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អបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរីខួបលើកទី៥៤

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីLeeថ្ល្រងថាសូមត្រៀមខ្លនួ
ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមសកលជាច្រើន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី LeeHsien

Loongបានអំពាវនាវឲ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
សិង្ហបុរី«បង្កើតគំនិតថ្មីជានិច្ច»ហើយ
ត្រៀមខ្លនួរក្រសាភាពប្រកួតប្រជ្រង និង
ជំរុញសមត្ថភាពខ្លាងំផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច
របស់ខ្លនួខណៈប្រទ្រសន្រះមិនអាច
គ្រចផុតពីហានិភ័យសកល។លោក
បានក្រើនរំឭកថា៖«ពិភពលោកកំពុង
ឈានចូលក្នងុព្រលវ្រលាមួយដ្រល
មានបញ្ហាជាងមុន»ហើយប្រទ្រស
សិង្ហបុរីគួរត្រត្រៀមខ្លនួប្រឈមមុខនឹង
បញ្ហាប្រឈមនាព្រលអនាគតនៅក្នងុ
គ្រប់វិស័យ។
«យើងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈម

ធ្ងន់ធ្ងរ»។ ទី១ភាពមិនច្របាស់លាស់
ស្រដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្ម និង
សកលភាវូបនីយកម្មក្រមសមា្ពាធ។
ទី២ហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹង
ក្រុមប្រកបាក់គ្នាច្រើនជាងមុនរវាង
ប្រទ្រសមហាអំណាចនិងទី៣ការ-
គំរាមកំហ្រងជាមួយនឹងការកើនឡើង
កម្តៅសកល និងការកើនឡើងន្រ
កម្រតិទឹកសមុទ្រ។
ប្រទ្រសសិង្ហបុរីមិនទាន់សា៊ាំនឹង

បញ្ហាសកលទំាងន្រះទ្រ។លោកLee
បានថ្ល្រងនៅក្នងុសុន្ទរកថារបស់លោក
ក្នងុអំឡុងពិធីប្ររព្ធទិវាជាតិលើកទី
៥៤របស់ប្រទ្រសសិង្ហបុរីថា៖«ចំពោះ
បញ្ហាស្រដ្ឋកិច្ចវិញ ពួកគ្រនឹងធ្វើឲ្រយ
រំាងស្ទះដល់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធ្វើឲ្រយ
មានការផ្លាស់ប្តរូផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្មនិង

ការផ្លាស់ប្តរូលំហូរវិនិយោគ។យើង
ត្រូវត្រធ្វើឲ្រយខ្លួនយើងត្រៀមរួចរាល់
ចំពោះអនាគតមួយដ្រលនឹងខុសប្ល្រក
យ៉ាងខ្លាងំ»។
លោកបានថ្ល្រងថាស្រដ្ឋកិច្ចរបស់

សិង្ហបុរីបានធ្លាក់ចុះនៅឆ្នានំ្រះដោយ
សារត្រតម្រវូការសកលនិងពាណិជ្ជ-
កម្មអន្តរជាតិនៅបន្តខ្រសាយ។លោក
បានបន្ថ្រមថា៖«ន្រះបានប៉ះពាល់លើ
វិស័យកម្មន្តសាល និងស្រវាពាក់ព័ន្ធ
នឹងពាណិជ្ជកម្ម។ជាពិស្រសយើង
កំពុងមានអារម្មណ៍ថាមានការធ្លាក់ចុះ
ទូទំាងពិភពលោកចំពោះអ្រឡិចត្រូនិក
ដ្រលឆ្នាមុំនមានលក្ខណៈល្អខ្លាងំ។
បុ៉ន្ត្រផ្ន្រកដទ្រៗទៀតន្រស្រដ្ឋកិច្ច

របស់យើងនៅកំពុងល្អនៅឡើយ។
យើងបានជួបបទពិស្រសន្រការធ្លាក់
ចុះប្របន្រះកាលពីមុនហើយយើងនឹង
យកវាមិនអភិវឌ្រឍ។ប្រសិនបើវាមាន
លក្ខណៈចំាបាច់ដើម្របីជំរុញស្រដ្ឋកិច្ច
យើងនឹងធ្វើអី៊ចឹង»។
លោកបានបន្ថ្រមថាប្រទ្រសសិង្ហបុរី

បន្តមានវឌ្រឍនភាពល្អក្នងុការក្រលម្អ
ឧស្រសាហកម្មរបស់ខ្លួន។ឥឡូវន្រះ
ប្រទ្រសន្រះកំពុងបម្រើស្រវាផ្គត់ផ្គង់
តួបី៊នយន្តហោះទំនើបហើយក៏កំពុង
វិនិយោគទៅក្នុងស្រវាបច្ច្រកវិទ្រយា
ហិរញ្ញវត្ថុ»។
ទីភា្នាក់ងរផ្រស្រងៗដូចជាEnter-

priseSingapore កំពុងជួយ
សហគ្រិន និងក្រុមហុ៊ននានាក្នុង

ការពង្រងឹបង្កើនទំហំ និងពង្រកីខ្លនួ
ចូលទៅក្នងុទីផ្រសារអន្តរជាតិ។យើងក៏
កំពុងមានវឌ្រឍនភាពល្អផងដ្ររក្នុង
ការផ្តល់ជំនាញឡើងវិញនិងការបង្កើន
ជំនាញដល់កមា្លាងំការងររបស់យើង
ដើម្របីត្រៀមខ្លនួសម្រប់អនាគត។
SkillsFutureកំពុងបង្កើនជំនាញ

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីរាប់មឺុននាក់
ដោយជួយពួកគ្រឲ្រយមានលក្ខណៈ
ផលិតភាពជាងមុននិងអាចធ្វើការងរ
ច្រើនជាងមុននិងរៀបចំពួកគ្រសម្រប់
ការងរថ្មីៗ ដ្រលនឹងកើតមាន។លោក
Leeបានថ្ល្រងថា៖«រាល់វិធនការ
រចនាសម្ព័ន្ធទំាងអស់ន្រះនឹងដោះ-

ស្រយមិនត្រមឹត្របញ្ហាប្រឈមរយៈ-
ព្រលវ្រងរបស់យើងទ្រ បុ៉ន្ត្រថ្រមទំាង
ជួយយើងចំពោះការធ្លាក់ស្រដ្ឋកិច្ច»។
លោកបន្តថា៖«ជាងន្រះទៀតរដ្ឋា-

ភិបាលនឹងបន្តលើកកម្ពស់ការអប់រំ
សម្រប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួ»។
តាមរយៈការបន្តវិនិយោគខ្លាងំកា្លាក្នងុ

