III.

PUBLIC ADMINISTRATION REFORM

A.

Policy Priorities for the Fifth Legislature

4.1
RGC will further focus on implementing the three core strategies of the National
Program for Administrative Reform through:
1. Strengthening the quality and delivery of public services through the implementation of
the Policy on Public Service and the Guide on Public Services Standards to improve
their responsiveness, reliability, effectiveness and efficiency. The Guide indicates fives
standards of public service including (1) quality of information; (2) accessibility; (3)
reception; (4) meeting commitments to users and to set governance principles; and, (5)
feedback and recourse mechanism. This will entails the establishment of mechanisms
for monitoring and evaluating the implementation of the public services standards and
for their yearly certification and recognition.
2. Strengthening the management and development of human resources within the Civil
Service through the implementation of the Policy on Human Resources to enhance
performance within the Civil Service and uphold values of service, motivation, loyalty
and professionalism. The policy is articulated around five strategies: (1) improve the
operational systems of organization and management of the workforce; (2) enhancing
the effectiveness of HR practices and processes; (3) implementing a performance
management system; (4) better using existing competencies and developing new ones;
and, (5) enhancing the quality and delivery of training.
3. Further reforming the compensation regime of civil servants. The Royal Government
functions a task force with the mandate to reform compensation and introducing payroll
through banking system. Further compensation reform will need to meet principles of
efficiency, equity, affordability and consistency. This would involve gradually increasing
the real value of compensation to levels adequate to enforce discipline and to attract,
retain and motivate talents while maintaining macro-economic stability.
These three strategies of the Royal Government closely interlinked and will be implemented
in coordination with other reforms such as the reform of public financial management and
deconcentration and decentralization to strengthen good governance.
B.

Planned Actions to Implement the Prioritized Policies

4.2
In order to achieve the three priority policies, Ministry of Civil Service (MCS) will
carry out the following key activities including:
1. Strengthening the quality and delivery of public services:
 Continue to disseminate the Policy on Public Service Delivery;
 Update, disseminate and monitor the implementation of the Compendium on Public
Services;
 Disseminate and facilitate the implementation of the Guide on Public Services Quality
Standards by ministry;
 Facilitate the development and implementation of service commitments
codes/charters;
 Develop and implement targeted training for ministerial service providers;
 Support the streamlining of service delivery procedures and processes;
 Promote the use of ICT to enhance the delivery of public services;
 Conduct research and establish user feedback and recourse mechanisms;
 Conduct research and establish mechanisms for quality accreditation and rewarding
best practices;
 Promote the further deployment of Special Operating Agencies by ministries.

2. Improving the management and development of human resources:
 Review and amend the legal and regulatory base for HR management and
development;
 Enhance the organization of work through clarifying roles and responsibilities
between units and the use of position descriptions;
 Further develop HR planning including medium and long term rolling plans
addressing recruitment, deployment, training and succession needs;
 Streamline HR management processes making them more transparent and merit;
 Develop and deploy a Performance Management System linked to promotion,
deployment, compensation and training and development processes;
 Strengthen the implementation of standards of ethics and discipline;
 Develop and deploy competency profiles for selected positions;
 Conduct periodic analysis to determine evolving competencies and competency
needs and update the HRMIS;
 Develop and implement mechanisms to ensure that training is demand driven;
 Develop and implement curriculum to address priority technical, personal and interpersonal skills;
 Promote the Provision of mandatory short-term training for new recruits and for
managers;
 Develop institutional capacity for ongoing training including the establishment of a
national institute, of a distance learning capability and of partnerships with
Cambodian and foreign training providers;
 Further develop the capacity of ministerial HR units and staff;
3. Reform of Compensation:
 Further implement the payment of salary and allowances through the banking system;
 Gradually increase base salary for civil servants base on budget affordability while
maintaining macro-economic stability;
 Review the percentage of allowance to base salary;
 Strengthen the management and remuneration of contractual and floating staffs;
 Establish mechanisms to ensure the integrity of the system and equity within and
among institutions and between civil servants and security and armed forces and link
pay to performance.

១.៣

កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល

ក.

