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លរខខណ្ឌ សោង 

សព្ម្មប់បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាចាំនួ្ន្ ២៨ រូប 

សសចរតីស្តើម្ 

ក្នុងការបន្ដម្ោលន្ម្ោបាយ ម្ដើមបីជាំរុញឱ្យម្មន្អភិបាលកិ្ចេលអ និ្ង តម្មា ភារក្នុងការព្គប់ព្គងថវិកាជាតិ ជា

រិម្សសការចាំណាយថវិកាជាតិ ជាមួយនឹ្ងការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនូ្វសដង់ដារនន្ការព្គប់ព្គងនិ្ងគណម្ន្យយភារក្នុងការម្ព្បើ-

ព្បាស់ធន្ធាន្ចរន្ដ និ្ង ធន្ធាន្មូលធន្ ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ នន្រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជា បាន្ និ្ង ក្ាំរុងកតអនុ្វតត

ក្មាវ ិធីកក្ទព្មង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈដាំណាក់្កាលទី៣ គឺ “ការផ្សារភាា បថ់វកិាម្ៅន្ងឹម្ោលន្ម្ោបាយ” ចាប់ម្ផ្សដើមរីឆ្ន ាំ 

២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ ២០២២ ម្ហើយក្ាំរុងឈាន្ម្ឆ្ព ះម្ៅកាន់្ដាំណាក់្កាលទី ៤ “ការបម្ងក ើន្គណម្ន្យយភារសមទិធក្មា” ។ ព្បរ័ន្ធ

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈម្ៅកាត់ថា ម្អហវអឹមអាយម្អស (FMIS) ម្មន្តួនាទសីាំខាន់្គឺ

ជាឧបក្រណ៍សនូលក្នុងការព្ទព្ទង់ដល់ការអនុ្វតតក្មាវ ិធីកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណៈម្ៅព្គប់ដាំណាក់្កាល ឱ្យ

ទទួលបាន្នូ្វព្បសិទធភារ និ្ង ស័ក្ដសិទធភិារ ជារិម្សស ម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនូ្វការបម្ព្មើម្សវាជូន្ម្ៅដល់ការព្ទព្ទង់និ្ងោាំព្ទ

ដល់ការអនុ្វតតថវិកាក្មាវ ិធី និ្ង អងគភារថវិកាម្រញម្លញ ព្រមទាំងការបន្ដព្ទព្ទង់ដល់ការកក្លមអគណម្ន្យយសាធារណៈ និ្ង 

ព្បរ័ន្ធថវិកាម្ៅក្នុងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

ក្មាវ ិធីកក្ទព្មង់ម្ន្ះ រមួម្មន្ទាំងដាំម្ណើរការកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងថវិកា ដូចជា ការកក្លមអនី្តិវ ិធីនន្ការព្គប់ព្គង

ថវិកា ថវិកាក្មាវ ិធី និ្ង ការអនុ្វតតថវិកា, ការក្សាងសមតថភារ និ្ង ការអនុ្វតតគម្ព្ម្មងសនូលមួយព្ទព្ទង់ដលក់្មាវធីិ

ទាំងមូល គឺគម្ព្ម្មង “ព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ - FMIS” កដលបចេុបបន្ន

ព្គប់ព្គង និ្ង ដឹក្នាាំអនុ្វតតម្ដាយព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS (FMWG) ម្ព្កាមការដឹក្នាាំរបស់ឯក្ឧតតមបណឌ តិ

សភាចារយ ហ៊ា ន សាហ ីប រដឋម្លខាធិការព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ កដលជាតាំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯក្ឧតតមអគគបណឌ តិ

សភាចារយឧបនាយក្រដឋមន្តន្តី អនូ រ័នធម្ នីរ័ត្ន រដឋមន្តន្តីព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ ។ ព្កុ្មការងារ FMWG ម្មន្សម្មស-

ភារទាំងក្ព្មិតថាន ក់្ដឹក្នាាំ និ្ង មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសក្នុងម្នាះ នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្សួង