វិស័យធនធនមនុស្រសយើងអាចឲ្រយពួកគ្រ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីឱកាសថ្មីនៅ
រាល់ដំណាក់កាលន្រជីវិត។
ន្រះជាកិច្ចខិតខំប្រងឹប្រងរួមមួយ។

លោកបន្តថា៖«រដ្ឋាភិបាលនឹងបន្ត
ជួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្របីសម្រច
សកា្តៅនុពលរបស់ពួកគ្រហើយរួម
ចំណ្រកភាពល្អបំផុតរបស់ពួកគ្រដល់
ប្រទ្រសសិង្ហបុរី។ ពួកយើងគ្រប់រូប
ត្រវូត្រខិតខំក្រលម្អខ្លនួយើង ខិតខំឲ្រយ
អស់ពីសមត្ថភាពរបស់យើងហើយ
ដ្រញតាមក្តីសុបិនរបស់យើង។
ខ្ញុំដឹងថាឪពុកមា្តៅយខិតខំចញិ្ចមឹកូនឲ្រយ

បានល្អឲ្រយមានចរិតល្អ និងតម្ល្រល្អ»។
យើងមានបំណងធ្វើឲ្រយតម្ល្រការអប់រំថា្នាក់
មត្ត្រយ្រយ និងថា្នាក់មហាវិទ្រយាល័យមាន
តម្ល្រថោកសមរម្រយជាងមុនជាពិស្រស
សម្រប់គ្រសួារចំណូលទាបនិងមធ្រយម។
ដើម្របីជួយប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីចាស់ៗ

យើងត្រវូការពារពួកគ្រក្នងុផ្ន្រកគំពារ
សុខភាពនិងតម្រវូការព្រលចូលនិវត្តន៍។
ចំពោះអ្នកដ្រលចង់ធ្វើយូរជាងអាយុ
យើងនឹងបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍ និង
អាយុចូលធ្វើការវិញ»។PS 
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ការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងធនាគរហ្វីលីពនិងគ្រះឹស្ថានមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ
ក្រឌីតផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិកនិងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ
នៅពេលដេលធនាគារហ្វីលីព និង

គេះឹស្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុកេឌីត រួម
បញ្ចលូគា្នាជាគេះឹស្ថានតេមួយនិយោ-
ជិតបេមាណជា១៧០០នាក់នឹងតេវូ
បានបណ្តះុបណ្តាលជាមួយនឹងជំនាញថ្មី
លើវិស័យធនាគារដេលនឹងជួយដល់
ការពងេកីសេវាកម្មធនាគារនៅទូទំាង-
បេទេស និងចូលរួមចំណេកដល់បរិយា-
ប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ។
ការរួមបញ្ចូលគា្នាទំាងសេុងរវាង

ធនាគារហ្វីលីពដេលជាផ្នេកមួយនេ
កេមុហុ៊នPhillipCapitalGroup
ហើយមានមូលដ្ឋាននៅបេទេសសិង្ហ-
បុរីនិងគេះឹស្ថានមីកេហិូរញ្ញវត្ថុកេឌីត
នឹងសមេចបាននៅចុងឆ្នានំេះ។
ជាទូទៅនៅពេលដេលមានការរួម-

បញ្ចលូគា្នាឬការទិញស្ថាប័នណមួយ
ការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកដើមេបី
បង្កើនផលិតភាពតេងតេកើតមានឡើង។
ទោះបីជាយា៉ាងនេះក្តីនេះមិនមេនជា
ករណីសមេប់ការរួមបញ្ចលូគា្នារវាង
គេះឹស្ថានទំាង២ខាងលើនេះឡើយ។
តំណងភាគទុនិករបស់ធនាគារ

ហ្វលីីពលោកOngTeongHoon
បានបង្ហាញអំពីចក្ខវិុស័យរបស់លោក
យា៉ាងចេបាស់អំពីការរួមបញ្ចូលគា្នាជា
គេះឹស្ថានតេមួយនេះ។
លោកOngបានបេប់កាសេត

ភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍អំពីផេនការរបស់លោក
ចំពោះការរួមបញ្ចលូគា្នានេះថា៖«នៅ
ពេលមានការរួមបញ្ចូលគា្នាឬការ-
ទិញដូរគេះឹស្ថានណមួយការកាត់-
បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកតេងតេកើតមាន
ឡើង។ករណីនេះនឹងមិនកើតមាន
ឡើងលើបុគ្គលិកនេធនាគារហ្វីលីព
និងគេះឹស្ថានមីកេូហិរញ្ញវត្ថុកេឌីត
នោះឡើយ។នៅពេលយើងធ្វើការ-
រួមបញ្ចូលគា្នានឹងកា្លាយជាធនាគារ
តេមួយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់
យើងនឹងមានកាន់តេចេើនដេលតមេវូ
ឲេយយើងបង្កើតជាមុខតំណេងថ្មីៗ  និង
រៀបចំរចនាសម្ពន័្ធការងរដេលផ្តល់នូវ
ឱកាសសមេប់បុគ្គលិកគេប់រូបក្នងុ
ការរីកចមេើនទៅមុខ»។
«ដើមេបីឱេយពួកគាត់មានការរីកចមេើន

ទៅមុខយើងតេវូយកចិត្តទុកដក់ក្នងុ

ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវជំនាញរបស់
បុគ្គលិកតាមរយៈការបណ្តះុបណ្តាល
ជំនាញរឹងដេលមានដូចជាជំនាញបច្ចេក-
ទេសធនាគារក៏ដូចជាជំនាញទន់ដេល
មានដូចជាការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតដើមេបី
រៀបចំឱេយពួកគេតេៀមខ្លួនរួចជាសេច
សមេប់បរិយាកាសអាជីវកម្មថ្មី»។
លោកOngបានឲេយដឹងថាការរួម-

បញ្ចលូគា្នានេះទទួលបានការឆ្លើយតប
ជាវិជ្ជមានពីបុគ្គលិកទំាង២គេះឹស្ថាន
ផងដេរ។
លោកបន្ថេមថា៖«អ្វីដេលគួរឱេយ

ចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាបុគ្គលិករបស់
គេះឹស្ថានមីកេហិូរញ្ញវត្ថុកេឌីតកំពុង
ទន្ទឹងរង់ចំាបមេើការក្នុងគេះឹស្ថាន
ធនាគារ។ជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលិក
ដេលបមេើការនៅធនាគារហ្វីលីព ក៏
សបេបាយចិត្តដោយសរធនាគារនឹង
ពងេកីខ្លនួពីធនាគារដេលមានសខា
ចំនួន៦ទៅជាធនាគារដេលមាន
សខារហូតដល់ជាង៨០ ទូទំាង-
បេទេស។ជាទូទៅការរួមបញ្ចលូគា្នាឬ
ការទិញគេះឹស្ថានណមួយតេងតេ

