
 

េ យេ ក  េសង សវុរីៈ ្របធនករយិលយ័អភិវឌ ន៍ធនធនម នុស  ្រកសងួអប់រ ំយវុជន 
និងកី  និងជសមជិក្រកុមករងរអន្តរ្រកសងួ 

ៃថងទី ៣១ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៨ េនទេន្លប ក់២ 

បទបង្ហ ញ 
 

ស្តពីី 
ករអនុវត្តជក់ែស្តង បញ្ហ ្របឈម ៃនករអនុវត្តមុខងរ

របសអ់ងគភព  ធនធន មនុស  េនថន ក់ជតិ 



ថន ក់ជតិ 
I. ដំេណីរករៃនករសិក  
II. ករអនុវត្តជកែ់ស្តងរបស់អងគភពធនធនមនុស ៃន

្រកសួង ថ បន័ 
III. លទធផលៃនករវភិគ(បញ្ហ ្របឈម) 



វភិគ
ទិននន័យ 
-MCS 
Team 

-Focal Point  

ពិភក េលើ  
របយករណ៌
ៃនករសិក

(ទិននន័យ) 
-MCS Team 
-Focal point  

ចុះសិក ជក់
ែស្តង 
្រកសួង ថ ប័ន 
េគលេ  

កំណត់គ្រមូ៖  
-មុខងរ 
-រចនសមព័នធ  
-នីតិវធិីករងរ 
-ករពិព័ណ៌នមុខ
តំែណង 
-ត្រមូវករបណ្តុ ះ      
ប ្ត ល 

សិកខ
ពិេ្រគះ
េយបល់ 
ក្រមិតអន្តរ
្រកសួង 

េរៀបចំេសចក្តី
្រពងឯក

ែណនំ  
េដើមបី ក់ឱយ

អនុវត្ត 
 

្របមូលទិននន័យ 
-MCS Team 
-Focal Point  



១.ករ្រគប្រគងអងគភព-រចនសមពន័ធ 
 

មនករបេងកីតអងគភពថមី និងបេងកីនចំនួនមុខតំែណងេន មរចនសមពន័ធរបស់
្រកសួង ថ បន័ 
 

នយក ្ឋ នបុគគលិកៃន្រកសួង ថ បន័មួយចំនួនពុំបនចតឲ់យចូលរមួកនុង្រកុម
ករងរសិក បេងកីតអងគភពថមី  ឬបេងកីនមុខតំែណងេឡយី ។ េហយី្រកសួង 
ថ បន័មួយចំនួនេទៀតពុំទនម់ន្រកុមករងរចបស់ សស់្រមបព់ិនិតយ និងេរៀប 

ចំរចនសមព័នធេឡីងវញិឱយ្រសបេទ មេបសកកមម តួនទី និងភរកិចចរបស់ 
្រកសួង ថ បន័េនេឡយី 

 

ករេរៀបចំករពិពណ៌នមុខតំែណងស្រមប្រកសួង ថ បន័មួយចំនួនេនមនភព
យតឺយ៉វ 



២.ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  ឬករ្រគប្រគងបុគគលិក
ករេរៀបចំែផនករបុគគលកិ 

• បនេរៀបចំែផន ករ ធនធនមនុស ្របចឆំន  ំេ យែផនកែតចំនួនម្រន្តីែដលនឹង
្រតូវចកេចញ ជជងែផ្អកេលីករវភិគត្រមូវករ 

• មិនទនប់នេរៀបចំែផន ករ ធនធនមនុស រយៈេពលែវង និងមធយម និង
ែផនករបន្តេវន 

 
ករេ្រជីសេរសីម្រន្តី ជករសុវីលិ  

• ករេ្រជីសេរសីម្រន្តី ែផ្អកេលីចំនួនែដលទទួលបនករអនុមត័ ជជងេលីត្រមូវ
ករ មមុខតំែណងនិងជំនញៃនមុខតំែណង 

