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ឧបសម�័ន� ក 

លក�ខណ� េយង 

 

តួនទីៈ  ម�ន�ីជំនួយការគណេនយ្យ 

ទីកែន�ងបេ្រមើការងរៈ អគ�េលខាធកិារដ� នគណៈកមា� ធកិារដឹកនកំារងរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគង 

ហិរ��វត��សាធារណៈ(អ.គ.ហ)  

សវតា 

1. េ�ក��ងែខធ�� ឆា� ំ២០០៤ រជរដ� ភបិាលកម��ជ (RGC) បានអនុមត័កម�វ�ធីកំែណទ្រមង់ការ្រគប្់រគងហិរ��- វត��

សាធារណៈ (PFMRP) ែដលជកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់រយៈេពលែវងេដយែផ�កេលើវ�ធសីា�ស�ដំណក់កាល  ែដល

េដះ្រសាយប�� ្របព័ន�ហរិ��វត��សាធារណៈ។ ចាប់តំាងពីេពលចាប់េផ�ើម កម�វ�ធីែកទ្រមង់ ការ្រគង់្រគង

ហិរ��វត��សាធារណៈបានផ�លល់ទ�ភាពឱ្យកម��ជ សេ្រមចបាននវូការរ�កចេ្រមើនយ៉ងសំខាន់ ក��ងការេធ�ើការែក

ទ្រមង់េគាលនេយបាយចណំយសាធារណៈ និងហិរ��វត��សាធារណៈ។ 

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

ពន�េលើ្របាក់ចំណូលរដ�បា   

3. ល្រត�វបានព្រងឹងយ៉ង រ�ងមា ំដចូជមានការេរៀបចំថវ�កានិងការ្រគប្់រគង បរ�យប័ន� វ�នយ័សារេពើពន� និងការ

្រគប់្រគងបំណលុ។ 

4. េទាះបីជការអនុវត�កម�វ�ធីក��ងដំណក់កាលទីពីរ (ែដលបានចាប់េផ�ើមក��ងឆា� ំ២០០៩)មានការយតឺជងការរ�ពឹង

ទុក  កិច�ខិតខ្ំរបឹងែ្របង្រត�វបានបេង�ើនេឡើងយ៉ងខា� ំងក��ងរយៈេពលពីរឆា� ំេដើម្បីបេង�ើនគណេនយ្យភាព ហិរ��

វត��ស� តិេ�េ្រកាមការអនុវត�ៃនគេ្រមាង្រគប់្រគងគណេនយ្យភាពហិរ��វត��សាធារណៈ (PFMAP)។ ភាគេ្រចើន

ៃនេគាលការណ៍អនតុ�ការងរែផ�កេ�េលើកតាលីករពាកព័់ន�គា� ចនំនួ្របំាែដលេផ� តេលើការអនុវត� គេ្រមាង

FMIS ែដលមានែចងេ�ក��ងយុទ�សា�ស�ឣទិភាពរបស្់រកសងួេសដ�កិច�និងហរិ��វត�� (MEF) នឹងបានគំា្រទ

េដយ្រក�មការងរទាងំបី: ្រក�មគណេនយ្យភាព ្រក�មអនតុ�ថវ�កា និង្រក�មស�ងដ់រ គណេនយ្យ។ 

5. កម�វ�ធីែកទ្រមងហ់ិរ��វត��សាធារណៈគឺនឹងេ�ែតជអភិ្រកម្រគបដណ� ប់កិច�ការងរែកទ្រមង។់ បែន�មពី េលើ

ការគំា្រទពីពហមុា� ស់ជំនយួ (MDTF) កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ក៏បានទទលួការគំា

្រទែផ�កបេច�កេទស និងហិរ��វត��េដយផ� ល់មយួចំននួពីហភាពអរឺ�ុប(EU) ធនគារអភវិឌ្ឍន៍ឣសុី (ADB) ទី
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ភា� ក់ងរសហ្របតិបត�កិារអន�រជតិជប៉នុ (JICA), អង�ការយនូីេសហ�(UNICEF) រតនគារសហរដ�ឣេមរ�ក 

និង មលូនិធិរបូយិវត��អន�រជតិ (IMF)។ 

6. េបើេទាះបីជមានការរ�កចេ្រមើន និងការេកើនេឡើងែបបេនះក៏េដយ ក៏េ�ែតមនិ្រគប់្រគាន់េដើម្បឈីានដល ់