មានការកេបេមួយចំនួន។សមេប់
ករណីរបស់យើងគេះឹស្ថានទំាង២ស្ថតិ
នៅកេមភាគទុនិកតេមួយដូចគា្នា។
ហេតុដូច្នេះយើងបានរួមបញ្ចលូគា្នា
និងកា្លាយជាដេគូសហការដ៏រឹងមំា។
ទោះបីជាយា៉ាងណក៏ដោយលោក

Ongបានបញ្ជាក់ថា ដំណើរការ-
រួមបញ្ចូលគា្នានេះក៏មិនងយសេួល
នោះដេរ ពីពេះគេះឹស្ថានទំាង២ជា
អង្គភាពខុសគា្នាទំាងសេុងហើយ
បេភេទអតិថិជន និងការបេតិបត្តិ
អាជីវកម្មក៏មានភាពខុសគា្នាផងដេរ។
«គេះឹស្ថានទំាងពីរមានផ្នត់គំនិត និង

បេតិបត្តិការខុសគា្នាគេះឹស្ថានមីកេូ-
ហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់បេក់កម្ចីភាគចេើនដល់
អតិថិជនដេលមានចំណូលទាបហើយ
ធនាគារផ្តល់បេក់កម្ចីដល់អតិថិជន
ដេលមានចំណូលមធេយមនិងខ្ពស់»។
យើងមើលឃើញថាធនាគារកំពុង

កាត់បន្ថយទំហំបេក់កម្ចីរបស់ពួកគេ
ហើយគេះឹស្ថានមីកេហិូរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន
កំពុងបង្កើនទំហំបេក់កម្ចីរបស់ពួកគេ»។
ធនាគារហ្វីលីពនឹងនំាមកនូវផលិត-

ផល និងសេវាកម្មជាចេើននៅពេល
ដេលការរួមបញ្ចលូគា្នាតេវូបានបញ្ចប់
ដេលផលិតផលទំាងនោះមានដូចជា
សេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទ អីុនធឺណិត
បេតិបត្តកិារតាមបេព័ន្ធឌីជីថលការ-
ផ្ទេរបេក់ហើយអ្វដីេលសំខាន់បំផុត
នោះគឺការបណ្តះុបណ្តាលជំនាញដល់
និយោជិត។
លោកOngដេលមានសុទិដ្ឋិ-

និយមចំពោះការរួមបញ្ចលូគា្នានេះបាន
ថ្លេងថា៖«ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង
ការភ័យខា្លាចតិចតួចបុ៉ន្តេអតិថិជននឹង
ទទួលបានអត្ថបេយោជន៍។ក្នងុរយៈ-
ពេលដ៏ខ្លីខាងមុខខ្ញុំនឹងណេនំាគមេង
ធនាគារតាមបេព័ន្ធអីុនធឺណិតដេល
នេះជាអ្វដីេលយើងកំពុងយកចិត្តទុក-
ដក់យា៉ាងខា្លាងំលើបេព័ន្ធឌីជីថលនិង
បច្ចេកវិទេយាហិរញ្ញវត្ថុ។វានឹងកា្លាយជា
បញ្ហាបេឈមដ៏ធំ បុ៉ន្តេយើងរំពឹងថាវា
នឹងផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ជាចេើនសមេប់
អតិថិជនរបស់យើង។យើងមានក្តីសេមេ
ចង់កា្លាយជាធនាគារមួយដេលបមេើដល់
អតិថិជនគេប់រូបនៅកម្ពជុា»៕

ចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមំារវាងប្រទ្រសសិង្ហបុរីនិងកម្ពជុា

    នាយករដ្ឋមន្តៃសិីង្ហបុរីលោក Lee Hsien Loong (រូបឆ្វៃង) និងលោកនាយករដ្ឋមន្តៃហុ៊ីន សៃន 
នៅឯកិច្ចបៃជំុ កំពូលអាស៊ានលើកទី៣៤ ក្នងុទីកៃងុបាងកក បៃទៃសថៃ កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខៃមិថុនា 
ឆ្នា២ំ០១៩ ។ រូបថត៖គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្តេី

អបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរីខួបលើកទី៥៤

 យើងខ្ញុ ំសូម កោតសរសើរចំពោះ ប្រទ្រស កម្ពជុា ដ្រលជា ប្រទ្រសមួយ 
ក្នងុចំណោម ប្រទ្រស ដំបូង គ្រ ដ្រល បានទទួល ស្គ្រល់ ឯករាជភាព 

របស់ ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី កាលពី ៥៤ ឆ្ន្រមុំន ហើយ យើងខ្ញុ ំសូម ជូនពរ 
ឲ្រយ ទំនាក់ទំនង ពិស្រស រវាង ប្រទ្រស ទំាង២កាន់ត្រ បន្ត រីកចម្រើន 

និង រុងរឿង ជាមួយគ្ន្រ   តទៅមុខថ្រមទៀត ៕   
លោក Ong Teong Hoon 

តំណាង ភា គទុ និក របស់ ធនាគារ ហ្វ ីលីព

សលា អន្តរជាតិ SCIA សូម ជូនពរ ដល់ ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី ក្នងុ ទិវា  
បុណ្រយ  ជាតិ  ខួប លើក ទី ៥៤ ដ៏ សោ មន ស្រយ រីករាយ ន្រះ។ ក្នងុនាម ជា 

សមាជិកស្ថ្រប័ន Institute of Management (SIM)  យើងខ្ញុំ 
ពិតជា មាន មោទនភាព ដ្រល បាន កា្ល្រយជា សលារៀន ដ៏ ពិស្រស 
មួយ នៅក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ដ្រល ប្រកាន់ខ្ជ្រប់ នូវ ស្តង់ដាន្រ 
ការអប់រំ ដ្រល រួមបញ្ចលូ រវាង ប្រទ្រស សិង្ហ បុរី និង អន្តរជាតិ ៕ 

 លោក Anselm Chu  
នាយក គ្រប់គ្រង និង ជា នាយក សាលា  SCIA 

សូម ជូនពរ យ៉្រង កក់ ក្ត្រ ដល់ ប្រជាជន សិង្ហ បុរី 
ក្នងុឱកាស ប្រ្ររព្ធ ខួប លើក ទី ៥៤  

ន្រ ទិវា បុណ្រយ ជាតិ របស់ខ្លនួ ៕  
 លោក Manish Jain 

អគ្គនាយក គ្រប់គ្រង ក្រមុហុ៊ន Fujito Pte Ltd. 
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ក្នុងឆ្នាំនេះបេទេសសិង្ហបុរី នឹង
បេរព្ធពិធីរំឭកខួបទី២០០ឆ្នាំនេការ-
កកើតដេនដីរបស់ខ្លួន។២០០ឆ្នាំ
កេយពីការមកដល់ដេនកោះមួយ
នេះ របស់លោកSir Thomas
StamfordRafflesបេទេសសិង្ហបុរី
បានវិវឌេឍខ្លួនទៅជាទីកេុងលំដប់
ពិភពលោកដ៏អស្ទារេយ។
ធនធានធម្មជាតិតេមួយគត់របស់រដ្ឋ

