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សនុទរកថាបិទ 

ឯកឧត្ដម ពពជ្រ ប នុធិន រដ្ឋមន្រនតី ជ្កសងួមុខងារសាធារណៈ នងិជា  

ជ្បធានគណៈកម្មា ធិការកកទជ្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ  

កលែងកនងុអងគសននបិាត្បូកសរបុលទធផលការងារឆ្ន ាំ២០១៦ នងិទិសពៅ
ការងារឆ្ន ាំ២០១៧ របសជ់្កសងួមុខងារសាធារណៈ 

សាលាភមូិនទរដ្ឋបាល ថ្លៃទ ី០៩-១០ កខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកស្សី ថ្នា កដឹ់កនសំ្កសួងមុខងារ       
សាធារណៈ តំ្ណាងស្កសួង សាា បន័ រាជធានី លខត្ត អស់លោក លោកស្សី   
អាកនង កញ្ញា  ទាងំអស់ដដលមានវត្តមានលៅថ្ងៃលនេះ ជាទីស្សោញ់រាបអ់ាន! 

 
នារសសៀលថ្ងងសនេះ ខុ្ុំមានកិត្តិយសដ៏ខពង់ខពស់ដដលបានចូលរមួជាមួយ ឯកឧត្តម 

សោកជុំទាវ អស់សោក សោករសី អនកកញ្ញា កនុងកមមវធីិបិទអងគសននិបាត្បូកសរុបលទធផល
ការងារឆ្ន ុំ២០១៦ និងសលីកទិសសៅការងារឆ្ន ុំ២០១៧ របស់រកសួងមុខងារសាធារណៈ។   
ខុ្ុំមានសសចកតីរ ុំសភីបរកីរាយណាស់ដដលអងគសននបិាត្បានដុំសណីការរយៈសពលពីរថ្ងងសពញតាម 
កមមវធីិសរោងទុក និងទទួលបានលទធផជាទីសពញចិត្ត។ ជាមួយោន សនេះដដរ ខុ្ុំក៍សូមអរគុណ
ដល់ឯកឧត្តម រស ់ សផូាន ់ រដឋសលខាធិការថ្នរកសួងមុខងារសាធារណៈ ដដលបានរាយ
ការណ៍ យ៉ា ងសកបេះកបយរបកបសោយលទធផលជាវជិជមានថ្នអងគសននិបាត្របស់សយងីរយៈ
សពលពីរថ្ងងកនលងមកសនេះ។  

ខុ្ុំសូមយកឱកាសសនេះផងដដរដងលងអុំណរគុណចុំស េះឯកឧត្តម សោកជុំទាវ អស់សោក 
សោករសី អនកនាងកញ្ញា ដដលបានចូលរមួកនុងអងគសននិបាត្ និងរកុមការងាររបស់រកសួងមុខ
ងារ សាធារណៈបានសរៀបចុំអងគសននិបាត្យ៉ា ងយកចិត្តទុកោក់។ ជាពិសសសខុ្ុំសូមសកាត្
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សរសសីរចុំស េះថ្នន ក់ដឹកនាុំ និងមន្រនតរីាជការរគប់លុំោប់ថ្នន ក ់ ដដលបានខិត្ខុំរបឹងដរបងតាមតួ្
នាទី និងភារកិចចរបស់ខលួនរមួចុំដណកសធវីឱយរកសួងមុខងារសាធារណៈ សសរមចបានសមិទធ
ផលជាសរចីនដូចមានកនុងរបាយការណ៍ោក់ជូនអងគសននិបាត្។ 

តាមរបាយការណ៍បូកសរុបរបស់អងគសននិបាត្ ក៏ដូចជាបទអនាត គមន៍នានា សយងី
អាចវាយត្ថ្មលបានថ្ន កនុងរយៈសពល១២ដខកនលងមកសនេះ រកសួងមុខងារសាធារណៈ គណៈ 
កមាម ធិការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ និងរកុមការងារដកទរមង់របព័នធសបៀវត្ស ពិត្ជា 
សសរមចបាននូវសមិទធផលជាសរចីនដដលសឆលីយត្បសៅនឹងសោលនសយបាយ និងយុទធសាន្រសត
ចតុ្សកាណដុំណាក់កាលទី៣របស់រាជរោឋ ភិបាល។ សមិទធផលទាុំងសនេះបានមកសោយសារ
ការខិត្ខុំរបឹងដរបងរបស់ថ្នន ក់ដឹកនាុំ និងមន្រនតីរាជការ ទាុំងកនុងករមិត្រគប់រគង និងកនុងករមិត្
បសចចកសទស ជាពិសសស ការសរមបសរមួល និងកិចចសហការយ៉ា ងលអពីរគប់រកសួង សាថ ប័ន 
ថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ និងសលខាធិការោឋ នថ្នកមមវធីិដកទរមង់ទាុំង៣ រមួជាមួយនិង
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍកនុងរកុមការងារបសចចកសទសរដឋបាលសាធារណៈ។ 

- ឯកឧត្តម សោកជុំទាវ អស់សោក សោករសី ! 

