
គ ម្រោងពន្យា រ រ ហូតដល់ ខ ែកកកដា  ឆ្ន ាំ២ ០១៥  ោតិកា 

វ ិនិ យោគ ទុ ន ពី
រ រ យ ទសជ រ ុ ន  

2  

គំ រូ ភា ពជា អន ក
ដឹ ក នំ  

2  

យ ្វើ ឱ្ យ អន ក ជា រ់ ព នធ
ស រ ាយ ចិ ត្ត  

3  

វ ិវា ទ គឺ កនុ ង យ ោល
រំណង ក កល មអ  

4  

រញ្ច រ់ ក ែ ន ទី
រ ង្ហា ញ ែលូ វ  

4  

អ នុ រណឌិ ត្ ក ែន ក
ព នធ ដា រ យ ៅ ជ រ ុ ន  

5  

រ ពឹ ត្តិ កា រ ណ៍ រនទ រ់  5  

 អគគនាយកជាំ រ ុញ រកុ មកា រងា រឱ្ យែិ ត ែាំ បាំ ម្ ពញការងារប ខន្យែ ម

 JCC យលើកទី៣ 
ថ្ងៃទី២ កែកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៤ 

ភាគពីាកព់ន័ធរនតការសនាយដើមបរីញ្ចរគ់យរោងឱ្យទានយ់ពលយវលា 

ោម នការយកើនយឡើងនូវចំនួនអនកដាកលិ់ែិត្ររកាស យរើយទាោះរី
ោនការែិត្ែំររឹងកររងពី អពដ យដើមបរីយងកើននូវចំនួនអនកជារ់
ពនធតាមរររសវ័យររកាសកយ៌ដាយ។ ការរកយ ើញងមីៗ  និង
វធិានការចបំាចរ់តូ្វបានដាករ់ញ្ចូ លកដលជាយដើមចមថ្នការ
រយងកើនចំនួនអនករងព់នធ។ យៅទីយនោះ អពដ កំពុងដាកឱ់្យយររើ
របាស់នូវទរមងគ់ណយនយយកររសាមញ្ា យដើមបយីលើកទឹកចិត្តអនក
ជារព់នធឱ្យយ វ្ើការកត្រ់តា។ 

សកមមភាពដថ៏្ទយែេងយទៀត្រមួោនការចងរកងយសៀវយៅករណី
សវនកមមពនធកមពុជាកដលរពឹំងថានឹងរតូ្វរញ្ចរជ់ាសាថ ពរយៅ
ដំណាចក់ែតុ្លាយនោះ។ FAQs នឹងរតូ្វរញ្ចរត់ាមយពលយវលា
កដលអាចយ វ្ើយៅបាន។ 

 

ពិ្ីចុោះហត្ថយលខាយលើគយរោង                                                        
កែមងុិន ឆ្ន ២ំ០១៤ 

លកខណៈពិយសសថ្នការពនារយពលររស់គយរោងគឺយដើមបសីយរមច 
តាមយោលយៅកដលបានកណំត្ ់

អគគនយក ថ្នអគគនយកដាា នពនធដារ និងររធានតំ្ណាងជានែ់ពស់
ររស់ JICA ររចកំារោិល័យយៅកមពុជាបានរពមយរពៀងពនារ
ដំណាកក់ាលអនុវត្តគយរោងនយពលរចចុរបននរយៈយពល១០កែ 
រហូត្ដល់ដំណាចក់ែ កកកដា ឆ្ន ២ំ០១៥។ ពិ្ីចុោះហត្ថយលខាបានយ វ្ើ
យឡើងយៅ អពដ កាលពីកែមងុិន។ រកុមការង្ហរគយរោងចបំាចរ់តូ្វ
រំយពញរញ្ចររ់ាល់សកមមភាពកដលបានយរោងទុកទាងំអស់យដាយរមួ
ោនការរយងកើត្នូវសកមមភាពអនុវត្តលអៗ (best practice)។     មន្តនតី
រំយពញការង្ហរចបំាចរ់ត្វូយរើកទូលាយគំនិត្ចំយពាោះររោិកាស
ការង្ហរងម។ី 

ព័ ត៌ោន្យសាំខាន្យ់ ៗ  

 

