
 

 

 

សនុ�រកថាបិទសកិ� សលថា� ក់តំបនស់�ពី ី

“ករផ្សព�ផ្សោយកម�វិធីជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ២០១៥-២០១៨” 

ឯកឧត�ម េព្រជ ប៊ុនធិន រដ�ម�ន�ី្រកសងួមុខងរសធារណៈ 

និងជា្របធានគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ 

េខត�រតនគិរ ីៃថ�ទី២៨ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ 

 
- ឯកឧត�ម េលកជទំវ សមាជកិ សមាជកិៃនគណៈកមា� ធកិរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ 

ជាទេីគារព! 

- ឯកឧត�ម ្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោ ឯកឧត�ម អភបិាលៃនគណៈអភបិាល េខត�រតនគរិ ី េខត�
មណ� លគរិ ីេខត�ស�ឹងែ្រតង េខត�្រកេចះ នងិេខត�ត្ូបងឃ�ុ ំ

- ឯកឧត�ម េលកជទំវ អស់េលក េលក្រសី ថា� កដ់កឹនា្ំរកសួងមុខងរសធារណៈ 

- ឯកឧត�ម េលកជទំវ តណំាង្រកសួង-ស� បន័ េខត� នងិមន�រីជុវំញិេខត�ទងំ៥  

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

 

សូមអរគុណចំេពះ ឯកឧត�ម គង់ សភុី អគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នេគាល

នេយាបាយមុខងរសធារណៈនិងជា្របធានេលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង ់

រដ�បាលសធារណៈែដលបានរយករណ៍សេង�បអំពីលទ�ផលរបស់អង�សិក� សល។  

ខ�ុមំានកិត�យិស និងក�ីសប្បោយរកីរយ ែដលបានចូលរមួជាមយួ ឯកឧត�ម 

េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ក�ុងកម�វធិីបទិអង�សិក� សលថា� ក់

តំបនេ់លកទី៤ ស�ីពកីរផ្សព�ផ្សោយកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ២០១៥ 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 1 
 



២០១៨ នារេសៀលល� ចេនះ។ ខ�ុសូំមសែម�ងនូវករេកតសរេសរ និងវយតៃម�ខ�ស់

ចំេពះ ឯកឧត�ម យក ់ប៊ុនណា រដ�េលខធិករៃន្រកសួងមុខងរសធារណៈ និងជា

អនុ្របធាន្របចកំរៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ែដលបានេធ�បទ

បង� ញ និងពន្យល់បក្រសយអំពីប��  និងខ�ឹមសរៃនកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាល

សធារណៈ២០១៥-២០១៨ ឯកឧត�ម សក់ េសដ�  រដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� 

និងជា្របធានេលខធកិរដ� នៃនគណៈកមា� ធិករជាតសិ្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតម ែបប្របជា

ធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាត ិ ែដលបានបង� ញអំពវីឌ្ឍនភាព និងករអនុវត� ករែក

ទ្រមងក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ និងឯកឧត�ម មាស 

សខុេសនសន អគ�េលខធិកររងៃនអគ�េលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករ ដឹកនាំ

ករងរែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ ែដលបានេធ�បទបង� ញ អំពី

វឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�ករែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ និងសូម អរគុណ

ជាអេនកចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី ែដលបានចូលរមួស� ប ់យ៉ាង

យកចិត�ទុកដកចូ់លរមួកិច�ពភិាក្សោ និងបានេលកេឡងនូវសំណួរដល៏�ៗ ក�ុងអង� សិក�

សលរយៈេពលមយួៃថ�េពញេនះ។  

ជាករពិត សិក� សលផ្សព�ផ្សោយេនះ បានបេង�តជាេវទិកដម៏ានសរៈ 

សំខន ់ នងិគួរឱ្យចបអ់រម�ណ៍ែដលេយងទងំអស់គា� បានចូលរមួពិភាក្សោ នងិផា� ស់ប�ូរ 

មតិេយាបល់ េដម្បែីស�ងយល់ឱ្យកនែ់តច្បោស់អពំសីកម�ភាពករងរក�ុងករអនុវត� ឱ្យ

កនែ់តសីុជេ្រមនូវករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ សំេដបន�ែកលម�គុណភាព និង

