


សាររបស់ឯកឧត្តមWang Wentian ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា   
ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើក 
ទី៧៣ ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ-
ប្ជាមានិតចិន! លោកលោកសី្
អ្នកនាងកញ្ញានិងមិត្តភក្តិទាំងអស់
ជាទីរាប់អាន!
ក្នុងឱកាសខួបអនុស្សាវរីយ៍លើក 

ទី៧៣ន្ការបង្កើតសាធារណរដ្ឋ-
ប្ជាមានិតចិនខ្ញុំសូមតំណាងឱ្យ
សា្ថានទតូចនិបច្ាំកម្ពជុាសម្ដង្គារវ-
កចិ្ចដោយស្មោះចពំោះជនរមួជាតិចនិ
ដល្កពំងុត្បម្ើការងារសកិស្ានងិ
រស់នៅក្នុងប្ទ្សកម្ពុជានិងសូម
ថ្ល្ងអំណរគុណយ៉ាងជ្លជ្
ចពំោះមតិ្តភក្តិគប្់មជឈ្ដ្ឋានន្បទ្ស្  
ទាំង២ដ្លត្ងយកចិត្តទុកដក់
ចូលរួមនិងជំរុញចំណងមិត្តភាពន្
ប្ទ្សទាំង២។
ចាប់តាំងពីបង្កើតសាធារណរដ្ឋ

ប្ជាមានិតចិនអស់រយៈព្ល៧៣
ឆ្នាំមកន្ះក្មការដឹកនាំរបស់
គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនប្ជាជន
ចនិបានជម្នះពុះពាររាល់ឧបសគ្គទាងំ
ឡាយសម្ចបានការអភិវឌ្ឍក្នុង
ប្វត្តិសាស្ត្ដ៏មហិមាសម្ប់ប្ជា
ជាតិចិនហើយមាគា៌ាសង្គមនិយម
ដ្លមានលក្ខណៈប្បចិនកាន់ត្
ទលូទំលូាយ។ជាពសិស្ចាបត់ាងំពី
សមាជមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិន
លើកទី១៨មកគណៈកមា្មោធិការ-
មជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដ្លមាន
ឯកឧត្តមXiJinpingជាស្នូលបាន
យល់ដឹងកាន់ត្ច្បាស់អំពីសា្ថានភាព
ទាំងស្ុងក្នុងនិងក្ប្ទ្សមាន
ចក្ខវុសិយ័វង្ឆ្ងាយមានគោលការណ៍
ត្ឹមត្ូវចាប់យកការអភិវឌ្ឍថ្មីយ៉ាង
ច្បាស់លាស់សម្ចបានទ្ឹស្តីន្
ការអភិវឌ្ឍថ្មីទាំងមូលពន្លឿនការ
កសាងទម្ង់អភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដឹកនាំ
សដ្្ឋកចិ្ចចនិបោះជហំានទៅមខុយ៉ាង
ត្ចះត្ចង់ដោយស្បតាមមាគា៌ាន្

ការអភិវឌ្ឍគុណភាពខ្ពស់បានចាក់
ឫសគល់យ៉ាងរឹងមាំដើម្បីសម្ច
បានការសា្ដារឡើងវិញនូវប្ជាជាតិ
ចិនដ៏មហិមា។សមាជមជ្ឈិមបក្ស-
កុម្មុយនីស្តចិនលើកទី២០នឹងរៀបចំ
ក្នុងព្លឆប់ៗន្ះនឹងកំណត់
ផ្នការគោលដៅភារកិច្ច និង
គោលនយោបាយសំខាន់ៗក្នុងការ
អភិវឌ្ឍបណា្ដាវិស័យក្នុងប្ទ្សចិន
ក្នុងរយៈព្ល៥ឆ្នាំខាងមុខឬរយៈ-
ព្លវ្ង។ប្ជាជនចិននឹងបន្តរួម
កមា្លាំងក្នុងគំនិតសង្គមនិយមដ្ល
មានលក្ខណពិស្សប្បចិនក្នុង
យុគសម័យថ្មីដ្លជាការលើកឡើង

ដោយឯកឧត្តមXi Jinpingដើម្បី
ខតិខំប្ងឹបង្ក្តសីងឃ្មឹរបស់ចនិក្នងុ
ការកសាងប្ទ្សជាសង្គមនិយម
ប្បទំនើបកម្មគ្ប់ជ្ុងជ្យនិង
សម្ចបានការសា្ដារឡើងវញិនវូប្ជា- 
ជាតិចិនដ៏មហិមា។
ចាប់តាំងពីបង្កើតសាធារណរដ្ឋ-

បជ្ាមានតិចនិអស់រយៈព្ល៧៣ឆ្នាំ
មកន្ះចិនត្ងត្មានទំនួលខុស-
ត្ូវរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាប្ទ្សធំ
បានកា្លាយជាសា្ថាបនកិសន្តភិាពពភិព- 
លោកជាអ្នករួមចំណ្កក្នុងការអភិ-
វឌឍ្ពភិពលោកជាអ្នកការពារសណា្ដាប-់ 
ធា្នាប់អន្តរជាតិនិងជាអ្នកផ្តល់ទំនិញ

សាធារណៈ។គំនិតផ្តួចផ្តើម «ខ្ស្-
ក្វាត់និងផ្លូវ»ដ៏អសា្ចារ្យបានកា្លាយជា
ផលិតផលសាធារណៈសកលដ្ល
ព្ញនិយមបំផុត។
គំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍសកល និង

គំនិតផ្តួចផ្តើមសន្តិសុខសកលបាន
រួមចំណ្កជាដំណោះស្យចិនក្នុង
ការជំរុញការអភិវឌ្ឍប្កបដោយ
ចរីភាព,កចិ្ចសហបត្បិត្តកិារទបទ់ល់
បញ្ហាប្ឈមរួមនិងការការពារ
សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍ
ពភិពលោក។ចនិចលូរមួយ៉ាងសកម្ម
ក្នុងកិច្ចសហប្តិបត្តិការឆ្លើយតបជា
សកលនូវបម្បម្ួលអាកាសធាតុ
អនុវត្តយ៉ាងមុតមាំនូវទ្ឹស្តីទឹកខៀវ 
ភ្នំប្តងជាភ្នំមាសភ្នំប្ក់។ភាគីចិន
អនុវត្តយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់នូវពហុភាគី-
និយមការពារប្ព័ន្ធអន្តរជាតិដ្ល
មានអង្គការសហប្ជាជាតិជាស្នូល
ការពារកម្ប្តិបត្តិមូលដ្ឋានទំនាក់-
ទំនងអន្តរជាតិដ្លមានគោល-
បំណង និងគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញន្
អង្គការសហបជ្ាជាតិជាមលូដ្ឋានគ្ឹះ 
ផ្សព្វផ្សាយគុណតម្ល្រួមមនុស្សជាតិ
រួមគា្នាកសាងសហគមន៍វាសនារួម
សម្ប់មនុស្សជាតិ។
ចិននិងកម្ពជុាគឺជាអ្នកជិតខាងល្អ។

ទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្សទំាង២បាន
ជម្នះរាល់ការសាកល្បងន្ការផ្លាស់ប្តរូ
សា្ថានភាពអន្តរជាតិហើយបានកា្លាយ
ជាគំរូន្ការប្ស័្យទាក់ទងគា្នារវាង
រដ្ឋនិងរដ្ឋ។ ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើឱ្យ
ទំនាក់ទំនងន្ចំណងមិត្តភាពរវាងចិន
និងកម្ពជុារីកចម្ើនថ្ម១កមិ្ត
ទៀត។ប្ទ្សចិនបានកា្លាយជាបង្អក្
យុទ្ធសាស្ត្ដ៏ពិតប្កដរបស់កម្ពជុា
ក្នងុការផ្គត់ផ្គង់វា៉ាក់សំាងកូវីដ១៩។ផ្លវូ
ល្បឿនលឿនភ្នព្ំញកុ្ងព្ះសីហនុ
គ្ងនឹងដក់ឱ្យដំណើរការក្នងុព្ល
ឆប់ៗន្ះ។ការដ្ឋានន្ការសាងសង់

អាកាសយនដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប- 
អង្គរកំពុងត្ដំណើរការយ៉ាងមមាញឹក។ 
តី្ប្ដំណំាពោតដំណំាមៀនជាដើម
តូ្វបានអនុញ្ញាតនំាច្ញទៅកាន់
ប្ទ្សចិន។ កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ
សុវត្ថភិាពន្ការអនុញ្ញាតច្បាប់រវាង
ប្ទ្សទំាង២តូ្វបានលើកកម្ពស់ជា
បន្តបនា្ទាប់។
កិច្ចសហប្តិបត្តិការយោធាន្

ប្ទ្សទាំង២ត្ូវបានជំរុញយ៉ាង
រលូន។សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាបាន
វិលត្ឡប់ទៅប្ទ្សចិនវិញដើម្បី
បន្តការសកិស្ា។បទ្ស្ទាងំ២នៅត្
បន្តគាំទ្គា្នាទៅវិញទៅមកលើផល
ប្យោជន៍ស្នូលនិងកង្វល់សំខាន់ៗ
ទាំង២ប្ទ្សទំនាក់ទំនងរវាងចិន
និងកម្ពុជាបានបោះសម្ទុះទៅមុខក្នុង
យុគសម័យដ៏ល្អបំផុតក្នុងប្វត្តិសាស្ត្។ 
ឆ្នាំ២០២៣គឺជាខួបអនុស្សាវរីយ៍

លើកទី៦៥ន្ការបង្កើតទនំាកទ់នំង
ការទតូរវាងចនិនងិកម្ពជុាជឿជាកថ់ា
កម្ការណន្ាំជាយទុ្ធសាស្ត្របស់
ថា្នាក់ដឹកនាំប្ទ្សទាំង២និងក្ម
ការខិតខំប្ឹងប្ងរួមគា្នារបស់ប្ជា-
ជនទំាងពីរការកសាងសហគមន៍
វាសនារួមរវាងចិន និងកម្ពជុានឹងបន្ត
ឈានជើងដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយ
ទៀតហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្ទ្ស
ទំាង២នឹងទទួលបានការអភិវឌ្ឍកាន់-
ត្ខា្លាងំកា្លាក្នងុរយៈព្ល៦៥ឆ្នាន្ំះ។

ជាចងុកយ្ខ្ញុំសមូជនូពរមតិ្តភក្តិ
ទាំងអស់ សូមមានសុភមង្គលក្នុង
ក្ុមគ្ួសារ!
សូមគោរពជូនពរប្ទ្សចិននិង

ប្ទ្សកម្ពុជា រីកចម្ើនរុងរឿង
ប្ជាជនសុខក្ស្មក្សាន្ត!
សមូជនូពរចណំងមតិ្តភាពរវាងចនិ

និងកម្ពុជាឋិតថ្រជាអមតៈបន្តពី
មួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់!

ថ្ង្សុក្ទី៣០ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២២២

ឯកឧត្តមWangWentianឯកអគ្គរដ្ឋទូកចិនប្ចំាកម្ពជុា។ 

សា្ថានទូតចិនប្ចាំរាជធានីភ្នំព្ញ
កាលពីថ្ងទ្ី២២ខក្ញ្ញាបានរៀបចំ
ពិធីជួបសំណ្ះសំណាលជាមួយ
និស្សិតកម្ពុជាមុនព្លធ្វើដំណើរ
ត្ឡប់ទៅសិក្សានៅប្ទ្សចិនវិញ
ក្មអធិបតីភាពឯកឧត្តមWang
Wentianឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្ចាំ-
កម្ពុជានិងឯកឧត្តមពិតចំណាន
រដ្ឋល្ខាធិការក្សួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាព្មទាំងមន្ត្ីសា្ថានទូតនិង
និស្សិតជាច្ើនរូបទៀត។
និស្សិតនិងមន្ត្ីរាជការកម្ពុជា

ប្មាណ៣៥០នាក់មកពីទូទាំង
ប្ទ្សនឹងធ្វើដំណើរទៅសិក្សានៅ
បទ្ស្ចនិនៅចងុខ្កញ្ញាន្ះដល្
តបតាមការឆ្លើយតបនងឹសណំើរបស់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊ុនស្ន

នាយករដ្ឋមន្ត្ីន្ព្ះរាជាណាចក្-
កម្ពជុាជនូចពំោះឯកឧត្តមសុីជនីភងី 
ប្ធានាធិបតីន្សាធារណរដ្ឋប្ជា
មានិតចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិត
ទៅបន្តការសិក្សាក្យបញ្ហាកូ-
វីដ១៩ហាក់បានធូរស្ល។
ឯកឧត្តមWangWentianមាន

ប្សាសន៍ថា ៖«ប៉ុនា្មោនឆ្នាំមកន្ះ
សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាជាច្ើនដ្ល
បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្ទ្សចិន
បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការ
កសាងប្ទ្សជាតិខិតខំធ្វើជាអ្នក
បន្តមរតកន្ចំណងមិត្តភាពរវាងចិន
នងិកម្ពជុា។រដ្ឋាភបិាលចនិនងិកម្ពជុា
ត្ងយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ចំពោះ  
ការវិលត្ឡប់ទៅកាន់ប្ទ្សចិន
វិញដើម្បីបន្តការសិក្សា»។