 អគ្គនាយក ែតល់នូវជំយនឿទុក

ចិត្តដល់វយិោគទុនជរ ុន 

 ភាពដឹកនរំត្ូវបានយមើលយ ើញ

ថាជា “យជើងឯកថ្នការផ្លល ស់រតូរ” និង

រត្ូវយដើរត្ួនទីជា “ចលករដសំ៏ខាន់

រំែុត្” -Tan Suri 

 សិកាខ សាលាសតីពីការរបារស័យ

ទាកទ់ងបានចរយ់ែតើមយ្វើឱ្យឥរោិ

រទមន្តនតោីនការផ្លល ស់រតូរ 

 

ឯកឧត្តម គង ់វរិលុ អគគនយក ថ្នអគគនយកដាា នពនធដារ និង យលាក Izaki 
ររធានតំ្ណាងជានែ់ពស់ JICA ររចកំារោិល័យយៅកមពុជា បានចុោះ     
ហត្ថយលខាយលើកំណត្យ់ហតុ្ថ្នកិចចពិភាកា។ 

សនទសេន ៍ 2011 2012 2013 

% ថ្នអនកដាកលិ់ែិត្
ររកាស 

57.3% 55.7% 51.8% 

% ថ្នអនកជារព់នធ
តាមរររពិត្ 

28.6% 30.6% 33.5% កិចចររជំុ JCC យលើកទី៣ យៅសាលររជំុយលែ ៦១១ 

ខ ែ ក ញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២ ០ ១ ៤ 

កា រ ផ ា យ ល លើ ក ទី ៤  

កម្រងព័ត៌មានរបស់គ្លម្មាងចៃកា (JICA) 

ម្បចាំអគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ (អពដ) 
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អគគនយករំយពញទសេនកិចចយៅររយទសជរ នុយដើមបជំីរញុ
ឱ្យោនការដាកវ់និិយោគយៅកនុងររយទសកមពុជា 

ចយនល ោះថ្ងៃទី២-៤ កែយមសា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អនកឯកយទសពនធ និងោច ស់ជំនួញជាយរចើននករ់រមូលែតុោំន
យៅទីរកុង Tokyo និង Nagoya 

អតី្ត្សនងការភាន កង់្ហរពនធដារជាតិ្ (NTA) យលាក Otake
បានអយញ្ជ ើញ អគគនយកយដើមបជីកជកពិភាកាអំពីត្ោល ភាព
ថ្ន រដាបាលសារយពើពនធកនុងយោលរំណងជំរញុការយកៀរគរ 
វនិិយោគទុនររស់ជរ នុ យៅកនុងទីរកុង Tokyo និង 
Nagoya។ គណៈររតិ្ភូកប៏ានជួរពិភាកាជាមយួ

នយករងJICA សនងការ NTA យលាក KOMURA អនុ
ររធានគណៈរកេកដលកំពុងកានអំ់ណាច និងនយក
រគររ់គងថ្នសារពត័្ោ៌ន Mainichi ។  

 

តោល ភាពជាគន្យលឹ ឹះ ម្ឆ្ព ឹះ ម្ៅ រកវិ ន្យិ ម្ោគទុ ន្យ  

មនុសេកដលសថិត្យៅកនុង

ដំកណងភាពជាអនកដឹកន ំ

រតូ្វកត្បានយមើលយ ើញ

យដាយអនកយៅយរកាម

រង្ហគ រថ់ាជា “យជើងឯកថ្ន

ការផ្លល ស់រតូរ” និងរតូ្វ

យដើរតួ្នទីជា “ចលករដ៏

សំខានរ់ំែុត្”  

-Tan Sri Dr. Mohd Shukor Mahfar 

ម្ ្វើ ឱ្ យ អន ក រ ាំម្  ើ បចិ តត ! គាំ រ ូតួនាទីភាពជាអន កដឹ កនា ាំ 

ទំពរ័ ២  ក ម្ រ ង ព័ ត៌ មា ន រ ប ស់ គ្ លម្ មា ង ច ៃ កា  ( J I C A )  

សិកាខ សាលាយរៀរចំយៅសណាា ោរ Inter-Continental  

ការកកទរមងរ់ដាបាលសារយពើពនធ 
ររធានកែនកយោលនយោបាយ និង ររតិ្រត្តិ (CEO)       
ោ យឡសីុ ទសេនកិចចយៅររយទសកមពុជា 

