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របាយររ  

ស�ពី ី
លទ�ផលយររររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្ ្របចែខេ្សឆា 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� និង្ករខណ  ៖ 
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.្ករខណ ្ន�ះីរយរ ៖  
ងមសួងរន�ន�ធរករសរបុន�នួន២.៥១៣នម់ មាុងននះ�សធ៨៤៨នម់ ែនមននមស ៖- 

-ាា ម់រដដយិមល� ិ រនន�នួន១.៤៨២នម់ មាុងននះ�សធ៥៦៤នម់ 

 -ាា ម់ននធរវបិបរឹនធ-នខត� រនន�នួន១.០៣១នម់ មាុងននះ�សធ២៨០នម់ ។ 
 
III. សក្�ភពយររររា កកដក់ន ច្ កសង្ ៖ 
 សក្�ភពកាងុ្រេទស៖ 

 -ៃៃ� ធ្១១្ ែខនស្ ឆា �២០១៤្ នម�ំវរដដ�នបធ ្្ួិួប្ យមអរងរដដ្ ូតរសុ្ុធ ងបប�ននមុស្

នដបធសែបងកររួរស 

-ៃៃ� ធ្១៣-១៤្ ែខនស្ ឆា �២០១៤្ នម�ំវរដដ�នបធ យននូិរួសរណបអ វិបតធមាុងភវ ធិនបបម្

អងងរស�កង ន្នវង្អបអរស្របុណឱនូិឆា �ៃមធងបៃភណធ សតវ្ននរណធ ារដ នអងងរ្នខតបនសៀរប 

 -ៃៃ� ធ្២៣្ែខនស្ឆា �២០១៤្នម�ំវរដដ�នបធ ្្ួិួប្យមអរងរដដ្ ូត្ៃនសឹរណរដដបូ៉ឡូម 

ងបប�ននមុស្នដបធសែបងកររួរស 

-ៃៃ� ធ្២៥្ែខនស្ឆា �២០១៤្នម�ំវរដដ�នបធ ្្ួិួប អងងករអង្ត្នដបធសែបងកររួរស 

-ៃៃ� ធ្២៣-២៦្ែខនស្ឆា �២០១៤្យមឧតប្និៀង្វណ�ររ ៉ងុ្អនុរដដនិខ វិករ្យននុះនេភវនវតឱ្

ករនរៀបន�ផបិ់ វិខវតអនុ�� តន�ននមវតុសវិបនេនងរងបន្ស្ ននននធរវបិប្ នវងវ វនវងតសវិបនខតប 

នសៀរប ។   

  

 

 



3 
 

សក្�ភពេ្្្រេទស៖ 

 -ៃៃ� ធ្១៥-២១្ ែខនស្ឆា �២០១៤្ នម�ំវរដដ�នបធ យនដ្មន�រណបងបតវូសន់ខស់ន�នួន០៤របូ្

នូិរួមវននងបុ�ឧតប�នបធ្The 6th Meeting of ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) 

នវង The 9th Meeting of Senior Officials Responsible for Culture and Arts (SOMCA) ននងបន្ស្

នវៀតល 

 -ៃៃ� ធ្០៦-០៩្ ែខនស្ ឆា �២០១៤ យមឧតប្ ស�រ�ង្ ម�សនប្ រដដនិខ វិករ្ ដ្មន�រណបងបតវូ្

សន់ខស់ន�នួន០២របូ្ នូិរួមមវ វិ ធឆា � ឹ ស់បបូរវបិបរស ន-នវន្២០១៤្ “ 2014 China-ASEAN Culture 

Exchange Year” ននងបន្សនវន្។ 
 
IV. លទ�ផលយរររ ៖ 

១-យររររដរបល និងហរិ��រ� ុ៖ 
១.១.យររររដរបលទាេទ ៖ 

-យន្្ួិ វិខវតនូិភធងរប់ស បបនន�នួន២២៥ន្ប់ នវង ប�ពូ ន វិខវតននមនេងរប់ស បបន

ន�នួន២៧៨ន្ប់  

-យនតម់ែតងនវភននអតប្ វិខវតរដដយិ នវង វិខវតប្រដ នយនន�នួន២៥ន្ប់ តតងរវករ 

ាា ម់ដ្មន� 

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

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

សុវតវ�ភ នន ធ្ស�ធករងមសួង 

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

រាបងនមននមរដដយិនេងរប់នមិនា នវងស បបនពម់ភបននំន់នភិនវេ៉ងរិូន 

-យននិធបករែនមបានសៀវនភរមវននូនាា ម់ដ្មន� នវងតអងង�ភតនមិករណក ងបប�ែខ 

សរបុយនន�នួន៣៣០ម្ិ 

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

-នរៀបន�បនងងបត្User Account ូន�នបធរករសងរប់នងបបងយស់្WiFi Internet នន ធ្សបធករងមសួង 

-នរៀបន�បនងងបតសរនអឡវនងតរនវន្ ចEmail)្ នវងនិធបនសនមបធូនដ�ណ្ងផ្ភធផ្ាអ�ភធករនរៀបន�្

សរនអឡវនងតរនវន្នវងនយះភុនបបណ�ូន�នបធរករ្។ 

១.២.យររររុគ�លកិ ៖ 

-យននិធបងបកសនផនរងមបខបណណ �នបធន�នួន០១នម់ នេងមសួងនរៀបន�ែដនដធ្នវងនររបូនធាមម 

-យននិធបងបកសនផនរ�រមវននូន�នបធរករន�នួន០២នម់ 

-យននិធបងបកសែតងត�ងូន�នបធរករន�នួន០១នម់ 

-យននិធបងបកសិុបនឈម ះូន�នបធរករន�នួន០៤នម់ 

-យននិធបងបកសឱឲប់ភវនសស្នដបធឲរនឈម ះសងមរងប្ម្នខតប ងមរង្�សរម្ន�នួន០៤នម់ 

-យននិធបងបកសរម់�នបធរករឱសវតមាុង�ភ �្ននរមម ននបៀវត្ន�នួន០៤នម់ 

-យននិធបងបកសនងបសនរ បសភិមរអែណប តន�នួន៥២៩នម់ 

-យននិធបងបកសនងបសនរ បស�នបធសប់មវននសនទន�នួន២៧៨នម់ 
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-យនប�នូ ិងយម់ុខករងររររនុកសិឱៃមធន�នួន១១នម់្មាុងតរង្ូំត់នបៀវត្ 

