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្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា 
ជាតិ សសនា ្រពះមហក្ស្រត 

 3 

 

 
្រកសងួមខុងរសធារណៈ 

 

របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលៃនករពិភាក្សោរបសអ់ង�សន�ិបាត 
ែថ�ងេដយឯកឧត�ម ្រព�ំ សខុ រដ�េលខធកិរ្របចកំរៃន្រកសងួមុខងរសធារណៈ 

ក�ងុឱកសៃនពិធីបិទអង�សន�ិបាតបកូសរបុលទ�ផលករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ 
និងេលកទិសេដករងរស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩ របស្់រកសងួមុខងរសធារណៈ  

េនេភាជនីយដ� នទេន�បាសក់២ ៃថ�ទី២៧ ែខមីនា ឆា� ២ំ០១៩ 

3  
- សូមេគារពឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត េព្រជ ប៊នុធិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ ជាទីេគារពដ៏ខ�ង់ខ�ស់! 
- ឯកឧត�ម េលកជំទវ តំណាង្រកសួង ស� ប័ន ជាទីេគារព! 
- ឯកឧត�ម េលកជំទវ រដ�េលខធិករ អនុរដ�េលខធិករ េភ��វកិត�ិយស និង អង�សន�បិាតទងំមូលជាទីេម្រតី! 

 
ៃថ�េនះ្រកសួងមុខងរសធារណៈ និង អង�សន�ិបាតទងំមូល មានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ ជា 

អេនកប្បករ េដយមានកិត�ិយសសូមស� គមន៍ ឯកឧត�ម េលកជំទវ និង សូមេគារពែថ�ងអំណរគុណ 
យ៉ាង្រជាលេ្រជ ចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ទងំអស់ ែដលបានអេ�� ីញ 
ចូលរមួក�ុងអង�សន�ិបាតបូកសរបុលទ�ផលករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ និង េលកីទិសេដករងរស្រមាប់ ឆា�  ំ
២០១៩ របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ។ ក�ុងឱកសេនះ ខ�ុ ំសូមអនុ�� តេគារពរយករណ៍អំពីលទ�ផល 
ៃនអង�សន�ិបាតជូនឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ តរដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ និង អង�ពិធីទងំមូលេមត� ្រជាប 
ដូចខងេ្រកម៖ 

 
អង�សន�ិបាត្រត�វបានេរៀបចំេឡងីអស់រយៈេពលមួយៃថ�កន�ះ ចប់ពីៃថ�ទី២៦ ដល់ៃថ�ទី២៧ ែខមីនា 

ឆា� ២ំ០១៩ េនេភាជនីយដ� នទេន�បាសក់២ េដយមានករអេ�� ីញចូលរមួពីតំណាង្រកសួង ស� ប័ន និង 
រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ េភ��វកិត�ិយស ្រពមទងំថា� ក់ដឹកនានិំងម�ន�ីរជករៃន្រកសួងមុខងរសធារណៈ 

សរុបចំនួន៤៣៣នាក់ (�ស�៨ី៤នាក់)។  
អង�សន�ិបាត្រត�វបានេរៀបចំេឡងីតមកម�វធីិជាអទិ៍ (១)ករអនរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផល

ករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ របស្់រកសួងមុខងរសធារណៈ េដយឯកឧត�ម អុល រ ៉ ូអគ�នាយក ៃនអគ�នាយក
ដ� ន រដ�បាលនិងហរិ��វត�ុ (២)បទអន�រគមន៍ស�ពីីទស្សនវសិ័យៃនកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈនិង
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ករផ្សោរភា� ប់ជាមួយកំែណទ្រមង់េផ្សងេទៀតរបស់រជរដ� ភិបាល េដយឯកឧត�ម យក់ ប៊ុនណា រដ�េលខ
ធិករ្រកសួងមុខងរសធារណៈ និងជា្របធានគណៈកម�ករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ (៣)បទ

