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្រកសងួអបរ់ំ យវុជន និង កី  

 

សមិទធផលឆន ំសិក  ២០១៣-២០១៤ 

េគលនេយបយកនុងែផនករយទុធ ្រស្ត សយ័អបរ់ំ 
១- ធនលទធភពទទួលបនេស អប់រ្របកបេ យសមធម៌ 
២- េលើកកមពស់គុណភព និងភពេឆ្លើយតប 
៣- ធនភពស័ក្តិសិទធិៃនភពជអនកដឹកនំ និង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីអប់រ ំ  

្រគប់លំ ប់ថន ក់ 

១- សមិទធផល មអនុ សយ័ 

១.១  អនុ សយ័ ករអបរ់ំកមុរតចូ 
មេត្តយយសិក ទូទំង្របេទសសរបុ ៦ ២២៤ /កែន្លង៖ រដ្ឋ 

៣ ៤៤៣ ឯកជន ២៣៥ និងសហគមន៍ ២ ៥៤៦។ កុមរ យុពី ០ េទ 
េ្រកម ៦ឆន ំ ទទួលេស អប់រសំរបុ ៣៦០ ០៤១ នក់ ្រសី ៥០,៦ ភគរយ។ 
កុមរ យុ ៥ឆន ំ ទទួលបនេស អប់រ ំ៦១,៤ ភគរយ ្រសី ៥០,៣ ភគរយ 
េធៀបនឹង្របជជន យុ ៥ឆន ំ ។  

១.២ អនុ សយ័ ករអបរ់ំបឋមសិក  
បឋមសិក សរបុ ៧ ៣៤៨ ៖ រដ្ឋ ៧ ០៥១ េកើន ៥៨ 

ឯកជន ២៩៧។ កុមរេម្រតីក្រមិតមធយមនិងអភិវឌ មន ៥ ១៤៩ 
េសមើនឹង ៧៣ ភគរយ េកើន ៨១ ។ េរៀនមិន្រគប់ក្រមិតថន ក់ 
មន ៧៤៣ េសមើនឹង ១០,៥ ភគរយ ថយ ៧៣ ។ សិស បឋម 
សិក សរបុ ២ ០៨៥ ៩៦៩ នក់ ្រសី ១ ០០៧ ៦៨៥ នក់ េសនើនឹង ៤៨,៣ 
ភគរយ៖ រដ្ឋ ២ ០១២ ១៧៥ នក់ ្រសី ៩៧០ ៩៩៩ នក់ ឯកជន ៧៣ ៧៩៤ 
នក់ ្រសី ៣៦ ៦៨៦ នក់។ អ្រ ពិតចូលេរៀនថមី ៩៩,៤ ភគរយ ្រសី ១០០ 
ភគរយ ៖ រដ្ឋ ៩៥,៩ ភគរយ ្រសី ៩៦,៥ ភគរយ ឯកជន ៣,៥ ភគរយ ្រសី 

៣,៥ ភគរយ។ អ្រ ពិតៃនករសិក  ៩៧,៩ ភគរយ ្រសី ៩៨,៤ ភគរយ ៖ 
រដ្ឋ ៩៤,៥ ភគរយ ្រសី ៩៤,៩ ភគរយ ឯកជន ៣,៤ ភគរយ ្រសី ៣,៥ 
ភគរយ។  

សិស  ៣៨៤ ៣៩៤ នក់ ្រសី ១៨៨ ៣៤៨ នក់ ទទួល រេពល្រពឹក។ 
សិស  ៤៣ ៧២៧ នក់ ្រសី ២៤ ០០៨ នក់ ទទួល របូករណ៍ជេសប ង។ 
សិស  ៨ ៥៥៩ នក់ ្រសី ៤ ៧៤៤ នក់ ទទួល របូករណ៍ជ ច់្របក់។ 

១.៣ អនុ សយ័ ករអបរ់ំមធយមសកិ  និងអបរ់ំបេចចកេទស 
អនុវទិយល័យមន ១ ២៩៥ ៖ រដ្ឋ ១ ២៤៩ េកើន ៥ ឯកជន ៤៦។ 

