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អំពីគសរាងម្នការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត 
(គសរាងRIA) សៅក្មពុជា 

គសរាងRIA (Regulatory Impact Assessement) សៅក្មពុជា 
េំសៅពរងឹងភាពរបកួ្តរបតជង និងរបេិទធភាពម្នបញ្ញតិតក្មម តាមរយៈ 
ការបសងកើតនូវសោលការណ៍របតិបតតិលអក្នុងនីតិវធីិតាក់្តតងលិខិតបទដ្ឋឋ ន- 
គតិយុតតសៅតាមរក្េួងស្ថថ ប័នម្នរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ របព័នធ RIA តរមូវ
ឲ្យរក្េួងនីមួយៗអនុវតតតាមសោលការណ៍របតិបតតិលអ និងវាយតម្មលសលើ 
គុណេមបតតិម្នបទបបញ្ញតតិ តដលានផលប ៉ះពាល់ដល់បនទុក្ចំណាយ
កាតពវកិ្ចច និងការរបកួ្តរបតជងរបេ់ធុរកិ្ចច។ 

គសរាងសន៉ះ បានបសងកើតរក្ុមការង្ហររបតិបតតិគសរាងវាយតម្មល 
សលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត (Office of RIA-ORIA ឬ 
Executing Agency-EA) សៅក្នុងរក្ុមរបឹក្ាសេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច និង      
វបបធម៌(ECOSOCC) ម្នទីេតីការគណៈរដឋមន្រនតី សដើមបីផតល់ការតណនំា  
អំពីសោលការណ៍របតិបតតិលអ ក្នុងនីតិវធីិតាក់្តតងលិខិតបទដ្ឋឋ ន        
គតិយុតត ការបណតុ ៉ះបណាត លអំពីRIA និងការោំរទក្នុងការអនុវតតRIA
ដល់រក្េួងស្ថថ ប័នពាក់្ព័នធ   និងទទួលរគប់រគងដំសណើ រការម្នគសរាង
ទំងមូល។ 

គសរាងចាប់សផតើមដំសណើ រការដំបូង ជាមួយរក្េួងទីភាន ក់្ង្ហរ 
អនុវតតគសរាង (Implementing Agency-IA) រមួាន រក្េួងពាណិជជក្មម 
រក្េួងបរសិ្ថថ ន អតីតរក្េួងឧេាហក្មម តរ  និងថាមពល និង             
រក្េួងសទេចរណ៍ សដើមបីពិសស្ថធអនុវតតវធីិស្ថស្រេតRIA ក្នុងអំឡុង 
វគគបណតុ ៉ះបណាត លម្នគសរាងេរាប់សរៀបចំតាក់្តតងេំសណើ បញ្ញតតិក្មម 

សេចក្តីសផតើម 
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ដូចបានកំ្ណត់សៅក្នុងតផនការេក្មមភាពតដលIAនីមួយៗបានសលើក្
សទបើងក្នុងអំឡុងសពលចាប់សផតើមគសរាងក្នុងឆ្ន ំ២០១១។ 

គសរាងានរយៈសពល៣០តខ ចាប់ពីតខតុលា ឆ្ន ំ២០១១   តដល
អនុវតតសដ្ឋយEA និងIA សដ្ឋយានជំនួយពីរក្ុមទីរបឹក្ាអនតរជាតិ និង
អនក្ជំនាញក្នុងរបសទេ រហូតដល់តខមីនា ឆ្ន ំ២០១៣។  សរកាយពី
ទទួលបានរបាយការណ៍វាយតម្មលពាក់្ក្ណាត លដំសណើ រការគសរាង សធវើ 
សឡើងសៅតខមិថុនា ឆ្ន ំ២០១៣ សដ្ឋយធនាោរអភិវឌឍន៍អាេីុ(ADB)  
េតីពីសជាគជ័យម្នការអនុវតតគសរាង រាជរដ្ឋឋ ភិបាលនិងADB បាន
ឯក្ភាពបញ្ចូ លរក្េួង៣សទៀតក្នុងក្មមវធីិគសរាង សៅតខមក្រា ឆ្ន ំ
២០១៤ គឺានរក្េួងក្េិក្មម រុកាា របាញ់និងសនស្ថទ រក្េួង
ការង្ហរនិងបណតុ ៉ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ និងរក្េួងអប់រ ំ យុវជននិងកី្ឡា 
និងឲ្យបនតគសរាង ៦តខ(សមស្ថ-ក្ញ្ហញ )សទៀត។ 

 

ECOSOCCនិងADB បានសធវើការផសពវផាយគសរាងRIAសៅតាម
រក្េួងស្ថថ ប័នស្ថក្លវទិាល័យនានា អគគសលខាធិការដ្ឋឋ នរដឋេភា
និងអគគសលខាធិការដ្ឋឋ នរពឹទធេភាម្នរព៉ះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ជាមួយ
វេ័ិយឯក្ជន និងេងគមេីុវលិបានចំនួន៣១ដងមក្សហើយានអនក្ 
ចូលរមួរបាណជាង៤៥០០នាក់្ តដលទំងអេ់បានោំរទោ ងខាល ំង
ដល់វធីិស្ថស្រេតRIA និងចង់បានRIAអនុវតតសៅរបសទេក្មពុជា។ 

េរាប់ព័ត៌ានលមអិតអំពីគសរាងRIA ក្នុងរបសទេក្មពុជា
អនក្អាចចូលសមើលក្នុងសគហទំព័រ (www.ecosocc.gov.kh)។ របេិនសបើ
អនក្ចង់យល់ដឹងទិដឋភាពរមួអំពីRIA អនក្អាចទក់្ទងមក្ORIA សដើមបី
ឲ្យមន្រនតីORIAសធវើបទបង្ហា ញជូន។ 
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អំពីសេៀវសៅសន៉ះ 

សេៀវសៅតណនំាសន៉ះបង្ហា ញអំពីសោលការណ៍ម្នវធីិអនុវតតRIA
សៅក្នុងរបសទេក្មពុជា និងតរមូវការឲ្យមន្រនតីRIAបំសពញតាមធាតុនីមួយៗ
ម្នការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ឲ្យបានរតឹមរតវូ។ សោលបំណង គឺ
ជួយមន្រនតីរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការសរៀបចំលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត និងផតល់
នូវព័ត៌ានឲ្យបានេុរកឹ្តជូនថាន ក់្ដឹក្នំា។ 

សេៀវសៅតណនំាសន៉ះ គឺជាឯក្ស្ថរមូលដ្ឋឋ ន។ សេៀវសៅសបា៉ះពុមព
ផាយសលើក្ទី២សន៉ះ បានតក្លមអសឡើងសរកាយពីបានសបា៉ះពុមពផាយសលើក្
ទី១ តដលានសោលបំណងជួយដល់មន្រនតីក្នុងអំឡុងសពលបសងកើតORIA 
និងអភិវឌឍ  RIAេរាប់េំសណើ បញ្ញតតិក្មម តដលានក្នុងតផន
ការេក្មមភាពរបេ់IA  មួយៗ។ ដូសចន៉ះ ការសបា៉ះពុមពផាយសន៉ះ
សតត តេំខាន់សលើការបង្ហា ញអំពីសោលការណ៍របតិបតតិលអ ក្នុងការវាយ
តម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត និងបង្ហា ញទិដឋភាព 
ទូសៅម្នវធីិអនុវតតRIA។ 

សេៀវសៅតណនំាសន៉ះ រតូវបានសរៀបចំសដ្ឋយ     ួ  រ  ទីរបឹក្ា
មក្ពីរក្ុមហ ុន POHL & Associates ពីរបសទេអាលលឺម ង់តដលាន
សលាក្ Sabesh Sivasabesh សលាក្ Steve Rowley និងសលាក្ Sam Gow 
និងការចូលរួមោ ងេក្មមពីឯក្ឧតតម យឹម ណុលេន ឯក្ឧតតម 
បិុច េុខា ឯក្ឧតតម សអង រតនមុនី ឯក្ឧតតមបណឌិ ត ម ម ស្ថរទិធ 
ឯក្ឧតតម ឆយ អូន និងពីមន្រនតី ORIA សផសងសទៀត ។ 
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សតើអ្វីសៅជាការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល ់
ម្នលខិិតបទដ្ឋា នគតយិតុត? 

 
 រ                     ញ្ញតតិក្មមថមី 
  សោលបំណងRIA គឺសដើមបីតក្លមអភាពាំមួនម្នការសធវើចាប់និង
លិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតក្នុងរបសទេក្មពុជា សដ្ឋយធានាថា៖  

• ជសរមើេនីមួយៗរតូវបានយក្មក្ពិចារណា សដ្ឋយធានាបាននូវ
របេិទធភាពរបេ់បញ្ញតិតក្មមតដលនឹងរតូវបសងកើត 

• បញ្ញតិតក្មមមិនរតូវបានសធវើសៅសពលតដលវាបង្ហា ញថាជាជសរមើេ
មិនលអ 

• ានការពិសរោ៉ះសោបល់ជាស្ថធារណៈក្នុងក្រមិតទទួលយក្
បាន។ 

 

ការអនុវតតការវាយតម្មលជារបព័នធម្នេំសណើ បញ្ញតិតក្មម តដលាន 
ធាតុទំង៧ (តារាង១) នឹងសធវើឲ្យបញ្ញតិតក្មមរតូវបានសធវើការស្ថក្លបង 
សហើយជសរមើេនីមួយៗរតូវបានយក្មក្ពិចារណាសដ្ឋយសេមើៗោន ។ 

 

សោលការណ៍ចមបងបី នឹងតណនំាអំពីការសរៀបចំ RIA ៖ 
 

• ការតក្លមអព័ត៌ានេរាប់ថាន ក់្ដឹក្នំា ៖ RIA នឹងផតល់ព័ត៌ាន
េតី ពីបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញម្នេំសណើ បញ្ញតតិក្មម  
និងជសរមើេតដលេសរមចនូវសោលបំណងដូចោន  ជូនថាន ក់្



 

7 

 

ដឹក្នំា សដើមបីសធវើសេចក្តីេសរមចរបក្បសដ្ឋយព័ត៌ានេុរកឹ្ត
រគប់រោន់។ 

 

• ភាពង្ហយស្េួល  ៖  ភាគសរចើនម្នផលចំសណញនានារបេ់ 
RIAអាចទទួលបានតាមរយៈការពិសរោ៉ះសោបល់  សហតុផល 
េមរមយ  រង្ហយស្េួលគណនា និងការស្ថក្លបងសលើការេនមត 
ជាជាងតាមរយៈការអនុវតតបសចចក្សទេេមុគស្ថម ញ។ ដូសចន៉ះ 
RIAតដលអ ុវ តសៅក្មពុជា នឹងានភាពង្ហយស្េួលអ ុវ ត។ 

 

• តាល ភាព ៖ តាល ភាពអាចសធវើឲ្យានការពិសរោ៉ះសោបល់  
បានរតឹមរតូវ និងអភិបាលកិ្ចចបា លអ សហើយេសរមចបាន 
សដ្ឋយចំណាយតិចតាមរយៈការបសង្ហា ៉ះព័ត៌ានសលើសគហទំព័រ។ 
សដើមបជួីយដល់អាជីវក្មមតូចៗតដលមិនានលទធភាពសរបើរបាេ់
អីុនធឺណិត ភាពង្ហយស្េួលសមើលឯក្ស្ថរស្ថធារណៈរតូវ 
បានរក្ាទុក្សដើមបីឲ្យភាគីពាក់្ព័នធអាចសមើលឯក្ស្ថរសនា៉ះបាន។ 

 

ការតក្លមអតាល ភាព នឹងជួយឲ្យេសរមចសោលបំណងចុងសរកាយ
របេ់គសរាង។  
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តារាងទី១- ធាតុទំងរបំាពីរម្ន RIA 
 
បញ្ហា  

• កំ្ណត់អតតេញ្ហញ ណម្នបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ។ សរៀបរាប់
ពីេញ្ហញ បុពវសហតុ និងអនក្តដលរងផលប ៉ះពាល់។ ផតល់ភេតុតាង
ជាក់្លាក់្ និងពនយល់ថាសហតុអវីបានជាលិខិតបទដ្ឋឋ នតដល
ានស្ស្ថប់ មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបាន។ 

 

សោលបំណង 
• កំ្ណត់សោលបំណងតដលរតូវអនតរាគមន៍ ក្នុងរបូភាពជាលទធផល 

ជាជាងជាមសធាបាយ សដើមបីេសរមចបានលទធផល។ 
 

ជសរមើេ 
• កំ្ណត់ជសរមើេសផសងៗ សដ្ឋយសបា៉ះបង់សចាលនូវជសរមើេតដល

មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បានឬមិនេមស្េប  និងសរៀបរាប់
សដ្ឋយលមអិតអំពីជសរមើេតដលអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បាន ។ 

 

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ 
• កំ្ណត់និងបា ន់ស្ថម នសលើបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ ក៏្ដូច

ជាវាយតម្មលអំពីផលប ៉ះពាល់ដល់សយនឌ័រ និងការរបកួ្តរបតជង
ម្នជសរមើេទំងសនា៉ះ។ 
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ការពិសរោ៉ះសោបល់ 
• សធវើការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្តដលពាក់្ព័នធ ក្នុងអំឡុង

សពលសរៀបចំPASឬRIS  និងសរបើរបាេ់លទធផលម្នការពិសរោ៉ះ
សោបល់សនា៉ះ សដើមបីបំសពញបតនថមដល់ធាតុទំង៦សផសងសទៀត
របេ់RIA។ 

សេចក្តីេននិដ្ឋឋ ន 
• កំ្ណត់ជសរមើេតដលេមស្េបជាងសគ តដលានរបេិទធភាព

បំផុត សដើមបេីសរមចសោលបំណងម្នការអនតរាគមន៍ និងផតល់នូវ
ផលចំសណញខពេ់់ដល់េងគម។  

ការអនុវតត និងការតាមដ្ឋនរតតួពិនិតយ 
• ពនយល់ថា សតើជសរមើេតដលសឃើញេមស្េបជាងសគសនា៉ះ នឹង

រតូវបានអនុវតតនិងវាយតម្មលោ ងដូចសមតច? 
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ដំណាក្់កាលទងំពីរក្នងុវិធីអ្នុវតត RIA 
 

តរមង់សោលសៅអនុវតត RIA ឲ្យចំទិេ 

សដើមបីឲ្យការង្ហររដឋបាលានភាពង្ហយស្េួល និងនីតិវធីិាន 
របេិទធភាព វធីីអនុវតតRIAានពីរដំណាក់្កាល រតូវបានសេនើសឡើង
េរាប់អនុវតតក្នុងរបសទេក្មពុជា។ 

• រាល់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលានផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចច តរមូវ
ឲ្យសធវើការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់ (PAS) 

• របេិនសបើការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់បង្ហា ញថា េំសណើ  
បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះានផលប ៉ះពាល់អវជិជានគួរឲ្យក្ត់េាគ ល់ 
ដល់សេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច ឬដល់ការរបកួ្តរបតជង តរមូវឲ្យសធវើ  
ការវាយតម្មលសពញសលញសលើផលប ៉ះពាល់ (RIS)។ 

 

ដំណាក់្កាលម្នដំសណើ រការសន៉ះ រតូវបានបង្ហា ញក្នុងរបូភាពទី១។ 
 

ទំងPAS ទំងRIS រតូវានការវភិាគតាមធាតុទំង៧របេ់RIA។ 
សោលបំណងរបេ់PAS គឺវាយតម្មលឲ្យបានរហ័េសលើេំសណើ បញ្ញតតិក្មម 
សដើមបបីង្ហា ញថា សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះានផលប ៉ះពាល់ គួរឲ្យក្ត់
េាគ ល់ឬសទ។ េំសណើ បញ្ញតតិក្មមណាតដលមិនានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យ 
ក្ត់េាគ ល់ មិនតរមូវឲ្យសធវើការវភិាគបនតសទៀតសទ។ េំសណើ បញ្ញតតិក្មម 
តដលានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់ តរមូវឲ្យសធវើRISសដ្ឋយាន
ការវាយតម្មលេីុជសរៅ។ 
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• ការតរមូវឲ្យានPASចំសពា៉ះេំសណើ បញ្ញតតិក្មមទំងអេ់ នឹង
ធានាថា ពំុានេំសណើ បញ្ញតតិក្មមណាសគចផុតពីការរតួតពិនិតយ
ោ ងហមត់ចត់បានសទ 

• ការតរមូវឲ្យសធវើRIS នឹងធានាថា ការវាយតម្មលរតូវបានសធវើសលើ
រាល់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមណា តដលានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់
េាគ ល់។ 

 

ក្នុងអំឡុងវគគបណតុ ៉ះបណាត លម្នគសរាង ានតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មម
របេ់ទីភាន ក់្ង្ហរអនុវតតគសរាងសទតដលនឹងតរមូវឲ្យសធវើPAS សហើយ
េំសណើ បញ្ញតតិក្មមមួយចំនួន តដលានផលប ៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគ ល់ 
នឹងរតូវសធវើRIS។  
  

របូភាពទី១ : ទិដឋភាពរមួម្នដំណាក់្កាលទំងពីរក្នុងការអនុវតត RIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

វាយតម្មលលក្ាណៈ 
និងផលប ៉ះពាល់ម្ន
េំសណើ បញ្ញតតិក្មម 

សធវើPAS សធវើRIS 

ផតល់PASឬ RISជូន 
ថាន ក់្ដឹក្នំារក្េួង 
រចួផសពវផាយ 

តរមវូសធវើRIS  សបើPAS បង្ហា ញថា 
ានផលប ៉ះពាល់គួរក្ត់េាគ ល់ 

េំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលានផលប ៉ះ
ពាល់ដល់ធុរកិ្ចច  តរមវូឲ្យសធវើPAS 



 

12 

 

 

RIA សៅក្នងុការសរៀបចំតាក្់តតងបញ្ញតតិក្មម 
 

របូភាពទី២ - ដំសណើ រសរៀបចំតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មមថមី 
 

 

 
 
RIA និងដំសណើ រការសរៀបចំតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មម 

RIA ផតល់ព័ត៌ានអំពីបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ និង 
ជសរមើេសផសងៗ តដលអាចេសរមចសោលបំណងដូចោន  ជូនថាន ក់្ដឹក្នាំ
សដើមបេីសរមចសដ្ឋយានព័ត៌ានរគប់រោន់។ 

រូបភាពទី២ បង្ហា ញអំពីភាពេីុចង្ហវ ក់្របេ់RIAសៅក្នុងដំសណើ រ 
ការសរៀបចំតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មមសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ RIA រតូវបាន
សរៀបចំសឡើងសដ្ឋយរក្េួងតដលជាអនក្កំ្ណត់អំពីភាពចំាបាច់ម្នកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល សហើយដ្ឋក់្េំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនថាន ក់្        
ដឹក្នំា។ 
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• ចំសពា៉ះចាប់ រព៉ះរាជរកឹ្តយ និងអនុរកឹ្តយ រក្េួងស្ថមីរតូវសរៀប
ចំPAS សហើយសបើតរមូវ រតូវសរៀបចំRIS មុននឹងដ្ឋក់្េំសណើ បញ្ញតតិ
ក្មមជូនអគគសលខាធិការដ្ឋឋ នរាជរដ្ឋឋ ភិបាល។ 

• ចំសពា៉ះរបកាេ បទបញ្ហជ  និងស្ថរាចរ រក្េួងស្ថមីរតូវសរៀបចំ 
PAS សហើយសបើតរមូវ រតូវសរៀបចំRIS មុននឹងដ្ឋក់្េំសណើ បញ្ញតតិក្មម 
ជូនរដឋមន្រនតីរបេ់ខលួន។ 

 

វធីិអនុវតត RIA ក្នុងដំណាក់្កាលបសណាដ ៉ះអាេនន 
ក្នុងអំឡុងវគគបណតុ ៉ះបណាត លម្នគសរាង  វធីិអនុវតតRIAនឹងរបតិបតតិ

តតសលើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមណាតដលានសៅក្នុងតផនការេក្មមភាពរបេ់
IAតតប ុសណាណ ៉ះ។ 

សៅដំណាក់្កាលដំបូង IAនិងORIAេហការោន ក្នុងការសធវើPAS 

និងRIS សដ្ឋយានជំនួយពីអនក្ជំនាញការអនតរជាតិ សដើមបីសរៀនេូរត  
អំពីវធីិម្នការសធវើវភិាគឲ្យបានលអ។ 

តំាងពីឆ្ន ំ២០១២ ORIAសដើរតួនាទីជាអនក្ក្ស្ថងេមតថភាព និង 
ជាអនក្វាយតម្មល។ IAនឹងសរៀបចំPASនិងRIS សដ្ឋយោម នឬានជំនួយ
តិចតួចពីអនក្ជំនាញការអនតរជាតិ (ជំនួយនឹងរតូវផតល់សៅម្ថងមុខ សដ្ឋយ 
ORIA)។ PAS/RIS នឹងរតូវដ្ឋក់្ជូនORIA សដើមបពិីនិតយ។ 

