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សនុទរកថាបបើកសកិ្ខា សាលាថាា ក់តបំន់សតពីី 
 “ក្ខរផសពវផាយកម្មវិធីជាតិកំណែទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ២០១៥-២០១៨” 

ឯកឧតដម្ បពម្រ ប ុនធិន រដ្ឋម្ន្រនតីម្កសងួម្ុខងារសាធារែៈ 
និងជាម្បធានគែៈកម្មម ធិក្ខរណកទម្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ 

ខេត្តរត្នគិរ ីថ្ងៃទី២៨ ខេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៥ 

555 
 

- ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ សមាជិក សមាជិកាថ្នគណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ 
ជាទីខោរព! 

- ឯកឧត្តម របធានរកុមរបឹកា ឯកឧត្តម អភិបាលថ្នគណៈអភិបាល ខេត្តរត្នគិរ ី
មណឌ លគិរ ីត្បូងឃមុ ាំ រកខចេះ និងខេត្តសទឹងខរត្ង 

- ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ អស់ខោក ខោករសី ថ្នន កដឹ់កនាំរកសួងមុេងារសាធារណៈ 
- ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ត្ាំណាងរកសួង-សាថ បន័ ខេត្ត និងមនទីរជុាំវញិខេត្តទាាំង៥  
- ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា  ទាាំងអស់ខដលមានវត្តមានខៅថ្ងៃខនេះ ជាទីរាបអ់ាន! 
 

ជាបឋមកនុងនមរកសួងមុេងារសាធារណៈ គណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាល
សាធារណៈ និងកនុងនមរូបេុ្ាំផ្ទទ ល់ េុ្ាំសូមសាំខដងនូវការសាវ គមន ៍ និងអរគុណចាំខ េះ   
វត្តមានដថ៏្ងលថ្នល របស់ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា ទាាំងអស់
ខដលបានចូលរមួកនុងសិកាា សាោថ្នន កត់្ាំបនខ់លើកទី៤ សតីពីការផសពវផាយកមមវធីិជាតិ្
កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ នថ្ងៃខនេះ ។ 
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កនុងឱកាសខនេះខដរ េុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណ និងខកាត្សរខសើរដល់រកុមការងារ
របស់រកសួងមុេងារសាធារណៈ ខលខាធិការដ្ឋឋ នថ្នគណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាល
សាធារណៈ និងរដ្ឋឋ ភបិាលអាលលឺមង៉ ់តាមរយៈទីភ្នន កង់ារ GIZ របចាំខៅរពេះរាជាណាចរក 
កមពុជា ខដលបានេិត្េាំខរៀបចាំឱយមានសិកាា សាោថ្នន កត់្ាំបនខ់នេះខឡើង។ 

េុ្ាំខៅចាំបានថ្ន កាលពីថ្ងៃទី២៩-៣០ ខេខមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ គណៈកមាម ធិការ
ខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ និងរកសួងមុេងារសាធារណៈ បានខរៀបចាំសិកាា សាោ
ពិខរោេះខោបល់មយួខដើមបខីរៀបចាំខសចកតីរ ងកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ 
ខដលខពលខនេះកម៏ានវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ អស់ខោក ខោករសីត្ាំណាង 
រគបរ់កសួង សាថ បន័ និងត្ាំណាងរដឋបាលថ្នន កខ់រកាមជាតិ្រគបខ់េត្ត រាជធានី បានចូល
រមួផតល់ខោបល់ និងអានុសាសនោ៉៍ងផុសផុល និងមុត្រសួចដល់ខលខាធិការដ្ឋឋ ន   
គណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ សរមាបជ់ាធាតុ្ចូលកនុងការខរៀបចាំតាក ់
ខត្ងកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈខនេះ ។ 

