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សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តមកិត្តបិណ្ឌិ ត្ ពេជ្រ ប ុន្ធិន្  រដ្ឋមន្តន្តជី្កសងួមខុងារសាធារណ្ៈ 

ថ្លែងកនងុេិធបីិទវគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលន្ងិជ្បគ្លវ់ិញ្ញា បន្បជ្ត្ 
រូន្កមមសកិាការវីគ្គបណ្តុ ុះបណ្តត លត្ជ្មង់ទសិេជ្ងងឹសមត្ថភាេ 
ដ្លម់ន្តន្តរីារការសុវីិលជ្កបខណ្ឌ លម ីនន្ជ្កសងួមខុងារសាធារណ្ៈ 

រាជធានីភ្នពំេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

– ឯកឧត្តម លោកជាំទាវ គណៈអធិបតី្ 
– ឯកឧត្តម លោកជាំទាវ លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា  ដែលជាវាគមិន ថ្នស្ករួង
មុែងារសាធារណៈ 

– លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា  ខែលជាកមមរិកាការទីាាំងអរ់ ជាទីរាប់អាន 
– អងគពិធីទាាំងមូលជាទីលមស្តី្ 
ថ្ងៃលនេះ ែុ្ាំពិត្ជាមានលរចកដីរកីរាយ ខែលបានចូលរមួជាអធិបតី្កនុងពិធីបិទវគ្គបណ្ត ុះ

បណ្្តល និងស្បគល់វញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់ការរិកាជូនកមមរិកាការជីាមន្តនតីរាជការកនុងវគគ
បណតុ េះបណ្តត លត្ស្មង់ទិរពស្ងឹងរមត្ថភាពែល់មន្តនតីរាជការរីុវលិស្កបែណឌ ងមី ថ្នស្ករួង
មុែងារសាធារណៈ។ 

ព ល្ៀតក្នតងឱកាសពនុះ ខ្ត ំសូមអរគុណែល់ឯកឧត្តម អុល រ  ូ អគគនាយកថ្នអគគនាយកដ្ឋា ន
រែាបាលនិងហរិញ្ាវត្ថុខែលបានលធវីរបាយការណ៍បូកររុបលទធផលវគគបណតុ េះបណ្តត ល និងរូម
ពកាតសរពសីរែល់ក្កុ្មការងាររបរ់អគគនាយកដ្ឋា នរែាបាលនិងហរិញ្ាវត្ថុ ដែលបានខិតខំពរៀបចំ
វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលពនុះ ឱ្យទទួលបានលទធផលលអក្បពសីរ ពោយគ្មា នការគ្មកំ្ទដផនក្បពចេក្ពទស 
ឬហិរញ្ញវតថតេីដែគូ្រអភិ្វឌ្ឍព ីយ។ ក្នតងព ុះ ខ្ត ំក៏្សូមពកាតសពសីរចំព ុះវាគ្ាិនជាថ្នន ក់្ែឹក្  ំ
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និងក្បធាន យក្ោា នដែលបានខិតខំព្វីបទបងាា ញ និងដចក្រដំលក្បទេិពោ្ន៍ែល់
កមមរិកាការ។ី ពនុះសរបញ្ជា ក្់ឱ្យព ញីថ្នមន្តនី្រាជការរបស់ក្ក្សួងមតខងារោធារណៈមាន
សមតថភាេក្គ្ប់ក្គ្មន់ ពែីមបីព វ្ីជាសសរក្ទូង និងជាអនក្បន្ពវនរបស់ក្ក្សួងសក្មាប់ការងារ
ក្គ្ប់ក្គ្ងមតខងារោធារណៈ។ 

វគគបណតុ េះបណ្តត លត្ស្មង់ទិរពស្ងឹងរមត្ថភាពែល់មន្តនតីរាជការរីុវលិស្កបែណឌ ងមីលនេះ 
លរៀបចាំល ងីកនុងលោលបាំណងលែីមបខីចករ ាំខលកបទពិលសាធន៍ និងចាំលណេះែឹងខែលអងគភាព 
នីមួយៗ បានអនុវត្តនាលពលកនលងមក រមួមាន៖   

