
អំពីការវាយតម្មលលលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតកមពុជា 
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ខខ មិថុនា ឆ្ន ២ំ០១២ 

ទីស្តកីារគណៈរដ្ាមន្រនតី 
រកុមរបឹកាលស្ដ្ាកិចច  ស្ងគម កិចច  និងវបបធម៌ 
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 មាតិកា
 

សេចក្តីសផតើម 

សតើអវីសៅជាការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត(RIA) ? 

ដំណាក់្កាលទំងពីរក្នុងវធីិអនុវតត RIA 

RIA សៅក្នុងរសបៀបតាក់្តតងបទបបញ្ញតតិ 

ការវាយតម្មលបឋម (PA) 

រសបៀបេសរមច 

ការកំ្ណត់បញ្ហា    (ចំណុចទី១: បញ្ហា ) 

បង្ហា ញពីសោលសៅម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍   (ចំណុចទី២: ការបង្ហា ញសោលសៅ) 

ការសរជើេសរ ើេនូវជសរមើេេរាប់សធវើការវភិាគ  (ចំណុចទី៣ : ជសរមើេ) 

ការពិចារណាសលើបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ (ចំណុចទី៤: ការវភិាគផលប ៉ះពាល់) 

ការវភិាគតាមរក្ុមក្នុងេងគមនិងតាមគុណភាព  

របេិទធភាពម្នការពិសរោ៉ះសោបល់  (ចំណុចទី៥: ការពិសរោ៉ះសោបល់) 

៥ 

៦ 

៧ 

៨ 

៩ 

១០ 

១៣ 

១៤ 

១៦ 

១៧ 

២២ 

២៣ 

ការសរជើេសរ ើេនូវជសរមើេតដលចូលចិតតជាង (ចំណុចទី៦: ការេននិដ្ឋឋ ន) ២៤ 

ការធានាថាបញ្ញតិតក្មមរបេ់អនក្អាចអនុវតតបាន (ចំណុចទី៧: ការអនុវតត) ២៥ 

ឯក្សារភាជ ប់    (ទរមង់ការវាយតម្មលបឋមនិងបញ្ជ ីរតួតពិនិតយ) ២៨ 
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សេចក្តីស្តើម 

អំពីសោលការណ៍តណនំា 
សោលការណ៍តណនំាសន៉ះ បង្ហា ញអំពីវធីិអនុវតត RIA ក្នុងរបសទេក្មពុជា និងតរមូវឲ្យបំសពញតាមចំណុចនីមួយៗម្នការវាយតម្មលសលើផល់ប ៉ះពាល់ឲ្យបាន
រតឹមរតូវ ។ សោលបំណងគឺជួយមន្រនតីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការសរៀបចំបទបបញ្ញតតិនិងផតល់នូវព័ត៌ានបានេុរកឹ្តដល់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។ 
សោលការណ៍តណនំាសន៉ះ គឺជាឯក្សារមូលដ្ឋឋ នមួយ។សេចក្តីរពាងសលើក្ទីមួយសន៉ះ ានសោលបំណងជួយដល់មន្រនតីក្នុងអំឡុងសពលបសងកើត ORIA និង
អភិវឌឍ RIA េរាប់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលានក្នុងតផនការេក្មមភាពរបេ់ IA នីមួយៗ។  ដូសចន៉ះសេចក្តីរពាងសន៉ះសតត តេំខាន់សលើការបង្ហា ញសោល
កាណ៍របតិបតតិទាល ប់លអក្នុងការតាក់្ តតង បទបបញ្ញតិតនិងបង្ហា ញទិដឋភាពទូសៅម្នវធីិអនុវតតRIA។ 
អតថបទសរកាយ នឹងបតនថមនូវព័ត៌ានអំពី RIA ក្នុងដំសណើ រការតាក់្តតងបញ្ញតិតក្មមក្នុងរបសទេក្មពុជាជាបនតបនាទ ប់។ 

អំពីគសរាង ម្នការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត (RIA)ក្មពុជា 
គសរាង (RIA) សៅក្មពុជា េំសៅពរងឹងការរបកួ្តរបតជងនិងរបេិទធភាពម្នបញ្ញតិតក្មម តាមរយៈការសាថ បនានូវសោលការណ៍របតិបតតិទាល ប់លអក្នុងការ
តាក់្ តតង បទបបញ្ញតិតសៅតាមសាថ ប័នរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។   របព័នធ RIA តរមូវឲ្យរក្េួងនីមួយៗ    អនុវតតតាមសោលការណ៍របតិបតតិទាល ប់លអនិងវាយតម្មល
សលើ គុណូបការៈម្នបទបបញ្ញតតិ តដលានផលប ៉ះពាល់ដល់បនទុក្ចំណាយកាតពវកិ្ចច និងការរបកួ្តរបតជងរបេ់ធុរកិ្ចច។ 
ក្នុងគសរាងសន៉ះ រក្ុមការង្ហរអនុវតតគសរាងម្នការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត (ORIA) រតូវបានបសងកើតសឡើងសៅរក្ុមរបឹក្ា
សេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច និងវបបធម៌ (ECOSOCC) ម្នទីេតីការគណៈរដឋមន្រនតី សដើមបីផតល់នូវការជួយរទរទង់ដល់រក្េួងសាថ ប័នពាក់្ព័នវ សលើសោលការណ៍
របតិបតតិទាល ប់លអក្នុងការតាក់្ តតង បទបបញ្ញតតិ ការបណតុ ៉ះបណាត លអំពី RIA និងោំរទដល់រក្េួងពាក់្ព័នធក្នុងការអនុវតតRIA និងទទួលរគប់រគងដំសណើ រ
ការម្នគសរាង។ 
ភាន ក់្ង្ហរអនុវតតគសរាង (IA) រមួាន រក្េួងពាណិជជក្មម រក្េួងបរសិាថ ន រក្េួងឧេាហក្មម តរ   និងថាមពល និងរក្េួងសទេចរណ៍ នឹងពិសសាធវធីិ
អនុវតត RIA ក្នុងអំឡុងសពលម្នដំសណើ រការបណតុ ៉ះបណាត លម្នគសរាង សដើមបីអភិវឌឍ RIA េរាប់បញ្ញតតិក្មមតដលបានកំ្ណត់សៅក្នុងតផនការេក្មមភាព 
តដល IA បានសលើក្សទបើងក្នុងអំឡុងសពលចាប់សផតើមគសរាងក្នុងឆ្ន ំ២០១១។ 
គសរាងានរយៈសពល ៣០ តខ  ចាប់ពីឆ្ន ំ ២០១១  ២០១២  ២០១៣  និងបញ្ច ប់សៅឆ្ន ំ២០១៤   តដលអនុវតតសដ្ឋយ ORIA និង IA និងានជំនួយពីរក្ុម
ទីរបឹក្ាអនតរជាតិ និងអនក្ជំនាញក្នុងរបសទេ។   
េរាប់ព័ត៌ានលំអិតអំពីគសរាង RIA ក្នុងរបសទេក្មពុជា អាចចូលសមើលក្នុងសគហទំព័រ (ecosocc.gov.kh)។ របាយការណ៍ចាប់សផតើមអនុវតតគសរាង 
និងតផនការេក្មមភាពរបេ់ IA នីមួយៗ គឺជារបភពម្នព័ត៌ានតដលានរបសោជន៍។ របេិនសបើអនក្ចង់យល់ដឹងទិដឋភាពរួមពី RIA អនក្អាចទក់្ទង
ជាមួយមន្រនតី ORIA សដើមបីឲ្យមន្រនតី ORIA សធវើបទបង្ហា ញជូន។ 
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អ្វីសៅជាការវាយតម្មៃសលើ្លប ៉ះពាល់ម្ៃលិខិតបទដ្ឋាៃគតិយុតត? 
ការវាយតម្មលជារបព័នធម្នេំសណើ បញ្ញតតិក្មមថមី 

បញ្ហា  
•កំ្ណត់អតតេញ្ហញ ណម្នបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ។ សរៀបរាប់ពីេញ្ហញ បុពវ-
សហតុនិងអនក្តដលរងផលប ៉ះពាល់។ ផតល់ភេតុតាងជាក់្លាក់្និងពនយល់ថា
សហតុអវីបានជាលិខិតបទដ្ឋឋ នតដលានស្រសាប់មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបាន។ 
សោលសៅ 
• កំ្ណត់សោលសៅតដលរតូវអនតរាគមន៍ ក្នុងរបូភាពជាលទធផល ជាជាង
ជាមសធោបាយសដើមបីេសរមចបានលទធផល។ 

ជសរមើេ 
• កំ្ណត់ជសរមើេសផេងៗ សដ្ឋយសបា៉ះបង់សចាលនូវជសរមើេតដលមិនអាច
សដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា បានឬមិនេមស្រេប និងសរៀបរាប់ពីជសរមើេតដលអាច
សដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា បានសដ្ឋយលមអិត។ 
ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ 
•កំ្ណត់ និងបា ន់សាម នសលើបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញក៏្ដូចជាវាយ
តម្មលផលប ៉ះពាល់សយនឌ័រនិងការរបកួ្តរបតជងម្នជសរមើេទំងសនា៉ះ។ 

ការពិគ្រោះគោបល់ 

•សធវើការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្តដលពាក់្ព័នធក្នុងអំឡុងសពលសរៀបចំ 
PA ឬ RIS និងសរបើរបាេ់លទធផលម្នការពិសរោ៉ះសោបល់សនា៉ះ សដើមបី
បំសពញបតនថមដល់ចំណុចទី៦សផេងសទៀតរបេ់ RIA។ 

សេចក្តីេននិដ្ឋឋ ន 
•កំ្ណត់ជសរមើេតដលចូលចិតតជាងជសរមើេតដលានរបេិទធភាពបំផុត
សដើមបីេសរមចសោលសៅម្នការអនតរាគមន៍និងផតល់នូវផលចំសណញខពេ់់
ដល់េងគម។  

ការអនុវត្ត 
•ពនយល់ថា សតើជសរមើេតដលសឃើញេមស្រេបជាងសនា៉ះ នឹងរតូវបានអនុ
វតតនិងវាយតម្មលោ ងដូចសមតច? 

តារាងទី១- ចំណុចទំងរបាពីរម្ន RIA ៖ 
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បំណង RIA គឺសដើមបីតក្លមអភាពាំមួនម្នការសធវើចបប់ក្នុងរបសទេក្មពុជា
សដ្ឋយធានាថាៈ 
• ជសរមើេនីមួយៗរតូវបានយក្មក្ពិចារណាសដ្ឋយធានាបាននូវរបេិទធ
ភាពរបេ់បញ្ញតិតក្មមតដលនឹងរតូវបសងកើត 
• បញ្ញតិតក្មមមិនរតូវបានសធវើសៅសពលតដលវាបង្ហា ញថាជសរមើេមិនលអ 
• ានការពិសរោ៉ះសោបល់ជាសាធារណៈក្នុងក្រមិតទទួលយក្បាន 
ការអនុវតតការវាយតម្មលជារបព័នធម្នេំសណើ បញ្ញតិតក្មម តដលានចំណុច
ទំង៧ (តារាង១) នឹងសធវើឲ្យបញ្ញតិក្មមរតូវបានសធវើការសាក្លបង សហើយ
ជសរមើេនីមួយៗរតូវបានយក្មក្ពិចារណាសដ្ឋយសេមើៗោន ។ 
សោលការណ៍បីនឹងតណនំាអំពីការសរៀបចំ RIA : 
• ការតក្លមអព័ត៌ានេរាប់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច RIA នឹងផតល់ព័ត៌ាន
េតីពីបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នេំសណើ បញ្ញតតិក្មម និងជសរមើេ
តដលេសរមចនូវសោលសៅដល់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច របក្បសដ្ឋយព័ត៌ 
ានេុរកឹ្តរគប់រោន់។ 
• ភាពង្ហយស្រេលួ ភាគសរចើនម្នផលចំសណញនានារបេ់ RIA អាចទទួល
បានតាមរយៈ ការពិសរោ៉ះសោបល់ សហតុផលេមរមយ ង្ហយស្រេួល
គណនា និងការសាក្ក្លបងសលើការេនមត ជាជាងតាមរយៈការអនុវតត
បសចចក្សទេេមុគសាម ញ។ ដូសចន៉ះការសធវើ RIA សៅក្មពុជានឹងានភាពង្ហយ
ស្រេួលអាចដំសណើ ការសៅបាន។ 
• តាល ភាព តាល ភាពអាចសធវើឲ្យានការពិសរោ៉ះសោបល់បានរតឹមរតូវ និង
ានអភិបាលកិ្ចចលអ សហើយេសរមចបានសដ្ឋយចំណាយតិច តាមរយៈការ
បសង្ហា ៉ះព័ត៌ានសលើសគហទំព័រ។ សដើមបីជួយដល់អាជីវក្មមតូចៗតដលមិន
ានលទធភាពសរបើរបាេ់ Internet ភាពង្ហយស្រេួលសមើលឯក្សារសាធារ
ណៈរតូវរក្ាទុក្ សដើមបីឲ្យភាគីពាក់្ព័នធអាចសមើលឯក្សារសនា៉ះបាន។ 
ការសលើក្េទួយតាល ភាពនឹងជួយឲ្យេសរមចសោលសៅចុងសរកាយរបេ់គ
សរាង។ 



ដ្ ំណា
ក់កា

ល
ទ
ងំពីរក

នងុវិធីនុវតត RIA 
តរមង់សោលសៅអនុវតតRIA ឲ្យចំទិេ 
សដើមបីឲ្យការង្ហររដឋបាលានភាពង្ហយស្រេួលនិងនីតិវធីិានរបេិទធភាព វធីីអនុវតត RIA តាមពីរដំណាក់្កាលរតូវបានសេនើសឡើងេរាប់អនុវតតក្នុង
របសទេក្មពុជា 
• រាល់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលានផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចច តរមូវឲ្យសធវើ ការវាយតម្មលបឋម (PA) 
• របេិនសបើការវាយតម្មលបឋមបង្ហា ញថាេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់សនា៉ះតរមូវឲ្យសធវើ ការវាយតម្មលសពញសលញ (RIS)។ 
ដំណាក់្កាលម្នដំសណើ រការសន៉ះរតូវបានបង្ហា ញក្នុងរូបភាពដូចខាងសរកាម៖ 
ទំង PA ទំង RIS រតូវានការវភិាគតាមចំណុចទំង៧របេ់ RIA ។ សោលបំណងរបេ់ PA គឺវាយតម្មលឲ្យបានរហ័េសលើេំសណើ បញ្ញតតិក្មម សដើមបី
បង្ហា ញថាសតើ េំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់ឬសទ។ េំសណើ បញ្ញតតិក្មម តដលមិនានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់ មិន
តរមូវឲ្យសធវើការវភិាគបនតសទៀតសទ។េំសណើ បញ្ញតតិក្មម តដលានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់ តរមូវឲ្យសធវើ RIS សដ្ឋយានការវាយតម្មលេីុជសរៅ។ 
• ការតរមូវឲ្យាន PAចំសពា៉ះេំសណើ បញ្ញតតិក្មមទំងអេ់នឹងធានាថាពំុានេំសណើ បញ្ញតតិក្មមណាសគចផុតពីការរតួតពិនិតយោ ងហមត់ចត់បានសទ 
• ការតរមូវឲ្យសធវើRISនឹងធានាថាការវាយតម្មលបានសធវើសលើរាល់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមណាតដលានផលប ៉ះពាល់គួរក្ត់េាគ ល់។ 
ក្នុងអំឡុងសពលម្នដំណាក់្កាលបណតុ ៉ះបណាត លម្នគសរាង ានតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មមរបេ់ទីភាន ក់្ង្ហរអនុវតតសទ តដលនឹងតរមូវឲ្យសធវើPA សហើយេំសណើ
បញ្ញតតិក្មមមួយចំនួនតដលានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់នឹងរតូវសធវើRIS។ 

វាយតម្មលសលើលក្ខណ
និងផលប ៉ះពាល់ម្ន
េំសណើ បញ្ញតតិក្មម 

សធវើ PA សធវើ RIS 

ផតល់ PA ឬ RIS ជូន
អនកគ្វើគេចកតី
េគ្េចនិង

សាធារណជន 

របូភាពទី១: ទិដឋភាពរមួម្នដំណាក់្កាលទំងពីរក្នុងការអនុវតតRIA  

តរមូវសធវើ RISរបេិនសបើ PAបង្ហា ញថា 
ានផលប ៉ះពាល់គួរក្ត់េាគ ល់   

េំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលានផលប ៉ះ
ពាល់ដល់ធុរកិ្ចចតរមូវឲ្យសធវើ PA 
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ចាប់ ្ពោះរាជ្កឹត្យ និងអនុ្កឹត្យ  

RIA លៅ
ក
នងុរលបៀបតា

ក់ខតងបទបបញ្
ញតតិ 

របូភាពទី២- តក្េរមលួរសបៀបតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មមក្នុងរបសទេក្មពជុា 

RIA និងរសបៀបតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មម 
RIAផតល់ព័ត៌ានពីបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញនិងជសរមើេសផេងៗ
តដលអាចសធវើឲ្យេសរមចសោលបំណងដូចោន ជូនអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច 
សដើមបីឲ្យោត់ានព័ត៌ានរគប់រោន់ក្នុងការេសរមច។ 
របូភាពទី២បង្ហា ញពីភាពេីុចង្ហវ ក់្របេ់ RIA ក្នុងដំសណើ រការតាក់្តតង
បញ្ញតតិក្មម សៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ RIA រតូវបានសរៀបចំសឡើងសដ្ឋយ
រក្េួងតដលកំ្ណត់ពីភាពចំាបាច់ម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
សហើយដ្ឋក់្េំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។ 
• ចំសពា៉ះចាប់ រព៉ះរាជរកឹ្តយ និងអនុរកឹ្តយ រក្េួងសាមីរតូវសរៀបចំ PA 
និង RIS របេិនសបើតរមូវ មុននឹងដ្ឋក់្េំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនអគគសលខាធិ
ការដ្ឋឋ នរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 
• ចំសពា៉ះរបកាេបទបញ្ហជ  និងសារាចររក្េួងសាមីរតូវសរៀបចំPA និង 
RISរបេិនសបើតរមូវមុននឹងដ្ឋក់្េំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនរដឋមន្រនតីរបេ់ខលួន។ 

វធីិអនុវតតRIA ក្នុងដំណាក់្កាលបសណាដ ៉ះអាេនន 
ក្នុងអំឡុងសពលម្នដំណាក់្កាលបណតុ ៉ះបណាត លម្នគសរាង វធីិអនុវតត
RIA នឹងរបតិបតតិតតសលើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមណាតដលានសៅក្នុងតផនការ
េក្មមភាពរបេ់ IA។ 
សៅដំណាក់្កាលដំបូង IA និង ORIA  េហការោន ក្នុងការសធវើ PA និង 
RIS សដ្ឋយានជំនួយពីអនក្ជំនាញការអនតរជាតិ សដើមបីសរៀនេូរតពីវធីិម្ន
ការសធវើវភិាគឲ្យបានលអ។ 
ក្នុងឆ្ន ំ២០១២ ORIA សដើរតួនាទីជាអនក្ក្សាងេមតថភាពនិងជាអនក្វាយ 
តម្មល។ IAនឹងសរៀបចំ PA និង RISសដ្ឋយោម នឬានជំនួយតិចតួចពីអនក្
ជំនាញការអនតរជាតិ(ជំនួយនឹងរតូវផតល់សដ្ឋយ ORIA។PA/RIS នឹងរតូវ
ដ្ឋក់្ជូន ORIAសដើមបីពិនិតយ។ 
េងឃឹមថា សៅសពលតដលេមតថភាពសច៉ះសធវើនិងវាយតម្មល RIA រតូវបាន
អភិវឌឍរួច ដំសណើ រការខាងសលើសន៉ះនឹងរតូវអនុវតតសដ្ឋយរក្េួងទំង      
អេ់។ 

ពិចារណាសដ្ឋយ
អគគសលខាធិការ
ដ្ឋឋ នរាជរដ្ឋឋ ភិ
បាល 

ពិចារណាសៅ
ក្នុងកិ្ចចរបជំុ
ជំនាញ
បសចចក្សទេ 

ពិចារណាសៅ
ក្នុងកិ្ចចរបជំុអនតរ
រក្េួង 

ពិចារណាសៅ
ក្នុងកិ្ចចរបជំុរតតួ
ពិនិតយចុង
សរកាយ 

្បកាេ បទបញ្ជា  និងសារាចរ 

េសរមច
សដ្ឋយរដឋមន្រនតី 

 
ដំសណើ រការថមី 

PA ឬRIS: 
 -សរៀបចំសដ្ឋយ      
រក្េួងោំរទ
សដ្ឋយ ORIA 

-ពិនិតយសដ្ឋយ 
ORIA 

បញ្ញតតិក្មមសេនើ
សឡើងសដ្ឋយ
រក្េួង 

េម័យរបជំុ
សពញអងគគណៈ
រដឋមន្រនតី 
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សតើខ្ុ ំរតូវសធវើការវាយតម្មលបឋម(PA)តដរឬសទ? 
របេិនសបើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមរតូវបានយក្មក្ពិចារណា អនក្រតូវសធវើPA 
សដើមបីវាយតម្មលថាសតើេំសណើ សនា៉ះានផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចចឬសទ។  
សតើខ្ុ ំសធវើោ ងណាសដើមបីឲ្យដឹងថាបនទុ ក្ចំណាយទប? 
បនទុក្ចំណាយទបសក្ើតសឡើងសៅសពលតដលានធុរកិ្ចចមួយចំនួនតូច
ទទួលរងផលប ៉ះពាល់ឬធុរកិ្ចចានបនទុក្ចំណាយតតមួយដង។ 
សតើខ្ុ ំរតូវគិតពីផលចំសណញតដរឬសទខណៈសពលគិតពីផលប ៉ះពាល់? 
ផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចចគួររតូវបានវាយតម្មលសលើបនទុក្ចំណាយ ឬសលើ
ផលប ៉ះពាល់អវជិជានតតប ុសណាណ ៉ះ។ បនទុក្ចំណាយមិនគួរទូទត់នឹង
ផលចំសណញសទសៅដំណាក់្កាលសន៉ះ។  ការអនុវតតសន៉ះជាតផនក្របេ់ 
RIA។ 
 

ដំណាក់្កាលទី២:  
សតើេំសណើ បញ្ញតតិ 
ក្មមានផលប ៉ះ 
ពាល់ដល់ធុរកិ្ចច 
ឬសទ? 