យុវជនហ៊ុនប៊ុនរ័ត្នអាយុ១៩ឆ្នាំ
មកពីខ្ត្តកំពតបាននិយយថាគាត់
សប្បាយរីករាយណាស់ដ្លទទួល-
បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅ
បទ្ស្ចនិដល្នងឹទទលួបានការ-
អប់រំស្តង់ដអន្តរជាតិហើយគាត់
សកិស្ាផ្នក្វជ្្ជសាស្ត្រយៈពល្៦ឆ្នាំ
នៅទីក្ុងប៉្កាំង។
យុវជនហ៊ុនប៊ុនរ័ត្ននិយយថា៖«

ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលចិន
ក៏ដូចក្សួងអប់រំដ្លបានជួយ
ជម្ជង្នងិជយួសម្លួដល់ការ
រៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្ស្ងៗ»។
កញ្ញាចាន់សុីវលីអាយុ១៩ឆ្នាំមក

ពីរាជធានីភ្នំព្ញបានឱ្យដឹងថាគាត់
រីករាយដ្លបានទទួលអាហារូប-

ករណ៍ទៅសិក្សានៅប្ទ្សចិនថា្នាក់
បរិញ្ញាបត្ហិរញ្ញវត្ថុរយៈព្ល៤ឆ្នាំ។
កញ្ញាសុីវលីថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំសូម

អរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចិន រដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាក្សួងអប់រំក្សួង-
សុខាភិបាលនិងសមាគមនិស្សិត-
កម្ពជុាបច្ាំសាធារណរដ្ឋបជ្ាមានតិ- 
ចិនដ្លពួកគាត់បានជួយសម្ប-
សម្ួលទាំងការធ្វើទិដ្ឋការក៏ដូចជា
សម្ូលការរៀបចំឯកសារផ្ស្ងៗ។
ឯកឧត្តមពិតចំណាន រដ្ឋល្ខា-

ធិការក្សួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
បានមានប្សាសន៍ថា ចាប់តាំងពី
បទ្ស្ទាងំ២បានបង្កើតទនំាក់ទនំង
ការទូតជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ១៩៥៨មក
ទំនាក់ទំនងទ្វ្ភាគីបានអភិវឌ្ឍជា
បន្តបនា្ទាប់បានកា្លាយជាដ្គូយុទ្ធ-

សាស្ត្គប្់ជ្ងុជយ្នងិជាបងប្អនូ
ដ្កថ្បដ្លមិនអាចបំប្កបាន។
ឯកឧត្តមពិតចំណានមានប្សា-

សន៍ថា៖«ចាប់តំាងពីឆ្នាំ១៩៩៨មក
ដល់ឆ្នាំ២០២១មានសិស្ស និស្សិត
និងមន្ត្រីាជការកម្ពជុាចំនួន១៩១៣
នាក់ សី្៤៩២នាក់បានទទួល
អាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សារយៈ-
ព្លវ្ងនិងរយៈព្លខ្លី»។
សមូបញ្ជាកថ់ាគតិចាប់តាងំពដីើម-

ខ្សីហាមកសា្ថានទូតចិនបានជួយ
សម្លួដល់សសិស្នសិស្តិកម្ពុជាជាង
៤០០នាក់ដើម្បីអាចវិលត្ឡប់
ទៅកាន់បទ្ស្ចនិវញិបន្តការសកិស្ា
ទទួលបានការកោតសរសើរពីគ្ប់-
មជ្ឈដ្ឋានក្នុងប្ទ្សកម្ពុជា
ជាពិស្សសិស្សនិស្សិតកម្ពុជា៕

និស្សិតអាហារូបករណ៍វិលត្រឡប់ទៅសិក្សានៅចិនវិញបន្ទាប់ពីបញ្ហាកូវីដបានធូរស្រល



៣ថ្ង្សុក្ទី៣០ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២២

ស្ថិតនៅកណា្ដាលរាជធានីន្ព្ះ-
រាជាណាចក្កម្ពុជាមន្ទីរព្ទ្យមិត្ត-
ភាពកម្ពជុា-ចនិព្ះកសុមុៈដល្ទើប
សាងសង់រចួរាល់ថ្មីៗ នងឹដើរតនួាទីដ៏
សំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាព  
ន្សវ្ាថទ្ាំសខុភាពក្នងុបទ្ស្ដល្   
ស្ថិតនៅតំបន់អាសុីអាគ្ន្យ៍មួយន្ះ។
ត្ូវបានសាងសង់ឡើងដោយ

ក្ុមហ៊ុនStateConstruction
EngineeringCorporationLtd.
ក្មជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋា-
ភិបាលន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិត
ចិនមន្ទីរព្ទ្យមានកម្ពស់១១ជាន់
មយួន្ះមានកន្លង្សមប្់ឧទ្ធមា្ភាគ-
ចក្ចុះចតនៅលើដំបូលន្អគារ
មានគ្សមក្ពយ្ាបាលចនំនួ៤០០
គ្និងត្ូវបានបំពាក់ដោយឧប-
ករណ៍បរកិា្ខារពទ្យ្បក្បដោយបច្ចក្-
វិទ្យាទំនើបៗជាច្ើន។
អគារសមក្ពយ្ាបាលន្ះត្វូបាន

ប្ងច្កច្ញជាផ្ន្កផ្ស្ងៗគា្នា
ជាច្ើនរួមមានអគារវះកាត់កន្ល្ង
ផ្តល់ស្វាដល់អ្នកជំងឺស្លដ្ល
មិនចាំបាច់សម្កអគារសង្គ្ះ-
បនា្ទាន់ អគារបច្ច្កវិទ្យាវ្ជ្ជសាស្ត្
អគារសម្កព្យាបាលនិងអគារ
ភ័ស្តុភារជាច្ើនទៀត។
អំឡុងព្លន្ពិធីបើកសម្ពោធ

ដក់ឱ្យប្ើប្ស់មន្ទីរសម្កព្យា-

បាលជងំឺមយួន្ះលោកមម៉ប៊នុហង្
រដ្ឋមន្ត្ីកស្ងួសខុាភបិាលបានមាន
ប្សាសន៍ថា៖«មន្ទីរព្ទ្យន្ះនឹង
ចលូរមួចណំក្ដ៏សខំាន់ក្នងុការលើក- 
កម្ពស់ដល់គុណភាពន្ស្វាថ្ទាំ
សុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធាន-
មនុស្សសម្ប់វិស័យសុខាភិបាល
នៅក្នុងប្ទ្ស»។
លោកបានបន្តថា ៖«មន្ទីរព្ទ្យន្ះ

