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ស�ីពីកា រេរៀបចំែផនកា ស
រ ក និងថវ�កា ឆ២០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប
េខត�្រពះសីហនុ សណ�គា រសុខា១៥-១៦ ែខធ�� ឆា២០១៥
របយករណ៍សេង�ប�
ស ីពីលទ�ផលៃនសិ កជ
េដយ ឯកឧត�មសក់ េសដ�រដ�េលខិ
ធ ក្រកសួងមហ
និងជា្របធានេលខធិករដ�ន គ

• សូ មេគារ សេម�ច�ក�េ�ម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�នី� រដ�ម�នី� ្រក សួងមហៃ

នង
ង �ស់
ខ
ិ ជា្របធ គ.ជ.អ.ប ជាេទ គារពដ៏ខ�់

ជ ទវជាសម សមាជិ គ.ជ.អ.ប.
• សូ មេគារពឯកឧត� េលកំ

ជ ទ េលក្រ អស់េល តំណា្រកសួ ស�ប័នេនថា
• សូ មេគារពឯកឧត� េលកំ
ជាតិ និរដ�បាលថា�េ្រកជាត

• សូ មេគារពអស់េលក េលក្រសីជាតំណាងៃដគូអភ នង
ិ អង�ករសង�មសុីវិលន
• អង�សិក�សជាតទំងមូលជាទីេគ!

តងនឱ្សមាជិក សមាជិកៃនសិក�ស ខ�ុំមានកិត�ិយស៏
ដ ខ �់
ង ខ�ស់សូេគារ

អនុ��តេធ�េសចក�ីរយករសេង�បជូន សេម�ច�ក�េ�ម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�

នង
ិ គណៈអធប
ិ តីអំពីលទ�ផលៃនសិក�សជាតស�ីពីកេរៀបចំែផនកសកម�ភាព និងថវិកឆ

២០១៦ របស់  គ.ជ.អ.ប ែដលបាន្របរព
្ េទចពី្រក
ព ម្ សិលមិរហូតមកដល់េពលេនះ ដូច
តេទ ៖

អំពីអ�កចូលរួម
េយាងតមករអ េ��ញរប.ជ.អ.ប

សិក�សជាតេនះមានករចូលរួមពីសមា

សមាជិក្រជា៥០០នាក ែដលមាសមាភាពមកពីតំណាង្រក ស�ប័នពក់ព័

នាេនថា�ក់ជាត តំណារដ�បាលថា�ក់េ្រក ្របធានមន� អង�ភាពពក់ព័ន�មួយចំនេន
ថា�ករជធានី េខតតំណាៃដគូអភវឌ្ឍន៍
នង
ិ
ិ
ិ តំណាអង�កសង�មសុីវលមួយចំនួន។
អំពីកិច�ដំេណើរ�រសិ����
ក�ុងកិច�ចប់េផ�សិក�ស ឯកឧត�ម យន� មីន អភប
ិ ាលេខត�្រពះសីហ បានែថ�

សន�រកថាស�គមន៍យា៉ងកក់ជូនអង�សិក�ស ្រពមទបានជ្រមាបអង�សិក�ស

អំពីស�នភភូមស
ិ �ស� សក�នុពលែផ�កេសដ�កិចែផ�កេទសចរណ៍ នង
ិ ស�នភាពជាក់ែស�

1

ករ្រគប់្រគងរដ�បាលេខត�្រពះសីហនុែដលមានករវិវត�កន់ែតល�្រប
បនា�ប់ពីមតិស�គមន៍របឯកឧត�មអភប
ិ ាលេខត�្រពះសីហ

អង�សិក�សលក

ស�ប់នូវមតិចប់អរម�ណ៍របស់េលក Rahel Boesch តំណាងៃដគូអភិវឌ្ឍ ែដលបា
គូសប��ក់អំពីសរៈសំខន់ៃនកម�វិធីកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេត
េ្រកមជា ករតំងចិត�របស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ក�ុងករបន�ដល់កម�វធ
ិ ីកំែណទ្រមង នង
ិ បាផ�ល់

