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អភិបាលរងខេត្តពេះសីហនុលោក
ឡុង ឌីម៉ង់បានមានបេសាសន៍ថា
ជាមួយនឹង«ផេនការមេដើមេបីអភិវឌេឍ
និងបេកា្លាយខេត្តពេះសីហនុទៅជា
តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណង» 
ខេត្តឆ្នេរសមុទេមួយនេះតេវូដើរតួជា 
«នាវាសណ្តោង»សមេប់ពេះរាជា-
ណាចកេកម្ពជុាដេលជាប់គំាងដោយ
សារវិបត្តិកូវីដ១៩ និងជំរុញសេដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពជុាឆ្ពោះទៅមុខនៅលើវិស័យ
ជាចេើន។
លោកបានមានបេសាសន៍ថាការ

អភិវឌេឍដេលកំពុងវិវឌេឍទៅមុខនិង
ទំនើបកម្មនេទីកេងុឆ្នេរសមុទេមួយ
នេះ នឹងជួយទាក់ទាញចំណាប់-
អារម្មណ៍របស់ពិភពលោកខណៈ
ខេត្តពេះសីហនុនឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះនេ
ពេតឹ្តកិារណ៍ធំៗទំាងក្នងុតំបន់ និង
អន្តរជាតិជាចេើន។
លោក ឌីម៉ង់ថ្លេងថា៖«ការធ្វើជា

មា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្នបិាតសមុទេ
អាសីុបូព៌ាឆ្នាំ២០២១ ក៏ដូចជាការ-
ធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការបេកួតកីឡា
ទូកក្តោងជើងឯកអាសីុអាគ្នេយ៍
ចាប់ពីថ្ងេទី១២-១៧ខេធ្នូនិងការធ្វើ
ជាមា្ទាស់ផ្ទះរៀបចំវេទិកាទេសចរណ៍
អាសា៊ានចាប់ពីថ្ងេទី១៦-២២
ខេមករា គឺតំណាងឱេយឱកាសដ៏ល្អ
បំផុតដើមេបីបង្ហាញខេត្តពេះសីហនុ
ទៅដល់តំបន់និងពិភពលោក»។
លោកមានបេសាសន៍ថាផេនការ

មេដេលតេវូបានធ្វើដោយរាជរដ្ឋា-
ភិបាលកម្ពជុាកេសួងសេដ្ឋកិច្ច និង
ហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយនឹងកេសួងរៀបចំ
ដេនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
ដោយមានការចូលរួមពីសាលាខេត្ត
ពេះសីហនុគឺតេវូបានរចនាឡើងក្នងុ
គោលបំណងធានាដល់ការអភិវឌេឍ
ខេត្តពេះសីហនុទំាងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច
បរិសា្ថាននិងសង្គមបេកបដោយចីរ-
ភាពនិងនិរន្តរភាពដើមេបីផ្តល់អត្ថបេ-
យោជន៍ដល់ខេត្តពេះរាជាណាចកេ-
កម្ពជុានិងបេជាជនកម្ពជុា។

«ផេនការមេសមេប់តំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេសគំរូពហុបំណងនេះនឹងជំរុញ
ខេត្តពេះសីហនុឆ្ពោះទៅរកទិសដៅថ្មី
ជាមួយនឹងការអភិវឌេឍបេកបដោយ
ចីរភាពដេលជាចំណុចសំខាន់របស់
ខ្លនួ។ទីកេងុតេវូការយុទ្ធសាស្តេដើមេបី
ពងេងឹសមត្ថភាពរបស់យើង ដូច្នេះ
ការចូលរួមពីគេប់ភាគីពក់ព័ន្ធ រួម
ទំាងបេជាជនគឺមានសារៈសំខាន់
ណាស់»។មួយវិញទៀតយើងក៏មាន
ការជំរុញលើកទឹកចឹត្តឱេយវិស័យ
ឯកជនលើកកម្ពស់សមត្ថភាពដើមេបី
ចូលរួមឱេយកាន់តេក្លៀវកា្លាក្នងុវិស័យ
សេវាកម្មទេសចរណ៍ និងការរៀបចំ
ពេតឹ្តកិារណ៍ធំៗផងដេរ។
លោកឌីម៉ង់បានបន្តថា៖«គេនឹង

ឃើញខេត្តពេះសីហនុចូលរួមជំរុញ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាទំាងមូល។ក្នងុចំ-
ណមខេត្តទំាងអស់នៅក្នងុបេទេស-
កម្ពជុាខេត្តពេះសីហនុគឺជាខេត្តមួយ
ដេលមានសកា្ដានុពលនិងសមត្ថភាព
ខា្លាងំកា្លាបំផុតក្នងុការជំរុញបេទេស

កម្ពជុាឆ្ពោះទៅរកយុគថ្មីមួយ ដូច្នេះ
គោលនយោបាយនឹងមើលឃើញ
ទីកេងុដើរតួជានាវាសណ្តោងទាញ
សេដ្ឋកិច្ចពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ដេលកំពុងជាប់គំាងឆ្ពោះទៅរកយុគ
ថ្មីមួយ»។
បន្ថេមពីលើការអភិវឌេឍទីកេងុដេល

មានសេប់ដ៏គួរឱេយកត់សមា្គាល់នេះ
ផេនការមេមានគោលបំណងជំរុញ
ខេត្តពេះសីហនុឱេយកា្លាយជាទីកេងុនេ
ចេកចេញចូលនិងបេកា្លាយវាឱេយទៅ
ជាមជេឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និង
ទីកេងុឆ្លាតវេបេកបដោយចីរភាព។ 
ដើមេបីជួយសមេួលដល់វិនិយោគិន
បរទេសក្នងុនិងកេយវិបត្តិកូវីដ១៩
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានធ្វើវិសោ-
ធនកម្មចេបាប់ស្តីពីការវិនិយោគ។
ជាមួយគា្នានេះផងដេរកេសួងការងរ
និងបណ្តះុបណា្តោលវិជា្ជាជីវៈបានបង្កើត
ឱេយមានកម្មវិធីបណ្តះុបណា្តោលធន-
ធានមនុសេសដើមេបីជាការតេៀមលក្ខ-
ណសមេបត្តិបនេសីុគា្នាជាមួយនឹងគោល-

នយោបាយឧសេសាហកម្មថ្មីដោយ
យើងយល់ឃើញថាឧសេសាហកម្មនៅ
កម្ពុជាមួយភាគធំជាឧសេសាហកម្ម
បេភេទអតិពលកម្ម ដូចនេះវាជាការ
តេមឹតេវូណាស់ដេលរាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាកំពុងបង្វេរទិសដៅងកទៅរក
ឧសេសាហកម្មដេលមានតម្លេបន្ថេមខ្ពស់
និងបេើបេស់បច្ចេកវិជា្ជាទំនើបៗ។
«យើងមានផេនការរួចរាល់ហើយ

ក្នងុការបេកា្លាយទីកេងុមួយនេះទៅជា
មជេឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសមេប់បេទេស។ 
ពេឹត្តិការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗបាន
បង្ហាញថាយើងតេវូធ្វើពិពិធកម្មយុទ្ធ
សាស្តេសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តពេះសីហនុ
និងបង្កើតបរិយាកាសថ្មី»។ 
«យើងកំពុងសម្លងឹទៅរកការពងេកី

និងទាក់ទាញរំហូរថ្មីនេការវិនិយោគ
ផ្ទាល់ពីបរទេសហើយយើងកំពុង
សម្លឹងមើលការធ្វើពិពិធកម្មជាតិ-
សាសន៍របស់វិនិយោគិនដេលធ្វើឱេយ
ខេត្តពេះសីហនុកា្លាយជាទីកេងុអន្តរ-
ជាតិពិតបេកដ»។
លោកបានបន្ថេមថា៖«រដ្ឋាភិបាល

កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយដើមេបី
បេកា្លាយទីកេុងនេះទៅជាតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពហុបំណង។តាមរយៈផេន- 
ការមេដើមេបីអភិវឌេឍន៍ និងបេកា្លាយ
ខេត្តពេះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ច
ពិសេសគំរូពហុបំណងគេនឹងឃើញ
ខេត្តពេះសីហនុតេវូបានបេងចេកជា
តំបន់ផេសេងៗគា្នាដូចជាតំបន់សមេប់
ទេសចរណ៍ឧសេសាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ
និងកសិឧសេសាហកម្មនៅក្នងុចំណម
ផ្នេកជាចេើនផេសេងទៀត»។ ដើមេបី
ឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធដេលកំពុងកើនឡើង
រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០១៩បានផ្តល់ថវិកាជាង៣០០
លានដុលា្លារដើមេបីកេលម្អផ្លវូចំនួន
៣៤ខេសេឡើងវិញហើយកំពង់ផេ
ស្វយ័តកេងុពេះសីហនុក៏កំពុងតេវូ
បានពងេកីដើមេបីអាចឱេយកបា៉ាល់ខា្នាត
ធំ(Post-Panamax)អាចចូល

