុជានាវចរ យៅក្ខត់ថា ក្ខាំសារ។ 

៣- ែូចបាន្កាំណត់កនុងយគាលន្យោបាយអ្វិឌ្ឍន្៍វសិយ័ឧសាហកម្មកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៥-២០២៥ 

យយើងបាន្ចរ់យផតើម្រ ច្ុេះតថ្ម្ែអគគិសន្ីជាំហាន្ែាំរងូចាំន្នួ្២យសន្កនុងម្ួយគី ូវ៉េតយ់មា៉ា ងសក្មារ់

អនកយក្រើក្បាសក់្រយ្ទឧសាហកម្ម ចរ់ពឆី្ន ាំ២០១៩យន្េះតយៅ ន្ិងសិកាលទធភាពរ ច្ុេះថ្លែជា

រន្តរនាទ រ់យទៀត។ កន្ែងយៅយន្េះ យយើងក៏មាន្ក្ខរយសាកសាត យចាំយពាេះក្ខររអាក់រអួលកនុងក្ខរផគតផ់គង់

ថាម្ពលាម្ររមិាណន្ិងគុណភាពម្ិន្ក្គរ់ក្គាន្យ់ោយកាត អាក្ខសធាតមុ្ិន្អាំយណាយផល យធាើ

ឱយថាម្ពលថ្ែលមាន្ក្រ្ពពីវរីអគគិសន្ផីលតិយក្ក្ខម្កក្ម្តិធម្មា។ យៅឆ្ន ាំខាងម្ុែ យយើងន្ឹង

រថ្ន្ថម្ក្ខរផគតផ់គង់កនុងររិមាណក្រមាណ ៥០០យម្៉ាហាគ វ៉េត់ ពីក្រ្ពនានា រួម្ទាាំង ថាម្ពលពន្ែឺ

ក្ពេះអាទតិយ។  

៤-  ក្ខរក្ខត់រន្ថយចាំន្នួ្ថ្លៃឈរស់ក្មាករុណយ ន្ិងទវិ ពី ២៨ថ្លៃ ម្ក ២១ថ្លៃ ថ្ែលន្ឹងក្តូវចរ់

យផដើម្អន្ុវតតចរ់ពឆី្ន ាំ២០២០តយៅ។ 

៥- ក្ខររ ច្ុេះថ្លែយសវយលើកោកក់ុងតនឺ្័រយៅចាំណត ន្ិងក្ខរម្ិន្តក្ម្ូវឱយថ្សកន្កុងតឺន្័រររស់ក្កុម្ហសុន្

ថ្ែលមាន្អន្ុយលាម្ភាពលែ (Best trader)។ 

ែ. ក្ករែណឌ ចារស់ដ ពីកី្ខរវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា 

ក្ខររ ច្រ់យសចកដកី្ពាងចារល់មីសដ ីពីវិន្ិយោគ ន្ិងចារស់ដ ីពីតាំរន្់យសែឋកិចចពិយសស ឱយបាន្រចួរាល់យៅ

ចុងថ្ែម្ិលុនា ឆ្ន ាំ២០១៩យន្េះ ថ្ែលចារ់លមីទាាំងពីរយន្េះមាន្យគាលរាំណងរយងកើន្ទាំយន្ើរកម្ម ន្ងិផលតិកម្មថ្ន្ 

ឧសាហកម្មកនងុក្សុក ពក្ងងឹក្ខរតភាជ រ់យៅកនងុថ្ែសចង្ហា កផ់គត់ផគង់កនងុតាំរន្់ន្ិងសកល មាន្លកាណៈក្រកតួក្រថ្ជង 

ន្ិងគាាំក្ទយគាលន្យោបាយយសែឋកិចចន្ិងសងគម្។ ជាពិយសស ចារ់លមីសដ ីពី វិន្ិយោគយន្េះន្ឹងផដល់ក្ខរយលើកទឹកចតិត

រថ្ន្ថម្ចាំយពាេះរណាដ សកម្មភាពម្យួចាំន្នួ្យលើសពីចារច់ស់ ែូចជា សកម្មភាពថ្ែលគាាំក្ទែលក់្ខរផលតិជាំន្ួសក្ខរ

នាាំចលូ ន្ិងក្ខរចាំណាយយៅយលើសុែមុាលភាពររស់កម្មករ ន្ិយោជិត ែូចថ្ែលក្កុម្ហសនុ្ជរ៉ានុ្កន្ែងម្កបាន្អន្ុវតត 

រ៉ាុថ្ន្តម្និ្ទទលួបាន្ក្ខរយលើកទឹកចតិត។  

ឯកឧេេដ ម្លាកជទំាវ ម្លាក ម្លាកព្សី! 

