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I. នសចរតីនផតើម 
រាជរដ្ឋឋ ភបិាលក្មពុជា មានសោលសៅខរបក្លល យក្មពុជាសៅជារបសទេមយួខដលមានចាំណូលមធយមក្រមតិ

ែពេ់សៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជារបសទេមានចាំណូលែពេ់សៅរតឹមឆ្ន ាំ២០៥០ និងបានសរៀបចាំ “យុទធសាស្រេតចតុសក្លណ” 
សដើមបេីសរមចបានសោលសៅសនេះ ស ើយយុទធសាស្រេតសនេះទទួលសាា ល់ពីសារៈេាំខានន់នវេ័ិយក្េិក្មមក្នុងក្លរ
អភវិឌ្ឍសេដឋកិ្ចចសដ្ឋយគូេបញ្ជា ក្អ់ាំពី “ក្លរសលើក្ក្មពេ់វេ័ិយក្េិក្មម” និង “ក្លរក្សាងេមតថភាព និងក្លរ
អភវិឌ្ឍធនធានមនុេស” ជាសោលសៅេាំខាន។់ យុទធសាស្រេតចតុសក្លណបនដអភវិឌ្ឍសលើខផនក្េាំខាន់ៗ  ចាំនួនពីរគឺ 
(១) ក្លរខក្លមអរបេិទធិភាព និងេក្កេិ័ទធភាព និង(២) ក្លរពរងឹងអភបិាលកិ្ចច។ 

េមាេធាតុេាំខានន់នយុទធសាស្រេតចតុសក្លណគឺ ក្ាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ខដលមានសោលសៅ 
អាទិភាពគឺ “ក្លរបសរមើរបជាជនឱ្យក្លនខ់តរបសេើរស ើង”។ ក្ាំខណទរមងស់នេះ េថិតសរក្លមក្មមវធីិជាតិក្ាំខណទរមង់
រដឋបាលសាធារណៈ ខដលមានេមាេធាតុេាំខាន់ៗ ចាំនួនបីគឺ (១) ក្លរខក្លមអក្លរផដល់សេវាសាធារណៈ (២) ក្លរ
រគបរ់គងនិងក្លរអភវិឌ្ឍធនធានមនុេស និង(៣) ក្លរខក្ទរមងរ់បពន័ធសបៀវតសនិងរបាក្ឧ់បតថមភ។ 

សដើមបជួីយ ដល់ដាំសណើ រក្លរសនេះ រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ បានបសងកើតរកុ្មក្លរងារក្ាំខណ
ទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ េរមាបដឹ់ក្នាំក្លរសធវើក្ាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ។ អនុសលាមតាមសោលនសោ-
បាយេដីពីធនធានមនុេសក្នុងរដឋបាលសាធារណៈរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលចុេះនថៃទី១៤ ខែមថុិន ឆ្ន ាំ២០១៣ ោាំរទ 
សោលនសោបាយ និងខផនក្លរយុទធសាស្រេតរបេ់រក្េួង រពមទាំងចូលរមួអនុវតតក្មមវធីិក្ាំខណទរមងន់នរបេ់
រាជរដ្ឋឋ ភបិាល ជាពិសេេក្មមវធីិជាតិក្ាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ និងក្មមវធីិក្ាំខណទរមងវ់មិជឈក្លរ និងវេិ - 
មជឈក្លរ រក្េួងក្េិក្មម           និងសនសាទ បានេ ក្លរជាមយួរក្េួងមុែងារសាធារណៈ សដើមបសីរៀបចាំ
បសងកើតសោលនសោបាយធនធានមនុេស សដ្ឋយមាននយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និងអភវិឌ្ឍធនធានមនុេស ជាអនក្េរមប
េរមួលសលើក្លរសរៀបចាំ និងអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ។ 

រាល់ក្លរអនតរាគមនស៍លើក្លររគបរ់គង និងក្លរអភវិឌ្ឍធនធានមនុេសននរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និង
សនសាទ នឹងរតូវអនុវតតតាមសោលក្លរណ៍ ដូចខាងសរក្លម៖ 

 ក្មមវធីិរគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេសនន នឹងរតូវបានដ្ឋក្ស់ចញ សដើមបសីលើក្េទួយ និងោាំរទ
ដល់សោលបាំណង និងសោលសៅយុទធសាស្រេតរបេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ េាំសៅ
សលើក្ក្មពេ់េមតថភាពមស្រនតីក្េិក្មម ទាំងថ្នន ក្ក់្ណ្តត ល និងថ្នន ក្រ់ាជធានី សែតត 

  កិ្ចចអនតរាគមនស៍លើក្លររគបរ់គង និងក្លរអភវិឌ្ឍធនធានមនុេស នឹងរតូវបានសធវើស ើងសដ្ឋយមានក្លរ
ទទួលសាា ល់ និងោាំរទដល់ដាំសណើ រក្លរ ក្លរសរៀបចាំខផនក្លរធនធានមនុេស និងក្លររគបរ់គងគុណផល  

 ក្មមវធីិនននឹងរតូវសរៀបចាំស ើង សដើមបសីលើក្ក្មពេ់គុណភាព ក្លរផដល់សេវាជូនរបជាជនសដ្ឋយខផអក្សលើ
លទធផលក្លរងារ ចាំសណេះដឹង និងបទពិសសាធនអ៍នុវតតក្លរងារជាក្ខ់េតង 

 សោលនសោបាយសនេះនឹងសដើរតួនទីោ៉ា ងេាំខាន ់ ក្នុងក្លរសលើក្ក្មពេ់ដល់ក្លរអភវិឌ្ឍអាជីពក្លរងារមស្រនតី
រាជក្លររបេ់រក្េួង និងសដ្ឋេះរសាយបញ្ជា ននរបក្បសដ្ឋយយុតតិធម ៌និងេមធម។៌ ក្លរអភវិឌ្ឍេមតថភាព 
និងក្លរេិក្ាជារបចាំនឹងជាំរុញឱ្យមានវបបធមប៌ាំសពញក្លរងារខផអក្តាមគុណផល សដ្ឋយសដដ តសលើក្លរខក្-
លមអជារបចាំរេបតាមយុទធសាស្រេតជាតិ និងចាំណុចអាទិភាពេរមាបក់្លរអភវិឌ្ឍ និងក្លររកី្ចសរមើន។ 

ទាំពរ័ ១ 
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II. ចរាវុិសយ័  
សោលនសោបាយសនេះ មានចក្ាុវេ័ិយ សដើមបធីានឲ្យ    មនុេស ននរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និង

