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តមរយៈេបសកកម�ៃនករវយតៃម�ពកក់ណា� ល

អណត�ិ ៃនកម� វធិីជាតិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតម

ែបប្របជាធបិេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាត ិ្រក�មវយតៃម�

ឯករជ្យបានចុះ្រសវ្រជាវដល់មូលដ� នេដយមាន

ករជួបសមា� សន៍ជាមួយថា� ក់ដឹកនាំ និងម�ន�ី
មយួចំនួនេនថា� កេ់្រកមជាតិ េដម្បេីឈ�ងយល់អំពី
ក្រមិតយល់ដឹងរបស់ថា� ក់ដឹកនាំ និងម�ន�ីបំេពញ

ករងរេនថា� កេ់្រកមជាតពិកព់ន័�ករបេំពញករងរ

តមេគាលករណ៍ៃនករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ

េនថា� កេ់្រកមជាតិ។ ជាលទ�ផល ្រក�មវយតៃម�បាន

សេង�តេឃញថា ថា� កដ់ឹកនា ំនិងម�ន�េីនថា� កេ់្រកម

ជាតិហកេ់នមនិទនយ់ល់ច្បោស់អំពីេគាលករណ៍

ៃនករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកម

ជាតិ និងរេបៀបរបបថ�ីៃនករ្រគប្់រគង ្រសបតមស� រតី
ៃនច្បោបស់�ីពកីរ្រគប្់រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង 

្រស�ក ខណ�  នងិច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងរដ�បាលឃុ ំ

សង� ត ់ (ច្បោបេ់រៀបចំអង�ករ) េនេឡយេទ េបេទះបី
ច្បោប់េនះ បានដក់ឱ្យេ្រប្របាស់តំងពីឆា� ២ំ០០៨ 

និង២០០១ ្រពមទំងមានករបណ�ុ ះបណា� លជា 

បន�បនា� បយ៉់ាងណាក�ី។ ក�ុងនយ័េនះ គណៈកម�ករ  

បានសំេរចដក្រសង់បទឧេទ�សនាមគន�ឹះ របស់

ឯកឧត�ម សក ់ េសដ�  រដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� 

និងជា្របធានេលខធិករដ� នៃនគណៈកមា� ធិករ

ជាតិស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យេន

ថា� កេ់្រកមជាត ិ(គ.ជ.អ.ប) េនក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� ល
ម�ន�ីរដ�បាលជាន់ខ�ស់ ែដលេរៀបចំេឡងកលពី
ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤ េនសណា� គារអងំែទកងទ់ី-

ណងត់ល់ រជធានីភ�េំពញ មកចុះផ្សោយេឡងវញិ

ស្រមាប់អ�កពក់ព័ន�េធ�ករសិក្សោបែន�មអំពីករ  

 

 

អភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

ច្បោប់េរៀបចំអង�ករ  បានកំណត់ឱ្យរដ�បាល

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និងឃុំ សង� ត់ 

នីមយួៗជានីតិបុគ�ល ែដលមានស�័យភាពក�ុងករ 

្រគប្់រគង ចតែ់ចងកិច�ករនានាេនក�ុងែដនសមត�កិច� 

របស់ខ�ួន ក�ុងេគាលបំណងបេ្រមេសចក�្ីរត�វកររបស់

្របជាពលរដ� និងអភិវឌ្ឍមូលដ� នរបស់ខ�ួនក�ុង

លក�ណៈ ្របកប េដយ្របសិទ�ភាព  តមា� ភាព  

គណេនយ្យភាព និងបរយិាប័ន�។ េជាគជ័យៃន

េបសកកម�េនះ មួយែផ�កធំ គឺអ្រស័យេលករ

ដឹកនា ំ្រគប្់រគងរបស់ថា� កដ់ឹកនាេំនរដ�បាលនីមយួៗ

េនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

េ�ល�រណ៍ៃន�រ�គប់�គង 

 មា្រត២ ៃនច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងរដ�បាលរជធាន ី

េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  បានែចងថា “រជធាន ី េខត�  
្រក�ង ្រស�ក ខណ�   ្រត�វ្រគប់្រគងតមេគាលករណ៍ 

ឯកឧត�ម សក ់េសដ�  រដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� 

ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យេនថា� ក់េ្រកមជាត ិ
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ៃនរដ�បាលឯកភាព េដម្បបីេង�ត ជំរញុ នងិេធ�ឱ្យមាន
ចីរភាពដល់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ 
តមរយៈនេយាបាយវមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ”។  

ែផ�កតមស� រតីេនះ ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០០៩មក ្របពន័�

្រគប្់រគងេនរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  

្រត� វបានេរៀបចំ េឡងវញិ  និងដក់ឱ្យដំ េណ រករ

េដយឈរេលេគាលករណ៍ៃន រដ�បាលឯកភាព និង 

ករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ ។ 

 រដ�បាលឯកភាព សំេដេលករេរៀបចំឱ្យមាន

្រក�ម្របឹក្សោេនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ ែដលអច

មា� ស់ករក�ុងករ្រគប់្រគង ចត់ែចងមុខងរ និង

ធនធាន រប់ទំងហិរ�� វត�ុ  បុគ�លិក ្រទព្យសម្បត�ិ
របស់ខ�ួន េហយ្រក�ម្របឹក្សោនីមយួៗេនាះមានសមត�-

ភាពស្រមបស្រម�ល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នូវ

សកម�ភាពៃនករផ�ល់េសវកម� និងករអភិវឌ្ឍ

េផ្សងៗេទៀតែដលមានេនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ 

ខ�ួន រមួទំងករផ�ល់េសវកម� និងករអភិវឌ្ឍែដល 

េធ�េឡងេដយ្រកសួង ស� បន័នានារបស់រជរដ� ភ-ិ

បាល សំេដេឆ�យតបេសចក�ី្រត�វកររបស់្របជាពលរដ� 

េនមូលដ� ន។ 

 ករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យ សំេដេល
កិច�អភវិឌ្ឍែដល្រត�វេធ�េឡង្រសបេទតមេគាលករណ៍

ទងំ៨ ដូចមានកំណតេ់នក�ុងមា្រត១២ ៃនច្បោបស់�ីពី
ករ្រគប្់រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ។ 