-យនប�នូ ិងយម់នឡបងាា ម់្នវង ននបរសបមបវូន�នបធ្មាុងតរងនបៀវត្ន�នួន៣០៩នម់ 

-�នបធនូិនវវតបនករនន�នួន១២នម់្ ចាា ម់មលប ិន�នួន០៦នម់្ នវងាា ម់រឹនធ-នខតបន�នួន០៦្

នម់) ។ 

១.៣.យរររនីរិក្� ៖ 

-នូិរួងបុ�អនបរងមសួង្សបធភធនមិននេយាវបិប្នន ធ្សបធកររណបរដដ�នបធ 

-នូិរួងបុ�ភវនវតឱភវ�ម្មវននសនទផបិ់នសោមមឧបមរណក រងុន្សម៏្ ននសរននធរ្ួិែសង្

នវងសរននធរសតវា�នភម្របស់ងមរ ិុន្Narroweasters នន ធ្សបធករងមសួង 

-នូិរួងបុ�ភវ�ម្្សបធអ�ភធករភវនវតឱន បិយមសរន�ននមវតុសវិប ែដិងពងនរានាមរដ ន 

បុរណវតុ ។ 

១.៤.យរររគេនា្និងហរិ��រ�ុ ៖ 

-និធបស�ណុ� វិខវតសុ�ៃវ វករដដ�ភូម៦០្ នវង�ភូម៦៤្ សងរប់ងបឡងនងបសនរ បសសា ៃដែតងនវភនន្

ងបននម្នវងម�លភឱនរពងឆា �២០១៤ នវង្សងរប់ងបឡងនងបសនរ បសងមបខបណណ ៃមធន�នួន៧៩នម់ មាុងឆា �្

២០១៤ 

-និធបរយាករណក ្ នវងសមបបងតបង់ន�ណូិនូិៃវ វករដដ្ ភធករិម់ស�បុងតនូិ្ស្ន្

សរននធរសតវ ភធករងតរតភវនវតឱវ វសបា�ភានប នវងភធករងតរតភវនវតឱវតុសវិបន�ននម-ន�នូិ្ ងបប�ែខធន្

ឆា �២០១៤  

-និធបស�ណុ� វិខវតសុ�្ូំត់ងយម់រកធ ន់ន បិម្្មនវតបងបប�ែខមរ្មុកប្ឆា �២០១៤ 

-និធប វិខវតសុ�ៃវ វករដដន�លានបសមមមនេនងរងបន្សន�នួន០១ន បិម-សងរប់នរៀបន�្្ួិ្

នភ�វសតវឆា �២០១៤- វ្មវតុអនុស្វរ ធាកូននភ�វសតវ្ នវងអនបរសតវ្ ឆា �២០១៤-សងរប់ន�លានរៀបន�សវក ្

សាា ម់សតវ្សបធភធសវ្នវអាមនវភនន នវងសវ្នវងបហម់ងបែិិ នវងន�លានិធបបនកង ិករពរស នធាបុរណ 

-និធបស�ណុ� វិខវតសុ�ៃវ វករដដន�លាសវម្�សវងសវស នធាបុរណមាុងនខតបរតនរធរ ធ្ នវងងភះវ វហរ 

ន�លានបសមមមមាុងងបន្ស្ តបលប នខតបនន នវងន�លាសវម្�សវងសវ្ នងងមងយមសរវតុ
បុរណ្នវងករងបូិវតុបុរណមាុងនខតបម�ភង់ �ិ នវងសន្ងែងតង ាមមរម្្ុម 

-និធប វិខវតរណតបវនបបមងយម់សងរប់ន�លានបសមមមនងរងបន្សន�នួន០២ន បិម្ 

-ងតរតភវនវតឱរយាករណក តរណតបវនធួាសែដិយនន�លារនួ 

-ងតរតភវនវតឱយមសរនបសមមមែដិយននុះរនួន�នួន១៥នបសមមម 

-និធបស�ណុ� វិខវតនរៀបន�រនងរងន�លានបសមមមមាុងងបន្សន�នួន២០នបសមមម 

-នរៀបន�និធបរពន្ាឱុ� ធ្៣្នវង ធ្៤្។ 

១.៥.យរររសមា រ្និងររយិក រ ៖ 

-នុះនេផងូរផងងនសៀវនភ្ ប�ព ធសរនភបណណ ង្ភឱសតបវរដដឆា �២០១៣្ របស់ននធរវបិប្ នវងវ វនវងត្

សវិបនខតបសធ ានរៀង 

-យននិធបស�នណប សុ�នមិករណក ឹនន�លា្ នដបធែៃ �ំ្ នវងួសុិរៃានបឆា �២០១៤- វ្ម 

វតុអនុស្វរ ធាក្ ូននភ�វសតវ្ នវងអនបរសតវ្ ឆា �២០១៤-ន�លានរៀបន�្្ួិនភ�វសតវ្ សងរប់ឆា �២០១៤-

ួសុិែមិាសរននធរនខតបនព វិសត់-ួសុិែមិារមរបស់ស្ មាុងបរ វនវណសូវ�រ្ �សរម្

យណន់្ នខតបយត់ដ�បង-ួសុិែមិាបរ វនវណសិសនាវសធ្នតុុខ-ួសុិែមិារមរ ធ្សបធករ្
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ងមសួង នវងបននប់សនូឌធាូ៉-ួសុិ្ិ់ង្ងយស្ា�ធសូរឱ្នខតបតែមវ នវង្នដបធនិធបករួសុិ្នវងអវរម្្

