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លក្ខខណ្ឌ យោង  
ទីប្រឹក្សារច្ចេក្សច្ទស ច្ ើការងារក្សសាង នងិ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាព 

ប្ក្សរខណ្ឌ ក្សមមវិធីកក្សទប្មងក់ារប្ររ់ប្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

 

សាវតា 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា បានចាត់ទុកការកកទម្ម្ង់ គឺជាចំណចុស្នូលកនុងការអភិវឌ្ឍម្រទទស្ជាតិ ។ កម្មវិធី

កកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ គឺជាកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់សំ្ខាន់មួ្យ កនុងចំទោម្កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់គន្លឹះៗទំងរី ។ 

ការងារកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ បានទ ើរតួនាទីយ៉ា ងសំ្ខាន់ទៅកនងុការអភិវឌ្ឍស្ងគម្-ទស្ ាកិចចជាតិ ម្ស្រតាម្

ររិការណ៍សាកលូរនយីកម្មទស្ ាកិចច នងិ ការរីកចទម្ម្ើនក្នករទចចកវិទា សំ្ទៅទលើកស្ទួយកម្មិ្តជីវភាពម្រជាជន 

តាម្រយៈការរទងកើនគុណភាពទស្វាសាធារណៈ ។  

នាឆ្ន ំ២០០៤ រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា បានស្ទម្ម្ចដ្ឋកឱ់្យអនុវតតកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ 

ជាទលើក ំរូង ជាមួ្យនលងឆនទៈនទយបាយមុ្តម្សួ្ច ឥតរាថយ កនុងទោលទៅចាស់្លាស់្ គឺការផ្្លស់្រតូរម្រព័នធ

ថវិកាពីថវិកាក្ែក ទលើធាតុចូល នងិ ម្ជឈការ ទឆ្ព ឹះទៅថវិកាក្ែកទលើស្មិ្ទធកម្ម និង  វិម្ជឈការ ។ ទនទលម្ទនាឹះ ការកសាង 

នងិ អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពធនធានម្នុស្ស ទលើជំនាញស្ម្ារ់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ បានចារ់ទ្តើម្ានតម្ម្ូវការ

ជាចំាបាច់ទៅកនុង ំោក់កាលទី ២ កនុងទោលទៅរួម្ចំកណកកសាង “គណទនយយភាពហិរញ្ញវត ថ”ុ តាម្រយៈការ

អនុវតតថវិកាកម្មវិធីទពញទលញសាកលបង ម្រករទដ្ឋយម្រសិ្ទធភាព ។ 

ម្ស្រតាម្សាម រតនីនអាទិភាពទោលនទយបាយររស់្រាជរដ្ឋា ភបិាល នងិ ទ ើម្បីោំម្ទការងារម្គរ់ម្គងទស្ ាកិចច 

និង កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ,  វិទាសាថ នទស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត ថ ុជាទស្នាធិការររស់្ម្កសួ្ង

ទស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត ថ ុានមុ្ខការទលើការងារកសាង និង អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពម្ន្តនតីរាជការ, បានទធវើការទរៀរចំ និង

ស្ហការទរៀរចំវគគរណតុ ឹះរោត លយ៉ា ងស្ម្សាក់ស្ម្សា ំទ ើម្បរំីពាក់រំរ៉ាន និង  វិម្កលតការស្ម្តថភាពជនូម្ន្តនតីរាជការ 

ក លចូលរួម្ទដ្ឋយផ្លទ ល ់នងិ ទដ្ឋយម្រទយល កនងុការ្តលទ់ស្វាសាធារណៈ នងិអនុវតតការងារកកទម្ម្ងក់ារម្គរ់ម្គង

ហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ។ កនងុរយៈទពលកន្ងម្កទនឹះ រាជរដ្ឋា ភបិាលស្ទម្ម្ចបានទជាគជយ័តាម្ការទម្ោងទុក ននកម្មវិធី

កកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ  ំោក់កាលទី ២ កនុងឆ្ន ំ ២០១៥ ជាមួ្យោន នលងការចារ់ទ្តើម្រនតអនុវតត

ទដ្ឋយរលូនកនុងឆ្ន ំ ២០១៦ នូវ ំោក់កាលទី ៣ ក លានចរិតកនុងការអនុវតតកាន់កតសីុ្ជទម្ៅ ស្មុគសាម ញ និង 

ានភាពម្រទកម់្កឡាជាងមុ្ន ។ 

ស្មិ្ទធ្លទនឹះ បានម្កពកីារចូលរួម្អនុវតតយ៉ា ងស្កម្មររស់្តួអងគពាកព់ន័ធ ពិទស្ស្ តួអងគរណតុ ឹះរោត ល 

