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លក្ខខណ្ឌ យោង 

 

ទីប្រឹក្ា/ជនំាញការក្នុងប្រុក្ យរៀរចំប្ក្រខណ្ឌ  និង យនតការតាមដាននិងវាយតម្មៃយលើការអនុវតត 

យោលនយោបាយនិងយុទធសាស្តរតអភវិឌ្ឍន៍វិរ័យហិរញ្ញវតថុមិនមមនធនាោរ  

 (Output Basis Assignment) 

ទកីន្ៃែងបម្រើការងារៈ នាយកដ្ឋា ៃមោលៃមោបាយ នៃអគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃអាជ្ញា ធរមេវាហរិញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ  

១. យរចក្តយី ត្ ើមអពំីអាជ្ញា ធរយរវាហិរញ្ញវតថុមិនមមនធនាោរ 

អាជ្ញា ធរមេវាហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ (អ.េ.ហ.) ្ត្ូវបាៃបមងកើត្ម ើងតាររយៈ្ពះរាជ្ករមលខ ៃេ/

រករ/០១២១/០០៣ ច ះមៅនងៃទី១៦ ន្ខរករា ឆ្ន ំ២០២១ ន្ែល្បកាេឱ្យម្បើចាប់េត ីពីការមរៀបចំៃិងការ្ប្ពតឹ្តមៅ

នៃ អ.េ.ហ.។  អ.េ.ហ. មាៃៃយិ័ត្ករ ៃងិអងគភាពម្ការឱ្វាទចំៃៃួ ៨ រួរមាៃ៖ អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ., 

ៃយិ័ត្កររូលប្ត្ករពុជ្ញ, ៃយិ័ត្ករធានារា៉ាប់រងករពុជ្ញ, ៃយិ័ត្ករេៃតិេ ខេងគរ, ៃិយត័្ករបរធៃបាលកិចច, ៃិយត័្ករ

គ្ណមៃយយៃិងេវៃករម,  ៃយិ័ត្ករអាជីវករមអចលៃវត្តៃុងិបញ្ច  ំៃងិអងគភាពេវៃករមនទៃកនុង។ ជ្ញរួយោន មៃះ អគ្គ-

មលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. ជ្ញមេនាធកិារឱ្យអ.េ.ហ. មាៃត្នួាទីៃិងភារកិចចកនុងការមរៀបចំយ ទធសាស្រេត  ៃិងន្ទៃការ

េករមភាពេ្មាប់អៃ វត្តមោលៃមោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោររួរទងំតារដ្ឋៃ ៃងិវាយត្នរែ

មលើ្ បេិទធភាពនៃការអៃ វត្តទងន្ែរ។   

២. ពិពណ្ន៌ាអំពមីូលយហតុម្នការយរៀរចំប្ក្រខណ្ឌ  និងយនតការប្រព័នធតាមដាន និងវាយតម្មៃ 

មែើរបីអៃ វត្តកិចចការមៃះ្បកបមដ្ឋយ្បេិទធភាព, អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. មាៃភាពចំបាច់មរៀបចំ្កបខណឌ  

ៃងិយៃតការតារដ្ឋៃ ៃងិវាយត្នរែរួររបេ់ អ.េ.ហ. ន្ែលពិៃិត្យមៅមលើវឌ្ឍៃភាពៃងិ្បេិទធភាពនៃការមរៀបចំ ៃងិ

ការអៃ វត្តទិេមៅៃងិករមវិធីការងាររបេ់ៃិយត័្ករ ៃងិអងគភាពម្ការឱ្វាទ អ.េ.ហ. េ្មាប់ឆ្ន ំ្បត្ិបត្តៃិីរួយៗឱ្យ

មាៃេងគត្ភិាពមៅៃឹងមោលៃមោបាយ ៃងិយ ទធសាស្រេតអភវិឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ ្ពរទងំេមងកត្

មលើការអៃ វត្តជ្ញក់ន្េតងតារ្ោៃីរួយ  ៗមែើរបីន្េែងរកែំម ះ្សាយមលើបញ្ា ្បឈរន្ែលៃងឹជួប្បទះ។ បន្ៃថរពីមៃះ 

អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. ក៏្ត្ូវមតត ត្មៅមលើការវាយត្នរែអំពីទិែាភាពរួរនៃការអភិវឌ្ឍវិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃ

ធនាោរ ្ពរទងំពៃិតិ្យមៅមលើសាថ ៃភាពទីទារនៃវិេ័យ ៃងិអៃ វិេ័យ មែើរបីមរៀបចំទិេមៅនាមពលអនាគ្ត្កនុង

ក្រិត្មោលៃមោបាយ ៃិងយ ទធសាស្រេតទងន្ែរ។ 
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៣. ការពិពណ្៌នារួមអំពីមុខតំមណ្ង 

មែើរបីធានាបាៃៃូវ្បេិទធភាពការងារពាក់ពៃ័ធៃងឹកិចចការមៃះ អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. មាៃត្្រូវការ 

ទី្បឹកា/ជនំាញការកនងុ្េុក ន្ែលមាៃជំនាញឯកមទេ ៃងិេរត្ថភាពពាកព់ៃ័ធៃឹងការមរៀបចំ្កបខណឌ  ៃងិ យៃតការ

តារដ្ឋៃៃងិវាយត្នរែមៅមលើមោលៃមោបាយៃិងយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ ៃិងជួយកិចចការ

មទេងៗមទៀត្តារការន្ណនំារបេ់អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ.។ ទី្បឹកា/ជនំាញការកនុង្េុក ៃងឹ្ត្ូវបំមពញ

ការងារែូចខាងម្ការ៖  

៣.១. ត្នួាទ ីៃងិការទទលួខ េ្ត្វូ៖ 

 ្សាវ្ជ្ញវឯកសារពាក់ពៃ័ធេំខាៃ់ៗរួរមាៃលិខិត្បទដ្ឋា ៃគ្ត្ិយ ត្តនានាន្ែលមាៃជ្ញធរមាៃ ៃងិមធែើការេិកា

អំពកីារអៃ វត្តរបេ់្បមទេនានា (ជ្ញជៃំយួបន្ៃថរ) មែើរបជី្ញរូលដ្ឋា ៃកនុងការមរៀបចំ បមងកើត្ទ្រង់របាយ-

ការណ៍/របាយការណ៍ លទធទលនៃការតារដ្ឋៃ ៃិងវាយត្នរែការអៃ វត្តទិេមៅ ៃិងករមវិធីការងារ, មរៀបចំ

ៃតី្ិវិធី្បត្ិបត្តេិតងដ់្ឋរ (Standard Operating Procedure-SOP) េត ីពយីៃតការតារដ្ឋៃ ៃងិវាយត្នរែទិេមៅ

ៃងិករមវិធកីារងារ, មរៀបចំៃីត្ិវិធី្បត្ិបត្តិេតងដ់្ឋរ (Standard Operating Procedure-SOP) េត ីពីយៃតការ

តារដ្ឋៃ ៃងិវាយត្នរែមោលៃមោបាយ ៃងិយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍   វិេ័យហរិញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ ៃងិ

េិកា/មរៀបចំយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ (មេចកតី្ពាងច ងម្កាយ)  

 ្បរូលព័ត្ម៌ាៃចំបាច់ពីរស្រៃត ីៃងិភាគ្ពីាក់ពៃ័ធ មែើរបីេិកាពីបទពិមសាធៃន៍ៃការអៃ វត្តកៃែងរក ជ្ញពិមេេ

ឯកសារទ្រង់របាយការណ៍/របាយការណ៍ លទធទលនៃការតារដ្ឋៃ ៃិងវាយត្នរែការអៃ វត្តទិេមៅ ៃិងករមវិធី

ការងារ, មរៀបចំៃីត្ិវិធី្ បត្ិបត្តេិតង់ដ្ឋរ (Standard Operating Procedure-SOP) េត ីពីយៃតការតារដ្ឋៃ ៃងិ

វាយត្នរែទិេមៅៃិងករមវិធីការងារ, មរៀបចំៃីត្ិវិធី្បត្ិបត្តិេតង់ដ្ឋរ (Standard Operating Procedure-SOP) 

