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្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ 

ជោតិ សាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត 
  

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

អគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកមា� ធិការ 

ដឹកនោកំារងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

លក�ខណ� េយោងការងោរ 

តួនោទ ី  ៖ ម�ន�ីជនំោញ 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងោរ ៖ អគ�េលខោធិការដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

សាវតារ 

 កម�វ�ធែីកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈរបស់រោជរដោ� ភិបាលកម��ជោ ្រត�វបាន្របកាសដោក់ឱ្យអនុវត�ជោផ��វ

ការេ្រកាមអធិបតភីាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចអគ�មហាេសនោបតីេតេជោ ហុ៊ន ែសន នោយករដ�ម�ន�ៃីន្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ 

កាលពៃីថ�ទី ០៥ ែខធ�� ឆា� ំ២០០៤ ក��ងេគាលបំណងែកែ្របជោជំហានៗ នវូ្របពន័�្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈកម��ជោ េឆា� ះ

េទៅកាន់ឧត�មានុវត�នអ៍ន�រជោតេិដោយ្របកាន់យកអភិ្រកមជោេខឿន និងែបងែចកជោ ៤ ដំណោក់កាល ។ ដំណោក់កាលទី១ 

“ភាពេជឿទកុចតិ�ៃនថវ�កា” ែដលអនុវត�ពីឆា� ំ២០០៤ ដល់ឆា� ំ២០០៨ បានប��ប់នូវសា� នភាពកង�ះសាច់្របាក់ដ៏រុោៃំរ� មកជោ

អតិេរកសាច់្របាក់តាមរយៈការលុបបំបាតទ់ាំង្រស�ងនូវបំណុលកកស�ះេនៅរតនោគារជោតិ ែដលជោេហតុេធ�ើឱ្យរោជរដោ� ភិ-

បាលកម��ជោេដោះ្រសាយបាននូវការេបើក្របាក់េបៀវត្សេទៀងទាត់ និងទានេ់ពលេវលា ជនូម�ន�រីោជការ នងិកងកមា� ងំ្របដោប់

ឣវុធ ។ ការបេង�ើតគណនីេទាលេនៅរតនោគារជោតែិដលជោការ្របមូលផ��ំគណនទីាងំអស់របស់រោជរដោ� ភិបាល បានកា� យជោ

មូលដោ� នដ៏សំខោន់ស្រមាប់ការេបាះជំហានេទៅដំណោក់កាលទី២ “គណេនយ្យភាពហរិ��វត��” ែដល្រត�វបានអនុវត�ពឆីា� ំ

២០០៩ ដល់ឆា� ំ២០១៥ េដោយមានការែកលម�ជោេ្រចើនេលើនតីិវ�ធីអនុវត�ថវ�កា ជោពិេសសការដោកឱ់្យអនុវត�មាតកិាថវ�កាថ�ី 

នងិប�ងគ់ណេនយ្យថ� ី ្រពមទាងំការដោកឱ់្យដំេណើរការនវូ្របពន័�បេច�ក វ�ទ្យោពត័ម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(FMIS) ។  

 បច��ប្បន� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណោក់កាលទី៣ “ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេទៅនងឹេគាល

នេយោបាយ” ែដលចាប់េផ�ើមអនុវត�ពីឆា� ំ២០១៦ រហូតដល់ឆា� ំ២០២០ សេ្រមចបានការដោក់ឱ្យអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី

េពញេលញ និងអង�ភាពថវ�កាេនៅ្រគប់្រកសួង-សា� ប័ន មុននងឹចាប់េផ�ើមដំណោកក់ាលទី៤ “គណេនយ្យភាពសមិទ�កម�” 

ែដលជោដំណោក់កាលចុងេ្រកាយ េ្រគាងអនុវត�ចាប់ពីឆា� ំ២០២១ រហូតដល់ឆា� ំ២០២៥ ។ ការឈានេទៅដំណោក់កាលដ៏

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

ែដលជោេសនោធកិារឱ្យគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ក��ងការ

ស្រមបស្រម�លការេរៀបចំ និងការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ចំាបាច់្រត�វព្រងឹងសមត�ភាព

បែន�ម ទាងំសមត�ភាពសា� ប័ន នងិម�ន�ី ។ ក��ងការបំេពញមុខងោររបស់ខ��ន ជោេសនោធកិារឱ្យ គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. មានភារកចិ�

ដូចខោងេ្រកាម ៖ 

(i) ស្រមបស្រម�លកាងោរ្របចំាៃថ� របស់ គ.ហ.ស. ្រសបតាមការែណនំោ នងិការសេ្រមចរបស់ គ.ហ.ស. េដោយ

រួមទាងំការេរៀបចំដោកឱ់្យអនុវត� នងិការតាមដោន្រត�តពនិតិ្យេគាលនេយោបាយ យុទ�សា�ស�  នងិែផនការ
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សកម�ភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រពមទាងំការេរៀបចំឯកសារ របាយការណ៍ 

កិច�្របជុំ នងិសិកា� សាលាេផ្សងៗ 

(ii) ស្រមបស្រម�ល្របចំាៃថ�េលើការងោររដ�បាល គណេនយ្យ ហិរ��វត�� លទ�កម�សាធារណៈ និងែផ�កភស��ភារ

េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(iii) ផ�ល់េយោបល់ នងិេលើកសំេណើេដោះ្រសាយជនូ គ.ហ.ស. េលើប�� ្របឈម នងិប�� ជនំោញបេច�កេទស

េដើម្បីជំរុញេល្ប�ន នងិបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការអនុវត�កម�វ�ធែីកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(iv) សហការ នងិស្រមបស្រម�លជោមួយអគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធកិារដោ� ន នងិអង�ភាពនោនោ

េ្រកាមឱវោទ្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ្រកសួង-សា� ប័ន ៃដគអូភិវឌ្ឍន៍ ទី្របឹក្សោបេច�កេទស ្រគប់អង�ភាព 

និងអ�កពាក់ព័ន�នោនោ េដើម្បីជោជំនួយដល់ការេរៀបចំ និងការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ តាមការចង��លបងោ� ញរបស់ គ.ហ.ស. 

(v) ផ�លក់ារគំា្រទជនូ អគ�េលខោធកិារដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធិការដោ� ន និងអង�ភាពនោនោ េ្រកាមឱវោទ្រកសួង

េសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ្រកសួង-សា� ប័ន នងិអង�ភាពនោនោរបស់រោជរដោ� ភបិាល តាមេសចក�ី្រត�វការចំាបាច់ 

េដោយរោប់ប���លទាងំការេរៀបចំ ការអនុវត� ការតាមដោន និង្រត�តពនិតិ្យការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

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

(vi) ្រត�តពនិិត្យ វោយតៃម� នងិបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

សូចនោករក្រមិតម៉ា្រក� នងិការស្រមបស្រម�លេលើការ្រត�តពនិតិ្យវឌ្ឍនភាពការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ របស់អគ�េលខោធកិារដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន អគា� ធិការដោ� ន នងិអង�ភាពនោនោ េ្រកាមឱវោទ្រកសួង

េសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� និងេនៅតាម្រកសួង-សា� ប័ន េដោយរោប់ប���លបច��ប្បន�កម�ជោេទៀងទាត់ េលើការផ�តផ់�ង់

ជនំយួបេច�កេទស ចំេពាះសកម�ភាពអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(vii) ស្រមបស្រម�លការងោរជោមួយអង�ភាពពាក់ព័ន�ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់របស់រោជរដោ� ភិបាល ជោពិេសស កម�វ�ធី

ែកទ្រមង ់រដ�បាលសាធារណៈ នងិកម�វ�ធីស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជោធិបេតយ្យេនៅថោ� ក់េ្រកាមជោត ិ

(viii) ផ្សព�ផ្សោយ នងិែណនំោអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង 

(ix) បំេពញការងោរេផ្សងេទៀត តាមការកំណត់របស់ គ.ហ.ស. ។ 

អ.គ.ហ. ដឹកនំោ េដោយអគ�េលខោធិការ និងមានការគំា្រទការងោរបេច�កេទសពីអគ�េលខោធកិាររង ្របធានែផ�ករដ�បាល 

នងិហិរ��វត�� ្រត�តពនិតិ្យនិងវោយតៃម� ម�ន�ជីនំោញជោន់ខ�ស់ ម�ន�ជីនំោញ ម�ន�ី្រត�តពនិិត្យហិរ��វត�� គណេនយ្យជោន់ខ�ស់  

ម�ន�ីរដ�បាលជោន់ខ�ស់ នងិម�ន�ពី័តម៌ានវ�ទ្យោ។ ្រសបេពលែដលកម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ឈាន

