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១. សេចក្តីសផតើម 

ររសួងមុខងារសាធារណៈ ររូវបានបងងកើរងឡើងងរោមោរដឹរនាំរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលរនុងនើរិោល 
ទើ៥ននរដាសភា ដដលរបសូររងចញពើោរងបាោះងនន ររបរបងដ្ឋយលរខណៈរបជាធិបរយយ ងសរ ើ និងយុរតិធម៌ 
នដខររកដ្ឋ នន ាំ២០១៣។ ដផែរងលើយុទធសាស្តសតចរុងោណដាំណារ់ោលទើ៣ ងដើមបើរាំងណើ ន ោរងារ 
សមធម៌ និងរបសិទធភាព ដដលជាឧបររណ៍ងោលនងោបាយដ៏សាំខាន់សរាប់រទរទង់ោរអនុវរត 
“រមមវធិើនងោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សរាប់នើរិោលទើ៥ ននរដាសភា” ចាប់សតើពើោរបងងកើរររសួង 
មុខងារសាធារណៈ និងលទធផលននសម័យរបជុាំងពញអងគគណៈរដាមស្តនតើងលើរដាំបូងោលពើនងៃទើ ២៥ ដខ 
រញ្ញា  នន ាំ២០១៣ ររសួងានមុខងារ និងងបសររមម សាំខាន់រនុងោរដឹរនាំ និងរគប់រគងវស័ិយ 
មុខងារសាធារណៈ ននរពោះរាជាណាចរររមពុជា និងដឹរនាំោរងារដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ។ 

បដនថមងលើយនតោរបាំងពញោរងារ ដដលានរនុងរចនសមព័នធរបស់ររសួងមុខងារសាធារណៈ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបានសងរមចបងងកើរយនតោរអនតរររសួង ដូចជា (១)ររមុោរងារដរទរមង់របព័នធងបៀវរស 
ដដលានសាសភាពចូលរមួពើរាំណាងររសួងចាំននួ៥ រមួាន ររសួងមុខងារសាធារណៈ ររសួង 
ងសដារិចចនិងហរិញ្ាវរថុ ររសួងោរពារជារិ ររសួងមហានផទ និងររសួងសងគមរិចច អរើរយុទធជន 

និងយុវនើរិ សមបទា និង(២)គណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ដដលានសាសភាព 
ចូលរមួ ពើរាំណាងររសួងចាំននួ១០ រមួាន ររសួងមុខងារសាធារណៈ ទើសតើោរគណៈរដាមស្តនតើ 
ររសួងមហានផទ ររសួងងសដារិចច និងហរិញ្ាវរថុ ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរើឡា ររសួងសុខាភិបាល 
ររសួងសងគមរិចច អរើរយុទធជន និងយុវនើរិសមបទា ររសួងោរងារនិងបណតុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈ ររសួង 
រិចចោរនរ ើ និងររសួងដផនោរ។  

គណៈរាម ធិោរនិងររុមោរងារដរទរមង់ ានរនួទើរនុងោរសរមប សរមួលទាាំងទិដាភាព
នងោបាយ បងចចរងទស    ធនធានរនុងោរោាំរទ   ផ្ទទ ល់ដល់ោរងរៀបចាំនិងោរអនុវរតរមមវធិើជារិ 
រាំដណទរមង់រដាបាលសាធារណៈឱ្យសងរមចបានងជាគជ័យតាមងោលងៅជាយុទធសាស្តសតរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
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២.         

            អាទិភាពចាំងពាោះមុខរបស់ររសួង                           
      ៖ (១)ោរពរងឹងគុណភាព និងរបសិទធភាពននោរផតល់ងសវាសាធារណៈ (២)ោរ 
អភិវឌឍសមរថភាពសាថ ប័ន ោរដរលមែោររគប់រគង និងោរអភិវឌឍធនធានមនុសស (៣)ោរ 
ដរទរមង់របព័នធងបៀវរស ោរងរៀបចាំងឡើងវញិងោលោរណ៍រមួននោរងរៀបចាំមុខងារសាធារណៈរបស់រដា 
ោរងរៀបចាំោរងបើរផតល់ងបៀវរសដល់មស្តនតើ រាជោរទាាំងដផនរសុើវលិ ទាាំងរងរាល ាំងរបដ្ឋប់អាវុធឱ្យបានទាន់ 
ងពលងវលា និងរគប់ចាំននួ។ 

៣.                   

 រនុងរយៈងពលមយួនន ាំ (២០១៤) ននោរអនុវរតមុខងារ និងងបសររមមរបស់ខលួនពារ់ព័នធនឹងោរ 
ងារដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ររសួងមុខងារសាធារណៈ និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាល 
សាធារណៈ បានរបោន់ខាា ប់នូវភាពជាាច ស់ និងភាពជាអនរដឹរនាំឈរងលើអភិររមបុងរសរមមចាំងពាោះ
ោរងារ ងដ្ឋយបានសហោរោ៉ា ងលែជាមយួររសួង សាថ ប័ន ពារ់ព័នធទាាំងថ្នន រ់ជារិ ទាាំងថ្នន រ់ងរោមជារិ 
រពមជាមួយ បណាត នដគូអភិវឌឍន៍រនុងសាម ររើននោររបមូលផតុ ាំនូវធនធានសាា រៈ ងវោិ និងបញ្ញា ញាណ 
ងដ្ឋយសងរមចបានសមិទធផលោ៉ា ងងរចើន ជារបងោជន៍ដល់មស្តនតើរាជោរ ោរងរៀបចាំនិងពរងឹងសាថ ប័ន 
រពមទាាំងោរដរ លមែងសវាសាធារណៈឱ្យោន់ដររបងសើរងឡើង។ 

បនទ ប់ពើរចនសមព័នធរបស់ររសួង និងដផនរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ររូវបានងរៀបចាំរចួរាល់ 
ោរងារដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ររូវបានចាប់ងផតើមដាំងណើ រោរ និងសងរមចបានជាដផលផ្ទក គរួររ់ 
សាគ ល់ រមួាន៖ 

៣.១ ការសរៀបចំក្មមវធិីជាតិក្ំណែទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ ២០១៥-២០១៨ 

