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B;ll;nj 
 
 

សនុទរកថា 
    ឯកឧត្តម កិត្តិបណ្ឌិ ត្ ពពជ្រ ប ុនធិន រដ្ឋមន្រនតីជ្កសងួមុខងារសាធារណ្ៈ 

និងជាជ្បធានគណ្ៈកម្មា ធិការកកទជ្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ 
        ពបើកសកិាា សាលា       

  ផសពវ   របាយការណ៍្ ននការសកិាពលើមុខងារ រចនាសមព័នធ និងនីត្ិវិធី 
បំពពញការងាររបសអ់ងគភាពធនធានមនុសសពៅថាន ក់ជាត្ិ 

និងថាន ក់ពជ្កាមជាត្ិ 

រាជធានីភនំលពញ នថងទី៣១ ខខ    ឆ្ន ២ំ០១៨ 
 

– ឯក្សឧតតម លលាក្សជទំាវ           
– ឯក្សឧតតម លលាក្សជទំាវ           តំណាងក្ក្សសួង សាថ ប័ន            

             
– ឯក្សឧតតម លលាក្សជទំាវ                                  ននក្ក្សសួង

 មុខងារសាធារណៈ 
– អងគសិក្ខា សាលាទាងំមូលជាទីលមក្តី 

ជាបឋមក្សនុងនាមក្ក្សសួងមុខងារសាធារណៈ គណៈក្សម្មា ធិក្ខរខក្សទក្មង់រដឋបាលសាធារណៈ
និងក្សនុងនាមរូបខ្ុ ំផ្ទទ ល់ ខ្ុ ំម្មនលសចក្សតីលសាមនសសជាអលនក្ស និងក្សិតតិយសដ៏ខពង់ខពស់     លធវី
ជាអធិបតីក្សនុងពិធីលបីក្សអងគសិក្ខា សាលានានថងលនេះ និងខ្ុ ំសូមសំខដងនូវក្ខរសាវ គមន៍យ៉ា ងក្សក្ស់លតត
ចំល េះវតតម្មនដ៏ឧតតុងគឧតតមរបស់ឯក្សឧតតម លលាក្សជំទាវ លលាក្ស លលាក្សក្សី អនក្សនាងក្សញ្ញា ទាងំអស់ 
ខដលបាន                          ចូលរមួក្សនុងសិក្ខា សាលា      ”  ផសពវ   របាយ
ក្ខរណ៍ននក្ខរសិក្សាលលីមុខងារ រចនាសមពន័ធ នងិនតីវិធិបីលំពញក្ខរងាររបសអ់ងគភាពធនធានមនុសស
លៅថ្នន ក្សជ់ាត ិ នងិថ្នន ក្សល់ក្ក្ខមជាត ិ       ។  ទនទឹមនឹងលនេះ ខ្ុ ំសូម          លក្ខតសរលសីរ 
និងវាយតនមៃខពស ់    ថ្នន ក្ស់ដឹក្សនា ំ និងមន្រនតីរាជក្ខរននក្ក្សសួងមុខងារសាធារណៈ    លលខាធិក្ខរ
ដ្ឋឋ នគណៈក្សម្មា ធិក្ខរខក្សទក្មង់រដឋបាលសាធារណៈ      ខិតខកំ្បឹងខក្បងនិងយក្សចិតតទុក្សដ្ឋក្ស់
ក្សនុង  លរៀបចំសិក្ខា សាលាលនេះលឡងី ក្បក្សបលដ្ឋយសាា រតីទទួលខុសក្តូវខពស ់   បរយិក្ខសរកី្សរាយ ។  
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ទំព័រទ១ី 

 

