
ទំព័រទី 1 

លក្ខខណ្ឌ យោង 
តួនាទីីៈ  មន្រ ត្ីជំនាញការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (PFM Specialist)                       

ផ្នែកគ្សាវគ្ាវ្ិង្វា្ុវត្ត្៍ 

ទីកន្លែងបម្រើការងារីៈ អគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

(អ.រហ.) នល្កសួងមសដាកិច្ច លិងហិរញ្ញវតថុ 

 
ក. អំពីកមមវ ិធីផ្កទគ្មង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

ករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ ្តូវបាលចាត់ទុកថាជាចំ្ណុច្សនូេនលរមបៀបវារីៈន្កទ្រង់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាេករពុជា មដើរបីអលុវតតឲ្យម្មល្បសិទធភាពលូវយុទធសាស្រសតជាតិស្ម្មប់ការកាត់បលថយភាព្កី្ក។ 

យុទធសាស្រសតស្ម្មប់ន្កទ្រង់ ្តូវបាលមរៀបចំ្មដ្ឋយ្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ លិង្តូវបាលអលុរ័តមដ្ឋយ សម្មតចអរគ

មហាម្សនាបតី្ម្ត្ម្ា ហ ុ្ ផ្ស្ នាយករដារស្រលតីនល្ពះរាជាណាច្្កករពុជាកាេពី នងៃទី៣០ ន្ែរិងុនា ឆ្ន ំ២០០៤។ 

យុទធសាស្រសតមលះបាលផ្តេ់លូវ្ កបែ័ណឌ ច្ាស់លាស់ស្ម្មប់ការន្កទ្រង់្បព័លធ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈមៅករពុជា។ 

ករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្ គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈទំងរូេ្តូវបាលន្ច្កមច្ញជា ០៤ ដំណាក់កាេដូច្ខាងម្ ការ៖ 

- ដំណាក់កាេទី១៖ ភាពមជឿទុកចិ្តតនលងវិកា 

- ដំណាក់កាេទី២៖ គ្ណមលយយភាពហិរញ្ញវតថុ 

- ដំណាក់កាេទី៣៖ ងវិកាផ្ារភាា ប់មៅលឹងមោេលមោបាយ 

- ដំណាក់កាេទី៤៖ គ្ណមលយយភាពសរិទធករា 

រាជរដ្ឋា ភិបាេបាលបមងកើតអគ្គមេខាធិការដ្ឋា លរគ្ណីៈកម្មា ធិការមោេលមោបាយមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ លិង 

គ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (អ.រ.ហ) មដើរបីោំ្ទ ស្របស្រួេ 

លិងតារដ្ឋលការអលុវតតករាវ ិធីន្កទ្រង់ លិងម្មលតួនាទីលិងភារកិច្ចសំខាល់ៗដូច្ ខាងម្ការ៖ 

- ជាជំលួយការមេើរាេ់កិច្ចដំមណើរការ លិងការបំមពញរុែងាររបស់គ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារន្កទ្រង់ការ

្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ រាប់បញ្ចូេទំងការមរៀបចំ្ដ្ឋក់ឲ្យអលុវតត លិងការ្តួតពិលិតយ តារដ្ឋល

លូវមោេលមោបាយយុទធសាស្រសត លិងន្ផ្លការសករាភាពនលករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្ គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

្ពរទំងរាេ់ការមរៀបចំ្ឯកសាររបាយការណ ៍លិងការមរៀបចំ្កិច្ច្បជុំ លិងសិកាា សាលាមផ្េងៗ។េ។ 

- ោំ្ទលិងជួយគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារន្កទ្រង់ការ្ គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ មេើការងារស្រប

ស្រួេ្បចាំនងៃ ការងាររដាបាេ គ្ណមលយយ ហិរញ្ញវតថុ េទធករាសាធារណីៈ លិងន្ផ្នកភសតុភារម្ការ

ករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ  

- ផ្តេ់មោបេ់ដេ់គ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ មេើបញ្ហា

បមច្ចកមទស បញ្ហា ្បឈរ ឧបសគ្គលិងមេើកម ើងអំពីវិធីសាស្រសតមផ្េងៗកនុងការមដ្ឋះ្សាយ លិងជំរុញ

