
វគ្គបណ្ត ុះបណ្្តលមន្រ្ី្ជា្់ខ្ពស់

" ការកែទម្មង់ម្បព័ ធ្បបៀវត្ស "

បទបង្ហា ញ៖ ឯែឧត្្ម យែ់ ប ៊ុ្ណ្ត រដ្ឋបលខាធិការម្ែសួងម៊ុខ្ង្ហរសាធារណៈ ្ិងជា

អ្៊ុម្បធា្ម្បចាំការគ្ណៈែម្មា ធកិារកែទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ម្ែសួងម៊ុខ្ង្ហរសាធារណៈ

គ្ណៈែម្មា ធិការកែទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦



មាតិកា

១. ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ និងគតិយតុត
២. ទំហមំន្រនតីសាធារណ្ៈ 
៣.  គោលគៅននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស
៤. គោលការណ៍្ននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស
៥. គោលការណ៍្ននការដំគ ើងគបៀវតស
៦. វិធានការោកំ្ទសក្មាប់ការដំគ ើងគបៀវតស



១. ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ និងគតិយតុត

១.១ ក្របខ័ណ្ឌ គោលនគោបាយ៖

• គោលនគោបាយធនធានមនុស្សក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ត្រូវបានទទួល
ការឯក្ភាពពីគណៈរដ្ឋមន្រនតីក្នុងស្ម័យត្រជុុំគពញអងគ នាថ្ងៃទី១៤ ខែមិងុនា
ឆ្ន ុំ២០១៣

• យុទធសាន្រស្តចរុគកាណដ្ុំណាក់្កាលទី៣ររស់្រាជរដ្ឋឋ ភិិបាល នីរិកាលទ៥ី
ថ្នរដ្ឋស្ភា ខដ្លត្រូវបានត្រកាស្ដ្ឋក់្ឲ្យអនុវរតក្នុងស្ម័យត្រជុុំគពញអងគ     
គណៈរដ្ឋមន្រនតីគលីក្ដ្ុំរូង នាថ្ងៃទី២៥  ខែក្ញ្ញា ឆ្ន ុំ២០១៣

• ក្មមវធិីជារិក្ុំខណទត្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ បានទទួល 
ការឯក្ភាពពីគណៈរដ្ឋមន្រនតីក្នុងស្ម័យត្រជុុំគពញអងគនាថ្ងៃទ៩ី ខែមក្រា ឆ្ន ុំ
២០១៥



១. ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ និងគតិយតុត



១. ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ និងគតិយតុត



១. ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ និងគតិយតុត

១.២ ក្របខ័ណ្ឌ គតិយតុត៖
• គរៀវរសររស់្មន្រនតីរាជការសីុ្វលិក្នុងត្ក្រែណឌ មុែងារសាធារណៈត្រូវបាន
ក្ុំណរ់គដ្ឋយគរិយុរតគោល ៖ ត្ពះរាជត្ក្ឹរយ នស្/រក្រ/១២០១/៤៥០
ចុះថ្ងៃទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ុំ២០០១ ស្តីពីគរៀវរសមូលដ្ឋឋ ននិងត្បាក់្រនាា រ់រនសុំថ្ន
គរៀវរសររស់្មន្រនតីរាជការសីុ្វលិ

• ត្ក្រែណឌ  ឋាននតរស័្ក្តិ ថ្នន ក់្ និងស្នាស្សន៍គរៀវរសររស់្មន្រនតីរាជការសីុ្វលិ
ក្នុងត្ក្រែណឌ មុែងារសាធារណៈត្រូវបានគរៀរចុំខក្ស្ត្មួលគ ងីវញិគដ្ឋយ៖
ត្ពះរាជត្ក្ឹរយ នស្/រក្រ/១០១៤/១១៧៥ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែរុលា ឆ្ន ុំ២០១៤ 
ស្តីពីគោលការណ៍រមួថ្នការគរៀរចុំមុែងារសាធារណៈររស្់រដ្ឋ



