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សនុ�រកថាេបកសកិ� សលថា� ក់តបំន់ស�ពី ី
 “ករផ្សព�ផ្សោយកម�វិធីជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨” 

ឯកឧត�ម កិត�ិបណ�ិ ត េព្រជ ប៊ុនធិន រដ�ម�ន�ី្រកសងួមុខងរសធារណៈ 

និងជា្របធានគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 

រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ 
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- ឯកឧត�ម ្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោ ឯកឧត�ម អភបិាលរងៃនគណៈអភបិាលរជធាននីភ�េំពញ  

- ឯកឧត�ម េលកជទំវ អនុ្របធាន នងិសមាជកិគណៈកមា� ធកិរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម េលកជទំវ តណំាង្រកសួង-ស� បន័  នងិមន�រីជុវំញិរជធានភី�េំពញទងំអស់  

- ឯកឧត�ម េលកជទំវ អស់េលក េលក្រសី ថា� កដ់កឹនា្ំរកសួងមុខងរសធារណៈ 

- េលក េលក្រសី អ�កនាងក��  ទងំអស់ែដលមានវត�មានេនៃថ�េនះ ជាទេីគារពរបអ់ន! 
 

ជាបឋមក�ុងនាម្រកសួងមុខងរសធារណៈ គណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាល ស

ធារណៈ និងក�ុងនាមរបូខ�ុផំា� ល់ ខ�ុសូំមសំែដងនូវករស� គមន ៍និងអរគុណចំេពះ   វត�មានដ៏

ៃថ�ថា� របស់ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ទងំអស់ ែដល បានចូល

រមួក�ុងសិក� សលស�ីពកីរផ្សព�ផ្សោយកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ 

២០១៥-២០១៨ នាៃថ�េនះ។ ខ�ុកំសូ៍មេឆ��តឱកសេនះ សូមែថ�ងអណំរគុណចំេពះមតិ

ស� គមនរ៍បស់ឯកឧត�ម ឃងួ េ្រសង អភបិាលរងៃនគណៈអភបិាលរជធានីភ�េំពញ។ 

ក�ុងឱកសេនះែដរ ខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណ និងេកតសរេសរដល់្រក�មករងររបស់ 

្រកសួងមុខងរសធារណៈ េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ                     ទំព័រ 
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និងរដ� ភបិាលអល�ឺមង៉ ់តមរយៈទីភា� កង់រ GIZ ្របចេំន្រពះរជាណាច្រក កម�ុជា ែដល

បានខិតខេំរៀបចំឱ្យមានសិក� សលេនះេឡង។ 

ខ�ុេំនចបំានថា កលពីៃថ�ទី២៩-៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៤ គណៈកមា� ធិករ ែក

ទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ និង្រកសួងមុខងរសធារណៈ បានេរៀបចំសិក� សល ពេិ្រគាះ

េយាបល់មយួេដម្បេីរៀបចំេសចក�្ីរពងកម�វធិជីាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ែដល

េពលេនាះកម៏ានវត�មានរបស់ឯកឧត�ម េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសីតណំាង ្រគប់

្រកសួង ស� បន័ និងតណំាងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្រគបេ់ខត� រជធានី បានចូលរមួ ផ�ល់

េយាបល់ និងអនុសសនយ៉៍ាងផុសផុល នងិមុត្រស�ចជូនដល់េលខធិករដ� ន    គណៈក

មា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ស្រមាបជ់ាធាតុចូលក�ុងករេរៀបចំតកែ់តង កម�វធិី

ជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈេនះ ។ 

ឥឡូវេនះ ខ�ុសូំមជ្រមាបជូនអង�សិក� សលថា កម�វធិជីាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាល ស

ធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានទទួលករអនុមត័ជាផ�ូវករពីរជរដ� ភបិាលក�ុងកិច�្របជំុ 

េពញអង�គណៈរដ�ម�ន�ីកលពីៃថ�ទី៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ េហយបានផ្សព�ផ្សោយក�ុងរយៈ

េពលមយួឆា� ២ំ០១៥េនះ េនថា� កជ់ាតិ០១េលក និងថា� កត់បំន០់៥េលករចួមកេហយ េន

េខត�េសៀមរប េខត�បាតដំ់បង េខត�ស� យេរៀង េខត�រតនគិរ ី និងេខត�្រពះសីហនុ។ សិក�

សលេនៃថ�េនះ គជឺាសិក� សលថា� កត់បំនេ់លកចុងេ្រកយ េដម្បេីធ�ករផ្សព�ផ្សោយ និង

ជំរុញករអនុវត�កម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨ េដយមាន

ករអេ�� ញចូលរមួពីតំណាង្រគប្់រកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ (សលរជធានី

