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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត 

សនុ្ទររថា 

ឯរឧតដម្ ន្ុត សខុុម្ អន្ុព្បធាន្គណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត 

រោងុរិធីរបើរសន្ោិ តបូរសរបុ 

ការងាររ ះរនោ តរព្រើសតងំតំណាងរាស្តសរ ន្ីតិកាលទី៦ នោ ២ំ០១៨ 

(ខេត្តកំពត្ ថ្ងៃទី២១-២២ ខេកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៨) 

សមូ្រោររឯរឧតដម្ព្បធាន្ ឯរឧតរម្សម្មរិរគណៈរម្មា ធិការជាតិររៀបចំការរ ះរនោ ត
ជាទីរោររ 
ឯរឧតដម្ព្បធាន្ព្រុម្ព្បឹរារខតររំរត ឯរឧតដម្អភិ លនន្គណៈអភិ លរខតររំរត 
ជាទីរាប់អាន្ 
ឯរឧតដម្តំណាងរលខាធិការដ្ឋា ន្នន្គណៈបញ្ជា ការសន្រិសខុអចិនស្តន្រយ ៍ជាទីរាប់អាន្ 
ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រភញៀវរិតរិយសជាត-ិអន្ររជាតិ ជាទីរាប់អាន្ 
ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្សសីម្មរិរ សម្មរិកាអងគសន្ោិ តទាងំម្ូល ជាទី
រាប់អាន្! 

ថ្ងៃខ េះ េ្ញំមា ខេចកដីខោម េសរកីរាយជាអខ កប្បការ ខោយបា ចូលរមួជាមួយឯកឧត្ដម 
ខោកជំទាវ អេ់ខោក ខោកស្េី កនញងពិធីខប្ើក “េ និបាត្បូ្កេរញប្ការងារខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំង
តំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ ឆ្ន ២ំ០១៨” នាខពលខ េះ។ កនញងនាមគណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការ
ខបាេះខឆ្ន ត្  ិងកនញងនាមេលួ េ្ញំផ្ទា ល់ េ្ញំេូមេខមដង ូវការោា គម ៍យ៉ាងកក់ខដដ ចំខ េះឯកឧត្ដម 
ខោកជំទាវ អេ់ខោក ខោកស្េីទំាងអេ់ខែលមា វត្តមា កនញងឱកាេែ៏វខិេេវោិលខ េះ។ 

ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្សជីាទីរាប់អាន្! 

គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ខរៀប្ចំេ និបាត្នាខពលខ េះ គឺខែើមបីខធាើការ
បូ្កេរញប្  ិងវាយត្ថ្មលខលើលទធផលការងារខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ 
ខែលបា ្ប្្ពឹត្តខៅកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខេកកកោ ឆ្ន ំ២០១៨ ក លងមកខ េះ  ិងខេាងយល់ពីប្ញ្ញា
្ប្ឈម ចំណញ ចខ្ល ំង ចំណញ ចខេោយ ្ពមទំាងែំខណាេះស្ោយ ខែើមបីជាប្ទពិខោធ ៍យក
ខៅខធាើការខកលមអការខបាេះខឆ្ន ត្ខលើកខ្កាយៗខទៀត្ ឱយទទួលបា លទធផលកា ់ខត្ខជាគជ័យ
ជាងខ េះខៅខទៀត្។ 
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ខ្លៀងកនញងឱកាេខ េះ េ្ញំេូមជ្មាប្ជូ អងគេ និបាត្ទំាងមូលឱយបា ្ជាប្ថា ខោយខផអក
ខលើការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ ក លងមកខ េះ ខ ើញថា មា គណប្កស 
 ខយបាយចំ ួ  ២០ បា ចូលរមួ្ប្កួត្្ប្ខជង ខ ើយមា ្ប្ជាពលរែឋខេារចំ ួ  ៦,៩៥៦,៩០០ 
នាក់ ខេាើ ឹង ៨៣.០២% ថ្ ចំ ួ ្ប្ជាពលរែឋខេារខែលមា ខ ា្ េះកនញងប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្ចំ ួ  
៨,៣៨០,២១៩ នាក់ បា ខចញខៅខបាេះខឆ្ន ត្េខមដង្ ាៈកនញងការខ្ជើេខរ ើេតំ្ណាងរប្េ់េលួ ។ 
ខប្ើពិ ិត្យជារមួការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ ្ត្វូបា មតិ្ជាតិ្  ិងមតិ្
អ តរជាតិ្ភាគខ្ចើ បា វាយត្ថ្មលថា អនកខបាេះខឆ្ន ត្មា ខេចកដីេប្ាយរកីរាយ  ិងគ្មា  ការ 
ភ័យខ្ល ច  ិងការខរៀប្ចំប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្បា លអ ្ពមទាំងអ ញញ្ញា ត្ឱយមា ការងត្ទិែឋភាពខៅ
ខពលរាប់្េ លឹកខឆ្ន ត្ខែលជាឧត្ដមា ញវត្តមួយគួរអ ញវត្តតម  ិងបា េរខេើរថា ការខបាេះខឆ្ន ត្
បា ្ប្្ពឹត្តខៅខោយខេរ ី ្តឹ្ម្ត្ូវ យញត្តិធម៌ មា េ តិេញេេណាដ ប់្ធ្នន ប់្លអ គ្មា  អំខពើ ិងោ 
ខ ើយលអជាងការខបាេះខឆ្ន ត្មញ ៗខងមខទៀត្។ 

ការេខ្មចបា  ូវលទធផលែូចេ្ញំបា គូេប្ញ្ញជ ក់ខ្ងខែើមខ េះ គឺខផអកខលើកតត េំខ្ ់ៗ
មួយចំ ួ  ែូចត្ខៅ៖ 

ទី១- ្កប្េណឌ ប្ទប្ញ្ញជ   ិង ីតិ្វធីិ 

ប្ទប្ញ្ញជ   ិង ីតិ្វធីិេ្មាប់្ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ 
ឆ្ន ំ២០១៨ មា លកខណៈ្ តឹ្ម្ត្ូវ  ិងចាេ់ោេ់ស្េប្តមចាប់្ជាធរមា ។ ប្ទប្ញ្ញជ   ិង ីតិ្វធីិខ េះ 
មញ  ឹងេខ្មចោក់ឱយខ្ប្ើ្បាេ់ជាផលូវការ គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ខផ្ើ 
ខេចកដី្ ងជូ ្គប់្ភាគី ក់ព័ ធឱយផដល់ខយប្ល់  ិងខលើកជាអ ញោេ ៍ ខ ើយរាល់ខយប្ល់ 
 ិងអ ញោេ ៍រប្េ់ភាគី ក់ព័ ធទំាងអេ់ គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ោក់
ឱយមា ការជខជកពិភាកោកនញងអងគេិកាខ ោោពិខ្គ្មេះខយប្ល់ជាមួយ ឹងភាគី ក់ព័ ធទាំងអេ់។ 
រាល់អ ញោេ ៍លអៗ ខ ើយស្េប្តមគតិ្ចាប់្ គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា  
ទទួលយកខៅោក់កនញងប្ទប្ញ្ញជ   ិង ីតិ្វធីិេ្មាប់្ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត ។ 

