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លក្ខខណ្ឌ យោង 
មន្រ ត្ីជំនាញផ្នែកការងារផ្កទម្មងទ់ងំបី ្ងិចំណូលមិ្ផ្ម្សារពពើព ធ្ 

 
ក. អំពកីមមវិធីផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ម្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាចំណចុស្នូលននរបបៀបវារៈកកទម្ម្ង់

របស់្រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ប ើម្បីអនុវត្តឲ្យមានម្បសិ្ទធភាពនូវយុទធសាស្រស្តជាត្ិស្ម្មាប់ការកាត្់បនថយភាពម្កីម្ក។ 

យុទធសាស្រស្តស្ម្មាប់កកទម្ម្ង ់ ម្ត្ូវបានបរៀបចំបដ្ឋយម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ នងិម្ត្ូវបានអនុម័្ត្បដ្ឋយ 

សពមតចអរគមហាពសនាបត្ពីត្ពោ ហ ៊ុ្ ផ្ស្ នាយករ ាម្ស្រនតនីនម្ពះរាជាណាចម្កកម្ពុជាកាលពី នងៃទី៣០ កែមិ្ងុនា 

ឆ្ន ំ២០០៤។ យុទធសាស្រស្ត បនះបានផ្តលន់វូម្កបែ័ណឌ ចាស់្លាស់្ស្ម្មាប់ការកកទម្ម្ង់ម្បពន័ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ

បៅកម្ពុជា។ 

កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទងំមូ្លម្ត្ូវបានកចកបចញជា ០៤  ំណាក់កាល ូចខាងបម្កាម្៖ 

-  ំណាក់កាលទី១៖ ភាពបជឿទុកចិត្តននងវិកា 

-  ំណាក់កាលទី២៖ រណបនយយភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

-  ំណាក់កាលទី៣៖ ងវិកាផ្ារភាា ប់បៅនងឹបោលនបោបាយ 

-  ំណាក់កាលទី៤៖ រណបនយយភាពស្មិ្ទធកម្ម 

រាជរដ្ឋា ភបិាលបានបបងកើត្អរគបលខាធកិារដ្ឋា នររណៈកមាម ធកិារបោលនបោបាយបស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិ 

រណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ) ប ើម្បីោំម្ទ ស្ម្ម្បស្ម្ម្លួ 

នងិតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ នងិមានត្នួាទីនងិភារកិចចសំ្ខាន់ៗ ូច ខាងបម្កាម្៖ 

- ជាជំនយួការបលើរាលក់ិចច ំបណើរការ និងការបំបពញមុ្ែងាររបស់្រណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រាប់បញ្ចូលទងំការបរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត និងការម្ត្ួត្ពនិតិ្យ តាម្ដ្ឋន

នូវបោលនបោបាយយុទធសាស្រស្ត  និងកផ្នការស្កម្មភាពននកម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្ពម្ទងំរាលក់ារបរៀបចំឯកសាររបាយការណ៍ នងិការបរៀបចំកិចចម្បជុំ នងិសិ្កាា សាលាបផ្េងៗ។ល។ 

- ោំម្ទនងិជយួរណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បលើការងារ

ស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលម្បចំានងៃ ការងាររ ាបាល រណបនយយ ហិរញ្ញវត្ថុ លទធកម្មសាធារណៈ នងិកផ្នកភស្តុភារ

បម្កាម្កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

- ផ្តល់បោបល់ លរ់ណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ បលើបញ្ហា

បបចចកបទស្ បញ្ហា ម្បឈម្ ឧបស្រគនងិបលើកប ើងអំពីវិធសីាស្រស្ត បផ្េងៗកនុងការបដ្ឋះម្សាយ នងិជំរុញ

បលបឿននងិបបងកើនម្បសិ្ទធភាពននការអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង ់

- ស្ហការស្ម្ម្បស្ម្ម្លួជាមួ្យអរគនាយកដ្ឋា ន នាយកដ្ឋា ន អងគភាព បម្កាម្ឳវាទម្កសួ្ងបស្ ាកិចច និង

ហិរញ្ញវត្ថ ុ  ម្កសួ្ង-សាថ ប័ន ន រូអភិវឌ្ឍន ៍ ទីម្បឹកាបបចចកបទស្ នងិជាមួ្យម្រប់អងគភាពនងិអនកពាក់ពន័ធ

នានាប ើម្បីបរៀបចំនិងអនុវត្តកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ តាម្ការចងអលុបងាា ញ

របស់្រណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 
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- ោំម្ទអរគនាយកដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា ន/អងគភាពននម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ នងិ ម្កសួ្ង-សាថ ប័ន តាម្

ត្ម្ម្ូវការបដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទងំការបរៀបចំ ការអនុវត្ត នងិ ការម្ត្តួ្ពនិតិ្យកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ នងិការផ្តលជ់នំួយបបចចកបទស្ 

