លក្ខខណ្ឌយោង
មន្រ្ត ីជំនាញផ្នែកស្រាវស្រាវ្ិង្វា្ុវត្ត្៍

ក. អំពីកមម វិធីផ្កទស្រមង់ការស្ររប់ស្ររងហិរញ្ញវត្ថុាធារណៈ
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ម្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាចំណច
ុ ស្នូ លននរបបៀបវារៈកកទម្ម្ង់
របស្់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យុទសា
ធ ស្រស្ត ស្ម្មាប់កកទម្ម្ង់

ប ើម្បីអនុវត្តឲ្យមានម្បស្ិទភា
ធ ពនូវយុទសា
ធ ស្រស្ត ជាត្ិស្ម្មាប់ការកាត្់បនថយភាពម្កីម្ក។
ម្ត្ូវបានបរៀបចំបដ្ឋយម្កស្ួងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

និងម្ត្ូវបានអនុម្័ត្បដ្ឋយ

សម្មតចអរគ មហាម្សនាបត្ីម្ត្ម្ា ហុ្ ផ្ស្ នាយករ ាម្ស្រនតីននម្ពះរាជាណាចម្កកម្ពុជាកាលពី នងៃទី៣០ កែម្ិងុនា
ឆ្នំ២០០៤។ យុទសា
ធ ស្រស្ត បនះបានផ្តល់នូវម្កបែ័ណឌចាស្់លាស្់ស្ម្មាប់ការកកទម្ម្ង់ម្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
បៅកម្ពុជា។
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈទំងម្ូលម្ត្ូវបានកចកបចញជា ០៤ ំណាក់កាល ូចខាងបម្កាម្៖
-

ំណាក់កាលទី១៖ ភាពបជឿទុកចិត្តននងវិកា

-

ំណាក់កាលទី២៖ រណបនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ

-

ំណាក់កាលទី៣៖ ងវិកាផ្ារភាាប់បៅនឹងបោលនបោបាយ

-

ំណាក់កាលទី៤៖ រណបនយយភាពស្ម្ិទក
ធ ម្ម

រាជរដ្ឋាភិបាលបានបបងកើត្អរគបលខាធិការដ្ឋានររណៈកមាមធិការបោលនបោបាយបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង
រណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.រ.ហ) ប ើម្បីោំម្ទ ស្ម្ម្បស្ម្ម្ួល
និងតាម្ដ្ឋនការអនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ និងមានត្ួនាទីនិងភារកិចចស្ំខាន់ៗ ូច ខាងបម្កាម្៖
-

ជាជំនួយការបលើរាល់កិចច ំបណើរការ និងការបំបពញម្ុែងាររបស្់រណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់
ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ រាប់បញ្ចូ លទំងការបរៀបចំដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្ត និងការម្ត្ួត្ពិនិត្យ តាម្ដ្ឋន
នូវបោលនបោបាយយុទសា
ធ ស្រស្ត និងកផ្នការស្កម្មភាពននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ម្ពម្ទំងរាល់ការបរៀបចំឯកសាររបាយការណ៍ និងការបរៀបចំកិចចម្បជុំ និងស្ិកាាសាលាបផ្េងៗ។ល។

-

ោំម្ទនិងជួយរណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បលើការងារ

ស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលម្បចាំនងៃ ការងាររ ាបាល រណបនយយ ហិរញ្ញវត្ថុ លទធកម្មសាធារណៈ និងកផ្នកភស្តុ ភារ
បម្កាម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
-

ផ្តល់បោបល់ ល់រណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ

បលើបញ្ហា

បបចចកបទស្ បញ្ហាម្បឈម្ ឧបស្រគនិងបលើកប ើងអំពី វិធីសាស្រស្ត បផ្េងៗកនុងការបដ្ឋះម្សាយ និងជំរុញ
បលបឿននិងបបងកើនម្បស្ិទភា
ធ ពននការអនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់
-

ស្ហការស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលជាម្ួយអរគនាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាន អងគភាព បម្កាម្ឳវាទម្កស្ួងបស្ ាកិចច និង
ហិរញ្ញវត្ថុ ម្កស្ួង-សាថប័ន ន រូអភិវឌ្ឍន៍ ទីម្បឹកាបបចចកបទស្ និងជាម្ួយម្រប់អងគភាពនិងអនកពាក់ព័នធ
នានាប ើម្បីបរៀបចំនិងអនុវត្តកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