ភ�េំពញ) គណៈអភបិាល ្រក�ម្របឹក្សោរជធានី មន�ីរជនំាញជុំវញិរជធានីភ�េំពញទងំអស់ 

្រគឹះស� នសធារណៈ (រដ� ករទឹកស�័យតរជធានីភ�េំពញ អគ�ិសនីកម�ុជា មន�ីរេពទ្យកល់ែម៉

ត មន�ីរេពទ្យមតិ�ភាពកម�ុជាសូេវៀត សកលវទិ្យោល័យនីតសិ�ស�និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� 

សកលវទិ្យោល័យភមូនិ�ភ�េំពញ សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោៃនកម�ុ

ជា សកលវទិ្យោល័យសុខភបិាល និងសកលវទិ្យោល័យភមូនិ�កសិកម�) និងជាពិេសស

សង�មសីុវលិែដលបំេពញករងរពកព់ន័�នឹងកំែណទ្រមងអ់ភបិាលកិច� រដ�បាលសធារ
េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ                     ទំព័រ 
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ណៈ។ កម�វធិីជាតិេនះ គឺជាសមទិ�ផលរមួរបស់េយងទងំអស់គា� ែដលេកតេចញពីកិច�ខតិខំ

្របឹងែ្របងរបស់ថា� កដឹ់កនា ំនិងម�ន�ីជំនាញ្រគប្់រកសួង ស� បន័ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

និងៃដគូអភវិឌ្ឍនែ៍ដល បានចូលរមួក�ុងកិច�្របជំុពេិ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រកសួងមុខងរស

ធារណៈ និងគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ។ កម�វធិីជាតិេនះ គជឺាកម�វធិី

ែដលម�ន�ីរជកររបស់្រកសួងមុខងរសធារណៈេយងសរេសរេដយខ�ួនឯងផា� ល់ េដយ

បាន្របមូលធាតុចូលទងំអស់ពី្រគបម់ជ្ឈដ� ន ពីបំណង្របាថា� របស់ម�ន�ីរជករ និង្របជា

ពលរដ�។ េហយករផ្សព�ផ្សោយកម�វធិីជាតិតមតបំនេ់នះ គឺេដយសរម�ន�ីរជករ ទងំអស់

េនតមមូលដ� នជាតអួង�អ�កអនុវត�ផា� ល់េនក�ុងកិច�ករងរេនះ។  

 - ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ! 

កម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨ គឺជាកម�វធិមីយួក�ុង 

ចំេណាមកម�វធិីកំែណទ្រមងេ់ផ្សងៗេទៀតរបស់រជរដ� ភបិាល  ែដលបាននិងកំពុងដកឱ់្យ 

អនុវត�េន្រគប្់រកសួងស� បន័ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ្រសបតមេគាលនេយាបាយ និង

យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាកទី់៣របស់រជរដ� ភបិាល។ េគាលបំណងដសំ៏ខនែ់ដល បាន

កំណត ់ និង្រត�វអនុវត�ឱ្យបានសេ្រមចក�ុងកម�វធិជីាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ 

២០១៥-២០១៨ េនាះគឺ៖ 

ទី១-េសវសធារណៈ ្របកបេដយគុណភាព មានភាពសម��  ្របសិទ�ភាព   

ភាពអចេជឿទុកចិត�បាន ភាពឆាប់រហ័ស េឆ�យតបទន់េពលេវលនឹងេសចក�ី្រត�វករ 

មានភាពងយ្រស�ល និងមានករចូលរួមពីអ�កេ្រប្របាស់េសវ ។ 

ទី២-ករ្រគប់្រគង និងករអភវិឌ្ឍម�ន�ីរជករសីុវលិឱ្យកន់ែតមានសមត�ភាព  

ភាពស� ហប ់ ្របសិទ�ភាព និងភាពេជឿទុកចិត�ក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈ េដយ្របកន ់

