
វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ម្រន្តី ជករជន់ខពសស់្តពីី 
កំែណទ្រមង់អភិបលកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

“ ករែកលម្អករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ ធនធនមនុស  ” 
 
 

េ យ ឯកឧត្តម េថ េស ្ឋ  

្រកសងួមុខងរ ធរណៈ 
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មតិក 
១. ្រកបខណ្ឌ គតិយតុ្តិ និងេគលនេយបយ 
២. ដំេណើ រករ (អភិ្រកម) ៃនករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ    
      ធនធនមនុស  
៣. បញ្ហ ្របឈមស្រមប់ករ្រគប់្រគងនិងករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  
៤. កមមវិធីជតិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ២០១៥-២០១៨ 
 ៤.១.េគលនេយបយធនធនមនុស កនងុរដ្ឋបល ធរណៈ 
 ៤.២.េគលនេយបយធនធនមនុស ថន ក់េ្រកមជតិ  
 ៤.៣.ែផនករសកមមភពរមួៃនករ្រគប់្រគង នងិករអភិវឌ  
         ធនធនមនុស  
៥. ករអនុវត្តដូចេម្តច? 
៦. សននិ ្ឋ ន 
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១-្រកបខណ្ឌ គតិយតុ្តនិងេគលនេយបយ 

-ចបបស់្តពីសីហលកខន្តកិៈម្រន្តី ជករសុីវលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

-្រពះ ជ្រកឹតយស្តពីលីកខន្តកិៈេ យែឡកទងំ២១ 

-្រពះ ជ្រកឹតយស្តពីកីរេគលករណ៍រមួៃនករេរៀបចមំុខងរ ធរណៈរបស់រដ្ឋ 

-្រពះ ជ្រកឹតយស្តពីលីកខន្តកិៈេ យែឡកស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ

-េគលនេយបយធនធនមនុស កនុងរដ្ឋបល ធរណៈ 

-េគលនេយបយធនធនមនុស ថន កេ់្រកមជត ិ

-កមមវធិជីតកិែំណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ២០១៥-២០១៨ ។ល។ 
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២. ដំេណើ រករ (អភិ្រកម) ៃនករ្រគប់្រគង និងករ
អភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  

ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  
• ករងររដ្ឋបល បុគគលិក 

– ករេ្រជីសេរសី 

– ករែតង ងំ 

– វត្តមនករងរ 

– ករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពម្រន្តី 

• ែផនករធនធនមនុស  

• ករពិនិតយ្របតិបត្តិករេឡងីវញិ 

• ករេធ្វីែផនករករងរអងគភព 

• ករ្រគប់្រគងគុណផល 
– ្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផល 

– ករពិពណ័៌នមុខតំែណង 

– កិចច្រពមេ្រពៀងអនុវត្តករងរ 

– ករ យតៃម្លគុណផលករងរ 

ខ. ករអភវិឌ នធ៍នធមនុស  

• ត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត លនិង ធនធន
មនុស  

• ករបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង 

• ែផនករ ជីព និងករបន្តេវន 

• ករេរៀបចំថវកិនិងែផនករអភិវឌ
ធនធនមនុស  

• ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងអភិវឌ សមតថភព 

• ករ យតៃម្លកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល 

• មូល ្ឋ នទិននន័យសមតថភពករងរ 

- ករឈប់ស្រមក 

- ្រកមសីលធម៌និងវនិ័យ 

- ករចកេចញឬ ឈប់ពីករងរ 
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ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស  គឺ៖ សំេ ដល់ដំេណីករអនុវត្តករចត់ែចង និង
្រគប់្រគងម្រន្តី េដីមបសីេ្រមចនូវលទធ ផលរពំឹងទុករបស់ម្រន្តី និងេគលេ របស់
អងគភព 
• រមួមន៖ ករែបងែចកករងរ និងករេធ្វីែផនករធនធនមនុស  ករ្រគប់ 
្រគងគុណផល ករេ្រជីសេរសីនិងករែតង ងំ  ករផ្ល ស់ប្តូរ ករ ឈប់ពី
្រកបខណ្ឌ មុខងរ ធរណៈ និងករផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តម្រន្ត ី

ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  គឺ៖  
• សំេ ដល់ដំេណីករអនុវត្តករបេងកនីសមតថភពម្រន្តី ជករសុីវលិ ម     
រយៈករក ងចំេណះដឹង ជំនញ និងលទធភពបំេពញករងរ មរយៈ
ករផ្ល ស់ប្តូរជបន្តបនទ ប់នូវ កបបករិយិ និងឥរយិបថកនុងករបំេពញ
ករងរ េដីមបបីេងកីនគុណផលបចចុបបនន និងេដីមបេី្រតៀមខ្លួនបនកន់ែតល្អ
្របេសីរស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរនេពលអនគត 
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ក. ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស  