អន�រគមន៍ស�ីពីលទ�ផលករងរ្របចឆំា� ២ំ០១៨ ប�� ្របឈម និងទិសេដករងរ របស់មន�ីរមុខងរ
សធារណៈ េខត�កំពង់ស� ឺេសៀមរប និងៃ្រពែវង េដយ្របធានមន�ីរមុខងរសធារណៈៃនេខត�ទងំបី (៤)
ករែបងែចក្រក�មពិភាក្សោជាបួន្រក�មែដល្រក�មនីមួយៗ ដឹកនាេំដយថា� ក់ដឹកនា្ំរកសួងមុខងរសធារណៈ 

ែដលមានករចូលរមួពីម�ន�ីជំនាញតំណាង្រកសួង ស� ប័ន តំណាងរជធានី េខត� អង�ភាព ្រក�មករងរ
ជំនាញ និងមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េខត� ែដលបានេធ�ីករពិភាក្សោេល្ីរបធានបទ (១)ករព្រងឹង

្របសទិ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងមុខងរសធារណៈ ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម រស ់សផូាន់ រដ�េលខធិករ (២)
ករព្រងឹងអភិបាលកិច�និងគុណភាពេសវសធារណៈ ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម យក់ ប៊ុនណា រដ�េលខធិករ 

(៣)ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុងវសិ័យមុខងរសធារណៈ ដឹកនាេំដយឯកឧត�ម ប៉ូល ពីឌូ រដ�េលខធិករ 
និង (៤)ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពស� ប័នក�ុង្រកបខណ� ្រកសួងមុខងរសធារណៈ ដឹកនាេំដយេលកជំទវ 

វ៉ន់ ម៉ារ រដ�េលខធិករ។  
បនា� ប់ពី្រក�មពិភាក្សោទងំបួនបានេធ�ីករពិភាក្សោយ៉ាងផុលផុសរចួមក តំណាង្រក�មពិភាក្សោនីមួយៗ 

បានេធ�ីករបូកសរបុលទ�ផលែដលមានខ�ឹមសរេផា� តជាសំខន់េលបី�� ្របឈម ដំេណាះ្រសយ និងទិស
េដករងរស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩ ែដលអង�ភាពនិង្រក�មករងរជំនាញនានារបស់្រកសួង ្រត�វយកចិត�ទុកដក់
អនុវត�នាេពលខងមុខ។ 

 
ជាកិច�បន� ខ�ុ ំសូមអនុ�� តេគារពរយករណ៍របាយករណ៍សមិទ�ផលសំខន់ៗ របស់្រកសួង និង 

លទ�ផលៃនករពិភាក្សោរបសអ់ង�សន�ិបាត ជូនឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ តរដ�ម�ន�ី ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក 
េលក្រសី អ�កនាងក��  ្រពមទងំសមាជិក សមាជិកៃនអង�សន�ិបាតេមត� ្រជាប ដូចខងេ្រកម៖ 

េនក�ុងឆា� ២ំ០១៨កន�ងេទេនះ ្រកសួងអនុវត�តួនាទីនិងភារកិច�សេ្រមចបានសមិទ�ផលសំខន់ៗ 
រមួមាន៖  

(១) កសងលខិិតបទដ� នគតិយុត�ជាេ្រចីនពក់ព័ន�នឹងផល្របេយាជន៍របស់ម�ន�ីរជករ ករដំេឡងី
េបៀវត្សជូនម�ន�ីរជករបានេ្រចីនជាង១លនេរៀល ដំេឡងី្របាក់របបសន�ិសុខសង�ម ករេរៀបចំករ
េបីកផ�ល់េបៀវត្សេរៀងរល់២សបា� ហ៍ម�ង  

(២) ្រគប់្រគងករែ្រប្រប�លស� នភាពរដ�បាលនិង្រគ�សរ ្រពមទងំករវវិឌ្ឍអជីពរបស់ម�ន�ីរជករ 

(៣) េធ�ីករករបណ�ុ ះបណា� លដំបូង បន� និងវគ�ខ�ីៗ  េនសលភូមិន�រដ�បាល េដមី្ប ីអភិវឌ្ឍសមត�ភាព
ម�ន�ីរជករ  

