
ឧបសម�័ន� ក 

លក�ខណ� េយាង 
 

តនួោទីៈ  ម�ន�ីជំនោញែផ�កកំំែណទ្រមង់ទាងំ០៣ ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូល  

មិនែមនសារេពើពន� 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងោរៈ អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង 

ហិរ��វត��សាធារណៈ  

ក. អំពកីម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រត�វបានចាត់ទុកថោជោចំណចុស��លៃនរេបៀបវោរៈែកទ្រមង់

របស់រោជរដោ� ភបិាលកម��ជោ េដើម្ីបអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនវូយទុ�សា�ស�ជោតិស្រមាប់ការកាតប់ន�យភាព្រក្ីរក។ 

យុទ�សា�ស�ស្រមាប់ែកទ្រមង ់ ្រត�វបានេរៀបចំេដោយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នងិ្រត�វបានអនុម័តេដោយ 

សេម�ចអគ�មហាេសនោបតេីតេជោ ហុ៊ន ែសន នោយករដ�ម�ន�ៃីន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោកាលព ីៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនោ 

ឆា� ំ២០០៤។ យុទ�សា�ស� េនះបានផ�លន់វូ្រកបខ័ណ� ច្បាស់លាស់ស្រមាប់ការែកទ្រមង់្របពន័�្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

េនៅកម��ជោ។ 

កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈទាងំមូល្រត�វបានែចកេចញជោ ០៤ ដំណោក់កាលដូចខោងេ្រកាម៖ 

- ដំណោក់កាលទី១៖ ភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា 

- ដំណោក់កាលទី២៖ គណេនយ្យភាពហិរ��វត�� 

- ដំណោក់កាលទី៣៖ ថវ�កាផ្សោរភា� ប់េទៅនងឹេគាលនេយោបាយ 

- ដំណោក់កាលទី៤៖ គណេនយ្យភាពសមិទ�កម� 

រោជរដោ� ភបិាលបានបេង�ើតអគ�េលខោធកិារដោ� នរគណៈកមា� ធកិារេគាលនេយោបាយេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� នងិ 

គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ) េដើម្បគំីា្រទ ស្រមបស្រម�ល 

នងិតាមដោនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ នងិមានតនួោទីនងិភារកិច�សំខោន់ៗដូច ខោងេ្រកាម៖ 

- ជោជំនយួការេលើរោលក់ិច�ដំេណើរការ និងការបំេពញមុខងោររបស់គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់

ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ រោប់ប���លទាងំការេរៀបចំដោក់ឲ្យអនុវត� នងិការ្រត�តពនិតិ្យ តាមដោន

នវូេគាលនេយោបាយយុទ�សា�ស�  នងិែផនការសកម�ភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

្រពមទាងំរោលក់ារេរៀបចំឯកសាររបាយការណ៍ នងិការេរៀបចំកិច�្របជុំ នងិសិកា� សាលាេផ្សងៗ។ល។ 

- គំា្រទនងិជយួគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េលើការងោរ

ស្រមបស្រម�ល្របចំាៃថ� ការងោររដ�បាល គណេនយ្យ ហិរ��វត�� លទ�កម�សាធារណៈ នងិែផ�កភស��ភារ

េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ  



- ផ�ល់េយោបល់ដលគ់ណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េលើប��

បេច�កេទស ប�� ្របឈម ឧបសគ�នងិេលើកេឡើងអំពីវ�ធសីា�ស� េផ្សងៗក��ងការេដោះ្រសាយ នងិជំរុញ

េល្ប�ននងិបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង ់

- សហការស្រមបស្រម�លជោមួយអគ�នោយកដោ� ន នោយកដោ� ន អង�ភាព េ្រកាមឳវោទ្រកសួងេសដ�កិច� នងិ

ហិរ��វត��  ្រកសួង-សា� ប័ន ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ ទី្របឹក្សោបេច�កេទស និងជោមួយ្រគប់អង�ភាពនងិអ�កពាក់ពន័�

នោនោេដើម្បីេរៀបចំនិងអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ តាមការចង��លបងោ� ញ

របស់គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

- គំា្រទអគ�នោយកដោ� ន/នោយកដោ� ន/អង�ភាពៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� និង ្រកសួង-សា� ប័ន តាម

ត្រម�វការេដោយរោប់ប���លទាងំការេរៀបចំ ការអនុវត� នងិ ការ្រត�តពនិតិ្យកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ នងិការផ�លជ់នំយួបេច�កេទស 

