
លេខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ការពិពណ៌នាការងារ (Job Description - JD) 

កម្មវធិជីាត ិ កម្មវធិីជាតិសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ បែន
ការអនុវតតរយ្ៈតេលបីឆ្ា ាំដាំណាកក់ាលទី២ (ែអ៣ទ២ី៖ ២០១៥-២០១៧) 

ម្ខុតាំបែង ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតត (Provincial Finance Advisor) 
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដឋបាលរាជធានី តខតត 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 

១. សាវតារ 

 បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការេម្រងឹង 
និងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័អភបិាលកចិចម្ូលដាឋ ន និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នយ៉ា ងេិតម្របាកដ។ ម្លូដាឋ នម្រ្ឹឹះសាំខាន់ៗ  ដូចជារចនា
សម្ពន័ធ នីតិវធិ ី ម្របេន័ធ 
និងឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ 
និងបានែតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅម្ុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទ១ី 
កាែ យ្ជាកាែ ាំងចលករម្យួ្ដស៏ាំខាន ់សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់និងជាសនិទនកម្មដស៏ាំខាន ់បដលនាាំឲ្យរាជរដាឋ ភបិាល 
តាម្រយ្ៈកិចចម្របជុាំតលើកទ១ី០ របស់ ្.ជ.អ.ប កាលេីបខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ បានសតម្រម្ចបនតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  
(ែអ៣ទ២ី) បដលចាបត់ែតើម្េឆី្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
  ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះ្ ឺ “រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នបានកានប់តតម្រចើន 
កានប់តលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតីម្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដឋរបស់ខែួន”។ 
ែអ៣ទី២បនតតតត តការយ្កចតិតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នឹងថ្នា ករ់ដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ 
ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ កាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ នងឹម្និអនុវតតតដាយ្អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ 
ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាត ិ ្ឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយ្ណាបដលានការ កេ់ន័ធជាម្យួ្ការងារកាំបែទម្រម្ង ់
ជាេិតសសការតែេរម្ុខងារនិងធនធានកាុងការែតល់តសវានិងការអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ ន។ សម្ទិធែលសាំខាន់ៗ  
ននការតែេរម្ុខងារ្ឺរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេ 
កាុងការត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ម្របជាេលរដឋកាុងការទទួលបាននូវតសវា 
តហើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតតតដាយ្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិបដលានលកខែៈសម្ម្រសប 
និងតៅតកៀកបាំែុតនឹងម្របជាេលរដឋ។ 
ការតែេរម្ុខងារជាបឋម្ានការតែេរម្ុខងារជាកល់ាកន់ងិសម្ម្រសបម្យួ្ចាំននួេីម្រកសួងតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
និងការតែេរម្ុខងារននតសវាទីម្របជុាំជនេីរដឋបាលតខតត តៅរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 
  ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
្ឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់បដលានរមួ្ទាំងម្ន្តនតរីាជការសីុវលិ បុ្គលិកកិចចសនា ទាំងបែាកឯកជន 
និងអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេតៅរាជធាន ី តខតត 
្ឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទី២ បដលសងឃមឹ្ថ្ននឹងធានាបាននូវការតរៀបចាំវធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ
បដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដាយ្ការែតួចតែតើម្ សាំតៅសតម្រម្ចបានតដាយ្តជា្ជយ័្កាុងការអភិ



វឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  
ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិនិងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាត។ិ 

ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ ត្សងឃមឹ្ថ្នជាំនួយ្បតចចកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ជាបតែតើ រៗ 
ឬជាំនួយ្បតចចកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសស្ឺម្រតូវតធែើការតែ ស់បតូរ 
នូវទាែ បន់ិងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ជាំនួយ្បតចចកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញការងារជាំនួសម្ន្តនតីរាជការ 
តៅជាបបបបែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការ។ ដូចតនឹះ បុ្ គលិកកចិចសនា 
ទីម្របឹកាបដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទ២ី ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល 
និងការែតល់កិចចអនតរា្ម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុន ម្របកបតដាយ្្ុែភាេនិងភាេសកកសិិទធ 
ជាជាងទាែ បន់នការតធែើជាំនួស។ បុ្គលិកកចិចសនា 
និងទីម្របឹកាម្រតូវតែេរចាំតែឹះដងឹដល់នដ្ូរបស់ខែួនយ៉ា ងតិចកាុង២ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទ១ី 
្ឺជាការបតម្រងៀនែងនិងជួយ្ តធែើការែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ងទ់ិសឲ្យយ្ល់អាំេតីួនាទីនងិភារកិចចរបស់ខែួន 
និងស្ថថ បន័របស់ខែួន រតបៀបបាំតេញការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ ការចាតអ់ាទិភាេការងារ 
ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វ្គបែតុ ឹះបណាត ល និងកិចចម្របជុាំតាម្ម្ូលដាឋ នជាតដើម្។ ដាំណាកក់ាលទ២ី 
្ឺជាការេម្រងឹងបបនថម្ នងិការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈការម្រតួតេិនិតយតលើការបាំតេញការងារ តដាយ្បែែកតលើ្ុែភាេ 
ភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចិតតកាុងការបាំតេញការងារ។ 
តនឹះជាលកខែៈវនិចិឆយ័្ចម្បងននការវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុ្គលិកកិចចសនានិងទីម្របឹកាកម្មវធិ។ី 

