របាយការណ៍
ថ្លែងដោយ ឯកឧត្តម សំរង
ំ កំសាន្ត
សមាជិកក្កុមក្រឹកាភិបាលនន្សាកលវិទ្យាល័យកមពជា
ុ
សតីពី

សកឣមភាឡសណុត ុះសណ្ត
ត ឦឞិងកាឥសញ្ចស់កាឥសិការសចំឆ្នំ ថ្លលងកនងឡិ
ត ស
ុ ឝីរសគឦ់សញ្ញដសររ ថ្ននក់សណិ ឌ រកិរិឤ
ថ្ននក់សណិ ឌ រ ថ្ននក់សឥ ិញ្ញដសររជាឞ់ខ្ស
ព ់ ឞិងថ្ននក់សឥ ិញ្ញដសររ ដឦ់ឞិសសិរថ្ដឦបាឞសញ្ចស់កាឥសិកា នៅសាកឦ
ឧ ិវាឦ័ឤកឣពជា
ំ ០១៤ នរកាឣអឝិសរអីពាដ៍ខ្ង
ព ់ខ្ស
ព ់ ឥសស់ឯកឧត្តមបណឌត្
ិ ហង់ ជ ួន្ណារន្
ុ ឥដឋឣន្តឞតី
ុ ឆ្ន២
រកសួងអស់ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកីឡា

រាជធាឞីអំនន ឡញ,ថ្លែវី ៣០ថ្ខ្ ឧ ិច្ឆិកា ឆ្នំ២០១៤ សាថឞីឤវ
៍ ូឥវសសឞ៍-ឧ ិវយុអាសុអា
ី នគនឤ៍



សូឣនោឥឡឯកឧត្តមបណឌិត្ ហង់ ជ ួន្ណារុន្ឥដឋឣន្តឞតីរកសួងអស់ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកីឡា នឞរឡុះរាជាណ្ត
ច្រកកឣពុជា ជាវីនោឥឡដ៏ខ្ង
ព ់ខ្ស
ព ់!





សូឣនោឥឡឯកឧត្តមបណឌិត្ ដៅ គឹមហ ួន្ជារសធាឞសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពជាជាវី
នោឥឡដ៏ខ្ង
ព ់ខ្ស
ព ់!
ុ
ឯកឧរតឣ នោកជំទាឧ អស់នោក នោកស្សី ជានអញៀឧកិរិឤ
ត សជារិ ឞិងអឞតឥជារិ ជាវីនោឥឡ!

គណៈរគស់រគង សាស្ត្សាតចឥយ សុគឦ
គ ក
ិ ឞិងឞិសសិរជ័ឤោអីទាង
ំ អស់ នឞសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពជាជាវី
ុ
រាស់អាឞ!

នលែនឞុះ ជាវិ វាដ៍ឣហាឞកខរិ ឬ
ត កស ថ្ដឦសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា មាឞកិរិ ឤ
ត សដ៏ ខ្ង
ព ់ ខ្ពស់ នោឤ

បាឞ វវួ ឦសាវគឣឞ៍ ច្ំ នពាុះឧរតមាឞដ៏ឧរតងគឧរតឣ ឥសស់ ឯកឧត្តមបណឌិត្ ហង់ ជ ួន្ណារន្
ុ ឥដឋឣន្តឞតីរកសួង
អស់ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកី ឡា ថ្ដឦបាឞហតឦ់កិរិ្ ឤ
ត ស អនញ្ជើញច្ូ ឦឥួឣជាអឝិសរី ដ៏ខ្ង
ព ់ ខ្ពស់កុងឡិ
ន
ឝីរសគឦ់សញ្ញដសររ
សណិ ឌ រកិរិឤ
ត ស ឞិងសញ្ញដសររថ្ននក់សណិ ឌ រ ថ្ននក់សឥ ិញ្ញដសររជាឞ់ខ្ស
ព ់ ឞិងថ្ននក់សឥ ិញ្ញដសររ។

តាងនាឣគណៈរគស់រគង សាស្ត្សាតចឥយ សុគគឦិក ឞិ ងឞិ សសិរទាំងអស់ នឞសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា

ឞិ ងកនុងនាឣខ្លួឞខ្ញំុផ្ទទឦ់ ខ្ញំុបាវសូឣសថ្ឣតងឞូ ឧអំ ណឥគុ ណយ្ ងរជាឦនរៅសំហុរ ច្ំ នពាុះឯកឧរតឣឥដឋឣន្តឞតី ថ្ដឦ
បាឞន្លៀរឱកាសដ៍ឣមាញឹក ឞិ ងមាឞរនឣល អនញ្ជើញជាអឝិសរី ឞិងនឦើកវឹ កច្ិរតដឦ់នឤើងខ្ញំុទាំងអស់ោន ជា

ឡិ នសសដឦ់នសកខសណិ ឌ រកិរិ ឤ
ត ស ឞិ ងឞិ សសិរជ័ ឤោអី ថ្ដឦររូឧវវួ ឦសញ្ញដសររ កនុងឱកាសដ៏ ថ្សឞឥ ីករាឤ
នឞុះ។
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ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តន្តី ជាទ្យីដោរពដ្៏ខ្ង
ព ខ្
់ ស
ព !់
អងគពធ
ិ ីទង
ំ ម ូលជាទ្យីដោរព ន្ិងជាទ្យីដមក្ី!
កនុងឱកាសដ៍នលលថ្នលនឞុះ សូឣអឞុ ញ្ញដរឲ្យខ្ញំុបាវនឝវើនសច្កតីរាឤកាឥណ៍នោឤសនងខស សតីឡីឣូឦរសឧរតិ ឞិង

សកឣមភាឡសណុត ុះសណ្ត
ត ឦ ឞិងកាឥសញ្ចស់ កាឥសិកាឥសស់សូឞៗឞិ
អ
សសិរនឞសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា ថ្ដឦមាឞ
ខ្ខឹឣសាឥដូច្ខាងនរកាឣៈ

សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសនងកើរនឡើងនោឤអឞុរកឹរយនឦខ្ ៥១ អឞរក.សក ច្ុ ុះនលែវី២០ ថ្ខ្ ឣិលុនា

ឆ្នំ ២០០៣ ថ្ដឦមាឞវីតាំងនដើឣ សថិរនៅខាងរបូងឧ ិមាឞឯករាជយរសមាណ៥០ថ្ឣ្ ររ។ នៅថ្ខ្រុ ោ ឆ្នំ២០១១

សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសតូឥវី តាំងឣកវី តាំងលមីថ្ដឦជាវី តាំងសច្ចុសបឞន សថិរនៅហលូឧណ័ឥរសរីរ សង្កករ់វឹកថ្នល

ខ្័ ណឌថ្សឞសុខ្ ។ ឥហូរឣកវឦ់សច្ចុសបុឞន សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា មាឞអាឤុកាឦ ១១ឆ្នំនហើឤ។សាកឦ
ឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាមាឞឣហាឧ ិវាឦ័ឤច្ំឞួឞរបាំឣួឤ(០៦)កំ ឡុងសណុត ុះសណ្ត
ត ឦឞិងមាឞកឣមឧ ិឝី សិកាចស់ឡី

សឥ ិញ្ញដសររឥង សឥ ិញ្ញដសររ សឥ ិញ្ញដសររជាឞ់ខ្ពស់ឞិងថ្ននក់ សណិ ឌ រ។ ឣហាឧ ិវាឦ័ឤទាំងននាុះឥួឣមាឞ៖ ឣហាឧ ិវា
ឦ័ឤសិឦបៈ

ឣឞុសសសាស្ត្សឞ
ត ិងភាសាឣហាឧ ិវាឦ័ឤអស់ឥ ំ ឣហាឧ ិវាឦ័ឤច្ាស់

ឣហាឧ ិវាឦ័ឤរគស់ រគង

ឣហាឧ ិវាឦ័ឤឧ ិវាសាស្ត្សឞ
ត ិងសនច្ចកឧ ិវាឞិង ឣហាឧ ិវាឦ័ឤឧ ិវាសាស្ត្សស
ត ងគឣ។សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា ក៏
បាឞសនងកើរឣជឍឣណឌឦឞិងឧ ិវាសាថឞនដើឣបីោំរវដឦ់កាឥសណុត ុះសណ្ត
ត ឦកាឥសិកាស្សាឧរជាឧដូច្ជា៖
ឣណឌឦសិកាអាសា៊ាឞឣជឈឣណឌឦសិកាភាសាអង់នគលស

