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សនុ្ទរកថា   សកិ្ខា សាលាពិគ្រោះគោបល់ 
សតពីី  

«                       
ក្ខរត្រង់ទិសស្ាប់ក្ខរបណតុ ោះបណ្តត លគៅសាលាភូរិន្ទរដ្ឋបាល » 

 

ឯកឧតតរ  តតិបណឌិ ត គព្រ ប ុន្ធិន្ រដ្ឋរន្រន្តី្កសងួរុខងារសាធារណៈ 
ន្ិងជា្បធាន្្កុរ្បឹកាសាលាភូរិន្ទរដ្ឋបាល 

 
ទន្លេបាសាក់២ ថ្ងៃទី៥ ខែ       ឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

- ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ត្ាំណាងក្កសួង សាា ប័លជាត្ិ ជាទីន្ោរព! 
- ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី ថ្នន ក់ដឹកនាំក្កសួងមុែងារសាធារណៈ  
- ឯកឧត្តម ន្ោក ន្ោកក្សី ថ្នន ក់ដឹកនាំសាោភូមិលទរដឋបាល  
- ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ត្ាំណាងអងគភាពថ្នន ក់ន្ក្ោមជាត្ិ    ត្ាំណាងថ្ដគូអភិវឌ្ឍ  
- ន្ោក ន្ោកក្សី អនកនងកញ្ញា សមាជិក សមាជិោអងគសិោា សាោ ជាទីន្ោរពរាប់អាល! 

 

នរន្សៀល  ចន្លេះ ែ្ុ ាំមាលកិត្តិយសដ៏ែពង់ែពស់បាលចូលរមួជាមួយឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី 
អនកនងកញ្ញា       កនុងកមមវធិីបិទសិោា សាោពិន្ក្ោេះន្ោបល់សតីពី                      ោរត្ក្មង់ទិស 
       បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល។ ែ្ុ ាំសូមសខមតងលូវោរន្ោត្សរន្សីរ លិងវាយត្ថ្មេែពស់ចាំន្ េះ 
ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី អនកនងកញ្ញា        ខដលបាលន្ធវីបទ                       
                                                               ឧត្ត លុវត្ត លិងលវាលុវត្តល៍កនុង
រយៈន្ពលមួយថ្ងៃន្ពញន្លេះ                                               ។  

 

ែ្ុ ាំសូមយកឱោសន្លេះ ខងេងអាំណរគុណចាំន្ េះក្កុមោរងាររបស់ក្កសួងមុែងារសាធារណៈ            
     ខដលន្រៀបចាំក្បកបន្ោយោរយកចិត្តទុកោក់ លិងទទួលែុសក្ត្ូវែពស់សិោា សាោថ្ងៃន្លេះ។             ែ្ុ ាំ
                            ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ    ក្គប់ក្កសួង សាា ប័ល ខដលខត្ងខត្ោាំក្ទ   បន្ចេកន្ទស 
លិងហរិញ្ាវត្ាុ លិងចូលរមួកនុង                                                        
           រោឋ ភិបាលអាលេឺម៉ង តាមរយៈទីភាន ក់ងារ GIZ ខដលបាលឧបត្ាមភោាំក្ទន្លីខននកហិរញ្ាវត្ាុ  
សក្មាប់កិចេដាំន្ណីរោរសិោា សាោន្លេះ។  

 

ជាោរពិត្    សិោា សាោពិន្ក្ោេះន្ោបល់សតីពី                      ោរត្ក្មង់ទិស     
  បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល   បន្ងកីត្ជាន្វទិោដ៏មាលសារៈសាំខាល់ លិងគួរឱយចាប់អារមមណ៍ខដល
ន្យងីទាាំងអស់ោន  បាល  លរមួ      ពិភាកា ផ្លេ ស់បតូ រមត្ិន្ោបល់                                   
                                           សកមមភាពអលុវត្ត                       
             ។                                                                 
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ទទួលែុសក្ត្ូវ        ក្បសិទធភាព លិង       មលសិោរវជិាា ជីវៈ។                         
                                                                            
                                       គុណភាព                                
                                                                           
                                                        ។  

 

ឆ្េងោត់្ន្វទិោ      ពិភាការយៈន្ពលមួយថ្ងៃន្ពញន្លេះ ន្យងីពិត្ជាអាចន្មីលន្ ីញ លិងយល់ោល់ខត្ចា
ស់អាំពីទិស                 បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល ក្ពមទាាំងអាច             
                                                                                         
                                                                                    
                                                                     
                       ហ                        ២០១៥    ។   

 

ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី អនកនងកញ្ញា សមាជកិ សមាជិោអងគសិោា សាោ!  
              កនុង                                                

  ទក្មង់                                                                            
                                                                              
                                                                                      
                                                                                    
       ឯ                ។                                                

 

                    
(១)                                                                          

                                                               ហ                     
                                                                              ។ 

  

 (២) ហ                                                                
          ន្ក្ជីសសក្មាាំងយកន្បកាជលលអៗ    បណតុ េះបណាត លឱយន្រៀលយល់ដឹងចាស់អាំពីោរទទួលែុសក្ត្ូវរបស់
ពួកន្គនន្ពលអនគត្។ 

 