(៤) ដក់ឱ្យអនុវត�្របព័ន�្រគប់្រគង្របាក់េម៉ាងបែន�ម្រគ�បេ្រងៀន និង ្របព័ន�ព័ត៌មានម�ន�ីរជករសុីវលិ និង  
(៥) ដក់ឱ្យដំេណីរករេគហទំព័រ្រចកទ� រេអឡចិ្រត�និច។ 

 
ទន�ឹមនឹងសមិទ�ផលធំៗជាេ្រចីនេនះ ្រកសួងក៏ជួប្របទះនឹងប�� ្របឈមមួយចំនួនពក់ព័ន�នឹង 

ករព្រងឹង្របសទិ�ភាពក�ុងករ្រគប់្រគងមុខងរសធារណៈ ករព្រងឹងអភិបាលកិច� និងករេលកីកម�ស់គុណ
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ភាពេសវសធារណៈ  ករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុងវស័ិយមុខងរសធារណៈ និងករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព     ស�
ប័នក�ុង្រកបខណ� ្រកសងួមុខងរសធារណៈ ែដលអង�សន�បិាតកត់សមា� ល់ មានដូចខងេ្រកម៖ 

(១) ករអនុវត�ច្បោប់ និង លិខិតបទដ� នគតិយុត�ពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងម�ន�ីរជករសុវីលិ េនមាន
ក្រមិតនិងមិនទន់មាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ េដយករបំេពញករងរមួយចំនួនែផ�កេលីទមា� ប់ ្រពម
ជាមួយនឹងករមិនមានច្បោស់លស់នូវ្របព័ន�តមដន្រត�តពិនិត្យករអនុវត�លខិិតបទដ� នគតិយុត� 

(២)  ករេ្របី្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានម�ន�ីរជករសុីវលិេនមិនទន់បានេពញេលញ និងមាន
្របសទិ�ភាពេឆ�ីយតបនឹងេសចក�ី្រត�វករៃនករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 

(៣) ្រកបខណ� ច្បោប់និងលខិិតបទដ� នគតិយុត�មិនទន់បានកំណត់អំពីទណ� កម�វន័ិយច្បោស់លសនិ់ង
េពញេលញ ទន�ឹមេនះ ករអនុវត�ទណ� កម�ចំេពះករ្រប្រពឹត�ខុសឆ�ងក�ុងករងេនមិនទន់មានករ

្របកន់យកេដយមឺុងម៉ាត់ 
(៤)  ម�ន�ីរជករមួយចំនួនេនមានឥរយិាបថមិនល�  ខ�ះមនសកិរវជិា� ជីវៈ មានករយកកៃ្រមេសវ

េ្រកផ�ូវករ មិនេគារពនិងអនុវត�តួនាទីនិងភារកិច�េដយម៉ត់ចត់និង្របកបេដយវជិា� ជីវៈ  
(៥) ស�ង់ដរៃនករេរៀបចំថវកិនិងករអនុវត�ថវកិ េនមិនទន់សុីសង� ក់គា�  ទន�ឹមេនះ  ែផនករ

សកម�ភាព មិនទន់្រត�វបានដក់អនុវត�្រសបតមករកំណត់ ទងំែផ�កសកម�ភាព និងករេ្របី
្របាស់ថវកិគា្ំរទសកម� 

(៦)  ធនធានមនុស្ស ធនធានហរិ��វត�ុ មេធ្យោបាយ សមា� រៈ ទីតងំ និង្របព័ន�បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានវទិ្យោ
មិនទន់េឆ�ីយតបេទនឹងទំហកំរងរទងំស្រមាប់ថា� ក់្រកសួង និងមន�ីររជធានី េខត� ក�ុងករ
បំេពញករងរនិងផ�ល់េសវ  

