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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(0)  
ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គ សេខាធិការដ្ឋឋ នគ្ណៈរម្មា ធិការ 

ដ្ឹរនាាំការងារករទព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

េរខខណឌ សោងការងារ 

តួនាទី  ៖ មន្ត រ្ ីជំ្ួយការ 

ទីរកនែងបសព្ម្ើការងារ ៖ អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដកឹ្នំការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

សាវតារ 

 ក្មា វិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ម្ត្ូវបា្ម្បកាសដ្ឋក់្ឱ្យអ្វុត្រជាផ្លូវ

ការយម្កាមអធិបត្ីភាពដ៏ខពង់ខពស់របសស់យមរចអគ្គមហាយសនបត្យីត្យជា ហ ៊ុន កសន នយក្រដាមន្ត រ្ ីន្ម្ពះរាជាណាចម្ក្ក្មពុជា 

កាលពីនងៃទ ី០៥ កខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ ក្នុងយោលបណំ្ងកក្កម្បជាជហំា្ៗ ្ វូម្បព័ ធ្ម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈក្មពុជា យឆ្ព ះ

យៅកា្់ឧត្រម្ម្វុត្រ្អ៍ រ្រជាត្យិដ្ឋយម្បកា្យ់ក្អភិម្ក្មជាយខឿ្  ្ិងកបងកចក្ជា ៤ ដំណាក់្កាល ។ ដំណាក់្កាលទ១ី 

“ភាពយជឿទកុ្ចតិ្រន្ងវកិា” កដលអ្វុត្រពីឆ្ន ំ២០០៤ ដល់ឆ្ន ំ២០០៨ បា្បញ្ចប់្វូសាថ ្ភាពក្ងវះសាច់ម្បាក់្ដ៏រុាំនរ៉ៃ មក្ជា

អត្ិយរក្សាច់ម្បាក់្តាមរយៈការលបុបបំាត្ទំ់ងម្សុង្វូបំណ្លុក្ក្សទ ះយៅរត្នោរជាត្ ិកដលជាយហត្យុធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិ-

បាលក្មពុជាយដ្ឋះម្សាយបា្្វូការយបើក្ម្បាក់្យបៀវត្សយទៀងទត្ ់្ ិងទ្យ់ពលយវលា ជូ្មន្ត រ្រីាជការ ្ ិងក្ងក្ម្មល ងំម្បដ្ឋប់

អាវុធ ។ ការបយងកើត្គ្ណ្្យីទលយៅរត្នោរជាត្កិដលជាការម្បមលូផុ្្គំ្ណ្្ទីំងអសរ់បសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល បា្កាល យជា

មូលដ្ឋា ្ដស៏ខំា្ស់ម្ម្មបក់ារយបាះជហំា្យៅដណំាក់្កាលទី២ “គ្ណ្យ្យយភាពហរិញ្ញវត្ថុ” កដលម្ត្វូបា្អ្វុត្រពីឆ្ន ំ

២០០៩ ដល់ឆ្ន ំ២០១៥ យដ្ឋយម្ម្ការកក្លមអជាយម្ចើ្យលើ្ ីត្ិវិធីអ្ុវត្រងវិកា ជាពិយសសការដ្ឋក់្ឱ្យអ្វុត្រម្មត្កិាងវិកាងា ី

្ិងបលង់គ្ណ្យ្យយងា  ី ម្ពមទំងការដ្ឋក់្ឱ្យដំយណ្ើរការ្ ូវម្បព័ ធ្បយចចក្ វិទាព័ត្៌ម្ម្សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(FMIS) ។  

 បចចុបប ន្ ក្មា វិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ដំណាក់្កាលទី៣ “ការផ្ារភាា បង់វកិាយៅ្ងឹយោល

្យោបាយ” កដលចាបយ់ផ្រ ើមអ្ុវត្រពីឆ្ន ំ២០១៦ រហូត្ដល់ឆ្ន ំ២០២០ សយម្មចបា្ការដ្ឋក់្ឱ្យអ្ុវត្រង វិកាក្មា វិធី

យពញយលញ ្ិងអងគភាពង វិកាយៅម្គ្បម់្ក្សងួ-សាថ ប័្  មុ្្ឹងចាបយ់ផ្្ើមដណំាក់្កាលទី៤ “គ្ណ្យ្យយភាពសមទិធក្មា” 

កដលជាដណំាក់្កាលចុងយម្កាយ យម្ោងអ្ុវត្រចាបពី់ឆ្ន ំ២០២១ រហូត្ដល់ឆ្ន ំ២០២៥ ។ ការឈា្យៅដណំាក់្កាលដ៏

សំខា្់យ្ះ អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នំការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (អ.គ្.ហ.) 

