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សនុទរកថាបបើក 

សកិ្ខា សាលាសតពីី “ក្ខរកកលម្អគុណភាពននក្ខរផតលប់សវាសាធារណៈ” 
ឯកឧត្តម្ កិត្តិបណឌិ ត្ បពជ្រ ប ុនធិន រដ្ឋម្ន្រនតីជ្កសងួម្ុខងារសាធារណៈ 

និងជាជ្បធានគណៈកម្មា ធិក្ខរកកទជ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

សណ្ឋា គារសុខាភនំលពញ, នងងទី២៦-២៧ កែមករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ សម្មជិក សម្មជិកាននគណៈកម្មម ធិការកកទរមងរ់ដ្ាបាលសាធារណៈ             
ជាទីលគារព! 

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អសល់ោក លោករសីត្ណំ្ឋងរកសួង សាថ បន័ និង រាជធានី លែត្ត 
- លោករសី Inguna Dobraja របធានរគបរ់គងរបចលំៅរបលទសកមពុជាននធនាគារពិភពលោក 
- លោក លោករសី អនកនាងកញ្ញា ត្ណំ្ឋងនដ្គូអភិវឌ្ឍ 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អសល់ោក លោករសីថ្នន កដឹ់្កនារំកសួងមុែងារសាធារណៈ 
- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អសល់ោក លោករសី អនកនាងកញ្ញា ទាងំអស ់ជាទីរសឡាញ់រាបអ់ាន! 

ជាបឋម កនុងនាមរកសួងមុែងារសាធារណៈ គណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ 
និង កនុងនាមរូបែ្ុ ំផ្ទទ ល់ ែ្ុ ំពិត្ជាម្មនកតីលសាមនសសរកីរាយ និង កិត្តិយសលធវីជាអធិបត្ីកនុងពិធីលបីក
អងគសិកាា សាោ នានងងលនេះ។ ែ្ុ ំសូមសំកដ្ងនូវការសាវ គមន៍ និង អរគុណចំល េះវត្តម្មនដ្៏នងលថ្នល
របស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោករសី អនកនាងកញ្ញា ទាងំអស់កដ្លម្មនវត្តម្មនចូលរមួកនុង
សិកាា សាោ “សតីពីការកកលមអគុណភាពននការផតលល់សវាសាធារណៈ” និងសូមលធវីការវាយត្នមលែពស់
ចំល េះ កិចចែិត្ែំរបឹងករបង និង យកចិត្តទុកដ្ឋក់របសថ់្នន ក់ដ្ឹកនា ំនិង រកុមការងាររបសរ់កសួងមុែ
ងារសាធារណៈ លលខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ និង ធនាគារពិភព
លោក លៅកមពុជា កនុងការសហរលរៀបចំសិកាា សាោលនេះលឡងី របកបលដ្ឋយបរយិាកាសរកីរាយ និង 
សាម រត្ីទទួលែុសរត្ូវែពស់។  

កនុងឱកាសលនេះ ែ្ុ ំសូមជរម្មបជូនអងគសិកាា សាោទាងំមូលលមត្តត រជាបថ្ន លដ្ីមបលីឆលីយត្ប
លៅនឹងត្រមូវការរបសរ់បជាពលរដ្ា កដ្លលចេះកត្ម្មនការលកីនលឡងីពីមួយនងងលៅមួយនងង រាជរដ្ឋា ភិ    
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បាលកមពុជាលរកាមការដ្ឹកនារំបកបលដ្ឋយគត្ិបណឌិ ត្របស ់ សបម្តចអគគម្ហាបសនាបត្ីបត្បជា 
ហ ុន កសន នាយករដ្ឋម្ន្រនតីននជ្ពះរាជាណាចជ្កកម្ពុជា បានដ្ឋក់លចញនូលិែិត្បទដ្ឋា នគត្ិ
យុត្ត លគាលនលយាបាយ និង ឯកសារកណនាសំំខាន់ៗជាលរចីន លដ្ីមបលីលីកកមពសគុ់ណភាពលសវាសា
ធារណៈឲ្យកាន់កត្លអរបលសីរលឡងី ដូ្ចជា៖  

