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សេចក្តីស ត្ើម 

 សសៀវសៅផណនំា សរ ីនីតីិវធីិការងារគ្របគ់្រងបរុគលកិននគ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

គ្តូវានសរៀបច្ំច្ងគ្កងផែែកតមលិខិតបទដាឋ នរតិយុទធ ក់ ័នធការគ្រប់គ្រងបុរគលិក 

និងគ្សបតមគ្បកាសសលខ ៦២៤ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី០៨ ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២២ សរ ី  ី

ការសរៀបច្ំនិងការគ្បគ្ ឹតរសៅ ននអងគព ថ្នន ក់សគ្កាមនាយកដាឋ នសគ្កាមឱ្វាទអរគសលខា- 

ធិការដាឋ ន ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ។ ការសរៀបច្ំសនុះ កនងុសោលបំណងែរលជ់នូ 

នូវឯកលរបឋមមួយផដ្លធានានូវការសលើកកមពស់រុណព  គ្បសិទធព ការងារ និង 

ធានាាននូវឯកព កនងុការសរៀបច្ំឯកលរសែសងៗសទៀត សលើកិច្ចដំ្សណើរការអនុវតរកិច្ចការ 

បុរគលិករបស់គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ គ្បកបសដាយតមាល ព  

និងទាន់ស លសវលាសច្ៀសវាងកំហុសផដ្លានប ុះ ល់ដ្ល់សិទធិ និងអតថគ្បសោជន៍ 

មន្តនរីរាជការដូ្ច្ផដ្លធាល ប់ានសកើតមានកនលងមក។ 

 ការច្ងគ្កងសសៀវសៅផណនំាសនុះស ើង មានការច្លូរួម ីគ្កុមការងារជំនាញរបស់ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុផដ្លសហការ 

ែរលធ់ាតុច្លូ ីគ្រប់ការិោល័យជនំាញទាងំគ្ាំរបសន់ាយកដាឋ នសដាយឆ្លងកាតក់ារគ្បជុំ

កគ្មិតបសច្ចកសទសជាសគ្ច្ើនសលើកែងផដ្រ។ 

 ថ្នន ក់ដឹ្កនំា និងមន្តនរីរាជការសៅតមបណ្តរ អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង-

ហិរញ្ញវតថុផដ្លទទួលបនទុកកិច្ចការងារបុរគលិក នឹងអាច្សគ្បើគ្ាស់សសៀវសៅសនុះានជា 

គ្បសោជន៍កនងុការបំស ញកិច្ចការងារគ្បចំានថ្ៃ គ្បកបសដាយគ្បសិទធព ខពស់។ 

 ខលឹមលរសខំានន់នសសៀវសៅនឹងបងាា ញអំ នីតីិវិធីននការសរៀបច្ំកិច្ចការបុរគលិកផដ្ល 

មានកិច្ចការងារគ្បចំានថ្ៃ គ្បចំាផខ គ្បចំាគ្តមីាស គ្បចំាឆ្មាស និងគ្បចំាឆ្ន ំ ផដ្លមាន 

ការពជ ប់ជនូនវូរំរូលិខិតបទដាឋ ននានា និងសំសណើសែសងៗ។  
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១. សោលបំណង សោលសៅ និងវិសាលភាព 

 ១.១. សោលបណំង 

  សសៀវសៅផណនំា សរ ីនីតីិវធីិការងារគ្របគ់្រងបរុគលកិននគ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

គ្តូវានសរៀបច្ំច្ងគ្កងស ើងកនងុសោលបំណងែរលជ់នូនូវឯកលរមរគសុទសក៍ដ៏្សំខាន់មួយ

ផដ្លានសិកា នងិគ្បមូលែរុនំវូរាលស់ណំុំឯកលររតយិតុរ ក់ ន័ធនឹងកិច្ចការងារបុរគលិក 

សដាយមានពជ ប់ជូននូវឧបសមព័នធរំរូបផនថមសទៀតផដ្លអាច្ជួយសគ្មួលដ្ល់ការអនុវតរ 

កិច្ចការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិករបស់គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

ឱ្យកានផ់តគ្បសសើរស ើង។ 

 ១.២. សោលសៅ 

 សោលសៅសគ្មាប់ការច្ងគ្កងសសៀវសៅផណនំាសនុះស ើង រឺសដ្ើមបីែរល់ជនូជាច្សំណុះ-

ដឹ្ង  ័ត៌មាន កាលបរិសច្ឆទកំណត់ និង ុមពរំរូជាក់លាក់ដ្ល់មន្តនរីទទួលបនទុកសរៀបច្ំ 

កិច្ចការបុរគលិកសៅគ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងអំ ីការគ្បតិបតរិកិច្ចការបុរគលិក ផដ្ល

គ្តូវសរៀបច្ំ និងអនុវតរជាគ្បចំា សដ្ើមបធីានាាននូវរុណព  គ្បសទិធព  ឯកសណ្តឋ នព  

និងទាន់ស លសវលាននការសគ្មបសគ្មួលការែរលស់សវាមន្តនររីាជការ, ច្លូរួមសលើកសទួយ 

យនរការផកទគ្មង់រដ្ឋាលលធារណៈ, បសងកើតឱ្យមាននីតិវិធីលមែិតកនងុការសដាុះគ្លយ 

បញ្ញា គ្បឈមការងារបុរគលិក, បងខតិការែរល់សសវាបុរគលកិឱ្យកានផ់តសកៀកមន្តនររីាជការ, 

ផណនំាអ ំីទគ្មង ់និងសណំុំផបបបទននការបំស ញនតីិវិធីបុរគលិក សសំៅជំរុញការអនុវតរ

មុខងារោំគ្ទធនធានមនុសសគ្បកបសដាយលម រតីសកមម បុសរសកមម និងអនររសកមម។ 

 ១.៣.  វលិលព  

 សសៀវសៅផណនំា សរ ីនីតីិវធីិការងារគ្របគ់្រងបរុគលកិននគ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

មានវលិលព គ្របដ្ណរ ប់ការអនុវតរកិច្ចការងារបុរគលិកដ្ល់គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទ

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ទាងំថ្នន ក់កណ្តរ ល និងថ្នន ក់មូលដាឋ ន បូករួមគ្កសួង-លថ ប័ន

 ក់ ន័ធផដ្លមានទនំាក់ទនំងកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក នន កសហវ.។ 

២. សោលការណ៍រួម 

 ការសរៀបច្ំ និងការគ្រប់គ្រងបុរគលិក មន្តនរីរាជការសុីវិល គ្តូវអនុវតរអនុសលាមតម 

ច្ាប់សរ ី ីសហលកខនរិកៈមន្តនរីរាជការសុីវិល ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា ច្ាប់ និងលិខិត- 

បទដាឋ នរតិយតុរជាធរមាន។ ការគ្រប់គ្រង ការចាតផ់ច្ង និងការសគ្បើគ្ាស់ធនធានមនសុស
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គ្តូវធានានវូសោលការណ៍គ្បសិទធព  តមាល ព  រណសនយយព  អ ាគ្កឹតយ និងសមធម៌។ 

ការសែទរ និងការផ្លល ស់បរូរបុរគលិកមន្តនរីរាជការ គ្តូវធានាដ្ល់ការការ រែលគ្បសោជនន៍ានា 

របស់បុរគលិកមន្តនរីរាជការ និងគ្បសិទធព ការងារ។  

៣. ការសរៀបចំផ្នការក្ក្បខណឌ  និងការសក្រើេសរើេមន្តនតីរារការ មន្តនតីជាប់ក្ិចចេនា   

និងបុគ្គលកិ្ជាប់ក្ចិចេនា 

 ៣.១. ការសរៀបច្ផំែនការគ្កបខណឌ  

  កនងុអំ ុងផខមករាននឆ្ន ំអនុវតរន៍ (N) គ្រប់អងគព ទទួលបនទុកបុរគលិកនីមួយៗ គ្តូវ 

សរៀបច្ំផែនការគ្កបខណឌ សដាយគ្តូវបញ្ចូល ័ត៌មាន ក់ ័នធនឹងការសគ្ោងផែនការ 

គ្កបខណឌ សដាយសធវើការសិកា និង ាករណ៍អំ ីរសគ្មាងផែនការគ្កបខណឌ មន្តនរីរាជការ 

សផ្លរ តសំខាន់សលើធនធានមនុសសផដ្លាត់បង់ជាក់ផសរងននឆ្ន ំអនុវតរន៍ (N) និងឆ្ន ំ N-1 

ដូ្ច្ជាការដាក់ឱ្យច្ូលនិវតរន៍ មរណព  ការាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ ការសាុះបង់ការងារ 

និងសសច្ករីគ្តូវការ ិតគ្ាកដ្ និងចំាាច្់បំែុតកនុងរច្នាសមព័នធគ្រប់គ្រងរបស់លមី- 

អងគព 
1
។ គ្រប់អងគព នីមួយ គៗ្តូវបំស ញឯកលរ ក់ ័នធនឹងផែនការគ្កបខណឌ គ្បចំាឆ្ន ំ 

និងបញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- តរាងរាយការណស៍រ ី ីគ្កបខណឌ គ្បចំាឆ្ន ំអនុវតរន៍ N និងរសគ្មាងផែនការគ្កបខណឌ  

គ្បចំាឆ្ន ំ N+1 (ឧបសមពន័ធ ក១) 

- លិខិតសសន ើសុំសគ្បើគ្ាស់ផែនការគ្កបខណឌ គ្បចំាឆ្ន ំ 

- លិខិតផបងផច្កពរកិច្ច និងរច្នាសមព័នធរបស់អងគព  

- ឯកលរច្លូនវិតរន៍ មរណព  ការាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ ការសាុះបង់សចាល- 

ការងារ និងការលុបស ម្ ុះ  

- ឯកលរសែសងៗផដ្ល ក់ ន័ធ។ 

 ៣.២. ការសសន ើសុ ំនងិការសគ្បើគ្ាសម់ន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 សៅសរៀងរាល់សដ្ើមគ្តមីាសទ១ី ននឆ្ន ំអនុវតរន៍ (N) បនាទ ប់ ីទទលួានច្នំនួផបងផច្ក  

កូតមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនា របស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

                                                           
1
 សសច្ករីជនូដ្ណំឹងសលខ ១១១៩៦ សហវ. សជណ សរ ីីការិយបរិសច្ឆទននការសរៀបចំ្សំសណើ និង/ឬ ការែរលឯ់កលរ 

នានា ក ់ន័ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិកមកកាន់ នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                  4 

អងគព ផដ្លមានតគ្មូវការសគ្បើគ្ាស់ គ្តូវសធវើការសគ្ជើសសរើសសដាយមិនឱ្យសលើស ីច្ំនួន 

កូតផដ្លគ្កសងួានផបងផច្កស ើយ កនងុករណីអងគព ទាងំឡាយណ្តផដ្លានសគ្ជើសសរើស 

មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនាសលើស ីច្នំនួកូតផដ្លគ្កសួងានផបងផច្ក 

ឬមុនស លកំណតន់នការទទលួលគ ល់របស់គ្កសួង ផដ្លសធវើឱ្យប ុះ ល់ដ្ល់អតថគ្បសោជន ៍

ណ្តមួយរបស់មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនា គ្កសួងមិនទទួលខុសគ្តូវ 

ស ើយ
2
។ សដ្ើមបីសសន ើសុំសគ្បើគ្ាស់មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនា អងគព  

គ្តូវសរៀបច្ំឯកលរបញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសងួសសដ្ឋកិច្ច 

និងហិរញ្ញវតថុ រួមមាន៖ 

- សំសណើសុសំគ្បើគ្ាស់មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា នងិបុរគលិកជាប់កិច្ចសនារបស់អងគព  

នីមួយៗ (ឧបសមពន័ធ ក២) 

- បញ្ជ ីរាយនាមមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនា (ឧបសមពន័ធ ក៣) 

- គ្បវតរិរូបសសងខបមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា (ឧបសមពន័ធ ក៤) 

- រាយការណ៍វាយតនមល (បនរកិច្ចសនា) និងរាយការណ៍ននការសគ្ជើសសរើស 

(សគ្ជើសសរើសថ្មី)។ 

 បនាទ ប់ ីទទួលានគ្បកាសសរ ី ីការទទួលលគ ល់មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងសសច្ករី- 

សសគ្មច្សរ ី ីការទទលួលគ ល់បុរគលិកជាប់កិច្ចសនា គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋ- 

កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុទាំងថ្នន ក់កណ្តរ ល និងថ្នន ក់មូលដាឋ ន គ្តូវសរៀបច្ំបញ្ជ ីសវ ័យគ្បកាស
3  

មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនាដូ្ច្មានរំរូពជ ប់ជូនកនុង ឧបសមព័នធ ក៥ 

រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

 ៣.៣. ការសរៀបច្លំកខខណឌ ការងារ 

 សរៀងរាល់សដ្ើមឆ្ន ំ គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ គ្តវូសរៀបច្ំ 

បំស ញលកខខណឌ ការងារ
4
ទាងំ ថ្នន ក់ដឹ្កនំា មន្តនររីាជការ មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់- 

កិច្ចសនា ដូ្ច្មានរំរូពជ ប់កនងុ ឧបសមពន័ធ ក៦។ 

                                                           
2 អនុគ្កឹតយសលខ ២៦ អនគ្ក.បក ចុ្ុះនថ្ៃទី១០ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៦ សរ  ី កីារគ្រប់គ្រងនងិការសគ្បើគ្ាស់មន្តនរ ីជាប់កិច្ចសនា 
3

 សសច្ករីផណនំាសលខ ០០៤ ចុ្ុះនថ្ៃទី២៦ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សរ ីកីារគ្រប់គ្រងនិងសគ្បើគ្ាស់មន្តនរជីាប់កិច្ចសនា នន 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

4
 ឯកលរផណនំាសរ ីីការគ្រប់គ្រងរុណែល សរៀបចំ្សដាយសលខាធិការដាឋ នននរណៈកមាម ធកិារកំផណទគ្មង់ រដ្ឋាល- 

លធារណៈ សច្ញែាយនថ្ៃទី១២ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                  5 

៤. ការស វ្ ើក្មមេិក្ា និងការតងំេ៊ប់ 

 ៤.១. ការសធវើកមមសកិា 

 សគ្កាយ ាីនទទលួគ្បកាសទទលួលគ ល់គ្កបខណឌ ថ្មី និងអនញុ្ញញ តឱ្យច្លូបសគ្មើការងារ 

ជាមន្តនរីកមមសិកា។ ជាជហំានដំ្បូងបំែតុរបសល់មីខលួន រឺគ្តូវបំស ញសលាកបគ្ត ត័ម៌ាន 

មន្តនរីរាជការ សហើយកនងុសនាុះែងផដ្រលមីមន្តនរីក៏គ្តូវបំស ញគ្បវតរិរូបមន្តនរីរាជការសដាយមាន 

ហតថសលខាបញ្ញជ ក់ ីគ្បធានអងគព  និងលមីខលួនកនុងន័យធានាអុះអាងថ្ន ័ត៌មានកនងុ  

គ្បវតរិរូប ិតជាគ្តឹមគ្តូវ។ ច្ំស ុះកមមសិកាគ្តូវអនុវតរតមច្ាប់សរ ី ីសហលកខនរិកៈមន្តនរី- 

រាជការសុីវិល ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា
5 
 ផែែកតមសោលការណ៍ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- រយៈស លកមមសិកា ១២ផខ ច្សំ ុះកមមសិកាការើផដ្លគ្តូវានសគ្ជើសសរើសសច្ញ 

 ីសសិសនសិសតិ 

- រយៈស លកមមសិកា ៩ផខ ច្ំស ុះកមមសិកាការើផដ្លគ្តូវានសគ្ជើសសរើសសច្ញ  ី

គ្កបខណឌ មន្តនរីគ្កមការលលាភមិូនទរដ្ឋាល 

- រយៈស លកមមសិកា ៦ផខ ច្ំស ុះកមមសិកាការើផដ្លគ្តូវានសគ្ជើសសរើសសច្ញ  ី

គ្កបខណឌ មន្តនរីជាន់ខពសល់លាភូមិនទរដ្ឋាល 

- រយៈស លកមមសិកាគ្តវូានសលើកផលងច្សំ ុះមន្តនររីាជការគ្កបខណឌ ទាងំឡាយ

ណ្តផដ្លានគ្ប ងជាប់សគ្កាយ ាីនតំងស៊ប់រួច្សហើយ 

- កមមសិកាមិនគ្តូវានយកជាការស ើយ ករណីកមមសិកាការើខកខានមកសធវើកមម- 

សិកាផដ្លមានរយៈស លសរុបសលើស ី ៣០នថ្ៃ សហើយនឹងគ្តូវបនរកមមសិកា 

សលើកទី២សទៀត។ ករណីកមមសិកាសលើកទី២ មិនានសជារជ័យសទៀត អងគព លមី 

គ្តូវសរៀបច្ំសសំណើសុលំុបស ម្ ុះសច្ញ ីគ្កបខណឌ  ច្ំស ុះកមមសិកាការើសគ្ជើសសរើស  

សច្ញ សីិសសនសិសតិ ឬបញ្ជូនសៅគ្កបខណឌ សដ្ើមវិញច្សំ ុះកមមសិកាការើសគ្ជើស- 

សរើសសច្ញ លីលាភូមិនទរដ្ឋាល។ 

 កមមសិកាការើណ្តផដ្លមិនបងាា ញឱ្យសឃើញថ្ន ខលួនមានកាយសមបទាវិជាជ ជីវៈគ្រប់-

គ្ោន់ ឬ និតិយសឃើញថ្ន ការអនវុតរការងារមានព ខជខីាជ  ឬក៏ោម នរុណវឌុ្ឍិគ្រប់គ្ោន ់

សគ្មាប់កាន់មុខតំផណងានតមលកខខណឌ ផដ្លានកំណត់អាច្នឹងគ្តូវានបញ្ឈប់

មិនឱ្យសធវើការងារ សនាុះសៅស លណ្តមួយកា៏នកនងុរយៈស លននកមមសិកា។ 
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 ករណីផដ្លកមមសិកាការើមិនទទួលានសជារជ័យកនងុកមមសិកា អងគព ទទួលបនទុក- 

បុរគលិក គ្តូវសរៀបចំ្លិខិតសសន ើសុំមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួង-

សសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបីសច្ញលិខិតអនុញ្ញញ តឱ្យសធវើកមមសិកាជាសលើកទី២ ឬលិខិត 

បញ្ឈប់មិនឱ្យកមមសិកាការើសធវើកមមសិកា ច្ំស ុះសសិសនសិសតិ ឬលិខិតបញ្ជូនសៅអងគព  

សដ្ើមវិញច្ំស ុះមន្តនរផីដ្លានសគ្ជើសសរើស លីលាភមិូនទរដ្ឋាល។ កមមសិកាការើ ផដ្លគ្តូវ 

ានអនុវតរកមមសិកាជាសលើកទី២ គ្តូវបនរសធវើកមមសិកាសៅអងគព  ផដ្លខលួនសធវើកមមសកិា  

សលើកទ១ី។ 

 ៤.២. ការតំងសប៊ក់នងុគ្កបខណឌ  

 ការតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ  រឺជាជហំានបនាទ ប់របស់កមមសិកាការើ ផដ្លានបំស ញ 

កមមសិការបស់ខលួនានសជារជ័យ សដ្ើមបាីនកាល យខលួនជាមន្តនរីរាជការស ញសិទធិ ឬ មន្តនរគី្កប- 

ខណឌ ។ ការតំងស៊ប់កនុងគ្កបខណឌ មន្តនរីរាជការគ្តូវានសធវើស ើងបនាទ ប់ ីកមមសិកាការើ 

បញ្ចប់ានសដាយសជារជ័យ ននការអនុវតរកមមសិកាសដាយរងការវាយតនមល ីគ្បធាន- 

អងគព គ្រប់គ្រងផ្លទ ល់។ ការវាយតនមលសគ្មាប់ការតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ  លមីខលួនគ្តូវ

សរៀបច្ំជារាយការណ៍ននការអនុវតរកមមសកិា សដ្ើមបដីាក់ជនូគ្បធានអងគព គ្រប់គ្រង- 

ផ្លទ លស់ធវើការ និតិយ និងវាយតនមល។ ករណីកមមសិកាការើបញ្ចប់កមមសិកាសដាយសជារជ័យ 

អងគព ទទួលបនទុកបុរគលិកនីមួយៗ គ្តូវសរៀបច្ំលិខិតសសន ើសុំតំងស៊ប់កនុងគ្កបខណឌ   

រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

សដាយគ្តវូពជ ប់មកជាមួយ៖ 

- លិខិតសសន ើសុតំំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ ជនូកមមសិកាការើ 

- បញ្ជ ីរាយនាមមន្តនរីរាជការផដ្លគ្តូវសសន ើសុតំំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ  (ឧបសមព័នធ ខ១) 

- រាយការណ៍អនវុតរន៍កមមសិកា (ឧបសមព័នធ ខ២) 

 មន្តនរីរាជការផដ្លគ្តូវានតំងស៊ប់រួច្រាល់ គ្តូវសៅបំស ញការងារកនុងមុខតំផណង 

 វិជាជ ជីវៈរបស់ខលួនសៅតមការចាត់តំង ននអងគព នីមួយៗ។ 

៥. ការស វ្ ើបចចុបបននភាពេថិតិមន្តនតីរារការ និងមន្តនតីជាប់ក្ិចចេនាមានពិការភាព 

 សរៀងរាលឆ់្ន ំសៅអំ ុងសារ ហ៍ទី១ ននគ្តមីាសទ៣ី គ្រប់បណ្តរ អងគព សគ្កាមឱ្វាទ

គ្កសួង គ្តូវសែ ញើជូននាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង 

ហិរញ្ញវតថុ នូវសថ ិតិមន្តនរីរាជការ និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនាមាន ិការព ។ ឯកលរតគ្មូវ 

សគ្មាប់ការែរល់សថ តិិមន្តនររីាជការ និងមន្តនរជីាប់កិច្ចសនាមាន ិការព រួមមាន៖ 

- តរាងបញ្ជរីាយនាមមន្តនររីាជការ និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនាជាជន កិារ (ឧបសមព័នធ រ១) 

- កគ្មងសំណួរសថ តិជិន កិារ បំស ញសដាយគ្បធានគ្រប់គ្រងផ្លទ ល ់(ឧបសមពន័ធ រ២)។  



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                  7 

៦. ការ ត្ល់ព័ត៌មានពីតក្មូវការេិេសមន្តនតីជាន់ខពេ់ និងេិេសមន្តនតី ក្ក្មការពី 

សាលាភមិូនទរដ្ឋបាល និងទិននន័យអំពីតួនាទីបចចុបបននរបេ់អតីតេិេសមន្តនតីជាន់- 

ខពេ់ និងេិេសមន្តនតីក្ក្មការ ននសាលាភមិូនទរដ្ឋបាល 

 សរៀងរាល់ឆ្ន ំ សៅអំ ុងសារ ហ៍ទី១ ននគ្តីមាសទី៤ បណ្តរ អងគព សគ្កាមឱ្វាទ 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុផដ្លមានតគ្មូវការសិសសមន្តនរីជាន់ខពស់ និងសិសសមន្តនរី- 

គ្កមការ ីលលាភូមិនទរដ្ឋាល (ស.ភ.រ) គ្តូវសរៀបច្ំសំសណើសុែំរល់ ត័ម៌ាន តីគ្មូវការ 

សិសសមន្តនរីជាន់ខពស់ និងសិសសមន្តនរីគ្កមការ ី ស.ភ.រ និងទិននន័យអំ ីតួនាទីបច្ចុបបនន 

របស់អតីតសិសសមន្តនរីជាន់ខពស់ និងសិសសមន្តនរីគ្កមការ ននលលាភូមិនទរដ្ឋាលមក 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.។ ឯកលរតគ្មូវសគ្មាប់ការសសន ើ 

សុំសសិសមន្តនរី ននលលាភូមិនទរដ្ឋាល មកបំស ញការងារសៅអងគព មាន៖ 

- លិខិតបញ្ញជ ក់ តីគ្មូវការសសិសមន្តនរីជាន់ខពស់ និងសសិសមន្តនរីគ្កមការ នន ស.ភ.រ 

(ឧបសមព័នធ ឃ១)  