ភា� បនូ់វវប្បធមេ៌សវសធារណៈ ឆន�ៈមា� ស់ករ ភក�ីភាព និងមនសិករវជិា� ជីវៈ។ 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ                     ទំព័រ 
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ទី៣-្របពន័�េបៀវត្សែដលធានាបាននូវសមធម ៌ បេង�នផលិតភាព និង្របសិទ�ភាព 

ករងរ ្រពមទងំធានាបាននូវសង�តិភាពទងំ្រកបខណ� ម�ន�រីជករសីុវលិ ទងំ្រកបខណ� កង 

កមា� ងំ្របដបអ់វុធ ។ 

សិក� សលនាៃថ�េនះ មានេគាលបំណងផ្សព�ផ្សោយកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាល

សធារណៈ២០១៥-២០១៨ ែដលតមរេបៀបវរៈ នឹងមានករបង� ញជូនអពីំខ�ឹមសរ

សេង�បៃនកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ករែកទ្រមងត់មវស័ិយ ដូចជាកំែណ

ទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ កម�វធិីអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់

េ្រកមជាតិ និងយន�ករស� បន័រមួក�ុងក្រមតិបេច�កេទសរបស់េលខធិករដ� ន ទងំបី េដម្បី

អនុវត�សកម�ភាពករងរកំែណទ្រមងែ់ដលមានលក�ណៈអន�រវស័ិយ ។  

សិក� សលផ្សព�ផ្សោយនាេពលេនះ គឺជា្រពឹត�ិករណ៍ដល៏�ស្រមាបថ់ា� កដ់ឹកនា ំ និង 

ម�ន�ីរជករ្រគបលំ់ដបថ់ា� កទ់ងំតំណាង្រកសួងស� បន័ថា� កជ់ាតិ សលរជធានីភ�េំពញ 

និងមន�ីរជនំាញជុំវញិរជធានីភ�េំពញែដលមានវត�មានេនៃថ�េនះ ទទួលបាននូវពុទ�ិ ឧត�មានុវត� 

និងនវនុវត�ន ៍ េដម្បជីាជំនួយដល់ករេរៀបចំករងរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈក�ុងែដន 

សមត�កិច�េរៀងៗខ�ួន និងចូលរមួបន�អនុវត�សកម�ភាពករងរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ 

២០១៥-២០១៨ េដយ្របកនភ់ា� បនូ់វអភ្ិរកមបុេរសកម�ចំេពះករងរែកទ្រមងឱ់្យបាន 

កន់ែតល�្របេសរ សំេដេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករជាកែ់ស�ងរបស់្របជាពលរដ� និង្រសប 

េទតមករវវិឌ្ឍេនក�ុងតបំន ់និងពភិពេលក។ 

- ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ! 

ខ�ុសូំមជ្រមាបជូនអង�សិក� សលថា មកដល់េពលេនះ ្រកសួងមុខងរសធារណៈ ជា

ពេិសសគណៈកមា� ធកិរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ និង្រក�មករងរែកទ្រមង្់របពន័� 

េបៀវត្សបានខិតខ្ំរបឹងែ្របងអនុវត�ករងរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ សេ្រមចបាននូវ 

សមទិ�ផលសំខន់ៗ ជាេ្រចនជូនរជរដ� ភបិាលនិង្របជាពលរដ� ជាពេិសសបានផ�ល់ផល
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្របេយាជន ៍ ជាេ្រចន ដល់ម�ន�ីរជករទងំថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ ែដលក�ុងេនាះមាន

ដូចជា៖  

- ករែកលម�ករេបកផ�ល់្របាកេ់បៀវត្សជូនម�ន�ីរជករ នគរបាល និងេយាធិនឱ្យ 

ទទួលបានេបៀវត្ស្រគបច់ំនួន មនិមានករកតក់ង និងបានទនេ់ពលេវលក�ុង សបា�

ហ៍ទី៤ៃនែខនីមយួៗ េហយម�ន�ីរជករទងំអស់ទទួលបានករេបកផ�ល់ េបៀវត្ស 

តម្របពន័�ធនាគារ ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងមានសុវត�ភិាព 

