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លក�ខណ� េយាង 
 

តួនទ ី  :  ម�ន�ីជំនយួការថវ�កា 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងរ : អគ�េលខាធកិារដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង          

                                      ហិរ��វត��សាធារណៈ  

សាវតា 

1. េ�ក��ងែខធ�� ឆា� ំ២០០៤ រជរដ� ភបិាលកម��ជ )RGC) បានអនុមត័កម�វ�ធីកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��- 

វត��សាធារណៈ )PFMRP  (ែដលជកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រយៈេពលែវងេដយែផ�កេលើវ�ធីសា�ស� ដំណក់កាល  

ែដលេដះ្រសាយប�� ្របព័ន�ហិរ��វត��សាធារណៈ។ ចាប់តំាងពីេពលចាប់េផ�ើមរបស់ខ��ន កម�វ�ធែីកទ្រមង ់

ការ្រគង្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈបានផ�លល់ទ�ភាពឱ្យកម��ជ សេ្រមចបាននវូការរ�កចេ្រមើនយ៉ងសខំាន់ 

ក��ងការេធ�ើការែកទ្រមង់េគាលនេយបាយ ចំណយសាធារណៈ និងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

2. ដំណក់កាលទីមយួក��ងរយៈេពល៦ឆា� ំកន�ងមកេនះ បានេធ�ើឱ្យមានសុពលភាពនវូ វ�ធីសា�ស�  និងជជំហាន។ 

ពន�េលើ្របាក់ចំណូលរដ�បាល្រត�វបានព្រងឹងយ៉ង រ�ងមា ំដចូជមានការេរៀបចំថវ�កានិង ការ្រគប់្រគង បរ�យ

ប័ន� វ�នយ័សារេពើពន� និងការ្រគប់្រគងបំណលុ។ 

3. េបើេទាះបីជមានការយតឺជងការរ�ពឹងទុកស្រមាបក់ារចាប់េផ�ើមអនុវត�កម�វ�ធីក��ងដណំក់កាលទីពីរ (ែដលបាន 

ចាប់េផ�ើមក��ងឆា� ំ២០០៩) កចិ�ខតិខ្ំរបឹងែ្របង្រត�វបានបេង�ើនេឡើងយ៉ងខា� ំងក��ងរយៈេពល ពីរឆា� ំេដើម្បបីេង�ើន 

គណេនយ្យភាពហរិ��វត��ស� តិេ�េ្រកាមការ្រគប្់រគងហរិ��វត��សាធារណៈ ៃនគេ្រមាង គណេនយ្យភាព 

)PFMAP)។ ភាគេ្រចើនៃនេគាលការណ៍អនតុ�ការងរែផ�កេ�េលើកាតាលីករ ពាក់ព័ន�គា� ចនំនួ្របំាែដលេផ� ត

េលើការអនុវត� FMIS ែដលមានែចងេ�ក��ងយទុ�សា�ស�  ឣទិភាពរបស្់រកសងួ េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

)MEF) នឹងបានគំា្រទេដយ្រក�មការងរទាងំបី: ្រក�មគណេនយ្យភាព ្រក�មអនតុ�ថវ�កា និង្រក�មស�ង់ដរ 

គណេនយ្យ។ 

4. កម�វ�ធីែកទ្រមងហ់ិរ��វត��សាធារណៈគីជ និងេ�ែតជអភិ្រកម្រគប់ដណ� ប់កិច�ការែកទ្រមង់។ បែន�មពី េលើ

ការគំា្រទពីពហមុា� ស់ជំនយួ )MDTF) កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ បានទទលួ ការគំា

្រទែផ�កបេច�កេទស និងហរិ��វត�� េដយផ� ល់មយួចំននួរមួទាងំ ធនគារអភិវឌ្ឍន ៍ឣសុី )ADB) ទីភា� ក់ងរ