(៧)  ករេ្រជីសេរសី ករែតងតងំ ករដំេឡងីថា� ក់និងឋនន�រសក័�ិម�ន�ីរជករ មិនទន់ែផ�កេលីនិយាម
ច្បោសល់សនិ់ងសម្រសប និងមិនទន់េឆ�ីយតបេដយពិត្របាកដនឹងេសចក�ី្រត�វៃនករកសង
ធនធានមនុស្ស្របកបេដយគុណភាព 

(៨)  ករអនុវត�អធិករកិច�និងសវនកម� ក�ុងវសិ័យសធារណៈ មានេ្រចីននិងជាន់គា�  ែដលមិនសូវមាន
្របសទិ�ភាព 

(៩) ប�� ្របឈមក�ុងករផ�លេ់សវសធារណៈ មានេ្រចីនរមួមាន នីតិវធីិៃនករផ�ល់េសវសធារណៈមួយ

ចំនួនេនមានភាពស�ុគស� ញនិងបង�ឱ្យមានករយតឺយ៉ាវ ពំុមានករផ�លេ់សវជាក�� ប់ ករផ�លព័់ត៌
មានេសវសធារណៈមានលក�ណៈមិនច្បោសល់សនិ់ងេពញេលញ ករកំណត់បន�ុកចំណាយមិន
សម្រសបនឹងស� នភាព ករផ�ល់េសវមិនទន់តមករកំណត់ លក�ខណ� ត្រម�វក�ុងច្បោប់មាន
ក្រមិតខ�សមិ់នសម្រសបនឹងស� នភាពជាក់ែស�ង ឥរយិាបថម�ន�មិីនសូវល�ជាមួយ្របជាពលរដ� ករ

ផ�លម់តិមានក្រមិត និងធនធានមនុស្សេនក�ុងករយិាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយនិងអង�ភាពផ�ល់
េសវថា� ក់េខត�េនមានក្រមិត 

(១០) ករកសងនិងអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ីរជករេនមិនទន់មាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ ែដលបណា� លពី 
ករចត់តងំម�ន�ីឱ្យចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លមិន្រត�វតមជំនាញ កង�ះករែចករែំលក ចំេណះដឹង

និងបទពិេសធន៍ ករផ្សព�ផ្សោយអំពីវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនមានក្រមិត ថវកិមានក្រមិតស្រមាប់គាំ
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្រទករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពម�ន�ី ករេលីកទឹកចិត�ស្រមាប់ករបណ�ុ ះបណា� ល មិនទន់មានែផនករ
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សច្បោសល់ស់ ករយល់ដឹងអំពីខ�ឹមសរៃនករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុងជួរ

ថា� ក់ដឹកនានិំងម�ន�ី  ករ្រគប់្រគងម�ន�ីែដលមិនទន់ែផ�កេលីសមត�ភាព ករបណ�ុ ះបណា� លភាព
ជាអ�កដឹកនា ំនិងជំនាញេនមានក្រមិត ពំុមាន្របព័ន�ទិន�ន័យស្រមាប់្រគប់្រគងករអភិវឌ្ឍសមត�
ភាពរបស់ម�ន�ីរជករ 

(១១) សមត�ភាពម�ន�ីរជករេនតមរជធានី េខត� េនមានក្រមិត ជាពិេសសពក់ព័ន�នឹងករយល់ដឹងពី
លខិិតបទដ� នគតិយុត�ិេផ្សងៗ ករចត់ែចងដឹកនាកំរងរ ករយល់ដឹងទូលំទូលយក�ុងករេ្របី
្របាស្់របព័ន�្រគប់្រគងចរន�ឯកសរ និង ្របព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោែដល
មាន្រសប់  