តដើម្បជីាំនឹះបាននូវបញ្ហា ម្របឈម្្ួរឲ្យម្រេួយ្បារម្ភបដលអធិបាយ្ខាងតលើ ទីម្របឹកានិងបុ្ គលិកកិចចសនា
តៅតាម្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនានាបដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតត នងឹម្រតូវតម្រជើសតរ ើស និង
បតងតាាំងឲ្យតៅបតម្រម្ើការងារយ៉ា ងជតិសាិទធជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របកឹា ្ែៈអភបិាល និងទចីាតក់ារនានារបស់រដឋបាលរាជធាន ី
តខតត តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបាំតេញអែតតិរបស់ខែួន។  

លទធែលននការបាំតេញការងាររបស់ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត នឹងម្រតូវបានវនិិចឆយ័្តដាយ្បែែកតលើ
លទធែល និងកម្រម្តិននការតែេរចាំតែឹះដឹងនិងជាំនាញរបស់បុ្គលិកតនាឹះតៅឱ្យម្ន្តនតរីាជការ និងបុ្គលិកបដលជានដ្ូរបស់
ខែួន។ 

២. តួនាទ ីនិងភារកិច្ច 

ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតតានភារកិចចអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុ ម្នេីរតសដឋកិចច និង 
ហិរញ្ញ វតថុ និងរតនាគាររាជធានី តខតត តដើម្បេីម្រងឹងសម្តថភាេដល់រដឋបាលម្រកងុ ម្រសុក ខែឌ  សាំតៅធានាតលើភាេ 
ម្រតឹម្ម្រតូវកាុង ការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុែអ៣ ការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុម្រកុង ម្រសុក និងការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុឃុាំ សងាក ត។់ 

ការតែេរចាំតែឹះ និងជាំនាញរបស់ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតត ដល់បុ្គលិកនិងម្ន្តនតីរាជការបដល ជានដ្ូ
របស់ខែួន នឹងម្រតូវានការម្រតតួេិនិតយែងបដរ។ 

២.១. ភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់មុខតំណែង 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាាំម្រទបតចចកតទសបែាកការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុដល់ម្ែឌ លធនធានម្នុសេរាជធាន ីតខតត 
 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសបែាកការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ និងអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតទីីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុ 
រាជធាន ីតខតតកាុងការអនុវតតម្របេនឋម័្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុែអ៣។ 



 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទស នងិអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតទីីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុ ម្នេីរតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ និង 
រតនាគាររាជធានី តខតតតដើម្បេីម្រងឹងសម្តថភាេម្ន្តនតីម្រកុង ម្រសុកកាុងការអនុវតតម្របេនឋម័្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ របស់រដឋ 
បាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ សងាក ត។់ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសដល់ទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុ ម្នេីរតសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ អងគភាេលទធ 
និងរតនាគាររាជធាន ី តខតត កាុងការ តរៀបចាំនិងការអនុវតតការងារលទឋកម្មរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ 
សងាក ត។់ 

 សហការនិងែតល់តយបល់ដល់រដឋបាលរាជធានី តខតតកាុងការតរៀបចាំបែនការសកម្មភាេ និងថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំរបស់ 
ែអ៣ របស់រដឋបាលរាជធានី តខតត។ 

 សហការនិងជួយ្ ទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុរាជធានី តខតតកាុងការតរៀចាំរបាយ្ការែ៍ហិរញ្ញ វតថុែអ៣ជាតទៀងទត ់និងចាាំ 
បាចត់ែញើជូនតលខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប។ 