- តរាងបច្ចបុបននព មន្តនរីរាជការផដ្លជាអតតីសសិសមន្តនរីជាន់ខពស់ និងសសិសមន្តនរី- 

គ្កមការ នន ស.ភ.រ (ឧបសមពន័ធ ឃ២) ។ 

៧. ការអភិវឌ្ឍេមតថភាព និងការបណតុ ុះបណ្តត ល 

 ៧.១.ការចាតប់ញ្ជូនមន្តនររីាជការសៅទទួលការបណរុ ុះបណ្តរ លសៅលលាភមូនិទរដ្ឋាល 

 ក. ការចាតប់ញ្ជូនមន្តនររីាជការសៅទទួលការបណរុ ុះបណ្តរ លវរគតគ្មងទិ់សដ្បំងូ 

 មន្តនរីរាជការសុីវិល (គ្កបខណឌ  ក្ និង ខ) ផដ្លគ្តូវទទលួលគ ល់ឱ្យច្ូលបសគ្មើការងារ 

កនុងគ្កបខណឌ គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ចាប់ ីឆ្ន ំ២០១៩ តសៅមានកាត វកិច្ចគ្តូវ  

ទទួលការបណរុ ុះបណ្តរ លវរគ   “តគ្មង់ទិសដំ្បូង” សៅលលាភូមិនទរដ្ឋាលផដ្លមាន 

រយៈស ល ០៣ (បី) ផខ ឬ មិនសលើស  ី២០០ ( ីររយ) សមា ង មុនស លចាប់សែរើមកមមសិកា 

សៅគ្កសួង
6
។ ការទទួលការបណរុ ុះបណ្តរ លវរគតគ្មង់ទិសដំ្បូងសនុះ រជឺាកាត វកិច្ចរបស់  

មន្តនររីាជការកនុងវស័ិយមុខងារលធារណៈ ផដ្លនងឹគ្តវូបញ្ចូលជាលកខខណឌ សគ្មាបក់ារ 

តំងស៊ប់កនុងគ្កបខណឌ នីមួយៗ។ សគ្កាយ ីបញ្ច ប់វរគបណរុ ុះបណ្តរ លសនុះ លមីមន្តនរនីឹង 

ទទួលាននូវច្ំសណុះដឹ្ង ក់ ័នធរដ្ឋាលលធារណៈ និងលិខិតបទដាឋ នរតិយតុរនានា 

 ក់ ័នធអាជី ជាមន្តនរីរាជការ និងកនុងមុខងារលធារណៈ។ មន្តនរីរាជការផដ្លគ្តូវទទួល 
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 សសច្ករីផណនំាសលខ ០១៤ សហវ ចុ្ុះនថ្ៃទី១៤ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ សរ ី ីការសសន ើសុំសៅបសគ្មើការងារសៅកនុងនិងសគ្ៅគ្បសទស 

និងការចាត់បញ្ជូនមន្តនរីរាជការសៅទទួលានការបណរុ ុះបណ្តរ លសៅលលាភូមនិទរដ្ឋាល 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                  8 

ការបណរុ ុះបណ្តរ ល “វរគតគ្មងទ់សិដ្បំងូ” សៅលលាភូមិនទរដ្ឋាល គ្តវូបំស ញនូវលកខខណឌ  

មួយច្ំនួនដូ្ច្ជា៖ ជាមន្តនរីរាជការគ្កបខណឌ ថ្មី ផដ្លមានគ្បកាសទទលួលគ ល់ឱ្យច្ូល 

បសគ្មើការងារ និងកមមសិការបស់ កសហវ. សហើយមិនធាល ប់ទទួលការបណរុ ុះបណ្តរ ល 

“វរគតគ្មងទ់សិដ្បំងូ” សៅលលាភូមិនទរដ្ឋាល និងជាមន្តនររីាជការផដ្លមានស ម្ ុះកនងុបញ្ជ ី 

និងលិខិតចាត់បញ្ជូនឱ្យច្លូរួមវរគបណរុ ុះបណ្តរ លរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

កនងុសនាុះែងផដ្រ លមីមន្តនរីគ្តវូសោរ តមផបបបទ នងិគ្តូវសរៀបច្ឯំកលរ ក់ ន័ធមួយច្នំនួ 

រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- លិខិតសសន ើសុំការអនុញ្ញញ ត ីគ្បធានអងគព លមីសដាយពជ ប់ជាមួយលិខិតរបស់ 

គ្កសួងមុខងារលធារណៈ និងលិខិតចាត់បញ្ជូនរបស់គ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- លមីខលួនគ្តូវជនូដំ្ណឹងដ្លអ់ងគព លមី បនាទ ប់ ីទទលួានការជនូដំ្ណឹង កីារ 

ចាប់សែរើមវរគបណរុ ុះបណ្តរ ល សដាយពជ ប់ជាមួយកាលវពិរវរគបណរុ ុះបណ្តរ ល និង 

ស លសវលាសិកាជាក់ផសរង 

- សគ្កាយ ីបញ្ចប់វរគបណរុ ុះបណ្តរ ល លមីមន្តនរីគ្តូវែរល់វញិ្ញញ បនបគ្តបញ្ញជ ក់ការសិកា 

ថ្តច្មលងគ្តឹមគ្តូវតមច្ាប់សដ្ើមមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

ខ. ការសសន ើសុចំ្លូរមួវរគវគិ្កតឹយការមន្តនរជីានខ់ពស ់ មន្តនរគី្របគ់្រងរដ្ឋាល មន្តនរមីធយម  

និងមន្តនរីគ្កមការ 

 មន្តនរីរាជការសុីវលិគ្កបខណឌ  ក្ និង ខ ផដ្លគ្តូវានទទលួលគ លឱ់្យច្លូបសគ្មើ-

ការងារកនងុគ្កបខណឌ គ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ បនាទ ប់ តំីងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ មានសិទធិ 

ច្ូលរួមការបណរុ ុះបណ្តរ លវរគវិគ្កឹតយការមន្តនរីជាន់ខពស់ វរគវិគ្កឹតយការមន្តនរីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាល 

វរគវិគ្កឹតយការមន្តនរីមធយម និងវរគវិគ្កឹតយការមន្តនរីគ្កមការ សៅលលាភូមិនទរដ្ឋាល។ មន្តនរី- 

រាជការផដ្លច្លូរួមវរគបណរុ ុះបណ្តរ លសនុះ នឹងគ្តវូផ្លែ កសបើកែរល់គ្ាក់ឧបតថមភសែសង  ៗផដ្ល 

មានផច្ងសៅកនងុគ្បកាសសលខ ៦១៦ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទ០ី៤ ផខមិថ្នុា ឆ្ន ំ២០១៤ របស់ 

 របស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ
7
។  
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 គ្បកាសសលខ ៦១៦ សហវ.គ្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី០៤ ផខមិថ្ុនា ឆ្ន ំ២០១៤ សរ ី ិការកំណត់សោលការណ៍ យនរការ 

នតីិវិធី នងិគ្តតួ និតិយសគ្មាបក់ារែរលក់ារសលើកទឹកចិ្តរសដាយសគ្បើគ្ាស់គ្ាក់រងាវ ន់របស់អងគព សគ្កាមឱ្វាទ កសហវ.  



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                  9 

 បនាទ ប់ ាីនបញ្ចប់វរគបណរុ ុះបណ្តរ លគ្បកបសដាយសជារជយ័ លមីមន្តនរីគ្តូវដំ្ស ើង 

ថ្នន ក់ ច្ំនួន ០១(មួយ) ថ្នន ក់។ មន្តនរីរាជការផដ្លសសន ើសុំច្លូរួមវរគបណរុ ុះបណ្តរ លសនុះ 

គ្តូវផតជាមន្តនរីរាជការគ្កបខណឌ គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ផដ្លមានលកខខណឌ គ្រប់- 

គ្ោន់គ្សបតមការតគ្មូវ ននវរគបណរុ ុះបណ្តរ លនីមួយៗ សហើយមិនធាល ប់ច្លូរួមវរគបណរុ ុះ- 

បណ្តរ លផដ្លលមីខលួនសសន ើសុ ំីមុនមក នងិគ្តូវទទលួានការអនញុ្ញញ ត ីគ្បធានអងគព  

សដាយមិនប ុះ ល់ដ្ល់និរនររព ការងារកនុងអងគព កនុងអំ ុងស លច្លូរួមវរគបណរុ ុះ- 

បណ្តរ ល។ សគ្មាប់ការបំស ញផបបបទ លមីមន្តនរីគ្តូវ៖ 

- សគ្កាយ ីទទលួាន ត័ម៌ាន លីលាភូមិនទរដ្ឋាល ឬ គ្កសួងមុខងារលធារណៈ 

លមីខលួនគ្តូវសរៀបចំ្លិខិតសសន ើសុំសៅ ច្ូលរួមវរគបណរុ ុះបណ្តរ លខាងសលើសដាយ 

មានការឯកព  ីគ្បធានអងគព  

- មន្តនរីរាជការគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ផដ្លទទួលានសិទធចិ្លូរួមវរគបណរុ ុះ- 

បណ្តរ លបនរសៅលលាភូមិនទរដ្ឋាល គ្តូវដាក់ កយសសន ើសុចំ្ាប់ ីគ្បធានអងគព  

លមីសដ្ើមបីច្ូលរួមវរគបណរុ ុះបណ្តរ លសដាយអនុសលាមតមសសច្ករីសសគ្មច្របស់

គ្កសួងមុខងារលធារណៈ 

- លមីខលួនគ្តូវសរៀបច្ំគ្បវតរិរូប (សាុះ ុមពសច្ញ ីគ្ប ័នធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការ 

កសហវ.) និងរាយការណ៍សរ ី ីសោលបំណងចូ្លរួមវរគបណរុ ុះបណ្តរ លតម 

ការកំណត់របស់លលាភូមិនទរដ្ឋាល និងច្មលងជូននាយកដាឋ នបុរគលិក នន   

    អរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. 

- សគ្កាយ ីបញ្ចប់វរគបណរុ ុះបណ្តរ លសដាយសជារជ័យ លមីមន្តនរីគ្តូវែរល់ វិញ្ញញ បនបគ្ត 

បញ្ញជ ក់ការសិកា សដាយពជ ប់មកជាមួយនូវរាយការណ៍ននវរគបណរុ ុះបណ្តរ ល 

មកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

៧.២. ការសសន ើសុសំៅបនរការសកិា, សៅបសគ្មើការងារសៅកនងុនងិសគ្ៅគ្បសទស នងិការ 

ចាតប់ញ្ជូនមន្តនររីាជការ 

 ក. ការសសន ើសុសំៅបនរការសកិាសៅកនងុនងិសគ្ៅគ្បសទស 

 មន្តនររីាជការគ្រប់រូបផដ្លទទលួានការតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ រួច្រាលម់ានសិទធសិសន ើសុ ំ

សៅបនរការសិកា ឬបណរុ ុះបណ្តរ លទាងំកនងុនិងសគ្ៅគ្បសទស ផដ្លគ្សបសៅតមតគ្មូវការ 

ននមុខងារ និងតមការចំាាច្់របស់គ្កសួងសដាយមានសិទធិទទលួានសបៀវតសកនងុរយៈស ល 
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កំណតណ់្តមួយតមការសសគ្មច្របស់គ្បធានអងគព 
8
។ សដ្ើមបីសសន ើសុំសៅបនរការសិកាសនុះ 

លមីមន្តនរីគ្តូវបញ្ជូនឯកលរមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋ- 

កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សំសណើសុំបនរការសិកាសៅកនងុ/សគ្ៅគ្បសទស របសល់មីមន្តនរី (ឧបសមពន័ធ ង១) 

- លិខិតបញ្ញជ ក់ជាែលូវការ កីារទទួលានអាហារូបករណ៍ 

- ឯកលរ  ិណន៌ាអ ំតីគ្មូវការននមុខងារសៅកនងុអងគព  

- កិច្ចសនាជាមួយអងគព  (ឧបសមពន័ធ ង២) 

- ឯកលរ ក់ ន័ធនានាដូ្ច្ជា អតរសញ្ញញ ណប័ណណ សសៀវសៅលន ក់សៅ/ប័ណណគ្រួលរ 

និងប័ណណសមាគ ល់មន្តនរីរាជការ។ល។ 

 សគ្មាប់មន្តនរីរាជការផដ្លគ្តូវានអនុញ្ញញ តឱ្យច្ូលរួមវរគសិការយៈស លខលី ឬ 

សិកាខ លលាសគ្ៅគ្បសទសសដាយសគ្បើថ្វកិារដ្ឋ ឬ នដ្រូអភិវឌ្ឍន៍ ផដ្លមានទឹកគ្ាក់ចាប់ ី 

២០លានសរៀលស ើងសៅ មានកាត វកិច្ចែរល់បទបងាា ញអំ ចី្ំសណុះដឹ្ង និងបទ ិសលធន ៍

ផដ្លខលួនទទួលានដ្ល់មន្តនរីរាជការកនងុអងគព  និងអងគព  ក់ ន័ធដ្នទសទៀតឱ្យាន 

មួយសលើក ោ ងយូរកនុងរយៈស ល ០១ផខ បនាទ ប់ ីវិលគ្ត ប់មកវិញ។ 

 ខ. ការសសន ើសុសំៅបសគ្មើការងារជាែលវូការសៅសគ្ៅអងគព  ឬសគ្ៅគ្បសទស 

 មន្តនរីរាជការននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ អាច្គ្តូវានចាត់បញ្ជូនឱ្យសៅបំស ញ 

ការងារជាែលូវការសៅសគ្ៅអងគព  ឬសគ្ៅគ្បសទស ផែែកតមលម រតនីនកិច្ចសហគ្បតិបតរកិារ 

រវាងគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថជុាមួយលថ ប័នជានដ្រូ។ ទនទឹមនឹងសនុះ សដ្ើមបធីានាឱ្យាន

នូវតមាល ព  ព គ្រប់គ្ជុងសគ្ជាយ និងគ្បសិទធព ននការគ្រប់គ្រងបុរគលិកមន្តនរីរាជការ 

ការសសន ើសុំ និងការចាត់បញ្ជូនមន្តនរីរាជការឱ្យសៅបំស ញការងារសៅសគ្ៅអងគព  ឬសគ្ៅ 

គ្បសទស គ្តូវានគ្បតិបតរតិមលកខខណឌ មួយច្នំនួដូ្ច្ជា៖ 

- លថ ប័ន ឬ អងគព សោលសៅផដ្លលមីមន្តនរីគ្តូវសៅបំស ញការងារ រឺជាលថ ប័ន ឬ 

អងគព ផដ្លមានកិច្ចសហគ្បតិបតរិការសលើការងារជាក់លាក់ណ្តមួយជាមួយ 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- គ្បសភទការងារចំាាច្់ផដ្លោំគ្ទ និងរួមច្ំផណកគ្ទគ្ទង់ដ្ល់ការអនុវតរសោល- 

នសោាយ របសរ់ាជរដាឋ ភិាលកមពុជាសដ្ើមបីជាគ្បសោជនល៍ធារណៈ 

                                                           
8
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- គ្បសភទការងារចំាាច់្ផដ្លរួមច្ផំណកគ្ទគ្ទង់ឱ្យសោលបំណងសោលនសោាយ 

និងកមមវិធីរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- គ្បសភទការងារចំាាច្់ផដ្លចូ្លរួម គ្ងឹងរុណព  ែលិតព  ស័ករិសិទធិព  

គ្បសិទធព ននសមិទធកមមរបស់អងគព  និងលថ ប័ន និងការងារដ្នទសទៀតផដ្ល 

អាច្ធានាាននវូនិរនររព ការងាររបសអ់ងគព  សដាយទទលួានការអនញុ្ញញ ត 

 ីគ្បធានអងគព  និងគ្បធានលថ ប័ន។ 

 គ្រប់បណ្តរ អងគព ផដ្លមានតគ្មូវការចាត់បញ្ជូនមន្តនរីរាជការឱ្យសៅបំស ញការងារ 

សៅសគ្ៅអងគព  ឬ សគ្ៅគ្បសទសគ្តូវសរៀបច្ំសសំណើមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខា- 

ធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដាយពជ ប់មកជាមួយនូវឯកលរតគ្មូវមួយ 

ច្នំួនដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សំសណើសុំរបស់លមីខលួនសដ្ើមបសីៅបំស ញការងារសៅសគ្ៅអងគព  ឬ សគ្ៅគ្បសទស 

សដាយទទួលានការអនញុ្ញញ ត និងការឯកព  ីគ្បធានលថ ប័ន 

- ឯកលរបញ្ញជ ក់ កីារឯកព របស់អងគព  ឬ លថ ប័នសោលសៅផដ្លលមីមន្តនរ ី   

គ្តូវសៅបំស ញការងារ 

- កិច្ចសនារវាងលមីមន្តនរីជាមួយអងគព  ឬ លថ ប័នសោលសៅផដ្លគ្តូវសៅបំស ញ 

ការងារ 

- គ្បកាស ឬ សសច្ករីសសគ្មច្ទទួលលគ ល់ឱ្យចូ្លបសគ្មើការងាររបស់លមីមន្តនរី   

(ថ្តច្មលងគ្តឹមគ្តូវតមច្ាប់សដ្ើម) 

- គ្បវតរិ រូបមន្តនរីរាជការផដ្លទាញសច្ញ ីគ្ប ័នធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការ 

គ្កសួងសសដ្ឋនិងហិរញ្ញវតថុ 

- អតរសញ្ញញ ណប័ណណសញ្ញជ តិផខមរ ឬ លិខិតឆ្លងផដ្ន និងប័ណណសមាគ ល់មន្តនរីរាជការ 

(ថ្តច្មលងគ្តឹមគ្តវូតមច្ាប់សដ្ើម) 

- ឯកលរ ក់ ន័ធសែសងៗសទៀតកនងុករណចំីាាច្់។  

 កនុងករណីការសសន ើសុំសៅបនរការសិកា ឬ សៅបសគ្មើការងារផដ្លមិនសមគ្សបតម 

មខុជនំាញ នងិតមការចំាាច្រ់បសគ់្កសងួ លមមីន្តនរគី្តវូសសន ើសុសំថ តិសៅកនងុព ទសំនរ 

ោម នសបៀវតស។  
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៨. ការផតងតងំ និងការបញ្ច ប់មុខតំផណង 

 ៨.១. ការផតងតំង 

 ក. មខុតផំណងគ្របគ់្រង 

 ជាសោលការណ៍ ការផតងតំងឱ្យកាន់មុខតំផណងណ្តមួយ ននមុខងារលធារណៈ 

របស់គ្កសួង-លថ ប័ន គ្តូវអនុវតរច្ំស ុះមន្តនរីរាជការគ្កបខណឌ ននគ្កសួង-លថ ប័នសនាុះ។ 

ការផតងតំងសនាុះ គ្តូវសធវើស ើងផែែកតមសណូំម រ ពរកិច្ចជាក់ផសរង សញ្ញញ បគ្តជនំាញ 

បទ ិសលធន៍ការងាររបសល់មីជន ឱ្យសមគ្សបសៅតមតនួាទី ពរកិច្ច និងរច្នាសមព័នធ 

របស់គ្កសួង-លថ ប័ននីមួយៗ
9
។ ការផតងតំងមុខតំផណងគ្រប់គ្រងននរច្នាសមព័នធរបស់ 

អងគព គ្តូវសោរ តមសោលការណ៍ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- ជាមន្តនរីរាជការផដ្លានតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ រួច្ 

- ជាមន្តនរីរាជការផដ្លមានឧបនិសស័យ និងរុណវឌុ្ឍសិ័ករសិមសគ្មាប់មុខតំផណង 

ផដ្លគ្តូវផតងតំង 

- ផែែកសលើមុខតំផណងផដ្លសៅទំសនរ ទំហំការងារ ែលិតព ការងារ រុណែល- 

ការងារ លទធព ថ្វកិា និងការធានានវូនិរនររព ការងារកនងុអងគព ។  

 កនងុការផតងតំងមុខតំផណងគ្រប់គ្រងគ្តូវសោរ តមសោលការណ៍ ននការបន្តញ្ញជ ប 

សយនឌ័្រកនុងវិស័យមុខងារលធារណៈ និងសោលការណ៍បរិោប័នន និងសមធម៌សងគម។ 

ការផតងតំងមុខតំផណងគ្រប់គ្រង ផដ្លមានមុខតំផណងចាប់ ីអនុគ្បធានការិោល័យ 

ដ្ល់អនុគ្បធាននាយកដាឋ ន គ្តូវសសគ្មច្សដាយគ្បកាសគ្កសួង។ ការផតងតំងច្ំស ុះ 

មុខតំផណងដូ្ច្ផដ្លានសរៀបរាប់គ្តូវអនុវតរតមនីតិវិធីដូ្ច្ជា៖ 

- លិខិតសសន ើសុំផតងតំងរបស់អងគព  

- កំណតស់ហតុកិច្ចគ្បជុំវាយតនមល 

- បញ្ជរីាយនាមមន្តនររីាជការផដ្លសសន ើផតងតំង 

- គ្បវតរិរូបសសងខបរបសល់មីមន្តនរ ី (សាុះ មុពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិនននយ័មន្តនរី-

រាជការ កសហវ.) 