សិោខ សាលាពិងរោោះងោបល់ររូវបានងរៀបចាំងឡើងជាបនតបនទ ប់ ងដើមបើរបមូលផតុ ាំនូវមរិងោបល់របស់ 
ររសួង សាថ ប័ន ទាាំងថ្នន រ់ជារិ ទាាំងថ្នន រ់ងរោមជារិ រមួទាាំងនដគូអភិវឌឍន៍ ងដើមបើងរៀបចាំរមមវធិើជារិរាំដណ
ទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨។ ជាលទធផល ងសចរតើរពាងមួយដដលានលរខណៈរគប់ 
រជុងងរជាយ និងានរាំណរ់នូវសរមមភាពដរទរមង់តាមដផនរជាដាំណារ់ោលៗ ររូវបានងរៀបចាំងចញជា 
រូបរាង និងបានដ្ឋរ់ឆលងពិងរោោះងោបល់ជាមយួនដគូអភិវឌឍន៍ គណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាល 
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សាធារណៈ និងរិចចរបជុាំអនតរររសួងរចួរាល់។ រមមវធិើជារិងនោះ ងរោងដ្ឋរ់សុាំោរអនុម័រពើរាជរដ្ឋា ភិបាល 
រនុងរិចចរបជុាំងពញអងគគណៈរដាមស្តនតើ ងៅងដើមនន ាំ ២០១៥ ។ 

 ទនទឹមងពលនឹងោរងរៀបចាំសរងសររមមវធិើជារិរាំដណទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ២០១៤-២០១៨ 
សរមមភាពោរងារដរទរមង់សាំខាន់ៗមួយចាំនួន ររូវបានដ្ឋរ់ឲ្យដាំងណើ រោរជាបនតបនទ ប់រួចងៅងហើយ 
ងដ្ឋយឈរងលើយុទធសាស្តសតដរទរមង់ដដលរាំណរ់ងដ្ឋយយុទធសាស្តសតចរុងោណដាំណារ់ោលទើ៣ និង 
អភិររមោរណ៍និយម (Pragmatism)។ 

៣.២ ការណក្លមអគុែភាពសេវាសាធារែៈ 

រនុងដផនរងនោះ សមិទធផលសាំខាន់ៗរមួាន៖  

- បានដរលមែោរងបើរផតល់ងបៀវរសជូនមស្តនតើរាជោរសុើវលិ នគរបាលជារិ និងងោធិនឱ្យទទលួ 
បានងបៀវរសរគប់ចាំនួន មិនានោរោរ់រងងដ្ឋយងហរុផលណាមយួ និងបានទាន់ងពល 
ងវលារនុងសបាត ហ៍ ទើ៤ ននដខនើមយួៗ 

- ោរងបើរផតល់ងបៀវរសតាមរបព័នធធនោរជូនមស្តនតើរាជោរសុើវលិ សងរមចបានរបាណជាង 
១០០% ននចាំននួសរុប និងរាំពុងបនតងរៀបចាំោរងរបើរបាស់ទិននន័យងបៀវរសពើររសួងមុខងារ 
សាធារណៈឱ្យផារភាា ប់ជាមយួរបព័នធសវ័យរបវរតិរបស់ធនោរ ងដើមបើឱ្យោរងបើរផតល់ងបៀវរស 
រនុងដខនើមយួៗ របរពឹរតងៅោន់ដររបងសើរ និងានរបសិទធភាពខពស់ 

- របព័នធ “ Drag and Drop System” ជារបព័នធបញ្ាូ នព័រ៌ាន និងឯរសារងបៀវរសតាម 
ងអឡចិររូនិចងៅឱ្យររសួង សាថ ប័ន ងៅថ្នន រ់ជារិ និងថ្នន រ់ងរោមជារិ ររូវបានងរៀបចាំរចួរាល់ 
និងរាំពុងដ្ឋរ់ឱ្យដាំងណើ រោរសារលបងជាមយួអគគនយរដ្ឋា នររនោរជារិននររសួងងសដារិចច 
និងហរិញ្ាវរថុ និងមនទើរអប់រ ាំយុវជន និងរើឡារាជធានើភនាំងពញ។ របព័នធងនោះ ងរោងនឹងដ្ឋរ់ឱ្យ 
អនុវរតងពញងលញសរាប់រគប់ររសួង សាថ ប័ន ងៅងដើមនន ាំ២០១៥ 

- ោរោរ់ពនធងបៀវរសរបចាាំដខរបស់មស្តនតើរាជោរដដលអនុវរតងដ្ឋយនដងៅតាមររសួង សាថ ប័ន 
ររូវបានជាំនសួងដ្ឋយោរោរ់ពនធជាសវ័យរបវរតិតាមរយៈរបព័នធទិននន័យងបៀវរសរបស់ររសួង 
មុខងារសាធារណៈ 
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- នើរិវធិើននោរពិនិរយ និងផតល់របារ់វភិាជន៍រគួសារររូវបានដរសរមួលឱ្យសាមញ្ា និងនប់ 
រហ័ស ងដ្ឋយអនុញ្ញា រោរផតល់ជូនរបារ់វភិាជន៍រគួសារសរាប់រូនមស្តនតើរាជោរដល់អាយុ 
២១នន ាំ ជាសវ័យរបវរតិ (ពើមុនរូនងលើសអាយុ ១៥នន ាំ ររូវានលិខិរបញ្ញា រ់ោរសិរា ១នន ាំមតង) 

- ឯរសារសតង់ដ្ឋងសវាសាធារណៈសរាប់ររសួង សាថ ប័ន ររូវបានងរៀបចាំរចួរាល់ និងងររៀម
ចុោះងធវើោរសិរាអាំពើវឌឍនភាពននោរផតល់ងសវាសាធារណៈងៅតាមររសួង សាថ ប័ន ងដើមបើ 
ដ្ឋរ់ឲ្យអនុវរតដផនោរសរមមភាពដរលមែងសវាសាំខាន់ៗមួយចាំនួនជាអាទិភាពសរាប់ជើវភាព 
រស់ងៅរបស់របជាពលរដា។  