ឥឡូវខនេះ េុ្ាំសូមជរមាបជូនអងគសិកាា សាោ កមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាល
សាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានទទួលការអនុមត័្ជាផលូវការពីរាជរដ្ឋឋ ភបិាលកនុងកិចច
របជុាំខពញអងគគណៈរដឋមន្រនតកីាលពីថ្ងៃទី៩ ខេមករា ឆ្ន ាំ២០១៥។ កមមវធីិជាតិ្ខនេះ គឺជា
សមទិធផលរមួរបស់ខយើងទាាំងអស់ោន  ខដលខកើត្ខចញពីកិចចេិត្េាំរបឹងខរបងរបស់ថ្នន ក់
ដឹកនាំ និងមន្រនតីជាំនញរគបរ់កសួង សាថ បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ និងថ្ដគូ
អភវិឌឍខដលបានចូលរមួកនុងកិចចរបជុាំពិខរោេះខោបល់ជាមយួរកសួងមុេងារសាធារណៈ 
និងគណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ។ 

 - ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា ! 

កមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ គឺជាកមមវធីិមយួ
កនុងចាំខណាមកមមវធីិកាំខណទរមងខ់ផសងៗខទៀត្របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល  ខដលបាននិងកាំពុង
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ដ្ឋកឱ់យអនុវត្តខៅរគបរ់កសួងសាថ បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ឱយរសបតាមខោល
នខោបាយ និងយុទធសាន្រសតចតុ្ខកាណដាំណាកទី់៣របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ ខោលបាំណង 
ដស៏ាំខានខ់ដលបានកាំណត្ ់ និងរតូ្វអនុវត្តឱយបានសខរមចកនុងកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមង់
រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ គឺ៖ 

ទី១- ខសវាសាធារណៈ របកបខដ្ឋយគុណភ្នព មានភ្នពសាមញ្ា  របសិទធភ្នព   
ភ្នពអាចខជឿទុកចិត្តបាន ភ្នពឆ្បរ់ហ័ស ខឆលើយត្បទានខ់ពលខវោនឹងខសចកតរីតូ្វការ
មានភ្នពងាយរសួល និងមានការចូលរមួពីអនកខរបើរបាស់ខសវា ។ 

ទី២- ការរគបរ់គង និងការអភវិឌឍមន្រនតីរាជការសីុវលិឱយកានខ់ត្មានសមត្ថភ្នព  
ភ្នពសាវ ហាប ់ របសិទធភ្នព និងភ្នពខជឿទុកចិត្តកនុងការផតល់ខសវាសាធារណៈខដ្ឋយ
របកានភ់្នា បនូ់វវបបធមខ៌សវាសាធារណៈ ឆនទៈមាច ស់ការ ភកតភី្នព និងមនសិការវជិាា ជីវៈ។ 

ទី៣- របពន័ធខបៀវត្សខដលធានបាននូវសមធម ៌បខងកើនផលិត្ភ្នព និងរបសិទធភ្នព 
ការងារ រពមទាាំងធានបាននូវសងគតិ្ភ្នពរវាងរកបេណឌ មន្រនតរីាជការសីុវលិ និងរកបេណឌ  
កងកមាល ាំងរបដ្ឋបអ់ាវុធ ។ 

សិកាា សាោនថ្ងៃខនេះ មានខោលបាំណង ផសពវផាយកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមង ់
រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ ខដលតាមរខបៀបវារៈ នឹងមានការបងាា ញជូនអាំពី
េលមឹសារសខងាបថ្នកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ការខកទរមងត់ាមវស័ិយ 
ដូចជាកាំខណទរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ា វត្ថុសាធារណៈ កមមវធីិអភវិឌឍតាមខបបរបជាធិប
ខត្យយខៅថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ និងយនតការសាថ បន័រមួកនុងករមតិ្បខចចកខទសរបស់ខលខា-  
ធិការដ្ឋឋ នទាាំងបី ខដើមបអីនុវត្តសកមមភ្នពការងារកាំខណទរមងខ់ដលមានលកាណៈអនតរ  
វស័ិយ ។  

