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របាយររ  

ស�ពី ី
លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្ ្របចំកុ្ �្  ឆា ច២០១៤ 

 

 

 

I. េសចក�ីេផ�្ ៖ 

អនុវត�តមមវ វិ ធននេយា ាទុ�សស�ចរុេយ ដចណកកយលទី៣ របស់រររដ វយិ  

នវងែផនករសមម�ភករករវបិប្នវងវ វនវងតសវិប ឆា �២០១៤ រាបនភិួាែខននះ ងរប់អងង�ភន�ណុះ

ងមសួងយនខវតខ�ងប្ងែងបងបនងងបនមវននសិករសួាងមសួង ស បបនពម់ភបនន នវងៃដរូអវវឌ្សតវ-អន�រសតវ 

សភវនសសវ វសបាយមនតនមិករណក របស់រររដ វយិរ� រដដម�ង្ ៃដរូយមនសអាមអនុវត� �សបត 

នមិននេយា “ អវរម្ នវងអវវឌ្វបិបសតវ ”  មាុងនមិប�ណងនិធបឱ “ វបិប ក ាសនសដដមវននសតវ”  

នរាងរមបែននូវករនងបបងយស់សកប នុភិវបិបសតវសាភិអវវឌ្នសដដមវនន តរាបករភងង្ង 

ករបងងបនងងបនផ វិតផិឧស្ិមមវបិបសងរប់នមិនាពណវ ពមម នវងន្សនរណក  នរាបនងងបត 

ករករ ភងង្ងសធិិបសងង នវងរនបៀបរស់ននៃៃៃាូរ ន ធិបឱែខមររនរ�នវតបងងបនងងបត នវងបនងងបននវនា ករនសាហ

វបិបសតវ រួន�ែណមកត់បនា�ភងមធងមរបស់ងបសន និធបឱសងង្្ួិយននូវសុខដុរន នដបធ

ឈននេសនងននមិនា  “ក្�ុជ ៖  ្ពពះជណច្កៃនរវប្ប” ។ 
 

II. រចនស្��ន� និង្ករំណ  ៖ 
១.រចនស្��ន� ៖ 
ម-ាា ម់ដ្មន�ងមសួង ៖ 

ងមសួងវបិប នវងវ វនវងតសវិបដ្មន�នរា រដដ�ន�ធ១របូ អនរារដដនិខ វិករ៧របូ នវង 

អនុរដដនិខ វិករ៨របូ។ 

ខ-ាា ម់រដដយិមល� ិ ៖ 

ាា ម់រដដយិមល� ិ ងមសួងរន ៖ 

 -អរងនាមរដ នរដដយ  ិ នវង វិរ��វតុ  រននាមរដ នន�នួន០៩  (ន.រដដយិ  ន.បុរង វិម ន.ែផនករ           

សវតវ នវងសរបុ ន.រណននាឱ  វិរ��វតុ  ន.ស��រប នវងបរ វក រ ន.នធតវមម  ន.សវ្នវអាមនវភនន  នវងសវ្នវ 

ងបហម់ងបែិិ  ន.សិងបតវបត�វករវបិបអន�រសតវ នវងមវននកររស ន សបណ�ុ ះបល� ិងមបខណណ  

វបិប) ។ 
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 -អរងនាមរដ នបនននមន្សវបិប រននាមរដ នន�នួន០៥ (ន.អវវឌ្វបិប ន.នសៀវនភ

កររន ន.សវិប�ភាន� នវងផ្ភធផ្ាវបិប ន.សវិប្ស្នធា�ភ ន.សវិបសូនរបូ នវងសវិប

សវបមម) ។ 

 -អរងនាមរដ ននបតវមណណ  រននាមរដ នន�នួន០៤ (ន.បុរណវតុ ន.សរននធរ ន.បុរណវ វ្ ទ 

នវងបុនរងបវត�វវ វ្ ទ ន.ម�ពរ នវងអវរម្ស�ណង់បុរណ) ។ 

នងរភធននះននរនអងង�ភន�នួន០៤ន្ៀត ែដិសវតនននងកករដ្មន� នឹ ិ់របស់រដដ�ន�ធ ៖ 

-សមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិ បែដិសងរ្ះស នសឹរណប ាា ម់នសមបអរងនាមរដ ន រន

ហវវ្ ទ បិាន�នួន០៥ (ហ.បុរណវ វ្ ទ ហ.ស បតឱមម នវងនររបូនធាវ វ្ ទ ហ.សវិបសូនរបូ 

ហ.តូរឱត�ន�ធ ហ.នដសសស�) នវង ្ណណ ិសវម្�សវងសវវបិបវ វ្ ទសសស�១ ។ 

-នាមរដ នសវនមមៃផនមាុង 

-អ វិកររដ ន ាា ម់នសមបនាមរដ ន 

-សិឱវ វនវងតសវិ ប ាា ម់នសមបនាមរដ ន រនស�នមន�នួន០៥ (សរយ� ស

នសៀម សសវិបសូនរបូ សតូរឱត�ន�ធ សន ន) ។ 

រ-ាា ម់រឹនធ-នខត� ៖ 

 ងមសួងរនននធរវបិប នវងវ វនវងតសវិបរឹនធ-នខត� ន�នួន២៤ នវងករ វេ បិាវបិប នវងវ វនវងត

សវិបងមរង ខណណ  �សរម ន�នួន១៦៦ករ វេ បិា ។ 

២.្ករំណ ្ន�ះីរយរ ៖  
ងមសួងរន�ន�ធរករសរបុន�នួន២.៤៩២នម់ មាុងននះ�សធ៨៣៤នម់ ែនមននមស ៖- 

-ាា ម់រដដយិមល� ិ រនន�នួន១.៤៦១នម់ មាុងននះ�សធ៥៥៤នម់ 

 -ាា ម់ននធរវបិបរឹនធ-នខត� រនន�នួន១.០៣១នម់ មាុងននះ�សធ២៨០នម់ ។ 
 
III. សក្�ភពយររររា កកដក់ន ច្ កសង្ ៖ 
 -ៃៃ� ធ្០៣្ ែខមុ�ប្ឆា �២០១៤ នម�ំវ្ រដដ�នបធ្ ្្ួិួបនាមអងងករ្Global Heritage Fund 

            ភវ�ម្ន បិករករនបតវមណណ របូធ្ នវងករបនបមមវ វិ ធពម់ភបននន្ងងយស្បនន ាឆម រ្ នខតបបនន ា

             រនបា 

 -ៃៃ� ធ្០៩-១៣្ ែខមុ�ប្ឆា �២០១៤្ នម�ំវ្ រដដ�នបធ្ ប�នភមនបសមមមនននខតបម�ភង់ �ិ្ ងភះវ វហរ 

