
 

េ យឯកឧត្តម េថ េស ្ឋ  អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសងួមុខងរ ធរណៈ និងជ ្របធន្រកុម
ករងរអន្តរ្រកសងួសកិ អំពីមុខងរ រចន សមព័នធ និង នីតិវិធីបំេពញករងរ គំរ ូរបសអ់ងគភ្រគប់្រគង 
ធនធន មនុស  កនងុរដ្ឋបល ធរណៈ 

ៃថងទី ៣១ ែខតុ  ឆន  ំ២០១៨ េនទេន្លប ក់២

បទបង្ហ ញ 
 

ស្តពីី 
“អនុ សន៍ែកលម្អករអនុវត្តមុខងររបសអ់ងគភពធនធន

មនុស ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ” 



 ករជរំញុ នងិព្រងងឹករអនុវត្តអនុ្រកតឹយេលខ ៤៩៧ អន្រក.បក នងិ
េសចក្តីែណន ំ ២២០២ និងករេសនី ក់េចញេសចក្តីែណនសំ្តីពី
ែបបបទ នងិនតីវិធិៃីនករ្រគប្រគងបុគគលិកេនថន កេ់្រកមជត ិ
◦ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ សហករជមួយ ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ បន ក់
េចញអនុ្រកឹតយេលខ ២៤០ អន្រក.បក និងេសចក្តីែណនេំលខ ៧៨៨ មស.
សណន និងេលខ៧៨៩ មស.សណន  



 េរៀបចំករពិពណ៌នមុខតំែណង្រគប់្រគង និងមុខតំែណងវជិជ ជីវៈ 
្រគប់មុខតំែណងកនុងរចនសមព័នធរបស់្រកសងួ ថ ប័នថន ក់ជតិ  
និងថន ក់េ្រកមជតិ 
◦ េ្រកមករស្រមបស្រមួលពី្រកសួងមុខងរ ធរណៈ  ្រកសួង ថ ប័ន ចំនួន 
២៨ បនចូលរមួេរៀបចំករពិពណ៌នមុខតំែណង្រគប់្រគង។ កនុងេនះមន
្រកសួង ថ ប័នចំនួន ែត ៩ ប៉ុេ ្ណ ះ ែដលបនឯកភព និងបញចប់ករ
េរៀបចំករពិពណ៌នមុខតំែណងេនះ។ េ យែឡក ្រកសួង ថ ប័ន មយួ
ចំនួនេទៀត ក់មនភពយតឺយ៉វ កនុងករេរៀបច ំ េហយីគុណភពៃនករ
េរៀបចំេនមនក្រមិតេនេឡយី។  



 េរៀបចំ និង ក់ឱយអនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងបុគគលិក ម្របព័នធព័ត៌មន
វ ិទយ េដីមបី្រគប់្រគងទិនន ន័ យសំខន់ៗ ដូចជ ទិននន័យ្របេភទ
្រកប ខ័ណ្ឌ  ទិននន័យជំនញវជិជ ជីវៈ ករកត់្រ វត្តមន ទិននន័យករ        
ឈប់ស្រមក និង ទិននន័យ ៃនករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ម្រន្តីមន  ក់  ៗ   
o ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ សហករជមួយ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និង
ទូរគមនគមន៍ និង្រកសួងសុខភិបល បននិងកំពុងេរៀបចំ្របពន័ធ្រគ ប់
្រគ ងម្រន្តី ជករ ម្របពន័ធពត័ម៌នវទិយ ស្រមប្រកសួងសុខភិបល ។ 
កិចចករេនះ នឹងបន្តអនុវត្តស្រមប្រកសួង ថ បន័ដៃ៏ទេទៀត ។ 

 



 ប្រញជ បទស នទន និងេ្រជើសេរ ើសអងគភព ឬេខត្តេគលេ េដើមបី ក់
ឱយអនុវត្ត កលបង ្របព័នធ្រគប់្រគង គុណផលករងររបស់ម្រន្តី ជករ  
o ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និងគណៈកមម ធិករែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរ

ណៈ បន ក់េចញនូវឯក រែណនំស្តីពី្របព័នធ្រគប់្រគងគុណផល  
o បននឹងកំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីករ ក់ឱយអនុវត្ត ្របព័នធ្រគប់ ្រគ 

ង  គុណផល 
o កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនកិចចសហ្របតិប ត្តិកររ ងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ក.រ និង

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនេ្រជើសេរ ើសយក ្រសុកេមងឬស ី និង្រកុង
បត់ដំបង ៃនេខត្តបត់ដំបង ជេគលេ ៃនករ ក់ឱយអនុវត្ត កលបង
្របព័នធ្រគប់្រគងគុណផល 

 
 



 គួរកំណត់ឲយមន ករវភិគេលើមុខងរ និងពិនិតយ្របតិបត្តិករ
េឡើងវ ិញ មរយៈករេរៀបចំឱយមនេគលករណ៍ែណនំ និង
នីតិវធិីចបស់ ស់េដើមបីែកស្រមលួរចនសមព័នអងគភពថន ក់
ជតិ និងថន ក់ េ្រកម ជតិ ឱយេឆ្លើយតប  និងគំ្រទដល់ករអនុវត្ត  
េគលនេយបយ ចបប់ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដល ជរ ្ឋ ភិប
ល បន ក់ េចញ  

 គួរអនុញញ តឱយមនករែកស្រមួលរចនសមព័នធអងគភព
្រគប់្រគងធនធនមនុស េនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
ឱយេឆ្លើយតបេទនឹងទំហំករងរ 



 េរៀបចំ និង ក់ឱយអ នុវត្តេគលករណ៍ករែណនំស្តីពីករផ្តល់រង្វ ន់
េលើកទឹកចិ ត្ត ឱយមនលកខណៈស្តង់  រមួស្រមប់អនុវត្តកនុងរដនបល
ធរណៈ ទំងថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ  

 ែកស្រមួលនីតិវធិីកនុងករផ្តល់េម យជូនម្រន្តី ជករែដលមន ន ៃដ
កនុងករបំេព ញ ករ ង រ េដើមបីធនបននូវតម្ល ភព និងភពេជឿទុកចិត្ត
ពីម្រន្តី ជករ 

 េធ្វើករែណនំ និងបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករសិក  កំណត់ត្រមូវករៃន
ករបណ្តុ ះប ្ត លស្រមប់ម្រន្តី ជករេនថន ក់េ្រកមជតិ  

 ែណនំស្តីពីស្តង់ រកនុងករេរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល ឬ
ែផនករអភិវឌ ន៍សមតថភពបុគគ លិ កថន ក់េ្រកមជតិរយៈេពលខ្លី រយៈ
មធយម និងរយៈេពលែវង 
 



 
 
 
 
 

សមូអរគុណ 
 


