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មណ៍និងសមតមចចិត្តមកមបាះទពុន វនិមិោគមៅត្រមទសមនះ។
 កម្ពុជាមានចបា្រវ់និមិោគដអំ៏មោយផល ដដលជន្ររមទសមានសិទ្ឋកិានក់ា្រ ់ភាគហ៊ពុន១០០ភាគរយ និ
ង្រងព់ន្ឋដូចោ្ន ជាមយួអ្នកវនិមិោគជាតិ។ ទន្មឹនឹងមនះ រាជរោ្ឋ ភបិាលកម្ពុជាបាននិងកពំពុងម្វើកដំណទតមងក់ា
នដ់តសពុីជមតរៅ នងិមានភាព្រតដ់្រន មដើម្ទីទលួបានវនិមិោគនិកានដ់តមតចើនដថមមទៀតក្នពុងនាមជាត្រមទសសថេិត
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សារពីចាងហ្វា ង

Dear National and International readers!

Booming of real estate and construction, Cambodia becomes the new opportunity in pro-

moting economic growth, which this sector has become one of the 4 important pillars to 

keep strong growth and long-term stability.

Due to the right of government policy to maintain political stability, stable macro-eco-

nomic, low inflation and open market policy has kept the country’s economic growth by 7.7 

per cent over the past two decades. As the result, Cambodia is ranked number 6 as the fastest 

economic growth in the world. 

Meanwhile, progress rapidly in the sector of real estate, construction, and the reasonable 

price of land have made Cambodia become a destination that is attracting investors among 

countries in the region, because of the country has improved its infrastructure, low labor cost 

and 70 per cent of youth aged under 35 years, which makes investor interested to come and 

to decide investing in the country.

Cambodia has a favorable investment laws, foreigners have the right to owns 100 per cent 

stake and pay same tax rates as national investors. In the meantime Royal Government of 

Cambodia has deeper reform and flexibility to get more investors as a country located in the 

center of ASEAN and is ready to integrate with each other at the end of the year.

Creating “Property View” magazine is intended to bring the correct and precise informa-

tion to reflect reality of the developing process in Cambodian, in order to provide basis deci-

sion to national and international investors to invest in the country.

message from   the President

Mr. Sorn Seap 
Acting president of 

Cambodian Valuers 

and Estate Agents 

Association (CVEA)

លោក សន លសៀប 
បបធានសី្ទសីមាគម 

អ្នកវាយតលំៃ និង
ភ្្ន កង់ារអចៃនវត្ថុកម្ថុជា
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មតិ្តអ្នកអានជាទីមមតតី
មយួទសវត្សរច៍ពុងមតកាយមនះ វស័ិយអចលនតទព្យ នងិសំណងម់ៅកម្ពុជាមានការរកីចមតមើន
ោ៉ា ងឆា្ររ់ហ័ស ដដលបានម វ្ើឲ្យផ្លា ស់្រ្តូរមពុខមាតទី់តករុងដដលធ្លា ្រម់ខច្ខ្ាមំោយសារសង្រ្គា ម 
មនះ មកជាមជ្ឈមណ្ឌ លហិរញ្ញ វតថេពុពភិពមលាកោ៉ា ងមលឿនមស្ើរមនិគរួឲ្យមជឿ។

មោយមមើលម�ើញការរកីចំមរ ើនមនះ អ្នកសារពត័ម៌ាន អ្នកថតរ្ូរអាជីព និងត្រក្រមោយ
វជិាជា ជីវៈមយួតករុមបានរមួោ្ន មរៀ្រចំទស្សនាវដ្ត ី Property View Magazine មនះម�ើងមដើម្ ី
នាយំកនូវពត័ម៌ានសំខានថី្់ៗទាកទ់ងនឹងដំមណើ រវវិត្តមសដ្ឋកិច្ច និងអចលនតទព្យមៅកម្ពុជា

 មក្ររ្ហា ញជូនអ្នកអានយកមកម វ្ើជាមូលោ្ឋ នតគឹះ និងជាត្រទី្រសតមា្រច់ង្ពុល្ររ្ហា ញដល់
 

ត្រជាពលរដ្ឋ អ្នកជំនាញ នងិអ្នក ព្ុរកិច្ចបានសិកសាដសវងយល់ពីពត័ម៌ានទាកទ់ងនឹងវស័ិយ
 

មនះ។ 
មយើងខ្ពុនំងឹនាយំកមកនូវពត័ម៌ានចបាស់លាស់ សពុីជមតរៅ មនិលំមអៀង និងត្រក្រមោយ

 វជិាជា ជីវៈពតិតបាកដមកជតមា្រជូនដល់អ្នកអានជាត ិ នងិអន្តរជាតិមដើម្យីកមកម្វើជា
 មលូោ្ឋ នក្នពុងការសមតមចចិត្តមបាះទពុនវនិិមោគក្នពុងវស័ិយអចលនតទព្យ និងសំណងម់ៅ
 កម្ពុជាឲ្យបានទទួលមជាគជយ័ពតិតបាកដ។

មតរៅពមីផ្្ត តមលើវស័ិយអចលនតទព្យ Property View Magazine នឹងមផ្្ត ត មលើវស័ិយ
 

មសដ្ឋកចិ្ច នងិវស័ិយអ្ររ់ផំងដដរ មតរះវស័ិយទាងំពីរមនះបានជា្ររ់កព់ន័្ឋោ៉ា ងសកម្ក្នពុង 
ដំមណើ រមឆ្ាះមៅមពុខរ្រស់ត្រមទសកម្ពុជា ដដលកពំពុងឈានមជើងមឆ្ាះមៅសមាហរណកម្ 
មសដ្ឋកចិ្ច សងគាមវ្រ្្ម ៌ជាមយួសហគមនអ៍ាស៊ានមៅចពុងឆា្ន  ំ២០១៥ មនះ។

         

លាងគង ់យនិ
នពិន្ធនាយក

សារពីនិពន្ធនាយក



ទបធានទគបទ់គងទករ្ុ ហ៊ាពុនអចលនទ្រព្យ ណអស្៊ា  ណរៀលណអណស្ទត ណលាក   ប៉ា ូ   អា៊ា វគង ់
បានតថលៃងកាលពណីពលថ្មីៗ ណនះថា                ទបសិនជានិោយពីដំណ�ើ រវវិត្តនម៍នវស័ិយណនះ

 ទតរូវពិនតិ្យណ្ើលណៅណលើចលករចនួំនពីរ          ្ីរ១-កមាលៃ ងំចលករកទ្តិជាតិ គឺក្្ពុជា

 រកសាបាននូវស្ិរភាពនណោបាយ កណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច និងស្ិរភាពមា៉ា ទករូណសដឋាកចិ្ច
 

ប៉ាពុតន្តណយើងកទ៏តរូវណ្ើលពវីស័ិយតដលជំរពុញកណំ�ើ នណសដឋាកិច្ច ណតើវមានកណំ�ើ នក្ពុង
 កទ្តិណា ប៉ាពុតន្តណបើនោិយពីកណំ�ើ នវនិណិោគក្ពុងវស័ិយសំ�ង ់ ការវនិណិោគ
 ក្ពុងវស័ិយណនះ បានណកើនពជីាង៩០០លានដពុលាលៃ រកាលពីឆ្្២ំ០១០ ដល់ជាង
 

២០០០លានដពុលាលៃ រកាលពឆ្ី្ំ្ ពុន។ ្រ២ី-ទតរូវណ្ើលពលំីហូរស្ចទ់បាកវ់និណិោគពី
 

បរណ្រស ចរន្តលំហូរហរិញ្ញ វត្ពុ និងណសដឋាកចិ្ចទព្ទាងំការតទបទបរួលណសដឋាកចិ្ចក្ពុង
 តបំនអ់ាស្៊ា ន។

ណលាកបានបន្តថា ឧទាហរ�៍ទបណ្រសណវៀតណា្ណ្រើបបានអនព្ុ ត័ចបាបត់ដល 
ផ្តល់ការអនពុញ្្ញ តឲ្យជនបរណ្រសអាច្រញិអចលនទ្រព្យក្ពុងទបណ្រសរបស់ខលៃនួតដល

 
ណធ្វើឲ្យចរន្តមនការវនិណិោគក្ពុងវស័ិយណនះវមានភាពទបទាញគ្ាណៅវញិណៅ្ករវង

 
ទបណ្រសណវៀតណា្ និងទបណ្រសក្្ពុជា ណទពាះតា្ធ្្មតាការសណទ្ចចិត្តវនិណិោគ

 
វមានភាពទាក្់រងគ្ារវងទបពន័្ធចបាប ់ វប្បធ្ ៌ ណសដឋាកិច្ច នងិកតា្ត ទបជាស្សស្ត 
ផងតដរ។

កំណ�ើនវិស័យ
អចលនទ្រព្យ
មានស្ិរភាព

ណលាកបានតថលៃងថា៖  «សរពុប្កវញិខ្ពុគំតិថា ក្្ពុជាណៅតតមានសកា្ត នពុពលក្ពុងការ
 វនិណិោគណលើវស័ិយណនះ ណោយស្រក្្ពុជារកសាបានកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ចនងិស្ិរភាព
 នណោបាយ»។ ណលាកបន្តថា៖ «វស័ិយអចលនទ្រព្យណៅក្្ពុជានងឹបន្តរកីចណទ្ើន
 

សទមាបរ់យៈណពលពីរណៅបីឆ្្ខំាង្ពុខណ្រៀតប៉ាពុតន្តសទមាបរ់យៈណពលតវងណៅ្ពុខ 
ណ្រៀត ខ្ពុ ំ្ និអាចពយាករបានណៅណ�ើយ ណោយស្រទបពន័្ធនណោបាយ នងិណសដឋា-

 
កចិ្ចក្្ពុជា្និទានម់ានឯករាជ្យភាពពគ្ីាណៅណ�ើយ»។

ណលាក ប៉ា ូ អា៊ា វគង ់ បានបន្តថា លំហូរមនវនិណិោគនិជាណទចើនបាននិងកពំពុងហូរ
 

ចូល្កក្្ពុជាដូចជាវនិិណោគនិជប៉ាពុន កូណរ ៉ា មា៉ា ណ្រ្បសពុី  សឹង្ហបពុរ ី ចិន ជាណដើ្   
 នងិការណកើនណ�ើងនូវទករ្ុ ទបជាជនវ�ណា ៈកណា្ត ល ទព្ទាងំកមាលៃ ងំពលក្្មណថាក 

គជឺាចលករទាកទ់ាញវនិិណោគិនពខីាងណទរៅចូល្កទបណ្រសណនះ។
អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុនណថានសពុីធី ណរៀលណអណស្ទត ណលាក វ ៉ាន ចានថ់ន បានស្្ររ 

នងឹភាពវជិ្ជមានណៅទបណ្រសណនះណោយណលាកបានតថលៃងថា វស័ិយណនះនឹងបន្តរកី 
ចណទ្ើនខាលៃ ងំជាបន្តណ្រៀត ណោយស្រកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច និងស្ិរភាពនណោបាយ

 
ណទពាះទាងំទបជាជនក្ពុងទសរុក នងិ្កពីណទរៅទបណ្រសសពុ្រ្ធតតបានឲ្យតម្លៃវស័ិយណនះ។

 
ណពលទបជាជនក្ពុងទសរុកបានចាបណ់ផ្តើ្ យល់ពវីស័ិយណនះ និងកពំពុងណទបើទបាស់ណសវ

 
ក្្មអចលនទ្រព្យកានត់តណទចើននងឹណធ្វើឲ្យវស័ិយអចលនទ្រព្យរកីចណទ្ើនបតន្្

 
ណ្រៀតជា្និខាន។

ណលាកតថលៃងថា៖ «រោឋា ភបិាលមានណគាលនណោបាយល្អក្ពុងការទាកទ់ាញអក្ 
វនិណិោគបរណ្រស ណទាះជាពកួណគមានសញ្្ជ តអិ្វកីព៏កួណគអាច្រញិផ្ទះណៅក្្ពុជាចាប់

 ពីជាន្់រ១ីណ�ើងណៅបាន»។ ណលាកបន្តថា៖ «ខ្ពុគិំតថារោឋា ភបិាលនងឹមានណគាល
 នណោបាយថ្មីៗ បតន្្ ណ្រៀតនាណពលខាង្ពុខ ណដើ្ ្បទីាកទ់ាញអក្វនិិណោគបតន្្  

ចូល្កកានទ់បណ្រសក្្ពុជា»។

រោឋា ភបិាលក្្ពុជាណ្រើបនឹងបានអនពុ្័តណគាលនណោបាយអភិវឌ ្ឍន៍វស័ិយ
 ឧសសាហក្្មណដើ្ ្បជីរំពុញណសដឋាកចិ្ច និងទាកទ់ាញអក្វនិិណោគបតន្្ ណ្រៀត្កកាន់
 

ទបណ្រសណនះណោយណគាលនណោបាយថ្មណីនះ មានណគាលណៅអភវិឌ ្ឍនណ៍សដឋាកចិ្ចពី 
ការណទបើទបាស់អតិពលក្្្ម កជាណសដឋាកចិ្ចណទបើទបាស់ចណំ�ះដឹង ជំនាញ នងិ

 
បណច្ចកវ្ិរយា។

ណទាះជាោ៉ា ងណា ណលាក សពុឹង ប៊ាពុណាណា  អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុនប៊ាពុណាណា ណរៀលធីទគរុប 
បានសត្្តងការទបរុងទបយត័ខ្ស់្ណពលនិោយដល់កណំ�ើ ន ឬហនិភយ័ក្ពុងវស័ិយ

 
ណនះណោយណលាកបានតថលៃងថា ទបសិនជាពយាករសទមាបរ់យៈណពលតវងណៅ្ពុខពី 
ការវវិត្តរបស់វស័ិយណនះ ណយើងណៅតតមានការលំបាកសន្ោិឋា នក្ពុងដំណាកក់ាល

 
ណនះណទពាះណយើង្និដឹងថា ណទកាយណពលសហគ្នណ៍សដឋាកិច្ចអាស្៊ា នចូល្កដល់ 
វនងឹមានសភាពោ៉ា ងដូចណ្្តចណនាះណ្រ ប៉ាពុតន្តណបើសក្្មភាពណសដឋាកិច្ចណៅតតបន្តដូច 
ណពលបច្ចពុប្បនវ្ស័ិយអចលនទ្រព្យនងឹណដើរណៅ្ពុខ ប៉ាពុតន្តណគ្និដងឹថាណតើគណទមាង

 អភវិឌ ្ឍនធ៍ំៗ នងឹអាចទាកទ់ាញអក្វនិណិោគកទ្តិណា ណហើយគណទមាងធំៗ ទាងំ
 

ណនាះណដើរណៅ្ពុខោ៉ា ងដូចណ្្តចណ�ើយ។
ណលាកបន្តថា៖ «រហូត្ក្រល់ណពលណនះខ្ពុ ំ្ និដឹងថា គណទមាងធំៗ តដលបានណស្ើ  

សពុំរចួនងឹបន្តឬោ៉ា ងណាណនាះណ្រ ណយើង្និទានស់ន្ោិឋា នបានណ្រ តតណបើគណទមាង
 

តូចៗក្ពុងទសរុកវញិខ្ពុគំតិថាវនឹងបន្តណៅ្ពុខ»។ ណលាកបន្តថា៖ «ណបើគណទមាងតូចៗ
 ណកើតមានណទចើន វអាចណធ្វើឲ្យគណទមាងធំៗ ្និចណំ�ញ ណទពាះតម្លៃខពុនដូមានតម្លៃ 

ចាបព់ ី២៥០០ ណៅ ៣០០០ដពុលាលៃ រក្ពុង្យួត្៉ាទតកាណរ ៉ា វ្និត្នសទមាបផ់្គតផ់្គង ់
ក្ពុងទសរុកណ្រ ដូណចះ្ទបសិនជា្និមានជនបរណ្រស្កពីណទរៅទបណ្រស្ក្រញិណ្រ 

 
គណទមាងទាងំណនាះនឹងណដក្និខាន»។

                 ណលាកសពុងឹ ប៊ាពុណាណា  បានបន្តថា ណបើនោិយពីកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច ស្ិរភាព
 

វស័ិយអចលនទ្រព្យក្្ពុជាបាននិងកំពពុងណកើន 
ណ�ើងទាងំតម្លៃ នងិការវនិណិោគតដលបានណធ្វើឲ្យ 

 
ទបណ្រសណនះផាលៃ ស់ប្តូរ្ពុខមាតោ់៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស 
ណៅក្ពុងតបំន ់ ប៉ាពុតន្តសំ�ួរណៅទតងថ់ា ណតើវស័ិយ 
ណនះនឹងបន្តរកីចណទ្ើនរយៈណពលតវងតណៅ្ពុខណ្រៀត 
ឬោ៉ា ងណា ចណ្លៃើយគឺមានទាងំសពុ្ិរដឋានិយិ្ផង 

 
នងិការទពមាន ផងតដរពសំីណាកទ់ករ្ុ ណសដឋាវ្ូិរ។
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នណោបាយណៅក្្ពុជា វ្និទានប់ង្្ហ ញសញ្្ញ វជិ្ជមានណពក និងអវជិ្ជមានណពកណនាះ
 

ណ្រ    ណហើយកតំ�្រទ្ងរ់បស់រោឋា ភបិាលនាណពលបច្ចពុប្បន ្វបានជយួ��ទាកទ់ាញអក្ 
វនិណិោគចូល្កទបណ្រសណនះតតណៅមានកទ្តិណៅណ�ើយ។ ដូណចះ្ណបើនោិយពី

 វស័ិយណនះនាណពលបច្ចពុប្បន ្ វមាន្រហំធំជំាងតទ្រូវការបន្តចិ (ណបើ្ និគតិដល់ស
មាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ចអាស្៊ា ន) តតវណៅតតណដើរណៅ្ពុខខ�ៈអក្្រញិយឺតជាង 
អក្ណធ្វើ។

ណសដឋាវ្ូិរក្្ពុជា ណលាក ្ពុ ីកលយា� ជា្រទីបឹកសាជានខ់ស់្មនឧត្្ត ទករ្ុ ទបឹកសា
 ណសដឋាកចិ្ចជាតិបានទពមានថា ការអភវិឌ ្ឍនក៍្ពុងវស័ិយណនះគរួមានការទបរុងទបយត័្
 

ត្នត្រន ណទពាះវស័ិយណនះណទបៀបដូចជាខាលៃ ញ់ក្ពុងខលៃនួ្នពុស្ស។     ដូណច្ះទតរូវការឲ្យមាន
 

ខាលៃ ញ់ក្ពុងខលៃនួខលៃះ តត្និអាចបញ្ចូលខាលៃ ញ់ក្ពុងខលៃនួគហំពុកណនាះណ្រ។ ណលាកបន្តថា
 ្នពុស្សទតរូវការផ្ទះសត្្បង តតណបើមានតតផ្ទះវ្និជំរពុញឲ្យមានកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច 

ណនាះណ្រ គឺ្ និល្អតដរ។ ណបើណទាះជាមានផ្ទះល្្អ នពុស្សរស់ណៅទសរួលក្តតីត្និមាន
 

ផលិតភាពណសដឋាកចិ្ចណនាះណ្រ ណទបៀបបីដូចជា្រញិរថយន្ត ណបើ្ិរញ្កជិះណពលវខូច
 នងឹណធ្វើឲ្យមានបញ្្ហ  តតណបើ្រញិឡានទករុង្កដងឹណភ្ៀវណធ្វើឲ្យមា្ច ស់ឡានអាចរក
 

ច�ូំលបានគឺដូចគ្ានងឹការ្រញិផ្ទះ។
ណលាកមានទបស្សនថ៍ា៖ «តខ្មរណយើងណធ្វើអ្វណីរៀងណលឿនបន្តចិ តតការពិតណៅ

 
អចលនទ្រព្យគឺជាកំបិត ព្ុខពរី ្ីរ១-ណបើ្រញិសទមាបវ់និណិោគ ឬណធ្វើជាតល្បងវនងឹ

 នាឲំ្យមានបញ្្ហ  និង្រ២ី-ណបើ្ិរញសទមាបឲ់្យណ�ើងមថលៃ គឺជនបររណ្រសអាច្រញិបាន
 ណទពាះតម្លៃបច្ចពុប្បន្្ និមថលៃណ្រសទមាបជ់នបរណ្រស តតមថលៃសទមាបទ់បជាជនតខ្មរ»។

កាលពីណដើ្ តខកក្កោកនលៃង្កណនះ ្លូនិធរិបិូយហរិញ្ញវត្ពុអន្តរជាត ិ(IMF) បាន
 ពយាករ�៍ថា ណសដឋាកិច្ចក្្ពុជាណៅឆ្្ណំនះនឹងបន្តរកសាបាននូវកំណ�ើ ន៧ភាគរយ
 

ដូចគ្ាកាលពឆ្ី្ំ្ ពុន ណហើយវស័ិយវយ�ភ�័្ឌ  ការណកើនណ�ើងវស័ិយអចលន
 

ទ្រព្យ និងសំ�ងជ់ាវស័ិយជំរពុញឲ្យមានកណំ�ើ នណនះ។
ណលាក FAISAL AHMED ទបធានតណំាង្លូនធិរិបូយិប�័ណា អន្តរជាតិទបចា ំ

ក្្ពុជាបានតថលៃងថា វស័ិយអចលនទ្រព្យ និងវស័ិយសំ�ងណ់ៅក្្ពុជាបានជួយ��
 

ជរំពុញកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច និងស្ិរភាពនណោបាយណៅក្្ពុជា ណទពាះវស័ិយណនះបាន
 

ផ្តល់ការង្រជាណទចើនដល់ទបជាពលរដឋា និងបានបញ្ចូល្រកឹទបាកោ់៉ា ងណទចើនដល់
 

វស័ិយហរិញ្ញ វត្ពុក្្ពុជា ប៉ាពុតន្តកណំ�ើ នមនការផ្គតផ់្គងណ់លើសពតីទ្រូវការ្និគរួស្ិត
 

ណទកា្ការទតរួតពិនតិ្យឲ្យបានចបាស់លាស់។
ណទាះជាោ៉ា ងណាណលាក អាន ចាននី់ ទបធានតផក្្រផីសារលកន់ងិ្រផីសារមន 

ទករ្ុ ហ៊ាពុន World City តដលបាននងិកពំពុងអភវិឌ ្ឍន្៍រទីករុងរ�ប AMKO CITY 
បានតថលៃងថា ណលាកគតិថា ចាបព់ណីពលបច្ចពុប្បន ្ នងិអនាគតរយៈណពល៥ឆ្្ណំៅ

 
ខាង្ពុខ វស័ិយអចលនទ្រព្យក្្ពុជាណៅតតមានការរកីចណទ្ើន ណោយស្របច្ចពុប្បន្

 ណនះមានតទ្រូវការណកើនណ�ើងក្ពុងវស័ិយណនះ នងិការណកើនណ�ើងនូវចនួំនអក្វនិណិោគ
 បរណ្រសចូល្កកានទ់បណ្រសណនះ។ ្រន្ទឹ្ នងឹណនះក្្ពុជានងឹណធ្វើសមាហរ�ក្្ម
 

ជា្យួទបណ្រសក្ពុងតបំនណ់ៅចពុងឆ្្ណំនះ តដលនឹងផ្តល់នូវគពុ�ទបណោជនណ៍ទចើន 
ដល់ក្្ពុជា ណទពាះណទកាយណពលណធ្វើសមាហរ�ក ្្មទបជាជនក្ពុងតបំនអ់ាច្ក

 
ណធ្វើការណៅក្្ពុជា ណហើយទបជាជនក្្ពុជាកអ៏ាចណៅរស់ណៅណធ្វើជំនញួ នងិណធ្វើការណៅ
ទបណ្រសណគបានដូចគ្ា។ 

ណលាកបានឲ្យដងឹថា៖ «ទបណ្រសរបស់ណយើងណៅមានអនាគតតវងឆ្ងា យ នងិមាន 
សកា្ត នពុពលណទចើនណៅណ្រ្បើយ»៕
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ប្រទេសរ្រស់ទ�ើងទៅមាន

អនាគតវែងឆ្ងា �និងមាន

សក្តា នុពលទបរើនទៅទេប ើ�។

ណលាក អាន ចាននី់ / ទបធានតផក្្រផីសារលក ់
នងិ្រផីសារមនទករុ្ហ៊ាពុន World City
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C
ambodian real estate has seen 

increases in land prices and invest-

ment that has quickly changed the 

face of the country, and its profile 

within the region. Yet, the question is whether 

the sector will continue to grow in the long-

term. There are optimistic responses – but 

also some warnings from economists and real 

estate industry commentators. 

Po Eav Kong, General Manager of Asia Real 

Estate, said that there are two driving forces 

behind the progress in this sector.  The first 

force is ongoing political stability. This has 

equaled economic growth for Cambodia, a 

stable macro-economy and support for other 

sectors that contribute to overall economic 

growth. The construction sector investment, 

for example, increased from $900 million in 

2010 to about $2 billion last year. The second 

force to look at is capital inflow, the economic 

and financial flows that have occurred, and 

regional changes in these flows.  

An example is the new Vietnamese real 

estate law that took effect a few months ago. It 

allows foreigners to own land and residential 

property. This means competition for foreign 

investment between Vietnam and Cambodia 

will increase. Yet, despite these changes, legal 

systems and practice, and demographics, all 

factor into foreign investment decisions.

 “I think overall the countries’ investment 

potential in real estate is still prominent because 

of our continued economic growth and stabil-

ity,” said Po, “the sector will continue to grow for 

the next few years, but in the long-term I cannot 

predict because politics and the economy are 

not yet independent from one another.” 

Po said the flow of new investors from 

Japan, Korea, Malaysia, Singapore and China, 

and the increased size of the countries’ 

real estate seCtor 
faCes both Positive 
and negative risk

middle-class, as well as a continuing supply of cheap 

labor, are all parts of the attraction for foreign investors 

coming into Cambodia. 

 Vorn Chanthorn, CEO of Town City Real Estate, 

seems positive about the growth in real estate. Chanthorn 

believes the sector will continue to expand thanks to the 

stable environment and continued economic growth. He 

also suggests that average people and the Government 

are more aware of the importance of supporting the sec-

tor. 

“The government has a good policy to attract foreign 

investors - they are allowed to buy houses in Cambodia 

from the first floor up regardless of their nationality.” He 

added, “I think there will be new policy in the future to 

encourage more investment.”

Chanthorn’s forecast is seemingly sound, since recently 

the government has adopted policies to boost the econ-

omy through promotion of the industrial sector. Its new 

economic development policy aims to draw in investors 

by replacing the primarily labor-driven economy with a 

technology-driven one.   

However, Soeng Bonna, CEO of Bonna Realty Group, is 

cautious when it comes to risks and growth of this sector. 

He said it is difficult at this stage to conclude if growth 

still exists in the long run for these sectors - especially af-

ter the ASEAN Economic integration. If things remain as 

the status quo, the property sector will move forward, but 

we do not know how attractive big development projects 

will be to investors or how well they will do. 

‘So far, I have no knowledge if those already proposed 

major projects will continue, but smaller domestic proj-

ects will go forward.” He added, “It will be less profitable 

for bigger projects if there are many smaller ones priced 

from $2,500 to $3,000 per square meter. Those big proj-

ects will fall flat if foreigners’ demand for condos does 

not exist. Domestic demand will, however, continue.” 

For Bonna, economic growth and political stability in 

Cambodia have yet to show signs of discouragement. Yet, 

the government reforms do not look particularly attrac-

tive to investors either. So, it is clear that today’s condo 

demand (before ASEAN integration) is lower than the 

supply. 

Mey Kalyan, economist and senior adviser of the Su-

preme Economic Council, has warned that people should 

be very careful saying, ‘houses are like body fat.’ Rather, 

consuming too much fat at once is not advisable; build-

ing too many houses while the demand for them remains 

low will not do the economy any good. Modern condos 

are not very productive; it is similar to when someone 

buys a luxurious car for themselves, as opposed to a bus 

which he or she could easily rent for profit. 

He added, “We can hustle the market, but when it 

comes to real estate it is always a two-edge sword. If you 

buy as an investment or as a speculator, problems will 

arise. If you are buying with the expectation to keep the 

property and sell it for profit, foreigners can do so now 

as the price is reasonable for them for this dual-benefit 

purpose.”

The Ministry of Finance predicted in early July that 

Cambodia’s economy will continue to maintain a growth 

rate of seven percent for the rest of the year, as it did last 

year, and the main sectors contributing to this growth are 

those of textile, construction and real estate. 

Mr. Faisal Ahmed, IMF Resident Representative to 

Cambodia, said the real estate and construction sectors 

in Cambodia have helped spur economic growth and 

political stability because the sectors have provided lots of 

jobs to people and have significantly boosted income into 

the financial sector. However, the growth of supply that 

exceeds demand should remain under precise scrutiny.   

However, Arn Channy, Sales and Marketing Executive 

of World City, which has been developing the satellite 

city CAMKO CITY, said from now into the next five years 

real estate in Cambodia will still be growing due to the 

increased demand and high number of investors. When 

the full ASEAN integration is realized at the end of the 

year, Cambodia will benefit a lot because the inflow of 

people to find work and investment will consequently 

raise the demand for housing.  He said, “Cambodia has 

huge potential for the future to come.”
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A
t the end of 2015, the 10 ASEAN nation 

states are on track to create the ASEAN 

Economic Community (AEC) as a means 

to support the free flow of labour across 

Asia, and benefit all economies falling within the AEC 

by sharing human resources. Cambodia is expected 

to gain benefits through increases in foreign direct 

investment into the Cambodian market -but how the 

AEC will change the face of the domestic Cambodian 

labor market remains uncertain. 

With the ASEAN Economic Integra-

tion at the end of this year, Cambodia 

seemingly must strengthen its capac-

ity in terms of human resources and 

professional expertise if it is to meet 

the regional market’s demand when 

the AEC integration fully comes into 

play. 

After the integration, labor flow 

will increase considerably for 

professionals with internationally 

transferable skill sets, such as ac-

countants, health professionals, 

engineers, researchers and tourism workers. These 

Cambodian professionals will now be able to 

apply for positions throughout the region 

without restriction, and potentially 

gain higher wages.

Chan Sophal, Director of the 

Centre for Policy Studies in 

Cambodia, said the AEC will 

bring new labor flows to profes-

sions that require high skill labor 

inside and outside of Cambodia.  

This means, ‘ ... Enterprises in 

need of skilled workers within 

Cambodia will be able to hire 

them more easily than at present 

because the potential market will be 

larger,” he said.    

As inter-ASEAN competition increas-

es between its members in terms of labor 

flows, Cambodia must strengthen the ag-

gregate capacity of its own human resources 

in order to meet the competitive labor market 

of ASEAN in the coming years, and to ensure 

employment opportunities inside and outside 

of Cambodia. In order to strengthen the labor 

market for the AEC, Sophal said, “the number 

one priority must be to better train and educate our 

Cambodian market 
ProsPeCts as the aeC 
aPProaChes

students. This is the only way we can 

compete.” 

In regards to whether Cambodia is 

ready for the ASEAN economic integra-

tion, Sophal explained that, “While 

I think we have strengths and weak-

nesses within the Cambodian market, 

ASEAN, fully integrated, will provide 

opportunities to attract domestic 

investment that will in return create 

jobs for skilled and unskilled workers 

within Cambodia. In addition, new 

competition in the labor market within 

Cambodia is seemingly going to be 

limited due to the variability of criteria 

that may or may not attract workers to 

Cambodia.”   

Chrek Sok Ny, CEO of Century 21 

Mekong, said the present Cambodian 

market is getting ready for the 

integration in many ways: ‘I 

think it’s beneficial to bring in new 

technologies and methods for con-

struction into Cambodia in regards 

to construction standards and levels 

of development. But meanwhile, the 

AEC will boost Cambodian economy 

and strengthen cultural connectivity 

of all member countries. There will be 

free flow of goods and labor, and Cam-

bodian workers will migrate for jobs 

abroad; whereas skilled workers from 

member countries will enter Cam-

bodia filling the increasing demand 

for higher skilled positions that this 

development demands.”

A joint publication released by the 

ADB and ILO at the end of last year, 

showed that Cambodia could be one 

of the leading beneficiaries of the AEC 

through the creation of an estimated 

additional 1.1 million jobs by 2025. 

Low-skilled jobs will account for 71.2 

percent of this increase, predicts the 

publication, meanwhile, medium-

skilled professional roles may increase 

by around 722,000 jobs.

Despite that, the same publication 

goes on to say that Cambodians may 

well lose their domestic employment 

opportunities if there is no improve-

ment in the market in regards to work-

ers’ training and education. Further-

more, domestic higher-skilled workers 

may still look to migrate 

outside of Cambodia, as 

opportunities for higher 

salaries will now be 

available.  
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the northern Part 
of Phnom Penh to attraCt 

more investors

T
he northern areas along National Road 6 

are seeing fast development now that Chroy 

Chongvar II Bridge is available for public 

use. Many new projects are appearing, such 

as Chroy Chongvar City, Borey Peng Hout, Borey River 

Town, and Borey Mekong River. In addition, the gov-

ernment has been building Morodok Decho Stadium 

to host the ASIAN Games in 2023. Meanwhile, Ly Yong 

Phat, Director of the Ly Yong Phat Group, is planning 

to move a Safari Zone from Koh Kong to the area along 

National Road 6.  

A group of real estate experts said the property situ-

ation at the northern part of National Road 6 shows 

huge potential, and growth in residential projects 

appears to continue unabated.  

Kek Narin, an independent real estate analyst, said 

the area along National Road 6 has great potential 

for residential and commercial development, mainly 

because the area is sandwiched by rivers. Conse-

quently, if there is a company investing in building 

and infrastructure along the river bank, it will become 

a great satellite city in the future. 

“Personally, I also want to move to this area because 

the area has fresh air and a good environment. If we 

travel along that road, we feel fresher and better than 

we do along National Road 4 - which is very noisy,” 

he said. “The area will be developed very fast because 

land is very attainable here.”

The area has Prek Leab, Prek Ta Sek, and Back-

eng communes, and is altogether known as Chroy 

Chongvar district, Phnom Penh. 

Po Eavkong, General Manager of Asia Real Estate, 

said that after the National Road 6 expansion, pro-

vided by a loan from the Chinese government, the 

area from the Chroy Chongvar Bridge to Prek Ta Meak 

Bridge saw big changes, very quickly - such as Boreys, 

and small, medium, and even big businesses popping 

up along the road. Due to the favorable qualities and 

potential of the area, land prices are set to increase 

between 10 and 15 percent per annum, says Eavkong. 

Land prices along the National Road 6 from Chroy 

Chongvar Bridge to Borey Mekong Royal start from 

$400 to $800 per square meter, and sub road prices 

range from $100 to $150. Land that stretches from The 

Mekong Royal to Ly Yong Phat’s land ranges from $200 

to $400 per square meter, and land from Ly Yong Phat’s 

land to Prek Ta Meak Bridge is priced from $100 to 

$200 per square meter, he said.

“The area has become a residential-developed 

zone which is seeing huge interest from investors. It 

not only has residences, but also high-rise buildings,” 

Eavkong said. “If we talk about environment and fresh 

air, and infrastructure, they are all good enough, but 

I observe that one negative point is that the Phnom 

Penh municipality has not yet built the sewage system 

along the Road 6.”

Mr. Ly Yong Phat said he planned to inject about $1 

million into the area to build his safari zone, which he 

plans to move from Koh Kong to Phnom Penh. The 

Phnom Penh based safari is slated to open in early 

2016. The size of the safari in Phnom Penh is about 

the same as Koh Kong’s, but it will be of an improved 

quality, says Phat.  

In regards to the Decho Satellite City, Mr. Phat said, 

“We need a partner to build this satellite city because 

we cannot do it alone as its size is about 1700 hectares 

- so big.” The satellite city project is aimed at all strata 

of people, but he did not confirm when the project 

will start or finish. 

Hor Vandy, co-President of the Tourism Group, said 

the safari zone in Phnom Penh would be a tourism 

product which international tourists will demand. 

This will mean some will stay longer in Cambodia 

than previously - and in Phnom Penh in particular.   

If the safari zone is connected with Ta Mao Zoo, 

tourism companies can prepare a good tour package 

for tourists, and the tourists will not hesitate to travel 

more around Cambodia, he said. 

 “Moving the safari from Koh Kong to Phnom Penh 

is a good decision, for there are not many people in 

Koh Kong and tourism penetration is low. Phnom 

Penh has about 2 million people and about 2 million 

tourists, and tourists are increasing from 7 to 8 million 

per annum,” Vandy said.