១) ចាប់សតីពីលកានតិកៈទូលៅននសហរគាសសាធារណៈ  
២) រពេះរាជរកឹត្យសតីពីលកានតិកៈគត្ិយុត្តននរគឹេះសាថ នសាធារណៈរដ្ាបាល  
៣) រពេះរាជរកឹត្យសតីពីលគាលការណ៍រមួននការបលងកីត្និងការដ្ឋក់ឲ្យដ្ំលណីរការទីភាន ក់ងារ

របត្ិបត្តិការពិលសស  
៤) លគាលនលយាបាយសតីពីការផតលល់សវាសាធារណៈ   
៥) អនុរកឹត្យសតីពីការផតលល់សវារដ្ាបាលលៅរដ្ាបាលថ្នន ក់លរកាមជាត្ិ ជាលដ្ីម។ល។ 
លលីសពីលនេះលៅលទៀត្ លៅកនុងការអនុវត្តកំកណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ រាជរដ្ឋា ភិបាល   

កមពុជានីត្ិកាលទ៥ីននរដ្ាសភា បានដ្ឋក់លចញនូវចកាុវសិ័យមួយចាស់ោសក់នុងយុទធសាស្រសតចតុ្
លកាណដ្ំណ្ឋក់កាលទី៣ ”គកឺារកសាងរដ្ាបាលសាធារណៈឱយកានក់ត្ម្មនភាពលឆលយីត្ប ម្មន
របសិទធភាព របសិទធផល នងិជលំនឿទុកចតិ្ត លហយីលលីកមពសវ់បបធមល៌សវាសាធារណៈ ឆនទៈម្មច សក់ារ 
ភកតភីាព នងិ មនសិការវជិាា ជវីៈរបសម់ស្រនតរីាជការ លដ្មីបកីរបកាល យរដ្ាបាលសាធារណៈឱយលៅជាអនកផត
លល់សវាសាធារណៈដ្ម៏្មនរបសិទធភាព កដ្លបលរមរីបជាជនកានក់ត្លអរបលសីរលឡងី”។ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាកនុងកិចចរបជុំលពញអងគគណៈរដ្ាមស្រនតី កាលពីនងងទី០៩ កែមករា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
បានអនុម័ត្ជាផលូវការនូវកមមវធិីជាត្ិកំកណទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ កដ្លកនុង 
លនាេះ ម្មនការកំណត្់នូវលគាលបំណងសំខាន់ៗចំនួន៣ គឺ៖ 
 លគាលបណំងទ១ី-លសវាសាធារណៈ របកបលដ្ឋយគុណភាព ម្មនភាពសាមញ្ា របសិទធភាព 
ភាពអាចទុកចិត្តបាន ភាពឆ្ប់រហ័ស លឆលីយត្បទាន់លពលលវោលៅនឹងលសចកតីរត្ូវការ ម្មនភាព
ងាយរសួល និងម្មនការចូលរមួពីអនកលរបីរបាសល់សវា។ 
 លគាលបណំងទ២ី-ការរគប់រគងនិងការអភិវឌ្ឍមស្រនតីរាជការសីុវលិឱយកាន់កត្ម្មនសមត្ថភាព 
ភាពសាវ ហាប់របសិទធភាព និងភាពទុកចិត្តកនុងការផតលល់សវាសាធារណៈលដ្ឋយរបកាន់ភាា ប់នូវវបប
ធម៌លសវាសាធារណៈ ឆនទៈម្មច ស់ការ ភកតីភាពនិងមនសិកាវជិាា ជីវៈ។ 
 លគាលបណំងទ៣ី-របព័នធលបៀវត្សកដ្លធានាបាននូវសមធម៌ បលងកីនផលិត្ភាព និង របសិទធ
ភាពការងារ រពមទាងំធានាបាននូវសងគត្ិភាពរវាងរកបែណឌ មស្រនតីរាជការសីុវលិ និងរកបែណឌ កង
កម្មល ងំរបដ្ឋប់អាវុធ។ 
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លដ្ីមបសីលរមចលគាលបំណងទី១ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក់លចញនូវចលងាក មសកមមភាពចំនួន៧ 
រមួម្មន៖ 

១- លរៀបចំបលងកីត្និងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តរបព័នធរត្ួត្ពិនិត្យ និង វាយត្នមលគុណភាព និង
របសិទធភាពននការផតលល់សវាសាធារណៈកនុងវសិ័យនីមួយៗ  

