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សនុទរកថា 

ឯកឧត្ដម កិត្តិបណ្ឌិ ត្ ពពជ្រ ប ុនធិន រដ្ឋមន្រនតជី្កសងួមុខងារសាធារណ្ៈ  

និងជាជ្បធានគណ្ៈកម្មា ធិការកកទជ្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ  

កលែងកនងុពិធីពបើកអងគសននិបាត្បូកសរបុលទធផលការងាររយៈពពលពីរឆ្ន ាំកនែះ 
និងទិសពៅការងារឆ្ន ាំ២០១៦ របសជ់្កសងួមុខងារសាធារណ្ៈ 

សាលាភូមិនទរដ្ឋបាល ថ្លៃទី៥ កខពមសា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

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

 

ថ្ងងននេះក្នុងនាមរក្សួងមុខងារសាធារណៈ គណៈក្ម្មម ធិការកក្ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 
និងក្នុងនាមរូបខុ្ុំផ្ទទ ល់ ខុ្ុំសូមសុំកដងនូវការសាវ គមន៍និងអរគុណចុំន េះវត្តម្មនដ៏ថ្ងលថ្លល របស់ឯក្
ឧត្តម នោក្ជុំទាវ នោក្ នោក្រសី អនក្នាងក្ញ្ញា ទាុំងអស់កដលបានចូលរមួក្នុងអងគសននិបាត្បូក្
សរុបលទធផលការងាររយៈនពលពីរឆ្ន ុំក្នលេះ(កខក្ញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០១៣ ដល់កខមីនា ឆ្ន ុំ២០១៦) និងទិស
នៅការងារឆ្ន ុំ២០១៦ របស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ។ ខុ្ុំសូមកងលងអុំណរគុណនិងនកាត្សរនសីរ
ដល់ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ និងសម្មជិក្រក្ុមការងារទាុំងអស់របស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ កដលបានខិត្ខុំ
នរៀបចុំ អងគសននិបាត្ននេះនឡងី របក្បនោយការយក្ចិត្តទុក្ោក់្ និងបរយិាកាសរកី្រាយ។ 

នឆលៀត្ក្នុងឱកាសននេះ ខុ្ុំសូមរ ុំលឹក្ជូនឯក្ឧត្តម នោក្ជុំទាវ អស់នោក្ នោក្រសី អនក្នាង
ក្ញ្ញា ទាុំងអស់រាបថ្ល រក្សួងមុខងារសាធារណៈ រតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនោយរាជរោឋ ភិបាលក្នុងនីតិ្
កាលទី៥ថ្នរដឋសភា កដលរបសូរត្នចញពីការនបាេះនឆ្ន ត្តាមកបបរបាធិបត្យយ របក្បភាពនសរ ី
រតឹ្មរតូ្វ អពារកឹ្ត្យ និងយុត្តិធម៌ នាកខក្ក្កោ ឆ្ន ុំ២០១៣ នដីមបបីុំនពញនបសក្ក្មមនិងភារកិ្ចចក្នុង
ការដឹក្នាុំ រគប់រគង និងអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ និងការងារក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារ
ណៈថ្នរពេះរាាណាចរក្ក្មពុា ឲ្យនឆលីយត្បនៅនឹងនសចក្តីរតូ្វការថ្នការអភិវឌ្ឍាតិ្រសបតាមត្រមូវ
ការ វវិឌ្ឍាអនតរាតិ្។  ក្នុងទិសនៅននេះ រក្សួងមុខងារសាធារណៈ បាននរៀបចុំរចនាសមព័នធរបស់



ទំព័រ 2/7 

 

រក្សួង បាននរៀបចុំសម្មសភាពថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ និង បានសរមិត្សរម្មុំងនរជីសមន្តនតីកដលម្មនបទ
ពិនសាធន៍ ចុំនណេះដឹងនិងសមត្ថភាពជុំនាញពិត្របាក្ដ មក្កាន់មុខត្ុំកណងសុំខាន់ៗក្នុងរចនាស
មព័នធរគប់រគងទាុំងថ្លន ក់្រក្សួងទាុំងថ្លន ក់្មនទីររាជធានី-នខត្ត រមួាមយួនឹងការបនងកីត្នឡងីនូវយនតការ
អនតររក្សួងបកនថមនទៀត្ ដូចារកុ្មការងារកក្ទរមង់របព័នធនបៀវត្ស គណៈក្ម្មម ធិការកក្ទរមង់រដឋបាល
សាធារណៈ និងនលខាធិការោឋ ន នដីមបរីបមូលផតុ ុំក្ុំោុំង ធនធានមនុសស ពុទធិ និងបញ្ញា ញាណឱយ
សថិត្នៅនរកាមដុំបូលកត្មួយនិងការដឹក្នាុំកត្មយួ សុំនៅនលីក្ក្មពស់គុណភាព របសិទធភាពនិង
បនងកីនទិននផលការងាររបស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ នដីមបឈីាននៅសនរមចឱយបាននាគជ័យ
តាមនោលនៅថ្នយុទធសាន្តសតចតុ្នកាណដុំណាក់្កាលទី៣ របស់រាជរោឋ ភិបាល នដីមបកី្ុំនណីន 
ការងារ សមធម៌ និងរបសិទធភាព។  