The northern part of Phnom Penh has been attracting many residential and 
commercial developers – the reason being that the area is still relatively quiet 
and has no traffic congestion problems compared to its big city neighbor. 

We need a partner to 
build this satellite city 
because we cannot do 
it alone as its size is 
about 1700 hectares - 
so big.
H.E OkHna Ly yOng PHat / Director of the 
Ly yong Phat group
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A
lthough the price of land in Phnom 

Penh has increased continuously 

until present, it has yet to have any 

detrimental effects on the flow 

of trade within the city. Quite the opposite; 

rising land prices have instilled confidence in 

the economy and encouraged foreign inves-

tors to come to Cambodia and invest their 

resources in the country, expanding trade 

and stimulating ongoing economic growth. 

While land prices are not on par with the 

region, this is not necessarily a bad thing, say 

experts.

      Chrek Sokny, CEO of Century 21 VTrust, 

said that in 2015 land prices had hardly 

climbed since the year prior, however, land 

prices in 2015 seem slightly higher when 

compared with 2013. He notes that, however, 

land prices in Phnom Penh vary depending 

on the region, with some suburbs seeing land 

prices increase up to 20 percent, whereas 

aggregate increases only reflect a 10 to 15 

percent rise city-wide.

     Sokny added, “The rise in land prices 

currently does not affect the flow of invest-

ment because the price of land in our country 

is a lot less expensive in comparison to 

neighboring countries.” He continued, “The 

increases in the price of land of 10 to 20 per-

cent are in line with the country’s economic 

growth, so it does not cause difficulty for new 

investors at the moment. But if it continues to 

rise in the next four to five years, that will hurt 

people who intend to invest in Cambodia.”

     Sorn Seap, spokesperson for the Cambo-

dian Valuers and Estate Agents Association, 

raised a similar view to Sok Ny. Seap suggests 

that land prices are currently rising in line 

with economic growth because land prices 

generally rise or fall depending on the state 

of a nation’s economy.  It is clear that land 

in Phnom Penh has the highest value; Siem 

Reap and Sihanoukville follow respectively. 

He added that the current land price does not 

affect the flow of direct foreign investment 

into the Kingdom since there are still a huge 

number of investors coming into Cambodia 

seeking various opportunities - mostly from 

Japan, Korea, China, Singapore, Malaysia, 

Taiwan, China, Hong Kong and other regional 

counterparts.

 “Phnom Penh land price increases on av-

erage five to 15 percent per year. If it contin-

ues to rise, it will disturb the investment flows 

in the coming years because the market size 

of Cambodia, compared with the regional 

economy, is still small. Therefore, if the price 

of land were to become equal with regional 

prices, investors would naturally go to other 

countries where market opportunities are 

more profitable,” added Seap. He continued, 

“I think we will be unlikely to see the impact 

of this phenomenon in the next five years, 

as the Cambodian economy is still not that 

robust. Investors both inside and outside the 

country only come in with a specific purpose 

and conduct detailed research before they 

start investing.”

     Sorn Seap concludes, “It’s a real market 

now though, not an inflated one - because an 

inflated market would jam when there was a 

problem, and a real one wouldn’t.”

For instance, when the land price fell 

generally during the global financial reces-

sion in 2008, land prices along Mao Tse 

Tung Boulevard did not go down. In fact, in 

contrast, prices in this area continued to rise 

slowly. This is because transactions were still 

occurring along this street, marking it as a 

real and robust marketplace. “The increased 

price of real estate and land today is a good 

sign that we, as a national economy, are on 

the right track, and we won’t have a problem 

in the near future,” Seap confirmed.

    According to a study by World Trust 

Estate on the price of land in 12 Khans of 

Phnom Penh in the first quarter of 

2015, Phnom Penh land prices have 

gone up between 10 and 30 percent 

depending on the area. The areas are 

defined by whether they contain com-

mercial activities, residential property 

or industrial undertakings. Particu-

larly, the commercial area along the 

main road in Khan Chamkarmorn this 

year has increased between $3,500 to 

$8,000/m2, compared to only $3,500 to 

$5,500 the previous year. Land in trade 

zones located along smaller roads have 

increased from $2,500 to $3,000/m2 last 

year, up to $2800 to $4,000/m2 this year.

    The same study found that the 

price of commercial land along streets 

in Khan Tuol Kork has increased from 

$3,000 to $5,000/m2 in 2014, to between 

$3,500 to $8,000/m2 this year. Commer-

cial land along smaller roads have also 

increased to current prices of around 

$2,500 to $3,000/m2, compared to 

$1,800 to $4,000/m2 last year. Residen-

tial land has risen from $2,800 to $3,500 

the year prior, to about $3,000 to $ 

5,000/m2 currently.  

    Soeng Bonna, CEO of Bonna 

Realty Group, said in a phone interview 

recently that land prices in Phnom Penh 

are divided into three zones: Zone 1 is 

the city centre, where land prices seem 

a little higher. Land price in the sub-

urbs, Zone 2, are still moderate in terms 

of the size and strength of the economy, 

as well as incoming investment trends, 

but the price in these areas is lower 

compared to other countries’ examples. 

He said the average price of land in the 

city centre costs $3,000 to $5,000/m2, 

which is good, but lower than prices re-

corded in other countries. He notes that 

these prices reflect that it is harder to 

gain revenue and profit from an invest-

ment in land here in Cambodia.  

    “Land prices in the neighboring 

countries are higher than ours, but they 

have bigger population densities, larger 

economies, and more investment. If we 

continue to think our land price is low 

and keep demanding an equal price, 

both domestic and foreign investors will 

lose their ability to invest in Cambo-

dia,” said Bonna. He added that prices 

of land in industrial zones, Zone 3, are 

ranging from $20 to $50/m2 which re-

flects the current lack of infrastructure 

in these areas.

low land PriCe
AttrActing 
investors
Gradual Land Price Increases in Cambodia Indicate Robust 
and Sustainable Economic Growth   

Land price in the 
neighboring coun-
tries are higher 
than us, but 
they have bigger 
population density, 
larger economy.

SOEng BOnna / CEO 
of Bonna Realty group
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S
ear Rithy, CEO of WorldBridge Land, is cur-

rently cooperating with Singapore-based 

Oxley Holding International to invest in 

‘The Bridge’ development, a 45 floor, $300 

million project. The same company is also preparing 

to build the Shangri-la Hotel in Phnom Penh, and 

three commercial buildings known as ‘The Peak,’ 

with 55 floors each, located near Diamond Island. 

Sear Rithy says that the emerging skyline in Phnom 

Penh is really attractive for investment.  

“When foreigners visit Cambodia, they will be 

interested in projects like ours. If there are many 

high-rise buildings, they realize this country has been 

developing and they are interested in investing. They 

will then consider the legal system and government 

policy, economic growth, and political 

stability,” he said. “Investment will 

grow along with the high-rise build-

ings.”  

The speed of development shall 

depend on each government’s policy; 

however, Sear Rithy believes we are 

currently on the right track. Cam-

bodia is better than all other ASEAN 

countries, besides Singapore, in re-

gards to the conditions for increased 

FDI - because the Cambodian gov-

ernment allows foreign investors to 

own a one hundred per cent share of 

a company, they are exempt from tax 

for importing products and tax rates 

generally in Cambodia are lower.  

“Cambodia has adopted a 

multi-ownership law which allows 

foreigners to own from the first floor 

up, which is good because it helps 

foreigners to be more confident 

in their ownership rights. It’s like 

Cambodians trying to buy property 

abroad without having their name on 

the title of the property. Is it a worry? 

Yes, of course it is,” he said.  

According to an unreleased report by the Min-

istry of Land Management, Urban Planning and 

Construction that looked at 600 new buildings both 

finished and under construction, Phnom Penh’s 

development has been broken down into three 

categories. While the city is still dominated by build-

ings that range from five to nine floors, at a total of 

361 buildings, it is not a surprise that their numbers 

showed a growing trend towards upward develop-

ment. The report found that there are 167 buildings 

between 10 to 19 floors, 21 buildings were between 

21 to 29 floors, while only twelve were above 30 

floors, four of which are over 40 floors. 

Lao Tip Seiha, Deputy General Director of the 

Construction Department of the Ministry Of Land 

Management, Urban Planning and Construction, 

said looking at the change in Phnom Penh’s skyline 

is an indicator of the country’s development. If 

compared to neighboring countries, he said that 

Phnom Penh’s growth is following the same path as 

other major cities and that the high-

rise developments reflect adequate 

urban planning and infrastructure 

advances. 

“More high-rise buildings illustrate 

that Cambodia has achieved more 

than it ever has before,” he said. 

“Foreigners who visited Cambodia 

even five years ago are surprised by 

the achievement.”

Chrek Soknim, CEO of Century21 

Mekong, agreed that having high-rise 

buildings could well give more in-

vestment potential to Cambodia. He 

now sees a Chinese company plan-

ning to invest in a 500-meter building 

with high standards in Cambodia, 

and this reflects a good sign for the 

country. 

“Having more high-rise buildings 

will mean we attract more investors. 

If there are more investments such 

as this Chinese example, and they 

move their head office here, we will 

get more advantages for the greater 

economy,” Soknim said.  

“Cambodia does not have many big companies 

placing head offices here, so we have more potential 

to come in the future. But I believe we will attract 

them to bring their head offices here. Consequently, 

the GDP of Cambodia will increase to another level,” 

he said. 

Cambodian
high-rise
buildings
to attraCt more
foreign investors

The increase in high-rise buildings across Phnom Penh is not only turning 
Phnom Penh into business and commercial hub, it is also attracting more 
foreign investors to inject their investment capital into the country. 

More high-rise 
buildings illustrate 
that Cambodia 
has achieved 
more than it ever 
has before. For-
eigners who visit-
ed Cambodia even 
five years ago are 
surprised by the 
achievement.

LaO tiP SEiHa / Deputy 
general Director of the 
Construction Depart-
ment of the Ministry 
Of Land Management, 
Urban Planning and 
Construction,
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 ណលាក បន្តថា៖ « តម្លៃ ដី ណៅ រាជធានី ភ្ណំពញ ណកើន ណ�ើងជា្ធ្យ ្  ក្ពុង រង្វង ់៥ ណៅ 
១៥ ភាគរយ ប៉ាពុណណាណា ះ ក្ពុង ្ យួឆ្្ ំណហើយ ណបើ វ បន្ត ណកើនណ�ើងរហូត ខ្ពុ ំគតិថាវនងឹ

 ប៉ាះពាល់ដល់លំហូរវនិណិោគនាណពលខាង្ពុខ ណទពាះកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ចរបស់ក ្ ្ពុ ជា 
ណធៀបជា្យួទបណ្រសក្ពុងតបំនណ់សដឋាកចិ្ចណយើងណៅតូចជាងណគ  ដូណចះ្ណបើតម្លៃដណីយើង

 ណកើនណស្មើនងឹទបណ្រសក្ពុងតបំន ់ អ្កវនិណិោគចបាស់ជាណៅវនិណិោគណៅទបណ្រស 
ណផ្សង ណហើយ » ។ ណលាក បន្តថា៖ « ខ្ពុ ំគិតថា ផលប៉ាះពាល់ ណនះ នងឹ ្ និណកើតណ�ើងណៅ 
រយៈណពល ៥ ឆ្្ ំខាង្ពុខ ណ្រ ណទពាះថា ក្្ពុជា ្ និមាន អ្ក ្ ក ទក �ពុក ្ីរផសារ ណ្រៀត ណ្រ 
ណហើយ អក្វនិណិោគទាងំក្ពុង នងិណទរៅទសរុកពកួគាតចូ់ល្កមានណគាលប�ំង 
ជាកល់ាក ់និង ទស្វទជាវ ល្្អតិ សិន ្ ពុន ពកួគាត ់ចាបណ់ផ្តើ្  វនិណិោគ » ។ 

  ណលាក សន ណសៀ ប បាន ឲ្យ ដងឹថា៖ « វ ជា្រ ីផសារ ពតិទបាកដ ្ យួ នាណពលណនះ 
្និត្នជា្រផីសារបណំបា៉ា ងណនាះណ្រ ណទពាះណបើវជា្រផីសារបណំបា៉ា ងណពលមានបញ្្ហ អ្វី 
្យួ វ នឹង ជាបគ់ាងំ តតណបើ វ ជា្រ ីផសារ ពតិទបាកដ វ ្ និ ជាបគ់ាងំ ណនាះណ្រ » ។ 

ជាកត់ស្តងណពលតម្លៃដីធាលៃ កច់ពុះណៅឆ្្ ំ២០០៨ ក�ំពុងវបិត្តណិសដឋាកចិ្ច នងិហរិញ្ញ វត្ពុ
 

សកលដណីៅតា្បណណា្ត យ្ហវថិណី ៉៉ា ណស្រពុង្និ 
ធាលៃ កច់ពុះណ្រវណៅតតបន្តណកើនណ្រ្បើងយតឺ  ៗណទពាះសក្្មភាព 
ណោះដូរណៅតតណកើតមាន ណនះណហើយជា្រផីសារពិតទបាកដ 
ណហើយការណកើនណ�ើងនូវតម្លៃអចលនទ្រព្យកដូ៏ចជាដីធលៃី 
បច្ចពុប្បនណ្នះស្តិណៅណលើផលៃវូទតរូវពិតទបាកដ និង្និមាន

 បញ្្ហ ណៅណពលខលៃខីាង្ពុខណនះណ្រ។ ណនះ ណបើ ណោងតា្ 
ណលាក  សន ណសៀ ប ។ 

តា្ការសិកសារបស់ទករ្ុ ហ៊ាពុន World Trust Estate 
តដលបានសិកសាពីតម្លៃដធីលៃណីៅ្ូរទាងំខ�្ឌ ចនំនួ ១២ 
ក្ពុងទករុងភ្ណំពញបានឲ្យដងឹថា គតិទតឹ្តតដណំាច ់
ទតីមាស ្ីរ ១ ឆ្្ ំ២០១៥ ណនះ តម្លៃ ដីធលៃ ីណៅក្ពុង ភ្ណំពញ 

 
មាន កណំ�ើ ន ចណនាលៃ ះ ពី ១០ ណៅ ៣០ ភាគរយ អាទស័យ  
ណលើ តបំន ់្រតីាងំ តដលមាន សក្្មភាព ពា�ិជ្ជ ក្្មដ ីណៅ 
តបំនលំ់ណៅឋាន និងដីណៅតបំនឧ់សសាហក្្ម។ ជាក ់
តស្តងតម្លៃដធីលៃណីៅតបំនព់ា�ិជ្ជក្្មណៅតា្បណណា្ត យ 
ផលៃូវធកំ្ពុងខ�្ឌ ចកំារ្នក្ពុងឆ្្ណំនះ បានណកើនណ�ើងដល់

 ចណនាលៃ ះព ី៣៥០០ ណៅ ៨០០០ ដពុលាលៃ រណធៀបនឹង ៣៥០០ 
ណៅ ៥៥០០ ដពុលាលៃ រក្ពុង្យួត្៉ាទតកាណរ ៉ាកាលពឆ្ី្ំ្ ពុន។ 
ដីតំបនព់ា�ិជ្ជក្្មតតស្ិតណៅតា្បណណា្ត យផលៃូ វ 
តូចៗបានណកើនចណនាលៃ ះពី ២៥០០ ណៅ ៣០០០ ដពុលាលៃ រ 
ដល់ ២៨០០ ដល់ ៤០០០ ដពុលាលៃ រ ណៅ ឆ្្ណំនះ ។ 

ការសិកសាដតដលបានរកណ�ើញផងតដរថា តម្លៃដី 
ពា�ិជ្ជក្្មណៅតា្ផលៃូវធំៗ នាខ�្ឌ ្រលួណគាកបាន 
ណកើនព ី ៣០០០ ណៅ ៥០០០ ដពុលាលៃ រកាលពឆ្ី្ំ្ ពុន 

ដល់ចណនាលៃ ះពី ៣៥០០ ដល់ ៨០០០ ដពុលាលៃ រក្ពុង្យួ 
ត្៉ាទតកាណរ ៉ានាឆ្្ណំនះ។ តម្លៃដពីា�ិជ្ជក្្មណៅតា្ 
បណណា្ត យផលៃូវតូចបានណកើនដល់ ២៥០០ ណៅ ៣០០០ 
ដពុលាលៃ រ នា ឆ្្ណំនះ ណធៀប នឹង ១៨០០ ណៅ ៤០០០ ដពុលាលៃ រ 
ក្ពុង្យួត្៉ាទតកាណរ ៉ាកាលពឆ្ី្ំ្ ពុន និងដីលំណៅឋាន 
បានណកើនពី ២៨០០ ដល់ ៣៥០០ ដពុលាលៃ រ កាលពី 
ឆ្្ំ្ ពុនបានណកើនដល់ចណនាលៃ ះពី ៣០០០ ដល់ ៥០០០ 
ដពុលាលៃ រ ក្ពុង ្ យួ ត្៉ាទតកាណរ ៉ា នាណពលណនះ។ 

 ណលាក សពុឹង ប៊ាពុណាណា  អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុន ប៊ាពុណាណា  
ណរៀលធីទគរុប បានតថលៃងឲ្យដងឹតា្្ូររស័ព្ទថា តម្លៃដធីលៃី 
ណៅរាជធានភី្ណំពញទតរូវតបងតចកជាបតីបំន ់្រ១ី-តម្លៃ 
ដធីលៃតីបំនក់ណា្ត លទករុងហកខ់ស់្បន្តចិ ប៉ាពុតន្តតម្លៃដី
ណៅតំបនជ់ាយទករុងស្ិតណៅក្ពុងភាពស្រ្្យណៅណ្រ 
ណបើគតិពីកមាលៃ ងំ និង្រហំណំសដឋាកចិ្ច និងការវនិណិោគ

 ប៉ាពុតន្តណបើណធៀបជា្យួនងឹទបណ្រសជតិខាងតម្លៃដីណៅ 
ទបណ្រសក្្ពុជាទាបជាងណគ។

ណលាកបតន្្ ថា ដធីលៃកីណា្ត ល 
ទករុងគិតជា្ធ្យ្មានតម្លៃចាបពី់ 
៣០០០ ណៅ ៥០០០ ដពុលាលៃ រក្ពុង្យួ 
ត្៉ាទតកាណរ ៉ា តម្លៃណនះណៅទាបជាង 
ទសរុកណគ ប៉ាពុតន្តណបើណធៀបពចី�ូំល នងិ 
ការចណំ�ញពកីារវនិណិោគគកឺ្្ពុជា 
មានការលំបាកទាញយកចំណ�ញ 
្កវញិ ។ 

 ណលាក បាន តថលៃងថា៖ « តម្លៃ ដី ណៅ ទបណ្រសជិតខាង 
ខស់្ជាងណយើង ប៉ាពុតន្តតងស់ពុីណតទបជាជនណគណទចើន ្រហំំ 
ណសដឋាកចិ្ចរបស់ណគធ ំការវនិិណោគណៅទបណ្រសណគ ណទចើន 
ដូណចះ្ណបើណយើងគតិថា តម្លៃដីណយើងទាបណហើយណចះតត

 
ទា្ទារខ្ស់ដូចណគ វនងឹណធ្វើឲ្យបាតភ់ាពទបកតួទបតជង 
ទាងំអក្ក្ពុងទសរុក និងអក្វនិណិោគបរណ្រស»។

ណលាកបន្តថា៖ «ចតំ�កដណីៅតបំនឧ់សសាហក្្ម 
មានតម្លៃចាបព់ ី២០ ណៅ ៥០ ដពុលាលៃ រកជ៏ាតម ល្ៃខស់្ 
បន្តចិផងតដរ ណទពាះណហោឋា រចនាស្្ន័្ធណៅតបំនទ់ាងំ 
ណនាះ កពំពុង ខ្វះខាត ណៅ ណ�ើយ »៕
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 លបលីោះជា តលមលៃ ដធីលៃ ីលៅ រាជធានី ភ្នលំពញ បាន លកនី លទបងី ជា បន្បនាទា ប ់ក្ ីប៉ថុនន ្តលមលៃ ដី បច្ថុបបន្នលនះ មិនបាន លធវា ីឲ្យ បះ៉ពាៃ់ ដៃ់ 
ៃហូំរ ពាណិជ្ជកម្ម លៅ ល�យី លទ ផទាថុយលៅវញិ វា ជា កាោនថុវតភ្្ព មយួ ក្នថុងការ ោកោ់ញ វនិិលោគនិ បរលទស មក បណ្្កទ់ថុន 
លៅ កម្ថុជា លដមីប ីពបងីក ទហំ ំពាណិជ្ជកម្ម  នងិ ជរំថុញ កលំណីន លសដ្ឋកិចជ្ាតិ ។ 
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ណោងតា្អក្ជំនាញក្ពុងទសរុកបានណលើកណ�ើងថា ជា្យួការណធ្វើសមាហរ�ក្្មណសចឋាកចិ្ចអាស្៊ា នណៅចពុងឆ្្ំ
 

ណនះក្្ពុជានងឹ្រ្រលួផលទបណោជន ៍ ខ�ៈក្្ពុជាគរួពទងឹងស្តភ្ាពធនធាន្នពុស្ស ឬអក្ជំនាញណដើ្ ្បី
 ណ្លៃើយតបនិង្រផីសារការង្រ ណៅណពលតដលការណធ្វើសមាហរ�ក្្មចូល្កដល់ណពលខាង្ពុខណនះ។ 

លំហូរពលក្្មនាបច្ចពុប្បនន្ាណពលណនះទតរូវបានកហិំតទតឹ្តតណលើ្ពុខជំនាញតត ៨ ប៉ាពុណណាណា ះ តដលទតរូវ បាន
 

្រ្រលួគឺ គ�ណនយ្យ ស្្បត្យករ ទគរូណព្រ្យ វសិ្វករ គលិានពុបោឋា យកិា អក្សិកសាទស្វទជាវ នងិពលករក្ពុង
 ឧសសាហក្្មណ្រសចរ�៍។  

នាយក្ជ្ឈ្�្ឌ លសទមាបក់ារសិកសាណគាលនណោបាយ ណលាក ចាន ់ សពុផល បានតថលៃងថា ការណធ្វើ 
សមាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ចអាស្៊ា នក្្ពុជានឹងអាចបានកមាលៃ ងំពលក្្មជំនាញណដើ្ ្បី្ កបណំពញចណនាលៃ ះកតនលៃង
ការង្រតដលខ្វះខាត។

ណលាកបាននោិយថា៖ «អាចថាណយើងចំណ�ញបានណៅណពលតដលណយើងខ្វះក្្មករជំនាញ ឬបពុគ្គលិក 
ជនំាញទាងំណនាះ ណយើងចណំ�ញបានតា្រយៈការង្យជលួអ្កជំនាញពអីក្ជិតខាងបាន អញ្ច ឹងវជយួ��ដល់ 
សហទគាសតដលខ្វះខាតអ្កជំនាញ»។

ខ�ៈការទបកួតទបតជងការង្រក្ពុង្រផីសារអាស្៊ា ននងឹមានណទចើនពីសំណាកទ់បណ្រសតដលជាសមាជកិ
 

ដូណចះ្ក្្ពុជាគរួពទងឹងស្ភ្ាព នងិធនធាន្នពុស្សបតន្្ ណដើ្ ្បណី្លៃើយតបនងឹការទបកតួ
 ទបតជង្រផីសារការង្រនាណពលខាង្ពុខ ណោយ ណលាក សពុផល ណលើកណ�ើងថា ក្្ពុជាគរួ
 

ណផា្ត តណលើវស័ិយអបរកំ្ពុងការពទងងឹស្តភ្ាពរបស់ខលៃនួ។ ណលាកបានឲ្យដងឹថា៖ «គា្ម នអ្វី
 ណទរៅពីពទងងឹ ប�្តពុ ះបណា្ត លសិស្ស នងិនសិ្សតិរបស់ណយើង»។ 

ណតើក្្ពុជាបានណទតៀ្ខលៃួនរចួរាល់សទមាបក់ាររួ្ ជា្យួណសដឋាកចិ្ចក្ពុងតបំនណ់ហើយឬ
 ណៅ? ណលាកបានបញ្្ជ កថ់ា៖ «្និជាអ្វណី្រ ខ្ពុចំងនិ់ោយថា ណយើង កម៏ានចំ�ពុ ចខាលៃ ងំ 
 

នងិច�ំពុ ចណខសាយ ណហើយការណធ្វើសមាហរ�ក្្មណពញណលញក្ពុងអាស្៊ា នណនះ វកន៏ាំ
 

្កនូវឱកាសល្ៗអ សទមាបទ់ាកទ់ាញអក្វនិណិោគចូល្កក្ពុងទសរុកណយើងណោយបណង្កើត
 

បានជាការង្រសទមាបអ្់កមានជនំាញ នងិ 
គា្ម នជនំាញផងតដរ ណហើយណរឿងការទបកតួ 
ទបតជង្រផីសារការង្រណនះ្និង្យណចះតតណកើត 
ណ�ើងណ្រណោយស្រតតការណទជើសណរ ើសរបស់ 
ទករ្ុ ហ៊ាពុននិ្ យួៗកម៏ានលក្ខខ�្ឌ តដរ»។

នាយកទបតបិត្តមិនទករ្ុ ហ៊ាពុន Century 21 
Mekong ណលាក ទចឹក សពុខនី្ បានឲ្យដឹងថា 
បច្ចពុប្បនណ្នះ្ីរផសារក្្ពុជាកពំពុងណទតៀ្ ខលៃនួសទមាប់

 សមាហរ�ក្្មណនះ ទសបជា្យួគ្ាណនះតដរ 
អ្កអភវិឌ ្ឍនគ៍ួរយល់នូវភាពខពុសតបលៃកគ្ាមន 
វប្បធ្រ៌បស់ទបណ្រសតដលជាសមាជិកអាស្៊ា ន 
ណដើ្ ្បបីណទ្ើតទ្រូវការ្រផីសារអាស្៊ា នផងតដរ។

ណលាកបានតថលៃងថា៖ «ខ្ពុគិំតថាវមានផល
ទបណោជន៍ដល់ក្្ពុជាដូចជាការនាំ្កនូវ 
បណច្ចកវ្ិរយា និងវធិសី្សស្តថ្មីៗ សទមាបក់ារ 
ស្ងសងផ់ង»។

ណលាក សពុខនី្  បានបន្តថា៖ «ណៅចពុងឆ្្ណំនះសមាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ចអាស្៊ា ននឹង 
ជយួ��ជរំពុញកណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ចក្្ពុជា នងិភា្ជ បវ់ប្បធ្ម៌នទបណ្រសជាសមាជកិទាងំអស់ចូលជា

 
្យួគ្ា។ វនងឹមានលំហូរណោយណសរមីន្រនិំញ នងិពលក្្ម ជាកត់សដែងពលករក្្ពុជា 
ជាណទចើននងឹណចញណៅណធ្វើការណៅណទរៅទបណ្រស ណហើយក្្មករតដលមានជំនាញ្កពី

 
ទបណ្រសជាសមាជិកនងឹ្កណធ្វើការក្ពុងទបណ្រសក្្ពុជាណដើ្ ្បបីណំពញចណនាលៃ ះការង្រតដល

 ក្្ពុជាខ្វះ»។
ការណចញផសាយរួ្ គ្ា្យួណោយធនាគារអភវិឌ ្ឍនអ៍ាសពុី នងិអង្គការពលក្្ម 

អន្តរជាតិ តដលបានណចញកាលពីចពុងឆ្្ំ្ ពុនបានបង្្ហ ញថា ក្្ពុជាអាចជាទបណ្រស្យួ  
ក្ពុងចណំណា្ទបណ្រសតដល្រ្រលួអតទ្បណោជនប៍ផំពុតពី AEC ជា្យួនឹងការបា៉ា ន ់ 
ទបមា�ថានងឹមានការបតន្្ ការង្រចនំនួ១,១លានការង្រទតឹ្ឆ្្២ំ០២៥។ ការង្រ 
ណៅក្ពុងតផក្ជនំាញទាប គឺមានចំននួ ៧១,២ ភាគរយមនកណំ�ើ ន្រផីសារការង្រណនះ      ខ�ៈ

 
ពលករក្ពុងជនំាញ្ធ្យ្អាចនងឹមានការបតន្្ ចនំនួ ៧២២ ០០០ កតនលៃង។

ណទាះជាោ៉ា ងណាក្ត ី ការណចញផសាយដតដលបានបតន្្ ថា ទបសិនណបើ្ និតកល្្អ 
្រផីសារណៅក្ពុងការប�្តពុ ះបណា្ត ល និងការអបរ់ណំដើ្ ្បឲី្យក្្មករ្រ្រលួបានជំនាញ នងិ

 ច�ូំលខ្ស់ជាង្ពុនណ្រ ក្្ពុជានងឹអាចបាតប់ងឱ់កាសការង្រទបសិនណបើការអបរ់ណំដើរ
 

ណទកាយណគ ណហើយ្រផីសារបន្តទាញក្្មករណៅណធ្វើការណៅបរណ្រស៕

កម ្ពុជា្រ្រលួបាន
ផលទបណោជនព៍ី
សមាហរ�កម ្ម
ណសដ ្ឋកចិ ្ចអាស៊ាន

បបលទសសមាជិកអាសា៊ា នោងំ១០ បានឯកភ្ពគ្្ន លៃកីារបលងកតីសហគមន៍
លសដ្ឋកិចអ្ាសា៊ា នចថុងឆ្្ន ២ំ០១៥ ខណៈៃំហូរលសរលីនពៃកម្មជំនាញនដៃជា 
អាទភិ្ពមួយលនសមាហរណកម្ម។  កម្ថុជាបតរូវបានរពំងឹទថុកថានឹងទទៃួបាន 
ផៃចលំណញ ក្នថុងលពៃនដៃចនំនួវនិលិោគនិនឹងបន្ការលកនីល�ងី លហយីចូៃ

 មកវនិលិោគក្នថុងបបលទសកម្ថុជា។ 

ក្រទ្វើសមាហរណកម្ម
ទពញទលញក្ុងអាស៊ា នទនះ

វាកន៏ាមំកនូែឱក្សល្ៗអ សបមា្រ់

ទាកទ់ាញអក្ែនិិទោគក្ុងបសុក


ទ�ើងទោ�្រទងកើតបានជា
ក្រងារសបមា្រអ់ក្មានជនំាញ

និងគ្្ម នជនំាញផងវែរ។

ណលាក ចាន ់សពុផល / នាយក្ជ្ឈ្�្ឌ ល 
សទមាបក់ារសិកសាណគាលនណោបាយ



ណលាក គី្ ហ៊ា ង នាយកទគបទ់គង្ូរណៅមនទករ្ុ ហ៊ាពុន 
តខ្មរណរៀលណអណស្ទតបានតថលៃងឲ្យដឹងកាលពីណពលថ្មីៗ ណនះ
ថា អាផាត្និ និងខពុនដូហកម់ានភាពកានត់តទចបកូ 
ទចបល់ណៅក្្ពុជា។ ណៅ្ពុន្កណពលនិោយដល់អាផាត្និ 
ណគសំណៅដល់អគារសទមាបជ់លួ ណហើយខពុនដូគឺជាអគារ 
សងណ់�ើងណដើ្ ្បលីក ់ប៉ាពុតន្តបច្ចពុប្បនណ្នះអ្កវនិិណោគស្ង

 
សងខ់ពុនដូកប៏ានោកជ់លួផ្ទះរបស់ខលៃនួផងតដរ តដលណធ្វើឲ្យ 
្ីរផសារណនះកានត់តមានការទបកតួទបតជងខាលៃ ងំណ�ើងៗ។

ណលាកបន្តថា គតិ្ក្រល់ណពលណនះតម្លៃមនការជលួ 
អាផាត្និចាបណ់ផ្តើ្ ស្ិតក្ពុងសភាពទ្ឹរង ណោយស្រការ

 
ផ្គតផ់្គងណ់លើសតទ្រូវការ ណទពាះបច្ចពុប្បនណ្នះអក្សងខ់ពុនដូ  
ឬអាផាត្និក្ស់្ព ី២០ ណៅ ៣០ ជាន ់សពុ្រ្ធតតណធ្វើណ�ើង 
សទមាបជ់លួ នងិលក។់ ណលាកបន្តថា ខពុនដូចាស់ៗតដល 
សងក់ាលព១ី០ឆ្្ំ្ ពុននងឹជបួបញ្្ហ ណោយស្រខពុនដូ នងិអាផាត្និថ្មីៗ តដលមាន

 
លក្ខ�ៈ្រណំនើបជាង និងមានតម្លៃដូចគ្ា។

ណលាក គី្ ហ៊ា ង បានតថលៃងបន្តថា រយៈណពលព៣ីណៅ៥ឆ្្ណំ្រៀត មា្ច ស់អាផាត្និ 
ណៅតបំនបឹ់ងណកងកង១ នឹងវយអគារចាស់ៗរបស់ខលៃនួណចាលណដើ្ ្បសីងអ់គារថ្មី

 
ក្ស់្២០ណៅ៣០ជាន ់ណទពាះណពលមានការទបកតួទបតជងកានត់តខាលៃ ងំ ទាល់តតអ្ក 
វនិណិោគណនាះខាលៃ ងំណ្រើបអាចឈរណជើងបានក្ពុង្ីរផសារ។ ណលាក គី្  ហ៊ា ង បន្តថា 
ណទាះជាបច្ចពុប្បនណ្នះ តទ្រូវការអាផាត្និជលួណកើនណ�ើងក្ត ីតតការផ្គតផ់្គងក់ពំពុងណលើស

 តទ្រូវការ ដូចណនះរបស់ល្អអាចឈរណជើងបានក្ពុង្ីរផសារ តតរបស់អន់្ និសូវល្អពតិ
ជាទបឈ្្ពុខនងឹការដលួរលំ។

ណោងតា្ការសិកសារបស់ទករ្ុ ហ៊ាពុន CBRE Cambodia បានឲ្យដងឹថា រហូត 
្ក្រល់ណពលណនះមានអាផាត្និចនំនួ៥៧៩៧យូនីតបាននងិកពំពុងោកល់ក ់

ណៅណលើ្រផីសារ នងិមានខពុនដូចនំនួ១១ណស្មើនងឹ៣៤៩យូនតី
 

កពំពុងស្ងសង ់ និងណទគាងោកឲ់្យដណំ�ើ រការណៅពាក ់
កណា្ត លឆ្្២ំ០១៦ខាង្ពុខ។ ការសិកសាដតដលបានរក 
ណ�ើញថា អទតាណទបើទបាស់ឬអទតាជលួអាផាត្និទាងំ 
ណនាះ បានថយចពុះពី ៩០ ភាគរយកាលពពីាកក់ណា្ត លឆ្្ ំ
្ពុន្កទតឹ្ ៧០ ភាគរយនាដំណាចឆ្់្២ំ០១៤ ប៉ាពុតន្ត 
អទតាណទបើទបាស់អាផាត្និទាងំណនាះបានណកើនដល់ ៨០ 
ភាគរយនាទតីមាស្រ២ីមនឆ្្ណំនះ ទសបណពលការផ្គតផ់្គង ់

អាផាត្និ នឹងណកើនណ�ើងដល់១៤ភាគរយទតឹ្ដណំាចឆ្់្ណំនះ។
អក្នាង អាន សពុធតីា នាយកិាររងជានខ្់ស់មនទករ្ុ ហ៊ាពុន CBRE Cambodia 

បានទបាបឲ់្យដឹងតា្អពុតី្៉ាលថា ណោយស្រការផ្គតផ់្គងអ់ាផាត្និណកើនណ្រ្បើង បាន
 

ណធ្វើឲ្យតម្លៃជលួស្ិតក្ពុងសភាពទ្រងឹ ណបើណទាះជាតទ្រូវការណទបើទបាស់ណកើនណ�ើងក៏
 ណោយ។ អក្នាងបន្តថា អ្កជលួអាផាត្និពី ៩០ ណៅ ៩៥ភាគរយជាជនបរណ្រស  

តដលពកួណគជាអក្វនិណិោគ និងអ្ក្កបណទ្ើការង្រណៅក្្ពុជា ណហើយ ភាគណទចើនជា
 ជនជាតអិាសពុី និងអឺរ ៉ាពុប។

អក្នាងបន្តថា អាផាត្និល្ៗអ ្យួយូនតីមានបន្ទបណ់គង្យួមានតម្លៃចាបព់ី 
១០០០ ណៅ ១២០០ដពុលាលៃ រ ្យួយូនតីមានបន្ទបណ់គងមានតម្លៃចាបពី់ ២០០០ 
ណៅ២៥០០ដពុលាលៃ រ នងិអាផាត្និ្យួយូនតីមានបន្ទបណ់គងបី មានតម្លៃចាបព់ី 
៣០០០ ណៅ ៣៥០០ដពុលាលៃ រក្ពុង្យួតខ និងផ្ទះទបណភ្រ Pen House មានតម្លៃ 