ឣជឍ

ឞិងឧ ិវាសាថឞស្សាឧរជាឧឞិងកាឥសិកាជាឞ់ខ្ស
ព ។
់

រឡឣជាឣួ ឤនឞុះសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសនងកើរសភាឞិ សសិរ សមាគឣកលឹសឡិ ភាកាឞិងឤុឧជឞសម័រគច្ិ រត
កាកកបាវរកហឣកឣពុជា

នដើ ឣបីសងកឦកខណៈង្កឤស្សួឦសថ្ឞថឣនវៀរដឦ់ឞិសសិរកនុងកាឥសនងកើឞ

ឞិងឡរងីក

ច្ំ នណុះដឹ ងនរៅឡី កាឥនឥៀឞកនុងថ្ននក់ ហតឦ់ឱកាសនអាឤឡួ កនគបាឞច្ូ ឦឥួឣរសគួ ររសថ្ជងកនុងឧ ិស័ឤអស់ ឥ ំជាឣួឤ

រគឹ ុះសាថឞឧរតឣសិកានហសងៗ សនងកើរវំ នាក់វំឞងឦអជាឣួ ឤឞិ សសិរឣកឡី ឣហាឧ ិវាឦ័ឤនានា ឞិងហតឦ់ឱកាស
នអាឤឡួ កនគបាឞច្ូ ឦឥួឣកនុងសកឣមភាឡសនរឣើ ឞិងសហគឣឞ៍ ។
សច្ចុសបឞននឞុះ សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា មាឞ សុ គគឦិក ឞិងសាស្ត្សាតចឥយសឥុសច្ំ ឞួឞ ២៨៣នាក់ ថ្ដឦ

កនុងននាុះសុគគឦិកឥដឋបាឦមាឞច្ំឞួឞ ៩៨នាក់ (ស្ត្សី ត ២៩នាក់) ឞិងសាស្ត្សាតចឥយមាឞ ១៨៥ នាក់ (ស្ត្សី២
ត ៦ នាក់ )។

កនុងឥឤៈនឡឦ១១ឆ្នំ គិរចស់ ឡីឆ្នំ ២០០៣ ឥហូរដឦ់ឆ្នំ ២០១៤ នឞុះ ឞិសសិរថ្ដឦបាឞសញ្ចស់ កាឥ

សិកា នៅសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា សឥុសច្ំឞួឞ ២០៣៦នាក់ (ស្ត្សី៨
ត ២៤នាក់) ថ្ដឦកនុងននាុះឞិ សសិរថ្ននក់

សណិ ឌ រច្ំឞួឞ ០៣នាក់ ថ្ននក់ សឥ ិញ្ញដសររជាឞ់ ខ្ពស់ ច្ំឞួឞ ២០០នាក់ (ស្ត្សី ត ៤៣នាក់) ថ្ននក់សឥ ិញ្ញដសររ ច្ំឞួឞ១៦៩១
នាក់ (ស្ត្សី ត ៧២៦នាក់) ឞិងថ្ននក់ សឥ ិញ្ញដសររឥង ច្ំឞួឞ ១៤២នាក់ (ស្ត្សី៥
ត ៥នាក់)។

តាឣកាឥអនងករច្ុ ងនរកាឤសតីឡីឱកាសកាឥង្កឥ ច្ំនពាុះឞិ សសិរថ្ដឦបាឞសញ្ចស់កាឥសិកា នៅឆ្នំសិកា
២០១២-២០១៣ កឞលងឣកនឞុះ មាឞឞិ សសិរច្ំ ឞួឞជាង ៩០% បាឞវវួ ឦកាឥង្កឥនឝវើ ឥ ីឯ ៤%នវៀរកំឡុងសឞតកាឥ