នេះគឺបេជាជនរបស់ខ្លនួហើយរដ្ឋា-
ភិបាលចាប់តំាងពីដើមមកបានទទួល
ស្គាល់ពីសរៈសំខាន់នេយុទ្ធសសេ្ត
ក្នងុការទាក់ទាញនិងអភិវឌេឍធនធាន-
មនុសេស។
បច្ចបុេបន្ននេះបេព័ន្ធអប់រំរបស់បេទេស

សិង្ហបុរីមានលក្ខណៈឈានមុខគេ
នៅលើពិភពលោក។បេទេសនេះជាប់
ចំណត់ថា្នាក់កំពូលក្នុងការបេឡង
អន្តរជាតិ(ProgrammeforInter-
nationalStudentAssessment)
របស់OECDសមេប់សិសេសអាយុ១៥
ឆ្នាំទូទំាងពិភពលោកលើផ្នេកគណិត-
វិទេយាអំណននិងវិទេយាសស្តេ។បន្ថេម
ពីនេះទៅទៀតសិសេសសិង្ហបុរីក៏ឈរនៅ
ចំណត់ថា្នាក់កំពូលនៅក្នងុការស្ទង់មតិ
ជាសកលរបស់OECDលើសមត្ថភាព
ដោះសេយបញ្ហាផងដេរ។
ដូចគា្នានេះដេរយុវជនខ្មេរ គឺជា

ធនធានដ៏សំខាន់មួយរបស់បេទេស
កម្ពុជា។អាសេ័យហេតុនេះហើយ
ដេលស្ថាប័នSingaporeInstitute
ofManagement(SIM)បាន
បង្កើតសលារៀនអន្តរជាតិសិង្ហបុរី
(SCIA)នេះឡើងនៅបេទេសកម្ពជុា
កាលពីបុ៉នា្មានឆ្នាមុំន។
សលាអន្តរជាតិSCIAមិនតេមឹតេ

ជាសលាដេលបានចុះឈ្មាះ និង
ទទួលស្គាល់ដោយCambridge
AssessmentInternationalEdu-
cationបុ៉ណ្ណោះទេថ្មីៗ នេះសលាក៏
តេូវបានតេងតំាងជាមជេឈមណ្ឌល

បេឡងកេបេទេសដេលអាចដំណើរ-
ការបេឡងថា្នាក់បឋមសិកេសាអន្តរជាតិ
សិង្ហបុរី (iPSLE) ដោយកេមុបេកឹេសា
បេឡងនិងវាយតម្លេសិង្ហបុរី(SEAB)
ផងដេរ។
ដើមេបីបន្តភាពជោគជ័យរបស់បេទេស

សិង្ហបុរីក្នងុការអប់រំនិងបណ្តះុបណ្តាល
ជំនាញដើមេបីតេៀមខ្លនួសមេប់ពេល
អនាគតដល់ពលរដ្ឋវ័យក្មេងសលា-
រៀនផ្តោតចំបងទៅលើការអប់រំពេញ-
លេញដល់សិសេសានុសិសេសនៅបេទេស
កម្ពុជា។សមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុង
ចំណមសមិទ្ធផលជាចេើនរួមមាន
ការគំាទេ និងជំរុញឲេយសិសេសបង្កើត
គំនិតថ្មីៗភាពច្នេបេឌិតខ្ពស់ និង
ទទួលបានពានរង្វាន់។
កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការ-

បេកួតបេជេងការច្នេបេឌិតវិទេយាសស្តេ
និងបច្ចេកវិទេយារបស់បេទេសចិន
(CASTIC)លើកទី៣៤សិសេសវិទេយា-
ល័យរបស់សលាអន្តរជាតិSCIA
ចំនួន២រូបដេលតេូវបានតេងតំាង
ដោយកេសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
តំណងឲេយបេទេសកម្ពជុាទៅចូលរួម
បេកួតនោះបានទទួលចំណត់ថា្នាក់
លេខ៣នៅក្នងុការបេកួតផ្នេកគមេង
អន្តរជាតិ។
គមេងវិទេយាសស្តេរបស់ពួកគេគឺ

“RecirculatingAquaticSystem
ofAgriculture(RASA)”ជាបេព័ន្ធ
កសិកម្មបេកបដោយនិរន្តរភាពដេល
អាចបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម និង
កាត់បន្ថយការបេើបេស់ធនធាន-
ធម្មជាតិ។
ការតំណងឱេយបេទេសកម្ពជុាទៅ

ចូលរួមក្នងុការបេកួតបេជេងនេះគឺជា
សក្ខភីាពមួយបង្ហាញពីភាពជោគជ័យ
នេកម្មវិធីសិកេសាSTEM(វិទេយាសស្តេ
បច្ចេកវិទេយា វិស្វកម្ម និងគណិតវិទេយា)
របស់សលាអន្តរជាតិSCIAហើយក៏
ជាឱកាសមួយសមេប់សិសេសបង្ហាញ
សមត្ថភាពនៅលើឆកអន្តរជាតិ
ផងដេរ។
កេពីមុខវិជា្ជាSTEMសលាក៏

ផ្តល់ជូននូវមុខវិជា្ជាផេសេងទៀត ដូចជា
សហគេនិភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនំា
ផងដេរដើមេបីបង្កើនសកា្តោនុពលភាព
និងកសងភាពកា្លាហាន។សលារៀន
ដេលលើកទឹកចិត្តដល់ការសិកេសាផ្នេក
សហគេនិភាព និងភាពជាអ្នកដឹកនំា
អាចនឹងបណ្តះុបានអ្នកដឹកនំាបេកប
ដោយទសេសនវិស័យនិងពោរពេញទៅ
ដោយគំនិតច្នេបេឌិតដេលសមសេប
ទៅនឹងបរិបទសង្គម និងពិភពលោក
ដេលផ្លាស់ប្តរូយា៉ាងឆប់រហ័សនេះ។
លោកAnselmChuនាយក-

គេប់គេងនិងជានាយកសលាSCIA
មានបេសសន៍ថា៖«សលាSCIA
បេជា្ញាចិត្តយា៉ាងមុតមំាក្នងុការអប់រំនិង
បណ្តះុបណ្តាលអ្នកដឹកនំានាពេល
អនាគតនៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា។
សលាSCIAផ្តោតសំខាន់លើការ-