េត ីពីយៃតការតារដ្ឋៃ ៃងិវាយត្នរែមោលៃមោបាយ ៃងិយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ ៍  វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ 

ៃងិេិកា/មរៀបចំយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ (មេចកតី្ពាងច ងម្កាយ) 

 ្សាវ្ជ្ញវបន្ៃថរ តារការន្ណនំារបេ់អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. ៃងិកិចច្ បជ ំពភិាកានានា 

 ជួប្បជ ំជ្ញរួយសាថ ប័ៃ ៃងិភាគ្ពីាកព់ៃ័ធ មែើរបីទទួលបាៃធាត្ ចូល 

 មរៀបចំមេចកតី្ពាងបឋរ ៃងិមេចកតី្ពាងច ងម្កាយនៃឯកសារខាងមលើ 

 មរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាព ៃងិរបាយការណ៍លទធទល 

 មធែើបទបងាា ញែល់្កុរការងារ ៃងិន្កលរអមលើមេចកតី្ ពាង មែើរបីឈាៃមៅែល់មេចកតី្ពាងច ងម្កាយ 

 ទតលក់ារបណតុ ះប ត លែល់រស្រៃតនីៃអគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. មលើការមរៀបចំឯកសារខាងមលើ ។ 
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៣.២. លទធទលរពំងឹទ ក 

ល.រ លទធ្លរំពងឹទកុ្ យពលយវលាអនុវតត 

 ដំណាក្ក់ាលទី១  

១  មរៀបចំទ្រង់របាយការណ៍/របាយការណ៍លទធទល នៃការតារដ្ឋៃ ៃងិ

វាយត្នរែការអៃ វត្តទិេមៅ ៃងិករមវិធីការងារ 

 មរៀបចំទ្រង់របាយការណ៍/របាយការណ៍លទធទលនៃការ វិភាគ្មាក ្ក-ូ

មេែាកិចច សាថ ៃភាពវិេ័យហិរញ្ញវត្ថុ ៃិងមោលៃមោបាយអភិវឌ្ឍៃ ៍

 វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុ ពិមេេវិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ  

 មរៀបចំទ្រង់របាយការណ៍/របាយការណ៍ លទធទលនៃការតារដ្ឋៃ ៃងិវាយ

ត្នរែការអៃ វត្តមោលៃមោបាយៃងិយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុ

រិៃន្រៃធនាោរ 

៣ន្ខ (បនាៃ ប់ពីច ះកិចច

េៃា) 

២ មរៀបចំៃីត្ិវិធី្បត្ិបត្តិេតងដ់្ឋរ (Standard Operating Procedure-SOP) េត ី

ពីយៃតការតារដ្ឋៃ ៃិងវាយត្នរែទិេមៅៃិងករមវិធីការងារ, 

៣ន្ខ (ក រភៈ ២០២៣ 

ែល់មរសា២០២៣) 

៣ មរៀបចំៃីត្ិវិធី្បត្ិបត្តិេតងដ់្ឋរ (Standard Operating Procedure-SOP) េត ី

ពីយៃតការតារដ្ឋៃ ៃិងវាយត្នរែមោលៃមោបាយ ៃងិយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ ៍ 

 វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ 

៤ន្ខ (ឧេភា ២០២៣ 

ែល់េីហា២០២៣) 

 ដំណាក្ក់ាលទ២ី  

៤ េិកា/មរៀបចំយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ                    

(មេចកតី្ពាងច ងម្កាយ) 

៤ន្ខ (កញ្ញ  - ធនូ ឆ្ន ំ

២០២៣) 

 

ទី្បឹកា/ជនំាញការកនងុ្េុក ៃងឹេថ ិត្មៅម្ការការែឹកនំារបេ់អគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. ៃងិអាច

ទទួលបាៃការបណុ្ះប ្លបន្ៃថរមលើឯកមទេករមវិភាគ្ ៃិងមរៀបចំមោលៃមោបាយៃងិយ ទធសាស្រេតអភិវឌ្ឍៃ៍ វិេ័យ

