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 ្រកុមហ៊ ុន្រកុមហ៊ ុន Cam M J Agricultural Park Co., Ltd មានបំណងមានបំណង វ ិន ិេយាគវិនិេយាគ េលីេល  ីវ ិស័យវិស័យ កក សិស  ិ-
ឧស្សាហកម្មឧស្សាហកម្ម (ែកៃច្នែកៃច្ន សា្វយសា្វយ ) េនៅេនៅ ្របេទស្របេទស កម្ព ុជាកម្ព ុជា េនៅក្ន ុងេពលេនៅក្ន ុងេពល ឆាប់ៗឆាប់ៗ េនះេនះ ។។ គេ្រមាងគេ្រមាង េនះេនះ ្រតូវបាន្រតូវបាន 
េលីកេឡីងេលីកេឡីង េនៅក្ន ុងេនៅក្ន ុង ជំនួបជំនួប ពិភាក្សាពិភាក្សា រវាងរវាង េលាកេលាក េវេវ ងង សាខុនសាខុន រដ្ឋរដ្ឋ មម ្រនី ្ត្រនី ្ត ្រកសួងកសិកម្ម្រកសួងកសិកម្ម ជាមួយជាមួយ េលាកេលាក
Ung Kim នាយកនាយក ្រគប់្រគង្រគប់្រគង ទូេទៅទូេទៅ ៃនៃន ្រកុមហ៊ ុន្រកុមហ៊ ុន Cam M J Agricultural Park Co., Ltd កាលពីកាលព  ី
ៃថ្ងទីៃថ្ងទ  ី៤៤ តុលាតុលា េនះេនះ ។។ 

េហ្វ ស បុ៊ ក របស់េលាក េវ ង បាន ្រសង ់សម្តី េលាក Ung Kim មក ចុះផ្សាយ ថា ្រកុមហ៊ុន េនះ បានទទួល 
េគាលការណ៍ វិនិេយាគ ពី CDC េនៅ េដីមឆា្ន ំ២០១៩ េដីម្ប ីសង ់Cam M J Agricultural Park Special
Economic Zone េល ីៃផ្ទដី ជិត ១០០ ហិកតា ស្ថិតេនៅ ភូមិ តា ៃន ឃុំ េជីងេគា ្រសុក ៃ្រពនប ់េខត្ត ្រពះសីហនុ ។
តំបន់ឧស្សាហកម្ម ែដល ្រតូវ ចំណាយ ថវិកា ្របមាណ ១៥០ លាន ដុលា្លរ មាន រយៈេពល ៥ ពី ឆា្នំ ២០២០ ដល់ 
ឆា្នំ ២០២៥ េនះ នឹង្រតូវ េធ្វីជា កែន្លង តាំងពិព័រណ៍ កសិផល ,ការ្របមូលទិញ ,ការែកៃច្ន ែផ្លេឈី ្រត ូពិ ក បែន្ល , ការ
េធ្វ ីជំនួញ កសិផល ជាមួយ ៃដគ ូឈានមុខ អន្តរជាតិ និង ជា កែន្លង អនុវត្ត បេច្ចកេទស កសិកម្ម , ទីតាំង ្របមូលផ្តុ ំ
្រកុម ផលិត ពូជ និង ការែកៃច្ន ជីសរីរាង្គ ។ េនះ េបីតាម េលាក Ung Kim។ 

 េឆ្លីយតប នឹង គេ្រមាង វិនិេយាគ េនះ េលាក រដ្ឋ ម ្រនី្ត ្រកសួងកសិកម្ម អះអាងថា ្រកសួង នឹង ផ្តល់ កិច្ចសហការ 
្រគប់ែបបយ៉ាង ទាំង ឯកសារ រដ្ឋបាល ច្បាប់ និង បេច្ចកេទស េធ្វីយ៉ាងណា ឲ្យ គេ្រមាង សេ្រមច ទទួលបាន 
េជាគជ័យ េដីម្ប ីរួមចំែណក េលីកកម្ពស ់សម ត្ថ ភាព ផ្គត់ផ្គង់ កសិផល ែកៃច្ន េល ីទីផ្សារ ក្នុង និង េ្រកៅ្របេទស
្របកួត្របែជង ជំរុញ ការេ្របី្របាស់ និង កាត់បន្ថយ ការនាំេចញ វត្ថុធាតុេដីម សា្វយ ។ េ្រកៅព ីផលិតផល សា្វយ
េលាក រដ្ឋ ម ្រនី្ត ក៏បាន ្របាប ់ឲ្យ ្រកុមហ៊ុន គិតគូរ វិនិេយាគ េល ីផលិតផល សកា្តនុពល ស ្រមា ប់ ការែកៃច្ន និង 
នាំេចញ ដៃទេទៀត េនៅ កម្ពុជា ែដរ ដូចជា ផលិតផល ដំឡូង មី េ្រមច សា្វយចន្ទី និង ្រត ីទឹកសាប ៕
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