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សេចក្តីណែនាំេតីពីេចូនក្រតាមដានរមួគ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣ 

ណែសមសា ឆ្ា ាំ២០១៩ 

I -   សាវតា 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានររៀបចំ និងដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តនូវសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  

ចាបព់ឆី្ា ំ២០០៤ ដែលជាឧបករណ៍សម្រាប់រលើកកមពស់គណរនយ្យភាពពរវេទវិេស

ជាមួយ្ដែគូអភិវឌ្ឍន៍ ។ សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា ម្រត្ូវបានរម្របើម្របាស់ សម្រាប់

ត្ម្រមង់វិេសសកមមភាពពការងាររែើមបីរលើកកមពស់លវេធផលកាងុកិចចអភិវឌ្ឍន ៍ និង

គណរនយ្យភាពពរវេទវិេស ។  វេនទឹមនឹងរនេះ   ក៏ជាម្រកបខណឌ សម្រាប់កំណត្់រគ្នលរៅ 

រយ្ៈរពលមធ្យម ម្រសបតាមអាវិេភាពពដែលានដចងកាងុយ្វុេធសាស្រសតចត្ុរកាណ-

ែំណាក់កាលវីេ៤, ដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្,ិ រគ្នលរៅអភិវឌ្ឍន៍

ម្របកបរដ្ឋយ្ចីរភាពពកមពុជា, កមមវិធ្ដីកវេម្រមង់, យ្ុវេធសាស្រសតតាមវិស័យ្ នងិ

ដផនការយ្ុវេធសាស្រសតថវិកា ។ តាមរយ្ៈការពភិាពការវាងរាជរដ្ឋា ភបិាល នងិដែគូ

អភិវឌ្ឍន៍កាងុម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ, សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា ម្រត្ូវបាន

ររៀបចំ រដ្ឋយ្ដផែកតាមដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ នងិរគ្នលនរោបាយ្ 

ឬដផនការតាមវិស័យ្ និងម្រកបខណឌ លវេធផលរបស់វិស័យ្ រ ើយ្ម្រត្ូវផារភាពជ ប់

ជាមួយ្នឹងែំរណើរការកមមវិធ្នីយី្កមម, ថវិកានយី្កមម នងិថវិកាព័ត្ា៌នសមិវេធកមម ។ 

កាុងនយ័្រនេះ វឌ្ឍនភាពពកាុងការដកវេម្រមង់ការម្រគប់ម្រគង ិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង

ការអនុវត្តថវិកាកមមវិធ្ីរតត ត្រលើលវេធផល បានផតលក់ាលានវុត្តភាពពសម្រាប់ពម្រងឹង

យ្នតការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  តាមរយ្ៈការផារភាពជ ប់ឲ្យកាន់ដត្ជិត្សិាវេធ

ដថមរវេៀត្ជាមួយ្នងឹែំរណើរការររៀបចំថវិកា ។  
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 សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ឆ្ា ំ ២០១៤-២០១៨ បានកំណត្ល់វេធផលចុង

រម្រកាយ្, លវេធផលកាងុឆ្ា ំ, សូចនាករ, បនាទ ត្់មូលដ្ឋា ន នងិចំណចុរៅ សម្រាប់ 

តាមដ្ឋនការអនុវត្ត ។ បនាទ ប់ពកីារដ្ឋក់ឲ្យអនុវត្តនូវយ្វុេធសាស្រសតចត្ុរកាណ-

ែំណាក់កាលវីេ៤, រាជរដ្ឋា ភបិាលបានររៀបចំយ្ុវេធសាស្រសតសត ពីកីិចចស ម្របត្ិបត្តិការ

អភិវឌ្ឍន ៍ និងភាពពជាដែគ ូ ឆ្ា ំ២០១៩-២០២៣ រដ្ឋយ្បញ្ជជ ក់អពំតី្ម្រមូវការកាុង

ការពនិតិ្យ នងិរធ្ទើបចចុបបនាភាពពសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  សម្រាប់ឆ្ា ំ២០១៩-

២០២៣ ។ សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា រនេះនងឹរតត ត្សំខានរ់លើ ៖ ១) ការធានា

គណរនយ្យភាពពរវេទវិេសរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល នងិដែគូអភិវឌ្ឍន៍, ២) ការរលើកកមពស់

លវេធផលកាងុកិចចអភិវឌ្ឍន ៍ នងិ ៣) ការផារភាពជ ប់ឲ្យកាន់ដត្ជតិ្សិាវេធដថមរវេៀត្

ជាមួយ្នងឹែំរណើរការររៀបចំថវិកា ។  

 រែើមបីគំ្នម្រវេែលក់ារររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា រនេះ រសចកតដីណនំាបាន

កំណត្់រគ្នលបំណង, រគ្នលការណ៍ នងិែំរណើរការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  

ែូចខាងរម្រកាម ៖  

II -   សគ្នលបាំែងននការសរៀបចាំេចូនក្រតាមដានរមួគ្នា    

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវរតត ត្រលើលវេធផល រែើមបបីរងកើនវំេនាក់វំេនង

កាន់ដត្ជិត្សិាវេធដថមរវេៀត្ រវាង ៖  ១) លវេធផលចុងរម្រកាយ្ដនកិចចអភិវឌ្ឍន ៍

(ដែលកំណត្ក់ាុងដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្,ិ ដផនការយ្ុវេធសាស្រសតថវិកា 

និងថវិកាកមមវិធ្ ីឬយ្ុវេធសាស្រសតតាមវិស័យ្), ២) លវេធផលកាុងឆ្ា ំ (ដែលជាសមិវេធផល

សរម្រមចបានពសីកមមភាពពនីមួយ្ៗ) និង ៣) សកមមភាពព និងធ្នធាន (ដែលបញ្ចូល

 ិរញ្ញបបទានស ម្របត្ិបត្តិការរៅកាងុែំរណើរការររៀបចំថវិកា) ។ រគ្នលបំណង

សំខានដ់នការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  គ ឺ៖ 
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១- ឯកភាពពរួមគ្នា រលើចំណចុរៅជាក់លាក ់និងអាចសរម្រមចបាន រែើមបី

ឈានរៅសរម្រមចលវេធផលចុងរម្រកាយ្ កាុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍និងរគ្នលរៅ

ដនការដកវេម្រមង់ ែូចានដចងកាុងរគ្នលនរោបាយ្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល 

ពិរសសយ្ុវេធសាស្រសតចត្ុរកាណែំណាក់កាលវីេ៤ នងិដផនការយ្ុវេធ-

សាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ នងិដផនការតាមវិស័យ្ ។  

២- ឯកភាពពរួមគ្នា រលើសកមមភាពពដែលម្រត្ូវអនុវត្ត (នងិសាថ ប័នវេវួេល

ខុសម្រត្ូវ), ធ្នធានដែលម្រត្ូវរកៀរគរ, កាលបរិរចេវេសម្រាប់អនុវត្ត 

នងិការរបតជាញ របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល,  ដែគអូភិវឌ្ឍន៍ នងិភាពគពីាក់ពន័ធ 

រែើមបីសរម្រមចបានចំណចុរៅទាងំរនេះ ។  

៣- បរងកើន នងិរលើកកមពស់កិចចម្របងឹដម្របងរួមគ្នា  រែើមបីសរម្រមចរគ្នលរៅ

កាុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍រដ្ឋយ្រតត ត្រលើលវេធផល ដផែកតាមរគ្នលការណ៍

សត ីពីភាពពជាដែគូ នងិគណរនយ្យភាពពរវេទវិេស ។  

៤- បញ្ចូល ិរញ្ញបបទានស ម្របត្បិត្តិការរៅកាងុ ដផនការតាមវិស័យ្ 

នងិដផនការយ្ុវេធសាស្រសតថវិកា រវេើបវឌ្ឍនភាពពអាចវាយ្ត្ដមៃបាន 

តាមរយ្ៈការអនុវត្តថវិកាពត័្ា៌នសមិវេធកមម ។ 

III -   សគ្នលការែ៍េម្រាប់សរៀបចាំ និងតាមដានការអនុវត្តេចូនក្រ

តាមដានរួមគ្នា   

១- សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវានចរិត្ជាយ្ុវេធសាស្រសត  សម្រាប់គំ្នម្រវេ

ែលក់ារសរម្រមចបាននូវ លវេធផលចុងរម្រកាយ្ កាុងកិចចអភិវឌ្ឍន ៍      

រយ្ៈរពល ៥ ឆ្ា ំ ែូចានដចងកាុងយ្ុវេធសាស្រសតចត្ុរកាណ-ែំណាក-់

កាលវីេ៤, ដផនការយ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិឬរគ្នលនរោបាយ្/

ដផនការតាមវិស័យ្ ។ កាុងនយ័្រនេះ សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវ
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ររៀបចំរ ើងរដ្ឋយ្ដផែករលើម្រកបខណឌ លវេធផល ដែលានម្រសាប់

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ែូចានដចងកាុងរគ្នលនរោបាយ្, យ្ុវេធសាស្រសត  

នងិដផនការសកមមភាពពជាត្ ិឬតាមវិស័យ្ ។ អនុវត្តដបបរនេះ រវេើបអាច

ធានាបាននូវភាពពជាាច ស់ នងិភាពពជាអាកែឹកនំារបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។  

២- សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្វូកំណត្ល់វេធផលចុងរម្រកាយ្សម្រាប់

កិចចអភិវឌ្ឍន ៍ រយ្ៈរពល ៥ ឆ្ា ំ នងិលវេធផលកាងុឆ្ា ំ នងិសូចនាករ

ដែលអាចវាស់ដវងបាន (រួមទាងំបនាទ ត្់មូលដ្ឋា ន នងិចំណចុរៅ) 

សម្រាប់រយ្ៈរពល ១-៣ ឆ្ា ំ  ។ វេនទឹមនឹងរនេះ សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  

ម្រត្ូវកំណត្់សកមមភាពពដនភាពពជាដែគូដែលម្រត្ូវអនុវត្ត ។ ការររៀបចំ

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវឈររលើរគ្នលការណ៍ SMART គឺ ៖ 

ចាស់លាស់, អាចវាស់ដវងបាន, អាចសរម្រមចបាន, ជាក់លាក់, និង

កាលបរិរចេវេអនុវត្តសមម្រសប ។ រលើសពីរនេះ ក៏ម្រត្វូកំណត្ត់្នួាវីេ 

និងការវេវួេលខុសម្រត្ូវចាស់លាស់ សម្រាប់អនុវត្តសកមមភាពពនីមួយ្  ៗ។  

៣- រែើមបជីំរុញឲ្យានសងគត្ិភាពពរវាងដផនការ នងិថវិកា, សកមមភាពព

របស់សូចនាករ, លវេធផលកាងុឆ្ា ំ និងលវេធផលចុងរម្រកាយ្ ម្រត្ូវផារ

ភាពជ ប់នឹងដផនការយ្ុវេធសាស្រសតថវិកា ៣ ឆ្ា ំរកំលិ និងថវិកាកមមវិធ្ី ។ 

បនាទ ត្់មូលដ្ឋា ន, ចំណចុរៅ នងិ សូចនាករម្រត្ូវដផែករលើម្របពន័ធ

វិេនាន័យ្ដែលានម្រសាប់ នងិ/ឬពមី្រកបខណឌ តាមដ្ឋន ដនដផនការ

យ្ុវេធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិ  នងិម្រកបខណឌ តាមដ្ឋន ដនរគ្នលរៅ

អភិវឌ្ឍន៍ម្របកបរដ្ឋយ្ចីរភាពពកមពុជា ។ 

៤- សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវបានររៀបចំ, តាមដ្ឋន នងិដកសម្រមលួ

តាមការចំាបាច់ កាុងម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ រែើមបីធានាថា
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រគ្នលការណ៍ដនភាពពជាដែគ ូ និងគណរនយ្យភាពពរវេទវិេសម្រត្ូវបាន

អនុវត្ត ។ សកមមភាពព នងិការវេវួេលខុសម្រត្ូវ សម្រាប់ជំរញុភាពព    

ជាដែគូ នងិស័កដិសិវេធិភាពពដនកិចចអភិវឌ្ឍន៍ អាចរំរលចកាុងតារាង    

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  កាុងរគ្នលរៅបនតរលើកកមពស់គណរនយ្យ

ភាពពរវេទវិេស នងិលវេធផលកាងុកចិចអភិវឌ្ឍន ៍។ 

៥- កាុងការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រកុមការងារបរចចករវេស-

ចម្រមុេះនីមួយ្ៗអាចកំណត្់យ្ក លវេធផលចុងរម្រកាយ្ដត្មួយ្, ប ុដនត

ម្រកុមការងារក៏អាចកំណត្់លវេធផលចុងរម្រកាយ្បដនថមបាន កាងុករណី 

ានការឯកភាពពពីសាជកិខៃួន ។ ជាមួយ្គ្នា រនេះ ម្រកុមការងារ       

បរចចករវេសចម្រមុេះអាចកំណត្ ់លវេធផលកាងុឆ្ា ំ ោ ងរម្រចើនបំផតុ្ ៣ 

សម្រាប់តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពព កាុងការរួមចំដណកសរម្រមចលវេធផល

ចុងរម្រកាយ្ ។ 

៦- សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវរតត ត្ជាសំខាន់រលើលវេធផលកាុងឆ្ា ំ 

(រួមទាងំសូចនាករ, បនាទ ត្់មូលដ្ឋា ន នងិចំណចុរៅ) ដែលជាដផាក

សំខានដ់នសងាទ កល់វេធផល សម្រាប់រាជរដ្ឋា ភបិាល នងិដែគអូភិវឌ្ឍន៍

កាុងការធានាគណរនយ្យភាពពរវេទវិេសចំរពាេះសមិវេធកមមរបស់ខៃួន ។ 

៧- ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ ម្រត្ូវររៀបចំរបាយ្ការណ៍វឌ្ឍនភាពព

ដនការអនុវត្តសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  សម្រាប់កិចចម្របជុំរបស់ម្រកុម

ការងារ ពិភាពការលើវឌ្ឍនភាពព នងិបញ្ជា ម្របឈម ដនការអនុវត្ត    

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា ទាងំរនេះ ។  

៨- គណៈកាម ធ្ិការនតី្ិសមបទា នងិអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា នងឹររៀបចំបូក

សរុបវឌ្ឍនភាពព ដនការអនុវត្តសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  នងិដ្ឋក់
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បញ្ចូលរៅកាុងរបាយ្ការណ៍សត ីពីកិចចស ម្របត្ិបត្តិការអភិវឌ្ឍន ៍និង

ភាពពជាដែគូ  ដែលជារបាយ្ការណ៍ម្របចំាឆ្ា ំដនការអនុវត្តយ្ុវេធសាស្រសត

សត ីពីកិចចស ម្របត្ិបត្ិតការ នងិភាពពជាដែគ ូ។ 

IV -   ដាំសែើរការននការសរៀបចាំ និងអនុមត័្សលើេូចនក្រតាមដានរួមគ្នា  

ឆ្ា ាំ ២០១៩-២០២៣   

 ែំរណើរការ នងិកាលបរិចេវេដនការររៀបចំសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  ម្រត្ូវ

បានកំណត្់ខាងរម្រកាម ៖  

១- ម្រកុមការងារបរចចករវេសចម្រមុេះ ម្រត្ូវររៀបចំរសចកតីម្រពាងសូចនាករ

តាមដ្ឋនរួមគ្នា  រ ើយ្ផតល់មកគណៈកាម ធ្កិារនតី្ិសមបទា នងិ

អភិវឌ្ឍន៍កមពុជា មុនដថៃវីេ១៥ ដខមិថុនា ឆ្ា ំ២០១៩ ។ 

២- គណៈកាម ធ្កិារនតី្ិសមបទា នងិអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា នងឹររៀបចំបូកសរុប

សូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  និងរគ្នរពរសា ើសំុការសរម្រមចែ៏ខពងខ់ពស់ព ី
េសមតចសត្សោនយក្រដឋមន្រនតី រៅរែើមម្រត្ាីសវីេ៣ ឆ្ា ំ២០១៩ ។  

៣- ដផែកតាមរបាយ្ការណ៍របស់ម្រកមុការងារបរចចករវេសចម្រមុេះគណៈកាម -

ធ្ិការនតី្ិសមបទា នងិអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា នឹងបូកសរុបវឌ្ឍនភាពពដន

ការអនុវត្តសូចនាករតាមដ្ឋនរួមគ្នា  រែើមបបីញ្ចូលរៅកាងុរបាយ្ការណ៍

ម្របចំាឆ្ា ំ ដនការអនុវត្តយ្ុវេធសាស្រសតសត ីពីកិចចស ម្របត្ិបត្តកិារអភិវឌ្ឍន ៍

នងិភាពពជាដែគ ូ។ 
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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

រមួគ្នា  ។ អនុវត្តដបបរនេះ រវេើបម្រគប់បនាទ ត្់

មូលដ្ឋា ន និងសមវិេធផលម្រត្ូវកត្់ម្រតា ។  

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 កាុងករណីមិនម្រគបែណត 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) ។ 

 

ឧបេមព័នធ 
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 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

កាលបរិរចេវេចាស់លាស់) ។ 

 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 ។ 
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សេចក្តីណែនាំេតីពីក្ក្មុការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ 

ណែសមសា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

I -   បរកិារែ ៍

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានបង្កើតក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ រនុ្ឆ្ន ាំ២០០៤ 

សក្ាប់ជាយនតការសក្មបសក្មួល និ្ ពិងក្រុះងោបល់រនុ្ ភាពជាដៃគ ូ ដៃល

ានការចូលរួមពីតាំណា្ក្រសួ្ និ្ ស្ថា ប័នដនរាជរដ្ឋា ភបិាល, ដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍

សាគម និ្អ្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល រនុ្ ងរលងៅរាំក្េការអនុវតតឲ្យបាន

សងក្មចនូវងរលងៅអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ដៃលបានរាំណត់រនុ្ យេុធស្ថស្តសតចតុងកាណ, 

ដែនការយុេធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិយុេធស្ថស្តសតតាមវិស័យ និ្ រមមវិធីដរេក្ម្់

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ បចេុបបនន ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះចាំននួ ២០ ក្តូវ

បានបង្កើត និ្ រាំពុ្បាំងពញការងាររបស់ខ្លួនងៅតាមវិស័យ និ្រមមវិធីដរេក្ម្់

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

ការពនិតិយសមិេធរមមដនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ រនុ្ឆ្ន ាំ២០១៨ 

បងាា ញថា ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះងៅដតជាយនតការភាពជាដៃគូក្បរប 

ងដ្ឋយក្បសិេធភាព សក្ាប់សក្មបសក្មួលរិចេពិងក្រុះងោបល់ និ្ ហិរញ្ញបបទាន

ងក្ៅក្បងេស ។ ការពនិិតយងនុះរប៏ានរាំណតប់ញ្ហា ក្បឈមមួយចាំននួដៃលពារព់ន័ធ

នឹ្ សមតាភាពរបស់ក្រុមការងាររនុ្ការអនុវតតឲ្យបានសងក្មចនូវងរលងៅ េនទឹមនឹ្

តក្មូវការរនុ្ការសក្មបខ្លួនងៅនឹ្ បរកិារណ៍ដក្បក្បួលោ៉ា ្ឆ្ប់រហ័សដនភាពជាដៃគូ 

និ្ រិចេសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ គួបែស ាំនឹ្ បញ្ហា ពារ់ពន័ធនឹ្ ការក្គប់ក្គ ,្ ភាពជា

អនរៃឹរនាំ, សាសភាព, និ្ រចនសមពន័ធស្ថា ប័ន ។ 
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ងសចរតីដណនាំបានរាំណត់ងរលបាំណ្, ងរលការណ៍, អាេិភាព

ការងារ, និ្យនតការស្ថា ប័នសក្ាប់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ រ៏ៃូចជាការ

ែារភាា ប់រន រវា្យនតការងនុះ ជាមួយនឹ្ រិចេពិងក្រុះងោបលព់ហភុាគីងៅរក្មិត

 វិស័យ  ។  ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះនីមួយៗ អាចងក្បើក្បាស់ងសចរតីដណនាំ

ងនុះ ងៃើមបីពក្្ឹ្ ក្បសិេធភាពការងារ តាមរយៈការងរៀបចាំរមមវិធីចាស់លាស់ ដៃល

អាចង ល្ើយតបងៅនឹ្ការងារអាេិភាព និ្រងបៀបអនុវតតការងារ ដៃលានលរខណៈ

ក្សបនឹ្ ស្ថា នភាពជារ់ដសត្របស់ខ្លួន ។  

II -   សោលបាំែងនៃយៃតការក្ក្មុការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ 

