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ឧបសមព័នធ  



ក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៣        ទាំព័រ 1

សេចក្តីស ត្ើម 

3 
រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជាបាននងិរាំពុងបនតរសាង នងិ ពក្ងឹងខខឿនខស្ដ្ារិច្ចជាត ិឱ្យកាន់តត រងងម ាំ តាមរយៈដ្ាំខណ្ើរការ 

ខធវើទាំខនើបរមម ពិពធិរមម ខដ្ឋយក្រប់ក្រងបាននវូសូ្ច្នាររខស្ដ្ារិច្ចស្ាំខាន់ៗ មនជាអាទិ៍ ថ្លៃទាំនញិខក្បើក្បាស់្ អក្តាបតូរក្បារ ់

ហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ ឥណ្ទាននងិរូបិយវតថុ វិស័្យពាណិ្ជជរមម ការវិនិខោរវិស័្យឯរជន វិស័្យខទស្ច្រណ៍្ នងិវិស័្យ- 

ស្ាំណ្ង់ ស្ាំខៅជាំរញុរាំខណ្ើន បខងកើតការងារ ធានាស្មធម៌ ក្បសិ្ទធភាព និងស័្រតិសិ្ទធភាព ថ្នការអភិវឌ្ឍខលើក្រប់វិស័្យ។ 

ទនទឹមខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ រនុងនាមជាខស្នាធិការរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលខលើខបស្ររមមដឹ្រនាាំនិងក្រប់ក្រង

ខលើ វិស័្យខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ រនងុខោលខៅអភិវឌ្ឍខស្ដ្ារចិ្ចនងិខលើរតខមកើងជីវភាពក្បជាជន ខដ្ឋយឈរខលើខស្ដ្ារិច្ចទី- 

ផ្សារនងិស្មធម៌ស្ងគម ជាពិខស្ស្ការធានារាំខណ្ើនខស្ដ្ារិច្ចតាមរយៈការខរៀររច្ាំណូ្លលវិកាជាត ិ នងិពក្ងងឹការអនុវតត

ច្ាំណាយលវិកាឱ្យច្ាំខោលខៅ តដ្លរិច្ចការទាាំងខនេះ ពិតជាទាមទារឱ្យមននូវធនធានមនុស្សក្បរបខដ្ឋយស្កាត នុពល 

និងខពារខពញខដ្ឋយស្មតថភាព ជាំនាញ និង វិជាជ ជីវៈផ្សងតដ្រ។  

ជារ់តស្តងរិតក្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧ សាថ នភាពធនធានមនុស្សរបស់្ក្រសួ្ង មនទិននន័យមន្តនតីរាជការស្រុបច្ាំនួន ៥ ៥២៦ នារ ់

តដ្លមន្តនតមីនរក្មតិស្ញ្ញញ បក្តជាំនាញ រណ្ខនយយ ហិរញ្ញវតថុ  លវិកា ធនាោរ ស្វនរមម លទធរមម នងិខស្ដ្ារិច្ច-ហិរញ្ញវតថ ុ

មនក្បមណ្ ៤១.៧៤% និងជាំនាញោាំក្ទទូខៅ ៥៨.២៦%។ ទនទឹមខនេះ ក្រសួ្ងបានខដ្ើរតនួាទីោ៉ា ងស្ាំខាន់ខលើការងារ

អភិវឌ្ឍស្មតថភាពរហូតដ្ល់ខៅក្បមណ្ច្ាំននួ ៥៥% នងិ ៤៥%  ខទៀត ក្បក្ពឹតតខៅខៅតាមអនតរក្រសួ្ង នងិថ្ដ្រូ-

អភិវឌ្ឍស្មតថភាពនានា។  

រនុងឆនទៈ នងិសាម រតីតរទក្មងសីុ់្ជខក្ៅស្ក្មប់នីតកិាលទី៦ ថ្នរដ្ាស្ភា រាជរដ្ឋា ភបិាលនងឹពក្ងងឹបតនថមខទៀតខលើ

ស្មិទធផ្សលស្ខក្មច្បានរនៃងមរ នងិខតត តស្ាំខានខ់លើរខបៀបវារៈធានា “ក្បសិ្ទធភាព” តាមរយៈការអភិវឌ្ឍអភិក្រម   

“ឆៃុេះរញ្ចរ ់ ងតូទឹរ ដុ្ស្តរែល ពាបាល និងវេះកាត់”។ រនុងនយ័ខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុបានដ្ឋរ់ខច្ញនូវ   

“ក្របខណ្ឌ ក្របក់្រងនងិអភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្ស” ខឆ្ព េះខៅស្ខក្មច្ច្រខុវិស័្យ “តក្បកាៃ យធនធានមនុស្សរបស់្ក្រសួ្ង  

ខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ឱ្យកាន់តតមនច្ាំខណ្េះដ្ងឹ ជាំនាញ នងិស្មតថភាព ក្បរបខដ្ឋយរុណ្ភាព ស្កាត នពុល ការថ្ច្នក្បឌ្តិ 

នងិនវានុវតតន៍  រុណ្ធម៌ សី្លធម៌ មនសិ្ការខស្នហាជាតិ  វជិាជ ជវីៈ និងសាម រតីទទួលខុស្ក្តូវខពស់្ មនសុ្ខភាពលែ នងិ 

កាយស្មបទារងងម ាំ ស្ក្មប់អនុវតតឱ្យកាន់តតមនក្បសិ្ទធភាពនូវរិច្ចោាំពារស្ងគម នងិខលើររមពស់្តនួាទីន្តស្ត ីតដ្លជាឆែឹង

ខនងថ្នការអភិវឌ្ឍ ក្បសិ្ទធភាពការងារ ក្បរបខដ្ឋយស្មិទធរមមលែក្បខស្ើរ ជាពិខស្ស្ការអនុវតតរមមវធិីតរទក្មង់ការក្រប់-   

ក្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈរបស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល”។ 

ក្របខណ្ឌ ខនេះ នឹងពក្ងឹងការក្រប់ក្រងធនធានមនុស្ស ខដ្ើមបីទាញយរកាលានុវតតភាព នងិខក្បើក្បាស់្ឱ្យអស់្

ស្កាត នុពលថ្នធនធានមនុស្សតដ្លមនក្សាប់ ក្ពមទាាំងបនតអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតរីាជការ បុរគលិរ ក្បរបខដ្ឋយនវានុវតតភាព 

ឈានខៅពក្ងឹងការអនុវតតខដ្ឋយខជារជយ័នូវខោលបាំណ្ងខោលនខោបាយរបស់្ក្រសួ្ង ឱ្យក្ស្បតាមយុទធសាន្តស្ត របស់្

រាជរដ្ឋា ភបិាល រនុងការខលើររមពស់្រុណ្ផ្សល នងិរុណ្ភាព ថ្នការផ្សតល់ខស្វាសាធារណ្ៈ តាមរយៈការខធវើឱ្យក្បខស្ើរខ ើងនូវ

ការខរៀបច្ាំក្បពន័ធការងារ តដ្លមនការខរៀបច្ាំតនួាទីភាររិច្ច ការទទួលខុស្ក្តូវរបស់្មន្តនតរីាជការ រខបៀបក្រប់ក្រងចាត់តច្ង

ការងារឱ្យបានច្ាស់្លាស់្ ពក្ងងឹ វិនយ័ សី្លធម៌ អភិវឌ្ឍស្មតថភាពធនធានមនសុ្សតដ្លមនក្សាប់ នងិធនធានលម ី ឱ្យ

កាន់តតមនក្បសិ្ទធភាព តាមរយៈការខលើររមពស់្រុណ្ភាពថ្នការបណ្តុ េះបណាត លធនធានមនុស្ស ឱ្យក្ស្បតាមឧតតមនុវតត
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ជាអនតរជាតិ ខដ្ើមបីខឆៃើយតបខៅនឹងទាំហាំការងារនាខពលអនារត ក្ពមទាាំងក្រប់ក្រងជាំនាញ និងច្ាំននួមន្តនត ី ក្ស្បខៅនឹង

តក្មូវការជារ់តស្តង។ ជាមួយោន ខនេះ ខដ្ើមបជីាំរញុវឌ្ឍនភាពរចិ្ចការរសាងស្មតថភាព, ក្រប់អងគភាពក្តូវចូ្លរួម នងិអនុវតត

ការខលើររមពស់្រណ្ខនយយភាព និងការទទួលខុស្ក្តូវ រនុងការខរៀបច្ាំតផ្សនការធនធានមនុស្ស និងតផ្សនការអភិវឌ្ឍ  

ស្មតថភាពមន្តនតីរាជការរបស់្ខៃួន, ពក្ងងឹរុណ្ភាព នងិពក្ងរីរមមវិធីបណ្តុ េះបណាត លថ្ផ្សទរនុង, បខងកើនឱ្កាស្ នងិអនុវតត

យនតការខលើរទឹរចិ្តតស្ក្មប់មន្តនតរីាជការទទួលការបណ្តុ េះបណាត លរនុង និងខក្ៅក្បខទស្ ក្ស្បតាមខោលខៅជាយុទធសាន្តស្ត

ថ្នអភិបាលរិច្ច រឺខធវើទាំខនើបរមមសាថ ប័នរដ្ា នងិការអភិវឌ្ឍក្បរបខដ្ឋយបរោិប័នន ស្មធម៌ នងិយុតតធិម៌ តាមរយៈការអនុវតតសិ្ទធិ

អាំណាច្រដ្ា ខាងតផ្សនរនខោបាយ ខស្ដ្ារិច្ច នងិរដ្ាបាល រនងុការដឹ្រនាាំ ក្រប់ក្រង ចាត់តច្ង នងិបខក្មើរិច្ចការ ក្បខទស្ជាត ិ

ពិខស្ស្ការធានានិរនតរភាពថ្នតួនាទី នងិដ្ាំខណ្ើរការរដ្ាបាលសាធារណ្ៈ ខដ្ឋយយរចិ្តតទុរដ្ឋរ់ខលើអតថក្បខោជន៍ក្បជា- 

ជនជាស្នូល។ ទនទឹមខនេះ រាជរដ្ឋា ភបិាល រ៏ដូ្ច្ជាក្រសួ្ងរប៏ាននងិរាំពុងជួបក្បទេះបញ្ញា ក្បឈមមួយច្ាំននួពារព់ន័ធនងឹការ

ក្តួតមុខងារ នងិតដ្នស្មតថរិច្ច,ការខក្ជើស្ខរើស្ និងការខលើរទឹរចិ្តតមន្តនតរីាជការ , ក្បពន័ធរណ្ខនយយភាព រួមមន យនតការ

តាមដ្ឋន និងវាយតថ្មៃការផ្សតលខ់ស្វាសាធារណ្ៈ, ការតច្ររំតលរពត័៌មន ទិនននយ័ និងក្រមក្បតិបតតិការងារ ,ស្មតថភាពជាំនាញ

 វិជាជ ជីវៈមន្តនតីរាជការ នងិរមៃ តរវាងខោលនខោបាយ នងិការអនុវតតច្ាប់ ជាខដ្ើម។ 

រនុងខៃមឹសារខនេះ ក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រង នងិអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្ស ឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៣ នងឹកាៃ យខៅជាច្រខុវិស័្យ

តក្មង់ទិស្ជនូបុរគលរិមន្តនតរីាជការ ខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ក្បរបខដ្ឋយរុណ្ភាព ផ្សលតិភាព នងិ

ក្បសិ្ទធភាព រនងុការតរលមែការអនុវតតការងារ ទាាំងរិច្ចការក្បចាាំថ្លៃ នងិការតរទក្មង់ ស្ាំខៅពក្ងឹងស្មតថភាពសាថ ប័ន  

រ៏ដូ្ច្ជាចូ្លរួមរសាង នងិអភិវឌ្ឍស្ងគម-ខស្ដ្ារិច្ច ក្ស្បតាមខោលនខោបាយ នងិច្រខុវិស័្យរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 
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I. ចក្ខុវិេ័យ

ក្របខណ្ឌ ខនេះមនច្រខុវិស័្យ “តក្បកាៃ យធនធានមនុស្សរបស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច និងហរិញ្ញវតថុ ឱ្យកានត់តមន

ច្ាំខណ្េះដឹ្ង ជាំនាញ និងស្មតថភាព ក្បរបខដ្ឋយរុណ្ភាព ស្កាត នុពល ការថ្ច្នក្បឌ្ិត នងិនវានុវតតន៍ រុណ្ធម៌ សី្លធម៌ 

មនសិ្ការខស្នហាជាតិ  វិជាជ ជីវៈ និងសាម រតីទទួលខុស្ក្តូវខពស់្ មនសុ្ខភាពលែ នងិកាយស្មបទារងងម ាំ ស្ក្មប់អនុវតតឱ្យ

កាន់តតមនក្បសិ្ទធភាពនូវរិច្ចោាំពារស្ងគម នងិខលើររមពស់្តួនាទីន្តស្ត ីតដ្លជាឆែឹងខនងថ្នការអភិវឌ្ឍ ក្បសិ្ទធភាពការងារ 

ក្បរបខដ្ឋយស្មិទធរមមលែក្បខស្ើរ ជាពិខស្ស្ការអនុវតតរមមវិធីតរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈរបស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល”។ 

II. សោលបណំង

ក្របខណ្ឌ ខនេះមនខោលបាំណ្ង “តរលមែខលើរិច្ចការខរៀបច្ាំរច្នាស្មពន័ធអងគភាព តផ្សនការក្របខណ្ឌ  នងិតផ្សនការ

ខក្បើក្បាស់្មន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា,ខធវើទាំខនើបរមមក្បពន័ធក្រប់ក្រងបុរគលិរមន្តនតរីាជការ ក្បពន័ធខបៀវតស  ក្បពន័ធក្រប់ក្រងវតតមន, 

ខលើររមពស់្មន្តនត ី ជាន្តស្ត នីិងជនពិការ, ពក្ងងឹក្បពន័ធក្រប់ក្រងស្មិទធរមម នងិយនតការខលើរទឹរចិ្តត ក្ពមទាាំាំងខរៀបច្ាំការ

អភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតរីាជការជាក្បព័នធនងិជាក្បចាាំ”។ 

III. សោលសៅ

ក្របខណ្ឌ ខនេះមនខោលខៅ “ខរៀបច្ាំរច្នាស្មពន័ធរបស់្អងគភាពអនុខលាមនងឹខោលបាំណ្ងខោលនខោបាយ, 

ខធវើទាំខនើបរមមក្បព័នធខបៀវតស  ក្បព័នធក្រប់ក្រងវតតមន  ក្បព័នធក្រប់ក្រងការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតីរាជការ, ដ្ឋរ់ឱ្យ

ខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធស្វយ័ក្បវតតរិមម ខលើការក្រប់ក្រងបុរគលរិមន្តនតរីាជការ, រាំណ្ត់មូលដ្ឋា នវាយតថ្មៃតក្មូវការធនធានមនុស្ស 

ស្មភាពខយនឌ្័រ និងជនពិការ, រសាងស្មតថភាព និងអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតីរាជការជាក្បព័នធនិងជាក្បចាាំ ស្ថ ិត

រនុងបរិបទតរទក្មង់ឱ្យកាន់តតសីុ្ជខក្ៅ, ធានានូវអភិបាលរិច្ចលែរនុងក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលិរ, ខលើររមពស់្

អនតរស្រមមភាពោាំក្ទ និងរសាងភាពជាអនរដឹ្រនាាំ ក្ពមទាាំងខធវើឱ្យក្បព័នធពក្ងឹងស្មតថភាពមន្តនតីរាជការ មនរុណ្-

ភាព និងស្មិទធរមមការងារលែក្បខស្ើរ។ 

IV. េមិទ្ធ្ល បញ្ហា ប្បឈម និង វិធានការជាយុទ្ធសាស្តេត

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុបានតរស្ក្មលួរច្នាស្មពន័ធអងគភាព ការដឹ្រនាាំ នងិរិច្ចការរដ្ាបាល ក្ពមទាាំងបាន

នងិរាំពុងអនុវតតការខរៀបច្ាំនងិការក្បក្ពឹតតខៅរបស់្អងគភាពខក្កាមឱ្វាទ ជាមួយនឹងច្រខុវិស័្យ ក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព 

ក្បសិ្ទធផ្សល នងិវិជាជ ជីវៈខពស់្ស្ក្មប់មន្តនតរីាជការ (សូ្មខមើលក្កាហវរិទ១ី ថ្នឧបស្មពន័ធ៖អងគការខលខរបស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ា-

រចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ)ុ។

៤.១.ប្ក្បខណឌ េប្ាបក់ារប្រប់ប្រងធនធានមនុេស 

៤.១.១.ការខរៀបច្ាំរច្នាស្មពន័ធអងគភាព 

រ. ស្មទិធផ្សល  

ក្រសួ្ងបានខរៀបច្ាំរច្នាស្មព័នធអងគភាព ទាាំងថ្នន រ់រណាត ល និងថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន រួមមន អរគខលខាធិការដ្ឋា ន អោគ ធិ-

ការដ្ឋា ន អរគនាយរដ្ឋា ន  វិទាសាថ នខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ អងគភាព ក្រុមក្បឹរា ខលខាធិការដ្ឋា ន និងមនទីរខស្ដ្ារិច្ច- 

និងហិរញ្ញវតថុរាជធានី-ខខតត នងិក្រប់អងគភាពពារព់ន័ធខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង។ រច្នាស្មព័នធ នងិអងគការខលខអងគភាព រាំពងុ

ក្តូវបានតរស្ក្មលួ និងបាំខពញបតនថមឱ្យក្ស្បតាមខោលនខោបាយលមីៗ រនុងខោលបាំណ្ងខលើររមពស់្ក្បសិ្ទធភាពថ្នការ
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ក្រប់ក្រង ការបាំខពញមុខងារភាររិច្ច ការរាំណ្ត់រណ្ខនយយភាព និងការទទួលខុស្ក្តូវតាមឋានានកុ្រម ថ្នមុខតាំតណ្ងរនុង

មុខងារសាធារណ្ៈ។ 

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ស្ថ ិតរនងុបរិការណ៍្ថ្នរមមវិធីតរទក្មងរ់បស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល ជាពិខស្ស្ការតរទក្មងក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថសុា-

ធារណ្ៈ តដ្លទាមទារឱ្យមនការតក្បក្បួល នងិវិវតតលមីៗថ្នរច្នាស្មពន័ធអងគភាព ខដ្ឋយសារក្រសួ្ង សាថ ប័នបខងកើតលមីៗ នងិ

បខងកើនច្ាំននួមុខតាំតណ្ងមួយច្ាំននួ បានខធវើឱ្យមនភាពក្តួតសីុ្ោន  និងភាពមនិច្ាស់្លាស់្រនុងការអនុវតតតនួាទី ភាររចិ្ច 

តដ្លបានរាំណ្ត់ខដ្ឋយក្របខណ្ឌ រតយិុតតជាធរមន។ រិច្ចការតរស្ក្មលួរច្នាស្មពន័ធ ជាការងារលាំបារតដ្លទាមទារឯរសារ

រតយិុតត ឬ ខស្ច្រតីតណ្នាាំផ្សៃូវការជារ់លារ់ រនុងខនាេះ ការពពិណ៌័្នាមុខតាំតណ្ងស្ក្មប់មុខតាំតណ្ងក្រប់ក្រង និងមុខតាំតណ្ង    

ស្ាំខាន់ៗ   មួយច្ាំនួនតដ្លតផ្សែរខលើការស្ក្មួលដ្ល់ការបាំខពញការងារ និងវាយតថ្មៃការអនុវតតការងារ តផ្សែរតាម

ខបស្ររមម តនួាទីភាររិច្ច តផ្សនការ នងិទិស្ខៅរបស់្សាថ ប័ននមួីយៗ។ ខលើស្ពីខនាេះ ខដ្ឋយសារអងគភាពនីមួយៗមិនទាន់

មនតផ្សនការបនតខវនឱ្យបានជារល់ារ ់ នងិមនក្បសិ្ទធភាពខៅខ ើយ ជាខហតុខធវើឱ្យក្បអប់តួនាទីរនងុអងគភាពមួយច្ាំននួ 

ខៅទាំខនរខដ្ឋយសារមនមន្តនតីចូ្លនិវតតន៍ និងការខរៀបច្ាំបខងកើតរច្នាស្មពន័ធលមី។ 

រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនីតកិាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ តក្មូវឱ្យក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ពក្ងឹង

ក្បសិ្ទធភាពថ្នការរាំណ្ត់រច្នាស្មព័នធ អនុខលាមតាមអនកុ្រតឹយស្ត ពីីការរាំណ្ត់រច្នាស្មពន័ធក្រប់ក្រង នងិមុខតាំតណ្ងរនងុ

រច្នាស្មពន័ធក្រប់ក្រង ថ្នក្រសួ្ងសាថ ប័នថ្នន រ់ជាតិ នងិថ្នន រ់ខក្កាមជាតិ៖ 

ទី១.ក្រសួ្ងខរៀបច្ាំការខក្បើក្បាស់្ក្បព័នធបខច្ចរវិទាព័ត៌មន ជាមខធាបាយរនុងការរាំណ្ត់រច្នាស្មព័នធ (អងគការ

ខលខ) និង តរតក្មូវរច្នាស្មព័នធ ក្ស្បតាមខោលនខោបាយលមីៗរបស់្ក្រសួ្ង និងរាជរដ្ឋា ភបិាល ខដ្ឋយរាំណ្ត់មុខតាំតណ្ង

រនុងរច្នាស្មព័នធរបស់្ក្រសួ្ង សាថ ប័នថ្នន រ់រណាត ល, មុខតាំតណ្ងរនងុរច្នាស្មព័នធថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន និងអងគភាពច្ាំណ្េុះ ការិោលយ័។ 

ប្បេិទ្ធភាព

ននការក្ំណត់

រចនាេមព័នធ 

 វិចារណ្រមម

 មុខងារ ភាររិច្ច និង

រច្នាស្មព័នធក្រប់ក្រង

របស្់ អងគភាព 

ក្បព័នធបខច្ចរ-

 វិទាព័ត៌មន 

រិច្ចស្ហការ

និងការោាំក្ទ

ស្នាធ នរមមក្បព័នធ

ក្រប់ក្រងបុរគលិរ 

បទដ្ឋា នរតិយុតត

របស្់ក្រស្ួង

 សាថ ប័នជាំនាញ 

ក្រុមការងារ

ច្ាស្់លាស្់ស្ក្មប់

ពិនិតយ និងខរៀបច្ាំ

រច្នាស្មព័នធខ ើងវិញ
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ទី២. ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវពក្ងងឹការអនុវតតមុខងារ និងភាររិច្ចរបស់្មន្តនតរីាជការក្រប់រូប ខៅតាម

