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្រពះរជណច្រកកម��ជ 

ជតិ សាសន ្រពះមហាក្ស្រត 

(0)  
្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

អគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការ 

ដឹកនកំារងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

លក�ខណ� េយងការងរ 

តួនទី  ៖ ម�ន�ជីំនយួការ 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងរ ៖ អគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

សាវតារ 

 កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈរបសរ់ជរដ� ភិបាលកម��ជ ្រត�វបាន្របកាសដក់ឱ្យអនុវត�ជផ��វ

ការេ្រកាមអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់របស់សេម�ចអគ�មហាេសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជណច្រកកម��ជ 

កាលពីៃថ�ទី ០៥ ែខធ�� ឆា� ំ២០០៤ ក��ងេគាលបំណងែកែ្របជជំហានៗ នវូ្របព័ន�្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈកម��ជ េឆា� ះ

េ�កាន់ឧត�មានុវត�នអ៍ន�រជតេិដយ្របកាន់យកអភិ្រកមជេខឿន និងែបងែចកជ ៤ ដំណក់កាល ។ ដំណក់កាលទី១ 

“ភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កា” ែដលអនុវត�ពីឆា� ំ២០០៤ ដល់ឆា� ំ២០០៨ បានប��ប់នូវសា� នភាពកង�ះសាច់្របាក់ដ៏រុៃំរ� មកជ

អតិេរកសាច់្របាក់តាមរយៈការលុបបំបាត់ទាំង្រស�ងនូវបំណុលកកស�ះេ�រតនគារជតិ ែដលជេហតុេធ�ើឱ្យរជរដ� ភិ-

បាលកម��ជេដះ្រសាយបាននូវការេបើក្របាក់េបៀវត្សេទៀងទាត ់និងទាន់េពលេវលា ជនូម�ន�ីរជការ និងកងកមា� ំង្របដប់

ឣវុធ ។ ការបេង�ើតគណនីេទាលេ�រតនគារជតែិដលជការ្របមលូផ��ំគណនីទាងំអសរ់បសរ់ជរដ� ភិបាល បានកា� យជ

មូលដ� នដ៏សំខាន់ស្រមាប់ការេបាះជំហានេ�ដំណក់កាលទី២ “គណេនយ្យភាពហិរ��វត��” ែដល្រត�វបានអនវុត�ពីឆា� ំ

២០០៩ ដលឆ់ា� ំ២០១៥ េដយមានការែកលម�ជេ្រចើនេលើនីតិវ�ធីអនុវត�ថវ�កា ជពិេសសការដក់ឱ្យអនុវត�មាតិកាថវ�កាថ�ី 

និងប�ង់គណេនយ្យថ�ី ្រពមទាងំការដកឱ់្យដំេណើរការនវូ្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(FMIS) ។  

 បច��ប្បន� កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ដំណក់កាលទី៣ “ការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេ�នឹងេគាល

នេយបាយ” ែដលចាប់េផ�ើមអនុវត�ពីឆា� ំ២០១៦ រហូតដល់ឆា� ំ២០២០ សេ្រមចបានការដក់ឱ្យអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី

េពញេលញ និងអង�ភាពថវ�កាេ�្រគប់្រកសងួ-សា� ប័ន មុននឹងចាប់េផ�ើមដំណក់កាលទី៤ “គណេនយ្យភាពសមិទ�កម�” 

ែដលជដំណក់កាលចុងេ្រកាយ េ្រគាងអនុវត�ចាប់ពីឆា� ំ២០២១ រហូតដល់ឆា� ំ២០២៥ ។ ការឈានេ�ដំណក់កាលដ៏

សំខាន់េនះ អគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) 

ែដលជេសនធិការឱ្យគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ក��ងការ

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

បែន�ម ទាងំសមត�ភាពសា� ប័ន និងម�ន�ី ។ ក��ងការបំេពញមុខងររបស់ខ�� ន ជេសនធិការឱ្យ គ.ហ.ស., អ.គ.ហ. មានភារកិច�

ដចូខាងេ្រកាម ៖ 

(i) ស្រមបស្រម�លកាងរ្របចំាៃថ� របស់ គ.ហ.ស. ្រសបតាមការែណនំ និងការសេ្រមចរបស់ គ.ហ.ស. េដយ

រមួទាងំការេរៀបចំដក់ឱ្យអនុវត� និងការតាមដន្រត�តពិនិត្យេគាលនេយបាយ យុទ�សា�ស� និងែផនការ
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សកម�ភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ្រពមទាងំការេរៀបចំឯកសារ របាយការណ៍ 

