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សុន្ទរកថា 

ឯកឧត្តម សក់ សសដ្ឋា 
រដ្ឋសេខាធិការប្រចាំការប្កសួងមហាផ្ទទ  

កនុងពិធីសរើក 
សិកាខាសាលាពិសប្រោះសោរេ់សេើសសចកតីប្ាងអន្ុប្កឹត្យសតីពីការរសងកើត្ 
ការិោេ័យចាំណ ោះនានា ន្ិងមុខងារររស់រដ្ឋបាេប្កុង ប្សុក 

សាលប្រជ ុំប្រសួងមហាផ្ទៃ ផ្ងៃទី២៤ ខែមមសា ឆ្ន ុំ២០១៩    
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• ឯកឧត្តម លោកជទំាវត្ណំាងក្កសួង ស្ថា បន័លៅថ្នា កជ់ាត្ ិ
• ឯកឧត្តម លោកជទំាវសមាជកិឧត្តមក្កុមក្បកឹាពលិក្រោះ នងិផ្តល់លោបល់ 
• ឯកឧត្តម លោកជទំាវក្បធានក្កុមក្បកឹា នងិអភបិាលលេត្ត 
• លោក លោកក្សីក្បធានក្កុមក្បកឹា នងិអភបិាលក្កុង ក្សុក 
• លោក លោកក្សីក្បធានមនទរី ក្បធានការោិល័យជនំាញនានា 
• លោក លោកក្សីត្ណំាងដៃគូអភវិឌ្ឍន ៍នងិអងគការសងគមស ីវលិ 
• ឯកឧត្តម លោកជទំាវ អស់លោក លោកក្សីសមាជកិ សមាជកិាអងគសិកាា ស្ថោ! 

ដងៃលនោះ េ្ ំមានលសចកតីលស្ថមនសសរកីរាយដៃលបានចូលរមួកា ងពិធីលបើកសិកាា ស្ថោពិលក្រោះ 
លោបល់លលើលសចកតីក្ាងអន ក្កឹត្យសតីពី “ការបលងកើត្ការោិល័យចំណ ោះនានា និងម េងាររបស់
រៃឋបាលក្កុង ក្សុក”  នាលពលលនោះ។  

កា ងនាម សសមតចប្កឡាសហាម ស សខង រដ្ឋមន្តន្តបី្កសួងមហាផ្ទទ ន្ងិជា
ប្រធាន្ គ.ជ.អ.រ. និងកា ងនាមេលួនេ្ ំផ្ទទ ល់ េ្ ំសូមដងលងអំណរគ ណោ៉ា ងក្ជាលលក្ៅចំលាោះ 
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកក្សីទាងំអស់ដៃលបានអល ជ្ ើញមកចូលរមួសិកាា ស្ថោ
ពិលក្រោះលោបល់ៃម៏ានស្ថរៈសំខានល់នោះ។  

ល ល្ៀត្កា ងឱកាសៃដ៏ងលថ្នល លនោះ េ្ ំកសូ៏មដងលងអំណរគ ណោ៉ា ងក្ជាលលក្ៅ និងវាយត្ដមលេពស់
ចំលាោះការរកំ្រ និងការចូលរមួោ៉ា ងសកមមរបស់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកក្សី
ទាងំអស់ ទាងំកា ងស្ថា បន័រៃឋ  និងស្ថា បន័មនិដមនរៃឋ រមួទាងំដៃគូអភវិឌ្ឍន ៍អងគការសងគមស ីវលិ 
និងដផ្ាកឯកជន កា ងកិចចៃំលណើ រការកំដណរក្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
ដៃលបានជំរ ញឱយកមមវធិីកំដណរក្មងល់នោះមានការវវិឌ្ឍលៅម េជាបនតបនាទ ប ់ ក្សបតាមដផ្នការ
ដៃលបានកំណត្។់  
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ឯកឧត្តម សលាកជាំទាវ អស់សលាក សលាកប្សី! 
ការលរៀបចំ និងដ្ឋកឱ់យអន វត្តលរលនលោបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ឬលៅថ្ន 

“កំដណរក្មងក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបក្បជាធិបលត្យយលៅថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ” គឺជា្នទៈដផ្ាកនលោបាយ 
ៃល៏មាោះម ត្របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមព ជាសក្មាបរ់យៈលពលដវង។ កា ងក្កបេណឌ ដនការលលើកកមពស់
អភបិាលកិចច រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានចាត្រ់ កកំដណរក្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ គឺជាកំដណ
រក្មង់សាូលៃ៏សំខាន់មួយកា ងចំលណាមកំដណរក្មង់សាូល៣លផ្សងលរៀត្ រួមមានកំដណរក្មង់
រៃឋបាលស្ថធារណៈ កំដណរក្មងក់ារក្គបក់្គងហិរ ញ្ វត្ា ស្ថធារណៈ និងកំដណរក្មងច់ាប ់និង
ក្បពន័ធយ ត្តិធម ៌ ដៃលជាសាូលៃសំ៏ខានដ់នយ រធស្ថស្តសតចត្ លកាណតាមៃំណាកក់ាលនីមយួៗរបស់ 
រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