(៣)       កមមវធិី               បណតុ េះបណាត ល     ន្ធវីបចេុបបលនភាពជាក្បចាាំន្ោយន្ោង
ន្ៅតាមោរវវិត្តថ្លកាំខណទក្មង់ លិងត្ក្មូវោរ       កនុងវស័ិយធលធាលមលុសស។ អនគត្មន្រលតីក្កបែណឌ ថ្លរដឋបាល 
                       ទទួលោរបន្ក្ងៀលពីមន្រលតជីាល់ែពស់ ជាអនក              ងនឹកោរ លិងន្ឆ្េីយត្ប
ោ៉ងក្បន្កៀកលឹងោរក្បឈមមុែ ខដលរដឋបាលទាំន្លីបក្ត្ូវឆ្េងោត់្។  
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(៤)                                                ោរព   ងោរ                 
    ឯ    ន្ោរពវល័ិយសាោ      ហ                                                សីលធម៌
វជិាា ជីវៈ                                                                               ។ 

 

(៥)                        វជិាា  លិងវធិីសាន្រសតគរុន្ោសលយងមី ដូចជា ករណីសិកាខដលស  ត់្
ធៃល់ន្លីោរងារអលុវត្ត ក់ព័លធលឹងន្ោលលន្ោបាយសាធារណៈ                           លិងកិចេោរ
រដឋបាល ន្ោយបញ្ាូ លចាំន្ណេះដឹងខាងក្ទឹសតីន្ៅកនុងត្ងភាពបចេុបបលនថ្លសកមមភាព          សាា ប័ល           
                    កមមវធិីសិោា សាោ សលនិសីទ លិងទសសលកិចេសិកាខដលភាា ប់ក្ទឹសតីជាមួយោរអលុវត្តជាក់
ខសតង  ហ            វាគមិលថ្នន ក់ដឹកនាំជាល់ែពស់    ជាត្ិ លិងអលតរជាត្ិ។  

 

(៦)   ន្ធវីកិចេសហក្បត្ិបត្តិោរជាមួយក្កសួងសាា ប័ល                      បណតុ េះបណាត ល
មន្រលតីរាជោរជាន្រសតី                                                                  ។ 

 

(៧)                                                 ហ                              
                                                                                        
                                                                            
                                                                                        
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                              
                       ។   

 

ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី អនកនងកញ្ញា សមាជកិ សមាជិោអងគសិោា សាោ!  
                                                                         

                                                                       
សាោភូមិលទរដឋបាល                                                                     
                                                                           ន្ៅសាោភូមិលទរដឋ
បាល                                                                                  
                                             លិង  បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល។ 

 

                                                                            
                                                              ហ                  
                        ។                                                          
                                                                                         
                                                 ហ                                   
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      លិង  បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល។                                               
                                                                 លិង        បណតុ េះបណាត
លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល                                                         
                 ។  

 

មុលលឹងបញ្េ ប់ ែ្ុ ាំសូមខងេងអាំណរគុណោ៉ងក្ជាលន្ក្ៅជូលចាំន្ េះរោឋ ភិបាលអាលេឺម៉ង់ តាមរយៈទីភាន ក់ងារ 
GIZ    ជួយឧបត្ាមភោាំក្ទ    ហរិញ្ាវត្ាុ                                    សិោា សាោពិន្ក្ោេះ
ន្ោបល់សតីពី                      ោរត្ក្មង់ទិស       បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល    
   ។     សូម   ងអាំណរគុណ      ដល់ក្កុមោរងាររបស់ក្កសួងមុែងារសាធារណៈ                 ខដល
             ន្រៀបចាំ                                           ។ 
  

ជាទីបញ្េ ប់ កនុងនមក្កសួងមុែងារសាធារណៈ សាោភូមិលទរដឋបាល លិងកនុងនមែ្ុ ាំផ្លទ ល់ ែ្ុ ាំសូមខងេងអាំណរ
គុណោ៉ងក្ជាលន្ក្ៅបាំនុត្ចាំន្ េះវត្តមាលរបស់ ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី អនកនង កញ្ញា  ន្ភ្ៀវជាត្ិ 
លិងអលតរជាត្ិទាាំងអស់ខដលចាំណាយន្ពលន្វោដ៏មាលត្ថ្មេចូលរមួសិោា សាោពិន្ក្ោេះន្ោបល់សតីពី           
           ោរត្ក្មង់ទិស       បណតុ េះបណាត លន្ៅសាោភូមិលទរដឋបាល នថ្ងៃន្លេះ។ ែ្ុ ាំសូមជូលពរជ័យមហា
ក្បន្សីរជូលដល់ ឯកឧត្តម ន្ោកជាំទាវ ន្ោក ន្ោកក្សី អនកនង កញ្ញា  ន្ភ្ៀវជាត្ិ លិងអលតរជាត្ិទាាំងអស់ ឱយសន្ក្មច
បាលន្ជាគជ័យក្គប់ោរងារមាលសុភមងគលកនុងក្គួសារ លិងជួបក្បទេះខត្ពុទធពរបួលក្បោរ គឺអាយុ វណណៈ សុែៈ ពលៈ 
កុាំបីន្ េៀងឃ្លេ ត្ន្ ីយ។  

ែ្ុ ាំសូម       អងគសិោា សាោ !  
         ! 