្របសិទ�ភាពៃនករផ�ល់េសវសធារណៈ ករេលកកម�ស់សមត�ភាពរដ�បាល សធារ

ណៈ និងករែកទ្រមង្់របពន័�េបៀវត្ស និង្របាកឧ់បត�ម�េផ្សង  ៗេដម្បឱី្យម�ន�ីរជករ បំេពញ

ភារកិច�របស់ខ�ួន្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ ្របសិទ�ភាព និងមនសិករ វជិា� ជីវៈ។ 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 2 
 



 ឆ�ងកតអ់ង�សិក� សលរយៈេពលមយួៃថ�េពញេនះ េយងពិតជាអចេមល 

េឃញ និងយល់កនែ់តច្បោស់អពំីខ�មឹសរ យន�ករអនុវត� និងយន�ករតមដន ្រត�ត

ពនិិត្យ និងវយតៃម�ៃនកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ករែកទ្រមង ់តម

វស័ិយ និងសកម�ភាពកំែណទ្រមងែ់ដលមានលក�ណៈអន�រវស័ិយ ្រពមទងំ អចកំណត់

បាននូវតនួាទី្រគបត់ួអង�ពកព់ន័�ក�ុងករអនុវត�កម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ

២០១៥-២០១៨ និងតនួាទីផា� ល់របស់អង�ភាពខ�ួន ែដល្រត�វបំេពញ ករងរែកទ្រមង់

ក�ុងែដនសមត�កិច�េរៀងៗខ�ួន ជាពេិសស មន�ីរជំនាញរជធានី-េខត� និងរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ សំេដេឆា� ះេទបេង�នគុណភាព និង្របសិទ�ភាពៃនករ ្រគប់្រគង និង

អភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងករផ�ល់េសវសធារណៈឱ្យេឆ�យតប េទ នឹងត្រម�វករ

ជាក់ែស�ងរបស់ម�ន�ីរជករ និង្របជាពលរដ�េនតមមូលដ� ន។ 

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

 កម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ២០១៥-២០១៨ បានបង� ញ 

យ៉ាងច្បោស់អពំែីផនករសកម�ភាពលំអិតែដល្រត�វអនុវត�ជាបនា� ន ់ និងអទិភាពបំផុត។ 

ករអនុវត�នូវកម�វធិីជាតិេនះ គឺទមទរឱ្យមានករចូលរមួកិច�សហករពី្រគប្់រកសួង 

ស� បន័ ទងំថា� កជ់ាត ិទងំថា� កេ់្រកមជាតិ ជាពេិសសអភបិាលៃនគណៈអភបិាល រជ

ធានី-េខត� និងអគ�េលខធិករ ឬអគ�នាយកៃនអគ�នាយកដ� នរដ�បាលនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលជាតួអង�ដសំ៏ខនក់�ុងករអនុវត�កម�វធិីជាតកិំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ្រពម

ជាមយួនឹងករបេង�នកិច�សហករឱ្យកនែ់តជិតស�ិទ�ក�ុងក្រមតិបេច�កេទសរវង កម�វធិីែក

ទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈជាមយួកម�វធិីែកទ្រមងក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជា ធិបេតយ្យ

េនថា� កេ់្រកមជាតិ នងិកម�វធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ និងកម�វធិីែក

ទ្រមងត់មវស័ិយដៃទេទៀត ដូចជា វស័ិយអបរ់ ំនិងវស័ិយ សុខភបិាល ជាេដម។  

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 3 
 



 េលសពីេនះេទេទៀត េយង្រត�វេរៀបចំឱ្យមានយន�ករតមដន ្រត�តពនិិត្យ 

និងវយតៃម�ករអនុវត�ករងរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ េរៀងរល់ ៦ែខម�ង េដម្ប ី

រយករណ៍ជូនរជរដ� ភបិាលអំពវីឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងកណំតដំ់េណាះ្រសយ

