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អគ្គគនាយកគ្រគ្គប់់គ្រគ្គង 
ខេ�មប្រ៊ូបូ់�វ ពគ្រងងឹ

ទំំនាក់ទំំនងជាមយួ
ដៃ�គ្គ�អាជីវីកមម 

អគ្គគនាយកគ្រគ្គប់់គ្រគ្គង ខេ�មប្រ៊ូបូ់�វ ខេ�ក Vladimir  បានចុះះ�ទស្សសនកចិុះច
ទីផ្សាារខេ�តំំប់ន់លក់ប៉ែប់ែកកណ្តាា ល កាលពីខីេ�មីប៉ែ�ធូ្នូ� ២០២២ 
ខេ�មីីពីីនិិតំយខេមលីគ្រប់តំបិ់តិំកិារអាជីវីកមមរប់ស់្សខេយងី ក៏��ចុះជាខេ�មីីី
ទទួលយកមតំខិេ�ប់ល់គ្រតំឡប់់ពីដីៃ�គ្គ�អាជីវីកមម។ ខេ�លខេ�
ទស្សសនកចិុះចរប់ស់្ស Vlad មាន��ចុះជាខេ�ជីនីយដ្ឋាា ន អាហារដ្ឋាា ន 
បារ និងមាែ តំ ប៉ែ�ល ស្សិតិំខេ�តាមប់ខេណ្តាា យផូ្សា�វជាតំខិេល�៤ កូ�ង
ចំុះណុះ ចុះឃុំះំ ប៉ែប់កចាន គ្រស្សះកអងគស្សូ�ល ខេ�តំាកណ្តាា ល។
ខេ�កូ�ងទីផ្សាារ�៏គ្រប់កួតំគ្រប់ប៉ែជីង អគ្គគនាយកគ្រកះមហូ៊ុះនរប់ស់្សខេយងី ជា
ញឹកឹញឹយបានចុះះ�ជួីប់ជីប៉ែជីកជាមួយដៃ�គ្គ�អាជីវីកមមខេ�កូ�ងតំំប់ន់ 
ខេ�មីីខីេមលីថាខេតំអីតំថិិជិីនបានខេធ្នូើសី្សមាហ៊ុរណុកមមទីផ្សាារ�ែ ង��ចុះ
ខេមាចុះជាមួយនងឹអាជីវីកមមរប់ស់្សខេយងី។  

ខេ�លបំ់ណុងសំ្សខាន់ដៃនទស្សសនកចិុះចទីផ្សាារខេន� គ្គខឺេ�មីីបី់ខេងើតីំ�ពីរងឹមំា 
ប់ខេងើនីការចុះ�លរមួរប់ស់្សដៃ�គ្គ�អាជីវីកមម ស្តាា ប់់ និងប៉ែស្សើងយល់ប់ប៉ែនិម
ពីអីតំថិិជិីន។ ខេលសី្សពីខីេន� ក៏ខេ�មីីសី្តាា ប់់ពីបី់ញ្ហាា  និងប៉ែស្សើងយល់ពីី
ស្សមតិំ�ពីរប់ស់្សពួីកខេគ្គ ប់ខេងើនី�ពីខេជីឿជាក់ ក៏��ចុះជាទំនះកចុះតិំា 
និងការផ្សាាល់មតំគិ្រតំឡប់់រប់ស់្សអតំថិិជិីន មកខេលផី្សាលតិំផ្សាល និង
ខេស្សវាកមមរប់ស់្សខេយងី។
ខេហ៊ុយី ក៏បានផ្សាាល់ឱកាស្សឱ្យយអគ្គគនាយករប់ស់្សខេយងី ពីនិិតំយ
ពីសី្សកមម�ពីគ្រប់តំបិ់តំាកិារអាជីវីកមមដៃនផ្សាលតិំផ្សាលរប់ស់្សដៃ�គ្គ�
គ្រប់កួតំគ្រប់ប៉ែជីង , គ្រពីមទំាំងបាន�ងឹពី�ីពីខេលចុះខេ�ូការគ្រប់តំបិ់តំាកិារ
អាជីវីកមម ជាក់ប៉ែស្សាង និងឧប់ស្សគ្គគចុះមីងៗ ក៏��ចុះជាប៉ែស្សើង យល់ពីី
ស្សកាា នះពីលដៃនអាជីវីកមមខេ�តាមតំំប់ន់លក់ផ្សាងប៉ែ�រ។
ខេ�មប្រ៊ូបូ់�វ ប៉ែតំងខេ�ជាមួយដៃ�គ្គ� និងអតំថិិជិីនរប់ស់្សខេយងីជានិចុះច។
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មហិចិ្ឆឆតា «រួមួគ្នាា ឆ្ពោះ�ះ �ឆ្ពោះ�កាន់់ឆ្ពោះហិេរួូ�» 
បាន់ ន់ងិកំំពុងុពុង្រីងកីំវិសិាលភាពុ

ស្រ�បតាមគោ�លគោ�ចីរីភាពរប�់កា�ស្ប៊ែ�ែ�រ ស្រ�បុ គោ�មប៊្រូប��វ បានស្របកា�ន�វគោ�លគោ�ចីរីភាពថី្មីអំីំព ីបរសិ្ថាា ន 
�ង្គគម និង្គអំភិបិាលកិចិីច (ESG) � ឺ«រមួ�ា គោ�ះ �គោ�កាន់គោ�េរូ� និង្គគោល�ីពគីោន� ឬគោ��ីថីា TTZAB»  
កាលពថី្ងៃថ្មីៃទីី១៧ ស្ប៊ែ�ធ្នូា� �ា �២០២២។  គោ�លគោ�ចីរីភាពថី្មីគីោន� ប៊្រូ��វបានកិស្ថាង្គ និង្គអំភិវិឌ្ឍឍគោលវីឌ្ឍឍនភាព និង្គ
ភាពខី្លាំ�ង្គរប�់ម�ចិីឆតា «រមួ�ា គោ�ះ �គោ�កាន់គោ�េរូ� (TTZ)»  ស្ប៊ែ�លមានស្រស្ថាប់រប�់គោ�ងី្គ គោ��បានផួ្តួ�ចីគោផួ្តួមី
កិា�ង្គ�ា �២០១៧។ 
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TTZAB នងឹ្គបនគួោ�ះ �គោ�កាន់ការ�គោស្រមចី
ន�វម�ចិីឆតា�ីនការបំភា�កាប�ន �ីនការ
�ះ�ខ្លាំះ �ទីកឹិ �ីនការពសិ្ថាគោស្រ�ឿង្គស្រ�វងឹ្គ
គោ���ីនទំីនួល��ុប៊្រូ��វ និង្គ�ីនវបែធ្នូម៌
គោស្រ��ថាា ក់ិ។