១. ក្របខណ្ឌ គោលនគោបាយ និងគតិយតុត
១.២ ក្របខ័ណ្ឌ គតិយតុត៖
• ក្ត្មិរស្នាស្សន៍គរៀវរសមូលដ្ឋឋ នររស់្គោធិនថ្នក្ងគោធពលគែមរភូិមិនា
ត្រូវបានគរៀរចុំគ ងីវញិគៅតាមលុំដ្ឋរ់ឋាននតរស័្ក្តិគដ្ឋយ ៖ អនុត្ក្ឹរយគលែ 
១៤  អនត្ក្.រក្ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ២០១៥ ស្តីពីការខក្ស្ត្មួល
គរៀវរសមូលដ្ឋឋ ននិងការគរីក្ផ្តល់គរៀវរសដ្ល់គោធិនថ្នក្ងគោធពល     
គែមរភូិមិនា

• ក្ត្មិរស្នាស្សន៍គរៀវរសមូលដ្ឋឋ នររស់្មន្រនតីនគរបាលជារិក្មពុជា ត្រូវបាន 
គរៀរចុំគ ងីវញិគៅតាមលុំដ្ឋរ់ឋាននតរស័្ក្តិគដ្ឋយ ៖ អនុត្ក្ឹរយគលែ ១៥  
អនត្ក្.រក្ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុ្មភៈ ឆ្ន ុំ២០១៥ ស្តីពីការខក្ស្ត្មួលគរៀវរស 
មូលដ្ឋឋ ននិងការគរីក្ផ្តល់គរៀវរសដ្ល់មន្រនតីនគរបាលជារិក្មពុជា



២. ទំហមំន្រនតីសាធារណ្ៈ

44%

13%

24%

13%

5%
1%

ចំនួនភាគរយននមន្រនតីសាធារណ្ៈ

មន្រនតីរាជការសុ្ីវលិ នគរបាលជារិនិងអនុរក្សពនធនាោរ
គោធិន ស្មាជិក្ត្ក្ុមត្រឹក្ា និងមន្រនតីភូិមិ ថ្នន ក់្គត្កាមជារិ
មន្រនតីក្ិចចស្នា ខផ្នក្គផ្សងគទៀរ



២. ទំហមំន្រនតីសាធារណ្ៈ /មន្រនតីរាជការសុវីិល

191,298

76,119
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100,000

150,000

200,000

250,000

សរបុ ន្រសតី

ចំនួនមន្រនតីរាជការសុវីិលសរបុ និងជាន្រសតី



33,737

157,561

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

ថ្នន ក់្ជារិ ថ្នន ក់្គត្កាមជារិ

ចំនួនមន្រនតីរាជការសុវីិលថ្នា រ់ជាតិ និងគក្កាមជាតិ

ថ្នន ក់្ជារិ
18%

ថ្នន ក់្គត្កាមជារិ
82%

២. ទំហមំន្រនតីសាធារណ្ៈ /មន្រនតីរាជការសុវីិល



47,475

64,232

79,591
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ត្ក្រែណឌ  ក្ ត្ក្រែណឌ  ែ ត្ក្រែណឌ  គ

ចំនួនមន្រនតីរាជការសុវីិលតាមក្បគេទក្របខណ្ឌ

ត្ក្រែណឌ  ក្
25%

ត្ក្រែណឌ  ែ
33%

ត្ក្រ
ែណឌ  គ
42%

២. ទំហមំន្រនតីសាធារណ្ៈ /មន្រនតីរាជការសុវីិល



441

16,671

34,839
32,723
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គត្កាម២១ ២១-២៥ ២៦-៣០ ៣១-៣៥ ៣៦-៤០ ៤១-៤៥ ៤៦-៥០ ៥១-៥៥ ៥៦-៦០ 

ចំនួនមន្រនតីរាជការសុវីិលតាមអាយុ

២. ទំហមំន្រនតីសាធារណ្ៈ /មន្រនតីរាជការសុវីិល



៣. គោលគៅននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស

ខក្លមអរចនាស្មព័នធថ្នត្រព័នធគរៀវរសររស់្មន្រនតីរាជការសីុ្វលិ និងក្ង
ក្មាល ុំងត្រដ្ឋរ់អាវុធ គដ្ីមបធីានានូវស្មធម៌ និងស្ងគរិភាព

ធានាគរីក្ផ្តល់គរៀវរសជូនមន្រនតីរាជការទាន់គពលគវលា ដ្ល់ថ្ដ្ និង
ត្គរ់ចុំនួន

ត្រព័នធគរៀវរសខដ្លផ្តល់នូវការគលីក្ទឹក្ចិរតខផ្អក្គលីស្មិទធក្មម ត្ពម
ទាុំងោុំត្ទដ្ល់វស័ិ្យអាទិភាពររស់្រាជរដ្ឋឋ ភិិបាល