• ែផនករធនធនមនុស ៖ កំណតអ់ំពីត្រមូវករធនធនមនុស េដីមបី

គ្រទករងរ ទិភពរបស់ ថ បន័ េ យរមួមនករកំណតអ់ំពី

ត្រមូវករធនធនមនុស បចចុបបនននិងអនគត់ សមតថភពករងរ និង

ទីកែន្លងករងររបស់ម្រន្តី េ យធនថ “the right staff are in 

the right place at the right time” ( កម់នុស ឱយ្រតូវជំនញ

និងត្រមូវករ) 
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• ករវភិគ្របតិបត្តកិរករងរ៖ េគលបំណងេលីកកមពស់្របសិទធភព 

និងភពចបស់ ស់ៃនរចនសមពន័ធ និងនីតិវធិីករងរកនុង ថ បន័។ 

គ្រទដល់ករែបងែចកសកមមភពករងរកនុង ថ បន័ និងកំណតប់ន

ករអភិវឌ សមតថភព េដីមបធីនថ ្របពន័ធករងរ នីតិវធិី ចំេណះ

ដឹង ជំនញ និងធនធនមន្រគប់្រគនេ់នកនុង ថ បន័ (វភិគមុខ

ងរ រចនសមពន័ធ និងអភិ្រកមករងរ)  
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ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  (ត) 



• ករពិពណ័៌នមុខតំែណង៖ ជួយស្រមួលករចតែ់ចងករងរកនុងអងគ

ភព េ យកំណតត់ួនទីគ្រទសហ្របតិបត្តិករងរ និងេចៀស ង

ករខ្វះចេន្ល ះ និងជនភ់រកិចចគន ។ ផ្តល់តម្ល ភព កនុងករកំណត ់និង

ែបងែចកករទទួលខុស្រតូវ និងករផ្តល់អំ ច។ ជ្រមុញឱយករ

េ្រជីសេរសី និងែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស  មន្របសិទធភព ម

រយៈករកំណតប់ននូវ្របវត្តិសមតថភពករងរែដល្រតូវករស្រមប់

បំេពញតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវ។ 
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ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  (ត) 



• ករ្រគប្រគងគុណផល៖ ជែផនកមួយៃនករ្រគប្រគងេ យែផ្អកេលីលទធផល

ករងរ ែដលមនករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត ែផនករករងររបស់ ថ ប័ន ករ

ម ន្រតួតពនិតិយនងិ យករណ៍ ករ យតៃម្លគុណផលករងរម្រន្តី ករអភិវឌ

ម្រន្តី និងករផ្តល់រង្វ ន់/ ភករ។ ដំេណីរករៃនករ្រគប់្រគងគុណផល៖ 

– ករេធ្វែីផនករករងរអងគភព ៖ ជែផនកមួយៃនករ្រគប់្រគងគុណផលករងរ 

េ យកំណត់ឱយមនេគលេ  និងលទធផលរពំឹងទុកៃនែផនករករងររបស់

អងគភព ្រសប មែផនករ្របចឆំន  ំនិងែផនករបឆីន រំកំិលរបស់្រកសួង េធ្វីករ

ម ន្រតួតពនិតិយេលីវឌ នភពករងររបស់អងគភព េធ្វីករ យករណ៍ជ

េទៀងទត់េលីលទធផល និងវឌ នភពករងររបស់អងគភព។ 
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ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  (ត) 



– កិចច្រពមេ្រពៀងអនុវត្តករងរ ៖ ជែផនកមួយៃនករ្រគប្រគងគុណផលករងរ េ យ

កំណតឱ់យមនេគលេ  និងលទធផលរពំឹងទុករបស់បុគគលេ យែផ្អកេលីែផនករ

ករងរអងគភព េធ្វីករ ម នេទៀងទតេ់លីគុណផលករងររបស់ម្រន្តី និង យតៃម្ល

េលីគុណផលករងរម្រន្តី 

– ករ យតៃម្លគុណផលករងរ ៖ជែផនកមួយៃនករ្រគប្រគងគុណផលករងរ េ យេធ្វី

ករពិនិតយេលីតួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី ផ្តល់េយបល់ែកលំអដល់្របសិទធ