ាការពិត្ ខុ្ុំម្មនការរពួយបារមភនិងនរត្េះរេិះពិចារណាយា៉ា ងខាល ុំង នៅក្នុងដុំណាក់្កាលដុំបូង
ថ្នការនរៀបចុំរចនាសមព័នធសាថ ប័ន និង ការបញ្ជូ លោន នូវមន្តនតីរាជការកដលមក្ពីអតី្ត្អគគនលខាធិការ  
ោឋ នថ្នរកុ្មបឹក្ាក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ សាោភូមិនទរដឋបាល និង អតី្ត្រដឋនលខាធិការ   
ោឋ នមុខងារសាធារណៈ ពីនរ េះសម្មសភាពថ្លន ក់្ដឹក្នាុំនិងមន្តនតីរាជការទាុំងអស់ននាេះ ម្មនចុំនណេះ
ដឹង ជុំនាញបនចចក្នទស និងបទពិនសាធន៍នោយកឡក្ៗពីោន ។ ប៉ាុកនត ក្នុងនាមារដឋមន្តនតីមយួរូប ខុ្ុំ
កត្ងកត្របកាន់ភាជ ប់នូវទសសនៈវាិជ ថ្ននបេះដូងនបីក្ទូោយនិងសននាត សរបណីចុំន េះមន្តនតីរាជការរគប់
រូប ផតល់ឱកាសចុំន េះមន្តនតីរាជការកដលខិត្ខុំរបឹងករបងត្ស ូាមយួការងារ និង នលីក្ក្មពស់ដល់
មន្តនតីរាជការកដលម្មនចុំនណេះនិងសមត្ថភាពឲ្យបុំនពញការងារ នលីសពីននេះនៅនទៀត្ ខុ្ុំកត្ងកត្បនងកីន
ការសនងកត្ និង អានរបាយការណ៏លទធផលការងាររបស់ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំនិងមន្តនតីរាជការមយួចុំននួ នដីមបី
ផតល់របឹក្ានិងការកណនាុំបកនថម ក៏្ដូចាការបុំនពញចុំណុចខវេះខាត្ នដីមបឲី្យឯក្ឧត្តម នោក្ជុំទាវ 
អស់នោក្ នោក្រសី និងអនក្នាងក្ញ្ញា ទាុំងអស់ននាេះ បុំនពញការងារបានលអ និង រតឹ្មរតូ្វតាមការ
ចាត់្តាុំង ត្នួាទីនិងភារកិ្ចចរបស់ខលួន។ 

មក្ដល់នពលននេះ ខុ្ុំសនងកត្នឃញីថ្ល ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំនិងមន្តនតីរាជការទាុំងអស់ថ្នរក្សួងមុខងារ
សាធារណៈ បានសហការោន យា៉ា ងលអនិងបុំនពញការងារក្នុងសាម រតី្ារក្ុម នោយម្មនការទទលួខុស
រតូ្វខពស់តាមអងគភាពនរៀងៗខលួន ទាុំងថ្លន ក់្រក្សួង ទាុំងថ្លន ក់្មនទីររាជធានី-នខត្ត និងសនរមចបានលទធ
ផលយា៉ា ងនរចីនក្នុងរយៈនពលដ៍ខលីមយួ នហយីក៏្ទទលួបានការនកាត្សរនសីរពី សពមតចអគគមហា
ពសនាពត្ពជា ហ ុន កសន នាយករដ្ឋមន្រនតីថ្នជ្ពះរាជាណាចជ្កកមពុជា និងថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ
តាមបណាត រក្សួង-សាថ ប័នដកទនទៀត្ ក៏្ដូចាការោុំរទនិងជុំននឿទុក្ចិត្តពីមន្តនតីរាជការនិងសាធារ
ណៈជន។ សមិទធផលនិងការនកាត្សរនសីរទាុំងននេះ គឺានម្មទនភាពរបស់នយងីទាុំងអស់ោន  កដល
ាថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ និងមន្តនតីរាជការទាុំងអស់របស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ។  

