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សេចក្តីណែនាំេតីពីក្ក្ុមការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ 

ណែសមសា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

I -   បរិការែ ៍

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានបង្កើតក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ រនុ្ ឆ្ន ាំ២០០៤ សក្ាប់ជាយនតការសក្មបសក្មលួ និ្

ពិងក្រុះងោបល់រនុ្ភាពជាដៃគូ ដៃលានការចលូរួមពតីាំណា្ក្រសួ  ្ និ្ស្ថា បន័ដនរាជរដ្ឋា ភិបាល, ដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍

សាគម និ្អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល រនុ្ងរលងៅរាំក្េការអនុវតតឲ្យបានសងក្មចនវូងរលងៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ដៃល

បានរាំណត់រនុ្យុេធស្ថស្តសតចតុងកាណ, ដែនការយុេធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, យុេធស្ថស្តសតតាមវិស័យ និ្រមមវិធដីរេក្ម្់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ បចេុបបនន ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះចាំននួ ២០ ក្តូវបានបង្កើត និ្រាំពុ្បាំងពញការងាររបស់

ខ្លួនងៅតាមវិសយ័ និ្រមមវិធីដរេក្ម្់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

ការពិនតិយសមិេធរមមដនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ រនុ្ឆ្ន ាំ២០១៨ បងាា ញថា ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ

ងៅដតជាយនតការភាពជាដៃគកូ្បរបងដ្ឋយក្បសិេធភាព សក្ាប់សក្មបសក្មលួរិចេពិងក្រុះងោបល់ និ្ហិរញ្ញបបទាន

ងក្ៅក្បងេស ។ ការពិនតិយងនុះរ៏បានរាំណត់បញ្ហា ក្បឈមមួយចាំនួនដៃលពារ់ពន័ធនឹ្ សមតាភាពរបសក់្រុមការងាររនុ្

ការអនុវតតឲ្យបានសងក្មចនូវងរលងៅ េនទឹមនឹ្តក្មូវការរនុ្ការសក្មបខ្លួនងៅនឹ្បរកិារណ៍ដក្បក្បលួោ៉ា ្ឆ្ប់រហ័ស

ដនភាពជាដៃគូ និ្រិចេសហក្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ គបួែស ាំនឹ្បញ្ហា ពារ់ព័នធនឹ្ ការក្គប់ក្គ្, ភាពជាអនរៃឹរនាំ, 

សាសភាព, និ្រចនសមពន័ធស្ថា បន័ ។ 

ងសចរតីដណនាំបានរាំណត់ងរលបាំណ ,្ ងរលការណ៍, អាេិភាពការងារ, និ្យនតការស្ថា ប័នសក្ាប់ក្រុម

ការងារបងចេរងេសចក្មុុះ រៃ៏ចូជាការែារភាា ប់រន រវា្យនតការងនុះជាមយួនឹ្រិចេពងិក្រុះងោបល់ពហុភាគីងៅរក្មិត          

 វិស័យ  ។  ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះនីមយួៗ អាចងក្បើក្បាស់ងសចរតដីណនាំងនុះ ងៃើមបីពក្្ឹ្ក្បសិេធភាពការងារ 

តាមរយៈការងរៀបចាំរមមវិធីចាសល់ាស ់ ដៃលអាចង ល្ើយតបងៅនឹ្ការងារអាេភិាព និ្រងបៀបអនុវតតការងារដៃល

ានលរខណៈក្សបនឹ្ស្ថា នភាពជារ់ដសត្របស់ខ្លួន ។  

II -   សោលបាំែងនៃយៃតការក្ក្ុមការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ 

ងរលបាំណ្ចមប្ដនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ គឺជួយរាំក្េៃលរ់ិចេក្បឹ្ដក្ប្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល

រនុ្ការសក្មបសក្មលួរចិេពិភារារក្មតិបងចេរងេស, ងរៀរគរ និ្សក្មបសក្មលួហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ

សក្ាបរ់ាំក្េៃល់ការអនុវតតងរលនងោបាយ ឬដែនការតាម វិសយ័ និ្រមមវិធដីរេក្ម្់ ក្សបតាមយុេធស្ថស្តសត

ចតុងកាណ-ៃាំណារ់កាលេ៤ី, ដែនការយុេធស្ថស្តសតអភវិឌ្ឍន៍ជាតិ, និ្ងរលងៅអភិវឌ្ឍនង៍ដ្ឋយចរីភាពរមពុជា ។ 

យនតការងនុះពុាំានងរលបាំណ្បាំងពញមុខ្ងារជាំនួស ឬក្តួតរន ជាមួយនឹ្តួនេីរបស់ក្រសួ្ និ្ស្ថា ប័នដន      

រាជរដ្ឋា ភបិាលង ើយ ។ ងរលបាំណ្ជារល់ារ់ដនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ គ៖ឺ  
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១-ងលើររមពសក់្បសិេធភាពដនរិចេពិងក្រុះងោបល់ភាពជាដៃគូរក្មតិបងចេរងេស សក្ាប់សក្មបសក្មលួ 

និ្ងរៀរគរហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ ។ 

២-ធានការតក្មមឹហរិញ្ញបបទានសហក្បតបិតតិការជាមយួនឹ្ តក្មវូការអាេភិាពរបស ់វិស័យ និ្ការដរេក្ម្់

របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 

៣-តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពរនុ្ការអនុវតតសរមមភាពរួមរន  រវា្រាជរដ្ឋា ភបិាល និ្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដៃលបាន

រំងលចរនុ្ដែនការសរមមភាព និ្សូចនររតាមដ្ឋនរមួរន  ។ 

៤- បាំងពញបដនាមឱ្យយនតការភាពជាដៃគូៃដេងេៀត ៃូចជារិចេពិងក្រុះងោបលភ់ាពជាដៃគងូៅថាន រង់ក្កាមជាត ិ

និ្រិចេពិងក្រុះងោបល់ពហភុាគីងៅរក្មតិវិសយ័ ។ 

III -   សោលការែ៍ណែនាំេក្ាប់សលើក្ក្មពេ់ក្បេិេធភាពនៃក្ក្ុមការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ 

ងសចរតីដណនាំបានងលើរងរលការណ៍សាំខាន់ៗមួយចាំនួន ងៃើមបីជាំរញុក្បសិេធភាពដនក្រុមការងារបងចេរងេស

ចក្មុុះ ក្សបតាមយុេធស្ថស្តសតសត ីពីរិចេសហក្បតបិតតិការ និ្ ភាពជាដៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ៃូចខា្ងក្កាម ៖ 

១- ភាពជាាេ ស់  - រាជរដ្ឋា ភិបាលងបតជាា បនតពក្្ឹ្រិចេសហក្បតិបតតកិារជាមួយនឹ្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ងដ្ឋយឈរ