សហ្របតិបត�កិារអន�រជតជិប៉ុន )JICA), អង�ការយនូេីសហ� រតនគារសហរដ�ឣេមរ�ក និង មលូនិធិរបូយិ

វត��អន�រជតិ )IMF)។ 
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5. េបើេទាះបីជមានការរ�កចេ្រមើន និងការេកើនេឡើងែបបេនះក៏េដយ ក៏េ�ែតមនិ្រគប់្រគាន់េដើម្បីឈាន ដល ់

េគាលេ�្របសិទ�ភាព និងតមា� ភាព ៃនកែំណទ្រមង្់របេទសឲ្យ្រសបេ�នឹងការអភិវឌ្ឍេ�ក��ង តំបន់។ 

ដេូច�ះ គេ្រមាងទំេនើបកម�ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ  ) PFMMP) ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង េ�ៃថ�ទី៧ ែខ

 វ�ច�ិកា ឆា� ំ២០១៣ េដើម្បបីន�អនុវត�ឲ្យបានេជគជ័យៃនគេ្រមាងក��ងដំេណើរការ ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារ

ណៈ និងគណេនយ្យភាព )PFMAP) េ្រកាមហិរ��ប្បទានេដយ IDA េ្រកាយពីបានប��ប់ ក��ប ់ថវ�កាពីពហុ

មា� ស់ជំនយួ )MDTF) និង េផ� តេលើការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង គណេនយ្យភាពហិរ��វត�� និងការ្រគប់្រគងហិរ��

វត��សាធារណៈ ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព )ដំណក់កាលទី  2 ៃនកម�វ�ធីការ្រគប់្រគង ហិរ��វត��សាធារណៈ (។  

6. េគាលបំណងៃនការអភិវឌ្ឍគេ្រមាង គឺេដើម្បីេង�ើនការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេដយព្រងឹង ) :ក (ការ

េកៀងគរចំណូលនិង )ខ (ដំេណើរការ អនុវត�ថវ�កាតាមរយៈការអនុវត�ន៍្របព័ន�្រគប្់រគងព័តម៌ាន ហិរ��វត�� 

)FMIS) ផងែដរ។ ការរ�កចេ្រមើនែដលេឆ�ើយតបេ�នឹងេគាលបំណងដ៏សំខាន់ នឹង្រត�វបានវស់ េដយមាន

ការចលូរមួចែំណកអនុវត�កម�វ�ធីគន�ឹះ នងិេគាលេ�ែដលកំណតេ់ចញេ� េ�ក��ងដំណក់ កាលទីពីរៃនការ

អនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ វតំណងឱ្យការបន�ជំនយួ របស់ធនគារពិភព-

េលាក និងៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍េ្រកាមការស្រមបស្រម�លពី រជរដ� ភបិាល ក��ងការអនវុត� កម�វ�ធីកំែណទ្រមង់

របស់ខ��នជេ្រចើនឆា� ំកន�ងមក។ 

7. PFMSC បានបេង�ើត អគ�េលខាធកិារដ� នអគ�េលខាធកិារដ� នគណៈកមា� ធកិារដកឹនំការងរែកទ្រមង់ ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ) េដើម្បីជួយស្រមស្រម�លការងរ្របចំាៃថ�ក��ងការអនុវត� គេ្រមាង 

រមួទាងំការេធ�ើែផនការគេ្រមាង ពិនតិ្យ និងេធ�ើរបាយការណ៍ អនតុ�កិច�ការងរលទ�កម�  ទទូាត់ចំណយ និង

ការ្រគប្់រគងហិរ��វត��។ តនួទី និងមខុងររបស់ អ.គ.ហ មានដចូខាងេ្រកាម: 

(i) គំា្រទ និងជួយ PFMSC ក��ងកិច�ការរដ�បាលនងិ Logistic ទាងំអស់។ 

(ii) េដើរតនួទកីារស្រមបស្រម�លជូន PFMSC ក��ងករណីចំាបាច ់ដចូជេរៀបចំឯកសារ កិច�្របជំុ / 