- ឯក្ឧត្តម នោក្ជុំទាវ អស់នោក្ នោក្រសី ! 
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សមិទធផលកដលរក្សួងមុខងារសាធារណៈរបស់នយងី សនរមចបានក្នុងរយៈនពល២ឆ្ន ុំក្នលេះ
ននេះ គឺនកី្ត្នចញកិ្ចចខិត្ខុំរបឹងករបងរបស់នយងីទាុំងអស់ោន  កដលបានសហការោន បានយា៉ា ងលអក្នុង
ការបុំនពញភារកិ្ចចនិងនបសក្ក្មមរបស់រក្សួង នោយរបកាន់ភាជ ប់នូវសាម រតី្ទទលួខុសរត្ូវខពស់ ភាព
ាម្មច ស់ ភាពាអនក្ដឹក្នាុំ នោយឈរនលអីភិរក្មបុនរសក្មមចុំន េះការអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារ
ណៈ និងការកក្ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ នោយម្មនកិ្ចចសហការយា៉ា ងជិត្សនិទធាមយួរក្សួង      
សាថ ប័ន ក់្ព័នធ ទាុំងថ្លន ក់្ាតិ្ទាុំងថ្លន ក់្នរកាមាតិ្ ាពិនសសអគគនលខាធិការោឋ នថ្នគណៈក្ម្មម ធិ
ការាតិ្សរម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមកបបរបាធិបនត្យយនៅថ្លន ក់្នរកាមាតិ្  និងអគគនលខាធិការោឋ នថ្ន   
គណៈក្ម្មម ធិការដឹក្នាុំការងារកក្ទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ាវត្ថុសាធារណៈ រពមាមយួបណាត ថ្ដគូ
អភិវឌ្ឍ។ ក្នុងអងគសននិបាត្បូក្សរុបលទធផលការងាររយៈនពល ២ឆ្ន ុំក្នលេះ ក្នុងរយៈនពល២ថ្ងងននេះ 
នយងីទាុំងអស់ោន នឹងសាត ប់របាយការណ៍សតីពីលទធផលការងារ បញ្ញា របឈម និងទិសនៅការងារអាទិ
ភាពឆ្ន ុំ២០១៦ របស់ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំកដលទទលួបនទុក្តាមអងគភាពនិងវស័ិយនីមយួៗ នោយកឡក្ក្នុង
នពលននេះ ខុ្ុំសូមនលីក្នឡងីនូវសមិទធផលាមូលោឋ នមួយចុំននួ ក៏្ដូចាបញ្ញា របឈមសុំខាន់ៗដល់
អងគសននិបាត្ទាុំងមូល នដីមបជីយួាពនលឺនិងបនងកីនពុទធិ ដល់ការផ្ទល ស់បតូរទសសនៈោន  ដូចខាងនរកាម៖ 

(១) ការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន   
រចនាសមព័នធ និង ការនរៀបចុំនិងការរបរពឹត្តនៅរបស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ សាោភូមិនទ

រដឋបាល មនទីរមុខងារសាធារណៈរាជធានី-នខត្ត គណៈក្ម្មម ធិការកក្ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈនិង
នលខាធិការោឋ ន នហយីនិងរកុ្មការងារកក្ទរមង់របព័នធនបៀវត្សរបស់រាជរោឋ ភិបាល រត្ូវបាននរៀបចុំ 
បនងកីត្ កក្សរមួល និង បានោក់្ឱយដុំនណីរការ របក្បនោយរបសិទធភាពខពស់។ យនតការរមួកផនក្
បនចចក្នទសរវាងនលខាធិការោឋ នថ្នក្មមវធីិក្ុំកណទរមង់ទាុំង៣ (រដឋបាលសាធារណៈ ហរិញ្ាវត្ថុសា
ធារណៈ និងអភិវឌ្ឍនៅថ្លន ក់្នរកាមាតិ្) រតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនិងដុំនណីរការរបជុុំផ្ទល ស់បតូរានទៀង
ទាត់្ និងតាមការចាុំបាច់ នដីមបរីមួសហការោន ជុំរុញការងារក្ុំកណទរមង់របស់រាជរោឋ ភិបាល។  

(២) ក្មមវធីិាតិ្ក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨   
រតូ្វបាននរៀបចុំតាក់្កត្ងនឡងីនោយមន្តនតីរាជការផ្ទទ ល់របស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ នោយ