ចណនាលៃ ះពី ៤០០០ ណៅ ៥០០០ ដពុលាលៃ រក្ពុង្យួតខ។  
អក្នាងបន្តថា ណៅក្្ពុជាខពុនដូ្យួបន្ទបម់ាន្ីរផសារ 
ល្អជាងអាផាត្និណទចើនបន្ទប ់ ណោយស្រចនំនួអ្ក 
ជលួមានកញ្ចបទ់បាកត់ចិសទមាបក់ារផ្គតផ់្គងណ់លើណសវ 
ស្្កណ់ៅរបស់ពកួណគ។

ណលាក វ ៉ាន ចានថ់ន អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុនណថានសពុីធី 
ណរៀលណអណស្ទត ខូអលិធីឌ ី បានតថលៃងថា ការផ្គតផ់្គង ់
អាផាត្និពតិជាណកើនណ�ើងណៅណដើ្ ឆ្្ណំនះ ជាកត់ស្តង

 
មានអាផាត្ពុនិចនំនួ២ណៅសង្្ក តប់ងឹណកងកង១ នងិ 
ណៅសង្្ក តប់ងឹណកងកង្រ២ីមានអាផាត្និបនួបាន 
ផ្គតផ់្គងចូ់ល្រផីសារណៅណដើ្ ឆ្្ណំនះ។ ណលាកបន្តថា  
្រន្ទឹ្ នងឹការផ្គតផ់្គងណ់កើនណ�ើង តទ រ្ូវការអាផាត្និ

 
កម៏ានការណកើនផងតដរ ណធៀបនឹងរយៈណពលដូចគ្ាកាល 
ពឆ្ី្ំ្ ពុន តតវ្និជទ្រុញឲ្យតមំលជលួណកើនណ្រ្បើងណនាះ
ណ្រ។

ណោងតា្ការសិកសារបស់ទករ្ុ ហ៊ាពុន Century21 
Cambodia កាលពណីពលថ្មីៗ ណនះបានឲ្យដងឹថា ការ 
ផ្គតផ់្គងខ់ពុនដូមានកំណ�ើ នក្ពុងរង្វង៤់០ភាគរយក្ពុង 
្យួឆ្្ចំាបត់ាងំពឆ្ី្ ំ២០១៦ ដល់ឆ្្ ំ២០១៨ ខាង 

្ពុខតដលណធ្វើឲ្យចនំនួបន្ទបខ់ពុនដូណកើនណ�ើងរហូតដល់ 
ជាង១០.០០០យូនតី ណៅ្រទីករុងភ្ណំពញ។

ទបធានទគបទ់គងទករ្ុ ហ៊ាពុន ណអស្៊ា  ណរៀល ណអណស្ទត 
ណលាក ប៉ា ូអា៊ា វគង ់បានតថលៃងថា ្រន្ទឹ្ ការការផ្គតផ់្គង ់
ណសវអាផាត្និ នងិតទ រ្ូវការជួលណកើនណ�ើង ្រផីសារ

 
អាផាត្និពិតជាកពំពុងទបឈ្នងឹការទបកតួទបតជង 
ពវីស័ិយខពុនដូកានត់តខាលៃ ងំកាលៃ ផងតដរណៅក្ពុងរយៈណពល 
ពរីឆ្្ខំាង្ពុខណនះ។

ណលាកបន្តថា ណោយស្រមានការទបកតួទបតជង 
ណទចើន មា្ច ស់អាផាត្និណៅតំបនខ់លៃះបានចាបណ់ផ្តើ្ ផ្តល់ 
កញ្ចបក់ានត់តពណិសសសទមាបអ់តិថជិនរបស់ពកួណគ  
ណដើ្ ្បដីណ�្តើ ្យក្រផីសារតដលមានសភាពតានតងឹ។

ណលាកបន្តថា៖ «រយៈណពលពីរឆ្្ណំ្រៀតការផ្គតផ់្គងន់ងឹ 
ណលើសតទ្រូវការ ណោយស្រចនំនួបន្ទបខ់ពុនដូកានត់ត 
ណទចើនផ្គតផ់្គងចូ់ល្រផីសារ ប៉ាពុតន្តណនះជានន្ិាការ្ូរណៅ 
តដលការផ្គតផ់្គងត់តងណលើសតទ រ្ូវការ ប៉ាពុតន្តណបើសួរថា 
ការផ្គតផ់្គងណ់លើសតទ រ្ូវការខាលៃ ងំណពកឬអត ់ ទាល់តត
មានការសិកសាឲ្យចបាស់លាស់សិនណ្រើបណយើងអាច 
ដងឹពីបញ្្ហ ណនះ»។

ណលាក កឺក ណារនិ អគ្គណលខាធកិារសមាគ្អ្ក 
វយតម្លៃ និងភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជាកានត់តមាន

 
សពុ្ិរដឋានិយិ្ទាក្់រងនឹងកណំ�ើ នការផ្គតផ់្គងអ់ាផាត្និ

 
ណោយណលាកបានទពមានថា ណោយស្រតតកណំ�ើ ន 
មនការផ្គតផ់្គងអ់ាផាត្និ និងវស័ិយខពុនដូជាមដគូ 
ទបកតួទបតជងថ្មណីៅក្ពុង្រផីសារណនះ បានណធ្វើឲ្យវស័ិយ

 
អាផាត្ពុនិ ទបឈ្្ពុខនងឹការទបកតួទបតជងកានត់ត 
ខាលៃ ងំណ្រ្បើង ដូណចះ្ទបសិនជាមា្ច ស់អាផាត្និចាស់្និ 
ណធ្វើការតកល្្អ នងិ្និណធ្វើឲ្យអាផាត្និរបស់ខលៃនួមាន

 ភាពទាកទ់ាញណ្រ ពួកណគនងឹទបឈ្្ពុខនងឹការបាត ់
បងអ់តថិជិនកានត់តណទចើន៕

វសិយ័ អា ផាត មនិ 
 បបឈមមថុខ នឹងការ  
បបកតួបបនជង ថ្មី

ក្លពីទពល

ថ្មីៗ ទនះបាន

ឲ្យែងឹថាក្រផ្គតផ់្គង់ខុនែូនឹងមាន

កទំណើ នក្ុងរងវង់៤០ភាគរ�ក្ុង

មួ�ឆ្្ំចា្រត់ាងំពីឆ្្ំ២០១៦ែល់

ឆ្្ំ២០១៨ខាងមុខ

ណលាក គឹ្ ហ៊ា ង / នាយក ទគបទ់គង ្ូរណៅ មន 
ទករុ្ហ៊ាពុន តខ្មរ ណរៀល ណអ ណស្ទ ត
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បសបលពៃការផ្គតផ់្គង់អាផាតមិនថ្មីៗ កាន់នតលបចីនចូៃលៅទផីសារ 
វសិយ័លនះកំពថុងបបឈមមថុខនឹងគូបបកតួបបនជងថ្មលីៅលពៃ ចនំនួ 
ខថុនដូលកីនល�ីងោ៉ងគំហថុកលៅក្នថុងទីផសារនដៃលទីបនឹងលងីប

 ល�ងីលនះ។ ប៉ថុននោ៉្ងណ្កល៏ោយកក៏ារវនិលិោគរយៈលពៃនវងលៃី 
វសិយ័អាផាតមថុនិ លៅនតជានផ្នកមយួដសំ៏ខានក់្នថុងការោកោ់ញ 
អ្នកវនិិលោគថ្មីៗ បននម្លទៀត លៅលពៃបបលទសលនះបាន នងិកពំថុង 
ទទួៃៃំហូរវនិិលោគិនបរលទសចូៃមកលបាះទថុនវនិិលោគកាន់
នតលបចនី។
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បសបលពៃការបបកតួបបនជងគ្្ន ក្នថុងវស័ិយអចៃនបទព្យកពំថុងមានការលកនីល�ងី ការទញិម៉ាក ឬល្រហវានឆ្យសពី៍
 

បករុមហ៊ាថុនអន្រជាតណិ្មយួយកមកបបតបិត្កិារលៅកម្ថុជា កានន់តមានភ្ពលពញនិយមលៅក្នថុងទផីសារ នដៃមានការ
 រកីចលបមីនោ៉ងឆ្ប់រហ័សលនះ។ លោក  បចឹក សថុខនីម អគ្គនាយកបករុមហ៊ាថុន Century21 Mekong នដៃបានទិញ
 

ល្រហវានឆ្យស៍ពីបករុមហ៊ាថុន Century21 Cambodia បានពន្យៃព់មូីៃលហតថុ នងិផៃចលំណញពីការសលបមចចិត្
 

ទញិម៉ាករបស់បករុមហ៊ាថុនលនះ។

ណលាកច រ្ឹក សុខនីម៖

ជនំាញរបស់Century21
គកឺារ ្រញិលក់ជលួ

ណតើ្ លូណហតពុអ្វបីានជាណលាកសណទ្ចចិត្ត្ិរញ ណសហ្វនឆ្យស៍ Century21 
Cambodia នងិបានចាបណ់ផ្តើ្ ោ៉ា ងដូចណ្្តច?

ខ្ពុបំានចាបណ់ផ្តើ្ ្រញិមា៉ា កទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះពីតខកញ្្ញ ឆ្្ំ្ ពុន។  ការសណទ្ចចិត្ត្រញិ
 ណសហ្វនឆ្យស៍របស់ទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះ ណោយស្រខ្ពុណំ្ើលណ�ើញពីសកា្ត នពុពលរបស់
 

Century 21 តដលជាទករ្ុ ហ៊ាពុនលំោបព់ភិពណលាក តដលមាន្រតីាងំណៅ៧៥ទបណ្រស 
មានការោិល័យណធ្វើការចំននួ៧២៣០    មានភ្ាកង់្រលកជ់ាង១១្ពុនឺនាក ់និងបាន 
បណង្កើតណ�ើងតាងំពីឆ្្១ំ៩៤២។ អ្វតីដលទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះណធ្វើ គឺការចងទកងជាប�្តពុ ំ មន

 បណា្ត ញ។ ដូណចះ្ណពលនិោយពទីករ្ុ ហ៊ាពុន Century21 គឺនោិយពីបណា្ត ញដ៏
ខាលៃ ងំរបស់ទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះ។

ណតើអ្វជីាអតទ្បណោជនព៍តិទបាកដតដលទករ្ុ ហ៊ាពុន Century21 ផ្តល់ជូន?
តា្ធ្្មតាទករ្ុ ហ៊ាពុនក្ពុងទសរុកពកួណគណធ្វើការមានលក្ខ�ៈតតឯកឯង ប៉ាពុតន្តសទមាប ់

Century21គឺជាប�្តពុ ំ ការោិល័យណធ្វើការរួ្ គ្ា និងមានទករ្ុ ការង្រណទចើនតដល
 អាចសហការគ្ាបាន។ ទបសិនជាណយើងណៅជបួអ្កអភវិឌ ្ឍន ៍ ឬមា្ច ស់គណទមាង 

ណហើយបង្្ហ ញព ីCentury 21 ណគចាបណ់ផ្តើ្ ស្្គ ល់ណហើយ ណទាះជាទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះណ្រើប 
ចូល្កកាន្់រផីសារណនះក្ត ីតតសទមាបណ់ៅបរណ្រសណពលនិោយពទីករ្ុ ហ៊ាពុនណនះ ណគ
ស្្គ ល់ទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះចបាស់ជាយូរ្កណហើយ។

ណទរៅពីណករ ្តិ៍ណ្ ្ម ះរបស់ Century 21 ទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះមានបណច្ចកណ្រសមនការនោិយ 
ណដើ្ ្បឲី្យអតថិជិនមានការណជឿជាកណ់លើអ្វតីដលណយើងនិោយ ណហើយ្និត្នណយើង

 នោិយតតម្ាកឯ់ងណ្រ តតណយើងជាតផក្្យួរបស់ពភិពណលាក។ ឧទាហរ�៍ជាក ់
តស្តងណយើងបានសហទបតបិត្តកិារជា្យួភ្ាកង់្រ Century 21 ណៅទបណ្រសកូណរ ៉ា 
ជប៉ាពុន មតវ៉ាន ់និងកាណាោជាណដើ្ ។ ណបើពកួណគមានប�ំង្រញិអចលនទ្រព្យណៅ 
ក្្ពុជាពកួណគអាចទាក្់រងនងឹបណា្ត ញរបស់ណយើងណៅ្រណីនះ។ ទបសិនជាណយើង

 ្និត្នជាតផក្្យួរបស់ Century 21 ណយើង្និអាចមានទចកណឆ្្ះណៅកាន ់
ពភិពណលាកណនាះណ្រ។ ណនះមាននយ័ថាណយើងមានទបពន័្ធជាសកលតដលណយើងអាច 
ចពុះផសាយលកណ់ៅក្ពុងទបពន័្ធមនបណា្ត ញរបស់ណយើងលំោបព់ភិពណលាក។ ដូណចះ្ 
ណបើណយើងមានទបពន័្ធណនះណទាះបជីាណយើងផ្សព្វផសាយលកណ់ៅក្្ពុជាត្ន     តតបណា្ត ញ

 
របស់ណយើងណៅពិភពណលាកពកួណគអាចណ�ើញអចលនទ្រព្យ តដលណយើងោកល់ក ់
តា្រយៈបណា្ត ញរបស់ Century 21 ។ អញ្ច ឹងណបើណយើង្រ្រលួបានគណទមាង្យួ 
ផា្ត ច់្ ពុខតតម្ាកឯ់ងដូចជា លកវ់ឡីា ឬខពុនដូ ណបើណយើងជាទករ្ុ ហ៊ាពុនតូច្យួណៅ 
នោិយជា្យួអ្កអភវិឌ ្ឍនណ៍នាះពកួណគ្និសូវចាបអ់ារ្្ម�៍ណ្រ តតណបើណយើង 
នោិយព ី Century 21 ការឲ្យតម្លៃរបស់អ្កអភវិឌ ្ឍនច៍ណំពាះណយើងគណឺផ្សងពី

 
ទករ្ុ ហ៊ាពុនក្ពុងទសរុក។ ណនះណហើយជាអណំាច នងិសកា្ត នពុពលមនណករ ្តិ៍ណ ្្ម ះរបស់ 
ទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះ។ 

ណយើងកអ៏ាចជយួ��គ្ាបានណទចើន ណទពាះណយើងអាចតចករតំលកការលកដ់ល់ទករ្ុ ហ៊ាពុន 
ណៅក្ពុង្រផីសារដធ៏រំបស់ណយើង ណដើ្ ្ប្ីរ្រលួបានណជាគជយ័ទាងំអស់គ្ា គឺទករ្ុ ហ៊ាពុន

 កណ៏ជាគជយ័ អតិថជិនកណ៏ជាគជយ័ នងិអ្កអភវិឌ ្ឍនក៍ណ៏ជាគជយ័។

ណតើអ្វជីាភាពខពុសគ្ារបស់ទករ្ុ ហ៊ាពុនធ ្្មតា នងិ Cuntury 21 Mekong?
ណយើងពិតជាមានភាពខពុសគ្ា ណោយស្រណយើងមានរចនាស្្ន័្ធដឹកនាចំបាស់ 

លាស់ មានទករ្ុ ការង្រជាអក្ផ្តល់ទបឹកសាឲ្យណយើងណទចើនតដលពកួណគសពុ្រ្ធតតជាអក្ 
មានជនំាញតផក្អចលនទ្រព្យ និងមានបណា្ត ញខាលៃ ងំទព្ទាងំមានអ្កមានទ្រព្យ 
ធនណទចើន និងជាអក្វនិណិោគអចលនទ្រព្យ កតា្ត ណនះណហើយណ្រើប Century 21 ណដើរ

 

ខពុសពីទករ្ុ ហ៊ាពុនណផ្សងៗណ្រៀត។

ណតើអ្វជីាជំនាញពតិទបាកដរបស់Century21?
ទករ្ុ ហ៊ាពុន Century 21 ណផា្ត តតតបីតផក្ប៉ាពុណណាណា ះគឺការ្រញិ លក ់ ជលួ នងិ 

្និសូវណធ្វើការង្រតផ្កវយតម ល្ៃ នងិតផក្ទគបទ់គងអចលនទ្រព្យណនាះណ្រ ណបើណទាះជា 
មានអក្ខលៃះណធ្វើការង្រណនះក្ត។ី         ្ លូណហតពុតដលណយើងណផា្ត តណលើតផ្កទាងំបីណនះ ណោយ

 
ស្រវជាច�ូំលដធ៏កំ្ពុងវស័ិយណនះ ណទពាះច�ូំលខ្ស់ពីវស័ិយណនះ្និត្នបាន

 
្កពកីារវយតម្លៃ និងការទគបទ់គងអចលនទ្រព្យណនាះណ្រ។      ឧទាហរ�៍ថា អចលន 
ទ្រព្យ្យួមានតម ល្ៃ ៥លានដពុលាលៃ រ ណហើយណយើង្រ្ួរលបានច�ូំល៥ភាគរយ ណតើ 
ណយើងបានប៉ាពុនា្ម នណបើណធៀបនឹងការវយតម្ល្ៃ យួករ�ីគឺបានតត ១៥០ ណៅ  ២០០ 
ដពុលាលៃ រប៉ាពុណណាណា ះ។

ណយើងណធ្វើបានទគបណ់រឿង តត្នពុស្សមានភាពខាលៃ ងំណរៀងៗខលៃនួអញ្ច ឹងភាពខាលៃ ងំរបស់
 

Century 21 ជាអ្វតីដលទករ្ុ ហ៊ាពុនណផ្សងណ្រៀត្និមាន។

ណហតពុអីបានជាទករ្ុ ហ៊ាពុនណនះណទជើសណរ ើសព�៌មាសជានិ្្មតិ្តសញ្្ញ របស់ខលៃនួ?
ព�៌មាស វជាព�៌តណំាងឲ្យភាពមានបាន នងិទ្រព្យធនដស៏្តពុកស្្ត ្ភក្ពុង 

វស័ិយអចលនទ្រព្យ។ ទករ្ុ ហ៊ាពុនណយើងជយួ��អតថិជិនឲ្យលកអ់ចលនទ្រព្យោច ់
ណយើងជយួ��ពួកគាតឲ់្យ្រញិអចលនទ្រព្យបានល្អ និងអចលនទ្រព្យតដលអ្កដម្រ 
្និដឹង។

ណតើឥរោិបថរបស់ទបជាពលរដឋាមានការយល់ដឹងោ៉ា ងដូចណ្្តចក្ពុងវស័ិយណនះ?
ទបជាពលរដឋាក្្ពុជាចាបណ់ផ្តើ្ មានការយល់ដងឹណទចើនទាក្់រងនងឹវស័ិយណនះ។

 
ណបើនោិយពាកព់ន័ឋាបញ្្ហ ផលៃូវចបាប ់ អក្ខលៃះ្និចងច់ណំាយណពលណ្រ ពកួណគបាន

 
ពងឹពាកទ់ករ្ុ ហ៊ាពុនអចលនទ្រព្យណធ្វើការឲ្យគាត។់ ្និត្នមាននយ័ថាគាតណ់ធ្វើ្ និ

 
ណកើតណ្រ គឺ្នពុស្សណធ្វើណកើតទាងំអស់អាទស័យណលើ្ន្ទៈ និងណពលណវលា ប៉ាពុតន្តណបើគាត់

 គា្ម នជនំាញពកួគាតអ់ាចចូលរួ្ ពភិាកសា និងណធ្វើការជា្យួទករ្ុ ហ៊ាពុន Century 
21 Mekong ឬទករ្ុ ហ៊ាពុនណផ្សងៗណ្រៀត ណដើ្ ្បឲី្យណធ្វើកចិ្ចការទាងំណនាះជនំសួគាត។់ 
ណធ្វើតបបណនះគាតច់ណំ�ញទាងំណពលណវលា ចណំ�ញទាងំថវកិា ណទពាះជនួកាលណបើ
គាតណ់ធ្វើណរឿងណនាះខលៃនួឯង គាតខ់ាតទាងំណពលណហើយចណំាយអស់ថវកិាណទចើនតថ្

 
ណ្រៀតណោយស្រគាត់្ និដឹងពីតបបប្រការង្រ។

ណនះជាការហពុចសកា្ត នពុពលដសំ៏ខានណ់ាស់សទមាបប់ពុគ្គល សហគ្ន ៍ និង 
សង្្គ ជាតទិាងំ្ូល៕



ណលាកឧកញ៉ា  ណសៀ រ្ិរ្ធ ី អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុន 
World Bridge Land តដលបាននងិកពំពុងសហការ 
ជា្យួទករ្ុ ហ៊ាពុន Oxley Holding International 
មាន្លូោឋា នណៅទបណ្រសសឹង្ហបពុរណីដើ្ ្បកីស្ងខពុនដូ 
The Bidge  ក្ស់្ ៤៥ជានច់នំនួ ៤អគារណោយបាន 
ណបាះ្រពុនវនិណិោគ ៣០០លានដពុលាលៃ រ និងកពំពុងណទតៀ្ 
កស្ងសណាឋា គារ Shangri-La និងអាគារពា�ិជ្ជ- 
ក្្មណ ្្ម ះ The Peak ក្្ស់ ៥៥ជានចំ់នួន ៣អគារ 
ណៅតក្បរតបំនណ់កាះណពទជបានតថលៃងថា ការបង្្ហ ញវត្តមាន 
អគារខស់្កបព់ពកណទចើនណៅក្្ពុជាពិតជាទាកទ់ាញ។ 
ឧទាហរ�៍ណបើណធ្វើដំណ�ើ រណៅបរណ្រស ណៅណពលចពុះពី 
ទពលានយន្តណហះណធ្វើដណំ�ើ រតា្ផលៃូវ អ្វតីដលចាប់

 
អារ្្ម�៍្ពុនណគគណឺហោឋា រចនាស្្ន័្ធ នងិអគារខស់្ៗ។ 
ណលាកបន្តថា៖ «ណពលតដលជនបរណ្រស្កក្្ពុជាក ៏
ពកួណគចាបអ់ារ្្ម�៍ដូចណយើងផងតដរ ណបើមានអគារ 
ខស់្ណទចើនណគដងឹថាទបណ្រសណនះកពំពុងមានការអភវិឌ ្ឍន ៍
ណហើយណពលណគចាបអ់ារ្្ម�៍ចងវ់និណិោគ អ្កវនិណិោគ 

ណ្ើលសពុីជណទ៉ណៅណលើផលៃូវចបាប ់និងណគាលនណោបាយ
 

របស់រាជរោឋា ភបិាល កណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច ស្ិរភាព 
នណោបាយជាណដើ្ »។ ណលាកបន្តថា៖ «ណពលណយើង 
មានអគារខស់្កានត់តណទចើន វទាកទ់ាញអក្វនិណិោគ 
កានត់តណទចើនឲ្យចាបអ់ារ្្ម�៍្កណបាះ្រពុនវនិិណោគ 
ណៅក្្ពុជា»។

ណលាកឧកញ៉ា  ណសៀ រ្ិរ្ធ ីបានតថលៃងថា ណល្បឿនមនការ 
អភវិឌ ្ឍនណ៍លឿនឬយតឺវអាទស័យណលើណគាលនណោបាយ 
របស់រោឋា ភបិាលនី្យួៗ ប៉ាពុតន្តអ្វតីដលណលាកណ្ើល 
ណ�ើញគឺថា ក្្ពុជាឈរណលើណគាលនណោបាយ្យួល្អ 

 
គកឺ្្ពុជាណៅពីណទកា្ទបណ្រសសឹង្ហបពុរតីត្យួណ្រ ណទរៅពី
ណនាះក្្ពុជាល្អជាងបណា្ត ទបណ្រសក្ពុងតំបនអ់ាស្៊ា ន 
ទាងំអស់។ ច�ំពុ ចល្អទាងំណនាះមានដូចជា ្រ១ី- 
រោឋា ភបិាលបានអនពុញ្្ញ តឲ្យជនបររណ្រសណធ្វើជាមា្ច ស់ 
ទករ្ុ ហ៊ាពុន១០០ភាគរយ។ ណនះគជឺាច�ំពុ ចសំខាន។់ 
្រ២ី-រោឋា ភបិាលបានផ្តល់ការណលើកតលងពន្ធណលើការ 
នាចូំលណផ្សងៗចណំពាះអក្វនិណិោគតដលគា្ម នទបណ្រស 

ណាតដលមានណគាលនណោបាយតបបណនះណនាះណ្រ និង 
្រ៣ី-ការយកពន្ធគឺទបណ្រសក្្ពុជាទាបជាងណគបផំពុត។

ណលាកបន្តឲ្យដងឹណ្រៀតថា៖ «ការតដលក្្ពុជាបាន 
អនព្ុ ត័ចបាបស់ហក្្មសិ្រឋាតដលអាចអនពុញ្្ញ តឲ្យជន 
បរណ្រសទគបទ់គងផ្ទះពជីាន្ី់រ១ណ�ើងណៅ «ពតិជាល្អ»  
ណទពាះវជួយ��ឲ្យជនបរណ្រសមាន្ំរនពុកចិត្ត គដូឺចតតណយើង 
ជាជនជាតិតខ្មរ ណបើណៅ្ិរញអចលនទ្រព្យណៅណទរៅ 
ទបណ្រស្និបានោកណ់ ្្ម ះខលៃនួឯង។ ណតើភយ័ឬណ្រ? 
ចណ ល្ៃើយគឺចបាស់ជាភយ័ណហើយ»។

ណោងតា្របាយការ�៍របស់ទកសួងណរៀបចតំដនដី 
នគរបូនយីក ្្ម នងិសំ�ងប់ានឲ្យដឹងថា គតិទតឹ្

 
ដណំាច់្ មាស្រ១ីឆ្្ណំនះ ណៅរាជធានីភ្ណំពញមាន 
អគារខ្ស់ចនំនួ៦០០អគារ ណកើនណ្រ្បើងពី ៥៦១ អគារ 
កាលពដំីណាចឆ្់្ំ្ ពុន។ អគារទាងំណនាះមានក្ស់្ 
ខពុសៗគ្ា ក្ពុងណនាះអគារចាបពី់ ៥ ដល់ ៩ ជានម់ាន 
ចនំនួ ៣៦១ អគារ។ អគារក្ស់្ចាបពី់ ១០ ដល់ ១៩ 
ជានម់ានចនំនួ ១៦៧ អគារ ណហើយអគារចាបព់ ី២០ជាន ់

ការមកើនម�ើងនូវវត្តមានអោរក្រព់ពកកានដ់តមតចើនមៅរាជធ្នភី្នមំពញ មនិតតឹមដតបានដត្រមពុខ 

មាតទ់តីករុងមនះឲ្យកាលា យជា្រលាពុករណិជជាកម ្ នងិហិរញ្ញ វតថេពុោ៉ា ងឆា្ររ់ហ័សមនាះមទ ្រ៉ាពុដន្តវាបាននងិ
 កពំពុងទាកទ់ាញអ្នកវនិមិោគ្ររមទសឲ្យចា្រអ់ារមណ៍្សមលាងឹមមើល នងិកពំពុងចា្រម់ផ្តើមមបាះទពុន
 

វនិមិោគមៅត្រមទសមនះកានដ់តមតចើន។

ទពលទ�ើងមានអគ្រខ្ពស់ក្នវ់តទបរើន
វាទាក់ទាញអក្ែនិិទោគក្ន់វតទបរើនឲ្យចា្រ់

អារម្មណ៍មកទបាះេុនែនិិទោគទៅកម្ពុជា
ណលាក ឧកញ៉ា  ណសៀ រ្ិរ្ធ ី / អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុន World Bridge Land
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ដល់ ២៩ ជានម់ានចនំនួ ២១ អគារ។ អគារក្ស់្ចាបពី់៣០ 
ដល់ ៣៩ ជានម់ាន ៨ អគារ នងិអគារចាបពី់ ៤០ ជាន ់ណ្រ្បើង 
ណៅ មានចនួំន ៤ អគារ។

ណលាក ណ្របៅ ្រពិ្វសីហ អគ្គនាយករងមនអគ្គនាយកោឋា ន 
សំ�ងម់នទកសួងណរៀបចំតដនដនីគរូបនយីក្្ម និងសំ�ងប់ាន 
តថលៃងថា ទបសិនពនិតិ្យពណីលើយន្តណហះវញិ ណគណ�ើញទករុងភ្ណំពញកពំពុង

 មានការរកីចណទ្ើន មានណស្ភ�័ភាព នងិមានការណរៀបចំ 
នគរបូនីយក្្មល្អ ណបើណធៀបជា្យួទបណ្រសជិតខាង្រទីករុងភ្ណំពញ 
 មានការរកីចណទ្ើន្និចាញ់បណា្ត ទបណ្រសក្ពុងតំបនណ់នាះណ្រ។

ណលាកបន្តថា៖ «ការបង្្ហ ញវត្តមានអគារខ្ស់ៗកានត់តណទចើន  
វ្លៃពុះបញ្្ច ងំពសី្្ិរឋាផលធំៗ របស់ក្្ពុជាតដលសណទ្ចបាន 

 
នងិ្និធាលៃ បម់ានពី្ពុន្ក។ ដូណច្ះការវនិណិោគអគារខស់្ជា

 
ការទបណសើរទសបណពលណហោឋា រចនាស្្ន័្ធរបស់ណយើងកំពពុងមាន 
ការអភវិឌ ្ឍន»៍។       ណលាកបន្តថា៖ «សូ្្បតីតជនបរណ្រសតដលធាលៃ ប ់
្កក្្ពុជាកាល៥ឆ្្ំ្ ពុន ពកួណគមានការភ្ាកណ់ផ្អើលនឹងស្្ិរ ្
ធផិលទាងំណនះតដរ ណហើយខ្ពុគំតិថាក្្ពុជានឹង្រ្រលួបាននូវផល

 ទបណោជនជ៍ាណទចើនបតន្្ ណ្រៀតពីការណធ្វើសមាហរ�ក្្មជា្យួ 
អាស្៊ា ននាណពលខាង្ពុខ»។

អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុន Century21 Mekong ណលាក ទចឹក សពុខនី្ បាន្រ្រលួស្្គ ល់ថា 
ការមានអគារខស់្ៗកានត់តណទចើនវហពុចសកា្ត នពុពលកានត់តណទចើនសទមាបក់្្ពុជា ណោយបច្ចពុប្បន្

 
ណនះណគណ�ើញមានទករ្ុ ហ៊ាពុនចនិ្យួណទគាង្កវនិិណោគសណាឋា គារ និងអគារពា�ិជ្ជក្្មក្ស់្

 
៥០០ត្៉ាទតលំោបល់្អបផំពុតអាសពុីកណ៏គណទគាង្កវនិណិោគណៅក្្ពុជាតដរ។ អញ្ច ឹងវជាអគារល្អ

 
បផំពុតសទមាបទ់សរុកតខ្មរណហើយ។ ណលាកបន្តថា៖ «ការមានអគារខស់្ៗកានត់តណទចើន វនងឹកានត់ត 
ទាកទ់ាញអក្វនិណិោគកានត់តណទចើន ណទពាះវពាកព់ន័្ធនឹងណហោឋា រចនាស្្ន័្ធ ការផ្គតផ់្គង ់និងតទ្រូវ

 
ការ អញ្ច ឹងណបើមានទករ្ុ ហ៊ាពុនធំៗ ចូល្កវនិិណោគ និងោកក់ារោិល័យកណា្ត លទករ្ុ ហ៊ាពុនណៅ

 
្ីរណនះកានត់តណទចើនណយើងនឹង្រ្ួរលបានផល 
ទបណោជនណ៍សដឋាកចិ្ចកានត់តណទចើន»។ 

ណលាកបានបន្តណ្រៀតថា៖ «ណៅទសរុកតខ្មរណយើង 
្និសូវមានទករ្ុ ហ៊ាពុនធោំកក់ារោិល័យកណា្ត ល 
ណៅណ�ើយណ្រ អញ្ចងឹណបើណយើងហពុចសកា្ត នពុពល 
ល្អ ណយើងអាចទាញគាតឲ់្យោកក់ារោិល័យ 
កណា្ត លរបស់ពួកណគណៅ្រីណនះកានត់តណទចើន 
ណនាះកណំ�ើ នផលិតផលក្ពុងទសរុកសរពុបរបស់ 
ណយើងនឹងណកើន្យួកទ្តិណ្រៀត»៕
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បនា្ទ បពី់ជាបណ់ឆ្្តជាទបធានសមាគ្អក្វយតម្លៃ 
នងិភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា (Cambodian Valuers

 
and Estate Agents Association) ណលាក គី្ ហ៊ា ង 
បានតថលៃងថា ការជាបណ់ឆ្្តណធ្វើជាទបធានសមាគ្ណៅ 
ណពលណនះគជឺាឱកាសដល៏្អសទមាបណ់លាក ក្ពុងការ 
បណញ្ចញស្តភ្ាព និងប្រពណិស្ធណដើ្ ្បដីកឹនា ំ
សមាគ្្យួណនះឲ្យមានការឯកភាព ស្្គ្គភីាព និ
ងកិច្ចសហទបតិបត្តកិារគ្ាបានកានត់តល្អ។ 

ណលាកបានបន្តថា ក្ពុងនា្ណលាកជាទបធានណលាក 
នងឹខិតខឲំ្យអស់ពសី្តភ្ាពណដើ្ ្បណីធ្វើឲ្យកចិ្ចទបជពុរំបស់

 សមាគ្អក្វយតម្លៃអាស្៊ា ន (AVA) តដលនឹងទតរូវ 
ណរៀបចំណៅក្្ពុជានាឆ្្២ំ០១៦ខាង្ពុខ្រ្រលួបាន 
ណជាគជយ័។

ណលាក គី្ ហ៊ា ង មានទបស្សនថ៍ា៖ «ខ្ពុទំតរូវបាន 
សមាជិកសមាគ្ណទជើសណរ ើសឲ្យណធ្វើជាទបធាន ដូណចះ្ 
ខ្ពុណំប្តជ្ាថានងឹខតិខជំយួ��ជំរពុញសមាគ្ឲ្យកានត់តរកី

 
ចណទ្ើន។ ខ្ពុនំងឹពយាោ្ណធ្វើទគបត់បបោ៉ា ងណដើ្ ្បឲី្យ

 ទករ្ុ ហ៊ាពុនតដលជាសមាជកិរបស់សមាគ្ទាងំអស់
ស្ិតណៅណទកា្្ទ័តតត្យួ នងិរកសពុីមានតមាលៃ ភាព 
ណោយណចៀសវងការរកសពុី្និមានភាពណស្្ម ះទតង។់ 
ខ្ពុចំងណ់ធ្វើឲ្យអ្ករកសពុីក្ពុងវស័ិយអចលនទ្រព្យទាងំអ
ស់្រ្រលួបានផលទបណោជដូចគ្ា»។

ទាក្់រងណៅកចិ្ចទបជពុ ំ AVA ណលាកទបធានសមាគ
្ថ្មបីានបញ្្ជ កថ់ា៖«ខ្ពុមំានសពុ្ិរដឋានិយិ្ខស់្អពំកិីច្ច
ទបជពុនំាណពលខាង្ពុខ ណទពាះកចិ្ចទបជពុណំនាះ្និត្នជា
ណរឿងថ្មណី្រ តដលក្្ពុជាណធ្វើជាមា្ច ស់ផ្ទះ។ តា្រយៈកចិ្ច
ទបជពុណំនាះនងឹណធ្វើឲ្យវស័ិយអចលនទ្រព្យណៅក្្ពុជាកា
នត់តល្អទបណសើរ»។

ក្ពុងនា្ជាអគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុនតខ្មរ ណរៀលណអណស្ទត 
ណលាក គី្  ហ៊ា ង ទតរូវបានណគដងឹថាជាបពុគ្គល្យួ 

របូតដលមានភាពស្្វ ហប ់ និង្រ្រលួបានណជាគជយ័ 
ោ៉ា ងខាលៃ ងំក្ពុងការង្រ។ បច្ចពុប្បនទ្ករ្ុ ហ៊ាពុនតខ្មរ ណរៀល 
ណអណស្ទត កកំ៏ពពុងកានក់ាបចំ់ត�ក្រផីសារអចលនទ្រព្យ 
ោ៉ា ងធផំងតដរណៅក្្ពុជា។ ទករ្ុ ហ៊ាពុនតខ្មរ ណរៀលណអណស្ទត 
 របស់ណលាក គី្ ហ៊ា ង គឺជាទករ្ុ ហ៊ាពុនតដល្រ្រលួបាន 