ទី២- អំពីរចនាេមព័ ធ្ គប់្្គង 

 រចនាេមព័ ធ ការខរៀប្ចំ  ិងការ្ ប្្ពឹត្តខៅថ្ គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ 
 ិងអគគខលខ្ធិការោឋ  គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ ្ត្វូបា ខរៀប្ចំ្ប្កប្ខោយ
្ប្េិទធភាពេពេ់។ រាល់េមាជិកគណៈកមាការខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្្គប់្លំោប់្ថាន ក់  ិងមន្ត តី
ជាប់្កិចចេ ាខែលប្ខ្មើការខៅតមនាយកោឋ   ្ពមទំាងខៅតមខលខ្ធិការោឋ  គណៈ
កមាការរាជធ្ន ី ខេត្តខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្្ត្ូវបា ខ្ជើេខរ ើេឱយចូលមកប្ខ្មើការងារ តមរយៈ
ការ្ប្ឡង  ិងខធាើខត្េតេមត្ថភាព ខ ើយមន្ត តីទំាងខនាេះេញទធខត្មា េមត្ថភាពជំនាញ្គប់្្គ្ម ់
្ប្កប្ខោយវជិាជ ជីវៈកនញងការអ ញវត្តភារកិចច។ មន្ត តីទំាងខនាេះ្ត្ូវបា ខធាើការប្ណដញ េះប្ណាដ លឱយបា 
យល់  ិងែឹងអំពីប្ខចចកខទេជំនាញថ្ ការខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ ខៅតមែំណាក់កាលថ្ ការ
ខបាេះខឆ្ន ត្ ីមួយៗផងខែរ។ 
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ទី៣- ការខធាើប្ចចញប្ប នភាពប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្  ិងចញេះខ ា្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ 

ការខធាើប្ចចញប្ប នភាពប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្  ិងចញេះខ ា្ េះខបាេះខឆ្ន ត្្ត្វូបា ខធាើខឡើងខោយ
ប្ខចចកខទេកញំពយូទ័រ ខ ើយប្ញ្ជូ  ទិ ន ័យអនកខបាេះខឆ្ន ត្ពី ញំ េងាក ត់្មកគណៈកមាា ធិការជាតិ្
ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្តមរយៈ្ប្ព័ ធអញី ធឺណិត្ខែលមា េញវត្ថិភាពេពេ់។ ការខ្ប្ើ្បាេ់្ប្ព័ ធ
កញំពយូទ័រកនញងការ្ គប់្្គងទិ ន ័យ អនកខបាេះខឆ្ន ត្ ្ត្ូវបា ខរៀប្ចំខឡើងខែើមបធី្ននាឱយប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្
មា ភាពខពញខលញ ភាព្តឹ្ម្ត្ូវ  ិងមា ប្ចចញប្ប នភាព ្ប្កប្ខោយេញវត្ថិភាព ខោយពញំមា 
ខ ា្ េះអនកខបាេះខឆ្ន ត្េាួ ែូចប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្មញ ៗខឡើយ។ ជាលទធផលមា ្ប្ជាពលរែឋខេារ
ចំ ួ  ៨,៣៨០,២១៧ នាក់ ខែលកនញងខនាេះស្តេតីចំ ួ  ៤,៤៧០,៨៦៤ នាក់ បា មា ខ ា្ េះកនញង
ប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្ គឺខេាើ ឹង ៨៤.៨០% ថ្ ចំ ួ ្ប្ជាពលរែឋខែលមា អាយញ្គប់្ខបាេះខឆ្ន ត្។ 