- មុែងារ តួ្នាទី ភារកិចច និងរចនារមព័នធរបរ់អងគភាព 
- លិែិត្បទដ្ឋា នគតិ្យុត្តលផេងៗខែលស្ករួងមុែងារសាធារណៈរលស្មចបាន 
- ចាប់រតីពីរហលកខនតិកៈមន្តនតីរាជាការរីុវលិថ្នស្ពេះរាជាណ្តចស្កកមពុជា 

  ឯកឧត្តម លោកជាំទាវ លោក លោកស្រី អនកនាង កញ្ញា  និងអងគពិធីទាាំងមូលជាទីលមស្តី្ 

ស្ករួងមុែងារសាធារណៈ មានលបរកកមមែឹកនាាំ ស្គប់ស្គង និងអភិវឌ្ឍវរ័ិយមុែងារ
សាធារណៈថ្នស្ពេះរាជាណ្តចស្កកមពុជា លែីមបឱី្យល ល្ីយត្បលៅនឹងត្ស្មូវការអភិវឌ្ឍជាតិ្ ស្ពម
ទាាំងស្របតាមការវវិឌ្ឍជាអនតរជាតិ្។ 

 កនុងបរបិទថ្នរកលភាវូបនីយកមម ការរកីចលស្មីនខាងខផនកបលចចកវទិា ការបណតុ េះ
បណ្តត លពស្ងឹងរមត្ថភាពគឺជាលរឿងចាំបាច់រស្មាប់មន្តនតីរាជការស្គប់រូប លែីមបអីភិវឌ្ឍរមត្ថ
ភាពឱ្យស្របតាមការរកីចលស្មីន កនុងត្ាំបន់ និងរកលលោក។ ការបណតុ េះបណ្តត លធនធាន
មនុរេរបរ់រែាគឺជាការងារអាទិភាពមួយ ខែលអាចខស្បកាល យធនធានមនុរេលៅកនុងវរ័ិយ
សាធារណៈឱ្យកាន់ខត្មានរមត្ថភាព មានវជិាា ជីវៈ និងបាំលពញការងារស្បកបលដ្ឋយស្បរិទធ
ភាព និងផលិត្ភាព។ 

ការអភិវឌ្ឍធនធានមន្តនតីរាជការ ក៏ស្តូ្វបានយកចិត្តទុកដ្ឋក់លធវឱី្យស្បលរីរល ងីទាាំង
រមត្ថភាពជាំនាញ និងឥរយិាបងកនុងការបាំលពញការងារផងខែរ។ ល ល្យីត្បលៅនឹងការវវិត្តន៍
ឥត្ឈប់ឈរខាងខផនកបញ្ញា ញាណ ការលរៀបចាំវគគបណតុ េះបណ្តត លត្ស្មង់ទិរពស្ងឹងរមត្ថភាព
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ែល់មន្តនតីរាជការរីុវលិស្កបែណឌ ងមីលនេះ គឺជាខផនកមួយថ្នការអនុវត្តយុទធសាន្តរតចតុ្លកាណ
ែាំណ្តកក់ាលទី៣របរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិ្កាលទី៥ថ្នរែារភា ខែលលៅខត្បនតចត្់ទុកការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុរេជាការងារអាទិភាពចមបងមួយកនុងចាំលណ្តមអាទិភាពចមបងចាំនួន០៤គឺ 
ផ្ែូវ ទឹក ព្ែើង និងមន្ុសស កនុងលនាេះ ការបណតុ េះបណ្តត លបឋមែលម់ន្តនតខីែលបានលស្ជីរ
លររីងមីទាាំងអរ់ ពាក់ព័នធលៅនឹងែាំលណីរការរបរស់ាថ ប័នរែា លោលនលយាបាយនិងយុទធសាន្តរត
របរ់រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្វធីិរែាបាល និងរចនារមព័នធស្គប់ស្គងស្ករួង សាថ ប័ន ជាខផនកមួយ
កនុងយុទធសាន្តរតទី៥ ថ្នលោលនលយាបាយធនធានមនុរេកនុងរែាបាលសាធារណៈ លនាេះគឺ  
“ផតល់ការបណតុ េះបណ្តត លនិងលលីកកមពរ់គុណភាពថ្នការបណតុ េះបណ្តត ល” ។  កមមវធីិបណតុ េះ
បណ្តត លរស្មាបម់ន្តនតីស្កបែណឌ ងមីនាលពលលនេះ ខរតងឱ្យល ញីពីការយកចិត្តទុកដ្ឋក់កនុងការ
អនុវត្តលោលនលយាបាយរបរ់រាជរដ្ឋា ភិបាលកាន់ខត្ខាល ាំងល ងីៗ ជាពិលររ លៅលលីការកសាង 
និងអភិវឌ្ឍ មូលធន្មន្ុសស របរ់ស្ករួងមុែងារសាធារណៈ។ 

