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ព្រសងួមុខងារសាធារណៈ 
សសចរតីព្បកាសពត័៌មាន 

សតពី ី
ពិធីសបើរសននិបាតបូរសរបុលទធផលការងារព្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩ 

និងសលើរទសិសៅការងារសព្មាបឆ់្ន ាំ២០២០ របសព់្រសងួមុខងារសាធារណៈ 
ថ្ថៃអងាា រ-ពុធ ១១-១២សរើត ខខមាឃ ឆ្ន ាំររុ ឯរសរ័ ព.ស.២៥៦៣ 

សណាា គារភនាំសពញ ថ្ថៃទី៤-៥ ខខរមុភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 

3 
 

ររសួងមុខងារសាធារណៈ មានរិត្តិយសសូមគោរពជរមាបជូនសាធារណជនជាត្ិនិងអនតរជាត្ិគមត្តត រជាប 
ថា ររសួងនឹងគរៀបចំសននិបាត្បូរសរុបលទ្ធផលការងាររបចឆំ្ន ២ំ០១៩ និង គលើរទ្ិសគៅការងារសរមាប់ 
ឆ្ន ២ំ០២០ គរកាមអធិបត្ើភាពឯរឧត្តមរិត្តិបណឌិ ត្ សពព្រ ប ុនធិន រដ្ឋមន្តនតើររសួងមុខងារសាធារណៈ។ 
អងគសននបិាត្គនេះ នឹងរបរពឹត្តគៅរនុងរយៈគពលមយួថ្ងៃរនលេះ គិត្ចប់ពើថ្ងៃអងាគ រ-ពុធ ១១-១២គរើត្ ខខមាឃ ឆ្ន រុំរ 
ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣ រត្ូវនឹងថ្ងៃទ្ើ៤-៥ ខខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ គៅសណ្ឋឋ ោរភនំគពញ គោយមានការអគ ជ្ ើញ
ចូលរមួពើត្ណំ្ឋងរគប់ររសួង សាា ប័ន រដ្ឋបាលថាន រ់គរកាមជាត្ិ គភញៀវរិត្តិយស រពមទងំថាន រ់ដ្ឹរននំិងមន្តនតើរាជការ
ថ្នររសួងមុខងារសាធារណៈ សរុបរបមាណ៤៣៩នរ់។ 

រនុងនមជាគសនធកិាររបស់រាជរោឋ ភិបាល ររសួងមុខងារសាធារណៈ មានគបសររមម ដ្ឹរន ំរគប់រគង 
និងអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ នងិ ការងាររំខណទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ថ្នរពេះរាជាណ្ឋចរររមពុជា។ 
ទ្នទឹមគនេះ ររសួងបានរណំត់្បាវចនចំនួនបើ គដ្ើមបើការពារផលរបគោជន៍ (១)សាធារណៈ (២)ររសួង សាា ប័ន 
និង (៣)មន្តនតើ។ គផតើមគចញពើយុទ្ធសាន្តសតឈ្នេះ-ឈ្នេះ និង គរកាមការដ្ឹរនរំបរបគោយគត្ិបណឌិ ត្របស់ សគមតច
អគគមហាគសនបត្ើគត្គជា ហ ុន ខសន នយររដ្ឋមន្តនតើ ថ្នរពេះរាជាណ្ឋចរររមពុជា របជាជនរមពុជារគប់រូបបាន
របរបរបរទ្ទ្ួលទនគរកាមដ្បូំលសនតិភាព។ គោយសារសនតិភាពរនុងឆ្ន ២ំ០១៩រនលងគៅគនេះ ររសួងមុខងារ-
សាធារណៈ បានអនុវត្តត្ួនទ្ើនិងភាររិចចសគរមចសមទិ្ធផលធំៗ ដូ្ចខាងគរកាម៖ 

- បានរសាង និង ោរ់ឱ្យអនុវត្តលិខិត្បទ្ោឋ នគត្យុិត្ត គដ្ើមបើបគរមើដ្ល់ការងាររគប់រគងមន្តនតើរាជការ  
ការអភិវឌ្ឍវស័ិយមុខងារសាធារណៈ ការខរទ្រមង់របព័នធគបៀវត្ស ការខរលមអនិងពរងឹងគុណភាព 
ថ្នការផតល់គសវាសាធារណៈ រមួមាន រពេះរាជររឹត្យចំនួន១ អនុររឹត្យចនំួន១២ លិខិត្ចំននួ១ 

