
ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

លកខខណ្ឌ យោង 

 

តួនាទ ីៈ  មន្ត រ្ ជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ ្ិងចំណូល  

មិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ 

ទ កផ្ ែ្ងបពម្មើការងារីៈ អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ  

ក. អំពីកម្មវ ិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ ម្តូវបា្ចាត់ទុកថាជាចំណចុសែូលន្រពបៀបវារីៈផ្កទម្មង់

របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា ពដ្ើមប អ្ុវតរឲ្យម្ម្ម្បសិទធភាព្្ូវយុទធសាន្តសរជាតិសម្ម្មប់ការកាត់ប ថ្យភាព្ម្ក ម្ក។ 

យុទធសាន្តសរសម្ម្មប់ផ្កទម្មង់ ម្តូវបា្ពរៀបចំពដ្ឋយម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ ្ិងម្តូវបា្អ្ុម័តពដ្ឋយ 

សយម្េចអរគម្ហាយសនាបតី្យត្យោ ហ ៊ុន្ កសន្ នាយករដ្ឋមន្ត រ្ ន្ម្ព្ះរាជាណាចម្កកមពុជាកាលព្ នងៃទ ៣០ ផ្ែមិងុនា 

ឆ្ែ ំ២០០៤។ យុទធសាន្តសរព្ះបា ន្រល់្ូវម្កបែ័ណឌ ចាស់លាស់សម្ម្មប់ការផ្កទម្មង់ម្បព័្ ធ្ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ

ពៅកមពុជា។ 

កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈទំងមូល ម្តូវបា្ផ្ចកពចញជា ០៤ ដំ្ណាក់កាល

ដូ្ចខាងពម្កាម៖ 

- ដំ្ណាក់កាលទ ១ ៖ ភាព្ពជឿទុកចិតរន្ងវិកា 

- ដំ្ណាក់កាលទ ២  ៖ រណព្យយភាព្ហិរញ្ញវតថុ 

- ដំ្ណាក់កាលទ ៣  ៖ ងវិកានារភាា ប់ពៅ្ឹងពោល្ពោបាយ 

- ដំ្ណាក់កាលទ ៤  ៖ រណព្យយភាព្សមិទធកមា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបា្បពងកើតអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្រណីៈកម្មា ធិការពោល្ពោបាយពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ ្ិង 

រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (អ.រ.ហ.) ពដ្ើមប ោំម្ទ សម្មបសម្មួល

្ិងតាមដ្ឋ្ការអ្ុវតរកមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ ្ិងម្ម្តួនាទ ្ិងភារកិចចសំខា្់ៗដូ្ចខាងពម្កាម៖ 

- ជាជំ្ួយការពលើរាល់កិចចដំ្ពណើរការ ្ ិងការបំពព្ញមុែងាររបស់រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ រាប់បញ្ចូលទំងការពរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យអ្ុវតរ ្ ិងការម្តួតពិ្្ិតយ តាមដ្ឋ្

្ូវពោល ព្ោបាយយុទធសាន្តសរ ្ិងផ្ន្ការសកមាភាព្ន ក្មាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

ម្ព្មទំងរាល់ការពរៀបចំឯកសាររបាយការណ ៍្ ិងការពរៀបចំកិចចម្បជុំ ្ ិងសិកាា សាលាពនេងៗ។ល។ 

- ោំម្ទ្ិងជយួរណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ ពលើការងារ

សម្មបសម្មួលម្បចាំនងៃ ការងាររដ្ឋបាល រណព្យយ ហិរញ្ញវតថុ លទធកមាសាធារណីៈ ្ិងផ្នែកភសរុភារ

ពម្កាមកមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ  



- នរល់ពោបល់ដ្ល់រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថសុាធារណីៈ ពលើបញ្ហា

បពចចកពទស បញ្ហា ម្បឈម ឧបសរគ្ិងពលើកព ើងអំព្ វ ិធ សាន្តសរពនេងៗកែុងការពដ្ឋះម្សាយ ្ិងជំរុញ