៣.៣ ការម្គប់ម្គង នងិអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស 

សមិទធផលរនុងដផនរងនោះ រមួាន៖ 

- ររុមោរងារបងចចរងទសវភិាគមុខងារសរាប់ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរើឡា និងររសួង 
សុខាភិបាល ររុមោរងារសិរា និងពិនិរយងឡើងវញិអាំពើរបសិទធភាពននោរងរបើរបាស់មស្តនតើ 
រាជោរននររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរើឡា និងររសួងសុខាភិបាល និងោររាំណរ់របារ់រាំបន់ 
សរាប់មស្តនតើរាជោររនុងវស័ិយ អប់រ ាំ និងវស័ិយសុខាភិបាល។ ររុមោរងារ សិរា និងងរៀបចាំ 
លិខិរបទដ្ឋា នគរិយុរតរគប់រគងោរបាំងពញោរងាររបស់មស្តនតើរាជោរសុើវលិ ររូវបានបងងកើរ 
ងឡើង ងដើមបើសិរា និងរាំណរ់វធិានោរពរងឹងោររគប់រគងមស្តនតើរាជោរ 

- បានងរៀបចាំគងរាងសិរាអាំពើងសចរតើររូវោរ និងរចនសមព័នធរបស់អងគភាពរគប់រគងធនធាន 
មនុសស ឬនយរដ្ឋា នបុគគលិរននររសួង សាថ ប័ន និងថ្នន រ់ងរោមជារិគងរាងសតើពើោរ 
អនុវរតរគប់រគងរបព័នធគុណផល គងរាងសតើពើោរងរៀបចាំររបខ័ណឌ  និងរបព័នធតាមដ្ឋនររួរ 
ពិនិរយ និងវាយរនមល គងរាងបណតុ ោះបណាត លរយៈងពលខលើដល់មស្តនតើរាជោរររមិររគប់រគង 
និងគងរាងបណតុ ោះបណាត លររមង់ទិសដល់មស្តនតើរាជោរងរជើសងរ ើសងមើ 

- បានងរៀបចាំគងរាងសតើពើរបព័នធរគប់រគងវរតាន និងោរបាំងពញោរងាររបស់មស្តនតើរាជោរ
សុើវលិ ងដើមបើពរងឹងវន័ិយោរងារ និងរបសិទធភាពចាំណាយ 

- បានងរៀបចាំគងរាងសតើពើោរពងនលឿននើរិវធិើននោរដ្ឋរ់មស្តនតើរាជោរសុើវលិឲ្យចូលនិវរតន៍តាម 
របព័នធព័រ៌ាវទិា 
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- បានចុោះអនុសសរណៈននោរងោគយល់ោន  សតើពើរិចចសហរបរិបរតិោរបណតុ ោះបណាត លដល់ 
មស្តនតើរាជោរននររសួងបរសិាថ នងលើជាំនញរដាបាលទូងៅ ោររគប់រគងហរិញ្ាវរថុ និងជាំនញ 
ពារ់ព័នធរវាងររសួងមុខងារសាធារណៈ និងររសួងបរសិាថ ន 

- បានងរៀបចាំវគគបណតុ ោះបណាត លដល់មស្តនតើរាជោរជាន់ខពស់ មស្តនតើរគប់រគងររមិរមធយម ទាាំង 
ថ្នន រ់ជារិ ទាាំងថ្នន រ់ងរោមជារិសរុបចាំននួ១៣២៥ នរ់ រនុងររបខ័ណឌ ននគងរាងរគប់រគង 
ហរិញ្ាវរថុសាធារណៈ សរាប់រមមវធិើអភិវឌឍន៍ជនបទអនុរមមវធិើទើ២ 

- បានងរៀបចាំសិោខ សាលាសតើពើោរដចររ ាំដលរព័រ៌ាន និងបទពិងសាធន៍ងលើោរជាំរុញងលើរទឹរ 
ចិរតមស្តនតើរាជោរ ជូនដល់ថ្នន រ់ដឹរនាំ និងថ្នន រ់រគប់រគងចាប់ពើររមិរអនុរបធាននយរដ្ឋា ន 
ដល់ថ្នន រ់រដាងលខាធិោរ ងរោយពើថ្នន រ់ដឹរនាំររសួងចាំននួ ០៣ នរ់ បានងៅចូលរមួសិោខ  
សាលាសតើពើងសវាសាធារណៈលែរបងសើរងរោយនន ាំ២០១៥ ងៅរបងទសសងឹហបុរ ើ 

- បានងធវើោរសិរា និងវភិាគមុខងារពារ់ព័នធនឹងោររគប់រគង និងងរបើរបាស់មស្តនតើរាជោរ នន 
ររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរើឡា និងររសួងសុខាភិបាល ងដើមបើោាំរទដល់ោរងលើររមពស់ 
គុណភាពងសវាអប់រ ាំ និងសុខាភិបាល 

- អនុររឹរយសតើពើោររគប់រគង និងោរចារ់ដចងងសវាបងរងៀនរនុងរគឹោះសាថ នបឋមសិរាសាធារណៈ 
ររូវបានងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវរត 

- បានងធវើោរសិរា និងរបមូលទិននន័យងលើោរងរបើរបាស់រគូបងងៀនថ្នន រ់ពើរងវន គួបពើរ និង 
គបួបើននររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរើឡា ទូទាាំងរបងទស (២៤ រាជធានើ ងខរត)។ 

៣.៤ ការណក្ទម្មងម់្បព័នធសបៀវតស 

- បានងរៀបចាំោរបដនថមងបៀវរសមូលដ្ឋា នជូនមស្តនតើរាជោរសុើវលិចាំននួ៤០០០០ ងរៀល សរាប់ 
របងភទររបខណឌ  រ និង៨០០០០ ងរៀល សរាប់របងភទររបខណឌ  ខ គ និងឃ រពមទាាំង 
បងងកើនរបារ់អាហាររបចាាំនងៃជូនងោធិន នគរបាលជារិ និងមស្តនតើពនធនោរចាំនួន ៤២០០ 
ងរៀលរនុងមយួនងៃ និងផតល់របារ់រនរមបដនថមជូនរគូបងរងៀនជាប់រិចចសនាចាំននួ ៤០០០០ 
ងរៀលរនុងមយួដខ 
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- រពោះរាជររឹរយសតើពើងោលោរណ៍រមួននោរងរៀបចាំមុខងារសាធារណៈរបស់រដា ររូវបានងរៀបចាំ 
និងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរត។ ររបខ័ណឌ របស់មស្តនតើរាជោរសុើវលិ ររូវបានដរសរមួលឱ្យានដរ ៣ 
របងភទ រ ខ និងគ ងដ្ឋយលុបងចាលរបងភទររបខ័ណឌ  ឃ។ ចាំននួថ្នន រ់ដដលជាររមិរនន 
ងបៀវរសមូលដ្ឋា ន ររូវោរ់បនថយឱ្យានភាពសាមញ្ា។ ររបខ័ណឌ  ឋាននតរស័រតិ និងថ្នន រ់ 
បចចុបបននរបស់មស្តនតើរាជោរសុើវលិនឹងររូវងធវើសាហរណរមមងៅរនុងររបខណឌ  ឋាននតរស័រតិ 
និងថ្នន រ់ងមើរនុងដខមររា នន ាំ២០១៥ 

