
(ឧបសម្ព័ន្ធ ទី២ គំរូលក្ខខណ្ឌ យោងការងាររបស់ ទីប្បឹក្ា/ជំនាញការ)  

លក្ខខណ្ឌ យោ ង (ទីប្រឹក្ា ក្នុងប្រុ ក្) 
 

តួនាទីីៈ  យរៀបចំន្ិងវិភាគសថ ិតិហិរញ្ញ វតថុសាធារណ្ីៈ 

ទីក្ន្ន្ែងបយប្ម្ើការងារីៈ នាយក្ដ្ឋា ន្សថ ិតិ ន្ិងវិភាគយសដ្ាក្ិចច នន្អគគនាយក្ដ្ឋា ន្យោលន្យោបាយ 

សា វតា  

ប្សបតាម្ការន្ប្បប្បួលជាសក្លនន្ការអភិវឌ្ឍន្៍យសដ្ាក្ិចច ន្ិងភាពសមុគសាម ញនន្សក្លភាវូបន្ីយក្ម្ម ការយរៀបចំ

យោលន្យោបាយយសដ្ាក្ិចច តប្ម្ូវឱ្យមាន្ការយរៀបចំសថ ិតិម្ួយន្ដ្លអាចយ្ែើយតបការវិភាគ យោលគឺសថ ិតិន្ដ្លមាន្ន្័យយសដ្ាក្ិ ចច

ប្គប់ប្ោន្់ ប្សបតាម្ឧតតមាន្ុវតតជាអន្ដរជាតិ ន្ិងអាចយប្បៀបយ ៀបជាសក្លបាន្។ ប្បព័ន្ធសថ ិតិ GFSM2014 មាន្សូចនាក្ រ

គន្ែឹឹះសប្មាប់ផ្ដល់ន្ូវព័ត៌មាន្ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ (ការប្បម្ូលចំណ្ូល , ការន្បងន្ចក្ចំណាយ , ការវិន្ិយោគ , ការប្គប់ប្គ ង

ន្ិងយប្បើប្បាស់ប្ទពយសក្ម្មហិរញ្ញវតថុ, ន្ិងបំណ្ុល) ន្ដ្លអន្ុយោម្តាម្ន្ិោម្អន្ដរជាតិ សប្មាប់ោំប្ទដ្ល់ការពិន្ិតយ តាម្ដ្ឋន្ 

ន្ិងវាយតនម្ែប្បសិទធភាពនន្ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ ន្ិងន្ិរន្តរភាពសារយពើពន្ធរយីៈយពលន្វង យហើយអាចយដ្ើរ តួជាសាព ន្

ចម្ែងរវាងសដង់ដ្ឋរជាតិ (national standard) ជាម្ួយន្ឹងសដ ង់ដ្ឋរន្ដ្លអាចយប្បៀបយ ៀបបាន្ជាអន្ដរជាតិ (internationally 

comparable framework) ។ ក្នុងន្័យយន្ឹះ ការយរៀបចំសថ ិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាល (GFS) ឱ្យបាន្យពញយលញប្បក្បយដ្ឋ យ

គុណ្ភាព ជាការដ្ឋា ន្ន្ក្ទប្ម្ង់ម្ួយ នន្ក្ម្មវ ិ ីន្ក្ទប្ម្ង់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈដ្ំណាក្់កាលទី៣ បូក្ ២ (CAP3+2) 

ឆ្ន ំ២០២១-២០២២ យដ្ឋយយតត តយលើចំណ្ុចសំខាន្់ ៣ គឺ៖ (១).ពប្ងីក្វិសាលភាពយរៀបចំសថ ិតិទំងវិសាលភាពទិន្នន្័យ ន្ិង

វិសាលភាពសាថ ប័ន្ , (២).ពប្ងឹងគុណ្ភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការយរៀបចំសថ ិតិ, ន្ិង (៣).ពប្ងឹងសម្តថភាព , ការចូលរួម្, ន្ិង

សងគតិភាពនន្ការយប្បើប្បាស់សថ ិតិ GFS ។ 

ទីប្បឹក្ាក្នុងប្សុក្សប្មាប់យរៀបចំន្ិងវិភាគសថ ិតិហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ ជួយម្ន្រន្តីសថ ិតិហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ នន្ការិោល័យ

សថ ិតិហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ យដ្ឋយមាន្ម្ុខងារ ភារក្ិចច ន្ិងការទទួលខុសប្តូវ ដ្ូចខាងយប្កាម្៖ 

១ -  ម្ ុខ ងា រ  ភា រក្ ិច ច ន្ ិងកា រទទ ួល ខ ុស ប្ត ូវ  

• ចងប្ក្ង វិភាគទិន្នន្័យ ន្ិងយរៀបចំរបាយការណ្៍សថ ិតិហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ (ប្បចំន្ខ ប្តីមាស ្មាស ន្ិងប្បចំឆ្ន ំ ), 

• យរៀបចំ ចងប្ក្ងក្ប្ម្ងសម្ិទធផ្លសថ ិតិ ន្ដ្លសយប្ម្ចបាន្នាយពលក្ន្ែងម្ក្ (ឆ្ន ំ២០១៨ -២០២១), 

•  សិក្ាន្សែងយល់ ន្ិងយរៀបចំយសៀវយៅន្ណ្នំាសត ីពីការយរៀបចំសថ ិតិហិរញ្ញ វតថុ រដ្ឋា ភិបាល,  