- ករេធ�សមាហរណកម�ម�ន�ីរជករសីុវលិេទក�ុង្រកបខណ�  ឋនន�រស័ក�ិ និងថា� កថ់� ី

(្របេភទ ក ខ និងគ)  េដម្បគីា្ំរទដល់ករអភវិឌ្ឍអជីពរបស់ម�ន�ីរជករ េដយេធ� 

ឱ្យកនែ់តមានភាពសម��  ភាពទកទ់ញ និងភាពងយ្រស�ល ស្រមាប ់ ករ

្រគប្់រគង (្របសិនេបម�ន�ីរជកររបូណា មនិធា� បទ់ទួលករដកទ់ណ� កម�វនិយ័ នឹង

្រត�វទទួលបានករដំេឡងថា� ក ់ ឋនន�រស័ក�ជិាេរៀងរល់ពីរឬបីឆា� មំ�ង និងផ�ល់ លទ�

ភាពឱ្យម�ន�ីរជករឈនដល់ថា� កខ់�ស់េនេពលចូលនិវត�ន)៍ េហយករដំេឡង ថា� ក ់

ឋនន�រសិក� ័ ជាេរៀងរល់ឆា� េំនចុងែខ៩ និងេដមែខ១០ ្រត�វេរៀបចំ្រពឹត�បិ្រតពិន�ុ 

េហយប��ូ នេទ្រកសួងមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ និងបន�េទគណៈកមា� ករវយតៃម�។ ករ

ដំេឡងថា� ក្់រត�វេធ�េឡងេរៀងរល់ៃថ�ទី១៣ ែខេមសៃនៃថ�ចូលឆា� ែំខ�រ។ ខ�ុសូំម ឱ្យ

មានករយកចិត�ទុកដកេ់លចំនុចេនះ េដម្បជីយួ ដល់ម�ន�ីរជកររបស់េយង។  

- ករែកស្រម�ល និងដំេឡង្របាកេ់បៀវត្សអប្បបរមារបស់ម�ន�ីរជសីុវលិទូេទ បេង�នពី

៣២០ ០០០េរៀល (មុនឆា� ២ំ០១៤) ដល់ ៥៥២ ៨០០េរៀល (បច�ុប្បន�) ្របាកប់ណំាច់

មុខងរអបរ់ ំ និងសុខភបិាល ែដលេបៀវត្ស្របចែំខសរុបទបបំផុតរបស់្រគ�បេ្រង�ន

ក្រមតិបឋម្រត�វបានបេង�នពី ៤០២ ៨០០េរៀល ដល់ ៦៥២ ៨០០េរៀល េបៀវត្ស្របចំ

ែខសរុបទបបំផុតរបស់គិលនុបដ� កបឋមនិងឆ�បបឋម្រត�វបានបេង�នពី៤៦០ ៨០០

េរៀល ដល់ ៦៥២ ៨០០េរៀល និងបានបេង�ន្របាកក់ៃ្រមជូន្រគ�បេ្រង�នជាបក់ិច�

សន្យោេន្រគឹះស� នបឋមសិក្សោ។ 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ                     ទំព័រ 
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- បានបេង�ន្របាកេ់្រប�វត្សនគរបាលជាតិពី ៤៦០ ៨០០េរៀល ដល់ ៦២៨ ៣០០ េរៀល 

េដយែឡក្របាកេ់បៀវត្សរបស់េយាធិន ្រត�វបានបេង�នព ី ៣៩៧ ០០០េរៀល ដល់ 

៥៨២ ៤០០េរៀល។ កលពីម្សលិមញិ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន

នាយករដ�ម�ន�ី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា បានដកេ់ចញអនុ្រកឹត្យស�ីពកីរែកែ្របតៃម�

ឯកតៃនសន�ស្សនេ៍បៀវត្សមូលដ� នរបស់ម�ន�ីរជករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ តមរ

