
 ទំព័រទី 1 

លក្ខខណ្ឌ យោង 

 

តួនាទីីៈ   មន្រ ត្ីបយចេក្យេសការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (PFM Specialist)  

                                ផ្នែក្អ្ុវត្តថវកិា  

ទីកន្លែងបម្រើការងារីៈ អគ្គមេខាធកិារដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធកិារដឹកនំាការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ  

 

សាវតា 

1. មៅកនងុន្ែធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ រាជរដ្ឋា ភិបាេករពុជា (RGC) បាលអលុរ័តករាវិធកីំន្ណទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថ ុ   

សាធារណីៈ (PFMRP) ន្ដេជាករាវិធីកំន្ណទ្រង់រយីៈមពេន្វងមដ្ឋយន្អែកមេើវិធីសាស្រ ត្  ដំណាក់កាេន្ដេ   

មដ្ឋោះ្សាយបញ្ហា ្បព័លធហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ។ ចាប់តំាងពីមពេចាប់មអតើររប្់ែែួល ករាវិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈបាលអតេ់េទធភាពឱ្យករពុជា ្ម្រចបាលលវូការរកីចម្រើលយ៉ា ង្ំខាល់កនុងការមធវើការន្កទ្រង់

មោេលមយបាយចំណាយសាធារណីៈ លិងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ។ 

2. ដំណាក់កាេទីរយួ (២០០៤-២០០៨)៖ មោេលមយបាយហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ្តូវបាលព្ងឹងទងំ្បរូេ

ចំណូេ, ្គ្ប់្គ្ងថវិកា លិងការ្គ្ប់្គ្ងបំណេុសាធារណីៈ ន្ដេឆែុោះបញ្ហច ងំអំពភីាព្បម ើ្រម ើងនល វិល័យ

ថវិកា ។ 

3. មបើមទោះបីជាម្មលការយតឺជាងការរំពឹងទុក្្ម្មប់ការចាប់មអតើរអលុវតតករាវិធីកនងុដំណាក់កាេទីពីរ (ន្ដេបាល   

ចាប់មអតើរកនុងឆ្ន ំ២០០៩) កចិចែិតែំ្បឹងន្្បង្តូវបាលបមងកើលម ើងយ៉ា ងខាែ ំងកនុងរយីៈមពេពីរឆ្ន ំមដើរបី បមងកើល

គ្ណមលយយភាពហិរញ្ញវតថុ ថ្ ិតមៅម្ការការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ នលគ្ម្ម្មងគ្ណមលយយភាព (PFMAP)។ 

ភាគ្ម្ចើលនល មោេការណ៍អលុតតការងារន្អែកមៅមេើកាតាេីករពាក់ព័លធោន ចំលួល្បំាន្ដេ មតត តមេើការអលុវតត 

FMIS ន្ដេម្មលន្ចងមៅកនងុយុទធសាស្រ ត្អាទភិាពរប្់្ក្ួងម្ដាកិចចលិងហិរញ្ញវតថុ (MEF) លងឹបាលោំ្ទ

មដ្ឋយ្កុរការងារទងំបី: ្ករុគ្ណមលយយភាព ្កុរអលុតតថវិកា លិង្កុរ ត្ង់ដ្ឋគ្ណមលយយ។ 

4. ករាវិធីន្កទ្រងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណីៈគ្ីជា លិងមៅន្តជាអភិ្ករ្គ្ប់ដណត ប់កិចចការន្កទ្រង់។ បន្លថរពីមេើការ   

ោំ្ទពីពហុម្មច ្់ជំលយួ (MDTF) ករាវធីីន្កទ្រងក់ារ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ បាលទទេួការោំ្ទ       

ន្អនកបមចចកមទ្ លិងហិរញ្ញវតថុមដ្ឋយតា េ់រួយចំលួលរួរទងំធនាោរអភិវឌ្ឍលអ៍ា្ីុ (ADB) ទីភាន ក់ងារ             

្ហ្បតិបតតកិារអលតរជាតជិប៉ាុល (JICA), អងគការយូលីម្ហវ, រតនាោរ្ហរដាអាមររិក លិងរូេលិធិរូបិយវតថ ុ     

អលតរជាតិ (IMF) ។ 

5. មបើមទោះបីជាម្មលការរកីចម្រើល លិងការមកើលម ើងន្បបមលោះក៏មដ្ឋយ ក៏មៅន្តរិល្គ្ប់្ោល់មដើរបីឈាលដេ ់ 

