្រពះរជាណាច្រក

ជាត សស ្រពះមហក្

្រកសួងមុខងរសធ

3

3

របាយករ
លទ�ផលករងរ

ស�ព
ី ី

ប ��្របឈម និងទិសេដក រ២០១៦

របស់មន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី

េដយ៖ ឯកឧត�ម យូ  ស ៊ុន ឡុ រដ�េលខធិករ្រកសួងមុខងរស

3

ជ ទវ តំណាង្រកសួងស េភ��វកត
- ឯកឧត�ម េលកំ
�ិ ស ជាីទ េគារ
ិ យ

ជ ទវ ស់េ
- ឯកឧត�ម េលកំ
អ
េលក្រសីអ�កនាងទំងអស់ជាទីេម្!
ជាបឋ

ខ�ុំសូមេគារែថ�ងអំណរគុណចំេពះ ឯកឧត�ម េលកជំទវ េលក េលក្រសី

ក��ទំងអស ែដលបាអេ�� ីញចូលរួមក�ុងកម�វ ិធសន�
ប
ី
ិ ាតបូកសរុលទ�ផលករងររយៈេពីរឆា�កន�ះនង
ិ េលក
ី
ទិសេដកងរ២០១៦ របស់្រកសួងមុខងររណៈ។ នាឱកសេ ខ�ុំក៏សូមចូលរួមចំែណកេដីម្រ
ប យករ
អំពីវឌ្ឍនភាពករ្រគប់្រគងវិស័យមុខងរសធារណៈេនថា�ក ជូនអងសន�
�
ប
ិ ាបាន្រជាបផង។

ដូ ច ឯកឧត� ម េលកជ ំ ទវ េលក េលក្រសី អ�កនាង ក��ទំងអ ស់ បានដឹងរួ

្រកសួងមុខងរសធ ជា្រកសួងែដលេទីេង�ីតថ�ីេដយ្រពះរជ្រកមេលខ នស/១២១៣/០១៦ ចុះៃថ�

ទី០៩ ែខធូ � ឆា�២០១៣។ ដូេច�ះ្រកសួ ្រត�ចំណាយេពេវលមួយរយៈស្រមាករេរៀបចំរចសម�័នក
� រង

េនថា�ក់ជស្រមាដឹក នា និង ្រគប្រគវ ិស័យមុ ខងរសធា ក�ុងេនាះម អនុ ្រកឹត្យស�ីពីេរៀបចំ និង

ក្រប្រពឹត�របស់្រកសួមុខងសធារ ្របកសេ ៣១១៨ មស.្របក ចុះៃថ�ទ០៨ ែខក�� ឆា�២០១៤

ស�ីពី ករេរៀបច និ ង ក្រប្រពឹេទៃនករិយាល័យចំណុះឱ្ដ � និ ង អង� ភ ាពនៃនអគ� នាយកដ
និងអគា�ធិករដៃន្រកសួមុខងរសធារ

បនា�ប់មក្រកសួងកនេរៀបចំបេង�ីតឱ្មារចនាសម�័នមន�ីរមុ ខងរសធារណៈរជធានី ទំ២៥

េដីម្បំ
� ិស័យមុខងសធារេនថា�ក់េ្រក ត្របកេលខ១៩៧៩មស.នក
ប េពញតួនាន
ទ ិងភារកិចកុ ងវ

ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមិថុនា ឆា២០១៤ ស�ីពីករេរៀចំនិងករ្រប្រពឹតៃនមន�ីរមុខងសធារណរជធានី េខត ែដល

មាករិយាលជំនាចំនួន៣្រត�វបានបេង�ីតេឡ គឺ (១)ករិល័យរដ�បានិងហរិ ��វតុ � (២)ករិយាល

្រកបខណនិងបណុ � ះបណា� និង(៣)ករិយាល័យ្រត�តពិនិត្យរនិងេបៀវត្។

ជាមួយគ េនះែដរ ្រកសួងក៏បេរៀបចំធនធាមនុ ស្េទតមរចនាសន� របស់ មន�ីរមុ ខ ងសធារ

ែដលមាន្របធានមន�ីរ អនុ្របធានមន�ីរ ្របធានករិយាល័យ អនុ្រ និងម�ន�ជំនាញ
េដីម្ដ
ី
ប ឹកនា
និងអនុវត�ករង តួនាទី និងភារកិច�ែដល្រកសួងបាន្របគល ដូេច�ះ េយីងអចសេង�េឃញ
ី ថ ចបពី
ែខមិ ថុ នា ឆា�២០១៤ រហូ ត មកដល់ េពលេនះ រចនាសម�័ន�របស់មុខងសធាររជធានី េខ ្រត �វេរៀបច

រចនាសម�័នករងរស់ខ�ួនផង និង ្រត�វអនុវត�ករងរនិងភារែដល្រកសួងបានដក់ឱ្យអនុវត� េដីម្បីេឆេទ