ភពករងររមួរបស់ម្រន្តី កំណតឱ់កសនិងត្រមូវករស្រមបែ់កលម្អគុណផលករងរ

េនេពលអនគត ់ពិភក េលីជេ្រមីសនិងែផនករ ជីពស្រមបម់្រន្តី និងផ្តល់ឱកស

ដល់ម្រន្តីកនុងេលីកអំពីបញ្ហ ្របឈមននទកទ់ងនឹងករបំេពញករងរ ឬតួនទី

្របគល់ឱយ។ 
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ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  (ត) 



• ករងររដ្ឋបល និងបុគគលិក (ភគេ្រចីនបនអនុវត្ត និងមនចបប ់និងបទ ្ឋ ន

គតិយុត្តិ) 

- ករេ្រជសីេរសី៖ គឺជដំេណីរករៃនករទក់ទញ និងេ្រជសីេរសីម្រន្តីមនសមតថភព

គុណភព មរយៈករ្របឡង្របែជង េ យធនបនស្តង់ រមួ (នីតិវធិ ីេគល

ករណ៍ែណន)ំ តម្ល ភព សមភព និងេឆ្លីយតបនឹងត្រមវូកររបស់ ថ ប័ន។ 

- ករែតង ងំ៖ គឺជករ ក់ម្រន្តីឱយកន់មុខតំែណង មយួែដលទំេនរ េ យធន

នូវលកខណៈសមបត្ត្រតឹម្រតវូៃនករពពិ័ណ៌នមុខតំែណង (្របេភទអងគ ្រកបខណ្ឌ  

នន្តរសក្តិនិងថន ក់ គុណវុឌ សិ្រមប់មុខតែំណង) 

- វត្តមន៖ ធននិរន្តរភពករងរ ្របសិទធភព ផលតិភពករងរ ែផ្អក មចរ ិ

កករងរ និងត្រមូវករ ធរណៈ។ 
11 

ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  (ត) 



- ករឈបស់្រមក៖ ម្រន្តី ជករមនសិទធិឈប់ស្រមក មចបប់ េ យធន
តុលយភពករងរនិងសុខភព និង្រគួ រ ស្រមប់ម្រន្តី និងធន្របសិទធភព 
ផលិតភព ស្រមប់ ថ ប័ន។ 

- ្រកមសីលធម៌នងិវនិយ័៖ ករអនុវត្តេគលករណ៍និងនីតវិធិីេទ ម្របេភទ
ករងរនិងភរកិចច េ យែផ្អក មចបប់ និងគុណតៃម្លម្រន្តី ជករ។ 

- ករចកេចញពកីរងរ៖ ទក់ទងនឹងករចូលនវិត្តន ៍ឬករឈប់េ យេហតុ
ផលេផ ងៗ ឬករផ្ល ស់ប្តូរកែន្លងេធ្វកីរ េ យធនថេគលករណ៍អនុវត្ត
េឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ ្របឈម នីតិវធិី និងេបៀវត េរៀបចទំនេ់ពលេវ  ម្រន្តី ជ
ករមនករេពញចិត្ត ទទួល គ ល់តៃម្ល និងអភិវឌ ជពី។ 
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ក. ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  (ត) 



ខ. ករអភិវឌ ធនធនមនុស  
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• ត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស ៖ ជដំេណីរករស្រមបេ់រៀបចំ
ែផនករអភិវឌ ធនធនមនុស  េឆ្លីយតបនឹងអនុ សនប៍នមកពីករវភិគ្របតិបត្តករ
ករងរ ត្រមូវករចំនួនម្រន្តី និងលទធផលៃនករ យតៃម្លគុណផលម្រន្តី។ 

• ករបណ្តុ ះប ្ត លដំបូង៖ ជករអភិវឌ សមតថភព ចំេណះដឹងម្រន្តីេទីបចូលថមីេទេលីមូល
្ឋ ន្រគឹះៃនេគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តៃនករ្រគប្រគងមុខងរ ធរណៈ។ 

• ែផនករ ជីព និងករបន្តេវន៖ ជករេរៀបចំែផនករស្រមបក់ំណតត់្រមូវករ និងឱកស
ស្រមបក់រផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពៃនករទទួលខុស្រតូវនេពលអនគតរ់បស់ម្រន្តី េ យផ្តល់             
ឱកសទទួលបនជំនញអភិវឌ សមតថភព ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លចំេគលេ កនុងអភិវឌ
ជំនញ ធនឱយធនធនមនុស មនសមតថភពវជិជ ជីវៈកនុងមុខងរ ធរណៈ។ 