សនសាទ ក្លនខ់តមានេមតថភាព ភាពសាវ ហាប ់របេិទធភាព ភាពនវឆ្ល ត និងក្លរសជឿទុក្ចិតត          សេវា   
   ជនឱ្យ              រ    ។   

III. នោលបាំណង    នោលនៅ 
១. នោលបាំណង 
សោលនសោបាយសនេះ មាន                ក្លររគបរ់គង            ធនធានមនុេសឱ្យ   

                                                                           
           គណ                                          ជី          

២. នោលនៅ 
សោលនសោបាយសនេះ មានសោលសៅ ដូចខាងសរក្លម៖ 

២.១.  ពរងឹង និងខក្លមអក្លរងាររគបរ់គងមស្រនតរីាជក្លរ  
សដើមបចីតខ់ចងមស្រនតីតាមេមតថភាពក្លរងារឱ្យបានរតឹមរតូវសៅតាមសពលសវលា និងទីក្ខនលង សដ្ឋយខផអក្សលើ

សោលក្លរណ៍គុណេមបតតិេ័ក្តេម េមធម ៌និងតមាល ភាព។ សទេះបីជាជាក្ខ់េដងមស្រនតីខដលសយើងរគបរ់គងគឺជាមស្រនតី
ខដលសធវើក្លរងារសរចើនសលើេលុបក្ស៏ដ្ឋយ ប៉ាុខនតគុណភាព េងាតិភាពននក្លររគបរ់គង និងភាពជាអនក្ដឹក្នាំសៅខត
រតូវក្លរខក្លមអជារបចាំ សដើមបសីលើក្ទឹក្ចិតត និងបសងកើនេមទិធក្មមក្លរងារ។  

ក្លរខក្លមអក្លរសរៀបចាំក្លរងារសដើមបបីញ្ជា ក្អ់ាំពីតួនទី និងក្លរទទួលែុេរតូវ រពមទាំងក្ាំណតឱ់្យក្លនខ់ត
ចាេ់អាំពីលក្ាែណឌ តរមូវក្លរធនធានមនុេសទាំងបរមិាណ និងគុណភាពសដ្ឋយខផអក្សលើទាំ ាំក្លរងារក្នុងរចន-
េម័ពនធ គឺជាក្តាត ដម៏ានសារៈេាំខាន ់និងចាំបាច។់ ក្តាត សនេះតរមូវឱ្យមានក្លរសរៀបចាំ និងក្លរសរបើរបាេ់ឱ្យបានរតឹម
រតូវនូវក្លរពិពណ៌នក្លរងារ លក្ាណៈពិសេេរបេ់មស្រនតី និងក្លរសរជើេសរ ើេខផអក្សលើេមតថភាព ក្លរដាំស ើងឋានៈ 
ក្លររគបរ់គងក្លរអនុវតត ក្លរបណដុ េះបណ្តដ ល និងនីតិវធីិអភវិឌ្ឍនឱ៍្យមានរបេិទធភាព។ ខផនក្លរយុទធសាស្រេតក្នឹ៏ង
តរមូវឱ្យមានផងខដរនូវក្លរសរៀបចាំ និងក្លរអនុវតតខផនក្លរេក្មមភាព សដ្ឋយបញ្ជា ក្ពី់េក្មមភាព លទធផលរ ាំពឹងទុក្ 
និងក្លរទទួលែុេរតូវឱ្យបានចាេ់លាេ់។ 

២.២. បសងកើតរក្មេីលធម ៌និងក្លរទទួលែុេរតូវរបេ់មស្រនតរីាជក្លរ  
សោលក្លរណ៍េីលធម ៌ ឬរក្មេីលធមរ៌តូវបានសគទទួលសាា ល់ថ្ន រក្មេីលធមគឺ៌ជាលក្ាណេមបតតិែពេ់

បាំផុត និងជាខម៉ារតេរមាបវ់ាេ់េទងនូ់វទសងវើ ឬេក្មមភាពរបេ់មស្រនតី។ រក្មេីលធមប៌ានក្ាំណតពី់រពាំខដនននអនក្-
របតិបតតិក្លរងារតាមវេ័ិយនីមួយៗ សដើមបរីក្ាគុណតនមលរបេ់បុគាលក្៏ដូចជាសាថ បន័ទាំងមូល។ រក្មេីលធម៌
មស្រនតីរាជក្លរ គឺេាំសៅដល់បណតុ ាំ ននវនិយ័ ឬវធិានេីលធមច៌ងអុលបងាា ញឱ្យមស្រនតីអនុវតត សដើមបរីក្ាបាននូវគុណតនមល 
កិ្តតិយេ និងសេចក្តីនថលថនូរ។  

មស្រនតីរាជក្លរមានក្លតពវកិ្ចចទទួលែុេរតូវចាំសាេះមុែចាប់ និងតួនទី ភារកិ្ចចខដលបានក្ាំណត់ក្នុងក្លរ-
ពិពណ៌នក្លរងារ ឬលក្ាែណឌ ក្លរងារ និងមុែតាំខណងរបេ់ែលួន ខដលសធវើស ើងរវាងអនក្រាជក្លរ និងអនក្រគបរ់គងដទ ល់។ 

២.៣. ក្សាងេមតថភាព និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស 
ក្លរក្សាងេមតថភាព និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស នឹងរតូវសធវើស ើងតាមរយៈវធីិសាស្រេត ខដលមានលក្ាណៈ 

ជារបពន័ធរបក្បសដ្ឋយរបេិទធភាពក្នុងក្លរខេវងយល់ពីតរមូវក្លរអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ក្លរសរៀបចាំក្លរអនុវតត 

ទាំពរ័ ២ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

និងក្លរវាយតនមលក្លរបណតុ េះបណ្តត លធនធានមនុេស សដើមបពីរងឹង និងពរងីក្េមតថភាពជាំនញក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម។ 
២.៤.សលើក្ក្មពេ់ និងជាំរញុក្លរបសងកើត និងក្លរដ្ឋក្ឱ់្យសរបើរបាេ់បសចចក្វទិាពត័ម៌ានក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម 
សពលបចចុបបនន និងអនគត ក្លរសរៀបចាំឱ្យមានក្លរសរបើរបាេ់បសចចក្វទិាពត័ម៌ានសនេះ នឹងជួយ េរមួលដល់