មិនត្ឹមត្ជាមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្ះ
ជវីតិមនសុស្ប៉ណុោ្ណោះទ្ប៉នុ្តក្៏ជាកន្លង្
សម្ប់បណ្តុះបណា្ដាលនិស្សិតព្ទ្យ
និងមន្ត្ីសុខាភិបាលផងដ្រ»។
មន្ទរីព្ទ្យមិត្តភាពកម្ពជុា-ចិនព្ះកុ-

សុមៈគឺជាមន្ទរីព្ទ្យរដ្ឋដ្លផ្តល់ស្វា

ព្យាបាលគ្ប់ប្ភ្ទជំងឺទំាងអស់។
លើសពីន្ះទៀតមន្ទរីព្ទ្យន្ះ ក៏ជា
មន្ទីរព្ទ្យឯកទ្សលើការវះកាត់-
ខួរក្បាល ក៏ដូចជាការវះកាត់ឆ្អងឹ និង
ការបាក់ឆ្អងឹខ្នងផងដ្រ។
វ្ជ្ជបណ្ឌិតតាន់សុគន្ធប្ធាន

មន្ទីរព្ទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្ះកុ-
សុមៈបានអំពាវនាវឱ្យប្ជាពលរដ្ឋ
ជ្ើសរីសយកមន្ទីរព្ទ្យន្ះដើម្បី
ទទួលស្វាព្យាបាលជំនួសឱ្យការ
ស្វ្ងរកស្វាព្យាបាលនៅក្
ប្ទ្សដោយលោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតបាន
ថ្ល្ងថាមន្ទីរព្ទ្យន្ះមានឯកទ្ស
គ្ប់គ្ន់ក្នុងការផ្តល់ស្វាព្យាបាល
ជំងឺជាច្ើនប្ភ្ទប្កបដោយ

គុណភាពហើយលោកថាតម្ល្ន្
ការព្យាបាលក៏ទាបជាងមន្ទីរព្ទ្យ
នៅក្ប្ទ្សផងដ្រ។
លោកថ្ល្ងថា៖«រាល់បរិកា្ខារព្ទ្យ

ទាងំអស់គជឺាឧបករណ៍ថ្មីនងិទនំើប
ហើយគ្ពូទ្យ្ជនំាញរបស់យើងទាងំ
កម្ពុជានិងចិនសុទ្ធសឹងជាគ្ូព្ទ្យ
មានសមត្ថភាពខ្ពស់ហត្នុ្ះខ្ញុំជឿ-
ជាក់ថាមន្ទីរព្ទ្យន្ះនឹងផ្តល់ស្វា
សុខាភិបាលប្កបដោយគុណភាព
ខ្ពស់និងមានប្សិទ្ធភាពដល់គ្ប់
អ្នកជំងឺទាំងអស់»។
លោកសុគន្ធបានបន្ថម្ថា៖«ន្ះគឺ

ជាមន្ទរីព្ទ្យស្តង់ដអន្តរជាតិហ្តុន្ះ
ស្វាព្យាបាលនៅមន្ទរីព្ទ្យរបស់យើង
មិនចាញ់ស្វាព្យាបាលក្នងុមន្ទរីព្ទ្យ
នៅក្ប្ទ្សឡើយ»។
អគារព្យាបាលជំងឺមួយន្ះ គឺជា

គម្ងដ៏ធំបំផុតនៅក្នងុកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការផ្ន្កសុខាភិបាលរវាង
កម្ពជុានិងចិនហើយវាក៏ជាសមិទ្ធផល
ន្កិច្ចសហប្តិបត្តកិារក្មក្ប-
ខ័ណ្ឌការងារន្ភាពជាដ្គូយុទ្ធសាស្ត្
គ្ប់ជុ្ងជ្យ និងគំនិតផ្តូចផ្តើម
ខ្ស្ក្វាត់១ផ្លវូ១។
វ្ជ្ជបណ្ឌិតទ្ីលឹមទីទីវ័យ២៩ឆ្នាំ

ដ្លជាវ្ជ្ជបណ្ឌតិមា្នាកន់ៅមន្ទរីពទ្យ្
មិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្ះកុសុមៈបាន
ថ្លង្ថា៖«ន្ះគជឺាអណំោយដ៏ធំមយួ

សមប្់វសិយ័សខុាភបិាលដល្ចនិ
បានផ្តល់ឱយ្កម្ពជុា។មន្ទរីពទ្យ្ថ្មីមយួ
ន្ះនងឹបម្ើជនូបជ្ាពលរដ្ឋកានត់្
ល្អប្សើរ១កមិ្តទៀតខណៈដ្ល
មន្ទីរព្ទ្យន្ះត្ូវបានបំពាក់ដោយ
គ្ឿងបរកិា្ខារពទ្យ្បក្បដោយបច្ចក្-
វិទ្យាទំនើបៗ»។
ប្ជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក៏សម្ត្ងនូវ

ក្តីរំភើបរីករាយចំពោះការឃើញ
វត្តមានមន្ទីរព្ទ្យដ៏ធំ និងទំនើបមួយ
ផុសនៅចំកណា្ដាលរាជធានីភ្នំព្ញ
ផងដ្រដោយពួកគាត់ជឿជាក់ថា
មន្ទរីពទ្យ្ន្ះនងឹផ្តល់សវ្ាពយ្ាបាល
ប្កបដោយគុណភាពនិងផ្តល់អត្ថ-
ប្យោជន៍បន្ថ្មទៀតដល់ប្ជា-
ពលរដ្ឋក្នុងទីក្ុងនិងមកពីបណា្ដា
ខ្ត្តនានាទូទាំងប្ទ្ស។
លោកសស្ីវីរៈអាយុ៣៦ឆ្នាំ

ដ្លជាប្ជាពលរដ្ឋមា្នាក់រស់នៅក្នុង
រាជធានីភ្នពំញ្ឱយ្ដងឹថា៖«មន្ទរីពទ្យ្ 
ន្ះគឺជាទ្ព្យដ្លមិនអាចកាត់ថ្ល្
បានរបស់កម្ពុជា»។លោកថ្ល្ងថា៖
«ខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ទីរព្ទ្យន្ះនឹង
ដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងការការពារ
សុខុមាលភាពរបស់ប្ជាពលរដ្ឋ 
កម្ពជុាពពី្ះមន្ទរីពទ្យ្ន្ះមានទាងំ
វ្ជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជានិងចិនដ្លមាន
បទពិសធខ្ពស់ក៏ដូចជាគ្ឿងបរិកា្ខារ-
ព្ទ្យទំនើបៗ»៕XINHUA 

អគារវ្រជ្ជសាស្ត្រក្រមជំនួយចិនជួយលើកកម្ពស់គុណភាពសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា

ពិធីសម្ពោធអគារមន្ទរីព្ទ្យមិត្តភាពកម្ពជុា-ចិនព្ះកុសុមៈនាព្លកន្លងមក។  
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តភ្ជាប់រវាងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងខេត្ត-
កណ្តាលនៅភគនិរតីនេបេទេស-
កម្ពុជាផ្លូវជាតិលេខ៥១ដេលសាង-
សង់ដោយកេុមហ៊ុនចិនកំពុងដើរ
តួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសមេួល
ដល់រហំរូនេការធ្វើដណំើរនងិការដកឹ-
ជញ្ជូនទំនិញ។
សាងសង់ដោយកេុមហ៊ុនសាជីវ-

កម្មសា្ពាននិងថ្នល់ចិន (China
RoadandBridgeCorporation)
កេមកម្ចីសមេបទានពីរដ្ឋាភិបាលចិន
ផ្លូវនេះកេលកៅស៊ូបេវេង៣៧,៩
គីឡូម៉េតេនិងទទឹង១២ម៉េតេគឺជា
ផ្លូវយុទ្ធសាស្តេតភ្ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៥
ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងផ្លូវជាតិលេខ៤
ក្នុងខេត្តកណ្តាល។
អ្នកសេកុបានឱេយដងឹថាកន្លងមកផ្លវូ

នេះរលាក់និងពិបាកធ្វើដំណើរខា្លាំង
ណស់ដោយសារមានជង្ហុកធំៗ
ហើយមានធូលីដីហុយខា្លាំងនៅរដូវ-
បេងំហើយរអលិនងិលចិទកឹនៅក្នងុ
រដូវវសេសា។
លោកមតុសខុលាងអ្នកលក់បន្លេ

តាមដងផ្លវូនោះបានឱេយដងឹថា៖«កាល-
ពីមុនគាត់តេូវចំណយពេលស្ទើរតេ
ពេញ១ពេឹកដើមេបីធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវ
ចមា្ងាយនេះប៉ុន្តេឥឡូវគាត់ចំណយ
ពេលតេមឹតេ៣០ទៅ៤០នាទីប៉ណុ្ណោះ

ដោយសារផ្លូវមានសា្ថានភពល្អបេសើរ។
«ផ្លូវដេលសាងសង់ដោយចិននេះ

គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណស់ក្នុង
ការជួយសមេួលដល់ការធ្វើដំណើរ
នងិការដកឹជញ្ជនូទនំញិនងិកសផិល
កសកិម្មដចូជាសេូវចេកសា្វាយនងិ
បន្លេពីកសិដ្ឋានទៅកាន់ទីផេសារ»។
លោកឆេមថាតថាយអាយុ២១

ឆ្នាំដេលជាបេជាពលរដ្ឋរស់នៅតាម
បណ្តាយផ្លវូនេះបាននយិយថាចាប-់
តាងំពីផ្លវូនេះតេវូបានសាងសង់រចួមក
តម្លេដីនៅតំបន់ជុំវិញបានឡើងថ្លេ
យ៉ាងខា្លាំង។ លោកថ្លេងថា ៖«សូម
អរគណុបេទេសចនិសមេប់ការសាង-
សង់ផ្លូវនេះដេលបាននាំមកនូវក្តី-
សងេឃឹមថ្មីដល់ពកួយើង»។ផ្លវូនេះមនិ
តេឹមតេជួយលើកកម្ពស់ជីវភពរស់-

នៅរបស់បេជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះ
ទេថេមទាំងរួមចំណេកធ្វើឱេយចំណង-
មតិ្តភពរវាងបេជាជននេបេទេសទាងំ
២កាន់តេសុីជមេថេមទៀត»។
នៅក្នុងពិធីសម្ពាធផ្លូវនេះលោក

នាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេនបានថ្លេង
អំណរគុណយ៉ាងជេលជេចំពោះ
បេទេសចិនដេលបានផ្ដល់ហិរញ្ញបេប-
ទានដល់គមេងនេះដោយលោក
មានបេសាសនថ៍ាហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ
ដឹកជញ្ជូនគឺជាកតា្តាដ៏សំខាន់ក្នុង
ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់-
បន្ថយភពកេីកេ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊ុនសេន

មានបេសាសនថ៍ា៖«ផ្លវូនេះនងឹដើរតួ
យ៉ាងសខំាន់ក្នងុការសមេលួដល់ការ-
ធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញ

ពេះជាតបំន់ដេលមានរោងចកេនងិ
សហគេសធំៗចេើនក៏ដូចជាគមេង
លំនៅឋានផងដេរ។ទោះបីជាកូវីដ
១៩បានរំខានយើងក៏ដោយ បុ៉ន្តេវា
មិនអាចរារំាងការអភិវឌេឍរបស់យើង
បានទេជាពិសេសគមេងអភិវឌេឍន៍
ដេលធ្វើឡើងដោយបេទេសចិន»។
ទន្ទមឹនងឹនោះលោកនាយករដ្ឋមន្តេី

ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នេ
កិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-
ចិន (CCFTA)និងកិច្ចពេមពេៀង
ពាណជិ្ជកម្មភពជាដេគូសេដ្ឋកចិ្ចគេប់
ជេុងជេយក្នុងតំបន់ (RCEP)
ដោយលោកមានបេសាសន៍ថាកិច្ច-
ពេមពេៀងទាំង២គឺជាការជំរុញថ្មី
មួយសមេប់កំណើនពាណិជ្ជកម្ម
របស់កម្ពុជា។
លោកWuGuoquanទីបេឹកេសា

សេដ្ឋកចិ្ចនងិពាណជិ្ជកម្មនេសា្ថានទតូ-
ចិនបេចាំកម្ពុជាមានបេសាសន៍ថា
កិច្ចសហបេតិបត្តិការបេកបដោយ
បេសិទ្ធភពរវាងចិននិងកម្ពុជាបាន
ទទួលផ្លេផ្កាថ្មីៗជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកបានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុង

ប៉ុនា្មានខេថ្មីៗនេះគមេងដេលជា
ជំនួយរបស់ចិនមួយចំនួនដូចជាផ្លូវ-
ថ្នល់សា្ពានមន្ទីរពេទេយ និងពហុកីឡ-
ដ្ឋានជាតិថ្មីតេូវបានដក់ឱេយបេើបេស់

ជាបន្តបនា្ទាប់។
លោកថ្លេងនៅក្នងុពិធីនោះថា«ទោះ-

បីជាមានការរាតតេបាតនេជំងឺកូវីដ១៩
ក៏ដោយក៏កិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ជាក់ស្តេងរបស់យើងបានផ្តល់លទ្ធ-
ផលជាផ្លេផ្កាកាន់តេចេើនដេលពិតជា
ឆ្លះុបញ្ចាងំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភពដេក-
ថេបរវាងចិននិងកម្ពជុា»។
លោកបន្តថា៖«យើងនងឹបន្តអនវុត្ត