សិកាថ្ននក់ នរកាឤសឥ ិញ្ញដសររទាំងកនុង ឞិងនរៅរសនវស។ អរីរឞិ សសិរសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាថ្ដឦបាឞឞឹ ង
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កំ ឡុងសិកានៅនរៅរសនវសឥួឣមាឞដូច្ជា៖ សាធាឥណៈឥដឋកូនឥ ្ (ខាងរបូង) ច្ិឞ ជស្ុឞ មា្ នឡសុី ហវីឦ
ុ ីឡីឞ សឹងហ

សូ ឥ ី អូស្ត្សាតឦី អាឦលឺឣ្ង់ អង់ នគលស សហឥដឋអានឣឥ ិក ឥណ្ត
ឌ បារាំង ញូនហ៊ាសថ្ឦឞ ស៊ាុឤថ្អ៊ារ សាធាឥណឥដឋថ្្ក
ឞិ ង ហុងកុ ង។

កនុងឆ្នំសិកា២០១៣-២០១៤នឞុះ

ឞិ សសិរថ្ដឦបាឞសញ្ចស់ កាឥសិកានោឤនជាគជ័ ឤសឥុសច្ំ ឞួឞ

៣៤៥នាក់ (ស្ត្សី១
ត ៤៤នាក់) កនុងននាុះឥួឣមាឞ ថ្ននក់សណិ ឌ រច្ំ ឞួឞ០១នាក់ ថ្ននក់សឥ ិញ្ដ សររជាឞ់ខ្ពស់ច្ំឞួឞ១៧នាក់
(ស្ត្សី០
ត ៧នាក់) ឞិងថ្ននក់ សឥ ិញ្ញដសររច្ំឞួឞ៣៣៨នាក់(ស្ត្សី១
ត ៣៧នាក់)។

នោឤថ្ឡក ច្ំ នពាុះឞិ សសិរថ្ដឦកំឡុងសិកានៅសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា ទាំងអស់សឥុស មាឞច្ំ ឞួឞ

៣០៥៩នាក់ (ស្ត្សី១
ត ៤៣២នាក់)។

កនុងឥឤៈនឡឦកឞលងឣក ក៏ដូច្ជាសច្ចុសបឞន ឞិងនៅអនាគរ សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាបាឞឞឹងកំ ឡុងស

ណុត ុះសណ្ត
ត ឦ ឞិ សសិរនោឤអឞុ ឧរតតាឣថ្ហឞកាឥឤុវធសាស្ត្សឥត សស់ខ្ួឞ
ខ

ថ្ដឦស្សសនៅឞឹ ងនោឦឞនយបាឤ

ឞិ ងថ្ហឞកាឥជាឤុវសា
ធ
ស្ត្សឥត សស់រាជឥោឋអិ បាឦនរកាឣកាឥដឹ កនាំរសកសនោឤគរិសណិ ឌ រដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឥសស់ស
ដមតចអគ្គមហាដសនាបីដត្ដជា ហន្
ុ ថ្សន្នាឤកឥដឋឣន្តឞតី នឞរឡុះរាជាណ្តច្រកកឣពុជា ថ្ហឞកាឥឤុវធសា
ស្ត្សឥត សស់រកសួងអស់ ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកី ឡា ឞិងសតង់ោជារិ ទាំង៩ ឥសស់គណៈកមាមឝិ កាឥវវួ ឦសាគឦ់គុណភាឡ

អស់ឥ ំនឞកឣពុជា កនុងកាឥធានាឦវធភាឡហតឦ់កាឥអស់ ឥ ំ រសកសនោឤគុ ណភាឡ នដើឣបីន្លើឤរសនៅឞឹងររឣូឧកាឥ
កាឥង្កឥទាំងកនុងស្សុក កនុងរំ សឞ់ ឞិ ងអឞតឥជារិ។ នដើឣបីសនរឣច្បាឞវិ សនៅនឞុះ សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា ជា
ឞិ ច្ចកាឦ ថ្រងបាឞអអិ ឧឌ្ឍកឣមឧ ិឝី សិកា សមាាឥៈឥូសឧឞត ឞិងសមាាឥៈសឥ ិកាខឥថ្ដឦោំរវឲ្យកាឥសិកា ឞិ ងកាឥ