យៈអនុ្រកឹត្យេនះ េបៀវត្សមូលដ� នរបស់ម�ន�ីរជករនឹងេកនេឡង១២% េដយដំេឡង

ពី១៥២០ េរៀល េទ ១៧០០ េរៀល។ ចំេពះ្របាកប់ំណាចម់ុខងរនឹងដំេឡង េនែខេម

ស ឆា� ២ំ០១៦ ខងមុខេនះ ។ 

- បានេធ�ករែកស្រម�ល្របាកប់ំណាចស់មាជិករជរដ� ភបិាល និង្របាកេ់បៀវត្សេស��នឃុ ំ

េមឃុំ និង្រកឡាប�� ី។ 

- ករេរៀបចំ្របពន័�េបៀវត្សឱ្យមានសង�តិភាពរវង្របពន័�េបៀវត្សម�ន�ីរជករសីុវលិ និង

្របពន័�េបៀវត្សកងកមា� ងំ្របដបអ់វុធ។ 

- បានេរៀបចំព្រងឹង នងិដកេ់ចញនូវវធិានករ្រគប្់រគងម�ន�ីរជករសីុវលិ ម�ន�ីជាប់

កិច�សន្យោ និងបុគ�លិកអែណ� ត េដម្បមីានលទ�ភាពឈនេទដំេឡង្របាកេ់បៀវត្ស

ជូនម�ន�ីរជករទបបំផុតឱ្យបានេ្រចនជាង១លនេរៀលក�ុងមយួែខក�ុង ឆា� ២ំ០១៨។ 

- ្រកសួងមុខងរសធារណៈ នងិ្រក�មករងរអន�រ្រកសួង បានខិតខំនិងកំពុងេធ�ករ

វភិាគេលរចនាសម�ន័�ករេ្រប្របាស់ធនធានមនុស្សក�ុងវស័ិយអបរ់ ំ និងសុខភបិាល 

េដយក�ុងឆា� ២ំ០១៥ េនះ េយងបាននងិកំពុងចុះសិក្សោ និង្របមូលទនិ�នយ័ពកព់ន័�

នឹងករេ្រប្របាស់ម�ន�រីជករជា្រគ�បេ្រង�ន ្រគ�ជាបកិ់ច�សន្យោ ចំននួសិស្ស ថា� កេ់រៀន 

្រគបភូ់មសិិក្សោទងំអស់ឱ្យបានចបស់ព�្រគបក់�ុងឆា� ២ំ០១៥ េហយទិន�នយ័ែដល 

ទទួលបានេនះ គឺជាទិន�នយ័ដសំ៏ខនស់្រមាបេ់ធ�ជាមូលដ� ន្រគឹះក�ុងករវភិាគ េដម្បី

ព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ និងករ្រគប្់រគងធនធានមនុស្សនិងករព្រងយម�ន�រីជ

ករក�ុងវស័ិយអបរ់)ំ។ 
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6 
 



- េនក�ុងករេលកកម�ស់្របសិទ�ភាពករងរ ្រកសួងមុខងរសធារណៈ បានដក់

េចញអនុ្រកឹត្យនិងសរចរែណនាសំ�ីពនីីតវិធិីៃនករេធ�្របតិភកូម�អំណាច ដល់រដ�បា

លថា� កេ់្រកមជាតិក�ុងករែតងតងំ ករផា� ស់ប�ូរ និងករប��បភ់ារកិច�របស់ម�ន�រីជ

ករសីុវលិែដលបំេពញមុខងរេនថា� កេ់្រកមជាតិ។  

- រជរដ� ភបិាល បានដកេ់ចញនូវសរចរស�ីពកីរែកស្រម�លនីតវិធិីៃនករដកម់�ន�ី

រជករសីុវលិឱ្យចូលនិវត�ន៖៍ ពៃីថ�េនះេទ ម�ន�ីែដល្រត�វចូលនិវត�ន ៍ មនិ ្រត�វករ

ចបំាចប់ំេពញ ឬផ�ល់ឯកសរបែន�មេទៀតេទ េហយនិងទទួលបាន ្របាកឧ់បត�ម�

ដំបូងម�ងគតម់ុនេពលចូលនិវត�ន ៍ ចូលក�ុងគណនីរបស់ខ�ួន្រតឹម ែខចុងេ្រកយមុន

កលបរេិច�ទកំណតក់រចូលនិវត�ន ៍ និងេបក្របាកេ់សធននិវត�នក៍�ុងែខបនា� ប ់

(េដយមនិមានករយតឺយូរេទៀតេទ)។  

- រជរដ� ភបិាល បានដកេ់ចញនូវអនុ្រកឹត្យស�ីពកីរកណំតរ់ចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និង

មុខតែំណងក�ុងរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងៃន្រកសួង ស� បន័ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ 

