
 

េ យេ ក ហុង មុយេហង ្របធនករយិលយ័រដ្ឋបល ៃននយក ្ឋ នបុគគលកិ ្រកសងួ
ម ៃផទ និងជសមជិក្រកុមករងរអន្តរ្រកសងួ 

ៃថងទី ៣១ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៨ េនទេន្លប ក់២ 

បទបង្ហ ញ 
 

ស្តពីី 
ករអនុវត្តជក់ែស្តង និងបញ្ហ ្របឈម ៃនករអនុវត្តមុខងរ

របសអ់ងគភពធនធនមនុស េនថន ក់េ្រកមជតិ 



ថន ក់េ្រកមជតិ 
I. ដំេណីរករៃនករសិក  
II. ករអនុវត្តជកែ់ស្តងរបស់អងគភពធនធនមនុស ៃន្រកសួង ថ បន័ 
III.លទធផលៃនករវភិគ(បញ្ហ ្របឈម) 
 



បេងកីត និងកំណត់តួនទី ភរកិចច 
របស់្រកុមករងរ 

(MCS, NCDD-s…) 

កំណត់វ ិ លភព សូចនករ វធិី ្រស្ត 
ឧបករណ៍ សមភ រៈ្របមូលទិននន័យ និង
េរៀបចំែផនករសិក េនថន ក់េ្រកមជតិ 

្របមូល របយករណ៍ និងទិននន័យ ែដល
មន្រ ប់ពី្របព័នធទិននន័យេនMCS និង

NCDD 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លត្រមង់ទិសដល់្រកុម
ករងរ ស្តីពីវធិិ ្រស្ត ឧបករណ៍ស្រមប់

ករ្របមូលទិននន័យេនមូល ្ឋ ន 

ករ្របមូព័ត៌មន ទិននន័យ ពីេខត្ត ្រកុង 
្រសុក 

របយករណ៍ៃនករសិក ថន ក់ជតិ និង
ថន ក់េ្រកមជតិ្រតូវបនអនុម័ត 

សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ក្រមិតអន្តរ
្រកសួង 

េរៀបចំេសចក្តី្រពងឯក ែណនំ  
េដើមបី ក់ឱយអនុវត្ត 

កំណត់គ្រមូ៖  
-មុខងរ 
-រចនសមព័នធ  
-នីតិវធិីករងរ 
-ករពិព័ណ៌នមុខតំែណង 
-ត្រមូវករបណ្តុ ះ      ប ្ត ល 



១.ករ្រគប្រគងអងគភព-រចនសមពន័ធ 
 

ករ្រគប់្រគងអងគភព ករែកស្រមួល និងករបេងកីតអងគភពកនុងរចនសមព័នធរបស់រដ្ឋ
បលថន ក់េ្រកមជតិ  នេពលបចចុបបនន គឺេធ្វីេឡងីេទ មអ្វីែដលបនកំណត់កនុង
្របកស និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជំនញ។ 
 

ករេរៀបចំអងគភពចំណុះ រដ្ឋបលរបស់ខ្លួន េ យែផ្អក មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត របស់
្រកសួងម ៃផទ  
 

មនទីរ និងករយិល័យជំនញេផ ងៗ  ករេរៀបចំអងគភព ឬរចនសមព័នធចំណុះ មី
អងគភព ក៏មនករខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តឲយេឆ្លីយតបេទ មនិយម និងបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តែដលកំណត់េ យ្រកសួង សថប័នថន ក់ជតិ 
អងគភពថន កេ់្រកមជតិមួយចំនួននេពលបចចុបប  ននបន និងកំពុងេសនីសុំបេងកតី
ករយិល័យបែនថម ឬស្រមួលរចនសមពន័ធករយិល័យេដីមបេីឆ្លីយតបេទនងឹ
ថ បនភពជក់ែស្តង 



២.ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  ឬករ្រគប្រគងបុគគលិក
ករពពិណ៌នមុខតែំណង 

• េនរដ្ឋបលេខត្ត ែដលបនចូលរមួេធ្វីករសកិ ពុមំនករពិពណ៌ន មុខតែំណង េន េឡយីេទ  គឺមន
ែតករែបង ែចកភរកចិច និងករទទលួខុស្រតូវស្រមប់ ម្រន្តី ជករេនកនុងអងគភព មីនីមួយៗ។ 

• ស្រមប់វសិ័យអប់រ្រគប់មនទីរបនេរៀបចកំរពិពណ៌នអំពមីុខដែំណង ្រគន់ែតមនទីរ ភគេ្រចនីបន
េរៀបច្រតឹមែតស្រមប់ថន ក់ដឹកន ំ