របូនរ ម់បុរណ្ននមាុងអវរម្រដ នអងងរ្នខតបនសៀរប្ 

-យននិធបករែបងែនមសរក របករ វេ បិាូនាា ម់ដ្មន�្ នវងងរប់នាមរដ ន្ នវងបនបនបបមូន្

សរក របករ វេ បិាតករប�យន់ូននាមរដ ននន 

-ន បិមរនងរងួសុិ ែមិាសរននធរ្ៃនននធរវបិប្នវងវ វនវងតសវិបនខតបនព វិសត់-ែមិា្

រមរបស់សមាុងបរ វនវណសូវ�រ្ នន�សរមយណន់្ នខតបយត់ដ�បង-ែមិាបរ វនវណុ�វ វមសិ្

សនាវសធ្នតុុខ្នវង្ែមិារមរ ធ្សបធករងមសួង្នវងបននប់សនឌូធាូ៉ 

-អនុវតបករករនដមៃៃករផងត់ផងង់សរក របករ វេ បិា្នវងករនយះភុងបប�ឆរស ធ្១្ឆា �២០១៤ 

-អនុវតបករករភវនងមះៃៃករករផងត់ផងង់សរក របសងរប់ែៃ �ំឧបមរណក រៃានប 

-អនុវតបករករភវនងមះៃៃករករផងត់ផងង់ឧបមរណក នងបុរណ 

-អនុវតបករករភវនងមះៃៃករករផងត់ផងង់សរក របនងបបងយស់ងបប�ឆា �២០១៤ 

-អនុវតបករករភវនងមះៃៃករករផងត់ផងង់សរក របសងរប់ែៃ �ំរមរ 

-អនុវតបករករងបរិ់-្្ួិករករផងត់ផងង់សរក របករ វេ បិាឆរស ធ្១្ឆា �២០១៤្។ 

១.៦.យរររែផនយរ ស�រិិ និងសររុ ៖ 

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

នផ្ងសរបស់ននធរវបិប នវងវ វនវងតសវិបរឹនធ-នខត� ែដិងមសួងយន្្ួិមាុងឆា �២០១៣ 

-យនសនងនករនិធបរយាករណក តរបបម�ណត់ងបប�ងតធរស ធ្១ ូនរណបរដដ�នបធ្ នវង 

ស បបនពម់ភបនន 

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

១.៧.យរររសទិ�ិអាកនិពន�និងសទិ�ិ្របកក្រែហល ៖ 

យនននម វិខវតប�ព ម់ករនុះប�ព ធករពរសា ៃដន�នួន០១សា ៃដ វិខវតអនុ�� តករនិធបរធវមម្

ន បិសា ៃដមម នអាម្្ួិរតមសសនកន�នួន២០ប្្នវង្ វិខវតអនុ�� តនយះភុនសៀវនភន�នួន០១សា ៃដ។ 

១.៨.យរររសហ្ររិររ�ិយររវប្បអន�រជរិ និងកិច�យររស ន ៖ 

-យន្្ួិ វិខវតនូិន�នួន១៩យមសរ មភធងរប់ស បបន អងងករ នវងភធនងរងបន្ស នដបធូន

ាា ម់ដ្មន�ងមសួងងតរតភវនវតឱ នវងសនងន 

-រណបងបតវូងមសួងវបិបយននិធប្ស្នមវនននននងរងបន្សន�នួន០៧ន បិម ។ 

១.៩.សរបុ ពរណប ល្ករខណ រវប្ប៖ 

-យននរៀបន�យមសរនសាបសុ�នមិករណក នបបមវរងបណ�ុ ះបល� ិ�ន�ធរករន�នួន០៣វរងរ�៖្

វរងបណបុ ះបលប ិករករសវិបសូនរបូ្ នវងសវិបសវបមម្ វរងបណ�ុ ះបល� ិករកររដដយិ្ នវងងរប់

ងរង្នវង្វរងបណបុ ះបលប ិករកររដដយិ្នវងប្ភវនសិនកករករសងរប់�ន�ធងមបខណណ ឆា �២០១៣ 

-យននរៀបន�យមសរ្ នបបមវរងបណបុ ះបលប ិ្ នវងផ្ភធផ្ានធតវវ វិ ធ្ នវងវ វឹ នករៃនករតម់ែតង្

នសនមបធងពងន្ប់្ នវង វិខវតប្រដ នរតវាុតប្ ដិ់�នបធរករតអងង�ភ នាមរដ ន្ នវងននធរវបិប្

នវងវ វនវងតសវិបរឹនធ-នខតប ។ 
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២-យរររេររិកិណ រ ារី ៖ 
២.១.យរររចគរ និងអិិរក្សចងករុះ ៖ 

ម.ករករអវរម្រដ នអងងរ ៖ 

 បនបនយសសរា ត នវងដុះងរបូនរ ម់មាុងឃ �ងនរៀងរិ់សយ� កិ ។ 

ខ.ករករករពរត�បន់ងយស្ ៖ 

        -យននុះនេភវនវតឱ្ នវង្ប់សង ត់ងបសភិរដដមុ�ឱសងសង់ �ិននរដ នៃមធមាុងត�បន់២្ ៃនងយស្្

បនន ាឆម រ 

-�នបធ�នមន�នួន០១របូ្ នេនូិរួសិករវនអនវៃ�នបាកសួាអងងករ្G.H.F ងបប�ងយស្្

បនន ាឆម រ 

-យននរៀបន�យមសរួាន�នួន នដបធសិករសួាអងងករ្ UNESCO អ�ភធករនរៀបន�បង់ន 

ងយស្បនន ាឆម រ្។  

រ.ករករួសុិងយស្្ស�ណង់បុរណ្៖ 

យននុះភវនវតឱស ន�ភនរង្ង ធ្៣្ ែផាមខងនបង្ខងនមបត្ ៃនងយស្បនន ាឆម រ្ ែដិយន្

រិុះ ឹ ម់ៃម ។ 

ឃ.ករករងរប់ងរងស�ណង់បុរណ្៖ 

យន�សវងសវងបូិយមសរបង់ពម់ភបននន្ងងយស្ងភះខបនម�ភង់សធ ា្ នខតបងភះវ វហរ 

ភធសយរ�ងនុងបូពប ្នវង្របណណវ តស�មុស ។ 

ង.ករករអវរម្តបលប នខត� ៖ 

 -អវរម្រដ នម�ភង់ �ិ នវង ងភះវ វហរ ៖ 

  +នូិរួសិករសួាអងងករ Waseda �ំងបនននមន្សួសុិ នវងនងងមងយមសរ 

ករួសុិងយស្ស�បូរៃងភរុម នននខតបម�ភង់ �ិ ។ 

 -អវរម្រដ នយត់ដ�បង បនន ារនបា នវង ឧត�ររនបា ៖ 

  +នូិរួសិករសួាអងងករ G.H.F �ំងបនននមន្សួសុិ នវងនងងមងយមសរ 

ករួសុិងយស្បនន ាឆម រ្នននខតបបនន ារនបា ។  

ន.ករករសិងបតវបត�វករសួាអន�រសតវ ៖ 

 *មវននសិករសួាអងងករ G.H.F ួសុិងយស្បនន ាឆម រ ៖ 

       ករករួសុិនរង្ង ធ្៣ ៖ នរៀបៃម�ព �ងន�នួន៤១ដុ�-នរៀបៃមយត�ព �ងន�នួន០៥ដុ�-រម់សាូិ្

ៃមម់ៃមធយត�ព �ងន�នួន០៥ដុ�-នរៀបងរ្ះៃមយានងម�ៃមធយត�ព �ងខា ត្១១០ស. រុណ៥០ស. រុណ៤៥ 

ស. ន�នួន១០ដុ�-នរៀបងរ្ះៃមយានងម�ៃមធយតៃមមងរិខា ត១១០ស. រុណ៥០ស. រុណ៤៥ស. ន�នួន 

២៩ដុ�-នរៀបៃមមងរិបស់ន�នួន៤៧ដុ�-នរៀបៃមសរសរ �ិ០២នដប យនន�នួន០៧ដុ�-នរៀបៃមសរសរតូន០២នដប្

យនន�នួន០៥ដុ�-នរៀបៃមនខពននងកាន�នួន២១ដុ�្នវងរូរបង់ងរ្ះៃមយានងម�នបិភធន បិយនន�នួន០៣ែ៉ងត។   

ករករួសុិៃម្ ៖ ួសុិៃមមងរិន�នួន១០ដុ�-ភុះៃមយានងម�ៃមធន�នួន១២ដុ�្នវង្ភុះៃមម់ៃមធ្

ចៃមមងរិ)្ងបែវង០២ែ៉ងត្ន�នួន០១ដុ�្។ 

 *មវននសិករសួាអងងករ Waseda ួសុិងយស្ស�បូរៃងភរុម នខត�ម�ភង់ �ិ ៖ 
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ករករួសុិងយស្្N1 ៖ ករួសុិបកង ន់ៃដខងតូងុខខងនមបត្ ៖្យននរៀបប�នូ ិ 