េគាលេ�្របសិទ�ភាព និងតមា� ភាព ៃនកែំណទ្រមង្់របេទសឲ្យ្រសបេ�នឹងការអភិវឌ្ឍេ�ក��ងតំបន់។ ដេូច�ះ 

គេ្រមាងទេំនើបកម�ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (PFMMP) ្រត�វបានបេង�ើតេឡើង េ�ៃថ�ទី៧ ែខវ�ច�ិកា ឆា� ំ

២០១៣ េដើម្បបីន�អនុវត�ឲ្យបានេជគជ័យៃនគេ្រមាងក��ងដំេណើរការ ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� សាធារណៈ និង

គណេនយ្យភាព (PFMAP) េ្រកាមហិរ��ប្បទានេដយ IDA េ្រកាយពីបានប��ប ់ ក��ប់ ថវ�កាពីពហុមា� ស់

ជំនយួ (MDTF) និង េផ� តេលើការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង គណេនយ្យភាពហិរ��វត�� និងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា

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

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

េកៀងគរចំណូលនិង (ខ) ដំេណើរការអនុវត�ថវ�កាតាមរយៈការអនុវត�ន៍្របព័ន�្រគប់្រគងព័តម៌ាន ហិរ��វត�� 

(FMIS) ផងែដរ។ ការរ�កចេំរ�នែដលេឆ�ើយតបេ�នឹងេគាលបំណងដ៏សំខាន់ នឹង្រត�វបានវស់ េដយមានការ

ចលូរមួចំែណកអនុវត�កម�វ�ធីគន�ឹះ និងេគាលេ�ែដលកំណត់េចញេ�េ�ក��ងដណំក់ កាលទីពីរៃនការអនុវត�

កម�វ�ធីែកទ្រមងក់ារ្រគប្់រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ វតំណងឱ្យការបន�ជំនយួ របស់ធនគារពិភពេលាក និង

ៃដគូរអភិវឌ្ឍន៍េ្រកាមការស្រមបស្រម�លពីរជរដ� ភិបាល ក��ងការអនុវត� កម�វ�ធីកំែណទ្រមង់របសខ់��នជ

េ្រចើនឆា� ំកន�ងមក។ 

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

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

រមួទាងំការេធ�ើែផនការគេ្រមាងពិនតិ្យ និងេធ�ើរបាយការណ៍អនុត�កចិ�ការងរលទ�កម� ការទទូាត់ចំណយ 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 ។ល។ 

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

ែដលមានត្រម�វការដចូជ ការបេង�ើត  ការអនុវត� និងការ្រត�តពិនតិ្យកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់ េ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 ឬទំនក់ទនំងតាម តាមប

ណ� ញ (ឧ. ទំនក់ទំនងជមយួេលខាធកិារៃនអគ�នយកដ� ន ្របសិនេបើជម�ន�ី ែតមយួ ែដល

្រត�វេធ�ើការទនំក់ទនំង) 

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

(vii) របាយការណ៍ស� ីពីការ្រត�តពិនតិ្យវឌ្ឍនភាពៃនកម� វ�ធីកំែណទ្រមង់ (សចូនករ និងការសំរប សំរលួ

ជមយួ្រកសងួេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ក��ងការេធ�ើការ្រត�តពិនិត្យ) ដចូជការេធ�ើបច��ប្បន�ភាព ឲ្យបាន

េទៀងទាត់ស� ីពីការផ�ល់ជំនយួការបេច�កេទស PFM 

(viii) ផ�ល់េយបល់ជូន PFMSC េលើសកម�ភាពបង� រ េពលែដលែផនការ្រត�វបានអនតុ�ខសុ េគាលេ� 

ក៏ដចូអនតុ�ការងរេផ្សងែដលបានេស� ើេដយ PFMSC 

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

របស់អគ�េលខាធិការ នងិមានការគំា្រទការងរបេច�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�ីជំនយួការគណេនយ្យ ្រត�វផ�ល់ការគំា្រទផងែដរដលន់យកដ� នពាក់ព័ន� ៃន្រកសងួ េសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

េ�ក��ងការងរគណេនយ្យ។ 
 

ការងរ នងិការទទលួខសុ្រត�វ 
 

េ�េ្រកាមការ្រគប្់រគងរបស់ថ� ក់ដឹកនំក��ងែផ�ករដ�បាល ហិរ��វត�� នងិ្រត�តពនិិត្យ នងិវយតៃម�របស់ អ.គ.ហ ម�ន�ី