អនុសសនេលសកម�ភាពសំខនមួយចំនួន ែដលគួរផ�ល់អទិភាពស្រមាប់ករអនុវត�េ
ឆា�២០១៦។

េនក�ុងពិធីេបកេនះែដរ

អង�សិក�សទំងមូមានកិត�យសដ៏ខ�ង់ខ�ស់េដយបា

ស�បនូវមតិែណនាំក�ុងស ុន�រកេបករបស់ឯកឧត�មកត�
ិ េិ សដ�បណ�ិ គាត

ឈន

ឧបនាយ

រដ�ម�ន�ី្របចរ នង
ង
ជូ ន
ិ ជអនុ្របធាន គ.ជ.អ ែដលបនផ�ល់េគាលករែណនាត្រម់ទិ

អង�សិក�សក�ុងករពិភា ពិេ្រគាះេយាបល់ និងផ�ល់ធាតុចូលជាននេលករេរៀបច

ែផនករសកមភាព និងថវិក្របច២០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប។ ឯកឧត�មកត�
ិ េិ សដ�បណ�ិ ក៏

បាគូ ស ប��ក់ជូ នអង�សិ ក សលអំពីករវិវត�ៃនកម�វិធីកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��

សធារ នង
ិ បាផ�ល់នូវអនុសសន៍សំខន់ៗជាេ្រចន េ ដម្ជំរុញករេធ�វិមជ្ឈករហិរ��វ
ឱ្យកែតមានភាព្របទក់្រកឡាជាមួយកិច�ដំេណរករេផ�រមុខងរេទឱ្យរដ�បា

្រពមទំងករបេង�នធនធានហិរ��វត�ុ នេលកកម�ស់ស័យ
� ភាពរបស់រដ�បាលថា�ក់េ្រក

ក�ុងករេ្រប្របាស់ធទំងេនាះស្រមាប់ករផ�

និងករអភវឌ្ឍេស
ដ �កិច�មូលដន
ិ

សំ េដេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�ក�ុងែដនសមត�កិច�របស

្របកបេដ

តមា ភាព គណេនយ្យភាព និង្របសិទ�ភា។

បនា�ប់ពីពិធីេប អង�សិក�សលបាននូវបទបង�នា រួមមាន៖១) បទបង�

ស�ីពីវឌ្ឍនភ និងប��្រឈមៃនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព និងថឆា�២០១៥ ២) បទ

បង�ស�ីពីលទ�ផលរំពឹងទុក និងចំណុ ចេដជាអទៃនែផនករសកម�ភាព និងថវឆា�
២០១៦របស់

គ.ជ.អ.ប

៣)

បទបង�ស�ីពីគេ្រមាងវិភាជន៍ថវិកគាំ្រទរបស់ៃដគូអភ

ស្រមាប់ឆ២០១៦ ៤) បទបង�ស�ីពីសុខដុមនីយកម�ៃនកំែណទ្រមងករ្រគ្រគងហិរ� �វត�

សធារណៈជាមួយនឹងកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា�ក
ករវិភាជថវិករដឱ្រដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិស្រ២០១៦ និង ៥)បទបង�ស�ីពីសុខ

ដុមនីយកម�ៃនកំែណទ្រមងរដ�បាលសធារណៈជាមួយនឹងកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍត
ធប
ិ េតយ្យេនថា�ក់េ្រកមជាតិ និងទស្សនវិស័យស�ីពីករ្រគប់្រគងបុគ�លិករដ�
ជាត។ េ្រកពីបទបង�ញខងេល អង� សិក�សស�ប់នូេយាបលចូលរួមរបស់តំណា
2

អង�ករសង�មសុីវិែដលពក់ព័ន�នឹងករេរៀប និងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព និងថឆា�
២០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប ផងែដរ។