កិច្ចពេមពេៀងដេលមេដឹកនាំនេបេ-
ទេសទំាង២សមេចបាន និងអនុវត្ត
ឱេយបានល្អនូវកិច្ចពេមពេៀងCCFTA
និងRCEPដើមេបីជំរុញទំហំពា-
ណិជ្ជកម្មទ្វេភគីរបស់យើងឱេយឡើង
ដល់កមេិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត»។
រដ្ឋមន្ដេីកេសួងសាធារណការនិង

ដឹកជញ្ជូនឯកឧត្តមស៊ុនចាន់ថុល
បានថ្លេងថាផ្លូវនេះបានធ្វើឱេយបេសើរ
ឡើងទាងំហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធដកឹជញ្ជនូ
និងជីវភពរស់នៅរបស់បេជាពលរដ្ឋ
ក្នុងខេត្តទាំង២។
លោកបានមានបេសាសន៍ថា៖«វា

គឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀត និងជា
អំណយដ៏មានតម្លេរបស់រដ្ឋាភិបាល-
កម្ពជុានិងចិននិយយជារួមគឺជូនដល់
បេជាពលរដ្ឋក្នងុខេត្តកំពង់ស្ពឺ និង
កណ្តាលជាពិសេសសមេប់បេជាជន
ទូទំាងបេទេស»៕XINHUA

ផ្លូវសង់ក្រោមជំនួយចិនជួយសម្រោួលដល់ការធ្វើដំណើរ និងដឹកទំនិញ

ផ្លវូជាតិលៃខ៥១ ដៃលតៃវូបានសាងសង់ឡើងកៃមជំនួយរបស់បៃទៃសចិន។ 

ការស្ទុះងើបឡើងវិញនេសេដ្ឋកិច្ច
កេយជំងឺរាតតេបាតបានធ្វើឱេយមាន
ការចាប់អារម្មណ៍កាន់តេខា្លាំងក្នុង
ចណំមវនិយិោគនិនៅកម្ពជុា។គាទំេ
ដោយភពជាដេគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់
ដ៏រងឹមាំនិងកិច្ចពេមពេៀងពាណជិ្ជកម្ម-
សេរីទ្វេភគីការវិនិយោគផ្ទាល់ពី
បរទេសនៅកម្ពុជាមានការរីកចមេើន
យ៉ាងឆបរ់ហស័ជាពសិេសក្នងុចណំម
អ្នកវិនិយោគចិន។
ធនាគារពេីនស៍ មិនតេមឹតេផ្តាត

សំខាន់លើពាណិជ្ជករក្នងុសេកុបុ៉ណ្ណោះ
ទេ បុ៉ន្តេក៏មានពាណិជ្ជករបរទេសផង-
ដេរ។ធនាគារយល់ចេបាស់ពីបញ្ហា
បេឈមដេលជួបបេទះនៅពេលធ្វើ
អាជីវកម្មនៅកេបេទេសដេលទាមទារ
ការសេវជេវគេប់ជេុងជេយ និង
ស្វេងយល់ពីសកា្តានុពលទីផេសារចេបាប់
និងបទបេបញ្ញត្តិបេតិបត្តកិារអាជីវកម្ម
និងទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើម។ធនា-
គារពេីនស៍អាចផ្តល់ជំនួយដល់វិនិ-
យោគិន និងសហគេនិ ទំាងក្នងុសេកុ
និងអន្តរជាតិតាមរយៈផលិតផលនិង
សេវាកម្មនេសេវាធនាគារអាជីវកម្មដ៏ធំ
ទូលាយរបស់ខ្លនួ ដូចជាគណនីអា-
ជីវកម្មឥណទានវិបារូបន៍ឬឥណទាន
អាជីវកម្មជាដើម។សេវាកម្មទំាងនេះ
ផ្តាតសំខាន់លើការបង្កើនបេសិទ្ធភព
បេតិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន

ហើយថេមទំាងអាចផ្តល់អត្ថបេយោជន៍
សមេប់កំណើននាពេលអនាគតផងដេរ។
លើសពីនេះទៀតមា្ចាស់អាជីវកម្មនឹង

ទទួលបានកម្មវិធីសេវាធនាគារតាម
ទូរស័ព្ទចំនួន២សមេប់បំពេញតមេវូ-
ការរបស់ពួកគេ។កម្មវិធីPRINCE
MobileBiz និងកម្មវិធីPRINCE
Merchantតេវូបានរចនាឡើងយ៉ាង
ពិសេសសមេប់មា្ចាស់អាជីវកម្ម និង
សហគេសធុនតូចនិងមធេយមសមេប់
ការតាមដននិងគេប់គេងបេតិបត្តកិារ
អាជីវកម្មបេចំាថ្ងេពីចមា្ងាយបេកប-
ដោយបេសិទ្ធភព។
អ្វីដេលពិសេសជាងនេះទៅទៀត

នៅដើមឆ្នាំនេះធនាគារពេីនស៍បាន
ដក់បញ្ចូលបេព័ន្ធទូទាត់ឌីជីថល
PRINCEPayរបស់ខ្លួនជាមួយនឹង
បេព័ន្ធទូទាត់ KHQRដេលដក់ឱេយ
ដំណើរការដោយធនាគារជាតិនេ
កម្ពុជា(NBC)ដើមេបីដក់ដំណើរការ
សេវាទូទាត់ឆ្លងធនាគារតាមបេព័ន្ធ
ឌីជីថលសមេប់ដេគូអាជីវករ របស់
ធនាគារពេីនស៍ទាងំអស់។ជាមយួនងឹ
សេវាទូទាត់PRINCEKHQRថ្មីនេះ
ដេគូអាជីវកររបស់ធនាគារពេីនស៍
ទាំងអស់អាចទទួលបានការទូទាត់
តាមបេព័ន្ធឌីជីថលពីគេប់ធនាគារ
ទាងំអស់ដេលមានភពរហស័ងាយ-
សេួលនិងសុវត្ថិភព។

ជាពិសេសសមេប់វិនិយោគិនថ្មី
ធនាគារពេីនស៍បានបង្កើតផ្នេកបមេើ
សេវាលក្ខណៈអន្តរជាតិចំនួន៣
សមេប់បេទេសចិនឥណ្ឌូនេសុី និង
ជប៉ុនដោយផ្តល់សេវាកម្មលើសពី
តមេូវការដល់វិនិយោគិននិងសហ-