គោ�លគោ�ចីរីភាពថី្មីគីោន�  នឹង្គពស្រង្គកីិវសិ្ថាលភាព
រប�់ESG គោ��បស្ប៊ែនាមម�ចិីឆតាថី្មីកីិា�ង្គវ�ិ�័កិ�កិិមី 
និង្គការស្រ�ប់ស្រ�ង្គ�ំបកិគោវចី�ចប់ គោ�ល� ឺ«�ីនការ
បំពលុកិ�កិិមី» «�ីន�ំណល់គោវចី�ចប់» និង្គ បនួ
�កិចី�ួិទុីកិ�ក់ិ និង្គជំំរុញការ�កឹិនាំ�ស្រប�បិ�ួកិារ
អាជំវីកិមីស្របកិបគោ��ទំីនួល��ុប៊្រូ��វ គោលកីិកិមះ�់
ពពិធិ្នូភាព �មធ្នូម ៌និង្គបរយិាបនា �ទិីិិមន�ុេ 
ធានាំន�វអំនគុោ�មភាព តាមស្រ�វី�ិ�័រប�់គោ�ងី្គ 
និង្គចី�លរមួអំភិវិឌ្ឍឍ���មន៍ឲ្យយកាន់ស្ប៊ែ�ស្របគោ�រី។ 
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 គោ�ងី្គគោ�គោ�មប៊្រូប��វ បាន�ក់ិបញ្ចូច�លគោ�លគោ�
ចីរីភាពទាំ�ង្គគោន� គោ�កិា�ង្គស្ប៊ែផ្តួនការ�ទុីសិ្ថាស្រ�ដ
អាជំវីកិមីរប�់ស្រកិមុ��នុ ។ គោ��ីការចាប់ថ្ងៃ�
����ការ �ជឺា�ទុីសិ្ថាស្រ�ដ�៏�ំខ្លាំន់មួ� 
គោ�មីែ�ីគោស្រមចីម�ចិីឆតាគោន� គោ��ីគោ�ងី្គនងឹ្គបនដ
�កឹិនាំ�ស្រប�បិ�ដកិារអាជំវីកិមីតាមវធិ្នូ�៏ីស្រ�មឹប៊្រូ��វ 
និង្គ�មីាភាព�ស្រមាប់ស្រ�ប់ភា��ីក់ិពន័ិ និង្គ
ថ្ងៃ�����ការរប�់គោ�ងី្គ ។ 

#អភវិឌ្ឍឱ្យកាន់តែប្រស�ើរទាំងថ ង្ៃសនះនិងថ ង្ៃត�អែក
#រមួគ្នា ស ព្ ះសៅកាន់ស្សេរ៉និូងស�ើ�ពើសនះ
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បរិចិ្ចាា គឈាម ផ្តតល់់
ក្តីត�សង្ឃឹឹ�ម សង្គ្រោះ��ះ �

ជី�វិតិ! 
ពិតិជាភ្ញាា ក់់ផ្អើ�ើ�ល និិងផ្អើ�តសរផ្អើស�រ ដែ�លសហផ្អើសវិកិ់របស់ ផ្អើ�មប្រ៊ូបូ�វិ 
បានិចូ�លរមួផ្អើ�កុ់�ងយុទុ្ធធនា�របរចិ្ចាា គឈាម  ផ្អើ��មី�ជួួយុបំផ្អើពិញតប្រ៊ូម�វិ�រ
ឈាម   ដែ�លប្របផ្អើទ្ធសក់មុ�ជាផ្អើយុ�ងប្រ៊ូត�វិ�រ    ប្របមាណ ១០០ ០០០ ផ្អើបាោ ក់ 
កុ់�ងមួយុឆុ្នាំ�ៗ ។ �រណផ៍្អើនិះមានិនិយ័ុថា ផ្អើរៀងរាល់ ៦នាទ្ធ� ប្របផ្អើទ្ធសផ្អើយុ�ង
មានិតប្រ៊ូម�វិ �រឈាម ចំូនួិនិមួយុផ្អើបាោ ក់ ផ្អើ��មី�សផ្អើ��ះ ះអុ្នក់ជំួង។ឺ
 ផ្អើ�មប្រ៊ូបូ�វិ ស�មសដែមែងនិ�វិ�រផ្អើ�រពិ និិងអ្នរគណុយ៉ាា ងប្រជាលផ្អើប្រ�ចំូផ្អើ�ះ
សហផ្អើសវិកិ់របស់ផ្អើយុ�ង សប្រមាប់�របរចិ្ចាា គឈាមផ្អើ�យុទ្ធកឹ់ចូតិែថាោ ថ្លៃ�ោ 
�លពិ�ថ្លៃ�ៃទ្ធ�២៣ ដែ�ធុ្នូ� ឆុ្នាំ�២០២២ ។
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 តប្រ៊ូម�វិ�រឈាមផ្អើក់�និផ្អើ��ងប្របមាណជា ២០ ភ្ញាគរយុ
ជាផ្អើរៀងរាល់ឆុ្នាំ� ផ្អើហ�យុផ្អើពិល�ោះ  អុ្នក់ជំួងបឺ្រ៊ូត�វិប្រប�ស
ដែសែងរក់ជំួនួិយុឈាមផ្អើ�យុ�ោ�និឯង។ ផ្អើ�យុសារ
ក់ងែះខាតផ្អើនិះ អុ្នក់ជំួងភឺ្ញាគផ្អើប្រចូ�និ ពិងឹដែ�ើក់ផ្អើ�ផ្អើល�
អុ្នក់បរចិ្ចាា គផ្អើ�យុស័ប័្រគចូតិែ ផ្អើ��មី�បំផ្អើពិញសុ�ក់
ឈាម និិងផ្អើ��មី�ទ្ធទួ្ធលបានិ�របញ្ចូា�លឈាម
សផ្អើ��ះ ះជួ�វិតិ។
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ស្រ�បតាមគោ�លបំណងរប�់គោ�ើង «អភិវិឌ្ឍឍឲ្យយកាន់់តែ�ស្របគោ�ើរទំាំងថ្ងៃ�ៃគោន់ះនិ់ងថ្ងៃ�ៃតែ�ែក» 
គោ�ើងមាន់គគោស្រមាងគោរៀបចំំ�ទុ្ធធនាការគោន់ះជា�ីើមតងគោទ្ធៀ�កុ�ងឆំុ្នាំ២០២៣ គោ�ើ�គោ�ើងបាន់ 
និ់ងកំពុងុបន់តតែ�ែងរកគំនិ់�ផួ្ដួ�ចំគោផួ្ដួើមបតែន់ែមគោទ្ធៀ� គោ�ើមីើនំា�កការផ្លាា �់បួ�រជាវជិ្ជជមាន់ 
និ់ងចំលូរមួអភិវិឌ្ឍឍ�ងគមឲ្យយកាន់់តែ�ស្របគោ�ើរ។

#អភិវិឌ្ឍឍឱ្យយកាន់់តែ�ស្របគោ�ើរទំាំងថ្ងៃ�ៃគោន់ះនិ់ងថ្ងៃ�ៃតែ�ែក
#រមួ�ុគោឆ្នាំះ ះគោ�កាន់់គោ�េរូ�និ់ងគោលើ�ពុើគោន់ះ 
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ភាពជាគំំរូលូើ�ើផ្នែ�ែក
សុខុភាព &សុវុត្ថិិ�ភាព