មោេមៅ ្ប្ិទធភាព លិងតម្មែ ភាព នលកនំ្ណទ្រង់្បមទ្ឲ្យ្្បមៅលងឹការអភិវឌ្ឍមៅកនងុតំបល។់ ដូមចនោះ 

ករាវិធីន្កទ្រងក់ារ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ (PFMRP) ្តូវបាលបមងកើតម ើងមៅនថៃទី៧ ន្ែវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៣ មដើរបីបលតអលុវតតឲ្យបាលមជាគ្ជ័យនលគ្ម្ម្មងកនងុដំមណើរការការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ លងិ 



 ទំព័រទី 2 

គ្ណមលយយភាព (PFMAP) ម្ការហិរញ្ញបបទលមដ្ឋយ IDA ម្កាយពីបាលបញ្ចប់កញ្ចប់ថវិកាពីពហមុ្មច ្់ជំលយួ 

(MDTF) លិងមតត តមេើការមធវើឱ្យ្បម ើ្រម ើងគ្ណមលយយភាពហិរញ្ញវតថុ លិងការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

្បកបមដ្ឋយ្ប្ិទធិភាព (ដំណាកក់ាេទី២ នលករាវធិកីារ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ) ។ 

6. មោេបំណងនលការអភិវឌ្ឍគ្ម្ម្មង គ្មឺដើរបីមងកើលការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈមដ្ឋយព្ងឹង : (ក) ការមកៀរគ្រ 

ចំណូេលិង (ែ) ដំមណើរការអលុវតតថវិកាតាររយីៈការអលុវតដល៍្បព័លធ្គ្ប់្គ្ងពត័៌ម្មលហិរញ្ញវតថុ (FMIS) អងន្ដរ។ 

ការរកីចម្រើលន្ដេមឆែើយតបមៅលឹងមោេបំណងដ៏្ំខាល់ខាងមេើមលោះ លឹង្តូវបាលវា្់មដ្ឋយម្មលការចេូររួ

ចំន្ណកអលុវតតករាវធិីគ្លែោឹះ លិងមោេមៅន្ដេកំណត់មចញមៅមៅកនងុដំណាក់កាេទីពីរនលការអលុវតតករាវិធ ី   

ន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ។ ការបលដជំលួយរប្់ធនាោរពិភពមោក លិងនដគ្ូរអភិវឌ្ឍល៍ម្ការការ 

្្រប្្រួេពីរាជរដ្ឋា ភិបាេ កនងុការអលុវតតករាវធិីកំន្ណទ្រង់រប្់ែែួលជាម្ចើលឆ្ន ំកលែងរក។ 

7. គ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនំាការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (គ្.ហ.្.) បាលបមងកើតអគ្គមេខាធិការ

ដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនំាការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (អ.គ្.ហ.) មដើរបីជួយ្្រ្្រួេ

ការងារ្បចំានថៃកនុងការអលុវតតគ្ម្ម្មង រួរទងំការមធវើន្អលការគ្ម្ម្មងពិលតិយ លងិមធវើរបាយការណ៍ អលុវតតកិចចការងារ

េទធករា ទទូត់ចំណាយ លងិការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថ។ុ តនួាទីលងិរុែងាររប្់ អ.គ្.ហ. ម្មលដូចខាងម្ការ : 

(i) ោំ្ទ លិងជួយ គ្.ហ.្. កនងុកិចចការរដាបាេលិង Logistic ទងំអ្់។ 

(ii) មដើរតួនាទីការ្្រប្្រួេជូល គ្.ហ.្. កនុងករណីចំាបាច់ ដូចជាមរៀបចំឯកសារកិចច្បជុំ  /្ិកាា សាោ 

 /្ិកាា សាោ ។េ។ 

(iii) ្្រប្្រួេលិងជួយអគ្គនាយកដ្ឋា ល/នាយកដ្ឋា ល នល្ក្ួងម្ដាកិចចលងិហិរញ្ញវតថុមៅមពេន្ដេ 

ម្មលត្រូវការដូចជា ការបមងកើត  ការអលុវតត លិងការ្តតួពិលិតយករាវិធីន្កទ្រង់មលោះ។ 

(iv) ោំ្ទអតេ់ជំលយួបមចចកមទ្ដេ់អគ្គនាយកដ្ឋា ល/នាយកដ្ឋា លនល្ក្ួងម្ដាកិចចលងិហិរញ្ញវតថ ុ

(v) ទំនាក់ទំលងជារួយ DPs ឬក៏រស្រលតី្្រប្្រួេរប្់អគ្គនាយកដ្ឋា ល ឬទនំាក់ទលំងតារបណាត ញ (ឧ. 