េគាលករណ៍ទំង៨េនះរមួមាន ភាពជាតំណាង

សធារណៈ ស�័យភាពមលូដ� ន ករពេិ្រគាះេយាបល់ 

និងករចូលរមួ ករេឆ�យតប និងគណេនយ្យភាព 

ករេលកកម�ស់គុណភាពជីវតិរបស់្របជាជនេនក�ុង

មូលដ� ន ករេលកស�ួយសមធម៌ តមា� ភាពនិង

សុចរតិភាព ្រពមទងំវធិានករ្របឆាងំអំេពពុករលួយ

និងកររេំលភអំណាច។ េគាលករណ៍ទងំ៨េនះ 

មានទំនាក់ទំនងផ្សោភា� ប់គា�  និងជះឥទ�ិពលឱ្យគា�

េទវញិេទមក។ ភាពទន់េខ្សោយក�ុងករអនុវត�

សមាសធាតុណាមួយ ឬមួយចំនួន ឬករខកខន

មនិបានដកប់��ូ លនូវសមាសធាតុណាមយួ ឬមយួ

ចំនួនេទក�ុងកិច�ដំេណ រករៃនករេរៀបច ំ និងអនុវត�

្របពន័�្រគប្់រគងរដ�បាលេនថា� កេ់្រកមជាតិ នងឹជះ

ឥទ�ិពលមនិល�ដល់សមាសធាតុេផ្សងេទៀត ែដល

អចេធ�បះ៉ពល់ដល់ចីរភាពៃនដំេណ រករអភិវឌ្ឍ

តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ។ 

 ជារមួ ្របពន័�្រគប្់រគងរដ�បាលែដលេរៀបចំេឡង

វញិ្រសបតមច្បោប់េរៀបចំអង�ករ ត្រម�វឱ្យរដ�បាល

េនថា� កេ់្រកមជាតិនីមយួៗមាន្រក�ម្របកឹ្សោែដលជា

តំណាង្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន មានសិទ�ិអំណាច 

និងធនធាន ្រពមទំងស�័យភាពក�ុងករ្រគប់្រគង 

ចត់ែចងធនធានទំងេនាះ េដម្បេីឆ�យតបេទនឹង

ត្រម�វកររបស់្របជាពលរដ�េនមូលដ� នក�ុងលក�ណៈ

្របកបេដយតមា� ភាព សុចរតិភាព និងបរយិាបន័�។ 

តួអង�សំ�ន់ៗ 

 េដម្បសីេ្រមចបាននូវ្របពន័�អភបិាលកិច�េនថា� ក់

េ្រកមជាត ិ ែដលេឆ�យតបេទនឹងេគាលករណ៍ដូច

ខងេល ច្បោបេ់រៀបចំអង�ករបានកំណតឱ់្យមានអង�

សំខន់ពីរេនក�ុងស� ប័នអភិបាលកិច�ៃនរដ�បាល

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� នីមយួៗ។ អង�មយួ

គឺ“្រក�ម្របកឹ្សោ” ែដលេកតេឡងពីករេបាះេឆា� ត និង

បំេពញករងរេដម្ប្ីរបជាពលរដ� ក�ុងនាម្របជាពលរដ�

េនក�ុងែដនសមត�កិច�របស់ខ�ួន។ អង�មួយេទៀតគឺ
ជា “គណៈអភបិាល” ែដលរមួមានអភបិាល និង

អភិបាលរងមួយចំនួន។ គណៈអភិបាល្រត�វបាន

ែតងតំងេដយរជរដ� ភិបាល េដម្បេីទបំេពញ  

ករងរជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោនីមួយៗេនរដ�បាលថា� ក់ 

េ្រកមជាត។ិ 
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 អង�ទងំពីរបំេពញករងរេដយែឡកពគីា�  ប៉ុែន�

មានលក�ណៈបំេពញឱ្យគា�  និងគា្ំរទគា� េទវញិេទ

មកក�ុងេគាលបំណងរមួគ ឺេដម្បបីេ្រមេសចក�្ីរត�វករ

របស់្របជាពលរដ� និងអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ� សង�មេន

មូលដ� ន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព និង

បរយិាបន័� សំេដរមួចំែណកេធ�ឱ្យមានចីរភាពដល់

ករអភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យេនមលូដ� នរបស់

ខ�ួន។ ក�ុងនាម្របជាពលរដ� និងេដម្បផីល្របេយាជន៍

របស់្របជាពលរដ�េនមូលដ� នរបស់ខ�ួន ្រក�ម្របឹក្សោ

មានតួនាទជីាអ�កចតែ់ចងកិច�ករចបំាចន់ានាេន

មូលដ� ន តមរយៈករេ្រប្របាស់សិទ�ិអំណាចក�ុង

ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចខងប��ត�ិ និងេសចក�ីសេ្រមច

ខង្របតិបត�ិេនក�ុងកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ។ េទះ

ជាយ៉ាងេនះក� ី ្រក�ម្របឹក្សោពុមំានសិទ�ិចតែ់ចងកិច�ករ

ជាកែ់ស�ងនានា េដម្បអីនុវត�េសចក�ីសេ្រមចទងំេនាះ

េឡយ។ ជាទូេទ ្រក�ម្របកឹ្សោបំេពញតនួាទី ភារកចិ�

របស់ខ�ួន តមរយៈករតមដន ពិនិត្យ ពិភាក្សោ 

និងេធ�េសចក�ីសេ្រមចេលកិច�ករចំបាច់នានាេន

ក�ុងកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោែតប៉ុ េណា� ះ។ ករ

្រគប្់រគង ចតែ់ចងអនុវត�ជាកែ់ស�ងនូវរល់េសចក�ី
សេ្រមចនានារបស់្រក�ម្របឹក្សោ គណៈអភបិាលជា

អ�កទទួលខុស្រត�វរ៉បរ់ង ក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោេដយ

មានករគា្ំរទពីម�ន�ីរជករ ែដលបំេពញករងរេន

តមអង�ភាពនានាក�ុងរចនាសម�ន័�ៃនសលរជធានី 

េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� នីមួយៗរបស់ខ�ួ ន។  ក�ុ ង

ន័យេនះ គណៈអភិបាលគឺជាអ�កទទួលខុស្រត�វ 

និងជាអ�កដឹកនាំដ៏សំខន់េនរដ�បាលនីមួយៗ

េនថា� ក់េ្រកមជាតិ ក�ុងករធានាថា រល់េសចក�ី
សេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោ្រត�វបានយកេទអនុវត�េដយ

េពញេលញ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

េតើគណៈអភិ�ល�ត�វបំេពញ�រ�រដូចេម�ច េដើម��ីដឹក�ំ 

�ត់ែចងកិច��រ��េ�មូល��នឱ���ន�បសិទ��ព? 

ក.�ត�វេឈ�ងយល់ពីតួនាទី ភារកិច�របស់គណៈអភិ�ល 

 ជា្រកឹត្យ្រកម អភិបាល អភិបាលរងៃនសល

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� នីមួយៗ្រត�វស� ល់ 

និងេឈ�ងយល់ឱ្យបានច្បោស់លស់អំពីតួនាទី ភារកិច� 

និងសិទ�ិអំណាចរបស់ខ�ួន េដម្បធីានាថារល់ទេង� 

និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួន្រត�វបានេធ�េឡងក�ុង្រកបខណ័�

ៃនច្បោប ់ និងលិខិតបទដ� នពកព់ន័�។ េយាងតម

ច្បោប់េរៀបចំអង�ករ និងអនុ្រកឹត្យេលខ២១៥ និង

២១៦ ែដលែចងអំពីតួនាទ ី ភារកិច� និងទំនាកទ់ំនង

ករងររបស់្រក�ម្របឹក្សោ និងគណៈអភិបាលៃន

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�   តួនាទី ភារកិច�

ចម្បងៗរបស់គណៈអភបិាលរមួមានដូចខងេ្រកម៖ 

 ករផ�ល់េយាបល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោ៖ ្រក�ម្របឹក្សោ

បំេពញករងររបស់ខ�ួន តមរយៈករេធ�េសចក�សីេ្រមច

េនក�ុងកិច�្របជុំនានារបស់្រក�ម្របកឹ្សោ។ ម្យោ៉ងេទៀត 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោនីមួយៗ គឺជាអ�កនេយាបាយ

