
និយមគំររូបសអ់ងគភពធនធនមនសុ  

មុខងរ មុខងរលម្អតិ ករែបងែចកករទទលួខសុ្រតូវ 

េគលនេយបយ នងិ
យទុទ ្រស្តធនធន
មនុស  

- អភិវឌ នេ៍គលនេយបយ 
- អភិវឌ នយុ៍ទធ ្រស្តធនធន

មនុស  
- ្រគប្់រគងរចនសម័ពនធ 
- ែផនករធនធនមនុស   

ទងំេនះជករទទួលខុស្រតូវកំរតិខពស់ េហយីទមទរបទពិេ ធន ៍
និងចំេណះដឹង ដូចេនះគួរទុកកិចចករទងំេនះស្រមប់្របធន ឬអនុ
្របធនអងគភព ែដល្រតូវេធ្វីជេសនធិករដល់ថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ន 
និងចបំច្់រតូវសហករជមួយអងគភពេផ ងៗេទៀត។ មិនគួរមន
្រកុម ឬករយិល័យេ យែឡកស្រមបអ់នុវត្តកិចចករទងំេនះេទ 
េ្រពះជកិចចករែដល្រតូវអនុវត្តម្តងមក លែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ករ្រគប់្រគងធនធន
មនុស /ករ្រគប់្រគង
គុណផល 

- ករេ្រជីសេរសី 
- ករ កព់្រងយ 
- ករដំេឡងីថន ក ់ នន្តរស័ក្តិ 
- ករចកេចញ ឬចូលនិវត្តន៍ 
- វនិយ័ ឬករបេណ្ត ញ េចញ 

កិចចករទងំអស់េនះជករទទួលខុស្រតូវរបស់អងគភព្រគប្់រគងធន
ធនមនុស  ែដលទមទរចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន ៍ េហយី ច
ផ្តុ ំជមួយគន េ្រកមករយិល័យែតមួយ បន។ 

ែផនករអងគភព និងករ ម ន
ករអនុវត្ត 

ករេរៀបចំែផនករអងគភព និងែផនករករងររបស់ម្រន្តីែដលជមូល
្ឋ នដស៏ំខន់កនុងករ យតៃម្ល និងករ យតៃម្លករ្របតិបត្តិរបស់ម្រន្តី
គឺជកិចចករផទ ល់របស់ មីអងគភពនីមួយៗ។ កិចចករែដលអងគភព
្រគប្់រគងធនធនមនុស គួរេធ្វីគឺករេរៀបចំទ្រមង ់ និងនីតិវធីិៃនករ
យតៃម្លករអនុវត្ត េដីមបែីណន ំ និង ចេធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លដល់
មីអងគភពស្រមបស់្រមបក់រេលីកសរេសីរ ផ្តល់រង្វ ន ់ ករ

ដំេឡងីថន ក់ នន្តរស័ក្តិ ឬស្តីបេនទ ស។ កិចចករេនះទមទរជំនញ
ចបស់ ស់ ែតមិនែមនជកិចចករអនុវត្តជ្របចេំនះេទ ដូចេនះមិន
គួរចបំចប់េងកីតករយិល័យេ យែឡកេនះេទ ែតគួរបញចូ លករ
ទទួលខុស្រតូវេនះេទកនុងករយិល័យ្រគប្់រគងធនធនមនុស ។ 

 

ែផនករករងររបស់ម្រន្តី បុគគលិក
មន ក់ៗ  និងករ យតៃម្លគុណផល
ករងរ 

ករពិពណ៌នមុខតំែណង (Job 
Descriptions) 

កិចចករេនះទមទរជំនញចបស់ ស់ ែតមិនែមនជកិចចករអនុវត្ត
ជ្របចេំនះេទ ដូចេនះគួរបញចូ លករទទួលខុស្រតូវេនះេទកនុង
ករយិល័យ្រគប្់រគងធនធនមនុស ។ 



ករអភវិឌ ធនធន
មនុស  

ែផនករអភិវឌ សមតថភព កិចចករេនះទមទរជំនញចបស់ ស់ េហយីជទូេទ្រតូវេរៀបចំ
្របចឆំន ។ំ គួរផ្តល់ករទទួលខុស្រតូវេលីកិចចករេនះដល់អនុ្របធន
នយក ្ឋ នមន ក ់ ករយិល័យអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ឬកម៏្រន្តី
ជំនញ មួយេនកនុងអងគភពេនះ។ 

ករ យតៃម្លត្រមូវករបណ្តុ ះ ្ត ល 
(TNA)  

េនះជសកមមភពែដលមនរូបមន្តចបស់ ស់ េហយីគួរផ្តល់ករ
ទទួលខុស្រតូវេលីកិចចករេនះដល់ករយិល័យអភិវឌ នធ៍នធន   
មនុស ។ 

ករ្រគប្់រគងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល  ករងរេនះ គួរទទួលខុស្រតូវេ យម្រន្តីែដលមនករេប្តជញ ខពស់
មន កក់នុងករយិល័យអភិវឌ នធ៍នធនមនុស  កនុងករស្រមបស្រមួល 
និងេរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល កនុងករណីែដលករបណ្តុ ះប ្ត លអនុវត្តេ យ ថ បន័ខងេ្រក 
ករងរេនះជែផនកមួយៃនករ្រគប្់រគងវគគបណ្តុ ះប ្ត ល។កនុងករណី
ករបណ្តុ ះប ្ត លអនុវត្តេ យអងគភព ឬ ថ បន័ មី គួរមនែផនក
ទទួលខុស្រតូវេ យែឡកមួយកនុងករយិល័យអភិវឌ ន៍ធនធន  
មនុស ។ 