- គ្បកាសទទួលលគ ល់គ្កបខណឌ  និងឯកលរតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ  

- ឯកលរ ក់ ន័ធនានា ដូ្ច្ជា វញិ្ញញ បនបគ្ត សញ្ញញ បគ្ត 
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- អនុគ្កឹតយសរ ី កីារសរៀបច្ំ និងការគ្បគ្ តឹរសៅ ននគ្កសួង-លថ ប័ន 

- គ្បកាសសរ ី ីការសរៀបច្ំ និងការគ្បគ្ ឹតរសៅ នននាយកដាឋ នកនុងករណីផដ្លការ 

ផតងតំងថ្នន ក់ការិោលយ័ច្ុុះសគ្កាម។ 

 ខ. មខុតផំណងវជិាជ ជវីៈ 

 មន្តនរីរាជការផដ្លទទលួានការតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ នីមួយៗនឹងគ្តូវានផតងតំង 

កនងុមុខតំផណងវិជាជ ជីវៈផែែកតមរុណសមបតរសិ័ករិសមរបស់មន្តនរីរាជការមាន ក់  ៗ គ្សបតម 

សោលការណ៍ ផបបបទ និងនតីិវិធីជាធរមាន។ 

 ៨.២. ការបញ្ចបម់ខុតផំណង (មខុតផំណងគ្របគ់្រង ឬមខុតផំណងវជិាជ ជវីៈ) 

 ការបញ្ចប់មុខតំផណងគ្រប់គ្រង ឬមុខតំផណងវិជាជ ជីវៈកនងុរច្នាសមពន័ធសធវើស ើងសដាយ

គ្បកាសរបស់គ្បធានលថ ប័ន (ឋានៈចាប់ អីនុគ្បធាននាយកដាឋ នច្ុុះ) សធវើស ើងកនងុករណី

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- មរណព  

- ការច្ូលនិវតរន៍ ឬ ការដាក់ឱ្យច្លូនិវតរន៍មុនកាលកំណត ់

- ការាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ 

- ការដាក់ឱ្យសថតិសៅកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតស ឬសដាយបញ្ញតរ ិ

- ការដាក់ឱ្យសថតិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម 

- ការបញ្ឈប់ ីការងារសដាយបងខំ ឬការបសណរ ញសច្ញ ីមុខតំផណងមន្តនរីរាជការ 

- ការលាឈប់ ីមុខតំផណង 

- ការសែទរ ឬផ្លល ស់បរូរកផនលងសធវើការ 

- ការែរនាទ សទាសជាបទឧគ្កិដ្ឋ ឬជាបទមជឈិមសដាយឥត យួរសទាសរិត លីលគ្កម 

ច្ូលជាលថ  រ 

- ការលុប និងការផកសគ្មួលរច្នាសមព័នធ នងិមុខតំផណង 

- ការអនុវតរសកមមព ទាងំឡាយណ្តផដ្លែទយុ ីច្ាប់។ 

 ការផតងតំង ឬបញ្ចប់មុខតផំណងចាប់ ីអនុគ្បធាននាយកដាឋ នច្ុុះសគ្កាម គ្តូវសរៀបច្ំ 

សដាយគ្បកាសគ្កសួង ច្ំស ុះការផតងតំង និងបញ្ចប់មុខតំផណងចាប់ ីគ្បធាននាយកដាឋ ន 

ស ើង គ្តូវសសគ្មច្សដាយអនុគ្កឹតយ ឬគ្ ុះរាជគ្កឹតយ។ 

៩. ការដ្ំស ើងឋាននតរេ័ក្តិ និងថ្នន ក្ ់

 មន្តនរីរាជការសុីវិលគ្តូវទទួលានការសលើកទឹកច្ិតរតមរយៈការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ 
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និងថ្នន ក់របស់លមីមន្តនរីគ្សបតមផបបបទដូ្ច្មានផច្ងកនុងបទបបញ្ញតិរ លិខិតបទដាឋ ន-

រតិយុតរ ននគ្បសភទគ្កបខណឌ សនាុះ។ នីតិវិធីកនុងការបំស ញផបបបទដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ 

និងថ្នន ក់របស់មន្តនរីរាជការគ្បចំាឆ្ន ំ  ឋាននររស័ករិកិតរិយស ដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ 

តមកគ្មិតសញ្ញញ បគ្ត គ្តូវអនុវតរដូ្ច្ខាងសគ្កាម
10
៖ 

 ៩.១. លកខខណឌ  នងិយនរការននការវាយតនមល 

 លកខខណឌ  និងយនរការវាយតនមលការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ ជនូមន្តនររីាជការ- 

សុី វិលគ្តូវផែែកសលើសោលការណ៍ និងលកខខណឌ មួយច្នំនួដូ្ច្ខាងសគ្កាម
11
៖ 

 សោលការណ៍វាយតនមលគ្តូវផែែកសលើរុណសមបតរិមួយចំ្នួនរួមមានជាអាទិ៍៖ 

ការបំស ញការងារានលែ ឬ សសគ្មច្ានតមសោលសៅរបស់អងគព  សោរ វិន័យ 

និងសលីធម៌លែ លម រតីលមរគីព  និងការងារជាគ្កុមកនងុអងគព  និងមានលម រតី- 

ទទួលខុសគ្តូវច្សំ ុះតនួាទីពរកិច្ចរបស់ខលួន។ ច្ំស ុះមន្តនររីាជការផដ្លអវតរមាន 

សដាយោម នច្ាប់អនញុ្ញញ ត មានរយៈស លសរុបសលើស ី ០៥នថ្ៃស ើងសៅកនងុមួយឆ្ន ំ 

នឹងមិនគ្តូវអនញុ្ញញ តឱ្យដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់គ្បចំាឆ្ន ំស ើយ។ 

 មនិសថតិកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរ ិ ឬ តមសសំណើរបសល់មខីលួន៖ 

មន្តនរីរាជការផដ្លសថ ិតកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរិ ឬ តមសសំណើរបស ់

លមីខលួន មិនគ្តូវអនញុ្ញញ តឱ្យដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ស ើយ។ 

 តមសវនសគ្ជើសសរើស៖ មន្តនរីរាជការផដ្លមានអតតីព ការងារចាប់ ី ០២ឆ្ន ំស ើង 

សៅកនងុឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់បច្ចុបបននសគ្ជើសសរើសយក ៧៥% ននច្នំួនមន្តនរីរាជការ 

សរុបផដ្លគ្តូវសសន ើសុំដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ នងិថ្នន ក់ ច្សំ ុះមន្តនរីរាជការគ្កបខណឌ ថ្ម ី

គ្តូវមានអតតីព  ០២ឆ្ន ំ បនាទ ប់ តំីងសប់៊កនងុគ្កបខណឌ ។ 

 តមសវនអតតីព ៖ មន្តនរីរាជការផដ្លមានអតីតព ការងារចាប់ ី ០៣ឆ្ន ំស ើង 

គ្តូវទទលួានអាទិព កនងុការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ សបើោម នករណីទទលួ 

ទណឌ កមមវិន័យទាងំ ថី្នន ក់ ដូ្ច្មានផច្ងកនងុមាគ្ត ៤០ សរ ី ីទណឌ កមមខាងវិន័យ នន 

ច្ាប់សរ ី ីសហលកខនរិកៈមន្តនរីរាជការសុីវិលននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា។ 
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 លិខតិសលខ ៥៧៤៧ មស.គ្តរ ចុ្ុះនថ្ៃទី១១ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ សរ ី នីតីិវធិីកនុងការបំស ញ ផបបបទមួយចំ្ននួសលើការ 

ដ្ំស ើងឋាននររស័ករិ ថ្នន ក់គ្បចំាឆ្ន ំ ថ្នន ក់កតិរិយស និងដ្ំស ើងឋាននររស័ករិ ថ្នន ក់តមកគ្មិតសញ្ញញ បគ្ត ជូនមន្តនរីរាជការសុីវិល 

11 
សសច្ករីផណនំាសលខ ០១១ សហវ ចុ្ុះនថ្ៃទី២៧ ផខសហីា ឆ្ន ំ២០២០ សរ ី នីតីិវិធី និងផបបបទននការដ្ំស ើងឋាននររសក័រ ិ

ថ្នន ក់ និងការែរល់សគ្រឿងឥសសរិយយស និងប័ណណសរសសើរ ជូនបុរគលិកមន្តនររីាជការននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                  15 

 ៩.២. ផបបបទននការវាយតនមលដ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន ក ់

 សរៀងរាលស់ារ ហទី៍១ ផខកកកដា មនុមយួឆ្ន  ំ ននឆ្ន ំផដ្លគ្តវូដ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិ 

ថ្នន ក់៖ គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួង គ្តូវែស វែាយែរល់រំរូគ្ ឹតរិបគ្ត ិនទុ 

ដ្ល់មន្តនរីរាជការសដ្ើមបីបំស ញផបបបទ ននការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ សដាយ 

មន្តនរីរាជការផដ្លសសន ើសុំដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ គ្តូវបំស ញគ្ ឹតរិបគ្ត ិនទុ 

សដ្ើមបីគ្បរល់ជូនរណៈកមមការអងគព លមី។ រណៈកមមការ ននអងគព ទាងំអស ់

គ្តូវែរល់មូលវាចារណ៍សលើគ្ តឹរិបគ្ត និទុ នងិកំណត់ និទុរបស់សបកខជននីមួយៗ។ 

 ោ ងយរូគ្តមឹសារ ហទី៍២ ផខកញ្ញញ  មនុមយួឆ្ន ំ ននឆ្ន ំផដ្លគ្តវូដ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិ

នងិថ្នន ក៖់ គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសងួ គ្តវូសរៀបច្ំគ្ តឹរិបគ្ត និទុរបស់សបកខជន 

តមលដំាប់លំសដាយ និទុ រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក នន អរគសលខាធកិារដាឋ ន 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបី និតិយបូកសរុប និងរាយការណជ៍នូរណៈ- 

កមមការ  និតិយវាយតនមលការដំ្ស ើង ឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់គ្កសួង ដូ្ច្មានតរាង 

ឧបសមព័នធជនូពជ ប់មកជាមួយនវូឯកលរដូ្ច្ជា៖ 

១.សសំណើសុំដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ នងិថ្នន ក់ (ឧបសមព័នធ ច្១ ) 

២. បញ្ជ ីរាយនាមសសន ើសុំដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ (ឧបសមពន័ធ ច្៤ ច្៥ ច្៦ ច្៧) 

៣.គ្ តឹរិបគ្ត និទុវាយតនមលសគ្មាប់ដំ្ស ើងថ្នន ក់ (ឧបសមពន័ធ ច្៨) 

៤.កំណត់សហតុកិច្ចគ្បជុំរបស់រណៈកមមការននអងគព  

៥.គ្ ុះរាជគ្កឹតយ អនុគ្កឹតយ ឬគ្បកាសដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ច្ុងសគ្កាយ 

៦.ឯកលរតំងស៊ប់ករណីមន្តនររីាជការគ្កបខណឌ ថ្មី។ 

 ោ ងយរូគ្តមឹដ្ណំ្តច្ផ់ខតលុា មនុមយួឆ្ន ំ ននឆ្ន ំផដ្លគ្តវូដ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិ នងិ 

ថ្នន ក៖់ រណៈកមមការ ិនតិយវាយតនមល ការដំ្ស ើងឋាននររស័ករ ិនិងថ្នន ក់គ្កសួង គ្តវូ 

គ្បជុំ ិនិតយវាយតនមល និងែរល់សោបល់សលើតរាងដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ 

សដ្ើមបដីាក់ជនូគ្បធានលថ ប័ន និតិយ និងសសគ្មច្មុននឹងសរៀបច្ំបញ្ជូនសៅគ្កសងួ- 

មុខងារលរធារណៈ។ 

 ៩.៣. ការដ្សំ ើងឋាននររសក័រកិតិរយិស 

 ឋាននររស័ករិកិតរិយស អាច្ែរលជ់ូនមន្តនរីរាជការច្ូលនិវតរន៍ ឬលាផលង ឬានដាក់ឱ្យ 

ឈប់ ីការងារសដាយាត់បង់សមតថព ការងារ ឬឋាននររស័ករិកិតរិយសជាកិច្ចបចាឆ មរណៈ 

អាច្ែរលជ់នូមន្តនររីាជការផដ្លទទួលមរណព ។ សដាយផ ក ច្ំស ុះករណីមន្តនររីាជការ 

ផដ្លជិតដ្ល់អាយចុ្លូនិវតរន៍ គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងគ្តូវសលើកសសំណើសុំដំ្ស ើង 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ (ឧបសមព័នធ ច្១) មករណៈកមមការ ិនិតយវាយតនមលការដំ្ស ើង 

ឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់គ្កសួង តមរយៈអរគសលខាធិការដាឋ ន ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង 

ហិរញ្ញវតថុ ោ ងតិច្មួយឆ្ន ំមុនដ្ល់ស លច្ូលនិវតរន៍ សដ្ើមបីគ្កសួងសរៀបច្ំសំសណើសៅ 

គ្កសួងមុខងារលធារណៈឱ្យានទាន់ស លសវលា។ 

 ៩.៤. ការដ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន កត់មកគ្មតិសញ្ញញ បគ្ត 

 ការសសន ើសុំដំ្ស ើងឋាននររស័ករ ិនិងថ្នន ក់តមកគ្មិតសញ្ញញ បគ្ត គ្តូវសសន ើសុសំដាយផ ក 

គ្តឹមផខមិថុ្នាសរៀងរាល់ឆ្ន ំនីមួយៗ។ មន្តនរីរាជការផដ្លមានកគ្មិតសញ្ញញ បគ្តខពស់ជាង 

សញ្ញញ បគ្តផដ្លកំណត់កនងុលកខនរិកៈននគ្កបខណឌ របស់ខលួន និងមន្តនរីរាជការផដ្លានបញ្ចប់ 

វរគវិគ្កឹតយការ សុគ្កឹតយការសៅលលាភមិូនទរដ្ឋាល អាច្សសន ើសុំដំ្ស ើងមួយថ្នន ក់សដាយរកា 

ទុកការដំ្ស ើងថ្នន ក់គ្បចំាឆ្ន ំសៅតមអតតីព ការងារដ្ផដ្ល សដាយគ្តូវបញ្ជូនមកនាយក- 

ដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. នូវឯកលរដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សំសណើរបស់អងគព  (ឧបសមព័នធច្២) ឬ សំសណើរបស់លមីខលួន (ឧបសមព័នធច្៣) 

- សញ្ញញ បគ្តផដ្លមានការបញ្ញជ ក់ច្មលងគ្តឹមគ្តូវតមច្ាប់សដ្ើម 

- គ្បវតរិរូបសាុះ ុមពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទនិននយ័មន្តនររីាជការ កសហវ. 

- ឯកលរដំ្ស ើងឋាននររស័ករ ិ នងិថ្នន ក់ច្ុងសគ្កាយ និង/ឬ ឯកលរតំងស៊ប់សគ្មាប់ 

មន្តនរីរាជការសទើបច្លូបសគ្មើការងារថ្ម ី

- បញ្ជ ីរាយនាមមន្តនរសីសន ើសុំដំ្ស ើងឋាននររសក័រិ និងថ្នន ក់តមកគ្មិតសញ្ញញ បគ្ត។  

 ៩.៥. យនរការ សនលឿនការសរៀបច្ដំ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន កជ់នូមន្តនររីាជការ 

 គ្បតិបតរិតមសោលការណ៍ផណនំាដ៏្ខពង់ខពស់ ីគ្បមុខរាជរដាឋ ភិាលកមពុជា ផដ្ល 

តគ្មូវឱ្យគ្រប់គ្កសួង-លថ ប័នគ្តូវរិតរូរ អំ ីការសរៀបច្ំដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ 

ជូនមន្តនរីរាជការតមសវនគ្បចំាឆ្ន ំ (រយៈស ល ០២ឆ្ន ំមរង) ឱ្យានទាន់ស លសវលា នាយក- 

ដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្តូវសរៀបច្ំបញ្ជ ីស ម្ ុះមន្តនរីរាជការផដ្លដ្លស់វន 

ទទលួានការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ តមរយៈការទាញសច្ញសដាយសវ ័យគ្បវតរិ ី 

គ្ប ័នធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុរួច្បញ្ជូនសៅគ្រប់ 

អងគព សគ្កាមឱ្វាទសដ្ើមបី ិនិតយសែទៀងផ្លទ ត់ វាយតនមល និងសឆ្លើយគ្ត ប់មកអរគសលខាធិ-

ការដាឋ នគ្កសួងវញិសដាយពជ ប់មកជាមួយនូវសំណុំឯកលរ ក់ ័នធដូ្ច្ានបញ្ញជ ក់ខាង 

សលើ។ ទនទឹមនឹងសនុះែងផដ្រ សដ្ើមបីោំគ្ទឱ្យនតីិវិធីវាយតនមល និងការសរៀបច្ំសសំណើសុំដំ្ស ើង 

ឋាននររស័ករិ នងិថ្នន ក់គ្បគ្ តឹរសៅសដាយរលនូ នងិទាន់ស លគ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួង 
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គ្តូវជំរុញឱ្យមន្តនរីសគ្កាមឱ្វាទ និតិយ និងសធវើបច្ចុបបននព ទិននន័យឱ្យានគ្តឹមគ្តូវសៅកនុង 

គ្ប ័នធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

 ករណីអងគព មានព យឺតោ វ ឬមិនានសឆ្លើយតបកនងុការបញ្ជូនសំសណើសុំដំ្ស ើង 

ឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន នឹង និតិយតមអងគព  

នីមួយៗ សដាយគ្តូវែរល់អាទពិ ជនូមន្តនររីាជការផដ្លមានអតតីព  ០៣ឆ្ន ំ (រិតចាប់ 

 ីការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ចុ្ងសគ្កាយ ឬការតំងស៊ប់កនុងគ្កបខណឌ របស់មន្តនរី- 

រាជការថ្មី) មន្តនរីរាជការផដ្លបសគ្មើការងារមានអតីតព ោ ងតិច្ ២០ឆ្ន ំ និងមន្តនរី- 

រាជការជាន្តសរ ី ឬជន ិការសដាយផែែកតមទិននន័យផដ្លមានគ្លប់កនុងគ្ប ័នធគ្រប់គ្រង 

មន្តនររីាជការរបស់គ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ និងសរៀបច្ំដាក់បញ្ចូលកនុងតរាងដំ្ស ើង 

ឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ផតមរង។ ោ ងណ្តមិញ គ្បធានអងគព លមីផដ្លានខកខានកនុង 

ការសឆ្លើយតប និងមិនានបំស ញសំណុំផបបបទឱ្យានគ្តឹមគ្តូវស ញសលញ ចំាាច្់ 

ទទួលខុសគ្តូវសដាយផ្លទ លស់លើរាល់បញ្ញា គ្បឈមទាងំឡាយ ផដ្លអាច្នឹងសកើតមានស ើង 

កនងុដំ្សណើរការននការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ និងថ្នន ក់ ជនូមន្តនរីរាជការ ននអងគព លមី។ 

១០. ការពិនិតយនីតានុក្ូលភាព និងសរៀបក្បាក្់បំណ្តច់មុខងារថ្មី 

 លកខខណឌ  និងផបបបទកនងុការសសន ើសុ ំនិតិយនតីានុកូលព  និងសរៀបគ្ាក់បំណ្តច្់ 

មុខងារថ្មីជូនមន្តនរីរាជការគ្តូវផែែកសលើ លខិិតបទដាឋ នដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

 ១០.១. ការកណំតរ់ច្នាសមពន័ធគ្របគ់្រង នងិមខុតផំណងកនងុរច្នាសមពន័ធ 

 ការកំណត់រច្នាសមពន័ធមុខតផំណង និងច្នំនួតផំណងកនងុរច្នាសមពន័ធ គ្តូវផែែកសលើ 

ទំហំការងារ លទធព ថ្វិកា និងច្នំនួបុរគលិករបស់អងគព នីមួយៗ សដាយច្នំួនននមុខ-

តផំណងគ្រប់គ្រងកគ្មិតអនុគ្បធាន ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហលគ្តូវកំណត់ដូ្ច្ខាងសគ្កាម
12
៖ 

- អរគសលខាធិការរង អរគនាយករង អោគ ធិការរង ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល គ្តូវមាន 

ច្នំួនោ ងសគ្ច្ើនបំែតុ ០៥រូប។ កនងុករណី មានតគ្មូវការចំាាច្ន់ូវ អរគសលខាធ-ិ 

ការរង អរគនាយករង អោគ ធិការរង ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល សលើសច្នំនួកំណត ់

គ្កសួង គ្តូវសសន ើសុកំារសសគ្មច្ នីាយករដ្ឋមន្តនរី។ 

- អនុគ្បធាននាយកដាឋ ន ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល គ្តូវមានច្នំនួសគ្ច្ើនបំែតុ  ី០៣រូប 

សៅ ០៥រូប។ 
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អនុគ្កតឹយសលខ ១១៤ អនគ្ក.តត ចុ្ុះនថ្ៃទី០៧ ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៥ សរ ីីការកំណត់រច្នាសមពន័ធគ្រប់គ្រង និង 

មុខតំផណងកនុងរច្នាសមពន័ធគ្រប់គ្រងននគ្កសួង-លថ បន័ថ្នន ក់ជាតិ  នងិថ្នន ក់សគ្កាមជាត ិ
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- អនុគ្បធានការិោល័យ ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល គ្តូវមានច្នំនួសគ្ច្ើនបំែតុ  ី០២រូប 

សៅ ០៤រូប។ 

 ១០.២. ការ និតិយនតីានកុលូព  នងិសរៀបគ្ាកប់ណំ្តច្ម់ខុងារថ្មី  

 ការសសន ើសុំ ិនិតយនីតានុកូលព  និងសរៀបគ្ាក់បំណ្តច់្មុខងារថ្មីជូនមន្តនរីរាជការ 

គ្តូវផែែកសលើការកំណត់រច្នាសមពន័ធ មុខតផំណង និងច្ំននួមុខតផំណងកនងុរច្នាសមព័នធ និង 

គ្តូវផែែកសលើទំហំការងារ លទធព ថ្វិកា និងច្នំនួបុរគលិករបសអ់ងគព នីមួយៗ សដាយ 

ច្នំនួននមុខតំផណងគ្រប់គ្រងកគ្មិតអនុគ្បធាន ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល គ្តូវកំណត់ដូ្ច្ 

កនងុច្ំណចុ្ ១០.១. ខាងសលើ។ 

 អងគព គ្តវូសរៀបច្សំំណុំឯកលរ ក់ ន័ធរួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគ- 

សលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបីសសន ើសុំ និតិយនតីានុកូលព  និង 

សរៀបគ្ាក់បំណ្តច្់មុខងារថ្មីរួមមាន៖ 

- សំសណើសុ ំនិតិយនតីានុកូលព  និងសរៀបគ្ាក់បំណ្តច្់មុខងារថ្មី (ឧបសមព័នធ ឆ្) 

- លិខិតបទដាឋ នផដ្លបញ្ញជ ក់ ីការផតងតំង (គ្ ុះរាជគ្កឹតយ អនុគ្កឹតយ និងគ្បកាស) 

- គ្បវតរិរូបសសងខបរបសល់មីមន្តនរ ី (សាុះ មុពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិនននយ័មន្តនរី- 

រាជការ កសហវ. និងបិទរូបថ្ត) 

- អងគការសលខ និងរច្នាសមព័នធអងគព ផដ្លផកសគ្មួលថ្មី 

- ឯកលរតំងស៊ប់សគ្មាប់មន្តនររីាជការគ្កបខណឌ ។  

 កនងុរយៈស លោ ងយរូ ៣០នថ្ៃ អងគព លមី ឬលមីមន្តនរី គ្តូវែរល់ឯកលរតគ្មូវដូ្ច្ 

ខាងសលើមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

ករណីអងគព  ឬលមីមន្តនរី ុំានែរល់ឯកលរ លិខិតបទដាឋ នខាងសលើគ្រប់គ្ោន់ និង 

ទាន់ស លសវលាកំណត់កនុងអំ ុងស លផដ្លសំសណើជារួមសលើកិច្ចការសនុះាននឹងកំ ុង

ដំ្សណើរការនីតិវិធីរដ្ឋាល សៅគ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ, គ្បសិនសបើលិខិតែលូវការាន 

សច្ញសៅដ្ល់គ្កសួងមុខងារលធារណៈ សហើយសៅផតមិនានែរល់ឯកលរមកគ្រប់សទៀត 

សនាុះ, លមីអងគព  និងមន្តនររីាជការផដ្លសទើបទទលួានការផតងតំងថ្មី គ្តវូទទលួខុសគ្តវូ 

នូវកំហសុឆ្គង ននការយតឺោ វសនុះសដាយខលួនឯង។ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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 ការផកសគ្មលួ នងិសែទរពរកចិ្ច 

 ករណមីានការផកសគ្មួលពរកិច្ចមន្តនរីរាជការ ីអងគព មួយ សៅអងគព មួយសទៀត 

ផដ្លសថតិសៅសគ្កាមឱ្វាទ កសហវ. ផដ្លមានមុខតំផណងចាប់ ីអនុគ្បធានការិោលយ័ 

ស ើង និងមន្តនរីរាជការផដ្លមានតផំណងសហើយ គ្តូវសែទរពរកិច្ចមកជាមន្តនរី, អងគព លមី 

ឬលមីមន្តនរី គ្តូវសរៀបច្ំឯកលរបំស ញបផនថម (ដូ្ច្មានកំណត់កនងុលកខខណឌ ខាងសលើ)។ 

១១. សបៀវតស ក្បាក្់បនាទ ប់បនសនំនសបៀវតស និងវិធានការោកំ្ទស្សងៗ 

 ១១.១. គ្ាកឧ់បតថមភមាតពុ  

 បុរគលិកមន្តនររីាជការ មន្តនរីកមមសិកា និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនាជាន្តសរ ផីដ្លានសគ្មាល 

 កូនរួច្គ្តូវទទួលានគ្ាក់ឧបតថមភមាតពុ ច្នំនួ ៨០០,០០០ សរៀល (គ្ាំបីរយ ន់- 

 សរៀលរត)់ សគ្មាប់កូន ០១នាក់
13
។ 

 គ្រប់អងគព ផដ្លមានបុរគលិកមន្តនរីរាជការ មន្តនរីកមមសិកា នងិមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា 

ជាន្តសរ ីផដ្លានសគ្មាលកូនរួច្គ្តូវបញ្ជូន ័តម៌ានមកកានន់ាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគ- 

សលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុឱ្យានទាន់ស លសវលាសដាយពជ ប់មក

ជាមួយនូវ៖ 

- សំសណើសុំគ្ាក់ឧបតថមភមាតុព  (ឧបសមព័នធ ជ១) 

- ឯកលរផដ្លមានការបញ្ញជ ក់ មីាតពុ សដាយគ្រូស ទយជនំាញ 

- សសច្ករីច្មលងសំបុគ្តកំសណើតកូន (គ្តគ្កហម)។ 

 ១១.២. គ្ាក់វពិជនគ៍្រលួរ 

 គ្ាក់វិពជនគ៍្រួលរ
14
 រឺគ្ាក់សគ្មាប់ឧបតថមភគ្ប នធ និងកូនមន្តនរីរាជការផដ្លគ្សប- 

ច្ាប់សដាយគ្តវូទទួលាន៖ 

- ១៥,០០០ សរៀល (ដ្ប់គ្ាំ នស់រៀលរត)់ សគ្មាប់គ្ប នធកនងុ ០១ផខ 

- ១០,០០០ សរៀល (ដ្ប់ នស់រៀល) សគ្មាប់កូន ០១នាក់ កនងុ ០១ផខ។ 
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 អនុគ្កតឹយសលខ ១៩៤ អនគ្ក.បក ចុ្ុះនថ្ៃទី២០ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ សរ ីីការផកផគ្បនិងដ្ំស ើងគ្ាក់ឧបតថមភមាតុព  