កិច�្របជុំ និងសិកា� សាលាេផ្សងៗ 

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

េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ 

(iii) ផ�ល់េយបល ់ និងេលើកសំេណើេដះ្រសាយជនូ គ.ហ.ស. េលើប�� ្របឈម និងប�� ជំនញបេច�កេទស

េដើម្បីជំរុញេល្ប�ន និងបេង�ើន្របសិទ�ភាពៃនការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(iv) សហការ និងស្រមបស្រម�លជមយួអគ�េលខាធិការដ� ន អគ�នយកដ� ន អគា� ធិការដ� ន និងអង�ភាពនន

េ្រកាមឱវទ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រកសងួ-សា� ប័ន ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ ទី្របឹក្សោបេច�កេទស ្រគប់អង�ភាព 

និងអ�កពាក់ព័ន�នន េដើម្បីជជំនួយដល់ការេរៀបចំ និងការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ តាមការចង��លបង� ញរបស់ គ.ហ.ស. 

(v) ផ�ល់ការគំា្រទជនូ អគ�េលខាធិការដ� ន អគ�នយកដ� ន អគា� ធិការដ� ន និងអង�ភាពនន េ្រកាមឱវទ្រកសងួ

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ្រកសងួ-សា� ប័ន និងអង�ភាពននរបស់រជរដ� ភិបាល តាមេសចក�ី្រត�វការចំាបាច់ 

េដយរប់ប���លទាងំការេរៀបចំ ការអនុវត� ការតាមដន និង្រត�តពិនិត្យការអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈ និងការផ�ល់ជំនយួបេច�កេទស 

(vi) ្រត�តពិនិត្យ វយតៃម� និងបកូសរបុរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

សចូនករក្រមិតម៉ា្រក� និងការស្រមបស្រម�លេលើការ្រត�តពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��

សាធារណៈ របស់អគ�េលខាធិការដ� ន អគ�នយកដ� ន អគា� ធិការដ� ន និងអង�ភាពនន េ្រកាមឱវទ្រកសួង

េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� និងេ�តាម្រកសងួ-សា� ប័ន េដយរប់ប���លបច��ប្បន�កម�ជេទៀងទាត់ េលើការផ�ត់ផ�ង់

ជំនយួបេច�កេទស ចំេពាះសកម�ភាពអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

(vii) ស្រមបស្រម�លការងរជមួយអង�ភាពពាក់ព័ន�ៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់របស់រជរដ� ភិបាល ជពិេសស កម�វ�ធី

ែកទ្រមង់ រដ�បាលសាធារណៈ និងកម�វ�ធីស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបប្របជធិបេតយ្យេ�ថ� ក់េ្រកាមជតិ 

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

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

អ.គ.ហ. ដឹកនំេដយអគ�េលខាធិការ និងមានការគំា្រទការងរបេច�កេទសពីអគ�េលខាធិការរង ្របធានែផ�ករដ�បាល 

និងហិរ��វត�� ្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម� ម�ន�ីជំនញជន់ខ�ស់ ម�ន�ីជំនញ ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យហិរ��វត�� គណេនយ្យជន់ខ�ស ់ 

ម�ន�ីរដ�បាលជន់ខ�ស់ និងម�ន�ីព័ត៌មានវ�ទ្យោ។ ្រសបេពលែដលកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ឈាន

េ�ដំណក់កាលទី៤ ខាងមុខ, អ.គ.ហ. មានត្រម�វការេ្រជើសេរ�សម�ន�ីជំនយួការ ែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� និង្រត�តពិនិត្យ

និងវយតៃម� ចំននួ០១របូ េដើម្បីបំេពញការងរដចូខាងេ្រកាម៖  

១. មុខងរ ភារកិច� និងការទទួលខុស្រត�វ 

ការងរ្រគប់្រគងកិច�សន្យោ 

• កត់្រតាកិច�សន្យោចលូេ�ក��ង្របព័ន�តាមដនកិច�សន្យោ 
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• ស្រមបស្រម�លតាមដនការអនុវត�កិច�សន្យោេសវកម� (កិច�សន្យោទី្របឹក្សោជតិ, កិច�សន្យោម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ 

និងទី្របឹក្សោក��ង្រស�ក និងកិច�សន្យោ្រក�មហ៊ុនផ�ល់េសវកម�) កិច�សន្យោទំនិញ និងកិច�សន្យោបណ�� ះបណ� ល  

• េធ�ើការវយតៃម� និងេរៀបចំរបាយការណ៍វយតៃម�ការអនុវត�កិច�សន្យោេសវកម� (កិច�សន្យោទី្របឹក្សោជតិ, កិច�

សន្យោម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ និងទី្របឹក្សោក��ង្រស�ក និងកិច�សន្យោ្រក�មហ៊ុនផ�ល់េសវកម�) កិច�សន្យោទំនិញ និង   