ម្មនការចូលរមួពីថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ និង មន្តនតីជុំនាញពីរគប់រក្សួងសាថ បនថ្លន ក់្ាតិ្និងថ្លន ក់្នរកាមាតិ្ 
របក្បនោយភាពរបាក្ដនិយម និង រសបតាមត្ងភាពាក់្កសតងថ្នរដឋបាលសាធារណៈរបស់នយី
ង។ ក្មមវធីិាតិ្ននេះ បានទទលួការអនុម័ត្ពីកិ្ចចរបជុុំនពញអងគគណៈរដឋមន្តនតីកាលពីថ្ងងទី០៩ កខមក្
រា ឆ្ន ុំ២០១៥ និងបានផសពវផាយនៅទូទាុំងរបនទស និងបានោក់្ឱយអនុវត្តាគនរម្មងៗ តាម
ចនងាក ម សក្មមភាពនីមយួៗនៅតាមដុំណាក់្កាលៗ។ ឯក្សារនោលការណ៍កណនាុំសតីពីការតាម
ោន រតួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្មលការអនុវត្តក្មមវធីិាតិ្ក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ កដលា
ឧបក្រណ៍មួយដ៏សុំខាន់មិនអាចខវេះបានក្នុងការជុំរុញការអនុវត្ត ក៏្ដូចាការតាមោនរតួ្ត្ពិនិត្យ 
និងវាយត្ថ្មលការអនុវត្តក្មមវធីិក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨ បានទទលួការអនុ
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ម័ត្ពីគណៈក្ម្មម ធិការកក្ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈរចួនហយី និង នរៀបចុំក្មមវធីិបណតុ េះបណាត លមន្តនតី
បនងាគ លនៅតាមរក្សួងសាថ បនថ្លន ក់្ាតិ្និងថ្លន ក់្នរកាមាតិ្ នៅក្នុងរតី្ម្មសទី២ឆ្ន ុំននេះ។ 

(៣) ការកក្លមអគុណភាពនសវាសាធារណៈ 
 រគប់រក្សួងសាថ បន បាននធវីបចចុបបននភាពនូវក្រមងនសវាចុំនួន២២៦ របនភទនសវា នហយី
រក្សួងចុំននួ២១ បានក្ុំណត់្អុំពីរបនភទនិងចុំននួនសវាអាទិភាពរបស់ខលួនកដលម្មនចុំននួសរុប 
៩២ របនភទនសវាអាទិភាព។ ព័ត៌្ម្មនអុំពីក្រមងនសវាសាធារណៈ និងនសវាអាទិភាពទាុំងអស់ននេះ 
នឹងរតូ្វោក់្ចូលក្នុងរបព័នធផតល់ព័ត៌្ម្មនអុំពីនសវាសាធារណៈ តាមបនចចក្វទិាទូរស័ពទសាម ត្ហវូនក្នុង
រតី្ម្មសទី២ ឆ្ន ុំ២០១៦ ននេះ នោយសងឃមឹថ្ល អនក្នរបីរបាស់សាម ត្ហវូនាភាសាកខមរចុំននួរបកហល 
៥ោននាក់្ នឹងអាចចូលនមីលនិងទទលួបានព័ត៌្ម្មនអុំពីនសវាសាធារណៈ។  

រកុ្មការងារជុំនាញរបស់នលខាធិការោឋ នថ្នគណៈក្ម្មម ធិការកក្ទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 
បានចុេះសិក្ា និងផតល់អនុសាសន៏កក្លមអការផតល់នសវារបស់រក្សួងសាធារណៈនិងដឹក្ជញ្ជូ ន និង 
បានចុេះពិនិត្យនមីលលទធភាពាក់្កសតង នដីមបបីនងកីត្និងោក់្ឲ្យដុំនណីរការទីភាន ក់្ងាររបតិ្បត្តិការ
ពិនសសរបស់រក្សួងសុខាភិបាល នៅមនទីរនពទយបកងអក្ចុំននួ៤ នខត្តបកនថមនទៀត្។   

(៤) ការអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ -  
 មន្តនតីរាជការសុីវលិទាុំងអស់ បាននធវីសម្មហរណក្មមនៅក្នុងរបព័នធរក្បខណឌ ងមី(រក្បខណឌ  
ក ខ និងគ)។ សនទសសនន៍បៀវត្សទាបបុំផុត្ ម្មនចុំនួន២៦៥សនទសសន៍ និងខពស់បុំផុត្ម្មន
ចុំននួ៥៥០សនទសសន៍ នហយីត្ថ្មល១ឯក្តាសនទសសន៍នបៀវត្ស នសមី១៧០០នរៀល។ 

