
ឧបសម្ព័ន្ធ ក 

លក្ខខណ្ឌ យោង 
 

តនួាទ ីៈ ទ ប្រឹក្សាក្សនុងប្រុក្ស រប្ារក់ារររៀរចរំរចក្សត ប្ាងន តិវិធ ប្ររ់ប្រងប្រតិរតតកិារ    

ទ ក្សន្នែងររប្រើការងារីៈ នាយក្សដ្ឋា នវិនិរោរ ននអរគនាយក្សដ្ឋា នថវិកា 

រវតា 

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្សរពុជា បានអនុវតតប្រក្សររដ្ឋយរជារជ័យនវូការស្តត រ និងអភិវឌ្ឍប្ររទរជាតិរ ើងវិញ 

ព ប្ររទរន្ែលរងនូវការរំផ្ែចិរំផ្លែ ញររទ ើរទងំប្រុងរដ្ឋយស្តររង្រ្ងាគ ររុ វិល, ជាទ វាលពិឃាែន្ែលររភ័យ 

ខ្លែ ចប្ររ់គ្នន  និងជាប្ររទរន្ែលរងនូវការហុំព័ទធរដ្ឋយទណ្ឌ ក្សរមររែាក្សិចច, ន្ប្រកាែ យរក្សជាប្ររទរ ន្ែលាន 

រនតិភាពរពញរលញ, ជាប្ររទររគ្នលរៅរទរចរណ៍្ែ៏ទក្ស់ទញរររ់តំរន់ និងពិភពរោក្ស និងជាពិរររ 

រឺការររប្រចបាននូវក្សំរណ្ើនររែាក្សិចចខ្ពរ់ជារធយរ ៧,៧%ក្សនុងឆ្ន ំ ក្សនុងរយីៈរពលជាងព រទរវតសរ៍ចុងរប្កាយ 

រនេះ រហើយបានន្ប្រកាែ យខ្ែួនជាប្ររទរន្ែលានចំណូ្លរធយរក្សប្រិតទរកាលព ឆ្ន ំ២០១៥ ក្សនែងរៅ។ 

ររិទធផ្ល និងការផ្លែ រ់រតូររុខ្ាត់ែ៏រួរជាទ រាទនីៈរផំ្ុតរនេះ រឺរក្សើតរចញព ការដ្ឋក្ស់រចញ និងអនុវតតប្រក្សរ 

រដ្ឋយរជារជ័យនវូ ßរគ្នលនរោបាយឈ្នេះ-ឈ្នេះ à, យទុធស្តង្រ្រតប្ត រកាណ្ និងយទុធស្តង្រ្រតចតរុកាណ្ទងំ រនួ

ែណំាក្សក់ាល រររ់រាជរដ្ឋា ភិបាល រប្ការការែឹក្សនំាប្រក្សររដ្ឋយរតិរណ្ឌ ិតរររ់ រររតចអរគរហាររនា រត 

រតរជា ហ ៊ុន្ សសន្ នាយក្សរែារង្រ្នត  ននប្ពេះរាជាណាចប្ក្សក្សរពុជា។  

ការវិនិរោរស្តធារណ្ីៈរៅក្សរពុជា ប្តូវបានចារ់រផ្តើរព ែណំាក្ស់កាលែំរងូរៅរែើរទរវតសរឆ៍្ន ំ ១៩៩០ 

រដ្ឋយប្តូវពឹងន្ផ្ែក្សទងំប្រងុរលើហិរញ្ញរបទនរហប្រតរិតតិការព នែរូអភិវឌ្ឍន៍ ន្ែលរួយន្ផ្នក្សធំជាហិរញ្ញរប- 

ទនឥតរំណ្ង, រួយចំនួនជាឥណ្ទនន្ែលានក្សប្រតិររបទនខ្ពរ់រផំ្ុត, និងរួយចំនួនរទៀតជាជំនួយ រ