• ្រកសួង  ថ បន័ភគេ្រចីនមិនបនកំណត ់និងបញជ កអ់ំពីទីកែន្លងឬអងគភព
ែដល្រតូវបំេពញករងរស្រមប្រកបខណ្ឌ ថមីេនះ េ យេធ្វីករចត់ ងំេ្រកយ
លទធផល្របឡង្រតូវបន្របកស ជេហតុជំរុញឱយមនវបបធមរ៌តក់រ និង
អន្ត គមនស៍្រមបម់ុខតំែណង និងកែន្លងេធ្វីករ  
 

 
 



 ករ កព់្រងយម្រន្ត ី(ត)
• ករ ក់ព្រងយែផ្អក មចំននួម្រន្តីែដល្របឡងជប់ េ យមិនែផ្អក មជំនញែដល្រតូវករ
េនះេទ 

• ម្រន្តីមួយចំននួបនចកេចញពីករងរ ឬមិន មក េធ្វី ករងរេ្រកយេពលែតង ងំ( ក់ព្រងយ)
និង ងំ ស៊ប់ េ្រពះែតករចត់ ងំម្រន្តីឲយេទបំេពញករងរ មិន  ច ំជនំញ  និង បំណងរបស់ម្រន្តី 

 
 ករែតង ងំ នងិករដេំឡងីថន ក ់ នន្តរស័ក្ត ិ

• ករដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិរបស់ម្រន្តី ធរណៈ្រតូវេធ្វី២ឆន មំ្តងេ យស្វ័យ្របវត្តិ ទងំអនក
សកមមករងរ និងអនកមនិសូវសកមម។ បញ្ហ េនះ នឹងប ្ត លឲយម្រន្តី ជករពុំមនករ្របគតួ 
្របែជង និងមនផលិតភពទប  
 

 ករចកេចញរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ 
• នីតិវធិីៃនករ ក់ឱយចូលនវិត្តន ៍មនភពយតឺយ៉វេន្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ែដលជេហតុេធ្វីឱយ
មនករថន ងំថន ក់ ក់អន់ចតិ្តរបស់ម្រន្ត ី

•  ករ ក់ឱយចូលនិវត្តន ៍ក៏មនករេធ្វីអន្ត គមន៍ េដីមបពីនយ យុចូលនិវត្តន/៍បន្តកចិចសនយ 
• ករសុំផ្អ កករងររយៈេពលែវង ក៏្រតូវបនអនុវត្តមិនមនភពចបស់ ស់ 

 



៣.ករ្រគប្រគងគុណផលករងរ
 ករេធ្វែីផនករករងរ 

• ករេរៀបចំែផនករងរ េ យមនករកំណត់សូចនករ និងចំណុចេ ្រតូវបនអនុវត្តជ
ទូេទកនុង្រកសួង ថ ប័ន (េ យករអនុវត្តថវកិកមមវធិី) 
 

• ករេរៀបចំែបងែចកករងរស្រមប់ម្រន្តី ជករមន ក់ៗ ពុំទន់បនេធ្វីទូលំទូ យេន
្រកសួង ថ ប័នេនេឡយី 
 

 ករ យតៃម្លគុណផលករងរ 
• ករដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិរបស់ម្រន្ត ីឬករផ្តល់េ្រគឿងឥស រយិយស និងរង្វ ន់េផ ងៗ 
មិនទន់្រតូវបនែផ្អកេទេលីករ យតៃម្លគុណផលករងររបស់ម្រន្តីេនេឡយីេនះេទ ែត
ជករសេ្រមចចិត្តេ្រជីសេរសីរបស់្របធនអងគភព េសនីមក្របធន ថ ប័ន េដីមបេីធ្វីករ
សេ្រមច 
 

 ្របពន័ធេលីកទកឹចតិ្ត/ករ កព់និយ័ 
 ពុំទន់មន្របពន័ធេលីកទកឹចតិ្ត ស្រមប់អនុវត្តជមួយ េ យ្រកសួង ថ ប័ននីមួយៗ  
អនុវត្ត មលទធភព និងមេធយបយេរៀងខ្លួនៗ 