ក លបានចូលរួម្ោំម្ទ តាម្រយៈការទម្តៀម្លកខណៈស្ម្បតតធិនធានម្នុស្ស កនងុការចលូរមួ្អនុវតតការងារកកទម្ម្ង់

 ៏ានសារសំ្ខាន់ទនឹះ ។ ទលើស្ពីទនឹះ ម្ស្រតាម្ររិការណ៍ឈានទ ើង ននតម្ម្ូវការរណតុ ឹះរោត លទលើជំនាញ

 វិជាជ ជីវៈកាន់សីុ្ជទម្ៅស្ម្ារ់ម្ន្តនតអីនុវតត  វិទាសាថ នទស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត ថ ុននម្កសួ្ងទស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត ថ ុម្តូវទរៀរចំ 

អភិវឌ្ឍ និង អនុវតតកម្មវិធីរណតុ ឹះរោត លនិងវិម្កលតការក លានលកខណៈម្រមូ្ល្តុំ ជាម្រព័នធ នងិ ម្គរ់ម្ជុងទម្ជាយ 

និង ទឆ្ើយតរម្រករទដ្ឋយគុណភាព ទ ើម្បីឱ្យម្ស្រទៅតាម្ជំហានឈានទ ើង ននកម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គង

ហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ក លរចចុរបននកពំងុស្ថិតកនុង ំោកក់ាល ៣+២ ឈានទឆ្ព ឹះទៅ  ំោកក់ាលទី ៤ សំ្ទៅ

កសាងនូវ “គណទនយយភាពចទំពាឹះស្ម្ទិធកម្ម” នងិ ម្ស្រតាម្យុទធសាន្តស្តននការកកទម្ម្ង់ម្រពន័ធថវិកា, យុទធសាន្តស្ត

ននការកកទម្ម្ង់ម្រពន័ធលទធកម្មសាធារណៈ, យុទធសាន្តស្តននការកកទម្ម្ង់ម្រពន័ធថវិការ ាបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ជាតិ, យុទធសាន្តស្ត

ស្តីពីការកកទម្ម្ង់ម្រពន័ធម្គរ់ម្គងការវិនិទយគសាធារណៈ, និង ក្នយុទធសាន្តស្តស្តពីីការកសាង នងិ អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាព
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កនុងម្ករខណឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ  ំោក់កាល ៣+២ នងិ  ំោក់កាលទី ៤ ក លាន

 វិសាលភាពម្គរ ណត រ់ទងំម្កសួ្ង សាថ រ័ន អងគភាពពាក់ពន័ធ នងិ  រ ាបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ជាតិ ។ 

កនុងសាម រតីទនឹះ ទយើងម្តូវការនូវ ទីម្រលការទចចកទទស្ ក លនលងម្តូវទ ើរតួនាទីជាជំនួយការ  ល់វិទាសាថ ន 

កនុងការទរៀរចំ នងិ អភិវឌ្ឍនូវកម្មវិធីរណតុ ឹះរោត លនិងវិម្កលតការ និង ស្ម្ម្រស្ម្ម្លួទរៀរចំឯកសារទម្ទរៀនម្ស្រ តាម្

ការវិវតតថមី  ៗសំ្ទៅចូលរួម្ចំកណកោំម្ទការអនុវតតការកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ម្រករទដ្ឋយ ម្រសិ្ទធភាព 

នងិ ចីរភាព ។ 

១- ទហំកំារងារររស់្ទមី្រលការទចចកទទស្ 

 ទរៀរចំទស្ចកតីម្ពាងននរចចុរបននកម្មកម្មវិធីរណតុ ឹះរោត ល និងវិម្កលតយការ ទលើជំនាញរទចចកទទស្ស្ម្ារ់ 

ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ កនុងម្ករខណឌ កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ កនុង ំោក់ 

កាល ៣+២ នងិ  ោំកក់ាលទី ៤  

 ទរៀរចំក្នការស្កម្មភាពទលើ ំទណើរការទរៀរចំកម្មវិធីរណតុ ឹះរោត ល និងវិម្កលតការទលើជនំាញរទចចកទទស្ 

រយៈទពលម្ធយម្កម្ម្ិតវិញ្ញញ រនរម្ត្ារភាជ រ់មុ្ខ ំកណងម្ន្តនតីម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ 

 ទរៀរចំក្នការស្កម្មភាពស្តីពកីារកសាង នងិ អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពម្ន្តនតមី្គរ់ម្គងការវិនិទយគសាធារណៈ 