ទំនាក់ទំលងជារួយមេខាធកិារនលអគ្គនាយកដ្ឋា ល្ប្ិលមបើជារស្រលតីន្តរួយន្ដេ្តូវមធវើការទំនាក់ទំលង) 

(vi) ទំនាក់ទំលងជារួយភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាេ លងិអនកពាក់ព័លធមអេងមទៀត 

(vii) របាយយការណ៍ ត្ ីពកីារ្តតួពលិិតយ ត្ ពីីវឌ្ឍលភាពនលករាវិធកីំន្ណទ្រង់(្ូចនាករលិងការ្្រប្្រួេ 

ជារួយ្ក្ួងម្ដាកិចចលិងហិរញ្ញវតថុកនងុការមធវើការ្តតួពលិិតយ) ដូចជាការមធវើ បចចុបបលនភាពឲ្យបាលមទៀង

ទត់ ត្ ពីកីារអតេជ់ំលយួការបមចចកមទ្ PFM 

(viii) អតេ់មយបេជ់ូល គ្.ហ.្. មេើ្ករាភាពបងាក រមពេន្ដេន្អលការ្តូវបាលអលតុតែុ្មោេមៅ ក៏ដូច

អលុតតការងារមអេងន្ដេបាលម ន្ ើមដ្ឋយ គ្.ហ.្. ។ 

អ.គ្.ហ. ដឹកនំាមដ្ឋយអគ្គមេខាធិការ០១រូប លិងម្មលការោំ្ទន្អនកបមចចកមទ្ពីអគ្គមេខាធិការរង ្បធាលន្អនក

រដាបាេលិងហិរញ្ញវតថុ លិង្តតួពិលិតយ លងិវាយតនរែ រស្រលតីជំនាញជាល់ែព្់ រស្រលតីជំនាញ រស្រលតី្តួតពិលតិយហិរញ្ញវតថ ុ

គ្ណមលយយករជាល់ែព្់ គ្ណមលយយ រស្រលតីរដាបាេ លិងរស្រលតីពត័៌ម្មលវិទា ។  



 ទំព័រទី 3 

 

ការងារ លងិការទទេួែុ្ ្តវូ 

រស្រលតីបមចចកមទ្ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (PFM Specialist) ន្ដេ ថ្ ិតមៅម្ការការ្គ្ប់្គ្ងតា េ់រប្់ 

ឯកឧតតរអគ្គមេខាធិការ លិងអគ្គមេខាធកិាររង រស្រលតជីំនាញជាល់ែព្់ ន្អនកអលុវតតថវកិា លិងម្មលការ្្រប្្រួេពី

ន្អនកមអេងមទៀត ម្មលរុែងារ លិងភារកិចចេរែិតដូចខាងម្ការ៖ 

➢ ទទេួបលាុកកនុងការ្្រប្្រួេការអលុវតតករាវធិីន្កទ្រងហ់ិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ ជារួយអគ្គនាយកដ្ឋា ល/អងគ-

ភាព ម្ការឱ្វាទ ក្ហវ. រួរម្មល៖ អគ្គនាយកដ្ឋា លថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋា លរតនាោរជាត,ិ អគ្គនាយកដ្ឋា លេទធ

ករាសាធារណីៈ, អគ្គនាយកដ្ឋា ល្ហ្បតិបតតិការអលតរជាតិ លិង្គ្ប់្គ្ងបំណេុ, លងិអងគភាពភាពជានដគ្ូរវាង

រដាលិង ឯកជល 

➢ ទទេួបលាុកកនុងការ្្រប្្រួេ លិងមរៀបចំរបាយការណ៍អលុវតតន្អលការ្ករាភាព្បចំាន្ែ ្បចំា្តមី្ម្  

លិង្បចំាឆ្ន ំរប្់អគ្គនាយកដ្ឋា ល/អងគភាព ម្ការឱ្វាទ ក្ហវ. ន្ដេន្អនកអលុវតតថវកិា ទទេួបលាុក 

➢ ចូេរួរមរៀបចំមោេការណ៍ន្ណនំារួរ ត្ ីពកីារ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

➢ ចូេរួរមរៀបចំការមរៀបចំ្កបែណឌ មោេលមយបាយ ត្ ីពកីារអភិវឌ្ឍរេូប្តរដា (policy framework on 

government development securities)  

➢ ចូេរួរមរៀបចំម្ចកតី្ពាងបឋរន្អលការន្កត្រូវ្កបែណឌ រួរ ន្អលទីបងាា ញអែូវ លងិន្អលការ្ករាភាព្្ម្មប់ 