ដផ្ែកតាមបរពិលស្ថធនក៍ា ងបណាត ក្បលរសនានាជាលក្ចើនទាងំលៅកា ងត្ំបន ់ និងលៅលលើ
ពិភពលោក ការលធវើកំដណរក្មងវ់មិជឈការក្ត្ូវបានឱយត្ដមលថ្ន ជាមលធោបាយៃម៏ានក្បសិរធភាព
មយួកា ងការក្គបក់្គង ការចាត្ដ់ចង និងការលក្បើក្បាស់ធនធានស្ថធារណៈសក្មាបក់ារផ្តល់លសវា
ជូនក្បជាពលរៃឋក្បកបលដ្ឋយការល ល្ើយត្ប ត្មាល ភាព គណលនយយភាព ការចូលរមួ បរោិបន័ា 
និងសមធមស៌ងគម។ លទាោះោ៉ា ងលនោះកតី ការលរៀបចំ និងការអន វត្តកំដណរក្មងវ់មិជឈការលៅតាម
ក្បលរសនីមយួៗមានលកាណៈលផ្សងៗរា  គឺអាក្ស័យលៅតាមស្ថា នភាពភូមសិ្ថស្តសត ក្បជាស្ថស្តសត 
នលោបាយ លសៃឋកិចច សងគមកិចច វបបធម ៌និងក្បដពណីដនក្បលរសនីមយួៗទាងំលនាោះ។ 

កា ងបរបិរកមព ជា រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបានត្មកល់្នទៈដផ្ាកនលោបាយសក្មាបរ់យៈលពលដវង
កា ងការអន វត្តលរលនលោបាយកំដណរក្មងវ់មិជឈការលនោះ លៃើមបធីានាៃល់ការសលក្មចបាននូវ
លរលបំណងសំខាន់ៗ ចំនួន៣គឺ៖ 

រមីយួ៖ លៃើមបពីក្ងឹង និងពក្ងីកលរធិក្បជាធិបលត្យយ លសរ ីពហ បកស ក្សបតាមស្ថម រត្ីដន
រៃឋធមមន ញ្ របស់ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា លដ្ឋយបានលរៀបចំបលងកើត្នូវក្កុមក្បឹកាដនរៃឋបាលថ្នា ក់
លក្កាមជាត្ ិ តាមរយៈការលបាោះលនា ត្លដ្ឋយសកល និងអសកល លៃើមបពីក្ងឹង និងពក្ងីកភាពជា
ត្ំណាង និងការចូលរមួរបស់ក្បជាពលរៃឋទាងំកា ងការផ្តល់លសវា ការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន និងការ
រកាបាននូវសនតិភាព លសារភាពនលោបាយដផ្ែកលលើបរបិរ និងស្ថា នភាពជាកដ់សតងរបស់កមព ជា។ 
ក្កុមក្បឹការៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ដៃលជាបល់នា ត្តាមដបបក្បជាធិបលត្យយ គឺជាតំ្ណាងឱយស
លមលង និងផ្លក្បលោជន៍របស់ក្បជាពលរៃឋលៅកា ងមូលដ្ឋឋ នរបស់េលួន។  តាមរយៈក្កុមក្បឹកា
ដនរៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិនីមយួៗ ក្បជាពលរៃឋកាល យជាត្ួអងគៃសំ៏ខាន ់និងមានឥរធិពលលៅលលើ
ការលធវើលសចកតីសលក្មចចិត្តកា ងការក្គបក់្គង ការចាត្ដ់ចង និងការលក្បើក្បាស់ធនធានស្ថធារណៈ 
លៃើមបលីលើកកមពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់េលួន តាមរយៈការចូលរមួកំណត្នូ់វត្ក្មូវការ និងៃំលណាោះ
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ក្ស្ថយនានាដផ្ែកតាមស្ថា នភាពជាកដ់សតងលៅតាមមូលដ្ឋឋ ននីមយួៗ និងការតាមដ្ឋន ក្ត្ួត្ពិនិត្យ
លលើការក្គបក់្គង ការចាត្ដ់ចង និងការលក្បើក្បាស់ធនធានទាងំលនាោះផ្ងដៃរ។  