            នសៀរប្្បនន ារនបា្្យត់ដ�បង្នវងនព វិសត់្នដបធួបសវនករសួាអវយិនខតប្ នវង្

             ងតតតភវនវតឱស ន�ភករករសម់ែសបងែដិរនមនងម្នវងនេអនរត 

-ៃៃ� ធ្១៧្ ែខមុ�ប ឆា �២០១៤្ នម�ំវ្ រដដ�នបធ្ ្្ួិួប នមនាមងមរ ិុន្ THOMAS 

INTERNATIONAL SERVICES CO,LMD នដបធភវ�ម្ករករអ�ភធ ករដ្ម�ពូ នវតុបុរណែខមរ

ែដិងតតវាមមងបន្សមមុសវ វម្ 

-ៃៃ� ធ្២១្ ែខមុ�ប្ ឆា �២០១៤្ នម�ំវ្ រដដ�នបធ្ ្្ួិួប្ នមនាមងមរ ិុន្ UADIENS  

នសវមមឹនរន ប់រងរាុធវ វតសងរប់សវិមរ្ សវិករ វនធ្ ភវ�ម្ករករអ�ភធនសវមមឹន្

រន ប់រងរាុធវ វតន បិសវិមរ្សវិករ វនធ 

-ៃៃ� ធ្២៤្ែខមុ�ប្ឆា �២០១៤្នម�ំវ្រដដ�នបធ្្្ួិួប្រណបងបតវូ UE នដបធភវ�ម្ករករ្

ពម់ភបននន្ងវ វសបាវបិប្។ 
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IV. លទ�ផលយរររ ៖ 
១-យររររេ្្្ព់ររយិររសចរនកសំ៖ 
ននៃៃ�្ ធ០៤្ែខមុ�ប្ឆា �២០១៤្ននសិសនាវសធ្នតុុខ្ ងមសួងយននរៀបន�នបបមសនាវយតបូមសរបុ

ករករវបិប្ នវងវ វនវងតសវិបឆា �២០១៣្ នវងន បិមែផនករឆា �២០១៤្ អងងសនាវយតយនងយរភនភវ ធិនបបម្

នងកអ វិបតធ�ភ្ នម�ំវរដដ�នបធ្ ងមសួងវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប្ នវងនរារនករអន�ព បមនូិរួ

ភធស�លម់យមឧតប្ នម�ំវ្ សអវយិរងរឹនធ/នខតប្ ្ យមឧតប្ នម�ំវ្ សរដដនិខ វិករ្

អនុរដដនិខ វិករ ធ្ងប្ម្អងមសួង្ អរងនាម្ សមិវ វ្ ទ វិករ្ នម្ នម�សធ្ អរងនាមរង្

ាា ម់ដ្មន�្ នាមរដ ន្ ករ វេ បិាមាុងងមសួង្ នម្ នម�សធ្ សមិវ វ្ ទ វិកររង្ ងភ្្នបុរស្

ងភ្្នបុរសរង្ សសសប សរឱ្ ៃនសមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិប្ នមនាម្ នាមរង្ ងបឹន្ អនុ

ងបឹនស�នម្នមងរត្អាមងរត្ៃនសិឱវ វនវងតសវិប្្នម្នម�សធ្ងបឹន្អនុងបឹន

ននធររឹនធ-នខតប្ ងភ �ំង�នបធរករននាា ម់មលប ិ្ សរបុរនន�នួន៦០០នម់។្ ននៃៃ�្ ធ០៥្ ែខមុ�ប្

ឆា �២០១៤្ ងមសួងយននរៀបន�ភវ ធិបវ្សនាវយត្ នងកអ វិបតធ�ភដតខមង់ខមស់ភធ្ ឯកឧររ្ កិររិេសដ រណិ រ  
គរំ នកំឧរនាករដ្នរី្របចយរ។្នរារនករអន�ព បមនូិរួភធាា ម់ដ្មន�សន់ខមស់្យមឧតប្
នម�ំវ្ សអវយិរងរឹនធ/នខតប  យមឧតប នម�ំវ សរដដនិខ វិករ្ ្ អនុរដដនិខ វិករ្  

ធ្ងប្ម្អងមសួង្ ្អរងនាម្សមិវ វ្ ទ វិករ  នម្ នម�សធ្អរងនាមរង្ាា ម់ដ្មន�នាមរដ ន្

ករ វេ បិាមាុងងមសួង្ នម្ នម�សធ្ សមិវ វ្ ទ វិកររង្ ងភ្្នបុរស្ ងភ្្នបុរសរង្ សសសប សរឱ្

ៃនសមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិប្នមនាម្នាមរង្ងបឹន្អនុងបឹនស�នម្នមងរត្

អាមងរត្ ៃនសិឱវ វនវងតសវិប្ ្ នម្ នម�សធ្ ងបឹន្ អនុងបឹនននធររឹនធនខតប្ ងភ �ំង 

�នបធរករននាា ម់មលប ិ្សរបុរនន�នួន៧០០នម់្។ 

ននៃៃ�្ ធ២១្ែខមុ�ប្ឆា �២០១៤្នវនរនង្៨: ០០ន ធ្្ននសិសនាវសធ្នតុុខ្ងមសួងយននរៀបន� 

ភវ ធិនបបមនហ�សភសវិ បហនអវវឌ្នកាា ម់សតវ នងកអ វិបតធ�ភ្នម�ំវ្រដដ�នបធ្ងមសួងវបិប 

នវងវ វនវងតសវិប នរារនករអន�ព បមនូិរួភធាា ម់ដ្មន�ងមសួង្នសួវសតវ-អនបរសតវ្�នបធរករ សវិមរ 

សវិករ វនធ សរបុន�នួន៦៥០នម់្។ 
 
២-យររររដបល និងហរិ��រ� ុ៖ 
២.១.យររររដបលទាេទ ៖ 

-យន្្ួិ វិខវតនូិភធងរប់ស បបនន�នួន៣៨៧ន្ប់ នវង ប�ពូ ន វិខវតននមនេងរប់ស បបន

ន�នួន២៩២ន្ប់  

-យនតម់ែតងនវភននអតប្ វិខវតរដដយិ នវង វិខវតប្រដ នយនន�នួន៣៥ន្ប់ តតងតវករ 

ាា ម់ដ្មន� 

-យននរៀបន�្្ួិនសួ វសតវ-អន�រសតវ នវងមមវ វិ ធងបុ�នផ្ងសយនំន់នភិនវ 

-មរ �ងសន�វសុខ នវងនររយិេងបស�ករនភិៃៃ�  នវងាប់សិករមា យនិាមាុងករែៃរម្ 

សុវតវ�ភ នន ធ្ស�ធករងមសួង 

-ផ វិត វិខវតសា នផ្ងសូនាា ម់ដ្មន�ងមសួង�សបតតងតវករ នរាយនប�ពូ នននមត 

រាបងនមននមរដដយិនេងរប់នមិនា នវងស បបនពម់ភបននំន់នភិនវេនងរិូន 
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-យននិធបករែនមសានសៀវនភរមវននូនាា ម់ដ្មន�តនមិករណក ងបស�ែខ សរបុយនន�នួន