សយើងេងឃឹមថា សៅសពលតដលេមតថភាពសច៉ះសធវើនិងវាយតម្មល
RIAរតូវបានអភិវឌឍរួច ដំសណើ រការខាងសលើសន៉ះនឹងរតូវអនុវតតសដ្ឋយ
រក្េួងទំងអេ់។ 
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ការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល ់

 
ការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់ 

ការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់ (PAS) រតូវបានសធវើសឡើងសដ្ឋយ 
សរបើរបាេ់ទរមង់ដូចានក្នុងឧបេមព័នធ១ សហើយចាប់សផតើមស្ថក្លបង 
ថាសតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមឈានដល់ក្រមិតតដលរតូវសធវើRIS ឬសទ។   

ដំណាក់្កាលដំបូងម្នការស្ថក្លបងសន៉ះ គឺសដើមបីកំ្ណត់ថាសតើ 
េំសណើ សនា៉ះានលក្ាណៈជាបញ្ញតតិក្មមឬសទ ានន័យថាសតើេំសណើ  
សនា៉ះានលក្ាណៈចាប់បងាំបុគគល ធុរកិ្ចច ឲ្យតល េ់បតូរឥរោិបថឬសទ។ 
ចាប់ រព៉ះរាជរកឹ្តយ អនុរកឹ្តយ និងរបកាេ គឺជាបញ្ញតតិក្មម។ ឯក្ស្ថរ
រដ្ឋឋ ភិបាលសផសងសទៀត តដលានលក្ាណៈចាប់បងាំធុរកិ្ចចក៏្ានលក្ាណៈ
ជាបញ្ញតតិក្មមតដរ។ 

ដំណាក់្កាលទី២ម្នការស្ថក្លបងសន៉ះ គឺកំ្ណត់ថាសតើេំសណើ  
សនា៉ះានផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចចឬសទ។ ផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចចាន
ស្ថថ នភាពដូចខាងសរកាម ៖    

• បតនថមបនទុក្ចំណាយដល់ធុរកិ្ចច 
• មិនសលើក្ទឹក្ចិតតដល់វនិិសោគឯក្ជន 

• ដ្ឋក់្ការរតឹតបតិចំសពា៉ះការចាក្សចញ 
ឬការចូលសៅក្នុងទីផាររបេ់ធុរកិ្ចច 

• ប ៉ះពាល់ដល់លទធភាពរបេ់ធុរកិ្ចចក្នុងការម្ចនរបឌិត 

• សធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ានការពិបាក្ក្នុងការតល េ់បតូរអនក្ផតល់សេវា 

• កាត់បនថយភាពង្ហយស្េលួ ដល់ការរក្ទិញ តម្មលឬគុណភាព 
ទំនិញ និងសេវាសៅក្នុងទីផារ។   
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របេិនសបើស្ថថ នភាពខាងសលើសន៉ះសក្ើតសឡើងចំសពា៉ះធុរកិ្ចចតមន 
សនា៉ះ តរមូវឲ្យបនតសធវើPASសៅតាមធាតុទំង៧ម្នRIA សដ្ឋយឈរសលើ 
មូលដ្ឋឋ នម្នការវភិាគគុណភាព ថវីសបើការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ 
សនា៉ះជាបរាិណក៏្សដ្ឋយ ក៏្ជាការអនុវតតលអតដរ។ 

សេចក្តីរពាងPAS នឹងរតូវដ្ឋក់្ជូនORIA សដើមបពិីនិតយ។   
របេិនសបើPASបង្ហា ញថាានផលប ៉ះពាល់តិចតួច សនា៉ះមិនតរមូវ

ឲ្យវភិាគតសៅសទៀតសទ។ PASនិងេំសណើ បញ្ញតតិក្មមរតូវដ្ឋក់្ជូនថាន ក់្      
ដឹក្នំា និងបសង្ហា ៉ះសលើសគហទំព័រ ECOSOCC។ 
របូភាពទី៣ - ការស្ថក្លបង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដំណាក់្កាលទី១ 
សតើេំសណើ សនា៉ះជា 
បញ្ញតតិក្មម? 
 

ដំណាក់្កាលទី២ 
សតើេំសណើ បញ្ញតតិ 
ក្មមានផលប ៉ះ 
ពល់ដល់ធុរកិ្ចច 
ឬសទ? 
 

សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមានលក្ាណៈចាប់បងាំឬ? 
សតើានការបងាំឲ្យអនុវតតជាជាងការអនុវតតសដ្ឋយ 
េម័រគចិតត? 
 

តាមរយៈ ៖  
. បតនថមបនទុក្ចំណាយដល់ធុរកិ្ចច 
. មិនសលើក្ទឹក្ចិតតដល់វនិិសោគឯក្ជន 
. ដ្ឋក់្ការរតឹតបិតធុរកិ្ចចក្នុងការចាក្សចញនិងការ 
  ចូលសៅក្នុងទីផារ 
. ប ៉ះពាល់លទធភាពរបេ់ធុរកិ្ចចក្នុងការម្ចនរបឌិត 
. សធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ានការពិបាក្ក្នុងការតល េ់ 
  បតូរអនក្ផតល់សេវា 
. កាត់បនថយភាពង្ហយស្េួលដល់ការរក្ទិញ 
  តម្មលឬគុណភាពទំនិញ  និងសេវាសៅក្នុងទីផារ   
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េំណូមពរតដលតតងតតេួរពាក់្ព័នធនឹងការវាយតម្មលបឋមសលើ        
ផលប ៉ះពាល់? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

សតើសយើងរតរូការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់(PAS)តដរឬសទ? 
របេិនសបើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមរតូវបានយក្មក្ពិចារណា សយើងរតូវសធវើ
PASសដើមបីវាយតម្មលថា សតើេំសណើ សនា៉ះានផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចច 
ឬសទ? 
សតើសយើងសធវើោ ងណា  សដើមបឲី្យដឹងថាបនទុក្ចំណាយទប? 
បនទុក្ចំណាយទបសក្ើតសឡើងសៅសពលតដលានធុរកិ្ចចមួយចំនួន 
តូចទទួលរងផលប ៉ះពាល់ ឬធុរកិ្ចចានបនទុក្ចំណាយតតមួយដង។ 
សតើសយើងរតរូគិតពីផលចំសណញតដរឬសទ  ខណៈសពលគិតពីផលប ៉ះ 
ពាល់? 
ផលប ៉ះពាល់ដល់ធុរកិ្ចច  គួររតូវបានវាយតម្មលសលើបនទុក្ចំណាយ 
ឬសលើផលប ៉ះពាល់អវជិជានតតប ុសណាណ ៉ះ។ បនទុក្ចំណាយមិនគួរ
ទូទត់នឹងផលចំសណញសទ សៅដំណាក់្កាលសន៉ះ។ ការអនុវតតសន៉ះ 
វាជាតផនក្របេ់RIA។ 
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ការសរៀបចំ និងការវាយតម្មល 
 

ដំសណើ រការសរៀបចំសេចក្តីរពាង និងការវាយតម្មល 
 
 
 
 
     ផ្ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IA រពាងPAS/RISសដ្ឋយាន  
ជំនួយពី ORIA 

ORIAពិនិតយPAS/RISសដ្ឋយសធវើការ
សផទៀងតទ ត់ជាមួយបញ្ជ ីរតួតពិនិតយ 

សគហទំព័រ 
ECOSOCC 

អគគសលខាធិការដ្ឋឋ ន 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល / រដឋមន្រនតី 

សផញើសេចក្តីរពាង 
មក្ORIA 

PAS/RIS មិនទន់
រគប់រោន់ រតវូសផញើ
រតឡប់ សដើមបតីក្
េរមួលសឡើងវញិ 

IAសផញើPAS/RIS និង
េំសណើ បញ្ញតតិក្មម 

ORIA 
ផសពវផាយ 
PAS/RIS 
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ការសរៀបចំនិងការវាយតម្មល RIA 

វធីិអនុវតតRIA រតូវរបតិបតតិសដ្ឋយORIAជាមួយមន្រនតីម្នIA។ IA 
នឹងទទួលខុេរតូវក្នុងការកំ្ណត់េំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលនឹងរតូវសធវើRIS។ 

បនាទ ប់ពីបានកំ្ណត់េំសណើ បញ្ញតតិក្មម IAនឹងសរៀបចំPAS។  
IAអាចសេនើេំុជំនួយឬការតណនំាពីORIA សដើមបីបញ្ច ប់សេចក្តីរពាងPAS
របេ់ខលួន។ IA សផញើសេចក្កីរពាងPAS ចុងសរកាយមក្ORIA សដើមបពិីនិតយ។ 

ORIAពិនិតយវនិិចឆ័យសេចក្តីរពាងPAS សដ្ឋយសធវើការសផទៀងតទ ត់ជាមួយ 
បញ្ជ ីរតួតពិនិតយតដលានក្នុងឧបេមព័នធ២ និងវាយតម្មលថារគប់រោន់ឬ 
មិនទន់រគប់រោន់។ របេិនសបើវាមិនទន់រគប់រោន់ PASសនា៉ះនឹងរតូវ 
សផញើរតឡប់សៅIAវញិ សដ្ឋយភាជ ប់សោបល់របេ់ORIA។ IAនឹងសធវើការតក្
េរមួលតាមសោបល់របេ់ORIA រហូតដល់សេចក្តីរពាងPASសនា៉ះាន
លក្ាណៈរគប់រោន់ (ដំសណើ រការសន៉ះអាចសធវើសរចើនដង)។ 

ក្នុងក្រណីសេចក្តីរពាងPASានលក្ាណៈរគប់រោន់  IAនឹងសធវើ
RISរបេិនសបើតរមូវ ឬដ្ឋក់្PASនិងេំសណើ បញ្ញតតិក្មមជូនថាន ក់្ដឹក្នំា។ 

នីតិវធីិម្នការវភិាគRIS រតូវអនុវតតដូចសធវើPAS តដរ ។ 
វធីិអនុវតតក្នុងដំណាក់្កាលបសណាត ៉ះអាេនន 

ក្នុងដំណាក់្កាលបណតុ ៉ះបណាត លORIAនិងIAនឹងេហការោន ក្នុង
ការសធវើPAS/RIS ខណៈសពលកំ្ពុងេិក្ាអំពីធាតុទំង៧របេ់RIAតាម
រយៈវគគបណតុ ៉ះបណាត លនិងេិកាា ស្ថលាតដលសរៀបចំសដ្ឋយទីរបឹក្ា
អនតរជាតិ។  

ដំសណើ រការខាងសលើសន៉ះនឹងចាប់សផតើមអនុវតតសៅសពលIAនិងORIA
ានេមតថភាពរគប់រោន់ ក្នុងការរពាងនិងវាយតម្មលPASនិង RIS ។ 
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ធាតុទងំររពំីរ  
ម្នការវាយតម្មលសលើផលប ៉ះពាល់ 

 ម្នលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត  
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ការក្ំណតប់ញ្ហា  
 
ធាតុទី១ - បញ្ហា  

ដំណាក់្កាលទី១របេ់RIA គឺកំ្ណត់លក្ាណៈនិងទំហំម្នបញ្ហា
តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ។ 

ការរក្ឲ្យសឃើញបញ្ហា តដលសក្ើតានសឡើង វាានស្ថរៈេំខាន់ 
មុននឹងេសរមចថា សតើអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល ដូចជាការដ្ឋក់្ 
បញ្ញតតិក្មម គឺជាការចំាបាច់ឬសទ។  របេិនសបើមិនបានយល់ចាេ់លាេ់ 
អំពីរបភពលក្ាណៈ និងទំហំម្នបញ្ហា សទ េំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះអាចមិន 
រគប់រោន់ មិនេមរមយ ឬមិនានរបេិទធភាព។ 

ការកំ្ណត់បញ្ហា ឲ្យបានចាេ់លាេ់ ជួយឲ្យានការចាប់អារមមណ៍
សៅសលើអវីតដលចំាបាច់រតូវតល េ់បតូរ និងទំហំម្នការតល េ់បតូរសនា៉ះនឹង 
អាចជួយរក្ដំសណា៉ះស្ស្ថយតដលានេកាត នុពល។ 

កិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល អាចានសហតុផលរតឹមរតូវ 
សដើមបេីសរមចសោលបំណងេងគម ឬបរសិ្ថថ នតដលមិនអាចសធវើឲ្យេសរមច 
តាមរយៈទីផារ។ កិ្ចចអនតរាគមន៍ទំងសន៉ះានដូចខាងសរកាម ៖ 

• តក្តរមូវភាពបរាជ័យម្នទីផារ 
• ជំរុញលទធផលឲ្យានេមធម៌ ឬេតង់ដ្ឋរអបបបរាិម្នការរេ់ 

សៅក្នុងេហគមន៍ 

• ធានាេុវតថិភាពេងគម សដ្ឋយការពាររបជាជនពីឧរកឹ្ដឋក្មម និង
អំសពើរសំលាភបំពាន 
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បញ្ជ ីរតតួពិនិតយ -  សតើអនក្អាចសឆលើយេំណួរដូចខាងសរកាមសន៉ះបានឬ សទ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ការតក្តរមវូភាពបរាជ័យម្នទីផារ 

ជាទូសៅ ទីផារតដលដំសណើ រការលអបានផតល់មសធាបាយាន 
របេិទធភាពក្នុងការតបងតចក្ទំនិញនិងសេវាសៅក្នុងេហគមន៍ សធវើឲ្យ 
ានេុខុាលភាពសរចើនសៅក្នុងេហគមន៍។ ទីផារគឺជាមសធាបាយ 
ដ៏លអបំផុតក្នុងការធានាឲ្យានការផលិតទំនិញ និងសេវារបក្បសដ្ឋយ 
របេិទធភាព។ មា ងសទៀត ទីផាររបកួ្តរបតជងជំរុញឲ្យានការម្ចន 
របឌិត និងផតល់ជសរមើេកាន់តតសរចើនេរាប់អនក្សរបើរបាេ់។ 

សទ៉ះបីជាោ ងណាក៏្សដ្ឋយ  ានក្រណីខល៉ះ ទីផារមិនបានផតល់
លទធផលលអេរាប់េងគមសទ ឧទហរណ៍-សដ្ឋយស្ថរទីផារដំសណើ រ 
ការមិនលអ ឬមិនានការរបកួ្តរបតជងសពញសលញ។ ដូសចន៉ះរដ្ឋឋ ភិបាល 
អាចានសហតុផលរតឹមរតូវក្នុងការសធវើអនតរាគមន៍  សដើមបីសធវើឲ្យាន 
លទធផលសេដឋកិ្ចចកាន់តតរបសេើរ។ បុពវសហតុម្នបរាជ័យទីផាររមួាន៖ 

សតើបញ្ហា សនា៉ះធំក្រមិតណា និងានផលវបិាក្ធងន់ធងរក្រមិតណា ? 

អវីជាផលប ៉ះពាល់ម្នបញ្ហា  និងនរណារងផលប ៉ះពាល់សនា៉ះ ?  
សតើអនក្ានភេតុតាង ឬឧទហរណ៍សដើមបីោំរទបញ្ហា សនា៉ះសទ ? 

សហតុអវីបានជាបញ្ញតតិក្មមតដលានស្ស្ថប់មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា
សនា៉ះបាន ? 

សតើានអវីសក្ើតសឡើង របេិនសបើមិនចាត់វធិានការសលើបញ្ហា សនា៉ះ ? 

សតើកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា សនា៉ះបានឬសទ ? 
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• អំណាចទីផារ - រចនាេមព័នធទីផារមិនានការរបកួ្តរបតជង 
(តត ច់មុខឬសេទើរតតតត ច់មុខ) និងឥរោិបថរបឆ្ំងការរបកួ្តរបតជង 
(ការឃុបឃិតោន ) អាចបណាត លឲ្យម្ថលសក្ើនសឡើង ឬបណាត លឲ្យ 
ានការផគត់ផគង់ទបជាងតរមូវការ។ រដ្ឋឋ ភិបាលអាចអនតរាគមន៍ 
សដើមបីធានាថាមិនានការសរបើរបាេ់អំណាចទីផារ តដលសធវើឲ្យ
អនក្សរបើរបាេ់ខាតរបសោជន៍។  
 

• ក្តាត ស្ថយភាយ - វាសក្ើតសឡើងសៅសពលេក្មមភាពមួយដ្ឋក់្បនទុក្
ចំណាយ (មិនបានទូទត់េងវញិ) ឬបសងកើតផលចំសណញ (មិនតចក្
រតំលក្) ដល់អនក្ពាក់្ព័នធសផសងសទៀត។ ក្តាត ស្ថយភាយអាចសធវើឲ្យ
េក្មមភាពមួយអាចសក្ើតសឡើងសរចើនហួេឬតិចសពក្។ រដ្ឋឋ ភិបាល
អាចអនតរាគមន៍ សដើមបធីានាឲ្យានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្សលើការដ្ឋក់្
បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញទំងសនា៉ះ។  
 

• ព័ត៌ានមិនរគប់រោន់ - សដើមបីេសរមចឲ្យបានរតឹមរតូវ អនក្          
សរបើរបាេ់រតូវានព័ត៌ានអំពីគុណភាពឬហានិភ័យរបេ់ផលិតផល។ 
រដ្ឋឋ ភិបាលអាចអនតរាគមន៍ សដើមបធីានាថាអនក្លក់្រតវូតតបង្ហា ញព័ត៌ាន
េំខាន់ៗដល់អនក្សរបើរបាេ់។  
 

• ទំនិញស្ថធារណៈ - គឺជាទំនិញឬសេវាតដលសរបើរបាេ់សដ្ឋយអនក្ខល៉ះ   
មិនរតូវបានសគកាត់បនថយចំនួនេរាប់អនក្សរបើរបាេ់ដម្ទសទៀត 
(មិនរបកួ្តរបតជង) និងោម ននរណាអាចរារាងំការសរបើរបាេ់បានសទ 
(មិនហាមឃាត់)។ ទំនិញស្ថធារណៈទំងសនា៉ះអាចផគត់ផគង់មិនបាន
រគប់រោន់ របេិនសបើោម នកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 
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សហតុអវីបានជាលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្ស្ថប់មិនរគប់រោន់? 

