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របាយររ សេម�ប៖ 

គេ្រមាងផ�ូវែរបសច់និពភីគគមេងេមេងភគគមាគផម  

 

ូខមទី ឆា �២០១៣ 

េសចែ�េីា�េម 

 

េនេវេមូខមែក ឆា �២០១៣ ្បពពននាផពសា�ាែមោយក និម សរពពាតរនាន�រកាិបន

កាយររ ា�ពីយរចយុះាតេេគេេេែិចិ្ពមេ្ពេមវព��ម៏ារមម្ែវមះ្យនចិនពីរ ស្រប់

យរសមសមា់ងផ �ូវែ និមគេ្រមាងិ�ិវនរែ�ពម់ូ ា េដាាភា បេ់កមច្ែូវែូកបកបី មា៏ 

េនែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ េឆោ ុេងា�បន់េ់ារសមយ្ុេខា�េយុែយមះ គេ្រមេនុរម៏រនេេេ 

ប�មសមសមែ់�ពម់ូា និមាងផ �ូវែ្បូ�មកម៤០០គីឡផូម៉្ ាពភីគគម េងេម្បេុស 

ែមោយកេឆោ ុេងុសិនិរាះី េទុបីក គេ្រមេនុនែ់ពពននននមសរសភពកេ្ចេន ប៉យូន� 

ស្របេ់េេប�មៃនរបាយររ េនុ ននមស�េដច�េនុូាគេ្រមាងផ �ូវែពីភគគម 

េងេមេងយនភ់គគមាគផមូាប៉យេ េុ ុះ 

 

្បសនិេបេវ�េេ រវផចបនេ្េមុយែេទុ គេ្រមេនុននមយង ាកគេ្រមាងិ�ិវនរ��ប�ាយា 

ែាយម្ប�ា�ិសសស�ែមោយកះ េទុបីក រនយរ្ស�្ក�រែពពាតរនយ៉មេ្ចេនែពេដា ែពេន 

ខសុពពាតរនកសសរា នែ់ពពននននមូាាែកេ្ចេនៃនគេ្រមេនុូវរះ របាយររ

សេម�បគមេ្យមេនុសសុ ូសសមា�េព់ពាតរនូវេរន នមិ ្ាត�បនចម្ែមពីប �ុ �

ាផពសា�ា េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនទទ និម្បងពពពាតរនូវេអចរែបនវៃុេុេាះ 

 

្ពមកមា៏ននមយរេរេបកប់សេម�បា�ពីគេ្រមេនុ របាយររ េនុបង �ា�ពីច�យ ច

ម៏ាច�នន៏ ូវេេនូាខសុពពាតរនវូវេះ េដាសរុ�ះ� នមិ ាេប៉ុនេយ៉់មគង �ម

េដាគេ្រមេនុ េាេមសម្នមម កងរដជ ងបិេែមោយក និម ្ែវមះ្យនទទ ូវេ 

កប់នែ់ពពននននមរនពពាតរនបូនតមដែក់សសរាែាយមេពេាទគាយ៉មខងីគមមយន 

េនុកមិនគនះ 
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ពពាតរនសេម�បា�ពគីេ្រម 

 

យរសេម�បា�ពគីេ្រម 

 

្ែវមះ្យនាងិ�ិវនរ៖ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបៃរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយក  (CISMIG) 

្ែវមះ្យនេេ៉យរ៖  ូាាែាងផ �ូវែ - ្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំចិន (MBEC)  

   (សគ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនច  

   ូាាែែ�ពម់ូា - យរយិេពាស�ម់�សិសែមបមិសមយ្ុចិន 

   (COEC) (សគ្ែវមះ្យន SINOMACH) 

ាៃមង៖ ១១,២ នន់់នវយ ង់ រ 

 

យេបរេិចចុ ទប់េា�េម៖ ូខែែកដ ឆា �២០១៣ 

 

យបរេិចចុ បបិប់៖ ឆា �២០១៧ 

ា�បន់រមាេប៉ុនេេ់ដាយ េ៖់ េខា�្ពុ� ិិ រ ែ�ពម់�� ែ�ពមឆ់ា �ម ែ�ពម់សោំ នមិ

េខា�េយុែយមះ 

 

ស�ា 

ានយសផរាៃនយរេយគាេេ់ា ម៏ា មMOU) ្ាត�បនចយុះាតេេគរមម្ែវមះ្យនពីរ

យេពីៃកថុី៣១ ូខ�ាផ ឆា �២០១២ េវេមគីាងិ�ិវគេ្រមេនុរម៏េា  េដារនេសចែ�ី

កាយរព ម រនាៃមងសរយប១១,២នន់់នវយ ង់ រ1ះ ្ែវមះ្យនឈនមយខៃនគេ្រមេនុ 

ក្ែវមះ្យនចយុបបា ែីាយម្សវែរនេឈប ុម ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និម ូវែូកប 

ែមោយកះ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និម ូវែូកបែមោយកបនចយុែចិិសនសកសគ 

្ែវមះ្យនូវេយនយ់ប់េដារវជចិនេឈប ុម ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន និម ្ែវមះ្យន

SINOMACH េវេមគីសមសម់ាងផ �ូវែ នមិ ែ�ពម់ូាៃនគេ្រមេនុះ ែិចិ្ពមេ្ពេមរមម 

                                                           
1 ុីភា ែង់រពពាតរនរា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចិន�និិេយគុនែ្បែក់ប់នន់់នវយ ង់ រេេេគេ្រមែាយម្បេុសែមោយក, �ផ �ាែ៉ ូកមសរ, ៃកថុ៣ី

មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-

to-invest-billions-on-cambodia-projects.html?_r=0 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 



3 
 

្ែវមះ្យនទ�មពីរេនុ្ាត�បនចយុះាតេេគេដាេ់ែរវជមសន�ី្ែសម៏សសរយរ និម

វនែងបាផ នរបស់្ បេុសែមោយក
2 និម្បសន្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចនិ

3ះ េយមាម្បងព្ែវម 

ះ្យនបននឲវនមម គេ្រមេនុ្ាត�េគរ �ពនមម ននមេ្បេ្បសែ់មបែរែាយម្សវែកម២០.០០០ 

ទែន់ិមែមបែរចិន ច�នន៏៣.០០០ទែ់ះ4 

 

 
ព�ិចីយុះាតេេគរមម្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ នមិូវែូកបែមោយកនមិ្ែវមះ្យន 

�សិសែមបាងផ �ូវែនមិសោ ន��ំចិន ខផ ាេិ�ីិី ះ មៃកថុ៣ី១ ូខ�ាផ ឆា �២០១២)5 

េទុបេីនុ គំកគេ្រមេះដជ រចទសមោពនន��ប�ាយាែាយម្ប�ា�ិសសស�ែមោយកែពេដា ែពពពាត 

រន ូវេេគអចរែបនកសសរាទេពេបចិយបគនាេនុេនរនែ្មិាេនេឡេា ះ

របាយររ ្បពពននាផពសា�ាែាយម្សវែ ូវេបនចយុា�ាភង មំ បទយ ប់ពពីិ�ីចយុ 

ះាតេេគេនុ បនេេេែេឡេមម ្ែវមមសន�ីរដជ ងិបេែាយមមផេដជ នមិនច្សា់�ពីគេ្រម 

េនុ េះេាបនបូមសរស�៏រទ�មេទុេង្ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ នះ េនេពេ

សរេសររបាយររ េនុ រវជមសន�ី្ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ ន រះផាមែវេេ់ពេ 

េនុបនា�េព់ពាតរនាចិា៏ច េដា្បប់្ បពពននាផពសា�ាម េ់ែែពមិនបនវនម 

                                                           
2 Simon Lewis នមិស្យន េមស, ាាែ្សវែរនមនយិេសមផពាច�េនុគេ្រមាងផ �ូវែចិន, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុី២ មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖http://www.cambodiadaily.com/business/locals-in-the-dark-to-chinese-rail-project-7128/ 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
3 ុីភា ែ់ងរពពាតរនសយនីះ,៏ ្ែវមះ្យនែមោយក ចនិសមសមា់ងផ �ូវែ ែ�ពម់ូា, ឆាុ េវេី ាន �, ៃកថុ១ី មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-01/01/content 16074239.htm មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
4  េផ ប្ីមយ៉ម,្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនចផេរម៏ែាយមគេ្រមាងផ �ូវែូវេរនុនែ្បែ់៩,៦នន់់នវយ ង់ រែាយម្បេុសែមោយក, ៃែសយនី 

ាន �, ៃកថុ៤ី មែក ២០១៣ មភសចិនចះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://companies.caixin.com/2013-01-

04/100479624.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច. 
5 ៃម៉ គយមែក, ចនិរនគេ្រម�និិេយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់នវយ់ ង រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុ ី១ មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cambodia.html 

មរែបនូខមែក២០១៣ច 
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ពពាតរនេ្ចេនា�ពីគេ្រមេនុូវរះ 6   រវជមសន�ី្ែសម៏បរសិត នបនេេេែេឡេមយេព ី

ូខមែកម ពយ�រនរបាយររ ស�ពីីយរមាាៃមងា�ពីាេប៉ុនេប់រសិត នស្រប់គេ្រម 

េនុ្ាត�បនដែង់ផន្ែសម៏េនេឡេាេុ េបេេទុកេ់ែបនសមកា�់ថន់ម ្ែវមះ្យនននម 

ប�េព�ា្មត�យរទ�បច់េនុ េវេមគីុុេ៏បនយរេ�្ុពីរដជ ងបិេ និមះរិប�នាិយា�ចនិះ7  

ាងបិេេខា�េយុែយម ែ�ពម់សោំ នមិេខា�ែ�ពម�់�បនេេេែេឡេមយេពីូ ខមែកម ព៏ែ 

េា់មិនទន់ុុ៏េបនពពាតរនេមាិាុម៏ាា�ពីគេ្រមេនុ នមិមិនទន់ុ ុ៏េបន 

េសចែ�ងីផនវ�ន មកាងផ �យរេនេឡេាេុះ
8  េបេេទុកមិនទនរ់នយរមាាៃមងា�ពីាេ 

ប៉ុនេប់រសិត ន នយរពិេ្េុេយបេក់សសរាុម៏ា្ាត�បនេ�សេេឡេមគាិ 

មែវេ់ូ ខែយមមាេនុែពេដា ្ែវមះ្យនេនុេនូារនប�មចមទ់ប់េា�េម យរសមសម់េន 

ូខែែកដ ឆា �២០១៣ូវរះ 

 

បចិយបគនាេនុមិនរនាែសរាងផ �យរនែ់ពពននគេ្រមេនុេុ វផេចាុ េគមិនអចបបា ែ់ាុ 

អមា�ពែី្មិាៃនយរានយមពាគេ្រមូវេុុ៏េបនពីរដជ ងិបេែមោយកេទុបនេឡេាះ

េទុយ៉មុ ្បសនទាែដជ នមាាៃមង នមិទាែដជ នេេេែុនែចិា�ៃន្ែវម្បនែ� 

ាងិ�ិវនរែមោយក ូវេុុេ៏ខយស្ាត�ច�េនុយរានយមពាកេយ់រាងិ�ិវ្ុម់្ទា��ទ�ម 

ាសេ់នែាយម្បេុសែមោយក ្ាត�បនវែ្សមស់ម�ីេនែាយមេសចែ�កីាយររ ពពាតរនេន 

ូខមែក េដាបននិយាម គេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និម

ូវែូកបែមោយក ្ាត�បនានយមពាេដារដជ ងិបេេនឆា �២០១០ះ9 ា�ុម្ែវមះ្យនរា ែ ់

                                                           
6ាន បយបា  នមិ Simon Lewis, រវជមសន�ី្ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ ននិយាម េ់ែមិនសផ�វនមា�ពាីងផ �ូវែេុ, េខមបផ,
េវេ,ី ៃកថុ៣ី មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/minister-of-

transport-says-he-knows-little-about-railway-project-7198/ មរែបនូខមែក ២០១៣ច 

7  Simon Lewis នមិស្យន េមស, ាាែ្សវែរនមនយេិសមផពាច�េនុគេ្រមាងផ �ូវែចនិ, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុ ២ី មែក ២០១៣ះ 
8  Simon Lewis នមិ ស្យន េមស,ាាែ្សវែរនមនយេិសមផពាច�េនុគេ្រមាងផ�ូវែចនិ, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុ ២ី មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/locals-in-the-dark-to-chinese-rail-project-

7128/ មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
9 ៃម៉ គយមែក, ចនិ�និិេយគុនែ្បែ៩់,៦នន់់ នវយ់ ង រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុ ី១ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ 

http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cambodia.html 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច. 
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្ាត�បនវែ្សម់សម�ីចយុ ា�ាេនែាយម្បពពននាផពសា�ាចិនូវេនិយាម គេ្រមេនុ 

រនយរេ�្ុពីទាែរវជមសន�ៃីន្បេុសែមោយកះ
10 

 

 
 

េកមច្ែូវែូកប 

 

្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក ាមេសចែ�កីាយររ ម រនគេ្រម

សមសមេ់កមច្ែូវែូកប េន្សវែរេ�េម េខា�្ ពុ� ិិ រះ សរពពាតរន េខមបផ, េវេី

កាយររ េនូខមែក ឆា �២០១៣ម គេ្រមេកមច្ែូវែូកបេនុននម្គបវ� ប់

េេេៃាយវីុ �ះ�១៤គឡីផូម៉្ា្ែ 
11  ច�ូែាាាតបុយូសាងា�េព�

ប៉យស�បបនវែ្សមស់ម�ី្ បសន្ែវមះ្យនូវេនយិាម េកមច្ែេនុននម

                                                           
10  េផ ប្ីមយ៉ម, ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនចផេរ៏មែាយមគេ្រមាងផ �ូវែកុនែ្បែ់៩,៦នន់់នវយ ង់ រែាយម្បេុសែមោយក, ៃែសយនីាន �, ៃកថុ៤ី មែក ២០១៣
មភសចិនចះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://companies.caixin.com/2013-01-04/100479624.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

11 ាន បយបា  នមិSimon Lewis, ្ែសម៏សសរយរនមិវនែងបា៏ នេេេែេឡេមម េ់ែមនិសផ�វនមា�ពីគេ្រមាងផ �ូវែេុ, េខមបផ, េវេ,ី
ៃកថុ ី៣ មែក ២០១៣ះ 
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្គបវ� ប់េេេៃាយវីុ �ះ�១០គីឡផូម៉្ា ្ែ ូវេរន

ុ�ះ�ាផចកមា�បន់ូវេបនកាយររ ែាយមសរពពាតរន េខមបផ, េវេេីងេុេាះ
12 

 

េ់ែ ះ�ម ោន៏េ ី ្បសន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក 

បនេេេែេឡេមម ្ែវមះ្យនេនុបនេ�សេយរសែិ�េុនភពេនឆា �២០០៩ េះេាបនរែ 

េឃេ�ម ា�បន់រយែរែេនុសមគផរេងេដាូរ ៉ូ វែះ
13 ច្ប់ចមងមៃនអកអ បពេរយែរែូររ៉បស់

្ែវមះ្យនបង �ម េនូខាយ់ ឆា �២០០៨ ្ែវមះ្យនេនុ្ាត�បនា�េស់ិុ និនឲេ�សេយររយែរែូរ ៉

ូវែេនែាយមា�បន់ុ �ះ�១.៣០៦,៧៤គឡីផូម៉្ា្ែ ែាយម្សវែរេ�េមះ ា�បន់េនុមនិកប ់

បបិផ េា�បន់ងា�ុ �ះ�៣,៧៥គីឡផូម៉្ា្ែ  ូវេ្ាត�បនា�េេ់ងនឲ្ែវមះ្យនែាយម្សវែ 

េឈប ុ ្ែវមះ្យនរានា ស�ផនមេខមបផ,ចិីូ�េ៉ឡប់មិន ខផ ាេិ�ីិេីទុេុះ14 ា�បន់រយែរែ 

េនុ្ាត�បនបង �ាមូានុគីមេ្យមេនុ៖ 

 

 

                                                           
12  ៃម៉ គយមែក, ចិន�និិេយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់នវយ់ ង រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុ ១ី មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-

cambodia.html មរែបនូខ មែក ២០១៣ច. 
13 ុីភា ែ់ងរពពាតរនសយនីះ,៏ ្ែវមះ្យនចិនសមសម់ាងផ �ូវែ ែ�ពម់ូា, ឆាុ េវេី ាន �, ៃកថុី១ មែក ២០១៣ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖  
http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-01/01/content 16074239.htm មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
14 ្ែសម៏៊ស�ះែមប ូរ ៉ និមមមពេ, អកអ បពេរយែរែូរេ៉េខ ៨៦៨, ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបរយែរែូរ ៉ូ វែ នមិូវែូកបែមោយក, ៃកថុ៨ី ាយ់

២០០៨ះ 



7 
 

 

ែាយមបុសរម សាមប �ុ �ាផពសា�ាែាយម្សវែយេពីូខមែក ្បសនមនយរី៊ស�ះែមប

ូរ ៉ និមមមពេេខា�្ពុ� ិិ រ បនបបា ែ់ាុអមម ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និម

ូវែូកបែមោយក រនអកអ បពេរយែរែូរ ៉ ប៉យូន�មិនទន់រនអកអ បពេេវេមគីេ�សេអងី�ែមប 

ូរេ៉នេឡេាេុះ15 

 

េនែាយមាាតបុយូសាចយុា�ាកភសចិនយេពីឆា �២០០៩ ្បសន្ែវមះ្យន 

៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក បនេេេែេឡេមម ា�ឡយមយររយែរែូរ ៉ូ វែ ្សទប ់

ូរ�៉ឲផមកប ែព្ ាត�បនរែេឃេ�ូវរ េះេាននម្ាត�េ្បេេវេមគបីេ្មេវេេ់កមច្ែមមពេ 

េនននមែូនងម នមិេវេមគេី្បេ្បសែ់ាយមឡវយាែេេ� របសេ់កមច្ែូវែូកបេនុះ េនេពេ 

េទុ េ់ែបនរន្បសសនរម �សិេភពេព�េេ�ៃន្សទប់ូរ ៉ូ វែ េគមិនទន ់

វនមេនេឡេាេុ ប៉យូន�យររយែរែកបជមបននឲវនមម ្បងព�នសនទ�មេនុននម្ាត�

េ្បេ្បសរ់ាាេពេយ៉មេិចុសែ់ព៥៥ឆា �ូវរ េដាុិនាាេវ�បផមរន្បូះេ 

៣់នេាន េះេាេែេនេឡេមរះផាវេ៥់់នេានបទយ ប់ពីរាាេពេ្ប�ឆា �ះ16 េទុក 

យ៉មុ េនែាយមាាតបុចយុា�ាែាយមូខមែក ឆា �២០១៣ សរពពាតរនងា�េព�ប៉យស�បបន 

វែ្សម់សម�ីេ់ែ ្បសនរផបេនុូវេនិយាម ្ែវមះ្យនរ �ពនមមេកមច្ែននមាេាិ 

ូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបនឲបន១់នេានែាយមមា៏ឆា �,
17  េដាទបកមាសីូវេបនេេេែ 

េឡេមេដា្ែវមះ្យន ៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ នមិូវែូកបែមោយក យេពីឆា �២០០៩ះ េគ

វនមាិចា៏ចា�ព�ីសិេភពពិាៃន�នសនូរ ៉ នគយភពរបសម់ ូវេបនឈនេងរែ 

យរសនាដិជ នមា៏ច�ន៏នេនែាយម្បេុសែមោយកា�ពវី�េេ រយរេងមយខរបសគ់េ្រមេនុ ះ

េទុកយ៉មុ េនែាយមាាតបុរបស់ុ ីភា ែ់ងរពពាតរនរា៉ុពរេច�ា�ាូខែយមមាឆា �

២០១៣ ាាែ្គប់្គមយ េេ់នយរដជ នរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកប 

                                                           
15  ស្យន េមស និម Simon Lewis,្ែវមះ្យនចនិចយុះាតេេគេេេែចិិ្ពមេ្ពេមសមសមប់ �ុ �ាងផ �ូវែ្បូ�ម៤០០គឡីផូម៉្ា, េខមបផ,

េវេ,ី ៃកថុ ១ី មែក២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖  http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-firms-sign-

deal-to-build-400-km-railway-line-headline-7093/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
16 េខមបផ, សយនីងផ េវេ,ី េខា�្ ពុ� ិិ រ, េកមច្ែូវែូកប្ុម់្ ទា��េេេែវ�បផមេនែមោយក, ាេាិែមបរ �ពនមេនចយមឆា �២០១២, ៃកថុ ី ១០ មិកយទ 

២០០៩ មភសចិនចះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.sinchew-i.com/sciCAM/node/12263 មរែបនូខែយមមា ២០១២ច 
17   ៃម៉ គយមែក, ចិន�និិេយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់នវយ ង់ រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុី១ មែក ២០១៣ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cambodia.html 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ែមោយកេន្សវែរេ�េម បនេេេែេឡេមម រនេ្ាូរ ៉ ៦៥% េនយរដជ នរយែរែយ េរ់ន

គយភពូរ ៉ូ វែខោសគ់ង �មុសះ់18 

 

្បសន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក បន្បបា់ាែាែពពាតរនែាយម 

្សវែម យរសមសមេ់កមច្ែាេាិូវែូកបននមទប់េា�េមេនូខែែកដ ឆា �២០១៣ 19   

េះេារ �ពនមម ននមច�ុាេពេសមសម់រាាេពេពីរឆា �ែនងុះ20 

 

 
រផបភពៃនគេ្រមេកមច្ែូវែូកប ដែ់បង �េនយរយិេពា្ែវមះ្យនែាយមកងសនីងា�េព�

21 

 

េនពិ�សីេរោ �ស់េរេនម៏ាខាមូវេា�េម់ផេនិ�ិេដា្ែវមះ្យន ៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ

និមូវែូកបែមោយកយេពីូខ៊សភ ឆា �២០១២ ាងិបេេខា�្ពុ� ិិ របន្បយសម

កម៏ាននមគេ្រមសមសម់េកមច្ែូវែូកបេទុ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែ 

                                                           
18Andrew R.C. Marshall & ្បែ់ ចននយេ, ចិនរនគេ្រម�និិេយគែាយម្បេុសែមោយកគំ�� ប៉យូន�្សពិច្សពិេ, រា៉ុពរ, ៃកថុី១៤ ែយមមា ២០១៣ះ អច

រែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/02/15/business/global/chinese-plan-to-invest-in-cambodia-is-

big-but-vague.html?pagewanted=all& r=0 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
19  ុីភា ែ់ងរពពាតរនរា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចិន�និិេយគុនែ្បែ់កប់នន់់នវយ ង់ រេេេគេ្រមទទេនែមោយក, �ផ �ាែ៉ ូកមសរ, ៃកថុី៣ មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-to-invest-

billions-on-cambodia-projects.html? r=0 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
20

 ៃម៉ គយមែក, ចិន�និិេយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់ នវយ ង់ រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុ ១ី មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-

cambodia.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
21 ាន បយបា និម Simon Lewis,រវជមសន�ី្ ែសម៏សសរយរនមិវនែងបាផ ននយិាម េ់ែមនិសផ�វនមា�ពគីេ្រមាងផ �ូវែចនិេុ, េខមបផ,

េវេ,ី ៃកថុ ី៣ មែក ២០១៣ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖  http://www.cambodiadaily.com/business/minister-of-transport-

says-he-knows-little-about-railway-project-7198/ មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ូកបែមោយកននមសមសមា់េន�មសែិដជ ន មនយីរេពុឲ និមិមេែ់ុ�ន�ិកេ្ចេនេុេាាម

ះ មព�ិីេនុននម្ាត�េេេែមែពិភែ�េមាិាេនែាយមាែសរស�ពីី្ ែវមះ្យន េនគមចយម 

ាាតបុ)ះ22 

 

 
 

 

េយមាម្បសសនរ្បសន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយកបននឲវនម 

ម “ាមរាាេកមច្ែេនុ េាេមចម់យា់បនតាយរទ�ចផេូវែូកបមែយន់្បេុសែមោយក

នឲេនាិចប�ាយាះ េាេមែពរនគេ្រមទ�េច�េងយន់្បេុសងិាគមូវរ វផចក្បេុស 

េ�េាុម និម្បេុសៃកកេវេម”ះ �ាតយសាយេវេមក្បងពពីូរែ៉ាយម្សវែេនែាយមេខា� 

្ពុ� ិិ រ រានគិរ ី ែ�ពម់�� នមិេខា�សយនមូ្ាម វផេចាុេាេមមិនទ�ចផេពីប �ុ ្បេុស 

វៃុេុេា េុះ23  េ់ែ្បសនរផបេនុបនរន្បសសនរេនែាយមបុសរម សេាផមេុេា 

ម “្ែវមះ្យនាេាិូវែូកបននមអចាចាា់ចម់េេេុ ីា�រែមោយកទ�មមផេះ ្ែវមះ្យនែពទ� 

េច�ាេាិាេេនុូវរ”ះ 24 

                                                           
22 សភនិងាែមបេខា�សយោីន៏នមិេខា�ចយមគមីាមេគះុ�ពពរែមោយក, ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិ

ូវែូកបែមោយកសមសម់បបិបែ់ាយមបរេិ�សសបជមសែិ�ែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ, ៃកថុ១ី៧ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.cscccc.org/CHINANeswID.asp?ID=8838 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
23 ៃម៉ គយមែក, ចិន�និិេយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់ នវយ់ ង រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុ ី១ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាម 

េគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cambodia.html 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
24  ស្យន េមស នមិSimon Lewis, ្ែវមះ្យនចនិចយុ ះាតេេគេេេែិចិ្ ពមេ្ពេមសមសមា់ងផ �ូវែ្បូ�ម៤០០គឡីផូម៉្ា, េខមបផ, េវេ,ី
ៃកថុ ី១ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-firms-sign-deal-to-

build-400-km-railway-line-headline-7093/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច. 