ងរលបាំណ្ចមប្ដនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ គឺជយួរាំក្េៃល់

រិចេក្បឹ្ដក្ប្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល រនុ្ការសក្មបសក្មលួរិចេពភិារារក្មិត

បងចេរងេស, ងរៀរគរ និ្សក្មបសក្មួលហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារសក្ាប់

រាំក្េៃលក់ារអនុវតតងរលនងោបាយ ឬដែនការតាម វិស័យ និ្ រមមវិធដីរេក្ម្ ់

ក្សបតាមយុេធស្ថស្តសតចតុងកាណ-ៃាំណារ់កាលេី៤, ដែនការយុេធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍ

ន៍ជាត,ិ និ្ ងរលងៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបងដ្ឋយចីរភាពរមពុជា ។ យនតការងនុះពុាំាន

ងរលបាំណ្បាំងពញ មុខ្ងារជាំនួស ឬក្តួតរន ជាមួយនឹ្ តនួេីរបស់ក្រសួ្ និ្

ស្ថា ប័នដនរាជរដ្ឋា ភិបាលង ើយ ។ ងរលបាំណ្ជារល់ារដ់នក្រមុការងារបងចេរងេស-

ចក្មុុះ គឺ៖  

១- ងលើររមពស់ក្បសិេធភាព ដនរចិេពិងក្រុះងោបល់ភាពជាដៃគរូក្មិត

បងចេរងេស សក្ាប់សក្មបសក្មួល និ្ ងរៀរគរហិរញ្ញបបទាន

សហក្បតិបតតកិារ ។ 

២- ធានការតក្មឹមហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារជាមួយនឹ្ តក្មូវការ

អាេិភាពរបស់ វិស័យ និ្ ការដរេក្ម្់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។ 
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៣- តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពរនុ្ ការអនុវតតសរមមភាពរួមរន  រវា្រាជរដ្ឋា ភបិាល 

និ ដ្ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដៃលបានរំងលចរនុ ដ្ែនការសរមមភាព និ្សូចនររ

តាមដ្ឋនរួមរន  ។ 

៤- បាំងពញបដនាមឱ្យយនតការភាពជាដៃគូៃដេងេៀត ៃូចជារិចេពិងក្រុះ

ងោបលភ់ាពជាដៃគូងៅថាន រ់ងក្កាមជាតិ និ្ រិចេពិងក្រុះងោបល់

ពហភុាគីងៅរក្មិតវិស័យ ។ 

III -   សោលការែ៍ណែនាំេក្ាបស់លើក្ក្មពេ់ក្បេិេធភាពនៃក្ក្ុម

ការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ 

ងសចរតីដណនាំបានងលើរងរលការណ៍សាំខាន់ៗមួយចាំននួ ងៃើមបីជាំរុញ

ក្បសិេធភាពដនក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ក្សបតាមយុេធស្ថស្តសតសត ពីីរិចេសហ

ក្បតិបតតកិារ និ្ ភាពជាដៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ៃូចខា្ងក្កាម ៖ 

១- ភាពជាាេ ស់ - រាជរដ្ឋា ភបិាលងបតជាា បនតពក្្ឹ្រិចេសហក្បតបិតតិការ

ជាមួយនឹ្ ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ ងដ្ឋយឈរងលើងរលការណ៍ភាពជាាេ ស់ 

ងៃើមបីពក្្ឹ្ េាំនរ់េាំន្ដៃលានការងជឿេុរចិតត និ្ ការងររពរន

ងៅវិញងៅមរ តាមរយៈការដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតតនូវក្របខ្ណឌ ក្គប់ក្គ្

ងដ្ឋយងតត តងលើលេធែល ។ 

២-  ភាពជាដៃគ ូ - រាជរដ្ឋា ភបិាលនឹ្ ៃឹរនាំរិចេពិងក្រុះងោបល់

ជាមួយនឹ្ សាជរិក្រុមការងារទាា្ំ អស់ ងៃើមបីងរៀរគរធនធាន 

និ្ សងក្មចបានលេធែលដៃលបានរាំណតរ់នុ្ងរលងៅរបស់ក្រុម

ការងារ ក្សបតាមដែនការយេុធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិនិ្ ងរលងៅ

អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបងដ្ឋយចីរភាពរមពុជា ។ 
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៣- ការតក្មឹម និ្ លេធែល - យនតការដនភាពជាដៃគ ូនិ្ការសក្មប

សក្មួលក្តូវបញ្ហា រ់ងរលងៅចាស់លាស់ ងៃើមបីតក្មឹមធនធានជាមួយ

នឹ្ អាេិភាព និ្ រាំណតក់្បពន័ធតាមដ្ឋនក្បរបងដ្ឋយក្បសិេធភាព 

ដៃលក្តូវែារភាា ប់នឹ្ ក្របខ្ណឌ លេធែលដៃលានក្ស្ថប់ ។ 

៤- គណងនយយភាព - សាជិរក្រមុការងារទាា្ំ អស់ក្តូវានគណងនយយ

ភាពងៅវិញងៅមរ រនុ្ការសងក្មចលេធែលរនុ្ រិចេអភិវឌ្ឍន ៍។ 

IV -   អាេភិាពការងាររបេ់ក្ក្ុមការងារបសចេក្សេេចក្មុុះ  

ងសចរតីដណនាំបានរាំណតអ់ាេិភាពការងារចាំននួ ៥ សក្ាប់ក្រមុការងារ ។ 

ក្រុមការងារអាចយរងសចរតីដណនាំងនុះ ជាលរខខ្ណឌ ងោ្សក្ាប់ងរៀបចាំដែនការ

សរមមភាពការងារ ។ ប៉ាុដនត ក្រុមការងាររអ៏ាចងរៀបចាំលរខខ្ណឌ ងោ្របស់ខ្លួន 

ងដ្ឋយដែអរងលើអាេិភាពការងារៃដេងេៀត ។ ក្រុមការងារនីមួយៗអាចរាំណត់

ងរលការណ៍ ងៃើមបីរាំណតអ់ាេិភាពការងាររបស់ខ្លួន ងដ្ឋយដែអរងលើតក្មូវការ, 

ធនធាន និ្សមតាភាពដៃលានក្ស្ថប់ ។ 

១- ការតក្មឹម, ការសក្មបសក្មួល និ្ ការងរៀរគរ និ្ ងក្បើក្បាស់

ធនធាន 

ការសក្មបសក្មលួ និ្ ងរៀរគរធនធាន គឺជាអាេិភាពសនូលរបស់ក្រុម

ការងារ ដៃលក្តូវអនុវតតៃូចខា្ងក្កាម៖ 

- ជាំរញុការតក្មឹមការរាំក្េរបស់ដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍ ជាមួយនឹ្ ដែនការ

សរមមភាពរបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ពិងសសពារព់ន័ធ

នឹ្ ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។ 

- រតក់្តាពត័៌ានពារព់ន័ធនឹ្ គងក្ា្របស់ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ដៃលរាំពុ្

ៃាំងណើរការ ងៅរនុ ក្្បពន័ធេិនននយ័សត ីពហីិរញ្ញបបទានសហក្បតបិតតិការ 
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និ្ ក្បពន័ធេិនធនយ័សត ីពហីិរញ្ញបបទានរបស់អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល 

ក្ពមទាា្ំ ងក្បើក្បាស់ពត័ា៌នទាា្ំ ងនុះសក្ាប់សក្មបសក្មលួ និ្

ពិងក្រុះងោបល់។ 

-   ងក្បើក្បាស់េិននន័យងៅរនុ្ក្បពន័ធេិននន័យទាា្ំ ងនុះ សក្ាប់រាំណត់

ក្បភពធនធាន និ្ គងក្ា្ ដៃលែតលក់ាររាំក្េងដ្ឋយដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍

និ្ អ្គការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាល ដៃលងធវើការងៅតាមក្រុមការងារ

នីមួយៗ ។  

-   រាំណត់េាំហាំធនធានដៃលក្តូវងរៀរគរបដនាម និ្ គងក្ា្ងក្តៀមបក្មុ  ្

សាំងៅង ល្ើយតបនឹ្ សរមមភាពអាេិភាពរបស់វិស័យ និ្ ការដរេក្ម្ ់

ងៃើមបីជាមូលដ្ឋា នសក្ាប់ការពិភារារនុ្ រិចេពិងក្រុះងោបលព់ហុ

ភាគីងៅរក្មិតវិស័យ ។ 

២- រិចេពិងក្រុះងោបល់ភាពជាដៃគ ូ

 រិចេពិងក្រុះងោបល់ក្តូវដែអរតាមងរលការណ៍ភាពជាដៃគ ូ និ្ ស័រតិសិេធិ-

ភាពរនុ្ រិចេអភិវឌ្ឍន ៍ដៃលានដច្រនុ្ យុេធស្ថស្តសតសត ីពរីិចេសហក្បតិបតតកិារ និ្

ភាពជាដៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ ។ ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះគបបីងតត តងលើ

ការងារៃូចខា្ងក្កាម៖ 

- ងលើររមពស់រិចេពិភារា អាំពកីារងក្បើក្បាស់ក្របខ្ណឌ លេធែលរបស់

គងក្ា្ ឬរមមវិធីដៃលសាតិងក្កាមការក្គប់ក្គ្របស់ក្រមុការងារ ។ 

- ពក្្ឹ្ ការងក្បើក្បាស់ក្បពន័ធជាត ិ ពិងសសគងក្ា្ឬរមមវិធពីារព់ន័ធ

នឹ្ ការដរេក្ម្ក់ារក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញវតាសុ្ថធារណៈ ។ 
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- ពិភារា និ្ ងលើររមពស់ការអនុវតតសូចនររពារព់ន័ធនឹ្ ភាពជាដៃគ ូ

និ្ ស័រតិសិេធិភាពរនុ្ រិចេអភិវឌ្ឍន ៍ រួមទាា្ំ ហិរញ្ញបបទានរតក់្តារនុ្

ថវិការៃា និ្ភាពេសសន៍ទាយបាននូវហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ ។ 

- ងតត តការយរចិតតេុរដ្ឋរ់ងលើបញ្ហា អនតរវិស័យ និ្ ការដរេក្ម្់

ដៃលពារព់ន័ធនឹ្ ក្រុមការងារ ងហើយតក្មូវឱ្យានរិចេសហការព ី

បណាត ក្រសួ្និ្ស្ថា ប័ន ឬតអួ្គពារព់ន័ធ សក្ាប់ជាមូលដ្ឋា នរនុ្

រិចេពិភារា និ្ រិចេសហការងដ្ឋុះក្ស្ថយរួមរន  ។  

-  ងរៀបចាំរមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍សមតាភាពក្គប់ក្ជុ្ ងក្ជាយ ងដ្ឋយដែអរងលើ

ការវាយតដមលអាំពីតក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍សមតាភាព និ្ការពនិិតយមុខ្ងារ

ងេបើ្វិញ រនុ្ងរលងៅងលើររមពស់សមិេធរមមរបស់ក្រុមការងារ ។ 

៣- ការតាមដ្ឋន និ្ក្តតួពនិតិយវឌ្ឍនភាពការងារ 

ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ក្តូវវាយតដមលជាក្បចាំ អាំពីសមិេធរមម

របស់ខ្លួន ងដ្ឋយរំងលចអាំពីបញ្ហា ក្បឈម ងៃើមបីអនុវតតឲ្យបានសងក្មចនូវងរលងៅ

របស់ វិស័យ ។ ការពនិតិយ និ្ ការតាមដ្ឋនងនុះក្តូវែារភាា ប់ជាមួយការអភិវឌ្ឍ

សមតាភាព ងៃើមបកី្រុមការងារានក្បពន័ធតាមដ្ឋន និ្ ានសមតាភាពក្គប់ក្រន់

សក្ាប់វាយតដមល ។ ក្រុមការងារគបបីអនុវតតការងារមួយចាំននួៃូចខា្ងក្កាម៖ 

-  ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំងេៀ្ទាត់ ងៃើមបីពនិិតយ និ្ តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពដនការ

អនុវតតដែនការការងារ និ្ សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  រ៏ៃូចជាពិភារា

ងលើការងារពារ់ពន័ធបញ្ហា អនតរវិស័យ ។ 

- ងធវើសុពលភាពេិននន័យ សក្ាប់តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការអនវុតតសូចនររ

តាមដ្ឋនរួមរន  ។ េនទឹមងនុះ រក៏្តូវងធវើការងារដៃលានចរតិជាការ
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 វិភាគមួយចាំននួ ដៃលក្រុមការងារអាចែតលក់ាររាំក្េ ងៃើមបីពក្្ឹ្

ក្បពន័ធតាមដ្ឋន និ្របាយការណ៍ ។  

-  ជាំរញុការងក្បើក្បាស់សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  ដៃលងតត តងលើលេធែល 

ងដ្ឋយែារភាា ប់នឹ្ក្របខ្ណឌ លេធែលរបស់ វិស័យ សក្ាប់ពនិិតយ និ្

ពិភារាងលើវឌ្ឍនភាពការងារ និ្ រាំណតអ់ាេិភាពរបស់ក្រុមការងារ ។ 

- រាំណត់សូចនររតាមដ្ឋនរមួរន , តាមដ្ឋនការអនុវតត និ្ដរសក្មលួ

តាមការចាំបាច់ ងៃើមបធីានឲ្យបាននូវងរលការណ៍ភាពជាដៃគូ និ្

គណងនយយភាពងេវេិស ។ 

-  ពនិិតយ និ្ តាមដ្ឋនបញ្ហា នន ដៃលបានងលើរង ើ្រនុ្ងវេិកាៃដេ ។ 

៤- បញ្ហា អនតរវស័ិយ 

ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះក្តូវងតត តការងារជាសាំខាន ់ ងៅងលើវិស័យ 

ឬរមមវិធីដរេក្ម្់ ឬក្បធានបេជារ់លារ ់ េនទឹមនឹ្ការរាំណត់បញ្ហា អនតរវិស័យ

ដៃលក្រុមការងារអាចែតលក់ាររាំក្េ ។ បញ្ហា អនតរវិស័យសាំខាន់ ដៗៃលក្រុមការងារ

ក្តូវងតត តការយរចិតតេុរដ្ឋរ ់ រួមាន ៖ ការបស្តញ្ហា បងយនឌ្័រ , បរិស្ថា ន និ្

ការដក្បក្បលួអាកាសធាត ុ  និ្ អភបិាលរិចេ (ការដរេក្ម្ក់ារក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញវតាុ

ស្ថធារណៈ, ការដរេក្ម្់រៃាបាលស្ថធារណៈ និ្ការដរេក្ម្់ការអភិវឌ្ឍតាម

ដបបក្បជាធិបងតយយងៅថាន រ់ងក្កាមជាតិ) និ្ការងលើររមពស់គុណភាពងសវា  

ស្ថធារណៈ ។ ងៃើមបីងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា អនតរវិស័យ ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ

គបបីអនុវតតៃូចខា្ងក្កាម៖ 

-  សាជរិភាពរបស់ក្រុមការងារក្តូវានស្គតិភាពជាមួយបញ្ហា អនតរ-

 វិស័យដៃលក្តូវពភិារា ។ 
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-  ពនិិតយលេធភាពបង្កើតអនុក្រុមការងារ ងៃើមបីពនិតិយ និ្ ងដ្ឋុះក្ស្ថយ

បញ្ហា អនតរវិស័យ ។ អនុក្រុមការងារក្តូវរាយការណ៍អាំពលីេធែល

ការងារជនូក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

- អាចចតត់ាាំ្មស្តនតីបងងាគ លរបស់ស្ថា ប័នស្ថមី ឲ្យេេួលខ្សុក្តូវ និ្

ក្គប់ក្គ្បញ្ហា អនតរវិស័យដៃលពារព់ន័ធនឹ្ ក្រុមការងាររបស់ខ្លួន ។  

- ពនិិតយ និ្ ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំរវា្សាជរិសនូលដនបណាត ក្រមុការងារ

ពារព់ន័ធងៃើមបធីានស្គតិភាព និ្ ជាំរញុការតាមដ្ឋន ។ 

- រិចេក្បជុាំដនបណាត ញក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះនឹ្ ែតលក់ាលានវុតត-

ភាពបដនាម សក្ាប់រិចេសក្មបសក្មួលអនតរក្រសួ្ និ្ ងដ្ឋុះក្ស្ថយ

បញ្ហា ក្បឈមអនតរវិស័យ ។ 

៥- ការដចររំដលរពត័ា៌ន 

ការដចររំដលរពត័ា៌ន សក្ាប់សាជរិក្រុមការងារទាា្ំ អស់អាច 

បាំងពញភាររិចេជាបុគគលនិ្ ជាក្រុម គជឺាភាររិចេអបបបរារបស់ក្រុមការងារ

បងចេរងេសចក្មុុះ។ ក្រុមការងារគបបីបាំងពញការងារៃូចខា្ងក្កាម៖  

- ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ  គឺជាងវេិកាសក្ាប់ដចររំដលរព័ត៌ាន

សត ីពីរិចេការដៃលរាំពុ្អនុវតត ងហើយដៃលពារព់ន័ធនឹ្ ភាររិចេរបស់

ក្រុមការងារ (ៃូចជាការសិរាក្ស្ថវក្ជាវ, ងបសររមម និ្ ការក្តតួពនិិតយ) ។ 

-ែតលព់័តា៌នៃល់សាជរិក្គប់រូប អាំពីរិចេក្បជុាំ ឬរិចេពិងក្រុះងោបល់

ៃដេ ពិងសសការរាំក្េរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍ ដៃលពារ់់ពន័ធនឹ្ ក្រុម

ការងារ ។  
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- ែតលព់័តា៌នបចេុបបននភាពៃល់សាជរិក្គប់រូប អាំពីការងរៀបចាំរមមវិធី 

ឬការអនុវតតសរមមភាព ដៃលជុះឥេធិពលៃលក់ារសងក្មចងរលងៅ

របស់ក្រុមការងារ ៃូចានដច្រនុ្ ដែនការក្បចាំឆ្ន ាំ ។  

-ដចររំដលរព័តា៌ន សត ីពីការរាំក្េរបស់តួអ្គអភិវឌ្ឍន៍ៃដេងេៀត  

(ៃូចជាវិស័យឯរជន, ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ដៃលមិនានវតតានងៅរមពុជា 

ឬដៃគមិូនដមនជាសាជរិដនក្រុមការងារ) ដៃលពារព់ន័ធនឹ្ ក្រុម

ការងារ ។ 

- ងរៀបចាំ និ្ ពក្្ឹ្ បដនាមក្បពន័ធក្គប់ក្គ្ព័តា៌នងៃើមបីឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល 

និ្ ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ អាចេេួលពត័ា៌នក្តឹមក្តូវ និ្

ទាន់ងពលងវលា ដៃលានដច្រនុ្     ឯរស្ថរគងក្ា  ្ ឬរិចេក្ពមងក្ពៀ្  ។  

V -   យៃតការសាា ប័ៃ 

១-  គណងនយយភាពរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះក្តូវសា ិតងក្កាមការក្គប់ក្គ្របស់ក្រសួ្ 

ឬស្ថា ប័នស្ថមី ងហើយរ៏ក្តូវានគណងនយយភាពចាំងពាុះក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី ។ 

ក្បធានក្រុមការងារដៃលក្តូវបានដត្តាាំ្ គឺជាអនរានសិេធិសងក្មចចុ្ងក្កាយ 

ងលើរាលរ់ិចេការរបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ េនទមឹងនុះ រក៏្តូវជាំរញុឲ្យ

ានរិចេពិភារា និ្ ការឯរភាពរួមរន  ងដ្ឋយឈរងលើស្ថម រតីភាពជាដៃគូដៃលជា

ងរលការណ៍សនូល រនុ្ការអនវុតតការងាររបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

ក្រុមការងារក្តូវរាយការណ៍ជនូក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមីអាំពីវឌ្ឍនភាព 

និ្បញ្ហា ក្បឈមននរនុ្ ការអនុវតតដែនការសរមមភាព, សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  

និ្ បញ្ហា អនតរវិស័យ ។ ក្រសួ  ្ឬស្ថា ប័នស្ថមីក្តូវងដ្ឋុះក្ស្ថយបណាត បញ្ហា ដៃលមិន
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ទាន់ក្តូវបានងដ្ឋុះក្ស្ថយងៅក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ឬអាចងលើរយរបញ្ហា