កា
រវា
យ
តម្មលបឋម (PA)  

ការវាយតម្មលបឋម 
ការវាយតម្មលបឋម (PA)រតូវបានសធវើសឡើងសដ្ឋយសរបើរបាេ់ទរមង់ដូចាន
ក្នុងឧបេមព័នធ១ សហើយចាប់សផតើមសាក្លបងថាសតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មម
ឈានដល់ក្រមិតតដលរតូវវភិាគ RIS ឬសទ។  
ដំណាក់្កាលដំបូងម្នការសាក្លបងសន៉ះ គឺសដើមបីកំ្ណត់ថាសតើេំសណើ
សនា៉ះានលក្ខណៈជាបញ្ញតតិក្មមឬសទ ានន័យថា សតើេំសណើ សនា៉ះាន
លក្ខណៈចាប់បងខំបុគគល ធុរកិ្ចច ឲ្យតល េ់បតូរឥរោិបទឬសទ។ចាប់ រព៉ះ
រាជរកឹ្តយ អនុរកឹ្តយ និងរបកាេគឺជាបញ្ញតតិក្មម។ ឯក្សាររដ្ឋឋ ភិបាល
សផេងសទៀតតដលានលក្ខណៈចាប់បងខំធុរកិ្ចចក៏្ានលក្ខណៈជាបញ្ញតតិ
ក្មមផងតដរ។ 
ដំណាក់្កាលទី២ម្នការសាក្លបងសន៉ះ គឺកំ្ណត់ថាសតើេំសណើ សនា៉ះាន
ផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចចឬសទ។ ផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចចានសាថ នភាព
ដូចខាងសរកាម៖  
• បតនថមបនទុក្ចំណាយដល់ធុរកិ្ចច 
• មិនសលើក្ទឹក្ចិតតដល់វនិិសោគឯក្ជន 
• ដ្ឋក់្ការរតឹតបិតចំសពា៉ះការចាក្សចញ ឬការចូលសៅក្នុងទីផាររបេ់
ធុរកិ្ចច 
• ប ៉ះពាល់ដល់លទធភាពរបេ់ធុរកិ្ចចក្នុងការម្ចនរបឌិត 
• សធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ានការពិបាក្ក្នុងការតល េ់បតូរអនក្ផតល់សេវា 
• កាត់បនថយភាពង្ហយស្រេួល ដល់ការរក្ទិញ តម្មលឬគុណភាពទំនិញ 
និងសេវាសៅក្នុងទីផារ។ 
របេិនសបើសាថ នភាពខាងសលើសន៉ះសក្ើតសឡើងចំសពា៉ះធុរកិ្ចចតមន សនា៉ះតរមូវ
ឲ្យបនតសធវើ PA សៅតាមចំណុចទំង៧ម្នRIA សដ្ឋយឈរសលើមូលដ្ឋឋ នម្ន
ការវភិាគគុណភាព ថវីសបើការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់សនា៉ះជាបរាិណ
ក៏្ជាការអនុវតតលអតដរ។ 
សេចក្តីរពាងPAនឹងរតូវដ្ឋក់្ជូនORIAសដើមបីពិនិតយ។ 
របេិនសបើ PA បង្ហា ញថាានផលប ៉ះពាល់តិចតួច សនា៉ះមិនតរមូវឲ្យ
វភិាគតសៅសទៀតសទ។ ដ្ឋក់្ PA និងេំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនអនក្សធវើសេចក្តី
េសរមចនិងបសង្ហា ៉ះសលើសគហទំព័រECOSOCC។ 

របូភាពទី៣-ការសាក្លបង 
ដំណាក់្កាលទី១:  
សតើេំសណើ សនា៉ះជា 
បញ្ញតតិក្មមឬ? 

•តាមរយៈ៖ 
• បតនថមបនទុក្ចំណាយដល់ធុរកិ្ចច 
• មិនសលើក្ទឹក្ចិតតដល់វនិិសោគឯក្ជន 
• ដ្ឋក់្ការរតឹតបិតធុរកិ្ចចក្នុងការចាក្សចញនិង 
     ការចូលសៅក្នុងទីផារ 
• ប ៉ះពាល់លទធភាពរបេ់ធុរកិ្ចចក្នុងការម្ចនរបឌិត 
• សធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ានការពិបាក្ក្នុងការ 
     តល េ់បតូរអនក្ផតល់សេវា 
• កាត់បនថយភាពង្ហយស្រេួលដល់ការរក្ទិញ 
  តម្មលឬគុណភាពទំនិញ និងសេវាសៅក្នុងទីផារ 

សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមានលក្ខណៈចាប់បងខំឬ?
សតើានការបងខំឲ្យអនុវតតជាជាងការអនុវតតសដ្ឋយ
េម័គចិតត? 

េំណួរតដលតតងតតេួរពាក់្ព័នធនឹងការវាយតម្មលបឋម? 
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រលបៀបស្
លរមច 

ដំសណើ រការរពាង និង វាយតម្មល ការសរៀបចំនិងការវាយតម្មល  RIA 

វធីិអនុវតត RIA របតិបតតិសដ្ឋយ ORIAជាមួយមន្រនតីម្ន IA។ 
IA នឹងទទួលខុេរតូវក្នុងការកំ្ណត់េំសណើ បញ្ញតតិក្មម តដលនឹងរតូវសធវើ 
RIS។ 
បនាទ ប់ពីបានកំ្ណត់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមIAនឹងសរៀបចំ PA។IAអាចសេនើេំុ
ជំនួយ ឬការតណនំាពី ORIA សដើមបីបញ្ច ប់សេចក្តីរពាង PA របេ់ខលួន។ 
IA សផ្ើសេចក្កីរពាងPA ចុងសរកាយមក្ ORIA សដើមបីពិនិតយ។ 
ORIA ពិនិតយវនិិចឆ័យសេចក្តីរពាង PA សដ្ឋយសធវើការសផទៀងតទ ត់ជាមួយ
បញ្ជ ីរតួតពិនិតយតដលានក្នុងឧបេមព័នធ២និង វាយតម្មលថារគប់រោន់ឬ
មិនទន់រគប់រោន់។ របេិនសបើវាមិនទន់រគប់រោន់PA សនា៉ះនឹងរតូវសផ្ើ
រតឡប់សៅ IA វញិសដ្ឋយភាជ ប់សោបល់របេ់ ORIA ។ IA នឹងសធវើការតក្
េរមួលតាមសោបល់របេ់ ORIA រហូតដល់សេចក្តីរពាង PA សនា៉ះ 
ានក្ខណៈរគប់រោន់(ដំសណើ រការសន៉ះអាចសធវើសរចើនដង)។ 
ក្នុងក្រណីសេចក្តីរពាងPAានលក្ខណៈរគប់រោន់ IAនឹងសធវើRIS របេិន
សបើតរមូវរចួដ្ឋក់្PAនិងេំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។ 
ការវភិាគក្នុងRISរតូវអនុវតតដូចសធវើ PA ។ 
វធីិអនុវតតRIA ក្នុងដំណាក់្កាលបសណាដ ៉ះអាេនន 
ក្នុងដំណាក់្កាលបណតុ ៉ះបណាត ល ORIAនិងIA នឹងេហការោន ក្នុងការ
សធវើ PA/RIS ខណៈសពលកំ្ពុងេិក្ាអំពីចំណុចទំង៧របេ់RIA តាម
រយៈវគគបណតុ ៉ះបណាត លនិងេិកាខ សាលាតដលសរៀបចំសដ្ឋយទីរបឹក្ាអនតរ
ជាតិ។  
ដំសណើ រការខាងសលើសន៉ះនឹងចាប់សផតើមអនុវតតសៅសពលIA និងORIA ាន
េមតថភាពរគប់រោន់ក្នុងការរពាងនិងវាយតម្មលPAនិងRIS។ 

IA រពាង PA/RISសដ្ឋយានជំនួយពី  
ORIA 

ORIA ពិនិតយ PA/RIS សដ្ឋយសធវើការសផទៀង
តទ ត់ជាមួយបញ្ជ ីរតួតពិនិតយ 

សផ្ើសេចក្តីរពាង
មក្ ORIA 

PA/RIS មិនទន់
រគប់រោន់ រតូវសផ្ើ
រតឡប់ សដើមបីតក្
េរមួលសឡើងវញិ 

ORIA 
ផេពវផាយ  

PA/RIS 

សគហទំព័រ
ECOSOCC  

អគគសលខាធិការដ្ឋឋ ន
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

/រដឋមន្រនតី 
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IA សផ្ើPA/RISនិង 
េំសណើ បញ្ញតតិក្មម  



ចំណុចទងំររពំីរម្នការវាយតម្មលលលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត  
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កា
រកំណ

ត់បញ្ហ
ា 

ចំណុចទី១- បញ្ហា  
ដំណាក់្កាលទី១ម្នវ.ផ.ល. គឺកំ្ណត់លក្ខណៈនិងទំហំម្នបញ្ហា តដល
រតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ។ 
ការរក្ឲ្យសឃើញបញ្ហា តដលសក្ើតានសឡើងានសារៈេំខាន់ មុននឹង
េសរមច ថាសតើ អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល ដូចជាការដ្ឋក់្បញ្ញតតិក្មម គឺ
ជាការចំាបាច់ឬសទ។   របេិនសបើមិនបានយល់ចាេ់លាេ់ពីរបភព
លក្ខណៈ និងទំហំម្នបញ្ហា សទ េំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះអាចមិនរគប់រោន់ 
មិនេមរមយឬមិនានរបេិទធភាព។ 
ការកំ្ណត់បញ្ហា ឲ្យបានចាេ់លាេ់ ជួយឲ្យានការសតត តការចាប់
អារមមណ៍សៅសលើអវីតដលចំាបាច់រតូវតល េ់បតូរ និងទំហំម្នការតល េ់បតូរសនា៉ះ
នឹងអាចជួយរក្ដំសណា៉ះស្រសាយតដលានេកាត នុពល។ 
កិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលអាចានសហតុផលរតឹមរតូវ សដើមបី
េសរមចសោលបំណងេងគមឬបរសិាថ ន តដលមិនអាចសធវើឲ្យេសរមចតាម
រយៈទីផារ។កិ្ចចអនតរាគមន៍ទំងសន៉ះានដូចខាងសរកាម៖ 
• តក្តរមូវភាពបរាជ័យម្នទីផារ។ 
• ជំរុញលទធផលឲ្យានេមធម៌ឬេតង់ដ្ឋរអបបបរាិម្នការរេ់សៅក្នុង

េហគមន៍។ 
• ធានាេុវតថិភាពេងគម សដ្ឋយការពាររបជាជនពីឧរកឹ្ដឋក្មម និងអំសពើ

រសំលាភបំពាន។ 
 
 

បញ្ជ ីរតតួពិនិតយ -  សតើអនក្អាចសឆលើយេំណួរដូចខាងសរកាមសន៉ះបាន
ឬសទ? 
សតើបញ្ហា សនា៉ះធំក្រមិតណានិងានផលវបិាក្ធងន់ធងរក្រមិតណា? 
អវីជាផលប ៉ះពាល់ម្នបញ្ហា និងនរណារងផលប ៉ះពាល់សនា៉ះ?  
សតើអនក្ានភេតុតាងឬឧទហរណ៍សដើមបីោំរទបញ្ហា សនា៉ះសទ? 
សហតុអវីបានជាបញ្ញតតិក្មមតដលានស្រសាប់មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា
សនា៉ះបាន? 
សតើានអវីសក្ើតសឡើងរបេិនសបើមិនចាត់វធិានការសលើបញ្ហា សនា៉ះ? 
សតើកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា សនា៉ះបានឬសទ? 

ជាទូសៅទីផារតដលដំសណើ រការលអបានផតល់មសធោបាយានរបេិទធភាព
ក្នុង ការតបងតចក្ទំនិញនិងសេវាសៅក្នុងេហគមន៍ សធវើឲ្យានេុខុាល
ភាពសរចើនសៅក្នុងេហគមន៍។ ទីផារគឺជាមសធោបាយដ៏លអបំផុតក្នុងការ
ធានាឲ្យានការផលិតទំនិញនិងសេវារបក្បសដ្ឋយរបេិទធភាព។ មោ ង
សទៀត ទីផាររបកួ្តរបតជងជំរញុឲ្យានការម្ចនរបឌិតនិងផតល់ជសរមើេកាន់ 
តតសរចើនេរាប់អនក្សរបើរបាេ់។ 
សទ៉ះបីជាោ ងណាក៏្សដ្ឋយ  ានក្រណីខល៉ះ ទីផារមិនបានផតល់លទធផល
លអេរាប់េងគមសទ ឧទហរណ៍ សដ្ឋយសារទីផារដំសណើ រការមិនលអ ឬ
មិនានការរបកួ្តរបតជងសពញសលញ។ ដូសចន៉ះ រដ្ឋឋ ភិបាលអាចានសហតុ
ផលរតឹមរតូវក្នុងការសធវើអនតរាគមន៍ សដើមបីសធវើឲ្យានលទធផលសេដឋកិ្ចចកាន់ 
តតរបសេើរ។បុពវសហតុម្នបរាជ័យទីផាររមួាន៖ 
•អំណាចទីផារ -រចនាេមព័នធទីផារមិនានការរបកួ្តរបតជង(តត ច់មុខឬ
សេទើរតតតត ច់មុខ) ណនិងឥរោិបថរបឆំ្ងនឹងការរបកួ្តរបតជង (ការឃុប
ឃិតោន ) អាចបណាត លឲ្យម្ថលសក្ើនសឡើង ឬលទធផលទបជាងចំណុចតដល
លអបំផុត។រដ្ឋឋ ភិបាលអាចអនតរាគមន៍សដើមបីធានាថាមិនានការសរបើរបាេ់
អំណាចទីផារតដលសធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ខាតរបសោជន៍។  
•ក្តាត សាយភាយ -សក្ើតសឡើងសៅសពលេក្មមភាពមួយដ្ឋក់្បនទុក្ចំ 
ណាយ (មិនបានទូទត់េងវញិ) ឬបសងកើតផលចំសណញ (មិនតចក្រតំលក្)
ដល់អនក្ពាក់្ព័នធសផេងសទៀត។ ក្តាត សាយភាយអាចសធវើឲ្យេក្មមភាពមួយ 
អាចសក្ើតសឡើងសរចើនហួេ ឬ តិចសពក្។ រដ្ឋឋ ភិបាលអាចអនតរាគម សដើមបី
ធានាឲ្យានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្សលើការដ្ឋក់្បនទុក្ចំណាយនិងផល
ចំសណញទំងសនា៉ះ។ 
•ព័ត៌ានមិនរគប់រោន់ -សដើមបីេសរមចឲ្យបានរតឹមរតូវ អនក្សរបើរបាេ់រតូវ
ានព័ត៌ានអំពីគុណភាពឬហានិភ័យរបេ់ផលិតផល។ រដ្ឋឋ ភិបាលអាច
អនតរាគម សដើមបីធានាថា អនក្លក់្រតូវតតបង្ហា ញព័ត៌ានេំខាន់ៗដល់អនក្
សរបើរបាេ់។ 
•ទំនិញសាធារណៈ -គឺជាទំនិញឬសេវាតដលសរបើរបាេ់សដ្ឋយអនក្ខល៉ះមិន
រតូវបានកាត់បនថយចំនួនេរាប់អនក្សរបើរបាេ់ដម្ទសទៀត (មិនរបកួ្តរប 
តជង) និងោម ននរណាអាចរារាងំការសរបើរបាេ់បានសទ (មិនហាមឃាត់)។
ទំនិញសាធារណៈអាចផគត់ផគង់មិនបានរគប់រោន់ របេិនសបើោម នកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

ការតក្តរមវូភាពបរាជ័យម្នទីផារ 
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សារៈេំខាន់ម្នការកំ្ណត់បញ្ហា តដលបានសក្ើតសឡើង គឺរតូវពិនិតយលិខិត
បទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្រសាប់ និងបង្ហា ញថាលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត
ទំងសនា៉ះមិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា បាន។ 
ការពិនិតយសន៉ះធានាថា បញ្ញតតិក្មមថមី នឹងបសងកើតសឡើងសៅសពលតដលចំា
បាច់។ រសបៀបសន៉ះនំាមក្នូវការេរមបេរមួលសរចើន ចំសពា៉ះដំសណើ រការ
តាក់្តតងបញ្ញតតិក្មមរបេ់រក្េួងសាថ ប័ននានា។ 
ការពិចារណាសដ្ឋយរបុងរបយ័តនសលើបញ្ញតតិក្មមតដលានស្រសាប់អាចជួយ
កំ្ណត់ជសរមើេសផេងៗផងតដរ។ ការតក្លមអការតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មម ឬ
ការតក្លមអការអនុវតតលិខិតបទដ្ឋឋ នតដលានស្រសាប់ អាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយ
បញ្ហា បានសដ្ឋយចំណាយតិចជាងការបសងកើតបញ្ញតតិក្មមថមី។ 

បង្ហាញ
ពីលោ

ល
បំណ

ងម្នកិចចអនតរាគមន ៍
សហតុធវីបានជាលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្រសាប់មិនរគប់រោន់? 