- បានគោេះរសាយររណើ សំគណើ គសនើសុំគធវើវចិរណរមមមុខងារ ភាររិចច និងរចនសមព័នធរគប់រគងររសងួ 
សាា ប័ន និងការសរមបសរមួលអនតរសាា ប័នគោយគតត ត្ជាសខំាន់គលើការពរងឹងភាពជាមាច ស់ ការទ្ទ្ួល
ខុសរត្ូវ នងិបនទ ត់្គណគនយយភាពចាស់លាស់របស់ររសងួ សាា ប័នចំននួ២៨ររណើ  

- បានរគប់រគងមន្តនតើរាជការត្តមរបព័នធព័ត៌្មានវទិ្យាសសរុបចនំួន២១៨.៤៨២នរ់ (រសើត៨៨.៧៣០នរ់ 
គសមើនឹង៤០.៦១%) រនុងគនេះ ថាន រ់ជាត្ិចំនួន៤៥.៥៩៩នរ់ (រសើត១២.៩៨១នរ់ គសមើនឹង៥.៩៤%) 
និងថាន រ់គរកាមជាត្ិចនំួន១៧២.៨៨៣នរ់ (រសើត៧៥.៧៤៩នរ់ គសមើនឹង៣៤.៦៧%)។ គោយខែរ 
មន្តនតើរាជការររបខណឌ  “រ” ចំនួន៦១.៤៨២នរ់ (រសើត១៧.៥០៥នរ់ គសមើនឹង៨.១៨%) ររបខណឌ  
“ខ” ចំននួ៧១.៣០១នរ់ (រសើត២៩.៩១២នរ់ គសមើនងឹ១៣.៦៩%) ររបខណឌ  “គ” ចំននួ៧៨.៣១១
នរ់ (រសើត៤០.១០២នរ់ គសមើនឹង១៨.៣៥%) និង មន្តនតើរបគភទ្គផសងៗចំនួន៧.៣៨៨នរ់ 
(ន្តសតើ១.២១១នរ់ គសមើនងឹ០.៥៥%) 



- បានអនុញ្ញា ត្ជាគោលការណ៍ជូនររសងួ សាា ប័ន គដ្ើមបើគរជើសគរ ើសមន្តនតើរាជការសុើវលិររបខណឌ ងមើ
ចំនួន៥.៩៩៦រខនលង និង គរបើរបាស់ (១)មន្តនតើជាប់រិចចសនយាសចំនួន១៨.២៩២រខនលង (២)រគូបគរងៀន
ជាប់រិចចសនយាសចំនួន៧.៩៩៦រខនលង (៣)រគូបគរងៀនជាប់រិចចសនយាសអប់រគំរៅរបព័នធចំនួន២.៤៧២
រខនលង នងិ រគូបគរងៀនថាន រ់ពើរគវននិងថាន រ់គួបរគប់ររមតិ្ចំននួ១៥.៦១៥រខនលង 

- បានផតល់ទ្ិោឋ ការគលើការខរបរបលួសាា នភាពរដ្ឋបាលមន្តនតើរាជការសុើវលិបានសរុបចនំួន៤៧.៤៩០នរ់/ 
ន្តសតើ១២.៣៧៥នរ់ រនុងគនេះរមួមាន (១)ការគផទរររបខណឌ ចនំួន៧១៧នរ់/ន្តសតើ១៤៦នរ់ (២) 
ខត្ងត្តងំចនំួន១.៦២៦នរ់/ន្តសតើ៤៦៨នរ់ (៣)ត្តងំស៊ប់ចំនួន១.២៩៣នរ់/ន្តសតើ៧៥នរ់ (៤) 
ចូលនិវត្តន៍ត្តមកាលរំណត់្ចំនួន២.២២៩/ន្តសតើ៩៤០នរ់ (៥)ចូលនិវត្តន៍មុនកាលរំណត់្ចំនួន 
៩៥នរ់/ន្តសតើ៤៤នរ់ (៦)លុបគ ម្ េះចំនួន៦នរ់ (៧)ដ្ំគែើងថាន រ់/ឋាននតរស័រតិរបចឆំ្ន  ំ ចនំួន 
៤១.៤៤៤/ន្តសតើ១០.៦៩២នរ់ (៨)គរៀបគបៀវត្សមូលោឋ នចំនួន៦នរ់/ន្តសតើ៣នរ់ (៩)គរៀបរបារ់ 
បំណ្ឋច់មុខងារចនំួន៧៤នរ់/ន្តសតើ៧នរ់ 

