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សនុ្ទរកថា 

ឯកឧត្ដម កិត្តិបណ្ឌិ ត្ ពេជ្រ ប ុន្ធិន្ រដ្ឋមន្រន្តជី្កសងួមុខងារសាធារណ្ៈ  

ន្ិងជាជ្បធាន្គណ្ៈកម្មា ធិការកកទជ្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ  

កលែងកនងុេិធីបិទអងគសន្និបាត្បូកសរបុលទធផលការងាររយៈពេលេីរឆ្ន ាំកន្ែះ ន្ិង
ទិសពៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ របសជ់្កសងួមុខងារសាធារណ្ៈ 

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ថ្លៃទី៦ កខពមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

-      ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកស្សី ថ្នា កដឹ់កនសំ្កសួងមុខងារសាធារណៈ 
តំ្ណាងស្កសួង សាា បន័ រាជធានី លខត្ត អស់លោក លោកស្សី អាកនងកញ្ញា  ទាងំ
អស់ដដលមានវត្តមានលៅថ្ងៃលនេះ ជាទីស្សោញ់រាបអ់ាន! 

 
ថ្ងៃន េះក្នុងនាមក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈ គណៈក្ម្មា ធិការកក្ទក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

 ិងក្នុងនាមរូបខុ្ុំផ្ទា ល់ ខុ្ុំសូមកងែងអុំណរគុណ ិងនកាតសរនសើរដ្ល់ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាុំ  ិងសម្មជិក្ក្កុ្ម
ការងារទុំងអស់របស់ក្ក្សួងមុខងារសាធារណៈកដ្លបា ខិតខុំនរៀបចុំអងគស និបាតរយៈនេល២ថ្ងៃ
ន េះ ក្បក្បនោយការចូលរមួ ការយក្ចិតតទុក្ោក់្  ិងម្ម បរយិាកាសរ ើក្រាយ។ 

          ល្លៀត្កាុងឱកាសលនេះ ខ្ុ ំសូមលកាត្សរលសើរ និងវាយត្ថ្មលខពស់ចំល េះ ឯកឧត្ដម លោកជំទាវ 
អស់លោក លោកស្សី ជាថ្នា កដឹ់កន ំនិងជាមន្តនតីរាជការស្របលំ់ដាបថ់្នា កទ់ាងំអស់ថ្នស្កសួងមុខងារ
សាធារណៈដដលបានយកចិត្តទុកដាកល់លើការដឹកន ំស្របស់្រង និងអភវិឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ
ថ្នស្ពេះរាជាណាចស្កកមពុជា រមួជាមយួនឹងការងារដកទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ លដើមបលី្លើយត្បឱយ
បានទានល់ពលលវោលៅនឹងកំលណើ នថ្នលសចកតីស្តូ្វការរបស់មន្តនតីរាជការនិងស្បជាពលរដឋលៅទូទាងំ
ស្បលទស។ ខ្ុ ំកសូ៏មយកឱកាសលនេះផងដដរ សដមតងនូវការលកាត្សរលសើរដល់ឯកឧត្តម យក ់ប ុនណា 
រដឋលលខាធិការស្កសួងមុខងារសាធារណៈ និងជាអនុស្បធានអចិថ្ន្តនតយរ៍ណៈកមាា ធិការដកទស្មងរ់ដឋបា
លសាធារណៈ ដដលបានអនុវត្តការងារកាុងវស័ិយដម៏ានសារៈសំខានល់នេះយ៉ា ងសកមានិងស្បកប 
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លដាយស្បសិទធភាពខពស់ឈានលៅសលស្មចបានលទធផលជាលស្ចើន និងបលងកើនជំលនឿទុកចិត្តនិងការគសំ្ទពី
សំណាករ់ាជរដាឋ ភបិាល និងមន្តនតីរាជការ និងថ្ដរូអភវិឌ្ឍនន។  

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកស្សី ! 
- អងគសនាិបាត្ជាទីលមស្តី្! 