ជូនមន្តនរីរាជការ មន្តនរីកមមសិកា និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនាជាន្តសរ ីផដ្លសគ្មាលកូន និងគ្ាក់ឧបតថមភបុណយស ជូន 

គ្រួលរស មន្តនររីាជការ មន្តនរីកមមសិកា និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនាផដ្លទទួលមរណព  

14
 អនុគ្កឹតយសលខ២៧៨ អនគ្ក.បក ចុ្ុះនថ្ៃទី២៩ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ សដ ី ីការដ្ំស ើងគ្ាក់វិពជន៍គ្រួលររបស់មន្តនរីរាជការ 

គ្ាក់បំណ្តច់្ឧបតថមភគ្រួលរនិងកនូសោធនិនន កងសោធ លសខមរភូមិនទ មន្តនរនីររាលជាតិកមពុជា មន្តនរី នធនាោរ នន 

គ្កសួងមហានែទ 



នតីិវធិកីារងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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 មន្តនរីរាជការផដ្លមានបំណងសសន ើសុំគ្ាក់វពិជន៍គ្រួលរ គ្តូវសរៀបច្ំបញ្ជូននវូឯកលរ 

តគ្មូវមកកានន់ាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សំសណើសុំគ្ាក់វពិជន៍គ្រួលររបសល់មីមន្តនរី ឬគ្បធានអងគព សៅសរៀងរាល់

សដ្ើមផខ  (ឧបសមពន័ធ ជ២ ឬ ជ៣ ) 

- សសច្ករីច្មលងសំបុគ្តអា ហ ៍ ិហ៍ (គ្តគ្កហម) 

- សសច្ករីច្មលងសំបុគ្តកំសណើត (គ្តគ្កហម) 

- ករណីផដ្លសហ ័ទធជាមន្តនររីាជការដូ្ច្ោន   ុអំាច្សសន ើសុំគ្ាក់វពិជន៍គ្រួលរសគ្មាប់ 

គ្ប នធានស ើយ សហើយគ្ាក់វពិជន៍គ្រួលរគ្តូវានសៅខាងលវ មី 

- ករណីគ្ប នធជាមន្តនររីាជការ សសន ើសុំគ្ាក់វពិជន៍គ្រួលរសគ្មាប់កូន គ្តូវពជ ប់លិខិត 

បញ្ញជ ក់ការងារខាងលវ មី 

- ករណីគ្ប នធជាមន្តនរីរាជការមិនអាច្សសន ើសុំគ្ាក់វិពជន៍គ្រួលរសគ្មាប់លវ មី

ានសទ។  

 ការអនវុតរច្សំ ុះអងគព ជាអាណ្តបក័សែទរសទិធ ិ

 គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ផដ្លជាអាណ្តប័កសែទរសិទធិ 

គ្តូវអនុវតរដូ្ច្តសៅ៖ 

- បងកកគ្ាក់សបៀវតសមូលដាឋ ន និងគ្ាក់បនាទ ប់បនសនំនសបៀវតសរបស់មន្តនរីរាជការ ផដ្ល 

ានសសន ើសុលំាឈប់ កីារងារ សុំច្លូនិវតរនមុ៍នកាលកំណត់ ទទលួមរណព  និង 

សថតិសៅកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស 

- សបើកែរល់គ្ាក់ឧបតថមភសោលនសោាយធានារា៉ាប់រងសងគមជនូមន្តនររីាជការផដ្ល

លាឈប់ មាតពុ  និងទទលួមរណព  ឱ្យទាន់ស លសវលា
15

 

- ការសបើកែរល់គ្ាក់ឧបតថមភសោលនសោាយធានារា៉ាបរងសងគមសនុះ រឺជាបនទុករបស ់

អងគព ថ្វកិាផដ្លជាអាណ្តប័កសែទរសិទធ ិ

- សរៀបច្ំច្មលងសលាកបគ្តបផងវរលច្់គ្ាក់ ជូននាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខា- 

ធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ (ច្នំនួ ០១ច្ាប់)។  
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 សសច្ករីផណនំាសលខសលខ ០០៤ សហវ ចុ្ុះនថ្ៃទី៣០ ផខមីនា ឆ្ន ំ២០២១ សរ ី ីនីតិវិធីែរល់គ្ាក់ឧបតថមភសោល- 

នសោាយធានារា៉ាប់រងសងគម 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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 គ្បធានអងគព ចំាាច្់គ្តូវទទួលខុសគ្តូវសលើការបង់គ្ាក់ចូ្លថ្វិការដ្ឋវិញ កនុង 

ករណីមិនានបងកកឱ្យានទានស់ លសវលានូវគ្ាក់សបៀវតសមូលដាឋ ន និងគ្ាក់បនាទ ប់បនស ំ

ននសបៀវតសរបស់មន្តនរីរាជការសុលំាឈប់ កីារងារ សុំចូ្លនិវតរន៍មុនកាលកំណត់ ច្ូល- 

និវតរន៍សដាយាត់បង់សមបទាវជិាជ ជវីៈ ទទួលមរណព  និងការសុំសថ តិសៅកនងុព ទសំនរ-

ោម នសបៀវតស។  

១២. ការស ទ្រ និងការផ្លា េ់បតូរទីក្ផនាងស វ្ ើការ 

 ការសែទរ និងការផ្លល ស់បរូរកផនលងសធវើការគ្តូវានផច្កសច្ញជាបីរឺ ការសែទរពរកិច្ច, 

ការផ្លល ស់សច្ញ ឬសែទរគ្កបខណឌ  និងការផ្លល ស់ច្លូ ឬទទួលលគ លក់ារផ្លល ស់។  

 ១២.១. ការសែទរពរកចិ្ចមន្តនររីាជការ 

 ការសែទរពរកិច្ច សំសៅដ្ល់ការផ្លល ស់បរូរកផនលងសធវើការ អីងគព មួយសៅអងគព មួយ 

សទៀតផដ្លសថតិសៅសគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ ការសសន ើសុសំែទរពរកិច្ចរបស់

មន្តនរីរាជការគ្តវូានអនញុ្ញញ តច្សំ ុះផតមន្តនររីាជការផដ្លទទួលានការតំងស៊ប់រួច្រាល់

កនងុគ្កបខណឌ ផតប ុសណ្តណ ុះ។ សដ្ើមបីអាច្សធវើការសែទរពរកិច្ច តគ្មូវឱ្យលមីមន្តនរីគ្តូវទទលួាន 

ការឯកព  ីគ្បធានអងគព ទាងំសងខាង រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសល-

ខាធិការដាឋ ន កសហវ. សដ្ើមបនីាយកដាឋ នបុរគលិកសធវើការ ិនតិយសរៀបច្ំសសន ើសុំសោលការណ៍ 

 ីរដ្ឋមន្តនរីគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុសដាយពជ ប់មកជាមួយនូវសណំុំឯកលរ ដូ្ច្ខាង 

សគ្កាម៖  

- លិខិតសសន ើសុំសែទរពរកិច្ចរបសល់មីខលួនសោរ ជនូគ្បធានលថ ប័ន ផដ្លមានច្ំណ្តរ 

ឯកព របស់គ្បធានអងគព ទាំងសងខាង (ឧបសមពន័ធ ឈ១) 

- គ្បវតរិរូបសសងខប  (សាុះ ុមពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការ កសហវ.) 

- គ្បកាសទទួលលគ ល់គ្កបខណឌ  និងគ្បកាស ឬអនុគ្កឹតយ ឬគ្ ុះរាជគ្កឹតយសរ ី ី   

ការតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ ។ 

 ១២.២. ការផ្លល សស់ច្ញ ឬសែទរគ្កបខណឌ មន្តនររីាជការ 

 ការសសន ើសុផំ្លល ស ់ ឬសែទរគ្កបខណឌ  សសំៅដ្លក់ារសសន ើសុំសែទរគ្កបខណឌ របស់មន្តនររីាជការ

 ីគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុសដ្ើមបសីៅបសគ្មើការងារសៅគ្កបខណឌ គ្កសួង-លថ ប័នដ្នទ។ 

សដ្ើមបីសធវើការសសន ើសុំផ្លល ស់ ឬសែទរគ្កបខណឌ  លមីខលួនគ្តូវទទលួានការឯកព  ីគ្បធាន 

លថ ប័នទាងំសងខាង និងការយល់គ្ ម ីគ្កសួងមុខងារលធារណៈ សដាយគ្តូវពជ ប់មកនូវ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឯកលរមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- លិខិតសសន ើសុផំ្លល ស់ ឬសែទរគ្កបខណឌ របសល់មីខលួនសោរ ជនូរដ្ឋមន្តនរីគ្កសងួសសដ្ឋ-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថតុមឋានានុគ្កមរបស់អងគព លមី (ឧបសមពន័ធ ឈ២) 

- លិខិតសសន ើសុផំ្លល ស ់ឬសែទរគ្កបខណឌ របស់លមីខលួន ផដ្លមានការឯកព  ីគ្បធាន- 

លថ ប័នផដ្លទទួល 

- គ្បវតរិរូបសសងខប (សាុះ ុមពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិនននយ័មន្តនររីាជការ កសហវ.) 

- គ្បកាសទទួលលគ ល់គ្កបខណឌ  និងគ្បកាស ឬអនុគ្កឹតយ ឬគ្ ុះរាជគ្កឹតយសរ ី ី 

ការតំងស៊ប់កនុងគ្កបខណឌ ។ 

 នតីិវធីិសបៀវតសសគ្មាបក់ារផ្លល សស់ច្ញ 

 បនាទ ប់ ទីទលួានការឯកព ននការសសន ើសុផំ្លល ស ់ឬសែទរគ្កបខណឌ  លមីខលួន ឬអងគព  

គ្តូវបនរនីតិវិធីសសន ើសុំសរៀបចំ្សែទរសបៀវតសសៅគ្កសួង-លថ ប័នថ្មី សដាយពជ ប់ជាមួយឯកលរ 

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សំសណើសុសំរៀបច្ំវញិ្ញញ បនបគ្តសែទរសបៀវតស (ឧបសមព័នធ ឈ៣) 

- គ្បកាសសែទរគ្កបខណឌ របស់គ្កសួង-លថ ប័នសដ្ើម 

- គ្បកាសទទួលលគ លក់ារសែទរគ្កបខណឌ របស់គ្កសួង-លថ ប័នថ្ម ី

- លិខិតអនញុ្ញញ តសែទរគ្កបខណឌ របស់គ្កសួងមុខងារលធារណៈ។ 

 ១២.៣. ការផ្លល សច់្លូ ឬទទលួលគ លក់ារផ្លល សម់ន្តនររីាជការ 

 ការផ្លល ស់ចូ្ល ឬទទួលលគ ល់ការផ្លល ស់ សំសៅដ្ល់ការសសន ើសុំសែទរគ្កបខណឌ របស់ 

មន្តនរីរាជការ ីគ្កសួង-លថ ប័នដ្នទសដ្ើមបីមកបសគ្មើការងារសៅកនងុគ្កបខណឌ គ្កសួងសសដ្ឋ-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ មន្តនររីាជការផដ្លសសន ើសុផំ្លល សច់្លូមកបសគ្មើការងារកនងុគ្កបខណឌ គ្កសួង-

សសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុសដាយគ្តូវពជ ប់មកនូវឯកលរមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខា-

ធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- លិខិតសសន ើសុផំ្លល ស ់ ឬសែទរគ្កបខណឌ របស់លមីខលួនសោរ ជនូរដ្ឋមន្តនរីគ្កសួងសសដ្ឋ-

កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុសដាយមានបញ្ញជ ក់ អីងគព ផដ្លលមីខលួនមានបំណងច្ង់មក

បសគ្មើការងារ (ឧបសមព័នធ ឈ៤) 

- លិខិតអនញុ្ញញ តសែទរគ្កបខណឌ របស់គ្កសួងមុខងារលធារណៈ 
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- គ្បកាសសរ ី ីការសែទរគ្កបខណឌ  ីគ្កសួង-លថ ប័នសដ្ើមមកបសគ្មើការងារកនុងគ្កបខណឌ  

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- គ្បវតរិរូបសសងខបរបស់លមីមន្តនរី (មានពជ ប់មកជាមួយនូវសញ្ញញ បគ្ត, ឯកលរតំង- 

ស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ មន្តនររីាជការ)។ 

 នតីិវធីិសរៀបច្សំបៀវតស 

 អងគព ផដ្លមានមន្តនរីសែទរគ្កបខណឌ មកបសគ្មើការងារសៅគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

គ្តូវបនរនតីិវិធីសរៀបច្ំសបៀវតសមន្តនរីរាជការសដាយពជ ប់មកជាមួយឯកលរដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សំសណើសុសំរៀបច្ំសបៀវតស (ឧបសមពន័ធ ឈ៥) 

- គ្បកាសទទួលលគ លក់ារផ្លល ស់មន្តនរីរាជការរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

- គ្បកាសសែទរគ្កបខណឌ របស់គ្កសួង-លថ ប័នសដ្ើម 

- លិខិតអនញុ្ញញ តសែទរគ្កបខណឌ របស់គ្កសួងមុខងារលធារណៈ 

-  វិញ្ញញ បនគ្តសែទរសបៀវតស ីគ្កសងួ-លថ ប័នសដ្ើម។ 

១៣. ការដាក្ឱ់្យេថិតសៅសក្ៅក្ក្បខណឌ សដ្ើម ឬការដាក្ស់ៅសក្ៅមុខតំផណង 

 មន្តនរីរាជការសុីវលិ ផដ្លបសគ្មើការងារសៅកនងុគ្កបខណឌ មុខងារលធារណៈ សហើយ 

គ្តូវានផតងតំងឱ្យសៅបំស ញការងារ ឬកាន់មុខតំផណងណ្តមួយសៅគ្កសួង-លថ ប័ន 

ឬអងគព ណ្តមួយសែសងតមតគ្មូវការ គ្តូវដាក់ឱ្យសថ ិតសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម
16
។ កនុង 

រយៈស លសថតិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម អតតីព សគ្មាប់ដំ្ស ើងឋាននររស័ករ ិឬថ្នន ក់ និង 

អតតីព ការងារសគ្មាប់ទទួលសលធននវិតរន ៍គ្តូវានរកាសិទធិឱ្យសៅដ្ផដ្ល។ ច្ំស ុះ 

នតីិវិធីកនងុការដាក់ឱ្យសថ តិ សៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម រួមមាន៖  

- បនាទ ប់ ីទទលួានការផតងតំងមុខតំផណងថ្មីជាែលូវការ លមីខលួនគ្តូវដាក់ កយ 

សសន ើសុសំថ តិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើមសៅតមឋានានុគ្កមសៅអងគព ផដ្លលមីមន្តនរី

បំស ញការងារ រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. 

(ឧបសមពន័ធ ញ១) សដាយពជ ប់មកជាមួយ គ្ ុះរាជគ្កតឹយ ឬអនគុ្កតឹយ ឬគ្បកាស- 

ផតងតំងមុខតំផណងថ្មី ឬកិច្ចសនាការងារ ជាែលវូការ។ 
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- សបៀវតសសៅគ្កសួង-លថ ប័ន ឬអងគព សដ្ើមគ្តូវផ្លែ ក សហើយសែទរសបៀវតសសៅគ្កសួង- 

លថ ប័ន ឬអងគព ថ្មី សដាយសបៀវតសផដ្លគ្តូវទទួលានជាគ្បសភទសបៀវតសចុ្ង 

សគ្កាយជាមួយនឹងគ្ាក់បំណ្តច្់គ្បចំាផខតមការកំណត់របសរ់ាជរដាឋ ភាិល។ 

- ច្ំស ុះមុខតំផណងជាទីគ្បឹកា ឬជនំួយការផដ្លគ្តូវានផតងតំងបផនថមសលើមុខ- 

តំផណងកនុងមុខងារលធារណៈសនាុះ លមីមន្តនរី ុំចំាាច់្ដាក់ កយសុំសថ ិតសៅ 

សគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើមស ើយ។ 

 មន្តនរីរាជការផដ្លគ្តូវានដាក់ឱ្យសថតិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម សហើយដ្ល់អាយុច្លូ 

និវតរន៍ គ្តូវបំស ញផបបបទមកគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ឬអងគព សដ្ើម។  

 សគ្កាយបញ្ចប់អាណតរិ ឬលាឈប់ ីមុខតំផណង ឬបញ្ចប់កិច្ចសនា លមីមន្តនរីគ្តូវ 

ដាក់ កយសសន ើសុំច្លូបសគ្មើការងារកនងុគ្កបខណឌ គ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ វញិ តមរយៈ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. សដាយពជ ប់មកជាមួយនូវ៖ 

- សំសណើសុចំ្លូបសគ្មើការងារវិញ (ឧបសមព័នធ ញ២) 

- គ្ ុះរាជគ្កឹតយ អនុគ្កឹតយ ឬគ្បកាសសរ ី ីការបញ្ចប់តនួាទី ឬមុខតំផណង 

- គ្បកាសដាក់ឱ្យសថ ិតសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម។ 

១៤. ការដាក្ឱ់្យេថិតសៅក្នុងសាថ នភាពទំសនរោម នសបៀវតស និងការអនុញ្ញា តឱ្យចលូ 

បសក្មើការងារ វិញ 

 ១៤.១. ការដាកម់ន្តនររីាជការឱ្យសថតិសៅកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស 

 ការសថ ិតសៅកនុងព ទំសនរោម នសបៀវតស អនុវតរច្សំ ុះមន្តនររីាជការផដ្លានតំងស៊ប់ 

កនងុគ្កបខណឌ មុខងារលធារណៈ សហើយជាលថ នព ផដ្លមន្តនរីរាជការាត់បង់សិទធិកនុង 

ការទទួលសបៀវតស ការស ើងថ្នន ក់ ឋាននររស័ករិ និងអតតីព សគ្មាប់ទទួលគ្ាក់សលធន- 

និវតរន៍។ ព ទំសនរោម នសបៀវតសមាន ីរគ្បសភទរឺ ព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរិ 

និងព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយការសសន ើសុំ។ ការសសន ើសុំសថ ិតកនុងព ទំសនរោម នសបៀវតស 

គ្តូវអនុញ្ញញ តតម កយសសន ើសុំរបសល់មីមន្តនរី សលើកផលងផតមានការចំាាច្់របស់គ្កសួង

សសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ ការដាក់ឱ្យសថតិកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសតមការសសន ើសុំរបស់មន្តនរី

មរងៗគ្តូវមានរយៈស លមិនសគ្កាម ០៦ផខ និងមិនសលើស ០២ឆ្ន ំ និងអាច្បនរជាថ្មាីន 

សដាយសរុបកនងុអាជី ជាមន្តនរីរាជការមិនគ្តវូសលើស ០៤ឆ្ន ំ។ ជានីតិវិធី ការដាក់មន្តនរីរាជការ

ឱ្យសថតិកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសតមការសសន ើសុ ំ គ្តូវសធវើស ើងសដាយគ្បកាសគ្កសួងសសដ្ឋ- 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ និងសោងលិខិតសសន ើសុំរបស់លមីមន្តនរី
17
។ ការដាក់ឱ្យសថ ិតកនុងព 

ទំសនរោម នសបៀវតសតមការសសន ើសុំអនុវតរច្ំស ុះករណីដូ្ច្ជា៖ 

- សដ្ើមបីសៅសធវើការផែនកឯកជន ឬសធវើការងារគ្បសោជន៍លធារណៈ 

- សដ្ើមបីសធវើការសិកាគ្លវគ្ជាវកនងុ និងសគ្ៅគ្បសទសកនងុទសិសៅបសគ្មើគ្បសោជន៍ទសូៅ។ 

 ការដាក់ឱ្យសថតិកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស គ្តូវានអនញុ្ញញ តជាចំាាច្់ជនូមន្តនរីផដ្ល 

ានដាក់សសន ើសុំគ្តឹមគ្តូវគ្សបតមច្ាប់សគ្មាប់រយៈស ល ០៣ផខ និងមិនសលើស ី ០២ឆ្ន ំ 

សហើយអាច្បនរជាថ្មីមិនឱ្យហួស ី ០៤ឆ្ន ំ ច្ំស ុះករណីដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- សដ្ើមបីគ្បសោជនផ៍្លទ លខ់លួនដូ្ច្ជា សុំផថ្ទាសំហ ័ទធ ឬកូនផដ្លមានជំងឺ ឬសុសំៅ 

រួមរស់ជាមួយសហ ័ទធជាមន្តនរីរាជការកនងុករណីសុផំ្លល ស់មិនាន។ 

 មន្តនរីរាជការផដ្លសសន ើសុំសថ តិសៅកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស គ្តូវសរៀបច្ំបញ្ជូននវូរាល ់

ឯកលរតគ្មូវមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង 

ហិរញ្ញវតថុ រួមមាន៖ 

- សំសណើសុសំថ ិតសៅកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសផដ្លមានការឯកព  ីគ្បធានអងគព  

របស់លមីមន្តនរី (ឧបសមព័នធ ដ្១) 

- គ្បកាសសរ ី កីារដាក់មន្តនររីាជការឱ្យសថតិសៅកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស (មន្តនររីាជការ 

ផដ្លសុំបនរ)។ 

១៤.២. ការដាកម់ន្តនររីាជការឱ្យច្លូបសគ្មើការងារវញិបនាទ ប ់សីថ តិកនងុលថ នព ទសំនរ 

ោម នសបៀវតស 

 បនាទ ប់ ីសថ ិតកនុងលថ នព ទំសនរោម នសបៀវតសគ្តឹមគ្តូវតមច្ាប់ លមីមន្តនរីគ្តូវដាក់ 

 កយសសន ើសុំបនរព ទំសនរោម នសបៀវតស ឬដាក់ កយសសន ើសុំច្ូលបសគ្មើការងារវិញឱ្យាន 

០២ផខ មុនស លែុតកំណត់ ននរយៈស លការសថតិកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស។ កនងុករណី 

លមីមន្តនរីមិនានដាក ់កយសសន ើសុំបនរព ទំសនរោម នសបៀវតស ឬ ុំានច្ូលបសគ្មើការងារ 

 វិញសៅនថ្ៃច្ុងសគ្កាយននព ទំសនរោម នសបៀវតស ចាត់ទុកថ្នសាុះបង់សចាលការងារ និងគ្តូវ 

លុបស ម្ ុះសច្ញ ីគ្កបខណឌ ចាប់ ីនថ្ៃសនាុះ។ មន្តនរីរាជការ ផដ្លសសន ើសុចំ្ូលបសគ្មើការងារ 

 វិញបនាទ ប់ សីថ ិតសៅកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតស គ្តូវសរៀបច្ំបញ្ជូននូវរាល់ឯកលរតគ្មូវមក 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ រួមមាន៖ 
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 អនុគ្កតឹយសលខ ១១៦  អនគ្ក.តត ចុ្ុះនថ្ៃទី១៩ ផខតលុា ឆ្ន ំ១៩៩៥ សរ ី កីារដាក់មន្តនររីាជការ សុីវលិឱ្យសថតិកនុង 

ព  ទំសនរោម នសបៀវតស 
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- សំសណើសុំចូ្លបសគ្មើការងារវិញបនាទ ប់ ីានសថ ិតសៅកនុងព ទំសនរោម នសបៀវតស 

ផដ្លមានការឯកព  ីគ្បធានអងគព របសល់មីមន្តនរី (ឧបសមពន័ធ ដ្២) 

- គ្បកាសសរ ី កីារដាក់មន្តនរីរាជការឱ្យសថតិសៅកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស។ 

១៥. ការសរៀបចំរបាយការណ៍អនុវតតឥណទានថ្វិកាសលើចំណ្តយបនទុក្បុគ្គលិក្ 

របេ់អងគភាពថ្វិកា 

 អងគព ថ្វកិាសគ្កាមឱ្វាទគ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុផដ្លជាអាណ្តប័កសែទរសទិធ ិ

គ្តូវសរៀបច្ំរាយការណ៍អនុវតរឥណទានថ្វិកាសលើចំ្ណ្តយបនទុកបុរគលិកគ្បចំាផខមក 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ោ ងយូរគ្តឹម

សារ ហ៍ទី១ ននផខបនាទ ប់សរៀងរាលផ់ខ សទាុះបី ុំមានបផគ្មបគ្មួល សដាយគ្តូវសរៀបច្ំដូ្ច្ជា៖  

 (១) រាយការណ៍ផ្លល ស់បរូរលថ នព រដ្ឋាល (ឧបសមពន័ធ ឋ១) 

 (២) តរាងសគ្ោងទុកគ្កបខណឌ  និងច្ំណ្តយសបៀវតស (ឧបសមព័នធ ឋ២) 

(៣) សំសណើសុំ ិនិតយ  និងែរល់ទិដាឋ ការសលើឯកលរផ្លល ស់បរូរលថ នព រដ្ឋាល និង 

លថ នព គ្រួលររបស់មន្តនរី (ឧបសមព័នធ ឋ៣)។ 

១៦. ការដាក្់ឱ្យចូលនិវតតន៍ និងការដាក្់ឱ្យចូលនិវតតន៍សដាយបាត់បង់េមបទា-

 វិជាា រីវៈ 

១៦.១. ការសសន ើសុចំ្លូនវិតរនម៍នុកាលកណំត ់

 មន្តនរីរាជការផដ្លានបសគ្មើការងារអស់រយៈស លោ ងតចិ្ ៣០ឆ្ន ំ អាច្ដាក់ កយ  

សសន ើសុំច្លូនវិតរន៍មុនកាលកំណតា់ន សដាយទទួលាននូវ
18
៖ 

- គ្ាក់ឧបតថមភសលើកដំ្បូងមរងរត់ ផដ្លសសម ើនឹងសបៀវតសមូលដាឋ នច្ុងសគ្កាយរុណ 

នឹងច្នំនួ ០៨ផខ 

- គ្ាក់សលធននិវតរន៍ ផដ្លសសម ើនឹង ៨០% ននសបៀវតសមូលដាឋ នបូកនឹងការឧបតថមភ 

សែសងៗសទៀត 

 មន្តនររីាជការផដ្លសសន ើសុចំ្លូនវិតរនម៍នុកាលកណំត ់ គ្តវូសរៀបច្បំញ្ជូននវូរាលឯ់កលរ 

តគ្មូវមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ. រួមមាន
19
៖  

                                                           
18

 អនុគ្កតឹយសលខ ២០១ អនគ្ក.បក ចុ្ុះនថ្ៃទី២៥ ផខវិចិ្ឆកា ឆ្ន ំ២០០៩ សរ ី ីការផកសគ្មួលការកំណត់គ្ាក់ឧបតថមភសលើក 

ដ្ំបូងមរងរត់ជូនមន្តនររីាជការសុីវិល សៅគ្កម និងគ្ ុះរាជអាជាញ  ផដ្លចូ្លនិវតរន៍ ចូ្លាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ មរណព  

សុំលាឈប់ ីការងារ សុំចូ្លនិវតរន៍មនុកាលកំណត់ និងមិនគ្រប់លកខខណឌ ចូ្លនិវតរន៍ ឬចូ្លាត់បង់ សមបទាវិជាជ ជីវៈ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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- សំសណើសុំចូ្លនិវតរន៍មុនកាលកំណត់ផដ្លមានការឯកព  ីគ្បធានអងគព  

របស់លមីមន្តនរី 

- សសច្ករីសសគ្មច្ ឬគ្បកាសច្ូលបសគ្មើការងារ (ថ្តច្មលងគ្តឹមគ្តូវតមច្ាប់សដ្ើម) 

- លិខិតបញ្ញជ ក់អតីតព របស់លមីមន្តនរីផដ្លមានការឯកព  ីគ្បធានអងគព  

(ច្ាប់សដ្ើម) (ឧបសមព័នធ ឌ្) 

- គ្បវតរិរូបសសងខបរបស់លមីមន្តនរី (សាុះ មុពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិនននយ័មន្តនរី-

រាជការ កសហវ.)  