 មន្តនតីរាជការទាុំងអស់ បាននបីក្នបៀវត្សទាន់នពលនវោក្នុងសបាត ហ៍ទី៤ថ្នកខនីមួយៗ តាម
របព័នធធនាោរ៖ មន្តនតីរាជការសុីវលិ សនរមចនបីក្បានចុំនួន ១០០ %។ នគរបាលាតិ្ 
សនរមចនបីក្បានចុំននួ៩០%។ ក្ងនយាធពលនខមរភូមិនទ ក្ុំពុងអនុវត្តតាមដុំណាក់្កាលៗ 
តាមសាថ នភាពាក់្កសតង។ របាក្់នបៀវត្សមូលោឋ នរបស់មន្តនតីរាជការសុីវលិ នគរបាល និង
នយាធិន កដលបាននធវីសងគតិ្ភាពរួចនហីយ និងរបាក់្បុំណាច់មុខងារ រតូ្វបានដុំនឡីងា
ដុំណាក់្  កាលៗរហូត្ដល់ឆ្ន ុំ២០១៨។ ចុំននួមន្តនតីាប់កិ្ចចសនា រត្ូវបានោក់្ឲ្យសថិត្នៅ
នរកាមរតួ្ត្ពិនិត្យតាមរបព័នធព័ត៌្ម្មនវទិា នហយីរបាក់្នបៀវត្សរបចាុំកខក៏្រតូ្វបានដុំនឡងី និង
រត្ូវនបីក្តាមរបព័នធធនាោរផងកដរ។ 

 ក្នុងឆ្ន ុំ២០១៦ របាក់្នបៀវត្សសរុបអបបបរម្មរបស់មន្តនតីរាជការ សម្មជិក្រកុ្មរបឹក្ា រាជធានី 
នខត្ត រកុ្ង រសុក្ ខណឌ  ឃុុំ សងាក ត់្ និងមន្តនតីភូមិរបចាុំកខ នឹងទទលួបាន៖ 

- វស័ិយអប់រ ុំ     ៨០០,៥០០ នរៀល 
- វស័ិយសុខាភិបាល     ៨០០,៥០០ នរៀល 
- វស័ិយរដឋបាល បនចចក្នទស និងការទូត្  ៧០០,៥០០ នរៀល 
- នគរបាលាតិ្     ៧៨៤,៧៣០ នរៀល 
- នយាធិន     ៧៣៣,៧៣០  នរៀល 
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- រកុ្មរបឹក្ារាជធានី នខត្ត       ៨៧០,០០០ នរៀល 
- រកុ្មរបឹក្ា រកុ្ង រសុក្ ខណឌ    ៦៥០,០០០ នរៀល 
- រកុ្មរបឹក្ា ឃុុំ សងាក ត់្     ៤៨០,០០០ នរៀល 
- នមភូមិ      ២០០,០០០ នរៀល 
- អនុរបធានភូមិ     ១៦០,០០០ នរៀល  
- សម្មជិក្ភូមិ     ១៤០,០០០ នរៀល 
- និង របាក់្នបៀវត្សរបចាុំកខរបស់មន្តនតីាប់កិ្ចចសនា ៤០០,០០០ នរៀល។ 

 នីតិ្វធីិថ្នការោក់្មន្តនតីរាជការសុីវលិឱយចូលនិវត្តន៍ រតូ្វបានកក្លមអ នោយកាត់្បនថយឯក្
សារនិងនីតិ្វធីិមិនចាុំបាច់។ របបសនតិសុខសងគមសរម្មប់អតី្ត្មន្តនតីរាជការសុីវលិនិងអតី្ត្
យុទធជន រតូ្វបានបកនថមាដុំណាក់្កាលៗ ទនទឹមោន នឹងមន្តនតីរាជការសក្មម។ 

 ចុំននួមុខត្ុំកណង និង រចនាសមព័នធរគប់រគងថ្នរក្សួង សាថ ប័នថ្លន ក់្ាតិ្និងថ្លន ក់្នរកាមាតិ្ 
រត្ូវបានក្ុំណត់្និងោក់្សថិត្នៅនរកាមការរតួ្ត្ពិនិត្យ។ ការនរជីសនរសីរក្បខណឌ ងមី និងការ
កត្ងតាុំងមុខត្ុំកណង អាចនធវីបានសរម្មប់កត្បុំនពញក្កនលងកដលទុំននរប៉ាុនណាណ េះ។ 