រមួរបស់រជរដ� ភបិាល ស្រមាបគ់ា្ំរទ និងត្រមងទិ់សករងរែកទ្រមង។់ ក�ុងស� រតីេនះ 

ខ�ុសូំមផា� េំផ�នូវមតិេយាបល់មួយចំនួន ស្រមាប់ករអនុវត�កម�វធីិជាតិកំែណទ្រមង់រដ� 

បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨ មានដូចខងេ្រកម៖ 

១- ជំរុញករែកលម�នីតវិធិី និង រេបៀបក�ុងករផ�ល់េសវសធារណៈនាេពលបច�ុប្បន�

ជូន្របជាពលរដ� រមួទងំករដកឲ់្យដំេណ រករ្របពន័� ឬ យន�ករ្រត�តពិនិត្យគុណភាព 

និង្របសិទ�ភាព និងយន�ករស� បន័ស្រមាបទ់ទួលបណ�ឹ ងតវ៉ ឬ ពត័ម៌ាន្រតឡបព់ីអ�ក

េ្រប្របាស់េសវ េដម្បេីឆ�យតបេទនឹងេសចក�ី្រត�វករពិត្របាកដរបស់ម�ន�ីរជករនិង

្របជាពលរដ�។ 

២- ប��បក់រេធ�បច�ុប្បន�ភាពេលក្រមងពត័ម៌ានេសវសធារណៈ និង ជំរុញករ

ែកលំអករផ�ល់េសវសធារណៈ ែដលបានកំណតជ់ាេសវអទិភាពចំនួន០៣េទ០៥

េសវ ក�ុងមយួ្រកសួងស� បន័។  

៣- េធ�ករវភិាគមុខងរ និងរចនាសម�ន័�របស់្រកសួង ស� បន័ថា� កជ់ាតិ និងថា� ក ់

េ្រកមជាតិ ជាពិេសសករេរៀបចំអង�វជិា� ជីវៈ ករកំណតម់ុខតែំណង្រគប្់រគង ករ

េរៀបចំករពិពណ៌នាមខុតែំណងទងំអស់ែដលមានេនក�ុង្រកសួងស� បនថា� កជ់ាតិនិង

ថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បផី�ល់លទ�ភាពឱ្យ្រកសួង ស� បន័ថា� កជ់ាតិនងិថា� កេ់្រកមជាតិ 

អចេធ�ករេ្រជសេរ ស ករព្រងយ ករែបងែចកភារកិច� និងករេ្រប្របាស់ធនធាន

មនុស្សឱ្យចំទិសេដ និងចំទីកែន�ងែដលមានត្រម�វករ។ ដូេច�ះ ្រគប្់រកសួង ស� បន័ 

ថា� កជ់ាតិនិងថា� កេ់្រកមជាតិ ្រត�វសហករជាមយួេលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករ

ែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ និង្រកសួងមខុងរសធារណៈ េដម្បេីរៀបចំនិងកំណត់

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 4 
 



រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងនងិមុខតំែណង្រគប្់រគងឱ្យបានេពញេលញមុនដំណាចឆ់ា� ២ំ០១៥។ 

ក�ុងបរបិទេនះ ខ�ុសូំមេស�សំុករស្រមបស្រម�លនិងសហករពីឯកឧត�ម អភបិាលេខត� 

អភបិាល្រស�ក ្របធានមន�ីរអបរ់ ំ មន�ីរហរិ�� វត�ុ មន�ីរអធិករកិច� និងនាយករដ�បាល 

េដម្បអីនុវត�េបសកកម�ក�ុងករចុះ្របមូលទិន�នយ័ េលករេ្រប្របាស់្រកបខណ� ម�ន�ីរជ

ករជា្រគ�បេ្រង�ននិងែផ�ករដ�បាល ្រគ�បេ្រង�នជាបក់ចិ�សន្យោេន្រគបភ់មូសិិក្សោទងំ

អស់ ែដលកិច�ករងរេនះ នឹងេធ�េនក�ុងភមូភិាគេនះេនចុងែខតុលករខងមុខេនះ។ 

៤- េរៀបចំកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លជាតិស្រមាបប់េង�នសមត�ភាពម�ន�រីជករ ថា� ក់

ជាតិនិងថា� កេ់្រកមជាតិ ឱ្យមានលក�ណៈជា្របពន័�និងជាកតព�កិច�របស់ម�ន�ីរជករ 

ជាពិេសសម�ន�ីរជករជា�ស�ី។ កម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លជាតិ រយៈេពលខ�ីៗ ែដលេឆ�យ