- សលាកបគ្ត ត័ម៌ានមន្តនរីរាជការ  

- អតរសញ្ញញ ណប័ណណសញ្ញជ តិផខមរ សសៀវសៅគ្រួលរ ឬសសៀវសៅលន ក់សៅ គ្តូវមានបញ្ញជ ក់ 

 ីអាជាញ ធរ និងសមតថកិច្ច។  

 ១៦.២. ការសសន ើសុចំ្លូនវិតរនស៍ដាយាតប់ងស់មបទាវជិាជ ជវីៈ 

 មន្តនរីរាជការផដ្ល ុំទាន់គ្រប់អាយុច្លូនិវតរន៍
20
 ប ុផនរសសន ើសុំច្លូនិវតរនស៍ដាយាត់បង ់

សមបទា វិជាជ ជីវៈ សហើយមានអតតីព ការងារ៖ 

- ចាប់ ី ២០ឆ្ន ំ សៅដ្លស់គ្កាម ៣០ឆ្ន ំ មានសិទធិទទួលានគ្ាក់សលធនាត់បង ់

សមបទា វិជាជ ជីវៈ និងគ្ាក់ឧបតថមភសលើកដំ្បូងមរងរតស់សម ើសបៀវតសមូលដាឋ នច្ុងសគ្កាយ 

រុណនឹង ០៧ផខ 

- សគ្កាម ២០ឆ្ន ំ មិនគ្តូវទទួលានគ្ាក់សលធនាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈសទ រឺ

ានផតគ្ាក់ឧបតថមភផដ្លានកាត់ទុកផតមរងរត់។ 

 មន្តនរីរាជការផដ្ល ុទំាន់គ្រប់អាយុច្ូលនិវតរន៍ ប ុផនរសសន ើសុចំ្លូនិវតរន៍សដាយាត់បង ់

សមបទាវិជាជ ជីវៈសហើយមានអតតីព ការងារចាប់ ី ២០ឆ្ន ំ ដ្ល់សគ្កាម ៣០ឆ្ន ំ មានសិទធ ិ

ទទួលគ្ាក់សលធនាត់បង់ វិជាជ ជីវៈអតិបរមា ផដ្លសសម ើនឹង ៦៥% ននសបៀវតសមូលដាឋ ន 

របស់មន្តនរីលមី
21
។  
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 លរាច្រសលខ ០៥ សរ ចុ្ុះនថ្ៃទី២១ ផខសីហា ឆ្ន ំ២០១៥ សរ ី ីការផកសគ្មួលនីតិ វិធីននការដាក់មន្តនរីរាជការ- 

សុីវិលឱ្យចូ្លនិវតរន ៍

20
 លិខតិសលខ ៥៤២០ មស.នក ចុ្ុះនថ្ៃទី២១ ផខវិច្ឆកិា ឆ្ន ំ២០១៩ សរ ីីការរំកិលអាយឱុ្យចូ្លនិវតរន៍ដ្លអ់ាយ ុ៦០ 

(ហុកសិប)ឆ្ន ំ សគ្មាប់មន្តនររីាជការសុីវិលននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

21
 អនុគ្កតឹយសលខ ៥៩ អនគ្ក.បក ចុ្ុះនថ្ៃទី០៦ ផខតលុា ឆ្ន ំ១៩៩៧ សរ ី កីារអនវុតររបបសលធននវិតរន ៍និងសលធន 

ាត់បងស់មបទាវិជាជ ជីវៈ ចំ្ស ុះមន្តនររីាជការសុីវិល ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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 មន្តនរីរាជការផដ្លមានអតីតព ការងារ ២០ឆ្ន ំ ស ើងសៅ ផដ្លសសន ើសុំច្ូលនិវតរន៍ 

សដាយាត់បងស់មបទាវិជាជ ជីវៈមានសិទធិទទួលសលធនសមាមាគ្តផដ្លសសម ើនឹង ៥០% នន 

សបៀវតសមូលដាឋ នរបស់មន្តនរលីមី សហើយគ្តវូបូកបផនថម ១.៥% កនងុ ០១ (មួយ)ឆ្ន ំ ប ុផនរមិនឱ្យ 

សលើសសលធនាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈអតិបរមា ឬមិនគ្តូវទាបជាង ៩០% ននសបៀវតស 

សុទធលធរបស់មន្តនរលីមីស ើយ។  

 គ្រប់អងគព ផដ្លមានមន្តនរីរាជការ សសន ើសុចំ្លូនិវតរនស៍ដាយាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ 

គ្តូវបញ្ជូន ត័ម៌ានមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ. ឱ្យានទាន់

ស លសវលា សដាយពជ ប់ជាមួយឯកលរ ក់ ័នធដូ្ច្ជា៖ 

- លិខិតសសន ើសុំច្លូនិវតរនស៍ដាយាត់បង់សមបទាវិជាជ ជវីៈ ផដ្លមានការឯកព  ី

គ្បធានអងគព  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ ីគ្រូស ទយផដ្លមានការទទលួលគ ល់សចាច គ្បណិធាន សហើយផដ្ល 

ចាតតំ់ងស ើងសដាយគ្កសួងសខុាភាិល 

- កំណតស់ហតុគ្បជុំវាយតនមលមន្តនររីាជការផដ្លាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ 

- គ្បវតរិរូបសសងខបរបស់លមីមន្តនរី (សាុះ មុពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិនននយ័មន្តនរី- 

រាជការ កសហវ.) 

- ឯកលរសសច្ករីសសគ្មច្ ឬគ្បកាសទទួលលគ ល់ឱ្យច្លូបសគ្មើការងារដំ្បូង។ 

 និវតរន៍ជនគ្រប់រូបសៅស លទទលួមរណព  គ្រួលរស នឹងទទលួានគ្ាក់ឧបតថមភ 

មួយសលើកសសម ើនឹងគ្ាក់សលធនគ្បចំាផខរុណនឹង ១២ផខ។ 

១៧. ការលុបស ម្ ុះ 

 ការលុបស ម្ ុះគ្តូវានផបងផច្កជា ០៣គ្បសភទរួមមាន ការសសន ើសុលំាឈប់ ីគ្កបខណឌ  

ការទទួលមរណព  នងិការលុបស ម្ ុះសដាយបញ្ញតរិ។ 

 ១៧.១. ការសសន ើសុលំាឈប ់គី្កបខណឌ  

 មន្តនរីរាជការសុី វិលកនងុគ្កបខណឌ មុខងារលធារណៈ ផដ្លសសន ើសុលំាឈប់ ីការងារ 

គ្តូវទទលួានគ្ាក់ឧបតថមភសលើកដំ្បូងមរងរត់សដាយយកគ្ាក់សបៀវតសមូលដាឋ នច្ងុសគ្កាយ 

របស់លមីមន្តនរីរុណនឹងច្នំនួឆ្ន ំផដ្លានបសគ្មើការងារ រឺគ្តូវាន៖ 

- កំណតទ់ាបបំែុតសសម ើនឹងសបៀវតសមូលដាឋ ន ០៣ផខ ច្សំ ុះមន្តនរាីនបំស ញការងារ 

សលើស  ី០១ឆ្ន ំ 
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- កំណត់ខពស់បំែតុសសម ើនឹងសបៀវតសមូលដាឋ ន ១០ផខ ច្ំស ុះមន្តនរាីនបំស ញការងារ 

សលើស  ី១០ឆ្ន ំ 

 មន្តនរីរាជការផដ្លមានបំណងសសន ើសុំលាឈប់ ីគ្កបខណឌ គ្តូវសរៀបចំ្បញ្ជូននូវរាល់ 

ឯកលរមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ. រួមមាន៖  

- សំសណើសុលំាឈប់ កីារងារផដ្លមានការឯកព  ីគ្បធានអងគព របសល់មីមន្តនរី 

(ឧបសមព័នធ ឍ១) 

- សសច្ករីសសគ្មច្ ឬគ្បកាសច្លូបសគ្មើការងារ (ថ្តច្មលងគ្តមឹគ្តូវតមច្ាប់សដ្ើម) 

- គ្បវតរិរូបសសងខបរបសល់មីមន្តនរ ី (សាុះ មុពសច្ញ ីគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិនននយ័មន្តនរី- 

រាជការ កសហវ.) 

- អតរសញ្ញញ ណប័ណណសញ្ញជ តិផខមរ គ្តវូមានបញ្ញជ ក់ អីាជាញ ធរមានសមតថកិច្ច។ 

 គ្រប់អរគនាយកដាឋ ន នងិអងគព ផដ្លមានមន្តនររីាជការ នងិមន្តនរីកមមសិកា សុលំាឈប់

 ីការងារ បនាទ ប់ ីានទទលួគ្បកាសសរ ី ីការលុបស ម្ ុះមន្តនរីរាជការសច្ញ ីគ្កបខណឌ  

គ្តូវសរៀបចំ្សសន ើសុំគ្ាក់ឧបតថមភមរងរត់ជូនដ្ល់លមីមន្តនរី សដាយពជ ប់មកជាមួយឯកលរ 

 ក់ ន័ធដូ្ច្ជា៖ 

- សំសណើសុំគ្ាក់ឧបតថមភមរងរត់ (ឧបសមព័នធ ឍ២) 

- គ្បកាសសរ ី កីារលុបស ម្ ុះមន្តនររីាជការសច្ញ ីគ្កបខណឌ ។ 

 ១៧.២. ការទទលួមរណព  

 សមាជិកគ្រួលររបស់មន្តនរីរាជការ និងមន្តនរកីមមសិកា ផដ្លានទទលួមរណព គ្តូវ 

ទទួលានគ្ាក់ឧបតថមភដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

 គ្ាកឧ់បតថមភបណុយស  

- ច្នំនួ ២,០០០,០០០ ( ីរលានសរៀលរត)់ ករណីទទួលមរណព សដាយជំងឺធមមត 

- ច្នំនួ ៤,០០០,០០០ (បួនលានសរៀលរត)់ ករណីទទលួមរណព កនងុស លបំស ញ 

សបសកកមម ឬសគ្ោុះថ្នន ក់ការងារ។ 

គ្ាកឧ់បតថមភមយួសលើក 

- ការទទួលមរណព សដាយជំងឺធមមត គ្តូវទទលួការឧបតថមភសសម ើនឹងសបៀវតសមូលដាឋ ន 

ច្ុងសគ្កាយរបស់មន្តនរីរុណនឹង ០៦ផខ 

- ការទទលួមរណព សដាយសបសកកមម ឬសគ្ោុះថ្នន ក់ការងារ គ្តូវទទួលានការ 

ឧបតថមភសសម ើនឹងសបៀវតសមូលដាឋ នច្ុងសគ្កាយរបស់លមីមន្តនរីរុណនឹង ០៨ផខ។ 
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 គ្រប់នាយកដាឋ ន និងអងគព ផដ្លមានមន្តនរីរាជការ និងមន្តនរីកមមសិកាទទួល 

មរណព  គ្តូវបញ្ជូន ត័ម៌ានមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. 

ឱ្យានទាន់ស លសវលាសដាយពជ ប់មកជាមួយឯកលរ ក់ ន័ធដូ្ច្ជា៖  

- សំសណើសុលំុបស ម្ ុះមន្តនរីរាជការទទួលមរណព  គ្ាក់ឧបតថមភបុណយស  និង 

គ្ាក់ឧបតថមភសោលនសោាយ (ឧបសមពន័ធ ឍ៣) 

- សសច្ករីច្មលងសំបុគ្តមរណព  ឬលិខិតបញ្ញជ ក់ ីគ្បធានអងគព គ្រប់គ្រងផ្លទ ល ់

- តរាងសរៀបរាប់ លីថ នព គ្រួលរស  (ឧបសមព័នធ ឍ៤) 

- កំណត់សហតសុគ្ោុះថ្នន ក់ការងារ ឬសបសកកមម (ករណសីគ្ោុះថ្នន ក់ការងារ)    

(ឧបសមពន័ធ ឍ៥) 

១៨.  វិន័យ 

 ១៨.១. ទណឌ កមមខាងវនិយ័ច្សំ ុះករណីមន្តនររីាជការអវតរមានោម នច្ាបអ់នញុ្ញញ ត 

 មន្តនររីាជការសុីវលិផដ្លអវតរមានសដាយោម នច្ាប់អនុញ្ញញ ត ឬមិនានបំស ញកាត វកិច្ច 

របស់ខលួនផែែកសលើលទធែលការងារ ឬមកបំស ញការងារយតឺោ វសដាយោម នការជូនដំ្ណឹង 

ជាមុន គ្តវូគ្បឈមនឹងទណឌ កមមខាងវនិ័យច្នំនួ ០៤កគ្មិតដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

 ក. ការសរ ីបសនាទ ស 

 គ្បធានអងគព គ្រប់គ្រងផ្លទ ល ់គ្តវូអនុវតរទណឌ កមមខាង វនិ័យសនុះ ច្ំស ុះលមីមន្តនរ ី

ករណី៖ 

- មកបំស ញការងារយឺត ឬសច្ញមុនសមា ងផដ្លមានរយៈស លចាប់ ី ៣០នាទសី ើង 

សៅសដាយោម នការអនញុ្ញញ ត ឬ ជនូដំ្ណឹងជាមុនច្នំួន ០៣ដ្ងកនងុមួយសារ ហ ៍

- អវតរមានោម នច្ាប់អនុញ្ញញ តដាច់្ៗ ីោន ផដ្លមានរយៈស លសរុបច្នំនួ ០៣នថ្ៃ 

កនងុអំ ុងស ល ០៣ផខ 

- អវតរមានោម នច្ាប់អនុញ្ញញ តជាប់ៗោន ផដ្លមានរយៈស លសរុបចំ្នួន ០២នថ្ៃ 

នននថ្ៃសធវើការ 

- មិនានបំស ញទាងំគ្សុងនវូកាត វកិច្ចរបស់ខលួនផែែកសលើការងារផដ្លានកំណត់ 

សដាយគ្បធានអងគព ។ 

 ខ. ការសរ ីបសនាទ សសដាយមានចំ្ណ្តរកនុងសំណុំលិខិតផ្លទ ល់ខលួន 

 គ្បធានអងគព គ្រប់គ្រងផ្លទ ល ់ គ្តូវអនុវតរទណឌ កមមខាងវនិ័យសនុះច្សំ ុះលមីមន្តនរ ី

ករណី៖ 
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- អវតរមានោម នច្ាប់អនុញ្ញញ តជាប់ៗោន ផដ្លមានរយៈស លចាប់ ី ០៣នថ្ៃ ដ្ល ់

សគ្កាម ០៧នថ្ៃ នននថ្ៃសធវើការ 

- ករណីមិនរាងចាលសដាយានគ្បគ្ តឹរកំហសុកនងុមាគ្ត ១៧ ននអនុគ្កឹតយសលខ 

៥៦ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី០១ ផខសមល ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី ីការគ្រប់គ្រងវតរមានមន្តនរី- 

រាជការសុីវលិ និងមន្តនរីកិច្ចសនា។ 

 រ. ការផ្លល ស់សដាយបងខំតមវិធានការខាងវិន័យ ឬការលុបស ម្ ុះសច្ញ ីតរាង 

ដ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិឬថ្នន ក ់

 គ្បធានអងគព គ្រប់គ្រងផ្លទ ល់គ្តូវសធវើការសសគ្មច្ ឬសលើកសំសណើសៅគ្បធានអងគព  

ផដ្លមានសទិធិបសងកើតគ្កុមគ្បឹកាវិន័យ សដ្ើមបីអនវុតរទណឌ កមមខាង វនិ័យកគ្មិតសនុះច្ំស ុះ 

លមីមន្តនរី កនងុករណី៖ 

- អវតរមានោម នច្ាប់អនុញ្ញញ តជាប់ៗោន ផដ្លមានរយៈស លចាប់ ី ០៧នថ្ៃ ដ្ល់ 

សគ្កាម ១៥នថ្ៃ នននថ្ៃសធវើការ 

- ករណីមិនរាងចាលសដាយានគ្បគ្ ឹតរកំហុសកនុងមាគ្ត១៨ ននអនុគ្កឹតយសលខ 

៥៦ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី០១ ផខសមល ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី ីការគ្រប់គ្រងវតរមាន- 

មន្តនរីរាជការសុីវលិ និងមន្តនរីកិច្ចសនា។ 

    ឃ. ការលបុស ម្ ុះសច្ញ គី្កបខណឌ  

 មន្តនរីរាជការសុីវលិ គ្តវូគ្បឈមនឹងទណឌ កមមខាងវនិ័យលុបស ម្ ុះសច្ញ ីគ្កបខណឌ  

ច្ំស ុះករណី៖ 

- សថតិកនងុករណីមិនរាងចាលសដាយានគ្បគ្ ឹតរកំហសុដ្ផដ្លមានផច្ងកនងុមាគ្ត 

១៩ ននអនុគ្កឹតយសលខ ៥៦ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី០១ ផខសមល ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី  ី

ការគ្រប់គ្រងវតរមានមន្តនររីាជការសុីវលិ នងិមន្តនរីកិច្ចសនា។ 

- អវតរមានោម នច្ាប់អនុញ្ញញ តជាប់ៗោន ផដ្លមានរយៈស លចាប់ ី ១៥នថ្ៃ នននថ្ៃ

សធវើការស ើងសៅ សហើយផដ្លមិនអាច្អនុវតរ វធិានការបនរបនាទ ប់ាន។ 

 ការលុបស ម្ ុះសច្ញ ីគ្កបខណឌ  គ្តូវសសគ្មច្តមគ្ ុះរាជគ្កឹតយ អនុគ្កឹតយ គ្បកាស ឬ 

ដី្ការរបស់អភាិលរាជធាន-ីសខតរ ផែែកសលើករណ ីក់ ន័ធនីមួយ  ៗ សគ្កាយ មីានសោបល់ 

របស់គ្កុមគ្បឹកាវនិយ័ផដ្លគ្តូវបសងកើតស ើងកនងុរយៈស ល ០៥នថ្ៃ នននថ្ៃសធវើការោ ងយូរបនាទ ប់ 

 លីមីមន្តនរាីនគ្បគ្ តឹរនូវកំហសុផដ្លគ្បឈមនងឹការលុបស ម្ ុះសច្ញ ីគ្កបខណឌ ។ 
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 ១៨.២. ផបបបទ នងិនតីិវធីិននការបសងកើតគ្កមុគ្បកឹាវនិយ័ 

 គ្កុមគ្បឹកាវិន័យគ្តូវានបសងកើតស ើងសគ្មាប់ែរល់សោបល់សលើការដាក់ទណឌ កមម

ខាងវិន័យច្សំ ុះករណីអវតរមានោម នច្ាប់អនញុ្ញញ ត ផដ្លបសងកើតសដាយសសច្ករសីសគ្មច្ 

របស់គ្បធានលថ ប័ន ឬគ្បធានអងគព  នងិកំណត់ជា ០២កគ្មិតរឺ កគ្មិតថ្នន ក់ជាត ិ និង 

កគ្មិតថ្នន ក់សគ្កាមជាតិ ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

 ក. ច្សំ ុះកគ្មតិថ្នន កជ់ាត ិ

- គ្បធានលថ ប័ន សគ្មាប់ដាក់ទណឌ កមមច្ំស ុះអរគនាយក ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល 

- អរគនាយក ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល សគ្មាប់ដាក់ទណឌ កមមច្សំ ុះអរគនាយករង 

គ្បធាននាយកដាឋ ន ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល 

- គ្បធាននាយកដាឋ ន ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល សគ្មាប់ដាក់ទណឌ កមមច្សំ ុះមន្តនរ-ី 

រាជការចាប់ អីនុគ្បធាននាយកដាឋ ន ឬ ថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហលច្ុុះសគ្កាម។ 

 ខ. ច្សំ ុះកគ្មតិថ្នន កស់គ្កាមជាត ិ

- អភាិល ននរណៈអភាិលរាជធានី-សខតរ សគ្មាប់ដាក់ទណឌ កមមច្សំ ុះ គ្បធាន- 

មនទីរជនំាញ រាជធានី-សខតរ ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល 

- គ្បធានមនទីរជនំាញរាជធានី-សខតរ ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហល សគ្មាប់ដាក់ទណឌ កមម 