ទាា្ំ ងនុះងៅពភិារាងៅរនុ្រចិេពិងក្រុះងោបល់ពហុភាគីងៅរក្មិត វិស័យ ។ 

ដៃគអូភិវឌ្ឍនក៍្តូវសហការជាមួយសមភាគដីនរាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ដៃគូ

ៃដេងេៀត ងៃើមបតីក្មឹមធនធាន និ្តក្ម្់េិសការងារ ងៃើមបីរួមចាំដណរអនុវតតឲ្យ

បានសងក្មចនូវសូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  និ្ការងារដៃលពារ់់ពន័ធនឹ្ក្រុមការងារ

របស់ខ្លួន ។ ដៃគអូភិវឌ្ឍនន៍ីមួយៗ អាចចូលរួមចាំដណរងដ្ឋយតទ ល់ ឬតាមរយៈ

ក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍ រនុ្ រិចេការរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេស-

ចក្មុុះ ក្សបតាមតនួេី និ្ ភាររិចេដៃលរាំណត់រនុ្ ងសចរតីដណនាំងនុះ ។  

២-  សាសភាពរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះនមួីយៗ ក្តូវានសាជរិដៃលជាតាំណា្

រាជរដ្ឋា ភបិាល, ដៃគអូភិវឌ្ឍន,៍  សាគម, អ្គការមនិដមនរដ្ឋា    ភបិាល និ្ ភាគី

ពារព់ន័ធ ។ ក្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ងដ្ឋយពិភារាជាមួយសាជិរ

ដៃលានបចេុបបនន គជឺាអនរានសិេធិសងក្មចចុ្ងក្កាយ ងលើសាជរិភាពរបស់

ក្រុមការងារ ។ េនទឹមនឹ្ងនុះ ងៃើមបធីានរិចេពភិារាឲ្យានក្បសិេធភាពក្រុម

ការងារបងចេរងេសចក្មុុះគរួយរចិតតេុរដ្ឋរ់ងលើបណាត ចាំណចុៃូចខា្ងក្កាម៖ 

-ក្បធានក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះដត្តាាំ្ងដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល : 
ក្បធានក្រុមការងារក្តូវបានដត្តាាំ្ងដ្ឋយក្បធានក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន 

និ្ ក្តូវបាំងពញការងារជនូស្ថា ប័នរបស់ខ្លួន ។ ក្បធានក្រុមការងារក្តូវ

ានសមតាភាពងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា ននរបស់ក្រុមការងារ និ្ ក្តូវៃឹរនាំ

រិចេពិភារាឲ្យានភាពរលនូ ។ េនទឹមនឹ្ងនុះ ក្បធានក្តវូានការ

ងបតជាា ចិតតខ្ពស់, ក្តូវេាំនរ់េាំន្ និ្ តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារ

ជាមួយក្រសួ្ និ្ ស្ថា ប័នៃដេដៃលានតាំណា្របស់ខ្លួនរនុ្ក្រុម
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ការងារ ក្ពមទាា្ំ យល់ៃឹ្អាំពគីងក្ា្ ឬរមមវិធីដៃលដៃគអូភិវឌ្ឍន៍

រាំពុ្ រាំក្េៃល់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

-  ក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ : ក្បធានសក្មបសក្មួល

របស់ដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍ គឺជាតាំណា្ជាន់ខ្ពស់ដនស្ថា ប័ន ឬក្បងេសែតល់

ហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតិការ ងហើយក្តូវានសមតាភាព និ្

ជាំនញចាស់លាស់រនុ្ ការងាររបស់ក្រុមការងារ និ្ ាន្នទៈរនុ្

ការដចររំដលរពត័ា៌នៃលដ់ៃគូអភិវឌ្ឍន៍ៃដេ ។ ដៃគអូភិវឌ្ឍនក៍្តូវ

រាំណតដ់បបបេសក្ាប់ងក្ជើសតាាំ្ ឬតល ស់បតូរក្បធានសក្មបសក្មួល ។ 

ប៉ាុដនត ងៃើមបីធានចីរភាពដនការងារ ក្បធានសក្មបសក្មលួអាចាន

អាណតតកិាលរនុ្ ក្រុមការងារ រយៈងពល ២ឆ្ន ាំ ោ៉ា ្តិច ។ ក្បធាន

សក្មបសក្មួលខា្ដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍ នឹ្ សក្មបសក្មលួជាមួយដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ៃដេ ងៃើមបបីញ្ារអ់ាំពីការងបតជាា ែតល ់ និ្ងរៀរគរធនធាន 

សក្ាប់រាំក្េក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ  ។ 

- ងលខាធិការដ្ឋា នក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ : ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន

ស្ថមីបង្កើតងលខាធកិារដ្ឋា នមួយ ដៃលសាតិងក្កាមការៃឹរនាំតទ ល់

របស់ក្បធានក្រុមការងារងៃើមបីរាំក្េរិចេការរៃាបាលរបស់ក្រុមការងារ, 

តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ដនការអនវុតតសរមមភាពការងារដៃលបានឯរភាព

រនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ និ្ ជយួសក្មបសក្មួលការក្គប់ក្គ្

ព័តា៌ន ក្ពមទាា្ំ ជាតាំណា្ក្រុមការងាររបស់ខ្លួនរនុ្ ក្រមុការងារ

បងចេរងេសចក្មុុះសត ីពីភាពជាដៃគ ូនិ្សុខ្ៃុមនយីរមម ។  

-  តាំណា្ក្រសួ្ និ្ ស្ថា ប័នពារ់ពន័ធរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល : សាជរិ

ទាា្ំ ងនុះ ក្តូវែតលក់ាររាំក្េៃលរ់ិចេសក្មបសក្មលួអនតរស្ថា ប័ន ពិងសស
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រនុ្ការដ្ឋា នដរេក្ម្់សនូលរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ េនទឹមនឹ្ ងនុះ ក្តូវ

ានសមតាភាព និ្ការយលៃឹ់្ខ្ពស់ខា្បងចេរងេស ក្ពមទាា្ំ ាន

លរខណៈសមបតតិក្គប់ក្រនស់ក្ាប់ងធវើជាតាំណា្ឲ្យក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន ។ 

ងលើសពីងនុះ រ៏ក្តូវានសមតាភាពក្គប់ក្រនរ់នុ្ការងលើរេសសនៈ 

និ្ បងញ្េញមតិ រនុ្នមស្ថា ប័នស្ថមី ក្ពមទាា្ំ ានលេធភាពរនុ្ ការ

ែតលព់័តា៌ន រ៏ៃូចជាការសក្មបសក្មួលតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព ដនការ

អនុវតតសរមមភាពការងារងៅរនុ្ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នរបស់ខ្លួន ។ សាជិរ

ដៃលជាតាំណា្ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ននីមួយៗ ក្តូវដចររំដលរពត័ា៌ន 

និ្ ចាំងណុះៃឹ្របស់ខ្លួន រនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ងហើយពាាំនាំ

ព័តា៌ន, សរមមភាពដៃលក្តវូអនុវតត និ្ ការសងក្មចននជក្ាប

ជនូក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី ។ 

- ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ៃដេដៃលងធវើការរនុ្  វស័ិយ ឬការដរេក្ម្ ់ : ដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ដៃលចូលរួមរនុ្ ក្រុមការងារ ក្តូវានតនួេី និ្ សមតាភាព

សមក្សប និ្ ានលេធភាពក្គប់ក្រនរ់នុ្ការដចររំដលរព័តា៌ន 

និ្ ែតលក់ាររាំក្េៃល់ក្បធានក្រុមការងារ រនុ្ការងធវើងសចរតសីងក្មច

ចិតតនន ។ ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ក្តវូែតលព់័តា៌នពារព់ន័ធនឹ្ រមមវិធីដៃល

រាំពុ្ រាំក្េ ឬងក្រ្ែតលក់ាររាំក្េ ។ ងលើសពីងនុះ រ៏ក្តូវដចររំដលរ

ព័តា៌ន សត ីពីការសងក្មចរបស់ក្រុមការងារៃលដ់ៃគអូភិវឌ្ឍន៍ៃដេ

ែ្ដៃរ ។  

- តាំណា្គណៈរាម ធកិារនីតសិមបទានិ្អភិវឌ្ឍន៍រមពុជាដនក្រមុក្បឹរា

អភិវឌ្ឍនរ៍មពុជា  (គ.ជ.ន/រ.អ.រ) : មស្តនតីជានខ់្ពស់ដន គ.ជ.ន/រ.អ.រ 

គឺជាសាជិររបស់ក្រុមការងារ ដៃលអាចែតល់ក្បរឹាងោបល ់ និ្
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ការរាំក្េដែនរបងចេរងេស ពារ់ពន័ធនឹ្ ក្បសិេធភាពដនហិរញ្ញបបទាន-

សហក្បតិបតតកិារ និ្ ស័រកិសិេធិភាពរនុ្ រិចេអភិវឌ្ឍន ៍ក្សបតាមយុេធស្ថស្តសត

សត ីពីរិចេសហក្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍ និ្ ភាពជាដៃគូ ឆ្ន ាំ២០១៩-

២០២៣ ។ េនទឹមងនុះ រ៏អាចែតល់ការរាំក្េ ដែអរតាមសាំងណើជារ់ដសត្

របស់ក្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ (សូមពនិិតយខ្លឹមស្ថរ

លមអតិរនុ្ េាំព័រេី ២២)។  

- មស្តនតីបងងាគ លសក្ាប់រិចេការអនតរវស័ិយ : មស្តនតីបងងាគ លក្តវូចតត់ាាំ្
ងដ្ឋយក្បធានក្រុមការងារ ងដ្ឋយក្តូវពិភារា ជាមួយក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន 

ស្ថមី ។ រនុ្ររណីចាំបាច់ មស្តនតីបងងាគ លសក្ាប់ការងារអនតរវិស័យ 

អាចជាសាជិរ ដនក្រុមការងារបស្តញ្ហា បងយនឌ្័រ, ការដរេក្ម្់វិស័យ 

ស្ថធារណៈ, បរិស្ថា ន និ្បដក្មបក្មួលអាកាសធាតុងៅតាមក្រសួ្ 

ឬស្ថា ប័នពារ់ពន័ធ ។  

- េីក្បឹរាបងចេរងេសរនុ្គងក្ា្ឬរមមវធិី ងៅតាមក្រសួ្ ឬ ស្ថា ប័ន

រាជរដ្ឋា ភបិាល : េីក្បឹរាបងចេរងេស  (សញ្ហា តិដខ្មរ  ឬបរងេស) 

អាចចូលរួមរិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងាររនុ្ឋានៈជាអនរជាំនញការ និ្ 

ជាក្បភពធនធានសាំខានស់ក្ាប់ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ។ ប៉ាុដនត េីក្បឹរា 

ទាា្ំ ងនុះមនិក្តូវបាំងពញតនួេីជាក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ ឬរ៏បាំងពញមុខ្ងារជាំនួសឲ្យក្រសួ្ និ្ស្ថា ប័នបានង ើយ ។ 

- តាំណា្អ្គការមនិដមនរដ្ឋា ភិបាល និ្ ភាគពីារ់ពន័ធ : ក្បធានក្រុម

ការងារបងចេរងេសចក្មុុះអាចអងញ្ា ើញតាំណា្អ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាល 

និ្ ភាគពីារ់ពន័ធ ឲ្យចូលរួមរនុ្ ក្រុមការងារ ។  តាំណា្អ្គការមនិ-

ដមនរដ្ឋា ភបិាលនិ្ ភាគពីារ់ពន័ធទាា្ំ ងនុះ ក្តូវានតនួេីចាស់លាស់ 
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ឬ/និ្ក្តូវែតលក់ាររាំក្េ ឬ/និ្ ែតល់ងសវារនុ្វិស័យដៃលពារព់ន័ធ

នឹ្ក្រុមការងារ ។ ងលើសពីងនុះ រ៏ក្តូវបងាា ញអាំពីសមតាភាព និ្្នទៈ

រនុ្ការងធវើជាតាំណា្ឲ្យអ្គការមិនដមនរដ្ឋា ភបិាលទាា្ំ មូល ងហើយ

ក្តូវែតលព់័តា៌នសត ីពគីងក្ា្ដៃលរាំពុ្ អនុវតត  (តាមរយៈក្បព័នធ

េិននន័យសតពីីអ្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល) ។ តាំណា្អ្គការមិនដមន 

រដ្ឋា ភបិាល និ្ ភាគពីារ់ពន័ធ ក្តូវសក្មបសក្មលួជាមួយភាគីងរៀ្ៗ

ខ្លួន និ្រាំណតក់ាររាំក្េៃល់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។ 

៣- េាំហាំរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ និ្ការងក្បើក្បាស់អនុក្រមុ

ការងារ 

រិចេក្បជុាំងពញអ្គរបស់ក្រុមការងារ បានែតលក់ាលានវុតតភាពសក្ាប់

ដចររំដលរព័តា៌ន ប៉ាុដនតៃាំងណើរការដបបងនុះរ៏អាចជាឧបសគគរាា្ំ សទុះៃល់

ក្បសិេធភាពដនរិចេក្បជុាំ ។ ក្រុមការងារចក្មុុះក្តូវានរចនសមព័នធ និ្ េាំហាំសមលមម

ដៃលានតាំណា្ពកី្គប់ភាគពីារ់ពន័ធ ងៃើមបធីានបានលេធែលខ្ពស់រនុ្ការពិភារា ។ 

រនុ្នយ័ងនុះ ក្រុមការងារគបបអីនុវតតតាមងរលការណ៍ៃូចខា្ងក្កាម៖ 

- ក្បធានក្រុមការងារ និ្ ក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគអូភិវឌ្ឍន៏ 

ងដ្ឋយពភិារាជាមួយសាជិរ ក្តូវរាំណត់ចាំននួសាជរិអតិបរា

របស់ខ្លួន ។ 

- រនុ្ររណីតក្មូវឲ្យានសាជិរងក្ចើន ដៃលស្ថា នភាពងនុះអាចប៉ាុះពាល់

ៃលក់្បសិេធភាពដនរិចេពិភារាក្រុមការងារអាចបង្កើតក្រុមការងារសនូល 

ដៃលអាចជួបក្បជុាំងេៀ្ទាត ់ ងហើយក្តូវរាយការណ៍ ពលីេធែល

ការងារជនូអ្គក្បជុាំងពញអ្គរបស់ក្រុមការងារ ។ េនទមឹនឹ្ ងនុះ 

ក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍ និ្ តាំណា្អ្គការមនិ-
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ដមនរដ្ឋា ភបិាលរនុ្ក្រុមការងារសនូល អាចដចររំដលរព័តា៌នសត ីពី

វឌ្ឍនភាពការងារៃលដ់ៃគូអភវិឌ្ឍន៍ៃដេ ។ 

- ក្រុមការងារអាចបង្កើតអនកុ្រមុការងារ (ៃូចធាល ប់បានអនុវតតរនុ្ ក្រុម

ការងារមួយចាំននួ) ងៃើមបីង ល្ ើយតបនឹ្ ការដក្បក្បលួបរិការណ៍ និ្

តក្មូវការរបស់ខ្លួន។ អនកុ្រុមការងារអាចជាយនតការសក្ាប់ងដ្ឋុះក្ស្ថយ 

លមអតិ នូវបញ្ហា ជារល់ារ ់ និ្តាមកាលបរិងចេេរាំណត ់ ឬអាច

បាំងពញការងារជាក្បចាំ ។ ការបង្កើតអនកុ្រុមការងារានស្ថរៈ

ក្បងោជន ៍ សក្ាប់រាំក្េការដរេក្ម្់ និ្ ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព 

ក្ពមទាា្ំ ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា អនតរវិស័យ ។ លេធែលដនរិចេពភិារារនុ្

អនកុ្រុមការងារក្តូវរាយការណ៍ រនុ្រិចេក្បជុាំងពញអ្គរបស់ក្រមុការងារ 

ងៃើមបីពិភារា និ្ឯរភាពងលើការងារចាំបាច់សក្ាប់អនុវតតបនត ។ 

៤-  រិចេៃាំងណើរការក្បជុាំរបស់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 ងៃើមបីធានក្បសិេធភាព ក្រុមការងារគបបី យរចិតតេុរដ្ឋរង់លើចាំណចុ

ៃូចខា្ងក្កាម សក្ាប់ងរៀបចាំក្រុមការងារ និ្រាំណត់រងបៀបៃាំងណើរការរិចេក្បជុាំ

របស់ខ្លួន៖ 

- ដែនការសរមមភាពក្បចាំឆ្ន ាំ និ្ សូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  ក្ពមទាា្ំ

សរមមភាពសក្ាប់ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា អនតរវិស័យ គជឺាមូលដ្ឋា នសក្ាប់

ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំ ងៃើមបធីានថា រិចេពិភារាបានងតត តចាំងរលងៅ ។  

- ក្រុមការងារអាចជបួក្បជុាំោ៉ា ្តិច ២ ៃ្ រនុ្ មួយឆ្ន ាំ ឬតាមការ

ចាំបាច់ ។ រិចេក្បជុាំក្តូវានរងបៀបវារៈចាស់លាស់ និ្ ានសាំណុាំ

ឯរស្ថរចាំបាច់ ដៃលក្តូវដចរជនូសាជិរចូលរួម ឲ្យបានោ៉ា ្តិច 

១០ ដថៃ មនុងពលរិចេក្បជុាំ ។ 



- 24- 

- ការក្បជុាំងក្តៀម ឬរិចេក្បជុាំតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារ រវា្ក្បធាន

ក្រុមការងារ និ្ក្បធានសក្មបសក្មួលខា្ដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍ និ្

សាជរិសាំខាន់ៗ រ៏ៃូចជាការក្បជុាំងក្តៀមរបស់ដៃគអូភិវឌ្ឍនអ៍ាចជយួ 

ឲ្យការពភិារា និ្ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមការងារ បានចាំ

ងរលងៅ និ្ ានក្បសិេធភាព ។ 

- រិចេក្បជុាំក្តូវានងពលងវលាក្គប់ក្រន ់សក្ាប់ពិភារា ងហើយសាជិរ

ទាា្ំ អស់ានឱ្កាសក្គប់ៗរន សក្ាប់ងលើរបញ្ហា សាំខាន់ៗជូនអ្គក្បជុាំ ។ 

៥-  យនតការរាំក្េៃល់ក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

      យនតការរាំក្េដែទរនុ្  

 ក្បធានក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ និ្ក្បធានសក្មបសក្មួលខា្

ដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍ ក្តូវជួបក្បជុាំងេៀ្ទាត់ សក្ាប់តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារដៃល

បានឯរភាពរន  ពិងសសមុនរចិេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ។ ៃាំងណើរការតាមរងបៀប

ងនុះអាចបង្កើនជាំងនឿេុរចិតតងៅវិញងៅមរ និ្ ជាំរញុឲ្យានការពភិារាងដ្ឋយ

ងបើរចាំហរ ។ 

 ការងរៀបចាំងលខាធិការដ្ឋា នរបស់ក្រុមការងារក្បរបងដ្ឋយសមតាភាព និ្ 

ានធនធានក្គប់ក្រនង់ៅតាមក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន គឺជាការចាំបាច់សក្ាប់រាំក្េ

ៃល់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ។ ងលខាធិការដ្ឋា នក្តូវបាំងពញភារិចេៃូចខា្

ងក្កាម៖ 

- ងរៀបចាំអាណតតកិារងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានចាស់លាស់ ។ 

- ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំ,  ងរៀបចាំរាំណត់ងហតដុនរិចេក្បជុាំរបស់ក្រុមការងារ ឬ

អនុក្រុមការងារ និ្ ដចររំដលរពត័៌ានទាា្ំ ងនុះៃល់សាជរិ មុនឬ

ងក្កាយងពលក្បជុាំ ។ 
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- េាំនរ់េាំន្ជាមួយក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នពារព់ន័ធ ងៃើមបតីាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាព 

រនុ្ការអនុវតតសរមមភាព ដៃលបានឯរភាពរនុ្ រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុម

ការងារ ។ 

- បាំងពញតនួេីជាចាំណចុក្បមូលែតុាំ សក្ាប់េាំនរ់េាំន្រវា្ក្បធាន

ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ និ្ ក្បធានសក្មបសក្មលួខា្ដៃគូ