សិ្រ្ធលិកផ់ា្ត ច់្ ពុខរបស់គណទមាង TK Royal One   
តដលមាន្ីរតាងំស្ិតណៅ ព្ុខនងឹស្កលវ្ិរយាល័យ 
ភូ្ និ្ទភ្ណំពញផងតដរ។

សមាគ្អក្វយតម្លៃ នងិភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុ 
ក្្ពុជា បានបណង្កើតណ�ើងដំបងូណៅមថងា្ីរ៨ តខសីហ ឆ្្ំ

 
២០០៨ ក្ពុងណគាលប�ំងបណង្កើនកចិ្ចសហការ និង

 
្រនំពុកចិត្តដល់សមាជិកក្ពុងសមាគ្តា្រយៈការ 
ផ្តល់នូវប្រពណិស្ធ ជំនាញ នងិទក្សីលធ្វ៌ជិា្ជ ជីវៈ 
ចបាស់លាស់ទាក្់រងវស័ិយអចលនវត្ពុ។ នាណពល 
បច្ចពុប្បនស្មាគ្ណនះមានទករ្ុ ហ៊ាពុនជាសមាជិកចនំនួ 
៦៧ ណហើយ។

ណលាក សពុឹង ប៉ាពុណាណា  អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុន ប៉ាពុណាណា  
ណរៀលធីទគរុប គឺជាទបធានណៅអា�ត្ត្ិរ១ី និង្រ២ី

 
ចតំ�កអា�ត្ត្ីិរ៣ទតរូវបានដឹកនាណំោយណលាកឧកញ៉ា  
ណចង ណខង អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុនក្្ពុជា សពុីភអិីល៕

ជាមយួនឹងបទពិលសាធការងារោកទ់ងនឹងវសិយ័អចៃនបទព្យអស់រយៈលពៃជាង១០ឆ្្ន  ំលោក គមី ហ្៊ា ង បតរូវបានលគលបាះ 
លឆ្្ន តឲ្យកាលៃ យលៅជាបបធានសមាគមអ្នកវាយតលមលៃ នងិភ្្ន កង់ារអចៃនវត្ថុកម្ថុជា លៅក្នថុងឱកាសលនការលធវាមីហ្សន្នបិាត

 វសិាមញ្ញមយួនដៃបានបបបពឹតល្ៅលៅសណ្្ឋ គ្រ នារលសៀៃលថងៃសថុបក ទ២ី៥ នខកញ្្ញ  កនលៃងមក។

ណល្ក គមី ហ៊ា ង ក្លៃ យជា 
តបធាន សមាគម អ្ក វាយ ្ មមលៃ
និងភ្ាក់ងារ អចលនវ្ុ្ កម្ុជា
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ខ្ុនឹំងពយាោមទ្វើបគ្រវ់្រ្រោ៉ា ង

ទែើមបឲី្យសមាជកិរ្រស់សមាគម
ទាងំអស់ស្ិតទៅទបក្មឆប័តវត
មួ�និងរកសីុមានតមាលា ភាព
ទោ�ទរៀសវាងក្ររកសីុ
មនិមានភាពទស្ម ះបតង។់

ណលាក គឹ្ ហ៊ា ង / នាយក ទគបទ់គង ្ូរណៅ មន 
ទករុ្ហ៊ាពុន តខ្មរ ណរៀល ណអ ណស្ទ ត



បនា្ទ បព់ស្ី្នណទជាយចង្្វ រ្ីរ២ ទតរូវបានោកឲ់្យដណំ�ើ រការកាលពី 
ណដើ្ ឆ្្ណំនះតបំនស់្តិណៅតា្បណណា្ត យផលៃវូជាតិណលខ៦ កពំពុង្រ្រលួបាន

 
ការអភវិឌ ្ឍោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស ជាកត់ស្តងគណទមាងជាណទចើនបាននងិ 
កពំពុងស្ងសងដូ់ចជា្រទីករុងណទជាយចង្្វ រ បពុរណីប៉ាងហតួ បពុររីណីវ ើណថាន 
បពុរ ី The Mekong Royal នងិហួសពតំីបនណ់នាះបន្តចិ រោឋា ភបិាល

 
កំពពុងកស្ង «ស្្ត ត្រតកសណ ្្តចណតណជា» សទមាបណ់ទតៀ្្រ្រលួណធ្វើ 
មា្ច ស់ផ្ទះណរៀបចកីំ្របាអាស្៊ា នណហ្្គ ឆ្្ ំ ២០២៣ ណហើយណៅណពលថ្មីៗ  
ណនះ ណលាកឧកញ៉ា  លី យ៉ាពុងផាត ់អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុនលីយ៉ាពុងផាតទ់គរុប 
កប៏ានកពំពុងស្ងសង្ី់រតាងំសទមាបណ់ធ្វើជាសួនសត្វស្ហ្វ រណីវ ើលដ ៍
តដលណលាកបានណរ ើ្រតីាងំពីណខត្តណកាះកពុង្កោកណ់ៅណលើ្ីរទករុងរ�ប

 
តដលទតរូវបានទបសិ្រ្ធនិា្ថា «្ីរទករុងរ�បណតណជា្រតក» ផងតដរ។

ទករ្ុ អ្កជនំាញក្ពុងវស័ិយអចលនទ្រព្យក្ពុងទសរុកបានឲ្យដឹងថា
 

ស្្នភាពអចលនទ្រព្យណៅតំបនភ់ាគខាងណជើងឬណៅតា្បណណា្ត យ 
ផលៃូវជាតណិលខ ៦ មានសកា្ត នពុពលខាលៃ ងំណោយសមា្គ ល់ណ�ើញថាមាន 
គណទមាងអភវិឌ ្ឍនជ៍ាណទចើនកពំពុងណលចរបូរាងណ�ើងជាបន្តបនា្ទ បគួ់រឲ្យ 
កតស់មា្គ ល់។ 

 ណលាក កឺក ណារនិ អ្កវភិាគវស័ិយអចលនវត្ពុឯករាជ្យបានតថលៃង
 

ឲ្យដឹងណៅណពលថ្មីៗ ណនះថា តបំនស់្ិតណៅតា្បណណា្ត យផលៃូវជាតិ
 

ណលខ ៦ មានសកា្ត នពុពលខាលៃ ងំសទមាបអ់ភវិឌ ្ឍនលំ៍ណៅឋាន នងិ 
ពា�ិជ្ជក្្មោ៉ា ងល្អទបណសើរ ណហើយអ្វកីានត់តពិណសសណនាះគតឺបំនណ់នះ

 
មាន្រណនលៃពរីអ្សងខាង និងស្្នភាព្ីរតាងំមានភាពអំណណាយ 
ផលខាលៃ ងំណោយណហោឋា រចនាស្្ន័្ធកពំពុងតត្រ្រលួបានការអភិវឌ ្ឍ 
ដូណចះ្ទបសិនជាមានទករ្ុ ហ៊ាពុនវនិិណោគណា្យួកស្ងទចាងំ្រណនលៃពី 
ស្្នណទជាយចង្្វ ររហូតដល់ដណីលាកឧកញ៉ា  លី យ៉ាពុងផាត ់វនងឹណធ្វើឲ្យ 
តបំនណ់នះកាលៃ យជា្រទីករុងោ៉ា ងទសស់ស្្អ តនាណពលអនាគត។

ណលាកបានតថលៃងថា៖ «ណោយស្រតបំនណ់នះមានខ្យល់អាកាសបរសិពុ្រ្ធ 

នងិមានបរស្ិ្នល្អ សូ្្បតីតខ្ពុផំា្ទ ល់កម៏ានប�ំងណៅរស់ណៅតបំន់
ណនះតដរ។     ណបើណធ្វើណយើងដំណ�ើ រតា្ផលៃូវណនះ ណយើងមានអារ្្ម�៍ថា ទសស់

 ទស្យជាងផលៃូវជាតិណលខ ៤ តដលណ្ើលណៅមានភាពរណញ៉ារមញ៉ាណទចើន»។ 
 

ណលាកបន្តថា៖ «តំបនណ់នះពិតជានឹងមានការរកីចណទ្ើនខាលៃ ងំនាណពល
អនាគត ណទពាះលំណៅឋាន និងដីរបស់ទបជាជនរស់ណៅតបំនណ់នះមាន 
សណា្ត បធ្់ាប់្ និសូវរណញ៉ារមញ៉ា តដលណធ្វើឲ្យមានការពបិាកក្ពុងការ

 
ណរៀបចណំនាះណ្រ»។

តបំនណ់នះស្ិតណៅក្ពុងសង្្ក តច់នំនួបី គសឺង្្ក តត់ទពកលាប សង្្ក ត់
 

តទពកតាណសក នងិសង្្ក តប់ាកត់ខង ខ�្ឌ ណទជាយចង្្វ រ រាជធានី 
ភ្ណំពញ។

ទបធានទគបទ់គង្ូរណៅមនទករ្ុ ហ៊ាពុន ណអស្៊ា  ណរៀលណអណស្ទត ណលាក 
ប៉ា ូ អា៊ា វគង ់ បានតថលៃងឲ្យដងឹផងតដរថា រយៈណពលជាង្យួឆ្្ំ្ កណនះ 
បនា្ទ បពី់ផលៃូវជាតិណលខ៦ទតរូវបានកស្ង និងពទងកីណោយ្រ្រលួបាន

 
ជនំយួពទីបណ្រសចិន តបំនត់ា្បណណា្ត យផលៃូវណនះចាបពី់ស្្នណទជាយ

 
ចង្្វ រដល់ស្្នតទពកតាមាក ់ ពិតជាមានការតទបទបរួលណទចើនណោយណគ 
សណង្កតណ�ើញបពុរ ី នងិអាជវីក្្មខ្ាតតូច ខ្ាត្ធ្យ្ជាណទចើនបានរកី

 
ណទពាងទពាតណៅតា្បណណា្ត យផលៃូវណនះ។ ណលាកបន្តថា ណោយស្រតត 
្រតីាងំអំណណាយផល និងសកា្ត នពុពលក្ពុងការអភវិឌ ្ឍបានណធ្វើឲ្យ

 
តម្លៃដណីៅតា្តបំនណ់នះ នងិដីណៅជាបផ់លៃូវជាតណិលខ៦មានកណំ�ើ ន

 
ចណនាលៃ ះព ី១០ ណៅ ១៥ ភាគរយទបចាឆ្ំ្។ំ

ណលាកបានឲ្យដងឹណ្រៀតថា តម្លៃដណីៅជាបផ់លៃវូជាតណិលខ៦ ទតរូវបានគតិ
 

ជាកណំាត់ៗ ដូចជាចាបពី់ស្្នណទជាយចង្្វ រដល់បពុរ ីThe Mekong 
Royal  មានតម ល្ៃចណនាលៃ ះព ី៤០០ ណៅ ៨០០ ដពុលាលៃ រអាណ្រកិក្ពុង្យួ 
ត្៉ាទតកាណរ ៉ា និងដីណៅខាងក្ពុងមានតម ល្ៃចណនាលៃ ះព ី ១០០ ណៅ ១៥០ 
ដពុលាលៃ រ នងិគតិពីបពុរ ី  The Mekong Royal ដល់ដណីលាកឧកញ៉ា  
លី យ៉ាពុងផាត ់ មានតម្លៃចណនាលៃ ះពី២០០ណៅ៤០០ដពុលាលៃ រ និងដីពស្ី្ន

 

លីយ៉ាពុងផាតដ់ល់ស្្នតទពកតាមាកម់ានតម្លៃចណនាលៃ ះ 
ពី១០០ ណៅ ២០០ដពុលាលៃ រ។

ណលាក អា៊ា វគង ់ បានតថលៃងថា៖ «តបំនណ់នះបាន 
កាលៃ យជាប៉ាូលមនការអភិវឌ ្ឍលំណៅឋានតដល 
កំពពុង្រ្រលួបានការចាប់អារ្្ម�៍ោ៉ា ងខាលៃ ំង។ 
វ្និទតឹ្តតមានលំណៅឋានណនាះណ្រ តតវនងឹអាច 
មានការកស្ងអគារខពុនដូខស់្ៗនាណពលអនាគត 
ផងតដរ»។ ណលាកបតន្្ថា៖ «ណបើនោិយពីបរស្ិ្ន 
ខ្យល់អាកាសបរសិពុ្រ្ធ  និងផលៃូវគ្នាគ្គទឺគបទ់គាន់

 
ណហើយ តតខ្ពុសំណង្កតណ�ើញមានមានចំ�ពុ ចណខសាយ 
្ួយណ្រៀតគឺអាជ្ាធរទករុងភ្ំណពញ្ិនទាន់បាន 
កស្ងសងទ់បពន័្ធលូណៅដល់តបំនណ់នះណៅណ�ើយ»។ 
   ណលាកឧកញ៉ា  លី យ៉ាពុងផាត ់ បានតថលៃងថា  
ណលាកណទគាងចណំាយទបាកជ់ាង ១ លានដពុលាលៃ រ 
ណដើ្ ្បសី្ងសង្ី់រតាងំសទមាបណ់រៀបចជំាសួនសត្វ
ស្ហ្វ រណីវ ើលដណ៍ៅរាជធានីភ្ណំពញ តដលណលាក 
ណទគាងនឹងផាលៃ ស់ពណីខត្តណកាះកពុង្កកាន្់រទីករុងណនះ 
នងឹណបើកឲ្យដណំ�ើ រការណៅណដើ្ ឆ្្២ំ០១៦ខាង្ពុខ 
ណនះ។ ណលាកបតន្្ ថា ្រតីាងំសទមាបសួ់នសត្វថ្មី 
ណៅរាជធានីភ្ណំពញណនះមាន្រហំទំបហកទ់បតហល 
នងិសួនសត្វណៅណខត្តណកាះកពុង តតណយើងនងឹតកមច ្
ឲ្យកានត់តមានភាពទបណសើរជាង្ពុន។ 

ទាក្់រងនឹងគណទមាងស្ងសងទ់ករុងរ�បណតណជា 
្រតក ណលាកឧកញ៉ា លី យ៉ាពុងផាត ់ បានតថលៃងថា៖ 
«ណយើងទតរូវការរកមដគូសហការណដើ្្បអីភិវឌ ្ឍន ៍
្រទីករុងរ�បណនះ ណទពាះណយើង្និអាចណធ្វើតតម្ាក ់

ឯងណនាះណ្រ ណោយស្រ្រហំ្ីំរទករុងរ�បណនះធំ
ណាស់តដលមានមផ្ទដីរហូតដល់ជាង១៧០០ 
ហកិតា»។ ណលាកបន្តណ្រៀតថា គណទមាងអភវិឌ ្ឍន ៍
្រីទករុងរ�បណនះណធ្វើណ្រ្បើងសទមាប់ទបជាជនទាងំ 
អស់គ្ា ប៉ាពុតន្តគណទមាងកស្ង្រទីករុងណនះណៅណពល 
ណា និងបញ្ចបណ់ៅណពលណាណនាះណលាក្និទាន ់
បញ្្ជ កឲ់្យដងឹជាកល់ាកណ់នាះណ្រ។

 ណលាក ហូ វ�្ឌី  សហទបធានទករ្ុ ការង្រតផក្ 
វស័ិយណ្រសចរ�៍បានតថលៃងថា ទបសិនជាសួន
សត្វថ្មណីនះមានសក្្មភាពណទចើន វនឹងកាលៃ យជា 
ផលិតផលណ្រសចរ�៍ថ្មី្ យួ តដលណភៀ្វណ្រសចរ 
អន្តរជាតិអាចស្្កណ់ៅរយៈណពលយូរណៅក្្ពុជា និង 
អាចចូល្រស្សនាក្សាន្តសួនសត្វថ្មណីនះ។ 

ណលាកបានបញ្្ជ កថ់ា ទបសិនជាសួនសត្វថ្មណីនះ 
ភា្ជ បជ់ា្យួសួនសត្វភ្តំាណ ៉៉ា  គឺទករ្ុ ហ៊ាពុនណ្រសចរ 
អាចណរៀបចជំាកញ្ចបណ់្រសចរ�៍ដទ៏បមព និង្និ 
មានការរាតរកពីណភ្ៀវណ្រសចរក្ពុងការណធ្វើដំណ�ើ រ 
ក្សាន្តរបស់ពកួណគណនាះណ្រ។

ណលាកមានទបស្សនថ៍ា៖ «ការណរ ើផាលៃ ស់ប្តសួូន 
សត្វថ្មី្ កកានរ់ាជធានភី្ណំពញជាការសណទ្ចចិត្ត 
ទតឹ្ទតរូវ ពីណទពាះណៅឯណខត្តណកាះកពុង្និមានអ្វី 
ណទចើនណនាះណ្រ។ ចតំ�ករាជធានភី្ណំពញតដលជា 
ណបះដូងទបណ្រសក្្ពុជាមាន្នពុស្សរស់ណៅ២លាន
នាក ់មានណភៀ្វណ្រសចរទបមា�២លាននាក ់និង
ណភៀ្វណ្រសចរក្ពុងទសរុកណដើរក្សាន្តក្ពុង្យួឆ្្ពំ ី ៧ 
ណៅ ៨ លាននាកប់តន្្ ណ្រៀត»៕

តបំន់ណេៅភាគខាងណជើង
រាជធានីកាន់តតទាក់ទាញ
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បបសនិជាអ្នកមានអារម្មណ៍ធថុញថប់នងឹការកកសទាះចរាចរណ៍លៅក្នថុងទីបករុង  និងមិនចង់រងការបពំថុៃ
 

នផសែងពលីរាងចបកកាត់លដរលៅតំបនន់បក៉ខាងៃិចរាជធានី សូមសាកៃបងគិតលៅដៃ់តបំន់ភ្គខាង 
លជងីជំនសួវញិ លបពាះតបំនល់នាះកពំថុងទទៃួបានការចាប់អារម្មណ៍ក្នថុងការវនិិលោគលៃវីសិយ័ៃំលៅោ្ឋ ន 
នងិពាណិជ្ជកម្មោ៉ងឆ្ប់រហ័ស។
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ជំនាញស្ថា បត្យកម្ម និង  វិស្វកម្ម
កំពុងមានតមមរូវការទីផ្សារចមរើន
ខណៈវសិយ័សណំង់លៅកម្ថុជា កពំថុងមានសនទាថុះរកីចលបមីនោ៉ងឆ្បរ់ហ័ស

 
លនាះបានលធវាឲី្យវសិយ័មយួលនះបតរូវបបឈមមថុខលៅនងឹបញ្ហា មយួចនំនួដូច 
ជាតបមរូវការកមាលៃ ងំកម្មករ និងធនធានមនសសែនដៃមានចលំណះដឹងចបាស់ 
ោសជ់ាបចនី។
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ប�្ឌិ ត ្រសួ ស្ណភឿន អគ្គណលខាធិការរងមនគ�ៈស្្បត្យករ 
ក្្ពុជា និងជាទពឹ្រ្ធបពុរសមន្ហវ្ិរយាល័យវសិ្វក្្ម និងស្្បត្យក ្្ម

 
សំ�ងសពុីវលិមនស្កលវ្ិរយាល័យបញ្្ញ ស្សស្តក្្ពុជាបាននិោយ

 
ថាធនធាន្នពុស្សតផក្វសិ្វករសំ�ងស់ពុីវលិ នងិស្្បត្យក ្្មណៅ 
ក្្ពុជានាណពលបច្ចពុប្បន្ណនះ ណៅ្និទានអ់ាចណ ល្ៃើយតបណៅនឹងតទ្រូវ

 មនការរកីចណទ្ើនដ៏ឆ្ប់រហ័សរបស់វស័ិយសំ�ង់ណៅក្្ពុជានា
 

រយៈណពល១្រសវត្សរច៍ពុងណទកាយណនះបានណ្រ។ ណលាកបានទបាប ់
ណ្រៀតថា ជាណរៀងរាល់ឆ្្មំានទករុ្ហ៊ាពុនជាណទចើនបាន្កទាក្់រង 
ស្កលវ្ិរយាល័យ ណដើ្ ្បណីទជើសណរ ើសនសិ្សតិតដលកំពពុងសិកសាណៅណធ្វើ
ការ ប៉ាពុតន្តណពលខលៃះស្លា្និអាចរកនសិ្សតិបានទគបទ់គានស់ទមាប់
ផ្តល់ឲ្យទករុ្ហ៊ាពុនទាងំអស់ណនាះបានណ្រ។

ណលាកបានអះអាងងថា៖ «ការង្រក្ពុងវស័ិយសំ�ងម់ានណទចើន 
ដូណចះ្និស្សតិតដលសិកសាជំនាញស្្បត្យក ្្ម នងិសំ�ងស់ពុីវលិ 
្និ ខ្វះការង្រណធ្វើណ្រ។ ជាកត់ស្តងមាននិស្សតិខលៃះមានការង្រណធ្វើចាប់
តាងំពីឆ្្្ំរ១ីតត ្្តង»។

ណបើតា្ណលាក ្ួរស ស្ណភឿន ក្ពុង១ឆ្្មំាននសិ្សតិតខ្មរចណនាលៃ ះពី
 

២០០-៣០០នាកប់ានបញ្ចបក់ារសិកសាណលើតផក្ស្្បត្យក ្្ម ខ�ៈ
ណៅក្្ពុជាបច្ចពុប្បន្មានទគឹះស្្នសិកសាពី៥-៦ប៉ាពុណណាណា ះ តដល្រ្ួរល

 ការប�្តពុ ះបណា្ត លធនធាន្នពុស្សសទមាបត់ផក្ណនះ។
ទពឹ្រ្ធបពុរសមន្ហវ្ិរយាល័យស្្បត្យក ្្ម និងសំ�ងស់ពុីវលិមន 

ស្កលវ្ិរយាល័យនរ័តពុន ណលាក លឹ្ សពុខមត បាននិោយថា ធន
ធាន្នពុស្សតដលមានចំណ�ះដឹងទាក់្រងណៅនឹងវស័ិយសំ�ង ់
កពំពុងមានតទ្រូវការណទចើនណៅក្ពុង្ីរផសារទបណ្រសក្្ពុជា ណោយនិស្សតិ

 តដលណរៀនណៅស្កលវ្ិរយាល័យនរ័តពុន ចាបពី់ឆ្្្ីំរ៣ណ�ើងណៅណស្ទើ 
តតទាងំអស់ទតរូវបានទករុ្ហ៊ាពុន្កទាក្់រងយកណៅណធ្វើការ។ ណលាក 
បានបន្តថា ការង្រទាក្់រងណៅនឹងវស័ិយសំ�ងណ់ៅក្្ពុជានឹងទតរូវ

 
ការធនធាន្នពុស្សណទចើនបតន្្ ណ្រៀត ជាពិណសសណៅណពលការការ 
ណធ្វើសមាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ចអាស្៊ា ន្នចូល្កដល់។ 

ណលាក សពុខមត  បានបន្តថា៖ «បច្ចពុប្បន្ណនះនិស្សតិតដលចូលសិកសា
 

តផក្វសិ្វករសំ�ងស់ពុីវលិ និងស្្បត្យក ្្មមនស្កលវ្ិរយាល័យនរ័តពុន 
បានណកើនណ�ើងជាបន្តបនា្ទ ប។់ ជាកត់ស្តងបច្ចពុប្បន្ណនះ និស្សតិតដល
កពំពុងណរៀនតផក្វសិ្វករសំ�ងស់ពុីវលិ មានទបមា�ជាង៣០០នាក ់

ចតំ�កខាងតផក្ស្្បត្យក ្្ម និងនគរបូនីយក ្្ម មាន 
ទបមា�ទបតហល១០០នាក»់។

ណលាកទពឹ្រ្ធបពុរសមនស្កលវ្ិរយាល័យនរ័តពុនបាន 
ទបាបណ់្រៀតថា ្កដល់ណពលណនះនិស្សតិតដល 

បានបញ្ច ប់ការសិកសាតផ្កទាំងពីររបស់ 
ស្កលវ្ិរយាល័យមានចំនួនទបមា� 

ទបតហល៣៨០០នាកណ់ហើយ។
 

ក្រងារក្ុងែស័ិ�សណំងម់ាន

ទបរើនែូទរះ្និស្តិវែលសិកសា

ជនំាញស្្រត្យកម្មនិងសណំង់

សីុែលិមនិខវះក្រងារទ្វើទេ។

ជាក់វសតាងមាននិស្តិខលាះមាន

ក្រងារទ្វើចា្រត់ាងំពីឆ្្េីំ១វតមតាង

ណលាកប�្ឌិ ត ្ួរស ស្ណភឿន / អគ្គណលខាធិការរងមនគ�ៈ 
ស្្បត្យករក្្ពុជា នងិជាទពឹ្រ្ធបពុរសមន្ហវ្ិរយាល័យវសិ្វក ្្ម នងិ

ស្្បត្យក ្្មសំ�ងសពុីវលិមនស្កលវ្ិរយាល័យ បញ្្ញ ស្សស្តក្្ពុជា
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ណបើណទាះបីជាការង្រក្ពុងវស័ិយសំ�ងក់ំពពុង
 

មានតទ្រូវការធនធាន្នពុស្សណទចើន កណ៏លាក 
ស្សស្្ត ចារ្យមនស្កលវ្ិរយាល័យទាងំ២ សត ្្តង 
នូវការទពរួយបារ្្ភទាក់្រងណៅនឹងស្ត្ភាព 
របស់និស្សតិតដលបញ្ច ប់ការសិកសា្ួយចំនួន 
ណៅណពលចូលណៅបណទ្ើការង្រណៅតា្ទករុ្ហ៊ាពុន 
ផងតដរ។ ណលាកទាងំបានណលើកណ�ើងទសណដៀង 
គ្ាថា ទបណ្រស្យួចំនួនដូចជាសិង្ហបពុរណីគរកី 
ចណទ្ើនជាយូរណហើយ ដូណច្ះនិស្សតិតផ្កនី្យួៗ

 
របស់ណគកពូ៏តកតដរ។ ណនះជាបញ្្ហ ទបឈ្្យួ 
ទាក្់រងណៅនឹងស្ត្ភាពរបស់វសិ្វករ នងិ 
ស្្បត្យករក្្ពុជាផងតដរ។

វស័ិយសំ�ងណ់ៅក្្ពុជាទតរូវបានណគចាត្់រពុក 
ជាវស័ិយ១ ណៅក្ពុងចណំណា្វស័ិយសំខាន់ៗ ចនំនួ 
៤តដលបានណដើរតួនា្រីោ៉ា ងសំខានក្់ពុងការរួ្ 
ចំត�កណលើកស្ទួយកណំ�ើ នណសដឋាកិច្ចជាត។ិ

ណលាក ណ្៉ាង ចំណរ ើន វសិ្វករទបចាកំារោឋា នស្ង 
សងក់្ពុងគណទមាង្ីរទករុង Olympia City តដលបាន 
វនិណិោគណោយទករុ្ហ៊ាពុន OCIC បាននិោយ 
ថា បច្ចពុប្បនណ្នះណៅក្ពុងការោឋា នស្ងសង្ី់រទករុង

 
Olympia City មានវសិ្វករ នងិស្្បត្យករកំពពុង 
ណធ្វើការសរពុបទបតហល១០០នាក ់ក្ពុងណនាះវសិ្វករ 
មានទបតហល៧០ភាគរយ។ ណលាកបានបន្តថា 
ក្ពុងចណំណា្ណនាះមានវសិ្វករ នងិស្្បត្យករ 
បរណ្រសទបតហល៥ភាគរយ តដលពួកណគទាងំ 
ណនាះសពុ្រ្ធតតជាអ្កជំនាញណពារណពញណៅណោយ 

ប្រពិណស្ធ និងស្្មដណលើគណទមាងធំៗជាណទចើន។ 
ណលាកតថលៃងថា៖ «ខ្ពុគំតិថាវសិ្វករ និងស្្បត្យករ

 
នាណពលបច្ចពុប្បន្សពុ្រ្ធតតមានស្ត្ភាព អាចណធ្វើ 
ការណៅតា្ការោឋា នសំ�ងធ់ំៗ បានណោយណយើង 
ទគានត់តយកអ្កជំនាញ (្កពីបរណ្រស)្កជយួ�� 
ប�្តពុ ះបណា្ត លតតបន្តចិបន្តួចប៉ាពុណណាណា ះ»។

តតណទាះបីជាោ៉ា ងណា ណលាក ចណំរ ើន កប៏ាន 
បញ្្ជ កថ់ា៖ «ខ្ពុគំតិថាស្តភ្ាពរបស់វសិ្វករ 
ក្្ពុជានងឹ្និសូវមានបញ្្ហ ណនាះណ្រ បនា្ទ បពី់

 
សមាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ចអាស្៊ា ន្ន 
ចូល្កដល់តតអ្វី តដលខ្ពុ ំគិតថា
អាចមានបញ្្ហ ណនាះគឺខាងតផ្ក 
ស្្បត្យក ្្ម ណទពាះការរចនារបស់ 
អ្កជំនាញណៅក្ពុងតបំនអ់ាស្៊ា ន 
្ួយចំនួនមានស្ត្ភាព 
ណលើសស្្បត្យករក្្ពុជា»។

កា រ អ ភិ វ ឌ ្ឍ ្រី ទករុង 
Olympia City តដល 
ស្ិតណៅភាគខាងណជើង 

មនពហពុក�ីោឋា នជាតិអូឡាពិំកក្្ពុជា បានចាប់
 

ណផ្តើ្ណបើកការោឋា នស្ងសង់កាលពីអំ�ពុងឆ្្ំ
 

២០១២ ណលើមផ្ទដី្រហំ ំ ៨០ ហកិតាណទកា្្រពុន 
វនិិណោគមានតម ល្ៃទបតហល៤០០លានដពុលាលៃ រ 
អាណ្រកិ៕
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គជឺាការទតឹ្ទតរូវ ណទពាះបច្ចពុប្បន្ទបជាជនតខ្មរ្យួ 
ចនំនួអាចមានល្រ្ធភាព្ិរញលំណៅឋានណៅបរណ្រស 
បាន។ ណលាកបានបញ្្ជ កថ់ា៖ «ណៅណពលមានអ្វថី្មី 
ចូល្កវនឹងណធ្វើឲ្យទករុ្ហ៊ាពុនក្ពុងទសរុក្ួយចំនួន 
្រ្ួរលបានអតទ្បណោជន ៍ នងិ្យួចនួំនណ្រៀតខិត 
ខបំណង្កើនស្ត្ភាពរបស់ខលៃួន»។

ណោងតា្របាយការ�៍របស់្ូលនិធិរូបិយវត្ពុ 
អន្តរជាតិ IMF តដលណ្រើបបានណចញផសាយកាលពី 
ណពលថ្មីៗ ណនះបានណធ្វើការពយាករថា ណសដឋាកចិ្ចក្្ពុជា 
ក្ពុងឆ្្២ំ០១៥ណនះនឹងរកសាបាននូវកណំ�ើ នក្ពុងរង្វង់

 
៧ភាគរយដូចគ្ានងឹឆ្្ំ្ ពុន។ កណំ�ើ នណសដឋាកចិ្ច 
រងឹមាណំនះណោយស្រមានវស័ិយច្្បងចនួំនប ី គឺ 

វស័ិយអចលនទ្រព្យ សំ�ង ់និងវយនភ�័្ឌ ។
ណលាក ទចឹក សពុខនី្ អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុន 

Century 21 Mekong  បាននោិយថា មា្ច ស់គណទមាង 
អភិវឌ្ឍន៍លំណៅឋានណៅបរណ្រស្ួយចំនួនកំពពុង 
ស្លៃងឹ្ករក្ីរផសារក្្ពុជា ណទពាះពកួណគគិតថាការ

 
រកីចណទ្ើនមនវស័ិយណសដឋាកចិ្ច និងការណចញណៅសិកសា

 
ឬណធ្វើការណៅបរណ្រសរបស់ទបជាជនតខ្មរកពំពុងតតណកើន 
ណ�ើងណទចើន។ 

ណលាកបានណលើកណ�ើងថា នាណពលថ្មីៗ ណនះមាន 
គណទមាងអភិវឌ្ឍន៍ណៅទបណ្រសមា៉ា ណ�សពុីបានយក 
្កោកល់កណ់ៅក្្ពុជា។ ការ្កបង្្ហ ញខលៃួនរបស់
គណទមាងទាងំណនាះសពុ្រ្ធតតបញ្្ជ កពី់ការរកីចណទ្ើនមន 

កទ្តិជីវភាពរបស់ទបជាជន។ ណលាកបានអះអាង 
ថា៖ «ណនះជាដណំ�ើ រ  International Market តដល 
មា្ច ស់គណទមាងតតងតតយកណៅលកណ់ៅទគប្ី់រកតនលៃង
ទាងំអស់ណោយណសរ»ី។ 

ណលាកទសី អាន សពុធតីា នាយកិារងជានខ្់ស់មន 
ទករុ្ហ៊ាពុន CBRE Cambodia តដលជាទករុ្ហ៊ាពុន 
្រ្ួរលសិ្រ្ធជិយួ��លក ់(Excusive) គណទមាង 18 East 
Andaman និងគណទមាង DC Residency របស់ 
ទបណ្រសមា៉ា ណ�សពុីទបចាណំៅក្្ពុជាបាននិោយថា  
នាណពលកនលៃង្កមានទបជាជនតខ្មរជាណទចើនបាន 
ណៅ្ិរញលំណៅឋានណៅបរណ្រសដូចជាណៅសិង្ហបពុរ ី
ចនិ អងណ់គលៃស អសូស្្ត លី និងមថជាណដើ្ ។ ការតដល 
ពកួណគ្ិរញលំណៅឋានណៅបរណ្រស គឺភាគណទចើនក្ពុង 
ណគាល្រពុកសទមាបស្់្កណ់ៅផា្ទ ល់ខលៃួនឬទករុ្ទគរួស្រ 
ណៅសិកសា និងមាន្យួចនួំនណ្រៀត្ិរញសទមាប ់
វនិណិោគបន្ត។ ណលាកទសីបានបន្តថា មានអក្វនិិ-
ណោគបរណ្រសជាណទចើនបានចាប់អារ្្ម�៍ចំណពាះ 
សកា្ត នពុពល នងិភាពរកីចណទ្ើនមនណសដឋាកិច្ចរបស់ 
ក្្ពុជា ជាណហតពុណធ្វើឲ្យពកួណគយកគណទមាងអភវិឌ្ឍន៍
របស់ពួកណគ្កលកណ់ៅក្ពុង្ីរផសារក្្ពុជាតត ្្តង។

ណលាកទសីសពុធីតាបានអះអាងថា៖ «ការតដល 
មានទករុ្ហ៊ាពុនបរណ្រសយកគណទមាងអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ 
ពួកណគ្កលកណ់ៅក្្ពុជាតបបណនះគជឺាណរឿងល្អខាលៃ ងំ 
ណាស់ ណទពាះតា្រយៈណនះ វនឹងណធ្វើឲ្យមានភាព 
ង្យទសរួលដល់ទបជាជនក្្ពុជាតដលមានបំ�ង
្ិរញលំណៅឋានណៅទបណ្រសទាងំអស់ណនាះ»៕

ណលាក ប៉ា ូអា៊ា វគង ់ទបធានទគបទ់គង្ូរណៅមនទករុ្ហ៊ាពុន 
ណអស្៊ា  ណរៀល ណអណស្ទត បានតថលៃងថា ការណកើនណ�ើងមន 
ទបាកច់�ូំលរបស់ទបជាជនតខ្មរ បានណធ្វើឲ្យទករុ្ហ៊ាពុន 
អភវិឌ្ឍនលំ៍ណៅឋានណៅបរណ្រសជាណទចើនបានចាប ់
អារ្្ម�៍ចណំពាះការយកគណទមាងរបស់ខលៃួន្កលក់
ណៅក្្ពុជា។ ណៅណពលណាមានគណទមាងអភវិឌ្ឍន ៍
ណៅបរណ្រសោកល់កណ់ៅក្្ពុជា វបង្្ហ ញពភីាពរកី 
ចណទ្ើន និងភាពរងឹមាមំនវស័ិយណសដឋាកិច្ចរបស់

 
ក្្ពុជា។ ្ យា៉ាងណ្រៀតតា្រយៈគណទមាងទាងំអស់ណនាះ 
កនឹ៏ងណធ្វើឲ្យណគស្្គ ល់ក្្ពុជាកានត់តណទចើនផងតដរ។ 
ណលាកបានបន្តថា នាណពលកនលៃង្កទបជាជនតខ្មរ 
តដលមានទបាកណ់ទចើន្យួចនំនួបានណៅ្ិរញលំណៅ 
ឋានណៅបរណ្រសរចួណហើយ។ 

