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         ថ្ងៃទី១២ ខខកុម្ភះ ឆ្ា ២ំ០១៤
      

ដេចក្តជិនូ ំណឹង 
 

 គណៈកម្មា ធិការខុមហ្រ្វែល មានកិតាិយសសូម្ជម្រមាបជូនដំណឹ្ងដល់លោក លោកម្រសី អ្ាកនាងកញ្ញា
តំណ្តងស្នរេត័ម៌ាន វទិយុ ទូរទសសនជ៍ាតិ និងអ្នារជាតិ ម្រេម្ទងំអ្ងគការជាតិ និងអ្នារជាតិទងំអ្ស់លម្ត្តា ម្រជាបថា 
គណ្ៈកមាា ធិការខុម្ខ្វែល នឹងលរៀបចំកិចចេិភាកាតុម្ូល សាីេី “ការដាកល់បកខជន្សាីឈរល ា្ ះលោយបាន៥០% 
សំរាបក់ារលបាះលឆ្ា តលម្រជើសលរ ើសម្រកមុ្ម្របកឹារាជធាន ី ម្រកមុ្ម្របកឹាលខតា ម្រកមុ្ម្របកឹាម្រកងុ ម្រកមុ្ម្របកឹាម្រសុក 
នងិម្រកមុ្ម្របកឹាខណ្ឌ  ោណ្តាទិ២ី ឆ្ា ២ំ០១៤”  លៅកាុងលខតាលោលល ចំនួន ៥ គឺ៖  លខតាកំេង់ឆ្ា ងំ លខតាកំេង់ចាម្ 
លខតាត្តខកវ លខតាកំេងធ់ំ និងលខតាម្រេះវហិារ។ 

  
 គោលបណំង 

o បលងាើនចំនួន្សាីជាម្រកុម្ម្របឹការាជធានី ម្រកុម្ម្របឹកាលខតា ម្រកុម្ម្របឹកាម្រកុង ម្រកុម្ម្របឹកាម្រសុក និងម្រកុម្ម្របឹកាខណ្ឌ
សម្រមាប់ោណ្តាិទី២។ 

o បញចុ ះបញចូ លដល់គណ្បកសនលោបាយ ដាក់លបកខជន្សាីឈរល ា្ ះលោយបាន៥០%សំរាបក់ារលបាះលឆ្ា ត
លម្រជើសលរ ើសម្រកុម្ម្របឹការាជធានី ម្រកុម្ម្របឹកាលខតា ម្រកុម្ម្របឹកាម្រកុង ម្រកុម្ម្របឹកាម្រសុក និងម្រកុម្ម្របឹកាខណ្ឌ  
ោណ្តាិទី២ ឆ្ា ២ំ០១៤ ។ 

  
 កាលបរគិឆេទ និងទកីហ្រនែង 
 

ល.រ ដេត/ិក្កុង កាលបរិដចេទ ទីកន្នែង ដ ា្ ោះទំនាកទ់ំនង ដលេទរូេព្ទ 

១ ត្តខកវ ១២ កុម្ភៈ ២០១៤ ភូ្ម្ផិ្ារត្តលកា សង្កា តរ់កាកាុង 
ម្រកុងដូនខកវ 

លោកម្រសី លសង សុនទរ ី ០១២ ៨៩២ ៤៨៦ 

២ ម្រេះវហិារ ១៤ កុម្ភៈ ២០១៤ ភូ្ម្អិ្ណ្ាូ ងលោធិ សង្កា តកំ់េង ់
ម្របណ្តក ម្រកុងម្រេះវហិារ 

លោកម្រសី លន ់សីុថាន ់ ០១២ ៨៩១ ៦២៧ 

៣ កំេងច់ាម្ ១៧ កុម្ភៈ ២០១៤ សង្កា តវ់ាលវង ់កាុងកំេងច់ាម្ លោក ញឹុក សុភ្ ី ០១២ ៦៧៣ ៨៥៧ 
០១១ ៥៤៩ ២៧៩ 

៤ កំេងធំ់ ១៧ កុម្ភៈ ២០១៤ ភូ្ម្កំិេងធំ់ សង្កា តកំ់េងធំ់ 
ម្រកុងសទឹងខសន 

លោកម្រសី ខរ ៉ែន មា៉ែ ឌីណ្ត ០៩៧ ៧២៧៧ ៣២៣ 

៥ កំេងឆ់្ា ងំ ១៨ កុម្ភៈ ២០១៤ ភូ្ម្កិណ្តា ល សង្កា តកំ់េងឆ់្ា ងំ 
ម្រកុងកំេងឆ់្ា ងំ 