សនរងៀឞ នដើ ឣបីថ្រសកាលឤសាកឦឧ ិវាឦ័ឤ នៅជាសាថស័ ឞអស់ ឥ ំឈាឞឣុ ខ្ឣួ ឤ កនុងកាឥជួ ឤឥ ំថ្ឦកសឞទុកឥសស់រាជ
ឥោឋអិ បាឦកនុងកាឥសណុត ុះសណ្ត
ត ឦឝឞធាឞឣឞុ សសរសកសនោឤគុ ណភាឡខ្ពស់។ សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា ក៏

បាឞនផ្ទតរកាឥឤកច្ិ រវ
ត ុកោក់ ខាលំងនៅនឦើកាឥស្សាឧរជាឧ ឞិងកាឥនបាុះឡុ ឣហ
ព ាឤ នដើឣបីវុកជាច្ំ នណុះដឹងដឦ់
អនកសិកាស្សាឧរជាឧជំ នាឞ់នរកាឤ។
នឦើសនឞុះនវៀរ

នដើឣបីធានាគុ ណភាឡនឞកាឥសណុត ុះសណ្ត
ត ឦ

សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាបាឞនឝវើកិច្ច

សហរសរិសរតិកាឥជាឣួ ឤនដគូអអិឧឌ្ឍថ្ហនកអស់ឥ ំកនុងរកសខ្័ ណឌជារិដូច្ជាជាឣួ ឤកាកបាវរកហឣកឣពុជា រកសួង

កិ ច្ចកាឥនាឥ ី សមាគឣរគឹ ុះសាថឞឧរតឣសិកា សហឡ័ឞធសហភាឡឤុឧជឞកឣពុជា សមាគឣអអិឧឌ្ឍសុខ្ភាឡរសជា

ជឞឞិ ងជាឣួ ឤសាថស័ ឞអឞតឥជារិ ឡីសណ្ត
ត រសនវសនហសងៗោន ដូ ច្ជាសហឥដឋអានឣឥ ិក រសនវសជស្ុឞ រសនវសកូ នឥ ្
រសនវសនល រសនវសអុី ស្សាថ្អ៊ា ឦ រសនវសឥណ្ត
ហ រសនវសឥណូឌ នឞសុី ឞិងរសនវសច្ិ ឞ ។ កិច្ចសហរសរិសរតិកាឥ
ទាំងអស់នឞុះ

ហតឦ់ឱកាសឲ្យឞិ សសិរវវួ ឦបាឞសវឡិនសាឝឞ៍សថ្ឞថឣកនុងកាឥសិកា

ក៏ដូច្ជាកាឥផ្ទលស់សូឥសវ
ត

ឡិ នសាឝឞ៍កុងកាឥរគស់
ន
រគងឧ ិឝី សាស្ត្សស
ត នរងៀឞ ឞិងកាឥសិកាស្សាឧរជាឧឥួឣោន ។ សកឣមភាឡនឞុះនៅថ្រជាកតាត
អាវិ ភាឡឣួ ឤកនុងច្ំនណ្តឣ កតាតអាវិ ភាឡជានរច្ើឞនវៀរ ថ្ដឦសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា បាឞឞឹងកំ ឡុងនផ្ទតរកាឥ

ឤកច្ិរតវុកោក់ ។ ជាក់ ថ្សតង សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា បាឞសហកាឥជាឣួ ឤសាកឦឧ ិវាឦ័ឤជានដគូកុងកាឥ
ន
នឥៀសច្ំ ជាសិកាខសាោនដើឣបីថ្ច្កឥ ំថ្ឦកសវឡិ នសាឝឞ៍ ឧ ិឝី សាស្ត្សស
ត នរងៀឞ ឞិងឧ ិឝីសាស្ត្សស្ត សាឧរជាឧដឦ់សាស្ត្សាត
វំ ឡ័ឥ-3-