ថ្ងៃទី៥ កែមងុិន ឆ្ន ២ំ០១៤ 

“កសវងយល់អំពីពិភពយលាកកដលកំពុងោន

ការផ្លល ស់រតូរ” និង “ការផ្លល ស់រតូរនូវែនត្់

គំនិត្”→គិត្ជាសកល ររករយដាយភាព
ឆ្ល ត្វាងថ្វ រនទ រម់កសូមអនុវត្តតាមទីកកនលង
ការង្ហរររស់ែលួន។ 

Tan Sri Dr. Mohd Shukor Mahfar, ជាររធានកែនក
យោលនយោបាយ និង ររតិ្រត្តិ (CEO) ថ្នរកុមររឹកា

ររតិ្លាភកនុងរសកុ ោ យឡសីុ បានចូល
រមួចំកណកផ្លល ស់រតូរមតិ្យោរល់ កនុង
ភាពជាអនកដឹកនគឺំយផ្លត ត្ជាសំខានយ់ៅ
យលើ “ការផ្លល ស់រតូរទសេន/ែនត្គំ់និត្
ររស់មនុសេ” កដលរូរោត្ផ់្លទ ល់កពុំង
យដើរតួ្ជា “អនកយលើកទឹកចិត្ត” ។  

ម្លើ កសទួយកា រផ្លល ស់ បតូ រ ព័ ត៌ោន្យ( E O I )  ស រោ ប់ការ ម្ វ្ើ ទាំ ម្ ន្យើ បភា វូប នី្យយកមម  និ្យ ងសវ័យ របវតតិ ក មម  

សិកាខ សាលាពិយរោោះយោរល់ 
ការរយងកើត្កែនទីរង្ហា ញែលូវ (M&A)  

ថ្ងៃទី១ កែកកកដា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អនកចូលរមួយ វ្ើការរញ្ញជ កអ់ោះអាងថាការយលើកសទួយការកចក
រកំលកពត័្ោ៌នកនុងចំយណាមរកសួងពាកព់ន័ធទាងំឡាយរមួ
ោន្នោរជាតិ្ថ្នកមពុជា គឺជារយរៀរវារៈទូយៅ 

អគគនយក និងអគគនយករងថ្នអគគនយកដាា នកដនដី     
នគរូរនីយកមម និង សំណង ់(MLMUPC) អគគនយករង
ថ្នអគគនយកដាា នអត្តសញ្ញា ណកមម (MOI) មន្តនតជីានែ់ពស់
ពី MOC, MEF, GDCE, MPWT  និង NBC បានចូលរមួ

សិកាខ សាលា កដលបានយរៀរចំយ វ្ើយឡើងយៅសណាា ោរ 
Inter-Continental ។ យភញៀវទាងំឡាយពីរកសួងយែេងៗ
បានអរអរសាទរនូវភាពរកីចយរមើនថ្ន R/M និងបានគូស
រញ្ញជ កអំ់ពីសារសំខានថ់្នកិចចសហររតិ្រត្តកិារ
សរោរក់ារផ្លល ស់រតូរពត័្ោ៌នយៅវញិយៅមក 
(EOI)។ 

 

អគគនយកជាមយួ CEO ោ យឡសីុ 

CPTA សាវ គមន ៍អគ្គនាយក 



កែនការសកមមភាពយដើមបយី វ្ើឱ្យររយសើរនូវ                            
ការយពញចិត្តររស់អនកជារព់នធ 

កកកដា ២០១៤ 
 

ដំយណើ រការោម នរទដាា ន ការអររ់ដំល់អនកជារព់នធយៅោនករមតិ្
ទារ និងមន្តនតពីនធដារមនិរសួរាយរាកទ់ាក ់យ វ្ើឱ្យអនកជារព់នធមនិ
សរាយចិត្ត។ 

តាមរបាយការណ៍អយងកត្ពីភាពយពញចិត្តររស់អនកជារព់នធយ វ្ើ
យឡើងកនុងឆ្ន ២ំ០១៣ គយរោងបានដាកយ់ចញនូវកែនការ
សកមមភាពយដើមបយីដាោះរសាយនូវកងវោះខាត្ និងយ វ្ើឱ្យររយសើរនូវ