ចតបាន ជាមួយគា្នាអាកាសយាន-
ដ្ឋានអន្តរជាតិក៏កំពុងសាងសង់
សា្ថានីយ(terminal)ថ្មីផងដេរ។
ខេត្តពេះសីហនុក៏កំពុងអភិវឌេឍ

ហេដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធបច្ចេកវិទេយារបស់
ខ្លនួដើមេបីបេកា្លាយទៅជាទីកេងុឆ្លាត
វេ។ «មនុសេសតេងមានការយល់
ឃើញថា«ទីកេងុឆ្លាតវេ»គឺជាកន្លេង
ដេលពោរពេញដោយមនុសេសយន្ត
តាក់សីុគា្មានអ្នកបើកបរឬអ្វីមួយដេល
មិនទាន់មាននៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា
បុ៉ន្តេវាមិនពិតនោះទេ»។
«ទីកេងុឆ្លាតវេបេើបេស់បច្ចេកវិទេយា

ដើមេបីបេមូលទិន្នន័យនិងដើមេបីបង្កើន
បេសិទ្ធភាពនេបេតិបត្តកិារនិងសេវា-
កម្ម គឺជាអ្វដីេលកំពុងកើតឡើងរួច
ហើយនៅក្នងុខេត្តពេះសីហនុ»។
លោក ឌីម៉ង់មានបេសាសន៍ថា

ការអភិវឌេឍទំាងអស់តេវូបានកំណត់
ដើមេបីជំរុញខេត្តពេះសីហនុដេលចាប់-
តំាងពីតេូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ
១៩៥៧ឱេយរីកចមេើនកា្លាយជាមជេឈ-
មណ្ឌលជាតិឈានមុខគេលើវិស័យ
ទេសចរណ៍ជំនួញពណិជ្ជកម្មនិង
ដឹកជញ្ជូន និងតេៀមខ្លួនសមេប់
ឱកាសនៅពេលអនាគត។
«ចាប់តំាងពីការអភិវឌេឍដ៏ចមេបង

លើកដំបូងរបស់ខេត្តពេះសីហនុ រួម
ជាមួយនឹងការសាងសង់កំពង់ផេទឹក
ជេក្នងុទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៥០ខេត្ត
ពេះសីហនុគឺជាអ្នកជំរុញសេដ្ឋកិច្ច-
កម្ពជុាដ៏សំខាន់ដេលអនុញ្ញាតឱេយ
មានការធ្វើពណិជ្ជកម្មតាមសមុទេ
អន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ដោយគា្មានការ
រឹតតេបិត និងបានដើរតួជាចេកចេញ
ចូលរបស់ពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា»។
លោកឌីម៉ង់មានបេសាសន៍បន្ថេម

ថា៖«ជាមួយនឹងការអភិវឌេឍថ្មីៗ  និង
ផេនការមេដើមេបីអភិវឌេឍន៍ និងបេ-
កា្លាយខេត្តពេះសីហនុទៅជាតំបន់
សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងខេត្ត
ពេះសីហនុនឹងបន្តរីកចមេើនឆ្ពោះទៅ
មុខនៅក្នងុសតវតេសរ៍ទី២១នេះ»៕  
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បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ ៣បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ

ខណៈខេត្តពេះសីហនុទើបតេបាន
រៀបចំធ្វើមា្ចាស់ផ្ទះនេមហាសន្នបិាត
សមុទេអាសីុបូព៌ាឆ្នាំ២០២១បេធាន
មន្ទរីទេសចរណ៍ខេត្តពេះសីហនុលោក
តំាងសុចិត្តគេឹសា្នាបានមានបេសា-
សន៍ថាទីកេងុឆ្នេរសមុទេមួយនេះផ្តោត
សំខាន់ទៅលើការផ្តល់បទពិសោធល្អ
បំផុតដល់អ្នកវិនិយោគ និងភ្ញៀវ
ទេសចរ។
មហាសន្និបាតសមុទេឆ្នាំនេះបេ-

ពេឹត្តទៅកេមបេធានបទ«បង្កើត
ទសវតេសរ៍ថ្មីនេសុខុមាលភាពសមុទេ
មនុសេស និងសេដ្ឋកិច្ច»ដេលវេទិកា
នេះផ្តោតលើការអភិវឌេឍសមុទេពិភព
លោកបេកបដោយចីរភាព។
ខេត្តពេះសីហនុគឺជាកន្លេងដ៏ស័ក្តិ-

សមសមេប់រៀបចំកិច្ចបេជុំកំពូលៗ
ខណៈឆ្នេរសមុទេកម្ពុជាបានកា្លាយជា
សមាជិកក្លិបឆ្នេរសមុទេដេលសា្អាត
ជាងគេនៅលើសាកលលោកដេល
មានមលូដ្ឋាននៅទកីេងុវា៉ានVannes
បេទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ២០១១។
ខេត្តពេះសីហនុក៏នឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ

រៀបចំការបេកួតកីឡាទូកក្តោងជើងឯក
អាសីុអាគ្នេយ៍ចាប់ពីថ្ងេទី១២-១៧
ខេធ្នូ និងវេទិកាទេសចរណ៍អាសា៊ាន
ចាប់ពីថ្ងេទី១៦-២២ខេមករា។
ហើយខណៈដេលពេតឹ្តកិារណ៍បេប

នេះនឹងបង្ហាញពីការអភិវឌេឍដ៏ខា្លាងំកា្លា
របស់ខេត្តពេះសីហនុនាពេលបច្ចបុេបន្ន
លោកគេឹសា្នាបានថ្លេងថា នឹងមាន
ពេឹត្តិការណ៍ជាចេើនទៀត ដូចជា
កិច្ចបេជំុកមេិតអន្តរជាតិ(MICE
Tourism)កិច្ចបេជំុការលើកទឹកចិត្ត
សន្និសីទ និងពិព័រណ៍)ដេលជា
ការផ្តោតសំខាន់លើគោលដៅទេស-
ចរណ៍បេបនេះ រួមជាមួយការសមេក
លម្ហេកមេសាន្ត ជាលក្ខណៈគេួសារ
សមេប់ទីកេងុវិវឌេឍន៍ឆ្ពោះទៅមុខ។
«យើងមិនអាចពឹងផ្អេកការទាក់-

ទាញទេសចរតេលើសកា្តោនុពលធន-

ធានធម្មជាតិឆ្នេរកះសណា្ឋាគារ
កាសុណីូនងិសេវាកមេសាន្តទេសចរណ៍
មនុសេសពេញវ័យប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះ
រដ្ឋបាលខេត្តកដ៏ចូជាមន្ទរីទេសចរណ៍
ខេត្តចង់អភិវឌេឍបេកា្លាយខេត្តពេះ-
សីហនុឱេយកា្លាយជាគោលដៅទេស-
ចរណ៍សមេប់កិច្ចបេជុំ និងពិព័រណ៍
កមេិតអន្តរជាតិ (MICE- Tour-
ism)ដើមេបីរៀបចំវេទិកាពណិជ្ជកម្ម
និងពិព័រណ៍អន្តរជាតិធំៗខណៈ
បច្ចបុេបន្នយើងមានសណា្ឋាគារលដំប់
ផ្កាយ៥ចំនួន១០បន្ថេមទៀតប៉ុន្តេ
នេះនៅមិនទាន់គេប់គេន់សមេប់
បមេើដល់វិស័យទេសចរណ៍MICE
នៅឡើយទេ»។
លោកគេឹសា្នាថ្លេងថា៖«នេះជាមូល