ហិរញ្ញវត្ថុរិៃន្រៃធនាោរ។ 

៣.៣. គ្ ណវ ឌ្ឍរិបេ់ទី្ បកឹា/ជនំាញការកនងុ្េុក 

 មាៃេញ្ញ ប្ត្បរិញ្ញ ប្ត្ជ្ញៃខ់ពេ់ន្ទនកមេែាកិចច ៃិង ហិរញ្ញវត្ថុ, មោលៃមោបាយសាធារណៈ ឬ េញ្ញ ប្ត្

ជំនាញ្បហាក់្បន្ហល, 

 មាៃបទពិមសាធៃ៍ការងារោក ងមហាច ៥ឆ្ន ំ ពាកព់ៃ័ធៃឹងការងារមរៀបចំន្ទៃការេករមភាព ៃិងន្ទៃការងវិកា  

 មាៃបទពិមសាធៃ៍ការងារោក ងមហាច ៥ ឆ្ន ំមលើការងារតារដ្ឋៃ ៃិងវាយត្នរែ ការងារេិកា្សាវ្ជ្ញវមលើវិេ័យ

មេែាកិចច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ ឬ មោលៃមោបាយហិរញ្ញវត្ថុ 
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 មាៃេរត្ថភាពលអកនងុការេរមេររបាយការណ៍ជ្ញភាសាន្ខមរ ៃងិភាសាអង់មគ្ែេសាៃ ត្ជ់ំនាញ ៃងិ  

 មាៃេរត្ថភាពកនុងការមធែើបទបងាា ញ ។ 

៤. របាយការណ្ ៍

ទី្បឹកា/ជនំាញការកនងុ្េុក ៃងឹ្ត្ូវមធែើរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពនៃការអៃ វត្តការងារ្ បចំន្ខ ្ ត្ីមាេ ឆមាេ ៃងិ

ែំ ច់ឆ្ន ំជៃូអគ្គមលខាធិការដ្ឋា ៃ អ.េ.ហ. ៃងិ អ.គ្.ហ. ។  

៥. រយៈយពលយធវើការ 

 កិចចេៃាការងារមាៃរយៈមពល ១២ន្ខ ៃឹងអាចបៃ្បាៃតារសាថ ៃភាពជ្ញក់ន្េ្ង ។  

៦. មយធោបាយភាសា  

 ភាសាន្ខមរ ៃងិអង់មគ្ែេ្ត្ូវម្បើ្បាេ់េ្មាប់ការទំនាក់ទំៃង ការមរៀបចំរបាយការណ៍ ៃងិឯកសារមទេងៗ ។  

៧. ទតីាងំរប្ារ់រយំពញការងារ 

ទី្បឹកា/ជនំាញការកនងុ្េុក ៃងឹត្្រូវឱ្យមធែើការមៅនាយកដ្ឋា ៃមោលៃមោបាយ នៃអគ្គមលខាធកិារដ្ឋា ៃ  

អ.េ.ហ. ន្ែលមាៃអាេយដ្ឋា ៃមៅទែូវមលខ ៤៩៨ េងាក ត្់្ ចំងចំមរះ១ ខណឌ ឬេេីន្កវ រាជធាៃភីនមំពញ ្បមទេករពុជ្ញ។   

៨. ការយរៀរចឡូំជីរទកី្ 

 មៅអ ី ៃិងត្ ការិោលយ័ ្បព័ៃធអ ៃីធឺមណត្ ៃងិេមាភ រៈទគត្ទ់គងក់ារិោលយ័មទេងៗមទៀត្ៃងឹ្ត្ូវទ្ល់ជៃូ      

ទី្បឹកា/ជនំាញការកនងុ្េុក។ ទី្បឹកា/ជនំាញការកនងុ្េុករិៃ្ត្ូវបាៃមលើកទឹកចិត្តឱ្យមធែើការ ឬទំនាក់ទំៃងេ្មាប់

ជ្ញ្បមោជៃត៍ៃ លខ់ែួៃ កនងុក ុំងមពលមធែើការមនាះមទ។ 