តាម្ការចងអុលបងាាញ

របស្់រណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទំព័រទី 1

-

ោំម្ទអរគនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន/អងគភាពននម្កស្ួងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង ម្កស្ួង-សាថប័ន តាម្
ត្ម្ម្ូវការបដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លទំងការបរៀបចំ ការអនុវត្ត និង ការម្ត្ួត្ពិនិត្យកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថសា
ុ ធារណៈ និងការផ្តលជ
់ ំនួយបបចចកបទស្

-

ម្ត្ួត្ពិនិត្យ

វាយត្នម្ៃ

និងបូកស្រុបរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណៈ ស្ូចនាករកម្ម្ិត្មា៉ា ម្កូនិងការស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលបលើការម្ត្ួត្ពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារកកទម្ម្ង់
របស្់អរគនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន/អងគភាព ននម្កស្ួងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួម្ទំងវឌ្ឍន-ភាពការងារ
កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបៅតាម្ម្កស្ួង សាថប័ន បដ្ឋយរាប់បញ្ចូ លការបធវើបចចុបបននភាព
ជាបទៀងទត្់បលើការផ្គត្់ផ្គង់ជំនួយបបចចកបទស្ ចំបពាះស្កម្មភាពអនុវត្តនក
៍ ម្ម វិធី កកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
-

ទំនាក់ទំនងជាម្ួយន រូអភិវឌ្ឍន៍និងជាម្ួយយនតការទំនាក់ទំនងនិងស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលរបស្់ន រូអភិវឌ្ឍន៍

-

ទំនាក់ទំនងជាម្ួយសាធារណៈ ជនប ើម្បីផ្េពវផ្ាយ និងផ្តល់ព័ត្៌មានអំពីកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។

អរគបលខាធិការដ្ឋានរណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

(អ.រ.ហ.)

ក លជាបស្នាធិការរបស្់រណៈកមាមធិការ ឹកនាំការងារកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (រ.ហ.ស) មាន
កផ្នកបម្កាម្ឱវាទចំនួន៦ កនុងការស្ម្ម្បស្ម្ម្ួល បរៀបចំ អនុវត្ត តាម្ដ្ឋន ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នម្ៃ ពាក់ព័នធនឹង
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

រួម្មាន

កផ្នកបោលនបោបាយនិងបរៀបចំង វិកា,

កផ្នកចំណូល

សារបពើពនធ, កផ្នកអនុវត្តង វិកា, កផ្នកម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍, កផ្នកកំកណទម្ម្ង់ទង
ំ ៣និងចំណូលម្ិនកម្នសារបពើពនធ
និង កផ្នករ ាបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងម្ត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នម្ៃ។
ខ. មន្រ្ត ីជំនាញផ្នែកស្រាវស្រាវ្ិង្វា្ុវត្ត្៍
អ.រ.ហ.

ម្ត្ូវការបម្ជើស្បរើស្ម្ស្រនតីជំនាញកផ្នកម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍

ចំនួន០១រូប

ក លមានភារកិចច

ការទទួលែុស្ម្ត្ូវ និងរុណវុឌ្ឍការងារ ូចខាងបម្កាម្៖
•

ភារកិចច ្ិងការទទួលខុសស្រត្ូវ
បដ្ឋយស្ថ ិត្បៅបម្កាម្ការម្ត្ួត្ពិនិត្យរបស្់អរគបលខាធិការរងទទួលបនទុកម្ួយរូបនន អ.រ.ហ ម្ស្រនតីជំនាញកផ្នក

ម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍ ម្ត្ូវបំបពញភារកិចច ូចខាងបម្កាម្៖
-

បរៀបចំកផ្នការម្បត្ិបត្តិរបស្់កផ្នកម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍

-

បរៀបចំម្ពឹត្តិបម្ត្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

-

បរៀបចំនិងស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលកផ្នការផ្េពវផ្ាយកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់

-

បរៀបចំនិងស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលការបណតុះបណា
ត លស្ម្មាប់ អរហ និងអងគភាពពាក់ព័នធ

-

ស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលជាម្ួយម្កស្ួងសាថប័ន និងអងគភាពបម្កាម្ឱវាទ កស្ហវ. បលើការបរៀបចំ ការអនុវត្ត
ការតាម្ដ្ឋនម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នម្ៃ កផ្នការស្កម្មភាពកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
និងការងារពាក់ព័នធ
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-