ក្លរបញ្ចូ ន របមូល រក្ា សរបើរបាេ់ និងខចក្រ ាំខលក្ទិនននយ័ តាមរយៈរបពន័ធឌី្ជីថល សដើមបបីសងកើតឱ្យបាននូវបសចចក្-
វទិាឆ្ល តនវ និងសធវើឱ្យមានភាពងាយរេួលក្នុងក្លរងាររគបរ់គង និងក្លរផតល់សេវាក្លនខ់តមានភាពសឆលើយតប និង
េនសាំេាំនចែពេ់។ 

IV.  វិសាលភាព និងក្ខរបនងកើត និងក្ខរនរបើរបាស ់
១. វិសាលភាព  

សោលនសោបាយសនេះ មានវសិាលភាពអនុវតតចាំសាេះមស្រនតីរាជក្លររគបរ់ូប និងរគឹេះសាថ នេិក្ាបសចចក្សទេ 
ក្េិក្មមទាំងអេ់ ខដលេថិតសរក្លមក្លររគបរ់គងរបេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ។ 

២. ក្ខរបនងកើត និងក្ខរនរបើរបាស ់  
សោលនសោបាយសនេះ រតូវបានសរៀបចាំស ើង និងសរៀបរាបោ់៉ា ងលមអតិសៅតាមវធីិខដលផដល់ក្លរខណនាំេរមាប ់

មស្រនតីទទួលបនទុក្ក្លរងារបុគាលិក្ និងអនក្រគបរ់គងដទ ល់សៅក្នុងរក្េួងទាំងមូល រពមទាំងបុគាលសផសងសទៀតសៅក្នុង
រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ អាំពីវធីិសាស្រេត យុទធសាស្រេត នីតិវធីិ និងក្លរអនុវតតសោលនសោបាយ
ធនធានមនុេសសនេះ។  

សៅអាំ ុងសពលដាំសណើ រក្លរអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ ចាំបាចរ់តូវអនុសលាមតាមរក្បែណ័ឌ ចាប ់ លិែិត-
បទដ្ឋឋ នគតិយុតត និងខផនក្លរយុទធសាស្រេតាក្ព់ន័ធ ដូចខាងសរក្លម៖ 

 ចាបេ់ដីពីេ លក្ានតិក្ៈមស្រនតីរាជក្លរេីុវលិននរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពុជា 
 ក្មមវធីិជាតិក្ាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈ ២០១៩-២០៣០ 
 ខផនក្លរយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 
 ខផនក្លរសមវេ័ិយក្េិក្មម ឆ្ន ាំ២០៣០ 
 ខផនក្លរយុទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយក្េិក្មម ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 
 ក្មមវធីិវមិជឈក្លរ និងវេិ មជឈក្លរ 
 ចក្ាុវេ័ិយ សបេក្ក្មម សោលបាំណង និងសោលសៅ របេ់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
 សោលនសោបាយធនធានមនុេសក្នុងរដឋបាលសាធារណៈ 
 ចក្ាុវេ័ិយ សបេក្ក្មម សោលបាំណង និងសោលសៅរបេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ 
 ខផនក្លរយុទធសាស្រេតថវកិ្លរបចាំឆ្ន ាំរបេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ។ 

V. រុណតម្មល  
សោលនសោបាយធនធានមនុេស របេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ មានគុណតនមលចាំនួន០៤ 

ដូចខាងសរក្លម៖ 
១. វបបធមស៌េវាសាធារណៈ៖ មស្រនតីក្េិក្មម រតូវបងាា ញពីក្លរយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្ស់ដ្ឋេះរសាយតរមូវក្លរសេវា
ទាំងខាងក្នុងនិងខាងសរៅ សដើមបសីធវើឱ្យរបជាជនសពញចិតត។ 

២. ភក្តភីាព៖ មស្រនតីក្េិក្មម រតូវរបក្លនខ់ាា បនូ់វគុណតនមលរបេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ 

ទាំពរ័ ៣ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

និងរាល់េក្មមភាព េាំសៅបសរមើរក្េួង និងរាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ ផលរបសោជនរ៍បេ់រក្េួងក្េិក្មម 
រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទចាំសាេះរបជាជន សក្រ តិ៍ស ម្ េះ និងចាំសាេះរាល់ធនធាន គឺជាអាទិភាព ស ើយ
មស្រនតីរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទរគបរ់ូបរតូវរបឆ្ាំងនឹងទសងវើ ឬអាក្បបកិ្រោិណ្តមយួ
ខដលអាចបងកអនតរាយដល់រក្េួង ឬរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

៣. ឆនទៈមាច េ់ក្លរ៖ មស្រនតីក្េិក្មមរតូវបងាា ញនូវឆនទៈអនុវតតក្លរងារសដ្ឋយេវ័យចតខ់ចង ឬទឹក្ចិតតរេឡាញ់ 
ក្លរងារ និងបាំសពញក្លរងារឱ្យបានសរចើនជាងក្លររ ាំពឹងទុក្ ក្នុងសោលបាំណងសធវើឱ្យរបសេើរស ើងនូវេមទិធិ-
ក្មមក្លរងារ និងខេវងរក្ ឬបសងកើតក្លលានុវឌ្ឍភាពថមីៗ។ 

៤. មនេិក្លរវជិាា ជីវៈ៖ មស្រនតីក្េិក្មម រតូវគិតគូរសដ្ឋយរបុងរបយត័ន អាំពីផលប៉ាេះាល់ខដលអាចសក្ើតមានសៅ
សលើមស្រនតីសផសងសទៀតចាំសាេះអាក្បបកិ្រោិរបេ់ែលួនតាមរយៈាក្យេាំដី េក្មមភាព និងអាក្លរៈខាងសរៅ។ 

VI.  យទុធសាន្តសត 
សោលនសោបាយធនធានមនុេសរបេ់រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ រតូវអនុវតតសដ្ឋយខផអក្

សលើយុទធសាស្រេតមានដូចខាងសរក្លម៖  

យទុធសាន្តសតន ើមបសីនរមចនោលនៅទី១៖ ពរងឹង នងិខរលមអក្ខរងារររប់ររងមន្តនតីរាជក្ខរ 

១- សធវើឱ្យរបសេើរស ើងនូវរបពន័ធក្លរងារ និងក្លររគបរ់គងមស្រនតរីាជក្លរសៅតាមអងាភាពនីមយួៗ  
យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- ពិនិតយស ើងវញិនូវរចនេមពន័ធរបតិបតតិរបេ់អងាភាពនីមយួៗឱ្យេមរេបសៅនឹងសបេក្ក្មម និងទាំ ាំ
ក្លរងារ។ 