ស្ថរៈេំខាន់ម្នការកំ្ណត់បញ្ហា តដលបានសក្ើតសឡើង គឺរតូវ 
ពិនិតយលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្ស្ថប់ និងបង្ហា ញថាលិខិតបទ 
ដ្ឋឋ នគតិយុតតទំងសនា៉ះមិនអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បាន។ ការពិនិតយសន៉ះ 
ធានាថា បញ្ញតតិក្មមថមីនឹងបសងកើតសឡើងសៅសពលតដលចំាបាច់។ រសបៀប
សន៉ះ នំាមក្នូវការេរមបេរមួលសរចើន ចំសពា៉ះដំសណើ រការតាក់្តតង
បញ្ញតតិក្មមរបេ់រក្េួងស្ថថ ប័ននានា។ 

ការពិចារណាសដ្ឋយរបុងរបយ័តនសលើបញ្ញតតិក្មមតដលានស្ស្ថប់
អាចជួយកំ្ណត់ជសរមើេសផសងៗផងតដរ។ ការតក្លមអការតាក់្តតង 
អនុវតតបញ្ញតតិក្មមតដលានស្ស្ថប់សនា៉ះ អាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បាន
សដ្ឋយចំណាយតិចជាងការបសងកើតបញ្ញតតិក្មមថមី។ 
 

ការផតល់ភេតតុាងចំសពា៉ះបញ្ហា  

ការកំ្ណត់បញ្ហា គឺមិនរគប់រោន់សទេរាប់ធាតុទី១ម្នRIA។ 
ការផតល់ភេតុតាងចំសពា៉ះបញ្ហា តដលបានសក្ើតសឡើងានស្ថរៈេំខាន់។ 

ភេតុតាងអាចផតល់ក្នុងទរមង់ជាេថិតិក្រណីេិក្ាឬឧទហរណ៍
សដ្ឋយតផអក្សលើទំហំនិងផលវបិាក្ម្នបញ្ហា ។ របេិនសបើបញ្ហា កាន់តត
េំខាន់ រតូវានទិននន័យកាន់តតរងឹាំ។  
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េថិតិអំពីទំហំម្នបញ្ហា  - របមូលសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិបាល អងគការមិន 
តមនរដ្ឋឋ ភិបាល ឬអនក្ពាក់្ព័នធ / អនក្ស្ស្ថវរជាវសផសងសទៀត - គឺជាទរមង់ 
ម្នភេតុតាងរងឹាំ។   

សទ៉ះបីជាសយើងរតូវការភេតុតាងទំងសន៉ះក៏្សដ្ឋយ  ក៏្ភេតុតាង
ទំងសន៉ះពិបាក្រក្ ឬរតូវចំណាយសរចើនតដរ។ ក្នុងក្រណីសន៉ះ ការសរបើរបាេ់
ក្រណីេិក្ា អាចទទួលយក្បានឬផតល់ឧទហរណ៍មួយៗម្នបញ្ហា ។ 

ទិននន័យពីរបសទេសផសងតដលានសេដឋកិ្ចច ភូមិស្ថស្រេត េងគម 
និង/ឬវបបធម៌ស្េសដៀងោន នឹងរបសទេក្មពុជា អាចសរបើជាទិននន័យ 
េរាប់ភេតុតាងបឋមផងតដរ។ 
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ការបង្ហា ញអ្ំពីសោលបណំងម្នក្ិចចអ្នតរាគមន ៍
 
ធាតុទី២ : សោលបំណង 

សដ្ឋយបានកំ្ណត់បញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយតាមរយៈកិ្ចច 
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល  ធាតុបនាទ ប់របេ់RIA   គឺកំ្ណត់សោល
បំណងម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ ការកំ្ណត់សោលបំណង
នឹងផតល់នូវមូលដ្ឋឋ នសោល សដើមបីស្ថក្លបងទរមង់សផសងៗម្នកិ្ចច
អនតរាគមន៍។ 

វាជាការេំខាន់តដលសោលបំណងបានកំ្ណត់ជាលទធផលតដល
កិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលចង់បាន  និងមិនតមនជាទរមង់ម្នកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលសទ។ សហតុសន៉ះតរមូវឲ្យានជសរមើេ
សផសងៗ តដលរតូវវាយតម្មលឲ្យបានរតឹមរតូវ។  

• ការកំ្ណត់សោលបំណងតាមជសរមើេជាក់្លាក់្ណាមួយសដើមបី
ឲ្យេសរមចលទធផល នឹងនាឲំ្យការវភិាគលសមអៀងសៅសលើជសរមើេ
ដម្ទសទៀត ។ 

ឧទហរណ៍ - រដ្ឋឋ ភិបាលសធវើអនតរាគមន៍ជាសរចើន សដើមបីកាត់
បនថយការបាត់បង់ជីវតិសដ្ឋយសរោ៉ះថាន ក់្ចរាចរណ៍ សដ្ឋយតរមូវឲ្យអនក្
សបើក្បរម ូតូពាក់្មួក្េុវតថិភាព កំ្ណត់សលបឿនសបើក្បរ និងរតួតពិនិតយ
សភលើងចរាចរណ៍សៅផលូវបំតបក្ជាបួន។ សៅសពលពិចារណាពីេំសណើ
បញ្ញតតិក្មមថមី សដើមបកីាត់បនថយសរោ៉ះថាន ក់្ចររាចរណ៍ សោលបំណងគួរ
កំ្ណត់ថា “ពរងឹងេុវតថិភាពចរាចរណ៍” ឬក៏្អវី មួយស្េសដៀងោន ។ 
របេិនសបើកំ្ណត់សោលបំណងសដ្ឋយតរមូវឲ្យ “ពាក់្មួក្េុវតថិភាព” 
ការសន៉ះនឹងរារាំងការពិចារណាជសរមើេលអៗជារចីនសទៀត។ 
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សគរតូវសជៀេវាងការកំ្ណត់សោលបំណងទូលាយសពក្ឬចសងអៀត
សពក្ ៖ 

• សោលបំណងទូលាយសពក្នឹងសធវើឲ្យការវភិាគមិនចាេ់លាេ់ 
(ឧទហរណ៍េរាប់េុខុាលភាពរបជាជន) 

• សោលបំណងចសងអៀតសពក្នំាឲ្យរតឹតបិតដល់ជសរមើេ។ 

 

សោលបំណងតដលបានសរជើេសរ ើេ គួរពិចារណាសលើក្តាត សផសង 
សទៀត តដលអាចផទុយនឹងសោលបំណងរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ សបើពំុសនា៉ះសទ 
កិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលអាចលុបសចាលគំនិតសផតើមសផសងសទៀត។ 
ឧទហរណ៍ - សោលបំណងម្នកិ្ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល សដើមប ី
សលើក្ក្មពេ់របេិទធភាពការសរបើរបាេ់ថាមពលសៅតាមសគហដ្ឋឋ ន គួរ
ពិចារណាផងតដរសលើលទធភាពទិញសគហដ្ឋឋ ន របេិនសបើវាជាសោល
បំណងរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល។ 

សោលបំណង S.M.A.R.T 
 

គុណភាពម្នសោលបំណង និងតម្មលតដលបានបតនថមដល់ការវភិាគ 
នឹងានភាពរបសេើរសឡើង របេិនសបើសោលការណ៍ S.M.A.R.T រតូវ 
បានអនុវតត។ 
 

ជាក់្លាក់្ (SPECIFIC) 
• ផតល់ភាពលអិតលអន់ សដើមបីឲ្យការវភិាគានន័យ។ សោលបំណង 

មិនចាេ់លាេ់នំាឲ្យការរបឹងតរបងសៅខុេទិេសៅ។ េូម
របុងរបយ័តនកំុ្បញ្ហជ ក់្អំពីវធីិតដលសធវើឲ្យេសរមចសោលបំណង 
ពីសរពា៉ះវាអាចទត់សចាលនូវជសរមើេលអៗសផសងសទៀត។ 
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អាចវាេ់បាន (MEASURABLE) 

• កំ្ណត់ចំនួនក្នុងសោលបំណង សដើមបីជួយសយើងពនយល់អំពី  
លទធភាពតដលអាចាន ឬនឹងេសរមចបាន។ ការសន៉ះនឹងសធវើឲ្យ
ការសរបៀបសធៀបជសរមើេសផសងៗកាន់តតរបសេើរសឡើង ខណៈតដល
វភិាគវាអាចវាេ់បាន ថាសតើជសរមើេនីមួយៗសៅឆ្ង យក្រមិត
ណាពីសោលបំណង។ 

អាចេសរមចបាន (ATTAINABLE) 

• ភាពឥតសខាច ៉ះមិនអាចេសរមចបានទំងអេ់សនា៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ 
- រដ្ឋឋ ភិបាលមិនអាចលុបបំបាត់ហានិភ័យទំងអេ់បានសទ។ 
ការកំ្ណត់សោលបំណងសៅតាមលទធភាពរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលនឹង
ជួយបសញ្ជ ៀេការអ៉ះអាងខុេអំពីផលចំសណញសៅម្ថងសរកាយ។ 

ពាក់្ព័នធ (RELEVANT) 

• សោលបំណង គួរបនសុីសៅនឹងការទទួលខុេរតូវនិងេមតថភាព
របេ់រក្េួងស្ថថ ប័ន។ របេិនសបើសលើក្បញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ 
ហួេពីការទទួលខុេរតូវរបេ់សយើង  សយើងអាចពិចារណាថា
សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះេមរមយឬមិនេមស្េប។ 

រយៈសពល (TIMEFRAME) 

• បញ្ហជ ក់្ពីរយៈសពលក្នុងការសធវើឲ្យេសរមចសោលបំណង។ ភាព 
របសេើរមិនអាចសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈតតមួយម្ថងបានសទ។ ការតល េ់
បតូរសលឿនសពក្ អាចផតល់លទធផលមិនេូវលអ។ ការេសរមច
សោលសៅក្នុងរយៈសពលមួយេមស្េប គឺជាការលអ។ 
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ឧទហរណ៍ទី១ 
រដ្ឋឋ ភិបាលអូស្រស្ថត លីកំ្ពុងបសងកើតបណាត ញរលក្អាកាេធ ជាតិ 

(NBN) សដើមបឲី្យរបជាជនអូស្រស្ថត លីភាគសរចើន សរបើរបាេ់រលក្អាកាេ 
សលបឿនសលឿនបាន។ 

ក្នុងក្រណីសន៉ះ សោលបំណង គឺរបជាជនអូស្រស្ថត លីអាចសរបើរបាេ់
អិុនធឺណិតតដលានសលបឿនសលឿន។ 

មសធាបាយមួយ(ឬវធីិស្ថស្រេត ួ )សដើមបីេសរមចសោលបំណង 
សន៉ះគឺ  រដ្ឋឋ ភិបាលស្ថងេង់បណាត ញតខសកាបអុបទិក្។ មសធាបាយ 
សផសងសទៀត រួមានឧបតថមភធនដល់ការតភាជ ប់ក្នុងតំបន់តដលមិនតមន
ជាការសធវើពាណិជជក្មមរបេ់រក្ុមហ ុនឯក្ជនសទ។ ការតភាជ ប់សៅក្នុង        
ទីរក្ុងេំខាន់ៗ  នឹងអាចផតល់ជូនជាលក្ាណៈពាណិជជក្មម។ 

ការកំ្ណត់សោលបំណងដូចជាការស្ថងេង់បណាត ញរលក្ 
អាកាេជាតិ(NBN) គឺជាការេសរមច ុ    ធ    ួ  តដលមិន
    ួ បា សៅក្នុងរក្បខណឌ  រ រRIA ពីសរពា៉ះវាសធវើឲ្យការវភិាគ
ានភាពលសមអៀង សធៀបនឹងជសរមើេសផសងសទៀតតដលេសរមចសោល
បំណងដូចោន ។ 
ឧទហរណ៍ទី២ 

រដ្ឋឋ ភិបាលចង់សដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា សក្មងពុល បនាទ ប់ពីសលបថាន ំ 
តដលទុក្សចាលសៅក្នុងផទ៉ះ។ 

េំសណើ បញ្ញតតិក្មម រតូវបានតាក់្តតងសឡើងសដើមបីេសរមចសោល 
បំណង សដ្ឋយសធវើឲ្យដបថាន ំពិបាក្សបើក្។ សទ៉ះបីជាោ ងសន៉ះក្តី សៅតតាន 
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សក្មងពុលានចំនួនសក្ើនសឡើង បនាទ ប់ពីសលបថាន ំតដលទុក្សចាលសៅ 
ក្នុងផទ៉ះ ពីសរពា៉ះមនុេសចាេ់ជាសរចើនតដលមិនអាចសបើក្គរមបដបថាន ំ 
បានោត់ក៏្ជំនួេសដ្ឋយគរមបថមីសដើមបងី្ហយសបើក្សលើក្សរកាយ សៅសពល 
ោត់សបើក្វាបានមតងសហើយ។ 

េំសណើ បញ្ញតតិក្មមរតូវក៏្បានតាក់្តតងសឡើងវ    សដើមបីេសរមច 
សោលបំណងកាត់បនថយសក្មង      សរបើរបាេ់បា ។ ជាមួយនឹង 
សោលបំណងទូលាយសន៉ះ ដំសណា៉ះស្ស្ថយគឺផសពវផាយអប់រឪំពុក្ 
ាត យឲ្យទុក្ដ្ឋក់្ដបថាន ំកំុ្ឲ្យសក្មងយក្បាន  ដ្ឋក់្ស្ថល ក្េញ្ហញ រពាន 
សលើដបថាន ំ    សធវើដបថាន ំឲ្យង្ហយសបើក្បា េរាប់តតអនក្តដលអាចអាន 
អក្សរបានប ុសណាណ ៉ះ។ វធិានការសន៉ះកាត់បនថយចំនួនសក្មងពុលបាន។ 
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ការសររើេសរ ើេរសរមើេេរមាប់សធវើការវិភាគ 

 
ធាតុទី៣ - ជសរមើេ 

ជសរមើេ គឺជាវធីិសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយដម្ទសទៀតតដលអាចសធវើឲ្យេសរមច 
សោលបំណងតដលបានកំ្ណត់។ ជាទីបញ្ច ប់ ជសរមើេទំងសនា៉ះ ជា
មសធាបាយសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយខុេៗោន   សដើមបីេសរមចសោលបំណងតតមួយ។ 

រាល់ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតត រតូវពិចារ
ណាពីជសរមើេសផសងៗ។ ជាពិសេេ រតវូពិចារណារក្ជសរមើេមិនតមន
បញ្ញតតិក្មមនិងជសរមើេមិនេមុគស្ថម ញ គួររតូវយក្មក្ពិចារណាជាមួយ
នឹងេំសណើ បញ្ញតតិក្មម។ របេិនសបើRIAពិចារណាតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មម 
សនា៉ះមិនធានាថាសរជើេសរ ើេបានជសរមើេដ៏លអរបសេើរសនា៉ះសទ។  

សដើមបីសរជើេសរ ើេយក្ជសរមើេ គួរបសងកើតតារាងបញ្ជ ីជសរមើេ។ 
ចំនួនជសរមើេរតូវបានកាត់បនថយ សដ្ឋយដក្សចញជសរមើេតដលមិនអាច 
អនុវតតបាន ដូចជាជសរមើេតដលមិនអាចសធវើបាន ឬរសំលាភសលើអនុេញ្ហញ  
អនតរជាតិជាសដើម។  

បនាទ ប់ពីកំ្ណត់ចុងសរកាយនូវជសរមើេ៣សៅ៤ (ក្រណីខល៉ះាន 
សរចើនជាងសន៉ះ) ជសរមើេនីមួយៗគួរអធិបាយឲ្យបានលមអិតលមម សដើមបី
ឲ្យអនក្ពាក់្ព័នធយល់អំពីអវីតដលបានសេនើ និងសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេ
ទំងសនា៉ះសៅក្នុងតផនក្វភិាគផលប ៉ះពាល់។  

ព័ត៌ានបតនថមអំពីជសរមើេសផសងៗតដលអនក្អាចពិចារណា ាន 
សៅក្នុងការវភិាគរបេ់អនក្។ 
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ការតណនំា - សតើការសរជើេសរ ើេជសរមើេរបេ់អនក្រតឹមរតវូឬសទ? 
ជសរមើេទំងអេ់ រតូវតតអនុវតតបានសៅក្នុងរក្បខណឌ លិខិត 

បទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្ស្ថប់ អនុេញ្ហញ អនតរជាតិ រចនាេមព័នធ 
េងគម និងវបបធម៌។ 

ជសរមើេមិនតមនបញ្ញតតិក្មម គួរពិចារណាសៅរាល់ការអនុវតតRIA 
សលើក្តលងតតជសរមើេសនា៉ះមិនអាចសធវើអនុវតតបាន។ 

ជសរមើេនីមួយៗគួរអធិបាយឲ្យបានលមអិតលមម សដើមបីឲ្យអនក្
ពាក់្ព័នធអាចយល់នូវអវីតដលបានសេនើ និងសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេ 
ទំងសនា៉ះ សៅក្នុងតផនក្វភិាគផលប ៉ះពាល់។ 
 

ឧទហរណ៍ម្នជសរមើេជាបញ្ញតតិក្មម និងជសរមើេមិនតមនជាបញ្ញតតិក្មម 
ជសរមើេមិនតមនជាបញ្ញតតិក្មម ៖ 

• ព័ត៌ានស្ថធារណៈនិងយុទធនាការអប់រ ំ– របេិទធភាពម្នយុទធនា
ការអប់រអំាចេសរមចសោលបំណងសដ្ឋយោម នការចាប់បងាំតាម
រយៈបញ្ញតតិក្មម 

• ការផតល់រង្ហវ ន់ដល់ការតល េ់ឥរោិបថលអ។ 
 

ឧបក្រណ៍ទីផារ 
• េិទធិសធវើពាណិជជក្មម (ឧទហរណ៍ េិទធិសធវើពាណិជជក្មមទឹក្) 
• ពនធនិងឧបតថមភធន (ឧទហរណ៍ដ្ឋក់្ពនធសលើសភេជជៈស្េវងឹនិង 

ថាន ំជក់្)។ 

ការតក្លមអលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្ស្ថប់ 

• ពរងឹងការអនុវតតបទបញ្ញតតិតដលានស្ស្ថប់ 



 

33 

 

• ពរងីក្វសិ្ថលភាពម្នលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតតដលានស្ស្ថប់។ 

បញ្ញតតិក្មមានក្រមិតស្ស្ថល 
• េវ័យរគប់រគង – រក្ុមហ ុនឯក្ភាពោន សលើសោលការណ៍    

មួយចំនួន តដលពួក្សគេម័រគចិតតអនុវតត (ក្រណីសន៉ះ អាចាន
របេិទធភាពសៅសពលហានិភ័យទប និងឧេាហក្មមាន
ការរបមូលផតុំ  សដ្ឋយានការទទួលខុេរតូវ និងេាគម
ឧេាហក្មមានឥទធិពល)។ 

• េហបញ្ញតតិក្មម – សៅសពលរដ្ឋឋ ភិបាលនិងឧេាហក្មម
េហការោន ក្នុងការតាក់្តតងនិងពរងឹងការអនុវតតចាប់។ សយើង
សរបើរបាេ់ជសរមើេសន៉ះសៅសពលជំនាញបសចចក្សទេានស្ថរៈ
េំខាន់។  

• បញ្ញតតិក្មមវជិជាន – ការទទួលស្ថគ ល់គុណភាពទំនិញឬសេវាលអ 
ឥរោិបថលអ ការរគប់រគងលអរបេ់រក្មុហ ុន។ រក្ុមហ ុនទទួល
បានបណណេរសេើរតដលានកិ្តតិនាមសៅក្នុងទីផារ។ 

• អាជាញ បណណអវជិជាន – ការរពានដក្អាជាញ បណណពីរក្ុមហ ុន      
ឬបុគគលតដលបានទទួលអាជាញ បណណសធវើអវីមួយ សដ្ឋយមិនបាន 
បំសពញតាមលក្ាខណឌ កំ្ណត់។ 

• បញ្ញតតិក្មមតផអក្សលើហានិភ័យ   –   តរមូវការបញ្ញតតិក្មមនឹង          
តរបរបួលសៅតាមហានិភ័យម្នេក្មមភាពតដលបានដ្ឋក់្បញ្ញតតិ។ 
េក្មមភាពទំងឡាយតដលបសងកើតហានិភ័យ សដ្ឋយានផល
វបិាក្តិចតួចសក្ើតសឡើង  សគអាចដ្ឋក់្បញ្ញតតិកាន់តតស្ស្ថល។ 
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ការពិចារណាសលើបនទុក្ចណំាយ នងិផលចំសណញ 
 
ធាតុទី ៤- ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ 

បញ្ញតតិក្មមតរមវូឲ្យានបនទុក្ចំណាយចំសពា៉ះរដ្ឋឋ ភិបាល ធុរកិ្ចច 
និងបុគគល។ បញ្ញតតិក្មមតដលានរបេិទធភាព នឹងផតល់នូវផលចំសណញ
សៅសពលណាតដលសោលបំណងរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាលរតូវបានេសរមច។ 

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ផតល់ជូនថាន ក់្ដឹក្នំា នូវព័ត៌ានរគប់រោន់
ក្នុងការថលឹងតថលងអំពីផលប ៉ះពាល់វជិជាននិងអវជិជាន។ របេិនសបើ
ថាន ក់្ដឹក្នំាេសរមចសរជើេសរ ើេការសធវើបញ្ញតតិក្មម សដ្ឋយមិនានការ
វភិាគពីផលប ៉ះពាល់ សនា៉ះសោលបំណងមិនអាចេសរមចបាន ឬជសរមើេ
តដលានបនទុក្ចំណាយតិចនឹងរតូវសមើលរលំង។ ដូសចន៉ះ តួនាទីរបេ់ការ
វភិាគផលប ៉ះពាល់គឺជួយថាន ក់្ដឹក្នំាឲ្យសចៀេវាងបាននូវកំ្ហុេខាង
សលើសន៉ះ ។  

ការវាយតម្មលផលប ៉ះពាល់ រតូវានរូបភាពចាេ់លាេ់អំពី
ដំសណើ រការរបេ់បញ្ញតតិក្មម តដលមិនបានពនយល់លមអិតសៅក្នុងសេចក្តី 
រពាងបញ្ញតតិក្មម។ ឧទហរណ៍ - បញ្ញតតិក្មមមួយអាចហាមឃាត់ការ 
សរបើរបាេ់ជ័រកាវ តដលានជាតិពុលេរាប់ការផលិតតេបក្សជើងសៅ
ក្មពុជា។ ក៏្ប ុតនតបញ្ញតតិក្មមសន៉ះនឹងមិនតចងអំពី៖ 

• ជ័រកាវជំនួេ ឬដំសណើ រការផលិតតេបក្សជើង 

• សតើអនក្ផលិតរតូវសធវើោ ងណា សដើមបីបង្ហា ញថាពួក្ោត់បាន
អនុវតតតាមការហាមឃាត់សនា៉ះ 

• សតើរដ្ឋឋ ភិបាលនឹងអ៉ះអាងសដ្ឋយរសបៀបណាតដលថាសតើក្រណី  
ខាងសលើសន៉ះជាបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ។ 
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សោលបំណងម្នបញ្ញតតិក្មមខាងសលើសន៉ះ គឺសដើមបកីារពារក្មមក្រពី
ការដួលេនលប់ ប ុតនតបញ្ញតតិក្មមសន៉ះនឹងមិនានរបេិទធភាពសទ របេិន
សបើជ័រកាវតដលជំនួេសនា៉ះសៅតតានជាតិពុល ឬក៏្ការហាមឃាត់សន៉ះ 
សធវើឲ្យានចំណាយខពេ់ក្នុងការផលិតតេបក្សជើង។ 