២៣១ម្ិ 

-ករវេ បិាភតបរនវ វ្ ទយនដ�នណប រករសិមត តែផនកររបស់ាា ម់ដ្មន�ងមសួង ។  

២.២.យរររសម� រ្ំនិងររយិក រ ៖ 

-យននិធប វិខវតនសាបសុ�នឈម ះរណបមមករប�ព ធសរនភបណណ ្នដបធនរៀបន�និធបប�ព ធសរនភបណណ ង្ភឱ 

សតបវរដដ្ ឆា �២០១៣ 

-យននិធបស�នណប សុ�នមិករណក ឹនន�លា្ នដបធ្ វមសរ� របផងត់ផងង់សងរប់ែៃ �ំឧបមរណក ្

រៃានប 

 -ន បិមរនងរងួសុិ ែមិាសរននធរ្ៃនននធរវបិប្នវងវ វនវងតសវិបនខតបនព វិសត់្។ 

២.៣.យរររផនយរ ស�រិិ និងសររុ ៖ 

-បនបនរៀបន�តរងសវតវវ វសបាវបិប នវងវ វនវងតសវិបឆា �២០១៣ 

-នរៀបន�យមសរសងរប់សនាវយតនភមអងងរបស់ងមសួង 

-បនបនរៀបន�និធបតរងសរបុស�ធភធរនងរងវ វនវនេរសឹរណបែដិនងបបងយស់ៃវ វករដដ នវង វិរ��បំន 

នផ្ងសរបស់ននធរវបិប នវងវ វនវងតសវិបរឹនធ-នខត� ែដិងមសួងយន្្ួិមាុងឆា �២០១៣ 

-បនបនរៀបន�និធបតរងសរបុរនងរងប�នូ ិមាុងមមវ វិ ធវ វនវនេរសឹរណបសងរប់ឆា �២០១៤-២០១៦។ 

២.៤.យរររសទិ�ិអាកនិពន�ំនិងសទិ�ិ្របកក្រហល ៖ 

-នូិរួងបុ�្សបធភធសរិរណមមពណវ ពមមឆា �២០១៤-២០១៨ ននងមសួងពណវ ពមម 

-នូិរួងបុ�ភវ�ម្បសោ សវ្នវអាមនវភនន នវងសវ ន្វងបហម់ងបែិិ្ននសលដ មរ្Intercontinental 

-នូិរួសវក ស្ សបធភធបសោ ងប�មាុងករអនុវតបសននវសស� ្ Beijing នវង្ Marrakesh 

ននងបន្សស្ងោបូរ ធ 

-ែផាមនុះប�ព ធករពរសា ៃដអាមនវភនន្យនននម វិខវតបសព ម់សា ៃដអម្រសសសបន�នួន០២សា ៃដ។  
 
 ៣-យរររេររិកិណ រ ារី ៖ 

៣.១.យរររគចគរ និងអិិរក្សចងករុះ ៖ 

ម.ករករអវរម្រដ នអងងរ ៖ 

 -បនបនយសសរា ត នវងដុះងរបូនរ ម់នងរក �ងនរៀងរិ់សយ� កិ 

-យនរ �មវិរបូនរ ម់ែដិននរាយនាខងនងរក �ងនេរម់ននមែនងរនសុវតវ�ភយនន�នួន្

១៣៩របូ- នឹ �ង្។ 

 ខ.ករករករពរត�បន់ងយស្ ៖ 

        យននុះនេភវនវតឱ្ នវង្ប់សង ត់ងបសភិរដដមុ�រឱសងសង់ �ិននរដ នៃមធមាុងត�បន់២្ ៃនងយស្្

បនន ាឆម រ្។ 

រ.ករករួសុិងយស្្ស�ណង់បុរណ្៖ 

យនដ្មន�ងមរករករនេភវនវតឱស ន�ភខូនខតរបស់ងយស្ងភះខបនម�ភង់សធ ា នខតបងភះវ វហរ។ 

ឃ.ករករអវរម្តបលប នខត� ៖ 

 -អវរម្រដ នម�ភង់ �ិ នវង ងភះវ វហរ ៖ 

  +នូិរួសិករសួាអងងករ Waseda �ំងបនននមន្សួសុិ នវងនងងមងយមសរ 

ករួសុិងយស្ស�បូរៃងភរុម នននខតបម�ភង់ �ិ ។ 
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 -អវរម្រដ នយត់ដ�បង បនន ារនបា នវង ឧត�ររនបា ៖ 

  +នូិរួសិករសួាអងងករ G.H.F �ំងបនននមន្សួសុិ នវងនងងមងយមសរ 

ករួសុិងយស្បនន ាឆម រ្នននខតបបនន ារនបា ។  

ង.ករករសិងបតវបត�វករសួាអន�រសតវ ៖ 

 *មវននសិករសួាអងងករ G.H.F ួសុិងយស្បនន ាឆម រ ៖ 

       ករករួសុិនរង្ង ធ្៣ ៖ នរៀបៃមសព �ងយនន�នួន៦៥ដុ�-នរៀបៃមយតសព �ងន�នួន០៤ដុ�-នរៀប្

ៃមម់មងរិន�នួន២៧ដុ�-នរៀបៃមនខឿននងកា្ែផាមខង វិនន�នួន១២ដុ� នវងែផាមខងុខន�នួន២៨ដុ�-រម់សាូិ 

មលប ិយតសព �ង្  ៃមម់ងមិហ្ ន�នួន០៦ដុ�-នរៀបៃមយានងមួៃមធន�នួន១៦ដុ�-នរៀបៃមយានងមួនិធបងរ្ះ្

សរសរន�នួន០៤ដុ� និធបងរ្ះសព �ងន�នួន០៤ដុ�្ នវងរម់ៃមម់ៃមធន�នួន០១ដុ�-នរៀបៃមសរសរ �ិន�នួន០១នដប្

នសមប០៤ដុ�-រប់ៃមម់ៃមធ្ នដបធនិធបនសាួ តមលប ិន�នួន០២ដុ�្ នវងនរៀបៃមម់សាូិសព �ងន�នួន០៦ដុ�។ ករករ

ួសុិៃម្ ៖ យនសធ នសប់ែដមំន�នួន០៥នដប-ភុះៃមៃមធន�នួន០៣  ៃមិ ា្ន�នួន០២ដុ�្ នវងៃមយានងមួ

ន�នួន០១ដុ�-បវ្ៃមមងរិន�នួន០៦ដុ�្ នសមប១៦ប�ែណម-និធបសាូិៃមៃមធន�នួន០២ដុ�្ នវង្ និធបែដមរប់យនន�នួន 

៣០នដប្នវងែដមងតនសះស�ងៃមន�នួន២៥នដប ។ 

 *មវននសិករសួាអងងករ Waseda ួសុិងយស្ស�បូរៃងភរុម នខត�ម�ភង់ �ិ ៖ 

យនួសុិ នវងនរៀបន�ប�នភមនឡបងវ វមសព �ងងយស្្N1 ន�នួន០៤�សំប់្សប់ភធ�សំប់ ធ្្

៣៧្ដិ់�សំប់ ធ្៤០្នរាប�នភមឥដដសស់ន�នួន២៥៧ដុ�្ឥដដៃមធន�នួន៦៩ដុ� នវងនងបបយាអរអស់១៩៦�ុត។ 

យនកត់ន ម់ ននតងយស្ន�នួន០៧ងយស្រ�្ ងមរងយស្នតន�នួន០២ងយស្្ ងមរងយស្្ួិ្

�សនឡន�នួន០២ងយស្ ងមរងយស្បុស្រន�នួន០១ងយស្្ ងមរងយស្តុ�ន�នួន០១ងយស្ 

នវងងមរងយស្ដូននរងន�នួន០១ងយស្្នវងងតតសងតាៃងភយនន�នួន៣,៥០០ែនងតកនរ ន្ ។  

៣.២.យរររសរ្នររី ៖  

ម.សរននធរសតវា�នភម ៖ 

-រម់រឱដ�នណប រករៃនវតុសវិបនេមាុងងបភបននអុវនន បិនណតយនន�នួន១៦.៤៨៧កតឡុម 

-ករត�ងភវភបរណក មាុងងបន្ស ៖ នាមរដ នសរននធរ្ យននរៀបន�ភវភបរណក វនអនវៃ�នបាក្ សបធភធ 

“កររស់នឡបងវ វមនូវងបៃភណធ ត្មិូិភវតន”  រាបនភិ០៣ែខ្  ២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤ហ្ នន្

សរននធរសតវមមុស   

-នសួវនូិ្ស្នសរននធរសតវរនសរណបងបតវូសន់ខមស់សតវ-អន�រសតវ នសួវសតវ-អន�រសតវ 

សវក ក សវស្ នវស្វត ងភះសងង សរបុរនន�នួន ២១.០៣៨នម់ មាុងននះរន ៖ 

•នសួវសតវន�នួន ២.៣៧៣ នម់ ្្ួិយនៃវ វកន�នួន ៨៣០.៥៥០នរៀិ 

•នសួវអន�រសតវន�នួន ១៧.១២៣ នម់ ្្ួិយនៃវ វក ៥៩.៩៣០ដុ រនរ វម 

•នសួវនូិឥតបង់ៃៃន�នួន ១.៥៤២ នម់ 

 -ួសុិរបូនរ ម់យន១១របូ ។ 

ខ.សរននធរឧងម្ដដមមងប បិាភូសសនក្ួិែសង ៖  

-នសួវសតវ-អន�រសតវ ងភះសងង សវស្ នវស្វតនូិ្ស្នន�នួន៨.៩៩៨នម់ មាុងននះនសួវអន�រសតវ 

ន�នួន៩២១នម់។ 

រ.ណណ ិវត�ា� ៖ 

-នសួវន្សនរណក បរន្សនូិ្ស្នរនប ១៤.៧៩១នម់ ។ 
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ឃ.ណណ ិនបងយម ៖ 

-នសួវន្សនរណក បរន្សនូិ្ស្នរនប ២៤.៣៥២នម់ ។ 

៣.៣.យររររះុរ� ុ៖  

-ភវនវតឱែមសងតិ្ងង់សមបបងតនុះប�ព ធសរនភបណណ បុរណវតុនងរក �ង្ សភវនសសរ�និធប 

ករម�ណត់រងតនិខមូដាា ម់សតវរឱរនករយម�ភមា ្ូ �ំងងបន្ស 

-សវម្របូ�ភ នឹ �ងយនណូ្បបណូងបកស្នសៀវនភផាត់ សបធភធករ្ប់សង ត់ករប�ផវនប� ឹ ម្ករនរនរ 

នវងករួមដូរបុរណវតុខុសន្ប់្ 

-នុះប�ព ធងភះភុ្នរបូនន ធ្តងិ់ងភះសរ ធរម្ឹតុ្នវងន បិមរនងរងនរៀបន�ួសុិែមិាងភះសតឱ

ុនធននតធា្ននា�ងភះរង្ភឱ្�សរមភ�ស្នខតបមលប ិ្សងរប់ភវ ធិបុណឱរឃបូស 

-ករករផ�ិ ់នសវភវនវតឱវតុសវិ បន�ននម-ន�នូិ ្្ួិយន ៖ ន�នួនសរបុ៧២៤របូ  ្្ួិ

ៃវ វកន�នួន ៦.៧០៣.០០០នរៀិ មាុងននះ ៖     

  +ន�ននមនេបរន្ស ៖ វតុសវិបៃមធន�នួន៦៥២របូ នសមបន្ង៤.៧៩៥.០០០នរៀិ វតុសវិប 

នងដូនន�នួន៥៣របូ នសមបន្ង១.៧៩៥.០០០នរៀិ 

 +ន�នូិភធបរន្ស្៖្ន�នួន១៩របូ នសមបន្ង១១៣.០០០នរៀិ ។ 

៤-យរររេររិកិណ អរ ារី ៖ 
៤.១.យរររសលិវ្ភពាន� និងផ្ពពផផារវប្ប ៖ 

-ៃតសមម�ភាា ម់ដ្មន�្នវងករករអងង�ភុ�វ វមងមសួងយន០៣ន�ណងនបង 

-កត់តតនបងរបូ�ភ្ប�នូ ិសនង្នវងផ្ភធផ្ា្យនន�នួន០៥យមសរ 

-នរៀបន�រន សុធនបសន �ង្  Projecteur) នវងបនននមន្សពម់ភបននសងរប់មមវ វិ ធសនាវយតបូមសរបុ

ករករវបិបឆា �២០១៣្នវងន បិម វ្សនាឆា �២០១៤ 

-នុះប�ព ធសុ�ផ វិតវ ធនដអូខរន អូនខែខមរយន១២និខ វ ធនដអូនរឿង�រែខមរយន០១ន�ណងនបង 

-ផ�ិ់ វ្រដ ករែខ្វ ធនដអូខរន អូនខែខមរយន១៥និខ វ ធនដអូនរឿងែខមរ (០១ដុ�នប់) យន០៥ន�ណងនបង 

-ផ�ិ់ វ្រដ ករែខ្វ ធនដអូនរឿងបរន្សយន១២ន�ណងនបង នវងនុះប�ព ធកែស្តន�នូិភធបរន្ស

យន៣៤ន�ណងនបង។ 

-យន្្ួិន�ណូិភធករផ�ិ់នសវន បិរធវមម�ភាន�-វ ធនដអូសរបុន�នួន៦.៩៩០.០០០នរៀិ 

នរាបង់នូិៃវ វករដដ ។  

៤.២.យរររសលិវ្ទស្នីាភព ៖ 

-ករងបរុ�ត�ន�ធ នវងសែ�ងសវិប (ហន នវងរធភ) សរបុន�នួន១៦៤ន បិម (ននធរវបិបួា

ន�នួនវនរនសមម�ភ) មាុងននះនាមរដ នសវិបសែ�ងមាុង�សរមយន០៣ន បិម នវងនងរងបន្សយន

០១ន បិម 

-យនហត់ស នវងតនបងសា ៃដៃមធន�នួន០២សា ៃដ  

-នមងរត អាមងរតៃននាមរដ នសវិប្ស្នធា�ភ យននុះួាបណបុ ះបលប ិ នវងភងង្ង

�នមសវិប្ស្នធា�ភ ននតបល� ងរ្ះស នអប់រ � អងងករ នវង សររនកសវិបននរួរន ៖ 

  +អាមងរតរយ� នវងននងួងបុរណ០៤របូ បកោ ត់ ននហវវ្ ទ បិាសវិបនដសសសប 

  +សវិមររយ�ងបៃភណធ ០២របូ បកោ ត់បនននមន្សន ននខិ ននហវវ្ ទ បិាសវិប

នដសសសប 
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         +នមងរត អាមងរតរយ�ងបៃភណធ  រយ�បុរណ នវងន នន�នួន០៧នម់ បកោ ត់បនងងួនសវស្