មសន�ី្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក 

សេរោ �ស់េរេនេនែាមេខា�្ពុ� ិិ រ, ូខ៊សភឆា �២០១២២៣ 
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វផចេាេមបនេឃេ�ាមរាាូានុគីមេ្យមេះេាម រន្ែវមះ្យនកេ្ចេនរនសិុ ន ិ

រយែរែូរេ៉នែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ និមេខា�ទទេនូែគរគមះ មិនទន់រនូរស៉�គនស់មគផរេន 

ែាយមា�បនេ់នុេនេឡេាេុ ប៉យូន�អចម េនេពេាទគា ូរ ៉ូ វែអចាចា់ាចម�់ាតយសាយេវេម

វេេ់កមច្ែាេាិូវែូកបរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និម ូវែូកបែមោយកះ

េេេសពេីនុេុេា ូរ ៉ូ វេាេាិេច�ក្បេងុូរេ៉ាផមេុេាអចេ្បេ្បសស់្រប់េ�សេាងផ � 

ូវែ េវេមគវីនែងបាផ នូរេ៉ច�ពបី �ុ េខា�ដច់្សយេេនភគគមេងេមនិមភគគសន 

េុេាាមះ 

 

របាយររ ឆា �២០០៩ែាយមូសាកភសចនិូវេរនមផេដជ នេន្បេុសែមោយកេឈប ុ

េខមបផ, សយនីងផ េវេី បង �ម ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយករន 

ូានយរាងិ�ិវគេ្រមេនុែាយមេពេុម៏ាះ របាយររ យេពីនែ់ែ �ុ េូខ

មិកយទឆា �២០០៩បនេេេែេឡេមម ្ែវមះ្យនេនុេ្េមននមច�ុា្បែ់ច�នន៏ ៦៥០់ន 

វយ ង់ រេេេយរសមសម់េកមច្ែាេាិូវែូកប េដារ �ពនមម យរាេាិននមទប់េា�េមេន 

ចយមឆា �២០១២ ប៉យូន�មិនូវេ្ាត�បនានយ�ា�េឡេាះ េគមនិច្សេ់ុម មផេេះាយាសីបន 

កគេ្រមេនុ្ាត�បនពនសរេពេះ េនែាយមាាតបុវូវេេនុ ្បសន្ែវមះ្យន

៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក បនេេេែេឡេមម ្សវែរេ�េមននមយង ា 

ក ”ុី្បងយ�ងនូវែូកប” ែាយមរាាេពេពរីបីឆា �េ្យាេនុ េដាគេ្រមេនុ្ាត�េគរ �ពនមម

ននមេ្បេ្បសែ់មបែរ៥០.០០០ទែះ់ េ់ែែពបនេេេែេឡេមូវរម ្ែវមះ្យនរនែិច ិ

សនសរាាេពេ៩៩ឆា �កមា៏រដជ ងបិេែមោយកស្របយ់រាងិ�ិវគេ្រមេនុះ េនេពេ 

សរ៏ម េាេ្ ែវមះ្យនេនុបនង៏ប្បុុយរប៉ុុមចចិុម៏ាកម៏ា្បកពេរវជែាយម 

មផេដជ ន នរនយរេ�បែនែ់ពពននននមរវជា�ុ ចមផេដជ ននេុ េពេេទុ េ់ែ 

្បសន្ែវមះ្យនរផបេនុបនេេេែេឡេមម េនុមិនូមនកបប េទុេុ ពីេ្នុ្ែវមះ្យន 

បនែសមុ�ទែ់ុ�នមេាាមរាាយរា�េង់�នា៏សបគយរស�មតវេ់្ បកងនុនេ់ខ�ា ន 

រនង�មំ និមាមយរបរទិិគ្បែ់ច�នន៏៣៥០.០០០វយ ង់ រេវេមគីសមសម់ស់្សវែកបីំ

ះ េ់ែបនេេេែេឡេមម បប ្បោមចមគមច�េនុយរាង�ិិវគេ្រមេនុគងំស�យភរ 
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វផចកយរេ�បែែាយមយរវនែងបាផ នឡស្រប់សងូ វែូវេរនុមថន�់ថន់ាេាិេន្បេុស 

ចិនេងយន់ា�បន់ដច់្សយេេនែាយម្បេុសេនុះ
25 

 

ាងផ �ូវែ 

 

របាយររ ទទេេេែេឡេមម ាងផ �ូវែាភា ប់ភគគមេងេមេងភគគមាគផមេទុននម 

់ាសនននម្បូ�មងាិ៤៥០គីឡផូម៉្ាពី្សវែរេ�េម េខា�្ពុ� ិិ រ េងេខា�េយុែយមាម 

បេ �ុ ាេ់ារភគនរិាី េដាាភា ប់ពយីរដជ នាេាិូវែូកបែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ េងយន ់

ែ�ពម់ូាសមយ្ុូវេេុេបសមសម់កបែីាយមេខា�េយុែយមះ ាងផ �ូវែេនុននមេឆោ ុេងុិសគម 

ាគផមយាា់មេខា�ែ�ពម�់� ែ�ពម់ឆា �ម និមេខា�ែ�ពមស់ោះំ
26 េយមាមែចិិសរម សេនេវេម

ូខមែក ឆា �២០១៣េនុ ្បសន្ែវមះ្យន ៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក បន

បបា ែ់ម ពិ�ីេបេែយរដជ ន ស្រប់សមសមា់ងផ �ូវែេនុននមេ�សេេឡេមេនវ�ុច់ូខមែក

ឆា �២០១៣េនុ, 27  េះេាគេ្រមេនុរ �ពនមម ននមបបិបេ់នឆា �២០១៧ះ 28  ាមេសចែ�ី

កាយររ បននឲវនមម ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចនិបនបបិបយ់រសែិ�ស្របគ់េ្រមេនុ

េនឆា �២០១១ េបេេទុកេុនាេមនិ្ាត�បនាផពសា�ាកសសរា និមគេ្រមាងផ � 

ូវែពាិ្បែវមិន្ាត�បនវនមកុផេងរះផាវេ់ូ ខមែកឆា �២០១៣ែពេដាះ 29  សគ 

្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន គំ្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំ ខផ ាិេ�ីិះី ្ែវម 

                                                           
25 េខមបផ, សយងីផ េវេ,ី េខា�្ ពុ� ិិ រ, េកមច្ែូវែូកប្ុម់្ទា��េនែមោយក, យរាេាិរ �ពនមម ននមទប់េា�េមេនចយមឆា �២០១២, ៃកថុ១ី០
មកិយទ ២០០៩ មភសចនិចះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.sinchew-i.com/sciCAM/node/12263 មរែបនូខែយមមា

២០១២ច 
26  ុសផទ�វ�ាីងផ �ូវែ, គេ្រមាងផ �ូវែាភា ប់េងេកមច្ែូវែូកបនមិែ�ពម់ូា, ៃកថុ៤ី មែក ២០១៣ះ អចរែបន 

ាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/railway-planned-to-link-steel-plant-

and-port.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
27  ុីភា ែង់រពពាតរនរា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចនិ�និេិយគុនែ្បែ់កបន់ន់់ នវយ់ ង រេេេគេ្រមទទែាយម្បេុសែមោយក, �ផ �ាែ៉
ូកមសរ, ៃកថុ ី៣ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/ 

chinese-companies-to-invest-billions-on-cambodia-projects.html? r=0 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
28  ុសផទ�វ�ាីងផ �ូវែ, គេ្រមាងផ �ូវែាភា ប់េងេកមច្ែូវែូកបនមិែ�ពម់ូា, ៃកថុ៤ី មែក ២០១៣ះ អចរែបន 

ាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/railway-planned-to-link-steel-plant-

and-port.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
29  Simon Lewis នមិ ស្យន េមស, ាាែ្សវែរនមនយេិសមផពាច�េនុគេ្រមាងផ �ូវែចនិ, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុ ី២ មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/locals-in-the-dark-to-chinese-rail-project-

7128/ មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំ ខផ ាិេ�ីិបីនចយុះាតេេគេេេែចិិ្ពមេ្ពេមាងិ�ិវ

គេ្រមទ�មេនុះ30 

 

េយមាមេសចែ�ីកាយររ ពពាតរនែាយម្សវែបននឲវនមម ាងផ �ូវែេនុននមរន១១ 

សត នាីេនាមាងផ �េងេខា�េយុែយមះ េសចែ�ីកាយររ វូវេេនុបនវែ្សមស់ម�ី

េ់ែ្បសន្ែវមះ្យន ូវេបនេេេែេឡេមម ាាែង�ទ�ចិននមិែមោយកបន�ភិគា�ព ី

េុនភពនិមាេប៉ុនេៃ់នគេ្រមេនុែាយមូខាយ់ ឆា �២០១០ 31  មប៉យូ ន�គ៏រែាស់រច េ ់

េឃេ�ម រវជមសន�ី្ ែសម៏បរសិត នែមោយកបនរន្បសសនរេនូខមែក ឆា �២០១៣ម

មិនទនរ់នរបាយររ ស�ពីីយរមាាៃមងា�ពាីេប៉ុនេប់រសិត ន ្ាត�បនដែ់ងផន

្ែសម៏ េនេឡេាេុ 32 )ះ គេ្រមាងផ �ូវែពិា្បែវមិន្ាត�បនបង �នឲវនមេន 

េឡេាេុរះផាវេ់ូ ខមែក ឆា �២០១៣ ប៉យូ ន�ូានុីះស៏សមពានិមរនគយភពាន់ូវេ 

បេង ុាម្បពពននា្ីនេ�េិាបង �ម ាងផ �ូវែូវេាភា ប់ពីេខា�្ពុ� ិិ រ េងេ់ារសមយ្ុ 

េទុ ពីមយនសតាិេ្យមយរសែិ�េដា្ែវមះ្យនចិនម៏ា មូានុេីទុរន្ា្ែសម៏ 

សសរយរ និមវនែងបាផ នចះ េគគ៏រែាស់រច េម់ ាងផ �ូវែាភា ប់ពភីគគមេងេម 

េងគមាគផមេនេេេូ ានុីគមេ្យមេនុុ�នមកាភា ប់េខា�្ពុ� ិិ រ េងេខា�ែ�ពា និម

្ែវម្ពុសះីនយ កកមេងេខា�េយុែយមះ ាងផ �ូវែែ�ាស់រច េេ់ដាូខផច�យ ចំ 

ពត េខេ�ះ33 

 

                                                           
30  ុីភា ែង់រពពាតរនសយនីះ,៏ ្ែវមះ្យនែមោយក ចិនសមសមា់ងផ �ូវែ នមិែ�ពម់ូា, ឆាុ េវេី ាន �, ៃកថុ ី១ មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖  http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-01/01/content 16074239.htm មរែបនូខមែក
២០១៣ច 

31  ៃម៉ គយមែក, ចនិ�និិេយគុនែ្បែ៩់,៦នន់់ នវយ់ ង រែាយម្បេុសែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៃកថុ ី១ មែក ២០១៣ះ អចរែបន 

ាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cam 

bodia.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
32 Simon Lewis នមិ ស្យន េមស, ាាែ្សវែរនមនយិេសមផពាច�េនុគេ្រមាងផ �ូវែចិន, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុី២ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.cambodiadaily.com/business/locals-in-the-dark-to-chinese-rail-project-7128/ មរែបនូខមែក

២០១៣ច 
33មិនវនម្បងពេវេមះ 
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យរេ�សេបុបង �េនឆា �២០១២េដា ាគចទាែរមៃនាគចទាែដជ ន្ែសម៏សសរ

យរនមិវនែងបាផ នបនេេេែេឡេមម “ាងផ �ូវែកបីាភា បព់ីេខា�្ ពុ� ិិ រ េងេខា�ែ�ពាននម

្ាត�សមសម់េដា្ែវមះ្យនចិនះ ិឡផ�េនុែ�ពយមសតាិេ្យមយរសែិ�”ះ 34 េនូខមទី

ឆា �២០១២ រនេសចែ�ីកាយររ ាមប �ុ �ាផពសា�ាម ្ែវមះ្យនចិនុុ៏េបន 

យរានយប� ាេដារដជ ងបិេែមោយកេវេមគីាងិ�ិវ “ាងផ �ូវែ្បូ�ម៤៥០ គីឡផូម៉្ាពីេខា�

្ពុ� ិិ រភគគមេងេម េងយន់េខា�ែ�ពាភគគមាគផម េដាយាា់ម េខា�ែ�ពម់��

ែ�ពម់ឆា �ម នមិេខា�ែ�ពម់សោះំ ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន ្ាត�បនកាយររ ម ក្ែវមះ្យន

ាងិ�ិវគេ្រមេនុ េះេាេបេេទុកាាតបុេនុេេេែេឡេមម ាងផ �ូវែេនុននមបបិប់

ែាយមេខា�ែ�ពាែពេដា ែពាមយរសនាិដជ នម េនុគកំគេ្រមូវេបង �ែាយមូានុី

គមេេេ ូវេាភា ប់េខា�្ពុ� ិិ រេងននមេ់ារសមយ្ុះ អចនិយាបនម េនុគំក

គេ្រមាងផ �ូវែេវេមពីភគគមេងេមេងភគគមាគផម េះេាទប់ា�មពីយរសែិ�វ�បផម

េទុមែ េគបនសេ្មចាភា បា់ងផ �ូវែេនុេងយន់េខា�េយុែយម មិនូមនេខា� ែ�ពាេុះ

                                                           
34

 ះយម សយីុ ក៉, ាគចទាែរមៃន្ែសម៏សរយរនមិវនែងបាផ ន នមិេ់ែ សន៏ ម៉នះ់យម ាគចទាែដជ នវនែ ងបាផ ន ៃន្ែសម៏ 

សសរយរនមិវនែងបាផ ន៖ យរាង�ិិវេះដជ រចទសមោពនននិមបុបង �ា�ពងីស�យភរវនែងបាផ ន ឆា �២០១២ះ 
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ាាតបុេនុេេេែេឡេមម ្ែវមះ្យនចនិម៏ាេុេា ែ�ពយមេ�សេយរសែិ�េុនភព សមសម់

សត នាីរកេងងេមែាយមេខា�ែ�ពម់ឆា �មះ
35 

 

មុ�នមកម មយខងរស�គន់របសា់ងផ �ូវែេនុគេំវេមគីវនែងបាផ នសរម រពីេកមច្ែូែៃចាូវែ 

ូកបេនែាយម្សវែរេ�េម ប៉យូន�ាមរបាយររ របសេ់់ែ ្ា� ា្ី�ានែ រវជមសន�ី្ែសម៏ 

សសរយរនិមវនែងបាផ នបនេេេែេឡេមម រនយរវនែូវែូកបេងយនែ់�ពម់ូាែាយម 

េខា�េយុែយមាម េះេាាងផ �ូវែេនុែពអចវនែែសាិេ ុ�ន�ិ៊ស�ះែមប និម

ាាែវ�េេ រូវរះ វផចេាេមបនេឃេ�គមេេេេះេា ាងផ �ូវែពីភគគមេងេមេងយនភ់គ 

គមាគផម្ាត�់ងមយា់ាងផ �ូវែវៃុេុេា ូវេបចិយបគនាេនុែ�ពយម្ាត�បនង៏សងយេេឡេម��ិ

ូាេទុកយ៉មុ បចិយបគនាេនុមិនទន់រនយរបង �ម ាងផ �ូវែទ�មេនុននមាភា ប ់

េងុេឡេា មច�យ ចេនុននម្ាត�េេេែមែពភិែ�េមាិាេនែាយមច�យ ចេ្យាំ ៃន

របាយររ េនុចះ36 ្បងពពី្ែវមះ្យនមា៏្ាត�បនវែ្សមច់យុា�ាេនែាយម្បពពននាផពស 

ា�ាចនិ ូវេនិយាម វ�បផមាងផ �ូវែេនុននមបេ្មេនឲ៊ស�ះែមបូ រទ៉�ម្សវម ប៉យូន� 

េនេពេាទគា ាងផ �ូវែេនុអចយង ាកាងផ �ូវែាភា ប់ពីភគគមេងេមេងភគគមាគផម 

វពស�គន់េនែាយម្បពពននាងផ �ូវែែមោយកះ
37  េនូខែយមមា េ់ែ្បសន្ែវមះ្យន បនេេេែ 

េឡេមម វ�បផមេាេមរនគេ្រមម ាងផ �ូវែេនុ្ាត�បនសមសម់ែាយមេេេប�ម 

វនែុ�ន�ិេុ ប៉យូន�ាមស�េេ របសរ់ដជ ងបិេែមោយក ិឡផ�េនុរកេងងេមននមា�េេ់សមែមប 

វនែាាែវ�េេ រេនាមសត នីាច�ន៏ន្ប�មា៏សតាិេនាមវមាងផ �ះ
38 

 

 

                                                           
35

 អ្ម េមម៉េឡម នមិSimon Lewis, រដជ ងិបេបេមេបពីគេ្រមាងផ �ូវែចិន ែផេរ,៉ េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុី២០ មទី ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ 
http://www.opendevelopmentcambodia.net/news-source/the-cambodia-daily/govt-reveals-chinese-korean-

railway-plans/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
36 ស្យន េមស Simon Lewis, ្ែវមះ្យនចិនចយុះាតេេគេេេែិចិ្ពមេ្ពេមសមសម់ាងផ �ូវែ្បូ�ម៤០០គឡីផូម៉្ា, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុី១ មែក២០១៣ះ 

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-firms-sign-deal-to-build-400-km-railway-

line-headline-7093/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច. 
37  េផ ប្មីយ៉ម, ្ែវមះ្យនាងផ�ូវែចនិចផេរម៏ែាយមគេ្រមាងផ�ូវែូវេរនុនែ្បែ៩់,៦នន់់ នវយ ង់ រ, ៃែសយនី ាន �, ៃកថុ៤ី មែក

២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://companies.caixin.com/2013-01-04/100479624.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
38 ស្យន ចិ មា៉យម, ះ�មោន៏េី ្បសន្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែូកបែមោយក៖ ាងផ �ូវែពេីខា�្ពុ� ិិ រេងែ�ពម់ូ ាសមទីបេ់ា�េមូខែែកដ ២០១៣, The 

People’s Daily Online, ៃកថុី៩ ែយមមា ២០១៣មភសចនិចអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://world.people.com.cn/n/2013/0209/c1002-

20472640.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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ែ�ពម់ូ ា 

 

ាងផ �ូវែេនុននមាភា ប់េងយន់េយុេនូែគរេ់ារសមយ្ុេខា�េយុែយម េដារនសោ នម៏ា 

្បូ�ម៣គឡីផូម៉្ាះ
39  េយមាម្បសន្ែវមះ្យន បននឲវនមម ែ�ពម់ូាេនុននមរន 

សមាតភពចកចរុ�និ�្បូះេ៥០់នេានែាយមម៏ាឆា �ំះ
40  េគមិនទន់ច្សម់

េាេាេាិាេពីេកមច្ែាេាិូវែូកបននម្ាត�វនែេងុីុេឡេា ប៉យូន�េ់ែ្បសន 

្ែវមះ្យន ្ាត�បនវែ្សមស់ម�ចីយុា�ាាមរបាយររ ្បពពននាផពសា�ាម “រន 

ា្មត�យរស�គន់ែាយមយរវនែសរម រូរស៉្របទ់�េច�េងយន់្បេុសចិននិម

េងយនព់ិងពេ់ែ”ះ41 េនៃកថុ១ី០ ូខេមស ឆា �២០១២ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ

និមូវែូកបែមោយក បនចយុះាតេេគេេេែចិិ្ពមេ្ពេមកម៏ា្ែវមះ្យនចិន េឈប ុ 

យរយិេពាស�ម់�សិសែមបមិសមយ្ុចិន មេនយា់ម COEC) េវេមគីាងិ�ិវែ�ពម់ូាះ

ែិចិ្ពមេ្ពេមេនុូវេរនេឈប ុម  “ែិចិ្ពមេ្ពេមគេ្រមែិចិសះ្បាបិា�ិយរូរ ៉

ែមោយកែាយមេខា�្ ពុ� ិិ រ េងយនគ់េ្រមស�ម់ែ�ពម់ូាកប ី Shami Port” ្ាត�បន 

ចយុះាតេេគេនុី្ែវមេប៉យ�មះ េសចែ�ី្បយសពពាតរនរបស់្ ែវមះ្យន COEC េេេែ 

េឡេមម គេ្រមសមសម់េនុរម៏រនែ�ពម់ូ ាាែងនច�ន៏ន៣ ច�ាាយយែុ�និ�ាែងន 

ម៏ា និមែូនងមង�នា៏រម៏រនែូនងមេាយរនមិែូនងមស�យែុ�និ�ះ េសចែ�ី្បយសពពាតរន 

េនុេេេែេឡេមេុេាម ្ែវមះ្យន COEC រនែិចិសនស�សិសែរ េុនែមបនិមស�ម់

មេនយា់ម EPC) ស្រប់គេ្រមេនុ េះេាេនេពេេច�ា�ា (យេពីូខេមស

ឆា �២០១២ច េទុ ្ែវមះ្យនបនេ�សេ “ែិចយិរបេចិែេុសនមិង�ន�៏” រច៏េះេាេន 

វ�ុែយ់េវ�បផមៃនគេ្រមេនុ េះេាែ�ពយមវ�េេ រយរ “េរេបច�” យ៉មសែមប”ះ42 

                                                           
39
ុីភា ែ់ងរពពាតរនរា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចិន�និិេយគុនែ្បែ់កបន់ន់់នវយ ង់ រេេេគេ្រមេនែមោយក, �ផ �ាែ៉ ូកមសរ, ៃកថុ ី៣ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគ  

ះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-to-invest-billions-on-cambo 

dia-projects.html? r=0 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
40
ុីភា ែ់ងរពពាតរនសយនីះ,៏ ្ែវមះ្យនែមោយក ចិនសមសម់ាងផ �ូវែ ែ�ពម់ូា, ឆាុ េវេី ាន �, ៃកថុ១ីមែក ២០១៣ះ 

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖http://www.chinadaily.com.cn/business/2013-01/01/content 16074239.htm មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
41
ុីភា ែ់ងរពពាតរនរា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចិន�និិេយុនែ្បែ់កបន់ន់់នវយ ង់ រេេេគេ្រមេនែមោយក, �ផ �ាែ៉ ូកមសរ, ៃកថុី៣ មែក ២០១៣ះ អចរែបន  

ាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-to-invest-billions-on-

cambodia-projects.html? r=0 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
42  េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនយរយិេពា�សិសែមបមិសមយ្ ុចិន,�ផ �សរ, COEC,នមិ្ែវមះ្យនសងី�ែមបូវែូកបែមោយកចយុះាតេេគ, អចរែបនាម 

េគះុ�ពពរ៖ http://coecg.com/newshow_e.asp?cid=7&id=1238 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ាាតបុកភសចិនស�ាី�ពីគេ្រមេនុបនេនេយុូវេែ�ពម់ូាសតាិេនេទុម “សម”ិ 

ូវេុ�នមកយរបេបិ�ស�េឡមភសចនិាមេឈប ុែូនងមកភសូខបរះ េយមាម

ាាតបុមា៏ូវេចយុា�ាេដាយូសា េខមបផ, េវេី បននឲវនមម ែ�ពម់ូាេនុ 

សតាិេនេេេ “េយុសប ច”់, 43  ប៉យូន�េបេាមាាតបុែាយមសរពពាតរន ចនិបនបបា ែ់ម

ែ�ពម់ូាេនុ្ាត�សមសមេ់នេេេ “េយុរា សស់មិ”ះ 44   េយុរា ស់ ន “េយុមេទ” 

កភសូខបរ សតាិេនមនិឆថ ាពភីគអេគាារៃនេយុសប ច់េុ េះេាេនមិនទនច់្សេ់ុ

ទេពេបចិយបគនាេនុម េាេេយុុូវេ្ាត�េ�សេកែ�ពម់ូាះ េនូខមីទ ឆា �២០១២

ាាែងផមមិ៏ាច�ន៏នរសេ់នេេេេយុមេទ រនងេរង ុកម៏ា្ែវមះ្យនចនិ ូវេរនយរាេ ់

្ពមនឲាងិ�ិវរមីាដជ នេុសចររ េនេេេេយុេនុះ45 េយុទ�មពីរេនុ្ាត�បនគផស 

សប� សរច េេ់េេូ ានុវីផចគមេ្យមេនុះ 

  

                                                           
43
ម៉ម ះផយមេា,៉ ្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកចយុ ះាតេេគុនែ្បែ៦់០នន់់ នេេេែិចិសនសេះដជ រចទសមោពនន RMBពពាតរនមផេប្ាេសេមៃះ, ៃកថុ ៥ី

មែក ២០១៣មភសចិនចះ អចរែាមេគះុ�ពពរ៖ http://js.china.com.cn/rdxw/282694.shtml មរែបនូខែយមា ២០១៣ច 
44  ស្យន េមស និមSimon Lewis,្ែវមះ្យនចិនចយុ ះាតេេគេេេែិចិ្ពម្ពមេ្ពេមសមសម់ាងផ �ូវែ្បូ�ម៤០០គីឡផូម៉្ា, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុី១ មែក ២០១៣ះ អចរែ 

ាមេគះុ�ពពរ៖http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-firms-sign-deal-to-build-400-km-railway-line-

headline-7093/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
45 គយច ុេរន៉, បទយ ប់ពីយរបវិេស�ស�េេ ា�េវ់ី�ងី បយរសេខា�េយុែយមងពាគង ចែរង �ម្បដប់អ�យ�, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុី៩ មីទ ២០១២ះ អចរែាមេគះុ�ពពរ៖ 

http://www.sithi.org/admin/upload/media/[2012-03-

09]After%20Land%20Offer%20Denial,%20Koh%20Kong%20Man%20Fear%20Force%20/2012_03_09_Cam_After%20Lan

d%20Offer%20Denial%20%20Koh%20Kong%20Man%20Fear%20Force.pdf មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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្ែវមះ្យននែព់ននព 

 

្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ នមិ ូវែូកបែមោយក  

 

្ែវមះ្យន៊សផះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក ូវេភសចនិេនម 柬埔寨钢铁矿业集

团 (jianpuzhaigangtiekuangyejituanច ្ាត�បនចយុបបា កី្ែវមះ្យនែាយម្សវែះ េបេេទុ 

ករនយរូសសមរែយ៉មេាាិេានា់ម្បពពននា្ីនេ�េិាយ៉មុែពេដា ែពេនូា

រនពពាតរនាចិា៏ចុសស់�ាី�ពី្ប�ាិ�រិបស់្ ែវមះ្យនេនុូវរ េះេាពពាតរនូវេអចរែ 

បនភគេ្ចេនបនមែពរីបាយររ ពពាតរនប៉យេ េុ ុះ  

 

េ់ែ ះ�ម ោន៏េី ្បសន្ែវមះ្យន ៊សផះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយក្ាត�បន 

វែ្សមស់ម�ីេដាសរពពាតរន េខមបផ, េវេេីនូខមែកូវេនយិាម ្ែវមះ្យន 
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េនុ្ាត�បនេ�្ុេដា្ែវមះ្យនូវែូកបចនិ��ំ ច�ន៏នប៏ន, 46  េះេារបាយររ ្បពពនន 

ាផពសា�ាម៏ាច�នន៏និយាម ្ែវមះ្យនេនុ ក្ែវមះ្យនចិនរែសយរីម៏េា  នសះ្ែវមះ្យន

ចិនះ េទុកយ៉មុ េគេនមិនទន ់ ច្សម់ េាេ្ ែវមះ្យនមា៏ុែ�ពយមេ�្ុ 

្ែវមះ្យន៊សផះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកប ែមោយកេនុេឡេា េះេាេាេ្ែវមះ្យនទ�មេទុរន 