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ានតួនាទីសដើមបី៖ 

• កំ្ណត់អតដេញ្ហញ ណម្នការតល េ់បតូរឥរោិបថ តដលបណាដ ល
មក្ពីជសរមើេនីមួយៗ 

• បង្ហា ញជាបរាិណ  ួ    ភាពញឹក្ញាប់ម្នការសក្ើតានការ
តល េ់បតូរទំងសន៉ះ 

• កំ្ណត់បនទុក្ចំណាយ(ឬផលចំសណញ) ម្នការតល េ់បតូរនីមួយៗ
ទំងសន៉ះ។ 

 

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់អាចានទរមង់សរចើន 
RIAជាសរឿយៗរតូវបានសគចាត់ទុក្ជាមសធាបាយសដើមបីធានាថា 

ានតតបញ្ញតតិក្មមតដលសលើក្ក្មពេ់េុខុាលភាពេងគមប ុសណាណ ៉ះ តដល
រតូវបានយក្មក្អនុវតត សដ្ឋយសរបើរបាេ់ទរមង់បញ្ញតតិក្មមតដលាន 
របេិទធភាពបំផុត។ RIAសរបើរបាេ់ឧបក្រណ៍វភិាគបនទុក្ចំណាយនិង 
ផលចំសណញ(CBA)សដើមបីបង្ហា ញថា សតើជសរមើេណាមួយផដល់ផល
ចំសណញសរចើនជាងបនទុក្ចំណាយ  និងជសរមើេណាមួយតដលេសរមច 
បានផលចំសណញតាមកំ្ណត់ឲ្យានបនទុក្ចំណាយតិច។ 

ក្នុងរបព័នធRIA ានការសរបើរបាេ់ការវភិាពតាមតបបCBAតិច
តួចណាេ់។  រ    វឲ្យបានេតង់ដ្ឋវភិាគតបបសន៉ះេរាប់ក្មពុជា សធវើ 
ឲ្យានការលំបាក្ក្នុងការសធវើPASឬRIS  នំាឲ្យការបញ្ច ប់PASឬRIS
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បានតតមួយចំនួនតូចប ុសណាណ ៉ះ។ ដូសចន៉ះ សោលការណ៍តណនំាសន៉ះ 
ជំរុញឲ្យានការវភិាគផលប ៉ះពាល់ តដលានសោលបំណងផតល់
ព័ត៌ានរគប់រោន់ជូន ថាន ក់្ដឹក្នំាសដ្ឋយានការសរបៀបសធៀបជសរមើេ
នីមួយៗ។ 

ការកំ្ណត់អំពីបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នបញ្ញតតិក្មម 
ជួយឲ្យថាន ក់្ដឹក្នំាយល់ដឹងសពញសលញ អំពីផលប ៉ះពាល់វជិជាន 
និងអវជិជានតដលបញ្ញតតិក្មមអាចបងកសឡើង។ 

ជាសរឿយ  ៗរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មមរតូវបានសគរពឹំងទុក្ខពេ់សពក្។ 
ដូសចន៉ះ ទិននន័យេតីពីវសិ្ថលភាពម្នបញ្ហា និងជសរមើេនីមួយៗ តដល
សឆលើយតបនឹងបញ្ហា  ានស្ថររបសោជន៍ណាេ់។ ជាទូសៅ ការអនុវតត
តាមបញ្ញតតិក្មមជាធមមតាានពាក់្ព័នធសៅនឹងេក្មមភាពញឹក្ញាប់សរចើន
ជាងការរពឹំងទុក្ (ឧ. ការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ)។ ការកំ្ណត់ពី
បរាិណម្នរបេិទធភាពរបេ់ជសរមើេនិងបនទុក្ចំណាយ នឹងជួយឲ្យ
ថាន ក់្ដឹក្នំាអាចថលឹងតថលងបានលអរវាងផលប ៉ះពាល់វជិជាននិងអវជិជាន
ម្នជសរមើេសផសងៗ។ 

ការកំ្ណត់តម្មលបនទុក្ចំណាយ បានរតឹមតតអនុញ្ហញ តឲ្យថាន ក់្
ដឹក្នាំសធវើការសរជើេសរ ើេជសរមើេនីមួយៗ សដ្ឋយតផអក្សលើរបេិទធភាព
បនទុក្ចំណាយប ុសណាណ ៉ះ។ ោ ងលអវសិេេ បនទុក្ចំណាយនិងផល
ចំសណញរតូវបានគណនាជាតម្មល សដ្ឋយសរបើរង្ហវ េ់ស្ថមញ្ញតតមួយ ដូច
ជាដុលាល រជាសដើម។ ោ ងណាមិញ ការគណនាផលចំសណញជារង្ហវ េ់
ស្ថមញ្ញសនា៉ះមិនអាចសធវើសៅបានជានិចចសៅរគប់កាលៈសទេៈសនា៉ះសទ។ 
សៅសពលតដលការគណនាជារូបិយវតថុមិនអាចសធវើ សៅបាន សគអាច
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សរបើរបាេ់ការកំ្ណត់តម្មលតាមតបបគុណភាព ឬតាមតបបអតតសនាម័ត 
សដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេនីមួយៗ។ 

ការកំ្ណត់អំពីបនទុក្ចំណាយរបេ់បញ្ញតតិក្មម 
ការអនុវតតតាម(និងការពរងឹងការអនុវតត)បញ្ញតតិក្មមណាមួយរតូវ

សរបើរបាេ់ធនធាន តដលអាចយក្សៅសរបើរបាេ់ក្នុងសោលបំណងសផសង
សទៀត។ តម្មលឱកាេម្នបញ្ញតតិក្មម គឺ  របាត់បង់ធ         
សរបើធនធាន   េរាប់សោលបំណង    ។ តម្មលឱកាេម្នធនធាន 
គឺអាចវាេ់តាមតម្មលវាបានក្នុងសពលសរបើរបាេ់ជំនួេរបសេើរបំផុត។ 

ដំណាក់្កាលដំបូងម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺសដើមបីកំ្ណត់ 
ថាភាគីទំងអេ់នឹងតល េ់បតូរឥរោិបថរបេ់ពួក្សគ  របេិនសបើជសរមើេ 
នីមួយៗរតូវបានអនុវតត និងសដើមបពីណ៌នាអំពីតម្មលឱកាេម្នការតល េ់
បតូរឥរោិបថទំងសន៉ះ។ 

ធុរកិ្ចច រដ្ឋឋ ភិបាល និងបុគគលាន ក់្ៗ ទំងអេ់ោន មិនបានគិតគូរ
ដល់សពលសវលានិងរបាក់្តដលអាចដ្ឋក់្ឲ្យសរបើរបាេ់ដម្ទសផសងសទៀត
សៅសពលតដលសគរបតិបតតិតាម សគពរងឹងការអនុវតតបញ្ញតតិក្មម ឬសបើមិន
ដូសចាន ៉ះសទ សគនឹងទទួលផលប ៉ះពាល់សដ្ឋយបញ្ញតតិក្មម។ ឧទហរណ៍
ម្នតម្មលឱកាេានដូចខាងសរកាម៖ 

េរាប់អនក្របតិបតតិតាមបញ្ញតិតក្មម : 
• សពលសវលា សដើមបបំីសពញការង្ហររដឋបាល និងសដើមបីការរង់ចំា  
• របាក់្រតវូចំណាយសដើមបអីនុវតតតាមបញ្ញតតិក្មម និងការបង់ក្ម្រម

សផសងៗ។ 
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េរាប់បញ្ញតតិក្រ : 
• សពលសវលា និងរបាក់្ សដើមបីពរងឹងនិងអនុវតត 

 

េរាប់តតិយជន (អតិថិជន, អនក្របកួ្តរបតជង, អនក្ផគត់ផគង់) : 
• សពលសវលា របាក់្ និងការបាត់បង់ឱកាេ ដូចជាការកាត់បនថយ

ភាពង្ហយស្េួលសផសងៗ តម្មល ឬគុណភាពសេវាក្មមសៅសលើការ
ផគត់ផគង់។ 

 

រក្េួងឬនាយក្ដ្ឋឋ នតដលបានសរៀបចំសេចក្តីរពាងបញ្ញតតិក្មម
អាចមិនដឹងពីផលប ៉ះពាល់ជាសរចើន សៅក្នុងដំណាក់្កាលដំបូងម្នការ 
វភិាគផលប ៉ះពាល់ក្នុងការសធវើPAS។ ការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្ 
ពាក់្ព័នធនឹងជួយធានាថា  រាល់បនទុក្ចំណាយទំងអេ់រតូវបានកំ្ណត់ 
ក៏្ដូចជាឲ្យពួក្សគនឹងបានយល់ដឹងកាន់តតចាេ់អំពីបញ្ញតតិក្មមតដល
នឹងតល េ់បតូរឥរោិបថពួក្សគោ ងណាសនា៉ះ។ 

 

ការកំ្ណត់ពីផលចំសណញ 

ផលចំសណញរបេ់បញ្ញតតិក្មម គឺឆលុ៉ះបញ្ហច ងំអំពីការសធវើឲ្យរបសេើរ
សឡើងនូវេុខុាលភាពរបេ់មនុេស សដើមបីសចៀេវាងនូវការខូចខាតឬ
ការបាត់បង់េុខុាលភាពរបេ់មនុេសសដ្ឋយស្ថរតតមិនានបញ្ញតតិក្មម។ 

ជាធមមតា ផលចំសណញចមបងរបេ់បញ្ញតតិក្មមនិងជសរមើេ  
ដម្ទសទៀត តដលបានវភិាគសៅក្នុងRIA គឺង្ហយស្េលួក្នុងការកំ្ណត់ 
និងេងឃឹមថាអាចេសរមចបាន ដូចជាការកាត់បនថយការស្ថល ប់សដ្ឋយ
សរោ៉ះថាន ក់្ ការការពារបរសិ្ថថ នឬការការពារអនក្សរបើរបាេ់។ 
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របេិនសបើផលចំសណញចមបងរបេ់បញ្ញតតិក្មមមិនេសរមចបាន
តាមសោលបំណងតដលបានសរជើេសរ ើេសទ សយើងរតូវគិតពិចារណា
សឡើងវញិថាជសរមើេសនា៉ះរតឹមរតូវឬមិនរតឹមរតូវ។ សទ៉ះបីជាោ ងណា
ក៏្សដ្ឋយ ផលចំសណញរបេ់បញ្ញតតិក្មមនិងជសរមើេដម្ទសទៀតមិនរតូវ 
ក្រមិតរតឹមតតសោលបំណងសនា៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ : េក្មមភាពរបេ់
រដ្ឋឋ ភិបាលសដើមបតីក្លមអឧបក្រណ៍អគគិេនីការពារបរសិ្ថថ ន អាចផតល់ 
ផលចំសណញដល់អនក្សរបើរបាេ់ សដ្ឋយកាត់បនថយចំណាយសៅសលើ
ថាមពលអគគិេនី។ 
ឧទហរណ៍- សហតុអវីបានជាការសធវើបញ្ញតតិក្មមមិនតមនជាផលប ៉ះពាល់
វជិជានឬផលចំសណញ? 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្មពុជាតរមូវឲ្យធុរកិ្ចចចុ៉ះបញ្ជ ីផលិតផលតដល 
ខលួនលក់្ ដូសចន៉ះការចុ៉ះបញ្ជ ីផលិតផលសន៉ះ គឺមិនតមនជាផលចំសណញ
របេ់ធុរជនសទ។ 

សទ៉ះបីជាដូសចន៉ះក៏្សដ្ឋយ ការចុ៉ះបញ្ជ ី សន៉ះជួយឲ្យរដ្ឋឋ ភិបាល  
តាមដ្ឋនសមើលថា  សតើរក្មុហ ុនណាតដលបានអនុញ្ហញ តឲ្យផលិតទំនិញ 
ានា ក្ពាណិជជរតឹមរតូវ សហើយក៏្ជួយរដ្ឋឋ ភិបាលក្នុងការរតួតពិនិតយ 
និងទប់ស្ថក ត់នូវការតក្លងបនលំ។ 

ការទប់ស្ថក ត់ការតក្លងបនលំានទំងបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ 
េរាប់របសទេក្មពុជា តដលអាចសធវើឲ្យ        ខពេ់េរាប់អនក្ 
សរបើរបាេ់  ប ុតនតវានឹងជួយទក់្ទញការវនិិសោគសៅក្នុងរបសទេ។ 

សទ៉ះបីជាោ ងសន៉ះក្តី រក្ុមហ ុនអនតរជាតិតដលានសឈាម ៉ះផលិត
ផលលបីៗ  បានមក្បសងកើតសរាងចរក្សៅក្មពុជាកាន់តតសរចើនសឡើង  ៗ សដ្ឋយ
ពួក្សគសជឿជាក់្ថា ក្មមេិទធិបញ្ហញ របេ់ពួក្សគនឹងរតូវបានការពារសដ្ឋយ
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រដ្ឋឋ ភិបាល។ សន៉ះគឺជាការវនិិសោគមួយ និងជាផលចំសណញម្នការ   
ចុ៉ះបញ្ជ ីផលិតផល សហើយព័ត៌ានតដលទទួលបានពីការចុ៉ះបញ្ជ ីសន៉ះ 
អាចានរបសោជន៍េរាប់រដ្ឋឋ ភិបាលនិងភាគីតដលពាក់្ព័នធផងតដរ។ 
ការកំ្ណត់ជាបរាិណម្នបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ 

ដំណាក់្កាលទី២ម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺការកំ្ណត់ជា 
បរាិណ(ឬការវាេ់តវង)បនទុក្ចំណាយ និងការកំ្ណត់ផលចំសណញ
របេ់ជសរមើេនីមួយៗ។ ឧទហរណ៍ : ១-ចំនួនពាក្យេំុតដលនឹងរតូវ
បំសពញ(គឺបនទុក្ចំណាយ)។ ២-ចំនួនជីវតិតដលរតូវបានជួយេសន្រង្ហគ ៉ះ 
(គឺផលចំសណញ)។ 

វាានស្ថរៈេំខាន់ណាេ់ សដើមបីសធវើការតបងតចក្សៅក្នុងដំណាក់្ 
កាលសន៉ះ (ការកំ្ណត់បរាិណ) អំពីការកំ្ណត់តម្មលបនទុក្ចំណាយនិង 
ផលចំសណញ (ជារបិូយវតថុ)។ ការកំ្ណត់បរាិណម្នបនទុក្ចំណាយនិង 
ផលចំសណញអាចផតល់ជាព័ត៌ានដ៏ានរបសោជន៍។  ឧទហរណ៍ : 
ព័ត៌ានតដលនឹងានរបសោជន៍ចំសពា៉ះថាន ក់្ដឹក្នំា គឺរវាងជសរមើេមួយ
េងឃឹមថាអាចជួយេសន្រង្ហគ ៉ះជីវតិបាន១០នាក់្ និងសៅសពលតដល
ជសរមើេមួយសទៀតអាចជួយជីវតិបានតតាន ក់្ប ុសណាណ ៉ះ។ សៅក្នុងការ 
សរបៀបសធៀបការកំ្ណត់ជារបិូយវតថុានការលំបាក្ និងជាសរឿយៗាន  
ការតខវងគំនិតោន សទៀតផង ឧទហរណ៍ដូចជាការកំ្ណត់តម្មលជាផល
ចំសណញទក់្ទងនឹងបរសិ្ថថ ន។ 

ការកំ្ណត់បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញគឺជាដំណាក់្កាល
េំខាន់បំផុតសដើមបីសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេនានា។ គួរចងចំាថា 
ជសរមើេទំងអេ់ រតូវបានសរជើេសរ ើេសឡើងសដើមបីេសរមចនូវលទធផល 
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ដូចោន (ឬផលចំសណញ) និងបនទុក្ចំណាយដូចោន ។ តម្មលមួយឯក្តា 
ម្នផលចំសណញឬមួយឯក្តាម្នបនទុក្ចំណាយ នឹងានតម្មលសេមើោន  
េរាប់ជសរមើេនីមួយៗ។ ដូសចន៉ះ ការកំ្ណត់បរាិណថាជសរមើេ
នីមួយៗានសជាគជ័យ/របេិទធភាព និងការកំ្ណត់ភាពញឹក្ញាប់ម្ន
ជសរមើេនីមួយៗតដលនឹងដ្ឋក់្បនទុក្ចំណាយ គឺដូចជាការកំ្ណត់ពី
ចំណាត់ថាន ក់្ម្នជសរមើេតដរ។ 

សោលបំណងម្នដំណាក់្កាលសន៉ះ គឺសដើមបីសរបៀបសធៀបព័ត៌ាន
េតីពីផលប ៉ះពាល់ម្នជសរមើេនីមួយៗ។ សបើដូសចន៉ះ សតើអវីជាឥទធិពលម្នការ
ទទួលយក្ជសរមើេនីមួយៗ(សតើអវីរតូវសធវើឬតល េ់បតូរ)។ ផលប ៉ះពាល់ទំង
សន៉ះរតូវវាេ់តវងបានដូចជាភាពខុេៗោន  រវាងស្ថថ នភាពសដើមោម ន
េក្មមភាព និងស្ថថ នភាពតដលេងឃឹមថាានអវីសក្ើតានសឡើងសៅសពល
តដលបញ្ញតតិក្មមរតូវបានអនុសលាមតាម។ សបើអនុវតតតបបសន៉ះ សយើងរតូវ
ទទួលស្ថគ ល់ថា បញ្ញតតិក្មម(និងជសរមើេដម្ទសទៀត)ក្រមនឹងអនុវតតបាន
លអឥតសខាច ៉ះណាេ់ ដូសចន៉ះ របេិទធភាពរបេ់វារតូវការឲ្យានការកំ្ណត់
ជាក់្លាក់្ ជាជាងសយើងេនមតថាអនុវតតបានមួយរយភាគរយ។  
ការបសងកើតស្ថថ នភាពសដើម 

RIAពាក់្ព័នធនឹងការវាយតម្មលជសរមើេជាសោលនសោបាយមួយ
ឬសរចើន ជាមួយអវីតដលនឹងសក្ើតានសឡើងក្នុងសពលោម នេំសណើ បញ្ញតតិ
ក្មម សនា៉ះគឺស្ថថ នភាពសដើម។ 

ការបសងកើតក្រមិតម្នបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញសៅក្នុង 
ស្ថថ នភាពសដើម គឺានស្ថរៈេំខាន់ណាេ់។ សគរតូវកាត់បនទុក្ចំណាយ
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និងផលចំសណញទំងសនា៉ះ សចញពីបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ
ម្នជសរមើេនីមួយៗ សបើពំុសនា៉ះសទ សគនឹងេនមតខុេអំពីបនទុក្ចំណាយ 
និងផលចំសណញម្នជសរមើេទំងសនា៉ះ សដ្ឋយសធវើការរាប់បញ្ចូ លទំង
បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញតដលានស្ស្ថប់ក្នុងស្ថថ នភាពសដើម
តដលបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញទំងសន៉ះពំុតមនជាលទធផលម្ន 
អនតរាគមន៍របេ់ជសរមើេនីមួយៗសទ។ 

ឧទហរណ៍ : ចូរពិចារណាសលើបញ្ញតតិក្មមតដលកំ្ណត់ឲ្យពាក់្អាវ
េុវតថិភាពការពារជីវតិសៅសលើទូក្ សដើមបីកាត់បនថយការស្ថល ប់សដ្ឋយ
លង់ទឹក្។ ាច េ់ទូក្ឬអនក្សរបើរបាេ់ទូក្ជាសរចើន បានពាក់្អាវេុវតថិភាព
ការពារជីវតិសន៉ះសដ្ឋយេម័រគចិតតរចួសហើយ។ ដូសចន៉ះ ពួក្សគនឹងមិនលង់ទឹក្
ស្ថល ប់ក្នុងសរោ៉ះថាន ក់្រសបៀបសន៉ះសទ។  ការបញ្ចូ លបនទុក្ចំណាយសៅក្នុង
អាវេុវតថិភាពសន៉ះ  គឺជាការបំសបា ងបនទុក្ចំណាយ សហើយការបញ្ចូ លវា
សៅក្នុងការជួយេសន្រង្ហគ ៉ះជីវតិក៏្ជាការបំសបា ងផលចំសណញផងតដរ។ 