ចឥយនដើឣបីអអិ ឧឌ្ឍច្ំនណុះដឹងឞិងសវឡិ នសាឝឞ៏ សរមាស់ កាឥនឦើកកឣពស់ឞិងឡរងឹ ងគុ ណភាឡ ឞិងរសសិវភា
ធ ឡ

កនុងកាឥអស់ ឥ ំ ឞិងកាឥនហទឥច្ំ នណុះដឹ ង។ វឞទឹឣននាុះ សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា បាឞជំ ឥញ
ុ
ឞិ ងសងកឦកខណៈនអាឤ
សាស្ត្សាតចឥយ សុគគឦិកនៅសឞតកាឥសិកានៅសឥនវសនវៀរហង។

ឣ្ ាងនវៀរ នដើឣបីជាកាឥច្ូឦឥួឣច្ំថ្ណកជាឣួ ឤរាជឥោឋអិ បាឦកនុងកាឥការ់សឞថឤភាឡរកីរកឥសស់រសជា

ជឞ សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាបាឞថ្សវងឥកនដគូ ហតឦ់ជំឞួឤ នហើឤបាឞហតឦ់អាហាឥូសកឥណ៍ដឦ់ឞិសសិររកី រកថ្រ

ឡូ ថ្កសិកា ថ្ដឦបាឞរសឡងជាស់ សញ្ញដសររ ឣឝយឣសិកាវុរិឤអូ ឣិ ឥហូរឣកដឦ់សច្ចុសបឞនបាឞច្ំ ឞួឞសឥុស
២៧២០នាក់ (នោឤឡុំរាស់ សញ្ូជ ឦអាហាឥឥូសកឥណ៍ថ្ដឦសាកឦឧ ិវាឦ័ឤបាឞហតឦ់ជូឞឥសសឥជឞជាឞ់ខ្ស
ព ់ នឞ
រាជឥោឋអិ បាឦឞិ ងអាហាឥួសកឥណ៍ច្ញ្ុច ុះនលលសិកា)។

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្តន្តី ជាទ្យីដោរពដ្៏ខ្ង
ព ខ្
់ ស
ព !់
អងគពធ
ិ ីទង
ំ ម ូលជាទ្យីដោរព ន្ិងជាទ្យីដមក្ី!
ឦវធហឦដ៍ ររច្ុះររច្ង់ដូច្បាឞនឥៀសរាស់នោឤសនងខសខាងនឦើ

គឺ ឡិរជាបាឞឣកឡី កាឥខ្ិរខ្រសឹងថ្រសង

ឥសស់ថ្ននក់ដឹកនាំគណៈរគស់ រគង សាស្ត្សច
ត ឥយ ឞិងសុគគឦិក នោឤមាឞកាឥោំរវយ្ ងសកឣមឡីសំណ្តក់ អាណ្ត
ឡាបាឦ ឞិ សសិរ ជាឡិនសសគឺ បាឞឣកឡី កាឥជួ ឤនរជាឣថ្រជងយ្ ងខាលំងកាលរបស់ ឯកឧត្តមបណឌិត្ហារុហី ុ
សា ហាន្់ោ ថ្ដឦជាឞិច្ចកាឦនោក ថ្រងថ្រហតឦ់អាហាឥូសកឥណ៍ដឦ់ឞិសសិរនឤើងជានឥៀងរាឦ់ឆ្នំ។ រឡឣ
ជាឣួ ឤននាុះ នោកសណិ ឌ រRikhiThakralរសធាឞរកុឣហ៊ាុឞThakralHoldingLtd. នឞរសនវសសឹងស
ហ ុ ឥ ី រកុឣ

ហ៊ាុឞChina Fairwind Cambodia Investment Company Limited រកុឣហ៊ាុឞ ថ្ខ្មឥ រស៊ាូនឧ ើឥ ីសុ ឥ ី នស្ងហួរ អុិឞនឧស
នឣឞ ខ្ូអីឦឝីឌ្ីរឡឣទាំងសសបុឥសជឞជានរច្ើឞនវៀរ ក៏ បាឞជួ ឤឧសរថឣហ
ា ងថ្ដឥ។
ជាវិ សនៅឞិងសឣមភាឡសរមាស់ ឆ្នំ២០១៥