បណ្តះុបណ្តាលអាកបេបកិរិយាល្អ និង
ស្មារតីមោះមុតដល់សិសេសទំាងអស់។
យើងចង់កា្លាយជាអ្នកតេសួតេយផ្លវូ
ដល់សិសេសានុសិសេសឲេយដើរទៅរកមាគ៌ា
នេការសិកេសារៀនសូតេពេញមួយជីវិត
ដើមេបីឲេយពួកគាត់តេៀមខ្លនួរួចជាសេច
សមេប់ពេលអនាគត»។
កេពីកម្មវិធីសិកេសាតំាងពីកមេតិមត្តេ-

យេយដល់ថា្នាក់ទី១២សលាក៏បានចាប់
ផ្តើមបើកវគ្គសិកេសាថា្នាក់មូលដ្ឋានគេះឹ
សមេប់ឧត្តមសិកេសា ដូចជា កម្មវិធី
មូលដ្ឋានគេះឹអន្តរជាតិ(Interna-
tionalFoundationProgramme)
ពីUniversityofLondon(UOL)
បេទេសអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីមូលដ្ឋាន-
គេះឹផ្នេកគេប់គេងនៅមជេឈមណ្ឌល
បណ្តះុបណ្តាលមូលដ្ឋានគេះឹ(Foun-
dationStudiesCentre)។នៅ
ពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសលា
អន្តរជាតិSCIA ក៏នឹងផ្តល់ជូននូវ
កម្មវិធីកមេតិឧត្តមសិកេសា និងកម្មវិធី
បណ្តះុបណ្តាលផេសេងៗទៀត៕

សលាអន្តរជាតិSCIAកសងលើភាពជោគជ័យរបស់ប្រទ្រសសិង្ហបុរី

RASA បៃព័ន្ធកសិកម្មបៃកបដោយនិរន្តរភាព 
ដៃលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅឯកម្មវិធី CASTIC 

ទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរី
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នៅពេលដេលយុវជនAndrew
Tayបានធ្វើដំណើរធុរកិច្ចមកកាន់
បេទេសកម្ពជុាកាលពី២ទសវតេសរ៍មុន
លោកក៏បានសមេចចិត្តបើកសណ្ឋាគារ
មួយនៅក្នងុរាជធានីភ្នពំេញ ពីពេះ
ពេលនោះមានកន្លេងស្នាក់នៅតិចតួច
បុ៉ណ្ណោះសមេប់ភ្ញៀវទេសចរហើយ
ក្នងុនាមជាអ្នកគំាទេសិលេបៈវបេបធម៌
ជបុ៉នដ៏ខ្លាងំផងនោះលោកក៏បាន
សមេចចិត្តដាក់ឈ្មោះសណ្ឋាគារថា
ហីុមា៉ាវ៉ារី (Himawari)ដេលមាន
ន័យជាភាសជបុ៉នថាផ្កាឈូករ័ត្ន។
លោកTayនាយកបេតិបត្តិសណ្ឋា-

គារHimawariHotelandApart-
mentបានឲេយកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍
ដឹងថា៖«ខ្ញុំធា្លាប់សិកេសាវបេបធម៌ជបុ៉ន។
ផ្កាឈូករ័ត្នតេងតេបេរមុខទៅរក
ពេះអាទិតេយហើយបេជាជនជបុ៉នតេងតេ
រីករាយពេលបានឃើញផ្កាឈូករ័ត្ន
ដូច្នេះយើងចង់ឲេយសណ្ឋាគារនេះ
កា្លាយជាកន្លេងដេលមានភាពរីករាយ
និងសេស់សេយនៅពេលភ្ញៀវចូល
មកស្នាក់នៅ»។

 ដោយមានទីតំាងដ៏ល្អនៅតាមបណ្តោយ
ដងទន្លេសបបច្ចបុេបន្នសណ្ឋាគារដេល
មាន១១៥បន្ទប់នេះ បានផ្លាស់ប្តរូទៅជា
សណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៥ដ៏បេណីតនិង

ងាយសេួលបេកួតបេជេងជាមួយដេគូ
បេកួតបេជេងជាពិសេសដោយសរទីតំាង
និងគំរូអាជីវកម្មដេលមានលក្ខណពិសេស
របស់ខ្លនួ។  
លោកបន្ថេមថា៖«កាលពី២០ឆ្នាមុំន

កន្លេងស្នាក់នៅដេលមានគុណភាព
ខ្ពស់គឺនៅខ្វះខត ដូច្នេះយើងបាន
សមេចចិត្តធ្វើជំនួញលើវិស័យសណ្ឋា-
គារ។ចាប់តំាងពីពេលនោះមកយើង
ផ្តោតលើភ្ញៀវបរទេស។សណ្ឋាគារ
យើងស្ថតិនៅទីតំាងដ៏ល្អ គឺនៅជិតផ្លវូ

ពេះសីុសុវត្ថិ ជិតសរមន្ទរី និងតំបន់
ទេសចរណ៍ជាចេើនទៀតដេលមាន
ភាពងាយសេួលដល់ការធ្វើដំណើរ
ចេញចូលក្នងុទីកេងុ»។
សណ្ឋាគារទទូលបានការស្នាក់នៅ

ចនោ្លាះពី៧០ទៅ៨០ភាគរយសមេប់
រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំវមានភាព-
ទាក់ទាញភ្ញៀវស្នាក់នៅរយៈពេលយូរ
ដេលភាគចេើនអ្នកធ្វើដំណើរលក្ខណៈ
ជំនួញនៅកម្ពជុាហើយយ៉ាងហោច-
ណស់៩០ភាគរយនេភ្ញៀវរបស់ខ្លនួ

គឺជាជនបរទេស។
«ផ្នេកសំខន់គឺបន្ទប់មានលក្ខណៈ

ជាអាផតមិន។បន្ទប់របស់យើង
តេវូបានរចនាឡើងសមេប់ការស្នាក់-
នៅរយៈពេលយូរ និងសមេប់ការ-
ស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគេសួរហើយ
បន្ទប់ក៏បំពាក់ជាមួយសមា្ភារផ្ទះបាយ
ផងដេរគឺសមេប់ភ្ញៀវដេលស្នាក់នៅ
ចេើនខេឬចេើនឆ្នាំ។អតិថិជនរបស់
យើងមានចាប់ពីកេមុហុ៊នសជីវកម្ម
អន្តរជាតិមន្តេីរដា្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិក
អង្គការកេរដា្ឋាភិបាលជាដើមពីពេះ
ទីតំាងរបស់យើងនៅជិតការិយល័យ
និងស្ថាប័នរបស់រដា្ឋាភិបាល»។
លោកAndrewបានបន្តទៀតថា៖