- បានងធវើោរសិរា និងងរៀបចាំតារាងងរបៀបងធៀបសាសធារុងបៀវរសមស្តនតើរាជោរសុើវលិ នគរ 
បាល និងងោធិន ងដើមបើធានសងគរិភាពរវាងរបព័នធងបៀវរសមស្តនតើរាជោរសុើវលិ និងរបព័នធ 
ងបៀវរសរងរាល ាំងរបដ្ឋប់អាវុធ 

- បានងធវើោរដរសរមួល និងដាំងឡើងរបារ់បាំណាច់មុខងារអប់រ ាំ និងសុខាភិបាល។ ងបៀវរស 
របចាាំដខសរុបទាបបាំផុររបស់រគូបងរងៀនររមិរបឋម ររូវបានបងងកើនពើ ៤៨២៨០០ ងរៀល 
ដល់ ៥៥០០០០ ងរៀល។ ងបៀវរសរបចាាំដខសរុបទាបបាំផុររបស់គិលានុបដ្ឋា របឋម និងឆមប 
បឋម ររូវបានបងងកើនពើ ៤៤០០០០ ងរៀលដល់ ៥៥០០០០ងរៀល និងបងងកើនរបារ់រនរមជូន 
រគូបងរងៀនជាប់រិចចសនាងៅរគឹោះសាថ នបឋមសិរាចាប់ពើ ៤៤០០០០ងរៀលរនុងមយួដខ 

- បានងធវើោរដរសរមួលរបារ់បាំណាច់សាជិររាជរដ្ឋា ភិបាល 

- ោរងរៀបចាំរបោសអនតរររសួងសតើពើោរអនុវរតអរតាភាគទានសរាប់រទរទង់ងបឡាជារិសនតិ 
សុខសងគមសរាប់មស្តនតើរាជោរសុើវលិ 

-                                                                      
                                   ។  

៣.៥ ការណក្ទម្មង់ការម្គបម់្គង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុេសសៅរដ្ឋបាលថ្នា ក្់ 
សម្កាមជាតិ 

រនុងររបខណឌ ននោរដរទរមង់ោររគប់រគង និងអភិវឌឍធនធានមនុសសងៅរដាបាលថ្នន រ់ 
ងរោមជារិសមិទធផលសងរមចបានរមួាន៖ 

- បានងរៀបចាំងោលនងោបាយសតើពើោររគប់រគង និងអភិវឌឍធនធានមនុសសងៅថ្នន រ់ងរោមជារិ 
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- អនុររឹរយ និងងសចរតើដណនាំសតើពើនើរិវធិើននោរងធវើរបរិភូរមមអាំណាចដល់រដាបាលថ្នន រ់ងរោម 
ជារិរនុងោរដរងតាាំង ោរផ្ទល ស់បតូរ និងោរបញ្ច ប់ភាររិចចមស្តនតើរាជោរសុើវលិដដលបាំងពញោរ 
ងារងៅថ្នន រ់ងរោមជារិ ររូវបានងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវរត 

- បានងរៀបចាំសិោខ សាលាផសពវផាយងោលនងោបាយសតើពើោររគប់រគង និងោរអភិវឌឍធន 
ធានមនុសសងៅរដាបាលថ្នន រ់ងរោមជារិ 

- រាំពុងងរៀបចាំងសចរតើរពាងរពោះរាជររឹរយសតើពើលរខនតិរៈមស្តនតើរាជោរសុើវលិននរដាបាលថ្នន រ់ងរោមជារិ 

 ៣.៦  ការផារភាា ប់ការងារណក្ទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈជាមួយនឹងក្មមវិធី 
ណក្ទម្មង់វិមជ្ឈការ និងវិេហមជ្ឈការ និងក្មមវិធីណក្ទម្មង់ការ 
ម្គប់ម្គងហរិញ្ញវតថសុាធារែៈ 

តាមរយៈគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ និងររុមោរងារដរទរមង់របព័នធងបៀវរស 
ោរងារដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ររូវបានដ្ឋរ់ឱ្យដាំងណើ រោរងដ្ឋយផារភាា ប់ោ៉ា ងជិរសនិទធជាមួយ 
ោរងារដរទរមង់ោរអភិវឌឍតាមដបបរបជាធិបងរយយងៅថ្នន រ់ងរោមជារិ និងោរងារដរទរមង់ោររគប់ 
រគងហរិញ្ាវរថុសាធារណៈ។ ជាលទធផលននរិចចសហោរងនោះ សមិទធផលននោរងារដរទរមង់របស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាលសងរមចបានជាងរចើនគួរររ់ សាគ ល់ដូចបានជរាបជូនខាងងលើ។ 

៤. ទិេសៅការងារជាយទុធសាស្តេតរបេម់្ក្េងួមុខងារសាធារែៈ           
                     ឆ្ា  ំ២០១៥  

 បដនថមងលើោរអនុវរតមុខងារ និងងបសររមមជារបចាាំរបស់ខលួនឱ្យោន់ដរានរបសិទធភាព រពមជា 
មយួោរអនុវរតបនត ងដើមបើពរងឹង និងពរងើរនូវសមិទធផលោរងារដដលសងរមចបានរនលងមរ ររសួង 
មុខងារសាធារណៈ និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ បានដ្ឋរ់ងចញនូវទិសងៅោរងារ 
ជាយុទធសាស្តសតសរាប់ នន ាំ២០១៥ ដូចខាងងរោម៖  

- ងរៀបចាំងធវើសាហរណរមមមស្តនតើរាជោរសុើវលិបចចុបបននងៅរនុងរបព័នធមុខងារសាធារណៈងមើ ឱ្យ 
បានទាន់រនុងដខមររា នន ាំ២០១៥ រពមជាមយួោរពិនិរយបដនថមងលើររណើ និយរ័រមមឋាននតរ 
ស័រតិ និងថ្នន រ់ដដលងៅងសសសល់ 

- ងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវរតរមមវធិើជារិរាំដណទរមង់រដាបាលសាធារណៈ២០១៥-២០១៨  
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- ងរៀបចាំ និងដរសរមួលឱ្យបានរចួរាល់របព័នធងបៀវរសមស្តនតើរាជោរសុើវលិ ងដ្ឋយងផ្ទត រងលើោរដរ 
សរមួលងបៀវរសមូលដ្ឋា ន និងរបារ់បាំណាច់មុខងារសរាប់មស្តនតើរាជោរសុើវលិទាាំងអស់ឱ្យ 
ានសងគរិភាព សមធម៌ និងងឆលើយរបនឹងអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រពមទាាំងោាំរទ 
ដល់ផលិរភាព និងោរផតល់ងសវា ពិងសសងៅរាំបន់ជនបទ 

- ងរៀបចាំឱ្យានសងគរិភាពនឹងោន រវាងរបព័នធងបៀវរសមស្តនតើរាជោរសុើវលិ នគរបាលជារិ និង 
ងោធិន 

- ងរៀបចាំងោលោរណ៍រមួននោររគប់រគងមុខងារសាធារណៈរបស់រដាទាាំងថ្នន រ់ជារិ និងថ្នន រ់ 
ងរោមជារិ 

- ងរៀបចាំមស្តនតើរាជោរសុើវលិងៅតាមអងគវជិាា ជើវៈចាស់លាស់ និងរាំណរ់មុខរាំដណង ងដ្ឋយ 
អនុងលាមតាមងោលោរណ៍រមួននោរងរៀបចាំមុខងារសាធារណៈរបស់រដាឱ្យបានងពញងលញ 

- រសាងឱ្យបានរចួរាល់ដផនោរធនធានមនុសសរបស់រដាបាលសាធារណៈរយៈងពលបើនន ាំរ ាំរិល 
ងដើមបើពរងឹងដល់ោរងរជើសងរ ើស និងងរបើរបាស់ធនធានមនុសស ោររសាងសមរថភាពបុគគល 
និងសាថ ប័ន ោរបនតងវន និងោរបនតអនុវរតោរបស្តញ្ញា បងយនឌ័ររនុងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ  

- ដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរតវគគបណតុ ោះបណាត លរយៈងពលខលើឱ្យងឆលើយរបនឹងងសចរតើររូវោររបស់រដាបាលថ្នន រ់ 
ជារិ និងថ្នន រ់ងរោមជារិ ពិងសសសរាប់មស្តនតើរាជោរដដលសថិររនុងររមិររគប់រគង 

- ងធវើទាំងនើបរមមរបព័នធរគប់រគងទិននន័យមស្តនតើរាជោរសុើវលិ រពមទាាំងពរងើរោររភាា ប់បណាត ញ 
និង ោរបញ្ាូ នព័រ៌ានរវាងររសួង សាថ ប័ន ទាាំងថ្នន រ់ជារិ ទាាំងថ្នន រ់ងរោមជារិ 

- ងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរតរបព័នធរគប់រគងវរតាន និងោរបាំងពញោរងាររបស់មស្តនតើរាជោរ 
សុើវលិងដើមបើពរងឹងវន័ិយោរងារ និងរបសិទធភាពចាំណាយ 

- ងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឱ្យអនុវរតរបព័នធរគប់រគងសមិទធរមមោរងាររបស់មស្តនតើរាជោរ និងសាថ ប័ន 
ងដើមបើបងងកើនផលិរភាពោរងារ 

- ងរៀបចាំ និងជាំរុញោរដរលមែអងគភាពរគប់រគងធនធានមនុសសននររសួង សាថ ប័ន និងថ្នន រ់ 
ងរោមជារិ រសបតាមខលឹសារននឯរសារដណនាំសតើពើរចនសមព័នធ និងនើរិវធិើោរងារគាំរូរបស់ 
អងគភាពរគប់រគងធនធានមនុសស  
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- ងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវរតគងរាងសតើពើោរពងនលឿននើរិវធិើននោរដ្ឋរ់មស្តនតើរាជោរសុើវលិឲ្យចូល 
និវរតន៍តាមរបព័នធព័រ៌ាវទិា 

- ងរៀបចាំបងងកើរ និងដ្ឋរ់ឲ្យអនុវរតរបព័នធររួរពិនិរយ និងវាយរនមលគុណភាពននោរផតល់ងសវា 
សាធារណៈរបស់ររសួង សាថ ប័ន 

- ងរៀបចាំ និងដ្ឋរ់ឲ្យដាំងណើ រោរយនតោរព័រ៌ានររឡប់ និងបណតឹ ងរវា៉ា របស់អនរងរបើរបាស់ងសវា 

- ងធវើោរវភិាគមុខងារ និងរចនសមព័នធ រពមទាាំងោរងរបើរបាស់ធនធានមនុសសរបស់ររសួង 
សាថ ប័នសាំខាន់ៗ មយួចាំននួ ដូចជាររសួងអប់រ ាំ យុវជន និងរើឡា ររសួងសុខាភិបាល និង 
រដាបាលថ្នន រ់ងរោមជារិ 

- ងធវើោរវភិាគមុខងារ និងរ ាំហូរោរងារសរាប់ងសវាសាធារណៈដដលានផលប៉ាោះពាល់ងដ្ឋយ 
ផ្ទទ ល់ងលើជើវភាពរបចាាំនងៃរបស់មស្តនតើរាជោរ និងរបជាពលរដា ដូចជា ោរងបើរផតល់របារ់ 
ងបសររមមដល់មស្តនតើរាជោរ ោរងបើរផតល់របារ់ឧបរថមា និងរបារ់ងសាធននិវរតន៍ដល់និវរតជន 
ោរចុោះបញ្ា ើោនយនត ោរចុោះបញ្ា ើដើធលើ ោរចុោះបញ្ា ើអាជើវរមម ោរផតល់អាជាា បណណសាងសង់ 
ោរផតល់សាំបុររអរតានុរូលដ្ឋា ន អរតសញ្ញា ណបណណ និងលិខិរឆលងដដន ជាងដើម។ 