លោក ោភ្ ប ុនោង ០១២ ៣៤២ ៤១៧ 
០៨១ ៩៣៩ ៦១៦ 

សូម្រកាសិទិធខកខម្របកាុ ងករណី្ចាបំាច!់ 
 
 



 

 
 លសចកាីជូនដំណឹ្ងលនះ ចាតទុ់កជាការអ្លញជ ើញដល់លោក លោកម្រសី នាងកញ្ញា តំណ្តងស្នរេត័៌មាន វទិយុ 
ទូរទសសនជ៍ាតិ អ្នារជាតិ ម្រេម្ទងំអ្ងគការជាតិ និងអ្នារជាតិទងំអ្ស់ចូលរមួ្យកេត័ម៌ានត្តម្ការគួរ។ 
 
សម្រមាបេ់ត័ម៌ានបខនែម្សូម្ទនំាកទ់នំង៖  
             
១. លោកម្រសី សឺនលកត សិរលីកខណ៍្  អ្ាកសម្រម្បសម្រម្ួលកម្ាវធិីអ្បរ់ ំនិងលយនឌ័រខុម្ខ្វែល  
ទូរសេទ័ៈ ០១៧ ៤៩ ៤០ ០៤ 
២. លោក នាង សុវណ្ណ    ម្្នាីអ្បរ់ ំនិងលយនឌ័រថ្នអ្ងគការខុម្ខ្វែល 
ទូរសេទ័ៈ ០១២ ៩៧៧ ២៣១     

   
 
 
 
 
 
        ៖ លបសកកម្ារបស់ខុម្ខ្វែល គឺជយួ បលងាើតបរោិកាសគរួជាទីលេញចិតដ និងមានេត័ម៌ានម្រគបម់្រោន ់ ទី១/                
                             ត្តម្រយៈការបញចុ ះបញចូ ល តស ូម្តិ លដើម្បទីទលួបាននូវម្រកបខណ័្ឌ ចាបស់ម្រម្យ, ការអ្បរ់លំដើម្បផី្ដល់
េត័ម៌ានដល់អ្ាកលបាះលឆ្ា ត អំ្េីសិទធ ិ និងសកម្ាភាេចូលរមួ្សលងាតការណ៍្របស់េកួលគ ខដលោចរារាងំនូវភាេម្និម្របម្រកតី ម្រេម្ទងំផ្ដល់នូវរ
បាយការណ៍្អ្លងាតោ៉ែ ងទូលំទូោយ និងឆ្បរ់វ័ស លដើម្បោីច  មានការវាយតថ្ម្លលលើដំលណ្ើ រការ លបាះលឆ្ា តម្យួខដលម្និលំលអ្ៀង និង
ម្និម្របកានប់កសេកួ ទី២/                                         ត្តម្រយៈការអ្បរ់ ំ និងលវទិកាស្នធារណ្ៈកាុងលោល
បំណ្ងជំរុញលលើកទឹកចិតដ ម្របជាេលរដឋឱ្យចូលរមួ្កាុងកិចចការនលោបាយ និងការលធែើលសចកដីសំលរចនានា ការតស ូម្តិ/បញចុ ះបញចូ លលដើម្បឱី្យ
មានការខកទម្រម្ង ់ ដំលណ្ើ រការលបាះលឆ្ា តខដលបលងាើននូវគណ្លនយយភាេ (ការទទលួខុសម្រតូវ) របស់ម្្នដីជាបល់ឆ្ា ត ម្រេម្ទងំផ្ដល់នូវ
របាយការណ៍្អ្លងាតោ៉ែ ងទូលំទូោយ និងឆ្បរ់វ័ស លដើម្បោីចឱ្យមានការវាយតថ្ម្លម្យួខដលម្និលំលអ្ៀង និងម្របកានប់កសេកួ លៅលលើការ
បំលេញកម្ាវធីិនលោបាយ និងដំលណ្ើ រការអ្នុវតដន ៍ការង្កររបស់ម្្នដីជាបល់ឆ្ា ត។  

   


