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ឧបសម�័ន� ក 

លក�ខណ� េយាង 
 

តនួោទីៈ  ម�ន�ជីនំោញែផ�កថវ�កា 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងោរៈ អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ  

សាវតា 

1. េនៅក��ងែខធ�� ឆា� ំ២០០៤ រោជរដោ� ភបិាលកម��ជោ (RGC) បានអនុម័តកម�វ�ធីកំែណទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា-

ធារណៈ (PFMRP) ែដលជោកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រយៈេពលែវងេដោយែផ�កេលើវ�ធសីា�ស�  ដំណោក ់ កាលែដលេដោះ

្រសាយប�� ្របពន័�ហិរ��វត��សាធារណៈ។ ចាប់តំាងពីេពលចាប់េផ�ើមរបស់ខ��ន កម�វ�ធីែក ទ្រមង់ការ្រគប់្រគង ហិរ��

វត��សាធារណៈបានផ�លល់ទ�ភាពឱ្យកម��ជោ សេ្រមចបាននវូការរ�កចេ្រមើនយ៉ោង សំខោន់ក��ងការេធ�ើការែកទ្រមង់េគាល

នេយោបាយចំណោយសាធារណៈ និងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

2. ដំណោក់កាលទីមួយក��ងរយៈេពល៦ឆា� ំកន�ងមកេនះ បានេធ�ើឱ្យមានសុពលភាពនវូ វ�ធសីា�ស�  នងិជោជំហាន។ ពន�

េលើ្របាក់ចំណូលរដ�បាល្រត�វបានព្រងឹងយ៉ោង រ�ងមា ំដូចជោមានការេរៀបចំថវ�កានិង ការ្រគប់្រគងបរ�យោប័ន�  វ�នយ័

សារេពើ-ពន� នងិការ្រគប់្រគងបំណលុ។ 

3. េបើេទាះបីជោមានការយតឺជោងការរ�ពឹងទុកស្រមាប់ការចាប់េផ�ើមអនុវត�កម�វ�ធីក��ងដំណោក់កាលទីពីរ (ែដលបានចាប់

េផ�ើមក��ងឆា� ំ២០០៩) កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង្រត�វបានបេង�ើនេឡើងយ៉ោងខោ� ំងក��ងរយៈេពលពីរឆា� ំេដើម្បី បេង�ើនគណេនយ្យ

ភាពហិរ��វត��ស� ិតេនៅេ្រកាមការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ៃនគេ្រមាងគណេនយ្យភាព (PFMAP)។ ភាគេ្រចើន

ៃន េគាលការណ៍អនតុ�ការងោរែផ�កេទៅេលើកាតាលីករពាក់ពន័�គា� ចំននួ្របំាែដល េផោ� តេលើការអនុវត� FMIS ែដល

មានែចងេនៅក��ងយុទ�សា�ស�ឣទិភាពរបស់្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត��(MEF) នឹងបានគំា្រទេដោយ្រក�មការងោរ

ទាងំបី: ្រក�មគណេនយ្យភាព ្រក�មអនតុ�ថវ�កា និង្រក�មស�ងដ់ោរ គណេនយ្យ។ 

4. កម�វ�ធីែកទ្រមងហ់រិ��វត��សាធារណៈគីជោ នងិេនៅែតជោអភ្ិរកម្រគប់ដណ� ប់កិច�ការែកទ្រមង់។ បែន�មពីេលើការគំា

្រទពីពហមុា� ស់ជនំយួ (MDTF) កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ បានទទួលការ គំា្រទែផ�ក

បេច�កេទស និងហិរ��វត�� េដោយផោ� ល់មួយចំននួរួមទាងំ ធនោគារអភិវឌ្ឍនឣ៍សីុ (ADB) ទីភា� ក់ងោរសហ្របតិបត�ិ

ការអន�រជោត ិជបុ៉ន (JICA), អង�ការយនូីេសហ� រតនោគារសហរដ�ឣេមរ�ក និងមូលនិធិរូបិយវត��អន�រជោត ិ(IMF) ។ 

5. េបើេទាះបីជោមានការរ�កចេ្រមើន នងិការេកើនេឡើងែបបេនះក៏េដោយ ក៏េនៅែតមិន្រគប់្រគាន់េដើម្បីឈានដល់ េគាល

េដៅ ្របសិទ�ភាព នងិតមា� ភាព ៃនកំែណទ្រមង់្របេទសឲ្យ្រសបេទៅនងឹការអភិវឌ្ឍេនៅក��ងតបំន។់ ដូេច�ះ កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (PFMRP) ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេនៅៃថ�ទី៧ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ២០១៣ េដើម្បី