ឥដដៃមធយន១១�សំប់្ ភធ�សំប់ ធ្១៩្ ដិ់�សំប់ ធ្៣១-យនំែដមន បិ�សំប់ឥដដ្ ធ៧ នវងននន បិ្

�ព �ងនន�សំប់ ធ្១១្ងភ �ំងយនួសុិបកង ន់ៃដខងនបង ៃនងនមនូិខងនមបត ។    

២.២.យរររសរ្នរីរ ៖  

ម.សរននធរសតវា�នភម ៖ 

-ម�ភុងនុះប�ព ធកតឡុមនសៀវនភតងបភបននម�ភឱូ ប្រ 

-ករត�ងភវភបរណក នងរងបន្ស ៖ នេងមវននងភនងភ�ងរោងរររដ វយិមុស្ នវងសរននធរ 

សវិបនងតរបូ៉ ធិតន សិរដដរនរ វម រររដ វយិមុស្ យនអនុ�� តឱ�រធសិរដដរនរ វម ខនធវតុ 

សវិបបុរណែខមរន�នួន២០របូ ាមនេត�ងភវភបរណក ននសរននធរនងតរបូ៉ ធិតន  សិរដដរនរ វម្រាបនភិ 

៤ែខ្ច២៥.០៣.២០១៤ ដិ់២០.០៧.២០១៤)។  

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

“កររស់នឡបងវ វមនូវងបៃភណធ ត្មិូិភវតនែខមរ”  រាបនភិ០៣ែខ្ ច២៥.០១.២០១៤-២៧.០៤.២០១៤)្

ននសរននធរសតវមុស   

-នភ�វនូិ្ស្នសរននធរសតវា�នភមរនរណបងបតវូសន់ខស់សតវ-អន�រសតវ នភ�វសតវ-អន�រសតវ 

សវក ក សវស្ នវស្វត ងភះសងង សរបុរនន�នួន ១៩.២១៩នម់ មាុងននះរន ៖ 

•នភ�វសតវន�នួន ២.៤៥២ នម់ ្្ួិយនៃវ វកន�នួន ៨៥៨.២០០នរៀិ 

•នភ�វអន�រសតវន�នួន ១៣.៨៨៧ នម់ ្្ួិយនៃវ វក ៤៨.៦០៤ដុ រនរ វម 

•នភ�វនូិឥតបង់ៃៃន�នួន ២.៨៨០នម់ 

 -ួសុិរបូនរ ម់យន០៩របូ ។ 

ខ.សរននធរឧងម្ដដមមងប បិាភូសសនក្ួិែសង ៖  

-នភ�វសតវ-អន�រសតវ ងភះសងង សវស្ នវស្វតនូិ្ស្នន�នួន៧.២៨៣នម់ មាុងននះនភ�វ 

អន�រសតវន�នួន៧៤២នម់។ 

រ.ណណ ិវត�ា� ៖ 

-នភ�វន្សនរណក បរន្សនូិ្ស្នរនន�នួន១០.២៩០នម់ ។ 

ឃ.ណណ ិនបងយម ៖ 

-នភ�វន្សនរណក បរន្សនូិ្ស្នរនន�នួន១៩.១៨៧នម់ ។ 

២.៣.យររររុះរ�ុ ៖  

-យនឆង្ងង់សមបបងតនុះប�ព ធសរនភបណណ បុរណវតុនងរឃ �ង ននអរងនាមរដ ននបតវមណណ  

-យនឆង្ងង់ែបបប្្ ៃនករងរប់ងរង នវង ករផបិ់សវ្នវឱែផាមយមនមាុងករន�ននមវតុ 

សវិបននមនេនងរងបន្ស ននអរងនាមរដ ននបតវមណណ  

-នុះភវនវតឱ ធ្ត�ងសងរប់រម់ នឹ �ងយ៉ណូ្ សបធភធករ្ប់សង ត់ករប�ផវនប� ឹ ម ករនរនរ ករួម្

ដូរបុរណវតុខុសន្ប់ យនន�នួន០៤មែនង ននរឹនធា�នភម្ នខតបឧតបររនបា នខតបនសៀរប្នវងនខតប្

សធ ានរៀង 

-សិករសួាននធរវបិប្នវងវ វនវងតសវិបនខតបសន្ងែងតង្នវងម�ភង់ �ិ្�សង់ភបតបរនវតុបុរណ្

នននងរឃ �ង្ នវងនងត�ិមណបនុះប�ព ធសរនភបណណ ្ នវងងបូិវតុបុរណនននខតប �ំងភធរមរម្្ុមនន្

មែនងរនសុវតវ�ភ 
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-នុះភវនវតឱរនងរងសងសង់រមររម់ត�ងវតុសវិប្ននសរននធរនខតបៃងភែវង 

-ករករផ�ិ ់នសោភវនវតឱវតុសវិ បន�ននមនងរងបន្ស យនន�នួនសរបុ១.០៩០របូ  ្្ួិៃវ វក 

យនន�នួន៦.១៤៥.០០០នរៀិ មាុងននះ ៖ វតុសវិបៃមធន�នួន១.០៥២របូ នសមបន្ង៥.០១១.០០០នរៀិ  នវងវតុ 

សវិបនងដូនន�នួន៣៨របូ នសមបន្ង១.១៣៤.០០០នរៀិ ។ 

៣-យរររេររិកិណ អរ ារី ៖ 
៣.១.យរររអិិឌ្រវប្ប ៖ 

-បនបនរៀបន�ែផនករ�សវងសវ្ នវងនងងមងយមសរសបធភធងបៃភណធ ្ �្ននៀ្រ ប់្ ៃនភវ ធិបុណឱ 

ររន 

-សវម្ភធភវ ធិបុណឱែសននងភន្នវងភវ ធិនរៀបរព កិភវព កិ្របស់នសតវនងកិ នននខតបណណ ិ 

រធរ ធ 

-បនបនរៀបន�សរននធរែខងែខមរ្នវង្ភវភបរណក សតវភននុ្នដបធនបបមូនហននូិ្ស្ន្នវងសវម្្

�សវងសវ ។ 

៣.២.យរររសលិវ្ភពាន� និងផ្ពពផផារវប្ប ៖ 

-ៃតវ ធនដអូយមសរភធសមម�ភាា ម់ដ្មន�្នវងករករអងង�ភុ�វ វមងមសួងយន០៤ន�ណងនបង 

-យនផ�ិ់រសភ បបណ�ៃមធសុ�និធបរធវមម�ភាន�-វ ធនដអូន�នួន០១ផ វិតមម  

-កត់តតនបងរបូ�ភ្ប�នូ ិសនង្នវងផ្ភធផ្ា្យនន�នួន០២យមសរ 

-នុះប�ព ធសុ�ផ វិតវ ធនដអូខរ៉អូនខែខមរយន០៤និខ  វ ធនដអូនរពងែខមរ (០១ដុ�នប់) យន០១ន�ណងនបង 

វ ធនដអូនរពង�រែខមរយន០១ន�ណងនបង នវងសុ�ផ វិតស៉តខធយន០១ន�ណងនបង 

-ផ�ិ់ វ្រដ ករែខ្វ ធនដអូខរ៉អូនខែខមរយន៣០និខ 

-ផ�ិ់ វ្រដ ករែខ្វ ធនដអូនរពងបរន្សយន០៤ន�ណងនបង នវងនុះប�ព ធកែស្តន�នូិភធបរន្ស

យន២៤ន�ណងនបង។ 

-យន្្ួិន�ណូិភធករផ�ិ់នសោន បិរធវមម�ភាន�-វ ធនដអូសរបុន�នួន៦.៧២០.០០០នរៀិ 

នរាបង់នូិៃវ វករដដ 

 -យននុះភវនវតឱមែនងិម់សុធឌធ-វ ធសុធឌធមម ន វ្រដ ករន�នួន០១ន បិម្ នវងដមិូតយនឌធសមម ន 

វ្រដ ករន�នួន៣៩០បននះ្នវង១៤នមស្រ៉សុធនៃតនង០៤នងរគង្នវងម�ភឱូ ប្រន បិតុ០១នងរគង។្នុះងតរតភវនវតឱ្