េនមូលដ� ន ែដលមាន្របភពមកពីេ្រចនមជ្ឈដ� ន។ 

េហតុេនះ េដម្បធីានាឱ្យករេធ�េសចក�ីសេ្រមចចិត�

របស់្រក�ម្របកឹ្សោធានាបាននូវគុណភាព និង្របសិទ�-

ភាព គណៈអភបិាល េដយមានករគា្ំរទពីម�ន�ី
បេច�កេទសេនក�ុងអង�ភាពរបស់ខ�ួន ្រត�វខតិខរំះិរក

្រគប់មេធ្យោបាយេដម្បផី�ល់េយាបល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោ 

ក�ុងលក�ណៈ្របកបេដយវជិា� ជីវៈ និងងយយល់ 

េដម្បធីានាឱ្យកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោអចពិនិត្យ 

ពិភាក្សោ ពេិ្រគាះេយាបល់ និងេធ�េសចក�សីេ្រមចចិត� 

បាន្រតឹម្រត�វ និងមានអត�នយ័្របកបេដយពត័ម៌ាន 

្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ និងមានលក�ណៈេឆ�យតប។ 
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 ករអនុវត�េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោ៖     

ជាេគាលករណ៍ រល់កិច�ករនានាែដលអនុវត�េដយ 

គណៈអភបិាល ្រត�វមានករសេ្រមចជាមុនព្ីរក�ម្របកឹ្សោ

េនក�ុងកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ។ កចិ�ករទងំេនះ 

អចជាកិច�ករែដលេស�េឡងេដយ្រក�ម្របឹក្សោផា� ល់ 

ឬេដយគណៈអភបិាល េហយទទួលបានករសេ្រមច

ពីកិច�្របជុំរបស់្រក�ម្របឹក្សោ។ ប៉ែុន�ក�ុងករណីចបំាច់

បនា� នគ់ណៈអភបិាលកអ៏ចចតវ់ធិានករេដះ្រសយ 

ឬេធ�សកម�ភាពជាមុន េទបរយករណ៍ជូន្រក�ម្របឹក្សោ

ជាេ្រកយ។ ឧទហរណ៍ ករចតវ់ធិានករបនា� នេ់ដម្ប ី
េដះ្រសយប�� ទឹកជំនន ់អគ�ីភយ័..ជាេដម។ល។ 

ទន�ឹ ម េនះ  គណៈអភិបាល្រត� វ េឈ�ងយល់ថា  
គណៈអភបិាល ឬអភបិាល ែដលបានសេ្រមច ឬបាន
អនុវត�កចិ�ករណាមយួែដលស�ិតក�ុងសមត�កចិ�របស់
្រក�ម្របកឹ្សោ េហយពុំបានទទួលករសេ្រមចព្ីរក�ម្របកឹ្សោ 
ករសេ្រមចឬសកម�ភាពេនាះ ពុំមានសុពលភាពេឡយ 
(មា្រត១៥៨ ៃនច្បោប់ស�ីពីករ្រគប់្រគងរដ�បាល

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� )។ េ្រកពីករអនុវត�

េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោ គណៈអភិបាលក៏

មានតួនាទីអនុវត�កិច�ករែដលបានទទលួ្របតិភូកម� 

ពីរដ� ភបិាល ក�ុងនាម្រកសួង ស� បន័ផងែដរ។ 

 ករ រយករ ណ៍ជា្របចំ ជូន ្រក� ម ្របឹក្សោ ៖  

គណៈអភបិាល ្រត�វមានគណេនយ្យភាពេដយផា� ល់

ចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោក�ុងករអនុវត�ករងររបស់ខ�ួន។ 

េហតុេនះ គណៈអភបិាលមានកតព�កិច�្រត�វរយករណ៍

ជា្របចំជូន្រក�ម្របឹក្សោ អំពីលទ�ផលៃនករអនុវត�

េសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោ អំពបី�� ហិរ�� វត�ុ 

និងអំពីសកម�ភាពដៃទេទៀតរបស់គណៈអភបិាល។ 

របាយករណ៍េនះ ្រត�វព្យោយាមេរៀបចំឱ្យមានលក�ណៈ

ងយយល់ ច្បោស់លស់ និង្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដម្បដីក់

ជូន្រក�ម្របឹក្សោពិនិត្យ ពិភាក្សោ នងិផ�ល់អនុសសន។៍ 

 ករព្រងងឹករ្រគប្់រគងតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាល
ឯកភាព៖ រេបៀបរបប្រគប្់រគងេនះអនុ�� តឱ្យរដ�បាល

ថា� ក់េ្រកមជាតិនីមួយៗេធ�ករេកៀរគរ ្របមូលផ�ុ ំ 

និងេ្រប្របាស់ធនធានពី្រគប់មជ្ឈដ� នេនក�ុងែដន

សមត�កិច�របស់ខ�ួន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េដម្ប ី
ជំ រុញករផ�ល់ េសវ  និងអភិវឌ្ឍមូលដ� នែដល

មានលក�ណៈសមាហរណកម�កន់ែត្របេស រ។  

អភិបាល  ក�ុ ងនាមជា្របធានគណៈកមា� ធិករ

ស្រមបស្រម�លបេច�កេទសនិងក�ុងនាមជាតំណាង

្រកសួង ស� ប័នេនក�ុងែដនសមត�កិច� ្រត�វខិតខំរះិ

រក្រគប់មេធ្យោបាយ េដម្បសី្រមបស្រម�ល និង

ែណនាមំន�ីរ អង�ភាពជំនាញឱ្យចូលរមួអនុវត�េដយ

សកម� ក�ុងករេលកកម�ស់ករ្រគប់្រគងតមែបប 

រដ�បាលឯកភាព សំេដបេ�� �សករេធ�ែផនករជាន់

គា�  ក៏ដូចផា� ស់ប�ូ រព័ត៌មាន ដកបទពិេសធន៍ពីគា�

េទវញិេទមក និងេលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនករ

េ្រប្របាស់ធនធានមនុស្ស និងថវកិែដលមានេន

ក�ុងមូលដ� ន។ 

ខ.�ត�វផ�ាស់ប��រទម�ាប់ និងឥរ�យាបថការងារ 

 ចបព់ីឆា� ២ំ០០៩  ករ្រគប្់រគងេនរដ�បាល្រគប់ 

ថា� ក់ៃនរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិបានចប់េផ�មរបត់

មួយថ�ី ែដលទមទរឱ្យថា� ក់ដឹកនាំ ម�ន�ី បុគ�លិក 

របស់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិនីមយួ  ៗ និងរបស់មន�រី 

អង�ភាពែខ្សបេណា� យៃន្រកសួង ស� ប័ននានា ្រត�វ

ផា� ស់ប�ូ រទមា� ប់ និងឥរយិាបថេនក�ុងករបំេពញ

ករងររបស់ខ�ួន េដយ្រត�វខិតខំបន្ុសោំខ�ួនេទនឹង

រេបៀបរបប្រគប្់រគងថ�ីតមេគាលករណ៍ៃនរដ�បាល

ឯកភាព  និងករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យ 

េនថា� ក់េ្រកមជាតិ។ េនក�ុងករបំេពញករងរ

្របចៃំថ� ទមា� ប ់ និងឥរយិាបថជា “អ�កផ�ល់េសវ” 