រពីរី៖ លៃើមបលីលើកកមពស់គ ណភាព និងក្បសិរធភាពដនការផ្តល់លសវាស្ថធារណៈ និងការ
អភវិឌ្ឍលសៃឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន។ ការលធវើវមិជឈការ គឺលៃើមបលីផ្ទរសិរធិ អំណាច ម េងារ និងធនធានលៅឱយ 
រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្កិ្គបក់្គង ចាត្ដ់ចង និងអន វត្តសក្មាបក់ារផ្តល់លសវា និងការអភវិឌ្ឍមូល
ដ្ឋឋ ន។ ក្បការលនោះបានលធវើឱយរៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិដៃលលៅលកៀកជិត្ក្បជាពលរៃឋមានលរធភាព 
និងការររួលេ សក្ត្ូវចាស់ោស់កា ងការផ្តល់លសវា និងការអភវិឌ្ឍលសៃឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន ល ល្ើយត្ប
លៅនឹងត្ក្មូវការជាកដ់សតងរបស់ក្បជាពលរៃឋលៅតាមមូលដ្ឋឋ ននីមយួៗោ៉ា ងទានល់ពលលវោ និង 
ក្បកបលដ្ឋយគ ណភាព ក្បសិរធភាព និងគណលនយយភាព។ 

របី៖ី លៃើមបបីលងកើនការលកៀរគរធនធាន និងការចូលរមួរបស់សហគមន ៍ និងក្បជាពលរៃឋ
សក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍលៅមូលដ្ឋឋ ន។ លក្ៅពីការលផ្ទរសិរធិ អំណាច ម េងារ និងធនធានលៅឱយរៃឋបាល 
មូលដ្ឋឋ ន ការលធវើវមិជឈការតាមដបបក្បជាធិបលត្យយកជ៏ំរ ញឱយមានការក្បាក្ស័យទាករ់ងកានដ់ត្
សកមមរវាងរៃឋបាលមូលដ្ឋឋ នជាមយួសហគមន ៍ និងក្បជាពលរៃឋលៅតាមមូលដ្ឋឋ ននីមយួៗ។ 
ក្បការលនោះបងកលកាណៈងាយក្សួលៃល់សហគមន ៍ និងក្បជាពលរៃឋកា ងការចូលរមួកា ងកិចច
ៃំលណើ រការលធវើលសចកតីសលក្មចចិត្តរបស់រៃឋបាលមូលដ្ឋឋ ន ក្ពមទាងំបងកលកាណៈងាយក្សួលៃល់
រៃឋបាលមូលដ្ឋឋ នកា ងការក្បមូលផ្ត ំនូវគំនិត្ផ្តួចលផ្តើមៃស៏មបូរណ៍ដបបលៅតាមមូលដ្ឋឋ ន និងការ
លកៀរគរការចូលរមួរបស់ក្បជាពលរៃឋ ទាងំកា ងការចូលរមួមត្ិលោបល់ និងធនធាននានាសក្មាប់
ការអភវិឌ្ឍលៅតាមមូលដ្ឋឋ ននីមយួៗ។  

ជារមួ ការលធវើវមិជឈការលៅកមព ជា គឺលៃើមបបីលងកើត្វបបធមក៌្បជាធិបលត្យយលៅមូលដ្ឋឋ នលដ្ឋយ
មានការចូលរមួពីក្បជាពលរៃឋ ការលលើកកមពស់ការផ្តល់លសវា និងការអភវិឌ្ឍលសៃឋកិចចមូលដ្ឋឋ ន 
លៃើមបលី ល្ើយត្បលៅនឹងត្ក្មូវការជាកដ់សតងរបស់ក្បជាពលរៃឋ សំលៅលលើកសទួយគ ណភាពដនជីវតិ្
របស់ក្បជាពលរៃឋ និងចូលរមួកាត្ប់នាយភាពក្កីក្កក្បកបលដ្ឋយក្បសិរធភាព បរោិបន័ា និងសម
ធមស៌ងគម។ 

ឯកឧត្តម សលាកជាំទាវ អស់សលាក សលាកប្សី! 
កា ងអំឡ ងលពលដនការអន វត្តកមមវធិីកំដណរក្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ តាមរយៈ