 



៤.ករ្រគប្រគងរដ្ឋបលបុគគលកិ
ករ្រគប្រគងវត្តមនរបសម់្រន្តី ជករសុវីលិ 
ក.ករ្រគប្រគងវត្តមន 
ករ្រគប្រគងវត្តមន្រតូវបនអនុវត្តេ យអនុេ ម មអនុ្រកឹតយ ៥៦ ។ ប៉ុែន្តករ
អនុវត្តពុំមន្របសិទធភព 



 

៥.ករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស  
ករកណំតត់្រមូវករធនធនមនុស  

• ករេរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល/ផ រភជ ប់ករេ្រគងថវកិ 
• ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  មនលកខណៈជ្របព័នធ 
 

ករេរៀបចែំផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  
• ែផនករ្របចឆំន /ំករ្របជុំេធ្វែីផនករ 
• ែផនកររយៈេពលមធយម  ឬែវង 
• ែផនករអភិវឌ ន៍ ជពី 
 

ករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  
• ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ជំនញ មវសិ័យ 
• ករបណ្តុ ះប ្ត លេន ភូមិនទរដ្ឋបល/ត្រមវូករេ្របី 
• ករបណ្តុ ះប ្ត លទងំកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស 

 

 
 



 
ករ យតៃម្លអនុវត្តែផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  (ត) 

• ករ យតៃម្ល មករ្របមូលមតិពីអនកផ្តល់ព័តម៌នទងំអស់ែដលបនចូលរមួកនុងដេំណីរករសិក  
• ករវភិជន៍ថវកិ 
• នីតិវធិីចំ យមនលកខណៈសមុគ ម ញ 
 

ករ្រគប្រគង្របពន័ធទនិននយ័សមតថភព 
• ករេរៀបចំឱយមនករកត់្រ ពីពត័ម៌នស្តីពសីមតថភពម្រន្ត ីនិងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
• ក ង្របព័នធទនិននយ័បណ្តុ ះប ្ត ល 
 

 វគគែណនឱំយ គ ល់ ឬវគគត្រមងទ់សិ 
• ករេរៀបចំវគគែណន ំឬវគគត្រមងទ់សិ ស្រមប់ម្រន្តី (សំខន់) 

 



១.ករ្រគប្រគងអងគភព-រចនសមពន័ធ 
 ករបេងកីតអងគភពថមីៗ និងបេងកីនមុខតំែណងេ្រចីនែថមេទៀត (ឬបនថយ)កនុងប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន
្រតូវមនករចូលរមួពី្រគបអ់នកពកព់ន័ធ រមួទងំពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ និង្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
 

 ឯក រែណនសំ្តីពីករអនុវត្តករពិនិតយ្របតិបត្តកិរេឡងីវញិ (Operational Review Implementation 
Guide) មិនទន្រតូវបនផ ព្វផ យស្រមបក់រអនុវត្តេនេឡយី 
 

 នយក ្ឋ នបុគគលិក ឬនយក ្ឋ នធនធនមនុស  របស់្រកសួង ថ បន័គួរ្រតូវបនចូលរមួេធ្វីជេសនធិករ
ស្រមបក់រសិក ផលបះ៉ពល់ និងផល្របេយជន ៍មុននឹងមនករែកស្រមួលរចនសមពន័ធ និងមុខតំែណង
ទងំេនះ 
 