ការផតល់ភេតតុាងចំសពា៉ះបញ្ហា  
ការកំ្ណត់បញ្ហា គឺមិនរគប់រោន់សទេរាប់ចំណុចទី១ម្នRIA។ការផតល់
ភេតុតាងចំសពា៉ះបញ្ហា តដលបានសក្ើតសឡើងានសារៈេំខាន់។ 
ភេតុតាងអាចផតល់ក្នុងទរមង់ជាេថិតិ ក្រណីេិក្ា ឬឧទហរណ៍សដ្ឋយ
តផអក្សលើទំហំនិងផលវបិាក្ម្នបញ្ហា ។ របេិនសបើបញ្ហា កាន់តតេំខាន់
រតូវានទិននន័យកាន់តតរងឹាំ។  
េថិតិអំពីទំហំម្នបញ្ហា  -របមូលសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល អងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិ    
បាល ឬអនក្ពាក់្ព័នធ/អនក្ស្រសាវរជាវសផេងសទៀត -គឺជាទរមង់ម្នភេតុតាង
រងឹាំ។   
សទ៉ះបីជាសយើងរតូវការភេតុតាងទំងសន៉ះក៏្សដ្ឋយ ក៏្ភេតុតាងទំងសន៉ះ
ពិបាក្រក្ឬរតូវចំណាយសរចើនតដរ។ ក្នុងក្រណីសន៉ះ ការសរបើរបាេ់ក្រណី
េិក្ាអាចទទួលយក្បានឬផតល់ឧទហរណ៍មួយៗម្នបញ្ហា ។ 
ទិននន័យពីរបសទេសផេងតដលានសេដឋកិ្ចចភូមិសាស្តេតេងគមនិង/ឬវបប
ធម៌ស្រេសដៀងោន នឹងរបសទេក្មពុជា អាចសរបើជាទិននន័យជំនួេេរាប់
ភេតុតាងបឋមផងតដរ។ 
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ចំណុចទី២: សោលសៅ 
សដ្ឋយបានកំ្ណត់បញ្ហា  តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយតាមរយៈកិ្ចចអនតរាគមន៍
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល ចំណុចបនាទ ប់របេ់ RIA គឺកំ្ណត់សោលសៅម្នកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ការកំ្ណត់សោលសៅនឹងផតល់នូវមូលដ្ឋឋ ន
សោលសដើមបីសាក្លបងទរមង់សផេងៗម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍។ 
វាានសារៈេំខាន់ តដលសោលសៅរតូវបានកំ្ណត់ជាលទធផលម្នកិ្ចច
អនតរាគមរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលសដ្ឋយតំាងចិតតសធវើ និងវាមិនតមនជាទរមង់ម្ន
កិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលសទ។ សនា៉ះវាអនុញ្ហញ តឲ្យានជសរមើេ
សផេងៗតដលរតូវវាយតម្មលឲ្យបានរតឹមរតូវ។ 
• ការកំ្ណត់សោលសៅជាវធីិសធវើឲ្យេសរមចលទធផល នឹងនំាឲ្យការវភិាគ
លំសអៀងសៅរក្ជសរមើេជាក់្លាក់្ណាមួយ។ 
ឧទហរណ៍ -រដ្ឋឋ ភិបាលសធវើអនតរាគមន៍ជាសរចើន សដើមបីកាត់បនថយការ
បាត់បង់ជីវតិសដ្ឋយសរោ៉ះថាន ក់្ចរាចរ សដ្ឋយតរមូវឲ្យអនក្សបើក្បរម ូតូពាក់្
មួក្េុវតថិភាព កំ្ណត់សលបឿនសបើក្បរ និងរតួតពិនិតយសភលើងចរាចរសៅផលូវ
បំតបក្ជាបួន។ សៅសពលពិចារណាពីេំសណើ បញ្ញតតិក្មមថមី សដើមបីកាត់
បនថយសរោ៉ះថាន ក់្ចររាចរ សោលសៅគួរកំ្ណត់ថា “ពរងឹងេុវតថិភាព
ចរាចរ” ឬក៏្អវីស្រេសដៀងោន ។ របេិនសបើកំ្ណត់សោលសៅសដ្ឋយតរមូវឲ្យ
“ពាក់្មួក្េុវតថិភាព”  សន៉ះនឹងរារាងំការពិចារណាជសរមើេលអៗ ជារចីន
សទៀត។ 
សជៀេវាងការកំ្ណត់សោលសៅទូលាយសពក្ឬចសងអៀតសពក្៖ 
• សោលសៅទូលាយសពក្នឹងសធវើឲ្យការវភិាគមិនចាេ់លាេ់ 
(ឧទហរណ៍េរាប់េុខុាលភាពរបជាជន)។ 
• សោលសៅចសងអៀតសពក្រតឹតបិតជសរមើេ 
សោលសៅតដលបានសរជើេសរ ើេ គួរពិចារណាសលើក្តាត សផេងសទៀត តដល
អាចផទុយនឹងសោលសៅរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ សបើពំុសនា៉ះសទ កិ្ចចអនតរាគមន៍
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលអាចលុបសចាលគំនិតសផតើមសផេងសទៀត។ ឧទហរណ៍
សោលសៅម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល សដើមបីសលើក្ក្មពេ់របេិទធ
ភាពការសរបើរបាេ់ថាម ពលសៅតាមសគហដ្ឋឋ ន គួរពិចារណាផងតដរសលើ
លទធភាពទិញសគហដ្ឋឋ នរបេិនសបើវាជាសោលសៅរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 



  សោលសៅS.M.A.R.T.  
គុណភាពម្នសោលសៅ និងតម្មលតដលបានបតនថមដល់ការវភិាគនឹងាន
ភាពរបសេើរសឡើងរបេិនសបើសោលការណ៍ S.M.A.R.Tរតូវបានអនុវតត។ 

ឧទហរណ៍ទី១ 
រដ្ឋឋ ភិបាលអូស្តសាត លីកំ្ពុងបសងកើតបណាត ញរលក្អាកាេជាតិ សដើមបីឲ្យ
របជាជនអូស្តសាត លីភាគសរចើនសរបើរបាេ់រលក្អាកាេសលបឿនសលឿនបាន។ 
ក្នុងក្រណីសន៉ះសោលបំណងឬសោលសៅគឺរបជាជនអូស្តសាត លីអាចសរបើ
របាេ់អិុនធឺតណតតដលានសលបឿនសលឿន។ 
មសធោបាយមួយក្នុងចំសណាមមសធោបាយជាសរចើន (ឬវធីិសាស្តេត) សដើមបី
េសរមចសោលសៅសន៉ះ គឺរដ្ឋឋ ភិបាលសាងេង់បណាត ញតខេកាបអុបទិក្។
មធោបាយសផេងសទៀតរមួានឧបតថមភធនដល់ការតភាជ ប់ក្នុងតំបន់ តដល
មិនតមនជាការសធវើពាណិជជក្មមរបេ់រក្ុមហ ុនឯក្ជនសទ។ ការតភាជ ប់សៅ
ក្នុងទីរក្ុងេំខាន់ៗនឹងអាចផតល់ជូនជាលក្ខណៈពាណិជជក្មម។ 
សដើមបីកំ្ណត់សោលសៅក្នុងការបសងកើតបណាត ញរលក្អាកាេជាតិ គឺជា
ការេសរមចជាក់្លាក់្តតមួយគត់តដលមិនេថិតសៅក្នុងរក្បខណឌ RIAសទ
ពីសរពា៉ះវាសធវើឲ្យការវភិាគានភាពលសមអៀងសធៀបនឹងជសរមើេសផេងសទៀត
តដលេសរមចសោលសៅដូចោន ។ 
ឧទហរណ៍ទី២ 
រដ្ឋឋ ភិបាលចង់សដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា សក្មងពុល បនាទ ប់ពីសលបថាន ំតដលទុក្
សចាលសៅក្នុងផទ៉ះ។ 
េំសណើ បញ្ញតតិក្មមរតូវបានតាក់្តតងសឡើងសដើមបីេសរមចសោលសៅ សដ្ឋយ
សធវើឲ្យដបថាន ំពិបាក្សបើក្។សទ៉ះបីជាោ ងណាសក្មងពុលបនាទ ប់ពីសលបថាន ំ
តដលទុក្សចាលសៅក្នុងផទ៉ះានចំនួនសក្ើនសឡើង ពីសរពា៉ះមនុេេចាេ់មិន
អាចសបើក្គំរបដបថាន ំបាន សហើយសៅសពលសគសបើក្បាន សគក៏្ជំនួេគំរបថមី
សដើមបីង្ហយសបើក្សលើក្សរកាយ។ 
េំសណើ បញ្ញតតិក្មមរតូវបានតាក់្តតងសឡើង សដើមបីេសរមចសោលសៅកាត់
បនថយការសរបើរបាេ់ថាន ំសដ្ឋយសក្មងៗ។ជាមួយនឹងសោលសៅទូលាយសន៉ះ
ដំសណា៉ះស្រសាយគឺផេពវផាយអប់រឪំពុក្ាត យឲ្យទុក្ដ្ឋក់្ដបថាន ំកំុ្ឲ្យសក្មង
យក្បានដ្ឋក់្សាល ក្រពានសលើដបថាន ំ សធវើដបថាន ំឲ្យង្ហយសបើក្េរាប់តត
អនក្តដលអាចអានអក្េរបាន។ វធិានការសន៉ះកាត់បនថយចំនួនសក្មងពុល
បាន។ 
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ជាក់្លាក់្
(SPECIFIC) 

ផតល់សេចក្តីលមអិត សដើមបីឲ្យការវភិាគានន័យ។  សោល
សៅមិនចាេ់លាេ់នំាឲ្យការរបឹងតរបងខុេទិេសៅ។
េូមរបុងរបយ័តន កំុ្បញ្ហជ ក់្ពីវធីិតដលសធវើឲ្យេសរមចសោល
សៅពិសរពា៉ះវាអាចទត់សចាលជសរមើេលអៗសផេងសទៀត។ 

អាចវាេ់បាន 
(MEASURABLE) 

ការកំ្ណត់តួសលខក្នុងសោលសៅ ជួយសយើងពនយល់ពី
លទធភាពតដលនឹងអាចេសរមចបាន។ ការសន៉ះនឹងសធវើឲ្យ
ការសរបៀបសធៀបជសរមើេសផេងៗ កាន់តតរបសេើរសឡើង
សដ្ឋយសារការវភិាគអាចវាេ់ថាសតើ សោលសៅរបេ់
ជសរមើេនីមួយៗសៅឆ្ង យក្រមិតណា។  
      
    អាចេសរមច

បាន 
(ATTAINABLE) 

ភាពឥតសខាច ៉ះមិនតតងតតអាចេសរមចបានសនា៉ះសទ។ ឧទ 
ហរណ៍ រដ្ឋឋ ភិបាលមិនអាចលុបបំបាត់ហានិភ័យទំង
អេ់បានសទ។ ការកំ្ណត់សោលសៅសៅតាមលទធភាព
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល នឹងជួយបសញ្ជ ៀេការអ៉ះអាងខុេអំពី
ផលចំសណញសៅម្ថងសរកាយ។ 

ពាក់្ព័នធ 
(RELEVANT) 

សោលសៅគួរបនេុីសៅនឹងការទទួលខុេរតូវ និងេមតថភាព
របេ់រក្េួង សាថ ប័ន។ របេិនសបើបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះ
ស្រសាយ ហួេពីការទទួលខុេរតូវរបេ់អនក្ អនក្អាច
ពិចារណាថាសតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះេមរមយឬសទ។ 

រយៈសពល 
(TIMEFRAME) 

បញ្ហជ ក់្ពីរយៈសពលក្នុងការសធវើឲ្យេសរមចសោលសៅ។ ភាព
របសេើរមិនអាចសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈតតមួយម្ថងបានសទ។ ការ
តល េ់បតូរសលឿនសពក្អាចផតល់លទធផលមិនេូវលអ។ ការ
េសរមចសោលសៅក្នុងរយៈសពលមួយេមស្រេបជាការលអ។ 



កា
រលររ ើស្

លរើស្
រលរមើស្
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រា
ប់លធវើកា

រវិភា
គ 

ចំណុចទី៣- ជសរមើេ 
ជសរមើេ គឺ ជាវធីិសដ្ឋ៉ះស្រសាយដម្ទសទៀតតដលអាចសធវើឲ្យេសរមចសោល
សៅតដលបានកំ្ណត់។ជសរមើេទំងសនា៉ះ ជាមសធោបាយខុេៗោន សដើមបី
េសរមចសោលសៅ។ 
រាល់ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត រតូវពិចារណាពី
ជសរមើេសផេងៗ។ ជាពិសេេ ជសរមើេមិនតមនបញ្ញតតិក្មមនិងជសរមើេ
មិនេមុគសាម ញ គួររតូវយក្មក្ពិចារណាជាមួយនឹងេំសណើ បញ្ញតតិក្មម។
របេិនសបើRIAពិចារណាតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មម សនា៉ះមិនធានាថាសរជើេ
សរ ើេបានជសរមើេដ៏លអរបសេើរសនា៉ះសទ។ 
សដើមបីសរជើេសរ ើេជសរមើេ គួរបសងកើតតារាងបញ្ជ ីជសរមើេ។ ចំនួនជសរមើេ
រតូវបានកាត់បនថយ សដ្ឋយដក្សចញជសរមើេតដលមិនអាចអនុវតតបាន
ដូចជា ជសរមើេតដលមិនអាចសធវើបានឬរសំលាភសលើអនុេញ្ហញ អនតរជាតិជា
សដើម។ 
បនាទ ប់ពីជសរមើេ៣សៅ៤ (ក្រណីខល៉ះ ានសរចើនជាងសន៉ះ) ម្នការសរជើេ
សរ ើេចុងសរកាយរតូវបានកំ្ណត់ ជសរមើេនីមួយៗគួរអធិបាយឲ្យបាន
លមអិតលមម សដើមបីឲ្យអនក្ពាក់្ព័នធយល់ពីអវីតដលបានសេនើ និងសធវើការ
សរបៀបសធៀបជសរមើេទំងសនា៉ះសៅក្នុងតផនក្វភិាគផលប ៉ះពាល់។  
ព័ត៌ានបតនថមអំពីជសរមើេសផេងៗតដលអនក្អាចពិចារណា ានសៅក្នុង
ការវភិាគរបេ់អនក្តដលបានបង្ហា ញសៅតផនក្ខាងសាត ំម្ដ។ 

ឧទហរណ៍ម្នជសរមើេបញ្ញតតិក្មម និង ជសរមើេមិនតមនបញ្ញតតិក្មម 
ជសរមើេមិនតមនបញ្ញតតិក្មម៖ 
• ព័ត៌ានសាធារណៈនិងយុទធនាការអប់រំ-របេិទធភាពយុទធនាការអប់រ ំ

អាចេសរមចសោលសៅសដ្ឋយោម នការចាប់បងខំតាមរយៈបញ្ញតតិក្មម។ 
• ការផតល់រង្ហវ ន់ដល់ការតល េ់ឥរោិបថលអ។ 
ឧបក្រណ៍ទីផារ 
•េិទធិសធវើពាណិជជក្មម (ឧទហរណ៍េិទធិសធវើពាណិជជក្មមទឹក្)។ 
•ពនធនិងឧបតថមភធន(ឧទហរណ៍ ដ្ឋក់្ពនធសលើសភេជជៈស្រេវងឹនិងថាន ំជក់្)។ 
ការតក្លមអលិខិតបទដ្ឋឋ នតដលានស្រសាប់ 
• ពរងឹងការអនុវតតបទបញ្ញតតិតដលានស្រសាប់។ 
• ពរងីក្វសិាលភាពម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នតដលានស្រសាប់។ 
បញ្ញតតិក្មមានក្រមិតស្រសាល 
• េវ័យរគប់រគង -រក្ុមហ ុនឯក្ភាពោន សលើសោលការណ៍មួយចំនួន

តដលពួក្សគេម័រគចិតតអនុវតត (ក្រណីសន៉ះ អាចានរបេិទធភាពសៅ
សពលហានិភ័យទប និងឧេាហក្មមានការរបមូលផតុំ សដ្ឋយាន
ការទទួលខុេរតូវនិងេាគមឧេាហក្មមានឥទធិពល)។ 

• េហបញ្ញតតិក្មម -សៅសពលរដ្ឋឋ ភិបាលនិងឧេាហក្មមេហការោន
ក្នុងការតាក់្តតងនិងពរងឹងការអនុវតតចាប់។សយើងសរបើរបាេ់ជសរមើេ
សន៉ះសៅសពលជំនាញបសចចក្សទេានសារៈេំខាន់។  

• បញ្ញតតិក្មមវជិជាន -ការទទួលសាគ ល់គុណភាពទំនិញឬសេវាលអ
ឥរោិបថលអ ការរគប់រគងលអរបេ់រក្ុមហ ុន។ រក្ុមហ ុនទទួលបាន
បណណេរសេើរតដលានកិ្តតិនាមសៅក្នុងទីផារ។ 

• អាជ្ាបណណអវជិជាន -ការរពានដក្អាជ្ាបណណពីរក្ុមហ ុនឬបុគគល
តដលបានទទួលអាជ្ាបណណសធវើអវីមួយ សដ្ឋយមិនបំសពញតាមលក្ខ 
ខណឌ កំ្ណត់។ 

• បញ្ញតតិក្មមតផអក្សលើហានិភ័យ -តរមូវការបញ្ញតតិក្មមនឹងតរបរបួលសៅ
តាមហានិភ័យម្នេក្មមភាពតដលបានដ្ឋក់្បញ្ញតតិ។ េក្មមភាពទំង
ឡាយតដលបសងកើតហានិភ័យ សដ្ឋយានផលវបិាក្តិចតួចសក្ើតសឡើង
សគអាចដ្ឋក់្បញ្ញតតិកាន់តតស្រសាល។ 

ការតណនំា- សតើការសរជើេសរ ើេជសរមើេរបេ់អនក្រតឹមរតវូឬសទ? 
ជសរមើេទំងអេ់រតូវតតអនុវតតបានសៅក្នុងរក្បខណឌ លិខិតបទដ្ឋឋ នគតិ
យុតតតដលានស្រសាប់អនុេញ្ហញ អនតរជាតិរចនាេមព័នធេងគមនិងវបបធម៌ 
ជសរមើេមិនតមនបញ្ញតតិក្មមគួរពិចារណាសៅរាល់ការអនុវតតRIA សលើក្
តលងតតជសរមើេសនា៉ះមិនអាចសធវើបាន។ 
ជសរមើេនីមួយៗគួរអធិបាយឲ្យបានលមអិតលមម សដើមបីឲ្យអនក្ពាក់្ព័នធ
យល់នូវអវីតដលបានសេនើ និងសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេទំងសនា៉ះសៅក្នុង
តផនក្វភិាគផលប ៉ះពាល់។ 
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ចំណុចទី៤- ការវាយតម្មលផលប ៉ះពាល់ 
បញ្ញតតិក្មមតរមូវឲ្យានបនទុក្ចំណាយចំសពា៉ះរដ្ឋឋ ភិបាលធុរកិ្ចចនិងបុគគល។
បញ្ញតតិក្មមតដលានរបេិទធភាពនឹងផតល់នូវផលចំសណញផងតដរ ស្រេប
សពលតដលសោលបំណងរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលបានេសរមច។ 
ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ផតល់ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច នូវព័ត៌ានរគប់
រោន់ក្នុងការថលឹងតថលងពីផលប ៉ះពាល់វជិជាននិងអវជិជាន។ របេិនសបើ
អនក្សធវើសេចក្តីេសរមចសរជើេសរ ើេការសធវើបញ្ញតតិក្មម សដ្ឋយមិនានការ
វភិាគពីផលប ៉ះពាល់សនា៉ះសោលបំណងមិនអាចេសរមចបាន ឬជសរមើេ
តដលានបនទុក្ចំណាយតិចនឹងរតូវសមើលរលំង។ ដូចន៉ះតួនាទីរបេ់ការ
វភិាគផលប ៉ះពាល់គឺជួយអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច សចៀេ វាងនូវកំ្ហុេ
ខាងសលើសន៉ះ។ 
ការវាយតម្មលផលប ៉ះពាល់ រតូវានរូបភាពចាេ់លាេ់ អំពីដំសណើ រការ
របេ់បញ្ញតតិក្មម តដលមិនបានពនយល់លមអិតសៅក្នុងសេចក្តីរពាងបញ្ញ
តិក្មម។ ឧទហរណ៍ៈ បញ្ញតតិក្មមមួយអាចហាមឃាត់ការសរបើរបាេ់ជ័រ
កាវតដលានជាតិពុលេរាប់ការផលិតតេបក្សជើងសៅក្មពុជា។ ក៏្ប ុតនត
បញ្ញតតិក្មមសន៉ះនឹងមិនតចងអំពី៖ 
• ជ័រកាវជំនួេឬ ដំសណើ រការផលិតតេបក្សជើង ។ 
• សតើអនក្ផលិតរតូវសធវើោ ងណា សដើមបីបង្ហា ញថាពួក្ោត់បានអនុវតត

តាមការហាមឃាត់សនា៉ះ។ 
• សតើរដ្ឋឋ ភិបាលនឹងអ៉ះអាងសដ្ឋយរសបៀបណា តដលថាសតើក្រណីខាង

សលើសន៉ះជាបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ។ 
សោលបំណងម្នបញ្ញតតិក្មមខាងសលើសន៉ះ គឺសដើមបីការពារក្មមក្រពីការដួល
េនលប់ ប ុតនតបញ្ញតតិក្មមសន៉ះនឹងមិនានរបេិទធភាពសទ របេិនសបើជ័រកាវ
តដលជំនួេសនា៉ះសៅតតានជាតិពុល ឬក៏្ការហាមឃាត់សន៉ះសធវើឲ្យាន
ចំណាយខពេ់ក្នុងការផលិតតេបក្សជើង។ 
ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ានតួនាទីសដើមបី៖ 
• កំ្ណត់អតដេញ្ហញ ណម្នការតល េ់បតូរឥរោិបថ តដលបណាដ លមក្ពី

ជសរមើេនីមួយៗ 
• បង្ហា ញជាបរាិណនូវភាពញឹក្ញាប់ ម្នការសក្ើតានការតល េ់បតូរ

ទំងសន៉ះ 
• កំ្ណត់បនទុក្ចំណាយ(ឬផលចំសណញ)ម្នការតល េ់បតូរនីមួយៗទំង

សន៉ះ។ 

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់អាចានទរមង់សរចើន 
RIA ជាសរឿយៗរតូវបានសគចាត់ទុក្ជាមសធោបាយសដើមបីធានាថា ានតត
បញ្ញតតិក្មមតដលសលើក្ក្មពេ់េុខុាភាពេងគមប ុសណាណ ៉ះ រតូវបានយក្មក្
អនុវតត សដ្ឋយសរបើរបាេ់ទរមង់បញ្ញតតិក្មមតដលានរបេិទធភាពបំផុត។
RIA សរបើរបាេ់ឧបក្រណ៍វភិាគបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ (CBA)

