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សេចក្តីណែនាំេតីពីេូចនក្រតាមដានរួមគ្នា  ឆ្ា ាំ ២០១៩-២០២៣ 

ណែសមសា ឆ្ា ាំ២០១៩ 

I -   សាវតា 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានររៀបចំ នងិដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តនូវសចូនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  ចាប់ពឆី្ា ំ២០០៤ ដែលជាឧបករណ៍

សម្រាបរ់លើកកមពស់គណរនយ្យភាពពរវេទវេិសជាមយួ្ដែគអូភិវឌ្ឍន ៍ ។ សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា ម្រត្ូវបានរម្របើម្របាស ់

សម្រាបត់្ម្រមង់វេិសសកមមភាពពការងាររែើមបីរលើកកមពសល់វេធផលកាុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ និងគណរនយ្យភាពពរវេទវេិស ។  វេនទឹម

នឹងរនេះ   កជ៏ាម្រកបខណឌ សម្រាប់កំណត្់រគ្នលរៅរយ្ៈរពលមធ្យម ម្រសបតាមអាវេិភាពពដែលានដចងកាុងយ្ុវេធសាស្រសត  

ចត្ុរកាណ-ែំណាក់កាលវេី៤, ដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្,ិ រគ្នលរៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបរដ្ឋយ្ចីរភាពពកមពុជា, 

កមមវិធ្ីដកវេម្រមង់, យ្ុវេធសាស្រសតតាមវិស័យ្ នងិដផនការយ្វុេធសាស្រសតថវិកា ។ តាមរយ្ៈការពិភាពការវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល និង

ដែគូអភិវឌ្ឍន៍កាុងម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ, សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា ម្រត្ូវបានររៀបច ំ រដ្ឋយ្ដផែកតាមដផនការ

យ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ នងិរគ្នលនរោបាយ្ ឬដផនការតាមវិសយ័្ និងម្រកបខណឌ លវេធផលរបស់វិសយ័្ រ ើយ្ម្រត្ូវ

ផារភាពជ ប់ជាមួយ្នឹងែរំណើរការកមមវិធ្ីនីយ្កមម, ថវិកានីយ្កមម និងថវិកាព័ត្ា៌នសមវិេធកមម ។ កាុងន័យ្រនេះ វឌ្ឍនភាពពកាុង

ការដកវេម្រមងក់ារម្រគប់ម្រគង រិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នងិការអនវុត្តថវិកាកមមវិធ្រីតត ត្រលើលវេធផល បានផតលក់ាលានុវត្តភាពព

សម្រាប់ពម្រងឹងយ្នតការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  តាមរយ្ៈការផារភាពជ ប់ឲ្យកាន់ដត្ជិត្សិាវេធដថមរវេៀត្ជាមួយ្

នឹងែំរណើរការររៀបចំថវិកា ។  

 សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ឆ្ា ំ ២០១៤-២០១៨ បានកំណត្់លវេធផលចុងរម្រកាយ្, លវេធផលកាុងឆ្ា ំ, សូចនាករ, បនាទ ត្់

មូលដ្ឋា ន និងចំណចុរៅ សម្រាប់តាមដ្ឋនការអនុវត្ត ។ បនាទ ប់ពីការដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តនូវយ្ុវេធសាស្រសតចត្ុរកាណ-ែំណាក់

កាលវេី៤, រាជរដ្ឋា ភិបាលបានររៀបចយំ្ុវេធសាស្រសតសត ីពីកិចចស ម្របត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពពជាដែគូ ឆ្ា ំ២០១៩-២០២៣ 

រដ្ឋយ្បញ្ជជ ក់អំពីត្ម្រមូវការកាងុការពិនតិ្យ និងរធ្ទើបចចុបបនាភាពពសូចនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  សម្រាបឆ់្ា ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា រនេះនឹងរតត ត្សំខាន់រលើ ៖ ១) ការធានាគណរនយ្យភាពពរវេទវេសិរវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល និងដែគូ

អភិវឌ្ឍន៍, ២) ការរលើកកមពស់លវេធផលកាុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍និង ៣) ការផារភាពជ ប់ឲ្យកាន់ដត្ជិត្សិាវេធដថមរវេៀត្ជាមួយ្

នឹងែំរណើរការររៀបចំថវិកា ។  

 រែើមបីគំ្នម្រវេែលក់ារររៀបចំសចូនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា រនេះ រសចកតីដណនំាបានកំណត្់រគ្នលបំណង, រគ្នលការណ៍ 

និងែំរណើរការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ែូចខាងរម្រកាម ៖  

II -   សគ្នលបាំែងននការសរៀបចាំេូចនក្រតាមដានរួមគ្នា    

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្វូរតត ត្រលើលវេធផល រែើមបីបរងកើនវេំនាក់វេនំងកាន់ដត្ជិត្សិាវេធដថមរវេៀត្ រវាង ៖   

១) លវេធផលចុងរម្រកាយ្ដនកិចចអភិវឌ្ឍន៍ (ដែលកំណត្់កាុងដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ, ដផនការយ្ុវេធសាស្រសត

ថវិកា និងថវិកាកមមវិធ្ី ឬយ្វុេធសាស្រសតតាមវិសយ័្), ២) លវេធផលកាុងឆ្ា ំ (ដែលជាសមិវេធផលសរម្រមចបានពីសកមមភាពព
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នីមួយ្ )ៗ និង ៣) សកមមភាពព និងធ្នធាន (ដែលបញ្ចូល រិញ្ញបបទានស ម្របត្ិបត្តកិាររៅកាុងែំរណើរការររៀបចំ

ថវិកា) ។ រគ្នលបំណងសខំាន់ដនការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  គឺ ៖ 

១-ឯកភាពពរួមគ្នា រលើចំណចុរៅជាកល់ាក់ និងអាចសរម្រមចបាន រែើមបឈីានរៅសរម្រមចលវេធផលចុងរម្រកាយ្

កាុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ និងរគ្នលរៅដនការដកវេម្រមង់ ែូចានដចងកាុងរគ្នលនរោបាយ្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល 

ពិរសសយ្ុវេធសាស្រសតចត្ុរកាណ-ែំណាក់កាលវេ៤ី និងដផនការយ្វុេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាត្ិ និងដផនការតាម     

 វិស័យ្ ។  

២-ឯកភាពពរួមគ្នា រលើសកមមភាពពដែលម្រត្ូវអនុវត្ត (និងសាថ ប័នវេវេលួខុសម្រត្ូវ), ធ្នធានដែលម្រត្ូវរកៀរគរ, 

កាលបរិរចេវេសម្រាប់អនុវត្ត និងការរបតជាញ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល,  ដែគូអភិវឌ្ឍន៍ នងិភាពគពីាក់ព័នធ រែើមបី

សរម្រមចបានចំណចុរៅទាងំរនេះ ។  

៣-បរងកើន និងរលើកកមពសក់ិចចម្របឹងដម្របងរួមគ្នា  រែើមបសីរម្រមចរគ្នលរៅកាុងកិចចអភិវឌ្ឍនរ៍ដ្ឋយ្រតត ត្រលើ         

លវេធផល ដផែកតាមរគ្នលការណ៍សត ីពីភាពពជាដែគូ និងគណរនយ្យភាពពរវេទវេសិ ។  

៤-បញ្ចូល ិរញ្ញបបទានស ម្របត្ិបត្តកិាររៅកាុងដផនការតាមវិសយ័្ និងដផនការយ្ុវេធសាស្រសតថវិកា រវេើប    

វឌ្ឍនភាពពអាចវាយ្ត្ដមៃបាន តាមរយ្ៈការអនុវត្តថវិកាព័ត្ា៌នសមិវេធកមម ។ 

III -   សគ្នលការែ៍េម្រាប់សរៀបចាំ និងតាមដានការអនវុត្តេូចនក្រតាមដានរួមគ្នា   

១-សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវានចរតិ្ជាយ្ុវេធសាស្រសត  សម្រាប់គំ្នម្រវេែលក់ារសរម្រមចបាននូវលវេធផលចុង

រម្រកាយ្ កាុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ រយ្ៈរពល ៥ ឆ្ា ំ ែូចានដចងកាុងយ្ុវេធសាស្រសតចត្រុកាណ-ែំណាក់កាលវេ៤ី, 

ដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិ ឬរគ្នលនរោបាយ្/ដផនការតាមវិសយ័្ ។ កាុងន័យ្រនេះ សូចនាករ

តាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវររៀបចំរ ើងរដ្ឋយ្ដផែករលើម្រកបខណឌ លវេធផលដែលានម្រសាប់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