បន�អនុវត�ឲ្យបានេជោគជ័យៃនគេ្រមាងក��ងដំេណើរការ ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈនងិ គណេនយ្យភាព 

(PFMAP) េ្រកាមហរិ��ប្បទានេដោយ IDA េ្រកាយពីបានប��ប់ ក��ប់ថវ�កាពីពហុមា� ស់ជនំយួ (MDTF) និងេផោ� ត 
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េលើការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង គណេនយ្យភាពហិរ��វត�� និងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្របកបេដោយ្របសិទ�ិភាព 

(ដំណោក់កាលទី២ ៃនកម�វ�ធកីារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ) ។ 

6. េគាលបំណងៃនការអភិវឌ្ឍគេ្រមាង គេឺដើម្បីេង�ើនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេដោយព្រងឹង : (ក) ការេកៀងគរ 

ចំណូលនិង (ខ) ដំេណើរការអនវុត�ថវ�កាតាមរយៈការអនុវត�ន៍្របពន័�្រគប់្រគងពត័៌មានហិរ��វត�� (FMIS)ផងែដរ។ 

ការរ�កចំេរ�នែដលេឆ�ើយតបេទៅនងឹេគាលបំណងដ៏សំខោន ់នងឹ្រត�វបានវោស់េដោយមាន ការចូលរួមចំែណកអនុវត�

កម�វ�ធីគន�ឹះ នងិេគាលេដៅែដលកំណត់េចញេទៅ េនៅក��ងដំណោកក់ាលទីពីរ ៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ វោតណំោងឱ្យ ការបន�ជនំយួរបស់ធនោគារ ពិភពេលាក និងៃដគរូអភិវឌ្ឍនេ៍្រកាមការ 

ស្រមបស្រម�លពីរោជរដោ� ភបិាល ក��ងការអនុវត�កម�វ�ធីកំែណទ្រមង់របស់ខ��នជោេ្រចើនឆា� ំកន�ងមក។ 

7. PFMSC បានបេង�ើតអគ�េលខោធិការដោ� នអគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈេដើម្បីជយួស្រមស្រម�លការងោរ្របចំាៃថ�ក��ងការអនុវត�គេ្រមាង រួមទាងំការេធ�ើែផនការគេ្រមាង

ពនិិត្យ នងិេធ�ើរបាយការណ៍ អនវុត�កិច�ការងោរលទ�កម� ទូទាត់ចំណោយ នងិការ្រគប់្រគងហរិ��វត��។ តនួោទីនងិមុខងោរ

របស់ GSPFMRSC មានដូចខោងេ្រកាម: 

(i) គំា្រទ និងជយួ PFMSC ក��ងកចិ�ការរដ�បាលនងិ Logistic ទាងំអស់។ 

(ii) េដើរតនួោទីការស្រមបស្រម�លជនូ PFMSC ក��ងករណីចំាបាច់ ដូចជោេរៀបចំឯកសារកិច�្របជុំ /សិកា� សាលា 

 /សិកា� សាលា ។ល ។ 

(iii) ស្រមបស្រម�លនងិជយួអគ�នោយកដោ� ន/នោយកដោ� ន ៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត��េនៅេពលែដល 

មានត្រម�វការដូចជោ ការបេង�ើត  ការអនុវត� នងិការ្រត�តពនិតិ្យកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់េនះ។ 

(iv) គំា្រទផ�លជ់នំយួបេច�កេទសដលអ់គ�នោយកដោ� ន/នោយកដោ� នៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� 

(v) ទំនោក់ទំនងជោមួយ DPs ឬកម៏�ន�ីស្រមបស្រម�លរបស់អគ�នោយកដោ� ន ឬទំនោក់ទំនងតាមបណោ� ញ (ឧ. 

ទំនោកទំ់នងជោមួយេលខោធកិារៃនអគ�នោយកដោ� ន្របសិនេបើជោម�ន�ីែតមួយែដល្រត�វេធ�ើការទំនោកទំ់នង) 

(vi) ទំនោក់ទំនងជោមួយភា� ក់ងោររដោ� ភិបាល នងិអ�កពាកព់ន័�េផ្សងេទៀត 

(vii) របាយយការណ៍ស� ីពកីារ្រត�តពនិតិ្យស� ពីីវឌ្ឍនភាពៃនកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់(សូចនោករនងិការស្រមបស្រម�ល 

ជោមួយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ក��ងការេធ�ើការ្រត�តពនិតិ្យ) ដូចជោការេធ�ើ បច��ប្បន�ភាពឲ្យបានេទៀង