សិស មធយមសិក បឋមភូមិសរបុ ៥៥០ ៤៧៩ នក់ ្រសី ២៧៧ ១២៨ នក់ 
េសមើនឹង ៥០,៣ ភគរយ៖ រដ្ឋ  ៥៤៦ ៨៦៤ នក់ ្រសី ២៧៥ ២២២ នក់ 
ឯកជន ៣ ៦១៥ នក់ ្រសី ១ ៩០៦ នក់។ អ្រ រមួៃនករសិក េនមធយម 
សិក បឋមភូមិ ៥៥,១ ភគរយ ្រសី ៥៦,២ ភគរយ៖ រដ្ឋ ៥៣,៣ ភគរយ 
្រសី ៥៥,៣ ឯកជន ១,៨ ភគរយ ្រសី ០,៩ ភគរយ។ 

វទិយល័យមន ៥៤២ ៖ រដ្ឋ ៤៥៥ េកើន ១១ ឯកជន ៨៧។  
សិស មធយមសិក ទុតិយភូមិ ២៨៩ ០១២ នក់ ្រសី ១៤១ ៤៧៤ នក់ េសមើនឹង 
៤៨,៩ ភគរយ៖ រដ្ឋ ២៦២ ០៧២ នក់ ្រសី ១២៨ ៥៩៤ នក់ ឯកជន ២៦ ៩៤០ 
នក់ ្រសី ១២ ៨៨០ នក់។ វទិយល័យធនធន ៣៦ េកើន ៧។ អ្រ រមួ
ៃនករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ២៥,៣ ភគរយ ្រសី ២៦,៩ ភគរយ៖ 
រដ្ឋ ២៤,២ ភគរយ ្រសី ២៤,៦ ឯកជន ១,១ ភគរយ ្រសី ២,៣ ភគរយ។ 

សិស ចូលេរៀនថមីបេចចកេទស ៨០៥ នក់ ្រសី ៣០៧ នក់ េសមើនឹង ៣៨,១ 
ភគរយ េលើមុខជំនញេអឡិច្រតូនិច អគគិសនី បសុវបបកមម េក ្រត ្រស្ត។ 

ឃុំសងក ត់ ១៤១ េលើ ១ ៦៣៣ េសមើនឹង ៨,៦ ភគរយ មិនទន់មន 
អនុវទិយល័យ និង្រសុក ៨ េលើ ១៩៧ េសមើនឹង ៤ ភគរយ មិនទន់មន
វទិយល័យ េ យ រ ថ នភពភូមិ ្រស្ត និង ថ នភព្របជ ្រស្តមិន
អំេ យផល ជពិេសសេនតំបន់េកះ និងតំបន់ៃ្រពភនំ ែដល្របជពលរដ្ឋ
រស់េន យប៉យ។ 

លទធផល្របឡងសញញ ប្រតមធយមសិក បឋមភូមិ ៩៣,៦ ភគរយ ្រសី 
៩៦,១ ភគរយ និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៤០,៦ ភគរយ ្រសី ៤៣,២ 
ភគរយ។ សិស របូករណ៍មធយមសិក បឋមភូមិ ៦១ ៦៦៤ នក់ ្រសី 
៥៤,២ ភគរយ ៖ រដ្ឋ ៥៩ ៩៧១ នក់ ្រសី ៥៩,៧ ភគរយ និងៃដគូអភិវឌ  
១ ៦៩៣ នក់ ្រសី ៥០,៣ ភគរយ។ សិស របូករណ៍មធយមសិក
ទុតិយភូមិ ១ ០០០ នក់ ្រសី ៦០ ភគរយ។ 

១.៤ អនុ សយ័ ករអបរ់ំឧត្តមសិក  
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក សរបុ ១១០ េកើន ៥៖ រដ្ឋ ៤៣ និងឯកជន ៦៧ 