សិកាា សាោផសពវផាយនខពលខនេះ គឺជារពឹត្តិការណ៍ដល៏អសរមាបថ់្នន កដឹ់កនាំ 
និងមន្រនតីរាជការរគបល់ាំដ្ឋបថ់្នន កទ់ាាំងត្ាំណាងរកសួងសាថ បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ ថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ 
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និងមនទីរជុាំវញិខេត្តថ្នខេត្តទាាំង៥ ខដលមានវត្តមានខៅថ្ងៃខនេះទទួលបាននូវពុទធិ ឧត្តមានុវត្ត 
និងនវានុវត្តន ៍ ខដើមបជីាជាំនួយដល់ការខរៀបចាំការងារខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈកនុង
ខដនសមត្ថកិចចខរៀងៗេលួន និងចូលរមួបនតអនុវត្តសកមមភ្នពការងារខកទរមងរ់ដឋបាល 
សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ ខដ្ឋយរបកានភ់្នា បនូ់វអភរិកមបុខរសកមមចាំខ េះការងារ
ខកទរមងឱ់យបានកាន់ខត្លអរបខសើរ សាំខៅខឆលើយត្បខៅនឹងត្រមូវការជាក់ខសតងរបស់
របជាពលរដឋ និងរសបខៅតាមការវវិឌឍនខ៍ៅកនុងត្ាំបន ់និងពិភពខោក។ 

- ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា ! 

េុ្ាំសូមជរមាបជូនអងគសិកាា សាោថ្ន មកដល់ខពលខនេះ រកសួងមុេងារសាធារណៈ 
ជាពិខសសគណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ និងរកុមការងារខកទរមង់
របពន័ធខបៀវត្សបានេិត្េាំរបឹងខរបងអនុវត្តការងារខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈសខរមច 
បាននូវសមទិធផលសាំខាន់ៗ ជាខរចើនជូនរាជរដ្ឋឋ ភបិាល ជាពិខសសបានផតល់ផលរបខោជន ៍
ជាខរចើនដល់មន្រនតរីាជការទាាំងថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ ខដលកនុងខនេះមានដូចជា៖  

- ការខកលមអការខបើកផតល់របាកខ់បៀវត្សជូនមន្រនតីរាជការ នគរបាល និងខោធិន
ឱយទទួលបានខបៀវត្សរគបច់ាំនួន មនិមានការកាត្ក់ង និងបានទានខ់ពលខវោ
កនុងសបាត ហ៍ទី៤ថ្នខេនីមយួៗ ខហើយមន្រនតីរាជការទាាំងអស់ទទួលបានការខបើក
ផតល់ខបៀវត្សតាមរបពន័ធធនោរ របកបខដ្ឋយរបសិទធភ្នព និងមានសុវត្ថភិ្នព។ 

- ការខធវើសមាហរណកមមមន្រនតីរាជការសីុវលិខៅកនុងរកបេណឌ  ឋាននតរស័កតិ និង
ថ្នន កង់មី (របខភទ ក េ និងគ)  ខដើមបោីាំរទដល់ការអភវិឌឍអាជីពរបស់មន្រនតីរាជការ 
ខដ្ឋយខធវើឱយកានខ់ត្មានភ្នពសាមញ្ា  ភ្នពទាកទ់ាញ និងភ្នពងាយរសួល
សរមាបក់ាររគបរ់គង (របសិនខបើមន្រនតីរាជការរូបណា មនិធាល បទ់ទលួការដ្ឋក់
ទណឌ កមមវនិយ័ នឹងរតូ្វទទួលបានការដាំខឡើងថ្នន ក ់ ឋាននតរស័កតិខរៀងរាល់ពីរឆ្ន ាំ
មតងនិងផតល់លទធភ្នពឱយមន្រនតីរាជការឈានដល់ថ្នន កេ់ពស់ខៅខពលចូលនិវត្តន)៍។ 
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- ការខកសរមួល និងដាំខឡើងរបាកខ់បៀវត្សអបបបរមារបស់មន្រនតីរាជសីុវលិទូខៅ 
បខងកើនពី ៣២០ ០០០(មុនឆ្ន ាំ២០១៤) ដល់ ៥៥២ ៨០០(បចចុបបនន) របាកប់ាំណាច់
មុេងារអបរ់ ាំ និងសុខាភបិាល ខដលខបៀវត្សរបចាំខេសរុបទាបបាំផុត្របស់រគូ
បខរងៀនករមតិ្បឋមរតូ្វបានបខងកើនពី ៤០២ ៨០០ខរៀល ដល់ ៦៥២ ៨០០ខរៀល 
ខបៀវត្សរបចាំខេសរុបទាបបាំផុត្របស់គិោនុបដ្ឋឋ កបឋមនិងឆមបបឋមរតូ្វបាន
បខងកើនពី៤៦០ ៨០០ខរៀល ដល់ ៦៥២ ៨០០ខរៀល និងបានបខងកើនរបាកក់ថ្រម
ជូនរគូបខរងៀនជាបកិ់ចចសនាខៅរគឹេះសាថ នបឋមសិកា។ 