ែូចានដចងកាុងរគ្នលនរោបាយ្, យ្ុវេធសាស្រសត  និងដផនការសកមមភាពពជាត្ិ ឬតាមវិស័យ្ ។ អនុវត្ត

ដបបរនេះ រវេើបអាចធានាបាននូវភាពពជាាច ស់ នងិភាពពជាអាកែឹកនំារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។  

២-សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវកំណត្់លវេធផលចុងរម្រកាយ្សម្រាប់កិចចអភិវឌ្ឍន ៍រយ្ៈរពល ៥ ឆ្ា ំ និងលវេធផល

កាុងឆ្ា ំ នងិសូចនាករដែលអាចវាស់ដវងបាន (រួមទាងំបនាទ ត្់មលូដ្ឋា ន និងចំណចុរៅ) សម្រាប់រយ្ៈរពល 

១-៣ ឆ្ា ំ  ។ វេនទឹមនឹងរនេះ សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវកំណត្់សកមមភាពពដនភាពពជាដែគូដែលម្រត្ូវ

អនុវត្ត ។ ការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវឈររលើរគ្នលការណ៍ SMART គឺ ៖ ចាសល់ាស់, 

អាចវាសដ់វងបាន, អាចសរម្រមចបាន, ជាក់លាក់, និងកាលបររិចេវេអនុវត្តសមម្រសប ។ រលើសពីរនេះ ក៏ម្រត្ូវ

កំណត្ត់្ួនាវេី និងការវេវេលួខុសម្រត្ូវចាសល់ាស ់សម្រាប់អនុវត្តសកមមភាពពនីមយួ្ៗ ។  

៣-រែើមបីជំរញុឲ្យានសងគត្ភិាពពរវាងដផនការ និងថវិកា, សកមមភាពពរបស់សូចនាករ, លវេធផលកាុងឆ្ា ំ និង     

លវេធផលចុងរម្រកាយ្ ម្រត្ូវផារភាពជ ប់នឹងដផនការយ្ុវេធសាស្រសតថវិកា ៣ ឆ្ា ំរំកលិ និងថវិកាកមមវិធ្ ី ។ បនាទ ត្ ់
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មូលដ្ឋា ន, ចំណចុរៅ និងសូចនាករ ម្រត្ូវដផែករលើម្របពន័ធវេិនាន័យ្ដែលានម្រសាប់ និង/ឬពីម្រកបខណឌ

តាមដ្ឋនដនដផនការយ្វុេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ  និងម្រកបខណឌ តាមដ្ឋនដនរគ្នលរៅអភវិឌ្ឍនម៍្របកបរដ្ឋយ្ 

ចីរភាពពកមពុជា ។ 

៤-សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវបានររៀបចំ, តាមដ្ឋន និងដកសម្រមលួតាមការចំាបាច់ កាុងម្រកុមការងារ     

បរចចករវេសចម្រមុេះ រែើមបីធានាថា រគ្នលការណ៍ដនភាពពជាដែគូ និងគណរនយ្យភាពពរវេទវេិសម្រត្ូវបានអនុវត្ត ។ 

សកមមភាពព និងការវេវេលួខសុម្រត្ូវ សម្រាប់ជំរញុភាពពជាដែគូ និងស័កដិសិវេធិភាពពដនកិចចអភិវឌ្ឍន៍ អាចរំរលច

កាុងតារាងសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  កាុងរគ្នលរៅបនតរលើកកមពស់គណរនយ្យភាពពរវេទវេសិ និងលវេធផលកាុង

កិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

៥-កាុងការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះនីមយួ្ៗអាចកំណត្យ់្កលវេធផល

ចុងរម្រកាយ្ដត្មួយ្, ប ដុនតម្រកុមការងារកអ៏ាចកំណត្ល់វេធផលចុងរម្រកាយ្បដនថមបាន កាុងករណីានការ        

ឯកភាពពពីសាជិកខៃួន ។ ជាមួយ្គ្នា រនេះ ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះអាចកំណត្ល់វេធផលកាុងឆ្ា ំ ោ ង

រម្រចើនបំផតុ្ ៣ សម្រាប់តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពពកាុងការរួមចដំណកសរម្រមចលវេធផលចងុរម្រកាយ្ ។ 

៦-សូចនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  ម្រត្ូវរតត ត្ជាសំខាន់រលើលវេធផលកាុងឆ្ា ំ (រួមទាងំសចូនាករ, បនាទ ត្់មលូដ្ឋា ន 