ឯកឧត្តម លោកជាំទាវ លោក លោកស្រី អនកនាង កញ្ញា  និងអងគពិធីទាាំងមូលជាទីលមស្តី្ 

 ែុ្ាំចត្់ទុកថា មន្តនតីរាជការស្កបែណឌ ងមីលស្បៀបបីែូចជាស្កដ្ឋររសាា ត្ ែូលចនេះ ការលរៀបចាំ
វគគបណតុ េះបណ្តត លត្ស្មង់ទិរពស្ងឹងរមត្ថភាពែល់មន្តនតីរាជការរីុវលិស្កបែណឌ ងមីលនេះ គឺពិត្
ជាមានសារៈរាំខាន់រស្មាប់កមមរិកាការទីាាំងអរ់ឱ្យបានយល់ែឹងអាំពី៖ 

- តួ្នាទី និងលបរកកមមរបរ់ស្ករួងមុែងារសាធារណៈ 

- រចនារមព័នធរបរ់ស្ករួង 

- តួ្នាទី ភារកិចចរបរ់អងគភាពលស្កាមឱ្វាទស្ករួង 

- រិទធិ កាត្ពវកិចច និងឋានានុស្កមរែាបាលលៅកនុងការបាំលពញការងារ។ 

ែុ្ាំរងឃមឹលជឿជាក់ថា តាមរយៈការបណដុ េះបណ្តដ លលលីក្បធានបទទាាំង១៧ ខែលបាន
ព វ្ីព ងីក្នតងរយៈពេល ៥ ដងៃក្នលងពៅលនេះ លោក លោកស្រី និងនាងកញ្ញា  ខែលជាកមម
រិកាការ ី ពិត្ជាទទលួបាននូវចាំលណេះែឹង និងទរេនទានងម ី ស្ពមទាាំងបទពិលសាធន៍បខនថម
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លលីអវីខែលមានស្សាប់ ក់្េ័នធនឹងវស័ិយមតខងារោធារណៈ។ ែុ្ាំរូមលរនីែល់កមមរិកាការ ី
ទាាំងអរ់ខែលបាន្លងកាត្់វគគបណដុ េះបណ្តដ លលនេះស្ត្ូវយកចាំលណេះែឹង និងបទពិលសាធន៍
លាៗ ខែលទទួលបានពីការបណតុ េះបណ្តត លលនេះលៅលស្បីស្បារ់ និងពស្ងីកការលស្បីស្បារ់ឱ្យបាន
ចាំលោលលៅ ស្ពមទាាំងបនតែិត្ែាំអភិវឌ្ឍរមត្ថភាពលៅតាមអងគភាពរបរែ់លួនបខនថមលទៀត្តាម
ខែលអាចលធវីលៅបាន រាំលៅពស្ងឹង និងពស្ងីកការយល់ែឹងបខនថមលែីមបកីាល យែលួនលៅជា 
មូលធនមនុរេែ៏មានសារៈរាំខាន់ រស្មាប់បលស្មីឱ្យការអនុវត្តលោលនលយាបាយរបរ់
រាជរដ្ឋា ភិបាល បលស្មីឱ្យការជស្មុញលលបឿនកនុងែាំលណីរការអភិវឌ្ឍន៍របរ់ស្បលទរ និងលែីមបី
បលស្មីឱ្យការផតល់លរវាសាធារណៈជូនស្បជាជនស្បកបលដ្ឋយគុណភាព ស្បរិទធភាព និង
ការលជឿទុកចិត្តពីស្បជាជន។ 

 ឯកឧត្ដម លោកជាំទាវ អរ់លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា  និងអងគពិធីជាទីលមស្តី្ 