យរកបន់ែព់ពននែ្មិាុះ េសចែ�ីកាយររ របស់ុ ីភា ែ់ងរពពាតរនរា៉ុពរេនូខែយមមា

ឆា �២០១៣បនវែ្សមស់ម� ី

ាាែ្គប់្ គមយរដជ នយ េេ់ន្សវែរេ�េមរបស់្ ែវមះ្យនេនុូវេនិយាម ្ែវមះ្យន្ាត� 

បនចយុ បបា កី្ែវមះ្យនចិនច�នន៏បីូវេកបយ្ាសមោពននននមេា ះ 47  ាាតបុចយុា�ាាម 

្បពពននា្នីេ�េិាមា៏បនេេេែេឡេមម ្ែវមះ្យនេនុគកំ្ែវមះ្យនយន់យប់េដាចិន 

៧០% ប៉យូន�េគេនមនិទន់ច្សម់ េាេាាែុយន់យប់ភគះ្យន ៣០%េុេាេទុះ48 

 

្ែវមះ្យនេនុបនចផេរម៏ែាយមខិាខ�

្បនមូ្បមេេចេសង ម៏ាច�ន៏នេវេមគី

ែសមុ�ទែ់ុ �នមេនមផេដជ ន 

្សវែរេ�េម ូវេភគេ្ចេន ្ាត�បន

ចយុា�ាែាយមពពាតរនកភសចិន

េន កងសនងីា�េព�ះ េនូខ៊សភ

ឆា �២០១២ ្បសន្ែវមះ្យន៊ស�

ះែមបូ រ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយក 

បនយា់ូខផបផសេរោ �ស់បជមសែិ�

មា៏ខាមសតាិែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ ូវេ្ាត�បន សមសម់េដាយរបរទិិគ្បែ់របស់

្ែវមះ្យនេនុះ េគេនមិនទនច់្សេ់ុម េាេុនែ្បែ់ពិា្បែវច�ន៏នប៉យទប នូវេ្ាត�

                                                           
46
ាន បយបា និម Simon Lewis, រវជមសន�ី្ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ ននិយាម េ់ែមិនសផ�វនមា�ពីគេ្រមាងផ �ូវែ, េខមបផ, េវេ,ី ៣មែក ២០១៣ះ

អចរែាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/minister-of-transport-says-he-knows-little-about-

railway-project-7198/ មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
47 Andrew R.C. Marshall & ្បែ់ចននយេ, ចិនរនគេ្រម�និិេយគវព��ែាយម្បេុសែមោយក ប៉យូន�រនភព្សេពច្សពិេ, រា៉ុពរ, ១៤ែយមមា ២០១៣ះ 

អចរែាមេគះុ�ពពរ៖http://www.nytimes.com/2013/02/15/business/global/chinese-plan-to-invest-in-cambodia-is-

big-but-vague.html?pagewanted=all& r=0 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
48 William Dennis, ែមោយកុុ៏េបនមផេនិ�ិ១១នន់់នវយ ង់ រេវេមគីេេេែសយ៏ាយរទ�េច�ូវែ,ុសផទ�វ�ី �សិសែមបនិមបេចិែ� ិុ ស, ២៤ មែក ២០១៣ះ

អចរែាមេគះុ�ពពរ៖ http://eandt.theiet.org/news/2013/jan/cambodia-railway.cfm មរែបនូខមែក ២០១៣ច 

េ�ក ហ�ង ឈួនលី ្របន្ក រកហមហនុនឧហកកហ  49 
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បនបរទិិគេេេគេ្រមសមសម់ស់េរេនេនុ ះ ាមាាតបុយូសាមា៏បនចយុ

ា�ាម ្ែវមះ្យនេនុបរទិិគ្បែ់្ បូះេ៤៤.០០០វយ ង់ រ 49  េះេាាាតបុមា៏

េុេាបនចយុា�ាម ៨៣.០០០វយ ង់ រះ50 

 

េនពិ�សីេរោ �េទុ េ់ែាងិបេេខា�្ ពុ� ិិ របន្បយសម កម៏ាននមស�េេ  

សមសមេ់កមច្ែូវែូកបេនុ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយកែពននម 

សមសមា់េន�មសែិដជ ន ស់េរេន មនយីរេពុឲ នមិិមេែ់ុ�និ�ូវរះ

េ់ែាងបិេែពបនរន្បសសនរូវរម គេ្រមេនុននមរម៏ច�ូែយា់បនតាភព 

្ែី្ែ បេមកេាយរងរ និមេេេែែមោសង់ី�ភពរសេ់នរបស់្ បកពេរវជែាយមមផេដជ ន 

នឲ្បេសេរេឡេមេុេាះ ្បកពេរវជែាយមមផេដជ ននិមសសិផ្បូះេ១.០០០ទែ់បនចផេ 

រម៏ែាយមព�ិេីនុ េះេាេបេាមេសចែ�ី្បយសពពាតរនាមេគះុ�ពពររបសស់ភនិងាែមប 

េខា�សយោីន៏ និមេខា�ចយមគីមរបសច់និេន្បេុសែមោយកបននឲវនមម មនយសផេព�� ពា 

រា ែ់ំូវេាេបា េ�មែចផេរម៏េទុុុេ៏បនក�យិ៥.០០០េរេេនមិសរយមម៏ា ច�ូែ 

សសិផរា ែ់ំុុ៏េបនក�យិ ២.០០០េរេេ រម៏ទ�មេសេ�េេនិមប្ិចះ 51  របាយររ  

្បពពននាផពសា�ាមា៏បនេេេែេឡេមម េ់ែ ះ�ម ្បសន្ែវមះ្យន 

៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកែពុ ុេ៏បន ”េមដាែាិ�ិាសមា ែ់ខោសប់�ាយារបស ់

្បេុសែមោយក” ូវរ កយរុុ៏េសច េច់�េនុយររម៏ច�ូែ ាងិ�ិវេះដជ រចទសមោពនន 

ែាយមមផេដជ នែាយម្សវែ រេ�េមះ52 

 

                                                           
49  េគះុ�ពពរសភនិងាែមបេខា�សយោីន៏ នមិចយមគមីេនែមោយក, ង�នា៏្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែូកបែមោយកាចាា់ចមប់បិបយ់រសមសមស់  ់

បជមសែិ�ែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ, ១៧ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពេរ េ http://www.cscccc.org/CHINANesw 

ID.asp?ID=8838 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
50 ងា�េព�វ�ន មេពេ ថ់ ច មJianbianWanbaoច,្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយកសមសម់ស់េរេនែាយមងផមិ, ្បសន ះ�ម

ោន៏េី ុុេ៏បនេមដាែាិ�ាិេមា ែខ់ោសប់�ាយាេនែមោយក, ១៧ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.jinbianwanbao.com/List.asp?ID=9945 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
51  េគះុ�ពពរសភនិងាែមបេខា�សយោីន៏ នមិចយមគមីេនែមោយក, ង�នា៏្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែូកបែមោយកាចាា់ចមប់បិបយ់រសមសមស់់ 

បជមសែិ�ែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ, ១៧ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពេរ េhttp://www.cscccc.org/CHINANeswID.asp? 

ID=8838 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
52 ងា�េព�វ�ន មេពេ ថ់ ច មJianbianWanbaoច,្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយកសមសម់ស់េរេនែាយមងផមិ, ្បសន ះ�ម

ោន៏េី ុុេ៏បនេមដាែាិ�ាិេមា ែខ់ោសប់�ាយាេនែមោយក, ១៧ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.jinbianwanbao.com/List.asp?ID=9945 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច. 



20 
 

េ់ែ្បសន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយកចផេរម៏សេរោ �ស់េរេនេនូខ៊សភឆា �២០១២
53 

 

យូសាកភសចនិេឈប ុ េខមបផ, សយនីងផ េវេី បនកាយររ េនូខមែក

ឆា �២០១២ម ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកបនង៏ា៊បាតមមយរសម 

សម់ុីសា ែ់យរគបែផកបីស្រប់សគគបែផ្បកងនែមោយក្សវែរេ�េមះ យរសម 

សម់បនទប់េា�េមពីូ ខមកិយទ ឆា �២០១០ វេ់ូ ខ�ចិចយិ ឆា �២០១១ េះេារម៏រន 

យរយិេពាច�នន៏១០ បនយប់សនាសិីុ ម៏ា ាេន�មសែិដជ នម៏ា និមបមចនា់ទមពា 

ច�ន៏នពីរះ សរពពាតរនសយនីងផកាយររ ម គេ្រមេនុេែេាេឡេមេដារនយរបរទិិគ 

្បែ់ច�នន៏២៨៦.០០០វយ់ ង រពី្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកះ ព�ិីេបេែ 

សេរោ �ាេរេនុរនយរចផេរម៏ពីា�ុម្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក

្បសនគបែផ្បកងនែមោយក្បទ�េខា� និម្សវែ និមេ់ែ រស សយភ ាគចេមបបា  

យររមែមេយ�ពេេខមរងផមិនយះ េនែាយមព�ិីេទុូវរ ែពរនាាែចផេរម៏ពីសរងិែបែផ 

ែាយមេខា�ច�ន៏ន្បូះេ២.០០០ទែ់ូវរះ
54  សរពពាតរនងា�េព�ប៉យស�ប ែពបនកាយររ  

ា�ពយីរបរទិិគេនុូវរ ប៉យូន�បនបបា ែ់ម ច�ន៏នូវេបរទិិគេទុទបកមគំូ ា 

២០០.០០០វយ ង់ រប៉យេ េុ ុះ55 

 

                                                           
53 53  ងា�េព�វ�ន មេពេ ថ់ ច មJianbianWanbaoច,្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយកសមសមស់់េរេនែាយមងផមិ, ្បសន

ះ�ម ោន៏េី ុុេ៏បនេមដាែិា�ាិេមា ែខ់ោសប់�ាយាេនែមោយក, ១៧ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.jinbianwanbao.com/List.asp?ID=9945 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច. 
54 េខមបផ, សយនីងផ េវេ,ី ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយក, យរសមសមយ់រយិាេពាគបែផ្បកងនេឡេម��ិ, ៨មែក

២០១២ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.sinchew-i.com/cambodia/node/24770 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
55 ស្យន េមស និមSimon Lewis,្ែវមះ្យនចិនចយុ ះាតេេគេេេែចិិ្ពម្ពមេ្ពេមសមសម់ាងផ�ូវែ្បូ�ម៤០០គឡីផូម៉្ា, េខមបផ, េវេ,ី ៃកថុ ១ី

មែក ២០១៣ះអចរែបនាមេគះពុ �ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-firms-sign-deal-to-build-

400-km-railway-line-headline-7093/ មរែបនូខែយមមា ២០១២ច 
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វផចបនេរេបកប់គមេេេ មែវេ់ូ ខមែក ឆា �២០១៣ េគេនមិនទន់ច្សេ់ុម េាេ 

្ែវមះ្យនុម៏ាែ�ពយមេ�្ុ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកេទុ េះេា 

េគេនមនិទនច់្សម់ េាេរន្ែវមះ្យនេាផមេុេាុម៏ារនគេ្រមទប់ៃវគផកម៏ា 

ព៏ែេគេវេមគីេ្បេ្បសេ់កមច្ែាេាិូវែូកប នាងផ �ូវែូវេេសាេេឡេមេទុះ ាែសរ 

ាម្បពពននា្ីនេ�េិាបង �ម ែាយមរាាេពេប៉យទប នឆា �កបីំ េនុ ្ែវមះ្យនកេ្ចេនបន 

សសុ ូសសមបេមកេាគេ្រមាងិ�ិវ�នសនូរ ៉ូ វែែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ េះេា្ែវមះ្យនម៏ាច�ន៏ន 

េុេាបន្បយសគេ្រមាងិ�ិវេកមច្ែាេាិូវែូកបែាយម្បេុសែមោយកះ េប នាែ 

សរកសសរាូវេបង �ម េាេ្ែវមះ្យនុម៏ាអចកបន់ែ់ពពននែាយមយររយែរែូរ ៉

និមសមសម់េកមច្ែាេាិូវែូកបេដា្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកប 

ែមោយកេុ ប៉យូន�គមេ្យមេនុគកំ ពពាតរនសេម�បូវេេាេមអចរែបនកសសរា 

ស�ាី�ពភីពករិស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក នមិ្ែវមះ្យនម៏ាច�ន៏ន 

េុេាូវេរនសែមបភពនែ់ពពននះ 

 

្ែវមះ្យនា្ីចេសោេា រ៉សយរ ព ះផេិីម េមីីា�ាី(EMHL) 

 

េយមាមពពាតរនេនេេេេគះុ�ពពររបសេ់មស�ាី�ុម្ែវមះ្យនេនុបននឲវនមម េនឆា � 

២០០៧ ្ែវមះ្យន�និិេយគចិន េឈប ុ ា្ីចេសោេា រ៉សយពរ ះផេិីម េមីីា�ាីរនភគះ្យន 

៥១%ែាយម្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយកះ ាាតបុវូវេេនុ (ូវេបន 

ចយុា�ាេនូខមែក ឆា �២០០៨ច េេេែេឡេមម ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកប 

ែមោយករនសិុ និរយែរែូរេ៉េេៃាយវី្បូះេ២.៤០០គីឡផូម៉្ា្ែ ែាយមេខា�្ ពុ� ិិ រ េះេា 

ម ្ែវមះ្យនរនគេ្រមសមសមេ់កមច្ែូែៃចាេនននមែូនងមូាម�មះ 56  ាែសរាម 

្បពពននា្នីេ�េិាបង �ម ្បសននមិកាាែ្គប់្គមភគះ្យន្ែវមះ្យន ា្ីចេសោេា រ៉សយពរ

ះផេិី េមីីា�ាី កងនកាចិិន រនេឈប ុម េ់ែ ប៉� ឡយមះះ៏
57 

 

                                                           
56 េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនច្ប់េងេមស្ផ, ងីនាី ា�េេ់សមែមបច្បស់្របន់ឲ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក, ១៨មែក ២០០៨ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ http://www.jinyilaw.com/en/xwzx2.asp?id=69 មរែបនូខមែក ២០១២ច នមិេគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនច្ប់េងេនស្ផ

េងេនា,ី យរសេ្មចានឲ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយករច៏ពយីរេទុ្បយន់, ២០ មែក ២០០៨ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖http://www.jinyilaw.com/en/jdal2.asp?id=18 (រែបនូខមែក ២០១៣ច 
57  In 2008, Forbes listed Mr. PiaoLonghua as the 240th richest business person in China: 

http://www.forbes.com/lists/2008/74/chinarichest08_Piao-Longhua_Y3IU.html (accessed January 2013). 
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េ់ែ ប៉� ឡយមះ៏ ែពកទាែ្ែវមះ្យនាែងន��ម៏ារនេឈប ុម ្ែវមះ្យន ដបប់្េាផ

េាសងី ះផេិីម ាេិ�ីិី ក្ែវមះ្យនាេាិប�ពម់ុីបស្រប់េ្បេ្បសែ់ាយមយររយែរែ 

េ្បមនមិ៊សបពន យរខម៏ និមនិស�រែមបូរះ៉ េសេ�េេបរយិបពេភគះ្យនរបស ់

្ែវមះ្យន ដប់ប្េាផ េាសងី ះផេិីមពឆីា �២០០៧ ាុអមម ្ែវមះ្យនា្ីចេសោេា រ៉សយពរ

ះផេិមីបនា�េម់ផេន�ិិស្រប់ុិ�ភគះ្យនេន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និមូវែ 

ូកបែមោយក បទយ ប់ពីេ់ែ ប៉� ឡយមះ៏ បនយង ាកទាែ្ែវមះ្យនះ
58 របាយររ  

្បទ�ឆា �ពីឆា �២០០៨បង �ម េ់ែ ប៉� ែពបនយង ាកទាែនិមករិសភ់គះ្យន 

្គប់្គម្ែវមះ្យនូវែូកបេឈប ុ េខមបផ, ះា៏ី រ៉�នមី ខផ ាិេ�ីិ ីូវរះ 59  

េទុកយ៉មុ េ្យា ឆា �២០០៩ ទ�ម្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក

ន្ែវមះ្យន េខមបផ, ះា៏ី មិន្ាត�បនកប់បបិផ េេនែាយមរបាយររ ្បទ�ឆា �របស ់

្ែវមះ្យនូវេកយរបង � ម ្ែវមះ្យនទ�មេនុ្ាត�បនេែ់បន�េង្ែវមះ្យនកបីេះេា 

ះ60 េទុកយ៉មុ មែវេឆ់ា �២០១១ េ់ែ ប៉� េនូា្គប់្គម្ែវមះ្យន េខមបផ, 

ដប់បេាផ រ៉�នីម ា្នីដសសយី ះផេិមី ាិេ�ីិី61 ូវេរនអកអ បពេរយែរែូរស៉្រប ់

ា�បនែ់ាយម្សវែរេ�េម េខា�្ពុ� ិិ រះ
62 

                                                           
58
្ែវមះ្យនដប់បេាផេាសងី ះផេិីម ាិេ�ីិី, ុសផនឆា �២០០៧ស្រប់យរា�េ់កសសរាេេេែវ�បផម, ៦�ាផ ២០០៧ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://yahoo.brand.edgar-online.com/DisplayFilingInfo.aspx?Type=HTML&text=%2526lt%253bNEAR%252f4%2526

gt%253bម%22HUANG%22%2C%22CHENG%22ច&FilingID=5583986&ppu=%2FPeopleFilingResults.aspx%3FPersonID%3D2

600109%26PersonName%3DHUANG%2520CHENG មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
59  ្ែវមះ្យនដប់បេាផេាសងី ះផេិីម ាិេ�ីិ,ី យរាមដនរបាយររ ្បទ�ឆា �ូាាែុី១៣ន១៥មD)សែមបភពា�រមផេប្ាឆា �១៩៣៤ 

ស្របប់បិបឆ់ា �សរេពេពនន ៣១�ាផ ២០០៨, ្ែវមះ្យនដបប់េាផ េាសងី ះផេិមី េមីីា�ាីះ អចរែបនាមេគះ 

ុ�ពពរ៖http://www.wikinvest.com/stock/WSP Holdings LTD Adr មWHច/Filing/20-F/2009/F3780726 មរែបនូខែយមមា

២០១៣ច 
60  ្ែវមះ្យនដប់បេាផេាសងី ះផេិីម ាិេ�ីិី, យរាមដនរបាយររ ្បទ�ឆា �ូាាែុី១៣ន១៥មD)សែមបភពា�រ មផេប្ាឆា � 

១៩៣៤ស្របប់បិបឆ់ា �សរេពេពនន ៣១�ាផ ២០០៨, ្ែវមះ្យនដបប់េាផ េាសងី ះផេិមី េមីីា�ាីះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖:http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-

Report/2009/12/31/t.aspx?t=XNYS:WH&ft=20-F&d=aa8f0d481a54e4ec52017737faff404c មរែបនូខែយមមា ២០១២ច 
61  េ់ែ ប៉� ឡយមះ៏ ទាែ្ែវមះ្យន ដប់បេាផេាសងី ះផេិីម ូវេបនចយុបបា ែីាយមា�រភគះ្យន�ផ �ាែ៉ះ យរដែ់ងផនេងគាែមបយរា�រមផេប្ា  

និនភគះ្យនអេមរែិបង �ម េ់ែ ប៉� ឡយមះ៏ ែពកទាែនិម្គប់្គមភគះ្យនៃន្ែវមះ្យន ដប់បេាផេាស រ៉�នីម ា្ីនដសសយី ះផេិីម ាិេ�ីិីះ

សផមេមេេយរាមដនរបាយររ ្បទ�ឆា �ូាាែ១៣ ន១៥ មD)ៃនសែមបភពា�រមផេប្ាឆា �១៩៣៤, ឆា �សរេពេពននបបិប់ៃកថុី៣១ �ាផ ២០១១, ្ែវមះ្យន

ដប់បេាផ េាសងី ះផេិីម េមីីា�ីាះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖http://media.corporate-ir.net/media files/IROL/21/216706/ 

WSP Holdings 20F.pdf (រែបនូខមែក ២០១៣ច 
62  ា�រមផេប្ាងា�េព� ងីាេិសយ,ី ូាាែរយែរែូរេ៉នែមោយក, ៧មកិយទ ២០១១ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.pps.com.kh/ 

PPSWEB/Common/ViewPdf?url=/PPSWEB/Common/ShowFile?path=IV/161_enUS.pdf%26fileName=Mining%20Sector

%20in%20Cambodia.pdf មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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េដាសរខសុពពាតរនកបីំ និមកសសរា វផេចាុេគេនមនិទន់ច្សេ់ុម េាេបចិយបគនា 

េនុ នរុ្គប់្គម្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកះ 

 

្ែវមះ្យនដប់បេាផេាស រ៉�នីម ា្នីដសសយ ីះផេិីម ាិេ�ីិ ី

 

ពពាតរនពីប �ុ �ាមចយរមិនូមនរដជ ងិបេែាយម្សវែេន្បេុសែមោយកបង �ម ្ែវម 

ះ្យន ដប់បេាផេាស រ៉�នមី ា្នីដសសយី ះផេិមី ាិេ�ីិី ុុេ៏បនអកអ បពេ 

រយែរែូរេ៉នូខាយ់ ឆា �២០០៨ េវេមគរីយែរែូរេ៉នា�បនែ់ាយម្សវែរេ�េមុ�ះ�៩៧២,២៥គឡីផ 

ូម៉្ា្ែ ះ បទយ បព់ីេ�សេយររយែរែាសរ់ាាេពេមា៏ឆា �មែ ្ែវមះ្យនេនុបនេសាេនឲ 

្ែសម៏៊ស�ះែមប ូរ ៉ និមមមពេយា់បនតាុ�ះ�្ បាិបា�ិយររយែរែេច�មា៏គីឡផូម៉្ា 

្ែ  េះេាែាយមូខាយ់ ឆា �២០០៩ ា�បន់រយែរែូរេ៉ទុ្ាត�បនយា់បនតាមែ្ានម 

៩៧១,២៥គីឡផូម៉្ា្ែ ��ិះ ប �ុ �ាមដនាេប៉ុនេស់មចមនិមបរសិត នេដា

សរ៊ស�ះែមបនសិ�រែមប (EISEI) បនែា់្ាម គេ្រមេនុបនប �ុ េនឲ 

រនយរង ស់ុ ីេ�េនាាែងផមិងនកាិេវេមភគាចិគ៏ា េះេាសន�ិសយខេយសបនកក�ម 

ាាែងផមិ មិននឲចផេេងែាយមវែីសដិជ នះ
63  ូាាែាមពពាតរនូវេអចរែបនក 

សសរា េគេនមិនទនច់្សេ់ុម េាេបចិយបគនាេនុយរ�និិេយគរបស់្ ែវមះ្យន 

េខមបផ,ដបប់េាផ េាសរ៉�នីម ា្នីដសសយី ះផេិមី សតាិែាយមវ�ុែ់យេុ 

េះេាម េាេិ ឡផ�េនុរនុ�ទែ់ុ�នមវផចេម�ចកម៏ា្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនមិូវែ 

ូកបែមោយកះ 

 

្ែវមះ្យន េខមបផ, ះា៏ ីរ៉�នមី ខផ ាិេ�ីិ ី

 

េយមាមរបាយររ ស�ពី�ីនិិេយគូររ៉បសែ់ផេរ ៉េន្សវែរេ�េម ្ែវមះ្យន េខមបផ, ះា៏ី

រ៉�នមីបនេ�សេយររយែរែូរែ៉ាយមូខ�ាផ ឆា �២០០៩ ែាយមា�បន់មា៏សតាិែាយមឃយ� សប ្ទច់ េឃេម

                                                           
63
ប �ុ �មាាៃមងាេប៉នេបរសិត ននិមសមចមៃន៊ស�ះែមបនិស�រែមប, យររយែរែូររ៉ស្ុម់្ទាាផចេដាៃវែាយមេខា�បា់វ�បម និមេខា�្ពុ� ិិ រ 

របាយររ េសយេបាេមកាឆា �២០១២ មាែសរ្នមចឆា �២០១២ះ 
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និមឃយ�ពយ្ទៃន្សវែរេ�េមះ 64  ា�បន់រយែរែូរេ៉នុសតាិេនូែគរា�បន់រយែរែូររ៉បស់្ ែវមះ្យន 

៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក េះេាវផចូវេបនេរេបកបគ់មេេេ មែវេ់្ ានម

េនុ ្ែវមះ្យនេនុរនុ�ទែ់ុ �នមកម៏ា េ់ែ ប៉� ឡយមះ៏ ូវេពីមយនគំកទាែ 

្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកះ សត នភពបចិយបគនាស�ពីីសែមបភពរបស ់

្ែវមះ្យនេនុ មិន្ាត�បនេគវនមេុ ទ�មុ�ទែ់ុ�នម ម្បសនិេបេរនច ច�េនុគេ្រម 

របស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកះ  

 

្ែវមះ្យន�និិេយគ�នសនូរស៉ះភពសះ្េសូវែូកបេប៉យ�ម ាិេ�ីិ  ី

 

្ែវមះ្យនសមោពននម៏ាេុេា ៃន្ែវមះ្យនូវែូកបចិន��ំ ែពរនុ�ទែ់ុ �នមននមយរាង�ិិវូរ ៉

ូវែេនេខា�្ពុ� ិិ រូវរះ ្បងពពពពាតរនមា៏ច�ន៏នបនកាយររ េនឆា �២០០៧ ម

្ែវមះ្យនាេាិូវែូកបម៏ា ែាយមច�េុម្ែវមះ្យនាេាិូវែូកប��ប�ាយាបន៏របសច់ិន 

បនបេមកេា្ែវមះ្យនរែសយរីម៏េា េវេមគីរយែរែ�នសនូរ ៉ូ វែេនេខា�្ពុ� ិិ រះ េនេពេេ�សេ

េសចែ�កីាយររ ទ�មេនុ ប �ុ ្ែវមះ្យនូវេបនចផេរម៏ែាយមយររែសយរីម៏េា រន៖ 

 

• ្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែនិមូវែូកប�ផិ ន (WISCO) រនភគះ្យន 50%  

• ្ែវមះ្យនសងី�ែមបប៉�េសយេេេសេមៃះ(Baosteel) រនភគះ្យន20%  

• ្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបអនសន រនភគះ្យន15% 

• ្ែវមះ្យនស្ផិ ច ម ខផ ាិេ�ីិី រនភគះ្យន15% 

 

្ែវមះ្យនេនុ្ាត�បនចយុបបា េីនុី្ែវមេប៉យ�ម េះេារនេឈប ុម ្ែវមះ្យន�និេិយគ 

�នសនូរស៉ះភពសះ្េសូវែូកបេប៉យ�ម ាិេ�ីិ ី (北京钢企联矿产资源投资有限

责 任 公 司 )ះ 65  េយមាមសរពពាតរន េសេមៃះ េវេបីននឲវនមម

្ែវមះ្យនាេាិូវែូកបចិនវផចក្ែវមះ្យនគមេេេេទុ ែ�ពយមសសុ ូសសម្គប់្គម�នសន 

                                                           
64ះផយ-ីស្យែ េ,ី យរេចេសមមយរភន់្ចឡ�៖្ែវមះ្យនKenertec-ែរីសែិ�យរ�និេិយគូាាែរយែរែូរែ៉ផេរេ៉នែមោយក ឆា �២០១២ មុ�ពពរ