ម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ គឺជាម្លខាធិការដាឋ ន្សព្ម្មប់ព្កុ្មការងារម្ន្ះផ្ទា ល់ ។ 

ក្នុងម្ោលម្ៅបន្តការោាំព្ទដល់ដាំម្ណើរការអនុ្វតតគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី១ និ្ង ជាំហាន្ទី២ កដលបាន្ដាក់្ឱ្យ

ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ជាផ្សាូវការម្ៅព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ចាំនួ្ន្ ៣៧, អងគភារថវិកាអាណាប័ក្ម្ផ្សារសិទធម្រញម្លញចាំនួ្ន្ ២៥, 

រតនាោររាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង ២៥ និ្ង មន្ាីរម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុរាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង ២៥ ព្រមទាំង អនុ្វតតកផ្សន្ការរព្ងីក្ការ 

អនុ្វតតគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ ការម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារសនូលទាំង ៤ នន្ព្បរ័ន្ធ FMIS ឱ្យដល់រដឋបាល

រាជធានី្-ម្ខ្តតទាំង២៥, បន្ដជាំរុញការអភិវឌ្ឍ និ្ង ម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារថាីចាំនួ្ន្រីរ (មុខ្ងារម្រៀបចាំកផ្សន្ការថវិកា និ្ង មុខ្ងារលទធ-



ក្មាម្រញម្លញ) ម្ៅព្គប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្, ការសិក្ានិ្ងអភិវឌ្ឍមុខ្ងារថាីចាំនួ្ន្ ២ បកន្ថមម្ទៀត និ្ង ការបន្តរា បកផ្សន្ការកក្

សព្មួល និ្ង តព្មង់ទិសនី្តិវិធីអនុ្វតតការងារថាី (Business Streamline) តាមព្បរ័ន្ធ FMIS ម្ៅតាមបណាដ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្

ទាំងអស់, និ្ង បន្ដអភិវឌ្ឍព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា , ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ម្មន្តព្មូវ

ការជាចាាំបាច់នូ្វ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ា ចាំនួ្ន្ ២៨ រូប រួមម្មន្ដូចខាងម្ព្កាម៖ 

ម្ ខដ្ណំណ្ងណដ្លព្តូ្វសព្រើសសរ ើសរួម្មាន 

1. កផ្សនក្ម្ោលន្ម្ោបាយ និ្ង ោាំព្ទគម្ព្ម្មង - ៣ រូប 

មន្តន្តីសព្មបសព្មួលគម្ព្ម្មង (Project Coordinator) - ១ រូប 

• ម្រៀបចាំកផ្សន្ការព្គប់ព្គង ឬ កផ្សន្ការអនុ្វតតគម្ព្ម្មងនានា របស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានាកដល

ម្រៀបចាំ និ្ង អភិវឌ្ឍម្ដាយនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

• សព្មបសព្មួល និ្ង ចូលរួមោាំព្ទសក្មាភារនានាក្នុងការព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានារបស់

នាយក្ដាឋ ន្ ម្ដាយជាំរុញម្លើ ការម្រៀបចាំកផ្សន្ការគម្ព្ម្មង, ការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធីព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង, ការម្រៀបចាំ

បម្ងកើតព្កុ្មការងារ និ្ង រចនាសមព័ន្ធគម្ព្ម្មង, ការម្រៀបចាំឯក្សារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មង និ្ង របាយការណ៍គម្ព្ម្មងនានា  

• តាមដាន្ និ្ង ជាំរុញវឌ្ឍន្ភារ សមិទធក្មា បរា ព្បឈម និ្ង ម្ធវើការព្បមូលបូក្សរុបការងារ របស់ព្កុ្មការងារ

តាមកផ្សនក្នី្មួយ  ៗ របស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសង រៗបស់នាយក្ដាឋ ន្ ម្ដើមបីបញ្េប់កិ្ចេការបាន្ទន់្ម្រល