មុខតាំតណ្ងនីមួយៗ រនុងមុខងារសាធារណ្ៈ ខដ្ឋយក្រប់អងគភាពក្តូវខលើររមពស់្វិមជឈការ នងិវិស្ហមជឈការខៅក្រប់

ឋានានកុ្រម ខៅតាមតដ្នស្មតថរិច្ច ជាំនាញស្មតថភាពវិជាជ ជីវៈ បទពិខសាធន៍ របស់្អនរខក្កាមឱ្វាទ តដ្លទាមទាឱ្យ

ក្បធានអងគភាពមនស្មតថភាពដឹ្រនាាំខពស់្ទាាំងបខច្ចរខទស្ នតីិវិធីរដ្ាបាល និងយនតការនានាខលើការខរៀបច្ាំតផ្សនការ ការ

ដឹ្រនាាំក្រប់ក្រង ការអនុវតតតផ្សនការ ក្បរបខដ្ឋយការទទួលខុស្ក្តូវ ក្ពមទាាំងខលើររមពស់្រណ្ខនយយភាព នងិតមៃ ភាព

រនុងអងគភាព រ៏ដូ្ច្ជាពក្ងងឹការអនុវតតក្រមសី្លធម៌ សិ្ទធិ នងិកាតពវរិច្ចរបស់្មន្តនតីរាជការ។ 

ទី៣.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវផ្សតលរ់ិច្ចស្ហការលែជាមួយ អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ខដ្ើមបី (រ) តរស្ក្មលួ 

នងិការបខងកើតអងគភាពរនងុរច្នាស្មព័នធរបស់្ថ្នន ររ់ណាត ល នងិថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន តផ្សែរខលើបទដ្ឋា នរតយិុតតរបស់្ក្រសួ្ង-សាថ ប័ន

ជាំនាញ (ខ) ខធវើ វិចារណ្រមមមុខងារ ភាររិច្ច នងិរច្នាស្មព័នធក្រប់ក្រងរបស់្អងគភាព ខដ្ឋយខតត តស្ាំខានខ់លើការពក្ងងឹ

ភាពជាមច ស់្ ការទទួលខុស្ក្តវូ និងបនាទ តរ់ណ្ខនយយភាពច្ាស់្លាស់្ (រ) ផ្សតលព់័តម៌នចាាំបាច់្ខដ្ឋយ តមៃ ភាព នងិ 

សុ្ក្រឹតយ ទារ់ទងនឹងបតក្មបក្មួលរច្នាស្មពន័ធរបស់្អងគភាព ខដ្ើមបីឈានខៅខធវើស្នាធ នរមមក្បពន័ធក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលរិ 

ថ្នក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង និងធានាឱ្យបាននូវស្ងគតិភាពការក្រប់ក្រងរច្នាស្មព័នធរបស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចហិរញ្ញវតថ ុ

ជាមួយ ក្រសួ្ងមុខងារសាធារណ្ៈ (ឃ) បខងកើតក្រុមការងារច្ាស់្លាស់្ស្ក្មប់ពនិិតយ នងិខរៀបច្ាំរច្នាស្មពន័ធខ ើងវិញ

ឱ្យក្ស្បខៅតាមខបស្ររមម តនួាទី និងភាររិច្ចរបស់្អងគភាព រនុងររណី្ចាាំបាច់្។ 

ទី៤.អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ បាំខពញមុខងារជាខស្នាធិការខលើការងារបុរគលិរ ក្តវូ 

ពក្ងឹងរិច្ចស្ហការលែនិងផ្សតលក់ារោាំក្ទ ទាាំងថ្នន រ់រណាត លនងិថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន ខលើការក្រប់ក្រងធនធានមនុស្ស ឬ ការក្រប់-

ក្រងបុរគលរិ ការតរតក្មូវរច្នាស្មព័នធ (អងគការខលខ) ការក្រប់ក្រងរុណ្ផ្សលការងារ ការក្រប់ក្រងរដ្ាបាលបុរគលរិ ខបៀវតស និង

ក្បារល់ាភការខផ្សសងៗ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។ 

៤.១.២.ការក្របក់្រងច្លនាមន្តនតរីាជការ 

រ. ស្មទិធផ្សល  

ច្ាំននួមន្តនតកី្របខណ្ឌ  នងិមន្តនតជីាប់រិច្ចស្នា មនការខរើនខ ើង ខដ្ឋយសារច្លនាពីរក្បខភទ រឺ ច្លនាខាងខក្ៅ  

នងិច្លនាថ្ផ្សទរនងុ។ ច្លនាទាាំងខនេះ ជាវឌ្ឍនភាពស្ខក្មច្បានពយីុទធសាន្តស្ត  ថ្នការកាតខ់ច្ញច្ាំននួមន្តនតពីីអងគភាពតដ្ល

ខលើស្ពតីក្មូវការខៅបាំខពញច្ាំននួមន្តនតីខៅតាមអងគភាពតដ្លមនតក្មូវការឱ្យក្ស្បតាមជាំនាញ នងិការខក្ជើស្ខរើស្មន្តនតីលមីៗ

តដ្លមនស្កាត នុពល និងអនុខលាមតាមច្ាប់ស្ត ីពលីរខនតរិៈមន្តនតរីាជការសីុ្វិល ខដ្ើមបីខឆៃើយតបតាមតក្មូវការធនធាន

មនុស្សរបស់្អងគភាព។ 

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន៍រនងុការក្រប់ក្រងច្លនាមន្តនតរីាជការនាខពលរនៃងមរ ក្រសួ្ងបានជួបក្បទេះបញ្ញា ក្បឈមមួយ-

ច្ាំននួ ដូ្ច្ជា បតក្មបក្មលួច្លនាមន្តនតរីាជការរនុងអងគភាពមួយច្ាំននួ ខៅមិនទានអ់ាច្ផ្សតលឯ់រសារខោងបានក្រប់ក្ោន់

តាមលរខខណ្ឌ តក្មូវ ជាខហតខុធវើឱ្យមនការយឺតោ៉ា វរនងុការអនុវតតការងារ ខហើយច្លនាមន្តនតរីាជការមួយច្ាំននួជាច្លនា

ស្ថ ិតខៅខក្ៅការបា៉ា នស់ាម នច្ាំននួក្របខណ្ឌ  ដូ្ច្ជា ការខស្ន ើសុ្ាំក្របខណ្ឌ ពិខស្ស្ តដ្លជាឆនាទ នុសិ្ទធិរបស់្ថ្នន រ់ដឹ្រនាាំ ការខផ្សទរ

ចូ្លពកី្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង-សាថ ប័ននានា ការបាត់បង់ស្មតថភាពស្មបទា មរណ្ភាព សុ្ាំលាឈប់ និងការបញ្ឈប់ខដ្ឋយបញ្ញតត ិ

ជាខដ្ើម  (សូ្មខមើលក្កាហវរិទ២ី ថ្នឧបស្មពន័ធ៖ ច្លនាមន្តនតរីាជការឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៧)។ 
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រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនតីកិាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុធានាក្បសិ្ទធភាពថ្នការក្រប់ក្រងច្លនាមន្តនតរីាជការ

តដ្លតក្មូវឱ្យក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ងអនុវតតោ៉ា ងមឺុងម៉ា ត់ នូវ៖ 

ទី១.ខក្បើក្បាស់្“ច្ាប់ស្ត ីពីស្ហលរខនតិរៈមន្តនតរីាជការសីុ្វិល”ជាស្នូលថ្នការអនុវតតដ្ាំខណ្ើរការនិងនតីិវិធីស្ក្មប់ 

ខធវើច្លនាមន្តនតី បុរគលរិ ទាាំងច្លនាខាងខក្ៅ នងិច្លនាថ្ផ្សទរនងុ និងខលើររមពស់្ការអនុវតតយនតការក្ច្រខច្ញចូ្លតតមួយ 

រនុងការច្រាច្រឯរសារ។ 

ទី២.ធានាតមៃ ភាព សុ្ក្រឹតយភាព ស្ងគតភិាព បច្ចុបបននភាពការក្រប់ក្រងសាថ នភាពមន្តនតរីាជការ តាមរយៈការខក្បើ-

ក្បាស់្ក្បពន័ធបខច្ចរ វិទាពត័ម៌ន វិទា រនងុខនាេះតដ្រ អរគខលខាធិការដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ក្តូវស្ក្មបស្ក្មលួ

រនុងការក្រប់ក្រងសាថ នភាពមន្តនតរីាជការជារួមរនងុក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង តាមរយៈ ការតាមដ្ឋនក្តួតពនិតិយ នងិខធវើបច្ចុបបននភាព

សាថ នភាពមន្តនតរីាជការឱ្យទានខ់ពលខវលា នងិមនសុ្ក្រតឹយភាព អមខដ្ឋយឯរសារខោងបានក្រប់ក្ោនត់ាមលរខខណ្ឌ តក្មូវ។ 

 ទី៣.ខធវើស្នាធ នរមម ក្បពន័ធព័តម៌នវិទារនុងការក្រប់ក្រងច្លនាមន្តនតរីាជការ រនុងក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង នងិឈានខៅ 

ខធវើស្នាធ នរមមជាមួយក្បពន័ធរបស់្ក្រសួ្ងមុខងារសាធារណ្ៈ។ រនងុន័យខនេះ ក្រប់អងគភាពអាច្ឆៃង នងិក្តូវច្មៃងជនូលខិតិ

បទដ្ឋា ន នងិឯរសារពារ់ពន័ធ ស្ត ីពីច្លនាមន្តនតរីាជការ មរនាយរដ្ឋា នបុរគលិរ ថ្នអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច-

នងិហិរញ្ញវតថុ ជាពិខស្ស្ការខធវើនយិ័តភាព ឬ ការតតងតាាំង។ នាយរដ្ឋា នបុរគលរិ ថ្នអរគខលខាធដិ្ឋា ន តដ្លបាំខពញតួនាទី

ជាអងគភាពក្បមូលផ្សតុាំ ខលើការងារក្រប់ក្រងធនធានមនុស្ស ក្តូវក្រប់ក្រងឱ្យបានក្រប់ក្ជុងខក្ជាយ នូវច្លនាមន្តនតីរាជការ   

ក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង ឈានខៅរសាងមូលដ្ឋា នរត់មត់ ម ាំទាាំ នងិធានារក្មិតលខមែៀងជាអបបបរមខលើការបា៉ា នក់្បមណ្ 

ក្របខណ្ឌ ក្បចាាំឆ្ន ាំ នងិបតក្មបក្មួលទិនននយ័មន្តនតរីាជការនាខពលអនារត។ 

ទី៤. ក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ងក្តូវពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពថ្នការក្រប់ក្រងការតៃ ស់្បតូរ (Change Management) 

ថ្នបតក្មបក្មលួច្លនាមន្តនត ី នងិការខក្តៀមមន្តនតីស្ក្មប់បនតខវន (Re-Employment) ស្ាំខៅធានានរិនតរភាព នងិផ្សលតិភាព

ការងារ។ 

ប្បេិទ្ធភាពននការ

ប្រប់ប្រងសាា នភាពមស្តនតី

រាជការ

ក្បព័នធខបៀវតស

ការក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលិរ

ការក្រប់ក្រង

ការបណ្តុ េះបណាត ល

និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនសុ្ស

ការក្តួតពិនិតយបុរគលិរ 

និងវិន័យ
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៤.១.៣.ការខរៀបច្ាំតផ្សនការក្របខណ្ឌ មន្តនតរីាជការ នងិតផ្សនការខក្បើក្បាស់្មន្តនតជីាបរ់ចិ្ចស្នា  

រ. ស្មទិធផ្សល  

រិតក្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧ ក្រសួ្ងមនស្ថតិិមន្តនតកី្របខណ្ឌ  ស្រុបច្ាំននួ ៥ ៥២៦ នារ់ នងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នាមនស្រុប

ច្ាំននួ ៤៧៥ នារ់។ ក្រសួ្ងមនមូលដ្ឋា នពរីរនងុការខរៀបច្ាំតផ្សនការក្របខណ្ឌ ក្បចាាំឆ្ន ាំ នងិតផ្សនការខក្បើក្បាស់្មន្តនតីជាប់រិច្ច-

ស្នា រឺតផ្សែរខលើតផ្សនការស្រមមភាពក្បចាាំឆ្ន ាំ នងិរច្នាស្មពន័ធ (អងគខលខ)របស់្អងគភាព។ មូលដ្ឋា នអនុវតតយនតការខក្ជើស្-

ខរើស្មន្តនតីក្របខណ្ឌ  នងិមន្តនតជីាប់រិច្ចស្នា ខោរពតាមច្ាប់ នងិអនុខលាមបទដ្ឋា នរតិយតុត មនយនតការដូ្ច្តខៅ៖ 

ជូន 

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន៍ រនងុការខរៀបច្ាំតផ្សនការក្របខណ្ឌ  និងតផ្សនការខក្បើក្បាស់្មន្តនតីជាប់រិច្ចស្នានាខពលរនៃងមរ 

ក្រសួ្ងបានជួបក្បទេះបញ្ញា ក្បឈមមួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជា បតក្មបក្មលួសាថ នភាពមន្តនត ីបុរគលរិ ខដ្ឋយខក្បើក្បាស់្ទិនននយ័ច្ាំននួ-

មន្តនតី បុរគលរិក្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១៧ ជាខោល, ក្រសួ្ងមនបតក្មបក្មួលក្បចាាំឆ្ន ាំ រ ឺ រាំខណ្ើនក្របខណ្ឌ លមី ក្បមណ្៦.៤០% 

នងិខផ្សទរក្របខណ្ឌ ចូ្លពីក្រសួ្ងសាថ ប័ននានា ក្បមណ្ ០.៣២% ក្របខណ្ឌ ចូ្លនិវតតន ៍នងិលុបខឈាម េះ ក្បមណ្ ០.៥០% 

នងិច្លនានានា ក្បមណ្ ៦%។ ច្ាំតណ្រការខក្ជើស្ខរើស្បុរគលិរជាប់រិច្ចស្នា មនរាំខណ្ើនក្បមណ្ ៥% ក្បចាាំឆ្ន ាំ

(២០១៥-២០១៧)។ ការខរៀបច្ាំតផ្សនការមន្តនតី បុរគលិរ តផ្សែរខលើ៖ (១) ច្ាំននួក្របខណ្ឌ ខច្ញ នងិការពក្ងីររច្នាស្មពន័ធ 

(២) តផ្សនការស្រមមភាពក្បចាាំឆ្ន ាំ ខដ្ើមបីខស្ន ើក្របខណ្ឌ មន្តនតី នងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា តដ្លការខក្បើក្បាស់្មូលដ្ឋា នទាាំងពីរខនេះ 

មនភាពតូច្ច្ខងែៀត នងិលាំបារក្រប់ក្រងបតក្មបក្មលួសាថ នភាពពកីារបាត់បង ់ និងការទទួលបានមរវិញនវូធនធានមនុស្ស។ 

ទនទឹមខនេះ បញ្ញា ខវេះក្របខណ្ឌ មន្តនតីបាំខពញក្បអប់រនុងរច្នាស្មព័នធ ខដ្ឋយសារមនមន្តនតីចូ្លនិវតតន៍ ឬរងវេះខាតធនធាន

មនុស្សខក្ពាេះការខរៀបច្ាំបខងកើតរច្នាស្មពន័ធលមី ជាការក្បឈមផ្សងតដ្រ។  

រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនតីកិាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ធានាក្បសិ្ទធភាពថ្នការខរៀបច្ាំតផ្សនការមន្តនត ីបុរគលរិ

រនុងខោលខៅកាត់បនថយការច្ាំណាយរនុងការអនុវតតរមមវិធី នងិខោលនខោបាយ ខដ្ឋយបងកលរខណ្ៈអាំខណាយផ្សលនងិផ្សតល់
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លទធភាពឱ្យអងគភាព ទាាំងថ្នន ររ់ណាត ល និងថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន ក្រប់ក្រងចាត់តច្ងមន្តនត ី បុរគលរិ ក្ស្បនងឹទាំហាំការងារ និង

រច្នាស្មពន័ធ៖ 

ទី១. អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នាយរដ្ឋា នបរុគលរិ) ជាខស្នាធកិារឱ្យក្រសួ្ងខលើការងារបុរគលរិ ក្តូវ ៖ (រ) ក្រប់ក្រង

ឱ្យបាននូវច្ាំននួមន្តនត ីបុរគលរិក្បចាាំឆ្ន ាំ (ក្របខណ្ឌ  នងិ មន្តនតជីាប់រិច្ចស្នា)។ ស្ក្មប់បុរគលរិជាប់រិច្ចស្នា ក្តូវតបង-

តច្រខៅតាមក្បខភទ រយៈខពលខក្បើក្បាស់្ ច្ាំននួមុខតាំតណ្ង អងគភាពបាំខពញការងារ ខដ្ើមបីឈានខៅខធវើការបងាា ញនវូ

ច្លនាតក្បក្បលួនាខពលអនារតរនងុរក្មតិលខមែៀងជាអបបបរម នងិ (ខ) ខរៀបច្ាំ នងិខធវើការតណ្នាាំពីរាំរកូារពពិណ៌្នាមុខ-

តាំតណ្ងទាាំងថ្នន ររ់ណាត លនងិថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន។ 

ទី២.ក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវខរៀបច្ាំតផ្សនការមន្តនតី បុរគលិរ តផ្សែរខលើ៖ (រ) ឧបររណ៍្វិភារតក្មូវ

ការធនធានមនុស្ស (ខ) ការវិភារតក្មូវការតាមរយៈក្បពន័ធទិននន័យស្ត ពីីធនធានមនុស្សដ៏្ទូលាំទូលាយ (តផ្សនការធនធាន

មនុស្សស្ក្មប់រយៈខពលខៃី ០១ឆ្ន ាំ រយៈខពលមធយម និងតវង ការវិវឌ្ឍលមីៗរបស់្ស្ងគម ច្រនតស្រលភាវូបនយីរមមរនុង

តាំបនន់ងិរនុងពភិពខលារ ឬការវិវឌ្ឍថ្នបខច្ចរវិទាពត័៌មន វិទា ខដ្ឋយខោងខលើតក្មូវការជាំនាញ ជាជាងច្ាំននួក្របខណ្ឌ  

នងិការពិព័ណ៌្នាមុខតាំតណ្ង) (រ) តផ្សនការបនតខវន តដ្លខោងតាមលរខខណ្ឌ មុខងារក្រប់ក្រងនងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធាន

មនុស្ស (ឃ) រូបមនតច្ាស់្លាស់្ស្ក្មប់រណ្នាច្ាំននួក្របខណ្ឌ ខច្ញ នងិពនិតិយការពក្ងរីរច្នាស្មពន័ធ (ង) តរស្ក្មលួ

រច្នាស្មពន័ធអងគភាព នងិពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពក្រប់ក្រងនងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស (ច្) ទិនននយ័ពីបតក្មបក្មលួ មន្តនតីក្រប-

ខណ្ឌ នងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា រច្នាស្មពន័ធ នងិតផ្សនការមន្តនត ី បុរគលរិ ខដ្ឋយខធវើការវិភារក្បវតតថិ្នស្ថ តិិមន្តនត ី បុរគលរិ នងិ 

បតក្មបក្មួល បណាត លមរពចី្លនាខាងខក្ៅ នងិច្លនាថ្ផ្សទរនុង ខដ្ើមបឈីានខៅខធវើការបា៉ា ន់ក្បមណ្បតក្មបក្មលួនា

ខពលអនារតរនុងរយៈខពលខៃី មធយម និងតវង (ជ) ក្បសិ្ទធភាពថ្នការអនុវតត វិធានជាយុទធសាន្តស្តស្ក្មប់ក្រប់ក្រងច្លនា

ប្បេិទ្ធភាពននការសរៀបចំផ្នការមស្តនតី បុរគលិក្

ការវិភារតក្មូវការ

តាមរយៈក្បព័នធទិនននយ័ស្ត ីពី

ធនធានមនសុ្សដ្៍ទលូាំទលូាយ

ការពិនិតយច្ាំននួក្របខណ្ឌ ខច្ញ 

និងការខរៀបច្ាំតផ្សនការបនតខវន

ការវិវឌ្ឍលមីៗ 

និងការពក្ងីររច្នាស្មព័នធ 

ប្បេិទ្ធភាពការប្រប់ប្រងបផប្មបប្បួល (ក្ប្មិតលសមអៀងជាអបបរា)

ស្ុក្រឹតយភាពថ្នការក្រប់ក្រង ច្ាំនួនមន្តនតី បុរគលិរក្បចាាំឆ្ន ាំ

(ក្បខភទ មុខតាំតណ្ង រយៈខពលខក្បើក្បាស្់ ទីរតនៃងអងគភាពបាំខពញការងារ)

មន្តនតីក្របខណ្ឌ លមី ខផ្សទរចូ្លពីក្របខណ្ឌ ក្រស្ួង សាថ ប័នានា  

លុបក្របខណ្ឌ មន្តនតី ខផ្សទរក្របខណ្ឌ ខច្ញ ចូ្លនិវតតន៍ ការតាាំងស្៊ប់រនុងក្របខណ្ឌ  

លាំតហមតុភាព ពយួរ (ការដ្ឋរ់ឱ្យស្ថ ិតរនុងភាពទាំខនរោម នខបៀវតស)  ចូ្លបខក្មើការវិញបនាទ ប់ពី

ទាំខនរោម នខបៀវតស ខរៀបច្ាំវិភាជន៍ក្រួសារ ខធវើនិយ័តរមមថ្នន រ់ ឋាននតរស្័រតិ
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មន្តនតរីាជការ (ឈ) ក្បសិ្ទធភាពថ្នការរាំណ្តរ់ច្នាស្មពន័ធ (ញ) កាលបរិខច្េទរាំណ្ត់ស្ក្មប់ខរៀបច្ាំតផ្សនការមន្តនត ីបុរគលរិ

ឱ្យរួច្រាល់រនងុក្តីមស្ទី១ ថ្នឆ្ន ាំស្ក្មប់ថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន នងិការតណ្នាាំនានាស្ក្មប់ថ្នន ររ់ណាត ល (ដ្) ការរាំណ្តអ់ក្តា 

នងិតបបបទថ្នការខក្ជើស្ខរើស្ ជនពកិារច្លូបខក្មើការងារ អក្តា ២% ស្ក្មប់សាថ ប័ន មនមន្តនតចីាប់ពី ៥០ ខ ើងខៅ (ល) 