ភាពសជាគជ័យសនេះ បានបញ្ញជ ក់ពីភាពជាអនកដឹកនាុំ និងសមត្ថភាពសរមបសរមលួ
របស់ថ្នន ក់ដឹកនាុំ និងសមត្ថភាពជុំនាញវជិាជ ជីវៈរបស់មន្រនតីរាជការរគប់លុំោប់ថ្នន ក់ថ្នរកសួង
មុខងារសាធារណៈកនុងការបុំសពញការងាររបកបសោយរបសិទធភាព និងការទទួលខុសរតូ្វខពស់។ 
ដត្សទាេះជាយ៉ា ងណាក៏សោយ សយងីសៅមានការងារដដលរតូ្វអនុវត្តចុំស េះមុខ ពិត្ជាជួបនូវ
ការលុំបាក និងបញ្ញា របឈមជាសរចីន ដដលទាមទារឱយសយងីទាុំងអស់ោន បនតកិចចខិត្ខុំរបឹង
ដរបងអនុវត្ត សហការោន  សាមគគោីន  និងសធវីការជារកុមកនុងសាម រតី្បុសរសកមម និងការទទួល
ខុសរតូ្វសរៀងៗខលួន។ បញ្ញា របឈមដដលជួបរបទេះនាសពលកនលងមក ដដលទាមទារឱយមានការ
សោេះ រសាយជាបនាទ ន់ កនុងសនាេះរមួមាន៖  

១. ការសរបមសរមួលការអនុវត្តការងារទាុំងករមិត្ថ្ផទកនុងរកសួង និងរកសួងសាថ ប័ន 
ទាុំងថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ សៅមានករមិត្ 

២. សមត្ថភាពសៅកនុងការចូលរមួអនុវត្តការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈសៅមាន 
ករមិត្ ដដលទាមទារឱយមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងចុំសណេះដឹងអុំពីការងារដកទរមង់រដឋបាល 
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សាធារណៈ ជាពិសសស មនទីរមុខងារសាធារណៈរាជធានី សខត្ត ដដលជាសសនាធិការឱយគណៈ
អភិបាលរាជធានី សខត្ត 

៣. ការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈមិនទាន់បានរតូ្វោក់បញ្ចូ លទាុំងរសុងសៅ
កនុងដផនការសកមមភាពរបចុំដខ រតី្មាស ឆមាស ដដលរតូ្វអនុវត្តសោយរកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់
ជាតិ្ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ 

៤. ការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ គឺជាការងាររបស់សយងីទាុំងអស់ោន មិនដមន 
ជាការងាររបស់អនកណាមួយ ឬអងគភាពណាមួយសនាេះសឡយី ដដលទាមទារឱយមានការចូលរមួ 
រគប់ករមិត្ទាុំងថ្នន ក់ដឹកនាុំ អនករគប់រគង និងមន្រនតរីាជការទាុំងអស់ថ្នរកសួងមុខងារសាធារណៈ 

៥. ដផនការសកមមភាពរបសស់លខាធិការោឋ នដកទរមង់ទាុំងបី(PAR, D&Dនិង PFM) 
បានបសងកីត្ដផនការសកមមភាពរមួោន  ប៉ាុដនតករមិត្ថ្នការអនុវត្តសៅមានលកខណៈសផសងោន  សោយ 
សហតុ្ថ្ន ជុំនួយពីថ្ដគូអភិវឌ្ឍបានជួយោុំរទដល់ការងារដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈសៅមាន 
ករមិត្តិ្ចតួ្ច សបីសធៀបសៅនឹងជុំនួយដល់ការងារដកទរមង់  PFM និង D&D ដូចសនេះនាុំឱយ
ការអនុវត្តកមមវធីិជាតិ្កុំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ រតូ្វអនុវត្តសៅតាមករមិត្លទធភាពថ្ន
ងវកិា ជាតិ្។ 

- ឯកឧត្តម សោកជុំទាវ អស់សោក សោករសី !  