អ្នែកដឹកឹនំាំ

វគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាះ លស្តីះ�ពី�ភាពីជាដឹកឹនំាំផ្នែ�ែកស្តីខុភាពី 
&ស្តីវុតិ្ថិ�ភាពី បានរៀ�ៀបចំំរៀ��ងស្តីម្រា�ប់ស្តីហរៀស្តីវកិ
ម្រាប�ណ្តុះជាង ១០០នាំក់មកពី�តួ្ថិនាំទី� ផ្នែ�ែក ន�ងទី�តំាំងកា�ងា�រៀ�េងគ្នាែ  ដឹចូំជារាជធាន�ភ្នំែំរៀពីញ រៀខត្ថិះម្រាពី�ស្តី�ហន ុ
បាត់្ថិដំឹបង រៀស្តីៀមរាប ន�ងរៀខត្ថិះកំពីង់ចាម។ រៀគ្នាលបំណ្តុះង�បស់្តីវគ្គគបណ្តុះះ� �បណ្តាះ លរៀន� គ្គរឺៀដឹ�មី�បម្រា�ា ប
កា�យល់ដឹងឹអំំពី�ភាពីជាអំែកដឹកឹនំាំ ន�ងដឹកឹនំាំរៀ�យភាពីជាគំ្គ�រូៀល�ផ្នែ�ែកស្តីខុភាពី &ស្តីវុតិ្ថិ�ភាពី រៀម្រា��តួ្ថិនាំទី� 
ន�ងទំីនួលខសុ្តីត្រូត្ថិវូដ៏ឹសំ្តីខាន់មួយ�បស់្តីអំែកដឹកឹនំាំរៀ�រៀខមត្រូបូវូ គ្គចឺំលូ�មួបងាា �រៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់ ន�ងឧបីទីទវរៀហត្ថិុ
រៀ�កផ្នែនែងកា�ងា� ។
រៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់ម�នផ្នែមនជារៀ�ឿងធមមតាំ ផ្នែដឹលអំែករៀយ�ងអាចំរៀម�ល�លំងរៀនាំ�រៀទី។ រៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់អាចំរៀក�ត្ថិរៀ��ងបានកែ�ង
រៀពីលមួយ�រំៀពីចំ រៀប�រៀយ�ងខះ�កា�យកចំ�ត្ថិះទុីក�ក់ ន�ងម្រាបងុម្រាបយត័្ថិែខពស់្តី។ រៀប�ន�យាយពី� លទីធ�លវញិ អាចំ
បងាជាភាពីអំនះរាយ វបិីដឹ�សា�ដីឹល់អំែក ម្រាកមុត្រូគួ្គសា�អំែក ឬម�ត្ថិះ�មួកា�ងា�។
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មហ�ចំឆតាំ «គ្នាម នវបីធមរ៌ៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់» ឬ «ZERO Accidents Culture» �បស់្តីរៀយ�ង �នរៀគ្នាលរៀ�
កាត់្ថិបនយិ ន�ងលបុបំបាត់្ថិរៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់ ឧបីទីទវរៀហត្ថិរុៀ�េងៗផ្នែដឹលអាចំរៀក�ត្ថិ�នរៀ�កផ្នែនែងកា�ងា�។ រៀន�
គ្គជឺា «រៀហេ�ូ»ូ ផ្នែដឹលរៀយ�ង ចំង់បាន។  រៀយ�ងម�នត្រូត្ថិវូពីងឹរៀល�សំ្តីណ្តាង ឬអំនវុត្ថិះកា�ងា�រៀ�យ�ែ�វកាត់្ថិម�ន
រៀគ្នា�ពីតាំមរៀគ្នាលកា�ណ្តុះស៍្តីវុតិ្ថិ�ភាពីរៀនាំ�រៀទី។
រៀដឹ�មី�ឲ្យយមហ�ចំឆតាំគ្នាម នវបីធមរ៌ៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់ ទីទួីល រៀជាគ្គជយ័ រៀខមត្រូបូវូ ត្រូត្ថិវូកា�អំែកដឹកឹនំាំផ្នែដឹលខាែ ំង ន�ង
�នកា�យល់ដឹងឹចំាស់្តីលាស់្តីអំំពី�ស្តីខុភាពី &ស្តីវុតិ្ថិ�ភាពី ដឹកឹនំាំរៀ�យភាពីជាគំ្គ� ូ�នទំីនាំក់ទំីនងលអ 
ន�ងជួយផ្នែកផ្នែម្រាបស្តីកមមភាពីខសុ្តីឆ្គគង ឬ ទីរៀងះ�គ្នាម នស្តីវុតិ្ថិ�ភាពីនាំនាំរៀ�កែ�ងម្រាកមុហូនុ។
រៀខមត្រូបូវូ ពីងឹរៀល�អំែកទំាំងអំស់្តីគ្នាែ  កែ�ងកា�ជំ�ុញឲ្យយវបីធមគ៌្នាម នរៀម្រាគ្នា�ថ្នាែ ក់ កាែ យ ជាកា�ពី�ត្ថិ ន�ងជាគំ្គ�ូ
ស្តីម្រា�ប់អំែកជំនាំន់រៀម្រាកាយ  ក៏ដឹចូំ ជាគំ្គ�ដ៏ូឹលអមួយស្តីម្រា�ប់ម្រាកមុហូនុដឹទៃទី រៀទីៀត្ថិ ន�ងស្តីហគ្គមន៍។
រៀយ�ងចំង់រៀ��ញស្តីហរៀស្តីវកិទំាំងអំស់្តីគ្នាែ  ម្រាត្ថិ�ប់រៀ��ទ�វញិជួបជុំ ម្រាកមុត្រូគួ្គសា� ជាមួយនងឹសាែ មញញមឹ។ 

#រួមួគ្នាា ឆ្ពោះ�ះ �ឆ្ពោះ�កាន់់គ្នាា ន់វប្បបធមឆ៌្ពោះ�គ្នា�ថ្នាា ក់់
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យ�ើងកំពងុមានភាពលំយ�ៀងយោ�
មនិដងឹខ្លួនឬ?

តើ�ើបុ៉ុ�ន្មាា នដងតើ�ើយ ដែដលតើយើងធ្លាា ប់៉ុសតើ��ចច�ិតតើ�តើលើកិចិចការអី្វីើ�ួយភ្លាា �ៗ តើ�យអារ�ាណ៍ផ៍្ទាា ល់ខ្លួា�ន ឬ
តើ�យការពិចិារណា�និបាន��ប់៉ុ���ងតើ��យ?  ភ្លាពិលំតើអ្វីៀងតើ�យ�និដងឹខ្លួា�ន អាច�ប៉ុញ្ហាា �ួយ ដែដល
អាចបុ៉ុ�ពាល់ដល់អា�ើវកិ�ា និងសងគ�។   តើ�ាើយ�ប៉ុតើ�នឹងប៉ុញ្ហាា តើន�  តើខ្លួ�ប្រ៊ូបូ៉ុ�វ បានអ្វីតើ�ើើញអ្វីនកិ�ំន្មាញ ពិើ
�ប៉ុតើ�សមុ៉ាតើ�ស�ើ តើដើ�ីើពិនយល់ប៉ុង្ហាា ញ ការកា�់ប៉ុនថយ និងប៉ុង្ហាា រពិើ «តើសចកិតើលំតើអ្វីៀងតើ�យ�និដងឹខ្លួា�ន តា�
�ប៉ុពិន័ធអ្វីនឡាញ តើ�ដល់ស�តើសវកិិកិន�ងថ្នាន ក់ិអ្វីនកិដកឹិនំ្មាចំនួន ៤០ របូ៉ុ កាលពិើថ្ងៃ�ៃ�ើ១៦ ដែខ្លួធ្នូន� ឆ្នាំន ំ ២០២២។
ភ្លាពិលំតើអ្វីៀងតើ�យ�និដងឹខ្លួា�ន តើកិើ�ម៉ានតើ�ើងកិន�ង���ង់តើ�េងៗ ដ�ច� ការលំតើអ្វីៀងតើ�រកិអ្វីនកិណាម៉ាន ក់ិដែដល
ម៉ានលកិខណ៍ៈដ�ចខ្លួា�ន  ការលំតើអ្វីៀងតើ�កាន់ប៉ុ��គលដែដលម៉ានលកិខណ៍ៈ��យឆ្នាំយ ការលំតើអ្វីៀងតើ�យសារអាយ� 
តើ�� ឬរបូ៉ុស�ី�ត�ិតើដើ�។
ការប៉ុណ៍ះ� �ប៉ុណាះ លរយៈតើពិល�ួយ�ពិកឹិតើន�  សកិាខ កា���ួលបានចំតើណ៍�ដងឹអំ្វីពិើការឃ្លាំា ំតើ�ើល និងកំិណ៍�់
អ្វី�តសញ្ហាា ណ៍ភ្លាពិលំតើអ្វីៀងតើ�យ�និដងឹខ្លួា�ន ដែដលម៉ានឥ�ធពិិលតើ�តើលើការ�ប៉ុ�ពិ�ឹតអាកិប៉ុីកិរិយិា ការសតើ��ច
ច�ិត ឬការអ្វីន�វ�តការង្ហារ�តើដើ�។ ប៉ុដែនថ�តើលើតើន� ការកិសាង�ំន្មាក់ិ�ំនងលអរវាងគ្នាន នឹងគ្នាន  នងឹ�ួយប៉ុតើងាើន
ការយល់ពិើគ្នាន  និងដែសងីយល់ពិើគ្នាន កាន់ដែ�ស�ើ�តើ��។ តើយើងប្រ៊ូ��វដែសងីរកិពិើភ្លាពិលំតើអ្វីៀង និងតើ���សាយវា។
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វ�គប៉ុណ៍ះ� �ប៉ុណាះ លតើន� ក៏ិបានប៉ុង្ហាា ញពិើវធិ្នូើសា�សត�ប៉ុឈ� �តំាងនឹងភ្លាពិលំតើអ្វីៀងដល់ស�តើសវកិិ ក៏ិដ�ច�
តើលើកិ�កឹិច�ិត និងប៉ុតើងាើ�ប៉ុរយិាកាស�ួយដែដលតើច�តើគ្នារពិគ្នាន  រ�ួប៉ុ�ច�លគ្នាន  និងឲ្យយ�ថ្ងៃ�ាគ្នាន  �ពិ�ទំាំងពិើរតើប៉ុៀប៉ុ
តើ���សាយភ្លាពិលំតើអ្វីៀង ដែដលកិ���ិការអ្វីន�វ�តការង្ហាររប៉ុស់ប៉ុ��គល និង��ិតរ�ួការង្ហារ។
តើយើងទំាំងអ្វីស់គ្នាន  តើ�តើខ្លួ�ប្រ៊ូបូ៉ុ�វ   ម៉ានភ្លាពិសំខាន់ តើរៀងៗខ្លួា�នដែដលតើយើង�និអាចខ្លួ�ីគ្នាន បាន តើ�ើយតើយើងក៏ិ
តើលើកិសា�យឲ្យយតើយើង��ប់៉ុគ្នាន តើ��ើតើន� ខំ្លួ�ប៉ុងឹដែ�ប៉ុងតើដើ�ីើប៉ុតើងាើនស��ថភ្លាពិរប៉ុស់ខ្លួា�ន�ងដែដរ។
តើយើង នឹងរ�ួដំតើណ៍ើរ��កិ�� ��ួយតើខ្លួ�ប្រ៊ូបូ៉ុ�វ  តើឆ្នាំះ �តើ�រកិអ្វីន្មា���ួយ ដែដលភ្លាពិលំតើអ្វីៀង�គ្នាន់ដែ��តើរឿង
អ្វី�ើ�កាល ធ្លាា ប់៉ុតើកិើ�ម៉ានដែ�បុ៉ុ�តើណាះ �។
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១២