រចចក្សរទរ។ ទំហំហិរញ្ញរបទនរហប្រតិរតតិការ បានរក្សើនរ ើងព ប្រាណ្ជិត ៣០០ោនែោុែ រអារររិក្ស រៅ

ឆ្ន ំ១៩៩៣  រហូតែល់ប្រាណ្  ២,៤ រ ៊ីោនែោុែ រអារររិក្ស រៅក្សនុងឆ្ន ំ២០១៨ រឺរក្សើនរ ើង ៨ ែង។ ក្សនុង ទំហំ

ហិរញ្ញរបទនរហប្រតិរតតកិារខ្លងរលើរនេះ, រៅឆ្ន ំ១៩៩៣ ទំហំននការខ្ច ឥណ្ទនររបទនរប្ារ់ ការ  វិនិ

រោរស្តធារណ្ីៈ ានប្រាណ្ ៤៦% ននហិរញ្ញរបទនររុរ ន្ែលទំហរំនេះបានរក្សើនរ ើងរហូតែល ់

ប្រាណ្ ៧៦% រៅឆ្ន ំ២០១៨។ ររើរទេះរ ជាទំហនំនការខ្ច ឥណ្ទនររបទនរប្ារ់ការវិនិរោរស្តធារណ្ីៈ 

រក្សើនរ ើងក្ស៏រដ្ឋយ ក្ស៏ក្សរពុជារៅន្តរក្សាអរបាទខ្ពររ់លើការប្ររប់្រងរំណ្លុស្តធារណ្ីៈរររ់ខ្ែួន ប្រក្សរ 

រដ្ឋយប្ររិទធភាព, រ័ក្សតិរទិធភាព, នងិច រភាព រដ្ឋយបានរធវើឱ្យក្សរពុជាន្ែលជាប្ររទរធាែ រា់នក្សប្រតិអនបុាត 

រំណ្លុស្តធារណ្ីៈខ្ពរ់ជាងរររំផ្តុរៅក្សនុងតំរន់ កាែ យរៅជាប្ររទរានអនបុាតរំណ្លុទររំផ្តុរៅ 

ក្សនុងតំរន់។ 

ការវិនិរោរស្តធារណ្ីៈ បានរែើរតនួាទ ជាឧរក្សរណ៏្ររែាក្សិចចោ៉ា ងរំខ្លន់ក្សនុងការក្សស្តងរហដ្ឋា រចនា 

ររព័នធជនរទ, រហដ្ឋា រចនាររព័នធតភាា រ់, និងរហដ្ឋា រចនាររព័នធររែាក្សិចច-រងគររផ្សងរទៀត ន្ែលជារលូដ្ឋា ន 



ប្រឹេះចំាបាចរ់ប្ារក់ារស្តត រ, ក្សស្តង, និងអភិវឌ្ឍប្ររទរ រហើយបាននំាក្សរពុជាររប្រចបាននវូក្សំរណ្ើនររែាក្សិចច 

ខ្ពរ់ និងប្រក្សររដ្ឋយររោិរ័នន ជាពិរររបានរួរចំន្ណ្ក្សែល់ការររងកើតការងារ, ការកាត់រនថយភាពប្ក្ស ប្ក្ស, 

និងការរលើក្សក្សរពរ់ជ វភាពររ់រៅរររ់ប្រជាជនក្សរពុជាទទូងំប្ររទរ ។ 

ក្សនុងន័យរនេះ រ ែ្ើយតររៅនឹងយុទធស្តង្រ្រតរត  ព ការន្ក្សទប្រង់ប្រព័នធប្ររ់ប្រងការវិនិរោរស្តធារណ្ីៈ 

២០១៩-២០២៥ និងការរប្តៀរនឹងដ្ឋក្ស់រចញនូវអនុប្ក្សតឹយរត  ព ការប្ររ់ប្រងការវិនិរោរស្តធារណ្ីៈ, រប្ារ ់