៥. បញ្ហា ម្បឈម 

 ទនទឹមនឹងោរសងរមចបាននូវសមិទធផលជាងរចើនរនុងរយៈងពលមយួនន ាំរនលងមរ ររសួងមុខងារ 
សាធារណៈ និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ រ៏បាននិងរាំពុងជួបរបទោះនូវបញ្ញហ  
របឈមមយួចាំននួផងដដរ ដូចជា ដផនរធនធានមនុសស មងធាបាយោាំរទ និងោរសរមបសរមួល
ដផនរងោលនងោបាយ យុទធសាស្តសត និង ដផនោរសរមមភាព។  

៥.១ សមរថភាពសាថ ប័ន និងធនធានមនុសសរបស់ររសងួ ងៅមិនទាន់អាចងឆលើយរបបានងពញ
ងលញ នឹងងសចរតើររវូោរននោរអនុវរតងោលនងោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

(១) ររសួងមុខងារសាធារណៈងទើបររូវបានបងងកើរងមើដដលទាមទារឱ្យររសួងានោរ 
ងរៀបចាំ និងពរងឹងរចនសមព័នធរគប់រគងងៅថ្នន រ់ជារិ និងថ្នន រ់ងរោមជារិរនុងនន ាំ 
រនលងមរ និងររូវងធវើសាហរណ រមមថ្នន រ់ដឹរនាំ និងមស្តនតើរាជោរពើអងគភាព 
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ងដើមមររនុងរចនសមព័នធងមើរបស់ររសួងតាមងោលោរណ៍ននោរដរទរមង់ សាថ ប័ន 
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលផងដដរ។  

(២) សមរថភាពថ្នន រ់ដឹរនាំ និងមស្តនតើរាជោរររសួង ទាមទារឱ្យានោរយរចិរតទុរ 
ដ្ឋរ់ពរងឹង និងពរងើរបដនថមឱ្យសមរសបតាមោរវវិឌឍននរដាបាលសាធារណៈ 
ទាំងនើប និងឧរតានុវរតន៍ជាអនតរជារិ ងដើមបើបាំងពញមុខងារ និងងបសររមមរបស់ 
ររសួងឱ្យោន់ដរានរបសិទធភាព។  

(៣) មងធាបាយ សាា រៈ រ៏ដូចជាងវោិ ងដើមបើោាំរទដល់ោរអនុវរតោរងាររបចាាំនងៃ 
ងបសររមម និងោរងារដរទរមង់មិនទាន់សមរសបនឹងទាំហាំោរងារងៅងឡើយ។  

៥.២ ោររសាងសមរថភាពមស្តនតើរាជោរសុើវលិរនុងររបខ័ណឌ រាជរដ្ឋា ភិបាល មិនានលរខណៈ
ជារបព័នធ និងងឆលើយរបនឹងោរវវិឌឍរបស់រដាបាលសាធារណៈ 

(១) ងៅរនុងមុខងារសាធារណៈបចចុបបនន ដផនោររសាងសមរថភាពមស្តនតើរាជោរ 
និងោរផតល់ោរបណតុ ោះបណាត លងផសងៗ មិនទាន់ររូវបានងរៀបចាំជារបព័នធចាស់ 
លាស់ងដើមបើងឆលើយរបនឹងងសចរតើររូវោរពិររបារដ ងហើយរ៏មិនទាន់ានរបព័នធ 
តាមដ្ឋន និងវាយរនមលអាំពើលទធផលននោររសាងសមរថភាពងលើសមិទធរមម 
របស់មស្តនតើរាជោរ និងអងគភាពងៅងឡើយ។  

(២) ឯរសារោរបណតុ ោះបណាត ល រ៏មិនទាន់ររូវបានងរៀបចាំ និងផារភាា ប់ឱ្យបាន 
ជិរសនិទធជាមយួនឹងងសចរតើររូវោរននោររសាងសមរថភាពបុគគល និងសាថ ប័ន។ 

(៣)                                                           
                                                    
                        

(៤)                                                     
                                           ។ 
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៥.៣ ោរវភិាគមុខងារសាថ ប័ន អងគភាព  និងលាំហូរោរងាររនុងររសងួ សាថ ប័នដរមយួ និង
អនតរររសងួ សាថ ប័ន សរាប់របងភទងសវានើមយួៗ មិនទាន់រាំណរ់បានចាស់លាស់ និង 
ដរលមែឱ្យានរបសទិធភាពខពស់ 

(១) សាថ នភាពជាន់ររួរោន ននមុខងារ និងសមរថរិចច ោរសរមបសរមួល និងទាំនរ់ 
ទាំនងោរងាររវាងររសួង សាថ ប័ន រពមទាាំងដបបបទ និងនើរិវធិើនផទរនុងដដលាន 
ភាពសមុគសាម ញងៅតាមររសួង សាថ ប័ន បងងកើរជាបញ្ញហ របឈមចាំបងមយួដដល 
នាំឱ្យរបសិទធភាព និងស័រតិសិទធភាពននោរផតល់ងសវាសាធារណៈ សថិរងៅរនុង 
ររមិរមិនទាន់អាចងឆលើយរបនឹងចរខុវស័ិយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងងសចរតើររូវ 
ោររបស់របជាពលរដារនុងសងគមដដលានោរងរើនងឡើងជាលាំដ្ឋប់។ 

(២) រចនសមព័នធសាថ ប័ន និង  ហូរោរងារ មិនទាន់ររូវ បានងធវើវចិារណរមម ងដើមបើ 
បងងកើនរបសិទធភាពននោរចាំណាយ និងោរផតល់ងសវា។ 

(៣)                                                        
                                                     
                           ។ 

(៤)                                                  
                                         ។   

៥.៤ ោរងធវើទាំងនើបរមមរដាបាលសាធារណៈ និងោរងលើររមពស់គុណភាពងសវាសាធារណៈ 
តាមរយៈោរងរបើរបាស់របព័នធបងចចរវទិាព័រ៌ានវទិា (ICT) សថរិងៅងលើផលូវមយួមិន 
ចាស់លាស់ 

(១) ងោលនងោបាយយុទធសាស្តសត និងដផនោរសរមមភាពររមង់ទិសរមួ ងដើមបើជាំរុញ 
ោរងរបើរបាស់បងចចរវទិាព័រ៌ានវទិារនុងរដាបាលសាធារណៈងនព ោះងៅរររដាបាល 
ងអឡចិររូនិច (E-Government) មិនទាន់ានចាស់លាស់ឱ្យរសបតាមោរ 
វវិឌឍជាអនតរជារិ។  
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(២) ោររាំណរ់មុខងារ និងលាំហូរោរងារននងសវាសាធារណៈ មិនទាន់ររូវបាន
រាំណរ់ឱ្យចាស់លាស់ និងររមឹមឱ្យសមរសប ងដើមបើបងងកើរបានជាមូលដ្ឋា ន 
ដដលអាចនាំឱ្យោរងរបើរបាស់របព័នធព័រ៌ានវទិាទទលួបានលទធផលលែរបងសើរ។  