 រថ្ន្ថម្យៅយលើយន្តក្ខររួម្ខាងយលើ កនុងយគាលរាំណងយោេះក្សាយរញ្ជា ជូន្អនកវិន្ិយោគយៅកម្ពុជា ក្រយទស

យយើងទាាំងពីរបាន្ចុេះហតថយលខាយលើកិចចក្ពម្យក្ពៀងរវងក្ពេះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ន្ិងជរ៉ាុន្សដ ីពីយសរភីាវូរន្ីយកម្ម 

ក្ខរជាំរុញ ន្ិងក្ខរក្ខរពារវិន្ិយោគ ថ្ែលបាន្រយងកើតឱយមាន្យន្តក្ខរកិចចក្រជុាំគណៈកមាម ធិក្ខរចក្ម្ុេះកម្ពុជា-ជរ៉ាុន្ 

យហើយរហូតម្កែល់យពលយន្េះ កិចចក្រជុាំក្តូវបាន្យធាើយ ើងជាយទៀងទាត់ចាំន្ួន្ ១៧យលើក រួចម្កយហើយ។ កិចចក្រជុាំ       

គណៈកមាម ធិក្ខរយន្េះ គឺជាកិចចក្រជុាំយទាភាគីរវងតាំណាងរាជរោឋ ្បិាលកម្ពុជា ន្ិងវិស័យឯកជន្ររយទសថ្តម្យួ

គត់ ថ្ែលយន្េះជាក្ខរយកចិតតទុកោកែ់ពស់ពីសាំណាក់រាជរោឋ ្ិបាលកម្ពុជា ម្កយលើអនកវិន្ិយោគជរ៉ាុន្យៅកម្ពុជា។ 

យោយថ្ ក រូរែញុាំផ្ទទ ល់ក៏ថ្តងថ្តទទួលជួរគណៈក្រតិ្ធូុរកិចចជរ៉ាុន្ ន្ិងក្រធាន្អងគក្ខរ JETRO យែើម្បីថ្សាង



សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 6 

យល់ ន្ិងយោេះក្សាយរញ្ជា ម្យួចាំន្នួ្ថ្ែលអនកវិន្ិយោគជរ៉ាុន្បាន្ជួរក្រទេះ។ រថ្ន្ថម្យលើកិចចក្ពម្យក្ពៀងខាង

យលើយន្េះ ក្កុម្ក្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជាក៏បាន្ចុេះអន្ុសារណៈយោគយល់គាន រវងធនាគារម្ហីសសូហូររសក់្រយទស

ជរ៉ាុន្ សដ ីពីកិចចសហក្រតិរតតិក្ខរកនុងក្ខរជាំរុញក្ខរវិន្ិយោគផ្ទទ ល់ ន្ិងពក្ងឹងភាពជាថ្ែគូធុរកិចចរវងសហក្គិន្

កម្ពុជានិ្ងជរ៉ានុ្ ក្ខលពឆី្ន ាំ២០១៧ ផងថ្ែរ យហើយនាយពលរន្តិចយទៀតយន្េះ ក្កុម្ក្រឹកាអ្ិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា ន្ិងអងគ

ក្ខរ JETRO ន្ឹងចុេះអន្ុសារណៈយោគយល់គាន សដ ីពីកចិចសហក្រតរិតតិក្ខរជាំរញុក្ខរវិន្ិយោគ។  

ជាម្ួយគាន យន្េះ កម្ពុជា-ជរ៉ានុ្កាំពុងសថ តិកនុងែាំយណើរក្ខរថ្ន្ក្ខរចរចយលើកិចចក្ពម្យក្ពៀងសត ីពីក្ខរយជៀសវង

ក្ខរយកពន្ធក្តួតគាន ន្ិងក្ខររង្ហក រក្ខរកិរយកងរន្ែាំពន្ធពាក់ព័ន្ធន្ឹងពន្ធយលើក្បាក់ចាំណូល។ ែញុាំសងឃឹម្ថា ក្រយទស

យយើងទាាំងពីរនឹ្ងអាចរ ច្រ់ក្ខរចរចកិចចក្ពម្យក្ពៀងយន្េះឱយបាន្ឆ្រ់រហ័សនាយពលខាងម្ុែ។ កិចចក្ពម្យក្ពៀង 