ពនិិតយច្ាំននួមុខតាំតណ្ងតដ្លទាំខនរ ទាំហាំការងារ ការតរស្ក្មួលរច្នាស្មពន័ធ នងិការខផ្សទរភាររិច្ច (ឌ្) ខោលការណ៍្ខក្ជើស្-

ខរើស្មន្តនតី បុរគលិរ តដ្លបានទទួល  ក្ពមទាាំងបញ្ញជ រព់ីទីរតនៃងឬអងគភាពតដ្លក្តូវបាំខពញការងារស្ក្មប់មន្តនតីក្របខណ្ឌ លមី 

រនុងខពលតដ្លខបរខជនដ្ឋរព់ារយសុ្ាំចូ្លបខក្មើការងារ រនងុខោលខៅោាំក្ទយនតការដ្ឋរព់ក្ងាយមន្តនតី បុរគលរិ តផ្សែរតាម

ជាំនាញតដ្លក្តូវការ (ធ) យុតតធិម៌ ស្មៃ ត ់ក្បសិ្ទធភាព តមៃ ភាព រណ្ខនយយភាព រនងុការខក្ជើស្ខរើស្មន្តនតីក្របខណ្ឌ  នងិ

មន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា រាប់ពីដ្ាំខណ្ើរការផ្សសពវផ្សាយ ការទទួលពារយ ការក្ប ង ការដ្ឋរ់ពក្ងាយមន្តនតី ជាខដ្ើម (ន) ទាំហាំ

ការងារ រច្នាស្មពន័ធ ការតបងតច្រមន្តនតី បុរគលរិ (ច្ាំននួមន្តនតី បុរគលរិ) ការផ្សតល់ខស្វាពារ់ពន័ធនងឹមុខងារសាធារណ្ៈ  

(ភាពស្មុរសាម ញថ្នការផ្សតល់ខស្វាសាធារណ្ៈ តក្មូវការខស្វា នងិក្បខភទខស្វា) នងិតក្មូវការជាំនាញការច្ាស់្លាស់្ស្ក្មប់

អងគភាព ខរៀបច្ាំលវិកា អនុវតតលវិកា ខរៀរររក្បមូលច្ាំណូ្លខរៀបច្ាំខោលនខោបាយ នងិោាំក្ទទូខៅ។ 

ទី៣. ពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពច្ាំណាយរនុងការអនុវតតរមមវិធី នងិខោលនខោបាយក្រសួ្ង ទាមទារនូវរិច្ចស្ហការលែ

រវាងក្រប់អងគភាព រនុងការខរៀបច្ាំ អនុវតត តាមដ្ឋនក្តួតពនិតិយការអនុវតត ខលើការក្រប់ក្រងតក្មូវការធនធានមនុស្ស និងនតីិ-

 វិធីខស្ន ើសុ្ាំក្របខណ្ឌ មន្តនតី បុរគលិរក្បចាាំឆ្ន ាំ តផ្សនការធនធានមនុស្សក្បចាាំឆ្ន ាំ និងក្បពន័ធទិននន័យស្តពីីធនធានមនុស្សទូលាំ-    

ទូលាយ។ ច្ាំតណ្រតក្មូវការមន្តនតីស្ក្មប់អងគភាពថ្នន រ់មូលដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខលើរទឹរចិ្តតនិងជាំរុញឱ្យអងគភាពសាមីខធវើការ

សិ្រាពីទាំហាំការងារឱ្យបានលមែិត ខដ្ឋយខរៀបច្ាំរខក្មង និងតផ្សនការស្រមមភាពការងារឱ្យបានច្ាស់្លាស់្ ខឆៃើយតប

នឹងតក្មូវការខក្បើក្បាស់្ តផ្សែរខលើអាទិភាពថ្នស្រមមភាពតដ្លបានដ្ឋរ់ខច្ញ, ខឆៃើយតបនឹងរមម វិធីតរទក្មង់លមីៗ ខដ្ឋយ

ភាជ ប់ជាមួយនូវលរខខណ្ឌ ខោងការងារ (TOR) មន្តនតីនីមួយៗ ក្ពមទាាំងអនុវតត នីតិវិធីពិនិតយ តាមដ្ឋន និងវាយតថ្មៃ

ស្មិទធរមមការងារជាក្បចាាំ។ ទនទឹមខនេះអងគភាពក្តូវពក្ងឹងតួនាទីភាររិច្ច ខដ្ឋយក្តូវរិតពីក្បសិ្ទធភាពថ្នការផ្សតល់ខស្វា 

សាធារណ្ៈជនូក្បជាពលរដ្ា ក្បរបខដ្ឋយវិជាជ ជីវៈ រុណ្ភាព ក្បសិ្ទធភាព តមៃ ភាព ទាន់ខពលខវលា នងិអាច្ទុរចិ្តតបាន។ 

៤.១.៤.ការក្របក់្រងក្បពន័ធខបៀវតស 

 រ. ស្មទិធផ្សល  

យនតការអនុវតតខលើក្បពន័ធខបៀវតស ក្តូវបានខរៀបច្ាំតផ្សែរតាមឯរតាស្នទស្សន៍ខបៀវតសមូលដ្ឋា នរបស់្មន្តនតរីាជការ

រាំណ្តន់តីិវិធីស្ក្មប់ការខបើរផ្សតល់ខបៀវតស អនុវតតពនធខលើខបៀវតស និងអនុវតតយនតការក្រប់ក្រង ខរៀបច្ាំតារាងខបៀវតស និង

យនតការស្ក្មបស្ក្មួលផ្សតល់ខបៀវតសជនូមន្តនតីរាជការ ខដ្ឋយទូទាត់ក្តង់ចូ្លរណ្នកី្បារខ់បៀវតសមន្តនតីរាជការខៅស្បាត ហ៍ទី៤ 

ថ្នតខ។ ទនទឹមខនេះ ក្រសួ្ងបានអនុវតតយនតការអនុវតតខោលនខោបាយតរទក្មង់ក្បព័នធខបៀវតស និងក្បារ់ឧបតថមភខផ្សសងៗ 

ការតរតក្ប និងដ្ាំខ ើងក្បារ់ឧបតថមភមតភុាពជនូមន្តនតរីាជការ មន្តនតរីមមសិ្រានិងមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា ជាន្តស្ត ីស្ក្មលរនូ 

នងិក្បារ់ឧបតថមភបុណ្យស្ពជនូក្រសួារស្ពមន្តនតរីាជការ មន្តនតរីមមសិ្រា នងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នាតដ្លទទួលមរណ្ភាព។ 

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន ៍រនងុការខរៀបច្ាំ នងិក្រប់ក្រងក្បពន័ធខបៀវតស នាខពលរនៃងមរ ក្រសួ្ងបានជួបក្បទេះបញ្ញា ក្បឈម

មួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជា ការចារខច្ញរបស់្មន្តនតី ខដ្ឋយអនុវតតនតីិវិធីថ្នការដ្ឋរ់ឱ្យចូ្លនិវតតន៍ ការដ្ឋរ់មន្តនតីរាជការសីុ្វិលឱ្យ

ស្ថ ិតខៅរនុងភាពទាំខនរោម នខបៀវតស ការតតងតាាំង នងិការខរៀបច្ាំក្បារ់បាំណាច់្មុខងារតាមតួនាទីជនូមន្តនតរីាជការ ការខធវើ    

នយិ័តរមមថ្នន រ់ឋាននតរស័្រតតិាមអតតីភាពការងារ ការដ្ាំខ ើងថ្នន រត់ាមរក្មិតស្ញ្ញញ បក្ត ការខរៀបច្ាំក្បារ់វិភាជន៍ក្រួសារ
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ការចូ្លបខក្មើការវិញបនាទ ប់ពទីាំខនរោម នខបៀវតស ការខផ្សទរក្របខណ្ឌ ចូ្ល-ខច្ញ នងិការលបុក្របខណ្ឌ  មនភាពយតឺោ៉ា វ 

នងិមិនទានប់ានអនុវតតតាមលិខិតបទដ្ឋា នរតយិុតតទាាំងក្សុ្ង។ ខលើស្ពីខនាេះការតរតក្បតថ្មៃឯរតាស្នទស្សន៍ខបៀវតសមូលដ្ឋា ន

របស់្មន្តនតីរាជការក្រសួ្ង អងគភាពខបៀវតសខៅជួបការលាំបារ ខដ្ឋយសារអងគភាពខៅខធវើការពនិតិយខផ្សទៀងតទ ត់ខដ្ឋយថ្ដ្ រតាត ទាាំង

ខនេះនាាំឱ្យអងគភាពជាំនាញក្តូវខក្បើខពលខវលាយូរខផ្សទៀងតទ ត់ ច្ាំណាយរមៃ ាំងពលរមមខក្ច្ើន និងទាមទារឱ្យមន្តនតមីនបទពិខសាធន ៍

និងមនជាំនាញវិជាជ ជីវៈយូរឆ្ន ាំ ខដ្ើមបខីច្ៀស្វាងការភាន់ក្ច្ ាំ (សូ្មខមើលក្កាហវរិទ៣ី ថ្នឧបស្មពន័ធ៖សាថ នភាពថ្នការខរៀបច្ាំ

ខបៀវតស នងិក្បារឧ់បតថមភនានា ឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៧)។ 

រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនីតកិាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ នឹងពក្ងងឹការក្រប់ក្រងរដ្ាបាលបុរគលរិ ខបៀវតស 

និងក្បារល់ាភការខផ្សសងៗ៖ 

ទី១.អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ តដ្លមននាយរដ្ឋា នបុរគលរិ ជាខស្នាធកិារ ក្តូវជាំរញុ 

(រ) ខធវើទាំខនើបរមមក្បពន័ធខបៀវតស ស្ក្មប់ក្រប់ក្រងទិននន័យ នងិតួខលខនានា រួមមន តារាងខបៀវតស អាណ្តត ិអតតខលខ 

១០ខទង់ តារាងទូទាត់ ឋាននតរស័្រតិ ការពយួរ នងិកាលបរិខច្េទចូ្លនិវតតន ៍ជាខដ្ើម (ខ) ខធវើស្នាធ នរមមក្បពន័ធរនុងក្របខណ្ឌ

ក្រសួ្ង ដូ្ច្ជា  ក្បពន័ធក្រប់ក្រងសាថ នភាពមន្តនតរីាជការ ក្បពន័ធផ្សតលព់័តម៌នខបៀវតស នងិបណ្ត ឹងតវា៉ា  យនតការអនុវតតខោលនខោ-

បាយតរទក្មង់ក្បពន័ធខបៀវតស នងិក្បារ់ឧបតថមភខផ្សសង  ៗ (រ) ខធវើស្នាធ នរមមក្បពន័ធក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតរីាជការរបស់្ក្រសួ្ង

ខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ និងក្បពន័ធរបស់្ក្រសួ្ងមុខងារធារណ្ៈ (ឃ) បនតផ្សសពវផ្សាយឱ្យទូលាយជាងមុនពីបទដ្ឋា នរតយិតុត

ទារ់ទងលរខខណ្ឌ ស្ក្មប់ការតរស្ក្មួលនតីិវិធថី្នការដ្ឋរ់មន្តនតរីាជការសីុ្វិលចូ្លនិវតតន ៍ ការតតងតាាំង នងិការខរៀបច្ាំ

ក្បារ់បាំណាច់្មុខងារតាមតនួាទីជូនមន្តនតរីាជការ ការខធវើនយិត័រមមថ្នន រ់ឋាននតរស័្រតតិាមអតតីភាពការងារ ការដ្ាំខ ើងថ្នន រ់

តាមរក្មិតស្ញ្ញញ បក្ត ការខរៀបច្ាំក្បារ់វិភាជន៍ក្រួសារ ការដ្ឋរ់ឱ្យស្ថ ិតរនុងភាពទាំខនរោម នខបៀវតស ការចូ្លបខក្មើការវិញ

បនាទ ប់ពីទាំខនរោម នខបៀវតស ការខផ្សទរក្របខណ្ឌ ចូ្ល-ខច្ញ នងិការលុបក្របខណ្ឌ  (ង) ោាំក្ទខោលនខោបាយរបស់្រាជរដ្ឋា ភិ-  

បាល ខដ្ឋយបនតដ្ាំខ ើងខបៀវតសជូនមន្តនតីរាជការ ក្ពមទាាំងបខងកើនក្បារ់ខសាធនជនូនិវតតជន នងិអតីតយុទធជន ខដ្ឋយខរៀបច្ាំ

ខបើរផ្សតលត់ាមក្បព័នធធនាោរ រនងុរយៈខពល ២ ស្បាត ហ៍មតង ចាប់ពឆី្ន ាំ២០១៩ តខៅ។ 

ទី២.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវខផ្ស ញើឯរសារបតក្មបក្មួលមន្តនតរីាជការមរអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នា-  

យរដ្ឋា នបុរគលិរ) រនងុរយៈកាល ០៧ថ្លៃ នងិយូរបាំផ្សុត ១៥ថ្លៃ បនាទ ប់ពមីនការតក្បក្បលួ។ រនុងនយ័ខនេះ អងគភាព ក្តូវ

ខោលនខោបាយ បទដ្ឋា នរតិយុតត ទារ់ទងលរខខណ្ឌ តក្មូវ 

ទាំខនើបរមម និងស្នាធ នរមមក្បព័នធ

ប្បេិទ្ធភាពននការប្រប់ប្រងសបៀវតស
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មនយនតការថ្ផ្សទរនងុតទ ល់ស្ក្មប់ខធវើច្រាច្រឯរសារពរីក្មិតការិោល័យខៅនាយរដ្ឋា ន បនតខៅអោគ ធកិារដ្ឋា ន អរគនា- 

យរដ្ឋា ន ឬ អងគភាពសាមី ខដ្ើមបីបនតបញ្ជូនមរអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នាយរដ្ឋា នបុរគលរិ) ស្ក្មបស្ក្មួលខលើរិច្ចការ

តក្បក្បលួខនាេះ ជាពខិស្ស្ ក្តូវផ្សតលរ់ិច្ចស្ហការលែនងិផ្សតលធ់ាតុចូ្លស្ក្មប់រិច្ចការ (រ)(ខ)(រ)(ឃ)(ង)។ 

ទី៣. នាយរដ្ឋា នបរុគលរិ ថ្នអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន នងិអងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវផ្សតលរ់ិច្ចស្ហការលែ នងិ

ពក្ងងឹរិច្ចការជាំនាញជាមួយោន  ក្បរបខដ្ឋយរុណ្ភាព សុ្ក្រតឹយភាព ក្បសិ្ទធភាព ទាន់ខពលខវលាខលើការងារ (រ) ផ្សតល់

ឯរសារខស្ន ើសុ្ាំតៃ ស់្បតូរសាថ នភាពរដ្ាបាល និងក្រសួារមន្តនតរីាជការ (មុនដ្ាំណាច់្ស្បាត ហ៍ទី១ ថ្នតខនីមួយៗ) (ខ) កាខរៀបច្ាំ

អាណ្តតិ តផ្សែរតាមតារាងទូទាត់ខបៀវតស (រ) ការខធវើក្បតិភរូមមដ្លអ់ាជាញ ធរខក្កាមបងាគ ប់រនងុនាមជាអាណាប័រខផ្សទរសិ្ទធិ (ឃ) 

ការខធវើនយិត័ថ្នន រ់ ឋាននតរស័្រតជិនូមន្តនតរីាជសិុ្វិលតាមអតីតភាពការងារ (០២ឆ្ម ាំមតង) ការតាាំងស្៊ប់រនងុក្របខណ្ឌ ជនូមន្តនតី

រាជការសីុ្វិល ការអនុវតតក្ពតឹតបិក្តពនិទុស្ក្មប់ដ្ាំខ ើងថ្នន រ់ ថ្នក្របខណ្ឌ មន្តនតកី្រប់ក្រងរដ្ាបាលនងិក្រមការ (ង) ការពយរួ 

ខដ្ឋយខស្ន ើសុ្ាំពយួរពសីាមីមន្តនត ីនងិពយួរខដ្ឋយបញ្ញតិ និងការខស្ន ើសុ្ាំចូ្លបខក្មើការវិញបនាទ ប់ពីទាំខនរោម នខបៀវតស (ច្) ការខផ្សទរ

ក្របខណ្ឌ ចូ្ល-ខច្ញ និងការលុបខឈាម េះ (ឆ) ការដ្ឋរ់មន្តនតរីាជការសិុ្វិលឱ្យចូ្លនវិតតនត៍ាមអាយុ តាមក្បពន័ធពត័ម៌នវិទា 

នងឹឈានខៅក្រប់ក្រងបាននវូព័តម៌នសុ្ក្រតឹយស្ក្មប់ស្ហការផ្សតល់ទិនននយ័ ជនូក្រសួ្ងមុខងារសាធារណ្ៈ នងិស្ក្មប់

ការខផ្សទៀងតទ តស់ាលារបក្តពត័៌មនមន្តនតីរាជការសីុ្វិលចូ្លនិវតតន៍ នងិខោរពឱ្យបានរយៈខពលខលើការតររតក្មូវ (ោ៉ា ង-

យូរ០១តខ) ការខបើរផ្សតលក់្បារ់ឧបតថមភដ្ាំបូង (ក្តឹមចុ្ងតខមុនកាលបរិខច្េទរាំណ្ត់ចូ្លនវិតតន៍) ការដ្ឋរឱ់្យចូ្លនិវតតន៍

(ោ៉ា ងយូរ០២តខមុនកាលបរិខច្េទរាំណ្ត់ចូ្លនិវតតន៍) (ជ) ការផ្សតល់ក្បារ់ឧបតថមភមតភុាពជនូមន្តនតរីាជការ មន្តនតរីមមសិ្រា 

នងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នាជាន្តស្ត ីតដ្លស្ក្មលរនូ នងិក្បារ់ឧបតថមភបុណ្យស្ពជនូក្រួសារស្ពមន្តនតីរាជការ មន្តនតរីមមសិ្រា 

នងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នាតដ្លទទួលមរណ្ៈភាព (ឈ) ការផ្សតលត់ាវកាលិរតផ្សនរហានភិយ័ការងារស្ក្មប់មន្តនតសីាធារណ្ៈ 

នងិតផ្សនរតលទាាំសុ្ខភាពស្ក្មប់មន្តនតសីាធារណ្ៈ អតតីមន្តនតរីាជការ នងិអតីតយុទធជន តដ្លមន លរខខណ្ឌ  តបបបទ និង

នតីិវិធថី្នការផ្សតលត់ាវកាលរិតផ្សនរហានភិ័យការងារ ការផ្សតល់ខស្វាពាបាលនងិតលទាាំខវជជសាន្តស្ត  ការផ្សតល់វិភាជន ៍ នងិ

ធនលាភ ស្ក្មប់ការបាត់បង់ស្មតថភាពការងារអចិ្ថ្ន្តនតយិ៍ ការផ្សតល់វិភាជន៍បូជាស្ពនងិធនលាភឧតតរជីវើ លរខខណ្ឌ  

តបបបទ និងនតីិវិធថី្នការផ្សតលត់ាវកាលិរតផ្សនរតលទាាំសុ្ខភាព ការផ្សតល់ខស្វាពាបាលតលទាាំខវជជសាន្តស្ត  ការផ្សតលខ់ស្វា

បញ្ជូនអនរជមៃ ឺឬជនរងខក្ោេះ នងិខស្វាបញ្ជូនស្ព ខស្វាឬការពាបាលតដ្លមិនរាប់បញ្ចូល ការរាំណ្តជ់មៃឺរុាាំថ្រ៉ាលរខខណ្ឌ  

តបបបទ និងនតីិវិធីទូទាតថ់្លៃខស្វាតផ្សនរហានភិយ័ លរខខណ្ឌ  តបបបទ និងនតីិវិធីទូទាតថ់្លៃខស្វាតផ្សនរតលទាាំសុ្ខភាព  តបប-

បទ និងនតីិវិធថី្នការទាមទារតាវកាលិរ ក្បារ់ខក្តៀបបក្មុងស្ក្មប់តផ្សនរហានភិ័យការងារ ក្បារ់ខក្តៀមបក្មុងតផ្សនរតលទាាំ

សុ្ខភាព យនតការោាំក្ទ ស្ក្មបស្ក្មួល និងស្ហការ។ 

៤.១.៥.ការក្តតួពនិតិយបរុគលរិ នងិការក្របក់្រង វនិយ័ 

 រ. ស្មទិធផ្សល  

ការតាមដ្ឋននងិការក្តតួពនិតិយវតតមនមន្តនតី បុរគលិរ ក្រសួ្ងបានពក្ងឹងការក្រប់ក្រងវតតមនតាមវិធសីាន្តស្ត  

ជារ់លារ់ មនដូ្ច្ជា ការបាំពារម់៉ា សីុ្នខស្កន ទាវ រសុ្វតតភិាព នងិយនតការនានា។ ការក្រប់ក្រងរបបឈប់ស្ក្មរក្រប់

ក្បខភទ (ក្បចាាំឆ្ន ាំ,ពាបាលជមៃឺ,លាំតហមតភុាព នងិឈប់ស្ក្មររយៈខពលខៃី) ក្ពមទាាំងការដ្ឋរឱ់្យមន្តនតីរាជការស្ថ តិរនងុ

ភាពទាំខនរោម នខបៀវតស បានអនុវតតខដ្ឋយអនុខលាមតាមអនុក្រឹតយស្ត ីពកីារក្រប់ក្រងវតតមនមន្តនតរីាជការសីុ្វិល នងិមន្តនតី

ជាប់រិច្ចស្នា នងិលិខិតបទដ្ឋា នរតយិុតតជាធរមន។  
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ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន ៍រនងុការខរៀបច្ាំនងិក្រប់ក្រងវតតមន, វិធានការខាងវិនយ័នងិការក្តតួពនិតិយបុរគលរិមន្តនតរីាជការ 

មិនទានប់ានអនុវតតតាមលិខិតបទដ្ឋា នរតយិតុតទាាំងក្សុ្ង មនដូ្ច្ជា បតក្មបក្មលួសាថ នភាពមន្តនតីរាជការ,មន្តនតអីវតតមន

ពុាំមនលខិិតបញ្ជរ់ និងមន្តនតចូី្លនិវតតនព៍ុាំមនក្បកាស្ (សូ្មខមើលក្កាហវរិទ៤ី ថ្នឧបស្មពន័ធ៖ ស្ថតិសិ្ត ពីកីារក្តតួពនិតិយ