- ម្ត្ួត្ពនិតិ្យ វាយត្នម្ៃ នងិបូកស្រុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ សូ្ចនាករកម្ម្តិ្មា៉ា ម្កនូិងការស្ម្ម្បស្ម្ម្លួបលើការម្ត្ួត្ពនិិត្យវឌ្ឍនភាពការងារកកទម្ម្ង់

របស់្អរគនាយកដ្ឋា ន/នាយកដ្ឋា ន/អងគភាព ននម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថុ រួម្ទងំវឌ្ឍន-ភាពការងារ

កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបៅតាម្ម្កសួ្ង សាថ ប័ន បដ្ឋយរាប់បញ្ចូលការបធវើបចចុបបននភាព

ជាបទៀងទត្់បលើការផ្គត្ផ់្គងជ់នំយួបបចចកបទស្ ចំបពាះស្កម្មភាពអនុវត្តនក៍ម្មវិធី កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

- ទំនាក់ទំនងជាមួ្យន រអូភិវឌ្ឍនន៍ងិជាមួ្យយនតការទំនាក់ទំនងនិងស្ម្ម្បស្ម្ម្លួរបស់្ន រូអភិវឌ្ឍន ៍

- ទំនាក់ទំនងជាមួ្យសាធារណៈ ជនប ើម្បផី្េពវផ្ាយ និងផ្តលព់័ត្ម៌ានអំពកីម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ។ 

អរគបលខាធកិារដ្ឋា នរណៈកមាម ធកិារ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (អ.រ.ហ.) 

ក លជាបស្នាធកិាររបស់្រណៈកមាម ធិការ ឹកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (រ.ហ.ស) មាន

កផ្នកបម្កាម្ឱវាទចំននួ៧ កនុងការស្ម្ម្បស្ម្ម្លួ បរៀបចំ អនុវត្ត តាម្ដ្ឋន ម្ត្ួត្ពនិិត្យ និងវាយត្នម្ៃ ពាក់ពន័ធនងឹ

កម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ រួម្មាន កផ្នកបោលនបោបាយ, កផ្នកម្រប់ម្រងចំណូល, 

កផ្នកបរៀបចំងវិកា, កផ្នកអនុវត្តងវិកា, កផ្នកនវានុវត្តនន៍ងិផ្េពវផ្ាយ, កផ្នកោំម្ទទូបៅនងិកសាងស្ម្ត្ថភាព, នងិ 

កផ្នករ ាបាលនងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ  

 

ខ. មន្រ ត្ីជំនាញផ្នែកកសាងសមត្ថភាព 

អ.រ.ហ. ម្ត្ូវការបម្ជើស្បរើស្ម្ស្រនតជីំនាញកផ្នកោំម្ទទូបៅនិងកសាងស្ម្ត្ថភាព ចំននួ ០១ រូប ក លមានភារកិចច 

ការទទួលែុស្ម្ត្ូវ នងិរុណវុឌ្ឍនក៍ារងារ ូចខាងបម្កាម្៖  

 ភារកិចច ្ិងការទទួលខ៊ុសម្ត្ូវ 

 ម្ស្រនតជីនំាញ កផ្នកការងារកកទម្ម្ង់ទងំ ៣ ម្រប់ម្រងម្ទពយស្ម្បត្តិរ ា និងចំណូលមិ្នកម្នសារបពើពនធ ម្ត្វូ 
បំបពញភារកិចចបម្កាម្ឱវាទ របស់្ម្ស្រនតីជំនាញជាន់ែពស់្ទទួលបនទុក និងអរគបលខាធិការរងទទួលបនទុកបលើ ការងារ

ក លរួម្មាន ូចត្បៅ៖ 

- ផ្តលម់្បឹកា ផ្តលជ់នំយួបបចចកបទស្ ផ្តលក់ិចចស្ហការ និងស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលជាមួ្យម្កសួ្ង-សាថ ប័ន ក លម្ត្ូវ

ទទួលែុស្ម្ត្ូវ រួម្មាន៖  

o បលខាធកិារដ្ឋា នកកទម្ម្ង ់ ចំននួ ២ ៖ បលខាធិការដ្ឋា នរណៈកម្មការកកទម្ម្ង់រ ាបាលសាធារណៈ, បលខា

ធិការដ្ឋា នននរណៈកមាម ធិការកកទម្ម្ង់ស្ម្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាម្កបបម្បជាធិបបត្យយបៅថាន កប់ម្កាម្ជាត្ិ,  

o ម្កសួ្ង-សាថ ប័នចំននួ ១១ ៖ ម្កសួ្ងម្ពះបរម្រាជវាងំ, អរគបលខាធកិារដ្ឋា នននម្កុម្ម្បឹកាធម្មនញុ្ញ, 

បលខាធកិារដ្ឋា នននឧត្តម្ម្កុម្ម្បឹកាននអងគបៅម្កម្, អរគបលខាធិការដ្ឋា នម្ពឹទធស្ភា, អរគបលខា- 
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ធិការដ្ឋា នរ ាស្ភា, អរគបលខាធិការដ្ឋា នននត្លុាការកំពលូ, អរគបលខាធកិារដ្ឋា នសាលាឧទទរណ៍, អាជាា ធរ 