ពលបឿ្្ិងបពងកើ្ម្បសិទធភាព្ន្ការអ្ុវតរកមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ 

- សហការសម្មបសម្មួលជាមួយអរគនាយកដ្ឋឋ ្ នាយកដ្ឋឋ ្ អងគភាព្ ពម្កាមឱវាទម្កសួងពសដ្ឋកិចច ្ិង

ហិរញ្ញវតថុ  ម្កសួង-សាថ ប័្ នដ្រូអភិវឌ្ឍ្៍ ទ ម្បឹកាបពចចកពទស ្ិងជាមួយម្រប់អងគភាព្្ិងអែកពាក់ព័្ ធ្

នានា ពដ្ើមប ពរៀបចំ្ិងអ្ុវតរកមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ តាមការចងអុលបងាា ញ

របស់រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហរិញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

- ោំម្ទអរគនាយកដ្ឋឋ ្/នាយកដ្ឋឋ ្/អងគភាព្ន្ម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ ្ិង ម្កសួង-សាថ ប័្ តាម

តម្មូវការពដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទំងការពរៀបចំ ការអ្ុវតរ ្ិង ការម្តួតពិ្្ិតយកមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ ្ ិងការនរល់ជំ្ួយបពចចកពទស 

- ម្តួតពិ្្ិតយ វាយតនមែ ្ិងបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍ្ភាព្ន្កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណីៈ សូចនាករកម្មិតម្ម៉ា ម្កូ្ិងការសម្មបសម្មួលពលើការម្តួតពិ្្ិតយវឌ្ឍ្ភាព្ការងារផ្កទម្មង់

របស់អរគនាយកដ្ឋឋ ្/នាយកដ្ឋឋ ្/អងគភាព្ ន្ម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ រួមទំងវឌ្ឍ្ភាព្ការងារ

ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈពៅតាមម្កសួង-សាថ ប័្ ពដ្ឋយរាប់បញ្ចូលការពធវើបចចុបប ែ្ភាព្

ជាពទៀងទត់ពលើការនគត់នគង់ជំ្ួយបពចចកពទស ចំពពាះសកមាភាព្អ្ុវតរ្៍កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

- ទំនាក់ទំ្ងជាមួយនដ្រូអភិវឌ្ឍ្៍្ិងជាមួយយ រ្ការទំនាក់ទំ្ង្ិងសម្មបសម្មួលរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍ្៍ 

- ទំនាក់ទំ្ងជាមួយសាធារណីៈជ្ ពដ្ើមប នេព្វនាយ ្ិងនរល់ព័្ត៌ម្ម្អំព្ កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ។ 

អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (អ.រ.ហ.) 

ផ្ដ្លជាពសនាធិការរបស់រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាកំារងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (រ.ហ.ស) ម្ម្

ផ្នែកពម្កាមឱវាទចំ្ួ្៦ កែុងការសម្មបសម្មួល ពរៀបចំ អ្ុវតរ តាមដ្ឋ្ ម្តួតពិ្្ិតយ ្ិងវាយតនមែ ពាក់ព័្ ធ្្ឹង

កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ រួមម្ម្ផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ

្ិងចំណូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្, ផ្នែក្វា្ុវតរ្៍ នេព្វនាយ ្ិងកសាងសមតថភាព្, ផ្នែកអ្ុវតរងវិកា, ផ្នែកចំណូល

សារពព្ើព្ ធ្, ផ្នែកពោល្ពោបាយ្ិងពរៀបចំងវិកា, ្ ិងផ្នែករដ្ឋបាល ហិរញ្ញវតថុ ម្តួតពិ្្ិតយ្ិងវាយតនមែ។  

ខ. ម្ន្តន្េីជំនាញ 

អ.រ.ហ. ម្តូវការពម្ជើសពរ ើសមន្ត រ ជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ិងចំណូល

មិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ចំ្ួ្ ០១ រូប ផ្ដ្លម្ម្ភារកិចច ការទទួលែុសម្តូវ ្ ិងរុណវុឌ្ឍ្៍ការងារដូ្ចខាងពម្កាម៖  