អភិវឌ្ឍន៍ រ៏ៃូចជាសាជរិៃដេ ។ 

-  ងរៀបចាំរបាយការណ៍សតពីីវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមការងារ និ្ របាយការណ៍ 

វឌ្ឍនភាពរនុ្ ការអនុវតតសូចនររតាមដ្ឋនរួមរន  ក្ពមទាា្ំ បាំងពញតនួេី

ជាចាំណចុក្បមូលែតុាំសក្ាប់សក្មបសក្មួលជាមួយគ.ជ.ន/រ.អ.រ ។ 

 ងៃើមបីងចៀសវា្ការបង្កើតរចនសមពន័ធថមីបដនាម ងលខាធកិារដ្ឋា នអាចជា

ដែនរមួយដនរចនសមពន័ធដៃលានក្ស្ថប់របស់ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័ន ៃូចជានយរដ្ឋា ន 

ដែនការ  ឬនយរដ្ឋា នសហក្បតិបតតិការជាងៃើម ។ ក្រមុការងារក្តូវងរៀរគរ

ធនធាន ទាា្ំ ធនធានមនសុស និ្ហិរញ្ញវតាុរនុ្ក្បងេស រ៏ៃូចជាការរាំក្េ

បងចេរងេស និ្ ហរិញ្ញបបទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន ៍ ងៃើមបរីាំក្េសរមមភាពរបស់

ងលខាធកិារដ្ឋា ន ។ ការរាំក្េរបស់ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ រ៏អាចចត់េុរថាជាការរាំក្េ

ៃលក់ារអភិវឌ្ឍសមតាភាពរបស់ក្រសួ្ និ្ស្ថា ប័ន បដនាមងលើការរាំក្េ

ងលខាធកិារដ្ឋា ន ។ 

ការរាំក្េរបស់ គ.ជ.ន/រ.អ.រ ៃលក់្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះ 

 គ.ជ.ន/រ.អ.រ ែតលក់ាររាំក្េៃល់ក្រុមការងារ រនុ្ ឋានៈជាចាំណចុ

ក្បមូលែតុាំរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល សក្ាប់សក្មបសក្មួលហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតិការ 

និ្ អនរងរៀបចាំរិចេក្បជុាំបណាត ញក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ។  
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-  មស្តនតីបងងាគ លរបស់ គ.ជ.ន/រ.អ.រ ចូលរួមរនុ្រិចេក្បជុាំរបស់ក្រុម

ការងារ ងៃើមបីែតលក់ាររាំក្េ និ្ែតលក់្បឹរាដៃលពារព់ន័ធនឹ្ ក្បសិេធភាព 

ដនរិចេអភិវឌ្ឍន ៍ និ្ការក្គប់ក្គ្ហិរញ្ញបបទានសហក្បតិបតតកិារ ។ 

េនទឹមនឹ្ ងនុះ រអ៏ាចែតលក់ាររាំក្េចាំបាច់ដៃលពារព់ន័ធនឹ្ ការអនវុតត 

ងរលការណ៍, ឧបររណ៍ (រួមទាា្ំ  ក្បពន័ធេិនននយ័រមពុជាសត ពីីហិរញ្ញ-

បបទានសហក្បតិបតតកិារ និ្ក្បពន័ធេិនធនយ័សត ីពហីិរញ្ញបបទានរបស់

អ្គការមនិដមនរដ្ឋា ភបិាល) និ្ យនតការនន ៃូចានដច្រនុ្យុេធ-

ស្ថស្តសត  សត ីពីរិចេសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និ្ ភាពជាដៃគូ ឆ្ន ាំ

២០១៩-២០២៣ ។ 

-  គ.ជ.ន/រ.អ.រ បាំងពញតនួេីជាមជឈមណឌ លក្បមូលែតុាំសក្ាប់ដចរ

រំដលរពត័ា៌នៃល់ក្រុមការងារទាា្ំ អស់ និ្ ងរៀបចាំរិចេក្បជុាំរបស់   

បណាត ញក្រុមការងារ ងៃើមបែីតលក់ាលានុវតតភាពៃល់ក្រុមការងារទាា្ំ

អស់អាចដចររំដលរពត័៌ាន និ្ បេពិងស្ថធន៍ ក្ពមទាា្ំ ឯរភាពងលើ

 វិធានការដៃលក្តូវអនុវតតបនត រនុ្ងរលងៅងលើររមពស់សមិេធរមម

របស់ក្រុមការងារ ។ 

-  គ.ជ.ន/រ.អ.រ នឹ្ បនតសក្មបសក្មួលៃលរ់ិចេក្បជុាំបណាត ញក្រុម

ការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ដៃលនឹ្ ក្តូវងរៀបចាំមត្រនុ្ ១ឆ្ន ាំ ឬតាម

ការចាំបាច់ ។ រិចេក្បជុាំងនុះនឹ្ែតលក់ាលានុវតតភាពសក្ាប់ក្រុម

ការងារដចររំដលរព័តា៌ន និ្បេពិងស្ថធន៍ ក្ពមទាា្ំ ឧតតានុវតតន៍ ។  

៦- លរខណៈវនិិចេយ័សក្ាប់បង្កើតក្រមុការងារបងចេរងេសចក្មុុះថមី 

លរខណៈវិនិចេ័យសក្ាប់បង្កើតក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ ៃូចខា្

ងក្កាម៖ 



- 27- 

-  ក្រុមការងារក្តូវរាំណត់ងរលងៅចាស់លាស់ ងដ្ឋយដែអរងលើដែនការ 

យុេធស្ថស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឬយេុធស្ថស្តសតតាម វិស័យ សក្ាប់រាំក្េរិចេ

ក្បឹ្ដក្ប្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល តាមរយៈការងាររបស់ខ្លួន ។  

-  មិនចាំបាច់បង្កើតយនតការក្សប ឬយនតការបដនាម រនុ្ររណីដៃល

ានយនតការសក្មបសក្មលួ និ្ ដចររំដលរពត័ា៌នរវា្រាជរដ្ឋា ភបិាល 

និ្ ដៃគអូភិវឌ្ឍន៍ ។ 

-  ក្រុមការងារក្តូវរាំណត់ក្បធានបេ ឬវិស័យេេួលខុ្សក្តូវឲ្យចាស់- 

លាស់ ។ រនុ្ ររណីចាំបាច់ ក្រុមការងារអាចបង្កើតអនកុ្រមុការងារ 

សក្ាប់ងដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា តាមសាសភាគនីមួយៗដនក្បធានបេ ឬ 

 វិស័យ ។ 

-  ក្រុមការងារមិនគរួរាំណត់ក្បធានបេ ឬវិស័យេូលាំេូលាយងពរងេ 

ងក្ពាុះអាចប្កការលាំបារៃលក់ាររាំណត់ភាររិចេេេួលខ្ុសក្តូវ រ៏ៃូច

ជាការតាមដ្ឋនអាំពីវឌ្ឍនភាពងៅតាមក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នពារព់ន័ធ 

(បញ្ហា អនតរវិស័យក្តូវបានបស្តញ្ហា បងៅតាមវិស័យ និ្ ក្រុមការងារ)។ 

-  មុននឹ្ បង្កើត ឬរំលាយក្រុមការងារ, ក្រសួ្ ឬស្ថា ប័នស្ថមី (រនុ្

ររណីចាំបាច់ អាចពិភារាជាមួយនឹ្ គ.ជ.ន /រ.អ.រ) ក្តូវងរៀបចាំ

សាំងណើជនូរាជរដ្ឋា ភបិាលងៃើមបីពនិិតយ និ្ សងក្មច ។ 

VI -   ការផ្សារភាា បជ់ាមយួក្ចិេពសិក្ោុះសោបល់ពហុភាគីសៅក្ក្មិតវិេ័យ 

រនុ្បរិការណ៍ដក្បក្បលួោ៉ា ្ឆ្ប់រហ័ស ដនរិចេសហក្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន,៍ 

រាជរដ្ឋា ភបិាលេេួលស្ថគ ល់ពភីាពចាំបាច់ ឲ្យានរិចេពិងក្រុះងោបល់ពហុភាគ ី

ដៃលានរក្មិតខ្ពស់ជា្រក្មតិបងចេរងេស ។ យុេធស្ថស្តសតសត ពីីរិចេសហ-

ក្បតិបតតកិារ និ្ ភាពជាដៃគ ូ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ បានរាំណតថ់ារិចេពងិក្រុះ
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ងោបល់ពហុភាគីងៅរក្មិតវិស័យ គឺជាយនតការភាពជាដៃគូក្បរបងដ្ឋយក្បសិេធភាព 

សក្ាប់ងលើររមពស់ការពភិារា  និ្ ការសក្មបសក្មលួ ពីរក្មតិបងចេរងេស 

ងៅរក្មតិមួយខ្ពស់ជា្ងនុះ ។ ងសចរតីដណនាំសត ពីីការងរៀបចាំ និ្ការក្បក្ពតឹតងៅ

ដនរិចេពិងក្រុះងោបលព់ហភុាគីងៅរក្មិតវិស័យ ក្តូវបានងរៀបចាំ ងៃើមបីធាន

ក្បសិេធភាពខ្ពស់ដនរិចេពិងក្រុះងោបល់ ។ យនតការទាា្ំ ពីរងនុះានលរខណៈ

បាំងពញឱ្យរន ងៅវិញងៅមរ ប៉ាដុនតមិនជាំនសួឲ្យរន បានង ើយ ។  

ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះងៅររាតនួេីសាំខាន ់ ៃូចានដច្រនុ្

ងសចរតីដណនាំងនុះ ។ រីឯរិចេពងិក្រុះងោបលព់ហុភាគីងៅរក្មិតវិស័យ អាចែតល ់

តដមលបដនាម ងដ្ឋយស្ថរការពភិារាងនុះានចរិតជាយុេធស្ថស្តសត  និ្សមលឹ្ ងៅ

អនគត ។ តនួេីរបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ គឺបនតងតត តសាំខាន់ងលើការ

ងរៀរគរធនធាន, ការតក្មឹម, ការអនុវតត និ្ការអភិវឌ្ឍសមតាភាព ៃូចបាន

រាំណតរ់នុ្ដែនរេី ៤ ដនងសចរតីដណនាំងនុះ ។  ងលើមូលដ្ឋា នងនុះ រិចេពិងក្រុះ

ងោបល់ពហុភាគីងៅរក្មិតវិស័យ ែតល់តដមលបដនាម ពីងក្ពាុះ ៖ រ) ជារិចេ

ពិងក្រុះងោបល់រក្មិតខ្ពស់ជាមួយ    តួអ្គអភិវឌ្ឍន៍ទាា្ំ អស់ ដៃលអាចជា

មូលដ្ឋា នសក្ាប់រាជរដ្ឋា ភិបាលងធវើងសចរតីសងក្មចចិតត, ខ្) ជាងវេិកាសក្ាប់

ការសងក្មចចិតតរក្មិតខ្ពស់ងលើការងារដរេក្ម្់រយៈងពលដវ្ និ្ការែតល់ងសវា

ស្ថធារណៈ ដៃលែុតពីដៃនសមតារិចេរបស់ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ, គ) 

ានការចូលរួមេូលាំេូលាយជា្ក្រុមការងារបងចេរងេសចក្មុុះ, ឃ) ែតលក់ាលា- 

នុវតតភាពសក្ាប់ពនិតិយងមើលតក្មូវការធនធានសក្ាប់រយៈងពលមធយម រ៏ៃូច

ជាធនធានដៃលងក្រ្ែតល់ងដ្ឋយដៃគអូភិវឌ្ឍន ៍ និ្ ្) រាំណតអ់ាេិភាព និ្

ដែនការសរមមភាពសក្ាប់ឆ្ន ាំបនទ ប់ ឬរយៈងពលមធយម ។ 
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 សេចក្ដណីែនំាេតីពកី្ិចចប្រជ ំាពិសប្រោះសោរល់រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល  

និងអងគការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល 

ណែសមសា ឆ្ន ំា២០១៩ 

I -   សាវតា 

 រាជរដ្ឋា ភបិាលបានទទួលស្គា លអ់ំពសី្គរៈសំខាន ់ ននការបនតរួមចំណែក

របស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភិបាល កនុង្កិចចអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល

បានដ ើរតួនាទីសំខាន ់កនុង្ការផ្តលធ់ាតុចូលសម្រាប់ដរៀបចំដោលនដោបាយ នងិ្ 

កមមវិធីជាត ិនិង្ វិសយយ, ចូលរមួការអនុវតត តាមរយៈការដកៀរគរធនធាន សម្រាប់

ោំម្រទ ល់ការផ្តលដ់សវាស្គធារែៈ ពិដសសកនុង្វិសយយសង្ាមកិចច ក៏ ូចជាបានផ្តល់

ធាតុចូលសម្រាប់វាយតនមៃវឌ្ឍនភាពននការអនុវតត ។ ដលើមូលដ្ឋា នដនេះ រាជរដ្ឋា -

ភិបាលបានដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតនូវយនតការពិដម្រោេះដោបលជ់ាមួយអង្ាការមិនណមនរដ្ឋា - 

ភិបាល ដ ើយកិចចពិដម្រោេះដោបលត់ាមវិសយយ និង្តាមម្របធានបទជាក់លាក់ ម្រតូវបាន

ចាប់ដផ្តើមអនុវតតពឆី្ន ំ២០១២ ។ កនងុ្នយយដនេះ ដ ើមបបីនតដលើកកមពស់ការរួមចំណែក

របស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភិបាល កនុង្ការអនុវតតយុទធស្គស្តសតចតុដកាែ- ំណាក់-

កាលទី៤ រាជរដ្ឋា ភិបាលបញ្ជា កស់្គរជាថ្មីអំពកីារដបេជាា បនតដធវើការងារកនងុ្ភាពជា

ន គូជាមួយអង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ដ ើមបីសដម្រមចដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ។  

ដសចកេីណែនំាដនេះបានដលើកដ ើង្អំំពកីិចចការមយួចំននួ ណ លពាកព់យនធ 

នងឹ្ការដរៀបចំ នងិ្ការម្របម្រពតឹតដៅននកិចចពិដម្រោេះដោបល ់ដ ើមបីធានាម្របសិទធភាព

ខ្ពស់ និង្អតថម្របដោជន៍ដទវទិស ។ 

II -   សរលរំាែងននក្ិចចពិសប្រោះសោរល ់

ដោលបំែង្ននកិចចពិដម្រោេះដោបល់រវាង្រាជរដ្ឋា ភិបាល នងិ្អង្ាការមិន

ណមនរដ្ឋា ភបិាល គឺដ ើមបធីានាថាការដម្របើម្របាស់ ិរញ្ញបបទានរបស់អង្ាការមិនណមន  
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រដ្ឋា ភបិាលបានដ ៃ្ើយតប ម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាព ដៅនងឹ្តម្រមូវការអាទិភាពកនុង្

កិចចអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ  ូចានណចង្កនុង្យុទធស្គស្តសតចតុដកាែ- ំណាក់កាលទី៤, ណផ្នការ 

យុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិនងិ្ដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបដដ្ឋយចីរភាពកមពុជា ក៏ ូចជា

យុទធស្គស្តសតតាមវិសយយ និង្ការណកទម្រមង្់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ។  

កិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះានដោលដៅ ូចខាង្ដម្រកាម៖ 

ក- ផ្េលក់ាលានុវតតភាពដ ើមបពីភិាកាកនុង្ស្គម រតសី្គថ បនាដលើ វិសយយ ឬ

ម្របធានបទជាកល់ាក់  

ខ្- បដង្កើនជំដនឿទុកចិតត នងិ្ការដោរពោន ដៅវិញដៅមក, ការយល់ ឹង្

ឯកភាពោន , ការបដង្កើនកិចចស ការ និង្ការណចករំណលកពយតា៌នសត ពីី

វឌ្ឍនភាព, បញ្ជា ម្របឈម ក៏ ូចជាការកំែត់សកមមភាពនានា ណ ល

អាចដលើកកមពស់គុែភាពននការផ្េល់ដសវាស្គធារែៈ ម្រសបតាម

ចកខុវិសយយននការអភិវឌ្ឍជាត ិ កនុង្ដោលដៅបដង្កើនសមិទធកមម និង្

សយកេិសិទធិភាពកនងុ្កិចចអភិវឌ្ឍន ៍។ ការណចករំណលកពយត៌ានគបបីដតត ត

ការយកចិតតទុកដ្ឋក់ លក់ារដម្របើម្របាស់ឲ្យានម្របសិទធភាពនូវម្របពយនធ 

ម្រគប់ម្រគង្ទិនននយយសត ីពីអង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល សម្រាប់ វិសយយ  

គនឹៃេះៗមួយចំននួ នងិ្សកមមភាពមនុសសធម៌ ។ 

គ- ណចករំណលកបទពិដស្គធន៍ នងិ្នវានុវតតន៍ តាមរយៈការបដង្កើនការ

យល់ ឹង្ និង្ការតៃ ស់បតូរពយតា៌នរវាង្អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល 

ក៏ ូចជារវាង្រាជរដ្ឋា ភបិាល និង្អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល ។ កចិចការ

ទាងំ្អស់ដនេះានស្គរៈសំខានស់ម្រាប់ការសដម្រមចចិតតខាង្ដោល

នដោបាយ និង្ការអនុវតតកមមវិធី ។ 
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ឃ- ពម្រង្ឹង្ទំនាក់ទំនង្ដទវទិសតាមរយៈការផ្ារភាា ប់កិចចពិដម្រោេះដោបល់

ដនេះ ជាមួយនឹង្យនតការពភិាកាណ លានម្រស្គប់ដៅថាន ក់ជាត,ិ ដៅ

កម្រមិតវិសយយ នងិ្ថាន ក់ដម្រកាមជាតិ ដដ្ឋយស្គរបញ្ជា មួយចំននួណ ល

បានដលើកដៅកនុង្កិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះ អាចដលើកដៅពភិាកា

លមអតិបណនថមដទៀត នងិ្ណសវង្រក ំដណាេះម្រស្គយ ក៏ ូចជាសម្រាប់

តាមដ្ឋនការអនុវតតតាមរយៈយនតការ នទដទៀត ។ 

III -   សរលការែ៍ណែនំាំាេប្ារស់រៀរចំាក្ចិចពសិប្រោះសោរល ់

 ដោលការែ៍មួយចំននួ ូចខាង្ដម្រកាម នឹង្ផ្តលអ់តថម្របដោជន ៍ ដ ើមបី

ភាគពីាក់ពយនធទាងំ្អស់បានយល់ចាស់អំពីបរិការែ៍ននកិចចពិដម្រោេះដោបលរ់វាង្

រាជរដ្ឋា ភបិាល នងិ្អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ។ 

 កិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះ ានដោលដៅពម្រង្ងឹ្ភាពជាន គ ូតាមរយៈ

ការអនុវតតដោលការែ៍សំខាន់ៗ ូចខាង្ដម្រកាម ៖ 

ក- ស្គម រតសី្គថ បនាៈកិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះម្រតូវបានដរៀបចំដ ើង្ ដ ើមបី

ជំរុញការអនុវតតឱ្យបានសដម្រមចនវូដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ។ កនុង្ស្គម រតី

ដនេះ កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ឹង្ផ្តលក់ាលានុវតតភាពសម្រាប់បដញ្ចញ

មតិដោបល់ ដដ្ឋយណផ្អកដលើបទពិដស្គធន៍ថ្មីៗកនុង្ការអនុវតតកមមវិធី 

ដ ើមបីបដង្កើនម្របសិទធភាពការងារតាមរយៈការណកលមអដោលនដោបាយ

អភិវឌ្ឍន ៍នងិ្រដបៀបអនុវតតគដម្រាង្ នងិ្កមមវិធី ក៏ ូចជាការដម្របើម្របាស់

ធនធាន និង្ជនំាញបដចចកដទសឱ្យកាន់ណតានម្របសិទធភាព ។ 

ខ្- ការសម្រមបសម្រមលួៈ កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ងឹ្ផ្តល់កាលានវុតតភាព 

សម្រាប់ម្របតិបតតកិរ និង្ន គូទាងំ្អស់បានពិភាកា ដ ើមបីធានា

ម្របសិទធភាពខ្ពស់ កនុង្ការអនុវតតភារកិចចសំខាន់  ៗ(រួមទាងំ្ការដម្របើម្របាស់
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ម្របពយនធម្រគប់ម្រគង្ទិនននយយ និង្ការណចករំណលកពយត៌ាន) កនុង្ដោលដៅ

