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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

(0)  
ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គសេខាធិការដ្ឋឋ នគ្ណៈរម្មា ធិការ 

ដ្ឹរនាាំការងារករទព្ម្ង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

េរខខណឌ សោងការងារ 

តួនាទី  ៖ មន្ត រ្ីជំ្ួយការ 

ទីរកនែងបសព្ម្ើការងារ ៖ អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នំការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

សាវតារ 

 ក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា ម្តូ្វបា្ម្បកាសដ្ឋក់្ឱ្យអ្ុវត្រជាផ្លវូ

ការយម្កាមអធិបតី្ភាពដ៏ខពង់ខពស់របស់សយមរចអគ្គមហាយសនបតី្យត្យជា ហ ៊ុន កសន នយក្រដាមន្ត រ្ីន ម្្ពះរាជាណាចម្ក្ក្មពុជា 

កាលពីនងៃទី ០៥ កខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ ក្នុងយោលបំណ្ងកក្កម្បជាជហំា្ៗ ្ ូវម្បព័ ធ្ម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈក្មពុជា យឆ្ព ះ

យៅកា្់ឧត្រម្ម្ុវត្រ្៍អ រ្រជាតិ្យដ្ឋយម្បកា្់យក្អភិម្ក្មជាយខឿ្  ្ិងកបងកចក្ជា ៤ ដំណាក់្កាល ។ ដំណាក់្កាលទ១ី 

“ភាពយជឿទកុ្ចតិ្រន្ងវកិា” កដលអ្ុវត្រពីឆ្ន ២ំ០០៤ ដល់ឆ្ន ំ២០០៨ បា្បញ្ចប់្ូវសាថ ្ភាពក្ងវះសាច់ម្បាក់្ដ៏រុាំនរ៉ៃ មក្ជា

អតិ្យរក្សាច់ម្បាក់្តាមរយៈការលុបបំបាត់្ទំងម្សុង្ូវបំណ្ុលក្ក្សទះយៅរត្នោរជាតិ្ កដលជាយហតុ្យធវើឱ្យរាជរដ្ឋា ភិ-

បាលក្មពុជាយដ្ឋះម្សាយបា្្ូវការយបើក្ម្បាក់្យបៀវត្សយទៀងទត់្ ្ ិងទ្់យពលយវលា ជូ្មន្ត រ្ីរាជការ ្ ិងក្ងក្ម្មល ងំម្បដ្ឋប់

អាវុធ ។ ការបយងកើត្គ្ណ្្ីយទលយៅរត្នោរជាតិ្កដលជាការម្បមូលផំុ្្គ្ណ្្ីទំងអស់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បា្កាល យជា

មូលដ្ឋា ្ដ៏សំខា្់សម្ម្មប់ការយបាះជំហា្យៅដំណាក់្កាលទី២ “គ្ណ្យ្យយភាពហរិញ្ញវត្ថុ” កដលម្តូ្វបា្អ្ុវត្រពីឆ្ន ំ

២០០៩ ដល់ឆ្ន ំ២០១៥ យដ្ឋយម្ម្ការកក្លមអជាយម្ចើ្យលើ្ ីតិ្វ ិធីអ្ុវត្រងវិកា ជាពិយសសការដ្ឋក់្ឱ្យអ្ុវត្រម្មតិ្កាងវកិាងាី 

្ិងបលង់គ្ណ្យ្យយងាី ម្ពមទំងការដ្ឋក់្ឱ្យដំយណ្ើរការ្ ូវម្បព័ ធ្បយចចក្វិទាព័ត៌្ម្ម្សម្ម្មប់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(FMIS) ។  

 បចចុបប ន្ ក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ដំណាក់្កាលទី៣ “ការផ្ារភាា បង់វកិាយៅ្ងឹយោល

្យោបាយ” កដលចាប់យផ្រើមអ្ុវត្រពីឆ្ន ំ២០១៦ រហូត្ដល់ឆ្ន ំ២០២០ សយម្មចបា្ការដ្ឋក់្ឱ្យអ្ុវត្រងវិកាក្មាវ ិធី

យពញយលញ ្ិងអងគភាពងវិកាយៅម្គ្ប់ម្ក្សួង-សាថ ប័្ មុ្្ឹងចាប់យផ្្ើមដំណាក់្កាលទី៤ “គ្ណ្យ្យយភាពសមទិធក្មា” 

កដលជាដំណាក់្កាលចុងយម្កាយ យម្ោងអ្ុវត្រចាប់ពីឆ្ន ំ២០២១ រហូត្ដល់ឆ្ន ំ២០២៥ ។ ការឈា្យៅដំណាក់្កាលដ៏

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

កដលជាយសនធិការឱ្យគ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នំការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ (គ្.ហ.ស.) ក្នុងការ