• ករេរៀបចែំផនករ និងថវកិអភិវឌ ធនធនមនុស  ៖ ជដំេណីករែដលកំណតអ់ំពីគម្ល ត
សមតថភពករងរ ករវភិគអំពីត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល និងត្រមូវករចំេពះមុខ (លទធ
ផល ៃនករវភិគ្របតិបត្តិករងរ ករ្រគប្រគងគុណផលករងរ) ។ 

• ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងអភិវឌ សមតថភព៖ គឺជដំេណីរករសហ្របតិបត្តកររ ង្របធន
្រគប្រគង និងអងគភពធនធនមនុស  និង ថ បន័បណ្តុ ះប ្ត លកនុងករសេ្រមចេគលេ
ៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភិវឌ ធនធនមនុស  េ យករែកលម្អ្របសិទធភពករងរ
េដីមបសីេ្រមចបនែផនករយុទធ ្រស្ត និងែផនករ្របតិបត្តកររបស់ ថ បន័ ផ្តល់ករែណនំ
េននឹងកែន្លងករងរ កមពុជនីយកមមៃនខ្លមឹ រ វធិី ្រស្ត និងឯក រសិក  និងករ

ែណនកំនុងករេ្របី្របសចំេណះដឹងនិងជំនញថមេី្រកយករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
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ខ. ករអភិវឌ ធនធនមនុស  (ត) 



• ករ យតៃម្លកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល៖ េដីមបធីនករបណ្តុ ះប ្ត
លេឆ្លីយតបត្រមូវករ និងធនបន្របសិទធភពចំ យ េ យ
េរៀបចំឱយមនឧបករណ៍និងយន្តករៃនករ យតៃម្ល។ 

• មូល ្ឋ នទិនននយ័សមតថភពករងរ ៖ កំណតប់ន ថ នភពៃន
ករអភិវឌ ធនធនមនុស  និងករ យតៃម្លនិង យករណ៍អំពី
ែផនករនិងត្រមូវករៃនករអភិវឌ ធនធនមនុស ។ ដូចជ
ពត័ម៌នទកទ់ងនឹង ចំនួនម្រន្តី ្របវត្តិករងរ គុណវុឌ មិ្រន្តី ករ
ែបងែចកមុខងរ គុណផលករងរ និងករអភិវឌ ជំនញ។ 
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ខ. ករអភិវឌ ធនធនមនុស  (ត) 



 ដំេណីរករទងំេនះ្រតូវបនបក្រ យេ យែផ្អកេលីេគលនេយបយ
ធនធនមនុស កនុងរដ្ឋបល ធរណៈែដលបនអនុម័តកលពីែខមិថុ
ន ឆន  ំ២០១៣ 

 ដំេណីរករទងំអស់មនភព្របទក់្រក គន   

 ដំេណីរករមួយចំនួនបននឹងកំពុងអនុវត្ត េន ម្រកសួង ថ ប័ន  
ចំែណកដំេណីរករមួយចំនួនេទៀតេនមិនទន់បនអនុវត្តេនេឡយី 

 េដីមបអីនុវត្តដំេណីរករទងំេនះ ទមទរឱយមនយុទធ ្រស្ត និង
ែផនករអនុវត្តមួយចបស់ ស់ 
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៣.បញ្ហ ្របឈមកនងុករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍
ធនធនមនុស  

o ករ្រគប់្រគង នងិករអភិវឌ ជីពរបស់ម្រន្តី ជករ មិនទន់្រតវូ បន េរៀបចជំ្របព័នធ ្របកប 
េ យ ្របសិទធភព និងមិនទន់មន ករពពិណ៌នអំពីមុខតំែណងឲយបនចបស់ ស់េន
េឡយី ដូចជ មនករែបងែចកករងរ ករេរៀបចំករពិព៌ណនមុខតែំណង 

o ករគិតគូរអំពីត្រមវូករៃនកអភវិឌ សមតថភពម្រន្តដីូចជករេរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត លេទ 
មមុខតំែណង កំណត់់ត្រមវូករៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល ករេរៀបចំថវកិស្រមប់ករបណ្តុ ះ

ប ្ត ល 
o ករេ្រជសីេរសីម្រន្តែីដលមនសមតថភព និង្រសប មត្រមូវកររបស់្រកសងួ ថ ប័ន  
o ករព្រងយម្រន្តី មជំនញ និងទីកែន្លងករងរ 
o ករ យតៃម្លគុណផលរបស់ម្រន្តី 
o ករេលកីទឹកចតិ្តម្រន្តី ដូចជ បរយិកសករងរ ករេឡងីថន ក់នងិ នន្តរសក្តិ ករឈប់
ស្រមក ្របក់េបៀវត រ ៍

o ឥរយិបថ និងវនិ័យរបស់ម្រន្តី ជករ 
17 



៤. កមមវិធីជតិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ 
២០១៥-២០១៨ 

បនទទួលករឯកភពពីគណៈរដ្ឋម្រន្តកីនុងសមយ័្របជុំេពញអងគ ៃថង ៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ 