កដលជាយសនធិការឱ្យគ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នំការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (គ្.ហ.ស.) ក្នុងការ

សម្មបសម្មលួការយរៀបចំ ្ិងការអ្វុត្រក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ចំាបាច់ម្ត្វូពម្ងឹងសមត្ថភាព

បក ថ្ម ទំងសមត្ថភាពសាថ ប័្ ្ិងមន្ត រ្ ី ។ ក្នុងការបំយពញមុខងាររបស់ខលួ្ ជាយសនធិការឱ្យ គ្.ហ.ស., អ.គ្.ហ. ម្ម្ភារកិ្ចច

ដូចខាងយម្កាម ៖ 

(i) សម្មបសម្មលួកាងារម្បចំានងៃ របស ់គ្.ហ.ស. ម្សបតាមការកណ្នំ ្ិងការសយម្មចរបស ់គ្.ហ.ស. យដ្ឋយ

រួមទំងការយរៀបចំដ្ឋក់្ឱ្យអ្ុវត្រ ្ិងការតាមដ្ឋ្ម្ត្តួ្ពិ្ិត្យយោល្យោបាយ យុទធសាន្តសរ  ្ិងកផ្្ការ
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សក្មាភាពន្ក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ម្ពមទំងការយរៀបចំឯក្សារ របាយការណ្ ៍

កិ្ចចម្បជុំ ្ ិងសិកាខ សាលាយផ្សងៗ 

(ii) សម្មបសម្មលូម្បចំានងៃយលើការងាររដាបាល គ្ណ្យ្យយ ហិរញ្ញវត្ថុ  លទធក្មាសាធារណ្ៈ ្ិងកផ្នក្ភសរុភារ

យម្កាមក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(iii) ផ្រល់យោបល ់ ្ិងយលើក្សយំណ្ើយដ្ឋះម្សាយជូ្  គ្.ហ.ស. យលើបញ្ហា ម្បឈម ្ិងបញ្ហា ជំនញបយចចក្យទស

យដើមបីជរំុញយលបឿ្  ្ ិងបយងកើ្ម្បសទិធភាពន្ការអ្វុត្រក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(iv) សហការ ្ិងសម្មបសម្មលួជាមួយអគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្ អគ្គនយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ិងអងគភាពនន

យម្កាមឱ្វាទម្ក្សងួយសដាកិ្ចច្ងិហរិញ្ញវត្ថុ ម្ក្សួង-សាថ ប័្  នដគូ្អភិវឌ្ឍ្ ៍ទីម្បឹក្ាបយចចក្យទស ម្គ្ប់អងគភាព 

្ិងអនក្ពាក់្ព័ ធ្នន យដើមបីជាជំ្ យួដលក់ារយរៀបចំ ្ិងការអ្ុវត្រក្មា វិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ តាមការចងអលុបងាា ញរបស ់គ្.ហ.ស. 

(v) ផ្រល់ការោំម្ទជូ្ អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្ អគ្គនយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ិងអងគភាពនន យម្កាមឱ្វាទម្ក្សងួ

យសដាកិ្ចច្ិងហរិញ្ញវត្ថុ ម្ក្សួង-សាថ ប័្ ្ិងអងគភាពននរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល តាមយសចក្រីម្ត្វូការចំាបាច់ 

យដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទំងការយរៀបចំ ការអ្ុវត្រ ការតាមដ្ឋ្ ្ ិងម្ត្តួ្ពិ្ិត្យការអ្វុត្រក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ្ ិងការផ្រលជ់ំ្ យួបយចចក្យទស 

(vi) ម្ត្ួត្ពិ្ិត្យ វាយត្នមល ្ ិងបកូ្សរុបរបាយការណ្វ៍ឌ្ឍ្ភាពន្ក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ

សូចនក្រក្ម្មិត្ម្ម៉ា ម្កូ្ ្ ិងការសម្មបសម្មួលយលើការម្ត្តួ្ពិ្តិ្យវឌ្ឍ្ ភាពការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ របស់អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្ អគ្គនយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ ិងអងគភាពនន យម្កាមឱ្វាទម្ក្សងួ

យសដាកិ្ចច្ិងហរិញ្ញវត្ថុ ្ ិងយៅតាមម្ក្សងួ-សាថ ប័្  យដ្ឋយរាបប់ញ្ចូលបចចុបប ន្ក្មាជាយទៀងទត្ ់យលើការផ្គត្ផ់្គង់

ជំ្ួយបយចចក្យទស ចំយពាះសក្មាភាពអ្ុវត្រក្មា វិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(vii) សម្មបសម្មលួការងារជាមយួអងគភាពពាក់្ព័ ធ្ន្ក្មាវិធីកក្ទម្មង់របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិយសស ក្មា វិធី