ននសិឱវ វនវងតសវិប ។ 

៤.៣.យរររសលិវ្សានរ ារំនិងសលិវ្សរិវក្� ៖ 

-យនរូភងកងរបូពនរកធ ន់នហ�សភសវិបហនអវវឌ្នកាា ម់សតវ ូនាា ម់ដ្មន�ភវនវតឱ្

សនងន 

-យនភវនវតឱនឡបងវ វមនូវករងបូិផបុ�្នវងនងងមងសនសៀវនភខា តម្ន់នរ ម់�រ២្សន បិម ធ្២ 

-សប់នផបប�សវងសវយមសរសរ� របនងបបងយស់ងបសភិរដដែខមរ�រ៣្ នវងបនប�សវងសវយមសរ្

ម្ន់នរ ម់ែខមរ�រ៣្។ 

៤.៤.យរររេសេេវ យររន ៖ 

*បលូ បិាសតវ ៖ 

-នសួវសតវ-អន�រសតវនូិរនរនន�នួនប ៦៥៥នម់ 

-យន្្ួិនសៀវនភភធស បបននន នវងអងងករនងរររដ វយិ (នសៀវនភងរប់�ស) ន�នួន

១៥២ម្ិ 

-អាមសវម្�សវងសវយនខនធនសៀវនភាមនេរនន�នួន១០៨ម្ិ 

-យន្្ួិកែស្តន�នួន៣០០ន្ប់ នវង ្ស្នវដ�ធនផ្ងស នវងងភ្ត�វបបងតបរន្សន�នួន៥៦ម្ិ 

-យនែនមនិខ ISBN ដិ់អាមនយះភុមន�នួន១២៧និខ 

-តងិ់នសៀវនភន�នួន៥៤ន�ណងនបង នសងននសៀវនភសស់ន�នួន១៥ម្ិ នវងយនបវ្មូដ

នសៀវនភន�នួន១៥៦ម្ិ 

-និធបកតឡុមនសៀវនភ�សែខមរប�នូ ិមាុងងបភបននម�ភឱូ ប្រន�នួន៨៨ម្ិ 

-និធបកតឡុមនសៀវនភ�សបរន្សប�នូ ិមាុងងបភបននម�ភឱូ ប្រន�នួន៧១ម្ិ្។ 
 

 ៥.យរអិិវឌបនធន្នសុ្ ៖ 
៥.១.សកលិទ្ល�ាិា្ិនរិចិ្រសលិវ្ 

*ឆា �សវម្ ២០១៣-២០១៤ រននវស្វតសរបុន�នួន២.៣៣៥នម់ (�សធន�នួន៦៧២នម់) មាុងននះ ៖ 

-នវស្វតរហរបូមរណក ន�នួន៨២៤នម់ (�សធន�នួន២៣៩នម់) 

-នវស្វតបង់ៃៃសវម្ន�នួន១.៥១១នម់ (�សធន�នួន៤៣៣នម់) 

-សសសប សរឱសរបុន�នួន២៣៩នម់្ �សធន�នួន៣៥នម់ហ 

-និធបសវតវនវស្វត្នវងសសសប សរឱ្ស..វ.ស មាុងឆា �សវម្២០១៣-២០១៤ 

-នវស្វតហវ វ្ ទ បិាស បតឱមម នវងនររបូនធាវ វ្ ទ្ បនបនុះងបូិ វ្នានបាននតបលប

នខតប្ងមរង្នដបធប�នភមសា ៃដប�ន ប់ាា ម់បរ វស� បងតស បតឱមម 

-បនបករួសុិអមរហវវ្ ទ បិាបុរណវ វ្ ទ 

-សមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិប រនករវ វវឌ្នក នវងដ�នណប រករយនេនងិាងបនសបរ នរា     

ខវតខ�បន�ភងង្ង នវងភងងធមមវននសិងបតវបត�វករបែនន្ៀតសួាអងងករ ស បបនអន�រសតវនន សមិ 

វ វ្ ទ បិាមាុង នវងនងរងបន្ស ភវនសសន �ឹ តន បិករផ�ិ់រហរបូមរណក ដិ់សសស� សរឱ នវងនវស្វតនេ 

បន�ករសវម្នននងរងបន្ស នវងករន បិមមមស់សត�ភ�សរបរន្សូន�ន�ធរករ 

-ួបភវ�ម្ករករសួាត�លង្Rotary Club នដបធនងតួនរៀបន�មមវ វិ ធអបអរស្រខួបម�នណប ត 

ន បិម ធ្៥០ របស់ងមរ ិុន្Nagoya Moriyama Rotary ននសិងបុ�សមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិប ។ 
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៥.២.ស្បម្ិចិ្រសលិវ្ 

-ឆា �សវម្២០១៣-២០១៤ សវស្សវម្ននតស�នមសរបុន�នួនប ១.០២៧នម់ 

មាុងននះ�សធ៤៤៣នម់ 

-សវស្សា ម់ននមាុងសរនន�នួន២០២នម់ មាុងននះ�សធ៦៥នម់  

-ងបុ�ងរតបនននមន្ស្នវងន�នណះ្ូនេនដបធនងតួនរៀបន�ករងបឡងងតធរស្មរស 

-នរៀបន�អនុរម្ងតតតភវនវតឱ្នវង�សង់វតបរនងរត្ នវងសវស្នេតសនធួាស 

-្្ួិបដវសលដ មវនននសួវបនុនម្ស្នស 

-នរៀបន�ហត់ស្នងតួសែបងមាុង វ្វវបិបសតវ្០៣្ធន្ន បិម ធ្១៦ ។ 

៦.យរររអបិយរដ ន ៖ 
យនងបូិភបតបរននងតួនដបធនរៀបន�ែផនករនិធបអ វិករមវននននននធរវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប

នខតបណណ ិរធរ ធ រតនរធរ ធ្ ងមននះ្នវងសន្ងែងតង្នវង្នងតួអនងងត�សវងសវបណប្ ង វ វវ្រដដយិ្នវងយតុ�ភ

អសមមនផ្ងស។ 
 

៧.យរររ្នរីររវប្ប និងចិិ្រសលិវ្ះរធនី-េំរ� ៖ 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្ះរធនីិាចេព� ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននរៀបន�ែៃរម្ករពរសលប ប់ ាឹ ប់ នសបណ�ភ អនបាណណ ិ

វតបា�យនិាសងបស�។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះងតតតភវនវតឱ ធ្ត�ងួិ-ិម់សុធឌធ្ វ ធសុធឌធន�នួន៥៥ន បិម-មែនង

ិម់កនិធបសន �ងវ ធនដអូន�នួន៤៧ន បិម-រធវមមរនស្្ នកសប់ន�នួន២៧ន បិម-រធវមមអុវនន បិនណត

ន�នួន២៦ន បិម្នវងងតតតភវនវតឱនរង�ភានបននផ្រសុធ ធិនិន�នួន០១ន បិម ។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំររកណ� ល ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យនសិករសួា�នបធ�នមនាមរដ ននបតវមណណ  រសស ិរ�សរម 

ភ�ស នុះភវនវតឱងភះភុ្នរបូែដិតងិ់មាុងងភះសមឱុនធននតធា្ា�ងភះរង្ភឱ នវងករនរៀបន�រនងរងួសុិ 

បឋៃនងភះសមឱុនធននតធា។ នុះភវនវតឱករធមរនរប ្ ងប្ះនឃបមប�ែណមបុរណវ វ្ ទសនងនបន្ ននវតបងភះ្

នរ្ ឃុ�មម់ន�បនង្ �សរមអងងសាួិ្នវងនសាបសុ�ងភះសងងមាុងវតបប�ងប់ករធមមកា្ រង់ស�រនករសនងន្

សផូវករភធ្យមឧតបអវយិនខតប្ នវង្ ងមសួងវបិប្នវងវ វនវងតសវិប។្នុះនយះបនកង ិម�ណត់ងភ�ងប្ិ់្