 ក្មមវធីិបណតុ េះបណាត លសាក្លបងរយៈនពលខលី រតូ្វបានបនងកីត្នឡងីក្នុងឆ្ន ុំ២០១៤ និង បាន
បណតុ េះបណាត លមន្តនតីរាជការទាុំងថ្លន ក់្ាតិ្ទាុំងថ្លន ក់្នរកាមាតិ្បានចុំននួ១៩៦៥នាក់្ នោយ
ក្នុងននាេះម្មនន្តសតីចុំននួ ៤៩២នាក់្។ ទាុំងក្មមវធីិបណតុ េះបណាត លទាុំងការនរជីសនរសីសិសស 
និងមន្តនតីរាជការចូលនរៀននៅសាោភូមិនទរដឋបាល រតូ្វបានកក្លមអក្នុងក្រមិត្មយួខពស់។ 

(៥) ការអនុវត្តនោលននយាបាយវមិជឍការ និងវសិហមជឍការក្នុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ 
នោលននយាបាយសតីពីការរគប់រគង និង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសនៅរដឋបាលថ្លន ក់្នរកាម

ាតិ្ រតូ្វបានបនងកីត្នឡងីនិងក្ុំពុងផសពវផាយឲ្យអនុវត្ត។ រក្សួងសាថ បនថ្លន ក់្ក្ណាត ល បាននធវី
របតិ្ភូក្មមអុំណាចដល់រដឋបាលថ្លន ក់្នរកាមាតិ្ក្នុងការកត្ងតាុំង ការផ្ទល ស់បតូរ និងការបញ្ច ប់ភារកិ្ចច
មន្តនតីរាជការសុីវលិកដលបុំនពញការងារនៅថ្លន ក់្រដឋបាលនរកាមាតិ្។ ចុំកណក្ឯ រពេះរាជរកឹ្ត្យសតីពី
លក្ខនតិក្ៈនោយកឡក្សរម្មប់បុគគលិក្រដឋបាលថ្លន ក់្នរកាមាតិ្ រតូ្វបាននរៀបចុំនិងបានទទលួការអនុ
ម័ត្ពី      គណៈរដឋមន្តនតីរចួនហយី។ 

(៦) កិ្ចចសហរបតិ្បត្តកិារាមយួថ្ដគូអភិវឌ្ឍ និងរបនទសាសម្មជិក្អាសា ន -  
នរកាមនពលរក្សួងមុខងារសាធារណៈ បាននរៀបចុំរចនាសមព័នធសាថ បនរបស់ខលួនរចួនហយី 

និងបានដុំនណីរការនោយរលូនរហូត្ឈាននៅសនរមចបានសមិទធផលសុំខាន់ៗានរចីនក្នុងរយៈ
នពលដ៏ខលីមយួ នលីការអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈនិងការងារក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ 
នោយោម នជុំនយួឧបត្ថមភកផនក្បនចចក្នទស និងហរិញ្ាវត្ថុពីថ្ដគូអភិវឌ្ឍ បាននធវីឲ្យថ្ដគូអភិវឌ្ឍទាុំង
ននាេះម្មនការនងីយឆងល់និងភ្ាក់្នផអីល នហយីឥឡូវននេះពកួ្ោត់្ បាននឹងក្ុំពុងងាក្មក្ចូលរមួោុំរទ
និងអបអរសាទរាមយួសមិទធផលកដលនយងីសនរមចបានទាុំងអស់ននេះ។ កាលពីថ្ងងមសលិមិញ ឯក្
ឧត្តម យក់្ ប ុនណា កដលារបធានរកុ្មការងារបនចចក្នទសក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ បាន
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ដឹក្នាុំអងគរបជុុំាមយួថ្ដគូទាុំងអស់ តាមនពលនវោក្ុំណត់្ នដីមបកីចក្រ ុំកលក្ព័ត៌្ម្មនអុំពីសមិទធផល
កដលនយងីសនរមចបានក្នុងឆ្ន ុំ២០១៥ និងទិសនៅការងារឆ្ន ុំ២០១៦ និង ពិនរោេះនយាបល់ាមយួ
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍទាុំងននាេះ ថ្លនតី្ពកួ្ោត់្អាចជយួអវីបានខលេះ នដីមបនីយងីម្មនលទធភាពបកនថមនទៀត្ក្នុងការ
បនងកីននលបឿនការងារក្ុំកណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈ ពីនរ េះនយងីរតូ្វរត់្របណាុំងនឹងក្តាត នពល
នវោ (ោម ននទ ក្យថ្ល “សរម្មក្”សរម្មប់អនក្ក្ុំកណទរមង់)។ ក្នុងនពលាមយួោន  រក្សួងមុខងារ
សាធារណៈ ក៏្បានបនងកីនកិ្ចចសហរបតិ្បត្តិការនរចីនាមយួរបនទសសម្មជិក្អាសា ន និងអាសា ន
បូក្៣ (ចិន ជប៉ាុន និងកូ្នរ ៉ាខាងត្បូង)។ ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំរក្សួងមុខងារសាធារណៈ បានចូលរមួសននិសីទ
អាសា នសតីពីកិ្ចចការមុខងារសាធារណៈនលីក្ទី១៧ និងទី១៨ បានចូលរមួកិ្ចចរបជុុំតុ្មូលថ្លន ក់្រដឋ
មន្តនតីសាធារណៈរដឋ កូ្នរ ៉ា-អាសា ន និងការតាុំងពិពណ៌សតីពីអភិបាលកិ្ចចសាធារណៈនៅសាធារណៈ
រដឋកូ្នរ ៉ា នហយីនឹង។ នលីសពីននេះនៅនទៀត្ រក្សួងមុខងារសាធារណៈ បានោក់្ “គនរម្មងនរៀបចុំឯក្
សារកណនាុំរបស់អាសា នសតីពីការផតល់នសវាសាធារណៈ” នៅនលខាធិការោឋ នអាសា នក្នុងរក្បខណឌ
អាសា នបូក្៣ និង បានផតល់អនុសាសន៍នលីការពរងឹងអងគភាពអាសា នក្នុងវស័ិយមុខងារសាធារ
ណៈ។ 