មនទី ំងេន ១៩ េខត្ត និង ជធនីភនំេពញ។ ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  ែដល 
សថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី មន ៦៣ (រដ្ឋ ៩ 
និងឯកជន ៥៤)។ និស ិតកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតរងមន ១៥ ៦៣៥ 
នក់ ្រសី ៤៦,៧ ភគរយ ថន ក់បរញិញ ប្រតមន ២១៤ ២៦៦ នក់ ្រសី ៤៣,២ 
ភគរយ។    និស ិត របូករណ៍ ២៨ ៦៧៦ នក់   ្រសី ៤៤,៥ ភគរយ។ 
និស ិតកំពុងសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ១៨ ០១០ នក់ ្រសី ២០,៩ 
ភគរយ ថន ក់បណ្ឌិ ត ១ ១៨១ នក់ ្រសី ៥ ភគរយ។ 

១.៥ អនុ សយ័  ករអបរ់ំេ្រក្របពន័ធ 
អនកេរៀនកនុងកមមវធិីអកខរកមមវជិជ ជីវៈមន ២៦ ៦០១ នក់ ្រសី ៦៧,៧ 

ភគរយ។ អនកេរៀនបនបញច ប់និងទទួលប័ណ្ណអកខរកមមវជិជ ជីវៈ ២២ ០៣៩ 
នក់ ្រសី ៦៨,៨ ភគរយ។ មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍ ៣៤៧ កែន្លង 
អនកេរៀន ៩ ៩១៦ នក់ ្រសី ៦៣,១ ភគរយ។ អនកបនបពច ប់ករសិក        
៨ ៥២៤ នក់ ្រសី ៦៣,១ ភគរយ។  សិស ចូលេរៀនកមមវធិីសមមូលបឋម 
សិក និងមធយមសិក  ១២ ១៤៧ នក់ ្រសី ៣៧,១ ភគរយ។ 

១.៦ អនុ សយ័ ករអ វឌ យវុជន 

្រកុម្របឹក យុវជនមន ៤៤៤ ្រកុម ែដលមនសមជិក ២៦៦ ២៩៣ នក់ 
្រសី ៤៨ ភគរយ និង្រកុម្របឹក កុមរ ៧ ៦០១ ្រកុម ែដលមនសមជិក    
១ ៣៩៤ ៤១៣ នក់ ្រសី ៤៩ ភគរយ។ សមជិក្រកុម្របឹក យុវជន និង
កុមរ ៣២០នក់ ្រសី ៤៣ ភគរយ មន ន ៃដកនុងសកមមភព “កូនល្អ សិស  
ល្អ មិត្តល្អ”។ អនុវត្ត កលបងករអប់រសំហ្រគិនភព េនវទិយល័យេគល 
េ  ៥ កនុង ជធនី េខត្ត ៥ មនសិស ចូលរមួ ១២៥ នក់ ្រសី ៧៥ នក់។ 
បនបេងកើត្រកុមយុវជនសម័្រគចិត្តថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ           
២ ៤០០ នក់ ្រសី ១ ០៤០ នក់។  

១.៧ អនុ សយ័ ករអបរ់ំកយ និងកីទប 

្របកួតកី េប៉តង់េន្របេទស វ ទទួលបនេម យមស៣ ្របក់៦ 
និងសំរទឹធ១។ ្របកួតកី សុីេហគមេលើកទី១៧ េន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉
ទទួលបនេម យមស១ េលើ្របេភទកី េតក្វ ន់ដូ។ ្របកួតកី េជើងឯក
េប៉តង់ សុីេលើកទី១៨ េនៃថ ទទួលបនេម យមស៤ ្របក់១។ ជរមួ
េនឆន ំ២០១៤ ករ្របកួតកី ជលកខណៈអន្តរជតិ ទទួលបនេម យ ៥២ 
េ្រគ ង មស ១៥ ្របក់ ១៧ និងសំរទឹធ ២០។  