ធ្្ួិបុរណន�នួន០៣មែនង្ននឃុ�ងភះងបសប់ នវងឃុ�បា �ិ្�សរមខ្ន់មលប ិ្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនដ្មន�ងមរសវិប្ ៃនវ វ្ ទស នសវិបែខមរ្ ងមរងតន ម ្ នូិរួ 

នហ�សភសវិបហនអវវឌ្នកាា ម់សតវ្ ននរឹនធា�នភម។្ ៃតនងនសៀវនភម្ន់នរ ម់បុរណ 

ែខមរ្ នវងនងសនសៀវនភន�នួន២០ម្ិ្ នដបធែនមូនសវបមរ្ ននងមរងតន ម  នដបធអនុវតបងត្ងតតវតមួន្

ខា ត្ ៃនម្ន់នរ ម់ែខមរ។្ ស�សរមុខម�ភូិ្ យននិធបនសនមបធូនដ�ណ្ងដិ់ងរប់រធវមរមាុង�សរម្

ែដិម�ភុងងបមបរធវមម្ នសវមមវ វសបាវបិប្នវងវ វនវងតសវិប្នដបធរឱនរមន ធិបន្ប់ននស�សរម។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�កចពរ ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននរៀបន�ិមខបណណ ស�យន់ួាន�នួនសងរប់ករករនយះបនកង ិម�ណត់ 

ត�បន់ករពរនបតវមណណ វបិបសតវ្។  
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ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនសិករសួាករ វេ បិាវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប�សរម-ងមរង្

�ំង៨ មាុងករនុះងតតតភវនវតឱមែនងួិ-ិម់សុធឌធ្វ ធសុធឌធ ។្ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�្ពពសហីនុ ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននរៀបន�្ែៃ �ំ្វតុបុរណសងបស�្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនភវនវតឱន បិពមឱសុ�ន្ប់រម់ត�ងស មាធនហផ្ភធផ្ាពណវ ពមម្

របស់ងមរ ិុន្ផិ្សនរ នត្ន�នួន២៣ន្ប់ នវង្យនអន�ព បមរន ស់នរងបសន �ង�ភានបមន ធិបរធវមមបនបន�នួន្

០១មែនង្ននងមរងងភះសធិនុ្។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�កចពងកឆា ចង ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យនម�ណត់ងភ�ងប្ិ់ ធ្្ួិបុរណយនន�នួន៤៦មែនង្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យន�សវងសវ នវងនងងមងសយមសរនូវអតប្ �្នម់ �្នងករករ

វបិបន�នួន០១អតប្។្ ករករងនមននមនូិែតួាននងមរងម�ភង់ឆា �ង្ យនននមន្ប់អនុស� តស ម

សស� ៧៥មែនង-រមរៃតរបូ០៦មែនង-សរា ងករ០៤មែនង នវងអុតសម់ និធបងមនម០៨មែនង ។្ 
 

្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�េគបិសរក ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះនេនបិ្ួិន�នួន០២មែនង្“្ួិែខមរ្នវង្ួិងភះខា ា” ែដិ្

សវតននឃុ�សា ងភះ្�សរមយកន្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះនេបកោ ត់ដិ់សវស្សវិបមុររម�ងពនខត�-សវិបមុររអងងករ 

ននរ�ភ នវងសវិបហនយនន�នួន០៧ន បិម។ នុះងតតតភវនវតឱសុធឌធ-វ ធសុធឌធែដិមម ន វ្រដ ករ នវងតរន

ករសម់បសន �ងវ ធនដអូតហងកនិធន�នួន០៧ន បិម។ យននុះតករ វេ បិាវបិប�សរម្ងរមរធវមរ 

ែដិងបមបរធវមមន បិវ វសបាវបិប្នដបធមសុ�ន្ប់អនុស� ត្ន�នួន០២ន បិម។ 
  
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�បរកដចរង ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះម�ណត់្ួិបុរណន�នួន០១្ួិ “្ួិប្ងៃម” ែដិសវតនន 

សកង ត់ន�ករស�នរង្ �សរមយត់ដ�បង។ នសួ វនូិ្ស្នសរននធរនខតបសរបុន�នួន១៣៤នម់្  អនបរសតវន�នួន

២៥នម់ហ្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនហត់ម្ន់យត ន ន្ នវងរយ�្ សងបស�។ យនអនុស� តន្ប់

រធវមម�ភានបយនន�នួន២៧ន្ប់ នវងរធវមមសវិបសូនរបូន�នួន០៦ន្ប់្។្  
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�ៃរ៉លនិ ៖  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនបនបិធ្មហត់រយ�ម្ន់យត្ នដបធរឱកន់ែតរនសមម�ភិា្

ងបនសបរសងុន។្ យននរៀបន�នុះប�ព ធែខ្�ភានបន�នូិងរប់ងបន្ននតរធវមមមាុងនខតប នវង្ នុះន ធិប

រសស បបណូដិ់រធវមរួិ-ិម់ឌធសនន�សរមសនងរ្។ នុះងរមរឱរធវមរែផាមសវបមមនរ ម់រឱមន ធិប 

ន្ប់រធវមមបនបន្ៀត្នវង្្នុះផ្ភធផ្ា្នវងភងង្ងន្ប់ដិ់រធវមរែផាមសរា ងករ កត់សម់្នវងអុតសម់្។ 
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្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរររនរ ាមនរ�ា ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះភវនវតឱករ�ូសឆា្ួិងយស្បុរណ្ នន�សរមៃមភួមន�នួន្

០១ន បិម្ នវងនុះភវនវតឱសបូបតងិ់សភបុរណ្ វតបសូធ-សរននធរបុរណវ វ្ ទ�សរមងភះននងតងភះ-ងយស្្

បនន ាឆម រ-ផាូរបុរណនមមងំស់ �សរមភួម្ន�នួន០១ន បិម។្   

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនម�ភុងនរៀបន�នងងមងយមសរករករនបតវមណណ អរបូធ ែផាមសវិប្

សូនរបូ  សវិប្ស្នធា�ភ  សវិប�ភានប នវងអវវឌ្វបិប្ យន២០�ររា។ នុះភវនវតឱករបវ្ 

វ្រដ ករែមងបន�ន បិផ វិតផិ�ភានប-វ ធនដអូន�នួន០១ន បិម នវង្ នុះភវនវតឱ្ ែណន�រធវមរងបមបរធរមម 

ែផាមសវិបសូនរបូ អ�ភធ្ងង់ នវងប្រដ នសតវន�នួន០១ន បិម្។  
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�ឧរររមនរ�ា ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះ�សង់ វ្នានបាវតុបុរណែដិននរាយនា្ នវងននត�បន់កា្

រងនងមះ មាុងរនងរងនុះងបូិវតុបុរណាមមរម្្ុមនន ធ្រនសុវតវ�ភ្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះភវនវតឱរធវមមួិ-ិម់សុធឌធ្ វ ធសុធឌធ នវងករបសន �ង�ភានប្

វ ធនដអូតហងកនិធននងមរងស�នរង្ នវង�សរមនុងកិ់្ នវង្ នុះែណន�រធវមរួិនងមត្ ិុងយស់ វ ធនដអូ