 
ជាមយួគា� េនះ អង�សន�ិបាតបានកំណត់ដំេណាះ្រសយ និងេលកីសណូំមពរមយួចំននួ ដូចខងេ្រកម៖ 
 
(១) េរៀបចំនិងែកស្រម�លលខិិតបទដ� នគតិយុត�មួយចំនួន ្រពមទងំកំណត់ស�ង់ដរករងរ

ច្បោសល់ស ់និងសម្រសបេទនឹងស� នភាពជាក់ែស�ងៃនករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
ក�ុងរដ�បាលសធារណៈ េដីម្បធីានាបាននូវ្របសទិ�ភាពខ�ស់ៃនករេ្រជីសេរសី ករែតងតងំ ករ
ដំេឡងីថា� ក់ ឋនន�រសក័�ិ ករចត់ែចងនិងែបងែចកម�ន�ីរជករនិងម�ន�ីកិច�សន្យោ ករកំណត់មុខ
តំែណងនិងករពិពណ៌នាមុខតំែណង ករែ្រប្រប�លស� នភាពរដ�បាលនិង្រគ�សររបស់ម�ន�ីរជករ 
សុវីលិ ករែកលម�ឥរយិាបថ ករេលកីកម�ស់គុណតៃម�វជិា� ជីវៈរបសម់�ន�ីរជករ 

(២) េរៀបចំច្បោប់ លខិិតបទដ� នគតិយុត� និងកំណត់ស�ង់ដរេសវសធារណៈ ្រពមជាមួយករជំរុញករ
េ្របី្របាស់បេច�កវទិ្យោព័ត៌មានវទិ្យោ េដីម្បកីម�សគុ់ណភាពៃនេសវសធារណៈឱ្យេឆ�ីយតបនឹងស� ន
ភាពជាក់ែស�ងនិងេសចក�ី្រត�វកររបស្់របជាពលរដ� រមួទងំកត់បន�យបន�ុកែផ�កចំណាយនិង
េពលេវល 

(៣)  េរៀបចំនិងដក់ឱ្យអនុវត�្របកបេដយ្របសទិ�ភាព្រកបខណ� ៃនករអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក�ុងរដ�បាល
សធារណៈ តមរយៈករកំណត់ករបណ�ុ ះបណា� លជាកតព�កិច� ករកំណត់ចំនួនេម៉ាងបណ�ុ ះ   

បណា� ល្របចឆំា�  ំករបណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីមានសិទ�ិសេ្រមចនិងម�ន�ីបន�េវន ករបណ�ុ ះបណា� លឱ្យ  
ចំជំនាញ ករព្រងីកករបណ�ុ ះបណា� លតម្របព័ន� E-Learning  ករេលកីទឹកចិត�ក�ុងករសិក្សោ    
ករេរៀបចំ្របព័ន�ទិន�ន័យ្រគប់្រគងករបណ�ុ ះបណា� ល ករគា្ំរទែផ�កថវកិដលក់របណ�ុ ះបណា� ល 

(៤)  េរៀបចំនិងដក់ឱ្យអនុវត�លិខិតបទដ� នគតិយុត�ស�ពីី្របព័ន�្រគប់្រគងែផ�កេលសីមិទ�កម�ក�ុងរដ�បាល

សធារណៈ និង ជំរញុករ្របកួត្របែជងក�ុងករផ�លេ់សវសធារណៈរបសអ់ង�ភាព 
(៥)  េរៀបចំនិងដក់ឱ្យដំេណីរករគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់េន្រកសួង ស� ប័នថា� ក់ជាតិ និងរដ�បាល

ថា� ក់េ្រកមជាតិ ្របកបេដយ្របសទិ�ភាព  
(៦)  េស�ីេរៀបចំនិងដកឱ់្យដំេណីរករ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស (HRMIS) ស្រមាប់

្រកសួង ស� ប័ន និងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ 
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(៧)  េរៀបចំនិងដក់ឱ្យអនុវត� គេ្រមាង្របព័ន�្រគប់្រគងចរន�ឯកសរ េនតមមន�ីរមុខងរសធារណៈ 
(File Tracking System) និងេស�ីេរៀបចំបេង�ីត្របព័ន�្រគប់្រគងហរិ��វត�ុតម្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ 