ងលើងរលការណ៍ភាពជាាេ ស់ ងៃើមបីពក្្ឹ្ េាំនរ់េាំន ដ្ៃលានការងជឿេុរចតិត និ្ ការងររពរន ងៅវិញ

ងៅមរ តាមរយៈការដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតតនូវក្របខ្ណឌ ក្គប់ក្គ ង្ដ្ឋយងតត តងលើលេធែល ។ 

២-  ភាពជាដៃគ ូ - រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹ្ៃឹរនាំរិចេពិងក្រុះងោបល់ជាមយួនឹ្សាជិរក្រុមការងារទាា្ំ អស ់

ងៃើមបីងរៀរគរធនធាន និ្សងក្មចបានលេធែលដៃលបានរាំណត់រនុ្ងរលងៅរបស់ក្រមុការងារ ក្សបតាម

ដែនការយុេធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ និ្ងរលងៅអភិវឌ្ឍនក៍្បរបងដ្ឋយចីរភាពរមពុជា ។ 

៣- ការតក្មឹម និ្លេធែល - យនតការដនភាពជាដៃគូ និ្ការសក្មបសក្មលួក្តូវបញ្ហា រ់ងរលងៅចាសល់ាស ់

ងៃើមបតីក្មឹមធនធានជាមយួនឹ្ អាេិភាព និ្រាំណតក់្បពន័ធតាមដ្ឋនក្បរបងដ្ឋយក្បសេិធភាព ដៃលក្តូវ

ែារភាា បន់ឹ្ក្របខ្ណឌ លេធែលដៃលានក្ស្ថប់ ។ 

៤- គណងនយយភាព - សាជិរក្រុមការងារទាា្ំ អសក់្តូវានគណងនយយភាពងៅវិញងៅមរ រនុ្ការសងក្មច

លេធែលរនុ្រិចេអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

IV -   អាេភិាពការងាររបេ់ក្ក្មុការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ  

ងសចរតីដណនាំបានរាំណតអ់ាេិភាពការងារចាំនួន ៥ សក្ាបក់្រុមការងារ ។ ក្រុមការងារអាចយរងសចរតី

ដណនាំងនុះ ជាលរខខ្ណឌ ងោ្សក្ាប់ងរៀបចាំដែនការសរមមភាពការងារ ។ ប៉ាដុនត ក្រុមការងាររអ៏ាចងរៀបចាំ

លរខខ្ណឌ ងោ្របស់ខ្លួន ងដ្ឋយដែអរងលើអាេិភាពការងារៃដេងេៀត ។ ក្រុមការងារនីមយួៗអាចរាំណត់ងរលការណ៍

ងៃើមបីរាំណត់អាេភិាពការងាររបស់ខ្លួន ងដ្ឋយដែអរងលើតក្មូវការ, ធនធាន និ្សមតាភាពដៃលានក្ស្ថប់ ។ 
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១- ការតក្មឹម, ការសក្មបសក្មលួ និ្ ការងរៀរគរ និ្ងក្បើក្បាស់ធនធាន 

ការសក្មបសក្មលួ និ្ងរៀរគរធនធាន គឺជាអាេិភាពសនូលរបស់ក្រុមការងារ ដៃលក្តូវអនុវតតៃចូខា្ងក្កាម៖ 

- ជាំរុញការតក្មឹមការរាំក្េរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍ជាមួយនឹ្ដែនការសរមមភាពរបសក់្រុមការងារបងចេរងេស

ចក្មុុះ ពិងសសពារ់ព័នធនឹ្ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។ 

- រត់ក្តាពត័៌ានពារ់ពន័ធនឹ្គងក្ា្របសដ់ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដៃលរាំពុ្ៃាំងណើរការ ងៅរនុ្ក្បពន័ធេិននន័យ 

រមពុជាសត ីពីហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ និ្ក្បពន័ធេិនធន័យសត ីពហីិរញ្ញបបទានរបស់អ្គការមនិដមន   

រដ្ឋា ភបិាល ក្ពមទាា្ំ ងក្បើក្បាស់ពត័៌ានទាា្ំ ងនុះសក្ាប់សក្មបសក្មលួ និ្ពិងក្រុះងោបល់។ 

-   ងក្បើក្បាស់េិននន័យងៅរនុ្ក្បព័នធេិននន័យទាា្ំ ងនុះ សក្ាប់រាំណត់ក្បភពធនធាន និ្គងក្ា្ ដៃលែតល់

ការរាំក្េងដ្ឋយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និ្អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលដៃលងធវើការងៅតាមក្រមុការងារនីមយួៗ ។  

-   រាំណត់េាំហាំធនធានដៃលក្តវូងរៀរគរបដនាម និ្គងក្ា្ងក្តៀមបក្មុ្ សាំងៅង ល្ើយតបនឹ្សរមមភាព

អាេិភាពរបស់វិស័យ និ្ការដរេក្ម្់ ងៃើមបីជាមូលដ្ឋា នសក្ាប់ការពភិារារនុ្រិចេពិងក្រុះងោបល ់

ពហុភាគីងៅរក្មតិវិសយ័ ។ 

២- រិចេពិងក្រុះងោបលភ់ាពជាដៃគូ 

 រិចេពិងក្រុះងោបលក់្តូវដែអរតាមងរលការណ៍ភាពជាដៃគូ និ្ស័រតិសិេធិភាពរនុ្រចិេអភិវឌ្ឍន ៍ ដៃលាន

ដច្រនុ្យេុធស្ថស្តសតសត ីពីរិចេសហក្បតិបតតកិារ និ្ភាពជាដៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ។ ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ

គបបីងតត តងលើការងារៃូចខា ង្ក្កាម៖ 

- ងលើររមពស់រិចេពិភារាអាំពកីារងក្បើក្បាស់ក្របខ្ណឌ លេធែលរបស់គងក្ា្ ឬរមមវិធីដៃលសាតិងក្កាមការ

ក្គប់ក្គ្របសក់្រុមការងារ ។ 

- ពក្្ឹ្ការងក្បើក្បាស់ក្បពន័ធជាត ិពិងសសគងក្ា្ឬរមមវិធីពារ់ព័នធនឹ្ការដរេក្ម្់ការក្គបក់្គ្ហិរញ្ញវតាុ

ស្ថធារណៈ ។ 

- ពិភារា និ្ងលើររមពសក់ារអនុវតតសូចនររពារ់ពន័ធនឹ្ភាពជាដៃគូ និ្ស័រតសិិេធិភាពរនុ្រិចេអភិវឌ្ឍន ៍

រួមទាា្ំ ហិរញ្ញបបទានរត់ក្តារនុ្ថវិការៃា និ្ភាពេសសន៍ទាយបាននូវហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ ។ 

- ងតត តការយរចិតតេុរដ្ឋរ់ងលើបញ្ហា អនតរវិស័យ និ្ការដរេក្ម្់ដៃលពារ់ព័នធនឹ្ក្រុមការងារ ងហើយ