កមមវធិីជាត្ិសក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបក្បជាធិបលត្យយលៅថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ និងដផ្នការអន វត្ត
តាមៃំណាកក់ាលនីមយួៗដនកមមវធិីជាត្ិ (ផ្អ៣រី១៖២០១១-២០១៤, ផ្អ៣រី២៖២០១៥-២០១៧ 
និងផ្អ៣រី៣៖២០១៨-២០២០) លយើងបានសលក្មចនូវលរធផ្លធំៗគួរឱយកត្ស់មាគ ល់ជាលក្ចើន។ ជា
រមួ មូលដ្ឋឋ នក្គឹោះដនក្បពន័ធក្គបក់្គងការអភវិឌ្ឍតាមដបបក្បជាធិបលត្យយលៅថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិក្ត្ូវ
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បានបលងកើត្ និងដ្ឋកឱ់យអន វត្តលៅតាមរៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិនីមយួៗ កា ងលនាោះរមួមាន ដបបបរ 
និងនីត្ិវធិីបំលពញការងារ ក្បពន័ធក្គបក់្គងហិរ ញ្ វត្ា  ក្បពន័ធកស្ថងដផ្នការ ក្បពន័ធក្គបក់្គង
ធនធានមន សស ក្បពន័ធរនំាករ់ំនងការងារលកាណៈអនតររៃឋបាល យនតការផ្តល់លសវាតាមក្ចក
លចញចូលដត្មយួ យនតការររួល និងលដ្ឋោះក្ស្ថយបណតឹ ងត្វា៉ា របស់ក្បជាពលរៃឋ ក្បពន័ធតាមដ្ឋន 
ក្ត្ួត្ពិនិត្យ និងរបាយការណ៍ ជាលៃើម កំព ងក្ត្ូវបានអន វត្ត និងដកលមែជាបលណតើ រៗ។  ជាមយួរា
លនោះ យ រធស្ថស្តសតាកព់ន័ធនឹងការងារគណលនយយភាពសងគម ការលលើកកមពស់សមភាពលយនឌ្រ័   
បរោិបន័ា និងសមធមស៌ងគមកក៏ំព ងក្ត្ូវបានបស្តជជ បឱយកានដ់ត្ស ីជលក្ៅលៅកា ងរចនាសមពន័ធ 
ក្បពន័ធ និងនីត្ិវធិបីំលពញការងាររបស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិផ្ងដៃរ។ ក្កបេណឌ លរល
នលោបាយ និងលិេិត្បរដ្ឋឋ នគត្ិយ ត្តាកព់ន័ធនឹងការលផ្ទរម េងារលៅឱយរៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ 
កក៏្ត្ូវបានដ្ឋកឱ់យអន វត្ត ដៃលកា ងលនាោះ ម េងារមយួចំនួនកក៏្ត្ូវបានលផ្ទរជាបលណតើ រៗលៅឱយរៃឋបាល 
ថ្នា កល់ក្កាមជាត្ ិ ទាងំកា ងដបបដផ្នដនការក្បគល់ និងការលធវើក្បត្ិភូកមមកា ងលកាណៈជាការអន វត្ត
ស្ថកលបងផ្ងដៃរ។ ប គគលិកក្កបេណឌ ក្កសួងមហាដផ្ទចំនួនក្បមាណ៦.២០០នាកដ់ៃលកំព ង
បំលពញការងារលៅរៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ក្ត្ូវបានលផ្ទរលៅសាិត្លក្កាមការក្គបក់្គងលដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
របស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ។ កា ងក្កបេណឌ ដនវមិជឈការហិរ ញ្ វត្ា  មូលនិធឃិ ំ សងាក ត្ ់និងមូល
និធិក្កុង ក្សុកក្ត្ូវបានបលងកើត្ និងបលងកើនរំហំជាបនតបនាទ ប ់ ដផ្ែកតាមកំលណើ នចំណូលចរនតដន
ងវកិាជាត្ិ។ លក្ៅពីលនោះ រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ជាពិលសស រៃឋបាលក្កុង ក្សុក និងឃ ំ សងាក ត្់
នឹងររួលបាននូវធនធានកានដ់ត្លក្ចើនបដនាមលរៀត្ពីចំណូលដចករដំលកស្ថរលពើពនធ និងមនិដមន
ស្ថរលពើពនធពីរៃឋបាលរាជធានី លេត្ត និងពីមូលនិធិវនិិលោគរបស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ។ 
លដ្ឋយដឡក សកមមភាពជាលក្ចើនដនការអភវិឌ្ឍសមត្ាភាពរបស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិកក៏្ត្ូវ
បានអន វត្តលដ្ឋយដផ្ែកតាមត្ក្មូវការជាកដ់សតង លៃើមបរីកំ្រៃល់ការវវិឌ្ឍផ្ទល ស់បតូរដនកិចចៃំលណើ រ
ការកំដណរក្មងៃូ់ចបានលរៀបរាបខ់ាងលលើ។ 

ឯកឧត្តម សលាកជាំទាវ អស់សលាក សលាកប្សី! 
លទាោះបីលយើងសលក្មចបាននូវសមរិធផ្លជាមូលដ្ឋឋ នធំៗជាលក្ចើន ៃូចបានលរៀបរាបខ់ាងលលើ