ទាត់ស� ពីកីារផ�លជ់នំយួការបេច�កេទស PFM 

(viii) ផ�ល់េយោបលជ់នូ PFMSC េលើសកម�ភាពបងោ� រេពលែដលែផនការ្រត�វបានអនតុ�ខុសេគាលេដៅ ក៏ដូច

អនុត�ការងោរេផ្សងែដលបានេស� ើេដោយ PFMSC 

អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដឹកនំោេដោយអគ�-

េលខោធិការ០១រូប និងមានការគំា្រទែផ�កបេច�កេទសពីអគ�េលខោធិការរង ្របធានែផ�ករដ�បាលនិងហិរ��វត�� និង្រត�តពនិិត្យ 

និងវោយតៃម� ម�ន�ជីំនោញជោនខ់�ស់ ម�ន�ីជនំោញ ម�ន�ី្រត�តពនិតិ្យហិរ��វត�� គណេនយ្យករជោនខ់�ស់ គណេនយ្យ ម�ន�ីរដ�បាល 

នងិម�ន�ពី័តម៌ានវ�ទ្យោ ។  
 



 ទំព័រទី 3 

ការងោរ នងិការទទលួខសុ្រត�វ 

ម�ន�ជីនំោញែផ�កថវ�កា ែដលស� ិតេនៅេ្រកាមការ្រគប់្រគងផោ� ល់របស់ម�ន�ជីនំោញជោន់ខ�ស់ថវ�កា នងិ្របធានែផ�ក   

រដ�បាលនិងហិរ��វត�� នងិ្រត�តពនិិត្យនិងវោយតៃម� នងិមានការស្រមបស្រម�លពីែផ�កេផ្សងេទៀតៃនែផ�ករដ�បាលនងិ  

ហិរ��វត�� នងិ្រត�តពនិិត្យនងិវោយតៃម� មានមុខងោរ និងភារកចិ�លម�ិតដូចខោងេ្រកាម៖ 

ការងោរ្រគប្់រគងមលូនធិ ីនងិសូចនោករសមទិ�កម� 
 

1 ជោេសនោធកិាររបស់ែផ�កក��ងការស្រមបស្រម�លេលើការ្រគប់្រគងមូលនធិីេលើកទឹកចិត� ការេបើកផ�ល់

្របាក់ឧបត�ម�  មុខងោរជនូ្រកសួង-សា� ប័ន 

2 េសនោធកិាររបស់ែផ�កក��ងការ្រគប់្រគងមូលនធិកីម�ីហិរ��ប្បទានរបស់ធនោគារអភិវឌ្ឍនឣ៍សីុ (ADB) 

នងិមូលនិធរីបស់អង�ការយនូីេសស (UNICEF) 

3 ជោេសនោធកិាររបស់ែផ�កក��ងការ្រគប់្រគង្របពន័�្រគប់្រគងមូលនធិីកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាធារណៈ 

4 ជោេសនោធកិាររបស់ែផ�កក��ងការ្រគប់្រគងថវ�កា ្របមូលធាតុចូលេលើការេរៀបចំ្រកបខណ� ្រត�តពនិតិ្យ 

នងិវោយតៃម�សមិទ�កម� 

5 េរៀបចំគ្រម�មូ៉ែឌលសូចនោករគន�ះឹលទ�ផលក��ងអគ�នោយកដោ� ន នងិ្រកសួង-សា� ប័ន 

6 េរៀបចំលទ�ផល្របចំាឆា� ំស្រមាប់្រគប់អង�ភាពអនុវត�គេ្រមាងេ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាធារណៈ 

7 ផ�លក់ារបណ�� ះបណោ� លដល់ម�ន�ីបេងោ� ល្រគប់អង�ភាពេដើម្បចូីលរួមអនុវត�តាម្របពន័� ្របពន័�្រគប់្រគង

ព័តម៌ាន សមិទ�កម� នងិគណេនយ្យភាព (PMAS) 

8 សិក្សោ្រសាវ្រជោវេលើសូចនោករគន�ឹះេដើម្បដីោក់ចូលក��ង្របពន័�្រគប់្រគងព័តម៌ានសមិទ�កម� និងគណេនយ្យ-

ភាព (PMAS) 

ការងោរថវ�កា 

9 ស្រមបស្រម�លអង�ភាពេ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់េលើការេរៀបចំសូចនោករគន�ឹះលទ�ផល  

10 េរៀបចំវោយតៃម�ការអនុវត�ថវ�កា នងិសមិទ�កម�របស់ អ.គ.ហ េដើម្បីេរៀបចំែផនការសកម�ភាព នងិថវ�កា