២- លធវីបចចុបបននកមមករមងព័ត្៌ម្មនលសវាសាធារណៈ រពមទាងំជំរុញការបណតុ េះបណ្ឋត ល 
និងផសពវផាយអំពីលសវាសាធារណៈ  ជាពិលសសត្តមរបព័នធលអឡចិរត្ូនិច 

៣- កកលមអនីត្ិវធិី និង យនតការកនុងការផតល់លសវាសាធារណៈសំខាន់ៗកដ្ល ក់ព័នធ
ផ្ទទ ល់លៅនឹងជីវភាពរសល់ៅរបសរ់បជាពលរដ្ា ដូ្ចជា វសិយ័សុខាភិបាល អប់រ ំ
 ណិជាកមម សាធារណការ និងដ្ឹកជញ្ាូ ន ការចុេះបញ្ា ីដ្ីធលីនិងសំណង់ អរត្តនុកូល 
ដ្ឋា ន លិែិត្ឆលងកដ្ន និងអត្តសញ្ញា ណប័ណណ ជាលដ្ីម 

៤- លធវីការវភិាគមុែងារ និង លំហូរការងារសរម្មប់លសវាសាធារណៈកដ្លម្មនផលប េះ
 ល់ផ្ទទ លល់លីមស្រនតីរាជការដូ្ចជា ការលបីកផតលរ់បាក់លបសកកមម របាក់ឧបត្ថមភ និង
របាក់លសាធននិវត្តន៍  

៥- កកលមអនីត្ិវធិី និងយនតការផតលល់សវាសាធារណៈកដ្លអនុវត្តលដ្ឋយសាថ ប័នម្មន
សមត្ថកិចចឬ សាថ ប័នទទួលសមត្ថកិចច   ត្តមរយៈយនតការលផសងៗដូ្ចជា រគឹេះសាថ នសា
ធារណៈរដ្ាបាល សហរគាសសាធារណៈ ទីភាន ក់ងាររបត្ិបត្តិការពិលសស និង
ការយិាលយ័រចកលចញចូលកត្មួយជាលដ្ីម 

៦- លរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យដ្ំលណីរការនូវយនតការផតលព់័ត្៌ម្មនរត្ឡប់ និង បណតឹ ងត្វា របស់អនកលរបី
របាស់លសវាសាធារណៈ លៅត្តមយនតការផតលល់សវាសាធារណៈទាងំអសទ់ាងំថ្នន ក់
ជាត្ិ ទាងំថ្នន ក់លរកាមជាត្ិ 

៧- សិកា និង ជំរុញការផតល់លសវាសាធារណៈត្តមរបព័នធព័ត្៌ម្មនវទិា។ 

មកដ្លល់ពលលនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកដ្លម្មនគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈជា
លសនាធិការ បាននិងកំពុងបនតជំរុញដ្លរ់គប់រកសួង សាថ ប័ន និង រដ្ាបាលថ្នន ក់លរកាមជាត្ិ ឲ្យែិត្ែំលធវី
ការលមអគុណភាពលសវាសាធារណៈកងមលទៀត្ ត្តមរយៈការកកលមអនីត្ិវធិីននការផតលល់សវា លកាែណឌ
ននការទទួលយកលសវា ការកំណត្់រយៈលពលនិងត្នមលននការផតលល់សវា ការកកលមអឥរយិាបងមស្រនតីនិងប
រសិាថ នននកកនលងផតលល់សវា រពមទាងំបលងកីត្ឲ្យម្មនយនតការលលីកទឹកចិត្តដ្លម់ស្រនតីកដ្លបលរមីលសវាជូន
របជាពលរដ្ាលទៀត្ផង។ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ                     ទំព័រ 4 

 

លដ្ឋយកផអកលលីចលងាក មសកមមភាពខាងលលី រកសួងមុែងារសាធារណៈនិងគណៈកម្មម ធិការកក
ទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ បានសហការអនុវត្តកផនការសកមមភាពកកទរមង់ជាមួយរកសួងសាថ ប័ន និង 
រដ្ាបាលថ្នន ក់លរកាមជាត្ិ លហយីសលរមចបានសមិទធផលសំខាន់  ៗដូ្ចខាងលរកាម៖  

- បានលធវីបចចុបបននកមមករមងព័ត្៌ម្មនលសវាសាធារណៈរបសរ់កសួងសាថ ប័ន និង បានដ្ឋក់
បញ្ចូ លលៅកនុងលគហទំព័ររបសរ់កសួងមុែងារសាធារណៈ 