២១ច Ji-Sook Lee, Moving Beyond Misconceptions: Kenertec – Case study of a Korean mining investment in

Cambodia, 2012 មp.21ច. 
65
ស្ផ ាផេ,ី េកមច្ែូវែូកបប៏នាងិ�ិវគេ្រមរយែរែូរេ៉្ែ្បេុសូាាែូរ ៉ូ វែែមោយក, សរពពាតរនមផេប្ាចិន, ២៤ ៊សភ ២០០៧ មភសចិនចះ

អចរែបនាមេគះុ�ពរ ពរ៖   http://money.163.com/07/0524/10/3F8JP76800251RJ2.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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ូរ ៉ូ វែបូនតមេុេា េវេមគីេេេែែមោសែ់រង �ម្បែ៏ា្បូងមរបសខ់ង៏នកម៏ា្ែវមះ្យនរយែរែ 

ូរវ៉ៃុេុេាះ េនេពេ្បយស្ែវមះ្យនរែសយរីម៏េា  េះេាាគចទាែរម្ែវមះ្យន

ូវែនមិូវែូកប �ផិ ន ្ាត�បនវែ្សម់សម�ចីយុា�ាេនែាយម្បពពននាផពសា�ាម

“្ែវមះ្យនាេាិូវែូកប ូវេមិនរន�នសនូរ ៉ូ វែយ េខ់ង៏នននមមិនអចរសប់នេុ”ះ

្ែវមះ្យនរែសយរីម៏េា េនុ្ាត�បនបេមកេាេឡេមេវេមគីរយែរែូរ ៉ូ វែេនេខា�្ពុ� ិិ រ ូវេ

េយមាមេសចែ�ី្ បយសរបស់្ ែវមះ្យនេនុេនឆា �ឆា �២០០៧ បននឲវនមម រន្សទប ់

ូរ ៉ូ វែ២,៥នន់់នេានះ 66  ាមេសច្ែីកាយររ ម ្ែវមះ្យនេនុរនយរេ�្ុពី

ស�ុ ែស់រគមូវែូកបចិន និមគាែមបយរែ�ូុ្មមន់មិាងិ�ិវនរកាចិិន េន 

យាក់ភសាម់េគងសម NDRC ូវេូវេកសត បពនរដជ ងបិេចិន ុុ៏េខយស្ាត�

ស្របយ់រាងិ�ិវេេេនេយបាេសវជែិច ិ នមិ្គបគ់េ្រមាងិ�ិវនរេសវជែិចចិិនះ 67  

ាាតបុម៏ាចយុា�ាយេពឆីា �២០០៧ េនេេេ�បិសារបសរ់ដជ ងបិេចិនបនបបា ែ់

ម ្ែវមះ្យនរម៏ុយនេនុ បនចយុះាតេេគានយស�រាៃនយរេយគាេេ់ា កមា៏ 

្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក
68  រាីរបាយររ សែិ�របសច់និេន

ឆា �២០១១ ូវេរនាម្បពពននា្ីនេ�េិាបននឲវនមម ាមពិា្ែវមះ្យនសមោពននេនុក

ាាែយន់យប ់ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក ប៉យូន�កបីំេនុ េប ន

្បងពាែសរាងផ �យរុម៏ាបង �ពីុ�ទែ់ុ �នមេនុេឡេាេឡេាះ
69 

 

្ែវមះ្យនេវឡយម ះផេិីម្គវប ាិេ�ីិ ី

  

្ែវមះ្យនម៏ាេុេាូវេបននែ់ពពននននមយរូែៃចាូវែូកបេន្បេុសែមោយក គំ្ែវមះ្យន

េវឡយម ះផេិមី ្គវបះ េនចយមឆា �២០១២ េគបនកាយររ ម េ់ែទាែ 

រវជមសន�ែីមោយក បន្ាឡប់មែពីវ�េេ រប�េព�ុសផនែិចិេន្បេុសចនិ��ិេដាុុ៏េ

បនែិចិ សនសា�េ់្ បែ់ែមិីនមិ�និិេយគពី្បេុសចិនច�ន៏ន២,៥នន់់ នវយ ង់ រះ ែបិប់

                                                           
66  សរពពាតរនេសេមៃះ េវេ,ី ូរ ៉ូ វែេនែមោយក្ាត�បនែ�ា់ុ សិេដេបេែេកមច្ែ, chinamining.org, ២៥ ៊សភ ២០០៧ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពរ ព៖ http://www.chinamining.org/Investment/2007-05-25/1180055652d5231.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
67 Wuhan Iron and Steel, Baoshan Iron and Steel, Anshan Iron & Steel, Shougang: Cambodia Joint Investment and 

Development of Iron Ore, State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, 24 May 
2007 (Chinese).  Available at: http://www.sasac.gov.cn/n1180/n1226/n2410/n314304/1512092.html (accessed February 
2013). 

68 Ibid. 
69  េវម មមីេសេម នមិេំ ងយនស្ផ, យរ�ភិគព�ីនិេិយគូរេ៉នែមោយកាមាន�យរែចិសិះ្បាបិា�យិរេសវជែចិិៃនGMS ូខ�ាផ ឆា �២០១១ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http //www.doc88.com/p-745827659391.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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្បែែ់មិេីនុរម៏រនគេ្រមេ�សេសន៏៊ស�ះែមបូ វេរនុនែ្បែ ់ ២នន់់នវយ ង់ រ 

របស់្ ែវមះ្យនចិនេឈប ុ េវឡយម ះផេិីម ្គវបះ េយមាមរវជេេគ�ិយរ្ែសម៏ 

េសវជែចិិនមិះរិប��ាតយបននឲវនមម “សន៏៊ស�ះែមបេនុ រនូាាែងស�យភរ េកមច្ែ 

ាគចិសនី េកមច្ែូវែូកប ែ�ពម់ូាសមយ្ុ និមមង្មណ េប�យ ុប �ុ េ�នសន 

មនយសផ”ះ េ់ែទាែរវជមសន�បីនទរាេ់្ ពមេេេគេ្រមេនុ ប៉យូ ន�បនរន 

្បសសនរបបា ែម់ គេ្រមាងិ�ិវនរមិនអចេែេារន េនែាយមេខា�្ពុសះីនយបនេុ

ូាាយយាេង��ិទ�បច់្ ាត�សមសមេ់នេខា�ែ�ពា ូែប នេខា�េយុែយមះ
70  ្ែវមះ្យន

េវឡយម ះផេិមីសះយរកមា៏្ែវមះ្យនេវសយនី ះផេិីម មេខមបផ,ច ងី�ីា្ី ាេិ�ីិី

កសគែាយម្បេុសែមោយក េនូខ�ាផ ឆា �២០១២ះ
71 ា�ឡយមេពេសរេសររបាយររ េនុ 

េនមិនទនច់្សេ់ុម េាេា�បន់មា៏ុូវេគេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន េវឡយម ននម 

្ាត�សមសម់េទុ េះេាមិនអចរែបនាែសរបង �ម ្ែវមះ្យនេនុរនយរនែ់ពពនន

កម៏ាគេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកេទុេុះ 

 

គេ្រមេកមច្ែូវែូកបេប នេឈប ុ 

 

េនចយមឆា �២០១២ រដជ ងិបេែមោយកបនទរាេ់្ ពមេេេគេ្រម្ែវមះ្យន�និិេយគចិន 

ម៏ាែាយមយរសមសម់េកមច្ែាេាិូវែូកបូវេរនុនែ្បែ់២នន់់ នវយ ង់ រ ះ 

េយមាមរវជេេគ�ិយរ្ែសម៏េសវជែិចិនមិះរិប��ាតយបននឲវនមមេ់ែទាែរវជមសន� ី

ែមោយកបនទរាេ់្ ពមេេេគេ្រម�និេិយគេនុ ប៉យូន�បនេសាេនឲ្ែវមះ្យនេនុេ�សេយរមា 

ាៃមងា�ពាីេប៉ុនេប់រសិត ន េះេាេ្ងេសេរ េសេខា�ុមា៏េ្ែពីេខា�្ពុសះីនយ ពី

េ្នុេខា�េនុ កុិសេដេុសចររ យ៉មស�គន់ៃន្បេុសែមោយកះ
72  េគេនមិនទន ់

ច្សម់ េាេេនុគកំគេ្រមវផចេា ននមគេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន េវឡយម ូវេបនេេេែមែ

ពិភែ�គមេេេនយ៉មុ េះេាេគមិនច្សម់ េាេមរនកបន់ែព់ពននននមគេ្រម 

របស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកនយ៉មុេឡេាះ 

                                                           
70 ឆា ចនយនដី នមិRachel Will, ទាែរវជមសន�ីុុេ៏បនគេ្រមាេាិូវែូកបែាយមុនែ្បែ២់នន់់ នវយ់ ង រ, ងា�េព� ប៉យស�ប, ៤ ែប�
២០១២ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.etmcambodia.com/viewlatestnews.php?newsid=52 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

71  ្ែវមះ្យន េវឡយម ះផេិីម, េសចែ�ី្បយសពពាតរន៖ យររប៏រម៏េា របស់្ ែវមះ្យនេវឡយម ះផេិីម មេខមបផ,ច ងី�ីា្ី ាិេ�ីិី, ១៨�ាផ ២០១២ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://delong.listedcompany.com/news search.html?search=cambodia មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

72 ប �ុ �ពពាតរនុម, ចនិ�និិេយគុនែ្បែ់២នន់់ នវយ ង់ រែាយមេកមច្ែូវែូកបេនែមោយក, ៤ ែប� ២០១២ះ អច

រែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.namnewsnetwork org/v3/read.php?id=MjA1MjE1 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនមិសោ ន��ំ ចនិ ខផ ាេិ�ីិ ី (MBEC) 

 

្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំចនិ ខផ ាិេ�ីិី គកំ 

សគរបស់្ ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន ូវេយនយ់ប់ទ�ម្សវម 

េដា្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន ាិេ�ីិីះ ្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែ

និមសោ ន��ំចិន ក្ែវមះ្យនឈនមយខ គមស�ម់សោ ន 

ែាយម្បេុសចនិ េះេារនេសមែមបសមសមា់ងផ � នមិាងផ �ូវែូវរះ េយមាមេគះុ�ពពរ 

របស់្ ែវមះ្យនបននឲវនមម ប៉យទប នឆា �កបីំេនុ “្ែវមះ្យនបនេេេែែមោសា់យុ នសសស�េឆោ ុ

េងយនព់ិងពេ់ែ’ ូវេបនចផេរម៏យ៉មសែមប េះាយវផេចាុេះេា ុុ៏េបន 

េែរ �បេឈប ុេគីេ្�េេេុ ីា�រស�ម់ែាយមពិងពេ់ែ”ះ73 

 

្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំចនិ ខផ ាិេ�ីិី គំកះាតេេខីេេេានយសផរា 

ៃនយរេយគាេេ់ា កម៏ា្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក ូវេបនចយុ 

ះាតេេគេនៃកថុី៣១ ូខ�ាផ ឆា �២០១២ះ
74  រនពពាតរនបូនតមកសសរា 

ាចិា៏ចនែ់ពពននននម្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំចិន ខផ ាេិ�ីិី ប៉យូ ន�េគបន 

សនាិដជ នម ្ែវមះ្យនេនុននមុុ៏េខយស្ាត�ច�េនុយរាង�ិិវគេ្រមាងផ �ូវែះ 

្ែវមះ្យនេមរបស់្ ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំចនិ ខផ

ាិេ�ីិី គំ្ ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន ូវេក្ែវមះ្យនរនភគះ្យន 

រម៏េា ូវេបនបេមកេាេឡេមេដា្ែវមះ្យនសងី�ែមប�សិសែមបាងផ � 

ូវែចិនះ ្ែវមះ្យនសងី�ែមប�សិសែមបាងផ �ូវែចិនគំក្ែវមះ្យន 

មា៏ែាយមច�េុម្ែវមះ្យនស�ម់��ប�ាយាែាយមពិងពេ់ែ និមក្ែវមះ្យនស�ម់ាងផ �ូវែ

ាងផ �កាេ់ នមិាងផ �រផមេ្យមវី��ប�ាយាែាយម្បេុសចនិះ ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចនិបនចយុបបា ែីាយម 

                                                           
73

 េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែនិមសោ ន��ំចិន, ែ្មមាែសរ្ែវមះ្យនhttp://www.ztmbec.com/ztmbecen/ 

newslist.jsp?upid=8&typeid=2 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
74  ៃម៉ គយមែក, ចិន�និិេយគុនែ្បែ៩់,៦នន់់ នវយ ង់ រេនែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ១មែក ២០១៣ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-

cambodia.html មរែបនូខមក ២០១៣ច 
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ា�រភគះ្យនះយមែយម និមេសេមៃះែាយមឆា �២០០៧
75  េះេាែាយមរាាេពេប៉យទប នឆា �កបីំ  

េនុបននមិែ�ពយមព្មែីសែមបភពរបសខ់ង៏នេងា�បន់អសយអីេគាារេុេាះ ៊ទះររ

ែាយមឆា �២០១១ ្ែវមះ្យនេនុបនចយុះាតេេគេេេែិចិ្ពមេ្ពេមេវេមគីាង�ិិវាងផ �ូវែ 

្បូ�ម៨១០គឡីផូម៉្ាែាយម្បេុសងផរះ
76 

 

យរយិេពាស�ម�់សិសែមបុ ផេងមិសមយ្ ុចនិ (COEC) 

 

្ែវមះ្យន ូវេបនុុ៏េែិចិសនសសម 

សម់ែ�ពម់ូាៃនគេ្រមេនុរនេឈប ុម

យរយិេពា�សិសែមបុ ផេងមិសមយ្ុ 

ចិន 77  

ូវេកសគរបស់្ ែវមះ្យនអយស 

ចររ មិសមយ្ុចិន (COAG)ះ78  ្ែវម 

ះ្យនទ�មពីរេនុបនាង�ិិវែ�ពម់ូាែាយម្ប

េុសចនិ េះេាែ�ពយមព្មីែ្បាិបា�ិយរ 

េងយនា់�បនអ់សយអីេគាារ និមា�បន ់េាផមំេុេាះ 

ទ�មយរយិេពា�សិសែមបុ ផេងមិសមយ្ុចនិនមិ 

្ែវមះ្យន អយសចររ មិសមយ្ុចិន្ាត�បន 

បបិផ េេា ក្ែវមះ្យនសងី�ែមប៊ស�ះែមបេ្គគមច្ែកាចិិន (SINOMACH), នមិបន 

យង ាកសគ្ែវមះ្យនូវេយន់យបទ់�ម្សវមេដា្ែវមះ្យនេនុេនឆា �២០០៧/២០០៨

                                                           
75 ចយុបបា ាី�រភគះ្យនះយមែយមាមេេខែផវ ០០០៣៩០ នមិា�រភគះ្យនេសេមៃះាមេេខែផវ៦០១៣៩០ 
76 សយនីះ,៏ ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនចយុ ះាតេេគេេេែចិិ្ពមេ្ពេមកមា៏ងផរស�ពីីគេ្រមាងផ �ូវែ,២៨៊សភ ២០១១ះ អចរែ 

បនាមេគះុ�ពពរ៖ http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-05/28/c 13899120.htm មរែបនូខ ែយមមា

២០១៣ច 

77 េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនយរយិេពា�សិសែមបមិសមយ្ ុចិន,្ែវមះ្យនសងី�ែមបូរ ៉ូ វែូកបNews, COEC នមិែមោយកេ�សេពិ�ីចយុះាតេេគះ អចរែបន 

ាមេគះុ�ពពរ៖  http://coecg.com/newshow e.asp?cid=7&id=1238 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
78  េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនអយសចររ មិសមយ្ុចិន,សគ, http://www.coagi.com.cn/templates/en second 

/index.aspx?nodeid=58 មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 

ព�ិចីយុះាតេេគេេេគេ្រមាងិ�ិវនរែ�ពម់ៃាេខា�េយុែយម ូខេមស

ឆា �២០១២ 
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ះ 79  SINOMACH គំកសះ្េសរបសរ់វជចិន��ម៏ា ូវេរនយរទបអ់រមបរ ែាយមយរ

�និិេយគេន្បេុសែមោយកូវរ វផចកយរដែ់ុ យនរែសយរីម៏េា ែាយមយរសមសម់េកមច្ែ 

ច្រ�េ់្បមេេេែវ�បផមែាយម្បេុសែមោយកះ
80 SINOMACH គំក្ែវមះ្យនាេាិេ្គគមច្ែ 

��ប�ាយាែាយម្បេុសចិន និមក្ែវមះ្យនូវេរន៥០០សគេនេេេពិងពេ់ែះ
81 

 

ះរិប�បគទន 

 

េាេមមិនអចរែបនពពាតរនូវេបបា ែ់ម េាេគេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ 

និមូវែូកបែមោយកុុេ៏បនះរិប�បគទនទ�ម្សវមនាា់េទុេុ េះេា្បសនិេបេុុេ៏

បនវផេទា ុូមន េាេះរិប�បគទនេនុ មែពីុះ េនែាយមបុសរម សកមា៏្បពពននាផពស

ា�ាពពាតរនែាយម្សវែ ូវេបន្ប្ពនា�េងយេពីូខមែក ឆា �២០១៣ ្បសន្ែវមះ្យន 

៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក បនបវិេស�មិនា�េព់ពាតរនេមាិាា�ពីបប េនុ 

េឡេាះ 82  ប៉យូន�េនែាយមបុសរម សកមា៏សរពពាតរនរវជចិនេឈប ុម People’s Daily 

េនូខែយមមា ្បសន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយកបនរន្បសសនរម

្បែ់ែមិីនិម្បែស់ទននម្ាត�ា�េេ់ដា�ទេរះយមែយម ប៉យូន�មិនបនា�េព់ពាតរន 

េមាិាបូនតមេុេាេឡេាះ83 

 

                                                           
79  េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនយរយិេពាស�ម់�សិសែមបមិសមយ្ ុចនិ, ែ្មមាែសរ្ែវមះ្យន, http://coecg.com/about e.asp?cid=1 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
80
េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនSINOMACH េសចែ�ី្បយសពពាតរន, គេ្រមច្រ�េ់្បមេេេែវ�បផមេនែមោយកចយុែិចិសនសេដា្ែវមះ្យនCACS SINOMACH២៣ ែយមមា ២០១២,

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖http://www.sinomach.com.cn/templates/T news en/content.aspx?nodeid=633&page 

=ContentPage&contentid=9320 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 

81 េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យន SINOMACH, ែ្មមាែសរ http://www.sinomach.com.cn/templates/T common en/ index.aspx? 

nodeid=147 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
82
រា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចិន�និិេយគុនែ្បែ់កប់នន់់នវយ ង់ រេេេគេ្រមេនែមោយក, �ផ �ាែ៉ ូកមសរ, ៣ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-to-invest-billions-on-cambodia-

projects.html? r=0 មរែបនូខមែក២០១៣ច 
83  ស្យន ចិ មា៉យម, េ់ែ ះ�ម ោន៏េី ្បសន្ែវមះ្យនូរ ៉ូ វែូកបែមោយក៖ ាងផ �ូវែពីេខា�្ពុ� ិិ រេងយន់ែ�ពម់ូាសមីននមទប់េា�េមសមសម់ូខែែកដ

ឆា �២០១៣, សរពពាតរន The People’s Daily Online, ៩ ែយមមា ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://world. 

people.com.cn/n/2013/0209/c1002-20472640.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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កគេ្រមូវេរនុនែ្បែ់កប់នន់់ នវយ ង់ រ េគអចនយិាបនម ្ែវមះ្យនូវេ 

នែ់ពពននទ�មេនុ អចូសសមរែះរិប�បគទនព�ីទេរនិងា ន�ទេរេេេនេយ

បាែាយម្បេុសចនិះ េែ�ាៃនយរា�េះ់រិប��ាតយវេគ់េ្រមអចេ�សេនឲរនាេប៉ុ 

នេគ់ង �មវេយ់រានយ�ា�គេ្រម េះេាយរា�េម់ផេនិ�ែិសមាងផ �មា៏ច�នន៏្ាត�បន 

សេម�បវផចគមេ្យមេនុះ 

 

�ទេរេេេនេយបាចនិ 

 

េនឆា �១៩៩៤ ្ែវម្បនែ�រវជចិនបនបេមកេា�ទេរេេេនេយបាចិនច�នន៏បីគំ�ទ 

េរអះរ ព នីះរ ព ចិនមChina Exim) �ទេរាងិ�ិវនរែសែិមប នមិ�ទេរ 

ាងិ�ិវនរចិន មCDB)ះ �ទេរទ�មេនុេ�្ុេេេនេយបាេសវជែិចិ និមាងិ�ិវនរ 

របសរ់ដជ ងិបេចិនទ�មែាយម្បេុស នមិេ្ែ្បេុស េះេា�ទេរអះរ ព នីះរ ព

ចិន នមិ�ទេរាងិ�ិវនរចិន សែមបែាយមយរេេេែែមោស់ នមិយរា�េះ់រិប��ាតយវេ់្ ែវមះ្យន 

�និិេយគេ្ែ្បេុសះ84 មិនេឃេ�រនងស�យាមូវេបង �ម ទ�ម�ទេរអះរ ព

នីះរ ពចិន ន�ទេរាងិ�ិវនរចិន ែ�ពយមេ�្ុគេ្រមេនុេុះ ប៉យូន� រន៊ទះររ  

កេ្ចេនា�ព�ីទេរទ�មេនុ ូវេេ�្ុ្ែវមះ្យនយន់យប់េដារវជចនិ ូវេានយ�ា�

គេ្រម ាងិ�ិវ្ុម់្ ទា��ែាយមយររយែរែូរ ៉សមសម់ាងផ �កាេ់ ាងផ �ូវែ នមិុ�នបម់រាីគចសិន ី

េនេ្ែ្បេុសុផទ�មពងិពេ់ែះ ្បែ់ែមិទី�មេនុអចានយ�ា�ាមា្ាុាី�រ នូាាែ 

ាមមផេដជ នសមគទន េះេាែាយមែរីខងុ ស�មអច្ាត�បនេ�្ុេដា្បងព 

ទទះ 

 

ទ�ម�ទេរអះរ ព នីះរ ពចិន ន�ទេរាងិ�ិវនរចិន មនិបនកប់នែ់ពពននេងននម

គេ្រម�និិេយគូរ ៉ុ ម៏ាេនែាយម្បេុសែមោយកេុ ប៉យូន�បប េនុ េគមិននិយាម

�ទេរទ�មេនុននមមនិនែ់ពពននែាយមេពេាទគាេទុេុះ ្បសនិេបេ�ទេរុម៏ា 

ែាយមច�េុម�ទេរទ�មេនុរននែ់ពពនន េពេេទុេេេយររ របស�់ទេរស�ពីីយរ

នឲខិី្បែ់គបគី្ ាត�ានយ�ា�េដារន្បសិុ នភពះ 

                                                           
84ៃែងីម ាន �,�ទេេេនេយបាចិន, ូខែប� ២០០៩ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://english.caijing.com.cn/2009-09-

09/110243991.html មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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�ទេរអះរ ព នះីរ ពចិន៖ �ទេរអះរ ព នីះរ ពចិន បនា�េម់ផេនិ�ិរច៏ 

េះេាវេគ់េ្រម��ំមា៏ច�ន៏នែាយម្បេុសែមោយក រម៏រនុ�នប់មរាីគចសិនីែ�ទា ូវេ 

សមសមេ់ដាសះ្េសរវជសយីផ ះយី្ វត និមគេ្រមកេ្ចេនេុេាវផចកគេ្រម

ង៏សងយេ នសមសមា់ងផ �កបីំែាយម្បេុសេនុះ េនឆា �២០១២ ុីភា ែ់ងរពពាតរនរវជចិន

សយនីះប៏នកាយររ ម �ទេរអះរ ព នីះរ ពចិនរនូានយរ�និេិយគេេេ

 ”គេ្រម��” ច�ន៏នពីរែាយម្បេុសែមោយកះ ាៃមងសរយបៃនគេ្រមទ�មពរីេនុរនុនែ្បែ ់

២៣៥់នវយ ង់ រ េះេារម៏ទ�មគេ្រមមា៏េវេមគីង សប់�ផ រប �ុ �ុផរុសផនរែាយម្បេុស 

ែមោយកក្បពពននុ ផរុសផនរិីងីកេ មdigital) នមិម៏ាេុេាស្រប់យរាងិ�ិវេកមច្ែ 

ូវែូកបះ 85  េគេនមិនវនមម េាេេកមច្ែូវែូកបេនុនែ់ពពននននមគេ្រមរបស់្ ែវម 

ះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយកនយ៉មុេឡេាះ 

 

�ទេរាងិ�ិវនរចនិ៖ ែមោយកបនសសុ ូសសមែសមុ�ទែ់ុ �នមកមា៏�ទេរាង�ិិវនរ 

ចិនែាយមរាាេពេប៉យទប នឆា �កបីំេនុ េះេាគា្បាងិផកនខ់ោស់្ គប់េ�ដប់មា ែ់មែព ី

�ទេរេនុ បនងប៏ពភិែ� កម៏ាេ់ែទាែរវជមសន�ែីមោយកែាយមរាាេពេប៉យទប នឆា � 

កបីំេនុះ 86  ាមពពាតរនម �ទេរាង�ិិវនរចិនបនេ�្ុគេ្រម�និិេយគវេ់្ ែវម 

ះ្យនចិន សយនីៃ� ែាយមយរាងិ�ិវប �ុ �ុផរសពពយ4G េនែមោយកះ
87 រដជ ងបិេែមោយកែពបន 

ទែ់ុម�ទេរាង�ិិវនរចិនសយ�នឲា�េះ់រិប�បគ�ាតយ  វេគ់េ្រមាងិ�ិវនរ�សិពាែសែិមប 

ូវរ េះេាេនឆា � ២០១១ រនេសចែ�កីាយររ ម �ទេរាងិ�ិវនរចិន បនសនស 

ា�េ់្ បែ់កម ៥០០់នវយ ង់ រ េវេមគីេ�្ុគេ្រមស�មទ់ទេនែាយម្បេុសែមោយក
88 

 

                                                           
85 សយនីះ,៏ �ទេរអះរ ព នះីរ ពចនិរនគេ្រម�និិេយគ�សិពាុផរុសផនរនមិូវែូកបេនែមោយក, ៤ ៊សភ ២០១២ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-05/04/c 131569208.htm មរែបនូខែយមមា