២- សមិទធផលអន្តរអនុ សយ័ 

២. ១- ករងរបគុគលិក នងិករបណ្តុ ះប ្ត លនងិ ្រកឹតករ 

បុគគលិកអប់រសំរបុ ១១៣ ៩៨៦ នក់ ្រសី ៤២,៤ ភគរយ។ បុគគលិកអប់រ ំ
បេ្រមើករេនថន ក់ជតិ ៣ ០២៣ នក់ ្រសី ២៧,៦ ភគរយ និងថន ក់េ្រកម 
ជតិ ១១០ ៩៦៣ នក់ ្រសី ៤២,៨ ភគរយ។ បនេរៀបចំករ្របឡង្របែជង 
ផ្ល ស់ប្ដូរ្រកបខណ្ឌ ៃផទកនុងបុគគលិកអប់រ្រកបខណ្ឌ )ក (  ៣០០ នក់ ្រសី ៨៣ 
នក់ និង្រកបខណ្ឌ  (ខ) ២០០ នក់ ្រសី ៨៥ នក់ និងបនេ្រជើសេរ ើស្រគូ
បេ្រង ន ៥ ៥៨៤ នក់ ្រសី ៥៨,៦ ភគរយ េនឆន ំ២០១៤។ 

២.២- ករងរសំណងស់ិក  

បននិងកំពុង ងសង់អគរបែនថមស្រមប់រដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល ១ខនង 
មន ៧ជន់។ បន ក់ឲយេ្របើ្របស់អគរសិក  ១ខនង ៣ជន់ មន ១៨
បនទប់េនវទិយល័យ ហ៊ុន ែសន កំចយមរ អគរសិក  ២០ខនង មន ១៣៩
បនទប់ អេន្ត សិក ្ឋ ន ៦ខនងេនកនុងបរេិវណមជឈមណ្ឌ លអេន្ត សិក ្ឋ ននរ។ី 

អគរសិក ជអំេ យដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធ 
បណ្ឌិ ត មន ៣ ៦២២ ខនង េសមើនឹង ១៨ ៨៨៣ បនទប់ (គិត្រតឹមៃថងទី២២ ែខ 
មិថុន ឆន ំ២០១៤)។ 

២.៣- ករងរែផនករ-សថិ អបរ់ំ នងិថ ក 

វឌ នភពៃនករអនវុត្តេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រក៍មពជុឆន ២ំ០១៥ 
 

ចំណុចេ  CMDG  
ជក់ែស្តង ២០១៤ ចំណុចេ  ២០១៥ 

 
សរបុ ្រសី សរបុ ្រសី 

អ្រ ពិតៃនករសិក េនបឋមសិក  ៩៧,៩% ៩៨,៤% ១០០% ១០០%  

អ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក  ៨៤,១% ៨៦,៦% ១០០% ១០០%  

សនទស ន៍យុគភពេយនឌ័រ ១ ចេន្ល ះពី០,៩៧-១,០៣  

អ្រ ្រតួតថន ក់េនបឋមសិក  ៥,១% ៤,៣% ≤១០,០% ≤១០,០%  

អ្រ េបះបង់េនបឋមសិក  ៨,៣% ៧,២% ≤៥,០% ≤៥,០%  

   ចសេ្រមចបន           ខិតខំែថមេទៀត            មិនសេ្រមចបន មចំណុចេ  
 

កមពុជនឹងសេ្រមចេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រទ៍ី ២  “សកលកមមអប់របំឋមសិក ”  េនឆន ំ ២០១៥ 

 

   

 

 

 

 
 ២.៤- ហរិញញបបទនសហ្របតិបតិ្តកររបសៃ់ដគូអភិវឌ   

លរ 
 

ៃដគូអភិវឌ ធំៗទំង១០ 
(ពន់ដុ ្ល ) 