តក្មូវឱ្យានរិចេសហការពបីណាត ក្រសួ្និ្ស្ថា ប័ន ឬតួអ្គពារ់ព័នធ សក្ាប់ជាមូលដ្ឋា នរនុ្រិចេពភិារា 

និ្រិចេសហការងដ្ឋុះក្ស្ថយរួមរន  ។  

- ងរៀបចាំរមមវិធីអភិវឌ្ឍនស៍មតាភាពក្គបក់្ជុ្ងក្ជាយ ងដ្ឋយដែអរងលើការវាយតដមលអាំពីតក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍

សមតាភាព និ្ការពិនតិយមខុ្ងារងេបើ្វិញ រនុ្ងរលងៅងលើររមពស់សមេិធរមមរបស់ក្រុមការងារ ។ 

៣- ការតាមដ្ឋន និ្ក្តតួពនិតិយវឌ្ឍនភាពការងារ 
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ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ក្តូវវាយតដមលជាក្បចាំ អាំពីសមិេធរមមរបស់ខ្លួន ងដ្ឋយរងំលចអាំពីបញ្ហា ក្បឈម 

ងៃើមបីអនុវតតឲ្យបានសងក្មចនូវងរលងៅរបស់ វិសយ័ ។ ការពិនិតយ និ្ការតាមដ្ឋនងនុះក្តូវែារភាា ប់ជាមួយការ

អភិវឌ្ឍសមតាភាព ងៃើមបីក្រមុការងារានក្បពន័ធតាមដ្ឋន និ្ានសមតាភាពក្គបក់្រន់សក្ាប់វាយតដមល ។ ក្រុម

ការងារគបបីអនុវតតការងារមយួចាំននួៃូចខា្ងក្កាម៖ 

-  ងរៀបចាំរចិេក្បជុាំងេៀ្ទាត់ ងៃើមបីពិនតិយ និ្តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតដែនការការងារ និ្សូចនររ

តាមដ្ឋនរួមរន  រ៏ៃចូជាពិភារាងលើការងារពារ់ព័នធបញ្ហា អនតរវិសយ័ ។ 

- ងធវើសុពលភាពេិនននយ័ សក្ាបត់ាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការអនុវតតសូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  ។ េនទឹមងនុះ រ៏

ក្តូវងធវើការងារដៃលានចរតិជាការ វិភាគមួយចាំននួ ដៃលក្រុមការងារអាចែតលក់ាររាំក្េ ងៃើមបីពក្្ឹ្

ក្បព័នធតាមដ្ឋន និ្របាយការណ៍ ។  

-  ជាំរុញការងក្បើក្បាស់សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន ដៃលងតត តងលើលេធែល ងដ្ឋយែារភាា បន់ឹ ក្្របខ្ណឌ លេធែល

របស់ វិស័យ សក្ាប់ពនិតិយ និ្ពិភារាងលើវឌ្ឍនភាពការងារ និ្រាំណតអ់ាេិភាពរបស់ក្រុមការងារ ។ 

- រាំណត់សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន , តាមដ្ឋនការអនុវតត និ្ដរសក្មលួតាមការចាំបាច់ ងៃើមបីធានឲ្យបាន

នូវងរលការណ៍ភាពជាដៃគូ និ្គណងនយយភាពងេវេិស ។ 

-  ពិនិតយ និ្ តាមដ្ឋនបញ្ហា នន ដៃលបានងលើរង ើ្រនុ្ងវេិកាៃដេ ។ 

៤- បញ្ហា អនតរវសិ័យ 

ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះក្តូវងតត តការងារជាសាំខាន ់ ងៅងលើវិស័យ ឬរមមវិធដីរេក្ម្់ ឬក្បធានបេ

ជារ់លារ ់ េនទឹមនឹ្ការរាំណត់បញ្ហា អនតរវិសយ័ដៃលក្រុមការងារអាចែតលក់ាររាំក្េ ។ បញ្ហា អនតរវិស័យសាំខាន់ៗ

ដៃលក្រុមការងារក្តូវងតត តការយរចតិតេុរដ្ឋរ់ រួមាន ៖ ការបស្តញ្ហា បងយនឌ្័រ , បរិស្ថា ន និ្ការដក្បក្បលួអាកាសធាត ុ 

និ្អភិបាលរចិេ (ការដរេក្ម្់ការក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈ, ការដរេក្ម្រ់ៃាបាលស្ថធារណៈ និ្ការដរ

េក្ម្់ការអភិវឌ្ឍតាមដបបក្បជាធិបងតយយងៅថាន រ់ងក្កាមជាតិ) និ្ការងលើររមពស់គុណភាពងសវាស្ថធារណៈ ។ 

ងៃើមបីងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា អនតរវិស័យ ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះគបបីអនុវតតៃចូខា្ងក្កាម៖ 

-  សាជិរភាពរបស់ក្រុមការងារក្តូវានស្គតិភាពជាមួយបញ្ហា អនតរវិស័យដៃលក្តូវពិភារា ។ 

-  ពិនិតយលេធភាពបង្កើតអនុក្រុមការងារ ងៃើមបីពិនតិយ និ្ ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា អនតរវិសយ័ ។ អនុក្រុមការងារ

ក្តូវរាយការណ៍អាំពីលេធែលការងារ ជូនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

- អាចចតត់ាាំ្មស្តនតីបងងាគ លរបស់ស្ថា បន័ស្ថមី ឲ្យេេលួខ្ុសក្តូវ និ្ក្គប់ក្គ្បញ្ហា អនតរវិសយ័ដៃលពារ់

ព័នធនឹ្ក្រុមការងាររបស់ខ្លួន ។  

- ពិនតិយ និ្ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំរវា្សាជិរសនូលដនបណាត ក្រុមការងារពារ់ពន័ធ ងៃើមបីធានស្គតភិាព និ្

ជាំរុញការតាមដ្ឋន ។ 
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- រិចេក្បជុាំដនបណាត ញក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះនឹ្ ែតល់កាលានុវតតភាពបដនាមសក្ាប់រចិេសក្មបសក្មលួ

អនតរក្រសួ  ្និ្ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈមអនតរវិសយ័ ។ 

 

៥- ការដចររដំលរពត័៌ាន 

ការដចររដំលរពត័៌ានសក្ាប់សាជិរក្រុមការងារទាា្ំ អស់អាចបាំងពញភាររិចេជាបុគគលនិ្ ជាក្រុម គឺ

ជាភាររិចេអបបបរារបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ។ ក្រុមការងារគបបីបាំងពញការងារៃចូខា្ងក្កាម៖  

- ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ  គឺជាងវេិកាសក្ាបដ់ចររំដលរពត័ា៌នសត ីពីរិចេការដៃលរាំពុ្អនុវតត ងហើយ

ដៃលពារ់ព័នធនឹ្ភាររិចេរបស់ក្រុមការងារ (ៃចូជាការសរិាក្ស្ថវក្ជាវ, ងបសររមម និ្ ការក្តតួពនិតិយ) ។ 