«យើងក៏ឃើញមានភ្ញៀវមកលក្ខណៈ
ជាកេមុផងដេរ ដូចជាជនជាតិចិន
ជាដើមដេលភាគចេើនជាអ្នកជំនួញ។
ជាមធេយមភ្ញៀវទេសចរមានបេហេល
១០ទៅ២០ភាគរយហើយនៅរដូវ
មានភ្ញៀវចេើន គឺអាចឈានដល់៣០
ភាគរយកេពីនោះគឺមានដូចជាមន្តេី
រដា្ឋាភិបាលកេុមហុ៊ន និងបុគ្គលិក
អង្គការកេរដា្ឋាភិបាលដេលភាគចេើន
ជាជនបរទេស»។
លោកShepardKuបេធាន

គេប់គេងទូទៅនេសណ្ឋាគារហីុមា៉ាវ៉ារី

បានថ្លេងថាសណ្ឋាគារមានយុទ្ធសស្តេ
លក់ពិសេសផ្ទាល់ខ្លនួ(USPs)ដេល
ផ្តល់នូវអត្ថបេយោជន៍បន្ថេមដើមេបី
បេកួតបេជេងជាមួយសណ្ឋាគារដេល
មានសេប់ និងសណ្ឋាគារថ្មីនៅក្នងុ
រាជធានីភ្នពំេញ។
លោកបានបន្ថេមថា៖«យុទ្ធសស្តេ

ពិសេសរបស់យើងគឺមានទីតំាងដ៏ល្អ
នៅក្នុងទីកេុងភ្ញៀវអាចគយគន់
ទេសភាពតាមដងទន្លេមានចំណត
រថយន្តធំទូលាយយើងផលិតសេ-
បៀរដោយខ្លនួឯងហើយសណ្ឋាគារ
របស់យើងគឺមានសុវត្ថភិាពខ្ពស់»។
ដើមេបីបង្កើនភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់

ផសុកភាពដល់ភ្ញៀវស្នាក់នៅទើបកាលពី
បុ៉នា្មោនខេមុនគណៈគេប់គេងបានសមេច
ធ្វើការជួសជុលនិងកេលម្អរបន្ទប់ស្នាកន់ៅ
ឲេយកាន់តេមានភាពសេស់ស្អាតធំទូលាយ
និងទាក់ទាញទ្វេឡើង ដេលរំពឹងថានឹង
ជួយលើកកម្ពស់កេរ្តិ៍ឈ្មោះសណ្ឋាគារ
ដ៏បេណីតនេះបានមួយកមេតិថេមទៀត។  

 លោកKuថ្លេងថា៖«យើងបានធ្វើឲេយ
បេសើឡើង និងកេលម្អរបន្ទប់ជាង៥០
ភាគរយ។ជាមួយនឹងការកេលម្អរនេះខ្ញុំ
សម្លឹងឃើញកំណើនមានភាពវិជ្ជមាន
ដេលនឹងជួយដល់ការលក់របស់យើង
នៅក្នងុឆ្នាំ២០១៩នេះ»៕

សណ្ឋាគារហីុម៉ាវា៉ារី រីក គ្រប់ រដូវ ដូច ផ្កាឈូករ័ត្ន នៅ កណ្តាល រាជធានី ភ្នពំ្រញ

ទោះមានការបៃកួតបៃជៃងពីសណ្ឋាគារថ្មីៗ កំពុងកើនឡើងក្ត ីបុ៉ន្តៃ លោក Tay (រូបខាងលើ)   
មានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមា ំថា អាជីវកម្មរបស់លោកនឹងនៅតៃបន្តរីកចមៃើន។ 



ទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរី ៥ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com



៦ ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com ទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរី



៧ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.comទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរី

$350 ក្នុងមួយឆ្នាំ

នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក

$350 ក្នុងមួយឆ្នាំ

នៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក

=$350 ក្នុងមួយឆ្នាំ

 ជាមួយនឹងការប្រាក់

=$10,000  
         និងគម្រាងសន្រាស*ំ
ប្រាសិនបើលោកអ្នកមានប្រាក់ត្រាឹមត្រា៣៥០ដុល្លារសម្រាប់សន្រាសំ 
នៅឆ្នាំន្រាះតើជម្រាើសមួយណាប្រាសើរជាង?

នៅព្រាលលោកអ្នកដាក់ប្រាក់ចំនួន ៣៥០ដុល្លារ ចូលទៅក្នុងគណនី 
ធនាគាររបស់លោកអ្នក ព្រាលនោះអ្នកនឹងទទួលបានការប្រាក់ 
ប្រាចាំឆ្នាំន្រាះជាប្រាក់បន្ថ្រាមដ៏ល្អ។

នៅព្រាលដ្រាលលោកអ្នកចំណាយ៣៥០ដុល្លារសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រង
អាយុជីវិតរបស់លោកអ្នក ការចំណាយន្រាះនឹងកា្លាយទៅជាការសន្រាសំ
រួមជាមួយនឹងការការពារអាយុជីវិតនិងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកដ្រាល
អាចកើតឡើងដោយយថាហ្រាតុន្រាះជាប្រាក់បន្ថ្រាមទ្វ្រាដងដ៏អស្ចារ្រាយ។

ដូច្ន្រាះលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រាយោជន៍កាន់ត្រាប្រាសើរពីប្រាក់ 
ដ្រាលលោកអ្នកបានសន្រាសំ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថ្រាមសូមទាក់ទង៖

023 426 888     info@philliplife.com.kh
 phillipLifecambodia

*៣៥០ដុល្លារគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដ្រាលត្រាូវបង់ប្រាចាំឆ្នាំសម្រាប់បុរសអាយុ៣៥ឆ្នាំដ្រាលមានសុខភាពល្អសម្រាប់រយៈព្រាល១៥ឆ្នាំជាមួយទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប១មុឺនដុល្លារន្រាគម្រាងKrourSar123EndowmentInsurancePlan



សេដ្ឋកិច្ចដ៏មានស្ថរិភាព និងការ-
យល់ដឹងកាន់តេចេបាស់អំពីគោល-
នយោបាយវិនិយោគបេកបដោយភាព- 
រស់រវើករបស់កម្ពុជាបានបន្តទាក់ទាញ
វិនិយោគិនសិង្ហបុរើមកកាន់កម្ពុជា
កាន់តេចេើន។
កំណើនថេរនេផលិតផលក្នងុសេកុ

សរុប(GDP)របស់កម្ពជុានយោបាយ
មានស្ថរិភាពមានភាពងាយសេលួក្នងុ
ការធ្វើអាជីវកម្ម និងនៅមិនឆ្ងាយ
បុ៉ន្មានពីបេទេសសិង្ហបុរើទំាងនេះគឺជា
កត្តាបន្ថេមមួយចំនួនដេលអាចទាក់-
ទាញអាជីវកម្មមកពីបេទេសដីកោះ
មួយនេះ។
«ពីមុនបេជាជនសិង្ហបុរើហាក់មិន