- បានដ្ំគែើងគបៀវត្សអបបបរមាជូនមន្តនតើ (១)វស័ិយរដ្ឋបាល ចំនួន១.១០០.១០០គរៀល (២)វស័ិយ 
អប់រ ំ ចំននួ១.២០០.១០០គរៀល (៣)វស័ិយសុខាភិបាល ចំននួ១.២០០.១០០គរៀល (៤)
នគរបាលជាត្ិ ចនំួន១.១៨៤.៥៧៧គរៀល (៥)គោធិន ចំនួន១.១១៤.៣៧៧គរៀល (៦)មន្តនតើ
ជាប់រិចចសនយាស ចំននួ៦៥០.០០០គរៀល (៧)សមាជរិររមុរបឹរារាជធានើ គខត្ត ចំននួ១.១៣៥.០០០
គរៀល (៨)សមាជរិររុមរបរឹាររុង រសុរ ខណឌ  ចំនួន៩១០.០០០គរៀល (៩)សមាជរិររុមរបឹរា 
ឃុ ំសងាា ត់្ ចំននួ៧៤០.០០០គរៀល (១០)សមាជិរភូមិ ចំនួន២៥០.០០០គរៀល 

- បានគធវើការវាយត្ថ្មលនងិផតល់រងាវ ន់ជូនអងគភាពផតល់គសវាសាធារណៈគំរូរនុងវស័ិយអប់រចំំននួ១០អងគភាព 
និងវស័ិយសុខាភបិាលចនំួន៣០អងគភាព គោយអងគភាពជ័យលាភើបានទ្ទ្ួលងវកិាចប់ពើខសសិប
លានគរៀល ដ្ល់ ពើររយលានគរៀល 

- បានចុេះគធវើអធកិាររិចចរនុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ នងិ ររគឃើញររណើ គបើរគបៀវត្សគលើស នងិ ចត់្
វធិានការឱ្យបខងវរងវកិាចូលរនុងរត្នោរវញិ ចំនួន៧.១៩៨.១៣៥.៥១៤គរៀល 

- សាលាភូមិនទរដ្ឋបាល បានគធវើការបណតុ េះបណ្ឋត លសិសសមន្តនតើជាន់ខពស់ វគគវរិរឹត្យការខដ្លមានរយៈគពល
៩ខខ និងការបណតុ េះបណ្ឋត លវគគខលើៗ សរុបចំនួន២.៧៤១នរ់ (ន្តសតើ៩៤៦នរ់ គសមើនឹង៣៤.៥១%)។ 

ជាមួយោន គនេះខដ្រ សននបិាត្រយៈគពលមយួថ្ងៃរនលេះគនេះ នងឹបនតជខជរពិភារាខសវងររធាតុ្ចូលបខនាម
គលើរបធានបទ្ចំនួន០៤ រមួមាន (១)រំខណទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (២)ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសសរនុងវស័ិយ
មុខងារសាធារណៈ (៣)ការពរងឹងរបសិទ្ធផលរនុងការរគប់រគងមន្តនតើរាជការសុើវលិនិងខរលមអរគបៀបរបបរគប់រគង
និងចត់្ខចងការងារ និង (៤)ការោរំទ្ និង សរមបសរមលួរិចចការទូ្គៅ របស់ររសងួ និង មនទើរ រនុងររបខណឌ
ររសួងមុខងារសាធារណៈ។  

 

គសចរតើដូ្ចបានជរមាបជូនខាងគលើ សូមសាធារណជនជាត្ិនិងអនតរជាត្ិ ថាន រ់ដឹ្រននំិងមន្តនតើរាជការ 
ថ្នររសួងមុខងារសាធារណៈ រពមទងំរគប់ភាគើពារ់ព័នធគមត្តត រជាបជាព័ត៌្មានត្តមការគួរ។ 

 

 ថ្ងៃចនទ ១០គរើត្ ខខមាឃ ឆ្ន រុំរ ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣ 
 រាជធានើភនំគពញ  ថ្ងៃទ្ើ៣ ខខរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 