ការតដលទបជាជនតខ្មរណៅ្រិញលំណៅឋានណៅ 
បរណ្រសភាគណទចើនមានណគាលបំ�ងធំ២ ្រ១ី-គឺ 
សទមាបស្់្កណ់ៅឬសទមាបឲ់្យកូនពកួណគណៅណរៀនឬ 
ណធ្វើការង្រ នងិ្ីរ២- អាចជាការ្រញិសទមាបវ់និិណោគ។

ណលាក អា៊ា វគង ់ បានតថលៃងថា៖«ការយកគណទមាង
អភវិឌ្ឍនលំ៍ណៅឋានណៅបរណ្រស្កោកល់កណ់ៅ 
ក្្ពុជា គជឺាណរឿងល្អ ណទពាះវបង្្ហ ញពកីាររកីចណទ្ើន

 
របស់ក្្ពុជា។ ្រផីសារណសរគីតឺបបណនះ ខ�ៈកនលៃង

 
្កមានទករុ្ហ៊ាពុនអភិវឌ្ឍន៍លំណៅឋានណៅក្្ពុជា 
ជាណទចើនបានយកគណទមាងរបស់ខលៃួនណៅលក់ណៅ 
បរណ្រសតដរ»។ ទាក្់រងនឹងការណៅ្រញិលំណៅឋាន 

ណៅណទរៅទបណ្រសណលាក អា៊ា វគង ់បានណទកើនរឮំកផង 
តដរឲ្យទបជាជនតខ្មរតដលមានបំ�ង្ិរញលំណៅ
ឋានណៅបរណ្រសទាងំអស់ ្ពុននឹងសណទ្ច្ិរញទតរូវ 
តតសិកសាអំពទីបពន័្ធចបាប ់     នងិតបបប្រមនការបងព់ន្ធ 
ឲ្យបានចបាស់លាស់ ណដើ្ ្បណីចៀសវងការខាតបង ់
និងការខកចិត្តណផ្សងៗ។

គណទមាងអភវិឌ្ឍនប៍រណ្រសជាណទចើនកំពពុងលកណ់ៅ 
ក្្ពុជា មានដូចជាណៅទបណ្រសអសូស្្ត លី សិង្ហបពុរ ី
និងមថ ខ�ៈកាលពីណពលថ្មីៗ ណនះមានគណទមាង 
អភវិឌ្ឍនខ៍ពុនដូណៅទបណ្រសមា៉ា ណ�សពុី ចនួំន២បតន្្  
ណ្រៀតទតរូវបានទបកាសោកល់កជ់ាផលៃូវការណៅក្្ពុជា 
គខឺពុនដូ 18 East Andaman តដលស្ិតណៅណលើណកាះ 

ណប៉ាណាងំ និងគណទមាងអភវិឌ្ឍន៍្ យួណ្រៀតតដលមាន 
ណ ្្ម ះថា DC Residency ្រតីាងំស្ិតក្ពុង្ីរទករុង

 
គូឡាឡាពំរួ ទបណ្រសមា៉ា ណ�សពុី។

ណលាកឌឹត ចណាណា  អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុនLucky 
Real Estate បានស្្ររចណំពាះវត្តមានគណទមាង 
អភវិឌ្ឍនលំ៍ណៅឋានណៅបរណ្រសក្ពុង្រីផសារក្្ពុជា 
ណោយណលាកបានចាត្់រពុកថានងឹជយួ��ជំរពុញឲ្យវស័ិយ 
អចលនទ្រព្យ និងសំ�ងណ់ៅក្្ពុជាកានត់តមាន 
ភាពល្អទបណសើរ។ ណលាកបានបន្តថា ជាណរៀងរាល់ឆ្្ ំ
មានទបជាជនក្្ពុជាជាណទចើនបានណៅណធ្វើការ នងិបន្ត

 
ការសិកសាណៅបរណ្រស  ដូណចះ្ការតដលមា្ច ស់គណទមាង 
ណលើកយក្កផ្សព្វផសាយ និងោកល់កណ់ៅក្្ពុជា  
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បបនហៃជាការផ្គតផ់្គង់ខថុនដូលៅក្នថុងបសរុកមិនោន់បានបំលពញបគប់តបមរូវការរបស់ 
បបជាពៃរដ្ឋនខ្មរលៅល�យីលទ លទីបលៅលពៃថ្មីៗ លនះអ្នកអភិវឌ្ឍនអ៍ចៃនបទព្យ 
មកពីបបលទសម៉ាល�សថុពីរីបករុមបាននាយំកគលបមាងខថុនដូ របសពួ់កលគមកៃក់លៅ 
ទផីសារកម្ថុជា លបពាះលសដ្ឋកច្ិបបលទសលនះកពំថុងមានកំលណីនបបកបលោយស្រិភ្ព

 
 និងបករុមបគរួសារវណ្ៈកណ្្ៃលកនីលទបងីលៅកម្ថុជា។

កម្ពុជាបានក្លា យជាទីផ្សារ 
អចលនទទព្យដែលអ្នក 
វិនិយោគបរយទសកំពុង
យកចិត្តទុកដាក់
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ណលាក សន ណសៀប អនពុទបធានមនសមាគ្អ្កវយតម្លៃ  
នងិភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា នងិជានាយកទបតបិត្តមិន

 ទករុ្ហ៊ាពុន Key Real Estate បាននិោយថា ការ្រ្រលួ 
បានសមាជកិដណ៏ទចើននាណពលណនះគឺជាណរឿងដល៏្អ ណទពាះ 
ណបើទករុ្ហ៊ាពុនទាងំអស់ណនាះ្និទព្ចូលក្ពុងសមាគ្ 
ណហើយណធ្វើអ្វីតា្តតចិត្តខលៃួនឯងណនាះវអាចនឹងណធ្វើ

 ឲ្យមានភាពរណញ៉ារមញ៉ា ពិណសសអាចណធ្វើឲ្យខូចណ ្្ម ះ 
ដល់ទករុ្ហ៊ាពុននានា តដលកពំពុងទបកបរបរក្ពុង 
វស័ិយអចលនទ្រព្យណៅក្្ពុជាណ្រៀតផង។ 
ណលាកបានបន្តថា ណៅណពលទករុ្ហ៊ាពុនរក្រ្ួរល

ទានក្ពុងវស័ិយអចលនទ្រព្យទាងំអស់សហការគ្ា និងណធ្វើអ្វីៗ
 

តា្លក្ខ�ៈរួ្ ណនាះនឹងណធ្វើឲ្យគពុ�ភាព  និងទបសិ្រ្ធភិាពរបស់
ទករុ្ហ៊ាពុននី្យួៗរតឹតតល្អបតន្្ ណ្រៀត។

ណលាកមានទបស្សនថ៍ា៖«ណៅណពលសមាគ្មានសមាជិក 
កានត់តណទចើនវនឹងណធ្វើឲ្យសមាគ្ CVEA កានត់តដំណ�ើ រការល្អ 
បតន្្ ណ្រៀត ពិណសសអាចនងឹណៅជា្ីរកតនលៃងសទមាបក់ារទបឹកសា 
ណោបល់រវងគ្ាផងតដរ»។

បសបលពៃការយៃ់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់លនការ 
ចូៃជាសមាជិក និងការរតឹបណឹ្ងចបាបពី់បកសួង 
លសដ្ឋកិច ្ និងហរិញ្ញវត្ថុ កានន់តមានភ្ពតឹងរងឹ

 ជាងមថុនលនាះ បានលធវាឲី្យបករុមហ៊ាថុនកាន់នតលបចនីល�ងី 
បានមកចថុះល ្្ម ះចូៃជាសមាជកិរបស់សមាគម 
អ្នកវាយតលមលៃ និងភ្្ន ក់ងារអចៃនវត្ថុកម្ថុជា 
(Cambodian Valuers and Estate Agents 
Association)។

ទៅទពលសមាគមមាន

សមាជកិក្នវ់តទបរើនវា

នឹងទ្វើឲ្យសមាគមCVEA

ក្នវ់តែទំណើ រក្រល្អ្រវនម្ទេៀត

ពិទសសនឹងអារជាេីកវនលាង


សបមា្រក់្រប្រឹកសាទោ្រល់
រវាងគ្្ផងវែរ

ណលាក សន  ណសៀប / អនពុទបធានមនសមាគ្    

   អ្កវយតម្លៃ និងភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា នងិជា 
 

   នាយកទបតបិត្តមិនទករុ្ហ៊ាពុន Key Real Estate

បានយកើនយ�ើងែល់
ចំនួន៦៧ស្ថា ប័ន

ក រ្ុមហ៊រុនសមាជិ្

CVEA
តណួលខពីសមាគ្អក្វយតម្លៃ នងិភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជាបានបង្្ហ ញថា

 
គតិទតឹ្ចពុងតខកញ្្ញ ណនះ ទករុ្ហ៊ាពុនតដលជាសមាជិកសមាគ្អ្កវយតម្លៃ និងភ្ាកង់្រ 
អចលនវត្ពុក្្ពុជាមានចំននួសរពុប៦៧ទករុ្ហ៊ាពុន ក្ពុងណនាះទករុ្ហ៊ាពុនក្ពុងទសរុកមាន

 ចនំនួ ៤៩ និងទករុ្ហ៊ាពុនបរណ្រសមានចំននួ ១៨ ទករុ្ហ៊ាពុន។
សូ្បញ្្ជ កថ់ា កាលពណីដើ្ ឆ្្២ំ០១៥ កនលៃង្កចំននួទករុ្ហ៊ាពុនសមាជកិរបស់ 

CVEA មានចនួំន៤០ទករុ្ហ៊ាពុន។
ណបើតា្ណលាក សន ណសៀប ណៅក្្ពុជាបច្ចពុប្បន្មានទករុ្ហ៊ាពុនអចលនទ្រព្យសរពុប

 
ទាងំអស់្និណទកា្១០០ណនាះណ្រ។

ណលាក ហក ់វរិ្ិរ្ធ នាយកណលខាធកិារោឋា នមនសមាគ្អ្កវយតម្លៃ និងភ្ាកង់្រ 
អចលនវត្ពុក្្ពុជាបានទបាបថ់ា ក្ពុងរយៈណពល៩តខណដើ្ ឆ្្២ំ០១៥ណនះ មានទករុ្

 ហ៊ាពុនចំនួន២៧ថ្មីបតន្្ណ្រៀតបាន្កចពុះណ ្្ម ះចូលជាសមាជិកសមាគ្អ្កវយ 
តម្លៃ និងភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា។

បច្ចពុប្បន្ណនះសមាជកិសមាគ្អ្កវយតម្លៃ នងិភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា មាន
 ២ទបណភ្រ គឺសមាជកិសក ្្ម នងិសមាជកិគាទំ្រ។ សមាជកិសក ្្ម គសំឺណៅណៅដល់
 

ទករុ្ហ៊ាពុនអចលនទ្រព្យទាងំឡាយណាតដលមានអាជ្ាប�័ណា ទបកបអាជីវក្្មក្ពុង 
វស័ិយអចលនទ្រព្យ ចតំ�កសមាជិកគាទំ្រ គឺជាបណា្ត ទករុ្ហ៊ាពុនទាងំឡាយតដល 
ទបកបរបរទាក្់រងជា្យួវស័ិយអចលនទ្រព្យ។

សមាគ្អ្កវយតម្លៃ និងភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា បានបណង្កើតណ�ើងក្ពុងណគាល
 ប�ំងបណង្កើន្ំរនពុកចិត្តដល់សមាជកិក្ពុងសមាគ្ នងិស្ធារ�ជនតា្រយៈការ
 

ផ្តល់នូវប្រពិណស្ធ ជនំាញ នងិទក្សីលធ្វ៌ជិា្ជ ជវីៈចបាស់លាស់ទាក្់រងណៅនឹង
 

វស័ិយអចលនវត្ពុ។
សមាគ្អ្កវយតម្លៃ និងភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា (CVEA) បច្ចពុប្បន្កពំពុងខិត

 ខំោ៉ា ងខាលៃ ងំណដើ្្បណីទតៀ្ណរៀបចំកិច្ចទបជពុំផលៃូវការរបស់សមាគ្អ្កវយតម្លៃអាស្៊ា ន 
តដលណទគាងនឹងណរៀបចណំៅរាជធានីភ្ណំពញនាអ�ំពុងតខ្ថិពុនា ឆ្្២ំ០១៦ ផងតដរ។ 

សមាគ្អក្វយតម្លៃ នងិភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជាបានបណង្កើតដំបងូកាលពី
 

មថងា្ីរ០៨ តខសីហ ឆ្្២ំ០០៨ ណោយមានណ ្្ម ះថា «សមាគ្អក្វយតម្លៃ 
អចលនវត្ពុក្្ពុជា» ណហើយទតរូវបានប្តូរណ ្្ម ះ្កជា«សមាគ្អ្កវយតម្លៃ និង

 ភ្ាកង់្រអចលនវត្ពុក្្ពុជា» ណៅមថងា្ីរ០៧ តខណ្ស្ ឆ្្២ំ០១១»៕



កម្ពុជាទៅវតមានសក្តា នុពល

ក្ុងក្រែនិិទោគទលើែស័ិ�ទនះ

ទោ�សរកម្ពុជារកសាបាន

កទំណើ នទសែ្ឋករិ្ចនិង


ស្ិរភាពនទោបា�

ណលាក ប៉ា ូអា៊ា វគង / ទបធានទគបទ់គង្ូរណៅ

ទករុ្ហ៊ាពុន អចលនទ្រព្យ ណអស្៊ា ណរៀលណអណស្ទត
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អ្កណទបើទបាស់្ូររស័ព្ទអចល័ត ឬ្ូររស័ព្ទមាន 
តខ្ស និងអតត់ខ្សតដលណទបើទបពន័្ធ វយអណឺលស 
បានបន្តការធាលៃ កច់ពុះដល់ ១៤,២៨ ភាគរយក្ពុង 
ឆ្្២ំ០១៤ ណធៀបឆ្្ ំ ២០១៣។ ណនះណបើ 
ណោងតា្ស្ិតិតដល្រ្រលួបានពីបញ្ញ ត្តិករ 
្ូររគ្នាគ្ន ៍។ 

តួ ណលខរបស់អ្កណ ទបើ ទបាស់ណៅក្ពុ ងឆ្្ ំ
២០១៣ គមឺានអក្ណទបើទបាស់្ូររស័ព្ទ អ ចល័ត 
ចនំនួ ទបមា� ជា ៤២ ្ ពុនឺ នាក ់បាន ធាលៃ ក ់្ ក  
ទតឹ្ ៣៦ ្ ពុនឺ នាក ់ណៅក្ពុង ឆ្្ ំ២០១៤ ។ 

 ការធាលៃ កច់ពុះមនអក្ណទបើទបាស់ណនះ ណោយស្រ 

តតការនា ំចូល មន ្ូររស័ព្ទ ចល័ត តដលមាន តម្លៃ 
ស្រ្្យ្កក្ពុងទបណ្រសក្្ពុជា មានកានត់ត 
ណទចើន ពិណសស ទបណភ្រ្ូររស័ព្ទ ដូចជា ស្្ម  ត ហ្វូ ន 
តដលង្យទសរួលក្ពុងការណទបើទបាស់ ដូចជាអាច 
 ណទបើ អពុនិ ធ ឺណ� ត ណហ្វ ស ប៊ាពុ ក យូ ធូប នងិ SMS។ 

 តតណទាះជាោ៉ា ងណាកណ៏ោយចនំនួអ្កណទបើ
ទបាស់្ូររស័ព្ទអចល័តណៅតតមានណោយក្ពុង 
ស្ិតបិានបង្្ហ ញថា ក្ពុងទតីមាសនី្ យួៗក្ពុង 
ឆ្្ ំ២០១៤ ចនំនួអក្ណទបើទបាស់្ូររស័ព្ទ អចល័ត 
បានធាលៃ កច់ពុះបន្តចិ ណោយអទតាអក្ណទបើទបាស់ 
បានថយចពុះទតឹ្ ២,៧% ព ី៣៧ ្ ពុនឺនាកដ់ល់ 

៣៦្ពុនឺនាកក់្ពុងទតីមាស្ីរ១ណៅ
 

 
 
 

ណធៀបនឹងទតីមាសចពុងណទកាយមនឆ្្ ំ២០១៤ ។ 
 ក្ពុង ឆ្្ ំ២០១២ ចនំនួ អក្ណទបើទបាស់ ្ូររស័ព្ទ  

អចល័តមានចនំនួទបមា�ជា ៥៨ ្ ពុនឺនាក ់បាន 
ធាលៃ ក់្ ក៤២្ពុនឺនាកណ់ៅក្ពុងឆ្្ ំ២០១៣ ណពាលគឺ  
ថយចពុះ ២៨% ។   កណំ�ើ នមនការណទបើទបាស់ 
្ូររស័ព្ទស្្ម តហ្វនូកជ៏ាណហតពុណធ្វើឲ្យមានកណំ�ើ ន 
ណទបើទបាស់អពុនិធឺ�ិតផងតដរ តដលណធ្វើឲ្យចនំនួ

 
អ្កណទបើទបាស់អពុធីណឺ�តណ�ើងដល់៥លាននាក ់ 
ណស្មើនងឹ៣០% មន ចនំនួទបជាជនសរពុប ។ ចនំនួ 
សពុី្ កាត ្ូររស័ព្ទ តដលបានណទបើទបាស់មានជិត  
២០,៥លាន គឺខស់្ជាងចនំនួទបជាជនដល់  
ណៅជិត  ៤០ភាគរយ៕

ការេប្របីរាស់
ទូរស័ព្ទអចល័ត
េៅកម្ពុជាថយចុះជាង

១៤%
ចាប់តាងំពីទរូសព័្ទស្មា តហ ្ូនវាយលកុកានត់តខ្លា ងំ នៅក្ងុទផី្សារ

បបនទសកម្ុជានបរើនន� ើងៗមកន្្ើឲ្យអ្កនបបើបរាស់ទរូសព័្ទអរលត័

រានថយរះុជាបន្តបន្្ទ ប់។ជាកត់ស ្តងកាលពីឆ្្ំ២០១៤កនលាងមក

មានការធ្លា ក់រះុរហតូជាង១៤%។
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សំ�ួរ ៖ ណតើចណំ�ះដឹង ឬគនិំតមានភាពទាក្់រងនឹង 
ទបាកោ់៉ា ងដូចណ្្តច?
ចណ្លៃើយ ៖ ជា្ូរណៅអក្មានចណំ�ះដឹង្និសន្មតថា 
អាចមានលពុយណ្រ ណហើយអក្មានលពុយ្យួចំនួន ្ និ 
សន្មតថាមានចណំ�ះដឹងណនាះណ្រ      សំខានថ់ាណតើ អ្កមាន 
ចណំ�ះដឹងណនាះមានផត្គ់និំតរកសពុី ឬអត?់ អក្ខលៃះ 
មានចណំ�ះដឹង តតគាត់្ និរកសពុី គាតត់បរជាចូលចិត្ត
ណធ្វើការជា្សន្តរីាជការ ឬណធ្វើការង្រទករ្ុ ហ៊ាពុន។ អក្ខលៃះ
ណ្រៀតមានផត្គ់នំតិជាអក្រកសពុី គាតច់ាបណ់ផ្តើ្ រកសពុី។ 
ប៉ាពុតន្តខ្ពុកំតសំ់គាល់ណ�ើញថា អក្ខលៃះណរៀនណចះដឹងជា 
ណទចើនណហើយណៅណធ្វើការឲ្យណគយកប្រពណិស្ធ រចួណ្រើប 
ចាបណ់ផ្តើ្ ណៅរកសពុី ្ នពុស្សតបបណនះភាគណទចើនណជាគជយ័ 
ណទពាះគាតម់ានចណំ�ះដឹង មានជនំាញ នងិមានប្រ 
ពណិស្ធ។ មានច�ំពុ ចទាងំបណីនះបូកបញ្ចូលគ្ាណហើយ 
ណធ្វើឲ្យបពុគ្គលណនាះមានសពុភវនិចិ្យ័ខស់្ មាន្រនំពុកចិត្ត 
ខស់្ មានភាពកាលៃ ហន និងណ្ើលណ�ើញអ្វចីបាស់ជាង 
្នពុស្សធ្្មតា។ ដូណចះ្ការណចះថលៃងឹតថលៃងចបាស់លាស់ 
តដលណធ្វើឲ្យគាតស់ណទ្ចបានណជាគជយ័។

ណតើណយើងណទបើចំណ�ះដឹងោ៉ា ងណ្៉ាចណដើ្្បទីាញយក
 

លពុយឲ្យបានណទចើន?

អក្មានចំណ�ះដឹងណគមានវធិសី្សស្តណទចើនោ៉ា ង ណដើ្ ្ប
 ី

ទាញយកលពុយ តត្និត្នសន្មតថាអ្កមានចំណ�ះ 
ដងឹសពុពុ្រ្ធតតជាអក្រកសពុីណ្រ អក្ខលៃះកណ៏ៅណធ្វើការដូចណៅ 

សហរដឋាអាណ្រកិ អក្ណរៀនចបប់�្ឌិ តពកួណគណៅណធ្វើការ 
្រ្រលួបានទបាកត់ខណទចើនជាងអ្ករកសពុីណៅណ្រៀត។ ណបើ 
ជំនាញខលៃះគទឺបាកត់ខខស់្ណាស់ ដូចជាបងទបរុសខ្ពុ ំ 
គាតណ់រៀនខាងវសិ្វករ គាតណ់ធ្វើការទគបទ់គងទពលាន 
យន្តណហះ៤ណៅ្រ្ូបណអនណជើណ្រ្បស គគឺាតម់ានទបាក ់
តខណទចើនជាងអក្រកសពុី្យួចនំនួណៅណ្រៀត។ ចតំ�ក 
ប្អនូទបរុស នងិប្អនូមថលៃទសីខ្ពុណំរៀនខាងហ្វ មា៉ា សពុី គាតណ់ធ្វើ

 ការក្៏រ្រលួបានទបាកត់ខណទចើនជាងអ្ករកសពុី។ ដូណចះ្ 
ការណរៀនចប ់ឬណទបើទបាស់ចណំ�ះដឹងយកណៅណធ្វើការ ឬ 
រកសពុីអាទស័យណលើការសណទ្ចចិត្តរបស់ខលៃនួ។ ្ នពុស្ស

 
ណៅណលើណលាកណនះ៩៩.៩៩ភាគរយ បាន្រ្ួរលណជាគ 
ជយ័ពកីារខតិខណំរៀនសូទតយកចណំ�ះដឹង មានប្រ 
ពណិស្ធ ខពំយាោ្ និងសន្សលំពុយបានចាបណ់ផ្តើ្  

វនិិណោគ ណហើយណពលចាបណ់ផ្តើ្ វនិណិោគ គឺគាត់្ និ
 ខពុសណ្រ ណទពាះគាតប់ានណរៀបចតំផនការ បានគិតតវង 

ឆ្ងា យ នងិសិកសាពី្រផីសារ។ អ្កខលៃះណ្រៀតជាអ្ក ្ និចង់
 

ណធ្វើការ ្ និចងរ់កសពុី គាតណ់ធ្វើជា្រទីបកឹសាឯករាជ្យឲ្យណគ
 

ណទពាះពកួគាតច់ងម់ានការង្រ្យួល្្ម  នងិបាន្រ្រលួ 
ទបាកស់្ល្្ម អាចរស់ណៅបានស្រ្្យ និងអ្ក 
ខលៃះណ្រៀតគាត់្ និចងរ់កសពុី ្ និចងណ់ធ្វើជា្រទីបកឹសារបស់

 
ណគតតចូលចិត្តណធ្វើការង្ររាជការតដលមានទបាកត់ខ 
ខស់្ណទចើនជាងអក្រកសពុីណ្រៀតដូចជាណៅសឹង្ហបពុរ ី ណបើ 
ជាបជ់ាតណំាងរាសស្ត ឬណៅហ្វ យទករុង ណៅហ្វ យ 
ណខត្តគពឺកួគាតប់ាន្រ្រលួទបាកត់ខខស់្ណាស់។

ណលាកឧកញ៉ា ! អក្ខលៃះមានចណំ�ះដឹង តតគាត់្ និ 
ហ៊ា នរកសពុី ដូណចះ្ណតើគាតគ់រួណធ្វើដូចណ្្តចណដើ្ ្បមីានភាព
កាលៃ ហនក្ពុងការចាបណ់ផ្តើ្ ្ពុខជំនញួ?
មានចណំ�ះដឹងគាត់្ និហ៊ា ន គណឺោយស្រគាត់្ និ 
ទានម់ានចំណ�ះដឹងពិតទបាកដ ណទពាះណបើគាតច់បាស់ 
គគឺាតហ់៊ា នណហើយ។ ណបើមានផ្តគ់និំតជាអក្រកសពុី 
នងិមានទគរួស្រជាអក្រកសពុី និងធាលៃ បប់ានណធ្វើការង្រ 
ឲ្យណគណហើយគឺគាតម់ានចំណ�ះដឹងណពញណលញ ណពល 
ណនាះគាតហ់៊ា នរកសពុីណហើយ ប៉ាពុតន្តណបើគាតម់ានចណំ�ះ 
ដងឹណពញណលញណហើយ តតណៅ្និហ៊ា នរកសពុីណ្រៀត 
ណនាះ្កពីគាតជ់ា្នពុស្ស «ស្ពុ ញំពុ »ំ លាកច់ណំ�ះ 
ណទតះគនិំត។ មាននយ័ថា គាត់្ និមាន្រនំពុកចិត្ត 
្និមានភាពកាលៃ ហននិងតាងំចតិ្តខ្ស់ ណហើយ្និហ៊ា ន

 

រកសពុណីនាះ្ កពភីាពជាបពុគ្គលិកលក្ខ�ៈរបស់គាតដូ់ចជា 
្រ១ី-គាត់្ និហ៊ា នរកសពុី បណា្ត ល្កពីគាតសូ់វស្ញ 
ណទចើន និង្ីរ២ គាត់្ និចងឈ់កឺបាលគាតច់ងរ់ស់ណៅ

 
ស្្ញ្ញមានទបាកត់ខស្រ្្យរស់ណៅមថលៃថ្ូរ។ ដូណចះ្ 
អ្វីៗ អាទស័យណៅណលើបពុគ្គលហ្ងឹថាណតើគាតម់ានភាព 
កាលៃ ហនប៉ាពុណាណា ? ណតើទគរួស្ររបស់គាតប់�្តពុ ះគាត់្ ក 
ោ៉ា ងណ្៉ាច? បាន្រ្ួរលការណរៀនសូទតកទ្តិណា? 
នងិទករ្ុ ហ៊ាពុនតដលគាតណ់ធ្វើការបានជរំពុញកទ្តិណា។ 

មានការណលើកណ្រ្បើងថាណបើចងម់ានលពុយណទចើនទាល់
តតណធ្វើជំនញួ ណតើគរួណធ្វើជំនញួអ្វណីដើ្ ្ប្ីរ្រលួបានលពុយ

 
ណទចើន? 

្និពិតណនាះណ្រ ណទពាះអក្ណធ្វើជនំញួភាគ ណទចើនបរាជយ័ 
ណោយស្រ្រ១ី-គាតណ់ៅវយ័ណក្មង។ ្រ២ី-គាតអ់តម់ាន 
ចណំ�ះដឹង។ ្រ៣ី-្និមានប្រពណិស្ធ។ ្រ៤ី-គាត់

 
អាងជាកូនអក្មានតដលមានការគាទំ្រពីឪពពុកមា្ត យ។ 
អក្ខលៃះណ្រៀតហកណ់លាតតដរ តតការហកណ់លាតគា្ម ន 
សពុភវនិចិ្យ័ គា្ម នប្រពណិស្ធ គា្ម នគនំតិចាស់្រពុំ 
គា្ម នអាកប្បកិរោិល្អ កជ៏ាកតា្ត នាឲំ្យបរាជយ័ផងតដរ  
ណទពាះតា្ការសិកសាទស្វទជាវណៅសហរដឋាអាណ្រកិ 
បានរកណ�ើញថា កតា្ត ក�ំតណ់ជាគជយ័បាន្កពី 
ចណំ�ះដឹងមានតត១៥ភាគរយប៉ាពុណណាណា ះ តតចណំ�ះ
ដងឹវជាណ្ពូជរបស់ភាពណជាគជយ័។ ចតំ�ក៨៥ 
ភាគរយណ្រៀតណៅណលើអាកប្បកិរោិ មាោ្រ ចរកិ- 

បក្ពាមថលៃថ្ូរក្ពុងសង្្គ  ភាពចាស់្រពុ ំ ភាពរសួរាយ 
រាកទ់ាកក់្ពុងសង្្គ  ជយួ��យកអាស្រណគ និងមាន 
ណ្រពណកាសល្យ្យួ តដលណធ្វើឲ្យទបជាពលរដឋាទសឡាញ់ 
ណធ្វើអ្វី្ យួចបាស់លាស់្និបាតមដខង្មដជាណដើ្ ។ ទាងំ 
អស់ណនះណគណៅថា ជាចរកិលក្ខ�ៈបពុគ្គល។

ណលាកឧកញ៉ា បានណលើកណ�ើងថា ការណធ្វើជំនញួ្និ 
ទបាកដណជាគជយ័ណ្រ ចពុះណធ្វើដូចណ្្តចណដើ្ ្បណីយើង្រ្រលួ 
បានណជាគជយ័?

ណធ្វើអ្វកីណ៏ោយណគតតងតតនោិយពីការមានចណំ�ះដងឹ
 

មានជនំាញ និងមានចំ�ងច់�ូំលចិត្ត។ ណបើណយើង 
មានចំណ�ះដងឹណធ្វើឲ្យណយើងមានច�ំងចំ់�ូលចតិ្ត 
ណហើយណបើណយើងមានច�ូំលចិត្ត គឺណយើងចងណ់ៅណរៀន

 
ជនំាញណនាះ ណហើយណៅណពលណយើងមានចំណ�ះដឹង 
ណយើងណៅណធ្វើការនឹងណធ្វើឲ្យណយើងមានជំនាញ។ អញ្ច ឹង

 
ណធ្វើអ្វកីណ៏ោយចងឲ់្យបានណជាគជយ័ ទតរូវណធ្វើអ្វតីដល 
ណយើងចូលចិត្ត ណធ្វើអ្វតីដលណយើងមានពិណស្ធ និងណធ្វើ

 អ្វតីដលណយើងណចះគកឺទ្បរាជយ័ណាស់ ណហើយណបើ  
ណយើងមានចណំ�ះដឹងណទរៅទជះណយើងមាន គនិំតចាស់ 
្រពុ ំឥរោិប្រល្្អ និទតឹ្តតណជាគជយ័ណនាះណ្រ គវឺជា 
្ហណជាគជយ័។
 
ការ្រ្រលួបានណជាគជយ័វជាការពិបាក្យួ តតការ 
រកសាឲ្យបានណជាគជយ័ទបកបណោយនរិន្តរភាពកានត់ត

លំបាក ដូណចះ្ណតើណធ្វើដូចណ្្តចណដើ្ ្បណីយើងបន្តរកសាបាន
 

ណជាគជយ័របស់ខលៃនួ? 

តបំងូណយើងទតរូវណធ្វើឲ្យណជាគជយ័សិន ្និនោិយណរឿង
 

ជំនាញ នងិច�ំងច់�ូំលចិត្តអ្វណី្រ តតដបំងូណយើង 
ទតរូវចាបណ់ផ្តើ្ ពតូីច។ អ្កខលៃះចាបណ់ផ្តើ្ ភាលៃ ្ចងម់ានដូច 
ណគតត ្្តង អ្កខលៃះណ�ើញណគធចំងធ់ដូំចណគតត ្្តង តត 
ណដើ្ ្បបីានធដូំចណគកន៏ាគ្ំាទប្ូលគ្ា តតអ្កទប្ូល 
គ្ាភាគណទចើនកទ្ណជាគជយ័ណាស់ ណហើយទបឈ្ 
្ពុខនងឹការក្សយ័ធនណ់ោយស្រទបកតួទបតជងមផ្ទក្ពុង។ 
ណបើអក្រកសពុីទករ្ុ ហ៊ាពុនជាលក្ខ�ៈទគរួស្រ នងិមាន 
អាជវីក ្្មតបបស្ជវីក ្្ម គភឺាគណទចើនបរាជយ័ ណបើណទាះ 
គាតជ់ាទករ្ុ ហ៊ាពុនសហការគ្ាត្នតតណពលដំណ�ើ រការ 
ណហើយម្ាក់ៗ ោក់កូនោក់ក្មួយណៅណធ្វើការណនាះណគ 
ណៅថា ការសហការទគរួស្រតដលមានលក្ខ�ៈ 
ណទគាះថ្ាកជ់ាងទករ្ុ ហ៊ាពុនតបបទគរួស្រណៅណ្រៀត។ ចំ�ពុ ច 
ណនះណហើយជាកតា្ត ណធ្វើឲ្យទករ្ុ ហ៊ាពុនណៅទសរុកតខ្មរណយើង 
តតងតតបរាជយ័ណោយស្រគា្ម នចងចបាបម់ផ្ទក្ពុង ្និ 
មានពទងងឹមដគូសហការ ្ និមានអក្ណាណ្អក្ណា 
ណកើយ។
កស្ងទករ្ុ ហ៊ាពុនឲ្យ្រ្រលួបានណជាគជយ័គឺដូចជាការ 
ោណំដើ្ ណឈើតដលទតរូវកាយដី ណទស្ច្រកឹ ោកជី់ ណហើយ 
ទតរូវទគបវកពុឲំ្យរលំ កពុឲំ្យ្រកឹលិច និងកពុកំ្តចិទតរួយ។ 
ដូណចះ្ណយើងទតរូតថទាឲំ្យលូតលាស់ល្អរហូតណដើ្ ណឈើ 
ធកំ៏្ និទានណ់ជាគជយ័តដរ តតទសរុកតខ្មរណយើងណបើណដើ្  

ណល្កឧកញ៉ា

គចួ ម៉េងលី
រខំលកបទពិណោធក្រណតបើតបាស់
ចំណ�លះដរឹងណដើម្វីទាញយកលុយ
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មានរទំណះែងឹគ្តម់និហ៊ា ន

គទឺោ�សរគ្តម់និទានម់ាន

រទំណះែងឹពិតបបាកែ

ទបរះទ្រើគ្តរ់បាស់

គគឺ្តហ់៊ា នទហើ�។

ណលាកឧកញ៉ា  ណវជ្ជប�្ឌិ ត គចួ ណ្៉ាងលី 

ចាបល់ផ្មីលបីកសាោពីផទាះនៃវាងមយួរហូតដៃ់មានសិសសែជាង១មថុនឺនាក ់ និងមានអគ្រសិកសាមិនតិចជាង១០ 
បពមោងំមានមថុខជំនញួជាលបចីនបបលភទ លោកឧកញ៉លវជ្ជបណិ្ត គចួ លមង៉ៃី មានបបាករ់ាបោ់នដថុោលៃ រ      លៅក្នថុង 
លដលោយសារការលបបបីបាសចំ់លណះដឹងនដៃគ្តប់ានបញ្បក់ារសកិសាពីសហរដ្ឋអាលមរកិ។ លតីគ្តល់បបបីបាស់

 
ចលំណះដឹងោ៉ងដូចលមច្លដីមបទីទៃួបានបបាក?់ លោកឧកញ៉ បានចណំ្យលពៃលវោជាមយួនិពន្ធនាយក 
PROPERTY VIEW Magazine លដមីបលីៃកីល�ងីពីគនិំត នងិបទពិលសាធរបសល់ោកក្នថុងការលបបបីបាស់

 ចលំណះដឹងលដមីបោីញយកបបាក។់



ណឈើធណំហើយកគ៏តិថាណជាគជយ័កទ៏បងឹដំណកើងប្ក ណដើរ
 

ចាយ ្រញិរបស់តដលចងប់ាន សពុីចាយណៅជាអ្ក 
ទប្កឹ ណហើយដកលពុយតដលទតរូវ្រពុកចំណាយមថងា 
ណទកាយ្កណដើរចាយ ដូណច្ះណដើ្ ណឈើ (ជនួំញ) ្និ 
ទានធ់ផំងកប៏ាក។់ ណបើណដើ្ ណឈើណនាះធំបានប៉ាពុនា្ម នផង 
កក៏ាបោ់ចប់ាត។់ អញ្ច ឹងណដើ្ ្បកីពុឲំ្យណដើ្ ណឈើបាក ់
គកឺពុអំាលទានស់បបាយ តតណយើងទតរូវការពារណដើ្ ណឈើ 
ឲ្យធកំពុឲំ្យណគកាបគ់ល់ ណទពាះណពលវរងឹមាវំនងឹបាន 
្លៃប ់តតណបើណយើងចិត្តល្អអ្កណា្កសពុំណចះតតឲ្យណនះឲ្យ 
ណនាះកណ៏ធ្វើឲ្យណយើងដលួរលំំផងតដរ ប៉ាពុតន្តណបើណយើងតថទា ំ
ឲ្យណដើ្ ណឈើ (្ពុខជនំញួ) ណនាះធណំហើយរហូតវណចញតផលៃ 
យកតផល្ៃ កលកណ់ដើ្ ្បយីកលពុយ្កសងក្្មករវញិ 
ខ្ពុមំាននយ័ថា ខ្ពុចំណំាយណលើក្្មករតដលតថទាដំំណាំ

 
ខ្ពុ ំ ណដើ្ ្បឲី្យគាតម់ានកមាលៃ ងំចិត្តណធ្វើការ ណហើយតថទាំ

 គាត ់ ផ្តល់ទបាកត់ខឲ្យគាតស់្ទសបនងឹអតផិរណា 
ណនាះណយើងនងឹ្រ្ួរលណជាគជយ័ណហើយ។ 
ណនះជាវធិសី្សស្តរកសាភាពណជាគជយ័ ណហើយណដើ្ ្ប ី

រកសានិរន្តរភាពណយើងទតរូវរកសាជនំញួរបស់ណយើងឲ្យបាន 
តផលៃផា្ក  នងិយកចិត្ត្រពុកោកដ់ល់បពុគ្គលិករបស់ណយើងណរៀបចំ 
មានចបាប្់រមាលៃ ប ់ ការចាយវយ ប�្តពុ ះបណា្ត ល 
ធនធាន្នពុស្ស សិកសា្រផីសារ សិកសាពីការតទបទបរួល 
មនណសដឋាកិច្ច នងិតទ្រូវការណផ្សងៗមនអាជីវក្្មណនាះ។ 
ណបើណយើងណបើកប�្តពុ ះបណា្ត លតតអងណ់គលៃស ទស្បត់ត

 
ភាស្ចនិវយលពុក តតណយើងណៅតត្និយកចិត្ត្រពុក
ោកណ់ៅតតណបើកអងណ់គលៃសណ្រៀត មាននយ័ថាណយើង្និ 
មានការតទបទបរួលតា្សង្្គ  នងិណសដឋាកចិ្ច។ ដូណចះ្ 
ណហើយណដើ្ ្បឲី្យមាននិរន្តរភាព ណយើងទតរូវសិកសា តកមច្ៗ

 

តតណបើណធ្វើជនំញួ្និយកចិត្ត្រពុកោក ់ឧទាហរ�៍លក ់
គពុយទាវ តត្និមានអនា្យ័ ណនាះណហើយតក់ៗ ណពញ 
បពំងត់តតចិៗបផំាលៃ ញអស់ដូច គ្ា។ ច�ំពុ ច្យួណ្រៀត 
កពុអំាលណលាភលន ់ គឺកពុណំធ្វើអាណនះបន្តចិណធ្វើណនាះបន្តចិ

 
តតទតរូវណធ្វើច�ំពុ ចហ្ងឹ ពទងឹងច�ំពុ ចហ្ងឹ ណទបើណសវ

 
ក្្ម ពទងឹងគពុ�ភាពឲ្យល្្អ យួដឹង្យួ ណនាះណហើយ 
គជឺាណជាគជយ័។

ណតើជំនញួមានការពាកព់ន័្ធនងឹទក្សីលធ្ោ៌៉ា ងដូច
ណ្្តច ណហើយអក្ជំនញួទតរូវមានទក្សីលធ្ ៌ឬណ្រ?