ន បិត្ អ�ភធមងវតសនង នន�សរមបនន ាអ�ភវិ។ នុះសវម្�សវងសវអ�ភធ �្ននៀ្រ ប់ងយរភនភវ ធិនផ្ងស 

មាុងរនងរងតនបងនេសសា ៃដសវិប្ស្នធា�ភ។្ នុះភវនវតឱសមម�ភនិធបភុមរនន្ពប ្ នន�សរមអនង់្

ែវង្នវងនិធបភុមសុធនង់តក នន�សរមបនន ាអ�ភវិ។្ នុះភវនវតឱកររម់ត�ងស មាធនហ នវង នឹ �ងផ្ាពណវ ព

មម្នន�សរមអនង់ែវង្នវង្រធវមមអុតសម់្សរា ងករ្នវងិាងមនម្ននងមរងស�នរង្។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�េសេ្ះរ ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះ្ប់សង ត់ដិ់ងបសភិរដដែដិយននិធបករ�ូសឆាិុប 

ងតព�ងបុរណួា្ ងតព�ង ប្ភ�សតន) សវតននឃុ�ស�ូម្�សរមអងងរុ�្នវងយននិធបែណន�រឱប�្ប់ករ�ូស្

ឆាិុបងតព�ងបុរណសបនន ន់។្ សិករសួារសស ិរឃុ� រមនឃបម្ួិបុរណៃមធួា្ នឈម ះ្ួិ្

ងយស្ងមសប់្្សវតននឃុ�ៃងភងតម្�សរមភួម្។្ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនផ�ិ់ វិខវតអនុស� តន�ននមវតុសវិបនរនរនងរងបន្សន�នួន

០៩របូ។ យននុះបកោ ត់សវស្សសវិបបុរណែខមរ នវងងមរសវិបែដិម�ង្នរាអងងករននយន

ន�នួន២៥ៃៃ�។ នុះងតតតភវនវតឱ ែណន�ករៃតនងិម់-ួិឌធសងរប់ងបន្ នវងករបសន �ង�ភាន� 

សម់ិុងយស់រ�ម�សន�ឱនូិរួអនុវត�ត វិខវតប្រដ នន្ប់ ននងមរងនសៀរប �សរមភួម �សរមងយស្

យរងន�នួន១១មែនង។ នុះងតតតភវនវតឱែណន�ែមិាដិ់រធវមរ-សវបមរែដិម�ភុងបនងបនសវមមំម់្ង

ន្ង�នមសវិបសូនរបូ  នវងសវិបសវបមម ននងមរងនសៀរបន�នួន០៥ន បិម។ នុះងតតតភវនវតឱ ធ្ត�ង 

រធវមមន បិមស មាធនហៃមធឱអនុវត�ងត្ងតតវតករែណន�របស់ងមសួងវបិប នវងវ វនវងតសវិប ននងមរង 

នសៀរប។ ករវេ បិាងនមននមនូិែតួាងមរងនសៀរប យនផ�ិ់ន្ប់បនងបនសវមមងបរុ�ត�នបធផ្ភធ 

ផ្ាផ វិតផិ ន បិមស មាធនហន�នួន១២ន្ប់។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំររ្ពពិបរ ៖  
ករករនបតវមណណ របូធ ៖ សមម�ភឆម �ងតតសងតាៃងភនយសសរា តតងយស្បុរណន�នួន្

០៣មែនង្ ងយស្ងភះភុ្នយម់ម្្ងយស្ងភះន្នវងងយស្នរ បសងតនរមហ្សរបុន�នួន៣,៥០០ែនងត្

កនរ ន។្នសួ វនូិ្ស្នងយស្ងភះនសរបុន�នួន៥២នម់្ អនបរសតវ០៦នម់ហ្។ 
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ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ ងមរសវិបយនននមសែ�ងបនងបមាុងមមវ វិ ធនផ្ងស ។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំររកចពងកបច ៖  
ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះ�សង់វតុបុរណនងរក �ង្ ននឃុ�នតា តុ� �សរមយរាណក ន�នួន្

៣៣ដុ�។្ ្្ួិនសួ វសតវ្ នវងអនបរសតវនូិ្ស្នសរននធរនខតបសរបុន�នួន២៥នម់្  អនបរសតវ២២នម់ហ្

ងយស្អែណប តន�នួន៤៦នម់  អនបរសតវ១៩នម់ហ្រណធ ារដ នា�សននុមន�នួន៣,៨២២នម់  អនបរសតវ២៧១

នម់ហ្ នវងងយស្ស�បូរៃងភរុមន�នួន២,៣៩៣នម់្  អនបរសតវ១,១៣៣នម់ហ។ យនសិករសួាអងងករ្

Waseda ួសុិងយស្ស�បូរៃងភរុម្  N1) ន�នួន០៤�សំប់ឥដដ នវងកត់ន ម់ មូនន�បែដិដុះននន បិ្

ងយស្ ននត�បន់ងយស្ស�បូរៃងភរុមន�នួន១៤ងយស្។ នុះែណន�្ នវង្ប់សង ត់រិ់ស�ណង់នផ្ងស

ែដិបងរងន្ងនមបតរនននមាុងងយស្បនន ាឆម រ្។   

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ បនបករិធ្មហត់សវិបដិ់សវស្ាា ិនរៀងរិ់ៃៃ�រ វ្តឱ នវងនុះ្

នេ�សវងសវរមអាមននះនិធបែខងយម ននឃុ�ងតព�ងស្ធ្�សរមម�ភង់សធ ាយនន�នួន០២ន បិម្។  
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំររកចពងកប្ ៖  
ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះងតតតភវនវតឱស ន�ភងយស្នររយបា្ ងយស្ា�ហន់បា្្

ងយស្្្មឆ្នវងងយស្នបងៃងភ។្ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះនេងមរងម�ភង់ស្ នវង�សរមត�ែបរនដបធផ្ភធផ្ាន្ប់ដិ់

រធវមរងបមបរធវមម ែផាមិុងយស់្ យនន�នួន០២មែនង្ នវង្ នុះនេផ្រត�ែបរ នដបធែណន�ដិ់រន ស់្

រធវមមែដិប�នូ ិប្នងត្ូរសបភនៃដ្ វនរឱប�នូ ិរបូ�ភ្ នវងនរឿងរសរ�ស្ នដបធកត់បនា្

អ�នភបអសធិិបងរប់ែបបេនង្។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�្កេចពំ៖ 

 ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យនែៃរម្វតុបុរណននមាុងក �ងសរននធរសងបស�្នវងនរៀបន�នេត្

�នម្នវងិមណបបនននមន្ស។្នសួ វសតវ្នវងអនបរសតវនូិ្ស្នរមរបុរណរកមលប ិសរបុន�នួន

១៣៧នម់្ អនបរសតវន�នួន៧៤នម់ហ្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះភវនវតឱមែនងបសន �ងវ ធនដអូិម់កនិធ្ ននសកង ត់ងមននះន�នួន្

០៧មែនង្នវង្ នុះភវនវតឱមែនងួិ-ិម់កែស្តវ ធនដអូ្ ននសកង ត់អូរស្ធន�នួន០៩មែនង នវងយនែណន�្

រឱរធវមរមនិធបមវននសនទននននធរវបិប្ នវងវ វនវងតសវិបនខតប សបធភធ្ ករនិធបរធវមមួិ-ិម់កែស្ត 

វ ធនដអូ។្ នុះភវនវតឱ្ នវងែណន�ដិ់រធវមរអុតសម់្ នវងកត់សម់្ ន�នួន១៤មែនង្ ននសកង ត់រកមលប ិ្