ស្មាា រតីកី្រុ�មុ  និិងការចូលូរមួ ធ្វើ�ើឱី្យយធ្វើ�មប្រ៊ូ�ូវូ  ឈ្នះះ�
ពានិរង្វាើ ន់ិ «�ន្លែនិែងធ្វើ�ើកីារង្វារដ៏៏លអ�ំផុតុីធ្វើ��ះ�ង

តំី�ន់ិអាស៊ីុឆី្នាំះ � ២០២២»

ខេ�មប្រ៊ូ�ូ�វ ទទួលបានការទទួលស្គាា ល់ និងខេ��ើសខេរ ើសជាម្ចាា ស់ពានមួយអំំពីើ «កន្លែនែងខេ�ើើការងារដ៏៏លអ�ំផុតុខេ�កុ�ង
តំ�ន់អាសុើ ឆុ្នាំ� ២០២២» ខេ�យ Business Media International។ កុ�ងចំំខេ�ម ១៦៨ �កមុហូ៊ុនុខេ�
កមុ�ជា ន្លែដ៏លបានចំ�លរមួ��កួត��ន្លែ�ងយកពានរងាើ ន់ខេនះ ម្ចានន្លែត�កមុហូ៊ុនុចំំនួន ១៤  �ុខុេ�ះ ះ ន្លែដ៏លប្រ៊ូត�វ
បានខេ��ើសខេរ ើសស�ម្ចា�់ពានរងាើ ន់ខេនះ។
គណៈៈកមមការផុតល់ការវនិិច័ំ �យ ខេ�យន្លែផុអកខេ�ខេលើការអំនវុតតន្លែផុុក�នធានមនសុសលអ�ំផុតុ និង ការចំ�លរមួ
រ�ស់�គុាលកិខេ�កុ�ងក�មតិ�ស់ុ ក៏ដ៏�ចំជាវ�ប�មក៌ន្លែនែងខេ�ើើការន្លែដ៏លលអ��ខេសើរ។
ស្គាម រតើរងឹម្ចា�រ�ស់�កមុការងារខេ�មប្រ៊ូ�ូ�វ និងភាពី�ន់រ�ស់�គ�់ន្លែផុុកទាំ�ងអំស់ គជឺាចំំណុៈចំខ្លាំែ �ងន្លែដ៏លប្រ៊ូត�វបាន
រខំេលចំខេ�ើងកុ�ងអំំ��ងខេពីលនៃនការសទង់មត។ិ Business Media International  ន្លែដ៏លជាស្គាា ��នផុតល់
ពានរងាើ ន់ បានវាយតនៃមែសទង់មត ិខេលើម�យមភាគខេ�មប្រ៊ូ�ូ�វ ខេ�ៀ�នងឹម�យមភាគទើផុារ ខេ�យខេ�ត តសំខ្លាំន់
ខេលើភាពីជាអុំកដ៏កឹនាំ� និងវ�ប�មកុ៌�ង�កមុហូ៊ុនុ រកាស�ុមុ្ចាលភាពីរ�ស់�គុាលកិ និងថាមវនត�កមុការងារ។
ថុាក់ដ៏កឹនាំ�រ�ស់ខេយើង ស្គាទរ និងសញ�់ន្លែសញងចំំខេពាះការខេ�តជាញ ចំតិតដ៏៏ខ្លាំែ �ងកាែ រ�ស់សហ៊ុខេសវកិទាំ�ងអំស់ ខេ�កុ�ង
ការនាំ�យកពាន់រងាើ ន់ខេនះមកឱ្យយ ខេ�មប្រ៊ូ�ូ�វ។ ពានរងាើ ន់ខេនះ គជឺារតនវតា�ដ៏៏ម្ចានតនៃមែន្លែដ៏លផុតល់គណុៈតនៃមែ�ន្លែនាម
ដ៏ល់ការកស្គាងមុ្ចាកសញ្ញាា រ�ស់ខេយើង កតិតនិាំមរ�ស់�កមុហូ៊ុនុ, ទាំក់ទាំញអំតថិិ�ិនកាន់ន្លែតខេ�ចំើន និងរកា
បានន�វភាពីនាំ�ម�ុខេគ។  

#ក្រុ�មុការង្វារដ៏៏លអធ្វើ�ពីធី្វើក្រុកាយជ័យ័ជំ័និ�
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ទំំនងជាក្រុ�មុហុ៊ុនុក្រុ�បៀ�ៀរដ៏៏ល្អអ�ំផុតុ
មយួ បៀ�បៀ�េរសមកុ្រុទំដែដ៏ល្អ�អ ត�ំផុតុ