បនា�ប់ពីបានសនូវបទបង�ញនានា អង�សិក�សែបងែចកជ៦្រក�មពិភា
េដម្បីពិេ្រពភ
ិ ាកេទេលេសចក�ី្រពងលទ�ផលរំពឹងទចំនួន៣៥ ែដល្រត�វសេ្រមចក�ុង

ឆា�២០១៦ េដបាេធ�ក
ិ
 រពិេ្រគាះពិភាក្សកំណត់នូវសកម�ភាពជាអទ ថវក ស�ប

ទទួលខុស្រត�វ្រកបខ័ណេពលេវល ្រពមទយុទ�ស�ស�នានាស្រមាប់េលកកម�ស់ករង
បរយាប
័ន សមធម៌សង�ម េដម
 ្បធានាដល់សេ្រមចបាននលទ�ផលរំពឹងទុកទំងេនា
ិ

ែផ�កេលករពិភាក្អង�សិក�សលបានទទួលនូវលរួមមតិេយាបល និងធាតុចូ

យា៉ងេ្រចពី្រក�មពិភាក្ស៦ េហយែដលជារួ អង�សិក�សលទំបានសែម�ងនូវក

គាំ្រទ នឯកភាេទេលលទ�ផលរំពឹងទុទំ៣៥ ែដលបាេ្រគស្រមាប់ករអនុវត�េន
ឆា�២០១៦។ ធនធានបា៉ន់ស�នសរុបស្រមាប់គាំ្អនុវត�ែផនករសកម�ភាព និងថវ
ឆា�២០១៦របស់ គ.ជ.អ.ប មានចំនួន្រប៣៥៨,៩លដុល�រ ែដលក�ុងេនរួមមានធធា
របស់រជរដ�ភិចំនួន្របម៣២៦,៧លដុល�រ ែដល្រត�វែបងែចករដ�បាថា�កេ្រក

ជាត និងធនធនចូ លរួមចំែណករបស់ៃដគូ អភវឌ្ឍន
ចំនួន្របម៣២,២លដុល�រ ែផនក
ិ

សកម�ភា និងថវកឆា២០១៦េនះនឹង្រត�អនុវត�េដយ្រក
សួង ស�េនថា�ក់ជចំនួន២១
ិ

រដ�បាលរជធានី េទំ២៥ និងរដ�បាល្រក�ង ្រស�ក ខណ�ចំ១៩៧

រួមទំងអង�ក

សង� មសុីវល
ិ នងវ
ិ
ិ ស័យឯកជនមួយចំនួនេទៀត។

ជាទូេទសិកជាតស�ីពីកេរៀបចំែផនកសកម�ភាព និងថវិកឆ២០១៦របស់
គ.ជ.អ.ប ែដលបាេរៀបចេំ ឡងរយ
ៈេពល២ៃថ�េនះ បាន្របរពឹត�េទ
រលូ នតកម�វធ
ិ ី េដ

្
មាករចូលរួផ�ល់េយាបលយា៉ផុលផុស នងទទួល
បាលទ�ផលជាែផ�ផតេគាលបំណ
ិ

ែដលបានេ្រគាងទ េលខធិករដ�ន គ.ជ.អ. ប ្របមូល និកត់្រតនរលអនុសសន

នានាែដលអង�សិ សបាេលកេឡង ្រពមទំងមតិេយាបល់របស់ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ និង
អង�ករសង�មសុីវិ

េដម្បេរៀបចែំ កស្រម�នូវេសចក�ី្រពែផនកសកម�ភា

និងថវកឆា�
ិ

២០១៦េនះ មុននឹងដក់ជូ គ.ជ.អ.ប ពិនិត្ និងសេ្រមក�ុងេពលឆាប់ៗខងមុខេន

អ្រស័យដបានេគារយករជូនខងេល សូ ម សេម�ច�ក�េ�ម ឧបនាយ

រដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ � និងជា្របធាន គ. នង
ិ គណៈអធប
ិ តី េមត�្រជារប
ករណ ដ៏ខ�ង់ខ�ស់។

សូមអរគុណ
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