សិកា� សាលា / សិកា� សាលា ។ល ។ 

(iii) ស្រមបស្រម�លនិង ជួយអគ�នយកដ� ន/នយកដ� ន ៃន្រកសងួេសដ�កចិ�និងហិរ��វត��េ� 

េពលែដលមានត្រម�វការដចូជ ការបេង�ើត  ការអនុវត� និងការ្រត�តពិនតិ្យកម�វ�ធកំីែណទ្រមង់ 

េនះ។ 

(iv) គំា្រទផ�ល់ជំនយួបេច�កេទសដល់អគ�នយកដ� ន/នយកដ� នៃន្រកសងួេសដ�កចិ�នងិហិរ��វត�� 
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(v) ទំនក់ទំនងជមយួ DPs ឬក៏ម�ន�ីស្រមបស្រម�លរបសអ់គ�នយកដ� ន ឬទនំក់ទំនងតាម តាម

បណ� ញ  )ឧ . ទំនក់ទំនងជមយួេលខាធិការៃនអគ�នយកដ� ន ្របសនិេបើជម�ន�ី ែតមយួ 

ែដល្រត�វេធ�ើការទំនក់ទនំង( 

(vi) ទំនក់ទំនងជមយួភា� ក់ងររដ� ភបិាល និងអ�កពាក់ព័ន�េផ្សងេទៀត 

(vii) របាយការណ៍ស� ីពីការ្រត�តពិនតិ្យស� ីពីវឌ្ឍនភាពៃនកម� វ�ធីកំែណទ្រមង់ )សចូនករ និងការ សំរប 

សំរលួជមយួ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ក��ងការេធ�ើការ្រត�តពិនតិ្យ (ដចូជការេធ�ើបច��ប្បន�ភាព 

ឲ្យបានេទៀងទាតស់� ីពីការផ�ល់ជំនយួការបេច�កេទស PFM 

(viii) ផ�ល់េយបល់ជូន PFMSC េលើសកម�ភាពបង� រ េពលែដលែផនការ្រត�វបានអនតុ�ខុស េគាល

េ� ក៏ដចូអនតុ�ការងរេផ្សងែដលបានេស� ើេដយ PFMSC 

អគ�េលខាធកិារដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងែកទ្រមង់ការ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ េ្រកាមការដកឹនំ 

របស់អគ�េលខាធិការ និងមានការគំា្រទការងរបេច�កេទសពីអគ�េលខាធកិាររង ្របធានែផ�ក Office Manager 

ម�ន�ីជំនញជន់ខ�ស់ ម�ន�ជំីនញ ម�ន�ីគណេនយ្យ ម�ន�ីរដ�បាល ម�ន�ីជំនយួការលទ�កម� ម�ន�ីព័តម៌ានវ�ទ្យោ។ ម

�ន�ីជំនយួការថវ�កា ្រត�វផ�លក់ារគំា្រទផងែដរដលន់យកដ� នពាក់ព័ន� ៃន្រកសងួេសដ�កិច�និងហរិ��វត�� េ�ក��ង

ការងរថវ�កា។ 
 

ការងរ នងិការទទលួខសុ្រត�វ 
 

េ�េ្រកាមការ្រគប្់រគងរបស់ថ� ក់ដឹកនំអគ�េលខាធិការដ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំការងរែកទ្រមង់ការ

្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ម�ន�ីជំនយួការថវ�កា នឹង្រត�វអនុវត�ការងរដចូជៈ 

1. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាេលើមលូនិធេីលើកទឹកចតិ�េ្រកាមកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ,

ែបបបទេបើកផ�ល់្របាក់ឧបត�ម�មខុងរការងរែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហរិ��វត��សាធារណៈរបស់្រកសងួ-