 សហការនិងជួយ្ រតនាគារវតថុរាជធាន ី តខតតកាុងការតរៀចាំរបាយ្ការែ៍ហិរញ្ញ វតថុម្រកុង ម្រសុក នងិឃុាំ សងាក ត ់ ជា
តទៀងទតន់ិងចាាំបាចត់ែញើជូនម្រកុម្ការងារបតចចកតទសអនុវតតែអ៣-II ននម្រកសួងតសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ។ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសដល់ទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុម្នេីរតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ និងរតនាគារ រាជធាន ី
តខតតកាុងការេិនតិយតម្ើលការចាំណាយ្តលើ្តម្រាងអភវិឌ្ឍនម៍្ូលដាឋ នរបស់ រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  និងឃុាំ 
សងាក ត ់តហើយ្ែតល់អនុស្ថសនដ៍ល់ភា្ី កេ់នឋន័ានា។ 

 បាំតេញភារកិចចតែេងៗតទៀតបដលតសាើសុាំតដាយ្ម្រកុម្ការងារបតចចកតទសអនុវតតែអ៣-II ននម្រកសួង 
តសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ នងិរដឋបាលរាជធានី តខតត។ 

២.២. ភារកិច្ចជាក់លាក់សម្រាប់មុខតំណែង 

ភារកិចចសាំខាន់ៗ នងិចាាំបាចរ់បស់ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតតានដូចខាងតម្រកាម្៖ 

ក. ការគាាំម្រទតលើការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសដល់ទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុរាជធានី តខតតកាុងការម្រ្បម់្រ្ងកិចចបញ្ជ ីការ្ែតនយ្យ 
និងការ អនុវតតម្របេនឋម័្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុែអ៣។ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសដល់រតនាគាររាជធានី តខតត កាុងការម្រ្បម់្រ្ងកិចចបញ្ជ ីការ្ែតនយ្យនិងការម្រ្បម់្រ្ង 
ហិរញ្ញ វតថុរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ សងាក ត។់ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសដល់ម្នេីរតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុរាជធានី តខតតកាុងការតរៀបចាំ អនុម្ត័ថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំ និង 
ការបកតម្រម្ូវថ្វកិារបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  ឃុាំ សងាក ត។់ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសដល់ម្រកុម្គាាំម្រទការអនុវតតថ្វកិារដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ បដលានសាសភាេម្កេ ី
ម្នេីរតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុរាជធានី តខតត រតនាគាររាជធានី តខតត នងិទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុរាជធានី តខតត តដើម្បី
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេម្ន្តនតរីដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  និងឃុាំ សងាក តក់ាុងការអនុវតតថ្វកិា និងការម្រ្បម់្រ្ងម្របេនឋ ័
ហិរញ្ញ វតថុម្របកបតដាយ្ម្របសិទធភាេ។ 

 សហការជាម្យួ្ម្រកុម្គាាំម្រទថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតតធែើជាម្រ្ឧូតទេសកាុងការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេម្ន្តនតីរដឋបាលម្រកងុ 
ម្រសុក ខែឌ  និងឃុាំ សងាក ត។់ 



 សហការជាម្យួ្ម្រកុម្គាាំម្រទថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតកាុងការចុឹះគាាំម្រទ 
និងវាយ្តនម្ែតលើការអនុវតតម្របេន័ធម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ របស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ តដើម្បតីរៀបចាំ TNA។ 

 សហការជាម្យួ្ទីម្របឹកាម្រ្បម់្រ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក និងម្ន្តនតីសម្រម្បសម្រម្លួម្រកុម្ម្របឹកាថ្នា កម់្រកុង 
ម្រសុក ខែឌ  តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេម្ន្តនតីការយិល័យ្ហិរញ្ញ វតថុម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  នងិម្រកុម្ម្របឹកាម្រកុង ម្រសុក    
ខែឌ ។ 