(ករែតងតងំក្រមតិអគ�េលខធិកររង អគ�នាយករង អគា� ធិកររង ឬថា� ក្់របហក់

្របែហល យ៉ាងេ្រចនបផុំតចំនួន៥រូប ក្រមតិអនុ្របធាននាយកដ� ន ឬថា� ក្់របហក់

្របែហលចំនួនពី ៣ េទ ៥ រូប ក្រមតិអនុ្របធានករយិាល័យ ឬថា� ក្់របហក់

្របែហល ្រត�វបានកណំតច់ំនួនពី២ េទ៤ របូ ចំេពះអនុ្របធានមន�ីរជំនាញរជធានី 

េខត� យ៉ាងេ្រចន៣រូប េដយែឡកចំេពះអ�កែដលបានទទួលករែតងតងំកន�ងមក 

េដយមនិបានទទួល្របាកប់ំណាចម់ុខងរនឹង្រត�វបានេរៀបចំផ�ល់ជូន េដយគិត

ចបព់ៃីថ�ែដលអនុ្រកឹត្យខងេលេនះចូលជាធរមាន។ េហយករែតងតងំ្រត�វបានពិ

និត្យនិងេផ��ងផា� ត ់ និងេធ�នីត្យោនុកូលកម�េដយមានករឯកភាពពី្រកសួងមុខងរស

ធារណៈ និង្រកសួងេសដ�កិច�ហិរ�� វត�ុ)។ 

ទងំអស់េនះ ជាលទ�ផលែដល្រកសួងមុខងរសធារណៈក�ុងរយៈេពល២ឆា� រំមួជា

មយួ្រកសួង ស� បន័ពកព់ន័� ទងំថា� កជ់ាតិ ទងំថា� កេ់្រកមជាតិ សេ្រមចបានជូនរជរដ� ភិ

បាល និងម�ន�ីរជកររបស់េយងកន�ងមក។ េឆ��តក�ុងឱកសេនះ ខ�ុកំសូ៏មអពំវនាវផងែដរ

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ                     ទំព័រ 
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ដល់ ប៉ូលីស ទហន និងេមឃុំឱ្យចូលរមួេនក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈជូន្របជាពលរដ� 

េដយែ្របក� យផ�តគ់ំនិតពីអ�ក្រគប្់រគង មកជាអ�កផ�ល់េសវសធារណៈជូន្របជាពលរដ�

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព តមរយៈករព្រងឹងគុណភាព និង្របសិទ�ភាពក�ុងករផ�ល់េសវមយួ

ចំនួន ែដលជាត្រម�វករផា� ល់ក�ុងជីវភាពរស់េនរបស់្របជាពលរដ� ដូចជា៖ ករផ�ល់អត�

ស�� ណបណ័�  ករផ�ល់េសៀវេភស� កេ់ន នងិករផ�ល់េសវនីត្យោនុកូលភាពេផ្សង េៗទៀត និង

ករព្រងឹងសន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បក់�ុង្រកបខណ�  “ភូម-ិឃុ ំមានសុវត�ភិាព”។  

ទន�ឹមនឹងេនះ កេ៏នមានកិច�ករមយួចំននួេទៀតែដលត្រម�វឱ្យមានករចូលរមួអនុវត�ពី

រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ ក�ុងេនាះរមួមាន៖ (១) ភាពជាមា� ស់ក�ុងតនួាទីភារកិច�ចូលរមួអនុវត�

េលសកម�ភាពករងរ ែដលបានកំណតក់�ុងកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាល   សធារណៈ 

២០១៥-២០១៨ េដយ្របកនភ់ា� បនូ់វអភ្ិរកមបុេរសកម�ចំេពះករអនុវត�ករងរ (២) ្រត�វ

ែស�ងយល់ និងចូលរមួអនុវត�នូវករងរែកទ្រមងែ់ដលមានលក�ណៈជាអន�រវស័ិយរមួមាន៖ 

ករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ កម�វធិកីរអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកម

ជាតិ និងករែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ (៣) ្រគបអ់ង�ភាពទងំអស់ ្រត�វ

មានករ្រត�តពនិិត្យ និងវយតៃម�ករផ�ល់េសវសធារណៈក�ុងវស័ិយអបរ់ ំ សុខភបិាល និង

េសវរដ�បាលសំខន់ៗ  ឱ្យបានជាបជ់ា្របច ំ េដម្បេីលកកម�ស់ករផ�ល់េសវសធារណៈក�ុង

្រកបខណ� ស�ងដ់មយួែដលអចទទួលយកបានទងំអស់គា�  (៤) ្រត�វមានករតមដន្រត�ត

ពនិិត្យេលករអនុវត�ករងរែកទ្រមងរ់បស់ថា� កម់ូលដ� ន ថាេតបានចូលរមួអនុវត�ក្រមតិណា 

េហយមានចណុំចណាខ�ះែដល្រត�វែកលម� និងមានចំណុចណាខ�ះែដលជាប�� ្របឈម 

េដម្បរីយករណ៍ជូនថា� កជ់ាតិឱ្យបានដឹង នងិរះិរកវធិានករេដះ្រសយ្របកបេដយ្របសិទ�

ភាព នងិេឆ�យតបទនេ់ពលេវលេទនឹងត្រម�វករជាកែ់ស�ងរបស់្របជាពលរដ�េនតមមូលដ�

ន។ 

-  ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ! 