(៣) បចចុបបននោរងរបើរបាស់របព័នធព័រ៌ានវទិា ររូវបានអនុវរតជាលរខណៈងដ្ឋយដុាំៗ 
ងៅតាមររសួង សាថ ប័ន និងមិនានោរភាា ប់ោន ជាមួយរបព័នធរមួ និងមិនធាន 
នូវចើរភាពដដលនាំឱ្យចាំណាយងវោិងរចើន និងមិនទទួលបានរបសិទធភាពខពស់។  

(៤) ោររាំណរ់សមរថរិចចរបស់ ររសួង សាថ ប័នដដលានរនួទើដឹរនាំ និងសរមប 
សរមួលរនុងោរដរលមែងសវាសាធារណៈ ងដ្ឋយោរងរបើរបាស់របព័នធព័រ៌ាន
វទិាសរាប់រដាបាលសាធារណៈទាាំងមូលងៅមិនទាន់ជារ់លារ់ងៅងឡើយ។    

៥.៥ ោរផារភាា ប់ដផនរសាថ ប័ន និងសរមមភាពដរទរមង់ទាាំងឡាយរនុងររបខ័ណឌ រាជរដ្ឋា ភិ
បាលងៅមិន ទាន់អនុវរតឱ្យបានងពញងលញ និងានរបសទិធភាពជាអរិបរា 

(១) រមមវធិើដរទរមង់គនលឹោះទាាំងបើរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ងលើោរដរទរមង់រដាបាលសា- 
ធារណៈ ោរដរទរមង់វមិជឈោរ និងវសិហមជឈោរ និងោរដរទរមង់ោររគប់ 
រគងហរិញ្ាវរថុសាធារណៈ មិនសថិរងរោមឆ័ររសាថ ប័នដឹរនាំរមួ ឬានរបព័នធ 
ររួរពិនិរយ និងវាយរនមលរមួោន ជារបចាាំ និងងទៀងទារ់។ 

(២) សរមមភាពដរទរមង់រនុងោរដ្ឋា នទាាំងបើានលរខណៈរបទារ់ររឡាោន  ប៉ាុដនតមិន 
ទាន់ររូវបានងរៀបចាំបនសុើ និងោាំរទោន ងៅវញិងៅមរឱ្យបានរគប់រជុងងរជាយ 
និងងពញងលញរនុងររបខ័ណឌ ននោរងារដរទរមង់រមួរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

(៣) មងធាបាយ និងធនធានោាំរទរមមវធិើដរទរមង់ទាាំងបើ រ៏ានររមិរខុសៗោន  
ផងដដរ។ រនុងងនោះ ជាំនយួបងចចរងទស និងហរិញ្ាបបទានោាំរទរបស់នដគូ 
អភិវឌឍន៍ ងដើមបើោាំរទោរងារដរទរមង់ រ៏ររូវបានអនុវរតងដ្ឋយដឡរៗពើោន ។  

(៤) រមមវធិើដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ មិនទទួលបានោរោាំរទដផនរធនធាន 
ហរិញ្ាវរថុ និងបងចចរងទសរនុងររមិរខពស់ពើនដគូអភិវឌឍន៍ងៅងឡើយដដលបណាត ល 
ឱ្យោរអនុវរតសរមមភាពដរទរមង់ជួបោរលាំបារងរចើន។ 
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៦.  វិធានការស ោះម្សាយ 

របឈមនឹងបញ្ញហ មយួចាំននួចាំងពាោះមុខ រពមទាាំងោរអនុវរតដផនោរងដើមបើសងរមចទិសងៅោរងារ 
សរាប់នន ាំ ២០១៥ ររសងួមុខងារសាធារណៈ និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ នឹង 
របោន់យរនូវវធិានោរមយួចាំននួ ងដ្ឋយផារភាា ប់វធិានោរងដ្ឋោះរសាយរនុងររមិរររសួងមុខងារសាធារណៈ 
ឬគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈជាមយួនឹងោរងដ្ឋោះរសាយរនុងររមិររាជរដ្ឋា ភិបាល។  

ោរងដ្ឋោះរសាយបញ្ញហ របឈមខាងងលើនឹងបងងកើនរបសិទធភាពោរងាររបស់ររសួង រពមទាាំងជាំរុញ 
សនទុោះននោរងារដរទរមង់ឱ្យោន់ដរខាល ាំងោល  និងានភាពរស់រងវ ើរ។ វធិានោរដដលនឹងររូវរបោន់យរ 
រមួាន៖ 

- ពរងឹងរចនសមព័នធដឹរនាំ និងរគប់រគងថ្នន រ់ររសួង អងគភាពចាំណុោះររសួងទាាំងថ្នន រ់ជារិ 
ទាាំងថ្នន រ់ងរោមជារិ រពមទាាំងជាំរុញោរបងងកើនសមរថភាពថ្នន រ់ដឹរនាំ និងមស្តនតើរាជោរ ងដើមបើ 
ឱ្យងឆលើយរបនឹងងសចរតើររូវោរននោរងារ និងងបសររមមរបស់ររសួង 

- ពរងឹង និងពរងើរសមរថភាពសាលាភូមិនទរដាបាល ងដើមបើផតល់ោរបណតុ ោះបណាត លឱ្យបាន 
ោន់ដរទូលាំទូលាយ ងឆលើយរបងៅនឹងងសចរតើររូវោររបស់រដាបាលថ្នន រ់ជារិ និងថ្នន រ់ងរោម 
ជារិ ទាាំងងលើោរដ្ឋា នដរទរមង់ទាាំងងលើោរអនុវរតមុខងាររបចាាំនងៃ 

- ដរលមែ និងងធវើបចចុបបននភាពរបព័នធរគប់រគងទិននន័យមស្តនតើរាជោរសុើវលិឱ្យោន់ដរានរបសិទធ 
ភាព ងដើមបើោាំរទដល់ោរងាររគប់រគង និងអភិវឌឍមស្តនតើរាជោរសុើវលិងៅរគប់ររសួង សាថ ប័ន 
ទាាំងថ្នន រ់ជារិ ទាាំងថ្នន រ់ងរោមជារិ 