 តាមរបាយការណ៍បូកសរុបរបស់អងគសនាិបាត្ កដូ៏ចជាបទអនត រមនន៍ន លយើងអាច
វាយត្ថ្មលបានថ្ន កាុងរយៈលពល២ឆ្ា កំនលេះកនលងមកលនេះ ស្កសួងមុខងារសាធារណៈ រណៈកមាា ធិការ 
ដកទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ និងស្កុមការងារដកទស្មងស់្បពន័ធលបៀវត្ស ពិត្ជាសលស្មចបាននូវសមទិធផល 
ជាលស្ចើនដដលល្លើយត្បលៅនឹងលគលនលយបាយ និងយុទធសាន្តសតចតុ្លកាណដំណាកក់ាលទី៣
របស់រាជរដាឋ ភបិាល។ សមទិធផលទាងំលនេះបានមកលដាយសារការខិត្ខំស្បឹងដស្បងរបស់ថ្នា កដឹ់កន ំ
និងមន្តនតីរាជការ ទាងំកាុងកស្មតិ្ស្របស់្រងនិងកាុងកស្មតិ្បលចេកលទស ជាពិលសស ការសស្មបសស្មួល 
និងកិចេសហការយ៉ា ងលអពីស្របស់្កសួង សាា បន័ ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ និងលលខាធិការដាឋ ន
ថ្នកមាវធីិដកទស្មងទ់ាងំ៣ រមួជាមយួនិងថ្ដរូអភវិឌ្ឍកាុងស្កុមការងារបលចេកលទសរដឋបាលសាធារណៈ។ 

 ល្លៀត្កាុងឱកាសលនេះ ខ្ុ ំសូមបញ្ញា កថ់្ន សលមតចអរគមហាលសនបតី្លត្លជា ហ ុន្ កសន្ 
នយករដឋមន្តនតីថ្នស្ពេះរាជាណាចស្កកមពុជា បានបញ្ញា កយ់៉ា ងចាស់លៅកាុងលគលនលយបាយ និង
យុទធសាន្តសតចតុ្លកាណដំណាកទី់៣ដដលបងាា ញពីការលបតជ្ាចិត្តដផាកនលយបាយរបស់រាជរដាឋ ភបិាល 
និងជាការត្ស្មងទិ់សសស្មាបក់ារដឹកន ំស្របស់្រង និងអភវិឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ និងការដក
ទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ។ ដូលចាេះ កតាត លជារជយ័លលើការងារទាងំលនេះ រឺសាិត្លៅលលើការទទលួ
ខុសស្តូ្វរបស់លយើងទាងំអស់គា កាុងការបំលពញភារកិចេលរៀងៗខលួនស្បកបលដាយមនសិកាវជិាា ជីវៈ ភកតី
ភាព ្នទៈមាេ ស់ការ និងវបបធមល៌សវាសាធារណៈកាុងការដកដស្បខលួនឱយលៅជាអាកបលស្មើលសវា និងជា
ថ្ដរូដដលរួរឱយលជឿទុកចិត្តបានសំលៅបលស្មើស្បជាពលរដឋឱយកានដ់ត្លអស្បលសើរល ើង។  

 លៅកាុងការអនុវត្តការដកទស្មង ់ “ស្បសិនលបើគា នការចូលរមួលទ ភាពលជារជយ័ថ្នកំដណ
ទស្មងក់គ៍ា នដដរ” លហើយការចូលរមួ រឺនមំកនូវចំលណេះដឹង លហើយការទទលួបាននូវចំលណេះដឹង រឺ
ស្តូ្វមានការលបើកទូោយ និងដចករដំលក។ ជាកដ់សតង លទធផលដដលសលស្មចបានកាុងរយៈលពល២
ឆ្ា កំនលេះកនលងមកលនេះរបស់ស្កសួងមុខងារសាធារណៈ បានអនុវត្តមុខងារ និងលបសកកមារបស់ខលួន 
លដាយមានការចូលរមួ ការសហការគា បានលអ អនុវត្តការងារមានលកខណៈជាស្កុម មានការទទួល
ខុសស្តូ្វខពស់ ស្បកានខ់ាា បនូ់វភាពជាមាេ ស់ និងភាពជាអាកដឹកនឈំរលលើអភសិ្កមបុលរសកមាចំល េះ
ការងារអភវិឌ្ឍមុខងារសាធារណៈ និងការដកទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ លដាយមានកិចេសហការ
យ៉ា ងជិត្សាិទធជាមយួស្កសួង សាា បន័ កព់ន័ធ ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ ជាពិលសស កិចេសហ
ការជាមយួរណៈកមាា ធិការជាតិ្សស្មាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបស្បជាធិបលត្យយលៅថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្     
រណៈកមាា ធិការដឹកនកំារងារដកទស្មងក់ារស្របស់្រងហិរញ្ា វត្ាុសាធារណៈ ស្ពមជាមយួបណាត ថ្ដរូ
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អភវិឌ្ឍរហូត្សលស្មចបានសមទិធផលសំខាន់ៗ ដដលជាស្បលយជនស៍ស្មាបម់ន្តនតីរាជការ និងស្បជា
ពលរដឋ ររួជាទីលមាទនៈ។ សមទិធផលទាងំលនេះ រមួមាន៖  