សដើមបីបង្ហា ញថា សតើជសរមើេណាផដល់ផលចំសណញសរចើនជាងបនទុក្
ចំណាយ  និង ជសរមើេណាតដលេសរមចបានផលចំសណញតាមកំ្ណត់
សដ្ឋយានបនទុក្ចំណាយតិច។ 
ក្នុងរបព័នធRIA ានការសរបើរបាេ់ការវភិាពតាមតបប CBA ណណតិចតួច
ណាេ់។ការតរមូវឲ្យបានេតង់ដ្ឋវភិាគតបបសន៉ះ សធវើឲ្យក្មពុជារបឈមនឹងផ
លិតភាពទប សដ្ឋយអាចសធវើឲ្យានការលំបាក្ក្នុងការសធវើPA ឬ RISនំាឲ្យ
ការបញ្ច ប់ PA ឬ RIS បានតតមួយចំនួនតូចប ុសណាណ ៉ះ។ ជំនួេមក្វញិ
សោលការណ៍តណនំាសន៉ះ ជំរញុឲ្យានការវភិាគផលប ៉ះពាល់ តដលាន
សោលបំណងផតល់ព័ត៌ានរគប់រោន់ដល់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច ក្នុងការ
សរបៀបសធៀបជំសរ ើេនីមួយៗ។ 
ការកំ្ណត់ ពីបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នបញ្ញតតិក្មមជួយឲ្យអនក្សធវើ
សេចក្តីេសរមចយល់ដឹងសពញសលញពីផលប ៉ះពាល់វជិជាន និងអវជិជាន
តដលបញ្ញតតិក្មមអាចបងកសឡើង។ 
ជាសរឿយៗរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មមរតូវបានរពឹំងទុក្ខពេ់សពក្។ ដូសចន៉ះ
ទិននន័យេតីពីវសិាលភាពម្នបញ្ហា និងជសរមើេនីមួយៗ តដលសឆលើយតបនឹង
បញ្ហា ានសាររបសោជន៍ណាេ់។ជាទូសៅការអនុវតតតាមបញ្ញតតិក្មមពាក់្
ព័នធសៅនឹងេក្មមភាពសរចើន (ឧ. ការរតួតពិនិតយ) និងញឹក្ញាប់ជាងការ
រពឹំងទុក្។ ការកំ្ណត់ពីបរាិណ ម្នរបេិទធភាពរបេ់ជសរមើេនិងបនទុក្
ចំណាយ នឹងជួយឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច អាចថលឹងតថលងបានលអរវាងផល
ប ៉ះពាល់វជិជាននិងអវជិជានម្នជសរមើេសផេងៗ។ 
ការកំ្ណត់ម្ថល បនទុក្ចំណាយអាចរតឹមតតអនុញ្ហញ តឲ្យអនក្សធវើសេចក្តី
េសរមចសធវើការសរជើេសរ ើេជសរមើេនីមួយៗ សដ្ឋយតផអក្សលើរបេិទធភាព
បនទុក្ចំណាយ។ បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញរតូវបានគណនាជាតម្មល
សដ្ឋយសរបើរង្ហវ េ់សាមញ្ញ ដូចជាដុលាល រជាសដើម។ ោ ងណាមិញ ការ
គណនាជាតម្មលមិនអាចតតងតតសធវើសៅបានរគប់កាលៈសទេៈសនា៉ះសទ ជា
ពិសេេក្នុងក្រណីគណនារក្ផលចំសណញ។ សៅសពលតដលការគណនា
ជារបិូយវតថុមិនអាចសធវើសៅបានសលាក្អនក្អាចសរបើរបាេ់ការកំ្ណត់ម្ថលតាម
តបបគុណភាពឬតាមតបបអតតសនាម័តសដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេនីមួយៗ។ 
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ការកំ្ណត់ពីបនទកុ្ចំណាយរបេ់បញ្ញតតិក្មម 
ការអនុវតតតាម (និងការដ្ឋក់្ឲ្យអនុវតត) ម្នបញ្ញតតិក្មម រតវូសរបើរបាេ់ធន
ធាន តដលអាចយក្សៅសរបើរបាេ់ក្នុងសោលបំណងសផេងសទៀត។ ម្ថល       
ឱកាេម្នបញ្ញតតិក្មម គឺសវលាបាត់បង់សដ្ឋយមិនបានសរបើធនធានេរាប់
សោលបំណងជំនួេ ។ ម្ថលឱកាេម្នធនធាន គឺអាចវាេ់តាមតម្មលវាបាន
ក្នុងសពលសរបើរបាេ់ជំនួេរបសេើរបំផុតឬក្នុងសពលរបសេើរបនាទ ប់។ 
ដំណាក់្កាលដំបូងម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺសដើមបីកំ្ណត់ថាភាគីទំង
អេ់នឹងតល េ់បតូរឥរោិបថរបេ់ពួក្សគ របេិនសបើជសរមើេទំងសនា៉ះរតូវ
បានអនុវតត និងសដើមបីពិពណ៌នាពីម្ថលឱកាេម្នការតល េ់បតូរឥរោិបថទំង 
សន៉ះ។ 
ធុរកិ្ចច រដ្ឋឋ ភិបាល និងបុគគលាន ក់្ៗ មិនរតូវគិតគូរដល់សពលសវលា និង
របាក់្តដលអាចដ្ឋក់្ឲ្យអនក្ដម្ទសរបើរបាេ់ សៅសពលតដលសគរបតិបតតិតាម 
ដ្ឋក់្ឱយអនុវតតបញ្ញតតិក្មម  ឬសបើមិនដូសចាន ៉ះសទ សគរតូវទទួលផលប ៉ះពាល់
សដ្ឋយបញ្ញតតិក្មម។ 
ឧទហរណ៍ម្នម្ថលឱកាេានដូចខាងសរកាម៖ 
េរាប់អនក្របតិបតតិតាមបញ្ញតិតក្មម 
•សពលសវលាសដើមបីបំសពញការង្ហររដឋបាលនិងសដើមបីការរង់ចំា  
•របាក់្រតូវចំណាយសដើមបីអនុវតតតាមបញ្ញតតិក្មមនិងការបង់ក្ម្រមសផេងៗ 
េរាប់បញ្ញតតិក្រ 
•សពលសវលានិងរបាក់្សដើមបីពរងឹងនិងអនុវតត 
េរាប់តតិយជន(អតិថិជន,អនក្របកួ្តរបតជង,អនក្ផគត់ផគង់): 
•សពលសវលា របាក់្ និងការបាត់បង់ឱកាេ ដូចជា ការកាត់បនថយភាព
ង្ហយស្រេួលរក្ទិញ តម្មលឬគុណភាពសេវាក្មមសៅសលើការផគត់ផគង់។ 
រក្េួង ឬនាយក្ដ្ឋឋ នតដលបានសរៀបចំសេចក្តីរពាងបញ្ញតតិក្មមអាចមិនដឹង
ពីផលប ៉ះពាល់ជាសរចើន សៅក្នុងដំណាក់្កាលដំបូងម្នការវភិាគផលប ៉ះ
ពាល់ក្នុងការសធវើ PA។ ការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្ពាក់្ព័នធនឹងជួយ
ធានាថា រាល់បនទុក្ចំណាយទំងអេ់រតូវបានកំ្ណត់ តដលនឹងសធវើឲ្យពួក្
សគបានយល់ដឹងកាន់តតចាេ់អំពីបញ្ញតតិក្មមសនា៉ះ តដលនឹងសធវើឲ្យពួក្សគ
តល េ់បតូរឥរោិបថោ ងដូចសមតច។ 

ការកំ្ណត់ពីផលចំសណញ 
ផលចំសណញរបេ់បញ្ញតតិក្មម គឺឆលុ៉ះបញ្ហច ំងពីការសធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវ
េុខុាលភាពរបេ់មនុេេ សដើមបីសចៀេវាងនូវការខូចខាតឬការបាត់បង់
េុខុាលភាពរបេ់មនុេេសដ្ឋយសារតតមិនានបញ្ញតតិក្មម។ 
ជាធមមតា ផលចំសណញចមបងរបេ់បញ្ញតតិក្មមនិងជសរមើេដម្ទសទៀត 
តដលបានវភិាគសៅក្នុងRIA គឺង្ហយស្រេួលក្នុងការកំ្ណត់ និងេងឃឹមថា
អាចេសរមចបាន ដូចជា ការកាត់បនថយការសាល ប់សដ្ឋយសរោ៉ះថាន ក់្ ការ
ការពារបរសិាថ នឬការការពារអនក្សរបើរបាេ់។ 
របេិនសបើផលចំសណញចមបងរបេ់បញ្ញតតិក្មម មិនេសរមចបានតាម
សោលបំណងតដលបានសរជើេសរ ើេ សយើងរតូវគិតពិចារណាសឡើងវញិថា
ជសរមើេ សនា៉ះរតឹមរតូវឬសទ។ សទ៉ះបីជាោ ងណាក៏្សដ្ឋយ ផលចំសណញ
របេ់បញ្ញតតិក្មម និងជសរមើេដម្ទសទៀត អាចមិនរតូវបានក្រមិតសៅនឹង
សោលបំណងសនា៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ៈ េក្មមភាពរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលតក្លមអ
ឧបក្រណ៍អគគិេនីសដើមបីការពារបរសិាថ ន អាចផតល់ផលចំសណញដល់អនក្
សរបើរបាេ់សដ្ឋយកាត់បនថយចំណាយសៅសលើអគគិេនី។ 
ឧទហរណ៍- សហតុអវីបានជាការសធវើបញ្ញតតិក្មមមិនតមនជាផលប ៉ះពាល់វជិជាន
ឬផលចំសណញ? 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជាតរមូវឲ្យធុរកិ្ចចចុ៉ះបញ្ជ ីផលិតផលតដលខលួនលក់្ ដូសចន៉ះ 
ការចុ៉ះបញ្ជ ីផលិតផលសន៉ះ គឺមិនតមនជាផលចំសណញរបេ់ធុរជនសទ។ 
សទ៉ះបីជាដូសចន៉ះក៏្សដ្ឋយ ការចុ៉ះបញ្ជ ីសន៉ះជួយឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាលតាមដ្ឋនសមើលថា
សតើរក្ុមហ ុនណាតដលបានអនុញ្ហញ តឲ្យផលិតទំនិញានា ក្ពាណិជជរតឹម
រតូវសហើយក៏្ជួយរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការរតួតពិនិតយនិងទប់សាក ត់ការតក្លងបនលំ។ 
ការទប់សាក ត់ការតក្លងបនលំ ានទំងបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញេរាប់
របសទេក្មពុជា តដលអាចសធវើឲ្យានតម្មលខពេ់េរាប់អនក្សរបើរបាេ់ ប ុតនតវា
នឹងជួយទក់្ទញការវនិិសោគសៅក្នុងរបសទេ។ 
សទ៉ះបីជាោ ងសន៉ះក្តី រក្ុមហ ុនអនតរជាតិតដលានសឈាម ៉ះផលិតផលលបីៗ
បានមក្បសងកើតសរាងចរក្សៅក្មពុជាកាន់តតសរចើនសឡើងៗ សដ្ឋយពួក្សគសជឿជាក់្
ថា ក្មមេិទធិបញ្ហញ របេ់ពួក្សគនឹងរតូវបានការពារសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល។ សន៉ះគឺ
ជាការវនិិសោគមួយ និងជាផលចំសណញម្នការចុ៉ះបញ្ជ ីផលិតផល សហើយ
ព័ត៌ានតដលទទួលបានពីការចុ៉ះបញ្ជ ីសន៉ះអាចានរបសោជន៍េរាប់រដ្ឋឋ ភិ
បាលនិងភាគីតដលពាក់្ព័នធផងតដរ។ 
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ការកំ្ណត់បរាិណបនទកុ្ចំណាយនិងផលចំសណញ 
ដំណាក់្កាលទី២ម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺការកំ្ណត់បរាិណ(ឬការ
វាេ់តវង) បនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញរបេ់ជសរមើេនីមួយៗ។
ឧទហរណ៍ៈ ចំនួនពាក្យេំុតដលនឹងរតូវចងរក្ងទុក្ (គឺបនទុក្ចំណាយ)
ចំនួនជីវតិតដលរតូវបានជួយេសន្រង្ហគ ៉ះ(គឺផលចំសណញ)។ 
វាានសារៈេំខាន់ណាេ់ សដើមបីសធវើការតបងតចក្សៅក្នុងដំណាក់្កាលសន៉ះ
(ការកំ្ណត់បរាិណ) អំពីការកំ្ណត់ម្ថលបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ
(ជារបិូយវតថុ)។ ការកំ្ណត់បរាិណម្នបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ
អាចផតល់ជាព័ត៌ានដ៏ានរបសោជន៍។ ឧទហរណ៍ៈ របេិនសបើជសរមើេ
មួយេងឃឹមថាអាចជួយេសន្រង្ហគ ៉ះជីវតិបាន១០នាក់្សៅសពលតដលជសរមើេ
សផេងសទៀតនឹងអាចជួយជីវតិបានតតាន ក់្ប ុសណាណ ៉ះ ព័ត៌ានសន៉ះនឹងាន
របសោជន៍ចំសពា៉ះអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។ សៅក្នុងការសរបៀបសធៀប ការ
កំ្ណត់ជារបិូយវតថុានការលំបាក្ និងជាសរឿយៗ ានការតខវងគំនិតោន
សទៀតផង ឧទហរណ៍ ដូចជាការកំ្ណត់តម្មលជាផលចំសណញទក់្ទងនឹង
បរសិាថ ន។ 
ការកំ្ណត់បនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ គឺជាដំណាក់្កាលេំខាន់
បំផុតសដើមបីសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេនានា។ គួរចងចំាថា ជសរមើេទំង
អេ់រតូវបានសរជើេសរ ើេសឡើងសដើមបីេសរមចនូវលទធផលដូចោន  (ឬផល
ចំសណញ) និងបនទុក្ចំណាយដូចោន ។ តម្មលមួយឯក្តាម្នផលចំសណញឬ
មួយឯក្តាម្នបនទុក្ចំណាយ នឹងានតម្មលសេមើោន េរាប់ជសរមើេនិមួ
យៗ។ ដូសចន៉ះ ការកំ្ណត់បរិាណថាជសរមើេនីមួយៗានសជាគជ័យ/
របេិទធភាព និងការកំ្ណត់ភាពញឹក្ញាប់ម្នជសរមើេនីមួយៗ តដលនឹង
ដ្ឋក់្បនទុក្ចំណាយគឺដូចជាការកំ្ណត់ពីចំណាត់ថាន ក់្ម្នជសរមើេតដរ។ 
សោលបំណងម្នដំណាក់្កាលសន៉ះ គឺសដើមបរីបមូល/ចងរក្ងព័ត៌ានេតីពី
ផលប ៉ះពាល់ម្នជសរមើេនីមួយៗ។ សបើដូសចន៉ះ សតើអវីជាឥទធិពលម្នការទទួល
យក្ជសរមើេនីមួយៗ (សតើអវីរតូវសធវើឬតល េ់បតូរ)។ ផលប ៉ះពាល់ទំងសន៉ះរតូវ
វាេ់តវងបានដូចជាភាពខុេៗោន  រវាងសាថ នភាពសដើមោម នេក្មមភាពនិង
សាថ នភាពសៅសពលបញ្ញតតិក្មម អនុសលាមតាមការតដលេងឃឹមថាានអវី
សក្ើតានសឡើង។ សបើអនុវតតតបបសន៉ះ សយើងរតូវទទួលសាគ ល់ថា បញ្ញតតិក្មម
(និងជសរមើេដម្ទសទៀត) ក្រមនឹងអនុវតតបានលអឥតសខាច ៉ះណាេ់ ដូសចន៉ះ
របេិទធ ភាពរបេ់វារតូវការឲ្យានការកំ្ណត់ជាជាងសយើងេនមត់ថាអនុវតត
បានមួយរយភាគរយ។ 

ការបសងកើតសាថ នភាពសដើម(Base  Case) 

RIA ពាក់្ព័នធនឹងការវាយតម្មលជសរមើេជាសោលនសោបាយមួយឬសរចើន
ជាមួយអវីតដលនឹងសក្ើតានសឡើងសពលអវតតានេំសណើ បញ្ញតតិក្មម សនា៉ះគឺ
សាថ នភាពសដើម។ 
ការបសងកើតក្រមិតម្នបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញសៅក្នុងសាថ នភាពសដើម គឺ
ានសារៈេំខាន់ណាេ់។ អនក្រតូវកាត់បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញទំង
សនា៉ះ សចញពីបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញម្នជសរមើេនីមួយៗ សបើពំុសនា៉ះ
សទ អនក្នឹងេនមតខុេអំពីបនទក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នជសរមើេទំង
សនា៉ះ សដ្ឋយសធវើការរាប់បញ្ចូ លទំងបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញតដលាន
ស្រសាប់ក្នុងសាថ នភាពសដើមតដលបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញទំងសន៉ះពំុ
តមនជាលទធផលម្នអនតរាគមន៍របេ់ជសរមើេនីមួយៗសទ។ 
ឧទហរណ៍ៈ ចូរពិចារណាសលើបញ្ញតតិកំ្ណត់ឲ្យពាក់្អាវេុវតថិភាពការពារ
ជីវតិសៅសលើទូក្ សដើមបីកាត់បនថយការសាល ប់សដ្ឋយលង់ទឹក្។ ាច េ់ទូក្ឬអនក្
សរបើរបាេ់ទូក្ជាសរចើន បានពាក់្អាវេុវតថិភាពការពារជីវតិសន៉ះសដ្ឋយេម័រគ
ចិតតរចួសហើយ។ ដូសចន៉ះពួក្សគនឹងមិនលង់ទឹក្សាល ប់ក្នុងសរោ៉ះថាន ក់្រសបៀបសន៉ះ
សទ។ ការបញ្ចូ លបនទុក្ចំណាយសៅក្នុងអាវេុវតថិភាពសន៉ះគឺជាការបំសបា ង
បនទុក្ចំណាយ សហើយការបញ្ចូ លវាសៅក្នុងការជួយេសន្រង្ហគ ៉ះជីវតិ ក៏្ជាការ
បំសបា ងផលចំសណញផងតដរ។ 
សាថ នភាពសដើមរតូវបានកំ្ណត់សដ្ឋយរគប់បញ្ញតតិក្មមតដលានស្រសាប់រមួទំង
បទដ្ឋឋ នេងគមនិងវបបធម៌តដលានឥទធិពលសលើឥរោិបថ របេ់មនុេេ
តដលទទួលរងផលប ៉ះពាល់សដ្ឋយេំសណើ បញ្ញតតិក្មម។ ការសលើក្សឡើងអំពីអាវ
េុវតថិភាពការពារជីវតិ វារមួបញ្ចូ លនូវការរពួយបារមភរបេ់ឪពុក្ាត យចំសពា៉ះ
កូ្ន េុវតថិភាពរបេ់បុគគលិក្ ឬបទបញ្ហជ របេ់ក្លិបកំ្សានតតាមទូក្។ សដ្ឋយ
ឈរសលើមូលដ្ឋឋ នចាប់តដលានស្រសាប់និងឥរោិបថ ការបា ន់សាម នអំពី
ក្រមិតតដលានស្រសាប់ឬការអនុវតតតាមសដ្ឋយេម័រគចិតត តដលបសងកើតបានជា
សាថ នភាពសដើមេរាប់ការគណនាបនទុក្ចំណាយ។ 
សាថ នភាពសដើមេរាប់ផលចំសណញគួររតូវបានបសងកើតសឡើង សៅសពលតដល
សយើងកំ្ណត់បញ្ហា ។ ក្នុងឧទហរណ៍ខាងសលើ ទំហំម្នបញ្ហា គឺចំនួនអនក្សាល ប់
សដ្ឋយសារលង់ទឹក្តដលបានសក្ើតសឡើង សៅសពលតដលមនុេេធាល ក់្សចញពី  
ទូក្។ ការពាក់្អាវេុវតថិភាពការពារជីវតិសដ្ឋយេម័រគចិតត បានកាត់បនថយរចួ
សហើយនូវទំហំម្នបញ្ហា សន៉ះ។ េក្មមភាពរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលតដលបានសេនើសឡើង
រោន់តតបានបតនថមនូវការកាត់បនថយសរោ៉ះថាន ក់្ប ុសណាណ ៉ះ ប ុតនតវាមិនបានជួយ
េសន្រង្ហគ ៉ះជីវតិមនុេេតដលបានពាក់្អាវេុវតថិភាពសដ្ឋយេម័រគចិតតរចួសហើយ
សនា៉ះសទ។ 
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របេិទធភាព 
កំ្ហុេទូសៅក្នុងការសធវើបញ្ញតតិក្មម គឺជាការេនមតថា ានតតបញ្ញតតិក្មមសទ
តដលនឹងរតូវសឆលើយតបជាមួយបញ្ហា តដលបានកំ្ណត់។ កំ្ហុេសន៉ះ សក្ើត
សឡើងសដ្ឋយមូលសហតុពីរោ ង: 
• បញ្ញតតិក្មមមិនលអឥតសខាច ៉ះសនា៉ះសទៈ វាអាចជួយកាត់បនថយហានិភ័យ
ចំសពា៉ះបញ្ហា តដលសក្ើតានសឡើង ប ុតនត វាមិនអាចលុបបំបាត់បញ្ហា ទំង
អេ់បានសទ សដ្ឋយសារតតហានិភ័យតដលសយើងមិនអាចរគប់រគងបាន
ការមិនអនុវតតតាមឬក្តាត ដម្ទសទៀត។ 
• ជាសរឿយៗជសរមើេដម្ទសទៀត ក៍្អាចយក្មក្អនុវតតដូចបញ្ញតតិក្មមតដរ
ប ុតនតជសរមើេទំងសនា៉ះមិនរតវូបានយក្មក្ពិចារណាឲ្យបានទូលំទូលាយ 
សដ្ឋយសារតតបានេសរមចសធវើបញ្ញតតិក្មមសនា៉ះរចួសហើយ។ 
ការកំ្ណត់ជាបរាិណនូវឥទធិពលម្នជសរមើេនីមួយៗ អាចជួយបង្ហក នូវ
កំ្ហុេឆគងទំងសន៉ះ និងបានផតល់ព័ត៌ានដ៏របសេើរដល់អនក្សធវើសេចក្តី   
េសរមច។ 
PA ឬ RIS នឹងផតល់ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចនូវព័ត៌ានរគប់រោន់ថាសតើ
ជសរមើេនីមួយៗសឆលើយតបជាមួយបញ្ហា រសបៀបណា។ របេិទធភាពម្ន
ជសរមើេ នីមួយៗនឹងរតូវតផអក្សលើ៖ 
• ការពរងឹងការអនុវតត និងការរបតិបតតិតាមៈ ជសរមើេនឹងសដ្ឋ៉ះស្រសាយ
បញ្ហា សៅសពលណាតដលជសរមើេរតូវបានអនុវតតប ុសណាណ ៉ះ។ ដូសចន៉ះ ការ
របតិបតតិតាមឲ្យបាន១០០% ក្រមនឹងេសរមចបានណាេ់ សដ្ឋយសារ
សហតុផលជាសរចើន ដូចជាការលំបាក្ក្នុងការពរងឹងការអនុវតត ឬវសិាល
ភាពានក្រមិត (ឧ. សៅសពលតដលជសរមើេមិនបានអនុវតតសៅសលើរគប់
របជាជនទំងអេ់តដលរងផលប ៉ះពាល់សដ្ឋយសារបញ្ហា  ដូចជាគសរាង
េម័រគចិតតជាសដើម)។ 
• សតើហានិភ័យម្នបញ្ហា ានប ុនាម នតដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ -េក្មមភាពម្ន
បញ្ញតតិក្មមជាទូសៅរតូវកំ្ណត់ពីបុពវសហតុជាក់្លាក់្ម្នបញ្ហា  ដូសចន៉ះ េូមបី
តតបុពវសហតុទំងសនា៉ះរតូវបានសដ្ឋ៉ះស្រសាយក៏្សដ្ឋយ បញ្ហា សៅតតានដ
តដល សដ្ឋយសារតតានក្តាត តដលមិនអាចរគប់រគងបាន ដូចជាបរសិាថ ន
ជាសដើម។ 
សដ្ឋយសារតត PA /RIS កំ្ពុងវាយតម្មលថាសតើគំនិតផតួចសផតើមថមីនឹងដំសណើ រ
ការបានលអរសបៀបណានាសពលអនាគត ដូសចន៉ះ ព័ត៌ានេតីពីរបេិទធភាព
របេ់វាអាចមិនទន់ានសៅសឡើយ។ 