- ឯក្ឧត្តម នោក្ជុំទាវ អស់នោក្ នោក្រសី ! 

នទាេះបីារក្សួងមុខងារសាធារណៈ សនរមចបាននូវលទធផលសុំខាន់ៗានរចីនយា៉ា ងណា
ក៏្នោយ ក៏្នៅម្មនការងារានរចីននទៀត្កដលនយងីទាុំងអស់ោន រត្ូវនធវី និងរត្ូវនោេះរសាយបញ្ញា
របឈមានរចីននទៀត្ នដីមបបីនងកីននលបឿនក្នុងការអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធាណៈ និងការកក្ទរមង់
រដឋបាលសាធារណៈ។ ភារកិ្ចចនិងការទទលួខុសរតូ្វដ៏ធុំនធងទាុំងអស់ននេះ គឺទាមទារឱយម្មនការគិត្
គូរយក្ចិត្តទុក្ោក់្យា៉ា ងខាល ុំងបកនថមនទៀត្ អុំពីត្រមូវការកផនក្ធនធានមនុសស ហរិញ្ាវត្ថុ និងសម្មភ រៈ
ក្នុងក្រមិត្ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំក្នុងរក្សួងមុខងារសាធារណៈ អនតររក្សួង និងរាជរោឋ ភិបាល។ ក្នុងឱកាស
ននេះ ខុ្ុំសូមនសនីឱយថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ និងមន្តនតីរាជការទាុំងអស់កដលម្មនវត្តម្មនចូលរមួក្នុងអងគសននិបាត្រយៈ
នពល២ថ្ងងននេះ យក្ចិត្តទុក្ោក់្សាត ប់អុំពីវឌ្ឍនភាពការងារ ទិសនៅការងារាអាទិភាពឆ្ន ុំ២០១៦ 
និងពិចារណា ពិភាក្ានោេះរសាយនលីបញ្ញា របឈមសុំខាន់ៗមយួចុំនួនដូចខាងនរកាម៖ 

១. សមត្ថភាពសាថ ប័ននិងធនធានមនុសសរបស់រក្សួង នៅមិនទាន់អាចនឆលីយត្បបាននពញ
នលញនឹងនសចក្តីរត្ូវការថ្នការអនុវត្តនោលននយាបាយរបស់រាជរោឋ ភិបាល 

២. ការក្សាងសមត្ថភាពមន្តនតីរាជការសុីវលិក្នុងរក្បខណឌ រាជរោឋ ភិបាលមិនទាន់ម្មនលក្ខណៈ 
ារបព័នធ និងនឆលីយត្បនឹងការវវិឌ្ឍរបស់រដឋបាលសាធារណៈ 

៣. វត្តម្មនបុំនពញការងាររបស់មន្តនតីនៅមិនទាន់បានអនុវត្តឱយបានរតឹ្មរតូ្វនៅនឡយី 
៤. រ ុំហូរការងារក្នុងរក្សួង-សាថ ប័នកត្មយួ និង អនតររក្សួងសរម្មប់របនភទនសវានីមយួៗ

មិនទាន់ក្ុំណត់្ឲ្យបានចាស់ោស់  
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៥. ការនធវីទុំននីបក្មមរដឋបាលសាធារណៈ និង ការនលីក្ក្មពស់គុណភាពនសវាសាធារណៈ 
តាមរយៈការនរបីរបាស់របព័នធបនចចក្វទិាព័ត៌្ម្មនវទិា (ICT)សថិត្នៅនលីផលូវមយួដ៏ឆ្ង យ 