- ែតល់ព័ត៌ានៃល់សាជិរក្គប់របូ អាំពីរិចេក្បជុាំ ឬរិចេពិងក្រុះងោបលៃ់ដេ ពិងសសការរាំក្េរបសដ់ៃគូ

អភិវឌ្ឍនដ៍ៃលពារ់់ពន័ធនឹ ក្្រុមការងារ ។  

- ែតល់ព័ត៌ានបចេុបបននភាពៃល់សាជិរក្គប់របូ អាំពីការងរៀបចាំរមមវិធី ឬការអនុវតតសរមមភាពដៃលជុះឥេធិពល

ៃលក់ារសងក្មចងរលងៅរបស់ក្រុមការងារ ៃចូានដច្រនុ្ដែនការក្បចាំឆ្ន ាំ ។  

- ដចររំដលរពត័៌ានសត ីពីការរាំក្េរបស់តួអ្គអភិវឌ្ឍន៍ៃដេងេៀត  (ៃចូជាវិស័យឯរជន, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដៃល

មិនានវតតានងៅរមពុជា ឬដៃគូមិនដមនជាសាជិរដនក្រុមការងារ) ដៃលពារ់ព័នធនឹ ក្្រុមការងារ ។ 

- ងរៀបចាំ និ្ពក្្ឹ្បដនាមក្បព័នធក្គបក់្គ្ព័តា៌ន ងៃើមបីឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល និ ក្្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

អាចេេលួពត័ា៌នក្តឹមក្តូវ និ្ទាន់ងពលងវលា ដៃលានដច្រនុ្ឯរស្ថរគងក្ា  ្ ឬរិចេក្ពមងក្ពៀ  ្។  

V -   យៃតការសាា ប័ៃ 

១-  គណងនយយភាពរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះក្តូវសា តិងក្កាមការក្គបក់្គ្របស់ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី ងហើយរ៏ក្តូវាន

គណងនយយភាពចាំងពាុះក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី ។ ក្បធានក្រុមការងារដៃលក្តូវបានដត្តាាំ  ្គឺជាអនរានសិេធិសងក្មច

ចុ្ងក្កាយងលើរាល់រិចេការរបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ េនទមឹងនុះ រ៏ក្តូវជាំរុញឲ្យានរិចេពភិារា និ្ការ

ឯរភាពរួមរន  ងដ្ឋយឈរងលើស្ថម រតីភាពជាដៃគូដៃលជាងរលការណ៍សនូល រនុ្ការអនុវតតការងាររបសក់្រុមការងារ

បងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

ក្រុមការងារក្តូវរាយការណ៍ជូនក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី អាំពីវឌ្ឍនភាព និ្បញ្ហា ក្បឈមននរនុ្ការអនុវតត

ដែនការសរមមភាព, សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  និ្បញ្ហា អនតរវិស័យ ។ ក្រសួ  ្ឬស្ថា ប័នស្ថមីក្តូវងដ្ឋុះក្ស្ថយបណាត បញ្ហា

ដៃលមិនទានក់្តូវបានងដ្ឋុះក្ស្ថយងៅក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ឬអាចងលើរយរបញ្ហា ទាា្ំ ងនុះងៅពិភារាងៅរនុ្

រិចេពិងក្រុះងោបល់ពហុភាគីងៅរក្មតិ វិសយ័ ។ 

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្តូវសហការជាមួយសមភាគដីនរាជរដ្ឋា ភិបាល និ ដ្ៃគៃូដេងេៀត ងៃើមបតីក្មឹមធនធាន និ្តក្ម្ ់

េិសការងារ ងៃើមបីរួមចាំដណរអនុវតតឲ្យបានសងក្មចនូវសូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  និ្ការងារដៃលពារ់់ព័នធនឹ ក្្រុមការងារ
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របស់ខ្លួន ។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នមីួយ  ៗអាចចូលរួមចាំដណរងដ្ឋយតទ ល់ ឬតាមរយៈក្បធានសក្មបសក្មួលខា ដ្ៃគូអភិវឌ្ឍន ៍

រនុ្រិចេការរបសក់្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ក្សបតាមតនួេី និ្ភាររិចេដៃលរាំណត់រនុ្ងសចរតដីណនាំងនុះ ។  

២-  សាសភាពរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះនីមយួៗ ក្តូវានសាជិរដៃលជាតាំណា្រាជរដ្ឋា ភិបាល, ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍,  

សាគម, អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល និ្ភាគពីារ់ពន័ធ ។ ក្បធានក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ងដ្ឋយពិភារា

ជាមយួសាជិរដៃលានបចេុបបនន គឺជាអនរានសិេធសិងក្មចចុ្ងក្កាយ ងលើសាជិរភាពរបសក់្រុមការងារ ។ 

េនទឹមនឹ្ងនុះ ងៃើមបីធានរចិេពិភារាឲ្យានក្បសិេធភាព ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះគួរយរចិតតេុរដ្ឋរ់ងលើបណាត

ចាំណចុៃូចខា្ងក្កាម៖ 

- ក្បធានក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះដត្តាាំ្ងដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាល : ក្បធានក្រុមការងារក្តូវបានដត្តាាំ្

ងដ្ឋយក្បធានក្រសួ  ្ ឬស្ថា ប័ន និ្ក្តូវបាំងពញការងារជូនស្ថា បន័របស់ខ្លួន ។ ក្បធានក្រុមការងារក្តូវាន

សមតាភាពងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា ននរបស់ក្រុមការងារ និ ក្្តូវៃឹរនាំរិចេពិភារាឲ្យានភាពរលូន ។ េនទឹមនឹ្

ងនុះ ក្បធានក្តូវានការងបតជាា ចិតតខ្ពស,់ ក្តូវេាំនរ់េាំន  ្ និ្តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារជាមួយក្រសួ  ្ និ  ្

ស្ថា ប័នៃដេដៃលានតាំណា្របស់ខ្លួនរនុ ក្្រុមការងារ ក្ពមទាា្ំ យល់ៃឹ្អាំពីគងក្ា  ្ ឬរមមវិធីដៃលដៃគូ

អភិវឌ្ឍនរ៍ាំពុ្រាំក្េៃល់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

-  ក្បធានសក្មបសក្មួលខា ដ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ : ក្បធានសក្មបសក្មួលរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាតាំណា្ជាន់ខ្ពស់

ដនស្ថា ប័ន ឬក្បងេសែតល់ហរិញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ ងហើយក្តូវានសមតាភាព និ្ ជាំនញចាសល់ាស់