ខ. ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទស 

ខ.១ ការម្រ្បម់្រ្ងថ្វកិា នងិហិរញ្ញ វតថុ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការតរៀបចាំបែនការសកម្មភាេនិងថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំរបស់រាជធានី តខតតកាុងម្រកបខែឌ  
ែអ៣ (ទទួលបានេីតលខាធកិារដាឋ ន្.ជ.អ.ប និងម្រកុម្ការងារបតចចកតទសអនុវតតែអ៣-II នានា ននែអ៣) 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងសហការជាម្យួ្អងគភាេហិរញ្ញ វតថុននតលខាធិការដាឋ ន្.ជ.អ.ប កាុងការតែេរថ្វកិារបស់ 
ែអ៣ ចូលកាុង្ែនីរបស់រដឋបាលរាជធានីតខតតទនត់េលតវលា។ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការអនុវតតម្របេន័ធម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុែអ៣ 
 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ហិរញ្ញ វតថុែអ៣ តាម្កាលកាំែត ់
 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការតរៀបចាំ អនុម្ត័ និងបកតម្រម្ូវថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
និងឃុាំ សងាក ត ់

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការអនុវតតថ្វកិារបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក នងិឃុាំ សងាក ត ់
 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ សងាក ត ់
 សម្រម្បសម្រម្ួល នងិគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ 
សងាក តត់ាម្កាលកាំែត ់

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងសហការជាម្យួ្ភា្ី កេ់ន័ធកាុងការតធែើសវនកម្មនែេកាុង 

ខ.២ ការតធចើលទឋកម្ម  

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការតរៀបចាំនិងការអនុវតតការងារលទឋកម្ម្តម្រាងននថ្វកិាែអ៣ 
 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការតរៀបចាំនិងការអនុវតតការងារលទឋកម្ម្តម្រាងរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ 
សងាក ត ់

 សម្រម្បសម្រម្ួលជាម្យួ្ម្នេីរតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ និងអងគភាេលទធកម្មស្ថលារាជធាន ី
តខតតកាុងការតរៀបបែនការ លទធកម្មរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 

ខ.៣ ការម្រតតួេនិតិយនងិការវាយ្តនម្ែ 

 តរៀបចាំនិងសម្រម្បសម្រម្ួលកាុងការម្រតួតេិនិតយការអនុវតតតាម្តគាលការែ៍ហិរញ្ញ វតថុែអ៣ 
 តរៀបចាំនិងសម្រម្បសម្រម្ួលកាុងការម្រតួតេិនិតយការអនុវតតតាម្នីតិវធិី លិខតិបទដាឋ ន្តយុិ្តតិ និងតគាលការែ៍ 
ហិរញ្ញ វតថុនានារបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 

 ែតល់អនុស្ថសនន៍ងិអនតរា្ម្នច៍ាាំបាចន់ានា តដើម្បបីកលម្ែរការអនុវតតតាម្តគាលការែ៍ហិរញ្ញ វតថុ ែអ៣ 



 ែតល់អនុស្ថសនន៍ងិអនតរា្ម្នច៍ាាំបាចន់ានា តដើម្បបីកលម្ែរកាការអនុវតតតាម្នីតិវធិី លិខតិបទដាឋ ន្តិយុ្តតិ និង 
តគាលការែ៍ហិរញ្ញ វតថុនានារបស់ រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាត ិ

 ជួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួលជាម្យួ្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ កាុងការចុឹះម្រតួតេនិិតយ និងវាយ្តនម្ែរបស់ម្រកុម្ការងារ 
បតចចកតទសអនុវតតែអ៣-II អ្គនាយ្កដាឋ ន កេ់ន័ធ ននម្រកសួងតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ តលខាធិការ ដាឋ ន
្.ជ.អ.ប និងស្ថថ បន័តែេងៗតទៀត តលើការអនុវតតថ្វកិា និងម្របេន័ធម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុរបស់រដឋបាល 
ថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 ជួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួលកាុងការតធែើសវនកម្ម អធិការកិចច នងិសវនកម្មេសី្ថថ បន័ានសម្តថកិចច រមួ្ានតលខាធិការ 
ដាឋ ន្.ជ.អ.ប អគាគ ធិការដាឋ នននម្រកសួងតសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ និងម្រកុម្តបសកកម្មសវនករឯករាជយតាម្ 
តម្រម្ូវការ។ 

 ជួយ្ តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិជាតទៀងទត ់
តហើយ្តែញើជូនម្រកុម្ការងារបតចចកតទស អនុវតតែអ៣-II ននម្រកសួងតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ 
ដូចបានម្រេម្តម្រេៀងជាម្យួ្តលខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប។ 

 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការេិនិតយបញ្ហជ កត់លើការចាំណាយ្តែេងៗ 
តហើយ្ែតល់អនុស្ថសនដ៍ល់ភា្ី កេ់នឋ ័នានា តៅតាម្ការតសាើរបស់នដ្ូអភវិឌ្ឍន។៍ 