• ចកខុវសិ័យ៖ “ែ្របក្ល យរដ្ឋបល ធរណៈឱយេទជអនកផ្តល់េស ដ៏មន
្របសិទធភព និងជៃដគូអភិវឌ ែដល ចេជឿទុកចិត្តបន សំេ បេ្រមី្របជ
ពលរដ្ឋឱយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី” 

• េគលបំណង៖  

– ទ២ី. ករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ម្រន្តី ជករសុីវលិឱយកន់ែតមនសមតថភព 
ភព ្វ ប់ ្របសិទធភព និងភពេជឿទុកចតិ្តកនុងករផ្តល់េស ធរណៈ 
េ យ្របកន់ខជ ប់នូវវបបធមេ៌ស ធរណៈ ឆនទៈមច ស់ករ ភក្តីភព និង
មនសិករវជិជ ជីវៈ 
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• េគលេ ៖ 
– េរៀបចំតួនទី ភរកិចច រេបៀប្រគប្រគង និងចតែ់ចងករងរឱយ
មនភពចបស់ ស់ 

– ្រគប្រគងជំនញ និងចំនួនម្រន្តីឱយេឆ្លីយតបនឹងេសចក្តី្រតូវករ 
– េលីកកមពស់គុណផល និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី ជករសុី
វលិ 

– អភិវឌ សមតថភពករងររបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ 
– ព្រងឹងសីលធម ៌និងវនិយ័ម្រន្តី ជករសុីវលិ 
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• យុទធ ្រស្ត៖ (េដីមបសីេ្រមចេគលេ ខងេលី និង្រសប មេគលនេយបយ

ធនធនមនុស កនុងរដ្ឋបល ធរណៈ) 

– េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ្របព័នធករងរកនុងអងគភព និងករ្រគប់្រគងម្រន្ត ី

– ព្រងឹង្របសិទធភពៃនដំេណីរករអនុវត្តករ្រគប់្រគងធនធនមនុស  

– អនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងគុណផល 

– េ្របី្របស់ឱយកន់ែត្របេសីរេឡងីនូវសមតថភពករងរែដលមន្រ ប់ 
និងអភិវឌ សមតថភពករងរថមី 

– ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងេលីកកមពស់គុណភពករបណ្តុ ះប ្ត ល 
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៤.១. ទស នទនៃនេគលនេយបយធនធន
មនុស កនងុរដ្ឋបល ធរណៈ 

• ទទួលបនករអនុមត័ពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី ៃថង ១៤ មិថុន ២០១៣ 
• ចកខុវសិយ័ និងេគលបំណង៖  

– ម្រន្តី ជករកន់ែតមនសមតថភព ភព ្វ ប់ ្របសិទធភព និងករេជឿ
ទុកចិត្តកនុងករផ្តល់េស ធរណៈ មរយៈ វបបធម៌េស ធរណៈ ឆនទៈ
មច ស់ករ ភក្តីភព និងមនសិករវជិជ ជីវៈ 

គុណភព 
េស ធរណៈ 

គុណភព 
ធនធនមនុស  

្របព័នធេបៀវត ៈសមធម៌េដើមបី្របសិទធភពករងរ 
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េគលេ  

«បេ្រមើ 

្របជជន 

ឲយបនកនែ់ត 

ល្អ្របេសើរេឡើង  » 
១-ែកលម្អរេបៀបរបប្រគប្រគងករចតែ់ចងករងរ 

២-ព្រងឹងករ្រគប្រគងជំនញនិងចំនួនម្រន្ត ី(Personnel  
     management) មត្រមូវករ 
៣-េលើកកមពស់គុណផល (Performance) និងករទទួល 
     ខុស្រតូវរបស់ម្រន្ត ី

៤-អភវិឌ សមតថភពករងររបស់ម្រន្ត ី

៥-ព្រងឹងសីលធមន៌ិងវនិយ័ 

វបបធមេ៌ស
ធរណៈ 

ឆនទៈមច ស់ករ 

ភក្តីភព មនសិករវជិជ ជីវៈ 

គុណភព 
ធនធនមនុស  

គុណភព 
េស ធរណៈ 

គុណភព 
ធនធនមនុស  

្របព័នធេបៀវត ៈសមធម៌េដើមបី្របសិទធភព
ករងរ 



យុទធ ្រស្ត 
«បេ្រមើ 

្របជជន 

ឲយបនកនែ់ត 

ល្អ្របេសើរេឡើង  » 