ខាងឣុខ្នឞុះសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាឞឹងនសើ កដំ នណើកាឥ

ឣហាឧ ិវាឦ័ឤលមីឣួឤគឺឣហាឧ ិវាឦ័ឤឡ័ររមាឞឞិងគឣនាគឣឞ៏(College of Media and Communications)
ថ្ដឦហតឦ់កឣមឧ ិឝី សិកាករឣិ រសឥ ិញ្ដសររឥង

សឥ ិញ្ញដសររឞិងសាោនរនជាថ្សឞកិច្កា
ច ឥឥោឋអិបាឦឞិងវំនាក់

វំឞងអឞតឥជារិ(TechoSen School of Government and International Relations) ថ្ដឦហតឦ់កឣមឧ ិឝី សិកា
ករឣិ រសឥ ិញ្ញដសររជាឞ់ខ្ពស់ឞិងថ្ននក់ សណិ ឌ រ។សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា

បាឞសំនឡញថ្សសសវថ្ហនកច្ាស់ នសនើសុំ

នៅរកសួងអស់ ឥ ំ ឤុឧជឞឞិងកី ឡាឥួច្រាឦ់នហើឤ គឺ នៅឥង់ ចំថ្រ ឯកឧរតឣឥដឋឣន្តឞតី ឡិ ឞិរយឞិ ងឤឦ់រឡឣតាឣ
សំនណើឥសស់សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជាស្ុ នណ្តណុះ។ នឤើងខ្ញំុសងឍឹឣថ្ន ឯកឧរតឣឥដឋឣន្តឞតី ឡិឞិរយឞិងសនរឣច្តាឣ
សំនណើឥសស់សាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជា នោឤអឞុ នរោុះ ឞិ ងនសច្កតីនោឥឡដ៏ ខ្ង
ព ់ ខ្ពស់ !

នៅវី សញ្ចស់ កនុងនាឣគណៈរគស់រគង សាស្ត្សាតចឥយ សុគគឦិក ឞិងឞិ សសិរទាំងអស់ នឞសាកឦឧ ិវា
ឦ័ឤកឣពុជា ខ្ញំុបាវសូឣសថ្ឣតងឞូ ឧនសច្កតីដឹងគុ ណ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ច្ំនពាុះឯកឧត្តម បណឌិត្ ហង់ ជ ួន្ណារន្
ុ

ឥដឋឣន្តឞតីរកសួងអស់ ឥ ំ ឤុឧជឞ ឞិងកីឡាថ្ដឦបាឞច្ំណ្តឤនឡឦនឧោដ៏ ឣមាញឹកឞិងមាឞរនឣល អនញ្ជើញច្ូ ឦឥួឣ
ជារសធាឞគណៈអឝិសរី ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ កនុងឡិ ឝី រសគឦ់សញ្ញដសររ នឞសាកឦឧ ិវាឦ័ឤកឣពុជានានលែនឞុះ។
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សូឣថ្លលងអំ ណឥគុ ណច្ំ នពាុះ គណៈអឝិ សរី ឯកឧរតឣ នោកជំ ទាឧ អស់នោក នោកស្សី នអញៀឧ
កិ រិ ឤ
ត ស ជារិ ឞិងអឞតឥជារិ ទាំងអស់ ថ្ដឦបាឞអនញ្ជើញច្ូ ឦឥួឣជាកិ រិ ឤ
ត សកនុងឡិឝីនឞុះ ឞិងសូឣនោឥឡជូឞឡឥ

ឯកឧរតឣ នោកជំ ទាឧ អស់នោក នោកស្សី នអញៀឧកិ រិ ឤ
ត សជារិ ឞិ ង អឞតឥជារិ រឡឣឣទាំងសអូឞៗឞិ សសិរ ទាំង
អស់សូឣឲ្យ បាឞរសកសនោឤ នជាគជ័ ឤ សិឥ ីឣងគឦ ឞិ ង ឧ ិសុ ឦសុខ្រគស់រសកាឥ កុំសីន្លៀងឃ្លលរនឡើឤ។

ស ូមអរគ្ុណ!
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