(FMIS)េនមានអង�ភាពេ្រកមឱវទ្រកសួង 
(៨)  េស�សុីំឱ្យមានករពិនិត្យ និងេរៀបចំរចនាសម�័ន�អង�ភាពរដ�បាលេនតមមន�ីររជធាន ីេខត� ឱ្យ្រសប

េទនឹងភូមិស�ស� និងស� នភាពជាក់ែស�ង 

 (៩)  េស�ីផ�ល់្រកបខណ� ម�ន�ី មេធ្យោបាយ និងថវកិបែន�មេដីម្បពី្រងឹងសមត�ភាពនិងអភិវឌ្ឍេហដ� រចនា
សម�័ន�របូវន័� េន្រកសួង និងមន�ីររជធានី េខត� ្រពមជាមួយករេធ�ី្របតិភូកម�ក�ុងករ្រគប់្រគងម�ន�ី
េនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ ដល់មន�ីររជធានី េខត� 

(១០) េស�ីឱ្យករតមដននិងវយតៃម�ករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព្របចឆំា� រំបសអ់ង�ភាពេ្រកមឱវទ

្រកសួង និងេរៀបចំឱ្យមាន្របព័ន�ឯកភាពែផ�កអធិករកិច�និងសវនកម�។ 
 

ជារមួ ្រកសួងមុខងរសធារណៈ នឹងបន�អនុវត�មុខងរ និង េបសកកម�របសខ់�ួន េដយ្របកន់
ខ� ប់នូវភាពជាមា� ស់ និង ដឹកនាឈំរេលីអភិ្រកមបុេរសកម�ចំេពះករងរ ឈរេលីស� រតីមឺុងម៉ាត់ ហ�ត់ចត់ 
ឆន�ៈមុះមុត និងករទទួលខុស្រត�វខ�ស ់្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និង ទិសេដ
ករងរយុទ�ស�ស�ស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩ និងឆា� បំន�បនា� ប់ឱ្យបានខ� ប់ខ�ួន េដីម្បសីេ្រមចឱ្យបាននូវសមិទ�ផល
ថ�ីៗបែន�មេទៀត ក�ុងករចូលរមួចំែណកដលក់រជំរុញករអភិវឌ្ឍសង�មនិងេសដ�កិច�ជាតិ។  

មុននឹងប�� ប់ ខ�ុ ំបាទសូមបួងសួងដល់វត�ុស័ក�ិសិទ�ិក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា សូមេ្របាស្របទន
ពរជ័យ មហ្របេសរីជូនឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត េព្រជ ប៊ុនធិន រដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ           
នូវកមា� ងំ ពលំរងឹមា ំ ្របាជា�  ស� រតីវងៃវ េដីម្បបីន�ដឹកនា ំ ្រគប់្រគង និងអភិវឌ្ឍវសិ័យមុខងរសធារណៈ     
ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា តមមាគ៌ាដឹកនាដ៏ំ្រតឹម្រត�វរបសស់េម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន 
នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ជាថ�ីម�ងេទៀត ខ�ុ ំបាទសូមេគារពជូនពរ ឯកឧត�ម េលកជំទវ ជាគណៈអធិបតី េលក េលក្រសី 
អ�កនាងក��  និងអង�ពិធីទងំមូល សូមជួប្របទះែតនឹងពុទ�ពរទងំបួន្របករ គឺ អយុ វណ�ៈ សុខៈ ពលៈ 
កំុបីេឃ��ងឃា� តេឡយី។ 

ជាកិច�បន� ខ�ុ ំបាទមានកិត�ិយសសូមអនុ�� តេគារពអេ�� ីញឯកឧត�មកិត�ិបណ�ិ ត េព្រជ ប៊នុធនិ 
រដ�ម�ន�ី្រកសួងមុខងរសធារណៈ េដីម្បែីថ�ងសុន�រកថាបិទអង�សន�ិបាតបូកសរុបលទ�ផលករងរឆា� ២ំ០១៨ 

និងេលកីទិសេដករងរស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៩ របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ។ 
សូមេគារពអេ�� ីញ! 