ស្ថថ នភាពសដើមរតូវបានកំ្ណត់សដ្ឋយរគប់បញ្ញតតិក្មមតដលាន
ស្ស្ថប់ រួមទំងបទដ្ឋឋ នេងគមនិងវបបធម៌ តដលានឥទធិពលសលើ
ឥរោិបថរបេ់មនុេស តដលទទួលរងផលប ៉ះពាល់សដ្ឋយេំសណើ  
បញ្ញតតិក្មម។ ការសលើក្សឡើងអំពីអាវេុវតថិភាពការពារជីវតិ វារមួបញ្ចូ ល 
នូវការរពួយបារមភរបេ់ឪពុក្ាត យចំសពា៉ះកូ្ន េុវតថិភាពរបេ់បុគគលិក្ 
ឬបទបញ្ហជ របេ់ក្លឹបក្មានតតាមទូក្។ សដ្ឋយឈរសលើមូលដ្ឋឋ នចាប់ 
តដលានស្ស្ថប់និងឥរោិបថ ការបា ន់ស្ថម នអំពីក្រមិតតដលានស្ស្ថប់
ឬការអនុវតតតាមសដ្ឋយេម័រគចិតត តដលបសងកើតបានជាស្ថថ នភាពសដើម
េរាប់ការគណនាបនទុក្ចំណាយ។ 
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ស្ថថ នភាពសដើម េរាប់ផលចំសណញគួររតូវបានបសងកើតសឡើង 
សៅសពលតដលសយើងកំ្ណត់បញ្ហា ។ ក្នុងឧទហរណ៍ខាងសលើ ទំហំម្ន 
បញ្ហា គឺចំនួនអនក្ស្ថល ប់សដ្ឋយស្ថរលង់ទឹក្តដលបានសក្ើតសឡើង សៅសពល 
តដលមនុេសធាល ក់្សចញពីទូក្។ ការពាក់្អាវេុវតថិភាពការពាជីវតិសដ្ឋយ 
េម័រគចិតត បានកាត់បនថយរចួសហើយនូវទំហំម្នបញ្ហា សន៉ះ។ េក្មមភាព 
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលតដលបានសេនើសឡើងរោន់តតបានបតនថម នូវការកាត់បនថយ 
សរោ៉ះថាន ក់្ប ុសណាណ ៉ះ ប ុតនតវាមិនបានជួយេសន្រង្ហគ ៉ះជីវតិមនុេសតដលបាន 
ពាក់្អាវេុវតថិភាពសដ្ឋយេម័រគចិតត រចួសហើយសនា៉ះសទ។ 

របេិទធភាព 

កំ្ហុេជាទូសៅក្នុងការសធវើបញ្ញតតិក្មម គឺការេនមតថា ានតត 
បញ្ញតតិក្មមសទតដលនឹងរតូវសឆលើយតបជាមួយបញ្ហា តដលបានកំ្ណត់។ 
កំ្ហុេសន៉ះសក្ើតសឡើងសដ្ឋយមូលសហតុពីរោ ង ៖ 

• បញ្ញតតិក្មមមិនលអឥតសខាច ៉ះសនា៉ះសទ - វាអាចជួយកាត់បនថយ
ហានិភ័យចំសពា៉ះបញ្ហា តដលសក្ើតានសឡើង ប ុតនតវាមិនអាចលុប
បំបាត់បញ្ហា ទំងអេ់បានសទ សដ្ឋយស្ថរតតហានិភ័យតដល
សយើងមិនអាចរគប់រគងបាន ការមិនអនុវតតតាម ឬក្តាត ដម្ទ
សទៀត។ 

• ជាសរឿយៗជសរមើេដម្ទសទៀត ក៍្អាចយក្មក្អនុវតតដូចបញ្ញតតិក្មម 
តដរ ប ុតនតជសរមើេទំងសនា៉ះមិនរតូវបានយក្មក្ពិចារណាឲ្យ
បានទូលំទូលាយ សដ្ឋយស្ថរតតបានេសរមចសធវើបញ្ញតតិក្មមសនា៉ះ
រចួសហើយ។ 
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ការកំ្ណត់ជាបរាិណនូវឥទធិពលម្នជសរមើេនីមួយៗ អាចជួយ 
បង្ហក រនូវកំ្ហុេឆគងទំងសន៉ះ និងបានផតល់ព័ត៌ានដ៏របសេើរជូនថាន ក់្ 
ដឹក្នំា។ 

PASឬRIS នឹងផតល់ឲ្យជូនថាន ក់្ដឹក្នំានូវព័ត៌ានរគប់រោន់ថា 
សតើជសរមើេនីមួយៗសឆលើយតបជាមួយបញ្ហា រសបៀបណា។ របេិទធភាពម្ន
ជសរមើេនីមួយៗនឹងរតូវតផអក្សលើ ៖ 

• ការពរងឹងការអនុវតតនិងការរបតិបតតិតាម - ជសរមើេនឹងសដ្ឋ៉ះ
ស្ស្ថយបញ្ហា សៅសពលណាតដលជសរមើេរតូវបានអនុវតតប ុសណាណ ៉ះ។ 
ដូសចន៉ះ ការរបតិបតតិតាមឲ្យបាន១០០% ក្រមនឹងេសរមចបានណាេ់ 
សដ្ឋយស្ថរសហតុផលជាសរចើន ដូចជាការលំបាក្ក្នុងការពរងឹង
ការអនុវតត ឬវសិ្ថលភាពានក្រមិត (ឧ. សៅសពលតដលជសរមើេ
មិនបានអនុវតតសៅសលើរគប់របជាជនទំងអេ់តដលរងផលប ៉ះពាល់
សដ្ឋយស្ថរបញ្ហា  ដូចជាគសរាងេម័រគចិតតជាសដើម)។ 

 

• សតើហានិភ័យម្នបញ្ហា ានប ុនាម នតដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ - េក្មម
ភាពម្នបញ្ញតតិក្មម ជាទូសៅរតូវកំ្ណត់ពីបុពវសហតុជាក់្លាក់្ម្ន
បញ្ហា  ដូសចន៉ះ េូមបីតតបុពវសហតុទំងសនា៉ះរតូវបានសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ
ក៏្សដ្ឋយ ក៏្បញ្ហា សៅតតានដតដល សដ្ឋយស្ថរតតានក្តាត វា
តដលមិនអាចរគប់រគងបាន ដូចជាបរសិ្ថថ នជាសដើម។ 
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សដ្ឋយស្ថរតតPAS/RIS កំ្ពុងវាយតម្មលថា សតើគំនិតផតួចសផតើមថមី
នឹងដំសណើ រការបានលអរសបៀបណានាសពលអនាគត ដូសចន៉ះ ព័ត៌ានេតីពី 
របេិទធភាពរបេ់វាអាចមិនទន់ានសៅសឡើយ។ 

ការបា ន់ស្ថម នរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មម អាចតផអក្សលើភេតុតាង 
តដលបានមក្ពីការអនុវតតបញ្ញតតិក្មមស្េសដៀងោន សៅបរសទេ ចំសណ៉ះ 
ដឹងអំពីឧេាហក្មម រក្មុអនក្របតិបតតិតាមបញ្ញតតិក្មម និងការយល់ដឹង 
ពីបុពវសហតុម្នបញ្ហា ។ 

• េំសណើ បញ្ញតតិក្មមអាចរតវូបានអនុវតតរចួសហើយ សៅបណាត របសទេ
មួយចំនួន។ ការវាយតម្មលអំពីភាពសជាគជ័យម្នបញ្ញតតិក្មមសៅ
ក្នុងរបសទេទំងសនា៉ះ អាចយក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបីបា ន់ស្ថម ន 
តម្មលផលប ៉ះពាល់ តដលអាចសក្ើតានពីេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសៅ
ក្នុងរបសទេក្មពុជា។ 

• ឧេាហក្មមតដលរបតិបតតិតាមបានលអ អាចរពឹំងថានឹងបនត
អនុវតតលអតសៅសទៀត។ ដូសចន៉ះ ចំសណ៉ះដឹងេតីពីឧេាហក្មមឬ
រក្ុមតដលរងផលប ៉ះពាល់អាចានរបសោជន៍េរាប់បា ន់ស្ថម ន
តម្មលផលប ៉ះពាល់។ 

• បញ្ញតតិក្មមភាគសរចើនពាោមសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយហានិភ័យតដលាន
ចំសពា៉ះេុខភាពមនុេស បរសិ្ថថ ន។ល។ បុពវសហតុតដលរតូវបាន 
សដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ អាចមិនតមនជាបុពវសហតុតតមួយគត់េរាប់ហា
និភ័យទំងសន៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ - អាកាេធាតុអាចបងកឲ្យាន
ហានិភ័យម្នសរោ៉ះថាន ក់្សៅតាមដងផលូវឬការបំពុលបរសិ្ថថ ន។ 
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បញ្ញតតិក្មមមិនអាចរគប់រគងអាកាេធាតុបានសទ ដូសចន៉ះ របតហល
ជាPAS/RISមួយចំនួនរតូវទទួលស្ថគ ល់ថា ហានិភ័យខល៉ះនឹង
សៅតតានដតដល សទ៉ះបីជាបញ្ញតតិក្មមរតូវបានអនុវតតក៏្សដ្ឋយ។ 

 

ការេនមត 

ជាសរឿយៗ ភេតុតាងអំពីមូលសហតុសដើមឬរបេិទធភាពម្នជសរមើេ 
គឺមិនអាចរក្បានសទ។ ដូសចន៉ះ រក្េួងអាចេនមតការគណនាបរាិណ 
សដើមបសីធវើការវភិាគ។ 

សៅសពលតដលានការេនមតរចួ សហើយការេនមតសនា៉ះគួរតចង
ឲ្យបានជាក់្លាក់្ និងគួរពនយល់ឲ្យបានចាេ់លាេ់អំពីឥទធិពលរបេ់ 
វាសៅសលើលទធផល (គឺថាលទធផលគួរតតានគុណភាព សដ្ឋយានការ
បញ្ហជ ក់្អំពីហានិភ័យ)។ ដូសចន៉ះវានឹងអាចជួយទប់ស្ថក ត់ថាន ក់្ដឹក្នាំកំុ្ឲ្យ
បក្ស្ស្ថយPAS/RISខុេ។ 

ការេនមតគួររតូវបានសធវើសតេត      សដើមបីឲ្យដឹងថាសតើ 
ឥទធិពលអវី នឹងសធវើឲ្យានការតរបរបួលសៅសលើការេនមត តដលនឹងាន 
សៅសលើលទធផលតដលសគរតូវតតវាយតម្មល។ ការេនមតសន៉ះ អាចទទួល 
បានពីការដ្ឋក់្ជំនួេ តម្មលខុេៗោន េរាប់រាល់ការេនមត និងបាន 
ទទួលតម្មលតដលសឆលើយតបនឹងលទធផល។ 

 

ការកំ្ណត់តម្មលបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ 

ដំណាក់្កាលចុងសរកាយម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺវាយតម្មល 
បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ។ ការកំ្ណត់តម្មលជារូបិយវតថុ អាច
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ឲ្យសយើងគណនាសចញជាបនទុក្ចំណាយេរបុនិងផលចំសណញ សហើយ
សយើងអាចសរបៀបសធៀបវាជាមួយនឹងជសរមើេនានាបាន។ 

ជាធមមតាបនទុក្ចំណាយតទ ល់ម្នបញ្ញតតិក្មម គឺង្ហយស្េួលក្នុង 
ការគណនាតម្មល។ ឧ. មុខទំនិញតដលបានទិញ (បនទុក្ចំណាយ) សពល 
សវលាសធវើការរបេ់បុគគលិក្ (សពលសវលាតដលបានបំសពញការង្ហរគុណ 
នឹងអរតារបាក់្ឈនួល) និងបនទុក្ចំណាយហិរញ្ញវតថុតទ ល់ (ដូចជារបាក់្ 
ក្ម្រមជាសដើម)។ 

ផលចំសណញនិងបនទុក្ចំណាយមិនតទ ល់ម្នបញ្ញតតិក្មម អាច 
ានការពិបាក្ក្នុងការកំ្ណត់តម្មល។ េំសណើ បញ្ញតតិក្មមានសោល
បំណងេំខាន់ គឺសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយភាពបរាជ័យក្នុងទីផារ ឬក៏្ផលប ៉ះពាល់
ម្នការតបងតចក្។ ដូសចន៉ះ ការបា ន់ស្ថម នផលចំសណញជាប់ពាក់្ព័នធ 
នឹងការកំ្ណត់តម្មលអវីមួយ វាានការពិបាក្ ពីសរពា៉ះតម្មលមួយចំនួន
ោម នកំ្ណត់ក្នុងទីផារ។ សដើមបីបា ន់ស្ថម នតម្មលទំងសន៉ះ សយើងាន 
បសចចក្សទេជាសរចើនយក្មក្សរបើរបាេ់ ដូចជាវធីិស្ថស្រេតឆនទៈក្នុងការ 
ទូទត់ (Willingness-to-Pay)។ 

ការបា ន់ស្ថម នតម្មលម្នផលចំសណញអាចសធវើឲ្យានបនទុក្ចំណាយ។ 
របព័នធRIAតដលានរបេិទធភាពរតូវតតធានាថា ការខិតខំរបឹងតរបងតដល
ចំណាយសលើការវភិាគផលប ៉ះពាល់ រតូវេាារតនឹងផលប ៉ះពាល់     
ម្នបញ្ញតតិក្មមតដលសយើងរពឹំងទុក្។ 

េរាប់RIAសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា សយើងេងឃឹមថា ការបា ន់
ស្ថម នភាគសរចើនម្នផលចំសណញសចញមក្ពីការស្ស្ថវរជាវតដលាន
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ស្ស្ថប់ ឬការគណនាតដលង្ហយស្េួល។ ក្នុងក្រណីសន៉ះ បនទុក្
ចំណាយ និងផលចំសណញម្នជសរមើេនីមួយៗ រតូវបានគណនា 
(បរាិណ x តម្មលមួយឯក្តា)។ បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញសៅ
អនាគត នឹងរតូវបានតក្តរមូវសដ្ឋយអរតាអបបហារតដលឆលុ៉ះបញ្ហច ំង
ពីការពិតថា ជាទូសៅ របជាជនឲ្យតម្មលខពេ់សៅសលើចំណាយម្នការ       
សរបើរបាេ់សពលបចចុបបននជាងសៅម្ថងសរកាយ។ ការេរបុអំពីការតក្តរមូវ
បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញេរាប់ជសរមើេនីមួយៗ នឹងផតល់នូវ
រង្ហវ េ់តដលអាចយក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបីផតល់ព័ត៌ានដល់ការសធវើសេចក្តី
េសរមច។  

សៅសពលតដលផលចំសណញមិនអាចគិតជាតម្មលបាន ការវភិាគ
របេិទធភាពម្នតម្មល ការវភិាគស្ថថ នភាពរួមសដើម និង/ឬការវភិាគតាម 
តបបគុណភាព  អាចយក្មក្សរបើរបាេ់បាន។ 

 

ការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល 
ការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល រតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីសរបៀប

សធៀបជសរមើេពីរឬសរចើន សៅសពលតដលផលចំសណញមិនអាចរតូវបាន 
គណនាជាតម្មលសដ្ឋយង្ហយស្េួល ប ុតនតអាចរតូវបានកំ្ណត់ជាបរាិណ
វញិ។ 

ជសរមើេរបេិទធភាពម្នតម្មល គឺជាអនុបាតរវាងបនទុក្ចំណាយ 
និងបរាិណម្នផលចំសណញ។ ផលសធៀបសន៉ះផតល់ព័ត៌ានជូនថាន ក់្   
ដឹក្នំាថាសតើបនទុក្ចំណាយប ុនាម នសដើមបីេសរមចបានមួយឯក្តាម្នផល
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ចំសណញ។ ដូសចន៉ះ ថាន ក់្ដឹក្នំាអាចសរជើេសរ ើេថាសោលបំណងចំណាយ
អនុបាតសន៉ះ (ផលសធៀប) នឹងេសរមចលទធផលសនា៉ះបាន។ 

ជសរមើេរបេិទធភាពម្នតម្មលានអនុបាតទប នឹងរតូវបានសរជើេ
សរ ើេយក្  ប ុតនតសទ៉ះបីជាជសរមើេតដលានអនុបាតខពេ់ ក៏្អាចអនុវតត
បានសបើថាន ក់្ដឹក្នំាចង់ចំណាយសរចើនសដើមបីេសរមចលទធផលក៏្សដ្ឋយ។ 

 

ការវភិាគស្ថថ នភាពរចួសដើម 

ការវភិាគស្ថថ នភាពរួចសដើម (BEA - Break Even Analysis) 
រតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីវនិិចឆ័យថា សតើជសរមើេតដលេមស្េបជាងសគ
សនា៉ះានរបសោជន៍សរចើនជាងបនទុក្ចំណាយម្នជសរមើេសនា៉ះ  សៅសពល
តដលផលចំសណញមិនអាចវាយតម្មលបាន ឬរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មម
ានភាពមិនចាេ់លាេ់។ 

BEA គឺជាការសរបៀបសធៀបបរាិណម្នផលចំសណញនិងបនទុក្ 
ចំណាយ សដើមបីបង្ហា ញថាសតើតម្មលឬចំនួនម្នផលចំសណញគួររតូវបាន 
គិតគូរដូចសមតចសបើសយើងសរបៀបសធៀបជាមួយបនទុក្ចំណាយ។ ឧទហរណ៍ 
- េំសណើ បញ្ញតតិក្មមមួយនឹងរតូវផតល់ផលចំសណញ ១០០០០ដុលាល រ 
ចំសពា៉ះម្ថលសដើម របេិនមួយឯក្តាម្នផលចំសណញានតម្មល ១០០០ដុលាល រ 
ដូសចន៉ះវារតូវផតល់ផលចំសណញសរចើនជាង ១០ ឯក្តា។   

តម្មលឬចំនួនសន៉ះរតូវតតសរបៀបសធៀបនឹងទំហំម្នបញ្ហា និងតម្មលម្ន
ផលចំសណញដម្ទសទៀត សដើមបីសធវើសតេត     ថា សតើវាពិតដូចការ
រពឹំងទុក្ចំសពា៉ះម្ថលសដើមឬសទ។ ឧទហរណ៍ - បញ្ហា សក្ើតសឡើងតត៥ដង
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ក្នុងមួយឆ្ន ំ។ ដូសចន៉ះ ជសរមើេតដលរតូវការ១០ដងក្នុងមួយឆ្ន េំរាប់ម្ថល
សដើម នឹងរបតហលជាមិនយក្មក្អនុវតតសទ។ 
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ការវិភាគតាមរក្មុក្នងុេងគម នងិតាមគណុភាព 
 

ការវភិាគតាមគុណភាព 

ផលប ៉ះពាល់ណាតដលសគមិនអាចគណនាជាតម្មលបាន គឺ
របសេើរបំផុតក្នុងការផតល់  អនក្សធវើសេចក្តីេសរមចនូវការពិភាក្ាតបប
គុណភាពសៅសលើប ៉ះពាល់សនា៉ះ និងទុក្ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចសធវើ
ការវនិិចឆ័យថា សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមផតល់ផលចំសណញតដលអាចទទួល
យក្បានតដរឬមិនបាន។  
 វធីិស្ថស្រេតវភិាគតាមតបបពហុលក្ាណវនិិចឆ័យ (MCA - Multi-
Criteria Analysis) គឺជាបសចចក្សទេវភិាគតដលសគនិយមសរបើេរាប់សធវើ 
ការវភិាគតាមគុណភាព សហើយធានាថាជសរមើេទំងអេ់រតូវបាន 
វាយតម្មលសដ្ឋយរតឹមរតូវនិងសដ្ឋយតាល ភាព។ វាអាចសរបើរបាេ់បាន
សដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេនីមួយៗ ប ុ តនតសដ្ឋយស្ថរតតលក្ាណៈ
េតានុម័តម្នការដ្ឋក់្ពិនទុ  MCA វាមិនអាចសរបើរបាេ់បានសដើមបី 
កំ្ណត់ថាសតើជសរមើេណាមួយនឹងផតល់ផលចំសណញដុលសនា៉ះសទ។ 

• សដ្ឋយសហតុផលសន៉ះ វធីិស្ថស្រេតMCAរតូវសរបើ របាេ់រួមោន ជា
មួយការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល ឬការវភិាគស្ថថ នភាពរួចសដើម 
សដើមបសីរជើេសរ ើេនូវជសរមើេតដលសពញចិតតជាង។ 

 
 