៦. ការអនុវត្តកផនការសក្មមភាពកក្ទរមង់នៅតាមរក្សួងសាថ បន ហាក់្ដូចាមិនទាន់បាន
កាល យាការងារអាទិភាពនៅនឡយី 

 ៧. ការចាត់្តាុំងមន្តនតីឱយនៅចូលរមួវគគបណតុ េះបណាត លរយៈនពលខលីនៅនរៅរបនទស មិនអនុ
វត្តឲ្យបានរតឹ្មរតូ្វតាមគុណវឌ្ឍរបស់មន្តនតី និងត្រមូវការាក់្កសតងរបស់អងគភាព  

៨. នីតិ្វធីិនៅក្នុងការនបីក្ផតល់ងវកិានៅម្មនភាពយតឺ្យា៉ា វកដលាឧបសគគមយួក្នុងការ
ជុំរុញរបសិទធភាពការងារ 

៩. គនរម្មងងវកិាសរម្មប់របតិ្បត្តិការការងារកក្ទរមង់នៅម្មនលក្ខណៈោច់នោយកឡក្ៗ 
ពីោន  កដលនធវីឱយការកបងកចក្ធនធានសរម្មប់ដុំនណីរការមិនរគប់រោន់ និងទាន់នពល 
នវោ។ 

- ឯក្ឧត្តម នោក្ជុំទាវ អស់នោក្ នោក្រសី ! 

ខុ្ុំសងឃមឹថ្ល អងគសននិបាត្រយៈនពល២ ថ្ងងននេះ គឺនវទិកាមយួដ៏សុំខាន់សរម្មប់ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ 
មន្តនតថី្លន ក់្រគប់រគង និងមន្តនតីជុំនាញ ចូលរមួពិភាក្ា ផ្ទល ស់បតូរមតិ្នយាបល់ និង រក្ដុំនណាេះរសាយ 
ក្នុងនោលនៅឈាន នៅសនរមចបាននោលបុំណងរមួរបស់រក្សួងមុខងារសាធារណៈ ក៍្ដូចារបស់
រាជរោឋ ភិបាល។ ខុ្ុំសូមអុំ វនាវនិងកណនាុំដល់ថ្លន ក់្ដឹក្នាុំ មន្តនតីរគប់រគង និងមន្តនតីជុំនាញទាុំងអស់
កដលម្មនវត្តម្មនក្នុងអងគសិននបាត្នានពលននេះ សូមចូលរមួឱយបាននពញនលញរយៈនពល២ថ្ងងននេះ 
តាមក្មមវធីិកដលបាននរោងទុក្ របក្បនោយសាម រតី្ទទួលខុសរតូ្វខពស់និងនសចក្តីថ្ងលងនូរ។ 

 ាទីបញ្ច ប់ ក្នុងនាមរក្សួងមុខងារសាធារណៈ គណៈក្ម្មម ធិការកក្ទរមង់រដឋបាលសាធារ
ណៈ និងក្នុងនាមរូបខុ្ុំផ្ទទ ល់ ខុ្ុំសូមកងលងអុំណរគុណដ៏រាលនរៅចុំន េះ ឯក្ឧត្ដម នោក្ជុំទាវ 
អស់នោក្ នោក្រសី អនក្នាងក្ញ្ញា កដលបានចុំណាយនពលនវោដ៏ម្មនត្ថ្មលចូលរមួក្នុងអងគសននិ 
បាត្រយៈនពល២ថ្ងងននេះ។ ខុ្ុំសូមបងួសួងដល់វត្ថុស័ក្តសិទធិទាុំងអស់ក្នុងនោក្ និង នទវតាឆ្ន ុំងមីជូនពរ
ជ័យមហារបនសីរជូនដល់ឯក្ឧត្តម នោក្ជុំទាវ អស់នោក្ នោក្រសី អនក្នាងក្ញ្ញា ទាុំងអស់ឱយ 
សនរមចនាគជ័យរគប់ការងារ ម្មនសុភមងគលរគប់រកុ្មរគួសារ និង ជួបរបទេះកត្ពុទធពរទាុំងបួន
របការ គឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ ពលៈ កុ្ុំបីនឃលៀង ឃ្លល ត្នឡយី។  

 

ខុ្ុំសូមរបកាសនបីក្អងគសននបិាត្ចាប់ពីនពលននេះត្នៅ! 
សូមអរគុណ! 