ច្ំស ុះអនុគ្បធានមនទីរ គ្បធាន/អនុគ្បធានការិោលយ័ និងមន្តនររីាជការបសគ្មើ- 

ការងារកនងុមនទីរជនំាញរាជធានី-សខតរ ឬថ្នន ក់គ្បហាក់គ្បផហលច្ុុះសគ្កាម។ 

 កំណត់ចំ្ណំ្ត៖ កនុងករណីគ្បធានលថ ប័ន ឬគ្បធានអងគព ផដ្លមានសិទធិកនុង 

ការបសងកើតគ្កុមគ្បឹកាវន័ិយអវតរមាន ឬជាប់បំស ញសបសកកមម គ្បធានសរ ីទីមានសិទធិ 

បសងកើតគ្កមុគ្បកឹាវនិយ័។ 

 ច្ំស ុះគ្កុមសមាជិកននគ្កុមគ្បឹកាវនិយ័សរុបមានច្នំនួ ០៥រូប រួមមាន៖ 

- ០៣រូប គ្តូវានសគ្ជើសសរើសសដាយគ្បធានលថ ប័ន ឬគ្បធានអងគព ផដ្លមានសទិធិ 

សសគ្មច្បសងកើតគ្កុមគ្បឹកាវិន័យសដាយ ០១រូប បំស ញមុខងារជាគ្បធាន ០១រូប 

បំស ញមុខងារជាអនកសធវើរាយការណ៍ និង ០១រូបសទៀតជាសមាជិក 

- ០២រូប ផដ្លសៅកនុងគ្កបខណឌ ជាមួយនឹងមន្តនរីរាជការផដ្លអវតរមានោម នច្ាប់ 

អនុញ្ញញ ត ប ុផនរមានឋាននររស័ករិខពស់ជាង ឬ មានអតីតព ការងារចាស់ជាងកនងុ 

ថ្នន ក់សសម ើោន ។ 

 កណំតច់្ណំំ្ត៖ មនិអាច្សគ្ជើសសរើសជាសមាជកិគ្កមុគ្បកឹាវនិយ័ានស ើយ ច្សំ ុះ 

មន្តនររីាជការផដ្លជាគ្កុមញាតិរហូតដ្ល់ជួរទ៣ី របស់មន្តនរីរាជការផដ្លអវតរមានោម ន- 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ច្ាបអ់នញុ្ញញ ត។ កនងុករណផីដ្លអងគព មនិមានមន្តនររីាជការដ្ចូ្មានផច្ងសនុះសទ គ្បធាន- 

អងគព ផដ្លមានសិទធិសសគ្មច្បសងកើតគ្កុមគ្បឹកាវន័ិយអាច្សគ្ជើសសរើសសមាជកិគ្កុម 

គ្បកឹាវនិយ័កនងុច្សំណ្តមមន្តនររីាជការ មក អីងគព សែសងាន។ 

 រាល់ទណឌ កមមខាងវិន័យផដ្លានអនុវតរច្ំស ុះមន្តនររីាជការសុីវលិ និងមន្តនរីជាប់- 

កិច្ចសនាគ្តវូកត់គ្តទុកកនងុគ្ តឹរិបគ្តការងារគ្បចំាឆ្ន ំរបស់មន្តនររីាជការសុី វលិ និងមន្តនរី- 

ជាប់កិច្ចសនា។ 

 ១៨.៣. ទណឌ កមមខាងវនិយ័ច្សំ ុះមន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 មន្តនរីជាប់កិច្ចសនាផដ្លអវតរមានសដាយោម នច្ាប់អនុញ្ញញ ត ឬមកបំស ញការងារ 

យឺតោ វ គ្តូវគ្បឈមនឹងទណឌ កមមខាងវិនយ័ដូ្ច្ខាងសគ្កាម
22
៖ 

ក. ផណនំាសលើកទ១ី 

ខ. ផណនំាសលើកច្ុងសគ្កាយ 

រ. លបុស ម្ ុះសច្ញ អីងគព ។ 

 ១៨.៤. ការដាកម់ន្តនររីាជការសុីវលិឱ្យសថតិកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរ ិ

 មន្តនរីរាជការគ្តវូគ្បឈមនឹងការដាក់ឱ្យសថតិកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតិរ 

កនងុករណីដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- មន្តនរីរាជការសថតិកនងុការជនំុំជគ្មុះរបស់តលុាការថ្នមានសទាស ីបទឧគ្កិដ្ឋ ឬបទ- 

មជឈិមសហើយផដ្លានបរឹងឧទធរណ៍រហូតដ្លន់ថ្ៃមានលលគ្កមច្ុងសគ្កាយបងែស ់

- រយៈស លននការដាក់ឱ្យសថ ិតកនុងព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរិតមករណី

ផដ្លានសលើកស ើងខាងសលើ រឺកំណត់ជាបសណ្តរ ុះអាសនន។ 

១៨.៥. ការដាក ់កយសសន ើសុចំ្លូបសគ្មើការងារវញិបនាទ ប ់សីថ តិកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតស 

សដាយបញ្ញតរ ិ

 កនងុករណីផដ្លតលុាការសលើកផលងសទាស លមីមន្តនរអីាច្ដាក់ កយសសន ើសុចំ្លូបសគ្មើ 

ការងារវិញបនាទ ប់ ីសថ ិតកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរិ សដាយគ្តវូបញ្ជូនឯកលរ 

ចំាាច្់មួយច្នំួនមកកានន់ាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ. រួមមាន៖ 

- សំសណើសុំច្ូលបសគ្មើការងារវិញបនាទ ប់ ីានសថ ិតសៅកនុងព ទំសនរោម នសបៀវតស

សដាយបញ្ញតរផិដ្លមានការឯកព  ីគ្បធានអងគព របសល់មីមន្តនរ ី
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មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា 
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- គ្បកាសសរ ី កីារដាក់មន្តនរីរាជការឱ្យសថតិកនងុព ទសំនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរិ 

- ឯកលរបញ្ញជ ក់ កីារោម នសទាស តីលុាការ។ 

 សដាយផ ក ការែរនាទ សទាសជាបទឧគ្កិដ្ឋ ឬជាបទមជឈិមសដាយឥត យួរសទាស បណ្តរ ល 

ឱ្យមានការហតូងារជាអនករាជការសនាុះ រិតចាប់ ីនថ្ៃផដ្លលលគ្កមច្ូលជាលថ  រអងគព  

គ្រប់គ្រងផ្លទ ល់ គ្តូវទាក់ទងសដាយផ្លទ ល់ជាមួយតុលាការសដ្ើមបីសសន ើសុំលលគ្កមលថ  រ 

រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

សដ្ើមបីអនុវតរនីតិវិធីលុបស ម្ ុះលមីមន្តនរីសដាយបញ្ញតរិសច្ញ ីគ្កបខណឌ គ្សបតមច្ាប់ 

និងបទបបញ្ញតរិជាធរមាន។ 

 ១៨.៦.ផបបបទននការសុំច្ាប់ និងការអនុញ្ញញ តច្ាប់ឈប់គ្រប់គ្បសភទ 

 មន្តនរីរាជការផដ្លានតំងស៊ប់កនងុគ្កបខណឌ មានសិទធិទទលួានច្ាប់ឈប់សគ្មាក

សដាយកនងុសនាុះរួមមាន
23
៖ 

- ច្ាបឈ់បស់គ្មាកគ្បចំាឆ្ន ំ៖ មន្តនរីរាជការទទលួានការឈប់សគ្មាក ១៥នថ្ៃ នន 

នថ្ៃសធវើការកនងុ ០១ឆ្ន ំ អាច្សសន ើសុំមួយសលើក ឬសគ្ច្ើនសលើក  

- ច្ាបរ់យៈស លខល៖ី មន្តនរីរាជការទទលួានការឈប់សគ្មាក ១៥នថ្ៃ នននថ្ៃសធវើការ 

កនុង ០១ឆ្ន ំ កនុងករណីចំាាច្់អាច្ទទលួានការអនុញ្ញញ តសលើស ី ១៥នថ្ៃ ប ុផនរ 

ច្នំនួនថ្ៃគ្តូវកាត់សច្ញ ីច្ាប់ឈប់សគ្មាកគ្បចំាឆ្ន ំ 

- ច្ាបល់ផំហមាតពុ ៖ មន្តនររីាជការជាន្តសរ ីគ្តវូានអនញុ្ញញ តឱ្យឈប់សគ្មាកលំផហ- 

មាតុព រយៈស ល ០៣ផខ សគ្មាប់ កយសសន ើសុំគ្តូវពជ ប់លិខិតបញ្ញជ ក់ ីគ្រូស ទយ 

- ច្ាប់ឈប់សគ្មាក ាាលជំងឺ៖ មន្តនរីរាជការទទលួានការអនុញ្ញញ តឱ្យឈប់ 

សគ្មាក ី ០១ផខ សៅដ្ល់ ០៣ផខ កនងុមួយសលើក គ្បសិនសបើ និតិយសឃើញថ្ន មាន 

ជំងឺមិនអាច្មកបសគ្មើការងារាន និងអាច្សុំបនរសទៀតាន លុុះគ្តផតមានលិខិត 

បញ្ញជ ក់ ីគ្រូស ទយ។ ច្ាប់សនុះមានរយៈស លសរុបមិនសលើស  ី ១២ផខកនងុអំ ុង 

ស លបំស ញការងារជាមន្តនរីរាជការ។ កនងុករណីសៅផត ុំអាច្មកបសគ្មើការងារាន 

នឹងគ្តូវដាក់ឱ្យសថតិសៅកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតរិ។ 

- ច្ាប់ឈប់សគ្មាកសដាយមានកិច្ចការផ្លទ ល់ខលួន៖ មន្តនរីរាជការសុី វិលគ្តូវាន 

អនញុ្ញញ តឱ្យឈប់សគ្មាកសដ្ើមបីការ រែលគ្បសោជនផ៍្លទ ល់ខលួន និងគ្រួលរ កនងុ 
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 អនុគ្កតឹយសលខ ២១៧ អនគ្ក.បក ចុ្ុះនថ្ៃទី០១ ផខសមល ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី ីរបបសរ ីកីារសុំច្ាប់ និងការអនញុ្ញញ ត 

ច្ាប់ឈប់គ្រប់គ្បសភទរបស់មន្តនររីាជការសុីវិល ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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មួយសលើកោ ងតិច្ ០១ផខ និងមានរយៈស លសរុបមិនឱ្យសលើស ០៣ផខ កនុង 

អំ ុងស លបំស ញការងារជាមន្តនរីរាជការ។ ករណីឈប់សលើសការកំណត់ គ្តូវដាក់ 

ឱ្យសថតិកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតសសដាយបញ្ញតិរ។ មន្តនរីរាជការផដ្លទទួលានការ 

អនុញ្ញញ តច្ាប់ឈប់សគ្មាកសដាយមានកិច្ចការផ្លទ ល់ខលួន គ្តូវទទួលានសបៀវតស 

មូលដាឋ ន និងគ្ាក់បនាទ ប់បនសនំនសបៀវតសច្នំនួ ក់កណ្តរ ល។ ច្ាប់ឈប់សគ្មាក 

សដាយមានកិច្ចការផ្លទ ល់ខលួនគ្តូវមានការយល់គ្ មសដាយសច្ញលិខិតអនុញ្ញញ ត ី 

ថ្នន ក់ដឹ្កនំាគ្កសងួ
24
។ 

 សៅសរៀងរាលស់ារ ហ៍ទី១ ននផខបនាទ ប់ គ្រប់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសងួ គ្តូវបញ្ជូន 

“បញ្ជសីគ្មងវ់តរមានមន្តនររីាជការនងិមន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា នងិការផ្លល សប់រូរលថ នព រដ្ឋាល 

គ្បចំាផខ” មកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ.
25
។  

 គ្បធានអងគព  មិនគ្តូវអនុញ្ញញ តឱ្យមានការឈប់សគ្មាកសលើសរយៈស លកំណត ់

របស់រាជរដាឋ ភាិលស ើយ។ ករណីការឈប់សគ្មាកសលើស ីការកំណត់ចាត់ជាអវតរមាន 

ោម នច្ាបអ់នញុ្ញញ ត។ មន្តនររីាជការផដ្លអវតរមានោម នច្ាប់អនញុ្ញញ ត ឬមិនបំស ញកាត វកិច្ច 

របស់ខលួន គ្តូវគ្បឈមនឹងទណឌ កមមវិន័យផែែកតមនីតិវិធី និងបទបបញ្ញតរិជាធរមាន។ ទគ្មង់

សំសណើសុចំ្ាប់ និងការអនញុ្ញញ តច្ាប់មានសៅកនងុ ឧបសមពន័ធ ណ។ 

១៩. ការ ត្ល់សក្គ្ឿងឥេសរិយយេ សមដាយការងារ ប័ណណេរសេើរ និងវិញ្ញា បន- 

បក្តរដ្ឋបាល 

 សដ្ើមបីជាការែរល់ការសលើកទឹកច្តិរដ្ល់មន្តនររីាជការផដ្លមានលន នដ្លែកនងុការបំស ញ 

ការងារ គ្កសួងផតងផតអនុវតរនូវសោលនសោាយសលើកទឹកច្តិរតមលរាច្រផណនំារបស់

រាជរដាឋ ភិាល សដាយែរល់ជូនសគ្រឿងឥសសរិយយស សមដាយការងារ និងប័ណណសរសសើរ

ដ្ល់ថ្នន ក់ដឹ្កនំា និងមន្តនរីរាជការផដ្លមានរុណបំណ្តច្់ និងលន នដ្ដ៏្ខពង់ខពស់។ 

 ១៩.១. ការែរលស់គ្រឿងឥសសរយិយស នងិសមដាយការងារគ្បចំាឆ្ន  ំ

ក. លកខខណឌ ច្សំ ុះមន្តនររីាជការផដ្លមានសទិធសិសន ើសគ្រឿងឥសសរយិយស នងិសមដាយ- 

ការងារគ្បចំាឆ្ន ំ៖ 

- បសគ្មើការងារោ ងតិច្ ០២ឆ្ន ំ បនាទ ប់ ីទទលួានការតំងស៊ប់ 

                                                           
24

 សសច្ករីផណនំាសលខ ០១១ សហវ ចុ្ុះនថ្ៃទី២៥ ផខតលុា ឆ្ន ំ២០១៧ សរ ីីសោលការណ៍ែរល់ការសសគ្មច្សលើសំសណើ 

អនញុ្ញញ តច្ាប់ឈប់សគ្មាកគ្រប់គ្បសភទ 

25 សសច្ករីផណនំាសលខ ០០៥ សហវ ចុ្ុះនថ្ៃទី២៦ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សរ ី ីគ្បសភទននច្ាប់ឈប់សគ្មាក និង 

ការគ្រប់គ្រងវតរមានមន្តនររីាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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-  ុធំាល ប់ទទួលទណឌ កមមវិនយ័កនងុអំ ុងស ល ០២ឆ្ន ំច្ុងសគ្កាយ 

- អវតរមានសដាយោម នច្ាប់អនញុ្ញញ តមិនសលើស ី ០៣នថ្ៃ 

-  ុំធាល ប់ទទួលាន ឬធាល ប់ទទួលានសគ្រឿងឥសសរិយយសកនងុអំ ុងស ល ០២ឆ្ន ំ

ច្ុងសគ្កាយ 

- កំ ុងបំស ញការងារ និង ុំសថ តិសៅកនងុព ទំសនរោម នសបៀវតស 

-  ុំសថ តិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម ឬសថតិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម ប ុផនរបសគ្មើការងារជា

ឧតរមគ្បសោជន៍ គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- មិនកំ ុងបំស ញការសិកាសៅកនងុ និងសគ្ៅគ្បសទស។ 

ខ. លកខខណឌ ច្សំ ុះអងគព កនងុការសរៀបច្សំសំណើសុសំគ្រឿងឥសសរយិយស នងិសមដាយ- 

ការងារគ្បចំាឆ្ន ំ៖ 

- សរៀបច្ំសសំណើសុំសគ្រឿងឥសសរិយយស នងិសមដាយការងារឱ្យគ្សបសៅតមច្នំនួ 

១០ពររយ ននមន្តនររីាជការសរុបកនងុអងគព  

- សរៀបច្ំសសំណើសុំការែរល់ជនូសគ្រឿងឥសស រិយយស និងសមដាយការងារគ្បចំាឆ្ន ំ
26

មកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. ោ ងយូរគ្តឹមនថ្ៃទី៣០ 

ផខមិថ្នុា ជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ 

- សរៀបច្ំកិច្ចគ្បជុសំរ ី ីការវាយតនមលសគ្រឿងឥសសរិយយស និងសមដាយការងារ
27
 ជូន

មន្តនរីរាជការសគ្កាមឱ្វាទលមីអងគព រួមជាមួយកំណត់សហតុគ្បជុំ និងគ្ តឹរិបគ្ត-

 ិនទុរបសល់មីមន្តនរនីីមួយៗផដ្លគ្តូវទទួលានសគ្រឿងឥសសរិយយស និងសមដាយ

ការងារគ្បចំាឆ្ន ំ។ 

- ច្ំស ុះថ្នន ក់ដឹ្កនំា និងមន្តនររីាជការផដ្លធាល ប់ទទួលានសគ្រឿងឥសសរិយយស និង 

សមដាយការងារគ្តូវពជ ប់ឯកលរសរ ី ីការធាល ប់ទទួលានសគ្រឿងឥសសរិយយស 

និងសមដាយការងារមកនាយកដាឋ នបុរគលកិ ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ.។ 

 រ. លកខខណឌ កនងុការែរលជ់នូសគ្រឿងឥសសរយិយស នងិសមដាយការងារគ្បចំាឆ្ន ំ  ី

រ.យ.ស.១ នងិរ.យ.ស.២ 

 រណៈកមមការវាយតនមលលកខណសមបតរិ នងិែរល់សគ្រឿងឥសសរិយយស និងប័ណណសរសសើរ 

                                                           
26 លរាច្រផណនំាសលខ ០១ សរណន ចុ្ុះនថ្ៃទី១៦ ផខមករា ឆ្ន ំ២០០១ សរ ី ីការសរៀបចំ្ផបបបទសសន ើសគ្រឿងឥសសរិយយស 

ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

27
 គ្បកាសសលខ ១៤៩២ សហវ.គ្បក ចុ្ុះនថ្ៃទី២១ ផខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ីកីារបសងកើតរណៈកមមការវាយតនមលលកខណសមបតរ ិ

និងែរល់សគ្រឿងឥសសរិយយស និងប័ណណសរសសើរ ននគ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 



នតីិវធិកីារងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ(រ.យ.ស) សធវើការ និតិយ និងបូកសរុប វាយតនមលមន្តនររីាជការ

ផដ្លានសរៀបច្ំសំសណើមក ីបណ្តរ អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

និងដាក់ជនូទីសរកីាររណៈរដ្ឋមន្តនរោី ងយរូគ្តឹមនថ្ៃទ៣ី០ ផខកញ្ញញ  ជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ។ 

 រ.យ.ស.១ និងរ.យ.ស.២ គ្តូវវាយតនមលសលើលកខខណឌ ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- ច្នំួន ១០ពររយ ននគ្រប់បណ្តរ អងគព សគ្កាមឱ្វាទ កសហវ. 

- អាទិព សលើមន្តនរីរាជការផដ្ល ុធំាល ប់ទទលួានសគ្រឿងឥសសរិយយស និងសមដាយ-

ការងារ ឬមន្តនរីរាជការផដ្លធាល ប់ទទលួានសគ្រឿងឥសសរិយយសទាបជាងសរកនងុ 

អងគព  និងឆ្ល សោ់ន  ីមន្តនរីរាជការផដ្លមានឋានៈ តនួាទីខពស់មកតនួាទទីាបជា 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ 

- អាទិព សលើ និទុខពស់ជាងសរកនងុគ្ តឹរិបគ្ត និទុ ននការវាយតនមលកនងុកិច្ចគ្បជុំវាយតនមល 

សគ្រឿងឥសសរិយយស នងិសមដាយការងារគ្បចំាអងគព  

- អាទិព សលើមន្តនររីាជការផដ្លមានអតតីព ការងារយូរជាងសរកនងុអងគព  

- អាទិព សលើមន្តនររីាជការផដ្ល ុធំាល ប់មានអវតរមានោម នច្ាប់អនុញ្ញញ តសលើសការ

កំណត់ 

-  ិនតិយសលើមន្តនររីាជការផដ្លមានឯកលរសរ ី កីារធាល ប់ទទលួានសគ្រឿងឥសសរិយយស 

និងសមដាយការងារ 

សដ្ើមបីវាយតនមលជូនមន្តនរីរាជការផដ្លសរៀបច្សំំសណើតមអងគព សគ្កាមឱ្វាទ កសហវ. 

សលើសច្នំនួ ១០ពររយ ននមន្តនរីកនងុអងគព សរុប, រ.យ.ស១ និងរ.យ.ស២ ាន 

សរៀបច្តំរាងវាយតនមលសគ្រឿងឥសសរិយយស និងសមដាយការងារ និងមានសោលការណ៍

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

១. យនរការននការវាយតនមលសគ្រឿងឥសសរិយយស និងសមដាយការងារជូនមន្តនរី- 

រាជការផដ្លសសន ើមកសលើស៖ 

ល.រ 
ធាា ប់ទទួលបាន   

ឬ មិនធាា ប ់
ក្ពឹតតិបក្តពិនទុ អតីតភាពការងារ អវតតមានោម នចាប់ ឯក្សារសោង 

 និទុ ២០ និទុ ៤០ និទុ ២០ និទុ ១០ និទ ុ ១០ និទុ 

 

 

 

 

៣ឆ្ន ំ រហតូ ដ្ល ់

៥ឆ្ន ំ = ៥ ិនទ ុ

៦ឆ្ន ំ រហតូដ្ល ់៩ឆ្ន ំ 

=១០ ិនទុ             

ចាប ់ ី១០ឆ្ន ំស ើង 

=១៥ ិនទុ 

រណនាសៅ 

តមច្ំនួន 

 ិនទុផដ្ល 

ទទួលាន 

ចាប ់ ី១០ឆ្ន ំ   

= ២០ ិនទុ 

៨ឆ្ន ំ ដ្ល ់៩ឆ្ន ំ   

= ១៥ ិនទុ 

៥ឆ្ន ំ ដ្ល ់៧ឆ្ន ំ 

= ១០ ិនទុ 

ោម នអវតរមាន       

= ១០ ិនទុ 

សគ្កាម ៣នថ្ៃ 

=០៥ ិនទុ 

សលើស ៣នថ្ៃ 

=០០ ិនទុ 

មានគ្ ឹតរិបគ្ត ិនទុ 

នងិឯកលរសោង 

ទទួលាន ១០ ិនទុ 
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មនិធាល បទ់ទលួាន 

=២០ ិនទុ 

 សគ្កាម ៥ ឆ្ន ំ        

= ០០ ិនទុ 

  

២. ការែរលស់គ្រឿងឥសសរយិសស នងិសមដាយការងារឋានៈតនួាទសីគ្មាប ់ថ្នន ក់- 

ដឹ្កនំា និងមន្តនរីរាជការផដ្ល ុំធាល ប់ទទួលាន៖ 

ល.រ ឋានៈតួនាទី សក្គ្ឿងឥេសរិយយេ ត្ល់រូន ស្សងៗ 

១ រដ្ឋមន្តនរី សមដាយថ្នន ក់ធិបឌ្ិនទ  

២ រដ្ឋសលខាធិការ សមដាយថ្នន ក់សសនា  

៣ អនុរដ្ឋសលខាធិការ  

សមដាយថ្នន ក់អសសឬទធិ 

 

៤ អរគសលខាធិការ/អោគ ធិការ/អរគនាយក  

៥ អរគសលខាធិការរង/អោគ ធិការរង/អរគនាយករង  

៦ គ្បធាននាយកដាឋ ន សមដាយការងារថ្នន ក់មាស  

៧ អនុគ្បធាននាយកដាឋ ន 
សមដាយការងារថ្នន ក់គ្ាក់ 

 

៨ គ្បធានការិោល័យ  

៩ អនុគ្បធានការិោលយ័ 
សមដាយសំរិទធការងារ 

 

១០ មន្តនរី  

៣. ការែរល់ជូនបនរសគ្រឿងឥសសរិយយស និងសមដាយការងារ ផដ្លទទួលាន

មក ីខាងសគ្ៅគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

ល.រ ឋានៈតួនាទី 
សក្គ្ឿងឥេសរិយយេ 

ផដ្លក្តូវ ត្ល់រូនបនត 
ស្សងៗ 

១ រដ្ឋមន្តនរ ី

គ្រប់សគ្រឿង 

ឥសសរិយយស 

 

២ រដ្ឋសលខាធកិារ  

៣ អនុរដ្ឋសលខាធកិារ  

៤ អរគសលខាធិការ/អោគ ធិការ/អរគនាយក  

៥ អរគសលខាធិការរង/អោគ ធកិាររង/អរគនាយករង 
សមដាយថ្នន ក់ធបិឌ្និ 

 