បានដឹងព័ត៌មានចេើនអំពីបេទេស
កម្ពជុានោះទេ បុ៉ន្តេបច្ចបុេបន្នតមរយៈ
បេព័ន្ធអីុនធឺណិត និងព័ត៌មានដេល
កាន់តេមានវិសាលភាពធំទូលាយ
ពួកគេអាចអាន និងស្វេងយល់អំពី
បេទេសនេះបានយ៉ាងងាយសេលួ»។
«នៅក្នងុរយៈពេល៦ខេចុងកេយ

នេះមានបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មជាចេើន
ពីសិង្ហបុរើបានមកកាន់បេទេសកម្ពជុា
ដើមេបីធ្វើការសេវជេវទីផេសារតមរយៈ
រដ្ឋាភិបាលឬសហព័ន្ធធុរកិច្ច»។
លោកAndrewTayអនុបេធាន

(កិច្ចការធុរកិច្ច)នេក្លិបSingapore
ClubCambodia បានឲេយកាសេត 
ភ្នំពេញបុ៉ស្តិ៍ដឹងថា៖«បច្ចុបេបន្នមាន
ការចាប់អារម្មណ៍កាន់តេខ្លាងំហើយ
បេជាជនសិង្ហបុរើកានត់េចេើនចាប់ផ្តើម
ស្វេងយល់ថាបេទេសកម្ពុជាមាន
អត្ថបេយោជន៍ជាចេើន ដើមេបីផ្តល់ដល់
វិនិយោគិន។វាមានភាពងាយសេលួ
ក្នងុការវិនិយោគនិងងាយសេលួក្នងុ
ការផ្ញើ(បេក់ចំណេញ)មិនតឹងរឹុងដូច
បេទេសដទេ»។

បេទេសសិង្ហបុរើតេវូបានគេឲេយដឹងថា
ជាអ្នកវិនិយោគដ៏សំខន់មួយនៅក្នងុ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពជុាដេលមានទុន
វិនិយោគចំនួន១,២ពាន់លានដុលា្លារ
ក្នងុឆ្នាំ២០១៧។ខណៈនៅក្នងុឆ្នាំ
ដដេលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាង
បេទេសទំាង២បានកើនឡើងដល់៣
ពាន់លានដុលា្លារ។
សហគេនិសិង្ហបុរើកំពុងបេតិបត្តកិារ

អាជីវកម្មនៅគេប់ផ្នេកនៅក្នងុបេទេស
កម្ពុជារាប់ចាប់តំងពីមន្ទីរពេទេយ

សណា្ឋាគារហាងកាហ្វេសាលារៀន
និងការធ្វើជំនួញជាចេើនទៀត។
ចំពោះទំនក់ទំនងទ្វេភាគីរវាង

បេទេសទំាង២បានចាប់ផ្តើមនៅក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៦៥ហើយកម្ពជុាគឺជាបេទេស
មួយក្នុងចំណោមបេទេសដំបូងគេ
ដេលបានទទួលសា្គាល់អធិបតេយេយ-
ភាពរបស់បេទេសសិង្ហបុរើបន្ទាប់ពីបាន
បំបេកខ្លនួចេញពីបេទេសមា៉ាឡេសីុ។
កាលពី២ឆ្នាមុំនសងិ្ហបុរើ និងកម្ពជុា

បានចុះហត្ថលេខលើកិច្ចពេមពេៀង

ដើមេបីបញ្ចៀសការយកពន្ធ២ដង។
ពិពណ៌នអំពីពេលវេលាដ៏រើករាយ

នេះលោកTayថ្លេងថាបេទេសកម្ពជុា
បន្តធ្វើឱេយវិនិយោគិនអន្តរជាតិមានការ
ចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតេការប្តេជា្ញា-
ចិត្តរបស់ខ្លនួក្នងុការអភិវឌេឍបេទេស
ដោយបច្ចុបេបន្នកម្ពុជាគឺជាបេទេស
ដេលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរើកលូតលាស់
លឿនបំផុតមួយនៅក្នងុតំបន់។
«ផលិតផលក្នងុសេកុសរុបរបស់កម្ពុជា

កំពុងកើនឡើងហើយវិស័យសំណង់ក៏
កំពុងរើកចមេើនផងដេរ។ចេបាស់ណាស់
នឹងមានឧបសគ្គប៉ុន្តេរដ្ឋាភិបាលនៅតេ
បន្តធានដល់វនិយិោគនិថាមានសវុត្ថភិាព
សមេប់វិនិយោគិន។កិច្ចខិតខំបេឹងបេង
បន្ថេមទៀតតេូវបានធ្វើឡើងដើមេបីកេលម្អ
ហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធដចូជាការកសាងសា្ពាន
ផ្លូវថ្នល់និងការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី»។
លោកTay ក៏ជានយកបេតិបត្តិ

សណា្ឋាគារHimawariHotelApart-
mentsផងដេរនោះបានបន្តថាមាន
ការវិនិយោគពីវិនិយោគិនក្នងុសេកុជា
ចេើន។ឧកញ៉ាក្នុងសេុកក៏កំពុង
វិនិយោគនៅក្នងុឧសេសាហកម្មផ្ទាល់ខ្លនួ
ដេលបានចាក់បញ្ចូលបេក់ទៅក្នុង
សេដ្ឋកិច្ចបេទេសហើយនេះក៏ជាការរួម
ចំណេកដល់កំណើនGDPផងដេរ៕

៨ ថ្ងៃសុកៃ ទី៩ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

ស្ថរិភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពជុាទាក់ទាញវិនិយោគិនសិង្ហបុរីកាន់តេចេើន

មន្តៃីសៃវាកម្មការបរទៃសសិង្ហបុរី និងសមភាគីកម្ពុជានៅក្នុងពិធីស្វាគមន៍មួយ កាលពីខៃមីនា ក្នុងឆ្នាំនៃះ ។ 

ទិវាបុណ្យជាតិសិង្ហបុរី

កេមុហុ៊នYouAdMeដេលមាន
មូលដ្ឋាននៅក្នងុបេទេសកម្ពជុាកំពុង
សម្លងឹទៅរកការឈរជើងដ៏រឹងមំានៅ
ក្នងុតំបន់ដោយផ្តាតលើទីផេសារគោល-
ដៅគឺយុវជនដេលមានជំនញខង
បច្ចេកវិទេយាដើមេបីផ្លាស់ប្តរូគំរូនេការ-
ផេសព្វផេសាយ និងបង្កើតបេព័ន្ធអេកូ
ទំាងមូលសមេប់បេព័ន្ធឌីជីថល
នៅកម្ពជុា។
 កិច្ចខិតខំបេងឹបេងរបស់កេមុហុ៊ន