កាត់បនថយសកមមភាពជាន់ោន  ។  

គ- ការពិដម្រោេះដោបល់ៈ កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ងឹ្បដង្កើនទំនាកទំ់នង្

ដទវទិសម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាព ដដ្ឋយស្គរភាគីណ លបានចូលរួម 

អាចណសវង្យល់ នងិ្ម្រស្គយបំភៃឺដលើបញ្ជា ណ លជេះឥទធិពល លក់ារ

អនុវតតកមមវិធី នងិ្ការងាររបស់ពកួដគ ។ 

ង្- ការបំដពញបណនថមៈ កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ងឹ្បដង្កើនម្របសិទធភាព នងិ្

សយកតិសិទធិភាព តាមរយៈការពម្រង្ឹង្កិចចស ការរវាង្បណាត ណផ្នក នងិ្

ការធានាសង្ាតិភាពរវាង្បណាត ដោលនដោបាយ នងិ្វិសយយ ។ 

ច- កិចចស ការៈ កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ឹង្ផ្តលក់ាលានុវតតភាព (តាមរយៈ

ការ កម្រសង្់បទពិដស្គធន៍)ដ ើមបីពម្រង្ងឹ្ភាពជាន គូរវាង្រាជរដ្ឋា ភិបាល 

នងិ្អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល កនុង្ការផ្តលដ់សវាស្គធារែៈ ពដិសស 

កនុង្វិសយយសង្ាមកិចច ឬការចុេះកិចចសនាផ្តល់ដសវាកនងុ្វិសយយគនៃេឹះៗ

មួយចំននួ ក ូ៏ចជាការសម្រមបសម្រមួលការងារកនងុ្ករែីសដស្តងាា េះ

បនាា ន់ ។ 

្- អតថម្របដោជន៍ដទវទិសៈ ភាគីទាងំ្អស់អាចដម្របើម្របាស់លទធផ្លនន

កិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះ សម្រាប់តម្រមង្់ទិសការងារ ដ ើមបសីដម្រមច

លទធផ្លម្របកបដដ្ឋយម្របសិទធភាព ។ ដោលដៅដនេះអាចសដម្រមចបាន

តាមរយៈការបដង្កើនការយល់ ឹង្អពំីការងារ របស់ម្របតិបតតកិរ នទ

ដទៀតកនងុ្កិចច ំដែើរការអភិវឌ្ឍន ៍។ 
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IV -   ការសរៀរចំាក្ចិចពសិប្រោះសោរល់: តនួទ ីនិងការទទលួែ េប្តូវ 

កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ងឹ្ ំដែើរការរយៈដពលកនៃេះនថ្ៃ ឬដពញមួយនថ្ៃ 

ដៅតាមស្គថ បយន នងិ្វិសយយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ដដ្ឋយដតត តដលើម្របធានបទ

ជាក់លាក់ ( ូចជា វិសយយអប់រំ, សុខាភិបាល, កសិកមម, អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ, បរិស្គថ ន 

នងិ្ការណម្របម្របលួអាកាសធាត ុ ។ល។) នងិ្ានការចលូរួមពីតណំាង្អង្ាការមនិ

ណមនរដ្ឋា ភបិាលពាកព់យនធ ។ វិសយយ ឬម្របធានបទម្រតូវកំែតជ់ាមុន ដដ្ឋយណផ្អកដលើ

ស្គរៈសំខាន់របស់វិសយយ ឬម្របធានបទដនាេះកនងុ្កិចចអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា ។ ដ ើមបី

ដចៀសវាង្បដង្កើតយនតការបណនថម ឬរចនាសមពយនធជាន់ោន  និង្កាត់បនថយចំណាយ ក៏

 ូចជាបដង្កើនម្របសិទធភាព និង្សយកកិសិទធិភាព, ស្គមីម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនអាចដម្របើម្របាស់

យនតការម្របហាកម់្របណ លណ លានម្រស្គប់ ។ 

ក-ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី តាមរយៈយនេការណ លានម្រស្គប់ ឬយនតការ

ចំដពាេះកិចចម្រតូវស ការជាមួយតំណាង្របស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាលដ ើមបីកំែត់

សាសភាពរបស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាលណ លម្រតូវចូលរួម, ដរៀបចំដសចកតីម្រពាង្

រដបៀបវារៈ, កំែត់ដពលដវលា និង្ម្របធានបទសម្រាប់ពិភាកា, បញ្ជា ក់អពំី

សកមមភាព និង្ទំ ំ ិរញ្ញបបទានណ លអង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាលផ្េល់ ល់វិសយយ 

ក៏ ូចជាផ្េលក់ារោំម្រទណផ្នក ូជសីា ីកសម្រាប់ដរៀបចំកិចចពិដម្រោេះដោបល់ ។ ទនាឹម

នងឹ្ដនេះ មុនដពលកិចចពិដម្រោេះដោបល ់ ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី អាចដរៀបចំកិចច

ម្របជុំដម្រតៀមជាមួយតណំាង្របស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ដ ើមបីកំែត់ នងិ្

ដដ្ឋេះម្រស្គយបញ្ជា ឱ្យបានជាអតបិរា ដ ើមបីធានាថាកិចចពិដម្រោេះដោបល់អាចដតត ត

ដលើបញ្ជា ណ លតម្រមូវឲ្យានការសដម្រមចពីថាន ក់ ឹកនំាម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី នងិ្ 

អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលពាក់ពយនធ ។ ដលើសពីដនេះ ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមីក៏ម្រតូវ

ទទួលខ្ុសម្រតូវកនងុ្ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតរាលក់ារសដម្រមចរបស់កិចច
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ពិដម្រោេះដោបល ់ដ ើយម្រតូវដរៀបចំរបាយការែ៍វឌ្ឍនភាពបនាា ប់ពកីិចចម្របជុំ ដ ើមបី

ដោរពជនូ េសមតចសតសោនយក្រដ្ាមន្រនតី ។  

 ខ្-ម្រកមុសម្រមបសម្រមួលរបស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល នងឹ្ម្រតូវបដង្កើត 

(អាចជាយនេការសម្រមបសម្រមលួានម្រស្គប់របស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ឬ

យនតការចំដពាេះកិចចសម្រាប់ណតកិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះ) ។ ម្រកុមសម្រមបសម្រមួល

ដនេះម្រតូវចាតត់ាំង្ម្រកុមការងារសនូល ណ លានសាជិកោ៉ា ង្ដម្រចើន ៣ រូប ។ 

ម្រកុមការងារសនូលដនេះ គឺជាតណំាង្របស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល សម្រាប់

ទំនាក់ទំនង្ជាមួយនងឹ្ម្រកសួង្ ឬ ស្គថ បយនស្គមី ។ ម្រកុមការងារសនូលដនេះានភារកិចច

សម្រមបសម្រមួលការដរៀបចំកិចចម្របជុំដម្រតៀមរបស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ដ ើមបី

កំែត់បញ្ជា ណ លកំពុង្ម្របឈម, ដរៀបចំដសចកតីម្រពាង្រដបៀបវារៈ និង្ ឹកនំាអង្ាការ 

មិនណមនរដ្ឋា ភិបាលសម្រាប់ពភិាកាកនុង្កិចចម្របជុំពិដម្រោេះដោបល់ ។ ទនាឹមនឹង្ដនេះ 

ក៏ម្រតូវានកាតពវកិចចសម្រមបសម្រមួល នងិ្តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពននការអនុវតតសកមមភាព

ណ លបានឯកភាពកនុង្កិចចពិដម្រោេះដោបល់ ។ ដលើសពីដនេះ ក៏អាចផ្តួចដផ្តើមឱ្យ

ានកិចចម្របជុំរបស់ខ្ៃួន សម្រាប់ កម្រសង្ ់នងិ្តៃ ស់បតូរបទពិដស្គធនផ៍្ង្ណ រ ។ 

 ម្រកុមការងារសនូលរបស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល នងឹ្ម្រតូវដម្រជើសដរើស

ដដ្ឋយអង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភិបាលដដ្ឋយខ្ៃួនឯង្ ដដ្ឋយណផ្អកតាមលកខែៈវិនិចឆយយ

 ូចខាង្ដម្រកាម ៖ 

- ានសកមមភាពពាកព់យនធម្រតង្ជ់ាមួយនងឹ្វិសយយ ឬម្របធានបទននកិចច

ពិដម្រោេះដោបល់ ។ 

- ានសមតថភាពម្រគប់ម្រោនក់នុង្ការ ឹកនំាកិចចពិភាកានផ្ាកនុង្ និង្កនុង្ការ

ណចករំណលកពយតា៌នសត ីពីសកមមភាពរបស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភិបាល
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ណ លពាកព់យនធនងឹ្ទិ ាភាពបដចចកដទសរបស់ វិសយយ ឬម្របធានបទនន

កិចចពិដម្រោេះដោបល ់និង្ានសមតថភាពម្រគប់ម្រោនក់នុង្ការបំដពញតនួាទី

ជាអនកសម្រមបសម្រមួលកនងុ្ការដរៀបចំ និង្ការម្របម្រពឹតតដៅននកិចចពិដម្រោេះ

ដោបល់ ក៏ ូចជាការតាមដ្ឋនការអនុវតតការងារដម្រកាយពីកចិចម្របជុំ ។ 

- ាន្នាៈកនងុ្ការចូលរួម នងិ្សម្រមបសម្រមលួការពភិាកាដតត តដលើ

លទធផ្ល រវាង្ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី នងិ្ អង្ាការមិនណមន រដ្ឋា ភបិាល, 

ផ្តលក់ារោំម្រទសម្រាប់តាមដ្ឋន និង្ដរៀបចំរបាយការែ៍សត ីពីវឌ្ឍនភាព 

បនាា ប់ពីកិចចពិដម្រោេះដោបលជ់នូម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី ។ 

 រើឯការដរៀបចំកិចចពិដម្រោេះដោបលន់ងឹ្ម្រតូវអនុវតតតាមជហំាន ូចខាង្

ដម្រកាម ៖ 

- ដដ្ឋយស ការជាមួយម្រកុមម្របឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា, ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី 

ដម្របើម្របាស់ម្របពយនធទិនននយយអង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល និង្ពិភាកាជាមួយ

ម្រកុមសម្រមបសម្រមួលរបស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភិបាល ដ ើមបីកំែត់

ដ ម្ េះអង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ណ លានសកមមភាពពាកព់យនធម្រតង្់

ជាមួយនងឹ្វិសយយ ឬម្របធានបទននកិចចពិដម្រោេះដោបល់ ។  

- ម្រកុមការងារសនូលរបស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល នងឹ្ដរៀបចំម្របជុំដម្រតៀម 

ឬពភិាកានផ្ាកនងុ្ ដ ើមបកីំែត់បញ្ជា សម្រាប់ពភិាកាកនុង្កិចចពិដម្រោេះ

ដោបល់ ។ 

- បនាា ប់មកម្រកុមការងារសនូលរបស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល នងឹ្ជួប

ពិភាកាជាមួយម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី ដ ើមបីជម្រាបអពំីការដម្រតៀមដរៀបចំ

របស់ខ្ៃួន ពិដសសបញ្ជា ណ លដម្រោង្ដលើកមកពភិាកាកនុង្កិចចម្របជុំ ។ 
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- កនុង្ករែីចំាបាច់ ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមីអាចម្របជុពំភិាកានផ្ាកនងុ្ ដ ើមបី

ឯកភាពដលើបញ្ជា ណ លម្រតូវពភិាកាកនងុ្កិចចពិដម្រោេះដោបល ់។ 

កិចចពិដម្រោេះដោបលន់ងឹ្ម្រតូវ ំដែើរការតាមរដបៀបវារៈ ូចខាង្ដម្រកាម៖  

- សុនារកថាស្គវ គមន ៍នងិ្ការបងាា ញរដបៀបវារៈ ដដ្ឋយម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី 

រួមទាងំ្ទិ ាភាពទូដៅសត ីពីវឌ្ឍនភាពរបស់វិសយយ, សមិទធផ្ល, បញ្ជា

ម្របឈម នងិ្ទិសដៅ ។  

- សុនារកថារបស់ម្រកុមការងារសនូលរបស់អង្ាការមិនណមនរដ្ឋា ភបិាល ។ 

- បទបងាា ញរបស់អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល សត ីពសីមិទធផ្ល, បញ្ជា

ម្របឈម នងិ្បញ្ជា សម្រាប់ពភិាកា ម្រពមទាងំ្ដលើកសំដែើសកមមភាព

សម្រាប់អនុវតតនាដពលអនាគត  

- ការម្រស្គយបំភៃឺរបស់ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី រួមទាងំ្សកមមភាព

សម្រាប់អនុវតត នងិ្តាមដ្ឋននាដពលអនាគត  

- ការពភិាកាដពញអង្ា 

- ការឯកភាពដលើសកមមភាព នងិ្ការតាមដ្ឋន 

- ការបកូសរុប នងិ្សុនារកថាបិទរបស់ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី ។ 

ការតាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពកនងុ្ការអនុវតតសកមមភាពនានាណ លបានឯកភាព

កនុង្កិចចពិដម្រោេះដោបល ់គឺជាភារកិចចរបស់ ៖ ១)ម្រកសួង្ ឬ ស្គថ បយនស្គមី ចំដពាេះ

សកមមភាពណ លសថ ិតកនុង្ណ នសមតថកិចចរបស់ខ្ៃួន និង្២) ម្រកុមការងារសនូលរបស់

អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាល ណ លានភារកិចចដរៀបចំរបាយការែ៍សដង្ខប សត ីពី

សកមមភាពណ លម្រតូវអនុវតតដដ្ឋយអង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភិបាលបនាា ប់ពីកិចចពិដម្រោេះ

ដោបល់ ។ របាយការែ៍សដង្ខបដនេះនងឹ្ម្រតូវដម្របើម្របាស់ជាមូលដ្ឋា នសម្រាប់
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ពិភាកាបនត នងិ្សម្រមបសម្រមលួការងាររវាង្រាជរដ្ឋា ភបិាល និង្អង្ាការមនិណមន 

រដ្ឋា ភបិាល ។ 

V -   ការចលូរមួ និងកាលររសិចេទននក្ិចចពិសប្រោះសោរល់ 

ក-ការចូលរួម : អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលកនុង្ម្រសុក នងិ្បរដទសណ ល

កំពងុ្ដធវើសកមមភាពកនងុ្វិសយយ ឬម្របធានបទននកិចចពិដម្រោេះដោបល់  ូចជា៖  

- អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលណ លកំពងុ្ម្របតិបតតិការដៅថាន ក់ជាតិ នងិ្

ថាន ក់ដម្រកាមជាត ិ

- អង្ាការមនិណមនរដ្ឋា ភបិាលបរដទសណ លផ្តល់ធនធាន លអ់ង្ាការ

មិនណមនរដ្ឋា ភបិាលកនងុ្ម្រសុក ។ 

ទនាឹមនងឹ្ដនេះ ន គអូភវិឌ្ឍនណ៍ លបានផ្តលធ់នធាន លអ់ង្ាការមិនណមន  

រដ្ឋា ភបិាល, ម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី រួមទាងំ្នាយកដ្ឋា ន និង្មនាីរពាកព់យនធ ម្រពម

ទាងំ្ម្រកសួង្ នងិ្ស្គថ បយនននរាជរដ្ឋា ភបិាលពាក់ពយនធនងឹ្វិសយយ ឬម្របធានបទននកិចច

ពិដម្រោេះដោបល់ ក៏ម្រតូវអដញ្ា ើញចូលរួមកនងុ្កិចចពិដម្រោេះដោបល់ដនេះ ។  រើឯលិខ្តិ

អដញ្ា ើញម្រតូវដរៀបចំដដ្ឋយម្រកសួង្ ឬស្គថ បយនស្គមី ។ 

ខ្-កាលបរិដចឆទៈ  កិចចពិដម្រោេះដោបល់ម្រតូវដរៀបចំមេង្កនុង្មួយឆ្ន ំ ឬ

តាមការចំាបាច់ ។ 
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សេចក្ដីណែនាំេតីពកី្ិចចពសិ្រោះសោបល់ពហុភាគីសៅក្្រិតវិ សេយ  

ណែសរសាវឆ្ន ាំ២០១៩ 

 

Iវ-   បរសការែ ៍ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលស្គា ល់អពំភីាពចំបាច់ ក្នុងការលលើក្ក្ម្ពស់ក្ិចចពិល្រោះ

លោបល់ពហុភាគីលៅក្្មិ្តវិស័យ ល ើម្បី្តួតពនិតិយ និងពភិាក្ាលលើវឌ្ឍនភាព, 

បញ្ហា ្បឈម្ នងិកាលានវុតតភាពរបស់វិស័យ តាម្រយៈការលលើក្ទឹក្ចិតតឲ្យចូលរួម្

្បក្បលដ្ឋយបរោិប័ននពតីួអងាអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ រួម្ទងំវិស័យឯក្ជន ។ ល ើម្បី

រំ្ទលរលលៅអភិវឌ្ឍន៍របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល, យុទធស្គស្តសតសត ពីីក្ិចចសហ្បតិបតតិ

ការអភិវឌ្ឍន ៍ និងភាពជាដ គ ូ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ បានក្ណំត់ថាក្ិចចពិល្រោះ

លោបល់ពហុភាគីលៅក្្មិ្តវិស័យ គឺជាយនតការភាពជាដ គូ្បក្បលដ្ឋយ្បសិទធភាព 

ដ លមានការចលូរួម្ពតីំណាងរាជរដ្ឋា ភិបាល, ដ គអូភិវឌ្ឍន៍,  វិស័យឯក្ជន, 

អងាការម្និដម្នរដ្ឋា ភបិាល, សមាគម្ នងិ្គឹោះស្គា ន្ស្គវ្ជាវ ល ើម្បីឯក្ភាពរួម្

រន លលើយុទធស្គស្តសត  នងិក្ំណតស់ក្ម្មភាពរួម្ ក្៏ ូចជាក្ំណតអ់ាទិភាព នងិ្បភព

ហិរញ្ញបបទនស្មាប់រំ្ទ ល់ វិស័យ ។ 

លសចក្តីដណនំលនោះបានក្ណំត់លរលបំណង, លរលការណ៍, ្បធានបទ

គន្ោឹះ នងិយនតការស្គា ប័នស្មាប់ក្ិចចពិល្រោះលោបល់ពហភុាគីលៅក្្មិ្តវិស័យ

ក្៏ ូចជាការផ្សារភាា ប់រន រវាងយនតការលនោះ ជាមួ្យនងឹយនតការ្ក្ុម្ការងារ

បលចចក្លទសច្មុ្ោះ ល ើម្បីធាន្បសិទធភាពដនក្ិចច ំលណើរការ ។ លដ្ឋយទទួល

ស្គា លព់ីភាពចំបាច់ក្នងុការលរៀនសូ្ត នងិការដក្ស្ម្លួជាបនតបនា ប់, លសចក្តី
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ដណនំពុមំានលរលបំណងដ្ឋក្់ការក្ំហតិលនោះលទបើយ ប ុដនតបានផ្សតល់ទិ ាភាពរួម្

មួ្យចំននួ ល ើម្បីសល្ម្ចលរលលៅដនយនតការលនោះ ។ 

IIវ-   សរលបាំែងនៃក្ិចចពិស្រោះសោបលព់ហុភាគីសៅក្្រិតិសេយ  

លរលបំណងចម្បងដនក្ិចចពិល្រោះលោបល់លនោះ គកឺាររំ្ទ ល់ការ 

អនុវតតយុទធស្គស្តសតចតុលកាណ- ំណាក្ក់ាលទី ៤, ដផ្សនការយុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ

នងិលរលលៅអភិវឌ្ឍន៍្ បក្បលដ្ឋយចីរភាពក្ម្ពុជា ក្៏ ូចជាយុទធស្គស្តសតតាម្វិស័យ 

នងិក្ម្មវិធីដក្ទ្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ លលើសពីលនោះ ក្៏រំ្ទ ល់ក្ិចច្បងឹ

ដ្បងរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ក្នុងការព្ងឹងភាពជាមាច ស់ និងភាពជាអនក្ ឹក្នំក្នុង