រនុ្ការងាររបស់ក្រុមការងារ និ្ាន្នទៈរនុ្ការដចររំដលរព័ត៌ានៃល់ដៃគូអភិវឌ្ឍនៃ៍ដេ ។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ក្តូវរាំណត់ដបបបេសក្ាប់ងក្ជើសតាាំ  ្ឬតល ស់បតូរក្បធានសក្មបសក្មួល ។ ប៉ាុដនត ងៃើមបីធានចីរភាពដនការងារ 

ក្បធានសក្មបសក្មលួអាចានអាណតតកិាលរនុ្ក្រមុការងារ រយៈងពល ២ឆ្ន ាំ ោ៉ា ្តិច ។ ក្បធានសក្មប

សក្មលួខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ នឹ្សក្មបសក្មលួជាមយួដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ៃដេ ងៃើមបីបញ្ារអ់ាំពីការងបតជាា ែតល់ និ្

ងរៀរគរធនធាន សក្ាប់រាំក្េក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ  ។ 

- ងលខាធិការដ្ឋា នក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ : ក្រសួ  ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមីបង្កើតងលខាធិការដ្ឋា នមួយ ដៃល  

សា ិតងក្កាមការៃឹរនាំតទ ល់របស់ក្បធានក្រុមការងារ ងៃើមបរីាំក្េរិចេការរៃាបាលរបស់ក្រមុការងារ, តាមដ្ឋន     

វឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតសរមមភាពការងារដៃលបានឯរភាពរនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ និ្ជួយសក្មប

សក្មួលការក្គប់ក្គ្ព័ត៌ាន ក្ពមទាា្ំ ជាតាំណា ក្្រុមការងាររបស់ខ្លួនរនុ ក្្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះសត ីពី

ភាពជាដៃគូ និ្សុខ្ៃុមនីយរមម ។  

-  តាំណា្ក្រសួ  ្ និ្ស្ថា បន័ពារ់ព័នធរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល : សាជិរទាា្ំ ងនុះក្តូវែតល់ការរាំក្េៃល់រចិេ

សក្មបសក្មលួអនតរស្ថា ប័ន ពិងសសរនុ្ការដ្ឋា នដរេក្ម្ស់នូលរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល ។ េនទឹមនឹ្ងនុះ ក្តូវ

ានសមតាភាព និ្ការយលៃ់ឹ្ខ្ពស់ខា្បងចេរងេស ក្ពមទាា្ំ ានលរខណៈសមបតតិក្គប់ក្រន់សក្ាប់ងធវើជា
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តាំណា្ឲ្យក្រសួ  ្ឬស្ថា ប័ន ។ ងលើសពីងនុះ រ៏ក្តូវានសមតាភាពក្គប់ក្រន់រនុ្ការងលើរេសសនៈ និ្បងញ្េញ

មតិ រនុ្ នមស្ថា ប័នស្ថមី ក្ពមទាា្ំ ានលេធភាពរនុ្ការែតល់ព័តា៌ន រ៏ៃូចជាការសក្មបសក្មួលតាមដ្ឋន

វឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតសរមមភាពការងារងៅរនុ ក្្រសួ្  ឬស្ថា ប័នរបស់ខ្លួន ។ សាជិរដៃលជាតាំណា ក្្រសួ្  

ឬស្ថា ប័ននីមយួ  ៗក្តូវដចររដំលរព័តា៌ន និ្ចាំងណុះៃឹ រ្បស់ខ្លួន រនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ងហើយពាាំនាំ

ព័តា៌ន, សរមមភាពដៃលក្តវូអនុវតត និ្ការសងក្មចននជក្ាបជនូក្រសួ  ្ឬស្ថា ប័នស្ថម ី។ 

- ដៃគូអភិវឌ្ឍនៃ៍ដេដៃលងធវើការរនុ្ វសិ័យ ឬការដរេក្ម្់ : ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដៃលចូលរួមរនុ្ក្រុមការងារ 

ក្តូវានតនួេ ីនិ្សមតាភាពសមក្សប និ្ានលេធភាពក្គប់ក្រន់រនុ្ការដចររដំលរព័តា៌ន និ្ែតល់ការ

រាំក្េៃលក់្បធានក្រុមការងាររនុ្ការងធវើងសចរតីសងក្មចចតិតនន ។ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក្តូវែតល់ព័តា៌នពារ់ព័នធ

នឹ្រមមវិធីដៃលរាំពុ្រាំក្េ ឬងក្រ្ែតល់ការរាំក្េ ។ ងលើសពីងនុះ រ៏ក្តូវដចររដំលរព័តា៌នសត ីពីការសងក្មច

របស់ក្រុមការងារៃល់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ៃដេែ ដ្ៃរ ។  

- តាំណា្គណៈរាម ធិការនតីិសមបទានិ្អភិវឌ្ឍន៍រមពុជាដនក្រមុក្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា  (គ.ជ.ន/រ.អ.រ) : 

មស្តនតីជាន់ខ្ពស់ដន គ.ជ.ន/រ.អ.រ គឺជាសាជិររបស់ក្រុមការងារ ដៃលអាចែតលក់្បរឹាងោបល់ និ្ការ   

រាំក្េដែនរបងចេរងេស ពារ់ព័នធនឹ ក្្បសិេធភាពដនហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតិការ និ្ ស័រកិសិេធិភាពរនុ្រិចេ

អភិវឌ្ឍន៍ ក្សបតាមយុេធស្ថស្តសតសត ីពីរិចេសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និ្ភាពជាដៃគូ  ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ។ 

េនទឹមងនុះ រ៏អាចែតល់ការរាំក្េ ដែអរតាមសាំងណើជារ់ដសត្របស់ក្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

(សមូពិនិតយខ្លឹមស្ថរលមអតិរនុ្េាំព័រេី ៩)។  

- មស្តនតីបងងាគ លសក្ាប់រិចេការអនតរវសិយ័ : មស្តនតីបងងាគ លក្តូវចត់តាាំ្ងដ្ឋយក្បធានក្រុមការងារ ងដ្ឋយ

ក្តូវពភិារាជាមួយក្រសួ  ្ឬស្ថា ប័នស្ថា ប័នស្ថមី ។ រនុ្ររណីចាំបាច់ មស្តនតីបងងាគ លសក្ាប់ការងារអនតរ- 

 វិស័យ អាចជាសាជិរ ដនក្រុមការងារបស្តញ្ហា បងយនឌ្័រ, ការដរេក្ម្់វិស័យស្ថធារណៈ, បរិស្ថា ន និ្បដក្ម

បក្មលួអាកាសធាតងុៅតាមក្រសួ្ ឬស្ថា បន័ពារ់ពន័ធ ។  

- េីក្បឹរាបងចេរងេសរនុ្គងក្ា្ឬរមមវធិ ីងៅតាមក្រសួ្ ឬស្ថា បន័រាជរដ្ឋា ភិបាល : េីក្បឹរាបងចេរងេស  

(សញ្ហា តដិខ្មរ  ឬបរងេស) អាចចលូរមួរិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងាររនុ្ឋានៈជាអនរជាំនញការ និ្ជាក្បភព

