
ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

លក្ខខណ្ឌ យោង 
 

តនួាទ ីៈ  មន្ត រ្ ជនំាញផ្នែកកំំផ្ែទម្មង់ទងំ០៣ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ ្ិងចំែូល  

មិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ 

ទ កផ្ ែ្ងបពម្មើការងារីៈ អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ្រែីៈកម្មា ធិការដ្ឹកនំាការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង 

ហិរញ្ញវតថុសាធារែីៈ  

ក. អំពកីម្មវិធីកកទម្ម្ងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

កមាវិធ ផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ ម្តូវបា្ចាត់ទុកថាជាចំែចុសែូលន្រពបៀបវារីៈផ្កទម្មង់

របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា ពដ្ើមប អ្ុវតរឲ្យម្ម្ម្បសិទធភាព្្វូយុទធសាន្តសរជាតិសម្ម្មប់ការកាត់ប ថ្យភាព្ម្ក ម្ក។ 

យុទធសាន្តសរសម្ម្មប់ផ្កទម្មង ់ ម្តូវបា្ពរៀបចំពដ្ឋយម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ ិងហិរញ្ញវតថ ុ ្ងិម្តូវបា្អ្ុម័តពដ្ឋយ 

សម្ម្េចអរគម្ហាម្សនាបត្មី្ត្ម្ោ ហ ៊ុន្ កសន្ នាយករដ្ឋមន្ត រ្ ន្ម្ព្ះរាជាណាចម្កកមពុជាកាលព្  នងៃទ ៣០ ផ្ែមិងុនា 

ឆ្ែ ំ២០០៤។ យុទធសាន្តសរ ព្ះបា្នរល់្ វូម្កបែ័ែឌ ចាស់លាស់សម្ម្មប់ការផ្កទម្មង់ម្បព្័្ ធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ

ពៅកមពុជា។ 

កមាវិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារែីៈទងំមូលម្តូវបា ផ្្ចកពចញជា ០៤ ដំ្ណាក់កាលដូ្ចខាងពម្កាម៖ 

- ដំ្ណាក់កាលទ ១៖ ភាព្ពជឿទុកចិតរន្ងវិកា 

- ដំ្ណាក់កាលទ ២៖ រែព្យយភាព្ហិរញ្ញវតថ ុ

- ដំ្ណាក់កាលទ ៣៖ ងវិកានារភាា ប់ពៅ្ងឹពោល្ពោបាយ 

- ដំ្ណាក់កាលទ ៤៖ រែព្យយភាព្សមិទធកមា 

រាជរដ្ឋឋ ភបិាលបា្បពងកើតអរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ្ររែីៈកម្មា ធកិារពោល្ពោបាយពសដ្ឋកិចច្ ងិហិរញ្ញវតថុ ្ងិ 

រែីៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារែីៈ (អ.រ.ហ) ពដ្ើមប ោំម្ទ សម្មបសម្មលួ 

្ងិតាមដ្ឋ្ការអ្ុវតរកមាវិធ ផ្កទម្មង់ ្ងិម្ម្តនួាទ ្ងិភារកិចចសំខា្់ៗដូ្ច ខាងពម្កាម៖ 

- ជាជំ្យួការពលើរាលក់ិចចដំ្ពែើរការ ្ិងការបំពព្ញមុែងាររបស់រែីៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់

ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ រាប់បញ្ចូលទងំការពរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យអ្ុវតរ ្ងិការម្តតួព្ិ្ តិយ តាមដ្ឋ្

្ូវពោល្ពោបាយយុទធសាន្តសរ  ្ងិផ្ន្ការសកមាភាព្ន្កមាវិធ ផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ 

ម្ព្មទងំរាលក់ារពរៀបចំឯកសាររបាយការែ៍ ្ងិការពរៀបចំកិចចម្បជុំ ្ងិសិកាា សាលាពនេងៗ។ល។ 

- ោំម្ទ្ងិជយួរែីៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ ពលើការងារ

សម្មបសម្មួលម្បចំានងៃ ការងាររដ្ឋបាល រែព្យយ ហិរញ្ញវតថ ុ លទធកមាសាធារែីៈ ្ងិផ្នែកភសរុភារ