បរុគលរិ នងិការក្របក់្រង វនិយ័)។ 

រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនីតកិាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ នងឹពក្ងឹងវិនយ័ថ្នមន្តនតីសាធារណ្ៈតច្ងរនុងច្ាប់

ស្ហលរខនតរិៈមន្តនតីរាជការសីុ្វិល៖ 

ទី១. ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវអនុវតតខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាពនូវ (រ) បរិសាថ នការងារលែ តាមរយៈការកាត់-

បនថយភាពខវេះច្ខនាៃ េះមន្តនតី បុរគលិរ ខោរពបុរគល (ក្បធានសាថ ប័នឬអងគភាព)ជាជាងសាថ ប័ន ខដ្ឋយពក្ងឹង វិន័យតទ លខ់ៃួន 

ក្រមសី្លធម៌ មរគុខទទស្រ៏បាំខពញមុខងារសាធារណ្ៈ ក្បតិបតតិខោលការណ៍្ នងិវិធានបទបញ្ញជ ទាាំងឡាយរបស់្អងគភាព នងិវិជាជ

ជីវៈរបស់្សាមីមន្តនត ី បុរគលិរតាមររណី្ជារ់តស្តង (ខ) ក្រប់ក្រងជាក្បចាាំនូវមន្តនតីមរខធវើការ ខដ្ឋយអនុវតតការក្រប់ក្រង

វតតមនមន្តនតរីាជការសីុ្វិលតច្ងរនុងច្ាប់ស្ហលរខនតរិៈមន្តនតីរាជការសីុ្វិល  ខដ្ើមបីបញ្ជរ់ថ្ន មន្តនតីបានមរខធវើការក្រប់ច្ាំននួ 

(រ) ពក្ងឹងការដ្ឋរ់ឱ្យស្ថ ិតខៅខក្ៅក្របខណ្ឌ ខដ្ើម ឬ ការដ្ឋរ់ឱ្យខៅខក្ៅតាំតណ្ង ខដ្ើមបីខៅបាំខពញការងារខៅរនុងសាថ ប័ន  

សាធារណ្ៈខផ្សសងៗ ខពលខវលាបាំខពញការងារ និងការឈប់ស្ក្មរខក្ច្ើនក្បខភទ ក្តូវមនទក្មង់ជាលាយលរខ័ណ៍្អរសរ 

តដ្លសាថ ប័នក្តូវខក្បើក្បាស់្ទក្មង់តដ្លមនលរខណ្ៈស្តង់ដ្ឋររនងុក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ការដ្ឋរឱ់្យស្ថ ិត

រនុងភាពទាំខនរោម នខបៀវតស ក្តូវរាំណ្ត់ច្ាស់្លាស់្អាំពីក្បខភទថ្នការដ្ឋរ់ឱ្យទាំខនរោម នខបៀវតស ចាប់ពីរយៈខពល ១៥ថ្លៃ ៣តខ 

៦តខ រហូតដ្ល់៤ឆ្ន ាំ ការដ្ឋរឱ់្យចូ្លនិវតតន៍ និងការបាត់បង់ស្មបទាវិជាជ ជីវៈ ការតាមដ្ឋន ការក្តួតពនិតិយ ការវាយតថ្មៃ និង

ការោាំក្ទទារ់ទងនិងការក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍនស្មតថភាពមន្តនតី បុរគលរិ  ទណ្ឌ រមមខាងវិន័យ ការខដ្ឋេះក្សាយទាំនាស់្ពារ់

ពន័ធនឹងរិច្ចការមុខងារសាធារណ្ៈ និង ខស្ច្រតីតណ្នាាំរបស់្អងគភាពក្បឆ្ាំងអាំខពើពុររលយួ អាំពីអប់រ ំ បងាក រ ទប់សាក ត់ នងិ    

បន្តងាក ប ខដ្ឋយតផ្សែរខលើតផ្សនការយុទធសាន្តស្តជាតិក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងអាំខពើពុររលួយ រនុងក្របខណ្ឌ  “មនិហ៊ាន មនិអាច្ នងិមនិ

ច្ង”់ ក្បក្ពឹតតអាំខពើពុររលយួ  (ឃ) ធានាបាននូវ ក្បសិ្ទធភាពថ្នការអនុវតតការងារ របស់្មន្តនតីតដ្លមនវតតមន ខដ្ឋយតបងតច្រ

មុខងារភាររិច្ចរបស់្មន្តនតចី្ាស់្លាស់្ នងិក្បសិ្ទធភាពថ្នវាយតថ្មៃស្មិទធរមមមន្តនតី (ង) អនុវតតកាតពវរិច្ចរនុងការខរៀបច្ាំ

បរិសាថ ន 

ការងារលែ

មន្តនតីមរខធវើការ

ក្រប់ច្ាំនួន

បខច្ចរវិទា

ព័តមន

ក្បស្ិទធភាព

ការងារ
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បញ្ជូនឯរសារស្ត ីពកីារអនញុ្ញញ តច្ាប់ ការដ្ឋរ់ទណ្ឌ រមមខាងវិន័យតផ្សែរតាមនីតិវិធនីិងបទបបញ្ញតតិជាធរមន នងិបញ្ជ ី

ស្ក្មង់អវតតមនមន្តនតរីាជការនងិមន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា នងិការតៃ ស់្បតូរសាថ នភាពរដ្ាបាលក្បចាាំតខមរ អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន

ក្រសួ្ង (ច្) ខលើររមពស់្ការខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធក្រប់ក្រងវតតមនតាមបខច្ចរវិទាព័តម៌ន វិទា (ឆ) ខក្បើក្បាស់្ ក្រមសី្លធម៌ 

នងិវិនយ័របស់្ មន្តនតរីាជការសីុ្វិល ជា “ខាន ត” ស្ក្មប់វាស់្ ពក្ងឹង នងិបខងកើនរណ្ខនយយភាព ស័្រតិសិ្ទធភាព នងិក្បសិ្ទធភាព 

ថ្នការអនុវតតមុខងារភាររិច្ច ខដ្ើមបីពនិិតយថ្នខតើក្តូវខលើរទឹរចិ្តត ឬ ដ្ឋរព់និ័យ (ជ) បខងកើនជាំខនឿទុរចិ្តតខលើភាពឯររាជយ នងិ

ស្មតថភាព ថ្នក្បពន័ធសារទុរខរបស់្មន្តនតី បុរគលិរ និងការតវា៉ាបណ្ត ឹងសារទុរខរបស់្មន្តនតី ខដ្ឋយអភិវឌ្ឍយនតការទទួល នងិ

ខដ្ឋេះក្សាយបណ្ត ឹងសារទុរខថ្ផ្សទរនុងរបស់្មន្តនតីរាជការ នងិអភវិឌ្ឍស្មតថភាពជាំនាញ ក្សាវក្ជាវបាតុភាពមិនក្បក្រតីបណ្ត ឹង

តវា៉ា  រាំណ្ត់បងាា ញខរឿង រាំណ្ត់ឋានានុក្រម និងក្បសិ្ទធភាពថ្នការខដ្ឋេះក្សាយ។ 

ទី២.អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នាយរដ្ឋា នបរុគលរិ) ក្តូវខធវើការតណ្នាាំ ផ្សសពវផ្សាយ នងិតាមដ្ឋនក្តតួពនិតិយខធវើ

អធកិាររិច្ច ខលើការអនុវតតបទដ្ឋា នរតយិុតតពារព់ន័ធការក្រប់ក្រងវតតមនរបស់្មន្តនតរីាជការ ការឈប់ស្ក្មរ ក្រមសី្លធម៌ នងិ  

 វិន័យរបស់្មន្តនតរីាជការសីុ្វិល បណ្ត ឹងសាទុរខរបស់្មន្តនតីរាជការសីុ្វិល។ 

ទី៣. ខរៀបច្ាំដ្ឋរឱ់្យខក្បើក្បាស់្ម៉ា សីុ្នខស្កនក្មមថ្ដ្ ឆតូកាត ទាវ រសុ្វតថិភាព ឬ ការបាំពារ់ក្បពន័ធបខច្ចរវិទាដ្ថ្ទខទៀត 

ស្ាំខៅពក្ងឹងការក្រប់ក្រងវតតមន ក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព ក្ពមទាាំងបខងកើនការយរចិ្តតទុរដ្ឋរ់បតនថមខទៀត ខលើការក្រប់

ក្រងវតតមនបុរគលិរមន្តនតីរាជការទាាំងថ្នន រ់រណាត លនិងថ្នន រ់មូលដ្ឋា នខដ្ឋយដ្ឋរ់ខច្ញនូវយនតការតាមដ្ឋន ក្បរបខដ្ឋយ

ក្បសិ្ទធភាពនិងការទទួលខុស្ក្តូវ។ 

៤.១.៦.ការក្របក់្រងទនិននយ័មន្តនតរីាជការតាមក្បពន័ធពត័ម៌នវទិា 

 រ. ស្មទិធផ្សល  

ក្រសួ្ងបានខធវើបច្ចុបបននភាព និងខធវើទាំខនើបរមមក្បពន័ធក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតីរាជការតាមក្បពន័ធពត័៌មនវិទា (HRMIS) 

តដ្លបានបខងកើតតាាំងពឆី្ន ាំ២០១០ ជាលទធផ្សល អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន បានខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធព័តម៌នវិទា រនុងការក្រប់ក្រង  

ស្ក្មបស្ក្មួលការងារមួយច្ាំននួធាំដូ្ច្ជា (រ) ក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតីរាជការជារួមរបស់្ក្រសួ្ង (ខ) ក្រប់ក្រងនងិផ្សទុរឯរសារ 

(រ) ក្បវតតិរបូមន្តនតី បុរគលិរជាប់រិច្ចស្នា (ឃ) ខបាេះពុមពប័ណ្ណស្មគ ល់មន្តនតីរាជការ បុរគលរិ (ង) តភាជ ប់ក្បពន័ធតវា៉ាបណ្ត ងឹ

ទារ់ទងនឹងខបៀវតស (ច្) ផ្សតលរ់ណ្នីខក្បើក្បាស់្ជូនមន្តនត ីបុរគលរិ (សូ្មខមើលក្កាហវរិទ៥ី ថ្នឧបស្មពន័ធ៖ ការក្របក់្រងមន្តនតតីាម

ក្បពន័ធពត័ម៌ន វទិា)។  

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន៍ រនុងការក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតរីាជការតាមក្បព័នធព័តម៌នវិទា នាខពលរនៃងមរ ក្រសួ្ងបាន

ជួបក្បទេះបញ្ញា ក្បឈមមួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជា ក្បពន័ធមិនទានអ់ាច្ខផ្សទៀងតទ ត់សុ្ក្រឹតយភាពខដ្ឋយស្វ ័យក្បវតតិ ខដ្ឋយច្ាំតណ្រខៃេះ

ខៅបនតខក្បើក្បាស់្ឯរសារខលើក្រដ្ឋស្ខដ្ើមបីខផ្សទៀងតទ ត ់ មិនទានប់ានតភាជ ប់រវាង ក្បពន័ធក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតរីាជការក្រសួ្ង 

ខៅនឹងក្បពន័ធក្រប់ក្រងបុរគលរិខៅក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុខៅខ ើយ តដ្លនាាំឱ្យមិនអាច្

ក្រប់ក្រងបតក្មបក្មលួសាថ នភាពមន្តនតរីនងុអងគភាពបានទានខ់ពលខវលា មិនទាន់ខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធឱ្យអស់្លទធភាពខដ្ើមបោីាំក្ទ

ការងារខបៀវតស ការក្រប់ក្រងវតតមនមន្តនតីរាជការ ការោាំក្ទយនតការខផ្សសងខទៀត ដូ្ច្ជា ការខរៀបច្ាំក្បារ់ឧបតថមភមុខងារ និង

ជីវភាព តដ្លផ្សារភាជ ប់នងឹអវតតមនមន្តនតរីាជការ បុរគលិរ ខដ្ឋយទាមទារឱ្យក្បពន័ធជយួជាំរញុការក្រប់ក្រងវតតមនខដ្ឋយ

ស្វ ័យក្បវតតិ។ 



ក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សឆ្ន ាំ ២០១៨-២០២៣        ទាំព័រ 14

រ.  វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនតីិកាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ នឹងជាំរញុក្បសិ្ទធភាពខពស់្ថ្នការក្រប់ក្រងមន្តនត-ី 

បុរគលរិ នងិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ខដ្ឋយអនុវតតក្បពន័ធក្រប់ក្រងមន្តនត ី បុរគលរិ តាមបខច្ចរវិទាព័តម៌ន ខដ្ើមបីក្រប់ក្រង

ទិននន័យស្ាំខាន់ៗ ដូ្ច្ជា ក្បខភទក្របខណ្ឌ  ជាំនាញវិជាជ ជីវៈ ការរតក់្តាវតតមន នងិឈប់ស្ក្មរ ការបណ្តុ េះបណាត ល 

រច្នាស្មព័នធ (អងគការខលខ) ក្បពន័ធសារទុរខមន្តនតី បុរគលិរ ការក្រប់ក្រងរដ្ាបាលបុរគលិរ ខបៀវតស និងក្បារល់ាភការខផ្សសងៗ 

ខដ្ើមបីឈានខៅខធវើស្នាធ នរមមក្បព័នធោាំក្ទ៖ 

ទី១.អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នាយរដ្ឋា នបរុគលរិ) តដ្លជាខស្នាធិការឱ្យក្រសួ្ង ខលើតផ្សនរបុរគលរិ ក្តូវ (រ) ស្ក្មបស្ក្មលួខធវើ

ស្នាធ នរមមក្បពន័ធក្រប់ក្រងទិននន័យមន្តនតរីាជការក្រសួ្ង និងក្បព័នធក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលរិ របស់្ក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទ 

(ខ) បខងកើតក្បព័នធតភាជ ប់នឹងការរាំណ្ត់រច្នាស្មព័នធ (អងគការខលខ) ក្រប់ក្រងច្លនាមន្តនតីរាជការ និងក្បខភទក្របខណ្ឌ  

ជាំនាញវិជាជ ជីវៈ ការរត់ក្តាវតតមននងិឈប់ស្ក្មរ ការបណ្តុ េះបណាត ល ក្បពន័ធសារទុរខមន្តនតី បុរគលិរ ការក្រប់ក្រងរដ្ា-   

បាលបុរគលិរ ខបៀវតស និងក្បារ់លាភការខផ្សសងៗ (រ) ខធវើបច្ចុបបននភាពព័ត៌មនស្ត ីពីមន្តនតីរាជការ ខដ្ឋយសុ្ក្រឹតយ និងទាន់-

ខពលខវលា ស្ាំខៅធានាស្ងគតិភាពថ្នក្បព័នធក្រប់ក្រងមន្តនតីរាជការរបស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ និងក្បព័នធរបស់្

ក្រសួ្ងមុខងារសាធារណ្ៈ។ 

ទី២.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវ (រ) ធានាស្ងគតិភាពក្បពន័ធក្រប់ក្រងរដ្ាបាល បុរគលរិ ជាមួយក្បពន័ធ

ក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតរីាជការក្រសួ្ង តដ្លស្ក្មបស្ក្មលួខដ្ឋយអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ក្ពមទាាំងពក្ងរីការខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធ

ឱ្យអស់្លទធភាពខៅតាមអងគភាពខក្កាមឱ្វាទរបស់្អងគភាពសាមី (ខ) បន្តញ្ញជ បច្ាំខណ្េះដឹ្ងស្ត ីពីការក្រប់ក្រងមន្តនត ី បុរគលរិ

តាមក្បពន័ធពត័ម៌នវិទា នងិដ្ឋរស់ារលបង តរតក្មូវ  នងិឈានខៅដ្ឋរឱ់្យខក្បើក្បាស់្ជាផ្សៃូវការ។ 

៤.១.៧.ក្បពន័ធក្របក់្រងស្មទិធរមម នងិយនតការខលើរទរឹច្តិត 

 រ. ស្មទិធផ្សល  

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ បាននិងរាំពុងអនុវតតរមមវិធីខលើរទឹរចិ្តត ដ្ល់មន្តនតកី្រប់ជាន់ថ្នន រត់ាមរយៈការខក្បើក្បាស់្ 

ក្បារ់រងាវ នរ់បស់្អងគភាព ការទទួលក្បារឧ់បតថមភជីវភាព ក្តូវបានជនូក្បចាាំតខ ក្បារ់ឧបតថមភមុខងារ ក្តូវបានផ្សតលក់្បចាាំតខ 

ក្បារ់រងាវ ន់ស្មិទធរមម ក្តូវបានផ្សតលក់្បចាាំក្តមីស្ ឆមស្ ឬឆ្ន ាំ ខៅតាមខពលខវលាជារ់តស្តងតដ្លបានរាំណ្ត់ខលើខោលខៅ 

ររណី្ច្ាំណូ្លតដ្លក្បមូលខលើស្ខោលខៅរាំណ្ត ់ ររណី្ច្ាំណាយក្តូវបានអនវុតតខដ្ឋយស្នស ាំស្ាំថ្ច្ ររណី្តផ្សនការការងារ 

តដ្លក្តូវបានអនុវតតនងិស្ខក្មច្បានមុនកាលរាំណ្ត់រងាវ នស់្មិទធរមម មូលនិធអិភិវឌ្ឍសាថ ប័នក្តូវបានផ្សតល់ដ្លអ់ងគភាព

ខដ្ឋយតផ្សែរខលើតផ្សនការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន ការផ្សតលខ់ក្រឿងឥស្សរិយយស្ នងិបណ្ណស្រខស្ើរ នងិការចាត់បញ្ជូនមន្តនតរីាជការខៅ

ទទួលការបណ្តុ េះបណាត លរនុងនងិខក្ៅក្បខទស្ (សូ្មខមើលក្កាហវរិទ៦ី ថ្នឧបស្មពន័ធ៖ ការអនវុតតយនតការខលើរទរឹច្តិត)។
 

ទាំខនើបរមមការក្រប់ក្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស

ទាំខនើបរមមការក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលិរ

ស្នាធ នរមមថ្នក្បព័នធ

ក្បស្ិទធភាពខពស្់ថ្នការក្រប់ក្រងមន្តនតី 

បុរគលិរ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
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តផ្សនការអងគភារ តផ្សនការការងារតទ លខ់ៃួន

ខលើររមពស្់រុណាធិបខតយយ

ខធវើបច្ចុបបននភាព និងតរតក្មូវយនតការ

ក្បារ់រងាវ ន់ ក្បារ់ ជីវភាព ក្បារ់មុខងារ

ក្បារ់ស្មិទធរមម មូលនិធិអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន

ខក្រឿងឥស្សរិយយស្ បណ្ណស្រខស្ើរ បណ្តុ េះបណាត ល

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន៍ រនងុការខលើរទឹរចិ្តត នងិក្បពន័ធក្រប់ក្រងស្មិទធរមម នាខពលរនៃងមរ ក្រសួ្ងបានជួបក្បទេះ

បញ្ញា ក្បឈមមួយច្ាំននួ ដូ្ច្ជា ការវាយតថ្មៃស្មិទធរមមខៅមនការខវេះខាតតផ្សនការការងារតទ លខ់ៃួនរបស់្មន្តនត ី បុរគលរិ នងិ

ឯរសារពពិ័ណ៌្នាមុខតាំតណ្ង ជាបញ្ញា ច្មបងបានខធវើឱ្យមនការលាំបាររនុងការវាស់្តវងស្មិទធរមម សាន ថ្ដ្របស់្មន្តនតីតដ្លខាំ 

ក្បឹងតក្បង នងិមិនមនការទទួលសាគ លស់ាន ថ្ដ្ពីស្ាំណារ់អងគភាពក្តឹមក្តូវ នាាំឱ្យការអនុវតតយនតការថ្នការវាយតថ្មៃមន្តនតរីនងុ

ការដ្ាំខ ើងថ្នន រ់ នងិឋាននតរស័្រតិ ការផ្សតលខ់ក្រឿងឥស្សរិយយស្ នងិបណ្ណស្រខស្ើរ នងិយនតការថ្នការខលើរទឹរចិ្តតខផ្សសងៗ

ខទៀតមនការខុស្ឆគងផ្សងតដ្រ។ 

រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនតីិកាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុនងឹផ្សតលអ់ាទិភាពខលើការអនុវតតក្បពន័ធខលើរទឹរចិ្តត

ស្មក្ស្ប រនុងការអនុវតតរមមវិធីខលើរទឹរចិ្តត រពឺក្ងឹងបនតខលើការខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធខលើរទឹរចិ្តតដ្ល់មន្តនតកី្រប់ជានថ់្នន រ ់ 

ខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធវាយតថ្មៃស្មិទធរមមរបស់្មន្តនតីខដ្ឋយសុ្ក្រឹតយ ស្ក្មប់ខលើរទឹរចិ្តត និងដ្ាំខ ើងថ្នន រ់ ឋាននតរស័្រតិ និង

តតងតាាំងមុខតាំតណ្ង៖ 

ទី១.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ខលើររមពស់្ការខលើរទឹរចិ្តតតាមរយៈការផ្សតលក់្បារ់ឧបតថមភ ក្បារ់រងាវ ន់ ឬ

មូលនិធនិានាបតនថមខលើខបៀវតសរបស់្ថ្នន រ់ដឹ្រនាាំ មន្តនតី បុរគលរិ តដ្លបានបាំខពញមុខងារនិងភាររិច្ចរបស់្ខៃួនក្បរបខដ្ឋយ

ផ្សលិតភាព រុណ្ភាព ស័្រតិសិ្ទធភាព ក្បសិ្ទធភាព និងរណ្ខនយយភាព។ ដូ្ច្ខនេះ អងគភាព ក្តូវ (រ) ខរៀបច្ាំបខងកើតតផ្សនការ

ការងាររបស់្អងគភាពតផ្សែរតាមខបស្ររមម អាណ្តតិ និងខោលបាំណ្ងរបស់្សាថ ប័នសាមី ស្ក្មប់រិច្ចការតរទក្មង់ និងការ

អនុវតតលវិការមមវិធ ីនិង ក្តូវខលើរមពស់្ការខរៀបច្ាំតផ្សនការការងារតទ ល់ខៃួនរបស់្មន្តនតនីីមួយៗ ក្បចាាំតខ ក្តីមស្ ឆមស្ ឬ

ឆ្ន ាំផ្សងតដ្រ និងអនុវតតការតបងតច្រការងាររនុងរក្មិតបុរគលឱ្យទូលាំទូលាយដ្ល់មន្តនតីខក្កាមឱ្វាទ និងធានាឯរភាពរវាងថ្នន រ់