 ករេរៀបចំករពិពណ័៌នមុខតំែណង (Job Description) ជចំណុចចបេ់ផ្តីម និងពកព់ន័ធេសទីរែត្រគប ់
មុខងរទងំអស់កនុងករកនុងករ្រគប្រគងធនធនមនុស ករេរៀបចំករពិពណ័៌នមុខតំែណងេនះកច៏បំច្រតូវឆ្លុះ
បញច ងំពី េបសកកមម ណត្តិ តួនទី ភរកិចចរបស់្រកសួង ថ បន័ ធរណៈនីមួយៗផងែដរ។ទ្រមងខ់ុសៗគន  
និងពុំទនម់នលកខណៈស្តង់ ររមួស្រមបក់រពិពណ័៌នមុខតំែណងម្រន្តីែដលអនុវត្តេ យ្រកសួងមួយចំនួន 
ក៏ ចជករេបីកផ្លូវស្រមបក់រអភវិឌ ទ្រមងែ់ដលមនលកខណៈស្តង់ រផងែដរ េហយីេនះគួរជករទទួលខុស
្រតូវរបស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និងអងគភពធនធនមនុស ៃន្រកសួង ថ បន័ នីមួយៗ 

 
 



២.ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  ឬករ្រគប្រគងបុគគលិក
ករេរៀបចែំផនករបុគគលិក 

• ករវភិគត្រមូវកររយៈេពលខ្លី (០១ឆន )ំ រយៈេពលមធយម និងែវង និងែផ្អកេលីករវវិឌ
របស់សងគម ចរន្តសកល ភវូប នីយកមមកនុង តបំន(់ដូចជស្រមប់ទញយកផលចំេណញពី
សមហរណកមមសហគមន៍េសដ្ឋកចិច ៊ ន) កនុងពិភពេ ក  ឬករវវិឌ ៃនបេចចកវទិយ
ព័ត៌មន វទិយ 

• ករវភិគកំណតត់្រមូវករម្រន្តី បុគគលិក ចំនួនម្រន្តី និងជំនញម្រន្ត ី
• េរៀបចំែផនករបន្តេវន ែដលេយង ម្រកបខ័ណ្ឌ មុខងរ ្រគប្រគង និង អភិវឌ នធ៍នធន 
មនុស សកល 

 
ករេ្រជសីេរសីម្រន្ត ី

• េផ្ត តេទេលីចំនួនៃន្រកបខណ័្ឌ ជជងត្រមូវករជំនញ និងពុំមនឯក រករពិពណ័៌ន
មុខតំែណង/ចងកិចចសនយ 

• ្រកសួង ថ ប័នភគេ្រចីនមនិបនកំណត់ និងបញជ ក់ អពំី ទ ីកែន្លងឬអងគភព ែដល្រតវូ
បំេពញ ករងរ ស្រមប់ ្រកបខ័ណ្ឌ ថមីេនះ កនុងេពលែដលេបកខជន ក់ពកយសុំេធ្វកីរងរេនះ
េទ (េលីកែលង្រកសួងម ៃផទ និង ថ ប័នមយួចំននួតូច) 

• វបបធម៌រត់ករ និងអន្ត គមន៍ស្រមបម់ុខតែំណង និងទីកែន្លងេធ្វកីរ េ្រកយេពល្របឡង
ជប់ ជបញ្ហ មួយទមទរឲយមនករេ ះ្រ យបនទ ន់ 
 



ករព្រងយម្រន្តី ជករ(ត)
• ករេ្រជីសេរសីេ យមិនែផ្អក មជំនញែដល្រតូវករ និងពុំមនឯក រករពិពណ៌នមុខតំែណង 
• មិនទមទរឱយម្រន្តីេធ្វីករបញជ កច់បស់ ស់ពីទីកែន្លងែដលខ្លួនចងប់េ្រមីករមុនេពល្របឡង បនបងករ
ឱយមនករចកេចញពីករងរ ឬមិន មក េធ្វី ករងរេ្រកយេពលែតង ងំ ( កព់្រងយ)និង ងំ ស៊ប ់

• វបបធមរ៌តក់រ និងអន្ត គមនស៍្រមបម់ុខតំែណង និងកែន្លងេធ្វីករ េ្រកយេពល្របឡងជប ់ ជបញ្ហ មួយ
ទមទរឱយមនករេ ះ្រ យបនទ ន។់ 

 