៦ គ្បធាននាយកដាឋ ន  

៧ អនុគ្បធាននាយកដាឋ ន សមដាយថ្នន ក់អសសឬទធ ិ  

៨ គ្បធានការោិលយ័ សមដាយការងារថ្នន កម់ាស  

៩ អនុគ្បធានការោិល័យ 
សមដាយការងារថ្នន កគ់្ាក ់

 

១០ មន្តនរ ី  
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១៩.២. ការែរលប់ណ័ណសរសសើរ 

 ប័ណណសរសសើរគ្តូវានផបងផច្កជា ០៣គ្បសភទ និងសសគ្មច្ែរល់ជូនថ្នន ក់ដឹ្កនំា- 

គ្កសួង ថ្នន ក់ដឹ្កនំាអងគព  មន្តនរីរាជការ មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា មាច ស់ជំនួយ និងនដ្រូ- 

អភិវឌ្ឍនទ៍ាងំកនងុគ្សុកនិងសគ្ៅគ្សុក សៅតមឋានានុគ្កម ទហំលំន នដ្ រុណបំណ្តច្ ់និង 

គ្តូវអនុសលាមតមកមមវិធីទាងំ ០៥ ផដ្លគ្កសួងានកំណត់។ 

 ក. បណ័ណសរសសើរគ្តវូានផបងផច្កជា ០៣ គ្បសភទដ្ចូ្ខាងសគ្កាម៖ 

១. បណ័ណសរសសើរគ្បសភទ ណម៌ាស៖ ែរលជ់នូមន្តនរផីដ្លមានឋានៈចាប់ ីអរគសល-

ខាធកិារ /អរគនាយក ដ្ល់រដ្ឋមន្តនរី ឬឋានៈសសម ើ។ 

២. បណ័ណសរសសើរគ្បសភទ ណគ៌្ាក៖់ ែរលជ់ូនមន្តនរផីដ្លមានឋានៈចាប់ ីអនុ-

គ្បធាននាយកដាឋ ន រហតូដ្លអ់រគសលខាធកិាររង/អរគនាយករង ឬឋានៈសសម ើ។ 

៣. បណ័ណសរសសើរគ្បសភទ ណន៌បតង៖ ែរលជ់ូនមន្តនរផីដ្លមានឋានៈចាប់ ីមន្តនរ ី

ដ្ល់គ្បធានការិោលយ័ ឬឋានៈសសម ើ។ 

មាច ស់ជនំយួ និងនដ្រូអភិវឌ្ឍនន៍ានា ទាងំកនងុគ្សុក និងអនររជាតិ អាច្មានឱ្កាស 

ទទួលានប័ណណសរសសើររបស់ កសហវ. ែងផដ្រ កនងុករណី រ.យ.ស សធវើការវាយតនមល  ី

លកខណសមបតរិ សឃើញ លីរសំខាន់របស់នដ្រូទាងំសនាុះ និងមានលន នដ្សគ្ច្ើនកនងុការច្លូ 

រួមអភិវឌ្ឍន៍គ្កសួង។ សគ្មាប់ប័ណណសរសសើរ អាច្នឹងគ្តូវែរលជ់នូសគ្មាប់មន្តនរីរាជការ រួម 

ទាងំមន្តនរីជាប់កិច្ចសនាែងផដ្រ។ 

 ខ. ខលមឹលរននបណ័ណសរសសើររបសគ់្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហិរញ្ញវតថ៖ុ 

ខលឹមលរ ផដ្លគ្តូវាន ណ៌នាសៅសលើប័ណណសរសសើរ គ្តូវានសរៀបច្ំែរល់ជូនតម 

គ្បសភទលន នដ្ និងផែែកសំខាន់សលើវិស័យការងារ ផដ្លមន្តនរីរាជការមាន ក់ៗអនុវតរ និង 

បំស ញកាត វកិច្ចជនូគ្កសួង សដាយមិនមានការកំណត់ស ម្ ុះជាក់លាក់សនាុះសទ។ គ្បសភទ 

លន នដ្ ផដ្លគ្តូវសរសសើរកនងុប័ណណសរសសើររបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ មានច្នំនួ 

០៥គ្បសភទ សដាយសរៀបច្ំតមកមមវិធីទាងំ ០៥ របស់គ្កសួង ផដ្លមន្តនរីនីមួយៗមានលន នដ្ 

និងរុណបំណ្តច្់ដ៏្ខពង់ខពស់ កនងុការសសគ្មច្ាននូវលទធែលលែគ្បសសើរសលើ៖ 

- ការគ្រប់គ្រងសសដ្ឋកិច្ច 

- ការអភិវឌ្ឍវសិ័យហិរញ្ញវតថ ុ

- ការសកៀរររច្ំណូលថ្វកិាជាតិ និងការគ្រប់គ្រងគ្ទ យសមបតរិរដ្ឋ 
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- ការបសងកើនគ្បសិទធព  និងស័ករសិិទធិព  ននការគ្រប់គ្រងច្ំណ្តយលធារណៈ និង  

- ការែរលស់សវាោំគ្ទទសូៅ និងរណសនយយព កនងុការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវតថលុធារណៈ។ 

ប័ណណសរសសើរ អាច្គ្តវូែរល់ជនូមន្តនរីផដ្លមានលន នដ្សឆ្នើម នងិរុណបំណ្តច្់ជនូគ្កសួង 

សលើការងារ ក់ ន័ធកមមវិធីសែសងសគ្ៅ ីកមមវិធីផដ្លអងគព របស់ខលួនអនុវតរែងផដ្រ។ 

 រ. លកខណវនិចិ្ឆយ័កនងុការែរលជ់នូបណ័ណសរសសើរ 

 លកខណ វនិចិ្ឆ័យកនងុការែរលជ់នូប័ណណសរសសើររួមមាន៖ 

- ការដឹ្កនំា និងគ្រប់គ្រង មានគ្បសិទធព  

- រុណធម៌ សីលធម៌ វិន័យការងារ មិនគ្បគ្ ឹតរអំស ើ ុករលួយ និងមិនគ្បគ្ ឹតរ 

សកមមព ែទយុ ីច្ាប់ 

- គ្បកាន់ខាជ ប់កាត វកិច្ចមន្តនរីរាជការ រួមមាន រា៉ាប់រងសសវា សោរ សមា ងសធវើការ សោរ - 

កាត វកិច្ចគ្តូវបំស ញផដ្លថ្នន ក់សលើានកំណត់ កាត វកិច្ចលកខការណ៍ សោរ ការ- 

សមាៃ ត់វិជាជ ជីវៈ សោរ ឋានានគុ្កម អ ាគ្កឹតយកនងុការងារ 

- គ្បកាន់យកនូវព នថ្លថ្នូរ និងកិតរិយស ដូ្ច្ជាមិនគ្បកបរបរណ្ត ផដ្លនំាឱ្យអាប់- 

ឱ្ន និងខូច្ស ម្ ុះជាមន្តនរីរាជការ  

- គ្តូវមានភករីព ច្ំស ុះរដ្ឋ លមរគីព ទាំងកនុង និងសគ្ៅអងគព  និងរិតរូរ 

គ្បសោជន៍ទសូៅ គ្បកបសដាយមនសកិារ វិជាជ ជីវៈខពស់ សសនហាជាត ិនិងគ្បជាជន 

សដាយតមកល់គ្បសោជន៍រួមជាធំ រំនតិនច្នគ្បឌ្តិ និងការទទួលខុសគ្តូវ 

- មិនធាល ប់ទទួលទណឌ កមមខាងវិន័យកនុងរយៈស ល ០២ឆ្ន ំ រិតមកដ្ល់នថ្ៃទទួល 

ប័ណណសរសសើរ  

- រុណសមបតរិដ្នទសទៀត ផដ្លអាច្ចាត់ទុកជាការលថ បនាព ជារំរូ លន នដ្សឆ្នើម 

និងរុណបំណ្តច្់ ក់ ័នធ វិស័យសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ជូនគ្កសួង រួមមាន 

ការ គ្ងឹង និងបសងកើនែលិតព  រុណព  ស័ករិសិទធិព  និងគ្បសិទធព  

ននការបំស ញមុខងារពរកិច្ចរបស់ខលួន សដ្ើមបីទទួលានសមិទធកមមលែគ្បសសើរ, 

ោំគ្ទដ្ល់ការអនុវតរសោលនសោាយ និងកមមវិធីរបស់គ្កសួង ឱ្យសសគ្មច្ាន 

តមសោលសៅកំណត់, សសគ្មច្ានលទធែលការងារសលើសសោលសៅកំណត់ 

ខិតខំសនសសំំនច្សលើការច្ំណ្តយថ្វិកាជាតិ និងបសងកើតឱ្យមានែលច្ំសណញ 

សែសងៗដ្ល់គ្កសួង និងច្ូលរួមអភិវឌ្ឍន៍គ្កសួងសៅតមផែនកនីមួយ ផៗដ្លអងគព  

លមីទទួលបនទុក។ 
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 ១៩.៣. ការែរល់វញិ្ញញ បនបគ្តរដ្ឋាល 

  វិញ្ញញ បនបគ្តរដ្ឋាល សំសៅដ្ល់ឯកលររដ្ឋាលផដ្លសច្ញសដាយរដ្ឋមន្តនរីគ្កសួង-

សសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបីបញ្ញជ ក់ ីលថ នព របស់មន្តនរីរាជការសគ្កាមឱ្វាទកាន់ជា

សមាគ ល់ ឬសគ្បើគ្ាស់កនុងការបំស ញផបបបទសែសងៗតមតគ្មូវការ។ សដ្ើមបីសសន ើសុំ វញិ្ញញ -

បនបគ្តរដ្ឋាល លមីមន្តនរីគ្តូវសរៀបច្សំំសណើសុំវញិ្ញញ បនបគ្តរដ្ឋាល (ឧបសមពន័ធ ត)សដាយ

ពជ ប់រូបថ្តនែទស ឬរូបថ្តោម នមួកសគ្មាប់មន្តនរីមានឯកសណ្តឋ នែលូវការទំហំ ៤ x ៦ ច្នំួន 

០១សនលឹក មកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន កសហវ.។  

២០. ក្បព័នធក្គ្ប់ក្គ្ងទិននន័យមន្តនតីរារការតមក្បព័នធព័ត៌មានវិទា 

 គ្ប ័នធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ គ្តូវានបសងកើត

ស ើងសដាយនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

កនងុសោលបំណងគ្រប់គ្រង  និតិយតមដាន និងរកាទុកទនិនន័យមន្តនររីាជការ ននគ្កសួង-

សសដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថតុមគ្ប ័នធ ត័ម៌ានវទិា។ កនងុគ្ប ័នធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការ 

ននកសហវ. សគ្មាប់មន្តនរីរាជការផដ្លានបំស ញគ្បវតរិរូបច្ូលកនងុគ្ប ័នធរួច្រាល់ អាច្សធវើ-

ការ និតិយ ត័ម៌ានផ្លទ ល់ខលួន គ្បសភទកំាគ្ាក់  ័តម៌ានកនងុតរាងសបៀវតស កគ្មិតការសកិា 

 ័តម៌ានគ្រួលរ គ្បវតរកិារងារ និងអាច្សាុះ ុមពនូវគ្បវតរិរូបតមរយៈទគ្មង់ខល ីនិងទគ្មង់

មុខងារលធារណៈែងផដ្រ។ សដ្ើមបីអាច្សគ្បើគ្ាស់គ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការ 

ននកសហវ.ាន មន្តនររីាជការគ្តូវអនុវតរតមយនរការ ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

 ២០.១. ការបសំ ញ ត័ម៌ានគ្បវតររិបូច្លូកនងុគ្ប ន័ធគ្របគ់្រងបរុគលកិ 

 សដ្ើមបីអាច្ច្លូសគ្បើគ្ាស់គ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងបុរគលិក ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

ាន មន្តនរីរាជការផដ្លសថតិសគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ គ្តូវបំស ញ ត័ម៌ាន

កនងុគ្បវតរិរូប (ឧបសមព័នធ ថ្១) សដាយពជ ប់មកជាមួយនូវឯកលរសោងនានា រួច្បញ្ជូនមក

នាយកដាឋ នបុរគលកិ ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ. សដ្ើមបីគ្កុមការងារសធវើការបញ្ចូល 

 ័តម៌ានទាងំសនាុះសៅកនងុគ្ប ន័ធគ្រប់គ្រងបុរគលិករបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

 ២០.២. ការសសន ើសុបំណ័ណសមាគ លម់ន្តនររីាជការ ននគ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

 នាយកដាឋ នបុរគលកិ ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ទទួលបនទុក

សរៀបច្ំសាុះ ុមពប័ណណសមាគ ល់មន្តនរីរាជការ មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងមន្តនរីរសគ្មាងនានាផដ្ល

សថ ិតសៅសគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហរិញ្ញវតថុ។ រាល់ប័ណណសមាគ លន់ីមួយៗានបំ ក់
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នូវឈីបកនងុការផសកនគ្ច្កទាវ រសច្ញ-ច្លូកនងុបរិសវណទីសរ ីការគ្កសួង ក៏ដូ្ច្ជាសធវើការតម-

ដានវតរមានមន្តនរីផដ្លបសគ្មើការងារសៅកនងុបរិសវណទីសរកីារគ្កសួងផតមរង។ សដ្ើមបីទទលួ 

ានប័ណណសមាគ ល់ មន្តនរីរាជការផដ្លានច្ូលបសគ្មើការងារថ្មី ប័ណណអសស់ុ លព  ឬ 

ាត់បង់សដាយគ្បការណ្តមួយ និងជា ិសសសមន្តនរីរាជការផដ្លានសែទរគ្កបខណឌ មក

បសគ្មើការងារសៅគ្កសងួសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ លមីអងគព  ឬលមីខលួនគ្តូវសរៀបច្ំសសំណើ

សុំប័ណណសមាគ ល់មន្តនររីាជការ (ឧបសមពន័ធ ថ្២ និង ថ្៣) សដាយមានការច្ុុះហតថសលខា  ី

គ្បធានអងគព  រួច្បញ្ជូនមកនាយកដាឋ នបុរគលិក ននអងគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.។  

 ២០.៣. ការសសន ើសុសំគ្បើគ្ាសគ់្ប ន័ធគ្របគ់្រងទនិននយ័មន្តនររីាជការ ននគ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ច- 

នងិហរិញ្ញវតថ ុ(MEF Profile) 

 មន្តនរីរាជការផដ្លមានទិននន័យ ឬ ័ត៌មានគ្តឹមគ្តូវគ្រប់គ្ោន់តមលកខខណឌ របស់ 

គ្ប ័នធគ្រប់គ្រងបុរគលិក ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ អាច្សធវើការសសន ើសុំសគ្បើគ្ាស់ 

MEF Profile សៅការិោល័យគ្រប់គ្រងទិននន័យមន្តនរីរាជការ នននាយកដាឋ នបុរគលិក 

សដាយផ្លទ ល ់ ឬអាច្សែញើលរសអ ិច្គ្តនូចិ្តមរយៈគ្ប ន័ធ Telegram សដ្ើមបីទទលួាន

ប័ណណ ័តម៌ានរណនី MEF Profile  ីមន្តនរីជំនាញរបស់នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខា-

ធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ (ឧបសមព័នធ ថ្៤)។ 

 ២០.៤. ការសសន ើសុសំធវើបច្ចបុបននព ទិនននយ័មន្តនររីាជការកនងុគ្ប ន័ធគ្របគ់្រងបរុគលកិ 

 មន្តនរីរាជការផដ្លានសគ្បើគ្ាស់កមមវិធី MEF Profile ផដ្លមានតគ្មូវការផ្លល ស់បរូរ 

 ័តម៌ានផ្លទ លខ់លួន លថ នព រដ្ឋាល ឬ ផកសគ្មួលនូវ ត័ម៌ានសែសង  ៗអាច្អនវុតរតមនតីិវិធី 

ដូ្ច្ខាងសគ្កាម៖ 

- យនរការសរៀបច្សំសំណើតមលខិតិរដ្ឋាល៖ លមីមន្តនរីគ្តូវសរៀបច្ំំសំសណើ និងពជ ប់ 

ជាមួយនវូឯកលរសោងរួច្បញ្ជូនមក នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបីឱ្យការិោល័យជំនាញសធវើបច្ចុបបននព ជនូ 

កនងុគ្ប ័នធគ្រប់គ្រងបុរគលិក ននកសហវ.។  

- យនរការសសន ើសុកំនងុ MEF Profile៖ លមីមន្តនរីអាច្ទំនាក់ទនំងជាមួយមន្តនរីជនំាញ 

ផដ្លទទួលបនទុកសឆ្លើយតបកនងុកមមវិធី MEF Profile សដ្ើមបីសសន ើសុផំកសគ្មួល ឬសធវើ 

បច្ចុបបននព ទិននន័យ កនងុគ្បអប់លរកមមវិធី MEF Profile រួច្តគ្មូវឱ្យសែ ញើឯកលរ 

សោងមកនាយដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

សដ្ើមបីឱ្យការិោល័យជំនាញ សធវើបច្ចុបបននព ជូនកនុងគ្ប ័នធគ្រប់គ្រងបុរគលិក 

គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 
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 ២០.៥. គ្ប ន័ធគ្របគ់្រងវតរមានមន្តនររីាជការ ននគ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

- អងគព សគ្កាមគ្ច្កទាវ រសុវតថិព ៖ មន្តនរីរាជការ និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា ផដ្ល 

បសគ្មើការងារកនងុបរិសវណទីសរ ីការគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុគ្តូវសគ្បើគ្ាស់ប័ណណ

សមាគ ល់ខលួនសដ្ើមបីផសគនសច្ញ-ច្លូតមគ្ច្កទាវ រសុវតថពិ  ជនំសួឱ្យការច្ុុះវតរមាន 

សដាយសគ្បើលិខិតលន ម និងមានការសរៀបច្ំរាយការណ៍អវតរមាន គ្បចំានថ្ៃជូន 

អងគព ផដ្លសថតិសៅសគ្កាមគ្ច្កទាវ រសុវតថពិ ែងផដ្រ។ 

- អងគព សគ្ៅគ្ច្កទាវ រសវុតថពិ ៖ អងគព ផដ្លសថតិសៅសគ្ៅគ្ច្កទាវ រសុវតថពិ  

កនុងបរិសវណទីសរ ីការគ្កសួង គ្តូវសរៀបច្ំបញ្ជ ីវតរមានមន្តនរីរាជការ និងមន្តនរីជាប់- 

កិច្ចសនាមកការិោល័យជនំាញសដ្ើមបីសរៀបច្ំជារាយការណ៍ជនូថ្នន ក់ដឹ្កនំា។ 

២១. េមាគ្មេងគហៈមិតត បុគ្គលកិ្ មន្តនតីរារការ ននក្ក្េួងសេដ្ឋក្ចិចនិងហិរញ្ាវតថុ 

 មន្តនរីរាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុគ្រប់រូប មានសិទធិច្លូជាសមាជិក នន 

សមារមសងគហៈមិតរ បុរគលិក មន្តនររីាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ផដ្លបសងកើត 

ស ើងសដាយមានសោលបំណងែរល់ការឧបតថមភោន សៅវិញសៅមករវាងសមាជិកទាំងអស់ 

 គ្ងឹងចំ្ណងមិតរព  និងលមរគីព រវាងបុរគលិកមន្តនរីរាជការឱ្យកាន់ផត រើកច្សគ្មើន 

និងរឹងមាសំ ើង
28
។ សដ្ើមបីច្លូជាសមាជិកសមារម គ្តូវែរលជ់នូគ្កុមគ្បឹកាភិាលនវូ៖ 

-  កយសុំច្លូជាសមាជិកសមារមមួយច្ាប់ (ឧបសមពន័ធ ទ១) 

- បង់សិទធិច្លូជាសមាជិកច្នំនួ ៥,០០០ (គ្ាំ ន)់សរៀល  

- លិខិតបណ្តរ ំមួយច្ាប់ (ឧបសមព័នធ ទ២) 

- រូបថ្តច្នំនួ ០៣សនលឹក។ 

 សកមមិកៈសមាជកិ នឹងទទួលានប័ណណសមាជិក នងិលកខនរិកៈច្នំនួមួយច្ាប់។ 

                                                           
28 លកខនរិកៈសមារមសងគហៈមិតរ បុរគលិក មន្តនរីរាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ  សរៀបចំ្សដាយរណៈកមាម - 

ធិការគ្បតិបតរិ ននសមារមសងគហៈមតិរ បុរគលិក មន្តនររីាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សច្ញែាយ ឆ្ន ំ២០១៦ 
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សេចក្តីេននដិាឋ ន 

 សសៀវសៅផណនំា សរ ី ីនីតិវិធីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិកននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង- 

ហរិញ្ញវតថ ុរឺជាផែនទីបងាា ញែលូវដ៏្សំខាន់មួយរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សដ្ើមបី 

បនរអនុវតរសបសកកមមរបស់ខលួនកនងុការ្នសៅរួមច្ំផណកសសគ្មច្ឱ្យាននូវការការ- 

ការ រសិទធិ និងអតថគ្បសោជន៍របស់មន្តនរីរាជការ មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិក- 

ជាប់កិច្ចសនាសគ្កាមឱ្វាទ គ្បកបសដាយតមាល ព  ស័ករិសិទធិព  គ្បសិទធព  និង 

បរិោប័នន។ សសៀវសៅសនុះ ានកំណត់នូវសោលសៅ និងសោលបំណងជាក់លាក់ 

និងគ្តូវានសរៀបច្ំស ើងសដាយមានសងគតពិ សៅនឹងកមម វិធីផកទគ្មង់ហិរញ្ញវតថលុធា- 

រណៈ និងសោលនសោាយសែសងសទៀតរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ កនងុន័យសធវើ 

ោ ងណ្តឱ្យការអនុវតរកមម វិធី ក៏ដូ្ច្ជាសោលនសោាយទាំងសនាុះមានព រលូន 

គ្បទាក់គ្កឡា និងច្ីរព ។ 

 សសៀវសៅផណនំា សរ ី ីនីតិវិធីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិកននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង- 

ហរិញ្ញវតថ ុផដ្លានកលងមកសនុះនឹងអាច្អនុវតរទទួលានសជារជ័យផែលផ្លក រឺ អា-

គ្ស័យសដាយមានព មាច ស់ការ ការរកាែលគ្បសោជន៍មន្តនរីរបស់ខលួនជាច្មបង នងិ 

ែរល់កិច្ចសហការទាន់សព ការណ៍ សីណំ្តក់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងទាងំថ្នន ក់- 

កណ្តរ ល និងថ្នន ក់មូលដាឋ ន។ នាយកដាឋ នបុរគលិក ជាសសនាធិការឱ្យគ្កសួងសសដ្ឋ- 

កិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សលើការងារោំគ្ទ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនសុសអាច្នឹងបនរសគ្មប- 

សគ្មួលកិច្ចការ បុរគលិកតមរយៈសសៀវសៅសនុះានគ្បកបសដាយគ្បសិទធព  ក៏សដាយ- 

លរមានការច្ូលរួម ីមន្តនរីសគ្កាមឱ្វាទផដ្លសុទធផតមានសមតថព  មានព បត់- 

ផបន និងនច្នគ្បឌ្ិត និងមនសិការវិជាជ ជីវៈខពស់។ នាយកដាឋ នបុរគលិក សបរជាញ ោ ង 

មឺុងមា ត់កនុងការអនុវតរ កិច្ចការងារបុរគលិកសនុះ តមរយៈការតមកល់ែលគ្បសោជន៍ 

មន្តនរីរាជការ មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា និងបុរគលិកជាប់កិច្ចសនាគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិង- 

ហិរញ្ញវតថុជាធ ំោម នព លសមែៀង តមាល ព  និងសមធម៌។ 

 នាយកដាឋ នបុរគលិក មានសសច្ករីសងឃឹមោ ងមុតមាថំ្ន គ្រប់អងគព  ក់ ័នធ 

សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងនឹងបនរច្លូរួមោំគ្ទ នងិគ្បតិបតរិគ្សបតម សសៀវសៅផណនំា សរ ី-ី 

នីតិវិធីការងារគ្រប់គ្រងបរុគលកិននគ្កសួងសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ ខាល ំងជាងសនុះសទៀត 

សដ្ើមបីរួមច្ំផណកជួយគ្ទគ្ទង់ដ្ល់កិច្ចដំ្សណើរការអនុវតរកមមវិធីផកទគ្មង់ហិរញ្ញវតថុ- 

លធាណៈ និងសោលនសោាយសែសងសទៀតរបស់គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