មេបឿលលិងបមងកើល្បសិទធភាពនលការអលុវតតករាវ ិធីន្កទ្រង់ 

- សហការស្របស្រួេជារួយអគ្គនាយកដ្ឋា ល នាយកដ្ឋា ល អងគភាព ម្ការឳវាទ្កសួងមសដាកិច្ច លិង

ហិរញ្ញវតថុ  ្កសួង-សាថ ប័ល នដគូ្អភិវឌ្ឍល៍ ទី្បឹកាបមច្ចកមទស លិងជារួយ្គ្ប់អងគភាពលិងអនកពាក់ព័លធ



ទំព័រទី 2 

នានាមដើរបីមរៀបចំ្លិងអលុវតតករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ តារការច្ងអុេបងាា ញរបស់

គ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

- ោំ្ទអគ្គនាយកដ្ឋា ល/នាយកដ្ឋា ល/អងគភាពនល្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ លិង ្កសួង-សាថ ប័ល តារត្រូវ

ការមដ្ឋយរាប់បញ្ចូេទំងការមរៀបចំ្ ការអលុវតត លិង ការ្តួតពិលិតយករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណីៈ លិងការផ្តេ់ជំលួយបមច្ចកមទស 

- ្តួតពិលិតយ វាយតនរែ លិងបូកសរុបរបាយការណ៍វឌ្ឍលភាពនលករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណីៈ សូច្នាករក្រិតម្ម៉ា ្កូលិងការស្របស្រួេមេើការ្តួតពិលិតយវឌ្ឍលភាពការងារន្កទ្រង់

របស់អគ្គនាយកដ្ឋា ល/នាយកដ្ឋា ល/អងគភាព នល្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ រួរទំងវឌ្ឍល-ភាពការងារន្ក

ទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈមៅតារ្កសួង សាថ ប័ល មដ្ឋយរាប់បញ្ចូេការមធវើបច្ចុបបលនភាពជា

មទៀងទត់មេើការផ្គត់ផ្គង់ជំលួយបមច្ចកមទស ចំ្មពាះសករាភាពអលុវតតល៍ករាវ ិធី ន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

- ទំនាក់ទំលងជារួយនដគូ្អភិវឌ្ឍល៍លិងជារួយយលតការទំនាក់ទំលងលិងស្របស្រួេរបស់នដគូ្អភិវឌ្ឍល៍ 

- ទំនាក់ទំលងជារួយសាធារណីៈជលមដើរបីផ្េពវផ្ាយ លិងផ្តេ់ព័ត៌ម្មលអំពីករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ង

ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ។ 

អគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាំការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (អ.រ.ហ.) 

ន្ដេជាមសនាធិការរបស់គ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាកំារងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (រ.ហ.ស) ម្មលន្ផ្នក

ម្ការឱវាទចំ្លួល៦ កនុងការស្របស្រួេ មរៀបចំ្ អលុវតត តារដ្ឋល ្តួតពិលិតយ លិងវាយតនរែ ពាក់ព័លធលឹងករាវ ិធី

ន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ រួរម្មល ន្ផ្នកមោេលមោបាយលិងមរៀបចំ្ងវិកា, ន្ផ្នកចំ្ណូេសារមពើពលធ, 

ន្ផ្នកអលុវតតងវិកា, ន្ផ្នក្សាវ្ជាវលិងលវាលុវតតល៍, ន្ផ្នកកំន្ណទ្រង់ទំង៣លិងចំ្ណូេរិលន្រលសារមពើពលធ លិង 

ន្ផ្នករដាបាេលិងហិរញ្ញវតថុ លិង្តួតពិលិតយលិងវាយតនរែ។  

 

ខ. មន្រ ត្ីជំនាញផ្នែកគ្សាវគ្ាវ្ិង្វា្ុវត្ត្៍ 

អ.រ.ហ. ្តូវការម្ជើសមរ ើសរស្រលតីជំនាញន្ផ្នក្សាវ្ជាវលិងលវាលុវតតល៍ ចំ្លួល ០១ រូប ន្ដេម្មលភារកិច្ច 

ការទទួេែុស្តូវ លិងគុ្ណវុឌ្ឍការងារដូច្ខាងម្ការ៖  

• ភារកិចច ្ិងការទទួលខុសគ្តូ្វ 

 រស្រលតីជំនាញការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ  (PFM Specialist)  ន្ដេសថ ិតមៅម្ការការ្គ្ប់្គ្ងផ្ទា េ់ 