ការអនុវតតដផ្សនការ នងិការដក្ទ្ម្ង់ ក្៏ ូចជាការព្ងងឹភាពជាដ គ ូ ស្មាប់

លក្ៀរគរ នងិស្ម្បស្ម្លួធនធានទងំអស់ ល ើម្បសីល្ម្ចលទធផ្សលក្នងុក្ិចច

អភិវឌ្ឍន៍  ូចមានដចងក្នុងយុទធស្គស្តសតចតុលកាណ- ំណាក្់កាលទី៤, ដផ្សនការ

យុទធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, លរលលៅអភិវឌ្ឍន៍្ បក្បលដ្ឋយចីរភាពក្ម្ពុជា នងិ

ដផ្សនការយុទធស្គស្តសតតាម្វិស័យ ។  

លរលបំណងជាក្ល់ាក្ដ់នយនតការក្ិចចពិល្រោះលោបល់លនោះ រមួ្មាន៖ 

ក្- បលងកើន្បសិទធភាពដនយនតការពលិ្រោះលោបលភ់ាពជាដ គូលៅក្្ម្តិ

 វិស័យ នងិផ្សតលក់ាលានុវតតភាព លត់អួងាអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ ល ើម្បី

ពនិិតយ នងិពភិាក្ាលលើវឌ្ឍនភាព នងិបញ្ហា ្បឈម្តាម្ វិស័យ

របស់ខួ្្ន ។ 

ខ្- បំលពញតនួទីជាយនតការពិល្រោះលោបលក់្្ម្តិខ្ពស់ ល ើម្បពីនិិតយ

វឌ្ឍនភាពតាម្ វិស័យ លដ្ឋយលតត តសំខាន់លលើការព្ងឹង្ក្បខ្ណឌ



- 41- 

លទធផ្សលរបស់វិស័យ នងិធាន្បសិទធភាពខ្ពស់ក្នុងការលបតជាា  នងិ

ការសល្ម្ចចិតត ។  

គ- ធានការចូលរួម្្បក្បលដ្ឋយបរិោប័ននពីតអួងាអភិវឌ្ឍនទ៍ងំអស់

ក្នុង វិស័យ រួម្ទងំ វិស័យឯក្ជន ។ 

ឃ- ជំរញុការដ្ឋក្់បញ្ចូលហិរញ្ញបបទនសហ្បតិបតតកិារក្នងុដផ្សនការ 

នងិថវិកាតាម្វិស័យតាម្រយៈការផ្សតល់កាលានវុតត-ភាពឲ្យដ គូ

អភិវឌ្ឍន៍បញ្ហា ក្ក់ារលបតជាា ផ្សតលហ់ិរញ្ញបបទនថមីស្មាប់វិស័យ ។ 

ង- បំលពញបដនាម្ឲ្យយនតការ ដទ រួម្ទងំយនតការ្ក្ុម្ការងារបលចចក្-

លទសច្មុ្ោះ លដ្ឋយលតត តលលើការឯក្ភាពរួម្រន លលើការងារអាទិភាព 

នងិការលធវើហិរញ្ញបបទន ។  

IIIវ-   សរលការែ៍ណែនាំនៃក្ិចចពិស្រោះសោបល់ពហុភាគីសៅ    

ក្្រិតិសេយ  

 លសចក្ដីដណនំលនោះ បានក្ំណត់លរលការណ៍ដណនំមួ្យចនំនួ ល ើម្បី

ធានឲ្យការលរៀបចំក្ិចចពិល្រោះលោបល់ពហុភាគីលៅក្្មិ្តវិស័យមានលរលលៅ

ចាស់លាស់ និង្បសិទធភាពខ្ពស់ លដ្ឋយដផ្សែក្លលើលរលការណ៍ ូចខាងល្កាម្៖ 

ក្- បរិោប័ននៈក្ិចចពិល្រោះលោបលន់ឹងមានការចូលរួម្ពតីួអងាអភិវឌ្ឍន៍

ទងំអស់ រួម្មានតំណាងរាជរដ្ឋា ភបិាល, ដ គអូភិវឌ្ឍន៍,  វិស័យ

ឯក្ជន, អងាការម្និដម្នរដ្ឋា ភិបាល, សមាគម្ និង្គោឹះស្គា ន

្ស្គវ្ជាវ ។ 

ខ្- ការស្ម្បស្ម្លួៈ ក្ិចចពិល្រោះលោបលន់ងឹផ្សតលក់ាលានវុតតភាព 

ស្មាប់ពនិតិយ នងិពភិាក្ា ល ើម្បីធានថា ្គប់ភារក្ិចច រួម្ទងំការ

ដចក្រំដលក្ព័តម៌ាន នងិទំនក្់ទំនង្បក្បលដ្ឋយ្បសិទធភាព ្តូវ
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បានអនុវតតលដ្ឋយតអួងាអភិវឌ្ឍនទ៍ងំអស់ក្នងុលរលលៅកាត់បនាយ

សក្ម្មភាពជានរ់ន  ។  

គ- ការបំលពញបដនាម្ៈក្ិចចពិល្រោះលោបលន់ងឹលលើក្ក្ម្ពស់្បសិទធភាព 

នងិស័ក្តិសិទធិភាព លដ្ឋយស្គរលនោះ គឺជាយនតការបំលពញបដនាម្ឲ្យ

យនតការ ដទលទៀត រួម្ទងំយនតការ្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ ។ 

ឃ- ក្ិចចសហការៈ ក្ិចចពិល្រោះលោបលន់ងឹផ្សតល់កាលានវុតតភាព ល ើម្បី

តួអងាអភិវឌ្ឍនទ៍ងំអស់សហការ, លក្ៀរគរ និងលធវើការលបតជាា ផ្សតល់

ធនធានជាក្ល់ាក្ ់ ស្មាប់រំ្ទការអនុវតតយុទធស្គស្តសត  និង

ដផ្សនការតាម្វិស័យ  និងក្ម្មវិធីដក្ទ្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

IVវ-   ្បធាៃបទគៃ្លោះនៃក្ិចចពិស្រោះសោបល់ពហុភាគីសៅក្្រិតិសេយ  

 លសចក្ដីដណនំបានលលើក្លទបើងនូវ្បធានបទគន្ឹោះចំនួន ៤  ូចខាងល្កាម្ 

ស្មាប់្ក្សួង នងិស្គា ប័នស្គមី្ល្ជើសលរើសជារលបៀបវារៈស្មាប់ក្ិចចពិល្រោះ

លោបល ់ ។ លទោះជាោ ងលនោះក្ត ី ក្៏្ បធានបទជាក្់ដសតង្តូវសា ិតល្កាម្សិទធិ

សល្ម្ចរបស់្ក្សួង និងស្គា ប័នស្គមី្ ។  

១- ការពនិតិយ នងិតាម្ដ្ឋនលទធផ្សលក្នងុក្ិចចអភិវឌ្ឍន៍របស់វស័ិយ 

- ពនិិតយ នងិពភិាក្ាវឌ្ឍនភាពរបស់វិស័យ នងិការដក្ទ្ម្ង ់្ពម្ទងំ

បញ្ហា ្បឈម្របស់តួអងាអភិវឌ្ឍន៍ដ លបំលពញការងារក្នងុវិស័យលនោះ ។ 

- លលើក្ក្ម្ពស់ការល្បើ្បាស់្ក្បខ្ណឌ លទធផ្សលរបស់ វិស័យ ដ ល

ផ្សារភាា ប់ជាមួ្យនងឹដផ្សនការយទុធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិនងិលរលលៅ

អភិវឌ្ឍន៍្ បក្បលដ្ឋយចីរភាពក្ម្ពុជា ល ើម្បពី្ងងឹ្បពន័ធតាម្ដ្ឋន 

នងិវាយតដម្្របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 
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- ពិភាក្ា នងិបនតតាម្ដ្ឋនបញ្ហា ្បឈម្របស់ វិស័យ ដ លបាន

លលើក្ល ើងក្នុងក្ិចចពិល្រោះលោបល់ ដទលទៀត រួម្ទងំបញ្ហា លសសសល ់

ដ លមិ្នទន់លដ្ឋោះ្ស្គយ ក្នុងក្ិចច្បជុំ្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទស-

ច្មុ្ោះ ។   

- លលើក្ក្ម្ពស់ការអនុវតត្បពន័ធថវិកាពត័ម៌ានសមិ្ទធក្ម្ម ល ើម្បីតាម្ដ្ឋន 

នងិវាយតដម្្វឌ្ឍនភាពរបស់ វិស័យ នងិជំរុញការដ្ឋក្ប់ញ្ចូល

ហិរញ្ញបបទនសហ្បតិបតតកិារ លៅក្នុងដផ្សនការ និងថវិកាតាម្វិស័យ ។  

២- ការក្ំណតអ់ាទិភាពស្មាប់អនុវតតបនត 

- ក្ំណតអ់ាទិភាពរបស់វិស័យ នងិលរៀបចំដផ្សនការ ឬយុទធស្គស្តសត របស់

 វិស័យ ដ លមានសងាតភិាពជាមួ្យនឹងយុទធស្គស្តសតចតុលកាណ-

 ំណាក្ក់ាលទី៤, ដផ្សនការយទុធស្គស្តសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ នងិលរលលៅ

អភិវឌ្ឍន៍្ បក្បលដ្ឋយចីរភាពក្ម្ពុជា ក្៏ ូចជាបញ្ហា ្បឈម្អនតរ-   

 វិស័យ នងិការដក្ទ្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

- ឯក្ភាពរួម្រន លលើសក្ម្មភាពគន្ោឹះៗស្មាប់លដ្ឋោះ្ស្គយបញ្ហា ្បឈម្

ដ លបានលលើក្លទបើងក្នងុ ំលណើរការ្តតួពនិតិយ នងិតាម្ដ្ឋន ។ 

- ក្ំណតអ់ាទិភាពការងារស្មាប់ឆ្ន ំបនា ប់ រួម្ទងំការលលើក្ល ើងនូវ

សំលណើ ឬក្ម្មវិធីដ ល្តូវលធវើហិរញ្ញបបទន ពលី្ៅ្បលទស ។ 

- ពនិិតយ នងិពភិាក្ាបញ្ហា ្បឈម្អនតរវិស័យ ដ លត្ម្ូវឲ្យមាន

ក្ិចចសហការពី្ក្សួង និងស្គា ប័នពាក្់ពន័ធ ឬតអួងាអភិវឌ្ឍន៍ ដទ

លទៀត ។  

- ក្ំណត់ទ្ម្ង់សម្្សបស្មាប់ដក្លម្ែក្ិចចសហការ នងិការអនុវតត

ការងារអាទិភាពរបស់វិស័យ លដ្ឋយដផ្សែក្លលើលរលបំណងរួម្ ។ 
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៣- ការលក្ៀរគរធនធាន នងិការក្ំណត់ហិរញ្ញបបទន 

- ឯក្ភាពរួម្រន លលើយុទធស្គស្តសត លក្ៀរគរធនធាន លដ្ឋយដផ្សែក្លលើលទធផ្សល

ដនការវាយតដម្្្បភពធនធាន និងរបាយការណ៍សតពីីការផ្សតល់

ហិរញ្ញបបទនរបស់តអួងាអភិវឌ្ឍនព៍ាក្ព់ន័ធ ។ 

- ក្ំណតគ់ម្ាតហិរញ្ញបបទនស្មាប់ឆ្ន ំបនា ប់ និងពភិាក្ាយុទធស្គស្តសត

ស្មាប់លក្ៀរគរ និងលបតជាា ផ្សតលធ់នធានល ើម្បបំីលពញត្ម្ូវការ  ។ 

- ជំរញុការល្បើ្ បាស់ ំលណើរការលរៀបចំដផ្សនការថវិកា្បចំឆ្ន ំ ល ើម្បី

ដ្ឋក្់បញ្ចូលធនធានសហ្បតបិតតិការលៅក្នងុដផ្សនការរបស់ វិស័យ 

នងិដផ្សនការថវិកា ។ 

- បនតតាម្ដ្ឋនបញ្ហា ហិរញ្ញបបទន ដ ល្តូវបានលលើក្ល ើងក្នុងក្ិចច

ពិល្រោះលោបល់ ដទ  ូចជា្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ និង

ពិភាក្ាបញ្ហា ទងំលនោះ លដ្ឋយដផ្សែក្លលើការដក្ទ្ម្ងក់ារ្គប់្គង

ហិរញ្ញវតាសុ្គធារណៈ (ការលរៀបចំថវិកា) និងយុទធស្គស្តសតសត ពីីក្ិចច-

សហ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍ នងិភាពជាដ គ ូ (ស្មាប់ហរិញ្ញបបទន

របស់តួអងាអភិវឌ្ឍន៍មិ្នដម្នរ ា) ។  

៤- ការអភិវឌ្ឍសម្តាភាព នងិការព្ងងឹស្គា ប័ន 

-    លរៀបចំដផ្សនការអភិវឌ្ឍនស៍ម្តាភាព ដផ្សែក្តាម្លទធផ្សលដនការតាម្ដ្ឋន 

នងិវាយតដម្្ ល ើម្បីលលើក្ក្ម្ពស់សម្តាភាព្តតួពនិតិយ និងព្ងងឹ

្បពន័ធវាយតដម្្ ។ 

- ពិភាក្ាអពំីត្ម្ូវការអភិវឌ្ឍនស៍ម្តាភាពស្គា ប័នលដ្ឋយលតត តសំខាន់

លលើកាលានុវតតភាពស្មាប់ក្ចិចសហការ ដ លមានផ្សល្បលោជន៍

លទវទិស ។ 
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- ផ្សតួចលផ្សតើម្ឱ្យមានក្ម្មវិធជីាក្ល់ាក្ ់សត ីពកីារអភិវឌ្ឍសម្តាភាព ពិលសស

ការអនុវតតក្ម្មវិធកី្ំដណទ្ម្ង់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ។ 

- ដចក្រំដលក្ព័តម៌ាន នងិលលើក្ក្ម្ពស់ក្ិចចពិភាក្ាសត ីពកីារអនុវតត

លរលនលោបាយ ល ើម្បកី្ណំត់ដផ្សនការសក្ម្មភាពស្មាប់ព្ងងឹ

្បពន័ធជាត ិនងិសល្ម្ចលទធផ្សលក្នុងក្ិចចអភិវឌ្ឍន ៍។ 

Vវ-    ៃដការសាា បយៃ 

ក្ិចចពិល្រោះលោបលព់ហភុាគីលៅក្្មិ្តវិស័យ នងឹ្តូវលរៀបចំម្តងក្នុង

មួ្យឆ្ន ំ ឬតាម្ការចំបាច់ នងិមានរយៈលពលមួ្យដថៃ ឬរយៈលពលសម្្សប 

ល្កាម្ការ ឹក្នំតា លរ់បស់្ក្សួង ឬស្គា ប័នស្គមី្ ។ ល ើម្បលីចៀសវាងបលងកើតយនត

ការបដនាម្ ឬរចនសម្ពន័ធ្សបរន , ្ក្សួង ឬស្គា ប័នស្គមី្អាចល្បើ្បាស់យនតការ

្បហាក្់្បដហលដ លមាន្ស្គប់ លដ្ឋយព្ងកី្វិស្គលភាពដនការចូលរួម្របស់

តួអងាអភិវឌ្ឍនព៍ាក្ព់ន័ធ ។  

ក្ិចចពិល្រោះលោបល ់ នឹងមានការចូលរួម្ពីតណំាងជានខ់្ពស់ដនភាគី

ពាក្ព់ន័ធ  ល ើម្បីលដ្ឋោះ្ស្គយបញ្ហា ្បឈម្ដ លមិ្នទន់្តូវបានលដ្ឋោះ្ស្គយលៅ

ក្នុងលវទិកា ដទលទៀត ូចជា្ក្មុ្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ ។ ទនាឹម្នងឹលនោះ ក្ិចច

ពិល្រោះលោបល់លនោះក្៏្តូវធានថា ភាគពីាក្ព់ន័ធទងំអស់បានល្តៀម្ខួ្្នស្មាប់

លធវើការសល្ម្ចចិតត និង្បកានយ់ក្ការលបដជាា  ក្្ម្ិតនលោបាយ ក្៏ ូចជាឯក្ភាព

លលើដផ្សនការសក្ម្មភាពដ ល្តវូអនុវតតលរៀងៗខួ្្ន ឬរួម្រន  លដ្ឋយដផ្សែក្លលើលទធផ្សល

ដនការពភិាក្ាក្្ម្តិបលចចក្លទស នងិការស្ម្បស្ម្ួលរបស់្ក្ុម្ការងារ

បលចចក្លទសច្មុ្ោះ ។ 
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ក្ិចចពិល្រោះលោបលព់ហភុាគីលៅក្្មិ្តវិស័យលនោះ នងឹលបើក្ទូលាយឲ្យ

មានការចូលរួម្ពីតអួងាអភិវឌ្ឍន ៍ដ លលធវើសក្ម្មភាពក្នុង វិស័យ ។ លទោះជាោ ងលនោះក្ត ី

ល ើម្បីឲ្យក្ិចចពិល្រោះលោបល់ ំលណើរការមាន   ្បសិទធភាព, ចំននួ នងិសមាសភាព

ចូលរមួ្នងឹ្តវូក្ំណត់លដ្ឋយ្ក្សួង ឬស្គា ប័នស្គមី្ ។ រចនសម្ព័នធដនក្ិចចពិល្រោះ

លោបល់ពហុភាគីលៅក្្មិ្តវិស័យ រួម្មាន ៖ 

១- ្បធានក្ិចចពិល្រោះលោបល់ៈ  គឺជា្បធាន្ក្សួង ឬស្គា ប័នស្គមី្ 

ឬជាតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ខួ្្ន ដ លមានលទធភាពលដ្ឋោះ្ស្គយ

្គប់ទិ ាភាពដ លពាក្់ពន័ធនងឹលរលនលោបាយរបស់វិស័យ ។ 

២- លលខាធកិារដ្ឋា នៈ ្ក្សួង ឬស្គា ប័នស្គមី្អាចពនិតិយបលងកើត

លលខាធកិារដ្ឋា ន ស្មាប់រំ្ទក្ិចច ំលណើរការពិល្រោះលោបល់, 

តាម្ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពដនការអនុវតតសក្ម្មភាព ដ លបានឯក្ភាព, 

ស្ម្បស្ម្ួលការ្គប់្គងពត័៌មាន និងលរៀបចំរបាយការណ៍ដន

ក្ិចច្បជុំ ។ ល ើម្បីលចៀសវាងការបលងកើតរចនសម្ពន័ធជានរ់ន  នងិកាត់

បនាយចំណាយរ ាបាល, បលងកើន្បសិទធភាព នងិស័ក្តិសិទធិភាព, 

្ក្សួង ឬស្គា ប័នស្គមី្អាចល្បើ្បាស់ លលខាធិការដ្ឋា នរបស់្ក្ុម្

ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះដ លមាន្ស្គប់ ឲ្យទទួលបនាុក្ជា

លលខាធកិារដ្ឋា នដនក្ិចចពិល្រោះលោបល់លនោះ ។ លលើមូ្លដ្ឋា នលនោះ 

លលខាធកិារដ្ឋា ន្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ ្តូវមាន ៖ ១-

លក្ខខ្ណឌ លោង នងិអាណតតកិារងារចាស់លាស់, ២-មានសម្តាភាព

្គប់្រនក់្នុងការស្ម្បស្ម្ួល នងិ៣-មានលទធភាពលលើក្យក្បញ្ហា

ដ លមិ្នទន់្តូវបានលដ្ឋោះ្ស្គយលៅ្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ 
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ល ើម្បីយក្លៅពភិាក្ាក្នងុក្ិចចពលិ្រោះលោបលព់ហុភាគីលៅក្្មិ្ត 

 វិស័យ ។ 

៣- តំណាង្ក្សួង និងស្គា ប័នពាក្់ពន័ធៈ គឺជាតំណាងជាន់ខ្ពស់ ដ ល

មានឋានៈចប់ពអីគានយក្លទបើង លហើយអាចចូលរួម្លដ្ឋោះ្ស្គយ

បញ្ហា អនតរវិស័យ នងិរំ្ទ លក់្ិចចស្ម្បស្ម្លួអនតរស្គា ប័ន ។ 

ទនាឹម្នងឹលនោះ ្តូវមានសម្តាភាពយល់ ឹងខ្ពស់ខាងបលចចក្លទស, 

អាចដចក្រំដលក្ពត័ម៌ាន នងិស្ម្បស្ម្ួល ្ពម្ទងំតាម្ដ្ឋន

វឌ្ឍនភាពក្នងុការអនុវតតសក្ម្មភាពដ លបានឯក្ភាព ក្នងុ្ក្សួង 

ឬស្គា ប័នខួ្្ន ។ 

៤- ្បធានស្ម្បស្ម្លួខាងដ គូអភិវឌ្ឍន៍ៈ ្បធានស្ម្បស្ម្ួល

ខាងដ គូអភិវឌ្ឍនក៍្នុង្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ មានតួនទី