ទក្សីលធ្សំ៌ខានណ់ាស់ ណទពាះច�ំពុ ចណនះជា 
ភាពមថលៃងថ្ូររបស់អក្រកសពុី ណបើអក្រកសពុខីាង្រផីសារ 
នោិយភាស្្រផីសារ និោយភាស្ទករ្ុ ហ៊ាពុនទតរូវ
តត្រនភ់លៃន ់ រាបស្រ មថលៃថ្ូរគឺណគសំណៅណលើភាស្អបរ់ ំ
តដលប�្តពុ ះនូវ្រនំពុកចិត្តដល់អតថិជិន ណធ្វើឲ្យអតថិជិន

 ណពញទតណចៀក និងមានអារ្្ម�៍ល្អ ពកួណគចាប ់
អារ្្ម�៍ នងិ្ករកណសវរបស់ណយើងណោយស្រការ 
ផ្តល់ណសវក្្មបានល្អតា្ទក្សីលធ្រ៌បស់ណយើង។ 
ណបើណយើងចងប់ានលពុយណគគឺ្ និទតរូវណៅណធ្វើញ៉ាបៗោក់

 
ណគណនាះណ្រ ណហើយកក៏ពុបំង្្ហ ញថាណយើងចងប់ានលពុយណគ  

តតណយើងទតរូវបង្្ហ ញពវីជិា្ជ ជវីៈរបស់ណយើង ផ្តល់ណសវ
ក ្្មឲ្យណគណ្រើបណគឲ្យលពុយណយើង គរឺកសាទក្សីលធ្៌
វជិា្ជ ជវីៈរបស់ណយើង។
ណបើណយើង្និមានទក្សីលធ្វ៌ជិា្ជ ជវីៈ ណជាគជយ័ក៏

 
្និមានណករ ិ៍្តណ ្្ម ះល្អ ណហើយណបើណជាគជយ័ក៏្ និង្យ 
បានយូរ នងិណបើ្ និណគារពទក្សីលធ្វ៌ជិា្ជ ជវីៈណ្រ

 
គឺ្ និអាចរកសានរិន្តរភាពបានណ្រ។ អ្កជំនានណ់ទកាយ 

ណធ្វើ្ និបានល្អ ណទពាះការ្និប�្តពុ ះសីលធ្ម៌ថលៃថូ្រ
 ដល់ណគ តតសង្្គ ណគតទបទបរួលណៅ្ពុខរហូត។ តត 

ទគរួស្រណៅទសរុកតខ្មរ្យួចនំនួណពលមានណហើយណពើង 
ទ្ររូង នងិណបើមានកូនបណណា្ត យឲ្យកូនខូចដល់ណពលណគ 
ធណំ�ើង្និមានអក្សង្ទតកូល ណហើយឲ្យកានក់ាប ់
ទករ្ុ ហ៊ាពុនគឺដូចឲ្យអាជ្ាប�័ណា ពកួណគណៅណដើ្ ្បបីផំាលៃ ញ 
ទករ្ុ ហ៊ាពុនអញ្ច ឹង។
អញ្ច ឹងបានជាណៅបរណ្រសណទាះជាណគមានោ៉ា ងណា 
កណ៏ោយ ណគឲ្យកូនណគណៅណរៀនបរញិ្្ញ បទត ឬអនពុប�្ឌិ ត 
គឺ្ និត្នណៅយកជំនាញណ្រ តតណៅយកចំណ�ះដឹង 

្ូរលំ្ូរលាយក្ពុងពភិពណលាកណៅស្្ត បស់្សស្្ត - 
ចារ្យរាបរ់យនាក ់ ណៅអានណសៀវណៅរាបព់ាន ់
កបាល ណៅជបួ្តិ្តភទ័ករាប់្ ពុនឺនាក ់អក្ណា 
ពូតកណបាក អ្កណាពូតកទបរូ អក្ណាពូតក 
ណធ្វើ។ លពុះណពលគាតស់្្គ ល់សង្្គ ណហើយ គាត ់
អាចទគបទ់គងទករ្ុ ហ៊ាពុនគាតប់ានណហើយ នងិ 
អាចណៅ្ពុខបានណលឿនណ្រៀត ណោយស្រណគ 
ស្្គ ល់បពុគ្គលិករបស់ណគអ្កណាពូតកអ្វី។ 
ចំ�ពុ ចណនះណហើយតដលណធ្វើឲ្យទករ្ុ ហ៊ាពុន 
របស់ណគមានអាយពុកាលរាបរ់ាយឆ្្ ំនងិបន្ត 
រាបជំ់នាន់្ នពុស្ស ណពាលគឺទករ្ុ ហ៊ាពុនមាន 
នរិន្តរភាព ណហើយណដើ្ ្បមីាននិរន្តរភាពណ្រើប

 
ណគឲ្យកូនណៅរបស់ណគបន្តណរៀន ណដើ្ ្បយីល់ពី 
អ្វតីដលកពំពុងណធ្វើ នងិបន្តវប្បធ្និ៌រន្តរភាព។

ណលាកឧកញ៉ា  បានចាបណ់ផ្តើ្ ជំនួញតូច្យួ 
ប៉ាពុតន្តណពលណនះជំនួញរបស់ណលាកឧកញ៉ា  
មានទបាករ់ាបល់ានដពុលាលៃ រ ណតើណលាកឧកញ៉ា
អាចតចករតំលកពីភាពណជាគជយ័ណនះបាន 
ឬណ្រ?

ណដើ្ ្បរីកសាភាពណជាគជយ័ណធ្វើណ្៉ាចរកសាឲ្យបាន 
ធនធាន្នពុស្ស ឲ្យពូកណគបន្តសបបាយចិត្ត 
នងិបន្ត្រ្ួរលបានផលទបណោជន ៍ ណហើយ 
សំខានប់ផំពុតង្បរ់ស់ណហើយគធឺនធាន ន្ពុស្ស។ 

ធនធាន្នពុស្សណកៀរនងឹណជើង តតធនធាន្នពុស្សល្អ 
ពបិាករក។ ណៅតកកម៏ានណទចើនគរនងឹណជើងតដរ តតណៅ 
តកល្អកពិ៏បាករកតដរ អញ្ច ឹងណយើងទតរូវណធ្វើោ៉ា ងណ្៉ាច? 
គឺណយើងណ�ើញភាពណជាគជយ័ណៅបរណ្រសណគគិតពី

 
ធាតពុញី នងិធាតពុណ ្្ម ល តតពកួអាសពុីឬកូនតខ្មរ 
ណយើងគតិថាណធ្វើណ្៉ាចណធ្វើណៅឲ្យតតខណំធ្វើការណៅ្រពុកដូច

 
ជាផ្ទះណយើង ជាឆ្្ងំបាយរបស់ណយើង ប៉ាពុតន្តណធ្វើចងង់្ប ់

ចងរ់ស់ ណៅតកទបមា្រ ទបាកត់ខតចិតចួ ណតើណយើងណធ្វើ 
ឬណ្រ? គឺណយើងណធ្វើណោយស្រណយើងអតជ់ណទ្ើស្និត្ន

 
ណធ្វើណចញព្ីរកឹចតិ្តណយើងណនាះណ្រ ប៉ាពុតន្តណៅបរណ្រសណគ

 
ឲ្យបពុគ្គលិកណធ្វើការអញ្ច ឹង តតណដើ្ ្បឲី្យបពុគ្គលិកមាន្រកឹ

 ចតិ្តណធ្វើទតរូវឲ្យគាតចូ់លរួ្  ឲ្យគាតដ់ងឹឮ ឲ្យគាតចូ់ល 
រួ្ សណទ្ចណហើយផ្តល់ភាពកកណ់រៅ្ត ដល់គាត ់ ណគារព 
គាត ់ ណលើក្រកឹចិត្តគាត ់ ណហើយតចកភាគលាភឲ្យ 
គាត។់ ដូណចះ្ណបើណយើងយកគនិំតអាសពុីបកូនឹងគនិំត

 
ណលាកខាងលិចណនាះពិតជាណជាគជយ័ណទបៀបដូចជា 
«យងី និងោង»។
អបំាញ់្ញិណយើងបាននិោយពធីនធាន្នពុស្សណធ្វើឲ្យ

 
ណយើងណជាគជយ័ តតធនធាន្នពុស្សកណ៏ធ្វើឲ្យណយើងដលួ 
រលំតដរ អញ្ច ឹងណដើ្ ្បណីជាគជយ័ណលើកតា្ត ណនះ ណយើងទតរូវ

 
រកសាហិរញ្ញ វត្ពុរបស់ទករ្ុ ហ៊ាពុន ណហើយទតរូវណ្ើលថា

 
របស់ណាទតរូវចាយ របស់ណា្និគរួចាយ នងិតបង 
តចករបស់ណាចាបំាច ់ នងិរបស់ណាតដលចងប់ាន 
ណទពាះ្និត្នមាននយ័ថាមានណហើយមានរហូតណនាះ 
ណ្រ ណហើយក៏្ និត្នមាននយ័ថាទកទតរូវទក្យួជីវតិ 
តដរ ណទពាះអ្វីៗ តទបទបរួលតា្កាលៈណ្រសៈ តា្ការ 
ចងប់ាន តា្ការជាកត់ស្តង និងការខិតខតំា្ការយក 
ចតិ្ត្រពុកោករ់បស់ណយើង។
ណបើណយើងមានណហើយណយើងចាយខ្ជខីា្ជ  ណបើណយើងមាន

 ណហើយបង្្ហ ញប្កពារ ណបើណយើងមានណហើយ ្និណចះ 
ប�្តពុ ះបពុគ្គលិក ្និប�្តពុ ះវប្បធ្ឲ៌្យកូនណៅណៅណរៀន 
គឺភាពមានបានរបស់ណយើងចបទ់តឹ្ហ្ងឹ។ ដូណចះ្ 
ណដើ្ ្បទីករ្ុ ហ៊ាពុនមានភាពណជាគជយ័ទបកបណោយនរិន្តរភាព 
ណយើងទតរូវសិកសាពី្រផីសារ សិកសាពីតទ្រូវការអតិថជិន

 របស់ណយើងថាណគចងប់ានអី ណគចូលចិត្តអី គណឺយើងតទប
 

ទបរួលតា្ការជាកត់ស្តង គឺទតរូវសិកសារហូត ដូចទគរូណព្រ្យ 
អញ្ច ឹងគឺ្យួជវីតិទតរូវសិកសារហូតណទពាះអ្វីៗ តទបទបរួល

 
រាល់មថងាដូច ្ឹរក ដី ណភលៃើង ខ្យល់តតងតតតទបទបរួលរហូត 
អញ្ច ឹងការរកសពុីកទ៏តរូវមានភាពតទបទបរួលតា្ណពលណវ
លាផងតដរ៕
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មានរទំណះែងឹគ្តម់និហ៊ា ន

គទឺោ�សរគ្តម់និទានម់ាន

រទំណះែងឹពិតបបាកែ

ទបរះទ្រើគ្តរ់បាស់

គគឺ្តហ់៊ា នទហើ�។

ណលាកឧកញ៉ា  ណវជ្ជប�្ឌិ ត គចួ ណ្៉ាងលី  / 

អគ្គៈនាយកស្លា និង្ពុខជំនញួជាណទចើនទបណភ្រ
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ក្រទ្វើសមាហរណកម្ម
ទពញទលញក្ុងអាស៊ា នទនះ

វាកន៏ាមំកនូែឱក្សល្ៗអ សបមា្រ់

ទាកទ់ាញអក្ែនិិទោគក្ុងបសុក


ទ�ើងទោ�្រទងកើតបានជា
ក្រងារសបមា្រអ់ក្មានជនំាញ

និងគ្្ម នជនំាញផងវែរ។

ណលាក ចាន ់សពុផល / នាយក្ជ្ឈ្�្ឌ ល 
សទមាបក់ារសិកសាណគាលនណោបាយ



How are knowledge and concepts related to 

money?

The level of an individual’s education is not 

necessarily proportional to their earning 

capacity, and vice versa. The point is whether 

or not these people have a business mindset. 

Some well educated people have no desire 

to run their own business, preferring to work 

in the private or civil sector. There are also 

many successful entrepreneurs, who may 

have a lower level of formal education, but 

have successfully started and maintained 

their own businesses. There are also people 

who complete their higher education, work 

in the private sector for some time in order to 

gain experience and know how, who go on to 

open their own businesses based on the ex-

perience and knowledge acquired from their 

work experience. These people are usually 

the most successful due to their confidence, 

insight and common sense. 

How can acquired knowledge be applied to 

earn more money? 

Well educated people have a variety of ways 

in which to earn money, besides running 

their own business. For example, in the 

US, it is possible for people with Doctoral 

degrees to earn a very high salary, much 

higher in comparison to the income of some 

entrepreneurs. My brother, for instance, is 

an engineering graduate who manages four 

airports in Los Angeles for a very high salary, 

and my brother and sister-in-law, who are 

pharmacists, get paid much more than some 

businessmen. It really depends on an indi-

vidual’s decision whether to work for others 

or to run their own business.  

It is 99.99% certain that people become suc-

cessful because of their sustained efforts in 

study and work. They start earning money, 

which they invest successfully because they 

think and plan ahead, taking care to put in 

the time to study the market.  

Some people neither want to work for others 

nor run a business; they just want to consult 

because they lack ambition. Others opt to 

work for government organizations who 

offer a lifetime job guarantee and stable 

income. Others just do not want to work for 

themselves as they do not want the financial 

burden or responsibility of a failed business.

Some people have a vast amount of experi-

ence and knowledge, but are reluctant to start 

a business. What should they do to be more 

confident about starting their own business? 

Generally, people who are knowledgeable in 

the ways of running a business will start their 

own. For example, people with a business 

family background tend to follow their family 

business tradition, provided that they have a 

business mindset and are used to working for 

other people. If they know everything already 

and are still reluctant, they probably have no 

confidence, commitment or dedication and 

they do not want to take the risk. They just 

want to have a simple life without having to 

bear any responsibility and are content with 

the standard of living that they already have.

It all depends on their family, education and 

professional background. 

It is said that if you want to have a lot of mon-

ey, you should start your own business. What 

type of businesses can make a lot of money? 

Most startups fail because the entrepreneurs 

are still young and they don’t have enough 

knowledge about their chosen business. They 

also have no prior working or business expe-

rience and are totally dependent on financial 

support from their parents. Some people 

start a business without a clear goal; they also 

lack common sense, maturity and a positive 

working attitude. Based on a study in the US, 

only 15% of financial success comes from 

professional business skills and the other 

85% from a positive job attitude. Some of 

the personal qualities required to succeed in 

starting a successful business are helpfulness, 

friendliness, trustworthiness and charisma. 

Not every business will be successful, so what 

can we do to be successful?

Before you start any business ventures, you 

need to be sure that you have all required 

facts, skills and information to succeed. Do 

market research, and if possible go to work 

for a company in the same industry as the 

one you are interested in. When armed with 

all the necessary knowledge, you need to be 

sure that you have a passion for what you are 

about to do. If you love what you do, a good 

work ethic and positive job attitude will come 

naturally. Combine this with your acquired 

business knowledge, some positive personal 

attributes, a willingness to work hard and the 

will to succeed; you have a very good chance 

of being very successful. 

How to maintain success?

Start small. Building up a successful com-

pany is like planting a tree. It requires a lot of 

time, attention, commitment and protection. 

Do not become complacent at the first sign of 

success. You need to build on small successes 

to become even more successful. If you start 

dipping into profits for personal use at an 

early stage, the business is sure to go bank-

rupt. Also take good care of your employees. 

They are an integral part of the success of 

your company. Contented employees stay 

motivated and have a good work ethic.  Pro-

vide them with incentives and a competitive 

salary. Be a fair boss.

To maintain success, your staff is the key. 

Set clear rules and regulations and offer 

professional development. There needs to be 

regular market research and needs analysis, 

which will give you the information needed 

to help your company grow. For example, if 

your school currently offers only an English 

program, and the research finds a growing 

demand for Chinese, the addition of a Chi-

nese curriculum to your school would help 

the school to grow. You need to continuously, 

research and adapt yourself to the changing 

demands of the public. You need to be me-

ticulous. If you open a noodle shop, it must 

be hygienic all the times. Do not be greedy. 

You need to focus. If you do many things at 

the same time without perfection, it will be a 

total failure.  

How are business and code of conduct related? 

Code of conduct is very important because 

it shows who you are. Be humble, gentle 

and professional so that your customers 

will listen to you and will be interested in 

your products and services. Be humble yet 

not inferior. If you are not professional, you 

will not be able to sustain your business. 

Build a good reputation for generations to 

come.   Do not blame the new generation 

if you do not train them properly. Some 

rich families allow their spoiled children 

to run the company and even a previously 

successful company will fail. On the other 

hand, people in other countries allow their 

children to study for a  Bachelor’s or Master’s 

Degree to gain knowledge by listening to 

hundreds of lectures, reading thousands of 

books and making hundreds of  thousands 

of friends. Then they will learn to read the 

characteristics of people, such as who are 

the cheaters, liars or doers. They will be able 

to manage the company well and it will last 

for a century. They let their successors learn, 

understand and continue their culture.  

How would you make a small business into a 

multimillion dollars business? 

Success depends on human resources. It 

is easy to find human resources but to find 

qualified people is really difficult. There are 

also a lot of employers but to find the right 

one is also difficult. In Western countries, 

they use Ying and Yang concept. In Asian 

countries like Cambodia, employees work so 

hard yet the employers still abuse them and 

pay them very little. They stay because they 

do not have a choice not because they are 

motivated. In Western countries, employees 

stay because they are motivated to partici-

pate, to know and to take part in decision 

making and they are cared, respected and 

provided with benefits. So if we can mix 

Western and Asian concepts, we will be very 

successful.  

Human resource is the key to success and 

also failure. So we need to maintain good 

financial condition of the company. You need 

to know what should be saved and spent; 

what is necessary and unnecessary. 

If you are rich, but you spend extravagantly, 

you can become poor someday. Be humble, 

train your staff and your successors. You 

need to research the market demand what 

customers like and dislike and what they 

want because they always change from time 

to time. 

Starting with just a single school building in 2005, Oknha Dr. Mengly J. Quach currently has more than 10 school 
buildings, educating more than ten thousand students. He also owns many other businesses worth millions of dollars. 
How did he apply the facts, information, and skills he acquired from his many years of study in the US to earn money? 
Oknha Dr. Mengly J. Quach shared his ideas and experiences with the Chief Editor of PROPERTY VIEW Magazine on 
Applying Knowledge to Earn Money.

oknha dr. mengly J. QuaCh
on aPPlying knowledge to earn money

Oknha Dr.

Mengly J. Quach 
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ណលាក គយុ វ៉ាត៖
ការផ្តល់ណសវក ្្មទបកបណោយគពុ�ភាពនឹង 
ណធ្វើឲ្យអ្កវនិិណោគកានត់តមាន្ំរនពុកចិត្ត

ការរកសាបាននូវគថុណភ្ពលសវាកម្ម លដមីបផីៃ្ទំ់នថុកចិតដ្ៃ់អ្នកវនិិលោគមនិ 
បតឹមនតអាចោក់ោញអ្នកវនិិលោគថ្មីៗ លនាះលទ នតអាចលធវាឲី្យដលំណីរការអភវិឌ្ឍ 
អចៃនបទព្យ និងសំណង់លៅកម្ថុជាមាននិរនរ្ភ្ពផងនដរ ខណៈទីផសារលនះកាន់ 
នតរកីធំលបកាយលពៃកម្ថុជានឹងលធវាីសមាហរណកម្មលសដ្ឋកិច្ជាមួយបបលទសក្នថុង

 តបំនល់ៅចថុងឆ្្ន លំនះ។
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ណលាក គពុយ វ៉ាត អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុន VTRUST GROUP និងជាទបធាន 
ទករ្ុ ទបកឹសាភបិាលមនទករ្ុ ហ៊ាពុន Century21 Cambodida បានតថលៃងឲ្យដងឹថា តា្ 
ពត័ម៌ានតដលណលាក្រ្រលួបានពីអក្វនិិណោគក្ពុងតបំនអ់ាស្៊ា ន និងអក្ វនិណិោគជប៉ាពុន

 ចនិ កូណរ ៉ា ជាណដើ្ បានបង្្ហ ញថា ក្្ពុជាកាលៃ យជាទបណ្រស្រ្រលួបានការចាបអ់ារ ្្ម�៍ 
ខាលៃ ងំ ណោយស្រក្្ពុជាស្ិតណៅច�ំពុ ចកណា្ត លមនអាស្៊ា ន។ ជាកត់ស្តងកាលពីណពល 
ថ្មីៗ ណនះ ក្្ពុជា្រ្រលួបានគណទមាងវនិិណោគជាណទចើនពី មតវ៉ាន ់ ចិន ជប៉ាពុន សឹង្ហបពុរ ី
មា៉ា ណ�សពុីជាណដើ្  តដលពួកណគបាននងឹកំពពុងណបាះជហំនចូល្ក។

ដូណចះ្ក្ពុងនា្ណយើងជាអក្ផ្តល់ណសវ ណតើណយើងគរួផ្តល់ណសវក្្មោ៉ា ងដូចណ្្តចណដើ្ ្ប ី
 ្រ្រលួបាន្រនំពុកចិត្តដល់អក្វនិិណោគ ណលាក គពុយ វ៉ាត បានតថលៃងថា៖ «ណយើងជាអក្ 

ផ្តល់ណសវ និងជាអក្ស្ងសង ់ណយើងទតរូវតតផ្តល់ណសវក្្មទបកបណោយគពុ�ភាព និង 
្រនំពុកចិត្ត ណដើ្ ្បអីាច្រ្រលួបានទបាកពី់ណសវរបស់ណយើងផង ណហើយអក្អភវិឌ ្ឍនក៍អ៏ាច
្រ្រលួបានទបាកច់ណំ�ញ»។ ណលាកបន្តថា៖ «ការផ្តល់ណសវក្្មទបកបណោយគពុ�ភាព  
នងិណចះណធ្វើបច្ចពុប្បនភ្ាពណសវរបស់ណយើងឲ្យទសបណៅតា្ស្យ័កាល ពិតជាមាន

 
ស្រៈសំខានណ់ាស់ណដើ្ ្បទីាកទ់ាញអ្កវនិណិោគកានត់តណទចើនចូល្កកានទ់បណ្រស 
របស់ណយើង»។ 

ណលាកបតន្្ ថា៖ «ក្ពុងវស័ិយអចលនទ្រព្យមានតផ្កជាណទចើនដូចជាតផ្កអភវិឌ ្ឍន៍
 

វយតម្លៃ ទគបទ់គង និងតផ្ក្រញិ លក ់ជួល អចលនទ្រព្យ តដលតផក្ទាងំអស់ណនះពិត 
ជាមានស្រៈសំខាន ់ ណទពាះណពលសំ�ងស់្ងសងរ់ចួណយើងទតរូវការតផក្លក ់ ណហើយ 

ណពលលក ់ ណតើលកណ់ៅ្រណីា? គឺណយើងទតរូវការ្រផីសារណៅបរណ្រស នងិក្ពុងទសរុក។
 ចតំ�កតផក្វយតម្លៃកជ៏ាណរឿងសំខានផ់ងតដរ។ ដូណចះ្តផក្នី្ យួៗមានការ 

ពាកព់ន័្ធគ្ា ណហើយណដើ្ ្បឲី្យតផក្នី្យួៗដណំ�ើ រការល្អ ណយើងទតរូវមានធនធាន្នពុស្ស
 

តដលមានគពុ�ភាព ណហើយណដើ្ ្បមីានធនធាន្នពុស្សមានគពុ�ភាព គទឺា្ទារ
ការប�្តពុ ះបណា្ត លចបាស់លាស់ ណដើ្ ្បផី្តល់ណសវក្្មមានគពុ�ភាព អាចទបកតួ
ទបតជងជា្យួទបណ្រសជិតខាង។

ណតើណធ្វើដូចណ្្តចណដើ្ ្បឲី្យ្រផីសារអចលនទ្រព្យរកសាបាននូវការអភវិឌ ្ឍទបកបណៅ
 

ណោយនរិន្តរភាព? ណលាក  គពុយ វ៉ាត បានតថលៃងថា៖ «ខ្ពុគំតិថាណដើ្ ្បឲី្យការអភវិឌ ្ឍ
 ទបកបណៅណោយនរិន្តរភាពទតរូវណធ្វើឲ្យអក្វនិណិោគមាន្រនំពុកចិត្ត ណទពាះណពលណគមាន
 

្រនំពុកចិត្តណគនងឹោក្់រពុនចូល្កណហើយ្រ្រលួបានទបាកច់ណំ�ញ នងិណធ្វើឲ្យ្រផីសារ
 

របស់ណយើងកាតប់ន្យបាននូវហនភិយ័»។
ណលាកបន្តថា៖ «ចាបត់ាងំពីរោឋា ភបិាលអនព្ុ ត័ចបាបស់ហក្្មសិ្រ្ធណិៅឆ្្ ំ២០១១ តដល 

អនពុញ្្ញ តឲ្យជនបរណ្រសអាច្ិរញខពុនដូចាបព់ជីាន្ី់រ១ណ�ើងណៅ ្រផីសារខពុនដូក្្ពុជា
 ្និត្នសទមាបទ់បជាជនតខ្មរ១៥លាននាក ់ និង្និត្នសទមាបត់តទបជាជនក្ពុង 

តបំនអ់ាស្៊ា នណ្រ ប៉ាពុតន្តវជាការណបើកចហំសទមាប្់រផីសារ្ូរទាងំពិភពណលាក។ ចបាប ់
ណនះបានទាកទ់ាញអក្វនិណិោគណលើវស័ិយខពុនដូណទចើន និងមានទករ្ុ ហ៊ាពុនល្បណី ្្ម ះ

 ជាណទចើនដូចជាទករ្ុ ហ៊ាពុន Century21, Hutton, និងទករ្ុ ហ៊ាពុន CBRE ជាណដើ្  
បានចូល្កកាន្់រផីសារណនះ តដលណធ្វើឲ្យ្រផីសារណនះកានត់ត្រ្រលួបាន្ំរនពុកចិត្ត»។

ដណំ�ើ រការអភវិឌ ្ឍរបស់ណយើងមាននិរន្តរភាពឬកអ៏តវ់អាទស័យណលើការផ្តល់
 

ណសវក្្មទបកបណោយ្រនំពុកចិត្ត ស្ិរភាពនណោបាយ កណំ�ើ ណសដឋាកចិ្ច និងការណធ្វើ
 

សមាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ចជា្យួបណា្ត ទបណ្រសក្ពុងតបំនណ់ៅចពុងឆ្្ណំនះ សពុ្រ្ធតត
ជាកតា្ត ទាកទ់ាញអក្វនិណិោគកានត់តណទចើន ឲ្យ្កបណា្ត ក្់រពុនណៅក្្ពុជាកានត់ត
ណទចើនតថ្ណ្រៀត។ ណលាក គពុយ វ៉ាត អគ្គនាយកទករ្ុ ហ៊ាពុន VTRUST GROUP 
បានបញ្្ជ ក៕់

ទ�ើងជាអក្ផតាល់ទសវានិងជាអក្
សងសង់ទ�ើងបតរូែវតផតាល់ទសវា

កម្មប្រក្រទោ�គុណភាពនិង
េនុំករតិតា

ណលាក គពុយ វ៉ា ត / អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុន VTRUST 
GROUP នងិជាទបធានទករុ្ទបឹកសាភបិាលមន 
ទករុ្ហ៊ាពុន Century21 Cambodida



ណលាក លី តសនលាភ អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុន FURI 
(First United Real Estate Investment) បានតថលៃង 
ថា       ទករុ្ហ៊ាពុន FUGI (FUGI&FURI ស្ិតណៅក្ពុងទករុ្ 
តត្យួ) បាន្រ្រលួអាជ្ាប�័ណា ពីគ�ៈកមា្ម ធកិារផសារ 
្ូលបទតក្្ពុជា ជាអក្ទបឹកសាវនិណិោគោ៉ា ងមាន

 
ណជាគជយ័។ ក្ពុងណពលដំណាលគ្ាណនះណលាកបាន 
សិកសារយៈណពលពីរឆ្្ណំលើវស័ិយអចលនវត្ណៅ 
ក្្ពុជា្ពុនសណទ្ចចិត្តណបើកទករុ្ហ៊ាពុន FURI ណ�ើងក្ពុង

 នា្ជាទករុ្ហ៊ាពុនណក្មងខ្ចក្ីពុងវស័ិយណនះ ប៉ាពុតន្តគឺជា
 

ទករុ្ហ៊ាពុនតដលមានណគាលណៅ និងតផនការយពុ្រ្ធស្សស្ត 
ចបាស់លាស់ណដើ្ ្បដីណ�្តើ ្យកឧត្្ត ភាពក្ពុង្ីរផសារ

 
តដលកពំពុងមានភាពទបកួតទបតជងណនះ។

ណលាកមានទបស្សនថ៍ា៖ «ណគអាចគិតថាទបកួត 
ទបតជងជា្យួទករុ្ហ៊ាពុនវយ័ចំណាស់ណយើងនឹង្និ 
អាចទបកតួទបតជងជា្យួណគ តតក្ពុងការដឹកនារំបស់ 
ខ្ពុទំបសិនជាចាបណ់ផ្តើ្ ក្ពុងរបររកសពុីណបើ្ និបាន្រ្ួរល

 ណលខ១ណ្រ ណយើងកពុណំធ្វើ»។   ណលាកបន្តថា៖ «ណោយស្លៃងឹ 
ណ�ើញចណនាលៃ ះខ្វះខាតតដលទករុ្ហ៊ាពុនក្ពុងទសរុកតខ្មរ 
្និណផា្ត តណលើ្រផីសារខពុនដូ និងទសបណពលតម ល្ៃដីធលៃី

 
បាននងិកពំពុងណកើនណ�ើងកានត់តខ្ស់ ដូណច្ះ្ីរផសារខពុនដូ 
នងឹរកីលូតលាស់»។

អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុនវយ័ណក្មងរូបណនះបានឲ្យដឹង

ថាណគាលណៅមនការបណង្កើត FURI មានតត្យួគតគឺ់ 
«ខពុនដូ» ណទពាះជាចណនាលៃ ះខ្វះខាតតដលទករុ្ភ្ាកង់្រ 
អចលនទ្រព្យណផ្សងៗ្និបានណធ្វើ ណហើយណលាកបាន
ស ល្ៃងឹណ្ើលកាលព២ីឆ្្ំ្ ពុន  និងបានយល់ណ�ើញ 
ថា្រផីសារខពុនដូនឹងមានការរកីចណទ្ើនខាលៃ ងំ។ ដូណចះ្ 
ណ្រើបណលាកមានណគាលណៅយកណលខ១ក្ពុងនា្ជា 
ភ្ាកង់្រលកខ់ពុនដូ ណហើយ្របំីផពុតរហូត្ក្រល់ណពល 
ណនះទករុ្ហ៊ាពុន្រ្ួរលបាន «ណលខ១» ត្ន ណោយស្រ 
ណគាលនណោបាយរបស់ទករុ្ហ៊ាពុនខពុសគ្ាពភ្ីាកង់្រ 
ណផ្សងៗ តដលភ្ាកង់្រដម្រណ្រៀតរតរ់កអ្កអភវិឌ្្ឍន ៍
ប៉ាពុតន្តណគាលនណោបាយរបស់ FURI គឺណធ្វើោ៉ា ងណា 
កស្ងណករ ្តិ៍ណ ្្ម ះរបស់ទករុ្ហ៊ាពុនណដើ្ ្បឲី្យអ្កអភវិឌ្ឍន ៍
រត់្ ករកទករុ្ហ៊ាពុនវញិ ណហើយទករុ្ហ៊ាពុនណៅមាន 
ណគាលនណោបាយ្ួយណ្រៀតណនាះគឺណបើទករុ្ហ៊ាពុន 
FURI ្រ្ួរលលកគ់ណទមាងណា្យួ គណទមាងណនាះ 
ទតរូវតត្រ្ួរលបានណជាគជយ័។

ជាកត់ស្តងទករុ្ហ៊ាពុន FURI បានលកទ់បកបណោយ 
ណជាគជយ័ជាបន្តបនា្ទ បដូ់ចជាគណទមាងខពុនដូរបស់  
De Castle Royal, The Bhumi Emerald, Casa 
Meridian, CA&SA និងគណទមាង The Bay ជាណដើ្ ។ 
  ណៅណពលសួរថាណតើទករុ្ហ៊ាពុនមានយពុ្រ្ធស្សស្តតបប 
ណាណ្រើប្រ្រួលបានណជាគជយ័រហូត្ក្រល់ណពល 