 កនុងឱ្ការែ៏មានសារៈរាំខាន់លនេះ ែុ្ាំរូមផ្ដ ាំលផី្ែល់កមមរិកាការជីាមន្តនតីរាជការរីុវលិ
ស្កបែណឌ ងម ីស្តូ្វែិត្ែាំយកចិត្តទុកដ្ឋកក់នុងការបាំលពញការងារឱ្យបានលា និងចងចាំទុកនូវកិចចការ
រាំខាន់ៗមួយចាំនួនែូចខាងលស្កាម៖ 

- កនុងជីវតិ្ជាមន្តនតីរាជការ លយងីស្តូ្វចងចាំរបរ់០៥យា ងខែលលៅជាប់ជាមួយលយងី
តាាំងពីលពលចូលស្កបែណឌ រហូត្ែល់លពលចូលនិវត្តន៍លនាេះគឺ ល ម្ េះ អត្តលលែ 
ស្កបែណឌ  ឋាននតររ័កតិ និងថាន ក់ 

- លោរពរិទធិ និងកាត្ពវកិចច ជាពិលររកាត្ពវកិចចល័កខការណ៍ និងការរាំងាត់្វជិាា ជីវៈ 
- បនតែិត្ែាំអភិវឌ្ឍរមត្ថភាពលែីមបបីលងកនីស្បរិទធភាពកនុងការបាំលពញការងារជូនអងគ
ភាព ក៏ែូចជាស្ករួងមុែងារសាធារណៈ 

- បលងកីត្ទាំនាក់ទាំនងលា និងពស្ងឹងសាមគគភីាពថ្ផៃកនុង 
- លោរពវន័ិយ និងឋានានុស្កមរែាបាលលៅកនុងលពលបាំលពញការងារ 
- ជាមន្តនតីរាជការស្តូ្វការពារឱ្យបាននូវ៖ 

o ផលស្បលយាជន៍របរ់ស្បលទរជាតិ្ 
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o ផលស្បលយាជន៍សាធារណៈ 
o ផលស្បលយាជន៍របរ់អងគភាព ស្ករួង សាថ ប័ន 

o និងផលស្បលយាជន៍របរ់មន្តនតីរាជការ។ 

ជាងមីមដងលទៀត្ កនុងនាមថាន ក់ែឹកនាាំស្ករួងមុែងារសាធារណៈ និងែលួនែុ្ាំផ្ៃ ល់ ែុ្ាំរូម
ខងលងអាំណរគុណចាំលពាេះវត្តមានរបរ់ឯកឧត្តម លោកជាំទាវ អរ់លោក លោកស្រី អនកនាង
កញ្ញា ទាាំងអរ់ ខែលបានចូលរមួកនុងវគគបណដុ េះបណ្តដ លត្ស្មង់ទិរលនេះ និង្នែល់
ការស្បគល់វញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា កក់ាររិកាជូន ពេលបនតិចលទៀត្ពនុះ។ ជាមួយោន លនេះ ខ្ត ំក៏្
សូមពកាតសពសីរ និងខងលងអាំណរគុណចំព ុះវាគ្ាិនជាថ្នន ក់្ែឹក្ ថំ្ន យក្ោា ន និងអងគភាព
លស្កាមឱ្វាទស្ករួងមុែងារសាធារណៈ ដែលបានខិតខំព វ្បីទបងាា ញ និងដចក្រដំលក្បទេិពោ្ន៍
ែលក់មមរិកាការ។ី  

 ជាទីបញ្ច ប់ែុ្ាំរូមខងលងអាំណរគុណចាំលពាេះគណៈអធិបតី្ វាគមិន កមមរិកាការទីាាំងអរ ់ 
ខែលបានអលញ្ា ីញចូលរមួកនុងពិធីលនេះ និងរូមជូនពរឯកឧត្តម លោកជាំទាវ អរ់លោក 
លោកស្រី អនកនាងកញ្ញា  រូមស្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាាំង៤ស្បការគឺ អាយុ វណណៈ រុែៈ ពលៈ កុាំបី
ល លៀងឃ្លល ត្ល យី។ 

ែុ្ាំរូមស្បការបិទ វគគបណតុ េះបណ្តត លត្ស្មង់ទិរពស្ងឹងរមត្ថភាពែល់មន្តនតីរាជការ 
រីុវលិស្កបែណឌ ងមីថ្នស្ករួងមុែងារសាធារណៈ ចប់ពីលពលលនេះត្លៅ៕  

រូមអរគុណ ! 
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