ធនធានសាំខាន់សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។  ប៉ាុដនត  េីក្បឹរាទាា្ំ ងនុះមិនក្តូវបាំងពញតួនេីជាក្បធាន

សក្មបសក្មលួខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ឬរប៏ាំងពញមុខ្ងារជាំនួសឲ្យក្រសួ្ និ្ស្ថា ប័នបានង ើយ ។ 

- តាំណា្អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល និ្ភាគពីារ់ពន័ធ : ក្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះអាចអងញ្ា ើញ 

តាំណា្អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល និ្ភាគពីារ់ព័នធ ឲ្យចលូរមួរនុ ក្្រុមការងារ ។  តាំណា្អ្គការមិនដមន    

រដ្ឋា ភិបាល និ្ភាគីពារ់ព័នធទាា្ំ ងនុះ ក្តូវានតនួេីចាស់លាស់ ឬ/និ ក្្តូវែតល់ការរាំក្េ ឬ/និ្ែតល់ងសវា

រនុ្វិស័យដៃលពារ់ព័នធនឹ ក្្រុមការងារ ។ ងលើសពីងនុះ រ៏ក្តូវបងាា ញអាំពីសមតាភាព និ្្នទៈរនុ្ការងធវើ     

ជាតាំណា្ឲ្យអ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលទាា្ំ មលូ ងហើយក្តូវែតល់ពត័ា៌នសត ីពីគងក្ា្ដៃលរាំពុ្អនុវតត  
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(តាមរយៈក្បព័នធេនិនន័យសត ពីីអ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល) ។ តាំណា្អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភិបាល និ្ភាគ ី 

ពារ់ព័នធ ក្តូវសក្មបសក្មលួជាមួយភាគងីរៀ្ ៗខ្លួន និ្រាំណត់ការរាំក្េៃល់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

៣- េាំហាំរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ និ្ ការងក្បើក្បាស់អនុក្រមុការងារ 

រិចេក្បជុាំងពញអ្គរបសក់្រុមការងារ បានែតលក់ាលានុវតតភាពសក្ាប់ដចររដំលរព័តា៌ន ប៉ាដុនតៃាំងណើរការ

ដបបងនុះរអ៏ាចជាឧបសគគរាា្ំ សទុះៃល់ក្បសិេធភាពដនរចិេក្បជុាំ ។ ក្រុមការងារចក្មុុះក្តូវានរចនសមពន័ធ និ្េាំហាំ

សមលមមដៃលានតាំណា្ពីក្គប់ភាគីពារ់ពន័ធ ងៃើមបធីានបានលេធែលខ្ពស់រនុ្ការពិភារា ។ រនុ្ន័យងនុះ ក្រុម

ការងារគបបីអនុវតតតាមងរលការណ៍ៃូចខា្ងក្កាម៖ 

- ក្បធានក្រុមការងារ និ្ក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៏ ងដ្ឋយពិភារាជាមយួសាជិរ ក្តូវ

រាំណត់ចាំននួសាជិរអតិបរារបស់ខ្លួន ។ 

- រនុ្ររណីតក្មូវឲ្យានសាជិរងក្ចើន ដៃលស្ថា នភាពងនុះអាចប៉ាុះពាល់ៃល់ក្បសិេធភាពដនរិចេពិភារា 

ក្រុមការងារអាចបង្កើតក្រុមការងារសនូល ដៃលអាចជួបក្បជុាំងេៀ្ទាត់ ងហើយក្តូវរាយការណ៍ពលីេធែល

ការងារជូនអ្គក្បជុាំងពញអ្គរបស់ក្រុមការងារ ។ េនទឹមនឹ្ងនុះ ក្បធានសក្មបសក្មួលខា ដ្ៃគូអភិវឌ្ឍន ៍

និ្តាំណា្អ្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាលរនុ្ក្រុមការងារសនូល អាចដចររំដលរពត័ា៌នសត ីពីវឌ្ឍនភាពការងារ

ៃលដ់ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ៃដេ ។ 

- ក្រមុការងារអាចបង្កើតអនុក្រុមការងារ (ៃូចធាល ប់បានអនុវតតរនុ្ក្រមុការងារមយួចាំននួ) ងៃើមបីង ល្ើយតប

នឹ្ការដក្បក្បលួបរកិារណ៍ និ្តក្មូវការរបសខ់្លួន។ អនុក្រមុការងារអាចជាយនតការសក្ាប់ងដ្ឋុះក្ស្ថយ

លមអតិ នូវបញ្ហា ជារល់ារ់ និ្ តាមកាលបរិងចេេរាំណត ់ឬអាចបាំងពញការងារជាក្បចាំ ។ ការបង្កើតអនកុ្រុម

ការងារានស្ថរៈក្បងោជន ៍សក្ាបរ់ាំក្េការដរេក្ម្់ និ្ ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ក្ពមទាា្ំ ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា

អនតរវិស័យ ។ លេធែលដនរិចេពិភារារនុ្អនុក្រុមការងារក្តូវរាយការណ៍រនុ្រិចេក្បជុាំងពញអ្គរបស់ក្រុម

ការងារ ងៃើមបីពិភារា និ្ឯរភាពងលើការងារចាំបាច់សក្ាប់អនុវតតបនត ។ 

៤-  រចិេៃាំងណើរការក្បជុាំរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 ងៃើមបីធានក្បសិេធភាព ក្រមុការងារគបបី យរចតិតេុរដ្ឋរ់ងលើចាំណចុៃូចខា្ងក្កាម សក្ាប់ងរៀបចាំក្រុម

ការងារ និ្រាំណត់រងបៀបៃាំងណើរការរិចេក្បជុាំរបស់ខ្លួន៖ 

- ដែនការសរមមភាពក្បចាំឆ្ន ាំ និ្សចូនររតាមដ្ឋនរមួរន  ក្ពមទាា្ំ សរមមភាពសក្ាបង់ដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា

អនតរវិស័យ គឺជាមលូដ្ឋា នសក្ាបង់រៀបចាំរិចេក្បជុាំ ងៃើមបីធានថា រិចេពិភារាបានងតត តចាំងរលងៅ ។  

- ក្រុមការងារអាចជួបក្បជុាំោ៉ា ្តចិ ២ ៃ្ រនុ្មួយឆ្ន ាំ ឬតាមការចាំបាច់ ។ រិចេក្បជុាំក្តូវានរងបៀបវារៈ

ចាសល់ាស់ និ្ានសាំណុាំឯរស្ថរចាំបាច់ ដៃលក្តូវដចរជូនសាជិរចលូរមួ ឲ្យបានោ៉ា ្តិច ១០ ដថៃ 

មុនងពលរិចេក្បជុាំ ។ 
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- ការក្បជុាំងក្តៀម ឬរិចេក្បជុាំតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារ រវា ក្្បធានក្រុមការងារ និ ក្្បធានសក្មបសក្មលួខា្