ម្វលាតាមកផ្សន្ការកដលបាន្ម្ព្ោងទុក្ 

• ចូលរួមសរម្សរ និ្ង ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារ ព្បចាាំសបាត ហ ៍កខ្ ព្តីម្មស ឆ្ន ាំ របស់គម្ព្ម្មងបម្ចេក្វទិា-

រ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ (FMIS) និ្ង គម្ព្ម្មងម្ផ្សសងៗម្ទៀតរបស់នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្-

វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ដើមបីរាយការណ៍ជនូ្ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង សព្មបសព្មួលកិ្ចេព្បជុាំព្បចាាំកខ្ និ្ង ព្បចាាំព្តីម្មស ម្ដើមបីម្ធវើការតាមដាន្វឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មង កិ្ចេការ

រិម្ព្ោះថាី និ្ង ម្ដាះព្សាយបរា ព្បឈមនានា 

• ទាំនាក់្ទាំន្ង និ្ង ម្ ា្ើយតបម្ៅនឹ្ងតព្មូវការរ័ត៌ម្មន្ និ្ង វឌ្ឍន្ភាររបស់គម្ព្ម្មង FMIS និ្ង គម្ព្ម្មងនានា 

• ម្រៀបចាំកិ្ចេព្បជុាំ, ឯក្សារពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេព្បជុាំ និ្ង ម្ធវើបទបងាា ញនានាពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងកិ្ចេការគម្ព្ម្មង FMIS និ្ង 

គម្ព្ម្មងនានា 

• ក្ត់ព្តា និ្ង ម្រៀបចាំឯក្សារពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងការផ្ទា ស់បតូរនានា ម្ៅក្នុងគម្ព្ម្មង 

• ចូលរួមបា៉ា ន់្សាា ន់្ និ្ង វិភាគអាំរីហានិ្ភ័យកដលអាចម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងក្នុងការអនុ្វតតគម្ព្ម្មង និ្ង កសវងរក្

ដាំម្ណាះព្សាយ 

• ម្រៀបចាំ និ្ង ព្បមូលឯក្សារម្ព្តៀម ក្នុងការផ្សតល់ជូន្ឯក្សារម្ោង និ្ង តព្មូវការ សព្ម្មប់ម្ ា្ើយតបនឹ្ងកិ្ចេការ

សវន្ក្មា 

• សរម្សរ និ្ង រិនិ្តយម្លើលិខិ្តរដឋបាល និ្ង ឯក្សារនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 



• ចូលរួម និ្ង ផ្សតល់ការបណតុ ះបណាត ល សិកាា សាលា កិ្ចេព្បជុាំនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ 

• ម្មន្សមតថភារ និ្ង ជាំនាញចាស់លាស់ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវ ិធីសព្ម្មប់ម្រៀបចាំកផ្សន្ការគម្ព្ម្មង និ្ង តាមដាន្

វឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មង  

• ម្មន្សមតថភារ និ្ង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការ ិោល័យ និ្ង ក្មាវ ិធី

ការ ិោល័យ (ក្មាវ ិធី Microsoft Office) ដូចជា Project, Word, Excel, PowerPoint ជាម្ដើម 

• ម្មន្ភាររហ័ស និ្ង ឆ្ប់យល់ដឹង ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ និ្ង ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹង និ្ង ជាំនាញកផ្សនក្អក្សរសាន្តសតកខ្ារ និ្ង អង់ម្គាស ចាស់លាស់ និ្ង ជាំនាញខាងរិនិ្តយអក្ារាវិរុទធ 

និ្ង ម្វយាក្រណ៍ 

• ម្មន្ជាំនាញក្នុងការទាំនាក់្ទាំន្ង ព្បាព្ស័យទក់្ទង ការផ្សតល់បទបងាា ញ និ្ង ម្ធវើការជាព្កុ្ម 

• ផ្សតល់របាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ៍ និ្ង ព្បចាាំកខ្ កដលម្រៀបរាប់ និ្ង បងាា ញរីសក្មាការងារជាព្បចាាំ ជូន្