ពម្កាមកមាវិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ  



- នរល់ពោបល់ដ្ល់រែីៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ ពលើបញ្ហា

បពចចកពទស បញ្ហា ម្បឈម ឧបសរគ្ងិពលើកព ើងអំព្ វិធ សាន្តសរ ពនេងៗកែុងការពដ្ឋះម្សាយ ្ងិជំរុញ

ពលបឿ្្ងិបពងកើ្ ម្បសិទធភាព្ន្ការអ្ុវតរកមាវិធ ផ្កទម្មង ់

- សហការសម្មបសម្មលួជាមួយអរគនាយកដ្ឋឋ ្ នាយកដ្ឋឋ ្ អងគភាព្ ពម្កាមឳវាទម្កសួងពសដ្ឋកិចច ្ងិ

ហិរញ្ញវតថុ  ម្កសួង-សាថ ប័្ នដ្រូអភិវឌ្ឍ្៍ ទ ម្បឹកាបពចចកពទស ្ិងជាមួយម្រប់អងគភាព្្ងិអែកពាក់ព្័្ ធ

នានាពដ្ើមប ពរៀបចំ្ិងអ្ុវតរកមាវិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ តាមការចងអលុបងាា ញ

របស់រែីៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ 

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

តម្មូវការពដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទងំការពរៀបចំ ការអ្ុវតរ ្ងិ ការម្តតួព្ិ្ តិយកមាវិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ ្ងិការនរលជ់ំ្ ួយបពចចកពទស 

- ម្តួតព្ិ្ តិយ វាយតនមែ ្ិងបូកសរុបរបាយការែ៍វឌ្ឍ្ភាព្ន្កមាវិធ ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុ

សាធារែីៈ សូចនាករកម្មតិម្ម៉ា ម្កូ្ ិងការសម្មបសម្មលួពលើការម្តួតព្ិ្ ិតយវឌ្ឍ្ភាព្ការងារផ្កទម្មង់

របស់អរគនាយកដ្ឋឋ ្/នាយកដ្ឋឋ ្/អងគភាព្ ន្ម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ងិហិរញ្ញវតថុ រួមទងំវឌ្ឍ្-ភាព្ការងារ

ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារែីៈពៅតាមម្កសួង សាថ ប័្ ពដ្ឋយរាប់បញ្ចូលការពធវើបចចុបប ែ្ភាព្

ជាពទៀងទត់ពលើការនគតន់គងជ់ំ្ យួបពចចកពទស ចំពពាះសកមាភាព្អ្ុវតរ្ ក៍មាវិធ  ផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ 

- ទំនាក់ទំ្ងជាមួយនដ្រអូភិវឌ្ឍ្៍្ ងិជាមួយយ រ្ការទំនាក់ទំ្ង្ិងសម្មបសម្មលួរបស់នដ្រូអភិវឌ្ឍ្ ៍

- ទំនាក់ទំ្ងជាមួយសាធារែីៈ ជ្ពដ្ើមប នេព្វនាយ ្ិងនរលព់្័តម៌្ម្អំព្ កមាវិធ ផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រង

ហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ។ 

អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ្រែីៈកម្មា ធកិារដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ (អ.រ.ហ.) 

ផ្ដ្លជាពសនាធកិាររបស់រែីៈកម្មា ធិការដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថុសាធារែីៈ (រ.ហ.ស) ម្ម្

ផ្នែកពម្កាមឱវាទចំ្ួ្ ៧ កែងុការសម្មបសម្មលួ ពរៀបចំ អ្ុវតរ តាមដ្ឋ្ ម្តតួព្ិ្ តិយ ្ិងវាយតនមែ ពាកព់្័្ ធ្ងឹ

កមាវិធ ផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈ រួមម្ម្ ផ្នែកពោល្ពោបាយ, ផ្នែកម្រប់ម្រងចំែូល, 

ផ្នែកពរៀបចំងវិកា, ផ្នែកអ្ុវតរងវិកា, ផ្នែក្វា្ុវតរ្ ៍្ ងិនេព្វនាយ, ផ្នែកោំម្ទទូពៅ្ងិកសាងសមតថភាព្, ្ិង 