សម្មបសម្មួលការយរៀបចំ ្ិងការអ្ុវត្រក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ចាំបាច់ម្តូ្វពម្ងឹងសមត្ថភាព

បក ថ្ម ទំងសមត្ថភាពសាថ ប័  ្ ្ិងមន្ត រ្ី ។ ក្នុងការបំយពញមុខងាររបស់ខលួ  ្ ជាយសនធិការឱ្យ គ្.ហ.ស., អ.គ្.ហ. ម្ម្ភារកិ្ចច

ដូចខាងយម្កាម ៖ 

(i) សម្មបសម្មួលកាងារម្បចាំនងៃ របស់ គ្.ហ.ស. ម្សបតាមការកណ្នំ ្ ិងការសយម្មចរបស់ គ្.ហ.ស. យដ្ឋយ

រួមទំងការយរៀបចំដ្ឋក់្ឱ្យអ្ុវត្រ ្ិងការតាមដ្ឋ្ម្តួ្ត្ពិ្ិត្យយោល្យោបាយ យុទធសាន្តសរ ្ិងកផ្្ការ



លក្ខខណ្ឌ យោងការងារ៖ មន្ត រ្ីជំ្ួយការ                                            ទំព័រ 2/4 

សក្មាភាពន្ក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ម្ពមទំងការយរៀបចំឯក្សារ របាយការណ្៍ 

កិ្ចចម្បជុំ ្ិងសិកាខ សាលាយផ្សងៗ 

(ii) សម្មបសម្មូលម្បចាំនងៃយលើការងាររដាបាល គ្ណ្យ្យយ ហិរញ្ញវត្ថុ លទធក្មាសាធារណ្ៈ ្ិងកផ្នក្ភសរុភារ

យម្កាមក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(iii) ផ្រល់យោបល់ ្ិងយលើក្សំយណ្ើយដ្ឋះម្សាយជូ្ គ្.ហ.ស. យលើបញ្ហា ម្បឈម ្ិងបញ្ហា ជំនញបយចចក្យទស

យដើមបីជំរុញយលបឿ្ ្ ិងបយងកើ្ម្បសិទធភាពន្ការអ្ុវត្រក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(iv) សហការ ្ិងសម្មបសម្មួលជាមួយអគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្ អគ្គនយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ិងអងគភាពនន

យម្កាមឱ្វាទម្ក្សួងយសដាកិ្ចច្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ក្សួង-សាថ ប័្ នដគូ្អភិវឌ្ឍ្៍ ទីម្បឹក្ាបយចចក្យទស ម្គ្ប់អងគភាព 

្ិងអនក្ពាក់្ព័ ធ្នន យដើមបីជាជំ្ួយដល់ការយរៀបចំ ្ិងការអ្ុវត្រក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ តាមការចងអុលបងាា ញរបស់ គ្.ហ.ស. 

(v) ផ្រល់ការោំម្ទជូ្ អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្ អគ្គនយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ិងអងគភាពនន យម្កាមឱ្វាទម្ក្សួង

យសដាកិ្ចច្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្ក្សួង-សាថ ប័្ ្ិងអងគភាពននរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមយសចក្រីម្តូ្វការចាបំាច់ 

យដ្ឋយរាប់បញ្ចូលទំងការយរៀបចំ ការអ្ុវត្រ ការតាមដ្ឋ្ ្ ិងម្តួ្ត្ពិ្ិត្យការអ្ុវត្រក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ង

ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ្ ិងការផ្រល់ជំ្ួយបយចចក្យទស 

(vi) ម្តួ្ត្ពិ្ិត្យ វាយត្នមល ្ ិងបូក្សរុបរបាយការណ្វ៍ឌ្ឍ្ភាពន្ក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណ្ៈ

សូចនក្រក្ម្មិត្ម្ម៉ា ម្កូ្ ្ិងការសម្មបសម្មួលយលើការម្តួ្ត្ពិ្ិត្យវឌ្ឍ្ភាពការងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុ

សាធារណ្ៈ របស់អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្ អគ្គនយក្ដ្ឋា ្ អោគ ធិការដ្ឋា ្ ្ ិងអងគភាពនន យម្កាមឱ្វាទម្ក្សួង

យសដាកិ្ចច្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ្ិងយៅតាមម្ក្សួង-សាថ ប័្ យដ្ឋយរាប់បញ្ចូលបចចុបប ន្ក្មាជាយទៀងទត់្ យលើការផ្គត់្ផ្គង់

ជំ្ួយបយចចក្យទស ចំយពាះសក្មាភាពអ្ុវត្រក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

(vii) សម្មបសម្មួលការងារជាមួយអងគភាពពាក់្ព័ ធ្ន្ក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិយសស ក្មាវ ិធី