ថវិកាថ្នន ក្ស់ជាតិ រឺទរទរនវូការររៀរចំនវូន តិវិធ ប្ររប់្រងប្រតិរតតកិាររប្ារ់ររប្ាងវិនិរោរស្តធារណ្ីៈ 

ហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថវិកាថ្នន ក្ស់ជាតិ (ររប្ាងវិនិរោរផ្លទ ល់) រែើរប ឈានរៅពប្ងឹងប្ររិទធិភាព រ័ក្សតិរិទធិភាព 

តាែ ភាព និងរណ្រនយយភាព ក្សនុងការប្ររ់ប្រងររប្ាងវិនិរោរស្តធារណ្ីៈហិរញ្ញរបទន រដ្ឋយថវិកាថ្នន ក្ស់ 

ជាតិ (ររប្ាងវិនិរោរផ្លទ ល់)។  

 

ទ ប្រកឹ្សាក្សនងុប្រកុ្ស ប្តវូានរខុ្ងារ ភារក្សចិច នងិការទទលួខ្រុប្តវូ ែចូខ្លងរប្ការីៈ 

១- រខុ្ងារ ភារក្សចិច នងិការទទលួខ្រុប្តវូ 

• ពិនិតយ នងិផ្តលរ់ោរលល់រែតិរៅរលើររចក្សត ប្ាងន តិវិធ ប្ររ់ប្រងប្រតិរតតកិាររប្ារ់ររប្ាងវិនរិោរ 

ស្តធារណ្ីៈ ហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថវិកាថ្នន ក្ស់ជាតិ (ររប្ាងវិនិរោរផ្លទ ល់)  

• ប្ស្តវប្ជាវរន្នថរ តារការន្ណ្នំារររ់ក្សិចចប្រជុំន្ែលពនិតិយពិភាក្សា 

• ន្ក្សរប្រលួនូវខ្ែឹរស្តររន្នថរ រែើរប ឲ្យររចក្សត ប្ាងានលក្សខណ្ីៈប្ររ់ប្ជុងរប្ជាយ 

• រិក្សា និងវិភារអំព ខ្ែឹរស្តរននប្ររល់ខិ្តិរតិយតុតាិក្សព់័នធ រែើរប ជាធាតុចលូរន្នថររលើររចក្សត ប្ាង 

• ររៀរចនំូវឧរររព័នធាក្ស់ពន័ធទងំអរ់ ននររចក្សត ប្ាងន តិវិធ ប្ររ់ប្រង 

• ររៀរចនំូវរំរូលខិ្តិាក្ស់ពន័ធ ននររចក្សត ប្ាងន តិវិធ ប្ររប់្រង 

• រិក្សា និងវិភារអំព រងគតភិាពននររចក្សត ប្ាងន តិវិធ ប្ររ់ប្រងប្រតិរតតិរៅនឹងយទុធស្តង្រ្រត  រគ្នលនរោ 

- បាយ នងិលិខ្តិរតិយតុតាិក្ស់ព័នធររររ់ាជរដ្ឋា ភិបាល និងប្ក្សរួង ស្តថ រន័ 

២. លទធផ្ល 

• ររចក្សត ន តិវិធ ប្ររ់ប្រងប្រតរិតតិការរប្ារ់ររប្ាងវិនិរោរស្តធារណ្ីៈហិរញ្ញរបទនរដ្ឋយថវិកា ថ្នន ក្ស់

ជាតិប្តូវបានអនុរត័ 

• រងគតភិាពននររចក្សត ប្ាងន តិវិធ ប្ររប់្រងប្រតិរតតិរៅនងឹយុទធស្តង្រ្រត រគ្នលនរោបាយ និងលខិ្តិរតិ

យតុតាិក្ស់ព័នធររររ់ាជរដ្ឋា ភបិាល និងប្ក្សរួង ស្តថ រន័ប្តូវបានអនុរត័ 

 