ែ- សរៀបចាំឱ្យមានខផនក្លរយុទធសាស្រេត និងខផនក្លរងាររបចាំឆ្ន ាំេរមាបអ់ងាភាពនីមយួៗ សដ្ឋយក្ាំណតឱ់្យ
បានចាេ់លាេ់ពីេូចនក្រ និងលទធផលរ ាំពឹងទុក្។ 

គ- សរៀបចាំក្លរពិពណ៌នក្លរងារ (មុែតាំខណងរគបរ់គង និងមុែតាំខណងវជិាា ជីវៈ) និងលក្ាែណ័ឌ ក្លរងារ
សដើមបកី្ាំណតក់្លរទទួលែុេរតូវ និងភារកិ្ចចរបេ់មស្រនតីរាជក្លរតាមមុែតាំខណងនីមយួៗក្នុងអងាភាពឱ្យ
បានចាេ់លាេ់។ 

ឃ- ពរងឹង និងជាំរុញក្លរអនុវតតរបពន័ធរគបរ់គងខផអក្សលើេមទិធក្មម សដើមបធីានបាននូវរបេិទធភាពក្លរងារែពេ់។ 
ង- ពរងឹង និងជាំរុញក្លរអនុវតតរបពន័ធោាំារេងាម ក្លរសរៀបចាំសបៀវតស និងក្លរងារសលើក្ទឹក្ចិតតនន។ 
ច- សរៀបចាំខផនក្លរធនធានមនុេសរយៈសពលែលី មធយម ខវង និងខផនក្លរបនតសវន។ 

២- ពរងឹងរបេិទធភាពននដាំសណើ រក្លរអនុវតតក្លររគបរ់គងធនធានមនុេស 
       យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- ពិនិតយ និងខក្លមអរាល់ដាំសណើ រក្លររគបរ់គងធនធានមនុេសរបេ់អងាភាពសរក្លមឱ្វាទឱ្យមានរបេិទធ-
ភាពរេបតាមសោលនសោបាយសនេះ។ 

ែ- សលើក្ក្មពេ់េមភាពសយនឌ្រ័ និងេិទធិជនពិក្លរ។ 
គ- ពរងឹង និងសលើក្ក្មពេ់មុែងារ និងភារកិ្ចចរបេ់អងាភាពរគបរ់គងធនធានមនុេស។ 
ឃ- ផសពវផាយ និងជាំរុញក្លរអនុវតតលិែិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត និងសោលក្លរណ៍ខណនាំខដលាក្ព់ន័ធនឹងក្លរ
រគបរ់គងធនធានមនុេសឱ្យក្លនខ់តមានរបេិទធភាពែពេ់។ 

ទាំពរ័ ៤ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ង- សរៀបចាំក្សាងលិែិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត និងសោលក្លរណ៍ខណនាំននខដលចាំបាច ់សដើមបពីរងឹងក្លរអនុ-
វតតក្លរងារឱ្យរេបសៅនឹងសោលនសោបាយសនេះ។ 

 

យទុធសាន្តសតន ើមបសីនរមចនោលនៅទី២៖ បនងកើតររមសលីធម៌ និងពរងឹងក្ខរទទួល
ែុសរតូវរបសម់ន្តនតរីាជក្ខរ 
១- សលើក្មពេ់គុណតនមល កិ្តតយិេ និងសេចក្តនីថលថនូររបេ់មស្រនតរីាជក្លរ និងអងាភាពសរក្លមឱ្វាទរក្េួង 
យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- សរៀបចាំក្សាងរក្មេីលធមម៌ស្រនតីរាជក្លរ។ 
ែ- ផសពវផាយ និងជាំរុញក្លរអនុវតតរក្មេីលធមម៌ស្រនតីរាជក្លរឱ្យមានរបេិទធភាពែពេ់។ 
គ- ផសពវផាយ និងបសងកើនក្លរយល់ដឹងអាំពីេិទធិ ក្លតពវកិ្ចច និងក្លរអនុវតតលិែិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត។ 
 

២- សលើក្ក្មពេ់អភបិាលកិ្ចច និងក្លរទទួលែុេរតូវរបេ់មស្រនតរីាជក្លរសៅតាមអងាភាពចាំណុេះរក្េួង   
យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- ពរងឹងក្លររគបរ់គង និងភាពជាអនក្នាំសដើមបបីសងកើនរបេិទធភាពដឹក្នាំ និងរគបរ់គងអងាភាព។ 
ែ- សរៀបចាំរបពន័ធតាមដ្ឋន និងវាយតនមលដាំសណើ រក្លរននក្លរអនុវតតក្លរងាររបេ់អងាភាព។ 
គ- ជាំរុញក្លរអនុវតតវនិយ័មស្រនតីរាជក្លរ រេបតាមចាប ់និងលិែិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតាក្ព់ន័ធ ខដលសៅជាធរ-
មាន សដើមបពីរងឹងេីលធម ៌និងវនិយ័មស្រនតីរាជក្លរសៅក្នុងក្លរអនុវតតក្លរងារ។ 

 

យទុធសាន្តសតន ើមបសីនរមចនោលនៅទី៣៖ រសាងសមតថភាព នងិអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុសស 

១- អភវិឌ្ឍនេ៍មតថភាពក្លរងាររបេ់មស្រនតរីាជក្លរឱ្យក្លល យជាមស្រនតសីឆនើម ទាំងបុគាលិក្លក្ាណៈ និងវជិាា ជីវៈ 
សដើមបោីាំរទសោលបាំណង និងសោលសៅរបេ់អងាភាព 

យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- សរៀបចាំវាយតនមលតរមូវក្លរបណដុ េះបណ្តដ ល។ 
ែ- ក្សាងខផនក្លរអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស និងខផនក្លរថវកិ្លរបចាំឆ្ន ាំ សដើមបសីឆលើយតបសៅនឹងតរមូវក្លរ  
បណតុ េះបណ្តត ល។ 

គ- សរៀបចាំក្មមវធីិ និងអនុវតតេក្មមភាពបណតុ េះបណ្តត ល។ 
ឃ- តាមដ្ឋន និងវាយតនមលលទធផលននក្លរបណតុ េះបណ្តត ល។ 
 

២- សលើក្ក្មពេ់គុណភាពបណតុ េះបណ្តត លរបេ់រគឹេះសាថ នេិក្ាបសចចក្សទេក្េិក្មម 
យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- សធវើទាំសនើបក្មមសលើស ដ្ឋឋ រចនេមពន័ធ និងឧបក្រណ៍េមាភ រេិក្ា សដើមបឱី្យមានក្លររបក្ួតរបខជង ទាំងក្រមតិ
ជាតិ និងអនតរជាតិ។ 