េគាលនេយាបាយអាទិភាពសំខាន់ៗ សរមាប់នតី កា
ិ លទី៥

៤.១៩
៖

េនៅកនុ ង នី តិ កា លទី ៥ ៃនរដឋ ស ភា រាជរដាឋ ភិ បា លនឹ ង បនត េផាត តេលើ កា រអនុ វ តត យុទធ សារសតទាំងបីៃនកមមវិធកី ំែណទរមង់រដឋបាល ដូចខាងេរកាម

ទី១

ធរណៈ

ពរងឹងគុណភាពនិងការផតល់េសវាសាធារណៈ តាមរយៈការបនតអនុវតតេគាលនេយាបាយ សតីពកា
ី រផតល់េសវាសាធារណៈ និងការអនុវតតឯកសារែណនាំ សតីពីសតង់ដា
េសវាសាធារណៈ េដើមបីបេងកនើ ភាពេឆលើយតប ជំេនឿទុកចិតតពីអនកេរបើរបាស់េសវា និងរបសិទធភាពនិងរបសិទធផល។ ឯកសារែណនាំ សតីពីសតង់ដាេសវាសាធារណៈ
កំណត់នូវសូចនាករេគាលចំននួ ៥ គឺ (១) គុណភាពព័តមា
៌ ន (២) ភាពងាយរសួលកនុងការទទួលយកេសវា (៣) ភាពយកចិតតទុកដាក់កនុងការទទួលអនកេរបើ

ទី២

របាស់េសវា (៤) េសវាផតលតា
់ មេគាលការណ៍កំណត់និងមានអភិបាលកិចចលអ និង(៥) យនតការព័ត៌មានរតឡប់នងិ បណដ ឹតតវា៉របស់អនកេរបើរបាស់េសវា។
ទនទឹមនឹងេនះនឹងមានយនតការសរមាប់តាមដានរតួតពិនតិ យនិងវាយតៃមលេលើការអនុ វ តត សត ង់ ដា េសវាសាធារណៈ និ ង ផត ល់ វិ ញាញ បនបរតទទួ ល សា
គ ល់ គុ ណ
ភាពេសវាសាធារណៈែដលសេរមចតាមសូចនាករេគាលរបស់រកសួង សា
ថ ប័ន។
ពរងឹងការការរគប់រគង និងការអភិវឌឍធនធានមនុសសកនុងរដឋបាលសាធារណៈ តាមរយៈការអនុវតតេគាលនេយាបាយធនធានមនុសសកនុងរដឋបាលសាធារណៈ
េដើមបីេលើកកមពស់ គុណផលរបស់មរនតី និងជំរុញការរបកាន់ខាជប់នវូ វបបធម៌េសវាសាធារណៈ ឆនទៈមាចស់ការ ភកតភា
ី ព និងមនសិកាវិជាជជីវៈ។ េគាលនេយាបាយ
ធនធានមនុសសកនុងរដឋបាលសាធារណៈ េផាតតេលើយុទធសារសតចំននួ ៥ គឺ (១) េធវើឲយរបេសើរេឡើងនូវរបព័នធការងារកនុងអងគភាព និងការរគប់រគងមរនតី (២)
ពរងឹងរបសិទធភាពៃនដំេណើរការអនុវតតការរគប់រគងធនធាន មនុសស (៣) អនុវតតរបព័នធរគប់រគងគុណផល (៤) េរបើរបាស់ឲយកាន់ែតរបេសើរេឡើងនូវ

ទី៣

សមតថភាពការងារែដលមានរសាប់និងអភិវឌឍសមតថភាពការងារថមី និង (៥) ផតល់ការ បណតុ ះបណាតលនិងេលើកកមពស់គុណភាពៃនការបណតុ ះបណាតល។
បនតេធវើកែំ ណទរមង់លាភការរបស់មរនតីរាជការសុវី ិល។ រាជរដាឋភិបាល បានបេងកើតនិងកំពុងដំេណើរការនូវរកុមការងារទទួលបនទុកេលើការងារែកទរមង់របព័នធលាភការ
និងគេរមាង ការេបើកផតល់េបៀវតសតាមរបព័នធធនាគារ។ កំែណទរមង់លាភការ នឹងរតូវអនុវតតេដាយេគា -រពេគាលការណ៍ ចំ នួ ន ៤ គឺ របសិ ទធ ភា ព សម
ធម៌ សងគ តិ ភា ព និ ង លទធ ភា ពថវិ កា ។ ែផអ ក េលើ េគាលការណ៍ េនះ ការដំ េឡើ ង េបៀវតសនឹ ង រតូ វ បានេធវើ ជា បនត ប នាត ប់ ែដលនឹ ង ឈានេទៅពរងឹ ង
ការអនុ វ តត វិ ន័ យ កាន់ ែតតឹ ង រឹ ង ទាក់ ទា ញ រកសា និ ង េលើ ក ទិ ក ចិ តត ម រនតី ែដលមានេទពេកាសលយ េដាយរកសាបាននូ វ សថិ រ ភាពមា៉ រកូ េសដឋ កិ ចច ។