សឆលៀត្កនុងឱកាសសនេះ ខុ្ុំសូមបញ្ញជ ក់ថ្ន សសមតចអគគមហាសសនាបតី្សត្សជា ហ ុន 
កសន នាយករដឋមន្រនតថី្នរពេះរាជាណាចរកកមពុជា បានបញ្ញជ ក់យ៉ា ងចបស់សៅកនុងសោល
នសយបាយ និងយុទធសាន្រសតចតុ្សកាណដុំណាក់ទី៣ ដដលបងាា ញពីការសបតជ្ាចិត្តដផនក
នសយបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល និងជាការត្រមង់ទិសសរមាប់ការដឹកនាុំ រគប់រគង និង
អភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ និងការដកទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ។ ដូសចនេះ កតាត
សជាគជ័យសលីការងារទាុំងសនេះគឺសថិត្សៅសលីការទទួលខុសរតូ្វរបស់សយងីទាុំងអស់ោន កនុងការ
បុំសពញភារកិចចសរៀងៗខលួនរបកប សោយមនសិកាវជិាជ ជីវៈ ភកតភីាព ឆនទៈមាច ស់ការ និងវបបធម៌
សសវាសាធារណៈកនុងការដកដរបខលួនឱយសៅជាអនកបសរមីសសវា និងជាថ្ដគូដដលគួរឱយសជឿទុកចិត្ត
បានសុំសៅបសរមីរបជាពលរដឋឱយកាន់ដត្លអរបសសីរសឡងី។  

ជាមួយោន សនេះដដរ ខុ្ុំសូមផតល់មតិ្ផ្ត ុំសផី្មួយចុំនួនបដនថមសទៀត្ជាទិសសៅសរមាប់ការ 
ងារឆ្ន ុំ២០១៧ និងឆ្ន ុំបនត កនុងសនាេះរមួមាន៖ 
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ទី១- បនតសរៀបចុំសធវវីភិាគមុខងារ និងរចនាសមព័នធរកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់
សរកាមជាតិ្ ការសរៀបចុំអងគវជិាជ ជីវៈ ការកុំណត្មុ់ខត្ុំដណង ការពិពណ៌នាមុខត្ុំដណង សដីមប ី   
ផតល់លទធភាពឱយរកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ សរជីសសរសី និងសរបីរបាស់ធន 
ធានមនុសសឱយចុំទិសសៅ ទីកដនលងដដលរត្ូវការ 

ទី២- បណតុ េះបណាត លសមត្ថភាពមន្រនតីរាជការថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ឱយមាន
លកខណៈជារបព័នធរសបតាមសសចកតីរតូ្វការថ្នការអនុវត្តសោលនសយបាយ និងកមមវធីិកុំដណ
ទរមង់នានារបស់រាជរោឋ ភិបាល កនុងសនាេះរតូ្វមានការយកចិត្តទុកោក់ពរងឹងបដនថមតួ្នាទី
របស់សាោភូមិនទរដឋបាលឱយកាន់ដត្សកមមកនុងការបណតុ េះបណាត ល រពមទាុំងផតល់ការបណតុ េះ
បណាត លដលម់ន្រនតីរាជការករមិត្រគប់រគងជាន់ខពស់ ជាពិសសស ថ្នន ក់ដឹកនាុំ និងមន្រនតីរាជការជាន្រសតី  

ទី៣- ជុំរុញការផតល់សសវាសាធារណៈ ដផអកសលីសោលនសយបាយ និងសតង់ោសសវាសា
ធារណៈចបស់ោស់ របព័នធរតួ្ត្ពិនិត្យគុណភាពនិងរបសិទធភាព និងយនតការសាថ ប័ន
សរមាប់ទទួលបណតឹ ងត្វា៉ា  និងព័ត៌្មានរត្ឡប់ពីអនកសរបីរបាស់សសវា សដីមបឲី្យសឆលីយត្បសៅនឹង
សសចកតីរតូ្វការពិត្របាកដរបស់របជាពលរដឋ 

ទី៤- អនុវត្តសកមមភាពដកទរមង់ឱយបានសសរមចបានតាមសូចនាករសោលថ្នសមិទធ
កមមដដលមានកុំណត់្សៅកនុងកមមវធីិជាតិ្កុំដណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ 

ទី៥-សរៀបចុំដផនការសរបីរបាស់ធនធានមនុសសកនុងមុខងារសាធារណៈឱយបានរគប់រជុង
សរជាយ រពមទាុំងការសរត្ៀមោក់សចញនូវវធិានការោុំរទសផសងៗចប់ពីឆ្ន ុំ២០១៧ ដល់ឆ្ន ុំ
២០១៨ សដីមបីសសរមចសោលសៅ កនុងការផតល់ជូនមន្រនតីរាជការនូវសបៀវត្សទាបបុំផុត្ ១ ោន
សរៀលកនុង១ដខសៅឆ្ន ុំ២០១៨ 

ទី៦- ពរងឹង និងពរងីកការសរបីរបាស់របព័នធរគប់រគងធនធានមនុសសតាមរបព័នធព័ត្ ៌ 
មានវទិាឱយបានទូលុំទូោយ សដីមបោីុំរទដល់រកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ 