យសវាកមមររស់ អពដ ដូចបានយ វ្ើការគូសរញ្ញជ កដូ់ច
ខាងយរកាម៖ 

 យ វ្ើឱ្យររយសើរនូវរទពិយសា្នរ៍ងព់នធ 

 កាត្រ់នថយរយៈយពលរងច់ ំ

 ែតល់ការអររ់ដំល់អនកជារព់នធឱ្យបានររយសើរ 

 មន្តនតីពនធដារោនភាពរសួរាយជាងមុន 

 កកលមអការរគររ់គង្នធានមនុសេ 

“អាចរកពត័្ោ៌នលំអិត្រកនថមយៅកនុងរបាយការណ៍យនោះ។” 

ម្ ្វើ កា រ កាំណត់ ន្យូ វព័ ត៌ោន្យ រ តលប់  ន្យិ ងចាត់ វិធាន្យការ  

អភវិឌ្ឍឥរោិរទ និងរគុគលិក

លកខណៈកនុងការរបារស័យ   

ទាកទ់ងផ្លទ ល់ោត្រ់រស់មន្តនតី ឱ្យ

បានររយសើរជាងមនុតាមរយៈការ

ែតល់នូវវគគរណតុ ោះរណាត ល 

-ផែនការសកម្មភាព #៧ 

 

ទំពរ័ ៣ កា រ ផ ា យ ល លើ ក ទី ៤  

ការយ វ្ើឱ្យររយសើរនូវរហូំរការង្ហរររស់ អពដ 
រញ្ជូ នជំនញការពីររយទសជរ នុ 

មងុិន និងសីហា ២០១៤ 

ជំនញការរំយពញការង្ហររយៈយពលែលពីីររយទសជរ នុ ែតល់
ចំយណោះយ វ្ើ យដើមបទីទូលបានររសិទធភាពការង្ហរ និងទទូល
នូវការយពញចិត្តពីអនកជារព់នធ 

មន្តនតរីរស់ NTA ៣រូរ និងអតី្ត្មន្តនត១ីរូរ បានចូលរមួ
ពរងឹងសកមមភាពគយរោង។ ពួកយគបានសយងកត្យលើការង្ហរ
តាមការោិល័យ និង បានចូលរមួពិភាកាជាមយួមន្តនតី
ទាងំឡាយយដើមបយី វ្ើឱ្យររយសើរនូវការយពញចិត្តអនកជារព់នធ 

រពមទាងំបានកចករកំលកគំនិត្សតីពីការយ វ្ើឱ្យររយសើរយឡើងនូវ
ដំយណើ រការចត្ក់ចងលិែិត្ររកាស។ រហូំរការង្ហរកដលរត្ូវ
បានយសនើយឡើងបានររគល់ជូន អគគនយក កាលពីកែ សីហា។ 

ម្ តើ អន កោន្យឆន្យទ ៈ កនុ ងកា រផ្លល ស់បតូ រ ម្ ទ ?  

សិកាខ សាលា៖ ជំនញកនុងការរបារស័យទាកទ់ង 
កញ្ញា  ២០១៤ ដល់ មនី ២០១៥ 

 

មន្តនតចីបំាចរ់ត្វូតំ្ណាងជានិមតិ្តររូថ្ន “អនកែតល់យសវាកមម” 

ជាកែនកមយួថ្នកែនការសកមមភាពយដើមបយី្វើឱ្យររយសើរយឡើងនូវ
យសចកតីយពញចិត្តររស់អនកជារព់នធ គយរោងយនោះនឹងរនតយរៀរចំ
យឡើងនូវ “សិកាខ សាលាសតីពីការរបារស័យទាក់ទង” យៅ 
សាលាជាត្ិពនធដារ ។ សិកាខ សាលាយ្វើយឡើងជារនតរនទ រច់ំនួន
៥ យពល ែតល់ជូនមន្តនតីចំនួន ១៤៥នក ់យៅទីរកុងភនយំពញ និង 
មយួយពលៗយៅសាខាែណឌ នីមយួៗ និងែតល់ជូនរកុមគណៈ  
រគររ់គង។ ជារនតរនទ រគ់យរោងយនោះ នឹងយរៀរចំអយងកត្ជាយលើក
ទី ២សតីអំពីការយពញចិត្តររស់អនកជារព់នធកនុងយោលរំណង 

យដើមបយី្វើការវាយត្ថ្មលយលើភាពរកីចយរមើនចំយពាោះយសវាកមមកដល
រត្ូវបានែតល់ឱ្យតាមរយៈ ភាពសមរមយររស់មន្តនតី។ 

 

កចិចពិភាការកមុ 

ការចូល រ ួមកាន្យ់ ខ ត រ ប ម្សើ រជាងមុ ន្យ  រ ាំពឹ ងថាន្យឹ ង ម្ កើ ត ម្ឡើង  

ការោិល័យោនការយរៀរចំបានលអ (សាខាពនធដារែណឌ ទួលយោក) 

របាយការណ៍
ោនសរោរអ់នក! 