• ចូលរួម្អន្ុវតតន្ផ្ន្ការសក្ម្មភាពន្ក្ទប្ម្ង់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈោក្់ព័ន្ធន្ឹងក្ិចចការយរៀបចំន្ិងវិភាគសថ ិតិ

ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ ន្ិងប្បព័ន្ធសថ ិតិមា៉ា ប្ក្ូយសដ្ាក្ិចចក្ម្ពុជា, ន្ិង 

• ចូលរួម្យរៀបចំយោលន្យោបាយយសដ្ាក្ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈ តាម្រយីៈក្ិចចសហការផ្ដល់ទិន្នន្័យជាធាតុចូល ន្ិង

ប្បឹក្ាយោបល់ ។  

២ -  ល ក្ ខណ្ ីៈស ម្ បត ត ិ 

• មាន្សញ្ញញ បប្តក្ប្ម្ិតបរ ិញ្ញញ បប្ត ឬអន្ុបណ្ឌ ិតទក្់ទងន្ឹងជំនាញសថ ិតិ ឬ (ប្គប់ប្គង) ហិរញ្ញវតថុ , យសដ្ាក្ិចច ឬជំនាញ

ោក្់ព័ន្ធយផ្េងៗ , 



• មាន្បទពិយសា ន្៍ោក្់ព័ន្ធន្ផ្នក្ជំនាញបាន្យរៀបរាប់ខាងយលើ ោ៉ា ងតិច ០២ ឆ្ន ំ, 

• មាន្សម្តថភាពក្នុងយប្បើប្បាស់ក្ម្មវ ិ ី Microsoft ដ្ូចជា Word, Excel, PowerPoint, ន្ិងក្ម្មវ ិ ីសថ ិតិដ្ូចជា STATA 

ជាយដ្ើម្, 

• មាន្ការយល់ដ្ឹងពីសាថ ន្ភាពយសដ្ាក្ិចច ន្ិងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ីៈរបស់ក្ម្ពុជា , 

• មាន្ការអត់ មត់ខពស់  ន្់ន្ឹងសមាព  ការងារ ន្ិងមាន្ទំនាក្់ទំន្ងលអយ ែើជាប្ក្ុម្ការងារ, ន្ិង 

• មាន្សម្តថភាពក្នុងការអាន្ សាដ ប់ សរយសរ ន្ិងន្ិោយ ទំងភាសាន្ខមរ ន្ិងភាសាអង់យគែស ។ 

៣ -  អត ថ ប្ ប យោ ជ ន្ ៍ 

• ទទួលបាន្ប្បាក្់យបៀរវតេ ន្ិងោភការយផ្េងៗ មាន្លក្ខណ្ីៈប្បក្ួតប្បន្ជង ប្សបតាម្ជំនាញ ន្ិងបទពិយសា ន្៍, 

•  មាន្ឱ្កាសយ ែើការទំនាក្់ទំន្ងជាម្ួយសាថ ប័ន្ជាយប្ចើន្ ទំងក្នុងប្បយទស ន្ិងយប្ៅប្បយទស , 

• មាន្ឱ្កាសចូលរួម្ក្នុងវគគបណ្ដុ ឹះបណាដ ល សិកាខ សាោនានា ទំងក្នុងប្បយទស ន្ិងយប្ៅប្បយទស យដ្ើម្បីក្សាងសម្តថភាព

របស់ខែួន្, ន្ិង 

• មាន្បរិសាថ ន្ការងារលអ ជាម្ួយន្ឹងយហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធោំប្ទប្គប់ប្ោន្់ដ្ូចជាប្បព័ន្ធអុីន្ ឺយណ្ត ន្ិងសមាា រីៈផ្គត់ផ្គង់

ការ ិោល័យយផ្េងៗយទៀត ប្សបតាម្តប្ម្ូវការបំយពញការងារជាក្់ន្សដ ង ។ 

៤ -  រយ ីៈ យពល ប ំយ ពញ កា រងា រ 

• ក្ិចចសន្ាការងារមាន្រយីៈយពល ១២ន្ខ ន្ិងអាចបន្ដបាន្តាម្សម្ទិធផ្លការងាររបស់បុគគល ន្ិងតាម្សាថ ន្ភាពជាក្់ន្សដ ង ។ 

 

  



ឧបសម្ព័ន្ធ ខ 

តនម្ែបា៉ាន្សាម ន្ បញ្ជីបុគគលិក្ ន្ិងអប្តា 

 

(១) ប្បាក្់យបៀវតេ 

 

 នាម្/យោតនាម្ 
អប្តា 

(ក្នុង១ន្ខ- យរៀល) 

រយីៈយពលនន្ការ 

បំយពញការងារ 

(ចំន្ួន្ន្ខ/ នងៃ)  

ទឹក្ប្បាក្់សរុប 

(យរៀល) 

ជាប់កាតពែក្ិចចពន្ធ 

(a)  លោកស្សី X X X  អតិបរ ិមា ៦ ០០០ ០០០ ១២ន្ខ ៧២ ០០០ ០០០ 

(b)     

(c)     

     

 

 

(២) នងែយ ែើដ្ំយណ្ើរ 

 

 អប្តា ចំន្ួន្នងៃ សរុប 

(a) យ ែើដ្ំយណ្ើរយៅយប្ៅប្បយទស     

(b) យ ែើដ្ំយណ្ើរក្នុងប្សុក្    

(c) នងែហូបចុក្    

    

 

 

ទឹក្ប្បាក្់សរុបក្នុងក្ិចចសន្ា .....  យរៀល 

 