៣- លក្សខណ្ីៈររបតត ិ

• ានរញ្ញញ រប្តក្សប្រតិររញិ្ញញ រប្តជាន់ខ្ពរន់្ផ្នក្សររែាក្សិចច ហិរញ្ញវតថុ ឬរគ្នលនរោបាយស្តធារណ្ីៈ 

• ានរទពិរស្តធន៍ការងាររៅក្សនុងន្ផ្នក្សន្ែលខ្ែួនទទលួខ្រុប្តូវោ៉ា ងតិច០៨ឆ្ន ំ ជាពិរររាក្ស់ព័នធនឹង 

ការងារររៀរចំរគ្នលនរោបាយ ការប្ស្តវប្ជាវ និងការររៀរចរំគ្នលការណ៍្ន្ណ្នំារផ្សងៗ ាក្ស់ព័នធនឹង  វិ

រ័យហិរញ្ញវតថុស្តធារណ្ីៈ និងរគ្នលនរោបាយស្តធារណ្ីៈ 

• ានចរំណ្េះែឹងន្ផ្នក្សភាស្តអង់ររែរន្ែលអាចរប្រើការជាផ្ែូវការបាន 



• ានចំរណ្េះែឹង និងររតថភាពន្ផ្នក្សវិភាររគ្នលនរោបាយ, ការររររ និងវិភាររគ្នលនរោបាយខ្ពរ ់

• ានរនំតិនចនប្រឌ្តិ ានជំនាញទំនាក្ស់ទំនង  និងអាចរំរពញការងារជាប្ក្សុរ  

 

៥- ការកំណតព់េលពេលា និ្ងយន្តការរបាយការណ ៍

រាលក់ារប្ររលូធាតុចលូក្សនងុការងារទ ប្រឹក្សារនេះ នងឹប្តូវរធវើរ ើងរៅប្ររទរក្សរពុជា ក្សនុងរយីៈរពលរនិ រលើរព  

១២ន្ខ្។ ទ ប្រឹក្សាជាតិ នងឹប្តូវរធវើរបាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពការងារផ្លទ ល់ជនូរៅប្រធាននាយក្សដ្ឋា នវិនិរោរ 

ស្តធារណ្ីៈ និងអរគនាយក្ស ននអរគនាយក្សដ្ឋា នថវិកា ជាប្រចំាន្ខ្ និងប្រចំាឆ្ន ំ ឬតារការររប្រចរររ់ អរគ

នាយក្សដ្ឋា ន។ 

 

៦- ការពរៀបចំឡូជីសទកិ 

តុ រៅអ  ការោិល័យ និងការរប្រើប្បារ់ប្រពន័ធអុ នធរឺណ្ត នឹងប្តូវផ្ដល់ជនូរៅឱ្យទ ប្រឹក្សា។ រដ្ឋយន្ ក្ស ទ 

ប្រឹក្សាជាតតិប្រូវឱ្យានក្សុំពយូទ័រផ្លទ លខ់្ែួន និងឧរក្សរណ៍្រផ្សងរទៀតន្ែលចំាបាច់ រប្ារ់រប្រើប្បារ់ក្សនុងការរធវើ 

និងររប្រចការងារបាន។ ទ ប្រឹក្សា រនិប្តូវបានរលើក្សទឹក្សចិតតឱ្យរធវើការងារ ឬទនំាក្ស់ទំនងណារួយ រដ្ឋយ

ររធោបាយរផ្សងៗ ន្ែលររប្រើែលប់្ររោជន៍ផ្លទ លខ់្ែួន ឬន្ែលរិនានាក្ស់ពន័ធនឹងការរំរពញ ភារក្សចិច

ន្ែលតប្រូវ ក្សនុងអំ ុងរពលរធវើការរ ើយ។ 

 

_____________________ 

 

 