 ទរៀរចំក្នការស្កម្មភាពស្តីពកីារកសាង នងិ អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពម្ន្តនតីម្គរ់ម្គងភាពជាន គូរវាងរ ា នងិ ឯកជន 

 វាយតនម្្ទលើការអនុវតកការងារកសាង និង អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពម្ន្តនតរីាជការ និង ទរៀរចំរបាយការណ៍ជនូថ្នន ក់ លកនំា 

 ្តល់រទចចកទទស្ នងិ ស្ម្ម្រស្ម្ម្ួលទលើកិចចម្រជុំពិទម្ោឹះទយរល់ ឬ ការស្ាា ស្ជាមួ្យម្កសួ្ង សាថ រ័ន 

ម្នទីរអងគភាព ម្គលឹះសាថ នសាធារណៈរ ាបាល រ ាបាលថ្នន ក់ទម្កាម្ជាតិ ន គូអភិវឌ្ឍ និង អនកពាក់ព័នធ 

ស្ម្ារ់ធាតុចូលកនុងការទរៀរចំកម្មវិធីរណតុ ឹះរោត ល នងិវិម្កលតការ នងិ ឯកសារទម្ទរៀន ។ 

 ចូលរួម្ម្តួតពិនិតយ និង វាយតនម្្លទធ្លននការអនុវតតក្នការយុទធសាន្តស្តស្តីពីការកសាង និង អភិវឌ្ឍ

ស្ម្តថភាពកនុងម្ករខណឌ កម្ម វិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ  ំោក់កាល ៣+២ និង 

 ំោក់កាលទី ៤ ។ 

 ស្ហការ និង ានទំនាក់ទំនងការងារលែទលើជំនាញរទចចកទទស្ក លសិ្ថតកនុងក នននការទទួលខុស្ម្តូវ 

រួម្ជាមួ្យការរាយការណ៍ស្តពីវីឌ្ឍនភាពការងារ ជនូម្កុម្ការងារពាកព់ន័ធ,  វិទាសាថ នទស្ ាកចិចនងិ ហរិញ្ញវត ថ,ុ 

អគគទលខាធកិារដ្ឋា នគណៈកាម ធិការ លកនំាការងារកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ នងិ ម្កុម្ការងារ

កសាងស្ម្តថភាពររស់្ កស្ហវ ។  

២- លទធ្លរពំលងទកុ 

ទៅកនងុកំ ុងទពលននការអនុវតតការងារររស់្ទីម្រលការទចចកទទស្ វិទាសាថ នស្ងឃលម្ថ្ននលងទទួលបាន លទធ្ល

ជាចម្បង  ូចានរាយរារ់ខាងទម្កាម្៖ 

ក. អភិវឌ្ឍបាននូវកម្មវិធីរណតុ ឹះរោត លនិងវិម្កលតការ ទលើជនំាញរទចចកទទស្រយៈទពលម្ធយម្កម្ម្ិត វិញ្ញញ រនរម្ត 

ម្រករទដ្ឋយគណុភាព ម្ស្រតាម្ការវិវតតននកម្មវិធីកកទម្ម្ង់ការម្គរ់ម្គងហរិញ្ញវត ថសុាធារណៈ នងិ ទឆ្ើយតរ

នលងតម្ម្ូវការជាកល់ាក់ររស់្ម្កសួ្ង សាថ រ័ន និង អងគភាពពាក់ពន័ធ ។ 

ខ. អភិវឌ្ឍបាននូវក្នការស្កម្មភាពស្តីពីការកសាង និង អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពម្ន្តនតរីាជការ ទលើជំនាញម្គរ់ម្គង

ការវិនិទយគសាធារណៈ នងិ ភាពជាន គូរវាងរ ា នងិ ឯកជន ។ 
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គ. អភិវឌ្ឍ កកលម្ែ និង ស្ម្ម្រស្ម្ម្ួលទធវើរចចុរបននកម្ម ទៅទលើឯកសារទម្ទរៀន និង ឯកសារពាក់ពន័ធ ស្ម្ារ់

រណតុ ឹះរោត លជនំាញរទចចកទទស្ស្ម្ារ់ការម្គរ់ម្គងហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ។ 

ឃ. ចូលរួម្ និង ទរៀរចំ របាយការណ៍លទធ្លកិចចម្រជុំពិទម្ោឹះទយរល់ជាមួ្យម្កសួ្ង សាថ រ័ន និងអងគភាព