ន្ិងអន្ុសារណៈយោគយល់គាន ទាាំងយន្េះ ន្ឹងចលូរមួ្ចាំថ្ណកោ៉ា ងសាំខាន្់កនុងក្ខរពក្ងឹង ន្ិងទាក់ទាញក្ខរ     

 វិន្ិយោគ ក្ពម្ទាាំងគាាំក្ទែល់សកម្មភាពវិន្ិយោគជរ៉ាុន្យៅកម្ពុជា។ 

ឯកឧេេដ ម្លាកជទំាវ ម្លាក ម្លាកព្សី! 

 រាជរោឋ ្ិបាលកម្ពុជាយល់ចាស់ពីយសចកតីក្តូវក្ខរររស់អនកវិន្ិយោគ យហើយវពុាំថ្ម្ន្ជាក្ខរថ្ចែន្យយនាេះយទ 

យៅយពលថ្ែលយយើងយឃើញមាន្ក្ខរយកើន្យ ើងថ្ន្លាំហរូវិន្ិយោគជរ៉ាុន្ម្កកម្ពុជា។ កាត សាំខាន្់ៗ ែចូជា សថ ិរភាព

ន្យោបាយ សថ រិភាពមា៉ា ក្កូយសែឋកិចច ក្ខរយរើកចាំហយសែឋកិចចសក្មារ់អនកវិន្ិយោគទាាំងអស់ យោយគាម ន្ក្ខរយរសីយអើង

រវងអនកវិន្ិយោគកម្ពុជា ន្ិងអនកវិន្ិយោគររយទស ន្ិងកិចចសហក្រតិរតិតក្ខរលែរវងរោឋ ្ិបាលកម្ពុជា-ជរ៉ាុន្ 

សុទធសឹងជាកាត ម្ិន្អាចែាេះបាន្កនុងក្ខរជួយជាំរញុឱយអនកវិន្ិយោគជរ៉ាុន្ម្ករណាត ក់ទុន្យៅកម្ពុជា។ យោងាម្

របាយក្ខរណ៍វិភាគឥណទាន្ក្រចាំឆ្ន ាំររសក់្កុម្ហសនុ្ Moody’s Investors Service យគាលន្យោបាយ ន្ិង

 វិធាន្ក្ខរយគាលន្យោបាយនានា ពិយសសយគាលន្យោបាយអ្ិវឌ្ឍន្៍វិសយ័ឧសាហកម្មកម្ពុជា ឆ្ន ាំ២០១៥-

២០២៥  ថ្ែលរាជរោឋ ្បិាលកម្ពុជាបាន្ោក់យចញនាយពលកន្ែងម្ក យែើម្បីយធាើឱយររិសាថ ន្វិន្ិយោគក្ខន្់ថ្តលែ

ក្រយសើរយ ើង ក្ខរអ្ិវឌ្ឍតាំរន្់យសែឋកិចចពយិសស ន្ិងតាំរន្់ឧសាហកម្ម ក្ខរសក្ម្រសក្ម្លួយលើក្ខរទទូាត់ពន្ធ 

ន្ិងក្ខរពក្ងឹងកមាែ ាំងពលកម្មជាំនាញ ក្តូវបាន្ទទលួសាគ លថ់ាបាន្យែើរតនួាទោី៉ា ងសាំខាន្់កនុងក្ខរទាកទ់ាញអនក       

 វិន្ិយោគររយទស ក្ខរពក្ងីកផលិតកម្មមាន្តថ្ម្ែរថ្ន្ថម្ែពស់ ន្ិងក្ខរយធាើពិពិធកម្មម្ូលោឋ ន្ឧសាហកម្ម។ របាយ-

ក្ខរណ៍វិភាគយន្េះកប៏ាន្កត់សមាគ ល់ផងថ្ែរថា ចាំនួ្ន្យរាងចក្កែាំយ ើងយក្គឿងរងគុាំអគគិសន្ីក្ខន្់ថ្តយក្ចើន្យ ើង បាន្

ន្ិងកាំពុងយធាើពិពិធកម្មផលតិកម្មររស់ែែួន្យចញពីក្រយទសកនុងតាំរន្់ម្កក្ខន្់កម្ពុជា។ 

ឈរយលើចកាុវិស័យយន្េះ យយើងសយងកតយឃើញថាក្ខររណាត ក់ទុន្ររស់ក្កុម្ហសុន្ជរ៉ានុ្ធាំៗ បាន្ទាក់ទាញ