តំំបន់់ឆ្នេ�េរ ជាពិឆិ្នេ��ឆ្នេ�េរ�មុទុ្រ�ដ៏៏ទ្រ��់ស្អាា តំ ក្នុេ�ងឆ្នេ�តំតទ្រពិះ�ហីន់ ុ
គឺជឺា�ីតំាំង�ទ្រ�ប់ឆ្នេេលា�លងឆ្នាំេ ំដ៏៏រកី្នុរាយ �ណៈៈ ដែដ៏លេបិតំតជំិំងឺ
ក្នុេូដី៏-១៩បាន់ថមុថយចុះះុ  បាន់រឆំ្នេលចុះពិសី្អារៈ�ំខាន់់នៃន់េ�ិយ័
ឆ្នេ��ចុះរណៈ។៍ ផ្លូល�េឆ្នេលឿ�ន់ឆ្នេលឿន់ភ្នំេំឆ្នេពិញ-ទ្រពិះ�ហីន់ ុដែដ៏លឆ្នេ�ើឱី្យយ
ឆ្នេ�តំត�មុទុ្រ�មួុយឆ្នេន់ះ ��ួលបាន់លំហរូឆ្នេ��ចុះរទ្រប�ណៈ 
៣៤០ ០០០នាក់្នុ ឆ្នេ�ក្នុមុាន់ត�លងឆ្នាំេ ំឆ្នេ�តំំបន់់ឆ្នេ�េរ។ 
ឆ្នេបាះតំង់ អំាំងឆ្នេទ្រគឺឿង�មុទុ្រ�ទ្រ��់ៗ ជាមួុយន់ឹង��សនី់យភាពិ
នៃថៃលចិុះដ៏៏ទ្រ��់ស្អាា តំ ឆ្នេដ៏មីុឿបីឆ្នេងើនី់បរយិាកា�ឱ្យយកាន់់ដែតំ រកី្នុរាយ   
មុនិ់អាំចុះ�ើះបាន់ន់េូទ្រស្អាឆ្នេបៀរដ៏៏លាឆ្នេនាះឆ្នេ�យី! 
មុនិ់ទ្រតំមឹុទ្រ�ន់់ដែតំជាទ្រក្នុមុុហុនុ់ទ្រស្អាឆ្នេបៀរ ដែតំឆ្នេ�មុប៊្រូបុេូ គឺឆឺ្នេល�ី
ពិឆី្នេន់ះ។ ឆ្នេ�មុប៊្រូបុេូ រកី្នុរាយ និ់ង�ន់ឆ្នេ��ក្នុភាពិជាខាល ំង ដែដ៏លបាន់
ចុះលូរមួុជាចំុះដែណៈក្នុមួុយក្នុេ�ងការរក្នុដំ៏ឆ្នេ�ះទ្រស្អាយបរសិ្អាា ន់ឆ្នេ�ឆ្នេ�តំត
ទ្រពិះ�ហីន់ ុ តាំមុរយៈយ�ុធនាការ��ា តំឆ្នេ�េរ «បណុៈយ�មុទុ្រ�ស្អាា តំ 
�ា ន់�ំរាមុ» ក៏្នុដ៏ចូុះជាអបអរស្អា�រពិ�ិ ីបណុៈយ�មុទុ្រ�ឆ្នេលកី្នុ�ី៩ 
តាំមុរយៈទ្រក្នុ�ួងឆ្នេ��ចុះរណៈ ៍និ់ងអងគការ�ំអាំតំ�ឆ្នេន់ល�មុទុ្រ�។
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ឆ្នេយងី អភ្នំេិឌ្ឍឍឲ្យយកាន់់ដែតំទ្របឆ្នេ�រីទំាំងនៃថៃឆ្នេន់ះនិ់ងនៃថៃដែ�ាក្នុ ន់ងឹបន់ត
យក្នុចុះតិំត�ុក្នុដាក់្នុឆ្នេលឆី្នេស្អា ភ្នំណ័ៈ ភាពិ�មុទុ្រ� ដែដ៏ល ឆ្នេ�ើឱី្យយអេក្នុចុះលូចុះតិំត
�មុទុ្រ�អាំចុះ�ទ្រ�ក្នុលដែមុែ ទ្រ�បូយក្នុបរយិាកា�បរ�ិ�ុធ ជាមួុយនឹ់ង
ការភ្នំលក្នុសន់េូទ្រស្អាឆ្នេបៀរ�ំន់ងជាទ្រស្អាឆ្នេបៀរដ៏៏លាបំផ្លូតុំ ផ្លូលតិំឆ្នេដាយទ្រក្នុមុុ
ហុនុ់ ដែដ៏ល�ំន់ងជាទ្រក្នុមុុហុនុ់ដ៏៏លាបំផ្លូតុំមួុយឆ្នេ�ក្នុមុុ�ជា។ 
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ខេ�មប្រ៊ូ�ូ�វ  ជំំរុញុវ�បធម៌
ចែ�ករុចំែ�ក និងិជំយួគ្នាា
តាមរុយៈទិវិាអំំខេ�ើ�អ 

ឆន្ទៈៈ�នៃន្ទៈការពង្រឹ��ឹវឌ្ឍឍន្ទៈភាពគោ�លបំំណ� «អភិវិឌ្ឍឍ
ឲ្យយកាន់្ទៈតែ�ង្រឹបំគោ�ើរទំាំ�នៃ�ៃគោន្ទៈះ និ្ទៈ�នៃ�ៃតែ�ែក» របំ�់
គោ�ើ� ត្រូ�វូបាន្ទៈពង្រឹ�ើកគោលើ�ពើកុ��ទីើតំាំ�គោ��ចង្រឹក
ផល�ិង្រឹ�គោបំៀរ  និ្ទៈ�គោ�កុ���ហគមន៍្ទៈ។ 

ជាតែផុកមួ�នៃន្ទៈទិីវាអំគោពើលែ គោ�មត្រូបូំវូ បាន្ទៈចលូរមួ
�ហការជាមួ�ង្រឹក�ួ��ា បំន័្ទៈពាក់ពន័្ទៈធ និ្ទៈ�ធុរុកចិច
ដនៃទីគោទីៀ� កុ���កមមភាព�ម្អាែ ��ំ�មតាំមដ�ទីគោន្ទៈេ 
គោង្រឹកាមការគោរៀបំចំគោ��អ�គការ�ម្អាែ �ទីគោន្ទៈេ�មងុ្រឹទី និ្ទៈ�
�ា បំន័្ទៈ �ំពារបំរ�ិា ន្ទៈគោ��ជធាន្ទៈើភំុិ គោពញ។ ង្រឹបំជាពលរដឋ
ង្រឹបំម្អាណពើ ៥០០ គោ� ៧០០នាក់ បាន្ទៈចលូរមួកុ��
កមមវធិុើ�ម្អាែ ��ំ�មគោ� តាំមង្រឹ�ំ�នៃន្ទៈបំ�ឹទីគោន្ទៈេ�បំ 
ទីគោន្ទៈេគោមគ�គ និ្ទៈ�ទីគោន្ទៈេបា�ក់ តែដល�ា�ិកុ��ភិមូ�ិង្រឹ�រ
�ជធាន្ទៈើភំុិគោពញ។
តាំមរ��ង្រឹព�ឹរកិារណគ៍ោន្ទៈះ បំរ�ិា ន្ទៈក៏ត្រូ�វូបាន្ទៈ�ម្អាែ � 
គោហើ�កនូ្ទៈង្រឹ�ើង្រឹបំម្អាណ១៦ លាន្ទៈ ត្រូ�វូបាន្ទៈតែល�ចលូ
គោ�កុ��ទីគោន្ទៈេ និ្ទៈ�ម្អាន្ទៈ�កមមភាពមួ�ចំនួ្ទៈន្ទៈគោទីៀ� ដចូជា
ការ�ំគោដើមគោ�ើ ការតែចកអាហារ និ្ទៈ��ម្អាា រ�គោង្រឹបំើង្រឹបា�់
ង្រឹបំ�ំនៃ�ៃគោ��ហគមន៍្ទៈផ�តែដរ។
ទិីវាគោន្ទៈះម្អាន្ទៈគោ�លគោ�គោលើកកមព�់ និ្ទៈ�បំណរ� ះ�ម រ�ើ
ពលរដឋកមព�ជា ឱ្យយចលូរមួង្រឹ�លាញ់ការពារបំរ�ិា ន្ទៈ 
ជំរុញវបំបធុមត៌ែចករតំែលក និ្ទៈ�ជួ��ុគោ�វញិគោ�មក។

#ចូលូរួមួចំូណែ�កដើ�ើមីើសង្គគមកាន់់ណែ�ប្រ�ដើសើរួ
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គ្មាា នជាតិអិាល់់កុលុ់ ក៏ុមិនិអាច
បង្អាា ក់ុភាពរីកីុរាយនោះ�ះដែ�រី