សររនកសវិប�ភានបមុស្អ�ភធមរណធ នរង�ភានប្និនន្្ួិនមម្វនំន់រនន្ប់អនុ�� តភធ្

ងមសួងវបិប្នវងវ វនវងតសវិប្។ 

៣.៣.យរររសលិវ្ទស្នីាភព ៖ 

-ករងបរុ�ត�ន�ធ នវងសែ�ងសវិប (ហន នវងរធភ) សរបុន�នួន៤៨៧ន បិម មាុងននះ

នាមរដ នសវិបសែ�ងមាុង�សរមយន១៩ន បិម នវងនងរងបន្សយន០២ន បិម 

-យនហត់ស នវងតនបងសា ៃដៃមធន�នួន០២សា ៃដ  

-នមងររ អាមងររៃននាមរដ នសវិប្ស្នធា�ភ យននុះួាបណបុ ះបលប ិ នវងភងង្ង

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

+អាមងរររយ� នវងននង�ងបុរណ០៤របូ បក ត់ ននហវវ្ ទ បិាសវិបនដសសសប 
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+សវិមររយ�ងបៃភណធ ០២របូ បក ត់បនននមន្សន ននខិ ននហវវ្ ទ បិាសវិប

នដសសសប 

         +នមងររ អាមងរររយ�ងបៃភណធ  រយ�បុរណ នវងន នន�នួន០៧នម់ បក ត់បនងង�នសវស្

ននសិឱវ វនវងតសវិប ។ 

៣.៤.យរររេសេេវ យររន ៖  

*បល� បិាសតវ ៖ 

-នភ�វសតវ-អន�រសតវនូិរនរនន�នួន ៥៧៦នម់ 

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

២៤ម្ិ 

-អាមសវម្�សវងសវយនខនធនសៀវនភាមនេរនន�នួន១១៨ម្ិ 

-្្ួិកែសតន�នួន២១០ន្ប់ នវង ្ស្នវដ�ធនផ្ងស នវងងភ្ត�វបបងតបរន្សន�នួន៧២ម្ិ 

-យនែនមនិខ ISBN ដិ់អាមនយះភុន�នួន៥៧និខ 

-នសងននសៀវនភបស់ន�នួន៧២ម្ិ នវងយនបវ្និខមូដនសៀវនភន�នួន១៣៤ម្ិ 

-និធបកតឡុម្ស្នវដបធែខមរន�នួន១២ម្ិ 

-និធបកតឡុមនសៀវនភងរប់ងបន្ស�សែខមរ-បរន្សន�នួន៣០៤ម្ិ 

-និធបកតឡុមនសៀវនភបស់សស�សែខមរ-បរន្សន�នួន០៥ម្ិ្។ 

៤.យរអិិឌ្បនធន្នសុ្ ៖ 
៤.១.សកលិទ្ល�ាិា្ិនរិចិ្រសលិវ្ 

*ឆា �សវម្ ២០១៣-២០១៤ រននវស្វតសរបុន�នួន១.៦៦៤នម់ (�សធន�នួន៥០៩នម់) មាុងននះ ៖ 

-នវស្វតរហរបូមរណក ន�នួន៦០០នម់ (�សធន�នួន១៨៥នម់) 

-នវស្វតបង់ៃៃសវម្ន�នួន១.០៦៤នម់ (�សធន�នួន៣២៤នម់) 

-សសសប បរឱសរបុន�នួន២៩០នម់្ច�សធន�នួន៣៨នម់) 

-បនបអនុវតបមមវ វិ ធសវម្ឆរស ធ្២ ងរប់មងវតសវម្ 

-នបបមករត�ងភវភបរណក សា ៃដ្ នវងអនរតរបស់នវស្វតសមិវ វ្ ទ បិាូវននវ វនវងតសវិប្ នវង្

មមវ វិ ធម�សនប 

-បនបករួសុិអមរហវវ្ ទ បិាបុរណវ វ្ ទ 

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

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

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

បន�ករសវម្នននងរងបន្ស នវងករន បិមមស់សត�ភ�សរបរន្សូន�ន�ធរករ ។ 

៤.២.ស្ប្្ិចិ្រសលិវ្ 

-ឆា �សវម្២០១៣-២០១៤ សវស្សវម្ននតស�នមសរបុន�នួន ១.០២៧នម់ មាុងននះ 

�សធ៤៤៣នម់ 

-សវស្សា ម់ននមាុងសរនន�នួន១៩០នម់ មាុងននះ�សធ៦០នម់  

-ងបុ�ងររបនននមន្ស្នវងន�នណះ្ូនេនដបធនរៀបន�និធបករងបឡងងបប�ែខ 

-នរៀបន�អនុរម្ងតរតភវនវតឱ្នវង�សង់វតបរនងររ្ នវងសវស្នេតសនធួាស ។ 
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៥.យរររអបិយររ ន ៖ 
យននិធបអ វិករមវននននននធរវបិប្នវងវ វនវងតសវិបនខតបបនន ារនបា នវងយត់ដ�បង្។ 

៦.យរររ្នរីររវប្ប និងចិិ្រសលិវ្ះរធនី-េខរ� ៖ 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្ះរធនីិាចេព� ៖  

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

វតបា�យនិាសងបប� ។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះងតរតភវនវតឱ ធ្ត�ងួិ-ិម់សុធឌធ្ វ ធសុធឌធន�នួន២៥ន បិម-មែនង

ិម់កនិធប�ន �ងវ ធនដអូន�នួន២០ន បិម-រធវមមរ៉ស្្ នកសប់ន�នួន០៥ន បិម-រធវមមអុវនន បិនណត

ន�នួន១៥ន បិម-រធវមមផបវតរបូ្ ៃតរបូ្ ៃតវ ធនដអូ្ ន�នួន០៧ន បិម្ នវង ងតរតភវនវតឱនរង�ភានបននផ្រ 

សុធ ធិ៉ិន�នួន០១ន បិម ។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរបកណ� ល ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យនសិករសួា�នបធ�នមងមសួងវបិប នវងវ វនវងតសវិប្ �នបធ្

វបិប�សរម្នវង្រសភ ិរឃុ�ឈធ �ង្ �សរមភពឮ នុះភវនវតឱស ន�ភខូនែបមយម់ងយស្�សធងរប់ បិមណក ្

ននា�ងបសវ្នវខងនបង្ នដបធនសាបសុ�ងមសួងវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប ួាួសុិ។ នុះងតរតភវនវតឱបនកង ិ្

ម�ណត់ងភ�ងប្ិ់ស នធាបុរណ្ ែដិយននយះរនួ្ នន្ួិរុហ �ិ្ ្ួិម�ណប់្នវង្ួិតអុង្សវតននឃុ�្

ស�នពភូន �សរមនកះ �ិ្ ងភ �ំងយននសាបសុ�ងភះសងង្ ងបសភិរដដម�ភុងនងបបងយស់ ធ្្ួិ្ នវងរសភ ិរ្