នឹងេបសកកម�របស់្រកសួងមុខងរសធារណៈ ក៏េគាលនេយាបយុទ�ស�សរបស់រជរដ�ភិផងែដរ។
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ប៉ុ ែន� េទបីជ្រត �វ្ របឈមនឹងករេរៀបចំសម�័ន� ក រង និ ង អនុ វ ត� េបសកកម� របស់្រកសួងែដល្រត�វព្រ

ក្រគប់្រគងវិស័យមុខងរសេនថា�ក់េ្រកមជាតិផងក មន�ីរមុខងសធារណៈរជធានី េខត
អនុវត�នូវតួនាទីនិងភារកិរបស់ខ�ួនបានល�គួរជាេមាទនៈ។ េនក�ឱកសេនែដរ

ខ�ុំសូមអនុ�� តជ្រមាបជ

អង�សន�ប
ិ ាតទំងមនូវទិដ�ភាសំខន់ៗចំនួ៣(បី) ពក់ព័ន�នឹករ្រគប់្រគងវិស័យមុខងរសេនថា�

េ្រកមជាតិ
(១)

លទ�ផលករងរសេ្រមចបានក�ុងរយៈេ២ឆា�ំកន�ងមកេន

(២)

ប��្របឈមែដលបានជួប្របទះងេពលអនុវត�ករង

(៣)

ទិសេដករងរស្រមាប២០១៦។

១.លទ�ផលករងរសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពីរឆា�ំកន�ងមកេន

កុ ងរយៈេពលជាពីរឆ
�
ា�ំកន�ងមកេនះ មន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានីបានអនុវត�ករនិងសេ្រម

បានលទ�ផលសំខន ដូចខងេ្រក
(១)
(២)

ពិនិត្នង
ិ ផ�ល់ទិដកេលក
ី ែ្រប្រប�ល ស�នភាពរដ�បាលម�ន�

តមមន�ីរ អង�ភនា

ជុំវ ិញរជធានី េខ ្រក�ង ្រស�ក ខ បានទន់េពលេនិងមាន្របសិទ�

េធ�ីនិយត
័ កម�ថា�ក ឋនន�រស័ក�ិ ជូនម�ន�ីរជកេនតបណា មន�ីរនិងអង�ភាពនជុំវ ិញេខត� ្រក�

្រស�ក ខណ
(៣)

អនុវត�តួនាទីេសនាធិករជូនគណៈអភិបាល រជធានី េខត� ផ�ល់េយាបល់េលករង្រគប់្រ
ម�ន�ីរជករសុីវិលេនថា�ក់េ្រកមជាតិ ដូចជាករវិភាគមុខតំែណងែដល្រត�វែត

ែផនក្រកបខណ� ករេ្រជីសេរីសម�ន�ីរជ កផា�ស់ប�ូរស�នភាពរដ�បាលជា ឱ្្រតឹ្រត�

(៤)
(៥)

តមច្បោលិខិតបទដ�គតិយុត� និងនីតិវ ិធជ
ី ាធរម

ចូលរួមជាតំណាង្រកសួងមុខងរស េនកុ ងគណៈកម�
�
ករ្របេ្រជីេរីសម�ន�ីរក

សុីវ ិល េនតមរជធានី 

្រត�តពិនិត្យនិងផ�ល់ទិដេលីតរងេបៀវ របស់មន�ីរ អង�ភាពនានាជុំវិធានី េខត� ប
ទនេពលេវលនិងមាន្របសិទ

(៦)
(៧)

ចុះ្រត�តពិនិតនិង្របមូលទិន�ន័យករេ្របី្របាស់្រគ�បេ្រងៀនពីរេវន ថា�ក់គួប ្រគ�ជាប់ក

ម�ន�ជ
�
អប់រំ យុវជន និងកីេនទូទ២៥រជធានី េខ
ី ាបកិចសន្យោរបស់មន�ីរ

េរៀបចំវគ�បណុ � ះបណា� នង
�
ែដលដក
ិ ស្របស្រម�កអនុវត�លិខិតបទដ�គតិយុតនា

េចញឱ្យអនុវត�េដយ្រកសួង ស�ប័ននារជរដ�ភិបាលលពក់ព័ន�នឹងវិស័យមុង
សធណៈ
(៨)
(៩)

ចុះពន
ិ ត
ិ ្យេលីករេ្របី្របាស់ម�ន�ីជាប់កមន
ិ ្រប្រករបស់មន�ីរ អង�ភាពនា

បាអនុវត�ជំហនសកល្បេនេខត�កំពង់ស�ឺ េលីករដក់ឱ្យេ្របី្របាស់នូវ្របព័ន�ប��ូល

(Drag and Drop System) ប�ូ � លតរងេបៀវត្ស  ឯកសរពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត តម្រ