កតី កល៏ៅកា ងក្កបេណឌ ដនកំដណរក្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ លយើងលៅមានកិចចការជាអារិ
ភាពជាលក្ចើនលផ្សងលរៀត្ដៃលក្ត្ូវបនតអន វត្ត។ ជាកដ់សតង សិកាា ស្ថោនាលពលលនោះ គឺជាការជួប
ជ ំរា កា ងចំលណាមអាកាកព់ន័ធនានា ដៃលជាត្ំណាងក្កសួង ស្ថា បន័លៅថ្នា កជ់ាត្ិ រៃឋបាលថ្នា ក់
លក្កាមជាត្ិ គណបកសនលោបាយ អងគការសងគមស ីវលិ និងដៃគូអភវិឌ្ឍន ៍លៃើមបពីិលក្រោះ ពិភាកា 
និងផ្តល់លោបល់លលើការលរៀបចំលិេិត្បរដ្ឋឋ នគត្ិយ ត្ត លៃើមបដីកសក្មួលរចនាសមពន័ធក្គបក់្គង
លៅថ្នា កក់្កុង ក្សុក។ 
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ជារមួ លទាោះបីរចនាសមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គបក់្គងរបស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ជាពិលសស
រៃឋបាលរាជធានី លេត្ត ក្កុង ក្សុក េណឌ ក្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងវញិ នានា ២ំ០០៩ តាមរយៈការ
បលងកើត្ក្កុមក្បឹការាជធានី លេត្ត ក្កុង ក្សុក េណឌ កល៏ដ្ឋយ កដ៏ផ្ែកតាមស្ថា នភាពដក្បក្បួលដផ្ាក
ក្បជាស្ថស្តសត និងការរកីចលក្មើនដផ្ាកលសៃឋកិចច សងគមកិចច នគរូបនីយកមម និងក្បពន័ធបលចចកវរិោ
ពត័្ម៌ាន បានត្ក្មូវឱយលយើងក្ត្ូវលផ្ទត ត្ការយកចិត្តរ កដ្ឋកប់ដនាមលរៀត្លៅលលើការពិនិត្យ និងដក
លមែនូវរចនាសមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គបក់្គងរបស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ លៃើមបលី ល្ើយត្បោ៉ា ងមាន
ក្បសិរធភាពលៅនឹងការវវិឌ្ឍនានាទាងំលៅកា ងបរបិរកមព ជាផ្ង និងការវវិឌ្ឍដនក្បពន័ធក្គបក់្គងរៃឋ
បាលស្ថធារណៈលៅកា ងត្ំបន ់និងពិភពលោកផ្ងដៃរ។ 

ការពិនិត្យ និងការដកសក្មួលរចនាសមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គបក់្គងរបស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាម
ជាត្ិ គឺជាសកមមភាពជាអារិភាពដៃលបានកំណត្ល់ៅកា ងផ្អ៣រ២ី និងក្ត្ូវបានបនតអន វត្តលៅ
កា ងផ្អ៣រ៣ីលនោះ។ ចកា វស័ិយដនការដកសក្មួលលឡើងវញិនូវរចនាសមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គបក់្គង
របស់រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ គឺលៃើមបដីបងដចកឱយបានចាស់ោស់នូវម េងារ ត្ួនារី និងការ
ររួលេ សក្ត្ូវរវាងរៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិតាមក្បលភរនីមយួៗ ជាអារិ៍៖ 

 ថ្នា កល់េត្ត៖ ជាថ្នា ករ់ៃឋបាលដៃលមានចរកិលកាណៈជារៃឋបាលថ្នា កត់្បំន ់ លដ្ឋយក្ត្ូវ
មានម េងារ ត្ួនារី និងការររួលេ សក្ត្ូវកា ងការ៖ (១) អន វត្តម េងារជាត្ំណាងឱយ
រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ក្កសួង ស្ថា បន័លៅថ្នា កជ់ាត្ិកា ងការសក្មបសក្មួល និងរកំ្រៃល់រៃឋ
បាលមូលដ្ឋឋ នកា ងដៃនៃីរបស់េលួន (២) អន វត្តម េងារដៃលថ្នា កជ់ាត្ិបានលធវើក្បត្ិភូ
កមមឱយ ជាពិលសស ម េងារដៃលាកព់ន័ធនឹងសនតិស េ សណាត បធ់ាា បស់្ថធារណៈ 
ចាប ់ យ ត្តិធមស៌ងគម ឬម េងារាកព់ន័ធនឹងការផ្តល់លសវាសងគមមយួចំនួន និង (៣) 
អន វត្តម េងារផ្តល់លសវា និងគលក្មាងវនិិលោគធំៗមយួចំនួនដៃលផ្តល់ផ្លប៉ាោះាល់
កា ងក្កបេណឌ ដនលេត្តទាងំមូល និងដៃលមនិអាចរា៉ា បរ់ង ឬអន វត្តបានលដ្ឋយរៃឋបាល
មូលដ្ឋឋ ន។ 