ទទួលបាននូវការជំរុញនៅក្នងុទមេង់
ជាកិច្ចពេមពេៀងភាពជាដេគូផ្តាច់មុខ
និងជាមួយការវិនិយោគយុទ្ធសាស្តេពី
ធនគារឯកទេសវើង។

  កម្មវិធីYouAdMeតេវូបានដំណើរ
ការ និងគេប់គេងដោយបុគ្គលដេល

មានបទពិសោធផ្នេកផេសព្វផេសាយ និង
ឧសេសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសមេបូរ-
បេបដោយកំពុងជេើសរើសរកយុវជន
ដេលបិុនបេសប់ក្នុងបណា្តាញសង្គម
ដើមេបីធ្វើការភា្ជាប់ទំនក់ទំនងជាមួយដេគូ
មា៉ាកយីហោជាមួយអតិថិជនរបស់
ពួកគេដេលចាប់អារម្មណ៍ក្នងុការបង្កើត
មាតិកាផ្ទាល់ខ្លនួ។
 កម្មវិធីYouAdMeតេូវបាន

បេើបេស់រួចហើយនៅក្នុងរាជធានី
ភ្នំពេញ។បច្ចុបេបន្នកម្មវិធីនេះមាន
ពាណិជ្ជករជាង៥០០នក់ និងមាន
អ្នកបេើបេស់ជាង៥មឺុននក់បាន
ចូលរួមផេសព្វផេសាយសកម្មភាពរបស់
ពួកគេនៅលើវេទិកាមួយនេះ។

 លោកBernardTeoដេលជាសហ- 
សា្ថាបនិក និងជាអគ្គនយកកេមុហុ៊ន
YouAdMeថ្លេងថា៖«ការវិនិយោគ
នេះមានគោលបំណងដើមេបីអភិវឌេឍ
ហេដ្ឋារចនសម្ពន័្ធនិងដំណោះសេយ
ដេលភា្ជាប់អាជីវកម្មទៅអតិថិជនរបស់
ពួកគេ។យើងនឹងផ្តល់នូវផលិតផល
ឌីជីថល និងដំណោះសេយមាន
លក្ខណៈច្នេបេឌិតដេលផ្តល់ឱេយអ្នក-
បេើបេស់នូវបេភពនេការលើកទឹកចិត្ត
ការទទួលបានសេវាកម្មឌីជីថល

កាន់តេចេើនហើយជាទូទៅគឺជួយ
ពួកគេឲេយចូលក្នងុយុគឌីជីថល»។
 លោកJojoMalolosបេធាន

កេុមបេឹកេសាភិបាលនិងជាទីបេឹកេសា
យោបល់របស់ធនគារឯកទេសវើង
បានលើកឡើងថាការច្នេបេឌិតនេ
ការផេសព្វផេសាយនេះ មិនតេមឹតេមាន
ឥទ្ធិពលលើទីផេសារខ្នាតមធេយម និង
ទីផេសារខ្នាតធំបុ៉ណោ្ណោះទេ បុ៉ន្តេទីផេសារ
គោលដៅរបស់វើងផងដេរ ដូចជា
សហគេសខ្នាតតូចនិងមធេយម។

«ទីនេះវាគឺជាឱកាសដ៏ធំក្នងុការនំ
យកគំនិតច្នេបេឌិតថ្មីនេះទៅរកអាជីវ-
កម្មខ្នាតតូច និងជួយពួកគេឲេយឈាន
ទៅដល់កមេតិខ្ពស់មួយដេលមិនធា្លាប់
មានពីមុន។ ដូច្នេះយើងមានកម្មវិធី
YouAdmeហើយសព្វថ្ងេយើងរើក-
រាយដេលជម្នះឧបសគ្គនេះមិនតេមឹតេ
នៅក្នងុទីផេសារបុ៉ណោ្ណោះទេ បុ៉ន្តេនៅក្នងុ
ផ្នត់គំនិតផងដេរ។
«គិតដល់ការនំយកការផេសព្វផេសាយ

លក់ផលិតផលរបស់ពួកគេតមហ្វេស- 

បុ៊កពីសំណាក់ហាងលក់រាយ តូចៗ
ហាងកាហ្វេ សាលារៀននៅតំបន់
ដច់សេយលតុកតុកឬសហគេនិ
ខ្នាតតូចឲេយមកផេសព្វផេសាយជាមួយ
កម្មវិធីនេះ។ហើយជាកមេតិបន្ទាប់នេ
ភាពជាដេគូរវាងវើង និងYouAdme
រាប់តំងពីអ្នកដេលគា្មានគណនីធនគារ
ឲេយមានគណនីធនគារអ្នកដេល
មិនទាន់បានផេសព្វផេសាយឲេយមកផេសព្វ-
ផេសាយ និងអ្នកដេលមិនទាន់បានធ្វើ
ទីផេសារឲេយមកធ្វើទីផេសារ»។
ដោយអនលុោមតមគោលដៅនងិ

គោលបណំងរបស់វើងគឺផ្តល់ឲេយពល-
រដ្ឋកម្ពុជាគេប់រូបនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
តមរយៈទរូសព័្ទដេហើយភាពជាដេគូ
នេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់សហគេិន
ខ្នាតតចូកដ៏ចូជាអតិថិជនទាងំទកីេងុ
និងជនបទឱេយមានភាពច្នេបេឌិតក្នុង
ការរកបេក់ចំណូលនិងដើមេបីធ្វើឲេយ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគេរើកចមេើន។
លោកMalolosជឿជាក់ថាភាពជា

ដេគូនេះមិនដូចដេគូដទេទៀតដេលវើង
ធា្លាប់បានចុះហត្ថលេខពីមុនទេពី
ពេះវាជាការធ្វើសមាហរណកម្មយុទ្ធ-
សាស្តេទេពកោសលេយគំនិតធនធាន
និងគោលដៅរួមដើមេបីលើកកម្ពស់
បេក់ចំណូល។
ភាពជាដេគូយុទ្ធសាស្តេផេសេងទៀត

រួមមានបរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្តល់នូវ
ដំណោះសេយឌីជីថល ដេលតេៀម
រួចជាសេចសមេប់ពេលអនគត
ដេលនឹងផ្លាស់ប្តរូបេព័ន្ធអេកូនៅក្នងុ
បេទេសកម្ពជុា៕

YouAdMeទទួលមូលនិធិដើម្ីប
ផ្លាស់ប្តូរគំរូនេការផ្សព្វផ្សាយ

លោក Manu Rajan អគ្គនាយកធនាគារឯកទៃសវីង (រូបឆ្វៃង) និង លោក Teo 
បង្ហាញ កម្មវិធី ផៃសព្វផៃសាយ YouAdMe កាលពីថ្ងៃ ទី២៧ ខៃកក្កដា ។
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