ស្វនកម្មជាត្,ិ អងគភាពម្បឆំ្ងអំបពើពុករលយួ, រណៈកមាម ធកិារជាត្ិបរៀបចំការបបាះបឆ្ន ត្ នងិម្កសួ្ង- 

យុត្តធិម៌្។  

o អងគភាពននម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ចំននួ ២៖ អរគនាយកដ្ឋា នម្ទពយស្ម្បត្តិរ ានងិចំណូលមិ្នកម្ន 

សារបពើពនធ នងិ អរគនាយកដ្ឋា នឧស្ាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ 

- ស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលការបរៀបចំនិងការអនុវត្តកផ្នការស្កម្មភាពកកទម្ម្ង់ជាមួ្យម្កសួ្ង សាថ ប័ន និងអងគភាពពាក់ពន័ធ 

ខាងបលើ  

- ម្ត្ួត្ពនិតិ្យតាម្ដ្ឋននងិវាយត្នម្ៃវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកផ្នការស្កម្មភាពកកទម្ម្ង់របស់្ម្កសួ្ង សាថ ប័ន និង 

អងគភាពពាកព់ន័ធខាងបលើ 

- ចូលរួម្បូកស្រុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកផ្នការស្កម្មភាពកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសុា- 

ធារណៈ ម្បចំាម្ត្មីាស្និងម្បចំាឆ្ន ំ។ 

បំបពញភារកិចចបផ្េងបទៀត្ តាម្ការផ្ដល់ជនូរបស់្ម្ស្រនតជីនំាញជាន់ែពស់្ទទួលបនទុក អរគបលខាធកិាររងទទួល បនទុក នងិ 

អរគបលខាធកិារននអរគបលខាធកិារដ្ឋា ន អ.រ.ហ.។ 
 ការបរៀបចរំបាយការណ៍អនវុត្តការងារ 

ម្ស្រនតីជនំាញកផ្នកកសាងស្ម្ត្ថភាព ម្ត្ូវបធវើរបាយការណ៍អនុវត្តការងារជូនម្ស្រនតជីំនាញជាន់ែពស់្ និងអរគបលខា- 

ធិការរងទទួលបនទុក នន អ.រ.ហ។ 

 រយៈបពលននការបបំពញការងារ 

ម្ស្រនតជីនំាញកផ្នកកសាងស្ម្ត្ថភាព ម្ត្ូវចុះកិចចស្នាបំបពញការងាររយៈបពល ០១ ឆ្ន ំម្តង។ កិចចស្នាបនះ 

អាចម្ត្ូវបានបនតបនាទ ប់ពីកិចចស្នាបានបញ្ចប់ បដ្ឋយកផ្អកបលើលទធផ្លននការវាយត្នម្ៃការងារ។ 

 រ៊ុណវ៊ុឌ្ឍ ិ

- មានស្ញ្ហញ បម្ត្កម្ម្ិត្បរិញ្ហញ បម្ត្កផ្នកបស្ ាកិចច ហិរញ្ញវត្ថុ ឬវិស័្យម្បហាកម់្បកហលបផ្េងបទៀត្ 

- មានបទពិបសាធនក៍ារងារទកទិ់នបៅនងឹកផ្នកហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈោ៉ា ងត្ិច០២ឆ្ន ំ 

- មានចំបណះ ឹងកផ្នកភាសាអងប់រៃស្ចាស់្លាស់្ 

- មានរនំតិ្នចនម្បឌ្ិត្ មានជនំាញទំនាក់ទំនង នងិអាចបំបពញការងារជាម្កុម្ 

- ស្រស្ត ីម្ត្ូវបានផ្តលអ់ាទិភាព កនងុការបម្ជើស្បរើស្ស្ម្មាប់ទទួលបាននូវត្កំណងបនះ 
- ម្ស្រនតីរាជការក លមានម្កបែ័ណឌ បៅកនុងម្កសួ្ងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ម ័ម្រចិត្តពយួរការងារបៅអងគភាព

ប ើម្ ប ើម្បីម្កបបម្ម្ើការងារបពញបមា៉ា ងបៅអរគបលខាធិការដ្ឋា ន អ.រ.ហ ម្ត្ូវបានផ្តលអ់ាទិភាពែពស់្ 
 អត្ថម្បពោជ្៍ផ្ែលទទួលបា្ 

ម្ស្រនតជីនំាញកផ្នកកសាងស្ម្ត្ថភាព ម្ត្ូវទទួលបានម្បាកឧ់បត្ថម្ភម្បចំាកែស្ម្រម្យបម្កាម្ហិរញ្ញបបទនោំម្ទ 

កផ្អកបលើស្ម្ត្ថភាពនងិបទពិបសាធន ៍។ 

 