គេនិ។ផ្នេកបមេើសេវាដល់វនិយិោគនិ-
ចិនមានទីតាំងនៅសាលធនាគារ
អាទិភពក្នុងសាខាបឹងពេលិតតាម
បណ្តាយមហាវិថីពេះមុនីវងេស ខណៈ
ដេលផ្នេកបមេើសេវាដល់វិនិយោគិន-
ឥណ្ឌូនេសុីមានទីតាំងនៅសាល

ធនាគារអាទិភពក្នុងសាខាម៉ា-
សេទុង។ចំណេកឯផ្នេកបមេើសេវា
ដល់វិនិយោគិនជប៉ុនមានទីតាំងនៅ
សាលធនាគារអាទិភពក្នុងសាខា
ទួលគោក។ផ្នេកបមេើសេវាអតិថិជន
អន្តរជាតិទាំងអស់នេះផ្តល់ជូននូវ
សេវាបេកឹេសាដល់សហគមន៍ធរុកចិ្ចចនិ
ឥណ្ឌូនេសុី និងជប៉ុនជាមួយនឹង
ចំណេះដឹងនិងជំនួយទាក់ទងនឹង
សេវាធនាគារពេមទាំងអនុសាសន៍
អាជីវកម្មទូទៅ។
ថ្មីៗ នេះធនាគារពេីនស៍ក៏បានដក់

ដំណើរការយុទ្ធនាការពិសេសជាចេើន
សមេប់អតិថិជនអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួ
ដោយផ្តល់ជូននូវអតេការបេក់
ពិសេស និងលក្ខខណ្ឌអំណយផល
លើឥណទានអាជីវកម្ម និងឥណទាន
ហិរញ្ញបេបទានពាណិជ្ជកម្ម។
ដេគូអាជីវកររបស់ធនាគារពេីនស៍

ក៏អាចទទួលបានបេក់រងា្វាន់រហូត
ដល់៥០ដុលា្លារក្នងុ១ខេដោយទទួល-
ការទូទាត់តាមរយៈសេវាទូទាត់
PRINCEKHQR។
សមេប់មា្ចាស់អាជីវកម្ម និងសហ-

គេិនដេលមានចំណប់អារម្មណ៍
អាចទាក់ទងមកធនាគារពេីនស៍
តាមរយៈលេខ 180020 8888
(ឥតគិតថ្លេ)ដើមេបីសាកសួរអំពី
ផលិតផលនិងសេវាអាជីវកម្ម៕

ធនាគារ ព្រោី នស៍ បម្រោើស្រោវា ធនា គារ ល្អ បំផុត សម្រោប់ វិនិយោគ ចិន នៅ កម្ពុជា

សៃវាបៃកឹៃសាអាជីវកម្ម ជាមួយបៃធានទំនាក់ទំនងអតិថិជន។ រូបថត Supplied 
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ក្រុមហ៊ុន Ming Fai Enterprise 
(Cambodia) Co., Ltd នៅ ឆ្នាំន្រះ 
បាន បើក សាល តាងំ បង្ហាញ ថ្ម ីមយួ នៅ 
ក្នុង ទីក្រុង ភ្នំព្រញ ជាមួយនឹង ហាង ដ៏ 
ធំ ទូលាយ មាន តាំង បង្ហាញ សមា្ភារ 
សណ្ឋាគារ ដ ៏សម្រប ូប្រប ន្រ មា៉ាក យហីោ 
អន្តរជាតិ រាប់រយ ប្រភ្រទ ។  

 ការនំាយក ផលិតផល ដ្រលមាន 
គុណភាព ខ្ពស់ របស់ខ្លួន ចូលទៅក្នុង 
ទីផ្រសារ លក់រាយ សាល តាំង បង្ហាញថ្មី 
ន្រះ គឺជា ផ្ន្រក មួយ ន្រ ការបន្ត ពង្រីក 
ប្រតិបត្តិការ នៅ កម្ពុជា របស់ ក្រុមហ៊ុន 
Ming Fai Group ។  

 លោក Ching Tsun-wah អនុ-
ប្រធាន និង ជានា យក ប្រតិបត្តិ ក្រុម-
ហ៊ុន Ming Fai បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ- 
ប៉ុស្តិ៍ អំពី ការប្ត្រជា្ញាចិត្ត របស់ខ្លួន ចំពោះ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា ថា  ៖« ព្រះរាជាណចក្រ- 
កម្ពុ ជាមាន កមា្លាំង ពលកម្ម វ័យក្ម្រង 
ហើយ យើង ចង់ឱ្រយ ប្រជាជន កម្ពុជា 
កាន់ត្រច្រើន ចូលរួម ជាមួយ យើង » ។ 

 ក្រុមហ៊ុន ឈានមុខ គ្រ នៅក្នុង ការ 
ផលតិ សមា្ភារ ប្រើប្រស ់ក្នងុ សណ្ឋាគារ 
និង វិស័យ អាកាសចរណ៍ លំដាប់ ពិភព- 
លោក មួយ ន្រះ  បាន ចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជ-
កម្ម នៅក្នុង ព្រះរាជាណចក្រ កម្ពុជា 
ឈ្មោះ ក្រុមហ៊ុន Ming Fai Enter-
prise (Cambodia) Co Ltd ក្នុង 
ខ្រមករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ 

 លោក Ching ថ្ល្រងថា  កម្ពជុា ត្រវូ 
បាន ជ្រើសរើស ជាទី តំាង ដំបូង គ្រ នៅ 
ក្រ ប្រទ្រស ចិន ជា ក្រមុហុ៊ន ចុះបញ្ជី 
នៅ ហុងកុង ដ្រល ផ្គត់ផ្គង់ ផលិតផល 
គុណ ភាព ខ្ពស់ លំដាប់ ពិភពលោក និង 
ស្រវាកម្ម ប្រកបដោយ វិជា្ជាជីវៈ បនា្ទាប់ពី 
បាន  សិក្រសា យ៉ាង ល្អតិល្អន់ នៅក្នងុ តំបន់ 
អាសីុអាគ្ន្រយ៍ ។ 

« ដោយបាន ធ្វើការ ស្រវជ្រវ យ៉ាង 
សុីជម្រ នៅក្នុង បណ្តា ប្រទ្រស អាសា៊ាន 
យើង បានសម្រច មក បណ្តាក់ទុន 
នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា ព្រះ វា មាន  
ស្ថរិ ភាព ខណៈព្រលដ្រល ការគ្របគ់្រង 
ការប្តូរ ប្រក់ បរទ្រស ធ្វើឱ្រយមាន ភាព-
ងយស្រួល ស ម្រ ប់ ពួកយើង ក្នុង ការ ធ ្វើ 
អាជីវកម្ម នៅទីន្រះ  ពី ហុងកុង និង ចិន  ។ 