ហេតុដេលរដ្ឋាភិបាល និងកេសួង
ទេសចរណ៍ក៏ដូចជារដ្ឋបាលខេត្តកំពុង
ទាក់ទាញវិនិយោគិនបន្ថេមជាពិសេស
មា៉ាកយីហោសណា្ឋាគារលេបីៗ មកពីអឺរុ៉ប
និងអាមេរិក រួមទំាងការវិនិយោគ
សមេប់មជេឈមណ្ឌលពណិជ្ជកម្ម និង
សន្នសីិទនិងសណា្ឋាគារលំដប់ផ្កាយ
៥បន្ថេមទៀតដើមេបីគំាទេដល់ទេស-
ចរណ៍MICE»។

ទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏កំពុងទាក់-
ទាញវិនិយោគិនឱេយវិនិយោគលើ
សកម្មភាពកមេសាន្តតាមសមុទេ និង
សកម្មភាពទេសចរណ៍ផេសេងៗទៀត
នៅតាមកះដេលមានឆ្នេរខេសាច់ដ៏
សេស់សា្អាត ទឹកថា្លាឆ្វង់ និងជីវចមេះុ
បាតសមុទេដ៏សមេបូរបេប រួមទំាង
ការអភិវឌេឍអេកូទេសចរណ៍កសិ-
ទេសចរណ៍ និងរមណីយដ្ឋានកេច្នេ
ទំនើបៗបន្ថេមទៀតដើមេបីជំរុញ
ការគំាទេនិងទាក់ទាញសមេប់គោល-
ដៅទេសចរណ៍ខេត្តពេះសីហនុក៏ដូច
ជាលើកទឹកចិត្តឱេយភ្ញៀវទេសចរមក
លេងហើយចង់មកលេងម្តងទៀត។
«កេពនីេះក៏យើងយកចតិ្តទកុដក់

រៀបចំស្តង់ដទីកេុង រួមមានហេដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធសួនចេបារមធេយាបាយ
ធ្វើដំណើរសាធារណៈចំណតរថយន្ដ
បន្ទប់ទកឹសាធារណៈស្ដង់ផ្ដលព់ត័ម៌ាន 
សណា្តោប់ធា្នាប់ និងសុវត្ថិភាពទេស-
ចរណ៍ការថេរកេសាបរិសា្ថាន និង
អនាម័យសាធារណៈនៅក្នុងទីកេុង
និងតំបន់ឆ្នេរក៏ដូចជាស្ដង់ដគុណ-
ភាពសមេបទានងិសេវាកម្មទេសចរណ៍
តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធនាការទីកេុង

សា្អាត រមណីយដ្ឋានសា្អាតសេវាល្អ
បដិសណា្ឋាកិច្ចល្អ»។
សាលាខេត្តពេះសីហនុបានឱេយ

ដឹងថាគិតតេមឹខេមិថុនាឆ្នាមុំនមាន
គមេងចំនួន១៩៤នៅក្នុងខេត្ត
ដេលមានតម្លេបេមាណ៣០ពន់លាន
ដុលា្លារជាមួយនឹងការបន្ថេម១០ពន់
លានដុលា្លារសមេប់ការវិនិយោគលើ
វិស័យទេសចរណ៍និងសណា្ឋាគារ។
លោកគេឹសា្នាលើកឡើងថាការអភិ-

វឌេឍបេបនេះនឹងធ្វើឱេយទីកេងុនេះមាន
ស្តង់ដទាក់ទាញខ្ពស់លើវិស័យ
សំខាន់ៗដូចជាពណិជ្ជកម្មទេស-
ចរណ៍ឧសេសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមទំាង
ការនំាចេញ-នំាចូលនេកំពង់ផេស្វយ័ត
អន្តរជាតិដេលដើរតួនាទីយា៉ាងសំខាន់
ទំាងក្នងុតំបន់ និងពិភពលោកដេល
នំាមកនូវការជំរុញឱេយមានរីកចមេើន
ទំាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងទេសចរណ៍
នាពេលអនាគត។
លោកបន្តថា៖«ទំាងអស់នេះមាន

ន័យថាភ្ញៀវទេសចរ មិនថាទេសចរ
ក្នងុសេកុឬអន្តរជាតិនោះទេគឺពួកគេ
នឹងទទួលបាននូវភាពសបេបាយរីករាយ
និងបទពិសោធល្អបំផុតនៅខេត្ត
ពេះសីហនុ»។
តាមរយៈរដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ

បានឱេយដងឹថាក្នងុឱកាសបណុេយអុទំកូ
រយៈពេល៣ថ្ងេខេត្តទទួលភ្ញៀវមក
សមេកកមេសាន្តបេមាណ១១០
០០០នាក់ក្នុងនោះក៏មានភ្ញៀវ
បរទេសផ្ទេក្នងុ(InternalTourism)  
បេមាណ៥០០០នាក់ស្មើនងឹ៥ភាគ-
រយផងដេរដូច្នេះទោះបីរងផល
ប៉ះពល់ខា្លាំងដោយជំងឺរាតតេបាត-
កូវីត១៩ក្តីក៏លោកគេឹសា្នាបានពេយាករ
ពីការស្ទុះងើបឡើងវិញដ៏រឹងមាំនិង
ឆប់រហ័ស។
 «ខណៈខេត្តពេះសីហនុ ក៏ដូចជា

មជេឈមណ្ឌលទេសចរណ៍ដទេទៀត
បានរងផលប៉ះពល់យា៉ាងខា្លាងំដោយ

សារជំងឺកូវីដ១៩ បុ៉ន្តេយើងបាននិង
កំពុងមើលឃើញកំណើនបេចំាខេ
រួចហើយហើយពេយាករថា៩០ភាគរយ
នេអាជីវកម្មដេលបានបិទទា្វារ នឹង
តេលប់មកវិញនៅដើមឆ្នាំ២០២២»។
លោកបន្ថេមថា៖«រដ្ឋាភិបាលនិង

អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានបានដក់ចេញនូវ
នីតិវិធីបេតិបត្តកិារស្តង់ដ(SOPs)
យា៉ាងតឹងរុឹងដើមេបីធ្វើយា៉ាងណាឱេយ
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទេស-
ចរណ៍អាចដំណើរការសកម្មភាពបាន
ផងនិងគេប់គេងការរីករាលដលជំងឺ
កូវីដបានផងដើមេបីធានាសុវត្ថភិាព
បេជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរ»។
ខេត្តរំពឹងថានឹងទទួលទេសចរ

ជាតិបេមាណជាង១លាននាក់និង
ទេសចរអន្តរជាតិនឹងវិលតេឡប់មក
វិញនៅដើមឆ្នាំកេយនឹងមាន
កំណើនឡើងវិញយា៉ាងឆប់រហ័ស 
និងជាបន្តបនា្ទាប់។
«ទេសចរក្នុងសេុកនឹងកើនឡើង

យា៉ាងឆប់រហ័សជាមួយនឹងកំណើន
បេចាំខេហើយខ្ញុំរំពឹងថាជាមួយនឹង
គោលនយោបាយដ៏ល្អដេលទេសចរ
បានចាក់វា៉ាក់សំាងមិនចាំបាច់ធ្វើចតា្តោ
ឡីសក័រយៈពេល១៤ថ្ងេភ្ញៀវទេសចរ
អន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្តើមតេឡប់មកវិញ
នៅដើមឆ្នាំកេយ»។
លោកគេឹសា្នាបានមានបេសាសន៍

បន្ថេមថា៖«នៅដើមឆ្នាំ២០២២
ទេសចរអន្តរជាតិនឹងតេឡប់មកវិញ
បណ្តើរៗតាមរយៈការគាទំេនងិជរំញុ
វិស័យសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើដំណើរនិង
ទេសចរណ៍ រួមទាំងការយកចិត្តទុក
ដក់ដោះសេយជំងឺកូវីដ១៩ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជារដ្ឋបាល
បេទេសនៅក្នងុតបំន់នងិពភិពលោក
ហើយយើងមានទំនុកចិត្តថារហូត
ដល់ដំណាច់ឆ្នាំកេយចំនួនភ្ញៀវ
ទេសចរនឹងចាប់ផ្តើមកើនឡើងខា្លាំង
វិញនៅឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់៕  

លោក តំាង សុ ចិត្ត គៃ ឹស្នា បៃធាន មន្ទរី ទៃសចរណ៍ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ រូបថតហា៊ានរងេសី

ការអភិវឌ្ឍ របស់ ខេត្ត ពេះសីហនុ នឹង កាន់តេ រឹងមាំ ជាមួយ ការ ផ្តោតលើ   
គោល ដៅ ទេសចរណ៍  ''MICE TOURISM'' និង សមេកលម្ហេដ៏ពេញនិយម

តាមរយៈ ផេនការមេ ខេត្ត ពេះសីហនុ នឹង កា្លាយជា 
នាវា សណ្តោង សមេប់ ពេះរាជាណាចកេ កម្ពុជា 

លោក ឡុង ឌី ម៉ ង់   អភិបាលរង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ។ រូបថតហា៊ានរងេសី
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បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ

សមិទ្ធផលនេការអភិវឌ្ឍខេត្តពេះសីហនុនៅក្នងុសតវត្សរ៍ទី២១
ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតសមុទៃអាសុីបូព៌ាឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញពីការអភិវឌៃឍដ៏ខ្លាំងកា្លារបស់ខៃត្តពៃះសីហនុទៅដល់តំបន់ និងពិភពលោក!