២០១៣ច 
86 សយនីះ,៏ែមោយកសម្នមម ននមព្មនមែចិសិះ្បាិបា�យិរះរិប��ាតយកមា៏ចនិ, ២៩ ែែកដ ២០០៦ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://engli 

sh.peopledaily.com.cn/200607/29/eng20060729 287928.html មរែបនូខែយមម៖២០១៣ច 
87
្ែវមះ្យនុផរគមទគមនរ, សយនីៃ�, ែមោយកននមេបេែេសមែមប4Gេនូខសីិ , ១៥ ៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖   http://www.telecom 

paper.com/news/xinwei-cambodia-to-launch-4g-services-in-august--873260 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
88  សយនីះ,៏�ទេាង�ិិវនរអសយាី�េ់្ បែក់ម៥០០់នវយ់ ង រេវេមគាីចាា់ចមគ់េ្រមស�មែ់ាយម្សវែ, ២១ ាយ់ ២០១១ មភសចិនចះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://news.xinhuanet.com/world/2011-10/21/c_111112601.htm មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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�ទេរនិងា 

 

អចនិយាបនូវរម �ទេរនិងាចិន មន�ទេរទទច អចចផេរម៏ែាយមយរ 

ា�េះ់រិប��ាតយវេគ់េ្រមេនុះ េនែូនងមវៃុេុេា �ទេរទទ រម៏រន�ទេរ 

៊ស�ះែមបនមិនិងាចិន �ទេរចនិ និម�ទេរស�ម់ចិន �ទេរទ�មាសេ់នុ 

បនេ�្ុ្ែវមះ្យន�និិេយគេេេគេ្រមេះដជ រចទសមោពននរបសច់ិនេនេ្ែ្បេុស ះ

�ទេរទ�មេនុអចរនេេេនេយបាសមចមនិមបរសិត នរបសខ់ង៏ន េះេា�ទេរ 

ម៏ាច�នន៏ាផចបនសូម�មយរេប�កអ ចិា�ច�េនុេេេយររ េាយស ុពរះ េេេយររ  

េាយស ុពរេនុគំកគេ្រម្គប់្ គមិនិងពាិទនស្រប់ែ�ា់ មាាៃមង នមិ

្គប់្គមិនិងពាសមចម និមបរសិត នែាយម្បាិបា�យិរះរិប��ាតយ របសគ់េ្រម ះ

េេេយររ ទ�មេនុូាាែេេេបុដជ នយរងរសងី�ែមបះរិប��ាតយាន�រកាិ មIFCច និម

េេេយររ ូទ�របស�់ទេរពិងពេ់ែះ89 

 

សរពពាតរនបនវែ្សមស់ម� ី ្បសន្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ និមូវែូកបែមោយក 

ូវេបននិយាម �ទេរះយមែយមែ�ពយមា�េ់្ បែ់ែមិីម៏ាច�ន៏នវេគ់េ្រមេនុ ប៉យូន�

មិនច្សម់ េាេ�ទេរម៏ាុនែព់ពននេទុេឡេាះ 

 

 

សសពាះរិប�បគទន 

 

អចនយិាបនម ្ែវមះ្យនទទូវេកបន់ែ់ពពននអចរនេុនភពា�េះ់រិប��ាតយ 

េដាខង៏នាម មនា�េះ់រិប��ាតយ េដាខង៏នាមបនមា៏ូាាែច ៊ទះររ  ាមរាា្បែ ់

បនមែពីា�រភគះ្យន នមផេន�ិិប្មវមរបស់្ ែវមះ្យនះ 

 

 

 

 

                                                           
89 េគះុ�ពពរេេេយររ េាយស ុពរ, ា�ពីេេេយររ េាយស ុពរ, http://www.equator-principles.com/index.php/about-

ep/about-epមរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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យរាចាា់ចមព់សី�ុ ែរ់ដជ ងបិេែមោយក ន�សិពាាែងន 

 

គេ្រមេនុ្បូះេកុុ៏េបនយរបរទិិគពី�សិពាាែងនែមោយក ម្បសនិេបេៃវគផាែ 

ងនែាយម្សវែចផេរម៏ច នពីរដជ ងបិេែមោយកះ 

 

គេ្រមវៃុេុេាូវេអចកបន់ែព់ពនន 

 

គេ្រមស� រ នមិ ងស៏ងយេាងផ �ូវែូវេា�េម់ផេន�ិេិដា�ទេរាង�ិិវនរអសយ/ី

ុភីា ែង់រាង�ិិវនរាន�រកាាិផសស� េ ី

 

េដារនយរេ�្ុពី�ទេរាងិ�ិវនរអសយី និម ុីភា ែ់ងរាងិ�ិវនរាន�រកាិាផសស� េី

្ែវមះ្យនកផេ ះផេិមី ូវេក្ែវមះ្យនរបសា់ផសស� េី បននិមែ�ពយមសះយរកម៏ា 

្ែវមះ្យនរ ៉ផយ៉េ់្ គវប ូវេក្ែវមះ្យនែមោយកេវេមគងី៏សងយេែ�ុ ាៃ់នប �ុ �ាងផ �ូវែ 

ែាយម ្បេុសែមោយកះ គេ្រមេនុបនាភា បរ់ច៏េះេាពីកងសនីងា�េព�េងេខា�កប់េ់ារ 

សមយ្ុរនេខា�ែ�ពា និមេខា�្ពុសះីនយ េះេាេេេប�មេនេពេាទគាគាំភា ប់ 

កងសន ី ងា�េព�េង្ពរូ វនៃក និម ្ែវមេប៉ាូប៉ា”ះ90 េទុកយ៉មុ របាយររ  

ទទ បនេេេែេឡេមម គេ្រមាងផ �ូវែចនិេនុននមមនិកប់នែព់ពននកមា៏ប �ុ � 

េនុេុ, 91  េះេាេនេពេេគសរ៏ា�ពាីងផ �ូវែពីេខា�្ពុ� ិិ រេងយន់េខា�េយុែយមេទុ

ទាែ ្បាិបា�ិ្ែវមះ្យន កផេ រ ៉ផយ៉េ់ េរេ៉េ� បននយិាេងយន់្ បពពននាផពសា�ាែាយម 

្សវែម “ខអយ �មនិ្ាត�បនាេបា េ�េុ...វផេចាុខអយ �មនិវនមា�ពីបប េនុេុ”ះ 92 ូានុគីមេ្យម 

េនុ បង �ាងផ �ូវែូវេរន្សបន់ិមូវេបនេ្េមុយែ ូវេ្ាត�បនាងិ�ិវេដា 

                                                           
90េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យន កផេ រ ៉ផយ៉េេ់រេ៉េ� http://www.tollroyalrailway.com/.  
91  ុសផទ�វ�ាីងផ �ូវែយ� គេ្រមសមសមា់ងផ �ូវែាភា ប់េកមច្ែូវែូកបនមិែ�ពម់ូា,៤ មយរ ២០១៣ះ អចរែបន 

ាមេគះុ�ពពរ៖http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/railway-planned-to-link-steel-plant-

and-port.html មរែបនូខ មែក ២០១៣ច 
92  ស្យន េមស និមSimon Lewis, ្ែវមះ្យនចនិចយុ ះាតេេគេេេែិចិ្ ពមេ្ពេមសមសម់ាងផ �ូវែ្បូ�ម៤០០គីឡផូម៉្ា,

េខមបផ, េវេ,ី ១ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-

firms-sign-deal-to-build-400-km-railway-line-headline-7093/ មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 



34 
 

្ែវមះ្យនកផេ រ ៉ផយ៉េ់ េរេ៉េ�ះ93 ិឡផ�េនុ វ�ុ ែ់យេុ១ី និមុ២ី បនបបិប់េះេា

ប៉យូន� រនេសចែ�កីាយររ ម េនរនែមសុមផេនិ�សិ្របវ់�ុែ់យេូវេ 

េនសេះ់94 

 
 

គេ្រមាងផ �ូវែរបស់្ ែវមះ្យន កផេ រ ៉ផយ៉េ់ េរេ៉េ� បនងប៏្បុុយរេ�បែែាយមរាា 

ប៉យទប នឆា �កបីំេនុ េះេា្ាមច់�យ ចម៏ា សែមបភព្ាត�បនា ែវ�េេ រយរះ យរា�េ ់

មផេន�ិសិ្របស់មសម់បបិបវ់�ុែ់យេ ូវេេនេសសសេៃ់នគេ្រមេនុែ�ពយម 

ខសុគា េះេាេនចយមឆា �២០១២ ្ែវមះ្យនមា៏េុេាបនសសុ ូសសមេ�សេយ៉មុនឲ 

្ែវមះ្យន កផេ រ ៉ផយ៉េ់ េរេ៉េ� វែខង៏នេច�ពីគេ្រមេនុ េះេាខង៏នបនុុេ៏ាែ 

សមគទនេនុះ េយមាមសរពពាតរនងា�េព�ប៉យស�ប បននឲវនមម ្ែវមះ្យន េសមែមប 

ាងផ �ូវែ មេខមបផ,ច ាេិ�ីិី បនសនស�និិេយគែាយមុនែ្បែ់្បូះេ៨៥០់នវយ ង់ រ

េវេមគីងស៏ងយេាងផ �ូវែូវេរន្សប់ នមិសមសម់ាងផ �ូវែបូនតមេុេាេងុី្ែវមៃសះចន 

                                                           
93 Toll Royal Railway website, Toll Royal Railway commences train services Sihanoukville to Phnom Penh, 7 January

2013. 

http://www.tollroyalrailway.com/?page=detail&article=63&lg=en (accessed January 2013). 

94EangMengleng, Australia Courted for Further Railway Funding, Cambodia Daily, 5 February 2013. 
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ះ 95  ្ែវមះ្យនេសមែមបាងផ �ូវែ មេខមបផ,ច បនុុេ៏យរេ�្ុពី្ែវមះ្យនទទូវេ

មែពី្បេុសេ�េាុម រ៉េឡសយី និមចិន, 96  េទុបីក្ែវមះ្យនចនិូវេនែព់ពនន

េឈប ុ្ែវមះ្យនសងី�ែមប�សិសែមបស�ម់រវជចិនុ�នមកមិនកប់នែ់ពពននកម៏ា្ែវមះ្យន 

ុម៏ាែាយមយរសមសម់ាងផ �ូវែពីេខា�្ពុ� ិិ រេងយន់េខា�េយុែយមែពេដាះ 

 

ស�េេ គេ្រមាងផ �ូវែាភា បេ់ងា�បនេ់ាផមំេុេា 

 

ែាយមរាាេពេប៉យទប នឆា �កបីំេនុ រនយរ 

ពិភែ� និម ូានយរេ្ចេនេវេមគីាងិ�ិវាងផ � 

ូវែូវេមិនទនប់នសមសម់កេ្ចេនេុេា

ែាយមប �ុ �ាងផ �ូវែអសយអីេគាារ េដា 

ាភា ប់េខា�គនម់ីម េង្បេុសសមិបយរះី 97   

ូានុេីនគមស� �បង �ម ាងផ �ូវែូវេ 

មិនទនប់នសមសម់ពីុ ី្ែវមសាះចនមែ

ងា�េព� វផចរនបទយ ាព់ត េខេ�ដច់ំះ98 

មយនេសចែ�ី្បយសា�ពីគេ្រមសមសម់ាងផ � 

ូវែពេីខា�្ពុ� ិិ រេងេខា�េយុែយម ្បេុសចនិែពរនយរនែព់ពននននមយរាងិ�ិវាងផ �ូវែ 

ូវេាភា ប់ពី្បេុសែមោយកេងយន់្បេុសេ�េាុមូវរះ េនឆា �២០១១ សគ្ែវម 

ះ្យនាងផ �ូវែចនិេឈប ុម � ិុ សសត នមស់ូ �ម នមិបងម់ាងផ �ូវែុី៣ បនបបិប់យរសែិ� 

ស្របយ់រសមសម់ាងផ �ូវែ្បូ�ម២៥៧គឡីផូម៉្ ា ូវេទប់េា�េមពេីខា�ែ�ពម់សោយំា ់

ាម្សវែសា៏េ េខា�្ែេចុ េះេាេឆោ ុេងយន់្ពរូវនេ�េាុមះ េយមាម្ែសម៏ 

េសវជែចិិចិនបននឲវនមម "គេ្រមេនុា�េា់េ្បេយងនរេសវជែិចយ៉ិមេ្ចេនវេ់

                                                           
95Gregory Pellechi& Don Weinland,ុនែ្បែ៨់៥០់នវយ់ ង រេ�្ុគេ្រមាងផ�ូវែេនែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ២១ សីិ ២០១២ះ $850m 

backing for Cambodia's railways, Phnom Penh Post, 21 August 2012. 
96 េសមែមបាងផ �ូវែែមោយក http://railservicescambodia.com/links/ មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 
97  Alfred Romann, សយបនិចមប់នាងផ�ូវែែ�ពយមវ�េេ រយរេនេឡេាេវេមគបី្មងមុសបី, ឆាុ េវេី ាន � ១២ ាយ់ ២០១១ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://usa.chinadaily.com.cn/business/2011-10/12/content 13874810.htm មរែបនូខមែក

២០១៣ច 
98  ូានុគីផរេដាគាែមបយរេសវជែិចនិិមសមចមាមចយរសះ្បកកាិ្ បទ�អសយនីិមប៉សយះីសែិ មUNESCAPច,

http://www.unescap.org/ttdw/common/TIS/TAR/images/tarmap_latest.jpg មរែបនូខ មែក ២០១៣ច 
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្បេុសែមោយក កពិេសសាមរាាគេ្រម ាងិ�ិវនរ�សិពាែសែិមប និម�នសនូរ.៉..ះ

មកូាាែៃនគេ្រមាងផ �ូវែសមិបយរ-ីគន់មីម វផេចាុមននមយង ាកាងផ �យ៉មស�គនស់្រប ់

្បេុសែមោយកែាយមយរវនែុ�និ�េងយន់ុីា�រែាយមា�បន់ នមិុីា�រពិងពេ់ែ កពិេសស

ែាយម្ែបខណ េសវជែិចិេសរអីស្ន-ចិន”ះ99 េនូខមកិយទ ឆា �២០១២ ្បពពននាផពសា�ា 

ែាយម្សវែបនកាយររ ម រដជ ងបិេែមោយកែ�ពយមពិភែ�កមា៏្បេុសចិននែព់ពនន 

ននមយរា�េម់ផេនិ�វិេា់ងផ �ូវែេនុ េះេាមសន�ែីមោយកកេ្ចេន្ាត�បនវែ្សមស់ម�ីូវេ 

នយិាម េនុគកំូាាែម៏ាៃនយរវែខង៏នេច�ពី្ បែ់ែមិ“ីយ៉មសបយគសប �” របស ់

�ទេាងិ�ិវនរអសយះី

ាគចទាែៃនាគចទាែដជ ន្ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ នបនេេេែេឡេមម ៖ “្ប 

េុសចនិមិនរនេែ�ខណ េ្ចេនេុ ប៉យូន� ្ែវមាាែបេចិែេុសចិនែ�ពយម្ាត�បនសែិ� 

យ៉មេាាិេានេ់នេឡេា”ះ 100  មិនាផរប៉យទប ន រនេសចែ�កីាយររ  ាម្បពពនន 

ាផពសា�ាេ�េាុម យរច�ុាស្រប់ាងផ �ូវែេនុគរំនុនែ្បែ់ប៉នស់ប ន្បូះេ 

៦៨៨់នវយ ង់ រ ូវេែាយមេទុ ្បេុសចិនបនសនសា�េ់្ បែ់ច�នន៏៥០០់ន 

វយ ង់ រះ101 

 

េ្យាមែេនែាយមឆា �វូវេេទុ រនេសចែ�កីាយររ ម រនែចិិ្ពមេ្ពេមេវេមគ ី

សែិ�ា�ពេីុនភពេាផមេុេាា�ពីាងផ �ូវែែមោយក-េ�េាុមះ យរសែិ�េនុ្ាត�បន

ានយ�ា� េដាសគ្ែវមះ្យនមស់ូ �ម និមបងម់សយាីន៏ចិន ូវេ្ែវមះ្យនេនុកសគរបស ់

្ែវមះ្យនសងី�ែមបស�ម់ាងផ �ូវែចនិ ូវេក្ែវមះ្យន្បែា៏្បូងមយ៉មស�គន់របស ់

្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនះ ្ែវមះ្យនវូវេេនុែពរនូានយរសែិ�ា�ពាីងផ �ូវែែាយមេខា�ែ�ពម់�� 

-្ពុ� ិិ រ-សយនមូ្ាមូវរ ប៉យូន�មនិរនូានុីបង �ស�េេ សយ�សមសម់ាងផ �ូវែេនុ 

េុះ102 

                                                           
99  សយនីះ,៏ ចិនបបិបយរសែិ�េុនភពសមសមា់ងផ �ូវែស្រប់ែមោយក, ចិន-អស្ន ាន �, ២០ែែចដ ២០១១ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖http://www.cnaol.net/staticpages/20110720/newgx4e269537-3959641.shtml មរែបនូខ

មែក ២០១៣ច 
100ក៉ន់ េរ េា, ចនិ្បូះេកា�េម់ផេន�ិវិេា់ងផ �ូវែែមោយក-េ�េាុម, ងា�េព� ប៉យស�ប, ១៣ មកិយទ ២០១២ះ  
101 េ�េាុម ិាយ� ាងផ �ូវែែមោយក-ចនិ ច�ាុនែ្បែា់ស៦់៨៦់នវយ ង់ រ, ២២ែែកដ ២០១១ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://english.vietnamnet.vn/en/society/10970/society-in-brief-22-7.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
102 សត នុផា្ពុកកុច្ែែមោយក្បទ�រវជសនីែម់េបក៉, ទប់េា�េមសែិ�េុនភពសមសម់ាងផ �ូវែពីរូខផែាយមេខា�ច�ន៏នបី, េ� ាេេេែមោយក៖េេខ១០៤, ២៥ �ចិចិយ

២០១១ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.embassyofcambodia.org.nz/November252011/November252011.htm មរែបនូខែយមមា

២០១៣ច 
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េគអចេឃេ�ាងផ �ូវែែមោយក-េ�េាុមេនេេេូ ានុីគមេ្យម មបា់វនម-ឡយច ន�ិ)103 

 
 

េាេមមិនអចរែបន ពពាតរនកបីំ េ្ចេននែ់ពពននាងផ �ូវែែមោយក-េ�េាុម យរេរេបច�ូ ាន

យរស្រប់យរាងិ�ិវគេ្រម នមិ ្ែវមះ្យនុម៏ា ន្ែវមះ្យនុខងុកប់នែ ់

ពពននេទុះ េដាសរាងផ �ពិា្បែវៃនាងផ �ូវែពីេខា�្ពុ� ិិ រេងយន់េខា�េយុែយមេនមនិ

ទន់្ ាត�បនបង �កសសរាេទុ េគេនមិនច្សម់ េាេមននម្បសពសកមា៏ននម

ាងផ �ូវែពីេខា�ែ�ពមស់ោេំង្បេុសេ�េាុមនយ៉មុ េះេា្បសនិេបេវផេចាុូមន េាេាងផ � 

ូវែទ�មពីរេនុននមាភា ប់ូវរនេុះ ុីប�ាយា ្បសនិេបេាងផ �ូវែទ�មពីរេនុ្ាត�បន 

សមសម់ េះេារនយរាភា ប់េា េទុ េាេមអចនយិាបនម ាេាិាេមែពីេកម 

ច្ែូវែូកបេខា�្ពុ� ិិ រ និម ាេាិាេពី៊ស�ះែមបវៃុេុេាអច្ាត�បនវនែាម 

រកេងងេមេងយន់្បេុសេ�េាុម ្ពមទ�មេងយនែ់�ពម់ូាែាយមេខា�េយុែយមះ វផចេា  

េនុូវរ �នសនមែពីេខា�្ែេចុ និម េខា�ែ�ពម់ទមអច្ាត�បនវនែាមរកេងងេម

េងយនែ់�ពម់ូាេនេខា�េយុែយមះ វផេចាុគ៏រែា់សរច េម់ េដាសរូាេប នពពាតរនក

សសរា វផេចាុេនុ្េន់ូាកយរប៉ន់សប នូាប៉យេ េុ ុះ 

 

 

                                                           
103 មិនសច េ ់្បងពេវេម 
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ូរវ៉ៃុេុេាែាយមេខា�្ ពុ� ិិ រ នមិ េនា�បនគ់សន 

 

វផចូវេបនេេេែេឡេមមយនំេនែាយមរបាយររ េនុម ា�ុម្ែវមះ្យន៊ស�ះែមប 

ូរ ៉ូ វែ នមិ ូវែូកបែមោយកបនេេេែេឡេមម គេ្រមេនុននមទ�ាែ�ាតយសាយេវេមូរែ៉ាយម 

្សវែេនេខា�្ពុ� ិិ រ រានគិរ ី ែ�ពម�់� និមេខា�សយនមូ្ាមះ104  បចិយបគនាេនុ េទុបកី 

្បាិបា�យិររយែរែូរ ៉្ ុម់្ទា��មិនវ�េេ រយរសែមបភពេនែាយមា�បន់េនុែពេដា ែពេគ 

អចវនមមយនម អចននមរនសែមបភព េនេពេគេ្រមទប់េា�េម វ�េេ រយរ ែាយមរាា

េពេប៏នឆា �គមមយខេុេាះ ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក េពេេទុ 

អចុ�ិូរ ៉ូ វែមិនទន់ូែៃចាពី្ែវមះ្យនរយែរែូរវ៉ៃុេុេាះ ្បាបិា�ិយររយែរែូរ ៉ូ វេរន 

គេ្រមេ�សេអងី�ែមបូ រេ៉្ែពីូរ ៉ូ វែ ែពអចេ្បេ្បសា់ងផ �ូវែកបេីវេមគវីនែ�ាតយសាយេវេមេងយន ់

ា�បន់េ់ារសមយ្ុូវរះ 

 

វផចបនេរេបកប់ពគីមេវេមេនែាយមរបាយររ េនុម ្ែវមះ្យនដប់បេាផរ៉�នីម

ា្ីនដសសយី ះផេិីម ្ែវមះ្យនូរះ៉ា៏ែីមោយក និម្ែវមះ្យន�និិេយគ�នសនូរស៉ះភព

សះ្េសូវែូកបេបយ៉�មូវេកសះ្ែវមះ្យនេ�សេយររម៏េា សយុ នូ ារនច�ុប ់

អរមបរ ែាយមយររយែរែូរេ៉នេខា�្ពុ� ិិ រ េះេាអច នមិនអចកប់នែ់ពពននេងននម 

គេ្រមេនុះ វផចបនេឃេ�ាមរាាូានុគីមេ្យមេនុ រន្ែវមះ្យនកេ្ចេនេុេា

រនសិុ និរយែរែូរេ៉នែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ និមប �ុ េខា�ូែគរគមះ េទុកយ៉មុ េគគ៏រ

ែា់សរច េម់ ា�បន់េនេេេូ ានុីបង �ា�ពីា�បនរ់នអកអ បពេរយែរែូរ ៉ េះេា

អកអ បពេរយែរែូរេ៉នុ �មបារនរាាេពេូាពីរឆា �ប៉យេ េុ ុះ េដាសរខសុារង ភពែាយម 

យរា�េអ់កអ បពេ និមែមសុពពាតរនសសរាស�ាី�ពី្បាបិា�ិយររបស់្ ែវមះ្យន េគមនិ 

ទន់ច្សម់ េាេបចិយបគនាេនុ្ែវមះ្យនមា៏ុែាយមច�េុម្ែវមះ្យនទ�មេនុែ�ពយម 

វ�េេ រយរះ ែាយមែរីខងុ សែមបភពេនែាយមា�បន់ូវេរនអកអ បពេ្បូះេកមនិ

ូវេទប់េា�េមវ�េេ រយរេុ េនែាយមា�បនរ់យែរែូរខ៉ងុ សែមបភពេងកូេមវ�េេ រយរ

េះេាេនា�បនខ់ងុេុេា ្ែវមះ្យន្ាត�េាយរអកអ បពេេងនឲ្ែវមះ្យនកបីះ 

 

                                                           
104

 ៃម៉ គយមែក, ចិន�និិេយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់ នវយ់ ង រេនែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ១ មែក ២០១៣ះ អចរែបន 

ាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cambodi 

a.html មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ូានុីាងផ �គមេ្យមបង �ម ាងផ �ាភា ប់រមមា�បន់គសន នមិ េខា�្ពុ� ិិ រេនេខ�ា 

េនេឡេា េះេាេវេមគវីនែូរេ៉ឆោ ុេង្សវែរេ�េម ា្មត�នឲរនយរាងិ�ិវេះដជ រចទសមោពនន 

បូនតមេុេាះ បប េនុននម្ាត�បនេដុ្សាម៏ាូាាែ��ាមរាាយរសមសមប់បិប ់

ែ�ុា់ាងផ �្បូ�ម១៤៣គីឡផូម៉្ាាមបេ �ុ ាាងផ �កាិេេខ២១៤ ូវេយា់ាមេខា� 

សយនមូ្ាមេឆោ ុេងុី្បងយ�ងនូាគមរនងពា េខា�្ពុ� ិិ រះ ាងផ �េនុ្ាត�់ងមយា់ុ េនងេមគមច

េះេាចិនែពែ�ពយមា�េម់ផេនិ�ិែសម “សោ នមិា�ភពែមោយក-ចិន” ្បូ�ម១.៧៣១ូម៉្ា 

េវេមគីបមកេែ�ាងា្សងេះ 105  យរសមសម់ាងផ �េនុែព្ ាត�បនា�េម់ផេនិ�ិេដា 

្បេុសចិនូវរ េះេាេ់ែ ទាែរវជមសន�ីបនេបេែយរដជ នស្រប់គេ្រមេនុេន 

ូខ៊សភ ឆា �២០១២ះ េដាាភា បេ់ខា�សយនមូ្ាមេងយន់េខា�្ពុ� ិិ រេទុ ាងផ �េនុ 

េ�សេនឲុ�ទែ់ុ�នមរមម្បេុសែមោយក និម្បេុសងិាគមខង៏នរន្បេុស � និម

្បេុសេ�េាុមកេវេមយន់ូា្បេសេរេឡេមះ េគរ �ពនមម យរសមសម់សោ ននិមាងផ �កាេ ់

                                                           
105 ាគចទាែៃនាគចទាែដជ នែិចយិរសសរាៃន្ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ ន, េគះុ�ពពរមង្មណ េ្ស�្ក� 

សសរា,ពពាតរនគេ្រម, http://www.pwrc.info/projects.php មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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ននម្ាត�បបិប់្ ានមឆា �២០១៥ េះេាច�ុាក�យិាស១់១៦,៥នន់់នវយ ង់ រះ 106   