ទី៤- ការអប់្រអំនកខបាេះខឆ្ន ត្  ិងការអប់្រោំធ្នរណជ  

គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ផលិត្ជាេប៉ាត្វខីែអូ េប៉ាត្វទិយញខ្ន ត្ខវង 
 ិងខ្ន ត្េលី កាខេសត្េំខឡង  ិងេញីឌី ប្ោ  ិងេិត្តប្ណណ ខេវាខផ្ើោរតមទូរេពា ប្ខងកើត្ឱយ 
មា ខេវាមណឌ លព័ត៌្មា  ការផសពាផោយតមទូរទេស ៍ វទិយញ  ិងព័ត៌្មា អ ឡាញ  ិងខោយ 
មា កិចចេ ការពី JICA គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ផលិត្េប៉ាត្វខីែអូត្ញកកត 
ខែើមបីផសពាផោយជូ ្ប្ជាពលរែឋ  ិងោធ្នរណជ ឱយបា យល់ែឹងអំពីការខបាេះខឆ្ន ត្។ ខលើេពីខ េះ 
គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ផលិត្ប័្ណណព័ត៌្មា អនកខបាេះខឆ្ន ត្ខែើមបីខចកជូ 
អនកខបាេះខឆ្ន ត្ឱយបា ែឹងអំពីខលេខរៀង ខ ា្ េះ  ិងទិ ន ័យអនកខបាេះខឆ្ន ត្ ខលេកូែ  ិងខ ា្ េះ 
ទីតំងការយិល័យខបាេះខឆ្ន ត្ កាលប្រខិចេទ  ិងខពលខវោថ្ ការខបាេះខឆ្ន ត្ ្ពមទំាង្ប្ខភទ 
ឯកោរេ្មាប់្ខ្ប្ើ្បាេ់កនញងការខបាេះខឆ្ន ត្។ មិ ខត្ប្៉ាញខណាណ េះ គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការ
ខបាេះខឆ្ន ត្ក៏បា ប្ខងកើត្ឱយមា កមាវធីិខេាងរកខ ា្ េះអនកខបាេះខឆ្ន ត្ខៅខលើទូរេពាថ្ែ  ិងតម 
ខគ ទំព័ររប្េ់ គ.ជ.ប្ ផងខែរ ។ ប្ខ ថមខលើខ េះ គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា 
ប្ខងកើត្កមាវធីិខេាងរកទីតំងការយិល័យខបាេះខឆ្ន ត្ខោយ្ប្ព័ ធ GPS ខែើមបីឱយភាគី ក់ព័ ធ ឹង
ការខបាេះខឆ្ន ត្ អាចពិ ិត្យខមើល  ិងខេាងរកទីតំងការយិល័យខបាេះខឆ្ន ត្តមរយៈទូរេពាថ្ែ
ឆ្ល ត្ថ្វ ឬកញំពយូទ័រ តម្ប្ព័ ធអញី ធឺណិត្ខោយខផអកខលើកមាវធីិ Google Map។ 

ខោយខឡក ខោយមា េំណូមពរពីេិេស  ិេសិត្ គរញេិេស  ិង្គបូ្ខ្ងៀ  គណៈ
កមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ក៏បា ចញេះខៅខធាើបាឋកថា ខែើមបបី្ន្តញ្ញជ ប្ការយល់ែឹងអំពី
ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ ខៅតមោោគរញខកាេលយទំាង ៥ ភូមិភាគ
ផងខែរ។ 



-4- 

ទី៥- ត្មាល ភាពថ្ ការផសពាផោយលទធផលខបាេះខឆ្ន ត្ប្ឋម 

ខផអកតមប្ទពិខោធ ៍  ិងឧត្ដមា ញវត្តថ្ ការផសពាផោយលទធផលខបាេះខឆ្ន ត្ប្ឋម
េ្មាប់្ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេខរ ើេ្កុម្បឹ្កោ ញំ េងាក ត់្ អាណត្តិទី៤ ឆ្ន ំ២០១៧ គណៈកមាា ធិការ
ជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ោក់ឱយខ្ប្ើ ូវ ីតិ្វធីិថ្ ការប្ញ្ចូ ល ប្ញ្ជូ   ្ត្ួត្ពិ ិត្យ  ិងផសពាផោយ
លទធផលខបាេះខឆ្ន ត្ប្ឋមេ្មាប់្ការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ គឺកនញង 
ខគ្មលខៅប្ខងកើ ជំខ ឿទញកចិត្តពីភាគី ក់ព័ ធ ឹងការខបាេះខឆ្ន ត្ មកខលើគណៈកមាការខរៀប្ចំ
ការខបាេះខឆ្ន ត្្គប់្លំោប់្ថាន ក់  ិងផដល់លទធផលខបាេះខឆ្ន ត្ប្ឋមបា ឆ្ប់្រ ័េ ្តឹ្ម្ត្ូវ ទូលំ
ទូោយ  ិងត្មាល ភាពែល់ភាគី ក់ព័ ធទាំងអេ់ ្ពមទាំងខែើមបីខធាើជាព័ត៌្មា អំពីលទធផលថ្ 
ការខបាេះខឆ្ន ត្ មញ ែំខណើ រការបូ្កេរញប្លទធផលខបាេះខឆ្ន ត្ប្ខណាដ េះអាេ ន  ិងលទធផលខបាេះខឆ្ន ត្
ផលូវការ។ 

