
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ
នាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

បទបង្ហា ញដោយៈ សនួ រសម ីប្បធាននាយកោា ន

របាយការណ៍វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦ 
និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៧

០៩-០៣-២០១៧ សាលាភូមិនទរដ្ាបាល



មាតិកា

-សវនកមម និងប្បដភទសវនកមម
- តួនាទីរបស់សវនកមមផ្ទទកនុងតាមប្កសួង សាា ប័ន
-សាា នភាពទូដៅរបស់នាយកោា នសវនកមមផ្ទទកនុង
-ភារកិច្ចរបស់នាយកោា នសវនកមមផ្ទទកនុង
- របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៦ 
និងទិសដៅការង្ហរឆ្ន ាំ២០១៧
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និយម្ន័យសវនរម្ម

សវនកមមគឺជាការប្បមូល និងវាយតផ្មៃនូវ
ភសតុតាងដោយឯករាជ្យដៅដលីពត័ម៌ាន
សតីពីដ្ាំដណីរការរបស់សវនោា ន ដដ្ីមបី
បញ្ជា កពី់ភាពប្តឹមប្តូវ តមាៃ ភាព និង
ភាពទទួលខុសប្តូវដដ្លបានអនុវតតកនុង
មួយកាំឡុងដពលរបស់សវនោា ន

ប្ពមទាំងដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សវនកមម 
និងអនុសាសន។៍
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ប្បមូល
& 

វាយតផ្មៃ

ភសតុតាង

នូវ

អវីៗ

សវនកមម
ជាអវ?ី

សវនរម្ម កប្មិតផ្នការទទលួ
ខុសប្តូវរវាងព័តម៌ាន 
និងលកខណៈវនិិច្ឆ័យ
របស់សវនោា ន

ព័ត៌មាន
អាំពី សប្មាប់ដ្វី

របាយការណ៍
សវនកមម

អវីដដ្ល
បង្ហា ញពី

សវនកមមគឺជាការប្បមូល និងវាយតផ្មៃនូវភសតុ
តាងដោយឯករាជ្យដៅដលីព័ត៌មានសតីពីដ្ាំដណីរ
ការរបស់សវនោា ន ដដ្ីមបបីញ្ជា ក់ពីភាពប្តឹមប្តូវ 
តមាៃ ភាព និងភាពទទួលខុសប្តូវដដ្លបានអនុ
វតតកនុងមួយកាំឡុងដពលរបស់សវនោា ន ប្ពមទាំង

ដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សវនកមម 
និងអនុសាសន៍។
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តួនាទីរបសស់វនរម្មផ្ទៃរនងុតាម្ព្រសងួសាា ប័ន

 សវនកមមផ្ទទកនុងមានតួនាទីពប្ងឹងប្បពន័ធប្គបប់្គងផ្ទទកនុងរបស់អងគភភាព
 វាយតផ្មៃដោយឯករាជ្យដលីភាពប្គបប់្ាន ់និងប្បសទិធិភាពផ្នប្បពន័ធ
ប្គបប់្គងផ្ទទកនុងដដ្លថ្នន កដឹ់្កនាាំបានបដងកីត

 ជ្ួយថ្នន កដ់្ឹកនាាំកនុងការដ្វីដោយប្បដសីរដឡងីនូវបរយិាកាសប្គបប់្គង តាម  
រយៈរបកគាំដ ញី របាយការណ៍សវនកមម និងការទតល់អនុសាសនដ៍កលាំអរ

 ទតល់ការធានាដ្ល់រដ្ាមន្តនតីប្កសួង ប្បធានសាា បន័ និងថ្នន កដឹ់្កនាាំអងគភភាព
ពប្ងឹងដលីការប្គបប់្គងផ្ទទកនុងប្បកបដោយភាពច្ាសល់ាស់ ភាពប្តឹមប្តូវ 
តមាៃ ភាព និងគណដនយយភាព

 អនុវតតនូវសតងោ់សវនកមមជាតិ អនតរជាតិ និងប្កមសលី្មវ៌ជិាា ជី្វៈ
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ភាររិចចរបសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ
ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ

នាយកោា នសវនកមមផ្ទទកនុងប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈមានភារកិច្ចអនុដលាមតាម៖
 ប្ពះរាជ្ប្កមដលខ ជ្ស/រកម/០៣០០/១០ ចុ្ះផ្ងៃទី៣០ ដខមីនា ឆ្ន ាំ២០០០   ដដ្ល
ប្បកាសដោយដប្បីច្ាប់សដីពីសវនកមមផ្នប្ពះរាជាណាច្ប្កកមពុុជា

