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ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

លកខខណ្ឌ យោង 

 

តួនាទីីៈ  អ្នកយបើកបរ 

ទីកន្លែងបម្រើការងារីៈ អគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធិការដឹកនំាការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ  

 

សាវតា 

1. មៅកនុងន្ែធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ រាជរដ្ឋា ភិបាេករពុជា (RGC) បាលអលុរ័តករាវិធីកំន្ណទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថ ុ   

សាធារណីៈ (PFMRP) ន្ដេជាករាវិធីកំន្ណទ្រង់រយីៈមពេន្វងមដ្ឋយន្អែកមេើវិធីសាស្រ្ត ដំណាក់កាេន្ដេ   

មដ្ឋោះ្សាយបញ្ហា ្បព័លធហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ។ ចាប់តំងពីមពេចាប់មអតើររប្់ែែួ ល ករាវិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ង

ហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈបាលអតេេ់ទធភាពឱ្យករពុជា ្ម្រចបាលលូវការរីកចម្រើលយ៉ា ង្ំខាល់កនុងការមធវើការន្កទ្រង់

មោេលមយបាយចំណាយសាធារណីៈ លិងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ។ 

2. ដំណាក់កាេទីរួយ (២០០៤-២០០៨)៖ មោេលមយបាយហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ្តូវបាលព្ងឹងទងំ្បរូេ

ចំណូេ, ្គ្ប់្គ្ងថវិកា លិងការ្គ្ប់្គ្ងបំណេុសាធារណីៈ ន្ដេឆែុោះបញ្ហច ងំអំពីភាព្បម្ើរម ើងនល វិល័យ

ថវិកា ។ 

3. មបើមទោះបីជាម្មលការយតឺជាងការរំពឹងទុក្្ម្មប់ការចាប់មអតើរអលុវតតករាវិធកីនុងដំណាក់កាេទីពីរ (ន្ដេបាល   

ចាប់មអតើរកនុងឆ្ន ំ២០០៩) កិចចែិតែំ្បឹងន្្បង្តូវបាលបមងកើលម ើងយ៉ា ងខាែ ំងកនុងរយីៈមពេពីរឆ្ន ំមដើរបី បមងកើល

គ្ណមលយយភាពហិរញ្ញវតថុ្ ថិតមៅម្ការការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ នលគ្ម្ម្មងគ្ណមលយយភាព (PFMAP)។ 

ភាគ្ម្ចើលនល មោេការណ៍អលុតតការងារន្អែកមៅមេើកាតេីករពាក់ព័លធោន ចំលួល្បំាន្ដេ មតត តមេើការអលុវតត 

FMIS ន្ដេម្មលន្ចងមៅកនងុយុទធសាស្រ្តអាទិភាពរប្់្ក្ួងម្ដាកិចចលិងហិរញ្ញវតថ ុ (MEF) លឹងបាលោំ្ទ

មដ្ឋយ្កុរការងារទងំបី: ្កុរគ្ណមលយយភាព ្កុរអលុតតថវិកា លិង្កុរ្តង់ដ្ឋគ្ណមលយយ។ 

4. ករាវិធីន្កទ្រង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈគ្ីជា លិងមៅន្តជាអភិ្ករ្គ្ប់ដណត ប់កិចចការន្កទ្រង់។ បន្លថរពីមេើការ   

ោំ្ទពីពហុម្មច ្់ជំលួយ (MDTF) ករាវីធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ បាលទទួេការោំ្ទ       

ន្អនកបមចចកមទ្ លិងហិរញ្ញវតថមុដ្ឋយតា េ់រួយចំលួលរួរទងំធនាោរអភិវឌ្ឍល៍អា្ុី (ADB) ទីភាន ក់ងារ             

្ហ្បតិបតតិការអលតរជាតិជប៉ាុល (JICA), អងគការយលូីម្ហវ, រតនាោរ្ហរដាអាមររិក លិងរូេលិធិរូបិយវតថ ុ     

អលតរជាតិ (IMF) ។ 

5. មបើមទោះបីជាម្មលការរីកចម្រើល លិងការមកើលម ើងន្បបមលោះក៏មដ្ឋយ ក៏មៅន្តរិល្គ្ប់្ោល់មដើរបីឈាលដេ់  

មោេមៅ ្ប្ិទធភាព លិងតម្មែ ភាព នលកំន្ណទ្រង់្បមទ្ឲ្យ្្បមៅលឹងការអភិវឌ្ឍមៅកនុងតំបល់។ ដូមចនោះ 