  

ការបា ន់សាម នរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មម អាចតផអក្សលើភេតុតាងតដលបាន
មក្ពីការអនុវតតបញ្ញតតិក្មមស្រេសដៀងោន សៅបរសទេ ចំសណ៉ះដឹងអំពី
ឧេាហក្មម រក្មុអនក្របតិបតតិតាមបញ្ញតតិក្មម និងការយល់ដឹងពីបុពវសហតុ
ម្នបញ្ហា ។ 
• េំសណើ បញ្ញតតិក្មមអាចរតូវបានអនុវតតរចួសហើយ សៅបណាត របសទេមួយ
ចំនួន។ ការវាយតម្មលពីភាពសជាគជ័យម្នបញ្ញតតិក្មមសៅក្នុងរបសទេទំង
សនា៉ះ អាចយក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបីបា ន់សាម នការវាយតម្មលផលប ៉ះពាល់
តដលអាចសក្ើតានសលើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ 
• ឧេាហក្មមតដលរបតិបតតិតាមបានលអ អាចរពឹំងថានឹងបនតអនុវតតលអត
សៅសទៀត។ ដូសចន៉ះចំសណ៉ះដឹងេតីពីឧេាហក្មម ឬរក្ុមតដលរងផលប ៉ះ
ពាល់អាចានរបសោជន៍េរាប់វាយតម្មលផលប ៉ះពាល់។ 
• បញ្ញតតិក្មមភាគសរចើនពោោមសដ្ឋ៉ះស្រសាយហានិភ័យ ចំសពា៉ះេុខភាព
មនុេេ បរសិាថ ន។ល។ បុពវសហតុតដលរតូវបានសដ្ឋ៉ះស្រសាយអាចមិនតមន
ជាបុពវសហតុតតមួយគត់េរាប់ហានិភ័យទំងសន៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ អា
កាេធាតុអាចបងកឲ្យានហានិភ័យម្នសរោ៉ះថាន ក់្សៅតាមដងផលូវ ឬការ
បំពុលបរសិាថ ន។ បញ្ញតតិក្មមមិនអាចរគប់រគងអាកាេធាតុបានសទ ដូសចន៉ះ
របតហលជា PA/RIS មួយចំនួនរតូវទទួលសាគ ល់ថាហានិភ័យខល៉ះនឹងសៅ
តតានដតដលសទ៉ះបីជាបញ្ញតតិក្មមរតូវបានអនុវតតក៏្សដ្ឋយ។ 
ការេនមត 
ជាសរឿយៗ ភេតុតាងអំពីមូលសហតុសដើមឬរបេិទធភាពម្នជសរមើេ គឺមិន
អាចរក្បានសទ។ ដូសចន៉ះ រក្េួងអាចេនមតការគណនាបរាិណសដើមបីសធវើ
ការវភិាគ។ 
សៅសពលតដលានការេនមតរចួសហើយការេនមតសនា៉ះគួរតចងឲ្យបានជាក់្
លាក់្ និងគួរពនយល់ឲ្យបានចាេ់លាេ់អំពីឥទធិពលរបេ់វាសៅសលើលទធ
ផល (គឺថាលទធផលគួរតតានគុណភាព សដ្ឋយានការបញ្ហជ ក់្ពីហានិ
ភ័យ)។ ដូសចន៉ះវានឹងអាចជួយទប់សាក ត់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមចកំុ្ឲ្យបក្
ស្រសាយPA/RIS ខុេ។ 
ការេនមតគួររតូវបានសធវើសតេតសដើមបីឲ្យដឹងថា សតើឥទធិពលអវីនឹងសធវើឲ្យាន
ការតរបរបួលសៅសលើការេនមត តដលនឹងានសៅសលើលទធផលតដលរតូវតត
វាយតម្មល។ ការេនមតសន៉ះអាចទទួលបានពីការដ្ឋក់្ជំនួេតម្មលខុេៗោន
េរាប់រាល់ការេនមតនិងបានទទួលតម្មលតដលសឆលើយតបនឹងលទធផល។ 
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ការកំ្ណត់តម្មលបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ  
ដំណាក់្កាលចុងសរកាយម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺវាយតម្មលបនទុក្
ចំណាយ និងផលចំសណញ។ ការកំ្ណត់តម្មលជារបិូយវតថុ អាចឲ្យសយើង
គណនាសចញជាបនទុក្ចំណាយេរបុនិងផលចំសណញសហើយអាចសរបៀប
សធៀបវាជាមួយនឹងជសរមើេនានាបាន។ 
ជាធមមតាបនទុក្ចំណាយតទ ល់ម្នបញ្ញតតិក្មម គឺង្ហយស្រេួលក្នុងការគណនា
តម្មល។ ឧ. មុខទំនិញតដលបានទិញ (បនទុក្ចំណាយ) សពលសវលាសធវើការ
របេ់បុគគលិក្ (សពលសវលាតដលបានបំសពញការង្ហរ គុណនឹងអរតារបាក់្
ឈនួល)និងបនទុក្ចំណាយហិរញ្ញវតថុតទ ល់(ដូចជារបាក់្ក្ម្រមជាសដើម)។ 
ផលចំសណញ និងបនទុក្ចំណាយមិនតទ ល់ម្នបញ្ញតតិក្មម អាចានការ
ពិបាក្ក្នុងការកំ្ណត់តម្មល។ េំសណើ បញ្ញតតិក្មមានសោលបំណងេំខាន់គឺ
សដ្ឋ៉ះស្រសាយភាពបរាជ័យក្នុងទីផារ ឬក៏្ផលប ៉ះពាល់ម្នការតបងតចក្។
ដូសចន៉ះ ការបា ន់សាម នផលចំសណញជាប់ពាក់្ព័នធនឹងការកំ្ណត់តម្មលអវីមួយ
ានការពិបាក្ពីសរពា៉ះតម្មលមួយចំនួនោម នកំ្ណត់ក្នុងទីផារ។ សដើមបីបា ន់
សាម នតម្មលទំងសន៉ះ សយើងានបសចចក្សទេជាសរចើនយក្មក្សរបើរបាេ់ ដូច
ជាវធីិសាស្តេតឆនទៈក្នុងការទូទត់(Willingness-to-pay)។ 
ការបា ន់សាម នតម្មលម្នផលចំសណញអាចសធវើឲ្យានបនទុក្ចំណាយ។ របព័នធ 
RIA តដលានរបេិទធភាពរតវូធានាថាការខិតខំរបឹងតរបងតដលចំណាយ
សលើការវភិាគផលប ៉ះពាល់ រតូវេាារតនឹងផលប ៉ះពាល់ម្នបញ្ញតតិក្មម
តដលសយើងរពឹំងទុក្។ 
េរាប់RIAសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា សយើងេងឃឹមថា ការបា ន់សាម នភាគ
សរចើនម្នផលចំសណញសចញមក្ពីការស្រសាវរជាវតដលានស្រសាប់ ឬការ
គណនាតដលង្ហយស្រេួល។ ក្នុងក្រណីសន៉ះ បនទុក្ចំណាយនិងផល
ចំសណញម្នជសរមើេនីមួយៗ រតូវបានគណនា (បរាិណ x តម្មលមួយឯក្
តា)។ បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញសៅអនាគត នឹងរតវូបានតក្តរមូវ
សដ្ឋយអរតាអបបហារតដលឆលុ៉ះបញ្ហច ំងពីការពិតថា ជាទូសៅ របជាជនឲ្យ
តម្មលខពេ់សៅសលើចំណាយម្នការសរបើរបាេ់បចចុបបននជាងសៅម្ថងសរកាយ ។
ការេរបុអំពីការតក្តរមូវបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញេរាប់
ជសរមើេនីមួយៗ នឹងផតល់នូវរង្ហវ េ់តដលអាចយក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបផីតល់
ព័ត៌ានដល់ការសធវើសេចក្តីេសរមច។ 
សៅសពលតដលផលចំសណញមិនអាចគិតជាតម្មលបាន ការវភិាគរបេិទធ
ភាពម្នតម្មល ការវភិាគសាថ នភាពរមួសដើម និង/ឬការវភិាគតាមតបបគុណ
ភាពអាចយក្មក្សរបើរបាេ់បាន។ 

ការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល(Cost effectiveness analysis) 
ការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល រតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេ
ពីរឬសរចើន សៅសពលតដលផលចំសណញមិនអាចរតូវបានគណនាជាតម្មល
សដ្ឋយង្ហយស្រេួលប ុតនតអាចរតូវបានកំ្ណត់ជាបរាិណវញិ។ 
ជសរមើេរបេិទធភាពម្នតម្មល គឺជាអនុបាត(ratio) រវាងបនទុក្ចំណាយនិង
បរាិណម្នផលចំសណញ។ផលសធៀបសន៉ះផតល់ព័ត៌ានដល់អនក្សធវើសេច
ក្តីេសរមចថាសតើបនទុក្ចំណាយប ុនាម នសដើមបីេសរមចបានមួយឯក្តាម្នផល
ចំសណញ។ដូសចន៉ះអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចអាចសរជើេសរ ើេថាសោលបំណង
ចំណាយអនុបាត(ratio)សន៉ះ(ផលសធៀប)នឹងេសរមចលទធផលសនា៉ះបាន។ 
ជសរមើេរបេិទធភាពម្នតម្មលានអនុបាត(ratio)ទប នឹងរតូវបានសរជើេ
សរ ើេយក្សទ៉ះបីជសរមើេតដលានអនុបាត(ratio)ខពេ់ក៏្អាចអនុវតតបាន 
សបើអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច ចង់ចំណាយសរចើនសដើមបីេសរមចលទធផលក៏្
សដ្ឋយ។ 
ការវភិាគសាថ នភាពរចួសដើម(Break-even analysisor BEA) 
ការវភិាគសាថ នភាពរចួសដើម (BEA) រតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីវនិិចឆ័យ អំពី
ជសរមើេតដលចូលចិតតជាងសនា៉ះបានដ្ឋក់្បនទុក្ចំណាយទប សៅសពល
តដលផលចំសណញមិនអាចវាយតម្មលបាន ឬរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មមាន
ភាពមិនចាេ់លាេ់។ 
BEA គឺជាការសរបៀបសធៀបបរាិណម្នផលចំសណញនិងបនទុក្ចំណាយ
សដើមបីបង្ហា ញថា សតើតម្មលឬចំនួនម្នផលចំសណញគួររតូវបានគិតគូរដូចសមតច
សបើសយើងសរបៀបសធៀបជាមួយបនទុក្ចំណាយ។ ឧទហរណ៍ៈ េំសណើ បញ្ញតតិ
ក្មមមួយនឹងរតូវផតល់ផលចំសណញ១០០០០ដុលាល  ចំសពា៉ះម្ថលសដើម របេិន
មួយឯក្តាម្នផលចំសណញានតម្មល១០០០ដុលាល  ដូសចន៉ះ វារតូវ ផតល់ផល
ចំសណញសរចើនជាង១០ឯក្តា។ 
តម្មលឬចំនួនសន៉ះ រតូវតតសរបៀបសធៀបនឹងទំហំម្នបញ្ហា  និងតម្មលម្នផល
ចំសណញដម្ទសទៀត សដើមបីសធវើសតេតថា សតើវាពិតដូចការរពឹំងទុក្ចំសពា៉ះម្ថល
សដើមឬសទ។ ឧទហរណ៍ បញ្ហា សក្ើតសឡើងតត៥ដងក្នុងមួយឆ្ន ំ។ ដូសចន៉ះ
ជសរមើេតដលរតូវការ១០ដងក្នុងមួយឆ្ន ំេរាប់ម្ថលសដើម នឹងរបតហលជា
មិនយក្មក្អនុវតតសទ។ 
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ការវភិាគតាមគុណភាព 
ផលប ៉ះពាល់ណាតដលសគមិនអាចគណនាជាតម្មលបាន គឺរបសេើរបំផុតក្នុង
ការផតល់ឱយអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចនូវការពិភាក្ាជាគុណភាពសៅសលើប ៉ះ
ពាល់សនា៉ះ និងទុក្ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចសធវើការវនិិចឆ័យថា សតើេំសណើ
បញ្ញតតិក្មមផតល់ផលចំសណញតដលអាចទទួលយក្បានតដរឬសទ។ 
វធីិសាស្តេតវភិាគតាមតបបពហុលក្ខណវនិិចឆ័យ (Multi-criteria Analysis-MCA) 
គឺជាបសចចក្សទេវភិាគតដលសគនិយមសរបើេរាប់សធវើការវភិាគតាមគុណភាព
សហើយធានាថាជសរមើេទំងអេ់រតូវបានវាយតម្មលសដ្ឋយរតឹមរតូវ និងសដ្ឋយ
តាល ភាព។ វាអាចសរបើរបាេ់បានសដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេនីមួយៗ ប ុតនត
សដ្ឋយសារតតលក្ខណេតោនុម័តម្នការដ្ឋក់្ពិនទុMCA វាមិនអាចសរបើរបាេ់
បានសដើមបកំី្ណត់ថាសតើជសរមើេណាមួយនឹងផតល់ផលចំសណញដុលសនា៉ះសទ។ 
• សដ្ឋយសហតុផលសន៉ះ វធីិសាស្តេត MCA រតូវសរបើរបាេ់រមួោន ជាមួយការ
វភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល ឬការវភិាគសាថ នភាពរចួសដើម សដើមបីសរជើេសរ ើេនូវ
ជសរមើេតដលសពញចិតតជាង។ 
វធីិសាស្តេតMCA ទក់្ទងនឹងការសរជើេសរ ើេលក្ខណវនិិចឆ័យសរចើនសដើមបីវាយ
តម្មលសៅសលើជសរមើេនានា។ជសរមើេទំងអេ់សនា៉ះរតូវបានដ្ឋក់្ពិនទុេរាប់
លក្ខណវនិិចឆ័យនីមួយៗ សហើយពិនទុេរបុរតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីសរបៀប
សធៀបជសរមើេទំងសនា៉ះ។តារាងខាងសរកាមបង្ហា ញពីឧទហរណ៍ម្នការដ្ឋក់្
ពិនទុតាមវធីិសាស្តេតMCA។ 
វធីិសាស្តេត MCA មិនរោន់តតជាតារាងពិនទុប ុសណាណ ៉ះសទ   វធីិសាស្តេត MCA 
អាចជួយអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច លុ៉ះណាតតលក្ខណៈវនិិចឆ័យទំងឡាយរតូវ
បានសរជើេសរ ើេសដ្ឋយរបុងរបយ័តន និងការដ្ឋក់្ពិនទុតផអក្សលើភេតុតាងបាន
ចាេ់លាេ់។ការសរជើេសរ ើេលក្ខណៈវនិិចឆ័យ និងការដ្ឋក់្ពិនទុគួរតតអនុវតត
តាមដំណាក់្កាលកំ្ណត់បញ្ហា  ការកំ្ណត់បរាិណ និងការកំ្ណត់តម្មល
ដូចបានក្ណត់ខាងសលើ សហើយការសរជើេសរ ើេគួររតូវបានពនយល់សដ្ឋយរបុង
របយ័តន។ ឧទហរណ៍ពិនទុសរបៀបសធៀបម្នជសរមើេសផេងៗោន គួរតតេាារត
សៅនឹងការកំ្ណត់បរាិណ សបើមិនដូសចាន ៉ះសទ ការដ្ឋក់្ពិនទុសន៉ះនឹងមិនរតឹម
រតូវសទ។ 