គណៈកោម ្ិការដឹកន ំនិងរកុមការង្ហរ 
កុមភៈ ដល់ សីហា ២០១៤ 

រករែណឌ ការង្ហរអាចរត្វូយែទរយៅភាគីខាងយរៅ រ កុនតការង្ហរ
ជាកក់សតងរត្វូយ វ្ើយឡើងយដាយមន្តនតយីដើរតួ្នទីសំខាន់ៗ យៅកនុង 
អពដ 

គយរោងបានែតល់ដល់រកុមហ ុន E&Y កដលជាររភពមកពី
ខាងយរៅយដើមបសិីកាយលើរករែណខ ការង្ហរ ជាមយួោន យនោះ
ឯកសាររពាងសតីពីកែនទីរង្ហា ញែលូវរតូ្វបានររគល់ជូន    
អពដ យៅកែកញ្ញា យនោះ។ 

ការបញ្ច ប់ ខ ែន្យ ទី បងាា ញែលូ វ  

យៅយពលររឈមនឹងសាថ ន

ភាពជយោល ោះ ជានិចចជាកាល

កត្ងយផ្លត ត្ជាចមបងយលើរញ្ញា

តាមកររអារមមណ៍ជាមុន 

រនទ រម់កគឺយៅយលើត្ថ្មល និង

យរកាយមកែលររយោន ៍

- គណៈរគររ់គងគយរោង 

ទំពរ័ ៤  ក ម្ រ ង ព័ ត៌ មា ន រ ប ស់ គ្ លម្ មា ង ច ៃ កា  ( J I C A )  

កិចចពិភាកាយៅ អពដ 

សិកាខ សាលា៖ ការរគររ់គងគយរោង វគគ២ 
ថ្ងៃទី៧ កែយមសា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

ររសិនយរើោម នជយោល ោះយទកោ៍ម នគំនិត្ថ្ចនររឌិ្ត្ និងកោល ងំ
ថាមពលយរចើនយនោះកដរ កដលជាកតាត យ វ្ើឱ្យោនការរាងំសទោះ
ដល់ការកកទរមងរ់រស់អងគភាព 

ររធាននយកដាា នទាងំអស់ពី អពដ និង សាខាពនធដារ
ទាងំឡាយបានចូលរមួសិកាខ សាលាមយួកដលរត្ូវបានែតល់រទ
រង្ហា ញយដាយនយកររត្ិរត្តិររចរំរយទសររស់ AIT, Ralf 
Hundertmark ។ រទរង្ហា ញបានកសតងយចញពីការកចករកំលក
ចំយណោះយ្វើពាកព់ន័ធយៅនឹងការយដាោះរសាយទំនស់ថ្ែទកនុង
សរោរ ់អពដ។ 

វិវាទកនុ ង ម្ោលបាំណង ខកលមអ គ ម្រោង !  

គយរោងបានចងរកងនិងកចករកំលកយសៀវយៅជំនួយសាម រតី្
កដលបានចងរកងជាមយួមន្តនតទីាងំឡាយ 

គយរោងបានចងរកងយសៀវយៅជំនួយសាម រត្ីសតីពីការរត្ិោះរោិះ
ពិចរណារកយហតុ្ែល និងសវនកមមពនធដារ និងបានកចកចយ
យៅដល់ថ្ដររស់មន្តនតីទាងំអស់។ វគគសិកាយនោះទទួលបានការ
យកាត្សរយសើរោ ងខាល ងំ យហើយឯកសាររណតុ ោះរណាត លទាងំ
អស់យនោះ រត្ូវបានយៅសរោរ់ការយររើរបាស់យដាយ សាលាជាត្ិ
ពនធដារ។ 

ការកចករកំលកយសៀវយៅជំនួយសាម រតី្សតីពី 
ការរតិ្ោះរោិះពិចរណារកយហតុ្ែល និងសវនកមមពនធដារ 