វធីិស្ថស្រេតMCAទក់្ទងនឹងការសរជើេសរ ើេលក្ាណវនិិចឆ័យសរចើន 
សដើមបវីាយតម្មលសៅសលើជសរមើេនានា។ ជសរមើេទំងអេ់សនា៉ះរតូវបាន 
ដ្ឋក់្ពិនទុេរាប់លក្ាណវនិិចឆ័យនីមួយៗ សហើយពិនទុេរុបរតូវបាន
សរបើរបាេ់សដើមបសីរបៀបសធៀបជសរមើេទំងសនា៉ះ។  
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តារាងខាងសរកាមបង្ហា ញអំពីឧទហរណ៍ម្នការដ្ឋក់្ពិនទុតាមវធីិ
ស្ថស្រេតMCA។ វធីិស្ថស្រេតMCAមិនរោន់តតជាតារាងពិនទុប ុសណាណ ៉ះសទ តត
វធីិស្ថស្រេតMCAអាចជួយថាន ក់្ដឹក្នំាបានលុ៉ះណាតតលក្ាណវនិិចឆ័យ
ទំងឡាយរតូវបានសរជើេសរ ើេសដ្ឋយរបុងរបយ័តន និងការដ្ឋក់្ពិនទុតផអក្
សលើភេតុតាងបានចាេ់លាេ់។ ការសរជើេសរ ើេលក្ាណវនិិចឆ័យ និង
ការដ្ឋក់្ពិនទុគួរតតអនុវតតតាមដំណាក់្កាលកំ្ណត់បញ្ហា  ការកំ្ណត់
បរាិណ និងការកំ្ណត់តម្មលដូចបានកំ្ណត់ខាងសលើ សហើយការ
សរជើេសរ ើេគួររតូវបានពនយល់សដ្ឋយរបងុរបយ័តន។ ឧទហរណ៍ - ពិនទុ
សរបៀបសធៀបម្នជសរមើេសផសងៗោន  គួរតតេាារតសៅនឹងការកំ្ណត់
បរាិណ សបើមិនដូសចាន ៉ះសទ ការដ្ឋក់្ពិនទុសន៉ះនឹងមិនរតឹមរតូវសទ។ 

 

  ជសរមើេទី១ ជសរមើេទី២ ជសរមើេទី៣ 
លក្ាណវនិិចឆ័យ ១ 3 5 2 

លក្ាណវនិិចឆ័យ ២ 2 2 2 

លក្ាណវនិិចឆ័យ ៣ -1 -2 -3 

លក្ាណវនិិចឆ័យ ៤ -2 -2 -2 

េរបុ 2 3 -1 
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ការវភិាគតាមរក្មុក្នុងេងគម 

សទ៉ះបីជាបញ្ញតតិក្មមអាចផតល់ផលចំសណញដុលដល់េហគមន៍
ទំងមូលក៏្សដ្ឋយ ជួនកាលវាក៏្ប ៉ះពាល់ដល់រក្ុមមួយចំនួនខុេៗ 
ោន តដរ។ ជាពិសេេ សៅសពលតដលបញ្ញតតិក្មមរតូវបានរពាងសឡើង 
សដ្ឋយមិនបានគិតគូរអំពីបញ្ហា សយនឌ័រ វាអាចប ៉ះពាល់ដល់សយនឌ័រ 
មួយ  សរចើនជាងសយនឌ័រមួយសទៀត។  ឧទហរណ៍៖ 

• ការបសងកើនរបាក់្ឈនួលអបបបរា  អាចប ៉ះពាល់សៅដល់ស្រេតីសរចើន  
របេិនសបើភាគសរចើនម្នបុគគលិក្តដលានរបាក់្ឈនួលទបជាស្រេតី។ 

• បញ្ញតតិក្មមតដលប ៉ះពាល់ដល់មីរក្ូឥណទន  អាចប ៉ះពាល់ដល់
ស្រេតីសរចើន របេិនសបើភាគសរចើនម្នអនក្ទទួលឥណទនជាស្រេតី។ 

 

បញ្ញតតិក្មមអាចប ៉ះពាល់ខុេៗោន ដល់តំបន់ស្ថេនា ឬរក្ុម
វបបធម៌សផសងៗោន ។ សដ្ឋយស្ថរតតផលប ៉ះពាល់ខុេៗោន សន៉ះ ការវាយ 
តម្មលេំសណើ បញ្ញតតិក្មមតដលប ៉ះពាល់មិនលអដល់រក្ុមមួយ គឺជាតផនក្ 
មួយដ៏េំខាន់ម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ទំងក្នុងPAS ទំងក្នុងRIS។ 
តាមពិត ការវភិាគផលប ៉ះពាល់សៅសលើសយនឌ័រ គឺជាការតរមវូតាមចាប់ 
សហើយរបាយការណ៍ផលប ៉ះពាល់សយនឌ័រ(GIS) គួរតតសរៀបចំ និង
បញ្ចូ លសៅក្នុងRIS របេិនសបើានផលប ៉ះពាល់េំខាន់សៅសលើ
សយនឌ័រណាមួយ។ 

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់សៅសលើរក្ុមសដ្ឋយតឡក្ណាមួយ អាច 
សធវើសឡើងជាទរមង់ម្នការវភិាគផលប ៉ះពាល់ តដលបានបង្ហា ញពីមុន
រចួមក្សហើយសៅក្នុងការតណនំាសន៉ះ។ សពាលគឺ ការវភិាគគួរតត ៖ 
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• កំ្ណត់ថា សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះប ៉ះពាល់ោ ងដូចសមតចដល់
រក្ុមពាក់្ព័នធ និងសតើវាខុេោន ដូចសមតចសៅនឹងផលប ៉ះពាល់សៅ
សលើរបជាជនទូសៅ 

• កំ្ណត់ចំនួនមនុេសក្នុងរក្ុមសនា៉ះ និងទំហំម្នផលប ៉ះពាល់ខុេៗ
ោន សៅសលើរក្ុមសនា៉ះ 

• វាយតម្មលផលប ៉ះពាល់អវជិជាន (ឬវជិជាន) សៅសលើរក្ុមសនា៉ះ។ 

 

រក្ុមតដលរងផលប ៉ះពាល់ គួរតតពិសរោ៉ះសោបល់ដ្ឋច់សដ្ឋយ 
តឡក្ពីោន តដរ សដើមបីក្ត់រតាទុក្នូវគំនិតរបេ់ពួក្សគសៅសលើេំសណើ  
បញ្ញតតិក្មម និងសដើមបតីេវងរក្នូវព័ត៌ានរតឡប់ថាសតើផលប ៉ះពាល់ខុេៗ 
ោន សនា៉ះអាចរតូវបានកាត់បនថយឬសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយសដ្ឋយរសបៀបណា។ 
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របេទិធភាពម្នការពិសរោ៉ះសោបល ់
 
ធាតុទី ៥- ការពិសរោ៉ះសោបល់ 

របេិនសបើមិនានការពិសរោ៉ះសោបល់សទ ការយល់ដឹងរបេ់ 
សយើងអំពីបញ្ហា  ជសរមើេ និងផលប ៉ះពាល់នានា នឹងានភាពខវ៉ះចសនាល ៉ះ។ 
ការពិសរោ៉ះសោបល់នឹងជួយដូចខាងសរកាម៖ 

• សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវការយល់ដឹងអំពីបញ្ហា  និងសធវើឲ្យកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា តាមតរមូវការបាន 
សដ្ឋយគិតបញ្ចូ លទំងការរ៉ិះរក្នូវជសរមើេដម្ទសផសងៗ។  

• ជួយកំ្ណត់អតតេញ្ហញ ណនិងបរាិណម្នផលប ៉ះពាល់ម្នកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ឋយបងកភាពង្ហយស្េួលក្នុង
ការរបមូលទិននន័យនិងព័ត៌ានសផសងៗពាក់្ព័នធនឹងផលប ៉ះពាល់
ម្នេំសណើ បញ្ញតតិក្មម តដលនំាឲ្យសរជើេសរ ើេបាននូវជសរមើេ
តដលានរបេិទធភាពបំផុត។ 

• បសញ្ជ ៀេនូវហានិភ័យទំងឡាយពាក់្ព័នធនឹងការអនុវតតកិ្ចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល តដលអាចនឹងសធវើឲ្យកិ្ចចអនតរាគមន៍
ទំងសនា៉ះានរបេិទធភាពតិច។ 

• សលើក្ក្មពេ់តាល ភាពនិងទំនុក្ចិតត តាមរយៈការសបើក្ចំហនូវ
ស្ថម រតីម្នការេសរមច ការេនមត និងការវភិាគសដើមបីសធវើការ
េសរមចសផសងៗ។ 
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ការពិសរោ៉ះសោបល់មិនទមទរឲ្យានេំណួរចំនួនសរចើន
សលើេលប់តដលតរមូវឲ្យអនក្ពាក់្ព័នធបំសពញសនា៉ះសទ។ វាានរបេិទធភាព
សរចើនជាង សដ្ឋយរោន់តតេួរេំណួរេំខាន់ៗមួយចំនួនតិចតួចលមម
ប ុសណាណ ៉ះ សៅកាន់បុគគលតដលជាសោលបំណងពិតរបាក្ដ តាមរយៈ
សវទិកាពិសរោ៉ះសោបល់។ 

បញ្ជ ីរតតួពិនិតយ- សធវើដូចសមដចសដើមបឲី្យការពិសរោ៉ះសោបល់
ានរបេិទធភាព? 

រតូវធានាថា ការពិសរោ៉ះសោបល់រតូវបានសធវើសឡើងជាមួយតំណាង
ភាគីទំងអេ់តដលរងផលប ៉ះពាល់ពីបញ្ហា និងពីេំសណើ បញ្ញតតិក្មម  
តដលរាប់បញ្ចូ លទំងធុរកិ្ចច រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ស្ថធារណជន និង 
អងគការតំណាងនានា។ 

ការពិសរោ៉ះសោបល់រតូវសធវើសឡើងសរចើនដង សៅក្នុងដំសណើ ការម្ន
ការតាត់តតងបញ្ញតតិក្មម។ ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចជួយេរមលួដល់ 
ការកំ្ណត់រក្ជសរមើេ និងការកំ្ណត់សោលបំណង ក៏្ដូចជាសធវើ  
ឲ្យរបសេើរសឡើងនូវការវភិាគផលប ៉ះពាល់ និងកំ្ណត់បញ្ហា ម្នការ 
អនុវតត។ 

រតូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ថាអនក្ពាក់្ព័នធទំងឡាយេុទធតតគិតសលើ   
ផលរបសោជន៍ក្នុងអំឡុងសពលពិសរោ៉ះសោបល់។ អាស្េ័យសហតុសន៉ះ 
សយើងរតូវសបើក្ចិតតឲ្យទូលាយ និងរតូវសធវើការពិនិតយពិច័យឲ្យបាន   
លអិតលអន់ចំសពា៉ះរាល់ការសលើក្សឡើងនានារបេ់ពួក្សគ។ 



 

57 

 

ពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្ណាខល៉ះ? 

អនក្ពាក់្ព័នធតដលសយើងគួរពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអាចាន
សរចើនរក្មុ ឬអាចជារក្មុជាក់្លាក់្ណាមួយតដលពាក់្ព័នធសដ្ឋយតទ ល់ 
សៅនឹងPAS/RISនីមួយៗ។ ជាសោលការណ៍តណនំា ការពិសរោ៉ះ
សោបល់អាចសធវើបានជាមួយអនក្ពាក់្ព័នធដូចខាងសរកាម៖ 

• ធុរកិ្ចចតដលរងផលប ៉ះពាល់ពីបញ្ញតតិក្មម - ជាអនក្តដលគួររតូវ
បានពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអំពីបនទុក្ចំណាយនិងការអនុវតត
ជសរមើេនីមួយៗ។ 

• អនក្សរបើរបាេ់និងបុគគលដម្ទតដលរងឥទធិពលពីបញ្ហា ឬេំសណើ  
បញ្ញតតិក្មម - ជាអនក្តដលអាចផដល់ភេតុតាងម្នបញ្ហា ឬរបេិទធភាព
របេ់ជសរមើេនីមួយៗ។ 

• អងគការតំណាងសផសងៗ (េភាពាណិជជក្មម រក្ុមឧេាហក្មម 
េាគមអនក្សរបើរបាេ់ អងគការមិនតមនរដ្ឋឋ ភិបាល) តដលអាច
ានលទធភាពផដល់ឲ្យអនក្នូវទេសនវេ័ិយទូលំទូលាយ។ 

• ទីភាន ក់្ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលទំងឡាយ តដលនឹងជួយសរជាមតរជងក្នុង
ការអនុវតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មម (វទិាស្ថថ នេតង់ដ្ឋក្មពុជា នគរបាល 
ភាន ក់្ង្ហរគយ ឬរក្េួងដម្ទសទៀត)។ 

• ទីភាន ក់្ង្ហររដ្ឋឋ ភិបាលទំងឡាយ តដលរគប់រគងឧេាហក្មមដូចោន  
សដើមយីធានាថា េំសណើ បញ្ញតិក្មមរបេ់អនក្មិនជាន់េមតថកិ្ចច



 

58 

 

ជាមួយបញ្ញតតិក្មមតដលានស្ស្ថប់ ក៏្ដូចជាបទបបញ្ញតិអនតរជាតិ
សផសងៗ។ 

• រក្ុមការង្ហរសយនឌ័រនិងរក្ុមការង្ហរបន្រញ្ហជ បសយនឌ័រសៅក្នុង
ស្ថថ ប័នរបេ់អនក្ និងសៅក្នុងរក្េួងកិ្ចចការនារ ីសដើមបីធានាថា 
រាល់ផលប ៉ះពាល់សៅសលើសយនឌ័ររតូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 

• បណឌិ តេភាឬអនក្ឯក្សទេដម្ទសទៀត តដលយល់ដឹងចាេ់
អំពីវេ័ិយតដលនឹងរតូវបានរគប់រគងសដ្ឋយេំសណើ បញ្ញតតិក្មម 
ជាអនក្តដលអាចបង្ហា ញទេសនៈមិនលសមអៀង ឬអាចយល់  ង
អំពីបញ្ញតិក្មមស្េសដៀងោន សៅក្នុងរបសទេសផសងសទៀត។ 

 

សយើងរតូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ថា អនក្ពាក់្ព័នធទំងឡាយេុទធតត
គិតពីផលរបសោជន៍ដល់ការពិសរោ៉ះសោបល់ អាស្េ័យសហតុសន៉ះរតូវ 
សបើក្ចិតតឲ្យទូលាយ និងរតូវសធវើការពិនិតយពិច័យឲ្យបានលអិតលអន់ចំសពា៉ះ
រាល់ការសលើក្សឡើងនានារបេ់ពួក្សគ។ អនក្មិនចំាបាច់យល់ស្េបសៅ
នឹងទេសនៈរបេ់ពួក្សគសទ ក៍្ប ុតនដ អនក្រតូវតតទទួលយក្មក្ពិចារណា 
និងសធវើការសឆលើយតបសៅពួក្សគវញិ។ 

ព័ត៌ានផតល់សដ្ឋយអនក្ពាក់្ព័នធានរបេិទធភាពបំផុតសៅសពល 
តដលវារតូវបានផសពវផាយជាមួយPAS/RIS សទ៉ះបីជាក្នុងទរមង់ 
េសងាបក៏្សដ្ឋយ។ ោ ងណាមិញ សយើងរតូវសោរពេំសណើ េំុរក្ាការ 
េាង ត់របេ់អនក្ពាក់្ព័នធ។ 
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ទរមង់ម្នការពិសរោ៉ះសោបល់ 

ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចសធវើសឡើងក្នុងទរមង់ជាសរចើនដូចជា កិ្ចច 
របជំុេិកាា ស្ថលា វគគេិក្ា សោបល់ជាលាយលក្ាណ៍អក្សរ (អាចសធវើ
សឡើងតាមរយៈការផាយជាស្ថធារណៈសលើទំព័រកាតេត ឬទំនាក់្ទំនង
សដ្ឋយតទ ល់សៅកាន់អនក្ពាក់្ព័នធនីមួយៗ) ឬតាមរយៈរបព័នធផសពវផាយ
េងគមនានា។ 

ទរមង់ម្នការពិសរោ៉ះសោបល់តដលអនក្សរជើេសរ ើេគួរ ៖ 

• អនុញ្ហញ តឲ្យានការចូលរមួោ ងទូលំទូលាយពីរក្ុមអនក្ពាក់្ព័នធ 
សដើមបធីានាថា រាល់អនក្ពាក់្ព័នធតដលទទួលរងផលប ៉ះពាល់ពី
េំសណើ បញ្ញតិក្មម រតូវបានពិសរោ៉ះសោបល់។ 

• ពនារយៈសពលម្នដំសណើ រការតាត់តតងបញ្ញតតិក្មម សដើមបីអនុញ្ហញ តិ
ឲ្យអនក្ពាក់្ព័នធអាចផដល់មតិសោបល់អំពីជសរមើេទំងឡាយ 
និងសោលបំណង ក៏្ដូចជាេំសណើ បញ្ញតតិក្មមចុងសរកាយ។ 

• ផដល់សពលសវលារគប់រោន់និងរក្ាការេាង ត់ សដើមបីអនុញ្ហញ តឲ្យ 
អនក្ពាក់្ព័នធអាចផតល់សោបល់ជាលាយលក្ាណ៍អក្សរសដ្ឋយ
មិនានក្ដីបារមភថា ព័ត៌ាននឹងរតូវសរបើ របាេ់ខុេទិេសៅ 
ឧទហរណ៍ - អនក្នឹងានេំណូមពរពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយ
រក្ុមខល៉ះសៅក្នុងសវទិកាសផសងោន ។ 
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 PAS/RIS ជាឯក្ស្ថរពិសរោ៉ះសោបល់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PAS/RISជាឯក្ស្ថរពិសរោ៉ះសោបល់ ក៏្ដូចជាសេចក្តីតថលង
ការណ៍អំពីេំសណើ របេ់រដ្ឋឋ ភិបាលតដរ។ សន៉ះជាការរតូវចងចំារាល់
សពលតដលអនក្សធវើសេចក្តីរពាងឯក្ស្ថរទំងពីរខាងសលើ។ 

 ក្នុងសេចក្តីរពាងរតូវសរបើរបាេ់ភាស្ថតដលអនក្ពាក់្ព័នធទំងអេ់
អាចយល់បាន សដ្ឋយកំុ្ដក្ស្េង់សេចក្តីរពាងបញ្ញតតិក្មម
មក្និសោយតតមតង តតរតូវអធិបាយថា សតើសេចក្តីរពាងសន៉ះ
នឹងសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា ោ ងដូចសមតច។ 

 ព័ត៌ានមួយចំនួនអំពីបញ្ហា និងផលប ៉ះពាល់  អាចខវ៉ះខាត
ក្នុងអំឡុងសពលរពាងPAS/RIS សបើដូសចន៉ះ អនក្រតូវសរៀបចំេំនួរ 
សដើមបីបានព័ត៌ានរតឡប់ពីអនក្ពាក់្ព័នធ។ 

 រាប់បញ្ចូ លផងតដរនូវលទធផលម្នការពិសរោ៉ះសោបល់តដល
បានសធវើ។ 

        ួ បា   អ            វ     បា               
 ុ      រវ      ុ អ  ុ              ូ     
       RIS   វបា  បា  ុ         
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ការសររើេសរ ើេរសរមើេតដលេមរេបជាងសគ 
 

ធាតុទី៦- ការេននិដ្ឋឋ ន 

សៅសពលតដលការវភិាគផលប ៉ះពាល់បានចប់េពវរគប់ ស្ថម រតី
ម្នជសរមើេសផសងៗតដលបានសរជើេសរ ើេមក្ពិចារណា គួររតូវសធវើការ 
សរបៀបសធៀប។ ការវាយតម្មលរតូវយក្មក្គិតគូរនូវលទធផលម្នការវភិាគ
ផលប ៉ះពាល់ម្នផលប ៉ះពាល់សលើរក្ុមសផសងៗក្នុងេងគម និងគុណភាព 
ម្នភេតតុាងតដលាន។ 

ជសរមើេជាអនុស្ថេន៍រតូវកំ្ណត់សដ្ឋយការពនយល់ថា សតើសហតុ
អវីបានជាជសរមើេសនា៉ះេមស្េបជាងសគ សហើយក៏្រតូវផតល់មូលសហតុ
លមអិតតដលបដិសេធជសរមើេសផសងៗសទៀតតដរ។ 

ទរមង់ម្នសេចក្តីេននិដ្ឋឋ ននឹងតផអក្សលើវធីិស្ថស្រេត តដលសរបើរបាេ់ 
ក្នុងការវភិាគផលប ៉ះពាល់៖ 

• ក្នុងក្រណីតដលានការវភិាគបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ
ម្នការេននិដ្ឋឋ ននឹងសធវើការសរបៀបសធៀបផលចំសណញដុលរវាង
ជសរមើេនីមួយៗ (ផលចំសណញដក្បនទុក្ចំណាយ) សដ្ឋយយក្
លទធផលសន៉ះជាមូលដ្ឋឋ នក្នុងការសរជើេសរ ើេជសរមើេតដលេម
ស្េបជាងសគ 

