
្រពះរជ្ណណច្ររ 

រាតិិសសិិ្រពចមណ្ា 

 

្ណសួ ងអប់ រិ រុ វជិជតួិណក ិី
 

វឌ្ឍនភាឍៃនកឍរវនវុត�េុច��ែៃនងកតឍណរស                    

ឃរមំយួ កឍរ�ទ�លយ័មយួ   

ដសកវ�ចវដយតវម�ុកចអម�វតាេសវនវ� តេរឍ ចតឍ 

ាយសនរដមមឍុ�ាឍនភរព�រ�នសសមចរ�          

ស�រែភ�ធ�តវមច ធកឍរ�ទ�លយ័ តេរឍ ចតឍ នរ�ទ នតសសតឍណរស 

វខនសុំភែកធ ំៃលភ�ា�ថទ� ១១ ចខសរម�ៈ ឆ�  ំ២០០៨ 
******* 

វគលឍវេយយស�រែចុឍៃនយរទរ�មត�ុតយ័កេកនំ  

១- ធានាលទ�ាាពនទួលបានេសវ ្របរលដបសមសម 

២- េលបបម�ស់គុណទ�ពួនិងេបនាលទ�លបានេសវ  

៣- នភនវឌ្ស រប័ន ន័ិងអនិវឌបសត�ទ�សមួន�នេសវ ស្ររ់េ់េិ នមិមជន្

វត�េុច��ែៃនងកតឍណរស ឃរំមយួកឍរ�ទ�លយ័មយួ 

លន�នម�បលេម មនួុវ នាិន្ តេរឍ ចតឍ ងទបា ក�ុិងបសកបួនុក 

លខតនក�ិសម ��ៃថ�ា�១១ ែខកុស�ៈ ឆ� ២០០៨ តវម�ុកចអម�វតាេស 

វនវ� តេរឍ ចតឍ ាយសនរដមមឍុ�ាឍនភរព�រ�នសសមចរ� ទួលេន�សព

គួនតដកសលេចលបេកន�ែថថិងវណរ បួនុក ឃរំមយួកឍរ�ទ�លយ័មយួ  លម��ឱ្ព

បលវេួខនតលតេនតនលនដេ ួវេបសងេបេួ លដ�ស �្េពេិងនកកណៈ

ងងបរនដនសងវេនលវេួវេបសបនបសួុបនបនពក�ុិតេួសេួេាេពេព

ងវនទក ប�នលបបបនបនងក�ងក ួនិ បនបនងប�ស  

តម�ទរុ ល�តយ័កេកនំ យរវជឍ ឍ�ែេឡឆ� ំត�សក២០១២-២០១៣  

តវនម�យឍរន�ូែវនៃម្  

បេសបនកសេួព៦  ៩៩៣ពលក�ួព៨៣ ពបសពបកេុវ

លសងត�កងសនតសម្សួនិនភនវឌ្េួ ៥ ០៦៨ លប��ួ ឹិព៧២,៤៧  ទគវសព

បនបនេសបនកស ២ ០៧៣ ៨១១ ាកសពងប�ព៤៧ ,៩៨ ទគវសពប  

េសបនកសសកេួព២៤៣ពេួបនបនព៥៤ព៨២២ពាកសពងប�ព៥០,២ពទគវស 

នួុវ នាិន្េួ ១ព២៤៤  លក�ួ  ៣០សពបកុេវលសងត�សម្ស  

េសភសនេួព ៩២៣បពលប��ួ ឹិ ព៥ ៥,៦៣ព ទគវសព បនបនសម្សព

បនកសេសភសនេួព៥៣៨ ៦២៦ ាកសពងប�ព៤៩ ,៧១ ទគវស វ នាិន្ 

េួព៤៤៤ពលក�ួ  ១១ស បនបនសម្សបនកសាុតនភសនេួព២៦៦ព២៩៣ព