មដ្ឋោះ្សាយចំណាយកក ា្ោះ )Expenditure Arrear),  

➢ ចូេរួរមរៀបចំមោេការណ៍ន្ណនំា ត្ ីពីរូេលធិអីភិវឌ្ឍល៍គ្ម្ម្មង (project development fund),  

➢ ចូេរួរមរៀបចំ្កបែណឌ ្គ្ប់្គ្ងគ្ម្ម្មង្បព័លធបមចចកវិទាព័ត៌ម្មល (ICT Project Management 

Framework)  

➢ ចូេរួរមរៀបចំរបាយការណ៍្ិកាវាយតនរែ្បព័លធេទធករាសាធារណីៈ (MAPS) 

➢ ចូេរួរមរៀបចំអលុវតត្ូចនាករ្រិទធគ្លែិោះជារួយន្អនកដ៏នទ នល អ.គ្.ហ. 

➢ អលុវតតតារការន្ណនំារប្់ថ្នន ក់ដឹកនំា អ.គ្.ហ.។ 

របាយការណ ៏

រស្រលតីបមចចកមទ្ការ្គ្ប់្ គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (PFM Specialist) ្តូវមធវើរបាយការណ៍អលុវតតការងារជូល 

អគ្គមេខាធិការ នលអគ្គមេខាធិការដ្ឋា លដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនំាការងារន្កទ្រង់ការ្ គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ។ 

េទធអេកនុងឆ្ន ំ 

រស្រលតីបមចចកមទ្ការ្គ្ប់្ គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (PFM Specialist) នលន្អនកអលុវតតថវិកា្តូវបំមពញ 

ការងារ លិង្ម្រចេទធអេរប្់ែែួល្្បតារេទធអេគ្លែឹោះរប្់ន្អនកអលុវតតថវិកា ន្ដេម្មលន្ចងមៅកនុង 
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ន្អលការ្បតិបតតិ្បចំាឆ្ន ំ នលអគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនំាកាងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថ ុ

សាធារណីៈ ។ 

រយីៈមពេបមំពញការងារ លងិមពេមវោបមំពញការងារ 

រស្រលតីបមចចកមទ្ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (PFM Specialist) ្តូវបំមពញការងាររយីៈមពេ០៨មម្ម៉ា ងកនងុ០១

នថៃ ចាប់ពីមម្ម៉ា ង០៧:៣០នាទី្ពឹក រហូតដេ់មម្ម៉ា ង៥:៣០ោៃ ច។ ទីតាងំបំមពញការងារមៅអគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា -

ធិការដឹកនំាការងារន្កទ្រងក់ារ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ។ 

ក្រតិវបបធរ ៌លងិបទពមិសាធល ៍

➢ ្តូវម្មល្ញ្ហញ ប្តថ្នន ក់អលបុណឌ ិត ជនំាញហិរញ្ញវតថុ/ពាណិជជសាស្រ ត្ /ម្ដាកិចច ឬ្ញ្ហញ ប្ត្បហាក់្ បន្ហេ 

➢ ្តូវម្មលបទពិមសាធលយ៍៉ា ងតិ ០២ឆ្ន ំ កនុងការងារ្ិកា ្សាវ្ជាវទក់ទង លិងវិ្័យម្ដាកិចចអភិវឌ្ឍ លិងម្ដា-

កិចចសាធារណីៈ  

➢ មចោះ្រម្រ លិងលិយយភាសាន្ែារ លិងភាសាអង់មគ្ែ្បាលេែ  ឬពិលាុ IELTs យ៉ា ងតិច ៥.៥ ្គ្ប់រុែវិជាជ  

➢ ្តូវម្មលជនំាញ្បា្្័យទកទ់ង លិងម្មលបទពមិសាធល៍កនុងការងារជា្កុរ 

➢ ្តូវម្មលគ្ំលតិនចន្ បឌ្តិ ចូេចិតតការងារន្កទ្រង់ លងិម្មលឆលាីៈចូេរួរកនុងការ្បកតួ្បន្ជង 

➢ ម្មលចំមណោះដឹងន្អនកគ្ណមលយយមដ្ឋយម្បើ្ បា្់កុំពយូទ័រ 

➢ ម្មលគ្ំលតិនចន្ បឌ្ិត ចូេចិតតការងារន្កទ្រង ់លិង ា្ ័្ គ្ចិតតមដ្ឋោះ្សាយបញ្ហា ្បឈរ 

➢ ម្មលបំណងន្ចករំន្េកចំមណោះដឹងលិងបទពិមសាធល៍មៅ្ហការដីនទមទៀត ។ 