ដឹ្រនាាំ និងមន្តនតីស្ក្មប់លទធផ្សលរបស់្ខៃួន (ខ) ខលើររមពស់្រុណាធិបខតយយ រនងុការខក្ជើស្ខរើស្ ការតតងតាាំង ការដ្ាំខ ើង

ថ្នន រ ់នងិឋាននតរស័្រត ិក្ពមទាាំងការខលើរទឹរចិ្តត នងិការផ្សតលអ់តថក្បខោជន៍ខផ្សសងខទៀតដ្លម់ន្តនត ីបុរគលរិ នងិ អងគភាពរបស់្

ក្រសួ្ង ជាពិខស្ស្ការខរៀបច្ាំ នងិពក្ងងឹក្បពន័ធក្រប់ក្រងតផ្សែរខលើស្មិទធរមម ខដ្ឋយខក្បើក្បាស់្សូ្ច្នាររ ស្មិទធរមមរនៃេឹះ (KPI) 

ក្ពមទាាំងពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាពថ្នការអនវុតតយនតការអធកិាររិច្ច នងិស្វនរមម (រ) តក្មង់ទិស្ខៅ ការអនុវតតវិធាន នងិនីតិវិធថី្ន

ការខរៀបច្ាំ ការអនុវតត ការក្តួតពនិតិយតាមដ្ឋន នងិវាយតថ្មៃខលើការងារ ក្ស្បតាមស្តងដ់្ឋរ នងិឧតតមនុវតតនអ៍នតរជាតិតដ្លមន

លរខណ្ៈវិមជឈការខតត តខលើធាតខុច្ញ នងិស្មិទធរមម រួមមនស្មតថភាព នងិលរខណ្ៈស្មបតត។ិ 

ទី២.អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នាយរដ្ឋា នបរុគលរិ) ក្តូវ (រ) ពនិិតយលទធភាពខធវើបច្ចុបបននភាពក្បកាស្ខលខ ៦១៦ 

ស្ហវ.ក្បរ ស្ត ពីកីាររាំណ្ត់ខោលការណ៍្ យនតការ នតីិវិធ ីនិងការក្តតួពនិតិយ ស្ក្មប់ការផ្សតលក់ារខលើរទឹរចិ្តត ខដ្ឋយខក្បើ

ក្បាស់្ក្បារ់រងាវ ន់របស់្អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ ខដ្ើមបីបនសុីខៅនងឹការវិវឌ្ឍលមី  ៗ(ខ) អភិវឌ្ឍឱ្យកាន់តត

ក្បខស្ើរនូវយនតការវាយតថ្មៃមន្តនតី រនុងការដ្ាំខ ើងថ្នន រ់ ឋាននតរស័្រតិ ការផ្សតលខ់ក្រឿងឥស្សរិយយស្ បណ្ណស្រខស្ើរ និងយនត-  
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ការថ្នការខលើរទឹរចិ្តតខផ្សសងៗខទៀត ក្បរបខដ្ឋយរុណ្ភាព សុ្ក្រតឹយភាព យុតតធិម៌មិនលាំខអៀងតាមបរសពួរ និងខរៀបច្ាំ

ក្រប់ក្រងឱ្យបាននវូ ក្បខភទ ឋានានុក្រម នងិ រាំណ្តប់ាននូវសាន ថ្ដ្ រុណ្បាំណាច់្ ស្ក្មប់វាយតថ្មៃផ្សតលខ់ក្រឿងឥស្សរិយយស្

ខៅតាមក្បខភទខមដ្ឋយ ស្ហខមក្តី សុ្វតាថ រា មុនសីារាភ័ណ្ឌ  ខមដ្ឋយការងារ នងិសាថ បនាជាតិ (រ) រនុងនាមជាខស្នាធិ-

ការឱ្យ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ ក្តូវជាំរញុឱ្យក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ងខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធវាយតថ្មៃតដ្លមន

ភាពស្ុក្រឹតយ ស្ក្មប់ការដ្ាំខ ើងថ្នន រ់ឋាននតរស័្រតិ នងិតតងតាាំងមុខតាំតណ្ង (ឃ) ខលើររមពស់្ភាពខជឿទុរចិ្តតបានថ្ន   

ការអនុវតតយនតការខលើរទឹរចិ្តត តាមរយៈការលុបបាំបាត់វបបធម៌ លាំខអៀងតាមបរសពួរ ការខមើលបាំណាាំោន  ខោរពបុរគល

(ក្បធានសាថ ប័ន អងគភាព)ជាជាងអងគភាព តាមរយៈ ការអភិវឌ្ឍ និងបនតអនុវតតក្បពន័ធខលើរទឹរចិ្តតដ្ល់មន្តនតីតដ្លបាំខពញ

ការងាររនងុរខក្មងអាទិភាព ខដ្ឋយក្បារឧ់បតថមភតផ្សែរខលើស្មិទធរមម និងខរៀបច្ាំក្បពន័ធក្រប់ក្រងរុណ្ផ្សល (ង) រាំណ្ត់

លរខណ្ៈស្មបតតិ នងិស្មតថភាពក្រុមវាយតថ្មៃស្មិទធរមម រណុ្ភាពថ្នសូ្ច្នាររ នងិផ្សសពវផ្សាយបនតស្ត ីអាំពីការផ្សតលក់្បារ់

ខលើរទឹរចិ្តតតាមស្នទស្សន ៍ តថ្មៃឯរតាថ្នស្នទស្សន ៍ភាររយ នងិលទធផ្សលតដ្លក្តូវបានរាំណ្ត់ខៅតាមក្បខភទទាាំង ៤ 

ដូ្ច្ជា ក្បារ់ឧបតថមភជីវភាព ក្បារ់ឧបតថមភមុខងារ ក្បារ់រងាវ ន់ស្មិទធរមម (ររណី្ច្ាំណូ្ល ររណី្ច្ាំណាយ ររណី្តផ្សនការ

ការងារ) មូលនិធអិភិវឌ្ឍនស៍ាថ ប័ន (ច្) ធានាស្ងគតិភាពថ្នការអនុវតតយនតការខលើរទឹរចិ្តតខៅនងឹយនតការខផ្សសងៗខទៀត 

តដ្លស្មក្ស្បដូ្ច្ជា ការរាំណ្ត់តក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាព តផ្សនការបនតខវន ការផ្សតលខ់បៀវតស លាភការ ការតតងតាាំង 

ដ្ាំខ ើងថ្នន រ ់ឋាននតរស័្រតិ ជាខដ្ើម។ 

៤.១.៨. ការខលើររមពស់្ស្មភាពខយនឌ្រ័ នងិ ជនពកិារ  

 រ. ស្មទិធផ្សល  

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហរិញ្ញវតថុ តតងផ្សតលក់ារយរចិ្តតទុរដ្ឋរខ់ពស់្ រនុងការខលើររមពស់្ស្មភាពខយនឌ្រ័ នងិជនពកិារ 

តាមរយៈ  ការផ្សតលអ់ាទិភាពដ្ល់មន្តនតរីាជការ ជាន្តស្ត  ីនិងជនពិការ រនុងការខក្ជើស្ខរើស្មន្តនតីក្របខណ្ឌ  បុរគលិរ ផ្សតលត់ក្មូវ-

ការមន្តនតីបតនថម ស្ក្មប់ន្តស្ត  ី នងិជនពិការ ខដ្ឋយរិតរូរពបីទដ្ឋា នអនាម័យ និងស្ក្មលួជាមខធាបាយខធវើដ្ាំខណ្ើរ មន 

ដូ្ច្ជា ផ្សៃូវជក្មល នងិជខណ្ត ើរយនត ផ្សតលក់ារខលើរទឹរចិ្តតជាស្មភ រៈ នងិលវិកា បខងកើតក្រុមការងារបន្តញ្ញជ បខយនឌ្័ររបស់្

ក្រសួ្ង ខដ្ើមបផី្សតល់សិ្ទធិ នងិផ្សលក្បខោជនន៍ានាជនូមន្តនតីជានារើ ស្ាំខៅឈរខឈាម េះ នងិខក្ជើស្ខរើស្តាំណាងរបស់្ខៃួន ចូ្លរមួ

ស្រមមភាពស្មរម ចូ្លរួមវរគបណ្តុ េះបណាត លខផ្សសងៗ ផ្សតលម់តិខោបល់ តច្ររំតលរព័តម៌ន និងរងវល់ ឬ បញ្ញា ក្បឈម

ខផ្សសងៗខៅវិញខៅមរ ខដ្ើមបីររដ្ាំខណាេះក្សាយ ជាខដ្ើម។ ជាលទធផ្សលក្រសួ្ងមនស្ថ ិតិមន្តនតីជាន្តស្ត  ី ២៦% រនុងខនាេះន្តស្ត ី

ស្ថ ិតរនុងជួរថ្នន រ់ដឹ្រនាាំ ខុទទកាលយ័ អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន អោគ ធកិារដ្ឋា ន នងិអរគនាយរដ្ឋា ន ក្បមណ្ ០.៥% និងជន-

ពិការ ក្បមណ្ ០.៥%។ 

 ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន៍ រនុងការអនុវតតខលើការខលើររមពស់្ស្មភាពខយនឌ្័រ និងជនពកិារ នាខពលរនៃងមរ ក្រសួ្ង

អាច្វាយតថ្មៃក្បសិ្ទធភាពខលើរិច្ចការខនេះបាន តាមរយៈការពនិិតយខលើរាំខណ្ើនភាររយជាបនតបនាទ ប់ថ្នច្ាំននួន្តស្ត ី នងិជន

ពិការខៅក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង។ ខទាេះបីជាោ៉ា ងខនេះរតី ខបើពនិិតយខលើទាំហាំរាំខណ្ើនភាររយ ច្ាំខពាេះច្ាំននួក្រុម 

មន្តនតទីាាំងខនាេះ ខៅមនរក្មិតទាបខៅខ ើយ។ ច្ាំតណ្រ ច្ាំននួថ្នន រ់ដឹ្រនាាំក្រសួ្ង នងិថ្នន រ់ដឹ្រនាាំបខច្ចរខទស្ស្ាំខាន់ៗ 

តដ្លជាន្តស្ត  ីរ៏ខៅមនច្ាំននួតចិ្តួច្ផ្សងតដ្រ។
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រ. វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនតីិកាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ នឹងខលើររមពស់្ការច្លូរួមរបស់្ន្តស្ត នីងិជន

ពិការរនុងរិច្ចអភិវឌ្ឍការងារ ខដ្ឋយផ្សតលអ់ាទិភាពខៅក្រប់ដ្ាំណារក់ាល ទាាំងខពលខក្ជើស្ខរើស្មន្តនត ី បុរគលរិជាន្តស្ត ី ជន

ពិការ នងិខពលបនាទ ប់៖ 

ទី១.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង មិនក្តឹមតតផ្សតលក់ាតពវរចិ្ច នងិការទទួលខុស្ក្តូវស្មក្ស្បខនាេះខទ តតតលម

ទាាំងរតិរពូីតក្មូវការបតនថមទាាំងតផ្សនរោាំពារអវៈយវៈ នងិផ្សតល់ឧបររណ៍្ចាាំបាច់្ស្ក្មប់ពរួោត់ ខក្ពាេះរតាត ទាាំងខនេះជា

ការខលើរទឹរចិ្តត ជាំរញុ នងិបងាា ញការយរចិ្តតទុរដ្ឋរ់ពកី្បធានអងគភាពតទ ល ់រ៏ដូ្ច្ជាស្ហការើរួមការងារ។ ក្បធានអងគ

ភាពក្តូវផ្សតល់សិ្ទធិពិខស្ស្ដ្លម់ន្តនតរីាជការជាជនពិការ រនងុការខស្ន ើសុ្ាំតក្មូវការស្មក្ស្បណាមួយចាាំបាច់្ ខលើស្ពី

លរខខណ្ឌ តដ្លមនក្សាប់នងិរិតតបិតខលើការខរើស្ខអើង ឬ ស្មព ធខដ្ឋយផ្សៃូវកាយ នងិសាម រតពីីស្ហការរើរួមការងារ ខដ្ើមបី

បងកបរិោកាស្លែ។ 

ទី២.ផ្សតល់ជនូលទធភាពពិខស្ស្ តាមរយៈការបណ្តុ េះបណាត ល និងក្បរលភ់ាររិច្ច ការោាំក្ទទាាំងបខច្ចរខទស្ និង

សាម រតីខដ្ឋយខលើររមពស់្និងបងកលរខណ្ៈឱ្យខធវើការងារជាក្រមុ ខដ្ើមបីឱ្យពរួោតអ់ាច្ស្ក្មបខៃួនខដ្ឋយងាយខៅនងឹស្ងគម

ការងារ។ ខលើស្ពីខនាេះ អងគភាព ក្តូវផ្សតលរ់ិច្ចការជាំនាញឱ្យក្ស្បតាមលរខណ្ៈស្មបតិត និងមិនមនឥទធិពលមិនលែដ្ល ់    

អស្មតថភាពណាមួយថ្នអវៈយវៈ។ 

ទី៣.ធានារាំខណ្ើនន្តស្តោី៉ា ងខហាច្ឱ្យបាន ១០% បតនថមខលើទិននន័យន្តស្ត ីតដ្លមនក្សាប់ខៅក្រប់ឋានានុក្រមរបស់្

ក្រសួ្ង មនន័យថ្ន ខរើនពី ២៦% ខៅក្បហារ់ក្បតហល ៣៥% ច្ាំតណ្ររាំខណ្ើនជនពកិារ ក្តូវអនុវតតខៅតាមការរាំណ្ត់

របស់្ឯរសាររតិយតុត បខងកើនព ី ០.៥០% ខៅ ២% ខដ្ឋយ ខរៀបច្ាំដ្ឋរ់បញ្ចូល ន្តស្ត ី នងិជនពកិារ រនុងតផ្សនការបនតខវន 

តផ្សនការអភិវឌ្ឍស្មតថភាព តផ្សនការខលើរទឹរចិ្តត តផ្សនការដ្ាំខ ើងឋាននតរស័្រតិ នងិតនួាទីខៅក្រប់ឋានុក្រម នងិជាំរញុឱ្យ

ចូ្លរួមក្រប់ស្រមមភាព។  

ស្តេតី ជនពិការ

ចូលរួមក្ិចចអភិវឌ្ឍ

ការងារ

តផ្សនការ

ខក្ជើស្ខរើស្មន្តនតី

បុរគលិរ

ខលើររមពស្់

ឆនទៈ និងសាម រតី

ផ្សតល់

តក្មូវការបតនថម

ស្ក្មប់ោាំពារ

ផ្សតល់រិច្ចការ

ជាំនាញក្ស្បនឹង

លរខណ្ៈស្មបតតិ
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៤.២.ប្ក្បខណឌ  េប្ាបអ់ភវិឌ្ឍេមតាភាពមស្តនតី បុរគលកិ្ ប្ក្េងួសេដ្ឋក្ិចចនិងហិរញ្ញវតាុ 

៤.២.១.ការអភវិឌ្ឍស្មតថភាព 

រ. ស្មទិធផ្សល  

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុបាននងិរាំពុងខក្តៀមលរខណ្ៈស្មបតតិខពស់្ស្ក្មប់វឌ្ឍនភាពការងាររនងុក្របខណ្ឌ

លវិការមមវិធី នងិរមមវិធតីរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ ខដ្ឋយអនុវតតយនតការច្ក្មុេះស្ក្មប់ការអភិវឌ្ឍ 

ស្មតថភាពមន្តនតី បុរគលរិ រនងុខនាេះ ខៃឹមសារថ្នរមមវិធីបណ្តុ េះបណាត លខតត តខលើជាំនាញអាទិភាពស្ក្មប់ក្រុមខរៀបច្ាំលវិកា 

អនុវតតលវិកា ខរៀរររក្បមូលច្ាំណូ្ល ខរៀបច្ាំខោលនខោបាយក្បមណ្ ៨០% នងិជាំនាញោាំក្ទទូខៅក្បមណ្ ២០% ខៅ

ច្ខនាៃ េះឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៧។  រុណ្ភាពថ្នការបណ្តុ េះបណាត លក្តូវបានខលើររមពស់្តាមរយៈ ខៃឹមសារមុខវិជាជ , រយៈខពល

បណ្តុ េះបណាត ល, ក្របខណ្ឌ តនួាទីមន្តនត,ី ក្របខណ្ឌ អងគភាពបណ្តុ េះបណាត លរនុងនងិខក្ៅក្បខទស្,  បណាត ញអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថ-

ភាព,រុណ្ភាពក្រូបខងាគ ល និងតផ្សនការធនធានមនុស្សរបស់្អងគភាព។ រតិក្តឹមឆ្ន ាំ ២០១៧ ក្រសួ្ង មនមន្តនតរីាជការ (មិន

រាប់បញ្ចូលបុរគលិររិច្ចស្នា) មនស្ញ្ញញ បក្តជាំនាញក្រប់រក្មិតច្ាំននួក្បមណ្ ៣៩% នងិោាំក្ទទូខៅច្ាំននួក្បមណ្ 

៦១% រនងុខនាេះមន្តនតីមនរក្មិតស្ញ្ញញ បក្តបណ្ឌ តិ ក្បមណ្ច្ាំននួ ១.១៩% បរិញ្ញញ បក្តជាន់ខពស់្ ៣៤% បរិញ្ញញ បក្ត 

៤៧% បរិញ្ញញ បក្តរង ៤.៤៥០% នងិទុតិយភូមិ ១៤%។ 

ខ. បញ្ញា ក្បឈម 

ជាបទពិខសាធន៍ រនងុការអនុវតតការងារអភិវឌ្ឍស្មតថភាពរនុងក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង នាខពលរនៃងមរ ក្រសួ្ងបានជួប

ក្បទេះនូវបញ្ញា ក្បឈមមួយច្ាំននួ ដូ្ច្តខៅ៖ (១) ឥណ្ទានលវិកាច្ាំណាយ មិនបានចាត់បញ្ចូលការងារអភិវឌ្ឍស្មតថភាព

រនុងក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង ខៅរនុងជាំពូរខនាេះខទ ដូ្ច្ខនេះរិច្ចការខនេះក្តូវបានចាត់ថ្នន រ់ជាច្ាំតណ្រថ្នរណ្នី និងអនុរណ្នី តដ្ល

ក្តូវតបងតច្រជាច្ាំតណ្រឥណ្ទានតូច្ៗ ខហើយជារួមរិច្ចការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមនរងវេះធនធាន នងិច្ាំននួមន្តនតជីាំនាញ

ធនធានមនុស្សខៅមនរក្មិត (២)ការក្តួតពនិតិយវាយតថ្មៃតក្មូវការបណ្តុ េះបណាត លមិនទាន់បានខក្បើក្បាស់្ជាឧបររណ៍្

ស្ក្មប់ការខរៀបច្ាំតផ្សនការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនសុ្សរនុងរយៈខពលខៃី មធយម នងិតវង ខលើរតលងតតការអនុវតតរមមវិធីតដ្ល

ទទួលបានការឧបតថមភខដ្ឋយថ្ដ្រូ ខហើយរតាត ខនេះនាាំឱ្យការបណ្តុ េះបណាត លមិនអាច្ខឆៃើយតបខពញខលញ ស្មក្ស្បនងឹបរ-ិ

ការណ៍្លមីៗថ្នរិច្ចការតរទក្មង ់  (៣) អងគភាពមួយច្ាំននួមិនបានខក្តៀមលរខណ្ៈ ស្ក្មប់រយៈខពលតវង រនងុការខរៀបច្ាំ

តផ្សនការរសាងស្មតថភាព ស្ក្មប់ោាំក្ទតផ្សនការបនតខវន នងិខលើររមពស់្ការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតី បុរគលរិ ស្ក្មប់

អងគភាពទាាំង០៥ក្រុម ខរៀបច្ាំលវិកា អនុវតតលវិកា ខរៀរររក្បមូលច្ាំណូ្ល ខរៀបច្ាំខោលនខោបាយ នងិោាំក្ទទូខៅ ក្ពម-

ទាាំងមិនបានខឆៃើយតបខដ្ឋយក្តង់ខៅនឹងតក្មូវការបណ្តុ េះបណាត លជារួម ស្ក្មប់មន្តនតមីនស្ញ្ញញ បក្តោាំក្ទទូខៅ មន

ក្បមណ្ ៥៩% (រួមទាាំងក្បមណ្ ១៤% ស្ក្មប់រក្មិតទុតិយភូមិ) តដ្លអក្តាខនេះបងាា ញថ្ន មន្តនតរីាជការខៅក្តូវការ

ការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពលមីៗបតនថមជាចាាំបាច់្ ខដ្ើមបីខក្តៀមលរខណ្ៈស្មបតតិឱ្យក្ស្បនងឹរិច្ចការតរទក្មង់។  អងគភាពភារ-

ខក្ច្ើន ខរៀបច្ាំតផ្សនការបណ្តុ េះបណាត ល ខដ្ឋយខធវើខ ើងខដ្ើមបីោាំក្ទតផ្សនការស្រមមភាពក្បចាាំឆ្ន ាំ នងិខតត តខលើការងារអាទិភាព 

តាមតផ្សនការស្រមមភាពរួម ខឆៃើយតបស្ក្មប់តក្មូវការរនុងឆ្ន ាំនីមួយ ,ៗ ដូ្ច្ខនេះ រនុងររណី្វឌ្ឍនភាពបណ្តុ េះបណាត លរនុងឆ្ន ាំ

មិនស្ខក្មច្តាមសូ្ច្នាររ តដ្លបានរាំណ្ត់អាច្មនឥទធិពលខលើវឌ្ឍនភាពការងារ (៤) រងវេះការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពជា

ក្បពន័ធ តដ្លនាាំឱ្យមនរងវេះឆនទេះពថី្នន រ់ដឹ្រនាាំអងគភាពរនុងការអនុវតតតផ្សនការអភិវឌ្ឍនស៍្មតថភាពមន្តនតី បុរគលរិ (៥) 

ខទាេះជាមនក្បពន័ធក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតរីាជការតាមរក្មិតស្ញ្ញញ បក្ត រ៏ពិតតមន ក្បពន័ធខៅមិនទានខ់ក្បើក្បាស់្ឱ្យអស់្

លទធភាពរនងុការខរៀបច្ាំក្បពន័ធទិននន័យ ស្ត ីពីស្មតថភាពមន្តនត ី បុរគលរិ (៦) ការខរៀបច្ាំវរគតក្មង់ទិស្ វរគបខច្ចរខទស្ក្មប់ 
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មន្តនតីលមី មិនទាន់បានអនុវតតឱ្យបានទានខ់ពលខវលា នងិមិនក្បក្រតីខដ្ឋយសារ មន្តនតកី្របខណ្ឌ ឆ្ន ាំលមីមួយច្ាំននួបានទទួលការ