ផ្នែករដ្ឋបាល្ងិហិរញ្ញវតថ។ុ  

 

ខ. ម្ន្តន្េីជំនាញ 

អ.រ.ហ. ម្តូវការពម្ជើសពរើសមន្ត រ្ ជនំាញផ្នែកផ្កទម្មង់ទងំ០៣ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ ្ិងចំែូល 

មិ្ផ្ម្ សារពព្ើព្ ធ្ចំ្ួ្  ០១ រូប ផ្ដ្លម្ម្ភារកិចច ការទទួលែុសម្តូវ ្ងិរុែវុឌ្ឍ្៍ការងារដូ្ចខាងពម្កាម៖  

 ភារកិចច ន្ិងការទទួលខ៊ុសម្ត្ូវ 



 មន្ត រ្ ជំនាញ ផ្នែកការងារផ្កទម្មង់ទងំ ៣ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ ្ិងចំែូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ ម្តូវ 

បំពព្ញភារកិចចពម្កាមឱវាទ របស់មន្ត រ្ ជំនាញជា្់ែពស់ទទួលប ទ្ុក ្ិងអរគពលខាធកិាររងទទួលប ទ្ុកពលើការងារផ្ដ្ល

រួមម្ម្ដូ្ចតពៅ៖ 

- នរលម់្បឹកា នរលជ់ំ្ ួយបពចចកពទស នរលក់ិចចសហការ ្ិងសម្មបសម្មួលជាមួយម្កសួង-សាថ ប័្ ផ្ដ្លម្តូវ

ទទួលែុសម្តូវ រួមម្ម្៖  

o ពលខាធកិារដ្ឋឋ ្ផ្កទម្មង់ ចំ្ួ្  ១ ៖ ការងារអ រ្រផ្កទម្មង់ ជាព្ិពសស ការងារជាមួយពលខាធកិារដ្ឋឋ ្

អចិនន្ត រ្យន៍្រែីៈកម្មា ធកិារដឹ្កនំាការងារផ្កទម្មង់ចាប់្ិងម្បព្័្ ធយតុរិធម៌ ។ 

o ម្កសួង-សាថ ប័្ចំ្ួ្  ១១ ៖ ម្កសួងម្ព្ះបរមរាជវាងំ, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ន្ម្កុមម្បឹកាធមា្ ញុ្ញ, 

ពលខាធកិារដ្ឋឋ ្ន្ឧតរមម្កុមម្បឹកាន្អងគពៅម្កម, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ម្ព្ឹទធសភា, អរគពលខា- 

ធិការដ្ឋឋ ្រដ្ឋសភា, អរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ន្តលុាការកំព្លូ, អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ្សាលាឧទទរែ៍, អាជាា ធរ 

សវ្កមាជាត,ិ អងគភាព្ម្បឆំ្ងអំពព្ើព្ុករលយួ, រែីៈកម្មា ធកិារជាតិពរៀបចំការពបាះពឆ្ែ ត ្ងិម្កសួង- 

យុតរធិម៌។  

o អងគភាព្ន្ម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ ងិហិរញ្ញវតថុ ចំ្ួ្  ២៖ អរគនាយកដ្ឋឋ ្ម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ងិចំែូលមិ្ផ្ម្ 

សារពព្ើព្ ធ្ ្ងិ អរគនាយកដ្ឋឋ ្ឧសាហកមាហិរញ្ញវតថុ។ 

- សម្មបសម្មួលការពរៀបចំ្ិងការអ្ុវតរផ្ន្ការសកមាភាព្ផ្កទម្មង់ ន្កមាវិធ ផ្កទម្មង់ទងំ ៤ 

- សម្មបសម្មួល្ិងពរៀបចំការងារពាក់ព្័្ ធសម្ម្មប់ការពរៀបចំវិបសេនារវាងកមាវិធ ផ្កទម្មង់ទងំ ៤  