- បានលរៀបចំបលងកីត្ និង ដ្ឋក់ឲ្យដ្ំលណីរការកមមវធិីផតលព់័ត្៌ម្មនលសវាសាធារណៈត្តម
ទូរសព័ទសាម ត្ហវូន (Mobile Application of Cambodia Public Services)  

- បានពរងីកការអនុវត្តយនតការននការផតលល់សវាសាធារណៈ ដូ្ចជា ការពរងីកការដ្ឋក់ឲ្យ
អនុវត្តយនតការទីភាន ក់ងាររបត្ិបត្តិការពិលសសលៅរកសួងសុខាភិបាលចំនួន៤បកនថម
លទៀត្ គឺលៅមនទីរលពទយបកងអកលែត្តកំពត្ នរពកវង រកលចេះ និងកំពង់ធំ 

- បានរសង់ទិននន័យសតីពីការអនុវត្តបណ្ឋត យនតការននការផតលល់សវា និងយនតការផតល់
ព័ត្៌ម្មនរត្ឡប់និងបណតឹ ងត្វា  រពមទាងំការផតល់លសវាត្តមរបព័នធព័ត្៌ម្មនវទិា របស់
រកសួង សាថ ប័ន 

- បានចុេះពិនិត្យ និងកកលមអការផតលល់សវាសាធារណៈរបសរ់កសួងសាធារណៈការនិងដ្ឺ
កជញ្ាូ ន រកសួងយុត្តិធម៌ រកសួងលរៀបចំកដ្នដ្ី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 

- បាននិងកំពុងចុេះពិនិត្យ និងកកលមអការផតល់លសវាសាធារណៈរបសរ់កសួង ណិជកមម 
- បាននិងកំពុងលរៀបចំលសចកតីរ ងឯកសារកណនាសំតីពីការវាយត្នមលគុណផលការងារ
របសអ់ងគភាពផតលល់សវាសាធារណៈ 

- បាននិងកំពុងលរៀបចំលសចកតីរ ងចាប់សតីពីលសវាសាធារណៈ។ 
ទនទឹមនឹងសមិទធផល កដ្លលយងីសលរមចបានជាលរចីនលលីការកកលមអគុណភាពលសវាសាធារណៈ 

លនេះ លយងីលៅសលងកត្ល ញីថ្ន លសវាសាធារណៈកដ្លផតលល់ដ្ឋយរកសួងសាថ បនរដ្ាលៅមិនទាន់
លឆលីយត្បបានលៅនឹងត្រមូវការជាក់កសតងរបស់របជាពលរដ្ា អាជីករ  ណិជាករ និង អនកវនិិលយាគ
ទាងំកនុង និងលរៅរបលទសលៅលឡយី ពីលរ េះលយងីលៅម្មនការងារជាលរចីនលទៀត្កដ្លរត្ូវលធវី លហយី
កិចចការទាងំលនាេះទាមទារឲ្យលយងីទាងំអសគ់ាន រត្ូវ៖ 

- រគប់រកសួងសាថ បន និង រដ្ាបាលថ្នន ក់លរកាមជាត្ិកដ្លជាអងគភាពផតលល់សវាសាធារណៈ
កកសរមួលរចនាសមព័នធកបបរគប់រគងលៅរចនាសមព័នធកបបរបត្ិបត្តិការកនុងការផតលល់សវា 
និងលរៀបចំយនតការផតលល់សវាកដ្លម្មនលកាណៈងាយរសួល សាមញ្ា និង លៅជិត្របជា
ពលរដ្ា 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ                     ទំព័រ 5 

 

- លផទរសមត្ថកិចចពីថ្នន ក់រកសួង ឬ ថ្នន ក់កណ្ឋត លលៅការយិាលយ័រចកលចញចូលកត្មួយ
សរម្មប់ផតលល់សវាសាធារណៈលរចីនរបលភទលសវាលដ្ឋយផ្ទទ ល់លៅសាធារណៈជន 

- អនកផតលល់សវាសាធារណៈរត្ូវទទួលការបណតុ េះបណ្ឋត លជំនាញចាសោ់ស ់និង ម្មន
ការលលីកទឹកចិត្ត 

- យនតការ បទកបបនិងនីត្ិវធិីក៏ដូ្ចជាត្នមលលសវា រត្ូវធវីការសិកាវាយត្នមល និងកកលមអជា
របច ំ