ូិរដ នសិករមា ករពរបនកង ិ �ំងននះឱយនសវតនសរ។្ ករសងសង់នក ង ធំ រនូិា�ងភះរង្ភឱ 

សនងនយន៧០�ររា្នវង្ម�ភុងបនបឆ ម់របូនរពងភុ្នងបវតបវត�ព �ងងភះវ វហរ �ិយន២០ នឹ �ង្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនដ្មន�ងមរសវិបននមសែបងមាុងមមវ វិ ធនផ្ងស្ នវង្ យនៃត្

នងនសៀវនភម្ន់នរ ម់ែខមរន�នួន២០ម្ិ្ ែនមូនសវបមរននងមរងតនកម ្ នដបធអនុវតបងត្ងតរវតមួន្

ខា ត ៃនម្ន់នរ ម់ែខមរ។្ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរបតែក ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះនេភវនវតឱវតុបុរណននងយស្នងនកម យនន�នួន០១ន បិម នវង្

សិករសួាងមរងប្ម្ឃុ�ម�ែភង្ នុះភវនវតឱករឲូសឆាដធ្ួិបុរណ ននខង វិនូវងតព�ងអងង្

ន�នួន០១ន បិម។្ ផ្ភធផ្ាដិ់ងបសភិរដដ្ ែដិរស់ននុ�វ វមត�បន់អងងរបុរ ធ វនឱសងសង់ �ិននរដ ន្

ននែមរងយស្នន្ ភធនងពះងមសួងវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប្ នងត�រម់ប�នូ ិសសតបវនបតវមណណ

ភវភនម។្ នភ�វនូិ្ស្នសរននធរនខតបសរបុន�នួន១០នម់្ នវង្ សរននធរ�សរមអងងរបុរ ធសរបុន�នួន 

៤៥នម់្ចអនបរសតវ១៥នម់)្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះងតរតភវនវតឱរធវមរួិ-ិម់ឌធសងរប់ងបន្ននងមរងដូនែមវ 

ន�នួន០២ន បិម។្ នុះសវម្�សវងសវអ�ភធសមម�ភត្មិូិែខមរ នន�សរមយ ធ្ ន�នួន០២ន បិម្ នវងនុះ 

ងតរតភវនវតឱសវបមមនរ ម់អ�ភធសុធ៉ង់តកនន�សរមងត�មម់្ន�នួន០១ន បិម្នវងយនែណន�ដិ់រធវមរឱអនុវតប 

ងត្ងតរវតមួនខា ត្ ៃនម្ន់នរ ម់ែខមរ។ យននុះសវម្អ�ភធម្ន់រុនបុរណែខមរ្ នន�សរមៃងភមប្ស្

ន�នួន០១ន បិម។ 
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្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�េគបិសរក ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះនេងតរតភវនវតឱ ធ្ត�ងៃមយានងម�្ សវតនន�សរមា�ងមោម្

យនន�នួន០១ន បិម្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះងតរតភវនវតឱសុធឌធ-វ ធសុធឌធែដិមម ន វ្រដ ករ នវងតរនករបម់ 

ប�ន �ងវ ធនដអូតហងកនិធន�នួន០២ន បិម។ យននុះតករ វេ បិាវបិប�សរម្ ងរមរធវមរែដិ 

ងបមបរធវមមន បិវ វសបាវបិប្នដបធមសុ�ន្ប់អនុ�� តន�នួន០២ន បិម។  
  
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�បរកដចរង ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យន្្ួិ្នវងូននវស្វតមភធសមិវ វ្ ទ បិានបរតុន្មន ធិប្ស្នមវនន 

ននសរននធរនខតប សរននធរវតបនព វិោិ នវងសនខតប។្ យនសិករ្ នវងផបិ់យមសរពម់ភបននន្ង្ួិ្

បុរណ្ ដិ់�នបធនររយិ្ មភធអរងនាមរដ នករពរនបតវមណណ ។ នភ�វនូិ្ស្នសរននធរនខតបសរបុ 

ន�នួន៣៦៦នម់្ចអនបរសតវន�នួន១២នម់)្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនហត់ម្ន់យត ន ន្ នវងរយ�្ សងបប�។ យនអនុ�� តន្ប់

រធវមម�ភានបយនន�នួន១៣ន្ប់ នវងរធវមមសវិបសូនរបូន�នួន០៧ន្ប់។ បល� បិានខតប យន 

នបបម ធំ រូនសឹរណននូិរននសៀវនភសនរៀងរិ់ៃៃ�្ ចន បិមែិងៃៃ�ឲប់សងរម)។្ ករ វេ បិា 

ងនមននមនូិែតួាងមរងយត់ដ�បង្ននម វិខវតអនុ�� តងរប់នសោមមវបិបន�នួន០២ន្ប់្នវង្នន�សរម 

បនវិ្ននម វិខវតអនុ�� តងរប់នសោមមវបិបន�នួន០១ន្ប់្។   
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរបរនរ ាមនរ�ា ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះភវនវតឱវតុបុរណមាុងសរននធរនខតប្នវងសរននធរ�សរមសធ ាននម។ 

នភ�វនូិ្ស្នងយស្បនន ាឆម រសរបុន�នួន៥៩.២៣៦នម់្នវង្សរននធរបុរណវ វ្ ទន្ភនកស-សា ា 

សរបុន�នួន២០នម់្ចអនបរសតវ០២នម់)្។  

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ ម�ភុងបនបនរៀបន�នងងមងយមសរករករនបតវមណណ អរបូធ ែផាមសវិប 

សូនរបូ  សវិប្ស្នធា�ភ  សវិប�ភានប នវងអវវឌ្វបិបយន៥០�ររា។  
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�ឧរបរមនរ�ា ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះ�សង់ វ្នានបាវតុបុរណែដិននរាយ៉ា្ នវងននត�បន់កា្

រងនងមះ មាុងរនងរងនុះងបូិវតុបុរណាមមរម្្ុមនន ធ្រនសុវតវ�ភ្ នវង្ នុះ�សង់សវតវវតុបុរណ្

ននតបលប ្ួិ្នវងងយស្បុរណ្នដបធនុះប�ព ធសរនភបណណ វតុបុរណ្។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះភវនវតឱរធវមមួិ-ិម់សុធឌធ្ វ ធសុធឌធ នវងករប�ន �ង�ភានប្

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

ន បិត្ អ�ភធមងវតសនង នន�សរមបនន ាអ�ភវិ។ នុះភវនវតឱសមម�ភនិធបភុរនន្ពប ្ នន�សរមអនង់ែវង្

នវងនិធបភុសុធ៉ង់តក នន�សរមបនន ាអ�ភវិ ឱនមរភតខា តែខមរ។្ យននុះភវនវតឱ ធ្ត�ងន បិមស មស�� ្

សបធភធករ្ប់សង ត់ករនរនរវតុបុរណខុសន្ប់ ននងនមអូរសម ន់្នវងងនមស��សក�្នវងនុះភវនវតឱកររម់ត�ង 

ស មាធនហ នវង នឹ �ងផ្ាពណវ ពមម្នន�សរមអនង់ែវង។្នុះភវនវតឱរធវមមអុតសម់ សរា ងករ្នវងិា 

ងមនម្ននងមរងស�នរង។ 
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្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�េសេ្ះរ ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ នុះ�សង់ភបតបរនវតុបុរណនងរឃ �ងន�នួន០៥ន បិម្ នរារមនឃបម្