 ករែតង ងំ នងិករដេំឡងីថន ក ់ នន្តរស័ក្ត ិ
• ករដំេឡងី នន្តរស័ក្តិម្រន្តីេ យមិនអនុវត្ត មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត បនបេងកីនករថន ងំថន កព់ី
ម្រន្តីែដលមន្របវត្តកិរងរ អតីតភព ក្រមិតអប់រ ំនិង ន ៃដពិត្របកដ។ 

• ករែតង ងំម្រន្តីចូលនវិត្តនជ៍ទី្របកឹ  ឬជម្រន្តីនេយបយ ទទួលកិចចករែដលគត់ធ្ល ប់
ទទួលបនទុក ជេហតុេធ្វីម្រន្តីែដលខិតខ ំេធ្វកីរងរ ពិត្របកដ បក់ ទកឹចតិ្ត និងបត់បង់ឆនទៈកនុងករវវិឌ  ជីពរបស់ម្រន្តី ឈនដល់ភពអសកមម ឬករចកេចញ និងបត់ជេំនឿដល់្របពន័ធ  
្រគប់ ្រគងកនុងរដ្ឋបល ធរណៈ និងចុះថយៃន្របសិទធភព ករងរ និងខតបង់ថវកិរដ្ឋ 

• ករេទបេ្រមីេន ម ថ ប័នឯកជនវញិ មរយៈករេសនីសុំកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត  េហយីករ
ែបងែចកនងិករ ក់ព្រងយម្រន្តេីទៀតេ តក៏មនិទនមនតម្ល ភព និង មរយៈបក ពួក
និយមឬករសូកប៉ន់ 

 

 ករចកេចញរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ 
• នីតិវធិីៃនករ ក់ឱយចូលនវិត្តន ៍មនភពយតឺយ៉វ ករ ក់ឱយចូលនិវត្តន ៍ក៏មនករេធ្វី
អន្ត គមន៍ េដីមបពីនយ យុចូលនិវត្តន ៍ករសុំផ្អ កករងររយៈេពលែវង ក៏្រតូវបនអនុវត្តមនិ
មនភពចបស់ ស់ ែដលបញ្ហ េនះបនបងករឱយមនអងគភព ធរណៈែដលមនែតបញជ ី
េឈម ះម្រន្តី ែតករពតិម្រន្តីទងំេនះកំពុងបេ្រមីករងរេនកែន្លងេផ ង។  
 
 



៣.ករ្រគប្រគងគុណផលករងរ
 ករេធ្វែីផនករករងរ 

• កររេរៀបចំែផនករងរ េ យមនករចំណុចេ ែដលងយកនុងករ ស់ែវង នងិែផ្អក មេបសកកមម 
ណត្តិ និងេគលបំណងរបស់ ថ ប័ន ម្រតូវបនអនុវត្តជទូេទកនុង្រកសួង ថ ប័ន 

• ្រកសួង ថ ប័ន ែដលបនអនុវត្តថវកិ មកមមវធិី បននិងកំពុងេធ្វីកចិចករេនះផងែដរ 
• ករែបងែចកករងរកនុងក្រមិតបុគគល មនិទនប់នេបកីទូលំទូ យដល់ម្រន្តីេ្រកមឱ ទ នងិ
មិនទន់មនករឯកភពរ ងថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តសី្រមប់លទធផលករងរេនះេទ 

• ករបេងកតីែផនករករងររបស់អងគភព  នងិែផនករករងររបស់អងគភព នងិែផនករងរផទ ល់
ខ្លួនរបស់ម្រន្ត្របចែំខ ្រតីមស ឆមស ឬឆន  ំ

 
 ករ យតៃម្លគុណផលករងរ 

• កង្វះខតែផនករករងរផទ ល់របស់ម្រន្តី នងិឯក រករពពិណ៌នមុខតែំណង ជបញ្ហ ចមបង 
និងេធ្វីឲយមនករលំបកកនុងករ ស់ែវងៃនករសេ្រមចលទធផលករងរ ន រៃដរបស់ម្រន្តី 

• ករដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិរបស់ម្រន្តី ឬករផ្តល់េ្រគឿងឥស រយិយស នងិរង្វ ន់េផ ងៗ មនករ
ខុសឆគងផង 

 



 
 ករអនុវត្ត្របពន័ធគុណផល 

• មនិទន ់បន អនុវត្តេន មប ្ត  ្រកសួង ថ បន័រដ្ឋជទូេទេនះេទ េលីកែលងែត្រកសួង 
េសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុ នងិ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកី  នងិ្រកសួងសុខភិបល ( មរយៈ
គេ្រមង Global fund POC MBPI PMG) ែដលបនចប់េផ្តីមអនុវត្តកចិចករេនះ 

• ្របពន័ធ្រគប់្រគងគុណផលករងរ របស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ នេពលបចចុបបននជដំេ ះ
្រ  យ មួយនេពលអនគត 

 
 ្របពន័ធេលីកទកឹចតិ្ត 

• ករអនុវត្តកមមវធិីេលីកទកឹចតិ្តែដល្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុបន និងកំពុងអនុវត្តស្រមប់
េធ្វីករសិក បន្ត ឬេ្រជីសេរសីស្រមប់ករអនុវត្តទូទងំ្រគប្រកសួង ថ ប័ន 

• ករេ្របីបស់្របព័នធេលីកទកឹចតិ្ត ដល់ម្រន្ត្រគបជ់នថ់ន ក ់ មរយៈករផ្តល់្របក់ឧបតថមបែនថម
ដល់ម្រន្តី ដូចជ្របក់ ឧបតថមភ ជវីភព ្របក់ ឧបតថមភ មុខងរ ្របក់រង្វ ន់ សមិទធកមម និងមូលនធិ ិ
អភិវឌ ន៍ ថ បន័ គឺជករគិតគូរមួយដស៏ម្រសប និង្រតឹម្រតវូកនុងបរបិទកមពុជនេពលបចចុបបនន 
ដូចេនះចបំច់្រតូវមនករព្រងកីវ ិ លភពអនុវត្តស្រមប់្រកសួង ថ ប័នទងំអស់ 

• ្រកសួង ថ ប័ន ម ី្រតូវែតេ្របី្របស់ ្របព័នធ យតៃម្លម្រន្តែីដលមនភពសុ្រកឹតយជករេលីក
ទឹកចិត្ត ស្រមប់ករដំេឡងីថន ក់ នន្តស័ក្តិ និងែតង ងំមុខតែំណង/ទស នកិចចសិក ដក 
បទពិេ ធន ៍

 



 
៤.ករ្រគប្រគងរដ្ឋបលបុគគលិក 
ករ្រគប្រគងវត្តមនរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ 

• ករ្រគប្រគងវត្តមនម្រន្តី មវធិី ្រស្ត ក៏េ យ កម៏និទនម់នវធិី ្រស្ត មួយបញជ ក់
ថម្រន្តបីនមកេធ្វីករ្រគបច់នំនួ នងិធនថករអនុវត្តករងរម្រន្តីែដលមនវត្តមនទទួលបន
្របសិទធភពេនះេទ។ 

• ម្រន្តីមនិមកេធ្វកីរក៏េ្រពះែតមនករអនុេ្រគះពី្របធនអងគភព (េ យ របញ្ហ ជីវភព) 
និង/ឬមនិមនករែបងែចកករងរបនចបស់ ស់ផងែដរ 

• ករ្រគប្រគងរបស់អនក្រគប់្រគង េន មន ក្រមិត នងិមនវសិមភព ឆនទៈរបស់ថន កដ់កឹន ំ
(លេម្អ ង ម បក ពួក) នងិកគ៏ម នវធិនករ ចំេពះ ម្រន្តអីវត្តមន ែដលជេហតុជំរញុឱយមនករ
េមីលបំ គំន  