- សិកា និង ដ្ករសង់បទពិលសាធន៏លអៗ ពីរបលទសកនុងត្ំបន់និងពិភពលោក លលីកនុងការ
ផតលល់សវាសាធារណៈ និង ជំរុញការលរបីរបាសប់លចចកវទិាព័ត្៌ម្មនកនុងការកមពសគុ់ណ
ភាព លសវាសាធារណៈ  

- រកបែ័ណឌ គត្ិយុត្តរមួ និងសាថ បនម្មនសមត្ថកិចចកនុងការវាយត្នមលគុណភាព ក៏ដូ្ចជា 
ទទួល កយបណតឹ ងត្វាអំពីលសវាសាធារណៈ រត្ូវបលងកីត្លឡងី 

- រត្ូវផ្ទល សប់តូររលបៀបរបបននការរសល់ៅរបសរ់បជាពលរដ្ាទូលៅ កដ្លកត្ងកត្រសល់ៅត្តម
បលណ្ឋត យផលូវជាត្ិ ឬ ផលូវគមនាគមន៏លផសងៗ និង កកនលងរានដ្ីដ្ឋដុំ្េះងមីៗ មករសល់ៅជា  
សហគមន៏កដ្លម្មនលកាណៈរបមូលផតុ ំពីលរ េះទម្មល ប់រលបៀបដូ្ចសពវនងងលនេះបលងកីត្ឲ្យ
ម្មនការលំបាកសមុគសាម ញលរចីនដ្លរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលក៏ដូ្ចជារកសួងសាថ បនជំនាញ កនុង
ការលរៀបចំផតលល់សវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋា នសំខាន់ៗដូ្ចជាសាោលរៀន មនទីរលពទយ ទឹក 
ផលូវ លភលីង លសវារដ្ាបាលសំខាន់ៗ និងសនតិសុែជាលដ្ីម។   

ឯកឧត្តម លោកជទំាវ លោក លោករសី និងអនកនាងកញ្ញា  
អវីកដ្លែ្ុ ំបានលរៀបរាប់ខាងលលីលនេះជូនដ្ល់អងគសិកាា សាោនានងងលនេះ គឺជាទិដ្ាភាពរមួននការ     

ផតលល់សវាសាធារណៈជាក់កសតងរបសរ់ពេះរាជាណ្ឋចរកកមពុជា និង ទសសនវសិយ័សរម្មប់អនាគត្។       
ែ្ុ ំគិត្ថ្នចំណុចទាងំអស់លនាេះ គឺជាការរមួចំកណករបសែ់្ុ ំលដ្ឋយផ្ទទ លដ់្លអ់ងគសិកាា សាោ លដ្ីមបអីាច
លរបីរបាសជ់ាមូលដ្ឋា ន ឬ ជាធាតុ្ចូលកនុងពិភាកា ផ្ទល សប់តូរ និង ដ្ករសង់បទពិលសាធន៏ពីគាន លៅវញិលៅ
មកកនុងអងគសិកាា សាោរបសល់យងីរយៈលពលមួយនងងកនលេះលនេះ។ ពីលរ េះ លគាលបំណងននអងគសិកាា
សាោរបស់លយងី គឺ៖ 

- កចករកំលកនូវបទពិលសាធន៍កនុងការកកលមអគុណភាពននការផតល់លសវាសាធារណៈកនុង
រកបែណឌ ជាត្ិ និង អនតរជាត្ិ 

- ទទួលបាននូវធាតុ្ចូល លដ្ីមបកីសាងបទដ្ឋា នគត្ិយុត្តរមួមួយ ក់ព័នធនឹងការផតលល់សវា
សាធារណៈរបសរ់ពេះរាជាណ្ឋចរកកមពុជា។ 



 

លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ                     ទំព័រ 6 

 

 កនុងអងគសិកាា សាោនានងងលនេះ ម្មនការអលញ្ា ីញចូលរមួលធវីបទបងាា ញ និង សរមបសរមួល
លដ្ឋយវាគមិនជាត្ិ និង វាគមិនអនតរជាត្ិជាលរចីនរូប រមួម្មន៖  