ាកសពងប�ព៤៧,៧០ ទគវស នួុវ នាិន្សកេួេ  ួ៣៥ េួបនបន ១ 

៨២៨ ាកស ងប� ៥៦,៥ទគវស វ នាិន្សកេ  ួ៨៧ េួបនបន ២៧ 

៦៤៤ ាកស ងប� ៤៦,៩ទគវស 

ឆ� បនកសកួថិសក ងកបពិ នេសវ ពវុេួពួនិក�ាទពបិបិសនសវ

បនកស០១ខ�ិព៥បួសពេួព៤៨េួនេសពលនវ នាិប� ួបតននេសវ សពទួេពបព

េុននសវបនកសព១៣ខ�ិពេួព២៦េួនេស  ែដនវិងវេប៉ ះនសលដខ្នស 

�្ុ៉ ួនិទួបិបិសនសវនលួនាបនកដេ ួាវ � ២ េួ ១០េួនេសស  

នសវបនកសែដនបនលាដេៃថថដថ វេបសពតវម�ុកចអម�វតាេស 

វនវ� តេរឍ ចតឍ ាយសនរដមមឍុ�ាឍនភរព�រ�នសសមចរ� ួនិពតវម�ុ 

��ុនភពទរេងណ �នពេួព៣ព៧០៥ពខ�ិពលប��ួ ឹិព១៩  ៣១៩ពេួនេសព (គនតងតឹស 

ៃថ�ា�២៤ពែខសនថុាពឆ� ២០១៣)ស 

វឌ្ឍនភាឍៃនកឍរវនវុត�េុច��ែៃនងកតឍណរស  

ឃរំមយួកឍរ�ទ�លយ័មយួ ទួងថ បបេាកវាតៃសថវឌ្ួទ�

ៃួងវនួុវតនលបេកន�ែថថិងវណរ បួនុក ដកសលេចលដព តវម�ុកចអម�

វតាេសវនវ� តេរឍ ចតឍ ាយសនរដមមឍុ�ាឍនភរព�រ�នសសមចរ� 

ងន��ៃថ�ា�១១ពែខកុស�ៈ ឆ� ២០០៨ កួថិសក ស  

ឃុ បងង តសា ូិងេលាបេ  ួ ១ ៦៣៣ ក�ុិលា៉ ឃុ បងង តស ១៤៩ 

(រេធួ�ភ�ល�ច េួ ៣៩ បងង តស) សនួូួសេួងគឹ៉ប� ួសម្សបនកស 

បធវណៈលនលា �្ លដបវករន ា�រិភសនបមបន ងេបបមបនពួនិ

មួធួស ា�រិភសនបមបនឃុ បងង តសសពេួពួសនួនលាេនឱ្ព

េលិង�តនួុវ នាិន្ទួលាពក�ុិលា៉េួបងង តសខថ៉ក�ុិរេធួ�ភ�ល�ចព

ួនិលនរសងកសិវេបសេាន លខតនសពេួពួពលដបនបសួុបនបនោេលតព

លវេួក�ុិនួុវ នាិន្រសឃុពបងង តសែដនលនបេសស� លា៉ទួលដព

ងងបរនស ភសនបមបនរសែដួលង៉សពេួពួទួររិងវេលិង�តព

នួុវ នាិន្ថ��េិែដវស េែួ�ស��លន�លា៉លាេត េួពួងេបេួួនិងេភ�ព

បនបន��បេសបនកសតនេតពេល�កពទួលម��ឱ្ងវេលិង�តនួុវ នាិន្ព

េពេេ�� ងេបសពែដនងតរវេួងវបនកសងបវងបវនាលទ�ឱ្ទួព

បសងបេស    

ងកបពិ នេសវ  វុេួ ួនិក�ាទ ក�ុិកេនតនាុកដកសដនសឃុ បងង តស 