- ពរងឹង និងពរងើររិចចសហោរជាមយួរគប់ររសួង សាថ ប័ន ទាាំងថ្នន រ់ជារិ ទាាំងថ្នន រ់ងរោម 
ជារិ ពិងសសោរបងងកើនរិចចសហោរឱ្យោន់ដរជិរសនិទធ រនុងររមិរបងចចរងទសរវាងរមមវធិើដរ 
ទរមង់រដាបាលសាធារណៈជាមយួរមមវធិើដរទរមង់ោរអភិវឌឍតាមដបបរបជាធិបងរយយងៅ 
ថ្នន រ់ងរោមជារិ និងរមមវធិើដរទរមង់ោររគប់រគងហរិញ្ាវរថុសាធារណៈ រមួាន ោរជាំរុញ 
ឱ្យានយនតោរសាថ ប័នសរមបសរមួលដផនរបងចចរងទសននរមមវធិើដរទរមង់ទាាំងបើ ងដើមបើរាំណរ់ 
និងងរៀបចាំសរមមភាពដរទរមង់ដដលានទាំនរ់ទាំនងរវាងោន  ងដើមបើធាននូវសងគរិភាពសុខ 
ដុមនើយរមម និងរបសិទធភាពននោរងារដរទរមង់ 
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- ជាំរុញឱ្យានោរងរៀបចាំយនតោរតាមដ្ឋន និងវាយរនមលោរអនុវរតោរងារដរទរមង់របស់ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលឱ្យបានជារបចាាំ និងងទៀងទារ់ ងដើមបើពិនិរយអាំពើវឌឍនភាព បញ្ញហ របឈម និង 
រាំណរ់ដាំងណាោះរសាយរមួរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលសរាប់ោាំរទ និងររមង់ទិសោរងារដរទរមង់ 

- ពរងឹង និងពរងើររិចចសហោរជាមយួនដគូអភិវឌឍន៍ ងដើមបើរបមូលផតុ ាំនូវោរោាំរទដផនរ 
ធនធាន និងបងចចរងទស ជយួដល់ោរអនុវរតមុខងារ និងងបសររមមរបស់ររសួង ពិងសស 
ងលើោរដ្ឋា នដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ។ 

៧. េនាិ ឋ ន 

រនុងរយៈងពលមួយនន ាំ២០១៤ ោររគប់រគងវស័ិយមុខងារសាធារណៈ រពមជាមួយោរអនុវរតោរ 
ងារដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ ដដលាន ររសួងមុខងារសាធារណៈ និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់ 
រដាបាលសាធារណៈ ជាសាថ ប័នដឹរនាំ និងសរមបសរមួល សងរមចបាននូវសមិទធផលជាងរចើនគរួជាទើ 
ងាទនៈ។ រិចចរបឹងដរបងរនុងនន ាំរនលងមរ ររូវបានឆលុោះបញ្ញច ាំងតាមរយៈសមិទធផលននោរងាររគប់រគងមស្តនតើ 
រាជោររនុងរដាបាលសាធារណៈ ោរងលើររមពស់គុណភាពននោរផតល់ងសវាសាធារណៈ ោរបងងកើន 
របសិទធភាពននរបរិបរតិោរសាថ ប័ន  ោរអភិវឌឍសមរថភាពបុគគលនិងសាថ ប័ន  ោរអនុវរតងោលនងោ 
បាយងបៀវរសដ៏ររឹមររូវឈរងលើងោលោរណ៍សមធម៌ សងគរិភាព និងផលិរភាព ងដើមបើោាំពារោរ 
បាំងពញោរងាររបស់មស្តនតើរាជោរ ពិងសសរនុងវស័ិយអាទិភាពរបស់របងទស ដូចជា វស័ិយអប់រ ាំ និង 
វស័ិយសុខាភិបាល។  

ោរយល់ដឹងអនុវរតរមមវធិើនងោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ររឹមររូវតាមយុទធសាស្តសតចរុងោណ 
ដាំណារ់ោលទើ៣ គឺជាសរមមភាពងនព ោះងៅររោរងជឿទុរចិរតរបស់មស្តនតើរាជោរងលើោរដឹរនាំរបស់រាជ 
រដ្ឋា ភិបាល។ ទនទឹមងនោះ ររសួងមុខងារសាធារណៈ និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ 
នឹងបនតអនុវរតមុខងារ និងងបសររមមរបស់ខលួន ឈរងលើសាម ររើននងោលនងោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
បទបញ្ារតិជាធរាន និងទិសងៅោរងារជាយុទធសាស្តសតសរាប់នន ាំ២០១៥ ឱ្យបានខាា ប់ខាួន និងសងរមច
ឱ្យបាននូវសមិទធផលងមើៗ បដនថមងទៀរជារបងោជន៍ដល់សងគមជារិ។ 

ងទាោះជាោ៉ា ងណា រិចចរបឹងដរបងរនលងមរ ពិរជាជបួរបទោះនឹងបញ្ញហ របឈមមយួចាំនួនដដល 
ទាមទារឱ្យានោរគិរគូរ និងយរចិរតទុរដ្ឋរ់បដនថម ទាាំងរនុងររមិរររសួង ទាាំងរនុងររមិររាជ 
រដ្ឋា ភិបាល។ ប៉ាុដនតោរងបតជាា ចិរត ភាពជាាច ស់ និងភាពជាអនរដឹរនាំរបស់ររសួងមុខងារសាធារណៈ 
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និងគណៈរាម ធិោរដរទរមង់រដាបាលសាធារណៈ រនុងោរបនតរិចចោរដដលបាន និងរាំពុងដាំងណើ រោរគបួ 
ផសាំនឹងវធិានោរងដ្ឋោះរសាយ ោរងលើរទឹរចិរត និងានោរោាំរទពើរាជរដ្ឋា ភិបាល ររសួង សាថ ប័នពារ់ 
ព័នធ នដគូអភិវឌឍន៍ និងសាធារណៈជន នឹងផតល់ថ្នមពលដល់ោរងារដឹរនាំ និងរគប់រគងវស័ិយមុខងារ 
សាធារណៈ រពមទាាំងោរងារដរទរមង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បានោន់ដររបងសើរងឡើងដងមងទៀរ៕ 
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