១) ត្ំណ្ឋងរកសួងមុែងារសាធារណៈ និងលលខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មម ធិការកំកណទរមង់
រដ្ាបាលសាធារណៈ, លលខាធិការដ្ឋា នននគណៈកម្មម ធិការជាត្ិសរម្មប់ការអភិវឌ្ឍត្តម
កបបរបជាធិបលត្យយលៅថ្នន ក់លរកាមជាត្ិ, រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា, រកសួងលសដ្ា
កិចចនិងហរិញ្ាវត្ថុ, អគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ, រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្រកុងភនំលពញ។  

២) អនកជំនាញមកពីធនាគារពិភពលោក និង មស្រនតីជំនាញមកពីរបលទសម្ម លឡសីុ។ 

លដ្ឋយកផអកលលីលគាលបំណងននអងគសិកាា សាោ និង សារៈសំខាន់ននការលលីកកមពសគុ់ណ
ភាពលសវាសាធារណៈខាងលលី ែ្ុ ំសូមលសនីសំុឲ្យអងគសិកាា សាោទាងំមូល លមត្តត យកចិត្តទុកដ្ឋក់    
សាត ប់បទបងាា ញ និង ពិភាកាឲ្យបានផុលផុស លៅត្តមរបធានបទនីមួយៗ លដ្ីមបជីារបលយាជន៍កនុង
ការលរៀនសូរត្ និង ដ្ករសង់បទពិលសាធន៏លអៗ  លដ្ីមបកីកលមអគុណភាពលសវាសាធារណៈ លៅត្តម
អងគភាពនីមួយៗ និង សរម្មប់កសាងបទដ្ឋា នគត្ិយុត្តនានា ក់ព័នធនឹងលសវាសាធារណៈ។ 

ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អសល់ោក លោករសី អនកនាងកញ្ញា ! 
ែ្ុ ំសងឃមឹថ្ន អងគសិកាា សាោសតីពីការកកលមអគុណភាពននការផតល់លសវាសាធារណៈ កដ្ល

របារពលឡងីនាលពលលនេះ នឹងរបរពឹត្តលៅរបកបលដ្ឋយកផលផ្ទក  និង លជាគជ័យត្តមការរពំឹងទុក។ ជាងមី   
មតងលទៀត្ កនុងនាមរកសួងមុែងារសាធារណៈ គណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ និង
កនុងនាមែ្ុ ំផ្ទទ ល ់ ែ្ុ ំសូមកងលងអំណរគុណយា ងរជាលលរៅចំល េះធនាគារពិភពលោកកដ្លបានគារំទ
និងសហការលរៀបចំអងគសិកាា សាោលនេះ និង សូមកងលងអំណរគុណយា ងរជាលលរៅផងកដ្រចំល េះ
វត្តម្មនដ្៏ែពង់ែពសរ់បសឯ់កឧត្តម លោកជំទាវ អសល់ោក លោករសី អនកនាងកញ្ញា ទាងំអស ់ កដ្ល
បានចំណ្ឋយលពលលវោដ្៏ម្មនត្នមល លដ្ីមបចូីលរមួកនុងអងគសិកាា សាោលនេះ។ ែ្ុ ំក៏សូមលធវីការលកាត្
សរលសីរនិងវាយត្នមលែពស់ផងកដ្រ ចំល េះកិចចែំរបឹងករបងរបស់ថ្នន ក់ដ្ឹកនារំកសួងមុែងារសាធារ
ណៈរកុមការងារននលលខាធិការដ្ឋា នគណៈកម្មម ធិការកកទរមង់រដ្ាបាលសាធារណៈ និង រកុម
ការងារននធនាគារពិភពលោក កនុងការលរៀបចំអងគសិកាា សាោលនេះលឡងី។ 
 ជាទីបញ្ចប់ ែ្ុ ំសូមជូនពរដ្លឯ់កឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោករសី អនកនាងកញ្ញា
ទាងំអស់ឱយសលរមចបានលជាគជ័យរគប់របការ និង ជួបរបទេះកត្ពុទធពរទាងំបួនរបការគឺ អាយុ វណណៈ 
សុែៈ ពលៈ កុំបីល លៀងឃ្លល ត្លឡយី។ 
 ែ្ុ ំសូមរបកាសលបីកអងគសិកាា សាោ សតីពីការកកលមអគុណភាពននការផតល់លសវាសាធារណៈ 
ចប់ពីលពលលនេះត្លៅ។ 

សូមអរគុណ! 