• ចំសពា៉ះPAS/RISតដលបង្ហា ញបចច័យហានិភ័យខពេ់ជាបញ្ហា  
ជសរមើេេមស្េបគួរជាជសរមើេតដលានរបេិទធិភាពជាងសគ
ក្នុងការកាត់បនថយហានិភ័យ សដ្ឋយមិនចំាបាច់គិតអំពីបនទុក្
ចំណាយ ជាពិសេេក្នុងក្រណីតដលផលចំសណញមិនអាច
កំ្ណត់តម្មលជារបាក់្បាន 

• ការវភិាគស្ថថ នភាពរចួសដើមឬការវភិាគរបេិទធភាពម្នតម្មល អាច 
យក្មក្សរបើរបាេ់ សដើមបីកំ្ណត់ថាសតើរតូវបនតជាមួយជសរមើេ 
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ណាមួយ ប ុតនតការវភិាគទំងសន៉ះោម នរបសោជន៍េរាប់ការ
សរបៀបសធៀបជសរមើេ តដលទមទរការវភិាគតាមគុណភាព 
សនា៉ះសទ 

• សពលតដលការេសរមចរតូវបានសធវើសឡើង សដ្ឋយឈរសលើមូលដ្ឋឋ ន
ម្នការវភិាគតាមគុណភាព បនាទ ប់មក្លក្ាណវនិិចឆ័យនិងការ
វាយតម្មលសៅសលើជសរមើេនីមួយៗសធៀបនឹងលក្ាណវនិិចឆ័យ រតូវ
បញ្ហជ ក់្ឲ្យបានចាេ់ ឬក៏្សរបើរបាេ់ការវភិាគតាមតបបពហុ
លក្ាណវនិិចឆ័យវញិ។ 

ការេនមតេំខាន់ៗ រតូវបានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក់្ និងសធវើសតេដ   
   សដ្ឋយសរបើរបាេ់តម្មលជំនួេ សដើមបីធានាថាសេចក្តីដ្ឋឋ នដូចោន  
សៅរក្ាបាន សទ៉ះបីជាេថិតក្នុងខណៈមិនរបសេើរក៏្សដ្ឋយ។ សោបល់ 
អនក្ពាក់្ព័នធានរបសោជន៍តដលសយើងមិនអាចសចាលបាន ក្នុងក្រណី 
តដលសយើងមិនចាេ់លាេ់ក្នុងធាតុណាមួយ។ 
ពិចារណារសលើភាពមិនរបាក្ដរបជា 

RIAទំងអេ់ានការពាក់្ព័នធនឹងការេនមតសៅសលើអវីតដលនឹង
សក្ើតសឡើងនាសពលអនាគត ដូចជា៖ 

• ទំហំម្នបញ្ហា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ និងបញ្ញតតិក្មមតដលាន 
របេិទធភាព នឹងសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បានោ ងណា។ 

• ការតល េ់បតូរឥរោិបថរបេ់ធុរកិ្ចចនិងបុគគលាន ក់្  ៗតដលបណាដ ល
មក្ពីបញ្ញតតិក្មមថមីសន៉ះ។ 

ការតរបរបួលតិចតួចម្នការេនមតទំងសន៉ះ អាចសធវើឲ្យជសរមើេ 
សផសងសៅជាបានសរជើេសរ ើេ។ ស្ថរៈេំខាន់ម្នការេនមតជាក់្លាក់្ 
ទំងឡាយ និងការតរបរបួលម្នសេចក្ដីេននិដ្ឋឋ ន តដលសក្ើតសចញពីការ 
តក្តរមូវការេនមតទំងសនា៉ះ រតូវក្ត់េាគ ល់ក្នុងសេចក្តីេននិដ្ឋឋ ន។ 
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វាានស្ថរៈេំខាន់សៅសពលតដលអនក្អានPASឬRIS ានព័ត៌ាន
តដលអាចសរបើរបាេ់ សដើមបីបា ន់ស្ថម នបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញ។ 
សពលានការបង្ហា ញសេចក្តីេសងាបម្នការេនមតេំខាន់ៗ អសញ្ជ ើញ
ពួក្សគឲ្យផតល់ព័ត៌ានរតឡប់។ 
សរបើរបាេ់ភាស្ថេមស្េប 

 សៅក្នុងរព៉ះរាជាណាចរក្ក្មពុជា PAS/RISភាគសរចើននឹងសរបើរបាេ់
វធីិស្ថស្រេតតបបគុណភាព សដើមបវីភិាគផលប ៉ះពាល់ម្នជសរមើេទំងឡាយ 
ដូចជាការវភិាគពហុលក្ាណវនិិចឆ័យ ឬការពិភាក្ាោ ងលមអិតអំពី
ជសរមើេនីមួយៗ។ 

ការបង្ហា ញោ ងរតឹមរតូវនូវលទធផលម្នការវភិាគសដ្ឋយសរបើរបាេ់
វធីិស្ថស្រេតតបបគុណភាពានស្ថរៈេំខាន់ណាេ់។ ឧទហរណ៍ : 
ការវភិាគតាមគុណភាពមួយ គឺជាសេចក្តីតថលងការណ៍អំពីគំនិត និង 
ការចង់បានរបេ់អនក្តាក់្តតង។ ជសរមើេតដលរតូវបានសរជើេសរ ើេ គឺ 
ជាជសរមើេតដលសឃើញេមស្េបជាងក្នុងចំសណាមជសរមើេនានាតត 
ប ុសណាណ ៉ះ សហើយសយើងក៏្មិនរតូវបង្ហា ញថារបសេើរពិតរបាក្ដតដរ។ 

សេចក្តីេននិដ្ឋឋ នគួរសចៀេវាង គឺការសរបើរបាេ់ពាក្យតដលបង្ហា ញ
ថា ជសរមើេតដលរតូវបានសរជើេសរ ើេានលក្ាណៈរបសេើរពិតរបាក្ដ
ជាងជសរមើេដម្ទសទៀត ដូចជាតថលងថា វាជាជសរមើេតដលាន “ផលចំសណញ
ខពេ់បំផុត” “លអបំផុត” ឬ ”ានផលចំសណញសរចើនជាងបនទុក្ចំណាយ”។ 
ការសលើក្សឡើងតបបសន៉ះអាចសធវើសៅបានលុ៉ះរតាតតានការវភិាគបនទុក្
ចំណាយនិងផលចំសណញោ ងេីុជសរៅ។ 

សបើនិោយឲ្យខលី គឺសយើងរតូវានភាពសស្ថម ៉ះរតង់ចំសពា៉ះរាល់ការ
វភិាគតដលបានសធវើសឡើង។ 
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ការធានាថា
បញ្ញតតិក្មមតដលសររើេសរ ើេអាចអ្នវុតតរន 

 

ធាតុទី ៧-  ការអនុវតត និងការតាមដ្ឋនរតតួពិនិតយ 
ចំណុចចុងសរកាយម្នRIA គឺការពិចារណារអំពីសេចក្តីលមអិត 

ការង្ហយអនុវតត និងបញ្ហា សផសងៗតដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ មុនសពល
ជសរមើេតដលសឃើញេមស្េបជាងរតូវបានអនុម័ត។ 

សលើក្តផនការេរាប់ការអនុវតតនិងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ
សៅក្នុងRIA អាចសធវើឲ្យការតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មមកាន់តតរបសេើរសឡើង និង
បសញ្ជ ៀេរាល់បនទុក្ចំណាយមិនចាំបាច់សដើមបីរបតិបតតិតាម។ ការសន៉ះ
អាចបសងកើនរបេិទធភាពម្នបញ្ញតតិក្មម   សដ្ឋយស្ថរសយើងានតផនការ
សដើមបទីប់ស្ថក ត់ឧបេគគសផសងៗជាមុន។ 

េរាប់ធាតុទី៧ម្នPASឬRIS ដំសណើ រការម្នការអនុវតតរតូវ
អធិបាយសដ្ឋយរាប់បញ្ជូ ល៖ 

• កាលបរសិចឆទតដលបញ្ញតតិក្មមនឹងានេុពលភាព 

• សេចក្តីលមអិតអំពីនាយក្ដ្ឋឋ ន/ទីភាន ក់្ង្ហរតដលនឹងរគប់រគង 
និង/ឬដ្ឋក់្ឱយអនុវតតេំសណើ បញ្ញតតិក្មម និងតួនាទីរបេ់ពួក្សគ 

• របភពព័ត៌ានអំពីបញ្ញតតិក្មម តដលស្ថធារណជនអាចពិសរោ៉ះ
សោបល់សដើមបីយល់ដឹងបតនថមអំពីរសបៀបរបតិបតតិតាមបញ្ហញ តតិ
ក្មម (ឧទហរណ៍ - សធវើដូចសមតចសដើមបសីេនើេំុអាជាញ បណណ)។ 

• មសធាបាយអនតរកាលនីមួយៗសដើមបីកាត់បនថយផលប ៉ះពាល់
ដំបូងម្នបញ្ញតតិក្មម  (ឧទហរណ៍ -  ការទមទរឲ្យអនុវតត   
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កាតពវកិ្ចចោ ងេនសឹមៗ ការជូនព័ត៌ានសៅកាន់ធុរកិ្ចចតដល
ទទួលរងផលប ៉ះពាល់)។ 

• យនតការតាមដ្ឋនការអនុវតតបញ្ញតតិក្មម រាប់បញ្ចូ លទំងការសរបើ
របាេ់នូវការវាេ់តវងលទធផលម្នការអនុវតត និងការកំ្ណត់
សពលសវលាេរាប់ការរបមូលទិននន័យនិងសធវើរបាយការណ៍។ 

ការអនុវតតបញ្ញតតិក្មមទមទរនូវការកំ្ណត់តផនការោ ង
របុងរបយ័តន និងការង្ហរសផសងៗសទៀតជាសរចើន សរពា៉ះថាបញ្ញតតិក្មមនឹង
មិនានេុពលភាពសដ្ឋយង្ហយៗ តាមរយៈការចុ៉ះហតថសលខាសដើមបឲី្យ
កាល យសៅជាចាប់តតប ុសណាណ ៉ះសទ។ 

របេិនសបើទីភាន ក់្ង្ហរសផសងសទៀតរបេ់រដ្ឋឋ ភិបាល តរមូវឲ្យជួយ
ដល់ការអនុវតតបញ្ញតតិក្មម  (ឧទហរណ៍ - នគរបាល) ទីភាន ក់្ង្ហរ
អនុវតតរតូវធានាថាអនក្ទំងអេ់សនា៉ះយល់ដឹងពីតួនាទីរបេ់ខលួន និង
ានេមតថភាពអនុវតតរាល់ភារកិ្ចចតដលតរមូវេរាប់ពួក្សគ។ 
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ឧបេមព័នធ  ១  
ទរមង់ម្នការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់ 
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ការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល ់
[បញ្ចូ លសឈាម ៉ះេំសណើ បញ្ញតតិក្មម] 
[បញ្ចូ លសឈាម ៉ះ រក្េួង/ស្ថថ ប័ន] 
សលខសោង: [បញ្ចូ លសលខសោងតដលានតតមួយគត់-
មូលដ្ឋឋ នទិន្ន័យ] 
កាលបរសិចឆទចាប់សផដើម : [ម្ថង - តខ - ឆ្ន ំ]  
កាលបរសិចឆទបញ្ច ប់ : [ម្ថង - តខ - ឆ្ន ំ]  
 
អតាថ ធិបាយេសងាបអំពីេំសណើ បញ្ញតតិក្មម 
(សរៀបរាប់ពីធាតុេំខាន់  ៗដូចជាកាតពវកិ្ចច វសិ្ថលភាព និងសោលបំណង) 
 
 
 
 
របសភទបញ្ញតតិក្មម   
េូមគូេេញ្ហញ ក្នុ ងរបអប់ឲ្យរតូវនឹងរបសភទបញ្ញតតិក្មមណាមួយ 
សហើយេូមអធិបាយ របេិនសបើេំសណើ សនា៉ះជារបសភទសផសងសទៀត។ 
 

ចាប់ រព៉ះរាជ 
រកឹ្តយ 

អនុរកឹ្តយ របកាេ សេចក្តី 
េសរេច 

ស្ថរាចរ សផសង 
សទៀត 

       
ផលប ៉ះពាល់ចមបងម្នេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសលើវេ័ិយ ៖ 
  សេដឋកិ្ចច   េងគមកិ្ចច   បរសិ្ថថ ន   សផសងៗ 
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១. ការក្ំណត់បញ្ហា   
បញ្ហា ានដូចជា េុខភាពនិងេុវតថិភាពស្ថធារណៈ ការការពារ
និងអភិរក្សបរសិ្ថថ ន េងគមកិ្ចច េមធម៌សយនឌ័រនិងការអភិរក្សវបបធម៌ 
ការរបកួ្តរបតជង ការរបមូលព័ត៌ាន ការអនុវតតតាមកិ្ចចរពមសរពៀង
អនតរជាតិសផសង។ល។ 
១.ក្. បញ្ហា ចមបងតដលបញ្ញតតិក្មមានបំណងសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ សដ្ឋយផតល់
អំណ៉ះអំណាង (ភេតតុាង/ភាពជាក់្តេដង របេិនសបើចំាបាច់) 
 
 
 
១.ខ. បញ្ហា ពាក់្ព័នធសផសងសទៀតតដលបញ្ញតតិក្មមអាចជួយសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយផង
តដរ សដ្ឋយផតល់អំណ៉ះអំណាង (ភេតតុាង/ភាពជាក់្តេដង របេិនសបើចំាបាច់) 
 
 
 
១.គ. េូមរាយបញ្ជ ីលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតានស្ស្ថប់ តដលពាក់្ព័នធឬ
របហាក់្របតហល។ 
ចូរបញ្ហជ ក់្ថា សតើសហតុអវីបានជាលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតទំងសន៉ះមិនទន់
រគប់រោន់? 
១. 

២. 

.... 
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(ពនយល់ថាសតើសហតុអវីបានជាបញ្ញតតិក្មមទំងសន៉ះមិនដំសណើ រការ? 
សតើលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតទំងសន៉ះមិនអាចអនុវតតបានសពញសលញឬ? 
សតើសយើងអាចតក្លមអលិខិតបទដ្ឋឋ នគតិយុតតណាមួយសដើមបីេសរមច
បាននូវសោលបំណងតដលបានកំ្ណត់តដរឬសទ? សតើសយើងអាចពរងឹង
ការអនុវតតចាប់សដើមបីសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បានតដរឬសទ?) 
 
១.ឃ. សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមានផលប ៉ះពាល់អវជិជានដល់ការរបកួ្តរបតជង
តដរឬសទ?  (របេិនសបើាន េូមពនយល់) 
 
 
 
២. សោលបំណង - សតើសយើងចង់េសរមចបានអវី? 
ចូរបញ្ហជ ក់្អំពីសោលបំណង(លទធផល)ចុងសរកាយ មិនតមនរោន់តតជា
លទធផលភាល ម  ៗ ឬជាមសធាបាយសនា៉ះសទ។ (េូមសជៀេវាងការសលើក្សឡើង
អំពីមសធាបាយសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយសដើមបេីសរមចសោលបំណងសៅធាតុសន៉ះ)។  
មិនរតូវកំ្ណត់សោលបំណងឲ្យចសងអៀតសពក្សទសរពា៉ះនំាឲ្យរតឹតបិតជសរមើេ  
តតក៏្មិនរតូវឲ្យទូលំទូលាយសពក្ឬមិនចាេ់លាេ់  តដលនឹងសធវើឲ្យការ
វភិាគានការលំបាក្។ េូមផារភាជ ប់សៅនឹងសោលបំណងម្នសោល
នសោបាយរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលរបេិនសបើពាក់្ព័នធ។  ការសក្ៀរគរចំណូល
ឬបសងកើតឥទឋិពលេរាប់ស្ថថ ប័ន  មិនតមនជាសោលបំណងេមស្េប
របេ់បញ្ញតតិក្មមសទ។ 
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៣. រសរមើេ 
ជសរមើេសផសងៗរួមទំងេំសណើ បញ្ញតតិក្មម (េរាប់ការវភិាគសលើផល
ប ៉ះពាល់) 
េូមពិចារណារក្ជសរមើេសផសងសទៀតជាការេំខាន់ សហើយេូមក្ត់
េាគ ល់ថាបញ្ញតតិក្មមមិនតមនជាជសរមើេដំបូងបងអេ់សនា៉ះសទ។ 
១.  

២. 

... 

 
៤. ការរ ន់ស្មម នបឋមសលើរបសភទបនទកុ្ចណំាយកាតពវក្ិចច និង
ផលចំសណញ 
 
៤.១. ការកំ្ណត់ភារកិ្ចច និងរបសភទបនទុក្ចំណាយ  
តារាងខាងសរកាមសន៉ះរោន់តតរសំលចពីរបសភទបនទុក្ចំណាយតតប ុសណាណ ៉ះ  
ពំុចំាបាច់ការគណនាលមអិតសទ។ 
 
ជសរមើេ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ធុរកិ្ចច 
េំសណើ បញ្ញតតិក្មម: ………   
ជសរមើេទី១: ……………   
ជសរមើេទី២: …………..   
 
៤.២. ការកំ្ណត់របសភទម្នផលចំសណញ 
តារាងខាងសរកាមសន៉ះរសំលចពីរបសភទផលចំសណញ។ 
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ជសរមើេ របសភទម្នផលចំសណញ 

េំសណើ បញ្ញតតិក្មម: ……  
ជសរមើេទី១: …………  
ជសរមើេទី២: ………  
 
៤.៣. វសិ្ថលភាពម្នជសរមើេនីមួយៗ 
ចូរសរៀបរាប់អំពីវេ័ិយ ឬរបសភទធុរកិ្ចចតដលរងឥទធិពល រពមទំងសធវើការ
ពាក្រផលប ៉ះពាល់ពីការអនុវតតតាមជសរមើេតដលបានសេនើសឡើង។ 
(េូមផដល់ភេតុតាងសដើមបោំីរទការបា ន់ស្ថម នសន៉ះ) 
ជសរមើេ វេ័ិយ 

ឬរបសភទ 
ធុរកិ្ចច 

ចំនួន 
ធុរកិ្ចច 

ឯក្ស្ថរ
សោង/ 
ភេតតុាង 

េំសណើ បញ្ញតតិក្មម: …    
ជសរមើេទី១: ………    
ជសរមើេទី២: ………    
 
៥. ក្ិចចពិសរោ៉ះសោបល ់
កិ្ចចពិសរោ៉ះសោបល់សន៉ះានសោលបំណងសធវើឲ្យធាតុខាងសលើកាន់តត
របសេើរសឡើង។ កិ្ចចពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយេំណាក្ម្នអនក្ពាក់្ព័នធ
(Sample)។ េូមសធវើជារសបៀបការរបជំុរបមូលគំនិត (brainstorming session) 
ឬការពិសរោ៉ះសោបល់ជារក្ុមជំនាញ (focus group interviews)។   
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កិ្ចចពិសរោ៉ះសោបល់លមអិតអាចសធវើសឡើងតាមសរកាយ របេិនសបើតរមូវ
ឲ្យាន RIS ។ 
 
 
 
 
៦. េននិដ្ឋា ន 
េននិដ្ឋឋ នបឋមសដ្ឋយតផអក្សលើរបសភទចំណាយនិងផលចំសណញម្នជសរមើេ
នីមួយៗថា  សតើជសរមើេណាមួយរតូវបានរពឹំងថានឹងផតល់ផលចំសណញ
សរចើនជាងសគ ឬានបនទុក្ចំណាយសរចើនជាងសគ ឬានផលប ៉ះពាល់
អវជិជានដល់ការរបកួ្តរបតជង។ 

សតើចំាបាច់សធវើ RIS តដរឬសទ?  
ចំាបាច់ - េូមបញ្ច ប់ការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់(PAS)  
សហើយចាប់សផដើមសរៀបចំការវាយតម្មលសពញសលញសលើផលប ៉ះពាល់ 
(RIS) របេិនសបើការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល់បង្ហា ញថា 
េំសណើ បញ្ញតតិក្មមសនា៉ះានផលប ៉ះពាល់អវជិជានគួរឲ្យក្ត់េាគ ល់
ដល់សេដឋកិ្ចច-េងគមកិ្ចច ឬដល់ការរបកួ្តរបតជង។ 
 
មិនចំាបាច់ - េូមផ្តល់អំណះអំណាងនិងបំសពញការវាយតម្មល 
បឋមសលើផលប ៉ះពាល់(PAS) តដលសៅសេេេល់។ 
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(សន៉ះរតូវតផអក្សៅសលើក្រមិតម្នភាពេំខាន់ម្នចំណាយកាតពវកិ្ចចបតនថម 
និងផលចំសណញ  សហើយពិចារណាផងថា  សតើានផលប ៉ះពាល់ដល់
ការរបកួ្តរបតជងតដរឬសទ) 
ផ្តល់អំណះអំណាងេរាប់ការេិន្សរៀបចំស្វើRIS 

 
 
 

 
៧. ការអ្នុវតត និងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយ 
របេិនសបើជសរមើេបញ្ញតតិក្មមរតូវបានសរជើេសរ ើេ៖ 

៧.១. សតើវធិានការអវីរតូវបានសរជើេសរ ើេសដើមបីសលើក្ក្មពេ់តាល ភាព និង
អភិបាលកិ្ចចលអក្នុងអំឡុងសពលម្នការរបតិបតតិ? 
 