រគងកីនគរៀវរសត្រក្រគដ្ឋយចីរភាព ខផ្អក្គលីសាា នភាពថ្នក្ុំគណីន 
គស្ដ្ឋក្ិចច និងលទធភាពត្ទត្ទង់បានថ្នងវកិា



៤. គោលការណ៍្ននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស

 សមធម៌
 សងគតិភាព
 ផលតិភាព
 លទធភាពក្ទក្ទងប់ានននថវិកា



៤. គោលការណ៍្ននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស

សមធម៌៖
ការ់រនាយគមាល ររវាងគរៀវរសអរិររមា
និងគរៀវរសអរបររមាររស្់មន្រនតីរាជការ
សុ្ីវលិ និងក្ងក្មាល ុំងត្រដ្ឋរ់អាវុធឱ្យ
មក្គៅក្នុងរងវង់ពី ៣ គៅ ៣.៥ ដ្ង



៤. គោលការណ៍្ននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស

សងគតិភាព ៖
គរៀវរសមន្រនតីរាជការសុ្ីវលិ និង
ក្ងក្មាល ុំងត្រដ្ឋរអ់ាវុធត្រូវបាន
គរៀរចុំក្នុងរគរៀរត្រហាក្ត់្រខែល
និងសុ្ីស្ងាវ ក្ោ់ន



៤. គោលការណ៍្ននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស

ផលតិភាព ៖
គស្វាសាធារណៈ ត្រក្រគដ្ឋយ
ត្រស្ិទធភាព ស្័ក្តិស្ិទធភាព និង
គុណភាពកានខ់រត្រគស្ីរ



៤. គោលការណ៍្ននការករទក្មង់ក្បព័នធគបៀវតស

ភាពក្ទក្ទង់បានននថវិកាជាតិ ៖
រនាុក្គរៀវរសក្នុងរងវងថ់្នងវកិាជារិ ខដ្ល
ធានារា៉ាររ់ងបាននិងធានាបាននូវគស្ារភាព
និងចីរភាពថ្នមា៉ា ត្កូ្ែរិញ្ាវរាុ ត្ពមទាុំង
ក្ុំគណីនគស្ដ្ឋកិ្ចច
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ការដ្ុំគ ងីគរៀវរស ឬត្បាក្ឧ់ររាមភ ឬត្បាក្ក់្ថ្ត្ម ជូនមន្រនតរីាជការសុ្ីវលិ ក្ងក្មាល ុំង
ត្រដ្ឋរអ់ាវុធ មន្រនតីជារកិ់្ចស្នា ត្កុ្មត្រឹក្ាត្គរត់្រគភិទនិងមន្រនតីភូិមិ ត្ពមទាុំងការដ្ុំគ ងី  
រររស្នតិសុ្ែស្ងគមជូនអរីរមន្រនតីរាជការសុ្ីវលិ និងអរីរយុទធជន ត្រូវអនុវរតតាមគោល
ការណ៍ដូ្ចខាងគត្កាម ៖
ក្. ស្ត្មារម់ន្រនតរីាជការសុ្វីលិ និងក្ងក្មាល ុំងត្បារអ់ាវុធ

- ដ្ុំគ ងីគរៀវរសមូលដ្ឋឋ នក្នុងអត្តា១២% គរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ចារពី់ខែមក្រា ឆ្ន ុំ២០១៦   
ដ្ល់ឆ្ន ុំ២០១៨

- ដ្ុំគ ងីត្បាក្រ់ុំណាចមុ់ែងារគរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ចារព់ីខែគមសា ឆ្ន ុំ២០១៦-ឆ្ន ុំ២០១៨ 
ក្នុងក្ត្មិរពី ៤០ ០០០ (រួនមុ៉ឺន)គៅ ១០០ ០០០ (ដ្រមុ់៉ឺន)គរៀល ក្នុង១ខែ        
ស្ត្មារមុ់ែរុំខណងពីក្ត្មិរែពស្់មក្ក្ត្មិរទារ (មន្រនតីគលខាធិការ ឬ មន្រនតីនគរ 
បាល ឬ គោធិន )



៥. គោលការណ៍្ននការដំគ ើងគបៀវតស

ែ. ស្ត្មារម់ន្រនតជីារកិ់្ចចស្នា
- ដ្ុំគ ងីត្បាក្ក់្ថ្ត្មគរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ចារពី់ខែមក្រា និងដ្ុំគ ងីឱ្យដ្ល់ ៦០០ ០០០    