 ថ្នា កក់្កុង ក្សុក នងិថ្នា កឃ់ ៖ំ ជាថ្នា ករ់ៃឋបាលដៃលមានចរកិលកាណៈជារៃឋបាលមូល
ដ្ឋឋ ន សាិត្លៅលកៀកជិត្ក្បជាពលរៃឋ មានការក្បាក្ស័យទាករ់ងលដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាមយួ
ក្បជាពលរៃឋ ក្ពមទាងំមានម េងារ ត្ួនារី និងការររួលេ សក្ត្ូវកា ងការផ្តល់លសវា 
និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋឋ ន លៃើមបលី ល្ើយត្ប និងលដ្ឋោះក្ស្ថយបជា នានារបស់ក្បជា
ពលរៃឋលដ្ឋយផ្ទទ ល់កា ងដៃនសមត្ាកិចចរបស់េលួន។ 

 រាជធានភីាលំពញ៖ ជារៃឋបាលដៃលមានចរកិលកាណៈជារៃឋបាលមូលដ្ឋឋ នពលិសស
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មយួ (រមួប ច្ូ លទាងំរៃឋបាលេណឌ  និងសងាក ត្ក់ា ងរាជធានី) ដៃលត្ក្មូវឱយមានរចនា
សមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គបក់្គងលដ្ឋយដឡកមយួ (ចាបល់ដ្ឋយដឡកមយួ) េ សពីក្បលភរ 
រៃឋបាលមូលដ្ឋឋ នខាងលលើ។  

ឯកឧត្តម សលាកជាំទាវ អស់សលាក សលាកប្សី! 
សិកាា ស្ថោនាលពលលនោះ លយើងនឹងពិលក្រោះ ពិភាកា និងផ្តល់លោបល់អំពីការដក

សក្មួលរចនាសមព័នធក្គប់ក្គងរបស់រៃឋបាលក្កុង ក្សុក កា ងលរលបំណងលរៀបចំឱយរៃឋបាល
ក្កុង ក្សុកកាល យជារៃឋបាលមូលដ្ឋឋ នៃម៏ានសកាត ន ពល និងមានលរធភាពររួលេ សក្ត្ូវោ៉ា ង
លពញលលញកា ងការផ្តល់លសវាលដ្ឋយផ្ទទ ល់ជូនក្បជាពលរៃឋកា ងដៃនសមត្ាកិចចរបស់េលួន។  

កិចចការលនោះ បានររួលការឯកភាពជាលរលការណ៍ពីក្បម េរាជរដ្ឋឋ ភបិាលនានា ២ំ០១៦ 
លដ្ឋយត្ក្មួវឱយមានការសិកាក្ស្ថវក្ជាវ លៃើមបកីំណត្អ់ំពីបជា ក្បឈម និងជលក្មើសនានា
សក្មាបក់ារដកលមែស្ថា នភាពដនការក្គបក់្គងការអន វត្តការងារលៅថ្នា កក់្កុង ក្សុក។ កា ងអំឡ ង
លពលជាង៣នា កំនលងមកលនោះ លលខាធិការដ្ឋឋ នដនកំដណរក្មងទ់ាងំ៣ រមួមាន កំដណរក្មងវ់មិជឈ 
ការ និងវសិហមជឈការ កំដណរក្មងរ់ៃឋបាលស្ថធារណៈ និងកំដណរក្មងក់ារក្គបក់្គងហិរ ញ្ វត្ា 
ស្ថធារណៈបានលរៀបចំការសិកាក្ស្ថវក្ជាវទាងំលៅលលើក្កបេណឌ ចាប ់ លិេិត្បរដ្ឋឋ នគត្ិយ ត្ត 
និងស្ថា នភាពដនការអន វត្តការងារជាកដ់សតងលៅតាមបណាត ក្កុង ក្សុកមយួចំនួន ក្ពមទាងំបាន
លរៀបចំរបាយការណ៍ និងលធវើលសចកតីរាយការណ៍ជូន គ.ជ.អ.ប. និងក្បម េរាជរដ្ឋឋ ភបិាលអំពីលរធ
ផ្លដនការសិកា ក្ស្ថវក្ជាវលនោះផ្ងដៃរ។  

ដផ្ែកលលើលរធផ្លដនការសិកាក្ស្ថវក្ជាវ និងសំលណើ ស ំលរលការណ៍របស់ គ.ជ.អ.ប.   រាជ
រដ្ឋឋ ភបិាលបានដ្ឋកល់ចញនូវលសចកតីដណនាលំលេ១៣០ ស.ជ.ណ ច ោះដងៃរី២៩ ដេមករា នា ២ំ០១៩ 
សតីពីការដកសក្មួលរចនាសមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គបក់្គងលៅថ្នា កក់្កុង ក្សុក លដ្ឋយលផ្ទត ត្លលើលរល
ការណ៍សំខានច់ំនួន៧ៃូចខាងលក្កាម៖ 