ពៃតឹ្តកិារណ៍ មួយចំនួន នៅ ខៃត្ត 
ពៃះសីហនុ  

  ការប្រកូតកីឡាទូកក្តោងជើងឯក 
អាស៊ីអាេគ្នយ៍ ថ្ង្រទី១២-១៧  
ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ 

  វ្រទិកា ទ្រសចរណ៍ អាស៊ាន (ATF) 
ថ្ង្រទី១៦-២២ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០២២  

 ពិព័រណ៍ ម្ហូបអាហារ  និង ភ្រសជ្ជៈ នៅ 
ខ្រក៊ម្ភៈ  ឆ្នាំ ២០២២  

  សមាជលើកទី១៨ ន្រក្លិបឆ្ន្ររសម៊ទ្រ 
ស្អាតជាងគ្រនៅលើពិភពលោក និង 
ពិធី ប៊ណ្រយ សម៊ទ្រ នៅ ខ្រធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ 
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៥បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ

សមិទ្ធផលនេការអភិវឌ្ឍខេត្តពេះសីហនុនៅក្នងុសតវត្សរ៍ទី២១
ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំមហាសន្និបាតសមុទៃអាសុីបូព៌ាឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញពីការអភិវឌៃឍដ៏ខ្លាំងកា្លារបស់ខៃត្តពៃះសីហនុទៅដល់តំបន់ និងពិភពលោក!

ភោជនីយដ្ឋាន Yasmine Cafe and Bar ពង្រកី ការស្វាគមន៍ កាន់ត្រ កក់ក្តៅ ជាមួយនឹង ការបើក ហាង pub 

 ជាមួយនឹង អាហារ ប្រប អាសី៊ និង បស្ចមិប្រទ្រស ដ៏ ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ ភោជនីយដ្ឋាន Yasmine Cafe and Bar ដ្រល បាន បើក ដំណើរការ តំាងពី 
ឆ្នា ំ២០១៥ មក នោះ បាន កា្លាយជា ទីកន្ល្រង ដ៏ ព្រញនិយម មួយ នៅ ក្រង៊ព្រះសីហន៊ ដ្រល ល្របីល្របាញ ដោយសរ « អាហារ មានគ៊ណ ភាព ខ្ពស់ 
ស្រវាកម្ម ល្អ បរិយាកាស ល្អ និង កក់ក្តោ » ។ ន្រះបើយោងតាមលោក Sakip Cadal ដ្រលមា្ទា ស់ ភោជនីយដ្ឋាន បានថ្ល្រង ។  មាន ទីតំាង ស្ថតិនៅ 
ជិតចំណត ទូក ទៅ កះ រ៊៉ង ភោជនីយដ្ឋាន ដ៏ ព្រញនិយម មួយ ន្រះ ទើបត្រ បាន បើកហាង pub នៅ ជាន់ ខាងលើ ដើម្របី ពង្រីក ស្រវាកម្ម 
បដិសណ្ឋារកិច្ច ដ៏ កក់ក្តោ របស់ខ្លនួ ឱ្រយ កាន់ត្រ សម្របូរប្រប បន្ថ្រមទៀត ៕ 
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តំបន់វិស្សមកាលទ្សចរណ៍ឆ្ន្រ
មាសឆ្ន្រប្ក់ គឺជារមណីយដ្ឋានដ៏
ស្ស់ស្អាតមានផ្ទ្ក្ឡា៣៣០០
ហិកតាដ្លស្ថិតនៅក្ប្រឆ្ន្រខ្សាច់
សក្បុសពោលគឺនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាន
ពីក្ុងព្ះសីហនុដ្លនឹងកា្លាយជា
គោលដៅវិស្សមកាលទ្សចរណ៍ដ៏
សំខានប់ផំតុមយួរបស់ព្ះរាជាណា-
ចក្កម្ពុជា។
រមណីយដ្ឋានដ្លមានបន្ទប់ស្នាក់-

នៅចំនួន ៥២បន្ទប់ន្ះមានឆ្ន្រ
លក្ខណៈឯកជននិងកោះ ព្មទាំង
ស្ពានឈើដីសើមហើយទន្ទមឹនងឹន្ះ
តំបន់វិស្សមកាលទ្សចរណ៍ឆ្ន្រ-
មាសឆ្ន្រប្ក់ន្ះ គ្ងនឹងពង្ីក
ហ្ដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន រួមមាន
សណា្ឋាគារលដំប់ផ្កាយ៥លើទកឹនងិ
ទីលានវាយកូនហ្គោល១៨រន្ធផងដ្រ។
លោកGeorgeChaoនយក-

ប្តិបត្តិថ្មីន្តំបន់វិស្សមកាលទ្ស-
ចរណ៍ឆ្ន្រមាសឆ្ន្រប្ក់បានឱ្យ
ដឹងថាអ្វីដ្លធ្វើឱ្យរមណីយដ្ឋាន
ន្ះពិស្សប្ល្កពីកន្ល្ងដ៏ទ្ទៀត
នៅកម្ពុជា គឺសមត្ថភាពបម្ើភ្ញៀវ
ទ្សចរដ៏សម្បូរប្បដ្លស័ក្តិសម
បំផុតសម្ប់ភ្ញៀវទ្សចរគ្ប់រូប
មកពីគ្ប់តំបន់។
«រមណីយដ្ឋានរបស់យើងមានផ្ទះ

ស្នាក់នៅជិតឆ្ន្រដ៏ប្ណីតនិងបាង-
ហ្គោឡូដ្លមានតម្ល្សមរម្យចំនួន
៥២បន្ទប់ជាមួយនឹងគម្ងពង្ីក
ឱ្យកើនដល់៦០បន្ទប់»។
«យើងក៏បានទិញកបា៉ាល់ទ្សច-

រណ៍ដ្លមានចំនួន២៥០បន្ទប់ នឹង
កំពុងក្លម្អដើម្បីប្កា្លាយជាស-
ណា្ឋាគារលំដប់ផ្កាយ៥ខណៈដ្ល
ភោជនីយដ្ឋានប្ណីតថ្មីនៅលើ
កំពូលកោះរាជបុត្(កោះសំពោច)
ក៏នឹងរំឭកឡើងវិញនូវរសជាតិន្
«យគុមាស»របស់កម្ពជុាក្នងុទសវតស្រ៍

ឆ្នាំ១៩៦០ ជាមួយនឹងរូបមន្តធ្វើម្ហូប
(authentic recipes)ដ្លត្ូវ
បានបង្កើតឡើងសម្ប់ព្ះបាទ-
នរោត្តមសីហនុ។
លោកបន្តថា៖«យើងកម៏ានគមង្

សងសង់ទលីានវាយកនូហ្គោល១៨
រន្ធស្តង់ដរអន្តរជាតិផងដ្រហើយ
យើងក៏កំពុងអភិវឌ្ឍបាងហ្គោឡូថ្មី
ចំនួន២០នៅក្ប្រឆ្ន្រកោះរាជបុត្
ខណៈសណា្ឋាគារលក្ខណៈតង់(Camp
Hotels)ចនំនួ៥០នងឹសងសង់នៅ
ជិតឆ្ន្រឆប់ៗ»។
បុរសជនជាតិអូស្ត្លីរូបន្ះបាន

បន្ថម្ថាមានកន្ល្ងទសស្នជាច្ើន
នៅតំបន់វិស្សមកាលទ្សចរណ៍ឆ្ន្រ
មាសឆ្ន្រប្ក់ រួមមានកន្ល្ងទាក់-
ទាញប្បវប្បធម៌ និងប្វត្តិសស្ត្
ដូចជាថ្មអណ្តើកដើមឈើយក្ស និង
កោះរាជបុត្ជាដើម។
លោកChaoថ្ល្ងថា៖«ជាមួយ