 ីតិ្វធីិខ េះ ្ត្ូវបា ខកេ្មួលពីការងត្កំណត់្ខ ត្ញថ្ ការរាប់្េ លឹកខឆ្ន ត្ ខែល 
ខយើងខៅថា ទ្មង់ខប្ប្ប្ទខលេ ១១០២ ខៅជាការខេគ កំណត់្ខ ត្ញថ្ ការរាប់្េ លឹកខឆ្ន ត្ 
ខ ើយប្ញ្ចូ លទិ ន ័យខៅគណៈកមាការ ញំ េងាក ត់្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ខត្មដង។ ជាលទធផល 
ខយើងខ ើញថា ការផសពាផោយលទធផលប្ឋមថ្ ការខបាេះខឆ្ន ត្ខៅយប់្ថ្ងៃខបាេះខឆ្ន ត្ខនាេះលកខណៈ
ខលឿ  ឆ្ប់្រ ័េ  ិង្តឹ្ម្ត្ូវ ខោយបា ខធាើការផសពាផោយតមទូរទេស ៍  ិងវទិយញជាតិ្  ិង
ទូរទេស ៍  ិងវទិយញអ ឡាញ ្ ពមទាំងតមខវប្ោយ  ិងប្ណាដ ញេងគម Facebook Page រប្េ់
គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា  ៩៨,៥៤% ថ្ ចំ ួ ការយិល័យខបាេះខឆ្ន ត្ទូទំាង
្ប្ខទេ។ ភាគី ក់ព័ ធ ឹងការខបាេះខឆ្ន ត្អាចទាញយករបូ្ភាពកំណត់្ខ ត្ញថ្ ការរាប់្េ លឹកខឆ្ន ត្
ខបាេះខឆ្ន ត្ពីខវប្ោយរប្េ់គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ។ 

ខផអកតមចំណញ ចេំខ្ ់លអៗែូចបា គូេប្ញ្ញជ ក់ខ្ងខលើខ េះ ខយើងខៅមា ចំណញ ច
ពិខេេេំខ្ ់មួយខទៀត្ខែលមិ អាចេាេះខនាេះ គឺការចូលរមួរប្េ់ភាគី ក់ព័ ធ។ ខ្លៀត្កនញង 
ឱកាេខ េះ កនញងនាមគណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ េ្ញំេូមខងលងអំណរគញណចំខ េះ
ភាគី ក់ព័ ធ រមួមា  ្ ប្ជាពលរែឋខែលបា ចូលរមួខបាេះខឆ្ន ត្ អាជ្ាធរ្គប់្លំោប់្ថាន ក់ គណៈ
ប្ញ្ញជ ការឯកភាពេ តិេញេខបាេះខឆ្ន ត្្គប់្ជា ់ថាន ក់ គណប្កស ខយបាយ អនកេខងកត្ការណ៍
ជាតិ្  ិងអ តរជាតិ្ ខែលបា ផដល់កិចចេ ការលអកនញងែំខណើ រការខបាេះខឆ្ន ត្ ខ ើយក៏េូមខងលង
អំណរគញណយ៉ាង្ជាលខ្ៅផងខែរចំខ េះរាជរោឋ ភិបាលកមពញជា ្ប្ខទេជប្៉ាញ  ្ប្ខទេចិ   ិង
្ប្ខទេកូខរ ៉ាខ្ងត្បូង ខែលបា ចូលរមួចំខណកយ៉ាងធំខធង កនញងការចូលរមួគំ្ម្ទែល់េកមាភាព
ការងាររប្េ់គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ខោយផដល់ជាងវកិា េមាា រ ប្រកិាខ រ 
ឧប្ករណ៍ អនកជំនាញការ  ិងជួយែល់កិចចការអប់្រោំធ្នរណជ ។ 
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ជាមួយគ្មន ខ េះផងខែរ េ្ញំក៏េូមេខមដង ូវការខកាត្េខេើរែ៏ខោា េះ ចំខ េះគណៈកមាការ 
ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្្គប់្លំោប់្ថាន ក់ មន្ត តីខៅថាន ក់អគគខលខ្ធិការោឋ  គណៈកមាា ធិការជាតិ្ 
ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្  ិងមន្ត តីខលខ្ធិការោឋ  គណៈកមាការរាជធ្ន ី ខេត្តខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ 
ខែលបា េិត្េំ្បឹ្ងខ្ប្ងយកចិត្តទញកោក់ទំាងកមាល ំងកាយ ទំាងកមាល ំងចិត្ត  ិង្បាជ្ាោា រតី្ 
កនញងការអ ញវត្តការងារតមតួ្នាទី ភារកិចចរប្េ់េលួ  ជួយែល់គណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការ 
ខបាេះខឆ្ន ត្កនញងការចាត់្ខចង  ិងខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ 
ក លងខៅខ េះ ឱយទទួលបា ខជាគជ័យ។ 

ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្សជីាទីរោរររាប់អាន្! 

ខទាេះបី្ជាគណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំង
តំ្ណាងរាស្តេត  ីតិ្កាលទី៦ េខ្មចបា  ូវលទធផលខជាគជ័យយ៉ាងណាកដី ក៏ខៅខត្មា 
ចំណញ ចេាេះខ្ត្មួយចំ ួ  ខែលខយើងទំាងអេ់គ្មន ្ត្ូវចូលរមួខោេះស្ោយ។ កនញងឱកាេខ េះ េ្ញំខេនើ
េូមឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េីទំាងអេ់ខែលមា វត្តមា កនញងអងគេ និបាត្រយៈខពល 
២ ថ្ងៃខ េះ េូមខមតត ចូលរមួឱយបា ខពញខលញ ខែើមបីពិភាកោផដល់ជាខយប្ល់ ឬខលើកជាេំណូមពរ 
ឬអ ញោេ ៍ឱយបា ផញលផញេខោយោា រតី្ទទួលេញេ្ត្ូវ  ិងមា ខេចកដីថ្ងលងនូរខលើ្ប្ធ្ន ប្ទ
ចំ ួ  ៥ ខៅតមជំនាញ ីមួយ  ៗខែលគណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្បា ខរៀប្ចំខឡើង។ 
្ប្ធ្ន ប្ទថ្ េ និបាត្ទំាង ៥ ខ េះ រមួមា ៖ ទី១. ការខធាើប្ចចញប្ប នភាពប្ញ្ជ ីខបាេះខឆ្ន ត្  ិងចញេះ
ខ ា្ េះខបាេះខឆ្ន ត្ឆ្ន ំ២០១៧ ទី២. ការខោេនាខបាេះខឆ្ន ត្  ិងការផសពាផោយព័ត៌្មា  ក់ព័ ធ ឹងការ
ខបាេះខឆ្ន ត្ ទី៣. ការខបាេះខឆ្ន ត្ ការរាប់្េ លឹកខឆ្ន ត្ ការបូ្កេរញប្លទធផល  ិងការ្ប្កាេផោយ
លទធផលថ្ ការខបាេះខឆ្ន ត្ ទី៤. ការងារប្ណដញ េះប្ណាដ ល  ិងអប់្រអំនកខបាេះខឆ្ន ត្  ិងទី៥. ការចញេះប្ញ្ជ ី
គណប្កស ខយបាយឈរខ ា្ េះខបាេះខឆ្ន ត្  ិងប្ញ្ជ ីខប្កខជ  ការោក់ ការទទួល  ិងការខោេះស្ោយ
 កយប្ណដឹ ង ការងារេ តិេញេ ការងារអនកេខងកត្ការណ៍  ិងភាន ក់ងារគណប្កស ខយបាយ។ 