(ែុក្ស្ិរមុ៉ឺន) គរៀល គៅឆ្ន ុំ២០១៨
គ. ស្ត្មារស់្មាជិក្ត្កុ្មត្រឹក្ា និងមន្រនតភូីិមិ

- ដ្ុំគ ងីត្បាក្ឧ់ររាមភ គរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ចារព់ីខែក្ក្កដ្ឋ ស្ត្មារឆ់្ន ុំ២០១៦ និងចារពី់
ខែគមសា ស្ត្មារឆ់្ន ុំ២០១៧-២០១៨ 

ឃ. ស្ត្មារអ់រីរមន្រនតរីាជការសុ្វីលិ និងអរីរយុទធជន
- ដ្ុំគ ងីរររស្នតិសុ្ែស្ងគមគរៀងរាល់ឆ្ន ុំ និងដ្ុំគ ងីឱ្យដ្ល់ក្ត្មិរទាររុំផុ្រ 
៤៨០ ០០០ (រួនខស្ន ត្បាុំរីមុ៉ឺន)គរៀល ក្នុង១ខែស្ត្មារអ់រីរមន្រនតីរាជការ និង
អរីរយុទធជនមាន ក្់ៗ គៅឆ្ន ុំ២០១៨ ។



៥. គោលការណ៍្ននការដំគ ើងគបៀវតស
ការរគងកីនគរៀវរសអរបររមា ឬត្បាក់្ក្ថ្ត្ម ឬត្បាក់្ឧររាមភជូនមន្រនតីរាជការ ត្កុ្មត្រឹក្ា និងមន្រនតីភូិមិ

ររោិយ 2013 2014 2015 2016 2017 2018

វស័ិ្យរដ្ឋបាល ការទូរ និងរគចចក្គទស្ 344,000 424,000 552,800 700,500 853,500 1,001,800

វស័ិ្យអរ់រ ុំ 402,800 550,000 652,800 800,500 953,500 1,101,800

វស័ិ្យសុ្ខាភិិបាល 360,000 550,000 652,800 800,500 953,500 1,101,800

នគរបាលជារិ 379,930 460,930 628,270 784,730 937,730 1,086,030

គោធិន 315,990 396,990 582,430 733,730 880,730 1,022,430

មន្រនតីជារ់ក្ិចចស្នា 160,000 400,000 500,000 600,000

ត្ក្ុមត្រឹក្ារាជធានី គែរត 800,000 800,000 800,000 870,000 970,000 1,085,000

ត្ក្ុមត្រឹក្ាត្ក្ុង ត្ស្ុក្ ែណឌ 500,000 500,000 500,000 650,000 750,000 860,000

ត្ក្ុមត្រឹក្ាឃុុំ ស្ងាក រ់ 100,000 200,000 300,000 480,000 570,000 700,000

គមភូិមិ 60,000 120,000 160,000 200,000 225,000 250,000

អនុត្រធានភូិមិ 50,000 100,000 140,000 160,000 180,000 200,000

ស្មាជិក្ភូិមិ 40,000 80,000 120,000 140,000 160,000 180,000



៦. វិធានការោកំ្ទសក្មាប់ការដំគ ើងគបៀវតស
រ. វិធានការសក្មាប់រយៈគពលខលី

 ការគត្ជីស្គរសី្ត្ក្រែណឌ ងម ី: ត្រូវខផ្អក្គលីត្រឹមចុំនួនត្ក្រែណឌ ខដ្លបាររ់ង់
គដ្ឋយមូលគែរុ ចូលនិវរត មរណភាព ការបាររ់ងស់្មបទាវជិាា ជីវៈនិងគស្ចក្តី
ត្រូវការពិរត្បាក្ដ្និងចាុំបាចរ់ុំផុ្រ ត្ពមទាុំងត្រូវខផ្អក្គលីមុែរុំខណង អងគភាព
និងទីក្ខនលងរុំគពញការងារចាស្់លាស្់ក្នុងគោលរុំគពញមុែរុំខណងខដ្ល
ទុំគនរខររ៉ាុគណាណ ះ