ណនះ? ណលាកបានពន្យល់ថា៖ «យពុ្រ្ធស្សស្តរបស់ណយើង 
្រ១ី-ណយើងហ៊ា នចណំាយណលើបពុគ្គលិកល្ៗអ    ហ៊ា ន 
ផ្តល់ទបាកត់ខខ្ស់ និង្រ្ួរលយកបពុគ្គលិកណទចើន 
ណោយទគានត់តបពុគ្គលិកតផ្កលករ់បស់ណយើងមានជាង 
៨០នាក ់ តដលពកួណគណធ្វើការង្រណផា្ត តណលើតផក្លក ់
តត្យួ។ ្រ២ី-ណគាលការ�៍របស់ណយើងគឺកស្ង 
ណករ ្តិ៍ណ ្្ម ះទករុ្ហ៊ាពុនរបស់ណយើង ណហើយណយើង្និណចះ 
តតយកគណទមាង្កលកណ់នាះណ្រ។         ្ ពុននឹងណលើកយក 
គណទមាងណា្កលក ់គឺណយើងបានណធ្វើការសិកសាចបាស់ 
លាស់ជា្ពុនថា ណតើទករុ្ហ៊ាពុនអភវិឌ្ឍនណ៍នាះមាន 
ចបាបទ់គបទ់គានឬ់ណៅ? ណហើយមានការរចនាោ៉ា ង 
ដូចណ្្តច? ណដើ្ ្បណីធ្វើឲ្យទបាកដថាណពលទករុ្ហ៊ាពុនណទជើស 
ណរ ើសយកគណទមាងណា្យួ្កលក ់គឺជាគណទមាងមាន 
សកា្ត នពុពល ជាកត់ស្តងគណទមាង The Bay  តដលណយើង 
ណទជើសណរ ើស្កលកន់ាណពលណនះ គឺជាគណទមាងដម៏ាន 
សកា្ត នពុពល ណទពាះទគានត់តគរំបូលៃងស្់្បត្យក ្្មរបស់
អគារណនះបាន្រ្រួលពារង្្វ ន់អន្តរជាតិចំនួនបីរួច 
ណៅណហើយ»។

ណៅណពលណលើកណ�ើងព្ីីរផសារខពុនដូណៅក្្ពុជានងឹ
 មានចនំនួណលើសតទ្រូវការ ឬ អតន់ាណពលអនាគត 

ណលាក តសនលាភ បានបដិណសធណហើយ បានពន្យល់ 
ថា៖ «្រផីសារខពុនដូនឹង្និណលើសតទ្រូវការណនាះណ្រ 

ណបើណយើងតផ្អកណលើកតា្ត ្យួចនំនួដូចជា ្រ១ី-ទបណ្រស 
ណយើងមានស្ិ រភាពនណោបាយណធៀបជា្ួយនឹង 
ទបណ្រសជិតខាងគកឺ្្ពុជាបានណធ្វើឲ្យអ្កវនិណិោគមាន

 
ការ្រពុកចិត្តណទចើន។ ្រ២ី-រោឋា ភបិាលមានចបាបណ់លើក 
្រកឹចិត្ត នងិការពារអក្វនិណិោគតដលណធ្វើឲ្យទបណ្រស

 
ណយើងស្ិតណៅក្ពុងច�ំពុ ចណរៅ្ត សទមាបអ្់កវនិណិោគ។

 
្រ៣ី-ក្្ពុជាណទតៀ្ណធ្វើសមាហរ�ក្្មណសដឋាកចិ្ច សង្្គ

 
វប្បធ្៌ជា្ួយបណា្ត ទបណ្រសក្ពុងតំបន់ណៅចពុងឆ្្ ំ
ណនះ តដលណធ្វើឲ្យជនបរណ្រសចូល្កក្្ពុជានងឹមាន 
ការណកើនណ�ើង និងបានណធ្វើឲ្យតម្លៃ និងតទ្រូវការខពុនដូ

 
ណកើនណ�ើង»។ ណលាកបានបន្តថា៖ «្ីរ៤-ក្្ពុជាមាន

 
ទបជាជនវយ័ណក្មងណទចើន តដលណទកាយណពលពកួណគ 
ណរៀបការពកួណគនឹងរវល់ណធ្វើការ។ ពកួណគ្និទតរូវការផ្ទះ 
ធណំពកណ្រ។ ពកួណគនឹងប្តូរណៅរស់ណៅតា្ខពុនដូតដល 
មានសន្តសិពុខ២៤ណមា៉ា ង មានណសវសមា្អ តអនា្យ័ 
នងិមានកតនលៃងហតទ់បា�ស្ទី្ សូណា ជាណដើ្ ។ 
ទាងំណនះសពុ្រ្ធតតជាកតា្ត បានណធ្វើឲ្យ្ីរផសារខពុនដូណៅតត 
មានសកា្ត នពុពល ខ�ៈណពលណនះ្ីរផសារណផា្ត តណលើតត 
អក្មានទ្រព្យធនណទចើន ប៉ាពុតន្តបច្ចពុប្បន្ណនះគឺមានទករុ្ហ៊ាពុន 
្យួចំនួនកំពពុងចាបណ់ផ្តើ្អភវិឌ្ឍខពុនដូសទមាបទ់ករុ្ 
ទបជាជនវ�ណា ៈកណា្ត ល។ ្រ៥ី-កតា្ត ណសដឋាកចិ្ចរបស់ 
ក្្ពុជា គណឺសដឋាកិច្ចរបស់ទបណ្រសណនះនឹងបន្តកណំ�ើ ន

ណោយរងឹមា»ំ។
ទត�បណ់ៅណ្ើលនន្ិាការនណោបាយ នងិទបពន័្ធ 

ចបាប់ណ់ៅតា្បណា្ត ទបណ្រសក្ពុងតំបនណ់ធៀបនឹងក្្ពុជា 
គកឺ្្ពុជាណៅតតមានសកា្ត នពុពលណោយណលាក តសនលាភ 
បានបង្្ហ ញថា៖ «ណបើណយើងពិនតិ្យណ្ើលណៅណលើទបណ្រស

 
ណវៀតណា្ ណយើងអាចសួរថាណហតពុអ្វ ី អចលនទ្រព្យ 
ណៅទបណ្រសណនះជាបគ់ាងំ? ចណ ល្ៃើយគណឺទពាះរោឋា ភបិាល 
ណវៀតណា្បានដូរចបាប ់ ណោយ្និអនពុញ្្ញ តឲ្យជន 
បរណ្រសអាចកាលៃ យជាមា្ច ស់អចលនទ្រព្យណៅទបណ្រស 
របស់ខលៃួន ប៉ាពុតន្តណពលបច្ចពុប្បនឋារោឋា ភបិាលណវៀតណា្ 
បានណធ្វើវណិស្ធនក្្មចបាបរ់បស់ខលៃួនណោយអនពុញ្្ញ ត 
ឲ្យជនបរណ្រសអាចកាលៃ យជាមា្ច ស់អចលនទ្រព្យណៅ 
ទបណ្រសរបស់ខលៃួនវញិ។ គាតដូ់រចបាបច់ពុះណ្រ្បើងៗ និង

 
រពំងឹថា្ីរផសារអចលនទ្រព្យណៅទបណ្រសគាតនឹ់ងណ�ើង 
វញិ ប៉ាពុតន្តណបើខ្ពុជំាអក្វនិណិោគ ខ្ពុ ំ្ និ្ិរញណនាះណ្រ ណទពាះ

 ណបើឆ្្ណំទកាយគាតដូ់រចបាប់្ ្តងណ្រៀតនឹងណធ្វើឲ្យណយើង 
មានបញ្្ហ ។         ច�ំពុ ចណនះណហើយណធ្វើឲ្យទបណ្រសណនះបាត ់
្រនំពុកចិត្តពីអក្វនិណិោគ។

ចតំ�ក្ីរផសារទបណ្រសសឹង្ហបពុរគីឺ្ យួរយៈចពុងណទកាយ 
ណនះរោឋា ភបិាលទបណ្រស 
សឹ ង្ហ បពុ រ ីបា ន ណ ច ញ 
ចបាបថ់្មី្ យួតដលតទ្រូវ 
ឲ្យជនបរណ្រសបង់ពនឋា 
១៥ ភាគរយមនតម្លៃផ្ទះ 
តដលពួកណគ្ិរញណៅ 
ក្ពុងទបណ្រសតដនណកាះ 
្យួណនះ»។

ណលាកបានឲ្យដឹង 
ណ្រៀតថា៖ «រឯីទបណ្រស 
មថគឺ្ិនមានស្ិ រភាព 
នណោបាយណនាះណ្រ 
ណបើមានការណបាះណឆ្្ត 
នងឹមានចលាចលភាលៃ ្ 
្និខាន»។

ណលាកបានបន្តថា៖ «ចតំ�កឯទបណ្រសភមូា្និ
អាចទបកតួជា្យួទបណ្រសណយើងតដលបានណបើកចំហរ 
ណសដឋាកចិ្ចមានចបាបក់ារពារ និងណលើក្ឹរកចិត្តអ្កវនិ-ិ
ណោគជាណទចើនឆ្្ំ្ កណហើយណនាះណ្រ»៕

លោក លី សែនោភ ៖
មោលមៅអាទិភាពរបស់ម�ើង
ម ត្ោ តមៅមលើការលក់ខុនដូ
ក្នុងគោលគៅក្លា យជាកករុមហ៊នុនគលខ១ គលើក្រលកខ់នុនដគូៅកម្នុជាកករុមហ៊នុន FURI បាននិងកំពនុងចាប់យកទផី្សារដដលកំពនុងដែគងើបគ�ើងយ៉ា ងឆាប់

 រហស័គនះ គោយគ ត្ោ ែគលើវិសយ័ខនុនដជូាអាទិភាព គករះវាជាទីផ្សារថី្ នងិជាវិស័យដដលកករុមហ៊នុនភ្ាក់ងារអចលនវែ្នុគៅកម្នុជាដែងគមើលរលំង។

ទគអារគតិថាប្រកួតប្រវជងជាមួ�
បករុមហ៊ាុនែ�័រណំាស់ទ�ើងនឹង

មនិអារប្រកួតប្រវជងជាមួ�ទគ

វតក្ុងក្រែកឹនារំ្រស់ខ្ុ ំប្រសិនជា
ចា្រទ់ផតាើមក្ុងរ្រររកសីុទ្រើមនិបាន
េេួលទលខ១ទេទ�ើងកុទំ្វើ
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ណលាក លី តសនលាភ / អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុន 
FURI (First United Real Estate Investment)



ទសបណពល្ីរផសារខពុនដូកំពពុងរកីចំណរ ើនណៅទបណ្រសណនះ ការសណទ្ចចិត្ត្ិរញ
នូវលំណៅោឋា ន្ំរណនើបណនះ ្និត្នជាការគួរទបថពុយទបថានណនាះណ្រ។ ដូណចះ្
ណដើ្ ្បបីណញ្ច ៀសហនិភយ័មនការខាតបង ់ទា្ទារឲ្យអ្កវនិណិោគតស្វងយល់ 
ណលើកតា្ត ្យួចនួំនណដើ្ ្ប្ីរ្ួរលបានផាសពុកភាពក្ពុងការរស់ណៅ កដូ៏ចជា

 
្រ្ួរលបានផលចណំ�ញពកីារវនិិណោគរបស់ខលៃួន។

ណតើអតិថិជនទតរូវពិនិត្យណលើកតា្ត អ្វខីលៃះ ណដើ្ ្បឲី្យការណបាះ្រពុនវនិិណោគណលើ
 វស័ិយណនះបណញ្ច ៀសបាននូវហនភិយ័?

ណលាក លី តសនលាភ ជាអគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុន FURI (First United 
Real Estate Investment) ជាទករុ្ហ៊ាពុនតដលមានជំនាញណលើការលក ់
ខពុនដូណៅក្្ពុជាបានតថលៃងឲ្យដងឹថា ព្ុនណទ្ចចិត្ត្ិរញខពុនដូអក្វនិណិោគគួរ

 
ស្លៃងឹណ្ើលកតា្ត សំខាន់ៗ ចំនួនបី ណទពាះកតា្ត ទាងំណនះ ជាតផ្កោ៉ា ងសំខាន ់
សទមាបវ់និណិោគ កដូ៏ចជាសទ រ្ួលភាព ង្យទសរួលក្ពុងការរស់ណៅ។

ពនិតិ្យណ្ើលណលើកតា្ត ចបាប់
ចបាបពិ់តជាមានស្រៈសំខានណ់ាស់ ណទពាះវណធ្វើឲ្យអតិថិជនមាន្ំរនពុកចិត្ត

 
ក្ពុងការវនិណិោគណលើតផក្ណនះ ដូចណនះ ព្ុនសណទ្ចចិត្តវនិណិោគណលើអគារ

 ខពុនដូណា្យួ អតថិជិនទតរូវស្កសួរណៅអ្កអភវិឌ្ឍណលើចបាបចំ់នួនបី ្រ១ី
 

ចបាបទ់ាក្់រងនឹងការស្ងសង ់្រ២ី-ចបាបទ់ាក្់រងនឹងអាជ្ាប�័ណា អភវិឌ្ឍន ៍ 
្រ៣ី-ចបាបទ់ាក្់រងនឹងអាជ្ាប�័ណា លក ់    និងកតា្ត ្យួណ្រៀតអតិថជិនគរួស្ក

 
សួរណៅធនាគារណដើ្ ្បដីងឹថា ណតើធនាគារអាចផ្តល់ឥ�ទាន្រញិគណទមាង 

ណនាះឬអត?់ ណទពាះទបសិនជាធនាគារយល់ទព្ផ្តល់ឥ�ទានមាននយ័ថា
គណទមាងណនាះទសបចបាបណ់ហើយ។
 
ការរចនាអគារ
ការរចនាអគារកជ៏ាកតា្ត សំខាន ់ ពិតជា្និអាចណ្ើលរលំងបានផងតដរ 

ណទពាះការរចនាអគារខពុនដូ គជឺាកតា្ត ក�ំតណ់�ើងឬចពុះមនផ្ទះតដលអតិថជិន 
បាន្រញិណៅក្ពុងខពុនដូណា្យួណនាះ។ ទបសិនជាអ្កអភវិឌ្ឍនខ៍ពុនដូគតិតត
ពទីបាកច់ណំ�ញតម្លៃខពុនដូណនាះ្និណ្រ្បើងមថលៃណនាះណ្រ និងណធ្វើឲ្យតម្លៃមនការ

 

លកឬ់ជួលធាលៃ កច់ពុះផងតដរ។
ដូចណនះការរចនាពិតជាមានស្រៈសំខានណ់ាស់ណដើ្្បឲី្យ 

អគារខពុនដូណា្យួមានភាពទាកទ់ាញ អាច្រ្រលួបានការ 
ចណំ�ញ នងិច�ូំលណទចើនពីការលក ់ ឬការជួលណទពាះការ 
រចនាខាងក្ពុង និងណទរៅអគារ ការណរៀបចចំ�ំតោនយន្តស្ 
ទសប នងិមានណសវក ្្មចាបំាច់្ យួចនំនួណ្រៀតដូចជា អាង 
តហល្រកឹ កតនលៃងហតទ់បា� ឬមានណភាជនយីោឋា ន និង 
Sky Bar ជាណដើ្  ពិតជា្និអាចណ្ើលរលំងបាន ណទពាះកតា្ត  
ទាងំណនះណដើរតនួា្ីរក�ំតនូ់វតម្លៃណ�ើងចពុះរបស់ខពុនដូណៅណលើ 
្ីរផសារ។

 
្រតីាងំ
ការណទជើសណរ ើស្រតីាងំគណទមាងអភវិឌ្ឍនខ៍ពុនដូ កជ៏ាកតា្ត  

ចាបំាចស់ទមាបអ្់ក្ិរញខពុនដូផងតដរ ណទពាះតា្ធ ្្មតាអក្ 
្រញិខពុនដូតតងចងប់ាន្ីរតាងំតដលល្អ មានខ្យល់អាកាស 
បរសិពុ្រឋា និងណ្រសភាពស្្អ តទសស់បទំពង និងមានភាពង្យ 
ទសរួលសទមាបក់ាររស់ណៅដូចជាណៅជតិផសារ ស្លាណរៀន 
ធនាគារ នងិណភាជនីយោឋា នជាណដើ្ ។

ដូចណនះការណទជើស្រតីាងំកណា្ត លទករុងមានណ្រសភាពស្្អ ត 
នងិខ្យល់អាកាសបរសិពុ្រ្ធ គរួជាកតា្ត តដលគរួយក្កពិចារណា 
្និអាចខ្វះបានផងតដរ៕

ត្រូវពិនិ្ ្យល�ើកត្តាអ្វីខ្លះ?

ខុនដូ
មនុសលតមចចិ្្ទញិ
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ក្រងារក្ុងែស័ិ�សណំងម់ាន

ទបរើនែូទរះ្និស្តិវែលសិកសា

ជនំាញស្្រត្យកម្មនិងសណំង់

សីុែលិមនិខវះក្រងារទ្វើទេ។

ជាក់វសតាងមាននិស្តិខលាះមាន

ក្រងារទ្វើចា្រត់ាងំពីឆ្្េីំ១វតមតាង

ណលាកប�្ឌិ ត ្ួរស ស្ណភឿន / អគ្គណលខាធិការរងមនគ�ៈ 
ស្្បត្យករក្្ពុជា និងជាទព្ឹរ្ធបពុរសមន្ហវ្ិរយាល័យវសិ្វក ្្ម នងិ

ស្្បត្យក ្្មសំ�ងសពុីវលិមនស្កលវ្ិរយាល័យ បញ្្ញ ស្សស្តក្្ពុជា
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F
URI (First United Real Estate Invest-

ment) Company wishes to focus their 

energy on the emerging Cambodian 

condominium market. It represents a 

relatively new market with huge opportunities, 

and a sector that many Cambodian agencies 

tend to ignore due to a lack of current engage-

ment with foreign investors. FURI seeks to 

specialize in this new market and become the 

number one condos agent in the nation.

Ly Sen Leap, Director of FURI, explains that 

FUGI, a company that is part of the FURI group, 

recently received a license from the Cambodia 

Securities Exchange (CSX) committee as a con-

sultant. Mr Ly previously studied 

the Cambodian real estate sector 

extensively before deciding to 

begin the FURI Company. It is a 

young company, but a company 

with a clear strategy to gain pop-

ularity in a market teaming with 

more and more competition. As 

Ly prospected two years ago, the 

condo market in Cambodia has 

prosperously grown.

“People think we will not be 

able to compete with more established com-

panies, but under my leadership we won’t do 

anything if we are not number 1,” he said. “Local 

companies don’t usually focus on the condo mar-

ket. With increased land prices, the condo market 

will also see a strong increase in demand.” 

The young Director says the sole goal of 

creating FURI is to target the condo market. 

The reason being, it is a market that is currently 

under serviced and other real estate agencies are 

failing to fulfill the new markets demands. The 

company has differentiated its strategies from 

other companies that are attempting to sell for 

new developers. FURI seeks to build its reputa-

tion in order to attract developers – this means 

when a development company accepts FURI to 

exclusively sell a project, that project must be 

successfully sold in the prescribed timeframe. 

FURI Company has successfully sold many 

projects such as De Castle Royal, The Phumi Em-

eral, Casa Meridian, CA & SA, and The Bay. What 

strategies did the company engage to achieve 

these results? 

“Our strategy is to spend on good staff, and of-

fer a high salary, and hire only 80 staff in our sales 

unit. Next, we constantly build the reputation of 

our company. Finally, we don’t just accept any 

project to sell. Before selling a project, we have 

to clearly study that that development company 

has all necessary legal documents in order, and 

that the project is correctly designed. We will only 

accept a development with true sales potential. 

“The Bay is an ideal client, for example, because 

it is of a world class standard,” he explained.  

“The condo market is not yet oversupplied 

and Cambodia’s political stability keeps investors 

confident. Cambodia is 

going to be integrated 

in the ASEAN Economic 

Community at the end of 

this year,” he said. “Cam-

bodia has many young 

newly-weds who don’t 

necessarily need a big 

home. Consequently, they 

move to live in a condo 

which has 24-hour secu-

rity, cleaning services, and 

other services. This market focuses on wealthy 

people, but some companies have started to 

build condos for middle-income people as the 

Cambodian economy continues to grow.”

Sok Leap explains that, “if we look at Vietnam, 

we can ask why Vietnam’s real estate sector has 

remained still? The answer is the Vietnamese 

government recently amended the law to allow 

foreigners to own property. They changed this 

law and expected the market to recover, But, if 

I am an investor, I’ll not invest in that property 

market because if next year they change the law, 

we’ll have a huge problem. For the Singaporean 

market, the Singaporean government recently 

passed a new law that requires foreigners to 

pay a tax of 15 per cent of the total value of the 

property. Thailand does not have political stabil-

ity when election time comes around. Finally, 

Myanmar cannot compete with Cambodia 

because Cambodia has had an open economy 

and law protecting and encouraging investors for 

many years already,” he said. 

ly senleaP:  Condo goa   ls 

The condo market is not 
yet oversupplied and 
Cambodia’s political 
stability keeps investors 
confident.
Mr. Ly Sen leap / Director of FURi



ណោងតា្របាយការ�៍របស់ស្្ន្ូរតរបស់ 
ទបណ្រសមថទបចាកំ្្ពុជាបានបង្្ហ ញថា ្ំរហំមន 
ពា�ិជ្ជក្្មរវងទបណ្រសក្្ពុជា-មថក្ពុងអ�ំពុងឆ្្ំ

 ២០១៤កនលៃង្កណនះ បានណកើនណ�ើងរហូតដល់ 
៥ពានល់ានដពុលាលៃ រ។

បច្ចពុប្បន្ទបណ្រសមថ កំពពុងបានណរៀបចំណគាល 
នណោបាយនាណំចញរបស់ខលៃួនណោយណផាដែ តយក 
ចតិ្ត្រពុកោកខ់ាលៃ ងំណៅណលើការនាណំចញផលិតផល 
របស់ខលៃួន្កទបណ្រសក្្ពុជា ទសបណពលតដល 
្រីផសារនាណំចញធំណៅតា្បណាដែ ទបណ្រសណជឿន 
ណលឿនដូចជាសហរដឋាអាណ្រកិ និងសហភាព 
អរឺ ៉ាពុបកពំពុងជបួវបិត្ត។ិ 

ផលិតផលរបស់ទបណ្រសមថ តដលោកល់ក ់
ណៅក្្ពុជាភាគណទចើនទតរូវបានណគ្រ្ួរលស្្គ ល់ថា 
មានគពុ�ភាពល្អ នងិមានតម ល្ៃស្រ្្យអាច 
្រ្ួរលយកបានសទមាបជី់វភាពរបស់ទបជាជន 
ក្្ពុជានាណពលបច្ចពុប្បន្។ ផលិតផលទាងំណនាះ

 
មានដូចជា ឧបករ�៍ណទបើទបាស់្ូរណៅ ណទគឿង 
សំ�ង ់អគ្គសីន ីណអ�ចិទតរូនកិ ណទគឿងណភសជ្ជៈ  
អាហរ និងណទគឿងសំអាងជាណដើ្ ។ ជានិច្ចកាល 
ណដើ្ ្បបីង្្ហ ញអពំផីលិតផលរបស់ខលៃួន សភា

 
ពា�ិជ្ជក្្មមថតតងតតណរៀបចំការតាងំពិពរ័�៌ 
របស់ខលៃួនណៅក្្ពុជាជាណរៀងរាល់ឆ្្។ំ ការណរៀបចំ 

យកផលិតផលរបស់ខលៃួន្កោកប់ង្្ហ ញណៅណលើ 
្រផីសារក្្ពុជាជាបន្តបនា្ទ បណ់នាះកប៏ានណធ្វើឲ្យមាន 
ការគទមា្កំតហងដល់ផលិតផលក្ពុងទសរុកផង 
តដរ។ ឱនភាពពា�ិជ្ជក ្្មរបស់ក្្ពុជារួ្ មាន 
ការបាតប់ងស់្ត្ភាពក្ពុងការពទងឹងឧសសាហ- 
ក ្្មខ្ាតតូច ឲ្យណៅជាឧសសាហក ្្មខ្ាតធ ំ និង 
បាតប់ងភ់ាពទបកួតទបតជងរបស់ឧសសាហក ្្ម 
ក្្ពុជា។ អ្វតីដលរាជរោឋា ភបិាលក្្ពុជាទតរូវណធ្វើ

 ណដើ្ ្បគីាទំ្រផលិតផលក្ពុងទសរុកណនាះគឺការណលើក
 តលងពន្ធនាចូំលវត្ពុធាតពុណដើ្ គាទំ្រដល់ឧសសាហក ្្ម 

ក្ពុងទសរុក ពទងឹកការផ្សព្វផសាយអំពីអ្វតីដលក្្ពុជា
 

ណធ្វើបានណៅកានស់ហទគិនឬអ្កវនិណិោគក្ពុងទសរុក។
ទបធានសមាគ្ស្្ន័្ធសហទគាសធពុនតូច និង 

្ធ្យ្ណៅក្្ពុជាណលាកឧកញ៉ា  តត តាងំប៉ារ បាន 
តថលៃងថា ណបើណទាះបជីាលំហូផលិតផលសណទ្ច្ក 
ពីបរណ្រសណនះបាននឹងកំពពុងណធ្វើឲ្យផលិតផលក្ពុង 
ទសរុកបាតប់ងទ់បជាទបិយភាពោ៉ា ងណាក្ត ីក្៏រកឹចិត្ត 
ពលរដឋាតខ្មរណៅតតទសលាញ់ នងិគាទំ្រណទបើទបាស់ 
ផលិតផលរបស់ខលៃួនដតដល។ ណលាកឧកញ៉ា បាន 
បញ្្ជ កថ់ា៖ «ការនាផំលិតផលពីបរណ្រស្និត្ន 
តតបច្ចពុប្បន្ណ្រ ណហើយណយើងកម៏ានការទពរួយបារ្្ភ 
តដរ។ ដូណចះ្ណហើយបានជារោឋា ភបិាលោកយ់ពុ្រ្ធ 
ស្សស្តកាតប់ន្យការនាចូំលផលិតផលសណទ្ច 
ពីបរណ្រស និងជំរពុញឲ្យសហទគាសខ្ាតតូច និង 
្ធ្យ្ក្ពុងទសរុកផលិតឲ្យបានកានត់តណទចើន»។ 

ណលាកបានបន្តថា៖«ណបើតា្្រកឹចតិ្តពលរដឋាតខ្មរ 
មានការគាទំ្រផលិតផលរបស់ខលៃួនណាស់ ប៉ាពុតន្ត
ណោយស្រតតក្្ពុជាគា្ម នទគប់ណ្រើបសណទ្ច្រិញ 
របស់ណគណទបើ»។

ឯកឧត្្ត  សពុខ សពុីផានណ់ា ទបធានទករុ្ទបឹកសា 
ភបិាលមនវ្ិរយាប�្តពុ ះបណា្ត ល នងិស្្នទស្វទជាវ

 
ណដើ្ ្បអីភវិឌ្ឍនក៍្្ពុជាបញ្្ជ កថ់ា លំហូរ្រនំញិ 
បណច្ចកវ្ិរយា និងអ្កវនិណិោគ្រពុន្កពីណទរៅទបណ្រស 
ណនះជាឱកាសល្អតដលក្្ពុជាទតរូវចបា្យកពីពួក 

ណគណដើ្ ្បណីរៀនសូទតបតន្្ ជាជាងការទចានណគណចាល។ 
 ឯកឧត្្ត  សពុីផានណ់ា មានទបស្ស៍ថា៖«ណយើង 
ទតរូវគិតថាណបើណយើង្និណចះកពុទំចានណគណចាល ណបើ 
ណយើងលងាងណ់យើងរកអ្កណចះ ណបើណយើងគា្ម នជំនាញ 
ណយើងណសពគបអ្់កមានជំនាញ ណហើយសទមាបខ់្ពុ ំ 
ខ្ពុគិំតថា អក្ផលិតណៅក្្ពុជាទតរូវតស្វងរកណ្ើល

 វញិ ពណិសសការណបើក្ូរលាយមនណសដឋាកិច្ចណនះ 
ដូចជាការណបើកតភ្ក្ួយឲ្យអ្ករកសពុី ណយើងមាន 
ល្រ្ធភាពដូណចះ្តដរ»។ សូ្ជទមាបថា កនលៃង្ក 
្រនិំញតដលក្្ពុជានាណំចញណៅមថ ជាទបណភ្រផលិត- 
ផល្និទានត់កមច។្ ចតំ�កមថនាណំចញ្កក្្ពុជា 
វញិជាទបណភ្រផលិតផលសណទ្ចតដលបណទ្ើឲ្យការ 
ណទបើទបាស់ទបចាមំថងា។ 

ណោងតា្ការទស្វទជាវរួ្ គ្ាណោយធនាគារ 
ពិភពណលាក និងធនាគារអភវិឌ្ឍអាសពុីបានបង្្ហ ញ 
ថាកង្វះការផ្គតផ់្គងអ់គ្គសិនីរួ្ នឹងតម្លៃមថលៃ ការខ្វះ 
ពលក ្្មជនំាញ ខ្វះហិរញ្ញប្បទាន និងអណំពើពពុក 
រលួយណៅក្ពុងទបពន័្ធរបស់រដឋាបាល ណធ្វើឲ្យពកួមា្ច ស់ 
សហទកាសពិបាកក្ពុងការពទងីកអាជវីក ្្ម និងរាងំ

 
ស្ទះដល់ល្រ្ធភាពនាណំចញរបស់ពកួគាត។់

ឧបសគ្គធំៗទាំងអស់ណនះណហើយតដលបង្្អ ក ់
ដល់ការនាណំចញ និងណធ្វើឲ្យប៉ាះពាល់ដល់ការវនិ-ិ 
ណោគផា្ទ ល់ពីបរណ្រស៕

សហទគាស ក្្ពុជាទពរួយ បារ ្ ្ម 
ពកីា រណកីត ណ�ងីពា�ិជ្ជក ្្ម មថ

ទ្រើទ�ើងលងាង់ទ�ើងរកអក្ទរះ
ទ្រើទ�ើងគ្្ម នជនំាញទ�ើងទសព
គ្់រអក្មានជនំាញទហើ�សបមា្រ់

ខ្ុ ំខ្ុគំតិថាអក្ផលិតទៅកម្ពុជាបតរូែ

វសវងរកទមើលែញិ

ឯកឧត្្ត  សពុីផានណ់ា  / ទបធានទករុ្ទបឹកសាភបិាល 
មនវ្ិរយាប�្តពុ ះបណា្ត ល និងស្្នទស្វទជាវណដើ្ ្ប

 ី
អភវិឌ ្ឍនក៍្្ពុជា
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ផៃិតផៃលបបបីបាស់ នងិបបលភទចំណីអាហ្រនដៃផៃិតលៅបបលទសលថកពំថុងមាន
សកម្មភ្ពោ៉ងខាលៃ ងំលៅលៃទីផីសារកម្ថុជានាលពៃបច្ថុបបន្ន ខណៈទហំពំាណិជ្ជកម្ម

 លទវារភ្គរីវាងបបលទសោងំពីរ បានលកីនល�ងីជាៃំោប។់ 



ណលាក ម្លីន បានតថលៃងថា៖ «ការលកលំ់ណៅ 
ោឋា នក្ពុងគណទមាង  ណជ & សពុី កពំពុង្រ្ួរលបានណជាគ 
ជយ័គរួឲ្យកតស់មា្គ ល់។          ភាពណជាគជយ័ក្ពុងការលក ់
បពុរ ីណជ & សពុី ណោយស្រមានកតា្ត ្យួចនំនួដូចជា 
មានតម ល្ៃស្រ្្យ ស្ិតក្ពុង្ីរតាងំដល៏្អសទមាបក់ារ 
រស់ណៅណៅជតិស្លាណរៀន ្ន្ទរីណព្រ្យ ផសារ្ំរណនើប 
ទពលានយន្តណហះ នងិអគារពា�ិជ្ជក ្្មជាណដើ្   
នងិ្និមានបញ្្ហ កកស្ទះចរាចរ�៍តដលជាកដែកីង្វល់ 
របស់ទបជាជន្ូរណៅនាណពលបច្ចពុប្បន្ណនះ»។

លំណៅឋានណៅក្ពុងបពុរ ី ណជ & សពុី មានតម្លៃចាប ់
ពី៨៧,០៨២ដពុលាលៃ រណៅដល់១២៧,៤៣៧ដពុលាលៃ រ  
ណោយអតិថិជនរបស់គណទមាងខាងណលើកអ៏ាច្រិញ 
តា្រយៈការបង់រណំលាះតដលមានរយៈណពលតវង 
ផងតដរ។

បពុរ ីណជ & សពុី ស្ងសងណ់�ើងណលើមផ្ទដីសរពុបជាង
 

២ហិកតាណោយមានលំណៅឋានសរពុបចំនួន១៣៦ 
ខង្ ក្ពុងណនាះផ្ទះទបណភ្រវឡីាមានចនំនួ៧០ភាគរយ 
នងិផ្ទះតល្វងមានចនួំន៣០ភាគរយ។ ណទរៅពសំី�ង ់
លំណៅោឋា នតដលមានគពុ�ភាពខស់្ នងិមានភាព 
ល្អទប�ីតណហើយ ណជ & សពុី បានបតន្្នូវ 

គណទមាងសួនចបារដ៏ទសស់ស្្អ តណៅចំកណាដែ ល 
របស់គណទមាងផងតដរ ចតំ�កឯផសារ្ំរណនើប អាង
តហល្ឹរកកស៏្ិតណៅក្ពុងគណទមាងដូចគ្ាតដរ។ 

អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុនអចលនទ្រព្យ សពុី អិល 
ណរៀលធី  បានអះអាងណ្រៀតថា៖«ណបើណទាះបជីាគណទមាង  
ណជ & សពុី មានមផ្ទដីធរំហូតដល់ជាង២ហកិតាក ៏
ណោយកទ៏ករុ្ហ៊ាពុន្និបានស្ងសងផ់្ទះណទចើនណនាះ 
ណ្រ។ ការតដលទករុ្ហ៊ាពុន្និសងផ់្ទះណទចើនណនាះណទពាះ 
ទករុ្ហ៊ាពុនមានប�ំងផ្តល់ឲ្យអក្រស់ណៅក្ពុងគណទមាង 
ខាងណលើនូវកតនលៃងស្្ក់ណៅ្ួយតដលមាន្ីរធាលៃ ធំ 
្ូរលាយ មានខ្យល់អាកាសល្អបរសិពុ្រ្ធ និងមាន 
ផលៃូវធ្ូំរលាយផងតដរ»។

ណលាក ម្លីន បានទបាបណ់្រៀតថា ណបើតា្ 
សន្ទពុះមនការស្ងសង់លំណៅឋាន្ួយចំនួននឹង 
អាចអនពុញ្្ញ តឲ្យអតិថិជនចូលណៅរស់ណៅបាននា 
អ�ំពុងទតីមាស្ីរ១មនឆ្្ណំទកាយ ខ�ៈតា្តផន
ការការស្ងសងគ់ណទមាងទាងំ្ូលនឹងទតរូវបញ្ច ប់
នាចពុងឆ្្២ំ០១៦។

ណលាកឧកញ៉ា  ននួ រ្ិរ្ធ ីនាយកទបតបិត្តទិករុ្ហ៊ាពុន 
KFA មានទបស្សនថ៍ា ការអភវិឌ្ឍស្ងសងលំ់
ណៅោឋា នណធ្វើអាជីវក ្្្ម និថាគណទមាងធ ំឬតូចណ្រ មា្ច ស់ 
គណទមាងចាបំាចទ់តរូវយកចិត្ត្រពុកោកណ់លើកតា្ត ្រតីាងំ 
តម្លៃ ណពលណវលា និងការណគារពចបាប។់ ការអភវិឌ្ឍ 
បពុរលំីណៅោឋា នណៅក្្ពុជាបច្ចពុប្បន្គឺសពុ្រ្ធតតបាន

 
បង្្ហ ញពីគពុ�តម្លៃមនការរស់ណៅតដលមានដូចជា 
ភាពទប�ីតរបស់ផ្ទះ គពុ�ភាពសំ�ង ់ទបពន័្ធណហោឋា  
រចនាស្្ន័្ធមានផលៃូវ លូ បរស្ិ្នរស់ណៅល្អ នងិ 
មានសពុវត្ភិាពជាណដើ្ ។

បពុរ ី ណជ & សពុី មាន្ីរតាងំស្ិតណៅជិតផសារឈូក
 

មាស ក្ពុងសង្្ក តទ់កាងំធ្ង ់ ក្ពុងខ�្ឌ តសនសពុខ     
រាជធានីភ្ណំពញ ណោយណធ្វើដណំ�ើ រតា្ផលៃូវឧកញ៉ា