១-េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ្របពន័ធករងរកនុងអងគភព និង
ករ្រគប្រគងម្រន្ត។ី 

២-ព្រងឹង្របសិទធភពៃនដំេណើ ករអនុវត្តករ្រគប្រគង
ធនធនមនុស ។ 

៣-អនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផល។ 

៤-េ្របើ្របស់ឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងនូវសមតថភពករងរ
ែដលមន្រ ប ់និងអភវិឌ សមតថភពករងរថម។ី 

៥-ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងេលើកកមពស់គុណភពៃន
ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

គុណភព 
េស ធរណៈ 

គុណភព 
ធនធនមនុស  

្របព័នធេបៀវត ៈសមធម៌េដើមបី្របសិទធភព
ករងរ 



• ឆនទៈមច ស់ករ  
– គឺជដំេណីរករជំរុញ ត្រមង់ទិស និងរក ឥរយិបថមនុស កនុងករសេ្រមចេគល
បំណង មួយ 

–  ជឆនទៈប្រមីករងររបស់បុគគល/្រកមុ/អងគភព ែដលេផ្តីមេចញពីមនសិករខង
កនុងរបស់មនុស  េ យផ រភជ ប់នឹងករងរ និងរេបៀបៃនករ្របតបិត្ត 

– រមួមន ៖  
• ទឹកចិត្ត្រស ញ់ករងរ (មកេធ្វីករ មិនែមនមកកែន្លងេធ្វីករ ព្រងឹងសមតថភព) 

• មនគំនិតផ្តួចេផ្តីមនិងៃចន្របឌិត (ែកលម្អសកមមភពករងរ េដីមប្របសិទធភព និង
េជគជយ័) 

• បំេពញកតព្វកិចចកនុង ម រតីជ្រកុម (ករចូលរមួ និងសេ្រមចេគលេ រមួ) 

• ម រតីឈមុសឈមុលនឹងករងរ (មិនចកំរងររតម់ករក ព្រងឹងចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វី) 

• ជមនះឧបសគគ ( ម រតីទទួលខុស្រតូវ) 
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• ភក្តភីព 

– សំេ  សីលធម៌និងសុជវីធម ៌ជគុណតៃម្លខងចរយិធម៌របស់មនុស  

– ជសកមមភពនិងករទទលួខុស្រតវូ េដីមបផីល្របេយជន៍អងគភពនងិ ធរណៈ 

– រមួមន៖ 

• ករយល់ដឹងអំពីសភពករណ៍ (សិក និងែស្វងយល់សភពករណ៍វវិត្តសងគម ពិភពេ ក និង

ពិេសសកររកីចេ្រមីនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល) 

• ភក្តីភពចំេពះ ថ ប័ន (េ ម ះ្រតង់ចំេពះថន ក់ដឹកននំិង ថ ប័នខ្លួន ចំេពះ ជរ ្ឋ ភិបល និង

ផល្របេយជន៍រមួ ែដលជគុណធម៌របស់ម្រន្តី) 

• ភក្តីភពចំេពះវជិជ ជីវៈ (េគរពករសមង ត់វជិជ ជីវៈ ករទទួលខុស្រតូវ សមតថភពកនុងវជិជ ជីវៈ) 

• ភក្តីភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋ/អនកេ្របី្របស់េស  (អនុវត្តករងរ មករែបងែចកនិងករកំណត់

ភរកិចច វត្តមនករងរ ្របជពលរដ្ឋជអតិថិជន)  
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• មនសិករវជិជ ជវីៈ 
– ករអនុវត្តករងរេ យេគរពកតព្វកិចចែដលកំណតក់នុងចបបន់ិងបទបបញញត្តិនន 
េ យេលីកកមពស់សមតថភពវជិជ ជីវៈនិងករទទួលខុស្រតូវ េដីមប្របសិទធភពករងរ 