ចំ យធនធន 
ផទ ល់ខ្លួន២០១៤ 

ែផនករ 
ឆន ំ២០១៥ 

ែផនករ 
ឆន ំ២០១៦ 

១ អងគករេសប ង រពិភពេ ក ២៦ ៦៤៦ ២៥ ៩២៤ ១៥ ៧១៥ 
២ ធនគរពិភពេ ក ១៣ ២៥០ ២៧ ៥០០ ២៦ ២៥០ 
៣ សហភពអឺរ ៉ុប ១២ ៥២៥ ១៥ ១០៩ ៣០ ១២៧ 
៤ ្របេទសស៊ុយែអត ១១ ៣០៣ ១២ ៦៥៧ ៤ ៥៤៣ 
៥ ធនគរអភិវឌ សុី ៨ ៦០០ ៥ ០០០ ៦ ០០០ 
៦ អងគករយូនីេសហ្វ ៥ ៩៣៩ ៦៨១ ០ 
៧ ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ ១ ៤៥៥ ១ ០០០ ៤ ៥០០ 
៨ ្របេទសជប៉ុន ១ ៣៥១ ៧២២ ០ 
៩ ្របេទសប ងំ ៣០៩ 0 0 
១០ អងគករយូេណសកូ ៣០ ២០ 0 

សរបុភគីផ្តល់ជំនួយចំនួន១០ ៨១ ៤០៧ ៨៨ ៦១២ ៨៧ ១៣៥ 
សរបុភគីផ្តល់ជំនួយទំងអស់ ៨១ ៤០៧ ៩៩ ៣១៣ ៩៧ ៨៣៥ 

(្របភព CDC:  ដក្រសង់េចញពីទិននន័យជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ េនៃថងទី២៦ ែខ វចិឆិក ឆន ំ២០១៤) 

៣. វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនសចូនករសនូល 
សូចនករសនូលស្រមប់សេ្រមចេគលនេយបយ 

ថ នភព 
២០១៣-១៤ 

ថ នភព 
២០១៤-១៥

ចំណុចេ  
២០១៧-១៨

  េគលនេយបយទី១ ៖ ធនលទធភពទទួលបនេស អប់រ្របកបេ យសមធម៌ 
១. ភគរយកុមរ យុ៥ឆន ំកនុងករអប់រកំុមរតូច 
្រគប់របូភព 

៥៩,៩% ៦១,៤% ៨០% 

២. ចំនួន្រសុកែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់
បឋមសិក  យ៉ងតិច ៨០ ភគរយ 

១១៩ ១០៤ ១៤៤ 

៣. ចំនួនេខត្តែដលបនសេ្រមចអ្រ បញច ប់មធយម
សិក បឋមភូមិយ៉ងតិច ៤០ ភគរយ 

៧ ៩ ១៧ 

  េគលនេយបយទី២ ៖ េលើកកមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយតប 

៤. អ្រ អកខរកមមយុវជន ( យុ ១៥-២៤) ៩២,១% 
(ឆន ំ២០១២)

៩៣%* 
(ឆន ំ២០១៣)

៩៧,៥% 

៥. អ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ ១៥-៤៥) ៧៧,៦% 
(ឆន ំ២០០៨)

៨០% 
(ឆន ំ២០១៣)

៩០,៥% 

៦. ករ យតៃម្លថន ក់ជតិលទធផលសិក របស់សិស
ថន ក់ទី៣ ទី៦ និងទី៨ េលើមុខវជិជ ភ ែខមរ និង 
គណិតវទិយ 

កំពុង អនុវត្ត 
ថន ក់ទី៣ 

លទធផលេតស្ត 
ថន ក់ទី៦៖ 

ភ ែខមរ ៥២,៥ 
គណិតវទិយ 

៤២,៨ 

អនុវត្ត 
ថន ក់ទី៨ 

៧. ចំនួន្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រត
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 

៦ ៣១១ នក់ ៧ ១១៧ នក់ ៧ ៣១១ នក់ 

៨. ចំនួន្រគូបេ្រង នឧត្តមសិក មនសញញ ប្រតបណ្ឌិ ត ៨០៨   នក់ ៨៣០ នក់ ១ ០៥៨ នក់ 
  េគលនេយបយទី៣ ៖ធនភពស័ក្តិសិទធិៃនភពជអនកដឹកនំនិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីអប់រ្រគប់លំ ប់ថន ក់ 
៩. ភគរយថវកិកមមវធិីេធៀបនឹងថវកិសរុប្រកសួង