ែដនេួនកកណបស្តននបសងបេព  លដ�ស �្េលិង�តងគឹ៉ ប� ួសម្សបនកស

បធវណៈេែួ�សលាេតក�ុិនាគតដេខថ�ខិសុខស ររិពួនិែេួា�ខិព

លងងសេង� ច��ប� ួទ�វ នាិន្រសងកស ិងបសក ខណ�  ួនិងគឹ៉ប� សួម្ស

បនកសបធវណៈរសឃុ បងង តសស  

តពែតុ�ភ�នសសែ នតសស ខងណ  ចរលម�ឍទឍកមឍ�ទ�លយ័ ឍ�ែ 

�ំឍឍួឃរ ំតងា នកចរលម�ឍទឍកមឍនររ�ស ឍមធ្មត�សក�ានងៈ 

រេធួ� លខតន 
េួពួងកស  ិ

ងបសក ខណ�   

ងកស  ិងបសក ខណ�

សនួូួសេួ

វ នាិន្ 

េួពួឃុស 

បងង តស 

េួពួឃុស បងង តស 

សនួូួសេួ

ងគឹ៉ ប� ួសម្សព

បនកសបធវណៈ 

១- េាន េួេ្ ៩ ០ ៦៥ ០ 

២- ទតសដេិ ១៤ ០ ១០២ ៣ 

៣- ក�ិសចស ១៧ ០ ១៧៣ ២ 

៤- ក�ិសឆ� ិ ៨ ០ ៦៩ ៣ 

៥- ក�ិសបម ឺ ៨ ០ ៨៧ ៧ 

៦- ក�ិសម ៨ ០ ៨១ ០ 

៧- ក�ត ៨ 0 ៩៣ ២ 

៨- កាន ន ១១ ០ ១២៧ ៤ 

៩- ែកេ ២ ០ ៥ ០ 

១០- លង៉កុិ ៧ ងបសកថ�ទិ ២៩ ៧ 

១១- ងកលេ៉ ៦ ០ ៤៦ ២ 

១២- សណ� នគ�វ � ៥ ងបសកល�ងបដ ២១ ៩ 

១៣- ឧតនវេួេ្ ៥ ០ ២៤ ១ 

១៤- ៃេបននួ  ២ 0 ៨ ១ 

១៥- រេធួ�ភ�ល�ច ៩ ០ ៩៦ ៣៩ 

១៦- ង�៉ប�ី ួ ុ ៤ ០ ២៧ ២ 

១៧- ង�៉វ និ វ ៨ ០ ៥១ ៦ 

១៨- ៃង�ែវិ ១៣ ងបសកលះមនលវេិ ១១៦ ២ 

១៩- លះមនបតស ៦ ០ ៤៩ ៤ 

២០- វតួគ�វ � ៩ព

ងបសកនណន ិេប 

ងបសកនំតស 

ងបសកនវេុ 

ងបសកនវរបដវ 

ងបសករែវិពួ និ 

ងបសកលវ �ួ ៃប 

៥០ ៣៧ 

២១- លបេសរេ ១២ ០ ១០០ ០ 

២២- បនឹិ ែងតិ ៥ 0 ៣៤ ១០ 

២៣- ប� លវេិ ៨ ០ ៨០ ៨ 

២៤- រែកវ ១០ ០ ១០០ ០ 

បវុេា ូិងេលាប ១៩៤ ៩ ១ ៦៣៣ ១៤៩ 



 
 
 
 
 
 

 

កំណត់សមា  

    ខ�៉េលាថ ៉��ព០ពដនសព៥ឃុ 

    ខ�៉េលាថ ៉��ព៦ពដនសព១០ឃុ 

    ខ�៉��ព១១ពឃុលឡ�ិ លត 
 

េននតលនែខស�ា ឆ�  ២០១៤ 

 

�ំឍឍួឃរំ តងា នកចរលភរទំឍកមឍនររ�ស ឍមធ្មត�សក�ានងៈ តមពជាឍ� វខន ុឆ� ំត�សក ២០១៣-២០១៤ 
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