 
ករឈបស់្រមករបស់ម្រន្តី ជករ 

• ្រកសួង ថ បន័ភគេ្រចនីមនចនំនួម្រន្តីេ្រចនី ែតមនអនកមក េធ្វីករតចិែដលេធ្វឱីយមនិសេ្រមច
បនលទធផលករងរ មនករ្រចែណន ថន ងំថន ក់ នងិធ្ល ក់្របសិទធភពករងរ ឈនដល់ភព 
ខជះខជ យធនធន ធរណៈ 



 
 ្រកមសីលធម៌ នងិវនិយ័របស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ (ត) 

• វនិយ័ៃនម្រន្តី ធរណៈ ្រតូវបនែចងកនុងចបប់សហលកខន្តកិៈម្រន្តី ជករសុីវលិ នងិអនុ្រកតឹយ
េលខ ១០ ែត្រកមសីលធម៌លម្អតិមនិទនប់នេរៀបចំេនះេទ (េលីកែលងែត្រកសួងអបរ់ ំ ែដល
មន្រកមសីលធម៌វជិជ ជវីៈ្រគូបេ្រងៀន /ករអនុវត្តវនិ័យករងរ) 

 
បណ្តឹ ង រទុកខរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ 

• យន្តករជេ្រចីន (នយក ្ឋ ននតីកិមម អធិករ ្ឋ នរដ្ឋបល នងិហរិញញវតថុ នយក ្ឋ នបុគគលិក អងគភព
្របឆងំអំេពីពុករលួយ -ល-។) ្រតូវបនបេងកតីេឡងីពតិែមន ែតម្រន្តី បុគគលិក ថ បន័ ធរណៈេនែត
មនិទន់ ចេជឿទុកចតិ្តេលីភពឯក ជយ នងិសមតថភពៃនយន្តករទងំេនះ ែតែបជបនេ្រប្របស់
្របព័នធវទិយុ ទូរទស ន ៍ ឬប ្ត ញ រព័តម៌នេផ ងេទៀតកន់ែតេ្រចនីេឡងី  ៗ ស្រមប់បណ្តឹ ង រ
ទុកខរបស់ខ្លួនេទេលី ថ ប័ន ឬថន ក់ដឹកនរំបស់ខ្លួន 

 



៥.ករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស
ករកណំតត់្រមូវករធនធនមនុស  

• ្រកសួង ថ ប័ន េសទីរែតទងំអស់កម៏ិនមនលទធភព និងសមតថភពេធ្វកីរកំណត់ត្រមូវករអភិវឌ
ន៍ធនធនមនុស េនះែដរ េលីកែលងែតស្រមប់កមមវធិី ឬគេ្រមងែដលគ្រទេ យៃដ គូ  

 
ករេរៀបចែំផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

• េរៀបចំែផនករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស ្របចឆំន  ំ ែផនករទងំេនះជឯក រស្រមប់ទទ ួល 
ករគ្រទពីៃដគូ ជជង មត្រមូវករជក់ែស្តងរបស់្រកសួង ថ បន័ ស្រមប់ក ងធន 
ធនមនុស េរៀង ល់ឆន  ំរយៈេពលមធយម ែវង ឬែផនករអភវិឌ ន៍ ជីពេនះេទ។ 

 
ករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

• េសទីរ្រគប់្រកសួង ថ បន័បនអនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈករសិក ជីពជបឋម 
(ដូចជវទិយ ថ នេសដ្ឋកចិច នងិហរិញញវតថុ េពទយ វ្រកតឹយករ ភូមនិទ
កសិកមម -ល-។) 

• វគគបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលខ្លីេទៀតេ ត ក៏ជករអនុវត្ត ម្របធនបទ ែដលៃដគូ
អភិវឌ ន៍ ឬ្របេទសជមិត្តបនផ្តល់ 