កក្ទម្មង់ រដាបាលសាធារណ្ៈ ្ ិងក្មា វិធីសម្ម្មបក់ារអភិវឌ្ឍតាមកបបម្បជាធិបយត្យយយៅថ្នន ក់្យម្កាមជាត្ ិ

(viii) ផ្សពវផ្ាយ ្ ិងកណ្នំអ្ុវត្រក្មា វិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ្ ិង 

(ix) បំយពញការងារយផ្សងយទៀត្ តាមការកំ្ណ្ត្រ់បស ់គ្.ហ.ស. ។ 

អ.គ្.ហ. ដឹក្នំយដ្ឋយអគ្គយលខាធិការ ្ ិងម្ម្ការោំម្ទការងារបយចចក្យទសពីអគ្គយលខាធិការរង ម្បធា្កផ្នក្រដាបាល 

្ិងហិរញ្ញវត្ថុ  ម្ត្ួត្ពិ្តិ្យ្ងិវាយត្នមល មន្ត រ្ ីជនំញជា្់ខពស ់មន្ត រ្ ីជំនញ មន្ត រ្ ីម្ត្តួ្ពិ្ិត្យហិរញ្ញវត្ថុ  គ្ណ្យ្យយជា្ខ់ពស ់ 

មន្ត រ្ ីរដាបាលជា្ខ់ពស់ ្ិងមន្ត រ្ ីព័ត្ម៌្ម្វិទា។ ម្សបយពលកដលក្មាវិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ឈា្

យៅដណំាក់្កាលទ៤ី ខាងមុខ, អ.គ្.ហ. ម្ម្ត្ម្មវូការយម្ជើសយរើសមន្ត រ្ជីំ្ ួយការ កផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ ិងម្ត្តួ្ពិ្តិ្យ

្ិងវាយត្នមល ចំ្ួ្០១រូប យដើមបីបយំពញការងារដចូខាងយម្កាម៖  

១. ម្៊ុខងារ ភាររិចច និងការទទួេខ៊ុសព្តូវ 

ការងារម្គ្បម់្គ្ងក្ចិចស្ា 

• ក្ត្់ម្តាកិ្ចចស្ាចូលយៅក្នុងម្បព័ ធ្តាមដ្ឋ្កិ្ចចស្ា 



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ ីជំ្ួយការ                                            ទំព័រ 3/4 

• សម្មបសម្មលួតាមដ្ឋ្ការអ្វុត្រកិ្ចចស្ាយសវាក្មា (កិ្ចចស្ាទីម្បកឹ្ាជាត្,ិ កិ្ចចស្ាមន្ត រ្ជីាបកិ់្ចចស្ា 

្ិងទីម្បឹក្ាក្នុងម្សកុ្ ្ ិងកិ្ចចស្ាម្កុ្មហ ុ្ ផ្រលយ់សវាក្មា) កិ្ចចស្ាទំ្ ញិ ្ ិងកិ្ចចស្ាបណ្រុ ះបណារ ល  

• យធវើការវាយត្នមល  ្ ិងយរៀបចំរបាយការណ្វ៍ាយត្នមលការអ្ុវត្រកិ្ចចស្ាយសវាក្មា (កិ្ចចស្ាទមី្បឹក្ាជាត្,ិ កិ្ចច

ស្ាមន្ត រ្ជីាបកិ់្ចចស្ា ្ិងទីម្បឹក្ាក្នុងម្សកុ្ ្ ិងកិ្ចចស្ាម្កុ្មហ ុ្ ផ្រលយ់សវាក្មា) កិ្ចចស្ាទំ្ញិ ្ ិង   

កិ្ចចស្ា បណ្រុ ះបណារ ល  

• សម្មបសម្មលួយរៀបចំកិ្ចចម្បជុយំផ្សងៗ តាមការកណ្នំរបសម់ន្ត រ ីជនំញជា្ខ់ពស ់

ការងារយរៀបចរំបាយការណ្ ៍

• យរៀបចំរបាយការណ្កិ៍្ចចម្បជុយំផ្សងៗ ដចូជា របាយការណ្៍ម្បចំាសបារ ហ៍ ម្បចំាកខ ម្បចំាម្ត្មី្មស ម្បចំាឆ្ន ំ របាយ

ការណ្៍វាយត្នមលយម្ជើសយរើស ្ ិងរបាយកាណ្យ៍ផ្សងៗដន៍ទយទៀត្ តាមការកណ្នំរបសម់ន្ត រ្ជីំនញជា្ខ់ពស ់

• ចូលរួមកិ្ចចម្បជុយំផ្សងៗរបសក់ផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ ិងម្ត្តួ្ពិ្ិត្យ្ិងវាយត្នមល ្ិងយរៀបចំរបាយការណ្ ៍

• ចូលរួមយរៀបចំរបាយការណ្ហ៍រិញ្ញវត្ថុ  (Interim Financial Report-IFR) 