 ទី១. មន្តនតីរាជការសីុវលិទាងំអស់ស្តូ្វបានលធវើសមាហរណកមាលៅកាុងស្បពន័ធស្កបខណឌ ងាី 
កាុងលនេះ ស្កបខណឌ  ក និងខ មាន៣ ឋាននតរស័កតិ (ឋាននតរស័កតិទី១ មាន៦ថ្នា ក ់ឋាននតរស័កតិទី២ 
មាន៤ថ្នា ក ់និងឋាននតរស័កតិទី៣ មាន៤ថ្នា ក)់ និងស្កបខណឌ រ មាន១០ថ្នា ក ់(មនិមានឋាននតរសកតិ)។ 
សនទសសនល៍បៀវត្សទាបបំផុត្ មានចំននួ២៦៥សនទសសន ៍ និងខពស់បំផុត្មាន ចំននួ៥៥០សនទសសន ៍
លហើយត្ថ្មល១ឯកតាសនទសសនល៍បៀវត្សលសាើ១៧០០លរៀល)។ 

 ទី២. មន្តនតីរាជការទាងំអស់ បានលបើកលបៀវត្សទានល់ពលលវោកាុងសបាត ហ៍ទី៤ថ្នដខនីមយួ  ៗ
តាមស្បពន័ធធនគរ៖ (១)មន្តនតីរាជការសីុវលិ សលស្មចលបើកបានចំននួ ១០០% (២)នររបាលជាតិ្ 
សលស្មចលបើកបានចំនួន៩០% (៣)កងលយធពលលខមរភូមនិទ កំពុងអនុវត្តតាមដំណាកក់ាលៗ តាម
សាា នភាពជាកដ់សតង។ ស្បាកល់បៀវត្សមូលដាឋ នរបស់មន្តនតីរាជការសីុវលិ នររបាល និងលយធិន ដដល
បានលធវើសងគតិ្ភាពរចួលហើយ និងស្បាកបំ់ណាចមុ់ខងារ ស្តូ្វបានដំល ើងជាដំណាកក់ាលៗរហូត្ដល់
ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

 ទី៣. នីតិ្វធីិថ្នការដាកម់ន្តនតីរាជការសីុវលិឱយចូលនិវត្តន ៍ ស្តូ្វបានដកសស្មួល (មន្តនតីដដល
ស្តូ្វចូលនិវត្តន ៍ មនិចបំាចបំ់លពញ ឬផតល់ឯកសារបដនាមលទៀត្លទ នឹងស្តូ្វទទួលបានស្បាកឧ់បត្ាមភ
ដំបូងមតងរត្មុ់នលពលចូលនិវត្តនចូ៍លកាុងរណនីរបស់ខលួនស្តឹ្មដខចុងលស្កាយមុនកាលបរលិចេទកំណត្ ់
ការចូលនិវត្តន ៍លហើយនិងលបើកស្បាកល់សាធននិវត្តនក៍ាុងដខបនទ បល់ដាយមនិមានការយតឺ្យូរលទៀត្លទ)។ 

 ទី៤. ចំននួមុខតំ្ដណង និងរចនសមពន័ធស្របស់្រងថ្នស្កសួងសាា បន័ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា ក់
លស្កាមជាតិ្ ស្តូ្វបានកំណត្។់ ការលស្ជើសលរ ើសស្កបខណឌ ងាីនិងការដត្ងតាងំមុខតំ្ដណងអាចលធវើបាន
សស្មាបបំ់លពញកដនលងដដលទំលនរប៉ាុលណាណ េះ។ 

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកស្សី ! 
- អងគសនាិបាត្ជាទីលមស្តី្! 