និងចំណចុរៅ) ដែលជាដផាកសំខាន់ដនសងាទ កល់វេធផល សម្រាបរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល និងដែគូអភិវឌ្ឍនក៍ាុងការ

ធានាគណរនយ្យភាពពរវេទវេិសចំរពាេះសមវិេធកមមរបសខ់ៃួន ។ 

៧-ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ ម្រត្ូវររៀបចំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពពដនការអនុវត្តសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  

សម្រាប់កិចចម្របជុំរបស់ម្រកុមការងារ ពិភាពការលើវឌ្ឍនភាពព និងបញ្ជា ម្របឈមដនការអនុវត្តសូចនាករតាមដ្ឋន  

រួមគ្នា ទាងំរនេះ ។  

៨-គណៈកាម ធ្ិការនតី្ិសមបទា និងអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា នឹងររៀបចបំកូសរុបវឌ្ឍនភាពពដនការអនុវត្តសូចនាករ

តាមដ្ឋនរួមគ្នា  និងដ្ឋក់បញ្ចូលរៅកាុងរបាយ្ការណ៍សត ពីីកិចចស ម្របត្បិត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពពជាដែគ ូ 

ដែលជារបាយ្ការណ៍ម្របចំាឆ្ា ំដនការអនុវត្តយ្ុវេធសាស្រសតសត ីពីកិចចស ម្របត្បិត្ិតការ នងិភាពពជាដែគូ ។ 

IV -   ដាំសែើរការននការសរៀបចាំ និងអនុម័ត្សលើេូចនក្រតាមដានរួមគ្នា  ឆ្ា ាំ ២០១៩-២០២៣   

 ែំរណើរការ និងកាលបរិចេវេដនការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  ម្រត្ូវបានកំណត្់ខាងរម្រកាម ៖  

 ១-ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ ម្រត្ូវររៀបចំរសចកតីម្រពាងសូចនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  រ ើយ្ផតល់មកគណៈ- 

កាម ធ្ិការនតី្ិសមបទា និងអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា មុនដថៃវេី១៥ ដខមិថុនា ឆ្ា ំ២០១៩ ។ 

 ២-គណៈកាម ធ្ិការនតី្ិសមបទា នងិអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា នឹងររៀបចបំូកសរុបសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  និងរគ្នរព

រសា ើសុំការសរម្រមចែខ៏ពង់ខពសព់ី េសមតចសត្សោនយក្រដឋមន្រនតី រៅរែើមម្រត្ាីសវេ៣ី ឆ្ា ំ២០១៩ ។  
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 ៣-ដផែកតាមរបាយ្ការណ៍របស់ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ គណៈកាម ធ្ិការនតី្សិមបទា និងអភិវឌ្ឍន៍

កមពុជា នឹងបូកសរុបវឌ្ឍនភាពពដនការអនុវត្តសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  រែើមបីបញ្ចូលរៅកាុងរបាយ្ការណ៍

ម្របចំាឆ្ា ំដនការអនុវត្តយ្ុវេធសាស្រសតសត ីពីកិចចស ម្របត្បិត្តកិារអភិវឌ្ឍន ៍និងភាពពជាដែគូ ។ 
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ឧបេមព័នធ 

ទម្រមង់ននេូចនក្រតាមដានរួមគ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣ 

លវេធផលចងុរម្រកាយ្ 

(២០១៩-២០២៣) 

លវេធផលកាុងឆ្ា ំ 

(២០១៩-២០២០) 

សចូនាករលវេធផលកាុងឆ្ា ំ នងិ 

បនាទ ត្ម់លូដ្ឋា ន នងិចណំចុរៅ 

(២០១៩-២០២០) 

សកមមភាពពសខំាន់ៗ  

សាថ បន័វេវេលួខុសម្រត្វូអនវុត្ត 

(២០១៩-២០២០) 