ករ យតៃម្លវគគបណ្តុ ះប ្ត ល េនះកជ៏សកមមភពែដលមនរូបមន្តចបស់ ស់ េហយីគួរផ្តល់ករ
ទទួលខុស្រតូវេលីកិចចករេនះដល់ករយិល័យអភិវឌ នធ៍នធន   
មនុស ។ 

វគគែណនតំ្រមងទិ់ស កិចចករេនះគួរជករទទួលខុស្រតូវរបស់អងគភព ឬករយិល័យ     
បណ្តុ ះប ្ត ល ឬក៏ ចបញចូ លកនុងករយិល័យអភិវឌ ន៍ធនធន
មនុស ។ 

រដ្ឋបលធនធមនសុ  រដ្ឋបលទូេទ ករងរេនះពកព់ន័ធនឹងករបំេពញែបបបទឯក រ ទ្រមង ់ លិខិត
ន មនន ដូចជពកព់័នធនឹងករ កព់្រងយ ករដំេឡងីថន ក់ 
នន្តរស័ក្តិជេដីម។ គួរបញចូ លករទទួលខុស្រតូវេនះ កនុង

ករយិល័យរដ្ឋបលធនធនមនុស ។ 

វត្តមន ករ ម នវត្តមនជករងរ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្របធន  



អងគភពនីមួយៗ ឬ ម្របព័នធពត័ម៌នវទិយ។ 

ករយិល័យរដ្ឋបលធនធនមនុស គួរទទួលបនករទទួលខុស្រតូវ 
កនុងករបូកសរុប និងេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីវត្តមន ឬអវត្តមន។ 

ឈបស់្រមក  ករេធ្វីែផនករ និង ម នករឈបស់្រមក ជករងរ និងករ
ទទួលខុស្រតូវរបស់្របធនអងគភពនីមួយ។ ករយិល័យរដ្ឋបល
ធនធនមនុស គួរទទួលបនករទទួលខុស្រតូវកនុងករបូកសរុប និង
េរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីករឈបស់្រមក។ 

HRMIS និងឯក រពត័៌មនផទ ល់
របស់ម្រន្តី ជករ 

ករយិល័យរដ្ឋបលធនធនមនុស គួរមនអនកជំនញ HRMIS 
េលីកែលងែត ថ បន័េនះ មន្រកុមករងរ ឬករយិល័យ្របព័នធ
ពត័ម៌នវទិយេ យែឡក។ 

  េបៀវត រ ៍ កិចចករេនះគួររមួបញចូ លេទកនុងករទទួលខុស្រតូវៃនករយិល័យរដ្ឋ
បលធនធនមនុស  េហយីបន ុជីមួយនឹងករ្រគប្់រគង HRMIS 
និងឯក រព័តម៌នរបស់ម្រន្តី ជករ ដូចេនះគួរបញចូ លករទទួល
ខុស្រតូវេនះ កនុងករយិល័យរដ្ឋបលធនធនមនុស  េលីកែលងែត
កនុងករណី្រកសួង ឬ ថ បន័ ែដលមនម្រន្តី បុគគលិកេ្រចីន េហយី
ចបំច់្រតូវមនករយិល័យេ យែឡក។  

  ្របព័នធ រទុកខ គួរជករទទួលខុស្រតូវរបស់្របធនអងគភព្រគប្់រគងធនធន
មនុស  ឬម្រន្តីជនខ់ពស់ែដលមនករេគរព និងគម នភពលំេអៀង។ 
កិចចករេនះនឹងមិនទមទរេធ្វីករេពញេម៉ងេនះេទ។ 



្រ

ប

េយង
ខងេ្រកម៖ 

គំរូរចនស
្រតូវចបស់ ស

 ករយិ
ធនធ

 ករយិ
នយ

 ករយិ
នយ

 ករយិ
ករយិ
របស់

ករែបងែច
 ភពច

្របសិ
 បងករប

ករែប
បងករបរយិកស
ឈនដល់ករ

េគលន
និងយុ

ង មករែបងែ

សមពន័ធខងេលី នឹ
ស់៖ 
យល័យេគលន
ធនមនុស ដល់
យល័យ្រគប្់រគ
ក ្ឋ ន និងអងគ
យល័យអភិវឌ
ក ្ឋ ន និងអងគ
យល័យរដ្ឋបល
យល័យននៃន

ថ បន័ មី។
ចកករទទួលខុ
ចបស់ ស់ៃន
ទធភពករងរ 
បរយិកសកនុង
បងែចកកិចចករ
សកនុងករ ម
េរៀបចំ ែបងែច

នេយបយ 
យទទ ្រស្ត 

ែចកតួនទី ភ

នងឹផ្តល់ឱកស

នេយបយ នងិ
លថន ក់ដឹកន្ំរក
គងធនធនមនុ
ងគភពទងំអស់
ន៍ធនធនមនុ
ងគភពទងំអស់
លធនធនមនុស
នអងគភព្រគប្់រ
 
ខុស្រតូវ និងភរ
ករេធ្វី្របតិភូក

ងករអភិវឌ ជំន
រ និងករទទលួ
នសមតថភព

ចកតួនទី និងភ

ក
ធន

រកិចចខងេលី រ

សឱយករយិល័យ
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សួង ថ បន័
ស េផ្ត តករយ
របស់ មី 
ស េផ្ត តករយ
របស់ មី ថ
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កិចចែដលបនែប

រដ្ឋបលធ
មនុស  និង

្ឋ នដូច

ទួលខុស

ផ្តល់េស

ដល់

ដល់

កនុងដល់
ពទងំអស់

បង និង

លទទួល

បងែចក 
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