មានជម្រើ��ើសកាន់តែ�ម្រើ��ើនកុ្នុ�ងការបម្រើងើើ�ភាពសបាយរកី្នុរាយ
របស់អ�ថិិជិន។ គ្មាា នម្រើ�ៀ�ម្រើ�ឧបសគ្គគ! គ្មាា នម្រើ�ៀ�ម្រើ�
ម្រើ�ើសក្នុ���ិ! - មានជម្រើ��ើសកាន់តែ�ម្រើ��ើន ស�មាប់ការ
ជួបជំ� ដ៏៏សបាយរកី្នុរាយ និងសកិ័្នុសិ��គ្គប់�ើក្នុតែនែង។ 
ម្រើ��ប្រ៊ូបូ�វ បាននំាំយក្នុន�វ��ម្រើបៀរ កាសតែសែរូ គ្មាា នជា�ិ
អា�់ក្នុ�ំ ��ណំុះ� ៣៣០�ើ�ើ�ើ�� �ក្នុ�ើផ្សាារក្នុ�ុ�ជា 

តែដ៏�ម្រើយើងអា�រក្នុ�ិញបាន ចាប់ពើថ្ងៃថិៃ�ើ១៦ តែ�ធុ្នូ� ២០២២។
��ម្រើបៀរ កាសតែសែរូ គ្មាា នជា�អិា�់ក្នុ�ំ  ម្រើយើងបានម្រើ�បើ�បាស់បម្រើ�េក្នុវ�ិាថ្ងៃ�ុ�បឌិ�ិម្រើដ៏ើ�ែើ
រក្នុារសជា�ឆិ្ងាៃ ញ់ក្នុែនិឈ្ងុៃ�យ�បម្រើ�ើរ និងជា�ជិាប់��ិិ បុតំែនគិ្មាា នជា�អិា�់ក្នុ�ំ គ្មាា នជា�ិ
សើរ និងមានកាឡូ�រទីាប។ 
កាសតែសែរូ គ្មាា នជា�អិា�់ក្នុ�ំ ម្រើធ្នូើើឱ្យយការ��ួ�ទានម្រើ�គ្គឿង�សវងឹមានភាពវជិជមាន។ ការ
ម្រើក្នុើនម្រើឡូើងថ្ងៃនការយ�់ដ៏ងឹអ�ពើស�ំភាព និងស�ំមំា�ភាព  នងឹនំាំឲ្យយ��ម្រើបៀរតែដ៏�គ្មាា ន 
និងមានជា�អិា�់ក្នុ�ំ��ិ មានការរកី្នុ�ម្រើ��ើនឆ្ងាប់រ�ស័ប�ផ្សា�ំម្រើ���ទំាងពភិពម្រើ�ក្នុ ។
ដ៏�ម្រើ�ុ� ផ្សា��ិផ្សា�ថិាើម្រើន� នងឹផិ្សា�់ជម្រើ��ើសអ�ថិិជិនកាន់តែ�ម្រើ��ើនកុ្នុ�ងការ��ួ�ទានម្រើ�គ្គឿង�សវងឹ
��ិ ម្រើ�យ�និបា�់បង់ភាពសបាយរកី្នុរាយ។ កាសតែសូែរ គ្មាា នជា�អិា�់ក្នុ�ំ ជាជម្រើ��ើស

ដ៏៏���ឹប្រ៊ូ��វ�គ្គប់កា�ៈម្រើ�សៈ ម្រើ�ជើសម្រើរសីម្រើ�យគ្មាា នការបារ�ភ និងជា ជម្រើ��ើសតែដ៏�អា�បងូ�សភាពរកី្នុរាយកាន់តែ�ម្រើ��ើន។
ម្រើគ្មា�ប�ណុះងស�ខាន់�ួយម្រើ�ៀ� គ្គ�ឺ��រ�ួគំ្មា��ដ៏�់���ិឆតា គ្មាា នការព�ិម្រើ�គ្គឿង�សវងឹម្រើ�យគ្មាា ន��នួ��សំប្រ៊ូ��វ របស់
ម្រើយើង ក៏្នុដ៏��ជាបម្រើងើើ�វបែធ្នូ�ព៌�ិម្រើ�គ្គឿងម្រើ�យវជិជមាន និង���រ�ួការពារម្រើក្នុរ ៍�ម្រើ�ា � �ព�ទំាងអាជាា បណុះណ អាជើវក្នុ�ារបស់
ម្រើយើង�បក្នុម្រើ�យនិរនរិភាព។
ម្រើ�ម្រើ��ប្រ៊ូបូ�វ ម្រើយើងបនិម្រើបិជាា  ផិ្សា�់ជម្រើ��ើសអ�ថិិនិកាន់តែ�ម្រើ��ើន ក៏្នុដ៏��ជាគំ្មា��ដ៏�់ការព�ិម្រើ�យ
ការ��ួ��សំប្រ៊ូ��វ តា�រយៈនំាំយក្នុន�វ គ្គ�និ�ផិ្សា��ម្រើផិ្សាើ�ថិាើៗ �ក្នុកុ្នុ�ង�ើផ្សាាររបស់ម្រើយើង។
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ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបរិយិាកាសកាន់់តែ�
ប្របធ្វើស�រិរាល់់ថ្ងៃ�ៃជាមួយួ
ប្រ�ធ្វើបៀរិថ្ងៃ�រិសជា�ធិ្វើ��មួ

ស្រា�បៀ�ៀរ សិងិ្ហហ បាន�បៀង្ហើ�តយុទុ្ធធនាការ «បៀ�ើ�ឲ្យយ�រយិាកាសិ
កាន់តែតស្រា�បៀសិ�ររាល់់ថ្ងៃ�ៃ» តែ�ល់ជា�រ�ី��ស្រា�ា �ការយុល់់
�ងឹ្ហពី�ពាណិជិ្ជាសិ�ា សិងិ្ហហ ជាមួួយុនឹង្ហ វីបីៀ�អូ ូនិង្ហផំ្ទាំ�ង្ហ
ផ្សាាយុពាណិជិ្ជាកមីួ ស្រាសិ�បៀពីល់ការនា�យុក�រកិាសិជួ្ជ�ជ្ជុ�
�៏រកីរាយុតាមួរយុៈកមីួវី�ិ� Singha Festival �៏��។
យុទុ្ធធនាការបៀនះ ចា�់បៀផ្សាើ�មួកាល់ពី�ថ្ងៃ�ៃទ្ធ�១ តែ�តលុា ឆំ្នាំ� ២០២២ 
បៀ��មួី�ជ្ជ� រុញទ្ធកឹចិតិើ និង្ហ�បៀង្ហើ�នចិ�នួនអូត�ិជិ្ជនរ�ស់ិសិងិ្ហហ  
បៀ�យុការផ្សាសពីើផ្សាាយុតាមួរយុៈផំ្ទាំ�ង្ហពាណិជិ្ជាកមីួចិ�នួន ១២ 
និង្ហផំ្ទាំ�ង្ហ LED  បៀ�ទូ្ធទាំ�ង្ហស្រា�បៀទ្ធសិ។
ល់ទ្ធធផ្សាល់ទ្ធទួ្ធល់បានជាទ្ធ�គា�់ចិតិើ និង្ហបានបៀ��ល់់
អូត�ិជិ្ជនអំូកបៀស្រា��ស្រាបាស់ិ�ណ្តាើ ញសិង្ហគមួចិ�នួន ១២,៩លាន 
ចិ�នួនចិលូ់ទ្ធសិសនា៣,៥លាន�ង្ហ និង្ហការចិចុិចិលូ់ចិតិើ 
�បៀ�េញមួតបិៀយា�ល់់  និង្ហបានតែចិករ �តែល់កបៀ�កាន់មួតិើភកើ ិ
ចិ�នួន៨,២០០ តែ�ល់កំ�ង្ហបៀនាះ ៩៩ ភាគរយុ  មានស្រា�តកិមីួ
ជាវីជិ្ជាមាន។ សិស្រាមា�់ Singha Festival វីញិ បានចា�់បៀផ្សាើ�មួបៀ�

ថ្ងៃ�ៃទ្ធ�២៨ តែ�តលុា ឆំ្នាំ��តែ�ល់ បៀ�ទ្ធ�ស្រាកងុ្ហភំ�បៀពីញ បៀ��យុ
�នើបៀ�បៀ�តើសិ�ខាន់ៗមានបាត់���ង្ហ ស្រាពីះសិ��ន ុនិង្ហ
បៀសិៀមួរា�។
យុទុ្ធធនាការផ្សាសពីើផ្សាាយុរ�ស់ិពាណិជិ្ជាសិ�ា មួួយុបៀនះមាន
វីតើមានបៀ�ទូ្ធទាំ�ង្ហស្រា�ពីន័ធផ្សាសពីើផ្សាាយុ និង្ហ�រពីត័ម៌ាន រមួួ
ទាំ�ង្ហរ�ូភាពីសិ�ខាន់ៗ ការស្រា�កាសិពីត័ម៌ានជាមួនុ �� 
និង្ហបៀអូស្រាកង់្ហ LED ។ �គុគល់  សិ�ខាន់ៗ និង្ហ  vlogger  ល់ី�
ៗ �ចូិជា បៀ�ង្ហ វាសិនា ម៉ួមួ បៀពីជ្ជារទិ្ធធ បៀពីស្រាជ្ជ ពីសិិ� និង្ហ 
បៀអូៀ មួុ�ល់ ិក៏បាន ចិលូ់រមួួកំ�ង្ហយុទុ្ធធនាការបៀនះផ្សាង្ហតែ�រ។
កមីួវី�ិ�បៀនះ នា�មួកភាពីសិ�ាយុរកីរាយុ និង្ហកើ�រ �បៀភ��
�ល់់ទ្ធសិសនិកជ្ជនបៀគាល់បៀ� និង្ហអូត�ិជិ្ជន ស្រាសិ�បៀពីល់
�ស្រា�ា �ការយុល់់�ងឹ្ហពី�ពាណិជិ្ជាសិ�ា កាន់តែតបៀស្រាចិ�ន និង្ហ
ឈានបៀ�មួួយុកស្រាមួតិបៀទ្ធៀត។
បៀយុ�ង្ហបៀជ្ជឿថា យុទុ្ធធនាកាទាំ�ង្ហបៀនះ នឹង្ហរមួួចិ�តែណិក�ល់់
ក�បៀណិ�នល់ក់ និង្ហស្រាបាក់ចិ�ណូិល់រ�ស់ិស្រាកមុួ�៊នុបៀយុ�ង្ហ។
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ស្រា�បៀ�ៀរបៀ�ោ តជំំនាន់់
ថ្មីី� សស្រា��់អ្ននក�បៀ�ើ�ត

សមិទិ្ធធផលបៀស្រាើ�ន់

ចាប់់តំាំងពីថី្ងៃ�ៃដំំប់ងូដែដំលយើ�ងីនំាំ�ករូបូ់រាង�ីរីូប់ស់់ស្រា�
យើប់ៀរូ អងគរូ អិចស្រា�ា យើ�ា ត និិងដំំយើ�រីូការូ�ទុ្ធធនាំការូ  
«រូបូរាងថី្មី� នៅ�តែ�ល្អអឥ�នៅ�ះ �» និិង�ទុ្ធធនាំការូ «ស្រា�
យើប់ៀរូយើ�ា ត ជំំនាំន់ិ�ី»ី តួយើលខលក់ និិងការូប់ស្រា�ា ប់
ពីពីា�ជិំាស់�ា យើនិះ មានិភាពីលអស្រាប់យើស់រីូយើ�ងីគួួរូឲ្យយ
កត់ស់មាគ ល់ យើ��ី�រូប់ងកប់់អតថនិ�័ដ៏ំមានិខឹ�ម�រូ 
ក៏ ទ្ធទួ្ធលបានិការូ�ទ្ធរូយ៉ាា ងខំឹ្លាំងពីអីត�ិជិំនិ។

ប់ចុ�ប់បនិនយើនិះ យើ���រូដែតភាពីយើជំឿនិយើលឿនិខ្លាំងប់យើចុកវិទិ្ធា ប់គុួគលនីិមួ�ៗ ត្រូតវូិបានិយើគួយើលកីទ្ធ�កចតិាឲ្យយ
ដែស់ែង�ល់ពី�ីរូៈសំ់ខ្លាំន់ិ និិងការូអនិវុិតាកចុិការូនាំនាំ យើដំមីបដីែស្រាប់ខឹ�និយើ�ជាមនិសុ់សដែដំលមានិជំំនាំញយើស្រាចនីិ  
យើដំមីបមីានិស់មទិ្ធធផលយើស្រាចនីិ ដែដំលយើនិះក៏ជាយើ�លបំ់�ងរូប់ស់់ស្រា�យើប់ៀរូអងគរូ អិចស្រា�ា យើ�ា ត។
យើ�ឹ�ីតប់តាំមយើ�លបំ់�ង និិងភាពីថ្ងៃចនស្រាប់ឌិតិ អងគរូ អិចស្រា�ា យើ�ា ត បានិយើចញ�ទុ្ធធនាំការូ «ស្រា�យើប់ៀរូយើ�ា
តជំំនាំន់ិ�ី ីស់ស្រាមាប់់អនកប់យើងកតីស់មទិ្ធធផលយើស្រាចនីិ»។
អនកយើស្រាប់សី្រាបាស់់ប់ណ្តាា ញស់ងគមរាប់់លានិនាំក់  បានិប់ង្ហាា ញ  ចំណ្តាប់់អារូមី�យ៍ើល�ីរូផសពីែផា�រូ�តូដំល់
ជាង៩.៧លានិ   និិងបានិយើ�ដំល់អនក�ំស្រាទ្ធ ៤.៦ លានិ ផងដែដំរូ។ តាំមរូ�ៈ�រូផសពីែផា�ទំាំងអស់់យើនិះ អងគរូ 
អិចស្រា�ា យើ�ា ត និិងកតិានិាំមរូប់ស់់ស្រាកមុ�ុនុិយើ�ងី ក៏ទ្ធទួ្ធលបានិការូ ចាប់់អារូមី�ខំឹ៍្លាំងពី ី�ធារូ�ជំនិផងដែដំរូ។

ស្រា�យើប់ៀរូអងគរូអិចស្រា�ា យើ�ា ត គួជឺាជំយើស្រាមសី់រូប់ស់់ប់គុួគល
ពី�ជំុំនាំញ ដែដំលយើពារូយើពីញយើ��ភាពីថ្ងៃចនស្រាប់ឌិតិ 
ម�ចិឆតាំ យើកាា ប់ឱកាស់យើដំមីបយីើជាគួជំ�័។
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ពិសិាដោ�យការទទួលខុសុត្រូ�វូ 
ជាទំនួលួខុសុត្រូ�វូរបស់ដោយើង ការជឿ�ឿជាក់់ខំ្លាំ�ងជឿ�ក់ជឿ�ើការជឿ�ើក់�រ និិងការ

មិនិិសូវូខ្វវ�់ខ្លាំវ យសូវុតិ្ថិភិា�ខ្វំ�និ និិងអ្ននក់ដទៃ� ជា
ក់ត្តាា សំូខ្លាំន់ិដែដ�មិនិសុូសជាជឿ��ើនិ�សិាជឿ��ឿង�សូវងឹ
ជឿ�ើយជឿ�ើក់�រ។ ជឿដើមិីើ��ូរមួិជឿ�ះ�សាយ�ញ្ហាា រមួិ