ជំនយួការគណេន្យនឹង្រត�វបានេ្រជ◌ីសេរ◌ីសបែន�មេដ◌ីម្បីចលូរមួជួយអនុវត�ការងរដចូជៈ 
 

1. ជំនយួដល់ម�ន�ីគណេន្យករក��ងការកំណត្់រតាគណេនយ្យ និងប�� ីគណេនយ្យ  ឲ្យបានសម្រសប និង

្របកបេដយសុវត�ភិាព 

2. ជំនយួក��ងការេរៀបចំដំេណើរការ្របតិបត�កិារគណេនយ្យ និងហិរ��វត��េឣយបាន្រតឹម្រត�វ 

3. ជំនយួក��ងការេរៀបចំសក�ីប្័រតចំណយ  សក�ីប្័រតទទលួ្របាក់  សក�ីប័្រតចុះប�� ី  សក�ីប័្រតចុះប�� ី បុេរ

្របទាន  លខិតិេស� ើសុំេបើក្របាក់ លខិតិេស� ើសុំបែង�រ្របាក់  ប�� េផ�រ្របាក់  នងិកត់្រតាប���ល ក��ង

្របព័ន�គណេនយ្យកុំព្យ�ទ័រ 

4. ជំនយួក��ងការេរៀបចំបុេរ្របទានជូនម�ន�អីនុវត�គេ្រមាងស្រមាប់ដំេណើរការសិកា� សាលា    បណ�� ះបណ� ល  

កម�សិក្សោ ការងរ  េបសកកម�ក��ងនិងេ្រ�្របេទស និងបន�្រត�តពិនតិ្យ និងតាមដន  េដើម្បី្របាកដថ

បុេរ្របទាន ្រត�វបានទទូាតទ់ានេ់ពលេវលាកំណត់ ។ 
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5. ជំនយួក��ងការេរៀបចំ Statement of Expenditure, Summary Sheet េដើម្បីបេំពញប�ង�ប់ថវ�កា ពី

ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ចលូក��ងគណនីគេ្រមាង 

6. ចលូរមួ្រត�តពិនតិ្យការរបន់ងិេផ��ងផ� ត់របាយការណ៍េ្របើ្របាស់សមា� រៈការ�យល័យនិង្រទព្យអចលកម�

របស់ គេ្រមាងតាមការចំាបាចែ់ដលេរៀបចំេដយ ែផ�ករដ�បាល។ 

7. ជំនសួការងរគណេនយ្យករេ�េពលអវត�មាន។ 

8. ្រគប់្រគងឯកសារហិរ��វត��េឣយបាន្រតឹម្រត�វ។ 

9. ជួយ្របកាសពន�្របចំាែខនងិចរចរណ៍ឯកសារហិរ��វត��េឣយបាន្រតឹម្រត�វនិងទាន់េពលេវលា 

10. កត្់រតា តាមដននិងេធ�ើបច��ប្បន�ភាពចំណយតាម្របេភទ និងចំណយតាមអង�ភាពអនុវត�គេ្រមាង ជ

្របចំា។ 

11. េរៀបចទំទូាត់ចំណយេ្រកាម្របាក់េរជ�េទយ្យឲ្យ្រសបតាមនតីិវ�ធីែដលបានកំណត ់

12. បំេពញការងរេផ្សងេទៀតតាមការកំណតរ់បស់អ.គ.ហ 
 

រយៈេពលបេំពញការងរ 

ការបំេពញការងរមានរយៈេពល១ឆា� ំ និងមានលទ�ភាពបន� 
 
 
កំរ�តវប្បធម ៌នងិបទពិេសាធន ៍

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

• មានបទពិេសាធន៍ការងរគណេនយ្យនិងរដ�បាលយ៉ងតិច៥ឆា� ំ 

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

• មានជំនញែផ�កកុំព្យ�ទ័រគណេនយ្យៈ េបើមានចំេណះដឹងែផ�ក Peachtree Complete Accountingនិង

គណេនយ្យគេ្រមាង ការសរេសររបាយការណ៍ រ�តែត ្របេសើរ 

• មានជំនញក��ងការ្របា្រសយ័ទាក់ទងល� 

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

• មានចេំណះដឹងវ�ស័យសាធារណៈ ជពិេសសកម�វ�ធីកំែណទ្រមង់ និងមានឆន�ៈ្របកតួ្របែជង 
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