 លឆៃៀតក្សនុងឱក្ខសលនេះ ខ្ុ ំសូម        អងគសិក្ខា សាលាទាងំមូលលមត្តត ក្ជាបថ្ន      
                               នលយបាយ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល                     
           វឌឍ        ដឋ  ចច     ងគមឱយ          និង         ក្បក្សប         
                       នធធម្មា នុរូបភាព  ងគ  ក្ក្សបខណឌ          
បទដ្ឋឋ ន     តត ក្ពមទាងំក្ក្សបខ័ណឌ លលីក្សក្សមពសដ់លដ់ំលណីរក្ខរ     តថភាព       សស
   អភិវឌឍន ៏    ។  
 

              ៥    ដឋ   ក្សនៃង                     ឱយ    តត     ទធ
 ន្រសត                ៣                             ក្បសិទធ      
                                 ក្ទក្ទង់         តត មា           
                            តត     ក្មង់   ក្គប់    ក្គប់     ឱយ             
                                  ក្ប       ងគម   ។                   ក្មង់
 ដឋ                  ក្សនុងក្ខរជំរុញនូវអ      ចច                 ទធ ន្រសត
               ៣                      ដឋ           លដីមប ី   
 មពស់         ក្បសិទធភាព    ក្គប់ក្គង          ឌឍ       សស លៅក្សនុងបរកិ្ខរនន
សក្សលភាវូបនីយក្សមា    ក្ខរក្បក្សួតក្បខជងលលីឆ្ក្សអនតរជាតិ          បានអនុម័តនូវលោល
នលយបាយធនធានមនុសសក្សនុងរដឋបាលសាធារណៈនិងលោលនលយបាយសតីពីក្ខរក្គប់ក្គងនិងក្ខរ
អភិវឌឍធនធានមនុសសលៅថ្នន ក្សល់ក្ក្ខមជាតិ។            ក្ខរអនុវតតលោលនលយបាយទា ំពីរខាងលលី
ឱយទទួលបានលជាគជ័យ          បា សលក្មច   ឱយ    តតក្សមាវធិីជាតិក្សំ  ទក្មង់រដឋបាល
សាធារណៈ២០១៥-២០១៨              យុទធសាន្រសតសំខាន់ៗចំនួន៥ សក្ម្មប់ក្ខរក្គប់ក្គង 
និងក្ខរអភិវឌឍធនធានមនុសស ។ យុទធសាន្រសត    ៥      ៖  

ទី១- ក្ខរលធវីឱយក្បលសីរលឡងីនូវក្បព័នធក្ខរងារក្សនុងអងគភាព និងក្ខរក្គប់ក្គងមន្រនតី  
ទី២- ក្ខរពក្ងឹងក្បសិទធភាពននដំលណីរក្ខរអនុវតតក្ខរក្គប់ក្គងធនធានមនុសស  
ទី៣- ក្ខរអនុវតតក្បព័នធក្គប់ក្គងគុណផល  
ទី៤- ក្ខរលក្បកី្បាសឱ់យក្ខន់ខតក្បលសីរលឡងីនូវសមតថភាពក្ខរងារខដលម្មនក្សាប់និងអភិវឌឍ

  សមតថភាពក្ខរងារថាី និង 
ទី៥- ក្ខរផតលក់្ខរបណតុ េះបណាត លនិងក្ខរលលីក្សក្សមពសគុ់ណភាពននក្ខរបណតុ េះបណាត ល។ 

លដីមប ី                                           លរៀបចំក្ខរលធវីក្ខរ
សិក្សាលលីមុខងារ រចនាសមព័នធ និងនីតិវធិីបំលពញក្ខរងាររបស់អងគភាពធនធានមនុសសលៅថ្នន ក្ស់ជាតិ 
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និងថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាតិ ក្សនុងលោលបំណងក្សំណត់អំពីមុខងារនិងក្ខរទទួលខុសក្តូវរបសអ់ងគភាព 
ក្គប់ក្គងធនធានមនុសសក្សនុងរដឋបាលសាធារណៈឱយក្ខន់ខតម្មនភាព       ។      ក្ខរសិក្សា
លនេះ         អនតរក្ក្សសួងខដលម្មនក្ខរចូលរមួពីក្ក្សសួង សាថ ប័នចំនួន ៦                  
ក្សនុងលនាេះរមួម្មនតំណាង ក្ក្សសួងមហានផទ ក្ក្សសួងអប់រ ំ យុវជន និងក្សីឡា ក្ក្សសួងលសដឋក្សិចចនិង
ហរិញ្ាវតថុ ក្ក្សសួងនក្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ក្ក្សសួង ណិជជក្សមា    ក្ក្សសួងក្សសិក្សមា រុក្ខា
ក្បម្មញ់ និងលនសាទ។ 