កែមនី ឆ្ន ២ំ០១៤ 

ការ ខ ចក រ ាំខ លកចាំ ម្ណ ឹះ ដឹ ង  និ្យ ងចាំ ម្ណ ឹះ ម្ វ្ើ  

 

មន្តនតជីានែ់ពស់ ៦៣នក ់បានចូលរមួសិកាខ សាលាយនោះ 

យសៀវយៅជំនួយសាម រតី្រតូ្វបានកចកចយ 



កមមវ ិ្ ថីាន កអ់នុរណឌិ ត្យៅររយទសជរ នុ សរោរឆ់្ន ២ំ០១៥  
 

មន្តនតកីដលសមរសរតាមលកខែណឌ រត្វូបានយលើកទឹកចិត្តឱ្យ
យ វ្ើការយរៀរចំ និងដាកព់ាកយយសនើសំុ 

មន្តនតីពីររូរមកពី អពដ បានទទួលការអនុញ្ញា ត្យដាយយជាគជយ័
យៅកនុងកមមវ ិ្ ីថាន កអ់នុរណឌិ ត្យៅររយទសជរ ុនយៅកនុងឆ្ន យំនោះ។ 
ជាកែនកមយួថ្នកមមវ ិ្ ី NTA ែតល់នូវវគគសិកា “ការហវឹកហវឺន” 
យលើពនធដារជាមយួនឹងមន្តនតីពនធដារមកពីរណាត ររយទសននជុំ

វញិពិភពយលាក ។ និសេតិ្ទាងំយនោះនឹងយ្វើរទរង្ហា ញសាន ថ្ដ
រសាវរជាវយលើការង្ហរពនធដារ។ យរកខជនកដលទទួលបាន
យជាគជយ័កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ គឺ៖ 

១. យលាក ជា ចន្តនត  (Mr. Chea Chantra) សវនករ នយក   
ដាា នសវនកមមសហរោស អពដ (ឧត្តមសិកាជាត្ិថ្នយោល
នយោបាយសាធារណៈ៖ GRIPS) 

២. យលាក រនិ ណារ   ូ(Mr. Rin Naro) សវនករ សាខាពនធដារ
ែណឌ យពា្ិ៍កសនជយ័ (សាកលវទិាល័យជាត្ិ Yokohama: 
YNU ) 

យលាក គមី សុវណាណ រា  សវនករ យៅសាខាពនធដារែណឌ ចំការមន 

ISTAX (Senior Course)៖ ១០ តុ្លា ដល់ ៤ ្នូ 

យលាក រស នុ អងគយរ  ន អនុររធាននយកដាា ន យៅនយកដាា ន  
រគររ់គងអនកជារព់នធ្ ំ

 

JICA ែតល់នូវវគគរណតុ ោះរណាត លជារកុមសរោរម់ន្តនតីពនធដារពី
ររយទសចំនួន២០។ អនកចូលរមួអាចកចករកំលក និងទទួលបាន
ចំយណោះដឹងអំពីររពន័ធ និងរដាបាលសារយពើពនធររស់ររយទស
នីមយួៗ រពមទាងំយ្វើការសយងកត្យលើការអនុវត្តការង្ហរររស់
ររយទសជរ ុន។ អនកចូលរមួសរោរ់ឆ្ន យំនោះគឺ៖ 

ISTAX (General Course)៖ ១ កញ្ញា  ដល់ ២៥ កែតុ្លា 

ម ន្តន្យតី ពី រ រ ូប ន្យឹ ងបន្យតថាន ក់ អ ន្យុ បណឌិ ត ខ ែន កពន្យធដា រ  

ការ ម្រ ៀ ន្យសូ រ តជាមួយន្យឹ ងសហម្សវិ កអន្យត រជាតិ  

ម ន្តន្យតី ោន្យលកខែណឌ សម រសបកនុ ងកា រដា ក់ពាកយ . . .  
សាខាពនធដារយែត្តមយួចំនួននឹងយរៀរចំសិកាខ សាលាសរោរអ់នក
ជារព់នធយៅដំណាចឆ់្ន ២ំ០១៤។ អពដ នឹងរញ្ជូ នអនកយ្វើរទ
រង្ហា ញមយួចំនួន។  