២.៣. ការបញ្ជ្រា បយេនឌរ័ និងការផ្តល់សិទធិអំណាច្ដល់ញ្ជ្សត ី

ទមី្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតតទទួលខុសម្រតូវកាុងការធានាថ្នយុ្ទធស្ថន្តសតតយ្នឌ្រ័របស់ែអ៣-II 
(ការបន្តញ្ហជ ប តយ្នឌ្រ័និងការែតល់សិទធិអាំណាចដល់ន្តសតី) ម្រតូវបានបន្តញ្ហជ ប និងអនុវតតជាកប់សតងតៅកាុងកិចចការនានា 
បដល កេ់ន័ធការ ទទួលខុសម្រតូវរបស់ខែួន។ 

២.៤ បំយេញការងារដ៏ទទយទៀតៈ  

 ចូលរមួ្កាុងការបតងកើតតគាលការែ៍ឬតគាលនតយបាយ្ហិរញ្ញ វតថុ 
 ចូលរមួ្សិកាខ ស្ថលា ឬម្របជុាំតែេងៗបដលទកទ់ងនងឹការងារហិរញ្ញ វតថុ 
 ែតល់ការគាាំម្រទបតចចកតទសកាុងការបតងកើតតគាលនតយបាយ្ហិរញ្ញ វតថុែអ៣ តគាលនតយបាយ្ហិរញ្ញ វតថុរដឋបាល 
ថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 បាំតេញការងារតែេងៗតទៀតតៅតាម្តម្រម្ូវការរបស់ម្រកុម្ការងារបតចចកតទសអនុវតតែអ៣-II 
ននម្រកសួងតសដឋកិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ ដូចបានម្រេម្តម្រេៀងជាម្យួ្តលខាធិការដាឋ ន្.ជ.អ.ប។ 

តម្រៅេីភារកិចចនិងការទទួលខុសម្រតូវខាងតលើ ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតម្រតូវបានបបនថម្តួនាទី ភារកចិចជាក ់
លាកម់្យួ្តែេងតទៀតតដើម្បជីយួ្ សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាាំម្រទដល់ម្រកុម្ការងារបតចចកតទសរបស់ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធាន 
ម្នុសេរាជធានី តខតត បដលរមួ្ាន៖ 

 តរៀបចាំសិកាខ ស្ថលា្ែុឹះបញ្ហច ាំងយ៉ា ងតចិម្យួ្ដងកាុងម្យួ្ឆ្ា ាំអាំេីការអនុវតតម្ូលនិធិម្រកុង ម្រសុក តដើម្បេីិនិតយតម្ើល 
ត ើងវញិអាំេបីបបបទ នីតិវធិ ីនិងបញ្ហា ម្របឈម្នានា ម្រេម្ទាំងតសាើត ើងនូវអនុស្ថសនន៍ានាសម្រាបប់កលម្ែការ 
អនុវតតម្ូលនិធិម្រកុង ម្រសុក  



 តរៀបចាំសិកាខ ស្ថលា្ែុឹះបញ្ហច ាំងយ៉ា ងតចិម្យួ្ដងកាុងម្យួ្ឆ្ា ាំអាំេីការអនុវតតម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់ តដើម្បេីិនិតយតម្ើល 
ត ើងវញិអាំេបីបបបទ នីតិវធិ ីនិងបញ្ហា ម្របឈម្នានា ម្រេម្ទាំងតសាើត ើងនូវអនុស្ថសនន៍ានាសម្រាបប់កលម្ែការ 
អនុវតតម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់ 

 ែតល់ការត្ែើយ្តប នងិបកម្រស្ថយ្បាំភែដឺល់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិអាំេីការងារម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ តាម្រយ្ៈម្របេន័ធ 
ត្ែើយ្តបទនត់ហតុការែ៍ 

 ចូលរមួ្តដាយ្តេ ល់តៅកាុងកចិចដាំតែើ រការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ  កេ់ន័ធនឹងការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ 
កាុងតួនាទជីាម្រ្ូ បែតុ ឹះបណាត ល ឬជាអាកសម្រម្បសម្រម្ួល ឬជាម្រ្ូបងែឹកជាតដើម្ 

 ចូលរមួ្ចាំបែកកាុងការបន្តញ្ហជ បបញ្ហា តយ្នឌ្រ័ បរយិបន័ា នងិសម្ធម្ស៌ងគម្តៅកាុងកិចចដាំតែើ រការននការអភវិឌ្ឍ 
សម្តថភាេ  កេ់ន័ធនងឹការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ។ 