ទី៧- ចូលរមួោុំរទការសធវីរបតិ្ភូកមមមុខងាររបស់រកសួង សាថ ប័នថ្នន ក់ជាតិ្សៅឱយរដឋបាល 
ថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ តាមរយៈ ការពរងឹងសមត្ថភាពការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស
សៅថ្នន ក់សរកាមជាតិ្ 

ទី៨- ជុំរុញការោក់ឱយដុំសណីររបព័នធរគប់រគងគុណផលនិងរបព័នធសលីកទឹកចិត្តសរមាប ់
មន្រនតីរាជការ និងសាថ ប័ន 
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ទី៩- សរៀបចុំរបពន័ធសបៀវត្សឱយមានលកខណៈសងគតិ្ភាពរវាងសបៀវត្សមន្រនតីរាជការសីុវលិ 
និងកងកមាល ុំងរបោប់អាវុធ និងបនតបសងកីនសបៀវត្សមន្រនតីរាជការសីុវល កងកមាល ុំងរបោប់អាវុធ 
និងនិវត្តន៍ជនសៅតាមលទធភាពរទរទង់បានថ្នងវកិាជាតិ្ 

ទី១០- រតូ្វជុំរុញ និងសលីកកមពស់កិចចសហរបតិ្បត្តិការជាមួយថ្ដគូអភិវឌ្ឍនានាក៏ដូច
ជាបណាត របសទសកនុងត្ុំបន់អាសា៊ា ន សលីការសលីកកមពស់វស័ិយមុខងារសាធារណៈ និងអភិវឌ្ឍ
វស័ិយមុខងារសាធារណៈរសបតាមបរបិទកមពុជានីយកមម  

ទី១១- រត្ូវមានសាមគគីភាព កិចចសហការ អនុវត្តការងារតាមមុខងារ និងតួ្នាទីភារ
កិចចរបស់ខលួនរបកាន់ភាជ ប់នូវវបបធម៌សសវាសាធារណៈ ភកតីភាព ឆនទៈមាច ស់ សីលធម៌វជិាជ ជីវៈ 

ទី១២- ពរងឹងសមត្ថភាពមន្រនតរីាជការរគប់លុំថ្នន ក់ថ្នរកសួងមុខងារសាធារណៈតាមរយៈ 
ការសរៀបចុំឱយមានវគគបណតុ េះបណាត ល និងការដចករ ុំដលកបទពិសសាធន៍ សដីមបបីសងកីត្នូវវបបធម៌
ដចករ ុំដលកចុំសណេះដឹង ចុំសណេះសធវី សុំសៅសលីកកមពស់គុណភាព របសិទធភាព និងផលិត្ភាព
ការងារ។ 

- ឯកឧត្តម សោកជុំទាវ អស់សោក សោករសី ! 

 ជាទីបញ្ច ប់ កនុងនាមរកសួងមុខងារសាធារណៈ និងកនុងនាមខុ្ុំផ្ទ ល់ ខុ្ុំសូមដងលង
អុំណរគុណយ៉ា ងរជាលសរៅដល់ឯកឧត្ដម សោកជុំទាវ អស់សោក សោករសី អនកនាងកញ្ញា  
ដដលបានចុំណាយសពលសវោដ៏មានត្ថ្មលចូលរមួកនុងអងគសននិបាត្នាថ្ងងសនេះ។ ខុ្ុំមានកតី
សងឃមឹយ៉ា ងមុត្មាុំថ្ន ឯកឧត្តម សោកជុំទាវ សោក សោករសី អនកនាងកញ្ញា  នឹងចូលរមួ
សហការ អនុវត្តរមួោន  សដីមបសីសរមចទិសសៅការងារឆ្ន ុំ២០១៧ និងឆ្ន ុំបនតសៅមុខសទៀត្។ ខុ្ុំ
បួងសួងដល់វត្ថុស័កតសិទធទិាុំងអស់កនុងសោក និងសទវតាឆ្ន ុំងមីជូនពរជ័យមហារបសសីរជូនដល់
ឯកឧត្តម សោកជុំទាវ អស់សោក សោករសី អនកនាងកញ្ញា ទាុំងអសឱ់យសសរមចសជាគជ័យ
រគប់ការងារ និងជួបរបទេះដត្ពុទធពរទាុំងបួនរបការ គឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ ពលៈ កុុំបីសឃលៀង 
ឃ្លល ត្សឡយី។ 

 ខុ្ុំសូមរបកាសបិទអងគសននបិាត្បូកសរបុលទធផលការងារឆ្ន ុំ២០១៦ និងទិសសៅ
ការងារឆ្ន ុំ២០១៧ ចប់ពីសពលសនេះត្សៅ។ 

សូមអរគុណ! 