ពាក់ព័នធ សំ្ទៅម្រមូ្លធាតុចូលកនុងការអភិវឌ្ឍក្នការយុទធសាន្តស្ត ក្នការស្កម្មភាព និង កម្ម វិធី

រណតុ ឹះរោត លឱ្យកានក់តម្រទស្ើរ ។ 

៣- លកខណៈស្ម្បតត ិ

 ានស្ញ្ញញ រម្តទររំ្តុអនរុណឌ ិតក្នក ទស្ ាកិចច ហរិញ្ញវត ថ ុនងិ វិស័្យអរ់រំ 

 ានរទពិទសាធន៍រយៈទពលយ៉ា ងតិច ៥ ឆ្ន ំ ពាកព់ន័ធការងាររណតុ ឹះរោត ល ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុស្ស 

ឬការទរៀរចំក្នការអភិវឌ្ឍសាថ រ័ន ឬការទរៀរចំ និង អនុវតតក្នការកសាងនិងអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាព ពិទស្ស្

 វិស័្យទស្ ាកិចច និងហិរញ្ញវត ថ ុនងិ ធ្ារ់បានចូលរួម្ទដ្ឋយផ្លទ ល់ទលើការងារទនឹះជាមួ្យសាថ រ័នជាតិ និង អនតរជាតិ 

 ានការយល់ លងទលើការងារទស្ ាកិចច និង ហិរញ្ញវត ថសុាធារណៈ ជាពិទស្ស្ការម្គរ់ម្គងការវិនិទយគសាធារណៈ 

 ានចំទណឹះ លងភាសាអង់ទគស្្ចាស់្លាស់្ 

 ានជនំាញកនុងការទធវើការងារជាម្កុម្ និង ានជនំាញកនុងការស្ម្ម្រស្ម្ម្ួលជាមួ្យភាគពីាក់ពន័ធ ។ 

៤- របាយការណ៍ 

ទីម្រលការទចចកទទស្ នលងម្តូវទរៀរចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារទៅតាម្លទធ្លក លបានទរៀរចំ ឬបាន

ម្ពម្ទម្ពៀងោន ម្កម្កុម្ការងារទទួលរនទុកររស់្ វិទាសាថ នទស្ ាកិចចនិងហិរញ្ញវត ថ ុ ទ ើម្បីរនតនិតិវិធីរាយការណ៍ជូន

ថ្នន ក់ លកនំា ។ 

៥- រយៈទពលទធវើការ 

កិចចស្នាការងារានរយៈទពល ២៤កខ ទដ្ឋយកិចចស្នាអាចរនតបាន តាម្សាថ នភាពជាក់កស្តង ។ 

៦- ម្បាកទ់រៀវតស នងិលាភការទ្សងៗ 

ម្បាក់ទរៀវតស នងិលាភការទ្សងៗានលកខណៈម្រកួតម្រកជង ក្ែកទៅតាម្ជនំាញ នងិរទពិទសាធន៍ ។ 

៧- ម្ទធាបាយភាសា 

ភាសាកខម រ និង អង់ទគ្ស្ម្តូវទម្រើម្បាស់្ស្ម្ារ់ការទំនាក់ទំនង ការទធវើរបាយការណ៍ និង ឯកសារទ្សងៗ ។ 

៨-ទកីកន្ងស្ម្ាររ់ទំពញការងារ 

ជាទូទៅ ទីម្រលកានលងតម្ម្ូវឱ្យទធវើការទៅ វិទាសាថ នទស្ ាកិចចនងិហិរញ្ញវត ថ ុ ននម្កសួ្ងទស្ ាកចិចនងិហិរញ្ញវត ថ ុ

ក លានអាស្យដ្ឋា នទៅ្្ូវទលខ ១៣៤, ស្ងាក ត់្ ារទ រ៉ាូ២, ខណឌ ទួលទោក, រាជធានភីនទំពញ, ម្រទទស្កម្ពុជា ។ 

៩- ការទរៀរច ូំជសី្ទកី 

ទៅអី និង តុការិយល័យ, ម្រព័នធអុីនធឺទណត, និង ស្ាា រៈ្គត់្គង់ការិយល័យទ្សងៗទទៀតនលងម្តូវ 

្តលជ់នូទីម្រលកា ។ ទីម្រលកា មិ្នម្តវូបានទលើកទលកចិតតឱ្យទធវើការ ឬទំនាក់ទំនងស្ម្ារ់ជាម្រទយជនផ៍្លទ លខួ្់ន ជាជាង

ការងារក លបានកំណត់ខាងទលើកនុងកំ ុងទពលទធវើការទនាឹះទទ ។ 

 
………………………………….. 