- បានបខងកើនរបាកខ់របៀវត្សនគរបាលជាតិ្ពី ៤៦០ ៨០០ខរៀល ដល់ ៦២៨ ៣០០ 
ខរៀល ខដ្ឋយខឡករបាកខ់បៀវត្សរបស់ខោធិន រតូ្វបានបខងកើនពី ៣៩៧ ០០០
ខរៀល ដល់ ៥៨២ ៤០០ខរៀល។ 

- បានខធវើការខកសរមួលរបាកប់ាំណាចស់មាជិករាជរដ្ឋឋ ភបិាល និងរបាកខ់បៀវត្ស
ខសមៀនឃុាំ ខមឃុាំ និងរកឡាបញ្ា ី។ 

- ការខរៀបចាំរបពន័ធខបៀវត្សឱយមានសងគតិ្ភ្នពរវាងរបពន័ធខបៀវត្សមន្រនតីរាជការសីុវលិ 
និងរបពន័ធខបៀវត្សកងកមាល ាំងរបដ្ឋបអ់ាវុធ។ 

- បានខរៀបចាំពរងឹង និងដ្ឋកខ់ចញវធិានការរគបរ់គងមន្រនតរីាជការសីុវលិមន្រនតីជាប់
កិចចសនា និងបុគគលិកអខណត ត្ ខដើមបមីានលទធភ្នពឈានខៅដាំខឡើងរបាក់
ខបៀវត្សជូនមន្រនតរីាជការទាបបាំផុត្ឱយបានខរចើនជាង១ោនខរៀលកនុងមយួខេកនុង 
ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

- រកសួងមុេងារសាធារណៈ និងរកុមការងារអនតររកសួង បាននិងកាំពុងខធវើការ
វភិ្នគខលើរចនសមពន័ធការខរបើរបាស់ធនធានមនុសសកនុងវស័ិយ រកសួងអបរ់ ាំ និង
សុខាភបិាល ខដ្ឋយកនុងឆ្ន ាំ២០១៥ខនេះ ខយើងបាននិងកាំពុងចុេះសិកា និងរបមូល 
ទិនននយ័ កព់ន័ធនឹងការខរបើរបាស់មន្រនតីរាជការរគូបខរងៀន រគូជាបកិ់ចចសនា 
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ចាំនួនសិសស ថ្នន កខ់រៀន រគបភូ់មសិិកាទាាំងអស់ (ជាជាំហានដាំបូងរកមុការងារចាំរេុះ 
បានបញ្ចបខ់បសកកមមរចួខហើយខៅរាជធានីភនាំខពញ ខេត្តកាំពងស់ពឺ ខេត្តកណាត ល 
ខេត្តខ ធិសាត្ ់ និងខេត្តបាត្ដ់ាំបង និងបនតចុេះអនុវត្តខៅខេត្តដខ៍ទៀត្ឱយបានចប់
សពវរគបក់នុងឆ្ន ាំ២០១៥ ខហើយខនេះជាទិនននយ័ដស៏ាំខានស់រមាបខ់ធវើជាមូលដ្ឋឋ ន
រគឹេះកនុងការវភិ្នគ ខដើមបពីរងឹងរបសិទធភ្នពការងារ និងគុណភ្នពរគបរ់គងធន 
ធានមនុសសកនុងវស័ិយអបរ់ ាំ)។ 