- ្រត�តពនិតិ្យ វោយតៃម� និងបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ សូចនោករក្រមិតម៉ា្រក�និងការស្រមបស្រម�លេលើការ្រត�តពនិិត្យវឌ្ឍនភាពការងោរែកទ្រមង់

របស់អគ�នោយកដោ� ន/នោយកដោ� ន/អង�ភាព ៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� រួមទាងំវឌ្ឍន-ភាពការងោរ

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេនៅតាម្រកសួង សា� ប័ន េដោយរោប់ប���លការេធ�ើបច��ប្បន�ភាព

ជោេទៀងទាត់េលើការផ�តផ់�ងជ់នំយួបេច�កេទស ចំេពាះសកម�ភាពអនុវត�នក៍ម�វ�ធ ី ែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ 

- ទំនោក់ទំនងជោមួយៃដគអូភិវឌ្ឍនន៍ងិជោមួយយន�ការទំនោក់ទំនងនិងស្រមបស្រម�លរបស់ៃដគអូភិវឌ្ឍន ៍

- ទំនោក់ទំនងជោមួយសាធារណៈ ជនេដើម្បផី្សព�ផ្សោយ និងផ�លព់័តម៌ានអំពកីម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

ែដលជោេសនោធកិាររបស់គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (គ.ហ.ស) មាន

ែផ�កេ្រកាមឱវោទចំននួ៧ ក��ងការស្រមបស្រម�ល េរៀបចំ អនុវត� តាមដោន ្រត�តពនិតិ្យ និងវោយតៃម� ពាកព់ន័�នងឹ

កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ រួមមាន ែផ�កេគាលនេយោបាយ, ែផ�ក្រគប់្រគងចំណូល, 

ែផ�កេរៀបចំថវ�កា, ែផ�កអនុវត�ថវ�កា, ែផ�កនវោនុវត�នន៍ងិផ្សព�ផ្សោយ, ែផ�កគំា្រទទូេទៅនងិកសាងសមត�ភាព, និង 

ែផ�ករដ�បាលនងិហិរ��វត��។  

 

ខ. ម�ន�ីជំនោញ 

អ.គ.ហ. ្រត�វការេ្រជើសេរ�សម�ន�ីជនំោញែផ�កែកទ្រមង់ទាងំ០៣ ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� និងចំណូល 

មិនែមន សារេពើពន�ចំននួ ០១ រូប ែដលមានភារកិច� ការទទួលខុស្រត�វ នងិគុណវុឌ្ឍន៍ការងោរដូចខោងេ្រកាម៖  

• ភារកិច� និងការទទួលខុស្រត�វ 



 ម�ន�ជីនំោញ ែផ�កការងោរែកទ្រមង់ទាងំ ៣ ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិចំណូលមិនែមនសារេពើពន� ្រត�វ 

បំេពញភារកិច�េ្រកាមឱវោទ របស់ម�ន�ីជំនោញជោន់ខ�ស់ទទួលបន��ក និងអគ�េលខោធកិាររងទទួលបន��កេលើការងោរែដល

រួមមានដូចតេទៅ៖ 

- ផ�ល្់របឹក្សោ ផ�លជ់នំយួបេច�កេទស ផ�លក់ិច�សហការ និងស្រមបស្រម�លជោមួយ្រកសួង-សា� ប័ន ែដល្រត�វ

ទទួលខុស្រត�វ រួមមាន៖  

o េលខោធកិារដោ� នែកទ្រមង់ ចំននួ ១ ៖ ការងោរអន�រែកទ្រមង់ ជោពិេសស ការងោរជោមួយេលខោធកិារដោ� ន

អចិៃ�ន�យៃ៍នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ច្បាប់និង្របពន័�យតុ�ិធម៌ ។ 

o ្រកសួង-សា� ប័នចំននួ ១១ ៖ ្រកសួង្រពះបរមរោជវោងំ, អគ�េលខោធិការដោ� នៃន្រក�ម្របឹក្សោធម�ន�ុ�, 

េលខោធកិារដោ� នៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េចៅ្រកម, អគ�េលខោធិការដោ� ន្រពឹទ�សភា, អគ�េលខោ- 

ធិការដោ� នរដ�សភា, អគ�េលខោធិការដោ� នៃនតលុាការកំពលូ, អគ�េលខោធកិារដោ� នសាលាឧទ�រណ៍, ឣជោ� ធរ 