 

ឯក្សឧតតម លលាក្សជទំាវ លលាក្ស លលាក្សក្សី អនក្សនាងក្សញ្ញា  និងអងគសិក្ខា សាលាទាងំមូល
ជាទីលមក្តី 

     នីតិក្ខលទី៦ ននរដឋសភា                ឱយ    តត     ទធ ន្រសត
               ៤ លដីមបធីានាធម្មា នុរូបភាព និងភាពលជឿជាក្ស់ពីសាធារណៈជន ត្តមរយៈ
ក្ខរក្សសាងក្បព័នធសាថ ប័នរដឋឱយម្មនក្បសិទធភាព ផលិតភាព ភាពលឆៃីយតប គណលនយយភាព និង
តម្មៃ ភាព ខដលក្សិចចក្ខរទាងំអស់លនេះនឹងនាលំឆ្ព េះលៅរក្សក្ខរខក្សលំអរនិងក្ខរលលីក្សក្សមពសអ់ភិបាលក្សិចច
ទាងំក្សនុងវសិ័យសាធារៈនិងទាងំក្សនុងវសិ័យឯក្សជន ក្សនុងន័យលនេះ                         
ចនំួន      ៤      ៖ 

១. ក្ខរខក្សរទក្មង់ និងលលីក្សក្សមពស់សមតថភាពសាថ ប័ន 
២. ក្ខរពក្ងឹងភាពសាា តសាំក្សនុងសាថ ប័នសាធារណៈ  
៣. ក្ខរពក្ងឹងក្បសិទធភាពក្សនុងក្ខរអនុវតតក្ខរងារ និង 
៤. ក្ខរពក្ងឹងអភិបាលក្សិចចវសិ័យឯក្សជន។ 
 
ក្សនុងលនាេះខដរ លដីមបលីធវីក្ខរខក្សទក្មង់ និងលលីក្សក្សមពស ់សមតថភាពសាថ ប័ន រាជរដ្ឋឋ ភិបាល បាន 

លផ្ទត ត លលីក្ខរងារអាទិភាពចំនួន៤ ដូចខាងលក្ក្ខម៖ 
ទី១- ក្ខរលធវីវចិាររណក្សមាមុខងារ ភារក្សិចច និងរចនាសមព័នធក្គប់ក្គងសាថ ប័ន និងក្ខរសក្មប

សក្មួលអនតរសាថ ប័ន លដ្ឋយលផ្ទត តសំខាន់លលីក្ខរពក្ងឹងភាពជាម្មច ស ់ ក្ខរទទួលខុសក្តូវ និងបនាទ ត់
 ណលនយយភាពចាស់លាសរ់បស់ក្ក្សសួង សាថ ប័ននីមួយៗ ពិលសសត្តមរយៈក្ខរអនុវតត     ម្ម៉ា ត់
នូវចាប់សតីពីក្ខរលរៀបចំ និងក្ខរក្បក្ពឹតតលៅននគណៈរដឋមន្រនតី។ 