• ភូមនិទរដ្ឋបល ERA ែដលជ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្ត ីមុខងរ ធរណៈកនុងេពល
បំេពញ ករងរ ែតមួយគត់ េហយីបន្រសូបយកចំនួនម្រន្តមីកបណ្តុ ះប ្ត លបនតិចតចួបផំុត 



 
ករ យតៃម្លអនុវត្តែផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

• ្រគប់្រកសួង ថ បន័ ទងំអស់  មនិទន់ ចេធ្វកីរ យតៃំលករអភវិឌ ធនធនមនុស  បនេន
េឡយី 

• មនិទនម់នករផ្តល់ថវកិរដ្ឋ ស្រមប់សកមមភពពក់ពន័ធនងឹករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស កនុង
ថ ប័នដល់ករយិល័យ ឬនយក ្ឋ នអភិវឌ នធ៍នធនមនុស េនះេទ 

 
ករ្រគប្រគង្របពន័ធទនិននយ័សមតថភព 

• កង្វះខតកនុងករេរៀបច្របពន័ធទនិននយ័ស្តពីសីមតថភពម្រន្ត ីបនបងករឱយមនករលំបកកនុងកររក
ឱយេឃញីថ េតមី្រន្តី ខ្លះែដលបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លអ្វខី្លះ ដូចេនះករេរៀបចំ្របពន័ធ
េនះគួរែតជ ទិភពបនទ ន់មយួកនុងអងគភព្រគប្រគង និងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  

 
 វគគែណន ំឬវគគត្រមងទ់សិ 

• ករអនុវត្តវគគែណនឱំយ គ ល់ ឬវគគត្រមង់ទសិ េ យអងគភព្រគប់្រគង នងិអភិវឌ នធ៍នធន
មនុស ៃន្រកសួង ថ បន័ ដល់ម្រន្តីែដលេទបីេ្រជីសេរសីចូលេធ្វីករថមី នងិស្រមប់ករ ម ន
ករអនុវត្តពីសំ ក់ មី្រកសួង ថ ប័ន្រតូវែតជ ទិភពមយួផងែដរ 

 



“We need leaders who will do what is right and                                 
not necessarily what is popular 

We need people with moral courage and integrity to acknowledge 
and correct past mistakes, and recognise when an existing policy 
has outlived its usefulness and  has to be discarded or changed. 

This is why we have done our utmost to ensure that our public 
service continues to attract its fair share of  the nation’s talent.” 

                  PM Lee Hsien Loong 
                  CAPAM, Oct 2004 

Attracting Talent 



Not Willing Willing 

Able 

Not  Able 

Ideally we would like to              
help officers  to be both  
(1) willing and able  to            
perform  their work more 
effectively  and efficiently  

What happens if officer is 
 (2)  Not Able but Willing ? 
 (3)  Able but Not Willing ? 
 (4)  Unable and  Unwilling ? 

 This matrix  looks at the responses we  
might have for people who are Willing  
and Able and those who  are Not 
 

1 3 

4 

When is  Training Effective ? 



Prior to discussing the 7 HR functions                              
it is necessary to understand the job analysis 
  
An essential component of any HR unit,             
no matter the size, is the job analysis,        
which is completed to determine activities, 
skills, and knowledge required of an          
employee for a specific job  
 
Job analyses are performed on 3 occasions  
• when the organization is first started 
• when a new job is created and  
• when a job is changed as a result of new 
methods, new procedures, or new technology  

Job   Analysis 



" PS21 is positioning the Public Service  for the                    
21st Century to tackle  
- an external environment  that is always changing and        
- an internal environment demanding more and better.  
 
It is not a campaign, nor should it be considered an 
extraneous activity, pursued only if there is time.  
 
It is the way public officers think about and approach 
their daily work. PS21 should be a way of life." 
 

Mr Lee Ek Tieng 

Head, Civil Service 

At the launch of PS21 

5 May 1995 
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Skills, Knowledge, Abilities and Experiences 
are only useful if you are at the right place ! 
 
Where are you now ? 



 

 



 
 
 
 
 

សមូអរគុណ 
 