ូានុគីមេ្យមេនុបង �ម យរាភា ប់ាងផ �ូវេរន្សប់េនែាយម្បេុសែមោយកាម 

េដាយរបង �ម ាាែុា�េម់ផេនិ�វិេយ់រាងិ�ិវនីមា៏ំ ប៉យូន�មិនបនបង �ាងផ � 

កាិេេខ៩េុះ107 

 

 
 

ូានុគីមេ្យមេនុបង �ាងផ �កាិេេខ២១៤ ូវេាភា ប់េខា�សយនមូ្ាមេងេខា�្ពុ� ិិ រះ
108 

 

                                                           
106 សត នុផា្ពុកកុច្ែែមោយក្បទ�រវជសនីែម់េបក៉, ែមោយកទប់េា�េមសមសមេ់ះដជ រចទសមោពននាភា បភ់គគសន 

េងា�បន់ូប៉ែគមេចិ, េ� ាេេេែមោយក៖ េេខ១១០,៣១៊សភ ២០១២ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.embassyofcambodia.org.nz/May312012/May312012.htm មរែបនូខែយមមា ២០១២ច 
107

 ះយម សយីុ ក៉, ាាតបុយរេ�សេបុបង �របស់្ ែសម៏សសរយរនិមវនែងបាផ នៃន្ពុកកុច្ែែមោយក, ៃក UNESCAP,

១៥-១៦ �ចិចយិ ២០០៧ះ 
108 ាគចទាែៃនាគចទាែដជ នែិចយិរសសរា, ្ែសម៏សសរយរនមិវនែងបាផ ន, េគះុ�ពពរមង្មណ េ្ស� 

្ក�សសរា,ប �ុ �ាងផ �េេែែមោយក http://www.pwrc.info/gis.php?type=rnm មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 
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្ែវមះ្យន ចិ មសយ ីុនះ់សរំសំ រ៉�ំរេ៉្គវប 

 

គេ្រមម៏ាគរ៏នឲែា់សរច េេ់ទុគ ំ ្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ

រ៉�ំរេ៉ ្គវប មGXNFច របសរ់វជចិនះ ្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ

រ៉�ំរេ៉ ្គវប បនបេមកេាសគែាយម្សវែមា៏េុេាេឈប ុ្ែវមះ្យន

ចិ មសយី ុន់ ះសរំសំ េម៉កេ ្គវប មេខមបផ,ច ខផ ាិេ�ីិី េះេាាម

ពពាតរនម ្ែវមះ្យនេនុ រនសិុ និរយែរែូររ៉ស នមិ ូរ ៉ូ វែែាយម្បេុសែមោយកះ
109   

ា�បន់រយែរែូររ៉បស់្ ែវមះ្យនេនុែពសតាិេនែាយម្សវែរេ�េមូវរះ
110  េយមាមរបាយររ  

ះរិប��ាតយ ្បទ�់រសរបស់្ ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ រ៉�ំរេ៉្គវបឆា �២០១២ 

បននឲវនមម សគែាយម្សវែរបស់្ ែវមះ្យនេនុ្ាត�បនចយុបបា េីនូខ�ាផ ឆា �២០០៩

េះេារះផាមែវេ់ូ ខមែក ឆា �២០១១ បនចយុបបា ី្ បែ់ុយនច�នន៏ ១៨.៨០០.០០០ 

វយ ង់ រះ របាយររ េនុបនេេេែេឡេមម ្ែវមះ្យនេនុបនបបិបយ់ររយែរែូរេ៉នូខ�ាផ

ឆា �២០១០ េះេាេុនាេបជមបនរែេឃេ�ូរ ៉ូ វែច�នន៏២០់នេាន េះេាេនូខមទី

                                                           
109  រា៉ុពរ, ្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុនះ់សរំសំចនិរនគេ្រម M&A, IPO of tin arm, ១៣ ែប� ២០១០ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.reuters.com/article/2010/09/14/guangxinonferrous-idAFTOE68C09220100914 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
110  ា�រមផេប្ាងា�េព�, ាាតបុ្ស�្ក�, �សិពាូរេ៉នែមោយក, ៧មកិយទ ២០១១ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.pps.com.kh/PPSWEB/IV/industryResearch?MenuID=F0303 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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ឆា �២០១១ ្ែវមះ្យនេនុុុេ៏បនយរាេ់្ ពមពី្ែវម្បនែ�ាងិ�ិវនរែមោយកេវេមគីេ�សេ 

្បាិបា�យិររយែរែូរេ៉ព�េេ�ូាម�មះ េនូខែយមមា ឆា �២០១១ ្ែវមះ្យន ចិ មសយី

ុន់ះសរំសំ រ៉� ំរេ៉ ្គវបុុ៏េបនសិុ និរយែរែូរប៉ន៏ា�បនប់ូនតមេុេាះ111 

 

ាែសរាផពសា�ាាម្បពពននា្នីេ�េិាបង �ម ្ែវមះ្យនេនុបនេ�សេយរេវ�ៃកង 

យន់យប់បន�បកងពាច�នន៏ពីរេេេែ េេេែុ១ី េនឆា �២០១០េដា ្ែវមះ្យន 

៊ស�ះែមបរយែរែូរ ៉ ៃ�ោ៉យន ូវេបនបបា ែ់េនែាយមេសចែ�ី្ បយសកសសរាម

ខង៏ន “ាេ់្ សបែាយមយរុុ៏េបនាេ្បេយងនរទ�ម្សវមេន ា�បន់រយែរែូរ ៉ូ វែពីរែាយម 

ា�បន់េយុូែ� និមា�បនង់ា�កប ៃន្ពុកកុច្ែែមោយកពី្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ

េម៉កេាមយរសនាិដជ នមិនេេេស២៥៨,៨់នវយ ង់ រះយមែយមះ 112  េទុកយ៉មុ

គេ្រមេនុ្ាត�បនវែេច�ែាយមឆា �២០១១ េដាសរ្ែវមះ្យនទ�មពីរេនុមិនអច 

សេ្មចែិចិ្ពមេ្ពេមបនះ 113 េនឆា �២០១១ ្ែវមះ្យន ស្យន ា្ីនផ េ�សនិ ះផេិមី 

េមីាី�ាី បនពសយមយន់យនប់ន� ប៉យូន�គេ្រមេនុែពបកងពាូវរេនូខ៊សភ

ឆា �២០១២ូវរះ 114 

 

េបេេទុកយរេវ�ៃកងយន់យប់េនូារនែពេដា ែព្ បពពននាផពសា�ាចិនបនកាយររ  

េនចយមឆា �២០១១ម ្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ រ៉�ំរេ៉ ្គវបបន�និិេយគ 

ុនែ្បែ់ច�ន៏ន៣០់នវយ ង់ រ េងេេេសែមបភពរយែរែូរែ៉ាយម្សវែរេ�េម េះេារន 

គេ្រម�និិេយគុនែ្បែ់៥០០់នវយ ង់ របូនតមេុេាែាយមេកមច្ែូែៃចាូវែូកប នមិ

សន៏៊ស�ះែមបះ 115  េនូខេមស ឆា �២០១២ រនេសចែ�កីាយររ ាមេគះុ�ពពរ 

៊ស�ះែមបមា៏ច�ន៏នម គេ្រមេនុបនទប់េា�េមេះេា នមិម យរាងិ�ិវវ�ុែ ់

                                                           
111 ្ែវមះ្យន ចិ មសយីុ នះ់សរំសំ មកីេះផេិីម ាេិ�ីិ,ី េសចែ�ងីផនវ�ន មនែែ់ �ុ េអា�២ិ០១២ មភសចនិច, មិកយទ ២០១២

មុ�ពពរ២៨ច 
112ៃ� ៉ ោយន,្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ ៃ�ោ៉យន, េសចែ�ី្ បយស៖ ្ែវមះ្យនូរ ៉ ៃ�ោ៉យនបនសេ្មចែិចិ្ ពមេ្ពេមកម៏ា្ែវមះ្យន

ចិ មសយី ុនះ់សរំសំ មកីេ កយរេេរពច�េនុយររែេឃេ�ូរ ៉ូ វែម៉មយ់ូសនិមរ ៉ូ វរពរី្បេងុេុេា,២៤ �ចិចិយ ២០១០ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/64290-Wai-Chun-Mining-1126.pdf មរែបន 

ូខែយមមា ២០១៣ច 
113្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ ៃ�ោ៉យន, របាយររ ្បទ�ឆា �២០១១, មទី ២០១២ មុ�ពពរ៤ច 

114្ែវមះ្យនសន់ ា្ីផ េ�សនិ ះផេិមី េមីាី�ាី, របាយររ បេ �ុ ុអសនា, មកិយទ ២០១២ 

115សយនីះ,៏ ្ែវមះ្យនូវែូកបចិន�និេិយគុនែ្បែ់៥០០់នវយ ង់ រេនែមោយក, ១៨�ចិចយិ ២០១១ះអចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖  

http://news xinhuanet.com/english2010/china/2011-11/18/c 131256356.htm មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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យេវ�បផម្ាត�េ្បេុ នែ្បែ់១០០់នវយ ង់ រះ 116  េទុកយ៉មុ េនូខមែក

ឆា �២០១៣ មសន�ីរដជ ងបិេរា ែ់បន្បប់្ បពពននាផពសា�ាែាយម្សវែម យរ��ិិវបន 

”កបេ់�ម”ះ 117   េគេនមិនច្សម់ េាេគេ្រមេនុ្ាត�បនពនសរេពេនយ៉មុ

្បសនិ េបេមនែព់ពននននមគេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូ រ ៉ូ វែ នមិ ូវែូកបែមោយក

ន្បសនិ េបេមកយរ្បែ៏ា្បូងមេទុះ 

 

មុ�នមកម ្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ រ៉�ំរេ៉្គវប ែ�ពយមេ�សេយររយែរែ 

ូរែ៉ាយមា�បន ់ ូវេរននែ់ពពននននម្ែវមះ្យនែាយម្សវែេឈប ុរានាស�ផន មេខមបផ,ច ិីូ�េ៉ 

ឡប់មិន ាេិ�ីិ ីះ ្ែវមះ្យនកេ្ចេនបនសះយរកម៏ា្ែវមះ្យន រានាស�ផនែាយម 

រាាេពេប៉យទប នឆា �កបីំេនុ ប៉យូន�ភពេកគងពាេនរនែ្មិាះ េនឆា �២០០៥ េគបន 

កាយររ ម ្ែវមះ្យនចិនេឈប ុ SINOMACH បនសះយរកមា៏្ែវមះ្យនរានាស�ផន

និម ្ែវមះ្យនែាយម្សវែេឈប ុ ភពីមយិច េដារនូានយររយែរែូរ ៉ូ វែ និមសមសម់េកម 

ច្ែាេាិូវែូកបះ 118  េនឆា �២០០៧ ្ែវមះ្យន SINOMACH ្ាត�បនង�នស៏េដា 

្ែវមះ្យនែផេរេ៉ឈប ុ Kenertec ូវេាមពពាតរនម ុុ៏េបនសិុ និរយែរែូរេ៉េេៃាយវ ី

ុ�ះ�១.៥០០គឡីផូម៉្ា្ែ ែាយមេខា�្ ពុ� ិិ រ និមេខា�សយនមូ្ាម រម៏ទ�ម្សវែរេ�េមាមះ

េ្យាមែ ្ែវមះ្យនេនុបនវេ៏រេ� បទយ ប់ពីរនេរាមអ្សត�ពយែរេា៏យ៉មគង �មេន 

ែាយម្បេុសែផេរះ៉
119  េនេវេមឆា �២០១០ ្ែវមះ្យន្ែវមះ្យន ចិ មសយី ុន់ះសរំសំ

រ៉�ំរេ៉្គវប យ៉មេិចុស់ បនុុេ៏អកអ បពេមា៏ច�ន៏នែាយមច�េុម

អកអ បពេរយែរែូរទ៉�មេនុ េះេាភង មេទុែពបនទប់េា�េមសែមបភពរយែរែូរះ៉ 120 ូានុី

គមេ្យមេនុ បង �ា�បនរ់យែរែូរទ៉សេ់ដា្ែវមះ្យន Kenertec ះ  

 

                                                           
116 Steel Orbis,្ែវមះ្យន ចិ មសី ុនះ់សរំសំ មកីេទបេ់ា�េមយរងរេេេគេ្រមូវែូកបេនែមោយក, ៦េមស ២០១២ះ

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖  https //www.steelorbis.com/steel-news/latest-news/guangxi-nonferrous-metalgroup-starts-work-

on-steel-project-in-cambodia-677053.htm មរែបនូខែយមមា ២០១២ច 
117ស្យន េមស នមិSimon Lewis, ្ែវមះ្យនចនិចយុ ះាតេេគេេេែចិិ្ពមេ្ពេមសមសម់ាងផ�ូវែ្បូ�ម៤០០គឡីផូម៉្ា, េខមបផ, េវេ,ី ១មែក

២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/chinese-firms-sign-deal-to-build-400-km-

railway-line-headline-7093/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

118 សយនីះ,៏ែមោយក-ចិនសះ្បាិបា�យិររយែរែូរ ៉ូ វែ, ២១ មីទ ២០០៥ 

119
ះផីស្យែេ,ី េវេមគីែយ�នឲភន់្ចឡ�៖្ែវមះ្យន Kenertec –ែរីសែិ�យរ�និេិយគូររ៉បសែ់ផេរេ៉នែមោយក, ២០១២ មុ�ពពរ៣ច 

ះផីស្យែេ,ី េវេមគីែយ�នឲភន់្ចឡ�៖្ែវមះ្យន Kenertec –ែរីសែិ�យរ�និេិយគូររ៉បសែ់ផេរេ៉នែមោយក, ២០១២ មុ�ពពរ៥ច 
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្ែវមះ្យន ុយមម៉្គវប 

 

របាយររ ាម្បពពននា្ីនេ�េិារបស់្ ែវមះ្យនចិន ុយមម៉្គវប បង �ម ្ែវមះ្យន 

េនុែពរនអកអ បពេរយែរែូរែ៉ាយមា�បន់េនុូវរះ ូរេ៉នុស�េដវេ់ូ រ ៉ូ វែឡយមុផ េះេា

សតាិេនែាយមច�េុមសមគទនទសរ់បស់្ ែវមះ្យន Kenertec ូវេសតាិេនគមេងេម្សវែ 

រេ�េមះ ែផាេដេនស្រប់ូរ ៉ូ វែឡយមុផ
121  សយេីា ននមា�បន់រយែរែូរ ៉ ូវេពីមយន្ាត�បនចយុ 

បបា មី កែមបសិុ និរបស់្ ែវមះ្យនែាយម្សវែរានាស�ផន ិីូ�េ៉ឡបម់ិន ខផ ាិេ�ីិះី
122 

 

្ែវមះ្យនេនុេេេែេឡេមម “ាមយរពសែររនូរ១៉០០់នេាន េះេាសមាតភព 

ាេាិែមបូ វេេគប៉នស់ប នបជមគំ៣់នេានែាយមមា៏ឆា �.. .ូានយរបជមគំ្ាត�សេ្មច 

                                                           
121 ្ែវមះន្ ុយមម៉, ូរ ៉ូ វែែមោយក-ឡយមុផ,េ�ុិយ ងីនគី, សីិ ២០១១ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖www.go-

forum.cn/english/project.php?ID=48 មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 
122យរាងិ�ិវេបេែច�ះេនែមោយក,

ែ្មមាែសសមគទនhttp://www.opendevelopmentcambodia.net/concessions/profile/?id=44&type=1&tier=1&map=m

ining មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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នឲបនេេេេដ ៣់នេានែាយមម៏ាឆា �ែាយមរាាេពេបីឆា �េុេា...ះ សមាតភព

ាេាិែមប្ បទ�ឆា � ស្របវ់�ុែម់�ឲម អចបន៥់នេាន”ះ 123   េប នពពាតរន 

េមាិាបូនតមកសសរាា�ពីគេ្រមេនុេុះ 

  

ាន�រុ�ទែ់ុ �នមមិានយា�បន់ុ េនងេមគមច មGMS) 

 

ែមប��ិីមិានយា�បន់ុេនងេមគមច្ ាត�បនបេមកេាេឡេមេនឆា �១៩៩២ េដា្បេុសែមោយក

ចិន មេខា� ាយនុនច  � ងផរ ៃកនិម្បេុសេ�េាុម េះេាេ្យាមែ្ាត� 

បនចផេរម៏េដា ា�បនស់សាពា ចិ មសយី ះផ៏ម របសច់ិនះ �ទេរាងិ�ិវនរអសយេីវេរា៏ក

េេគ�ិយរដជ នរបសែ់មប��ិីេនុះ ែាយមច�េុមគ�និាា�៏ចេា�េមរបសែ់មប��ិីេនុ ែមប��ិី

មិានយា�បន់ុ េនងេមគមច រនេេេប�មព្មនមុ�ទែ់ុ�នមេះដជ រចទសមោពននរម៏រន 

ែិចិសះ្បាបិា�ិយរូាាែវនែងបាផ ន មមពេ ុផរគមទគមនរ នមិែសែិមបះ ែមប��ិមីិ 

ានយា�បន់ុេនងេមគមចូ សសមរែយរែសមុ�ទែ់ុ�នមូាាែវនែងបាផ នរមម្ចែរេបេមេសវជែិចិ

ស�គន់ំ បីរបសម់ិានយា�បន់ុ េនងេមគមចគំ៖ គមេែេា-គមេចិ គមេងេម-គមាគផម 

និមភគគមាគផមះ កម៏ាននមយរែសមុ�ទែ់ុ�នមាងផ �អុភិព ែមប��ិីេនុរនប�ម 

ាងិ�ិវប �ុ �ាងផ �ូវែមិានយា�បន់ុ េនងេមគមចះ 

  

                                                           
123Tung Wah Group, Cambodia - Longtu Iron Ore, Jingui Forum, August 2011. Available at: www.go-

forum.cn/english/project.php?ID=48 មaccessed February 2013ច. 
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វផចេាេមេឃេ�ាមូានុីគមេេេ ្បេុសែមោយកសតាិែាយម្ចែរេបេមេសវជែិចភិគគម 

ាគផមៃនែិចិ្ពមេ្ពេមវនែងបាផ ន់ងមូវនៃនមិានយា�បន់ុេនងេមគមចះ ្ចែរេបេមេនុរន 

ប�មាភា ប់្បេុសែមោយកេង្បេុសេ�េាុម និម្បេុសៃកះ
124  ាងផ �ូវែពីេខា� 

្ពុ� ិិ រេងេខា�េយុែយមមិនុ�នម្សបននមូានយរមិានយា�បន់ុេនងេមគមចេុ េដា 

សរមេ� ាេេេយរវនែងបាផ ន�នសន មនិមអចស្របយ់រេ�សេវ�េេ រែាយម្សវែច កកម

ាន�រុ�ទែ់ុ �នមែាយមា�បន់ះ 

 

 

 

                                                           
124�ទេាង�ិិវនរអសយ,ី ្ែបខណ ាយុ នសសស�ែមប��ិីែចិិសះ្បាិបា�ិយរេសវជែិចិមិានយា�បន់ុ េនងេមគមច ២០១២-២០២២,

២០១១ះ 
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៊ស�ះែមបវៃុេុេា 

 

េបេេទុុកាងផ�ពិា្បែវៃនាងផ �ូវែមិន្ាត�បនាផពសា�ាែពេដា ែពេគវនមូវរម 

ាងផ �េនុ ននមយា់ាមេខា� ែ�ពម់�� ែ�ពម់ឆា �ម ែ�ពម់សោំ និមេខា�េយុែយមះ ាមាងផ �េងយន ់

េ់ារសមយ្ ុ ាងផ �ូវែេនុននមយា់ាមា�បនស់មគទនវីេសវជែចិិកេ្ចេនែូនងមះ ភគេ្ចេន 

ៃនសមគទនទ�មេនុូវេាេាិ នរនូានយរាេាិាេាិាេែសែិមបយ៉មេ្ចេន

អចុុេ៏ាេ្បេយងនរពយីរាភា បា់ងផ �ូវែេនុះ រវជមសន�ី្ែសម៏សសរយរ និម

វនែងបាផ ន្ាត�បនវែ្សម់សម�ីូវេនិយាម ាងផ �ូវែេនុែពអចវនែងបាផ នាេាិាេ 

ែសែិមប និមុ�ន�ិ៊ស�ះែមបវៃុេុេាបនូវរះ ្ែវមះ្យនាង�ិិវនររនគេ្រម 

សមសមស់ត នីាច�ន៏ន១១ ាមាងផ �េងយន់េខា�េយុែយម ូវេអចានយប� ានឲាយយែុ�និ� 

េនេេេរកេងងេមេឆោ ុេងយន់ែ�ពម់ូាេនេខា�េយុែយមះ 

 

ាមយរពសែរម េកមច្ែាេាិូវែូកបរបស់្ ែវមះ្យន៊សផះែមបូរ ៉ូ វែ នមិ ូវែូកប 

ែមោយក ននមាេាិបនូវែូកប១់នេានែាយមម៏ាឆា � ប៉យូន�េបេាម្បសន្ែវមះ្យន 

៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ និម ូវែូកបែមោយក ែ�ពម់ូ ាេនុននមអចរនេុនភពេដុ្សា 

ុ�ន�ិបន្បូះេ៥០់នេានែាយមម៏ាឆា � ូវេេនុបបា ែម់ ាមយររ �ពនមុយែ

ែ�ពម់ូាេនុននមេដុ្សាុ�និ�េាផមំេុេាបូនតមពីេេេូ វែូកបមែពីេកមច្ែេនុះ 
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ូានុាីេាិេដាាមចយរមិនូមនរដជ ងិបេែាយម្សវែេយីវផ បង �នឲេឃេ�ា�បនស់មគទនវេីសវជែិចកិេ្ចេន 

ាមាងផ �ទប់ពីេខា�្ពុ� ិិ រវេេ់ខា�េយុែយម 

 

�សិន នមិ យរយរនរសយ�ាតភិព 

 

្ែបខណ ច្បក់ា ិ

 

្ែវមះ្យនទ�មាស់ូ វេកប់នែ់ពពននែាយមគេ្រមេនុ គ៏រូាសតាិេ្យម្ែបខណ ច្បក់ា ិ

កពិេសស រវជ�មបនយប� ច្ប់រយែរែូរ ៉ ច្ប់បរសិត ន និមច្ប់ងផមិបេះ 

 

ាមរវជ�មបនយប�ៃន្ពុកកុច្ែែមោយក �នសន�មបកាទិ�មាស ់ គំកសមគា�ិរវជ

មរ្ា៥៨ច េះេាយរ្គប់្គម�នសនូរ ៉ ្ាត�បន្គប់្ គមេដាច្ប់ស�ពីយីរ្គប់្ គម 

និម យរេ�សេអងី�ែមប�នសនូរ ៉ មទប់ពីេពេេនុាេង ច្ប់រយែរែូរច៉ះ យរេ�សេ្បាិបា�យិរ 

រយែរែូរេ៉ដាមិនរនអកអ បពេរយែរែូរ ៉កា�េពេខយសច្ប់ែាយម េះេាុេមសេេនុ្ាត�បនដែ់ 

េទសេដាយរពិនពាក្បែ់ េះេានកបព់ននទេរ មច្បរ់យែរែូររ៉្ា៤នមិ៣៣ចះ

យរេ�សេអងី�ែមបូរយ៉៉មេព�េេ� េដាេ្បេអកអ បពេរយែរែូរែ៉ពខយសច្ប់ូវរះ នែឲ 
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សយ�អកអ បពេេ�សេអងី�ែមបូរ ៉៊ ស�ះែមប្ាត�ូារនយរាេ់្ ពម ពី្ ែវម្បនែ�ាង�ិិវនរ

ែមោយក េះេាបទយ បព់ីុ ុ៏េបនយរាេ់្ ពមេះេា អកអ បពេននម្ាត�េច�ងផនេដា 

្ែសម៏៊ស�ះែមប ូរ ៉ និមមមពេះ125 

 

េដាសរុ�ះ�ៃនយរាងិ�ិវ ាងផ �ូវែនិមែ�ពម់ូ ា ែពទ�បច់្ាត�រនយរាេ់្ ពមពី្ែវម 

្បនែ�ាងិ�ិវនរែមោយកូវរ និមា្មត�នឲរនសមគទនេះដជ រចទសមោពននះ ាមច្ប់

កេស់ែមបភពទ�មាស ់្ាត�រនយរមាាៃមងាេប៉ុនេប់រសិត នកមយនសនិ រម៏ទ�មយរ 

ពិេ្េុេយបេក់សសរា និម មិនគ៏រទប់េា�េមសែមបភពេុេយុ ុូារនយរមា 

ាៃមងាេប៉ុ នេប់រសិត នចប់សពស្គប់ នមិុុេ៏បនយរាេ់្ ពមសនិះ េេេសពេីនុេង 

េុេា ្ែវមះ្យនាងិ�ិវនរទ�មាស់្ ាត�រនយាពសែិចេិេរពខៃនច្បង់ផមិបេ ូវេ 

ូចមម េប នរិសន់ាាែរនសិុ និ្សបច្ប់ុ អច្ាត�េគវែះផាវី�ងីរបសខ់ង៏នេឡេា

េយុ ុូាយរវែះផាេទុេវេមគីាេ្បេយងនរសសរា និម រនា�េស់�ម 

សមរមឲកមយនសនិះ 

 

្ែបខណ ច្បា់ន�រកា ិ

 

រន្ា៣១ៃនរវជ�មបនយប�បបា ែម់ ្បេុសែមោយក្ាត�ូាុុ៏េសច េ ់ នមិ េេរពសនន ិ

សប� ាមចយរសះ្បកកាិ ស�ពីសីិុ និមនយសផ និមែាយិសប� ្ពមទ�មានយសប� ទទ

នែព់ពននននមសិុ និមនយសផ ូវេរនវផចក ានយសប� ាន�រកាសិ�ពីីសិុ នេិសវជែចិិ សមចមែចិិ

និម�បគ�មត មICESCR) ូវេរដជ ងិបេែមោយកបនា�េស់ទិបពនេន១៩៩២ះ បុបប�ា�កិ

េ្ចេនៃនានយសប� េនុបនយរនរសិុ នរិនងី�ភិពរសេ់នសមរមឲាមបុដជ ន ូវេរម៏

ទ�មរនេ�េនដជ នរសេ់នសមរមឲេុេាាមះ 126  ករវជភគីូ វេបនចយុះាតេេគេេេ

ានយប� ICESCR រដជ ងបិេែមោយករនយាពសែចិិិម្បមមិននឲរនយរបេ� �េច�

េដាបម�� េះេាយរបេ� �េច�គបគី្ ាត�្ប្ពនា�េងបនូាែាយមសត នភពទ�បចគ់ន

មិនបនូាប៉េ េុ ុះ127      

                                                           
125

 ានយ្ែនាឲេេខ៨ស�ពីយីរែ�ាេ់េេយររ យរ�និិេយគស្រប�់នសនូរ ៉្ គប់្បេងុមវផចូវេបនេ�សេ�េិស�នែមប 