ក្កុម្ហសុន្ជរ៉ាុន្តចូ ធាំយផសងៗយទៀត ថ្ែលក្រតិរតិតក្ខរកនងុ វិស័យគាាំក្ទយផសងៗឱយចរ់អារម្មណ៍ ន្ិងសយក្ម្ចចតិតយធាើ

ធុរកិចចយៅកម្ពុជាយលើវិស័យនានា។ ែញុាំក៏មាន្យសចកតីយក្តកអរថ្ក្កថ្លង យោយបាន្សយងកតយឃើញថា រនាទ រ់ពបីាន្

យធាើក្រតិរតិតក្ខរម្យួរយៈម្ក គយក្មាងវិន្ិយោគជរ៉ាុន្ជាយក្ចើន្បាន្ពក្ងីកសកម្មភាពររស់ែែួន្យៅកម្ពុជា ជាក់ថ្សតង

ែូចជា គយក្មាងពក្ងីកផលិតកម្មររស់ក្កុម្ហសុន្ ម្ីយន្យរៀម្ីតសសមូ្ី, គយក្មាងផារទាំយន្ើរ អុីអន្ម្៉ាល, ន្ិងម្ន្ទីរយពទយ



សុន្ទរកថា សម្ដេចម្េម្ោនាយករដ្ឋដន្ត រ្ ី ថ្លែងកនុងសិក្ខា សាលាសដ ីពីវនិ្យិោគយៅកម្ពុជា យៅទីក្កងុតកូយូ ថ្លៃទ២ី៩ ថ្ែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ទាំព័រទី 7 

សាន្់ថ្រ៉េ ជាយែើម្។ ក្ខរសយក្ម្ចចិតតរណាត ក់ទុន្ ន្ិងរន្តពក្ងីកែែួន្ររស់ក្កុម្ហសុន្ជរ៉ាុន្ទាាំងយន្េះ សរញ្ជជ ក់ពីជាំយន្ឿ

ទុកចិតតែ៏រឹងមា ាំររស់អនកវិន្ិយោគជរ៉ាុន្ម្កយលើក្ខរែឹកនាាំររស់រាជរោឋ ្ិបាលកម្ពុជា ន្ិងសក្ខដ ន្ុពលថ្ន្កម្ពុជា។ 

 ជាក្ខរកត់សមាគ ល់ សកម្មភាពធុរកិចច ន្ិងវិន្ិយោគររស់ក្កុម្ហសនុ្ជរ៉ាុន្យៅកម្ពុជា សុទធសឹងថ្តជា         

ក្ខរវិន្ិយោគក្រករយោយគុណភាព ផដលត់ថ្ម្ែរថ្ន្ថម្ែពស់ ន្ិងផដលរ់រិសាថ ន្ក្ខរង្ហរន្ិងររិសាថ ន្រស់យៅលែក្រយសើរ

ជូន្ែល់កនូ្កមួយកម្មករ ន្ិយោជិតកម្ពុជា ថ្ែលក្សរយៅន្ឹងចកាុវិស័យររស់រាជរោឋ ្បិាលកនងុក្ខរផដល់ឱក្ខស

ក្ខរង្ហរសម្រម្យ ក្ខររកាកាំយណើន្យសែឋកិចច ន្ិងក្ខរយធាើពិពិធកម្មម្លូោឋ ន្ឧសាហកម្មកម្ពុជា។ ក្ខរវិន្ិយោគទាាំង

យន្េះម្និ្ក្តឹម្ថ្តនាាំម្កន្វូក្បាក់ចាំយណញែល់អនកវិន្ិយោគរ៉ាុយណាណ េះយទ ថ្តថ្លម្ទាាំងចលូរមួ្ចាំថ្ណកែលក់្ខររកា

សថ ិរភាពយូរអថ្ងាងយៅកម្ពុជា ក៏ែចូជាយៅកនុងតាំរន្់។ កនុងក្គរ់ររកិ្ខរណ៍ថ្ន្ែាំយណើរអ្ិវឌ្ឍន្៍ឧសាហកម្មររស់

ែែួន្ កម្ពុជាពិតជាក្តូវក្ខរក្ខរ វិន្ិយោគជរ៉ាុន្រថ្ន្ថម្ក្ខន្់ថ្តយក្ចើន្យទៀតយលើក្គរ់វិសយ័ ពិយសសក្ខរថ្កថ្ចនម្ារូ