ករាវិធីន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ (PFMRP) ្តូវបាលបមងកើតម ើងមៅនថៃទី៧ ន្ែវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៣ មដើរបីបលតអលុវតតឲ្យបាលមជាគ្ជ័យនលគ្ម្ម្មងកនុងដំមណើរការការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ លិង 
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គ្ណមលយយភាព (PFMAP) ម្ការហិរញ្ញបបទលមដ្ឋយ IDA ម្កាយពីបាលបញ្ចប់កញ្ចប់ថវិកាពីពហុម្មច ្់ជំលួយ 

(MDTF) លិងមតត តមេើការមធវើឱ្យ្បម្ើរម ើងគ្ណមលយយភាពហិរញ្ញវតថ ុ លិងការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ 

្បកបមដ្ឋយ្ប្ិទធិភាព (ដំណាក់កាេទី២ នលករាវិធីការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ) ។ 

6. មោេបំណងនលការអភិវឌ្ឍគ្ម្ម្មង គ្ឺមដើរបីមងកើលការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈមដ្ឋយព្ងឹង : (ក) ការមកៀរគ្រ 

ចំណូេលិង (ែ) ដំមណើរការអលុវតតថវិកាតររយីៈការអលុវតដល៍្បព័លធ្គ្ប់្គ្ងព័ត៌ម្មលហិរញ្ញវតថ ុ(FMIS) អងន្ដរ។ 

ការរីកចម្រើលន្ដេមឆែើយតបមៅលឹងមោេបំណងដ៏្ំខាល់ខាងមេើមលោះ លឹង្តូវបាលវា្់មដ្ឋយម្មលការចូេរួរ

ចំន្ណកអលុវតតករាវិធីគ្លែឹោះ លិងមោេមៅន្ដេកំណត់មចញមៅមៅកនុងដំណាក់កាេទីពីរនលការអលុវតតករាវិធី    

ន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថសុាធារណីៈ។ ការបលដជំលួយរប្់ធនាោរពិភពមោក លិងនដគ្ូរអភិវឌ្ឍល៍ម្ការការ 

្្រប្្រួេពីរាជរដ្ឋា ភិបាេ កនុងការអលុវតតករាវិធីកំន្ណទ្រង់រប្់ែែួ លជាម្ចើលឆ្ន ំកលែងរក។ 

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

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

ការងារ្បចំានថៃកនុងការអលុវតតគ្ម្ម្មង រួរទងំការមធវើន្អលការគ្ម្ម្មងពិលិតយ លិងមធវើរបាយការណ៍ អលុវតតកិចចការងារ

េទធករា ទូទត់ចំណាយ លិងការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថ។ុ តួនាទីលិងរុែងាររប្់ អ.គ្.ហ. ម្មលដូចខាងម្ការ: 

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

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

 /្ិកាា សាោ ។េ។ 

(iii) ្្រប្្រួេលិងជួយអគ្គនាយកដ្ឋា ល/នាយកដ្ឋា ល នល្ក្ួងម្ដាកិចចលិងហិរញ្ញវតថមុៅមពេន្ដេ 

ម្មលត្រូវការដូចជា ការបមងកើត  ការអលុវតត លិងការ្តួតពិលិតយករាវិធីន្កទ្រង់មលោះ។ 

(iv) ោំ្ទអតេ់ជំលួយបមចចកមទ្ដេ់អគ្គនាយកដ្ឋា ល/នាយកដ្ឋា លនល្ក្ួងម្ដាកិចចលិងហិរញ្ញវតថ ុ

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

ទំនាក់ទំលងជារួយមេខាធិការនលអគ្គនាយកដ្ឋា ល្ប្ិលមបើជារស្រលតីន្តរួយន្ដេ្តូវមធវើការទំនាក់ទំលង) 

(vi) ទំនាក់ទំលងជារួយភាន ក់ងាររដ្ឋា ភិបាេ លិងអនកពាក់ព័លធមអេងមទៀត 

(vii) របាយយការណ៍្តីពីការ្តួតពិលិតយ្តីពីវឌ្ឍលភាពនលករាវិធីកំន្ណទ្រង់(្ូចនាករលិងការ្្រប្្រួេ 

ជារួយ្ក្ួងម្ដាកិចចលិងហិរញ្ញវតថកុនុងការមធវើការ្តួតពិលិតយ) ដូចជាការមធវើ បចចុបបលនភាពឲ្យបាលមទៀង