– រមួមន៖ 
• ្របឹងែ្របងបំេពញករងរឱយអស់លទធភព មមេធយបយែដលមន 

• បំេពញករងរេដីមបសីេ្រមចលទធផល ្រសប មែផនករសកមមភពេ្រគង និងថន ក់េលី្របគល់ឱយ 

• អភិវឌ សមតថភព ចំេណះដឹង ជំនញ 

• សហករករងរជមួយម្រន្តី ជករដៃទេដីមបសីេ្រមចលទធផលរមួ 

• លះបង់កម្ល ងំកយនិងចិត្តបំេពញករងរេដីមបបីំេរផីល្របេយជន៍ ធរណៈ 

• រក ករសមង ត់វជិជ ជីវៈ 

• េគរពកតព្វកិចចលកខណករណ៍ 

• េគរពវនិ័យករងរ េម៉ងេពលេធ្វីករ និងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់អងគភព 

• េគរព ននុ្រកមករងរ េដីមប្របសិទធភពករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
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• វបបធមេ៌ស ធរណៈ 

– ជករផ្ល ស់ប្តូរទស នវសិ័យេទជ “អនកផ្តល់េស ដ៏មន
្របសិទធភព” េ យចត់ទុក “អតិថិជនជេស្តច” 

– រមួមន៖ 
• ករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ (ពីអនក្រតួត្រ  េទជ អនកផ្តល់េស ) 
• អនកផ្តល់េស  (ផ្តល់ជំេនឿទុកចិត្ត ភពកក់េក្ត  ភព ក់ទក់ និង
ករេគរព) 

• អនក្របឹក េយបល់ (ផ្តល់ព័ត៌មន និងពនយល់នីតិវធិី រេបៀបរបប 
និងែបបបទផ្តល់េស ) 

• ករស្រមបស្រមួល  (កត់បនថយ និងេធ្វីឱយ មញញនីតិវធិី និង
េពលេវ ផ្តល់េស ) 
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៤.២. ទស នទនៃនេគលនេយបយធនធន
មនុស េនដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ 

អនុមត័កលពីែខេម  ឆន ២ំ០១៤ 

• ចកខុវស័យ៖ េដីមបធីនករ្រគប់្រគង ករចត់ែចង និង
ករេ្របី្របស់ធនធនមនុស េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ ្របកបេ យផលិតភព ្របសិទធភព និង្របសិទធ
ផលសំេ េឆ្លីយតបេទនងឹត្រមូវករអភិវឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ និងករអភិវឌ
របស់្របេទសជតិ 
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• េគលបំណង៖ ផ្តល់សិទធិអំ ចដល់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ េដីមបេីលីកកមពស់ករ្រគប់្រគង និងករ
អភិវឌ ធនធនម នុស េនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
ឱយកន់ែតមនសមតថភព ផលិតភព ភក្តីភព ឆនទៈ
មច ស់ករ គណេនយយភព វបបធ៌មេស ធរណៈ 
សីលធ៌ម និងមនសិករវជិជ ជីវៈខពស់។ 
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• េគលេ ៖  

– ទមីយួ៖ បេងកីតឱយមន្រកបខណ័្ឌ បុគគលិករបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត។ិ 

– ទពីរី៖ បេងកីតឱយមន និង ក់ឱយដំេណីរករនូវ្របពន័ធ្រគប្រគង និងអភិវឌ
ធនធនមនុស េនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតែិដលមនលកខណៈជអចិៃ្រន្តយ៍
េឆ្លីយតបេទ មត្រមូវជក់ែស្តងេនថន ក់មូល ្ឋ ន និងេ យអនុេ ម ម
បទ ្ឋ នជតិ។ 

– ទបី៖ី ព្រងឹង និងព្រងកីសមតថភពជនំញ ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វី បទ
ពិេ ធន៍ សីលធម៌ និងមនសិករវជិជ ជីវៈ ្រពមទងំករយល់ដឹងអពំចីបប់ 
េគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
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៤.៣. ែផនករសកមមភពរមួៃនករ្រគប់្រគង និងករ
អភិវឌ ធនធនមនុស  

ចេងក មសកមមភព 

១ េរៀបចំនិង ក់ឱយអនុវត្ត ្រកបខណ្ឌ គតិយុត្តៃនករ បណ្តុ ះប ្ត ល ជ កតព្វកិចច ស្រមប់ ម្រន្តី ជករ សុីវ ិល និងែកលម្អ
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល និងករអភិវឌ ធនធនមនុស េន ម ្រកសួង ថ ប័នថន ក់ ជ តិ  និងថន ក់េ្រកមជតិ 

២ េរៀបចំអងគម្រន្តី ជករសុីវលិ មុខតំែណងនិងករពិពណ៌នមុខតំែណងកនុងមុខងរ ធរណៈ 

៣ េរៀបចំនិង ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងគុណផល និង្របព័នធេលីកទឹកចិត្តេន ម្រកសួង ថ ប័នថន ក់ជតិ និងថន ក់
េ្រកមជតិ    