សវនកម�ជោត,ិ អង�ភាព្របឆំាងអំេពើពុករលយួ, គណៈកមា� ធកិារជោតិេរៀបចំការេបាះេឆា� ត នងិ្រកសួង- 

យុត�ធិម៌។  

o អង�ភាពៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ចំននួ ២៖ អគ�នោយកដោ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�នងិចំណូលមិនែមន 

សារេពើពន� នងិ អគ�នោយកដោ� នឧស្សោហកម�ហិរ��វត��។ 

- ស្រមបស្រម�លការេរៀបចំនិងការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែកទ្រមង់ ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ទាងំ ៤ 

- ស្រមបស្រម�លនិងេរៀបចំការងោរពាក់ពន័�ស្រមាប់ការេរៀបចំវ�បស្សនោរវោងកម�វ�ធីែកទ្រមង់ទាងំ ៤  

- ចូលរួមបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា- 

ធារណៈ ្របចំា្រតមីាសនិង្របចំាឆា� ំ។ 

បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត តាមការផ�ល់ជនូរបស់ម�ន�ជីនំោញជោន់ខ�ស់ទទួលបន��ក អគ�េលខោធកិាររងទទួល បន��ក នងិ 

អគ�េលខោធកិារៃនអគ�េលខោធកិារដោ� ន អ.គ.ហ.។ 

 ការេរៀបចរំបាយការណ៍អនវុត�ការងោរ 

ម�ន�ីជនំោញែផ�កែណទ្រមងទ់ាងំ០៣ ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�នងិចំណូលមិនែមនសារេពើពន�្រត�វេធ�ើរបាយកា

រណ៍អនុវត�ការងោរជនូម�ន�ីជនំោញជោន់ខ�ស់ នងិអគ�េលខោធិការរងទទួលបន��ក ៃន អ.គ.ហ។ 

 រយៈេពលៃនការបេំពញការងោរ 

ម�ន�ជីនំោញែផ�កែកទ្រមង់ទាងំ០៣ ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិរដ�នងិចំណូលមិនែមនសារេពើពន�្រត�វចុះកិច�សន្យោ

បំេពញការងោររយៈេពល ០១ ឆា� ំម�ង។ កិច�សន្យោេនះ ឣច្រត�វបានបន�បនោ� ប់ពកីិច�សន្យោបានប��ប់ េដោយែផ�កេលើ

លទ�ផលៃនការវោយតៃម�ការងោរ។ 

• គុណវុឌ្ឍ ិ

- មានស�� ប្រតក្រមិតបរ��� ប្រតែផ�កេសដ�កិច� ហិរ��វត�� នតីសិា�ស�  ឬវ�ស័យ្របហាក្់របែហលេផ្សង

េទៀត 

- មានបទពិេសាធនក៍ារងោរទាកទិ់នេទៅនងឹែផ�កហិរ��វត��សាធារណៈយ៉ោងតិច០២ឆា� ំ 



- មានចំេណះដឹងែផ�កភាសាអងេ់គ�សច្បាស់លាស់ 

- មានគនំតិៃច�្របឌិត មានជនំោញទំនោក់ទំនង នងិឣចបំេពញការងោរជោ្រក�ម 

- �ស� ី្រត�វបានផ�លឣ់ទិភាព ក��ងការេ្រជើសេរ�សស្រមាប់ទទួលបាននវូតែំណងេនះ 

- ម�ន�ីរោជការែដលមាន្រកបខ័ណ� េនៅក��ង្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� និងស� ័្រគចិត�ព្យ�រការងោរេនៅអង�ភាព

េដើម េដើម្បីមកបេ្រមើការងោរេពញេម៉ាងេនៅអគ�េលខោធិការដោ� ន អ.គ.ហ ្រត�វបានផ�លឣ់ទិភាពខ�ស់ 

• អត�្របេយោជន៍ែដលទទួលបាន 

- ម�ន�ជីនំោញែផ�កែកទ្រមងទ់ាងំ០៣ ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�រិដ� នងិចំណូលមិនែមនសារេពើពន�្រត�វទទួលបាន

្របាកឧ់បត�ម�្របចំាែខសមរម្យេ្រកាមហិរ��ប្បទានគំា្រទ ែផ�កេលើសមត�ភាពនិងបទពេិសាធន ៍។  
 

 
 