៣-ការទទួលខុសម្រតូវ និងណខែគែយនេយភាេ 

ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតត ននែអ៣ទ២ី ម្រតូវចុឹះកិចចសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្ និងសថិតតៅតម្រកាម្ការ
ទទួលខុសម្រតូវរមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប។ 

តៅថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធាន ី
តខតតសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវតេ ល់េីអភបិាលតខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាលតខតត 
និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្រ្បម់្រ្ងទូតៅ និងាន្ែតនយ្យភាេចាំត ឹះ្ែៈកាម ធិការម្រ្ប់
ម្រ្ងម្ែឌ ល កេ់ន័ធនឹងការងារតៅកាុងម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្រ្បម់្រ្ង 
និងសម្រម្បសម្រម្ួលបតចចកតទសរបស់ទីម្របឹកាម្រ្បម់្រ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា កត់ខតត និងបនតគាាំម្រទទីចាតក់ារហិរញ្ញ វតថុរាជធាន ីតខតត 
កាុងការម្រ្បម់្រ្ងថ្វកិាននតសចកតីសតម្រម្ចរមួ្ម្របចាាំឆ្ា ាំ។ បបនថម្តលើតួនាទីតនឹះ ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុរាជធាន ី
តខតតនឹងអភវិឌ្ឍសម្តថភាេអាំេីការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុដល់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ េិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ 
សងាក ត។់ 
៤. លកខែៈសមបតត ិ

ទីម្របឹកាហិរញ្ញ វតថុថ្នា ករ់ាជធានី តខតត ម្រតូវានលកខែៈសម្បតតិដូចខាងតម្រកាម្ ៖ 
 ានកម្រម្តិសិកាថ្នា កប់រញិ្ហញ បម្រត ឬបទេិតស្ថធនស៍ម្ម្លូ 
ឬានចាំតែឹះដឹងសម្ម្ូលបដលទកទ់ងនងឹការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ 

 យ៉ា ងតហាចណាស់ានបទេតិស្ថធន៥៍ឆ្ា ាំបដលទកទ់ងនងឹការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុរបស់្តម្រាងនានា 
 ានការយ្ល់ដឹងអាំេីម្របេនធន័នការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុស្ថធាែៈរបស់រាជរដាឋ ភបិាល 
ជាេិតសសបទេតិស្ថធនក៍ាុង ការម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 ានការយ្ល់ដឹងអាំេីវមិ្ជឈការហិរញ្ញ វតថុ 
 ានចាំតែឹះដឹងខាងស្ថរតេើេនធ និងកាំបែរទម្រម្ងន់នវមិ្ជឈការ និងវសិហម្ជឈការ 
 ានជាំនាញលែម្របតសើរកាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ តដាយ្តតត តតលើជាំនាញសម្រម្បសម្រម្លួ បតម្រងៀន ម្រតួតេិនិតយ 
និង វធិីស្ថន្តសតហែឹកហែនឺតែេងៗ 

 ានចាំតែឹះដឹងម្របេន័ធម្រ្បម់្រ្ងហិរញ្ញ វតថុ ដូចជា Peachtree, SUN, ACCESS… 



 ានជាំនាញទាំនាកទ់ាំនងខាងភាស្ថអងត់្ែសបានលែម្របតសើរ 
 ានជាំនាញតម្របើម្របាស់កុាំេយូទរ័ និង Office Software Package បដលកាុងតនាឹះរមួ្ាន (Word, Excel  នងិ 

Power point) បដលម្រតូវបានេិចារណាជា្ុែសម្បតត ិ
 ានជាំនាញកាុងការម្របាម្រស័យ្ទកទ់ងបានលែម្របតសើរ និងានសុចរតឹភាេ 
 ាន្នេៈបាំតេញការតៅទីវាលឆ្ា យ្ៗបដលានស្ថថ នភាេលាំបាក។ 

បញ្ហជ ក ់ ៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិចសនាការងារ ដូតចាឹះតបកខជនបដលនងឹម្រតវូតម្រជើសតរ ើសឲ្យបាំតេញការងារ ម្រតវូ
បតម្និបម្នជាបុ្ គលិករាជការសីុវលិ។ កាុងករែីបដលតបកខជនជាបុ្ គលិករាជការសីុវលិ តបកខជនតនាឹះ
ម្រតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគាម នម្របាកត់បៀវតេរ ៍កាុងរយ្ៈតេលននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត ិ។ 

ris 
 