• វសិ័យសុខភិបល មនទីរបន និងកំពុងេរៀបចំករពិព័ណ៌នមុខតែំណងស្រមប់ម្រន្តី បុគគលិក្រគប់
ក្រមិត ប់ចប់ពីក្រមិតថន ក់ដកឹនរំហូតដល់ម្រន្ត ី មករែណនរំបស់្រកសងួ  សុខភបិល។ ប៉ុែន្ត
មកដល់េពលបចចុបបនន េនះ មនទីរមិនទន់បនេរៀបចំបញច ប់ករពិព័ណ៌នមុខតែំណង្រគប់ក្រមិតេន
េឡយីេទ 

ករេរៀបចែំផនករ  នងិករេ្រជសីេរសីម្រន្ត ី
• ករេរៀបចំែផនករម្រន្ត ី បុគគលកិ នេពលបចចុបបននេធ្វេីឡងី មរយៈ ករ្របមូល ត្រមវូករ ្រកបខ័ណ្ឌ  
្របចឆំន  ំ ពីអងគភពេ្រកមឱ ទ េហយីបញជូ ន េទ្រកសងួ ថ ប័ន មី េហយី្រកសងួ ថ ប័ន មី
េរៀបច ំែផនករ សរុប េសនសីុេំទ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករពិនតិយ និងផ្តល់មតពិី ្រកសងួ មុខងរ  
ធរណៈ និង្រកសួង េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។  

• ្រកសួង ថ ប័នថន ក់ជតិជអនកេ្រជសីេរសី និងកំណត់ចនំួន រចួបញចូ នមករដ្ឋបលថន ក់ េ្រកមជតិវញិ 
• ករេរៀបចំេសនសីុមំ្រន្ត្រកបខណ្ឌ ថមីេនះ ្រតវូេធ្វីេឡងីមួយឆន មំ្តងជេរៀង ល់ឆន  ំ េ យមនទីរកណំត់ពី
ត្រមវូករ្រកបខណ្ឌ បេំពញប ែនថមេ យេធៀបនងឹេទនងឹដង់សុេីត្របជជន មតំបន់ រចួបញជូ នេទ
ម្រកសងួ មីេដីមបពីិនិតយ និងសេ្រមច េហយី្រកសងួនឹងផ្តល់ព័ត៌មនដល់មនទរីេខត្តឱយដងឹពី

ចំនួនម្រន្តី និង្រកបខណ្ឌ ម្រន្តីែដលមនទីរទទលួបន។ 
 



ករែតង ង ករផ្ល សប្តូរ នងិករបញចបកចិចម្រន្តី ជករសុវីល 
• ករែតង ងំម្រន្តី េនថន ក់េ្រកមជត្រតូវបនអនុវត្តេទ មបទ ្ឋ ន ជធរមន  ជពិេសសអនុ្រកតឹយ
េលខ៤៩៧ អន្រក.្របក ចុះៃថងទី០៦ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣ ស្តីពីករេធ្វី្របតិភូកមមអំ ចដល់រដ្ឋប
លថន ក់េ្រកម ជតកិនុងករែតង ងំ ករ ផ្ល ស់ប្តូរ និងករបញច ប់ភរកចិចរបស់ម្រន្តី ជករសុវីលិែដលបំេពញករងរេនថន ក់េ្រកមជតិ 

• េសច ក្តី ែណន ំេលខ២២០២មស.សណន ចុះៃថងទី០៤ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៤ របស់្រកសងួមុខងរ
ធរណៈ ស្តីពីនីតិវធិី ៃនករែត ង ងំ ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបញច ប់ភរកិចចរបស់ម្រន្តី ជករសុវីលិែដលបំេពញករងរេនថន ក់េ្រកមជតិ 

 
ករដេំឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តម្រន្តី ជករសុវីលិ (ត) 

• ករដេំឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តមិ្រន្តី្រតវូបនេធ្វេីឡងី មករែណន ំរបស់ ្រកសងួមុខងរ ធរណៈ េ យ
មន ករ ក់ ពិនទុេ យគណៈកមមករ យតៃម្លេនថន ក់េខត្តរចួបញជូ នេទ្រកសងួ ថ ប័ន េដមីបពីនិិតយ
និងសេ្រមច។  

• ករ យ តៃម្ល  េធ្វីេឡងីជេរៀង ល់ឆន  ំ ប៉ុែន្តករដំេឡងីថន ក់របស់ម្រន្តី្រតូវេធ្វីេឡងីេរៀង ល់២ ឆន  ំ  ម្តង
ដូចមនែចងកនុងចបប់ សហលកខន្តិកៈ      ម្រន្តី ជករ  សុីវលិ 

• ករអនុវត្ត មអនុ្រកឹតយេលខ១១៤ កនុងករេធ្វសីមហរណកមម និងនិយត័កមមថន ក់ របស់ម្រន្ត ី
បុគគលកិ បនជួយដល់ម្រន្ត្រកបខ័ណ្ឌ ថម ី ទទួលបនផល្របេយជន៍ ្រប ក់  ្របែហលនឹង ម្រន្ត ី
្រកបខ័ណ្ឌ  ចស់ែដរ  ែតក៏បនេធ្វីឲយម្រន្តី្រកបខ័ណ្ឌ ចស់ធ្ល ក់ទឹកចិត្តខ្លះៗែដរ 
 