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និ្សាជិរសាំខាន់  ៗ រ៏ៃចូជាការក្បជុាំងក្តៀមរបសដ់ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ អាចជួយឲ្យការពិភារា 

និ្ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមការងារ បានចាំងរលងៅ និ្ានក្បសិេធភាព ។ 

- រិចេក្បជុាំក្តូវានងពលងវលាក្គប់ក្រនស់ក្ាប់ពិភារា ងហើយសាជិរទាា្ំ អស់ានឱ្កាសក្គប់ៗរន  

សក្ាបង់លើរបញ្ហា សាំខាន់ៗជូនអ្គក្បជុាំ ។ 

៥-  យនតការរាំក្េៃលក់្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

      យនតការរាំក្េដែទរនុ្ 

 ក្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ និ្ក្បធានសក្មបសក្មួលខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្តូវជួបក្បជុាំងេៀ្ទាត់ 

សក្ាប់តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារដៃលបានឯរភាពរន  ពិងសសមុនរិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ។ ៃាំងណើរការតាមរងបៀប

ងនុះអាចបង្កើនជាំងនឿេុរចតិតងៅវិញងៅមរ និ្ជាំរញុឲ្យានការពិភារាងដ្ឋយងបើរចាំហរ ។ 

 ការងរៀបចាំងលខាធកិារដ្ឋា នរបស់ក្រុមការងារក្បរបងដ្ឋយសមតាភាព និ្ានធនធានក្គប់ក្រនង់ៅតាម

ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន គឺជាការចាំបាច់សក្ាប់រាំក្េៃល់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ។ ងលខាធិការដ្ឋា នក្តូវបាំងពញ

ភារិចេៃូចខា្ងក្កាម៖ 

- ងរៀបចាំអាណតតកិារងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានចាសល់ាស ់។ 

- ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំ,  ងរៀបចាំរាំណត់ងហតុដនរិចេក្បជុាំរបសក់្រុមការងារ ឬអនុក្រុមការងារ និ ដ្ចររំដលរពត័៌ាន

ទាា្ំ ងនុះៃល់សាជិរ មុនឬងក្កាយងពលក្បជុាំ ។ 

- េាំនរេ់ាំន្ជាមួយក្រសួ្  ឬស្ថា ប័នពារ់ព័នធ ងៃើមបីតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពរនុ្ការអនុវតតសរមមភាពដៃល

បានឯរភាពរនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ។ 

- បាំងពញតនួេីជាចាំណចុក្បមលូែតុាំសក្ាប់េាំនរ់េាំន រ្វា ក្្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ និ ក្្បធាន

សក្មបសក្មលួខា ដ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ រ៏ៃចូជាសាជិរៃដេ ។ 

-  ងរៀបចាំរបាយការណ៍សត ីពីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមការងារ និ្របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពរនុ្ការអនុវតតសចូនររ   

តាមដ្ឋនរួមរន  ក្ពមទាា្ំ បាំងពញតួនេីជាចាំណចុក្បមលូែតុាំសក្ាបស់ក្មបសក្មលួជាមួយ គ.ជ.ន/រ.អ.រ ។ 

 ងៃើមបីងចៀសវា្ការបង្កើតរចនសមព័នធថមីបដនាម ងលខាធកិារដ្ឋា នអាចជាដែនរមយួដនរចនសមព័នធដៃលានក្ស្ថប់

របស់ក្រសួ  ្ ឬស្ថា ប័ន ៃូចជានយរដ្ឋា នដែនការ  ឬនយរដ្ឋា នសហក្បតិបតតកិារជាងៃើម ។ ក្រុមការងារក្តូវងរៀរគរ

ធនធាន ទាា្ំ ធនធានមនុសស និ្ហិរញ្ញវតាុរនុ ក្្បងេស រ៏ៃូចជាការរាំក្េបងចេរងេស និ្ហិរញ្ញបបទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍

ងៃើមបីរាំក្េសរមមភាពរបស់ងលខាធិការដ្ឋា ន ។ ការរាំក្េរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍រ៏អាចចតេ់ុរថាជាការរាំក្េៃល់ការអភិវឌ្ឍ

សមតាភាពរបស់ក្រសួ  ្និ្ស្ថា ប័ន បដនាមងលើការរាំក្េងលខាធិការដ្ឋា ន ។ 
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ការរាំក្េរបស ់គ.ជ.ន/រ.អ.រ ៃល់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 គ.ជ.ន/រ.អ.រ ែតល់ការរាំក្េៃលក់្រុមការងារ រនុ្ឋានៈជាចាំណចុក្បមលូែតុាំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលសក្ាប់

សក្មបសក្មលួហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតិការ និ្អនរងរៀបចាំរចិេក្បជុាំបណាត ញក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។  

-  មស្តនតីបងងាគ លរបស់ គ.ជ.ន/រ.អ.រ ចូលរួមរនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ងៃើមបីែតល់ការរាំក្េ និ្ែតល់

ក្បឹរាដៃលពារ់ព័នធនឹ្ក្បសិេធភាពដនរិចេអភិវឌ្ឍន៍ និ្ការក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតិការ ។ 

េនទឹមនឹ ង្នុះ រ៏អាចែតលក់ាររាំក្េចាំបាចដ់ៃលពារ់ពន័ធនឹ្ការអនុវតតងរលការណ៍, ឧបររណ៍ (រួមទាា្ំ  

ក្បព័នធេិននន័យរមពុជាសត ីពីហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតិការ និ ក្្បព័នធេនិធនយ័សត ីពីហិរញ្ញបបទានរបស់អ្គការ

មិនដមនរដ្ឋា ភបិាល) និ្យនតការនន ៃូចានដច្រនុ្យុេធស្ថស្តសតសត ីពីរិចេសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និ្

ភាពជាដៃគ ូឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ។ 

-  គ.ជ.ន/រ.អ.រ បាំងពញតនួេីជាមជឈមណឌ លក្បមលូែតុាំសក្ាបដ់ចររដំលរព័តា៌នៃលក់្រុមការងារទាា្ំ អស ់

និ ង្រៀបចាំរចិេក្បជុាំរបស់បណាត ញក្រុមការងារ ងៃើមបែីតល់កាលានុវតតភាពៃលក់្រុមការងារទាា្ំ អស់អាចដចរ

រំដលរពត័៌ាន និ្បេពិងស្ថធន៍ ក្ពមទាា្ំ ឯរភាពងលើវិធានការដៃលក្តូវអនុវតតបនត រនុ ង្រលងៅងលើររមពស់

សមិេធរមមរបស់ក្រុមការងារ ។ 

-  គ.ជ.ន/រ.អ.រ នឹ្បនតសក្មបសក្មួលៃល់រិចេក្បជុាំបណាត ញក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ដៃលនឹ្