រ១ី៖ ល បលចាលការោិល័យជំនាញរបស់ក្កសួង ស្ថា បន័លៅថ្នា កក់្កុង ក្សុក លដ្ឋយលធវើ
សមាហរណកមមការោិល័យជំនាញទាងំលនោះលៅកា ងរចនាសមពន័ធក្គបក់្គងរបស់រៃឋបាលក្កុង 
ក្សុក។ 

រ២ី៖ កា ងការលធវើសមាហរណកមមការោិល័យជំនាញលនោះ រចនាសមពន័ធក្គបក់្គងងមីរបស់
រៃឋបាលក្កុង ក្សុកក្ត្ូវបលងកើត្ជាអងគភាព ឬការោិល័យចលងាក មវស័ិយសក្មាបវ់ស័ិយមយួចំនួន
ដៃលាកព់ន័ធនឹងចលងាក មវស័ិយលសៃឋកិចច និងចលងាក មវស័ិយសងគមកិចច លៃើមបធីានាៃល់ការកាត្់
បនាយបនទ កចំណាយ និងពក្ងឹងរចនាសមពន័ធស្ថា បន័ លលើកដលងដត្វស័ិយជាអារិភាពសំខាន់ៗ
មយួចំនួន ៃូចជា អបរ់ ំស ខាភបិាល និងនគរូបនីយកមម ដៃលចាបំាចក់្ត្ូវបលងកើត្ជាអងគភាពដ្ឋច់
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លដ្ឋយដឡកៗពីរា ។   
រ៣ី៖ ការលរៀបចំរចនាសមពន័ធក្គបក់្គងងមីលនោះ ក្ត្ូវមានភាពេ សរា រវាងរៃឋបាលក្កុងដៃល

ជាត្ំបនរ់ីក្បជ ំជន និងរៃឋបាលក្សុកដៃលជាត្ំបនជ់នបរ។ លដ្ឋយដឡក រចនាសមពន័ធក្គបក់្គង
របស់រៃឋបាលក្កុង ក្សុកនីមយួៗ កច៏ាបំាចក់្ត្ូវលរៀបចំដផ្ែកលលើវសិ្ថលភាព និងសកាត ន ពលជាក់
ដសតងរបស់រៃឋបាលនីមយួៗ។ 

រ៤ី៖ លផ្ទរម េងារទាងំក្សុងដៃលកំព ងអន វត្តលដ្ឋយការោិល័យជំនាញនានារបស់
ក្កសួង ស្ថា បន័លៅថ្នា កក់្កុង ក្សុកនាលពលបចច បបនា និងម េងារតាមវស័ិយជាកោ់កស់មក្សប
លផ្សងលរៀត្លៅឱយរៃឋបាលក្កុង ក្សុក។  

រ៥ី៖ លផ្ទរធនធានហិរ ញ្ វត្ា  ក្រពយសមបត្តិ ដៃលកំព ងលក្បើក្បាស់សក្មាបក់ារោិល័យ
ជំនាញលៅថ្នា កក់្កុង ក្សុក និងធនធានហិរ ញ្ វត្ា  និងក្រពយសមបត្តិចាបំាចល់ផ្សងលរៀត្របស់
ក្កសួង ស្ថា បន័លៅឱយរៃឋបាលក្កុង ក្សុក។ 

រ៦ី៖ លផ្ទរប គគលិកដៃលកំព ងបលក្មើការងារលៅតាមការោិល័យជំនាញលៅថ្នា កក់្កុង 
ក្សុក និងប គគលិកចាបំាចល់ផ្សងលរៀត្របស់ក្កសួង ស្ថា បន័លៅឱយរៃឋបាលក្កុង ក្សុក។ 

រ៧ី៖ អងគភាពមយួចំនួនដៃលក្ត្ូវលរៀបចំងមីលៅថ្នា កក់្កុង ក្សុក ក្ត្ូវៃំលឡើងឋានៈឱយបាន
សមក្សបលៅនឹងរំហំការងារ និងការររួលេ សក្ត្ូវកា ងការផ្តល់លសវាលដ្ឋយផ្ទទ ល់ជូនក្បជា
ពលរៃឋ លៃើមបជីំរ ញលលើករឹកចិត្ត និងទាកទ់ាញមស្តនតីដៃលមានសមត្ាភាព និងមានជំនាញេពស់
សមក្សបសម័ក្គចិត្តលៅបលក្មើការងារលៅរៃឋបាលក្កុង ក្សុក។ 