អនក្ព្គប់ព្គង និ្ង ថាន ក់្ដឹក្នាាំ  

• ព្តូវម្មន្្ន្ាៈ និ្ង មន្សិការក្នុងការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដឋ និ្ង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

• ម្បក្ាជន្ ព្តូវម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 



សម្ត្ថភារ 

ជ ាំនាញ តព្មវូការ 

ជ ាំនាញបម្ចេក្ម្ទស កផ្សនក្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបររិញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ង

ជាំនាញវិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទ័រ ឬ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ឬ ជាំនាញពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

កផ្សនក្វិភាគធុរកិ្ចេ និ្ង កផ្សនក្ជាំនួ្យោាំព្ទ ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្ត ទក់្ទង

នឹ្ងជាំនាញព្គប់ព្គង, គណម្ន្យយ, ហិរញ្ញវតថុ ឬ មុខ្ជាំនាញពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

កផ្សនក្ព្គប់ព្គងគុណភារ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ង

ជាំនាញវិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទរ័, សវន្ក្មាបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ឬ វិទាសាន្តសតទិន្នន័្យ 

កផ្សនក្សុវតថិភារព្បរ័ន្ធ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ងកផ្សនក្ 

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្, វិទាសាន្តសតកុ្ាំរយូទ័រ និ្ង/ឬ វិរញ បន្បព្តជាំនាញពាក់្រ័ន្ធនឹ្ង

សុវតថិភារព្បរ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

កផ្សនក្ព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បដូរ ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ង

កផ្សនក្ទាំនាក់្ទាំន្ងការព្គប់ព្គងការផ្ទា ស់បតូរ, គណម្ន្យយនិ្ងហិរញ្ញវតថុ, ព្គប់ព្គង, 

ការបណដុ ះបណាដ ល, រ័ត៌ម្មន្ និ្ងបណាត ញផ្សសរវផ្សាយ និ្ងកផ្សនក្ពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ  

កផ្សនក្ោាំព្ទគម្ព្ម្មង៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរ ិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក់្ទងនឹ្ងកផ្សនក្

ព្គប់ព្គងរដឋបាល, ម្សដឋកិ្ចេ, គណម្ន្យយ, ព្គប់ព្គងកិ្ចេសន្ា, នី្តិក្មា និ្ង កផ្សនក្

ពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗ 

ក្ព្មតិសកិ្ា បាន្បញ្េប់ការសិក្ាម្លើកផ្សនក្ទក់្ទងនឹ្ងវិស័យពាក់្រ័ន្ធនឹ្ងតួនាទីខាងម្លើ 

ភាសា ម្ចះសាា ត់ម្លើការម្ព្បើព្បាស់ភាសាកខ្ារ និ្ង អាចអាន្ សាត ប់ សរម្សរ និ្ង និ្ោយ

ភាសាអង់ម្គាសបាន្លអ  

បទរមិ្សាធន្ ៍ ោ៉ា ងម្ហាចណាស់ម្មន្បទរិម្សាធន៍្ការងាររយៈម្រល ១ឆ្ន ាំ ម្ៅតាមកផ្សនក្ និ្ង តួ-

នាទីខាងម្លើ ។ 

សមិ្ទ្ធរម្មព្តូ្វសសព្ម្ចបាន 

ព្តូវបាំម្រញការងារឱ្យបាន្លអ និ្ង ហាត់ចត់តាមតួនាទីដូចកដលបាន្បរា ក់្ក្នុងចាំណុចតួនាទី និ្ង ការទទួលខុ្សព្តូវខាងម្លើ, 

ផ្សតល់របាយការណព៍្បចាាំកខ្ម្លើវឌ្ឍន្ភារការងារ និ្ង ផ្សតល់របាយការណស៍ព្ម្មប់ការវាយតនមាម្លើការងារសម្ព្មចបាន្ម្ដាយ 

ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 



ការរំណ្ត់្សរល និងសមិ្ទ្ធ្លការងារ 

សមិទធផ្សលសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះព្តូវបាំម្រញម្ៅក្នុង ព្បម្ទសក្មពុជាក្នុងរយៈម្រលរហូតដល់ ១ឆ្ន ាំ ។ លទធផ្សលការងារទមទរឱ្យ 

សម្ព្មចបាន្ឆ្ប់តាមកដលអាចម្ធវើម្ៅបាន្ ។ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ានឹ្ងរាយការណ៍ម្ដាយផ្ទា ល់ម្ៅព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្

ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្មាង 

បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ានឹ្ងព្តូវបាំម្រញមុខ្ងារ និ្ង តួនាទី សថ ិតម្ព្កាមកិ្ចេដឹក្នាាំរបស់ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

(FMWG) និ្ង ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS កដលសថ ិតម្ៅនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ និ្ង ម្ៅម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ សម្មសភារនន្ព្កុ្មការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធ FMIS រួមម្មន្ ៖ 

ម្ ខតំ្ណណ្ង ស ម្ ះ និង តួ្នាទ្ី 

ព្បធាន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS 

ឯក្ឧតតមបណឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហ ីប រដឋម្លខាធិការ ព្ក្សួង 

ម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ 

អនុ្ព្បធាន្ព្បចាាំការព្កុ្មការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ឯក្ឧតតម ម្នត ព្បាថ្នន  ជាអគគម្លខាធិការរង នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្

ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ 

ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ម្លាក្ ម្អៀច ម្សដាឋ  ជាព្បធាន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ នន្

អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហិរញ្ញវតថុ 

មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសជាន់្ខ្ពស់ នន្ក្សហវ មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ជាន់្ខ្ពស់ ម្ៅនាយក្ដាឋ ន្ 

ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងខាងម្លើម្ន្ះ ម្មន្ភារកិ្ចេ និ្ង ទទួលខុ្សព្តូវខ្ពស់ ម្ដាយផ្ទា ល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍព្បក្បម្ដាយចីរភារ ចាំម្ពាះ

ការងារគម្ព្ម្មងខាងម្លើ ។ ការងារកដលបាំម្រញម្ដាយបុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាកដលព្តូវម្ព្ជើសម្រ ើសម្ន្ះ នឹ្ងមិន្ផ្សតល់អានុ្ភារ

ណាមួយដល់ការទទួលខុ្សព្តូវរបស់ព្កុ្មការងារខាងម្លើម្ន្ះម្ ើយ ។ ម្ទះបីជាោ៉ា ងម្ន្ះក្តី បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ា ម្ៅកត

បាំម្រញតួនាទី និ្ង ការងារម្ៅតាមការទទួលខុ្សព្តូវម្រៀងៗខ្ាួន្ ព្សបតាមកាតរវកិ្ចេរបស់ខ្ាួន្ផ្ទា ល់ ។ 

នីតិ្វិធីការងារ 

ការបាំម្រញការងារព្បក្បម្ដាយការទក់្ទងោ៉ាងជតិសន ិទធ គឺជាក្តាត ចាំបង ។ តួនាទីក្នុងការបម្ព្ងៀន្ និ្ង ព្បឹក្ាម្ោបល់ គឺជា

ការសាំខាន់្ រួមទាំងការម្ធវើម្តសតបាន្ម្ជាគជយ័ គឺមិន្ព្តឹមកតការផ្សតល់នូ្វការកណនាាំកផ្សនក្បម្ចេក្ម្ទសប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ ប៉ាុកន្តចូលរមួ

ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងគម្ព្ម្មង និ្ង ព្កុ្មការងារនន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ហើយកថមទាំងជាំរុញឱ្យព្កុ្មការងារយល់



ចាស់រីសិទធិ និ្ង កាតរវកិ្ចេម្ដាយព្សបចាប់ នន្ក្សហវ និ្ង រាជរដាឋ ភិបាល ម្ព្កាមកិ្ចេសន្ារបស់គម្ព្ម្មង និ្ង ចាប់