ប�ែណមនរ ម់ៃមយនន�នួន០៨ដុ� សវតនន�សរមសូង្នវរ្ នវងនុះផ្ភធផ្ានសនមបធសនងននិខ០១្ ស.រ្

សបធភធករម�ណត់បរ វនវណងយស្្ ្ួិ្ �សះ្ ងតព�ង្ នវងស នបុរណ្ នន�សរមភួម្ នវង�សរមអងងរុ�្ ន�នួន្

០២ន បិម្។  

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

០៥របូ។ យននុះបក ត់សវស្សសវិបបុរណែខមរ នវងងមរសវិបែដិម�ង្នរាអងងករននយន

ន�នួន២៥ៃៃ�។ នុះងតរតភវនវតឱ ែណន�ករៃតនងិម់-ួិឌធសងរប់ងបន្ នវងករប�ន �ង�ភាន� 

បម់ិុងយស់រ�ម�សន�ឱនូិរួអនុវត�ត វិខវតប្រដ នន្ប់ ននងមរងនសៀរប �សរមភួម �សរមបនន ា 

�សធ្ នវង�សរមអងងរុ�ន�នួន១៣មែនង។ នុះងតរតភវនវតឱែណន�ែមិាដិ់រធវមរ-សវបមរែដិម�ភុងបនងប 

នសោមមំ ម់្ងន្ង�នមសវិបសូនរបូ  នវងសវិបសវបមម ននងមរងនសៀរបន�នួន០៣ន បិម។ នុះងតរត 

ភវនវតឱ ធ្ត�ងរធវមមន បិមស មាធនហៃមធឱអនុវត�ងត្ងតរវតករែណន�របស់ងមសួងវបិប នវងវ វនវងត 

សវិប ននងមរងនសៀរប។ នុះសិករសួាមរ �ងនងរះាា ម់នខតប ននធរសឹរណបករ្ នវងសកង ត់ 

សមនងបម្ នុះកត់្រ ម់ស មស�� ន�នួន១២ស ម្ នវងបរន�នួន០៤ នឹ �ង តដងសន្ងនសៀរប។ 

ករវេ បិាងនមននមនូិែតួាងមរងនសៀរប យនផ�ិ់ន្ប់បនងបនសោមមងបរុ�ត�នបធផ្ភធផ្ាផ វិតផិ 

ន�នួន០៤ន្ប់។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរប្ពពិបរ ៖  

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះនេភវនវតឱ ធ្ត�ងងយស្្សវតមាុងដធងមរ ិុន្រាួ្និធង្នវងរម់្

ស មស�� តងយស្នន្ នន�សរមែឆប្យនន�នួន០២ន បិម។ នុះនេភវនវតឱករកប់នដបនឲប្តដង្

ផូវសតវ របស់ងមរ ិុន្Met Fone ននមាុងត�បន់ងយស្ងភះន នន�សរមែតងរនបា្ន�នួន០១ន បិម។្

សមម�ភឆម �ងតរសងតាៃងភនយសសរា តតងយស្បុរណសរបុន�នួន៣០,៥១០ែ៉ងតកនរ។៉្ នភ�វនូិ 

្ស្នងយស្យកនសរបុន�នួន៦២៨នម់ ចអនបរសតវ៣៩នម់) នវងងយស្ងភះនសរបុន�នួន៨៤នម់្

ចអនបរសតវន�នួន១០នម់) ។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ ងមរសវិបយនននមបនងបមាុងមមវ វិ ធនផ្ងស នវងបុណឱនូិឆា �ៃមធ្

ងបៃភណធ សតវែខមរ ។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរបកចពងកបច ៖  
ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះប�ព ធវតុបុរណនងរឃ �ង្ នន�សរមនសន ងយនន�នួន៤១ដុ�។្

្្ួិនភ�វសតវ្នវងអនបរសតវនូិ្ស្នរណធ ារដ នា�សននុមន�នួន១៦,០៤៧នម់ ចអនបរសតវ១០៤នម់)្។ 

យនសិករសួាអងងករ្Waseda ួសុិបកង ន់ៃដ N1 យនរនួរិ់ ។   

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនបនបករិធ្មហត់សវិបដិ់សវស្ាា ិនរៀងរិ់ៃៃ�រ វ្តឱ។្

នុះងរមដិ់រធវមរួិ-ិម់ឌធសតបលប �សរមឱមនិធបន្ប់រធវមមឆា �២០១៤ ។ 
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្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�សរង់ែ្រង៖ 

 ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះនេសវម្�សវងសវងបវតបវសសសប្ នវងន ធិបម�លា្ននូវយនដប 

ន�នួន០១មែនង្ នវងូវហងសោ៉ត់ន�នួន០១មែនង្ សវតនន�សរមនសសន។ សិករសួាងមរករករ្

បុរណវ វ្ ទ្ មភធងមសួងវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប នុះនិធបម�លា្ ននូវអូរែងតិ្ នវងូវក�ងនតនស្

សវតនន�សរមាថបរ វោ៉ត់្។   

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ ងមរសវិបយនននមបនងបមាុងមមវ វិ ធនផ្ងសយនន�នួន០៥ន បិម ។    
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�្ណ លគីរ ី៖ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យនហត់នរៀនប្នងរយ�្ ងបៃភណធ ្ នវងនហរ ធសប់សងបប�្ នវងនុះ្

នេរ �ិ ្មរយ�ត្មឥសនប្ដិ់ងមរសិរនកូវភូត�ងន�នួន០១ន បិម។ នុះបក ត់ដិ់ងមរសវស្ណណ ិ 

បុរ ធមុររ្ហត់ោានឃម ះងយ�ួា្ ចប្នងនសតវ)្ ន�នួន០៨ន បិម្ នវង្ បក ត់ដិ់ងមរសវិបសិរនក្

អងងករន បិមមស់សុខ�ភនសតវនដប�រតវន្ឱាិ់ដ្ងអ�ភធ��នអដសក ន�នួន០៣ន បិម។ នុះនេភវនវតឱ 

្ណណ ិវបិបនសតវា�នរះងមុ� នរាយនបត់មរ �ងនយសសរា ត ននន បិរ�ស �ំងបធ្សងរប់ 

នភ�វន្សនរណក មនូិនិងម�សនប។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរ�ៃ្ពែង ៖ 

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ នុះភវនវតឱងយស្ៃងភនដប�សរម នន�សរមសុធិរមលប ិ នដបធនិធបករ 

ោស់ែវង្ នវងនសាបសុ�នេងមសួងវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប នដបធប�នូ ិសសតបវនបតវមណណ វបិបសតវ។្

បម់ដធបែន នវងមសងស ននូិបូនធារដ នយរាណក អែណប ត ែដិសអ�នលារបស់សបុរសន។   

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ នុះភវនវតឱរធវមមប�ន �ងវ ធនដអូិម់កនិធន�នួន០១ន បិម្ នន�សរម្