ឆា� ំបនោ� ប់ 

11 ចូលរួមក��ងការេរៀបចំក��ប់ថវ�កា្របចំាឆា� ំេ្រកាមកម�វ�ធីែក្រទង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

12 សហការនងិ្រមបស្រម�សការងោរជោមួយែផ�កេផ្សងេទៀត របស់ អ.គ.ហ នងិៃដគអូភិវឌ្ឍនេ៏ដើម្បសីេ្រមច 

បានការងោរ ខោងេលើ  

13 ផ�លក់ារគំា្រទដល់ អគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធកិារដោ� ន នងិអង�ភាពនោនោ េ្រកាមឱវោទ

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� នងិ ្រកសួង សា� ប័ន ក��ងការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� 

សាធារណៈ 
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14 បំេពញការងោរេផ្សងេទៀតតាមការកំណត់របស់ែផ�ករដ�បាលនងិហិរ��វត�� នងិ អ.គ.ហ  
 
របាយការណ៏ 

ម�ន�ជីនំោញែផ�កថវ�កា្រត�វរោយការណ៏ពកីារអនវុត�សកម�ភាពការងោរែដលទទួលបន��ក ជនូម�ន�ជីនំោញជោន់ខ�ស់

ែផ�កថវ�កា 

ម�ន�ជីនំោញែផ�កថវ�កា្រត�វេរៀបចំេធ�ើរបាយការណ៏ការងោរខោងេលើ ជនូអគ�េលខោធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ តាមរយៈម�ន�ីជនំោញជោន់ខ�ស់ែផ�កថវ�កា ្របធានែផ�ក នងិអគ�េលខោធកិាររងទទួលបន��ក

ែផ�ករដ�បាលនងិហិរ��វត�� និង្រត�តពនិតិ្យនងិវោយតៃម�។ 
 

រយៈេពលបេំពញការងោរ នងិេពលេវលាបេំពញការងោរ 

ម�ន�ីជនំោញែផ�កថវ�កា្រត�វបំេពញការងោរតាមការកំណត់របស់ អ.គ.ហ នងិ្របធានគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរ

ែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ងរយៈេពល១២ែខ នងិឣចបន�កិច�សន្យោតាមភាពចំាបាច់ នងិែផ�កតាមការ

វោយតៃម�សមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ។ េពលេវលាបំេពញការងោររយៈេពល៨េម៉ាងចាប់ពីេម៉ាង ៧:៣០ ្រពកឹ ដល់េម៉ាង១២ៃថ�

្រតង ់នងិចាប់ពីេម៉ាង ២:០០ រេសៀល ដល់េម៉ាង៥:៣០ លា� ច។  
 

ក្រមតិវប្បធម ៌នងិបទពិេសាធន ៍

• ្រត�វមានស�� ប័្រតយ៉ោងទាបបំផតុ្រតឹមបរ��� ប្រត ជនំោញគណេនយ្យ/ហិរ��វត��/ពាណិជ�សា�ស� / 

េសដ�កិច� ឬស�� ប័្រត្របហាក្់របែហល 

• ្រត�វមានបទពិេសាធនយ៉៍ោងតិច៣ឆា� ំ ក��ងការងោរេរៀបចំ/អនុវត�ថវ�កា 

• ្រត�វមានបទពិេសាធន៍បែន�មក��ងការេរៀបចំសូចនោករសមិទ�កម�គន�ះឹទាក់ទងនឹងការេរៀបចំ/តាមដោន 

ការអនុវត�ថវ�កា   

• េចះសរេសរ និងនយិោយភាសាែខ�រ នងិភាសាអង់េគ�សបានល� 

• មានចំេណះដឹងទាក់ទងនឹងវ�ស័យសាធារណៈ ជោពិេសសេលើការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេនៅកម��ជោ 

• ្រត�វមានជនំោញ្របា្រស័យទាកទ់ង នងិមានបទពិេសាធនក៍��ងការងោរជោ្រក�ម 

• ្រត�វមានគនំតិៃច�្របឌតិ ចូលចិត�ការងោរែកទ្រមង់ នងិមានឆន�ៈចូលរួមក��ងការ្របកតួ្របែជង 

• មានចំេណះដឹងែផ�កគណេនយ្យែផ�កកពំ្យ�ទ័េលើ   

• មានគនំតិៃច�្របឌិត ចូលចិត�ការងោរែកទ្រមង ់និងស� ្័រគចិត�េដោះ្រសាយប�� ្របឈម 

• មានបំណងែចករ�ែលកចំេណះដឹងនិងបទពិេសាធន៏េទៅសហការ�ដ៏ៃទេទៀត 
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