ចំខ េះវធីិោស្តេតកនញងការពិភាកោខ េះ េ្ញំ ឹងចងអញលប្ងាា ញ ូវចំណញ ចេំខ្ ់ៗខែលជា 
ប្ញ្ញា មួយចំ ួ ខែល ក់ព័ ធ ឹង្ប្ធ្ន ប្ទទំាង ៥ ខ េះ ខៅខពលេ្មាកពិោអាហារេ្ម ់នា
្ពឹកខ េះរចួ។ 

ឯរឧតដម្ រោររំទាវ រោរ រោរព្សជីាទីរោររ! 

េ្ញំមា េងឃឹម  ិងជំខ ឿយ៉ាងមញត្មាំថា តមរយៈេ និបាត្រយៈខពល ២ ថ្ងៃខ េះ រាល់មតិ្
ខយប្ល់ ឬេំណូមពរ  ិងអ ញោេ ៍រប្េ់ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េីខែលខលើក
ខឡើងកនញងកិចចពិភាកោ ជាវភិាគទា ែ៏ថ្ងលថាល កនញងការរមួចំខណកខកលមអការខបាេះខឆ្ន ត្មួយខៅកា ់
ការខបាេះខឆ្ន ត្មួយឱយកា ់ខត្លអ្ ប្ខេើរខឡើងខងមខទៀត្។ 
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ជាទីប្ញ្ច ប់្ កនញងនាមគណៈកមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្  ិងឯកឧត្ដម្ប្ធ្ន គណៈ
កមាា ធិការជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្  ិងកនញងនាមរបូ្េ្ញំផ្ទា ល់ េ្ញំេូមខងលងអំណរគញណែ៏្ជាលខ្ៅ
ចំខ េះឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ អេ់ខោក ខោកស្េីខែលបា ចំណាយខពលខវោែ៏មា ត្ថ្មល
ចូលរមួកនញងអងគេ និបាត្ខ េះ ខ ើយេ្ញំក៏េូមខងលងអំណរគញណយ៉ាង្ជាលខ្ៅ ចំខ េះឯកឧត្ដម
្ប្ធ្ន ្កុម្បឹ្កោខេត្ត ឯកឧត្ដមអភិបាល អភិបាលរងថ្ គណៈអភិបាល  ិងថាន ក់ែឹកនំារែឋបាល
ខេត្តកំពត្ ខែលបា ផដល់កិចចេ ការលអ  ិងផដល់អគ្មរែ៏ងាីេនាល ងខ េះ េ្មាប់្ែំខណើ រការ
េ និបាត្។ េ្ញំេូម្ប្េិទធពរប្វរេួេដី ជ័យមងគលជូ ែល់ឯកឧត្ដម្ប្ធ្ន គណៈកមាា ធិការ
ជាតិ្ខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ ឯកឧត្ដម ខោកជំទាវ ខោក ខោកស្េីេមាជិក េមាជិកាកនញងអងគ
េ និបាត្ទំាងអេ់ ឱយជួប្្ប្ទេះ ូវពញទធពរទំាង ៤ ្ ប្ការ គឺអាយញ វណណៈ េញេៈ ពលៈ កញំបី្ខ លៀងោល ត្
ខឡើយ។  

េ្ញំេូម្ប្កាេខប្ើក “េ និបាត្បូ្កេរញប្ការងារខរៀប្ចំការខបាេះខឆ្ន ត្ខ្ជើេតំងតំ្ណាងរាស្តេត 
 ីតិ្កាលទី៦ ឆ្ន ២ំ០១៨” ចាប់្ពីខពលខ េះត្ខៅ។ 

សមូ្អរគុណ! 