្រត�វផា� ស់ប�ូរមកជា“អ�កបេ្រមេសវ” េដយ្រត�វ្របកន់
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ខ� ប់នូវកយវកិររក់ទក់ ទន់ភ�ន់ និងស� គមន៍

ចំេពះ្របជាពលរដ�ែដលមកទទួលេសវកម�នានា។ 

ទន�ឹមេនះ គណៈអភបិាល ្រត�វយកចតិ�ទុកដកក់�ុង

ករផ�ួចេផ�មគនំិត េដម្បេីលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃន

ករបេ្រមេសវនានាឱ្យមានលក�ណៈកនែ់តេឆ�យតប

េទនងឹត្រម�វករជាកែ់ស�ងរបស់្របជាពលរដ� ជាពិេសស

ករេលកកម�ស់ករបេ្រមេសវត្រម�វករ និងេសវ
សំណូមពរ េនមូលដ� ន កដូ៏ចករេឆ�យតបេទនឹង

សំណូមពរេផ្សង េៗទៀតរបស់្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន 

េដរទន�មឹនងឹកចិ�ខិតខអំភវិឌ្ឍមូលដ� នេល្រគបវ់ស័ិយ 

សំេដរមួចំែណកេលកកម�ស់គុណភាពជីវតិរបស់

្របជាពលរដ� និងកតប់ន�យភាព្រកី្រកេនមូលដ� ន។ 

គ.យកចិត�ទុកដាក់េលើកកម�ស់�បសិទ�ភាពការងាររបស់ម�ន�ី 

បុគ�លិក 

 ស� បន័មយួអចបំេពញេបសកកម�េដយេជាគជយ័ 

និងរលូនបាន ល�ឹកណាបគុ�លិកេនក�ុងស� បន័េនាះ

មានសមត�ភាព និងឆន�ៈក�ុងករបំេពញករងរ។ 

េហតុេនះ ករយកចិត�ទុកដក់អភិវឌ្ឍសមត�ភាព 

និងេលកកម�ស់ឆន�ៈរបស់បុគ�លិកេដយថា� កដ់ឹកនា ំ

គឺជាកិច�ករសំខនេ់នក�ុងករដឹកនា ំ្រគប្់រគងស� បន័ 

ក�ុងនយ័េនះ ថា� កដ់ឹកនាៃំនរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នីមយួៗគួរយកចិត�ទុកដកេ់លកិច�ករមយួចំនួនដូច 

ខងេ្រកម៖ 

− េធ�ជាគំរូល�ស្រមាប់ម�ន�ី  បុគ�លិកេនក�ុ ង

រដ�បាលរបស់ខ�ួន 

− យកចិត�ទុកដក ់ និងេឈ�ងយល់អំពីសុខទុក� 

និងករលំបាករបស់ម�ន�ី បុគ�លិកមា� ក់ៗ  

− េលកទឹកចតិ�តម្រគបរ់បូភាព ដល់ម�ន� ីបគុ�លិក

ែដលខិតខំបំេពញករងរ និងម�ន�ីបុគ�លិក

មានស� ៃដេឆ�ម 

− ែកលម�បរយិាកសកែន�ងករងរឱ្យមាន  

លក�ណៈទកទ់ញ និងផាសុកភាព 

− េរៀបចំនិងអនុវត�ែផនករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព

ម�ន�ី បុគ�លិកជា្របច។ំ 

 សរបុមក េជាគជយ័ៃនកែំណទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និង

វសិហមជ្ឈករេនកម�ុជា គឺអ្រស័យេលកិច�ខិតខំ

្របឹងែ្របងរបស់ថា� ក់ដឹកនាំេនមូលដ� ន និងករ

ចូលរមួពីអ�កពកព់ន័�ទងំអស់ េដម្បរីមួគា� បេ្រមេសវ

ជូន្របជាពលរដ� និងអភវិឌ្ឍមូលដ� ន្របកបេដយ

ភាពេឆ�យតប ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព សមធម ៌និង

បរយិាប័ន� សំេដសេ្រមចបាននូវចក�ុ វស័ិយៃនករ

អភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធបិេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាត៕ិ 
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“េពលៃថ�្រត�វែតស� ត មានេសភណ័ភាព សណា� បធ់ា� បល់� េពលយប្់រត�វែតមានសុវត�ភិាព មានេភ�ងបំភ�”ឺ 

                                                        ឯកឧត�ម ចន័� សុផល អភបិាលេខត�បាតដំ់បង 

 

 ជាេខត�ចំណាស់មយួ េនក�ុង

ទឹកដីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

េខត�បាត់ដំបង  មានធនធាន

ធម�ជាតិ និងវប្បធមជ៌ាេ្រចនែដល

ជាអំេណាយផលដ៏គាប់្របេសរ 

ស្រមាបក់ររស់េនរបស់្របជាព-

លរដ�េនក�ុងេខត� អ�កេទសចរជាតិ 

និងអន�រជាតិ កដូ៏ចជាករអភវិឌ្ឍ

េសដ�កិច�សង�មេនក�ុងេខត�។ 

 ែផ�កតមស�ិ តិជំេរឿន្របជាពលរដ�ឆា� ំ១៩៩៨ 

េខត�បាត់ដំបង មានចំនួន្របជាពលរដ�្របមាណ 

៧៩៣,១២៧នាក។់ បច�ុប្បន�ចំននួ្របជាពលរដ�បាន

េកនេឡងដល់ ១,១៤៦,១៧៤នាក់ (ឆា� ២ំ០១៤) 

ជាមយួនឹងអ្រតកំេណ ន្របមាណ ២.២៥%ក�ុងមយួ

ឆា� ។ំ អ្រតកំេណ នេនះ មានសន�ុះេលឿនេបេ្រប�បេធៀប

េទនឹងអ្រតកំេណ នទូទំង្របេទស  ែដលមាន

្របមាណ ១.៦%ក�ុងមយួឆា� (ំឆា� ២ំ០១៤)។ ទងំេនះ

ជាសក�ីភាពប�� កថ់ា េខត�បាតដំ់បងមានលក�ណៈ

ទកទ់ញេ្រចន ស្រមាប្់របជាពលរដ�រស់េន និង

្របកបរបរចិ�� ឹមជីវតិ។ ភាពទកទ់ញរបស់េខត�

បាត់ដំបង មិន្រតឹមែត្រស�បទញនិងេលកទឹកចិត�

្របជាពលរដ�ឱ្យមករស់េនក�ុងេខត�ែតប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�

ែថមទំងទកទ់ញេភ��វេទសចរជាតិ និងអន�រជាតិ 

ជាេ្រចនមកទស្សនា និងលំែហកយេនក�ុងេខត� 

 

បាតដំ់បងេទៀតផង។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េភ��វេទសចរជាតិ 