យុទធសារសតទាំងបីេនះមានភាពរបទាក់រកឡាគាន េហើយនឹងរតូវបានអនុវតតេដាយមានការសរមបសរមួលជាមួយនឹងកំែណទរមង់ដៃទេទៀតរបស់រាជរដាឋភិបា
ល ដូចជា កំែណទរមង់ការរគប់រគងហិរញញវតថសា
ុ ធារណៈ និងកំែណទរមង់វិមជឈការនិងវិសហមជឈការ េដើមបីសេរមចបានទិសេដៅរួម គឺេលើកកមពស់អភិបាលកិចចលអ។
ខ.

សកមមភាពកមមវធិ នី ងិ គេរមាងសំខាន់ៗ សរមាប់អនុវតដេគាលនេយាបាយអាទិភាព

៤.២០
េរកាម ៖

េដើមបីសេរមចនូវេគាលនេយាបាយអាទិភាពសំខាន់ទាំង ៣ ខាងេលើ រកសួងមុខងារសាធារណៈ បាននឹងអនុវតតសកមមភាពការងារសំខាន់ៗដូចខាង

១. ពរងឹងគុណភាព និងការផតល់េសវាសាធារណៈ










បនដផសពវផសាយេគាលនេយាបាយសដីពីការផដល់េសវាសាធារណៈ ។
េធវើបចចបុ បននភាព បនតផសពវផសាយ និងតាមដានការអនុវតតករមងព័ត៌មានេសវាសាធារណៈ។
ផសពវផសាយនិងជំរុញការអនុវតតឯកសារែណនាំ សតីពីសតង់ដាេសវាសាធារណៈ។
សរមបសរមួលកនុងការេរៀបចំនិងអនុវតតសតង់ដាេសវាសាធារណៈដល់រកសួង សា
ថ ប័ន។
េរៀបចំនិងអនុវតតគេរមាងបណតុ ះបណាតលដល់អនកផតល់េសវា។
ផត ល់ កា រគាំ រទដល់ កា រសរមួ ល នី តិ វិ ធី និ ង ដំ េណើ រ ការៃនការផត ល់ េសវារបស់ រកសួ ង សា
ថ ប័ន។
េលើកទឹកចិតតដល់ការេរបើរបាស់របព័នធពត័ ៌មានវិទយាកនុងការពរងឹងការផតល់េសវាសាធារណៈ។
សិកសារសាវរជាវនិងបេងកើតយនតការព័ត៌មានរតឡប់និងបណត ឹងតវា៉របស់អនកេរបើរបាស់ េសវា។
សិកសានិងបេងកើតយនតការវាយតៃមល ទទួលសា
គ ល់ និងផតល់រងាវន់ដល់រកសួង សា
ថ ប័នែដលផតល់េសវាសាធារណៈបានលអរបេសើរជាងេគ។