តបេទនឹងត្រម�វករជាកែ់ស�ងរបស់ម�ន�រីជករសីុវលិេនតម្រកសួងស� បន័ថា� កជ់ាតិ

និងថា� កេ់្រកមជាតិ នឹងដកឲ់្យដំេណ រករជា្របពន័� េនសលភមូនិ�រដ�បាល េនក�ុង

ឆា� សិំក្សោ២០១៦។ េដយែឡក តមករអនុមត័យល់្រពមពីសេម�ចអគ�មហេសនា  

បតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា កម�វធិបីណ�ុ ះ      

បណា� លម�ន�ីជានខ់�ស់(ក្រមតិអគ�នាយក អគ�េលខធិករ និងអភបិាលរជធានី េខត�) 

អំពីេគាលនេយាបាយនិងករងរែកទ្រមងអ់ភបិាលកិច�របស់រជរដ� ភបិាល នឹងចប់

េផ�មកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លេនចុងែខតុលឆា� ២ំ០១៥ េនសលភមូនិ�រដ�បាល េដយ

១វគ�មានរយៈេពល៣េទ៤ៃថ�និងមានសិស្ស៤៥នាក ់ស្រមាប៣់វគ�ជាប់ៗ គា� ។ 

៥- េរៀបចំែផនករេ្រប្របាស់ធនធានមនុស្សក�ុងមុខងរសធារណៈឱ្យបាន្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយនិងច្បោស់លស់ រមួជាមយួនឹងេគាលករណ៍រមួក�ុងករ្រគប្់រគងមុខងរសធារ

ណៈរបស់រដ� ្រពមទងំករេ្រត�មដកេ់ចញនូវវធិានករគា្ំរទេផ្សងៗចបពី់ឆា� ២ំ០១៦

ដល់ឆា� ២ំ០១៨។  

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 5 
 



៦- ព្រងឹង និង ព្រងីកករេ្រប្របាស់្របពន័�្រគប្់រគងធនធានមនុស្សតម្របពន័�ពត័ ៌

មានវទិ្យោ េដម្បគីា្ំរទដល់្រកសួងស� បន័ថា� កជ់ាតិនិងថា� កេ់្រកមជាតិ និង ជំរុញករ

េ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានវទិ្យោក�ុងរដ�បាលសធារណៈឱ្យបានកនែ់តទូលយ និង

មាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

៧-  េរៀបចំនិងដកឱ់្យដំេណ រ្របពន័�្រគប្់រគងគុណផល និង្របពន័�េលកទឹកចិត� ដល់ 

ម�ន�ីរជករ និងស� បន័ទងំថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

៨- េរៀបចំ្របពន័�េបៀវត្ស ឱ្យមានលក�ណៈសង�តិភាពរវងេបៀវត្សម�ន�ីរជករសីុវលិ 

និងកងកមា� ងំ្របដបអ់វុធ និង បន�បេង�នេបៀវត្សម�ន�ីរជករសីុវលិ កងកមា� ងំ្របដប់

អវុធ ជាដំណាកក់លៗឲ្យបានតចិបំផុតេលសព១ីលនេរៀលក�ុងឆា� ២ំ០១៨ និង្របាក់

េសធននិវត�នដ៍ល់និវត�នជ៍នេទតមលទ�ភាព្រទ្រទងប់ានៃនថវកិជាត។ិ 

៩- េរៀបចំ្របពន័�្រគប្់រគង និងេបកផ�ល់្របាកក់ៃ្រមជូនម�ន�ីជាបកិ់ច�សន្យោតម្របពន័�

ទិន�នយ័េអឡិច្រត�និចដូចម�ន�ីរជករែដរ។ 

១០- កំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់អំពីសកម�ភាពែកទ្រមងែ់ដលមានលក�ណៈអន�រ 

វស័ិយ េដម្បគីា្ំរទនិងបំេពញឲ្យគា� េទវញិេទមកក�ុងករអនុវត�កម�វធិីែកទ្រមងរ់បស់

រជរដ� ភបិាល រមួទងំករេកៀរគរជំនួយឧបត�ម�ពីៃដគូអភវិឌ្ឍ តមរយៈយន�ករ    

ស� បន័រមួៃនេលខធិករដ� នទងំ៣។ 

១១-្រត�វេរៀបចំឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�្របចំឆមាសេលករអនុវត�

កម�វធិីជាតិកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨ េដម្បកីំណត់ឱ្យបាន 

ច្បោស់លស់អំពវីឌ្ឍនភាព ប�� ្របឈម និងដំេណាះ្រសយក�ុងដំណាកក់លនីមយួៗ។ 

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

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 6 
 



ជាថ�ីម�ងេទៀត ខ�ុសូំមេកតសរេសរ ចំេពះថា� កដឹ់កនា្ំរកសួងមុខងរសធារណៈ 

កដូ៏ចជាេលខធិករដ� នគណៈកមា� ធិករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ និងម�ន�ីរជ 

ករ្រគបលំ់ដបថ់ា� កែ់ដលបានរមួចំែណកក�ុងករតកែ់តងកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមង ់បាល

សធារណៈ២០១៥-២០១៨ េដយឈរេលបរបិទកម�ុជានីយកម�។  

ខ�ុសូំមអពំវនាវដល់ថា� កដឹ់កនា្ំរកសួងមុខងរសធារណៈនិងម�ន�ីរជករ្រគប់

លំដបថ់ា� កទ់ងំអស់ និងថា� កដឹ់កនាតំណំាង្រកសួងស� បន័ពកព់ន័� ្របធាន្រក�ម

្របឹក្សោេខត� អភបិាល អភបិាលរងៃនគណៈអភបិាលេខត� អភបិាល្រស�ក ្របធានមន�ីរ

ជុំវញិេខត�ទងំ៥ និងអង�ភាពរដ�បាលពកព់ន័�នានា សូមបន�ចូលរមួចំែណក និងគា្ំរទ

បែន�មេទៀតក�ុងករអនុវត�ករងរែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ក�ុងភាពជាមា� ស់េល
ករអនុវត�សកម�ភាពករងរ ែដលបានកំណតក់�ុងកម�វធិីជាតិកំែណទ្រមងរ់ដ�បាលស

ធារណៈ២០១៥-២០១៨ េដយ្របកនភ់ា� បអ់ភ្ិរកមបុេរសកម�ចំេពះករអនុវត�ករ 

ងរ និង្រត�វែស�ងយល់ និងចូលរមួអនុវត�នូវករងរែកទ្រមងែ់ដលមានលក�ណៈជាអន�

រវស័ិយ រមួមាន៖ ករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ

េនថា� កេ់្រកមជាត ិ និងករែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ ឱ្យសេ្រមចបាន

េជាគជយ័តមេគាលេដែដលបានដកេ់ចញ។ 

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

សធារណៈ េលខធិករដ� នទងំ៣ៃនកម�វធិីែកទ្រមងរ់បស់រជរដ� ភបិាល និងក�ុងនាម

រូបខ�ុផំា� ល់ ខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជបំផុតចំេពះវត�មានរបស់ឯកឧត�ម 

េលកជំទវ អស់េលក េលក្រសី អ�កនាងក�� ទងំអស់ែដលបានចំណាយេពលេវល

ដម៏ានតៃម�ចូលរមួក�ុងអង�សិក� សលថា� កតំ់បនេ់លកទ៤ី ស�ីព“ីករផ្សព�ផ្សោយកម�វធិី
ជាតកិំែណទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ២០១៥-២០១៨” នាៃថ�េនះ។  

ខ�ុសូំមជូនពរជយ័មហ្របេសរជូនដល់ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី 

អ�កនាងក�� ទងំអស់ឱ្យសេ្រមចបានេជាគជយ័្រគបក់រងរ នងិមានករវវិឌ្ឍជាវជិ�មាន 

ទងំអជីព និង្រគ�សរ និងជួប្របទះែតពុទ�ពរទងំបនួ្របករ គឺ អយុ  វណ� ៈ សុខៈ ពលៈ 

កំុបីេឃ��ងឃា� តេឡយ។  សូម្របកសបិទអង�សិក� សល សូមអរគុណ! 

េលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ ទំព័រ 7 
 