និងអន�រជាតិមានចំននួ៥២៦,៤៩៧នាក ់ េកនេឡង 

១០.៦១%េធៀបេទនឹងឆា� ២ំ០១៣(៤៧៥,៩៨៦នាក)់ 

ែដលអ្រតកំេណ នេនះ គឺមាន្របមាណ១.៥ដង ៃន

អ្រតកំេណ នេទសចរទូទងំ្របេទស។  

 ទន�ឹមនឹងអ្រតកំេណ ន្របជាពលរដ� និងអ�ក

េទសចរជាតិ និងអន�រជាតិដគ៏រួឱ្យកតស់មា� ល់ខងេល 

កររកីចេ្រមនែផ�កេសដ�កិច� សង�ម និងសន�ិសុខ 

សណា� បធ់ា� ប ់ េនក�ុងេខត�បាតដំ់បងរតឹែតមនិអច

េមលរលំងបាន។ េបេយងេធ�ដំេណ រតមបេណា� យ

ស�ឹងសែង� េនេពលល� ចេម៉ាង្របមាណជា៤:០០

រេសៀល េយងសេង�តេឃញមានមនុស្សយ៉ាងេ្រចន

កុះករ ទងំេក�ង ចស់ ្រប�ស ្រសី ជាតិែខ�រ និងបរេទស

កំពុងហត្់របាណេ្រកមរបូភាពេផ្សងៗគា�  និងអង�ុយ

ឯកឧត�ម ចន័� សុផល អភបិាលេខត�បាតដ់ំបង 
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លំែហកយក�ុងទឹកមុខ្រសស់្រសយសប្បោយរកីរយ 

េនតមបេណា� យសួនច្បោរដ្៏រសស់ស� ត្រសបតម

ដងស�ឹងសែង� ចបត់ងំពីទីតងំសលេខត�បាតដំ់បង 

រហូតដល់ស� នថ�ថ�ី។ សកម�ភាពែបបេនះ េលកអ�ក 

េនែតអចបន�ទស្សនារហូតដល់េពលងងឹត ែដលេន 

 
                                    
 

េពលេនាះរតឹែតមានភាព្រសស់ស� តជាមយួនឹងករ

បំភ�េឺភ�ងអគ�ិសនីគួរឱ្យទកទ់ញ។ េលសពីេនះេទៀត 

េបេយងេធ�ដំេណ រេចញផុតពីបរេិវណេនះ េហយជិះ

កម្សោន�តមផ�ូវនានាេនក�ុងេខត� បណា� ញផ�ូវ្រកល

េកសូ៊ខ� តែ់ខ�ង្របកបេដយេសភណ័ភាពអមេដយ

បេង� លេភ�ងអគ�ិសនី សំណង់បុរណែដលមាន

រចនាបថ្របកបេដយភាពទកទ់ញមនិជិនណាយ

រមួទំងសំណងទំ់េនប  ៗ ្រក�មហុ៊នតូចធំ សកម�ភាព

អជីវកម�មមាញឹក មន�ីរេពទ្យ មណ� លសុខភាព 

សលេរៀន សកលវទិ្យោល័យ រមណីយដ� ន វលែ្រស

ល�ឹងេល�យេខៀវខ�ី  និង្របព័ន�ធារស�ស�ជាេ្រចន 

នឹងទកទ់ញអរម�ណ៍របស់េយង ែដលេធ�ឱ្យេយង

មនិេនឿយណាយ មានែតភាពរកីរយ្រសស់្រសយ

ក�ុងដំេណ រកម្សោន�របស់េយង។ 

    ជារមួ វឌ្ឍនភាពេខត�បាតដំ់បងក�ុងរយៈេពលជិតពីរ 

ទស្សវត្សកន�ងមកេនះ បានែ្របក� យទឹកដីេខត�បាតដំ់បង 

ពីសមរភូម្ិរបយុទ�ដ្៏រស�ច្រសល់ និងេខ�ចខ� បំំផុត

មកជាែដនដីមយួែដលមានករអភវិឌ្ឍរកីចំេរ នែដល

នឹកស� នមនិដល់ ជាទឹកដី្របកបេដយសក� នុពល 

និងមាន្របជាជនែដលឧស្សោហ៍ព្យោយាម មានគំនិត

ៃច�្របឌិត និងរស់រយរកទ់កបំ់ផុត។ ជាកែ់ស�ង េន

ក�ុងពិធីសេមា� ធជាផ�ូវករគេ្រមាងព្រងីក្របពន័�ផ�តផ់�ង់

ទឹកស� ត កលពីៃថ�ទី២១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១៦ 

សេម�ចេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន� ី 

ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ក៏បានេលក

សរេសរអំពីករដឹកនា ំ និងអភវិឌ្ឍេនេខត�បាតដំ់បង

េនះែដរ េដយសេម�ចេលកេឡងថា “....សំណាង

េហយអ�កបាតដំ់បងេនាះ  បានទទលួអភបិាលេខត�

ដល៏�មយួ សូមអបរអរសទរ .......”។ 

 េដម្បេីឈ�ងយល់បែន�មអំពីករដឹកនាំ និងករ

អភិវឌ្ឍេខត�បាត់ដំបងឱ្យកន់ែតច្បោស់ កលពីែខ

កក�ដ ឆា� ២ំ០១៦ ្រក�មករងរបានចុះជួបជាមយួ 

ឯកឧត�ម ច័ន� សុផល អភិបាលេខត�បាត់ដំបង 

ក៏ដូចជា្រក�ម្របឹក្សោ ម�ន�ីរជករ ្របជាពលរដ� និង

សិស្ស-និស្សតិេនក�ុងេខត�។ េនក�ុងឱកសេនាះ 

ឯកឧត�មអភបិាលេខត� បានេលកេឡងអំពីសមទិ�ផល

សំខន់ៗ របស់េខត�បាតដំ់បង កដូ៏ចជាកិច�ករគន�ឹះ

មួយចំននួក�ុងករដឹកនាេំខត�របស់ឯកឧត�ម។  

 ពក់ព័ន�ករអភិវឌ្ឍេខត� ឯកឧត�មបានេលក

េឡងថា េខត�មានបណា� ញផ�ូវ្រកលេកសូ៊េទកន់

្រគប់េខត�េនជំុវញិ និងបណា� ្រក�ង ្រស�ករបស់េខត� 

េដយក�ុងេនាះ ផ�ូវេទកនឃុ់ំក�ុងេខត�្របមាណ ៩០% 

បាន្រកលេកសូ៊រចួរល់។ មនិែតប៉ុេណា� ះជាេរៀងរល់

សួនច្បោរសេម�ច្រកឡាេហម  ស េខង 
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ឆា�  ំ េខត�បានយកចិត�ទុកដក់ជួសជុល ស� រ និង