ទត់្តីពីការអតេ់ជំលួយការបមចចកមទ្ PFM 

(viii) អតេ់មយបេ់ជូល គ្.ហ.្. មេើ្ករាភាពបងាក រមពេន្ដេន្អលការ្តូវបាលអលុតតែុ្មោេមៅ ក៏ដូច

អលុតតការងារមអេងន្ដេបាលម្នើមដ្ឋយ គ្.ហ.្. ។ 

អ.គ្.ហ. ដឹកនំាមដ្ឋយអគ្គមេខាធិការ០១របូ លិងម្មលការោំ្ទន្អនកបមចចកមទ្ពីអគ្គមេខាធិការរង ្បធាលន្អនក

រដាបាេលិងហរិញ្ញវតថ ុ លិង្តួតពិលិតយ លិងវាយតនរែ រស្រលតីជំនាញជាល់ែព្់ រស្រលតីជំនាញ រស្រលតី្តួតពិលិតយហិរញ្ញវតថ ុ

គ្ណមលយយករជាល់ែព្់ គ្ណមលយយ រស្រលតីរដាបាេ លិងរស្រលតពី័ត៌ម្មលវិទា ។  



 ទំព័រទី 3 

 

កាតព្វកិច្ចន្ិងទំន្ួលខុសត្តូវ 

ម្ការការ្តួតពិលិតយរប្់ឯកឧតតរអគ្គមេខាធិការ អនកមបើកបរ លឹងបំមពញភារកិចចដូចខាងម្ការ៖ 

១. មបើកបររថយលតជលូថ្នន ក់ដឹកនំា អ.គ្.ហ. មដ្ឋយមោរពចាប់ចរាចរណ៍ខាា ប់ែាួល លិងធានា្ុវតថិភាព ដេ់ថ្នន ក់ដឹកនំា 

២. ្តួតពិលិតយលិង្ម្មែ តយលយលតជា្បចំារុលមពេមបើកបរ 

៣. បំមពញមប្កករា តរការចាត់តំងរប្់ថ្នន ក់ដឹកនំា 

៣. អលុវតតការន្ថទជំា្បចំា លិងការជួ្ជុេតិចតួចដេ់យលយលត 

៤. ន្ថរកាលិងកត់្តកំណត់្តយលយលត (Logsheet) លិងម្វាករាន្ថទយំលយលត 

៥. រាយការណ៍មៅអនក្គ្ប់្គ្ងតា េ់អំពីបញ្ហា ណារួយទក់ទងលឹងយលយលតឱ្យបាលឆ្ប់បំអុត 

៦. ការងារមអេងមទៀតន្ដេត្រូវមដ្ឋយអនក្គ្ប់្គ្ងតា េ់ ។ 

តត្ម្ូវការរបាយការណ្៍ 

អនកមបើកបរលឹងរាយការណ៍មដ្ឋយតា េ់មៅរស្រលតីរដាបាេជាល់ែព្់ នល អ្.គ.ហ.។ 

រយៈយព្លបំយព្ញការងារ ន្ិងយព្លយវលាបំយព្ញការងារ 

អនករត់ឯកសារ/អនកមបើកបរ ្តូវបំមពញការងាររយីៈមពេ០៨មម្ម៉ា ងកនុង០១នថៃ ចាប់ពីមម្ម៉ា ង០៧:៣០នាទី្ពឹក រហូតដេម់ម្ម៉ា ង

៥:៣០ោៃ ច។ ទីតំងបំមពញការងារមៅអគ្គមេខាធិការដ្ឋា លគ្ណីៈកម្មា ធកិារដឹកនំាការងារន្កទ្រង់ការ្គ្ប់្គ្ងហិរញ្ញវតថុ

សាធារណីៈ។ 

លកខណ្ៈសម្បតតិន្ិងបទព្ិយសាធន្៍ 

១.ម្មលអាយុចាប់ពី ២០ ដេ់ ៤៥ ឆ្ន ំ 

២. ម្មល្ុែភាព លិងកាយ្របទេែ 

៣. ម្មលបទពិមសាធល៍មបើកបរយ៉ា ងតិច ២ ឆ្ន ំ 

៤. ្តូវមចោះបត់ន្បលលិងម្មលឆលាីៈមធវើការន្ថរមម្ម៉ា ង 

៥. ម្មលចំមណោះដឹងន្អនកភាសាអង់មគ្ែ្តិចតចួ 

៦. ្តូវម្មលបណណមបើកបររថយលតន្ដេម្មល្ុពេភាពមៅករពុជា 

៧. ម្មលអាទិភាព្្ម្មប់អនកន្ដេរិលជក់បារី។ 