ពាក់្រ័ន្ធម្ផ្សសងៗម្ៅក្មពុជា ។ 

វិធីសាស្តសតរនុងការរាយការណ្៍ 

កិ្ចេការដាំបូងនន្ម្បសក្ក្មាការងារ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាព្តូវផ្សលិតផ្សតល់របាយការណ៍កផ្សន្ការ កដលរួមម្មន្កផ្សន្ការ

សក្មាភារលមអិត និ្ង ទទួលការយល់ព្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ ជាម្រៀងរាល់កខ្ ព្តូវផ្សតល់

របាយការណ៍នន្ម្បសក្ក្មាការងារ កដលរួមម្មន្ លទធផ្សលសម្ព្មចបាន្ និ្ង ទទួលការយល់ព្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្

ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS សព្ម្មប់ការម្បើក្ផ្សតល់ព្បាក់្ម្បៀវតសជាម្រៀងរាលក់ខ្ ។ ក្ាំ ុងម្រលបាំម្រញការងារ បុគគលកិ្-

ជាប់កិ្ចេសន្ានី្មួយៗព្តូវម្មន្តួនាទីផ្សលតិនូ្វរបាយការណព៍្បចាាំព្តីម្មសផ្សងកដរ សព្ម្មប់ជាធាតុចូលម្លើក្ម្ ើង និ្ង ចូល

រួមក្នុងកិ្ចេរិភាក្ា ជាមួយព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ព្បធាន្ព្កុ្មការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS និ្ង គណៈក្ម្មា ធិការកក្ទព្មង់ នន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេនិ្ងហរិញ្ញវតថុ ។ 

ភាសា 

ភាសាកខ្ារ និ្ង ភាសាអង់ម្គាស នឹ្ងព្តូវម្ព្បើព្បាស់សព្ម្មប់រាល់ទាំនាក់្ទាំន្ង រាយការណ ៍និ្ង បម្ងកើតឯក្សារ ។ 

ទ្ីតំងបំសរញការងារ 

ជាទូម្ៅ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាព្តូវបាំម្រញការងារម្ៅការោិល័យ នន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ កដលសថ ិតម្ៅ អោរ 

ខ្ និ្ង អោរ គ នន្ព្ក្សួងម្សដឋកិ្ចេ និ្ង ហិរញ្ញវតថុ អាសយដាឋ ន្ផ្សាូវម្លខ្៩២ សងាក ត់វតតភនាំ ខ្ណឌ ដូន្ម្រញ រាជធានី្ភនាំម្រញ 

ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

បរិកាខ រ និងបរិសាថ នការងារ 

បរ ិកាា រការងារ ដូចជាតុការិោល័យ ម្ៅអី និ្ង ម្សវាអីុន្ធឺណិត នឹ្ងព្តូវផ្សតល់ជូន្សព្ម្មប់បាំម្រញការងារ។ ម្ដាយក ក្ 

បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ាព្តូវម្មន្ និ្ង យក្កុ្ាំរយូទ័រផ្ទា ល់ខ្ាួន្ និ្ង សម្មា រការ ិោល័យម្ផ្សសងម្ទៀតចាាំបាច់ សព្ម្មប់បាំម្រញ

ការងារ និ្ង សម្ព្មចលទធផ្សលការងារ ។ បុគគលិក្ជាប់កិ្ចេសន្ា មិន្អនុ្រញ តឱ្យម្ធវើការងារ និ្ង ទាំនាក់្ទាំន្ងម្ផ្សសង មៗ្លើ

ការងារផ្ទា ល់ខ្ាួន្ ម្ព្ៅរីការងារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មងក្នុងក្ាំ ងុម្ម្ម៉ាងការងារម្នាះម្ ើយ ។ 

ការសលើរទ្ឹរចិត្ត 

ក្នុងក្ាំ ុងម្រល ឬបនាា ប់រីបញ្េប់កិ្ចេសន្ា ម្បក្ាជន្នឹ្ងព្តូវបាន្ផ្សតល់ឱ្កាសទទួលបាន្ការបណតុ ះបណាត ល និ្ង ជាំនាញបកន្ថម ។ 