៤ ែកលម្អរចនសមព័នធ្រគប់្រគង ែបបបទករងរ និងករអភិវឌ សមតថភពរបស់នយក ្ឋ ន ឬ  អងគភពធនធនមនុស េន
ម្រកសួង ថ ប័នថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ  

៥ ែកលម្អនីតិវធិីនិងែបបបទៃនករ្រគប់្រគងធនធនមនុស េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

៦ េធ្វីករវភិគមុខងរ និង្រតួតពិនិតយ្របតិបត្តិករេឡងីវញិេន ម្រកសួង ថ ប័នថន ក់ជតិ និង ថន ក់េ្រកមជតិ  

៧ អភិវឌ និងព្រងីកករេ្របី្របស់្របព័នធព័ត៌មនវទិយស្រមប់ករ្រគប់្រគងធនធនមនុស េន ម្រកសួង ថ ប័នថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

៨ ប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវសិ័យមុខងរ ធរណៈ 
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៥. ករអនុវត្តដូចេម្តច? 

១.្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 

 ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយករងរ ចំនួនម្រន្តី និងរចនសមពន័ធ 

 ែកលម្អករេបីក្របកេ់បៀវត រ ៍ ម្របពន័ធធនគរ និងករតេម្លីងក ំ នន្តរសក្តិ និង
ថន កជ់ូនម្រន្តី ជករ 

 សិក  និងពិនិតយករព្រងយម្រន្តី ជករ (អបរ់ ំសុខភិបល) 

 កំណត ់និងែណនឱំយមនករេរៀបចំករពិពណ៌នមុខតំែណង 

 កឱ់យអនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផល 

 ករបណ្តុ ះប ្ត លែដលកំពុងេរៀបចំេនះ ឆន េំ្រកយនឹងបណ្តុ ះប ្ត លជកតព្វកិចច 
(ជ្របពន័ធ) និងេ យមនផ្តល់េ្រកឌិដេទ មេម៉ងបណ្តុ ះប ្ត ល 
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  ២.្រកសួង ថ បន័ 

 ផ្តល់រចនសមព័នធៃនមុខតំែណង្រគប្រគង និងសរេសរករពិពណ៌នមុខតែំណងេទ ម
មុខតំែណង្រគប្រគងនងិវជិជ ជវីៈ និងករែតង ងំ្រតូវែផ្អក មលកខខណ្ឌ ែដលកណំត់
កនុងករពិពណ៌នមុខតែំណងេនះ  (អនុ្រកឹត ១១៤) 

 ព្រងឹងករ្រគប់្រគងវត្តមន (អនុ្រកឹត ៥៦) 

 ព្រងឹងករ យតៃម្លគុណផលម្រន្ត ីនិងេ្រតៀមសមតថភពអនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផល 

 ្រតូវេរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត លេលីជំនញរបស់ខ្លួន និងេ្រគងកញចបថ់វកិស្រមប់
ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

 ភូមិនទរដ្ឋបលនឹងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលខ្លី និងែវង េ យែផ្អក ម
ស្រមង់ព័ត៌មន យតៃម្លត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល(TNA) និងែផ្អក មបទពិេ ធន៍
របស់គេ្រមងបណ្តុ ះប ្ត លរបស់ ADB កន្លងមក 
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៦. សននិ ្ឋ ន  
 ករែកលម្អករ្រគប់្រគងនិងករអភវិឌ ធនធនមនុស  គឺជករែកទ្រមង់ដស៏ំខន ់
េដីមបគី្រទដល់ករែកលម្អគុណភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈ 

 ទមទរឱយមនភពជអនកដកឹនគំរំូ និងករទទួលខុស្រតូវព្រគប់្រកសួង ថ ប័ន
ថន ក់ជតិនិងថន កេ់្រកមជតិកនុងករ្រគប្រគងនងិអភិវឌ ធនធនមនុស ឱយមន
គុណភព និង្របសិទធភព 

 អនក្រគប់្រគងផទ ល់ (អគគេលខធិករ អគគនយក អគគ ធិករ អភិបល) េ យសហ
ករជមួយអងគភពធនធនមនុស  ្រតូវធនករអនុវត្តបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ិនិង
ឧបករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងនងិអភិវឌ ធនធនមនុស េដមីបេីលីកទកឹចតិ្តម្រន្ត ី
អភិវឌ សមតថភពម្រន្តី េដីមបបីេងកីនគុណផល និងផលិតភព ថ បន័ 
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សមូអរគុណ      
 

www.mcs.gov.kh 

35 