 ករចកេចញរបស់ម្រន្តី ជករ 
• េនថន ក់េ្រកមជតិករចូលនវិត្ត និងេផទរេចញរបស់ម្រន្តី បុគគលកិ ្រតវូបនអនុវត្ត មេគលករណ៍
ជធរមន 

• មូលេហតុៃនករចកេចញ េ យ រ ទីលេំនឆ្ល យពីកែន្លងបំេពញករងរ  ជពិេសសេនតំបន់
ច់្រសយល ករផ្ល ស់ប្តូរ មសហព័ទធ ករចូលនិវត្តន៍នងិករ ក់ឱយសថតិេនកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត  ករអវត្តមនគម នមូលេហតុ និងករសថតិេនកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត ហួសកណំត់េពល

អនុញញ ត 



៣.ករ្រគប្រគងគុណផលករងរ
 ករេធ្វែីផនករករងរ 

• ករ េលីក ទិសេ ករងរស្រមប់ែខបនទ ប់ៃនអងគភពនមីយួៗរបស់រដ្ឋបលេខត្ត េ យែផ្អក ម 
របយករណ៍ ្របច ំែខ ស្តីពី ករ អនុវត្តករងរ ្រសប មេសចក្តីែណនេំលខ០៣៥សណន ចុះៃថង
ទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ របស់្រកសួងម ៃផទ ស្តីពីករេរៀបចំរបយករណ៍របស់រដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិ ប៉ុែន្តម្រន្តីមន ក់ៗ ពុមំនែផនករករងរ្របចែំខឬឆន រំបស់ខ្លួនេទ េ យម្រន្តីទងំ
េនះមន្រតឹមរបយករណ៍្របចែំខ ស្តីពីករអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ 

• ម្រន្តីមន ក់ៗពុមំនែផនករករងរ្របចែំខឬឆន រំបស់ខ្លួនេទ េ យម្រន្តីទងំេនះមន្រតឹមរបយ
ករណ៍្របចែំខស្តីពីករអនុវត្តករងររបស់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះ 

• ែផនករ ករងរ ផទ ល់ខ្លួនរបស់ម្រន្តមីួយចនំនួ្រតវូបនែស្តងេឡងី េទ មករែណននំិងែបងែចក
ករងរេ យផទ ល់មត់ ពី សំ ក់ ្របធនអងគភពែតម្តង 

• ពុំទន់ មន ឯក រ  ែណនជំេគលករណ៍ដល់ ម្រន្តី មន ក់ៗ កនុង ករ េរៀបចំ  ែផនករករងរេន
េឡយីេទ 

• កង្វះថវកិ  ស្រមប់ អនុវត្តករងរក៏ជក ្ត មយួែដល បង្អ ក ់ដល់ ករ ក ង  េរៀបច ំែផនករករងរ
របស់ម្រន្តី 



 ករ យតៃម្លគុណផលករងរ
• ករ យតៃម្លគុណផលករងររបស់ម្រន្តី ្រតូវ បន េធ្វី េឡងី ែតេនេពលករ យតៃម្លដំេឡងីថន ក ់

នន្តរស័ក្តមិ្រន្ត ី េទ ម េគលករណ៍ែដលកំណត ់េនកនុងចបប់ ស្តីពីសហលកខន្តកិៈេ យ
ែឡក (ស្រមប់ម្រន្តី្រកបខណ្ឌ ្រគប់្រគងរដ្ឋបល លកខណៈសមបត្តិេនះមន៥គឺ៖ មនគនំតិផ្តួច
េផ្តមី នងិគនំតិៃចន្របឌតិ មន ម រតីទទួលខុស្រតូវ យកចតិ្តទុក កផ់ល្របេយជន៍ជតិ មន
្របសិទធភពកនុងករដឹកន ំនិងមនសីលធម៌ល្អ។ 

 
 ករអនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផលករងរ  

• ករអនុវត្ត ករ ្រគប់្រគង គុណ ផល ករងរ គឺែស្តងេឡងី្រតឹមែត មរយៈករ ក់ពិនទុេឡងីថន ក់
ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 
 ្របពន័ធេលីកទកឹចតិ្ត 

• ្របព័នធេលីកទកឹចតិ្តដល់ម្រន្តីរបស់ខ្លួនែដលមន ន ៃដកនុងករបំេពញករងរ មរយៈករេសនីសុំ
ផ្តល់េម យ ករងរ ប័ណ្ណសរេសីរ ករែតង ងំកនុងមុខតែំណង  ករដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិ 
្របក់ រង្វ ន់ េលីក ទឹកចតិ្ត 