របស់ឯកឧតតរអគ្គមេខាធិការ លិងអគ្គមេខាធិការរង, រស្រលតីជំនាញជាល់ែពស់ន្ផ្នក្សាវ្ជាវលិងលវាលុវតតល៍ លិងម្មលការ 

ស្របស្រួេពីន្ផ្នកមផ្េងមទៀត្តូវបំមពញភារកិច្ច ដូច្ខាងម្ការ៖ 

- មរៀបចំ្មសច្កតី្ពាងច្មរែើយនៃការម ែ្ើយតបក្រងសំណួរនលការអមងកតការមបើកចំ្ហងវិការបស់ករពុជា (Open 

Budget Survey)  

- មរៀបចំ្កិច្ច្បជុំពិភាក្សា ៃិងពិម្ោះមោបេ់អំពីការអមងកតការមបើកចំ្ហងវិការបស់ករពុជាជារួយអគ្គនាយក- 

ដ្ឋា លនល ្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ, ្កសួង-សាថ ប័ល លិងទី្បឹកា  

- មរៀបចំ្វគ្គបណតុ ះបណាត េ លិងសិកាា សាលាផ្េពវផ្ាយ លិងន្ច្ករនំ្េកអំពីតម្មែ ភាពងវិកា លិងហិរញ្ញវតថុ 
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- តារដ្ឋល លិងបូកសរុបវឌ្ឍលភាពការអលុវតតយុទធសាស្រសតនលករាវ ិធីន្កទ្រង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

- ទទួេបលាុកកនុងការស្របស្រួេការអលុវតតករាវ ិធីន្កទ្រង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈជារួយអគ្គនាយកដ្ឋា ល/ 

អងគភាពនល្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ, ្កសួង-សាថ ប័លវិស័យមសដាកិច្ចចំ្លួល ០៤, ទី្បឹកា, 

អនកជំនាញការ,នដគូ្អភិវឌ្ឍល៍ទំងអស់មដើរបីធានាលូវ្បសិទធភាពនលការអលុវតតលិងការវាយតនរែន្ផ្លការសករា

ភាព លិងមោេបំណងន្ដេបាលកំណត់ 

- មរៀបចំ្បូកសរុបរបាយការណ៍នលការអលុវតតន្ផ្លការសករាភាពនលករាវ ិធីន្កទ្រង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ្បចាំ

ន្ែ ្បចាំ្តីម្មស លិង្បចាំឆ្ន ំរបស់្កសួង-សាថ ប័ល អគ្គនាយកដ្ឋា ល ន្ដេែែួលទទួេែុស្តូវ 

- ចូ្េរួរមរៀបចំ្របាយការណស៍រិទធករា្បចាំ្ តីម្មសរបស់ករាវ ិធីន្កទ្រង់ការ្ គ្ប់្គ្ងហរិញ្ញវតថុសាធារណីៈ 

- ជួយដេ់អគ្គមេខាធិការដ្ឋា លនល អ.រ.ហ លិងអគ្គនាយកដ្ឋា លកនុងការមរៀបចំ្កិច្ច្បជុំ, សិកាា សាលា 

វគ្គបណតុ ះបណាត េ, ទសេលកិច្ចសិកា ។េ។ 

- បំមពញការងារមផ្េងៗមទៀតតារការន្ណនាំរបស់អគ្គមេខាធិការរង លិងអគ្គមេខាធិការនល អ.រ.ហ 
▪ រយីៈមពេនលការបមំពញការងារ 

រស្រលតីជំនាញន្ផ្នក្សាវ្ជាវលិងលវាលុវតតល៍ ្ តូវចុ្ះកិច្ចសលាបំមពញការងាររយីៈមពេ ០១ ឆ្ន ំរតង។ កិច្ចសលាមលះ

អាច្្តូវបាលបលតបនាា ប់ពីកិច្ចសលាបាលបញ្ចប់ មដ្ឋយន្ផ្អកមេើេទធផ្េនលការវាយតនរែការងារ។ 

▪ េទធផ្េកនុងឆ្ន ំ 

រស្រលតីជំនាញការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ (PFM Specialist) នលន្ផ្នក្សាវ្ជាវលិងលវាលុវតតល៍ ្តូវបំមពញ 