• សម្មបសម្មលួយរៀបចំ្តី្ិវិធី ្ ិងយរៀបចំរបាយការណ្យ៍ម្ជើសយរើសមន្ត រ្ជីាបកិ់្ចចស្ា ទីម្បកឹ្ាជាត្ ិ្ិងទីម្បឹក្ា

អ រ្រជាត្ិ 

• យរៀបចំរបាយការណ្វ៍ាត្នមល តាមដ្ឋ្ការអ្ុវត្រកិ្ចចស្ារបសម់ន្ត រ្ជីាបកិ់្ចចស្ា ្ិងទីម្បឹក្ា 

ការងារជាមយួកផ្នក្ដន៏ទន្ អ.គ្.ហ. 

• បញ្ចូលទិ ន្្ យ័របសក់ផ្នក្លទធក្មាចូលក្នុងម្បព័ ធ្គ្ណ្យ្យយភាពសមទិធក្មា (PMAS) ្ ិងម្បព័ ធ្ដន៏ទយទៀត្ 

• ចូលរួមជាមួយកផ្នក្ដន៏ទយលើការអ្ុវត្រសចូនក្រគ្ ល្ះិ របសអ់គ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នំការងារកក្

ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

• ចូលរួមសម្មបសម្មលួជាមយួកផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ  ្ ិងម្ត្តួ្ពិ្ិត្យ្ងិវាយត្នមល យលើការចុះយធវើសវ្ក្មារបស់

សវ្ក្រ 

• បំយពញការងារយផ្សងយទៀត្តាមការកណ្នំ ឬតាមការចងអុលបងាា ញរបសថ់្នន ក់្ដកឹ្នំ ។ 

២. េទធផេរនុងឆ្ន ាំ 

មន្ត រ្ ីជំ្ួយការ ន្កផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ិងម្ត្តួ្ពិ្តិ្យ្ិងវាយត្នមល ម្ត្ូវបយំពញការងារតាមការកណ្នំរបសម់ន្ត រ ី

ជំនញជា្់ខពសក់ផ្នក្លទធក្មា ្ិងសយម្មចលទធផ្លរបសខ់លួ្ម្សបតាមលទធផ្លគ្ ល្ ឹះរបសក់ផ្នក្ កដលម្ម្កចងយៅក្នងុ

កផ្្ការម្បត្បិត្រមិ្បចំាឆ្ន ំ ន្អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដកឹ្នំកាងារកក្ទម្មង់ការម្គ្បម់្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ។ 

៣. េរខណៈសម្បតតិ 

• ម្ម្សញ្ហញ បម្ត្ក្ម្មតិ្បរញិ្ហញ បម្ត្ កផ្នក្យសដាកិ្ចច ហិរញ្ញវត្ថុ ម្គ្ប់ម្គ្ង ឬម្បហាក់្ម្បកហល 

• ម្ម្បទពិយសាធ្ទ៍ក់្ទងការងារយម្ជើសយរើសបគុ្គលកិ្ ោ៉ា ងត្ិច០៣ឆ្ន ំ 

• ម្ម្ជំនញក្នុងការចរចាកិ្ចចស្ា ្ ិងការសម្មបសម្មលួ 

• ម្ម្ជំនញក្នុងការយរៀបចំរបាយការណ្ជ៍ាយខមរភាសា ្ ិងភាសាអង់យគ្លស 

• ម្ម្ចំយណ្ះដងឹកផ្នក្ភាសាអង់យគ្លសសាទ ត្ជ់ំនញ ទំងភាសា្ោិយ ្ិងសរយសរ  
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• ម្ម្ក្ម្មឹត្ IELT 5.5 ឬសញ្ហញ បម្ត្ភាសាអង់យគ្លស  

• ម្ម្គំ្្ិត្នចនម្បឌ្តិ្ ម្ម្ជំនញទំនក់្ទំ្ង ្ ិងអាចបយំពញការងារជាម្កុ្ម 

៤. អតថព្បសោជន៍ 

មន្ត រ្ ីជំ្ួយការ ទទួលម្បាក់្យបៀវត្សម្បចំាកខកផ្អក្យលើសមត្ថភាព បទពិយសាធ្៍ ្ ិងសរ ង់ដ្ឋរយបៀវត្សរបស ់អ.គ្.ហ.។ 

៥. រយៈសរេបាំសរញការងារ 

ការបំយពញការងារជាលក្ខខណ្ឌ កិ្ចចស្ាការងារកដលម្ម្រយៈយពល ១២កខ (រយៈយពលសាក្លបង៣កខ) ្ងិម្ម្

លទធភាពប រ្ កផ្អក្យលើការវាយត្នមលសមទិធក្មាម្បចំាឆ្ន ំ ។ 

 

  


