ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
ក្រសួងនានា
មេធាវ ីក្រ ុង
មេធាវ ីក្រ ុង រនុងនាេជាក្រធានទីក្រឹរាច្បារ់ររស់ក្រ ុង ផ្ត ល់ដំរូនាានដល់ក្រ ុេក្រឹរាក្រ ុង គណៈរេា ការ
និងគណៈរម្មាធិការក្រ ុង និងេន្រនតី និងនិមោជិតររស់ក្រ ុង។
សវនររក្រ ុង
សវនររក្រ ុងក្តួ តពិនិតយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ក្រ ុងមដើេបីជួយធានាថា របាយការណ៍ទ ំងមនេះ គ្មាន
ភាពេិនក្តឹេក្តូវ ឬការក្រែ ងរនែ ំសំខាន់ៗ ក្សរតាេមគ្មលការណ៍គណមនយយក្ដលម្មនការទទួ លស្គាល់ទូ
មៅ។
មសមៀនក្រ ុង
តួ នាទីររស់មសា ៀនក្រ ុង រ ួេម្មន ការផ្ត លកា
់ រគ្មំក្ទរនុងការក្រជំ និងការក្គរ់ក្គងដល់ក្រ ុេក្រឹរាក្រ ុងឡ
ុ ង
ប ៊ិច្ប គណៈរម្មាធិការ និងគណៈរេា ការមផ្េងៗមទៀត។
អ្ន រក្រប់ក្រងក្រ ុង
រនុងនាេជាក្រធានេន្រនតីរដឋ បាលក្រ ុង អ្ន រក្គរ់ក្គងក្រ ុងទទួ លខសក្តូវមោយផ្ទាល់ច្បំម េះការក្គរ់ក្គង
ក្គរ់ក្រសួ ងររស់រោឋភិបាលក្រ ុងទ ំងអ្ស់ មលើរក្លងការ ិោល័យមបាេះមននត និងក្រសួ ងក្ដលក្គរ់ក្គង
មោយគណៈរេា ការ រ់រណ្ត
ត លសវ យ័ត។
រដ្ឋ អាជ្ញាក្រ ុង
រដឋ អាជាាក្រ ុងដំមណើរការមរឿងរត ីក្ពហា ទណឌទ ំងអ្ស់ក្ដលមរើតមច្បញពីការរំមោភរំ
រញ្ញ តត ិក្រ ុង ឬច្បារ់រដឋ នានា។

នរទមលា ើសេជឈិេមលើ

េុខងារសាធារណៈ
ក្រសួ ងេខងារស្គធារណៈជួ យដល់ដមំ ណើរការក្ផ្ន រការងាររនុងការមក្ជើសមរ ីស មធវ ើមតសត និងោរ់រគា លក្ដល
ម្មនគណវឌ្ឍិលអជាងមគរំផ្ត និងម្មនសេតថ ភាពខព ស់ជាងមគរំផ្តឲ្យរំមពញការងារក្រ ុង។
មសវាអ្ភិវឌ្ឍន៍
ក្រសួ ងមសវាអ្ភិវឌ្ឍន៍ទទួ លខសក្តូវច្បំម
និងស្គតរក្រ ុងមឡើង វ ិញ។

េះការមរៀរច្បំក្ផ្នការ និងការក្តួ តពិនិតយការអ្ភិវឌ្ឍក្ផ្ន ររ ូរវនត

ការមក្រៀេខល ួនសក្ាប់មក្រោះេហនត រាយ និងការជូនដ្ំណឹងអ្ំពីក្រអាសនន
ក្រសួ ងក្ផ្ន រមក្តៀេខល ួនសក្ម្មរ់មក្គ្មេះេហនត រាយ និងជូ នដំណឹងអ្ំពីក្គ្មអាសនន មផ្ទតតទិសមៅ និងគ្មំក្ទការ
មរៀរច្បំក្ផ្នការ ការសក្េរសក្េួ ល និងការក្គរ់ក្គងការមក្តៀេខល ួនសក្ម្មរ់មក្គ្មេះេហនត រាយ ការរនធ ូរ
រនថ យ ការម្ែ ើយតរ និងការស្គតរមឡើង វ ិញ ក្ពេទ ំងការការ រជី វ ិត និងក្ទពយសេបតត ិតាេរយៈការជូ ន
ដំណឹងក្រររមោយក្រសិទធភាព ទនា ឹេនឹងការក្ែររាសវតថ ិភាពររស់អ្នរម្ែ ើយតរដំរូងមគរងអ ស់ផ្ងក្ដ
រ។
ការអ្ភិវឌ្ឍមសដ្ឋ រិចច