ទី២- ក្ខរពក្ងឹងភាពជាអនក្សដឹក្សនា ំ សាា រតីម្មច ស់ក្ខរក្បក្សបលដ្ឋយក្ខរទទួលខុសក្តូវខពស់ 
និងសាមគគីភាពនផទក្សនុងសាថ ប័ន ក្ខរលរៀបចំ និងក្ខរអនុវតតហាត់ចត់នូវក្ក្សមក្បតិបតតិសក្ម្មប់បំលពញ
ក្ខរងារ និងសក្មិតសក្ម្មងំរក្សមន្រនតីម្មនសមតថភាពខពស ់និងគុណវឌឍលាក្បលសីរ សក្ម្មប់ក្ខរខតងត្តងំ
មុខតំខណងដឹក្សនាលំៅក្សនុងរចនាសមព័នធក្ក្សសួង សាថ ប័ន និងរដឋបាលថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាតិ។ 



សិក្ខា សាលា      ”         របាយក្ខរណ៍សតពីកី្ខរសិក្សាលលីមុខងាររចនាសមពន័ធ នងិនតីវិធិនីនក្ខរបលំពញក្ខរងាររបសអ់ងគភាពធនធានមនុសស                         
ទំព័រទ១ី 

 

ទី៣- ក្ខរលលីក្សក្សមពសគុ់ណាធិបលតយយ ក្សនុងក្ខរលក្ជីសលរសី ក្ខរខតងត្តងំ ក្ខរដំលឡងីថ្នន ក្ស ់
និងឋាននតរសក័្សក ក្ពមទាងំក្ខរលលីក្សទឹក្សចិតត និងក្ខរផតលអ់តថក្បលយជន៍ដលម់ន្រនតីសាធារណៈ និង
អងគភាពសាធារណៈជាពិលសសក្ខរលរៀបចំឱយម្មនក្បព័នធក្គប់ក្គងខផាក្សលលីសមិទធក្សមាសាធារណៈ។ 

ទី៤- ក្ខរពក្ងឹងសមតថភាពក្គប់ក្គងវសិ័យសាធារណៈ ត្តមរយៈក្ខរលរៀបចំក្ក្សបខណឌ ចាប ់
និងលិខិតបទដ្ឋឋ នលហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធក្ខរងារ ក្ក្សបខណឌ អភិវឌឍមូលធនមនុសស ខដលទាក្ស់ទាញមន្រនតី
ខដលម្មនសមតថភាពជំនាញ និងលទពលក្ខសលយ និងក្ខរជំរុញក្ខរលក្បីក្បាសប់លចចក្សវទិា ព័ត៌ម្មន 
ក្ខរលលីក្សក្សមពស់ក្ខរក្គប់ក្គងព័ត៌ម្មនវទិា និងទិនន   មន្រនតីសាធារណៈ។ 

                 ក្ខរពក្ងឹងសមតថភាពអងគភាពធនធានមនុសសលៅត្តមក្ក្សសួង 
សាថ ប័នទាងំថ្នន ក្ស់ជាតិ និងថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាតិ ត្តមរយៈក្ខរវភិាគមុខងារ រចនាសមព័នធ និងនីតិវធិី
បំលពញក្ខរងាររបសអ់ងគភាពធនធានមនុសស                          ងគ         សស
គឺជាក្ខរចាបំាច់ និងសថិតក្សនុងលពលលវលា  សមក្សបបំផុត មុននឹងឈានលៅលធវីក្ខរខក្សទក្មង់លលី
ក្ខរងារលផសងៗលទៀតក្សនុងវសិយ័មុខងារសាធារណៈ ។ 

 
ឯក្សឧតតម លលាក្សជទំាវ លលាក្ស លលាក្សក្សី អនក្សនាងក្សញ្ញា  និងអងគ      ទាងំមូល

ជាទីលមក្តី 
 សិក្ខា សាលានាលពលលនេះលរៀបចំលឡងីក្សនុងលោលបំណងចំនួន ៣ គឺ ៖ 
 ទ១ី-  បងាា ញលទធផលននក្ខរសិក្សាអំពីមុខងារ រចនាសមព័នធ និងនីតិវធិីននក្ខរបំលពញក្ខរងារ 