គ្បកបសដាយគ្បសិទធព ។
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ឯក្សារសោង 

ក្ពុះរារក្ក្ម 

- រដ្ឋធមមនុញ្ញននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- គ្ ុះរាជគ្កមសលខ ០៦/នស/៩៤ ច្ុុះនថ្ៃទ៣ី០ ផខតលុា ឆ្ន ំ១៩៩៤ សរ ី កីារគ្បកាស 

ឱ្យសគ្បើច្ាប់សរ ី សីហលកខនរិកៈមន្តនរីរាជការសុីវិល ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- គ្ ុះរាជគ្កមសលខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៨ ផខមិថ្នុា ឆ្ន ំ២០១៨ 

សរ ី ីការគ្បកាសឱ្យសគ្បើច្ាប់សរ ី កីារសរៀបច្ំនិងការគ្បគ្ ឹតរសៅ ននរណៈរដ្ឋមន្តនរ ី

- គ្ ុះរាជគ្កម នស/រកម/១១១៩/០១៨ ច្ុុះនថ្ៃទ០ី២ ផខវិច្ឆកិា ឆ្ន ំ២០១៩ សរ ី ី

ច្ាប់របបសនរសិុខសងគម 

ក្ពុះរារក្ក្ឹតយ 

- គ្ ុះរាជគ្កឹតយសលខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ច្ុុះនថ្ៃទ០ី៦ ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៨ 

សរ ី កីារផតងតំងរាជរដាឋ ភាិល នន គ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- គ្ ុះរាជគ្កឹតយសលខ នស/រកត/០៣២០/៤២១ ច្ុុះនថ្ៃទ៣ី០ ផខមីនា ឆ្ន ំ២០២០ សរ ី ី

ការផតងតំងនិងផកសគ្មួលសមាសព រាជរដាឋ ភាិល ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

អនុក្ក្ឹតយ 

- អនុគ្កឹតយសលខ ១១៦ អនគ្ក.តត ច្ុុះនថ្ៃទ១ី៩ ផខតលុា ឆ្ន ំ១៩៩៥ សរ ី ីការដាក់ 

មន្តនរីរាជការសុីវលិឱ្យសថ តិកនងុលថ នព ទំសនរោម នសបៀវតស 

- អនុគ្កឹតយសលខ ៤៣ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៨ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០២២ សរ ី កីារសរៀបច្ំ 

និងគ្បគ្ តឹរសៅននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- អនុគ្កឹតយសលខ ១១៤ អនគ្ក.តត ច្ុុះនថ្ៃទ០ី៧ ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០១៥ សរ ីីការកំណត ់

រច្នាសមព័នធគ្រប់គ្រងនិងមុខតំផណងកនុងរច្នាសមព័នធ គ្រប់គ្រងននគ្កសួង-

លថ ប័ន ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់សគ្កាមជាត ិ

- អនុគ្កឹតយសលខ ៥៦ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី០១ ផខសមល ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី កីារគ្រប់គ្រង 

វតរមានមន្តនររីាជការសុីវលិនិង មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា 

- អនុគ្កឹតយសលខ ២៦ អនគ្ក. បក ច្ុុះនថ្ៃទ១ី០ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ីកីារគ្រប់គ្រង 

និងការសគ្បើគ្ាស់មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា 

- អនុគ្កឹតយសលខ ៥០ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ថទី១០ ផខមិថ្ុនា ឆ្ន ំ១៩៩៩ សរ ី ីការសថ ិតសៅ 

សគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម ច្ំស ុះ មន្តនរីរាជការសុីវិល មន្តនរីតុលាការ មន្តនរីនររាល 

និងកងសោធន លសខមរភូមិនទ 
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- អនុគ្កឹតយសលខ ២១៧ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី០១ ផខសមល ឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី ីរបបសរ ី  ី

ការសុចំ្ាប់និងការអនញុ្ញញ តច្ាប់ឈប់គ្រប់គ្បសភទរបស់មន្តនរីរាជការសុីវលិ នន 

គ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- អនុគ្កឹតយសលខ ១៩១ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទ០ី៤ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៩ សរ ី ីការដំ្ស ើង 

គ្ាក់កនគ្មគ្បចំាផខជនូមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា 

- អនុគ្កឹតយសលខ ៥៩ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី០៦ ផខតលុា ឆ្ន ំ១៩៩៧ សរ ី ីការអនុវតរ 

របបសលធននិវតរន ៍នងិសលធនាតប់ងស់មបទា វិជាជ ជីវៈ ច្សំ ុះមន្តនររីាជការសុីវលិ 

ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- អនុគ្កឹតយសលខ ១៩៤ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី២០ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ សរ ី ីការ 

ផកផគ្បនិងដំ្ស ើងគ្ាក់ឧបតថមភមាតុព  ជូនមន្តនរីរាជការ មន្តនរីកមមសិកា និង 

មន្តនរីជាប់កិច្ចសនាជាន្តសរ ីផដ្លសគ្មាលកូន និងគ្ាក់ឧបតថមភបុណយស ជូន 

គ្រួលរស  មន្តនររីាជការ មន្តនរីកមមសិកា និងមន្តនរីជាប់កិច្ចសនា ផដ្លទទួល 

មរណព  

- អនុគ្កឹតយសលខ ២០១ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទី២៥ ផខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០០៩ សរ ី កីារ 

ផកសគ្មួលការកំណត់គ្ាក់ឧបតថមភសលើក ដំ្បូងមរងរត់ជូនមន្តនរីរាជការសុី វិល 

សៅគ្កម និងគ្ ុះរាជអាជាញ  ផដ្លច្ូលនិវតរន៍ ច្ូលាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ 

មរណព  សុំលាឈប់ ីការងារ សុំចូ្លនិវតរន៍មុនកាលកំណត់ និងមិនគ្រប់ 

លកខខណឌ ច្លូនិវតរន៍ ឬច្លូាត់បង់សមបទាវិជាជ ជីវៈ 

- អនុគ្កឹតយសលខ ២៧៨ អនគ្ក.បក ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៩ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៦ សដ ី កីារដំ្ស ើង 

គ្ាក់វិពជន៍គ្រួលររបស់មន្តនរីរាជការ គ្ាក់បំណ្តច្់ឧបតថមភគ្រួលរនិងកូន 

សោធិនននកងសោធ លសខមរភមិូនទ មន្តនរនីររាលជាតិកមពុជា មន្តនរ ីនធនាោរ 

ននគ្កសួងមហានែទ  

ក្បកាេ 

- គ្បកាសសលខ ១៨៨ មស.គ្តរ ច្ុុះនថ្ៃទី០២ ផខមីនា ឆ្ន ំ២០០០ សរ ីីការបំស ញ 

ផបបបទមួយច្នំនួកនងុការផតងតំង សែទរ និងផកសគ្មួលសបៀវតសជនូដ្ល់មន្តនរី- 

រាជការសុីវលិ 

- គ្បកាសសលខ ៦២៤ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី០៨ ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២២ សរ ី កីារ-

សរៀបចំ្និងការគ្បគ្ ឹតរសៅ ននអងគព ថ្នន ក់សគ្កាមនាយកដាឋ នសគ្កាមឱ្វាទអរគ-

សលខាធកិារដាឋ ន ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ
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- គ្បកាសសលខ ១៤៩២ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី២១ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៦ សរ ី កីារបសងកើត 

រណៈកមមការវាយតនមលលកខណសមបតរិ នងិែរល់សគ្រឿងឥសសរិយយស និងប័ណណ- 

សរសសើរ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថ ុ

- គ្បកាសសលខ ១៦១១ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី២៤ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៨ សរ ី កីារដាក់ 

ឱ្យអនុវតរគ្កបខណឌ គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍធនធានមនសុស ឆ្ន ំ២០១៨-២០២៣ 

ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

- គ្បកាសសលខ ៦១៦ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី០៤ ផខមិថ្នុា ឆ្ន ំ២០២៤ សរ ី កីារ 

កំណតស់ោលការណ៍ យនរការ នតីិវិធី និងការគ្តតួ និតិយ សគ្មាប់ការែរលក់ារ- 

សលើកទឹកច្តិរសដាយសគ្បើគ្ាស់គ្ាក់រងាវ ន់របស់អងគព សគ្កាមឱ្វាទគ្កសួងសសដ្ឋ- 

កិច្ច និងហិរញ្ញវតថ ុ

- គ្បកាសសលខ ២៦៥ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី០៥ ផខមីនា ឆ្ន ំ២០១៥ សរ ី កីារផកសគ្មួល 

គ្បការ៦ ននគ្បកាសសលខ ៦១៦ សហវ.គ្បក ច្ុុះនថ្ៃទី០៤ ផខមិថ្នុា ឆ្ន ំ២០១៤ 

សារាចរ 

- លរាច្រផណនំាសលខ ០១ សរណន ច្ុុះនថ្ៃទ១ី៦ ផខមករា ឆ្ន ំ២០០១ សរ ីកីារសរៀបច្ ំ

ផបបបទសសន ើសគ្រឿងឥសសរិយយស ននគ្ ុះរាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- លរាច្រសលខ ០៥ សរ ច្ុុះនថ្ៃទ២ី១ ផខសហីា ឆ្ន ំ២០១៥ សរ ីីការផកសគ្មួល 

នតីិវិធីននការដាក់មន្តនររីាជការសុីវលិឱ្យច្លូនិវតរន ៍

- លរាច្រផណនំាសលខ ០២ សរណន ច្ុុះនថ្ៃទី១៥ ផខមីនា ឆ្ន ំ១៩៩៩ សរ ី ីការ 

សគ្ជើសសរើសនិងការផតងតំងមន្តនររីាជការសុីវិល 

- លរាច្រផណនំាសលខ ១០ សរណន ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៨ ផខមិថ្នុា ឆ្ន ំ១៩៩៩ សរ  ីនីតីិវិធី 

ននការផតងតំងមន្តនរីរាជការសុីវលិ 

សេចក្តីរូនដ្ំណងឹ 

- សសច្ករីជូនដំ្ណឹងសលខ ១១១៩៦ សហវ. សជណ សរ ី ីការិយបរិសច្ឆទ ននការ 

សរៀបច្សំំសណើ និង/ឬ ការែរល់ឯកលរនានា  ក់ ន័ធនឹងការងារគ្រប់គ្រងបុរគលកិ 

មកកានន់ាយកដាឋ នបុរគលកិ ននអរគសលខាធកិារដាឋ ន គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ

សេចក្តីផណនា ំ

- សសច្ករីផណនំាសលខ ០១១ សហវ ច្ុុះនថ្ៃទី២៥ ផខតលុា ឆ្ន ំ២០១៧ សរ ី សីោលការណ ៍

ែរល់ការសសគ្មច្សលើសំសណើអនញុ្ញញ តច្ាប់ឈប់សគ្មាកគ្រប់គ្បសភទ 

- សសច្ករីផណនំាសលខ ០១០ សហវ ច្ុុះនថ្ៃទី២៨ ផខមិថ្ុនា ឆ្ន ំ២០១៨ សរ ី ីការ 

សសន ើសុំសៅបនរការសិកាកនងុនិងសគ្ៅគ្បសទស 



នតីិវធិកីារងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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- សសច្ករីផណនំាសលខ ០០៤ ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៦ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សរ ីីការគ្រប់គ្រង 

និងសគ្បើគ្ាស់មន្តនរីជាប់កិច្ចសនា ននគ្កសងួ សសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

- សសច្ករផីណនំាសលខ ០១១ សហវ ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៧ ផខសហីា ឆ្ន ំ២០២០ សរ ី នីតីិវធីិ 

និងផបបបទននការដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ ថ្នន ក់ និងការែរល់សគ្រឿងឥសសរិយយស នងិ 

ប័ណណសរសសើរជនូបុរគលិកមន្តនរីរាជការននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

- សសច្ករីផណនំាសលខ ០០៤ សហវ ច្ុុះនថ្ៃទ៣ី០ ផខមីនា ឆ្ន ំ២០២១ សរ ីនីតីិវិធី 

ែរល់គ្ាក់ឧបតថមភសោលនសោាយធានារា៉ាប់រងសងគម 

- សសច្ករីផណនំាសលខ ០១៤ សហវ ច្ុុះនថ្ៃទ១ី៤ ផខធន ូឆ្ន ំ២០២១ សរ ី កីារសសន ើសុ ំ

សៅបសគ្មើការងារសៅកនងុនិងសគ្ៅគ្បសទស និងការចាត់បញ្ជូនមន្តនរីរាជការសៅទទលួ 

ការបណរុ ុះបណ្តរ លសៅលលាភមិូនទរដ្ឋាល 

- សសច្ករីផណនំាសលខ ០០៥ សហវ ច្ុុះនថ្ៃទ២ី៦ ផខកុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៨ សរ ី ីគ្បសភទ 

ននច្ាប់ឈប់សគ្មាក និងការគ្រប់គ្រងវតរមានមន្តនររីាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ច- 

និងហិរញ្ញវតថ ុ

ឯក្សារស្សងៗ 

- លិខិតសលខ ៦០០ មស.នក ច្ុុះនថ្ៃទ០ី៦ ផខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០០៧ សរ ី នីតីិវិធីកនងុ 

ការបំស ញផបបបទមួយច្ំនួនសលើការដំ្ស ើង ថ្នន ក់ជនូមន្តនរីរាជការសុីវលិ នន គ្ ុះ- 

រាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- លិខិតសលខ ៥៤២០ មស.នក ច្ុុះនថ្ៃទី២១ ផខវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៩ សរ ី កីាររំកិល 

អាយចុ្លូនិវតរន៍ដ្លអ់ាយុ ៦០ (ហុកសិប)ឆ្ន ំ សគ្មាប់មន្តនររីាជការសុីវលិ នន គ្ ុះ- 

រាជាណ្តច្គ្កកមពុជា 

- លិខិតសលខ ៥៧៤៧ មស.គ្តរ ច្ុុះនថ្ៃទី១១ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៩ សរ ី នីតីិវិធីកនងុការ 

បំស ញផបបបទមួយច្នំនួសលើការដំ្ស ើង ឋាននររស័ករ ិថ្នន ក់គ្បចំាឆ្ន ំ ថ្នន ក់កិតរយិស 

និងដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ ថ្នន ក់ តមកគ្មិតសញ្ញញ បគ្តជនូមន្តនររីាជការសុីវលិ 

- ឯកលរផណនំាសរ ី កីារគ្រប់គ្រងរុណែល សរៀបច្ំសដាយសលខាធកិារដាឋ ន នន រណៈ- 

កមាម ធកិារកំផណទគ្មងរ់ដ្ឋាលលធារណៈ សច្ញែាយនថ្ៃទី១២ ផខធន ូឆ្ន ំ២០១៦ 

- លកខនរិកៈសមារមសងគហៈមិតរ បុរគលិក មន្តនរីរាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ច និង- 

ហិរញ្ញវតថុ សរៀបច្ំសដាយរណៈកមាម ធិការគ្បតិបតរិ ននសមារមសងគហៈមិតរ 

បុរគលិក មន្តនរីរាជការ ននគ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ សច្ញែាយ ឆ្ន ំ២០១៦។ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 49 

ឧបេមព័នធ 

ឧបេមព័នធ 1ក្១ តរាងរាយការណស៍រ ីគី្កបខណឌ គ្បចំាឆ្ន ំ 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 50 

ឧបេមព័នធ ក្១ (ត)៖ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 51 

ឧបេមព័នធ 2ក្២ សំសណើសុសំគ្បើគ្ាសម់ន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 52 

ឧបេមព័នធ 3ក្៣ បញ្ជរីាយនាមមន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 53 

ឧបេមព័នធ 4 ក្៤ គ្បវតររិបូសសងខបមន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 54 

ឧបេមព័នធ 5ក្៥ បញ្ជសីវយ័គ្បកាសមន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 55 

ឧបេមពន័ធ 6ក្៦ លកខខណឌ ការងារ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 56 

ឧបេមព័នធ  7 ខ១ បញ្ជរីាយនាមមន្តនររីាជការសីុវលិផដ្លគ្តវូសសន ើសំុតំងស៊បក់នុងគ្កបខណឌ  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 57 

ឧបេមព័នធ 8ខ២ ទគ្មងរ់ាយការណអ៍នវុតរនក៍មមសកិា 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 58 

ឧបេមព័នធ 9 គ្១ តរាងបញ្ជរីាយនាមមន្តនររីាជការ នងិមន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនាជាជន កិារ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 59 

ឧបេមព័នធ 10គ្២ កគ្មងសណួំរសថតិជិន កិារ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 60 

ឧបេមព័នធ គ្២ (ត)៖  

 

 



នតីិវធិកីារងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 61 

ឧបេមព័នធ គ្២ (ត)៖  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 62 

ឧបេមព័នធ 11ឃ១ លិខិតបញ្ញា ក្់ពីតក្មូវការេិេសមន្តនតីជាន់ខពេ់ និងេិេសមន្តនតីក្ក្មការ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 63 

ឧបេមព័នធ 12ឃ២ តរាងបចចុបបននភាពអតីតេិេសមន្តនតីជាន់ខពេ់ និងេិេសមន្តនតីក្ក្មការ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 64 

ឧបេមព័នធ 13ង១ េំសណើេុំបនតការេិក្ាសៅក្នុង និងសក្ៅក្បសទេ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 65 

ឧបេមព័នធ 14ង២ កចិ្ចសនាជាមយួអងគព  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 66 

ឧបេមព័នធ ង២ (ត)៖  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 67 

ឧបេមព័នធ 15ច១សសំណើសុដំ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន ក់ក់តិរយិស 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 68 

ឧបេមព័នធ 16ច២ សំសណើសុំដំ្ស ើងឋាននររស័ករិ ថ្នន ក់តមកគ្មិតសញ្ញញ បគ្ត (សំសណើអងគព ) 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 69 

ឧបេមព័នធ ច២ (ត)៖  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 70 

ឧបេមព័នធ 17ច៣ សសំណើសុដំ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិថ្នន កត់មកគ្មតិសញ្ញញ បគ្ត (សំសណើលមខីលួន) 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 71 

ឧបេមព័នធ 18ច៤ បញ្ជរីាយនាមសសន ើសុដំ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន ក ់គ្កបខណឌ  ក១, ក២ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 72 

ឧបេមព័នធ 19ច៥ បញ្ជរីាយនាមសសន ើសុដំ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន ក ់                 

គ្កបខណឌ មន្តនររីដ្ឋាល“ក៣” “ខ”  នងិ “រ” 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 73 

ឧបេមព័នធ 20ច៦ បញ្ជរីាយនាមសសន ើសុដំ្សំ ើងឋាននររសក័រ ិនងិថ្នន កគ់្កបខណឌ មន្តនរបីសច្ចកសទស“ក៣” 

“ខ”  នងិ “រ” 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 74 

ឧបេមព័នធ 21ច៧ បញ្ជរីាយនាមសសន ើសុដំ្សំ ើងឋាននររសក័រិ នងិថ្នន កស់គ្មាបម់ន្តនរជីតិច្លូនវិតរន ៍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 75 

ឧបេមព័នធ 22 ច៨ គ្ តឹរបិគ្ត និទុវាយតនមលសគ្មាបដ់្សំ ើងថ្នន ក ់

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 76 

ឧបេមព័នធ ច៨ (ត)៖ 

 

  



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 77 

ឧបេមព័នធ 23ឆ សសំណើសុំ និតិយនតីានកុលូព  នងិសរៀបគ្ាកប់ណំ្តច្ម់ខុងារថ្ម ី

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 78 

ឧបេមព័នធ ឆ(ត)៖ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 79 

ឧបេមព័នធ 24រ១ សសំណើសុគំ្ាកឧ់បតថមភមាតពុ  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 80 

ឧបេមព័នធ 25រ២ សសំណើសុគំ្ាក ់វពិជនគ៍្រលួរ (លមខីលួន) 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 81 

ឧបេមព័នធ 26រ៣ សំសណើសំុគ្ាក់វពិជនគ៍្រលួរ (អងគព លម)ី 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 82 

ឧបេមព័នធ រ៣ (ត)៖ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 83 

ឧបេមព័នធ 27ឈ១ លខិតិសសន ើសុសំែទរពរកចិ្ច 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 84 

ឧបេមព័នធ 28ឈ២ លិខិតសសន ើសុំផ្លល ស់សច្ញ  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 85 

ឧបេមព័នធ 29ឈ៣ សំសណើសំុសរៀបចំ្វិញ្ញញ បនបគ្តសែទរសបៀវតស សគ្មាប់មន្តនរីសែទរសច្ញ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 30ឈ៤ លិខិតសសន ើសុំផ្លល ស់ច្ូល  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 87 

ឧបេមព័នធ 31ឈ៥ សំសណើសុសំរៀបច្សំបៀវតសសគ្មាបម់ន្តនរផី្លល សច់្លូ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 88 

ឧបេមព័នធ 32ញ១ សសំណើសុសំថ តិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 33ញ២ សំសណើសំុច្លូបសគ្មើការងារវញិបនាទ ប ់សីថ តិសៅសគ្ៅគ្កបខណឌ សដ្ើម 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 90 

ឧបេមព័នធ 34ដ្១ សសំណើសុសំថ តិសៅកនុងព ទសំនរោម នសបៀវតស 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 35ដ្២ សំសណើសំុច្លូបសគ្មើការងារវញិបនាទ ប ់ាីនសថតិសៅកនុងព ទសំនរោម នសបៀវតស 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 36ឋ១ រាយការណផ៍្លល ស់បរូរលថ នព រដ្ឋាល នងិលថ នព គ្រលួររបសម់ន្តនរ ី

 

  



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ ឋ១ (ត)៖ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 37ឋ២ តរាងសគ្ោងទកុគ្កបខណឌ  នងិច្ណំ្តយសបៀវតស 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 38ឋ៣ សសំណើសុ ំនិតិយ នងិែរលទ់ដិាឋ ការសលើឯកលរផ្លល ស់បរូរលថ នព រដ្ឋាល នងិ 

លថ នព គ្រលួររបសម់ន្តនរ ី

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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ឧបេមព័នធ 39ឌ្ លិខិតបញ្ញជ ក់អតីតព របស់លមីមន្តនរី 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 97 

ឧបេមព័នធ 40ឍ១ សំសណើសុលំាឈប ់គី្កបខណឌ របសល់មីមន្តនរ ី

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 98 

ឧបេមព័នធ  41ឍ២ ររំសូសំណើសុគំ្ាកឧ់បតថមភសលើកដ្បំងូមរងរតស់គ្មាបម់ន្តនរសីុលំាឈប ់កីារងារ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 99 

ឧបេមព័នធ 4 2ឍ៣ ររំូសសំណើសុលំបុស ម្ ុះសច្ញ គី្កបខណឌ មន្តនរទីទលួមរណព  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 100 

ឧបេមព័នធ 43ឍ៤ តរាងសរៀបរាបល់ថ នព គ្រលួរស  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 101 

ឧបេមព័នធ  44ឍ៥ កណំតស់ហតសុគ្ោុះថ្នន កក់ារងារ ឬសបសកកមម 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 102 

ឧបេមព័នធ 45ណ ទគ្មងន់នសសំណើសុចំ្ាប ់នងិការអនញុ្ញញ តច្ាប ់

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 103 

ឧបេមព័នធ 46ត សំសណើសំុវញិ្ញញ បនបគ្តរដ្ឋាល 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 104 

ឧបេមព័នធ  47ថ្១ គ្បវតររិបូសសងខបមន្តនររីាជការ គ្កសងួសសដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវតថ ុ

 

 



នតីិវធិកីារងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 105 

ឧបេមព័នធ ថ្១ (ត)៖  

 

 



នតីិវធិកីារងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 106 

ឧបេមព័នធ ថ្១ (ត)៖  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 107 

ឧបេមព័នធ ថ្១ (ត)៖  

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 108 

ឧបេមព័នធ 48ថ្២ សសំណើសុបំណ័ណសមាគ លម់ន្តនររីាជការ 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 109 

ឧបេមព័នធ 49ថ្៣ សសំណើសុបំណ័ណសមាគ លម់ន្តនរជីាបក់ចិ្ចសនា 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 

នាយកដាឋ នបុរគលិក ននអរគសលខាធិការដាឋ ន កសហវ.                                                                 110 

ឧបេមព័នធ 50ថ្៤ បណ័ណ ត័ម៌ានរណន ីMEF-Profile 

 

 



នីតិវធិីការងារគ្រប់គ្រងបុរគលិក គ្កសួងសសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ 
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