• ចំននួម្រន្តីែដលបនទទួលេម យករងរមិន ទន្រគបេ់ទនងឹ ចនំនួ ៃនករ េសនីសុំ  េន េឡយី េទ 
• ករ ែបងែចក្របក់រង្វ ន់េនះ្រតូវបនអនុវត្ត េទ មេគលករណ៍ ែដលបនកំណត់ េ យ ម្រន្តី
ែដលទទួលបន្របក់ អតបិរម និងអបបបរមមន គម្ល តរ ងគន ែតបដីងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 



៤.ករ្រគប្រគងរដ្ឋបលបុគគលិក េបៀវត និង្របក់ ភករេផ ងៗ
ករ្រគប្រគងវត្តមនរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ 

• ករចុះវត្តមនម្រន្តី បុគគលិក េទ មអនុ្រកតឹយេលខ ៥៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០១ ែខេម  ឆន ំ
២០១៦ ស្តីពីករ្រគប់្រគងវត្តមនម្រន្តី ជករសុីវលិ និងម្រន្តីជបក់ចិចសនយ 

• ម្រន្តីមយួចំននួតូចេនែតពុំ ចមកបំេពញករងរេទ មេម៉ងកំណត់ករងររដ្ឋបលែដល
បនកណំត់េនះេទ េ យ រមូលេហតុលំេន ្ឋ នេនឆង យពីកែន្លងេធ្វីករងរ និងជប់ភរកចិច
្រគួ រ 

• ម្រន្តីមកបំេពញករងរបនេ្រចនីជង មុន  ែតពុទំន់បន១០០%េនេឡយីេទ (មនករកំណត់
េ្រកផ្លូវករថ េនែតមិនេលីស៨០%េនះេទ) 

 
ករឈបស់្រមករបស់ម្រន្តី ជករ 

• អនុ្រកតឹយេលខ ២១៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០២ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៣ ស្តីពីរបបសុំចបបឈ់ប់
ស្រមក្រគប់្របេភទរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិ ជ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តដច៏មបងកនុងករអនុវត្តកចិចករ
របស់អងគភពធនធនមនុស ឬនយក ្ឋ នបុគគលិកស្រមប់ករឈប់ស្រមករបស់ម្រន្ត។ិ 

• ម្រន្តី ថ ប័ន ធរណៈ មនសិទធ ិសុំករ ឈប់ ស្រមក ជ េ្រចនី  ្របេភទ ែដលរមួមន ករ
ឈប់ស្រមក្របចឆំន  ំ ១៥ៃថងកនុង១ឆន  ំ ឈប់ស្រមកពយបល ជំងឺ( ម លិខិត បញជ ក់ 
របស់ ្រគូេពទយ) ឈប់ស្រមកលំែហមតុភព ឈប់ស្រមករយៈេពលខ្លី (េរៀប ពហ៌
ពិពហ៌ ករពយបលជំងឺ ករចូលរមួ មរណទុកខ)ឈប់ស្រមកេ យមនកចិចករផទ ល់
ខ្លួន (េដីមបកីរពរផល្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួនឬ្រគួ រ)។ល។ 

• កនុងកលៈេទសៈបនទ ន់មួយចំនួន ករេសនីឈប់ស្រមក ច េធ្វ ីេឡងី មរយៈករទូរ ស័ពទ
មក ្របធន អងគភព ផទ ល់ ែត ម្តង។ 

 



ករ កវ់និយ័ 
• វនិ័យៃនម្រន្តី ធរណៈ ្រតូវបនែចងកនុងចបប់សហលកខន្តកិៈម្រន្តី ជករសុីវលិ នងិអនុ្រកតឹយ
េលខ ១០របស់ ជ    រ ្ឋ ភិបល ។ ចបប់មនែចងពីករ ក ់ពនិ័យ រហូត ដល់ ប ីក្រមតិ ក្ត(ីក្រមតិ  
ទ១ី ករ ស្តី បេនទ ស  េ យ ផទ ល់មត ់ក្រមតិទី២ ករស្តីបេនទ សជ យល័កខអក រ និងក្រមិតទី
៣ ករ ដក តួនទី) នីតិវធិីែណន ំអនុវត្ត  ករ ក់ ពនិយ័េនះពុទំនម់នេនេឡយីេទ។ 

 ្របពន័ធ រទុកខរបស់ម្រន្ត ីបុគគលិក(ត) 
• រដ្ឋបលេខត្តទងំអស់ពុបំនេរៀបចឱំយមន្របពន័ធ រទុកខរបស់ម្រន្ត ី បុគគលិករបស់ខ្លួនេទ ប៉ុែន្ត
្របធន អងគភព ច បន  ទទួល ពត័៌មនអពំីករលំបកនងិសំណូមពរននរបស់ម្រន្ត ីរបស់ខ្លួន 
មរយៈកិចច្របជុំ្របចែំខ ករ យករណ៍   ផទ ល់មត់របស់ម្រន្តីជមយួអនក្រគប់្រគងផទ ល់ ្របអប់