ែ- ពរងឹងេមតថភាព និងគរុសក្លេលយដល់សាស្រសាត ចរយ រគូបសរងៀន។  
គ- ពរងឹង និងសធវើបចចុបបននភាពក្មមវធីិេិក្ា សដើមបសីឆលើយតបនឹងតរមូវក្លរទីផារក្លរងាររេបតាមបរបិទននក្លរ
រកី្ចសរមើនជាេក្ល។ 

ឃ- បសងកើតឱ្យមានរបព័នធទាំសនើបក្មមព័ត៌មានវទិា រគប់រគងេថិ តិ និងកិ្ចចក្លររបេ់េិេស និេសតិ។ 
 

ទាំពរ័ ៥ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

៣- សលើក្ក្មពេ់គុណតនមលអនក្រសាវរជាវ េរមាបជ់ាំរញុ និងសធវើឱ្យក្លនខ់តរបសេើរស ើងនូវក្លរងាររសាវរជាវ
ក្េិក្មម រកុ្លា របមាញ់ និងសនសាទ  

យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- បសងកើតបណឌិ តយេភាវទិាសាស្រេតក្េិក្មមក្មពុជា។ 
ែ- សរៀបចាំយនតក្លរ និងសោលក្លរណ៍រួមក្នុងក្លរក្ាំណត់លក្ាែណឌ វាយតនមលសលើគុណេមបតតិរបេ់អនក្
រសាវរជាវមាន ក្់ៗមុនរតូវបានទទួលសាា ល់ជាេមាជិក្រកុ្មអនក្រសាវរជាវវទិាសាស្រេតក្េិក្មម។ 

គ- សរៀបចាំរបាក្់ឧបតថមភ ឬលាភក្លរ េរមាប់េមាជិក្រកុ្មអនក្រសាវរជាវវទិាសាស្រេតក្េិក្មម សដ្ឋយ
េ ក្លរជាមួយរក្េួង សាថ ប័នាក្់ព័នធ។ 

 

យទុធសាន្តសតន ើមបសីនរមចនោលនៅទី៤៖ នលើររមពស ់ និងជាំរញុក្ខរបនងកើត និងក្ខរដារ់
ឱ្យនរបើរបាសប់នចេរវិទាព័ត៌មានរនងុវសិយ័រសរិមម 

១- សធវើវចិរណក្មមសលើក្លរសរៀបចាំ និងក្លររបរពឹតតសៅ មុែងារ ភារកិ្ចចរបេ់អងាភាពសរក្លមឱ្វាទរក្េួងក្េិក្មម 
រកុ្លា របមាញ់ និងសនសាទ និងយនតក្លរោាំរទក្លរអនុវតត  

យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- ជាំរុញសរៀបចាំលិែិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតេរមាប់បសងកើតរបតិបតតិក្លរក្លរងារតាមរបព័នធឌី្ជីថល។ 
ែ- បសងកើតគណៈក្មាម ធិក្លរទទួលបនទុក្សរៀបចាំ និងជាំរុញក្លរអនុវតតក្លរងារតាមខបបឌី្ជីថល។ 
គ- ជាំរុញនិងសលើក្ទឹក្ចិតតឱ្យមានក្លរនចនរបឌិ្តក្នុងក្លរផតល់សេវាតាមរបព័នធឌី្ជីថល។ 
 

២- សលើក្ក្មពេ់ក្លរសរបើរបាេ់របពន័ធពតម៌ានវទិា រេបតាមបរបិទននក្លរវវិឌ្ឍជាេក្លក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម  
យុទធសាស្រេតសនេះ តរមូវឱ្យមានចសងាក មេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
ក្- ពរងឹងក្លររគប់រគងទិនន័យ និងព័ត៌មានធនធានមនុេស។ 
ែ- សរៀបចាំនវានុវតតនស៍លើក្លររគបរ់គងធនធានមនុេសតាមរបពន័ធពត័ម៌ានវទិា ឱ្យរេបតាមបរបិទននក្លរងារ
ក្ាំខណទរមង់។ 

VII. ក្ខរអនុវតត 
 ១. សាថ ប័នារ់ព័នធ និងអងគភាពអនុវតតន ៍ 
 រកុ្មក្លរងារក្ាំខណទរមងរ់ដឋបាលសាធារណៈននរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ មានភារកិ្ចច 
ដឹក្នាំ  េរមបេរមួល និងរបឹក្ាសោបល់ជាមយួរក្េួងមុែងារសាធារណៈ និងរក្េួងសេដឋកិ្ចចនិង 
 ិរញ្ញ វតថុ  ឱ្យក្លរអនុវតតយុទធសាស្រេត ខផនក្លរេក្មមភាព និងរក្បែណឌ គតិយុតតិននខដលាក្់ព័នធ
នឹងសោលនសោបាយសនេះ ឱ្យមានរបេិទធភាពែពេ់ 
 បណឌិ តយេភាវទិាសាស្រេតក្េិក្មម រគឹេះសាថ នេិក្ាបសចចក្សទេក្េិក្មម និងអងាភាពាក្់ព័នធសរក្លម 
ឱ្វាទរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ ទទួលបនទុក្សរៀបចាំ េរមបេរមួល េ ក្លរជាមួយ
អងាក្លរជាតិ និងអនតរជាតិរពមទាំងនដគូរអភិវឌ្ឍន៍ននក្នុងក្លរអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ 
 នយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុេស ខដលជាសេនធិក្លរដទ ល់របេ់រក្េួងក្េិក្មម 
រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ ជាអងាភាពនាំមុែក្នុងក្លរសរៀបចាំ េរមបេរមួល េ ក្លរជាមួយអងាភាព
ននសរក្លមឱ្វាទរក្េួង អងាក្លរជាតិ និងអនតរជាតិ រពមទាំងនដគូរអភិវឌ្ឍន៍នន ក្នុងក្លរអនុវតត
សោលនសោបាយសនេះ ឱ្យមានរបេិទធភាពែពេ់ 