ក្តូវងរៀបចាំមត្រនុ្១ឆ្ន ាំ ឬតាមការចាំបាច់ ។ រិចេក្បជុាំងនុះនឹ្ែតលក់ាលានុវតតភាពសក្ាបក់្រុមការងារ

ដចររំដលរពត័៌ាន និ្បេពិងស្ថធន៍ ក្ពមទាា្ំ ឧតតានុវតតន៍ ។  

៦- លរខណៈវនិិចេយ័សក្ាបប់ង្កើតក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះថមី 

លរខណៈវិនិចេយ័សក្ាបប់ង្កើតក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ៃូចខា្ងក្កាម៖ 

-  ក្រុមការងារក្តូវរាំណត់ងរលងៅចាស់លាស់ ងដ្ឋយដែអរងលើដែនការយុេធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឬយុេធស្ថស្តសត

តាម វិស័យ សក្ាបរ់ាំក្េរចិេក្បឹ្ដក្ប្របសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល តាមរយៈការងាររបសខ់្លួន ។  

-  មិនចាំបាច់បង្កើតយនតការក្សប ឬយនតការបដនាម រនុ្ររណីដៃលានយនតការសក្មបសក្មលួ និ្ដចររំដលរ

ព័តា៌នរវា្រាជរដ្ឋា ភបិាលនិ្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

-  ក្រុមការងារក្តូវរាំណតក់្បធានបេ ឬវិសយ័េេលួខ្សុក្តូវឲ្យចាសល់ាស ់ ។ រនុ្ររណីចាំបាច់ ក្រមុ

ការងារអាចបង្កើតអនុក្រុមការងារ សក្ាប់ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា តាមសាសភាគនមីួយៗដនក្បធានបេ ឬ 

 វិស័យ ។ 

-  ក្រុមការងារមិនគួររាំណត់ក្បធានបេ ឬវិសយ័េូលាំេលូាយងពរងេ ងក្ពាុះអាចប្កការលាំបារៃល់ការ

រាំណត់ភាររចិេេេលួខ្ុសក្តូវ រ៏ៃូចជាការតាមដ្ឋនអាំពីវឌ្ឍនភាពងៅតាមក្រសួ  ្ ឬស្ថា ប័នពារ់ពន័ធ (បញ្ហា

អនតរវិស័យក្តូវបានបស្តញ្ហា បងៅតាមវិសយ័ និ្ក្រុមការងារ)។ 
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-  មុននឹ្បង្កើត ឬរលំាយក្រមុការងារ, ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី (រនុ្ររណីចាំបាច ់អាចពិភារាជាមយួនឹ  ្

គ.ជ.ន /រ.អ.រ) ក្តូវងរៀបចាំសាំងណើជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល ងៃើមបីពិនតិយ និ្សងក្មច ។ 

VI -   ការផ្សារភាា ប់ជាមួយក្ិចេពសិក្ោុះសោបល់ពហភុាគីសៅក្ក្មិតវិេ័យ 

រនុ្បរិការណ៍ដក្បក្បួលោ៉ា ្ឆ្ប់រហ័សដនរិចេសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន,៍ រាជរដ្ឋា ភបិាលេេលួស្ថគ ល់ពីភាព

ចាំបាច់ឲ្យានរចិេពិងក្រុះងោបល់ពហុភាគី ដៃលានរក្មតិខ្ពស់ជា្រក្មតិបងចេរងេស ។ យុេធស្ថស្តសតសត ីពីរិចេសហ-

ក្បតិបតតិការ និ្ភាពជាដៃគ ូឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ បានរាំណត់ថា រិចេពិងក្រុះងោបល់ពហភុាគីងៅរក្មតិវិសយ័ គឺជា

យនតការភាពជាដៃគកូ្បរបងដ្ឋយក្បសិេធភាព សក្ាប់ងលើររមពសក់ារពិភារា  និ្ ការសក្មបសក្មលួ ពីរក្មិត

បងចេរងេស ងៅរក្មតិមយួខ្ពស់ជា្ងនុះ ។ ងសចរតីដណនាំសត ីពីការងរៀបចាំ និ្ការក្បក្ពឹតតងៅដនរចិេពិងក្រុះងោបល់   

ពហុភាគីងៅរក្មតិវិសយ័ ក្តូវបានងរៀបចាំ ងៃើមបីធានក្បសិេធភាពខ្ពសដ់នរិចេពិងក្រុះងោបល់ ។ យនតការទាា្ំ ពីរងនុះ

ានលរខណៈបាំងពញឱ្យរន ងៅវិញងៅមរ ប៉ាុដនតមិនជាំនសួឲ្យរន បានង ើយ ។  

ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះងៅររាតនួេីសាំខាន ់ ៃូចានដច្រនុ ង្សចរតីដណនាំងនុះ ។ រីឯរិចេពិងក្រុះ

ងោបល់ពហុភាគីងៅរក្មតិវិស័យ អាចែតល់តដមលបដនាម ងដ្ឋយស្ថរការពិភារាងនុះានចរិតជាយុេធស្ថស្តសត  និ្សមលឹ្

ងៅអនគត ។ តនួេីរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ គឺបនតងតត តសាំខាន់ងលើការងរៀរគរធនធាន, ការតក្មឹម, ការអនុវតត 

និ្ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ៃូចបានរាំណត់រនុ ដ្ែនរេី ៤ ដនងសចរតីដណនាំងនុះ ។  ងលើមលូដ្ឋា នងនុះ រិចេពិងក្រុះងោបល់

ពហុភាគីងៅរក្មតិវិស័យ ែតលត់ដមលបដនាម ពីងក្ពាុះ ៖ រ) ជារិចេពិងក្រុះងោបលរ់ក្មតិខ្ពស់ជាមយួតួអ្គអភិវឌ្ឍន៍

ទាា្ំ អស់ ដៃលអាចជាមលូដ្ឋា នសក្ាប់រាជរដ្ឋា ភបិាលងធវើងសចរតីសងក្មចចតិត, ខ្) ជាងវេិកាសក្ាបក់ារសងក្មចចិតត

រក្មតិខ្ពស់ងលើការងារដរេក្ម្់រយៈងពលដវ  ្និ្ការែតលង់សវាស្ថធារណៈ ដៃលែតុពដីៃនសមតារចិេរបស់ក្រមុការងារ

បងចេរងេសចក្មុុះ, គ) ានការចលូរួមេលូាំេលូាយជា្ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ, ឃ) ែតល់កាលានុវតតភាពសក្ាប់

ពិនិតយងមើលតក្មូវការធនធានសក្ាបរ់យៈងពលមធយម រ៏ៃូចជាធនធានដៃលងក្រ្ែតល់ងដ្ឋយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និ  ្ ្) 

រាំណត់អាេភិាព និ្ដែនការសរមមភាពសក្ាបឆ់្ន ាំបនទ ប់ ឬរយៈងពលមធយម ។ 