អប់រយំុវជន និងកី  
១៣,៦៩% 
(ឆន ំ២០១៣) 

២១% ១០០% 

១០. ភគរយករទូទត់ចំ យថវកិកមមវធិី ៩៣,២% ៨៦,១៦% ១០០% 
*្របភព៖ ករអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជឆន ំ ២០១៣ 

៤. វឌ នភពៃនករអនវុត្តកំែណទ្រមង ់
ទិភពកំែណទ្រមង់ វឌ នភពសំខន់ៗ ឆន ំ ២០១៤ 

ករែកលម្អ្របសិទធភពៃន 
ករផ្តល់េស អប់រ ំ
 

- ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករគំពរនិងអភិវឌ ន៍កុមរតូច 
- ករផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំ េរៀនជំនន់ថមី 
- ករ ងសង់ មធយមសិក ថមី 
- ករបេងកើន របូករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក 
- ករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីករអភិវឌ ្រគូបេ្រង ន 
- ករេរៀបចំ្រកបខណ្ឌ កមមវធិីសិក ។ 

ករ្រគប់្រគងបុគគលិក 
 

- ករេបើក្របក់េបៀវត មធនគរ 
- ករបេងកើន្របក់េបៀវត បុគគលិកអប់រ ំ
- ករ ក់ឱយអនុវត្តនិយមេ្របើ្របស់បុគគលិក (ថមី) 
- ករ ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធ យតៃម្លករបំេពញករងរ។ 

កំែណទ្រមង់ករ្របឡង 
- ករេផទរករទទួលខុស្រតូវករ្របឡងថន ក់ទី៩ ដល់ថន ក់េ្រកមជតិ 
- កំែណទ្រមង់ករ្របឡងថន ក់ទី១២។ 

ករផ្តល់ជំនញបេចចកេទស 
និងជំនញទន់ដល់យុវជន 

- ករេរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីករអភិវឌ យុវជន 
- ករក ងម៉ូឌុល និងករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេនមជឈមណ្ឌ ល     

យុវជន។ 

កំែណទ្រមង់ឧត្តមសិក  

- ករេរៀបចំចកខុវសិ័យឧត្តសិក  ២០៣០ 
- ករេផទរសិទធិឱយ្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក ទទួលខុស្រតូវករេចញសញញ ប្រត 
- ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និង

សកមមភព្រ វជវ។ 

ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ 
ធរណៈ 

- ករបេងកើនថវកិស្រមប់ដំេណើ រករ េរៀន ម្របកសអន្តរ្រកសួង 
េលខ ៥០៨ 

- ករេផទរករទទួលខុស្រតូវដល់មនទីរកនុងេរៀបចំ និងអនុវត្តថវកិឆន ំ ២០១៥ 
- ថវកិអប់រេំកើនដល់ ១៧ ភគរយ ៃនថវកិជតិ 
- ករបេងកើតអងគភពលទធកមម 
- ករពិនិតយេឡើងវញិករ្រគប់្រគងសមភ រៈ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ 

ករអប់រកំយនិងកី េដើមបី
េ្រត មេឆព ះេទកី សុីេហគម 
ឆន ំ ២០២៣ 

- បញច ប់ករេរៀបចំេគលនេយបយស្តីករអប់រកំយ និងកី  
- ករបេងកើតគណៈកមមករ្រគប់្រគងពហុកីឡ ្ឋ នជតិអូ ំពិក 
- ករបេងកើន្របក់រង្វ ន់ស្រមប់ជ័យ ភី។ 

ករបេងកើតធនគរខួរកបលស
្រមប់វសិ័យអប់រ ំ

- ករបេងកើត្រកុម្របឹក ្រ វ្រជវអប់រ ំនិងេលខធិករ ្ឋ ន 
- ករចូលរមួេរៀបចំែផនករសកមមភពស្តីពីកី  និង្រគូបេ្រង ន។ 

 
ផលិតេន ែខមីន ឆន ំ២០១៥ 
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