ទាំពរ័ ៦ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 នយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស ទទលួបនទុក្ផសពវផាយ និង ជាំនួយក្លរបសចចក្សទេក្នុង
ក្លរអនុវតតសោលនសោបាយ 
 រគបអ់ងាភាព         សរក្លមឱ្វាទរក្េួងរតូវោាំរទ និងចូលរមួអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ។ 
២. យនតក្ខរ 
 ខក្េរមួលរក្ុមក្លរងារក្ាំខណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈននរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ
និងបសងកើតរក្ុមក្លរងារអនតររក្េួងសដើមបជួីយ េរមបេរមួល តរមង់ទិេ របឹក្ាសោបល់ក្នុងក្លរអនុ-
វតតសោលនសោបាយសនេះ និងរតូវសរៀបចាំបូក្េរុបរបាយក្លរណ៍លទធផល និងទិេសៅក្លរងារជូនរក្ុម
ក្លរងារអនតររក្េួងសៅសរៀងរាល់ឆមាេ និងរបចាំឆ្ន ាំ 
 រកុ្មក្លរងារក្ាំខណទរមង់រដឋបាលសាធារណៈននរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ រតូវសរៀបចាំ
កិ្ចចរបជុាំរបចាំរតីមាេជាសទៀងទត់ និងសធវើរបាយក្លរណ៍ជូនឯក្ឧតតមរដឋមស្រនតីរជាបអាំពីវឌ្ឍនភាពនន
ក្លរអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ។ 
៣. ខផនក្ខរសរមមភាព 
សដើមបេីសរមចបាន              រតូវអនុវតតេក្មមភាព ដូចខាងសរក្លម៖ 
 សធវើវចិរណក្មមមុែងារ ភារកិ្ចច រចនេមពន័ធរគបរ់គងរបេ់អងាភាពសរក្លមឱ្វាទសដ្ឋយសដត តជាេាំខានស់លើ
ក្លរពរងឹងភាពជាមាច េ់ក្លរទទួលែុេរតូវ  
 ពរងឹងក្លរងាររគបរ់គង និងភាពជាអនក្ដឹក្នាំ និងេរមតិេរមាាំងរក្មស្រនតមីានេមតថភាពែពេ់រពមទាំង
គុណវុឌ្ឍលអរបសេើរេរមាបក់្លរខតងតាាំង ឬក្លនក់្លបមុ់ែតាំខណងដឹក្នាំក្នុងអងាភាព រពមទាំងក្លរសលើក្
ក្មពេ់េមតថភាព និងតួនទីរបេ់ស្រេតីក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម 
 សលើក្ក្មពេ់គុណ្តធិបសតយយក្នុងក្លរសរជើេសរ ើេ ក្លរខតងតាាំង ក្លរដាំស ើងឋាននតរេ័ក្តិ និងថ្នន ក្ ់រពមទាំង 
ក្លរសលើក្ទឹក្ចិតត និងក្លរផតល់អតថរបសោជនស៍ផសងសទៀតដល់មស្រនតីរាជក្លរ និងអងាភាព ជាពិសេេក្លរ
សរៀបចាំឱ្យមានរបពន័ធរគបរ់គងេមទិធក្មមក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម 
       ឱ្យ                                
       ឱ្យ  េដងដ់្ឋនីតិវធីិរបតិបតតិ                                  គ   គ      
                          
 ពរងឹងេមតថភាពរគបរ់គងវេ័ិយក្េិក្មម តាមរយៈក្លរសរៀបចាំលិែិតបទដ្ឋឋ ន ស ដ្ឋឋ រចនេមពន័ធក្លរងារ 
រក្បែណឌ អភវិឌ្ឍនម៍ូលធនមនុេស ទក្ទ់ញេមតថភាពជាំនញ និងសទពសក្លេលយ និងក្លរសធវើទាំសនើបក្មម 
បសចចក្វទិាពត័ម៌ាន  
 ខក្លមអនីតិវធីិ និងក្លតប់នថយរយៈសពលននក្លរផតល់សេវាទាំងខាងក្នុង និងខាងសរៅ 
 ពរងឹងរបេិទធភាពនន  សរៀបចាំ និងអនុវតតរក្មេីលធម៌ក្លរងារ រពមទាំងសោលក្លរណ៍វេិមភាព
មុែងារ និងទាំនេ់ផលរបសោជនស៍ៅក្នុងក្លរបាំសពញក្លរងាររបេ់មស្រនតីក្េិក្មម 
 ចូលរួម និងេ ក្លរក្នុងក្លរសធវើរបតិភូក្មមអាំណ្តច ក្លរសផទរមុែងារ ក្លរសផទរធនធាន និងក្លរខចក្រ ាំខលក្
បសចចក្សទេ តាមរយៈយនតក្លរវមិជឈក្លរ និងវេិមជឈក្លរដល់អងាភាពរដឋបាលរគបក់្រមតិសរក្លមឱ្វាទ
រក្េួង សដើមបទីទួលបានេ័វយភាពេមរេបទាំងក្នុងក្លរេសរមចចិតត ក្លររគបរ់គង និងក្លរចតខ់ចង
ធនធានមនុេស និង ិរញ្ញ វតថុ ទនទឹមនឹងក្លរក្ាំណតឱ់្យបានចាេ់លាេ់នូវគណសនយយភាព និងក្លរ
ទទួលែុេរតូវរបេ់អងាភាព និងមស្រនតីរាជក្លរ 

ទាំពរ័ ៧ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 តាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលក្លរអនុវតតរបពន័ធរគបរ់គងខផអក្សលើេមទិធក្មម សដ្ឋយសរបើរបាេ់េូច-
នក្រេមទិធក្មមគនលឹេះ ពិសេេេរមាបម់ស្រនតីក្េិក្មមរគបក់្រមតិ 
 បនតខក្លមអគុណភាពននក្លរផតល់សេវាសាធារណៈតាមរយៈក្លរសរបើរបាេ់នូវបសចចក្វទិាព័ត៌មាន និង
នវានុវតតន៍ 
                                   ឱ្យ                              
       
                   គ            គ                             
 ខក្លមអស ើងវញិនូវក្លររគបរ់គងធនធានមនុេសតាមរបពន័ធពត័ម៌ានវទិា 
 បនតផសពវផាយបចចុបបននភាពក្លររគបរ់គងធនធានមនុេសតាមរបពន័ធពត័ម៌ានវទិា 
 អនុវតតកិ្ចចតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលពីក្លរផតល់សេវាតាមរបពន័ធជីឌី្ថលរបេ់អងាភាពសរក្លមឱ្វាទ 
រក្េួង។ 
៤. ក្ខរោាំរទបនចេរនទស និងហរិញ្ញវតថុ 
រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ នឹងេ ក្លរោ៉ា ងជិតេនិទធជាមយួរក្េួងមុែងារសាធារណៈ 