          ទនទឹមនឹងលជារជយ័ដដលសលស្មចបាននលពលកនលងលៅលនេះ លយើងកល៏ៅមានកិចេការ និង
បញ្ញា ស្បឈមជាលស្ចើនលទៀត្ដដលស្តូ្វអនុវត្ត និងបនតលដាេះស្សាយ លដើមបលីលើកកមពស់រុណភាពថ្នការ
ផតល់លសវាសាធារណៈ ការពស្ងឹងការស្របស់្រងនិងអភវិឌ្ឍធនធានមនុសស និងសាា បន័ ការដកទស្មង់
លបៀវត្សលដើមបឱីយល្លើយត្បលៅនឹងការវវិត្តនយ៍៉ា ងឆ្បរ់ហ័សរបស់សងគមជាតិ្។  

ជាការរមួចំដណកកាុងការកំណត្ទិ់សលៅការងាររបស់ស្កសួងមុខងារសាធារណៈសស្មាប់
ឆ្ា ២ំ០១៦ និងឆ្ា បំនតលទៀត្ ខ្ុ ំសូមមានមតិ្ផ្ត លំផ្ើមយួចំននួ ដូចខាងលស្កាម ៖ 

ទី១- ជំរុញការផតល់លសវាសាធារណៈ ដផអកលលើលគលនលយបាយ និងសតងដ់ាលសវាសាធារណៈ 
ចាស់ោស់ ស្បពន័ធស្តួ្ត្ពិនិត្យរុណភាពនិងស្បសិទធភាព និងយនតការសាា បន័សស្មាបទ់ទលួ          
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បណតឹ ងត្វា៉ា  និងពត័្ម៌ានស្ត្ បពី់អាកលស្បើស្បាស់លសវា លដើមបឲី្យល្លើយត្បលៅនឹងលសចកតីស្តូ្វការពិត្
ស្បាកដរបស់ស្បជាពលរដឋ 

ទី២- ជំរុញការវភិារមុខងារ និងរចនសមពន័ធស្កសួង សាា បន័ ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ 
ការលរៀបចំអងគវជិាា ជីវៈ ការកំណត្មុ់ខតំ្ដណង ការពិពណ៌នមុខតំ្ដណង លដើមបផីតល់លទធភាព
ឲ្យស្កសួង សាា បន័ ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ លស្ជើសលរ ើស និងលស្បើស្បាស់ធនធានមនុសសឱយចំ
ទិសលៅ ទីកដនលងដដលស្តូ្វការ 

ទី៣- ពស្ងឹង និងពស្ងីកការលស្បើស្បាស់ស្បពន័ធស្របស់្រងធនធានមនុសសតាមស្បពន័ធពត័្ម៌ាន
វទិាឱយបានទូលំទូោយ លដើមបគីសំ្ទដល់ស្កសួង សាា បន័ ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ 

ទី៤- ចូលរមួគសំ្ទការលធវើស្បតិ្ភូកមាមុខងាររបស់ស្កសួង សាា បន័ថ្នា កជ់ាតិ្លៅឱយរដឋបាល 
ថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ តាមរយៈ ការពស្ងឹងសមត្ាភាពការស្របស់្រង និងការអភវិឌ្ឍធនធានមនុសសលៅ
ថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ 