េដាានយ្ែនាឲេេខ១១៣ច ២០០៥, រ្ា១ះ 
126 ដូចខងដដ  (មា១១)។  
127 គាែមប�ិយរាមចយរសះ្បកកាសិ�ពីសីិុ នេិសវជែិចិ សមចមែចិិ នមិ�បគ�មត យរា�េេ់យបេ់ុ ផេងេេខ៤ ឆា �១៩៩១ យរា�េ់

េយបេ់ុ ផេងុី៧ ឆា �១៩៩៧ះ 
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រនងនកាែិ៏ាកេ្ចេនរសេ់ន្សវែរេ�េម េះេាុ�នមកគេ្រមាងិ�ិវនរ��ំអចបមក

ាេប៉ុនេវ់េព់៏ែេា់ ូវេគេ្រមាងិ�ិវនរ��ំេទុរនវផចក ស�េេ សយ�សម់េកម

ច្ែូែៃចាូ រ ៉ូ វែកេវេមះ ្បេុសែមោយកគំក្បេុសូវេបនចយុះាតេេគេេេច្ប់

ាន�រកាកិេ្ចេនូវេយរនរសិុ នរិបសង់នកាិេវេមភគាិច ែពវផចកចយុះាតេេគេេេ

ានយសប� ស�ពីងីី�ច្មវុ ូវេុុ៏េសច េា់៏ទុរីបសង់នកាេិវេមភគាចិ ែាយមយរយរនរ

ងី�ច្មវុះ128 ានយសប� ាន�រកាសិ�ពីី សិុ នេិសវជែិចិ សមចម និម�បគ�មត ែពយរនរសិុ និងន

កាេិវេមភគាិចូា រម៏ទ�មសិុ នសិសពាសេ្មច និមសិុ និចផេរម៏ែាយមងី�ភព�បគ�មតះ
129   

 

េនឆា �១៩៩៣ ្បេុសែមោយកបនា�េស់ទិបពនេេេានយសប� ាន�រកាសិ�ពីីយរេយបប�បា់

យរេរ េសេាេមកាិសសនរ (ICERD)ះ ែាយមយរចយុះាតេេគេេេានយសប� េនុ ្បេុស

ែមោយកាេ់្ ពមេយបប�បាា់�េពេេរ េសេាេមកាសិសនរ និមាេ់្ ពមេេេែែមោសយ់រាេ់

វនមា�ពីកាសិសនរនីមា៏ំះ ានយសប� េនុែពានយ�ា�ច�េនុងនកាិេវេមភគាិចះ 130  

្បេុសែមោយកបនេ�្ុេសចែ�ី្បយសាមចយរសះ្បកកាិ ស�ពីសីិុ និងនកាិេវេមភគ 

ាិច េដាបនេបុេឆា ាេ�្ុយរានយមពាេសចែ�ី្បយសេនុេដាមិសនាិបា េនឆា �

២០០៧ះ េទុបកី េសចែ�ី្ បយសេនុមិនូមនកយាពសែចិាិងផ �ច្បែ់ពេដា ែពរន

សរសសាយកេ្ចេនរបសេ់សចែ�ី្ បយសេនុេ់ងេាាបេងននមបុបប�ា�ិទទេនែាយមសននិ 

សប� ាន�រកាិ ូវេ្បេុសែមោយកបនា�េស់ទិបពនូវរ វផចកានយសប� ស�ពីងីី�ច្មវុ 

(CBD) ានយសប� ាន�រកាសិ�ពីីយរេយបប�បាក់េ់ុ ្មមៃ់នយរេរ េសេាេមកាិសសនរ 

(ICERD), ានយសប� ាន�រកាសិ�ពីសីិុ និេសវជែិចិ សមចម និម�បគ�មត (ICESCR), ានយសប�

ស�ពីសីិុ នពិេរវជ និម នេយបា (ICCPR) នមិានយសប� ស�ពីីយរេយបប�បាក់េ់ុ ្មមៃ់ន

យរេរ េសេាេម្បឆ�មសស� ី (CEDAW) ះ េសចែ�ី្ បយសេនុុុ៏េសច េ ់និម ូចមេមាិាា�ពី

សិុ នរិបស់្ ែវមងនកាិេវេមភគាិចែាយមយររែ��បគ�មតរបសខ់ង៏ន និម វនែទ�យរាងិ�ិវេង

ាមេសចែ�ី្ ាត�យររបសង់នកាេិវេមភគាចិះ រ្ា១០ ូចមយ៉មច្សា់�ពយីរិម

្បមច�េនុយរបេ� �េច�េដាបម�� ្ពមទ�មបបា ែ់ម យរង សប់�ផ រុីេ�េនុម៏ា

                                                           
128 បយពសែម ានយប� ាមចយរសះ្បកកាិស�ពីងីី�ច្មវុះ 
129 ានយសប� ាន�រកាសិ�ពីសីិុ នេិសវជែចិិ សមចមែិចិ នមិ�បគ�មត រ្ា១ នមិ ១៥ះ 
130  គាែរប �យិរាមចយរសះ្បកកាសិ�ពីយីរេយបប�បាយ់រេរ េសេាេមកាិសសនរ ានយសសនរុ ផេងេេខ២៣ ងនកាេិវេម

ភគាចិ ៃកថុ ១ី៨ ូខសីិ ឆា �១៩៩៧ះ 
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្ាត�ូាេ�សេេងាមយរាេ់្ ពមច្ស់់ ស ់កមយន នមិេដាេប នយរបម�ិាបម��ះ េសចែ�ី

្បយសេនុបបា ែ់ម ងនកាេិវេមភគាចិរនសិុ និេេរព នមិ ្បាិបា�ិុ�េនេមុរង បន់ិម

្បៃពីរបសខ់ង៏ន រម៏ទ�មយរ្បាិបា�ងិ�េនា សសទ និម ពិ�ីបយឲ្បៃពីេាផមំះ

កពិេសស េសចែ�ី្ បយសេនុបបា ែ់ម ”ងនកាេិវេមភគាិចរនសិុ នរិនវី�ងី ូវនវី

និម �នសនូវេកែមបសិុ និ យនយ់ប់ នេ្បេ្បសន់រនា�មពីបយកះ131 

 

រ្ា៣២ មច�យ ច២ច ៃនេសចែ�ី្ បយសេនុ ែពបនូចមូវរម “រវជទទ្ាត�ូាពិេ្េុ

េយបេ ់ និម សះយរេដាសយចរាិកម៏ាងនកាិេវេមភគាចិ ូវេនែព់ពននាម

រាាសត បពនា�ុមរបសព់៏ែេា ់ េវេមគីុ ុ៏េបនយរាេ់្ ពមច្ស់់ សព់ីព៏ែេា់

េដាេប នយរបម�ិាបម�� មយនេពេានយមពាគេ្រមុម៏ាូវេអចប �ុ េនឲប៉ុនេ់

វី�ងីនិមូវនវី និម�នសនេាផមំេុេា កពិេសសនែ់ពពននននមគេ្រមាងិ�ិវនរ យរ

េ្បេ្បស ់ នយរេ�សេអងី�ែមបូ រ ៉ ុនែ ន�នសនេាផមំ េះេា្ាត�ា�េា់ន�យររន

្បសិុ នភពស្របេ់ដុ្សាេដាេសបេភពនមិាយា�ិ�មត ស្រប់សែមបភពៃនគេ្រម

វផចេរេបកបគ់មេេេ នមិ្ាត�ទា�់សិនយរសម្សបេវេមគយីា់បនតាាេប៉ុនេប់រសិត ន

េសវជែចិិ សមចម �បគ�មត នង�េនាសសទ”ះ  
    
េេេនេយបា្ែវមះ្យន 

 

មិនអចរែបនពពាតរនស�ពីីេេេនេយបារបស់្ ែវមះ្យន៊សផះែមបូរ ៉ូ វែ នមិ ូវែ 

ូកបែមោយកេុ េះេារនពពាតរនាិចា៏ចប�ាយាា�ពី្ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែ នមិ សោ ន��ំ 

ចិន និម ្ែវមះ្យនយរយិេពាស�ម់�សិសែមបុ ផេងមិសមយ្ុចនិ េះេាេគមិនច្សម់

េាេ ្ែវមះ្យនទ�មេនុរនេេេនេយបាបរសិត ន និម សមចមកែ់់ ែ់ុម៏ា នរន

យរ េប�កអ ចាិ�ែាយមយរ្បាិបា�ិុផេងែាយមយរុុ៏េខយស្ាត�របស់្ ែវមះ្យនច�េនុសមចម (CSR) 

ន យ៉មុេឡេាះ 

 

េទុកយ៉មុ ្ែវមះ្យនេមរបស់្ ែវមះ្យនទ�មេនុ បនេ�សេយរេប�កអ ចិា�កសសរា 

ែាយមយរេ�សេសែមបភពរបសខ់ង៏នាមេែ�ាុុេ៏ខយស្ាត� េះេាទ�ម្ែវមះ្យន SINOMACH 

មរិស់្ ែវមះ្យនយរយិេពាស�ម់�សិសែមបុ ផេងមិសមយ្ុចិនច នមិ ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែ 

                                                           
131 ងសចក�ីមរបសររស់អ�បរសហមរបបាជស�ីពីសជទ�ជជនបាជងដដមភាាជច (មា២៦។ 
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ែមោយក មរិស់្ ែវមះ្យន�សិសែមបាងផ �ូវែ និម សោ ន��ំចិនច ្ាត�េច�ា�ារបាយររ  

្បទ�ឆា �ស�ពីីយរុុ៏េខយស្ាត�សមចមះ 

 

េយមាមាាតបុស�ពីីយរុុ៏េខយស្ាត�របស់្ ែវមះ្យនច�េនុសមចម (CSR) េនេេេេគះ

ុ�ពពររបស់្ ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនបននឲវនមម៖
132 

 

“ែាយមទមកាាែវនែទ�េនែាយម៊ស�ះែមបស�ម់ ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិនូាមូារន 

ប�មចម់ូ ្បយង ាកាាែានយ�ា� កែរង �មចេែរ នមិ ាាែវនែទ�ែាយមយរុុេ៏ 

ខយស្ាត�របស់្ ែវមះ្យនច�េនុសមចម កេបសែែមបរបសខ់ង៏នះ ទប់ា�មពឆីា � 

២០០៨មែ ្ែវមះ្យនេនុបនទប់េា�េមបេមកេា្បពពនន្គប់្គមូបប� ិុ សសសស�រន 

បុដជ ន កេែ�ា្បពពនន នមិ ្បែបេដា្បសិុ នភពនែ់ពពននននមយរុុ៏េខយស 

្ាត�របស់្ ែវមះ្យនច�េនុសមចម នមិ យរុុេ៏ខយស្ាត�ច�េនុសមចមាមូានយរ 

្បម៏ាច�យ ចកាេ្បេយងនរច�េនុសមចម យរាង�ិិវ� ិុ សសសស�យរ្គប ់

្គម សយ�ាតិភព យរយរនរបរសិត ន យរាងិ�ិវបយគចេែិ និម យរយរនរ

សយខយរេភពសសរា”ះ 

 

ាាតបុេនុបន�េុេាម៖ “មយនេពេទប់េា�េមគេ្រមនមី៏ាំ ្ែវមះ្យនូាមូាេរេបច�ាាែ 

ង�ទ� េវេមគីានយ�ា� និមេ�សេយរមាាៃមងា�ពាីេប៉ុនេប់រសិត នេដាសរគេ្រមេដា 

្បវម្បាពាា េវេមគបីង �ែមប��ិីយរនរបរសិត ននឲបនេព�េេ� និម េវេមគីាងិ�ិវែមប��ិ ី

យរនរ្បពពននេាែផឡផះផយនីឲបនេាាិេាន់”ះ ្ែវមះ្យនេនុែពបនបបា ែេ់ុេាម ខង៏នបន 

“ចផេរម៏យ៉មសែមប ែាយមយរយរនរសយខយរេភពសសរា ” រម៏រនយរេ�សេែចិិយរ 

សបគយរស�មត យរូចែា�េុចវេង់ន្ែី្ែ យរ៊បាតមមវេយ់រសមសម់មនយីរេពុឲ

ាងផ �កាេ់ និមស់េរេន និម បេមកេាបរយិយសេ�សេយរងរ្បែបេដាសយ�ាតភិពស្រប ់

បយគចេែិះ របាយររ ស�ពីយីរុុ៏េខយស្ាត�ច�េនុសមចមរបស់្ ែវមះ្យនេនុរនេន

េេេ្ បពពននា្ីនេ�េិា ូា្ាត�បនេបុពយមោា�ាកភសចនិូាប៉យេ េុ ុះ 133  ្ែវមះ្យន

                                                           
132  េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន, យរុុេ៏ខយស្ាត�សមចម http://www.mzcan.com/china/601390/irwebsite/ 

index.php?mod=csr មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យនាងផ �ូវែចិន, យរុុេ៏ខយស្ាត�សមចមះ http://www.mzcan.com/china/601390/irwebsite/ 

index.php?mod=csr (រែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
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SINOMACH ែព បនេច�ា�ារបាយររ ្បទ�ឆា �ស�ពីីយរុុ៏េខយស្ាត�សមចម134 និម

កាាែេ�្ុែចិ ិ្ពមេ្ពេមសែេរបសា់មចយរសះ្បកាិូ វេរននពាម៖135 

“គ�និាា�៏ចេា�េមេេេនេយបាាយុ នសសស�ស្របន់ិងាែមប ូវេបនេប�កអ

េរេបច�្បាិបា�យិរ និម ាយុ នសសស�របសខ់ង៏នេដារនេេេយររ ១០ច�យ ច

ូវេអចុុេ៏សច េក់សែេ ែាយម�សិពាសិុ និមនយសផ យរងរ បរសិត ន និម

យរ្បឆ�មា�េពេពយែរេា៏ះ េដាេ�សេវផេចាុ និងាែមប ូវេកែរង �មង�រយ�យ៉ម

ស�គន់ៃនសែេភ�ផបនីាែមប អចង៏ាសទម ុីា�រ និងាែមប បេចិែ� ិុ ស 

និមះរិប��ាតយបន��ិិវាម��ិីូវេា�េ់្ បេយងនរវេេ់សវជែចិិ និម សមចមេន 

្គប់ុីែូនងម”ះ 

  

ាាតបុស�ពីីយុុេ៏ខយស្ាត�របស់្ ែវមះ្យនច�េនុសមចម េនេេេេគះុ�ពពររបស់្ ែវមះ្យន

SINOMACH បបា ែ់េឡេមម ែាយមទមកាាែវនែទ�ែាយម៊ស�ះែមបេ្គគមច្ែ ្ែវមះ្យន្ាត� 

ូាទប់េា�េមុុ៏េខយស្ាត�របសខ់ង៏ន ែាយមេែ�ាបងក រុយែមយន េវេមគេី់ងេាាបបប សមចម

ះ ែាយមច�េុមយរេប�កអ ចិា�របសខ់ង៏នច�េនុយរុុេ៏ខយស្ាត�សមចមយ៉មស�គន់េទុ

្ែវមះ្យន SINOMACH េប�កអ ្បយន់គា បេ់ងននម “គ�នាិមយារ�ែាយមយរយរនរបរសិត ន” េះេា 

បបា ែ់ម “េាេមគ៏រ្បនមូ្បមេវេមគបីបិផ េយរុុ៏េខយស្ាត�បរសិត នេងែាយម សែមបភព

្បាិបា�យិររបសខ់ង៏ន េះេាេ្បេ្បសែ់រង �មយរ្ស�្ក� និមាងិ�ិវនរេវេមគ ីអចចផេរម៏

ែាយមយរាងិ�ិវ�មបកាិ និម សមចមមនយសផ ្សបននមគេ្រមបេចិែ� ិុ សៃបាម ាេាិាេ 

ៃបាម បងមៃ់បាម និម�សិសែមបៃបាម្បែបេដានិរន�រភពះ136 

 

យរយរនរសយ�ាតភិពរបសះ់រិប�នាិយា� 

 

វផចបនេរេបកប់គមេេេរច៏េះេាម េដាសរុ�ះ� និម ាៃមងគេ្រម វផេចាុអចក 

ែរី ូវេម យរា�េះ់រិប��ាតយបូនតមគំ្ ាត�យរទ�បច់ពី�ទេរចិនះ ្បសនិេបេវផេចាុ 

                                                           
134http://www.sinomach.com.cn/templates/T common en/index.aspx?nodeid=674.  
135 ែិចិ្ពម្ពមេ្ពេមកសែេាមចយរសះ្បកកា ិ http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/index.html 

មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 
136 េគះុ�ពពរ្ែវមះ្យន SINOMACH CSR, http://www.sinomach.com.cn/templates/T common en/index.aspx?nodeid 

=219 មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 



54 
 

ូមន េេេយររ ូទ�សមចម និម បរសិត នរបសស់ត បពនទ�មេទុាែមែានយ�ា�ះ

េេេនេយបា�ទេរនិងាចនិមិនសផ�ាងិ�ិវគង �មយង េនេឡេា ប៉យូន��ទេរ 

េេេនេយបារនេេេយររ  ូវេេុេបបេមកេាេឡេម េបេេទុកេេេយររ

ទ�មេទុរនេែ�ាសេម�ប េះេាបចិយបគនារនេគវនមាិចា៏ចា�ពែី្មិាៃនិុនិពេៃន

េេេយររ េនុែពេដាះ 

 

�ទេអះរ ព នីះរ ពចិន 

 

“េេេយររ ូទ�ស្រប់យរមាាៃមងាេប៉ុ នេប់រសិត ន និមសមចមរបសគ់េ្រម 

្បែ់ែមិីរបស�់ទេរអះរ ព នីះរ ពចិន” ែ�ា់េែ�ខណ កមផេដជ នស្រប់យរ 

ាេ់្ ពមា�េ់្ បែែ់មិី និមយរានយ�ា�កេគ់េ្រមា�េម់ផេនិ�ិរបស�់ទេរអះរ ព

នីះរ ពះេែ�ខណ ទ�មេនុរម៏រន៖ 

 

• គេ្រមេ្ែ្បេុស្ាត�ូាបបិប់យរមាាៃមងា�ពីាេប៉ុនេស់មចម នមិ បរសិត ន 

មយនេពេាេ់្ ពមា�េ់្ បែ់ែមិីុមា៏ះ 

• បន�យរមាាៃមង ា�ឡយមរាាេពេា�េ់្ បែ់ែមិី និមគ៏ររនយរឃង �េមេេាេ 

ប៉ុនេប់ទយ ប់ពបីនា�េ់្ បែែ់មិីះ  

• ាាែានយ�ា�គេ្រមា្មត�នឲេេរពាមច្ប ់ នមិ បុបបា របស់្ បេុសសមី និម 

្ាត�សយ�ច្បា់នយប� ាទ�បចទ់�មាស់ូ វេនែព់ពននបរសិត នះ 

• ែាយមែរីូវេេប ន្ែបខណ ច្ប់ទ�បច់ នរន្ែបខណ ច្បម់ិន្គប់្េនេ់ុ  

ច្ប់ចនិ និមច្ប់ាន�រកាិគ៏រ្ាត�បនានយ�ា�ះ   

• សិុ និរបសព់េរវជមផេដជ នែាយមយរយនយ់ប់វ�ីង ី នមិ េ្បេ្ បស�់នសនគ៏រ្ាត�បន 

េេរពបប ា�មុេី�េនកបី្ាត�េដុ្សានឲបន្ានម្ាត� េះេាេ�សេយរពិេ្េុ 

េយបេក់សសរាស្របគ់េ្រមូវេរនាេប៉ុនេប់រសិត ន�ថន់�ថរះ 

េេេយររ ូទ�ូចមម ្បសនិេបេគេ្រមទ�មេនុបមកបប �ថន់�ថរវេប់រសិត ន និម 

សមចមា�ឡយមយរសមសម់ នេពេ្បាិបា�យិរេទុ �ទេរអះរ ព នីះរ ពចិនរន 

សិុ និា្មត�នឲាាែខិី្បែ់ នរិសគ់េ្រមទា់�សិនយរនឲបនទនេ់ពេេ�់ េវេមគេីដុ

្សាាេប៉ុនេទ់�មេនុះ ្បសនិេបេាាែានយ�ា�ខែគនមិនបនេដុ្សាាេប៉ុ 
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នេា់�ងិារនទ�មេនុ �ទេរេនុរនសិុ និបប្ប់យរា�េ់្ បែ់ែមិ ី និមទមទរនឲ

សម្បែែ់មិីមយនេពេែ�ា់ះ137 

 

�ទេរាងិ�ិវនរចនិ 

 

�ទេរាងិ�ិវនរចនិរនេេេនេយបាបរសិត ន ប៉យូន��ទេរេនុបនបង �ខងនមសរ 

សេម�បា�ពេីេេនេយបាទ�មេនុូាប៉យេ េុ ុះ ាមពពាតរនម �ទេរាងិ�ិវនរចិន  

បនបង �សផចទែរានយ�ា�ច�នន៏១៤២ូាាែាមេេេយររ ១០ច�យ ចរបសែ់ិចិ្ពម

េ្ពេមសែេរបសា់មចយរសះ្បកកាសិ�ពីសីិុ និមនយសផ បរសិត ន យរងរ នមិា�េពេពយែ 

រេា៏ះ138 

 

គាែមបយររវជបេ នមិ ្គប់្ គម្ុពឲសែមប ូវេយនយ់បេ់ដារវជ (SASAC) 

 

្គប់សះ្េស ូវេយនយ់ប់េដារវជចិន ្ាត�ូាសតាិេ្យមយរ្ាងាពិនិាឲរបស ់

គាែមបយររវជបេ និម ្គប់្គម្ុពឲសែមបូវេយនយ់ប់េដារវជូវេសតាិេ្យម 

ា�ុចរបសស់ត បពនរវជបេខោសប់�ាយា គំ្ែវម្បនែ�រវជះ គាែមបយររវជបេនិម

្គប់្គម្ុពឲសែមប ូវេយន់យប់េដារវជេ�សេស�នែមប សះ្េសយនយ់ប់េដារវជ 

េះេា យរ្ប្ពនា�មិន្ានម្ាត� អចប �ុ េនឲរន�សិនយរូាាែ�និពាះ គាែមបយរ 

រវជបេ និម ្គប់្គម្ុពឲសែមបូវេយន់យប់េដារវជបនេច� “េេេយររ ូទ�

ងផនសះ្េសយនយ់បេ់ដារវជេដាយ េា់មរដជ ងបិេែ �ុ េ ស�ពីីយរុុ៏េខយស 

្ាត�របស់្ ែវមះ្យនច�េនុសមចម” យេពីូខមែក ឆា �២០០៨ េដារនេេេប�ម

“ា�េែ់រង �មវេស់ះ្េសយន់យបេ់ដារវជ...េវេមគីប�េព�យរុុេ៏ខយស្ាត�សមចម

                                                           
137

 �ទេរអះរ ព នះីរ ពចនិ, េេេយររ ូទ�ស្របយ់រមាាៃមងាេប៉ុនេប់រសិត ននមិសមចមរបស�់ទេរអះរ ព

នះីរ ពចនិ, គេ្រម្បែែ់មិីរបស�់ទេរ (China EXIM Bank)២៨ សីិ ២០០៧ មរ្ា១២ នមិ១៣ចះ   
138  Adina Matisof, យរ�និេិយគេ្ែ្បេុសរបស�់ទេរាងិ�ិវនរចិន៖ យរមាាៃមងេេេនេយបានមិយរានយ�ា�បរសិត ននិមសមចម, 

BankTrack& Friends of the Earth, ២០១២ះ 
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េដាេសប ុ្ាម់ និម េ�សេនឲ យរាងិ�ិវសះ្េស សមចម និម បរសិត នរម៏េា  ្បែបេដា 

និរន�រភព្គប�់សិពា យ៉មពិា្បែវ” ះ139 

 

ាេ្បេយងនរ នមិ ិនងិពាៃនគេ្រម 

 

វផចេា ននមសរសសាយវៃុេុេាៃនគេ្រមេនុូវរ េមេេេងុ�នមករនពពាតរននែព់ពនន 

ននមេះាយាេសមរមឲូាាែេសវជែិចិាិចា៏ចូវេេគអចរែបនកសសរាះ ាមរាា

បុសរម សកម៏ាា�ុ ម្ែវមះ្យន នមិ ្ែវមមសន�ីមផេដជ នេឃេ�ម យរាេវ់នមច�េនុ 

គេ្រមរបស់្ ែវមះ្យនាងិ�ិវនរ��ំេនរនែ្មាិះ េយមាមេសចែ�ី្បយសពពាតរន 

របស់្ ែវមះ្យនបននឲវនមម េគរ �ពនមម គេ្រមេនុននមេេេែសយ៏ាេសវជែិចាិម 

ប �ុ េខា�ច�នន៏ប៏នូវេាងផ �រកេងងេម់ងមយា់
140 េះេា្ែវមមសន�មីែពី្ ែសម៏សសរ យរ 

និម វនែងបាផ នបនេេេែេឡេមម គេ្រមេនុននមទ�នឲរនយរាងិ�ិវេសវជែចិិ្បេុស 

ែមោយកាមរាាយរវនែងបាផ ន�នសន ាេាិាេែសែិមប នមិ ៊សផះែមប និម ាាែ 

វ�េេ រះ141 

 

េះាយាេរម៏ ូវេបនេេេែេឡេមស្របវ់�េេ រយរាាំយ៉�ៃនះផបនីាែមបែាយម្បេុស 

ែមោយកគំខសុេះដជ រចទសមពោននះ េទុបីក េគគិាម ្បេុសែមោយកសមគផរ េដា�នសន 

ូរែ៉ពេដាែព�សិេភពពិា ៃន�នសនូរម៉និទន់រែេឃេ�េនេឡេាែាយម ា�បន់កេ្ចេន 

េុេាះ ា�បន់ូវេេគបបា ែ់ម រន�នសនូរ ៉ េ្ចេនូាសតាិេនែាយមា�បន ់ដច់្សយេ

និម សត នភពខសុេះដជ រចទសមោពនន អចេ�សេនឲយរ�និិេយគក�មសយុ ះ យរសមសម់

                                                           
139

 េគះុ�ពពរSASAC , េេេយររ ូទ�ច�េនុសះ្េសយនយ់បេ់ដារវជេដាយ េេ់នេ្យមរដជ ងបិេែ �ុ េស�ពីយីរុុេ៏ខយស 

្ាត�សមចមរម៏ http://www.sasac.gov.cn/n2963340/n2964712/4891623.html មរែបនូខែយមមា២០១៣ច 
140រា៉ុពរ, ្ែវមះ្យនចនិ�និេិយគុនែ្បែ់កបន់ន់់នវយ ង់ រេេេគេ្រមេនែមោយក, �ផ �ាែ៉ ូកមសរ, ៣ មែក ២០១៣ះ អចរែបនាម 