ជំរុញការពរងីកការអនុវតតយនតការទីភានក់ងាររបតិបតតិការពិេសសេនៅតាមរកសួង សា
ថ ប័ន។

២. ពរងឹងការរគប់រគងនិងការអភិវឌឍធនធានមនុសស
















ពិនិតយេឡើងវិញនិងេធវវើ ិេសាធនកមមចបាប់និងបទដាឋនគតិយុតពា
ត ក់ពន័ នធ ឹងការរគប់រគងនិងការអភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស។
េធវើឲយរបេសើរេឡើងនូវរបព័នធការងារតាមរយៈការកំណត់ឲយកាន់ែតចបាស់អំពីតួនាទីនិង ភារកិចចរបស់អងគភាព និងតាមរយៈការេរបើរបាស់ការពណ៌នាមុខតំែណ
ង។
ជំរុញការែកលមអការេធវើែផនការធនធានមនុសស េដាយជំរុញឲយមានការេរៀបចំែផនការ ធនធានមនុសសរយៈេពលមធយមនិងរយៈេពលែវង េដាយមានកំណត់
អំពីចនំ នួ មរនតែី ដល រតូវេរជើសេរីសថមី ការពរងាយមរនតរី ការបណតុ ះបណាតល និងតរមូវការៃនការបនតេវនការងាររបស់មរនតី។
សរមួ ល នី តិ វិ ធី ៃនការរគប់ រគងធនធានមនុ សស និ ង េលើ ក កមព ស់ ត មាល ភាពនិ ង ែផអ ក េលើ លកខណសមបតតិសកតិសមកនុងដំេណើរការរគប់រគងធនធានមនុសស។
កសាងនិងជំរុញការអនុវតតរបព័នរធ គប់រគងគុណផល និងភាជប់ការអនុវតតរបព័នធរគប់រគងគុណផលជាមួយនឹងការដំេឡើងថានក់ ឋាននតរស័កតិ ការពរងាយមរនតី លាភ
ការរបស់មរនតី ការបណតុ ះបណាតលនិងការអភិវឌឍសមតថភាពការងាររបស់មរនតី។
ពរងឹងការអនុវតតរកមសីលធម៌និងវិនយ
័ របស់មរនតីរាជការសុីវិល។
េរៀបចំនិងដាក់ឲយអនុវតតរបវតតិសមតថភាពការងារសរមាប់មុខតំែណងសំខាន់ៗមួយចំននួ ។
អនុវតតការវាយតៃមលជាេទៀងទាត់េដើមបីកំណត់ពីការវិវឌឍៃនសមតថភាពការងារ
ធនធានមនុសសតាមរបព័នធ ព័តមា
៌ នវិទយា។

និងតរមូវការសមតថភាពការងារ

រពមទាំ ងេធវបើ ចចបុ បននភាពរបព័នធរគប់រគង

កសាងនិងអនុវតតយនតការជំរញ
ុ ការបណតុ ះបណាតលែផអកេលើតរមូវការ។
កសាងនិងអនុវតតកមមវធិ ីសិកសាេដើមបីេឆលើយតបនឹងជំនាញបេចចកេទស ជំនាញបុគគល និង ជំនាញអនតរបុគគលជាអាទិភាពនានា។
ជំរុញការផតល់ការបណតុ ះបណាតលរយៈេពលខលីដល់មរនតីថមី និងអនករគប់រគង។
អភិវឌឍសមតថភាពសា
ថ ប័នបណតុ ះបណាតលេដើមបីបនតអនុវតតការបណតុ ះបណាតលមរនតីរាជការ េដាយរួមមានទាំ ងការបេងកើតវិទយាសា
ថ នជាតិសរមាប់ការបណតុ ះបណាតល
អនតរវិសយ
័ ការបេងកើតលទធភាពៃនការសិកសាពីចមាងយសរមាប់មរនតរាី ជការ និងការបេងកើតភាពជាៃដគូ រវាងអនកបណតុ ះបណាតលកមពុជានិងអនកបណតុ ះបណាតលបរេទ
ស។
ជំរុញការអភិវឌឍសមតថភាពរបស់អងគភាពនិងមរនតីកនុងអងគភាពធនធានមនុសសបែនថមេទៀត។

៣. កំែណទរមង់លាភការ






ពរងីកការអនុវតតការេបើកេបៀវតសជូនមរនតីរាជការសុីវិលតាមរបព័នធធ នាគារ។
បេងកនើ េបៀវតសមរនតីរាជការសុីវិលជាបនតបនាតប់ េដាយែផអកេលើលទធភាពថវិកាជាតិនិងរកសាបានសថិរភាពមា៉រកូេសដឋកិចច។
ពិនិតយេឡើងវិញនូវភាគរយៃនរបាក់បំណាច់េផសងៗជាមួយនឹងេបៀវតសមូលដាឋនរបស់មរនតីរាជការសុីវិល។
ពរងឹងការរគប់រគងនិងអតថរបេយាជន៍េផសងៗរបស់មរនតីកិចចសនយានិងពលករអែណត ត។
បេងកើតយនតការេដើមបីធានានូវសងគតិភាពនិងសមធម៌រវាងរបព័នធេបៀវតសរបស់មរនតីរាជការសុីវិលនិងកងកមាលំងរបដាប់អាវុធ និងភាជប់េបៀវតសេទៅនឹងគុណផល
របស់មរនតី។