 ប្ពះរាជ្ប្កម ដលខ នស/រកម/១២១៣/០១៦ ចុ្ះផ្ងៃទី០៩ ដខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៣   ដដ្ល
ប្បកាសដោយដប្បីច្ាប់សដីពីការបដងកីតប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ

 អនុប្កឹតយដលខ ៦២ អនប្ក/បកចុ្ះ ផ្ងៃទី១៣ ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤   សដីពីការដរៀបច្ាំ និង
ការប្បប្ពឹតតដៅរបស់ប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ

 អនុប្កឹតយដលខ ៤០ ចុ្ះផ្ងៃទី១៥  ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥  សដីពីការដរៀបច្ាំនិងការប្បប្ពឹតត
ដៅផ្នសវនកមមផ្ទទកនុងដៅតាមបណាត សាា ប័ន ប្កសួង និងស ប្ាសសាធារណៈ
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 សារាច្រដណនាាំដលខ ០១ សរណន ចុ្ះផ្ងៃទី២០ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពីការ
ពប្ងឹងមុខង្ហរសវនកមមតាមបណាត សាា បន័ ប្កសួង និងស ប្ាសសាធារណៈ

 សារាច្រដណនាាំដលខ ១២ សរណន ចុ្ះផ្ងៃទី២៥ ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១ សតីពីការ
បនតពប្ងឹងមុខង្ហរសវនកមមតាមបណាត ប្កសួង សាា បន័ 

 សារាច្រដណនាាំដលខ ០០៣ ស វ.អសក ចុ្ះផ្ងៃទី១៦ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៤
សតីពីសតងោរបាយការណ៍សវនកមមផ្ទទកនុង

 ប្បកាសដលខ ៣១១៨ ចុ្ះផ្ងៃទី០៨  ដខកញ្ជា  ឆ្ន ាំ២០១៤ សដីពីការដរៀបច្ាំនិងការ
ប្បប្ពឹតតដៅផ្នការយិាល័យច្ាំណុះដោយនាយកោា ន នងិអងគភភាពនានាផ្នអគគភ
នាយកោា ន និងអាគភ ្ិការោា នផ្នប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ
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ភាររិចចរបសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ
ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ



សាា នភារទូដៅរបសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ
ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ

នាយកោា នសវនកមមផ្ទទកនុងប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈប្តូវបានបដងកីត
ដឡងីដោយ៖

 អនុប្កឹតយដលខ ៦២ អនប្ក/បកចុ្ះ ផ្ងៃទី១៣ ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤   សដីពីការដរៀបច្ាំ 
និងការប្បប្ពឹតតដៅរបស់ប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ

 អនុប្កឹតយដលខ ៤០ ចុ្ះផ្ងៃទី១៥  ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៥ សដីពីការដរៀបច្ាំនិងការ
ប្បប្ពឹតតដៅផ្នសវនកមមផ្ទទកនុងដៅតាមបណាត សាា បន័ ប្កសួង និងស ប្ាស
សាធារណៈ
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នាយកោា នសវនកមមផ្ទទកនុងប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈបច្ចុបបននមានមន្តនតីរាជ្ការ
សរុបច្ាំនួន ១៤នាក ់និងមន្តនតីជាបកិ់ច្ចសនាច្ាំនួន០២នាក់ (ប្សីច្ាំនួន០៤នាក)់ 
កនុងដនាះមានប្បធាននាយកោា ន០១នាក់ អនុប្បធាននាយកោា ន០៥នាក ់
ប្បធានការយិាល័យ០៣នាក ់អនុប្បធានការយិាល័យ០១នាក ់មន្តនត០ី៤នាក ់
និងមន្តនតីជាបកិ់ច្ចសនា០២នាក ់បានអនុវតតការង្ហរប្សបតាមដទនការកនុងឆ្ន ាំ
២០១៦ ទទួល បានលទធទលដជាគជ្យ័គួរជាទីដពញចិ្តត។
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សាា នភារទូដៅរបសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ
ព្រសងួម្ុខងារសាធារណៈ





វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

 ថ្នន កដឹ់្កនាាំនាយកោា ន និងមន្តនតីរាជ្ការបានចូ្លរមួកិច្ចប្បជុ្ាំ សិកាខ សាលា វគគភប
ណតុ ះបណាត លដដ្លដរៀបច្ាំដឡងីដោយប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ និងអនតរប្កសួង
មានដូ្ច្ជា ១.កិច្ចប្បជុ្ាំសតីពីដសច្កតីប្ាងប្ពះរាជ្ប្កឹតយ អនុប្កឹតយ ប្បកាស 
សារាច្រ ដសច្កតីដណនាាំ ។ល។ ២.ចូ្លរមួវគគភបណតុ ះបណាត លសតីពីការដរៀបច្ាំអងគភ
ភាពងវកិានិងងវកិាកមមវ ិ្ ី វគគភបណតុ ះបណាត លសតីពីការដច្ករ ាំដលកបទពិដសា្ន៍
ច្ាំដណះដឹ្ងវសិ័យមុខង្ហរសាធារណៈ វគគភបណតុ ះបណាត លសតីពីការជ្ាំរុញអភិបាល
កិច្ចរបស់រោា ភិបាលកមពុុជាសប្មាបម់ន្តនតីរាជ្ការជានខ់ពុស់ និងវគគភបណតុ ះបណាត ល
ជាដប្ចី្នដទៀតដដ្លដរៀបច្ាំដឡងីដោយប្កសួងមុខង្ហរសាធារណៈ និងប្កសួងាក់
ពន័ធនានា។ល។
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

 បញ្ាូ នសវនករផ្ទទកនុងចូ្លដរៀនវគគភបណតុ ះបណាត លជ្ាំនាញកនុងប្សុកនិងដប្ៅ
ប្បដទសដូ្ច្ជាៈ(១)ច្ាបស់តីពីសវនកមមនិងសតងោ់ដសវាសាធារណៈ (២)សវន
កមមដលីកមមវ ិ្ ីបដច្ចកវទិាពត័ម៌ាន (៣)ការពប្ងឹងការអនុវតតសវនកមមជាកដ់សតង 
(៤)ការដ វ្ីសវនកមមដលីសមិទធិកមម (៥)សតងោ់ផ្នការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សវន
កមមបឋម និងរបាយការណ៍ដពញដលញ។ល។

 បានដរៀបច្ាំដទនការសកមមភាព ច្ដង្ហក មសកមមភាព និងដទនការងវកិាតាមកមមវ ិ្ ី
របស់នាយកោា ន និងការយិាល័យនីមួយៗសប្មាបអ់នុវតតឆ្ន ាំ២០១៧
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

 បានដរៀបច្ាំដកសប្មួលបាំដណងដច្កភារកិច្ចទទួលខុសប្តូវ នងិការពិពណ៌័នាមុខ
តាំដណងសប្មាបថ់្នន កដ់្ឹកនាាំ និងមន្តនតីរាជ្ការទាំងអសក់នុងនាយកោា ន

 បានដរៀបច្ាំដាលការណ៍ដណនាាំផ្ទទកនុងដ្ល់ថ្នន កដ់្ឹកនាាំ និងមន្តនតីរាជ្ការផ្ននាយក
ោា នសវនកមមផ្ទទកនុងសប្មាបអ់នុវតតការង្ហរឱ្យមានប្បសិទធភាពមានដូ្ច្ជា៖
១. នីតិវ ិ្ ីផ្នការចុ្ះប្បមូលពត័ម៌ាន និងដ វ្ីសវនកមមដៅតាមមនទីរមុខង្ហរ
សាធារណៈរាជ្ធានី-ដខតត

២. នីតិវ ិ្ ីផ្នការចុ្ះពិនិតយតាមោនការអនុវតតតាមអនុសាសនស៍វនកមមផ្ទទកនុង
ដដ្លបានទតល់ជូ្នមនទីរមុខង្ហរសាធារណៈរាជ្ធានី-ដខតត
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

៣. នីតិវ ិ្ ីផ្នការដ វ្ីសវនកមមដលីកិច្ចការ រិញ្ាវតាុដៅមនទីរមុខង្ហរសាធារណៈ   
រាជ្ធានី-ដខតត

៤. នីតិវ ិ្ ីផ្នការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សដងខបសវនកមម(ការចុ្ះដ្វីសវនកមម និងការ
ចុ្ះតាមោនអនុសាសន)៍ ដដី្មបោីកជូ់្នឯកឧតតមកិតតិបណឌិិ តរដ្ាមន្តនតីប្ជាប

៥. នីតិវ ិ្ ីផ្នការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សវនកមមដពញដលញ ជូ្នឯកឧតតមកិតតិ
បណឌិិ តរដ្ាមន្តនតី ោជាា ្រសវនកមមជាតិ អងគភភាពដប្កាមឱ្វាទប្កសួងមុខង្ហរ
សាធារណៈ អគគភនាយកោា នសវនកមមប្កសួងដសដ្ាកិច្ចនិង រិញ្ាវតាុ
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