ការវភិាគតាមរក្មុក្នុងេងគម 
សទ៉ះបីជាបញ្ញតតិក្មមអាចផតល់ផលចំសណញដុលដល់េហគមន៍ទំងមូលក៏្
សដ្ឋយ ជួនកាលវាក៏្ប ៉ះពាល់ដល់រក្មុមួយចំនួនខុេៗោន តដរ។ ជាពិ
សេេសៅសពលតដលបញ្ញតតិក្មមរតូវបានរពាងសឡើង សដ្ឋយមិនបានគិតគូរ
ពីបញ្ហា សយនឌ័រ វាអាចប ៉ះពាល់ដល់សយនឌ័រមួយសរចើនជាងសយនឌ័រដម្ទ
សទៀត។ឧទហរណ៍ៈ 
• ការបសងកើនរបាក់្ឈនួលអបបបរា អាចប ៉ះពាល់សៅដល់ស្តេតីសរចើន រប
េិនសបើភាគសរចើនម្នបុគគលិក្តដលានរបាក់្ឈនួលទបជាស្តេតី។ 
• បញ្ញតតិក្មមតដលប ៉ះពាល់ដល់មីរក្ូឥណទន  អាចប ៉ះពាល់ដល់ស្តេតី
សរចើនរបេិនសបើភាគសរចើនម្នអនក្ទទួលឥណទនជាស្តេតី។ 
បញ្ញតតិក្មមអាចប ៉ះពាល់ខុេៗោន ដល់តំបន់សាេនាឬរក្ុមវបបធម៌សផេងៗ
ោន ។ សដ្ឋយសារតតផលប ៉ះពាល់ខុេៗោន សន៉ះការវាយតម្មលេំសណើ បញ្ញតតិ
ក្មមតដលប ៉ះពាល់មិនលអដល់រក្ុមមួយគឺជាតផនក្មួយដ៏េំខាន់ម្នការវភិាគ
ផលប ៉ះពាល់ទំងក្នុងPA ទំងក្នុងRIS។ តាមពិត ការវភិាគផលប ៉ះពាល់
សៅសលើសយនឌ័រ គឺជាការតរមូវតាមចាប់ សហើយរបាយការណ៍ផលប ៉ះ
ពាល់  សយនឌ័រ(GIS) គួរតតសរៀបចំនិងបញ្ចូ លសៅក្នុងRISរបេិនសបើាន
ផលប ៉ះពាល់េំខាន់សៅសលើសយនឌ័រទំងពីរ។ 
ការវភិាគផលប ៉ះពាល់សៅសលើរកុ្មសដ្ឋយតឡក្ណាមួយ អាចសធវើសឡើងជា
ទរមង់ម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ តដលបានបង្ហា ញពីមុនរចួមក្សហើយសៅ
ក្នុងការតណនំាសន៉ះ។សពាលគឺការវភិាគគួរតត: 
• កំ្ណត់ថា សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះប ៉ះពាល់ោ ងដូចសមតចដល់រក្មុ
ពាក់្ព័នធ និងសតើវាខុេោន ដូចសមតចសៅនឹងផលប ៉ះពាល់សៅសលើរបជាជនទូ
សៅ។ 
• កំ្ណត់ចំនួនមនុេេក្នុងរកុ្មសនា៉ះ និងទំហំម្នផលប ៉ះពាល់ខុេៗោន
សៅសលើរក្ុមសនា៉ះ។ 
• វាយតម្មលផលប ៉ះពាល់អវជិជាន(ឬវជិជាន)សៅសលើរក្ុមសនា៉ះ។ 
រក្ុមតដលរងផលប ៉ះពាល់ គួរតតពិសរោ៉ះសោបល់ដ្ឋច់សដ្ឋយតឡក្ពីោន
តដរ    សដើមបកី្ត់រតាទុក្នូវគំនិតរបេ់ពួក្សគសៅសលើេំសណើ បញ្ញតតិក្មម និង
សដើមបីតេវងរក្នូវព័ត៌ានរតឡប់ថា សតើផលប ៉ះពាល់ខុេៗោន សនា៉ះអាច
រតូវបានកាត់បនថយឬសដ្ឋ៉ះស្រសាយសដ្ឋយរសបៀបណា។ 
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ជសរមើេទី 1 ជសរមើេទី 2 ជសរមើេទី 3 
លក្ខណវនិិចឆ័យ 1 3 5 2 
លក្ខណវនិិចឆ័យ 2 2 2 2 
លក្ខណវនិិចឆ័យ 3 -1 -2 -3 
លក្ខណវនិិចឆ័យ 4 -2 -2 -2 
េរបុ 2 3 -1 



  របស្
ទិធភា

ពម្នកា
រពិលរោ

៉ះលយា
បល

 ់
ចំណុចទី ៥- ការពិសរោ៉ះសោបល់ 
របេិនសបើមិនានការពិសរោ៉ះសោបល់សទ ការយល់ដឹងរបេ់សយើងអំពី
បញ្ហា  ជសរមើេ និងផលប ៉ះពាល់នានា នឹងានភាពខវ៉ះចសនាល ៉ះ។ ការ
ពិសរោ៉ះសោបល់នឹងជួយដូចខាងសរកាម៖ 
• សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា  និងសធវើ ឲ្យកិ្ចចអនតរាគមន៍
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា តាមតរមូវការសដ្ឋយគិតបញ្ចូ លទំងការ
រ៉ិះរក្នូវជសរមើេដម្ទសផេងៗ។  
• ជួយកំ្ណត់អតតេញ្ហញ ណនិងបរាិណម្នផលប ៉ះពាល់ម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍ 
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ឋយបងកភាពង្ហយស្រេលួក្នុងការរបមូលទិននន័យនិង 
ព័ត៌ាន សផេងៗ ពាក់្ព័នធនឹង ផលប ៉ះពាល់ម្នេំសណើ បញ្ញតតិក្មម តដលនំាឲ្យ
សរជើេសរ ើេបាន នូវ ជសរមើេតដលានរបេិទធភាព បំផុត។ 
• បសញ្ជ ៀេនូវហានិភ័យទំងឡាយពាក់្ព័នធនឹង ការអនុវតត កិ្ចចអនតរាគមន៍ 
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល តដល អាចនឹងសធវើឲ្យកិ្ចចអនតរាគមន៍ ទំងសនា៉ះានរបេិទធ
ភាពតិច។ 
• សលើក្ក្មពេ់ តាល ភាពនិង ទំនុក្ចិតត  តាមរយៈការសបើក្ចំហ នូវសាម រតីម្ន
ការ េសរមចការេនមតនិងការវភិាគសដើមបីសធវើការេសរមចសផេងៗ។ 
ការពិសរោ៉ះសោបល់មិនទមទរានេំណួរចំនួន សរចើនសលើេលប់ តដល
តរមូវឲ្យអនក្ពាក់្ព័នធបំសពញ សនា៉ះសទ។ វាានរបេិទធភាពសរចើន ជាង សដ្ឋយ
រោន់តតេួរេំណួរេំខាន់ៗចំនួនតិចតួចលមមប ុសណាណ ៉ះ សៅកាន់បុគគល
តដល ជាសោលសៅពិតរបាក្ដ តាមរយៈសវទិកាពិសរោ៉ះសោបល់ ។ 
បញ្ជ ីរតតួពិនិតយ-សធវើដូចសមដចសដើមបឲី្យការពិសរោ៉ះសោបល់ាន
របេិទធភាព? 
ធានាថាការពិសរោ៉ះសោបល់រតូវបានសធវើសឡើងជាមួយតំណាងភាគីទំងអេ់
តដលរងផលប ៉ះពាល់ពីបញ្ហា និងពីេំសណើ បញ្ញតតិក្មម  តដលរាប់បញ្ចូ លទំង
ធុរកិ្ចចរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសាធារណជននិងអងគការតំណាងនានា។ 
ការពិសរោ៉ះសោបល់រតូវសធវើសឡើងសរចើនដងសៅក្នុងដំសណើ ការម្នការតាត់តតង
បញ្ញតតិក្មម។ ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចជួយេរមួលដល់ការកំ្ណត់រក្
ជសរមើេ និងការកំ្ណត់សោលសៅ ក៏្ដូចជាសធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវការវភិាគ
ផលប ៉ះពាល់និងកំ្ណត់បញ្ហា ម្នការអនុវតត។ 
រតូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ថា អនក្ពាក់្ព័នធទំងឡាយេុទធតតគិតសលើផល
របសោជន៍ក្នុងអំឡុងសពលពិសរោ៉ះសោបល់។អាស្រេ័យសហតុសន៉ះ សយើងរតូវ
សបើក្ចិតតឲ្យទូលាយ និងរតូវសធវើការពិនិតយពិច័យឲ្យបានលអិតលអន់ចំសពា៉ះរាល់
ការសលើក្សឡើងនានារបេ់ពួក្សគ។ 

ពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្ណាខល៉ះ? 
អនក្ពាក់្ព័នធតដលគួរពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអាចានសរចើនរក្ុម ឬអាចជា
រក្ុមជាក់្លាក់្ណាមួយតដលពាក់្ព័នធសដ្ឋយតទ ល់សៅនឹងPA/RISនីមួយៗ ។
ជាសោលការណ៍តណនំា ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចសធវើបានជាមួយអនក្ពាក់្ព័នធ
ដូចខាងសរកាម៖ 
• ធុរកិ្ចចតដលរងផលប ៉ះពាល់ពីបញ្ញតតិក្មម -ជាអនក្តដលគួររតវូបានពិសរោ៉ះ
សោបល់ជាមួយអំពីបនទុក្ចំណាយនិងការអនុវតតជសរមើេនីមួយៗ។ 
• អនក្សរបើរបាេ់និងបុគគលដម្ទតដលរងឥទធិពលពីបញ្ហា ឬពីេំសណើ បញ្ញតតិ
ក្មម  - ជាអនក្តដលអាចផដល់ភេតុតាងម្នបញ្ហា ឬរបេិទធភាពរបេ់ជសរមើេ
នីមួយៗ។ 
• អងគការតំណាងសផេងៗ (េភាពាណិជជក្មម រក្ុមឧេាហក្មម េាគម
អនក្សរបើរបាេ់ អងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាល) តដលអាចានលទធភាពផដល់ឲ្យ
អនក្នូវទេេនវេ័ិយទូលំទូលាយ។ 
• ទីភាន ក់្ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលទំងឡាយ តដលនឹងជូយសរជាមតរជងក្នុងការអនុវតត
េំសណើ បញ្ញតតិក្មម (វទិោសាថ នេតង់ដ្ឋក្មពុជា នគរបាល ភាន ក់្ង្ហរគយ ឬ
រក្េួងដម្ទសទៀត)។ 
• ទីភាន ក់្ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលទំងឡាយតដលរគប់រគងឧេាហក្មមដូចោន សដើមយី
ធានាថាេំសណើ បញ្ញតិក្មមរបេ់អនក្មិនជាន់េមតថកិ្ចចជាមួយបញ្ញតតិក្មមតដល
ានស្រសាប់ក៏្ដូចជាបទបបញ្ញតិអនតរជាតិសផេងៗ។ 
• រក្ុមការង្ហរសយនឌ័រ និងរកុ្មការង្ហរបន្រញ្ហជ បសយនឌ័រសៅក្នុងសាថ ប័នរបេ់
អនក្ និងសៅក្នុងរក្េួងកិ្ចចការនារី សដើមបីធានាថា រាល់ផលប ៉ះពាល់សៅសលើ
សយនឌ័ររតូវបានទទួលសាគ ល់។ 
• បណឌិ តេភាឬអនក្ឯក្សទេដម្ទសទៀត តដលយល់ដឹងចាេ់អំពីវេ័ិយ
តដលនឹងរតូវបានរគប់រគងសដ្ឋយេំសណើ បញ្ញតតិក្មមជាអនក្តដលអាចបង្ហា ញទ
េេនៈមិនលំសអៀង ឬអាចយល់ដឺងអំពីបញ្ញតិក្មមស្រេសដៀងោន សៅក្នុងរបសទេ
សផេងសទៀត។ 
រតូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ថា អនក្ពាក់្ព័នធទំងឡាយេុទធតតគិតពីផលរបសោជន៍
ដល់ការពិសរោ៉ះសោបល់ អាស្រេ័យសហតុសន៉ះ រតូវសបើចិតតឲ្យទូលាយ និងរតូវ
សធវើការពិនិតយពិច័យសអាយបានលអិតលអន់ ចំសពា៉ះរាល់ការសលើក្សឡើងនានា
របេ់ពួក្សគ។អនក្មិនចំាបាច់យល់ស្រេបសៅនឹងទេេនៈរបេ់ពួក្សគសទ
ក៍្ប ុតនដអនក្រតូវតតទទួលយក្មក្ពិចារណានិងសធវើការសឆលើយតបសៅពួក្សគវញិ។ 
ព័ត៌ានផតល់សដ្ឋយអនក្ពាក់្ព័នធានរបេិទធភាពបំផុតសៅសពលតដលវារតវូ
បានផេពវផាយជាមួយPA/RIS សទ៉ះបីជាក្នុងទរមង់េសងខបក៏្សដ្ឋយ។ោ ង
ណាមិញសយើងរតូវសោរពេំសណើ េំុរក្ាការេាង ត់របេ់អនក្ពាក់្ព័នធ។ 
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ទរមង់ម្នការពិសរោ៉ះសោបល់ 
ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចសធវើសឡើងក្នុងទរមង់ជាសរចើនដូចជាកិ្ចចរបជំុេិកាខ
សាលា វគគេិក្ា សោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ (អាចសធវើសឡើងតាម      
រយៈការផាយជាសាធារណៈសលើទំព័រកាតេត ឬទំនាក់្ទំនងសដ្ឋយតទ ល់
សៅកាន់អនក្ពាក់្ព័នធនីមួយៗ)ឬតាមរយៈរបព័នធផេពវផាយេងគមនានា។ 
ទរមង់ម្នការពិសរោ៉ះសោបល់តដលអនក្សរជើេសរ ើេគួរ៖ 
• អនុញ្ហញ តឲ្យានការចូលរមួោ ងទូលំទូលាយ ពីរក្មុអនក្ពាក់្ព័នធ
សដើមបីធានាថារាល់អនក្ពាក់្ព័នធ តដលទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពីេំសណើ    
បញ្ញតិក្មមរតូវបានពិសរោ៉ះសោបល់។ 
• បសងកើនរយៈសពលម្នដំសណើ រការតាត់តតងបញ្ញតតិក្មម សដើមបីអនុញ្ហញ តិឲ្យ
អនក្ពាក់្ព័នធអាចផដល់មតិសោបល់អំពីជសរមើេទំងឡាយ និងសោលសៅ
ក៏្ដូចជាេំសណើ បញ្ញតតិក្មមចុងសរកាយ។ 
• ផដល់សពលសវលារគប់រោន់ និងរក្ាការេាង ត់ សដើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យអនក្
ពាក់្ព័នធអាចផតល់សោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរសដ្ឋយមិនានក្ដីបារមភ
ថាព័ត៌ាននឹងរតូវសរបើរបាេ់ខុេទិេសៅ ឧទហរណ៍ អនក្នឹងានេំ  
ណូមពរពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយរក្មុខល៉ះសៅក្នុងសវទិកាសផេងោន ។ 
PA/RIS ជាឯក្សារពិសរោ៉ះសោបល់ 
PA/RIS ជាឯក្សារពិសរោ៉ះសោបល់  ក៏្ដូចជាសេចក្ដីតថលងការណ៍អំពី
េំសណើ របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលតដរ។ សន៉ះជាការរតូវចងចំារាល់សពលតដលអនក្សធវើ
សេចក្តីរពាងឯក្សារទំងពីរខាងសលើ។ 
• ក្នុងពរង្ហងរតូវសរបើរបាេ់ភាសា តដលអនក្ពាក់្ព័នធទំងអេ់អាចយល់
បាន សដ្ឋយកំុ្ដក្ស្រេង់សេចក្តីរពាងបញ្ញតិក្មមតតមតង តតរតូវអធិបាយថា
សតើសេចក្តីរពាងសន៉ះនឹងសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា ោ ងដូចសមតច។ 
• ព័ត៌ានមួយចំនួនអំពីបញ្ហា និងផលប ៉ះពាល់ អាចខវ៉ះខាតក្នុងអំឡុង
សពលរពាង PA/RIS  សបើដូសចន៉ះ   អនក្រតូវសរៀបចំេំណួរសដើមបីបានព័ត៌ាន
រតឡប់ពីអនក្ពាក់្ព័នធ។ 
• រាប់បញ្ចូ លផងតដរនូវលទធផលម្នការពិសរោ៉ះសោបល់តដលបានសធវើ
សឡើង ។ 
ព័ត៌ានទទួលបានពីអនក្ពាក់្ព័នធរតូវសរបើរបាេ់ សដើមបីបសងកើនគុណភាពម្ន
ការវភិាគក្នុងអំឡុងសពលរពាង រាប់បញ្ចូ លទំងសរកាយ RIS រតូវបានសបា៉ះ
ពុមពផាយផង។ 

ចំណុចទី៦- សេចក្ដីេននិដ្ឋឋ ន 
ខណៈតដលការវភិាគផលប ៉ះពាល់បានចប់េពវរគប់   សាម រតីម្នជសរមើេ
សផេងៗតដលបានសរជើេសរ ើេមក្ពិចារណាគួររតូវសធវើការសរបៀបសធៀប។ ការ
វាយតម្មលរតូវយក្មក្គិតគូរនូវ លទធផលម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ ម្នផល
ប ៉ះពាល់សលើរកុ្មសផេងៗក្នុងេងគម និងគុណភាពម្នភេតុតាងតដលាន។ 
ជសរមើេជាអនុសាេន៍រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយការពនយល់ថាសតើសហតុអវីបានជាវា
ជាជសរមើេតដលសឃើញេមស្រេបជាង សហើយក៏្រតូវផតល់មូលសហតុលមអិត
តដលបដិសេធជសរមើេសផេងៗសទៀត។ 
ទរមង់ម្នសេចក្តីេននិដ្ឋឋ ន នឹងតផអក្សលើវធីិសាស្តេតតដលសរបើរបាេ់ក្នុងការ
វភិាគផលប ៉ះពាល់៖ 
• ក្នុងក្រណីតដលានការវភិាគបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ ការ
េននិដ្ឋឋ ននឹងសធវើការសរបៀបសធៀប ផល ចំសណញដុលរវាងជសរមើេនីមួយៗ 
(ផលចំសណញដក្បនទុក្ចំណាយ) សដ្ឋយយក្លទធផលសន៉ះជា មូលដ្ឋឋ នក្នុង
ការសរជើេសរ ើេជសរមើេតដលចូលចិតតជាង។ 
• ចំសពា៉ះ PA/RIS  តដលបង្ហា ញបចច័យហានិភ័យ ខពេ់ថា ជសរមើេតដល
សឃើញជាងអាចជាជសរមើេមួយតដលនឹងកាត់បនថយ ហានិភ័យសរចើនបាន
ោ ងរបេិទធភាព សដ្ឋយមិនគិតពីបនទុក្ចំណាយ  ជាពិសេេក្នុងក្រណី
តដលផលចំសណញ មិនអាចកំ្ណត់តម្មល ជា របាក់្បាន។ 
• ការវភិាគសាថ នភាពរចួសដើមឬការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល  អាចយក្មក្
សរបើរបាេ់ សដើមបីកំ្ណត់ថាសតើ រតូវបនតជាមួយជសរមើេពិសេេណាមួយ
ប ុតនតការវភិាគទំងសន៉ះពិសេេោម នរបសោជន៍  េរាប់ការសរបៀបសធៀប
ជសរមើេតដលទមទរ ការវភិាគតាមគុណភាពសនា៉ះសទ។ 
• សពលតដល ការេសរមចរតូវបានសធវើសឡើង សដ្ឋយឈរសលើមូលដ្ឋឋ ន ម្នការ
វភិាគតាមគុណភាព បនាទ ប់មក្ លក្ខណវនិិចឆ័យនិង ការវាយតម្មល សៅសលើ
ជសរមើេនីមួយៗសធៀបនឹងលក្ខណវនិិចឆ័យរតូវបញ្ហជ ក់្ ឲ្យបានចាេ់ឬក៏្សរបើ
របាេ់ ការវភិាគតាមតបបពហុលក្ខណវនិិចឆ័យវញិ។ 
ការេនមតេំខាន់ៗរតូវបានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្និងសធវើសតេដសដ្ឋយសរបើរបាេ់
តម្មលជំនួេ  សដើមបីធានាថាសេចក្តី ដ្ឋឋ នដូចោន សៅរក្ាបានសទ៉ះបីជាេថិត
ក្នុងខណៈមិនរបសេើរក៏្សដ្ឋយ។សោបល់អនក្ពាក់្ព័នធានរបសោជន៍តដល
សយើងមិនអាចសចាលបានក្នុងក្រណីតដលសយើងមិនចាេ់លាេ់ក្នុងចំណុច
ណាមួយ។ 
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កា
រធា
នា
ថា