បណ្តុ េះបណាត ល ខណ្ៈមន្តនតីក្របខណ្ឌ ឆ្ន ាំចាស់្មិនទានប់ានទទួលការបណ្តុ េះបណាត លខៅខ ើយ (៧) ការអនុវតតយនតការចាត់

បញ្ជូនមន្តនតខីៅទទួលការបណ្តុ េះបណាត លទាាំងរនុងនងិខក្ៅក្បខទស្ ខៅមិនទាន់មនយនតការវាយតថ្មៃជារល់ារ់ស្ត ីពលីរខ-

ខណ្ឌ ររាទុរមុខងារសាធារណ្ៈ ររាខបៀវតស ឬ ដ្ឋរឱ់្យស្ថ ិតរនងុភាពទាំខនរោម នខបៀវតស (៨) តនួាទីភាររិច្ច ថ្នការអនុវតត

ការបាំខពញបតនថមឱ្យោន រវាងអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន នងិវិទាសាថ នខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ  នងិការអនុវតតតួនាទី ភាររិច្ចរបស់្

អងគភាពបណ្តុ េះបណាត លរនុងក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង មនដូ្ច្ជា សាលាជាតពិនធដ្ឋរ ឬ រមមវិធីបណ្តុ េះបណាត លរបស់្អរគនាយរ-

ដ្ឋា នរយនងិរដ្ឋា រររមពុជា ជាខដ្ើម មនភាពខុស្ៗោន  មិនទានម់នស្ងគតិភាពនងឹោន ឱ្យបានច្ាស់្លាស់្ ការស្ក្មបស្ក្មលួ

ខៅមនរក្មតិ ច្ាំតណ្ររខបៀបរបប នងិរុណ្ភាពថ្នការអនុវតតមុខងារ រ៏ខៅមនការលាំបារក្រប់ក្រងឱ្យបាននូវ ក្បសិ្ទធភាព 

នងិរុណ្ភាពថ្នការអនុវតតមុខងារក្រប់ក្រង នងិអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតី បុរគលរិ  និង (៩) ក្បសិ្ទធភាព ស័្រតិសិ្ទធភាព រុណ្ភាព 

ផ្សលតិភាព ថ្នការបណ្តុ េះបណាត លខៅជាបញ្ញា ច្មបងស្ក្មប់ខដ្ឋេះក្សាយបនត ខដ្ឋយសាររងវេះឱ្កាស្រនងុការអនុវតតអវីតដ្លបានពី

ការបណ្តុ េះបណាត ល។ 

រ.  វធិានការជាយទុធសាន្តស្ត

រនុងនីតកិាលទី ៦ ថ្នរដ្ាស្ភាខនេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ នឹងបខងកើនការឱ្យតថ្មៃខពស់្ខៅខលើការក្រប់ក្រង

និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ខដ្ើមបីទទួលបានធនធានមន្តនត ី បុរគលរិ កានត់តមនលរខណ្ៈវិជាជ ជីវៈខពស់្ មនក្បសិ្ទធភាពរនុង

ការបាំខពញមុខងារ និងខបស្ររមមក្រសួ្ង អងគភាព ជាពិខស្ស្រនុងការអនុវតតរមមវិធីតរទក្មងហ់ិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ តាមរយៈរមម

 វិធីអភិវឌ្ឍ ធនធានមនុស្ស ខដ្ើមបីខរៀបច្ាំរាំណ្ត់តក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាព តផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាព និងការអនុវតត

តផ្សនការ ក្បពន័ធទិនននយ័ស្ត ីពសី្មតថភាពមន្តនតី វរគបខច្ចរខទស្ ឬវរគតក្មង់ទិស្ រច្នាស្មព័នធ តួនាទីភាររិច្ចអងគភាពធនធាន

មនុស្ស នងិក្បពន័ធតាមដ្ឋនក្តតួពនិិតយនិងវាយតថ្មៃ៖ 

ទី១. អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន (នាយរដ្ឋា នបរុគលរិ) តដ្លជាខស្នាធកិារឱ្យក្រសួ្ងតផ្សនរបុរគលរិ ក្តូវ (រ) ខរៀបច្ាំ  

ខស្ច្រតីតណ្នាាំអាំពកីារខរៀបច្ាំតផ្សនការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជពី ខដ្ឋយរាំណ្ត់ច្ាំណ្ចុ្ខៅតដ្លងាយវាស់្តវង នងិអាច្បនសុនីងិតផ្សនការ

លវិកា  (ខ) ស្ក្មបស្ក្មលួ ក្បមូលទិនននយ័ នងិរសាងមូលដ្ឋា នមួយច្ាំននួស្ត ីពតីក្មូវការជាំនាញច្ាស់្លាស់្ ខដ្ើមបីោាំក្ទ

ក្បស្ិទធភាពថ្នការអភិវឌ្ឍស្មតថភាព

ក្បព័នធតាមដ្ឋនក្តួតពិនិតយនិងវាយតថ្មៃ

រមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស
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ដ្លក់ារទទួលបានអាណ្តតពិីក្រសួ្ងមុខងារសាធារណ្ៈ ឱ្យក្ស្បនងិការងារអាទិភាពរបស់្ក្រសួ្ង (រ) អភិវឌ្ឍក្បពន័ធ

ក្រប់ក្រងធនធានមនសុ្ស នងិពក្ងងឹក្បសិ្ទធភាព ថ្នការអនវុតតក្បពន័ធតាមរយៈការខធវើស្នាធ នរមមរនុងក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង ខដ្ើមបី

ឈានខៅខធវើវិមជឈការថ្នក្បពន័ធក្រប់ក្រងនងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស (ឃ) អនវុតតឱ្យបានខពញខលញនវូមុខងារក្រប់ក្រង

ធនធានមនុស្ស មនដូ្ច្ជា ការអនុវតតខោលនខោបាយ នងិយុទធសាន្តស្ត  រួមមន ការខធវើបច្ចុបបននភាពខោលនខោបាយ 

ក្រប់ក្រងរច្នាស្មពន័ធ ការខរៀបច្ាំតផ្សនការធនធានមនុស្សស្ក្មប់ក្រសួ្ង ការក្រប់ក្រងធនធានមនុស្ស ដូ្ច្ជា ការខក្ជើស្ខរើស្ 

ការដ្ឋរព់ក្ងាយ ការដ្ាំខ ើងថ្នន រ់ ឋាននតរស័្រតិ ការចារខច្ញ ឬចូ្លនិវតត វិន័យ ឬការបខណ្ត ញខច្ញ តផ្សនការអងគភាព នងិ

ការតាមដ្ឋនការអនុវតត តផ្សនការការងារបស់្មន្តនតមីន រ់  ៗនងិការវាយតថ្មៃរុណ្ផ្សលការងារ។ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស មន

ដូ្ច្ជា តផ្សនការអភិវឌ្ឍនស៍្មតថភាព ការវាយតថ្មៃតក្មវូការបណ្តុ េះបណាត ល ការក្រប់ក្រងវរគបណ្តុ េះបណាត ល ការវាយតថ្មៃវរគ

បណ្តុ េះបណាត ល ការខរៀបច្ាំវរបខច្ចរខទស្ ឬវរគតក្មង់ទិស្។ រដ្ាបាលធនធានមនុស្ស មនដូ្ច្ជា រដ្ាបាលទូខៅ វតតមន 

ការឈប់ស្ក្មរ ការក្រប់ក្រងទិនននយ័មន្តនតរីាជការ ខបៀវតស និងក្បពន័ធសាទុរខ (ង) អភិវឌ្ឍឧបររណ៍្វាយតថ្មៃតក្មូវការ

បណ្តុ េះបណាត លស្ក្មប់មន្តនត ី បុរគលរិ រនងុក្របខណ្ឌ ក្រសួ្ង ខដ្ឋយចាប់ខផ្សតើមពីក្របខណ្ឌ អភិវឌ្ឍន៍ស្មតថភាពជាស្រល 

បរិការណ៍្លមីៗក្របខណ្ឌ តរទក្មង់ ស្ក្មប់ខរៀបច្ាំតផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស (ច្) រាំណ្ត់តក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនុស្ស ស្ក្មប់ការបណ្តុ េះបណាត លរនងុវរគខៃីៗ ឬ រយៈខពលមធយម តផ្សែរខលើ ការសិ្រាអាជពីជាបឋម (ជាំនាញ

ចាាំបាច់្នងិមនអាទិភាព) ច្ាំននួសាមមីន្តនត ី មខុតាំតណ្ង រក្មតិបណ្តុ េះបណាត ល តដ្លខឆៃើយតបនឹងមុខងារតួនាទីខដ្ើមបីខធវើ

បច្ចុបបននភាពច្ាំខណ្េះដឹ្ង ឬ បណ្តុ េះបណាត លជាំនាញបតនថម ឬ បណ្តុ េះបណាត លបនត និង វាយតថ្មៃស្ក្មប់រយៈខពលតវង តផ្សែរខលើ

មូលដ្ឋា នវាយតថ្មៃទូលាយ នងិច្ាស់្លាស់្ ខដ្ើមបីរាំណ្ត់បាន ច្ាំននួមន្តនត ី មុខវិជាជ  នងិ រយៈខពលក្តូវអភិវឌ្ឍបនត (ឆ) 

ខរៀបច្ាំយនតការ ស្ក្មបស្ក្មលួ ក្បមូលរតូាអាហាររូបររណ៍្ ការឧបតថមភនានា នងិ ផ្សសពវផ្សាយពត័ម៌នក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធ-

ភាព តមៃ ភាព (ទាន់ខពលខវលា នងិបានដ្ល់មន្តនតកី្រប់លាំដ្ឋប់ថ្នន រ់) អនវុតតនតីិវិធចីាត់បញ្ជូន តាមដ្ឋនក្តួតពនិតិយ នងិវាយ

តថ្មៃមន្តនត ី រនុងរាំ ុងខពលនងិខក្កាយខពលបណ្តុ េះបណាត ល ឱ្យកាន់តតច្ាស់្លាស់្ នងិលែក្បខស្ើរជាងមុន (ជ) បខងកើត នងិ

អភិវឌ្ឍនក្បពន័ធទិននន័យស្តពីីស្មតថភាពមន្តនតតីាមបខច្ចរវិទាពត័៌មន វិទា ខលើការក្រប់ក្រងរក្មិតស្ញ្ញញ បក្ត ការបណ្តុ េះ- 

បណាត លវរគខៃីក្បចាាំឆ្ន ាំ ការវិភាររក្មិតជាំនាញ ជាខដ្ើម (ឈ) ក្រប់ក្រងបាននវូស្ថ តិិមន្តនតសី្ក្មប់ខរៀបច្ាំតផ្សនការបណ្តុ េះ-  

បណាត ល វរគបខច្ចរខទស្ ឬ វរគតក្មង់ទិស្ ជាមួយតផ្សនការស្រមមភាពជារល់ារ់ ក្បភពលវិកា ក្ពមទាាំងជាំរុញរិច្ចដ្ាំខណ្ើរការលែ 

រនុងដ្ាំខណ្ើរខរៀបច្ាំវរគ ការចាតប់ញ្ជូនមន្តនតីខៅទទួលការបណ្តុ េះបណាត លខៅ  វិទាសាថ នខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ នងិសាលា

ភូមិនទរដ្ាបាល  (ញ) ក្បពន័ធតាមដ្ឋនក្តួតពនិតិយ និងវាយតថ្មៃវឌ្ឍនភាព តដ្លស្ខក្មច្បានក្បចាាំឆ្ន ាំខលើរិច្ចការក្រប់ក្រង នងិ

អភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស  ខដ្ើមបីខលើររមពស់្ ផ្សលតិភាព រុណ្ភាព ក្បសិ្ទធភាព ស័្រតិសិ្ទធភាព តមៃ ភាព ស្ងគតភិាព នងិ

រណ្ខនយយភាព ថ្នការខរៀបច្ាំអនុវតតការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមន្តនតរីាជការ។ 

ទី២.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវ  (រ) ខរៀបច្ាំតផ្សនការ នងិ អនុវតតតផ្សនការអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស (ខរៀបច្ាំ

តផ្សនការអភិវឌ្ឍនអ៍ាជពី)ស្ក្មប់រយៈខពលខៃ ី០១ឆ្ន ាំ ថ្នការអនុវតតរមមវិធី និង រយៈខពលមធយម ឬ តវង ចាប់ព ី០២ឆ្ន ាំ ខៅ 

០៥ឆ្ន ាំ ឱ្យស្មក្ស្បនងឹលទធភាព ថ្នអងគភាពក្បតិបតតិបណ្តុ េះបណាត ល មនជាអាទិ៍ វិទាសាថ នខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ សាលា

ជាតិពនធដ្ឋរ រមមវិធីបណ្តុ េះបណាត លរបស់្អរគនាយរដ្ឋា នរយនិងរដ្ឋា រររមពុជា សាលាភមិូនទរដ្ាបាល អងគភាពខក្កាមឱ្វាទ

ក្រសួ្ង ថ្ដ្រូអភិវឌ្ឍនរ៍នុង និងខក្ៅក្បខទស្  អនតរក្រសួ្ង និង ក្បភពលវិកាពរីមមវិធីតរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 

លវិការមមវិធីនងិជាំនយួអភិវឌ្ឍនន៍ានា (ខ)ខរៀបច្ាំតផ្សនការអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីពជាក្បពន័ធតដ្លមនការបណ្តុ េះបណាត លស្ក្មប់

ឯរបុរគល នងិជាក្រុម រកឺារអភិវឌ្ឍស្មតថភាពខឆ្ព េះក្តងខ់ៅខឆៃើយតបនងឹការងារស្នូលរបស់្សាមីមន្តនតី ោាំក្ទតផ្សនការ
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ស្រមមភាពអងគភាព ខដ្ឋយខឆៃើយតបនងឹខោលបាំណ្ងរបស់្អងគភាព ខបស្ររមមរបស់្ក្រសួ្ង សាថ ប័ន (រ) ពក្ងឹងស្មតថ-

ភាពក្រប់ក្រងអងគភាព តាមរយៈការខរៀបច្ាំក្របខណ្ឌ ច្ាប់នងិលិខិតបទដ្ឋា ន ខហដ្ឋា រច្នាស្មពន័ធការងារ ក្របខណ្ឌ

អភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស តដ្លទារទ់ាញស្មតថភាពជាំនាញនងិខទពខកាស្លយ នងិការជាំរញុការខក្បើក្បាស់្បខច្ចរវិទា

ព័តម៌ន វិទា ខដ្ើមបខីលើររមពស់្ការក្រប់ក្រងព័តម៌ន នងិទិនននយ័ស្ក្មប់រសាងនិងអភិវឌ្ឍស្មតថភាព (ឃ) ការខឆៃើយតបខៅ

នងិអាទិភាពថ្នរមមវិធីតរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ស្ក្មប់រយៈកាល៥ឆ្ន ាំ ថ្នក្របខណ្ឌ  (២០១៨-

២០២៣) ជារតាត តដ្លក្រសួ្ងក្តូវរាំណ្ត់ច្រខុវិស័្យស្ក្មប់អាណ្តតិទី០៦ ខដ្ើមបោីាំក្ទរមមវិធីខោលនខោបាយរបស់្រាជ- 

រដ្ឋា ភបិាល,ខហតុខនេះក្រសួ្ងទាមទារជាចាាំបាច់្នូវធនធានមនុស្សបតនថមខទៀត ខដ្ើមបោីាំក្ទឱ្យបានខជារជយ័។ ការអភិវឌ្ឍ

ស្មតថភាពមន្តនតីរាជការ ពតិជាមនសារៈស្ាំខាន់រនងុការផ្សារភាជ ប់នឹងរមមវិធីតរទក្មងក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ 

របស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល ដូ្ច្ខនេះ ការខឆៃើយតបខៅនឹងតក្មូវការបណ្តុ េះបណាត ល នងឹក្តូវរតិរូរខៅតាមតផ្សននីមួយៗរបស់្  

រមមវិធីតរទក្មង់ មនដូ្ច្ជា (ឃ.១) បនតភាពខជឿទរុច្តិតថ្នលវកិា៖ រនុងតផ្សនរខនេះ ក្រប់តអួងគពារ់ពន័ធ តក្មូវឱ្យបខងកើនការ

យរចិ្តតទុរដ្ឋរ់ខពស់្ខៅខលើច្ាំណ្ចុ្ដូ្ច្ជា ការក្របក់្រង នងិពក្ងងឹការក្បមលូច្ាំណូ្ល មន្តនតរីាជការថ្នក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិង

ហិរញ្ញវតថុ ជាពិខស្ស្អងគភាពក្បមូលច្ាំណូ្ល (ទាាំងច្ាំណូ្លសារខពើពនធ នងិមិនតមនសារខពើពនធ) ក្តូវធានាឱ្យបាននូវការ

យល់ដឹ្ងសីុ្ជខក្ៅ និងមនស្មតថភាពក្រប់ក្ោន ់ រនងុការក្រប់ក្រងការក្បមូលច្ាំណូ្ល ចាបត់ាាំងពីដ្ាំណារក់ាលថ្នការ

ខរៀបច្ាំ, ការអនុវតត និងការវាយតថ្មៃ,ការអនវុតតច្ាំណាយខធៀបនងឹតផ្សនការ មន្តនតរីាជការថ្នអងគភាពច្ាំណាយទាាំងអស់្ ក្តូវ

មនជាំនាញជារល់ារ់ខលើការខរៀបច្ាំតផ្សនការលវិកាច្ាំណាយក្បចាាំតខ ក្បចាាំក្តមីស្ និងក្បចាាំឆ្ន ាំ នងិធានានូវការអនុវតតនវូ

តផ្សនការឱ្យមនក្បសិ្ទធភាពខពស់្ រនុងរក្មិតលខមែៀងមិនខលើស្ +/-៥%, ការក្របក់្រងបាំណ្លុក្តវូស្ង នងិបាំណ្លុក្តវូទារ 

មន្តនតរីាជការ តដ្លមនមុខងារ និងភាររិច្ចរនុងការងារក្រប់ក្រងបាំណ្លុក្តូវស្ង និងបាំណ្លុក្តូវទារ ក្តូវមនស្មតថភាព

ខពស់្រនុងការក្រប់ក្រងនូវពត័៌មនថ្នបាំណ្លុទាាំងខនេះឱ្យបានច្ាស់្លាស់្ ក្ពមទាាំងយលដឹ់្ងអាំពីរក្មិតហានភិ័យនានា 

តដ្លអាច្ខរើតមនខផ្សសងៗ។ មន្តនតរីាជការ តដ្លពារព់ន័ធរនងុរិច្ចការងារខនេះ ក្តូវបាំពារ់បាំប៉ានជាំនាញឱ្យបានស្មក្ស្បខៅ

តាមភាររិច្ច តដ្លអាច្ធានាបាននូវការអនុវតតក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព (ឃ.២) បនតរណ្ខនយយភាពហរិញ្ញវតថ៖ុ រនុងតផ្សនរខនេះ 

ស្ាំខៅដ្លក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុក្បរបខដ្ឋយរណ្ខនយយភាព ខដ្ឋយមនរាំណ្ត់ក្តាច្ាស់្លាស់្ និងមនអនុខលាម

ភាពខៅនឹងលខិិតបទដ្ឋា នរតយិុតតតដ្លបានរាំណ្ត ់ ខហើយការខធវើរាំណ្តក់្តាខនេះ ក្តូវខធវើខ ើងតាមក្បពន័ធព័តម៌នវិទា។ 

ដូ្ច្ខនេះ មន្តនតរីាជការ ក្តូវមនជាំនាញនងិច្ាំខណ្េះដឹ្ងតផ្សនរពត័ម៌នវិទាជាមូលដ្ឋា ន, យល់ច្ាស់្អាំពីការអនុវតតការងារឱ្យ

មនស្ងគតភិាពខៅនឹងលខិិតបទដ្ឋា នរតិយតុត, ច្ាំខណ្េះដឹ្ង នងិច្ាំខណ្េះខធវើខលើក្បពន័ធក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈតាម

តបបព័តម៌នវិទា (FMIS), ការយល់ច្ាស់្ពីការខក្បើក្បាស់្ច្ាំណាតថ់្នន រ់លវិកា, មូលដ្ឋា នរណ្ខនយយ និងការខរៀបច្ាំ

របាយការណ៍្, ស្មតថភាពខលើការខរៀបច្ាំ នងិអនុវតតក្បពន័ធក្តតួពនិតិយថ្ផ្សទរនងុ ក្ពមទាាំងការក្រប់ក្រងហានភិយ័ ជាខដ្ើម (ឃ.៣) 

ការផ្សារភាជ បល់វកិាខៅនងឹខោលនខោបាយ៖ ក្រប់អងគភាពលវិកា ថ្នក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ពិតជាទាមទារជា

ចាាំបាច់្នូវការយល់ដឹ្ងច្ាស់្លាស់្អាំពីលវិការមមវិធី តដ្លជាស្នូលថ្នតផ្សនរខនេះ។ ការអនុវតតលវិការមមវិធនីឹងតក្មូវឱ្យមន្តនតី

រាជការយល់ដឹ្ងខៅតាមច្ាំណ្ចុ្នីមួយៗដូ្ច្ជា ក្របខណ្ឌ ម៉ា ក្រខូស្ដ្ារចិ្ច នងិក្របខណ្ឌ ហរិញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ មន្តនតីក្តវូ

យល់ដឹ្ង នងិមនជាំនាញរនុងការពារររនុងក្របខណ្ឌ ម៉ា ក្រូខស្ដ្ារិច្ច នងិក្របខណ្ឌ លវិកា តដ្លជាមោ៌ច្ងែលុបងាា ញឱ្យ

អនរអនុវតតអាច្អនុវតត នងិស្ខក្មច្បានខៅតាមខោលខៅតដ្លច្ង់បានក្ស្បតាមខោលនខោបាយក្រសួ្ង រ៏ដូ្ច្ជា

ខោលនខោបាយរបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលផ្សងតដ្រ, ការខរៀបច្ាំតផ្សនការយទុធសាន្តស្តនងិតផ្សនការក្បចាាំឆ្ន ាំ មន្តនតីក្តូវមនស្មតថភាព