សំខានក់្នុងយនតការពិល្រោះលោបល់ពហុភាគីលៅក្្មិ្តវិស័យតាម្រយៈ

ការស្ម្បស្ម្លួរវាងដ គអូភិវឌ្ឍន ៍ នងិពភិាក្ាជាមួ្យ្ក្សួង 

ឬស្គា ប័នស្គមី្ ល ើម្បីលរៀបចំរលបៀបវារៈ ្ពម្ទងំលក្ៀរគរ នងិលធវើការ

លបតជាា ផ្សតល់ធនធានស្មាប់បំលពញត្ម្ូវការ ។ 

៥- តំណាងដ គអូភិវឌ្ឍន៍ដ លលធវើសក្ម្មភាពក្នងុ វស័ិយៈ តំណាងដ គូ

អភិវឌ្ឍន៍ជា្បធានស្គា នតណំាងស្គា ប័ន ឬ្បលទសដ លផ្សដល់

ហិរញ្ញបបទន  ូចជាឯក្អគារ ាទូត, ្បធានស្គា នតំណាង្បចំ

្បលទស ឬ្បធានទទួលបនាុក្ក្ិចចសហ្បតិបតតិការ លហើយ្តូវមាន

ការលបដជាា ខ្ពស់ ក្នុងការផ្សដលក់ាររំ្ទ ល់្បធានក្ិចចពលិ្រោះលោបល ់

ក្នុងការលធវើលសចក្ដីសល្ម្ចចិតតនន ។ តំណាងរបស់ដ គអូភិវឌ្ឍន៍

អាចផ្សតួចលផ្សតើម្លសន ើ វិធានការលរលនលោបាយ ល ើម្បីលដ្ឋោះ្ស្គយ
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បញ្ហា ្បឈម្របស់  វិស័យ នងិដចក្រំដលក្ពត័ម៌ានសត ីពលីទធផ្សលដន

ក្ិចចពិល្រោះលោបល់ លដ់ គ ូដទលទៀត ស្មាប់លរៀបចំដផ្សនការ 

នងិ អនុវតតសក្ម្មភាពលៅក្្ម្តិបលចចក្លទស ។ 

៦- តំណាងគណៈក្មាម ធិការនតីិសម្បទ និងអភិវឌ្ឍនក៍្ម្ពុជាដន្ក្មុ្

្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍្ម្ពុជាៈ តំណាងជាន់ខ្ពស់ដ លអាចផ្សតលក់ាររំ្ទ

ពាក្ព់ន័ធនឹង្បសិទធភាពដនហិរញ្ញបបទនសហ្បតិបតតកិារ និង

ស័ក្តិសិទធិភាពក្នងុក្ិចចអភិវឌ្ឍន ៍ ្សបតាម្យុទធស្គស្តសតសដ ីពីក្ចិចសហ

្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន ៍ និងភាពជាដ គូ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

ទនាឹម្នងឹលនោះ ក្៏្តូវដចក្រំដលក្ឧតតមានុវតតន ៍ និងផ្សតលក់្ិចចស្ម្ប

ស្ម្ួលនងិ្គប់្គងក្ិចចសហ្បតិបតតកិារបលចចក្លទស ។   

៧- អងាការម្និដម្នរដ្ឋា ភបិាល,  វស័ិយឯក្ជន នងិភាគពីាក្ព់ន័ធៈ  

តំណាងអងាការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភបិាល,  វិស័យឯក្ជន នងិភាគពីាក្ព់ន័ធ 

នងឹ្តូវអលញ្ា ើញចូលរួម្ក្នងុក្ិចចពិល្រោះលោបល់លនោះ ។ លដ្ឋយក្ិចច

ពិល្រោះលោបល ់ ជាលវទិកាក្្ម្ិតខ្ពស់, តំណាងអងាការម្និដម្ន   

រដ្ឋា ភបិាល,  វិស័យឯក្ជន នងិភាគពីាក្់ពន័ធ ្តូវមានសម្តាភាព 

នងិមានការលបដជាា ខ្ពស់ក្នងុការចូលរួម្ អនុវតតដផ្សនការសក្ម្មភាព 

ដ លបានឯក្ភាពក្នុងក្ិចចពិល្រោះលោបល់ ។  រើឯការក្ំណត់ចំននួ 

នងិសមាសភាពចូលរួម្ក្នុងក្ចិចពិល្រោះលោបល់ គឺជាសិទធិសល្ម្ច

របស់្បធានដនក្ិចចពិល្រោះលោបល់ លដ្ឋយដផ្សែក្តាម្្បធានបទ 

នងិលទធភាពក្នុងការចលូរួម្ការពិភាក្ា ។ 
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VIវ-   ទាំនក្់ទាំៃងជារួ ្ក្រុការងារបសចចក្សទេច្រុោះ 
ក្នុងបរិការណ៍ដ្ប្បលួោ ងឆ្ប់រហ័ស ដនក្ិចចសហ្បតិបតតកិារ

អភិវឌ្ឍន,៍ យុទធស្គស្តសតសត ីពកី្ចិចសហ្បតិបតតកិារ និងភាពជាដ គ ូ ឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៣ បានក្ំណត់ថា ក្ចិចពិល្រោះលោបល់ពហុភាគីលៅក្្មិ្តវិស័យ គឺជា

យនតការភាពជាដ គូ្បក្បលដ្ឋយ្បសិទធភាព ស្មាប់លលើក្ក្ម្ពស់ការពភិាក្ា 

នងិការស្ម្បស្ម្លួពកី្្ម្តិបលចចក្លទស ដ លបានអនុវតតក្នងុ្ក្ុម្ការងារ

បលចចក្លទសច្មុ្ោះ លៅក្្ម្តិមួ្យខ្ពស់ជាងលនោះ ។ យនតការទងំពីរលនោះមានលក្ខណៈ

បំលពញឱ្យរន លៅវិញលៅម្ក្ ប ដុនតមិ្នជនំួសឱ្យរន ល ើយ ។ លសចក្តីដណនំសតពីីការ

លរៀបចំ នងិការ្ប្ពតឹតលៅរបស់្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ ្តូវបានដក្ស្មួ្ល 

ល ើម្បធីានមិ្នឲ្យមានតួនទី នងិមុ្ខ្ងារជានរ់ន រវាងយនតការទងំពីរលនោះ ្ពម្

ទងំលលើក្ក្ម្ពស់សមិ្ទធក្ម្មដន្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ ក្នុងការសល្ម្ច

លរលបំណងរបស់ខួ្្ន ។ ្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះលៅរក្ាតនួទីសំខាន ់

 ូចមានដចងក្នុងលសចក្តីដណនំរបស់ខួ្្ន ។  រើឯក្ិចចពិល្រោះលោបល់ពហុភាគីលៅ

ក្្មិ្តវិស័យ បានផ្សតលត់ដម្្បដនាម្លលើតនួទីរបស់្ក្ុម្ការងារបលចចក្លទសច្មុ្ោះ 

លដ្ឋយស្គរមានការចលូរួម្ពីម្ស្តនតីជាន់ខ្ពស់ នងិការពភិាក្ាលតត តលលើយុទធស្គស្តសត 

នងិអាទិភាពរយៈលពលម្ធយម្  ូចបានបងាា ញលម្ែតិក្នងុលសចក្តីដណនំលនោះ ។ 
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សេចក្តីណែនាំេតីពកី្ិចចពសិ្រោះសោបលភ់ាពជាដៃគូសៅថ្នា ក្់ស្ោមជាត ិ

ណែសមសា ឆ្ា ាំ២០១៩ 

I -   បរោិរែ ៍

ការកែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារកែែម្ែជាធិែតេយ្យតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិតៅ

កេជាអាទិភាពរួយ្រែស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ដូចមានកចងែាងុយ្ទុធសាស្តសរចេុតកាណ-

ដំណាែ់កាលទី ៤ តដើរបីតលើែែរពស់សរេថភាពរែស់សាថ ែ័នសាធារណៈម្ែែែ 

តដ្ឋយ្ផលេិភាព, ការទទួលខុសម្េូវ, គណតនយ្យភាព នងិេមាា ភាព ែាុងការ

ផដល់តសវាសាធារណៈឲ្យមានម្ែសិទធភាព នងិស័ែរិសិទធិភាព ែាុងតោលតៅែតងកើន

ជំតនឿទុែចិេរពីសណំាែម់្ែជាពលរដា ។ 

តដើរបរីួរចំកណែសតម្រចតោលតៅននការកែទម្រង់តនេះ យ្ុទធសាស្តសរសរ ី

ពីែិចចសហម្ែេិែេរកិារអភិវឌ្ឍន ៍នងិភាពជានដគូ ឆ្ា ំ២០១៩-២០២៣ បានដ្ឋែ់

ឲ្យអនុវេរនូវយ្នរការភាពជានដគូថ្មីរួយ្ គែឺិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅ

ថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ កដលជាតវទិកាសម្មាែ់ពភិាែាតលើែញ្ហា នានាកដលពាែ់ពន័ធនងឹ

អភបិាលែិចច នងិការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា នរែស់រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ។ ែិចចពិតម្ោេះ

តោែល់ភាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិតនេះ នឹងផរលក់ាលានុវេរភាពដល់េអួងគ

អភិវឌ្ឍន៍ទងំអស់ រួរមានេណំាងរាជរដ្ឋា ភិបាល, រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេិ, នដគូ

អភិវឌ្ឍន៍, អងគការរនិករនរដ្ឋា ភបិាល,  វសស័យ្កែជន នងិសហគរន៍រូលដ្ឋា ន 

សម្មាែ់ពនិេិយវឌ្ឍនភាពែាុងការអភិវឌ្ឍ, ពិភាែាែញ្ហា ម្ែឈរ នងិែំណេ់ វសធាន

ការចំបាច់ តដើរបជីំរុញការអភិវឌ្ឍសងគរ-តសដាែិចច ម្សែតារកដនសរេថែិចចរែស់

េួអងគអភិវឌ្ឍនន៍ីរួយ្ៗ ។ 
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ែចចុែបនា រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេបិាន នងិែំពងុតរៀែចំ នងិអនវុេរយ្នរការ

រួយ្ចំននួតដើរបធីានាឲ្យមានការចលូរួរ និងការពិតម្ោេះតោែល់ជារួយ្ម្ែជា-

ពលរដា, អងគការរិនករនរដ្ឋា ភបិាល, នដគូអភិវឌ្ឍន ៍និងភាគពីាែព់ន័ធនានា តាររយ្ៈ

តវទិកាផសពវផាយ្ និងពិតម្ោេះតោែល់, តវទិកាពិតម្ោេះតោែល់សរ ពីីែរមវសធីវសនិតោគ

ែីឆ្ា ំរែំលិរាជធាន-ីតខេរ, សិកាា សាលាសមាហរណែរមែរមវសធីវសនិតោគែីឆ្ា ំរំែលិ

ម្ែុង-ម្សុែ, ែិចចម្ែជុំរែស់គណៈែរមការដឹែនំាែំកណទម្រង់តៅរាជធាន-ីតខេរ, 

ម្ែុង-ម្សុែ, ែិចចម្ែជុំពិតម្ោេះតោែល់តលើតសចែរមី្ពាងកផនការអភិវឌ្ឍន ៍ នងិ

តវទិកាពិតម្ោេះតោែលរ់វាងរដាបាលរាជធាន-ីតខេរ ជារួយ្សមាគរ, អងគការរនិ

ករនរដ្ឋា ភបិាល នងិសហគរន៍តៅថ្នា ែ់រូលដ្ឋា ន ។ 

តសចែរីកណនំាតនេះែំណេអ់ំពីតោលែំណង, តោលការណ៍, សមាសភាព

ចូលរួរ និងយ្នរការោំម្ទសម្មាែ់តរៀែចំែិចចពិតម្ោេះតោែល់ភាពជានដគូតៅថ្នា ែ់

តម្ការជាេិ នងិតារដ្ឋនម្េេួពនិិេយការអនុវេរ ។   រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេអិាច

តម្ែើម្បាស់តវទិកាពិតម្ោេះតោែល់សរ ពីីែរមវសធីវសនតិោគែីឆ្ា ំរំែលិរាជធាន-ីតខេរ ឬ

យ្នរការម្ែហាែម់្ែកហលកដលមានម្សាែ់ តដ្ឋយ្អនុវេរតារខាឹរសារននតសចែរី-

កណនំាតនេះ  ។ 

II -   សរលបាំែងដៃក្ិចចពសិ្រោះសោបលភ់ាពជាដៃគូសៅថ្នា ក្់ស្ោមជាត ិ

តោលែំណងចរបង ននែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការ

ជាេិ គឺតដើរបោំីម្ទដលក់ារអនុវេរយ្ុទធសាស្តសរចេុតកាណ-ដំណាែ់កាលទី ៤, កផនការ

យ្ុទធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជាេិ, តោលតៅអភិវឌ្ឍន៍ម្ែែែតដ្ឋយ្ចីរភាពែរពុជា នងិ

ការកែទម្រងក់ារអភិវឌ្ឍតារកែែម្ែជាធិែតេយ្យតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ តាររយ្ៈ
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ការអនុវេរកផនការអភិវឌ្ឍនរ៍យ្ៈតពលម្បំាឆ្ា ំ និងែរមវសធីវសនិតោគែីឆ្ា ំរំែលិរែស់

រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ។   

តោលែំណងជាែល់ាែន់នែិចចពិតម្ោេះតោែល់ភាពជានដគូតៅថ្នា ែ់

តម្ការជាេ ិរួរមាន៖ 

ែ- តលើែែរពស់អភមិ្ែរននការចលូរួរម្ែែែតដ្ឋយ្ែរសោែ័នា តដើរបី

ពនិិេយវឌ្ឍនភាពននការអភិវឌ្ឍ នងិពភិាែាែញ្ហា ម្ែឈររែស់

ម្ែជាពលរដា និងេួអងគអភិវឌ្ឍន៍ ម្ពរទងំែំណេស់ែរមភាព តដើរបី

តដ្ឋេះម្សាយ្ែញ្ហា ម្ែឈរទងំតនាេះ ម្សែតារកដនសរេថែិចចការងារ

តរៀងៗខាួន ។ 

ខ- ពម្ងងឹសរេថភាពម្គែ់ម្គងរែស់រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ តដើរប ី

តដ្ឋេះម្សាយ្គមាា េននែិចចអភិវឌ្ឍន៍តៅរូលដ្ឋា ន នងិធានាសងគេិភាព

ែាុងការតធវើសែរមភាពរែស់ែណារ េអួងគអភិវឌ្ឍន ៍។  

គ- ពម្ងងឹគុណភាព នងិម្ែសិទធភាពននការផដល់តសវាសាធារណៈតៅ

ថ្នា ែ់តម្ការជាេិ តដើរបីែតម្រើម្ែជាពលរដាឲ្យកាន់កេម្ែតសើរត ើង 

សំតៅតលើែែរពស់ជីវភាពរស់តៅ នងិែតងកើនជំតនឿទុែចិេររែស់

ម្ែជាពលរដា ។ 

ឃ- កចែរំកលែពេ័ម៌ានម្ែែែតដ្ឋយ្ម្ែសិទធភាព នងិេមាា ភាពរវាងេអួងគ

អភិវឌ្ឍនទ៍ងំអស់ កដលបានផរលក់ារោំម្ទ ឬអនុវេរសែរមភាពតៅ

ថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ។ 

ង- ែំតពញែកនថរឲ្យយ្នរការដនទតទៀេ ដូចជាតវទិកាពិតម្ោេះតោែល់

ថ្នា ែ់តម្ការជាេនិានាកដលមានម្សាែ់, យ្នរការម្ែុរការងារែតចចែ-

តទសចម្រុេះ នងិែិចចពិតម្ោេះតោែលព់ហភុាគីតៅែម្រិេវសស័យ្ជាតដើរ ។ 
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III -    សរលោរែ ៍

 តសចែដីកណនំាតនេះបានែណំេ់តោលការណ៍កណនំារួយ្ចំននួ តដើរបីធានា 

ឲ្យការតរៀែចំ ែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិមានតោលតៅ

ចាស់លាស់ និងម្ែសិទធភាពខពស់ ។ យ្នរការពិតម្ោេះតោែល់តនេះនងឹតលើែ

ែរពស់ការអនុវេរអភមិ្ែរ សរ ីពីភាពជានដគូម្ែែែ តដ្ឋយ្ែរសោែ័នា និងការអភិវឌ្ឍ

តដ្ឋយ្មានការចលូរួរ តដ្ឋយ្កផែែតលើតោលការណ៍ដូចខាងតម្ការ៖ 

ែ- ែរសោែ័នាៈ ែិចចពិតម្ោេះតោែល់តនេះនងឹមានការចូលររួពីម្គែ់េួអងគ

អភិវឌ្ឍន៍តៅែម្រេិថ្នា ែ់តម្ការជាេិ រួរមាន ៖ េំណាងម្ែសួង 

នងិសាថ ែ័ន, រនទរី, អងគភាព, រដាបាលថ្នា ែ ់   រាជធាន-ីតខេរ, ម្ែុង-

ម្សុែ-ខណឌ  នងិ  រដាបាលឃុ-ំសងាក េ់, សហគរន៍រូលដ្ឋា ន, នដគូ

អភិវឌ្ឍន៍, អងគការរិនករនរដ្ឋា ភិបាល នងិវសស័យ្កែជន ។ 

ខ- ការសម្រែសម្រួលៈ ែិចចពិតម្ោេះតោែលន់ឹងផរលក់ាលានុវេរភាព 

សម្មាែ់ពនិេិយ នងិពិភាែា តដើរបីធានាថ្នម្គែ់ភារែិចច រួរទងំការ

កចែរំកលែព័េម៌ាន នងិទំនាែ់ទំនងម្ែែែតដ្ឋយ្ម្ែសិទធភាព ម្េូវ

បានអនុវេរតដ្ឋយ្េអួងគអភិវឌ្ឍនទ៍ងំអស់ែាងុតោលតៅកាេ់ែនថយ្

សែរមភាពជានោ់ា  ។ 

គ- ការចលូរួរៈ ែិចចពិតម្ោេះតោែលន់ងឹជំរញុការអនុវេរអភិម្ែរនន

ការចូលរួរពមី្គែ់េអួងគអភិវឌ្ឍន ៍ តដើរបីែតងកើនជំតនឿទុែចិេររែស់

ម្ែជាពលរដារែតលើសាថ ែ័នសាធារណៈ នងិតលើែែរពស់គុណភាព 

នងិម្ែសិទធភាពននការផរល់តសវាសាធារណៈ នងិការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន

តៅថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ។ 
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ឃ- ការែំតពញែកនថរៈ ែិចចពិតម្ោេះតោែលន់ងឹតលើែែរពស់ម្ែសិទធភាព 

នងិស័ែរិសិទធិភាព តដ្ឋយ្សារែចិចពិតម្ោេះតោែល់តនេះ គឺជាយ្នរការ

អភបិាលែិចច កដលែំតពញែកនថរឲ្យការកែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតារ

កែែម្ែជាធិែតេយ្យតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេ,ិ ម្ែុរការងារែតចចែតទស-

ចម្រុេះ, ែិចចពិតម្ោេះតោែល់ពហុភាគីតៅែម្រិេវសស័យ្ នងិយ្នរការ

នានាកដលមានម្សាែ់តៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ដូចជាតវទិកាផសពវផាយ្

នងិពិតម្ោេះតោែល,់ តវទិកាពិតម្ោេះតោែល់សរ ីពែីរមវសធីវសនិតោគ

ែីឆ្ា ំរែំលិរាជធាន-ីតខេរ,សិកាា សាលាសមាហរណែរមែរមវសធីវសនិតោគ

ែីឆ្ា ំរំែិលម្ែុង-ម្សុែ និងែិចចម្ែជុំពិតម្ោេះតោែល់តលើតសចែរីម្ពាង

កផនការអភិវឌ្ឍន៍ ជាតដើរ ។  

IV -    ក្ិចចៃាំសែើរោរសរៀបចាំក្ិចចពិស្រោះសោបល ់

 តដើរបតីលើែែរពស់ម្ែសិទធភាព ននែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅ

ថ្នា ែ់តម្ការជាេិ នងិអនតុលារតារតសចែរីកណនំាតនេះ, ម្ែុរម្ែឹែារាជធាន-ីតខេរ 

ម្េូវធានាថ្ន ែិចចពិតម្ោេះតោែល់តនេះ ម្េូវម្ែម្ពេឹរតៅ ចំននួ ១ ដងែាងុ ១ ឆ្ា ំ ឬ

តលើសពីតនេះ តារការចំបាច់ ។ ែចចុែបនា យ្នរការរយួ្ចំននួកដលម្េូវបានតរៀែចំ

តៅថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ មានតោលែំណងម្ែហាែម់្ែកហលោា កដរ ។ ែាុងនយ័្តនេះ 

ម្ែុរម្ែឹែារាជធាន-ីតខេរ ម្េូវកណនំាដល់គណៈអភបិាល  ឲ្យតរៀែចំែិចចពិតម្ោេះ

តោែល់ភាពជានដគូតនេះ ម្សែតពលជារួយ្នឹងការតរៀែចំតវទិកាពិតម្ោេះតោែល់

សរ ីពីែរមវសធីវសនិតោគែីឆ្ា ំរំែលិរាជធាន-ីតខេរ ឬតវទិកាតផសងតទៀេកដលមានម្សាែ់ 

តដ្ឋយ្ែកនថររតែៀែវារៈពាែព់ន័ធ នងិសមាសភាពចលូរួរ តារការចំបាច់ ។ 

  គណៈអភិបាលរាជធាន-ីតខេរ គជឺាអាែដឹែនំា, ចេ់កចង និងសម្រែសម្រួល

ែិចចដំតណើរការែិចចពិតម្ោេះតោែល់ភាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ តដ្ឋយ្ធានាឲ្យ
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មានការចូលរួរពីម្គែ់េអួងគអភិវឌ្ឍនព៍ាែព់ន័ធទងំអស់ តៅែាងុកដនសរេថែិចច

រែស់ខាួន ។ តលើសពីតនេះ គណៈអភបិាលរាជធានី-តខេរ ម្េូវធានាថ្នភាពជានដគូ

ជារួយ្េួអងគអភិវឌ្ឍនន៍ានា ម្េូវបានពម្ងឹង នងិពម្ងែី តហើយ្លទធផលកដល

ទទួលបានពែីិចចពិតម្ោេះតោែល់តនេះ ម្េូវបានយ្ែរែតម្ែើម្បាស់ជាធាេុចូល

សំខាន ់ែាុងការតលើែែរពស់គណុភាព នងិម្ែសិទធភាពននការផរល់តសវាសាធារណៈ 

នងិការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា នម្ែែែតដ្ឋយ្េមាា ភាព, គណតនយ្យភាព នងិសរធរ៌ ។ 

១. េមាេភាពចូលរមួ 

 ភាគពីាែព់ន័ធទងំអស់កដលបាន នងិែពំុងែំតពញការងារែាងុរាជធាន-ីតខេរ 

នងឹម្េូវបានអត ជ្ ើញចូលរួរែាុងែិចចពិតម្ោេះតោែល់ភាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ

រួរមាន  ៖ 

ែ-  សមាជែិម្ែុរម្ែឹែារាជធាន-ីតខេរ ម្េូវបានអត ជ្ ើញតារការែំណេ់

រែស់ម្ែធានម្ែុរម្ែឹែា ។ 

ខ-  េំណាងរនទីរ-អងគភាព នងឹម្េូវអត ជ្ ើញចូលរួរែាុងែិចចពិតម្ោេះតោែល ់

តដ្ឋយ្កផែែតលើចំតណេះដឹង ជំនាញកដលពាែព់ន័ធនឹងរតែៀែវារៈ សម្មាែ់

ការពភិាែាែញ្ហា អនររវសស័យ្ នងិការសម្រែសម្រលួអនរររនទីរ អងគភាព

តៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ។ 

គ- អភបិាលម្ែងុ-ម្សុែ-ខណឌ  នងឹម្េូវបានអត ជ្ ើញ តដើរបីពនិេិយ និង

កែលរែការផរលត់សវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន ម្ពរទងំ

ទទួលយ្ែរេិតោែល់ តដើរបីតលើែែរពស់គុណភាព និងម្ែសិទធភាព

ននការផរល់តសវាសាធារណៈ នងិការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា នតៅថ្នា ែ់រដាបាល

រែស់ខាួន ។ 

ឃ- េំណាងសមាគរម្ែុរម្ែឹែាម្ែងុ-ម្សុែ-ខណឌ  នងិឃុ-ំសងាក េ់ ។ 
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ង-  តរឃុំ-តៅសងាក េ់ នងឹម្េូវអត ជ្ ើញឲ្យចូលរួរតារការចំបាច់ ។  

    ច-  េំណាងនដគអូភិវឌ្ឍនន៍ងឹម្េូវអត ជ្ ើញចូលរួរ តដ្ឋយ្កផែែតលើសែរមភាព 

កដលនដគូអភិវឌ្ឍនទ៍ងំតនាេះអនុវេរតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេ,ិ ការោំម្ទហិរ្ ញ-

ែបទន និងការតែរជាា រែស់ខាួនែាុងការែនរោំម្ទដលក់ារកែទម្រង់តៅ 

រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ។  

    ឆ-  េំណាងសហគរន៍រូលដ្ឋា ន នងឹម្េូវបានអត ជ្ ើញចូលរួរ តដើរបីតលើែ

ែរពស់ែរសោែ័នា ។ តទេះែីែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅថ្នា ែ់

តម្ការជាេបិានតែើែទូលាយ្ឲ្យមានការចលូរួរពភីាគពីាែព់ន័ធែ៏តដ្ឋយ្ 

ែ៏រដាបាលរាជធាន-ីតខេរ គឺជាអាែែំណេ់ចំននួ និងសមាសភាពសរម្សែ។ 

តលខាធកិារដ្ឋា នននែិចចពិតម្ោេះតោែលន់ងឹតលើែតោែលជ់នូអភបិាល

រាជធាន-ីតខេរ តដើរបីសតម្រចអត ជ្ ើញសហគរន៍រូលដ្ឋា នចូលរួរែាុង

ែិចចពិតម្ោេះតោែល់តនេះ តដ្ឋយ្ពិតម្ោេះតោែល់ជារួយ្អភបិាលម្ែងុ-

ម្សុែ-ខណឌ  នងិតរឃុ-ំតៅសងាក េ ់។ 

   ជ- េំណាងអងគការរនិករនរដ្ឋា ភបិាល,  វសស័យ្កែជន និងភាគពីាែព់ន័ធ 

នងឹម្េូវបានអត ជ្ ើញចូលរួរែាងុែិចចពិតម្ោេះតោែល់ តដ្ឋយ្កផែែតលើ

ការរួរចំកណែែាងុែិចចអភិវឌ្ឍន៍តៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ។  

ែាុងការែំណេ ់ នងិតម្ជើសតរើសេំណាងេអួងគអភិវឌ្ឍន៍តៅថ្នា ែត់ម្ការជាេិ, 

អភបិាលរាជធាន-ីតខេរអាចពភិាែាជារួយ្ គ.ជ.នា/ែ.អ.ែ ។ គ.ជ.នា/ែ.អ.ែ 

នងឹផរលក់ារោំម្ទដល់អភបិាលរាជធាន-ីតខេរ ែាងុការតម្ជើសតរើស នដគូអភិវឌ្ឍន ៍

នងិអងគការរនិករនរដ្ឋា ភិបាល កដលម្េូវអត ច្ ើញចូលរួរ តដ្ឋយ្កផែែតលើម្ែពន័ធ

ទិនាន័យ្សដពីីហិរ្ញែបទនសហម្ែេិែេរិការ នងិម្ែពន័ធទិនានយ័្សរ ីពអីងគការរនិ-

ករនរដ្ឋា ភបិាល ។ 
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២. យៃតោររា្ំ រ 

យ្នរការោំម្ទដល់ែិចចពិតម្ោេះតោែល់ភាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ 

រួរមាន ៖ 

ែ- ទីចេ់ការកផនការ នងិវសនិតោគននរដាបាលរាជធាន-ីតខេរ ម្េូវ

ែំតពញេនួាទីជាតលខាធកិារដ្ឋា នននែចិចពិតម្ោេះតោែល់ភាពជានដគូ

តៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ។ តលខាធកិារដ្ឋា នមានេនួាទីតរៀែចំសមាសភាព

ចូលរួរ, រតែៀែវារៈ និងភសរុភារ សម្មាែ់ែិចចពិតម្ោេះតោែល ់

ម្ពរទងំតរៀែចំរបាយ្ការណ៍សរ ីពលីទធផលននែិចចពិតម្ោេះតោែល់ 

រួរទងំសែរមភាពកដលម្េូវតារដ្ឋនការអនុវេរផងកដរ ។ 

ខ- តលខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ  នងិម្ែសួងរហានផទ ផរលម់្ែឹែា នងិ

ការោំម្ទកផាែតោលនតោបាយ្ ។   តលខាធិការដ្ឋា ន   គ.ជ.អ.ែ 

នងឹសម្រែសម្រលួជារួយ្ គ.ជ.នា/ែ.អ.ែ, ម្ែសួង-សាថ ែ័ន និង

នដគូអភិវឌ្ឍន ៍ តដើរបីោំម្ទ នងិចូលរួរផរលត់ោែល់តៅតលើដំតណាេះ

ម្សាយ្ែញ្ហា ម្ែឈរនានា នងិតឆាើយ្េែតៅនងឹែញ្ហា ម្ែឈរទងំ

តនាេះ កដលែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិរិន

អាចតឆាើយ្េែ ឬតដ្ឋេះម្សាយ្បាន ។  

គ- គណៈែមាម ធិការនេីិសរបទ នងិអភិវឌ្ឍនែ៍រពុជាននម្ែរុម្ែឹែា

អភិវឌ្ឍន៍ែរពុជា (គ.ជ.នា/ែ.អ.ែ) នងឹតម្ែើម្បាស់ម្ែពន័ធទិនានយ័្ 

សដ ីពីហិរ្ញែបទនសហម្ែេិែេរិការអភិវឌ្ឍនន៍ងិម្ែពន័ធទិនានយ័្ សរ ី

ពអីងគការរនិករនរដ្ឋា ភបិាល តដើរបីផរលព់័េម៌ានដលអ់ភបិាលរាជ-

ធាន-ីតខេរ អំពនីដគអូភិវឌ្ឍន ៍ នងិអងគការរនិករនរដ្ឋា ភិបាលកដល
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បានផដលធ់នធាន នងិែពំងុតធវើម្ែេិែេរកិារតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ តដើរបី

មានរូលដ្ឋា នែាុងការែំណេ់សមាសភាពចលូរួរ ។ 

៣. ៃាំសែើរោរដៃក្ិចចពសិ្រោះសោបល ់

ែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ម្េូវអនុវេរតារ

ដំណាែ់កាលដូចខាងតម្ការ ៖ 

ែ - រនុែចិចពតិម្ោេះតោែល ់

គណៈអភបិាលរាជធាន-ីតខេរ តដ្ឋយ្មានការោំម្ទពីតលខាធកិារដ្ឋា ន

ននែិចចពិតម្ោេះតោែល ់ម្េូវែណំេ់រតែៀែវារៈ  រួរមាន ៖ 

- ែងាា ញ  នងិពិភាែាអពំីេម្រូវការននការផរលត់សវាសាធារណៈ និង

ការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន ។ 

- ពិភាែាអពំីការតលើែែរពស់ម្ែសិទធភាពននការផរលត់សវាសាធារណៈ 

នងិការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន ។ 

- ពិភាែា នងិសម្រែសម្រលួែនសុីគតម្មាងរែស់អងគការរនិករនរដ្ឋា ភ-ិ

បាល, នដគអូភិវឌ្ឍន ៍ នងិវសស័យ្កែជន ជារួយ្សែរមភាពរែស់រដា

បាលថ្នា ែ់តម្ការជាេិ ។  

- ែងាា ញ និងពិភាែាអពំីម្ែសិទធភាព ននែិចចសហម្ែេិែេរកិារតៅរដា

បាលថ្នា ែ់តម្ការជាេិ, ែញ្ហា ម្ែឈរ និងជតម្រើសននដំតណាេះម្សាយ្ ។ 

- ែញ្ហា អនររវសស័យ្ ដូចជា តយ្នឌ្រ័, ការកម្ែម្ែលួអាកាសធាេុ, ែរសោែ័នា 

នងិសរធរ៌សងគរ ។  

ែាុងែរណីែិចចពិតម្ោេះតោែលត់នេះតរៀែចំ ម្សែតពលនងឹតវទិកាពិតម្ោេះ

តោែល់សរ ីពែីរមវសធីវសនិតោគែីឆ្ា ំរំែលិរែស់រាជធាន-ីតខេរ ឬយ្នរការម្ែហាែ់

ម្ែកហលកដលមានម្សាែ់, តលខាធិការដ្ឋា នម្េវូសម្រែសម្រួលជារួយ្ម្ែុរការងារ
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ែសាងកផនការរាជធាន-ីតខេរ និង/ឬម្ែុរការងារននយ្នរការតនាេះ តដើរបីែនសុី

សមាសភាពចលូរួរ, រតែៀែវារៈ នងិតពលតវលា ។ 

ខ -  អ ុំងតពលែចិចពតិម្ោេះតោែល ់

ែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជានដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិ ម្េូវដំតណើរការ

ម្សែតាររតែៀែវារៈកដលបានែំណេខ់ាងតលើ និងម្ែម្ពេឹរតៅដចូខាងតម្ការ ៖ 

 ពិធីតែើែតម្ការអធិែេីភាពរែស់អភបិាលរាជធាន-ីតខេរ 

 ែទែងាា ញ និងការពិភាែាតាររតែៀែវារៈនីរួយ្ៗកដលបានែំណេ់ 

ែាុងតនាេះ ៖ 

- អភបិាលរាជធាន-ីតខេរ, ម្ែងុ-ម្សុែ-ខណឌ  នងិតរឃុ-ំតៅសងាក េ ់

អាចតលើែត ើងអពំីវឌ្ឍនភាព ននការផរល់តសវាសាធារណៈ, 

ការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន នងិែញ្ហា ម្ែឈរនានា រួរទងំេម្រូវការ

អភិវឌ្ឍន៍សរេថភាព តដើរបីតលើែែរពស់អភបិាលែិចចតៅថ្នា ែ់

តម្ការជាេ ិ។ 

- េំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន,៍ អងគការរនិករនរដ្ឋា ភិបាល,  វសស័យ្

កែជន នងិសហគរន៍រូលដ្ឋា ន តលើែត ើងនូវែញ្ហា នានាពាែ់

ពន័ធនឹងការផរល់តសវាសាធារណៈ, ការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន នងិ

ែិចចសហម្ែេិែេរិការនានា ជារួយ្រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេិ

នីរួយ្ៗ ។ 

- ការពភិាែា និងកែភាពតលើែញ្ហា ម្ែឈរ នងិដំតណាេះម្សាយ្

នានា តដើរបីតលើែែរពស់គុណភាព នងិម្ែសិទធភាព ននការផរល់

តសវាសាធារណៈ, ការអភិវឌ្ឍរូលដ្ឋា ន នងិែិចចសហម្ែេិែេរិ
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ការភាពជានដគូជារួយ្នដគូអភិវឌ្ឍន,៍ អងគការរិនករនរដ្ឋា ភិបាល  

នងិវសស័យ្កែជន ។ 

- អភបិាលរាជធាន-ីតខេរ ម្េូវធានាថ្ន រាល់រេតិោែលក់ដល

បានតលើែត ើងែាងុែិចចពិតម្ោេះតោែល់តនេះ ម្េូវបានយ្ែរែ

ពិចរណា, តឆាើយ្េែ និងមានវសធានការតដ្ឋេះម្សាយ្ ។  

 ពិធីែិទ 

គ -  តម្កាយ្ែចិចពតិម្ោេះតោែល ់

ែិចចការចរបងៗកដលម្េូវអនុវេរតម្កាយ្ែិចចពិតម្ោេះតោែលភ់ាពជា

នដគូតៅថ្នា ែ់តម្ការជាេ ិរួរមាន ៖ 

 តលខាធិការដ្ឋា ន ម្េូវតរៀែចំរបាយ្ការណ៍ននែិចចពិតម្ោេះតោែល ់

តដ្ឋយ្ធានាថ្ន រាល់រេិតោែល ់ និងធាេុចូលម្េូវបានែេ់ម្តា 

ម្ពរទងំតរៀែចំកផនការសែរមភាព តដើរបីតឆាើយ្េែ និងតដ្ឋេះម្សាយ្

ែញ្ហា ម្ែឈរកដលបានតលើែត ើង ។ ែញ្ហា ម្ែឈរនានាកដល

រិនអាចតដ្ឋេះម្សាយ្បាន ម្េូវតសា ើសំុថ្នា ែ់ជាេិ តដើរបអីនររាគរន៍

តដ្ឋេះម្សាយ្ ។  របាយ្ការណ៍ននែិចចពិតម្ោេះតោែល់តនេះ ម្េូវ

ែ ជ្ូនរែម្ែសួងរហានផទ និងចរាងជូនតលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ, 

គ.ជ.នា/ែ.អ.ែ, រនទីរ, អងគភាព, រដាបាលថ្នា ែ់តម្ការជាេិ

នីរួយ្ៗ, នដគអូភវិឌ្ឍន,៍ អងគការរិនករនរដ្ឋា ភបិាល នងិវសស័យ្

កែជនកដលបានចូលរួរ ។  

 ម្ែសួងរហានផទ នងិតលខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ អាចយ្ែែញ្ហា

ទងំតនាេះរែតដ្ឋេះម្សាយ្ តាររយ្ៈយ្នរការម្ែុរការងារែតចចែតទស-

ចម្រុេះសរ ីពីវសរជឈការ នងិវសសហរជឈការ ឬតារយ្នរការម្ែហាែ់
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ម្ែកហលកដលមានម្សាែ់ នងិឬរាយ្ការណ៍ែនរជនូ គ.ជ.អ.ែ 

តារការចំបាច់ ។  

 េំណាងនដគអូភិវឌ្ឍន៍ែអ៏ាចតលើែែញ្ហា ម្ែឈរ កដលរិនអាច

តដ្ឋេះម្សាយ្តៅែម្រេិែិចចពិតម្ោេះតោែល់ តៅពិភាែាែនរតៅ

ែាុងយ្នរការពិតម្ោេះតោែលែ់ម្រិេខពស់ជាងតនេះ ដូចជាម្ែុរ

ការងារែតចចែតទសចម្រុេះ, ែិចចពិតម្ោេះតោែលព់ហភុាគីតៅ

ែម្រិេវសស័យ្ នងិែិចចពិតម្ោេះតោែល់តទវភាគីជាតដើរ តារការ

ចំបាច់ ។ 

 រដាបាលរាជធាន-ីតខេរ, ម្ែងុ-ម្សុែ-ខណឌ , ឃុ-ំសងាក េ់ រួរទងំរនទរី 

អងគភាព ម្េូវសម្រែសម្រលួនផទែាុងអងគភាពសារី តដើរបីអនវុេរ

កផនការសែរមភាព កដលបានកែភាពែាងុែិចចពិតម្ោេះតោែល ់។ 

 អភបិាលរាជធាន-ីតខេរ ម្េូវតរៀែចំ និងអនុវេរការម្េួេពនិេិយ 

នងិតារដ្ឋនតលើការអនុវេរកផនការសែរមភាព និងវសធានការ ឬ

ដំតណាេះម្សាយ្នានាកដលបានែំណេ់ នងិកែភាពតៅែាងុែិចច

ពិតម្ោេះតោែល ់។ 

 អភបិាលរាជធាន-ីតខេរ ម្េូវរាយ្ការណ៍អំពលីទធផលននែិចច

ពិតម្ោេះតោែល់តនេះជនូម្ែុរម្ែឹែា នងិសំុការកណនំាពីម្ែុរ

ម្ែឹែារែស់ខាួន ។  

៤. ោរ្តួតពិៃិតយ ៃិងតាមដាៃសលើោរអៃុវតត 

តលខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ែ តដ្ឋយ្សហការជារួយ្ គ.ជ.នា/ ែ.អ.ែ 

នងឹម្េួេពនិិេយ, តារដ្ឋន នងិផរល់ការោំម្ទ សម្មាែ់ការអនុវេរតសចែរីកណនំា

តនេះឲ្យមានម្ែសិទធភាព ។  