កម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨ និងលទ�ផលៃនករែក

ទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈែដលសេ្រមចបាននាេពលកន�ងមក គឺជាសមទិ�ផលរមួរបស់េយង
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ទងំអស់គា�  និងជាមូលដ� ន្រគឹះស្រមាបជ់ាជំនួយដល់ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី 

អ�កនាងក�� ទងំអស់ ក�ុងករេរៀបចំសកម�ភាពករងរ និងបន�ចូលរមួអនុវត�ករងរែក

ទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួនែថមេទៀតឱ្យ សេ្រមចបានេជាគជយ័

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងផលិតភាពខ�ស់។ 

្រកសួងមុខងរសធារណៈ និងគណៈកមា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈសូម

ស� គមនជ៍ានិច� និងផ�ល់នូវកិច�សហករ្រគបែ់ផ�កក�ុងករអនុវត�ករងរែកទ្រមងរ់ដ�បាលស

ធារណៈ សំេដសេ្រមចឱ្យបានតមេគាលេដក�ុងយុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាកក់លទី៣ 

របស់រជរដ� ភបិាល ”ក�ុងករែ្របក� យរដ�បាលសធារណៈឱ្យេទជាអ�កផ�ល់េសវដម៏ាន

្របសិទ�ភាព នងិជាៃដគូអភវិឌ្ឍែដលអចេជឿទុក ចតិ�បានសំេដបេ្រម្របជាពលរដ�ឱ្យកនែ់ត

ល�្របេសរេឡង”។ 

ជាថ�ីម�ងេទៀត ខ�ុសូំមេកតសរេសរចំេពះថា� កដឹ់កនា្ំរកសួងមុខងរសធារណៈកដូ៏ច

ជាគណៈកមា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈេលខធិករដ� នៃនកម�វធិីែកទ្រមង ់ ទងំ៣

វស័ិយ ថា� កដឹ់កនា ំនិងម�ន�ីរជាករ្រគប្់រកសួង ស� បន័ថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ និងៃដ

គូអភវិឌ្ឍនែ៍ដលបានចូលរមួចំែណកដល់កិច�អភវិឌ្ឍវស័ិយមុខងរសធារណៈ និងករងរ

ែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ េដយទទួលបានលទ�ផលជាទីេមាទនៈនាេពលកន�ងមក។ 

ជាទីប��ប ់ ក�ុងនាម្រកសួងមុខងរសធារណៈ គណៈកមា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាល ស

ធារណៈ និងក�ុងនាមរបូខ�ុផំា� ល់ ខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជបំផុតចំេពះវត�មាន

របស់ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ទងំអស់ែដលបានចំណាយ

េពលេវលដម៏ានតៃម�ចូលរមួក�ុងសិក� សលថា� កត់បំនេ់លកចុងេ្រកយស�ីព ី ”ករផ្សព�

ផ្សោយកម�វធិជីាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ២០១៥-២០១៨” នាៃថ�េនះ។ 

ខ�ុសូំមជូនពរជយ័បវរមហ្របេសរជូនដល់ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក      េលក្រសី 

អ�កនាងក�� ទងំអស់ឱ្យសេ្រមចបានេជាគជយ័្រគបក់រងរ មានសុភមង�លក�ុង្រគ�សរ និង

ជួប្របទះែតពុទ�ពរទងំបនួ្របករគឺ អយុ វណ� ៈ សុខៈ ពលៈកំុបីេឃ��ងេឃ��តេឡយ។ 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ                     ទំព័រ 
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ខ�ុសូំម្របកសេបកអង�សិក� សលស�ីព ី “ករផ្សព�ផ្សោយកម�វធិជីាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បា

លសធារណៈ ២០១៥-២០១៨“ ចបពី់េពលេនះតេទ។ 

សូមអរគុណ! 
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