េទៅដំណោកក់ាលទី៤ ខោងមុខ, អ.គ.ហ. មានត្រម�វការេ្រជើសេរ�សម�ន�ីជនំោញ ែផ�កចំណូលសារេពើពន� ចំននួ០១រូប េដើម្បី

បំេពញការងោរដូចខោងេ្រកាម៖  

១. មខុងោរ ភារកិច� និងការទទួលខុស្រត�វ 

• ចូលរួមេរៀបចំែផនការសកម�ភាពរួមដំណោក់ទី៣+២ 

• េរៀបចំ និងបូកសរុបែផនការសកម�ភាពលម�តិ MAP3+2 នងិ GDAP3+2 តាមអង�ភាពេ្រកាម កសហវ. និង 

្រកសួង-សា� ប័ន 
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• ចូលរួមេរៀបចំ ែផនការសកម�ភាពរួមទាងំ MAP3+2 នងិ GDAP3+2 តាមអង�ភាពេ្រកាម កសហវ. និង 

្រកសួង-សា� ប័ន របស់ែផ�កទទួលបន��ក 

• ចូលរួមេរៀបចំេសចក�្ីរពាងបឋមែផនការសកម�ភាពរួម ដំណោកក់ាលទី៤ 

• េរៀបចំរបាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យវឌ្ឍនភាព 

• ចូលរួមេរៀបែផនការ្របតិបត�្ិរបចំាឆា� ំ 

• េរៀបចំរបាយការណ៍វោយតៃម�រដ�បាលសារេពើពន�កម��ជោេដោយេ្របើ្របាស់្រកបខណ� វោយតៃម�រដ�បាលសារេពើពន� 

“TADAT”  

• ចូលរួមការតាក់ែតងឯកសារេគាលនេយោបាយនោនោែដលពាក់ពន័�េទៅនឹងការែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

ធារណៈ 

• បំេពញការងោរេផ្សងេទៀតតាមការែណនំោ ឬតាមការចង��លបងោ� ញរបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ ។ 

២. លទ�ផលក��ងឆា�  ំ

ម�ន�ីបេច�កេទសការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ  ៃនែផ�កចំណូលសារេពើពន� ្រត�វបំេពញការងោរ និងសេ្រមចលទ�

ផលរបស់ខ��ន ្រសបតាមលទ�ផលគន�ិះរបស់ែផ�កចំណូលសារេពើពន� ែដលមានែចងេនៅក��ងែផនការ្របតិបត�្ិរបចំាឆា� ំៃន

អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនំោកាងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

៣. លក�ណៈសម្បត� ិ

• មានស�� ប្រតក្រមិតបរ��� ប្រតជោន់ខ�ស់ែផ�កេសដ�កិច� ហិរ��វត�� ឬវ�ស័យ្របហាក្់របែហល 

• មានបទពិេសាធនក៍ារងោរទាកទិ់នេទៅនងឹវ�ស័យហិរ��វត��សាធារណៈ ឬវ�ស័យ្របហាក់្របែហលយ៉ោងតិច០៣ឆា� ំ 

• មានបទពិេសាធន ៍ឬចំេណះដឹងេលើវ�ស័យចំណូលសារេពើពន� ការេរៀបចំែផនការ្របតិបត� ិនងិកិច�ស្រមប

ស្រម�លជោមួយពហភុាគ ី

• មានចំេណះដឹងែផ�កភាសាអងេ់គ�សយ៉ោងតិច្រតឹមក្រមឹត IELT 5.0 ឬស�� ប្រតភាសាអង់េគ�ស ឬស�� ប្រត

្របហាក់្របែហល 

• មានគនំតិៃច�្របឌិត មានជនំោញទំនោក់ទំនង នងិឣចបំេពញការងោរជោ្រក�ម 

• មានឆន�ៈ នងិការេប�ជោ� ខ�ស់ក��ងការងោរែកទ្រមង ់

៤. អត�្របេយោជន៍ 

ម�ន�ីជនំោញ ទទួល្របាកឧ់បត�ម�្របចំាែខសមរម្យែផ�កេលើសមត�ភាព នងិបទពិេសាធនប៍ែន�មេលើ្របាក់េបៀវត្ស នងិ

្របាក់ឧបត�ម�េផ្សងេទៀត។ 

៥. រយៈេពលបំេពញការងោរ 

ការបំេពញការងោរ ជោលក�ខណ� កិច�សន្យោការងោរែដលមានរយៈេពល ១២ែខ និងមានលទ�ភាពបន� ែផ�កេលើការវោយ

តៃម�សមិទ�កម� ។ 
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