បញ្
ញតតិកមមរបស្

អ់នកអា
ចអនុវតតរ

ន 
ពិចារណារសលើភាពមិនរបាក្ដរបជា 
RIA ពាក់្ព័នធនឹងការេនមតសៅសលើអវីតដលនឹងសក្ើតសឡើងនាសពលអនាគត
ដូចជា៖ 
• ទំហំម្នបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយនិងបញ្ញតតិក្មមតដលានរបេិទធភាព
នឹងសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហា បានោ ងណា។ 
• ការតល េ់បតូរឥរោិបថរបេ់ធុរកិ្ចចនិងបុគគលាន ក់្ៗ តដលបណាដ លមក្
ពីបញ្ញតតិក្មមថមីសន៉ះ។ 
ការតរបរបួលតិចតួចម្នការេនមតទំងសន៉ះ អាចសធវើឱយជសរមើេសផេងសៅជា
បានសរជើេសរ ើេ។ សារៈេំខាន់ម្នការេនមតជាក់្ល់ាក់្ទំងឡាយ និងការ
តរបរបួលម្នសេចក្ដីេននិដ្ឋឋ ន តដលសក្ើតសចញពីការតក្តរមូវការេនមតទំង
សនា៉ះ រតូវក្ត់េាគ ល់ក្នុងសេចក្តីេននិដ្ឋឋ ន។ វាានសារៈេំខាន់សៅសពល
តដលអនក្អាន PA/RIS ានព័ត៌តដលអាចសរបើរបាេ់សដើមបីបា ន់សាម នបនទុក្
ចំណាយនិងផលចំសណញ។ សពលានការបង្ហា ញសេចក្តីេសងខបម្នការ
េនមតេំខាន់ៗអសញ្ជ ើញពួក្សគឱយផតល់ព័ត៌ានរតឡប់។ 
សរបើរបាេ់ភាសាេមស្រេប 
សៅក្នុងរព៉ះរាជាណាចរក្ក្មពុជា PA/RIS ភាគសរចើននឹងសរបើរបាេ់វធីិសាស្តេត
តបបគុណភាពសដើមបីវភិាគផលប ៉ះពាល់ម្នជសរមើេទំងឡាយ ដូចជាការ
វភិាគពហុលក្ខណវនិិចឆ័យឬការពិភាក្ាោ ងលំអិតអំពីជសរមើេនីមួយៗ។ 
ការបង្ហា ញោ ងរតឹមរតូវនូវលទធផលម្នការវភិាគសដ្ឋយសរបើរបាេ់វធីិសាស្តេត
តបបគុណភាពានសារៈេំខាន់ណាេ់។ ឧទហរណ៍ការវភិាគតាមគុណ
ភាពមួយ គឺជាសេចក្តីតថលងការណ៍អំពីគំនិត និងការចង់បានរបេ់អនក្តាក់្
តតង។ជសរមើេតដលរតូវបានសរជើេសរ ើេគឺជាជសរមើេតដលសឃើញេមស្រេប
ជាងក្នុងចំសណាមជសរមើេនានាតតប ុសណាណ ៉ះ សហើយវាក៏្មិនរតូវបង្ហា ញថារប 
សេើរពិតរបាក្ដតដរ។ 
សេចក្តីេននិដ្ឋឋ នគួរសចៀេវាងគឺការសរបើរបាេ់ពាក្យតដលបង្ហា ញថា ជសរមើេ
តដលរតូវបានសរជើេសរ ើេានលក្ខណៈរបសេើរពិតរបាក្ដជាងជសរមើេដម្ទ
សទៀត ដូចជាតថលងថាវាជាជសរមើេតដលាន “ផលចំសណញខពេ់បំផុត” “លអ
បំផុត”ឬ”ានផលចំសណញសរចើនជាងបនទុក្ចំណាយ”។ការសលើក្សឡើងតបប
សន៉ះអាចសធវើសៅបាន លុ៉ះរតាតតានការវភិាគបនទុក្ចំណាយ និងផលចំ  
សណញោ ងេីុជសរៅ។ 
និោយឱយខលីគឺ រតូវានភាពសសាម ៉ះរតង់ចំសពា៉ះរាល់ការវភិាគតដលបានសធវើ
សឡើង។ 

ចំណុចទី៧- ការអនុវតត និងការតាមដ្ឋន 
ចំណុចចុងសរកាយម្នRIA គឺការពិចារណារអំពីសេចក្តីលមអិតការង្ហយអនុ
វតត និងបញ្ហា សផេងៗតដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ មុនសពលជសរមើេតដលសឃើញ
េមស្រេបជាងរតូវបានអនុម័ត។ 
ការកំ្ណត់តផនការេរាប់ការអនុវតត និង ការតាមដ្ឋនសៅក្នុងRIA អាចសធវើ
ឲ្យការតាក់្តតង បញ្ញតតិក្មម កាន់តតរបសេើរសឡើង និង បសញ្ជ ៀេរាល់បនទុក្
ចំណាយ សដើមបីរបតិបតតិតាម តដល មិនចំាបាច់។ ការសន៉ះអាចបសងកើនរបេិទធ
ភាពម្នបញ្ញតតិក្មម   សដ្ឋយសារសយើងានតផនការសដើមបីទប់សាក ត់ឧបេគគ 
សផេង ៗជាមុន។ 
េរាប់ចំណុចចុងសរកាយសន៉ះសៅក្នុងPAឬRIS ដំសណើ រការម្នការអនុវតត 
រតូវអធិបាយសដ្ឋយ រាប់បញ្ជូ ល៖ 
• កាលបរសិចឆទតដលបញ្ញតតិក្មម នឹងានេុពលភាព។ 
• សេចក្តីលមអិតអំពីនាយក្ដ្ឋឋ ន/ទីភាន ក់្ង្ហរតដល នឹងរគប់រគង និង/ឬ ដ្ឋក់្
ឱយអនុវតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មម និងតួនាទីរបេ់ពួក្សគ។ 
• របភពព័ត៌ានអំពីបញ្ញតតិក្មម តដល សាធារណជន អាចពិសរោ៉ះសោបល់
សដើមបីយល់ដឹង បតនថមអំពីរសបៀបរបតិបតតិ តាម បញ្ហញ តតិក្មម (ឧទហរណ៍ សធវើ
ដូចសមតចសដើមបី សេនើេំុ អាជ្ាបណណ)។ 
• ការសរៀបចំឱយ ានមសធោបាយអនតរកាលនានា សដើមបីកាត់បនថយ ផលប ៉ះ
ពាល់ដំបូង ម្នបញ្ញតតិក្មម  (ឧទហរណ៍ការទមទរឱយអនុវតត កាតពវកិ្ចច ោ ង
េនេឹមៗ ការជូនព័ត៌ាន សៅកាន់ធុរកិ្ចច តដល ទទួល រងផលប ៉ះពាល់)។ 
• យនតការតាមដ្ឋនការអនុវតត បញ្ញតតិក្មម  រាប់បញ្ចូ លទំង ការសរបើរបាេ់នូវ
ការវាេ់តវងលទធផលម្ន ការអនុវតត និង ការកំ្ណត់សពលសវលាេរាប់ការ
របមូល ទិននន័យ និងសធវើរបាយការណ៍។ 
ការអនុវតត បញ្ញតតិក្មម ទមទ រនូវការកំ្ណត់តផនការ ោ ងរបុងរបយ័តន និង 
ការង្ហរសផេង ៗសទៀតជាសរចើន សរពា៉ះថាបញ្ញតតិក្មម នឹង មិនានេុពលភាព
សដ្ឋយង្ហយៗ តាមរយៈការចុ៉ះហតថសលខាសដើមបីឱយ កាល យសៅជាចាប់ តត
ប ុសណាណ ៉ះសទ។ 
របេិនសបើទីភាន ក់្ង្ហរសផេងសទៀតរបេ់ រដ្ឋឋ ភិបាល តរមូវឱយជួយដល់ ការអនុ
វតត បញ្ញតតិក្មម (ឧទហរណ៍នគរបាល) ទីភាន ក់្ង្ហរអនុវតតរតូវ ធានាថា អនក្
ទំងអេ់សនា៉ះយល់ដឹងពីតួនាទីរបេ់ ខលួន និង ានេមតថភាពអនុវតត រាល់
ភារកិ្ចច តដល តរមូវេរាប់ពួក្សគ។ 
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ការវាយតម្លៃបឋល 

[បញ្ចូ លឈ ម្ ោះសំឈ ើ បញ្ញត្តិកមម] 
[បញ្ចូ លឈ ម្ ោះ រកសួង/ស្ថា ប័ន] 
ឈលខឈោង: [បញ្ចូ លឈលខឈោងដែលមានដត្មួយគត់្-មូលដ្ឋឋ នទិនន័យ] 

កាលបរឈិឆេទចាប់ឈផដើម: [ថ្ងៃ - ដខ - ឆ្ន ំ (គបបីចាប់ឈផដើមឲ្យបានឆ្ប់បំផុត្( 
កាលបរឈិឆេទបញ្ច ប់ : [ថ្ងៃ - ដខ - ឆ្ន ំ )នឹងរត្ូវបញ្ជូ នបនតសរមាប់ឈ្វើការពិឈររោះឈោបល់( 

ទំនាក់ទំនង: 
 ឈ ម្ ោះ ឈលខទូរស័ពទ អីុដម៉ែល 
IA-ទទួលបនទុក    
IA-ជំនួស    
ORIA-ទទួលបនទុក    
ORIA-ជំនួស    
 
អត្ថា ្ិបាយសឈងេបអំពីសំឈ ើ បញ្ញត្តិកមម 

   

 

ឈត្ើសំឈ ើ ឈនោះមានឆរកិជាបញ្ញត្តិកមមដែរឬឈទ?  
ឈត្ើវាផ្លល ស់បដូរឥរោិបទ្ុរកិឆចដែរឬឈទ ?  ដមន / មិនដមន 
ឆាប់  រពោះរាជ

រកឹត្យ 
 អនុ
រកឹត្យ 

 របកាស  សេចក្តី
េសរេច 
 

 ស្ថរា
ឆរ 

 ឈផេងៗ
(ព ណ នា)  

សូមគូសសញ្ញញ ដខវងកនុងរបអប់ដែលរតឹ្មរត្វូ  ឈើើយ សូមព ណ នារបសិនឈបើមានជឈរមើសឈផេង។ 
របសិនឈបើ “មិនដមន” ការវាយត្ថ្មលបឋមរត្វូបញ្ច ប់រឆួបនដឈៅទំព័រឆុងឈរកាយ  / របសិនឈបើ “ដមន” បនត
ឈៅសំនួរបនាទ ប់។ )សូមគូសរងវង់ឈលើ “ដមន”  ឬ “មិនដមន”) 

ឈត្ើសំឈ ើ បញ្ញត្តិកមមឈនោះមានផលប៉ែោះពាល់ឈលើវស័ិយ្ុរកិឆចដែរឬឈទ? ដមន / មិនដមន 
របសិនឈបើ “មិនដមន” សូមបញ្ច ប់ការវាយត្ថ្មលបឋម(PA)រឆួបនដឈៅទំព័រឆុងឈរកាយឈែើមបីបញ្ច ប់ 
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ឈបើ “ដមន” សូមបនតឈៅសំនួរបនាទ ប់ឈើើយបនតការវាយត្ថ្មល។ 
សូមគូសរងវង់ឈលើ “ដមន” ឬ “មិនដមន”។ 
 

១. បញ្ញា - ឈើតុ្អវីបានជាឈយើងឈ្វើបញ្ញត្តិឈនោះឈ ើង? 
សូមផតល់ភសតុត្ថងជាក់ដសដង ឈឆៀសសវាងផដល់ជាមតិ្ឈោបល់ឬការឈពាលអោះអាងអំពីបញ្ញា ។ សូម
គូសរងវង់ឈលើ “ដមន” ឬ “មិនដមន”។ 
របធានបទទូឈៅ បញ្ញត្តិឈនោះនឹងឈដ្ឋោះ

ស្រស្ថយ 
ភសតុត្ថង/ភាពជាក់ដសដង (សូមភាជ ប់
កំ ត់្សមាា ល់របសិនឈបើចំាបាឆ់) 

សុខភាពស្ថធារ ៈ និងសុវត្ាិភាព ដមន/ មិនដមន  
ការការពារនិងអភិរកេបរសិ្ថា ន ដមន/ មិនដមន  
សម្មណឈយនឌ័រ  ការអភិរកេសងាម
និងវបប្មណ 

ដមន/ មិនដមន  

ជរមុញការរបកួត្របដជង ដមន/ មិនដមន  
ការរបមូលផដុំព័ត្ណមាន ដមន/ មិនដមន  
អនុឈោមត្ថមកិឆចរពមរបស់ WTO 
និងកិឆចរពមឈរពៀងអនតរជាតិ្នានា 

ដមន/ មិនដមន  

របសិនឈបើមានបញ្ញា ឈផេងឈទៀត្ សូមអ្ិបាយនិងផដល់ភសតុត្ថង 
 

 

សូមបញ្ញជ ក់ថាឈត្ើបញ្ញត្តិកមមឈនោះនឹងឈ្វើឲ្យស្ថា នការ ៏របឈសើរឈ ើងោ៉ែងែូឆឈមតឆ 
 

២. ឈរលបំ ង - ឈត្ើឈយើងឆង់សឈរមឆអវី? 
ឆូរបញ្ញជ ក់អំពីបំ ងឆុងឈរកាយដែលមិនដមនររន់ដត្ជាលទធផលភាល មៗ។សូមផារភាជ ប់ឈៅនឹង
ឈរលបំ ងថ្នឈរលនឈោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលថ្នរពោះរាជាណាឆរកកមពុជា។ 

ការឈកៀងគរឆំ ូលឬបឈងកើត្ឥទឋិពលមិនដមនជាកមមវត្ាុសមស្រសបរបស់បទបបញ្ញត្តិឈ ើយ។ 
មិនរត្ូវកំ ត់្ឈរលបំ ងឆឈងអៀត្ឈពកនិងរតឹ្ត្បឹត្ជឈរមើស  ដត្ក៏មិនរត្ូវឲ្យទូលំទូោយឬស្រសពិឆ
ស្រសពិលឈពកដែរ។  
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៣. ជឈរមើស- ពិចារណាជឈរមើសឈផេងៗទំងឡាយ 
៣.ក.  សូមរាយបញ្ជ ីនូវបញ្ញតិ្(ដែលមានស្រស្ថប់)ដែលពាក់ព័នធឬរបហាក់របដើល។ 
១. 

២. 

ឆូរបញ្ញជ ក់ថាឈត្ើឈើតុ្អវីបានជាលិខិត្បទដ្ឋឋ នទំងឈនោះមិនទន់រគប់ររន់? 

ឈត្ើលិខិត្បទដ្ឋឋ នទំងឈនោះមិនែំឈ ើ រការឬ? ឈត្ើឈយើងអាឆដកលមអឈែើមបសីឈរមឆបាននូវឈរល
បំ ងដែលបានកំ ត់្ដែរឬឈទ? ឈត្ើឈយើងពិត្ជាចំាបាឆ់រត្វូបឈងកើត្បទបបញ្ញត្តិមួយឈផេងឈទៀត្ដែរឬ
ឈទ? 

 

 

ជឈរមើសែ៏ថ្ទឈទៀត្ 

ការដសវងរកជឈរមើសែ៏ថ្ទឈទៀត្ជាការសំខាន់ ឈើើយគួររលឹំកថាបញ្ញត្តិកមមមិនដមនជាជឈរមើសែំបូង
បងអស់ឈនាោះឈទ។ 

៣.ខ. ជឈរមើសែ៏ថ្ទឈទៀត្ដែលអាឆអនុវត្តបាន (សរមាប់កាវភិាគឈលើផលប៉ែោះពាល់) 

១. 

២. 

៣. 

៣.គ. ជឈរមើសែ៏ថ្ទឈទៀត្ដែលត្ថមរទឹសដីអាឆមាន ប៉ែុដនតមិនអាឆនុវត្តបាន (មិនទមទរនូវការវភិាគ
បដនាមឈទៀត្ឈទលុោះណាដត្មានការដរបរបួលកនុងអំ ុងឈពលឈ្វើការវាយត្ថ្មលផលប៉ែោះពាល់) 

 

 

 

[ឈរកាយការពិឈររោះឈោបល់និងកាវភិាគបដនាម ជឈរមើសមួយឆំនួនអាឆរត្ូវផ្លល ស់បដូ រពី)៣.ខ( មក )៣.
គ( និងអាឆបញ្ច្ញ្ញច សមកវញិ] 

៤. 

៥. 

៦. 
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៤. ការបា៉ែ ន់ស្ថម នបឋមឈលើឆំណាយកាត្ពវកិឆចនិងផលប៉ែោះពាល់ឆំឈពាោះការរបគួត្របដជង 

៤.១. ការកំ ត់្នូវភារកិឆច និងរបឈភទឆំណាយ (tasks and cost-categories) 
ឈរលការ ៍ដ នំាបានផតល់ត្ថរាងថ្នរបឈភទឆំណាយដែលអាឆមាន 

អត្ថា ្ិបាយអំពីជឈរមើស 
 

ភារកិឆច និងរបឈភទឆំណាយ        ដែល
វស័ិយស្ថធារ ៈរត្ូវរា៉ែ ប់រងឈែើមបី
បឈងកើត្ អនុវត្ត និង របតិ្បត្តិជឈរមើសឈនាោះ 

ភារកិឆច និងរបឈភទឆំណាយ ដែល 
វស័ិយឧសាើកមមរត្វូរា៉ែ ប់រងឈែើមបី
អនុវត្តត្ថមជឈរមើសឈនាោះ 

ជឈរមើសទី១:………………   
ជឈរមើសទី២:………………   
ជឈរមើសទី៣:……………..   

 

៤.២. វសិ្ថលភាពថ្នជឈរមើស 
ឆូរឈរៀបរាប់វស័ិយឬរបឈភទ្ុរកិឆចដែលរងឥទធិពល រពមទំងឈ្វើការពាករ ៏ផលប៉ែោះពាល់ពីការអនុ
វត្តត្ថមជឈរមើសដែលបានឈសនើឈ ើង (សូមផដល់ភសតុត្ថងឈែើមបីរំរទការបា៉ែ ន់ស្ថម នឈនោះ)។ 

ជឈរមើស វស័ិយ្ុរកិឆច ឆំនួន្ុរកិឆច ឯកស្ថរឈោង/ភសតុត្ថង 
ជឈរមើសទី១    
ជឈរមើសទី២    
ជឈរមើសទី៣    
 

៤.៣. ប៉ន់ស្មា នករមិត្កំឈ ើ នថ្នឆំណាយកាត្ពវកិឆចរបស់្ុរកិឆចនិងរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

្ុរកិឆច ករមិត្ថ្នឆំណាយរបតិបតតិតាេ ផតល់អំណះអំណាង 
ជឈរមើសទី១ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
 

ជឈរមើសទី២ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

ជឈរមើសទី៣ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

 



Page 5 of 9 
 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ករមិត្ថ្នឆំណាយរបតិបតតិតាេ ផតល់អំណះអំណាង 
ជឈរមើសទី១ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
 

ជឈរមើសទី២ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

ជឈរមើសទី៣ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

៤.៤. ប៉ន់ស្មា នករមិត្ថ្នផលឆំឈ ញ 
ជឈរមើស ករមិត្ថ្នផលឆំឈ ញ មូលឈើតុ្ 

ជឈរមើសទី១ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

ជឈរមើសទី២ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

ជឈរមើសទី៣ គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

 

៤.៥. ឈត្ើមានផលប៉ែោះពាល់ែល់ការរបកួត្របដជងដែរឬឈទ? ដមន / មិនដមន (គូសរងវង់ និង ឈោងត្ថម
ឈរលការ ៍ដ នំា ផលប៉ែោះពាល់ឈលើការរបគួត្របដជងត្ថម្មមត្ថត្រមវូឲ្យឈ្វើRIS)។ 
 

 

៤.៦.  ឈត្ើមានផលប៉ែោះពាល់ឈលើសម្មណឈយនឌ័រដែរឬឈទ? 
ឈត្ើបញ្ញត្តិកមមឈនោះមានឥទធិពលមកឈលើស្តសតី )ជាបុគាលមាន ក់  ៗឬជា្ុរជនដែលជាស្តសតី( ឈរឆើនជាងបរសុ ដែរ
ឬឈទ?  ដមន / មិនដមន 
ឈបើ “មិនដមន” សូមបនតឈៅដផនកទី៥ 
ឈបើ “ដមន” ឆូរអធិបាយនូវផលប៉ែោះពាល់ 
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ត ើផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក ់សម្គា ល់ដែរឬតេ? ដែន / ែិនដែន  

ឈបើ “មិនដមន” សូមបនតឈៅដផនកទី៥ 
ឈបើ “ដមន” ឆូរបង្ហា ញភសតុត្ថងថាបញ្ញត្តិកមមឈនោះពិត្ជាជោះឥទធិពលឈៅឈលើស្តសតីឈរឆើនជាង: 
 

 

 

 

ត ើអ្នកអាចវាស់ដវងផលប ៉ះពាល់បានដែរ ឬតេ?  បាន / ែិនបាន     
តបើអាចត្វើបាន ប្របាប់ពីបរមិ្គណ។ 

៥. កិឆចពិឈររោះឈោបល់ែំបូង 
ពិឈររោះឈោបល់ជាមួយតំ្ណាងគំរថូ្នអនកពាក់ព័នធ។ កិឆចពិឈររោះឈោបល់ឈនោះមានឈរលបំ ងឈ្វើ
ឲ្យឆំ ុឆដែលបានឈ្វើខាងឈលើកាន់ដត្របឈសើរឈ ើង។ ឈសឆកតីលំអិត្ថ្នកិឆចពិឈររោះឈោបល់ឈនោះអាឆឈ្វើ
ឈ ើងត្ថមឈរកាយ របសិនឈបើត្រមវូឲ្យមានរបាយការ ៏ RIS ឆុងឈរកាយ។ 

ឆូរឈ្វើវាឲ្យែូឆជាែំឈ ើ ការរបជំុរបមូលគំនិត្ (brainstorming session) ឬការពិឈររោះឈោបល់ជារកមុ
(focus group interviews). 

រកមុ សើររស វ ិ្ ីស្ថស្តសត េសងេបទេសនៈ 
ផលិត្ករ សមាគមឧសាើកមម (តំ្ណាង

ឲ្យ% ថ្នឧសាើកមម) 
  

 សើររស (្ំ/ម្យម/តូ្ឆ) 
១. 
២. 
៣. 