សំបុ្រតគណេនយយភព និង្របពន័ធប ្ត ញសងគមេផ ងៗ 
 

 ករផ្តល់េបៀវត រន៍ងិ្របក់ ភករេផ ងៗ 
• ម្រន្តី បន េបីក ្របក់ េបៀវត រ ៍របស់ ខ្លួន ម ្របពន័ធ ធនគរ១០០% និងបនទទួល្របកេ់លីកទកឹ
ចិត្តមួយចំននួ ែដលទទួលបនពីកៃ្រមៃនករផ្តល់ េស រដ្ឋបល 

• េ្រកពី្របក់េបៀវត រន៍ិង្របក់េលីកទកឹចតិ្ត គឺទទួល បន ឧបតថមភ  ដល់ម្រន្ត ីបុគគលិករបស់ខ្លួននូវ
្របក់ឧបតថមភមយួចំននួេនេពលមនពិធបីុណយ ជតិេផ ងៗ (ដូចជ ពិធីបុណយ ចូលឆន ្របៃពណី
ែខមរ ពិធីបុណយភជុ ំបណិយជេដីម) 

• ករផគត់ផគង់ ច្របក់ េនកនុងទូរATM េនពុំ ទន់  េឆ្លីយ តបេទនឹងត្រមវូករៃនករេបីក្របក ់បន
្រគប់េពលេវ េនេឡយីេទ 

• ្របក់តំបន់ ច្រសយល ពុំទន់ បន អនុវត្តស្រមបម់្រន្តី ្រគបវ់សិ័យេនេឡយីេទ 
 



៥.ករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស
ករែណនតំ្រមងទ់សិ 

• ករេរៀន សូ្រត បេណ្តី រ េធ្វី បេណ្តី រ ករផ្តល់ឯក រនងិលិខតិបទ ្ឋ ននន នងិ ករ េលីកទកឹចតិ្ត ឱយ 
ម្រន្តី សិក  ែស្វងយល់ អំពី លិខតិ បទ ្ឋ ន នន ែដលពកព់ន័ធនងឹរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 

• រដ្ឋបលេខត្ត េ្រកមករគ្រទពី្រកសួងម ៃផទបនបេងកតីឱយមនវគគបណ្តុ ះប ្ត លបឋមស្រមប់
ម្រន្តី្រគប្រកបខណ្ឌ ែដលបន្របឡងជប់។ 

 
ករកណំតត់្រមូវករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

• ្រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ ន៍ធនធនមនុស ជសកលទមទរឲយមនករចប់េផ្តមីពកីរសិក ពីត្រមវូករ
សមតថភពបន ជក់ ក់ ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករអភវិឌ ន៍ធនធនមនុស បន្រតឹម្រតវូ 

• ្រកសួងមុខងរ ធរណៈបន នងិ កពំុង េធ្វី ករ ផ ព្វ ផ យ េគល នេយ បយធនធនមនុស កនុង
រដ្ឋបល ធរណៈ នងិកមមវធិីជតកិែំណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈដល់្រគប់្រកសួង ថ បន័ 
ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបជីំរុញករអនុវត្ត 

 
ករេរៀបចែំផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  

• រដ្ឋបលេខត្តទងំអស់ សុទធែតបនេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍ធនធន មនុស ស្រមប ់រដ្ឋបល របស់
ខ្លួន េ្រកមករស្រមបស្រមួលរបស់មណ្ឌ លអភិវឌ នធ៍នធនមនុស េខត្ត េហយី កជ់ូនកចិច
្របជុំ្រកុម្របកឹ ពិនិតយ និង អនុមត័ 

• ែផនករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស របស់វសិ័យអប់រ ំ នងិសុខភិបល្រតូវបនេរៀបចំេឡងី្រសប
មកមមវធិីថន កជ់តិ 



ករអនុវត្តែផនករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស (ត)
• ពុំមនថវកិមួយកញចប ់េ យែឡកស្រមប់អនុវត្តករងរបណ្តុ ះប ្ត លេនេឡយីេទ ែដលជ
េហតុ េធ្វឱីយពិបក កនុង ករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល នននងិែស្វងរក្រគឧូេទទសែដលមនសមតថ
ភពនិងជំនញមកបេ្រងៀន។ 

• មរយៈថន ក់ដកឹនរំបស់មនទីរ ម្រន្ត ី ជពិេសស្រគបូេ្រងៀន្រតូវបនផ្តល់ករេលីកទកឹចតិ្តឲយេធ្វី
ករអភិវឌ  សមតថភពរបស់ខ្លួន មរយៈករអនុេ្រគះប្តូរេម៉ងេធ្វីបេ្រងៀន 

• ែផនករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស េនះ ជែផនករ បណ្តុ ះប ្ត ល ែដល ពុ ំទន់ មន លកខណៈ ទូលំ 
ទូ យេនេឡយី 

ករ យតៃម្លករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  
• រដ្ឋបលេខត្តធ្ល ប់បនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ដូចបន េលីកេឡងី ខងេលីក៏េ យ ក៏ រដ្ឋបល 
េខត្តទងំ ្រប ំមិន ធ្ល ប់ បន េធ្វីករ យ តៃម្លែផនករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស ឬបណ្តុ ះប ្ត ល
របស់ខ្លួនេឡយី 

• វសិ័យអប់រ ំ នងិសុខភិបកម៏និធ្ល បប់នេធ្វកីរ យតៃម្លែផនករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស  ឬប
ណ្តុ ះប ្ត លរបស់ខ្លួនេឡយី។ 

ករ្រគប្រគង្របពន័ធទនិននយ័សមតថភព 
• ករេរៀបចំ្របពន័ធទនិនន័យសមតថភព នឹងផ្តល់ លកខណៈងយ ្រសួលដល់្របធនអងគភពកនុង ករ
កំណត់ អំពី ថ េតី ម្រន្តី  ខ្លះែដលបនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លអ្វីខ្លះ 
 
 



១.ករ្រគប់្រគងអងគភព-រចនសមពន័ធ 
 រចនសមពន័ធរបស់រដ្ឋបល និងអងគភពេនថន កេ់្រកមជតិែដលបនបេងកីតេឡងី
នបចចុបបនន ពុំទន ់េឆ្លីយតបេទនឹងទំហ ំនិងត្រមូវ ករករងរ ែដលកំពុងអនុវត្ត
ជកែ់ស្តង 
 

 មករយិល័យជំនញមួយចំនួនេន មប ្ត ល្រកុង ្រសុក មនម្រន្ត ីបុគគលិក
តិចតួច គម នេ ះ ឬមនែតេឈម ះម្រន្តី ប៉ុែន្តគម នសកមមភពកងរេនះេទ 
ែដលក ្ត េនះបនជះឥទធិពលដល់្របសិទធភពករងររបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក។ 
 

 ករេរៀបចំអងគភព ឬករ្រគប្រគងរចនសមពន័ធ គឺប ្ត លមកពីកង្វះៃន ករេធ្វី
វភិគមុខងររបស់ ថ បន័  ឬអងគភពឲយបនសុីជេ្រម េហយីរចនសមពន័ធសមពន័ធ
ែដលបនកំណត់ មអងគភព នីមួយៗ គឺេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកែតេទ ម និយម
ែដលកំណតេ់ យបទ ្ឋ នគិតយុត្តរបស់្រកសួង ថ បន័ថន កជ់តិ ជជងេ យ
ករវភិគឲយបន្រគប្រជុងេ្រជយអំពី ថ នភព និងត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់រដ្ឋ
បល និងអងគភពេនថន ក ់េ្រកមជតិ មីនីមួយៗ។ 

 



២.ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  ឬករ្រគប្រគងបុគគលិក
ករពិពណ៌នមុខតំែណង 

• ពុំមនករពិពណ៌ន មុខតំែណង េន េឡយីេទ  គឺមនែតករែបង ែចកភរកិចច និងករកំណតល់កខខណ្ឌ
ករងរ 

• ករែបងែចកភរកិចច និងករកំណតល់កខខណ្ឌ ករងរេនះ គឺេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលី ណត្តិផលូវករនៃំន
រចនសមពន័ធរបស់អងគភព និងករ ែណនរំបស់្រកសួង ថ បន័ មី 

• ករអនុវត្តករងរ្របចៃំថងមនករជនភ់រកិចចគន  និងមិន េឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករងរជកែ់ស្តង 
ករេរៀបចែំផនករ  និងករេ្រជីសេរសីម្រន្ត ី

• ្រកសួង ថ បន័ មី ជអនកសេ្រមចែបងែចក  េហយីករែបងែចកេនះ មិន្រគប ់ចំនួន មករេសនីសុំេនះេទ 
ែដលករណីេនះ នឹងេធ្វីឲយបះ៉ពល់ដល់្របសិទធភពៃនករបំេពញករងររបស់អងគភពេនថន ក ់េ្រកមជតិ 