កក្ទម្មង់ រដាបាលសាធារណ្ៈ ្ ិងក្មាវ ិធីសម្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍតាមកបបម្បជាធិបយត្យយយៅថ្នន ក់្យម្កាមជាតិ្ 

(viii) ផ្សពវផ្ាយ ្ិងកណ្នំអ្ុវត្រក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ្ ិង 

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

អ.គ្.ហ. ដឹក្នំយដ្ឋយអគ្គយលខាធិការ ្ ិងម្ម្ការោមំ្ទការងារបយចចក្យទសពីអគ្គយលខាធិការរង ម្បធា្កផ្នក្រដាបាល 

្ិងហិរញ្ញវត្ថុ ម្តួ្ត្ពិ្ិត្យ្ិងវាយត្នមល មន្ត រ្ីជំនញជា្់ខពស់ មន្ត រ្ីជំនញ មន្ត រ្ីម្តួ្ត្ពិ្ិត្យហិរញ្ញវត្ថុ គ្ណ្យ្យយជា្់ខពស់  

មន្ត រ្ីរដាបាលជា្់ខពស់ ្ិងមន្ត រ្ីព័ត៌្ម្ម្វិទា។ ម្សបយពលកដលក្មាវ ិធីកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ ឈា្

យៅដំណាក់្កាលទី៤ ខាងមុខ, អ.គ្.ហ. ម្ម្ត្ម្មូវការយម្ជើសយរ ើសមន្ត រ្ីជំ្ួយការ កផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ិងម្តួ្ត្ពិ្ិត្យ

្ិងវាយត្នមល ចំ្ួ្០១រូប យដើមបីបំយពញការងារដូចខាងយម្កាម៖  

១. ម្៊ុខងារ ភាររិចច និងការទទួេខ៊ុសព្តូវ 

ការងារម្គ្បម់្គ្ងក្ចិចស្ា 

• ក្ត់្ម្តាកិ្ចចស្ាចូលយៅក្នុងម្បព័ ធ្តាមដ្ឋ្កិ្ចចស្ា 
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• សម្មបសម្មួលតាមដ្ឋ្ការអ្ុវត្រកិ្ចចស្ាយសវាក្មា (កិ្ចចស្ាទីម្បឹក្ាជាតិ្, កិ្ចចស្ាមន្ត រ្ីជាប់កិ្ចចស្ា 

្ិងទីម្បឹក្ាក្នុងម្សុក្ ្ិងកិ្ចចស្ាម្កុ្មហ ុ្ផ្រល់យសវាក្មា) កិ្ចចស្ាទំ្ិញ ្ិងកិ្ចចស្ាបណ្រុ ះបណារ ល  

• យធវើការវាយត្នមល ្ ិងយរៀបចំរបាយការណ្៍វាយត្នមលការអ្ុវត្រកិ្ចចស្ាយសវាក្មា (កិ្ចចស្ាទីម្បឹក្ាជាតិ្, កិ្ចច

ស្ាមន្ត រ្ីជាប់កិ្ចចស្ា ្ិងទីម្បឹក្ាក្នុងម្សុក្ ្ិងកិ្ចចស្ាម្កុ្មហ ុ្ផ្រល់យសវាក្មា) កិ្ចចស្ាទំ្ិញ ្ិង   

កិ្ចចស្ា បណ្រុ ះបណារ ល  

• សម្មបសម្មួលយរៀបចំកិ្ចចម្បជុំយផ្សងៗ តាមការកណ្នំរបស់មន្ត រ្ីជំនញជា្់ខពស់ 

ការងារយរៀបចរំបាយការណ្ ៍

• យរៀបចំរបាយការណ្៍កិ្ចចម្បជុំយផ្សងៗ ដូចជា របាយការណ្៍ម្បចាំសបារ ហ៍ ម្បចាំកខ ម្បចាំម្តី្ម្មស ម្បចាំឆ្ន ំ របាយ

ការណ្៍វាយត្នមលយម្ជើសយរ ើស ្ ិងរបាយកាណ្៍យផ្សងៗដ៍នទយទៀត្ តាមការកណ្នំរបស់មន្ត រ្ីជំនញជា្់ខពស់ 

• ចូលរួមកិ្ចចម្បជុំយផ្សងៗរបស់កផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ ិងម្តួ្ត្ពិ្ិត្យ្ិងវាយត្នមល ្ិងយរៀបចំរបាយការណ្៍ 

• ចូលរួមយរៀបចំរបាយការណ្៍ហរិញ្ញវត្ថុ (Interim Financial Report-IFR) 

• សម្មបសម្មួលយរៀបចំ្ីតិ្វ ិធី ្ិងយរៀបចំរបាយការណ្យ៍ម្ជើសយរ ើសមន្ត រ្ីជាប់កិ្ចចស្ា ទីម្បឹក្ាជាតិ្ ្ ិងទីម្បឹក្ា

អ រ្រជាតិ្ 

• យរៀបចំរបាយការណ្៍វាត្នមល តាមដ្ឋ្ការអ្ុវត្រកិ្ចចស្ារបស់មន្ត រ្ីជាប់កិ្ចចស្ា ្ិងទីម្បឹក្ា 

ការងារជាមយួកផ្នក្ដន៏ទន្ អ.គ្.ហ. 