ដផ្ែកលលើលរលការណ៍ដណនាទំាងំ៧ចំណ ចខាងលលើលនោះ លលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
បានផ្តួចលផ្តើមលរៀបចំលសចកតីក្ាងអន ក្កឹត្យលៃើមបដីកសក្មួលលឡើងវញិនូវរចនាសមពន័ធ និងក្បពន័ធក្គប់
ក្គងរបស់រៃឋបាលក្កុង ក្សុកលនោះលឡើង ក្ពមទាងំបានលរៀបចំឱយមានការពិនិត្យ ពិលក្រោះ ពិភាកា 
និងផ្តល់លោបល់កា ងកក្មតិ្ក្កុមការងារបលចចកលរសដនលលខាធិការដ្ឋឋ នកដំណរក្មងទ់ាងំ៣ និង
ក្កុមការងារបលចចកលរសដនក្កសួង ស្ថា បន័ាកព់ន័ធនានាជាលក្ចើនលលើកផ្ងដៃរ។  

លទាោះោ៉ា ងលនោះកតី លៃើមបធីានាៃល់ការក្បមូលធាត្ ចូលបដនាមសក្មាបក់ារលរៀបចំលសចកតី
ក្ាងអន ក្កឹត្យលនោះឱយកានដ់ត្មានលកាណៈក្គបក់្ជុងលក្ជាយ លលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. សហការ 
ជាមយួក្កសួងមហាដផ្ទលរៀបចំសិកាា ស្ថោពិលក្រោះលោបល់ដៃលមានលកាណៈរូលំរូោយលនោះ
លឡើង លៃើមបផី្តល់ឱកាសឱយត្ំណាងក្កសួង ស្ថា បន័លៅថ្នា កជ់ាត្ិ រៃឋបាលថ្នា កល់ក្កាមជាត្ិ ជា
ពិលសសថ្នា កក់្កុង ក្សុក សមាជិកឧត្តមក្កុមក្បឹកាពិលក្រោះ និងផ្តល់លោបល់ ដៃលជាត្ំណាងឱយ
គណបកសនលោបាយ អងគការសងគមស ីវលិ និងដៃគូអភវិឌ្ឍនា៍កព់ន័ធនានាបានចូលរមួពិនិត្យ 
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និងផ្តល់លោបល់ ម ននឹងការដ្ឋកល់សចកតីក្ាងអន ក្កឹត្យលនោះជូន គ.ជ.អ.ប. និងរាជរដ្ឋឋ ភបិាល
ពិនិត្យ និងសលក្មច នាលៃើមដេឧសភា នា ២ំ០១៩លនោះ។ 

លោងតាមកមមវធិី ត្ំណាងលលខាធិការដ្ឋឋ ន គ.ជ.អ.ប. នឹងលធវើបរបងាា ញជូនអងគសិកាា
ស្ថោអំពីេលមឹស្ថរសំខាន់ៗ ដនលសចកតីក្ាងអន ក្កឹត្យលនោះ លហើយបនាទ បម់ក អងគសិកាា ស្ថោនឹង
ដបងដចកឱយមានការពិភាកាតាមក្កុមលៅលលើក្បធានបរជាកោ់កម់យួចំនួន។ 

ាកព់ន័ធនឹងការងារលនោះ កា ងនាមក្កសួងមហាដផ្ទ និងកា ងនាម គ.ជ.អ.ប. េ្ ំសូមលសាើឱយ
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកក្សីលក្បើក្បាស់ឱកាសលនោះកា ងការផ្ទល ស់បតូរមត្ិលោបល់ 
ឱយបានផ្ លផ្ ស និងផ្តល់ធាត្ ចូលឱយបានលក្ចើន ជាពិលសសលៅលលើការលរៀបចំបលងកើត្ការោិល័យ
នានាចំណ ោះឱយរៃឋបាលក្កុង ក្សុក និងម េងារតាមវស័ិយនានាដៃលក្ត្ូវលផ្ទរលៅឱយរៃឋបាលក្កុង 
ក្សុក តាមរយៈការលធវើសមាហរណកមមការោិល័យជំនាញតាមវស័ិយទាងំលនាោះចូលលៅកា ងរចនា
សមពន័ធក្គបក់្គងរបស់រៃឋបាលក្កុង ក្សុក។ 

ជាងមីមតងលរៀត្ េ្ ំសូមដងលងអំណរគ ណោ៉ា ងក្ជាលលក្ៅចំលាោះឯកឧត្តម លោកជំទាវ 
អស់លោក លោកក្សីទាងំអស់ដៃលបានចំណាយលពលលវោៃម៏ានត្ដមល លៃើមបចូីលរមួសិកាា
ស្ថោពិលក្រោះលោបល់រយៈលពល១ដងៃកនលោះលនោះ និងសូមជូនពរឯកឧត្ដម លោកជំទាវ អស់
លោក លោកក្សី និងអងគសិកាា ស្ថោទាងំមូលររួលបានលរធផ្លជាដផ្លផ្ទក  និងសូមក្បកាស
លបើកសិកាា ស្ថោចាបព់ីលពលលនោះត្លៅ។ 

សូមអរគុណ។ 