សកមមភាពពភាពពជាដែគ ូ

(ត្ម្រមវូការ/ត្ម្រមវូការចំាបាច)់ 

នយិ្មនយ័្ 

លវេធផលចុងរម្រកាយ្ គឺជាលវេធផលកាងុកិចច

អភិវឌ្ឍនដ៍ែលអាចសរម្រមចបាន ឬដែល

ានវឌ្ឍនភាពព តាមកាលបររិចេវេកំណត្់

ដនសចូនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  ។ 

នយិ្មនយ័្ 

លវេធផលដនសកមមភាពពដែលអាចវាសដ់វងបាន 

(និងអាចតាមដ្ឋនជាម្របចំា) ។ 

នយិ្មនយ័្ 

សចូនាករអាចកំណត្់ជាបរាិណ/សម្រាប់

បញ្ជជ ក់ការសរម្រមចបានលវេធផលកាុងឆ្ា ំ។ 

ការកំណត្់ម្រត្ូវដផែករលើម្រកបខណឌ តាមដ្ឋន 

និងវាយ្ត្ដមៃរបសដ់ផនការយ្វុេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ

ន៍ជាត្ិ ឬម្រកបខណឌ លវេធផលរបស់ វិស័យ្ 

ដែលបានររំលចកាុងម្រកបខណឌ តាមដ្ឋនដន

ដផនការយ្វុេធសាស្រសតថវកិា/ថវិកាកមមវធីិ្ ។ 

នយិ្មនយ័្ 

សកមមភាពពដែលម្រត្ូវអនុវត្ត គរឺែើមបី

សរម្រមចលវេធផលកាុងឆ្ា ំ។ 

សកមមភាពពមួយ្ចនំនួ អាចបញ្ចូលកាុង

ថវិកាកមមវិធី្ ។ 

នយិ្មនយ័្ 

សកមមភាពពអាវេភិាពព និងសមម្រសប 

សម្រាប់កសាងភាពពជាដែគ ូនិងពម្រងឹង

ស័កតិសិវេធិភាពពកាុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ការដណនំា 

លវេធផលចុងរម្រកាយ្ ម្រត្ូវដផែករលើដផនការ

យ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ, រគ្នលរៅ

អភិវឌ្ឍន៍ម្របកបរដ្ឋយ្ចីរភាពពកមពុជា ឬ

ដផនការតាម វិស័យ្ និងររំលចកាុង

ដផនការយ្វុេធសាស្រសតថវកិា ៣ឆ្ា ំ រកិំល 

តាមរយ្ៈថវកិាកមមវិធី្ ។ 

ការម្រត្តួ្ពិនិត្យនឹងម្រត្ូវរធ្ទើរវេបើងជា    

រវេៀងទាត្ ់តាមរយ្ៈែរំណើរការដនការ 

តាមដ្ឋន និងវាយ្ត្ដមៃ កាុងអំ ុងរពល 

ឬបនាទ ប់ពរីពលអនុវត្តសចូនាករតាមដ្ឋន

ការដណនំា 

យ្កចិត្តវេុកដ្ឋក់ខពស់រលើលវេធផលដែលអាច

សរម្រមចបាន និងជាក់លាក់ កាុងរយ្ៈរពល

សមម្រសប, និងអាចម្រគប់ម្រគងបានរដ្ឋយ្រាជ-  
រដ្ឋា ភិបាល និងគំ្នម្រវេរដ្ឋយ្ដែគូអភិវឌ្ឍន ៍។ 

 

 

សចូនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា នមីួយ្ៗម្រត្ូវកំណត្់

លវេធផលកាុងឆ្ា ំមួយ្ រដ្ឋយ្ដផែករលើម្រកបខណឌ

តាមដ្ឋន និងការវាយ្ត្ដមៃជាម្របចំា សម្រាប់   

តាមដ្ឋនការអនុវត្តសចូនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា  ។ 

ការដណនំា 

សចូនាករ ម្រត្ូវានលកខណៈ ៖ 

 -   ចាស់លាស់ 

- អាចវាស់ដវងបាន 

- អាចសរម្រមចបាន 

- ភាពពសមម្រសប 

- រពលរវលា 

កំណត្់បនាទ ត្់មូលដ្ឋា ន, ចំណចុរៅ និង

រពលរវលា កាុងករណមីិនម្រគបែណត ប់

ែំណាក់កាលទាងំមូល ។ 

ការដណនំា 

គបបីកំណត្់សកមមភាពពទាងំរនេះ ឱ្យបាន

ត្ិចបផំុត្ រែើមបីធានាថា លវេធផលកាុងឆ្ា ំ

អាចរមួចំដណកែល់ការសរម្រមចលវេធផល

ចុងរម្រកាយ្ (និងអាចសរម្រមចបានតាម

កាលបររិចេវេដនសចូនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា ) ។  

 

 