កសងបណា� ញផ�ូវក�ុងេខត� ឱ្យកនែ់តមានភាពល�

្របេសរេឡង និងមានវសិលភាពដល់តំបនជ់នបទ

ដច់្រសយាលែថមេទៀត។  េ្រកពីេនះ  េនមាន

េហដ� រចនាសម�័ន�រូបវន័�ដៃទេទៀត ែដលចូលរួម

េល កកម�ស់ េសភ័ណភាព  និងសុខុមាលភាព

របស់្របជាពលរដ�ក�ុងេខត�បាត់ដំបង មានដូចជា 

ករស� រ និងកសងសួនច្បោរេនតមបេណា� យ

មាតស់�ឹងសែង� រមួទងំករដំេឡងសមា� របរកិ� រហត់

្របាណករដំេឡងចេង��ង-អំពូល ករដកធុ់ងសំរម

េនតមទីសធារណៈ និងករែកលម�្របព័ន�លូ

ជាេដម។ ជាមយួគា� េនះ េដម្បសី្រម�ល និងធានា

សណា� បធ់ា� បច់រចរណ៍ េខត�បាននិងកំពុងដំេឡង

េភ�ង និងស� កស�� ចរចរណ៍ជាេ្រចនេគាលេដ

ផងែដរ។ ទន�ឹមេនះ េខត�កប៏ានយកចិត�ទុកដកយ៉់ាង

ខ� ំងផងែដរ េទេលករអភិវឌ្ឍ្របព័ន�ធារស�ស� 

ែដលជាសរៃសឈមៃនករអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកម� 

ែដលជាវស័ិយស�ូលស្រមាប់្រទ្រទង់េសដ�កិច�េខត�

បាតដំ់បង។ ជាកែ់ស�ង បច�ុប្បន�េខត�កំពុងមមាញឹក

ក�ុ ងករសងសង់្របព័ន�ធារស�ស�កង�ត ែដល

អចមានសមត�ភាពេ្រសច្រសពេលៃផ�ដីែ្រសក�ុង

្រក�ង ្រស�កចំននួ៥ គឺ្រក�ងបាតដំ់បង ្រស�កបាណន ់

្រស�កសែង� ្រស�កគាស់្រកឡ និង្រស�កេមាងឬស្ស។ី 

 េដរទន�ឹមនឹងករខិតខំអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�

េសដ�កិច�សង�ម េដម្ប្ីរទ្រទង ់និងជំរញុករអភិវឌ្ឍ

េសដ�កិច�សង�មេនក�ុងេខត� ឯកឧត�មអភបិាលេខត� 

កប៏ានបែន�មេទៀតថា ក�ុងមយួរយៈកន�ងមកេនះេខត�

បាតដំ់បង បានេផា� តករយកចិត�ទុកដកយ៉់ាងខ� ងំ 

េលករជយួ េដះ្រសយប�� ្របឈម នានា ែដល

េកតមានេឡងចំេពះ្របជាពលរដ�ទូេទ កសិករ 

អជីវករ ធុរជន ក៏ដូចជាវនិិេយាគិនេនក�ុងេខត� 

ែដលកត� ទំងេនះបានបង�បរយិាកសអនុេ្រគាះ

និងអំេណាយផលគរួឱ្យទកទ់ញ ស្រមាបក់រជំរញុ

វឌ្ឍនភាពេលវស័ិយជាេ្រចនេនក�ុងេខត� ជាពិេសស

វស័ិយកសិកម� កសិឧស្សោហកម� ពណិជ�កម� និង

េទសចរណ៍។ 

                                                             
 

 េ្រកពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងខងេល  ឯកឧត�ម    

ក៏បានគូសប�� ក់បែន�មថា កត� េជាគជ័យែដល

េខត�ទទួលបានកន�ងមក មួយែផ�កធំគឺអ្រស័យ

េដយេខត�រក្សោបានល�្របេសរនូវសន�ិសុខ សុវត�ិភាព 

និងសណា� បធ់ា� បស់ង�មេនក�ុងេខត�។ 

 េ្រកពីជួបជាមយួឯកឧត�មអភិបាលេខត� ្រក�ម

ករងរក៏បានេឆ��តេពលជួបសមា� សន៍ជាមួយ

្របជាពលរដ� សិស្ស និស្សតិ អជីវករ និងម�ន�ីរជករ

មយួចំននួផងែដរ។ ជារមួ ្រក�មេគាលេដែដល្រក�ម

ករងរបានជបួសមា� សន ៍សុទ�ែតបានេលកេឡងពី

ករេកតសរេស រចំេពះសមិទ�ផលនានា ែដល

រដ�បាលេខត�បានខិតខំអភវិឌ្ឍកន�ងមក ជាពិេសស

សំណង់ស� កទ់ឹកកម�ុជា-កូេរ ៉
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អ�កទងំេនាះមានកររកីរយ និងេពញចិត�យ៉ាងខ� ងំ 

ចំេពះករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់រដ�បាលេខត�ក�ុងករ

េរៀបចំឱ្យមានបរសិ� ន្របកបេដយផាសុកភាព ក�ុង

េនាះមានដូចជាករេរៀបចំឱ្យមានសួនច្បោរ្រសស់ស� ត  

ករដំេដមេឈតមមាតស់�ឹង កែន�ងហត់្របាណ 

បង�នអ់នាមយ័ ធុងសំរមសធារណៈ និងមានេភ�ង

បំភ�េឺនេពលយបជ់ាេដម។ 

 សក�ីកម�ខងេលេនះ ជាករឆ�ុះប�� ំងឱ្យេឃញ

ពីភាពេជាគជយ័របស់េខត�បាត់ដំបង េ្រកមករ

ដឹកនាំរបស់ថា� ក់ដឹកនាំៃនរដ�បាលេខត�បាត់ដំបង

ទងំមូល ជាពិេសស

ឯកឧត�មអភិបាល  

េខត�។ េឆ�យតបេទ 

នឹ ង សំ ណួ រ រ ប ស់  

្រក�មករងរ ឯកឧត�ម

អភបិា ល េខត�  បាន

េលកេឡងអំពីេគាល-

ក រ ណ៍  និ ង យុ ទ� -

ស�ស�ជាគន�ឹះក�ុ ង

ករជំរុញឱ្យឯកឧត�មទទួលបានេជាគជ័យសំេរច 

សមទិ�ិផលក�ុងករដឹកនាដូំចខងេ្រកម៖ 

១.កិច�សហករ 

 កិច�សហករល�បាននាំមកនូវករចូលរួម្របកប

េដយអត�ន័យពីអ�កពក់ព័ន�ទំងអស់ែដលកត�

េនះបានក� យជាធនធានដ៏ចម្បងេនក�ុ ងករ

អភិវឌ្ឍេខត�បាតដំ់បង។ ឯកឧត�មអភិបាលេខត�

បានេល ក េឡង នូ វគន�ឹះ េដម្ប ីទទួលបានកិច� -

សហករល�ថា េយងចំបាច់្រត�វព្យោយាមេធ�ករ

េដយអតធ់�ត ់ េស� ះ្រតង ់ និងជិតស�ិទ�ជាមួយអ�ក

ពក់ព័ន�ទំងអស់ ែដលតមរយៈេនះ េយងនឹង

អចទទួលបានមកវញិនូវទឹកចិត�ដ៏េស� ះសរពី

អ�កទំង េនាះ  ក�ុ ងករសហករ និងចូលរួម

ជាមួយេយងេដយអស់ពីចិត�ពីេថ�ម។ ជាក់ែស�ង 

ឯកឧត�មអភិបាលេខត� ែតងព្យោយាមែស�ងយល់

អំពីសុខទុក�របស់អ�កពក់ព័ន�ទំងអស់ ក�ុងេនាះ

មានដូចជា ករចុះេទសួរសុខទុក�ដល់ទីស� ក់

អ្រស័យរបស់្របជាពលរដ� សប្បរុសជន ឬវនិិេយា-

គិន។ ម្យោង៉េទៀត តមករជួបសមា� សន៍ជាមួយ

្រក�ម្របឹក្សោ ក៏ដូចជា 

ម�ន�ីរជករេនក�ុង

សលេខត� បានឱ្យ

ដឹងថា េពលខ�ះេទះ

បីពំុមានករអេ�� ញ 

ក៏ឯកឧត�មអភិបាល

េខត� េឆ��តេពលេទ

ចូលរួមែដរ ្របសិន 

េបទទលួបានពត័ម៌ាន 

ពីកម�វធីិេនាះ។ េលសពីេនះេទៀតេនេពលឯក-

ឧត�មេធ� ដំេណ រតមផ�ូវ ឯកឧត�មែតងចុះសួរសុខ

ទុក� និងចូលបច�័យតមសទ� េនេពលឆ�ងកត់

ទីតំងែដលមានេធ�ពិធីបុណ្យរបស់្របជាពលរដ�

េនតមភូមជិាេដម។ 

 េដយែឡក ពកព់ន័�នឹងកិច�សហករជាមយួមន�ីរ 

អង�ភាពជំនាញជំុវញិេខត� ឯកឧត�មបានេលកេឡង

ថា េដម្បផី�ល់េសវ និងេដះ្រសយប�� នានាជូន

្របជាពលរដ� ក៏ដូចករអភិវឌ្ឍេខត�្របកបេដយ

សកម�ភាពចូលរមួសមា� តបរសិ� ន 
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្របសិទ�ភាព កមា� ងំ និងធនធានរបស់រដ�បាលេខត�ែត

មយួគឺមនិអចរ៉បរ់ងទងំ្រស�ងបានេឡយ។ េហតុេនះ 

ចបំាចណ់ាស់ែដលេយង្រត�វខិតខំ ស្រមបស្រម�ល 

និងសហករគា� ឱ្យបានល�្របេសរេដម្បេីកៀរគរ និង

េ្រប្របាស់ធនធានទំងអស់ែដលមានេនក�ុងែដន

សមត�កិច�របស់េខត�ឱ្យចំទិសេដ និងអស់លទ�ភាព 

សំេដរមួគា� េឆ�យតបេទនឹងេសចក�ី្រត�វកររបស់

្របជាពលរដ�េនក�ុងេខត�ឱ្យបានទនេ់ពលេវល និង

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ជាក់ែស�ង កលពីរដូវ

រងំស�ួតកន�ងមកេនះ េខត�បានស្រមបស្រម�លដឹកនាំ

មន�ីរកសិកម� មន�ីរធនធានទឹក និងសហករជិត

ស�ិ តជាមួយអ�កពក់ព័ន�ដៃទេទៀត េដម្ប រី ួមគា�  

េដះ្រសយប�� រងំស�ួតែដលេកតេឡងេដយ

បាតុភូតធម�ជាតិ េដយបេ�� �សបានផលបះ៉ពល់

ធ�នធ់�រដល់ជីវភាពរស់េន កដូ៏ចផលិតផលកសិកម�

របស់្របជាពលរដ�។ 

២.ករេបកទូលយ 

 “្រគប់ករងរទំងអស់្រត�វេបកទូលយ ទទួល

យកមកចតែ់ចងអនុវត�” េនះជាករេលកេឡងរបស់

ឯកឧត�មអភិបាលេខត�។ ឯកឧត�មយល់េឃញថា

្រគប់កិច�ករទំងអស់េទះតូច  ឬធំយ៉ាងណាក�ី  

សុទ�សឹងែតមានសរ្របេយាជន ៍ និងបេ្រមឱ្យេសចក�ី

្រត�វកររបស់្របជាពលរដ�ដូចគា� ។ ក�ុងន័យេនះ 

ឯកឧត�មែតងែតខិតខំេឈ�ងយល់អំពីត្រម�វករ ក៏

ដូចជាប�� ្របឈមនានា ែដលេកតមានេឡងទងំ 

េនក�ុង្រកបខណ័� ៃនរដ�បាលេខត�ផា� ល់ កដូ៏ចជាេកត

េឡងចំេពះ្របជាពលរដ� អង�ករសង�មសីុវលិនានា

ជាេដម។ ក�ុងឱកសជបួជាមយួតំណាង្រក�ម្របឹក្សោ

េខត� បានឱ្យដឹងថាឯកឧត�មអភបិាលេខត�ែតងមាន

វត�មានជា្របចំ េនក�ុងកិច�្របជំុរបស់្រក�ម្របឹក្សោ

ទងំសម��  និងវសិម��  េលកែលងែតេពលែដល

ឯកឧត�ម ្រត�វេចញេទបំេពញេបសកកម�េនេ្រក

េខត�។ េ្រកពីកិច�្របជំុរបស់្រក�ម្របឹក្សោ ឯកឧត�មែតង

េរៀបចំឱ្យមានកិច�្របជំុគណៈអភបិាលជាញឹកញាប ់

េដម្បពិីនិត្យ ពិភាក្សោ និងពិេ្រគាះេយាបល់អំពីកិច�ករ

នានាេនក�ុងេខត� ទន�ឹមនឹងករេរៀបចំកិច�្របជំុជា

េទៀងទតជ់ាមយួម�ន�ីរជករទងំអស់េនក�ុងសល

េខត� េដម្បផី�ល់ឱកសឱ្យម�ន�ីរជករទងំេនាះមាន

េយាបល់ និងេលកេឡងនូវប�� ្របឈមនានាេន

ក�ុងករបំេពញករងររបស់ខ�ួន ក៏ដូចជាផ�ល់ករ

ែណនាំ និងត្រមង់ទិសដល់ម�ន�ីរជករទំងអស់ 

 
                                             

 

ឱ្យខិតខំបេ្រមេសវជូន្របជាពលរដ�ឱ្យកន់ែតមាន

្របសិទ�ភាព និងតមា� ភាព។ ទន�ឹមេនះ ឯកឧត�ម

អភិបាលេខត� កប៏ានេលកេឡងេទៀតថា េនក�ុង

ករេធ�េសចក�ីសេ្រមចេលកិច�ករអ�ីមួយ ឯកឧត�ម

ែតងែតព្យោយាមឈរេលេគាលករណ៍ឯកភាពគា�

ក�ុងចំេណាមអ�កពកព់ន័�ទំងអស់ មនិថាអ�កទំង

េនាះជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ គណៈអភបិាល ម�ន�ី
រជករ ្របជាពលរដ� អជីវករ ពណិជ�ករ ឬអង�ករ

កិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោេខត� 
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សង�មសីុវលិេនាះេឡយ េពលគឺមិនអត�េនាម័ត

េដយេធ�អ�ីមយួេដយមនិបានស� បម់តិេយាបល់ឬ

ពិេ្រគាះេយាបល់ឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនាះេឡយ។

៣.ករចុះផា� ល់ 

 េនះជាចំណុចពិេសសរបស់ឯឧត�មអភិបាល

េខត� េនក�ុ ងករដឹកនាំ ្រគប់ ្រគង ក៏ដូចជាករ

េដះ្រសយប�� នានា ែដលេកតមានេឡងេនក�ុង

ែដនសមត�កិច�របស់េខត�បាត់ដំបង។ ឯកឧត�ម

បានឱ្យ្រក�មករងរដឹងថា េនេពលែដលឯកឧត�ម

បានទទួលសំេណ  សំណូមពរ ពី្របជាពលរដ� ឬពី

ធុរជន អង�ករសង�មសីុវលិដៃទេទៀតក�ី ឯកឧត�ម

ែតងែត “ព្យោយាមចុះជបួផា� ល់ជាមយួ្របជាពលរដ� 

ឬេទេមលេដយផា� ល់េនទីតំងែដលមានប�� ”