រនុងការខរៀបច្ាំតផ្សនការយុទធសាន្តស្តលវិកានងិតផ្សនការលវិកាក្បចាាំឆ្ន ាំរបស់្អងគភាពនីមួយៗ តដ្លខឆៃើយតបឱ្យបានក្តឹមក្តូវ
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ខៅតាមខោលខៅតដ្លរាំណ្តរ់នុងក្របខណ្ឌ ម៉ា ក្រូខស្ដ្ារិច្ច នងិក្របខណ្ឌ លវិកា,ការក្តតួពនិតិយនងិវាយតថ្មៃ មន្តនតីក្តូវ

យល់ដឹ្ងអាំពលីខិិតបទដ្ឋា នរតិយតុតតដ្លមនតច្ងនងិរាំណ្ត់ស្ក្មប់អនុវតត ខដ្ឋយធានាថ្នអនរអនុវតតអាច្អនុវតតបាន

ក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព នងិមនអនុខលាមភាពខៅតាមលខិិតបទដ្ឋា នរតយិុតតទាាំងខនាេះ។ ការផ្សារភាជ ប់លវិកាខៅនងឹ

ខោលនខោបាយ រឺជារបតស់្ាំខាន់មួយ រនុងរមមវិធីតរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថ ុ សាធារណ្ៈ តដ្លមន្តនតីរាជការក្តវូ

ខក្តៀមលរខណ្ៈរួច្រាល ់ ទាាំងស្មតថភាព សាម រត ី ភាពទទួលខុស្ក្តូវ នងិឆនទៈ រនងុការស្ក្មបខៃួនខៅរនុងបរិបទការងារ

ក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុលមី រឺលវិការមមវិធី។ដូ្ច្ខនេះ មន្តនតរីាជការជាថ្នន រ់ដឹ្រនាាំ នងិមន្តនតីខក្កាមឱ្វាទ ក្តូវយល់ដឹ្ងឱ្យបានច្ាស់្

អាំពីការក្រប់ក្រងការតៃ ស់្បតូរខនេះ ខដ្ឋយក្តូវបាំពារ់បាំប៉ានស្មតថភាពរបស់្ខៃួនខលើជាំនាញតដ្លចាាំបាច់្ស្ក្មប់ចូ្លរួម

អនុវតតនូវលវិការមមវិធីឱ្យមនក្បសិ្ទធភាពខពស់្ (ឃ.៤) រណ្ខនយយភាពច្ាំខពាេះស្មទិធរមម ក្រប់ក្រសួ្ង-សាថ ប័ន នងឹឈាន

ដ្ល់ដ្ាំណារ់កាលរណ្ខនយយភាពច្ាំខពាេះស្មិទធរមម រនងុខនាេះ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ រឺជាតអួងគស្ាំខានរ់នុងការ

ឈានមុខក្តួស្ក្តាយផ្សៃូវ ខដ្ើមបខីបាេះជាំហានខៅកាន់ដ្ាំណារក់ាលខនេះ តាមរយៈឯរសារយទុធសាន្តស្ត តរទក្មងក់្បពន័ធលវិកា 

២០១៨-២០២៥។ ខណ្ៈមរដ្ល់ដ្ាំណារ់កាលខនេះ ក្តូវធានាឱ្យបានថ្នមន្តនតសុី្ទធតតមនស្មតថភាពខពញខលញរនុងការ

បាំខពញតនួាទី ក្បរបខដ្ឋយរណ្ខនយយភាព នងិការទទួលខសុ្ក្តូវខលើស្មិទធិរមមការងាររបស់្ខៃួន។ ដូ្ច្ខនេះ ខដ្ើមបីខក្តៀម

ខៃួនស្ក្មប់ដ្ាំណារក់ាលខនេះ មន្តនតរីាជការ ក្តូវខរៀបច្ាំខៃួនឱ្យបានរួច្រាលខ់ៅតាមតនួាទី នងិភាររិច្ច ក្ស្បតាមរច្នា- 

ស្មព័នធការងារលមី តដ្លបានរាំណ្ត់ោ៉ា ងច្ាស់្រនុងឯរសារយុទធសាន្តស្ត តរទក្មង់ក្បពន័ធលវិកា ២០១៨-២០២៥។ ទនទឹមខនេះ 

ជាំនាញរនុងការខរៀបច្ាំនងិអនុវតតលវិការមមវិធី, ជាំនាញក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថនុងិលវិកា, ជាំនាញក្រប់ក្រងក្ទពយស្មបតតរដ្ា, 

ជាំនាញក្រប់ក្រងនិងវិភារទិនននយ័, ជាំនាញរណ្ខនយយ, ជាំនាញស្វនរមម, ជាំនាញក្រប់ក្រងហានិភយ័, ជាំនាញក្តួតពនិតិយ 

នងិវាយតថ្មៃ, ជាំនាញព័តម៌នវិទា និងជាំនាញរនុងការពក្ងឹងសាម រតីដូ្ច្ជាការខលើររមពស់្ភាពជាអនរដឹ្រនាាំ និងឆនទៈរនុង

ការងារជាមួយនឹងទាំនលួខុស្ក្តូវខពស់្ ជាខដ្ើម រមឺនភាពចាាំបាច់្ តដ្លក្តូវបនតពក្ងឹងដូ្ច្ខភៃៀងរលឹម រហូតដ្ល់ក្បពន័ធ

ក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈក្តូវបានធានាថ្នមនក្បសិ្ទធភាព និងនិរនតរភាពពិតក្បារដ្។ ជារួម ការចូ្លរួមរនុង  

ដ្ាំណារ់កាលទាាំង៤ ថ្នរមមវិធីតរទក្មង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ, មន្តនតរីាជការទាាំងថ្នន រ់ជាតិ នងិមូលដ្ឋា ន ក្តូវមនជាំនាញ

ច្ាស់្លាស់្ខៅតាមវិស័្យការងារ ក្ពមទាាំងការខក្តៀមលរខណ្ៈស្ក្មប់ការមរដ្លន់ូវការតៃ ស់្បតូរលមីៗ តដ្លតតងតត

បានរាំណ្ត់រនងុលិខតិបទដ្ឋា នរតិយតុត (ង) អភិវឌ្ឍនិងពក្ងងឹស្មតថភាពមន្តនតរីាជការក្ស្បតាមការក្រប់ក្រងការតៃ ស់្បតូរ

តដ្លជាការពិត ឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៣ រឺជាឆ្ន ាំតដ្លក្រប់ក្រសួ្ង-សាថ ប័ន បាននងិរាំពងុអនុវតតនវូរមមវិធីតរទក្មង់ហិរញ្ញវតថុ

សាធារណ្ៈពារ់រណាត លថ្នដ្ាំណារក់ាលទី៣ (២០១៦-២០២០) នងិការខក្តៀមស្ក្មប់ដ្ាំណារ់កាលទី៤ (២០២១-

២០២៥)។ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុរឺជាសាថ ប័ននាាំមុខរនុងរិច្ចការងារតរទក្មងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ នងិដ្ឋរឱ់្យអនុវតត

នូវខោលនខោបាយលមីៗ នងិក្បព័នធព័តម៌នវិទាស្ក្មប់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ (FMIS) តដ្លក្រប់អងគភាព

ខក្កាមឱ្វាទ ក្តូវតរលមែរច្នាស្មព័នធថ្ផ្សទរនុង មុខងារភាររិច្ចរបស់្មន្តនតី ស្ក្មប់ការស្ក្មបខៃួនខៅតាមបរិបទលមីខនេះឱ្យមន

ក្បសិ្ទធភាពខពស់្។ រនុងនយ័ខនេះ នាយរដ្ឋា នបុរគលរិ ថ្នអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ មនតួនាទី

ខរៀបច្ាំក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងនងិអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់្ក្រសួ្ង ខដ្ឋយក្តូវ (ង.១) ខលើររមពស់្ការយល់ដឹ្ង នងិស្មតថភាព

មន្តនតអីាំពកីារក្រប់ក្រងការតៃ ស់្បតូរតាមរយៈការជាំរុញឱ្យក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទ ខរៀបច្ាំនូវតផ្សនការជារល់ារ់ នងិមន

លរខណ្ៈខដ្ឋយត រស្ក្មប់មន្តនតរីនុងអងគភាពសាមី ខដ្ឋយផ្សតលន់វូព័តម៌នបច្ចុបបននភាពមរនាយរដ្ឋា នបុរគលរិ ខដ្ើមបី

ខរៀបច្ាំរិច្ចស្ហការរួមជាមួយនឹងវិទាសាថ នខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ រនុងការខក្តៀមផ្សតលន់ូវវរគបណ្តុ េះបណាត លខៅតាមអាទិភាព

នីមួយៗ (ង.២) មន្តនតីរាជការតដ្លរងនូវការតៃ ស់្បតូរតនួាទី ភាររិច្ច ខដ្ើមបីស្ក្មបខៅតាមការតៃ ស់្បតូររបស់្រមមវិធីតរទក្មង់
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ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈក្តូវបានខរៀបច្ាំច្ងក្រងជាបញ្ជ ីបូរស្រុបខដ្ឋយត រស្ក្មប់តាមដ្ឋននូវការវិវឌ្ឍស្មតថភាព នងិ

បញ្ញា ក្បឈមតដ្លមន្តនតបីាននងិរាំពុងជបួក្បទេះរនុងអាំ ុងខពលថ្នការតៃ ស់្បតូរខនេះ (ង.៣) ការវាយតថ្មៃស្មិទធរមមការងារ

របស់្មន្តនតីរាជការរនុងក្របខណ្ឌ ថ្នការតៃ ស់្បតូរខនេះ រឺជារមមវតថុខដ្ឋយត ររបស់្នាយរដ្ឋា នបុរគលិររនុងរិច្ចស្ហការជាមួយ

អងគភាពសាមី ខដ្ើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពការងារ។  

ទី៣.ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពជារួមខលើ ការខរៀបច្ាំ ការអនវុតត នងិការដ្ឋរត់ផ្សនការបនត ដូ្ច្ខនេះ ក្របអ់ងគភាពធនធាន-

មនសុ្ស ក្តូវ (រ) តក្មង់ទិស្ខៅបតក្មបក្មលួធនធានមនុស្ស របស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ ក្ស្បនងិសាថ នភាព

បច្ចុបបនន នងិបតក្មបក្មួលការងារនាខពលអនារត តដ្លអងគភាពធនធានមនសុ្ស ក្តូវក្រប់ក្រងឱ្យបាននវូស្មតថភាព លរខណ្ៈ

ស្មបតតិ រុណ្តថ្មៃរបស់្មន្តនតរីាជការតដ្លមនក្សាប់ និងស្មតថភាព លរខណ្ៈស្មបតតិ រណុ្តថ្មៃ តដ្លក្តូវអភិវឌ្ឍបនត 

ស្ក្មប់ោាំក្ទដ្ល់អងគភាពទាាំង០៥ក្រុមរឺ ក្រុមខរៀបច្ាំលវិកា អនុវតតលវិកា ខរៀរររក្បមូលច្ាំណូ្ល ខរៀបច្ាំខោលនខោបាយ 

នងិោាំក្ទទូខៅ។  រិច្ចការតដ្លអាច្ខធវើបានភាៃ មៗស្ក្មប់រយៈកាល ២០១៨-២០២៣ រកឺាររសាងមូលដ្ឋា នស្មតថភាព 

“ឥណ្ទានច្ាំណូ្លលវកិាថ្នន រជ់ាត ិ ថ្នន ររ់ណាត ល នងិថ្នន រម់លូដ្ឋា ន” ស្ក្មប់ជាជាំនយួតផ្សនរបខច្ចរខទស្ ទារ់ទងក្បភព

ច្ាំណូ្ល មនច្ាំណូ្លរនងុក្បខទស្ រឺច្ាំណូ្លច្រនត នងិច្ាំណូ្លមូលធន ច្ាំណូ្លពខីាងខក្ៅ មនការឧបតថមភ អាំខណាយ 

នងិការខច ីនិងបាំណ្លុក្បហារក់្បតហល នងិ “ឥណ្ទានច្ាំណាយលវកិាថ្នន រជ់ាត ិថ្នន ររ់ណាត ល នងិថ្នន រម់លូដ្ឋា ន”ស្ក្មប់

ជាជាំនយួតផ្សនរបខច្ចរខទស្ ទារ់ទងក្បភពច្ាំណាយ, “រមមវធិកីារងាររាំតណ្ទក្មងន់ងិទាំខនើបរមម” ជាំនយួតផ្សនរបខច្ចរខទស្ 

ទារ់ទងទាំខនើបរមមរយ មនដូ្ច្ជា វិធានការខរៀរររច្ាំណូ្ល អនុខលាមភាពនងិការអនវុតតច្ាប់ រិច្ចស្ក្មលួពាណិ្ជាជ រមម 

ទាំខនើបរមមនិងស្វយ័ក្បវតតិរមមនតីិវិធីរយ (អាសីុ្រដូ្ឋ) អភបិាលរិច្ច នងិការក្រប់ក្រងធនធានមនុស្ស ការក្រប់ក្រងរមមវិធី

រាំតណ្ទក្មងន់ិងទាំខនើបរមមរយ, “ស្មធមខ៌ស្ដ្ារចិ្ច” ជាំនយួតផ្សនរបខច្ចរខទស្ ទារ់ទង បរិបទថ្នការខធវើវិភារទាន ការបង់

ពនធ និងការទទួលបានសុ្ខមលភាពខស្ដ្ារិច្ច, “ខស្វាសាធារណ្ៈ” ជាំនយួតផ្សនរបខច្ចរខទស្ ទារ់ទង                    រិច្ច

ការលទធរមមសាធារណ្ៈ រយនងិរដ្ឋា ររ ពនធដ្ឋរ រតនាោរ ឧស្ាហរមមហិរញ្ញវតថុ រណ្ខនយយ, “ខស្ដ្ារចិ្ចរមពុជា” ជាំនយួតផ្សនរ

បខច្ចរខទស្ ទារ់ទង សូ្ច្នាររខស្ដ្ារិច្ច ខស្ដ្ារិច្ចវិស័្យសាធារណ្ៈ បាំលាស់្បតូរពីវិបុលរមមខៅកាន់ក្បពលរមមថ្នខស្ដ្ា

រិច្ចរមពុជា, “ការអភវិឌ្ឍវស័ិ្យហរិញ្ញវតថុ” ជាំនួយតផ្សនរបខច្ចរខទស្ទារ់ទងការក្បឆ្ាំងការស្មែ តក្បារន់ិងហិរញ្ញបបទានខភរ

វរមម ភតិស្នា ធានារា៉ាប់រងនងិខសាធន ទីផ្សារទុន អភិបាលរិច្ចនងិខហដ្ឋា រច្នាស្មព័នធ (ក្របខ័ណ្ឌ ច្ាប់និងបទបបញ្ញតិ 

រណ្ខនយយនិងស្វនរមម ក្បព័នធទូទាត់ស្ងក្បារ់ ខស្វាវាយតថ្មៃ ខស្វារមមអច្លនវតថុ និងអាជីវរមមអភិវឌ្ឍលាំខៅឋាន), 

“បន្តញ្ញជ បខយនឌ្រ័រនងុវស័ិ្យហរិញ្ញវតថ”ុ ជាំនួយតផ្សនរបខច្ចរខទស្ទារ់ទងការខរៀបច្ាំលវិកាខឆៃើយតបនងឹខយនឌ្័រ នងិរមមវិធីតរ

ទក្មង់ការក្របក់្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ, “រតាត ខស្ដ្ារចិ្ចនងិរតាត ធនធានមនសុ្ស” ជាំនយួតផ្សនរបខច្ចរខទស្ទារ់ទងការ

ក្រប់ក្រងអងគភាពរច្នាស្មពន័ធ (អងគការខលខ) ការក្រប់ក្រងធនធានមនសុ្ស ឬបុរគលរិ ការក្រប់ក្រងរុណ្ផ្សលការងារ ការ

ក្រប់ក្រងរដ្ាបាលបុរគលិរ ខបៀវតស នងិក្បារល់ាភការខផ្សសងៗ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នងិភាពជាអនរដឹ្រនាាំ។ 

៤.៣.ប្បព័នធតាមដាន ប្តួតពិនិតយ និងវាយតនមៃ 

ខោលបាំណ្ងថ្នការតាមដ្ឋន ក្តួតពនិតិយ និងវាយតថ្មៃខលើការអនុវតតមុខងារភាររិច្ចរបស់្អងគភាពធនធានមនុស្ស

ខក្កាមឱ្វាទ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ ខដ្ើមបីខលើររមពស់្វឌ្ឍនភាព ផ្សលិតភាព ក្បសិ្ទធភាព ស័្រតិសិ្ទធភាព តមៃ ភាព 

រុណ្ភាពការងារ នងិបញ្ាក្បឈមថ្នការបាំខពញការងារជារ់តស្តង ឈានខៅផ្សតលអ់នសុាស្ន៍ នងិជាំរញុឆនទៈ ការយរចិ្តត-

ទុរដ្ឋរ់ខពស់្ពសី្ាំណារ់ក្បធានអងគភាព ខដ្ើមបផី្សតលក់ារោាំក្ទដ្លក់ារក្រប់ក្រង នងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស  នងិររដ្ាំខណាេះ-

ក្សាយច្ាំខពាេះបញ្ញា ក្បឈមស្ក្មប់ខរៀបច្ាំតផ្សនការអនុវតតបនត។ ដ្ាំខណ្ើរការ តាមដ្ឋន ក្តួតពនិតិយ វាយតថ្មៃ មនដូ្ច្តខៅ៖  
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 ទី១.អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ក្រសួ្ងខស្ដ្ារចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថុ ក្តូវ (រ) ខរៀបច្ាំក្រុមការងារទទួលបនទុរជារល់ារ់ ខដ្ឋយ

ដ្ឋរ់បញ្ចូល  ស្មស្ភាព ថ្នន រដឹ់្រនាាំ មន្តនតីជាន់ខពស់្ របស់្ក្រសួ្ង ស្ក្មប់អនុវតតរមមវិធតីាមដ្ឋន ក្តតួពនិតិយ និង វាយតថ្មៃ  

ក្បរបខដ្ឋយវិជាជ ជវីៈខពស់្ រនុងតដ្នស្មតថរិច្ចតដ្លរាំណ្ត់ខដ្ឋយក្បកាស្ខច្ញខដ្ឋយ ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច និងហិរញ្ញវតថ ុ

ស្ក្មប់ឆ្ន ាំ ២០១៩ -២០២៣ (ខ) ខក្បើក្បាស់្ វិធីសាន្តស្តស្ក្មប់អនុវតត រមមវិធី តាមដ្ឋន ក្តតួពនិិតយ វាយតថ្មៃ មនដូ្ច្ជា 

រិច្ចក្បជុាំបរូស្រុបរបាយការណ៍្ក្បចាាំឆមស្ ក្បចាាំឆ្ន ាំ ឬ រិច្ចក្បជុាំបខច្ចរខទស្វិសាមញ្ញ ជាមួយមន្តនតីជាន់ខពស់្តាំណាងអងគភាព 

សិ្កាខ សាលាក្បមូលធាតុចូ្ល ជាមួយមន្តនតីជាំនាញទទួលបនទុរបុរគលិរនិងធនធានមនុស្ស ថ្នក្រប់អងគភាពខក្កាមឱ្វាទ

ក្រសួ្ង និង ការចុ្េះក្ស្ង់ពត័៌មនជារ់តស្តងខៅតាមអងគភាពតទ ល់។ 

ទី២.ក្របអ់ងគភាពខក្កាមឱ្វាទក្រសួ្ង ក្តូវ (រ) អនុវតតមុខងារក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធនមនុស្ស ខដ្ឋយខក្បើ-

ក្បាស់្ក្របខណ្ឌ ខនេះជាខោច្រ និង ខរៀបច្ាំយនតការ នតីិវិធីតបបបទ តដ្លមនស្ងគតភិាព មនលរខណ្ៈស្នាធ នរមមខៅនងឹ

ក្បព័នធក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលិរ រនុងក្របខណ្ឌ  ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ និងក្រសួ្ងមុខងារសាធារណ្ៈ រ៍ដូ្ច្ជារមមវិធី

តរទក្មង់របស់្រដ្ឋា ភិបាល ជាពិខស្ស្រមមវិធីតរទក្មង់ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ (ខ) អនុវតតរបបក្បជុាំតាមឆមស្ 

ក្បចាាំឆ្ន ាំ ឬការក្បជុាំបខច្ចរខទស្វិសាមញ្ញ ចូ្លរួម ខរៀបច្ាំ ឬអនវុតត នងិផ្សតលធ់ាតុចូ្លពារ់ពន័ធការក្រប់ក្រងមន្តនតី បុរគលរិ និង

ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស។  

ក្រ
ប
ខ
ណ្
ឌស្
ក្ម
ប
កា
រក្
រ
ប
ក្រ
ង
ធ
ន
ធា
ន
ម
ន
ស្
ស

•ក្បស្ទិធភាព

Ùការរាំណ្ត់រច្នាស្មព័នធ

Ùការក្រប់ក្រងសាថ នភាពមន្តនតី

Ùការខរៀបច្ាំតផ្សនការមន្តនត ី

Ùក្បព័នធខបៀវតស

Ùការក្រប់ក្រង អភិវឌ្ឍនធ៍ានធាន

មនុស្ស

Ùការងារខដ្ឋយវិជាជ ជវីៈខពស្់

Ùយនតការខលើរទិរច្ិតតដ៍្ស្កុ្រឹតយ

Ùការច្ូលរួមរបស្់ន្តស្ត ីនងិជនពកិារ

យ
ន
តកា
រតា
ម
ដ្ឋ
ន
ក្ត
តួ
ព
និ
តិ
យន
ងិ
វា
យ
ត
ថ្ម
ៃ

•ខលើររមពស្វ់ឌ្ឍនភាព ក្បស្ទិធភាព

ស្័រតសិ្ទិធភាព រុណ្ភាពការងារ

Ùក្រុមកាងារទទួលបនទុរជារ់លារ់

Ù វិធីសាន្តស្តស្មក្ស្ប

Ùការអនុវតតមុខងារភាររិច្ចរបស្អ់ងគ

ភាពទទួលបនទុរក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានមនសុ្ស

ក្រ
ប
ខ
ណ្
ឌស្
ក្ម
ប
អ់
ភ
វិធ
ឌ្
ឍធ
ន
ធា
ន
ម
ន
ស្
ស

•លរខណ្ៈវជិាជ ជវីៈខពស្់

Ùរាំណ្ត់តក្មូវការអភិវឌ្ឍនស៍្មតថភាព

Ùតផ្សនកាអនវុតតការអភិវឌ្ឍស្មតថភាព

Ùក្បព័នធទិនននយ័ស្តពីីស្មតថភាពមន្តនតី

Ùវរគបខច្ចរខទស្/វរគតក្មង់ទិស្

Ùរច្នាស្មព័នធអងគភាពធនធានមនសុ្ស 

Ùការតាមដ្ឋនក្តតួពនិតិយនងិវាយតថ្មៃ
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ស្មិទធផ្សលរួរជាទីខមទនៈ រនុងការរសាងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុមិនតមន

ខរើតខ ើងខដ្ឋយឯរឯង តតរខឺរើតខច្ញពរីិច្ចខិតខាំក្បឹងតក្បងតរទក្មង់របស់្ថ្នន រ់ដឹ្រនាាំនងិមន្តនតរីាជការក្រប់លាំដ្ឋប់ថ្នន រ ់

ទាាំងការតរទក្មង់រដ្ាបាលសាធារណ្ៈ, ការតរទក្មង់វិមជឍការ និង វិស្ហមជឍការ ជាពិខស្ស្ការតរទក្មង់ហិរញ្ញវតថុ

សាធារណ្ៈ។ ទនទឹមខនេះ លទធផ្សលតផ្សៃតក ខនេះ រ៏មនការចូ្លរួមច្ាំតណ្រក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាពនូវការអនុវតតខោល

នខោបាយក្រប់ក្រងនងិអភិវឌ្ឍធនធានមនសុ្សរបស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុបានបងាា ញតាមរយៈរាំខណ្ើនធនធាន

មនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍអាជីពជាបនតបនាទ ប់។ ខទាេះបីជាោ៉ា ងខនេះរតី ការអនុវតតខោលនខោបាយ នងិតផ្សនការអនុវតត បានក្បក្ពតឹត

ខៅជាអខនៃើ  ៗ តដ្លទាមទារឱ្យមនការធានាស្តងដ់្ឋរមួយថ្នការអនុវតត តដ្លអាច្វាស្់តវងស្មិទធរមមជារ់លារ ់ ខដ្ឋយ

ខធៀបការអនុវតតនឹងខោលខៅតដ្លច្ងប់ានខៅរនុងក្របខណ្ឌ  ក្ពមទាាំងខឆៃើយតបខៅនងឹខោលបាំណ្ងថ្នខោលនខោ-

បាយធនធានមនុស្សរនុងរដ្ាបាលសាធារណ្ៈ និងយុទធសាន្តស្តច្តុខកាណ្របស់្រាជរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា តាាំងពដី្ាំណារ់កាលទី១ 

មរ តដ្លបានយរការរសាងធនធានមនុស្ស ជាធាតុដ៏្ស្ាំខានថ់្នយុទធសាន្តស្ត ខៅក្រប់ដ្ាំណារ់កាលទាាំងអស់្ ក្ពមទាាំងខៅ

តតបនតជាច្ាំណ្ចុ្ស្នូល រនុងយទុធសាន្តស្តច្តុខកាណ្ដ្ាំណារក់ាលទី៤ ខនេះបនតខទៀត។ ឯរសារក្របខណ្ឌ ខនេះ នងឹកាៃ យជា

ឧបររណ៍្ជាំរញុ និងខលើររមពស់្ស្មិទធរមមថ្នការអនុវតតខោលនខោបាយរបស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្បរបខដ្ឋយក្បសិ្ទធភាព 

ភាពស័្រតិសិ្ទធ និងតមៃ ភាព តាមរយៈការបខងកើតឱ្យមនធាតុោាំក្ទស្ាំខាន់ៗខលើរិច្ចការតរលមែរច្នាស្មព័នធ តផ្សនការក្របខណ្ឌ  

នងិខក្បើក្បាស់្មន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា ទាំខនើបរមមក្បពន័ធខបៀវតស ការក្តតួពនិតិយបុរគលិរ នងិការក្រប់ក្រងវិនយ័ យនតការខលើរ

ទឹរចិ្តត ការខលើររមពស់្ខយនឌ្រ័ ជនពិការ នងិការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពវិជាជ ជីវៈ ក្ពមទាាំងរិច្ចការដ្ថ្ទខទៀត ពារព់ន័ធនងឹការ

ខលើររមពស់្ស្មតថភាពមន្តនតីរាជការរបស់្ក្រសួ្ង។ 

ស្មិទធផ្សល នងិបញ្ញា ក្បឈមរនៃងមរថ្នក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រង នងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនសុ្ស បានបងាា ញោ៉ា ង

ច្ាស់្ថ្នតក្មូវការខរៀបច្ាំរច្នាស្មព័នធឱ្យមនអនុខលាមភាពខៅតាមខោលនខោបាយលមីៗរបស់្ក្រសួ្ង ការខធវើបច្ចុបបននភាព

ទិននន័យរបស់្មន្តនតរីាជការ នងិការអភិវឌ្ឍក្បពន័ធក្រប់ក្រងសាថ នភាពមន្តនតរីាជការ តដ្លអាច្ជយួស្ក្មលួរិច្ចការខរៀបច្ាំ

តផ្សនការក្របខណ្ឌ  នងិតផ្សនការខក្បើក្បាស់្មន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា ឱ្យកានត់តមនរុណ្ភាពបតនថមខទៀត ខដ្ឋយសារសាថ នភាព

ថ្នរាំខណ្ើនបុរគលរិមន្តនតរីាជការ និងការវិវឌ្ឍថ្នបខច្ចរវិទារនុងបរិបទតដ្លពភិពខលាររាំពុងមនការតក្បក្បលួ ការតរ

ទក្មង់ក្បពន័ធខបៀវតស ក្បពន័ធក្រប់ក្រងវតតមន ក្តូវតត ល់បតូរពកីារក្រប់ក្រង ខដ្ឋយខក្បើថ្ដ្មរខក្បើក្បាស់្ក្បពន័ធព័តម៌នវិទា 

ក្ស្បតាមឧតតមនុវតតន៍ជាអនតរជាតិ។ ខលើស្ពីខនាេះ ស្មភាពយនឌ្័រ សិ្ទធិរបស់្ជនពិការ ជនបាត់បង់កាយស្មបទាវិជាជ ជីវៈ 

នងិការជាំរញុស្មិទធរមមឱ្យស័្រតសិ្មនងឹការខលើរទឹរចិ្តតតដ្លផ្សតលឱ់្យ ទាមទារនូវយនតការជារល់ាររ់នុងការតាមដ្ឋន ខដ្ើមបី

ធានាបានទាាំងរុណ្ភាព ស្មធម៌ នងិបរិោប័នន ខៅដ្ល់មន្តនតីក្រប់រូបខដ្ឋយតទ ល។់  រនុងនយ័ខនេះ ក្រសួ្ងពិតជាក្តូវការ

ជាចាាំបាច់្នូវការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពជាក្បពន័ធ មនស្ងគតិភាព នងិពត័ម៌នក្រប់ក្ជងុខក្ជាយ តដ្លអាច្ខឆៃើយតបតាមតក្មូវ

ការពតិក្បារដ្ នងិការខរៀបច្ាំក្បពន័ធតដ្លមនភាពឆ្ៃ តវយ័ រឺខតត តខលើអាទិភាពខពស់្បាំផ្សតុថ្នតក្មូវការរបស់្អងគភាពនីមួយៗ។  

លរខណ្ៈអាំខណាយផ្សលតដ្លជាស្រខីភាពបញ្ញជ រ់ថ្នក្របខណ្ឌ ខនេះ នងឹឈានខៅស្ខក្មច្តាមខោលខៅ ខដ្ឋយ

ខធវើការតរលមែនូវច្ាំណ្ចុ្ខវេះខាត រនងុការអនុវតតនាខពលរនៃងមរ ខដ្ឋយសារបងាា ញពីស្មិទធផ្សល និងបញ្ញា ក្បឈមរនងុ

ក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ខៅក្រប់ដ្ាំណារ់កាល ខដ្ឋយអាច្ក្តូវបានខក្បើក្បាស់្ជាមូលដ្ឋា នរនងុការ

អនុវតតបនត តាមរយៈការដ្ឋរ់ខច្ញនូវតផ្សនការអាទិភាពរនៃឹេះ និងលមីៗបតនថមខទៀត។ ជាមួយោន ខនេះ ក្រសួ្ងរម៏នមូលដ្ឋា ន
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្រសាប់េលើកិច�ការ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស នងិបានេ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ិេពញេលញ រួមផ្សភំាពសុាេំដយ

សា� ល់ច្បោស់ពី្របវត�ៃិនកិច�ការេនះច្បោស់លាស់ផងែដរ។ ឣ្រស័យេលើលក�ណៈសម្បតិ�េនះ ្រកបខណ� បានសប�� កព់ី វ�ធី

េដះ្រសាយេលើការងរ្រគប់្រគងរចនសម�័ន�,ការកំណត់ធនធានមនុស្សតាមត្រម�វការ, ការធានរ�ប់រងេលើបទដ� ន 

រដ�បាល្រគប់្រគង,សមត�ភាពៃនអង�ភាពនីមួយៗក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍ក��ងកចិ�ការជំនញ នងិបង� ញព្ីរបសិទ�ភាព 

ស័ក�ិសិទ�ភាព ៃនការេ្របើធាតុចូលេដើម្បីទទួលបាននវូសមិទ�កម� នងិឈានេ�សេ្រមចលទ�ផលខ�ស់បំផតុ ្រពមទាងំជំរុញឆន�ៈ

របស់ម�ន�រីជការ នងឹទឹកចិត�េប�ជ� េមាះមុតក��ងការបេ្រមើជនូអង�ភាពខ��ន បេ្រមើជតិ និង្របជជន។ បែន�មពីេនះ នយកដ� ន

បុគ�លកិ ៃនអគ�េលខាធិការដ� ន្រកសួង ែដលជអង�ភាព្របមូលផ��ំេលើការងរ្រគប់្រគងបុគ�លកិម�ន�រីជការ ្រត�វមានភារកិច�

េរៀបចំដក់ប���លចំណុចពាក់ព័ន�ែដលមានេលើកេឡើងក��ង្រកបខណ�  េដយអនុវត�ជដំណក់កាល េរៀបចំធនធានមនសុ្ស 

សកម�ភាព ្របភពថវ�កា ស្រមបស្រម�លកំណតែ់ដនអនុវត� ្រត�តពនិិត្យ តាមដន នងិវយតៃម�  ម�ន�រីជការទាងំអស់របស់ 

្រកសួង។ ទន�ឹមេនះ នយកដ� នបុគ�លកិឣចផ�លព់័តម៌ានដលថ់� ក់ដឹកនំបាននវូរលក់ារពនិិត្យលទ�ភាពៃនការែតងតំាង  

ម�ន� ី ្របកបេដយគណុភាព ែផ�កេលើសមត�ភាព សា� ៃដ នងិគណុធិបេតយ្យ,្រគប់្រគងបាននវូមូលដ� នច្បោស់លាស់ៃន  

បែ្រមប្រម�លបុគ�លកិ េដើម្បពី្យោករស្រមាប់រយៈេពលពមីធ្យមេ�ែវង, អនុវត�យន�ការ្រគប់្រគងបាននវូវ�ន័យសីលធម៌ 

េដយអនុវត�ការេលើកទឹកចិត� និងការដក់ទណ� កម�,ព្រងឹង នងិេ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ិបុគ�លកិម�ន�ីរជការ េ�រកមូលដ� ន

ៃនការអនុវត�ការងរ េដយ្រគប់្រគងតាមែបបគុណផល េលើកស�� យការបណ�� ះបណ� លេដយជំរុញឱ្យមានែផនការរបស់

្រកសួង អង�ភាព ស្រមាប់រយៈេពលខ�ី រយៈេពលមធ្យម និងរយៈែវង,ជំរុញការអនុវត�ែផនការបណ�� ះបណ� ល និងយន�ការ

នតីិវ�ធតីាមដន ្រត�តពនិតិ្យ នងិវយតៃម�, េ្របើ្របាស់ម�ន�រីជការឱ្យចំេគាលេ� នងិសមត�ភាពជនំញ ្រពមទាងំផ្សោរ

ភា� ប់ការែផនការនងឹកម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈេដើម្បីេ្រត�មខ��នជដំណក់កាល៕ 
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ឯក្សារសោង 

រដ្ឋធមមនុញ្ញ នងិ ចាប ់

− រដ្ាធមមនញុ្ញថ្នក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ខផ្សទៀងតទ ត់ ច្ងក្រង នងិខបាេះពុមពផ្សាយរនងុតខ មររា ឆ្ន ាំ ២០១០ ខដ្ឋយ

អរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ថ្នក្រុមក្បឹរាធមមនញុ្ញ 

− ច្ាប់ស្ត ីពីស្ហលរខនតរិៈមន្តនតរីាជការសីុ្វិល ថ្នក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា ចុ្េះថ្លៃទី ២១ តខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 

− ច្ាប់ខលខ.៦៦៥ ច្.ល.ស្ត ីពរីចិ្ចការពារ នងិខលើររមពស់្សិ្ទធិជនពកិារ ចុ្េះថ្លៃទី០៣ តខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ២០០៩ 

ប្ពះរាជប្ក្ឹតយ 

− ក្ពេះរាជក្រតឹយខលខ នស្/ររត/១០១៤/១១៧៥ ស្ត ីពីខោលការណ៍្រួម ថ្នការខរៀបច្ាំមុខងារសាធារណ្ៈរបស់្រដ្ា 

− ក្ពេះរាជក្រតឹយខលខ នស្/ររត/០៤១៦/៣៧៣ ចុ្េះថ្លៃទី ០៤ តខ ខមសា ឆ្ន ាំ ២០១៦ ស្ត ីពលីរខនតិរៈខដ្ឋយត រ

ស្ក្មប់បុរគលរិរដ្ាបាលថ្នន រ់ខក្កាមជាតិ 

អនុប្ក្ឹតយ 

− អនុក្រឹតយខលខ ១១៤ អនក្រ.បរ ចុ្េះថ្លៃទី ០៧ តខ រញ្ញញ  ឆ្ន  ២០១៥ ស្ត ពីីការរាំណ្ត់រច្នាស្មព័នធក្រប់ក្រង នងិ

មុខតាំតណ្ងរនុងរច្នាស្មពន័ធក្រប់ក្រង ថ្នក្រសួ្ងសាថ ប័នថ្នន រជ់ាតិ និងថ្នន រ់ខក្កាមជាត ិ

− អនុក្រតឹយខលខ ២៦ អនក្រ.បរ ចុ្េះថ្លៃទី ១០ តខ រុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ ស្ត ីពីការក្រប់ក្រងនងិការខក្បើក្បាស់្មន្តនតីជាប់រិច្ចស្នា 

− អនុក្រឹតយខលខ ៤៨៨ អនក្រ.បរ ចុ្េះថ្លៃទី ១៦ តខ តលុា ឆ្ន ាំ ២០១៣ ស្ត ីពកីារខរៀបច្ាំ នងិការក្បក្ពតឹតខៅ ថ្ន

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ  

− អនុក្រឹតយខលខ ២១៧ អនក្រ.បរ ចុ្េះថ្លៃទី០២ តខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្ត ពីីរបបស្ត ីពីការសុ្ាំច្ាប់ និងការ

អនញុ្ញញ តច្ាប់ឈប់ក្រប់ក្បខភទរបស់្មន្តនតីរាជការសីុ្វិល ថ្នក្ពេះរាជាណាច្ក្ររមពុជា  

− អនុក្រឹតយខលខ ១៤ អនក្រ.បរ ស្ត ីពកីារក្រប់ក្រង នងិការរាំណ្ត់ខបៀវតសក្បចាាំតខ នងិការឧបតថមភខផ្សសងៗស្ក្មប់

មន្តនតរីាជការ នងិបុរគលរិបាំខពញភាររិច្ចតាមសាថ នតាំណាងរមពុជាខៅបរខទស្ 

ប្បកាេ 

− ក្បកាស្ខលខ ៦១៦ ស្ហវ.ក្បរ ចុ្េះថ្លៃទី ០៤ តខ មិលុនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ស្ដ ីពកីាររាំណ្ត់ខោលការណ៍្ យនតការ នីតិវិធ ី

នងិការក្តតួពនិតិយ ស្ក្មប់ការផ្សដល់ការខលើរទឹរចិ្តត ខដ្ឋយខក្បើក្បាស់្ក្បារ់រងាវ ន់របស់្អងគភាពខក្កាមឱ្វាទ

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថ ុក្ពមទាាំងបទបបញ្ញតិ វិខសាធនរមមពារព់ន័ធ តដ្លខៅជាធរមន 

− ក្បកាស្ខលខ ៤៦៤ ស្ហវ.ក្បរ ចុ្េះថ្លៃទី ២៤ តខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ស្ត ីពីការដ្ឋរឱ់្យអនុវតតក្រម សី្លធម៌មន្តនតី

រាជការ ថ្នក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ 

− ក្បកាស្ខលខ ១០៣៣ ស្ហវ.ក្បរ ស្ត ីពកីារដ្ឋរ់ឱ្យអនវុតតខោលនខោបាយក្រប់ក្រង និងអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្ស ថ្នក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ 

− ក្បកាស្ខលខ ៩៥៩ ស្ហវ.ក្បរ ចុ្េះថ្លៃទី ២៨  តខ សី្ហា  ឆ្ន ាំ ២០១៤ ស្ត ីពកីារខរៀបច្ាំ នងិការក្បក្ពតឹតខៅ ថ្ន

នាយរដ្ឋា ន និងអងគភាពខក្កាមឱ្វាទអរគខលខាធកិារដ្ឋា ន ថ្នក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ 

សោលនសោបាយ និង យុទ្ធសាស្តេត 

− ខោលនខោបាយធនធានមនសុ្សរនងុរដ្ាបាលសាធារណ្ៈ តដ្លបានទទួលការឯរភាពពរីណ្ៈរដ្ាមន្តនតី រនុង

ស្ម័យក្បជុាំខពញអងគនាថ្លៃទី ១៤ តខ មិលុនា ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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− យុទធសាន្តស្តច្តុខកាណ្ដ្ាំណារក់ាលទី៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលរមពុជា 

សារាចរ និង ឯក្សារពាក្់ពន័ធស្សងៗ 

−  សារាច្រខលខ ០១ ស្រ. ចុ្េះថ្លៃទី ២៩ តខ មររា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ស្ត ីពីការរាំណ្តន់តីិវិធីស្ក្មប់ការខបើរផ្សតល់ខបៀវតស

ជនូមន្តនតរីាជការសីុ្វិល  

− សារាច្រខលខ ០៥.ស្ហវ ចុ្េះថ្លៃទី ២១ តខ សី្ហា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ស្ត ីពកីារអនុវតតក្បកាស្ខលខ ៦១៦ ស្ហវ.ក្បរ 

− ទស្សនាទាន ស្ត ីពីទិស្ខៅយទុធសាន្តស្ត ថ្នការតរទក្មងក់្បពន័ធលវិការមពុជា ឆ្ន ាំ ២០១៣-២០២០ ខរៀបច្ាំខដ្ឋយ

ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថ ុ

− ខស្ច្រតីតណ្នាាំខលខ ០០៤ ស្ហវ ស្ត ីពីការចាតត់ាាំងមន្តនតរីាជការ ជាជាំនយួការ ឬខលខាធកិារ ចុ្េះថ្លៃទី ១២ តខ  

មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៤ 

−  អភកិ្រមការងារ ៤ក្បការ របស់្ក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ ចុ្េះថ្លៃទី ២៤ តខ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៥ 

− ច្រខុវិស័្យនងិយុទធសាន្តស្តរមមវិធីតរទក្មងក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈដ្ាំណារក់ាលទី៣ ខរៀបច្ាំខដ្ឋយអរគ-

ខលខាធកិារដ្ឋា ន រណ្ៈរមម ការដឹ្រនាាំការងារតរទក្មងក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ 

− តផ្សនការស្រមមភាពរួមដ្ាំណារ់កាលទី៣ (ឆ្ន ាំ២០១៧-២០២០) អនុម័តរនុងរិច្ចក្បជុាំ TWG ថ្លៃទី ១៣ តខ ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

− របាយការណ៍្ស្មិទធរមមក្បចាាំក្តីមស្ ទី១, ទី២ នងិ ទី៣ ឆ្ន ាំ២០១៦ ថ្នការអនុវតតតផ្សនការស្រមមភាពរួម

ដ្ាំណារ់កាលទី៣របស់្ក្រសួ្ងសាថ ប័ន 

− ក្ពឹតតិបក្តរមមវិធីតរទក្មងក់ារក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ខលខ ០១ ឆ្ន ាំ២០១៥ 

− តផ្សនការខលើរទឹរចិ្តត ថ្នក្រសួ្ងខស្ដ្ារិច្ច នងិហិរញ្ញវតថុ ក្បចាាំឆមស្ទី២ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

− លិខតិខលខ ៤៩២៦ ស្ហវ.ប ចុ្េះថ្លៃទី១៤ តខមិលុនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្ត ីពកីារជនូដ្ាំណឹ្ងស្ត ពីីការខក្បើក្បាស់្រក្មង

ស្ាំណួ្រ ការក្តួតពនិិតយ តាមដ្ឋន  ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស  
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(ក្រាហ្វកិទី១) អង្គារលេខរបស់ក្រកសួង្លសដ្ឋកិច្ច នងិ្ ហ្ិរញ្ញវត្ថ ុ

(ក្រាហ្វិកទី២)ច្េនាមន្តនរីរាជារ ឆ្ន ាំ ២០១៥-២០១៧ 



(្រកាហ�ិកទី៣)សា콠� នភាពការេរៀបចំេបៀវត្ស និង្របាក់ឧបត�ម�នន ២០១៥-២០១៧ 

 

(្រកាហ�កិទី៤)ស� ិតិស� ីពកីារ្រត�តពនិតិ្យបុគ�លកិ នងិការ្រគប់្រគងវ�នយ័ ២០១៥-២០១៧ 
 

 
(្រកាហ�កិទី៥)ការ្រគប់្រគងម�ន�តីាម្របពន័�ពត័ម៌ានវ�ទ្យោ ២០១៥-២០១៧ 

 
 



(្រកាហ�កិទី៦)ការអនុវត�យន�ការេលើកទឹកចិត� ២០១៥-២០១៧ 

 
(្រកាហ�កិទី៧)គិត្រតឹមឆា� ំ ២០១៧ ្រកសួង មានម�ន�ីរជការ (មិនរប់ប���លបុគ�លកិជប់កិច�សន្យោ)

មានស�� ប្រតជនំញ នងិគំា្រទទូេ�្រគប់ក្រមិត 

 