អាហារថ្ែលយក្រើក្បាស់វតថុធាតុយែើម្កនុងក្សុក យអកយូទសចរណ៍ ឧសាហកម្មតភាជ រ់ថ្ែសចង្ហា ក់ផលតិកម្មកនងុក្សកុ

ន្ិងតាំរន្់ ន្ិងម្ជឈម្ណឌ លរណដុ េះរណាដ លធន្ធាន្ម្ន្ុសសសក្មារ់វិសយ័ឧសាហកម្ម ជាយែើម្។ 

ឯកឧេេដ ម្លាកជទំាវ ម្លាក ម្លាកព្សី! 

កនុងឱក្ខសយន្េះ ាងនាម្រាជរោឋ ្បិាលកម្ពុជា ែញុាំសូម្សាា គម្ន្៍ចាំយពាេះរាល់ក្ខរសយក្ម្ចចតិតែឈ៏ាែ សថ្វ

ររស់អនកវិន្យិោគររយទសទាាំងអស់ ជាពិយសស អនកវិន្ិយោគជរ៉ាុន្ថ្ែលបាន្យក្ជើសយរសី ន្ងិមាន្រាំណងយក្ជើសយរសី

កម្ពុជា ជាយគាលយៅវិន្ិយោគែ៏មាន្សក្ខដ ន្ុពលែពស់កនុងក្ខរចរ់យផដើម្ ឬពក្ងីកអាជីវកម្មររស់ែែួន្។ ែញុាំសូម្ 

អាំពាវនាវែល់ធុរជន្ ន្ិងអនកវិន្ិយោគជរ៉ាុន្ថ្ែលបាន្ម្កយធាើទសសន្កិចចយៅកម្ពុជា ន្ិងធុរជន្ ន្ិងអនកវិន្យិោគ

ម្ិន្ទាន្ប់ាន្ម្កកម្ពុជា អយ ជ្ ើញម្កសិកាថ្សាងយល់រថ្ន្ថម្ពីសក្ខដ ន្ុពល ន្ិងក្ខលាន្ុវតតភាព វិន្ិយោគយៅកម្ពុជា 

ក្ពម្ទាាំងសយក្ម្ចចតិតរណាដ ក់ទុន្វិន្ិយោគ យែើម្បទីាញយកក្រយោជន្៍ជាអតិររមាពីកិចចសហក្រតរិតិតក្ខរយទាភាគី

រវងកម្ពុជា ន្ិងជរ៉ាុន្។ ជាលមីម្ដងយទៀត កនុងនាម្រាជរោឋ ្ិបាល ែញុាំសមូ្ធានាជូន្អនកវិន្ិយោគក្គរ់ររូន្វូររសិាថ ន្ 

ក្រករយោយភាពអាំយណាយផល ជាពិយសស គឺសន្តិភាព សន្តិសុែ ន្ិងសថ ិរភាពន្យោបាយ ក៏ែូចជាសថ ិរភាពមា៉ា ក្កូ

យសែឋកិចច ក្ករែណឌ ចារ់ ន្ិងសាថ រន័្ថ្ែលក្រករយោយក្រសិទធភាព តមាែ ភាព គណយន្យយភាព ន្ិងភាពអាច

បា៉ា ន្ក់្រមាណបាន្។ រាជរោឋ ្បិាលកម្ពុជាយក្តៀម្ែែួន្រចួជាយក្សចកនងុក្ខរផដល់កចិចសក្ម្រសក្ម្លួរាល់ន្តីិវិធីរែឋ

បាល ន្ិងន្ឹងអម្ែាំយណើរយៅាម្ក្គរែ់ាំណាក់ក្ខលថ្ន្ក្រតិរតតកិ្ខរវិន្ិយោគររស់យលាកអនកយៅកម្ពុជា។ 

ជាទីរ ច្រ់ ែញុាំសូម្ជនូ្ពរឯកឧតតម្ យលាកជាំទាវ ឧកញ៉ា  យលាក យលាកក្សទីាាំងអស់ សូម្មាន្សែុភាព

លែរររិរូណ៍ ន្ិងទទលួបាន្យជាគជ័យក្គរ់ភារកិចចយរៀងៗែែួន្។ 

 

 

ដ្ូដ ូ អា រហ្គហាគ េូ! 