ទី៥- ជំរុញការបណតុ េះបណាត លសមត្ាភាពមន្តនតីរាជការ ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ឱយ
មានលកខណៈជាស្បពន័ធ ស្សបតាមលសចកតីស្តូ្វការថ្នការអនុវត្តលគលនលយបាយ និងកមាវធីិកំដណ
ទស្មងន់នរបស់រាជរដាឋ ភបិាល កាុងលនេះ ស្តូ្វមានការយកចិត្តទុកដាកព់ស្ងឹងបដនាមត្នួទីរបស់
សាោភូមនិទរដឋបាលឱយកានដ់ត្សកមាកាុងការបណតុ េះបណាត ល ស្ពមទាងំផតល់ការបណតុ េះបណាត លដល់
មន្តនតីរាជការកស្មតិ្ស្របស់្រងជានខ់ពស់ ជាពិលសស ថ្នា កដឹ់កន ំនិងមន្តនតីរាជការជាន្តសតី  

ទី៦-  បនតការលធវើកំដណទស្មងល់បៀវត្ស លដើមបឈីានលៅសលស្មចឱយបានតាមលគលលៅរបស់ 
រាជរដាឋ ភបិាល កាុងការដំល ើងលបៀវត្សអបបបរមាស្បចដំខយ៉ា ងតិ្ច១ោនលរៀលលៅឆ្ា ២ំ០១៨ 

ទី៧- អនុវត្តសកមាភាពដកទស្មងឱ់យបានសលស្មចបានតាមសូចនករលគលថ្នសមទិធកមា
ដដលមានកំណត្ល់ៅកាុងកមាវធីិជាតិ្កំដណទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨។ 

- ឯកឧត្តម លោកជទំាវ លោក លោកស្សី 

- អងគសនាិបាត្ជាទីលមស្តី្! 
មុននឹងបញ្េប ់ខ្ុ ំសូមឱយឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្សី យកចិត្តទុកដាក៖់ (១) ការ

បលងកើនសមត្ាភាពចំលណេះដឹង ជំនញ ការលគរពលពលវោ វត្តមានបំលពញការងារ ការលបើកទូោយ 
និងផតល់ឱកាសដល់មន្តនតីបំលពញការងារតាមត្នួទី ភារកិចេនិងការទទលួខុសស្តូ្វលៅតាមសមត្ា
ភាព និងលទធភាពដដលអាចលធវើលៅបាន (២)សស្មបសស្មួល និងជំរុញការអនុវត្តជាមយួស្កសួងសាា
បន័ថ្នា កជ់ាតិ្ និងថ្នា កល់ស្កាមជាតិ្ លដាយបលងកើត្បរយិកាសលបើកទូោយឱយមានការចូលរមួពីមន្តនតី
ស្របក់ស្មតិ្ ស្របថ់្នា កក់ាុងការជំរុញការអនុវត្តកមាវធីិជាតិ្ដកទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ។ 
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ជាងាីមដងលទៀត្ ខ្ុ ំសូមលកាត្សរលសើរ និងវាយត្ថ្មលខពស់ចំល េះថ្នា កដឹ់កនសំ្កសួងមុខងារ 
សាធារណៈ និងមន្តនតីរាជការស្របលំ់ដាបថ់្នា ក ់ ដដលបានរមួចំដណកដល់កិចេអភវិឌ្ឍវស័ិយមុខងារ 
សាធារណៈ និងការងារដកទស្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈ លដាយទទួលបានលទធផលជាទីលមាទនៈន
លពលកនលងមក។  

ជាទីបញ្េប ់ខ្ុ ំសូមបងួសួងដល់វត្ាុស័កតសិទធិទាងំអស់កាុងលោក និងលទវតាឆ្ា ងំាីជូនពរជយ័
មហាស្បលសើរជូនដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី អាកនងកញ្ញា ទាងំអស់ឱយស
លស្មចលជារជយ័ស្របក់ារងារ មានសុភមងគលស្របស់្កុមស្រួសារ និងជបួស្បទេះដត្ពុទធពរទាងំបនួស្បការ 
រឺ អាយុ វណណ ៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីល្លៀង ឃ្លល ត្ល ើយ។  

ខ្ុសូំមស្បកាសបិទអងគសនាបិាត្បូកសរុបលទធផលការងារ២ឆ្ា កំនលេះ និងទិសលៅការងារឆ្ា ំ
២០១៦ របស់ស្កសួងមុខងារសាធារណៈ ចបពី់លពលលនេះត្លៅ។ 

សូមអររុណ! 

 

 

 

 

 

  