រពឹត្តកិារណ៍រនទ រ ់

តុ្លា ២០១៤ ដល់ មនី ២០១៥ 

ការកចករកំលករទពិយសា្យែេងៗ និងកិចចពិភាការងច់ ំ មន្តនតីកដលោនលកខែណឌ

សមរសរគួរយឆលៀត្ឱ្កាស

យនោះ យដើមបពីរងីកចំយណោះដឹង

ររស់ែលួន។ 

-កមមវ ិ្ ីអនុរណឌិ ត្យៅ

ររយទសជរ ុន 

ទំពរ័ ៥  កា រ ផ ា យ ល លើ ក ទី ៤  

សាកលវទិាល័យ  ការដាកព់ាកយរតឹ្ម  
លកខែណឌ យរជើសយរ ើស 

ការង្ហរកែនកពនធដារ ភាសាអងយ់គលស 

Keio  ៣០ កែតុ្លា ២០១៤ ៣ ឆ្ន  ំ IELTS: 6.0 

GRIPS ១៣ កែកុមភៈ ២០១៥ ៣ ឆ្ន  ំ IELTS: 6.0 

YNU ២៧ កែកុមភៈ ២០១៥ ៤ ឆ្ន  ំ វញិ្ញា រនររត្  

Hitotsubashi កែឧសភា ២០១៥ ២-៣ ឆ្ន  ំ TBC 

រពឹត្តិការណ៍ កាលវភិាគ ោត្ិកា 

មន្តនតីមកពីររយទស India & Kenya ២៧-៣១ តុ្លា ២០១៤   ការអយងកត្យលើ VAT និងសវនកមមពនធដារ 

វគគរណតុ ោះរណាត លយៅជរ ុន ២៦-៣០ មករា ២០១៥   យសវាអនកជារព់នធ៖ រយងកើត្ឯកសារយមយរៀន PR 

សិកាខ សាលាសតីពីការរបារស័យទាកទ់ង កុមភៈ-មនី ២០១៥   យៅសាខាពនធដារែណឌ នីមយួៗ និងគណៈរគររ់គង 

កិចចពិភាកាអំពីចារព់នធ ៩-១៣ កុមភៈ ២០១៥   កិចចពិភាកាជាមយួសាន្តសាត ចរយកែនកចារ ់ 

សិកាខ សាលាយដើមបជីំរុញកែនកពនធ ១៣ កុមភៈ ២០១៥   សិកាខ សាលាជាសាធារណៈយដាយសាន្តសាត ចរយកែនកចារ ់

ការវាយត្ថ្មលចុងយរកាយ មនី ២០១៥   ការវាយត្ថ្មលគយរោងចុងយរកាយ 

អយងកត្អំពីការយពញចិត្តររស់អនកជារព់នធ មនី ២០១៥   អយងកត្យលើកទី២ យៅ អពដ និងសាខាទាងំឡាយ 

វគគរណតុ ោះរណាត លយៅជរ ុន យមសា ២០១៥   សវនកមមពនធដារ 

http://www.nta.go.jp/ntc/english/inter/index.htm 



អគគនយកដាា នពនធដារ (រនទរ ់៦០៥) 

ភនយំពញ 

ទូរស័ពទ៖ 097 400 5349  

អុីកម ល៖ jicaproject_gdt@yahoo.com 

រណាណ ្កិារ៖ IMAI Takako 

រកុមការង្ហរគយរោងររស់ JICA 
នឹងយចញែាយនូវរពឹត្តិររ័ត្សារ
ពត័្ោ៌នយនោះ យដើមបជូីនដំណឹង
ដល់យលាកអនកអំពីសកមមភាព
ទាងំឡាយ និង ដំយណើ រយជឿន
យលឿនយៅមុែររស់គយរោង។ 
យដាយសារយយើងទាងំអស់ោន  
ោនយោលរំណងដូចោន យយើង
សូមយលើកទឹកចិត្តឱ្យយលាកអនក
ចូលរមួទាងំអស់ោន ។ គយរោង  
យរតជាញ យឆលើយត្រចំយពាោះមតិ្
យោរល់និងសំយណើ ររស់យលាក
អនក។ ដូយចនោះសូមរបារយ់យើងអំពី
អវីកដលយលាកអនកគិត្។ 
 

 

គ ម្រោង របស់ J I C A  រ បចា ាំម្ៅ  អពដ  

ស រ ោ រ់ អ ព ដ  និ ង ស រ ោ រ់ រ រ ជា ជ ន ក មពុ ជា  

JICA HP  

http://www.jica.go.jp/english/index.html  



 



 