កិច�សន្យោ បណ�� ះបណ� ល  

• ស្រមបស្រម�លេរៀបចំកិច�្របជុំេផ្សងៗ តាមការែណនំរបស់ម�ន�ីជំនញជន់ខ�ស់ 

ការងរេរៀបចំរបាយការណ៍ 

• េរៀបចំរបាយការណ៍កិច�្របជុំេផ្សងៗ ដចូជ របាយការណ៍្របចំាសបា� ហ៍ ្របចំាែខ ្របចំា្រតីមាស ្របចំាឆា� ំ របាយ

ការណ៍វយតៃម�េ្រជើសេរ�ស និងរបាយកាណ៍េផ្សងៗដ៍ៃទេទៀត តាមការែណនំរបស់ម�ន�ីជំនញជនខ់�ស ់

• ចលូរមួកិច�្របជុំេផ្សងៗរបស់ែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� និង្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម� និងេរៀបចំរបាយការណ៍ 

• ចលូរមួេរៀបចំរបាយការណ៍ហិរ��វត�� (Interim Financial Report-IFR) 

• ស្រមបស្រម�លេរៀបចំនីតិវ�ធី និងេរៀបចំរបាយការណេ៍្រជើសេរ�សម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ ទី្របឹក្សោជតិ និងទី្របឹក្សោ

អន�រជត ិ

• េរៀបចំរបាយការណ៍វតៃម� តាមដនការអនុវត�កិច�សន្យោរបស់ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ និងទី្របឹក្សោ 

ការងរជមួយែផ�កដ៏ៃទៃន អ.គ.ហ. 

• ប���លទិន�ន័យរបស់ែផ�កលទ�កម�ចលូក��ង្របព័ន�គណេនយ្យភាពសមិទ�កម� (PMAS) និង្របព័ន�ដ៏ៃទេទៀត 

• ចលូរមួជមួយែផ�កដ៏ៃទេលើការអនុវត�សចូនករគន�ិះ របស់អគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

• ចលូរមួស្រមបស្រម�លជមួយែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� និង្រត�តពិនិត្យនិងវយតៃម� េលើការចុះេធ�ើសវនកម�របស់

សវនករ 

• បំេពញការងរេផ្សងេទៀតតាមការែណនំ ឬតាមការចង��លបង� ញរបសថ់� ក់ដឹកនំ ។ 

២. លទ�ផលក��ងឆា�  ំ

ម�ន�ជីំនយួការ ៃនែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� នងិ្រត�តពិនិត្យនងិវយតៃម� ្រត�វបំេពញការងរតាមការែណនំរបស់ម�ន�ី

ជំនញជន់ខ�ស់ែផ�កលទ�កម� និងសេ្រមចលទ�ផលរបសខ់�� ន្រសបតាមលទ�ផលគន�ឹះរបស់ែផ�ក ែដលមានែចងេ�ក��ង

ែផនការ្របតបិត�ិ្របចំាឆា� ំ ៃនអគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំកាងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

៣. លក�ណៈសម្បត�ិ 

• មានស�� ប្រតក្រមិតបរ��� ប្រត ែផ�កេសដ�កិច� ហិរ��វត�� ្រគប់្រគង ឬ្របហាក់្របែហល 

• មានបទពិេសាធន៍ទាក់ទងការងរេ្រជើសេរ�សបុគ�លិក យ៉ងតិច០៣ឆា� ំ 

• មានជនំញក��ងការចរចាកិច�សន្យោ និងការស្រមបស្រម�ល 

• មានជនំញក��ងការេរៀបចំរបាយការណ៍ជេខមរភាសា និងភាសាអង់េគ�ស 

• មានចំេណះដឹងែផ�កភាសាអង់េគ�សសា� ត់ជំនញ ទាងំភាសានិយយ និងសរេសរ  
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• មានក្រមឹត IELT 5.5 ឬស�� ប្រតភាសាអង់េគ�ស  

• មានគំនិតៃច�្របឌិត មានជនំញទំនក់ទំនង និងឣចបំេពញការងរជ្រក�ម 

៤. អត�្របេយជន៍ 

ម�ន�ីជំនយួការ ទទលួ្របាក់េបៀវត្ស្របចំាែខែផ�កេលើសមត�ភាព បទពិេសាធន៍ និងស�ង់ដរេបៀវត្សរបស់ អ.គ.ហ.។ 

៥. រយៈេពលបំេពញការងរ 

ការបំេពញការងរជលក�ខណ� កចិ�សន្យោការងរែដលមានរយៈេពល ១២ែខ (រយៈេពលសាកល្បង៣ែខ) និងមាន

លទ�ភាពបន� ែផ�កេលើការវយតៃម�សមិទ�កម�្របចំាឆា� ំ ។ 
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