• នីតិវធីេសនីសុំនិងករេ្រជីសេរសីនេពលកន្លងមក េនពុំទនម់នលកខណៈសម្រសបកនុងករកំណតអ់ំពី
ជំនញរបស់ម្រន្ត ី បុគគលិកែដលនឹង្រតូវេ្រជីសេរសីេនះេនេឡយី ែដលក ្ត េនះបនេធ្វីឱយអងគភពែដល
ទទួល បនម្រន្ត ី បុគគលិកថមី មិនបនេ្របី្របស់ឱយអស់សក្ត នុពលរបស់ម្រន្តី េហយីម្រន្តទីងំេនះកម៏ិន
បនអនុវត្តករងរ្រតូវ មជំនញរបស់ខ្លួនេឡយី។ 

• លកខខណ្ឌ ករងរនិងដំេណីរករៃនករេ្រជីសេរសីម្រន្តីជបក់ិចចសនយមិនទនម់នភពចបស់ ស់ និង
្របសិទធភពេនេឡយី 

ករែតង ងំ ករផ្ល ស់ប្តូរ និងករបញចបក់ិចចម្រន្តី ជករសុីវលិ 
• ករអនុវត្ត េទ មបទ ្ឋ ន ជធរមន  ជពិេសស  អនុ្រកឹតយេលខ៤៩៧ និង ចរែណន២ំ២០២ មន
លកខណៈសមុគ ម ញ និងយតឺយ៉វេ យ រ  ករ ពនយ េពលៃន កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក  ស្រមបក់រេធ្វី េសចក្តី
សេ្រមចចិត្ត 

• វបបធម៌អន្ត គមន៌េនកនុងករែតង ំង ម្រន្តី ជករេនែតជបញ្ហ  ្របឈម មួយេនថន ក់េ្រកម
ជតិ ែដលចំបច់ ្រតូវ   រកដំេ ះ្រ យ 



៣.ករ្រគប្រគងគុណផលករងរ
•ករ្រគប្រគងគុណផលករងរ គឺ ្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផល ពុំទនប់នអនុវត្ត
េនេឡយី េលីកែលងែតករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ 

•ករមិនអនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផលករងរកន្លងមកបនេធ្វីឲយរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិជួបនូវបញ្ហ មួយចំនួន ដូចជ៖ ករេ្របីមនុស មិនចំជំនញ និង
សមតថកិចច ករេ ប្រកេ បករងរែតមន កឯ់ង ករមិនបនែស្វងយល់អំពី
ត្រមូវ ករងរ គឺជេដីមចមែដលេធ្វីឲយ្របសិទធភពករងរធ្ល កច់ុះ 

•ករ យតៃម្លគុណផលករងរស្រមបក់រែតង ងំ ដំេឡងីថន ក ់ផ្តល់រង្វ ន់
េលីកទឹកចិត្ត បណ័្ណសរេសីរ និងេម យ គឺេធ្វីេឡងីេ យែផ្អកេលីករវនិិចឆយ័
របស់្របធនអងគភព  ែដលបញ្ហ េនះនឹងេធ្វីឲយមនករ្រចែណនគន េនកនុងអងគ
ភព និងបងករជទំនស់ និងភពអសកមមេនកនុងអងគភព 

•ករផ្តល់េម យករងរមិនទនប់ន្រគបេ់ទនឹងចំនួនៃនករេសនីសុំរបស់អងគ
ភព និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលបញ្ហ េនះគួរ្រតូវបនែកលម្អឱយបន
្របេសីរជងេនះ។ 

 



៤.ករ្រគប្រគងរដ្ឋបលបុគគលិក េបៀវត និង្របក់ ភករេផ ងៗ
ករចុះវត្តមន 

• ករចុះវត្តមនម្រន្តី បុគគលិក េទ ម ម រតអីនុ្រកតឹយេលខ ៥៦ ស្តីពីករ្រគប់្រគងវត្តមន 
ម្រន្តី ជករសុីវលិ និងម្រន្តីជប់កិចចសនយេនះ  ម្រន្តីបនមកបំេពញករងរេ្រចីនជង
មុនរហូតដល់៧ ០%។  

• ករ មនវត្តមនេ្រចនីែបបេនះ មនិ្របកដថ ករងរេនកនុងអងគភពមន្របសិទធភពជងមុន 
េនះេទ េ្រពះមនម្រន្តមីួយ ចនំនួ តូចមកកែន្លងេធ្វីករេដមីប ី ចុះវត្តមន នងិមួយវញិេទៀតេ យ 
រកង្វះករពិពណ៌នមុខតែំណងរបស់ម្រន្ត ី

 
ករឈបស់្រមករបស់ម្រន្តី ជករ 

• អនុ្រកឹតយេលខ ២១៧ ស្តីពីរបប សុំចបប់ ឈប់ ស្រមក ្រគប់ ្របេភទ របស់ម្រន្តី ជករ
សុីវលិ េនមនភពខ្វះចេន្ល ះជេ្រចើន េ យ រម្រន្តីមួយចំនួេនថន ក់ េ្រកម ជតិ ពុំ
បនែស្វង អំពីសិទធិរប ស់ ខ្លួនកនុងករឈប់ស្រមក។ 