៦. នីតិវ ិ្ ីផ្នការដរៀបច្ាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការង្ហរសប្មាប់ប្បធានការយិាល័យ 
អនុប្បធាននាយកោា ន ប្បធាននាយកោា នប្បចាំដខ បីដខ ប្បាាំមួយដខ ប្បាាំបួនដខ 
 មួយឆ្ន ាំ ប្ពមទាំងទិសដៅការង្ហរបនតកនុងនាយកោា ន

 ចុ្ះសិកាប្សាវប្ជាវហានិភយ័របស់សវនោា ន ដដី្មបដី វ្ីបច្ចុបបននភាពដទនការយុទធ
សាន្តសតសវនកមមផ្ទទកនុងបីឆ្ន ាំរ ាំកិល ២០១៥-២០១៧ និងដទនការសវនកមមផ្ទទកនុង 
ដទនការអនុវតតសវនកមមផ្ទទកនុង និងកមមវ ិ្ ីសវនកមមផ្ទទកនុងប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៧
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

 បានចុ្ះប្បមូលពត័ម៌ាន និងដ្វីសវនកមមដៅមនទីរមុខង្ហរសាធារណៈរាជ្ធានី-
ដខតតបានច្ាំនួន ១៨ មនទីរ មានដូ្ច្ជាមនទីរមុខង្ហរសាធារណៈដខតតមណឌិ លគិរ ី
ដខតតសាវ យដរៀង ដខតតដកប ដខតតកាំពត ដខតតសទឹងដប្តង ដខតតប្ពះសី នុ ដខតតកាំពង់
្ាំ ដខតតកាំពងច់ម ដខតតដសៀមរាប ដខតតផ្ប៉ៃលិន ដខតតដកាះកុង ដខតតរតនគិរ ីដខតត
ឧតតរមានជ្យ័ ដខតតកាំពងស់ពុឺ ដខតតតាដកវ ដខតតកណាត ល រាជ្ធានីភនាំដពញ និងដខតត
តបូងឃមុ ាំ 

 បានដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សដងខប របាយការណ៍ដពញដលញសតពីីការចុ្ះប្បមូល
ពត័ម៌ាន និងដ វ្ីសវនកមមទាំង ១៨ មនទីរ ោកជូ់្នឯកឧតតមកិតតិបណឌិិ តរដ្ាមន្តនតី
ប្ជាប ោជាា ្រសវនកមមជាតិ និងសវនោា ន
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

 បានចុ្ះតាមោនការអនុវតតអនុសាសនស៍វនកមមដៅមនទរីមុខង្ហរសាធារណៈ
ដខតតបានច្ាំនួន ១៦ មនទីរនិងបានដរៀបច្ាំរបាយការណ៍សដងខបសតីពីលទធទលផ្ន
ការអនុវតតអនុសាសនស៍វនកមមរបស់មនទីរមុខង្ហរសាធារណៈដខតតទាំង១៦មនទីរ 
ោកជូ់្នឯកឧតតមកិតតិបណឌិិ តរដ្ាមន្តនតីប្ជាបជារបាយការណ៍ 

 ទទួលបាន តាដលខាាាំប្ទឯកឧតតមកិតតិបណឌិិ តរដ្ាមន្តនតី ច្ាំដាះការដរៀបច្ាំដសច្
កតីជូ្នដ្ាំណឹងសវនកមម ដទនការសវនកមម កមមវ ិ្ ីសវនកមម និងដទនការអនុវតត
សវនកមមសប្មាបឆ់្ន ាំ២០១៧ 
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វឌ្ឍនភារការងារឆ្ន ាំ២០១៦
របសន់ាយរដ្ឋា នសវនរម្មផ្ទៃរនងុ

តាមការចុ្ះប្បមូលពត័ម៌ាននិងដ វ្សីវនកមមដៅតាមមនទរីមុខង្ហរសាធារណៈ 
ប្បតិភូសវនកមមពិនិតយដឃញីថ្ន៖ ថ្នន កដឹ់្កនាាំមនទរី និងមន្តនតរីាជ្ការដៅតាម
មនទរីបានខិតខាំយកចិ្តតទុកោកប់ាំដពញការង្ហរបានលអ ដ ៃ្យីតបដៅនឹង
ដទនការយុទធសាន្តសតរបសប់្កសួង និងដទនការសកមមភាពរបសម់នទរី ទនទមឹនឹង
ការខិតខាំ កដ៏ៅមានច្ាំណុច្ខវះខាតមួយច្ាំនួនដដ្លបានដកីតដឡងីដៅតាម   
បណាត រមនទរីមួយច្ាំនួន ដ តុដនះដសនសុីាំដោយថ្នន កដឹ់្កនាាំមនទរី និងមន្តនតរីាជ្ការ 
ពប្ងឹងសមតាភាព បដងកតីកិច្ចស ប្បតិបតតកិារ និងអនុវតតតាមអនុសាសន៍
សវនកមមដដ្លបានទតលជូ់្នកនៃងមក។  
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ទិសដៅបនតការងារឆ្ន ាំ២០១៧