ជួយកផ្នកម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍ និងអរគបលខាធិការដ្ឋានកនុងការបំបពញការងារម្បចាំនងៃ កនុងការអនុវត្ត
កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

បដ្ឋយបធវើការស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលជាម្ួយអរគនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន

ននម្កស្ួងបស្ ាកិចច

ទីម្បឹកា

និងហិរញ្ញវត្ថុ

អនកជំនាញការ

និងន រូអភិវឌ្ឍន៍ទង
ំ អស្់ប ើម្បី

ធានានូវម្បស្ិទភា
ធ ពននការ អនុវត្ត កផ្នការស្កម្មភាព និងបោលបំណងក លបានកំណត្់
-

បរៀបចំរបាយការណ៍អនុវត្តកផ្នការស្កម្មភាពម្បចាំកែ ម្បចាំម្ត្ីមាស្ និងម្បចាំឆ្នំរបស្់ ម្កស្ួងសាថប័ន
អរគនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋានក លែៃួនទទួលែុស្ម្ត្ូវ

-

ចូលរួម្បរៀបចំរបាយការណ៍ស្ម្ិទក
ធ ម្មម្បចាំម្ត្ីមាស្របស្់កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

-

ជួយ ល់អរគបលខាធិការដ្ឋាន និង អរគនាយកដ្ឋាន/នាយកដ្ឋាន កនុងការបរៀបចំកិចចម្បជុំ ស្ិកាាសាលា
ទស្េនកិចចស្ិកា។ល។

-

បំបពញការងារបផ្េងៗបទៀត្តាម្ការកណនាំរបស្់អរគបលខាធិការរង និង អរគបលខាធិការនន អ.រ.ហ

▪

រយៈបពលននការបំបពញការងារ

ម្ស្រនតីជំនាញកផ្នកកសាងស្ម្ត្ថភាព ម្ត្ូវចុះកិចចស្នាបំបពញការងាររយៈបពល ០១ ឆ្នំម្តង។ កិចចស្នាបនះ
អាចម្ត្ូវបានបនតបនាទប់ពីកិចចស្នាបានបញ្ច ប់ បដ្ឋយកផ្អកបលើលទធផ្លននការវាយត្នម្ៃការងារ។
•

រុណវុឌ្ឍិ
-

មានស្ញ្ហញបម្ត្កម្ម្ិត្បរិញ្ហញបម្ត្កផ្នកបស្ ាកិចច ហិរញ្ញវត្ថុ ឬវិស្័យម្បហាក់ម្បកហលបផ្េងបទៀត្

-

មានបទពិបសាធន៍កនុងការស្ម្ម្បស្ម្ម្ួលជាម្ួយម្កស្ួងសាថប័ន

-

មានបទពិបសាធន៍ការងារទក់ទិនបៅនឹងកផ្នកហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈោ៉ាងត្ិច០៣ឆ្នំ

-

មានចំបណះ ឹងកផ្នកភាសាអង់បរៃស្ចាស្់លាស្់

-

មានរំនិត្នចនម្បឌ្ិត្ មានជំនាញទំនាក់ទំនង និងអាចបំបពញការងារជាម្កុម្

-

ស្រស្ត ីម្ត្ូវបានផ្តល់អាទិភាព កនុងការបម្ជើស្បរើស្ស្ម្មាប់ទទួលបាននូវត្ំកណងបនះ

-

ម្ស្រនតីរាជការក លមានម្កបែ័ណឌបៅកនុងម្កស្ួងបស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ម ័ម្រចិត្តពយួរការងារបៅអងគភាព
ប ើម្ ប ើម្បីម្កបបម្ម្ើការងារបពញបមា៉ា ងបៅអរគបលខាធិការដ្ឋាន អ.រ.ហ ម្ត្ូវបានផ្តល់អាទិភាពែពស្់

•

អត្ថស្របម្ោជ្៍ផ្ែលទទួលបា្
ម្ស្រនតីជំនាញកផ្នកម្សាវម្ជាវនិងនវានុវត្តន៍ ម្ត្ូវទទួលបានម្បាក់ឧបត្ថម្ភម្បចាំកែស្ម្រម្យបម្កាម្ហិរញ្ញបបទនោំម្ទ

កផ្អកបលើស្ម្ត្ថភាពនិងបទពិបសាធន៍ ។
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