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
ក្រសួងនានា
ក្រសួ ងអ្ភិវឌ្ឍន៍មសដឋ រិច្បចររស់មយើង ម្មនអ្ន រជំនាញក្ផ្ន រអ្ច្បលនក្ទពយ និងអ្ន រជំនាញក្ផ្ន រហិរញ្ញ វតថុ
មដើេបីផ្តល់ការក្ណនាំក្ផ្ន រអាជីវរេា តាេរយៈមសវាខសៗគ្មនជាមក្ច្បើនក្ដលអាច្បក្សវ ងររបាន។
ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវរថុ
ក្រសួ ងក្គរ់ក្គងហិរញ្ញ វតថុ ក្គរ់ក្គងរិច្បចការហិរញ្ញ វតថុររស់ក្រ ុង និងមធវ ើជាទីក្រឹរាក្ផ្ន រហិរញ្ញ វតថុច្បេបងដល់
អ្ន រក្គរ់ក្គងក្រ ុង។
ក្រសួងអ្រគ ិភ័យ
មក្ៅពីការពនែ ត់អ្គា ិភ័យ ក្រសួ ងអ្គា ិភ័យននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្បពក្ងឹងការមក្តៀេខល ួនររស់សហគេន៍ មោយ
ផ្ដ លម់ សវាខសៗគ្មនជាមក្ច្បើន រ ួេម្មន ថានរ់រមក្ងៀនអ្ំពីការមក្តៀេខល ួនសក្ម្មរ់មក្គ្មេះេហនត រាយផ្ងក្ដរ។
ក្រសួងផែ
មោយសថ ិតមក្កាេការរញ្ជាររស់គណៈសន ងការក្ផ្ននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប ក្រសួ ងក្ផ្ទទួ លខសក្តូវច្បំម
ក្គរ់ក្គង ការផ្េពវ ផ្ាយ និងការអ្ភិវឌ្ឍរំពង់ក្ផ្ននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប។

េះការ

មសវាសុខាភិបាល និងេនុសស
មរសររេា ៖ រមងក ើនជីវភាពរស់មៅររស់ក្រជាពលរដឋ ននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប តាេរយៈការមោេះក្ស្គយតក្េូវការ
ក្ផ្ន រមសវាសខាភិបាលស្គធារណៈ និងេនសេ មោយធានាថា លរខ ខណឌនានាក្ដលម្មនឥទធ ិពលមលើសខ
ភាពររស់ស្គធារណជន ផ្តលន
់ ូ វេជឈោឋនក្រររមោយសខភាពលអ សក្ម្មរ់ការរស់មៅ ការរមក្េើការងារ
និងការមលងរំស្គនដ ។
ធនធានេនុសស
តាេរយៈការអ្ភិវឌ្ឍ និងការអ្នវតត មគ្មលនមោបាយ និងនីតិ វ ិធីរគា លិរទូ ទង
ំ ក្រ ុង ក្រសួ ងធនធាន
េនសេជួ យដល់ក្រសួ ងមផ្េងមទៀតររស់ក្រ ុងរនុងការទទួ លបាន ការអ្ភិវឌ្ឍ និងការររាទរនិមោជិត
ក្ដលម្មនសេតថ ភាពខព ស់។
មសវាបណ្ណ
ា ល័យ
រណ្ត
ា ល័យស្គធារណៈននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប ផ្ត លន
់ ូ វក្រព័នធរណ្ត
ា ល័យស្គធារណៈដ៏ រ ឹងម្មំេួយមៅទូ ទ ំងក្រ ុង។
អាកាសយានដ្ឋឋនទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច (LGB)
អាកាសោនោឋនននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប រមក្េើដល់អ្នរដំមណើរតាេផ្ល វូ អាកាសសក្ម្មរ់ការមធវ ើ ណិជារេា ជិត
រីោននារ់ជាមរៀងរាល់ននំ មោយផ្ត លន
់ ូ វការម េះមហើរមោយផ្ទាល់មៅកាន់ក្គរ់ទីរក្នែ ងទូ ទ ំងសហរដឋ អា
មេរ ិរ ជាេួ យនឹងការភាារ់ទំនារ់ទំនងរនុងក្រមទស និងមក្ៅក្រមទស ក្រររមោយភាពងាយក្សួ ល។
ឧសម័ន និងមក្បងមៅឡ
ុ ងប ៊ិច
ក្រសួ ងឧសា ័ននិងមក្រងននទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប គឺជាមសវាស្គធារណៈក្រ ុងក្ដលក្តូវបានកាន់ការ់ និងក្រតិរតត ិ
ការមោយទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប។ ការ ិោល័យស្គរធាតមក្រងទទួ លខសក្តូវច្បំម េះវ ិធីស្គន្រសតក្គរ់ក្គងការក្ស ុតដី
តាេរយៈការបាញ់ទឹររញ្ចល
ូ មក្ច្បើនជាង 45 ោន ា ឡ
ុ ង (gallons) មៅរនុងតំរន់ច្បក្ម្មញ់យរមក្រងជា
ី
មរៀងរាល់នែៃ មដើេបីររារេព ស់នផ្ា ដ។

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
ក្រសួងនានា
ក្បព័នធដ្ឹរជញ្ជន
ូ សាធារណៈមៅឡ
ុ ងប ៊ិច
ក្រព័នធដឹរជញ្ជន
ូ ស្គធារណៈមៅឡ
ុ ងប ៊ិច្បអាច្បជូ នមោរអ្ន រមៅមសា ើរក្គរ់ទីរក្នែ ងទ ំងអ្ស់ក្ដលអ្ន រច្បង់
មៅមៅរនុងទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច្ប ដូ ច្បជា មឡរវ ូដ និងសីរណល់មហៀល។ ផ្ល វូ រែយនត ក្រ ុងច្បំនួន 34 ក្ខេ និង
ច្បំណតរែយនត ក្រ ុងជិត 2000 រក្នែ ង ផ្ត លន
់ ូ វមសវានរ់រហ័ស និងជាទីទរច្បិតត។
អ្ភិបាលក្រ ុង និងក្រ ុេក្បឹរាក្រ ុង
សម្មជិរក្រ ុេក្រឹរាក្ដលបានជារ់មននតម្មនច្បំនួនក្បាំរួននារ់ក្ដលក្តូវបានមក្ជើសមរ ីសមោយសម្មជិរ
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