• បញ្ចូលទិ ន្្័យរបស់កផ្នក្លទធក្មាចូលក្នុងម្បព័ ធ្គ្ណ្យ្យយភាពសមិទធក្មា (PMAS) ្ ិងម្បព័ ធ្ដ៏នទយទៀត្ 

• ចូលរួមជាមួយកផ្នក្ដ៏នទយលើការអ្ុវត្រសូចនក្រគ្ ល្ិះ របស់អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នំការងារកក្

ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ 

• ចូលរួមសម្មបសម្មួលជាមួយកផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ិងម្តួ្ត្ពិ្ិត្យ្ិងវាយត្នមល យលើការចុះយធវើសវ្ក្មារបស់

សវ្ក្រ 

• បំយពញការងារយផ្សងយទៀត្តាមការកណ្នំ ឬតាមការចងអុលបងាា ញរបស់ថ្នន ក់្ដឹក្ន ំ។ 

២. េទធផេរនុងឆ្ន ាំ 

មន្ត រ្ីជំ្ួយការ ន្កផ្នក្រដាបាល ហិរញ្ញវត្ថុ ្ ិងម្តួ្ត្ពិ្ិត្យ្ិងវាយត្នមល ម្តូ្វបំយពញការងារតាមការកណ្នរំបស់មន្ត រី

ជំនញជា្់ខពស់កផ្នក្លទធក្មា ្ិងសយម្មចលទធផ្លរបស់ខលួ្ម្សបតាមលទធផ្លគ្ ល្ិះរបស់កផ្នក្ កដលម្ម្កចងយៅក្នងុ

កផ្្ការម្បតិ្បត្រិម្បចាំឆ្ន ំ ន្អគ្គយលខាធិការដ្ឋា ្គ្ណ្ៈក្ម្មា ធិការដឹក្នកំាងារកក្ទម្មង់ការម្គ្ប់ម្គ្ងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណ្ៈ។ 

៣. េរខណៈសម្បតតិ 

• ម្ម្សញ្ហញ បម្ត្ក្ម្មិត្បរ ិញ្ហញ បម្ត្ កផ្នក្យសដាកិ្ចច ហិរញ្ញវត្ថុ ម្គ្ប់ម្គ្ង ឬម្បហាក់្ម្បកហល 

• ម្ម្បទពិយសាធ្៍ទក់្ទងការងារយម្ជើសយរ ើសបុគ្គលិក្ ោ៉ា ងតិ្ច០៣ឆ្ន ំ 

• ម្ម្ជំនញក្នុងការចរចាកិ្ចចស្ា ្ ិងការសម្មបសម្មួល 

• ម្ម្ជំនញក្នុងការយរៀបចំរបាយការណ្ជ៍ាយខមរភាសា ្ ិងភាសាអង់យគ្លស 

• ម្ម្ចំយណ្ះដឹងកផ្នក្ភាសាអង់យគ្លសសាទ ត់្ជំនញ ទំងភាសា្ិោយ ្ ិងសរយសរ  
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• ម្ម្ក្ម្មឹត្ IELT 5.5 ឬសញ្ហញ បម្ត្ភាសាអង់យគ្លស  

• ម្ម្គំ្្ិត្នចនម្បឌិ្ត្ ម្ម្ជំនញទំនក់្ទំ្ង ្ ិងអាចបំយពញការងារជាម្កុ្ម 

៤. អតថព្បសោជន៍ 

មន្ត រ្ីជំ្ួយការ ទទួលម្បាក់្យបៀវត្សម្បចាំកខកផ្អក្យលើសមត្ថភាព បទពិយសាធ្៍ ្ិងសរង់ដ្ឋរយបៀវត្សរបស់ អ.គ្.ហ.។ 

៥. រយៈសរេបាំសរញការងារ 

ការបំយពញការងារជាលក្ខខណ្ឌ កិ្ចចស្ាការងារកដលម្ម្រយៈយពល ១២កខ (រយៈយពលសាក្លបង៣កខ) ្ិងម្ម្

លទធភាពប រ្ កផ្អក្យលើការវាយត្នមលសមិទធក្មាម្បចាឆំ្ន  ំ។ 

 

  