- ខៅកនុងការខលើកកមពស់របសិទធភ្នពការងារ រកសួងមុេងារសាធារណៈ បាន
ដ្ឋកខ់ចញអនុរកឹត្យនិងសារាចរខណនាំសតីពីនីតិ្វធីិថ្នការខធវើរបតិ្ភូកមមអាំណាច 
ដល់រដឋបាលថ្នន កខ់រកាមជាតិ្កនុងការខត្ងតាាំង ការផ្ទល ស់បតូរ និងការបញ្ចបភ់្នរកិចច 
មន្រនតីរាជការសីុវលិខដលបាំខពញមុេងារខៅថ្នន កខ់រកាមជាតិ្។  

- រាជរដ្ឋឋ ភបិាល បានដ្ឋកខ់ចញនូវសារាចរសតីពីការខកសរមួលនីតិ្វធីិថ្នការដ្ឋក់
មន្រនតីរាជការសីុវលិឱយចូលនិវត្តន៖៍ ពីថ្ងៃខនេះខៅ មន្រនតីខដលរតូ្វចូលនិវត្តន ៍ មនិ 
រតូ្វការចាំបាចប់ាំខពញ ឬផតល់ឯកសារបខនថមខទៀត្ខទ ខហើយនិងទទួលបាន 
របាកឧ់បត្ថមភដាំបូងមតងគត្ម់ុនខពលចូលនិវត្តន ៍ ចូលកនុងគណនីរបស់េលួនរតឹ្ម 
ខេចុងខរកាយមុនកាលបរខិចេទកាំណត្ក់ារចូលនិវត្តន ៍ និងរបាកខ់សាធននិវត្តន៍
កនុងខេបនទ ប ់(ខដ្ឋយមនិមានការយឺត្យូរខទៀត្ខទ)។  

- រាជរដ្ឋឋ ភបិាល បានដ្ឋកខ់ចញនូវអនុរកឹត្យសតីពីការកាំណត្រ់ចនសមពន័ធរគបរ់គង 
និងមុេត្ាំខណងកនុងរចនសមពន័ធរគបរ់គងថ្នរកសួង សាថ បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន ក់
ខរកាមជាតិ្ (ការខត្ងតាាំងករមតិ្អគគខលខាធិការរង អគគនយករង អោគ ធិការ
រង ឬថ្នន ករ់បហាករ់បខហល ោ៉ងខរចើនបាំផុត្ចាំនួន៥រូប ករមតិ្អនុរបធាន
នយកដ្ឋឋ ន ឬថ្នន ករ់បហាករ់បខហលចាំនួនពី ៣ ខៅ ៥ រូប ករមតិ្អនុរបធាន
ការោិល័យ ឬថ្នន ករ់បហាករ់បខហល រតូ្វបានកាំណត្ច់ាំនួនពី២ ខៅ៤ របូ 
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ចាំខ េះអនុរបធានមនទីរជាំនញរាជធានី ខេត្ត ោ៉ងខរចើន៣រូប ខដ្ឋយខឡក
ចាំខ េះអនកខដលបានទទួលការខត្ងតាាំងកនលងមក ខដ្ឋយមនិបានទទួលរបាក់
បាំណាចម់ុេងារនឹងរតូ្វបានខរៀបចាំផតល់ជូន   យ  ត          លអ     ត្យ
ខាខលើខនេះចូលជាធរមាន។ ខហើយការខត្ងតាាំងរតូ្វបានពិនិត្យនិងខផទៀងផ្ទទ ត្ ់
និងខធវើនីត្ានុកូលកមមខដ្ឋយមានការឯកភ្នពពីរកសួងមុេងារសាធារណៈ និង
រកសួងខសដឋកិចចហិរញ្ា វត្ថុ)។ 