េអឡច
ិ ្រត�និ។

(១០) បែង�រថវ ិករបស់មន�ីរ អង�ភាពនានាជុំវិញេខត�ថវ ិកជាតិវិញ

(១១) អនុវត�ភារកិចេផ្សងៗេទៀ ែដល្រកសួង និងរជរដ�ភិបាល្របគល់ជូន ជាពិេសសេព ទនឹង
ករងរែកទ្រមង់សុីជេ្រម ជាអទិ៍៖ ករែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណមជ្ឈកនង
ិ

វ ិសហមជ្ឈករ និងករែកទ្ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណ
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លទ�ផលទំងេន បង�ញឱ្យេឃីញពីកិខិតខំ្របងែ្របងរបស់ថា�ក់ដឹកនង
ិ ម�ន�ីរជកររបស់មន� មុខង

សធារណែដលមានចំនួនតិច េបីេធៀបនឹងទំហំករង
២.ប��្របឈ

កុ ងេពលអនុ
�
វត�ករង មន�ីរមុខងរសធារជធានី េខត� បានជួប្របទះនូ ្របឈសំខន់ៗមួ

ចំនួនដូចខងេ្រក
(១)

ប��្របឈមែផ�កធនធានមនុ េដសមន�ីរមុខងរសធារណៈរជធានី េទីបបេង�ីតថ�ី

ម�ន�ីរជករបេ្រមីករងរេនក�ុមានសមាសចំរុះមកពី្រគបមន�ីរ អង�ភាពនានា ្រព

សមត�ភាពេនមានក្ ែដល្រត�វកករបណ�ុបណា�ជាចំប។
(២)

បរយាកសកម
ិ
ិនទន់សម្រសប េដយសរពុំទន់មានបាជាក់លស្រមាបំេពញ
ករង

(៣)
(៤)

េនមានកខ�ះមេធ្យោបាយអនុវត�ក ដូចជា សមា�រេ្របី្រកុ ងករិយាល័យ ម៉ូ
�
តូ និងរថយន

ែដលបង�ជាករលក ក�ុងករបំេពញេបសកកម�េនតំបន់ឆា

កិច�សហកររបស់ថា�ក់ដឹកនាំត
 មបណា�មន�ីរ អង�ភាព ្រក�ង ្រស�កនភារលូន

េនេឡី។

៣.ទិសេដករង រ២០១៦

កុ ងេគាលេដបេង�ីន្របសិទ�ភាពករង
�
ករ្រគប់្រគងវិស័យមុខងរសធថា�កេ្រកមជេន

កុ ងែផនករសកម�ភាពឆ២០១៦របស់ខ�
�
ួន មន�ីរមុខងរសធារណៈបានដទិសេដអនុវត�ករងមាជអទិ
(១)

(២)
(៣)
(៤)

បន�ព្រងឹ្របសទ�ភាពករ្រត�តពិនិត្យរដ�និងេបៀវត្

បន�ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករកសងែផនករធនធានមនុស្សេនថា

ករងរ្រគប់

្រកបខណ ម�ន�ីជាប់កិច�សន្យោ និងបុគ�លិកអែ

ជំរុញកេ្របី្របបេច�កវ ិទ្យោព័ត៌វ ិទ្យោេនក�ុងករអនុវត�ក

ជំរុញនិងអនុវត�ករេលីកកម�ស់គុណផ និង ករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីករសុីវិេនថា�ក

េ្រកមជា
(៥)
(៦)
(៧)
(៨)
(៩)

បន�ព្រងឹងករ្រគប់្រេ្របី្របា ស់  ករេបីកផ�ល់្របាក់លដល់ម�ន�ជ
ី ាប់កិច�សន និង
បុគ�លិកអែណ�ត

ជំរុញនិងអនុវត�យុទ�ស�ស�ប���បេយឌ័រកុ ងវ
� ិស័យមុខងសធារណេនថា�ក់េ្រកម

ព្រងឹងនិងព្រង កអភិវឌ្ឍស�ប័ន នេហដ�រចនាសម�័ន�រូបវ័

ព្រងឹងនិងព្រងីកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ  អង�ភាពនានាជុំវិញរជធានី នង
ិ

គាំ្រទនិងអនុវត�ទិសេដជាយុទ�ស�ស�នានារង ស�ប័ននានា និងរជរដ។

ជាីប��ប់ ខ�ុំសូម
េគារពែថ�ងអំណរគុណយា៉ង្រជាលេ្រ ចំេព ឯកឧត�ម េលកជំទវ េល
ទ

េលក្រសីអ�ង

ក��ទំងអស់ នង
ិ អង�សន�ប
ិ ាទំងមូ

ែដលបាយកចត
� ុកដក់ស�នូវបទបង�
ិ ទ

ស�ីពីលទ�ផលករងរ ប��្របឈម នង
ិ ទិសេដករ២០១៦ ែដលពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងវមុខង

សធារណៈេនថា�ក់េ្រ។

សូមអរគុណ!
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