មួិយជឿនិះ �សាជឿ�ៀរអ្នងគរ បានិ �ជឿងើើត្ថិយ�ុធនាការផ្សស�វផ្សាយ�សិាជឿ��ឿង�សូវងឹជឿ�យ��ួ�ខ្វសុូត្រូត្ថិវូត្តាមិឌីើ�ើថ� 
«�សិា ឬជឿ�ើក់�រ  -- សូមូិសូជឿ�មិ��តិ្ថិា»។
យ�ុធនាការជឿនិះ មានិជឿ��ជឿ��ជឿងើើនិការយ�់ដងឹ �ើការជឿ��ើ�បាស់ូជឿ��ឿង�សូវងឹជឿ�យការ��ួ�ខ្វសុូត្រូត្ថិវូ និិង
ជឿ�ះ ះជឿ�កាន់ិការសូជឿ�មិ�និវូមិ��ិឆត្តារ�ស់ូ កាស់ូដែសូី�រ � ឺ«រមួិ�ន ជឿ�ះ ះជឿ�កាន់ិ �ា និការ�សិាជឿ��ឿង�សូវងឹ
ជឿ�យ�ា និការ��ួ�ខ្វសុូត្រូត្ថិវូ» ត្តាមិរយៈពាណិ�ិជសូញ្ហាា �សាជឿ�ៀរអ្នងគរ ពាណិ�ិជសូញ្ហាា ជាត្ថិ។ិ
ក់ន�ងនាមិជា�ក់មុិ��នុិ�សាជឿ�ៀរ ជឿ�សូ�ជៈឈានិមិខុ្វជឿ� និិងមានិ�ំនួិ�ខ្វសុូត្រូត្ថិវូមួិយជឿ�ក់មិះ�ជា ជឿយើងមិនិិ����ការ
ជឿ�ើក់�រក់ន�ងសិានិភា��សូវងឹជឿ�ើយ។
�ំ�រជឿនិះ បានិ�ង្ហាា ញ និិង�ជឿងើើត្ថិជាយ�ុធនាការ�ជឿ�េញសារដ៏�ាស់ូលាស់ូ ជឿ�យរ�ំកឹ់អ្នត្ថិថិ�ិនិថា អា�
�សិាជឿ��ឿង�សូវងឹ ឬជឿ�ើក់�របានិ ដែត្ថិមិនិិអា�ជឿ�វើមិដងទាំ�ង�ើរជឿ�ើយ។
យ�ុធនាការចា�់ជឿផ្សដើមិក់ន�ងដែខ្វ�ន� �ន �២០២២ ជឿ�យផ្ស�តិ្ថិជាវជីឿដអ្ន ូនិិង���ជឿង្ហាា ះជឿ�ើ�ំ�រ័ជឿ�វសូ��កុ់រ�ស់ូ�សា
ជឿ�ៀរអ្នងគរ ជឿ�ើយត្រូត្ថិវូបានិដែ�ក់រដំែ�ក់�និាជឿ�ជឿ�ើជឿ�វសូ��កុ់រ�ស់ូ ជឿខ្វមិត្រូ��វូ ។
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បទចម្រៀ��ៀងខ្មែ�ែរ៖ ទកឹចតិ្តតបរុសខំ្លាំ�ង

ដើ�ើម្បីីើ ពង្រី�ើកអានុភុាពនៃនុ សារពាណិជិ្ជជកម្បីមរបស់់ពាណិជិ្ជជស់ញ្ញាា ប្ល៊ែបែ�កដើ�នុធ័រ័ ដើ�ើ� បានុ បដើ�េញ វីដីើ�អូ ូចដើង្រីម្បីៀ�
បទ «ទកឹចតិ្តតបរុស់ខ្លាំែ ��» ប្ល៊ែ�លដើង្រីចៀ�ដើ��ដើ�ក ទុ� ស់វុីតិ្ត ិនិុ�ដើ�ក បីើអា�ជ្ជើ ។
បទចដើង្រីម្បីៀ�មួ្បី�បទដើនុះ និុពនុធដើ�ើម្បីីើអូបអូរ និុ�ដើលើកត្តដើម្បីើើ�ច�ដើពាះភាពធ័ន់ុ ភាពរ�ឹមាំ� និុ�ដើស់ចកតើនៃ�ែ�ូ�រ កតើ
ឧស់ាហ៍ព៍ាយាម្បីរបស់់បរុស់កមុ្បី�ជា  ប្ល៊ែ�លបានុរមួ្បីច�ប្ល៊ែណិកយាា �ស់�ខ្លាំន់ុកូ��ការអូភិវិីឌ្ឍឍ និុ�ភាពរកីចដើង្រីម្បីើនុ
របស់់ង្រីបដើទស់។
ង្រីបជាពលរ�ឋប្ល៊ែ�មររ �ជួ្ជលចតិ្តតជាខ្លាំែ ��ច�ដើពាះបទចដើង្រីម្បីៀ�មួ្បី�បទដើនុះ ដើង្រីពាះថាបានុប��សុ់គំ�និុត្តសាម រត្តើ បដើ�ើើត្ត
ដើមាំទកភាព និុ�កតើស់�ឹមឹ្បីដើ�ប្ល៊ែត្តមាំនុ។ បទដើនុះបានុកាែ �ជាបទចដើង្រីម្បីៀ�ប្ល៊ែ�មរ ដើ��ទទួលបានុអូូកចលូ
ទស់សនា�ល់ដើ� ៦ �នុ�� ដើ�ដើលើទ�ពរ័ដើហ៍េស់ប�កុរបស់់ ប្ល៊ែប�ែកដើ�នុធ័រ័ ប្ល៊ែ�លជាលទធ�លក៏គួំរឲ្យយភាា ក់ដើ�ើើល។

ដើ�ើម្បីីើភាពចង្រីម្បីះុ និុ�ង្រីបទាក់គូ្នា ដើ�ើ�បានុ�លតិ្តជា 
៤ វីដីើ�អូឌូ្ឍើជ្ជើ�ល រមួ្បីមាំនុ ឈុតុ្ត�ែើៗ  វីដីើ�អូខូ្លាំរ៉ាា អូដូើ� 
វីដីើ�អូបូ្ល៊ែកស់ម្រួមួ្បីល និុ�ស់កម្បីមភាពដើង្រី�ឆាក។
ដើ�ើម្បីីើជ្ជ� រុញការ�សពេ�ា�ឲ្យយកាន់ុប្ល៊ែត្តទូល�ទូ�� 
ត្តន្ត្រីនុតើករ Meaz Dimozz និុ� RedKing បានុដើង្រីចៀ�
ចដើង្រីម្បីៀ�ដើនុះសាដើ�ើ�វីញិ ដើហ៍ើ�បដើ�ះ ះដើ�កូ��ទ�ពរ័ដើហ៍េ
ស់ប�កុរបស់់ពួកដើគំ ដើ��មាំនុការចលូទស់សនា ស់រុប
បានុ�ល់ ៨៩១ ០០០ ដើហ៍ើ�បានុដើ��ល់អូូកគ្នា�ង្រីទ 

៨៣៧ ៦៩៥ ។ ជា�មើម្បីត�ដើទៀត្ត ដើនុះជាលទធ�ល�៏អូសាេ រយ។
ដើ�ើ�ដើជ្ជឿជាក់ថា តាម្បីរ�ៈបទចដើង្រីម្បីៀ��៏មាំនុអូតិ្តនុ�័មួ្បី�បទដើនុះ នុ�ឹជួ្ជ�ឲ្យយពាណិជិ្ជជស់ញ្ញាា ប្ល៊ែប�ែកដើ�នុធ័រ័ 
កាន់ុប្ល៊ែត្តមាំនុលីើរនុធ� និុ�ទទួលបានុការគ្នា�ង្រីទពើអូត្ត�ិជិ្ជនុរមួ្បីជាត្តកិាន់ុប្ល៊ែត្តដើង្រីចើនុ។
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