 ដរៀបច្ាំដទនការសវនកមមផ្ទទកនុង ដទនការអនុវតតសវនកមមផ្ទទកនុង កមមវ ិ្ ីសវនកមម
ផ្ទទកនុងប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៨ និងដរៀបច្ាំកមមវ ិ្ ីទសពវទាយជូ្នដ្ល់អងគភភាពថ្នន កជ់ាតិ 
និងដប្កាមជាតិ

 ដរៀបច្ាំដទនការសកមមភាព ច្ដង្ហក មសកមមភាព និងដទនការងវកិាតាមកមមវ ិ្ ី
របស់នាយកោា នសវនកមមផ្ទទកនុងសប្មាបអ់នុវតតឆ្ន ាំ២០១៨

 បញ្ាូ នសវនករផ្ទទកនុងចូ្លដរៀនវគគភបណតុ ះបណាត លជ្ាំនាញកនុងប្សុកនិងដប្ៅ
ប្បដទស

 ចុ្ះប្បមូលពត័ម៌ាន និងដ្វីសវនកមមដៅតាមដទនការសវនកមមដៅតាមបណាត រ
អងគភភាព

19



ទិសដៅបនតការងារឆ្ន ាំ២០១៧

 ចុ្ះប្បមូលពត័ម៌ាន និងតាមោនអនុសាសនស៍វនកមមច្ាំដាះអងគភភាពដដ្ល
បានដ វ្ីសវនកមម

 ដរៀបច្ាំវគគភបណតុ ះបណាត លបដងកីនសមតាភាពថ្នន កដ់្កឹនាាំនិងមន្តនតីរាជ្ការកនុង
នាយកោា ន និងមន្តនតីរាជ្ការាកព់ន័ធនឹងកិច្ចការសវនកមមច្ាំនួន ០៣វគគភ (កនុង
០១វគគភមានច្ាំនួន ៦០នាក)់

 ដរៀបច្ាំច្ងប្កងដាលការណ៍ដណនាាំដ្ល់ថ្នន កដ់្ឹកនាាំ និងមន្តនតីសវនករសតីពីនីតិ
វ ិ្ ីសវនកមម ដលីកិច្ចលទធកមម និងសវនកមមដលីកិច្ចរជ្ាដទយយបុដរប្បទន
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អាំណរគុណ

កនុងនាមថ្នន កដឹ់្កនាាំនាយកោន ននិងសវនករទាំងអស់ផ្ននាយកោា នសវនកមមផ្ទទ
កនុងសូមដងៃងអាំណរគុណយា៉ៃ ងប្ជាលដប្ៅបាំទុតជូ្នច្ាំដាះ៖
 ឯកឧតតមកតិតបិណឌិិ តរដ្ាមន្តនតបី្កសងួមុខង្ហរសាធារណៈ ដដ្លបានអនុមត័នូវ
ដទនការយុទធសាន្តសតសវនកមមផ្ទទកនុងបឆី្ន ាំរ ាំកលិ ដទនការសវនកមមផ្ទទកនុងប្បចាំ
ឆ្ន ាំនីមួយៗ និងទតលនូ់វដ្ាំបូនាម នលអៗ ប្បកបដោយគតិបណឌិិ ត ប្ពមទាំងអនុ
សាសនល៍អៗ កនុងការអនុវតតការង្ហរ

 ឯកឧតតម ដលាកជ្ាំទវថ្នន កដឹ់្កនាាំប្កសងួ និងថ្នន កដឹ់្កនាាំអងគភភាពទាំងអស់
ដដ្លមានកិច្ចស ប្បតិបតតកិារលអជាមួយប្កុមការង្ហរដយងីខាុ ាំ
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អាំណរគុណ

ទីបញ្ចបខ់ាុ ាំបាទសូមដារពជូ្នពរឯកឧតតមកិតតិបណឌិិ តរដ្ាមន្តនតី ឯកឧតតម ដលាក
ជ្ាំទវ ដលាក ដលាកប្សី នាងកញ្ជា ទទួលបាននូវដសច្កតីសុខ ដសច្កតីច្ដប្មីន
សុខភាពលអបរបូិរ និងមានការអភិវឌ្ឍជាដរៀងរ ូត ។

សមូ្អរគុណចាំដ ះការចូលរមួ្សាត ប់!
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