• ភារកិចច និ្ងការទទួលខ៊ុសម្តូ្វ 



 មន្ត រ្ ជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ិងចំណូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ ម្តូវ 

បំពព្ញភារកិចចពម្កាមឱវាទ របស់មន្ត រ្ ជំនាញជា្់ែពស់ទទួលប ទ្ុក ្ ិងអរគពលខាធិការរងទទលួប ទ្ុកពលើការងារផ្ដ្ល

រួមម្ម្ដូ្ចតពៅ៖ 

- នរល់ម្បឹកា នរល់ជំ្ួយបពចចកពទស នរល់កិចចសហការ ្ិងសម្មបសម្មួលជាមួយម្កសួង-សាថ ប័្ ផ្ដ្លម្តូវ

ទទួលែុសម្តូវ រួមម្ម្៖  

o ពលខាធិការដ្ឋឋ ្ផ្កទម្មង់ចំ្ួ្ ១ ៖ ការងារអ រ្រផ្កទម្មង់ ជាពិ្ពសស ការងារជាមួយពលខាធិការដ្ឋឋ ្

អចិនន្ត រ្យ៍ន្រណីៈកម្មា ធិការដឹ្កនាំការងារផ្កទម្មង់ចាប់្ិងម្បព័្ ធ្យុតរិធម៌។ 

o ម្កសួង-សាថ ប័្ចំ្ួ្ ១២៖ ម្កសួងម្ព្ះបរមរាជវាងំ, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ន្ម្កុមម្បឹកាធមា្ុញ្ញ, ពលខាធិ-

ការដ្ឋឋ ្ន្ឧតរមម្កុមម្បឹកាន្អងគពៅម្កម, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ម្ពឹ្ទធសភា, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្រដ្ឋសភា, 

អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ន្តុលាការកំពូ្ល, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្សាលាឧទទរណ៍, អាជាា ធរសវ្កមាជាតិ, អងគភាព្ 

ម្បឆ្ំងអំពព្ើពុ្ករលួយ, រណីៈកម្មា ធិការជាតិពរៀបចំការពបាះពឆ្ែ ត, ម្កសួងយុតរិធម៌ ្ិងម្កសួងមុែងារ 

សាធារណីៈ។  

o អងគភាព្ពម្កាមឱវាទម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ ឬរដ្ឋមន្ត រ្ ម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ ចំ្ួ្ ៤៖ 

អរគនាយកដ្ឋឋ ្ម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ិងចំណូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្, អាជាា ធរពសវាហិរញ្ញវតថុមិ្ផ្ម្ធនាោរ, 

អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ន្រណីៈកម្មា ធិការជាតិនលិតភាព្កមពុជា ្ិងអរគនាយកដ្ឋឋ ្ហិរញ្ញវតថុរដ្ឋបាលថាែ ក់

ពម្កាមជាតិ។ 

- សម្មបសម្មួលការពរៀបចំ្ិងការអ្ុវតរផ្ន្ការសកមាភាព្ផ្កទម្មង់ ន្កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ទំង ៤ 

- សម្មបសម្មួល្ិងពរៀបចំការងារពាក់ព័្ ធ្សម្ម្មប់ការពរៀបចំវិបសេនារវាងកមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ទំង ៤  

- សម្មបសម្មួល្ិងពរៀបចំការងារោំម្ទដ្ល់កមាវ ិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ របស់ម្កសួង-

សាថ ប័្កែុងវិស័យយុតរិធម៌ 

- សម្មបសម្មួល្ិងពរៀបចំការងារពាក់ព័្ ធ្សម្ម្មប់ម្កុមការងារផ្កទម្មង់រដ្ឋបាលសាធារណីៈ ន្ម្កសួងពសដ្ឋកិចច

្ិងហិរញ្ញវតថុ 

- រពម្ម្មងម្សាវម្ជាវអំព្ បទពិ្ពសាធ្៍អ រ្រជាតិ្ិងសារ:សំខា្់ន្សាថ ប័្្ិយ័តករសម្ម្មប់កមពុជា 