របសអ់ងគភាពធនធានមនុសសលៅថ្នន ក្ស់ជាតិ និងថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាតិដល់ក្គប់ក្ក្សសួង សាថ ប័ន 
   ២-  ក្បមូលធាតុចូលលដីមបលីរៀបចំនិយមគំរូននមុខងារ រចនាសមព័នធ និងនីតិវធិីបំលពញ

ក្ខរងារ របសអ់ងគភាពក្គប់ក្គងធនធានមនុសសក្សនុងរដឋបាលសាធារណៈ 
  ទី៣-ក្ខរលរៀបចំខក្សសក្មួលរចនាសមព័នធអងគភាពក្គប់ក្គងធនធានមនុសសឲ្យសមក្សបត្តម

អភិក្ក្សមក្ខរងារថាី  
ខ្ុ ំសងឃមឹ        ថ្ន                 ផ       ១         ញ្ចប់      

                                    នត                        ឯ  តតម 
                   អនក្ស                                     ក្ខរ
អនុវតតជាក្ស់ខសតង និងបញ្ញា ក្បឈម  ននក្ខរអនុវតតមុខងាររបស់អងគភាពធនធានមនុសសទាងំ    
ជាតិ និងថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាតិ               តត     នៃង              ក្បមូល  
              ៗ                                                          



សិក្ខា សាលា      ”         របាយក្ខរណ៍សតពីកី្ខរសិក្សាលលីមុខងាររចនាសមពន័ធ នងិនតីវិធិនីនក្ខរបលំពញក្ខរងាររបសអ់ងគភាពធនធានមនុសស                         
ទំព័រទ១ី 

 

 ងគ         សស     ដឋ             ក្សាណៈក្គប់                 
    តត              ឱយ            ។  

 

 ជាថាីមតងលទៀត ក្សនុងនាមក្ក្សសួងមុខងារសាធារណៈ និងក្សនុងនាមខៃួនខ្ុ ំផ្ទទ ល់ ខ្ុ ំសូមខថៃង
អំណរគុណចំល េះវតតម្មនរបស់ឯក្សឧតតម លលាក្សជំទាវ លលាក្ស លលាក្សក្សី អនក្សនាងក្សញ្ញា ទាងំអស់
ក្សនុងអងគពិធីលបីក្ស           ” រផសពវ   របាយក្ខរណ៍ននក្ខរសិក្សាលលីមុខងាររចនាសមព័នធ
និងនីតិវធិីបំលពញក្ខរងាររបស់អងគភាពធនធានមនុសសលៅថ្នន ក្ស់ជាតិ និងថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាតិ”         ។ 
 

ខ្ុ ំសូមជូនពរដលដ់ំលណីរក្ខរនន ងគ      លនេះ ក្បក្ពឹតតលៅក្បក្សបលដ្ឋយខផៃផ្ទក  និង    
  លជាគជ័យ។ សូមជូនពរ ឯក្សឧតតម លលាក្សជំទាវ អសល់លាក្ស លលាក្សក្សី អនក្សនាងក្សញ្ញា  ទាងំអស់ 
សូមក្បក្សបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ៤ក្បក្ខរគឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ ពលៈ កុ្សំបីលឃៃៀងឃ្លៃ តលឡយី។ 

 
សូមក្បក្ខសលបីក្ស           ”ក្ខរផសពវផាយរបាយក្ខរណ៍ននក្ខរសិក្សាលលីមុខងារ 

រចនាសមព័នធ និងនីតិវធិបីំលពញក្ខរងាររបស់អងគភាពធនធានមនុសសលៅថ្នន ក្ស់ជាតិ និងថ្នន ក្ស់លក្ក្ខមជាត”ិ 
ចាប់ពីលពលលនេះតលៅ។សូមអរគុណ! 