ទាាំងអស់ខនេះ ជាលទធផលខដលរកសួងមុេងារសាធារណៈរមួជាមយួរកសួង 
សាថ បន័ កព់ន័ធ ទាាំងថ្នន កជ់ាតិ្ ទាាំងថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ សខរមចបានជូនរាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
និងមន្រនតីរាជការរបស់ខយើងកនលងមក។ ខឆលៀត្កនុងឱកាសខនេះ េុ្ាំកសូ៏មអាំ វនវផងខដរ
ដល់ ប៉ូលីស ទាហាន និងខមឃុាំឱយចូលរមួខៅកនុងការផតល់ខសវាសាធារណៈជូនរបជា
ពលរដឋ ខដ្ឋយខរបកាល យផនត្គ់ាំនិត្ពីអនករគបរ់គង មកជាអនកផតល់ខសវាសាធារណៈជូន
របជាពលរដឋរបកបខដ្ឋយរបសិទធភ្នព តាមរយៈការពរងឹងគុណភ្នព និងរបសិទធភ្នពកនុង 
ការផតល់ខសវាមយួចាំននួ ខដលជាត្រមូវការផ្ទទ ល់កនុងជីវភ្នពរស់ខៅរបស់របជាពលរដឋ 
ដូចជា៖ ការផតល់អត្តសញ្ញា ណបណ័ណ  ការផតល់ខសៀវខៅសាន កខ់ៅ និងការផតល់ខសវានីត្ា
នុកូលភ្នពខផសងៗខទៀត្ និងការពរងឹងសនតិសុេ សណាត បធ់ាន បក់នុងរកបេណឌ  “ភូម-ិឃុាំ 
មានសុវត្ថភិ្នព”។  

ទនទឹមនឹងខនេះ កខ៏ៅមានកិចចការមយួចាំនួនខទៀត្ខដលត្រមូវឱយមានការចូលរមួ
អនុវត្តពីរដឋបាលថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ កនុងខនេះរមួមាន៖ (១) ភ្នពជាមាច ស់កនុងតួ្នទីភ្នរកិចច
ចូលរមួអនុវត្តខលើសកមមភ្នពការងារខដលបានកាំណត្ក់នុងកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាល   
សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ ខដ្ឋយរបកានភ់្នា បនូ់វអភរិកមបុខរសកមមចាំខ េះការ    
អនុវត្តការងារ (២) រតូ្វខសវងយល់ និងចូលរមួអនុវត្តនូវការងារខកទរមងខ់ដលមាន 
លកាណៈជាអនតរវស័ិយរមួមាន៖ ការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ កមមវធីិការអភវិឌឍ
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តាមខបបរបជាធិបខត្យយខៅថ្នន កខ់រកាមជាតិ្ និងការខកទរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ា វត្ថុ
សាធារណៈ (៣) រគបអ់ងគភ្នពទាាំងអស់ រតូ្វមានការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលការផតល់
ខសវាសាធារណៈកនុងវស័ិយ អបរ់ ាំ សុខាភបិាល និងខសវារដឋបាលសាំខាន់ៗ  ឱយបានជាប់
ជារបចាំ ខដើមបខីលើកកមពស់ការផតល់ខសវាសាធារណៈកនុងរកបេណឌ សតងដ់្ឋមយួខដល
អាចទទួលយកបានទាាំងអស់ោន  (៤) រតូ្វមានការតាមដ្ឋនរតួ្ត្ពិនិត្យខលើការអនុវត្ត
ការងារខកទរមងរ់បស់ថ្នន កមូ់លដ្ឋឋ ន ថ្នខត្ើបានចូលរមួអនុវត្តករមតិ្ណា? ខហើយមាន
ចាំណុចណាេលេះខដលរតូ្វខកលមអ និងមានចាំណុចណាេលេះខដលជាបញ្ញា របឈម ខដើមបី
រាយការណ៍ជូនថ្នន កជ់ាតិ្ឱយបានដឹង និងរេិះរកវធិានការខដ្ឋេះរសាយរបកបខដ្ឋយរបសិទធ- 
ភ្នព និងខឆលើយត្បទានខ់ពលខវោខៅនឹងត្រមូវការជាកខ់សតងរបស់របជាពលរដឋខៅតាម 
មូលដ្ឋឋ ន។  

-  ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា ! 

កមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ និងលទធផលថ្ន
ការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈខដលសខរមចបាននខពលកនលងមក គឺជាសមទិធផល
រមួរបស់ខយើងទាាំងអស់ោន  និងជាមូលដ្ឋឋ នរគឹេះសរមាបជ់ាជាំនួយដល់ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ 
ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា ទាាំងអស់ កនុងការខរៀបចាំសកមមភ្នពការងារ និងបនត
ចូលរមួអនុវត្តការងារខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈកនុងខដនសមត្ថកិចចរបស់េលួនខងមខទៀត្ 
ឱយសខរមចបានខជាគជយ័របកបខដ្ឋយរបសិទធភ្នព និងផលិត្ភ្នពេពស់។ 

រកសួងមុេងារសាធារណៈ និងគណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ
សាវ គមនជ៍ានិចច និងផតល់នូវកិចចសហការរគបខ់ផនកកនុងការអនុវត្តការងារខកទរមងរ់ដឋបាល 
សាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ សាំខៅសខរមចឱយបានតាមខោលខៅកនុងយុទធសាន្រសត
ចតុ្ខកាណដាំណាកក់ាលទី៣ របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល  ”កនុងការខរបកាល យរដឋបាលសាធារណៈ 
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ឱយខៅជាអនកផតល់ខសវាដម៏ានរបសិទធភ្នព និងជាថ្ដគូអភវិឌឍខដលអាចខជឿទុកចិត្តបាន
សាំខៅបខរមើរបជាពលរដឋឱយកានខ់ត្លអរបខសើរខឡើង”។ 

ជាងមីមតងខទៀត្ េុ្ាំសូមខកាត្សរខសើរចាំខ េះថ្នន កដឹ់កនាំរកសួងមុេងារសាធារណៈ
កដូ៏ចជាគណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ខលខាធិការដ្ឋឋ នថ្នកមមវធីិខក
ទរមងទ់ាាំង៣វស័ិយ ថ្នន កដឹ់កនាំ និងមន្រនតីរាជាការរគបរ់កសួងសាថ បន័ថ្នន កជ់ាតិ្ និងថ្នន ក់
ខរកាមជាតិ្ និងថ្ដគូអភវិឌឍ ខដលបានចូលរមួចាំខណកដល់កិចចអភវិឌឍវស័ិយមុេងារ
សាធារណៈ និងការងារខកទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ខដ្ឋយទទួលបានលទធផលជាទី
ខមាទនៈនខពលកនលងមក។ 

ជាទីបញ្ចប ់កនុងនមរកសួងមុេងារសាធារណៈ គណៈកមាម ធិការខកទរមងរ់ដឋបាល 
សាធារណៈ និងកនុងនមរូបេុ្ាំផ្ទទ ល់ េុ្ាំសូមខងលងអាំណរគុណោ៉ងរជាលខរៅបាំផុត្
ចាំខ េះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោក ខោករសី អនកនងកញ្ញា ទាាំងអស់
ខដលបានចាំណាយខពលខវោដម៏ានត្ថ្មលចូលរមួកនុងសិកាា សាោថ្នន កត់្ាំបនខ់លើកទី៤ 
សតីពី ”ការផសពវផាយកមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨” ន
ថ្ងៃខនេះ។ 

េុ្ាំសូមជូនពរជយ័មហារបខសើរជូនដល់ ឯកឧត្តម ខោកជាំទាវ ខោក ខោករសី 
អនកនងកញ្ញា ទាាំងអស់ឱយសខរមចបានខជាគជយ័រគបក់ារងារ មានសុេមងគលកនុងរគួសារ 
និងជួបរបទេះខត្ពុទធពរទាាំងបនួរបការគឺ អាយុ វណណ ៈ សុេៈ ពលៈ កុាំបីខឃលៀងខឃលៀត្ខឡើយ។ 

េុ្ាំសូមរបកាសខបើកអងគសិកាា សាោថ្នន កត់្ាំបនខ់លើកទី៤ សតីពី “ការផសពវផាយ
កមមវធីិជាតិ្កាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨“ ចបពី់ខពលខនេះត្ខៅ។ 

សូមអរគុណ! 

 