- រពម្ម្មងម្សាវម្ជាវអំព្ អភិបាលកិចច្ិងសិទធិអំណាចន្រដ្ឋបាលថាែ ក់ពម្កាមជាតិពៅម្បពទសបារាំង 

- ចូលរួមបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍ្ភាព្ន្ការអ្ុវតរផ្ន្ការសកមាភាព្ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសា- 

ធារណីៈ ម្បចាំម្ត ម្មស្ិងម្បចាំឆ្ែ ំ។ 

បំពព្ញភារកិចចពនេងពទៀត តាមការនដល់ជូ្របស់មន្ត រ្ ជំនាញជា្់ែពស់ទទួលប ទ្ុក អរគពលខាធិការរងទទួល ប ទ្ុក ្ ិង 

អរគពលខាធិការន្អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ អ.រ.ហ.។ 
▪ ការពរៀបចរំបាយការណអ៍្វុតរការងារ 

មន្ត រ្ ជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ិងចំណូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ ម្តូវពធវើ

របាយការណអ៍្ុវតរការងារជូ្ មន្ត រ្ ជំនាញជា្់ែពស់ ្ ិងអរគពលខាធិការរងទទលួប ទ្ុក ន្ អ.រ.ហ។ 



▪ រយីៈពព្លន្ការបពំព្ញការងារ 

មន្ត រ្ ជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ិងចំណូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ ម្តូវចុះ

កិចចស្ាបំពព្ញការងាររយីៈពព្ល ០១ ឆ្ែ ំមរង។ កិចចស្ាព្ះ អាចម្តូវបា្ប រ្បនាទ ប់ព្ កិចចស្ាបា្បញ្ចប់ ពដ្ឋយ

ផ្នអកពលើលទធនលន្ការវាយតនមែការងារ។ 

• រ៊ុណ្វ៊ុឌ្ឍិ 

- ម្ម្សញ្ហញ បម្តកម្មិតបរ ិញ្ហញ បម្តជា្់ែពស់ផ្នែកពសដ្ឋកិចច ហិរញ្ញវតថុ ្  តិសាន្តសរ ឬវិស័យម្បហាក់ម្បផ្ហល

ពនេងពទៀត 

- ម្ម្បទពិ្ពសាធ្៍ការងារទក់ទិ្ពៅ្ឹងផ្នែកហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ ្ិងបទពិ្ពសាធ្៍ពលើផ្នែក ឬវិស័យ

ម្បហាក់ម្បផ្ហលោ៉ា ងតិច០២ឆ្ែ ំ 

- ម្ម្ចំពណះដឹ្ងផ្នែកភាសាអង់ពរែសចាស់លាស់ 

- ម្ម្រំ្ិតនចែម្បឌិ្ត ម្ម្ជំនាញទំនាក់ទំ្ង ្ ិងអាចបំពព្ញការងារជាម្កុម 

- ន្តសរ  ម្តូវបា្នរល់អាទិភាព្ កែុងការពម្ជើសពរ ើសសម្ម្មប់ទទួលបា្្ូវតំផ្ណងព្ះ 
- មន្ត រ្ រាជការផ្ដ្លម្ម្ម្កបែ័ណឌ ពៅកែុងម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ិងហិរញ្ញវតថុ ្ ិងសា ័ម្រចិតរព្យួរការងារពៅអងគភាព្

ពដ្ើម ពដ្ើមប មកបពម្មើការងារពព្ញពម្ម៉ាងពៅអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ អ.រ.ហ ម្តូវបា្នរល់អាទិភាព្ែពស់ 
• អត្ថម្បយោជន៍្កែលទទួលបាន្ 

- មន្ត រ្ ជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ប បូកមួយ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ិងចំណូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ ម្តូវ

ទទួលបា្ម្បាក់ឧបតថមភម្បចាំផ្ែសមរមយពម្កាមហរិញ្ញបបទ្ោមំ្ទ ផ្នអកពលើសមតថភាព្្ិងបទពិ្ពសាធ្៍ ។  

 

 

 