 
ទ្ីរណហង។

ណបើតា្្រីផសារតម ល្ៃដីធលៃីណៅក្ពុងតំបន់ខាងណលើ
 បច្ចពុប្បន្ណនះអាចមានចណនាលៃ ះពី២៨០-៣៥០ដពុលាលៃ រ 

ក្ពុង១ត្៉ាទតកាណរ ៉ា ណហើយតម្លៃអចលនទ្រព្យណៅ្ីរណនាះ 
មានណកើនណ�ើងជា្ធ្យ្ក្ពុង១ឆ្្ ំ ទបតហលជា២០ 
ភាគរយ៕

បនា្ទ ប់ពីបានចំណាយណពលោ៉ា ងយូរណលើការស្ងសង់បាតទគឹះ 
របស់បពុរទីាងំ្ូល នងិណហោឋា រចនាស្្ន័្ធដូចជាផលៃូវ ការណរៀបច ំ
ស្្បនាលូបង្ហូរ្ឹរកណដើ្ ្បធីានា្និឲ្យមានការបាកទ់សរុត និងលិច

 ្រកឹរចួ្ក ការស្ងសងលំ់ណៅោឋា នណៅក្ពុងបពុរ ីណជ & សពុី នាណពល
 

បច្ចពុប្បន្កពំពុងដំណ�ើ រការណៅ្ពុខោ៉ា ងសក ្្ម ណោយសណទ្ចបាន 
ទបមា�៣០ភាគរយមនគណទមាងទាងំ្ូលណហើយ។

អគ្គនាយកទករុ្ហ៊ាពុនអចលនទ្រព្យ សពុីអលិ ណរៀលធី ណលាក 
ស្៊ា  ម្លីន តដល្រ្ួរលបានសិ្រ្ធលិកផ់ា្ត ច់្ ពុខក្ពុងគណទមាង

 
អភវិឌ្ឍនប៍ពុរ ី ណជ & សពុី បាននិោយថា ណជ & សពុី គជឺាគណទមាង

 
អភវិឌ្ឍនលំ៍ណៅោឋា នតបបស្យ័្រណំនើប មានដូចជាវឡីាកូនកាត ់
(Link House) និងផ្ទះតល្វង (Town House) តដល្ន 
្ពុខណគ្យួណៅក្្ពុជា។ សទមាបក់ាររចនាគណទមាងណនះទតរូវបានណធ្វើ 
ណ�ើងោ៉ា ងពិណសសណោយស្្បត្យករតដលមានប្រពិណស្ធខ្ស់ 
នងិមានគនិំតមចទ្បឌតិតដលបានស្ងសងណ់�ើងនូវសំ�ងលំ់ណៅ 
ោឋា នតដលមានភាពល្អទប�ីត និងមានគពុ�ភាពខស់្ទសបណៅ 
តា្តទ រ្ូវការរបស់អតិថិជនតដលចងប់ានការរស់ណៅតបបយពុគ- 
ស្យ័ថ្ម។ី 

ណលាកបានបន្តថា ការលករ់បស់គណទមាង ណជ & សពុី កពំពុងមាន 
ដំណ�ើ រការណៅ្ពុខោ៉ា ងល្អ ណោយបច្ចពុប្បន្ណនះលំណៅោឋា នជិត៥០ 
ភាគរយណៅក្ពុងគណទមាងទតរូវបានអតិថជិន្ិរញអស់ណហើយ។ 

ទ្រើទទាះ្រជីាគទបមាងទជ&សីុ


មានផផទៃែី្ រំហូតែល់ជាង២
ហិកតាកទ៏ោ�កប៏ករុមហ៊ាុនមនិ

បានសសងផ់ទៃះទបរើនទនាះទេ

ណលាក ស្៊ា  ម្លីន  / អគ្គនាយក ទករុ្ហ៊ាពុន  

 អចលនទ្រព្យ សពុីអិល ណរៀលធី
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បរុ ីជេ & សុី
ជីវតិទានស់មយ័តាមរយៈលំនៅដ្ឋា ន 
ល្អប្រណីតនិងសី៊វល័ិយនៅកម្៊ជា

ទសបណពលទបណ្រសក្្ពុជាកំពពុងមានសន្ទពុះណកើនណ្រ្បើងមនការ
 

អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអចលនទ្រព្យ គណទមាងបពុរណីផ្សងៗបានរកីដពុះ 
ោលណទពាងទពាតណៅទគបទ់ចកល្ហកមនទករុងភ្ណំពញ ក្ពុងណនាះ 
គណទមាងអភវិឌ្ឍនប៍ពុរ ីណជ & សពុី (J&C) តដលជាការវនិណិោគ

 
រួ្ គ្ារវងអ្កអ្កវនិណិោគជប៉ាពុន និងក្្ពុជាស្ិតណៅក្ពុង

 សង្្ក តទ់កាងំធ្ងន់ាណពលណនះ ដំណ�ើ រការស្ងសងណ់ដើ្ ្ប ី
ណ្លៃើយតបនឹងតទ រ្ូវការលំណៅោឋា នណកើនណ្រ្បើងពី្ួយឆ្្ណំៅ

 
្យួឆ្្។ំ



ច�ំពុ ចចាបំាចត់ដលក្្ពុជាទតរូវណលើកក្ស់្នាណពលណនះ 
រួ្ មានបរោិកាសធពុរកិច្ច និងភាពទបកតួទបតជងជា 
្ូរណៅតដលរួ្ មានធនធាន្នពុស្ស ការដឹកជញ្ជូ ន និង 
ណហោឋា រចនាស្្ន័្ធ។

«របបណលើក្ឹរកចិត្តវនិណិោគណៅក្្ពុជា» គឺជាគនលៃះឹ
 សំខានស់ទមាបណ់ធ្វើឲ្យទបណសើរណ�ើងនូវបរោិកាសវនិណិោគ
 

កដូ៏ចជាបណង្កើនភាពទាកទ់ាញវនិណិោគណោយផា្ទ ល់ពី 
ណទរៅទបណ្រសចូល្កក្្ពុជាឲ្យកានត់តណទចើន។

ណលាក អាឡាស្ន សូ តណំាងធនាគារពភិពណលាក 
ណៅក្្ពុជាតថលៃងថា ការណរៀបចរំបបណលើក្រកឹចិត្តវនិណិោគ

 គទឺតរូវខិតខរំកតពុល្យភាពរវងការបន្ធូបនយ្ពន្ធ និង
 

តទ្រូវការទប្លូពន្ធ។
ចតំ�កណលាកទសី ហ្វយី៉ាណូា រា៉ា ្សពុី ភារៈធារមីន 

សហភាពអរឺ ៉ាពុបទបចាណំៅក្្ពុជាណលើកណ�ើងថា    ការណលើក
 

្រកឹចិត្តអ្កវនិិណោគទតរូវបានរោឋា ភបិាលទបណ្រសអភវិឌ ្ឍន៍
 

នងិទបណ្រសកំពពុងអភវិឌ ្ឍនណ៍ទបើទបាស់ោ៉ា ង្ូរលំ្ូរលាយ 
ណដើ្ ្បទីាកទ់ាញវនិណិោគនិ។ ណលាកទសីបានបញ្្ជ កថ់ា 

 
វមានភាពចាបំាចត់ដលក្្ពុជាទតរូវណលើកក្ស់្នាណពល 
ណនះគឺបរោិកាសធពុរៈកចិ្ច និងភាពទបកតួទបតជងជា 
្ូរណៅរួ្ មានធនធាន្នពុស្ស ការដឹកជញ្ជូ ន និងណហោឋា - 
រចនាស្្ន័្ធណដើ្ ្បទីាកទ់ាញបតន្្ ណ្រៀតនូវការវនិិណោគ 
ផា្ទ ល់ពបីរណ្រសតដលមានតម្លៃបតន្្ ខស់្។

ណលាក Sebastian James ណសដឋាកចិ្ចវ្ូិរទបចា ំ
ធនាគារពភិពណលាកបានណលើកណ�ើងថា ភាពទាកទ់ាញ
ការវនិិណោគផា្ទ ល់ពបីរណ្រស គឺ្ និអាទស័យណៅណលើការ

 
ណផា្ត តខាលៃ ងំតតចំណពាះការណលើក្រកឹចិត្តណនាះណ្រ ណពាលគឺ 
ដបំងូទតរូវគតិគូរជា្ពុនណៅណលើការណធ្វើឲ្យទបណសើរណ�ើងនូវ

 

បរោិកាសវនិិណោគ។
ណលាកបញ្្ជ កថ់ា ទបណ្រសជាណទចើនបានណទបើណគាល 

នណោបាយណផា្ត តខាលៃ ងំណៅណលើការណលើក្ឹរកចិត្តតា្ 
រយៈការពយាោ្បនយ្ពន្ធ ប៉ាពុតន្តពកួណគទតរូវបរាជយ័។ 
ដូណចះ្ការគិតគូរពកីមាលៃ ងំពលក្្មជនំាញ តម ល្ៃដកឹ 
ជញ្ជូ នទាប ណហោឋា រចនាស្្ន័្ធល្អ នងិស្ិរភាពមន 
បរោិកាសវនិណិោគល្អ គឺជាកតា្ត ទាកទ់ាញបផំពុត្ពុន 
ណពលតដលទតរូវណលើក្រកឹចិត្ត។

ការទពរួយបារ្្ភណផ្សងៗក៏បានណកើនណ�ើងផងតដរ 
បនា្ទ បព់សីហភាពអឺរ ៉ាពុបបានទបកាសពកីចិ្ចទព្ណទពៀង
ពា�ិជ្ជក្្មណសរជីា្យួទបណ្រសណវៀតណា្ តដលភាគី 
ទាងំពីរនងឹលពុបណចាលពន្ធនាចូំលណស្ទើរតតទាងំអស់ណលើ
ការណធ្វើពា�ិជ្ជក្្ម។

ណលាក Christopher Lim នាយករងតផក្ទគបទ់គង 
បរោិកាសធពុរកិច្ចមនទបណ្រសសិង្ហបពុរបីានតថលៃងថា ណដើ្ ្ប ី

 
ពទងងឹភាពទបកតួទបតជងរបស់ខលៃនួទបណ្រសក្្ពុជា គរួ
តតតកល្្អរតខ្សសង្្វ កផ់លិតក្្មឱ្យមានភាពទបកតួទប
តជងតដលផសារភា្ជ បណ់ៅនងឹពិភពណលាក។

ឯកឧត្្ត  សពុខ ចិនា្ត ណស្ភា អគ្គណលខាធកិារទករ្ុ  
ទបឹកសាអភវិឌ ្ឍនក៍្្ពុជា (CDC) តថលៃងថា ណដើ្ ្បណី្លៃើយ

 តបណៅនឹងការចង្អពុលបង្្ហ ញរបស់ឯកស្រណគាល 
នណោបាយអភវិឌ ្ឍនឧ៍សសាហក្្មក្្ពុជាឆ្្២ំ០១៥  
ដល់ឆ្្២ំ០២៥តដលទតរូវបានអនព្ុ ត័ណោយរោឋា ភបិាល 
ក្្ពុជាកាលពីណពលថ្មីៗ កនលៃងណៅ ទករ្ុ ទបកឹសាអភវិឌ ្ឍន៍

 
ក្្ពុជាបាននឹងកំពពុងណរៀបចំតាក់តតងណសចក្តីទពាង 
ចបាបវ់និណិោគថ្ម ីនិងចបាបស់្តពីតីបំនណ់សដឋាកចិ្ចពិណសស
ផងតដរ។

ឯកឧត្្ត បតន្្ ថា ណទាះបីជាមានការតទបតបប 
ណាក៏ណោយណៅក្ពុងការទបកួតទបតជងការណធ្វើ 
ពា�ិជ្ជក្្មណនះកទ៏បណ្រសក្្ពុជាណៅតតមានភាព 
ទាកទ់ាញ ខ�ៈទបណ្រសក្្ពុជាមាន្ីរតាងំមាន 
អណំណាយផលល្អ មានកមាលៃ ងំពលក្្មវយ័ណក្មង 

ណទចើន និងមានសកា្ត នពុពលសទមាបវ់និិណោគ។
្រន្ទឹ្ ណពលជា្យួគ្ាណនះតដរ រោឋា ភបិាលក្្ពុជា 

បាននងិកពំពុងបន្តជំរពុញការអភវិឌ ្ឍវស័ិយសហទគាស 
ធពុនតូច នងិ្ធ្យ្ ខ�ៈវស័ិយណនះទតរូវបានចា
ត្់រពុកជាជីពចរដសំ៏ខាន់្ យួមនណសដឋាកចិ្ច និងបា
នណដើរតួជាកមាលៃ ងំចលករដសំ៏ខានក់្ពុងការដឹកនា ំ
នាវណសដឋាកិច្ចក្្ពុជាណឆ្្ះណៅរកការអភវិឌ ្ឍ។ ណដើ្ ្ប ី

 
សណទ្ចនូវល្រ្ធផលទាងំណនះរោឋា ភបិាលកប៏ាន 
ពទងងឹការចពុះបញ្ជ ីផលៃូវការមនសហទគាសទាងំណនាះ 
ផងតដរ។

ជាណគាលណៅណៅឆ្្ ំ២០១៥ ណនះ សហទគាស 
ធពុនតូចមាន ៨០% និង្ធ្យ្ ៩៥% នឹងទតរូវបាន 
ចពុះបញ្ជជីាផលៃូវការ និងសទមាបប់ញ្ជកីារគ�ណនយ្យ 

 
នងិតារាងតពុល្យការ សហទគាសធពុនតូចមាន ៥០% 
និងសហទគាស្ធ្យ្មាន ៧០%។ ណបើតា្ការ 
បញ្្ជ កពី់ឯកឧត្្ត ឧបនាយករដឋ្ា សន្តី គាត ឈពុន។ 
តថលៃងណៅក្ពុងកិច្ចទបជពុសំ្តពីីការ «ជំរពុញការអភវិឌ ្ឍ

 
សហទគាសធពុនតូច និង្ធ្យ្ណៅក្្ពុជា»។ កនលៃង 
្កណលាកឧបនាយករដឋ្ា សន្តទីបចាកំារ គាត ឈពុន 
មានទបស្សនថ៍ា ទសបតា្ណគាលនណោបាយ 
អភវិឌ ្ឍនវ៍ស័ិយឧសសាហក្្ម រោឋា ភបិាលក្្ពុជា 
គឺពទងឹងយន្តការទគបទ់គង និងការអភវិឌ ្ឍសហ- 
ទគាសធនតូច នងិ្ធ្យ្។

ការពទងងឹយន្តការណនះ នងឹអនពុវត្តតា្ការជំរពុញ
ការចពុះបញ្ជផីលៃូវការមនសហទគាស និងណលើកក្ស់្ 

 
អភបិាលកចិ្ចស្ជីវក្្ម ទព្ទាងំជំរពុញតកតទប និង 
ណធ្វើ្រណំនើបក្្មរចនាស្្ន័្ធឧសសាហក្្មណៅក្្ពុជា 
ពឧីសសាហក ្្មអតពិលក្្ម ្នណៅឧសសាហ- 
ក ្្មតផ្អកណលើជំនាញ។

ឯកឧត្្ត បញ្្ជ កថ់ា «ណៅទគបទ់បណ្រសទាងំអស់ 
បានចាត្់រពុកថាសហទគាសធនតូច និង្ធ្យ្គឺ 
ណដើរតនួា្ីរសំខានណ់ាស់ ក្ពុងការជំរពុញកណំ�ើ ន 
ណសដឋាកចិ្ច»៕ 

កម្៊ជាបតរូវការកកលម្អ្ររយិាកាស
វនិនិយាគ្រកនថែមន�ើម្្ីរនងកើនភាព
ទាកទ់ាញវនិនិយាគផ្ទា ល់ពី្ររនេស

ប្រទេសកម្ពុជាទៅវតមានភាព
ទាក់ទាញខណៈប្រទេសកម្ពុជា
មានេីតាងំអទំណា�ផលល្អ

មានកមាលា ងំពលកម្មែ�័ទក្មងទបរើន

និងមានសក្តា នុពលសបមា្រ់
ែនិិទោគ។

ឯកឧត្្ត  សពុខ ចិនា្ត ណស្ភា  / អគ្គណលខាធិការ 

    ទករុ្ទបឹកសាអភវិឌ ្ឍនក៍្្ពុជា (CDC)

ទករុ្ទបឹកសាអភវិឌ្ឍនក៍្្ពុជា ធនាគារពភិពណលាក និងសហភាពអឺរ ៉ាពុបបាន 

ណលើកណ�ើងទសបគ្ាថា ក្្ពុជាទតរូវការតកល ្្អបរោិកាសវនិណិោគបតន្្
 

ណ្រៀតណដើ្ ្បបីណង្កើនភាពទាកទ់ាញវនិណិោគផា្ទ ល់ពីបរណ្រសឲ្យចូល្កវនិិណោគ
 

ណៅក្្ពុជាបានកានត់តណទចើនបតន្្ ណ្រៀត។
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្យួ្រសវត្សរច៍ពុងណទកាយណនះ ការណទបើទបាស់ឥ�ទានធនាគារណដើ្ ្ប្ីរញិផ្ទះ 
ឬអចលនទ្រព្យនានាបានកាលៃ យជាណរឿងស្្ញ្ញ  តដលណធ្វើឲ្យទបជាពលរដឋាកានត់ត
ណទចើនអាចមានល្រ្ធភាព្ិរញផ្ទះរស់ណៅស្រ្្យ និងបានណធ្វើឲ្យស្តងោ់រមនការរស់ 
ណៅកានត់តទបណសើរណ្រ្បើង។

ណតើធនាគារតទ្រូវឲ្យអតិថជិនមានឯកស្រ និងលក្ខខ�្ឌ អ្វខីលៃះណ្រើបអាច្រ្ួរល
 

បាន្រនំពុកចិត្តពីធនាគារណៅក្្ពុជា? ណលាកទសី ណស្ភ�័ ណារ ី អនពុទបធាន
 

នាយកទបតបិត្តមិនធនាគារណអសពុីលីោបានតថលៃងថា អក្តដលអាច្រ្ួរលបាន 
ឥ�ទានពធីនាគារ្រញិលំណៅឋានទតរូវមានលក្ខខ�្ឌ ្យួចនួំនដូចជា ្រ១ី-ជា 
ទបជាពលរដឋាតដលមានស្តភ្ាព នងិអត្តចរកិល្អ ្រ២ី-ជាទបជាពលរដឋា តដល 
មានទបាកច់�ូំលណ្រៀតទាតណ់ទាះជា្សន្តីរាជការ អ្កជំនញួ ឬអ្កបណទ្ើ 
ការង្រក្ពុងវស័ិយឯកជនក្ត។ី ្ីរ៣-ជាអតថិជិនទតរូវមានលិខតិបញ្្ជ កពី់និរន្តរភាព

 ការង្រ ទបាកត់ខចបាស់លាស់ តដលអាចសងទបាក់្ កធនាគារវញិបានោ៉ា ង 
ណ្រៀងទាត។់

ណតើអក្មានបំ�ងណទបើទបាស់

ឥ�ទានលំណៅោឋា ន
ទតរូវមានឯកស្អ្វខីលៃះ?

្រ៤ី-ទបសិនជាខ្ចឥី�ទានស្ងសងផ់្ទះ អតថិជិនទតរូវតតមានដី
 

ទសបចបាប ់នងិ ជាលំណៅោឋា នទសបចបាប ់(ទបសិន្ិរញលំណៅោឋា ន) 
្រ៥ី ្រញិលំណៅោឋា នសទមាបរ់ស់ណៅ្និត្ន្ិរញសទមាបវ់និណិោគ

 
ឬ្រពុកណចាលណ្រ។                    ្រ៦ី-ទតរូវមានអត្តសញ្្ញ �ប�័ណា ឬណសៀវណៅទគរួស្រ 
ឬលិខតិប្រោឋា នណផ្សងៗតដលអាចជំនសួបាន។ ្ីរ៧-ទតរូវមាន 
លិខិតបញ្្ជ កពី់ការបងត់ម្លៃ្ឹរក និងអគ្គសិនី។ ្រ៨ី-ទបសិនជា

 អតិថជិនជាមា្ច ស់ទករុ្ហ៊ាពុន ពួកគាតទ់តរូវមានប�័ណា បា៉ា តង ់ មាន 
វញិ្្ញ បនបទតចពុះបញ្ជ ីរណៅទកសួងពា�ិជ្ជក ្្ម នងិលិខតិចពុះបញ្ជ ី

 ផលិតផលជាណដើ្ ។
ណតើអតិថជិនអាច្រ្ួរលបានឥ�ទានណៅ្រណីា នងិោ៉ា ងដូច

 
ណ ្្តច?   ណលាកទសី ណស្ភ�័ ណារបីានតថលៃងថា អតថិជិនអាច្រ្ួរល 
បានឥ�ទាន៧០ភាគរយមនតម្លៃលំណៅោឋា នសរពុបរបស់ពួកណគ 

ណពាលគឺអតិថិជនទតរូវមានទបាក់៣០ភាគរយមនតម ល្ៃលំណៅោឋា ន 
របស់ខលៃួន ណហើយអតថិជិនអាច្រ្ួរលយកឥ�ទានណៅទគបស់្ខា

 
ធនាគារណអសពុីលីោ តដលមានណៅទគបរ់ាជធានី ណខត្តទាងំ២៥្ូរទាងំ 
ទបណ្រស។

ចតំ�កការរតក់ារឯកស្រជា្យួអាជ្ាធរ្ូលោឋា ន អតិថជិន 
អាចរតឯ់កស្រណោយខលៃួនឯង ប៉ាពុតន្តអាចមានជំនយួពីបពុគ្គលិក 
ធនាគារ ទបសិនជាអតិថជិនណស្ើសពុំឲ្យជយួ�� ណទពាះបពុគ្គលិកធនាគារ

 
ណអសពុីលីោជាអ្កបានណធ្វើការជតិស្ិ្រឋា និងដឹងពីនតិិវធិតីដលទតរូវណធ្វើ

 ជា្យួអាជ្ាធរ្លូោឋា ន។ រឯី្ំរហឥំ�ទាន គអឺាទស័យណលើតម្លៃ 
លំណៅោឋា នតដលអតិថិជនបាន្ិរញ និងមានរយៈណពលសងទត�ប ់
១០ឆ្្។ំ ចតំ�កអទតាការទបាកស់្ិតក្ពុងរង្វងច់ាបពី់១១.៥០ដល់
១២ភាគរយក្ពុង្យួឆ្្៕ំ

អតថិជិនអារេេួលបានឥណទាន
៧០ភាគរ�ផនតផមលាលទំៅោ្ឋ ន

សរុ្ររ្រស់ពួកទគទរលគអឺតិថជិន
បតរូែមានបបាក៣់០ភាគរ�ផនតផមលា

លទំៅោ្ឋ នរ្រស់ខលាួន

ណលាកទសី ណស្ភ�័ ណារ ី/ អនពុទបធាន 
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CPL CAMBODIA PROPERTIES LIMITED
#20B, St 294/21, Chamkarmorn, Phnom Penh
Tel:.................023 213 666 / 023 215 533
info@cplagent.com
.............................................................................

VTRUST PROPERTY CO., LTD
#113 (Parkway Square, 3rd floor), Mao TseToung Blvd 
Tel:.................023 224 701  
info@vtrustproperty.com
.............................................................................

BONNA REALTY GROUP CO., LTD 
#209, St. 51, Boeung Keng Kang I,Phnom Penh
Tel:.................023 721 177 / 023 352 333 
info@bonnarealty.com.kh
.............................................................................

KEY REAL ESTATE CO., LTD
#108 ABCD, Mao Tse Toung Blvd, Phnom Penh
Tel:................. 023 630 0442 
sreytouch@keyrealestate.com.kh
.............................................................................

KHMER REAL ESTATE CO., LTD 
#736,Kampuchea Krom(128) Phnom Penh
Tel:................. 023 884 887 
somthea@khmerrealestate.com.kh
.............................................................................

 ASIA REAL ESTATE CAMBODIA CO., LTD 
No: B52-54 St.199 Phnom Penh
Tel:................. 023 210 970  
 info@arc.com.kh
.............................................................................

ROOFTOP REAL ESTATE AGENCY  CO.,LTD 
#177 Street Sisovath, Sangkat, Phnom Penh
Tel:................. 023 21 80 45 
info@rooftop.asia
.............................................................................

FAIRGO (CAMBODIA) CO.,LTD 
4F Sonatra Group Building, 432, Monivong Blvd
Tel:................. 095 777 674 
info@cplagent.com  [www.cplagent.com]
.............................................................................

FAIRGO (CAMBODIA) CO.,LTD
4F Sonatra Group Building, 432, Monivong Blvd
Tel:................. 095 777 674 
info@cplagent.com  [www.cplagent.com]
.............................................................................

TOWNCITY REAL ESTATE CO,.LTD  
# 4A, Street 57, Sangkat Boeung Keng Kang 1
Tel:................. 023 66 00 700      
info@towncityrealestate.com 
.............................................................................

CAMBODIA ANGKOR REAL ESTATE  COL,LTD 
#9B, St 436, Sangkat Boeung Trobek, Chamkamorn
Tel:................. 023 55 52 097 
phnompenh@angkorrealestate.com 
.............................................................................

LAN PROPERTY LTD. 
#57 D, E, Sihanouk blvd, Sangkat Chaktomuk
Tel:.................  023 211 321 
info@lanproperty.com 
.............................................................................

K&O CORP., LTD 
#44A, St. 289, Kim Il Sung Blvd, Boeng kork II,
Tel:................. 023 883 736 
Email: N/A
.............................................................................

HB CONSULTANCY  (CAMBODIA) PTE., LTD 
3rd, Deleno Business Center (ABA), #144 St. 169,
Tel:................. 023 72 32 13 / 023 723 212 
 hbccambodia@gmail.com 
.............................................................................

CB RICHARD ELLIS (CAMBODIA) COMPANY LIMITED 
9th Floor, Phnom Penh Tower #445,Monivong Blvd
Tel:................. 023 964 099 
cambodia@cbre.com 
.............................................................................

LCH INVESTMENT GROUP 
61E5, Russian BLVD, SK. Tuk Thlar, Khan Sen Sok
Tel:................. 023 890 776 / 023 890 775  
info@lch-investment.com 
.............................................................................

MEGA ASSET MANAGEMENT CO., LTD 
Canadia Tower at 11th floor,12202, Phnom Penh
Tel:.................023 430 686
mega-asset@mam.com.kh 
.............................................................................

DUSIT REALTY CO., LTD 
No.2A, Street 118-120, Sangkat Phsar Thmey 2
Tel:.................012 575 999 / 023 722 475
pheap.hp@gmail.com 
.............................................................................

CAMTOP PROPERTY GROUP 
#16, St. 480, Sangkat Phsar Deoun Thkav
Tel:................. 023 981 007 
info@camtopproperty.com 
.............................................................................

CAMBODIA ESTATE AGENT ., LTD 
#36, Street 240(coner 55 ) Khan daun penh
Tel:................. 023 220 361/992081 
narith_sara@yahoo.com 
.............................................................................

CPL CAMBODIA PROPERTIES LIMITED
#20B, St 294/21, Chamkarmorn, Phnom Penh
Tel:.................023 213 666 / 023 215 533
info@cplagent.com  [www.cplagent.com]
.............................................................................

PM GROUP 
#84,Monireth Blvd, Sangkat Toul SvaypreyII
Tel:................. 023 987 930 
info@pmkh.com 
.............................................................................

IENG GROUP CO., LTD 
#31D, Chamka Spey Road, Sangkat Chroy Changva
Tel:................. 023 432 888    
info@ienggroup.com.kh 
.............................................................................

KNIGHT FRANK (CAMBODIA) PTE., LTD 
16B, 16th Floor, Canadia Tower, 315, Ang Duong
Tel:.................023 213 868
ross.wheble@kh.knightfrank.com 
.............................................................................

DFDL MEKONG (CAMBODIA) CO.,LTD 
#33, St 294 (corner st 29) , Sangkat Tonke bassac
Tel:................. 023 210 400     
cambodia@dfdl.com 
.............................................................................

VMC REAL ESTATE (CAMBODIA) CO.; LTD 
#138, St 51, Corner St 294, BKK1, Phnom Penh
Tel:.................023 224530 / 093 778 181  
info@vmcrealestate.com 
.............................................................................

SAROEUN ASIA REAL PROPERTY CO.,LTD 
#77,street 150, Deport II, Khan Toul kok 
Tel:.................012 383 030 /  015 383 030 
saroeunsoush@gmail.com 
.............................................................................

SAMRACH RATTANAK CO,.LTD 
#27, St 97,Sangkat Psa Dermtkov, Chamkarmorn
Tel:................. 096 6969 999 
samorn@tayseng.com 
.............................................................................

DIALY REALTY GROUP CO.,LTD 
#88-90C, Street 360, BKK3,Khan Chamkarmon
Tel:................. 023 21 02 77  
info@daily-realty.com 
.............................................................................

LAMBDA (CAMBODIA) CO., LTD 
# 6BE0, St. Sothearos, Cheychum Neah, Daun Penh
Tel:................. 012 600 400 / 023 6710 7 77  
info@lambdakh.com
.............................................................................

INFORMAX CO., LTD
4F-01R of IOC Building , Monivong Blvd 
Tel:.................023 985 376
infomax.ceo@gmail.com  
.............................................................................

SPL CO., LTD 
# 4A, Street 57, Sangkat Boeung Keng Kang 1
Tel:................. 012 70 56 66 
narak_nk@yahoo.com 
.............................................................................

FU HUANG REAL ESTATE BROKERAGE  
#20E, Street 271, Sangkat Toek Laok III, P.Penh 
Tel:................. 012 768126 
admin@fh186.com 
.............................................................................

SM GLOBAL APPRAISAL INC. 
Building No. 53, Room No. 23, Preah Monivong Blvd
Tel:.................023 990 858
info@smacct.com 
.............................................................................

CHAILIN SEAR REALTY CO., LTD 
#177AB, Preah Trasak Paem (St. 63), corner 278
Tel:.................023 556 6666
chailin@cl-realty.com 
.............................................................................

INDEPENDENT PROPERTY SERVICE CO.,LTD 
#182 Street 63, BBK1, Chamkamorn , Phnomphen
Tel:................. 077 959861 
info@ips-cambodia.com 
.............................................................................

VTRUST APPRAISAL CO., LTD 
#113 (Parkway Square First Floor), St. Mao Tse Toung 
Tel:................. 023 220 098 / 023 555 1004 
vtp@vtrustappraisal.com 
.............................................................................

TAMA HOME (CAMBODIA) LTD 
#09,  St242, Sangkat Chaktomouk, Khan Daunphen
Tel:................. 023 992 560 
t-ueda@tamahomecambodia.jp 
.............................................................................

CAM EXPERT ANGKOR REALTY CO.LTD 
#155 Do, St 430, Sangkat TomnopToek, Phnom Penh
Tel:................. 023 666 1763/015 82 67 67 
infor@camexpertangkor.com 
.............................................................................

RATANAKA REALTY CO.,LTD 
#129c3 , St Sothearos, Tonlebasac,Phnom Phen
Tel:................. 023 6998 777 
finance@ratanaka.com 
.............................................................................

CAMBODIAN REALTY AFFILIATES CO.,LTD 
#13, 2th floor ( Parkway Square ), Toul Svay Prey1
Tel:................. 023 966 711 
info@century21.com.kh 
.............................................................................

E C G ( CAMBODIA ) CO.,LTD 
#445,11F Phnompenh Tower, Khan 7 Makara
Tel:................. 023964965/023964966 
lynkimchhe@ecg.com.kh 
.............................................................................

WORLD TRUST ESTATE CO.,LTD 
#113,Moa Ste Tong Blvd, Toul Svayprey1
Tel:................. 023982 552 
info@worldtrustestate.com 
.............................................................................

KHMER FOUNDATION APPRAISAL CO.,LTD. 
#41,St 306, Sangkat Bkk1,Chamkamorn, Pnom Penh
Tel:................. 023 999 855 
pheany@kfa-kh.com 
.............................................................................

LEOPALACE21(CAMBODIA)CO.,LTD. 
#66,St Monibong Blvd,Sankat Vatpnom, Phnom Penh 
Tel:................. 023 901021 
info@leopalace21kh.com  
.............................................................................

 A C INVESTMENT CO., LTD 
#25, St 582, Boenkok2, KhanTouol Kok,Phnompenh
Tel:................. 012 59 69 69 
acinvestment@yahoo.com
.............................................................................

 VICHAKVONG REALTY & J H V GROUP CO.,LTD 
#38E,Street 51, Sangkat Beng Tompun
Tel:................. 023 666 0656 
leang@vichakvongrealty.com 
.............................................................................

 WHARTON REAL ESTATE CO., LTD 
#116E1,Steet Norodom Blvd,Khan, Phnom Penh
Tel:................. 023 21 33 52 
eric@wartonproperty.com 
.............................................................................

PHNOM PENH THMEY REAL ESTATE CO.,LTD 
#354E1, Mao Ste Toung Blvd, Sankat Boen Salang
Tel:................. 012 48 23 22 
info@ppt_estate.com 
.............................................................................

S.T.V.I.INVESTMENT CO.,LTD 
#168 Steet 350,Sankat Boengkengkang 3
Tel:................. 023 217362 
kunthea@stviinvestment.com.kh 
.............................................................................

WALL C REAL ESTATE CO.,LTD 
#63c street 456, Sangkat Toultampung1
Tel:................. 023 987 544 
contact@wall-c.co / 
.............................................................................

PRIME TRUST PROPERTY CO.,LTD 
#2c , Street 120 , Sangkat Phsatmey 2, Phnom Penh
Tel:................. 087 32 11 11 
c.lyhuong@primetrustproperty.com 
.............................................................................

ADVANCED RESIDENCE  & PROPERTY   CO.,LTD 
#31, Street Preassoramorith, Sangkat Chatomok
Tel:................. 023 210 065 
info@c21advancedproperty.com.kh 
.............................................................................

CAPITAL ESTATES SERVICE CO.,LTD 
#186, ST 122 , SangkatToek Laok1, Khan Toul Kok
Tel:................. 023 996 999 
info@estatecapital.com 
.............................................................................

AMATAK PROPERTY SERVICE CO.,LTD 
#25c, ST 200, Sangkat Phsa tmey 3, Khan Dounpenh
Tel:................. 017 57 97 99 
info@amatakproperty.com 
.............................................................................

ELEVATED REALTY SERVICE CO.,LTD 
#49E1,ST274,Sangkat Chaktumuk, Phnom Penh
Tel:................. 023 220 609 
info@elevatedrealtyco.com 
.............................................................................

BRACH OF FUJI HOUSING CO.,LTD 
#320, Monivong Blvd, Chaktomuk, Phnom Penh
Tel:................. 023 219 021 
info@c21fujihousing.com.kh 
.............................................................................

BROTHER PROPERTY SERVICE 
#31,ST 288, Sangkat Beongkengkong I, Phnom Penh
Tel:................. 096 8888 005 
 sotheanith@brotherpropertyservice.com 
.............................................................................

EXPERT REALTY HOME AND COMMERCIAL CO.,LTD 
#64c,ST 360 , Sangkat Beong Kengkang I
Tel:................. 077 777 657 
khornsokun@gmail.com 
.............................................................................

ONLINE REAL ESTATE 
#93, St 274,Sangkat Chatomok, Khan Doun Penh
Tel:................. 077 686 077 
moek.chenda@realestate.com.kh 
.............................................................................

WHP REALTY CO,LTD 
#3ZA,St 199, Sangkat Tomnup toek , Chamkamorn 
Tel:................. 015 51 55 50 
phluo02100102@whp-realty.com 
.............................................................................

CAMBODIAN VALUERS AND ESTATE 
AGENTS ASSOCIATION

MEMBER LISTING

...........

 

M A G A Z I N E

BOOK YOUR SPACE NOW

Hotline: 
098 662 668
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ប្រទេសកម្ពុជាទៅវតមានភាព
ទាកទ់ាញខណៈប្រទេសកម្ពុជា
មានេីតាងំអទំណា�ផលល្អ

មានកមាលា ងំពលកម្មែ�័ទក្មងទបរើន

និងមានសក្តា នុពលសបមា្រ់
ែនិិទោគ។

ឯកឧត្្ត  សពុខ ចិនា្ត ណស្ភា  / អគ្គណលខាធិការ 

ទករុ្ទបឹកសាអភវិឌ ្ឍនក៍្្ពុជា (CDC)