ងមរងងមននះ្។ 
  
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំរ�សរង់្រងំ៖ 

 ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះ�សវងសវរមនឃបម្ួិងយស្បុរណែដិែបមយម់ន�នួន០៦្

មែនង សវតននូវមននុានម ឃុ�សរងធ្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ សិករសួាងមរសវិបសវស្វ វ្ ទ បិា្ ិុន្ ែសន្ សន្ងែងតង 

ហត់រយ�យាសធ្នដបធនូិរួនហ�សភសវិបហនអវវឌ្នកាា ម់សតវ្ននរឹនធា�នភម្។ 
 
 

 



12 
 

្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េំររសព ាេរេង ៖ 

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះងតតតភវនវតឱ្ួិបុរណ្ នវងងយស្បុរណន�នួន០៨ន បិម្ នវង្

នុះងតតតភវនវតឱវតុបុរណននត ធ្សឹរណបន�នួន០១ន បិម។្យននុះសិករនិធបបង់្ួិបុរណ នន�សរម

សធ ាង�យនន�នួន០២បង់។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះងតតតភវនវតឱរធវមមួិ-ិម់សុធឌធ្ វ ធសុធឌធន�នួន០៨ន បិម។្ នុះ្

ងតតតភវនវតឱដិ់សិរនកសវបមមអ�ភធស្ធ្ នវងអ�នូ តន�នួន០១ន បិម្ នវង្ �សវងសវ្ នងងមងងបវតបវអ�ភធ

សវបមមងរប់ងបន្យន០១អតប្។្ នុះងតតតភវនវតឱកររម់ត�ងស មាធនហន�នួន០៦ន បិម។្ ននម វិខវត្

អនុស� តន បិមស មសស� ្នវង នឹ �ងាធនហងរប់ងបន្ន�នួន០១មែនង្នវង្ ននមរសស បបណូដិ់រធវមរមាុង្

ករងបរុ�្នវងសែបងសវិបន�នួន០៣ន បិម្។  
  

េសចក�សីនាដិ ន ៖ 
ករប�នភម�រមវននងរប់ែផាម�នម យនន �ឹ តាមនវត�្ុមរម់អនុវត�តែផនករឆា �២០១៤ មាុងនមិនា 

មមុស ៖ ងភះរសលនងមៃនវបិប នាបងរនវាតៃន បិន�ណុនួាន�នួនរនសរ ជ្រ� ៖  

-ករករម�ពរួសុិងយស្យនដ�នណប រករងរប់ែផាម�នមមាុងមវននអវរម្ួសុិងយស្ 

នវងនងងមងយមសរងបវត�វសសស�  

-ករប�នរ បនសវ នវងផ�ិ់នសវនឃបមានាមរដ នសរននធរ នាមរដ នសវិប�ភាន�  រនដ�នណប រករ 

សងបងមតធ មាុងករបនងបនសួ វន្សនរណត  នវងអតវៃវន ។ 
 
ទិសេដ្របចំ ្ីន ឆា ច២០១៤ 

-នរៀបន� វ្វវបិបសតវ្ ០៣្ ធន្ ន បិម ធ្១៦្ ឆា �២០១៤្ នងកងបឹនប្ “អធធស �ំងអស់នដបធ

សុខដុ�ភវបិប” 

-បន�ងតតតភវនវតឱ នវងហកត់ងបសភិរដដែដិមសងសង់ �ិននរដ នមាុងត�បន់ងយស្បនន ា 

ឆម រ នរាមម នករសុ�ន្ប់ភធនាមរដ ន�នម 

-បន�និធបមវននសិងបតវបត�វករសួាអងងករ G.H.F ួសុិងយស្បនន ាឆម រ នខត�បនន ារនបា

ឱយនិា  

-បន�និធបមវននសិងបតវបត�វករសួាអងងករ Waseda ួសុិងមរងយស្ស�បូរៃងភរុម នខត�ម�ភង់ 

�ិឱយនិា 

 -នងតួន បិមរនងរងួសុិ្ិ់ង្នូវងយស្ែដិសវតមាុង�ភនងមះាា ម់ប�ផុត 

-បន�ករនុះប�ព ធសរនភបណណ វតុសវិបននសរននធរសតវ នវងសរននធរនខត� 

-បន�នុះងតតតភវនវតឱ នវងផ�ិ ់�នួាបនននមន្សអ�ភធករករអវរម្ នរៀបន�រម់ត�ងភវភបរណប  នវងករនុះ 

ប�ព ធសរនភបណណ វតុសវិប ននសរននធរតនខត� 

-ភវនវតឱនឡបងវ វមនូវករងបូិផបុ�្ នវងនងងមងសនសៀវនភខា តម្ន់នរ ម់�រ២្ ន បិម ធ្៣ ុនន្ង

ប�ពូ នយមសរននះូនាា ម់ដ្មន�ភវនវតឱ្នវងសនងន 

-បនបករ�សវងសវ្ នវងករងបូិផបុ�យមសរ�សវងសវ្ សបធភធសរ� របនងបបងយស់ងបសភិរដដែខមរ�រ៣ 

នវងនសៀវនភម្ន់នរ ម់ែខមរ�រ៣ 

-និធបនសនមបធងពងសរនរ សបធភធវ វឹ នករៃនករផ វិត�ភានបបរន្ស្ននមមុស 

-នរៀបន�មវននដ�នណប រករនបបមវរងបណបុ ះបលប ិអាមបនននមន្សៃត�ភានប 
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-�សវងសវ្នវងនរៀបន�នសនមបធងពងន្ប់សបធភធ្ករងរប់ងរងសវិប�ភានប 

 -នងតួសែ�ងសវិប្ស្នធា�ភបនងបងភ្ត�វករណក ស�ខន់សរបស់សតវ នវងអន�រសតវ 

 -បន�ហត់ស នវងសវម្�សវងសវសងរប់តនបងសា ៃដសវិប្ស្នធា�ភ 

 -នងតួនបបមករងបឡងមរស្ននងរប់មងវតសវម្ ននសមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិប 

 -បនបករួសុិអមរហវវ្ ទ បិាបុរណវ វ្ ទ ។ 
 
នសនម�ធដូនយននមរភងរបូនខងន បិ សូ យមឧត�ឧបនាមរដដ�ន�ធ រដដ�ន�ធ្្ួិបននុម 

ធ្ស�ធកររណបរដដ�ន�ធ នត� ងសបសរយាករណក  ។ 

  សូ យមឧត� នត� ្្ួិនូវករនមរភដតខមង់ខមស់អ�ភធនងខសុ� ។ 

 

 

                                                    រដ្ន� ី
 

 

 

 

 

 
           នងូន ៖ 

-ខុ្នក បិាសន�ននាមរដដ�ន�ធ 

-រណបមមករអប់រ � ិមករ វបិប ន្សនរណក  ងភ្្នស� 

-រណបមមករ ធ្ ៧ រដដស� 

- ធ្ស�ធកររណបរដដ�ន�ធ (នាមរដ នសរបុ) 

-ងមសួងែផនករ  (វ វ្ ទស នសតវសវតវ) 

-ងមរសនងងតករនសដដមវនន សងងមវនន នវងវបិប ( ធ្ស�ធកររណបរដដ�ន�ធ) 

-យមសរ-កិបវត�វ 

 
 