  

អនកឈរបើរបាស់ រកមុអនកឈរបើរបាស់   
 អនកឈរបើរបាស់្ំៗ (ឧ. អនកឈរបើ

របាស់ដែលជាឧសាើករ) 
  

 អនកឈរបើរបាស់ឆុងឈរកាយ   
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល រកសួង/ស្ថា ប័ន   
ឈយនឌ័រ រកមុស្តសតី   
អនកជំនាញ ឈ ម្ ោះ   
ឈផេងៗ ឈ ម្ ោះ   
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៦.សននិដ្ឋឋ ន 
៦.១.  ឈសឆកដីសឈងេបថ្នការឆំណាយបដនាមនិងផលឆំឈ ញ 

ជឈរមើស បនទុកឆំណាយរបស់ 
វស័ិយឧសាើកមម 

បនទុកឆំណាយរបស់ 
វស័ិយស្ថធារ ៈ 

ផលឆំឈ ញ 

ជឈរមើសទី១: 
................ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្
សមាា ល់ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

ជឈរមើសទី២: 
................. 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្
សមាា ល់ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

ជឈរមើសទី៣: 
................. 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្
សមាា ល់ 

គួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 
មិនគួរឲ្យកត់្សមាា ល់ 

៦.២. ឈត្ើចំាបាឆ់ឈ្វើRIS ដែរឬឈទ? 
 ចំាបាឆ់- សូមបញ្ច ប់ការវាយត្ថ្មលបឋម (PA)  ឈើើយចាប់ឈផដើមឈរៀបឆំ RIS។ 
 មិនចំាបាឆ់- ផតល់អំណះអំណាងនិងបំឈពញការវាយត្ថ្មលបឋម (PA) ដែលឈៅឈសសសល់។ 

(សូមគូសរងវង់ឈលើ “ចំាបាឆ់” ឬ “មិនចំាបាឆ់” ឈដ្ឋយដផអកឈៅឈលើករមិត្ថ្នភាពសំខាន់ថ្នឆំណាយកាតពវ

កិ្ចចនិងផលឆំឈ ញឈើើយពិចារណាផងថាឈត្ើមានផលប៉ែោះពាល់ឈលើការរបកួត្របដជងដែរឬឈទ)។ 

ផតល់អំណះអំណាងេរាប់ការេិនសរៀបចំសធវើRIS 

 

 

 

៦.៣. ជឈរមើសដែលបានឈរជើសឈរ ើស (សូមអ្ិបាយអំពីជឈរមើស) 
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លកេ ៈវនិិឆេ័យ  មូលឈើតុ្ 
ឈត្ើវាជាជឈរមើសដែលមានបនទុកឆំណាយអបប 
បរមាសរមាប់វស័ិយឧេាហក្េានិងសើគមន៍
ដែរឬឈទ? 

ដមនមិនដមន  

ឈត្ើជឈរមើសឈនោះផដល់នូវផលឆំឈ ញអតិ្បរមា
ដែរឬឈទ? 

ដមនមិនដមន  

ឈត្ើវាជាជឈរមើសដែលមានហានិភ័យអបបបរមា
សរមាប់ស្ថធារ ៈដែរឬឈទ? 

ដមនមិនដមន  

របសិនឈបើឆឈមលើយទំងអស់សុទធ “ដមន” សូមបនតឈៅឆំ ុឆទី៧។ 
របសិនឈបើមានឆឈមលើយណាមួយខាងឈលើ“មិនដមន”ឈត្ើឈើតុ្អវីបានជាជឈរមើសឈនោះរត្ូវបានឈរជើស
ឈរ ើស?(សូមគូស “x” កនុងរបអប់មួយ) 

ឈទោះបីជាលកេ ៈវនិិឆេ័យមួយឬពីរខាងឈលើវាអវជិជមាន ដត្ការរមួបញ្ចូ លរន ថ្នលកេ ៈវនិិឆេ័យទំង
អស់មានលកេ ៈសមស្រសប។ ឆូរផដល់អំ ោះអំណាងនិងបនតឈៅឆំ ុឆទី៧ 

មានកត្ថត ឈផេងឈទៀត្មានឥទធិពលឈលើការសឈរមឆឆិត្ត [ឈមើលអត្ាបទខាងឈរកាម] 

ឈត្ើកត្ថត ឈផេងណាខលោះរត្វូបានឈរបើរបាស់កនុងការឈរជើសឈរ ើសជឈរមើសឈនោះ? 

ឆូរពនយល់អំពីកាលៈឈទសៈនិងបញ្ញជ ក់ពីអំ ោះអំណាង? 

កត្ថត ជោះឥទធិពល កាលៈឈទសៈ អំ ោះអំណាង 
  

 
 

 

៧. ការអនុវត្ត និងការត្ថមដ្ឋន 

របសិនឈបើជឈរមើសបញ្ញត្តិកមមរត្ូវបានឈរជើសឈរ ើស៖ 
៧.១. ឈត្ើវធិានការអវីរត្វូបានឈរជើសឈរ ើសឈែើមបីឈលើកកមពស់ត្មាល ភាពនិងអភិបាលកិឆចលអកនុងអំ ុង
ឈពលថ្នការរបតិ្បត្តិ? 
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៧.២. ឈត្ើគួរឈ្វើការពិនិត្យបទបបញ្ញត្តិឈនោះឈ ើងវញិឈរកាយឈពលបទបបញ្ញត្តិឈនោះរត្ូវបានរបតិ្បត្តិ ដែរឬ
ឈទ? ឈបើែូឈចាន ោះ ឈត្ើបទបបញ្ញត្តិឈនោះគួររត្វូបានពិនិត្យឈ ើងវញិោ៉ែងែូឆឈមតឆ និងឈៅឈពលណា? 

 

 

 

អត្ថា ្ិបាយឈផេងឈទៀត្ 

 

 

 

 

ែំឈ ើ រការ ឈ ម្ ោះ ើត្ាឈលខា កាលបរឈិឆេទ 
ឈរៀបឆំឈដ្ឋយ (រកសួងពាក់ព័នធ)    
រត្តួ្ពិនិត្យឈដ្ឋយ (ORIA)    
ឯកភាពឈដ្ឋយ (ORIA)    
បញ្ចូ លទិននន័យឈដ្ឋយ    
បញ្ចូ លកនុងឈគើទំព័រឈដ្ឋយ    
 



  

28 



ឧបស្មព័នធ ២: តារាងរតួតពិនិតយម្នការវាយតម្មលបឋម 



1 | P a g e  
 

 

          ការវាយតម្លៃលលើផលប ៉ះពាលម់្នលខិតិបទដ្ឋា នគតយិតុតលៅប្បលទសកលពុជា 
សាវតារម្នការណែនាំ  តារាងប្តួតពនិិតយ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានបងងកើតស្ថា ប័នរតួតពិនិតយលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត ដែលកនុងង ោះរកុមការងារអនុ
វតតគងរោងវាយតម្មលងលើផលប ោះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតិ (ORIA) ោនតួ ទីពិនិតយងមើលវធីិអនុវតតការវាយ
តម្មលងលើផលប ោះពាល់ម្នបទដ្ឋា នគតិយុតតងៅរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ ងោលបំណងម្នការបងងកើតអងគភាពងនោះ គឺ
ងែើមបីធា ថាសំងណើ បញ្ញតតិកមមទទួលបាននូវការវភិាគជារបព័នា ងដ្ឋយោនការវាយតម្មលងលើបនទុកចំណាយនិង
ផលចំងណញម្នសំងណើ ទំងង ោះ រពមទំងវភិាគងលើជងរមើស  ងែើមបីឈានងៅែល់ការសងរមចរបកបងដ្ឋយពត៌
ោនចាស់លាស់។ ែូចងនោះ ORIA ោនមុខងារសំខាន់ៗែូចជា ការវាយតម្មលងលើសំងណើ បញ្ញតតិកមម (និងជងរមើស  ) 
បណតុ ោះបណាត លអំពីវធីិអនុវតតការវភិាគផលប ោះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត (RIA process) ែល់មន្រនតីតាមបណាត
រកសួង ការផសពវផាយរបាយការណ៍ម្នការវាយតម្មលងលើផលប ោះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតិ និងការសរមប
សរមួលជាមួយរកសួង  រពមទំងទំ ក់ទំនងជាមួយដផនកឯកជន។ 

ជាែំបូង រាល់សំងណើ បញ្ញតតិទំងអស់រតូវបានយកមកពិនិតយងែើមបីកំណត់ថាងតើសំងណើ ទំងង ោះោនចរកិ
ជាបញ្ញតតិកមមឬយ ងណា គឺថា ងតើរដ្ឋា ភិបាលទំនងជានឹងោនឥទាិពលងដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬងដ្ឋយរបងយលែល់ការងារធុរ
កិចចរបចំម្ថៃដែរឬងទ របសិនងបើសំងណើ ទំងង ោះនឹងរតូវកាល យងៅជាបញ្ញតតិកមម។ ែូចងនោះរាល់សំងណើ បញ្ញតតិកមមទំង
អស់រតូវឆលងកាត់ពីរែំណាក់កាលគឺ៖ 

 ការវាយតម្មលបឋម (PA) ដែលរតូវបានងរបើចំងពាោះរាល់សំងណើ បញ្ញតតិកមមទំងអស់ (សូមងមើលកនុងរបអប់
ខាងងរកាម)។ 

 របសិនជា PA បងាា ញថាសំងណើ ង ោះទំនងជាោនផលប ោះពាល់គួរកត់សោគ ល់ គឺអនកតាក់ដតងបទបបញ្ញតតិ
រតូវងធវើការវាយតម្មលងពញងលញ (RIS)។ 

កនុងការងរៀបចំងធវើ PA និង RIS គឺរតូវងធវើការវភិាគតាមចំណុចទំង៧គឺ បញ្ហា  ងោលបំណង ជងរមើស ផលប ោះ
ពាល់ ពិងរោោះងយបល់ សននិដ្ឋា ន និងការអនុវតតនិងតាមដ្ឋន។ ែំណាក់កាលទំង៧ងនោះោនទំ ក់ទនងោន
ងៅវញិងៅមក និងការងធវើការវាយតម្មលរតូវងធវើមតងង ើយមតងងទៀតងែើមបីឲ្យកាន់ដតលអ។ 

ORIA បានបងងកើតតារាងរតួតពិនិតយមួយ ឬ Checklist និងងោលការណ៍ដណ ំងផសងៗងែើមបីជួយែល់បណាត
រកសួងកនុងការអនុវតត RIA។ ឯកស្ថរទំងងនោះនឹងចងអុលបងាា ញពីវធីិងាយស្សួលសរោប់ងធវើ PA និង RIS។ 
  Checklist ជាប់ពាក់ព័នាជាមួយនឹង PA ពីងរពាោះងៅងពលដែលសំងណើ បញ្ញតតិកមមមួយឈានែល់ែំណាក់ងធវើ 
RIS ង ោះ  PA ក៏រតូវបានងធវើង ើងចប់ជាស្ថា ពរង ើយ ែូចងនោះការវភិាគងៅតាមចំណុចទំង៧ខាងងលើក៏រតូវបានចប់
រចួរាល់ង ើយដែរ។ 
 

ងោលបំណងែ៏ចមបងរបស់ PA គឺវាយតម្មលអំពីផលប ោះពាល់ម្នសំងណើ បញ្ញតតិកមមងែើមបីកំណត់ថាោនងតើផលប ោះពាល់
គួរកត់សោគ ល់ឬងទ។ ែូចងនោះការវាយតម្មលកនុងែំណាក់កាលងនោះោនលកខណៈងសើៗងៅង ើយ។ 
មិនោនការវភិាគបដនាមងទៀតងទចំងពាោះសំងណើ បញ្ញតតិកមមដែលមិនោនផលប ោះពាល់គួរកត់សោគ ល់។ PA នឹងរតូវ
ដ្ឋក់ជូនងៅអនកងធវើងសចកតីសងរមចងដ្ឋយភាា ប់ជាមួយនូវសំងណើ បញ្ញតតិកមម។ PA  ក៏នឹងរតូវដ្ឋក់បងងាា ោះងៅងលើងគ 
ទំព័រផងដែរ។ 
សំងណើ បញ្ញតតិកមមដែលសំខាន់រតូវោន RIS ដែលតរមូវឲ្យោនការវភិាគយ ងសីុជងរៅបដនាម៕  
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លាំហូរ- ដាំលែើ រការម្នការវាយតម្លៃបឋល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

១-ងតើជាសំងណើ បញ្ញតតិកមមដមនឬ? របសិនដមន 
២-មិនោនផលប ោះពាល់ 

៣-កំណត់បញ្ហា ដែលតរមូវឲ្យោនកិចចអនត         
     រាគមន៍ពីរាជរែាភិបាល 
៤-កំណត់ជងរមើសងផសងៗដែលអាចងធវើឲ្យ      
    សងរមចងោលងៅ 

៥-ពិងរោោះងយបល់ 
 បងងាា ោះសំងណើ បញ្ញតតិកមមងលើងគ ទំព័រ 

និងរកាទុកជាឯកស្ថរស្ថធារណៈ 
 ទំ ក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័នធ 

៦-បំងពញតារាងវាយតម្មលបឋម(ងដ្ឋយគិតពី 
    ែំងណើ រការពិងរោោះងយបល់)និងបងងាា ោះងលើ  
    ងគ ទំព័រ និងរកាទុកជាឯកស្ថរស្ថធារណៈ 

ងតើសំងណើ បញ្ញតតិកមមោន 

ផលប ោះពាល់គួរកត់សោគ ល់? 

៧-របតិបតតិជាមួយRIAនិងងរៀបចំRIS 

មិនោន
សកមមភាពបនត
ងទៀតងទ 

មិនដមន 

មិនោន 

ដមន 

ដមន 
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បញ្ជ បី្តតួពិនតិយ(Checklist)សប្ាប់ការវាយតម្លៃបឋល(PA) 

ចាំែុចសាំខាន់ អតាា ធិបាយ ការណែនាំ • 

១.បញ្ហា  

ង តុអវីបានជាបងងកើតបញ្ញតតិកមម? 

-មូលដ្ឋា នរគឹោះែ៏សំខាន់សរោប់ការវាយ
តម្មល 

-បងាា ញភសតុតាង គឺមិនដមនជាការយល់
ងឃើញឬការអោះអាងងទ 

-ងតើខុសោន អវីងៅរបសិនងបើមិន
បងងកើតបញ្ញតតិកមម? 

-ង តុអវីបានជាទីផារមិនអាចងដ្ឋោះ
ស្ស្ថយបញ្ហា បាន? 

-ង តុអវីបានជាបញ្ញតតិកមមដែលោន
ស្ស្ថប់ មិនអាចងដ្ឋោះស្ស្ថយបញ្ហា
បាន? 

-ងតើបញ្ញតតិកមមដែលរតូវបងងកើតនឹងងធវើ
ឲ្យស្ថា នភាពកាន់ដតលអយ ងែូច
ងមតច?។ 

 

២.លោលបាំែង 

ងតើចង់សងរមចបានអវី? 

កំណត់ងោលងៅចុងងរកាយ មិនដមន
ងោលងៅរបស់បញ្ញតតិកមមដែលរតូវបងងកើត
ង ោះងទ? 

-អវីដែលរតូវសងរមច(លទធផល)
របងសើរជាងសងរមចងដ្ឋយ រងបៀប
ណា (វធីិស្ថស្រសត) 

-ងចៀសវាងការកំណត់ងោលបំណង
ទូលាយងពក ឬចងងអៀតងពក 

 

៣.ជលប្លើស កំណត់ជងរមើសងផសងៗទំងអស់ (និងអនក
ពាក់ព័នធទំងអស់) 

កំណត់របងភទជងរមើសដែលអាចធវី
បាន និងមិនអាចងធវើបាន។ 

 

៤.ការវាយតម្លៃលលើផលប ៉ះ
ពាល ់

-ពិចរណាពីផលប ោះពាល់ម្នជងរមើស
នីមួយៗងៅងលើអនកពាក់ព័នធ 

-ពិចរណាផលប ោះពាល់ងៅងលើសមភាព
ងយនឌ័រ 

-កំណត់ជាបរោិណម្នបនទុក
ចំណាយកាតពវកិចចរបស់ធុរកិចច 

-បា ន់ស្ថម នបនទុកចំណាយនិងផល
ចំងណញរបស់ធុរកិចច រដ្ឋា ភិបាល  
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-ពិចរណាផលប ោះពាល់ងលើការរបកួត 

របដជង•• 

 

និងអនកងរបើរបាស់។ 

បា ន់ស្ថម នចំនួនស្រសតីងធវើការងៅងរាង
ចរកដែលទទួលរងផលប ោះពាល់។ 
វាយតម្មលថាងតើស្រសតីនឹងទទួលផល
អវជិាោនពីបញ្ញតតិកមមងទ។ 

៥.ពិលប្ោ៉ះលោបល ់ -បញ្ចូ លរគប់ែំណាក់កាលទំងអស់ ជា
ពិងសសែំណាក់កាលទី៣ និងទី៤ 

-រមួបញ្ចូ លបញ្ហា ការរបតិបតតិតាមអងគការ
ពាណិជាកមមពិភពងលាក 

(រកសួងពាណិជាកមម)  

-ពិចរណាពីសមភាពងយនឌ័រ 

-កំណត់អនកពាក់ព័នធ 

-សួរងយបល់ពីអនកពាក់ព័នធតាម     
រយៈមងធោបាយសមរមយ 

-កត់រតា និងពិចរណាមតិងយបល់
ទំងង ោះ។ 

-ពិងរោោះជាមួយGMAC រកុមការងារ
ងយនឌ័រ និងជាមួយ MWA 

ងបើចំបាច់។ 

 

៦.សននិដ្ឋា ន ពិចរណាពីសោា រភាពម្នផលប ោះពាល់ -ផលប ោះពាល់គួរឲ្យកត់សោគ ល់ គឺ
បនតវាយតម្មលផលប ោះពាល់របស់
បញ្ញតតិកមម  និងងរៀបចំរបាយការណ៍
លមអិត(RIS) វាយតម្មលផលប ោះពាល់
របស់បញ្ញតតិកមម ។ងបាោះពុមាការវាយ
តម្មលបឋម(PA)។ 

ងបើពំុង ោះងទ បញ្ហា ក់ថាការងរជើស
សំងណើ បញ្ញតតិកមមជាជងរមើសែ៏ោន
របសិទធភាពបំផុត ងែើមបីងដ្ឋោះស្ស្ថយ
បញ្ហា  និងសងរមចងោលបំណង។ 
ពិនិតយបញ្ហា ម្នការអនុវតត។ 
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៧.ការអនុវតត និងតាលដ្ឋន ពិនិតយង ើងវញិ/រតួតពិនិតយងរកាយងពល
អនុវតត 

កំណត់កាលសុពលភាពម្នបញ្ញតតិ
កមម? 

ងបាោះពុមាការវាយតម្មលបឋម។ 

 

 

 

•វាយតម្មលរបងភទនីមួយៗនិងផតល់ករមិតគុណភាព   ក.លអ / ខ.ទទួលយកបាន / គ.អន់ (ងធវើង ើងវញិ) 

••មកែល់ងពលងនោះ គឺងផ្ទត តងៅងលើបនទុកចំណាយ និងផលចំងណញ   ប ុដនតោនផលប ោះពាល់ងលើការ
របកួតរបដជងដែលអាចជាចំណុចគួរឲ្យកត់សោគ ល់ដែរ។ របសិនងបើសំងណើ បញ្ញតតិកមមោនផលប ោះពាល់
ងលើការរបកួតរបដជង ង ោះនឹងតរមូវឲ្យងធវើរបាយការណ៍លមអិត(RIS) វាយតម្មលផលប ោះពាល់របស់បញ្ញតតិ
កមម។ 

ផលងលើការរបកួតរបដជងងកើតង ើង ងៅងពលសំងណើ បញ្ញតតិកមមផ្ទល ស់បតូរទិែាភាពម្នការរបកួតរបដជង 
ែូចជាការរតិតបតិលំ ូរម្នធុរកិចចថមីចូលកនុងទីផារ ឬការផតល់ការអនុងរោោះែល់រកុម  ុនខលោះងរចើនជាង
រកមុ  ុនងផសងងទៀត (រកុម  ុនធំោនងរបៀបជាងរកមុ  ុនតូច)។ បញ្ហា ទំងងនោះអាចោន ែូចខាង
ងរកាម ៖ 

  -ងតើអាចប ោះពាល់ចំនួននិងករមិតម្នធុរកិចចងៅកនុងទីផារដែរឬងទ? ដមន / មិនដមន 

  -ងតើអាចផ្ទល ស់បតូរលទធភាពរបស់ធុរកិចចកនុងការរបកួតរបដជងដែរឬងទ? ដមន / មិនដមន 

-ងតើអាចោនផលប ោះពាល់ងលើអនកងរបើរបាស់ដែរឬងទ? ដមន / មិនដមន 

 របសិនងបើចងមលើយចំងពាោះសំនួរខាងងលើងនោះថា”ដមន” គឺតរមូវឲ្យងធវើរបាយការណ៍លមអិត(RIS) វាយ
តម្មលផលប ោះពាល់របស់បញ្ញតតិកមម។ 
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