- ចូលរួមបូកសរុបរបាយការែ៍វឌ្ឍ្ភាព្ន្ការអ្ុវតរផ្ន្ការសកមាភាព្ផ្កទម្មងក់ារម្រប់ម្រងហិរញ្ញវតថសុា- 

ធារែីៈ ម្បចំាម្ត ម្មស្ិងម្បចំាឆ្ែ ំ។ 

បំពព្ញភារកិចចពនេងពទៀត តាមការនដល់ជូ្ របស់មន្ត រ្ ជនំាញជា្់ែពស់ទទួលប ទ្ុក អរគពលខាធកិាររងទទួល ប ទ្ុក ្ងិ 

អរគពលខាធកិារន្អរគពលខាធកិារដ្ឋឋ ្ អ.រ.ហ.។ 
 ការពរៀបចរំបាយការែ៍អ្វុតរការងារ 

មន្ត រ្ ជនំាញផ្នែកផ្ែទម្មងទ់ងំ០៣ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ងិចំែូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ម្តូវពធវើរបាយកា

រែ៍អ្ុវតរការងារជូ្ មន្ត រ្ ជនំាញជា្់ែពស់ ្ងិអរគពលខាធិការរងទទួលប ទ្ុក ន្ អ.រ.ហ។ 

 រយីៈពព្លន្ការបពំព្ញការងារ 

មន្ត រ្ ជនំាញផ្នែកផ្កទម្មង់ទងំ០៣ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ្ងិចំែូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ម្តូវចុះកិចចស្ា

បំពព្ញការងាររយីៈពព្ល ០១ ឆ្ែ ំមរង។ កិចចស្ាព្ះ អាចម្តូវបា្ប រ្បនាទ ប់ព្ កិចចស្ាបា្បញ្ចប់ ពដ្ឋយផ្នអកពលើ

លទធនលន្ការវាយតនមែការងារ។ 

 រ៊ុណវ៊ុឌ្ឍ ិ

- ម្ម្សញ្ហញ បម្តកម្មិតបរញិ្ហញ បម្តផ្នែកពសដ្ឋកិចច ហិរញ្ញវតថុ ្ តសិាន្តសរ  ឬវិស័យម្បហាកម់្បផ្ហលពនេង

ពទៀត 

- ម្ម្បទព្ិពសាធ្ក៍ារងារទកទិ់្ពៅ្ងឹផ្នែកហិរញ្ញវតថសុាធារែីៈោ៉ា ងតិច០២ឆ្ែ ំ 



- ម្ម្ចំពែះដឹ្ងផ្នែកភាសាអង់ពរែសចាស់លាស់ 

- ម្ម្រំ្ តិនចែម្បឌ្ិត ម្ម្ជនំាញទំនាក់ទំ្ង ្ងិអាចបំពព្ញការងារជាម្កុម 

- ន្តសរ  ម្តូវបា្នរលអ់ាទិភាព្ កែងុការពម្ជើសពរើសសម្ម្មប់ទទួលបា្្ូវតផំ្ែងព្ះ 
- មន្ត រ្ រាជការផ្ដ្លម្ម្ម្កបែ័ែឌ ពៅកែុងម្កសួងពសដ្ឋកិចច្ ិងហិរញ្ញវតថុ ្ិងសា ័ម្រចិតរព្យួរការងារពៅអងគភាព្

ពដ្ើម ពដ្ើមប មកបពម្មើការងារពព្ញពម្ម៉ា ងពៅអរគពលខាធិការដ្ឋឋ ្ អ.រ.ហ ម្តូវបា្នរលអ់ាទិភាព្ែពស់ 
 អត្ថម្បម្ោជន៍្កែលទទួលបាន្ 

- មន្ត រ្ ជនំាញផ្នែកផ្កទម្មងទ់ងំ០៣ ម្រប់ម្រងម្ទព្យសមបតរិរដ្ឋ ្ងិចំែូលមិ្ផ្ម្សារពព្ើព្ ធ្ម្តូវទទួលបា្

ម្បាក់ឧបតថមភម្បចំាផ្ែសមរមយពម្កាមហិរញ្ញបបទ្ោំម្ទ ផ្នអកពលើសមតថភាព្្ិងបទព្ិពសាធ្ ៍។  

 

 

 