រក្េួងសេដឋកិ្ចចនិង ិរញ្ញ វតថុ និងនដគូរាក្ព់ន័ធ សដើមបបីសងកើតខផនក្លរធនធានមនុេស របតិបតតិក្លរលមអតិ រមួមាន
សពលសវលាក្ាំណតជ់ាក្ល់ាក្ ់េូចនក្រេក្មមភាព និងក្លរពាក្រណ៍រតឹមរតូវអាំពីធនធានចាំបាច ់និងសពលសវលា។ 
រក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ សបដជាា ចិតតចាំសាេះទេសនទន និងរចនេមពន័ធននរក្បែណ័ឌ អនុវតត ស ើយ
   ខេវងរក្ក្លរោាំរទទាំងថវកិ្ល និងរបតិបតតិក្លរសដ្ឋយតរមូវឱ្យមានចាំសាេះក្លរអនុវតត។ ក្លរទទួលែុេរតូវចាំសាេះ
ក្លរផដល់ក្លរសបដជាា ចិតតក្នុងក្លរអនុវតតសនេះ គ ជា           របេ់នយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស 
        សនេះ     បនត        ពិនិតយសមើលក្លរអនុវតត និង         ចតវ់ធិានក្លរខក្តរមូវ         
       សពលចាំបាច។់ 

ក្លរអនុវតតខផនក្លរេក្មមភាព នឹងតរមូវឱ្យមានអនក្ជាំនញខផនក្ធនធានមនុេសអាជីព ខដលមានេមតថភាព
ក្នុងក្ល      ឱ្យ  ជាក្ល់ាក្ ់  េក្មមភាពរគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស។             រគបអ់ងាភាព
ធនធានមនុេសននរក្េួង        ផតល់អាទិភាព មសធាបាយោាំរទ និងក្លរសលើក្ទឹក្ចិតត                     
                                                   
 

VIII. ក្ខរតាមដាន រតួតពិនិតយ នងិវាយតម្មលក្ខរអនុវតត 
េមទិធក្មមក្លរងាររតូវរេបតាមេូចនក្រ និងនាំឱ្យមានក្លរខក្លមអក្លរអនុវតតជាក្ខ់េដងសៅសលើដាំសណើ រក្លរ

រគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេសសៅក្នុងរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ។ 
នយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេសរតូវទទួលែុេរតូវចាំសាេះក្លរតាមដ្ឋន រតួតពិនិតយ និង

វាយតនមលជាសទៀងទតស់លើវឌ្ឍនភាពននក្លរអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ។  
រគបអ់ងាភាពរតូវផតល់របាយក្លរណ៍េតីពីលទធផលននក្លរអនុវតតសោលនសោបាយសនេះ ជូនរក្េួងក្េិក្មម 

រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ (នយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស) េរមាបពិ់និតយ និងខក្លមអក្លរអនុវតត។  
 

ទាំពរ័ ៨ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

IX.  នសចរតីសននិដាឋ ន 
ក្លរអភវិឌ្ឍធនធានមនុេស ជាយុទធសាស្រេតសដដ តេាំខានស់លើក្លរបសងកើតបរោិក្លេ ជាំរុញឱ្យមានក្លរសរៀនេូរត 

និងក្លរអភវិឌ្ឍ           ក្លរខក្លមអ             និងនិរនតភាពននេមតថភាពេាំខាន់ៗ ។ ក្មមវធីិ
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស     សដដ តសលើក្លរអភវិឌ្ឍេមតថភាពក្លរងារជាជាង  សលើ          ឬ          
បុគាលមាន ក្់ៗ ។        តាមក្មមវធីិសនេះ ក្លរអភវិឌ្ឍ          នឹងមានរបេិទធភាពក្លនខ់តលអក្នុងក្លរអនុវតត
    របេ់បុគាលមាន ក្់ៗ  ទាំងចាំសាេះក្លរងារ និងេរមាបអ់ងាភាពដទ ល់ និងេរមាបរ់ក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ 
និងសនសាទ។ 

ក្លររគបរ់គងធនធានមនុេសជាយុទធសាស្រេត សដដ តេាំខានស់លើក្លរបសងកើតលិែិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតេរមាបក់្លរ
សរៀបចាំ និងក្លររបរពឹតតសៅរបេ់អងាភាព ក្លររគបរ់គងមស្រនតីរាជក្លរ និងបនតសធវើបចចុបបនន  ចាំសាេះក្លរខក្លមអ
ក្លរអនុវតត និងនិរនតភាពននេមតថភាពបាំសពញក្លរងារ         រាជក្លរ។ 

សដើមបធីានបាននូវេមទិធក្មមក្លរងារក្នុងវេ័ិយក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ នយក្ដ្ឋឋ នបុគាលិក្និង
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុេស នឹងសដើរតួនទីោ៉ា ងេាំខានក់្នុងក្លរ              ខក្លមអក្លរអនុវតត និងរបេិទធភាព 
របេ់អងាភាព និង     មាន ក្់ៗ ។   អនុវតត       របេិទធភាពសដ្ឋយមានធនធានរគបរ់ោន ់និងក្លរសបដជាា ចិតត
ពីថ្នន ក្ដឹ់ក្នាំ សោលនសោបាយសនេះ នឹង    ឱ្យរក្េួងក្េិក្មម រុក្លា របមាញ់ និងសនសាទ មានមស្រនតីមានេមតថភាព
រគបរ់ោន ់     ផដល់សេវាសាធារណៈតាមរយៈក្លររបក្លនខ់ាា បនូ់វវបបធម៌សេវាសាធារណៈ ឆនទៈមាច េ់ក្លរ ភក្តីភាព 
និងមនេិក្លរវជិាា ជីវៈ នាំសៅដល់ “ក្លរបសរមើរបជាជនឱ្យបានក្លនខ់តលអរបសេើរស ើង” ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ទាំពរ័ ៩ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

         
 

១. ររមសលីធម៖៌ ជាក្លររមួបញ្ចូ លននេតងដ់្ឋរេីលធម ៌ ខដលដឹក្នាំេក្មមភាព និងអាក្បបកិ្រោិរបេ់មស្រនតី
ក្នុងក្លរអនុវតតក្លរងាររបេ់ែលួន។ 