ការត្រ ងគត្ជីស្គរសី្មន្រនតីរាជការសុ្ីវលិត្ក្រែណឌ ងមី : ត្រូវគរៀរចុំគត្ជីស្គរសី្
គចញពីមន្រនតីរាជការខដ្លមានត្សារជ់ាមុន គែយីអាទិភាពរនាា រគ់៉ឺគធវីការ
គត្ជីស្ពីក្នុងចុំគណាមគរក្ខជនជានិស្សរិសុ្ទធសាធ។ គោលការណ៍គនះ គដី្មបី
ជុំរុញការពត្ងាយមន្រនតីរាជការក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ការផ្តល់ឱ្យកាស្ដ្ល់
មន្រនតីរាជការស្ត្មារអ់ភិិវឌ្ឍស្មរាភាពនិងផ្លល ស្់រតូរអាជីព និងការលុំរុំបារ ់
ការត្រ ងត្រខជងថ្ផ្ាក្នុងផ្លល ស្់រតូរត្ក្រែណឌ ខដ្លមិនគ ល្ីយររនឹងគស្ចក្តីត្រូវ
ការថ្នការរុំគពញមុែរុំខណងទុំគនរ
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រ. វិធានការសក្មាប់រយៈគពលខលី
 ការរគងករីសាា រន័ អងគភាពងម ីឬការដ្ុំគ ងីក្ត្មិរសាា រន័ អងគភាព ឬការពត្ងីក្
អងគភាព : គួរត្រូវបានររឹរបរឹរុំផុ្រ និងត្រូវគិរគូគលីការពត្ងឹងស្មរាភាពនិង
ត្រស្ិទធភាពការងារររស្់សាា រន័ អងគភាព ខដ្លមានត្សារ់

ការពត្ងីក្តាវកាលិក្ថ្នរររស្នតិសុ្ែស្ងគម : ត្រូវពត្ងីក្តាវកាលិក្ថ្នរររ
ស្នតិសុ្ែស្ងគម ខផ្នក្ពាបាលជមៃ៉ឺ និងគត្ោះថ្នន ក្ក់ារងារស្ត្មារម់ន្រនតីរាជការ
មន្រនតីនគរបាលជារិ គោធិន គដី្មបរីុំគពញរខនាមគលីគោលនគោបាយដ្ុំគ ងី
គរៀវរស



៦. វិធានការោកំ្ទសក្មាប់ការដំគ ើងគបៀវតស
ខ. វិធានការសក្មាប់រយៈគពលមធយម

 ត្គរត់្ក្ស្ួង សាា រន័ ត្រូវគរៀរចុំឱ្យមានការវភិាគមុែងារនិងការខរងខចក្ភារកិ្ចច
ដ្ល់មន្រនតីរាជការ មន្រនតីជារកិ់្ចចស្នាឱ្យបានចាស្់លាស្់ គដ្ឋយត្រូវលុររុំបារ់
ភាពជានត់្រួរោន ថ្នមុែងារររស្់អងគភាព និងភារកិ្ចចររស្់មន្រនតី 

 ត្រួរពិនិរយ វាយរថ្មលគ ងីវញិ និងគរៀរចុំរចនាស្មពន័ធរដ្ឋបាលថ្នន ក្គ់ត្កាមជារិ
ត្រូវផ្ារភាា រជ់ាមួយការគផ្ារធនធានមនុស្សខដ្លមានត្សារ ់គដី្មបរីគញ្ច ៀស្
ការគកី្នគុំែុក្ចុំនួនមន្រនតីរាជការ និងមន្រនតីជារកិ់្ចចស្នា 

 ត្រូវក្ុំណររ់ចនាស្មពន័ធត្គរ់ត្គង មុែរុំខណងត្គរត់្គង ត្ពមទាងការដ្ុំគ ងី
ថ្នន ក្និ់ងឋាននតរស្័ក្តិ ទាុំងក្នុងរដ្ឋបាលសុ្ីវលិ និងក្នុងខផ្នក្ក្ងក្មាល ុំងត្រដ្ឋរ់
អាវុធ ឱ្យបានជាក្ល់ាក្និ់ងស្មត្ស្រតាមគស្ចក្តីត្រូវការថ្នដ្ុំគណីរការសាា រន័
និងត្រស្ិទធភាពការងារ ខដ្លរគញ្ច ៀស្បានការនាុំឱ្យគបា៉ា ងចុំនួនមុែរុំខណង
និងរ៉ាះពាល់ដ្ល់រនាុក្គរៀវរស ។



សមូអរគុណ្