• កនុងកលៈេទសៈបនទ ន់មួយចំនួន ករេសនើឈប់ស្រមក   មរយៈ ទូរស័ពទ េទ្របធន
អងគភព បនក្ល យជទម្ល ប់យ៉ង មញញេនថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបញ្ហ េនះ េធ្វើឲយ
អងគភព្រគប់្រគង ធនធនមនុស ពិបកកនុងករកត់្រ ចំនួនអវត្តមនឬករឈប់
ស្រមករបស់ម្រន្តីមន ក់ៗ 
 
 

 



 
ករ កវ់និយ័ (ត) 

• ករអនុវត្តវធិនវនិ័យៃនម្រន្តី ជករសុីវលិ មចបប់សហលកខន្តិកៈម្រន្តី ជករសុី
វលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  និងអនុ្រកឹតយេលខ ១០  របស់ ជរ ្ឋ ភិបលេនមន
ភពទន់េខ យ និងមនករអនុេ្រគះេ្រចើន 

•  េបើេទះ ជចបប់មនែចងពីករ ក់ ពិន័យ រហូត ដល់ បី ក្រមិត ក្តី (ក្រមិតទី១ ករ ស្តី 
បេនទ ស  េ យ ផទ ល់មត់ ក្រមិតទី២ ករស្តី បេនទ សជ យល័កខអក រ និងក្រមិតទី
៣ ករ ដក តួនទី) នីតិវធិីែណនំ អនុវត្ត  ករ ក់ ពិន័យេនះពុំទន់មន េន េឡើយ េទ 

 
 ករផ្តល់េបៀវត រន៍ងិ្របក់ ភករេផ ងៗ 

• ករេបើកផ្តល់្របក់េបៀវត ម្រន្តី ជករេនថន ក់េ្រកមជតិ្រតូវបនបញចូ លេទកនុង្របព័នធ  ធនគរ  បន ១០០% ែដល្របករេនះ េធ្វើេឲយម្រន្តី ជករមនករសបបយ
ចិត្ត េ្រពះទទួលបន្របក់េបៀវត ្រគប់ចំនួន ទន់េពលេវ  និងមនភពងយ
្រសួល 

• ម្រន្តី ជករេនថន ក់េ្រកមជតិបន ទទួល ្របក់េលើកទឹកចិត្តមួយចំនួន ែដល ទទួល 
បន ពីកៃ្រមៃនករផ្តល់ េស រដ្ឋបល 

• នីតិវធិីកនុងករេបើកផ្តល់្របក់េបសកកមមមនភពសមុគ ម ញ ែដលជ ទូេទ ម្រន្តី ជ
ករទទួលបន្របក់េបសកកមមបនទ ប់ពី្រតឡប់មកពីបំេពញេបសកកមមរយៈេពល ៣ 
េទ ៥ ែខ ែដលបញ្ហ  េនះ ទមទរឲយយកចិត្តទុក ក់ខពស់កនុងករែកទ្រមង់ េដើមបី
េលើកទឹកចិត្តម្រន្តី ជករឲយេទបំេពញេបសកកមមទំងកនុង  េ្រក្របេទស 



៥.ករអភិវឌ នធ៍នធនមនុស
• ករអភិវឌ ធនធន មនុស េនថន ក់េ្រកមជតិជួបនូវបញ្ហ ្របឈមជ
េ្រចើន ដូចជ៖ ថ្វីតបិតែតមនែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល្របចំឆន ំេន រដ្ឋប
លេខត្ត ែដល ចមនរមួបញចូ លេនសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល្រកុង 
និង្រសុកចំណុះពិតែមន ែត ែផនករបណ្តុ ះ ប ្ត លេនះមិនឆ្លុះបញចុ ំងពីត្រមូវកររយៈេពល មធយម  និងែវង ឬករអភិវឌ ជំនញ ជីព 
(Career Development) ស្រមប់ម្រន្តី្រកបខ័ណ្ឌ ថមី និងម្រន្តីែដលកំពុង
េ្រមើករងរ េនះេទ 

 
• ករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ម្រន្តីថន ក់ជតិចំបច់្រតូវមនករ
សហករជមួយថន ក់េ្រកមជតិ េ យ ររដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
មិនទន់ស្វ័យភពទំងែផនកថវកិនិងសមតថភព 

 
• ករ យតៃម្លែផនករអភិវឌ ន៍សមតថភព និង្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យ
ៃន ករអភិវឌ  សមតថភព របស់ម្រន្តី ថន ក់េ្រកមជតិ មិនទន់បន
េរៀបចំេនះេទ ែតកក្ត ចមបងនេពលបចចុបបនន គឺថវកិ ស្រមប់គំ្រទ
ដល់ ករងរ ទំងេនះ 



 
 
 
 
 

សមូអរគុណ 
 