ទីតាំងធំធ្ងប្បន្ះយើងអាចមាន
ផ្ន្កជាច្ើនទៀតដ្លផ្គត់ផ្គង់ដល់
វិស័យជាច្ើនខណៈភាពស្ងប់ស្ងាត់
ន្ព្ឈើដ្លនៅជុំវិញយើងនិង
ឆ្ន្រខ្សាច់ដ៏ស្ស់ស្អាតសក្បុសគឺ

ច្បាស់ណាស់ថាវាគឺជាកន្ល្ងដ៏ទាក់-
ទាញបំផុតមួយ»។
លោកChaoបន្តថាជាមួយនឹង

ធម្មជាតិដ៏ស្សត់ក្ាលតបំនវ់សិស្ម-
កាលទ្សចរណ៍ឆ្ន្រមាសឆ្ន្រប្ក់
បាននឹងកំពុងខិតខំធ្វើឱ្យមានភាព
សុខដុមរមនជាមួយនឹងបរិស្ថាន។
«និរន្តរភាពគឺជាស្នូលន្អ្វីៗគ្ប់
យ៉ាងដ្លយើងធ្វើ។យើងត្ងយក
ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះបរិស្ថាន
និងព្ឈើហើយយើងមិនដ្ល
ប៉ះពាល់ដើមឈើធំៗណាមួយទ្»។
កោះរាជបុត្ដ្លត្ូវបានគ្

ស្គោល់ថាជាកោះសពំោចគជឺាចណំចុ
ទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយន្រមណីយ-
ដ្ឋានដ្លងាយស្ួលចូលទៅដល់
គ្ន់ត្ដើរច្ញពីឆ្ន្រប្ក់តាម
ស្ពានឈើដ៏សស្ស់្អាតកោះន្ះមាន
ផ្ទាំងថ្ម និងសំណឹកថ្មធំៗគួរជាទី
គយគន់មានរាងដូចរាជបុត្ដ្ល
តំណាងឱ្យរាជបុត្ដូចនៅក្នុងរឿង
ព្ះថោងនងនគ។
ប្រមុខទៅរក«រាជបុត្»ព្ះថោង

គឺជារូបសំណាករបស់អគ្គមហ្សី
ជាទីស្ឡាញ់របស់ព្ះអង្គគឺនង-

នគ។យោងទៅតាមរឿងនិទាន
តំបន់វិស្សមកាលទ្សចរណ៍ឆ្ន្រ
មាសឆ្ន្រប្ក់ ក៏មានព្កលីវយី
(LiuYi)ដល្ជាឈ្មាះចនិសមប្់
នងនគដល្គ្អាចជិះទកូគយគន់
ព្កោងកាងបានផងដ្រ។
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនក់ទំនងដ៏រឹងមាំ

ន្តំបន់វិស្សមកាលន្ះទៅនឹង
វប្បធម៌របស់កម្ពុជាលោកChao
ថ្ល្ងថារមណីយដ្ឋានដ្លបាន
ដណំើរការតាងំពីឆ្នាំ២០១៥ន្ះត្វូ
បានបង្កើតឡើងជាមយួនងឹចក្ខវុសិយ័
ដើម្បីកា្លាយជាកន្ល្កវិស្សមកាល
ទ្សចរណ៍ដ៏ល្បីល្បាញសម្ប់
ប្ជាជនកម្ពុជា។
«មានប្ជាជនជាង៣០០នក់

ត្ូវបានអនុញ្ញាតឱ្យរស់នៅដោយ
ស្បច្បាប់លើរមណីយដ្ឋានន្ះជា
កន្លង្ដល្យើងស្ថតិនៅដចូ្ន្ះយើង
មានការប្តជ្ា្ញាចតិ្តខ្ពស់ចពំោះបជ្ាជន
ក្នងុតបំន់នងិបព្ណ្ីខណៈ៨០ទៅ
៩០ភាគរយន្ភ្ញៀវរបស់យើងគឺជា
ជនជាតិខ្ម្រ»។លោកបន្តថា៖«មុន
ជងំឺកូវដីយើងមានភ្ញៀវបម្ាណ២ទៅ
៣រយនក់ជារៀងរាលថ់្ង្ហើយកោះ

រាជបុត្គឺមានប្ជាប្ិយភាពយ៉ាង
ខា្លាងំដោយសរត្ទ្សភាពដ៏ស្ស់
ត្កាលគួរជាទីមនោរម្យ»។
ដោយសរត្ការប្តជ្ា្ញាចិត្តរបស់រម-

ណីយដ្ឋានន្ះចពំោះប្ជាជនកម្ពជុា
ដូច្ន្ះគា្មានការសង្ស័យទ្ដ្លលោក
Chaoបាននិយយថាព្លវ្លា
បានមកដល់ហើយដើម្បីបើកទទួល
ស្វាគមន៍ទ្សចរឱ្យកាន់ត្ល្អដើម្បី
ជួយដល់វិស័យទ្សចរណ៍របស់កម្ពុជា។
«ភ្ញៀវបរទ្សជាច្ើនមិនទាន់

ស្គោល់កន្ល្ងដ៏ស្ស់ស្អាតនិងគួរឱ្យ
ចាប់អារម្មណ៍ដ្លយើងមាននៅ
ទីន្ះទ្ហើយយើងកំពុងខិតខំប្ឹង
បង្បង្កើតហដ្្ឋារចនសម្ពន័្ធផស្ង្ៗ
ដើម្បីបម្ើភ្ញៀវឱ្យកាន់ត្ល្អប្សើរ។
យើងគ្ងនឹងបើកបារ៍ប្បបស្ចិម
ប្ទ្សជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋាន
បប្ជប៉នុនងិបប្បស្ចមិបទ្ស្ក្នងុ
ព្លឆប់ៗ»។
«ថ្មីៗន្ះយើងបានជួលម្ចុងភៅ

ថ្មីចំនួន២នក់មកពីបស្ចិមប្ទ្ស
ដើម្បីបង្កើតមុខម្ហូបលោកខាងលិច
ដ្លនឹងជួយពួកគ្ឱ្យបាត់ការ
នឹករឭកផ្ទះនិងមានអារម្មណ៍ថាដូច
នៅផ្ទះ។ឥឡវូន្ះយើងកពំងុផ្តល់ការ
បណ្តុះបណា្តាលស្វាកម្មម្ហូបអាហរ
របស់យើងដើមប្ីធ្វើឱយ្បក្ដថាយើង
បានបំព្ញតាមស្តង់ដអន្តរជាតិ
សម្ប់ភ្ញៀវទ្សចរទាំងក្នុងស្ុក
និងអន្តរជាតិ»។
លោកChaoថ្លង្ថា៖«អនគតន្

តំបន់វិស្សមកាលទ្សចរណ៍ឆ្ន្រ
មាសឆ្ន្រប្ក់គឺកំពុងបង្កើតវ្ទិកាដ៏
ល្អបំផុតសម្ប់បុគ្គលិកក្នុងស្ុក
របស់យើងដើម្បីឱ្យពួកគ្រីកចម្ើន
ផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ដល់សហគមន៍
មលូដ្ឋាននងិផ្តល់សវ្ាកម្មដល្មាន
គុណភាពដើម្បីគាំទ្ដល់ឧស្សាហ-
កម្មទ្សចរណ៍របស់កម្ពុជា»៕
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បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ

តំបន់វិស្សមកាលទេសចរណ៍ឆ្នេរមាសឆ្នេរបេក់ 
នឹងកា្លាយជាកន្លេងសមេប់សមេកលម្ហេដ៏ល្អបំផុត

កោះរាជបុតៃនៅតំបន់វិសៃសមកាលទៃសចរណ៍ឆ្នៃរមាសឆ្នៃរបៃក់ គឺជាទិសដៅទៃសចរណ៍ដ៏សៃស់ស្អាត។ 

Booking hotline: +855 88 608 8618 / 96 607 4488
Golden Silver Gulf Resort 

Ream, Prey Noup, Sihanouk Province
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៧បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ

បាងហ្គោឡូផ្ទះដើមឈើ(Tree-
houseBungalows) និង
រមណីយដ្ឋានឆ្នរ្ស(WhiteBeach)
នៅលើកោះរុ៉ងគឺជារមណីយដ្ឋានដ្ល
មានសម្សធ់ម្មជាតិដ៏ស្ស់បំព្ង
នៅមិនឆ្ងាយបុ៉ន្មានពីកុ្ងព្ះសីហនុ
ដ៏ទំនើប គឺជាកន្លង្សម្កលម្ហ្ដ៏
ល្អឥតខ្ចាះ។
ជាមួយនឹងអាហរប្បអឺរុ៉ប និង

អាសីុដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ការច្ញដំណើរពី
ភោជនីយដ្ឋានYasmine Caféតាម
អូប័រលឿន គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បី
ចាប់ផ្តើមដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះ
តូ្ពិកដ៏ស្ស់ត្កាលមួយន្ះ។
កាលពីថ្ង្ទី២៧ខ្វិច្ឆិកាកន្លងទៅ

ថ្មីៗ ភោជនយីដ្ឋានYasmine Café
ទើបត្បើកហងផប់ (pub)នៅ
ជាន់ខាងលើដើម្បីពង្ីកស្វាកម្ម
បដិសណា្ឋារកិច្ចរបស់ខ្លួនដល់ភ្ញៀវ
បន្ថ្មរហូតដល់ព្លយប់។
«ភោជនីយដ្ឋានYasmineCafé

គឺជាកន្ល្ងដ៏ល្បីជាយូរមកហើយ
នៅក្នុងក្ុងព្ះសីហនុនិងបាន
កា្លាយជាទីកន្ល្ងដ៏ព្ញនិយមមួយ
នៅក្នុងទីក្ុងដ្លបានបើកដំណើរ-
ការតាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ហើយទោះបី
ទីក្ុងមានការផ្លាស់ប្តូរច្ើនប៉ុន្ត្
យើងនៅត្មានប្ជាប្ិយភាព
ដដ្ល»។
លោកSakipCadalមា្ចាស់ភោជ-

នីយដ្ឋានYasmineCaféមាន-
ប្សសន៍ថា៖«គ្ស្គោល់យើងយ៉ាង
ច្បាស់ដោយសរអាហរមានគុណ-
ភាពខ្ពស់ស្វាកម្មល្អនិងបរិយកាស
បក្បដោយភាពកកក់្ត។ជាមយួនងឹ
ការបើកហងផប់(pub)យើងនឹង
ផ្តល់ជូនភ្ញៀវឱ្យកាន់ត្សម្បូរប្ប
និងស្វាគមន៍ឱ្យកាន់ត្កក់ក្ត»។
បើក្ឡ្កមើលរមណីយដ្ឋានផ្ទះ

ដើមឈើ និងរមណីយដ្ឋានឆ្ន្រស

នៅលើកោះរុ៉ងវិញវាគឺជាកន្ល្ង
ស្នាក់នៅដ៏ស្ស់ស្អាតហើយជា
កន្លង្សម្កលម្ហ្ដ៏ប្ណីតសម្ប់
កុ្មគួ្សរដ្លផ្តល់ឱកាសឱ្យភ្ញៀវ
ស្នាក់នៅផ្ទះដើមឈើដ៏រំភើប។
រមណីយដ្ឋានផ្ទះដើមឈើផ្តល់ជូន

នូវជម្ើសន្បាងហ្គោឡូចំនួន២៤
ដ្លត្ូវបានរៀបចំតុបត្ងយ៉ាង
ស្ស់ស្អាតផ្ទះដើមឈើចំនួន៦
ដ្លមានគ្២និងបាងហ្គោឡូគ្២
ចំនួន១៣ក្ពីន្ះគឺមានផ្ទះប្ប
ខ្ម្របុរាណចំនួន៥ដ្លមានគ្២
នងិគ្១ដល្សក័្តសិមបផំតុសមប្់
គ្ួសរនិងមានផ្ទះលក្ខណៈ suit
ប្ណីតចំនួន១។
រមណយីដ្ឋានផ្ទះដើមឈើបានបើក

ដំណើរការដំបូង ក្នុងឆ្នាំ២០០៩
ជាមយួនងឹបាងហ្គោឡូតម្យួប៉ណុ្ណោះ
ហើយសហមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិលោកស្ី
RosKunNuchបានរំឭកថា
រមណីយដ្ឋានន្ះរីកចម្ើនយ៉ាង
ឆប់រហ័ស។
«ខ្ញុំចាំបានថាពួកយើងបានឆ្ការ

ព្តូចៗដោយប្ើត្ឧបករណ៍
ធម្មតាៗប៉ុណ្ណោះដើម្បីសងសង់
រចនសម្ព័ន្ធដំបូងហើយភ្ញៀវដំបូង
របស់យើងគឺមកពីបស្ចិមប្ទ្ស
មុនព្លសងសង់កន្ល្ងស្នាក់នៅ

ផ្ស្ងទៀតម្តងមួយៗ»។
លោកស្ី KunNuchបានមាន

ប្សសន៍ថា៖«យ៉ាងឆប់រហ័ស
រមណីយដ្ឋានន្ះបានវិវឌ្ឍទៅជា
កន្ល្ងដូចដ្លយើងបានឃើញ
សព្វថ្ង្ជាមួយនឹងកន្ល្ងស្នាក់នៅ
បណ្តីហើយត្មឹត្រយៈពល្៤ឆ្នាំ
ក្យមកវាទទួលបានការព្ញ-
និយមយ៉ាងខា្លាំងហើយយើងក៏បាន
បើករមណីយដ្ឋានមួយទៀតនៅក្ប្រ
នោះដើម្បីបំព្ញតម្ូវការ»។
រមណយីដ្ឋានមានឈ្មាះលប្លីប្ាញ

ដោយសរត្ឆ្នរ្ខស្ាច់សកប្សុទស្-
ភាពស្ស់ត្កាលមានបរិយកាស
ជុំវិញស្ងប់ស្ងាត់ល្អមានអាហរប្ប
អាសុី និងអឺរ៉ុបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់គុណ-
ភាពខ្ពស់ហើយក៏មានបារ៍នងិស្វា-
កម្មស្តង់ដអន្តរជាតិដូចគា្នា។
លោកស្ីបន្ថ្មថា៖«ភាពរឹងមាំ

របស់រមណីយដ្ឋានផ្ទះដើមឈើនិង
ឆ្ន្រសគជឺារមណយីដ្ឋានមយួនៅលើ
កោះរ៉ុងទោះជួបបញ្ហាប្ឈមមួយ
ចំនួនប៉ុន្ត្នៅអាចឈរនៅរឹងមាំក្នុង
អាជវីកម្មដើមប្ីបម្ើដល់ឧសស្ាហកម្ម
ទ្សចរណ៍»។
ដោយផ្តលជ់នូនវូសវ្ាកម្មដ៏សមបូ្រ-

ប្ប រួមទាំងការកម្សាន្តតាមសមុទ្
នងិសកម្មភាពទស្ចរណ៍ផស្ង្ៗដចូ

ជាការមជុទកឹ(Scuba)នងិការជលួ
ម៉ូតូជិះរមណីយដ្ឋានធ្វើឱ្យប្កដថា
លោកអ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្-
យោជន៍ច្ើនបំផុតពីការស្នាក់នៅ
លើកោះរ៉ុង។
ការជួលទូកន្សទតូចមួយជិះគឺជា

វិធីដ៏រីករាយដើម្បីទៅទស្សនឆ្នរ្ទំាង
២៨ដ្លឥឡូវន្ះក៏អាចជួលមូ៉តូជិះ
ទៅទស្សនបានហើយនៅលើកោះរុ៉ង
លោកអ្នកអាចមុជទឹក(snorkel-
ling)និងស្ទួចតី្ល្ងកម្សាន្ត។
ការទៅទស្សនកោះផ្ស្ងទៀត

ជុំវិញឆ្ន្រសមុទ្ន្ខ្ត្តព្ះសីហនុ
គឺធ្វើឡើងប្កបដោយផសុកភាព
និងងាយស្ួលតាមរយៈអូប័រលឿន
(SpeedFerryCambodia)និង
ទូកHappyBoatCambodia។
«អូប័រលឿនគឺមានដំបូងគ្នៅ

កម្ពុជាហើយប្សិនបើអ្នកមានក្ុម
ប្មាណ២០ទៅ៣០នក់នោះអ្នក
អាចជួលអូប័រលឿនជិះលក្ខណៈ
ឯកជនសម្ប់ដំណើរកម្សាន្តរយៈ-
ព្ល១ថ្ង្អាចធ្វើដំណើរជុំវិញកោះ
ដ្លស្ថិតនៅជាប់ឆ្ន្រសមុទ្ខ្ត្ត
ព្ះសីហនុ»។
«លោកអ្នកអាចជួលអូប័រជិះព្ញ