 លោក បន្តថា ៖« ស្រដ្ឋកិច្ច និង ការ-
អភិវឌ្រឍ របស់ កម្ពុ ជាមាន សកា្ដានុពល 
ខ្លាំង ហើយនឹង បន្ត កើនឡើង ។ 

 ក្រមុហុ៊ន ផ្តល់ ដំណោះស្រយ ព្រញ-
ល្រញ និង ទូលំទូលាយ សម្រប់ វិស័យ 
បដិសណ្ឋារកិច្ច រាប់ ចាប់ពី ការ រចនា 
ការស្រវជ្រវ និង អភិវឌ្រឍ រហូតដល់ 
ការ ផលិត  និង ការ ច្រកចាយ » ។ 

 ចាប់តាំងពី ត្រូវបាន បង្កើតឡើង ក្នុង 
ឆ្នា ំ២០១៨ ក្រមុហ៊នុ បាន ប្រកានខ់្ជាប ់
យ៉ាង មុឺងមា៉ាត់ នូវ ឧ ត្ត ម គតិ ន្រ« ការច្ន្រ- 
ប្រឌតិ ប្រសទិ្ធភាព សមត្ថភាព ឧត្តម-
ភាព នងិ គណុភាព » ដ្រល លើកកម្ពស ់

ដោយ ក្រុមហ៊ុនម្រ  គឺ Ming Fai In-
ternational Holdings Limited ។ 

 គាំទ្រ ដោយ សា្មោរតី ន្រ ការច្ន្រប្រឌិត 
និង ការបង្កើត ថ្មី ជាមួយនឹង បច្ច្រកវិជា្ជា 
ផលតិ ដ៏ ទំនើប Ming Fai (Cambo-
dia) មាន ជនំាញ ក្នងុការ រចនា ផលតិ 
និង ក្រច្ន្រ គ្រប់ ប្រភ្រទ ដូចជា កាបូប 
ស្រមជើង កញ្ចប់ ធ្វើដំណើរ កញ្ចប់ 
ថ្រទា ំផ្ទាលខ់្លនួ ស្រប្រកជើង (slipper) 
និង សមា្ភារ ជាច្រើន មុខ ទៀត ។ 

 វា ក៏ ផ្តល់ឱ្រយ អតិថិជន នូវ ស្រវាកម្ម ជា 
កញ្ចប់ OEM ( ការផលិត ឧបករណ៍ 
ដើម ) OBM ( ការផលិត មា៉ាក ដើម ) 
និង ODM ( ការផលិត ការ រចនា ដើម ) 

សម្រប់ ផលិតផល លក់រាយ សម្រប់ 
ការធ្វើដំណើរ ។   ចំណុច ស្នលូ ន្រប្រតិបត្ត-ិ 
ការ របស់ Ming Fai Cambodia នៅ 
កម្ពជុា គឺ រោងចក្រ ចំនួន ១៧ របស់ខ្លនួ 
នៅក្នងុ ខ្រត្តកំពង់ស្ព ឺ។ Ming Fai រចនា 
និង ផលិត កាបូបសា្ពាយ ទាន់សម័យ 
កាបូប ដាក់ ផលិតផល តុបត្រង ខ្លួន 
កាបូប ដើរល្រង នៅ ឆ្ន្ររ កាបូប ដ្រល មិន 
ប៉ះពាល់ ដល់ បរិសា្ថាន និង សមា្ភារ ជា 
ច្រើន ទៀត ដូចជា  PU, PVC, TPU និង   
ក្រណត់ មិន ត្របាញ ដ្រលមាន សមត្ថ-
ភាព ផលិត ប្រចំាខ្រ លើសពី ១,១ លាន ។ 

Ming Fai (Cambodia) គឺជា 
ក្រុមហ៊ុន ផលិត សមា្ភារ ផ្គត់ផ្គង់ បន្ទប់-

ទឹក ក្នុង សណ្ឋាគារ ដំបូង គ្រ ក្នុងនោះ 
ក្រមុហ៊នុ ក ៏ផលតិ ផលតិផល លករ់ាយ 
សម្រប់ ផលិតផល ថ្រទាំ ផ្ទាល់ខ្លួន ជា 
ច្រើន ប្រភ្រទ ផងដ្ររ ។ 

 តាមរយៈ ទំនាក់ទំនង អន្តរជាត ិរវាង 
ចិន និង កម្ពុជា Ming Fai បាន កា្លាយ 
ជា សាជីវកម្ម ឆ្លងព្រំដ្រន ឈានមុខ គ្រ 
នៅ អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ។   ដោយមាន រាជ-
ធានី ភ្នំព្រញ ជា មជ្រឈមណ្ឌល យុទ្ធ- 
សាស្ត្រ របស់ខ្លួន Ming Fai Cam-
bodia រើករាយ នឹង ប្រព័ន្ធ ដឹកជញ្ជូន ដ៏ 
រឹងមាំ ដ្រល ត ភា្ជាប់ ក្រុងព្រះសីហនុ 
សៀមរាប និង រាជធានី ភ្នំព្រញ។ 

 រោងចក្រ នៅ កំពង់ស្ពឺ មាន ចមា្ងាយ 
ប្រហ្រល ៣៥ គីឡូម៉្រត្រ ពី អាកាស-
យនដា្ឋាន អន្តរជាតិ ភ្នំព្រញ និង ៥០ 
គឡីមូ៉្រត្រ ព ីចកំណ្តាល រាជធាន ីភ្នពំ្រញ 
ខណៈ កពំងផ់្រ ស្វយ័ត ក្រងុព្រះសីហន ុ
មាន ចមា្ងាយ ២៥០ គីឡូម៉្រត្រ ។ 

 តាមរយៈ ការរួមបញ្ចូល គា្នា ផ្ន្រក ដឹក- 
ជញ្ជូន និង ចង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ រោងចក្រ ដ៏ 
ទំនើប ជាមួយ សាល តាំង បង្ហាញថ្មី 
ដបំងូ ទាងំអសន់្រះ ផ្គតផ់្គង ់ដល ់វសិយ័ 
បដិសណ្ឋារកិច្ច និង សមា្ភារ ធ្វើដំណើរ 
តាមផ្លវូ អាកាស ដ ៏សម្របូ រប្រប ព្រមទាងំ 
ការ ប្រឹក្រសា លើ ការបើក និង ដំណើរការ 
សណ្ឋាគារ ផងដ្ររ ។ Ming Fai 
Cambodia ពិតជា គោលដៅ ដ៏ ជាទី- 
ព្រញចិត្ត សម្រប់ វិស័យន្រះ ៕  

ហាងថ្មីរបស់ Ming Fai ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយដ៏សម្បូរប្រាបសម្រាប់សណ្ឋាគារ 

សាលតំាងបង្ហាញ ដ៏បៃណីតរបស់ Ming Fai នៅក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថត Supplied
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