ម�ភង់ងតែបម នវងយននិធបមវននសនទសួារធវមរ្ នដបធឱនមរភនេតន្ប់។ នុះងតរតភវនវតឱសវបមម 

ភុសុធ៉ង់តកនន�សរពរម៏្ នវង�សរមសធ ាអននរន�នួន០២ន បិម។្ យនសិករសួាងមសួងវបិប្

នវងវ វនវងតសវិប្នុះភវនវតឱរនងរងបនងងបតូវវបិប្ននា�តូន្�សរមយា�្នដបធមសងរបូស�លមនន ធ្ននះ។ 
 
្នរីររវប្ប និងិចិ្រសលិវ្េខរបសព ាេរេង ៖ 

ករករនបតវមណណ របូធ ៖ យននុះងតរតភវនវតឱ្ួិបុរណ្នវងងយស្បុរណន�នួន២៧ន បិម្នវង្

នុះងតរតភវនវតឱវតុបុរណននត ធ្សឹរណបន�នួន០១ន បិម។្ យននុះសិករនិធបបង់្ួិបុរណយនន�នួន្

១៦បង់ នវងនុះផ្ភធផ្ាន្ប់្សបធភធករករពរនបតវមណណ យនន�នួន០៤ន បិម ។ 

ករករនបតវមណណ អរបូធ ៖ យននុះបក ត់រយ�ដិ់សររនកាុវននខតបន�នួន០១ងមរ្នវងអងងករ 

មូដូែខមរ្ ននឃុ�តសួសន�នួន០១ងមរ។ យននុះងតរតភវនវតឱរធវមមួិ-ិម់សុធឌធ្ វ ធសុធឌធន�នួន១២ន បិម។្

នុះងតរតភវនវតឱដិ់សិរនកសវបមមអ�ភធំស្ធ្ នវងអ�នូ តន�នួន០១ន បិម្ នវង្ �សវងសវ្ នងងមងងបវតបវអ�ភធ

សវបមមងរប់ងបន្យន០១អតប្។្ នុះងតរតភវនវតឱកររម់ត�ងស មាធនហ នវង នឹ �ងផ្ាពណវ ពមម 

ន�នួន០៩ន បិម។្ ននម វិខវតអនុ�� តន បិមស មស��  នវង នឹ �ងាធនហងរប់ងបន្ន�នួន០៥មែនង្ នវង្

ននមរសភ បបណ�ដិ់រធវមរមាុងករងបរុ�្នវងសែបងសវិបន�នួន០៧ន បិម្។  
  

េសចក�សីនាិរ ន ៖ 
សមម�ភករករវបិប្ នវងវ វនវងតសវិប មាុងរាបនភិួាែខននះ្ រនដ�នណប រករេ៉ងសមម្

មាុងមវននែៃរម្្ ករពរ ន បិមតនងបងនមរត�ែណិសតបវនបតវមណណ វបិបរបូធ្ នវងអរបូធ �ំងនាមរដ ន 



14 
 

�នមាា ម់មលប ិ្ នវង្ ាា ម់ននធរវបិប្ នវងវ វនវងតសវិបរឹនធ-នខតប្ ន បិានាបងរនោាតៃន បិ 

ន�ណុនួាន�នួនរនសរ អ្រ� ៖  

-ករករម�ពរួសុិងយស្យនដ�នណប រករងរប់ែផាម�នមមាុងមវននអវរម្ួសុិងយស្ 

នវងនងងមងយមសរងបវត�វសសស�  

-នាមរដ ន�នម រួសិករសួាននធរវបិប្ នវងវ វនវងតសវិបរឹនធ-នខតប្ យនខវតខ�បនងងបន្

ករផ្ភធផ្ាសកប នុភិវបិបសតវ្ ភងង្ងករផបិ ់្ នវងបនងបនសោមមវបិបដិ់វ វសបាយមន្ នវង្

យនន បិម្្មនវតបដិ់ករបនងងបត្ នវងបនងងបនផ វិតមមសវបមមវបិបរបស់វ វសបាយមន នរាឹនយន្

រុណ�ភ្រម្យននូវខា តសតវនដបធនវរនបរ�ភៃនករនិធបរធវមម្ នវងន្សនរណក វបិប្ នូិរួកត់បនា្

�ភងមធងម្នវងអវវឌ្នសដដមវននសតវ្�សបតពមឱនស ម្“វបិប្សនសដដមវននសតវ”  សម់ែសបង្នាមរដ ន្

សរននធរ្ នាមរដ នបុរណវតុ្ នាមរដ នសវិប�ភានប្ នាមរដ នសវ្នវអាមនវភនន្ នវងសវ្នវងបហម់្

ងបែិិ្ នាមរដ ននសៀវនភ្ នវងកររន្ នវងងនមននមនូិែតួាែដិផបិ់នសោមមវបិប្ ៃននខតប្

នសៀរប្ យត់ដ�បង ម�ភង់ឆា �ង្ នវងនខតបងមននះ្ រនដ�នណប រករសងបងមតធ្ មាុងករបនងបនសោមម្ នវងផបិ ់្

នសោមមូននភ�វន្សនរណក ្នវងអតវៃវន្ែដិងបមបរធវមមន បិវ វសបាវបិប្នវងវ វនវងតសវិប្។ 
 
ទិសេដ្របចែខ ឧសភ ឆា ច២០១៤ 

-បន�ងតរតភវនវតឱ នវងហឃត់ងបសភិរដដែដិមសងសង់ �ិននរដ នមាុងត�បន់ងយស្បនន ា 

ឆម រ នរាមម នករសុ�ន្ប់ភធងមសួងវបិប្នវងវ វនវងតសវិប 

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

ឱយនិា  

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

�ិឱយនិា 

-នងត�ន បិមរនងរងួសុិងបភបននឹរសសសបងយស្បនន ាឆម រ្ ែដិសវតមាុងស�ភនងមះាា ម់ 

ប�ផុត 

-នងត�និធបមវននសិងបតវបតបវករសួាងមរ ិុន្KIRI Travel ភធករករនយះតង់្ ននងយស្បនន ា្

ឆម រ 

-បន�នុះប�ព ធសរនភបណណ វតុសវិបននសរននធរសតវ នវងសរននធរនខត� 

-បន�នុះងតរតភវនវតឱ 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 សបធភធសរក របនងបបងយស់ងបសភិរដដែខមរ�រ៣ 

នវងនសៀវនភម្ន់នរ ម់ែខមរ�រ៣ 

-និធបនសនមបធងពងសរនរ សបធភធវ វឹ នករៃនករផ វិត�ភានបបរន្ស្ននមុស 

-នរៀបន�មវននដ�នណប រករនបបមវរងបណបុ ះបលប ិអាមបនននមន្សៃត�ភានប 

-�សវងសវ្នវងនរៀបន�នសនមបធងពងន្ប់សបធភធ្ករងរប់ងរងសវិប�ភានប 

  



15 
 

-នងត�សែ�ងសវិប្ស្នធា�ភបនងបងភ្ត�វករណក ស�ខន់សរបស់សតវ នវងអន�រសតវ 

 -បន�ហត់ស នវងសវម្�សវងសវសងរប់តនបងសា ៃដសវិប្ស្នធា�ភ 

 -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� ្្ួិនូវករនមរភដ៏ខង់ខស់អ�ភធនងខភុ� ។ 

 

រដរ្ន� ី
 

 

 

 

 

 
           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 

 
 