ក�ុងេគាលបំណងសិក្សោេឈ�ងយល់អំពីប�� ឱ្យបាន

ច្បោស់លស់ េដម្បងីយ្រស�លេដះ្រសយឱ្យចំ

ប��  និងមាន្របសិទ�ភាព។ ពក់ព័ន�ចំណុចេនះ 

្របជាពលរដ� អជីវករ សិស្ស និស្សតិ ែដល្រក�ម

ករងរបានចុះជួបសមា� សន ៍ក៏បានេលកសរេសរ 

 
 

 

ផងែដរថា ឯកឧត�មអភិបាលេខត�មានករទទួល

ខុស្រត�វខ�ស់ រមួសុខទុក�ជាមយួ្របជាពលរដ� និង

េដះ្រសយប�� ជូន្របជាពលរដ�បានទន់េពល

េវល។ ឯកឧត�មែថមទំងផ�ល់េលខទូរស័ព�របស់

ខ�ួនផា� ល់ េដម្ប្ីរបជាពលរដ�អចទកទ់ងេនេពល 

មានករចបំាចេ់ទៀតផង។ 

 េដយែឡក ចំេពះករេឆ�យតបេទនឹងសំេណ  

សំណូមពររបស់ធុរជន វនិិេយាគិន ឬអង�ករសង�ម

សីុវលិ ឯកឧត�មកេ៏នែត្របកនេ់គាលករណ៍ចុះេទ

ដល់ទីតំងផា� ល់ដូចគា�  េដម្បរីះិរកមេធ្យោបាយជួយ 

ស្រម�លដល់ករលំបាករបស់អ�កទំងេនាះ ែដល

កយវកិរេនះបានេធ�ឱ្យធុរជន វនិិេយាគិន និង

អង�ករសង�មសីុវលិមានភាពកក់េក�  និងរកីរយ

ក�ុងករ្របកបមុខរបរ ក៏ដូចជាករបំេពញករងរ

េនក�ុងេខត�បាត់ដំបង ែដលជាេហតុេធ�ឱ្យេខត�

បាត់ដំបងទក់ទញបានករវនិិេយាគ និងករ

ចូលរមួរបស់អង�ករសង�មសីុវលិកនែ់តេ្រចនេឡង

ជាលំដបេ់នក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�សង�មេនក�ុង

េខត�បាតដំ់បង។  

 េ្រកពីករចូលរមួេដះ្រសយេដយផា� ល់នូវប��
្របឈមនានារបស់្របជាពលរដ� ធុរជន វនិិេយាគិន 
និងអង�ករសង�មសីុវលិ ម�ន�ីរជករេនសល
េខត�បាតដំ់បងែដល្រក�មករងរបានជួបសមា� សន៍
បានេលកេឡងថា ឯកឧត�មអភិបាលេខត�ែតងែត
ព្យោយាមចូលរមួអនុវត�ផា� ល់ជាមយួេយងទងំអស់
គា� េដយមនិ្រគានែ់តដកប់�� ឱ្យសហករេីធ�ប៉ុេណា� ះ
េទ ក�ុងេនាះមានដូចជា ករចូលរមួេរ សសំរមេន
តមទីសធារណៈ េដម្បេីលកកម�ស់េសភណ័ភាព
ទី្រក�ងបាត់ដំបង និងករចូលរមួេធ�អនាមយ័ រក្សោ
សណា� ប់ធា� ប់េនក�ុងផ្សោរលក់ដូរជាេដម។ ជារមួ 
“ករចុះផា� ល់” របស់ឯកឧត�មឆ�ុះប�� ំងឱ្យេឃញពី 
“ភាពសម�� ” េនក�ុងសិល្បវ៍ធីិៃនករដឹកនា ំ្រគប្់រគង
របស់ឯកឧត�ម។ 
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�រដឹក�ំ �គប់�គង 

 េ្រកពីកិច�ករងរខងេល ចំណុចពិេសសមួយ

េទៀតរបស់ឯកឧត�មអភបិាលេខត�គឺករតមដននូវ

រល់សកម�ភាពដំេណាះ្រសយែដលបានដកេ់ចញ

េដម្បេីឈ�ងយល់អំពីលទ�ផល កដូ៏ចជាប�� ្របឈម 

នូវករអនុវត�កិច�ករទងំេនាះ។ ជាកែ់ស�ងឯកឧត�ម

អភិបាលេខត�ែតងែតចុះសេង�តជា្របចំេដយខ�ួន

ឯងផា� ល់ េនតមទីសធារណៈមនិថាៃថ�ឬយបេ់ឡយ

េដម្បធីានាបាននូវសន�ិសុខ សណា� ប់ធា� ប់ និង

េសភ័ណភាពទី្រក�ង ្រសបតមទស្សនៈរបស់

ឯកឧត�មែដលបាន  សង�ត់ធ�នថ់ា “េពលៃថ�្រត�វែត

ស� ត មានេសភណ័ភាព សណា� បធ់ា� បល់� េពល

យប្់រត�វែតមានសុវត�ភិាព មានេភ�ងបំភ�”ឺ ។ 

 សរបុមក ករដឹកនាំ ្រគប់្រគងេដយ

ឈរេលេគាលករណ៍ៃនកិច�សហករ ករ

េបកទូលយ និងករចុះផា� ល់ ្រពមទំង

ករតមដន និងភាពសម�� ែតមុងឺម៉ាត់

ក�ុងករងររបស់ឯកឧត�ម ច័ន� សុផល 

អភិបាលេខត�បាត់ដំបង បាននាំមកនូវ

ករសទរ និងករចប់អរម�ណ៍យ៉ាង

ខ� ងំពីសំណាក្់របជាពលរដ�េនក�ុងេខត�

បាត់ដំបង ក៏ដូចជាមជ្ឈដ� នដៃទេទៀត 

្រពមទងំបាននាមំកនូវសមទិ�ផលគួរឱ្យ

កត់សមា� ល់ជាេ្រចនទំងេល ែផ�កេសដ�កិច� និង

សង�មែដលជាកររមួចំែណកយ៉ាងសំខន់ដល់

ករអភវិឌ្ឍេខត�បាតដំ់បងឱ្យក� យជាេខត�មយួ “មាន

ករអភវិឌ្ឍ្របកបេដយនិរន�រភាព សមភាព សមធម៌

េល្រគបវ់ស័ិយ និងមានសន�ិសុខ សុវត�ិភាព សណា� ប ់

ធា� បល់� ធានាបាននូវករទកទ់ញវនិិេយាគិន និងអ�ក

េទសចរមកកន់េខត�បាត់ដំបងកន់ែតេ្រចនេឡង” 

ែដលេនះជាចក�ុ វ ស័ិយកំណត់េនក�ុ ងែផនករ

អភិវឌ្ឍន៍ រយៈេពល្របាំឆា� ំ (២០១៥-២០១៩) 

របស់េខត�បាតដំ់បង៕ 
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