គបបីកំណត្់ដត្សកមមភាពពសំខាន់ៗ

ប ុរណាណ េះ ។ 

ការដណនំា 

គបបីបញ្ចូលនូវឧត្តានុវត្តន៍ ដែលគំ្នម្រវេ

ែល់ការពម្រងឹង និងរម្របើម្របាស់ម្របព័នធ

ជាត្ិ, រលើកកមពស់ភាពពជាាច ស់, ការ

អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពព (ការរម្របើម្របាស់កិចច

ស ម្របត្ិបត្តិការបរចចករវេសជារែើម) ។ 
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រមួគ្នា  ។ អនុវត្តដបបរនេះ រវេើបម្រគប់បនាទ ត្់

មូលដ្ឋា ន និងសមវិេធផលម្រត្ូវកត្់ម្រតា ។  

 វសិាលភាពពដនការសរម្រមចចតិ្ត 

លវេធផលចុងរម្រកាយ្អាចែកម្រសង់ពីឯក

សាររគ្នលនរោបាយ្, ដផនការ ឬ យ្វុេធ

សាស្រសត របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល រែើមបីរ ៃ្ើយ្

ត្បនឹង   ត្ម្រមូវការរបសម់្រកុមការងារ

បរចចករវេសចម្រមុេះ ។  

ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះអាចកំណត្់ 

លវេធផលចុងរម្រកាយ្ដត្មយួ្ប រុណាណ េះ ។ 

 វសិាលភាពពដនការសរម្រមចចតិ្ត 

ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ ម្រត្ូវកំណត្់ 

លវេធផលកាុងឆ្ា ំរម្រចើនបផំតុ្ ៣ ប ុដនតក៏អាច

កំណត្់លវេធផលកាុងឆ្ា ំរលើសពីរនេះ រដ្ឋយ្

ដផែកតាម ត្ម្រមូវការរបស់ខៃួនក៏រដ្ឋយ្ ។  

 វសិាលភាពពដនការសរម្រមចចតិ្ត 

រទាេះបីការកំណត្់សចូនាករមួយ្សម្រាប់

លវេធផលកាុងឆ្ា ំមយួ្ក៏រដ្ឋយ្  ប ុដនតកាងុ

ករណីចំាបាច់ ក៏អាចកំណត្់សចូនាករ

រម្រចើនបានដែរ  (ឬចំណចុរៅដែលាន

កាលបរិរចេវេចាស់លាស)់ ។ 

 វសិាលភាពពដនការសរម្រមចចតិ្ត 

គបបីកំណត្់កាលបរិរចេវេចាស់លាស់

សម្រាប់សកមមភាពពសំខាន់ៗ ។ 

ការរំរលចសកមមភាពពទាងំរនេះម្រត្ូវាន

លកខណៈសរងខបងាយ្យ្ល់ រដ្ឋយ្ដផែក

តាមដផនការការងារ (មនិទាមទារឱ្យ

ររៀបរាបល់មែតិ្) ។ 

 វសិាលភាពពដនការសរម្រមចចតិ្ត 

អនុវត្តម្រសបតាមរគ្នលការណ៍ដណនំា

ដែលានដចងកាុងយ្ុវេធសាស្រសតសត ីពីកិចច

ស ម្របត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពពជា

ដែគូ ឆ្ា ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

 

ចណំំា 

១- វេនទឹមនឹងការឯកភាពពរលើការកំណត្់លវេធផលចុងរម្រកាយ្ដែលអាចវាស់ដវងបាន, សចូនាករតាមដ្ឋនរមួគ្នា រតត ត្សំខានរ់ៅរលើលវេធផលកាុងឆ្ា ំ រែើមបីធានាបានថា លវេធផលកាុងឆ្ា ំដែលបានកំណត្់ អាចសរម្រមច

បានរម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល និងការគំ្នម្រវេរបសដ់ែគូអភិវឌ្ឍន៍ រ ើយ្ានភាពពងាយ្ម្រសួលកាុងការម្រត្ួត្ពិនតិ្យ និងរផទៀងតទ ត្់ជាម្របចំា តាមរយ្ៈម្រកបខណឌ តាមដ្ឋន និងវាយ្ត្ដមៃ ។  

២- ‹រមួគ្នា › អាចាននយ័្ថា ការកំណត្់រមួគ្នា , ការររៀបចំរួមគ្នា , ការអនវុត្តរមួគ្នា , ការតាមដ្ឋនរមួគ្នា  រដ្ឋយ្ដផែកតាមរគ្នលការណ៍សត ីពីភាពពជាដែគូ និងគណរនយ្យភាពពរវេទវេិស ។ 