មួយថ្ង្ដ្លល្អបំផុតសម្ប់ក្ុម
តូចៗដើម្បីកម្សាន្តនៅកោះរ៉ុងហើយ

អាចទៅទស្សនកោះរ៉ុងសន្លឹមនិង
កោះKohKounជាដើម»។
សហមា្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្ុមហ៊ុនអូប័រ

លឿននិងទូកHappyBoatCam-
bodiaលោកBoraOzturkបាន
ថ្ល្ងថា៖«លោកអ្នកអាចមកកោះរ៉ុង
ស្ទចូត្ីឬមជុទកឹមើលផ្កាថ្មមនុព្ល
ទៅកម្សាន្តឆ្ន្រតូចៗ។ក្ុមនវិកដ៏
មានបទពិសោធន៍របស់យើងស្គោល់
យ៉ាងច្បាស់ពីកន្ល្ងស្អាតៗនៅជុំវិញ
កោះដើម្បីផ្តល់ឱ្យអតិថិជននូវបទ
ពិសោធដ៏រីករាយ»៕
ចំពោះការធ្វើដំណើរតាមទូកHap-

pyBoatដ្លមានទំហំធំកម្ពស់៣
ជាន់មានល្បឿនយឺតជាងបុ៉ន្ត្លោក
អ្នកអាចរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងដើម្បី
កម្សាន្តសប្បាយកាន់ត្រំភើប។
លោកOzturkបន្តថា៖«អាចផ្ទុក

មនុស្សបានរហូតដល់៣០០នក់
ជាមយួនងឹកម្តិសវុត្ថភិាពខ្ពសប់ផំតុ
ទូកHappyBoatគឺជាមធ្យោបាយ
សម្ប់រៀបចំពធិជីបល់ៀងនៅព្ល
ធ្វើដំណើរជុំវិញកោះរ៉ុងនិងកោះរ៉ុង
សន្លឹមខណៈលោកអ្នកអាចរីករាយ
ជាមយួសកម្មភាពកមស្ាន្តតាមសមទុ្
ជាច្ើនទៀត»។
ចំណ្កឯភោជនីយដ្ឋានYasmine

Café គឺជាកន្លង្ចាប់ផ្តើមដ៏ល្អឥត
ខ្ចាះសម្ប់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់
កោះរុ៉ងហើយរមណីយដ្ឋានផ្ទះដើម
ឈើ និងឆ្នរ្ស គឺជាកន្លង្ដ៏ស្ស់
ស្អាតសម្ប់សម្កលម្ហ្ជាមួយនឹង
អូប័រលឿនSpeedFerryCambo-
diaនិងទូកHappyBoatCambo-
dia ដ្លនឹងធ្វើឱ្យដំណើរកម្សាន្ត
របស់លោកអ្នកមកកាន់ខ្ត្តព្ះ-
សីហនុកាន់ត្ទទួលបាននូវបទ-
ពិសោធពិស្សទ្វដង និងកាន់ត្
សប្បាយរីករាយដ្លលោកអ្នកមិន
អាចបំភ្លច្បាន៕

ដំណើរកម្សាន្តទៅ កោះរ៉ុង ដើម្បី សមេក លម្ហេ  និង គយគន់
  ទេសភាព ដេល មាន សមេស ់ធម្មជាត ិដ៏ សេស់ តេកាល

ផ្ទះដើមឈើនៅជិតឆ្នៃរសមុទៃ។ ហ៊ានរង្សីកោះរុ៉ងគឺជាកោះតៃពិូកដ៏សៃស់តៃកាលនៅក្នងុខៃត្តពៃះសីហនុ ។  Supplied 
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សូមធ្វើការកក់ឥឡូវនេះ ដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងការសមេកលម្ហេ 

ដ៏រីករាយនៅរមណីយដ្ឋានដ៏សេស់តេកាលរបស់យើងនៅលើកោះរ៉ុង

ទទួលបទពិសោធស្នាក់នៅ 
ដ៏រីករាយនៅ បាងហ្គាឡូផ្ទះដើមឈើ
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បុ៉ស្តិ៍ ខេត្តពេះសីហនុ

លោកSimonChongប្រធាន
គ្រប់គ្រងទូទៅន្រសណ្ឋាគារPrince
Timesបានមានប្រសាសន៍ថាអនា-
គតគឺភ្លសឺា្វាងសម្រប់ខ្រត្តព្រះសីហនុ
ខណៈសណ្ឋាគារលំដាប់ផ្កាយ៥នៅ
ទីក្រុងព្រះសីហនុមួយន្រះ បំពាក់
ដោយសមា្ភារ និងបរិក្ខារដ៏សម្របូរប្រប
ស្របតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិពោរព្រញ
ដោយភាពប្រណីតសម្រប់ភ្ញៀវមក
សា្នាក់នៅ។
បើកដំណើរករក្នុងខ្រកក្កដាឆ្នាំ

២០០៨ និងមានទីតំាងស្ថតិនៅជិត
ឆ្ន្ររនិងជិតរង្វង់មូលតោ២ដ៏ល្របីល្របាញ
ចំកណ្តាលទីក្រងុសណ្ឋាគារPrince
Timesគឺជាសក្ខកីម្មមួយដ្រលបង្ហាញ
អំពីករអភិវឌ្រឍដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្រត្ត
ព្រះសីហនុបច្ចបុ្របន្ន។
«សណ្ឋាគារPrinceTimesត្រវូ

បានសាងសង់ឡើងតាមស្តង់ដា
អន្តរជាតិខ្ពស់បំផុត  និងផ្តល់ជូននូវ
គ្រឿងបរិក្ខារប្រណីត និងទំនើបៗ
ខណៈយើងថ្ររក្រសា និងលើកកម្ពស់
បដិសណ្ឋារកិច្ចដ៏ល្របីល្របាញរបស់
ប្រទ្រសកម្ពជុា»។
លោកChongបន្ថ្រមថា៖«ជាមួយ

នឹងករអភិវឌ្រឍនាព្រលបច្ចបុ្របន្នដ្រល
នំាមកនូវហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និង
ស្រវាកម្មកន់ត្រមានគុណភាពខ្ពស់
ហើយសណ្ឋាគារPrinceTimes
បានត្រៀមខ្លនួជាស្រចនៅក្នងុក្រងុ-
ព្រះសីហនុដ៏ទំនើបន្រះខណៈកម្ពជុា
កំពុងបង្ហាញដល់ពិភពលោក»។
ជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់

រដា្ឋាភិបាលដ្រលមិនតម្រូវឱ្រយភ្ញៀវ
អន្តរជាតិដ្រលចាក់វា៉ាក់សំាងរួចត្រវូធ្វើ
ចតា្តាឡីស័ករយៈព្រល១៤ថ្ង្រ វាគឺជា
អត្ថប្រយោជន៍មួយសម្រប់ឧស្រសា
ហកម្មទ្រសចរណ៍របស់កម្ពជុាហើយ
សណ្ឋាគារPrinceTimesបាន
អនុវត្តតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជនួចំពោះនីតិវិធី

ប្រតិបត្តកិរស្តង់ដា(SOPs) របស់
អាជា្ញាធរខ្រត្តដើម្របីធានាបានូវទំនុកចិត្ត
របស់ភ្ញៀវដ្រលសា្នាក់នៅ។
ជាមួយនឹងករអភិវឌ្រឍនាព្រលថ្មីៗ 

កន្លងមកន្រះលោកChongមាន
សុទិដ្ឋនិិយមចំពោះវិស័យទ្រសចរណ៍
របស់ប្រទ្រសកម្ពជុាយ៉ាងខ្លាងំ។
«នៅឆ្នាំក្រយសម្រប់វិស័យ

សណ្ឋាគារ នឹងមានភាពរឹងមំា។នៅ
ព្រលដ្រលទ្រសចរអន្តរជាតិវិល-
ត្រឡប់មកកម្ពជុាវិញនោះខ្រត្តព្រះ
សីហនុនឹងទទួលភ្ញៀវទ្រសចរយ៉ាង
ច្រើន ពីព្រះភ្ញៀវទ្រសចររីករាយនឹង
ករមកកន់ទីន្រះណស់។នៅទីន្រះ
យើងមានអ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងដ្រលល្អបំផុត
ដូចជាករកម្រសាន្តឆ្ន្ររសមុទ្រកោះនិង
មានជាច្រើនទៀត»។
លោកបន្តថា៖«ន្រះអាចមើលឃើញ