ការងារលិងសម្រច្េទធផ្េរបស់ែែួល ្សបតារេទធផ្េគ្លែឹះរបស់ន្ផ្នក្សាវ្ជាវលិងលវាលុវតតល៍ន្ដេម្មលន្ច្ងមៅកនុង 

ន្ផ្លការ្បតិបតតិ្បចាំឆ្ន ំនលអគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនាកំាងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈររួ

ម្មល៖ 

- សិកាា សាលាផ្េពវផ្ាយ លិងន្ច្ករនំ្េកអំពីតម្មែ ភាពងវិកា លិងហិរញ្ញវតថុ។ 

- កិច្ច្បជុំពិម្ោះមោបេ់អំពីការអមងកតការមបើកចំ្ហងវិការបស់ករពុជា។ 

- មសកតី្ពាងនលការម ែ្ើយក្រងសំណួរការអមងកតការមបើកចំ្ហងវិការបស់ករពុជា (Open Budget Survey)។ 

- របាយការណ៍្បចាំ្តីម្មស លិង្បចាំឆ្ន ំនលការអលុវតតន្ផ្លការសករាភាពនលករាវ ិធីន្កទ្រង់ហិរញ្ញវតថុ 

សាធារណីៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា លនល្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ លិង្កសួង-សាថ ប័លសាថ ប័លមសដាកិច្ចចំ្លួល 

០៤។  

 

• រុណវុឌ្ឍិ 

- ្តូវម្មលសញ្ហញ ប្តថាន ក់អលុបណឌ ិតជំនាញហិរញ្ញវតថុ/ពាណិជាសាស្រសត/មសដាកិច្ច/មោេលមោបាយសាធារណីៈ 

ឬម្មលសញ្ហញ ប្តក្រិត បរ ិញ្ហញ ប្ត្បហាក់្បន្ហេមផ្េងមទៀត 

- ្តូវម្មលបទពិមសាធល៍ការងារទក់ទិលមៅលឹងការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ, មោេលមោបាយ 

សាធារណីៈ លិងមសដាកិច្ច ោ៉ា ងតិច្០៣ឆ្ន ំ 

- មច្ះសរមសរ លិងលិោយភាសាន្ែារ លិងភាសាអង់មគ្ែសបាលច្ាស់លាស់េអ  ឬពិលាុ IELTS ោ៉ា ងតិច្ ៥.៥ 

្គ្ប់រុែវិជាា  ឬ TOEFL IBT ោ៉ា ងតិច្ ៤៦-៥៩ 
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- ្តូវម្មលជំនាញ្បា្ស័យទំនាក់ទំលង លិងម្មលបទពិមសាធល៍កនុងការងារជា្កុរ 

- ម្មលចំ្មណះដឹងន្ផ្នកគ្ណមលយយ, ងវិកា, ហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ មដ្ឋយម្បើ្បាស់កំុពយូទ័រ 

- ម្មលគំ្លិតនច្ន្បឌិ្ត ចូ្េចិ្តតការងារន្កទ្រង់ លិងសា ័្គ្ចិ្តតមដ្ឋះ្សាយបញ្ហា ្បឈរ 

- ម្មលបំណងន្ច្ករនំ្េកចំ្មណះដឹង លិងបទពិមសាធល៍មៅសហការើដនទមទៀត ។ 

- ស្រសត ី្តូវបាលផ្តេ់អាទិភាព កនុងការម្ជើសមរ ើសស្ម្មប់ទទួេបាលលូវតំន្ណងមលះ 
- រស្រលតីរាជការន្ដេម្មល្កបែ័ណឌ មៅកនុង្កសួងមសដាកិច្ចលិងហិរញ្ញវតថុ លិងសា ័្គ្ចិ្តតពយួរការងារមៅអងគភាព
មដើរមដើរបីរកបម្រើការងារមពញមម្ម៉ាងមៅអគ្គមេខាធិការដ្ឋា ល អ.គ្.ហ ្ តូវបាលផ្តេ់អាទិភាពែពស់។ 
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• អត្ថគ្បម្ោជ្៍ផ្ែលទទួលបា្ 

រស្រលតីជំនាញការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណីៈ ្តូវទទួេបាល្បាក់ឧបតថរភ្បចាំន្ែសរររយម្ការហិរញ្ញបបទល

ោំ្ទន្ផ្អកមេើសរតថភាពលិងបទពិមសាធល៍ ។ 