២.ក្ខរអភិវឌ្ឍអាជពី៖        ក្រមតិវបបធម ៌ក្លរបណដុ េះបណ្តដ ល បទពិសសាធន ៍េមតថភាព និងសេចក្ដី
របាថ្នន របេ់បុគាលមាន ក្់ៗ  ក្នុងក្លរពិចរណ្តពីវធីិអភវិឌ្ឍនអ៍ាជីពក្លរងាររបេ់ែលួនជារបចាំ និងលក្ាណៈ
ពិសេេ ក្ដូ៏ចជាក្លរអនតរាគមនក៍្លរភវិឌ្ឍេមរេប។  

៣. ក្ខរអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស៖ េាំសៅដល់ដាំសណើ រក្លរអនុវតត     បសងកើនេមតថភាពរបេ់មស្រនតីតាមរ
យៈក្លរអភវិឌ្ឍេមតថភាព                      និងអាក្បបកិ្រោិរបេ់ពួក្សគក្នុងក្លរបសងកើនរបេិទធ- 
ភាពក្លរងារេរមាបទ់ាំងសពលបចចុបបនន និងអនគត។ 

៤. ក្ខរររប់ររងធនធានមនុសស៖ េាំសៅដល់ដាំសណើ រក្លរ និងក្លរអនុវតតននក្លរសរៀបចាំ និងក្លររគបរ់គងមស្រនតី
សដើមបេីសរមចបានសោលសៅរបេ់អងាភាព និងលទធផលរ ាំពឹងទុក្របេ់មស្រនតីមាន ក្់ៗ ។ ក្លររគបរ់គងធនធាន
មនុេស រមួមានក្លរសរៀបចាំចតខ់ចងក្លរងារ ក្លរសរៀបចាំខផនក្លរក្មាល ាំងពលក្មម ក្លរសរជើេសរ ើេនិងក្លរខតងតាាំង 
ក្លររគបរ់គងក្លរអនុវតតដាំសណើ រក្លររបេ់មស្រនតី វតតមាន ក្លរឈបេ់រមាក្ ក្លររបតិបតតិវនិយ័  និងវធីិសាស្រេតសដើមបី
សលើក្ទឹក្ចិតតមស្រនតីរាជក្លរេីុវលិ។   

៥. ក្ខរពិពណ៌នាក្ខរងារ(ក្ខរពិពណ៌នាមុែតាំខណង               វិជាា ជីវៈ)៖      
             ជាលាយលក្ាណ៍អក្សរ  ពីភារកិ្ចច និងទាំនួលែុេរតូវខដលមានទក្ទ់ងជាមយួក្លរងារ
ឬមុែតាំខណងជាក្ល់ាក្ណ់្តមយួសៅក្នុងអងាភាព។ ក្លរពិពណ៌នក្លរងារ ក្ស៏រៀបរាបពី់េមតថភាពចរមុេះ  
    ខផនក្ចាំសណេះដឹង ជាំនញ និងឥរោិបទ ខដលរតូវក្លរេរមាបប់ាំសពញក្លរងារ។ 

៦. ក្ខរពិពណ៌នាមុែតាំខណង៖                                                        
      ។  

៧.អងគភាពធនធានមនុសស៖                                                       
                     គ   គ                         

៨.អភិបាលរិចេលអ៖                                                   េមតថភាព  
បសចចក្សទេ ក្លររគបរ់គង េមតថភាពសរៀបចាំ ភាពអាចទុក្ចិតតបាន ភាពអាចពាក្រណ៍បាន និងវធិានចាប់
គណសនយយភាព តមាល ភាព របពន័ធពត័ម៌ានសបើក្ចាំ     ក្លរចូលរមួ  

៩.បនចេរវិទាពត័ម៌ាន៖                                       ក្លរបញ្ចូ ន របមូល រក្ា 
សរបើរបាេ់ និងខចក្រ ាំខលក្ទិនននយ័ តាមរយៈរបពន័ធឌី្ជីថល សដើមបបីសងកើតឱ្យបាននូវបសចចក្វទិាឆ្ល តនវ និងសធវើឱ្យ
មានភាពងាយរេួលក្នុងក្លរងាររគបរ់គង និងក្លរផតល់សេវាក្លនខ់តមានភាពសឆលើយតប និងេនសាំេាំនចែពេ់  

១០         ៖                     ឬ គ                       ឬ     - 
              

១១       ៖ គ                                                            
                    ឱ្យ                    គ                                  
     ឱ្យ                ឬ                                            
           ឬ              

ទាំពរ័ ១០ 



សេចក្តីរាងសលើក្ទី៣ សោលនសោបាយធនធានមនុេស ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

១២.ខផនក្ខរ         ៖                                                      
  គ            ឱ្យ                          ឬ                          
                                                 ឬ       

១៣.សមតថភាព៖        ភាពចរមុេះននខផនក្ចាំសណេះដឹង ជាំនញ និងឥរោិបទខដលចាំបាច ់ សដើមបេីសរមច
បានលទធផលជាក្ល់ាក្។់ េមតថភាពមយួ                ថ្នមានតាាំងពីក្ាំសណើ តមក្         េមតថភាព
ភាគសរចើនគឺ    បានមក្ពីដាំសណើ រក្លរននក្លរសរៀនេូរត រមួមានក្លរអបរ់ ាំ ក្លរបណដុ េះបណ្តដ ល       ក្លរ
បនសុកី្លរសរៀនេូរត និងបទពិសសាធន។៍ 

១៤.សមធម៖៌                                                                    
                                  

១៥.សមិទធរមម៖                                                            
                                                    ។ 

១៦.      ៖                                                              
                                               ឬ                       
                  

១៧.សដង់ដានីតិវិធរីបតិបតតិ    (SOP)៖ គឺជាក្លរពិពណ៌នលមអតិពីកិ្ចចក្លរ និងធានបមាណីយក្មម 
និងេងាតិភាព សដ្ឋយផដល់ក្លរខណនាំឱ្យរបាក្ដពីកិ្ចចក្លរ នឹងរតូវសធវើតាមរសបៀបជាក្ល់ាក្ណ់្តមយួខដលបាន
ឯក្ភាពោន ។ វាក្ជ៏ាទីក្ខនលងរតូវក្តរ់តាទុក្ពីក្លរដល េ់បដូរនីតិវធីិ សដ្ឋយខផអក្សលើក្លរដល េ់បដូរណ្តមយួចាំសាេះ
ក្លរអនុវតត បសចចក្វទិា បទពិសសាធន ៍និងលទធផលរបសេើរបាំផុតខដលមានក្លរទទួលសាា ល់។  

១៨.              ៖                            គ                      
                        មាន     (១)                                          
              (២)                                                                  
                                                                 (៣)               
                                   ឱ្យ               ព                           
                             (៤)                                           
                                           គ   នន                       
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