ពីទីផ្រសារបច្ចបុ្របន្នដោយតួល្រខបាន
ចង្អុលបង្ហាញពីករត្រឡប់មកវិញ

យ៉ាងខ្លាំងក្លាសម្រប់វិស័យទ្រស-
ចរណ៍នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ»។
បុរសជនជាតិមា៉ាឡ្រសីុរូបន្រះបាន

បញ្ជាក់ថា៖«ជាឧទាហរណ៍ក្នងុអំឡុង
ពិធីបុណ្រយអំុទូកកលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ
យើងទទួលបានភ្ញៀវប្រមាណ៧០
ភាគរយដោយគា្មានករផ្រសព្វផ្រសាយអ្វី
នោះទ្រ។ ដូច្ន្រះខ្ញុំជឿជាក់ថា ទីផ្រសារ
ទ្រសចរណ៍កម្ពជុានឹងងើបឡើងវិញ
នៅឆ្នាកំ្រយ»។
ជាមួយនឹងបន្ទប់ដ៏ប្រណីតចំនួន

១៩៣បន្ទប់ដ្រលអាចគយគន់
ទ្រសភាពសមុទ្រដ៏ស្រស់សា្អាតភ្ញៀវ
សា្នាក់នៅសណ្ឋាគារPrinceTimes
ក៏នឹងរីករាយជាមួយអាងហ្រលទឹក
កន្ល្រងហាត់យូហា្គាកន្ល្រងហាត់ប្រណ
និងកន្ល្រងចតឧទ្ធមា្ភាគចក្រនៅលើ
ដំបូល ក៏ដូចជាឧបករណ៍ទំនើបៗដ៏
សម្របូរប្របជាច្រើនទៀតខណៈសា្កាយ
បារ(skybar)ផ្តល់នូវករគយគន់

ទិដ្ឋភាពទីក្រងុដ៏អសា្ចារ្រយ។
ចំពោះភោជនីយដា្ឋានចិនគឺមាន

លក្ខណពិស្រសបំផុតជាមួយនឹង
មុខម្ហូបប្របប្រព្រណីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់
ហើយទន្ទឹមនឹងន្រះក៏មានភោជ-
នីយដា្ឋានប្របអាសីុអាគ្ន្រយ៍ផងដ្ររ
ដ្រលមានបម្រើអាហារព្រញមួយថ្ង្រ
មានកន្ល្រងទទួលភ្ញៀវដ៏ប្រណីតដើម្របី
បំព្រញតម្រវូកររបស់ភ្ញៀវគ្រប់រូប។
អាជា្ញាធរខ្រត្តព្រះសីហនុបានផ្តល់

អាទិភាពដល់គោលដៅទ្រសចរណ៍
កម្រតិអន្តរជាតិMICE(កិច្ចប្រជំុ
ករលើកទឹកចិត្តសន្នសីិទនិងពិព័រណ៍) 
ជាករផ្តាតសំខន់សម្រប់ទីក្រុង
ដើម្របីរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅមុខ ហើយ
លោកChongមានប្រសាសន៍ថា
សណ្ឋាគារPrinceTimesបាន
ត្រៀមខ្លនួរួចជាស្រចដើម្របីបំព្រញ-
តម្រវូករទំាងនោះ។
លោកលើកឡើងថា៖«នៅខ្រមករា

ខ្រត្តព្រះសីហនុនឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ
វ្រទិកទ្រសចរណ៍អាសា៊ាន២០២២
ហើយយើងនឹងធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះព្រតឹ្ត-ិ
ករណ៍ផ្រស្រងទៀតសម្រប់ប្រទ្រស
មួយចំនួន»។
ជាមួយនឹងបន្ទប់សន្នសីិទដ្រលមាន

ទំហំផ្រស្រងៗគា្នានិងបន្ទប់VIPគឺស័ក្ត-ិ
សមបំផុតសម្រប់កររៀបចំសន្នសីិទ
គ្រប់ប្រភ្រទហើយសណ្ឋាគារបាន
ត្រៀមខ្លួនជាស្រចដើម្របីរៀបចំអ្វីៗ
គ្រប់យ៉ាងរាប់ចាប់ពីព្រតឹ្តកិរណ៍ធំៗ
និងកិច្ចប្រជំុផ្រស្រងៗ រហូតដល់ករ-
សម្ពោធផលិតផល និងករប្ររព្ធ
កិច្ចប្រជំុធុរកិច្ចនានាជាដើម។
សណ្ឋាគារPrinceTimesក៏មាន

សាលកម្ពស់៩ម៉្រត្រ និងទំហំ៨០០
ម៉្រត្រករ៉្រជាសាលដ្រលអាចរៀបចំពី
ធីផ្រស្រងៗនៅក្នងុក្រងុព្រះសីហនុ និង
មានសមត្ថភាពទទួលអ្នកចូលរួមបាន
រហូតដល់ចំនួន៨០០នាក់។

សណ្ឋាគារក៏មានឧបករណ៍សំឡ្រង
ដ៏ទំនើបនិងអ្រក្រង់LEDទំនើបនិងធំ
បំផុតមួយនៅកម្ពជុាខណៈសណ្ឋាគារ
ក៏មានស្រវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចាះ រួមទំាង
អាហារដ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ់ថ្រមទៀតផង។
ផ្រនករម្រដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ និងប្រ-

ក្លាយខ្រត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់
ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសគំរូពហុបំណងគឺមាន
គោលបំណងធ្វើពិពិធកម្មករអភិវឌ្រឍ
របស់ខ្លនួដើម្របីទាក់ទាញវិនិយោគិន
និងភ្ញៀវទ្រសចរឱ្រយកន់ត្រមានវិសាល-
ភាពទូលំទូលាយ។
លោកChongដ្រលធា្លាប់បម្រើ

ករងនៅសណ្ឋាគារលំដាប់អន្តរជាតិ
Shangri-LaនិងRegentInterna-
tional ក៏ដូចជាGentingStar
Cruisesអស់រយៈព្រល៣០ឆ្នាំបាន
បន្ថ្រមថាករព្រញចិត្តពីសំណក់អតិ-
ថិជនចំពោះសណ្ឋាគារPrinceTimes
គឺជាចំណុចខ្លាងំមួយរបស់ខ្លនួ។
«មិនដូចសណ្ឋាគារផ្រស្រងទៀត

នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុទ្រ គឺយើង
មិនមានកសីុណូទ្រ។ន្រះជាអ្វដី្រល
ធ្វើឱ្រយយើងកន់ត្រមានភាពទាក់ទាញ
សម្រប់ភ្ញៀវលក្ខណៈក្រមុគ្រសួារនិង
ភ្ញៀវធុរកិច្ចលំដាប់អន្តរជាតិហើយ
ធ្វើឱ្រយយើងក្លាយជាកន្ល្រងកន់ត្រ
ព្រញនិយមសម្រប់កិច្ចប្រជំុសន្នសីិទ
និងតំាងពិព័រណ៍។
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថ្រមថា៖ 

«ខណៈទីក្រងុកំពុងត្រមានភាពទាក់-
ទាញភ្ញៀវទ្រសចរហើយនោះសណ្ឋា-
គារPrinceTimesនឹងនៅទីន្រះដើម្របី
រង់ចំាទទួលសា្វាគមន៍អតិថិជនមកពី
គ្រប់ទិសទីជាមួយនឹងគ្រឿងបរិក្ខារ
គុណភាពអន្តរជាតិ រួមនឹងស្រវាកម្ម
ជាច្រើនព្រមទំាងស្រវាកម្មម្ហបូអាហារ
និងភ្រសជ្ជៈF&B ដ៏សម្របូរប្របថ្រម
ទៀតផងដ្ររ»៕

សណ្ឋាគារ Prince Times រង់ចាំអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង 
របស់ខេត្តពេះសីហនុ ក្នុងពេល ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ

លោក Simon Chong បៃធានគៃប់គៃងទូទៅនៃសណ្ឋាគារ Prince Times។ រូបថតហា៊ានរង្រសី

It is a luxury five-star hotel intergrating tourism, business 
meeting, nutritional therapy, and entertainment.

#105, Ekareach Street, Krong Preah Sihanoukville, Cambodia Sihanoukville, Cambodia 18000
Tel: 018 585 5555 // reservationprincehotel@asia.com
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