េគះុ�ពពរ៖ http://www.nytimes.com/2013/01/04/business/global/chinese-companies-to-invest-billions-on-

cambodia-projects.html? r=0 មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
141  ៃម៉ គយមែក, ចនិ�និេិយគុនែ្បែ់៩,៦នន់់ នវយ ង់ រេនែមោយក, ងា�េព� ប៉យស�ប, ១មែក២០១៣ះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖

http://www.phnompenhpost.com/2013010160560/Business/china-to-invest-9-6b-in-cambodia.html 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ាងផ �ូវែពីភគគមេងេមេងភគគមាគផមអចា�េ់ិ ុនិពេស្របយ់រ�និិេយគ េែេនេឡេម 

ែាយម�សិពាអងី�ែមបូ រះ៉ 

ាងិបេេខា�្ពុ� ិិ រ្ាត�បនវែ្សម់សម�ីចយុា�ាេនែាយមាាតបុមា៏ូវេនិយាម

គេ្រមរបស់្ ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែ នមិ ូវែូកបែមោយកននមេេេែសយ៏ាយរាងិ�ិវ 

េសវជែចិិែាយម្បេុសែមោយក និម ្សបាមេេេនេយបាាងិ�ិវអុិភពរបសរ់ដជ  

ងិបេ កពេិសសេយបប�បាភ់ព្ែី្ែ នមិ បេមកេាឱយសយរងរះ142 មវផចបនេរេបកប ់

គមេេេេនែាយមាាតបុេនុរច៏េះេាម ្ែវមះ្យនបនបបា ែម់ គេ្រមេនុននមបេមកេា 

យរងរវេ់្ បកងនែាយមមផេដជ នច�ន៏ន២០.០០០ទែ់ចះ េនែាយមសយនយរែមវូវេេនុ

េ់ែាងបិេេខា�បនរន្បសសនរម េ្ែពីូរ ៉ េ្បមែព្ ាត�បនេគរែេឃេ�េន 

យរដជ នខ៏មូរច៉�ន៏នប៏នេនែាយមា�បន់េនុ េះេាយរេ�សេអងី�ែមប�នសនទ�មេនុននមូ្ប 

យង ា្សវែរេ�េមេងកាន�យរស្រប់យររែីចេ្មេនែាយមេខា�្ពុ� ិិ រះ
143 

 

េនេពេបចិយបគនាេនុ មេ�បែុសែ់ាយមយរពសែរម េាេរន្បកពេរវជប៉យទប នទែ់

និមេាេា�បន់ុខងុូវេ្បោមាេប៉ុនេេ់ដាយ េេ់ដាសរគេ្រមេនុះ ាងផ �ពាិ 

្បែវូវេាងផ �ូវែ្ាត�់ងមយាេ់ទុមិនទន់ច្សេ់នេឡេា ប៉យូន�ាងផ �ូវែ្បូ�មកម 

៤០០គឡីផូម៉្ា្ាត�េគរ �ពនមម ននមបមកាេប៉ុនេៃ់ាយវមី៏ាច�ន៏ន��ូវេ្ាត�បនេ្បេ្បស ់

រច៏េះេាេដា្បកេរវជូខបរស្រប់្បែបរបរែសែិមប នមិ នស្រប ់ សមសម ់

េ�េនដជ នះ វផចបនពិភែ�គមេវេមរច៏េះេាម គេ្រមេនុអចននមង�រយ�នឲរន

៊ស�ះផបនាីែមបែាយមា�បន់វៃុេុេា និមប �ុ េខា�ងិាគមះ កសីាគាិូា េសវជែចិ ិែមោយក

រែីចេ្មេនកេរាមស�គនែ់ពេដា ែពយរាងិ�ិវយ៉មឆប់រះពសេនែាយមបរបិុ បចិយបគនា 

ៃននីាិរវជុន់េខ�ា នមិ យរ្គប់្ គមុន់េខ�ា េ�សេនឲរនយរ្ពងាបរមមេ្ចេន មិនូមន

ូាច�េនុាេបន៉េប់រសិត នេុ ប៉យូន�ូ កមទ�មច�េនុាេប៉ុ នេស់មចមេដា 

សរយរបា់បម់វី�ង ីនិម សិុ និេ្បេ្ បស�់នសន នមិាេប៉ុនេេ់ាផមំេុេាះ 

 

                                                           
142 សរពពាតរនងា�េព�វ�ន មេពេ ថ់ ច មJianbianWanbaoច,្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក៊បាតមមយរសមសមស់់េរេនាមងផមិ,
្បសន ះ�ម ោន៏េីុ ុ៏េបនេមដាែិា�ិាសមា ែ់ខោសប់�ាយារបស់្បេុសែមោយក, ១៧ ៊សភ ២០១២ មភសចិនចះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ 
http://www.jinbianwanbao.com/List.asp?ID=9945 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

143 សរពពាតរនងា�េព�វ�ន មេពេ ថ់ ច មJianbianWanbaoច,្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក៊បាតមមយរសមសមស់់េរេនាមងផមិ,
្បសន ះ�ម ោន៏េីុ ុ៏េបនេមដាែិា�ិាសមា ែ់ខោសប់�ាយារបស់្បេុសែមោយក, ១៧ ៊សភ ២០១២ មភសចិនចះ អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ 
http://www.jinbianwanbao.com/List.asp?ID=9945 មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 



58 
 

្សវែរេ�េមសតាិេនងិាៃ្ពឡម ់ ូវេែ�ពយមុុ៏េរមយរគ�កមែ�ូះម រាីេះដជ រចទសមោពនន

យនេ់ា ែពកេះាយប �ុ េនឲរនយរព្មីែ៊ស�ះែមបវៃុេុេាេនែាយមា�បន ់ ែពវផចក

េនាមបេ �ុ ាាងផ �ូវែេនុូវរ េះេាទ�នឲរនសរោ �ូកមេុេាេងេេេា�បនៃ់្ព និម

ា�បន់ុ �ទបស�គន់ំ ះ 

 

គិាមែវេ់ូ ខមែក ឆា �២០១៣ ា�បន់េ់ារសមយ្ ុេខា�េយុែយម មិនរនយរាងិ�ិវេ្ចេនេុ

េះេាយរសមសមែ់�ពម់ូាេនេពេឆប់ំេនុ ពាិកប �ុ េនឲរនាេប៉ុនេគ់ង �ម 

េនុីេទុកមិនគនះ េបេេទុកប៉យទប នឆា �កបីំេនុ រនយរគ�កមែ�ូះមពីយរយប ់

េោេខយសច្បែ់ពេដា ែពេខា�េយុែយមេនូារនៃ្ពេោេ្ យសវ់ូវេ េះេាេវេមគី

េងវេេ់់ារសមយ្ុគំ្ាត�េងាមាងផ �ូវែេទុូវេ្ាត�សមសមយ់ា់ាម៊ុសនកាបិុយម

សគរះ ាងផ �ូវែេនុ ែពអច្ាត�់ងមយា ់នបមកាេប់៉ុនេវ់េ់ូ វនង្មែសាសៃ្ព បនមូពរ

(Beng Per) ា�បន់ៃ្ពាងរិែផងា�្ែម�ែ �ុ េ នមិ ៃ្ពាងិរែផេខា�េយុែយមះ 
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យរាងិ�ិវាងផ �ូវែវៃុេុេាែាយមេពេបចិយបគនាេនុេន្បេុសែមោយកមិនវ�េេ រយរេដា 

រេផនេុះ ាងផ �ូវែូវេា�េម់ផេន�ិិេដា�ទេាងិ�ិវនរអសយ/ីុភីា ែ់ងរាងិ�ិវនរាន�រ

កាិាផសស� េបីនងប៏បប កេ្ចេនទែ់ុមននមយរង សប់�ផ រ នមិ ា�មុីេ�េនកបី នមិយរ

ា�េស់�មវេ់្ បកពេរវជូវេរមាេប៉ុនេះ់144 បប េនុប �ុ េនឲរនាេប៉ុ

នេ�់ថន់�ថរ វេ់្ បកពេរវជូវេ្ាត�ូាង េ់ុ ីេ�េន េះេាបមកនឲរនយរាផពសា�ា

មិនេាស្រប ់្ែវមះ្យនាងិ�ិវនរ ះរិប�និាយា� នមិ រដជ ងបិេះ េបេេប នយរមាាៃមង្ គប់

្ងវមេ្កា និម រនយរេរេបច�ូានយរច្ស់់ សេ់ុ វផេចាុគេ្រមាងផ �ូវែពីេខា�

្ពុ� ិិ រេង យនេ់ខា�េយុែយមែព្ បោមននមបប វផចេា េនុូវរះ មសន�ីរា ែ់មែពី្ែសម៏

សសរយរ និមវនែងបាផ ន្ាត�បនេគវែ្សម់សម�ីចយុា�ាាម្បពពននាផពសា�ាែាយម

្សវែ ូវេេេេែេឡេមម េដាសរាងផ �ូវែយ៉មូ�មេទុ ាេប៉ុនេម់និអចេងេសាយា 

េឡេា ប៉យូន� “េនេពេមប៉ុនេវ់េា់យុសូមគមរបស់្ បកពេរវជេទុ ព៏ែេគ

[្ែវមះ្យនទ�មេទុ] ននមា�េស់�ម” េងាមច្ប់ងផមបិេះ145 ប៉យូន� រះផាមែវេស់ពស

ៃកថេនុ េប នយរមាាៃមងាេប៉ុនេប់រសិត ន ា�ពីគេ្រមសមសមា់ងផ �ូវែពីភគគម

េងេមេងភគ គមាគផម នមិ េប នយរពិេ្េុេយបេក់សសរាេឡេាះ េវេមគីេ�សេយរ

មាាៃមងនិម ពិេ្េុេយបេន់ឲបន្គប់្ ងវមេ្កា ្ាត�យរេពេេ�់េ្ចេន កពិេសស

ស្រប ់ គេ្រម��ំវផេចាុ េះេាមកយរ្ពងាបរមមូ វេ្ែវមះ្យនាងិ�ិវនរសម្នមម

ននមទបេ់ា�េមសមសម់ែាយមរាាេពេមិនវេ់្ ប�ម៏ាូខេុេាេទុ េទុបីកយរកែ់ូ ស�ម 

េប នយរមាាៃមងាេប៉ុ នេប់រសិត ន នមិ យរពិេ្េុេយបេក់សសរាេនេឡេាែព 

េដាះ 

 

វផចបនេរេបកប់គមេេេរច៏េះេាម ាាែងផមកិេ្ចេនរសេ់នែាយមា�បន់្ សវែរេ�េមកងន 

កាេិវេមភគាិច េះេារនែរី ូវេ្ាត�បនចម្ែមកាែសររច៏េះេានែ់ពពនន 

សះគមនរងនកាិេវេមភគាិចូវេរនងេរង ុកម៏ា្ែវមះ្យនរយែរែូរេ៉នែាយមា�បន់េទុ

ះ ែាយមែរីភគេ្ចេន ងេរង ុេែេាេឡេមូបបេនុ គំេដាសរាាែងផមបិន្បែបរបរ 

                                                           
144  ាមចយរសោ នេងយនស់ន�ភិពែមោយក៖ វ�េេ រយរា�មុីេ�េនកបី នមិាេប៉ុ នេយ់រងស៏ងយេាងផ �ូវែេនែមោយក 

http://www.babcambodia.org/railways/ មរែបនូខែយមមា ២០១៣ច 

145 Simon Lewis នមិស្យន េមស, ាាែ្សវែរនមនយេិសមផពាច�េនុគេ្រមាងផ �ូវែចិន,េខមបផ, េវេ,ី ២ មែក ២០១៣ះ 

អចរែបនាមេគះុ�ពពរ៖ http://www.cambodiadaily.com/business/locals-in-the-dark-to-chinese-rail-project-7128/ 

មរែបនូខមែក ២០១៣ច 
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ចិបិនមង�ីាិាមរាាយរងីែូរេ៉ដាៃវ ូវេុេមសេូបបេនុ ូាមូា្ាត�អកអ �រទា់ុយែម

ខយសច្ប់ េះេារនែរីខងុេុេា ្ែវមះ្យនរយែរែូរ ៉ូ ាមូារនយរេ�្ុេដាេយស 

ូវេកក�មាាែងផមិ្ បែបរបរងីែូរម៉ិននឲចផេេងា�បនង់ីែូរះ៉ 146  ្បសនិេបេគេ្រមេនុ 

វ�េេ រយរេងមយខ េវេមគីបេបិេសងេរង ុេនេពេាទគា ទ�បច់្ាត�ទា់�សិនយរេវេមគី

្គប់្ គម យរងីែូរក៉េែ�ា្គងសរេនែាយមា�បន់ នបបិផ េាាែងីែូរក៉េែ�ា្គងសរ

េងែាយមគេ្រមេនុះ 

 

េសចែ�សីនាដិជ ន 

 

វផចេាេមបនវនមាមរាាពពាតរនគមេេេ្ សប់ម ាងផ �ូវែពីភគគមេងេមេងយន ់

ភគគមាគផមពិាករនមះចិចាគង �មយង ុសះ់ េនុកគេ្រម��ប�ាយាែាយម្ប�ា�ិសសស�

ែមោយក េះេាេយមាមា�ុមរបស់្ ែវមះ្យន និម រដជ ងិបេបននឲវនមម គេ្រមេនុ

ននមា�េា់េ្បេយងនរេដាយ េយ៉់មេ្ចេនវេេ់សវជែិចែិមោយកះ ាេ្បេយងនរុ២ី 

រនពីយរង�រយ�យរាងិ�ិវ៊ស�ះែមបវៃុេុេា ូវេរះផាមែវេស់ពសៃកថេនុ្ាត�បន 

ក�មសយុ េដាសរេះដជ រចទសមោពននមិនេាះ 

 

ម៉សម��ិេុេា េដាេះាយម គេ្រមេនុគំកគេ្រមុមី៏ាស្រប់្ បេុសែមោយក

នែ់ពពននននមាៃមង និម ុ�ះ�េទុ វផេចាុេគេនមិនច្សេ់នេឡេា មេាេ្បេុសែមោយក 

ននមេដុ្សាកម៏ាវ�ុែ់យេាង�ិិវគេ្រម នមិ យរានយ�ា�គេ្រមេដារេបេប 

ុះ គាិមែវេ់ូ ខមែក ឆា �២០១៣ ែ្មរនពពាតរន ូវេគ៏រនឲុយែចិា� និម

ាងផ �យរា�ពីេ្រមេនុុស់ េះេាុីា�មពាិ្បែវៃនេកមច្ែូវែូកប និមាងផ �ូវែូវេ

ននម្ាត�សមសម់េទុ មិនទន់្ បយសនឲវនមេនេឡេា េទុបកី ្ែវមះ្យនរនគេ្រម 

សមសមែ់ាយមេពេឆប់ំ េនុែពេដាះ េនេពេសរេសររបាយររ េនុ េប ន

របាយររ ស�ពីយីរមាាៃមងាេប៉ុ នេប់រសិត ន និម សមចម្ាត�បនដែង់ផន្ែសម៏

បរសិត នេនេឡេា េះេាយរពិេ្េុេយបេក់សសរាែពេប នូវរះ េេេសពីេនុ 

េងេុេា េប នភពច្ស់់ ស ់ ម េាេ្ែវមះ្យនុមា៏ែ�ពយមេ�្ុគេ្រមេនុ េះេា

                                                           
146  ប �ុ �មាាៃមងាេប៉ុនេប់រសិត ននមិសមចមៃន៊ស�ះែមបនសិ�រែមប, របាយររ សេម�បែរីសែិ�៖ ្ែវមះ្យនដបប់េ 

ាផេាស ា្ីនដសសយី ះផេិមី ាេិ�ីិ មីាែសរ្នមច ២០១២ះ 
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គេ្រមេនុុុ៏េះរិប�បគទនពី្បងពុះ កសីាគិាម ាម្ុនស�ី គេ្រមេនុ

អចរែ្បែ់ច�ផ េបនេ្ចេនស្រប់្បេុសែមោយក កពិេសសាមរាា្បែប់មព់នន

និមប៉ាមែ់ពេដា ែពរដជ ងិបេមិនទន់ាងិ�ិវគេ្រម្ុម់្ទា��ុ ម៏ាូវេេ� ា 

េងេេេយរេ�សេអងី�ែមប�នសនេឡេា វផចកូរ ៉នមិ េ្បម េះេាមិនទនរ់នបុពិេស�នរ 

ុម៏ាែាយមយរ្គប់្គម្បែច់�ផ េយ៉មេ្ចេនេទុេឡេាះ ៊ទះររ េនុផទ�ម 

ពិងពេ់ែបង �ម ែាយមសត នភពៃនាងិបេែិចិុ ន់េខ�ា កេរាាំ្បែ់ច�ផ េ 

េនុ មិនបនា�េក់្បេយងនពវេ់្ បកពេរវជ្ែី្ែេឡេា េះេាអចេ�សេនឲរនា�េពេ 

ពយែរេា៏យន់ូ ាគង �ម និមប �ុ េនឲរនងេរង ុេុេាាមះ 

 

សិុ និរយែរែូរែ៉ែាយមេខា�្ពុ� ិិ រ កពិេសសេនែាយម្សវែរេ�េម បនូ្ប្បងេកេ្ចេនេេេែ 

េ្ចេនសរះ រផបភពេនុុ�នមកយន់ូាសបយគសប �ប�ាយា េដាសរា�បនអ់កអ បពេេទុ 

្ាងាសយេីា កមា៏សមគទនវីេសវជែចិិ និមវីងផមិ នមិវីែសដិជ នះ ែរីសែិ�ពី្ែវមះ្យន 

ែផូរេ៉ឈប ុ Kenertec ូវេពីមយនេ�សេសែមបភពែាយម្សវែរេ�េម បនទា់ុយែយរាង�ិិវ 

៊ស�ះែមបូរេ៉នែាយមា�បន់េទុម ”េប នរេបេបេរេបរា”ះ ្បកពេរវជែាយមមផេដជ ន 

មិន្ាត�បនពិេ្េុេយបេ់ នា�េព់ពាតរនច្ស់់ សេ់ដា្ែវមះ្យនទទ ន្ែវម 

មសន�ីមផេដជ នេឡេា ្បកពេរវជបា់បម់វី�ងេីដាសរ្ែវមះ្យនយបឆ់ក រកនវីស្រប ់

រយែរែូរ ៉ យរចផេេងែាយមៃ្ព និម រែានយាេៃ្ពេោេ្ ាត�បនយាប់នតា េះេាា�បន់េនុ

រនព្ងាេយសយន់ូ ាេ្ចេនះ 147  េនេពេ្ែវមះ្យន Kenertec េ�សេយរសែិ�

្ែវមះ្យនងីែូរ ៉ ូវេេ�សេសែមបភពែាយម្សវែរេ�េមែ�ពយមសតាិែាយមវ�ុែ់យេរយែរែូរេ៉ន 

េឡេា េះេារនយររ �ពនមុយែម ្បសនិេបេ្ែវមះ្យនទទ េនែាយមា�បន់មិនេ�សេ្ បាិបា�ិយរ 

របសខ់ង៏ន ្បែបេដាយរុុេ៏ខយស្ាត�េុ វផេចាុបប េនុអចយន់ូ ា�ថន់�ថរេងេុេា 

្បសនិេបេេនេពេ ូវេយររយែរែែាយម្ុម់្ ទា៊ស�ះែមបទប់េា�េមេទុះ 

 

ខា ូវេាងផ �ូវែពភីគគមេងេមេងភគគមាគផមុ�នមកប៉ុនេា់�បន់��ំ និម ្បក 

ពេរវជកបន់ន់ទែ់ វផេចាុ្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបូរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក និមៃវគផរបស ់

ខង៏ន្ាត�ូា្គប់្ គមិនងិពាសមចម និម បរសិត ន្បែបេដាយរាែចិា�ុយែដែខ់ោសះ់ 

ង�ិនវ�បផម ុិសេដ្ានម្ាត� គំគបគាីផពសា�ាពពាតរនេមាិាេព�េេ�ា�ពគីេ្រម

                                                           
147
ះផយ-ីស្យែេ,ី េវេមគែីយ�នឲរនយរភន់្ចឡ�៖្ែវមះ្យន Kenertec –ែរីសែិ�ា�ពយីរ�និិេយគូរែ៉ផេរេ៉នែមោយក, ២០១២ មុ�ពពរ៣១និម៤៤ចះ 
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េ�សេយរពេិ្េុេយបេក់សសរា េះេាេ�សេយរមាាៃមងាេប៉ុនេប់រសិត ន្បែប 

េដាគយភពខោស ់នមិ រនារង ភពះ ្បសនិេបេ គេ្រមេនុវ�េេ រយរេងមយខេដា

េប នយរពិេ្េុេយបេក់សសរា នមិ យរមាាៃមង្គប់្ងវមេ្កាេុ េពេេទុ

យរគ�កមែ�ូះមេដាងេរង ុែាយមសមចម និមយរខផចគាបរសិត នរនុ�ះ���េ�មះ 

 

របាយររ សេម�បេនុ រនបបិផ េពពាតរន ូវេរនកសសរា្សប់ នែ់ពពននននម

គេ្រមសមសមា់ងផ �រកេងងេមពីភគគមេងេមេងភគគមាគផម កែចិិ្ បនមូ្បម េវេមគកី

ង�ន៏ាវេយ់រពិភែ�បន�នែ់ពពននបប គេ្រមាងិ�ិវនរះ េប នពពាតរន្គប់្ េន់ទ�នឲ

េុនភពរបសស់សរា សមចមសយ�ីេិ នមិ ាាែសេមកាយររ េាផមំ រនយរេ�បែែាយម

យរចផេរម៏ពិភែ�េេេ្ បសនបុាេ្បេយងនរស�គន់ំ និមិនិងពា��ំូវេេែេា

េឡេមពីគេ្រមេនុះ េដាេះាយាេេនុេះេា មរនសរាស�គន់ុ ស ់ ូវេ

កងរដជ ងិបេ និម្ែវមះ្យនទទូវេនែព់ពនន្សបប�ងងចំ�យ ចម៏ាច�ន៏នវផចគមេ្យម

េនុនឲបនយន់ូ ាឆប់យន់ូ ាេា៖ 

 

ុីា�មគេ្រម 

• េាេេកមច្ែូវែូកបននម្ាត�សតាិេនែូនងមុ េះេាេាេ្ ែវមះ្យន CISMIG រន

ូានយរងីែូរ ៉ូ វែេនែូនងមុ? 

• េាេាងផ �រកេងងេមពិា្បែូវេ្ាត�សមសមព់ីរេ�េមេងេខា�េយុែយមសតាិេនា�បន់

ុ? 

• េាេេយុម៏ាុូវេ្ាត�េ្បេស្របា់ងិ�ិវនរែ�ពម់ូ ា? 

 

េះាយាេូាាែេសវជែិច ិ

• យរពិភែ�កសសរាស�ពីគីេ្រមូវេននមា�េា់េ្បេយងនរ ពីេះាយាេ

យ៉មច្ស់់ សន់ិមូាាែេេេងស�យាមបបា ែស់្របគ់េ្រមេនុ រម៏ទ�មពនឲេ់

ម េាេគេ្រមេនុុ�នមក្ាត�ច�ុា្បែប់៉យទប ន េះេាេាេេសវជែចិែិមោយក និម

្បកពេរវជូ ខបរុុ៏េាេច�េ�ាសីខងុ នឲពិា្បែវះ  
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យរមាាៃមងាេប៉ុ នេប់រសិត ន 

• េាេេពេុេុេប្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបៃរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយក រនូានយរេ�សេ

យរមាាៃមងាេប៉ុ នេប់រសិត ននឲបនេព�េេ� េះេាេាេ្ ែវមះ្យន្ាត�េ�សេ

វផចេម�ចេវេមគសីទម រនយរពិេ្េុេយបេ់្ គប់្ ងវមេ្កា េដាានយេ់ម

េងាមយាពសែិចរិបស់្ បេុសែមោយក េវេមគីនឲរនយរាេ់្ ពមច្ស់់ ស ់

កមយន និម េដាេប នយរបម�ិាបម��? 

 

ា�បន់្ បោមាេប៉ុនេ ់

• េទុបកីច�យ ច គបគី្ាត�បបា ែ់េនែាយមរបាយររ ស�ពីយីរមាាៃមងាេប៉ុ 

នេប់រសិត នែពេដា ែពមរនសរាស�គន់ុ សេ់នែាយមវ�ុែយ់េវ�បផមូវេ

្ាត�វនមេមាិាបូនតមម េាេា�បន់ុ ខងុ ូវេុ�នមក្ាត�្បោមាេប៉ុនេ់

េដាគេ្រមេនុះ 

 

្បកពេរវជ ូវេ្បោមាេប៉ុ នេ ់

• េទុបកី ច�យ ចេនុគបគី្ាត�បបា ែ់េនែាយមរបាយររ ស�ពីីយរមាាៃមងាេប៉ុ

នេប់រសិត នែពេដា ែពមរនសរាស�គន់ុ សេ់នែាយមា�ុ ែយ់េវ�បផមូវេ

្ាត�វនមម េាេ្ បកពេរវជ និម ងផមិុខងុុ�នមក្ាត�្បោមាេប៉ុនេេ់ដា

សរគេ្រមេនុះ  

 

េេេយររ យរនរសយ�ាតិភព 

• េ្ែពី្ែបខណ ច្បរ់បស់្ បេុសែមោយក េាេរនេេេយររ សយ�ាតិភពាសីខងុ

ូវេ្ែវមះ្យននែព់ពនន្ ាត�េេរពាម េវេមគបីេបិេស នយា់បនតាាេប៉ុនេ់

សមចម និមបរសិត នូវេប �ុ េមែពីគេ្រមេនុ? 

ភពករិស់្ ែវមះ្យន នមិ ះរិប�បគទន 

• េវេមគកីាេ្បេយងនរៃនារង ភព មរនសរាស�គន់ុស ់ ូវេភពករិស់

្ែវមះ្យន៊ស�ះែមបៃរ ៉ូ វែនិមូវែូកបែមោយក ្ាត�បនបបា ែ់ ច�យ ចាាា�

សប� របស់្ ែវមះ្យនទទូវេេ�្ុគេ្រមេនុ នេ�សេយរសះយរកម៏ា្ែវម 

ះ្យន៊ស�ះែមបៃរ ៉ូ វែ និម ូវែូកបែមោយកែព្ ាត�បបា ែ់ូវរះ  



64 
 

• េដាសរេេេយររ ូទ�ស្របយ់រា�េ់្ បែែ់មិីរបសស់ត បពនះរិប��ាតយ  

អចានយ�ា�ច�េនុគេ្រមេនុូវរ វផេចាុមរនសរាស�គន់ុ សស់្រប់្ ែវម 

ះ្យន៊ស�ះែមបៃរ ៉ូ វែនមិូវែូកបែមោយក ែាយមយរបង �ម េាេសត បពនះរិប��ាតយ

ុខងុែ�ពយមេ�្ុគេ្រមេនុះ    