សា� ប័ន នងិអង�ភាពេ្រកាមឱវទ កសហវ. តាមនតីិវ�ធជីធរមាន 

2. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កា និងសហការជមយួអង�ភាពពាក់ព័ន�ក��ងការ្រគប់្រគងការបង់ចំណូល និងរបាយ

ការណ៍្របមលូចំណូលរបស្់រកសងួ-សា� ប័នក��ងមលូនិធែីកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

3. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាក��ងការ្រគប់្រគង្របព័ន�ព័តម៌ានសមិទ�កម� និងគណេនយ្យភាព (PMAS) ស្រមាប់

អ.គ.ហ. ្រសបតាម្រកបខណ� ្រត�តពិនតិ្យ និងវយតៃម�លទ�ផល របស់ អ.គ.ហ. និងកម�វ�ធីែកទ្រមង់ 

PFM ្រសបតាមគតយិតុ�ិជធរមាន 
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4. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាក��ងការ្រគប់្រគងរបាយការណ៍សមទិ�កម� និងការអនុវត�ថវ�ការបស់ អ.គ.ហ. និង

អង�ភាពអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ PFM ជ្របចំា្រតមីាស ឆមាស និង្របចំាឆា� ំ 

5. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាក��ងការេរៀបចែំផនការយុទ�សា�ស�ថវ�កា្របចំាឆា� ំ នងិ៣ឆា� ំរ�កលិរបស់ អ.គ.ហ. 

6. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាក��ងការេរៀបចថំវ�កា្របចំាឆា� ំរបស់ អ.គ.ហ. និងែផនការ្របតិបត�្ិរបចំាឆា� ំ និង៣

ឆា� ំរ�កលិ 

7. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាក��ងការេរៀបចែំផនការថវ�កា និង្រគប់្រគងថវ�ការបស់អង�ភាពេ្រកាមកម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

8. ជំនយួដល់ម�ន�ីថវ�កាក��ងការេរៀបចំកម�វ�ធីចំណូល-ចណំយ (ែផកការសាច្់របាក)់្របចំាែខ និង្រតី

មាស េដើម្បធីានថ អ.គ.ហ. មានសាច់្របាក់្រគប្់រគាន់ស្រមាប់អនុវត�កម�វ�ធែីកទ្រមង់ PFM 

9. ជំនសួការងរម�ន�ីថវ�កាេ�េពលអវត�មាន 

10. បំេពញការងរេផ្សងេទៀតតាមការកំណតរ់បស់ អ.គ.ហ 
 

ត្រម�វការរបាយការណ៏ 

ម�ន�ីជំនយួការថវ�កានឹងេធ�ើរបាយការណ៏ការងរខាងេលើ ជូនម�ន�ីថវ�កាៃន អ.គ.ហ។ 
 
រយៈេពលបេំពញការងរ 

ការបំេពញការងរមានរយៈេពល១ឆា� ំ និងមានលទ�ភាពបន� 
 
 
កំរ�តវប្បធម ៌នងិបទពិេសាធន ៍

 
• មានកំរ�តវប្បធមថ៌� ក់បរ��� ប័្រតគណេនយ្យ/្រគប្់រគង/រដ�បាល ឬស�� ប្័រត្របហាក់្របែហល 

• មានបទពិេសាធន៍ការងរថវ�កា គណេនយ្យនិងរដ�បាលយ៉ងតចិ២ឆា� ំ 

• មានជំនញែផ�កកំព្យ�ទ័រៈ MS Excel, MS Word, MS Power Point ។  

• មានសា� រតីអំណត់ និងឆន�ៈខ�ស់េលើការងរនវនុវត�ន៍ នងិការងរ្របចំាៃថ� 

• មានជំនញក��ងការ្របា្រសយ័ទាក់ទងល� និងេចះេធ�ើការងរជ្រក�ម 

• សា� ត់ជំនញក��ងការសរេសរ និងនិយយភាសាអង់េគ�ស និងែខ�រ 

• មានចេំណះដឹងវ�ស័យសាធារណៈ ជពិេសសកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់  
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