 
 

 

៧.២. សតើគួរសធវើការពិនិតយ/តាមដ្ឋនបញ្ញតតិក្មមសន៉ះសឡើងវញិ សរកាយសពល
បញ្ញតតិក្មមសន៉ះរតូវបានរបតិបតតិតដរឬសទ? សបើដូសចាន ៉ះ សតើបញ្ញតតិក្មមសន៉ះគួរ
រតូវបានពិនិតយសឡើងវញិ/តាមដ្ឋនោ ងដូចសមតច និងសៅសពលណា? 
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អ្តាថ ធិបាយសផេងសទៀត 
 
 
 

ដំសណើ រការ សឈាម ៉ះ មុខង្ហរ កាល 
បរសិចឆទ 

ទំនាក់្ 
ទំនង 

សរៀបចំសដ្ឋយ 
(រក្េួងពាក់្ព័នធ) 

    
    
    
    

ពិនិតយ និង ផតល់សោបល់ 
សដ្ឋយ (ORIA) 

    
    
    

បញ្ចូ លទិននន័យសដ្ឋយ     
បញ្ចូ លក្នុង 
សគហទំព័រសដ្ឋយ 
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ឧបេមព័នធ ២:  តារាងរតួតពិនិតយ 

ម្នការវាយតម្មលបឋម  
 
 
 
 
ឧបេមព័នធ ១: 

ទរមង់ម្នការវាយតម្មល 
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លហូំរ- ដំសណើ រការម្នការវាយតម្មលបឋម 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មិនាន 

១-សតើជាេំសណើ បញ្ញតតិក្មមតមនឬ? របេិនតមន 
២-មិនានផលប ៉ះពាល់ 

៣-កំ្ណត់បញ្ហា តដលតរមូវឲ្យានកិ្ចចអនត         
     រាគមន៍ពីរាជរដឋភិបាល 
៤-កំ្ណត់ជសរមើេសផសងៗតដលអាចសធវើឲ្យេសរមច
សោលបំណង 

៥-ពិសរោ៉ះសោបល់ 
 បសង្ហា ៉ះេំសណើ បញ្ញតតិក្មមសលើសគហទំព័រ និង

រក្ាទុក្ជាឯក្ស្ថរស្ថធារណៈ 
 ទំនាក់្ទំនងជាមួយភាគីពាក់្ព័នធ 

៦-បំសពញតារាងវាយតម្មលបឋម(សដ្ឋយគិតពី 
    ដំសណើ រការពិសរោ៉ះសោបល់)និងបសង្ហា ៉ះសលើសគហទំព័រ     
និងរក្ាទុក្ជាឯក្ស្ថរស្ថធារណៈ 

សតើេំសណើ បញ្ញតតិក្មមាន 
ផលប ៉ះពាល់គួរក្ត់េាគ ល់
? 

៧-របតិបតតិជាមួយ RIA និងសរៀបចំ RIS 

មិនានេក្មមភាព
បនតសទៀតសទ 

មិនតមន 

តមន 

តមន 
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បញ្ជ រីតតួពនិិតយ(Checklist)េរមាប់ការវាយតម្មលបឋមសលើផលប ៉ះពាល ់
 

ធាតេុខំាន ់ អ្តាថ ធបិាយ ការតណនា ំ
១. បញ្ហា  

 
សហតុអវីបានជា 
បសងកើតបញ្ញតតិក្មម? 

 មូលដ្ឋឋ នរគឹ៉ះដ៏េំខាន់ 
េរាប់ការវាយតម្មល 

 
 បង្ហា ញភេតុតាង គឺមិនតមន 
ជាការយល់សឃើញឬការអ៉ះអាង 
សដ្ឋយខលួនឯងសនា៉ះសទ 

 សតើានអវីខុេោន របេិន
សបើមិនបសងកើតបញ្ញតតិក្មម? 

 សហតុអវីបានជាទីផារ
មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយ
បញ្ហា បាន? 

 សហតុអវីបានជាបញ្ញតតិក្មម
តដលានស្ស្ថប់ មិនអាច
សដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា បាន? 

 សតើបញ្ញតតិក្មមតដលរតូវបសងកើត
នឹងសធវើឲ្យស្ថថ នភាពកាន់តត 
លអោ ងដូចសមតច? 

២. សោលបណំង 
 
សតើចង់េសរមចបាន
អវី? 

កំ្ណត់សោលបំណងចុងសរកាយ 
មិនតមនសោលបំណង 
ម្នការបសងកើតបញ្ញតតិក្មមសនា៉ះសទ?
ឧទហរណ៍៖ 
 កាត់បនថយចំនួនម្នការបាត់បង់

ជីវតិសដ្ឋយសរោ៉ះថាន ក់្ចរាចរណ៍ 
(ជាសោលបំណងចុងសរកាយ) 

 តរមូវឲ្យអនក្សបើក្បរម ូតូ 
ពាក់្មួក្េុវតថិភាព 
កំ្ណត់សលបឿនសបើក្បរ 
រតួតពិនិតយសភលើងចរាចរណ៍ ...... 
(ជាសោលបំណងម្នការបសងកើត 

បញ្ញតតិក្មម) 

 គិតអំពីអវីតដលនឹងរតូវ 
េសរមចបាន 
(លទធផលចុងសរកាយ) 
ពីការសចញបញ្ញតតិក្មម 
កំុ្គិតពីវធីិស្ថស្រេត ឬរសបៀប
ណាតដលសធវើឲ្យ េសរមច 
សោលបំណង? 
 

 (សចៀេវាងការកំ្ណត់
សោលបំណងទូលាយសពក្ 
ឬចសងអៀតសពក្) 
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៣. រសរមើេ កំ្ណត់ជសរមើេសផសងៗ  
(តដលអាចសដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា  និង 
េសរមចសោលបំណងចុងសរកាយ 
បាន) 

ពិចារណាអំពីជសរមើេនានាឲ្យ
បានសរចើន (សរជើេសរ ើេជសរមើេ 
ណាតដលអាចអនុវតតបាន) 

៤. ការវាយ
តម្មលសលើផល
ប ៉ះពាល ់

 

 ពិចារណាពីផលប ៉ះពាល់
ម្នជសរមើេនីមួយៗសៅសលើ 
អនក្ពាក់្ព័នធ 

 ពិចារណាផលប ៉ះពាល់សៅ
សលើេមភាពសយនឌ័រ 
 

 ពិចារណាផលប ៉ះពាល់សលើ
ការរបកួ្តរបតជង ……. 

 

 កំ្ណត់ជាបរាិណម្នបនទុក្
ចំណាយកាតពវកិ្ចច
របេ់រដ្ឋឋ ភិបាល ធុរកិ្ចច 
េហគមន៍ និងបុគគល។ 

 
 បា ន់ស្ថម នបនទុក្ចំណាយ 

និងផលចំសណញរបេ់
រដ្ឋឋ ភិបាល ធុរកិ្ចច 
េហគមន៍ និងបុគគល។ 

៥. ការពិសរោ៉ះ   
     សោបល ់

 សធវើសឡើងសៅរគប់ដំណាក់្កាល
ម្នដំសណើ រការ ម្នការសរៀបចំ 
របាយការណ៍វាយតម្មល និង 
ការតាក់្តតងបញ្ញតតិក្មម  ជា 
ពិសេេ ដំណាក់្កាលទី៣ 
និងទី៤ 

 ពិចារណាពីេមភាពសយនឌ័រ 

 កំ្ណត់អនក្ពាក់្ព័នធ 
 េួរសោបល់ពីអនក្ពាក់្

ព័នធតាមរយៈមសធាបាយ 
េមរមយ 

 ក្ត់រតា និងពិចារណាមតិ
សោបល់ទំងសនា៉ះ។ 

៦. េននិដ្ឋា ន ពិចារណាអំពីទំហំជាក់្លាក់្ម្ន
ផលប ៉ះពាល់សៅសលើជសរមើេ 
នីមួយៗ សដ្ឋយសរជើេសរ ើេ 
យក្ជសរមើេណាមួយតដល 
ផតល់ផលចំសណញដល់េងគម 
ទំងមូលរបសេើរជាងសគ។ 

 របេិនសបើផលប ៉ះពាល់ធំគួរ
ឲ្យក្ត់េាគ ល់ គឺរតូវបនតសធវើ 
ការវាយតម្មលសពញសលញសលើ 
ផលប ៉ះពាល់សនា៉ះ(RIS) ។ 

 ផសពវផាយរបាយការណ៍ 
វាយតម្មលបឋម(PAS)។ 

សបើមិនបនតសធវើRISសទ រតូវ
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បញ្ហជ ក់្ពីការសរជើេសរ ើេ 
ជសរមើេណាមួយតដល 
ានរបេិទធភាពបំផុត សដើមបី 
សដ្ឋ៉ះស្ស្ថយបញ្ហា  និងេសរមច 
សោលបំណងបាន។ 

៧. ការអ្នុវតត               
     និងតាមដ្ឋន    
     រតតួពិនតិយ 

ពិនិតយសឡើងវញិ/រតួតពិនិតយ 
សរកាយសពលអនុវតត 

 រយៈសពលម្នេុពលភាព 
របេ់បញ្ញតតិក្មមតដរឬសទ? 

 
 សតើានផសពវផាយរបាយ 

ការណ៍ការវាយតម្មលបឋម 
ឬសពញសលញ? 

 
 សតើានយនតការេរាប់ 

អនុវតតបានចាេ់លាេ់ 
ឬអត់? 

 
ការវាយតម្មលសលើរបាយការណ៍PAS/RIS៖ 

 លអ 
 តក្េរមលួខល៉ះ 
 សធវើសឡើងវញិ 
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ឧបេមព័នធ ៣ : 
ការគណនាបនទុក្ចំណាយ 
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I- សេចក្តីសផតើម 

ានវេ័ិយធំៗចំនួនពីរ សៅសពលសធវើការពិចារណាសលើការវភិាគ
អំពីបនទុក្ចំណាយក្នុងការសធវើRIAសៅក្មពុជាគឺ រដ្ឋឋ ភិបាលនិងធុរកិ្ចច។ 

សៅសពលសធវើចំណាត់ថាន ក់្សលើបនទុក្ចំណាយកាតពវកិ្ចច  សយើង
រតូវកំ្ណត់កិ្ចចការ/េក្មមភាពអនុវតតតាម តដលពាក់្ព័នធនឹងបទបបញ្ញតតិ
តដលរតូវបានសេនើសឡើង។ របសភទបនទុក្ចំណាយអាចាន៩របសភទ 
តដលរបសភទខល៉ះរតូវពាក់្ព័នធនឹងកិ្ចចការអនុវតតតាម សៅក្នុងេំសណើ
តដលអនក្ានក្នុងម្ដ។ របសភទបនទុក្ចំណាយ គឺជាបនទុក្ចំណាយតដល
ធុរកិ្ចចនិងរដ្ឋឋ ភិបាល ជួបរបទ៉ះក្នុងការបំសពញកិ្ចចការណាមួយ។ 

 

 

ចំណាត់ថាន ក្់
បនទុក្ចំណាយ
កាតពវក្ិចច 

រដ្ឋា ភិរល តផនក្ធុរក្ិចច 

១ ការសរៀបចំ 

បនទុក្ចំណាយសលើការសរៀបចំ
េំសណើ  
 
ឧ.  រដ្ឋឋ ភិបាល រតូវចាត់តំាងរក្ុម
ការង្ហរសធវើសេចក្តីរពាង និង
អនុម័តេំសណើ ។ 
 

ោម ន 
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២ 
ការពិសរោ៉ះ 
សោបល ់

បនទុក្ចំណាយសលើការជូនដំណឹង
ដល់ស្ថធារណជនអំពីវធិានការ 
ណាមួយរបេ់ខលួន និងការពិសរោ៉ះ
សោបល់ជាមួយភាគីពាក់្ព័នធ។ 
 
ឧ. បនទុក្ចំណាយសលើការជូន
ដំណឹង ការសរៀបចំបញ្ជ ីេំណួរ 
និងការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយ
ភាគីពាក់្ព័នធ។ 

បនទុក្ចំណាយសលើ 
ការចូលរមួក្នុងកិ្ចច
ពិសរោ៉ះសោបល់។ 
 
 
 
ឧ. សពលសវលា តដល
រតូវបានចំណាយ, 
ការដឹក្ជញ្ជូ ន។  

៣ ការអ្ប់រ ំ

បនទុក្ចំណាយសលើការអប់រ ំ
ភាគីពាក់្ព័នធ (រមូទំងបុគគលិក្
របេ់ខលួន) អំពីលក្ាខណឌ តរមូវម្ន
ចាប់។  
 
ឧ. បនទុក្ចំណាយសលើការបណដុ ៉ះ
បណាត លបុគគលិក្ថមី ការបណដុ ៉ះ
បណាដ លបុគគលិក្ចាេ់សឡើងវញិ 
ការបណដុ ៉ះបណាដ លតាម
អិុនធឺណិត។ 
 
 
 
 
 

បនទុក្ចំណាយសលើ
ការអប់របុំគគលិក្ 
និងបនតសធវើបចចុបបនន
ភាពសលើលក្ាខណឌ
តរមូវម្នចាប់។  
 
ឧ. ធុរកិ្ចចមួយរតូវ
ការយល់ដឹងលមអិត
អំពីចាប់ថមីមួយ 
និងបណដុ ៉ះបណាដ ល
/របាប់អំពីលក្ាខណឌ
ថមីៗដល់បុគគលិក្។  
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៤ ការអ្នុញ្ហញ ត 

បនទុក្ចំណាយសលើរតួតពិនិតយសលើ
ការតក្តរមូវ និងការផដល់ការ
អនុញ្ហញ ត សដើមបីអនុសលាមតាម
ការសរៀបចំរដឋបាលសផសងៗសៅក្នុង
ចាប់សន៉ះ។  
 
ឧ. រដ្ឋឋ ភិបាលរតូវការសផទៀងតទ ត់ 
(ពិនិតយសឡើងវញិ)។ ការង្ហរសន៉ះ
អាចរមួានការេាភ េ ការរគប់
រគងសលើេំណាក្ និងការសចញ
អាជាញ ប័ណណជាសដើម។  

បនទុក្ចំណាយ
សៅសពលដ្ឋក់្ពាក្យ
េំុ (បំសពញតបបបទ) 
និងរក្ាការអនុញ្ហញ ត 
សដើមបីអនុវតតេក្មម
ភាពមួយ។   
 
ឧ. ធុរកិ្ចចមួយរតូវ
បង់ម្ថលអាជាញ បណណ។ 
វាក៏្បនតរតួតពិនិតយ 
និងតក្លមអការមិន
អនុសលាមតផនក្បសចចក្
សទេសដើមបីទទួល
បានការអនុញ្ហញ តជា
បនតបនាទ ប់េរាប់
របតិបតតិការ។ 

៥ ការទិញ 

បនទុក្ចំណាយក្នុងការទិញេាភ រៈ 
សេវា និងរទពយេមបតតិ សដើមបី
រគប់រគង ដ្ឋក់្ឲ្យអនុវតត ឬ
អនុសលាមតាមចាប់  
 
 
ឧ. រថយនត អោរ របឹក្ាចាប់ 

បនទុក្ចំណាយសលើ
ការទិញសេវា  
(ការផដល់របឹក្ា) ឬ
ផលិតផល 
(ឧបក្រណ៍ឬេាភ រៈ) 
សដើមបីអនុសលាមតាម
ចាប់ 
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ការពិសរោ៉ះសោបល់។  ឧ. ដី បំពង់ពនលត់
អគគិភ័យានសៅ 
ក្តនលង (ឧបក្រណ៍) 
ឬការផដល់របឹក្ា
ចាប់ (សេវា)។  

៦ ក្ំណត់រតា 

បនទុក្ចំណាយសលើការទុក្ដ្ឋក់្ 
និងតថរក្ាកំ្ណត់រតា 
សដើមបីអនុវតតតាមវធិានការចាប់។  
 
ឧ. សពលសរៀបចំទុក្ឯក្ស្ថរ ការ
បញ្ចូ លទិននន័យ ឯក្ស្ថរសអឡិច
រតូនិក្ ឯក្ស្ថរថតចមលង។ 

បនទុក្ចំណាយសលើ
ការសធវើបចចុបបននភាព
សលើឯក្ស្ថរចាប់  
ឧ. រក្ាកំ្ណត់រតា
អំពីចំនួនរថយនតឆលង
កាត់ស្ថព ន ចំនួន 
សភញៀវសទេចរសៅសធវើ 
ទេសនកិ្ចចសៅ
ក្តនលង។ 

៧ 

ការ
សរ៉ះពុមពផាយ 

និង
ការតចក្ចាយ 

បនទុក្ចំណាយសលើការសបា៉ះពុមព 
និងសបា៉ះផាយឯក្ស្ថរពាក់្ព័នធ
នឹងការដ្ឋក់្ឲ្យសរបើរបាេ់ចាប់។ 
 
ឧ. សបា៉ះពុមពឯក្ស្ថរចាប់ េាភ រៈ
េិក្ា  លិខិតស្ថន ម ការតថទំ
ឯក្ស្ថរសៅសលើសគហទំព័រ និង
តាមអិុនធឺណិត រមួទំងេិកាា
ស្ថលាសលើក្ក្មពេ់ការយល់ដឹង
ផងតដរ។  

បនទុក្ចំណាយសលើ
ការផលិតឯក្ស្ថរឱយ
ភាគីទី៣  
ឧ. ធុរកិ្ចចមួយរតូវ
សបា៉ះពុមព 
សេចក្តីតណនំា ដល់
អនក្សរបើរបាេ់ ដ្ឋក់្
តំាងតល ក់្េញ្ហញ របុង
របយ័តនជាសដើម។  
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៨ 
ការដ្ឋក្់ឲ្យ 
អ្នុវតត 

បនទុក្ចំណាយតផអក្សលើរបាក់្
ឈនួល សដើមបីជំរុញអនុវតត/អនុវតត
តាមេក្មមភាពអនុវតតចាប់ និង
ការចំណាយសលើការដឹក្ជញ្ជូ ន។ 
 
ឧ. មន្រនតីរបតិបតតិ សពលសវលារតូវ
សៅក្តនលង ការរតួតពិនិតយ 
ការសចញលិខិតពិន័យ និងការ
ជួលឡានជាសដើម។ 

បនទុក្ចំណាយសលើ
កិ្ចចេហការក្នុង
េក្មមភាពេវនក្មម 
ការរតួតពិនិតយ និង
ការអនុវតតចាប់។  
 
ឧ. ការទទួល
មន្រនតីអធិការកិ្ចច
សៅសពលចុ៉ះពិនិតយ 
រក្ុមហ ុនមួយឲ្យ
សឆលើយតបនឹងការ 
តរមូវរបេ់ GMP 
តដរឬសទ តក្ពិន័យ  

៩ សផេងៗ 

បនទុក្ចំណាយសផសងសទៀត ឬ
ចំណាយមិនតមនរដឋបាលសផសង
សទៀត តដលមិនេថិតសៅក្នុង
ចំណាត់ថាន ក់្ខាងសលើ។ 

បនទុក្ចំណាយសផសង
សទៀត ឬចំណាយមិន
តមនរដឋបាលសផសង
សទៀតតដលមិនេថិត
សៅក្នុងរបសភទខាង 
សលើ។ 

សម្គា ល់៖ 

ក្រៅពី “បន្ទុកចំណាយក្លើការទិញ”  ចំណាត់ថ្នា ក់នន្បន្ទុកចំណាយក្សេង
ក្ទៀត គឺជាបន្ទុកចំណាយតាមសកមមភាព។ 

បន្ទុកចំណាយក្ន្េះ អាចជាការចាបក់្សតើម ឬជាការបន្ត។
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II- គំរមូ្នការគណនា 

អាចានជសរមើេ១ឬ២ ស្េបជាមួយេំសណើ ចាប់។ ជសរមើេ
នីមួយៗរតូវគណនាសដ្ឋយសរបើរបាេ់តារាង Excel : (១)េរាប់  
រដ្ឋឋ ភិបាល និង (២)េរាប់ធុរកិ្ចច។ ជាលទធផលតារាងេសងាបរតូវ
បានសរៀបចំសឡើង សដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទំងបនទុក្ចំណាយរដ្ឋឋ ភិបាលនិង
ចំណាយធុរកិ្ចច។  
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១)  ចំណាយរដ្ឋា ភិរល 

ព័តមានទូសៅ 

រសរមើេទី ១ :  េសំណើ  
ចំណងសរើង :  ឧ. ការសចញអាជាា ប័ណណ ធុរក្ិចចសទេចរណ៍ េរមាប់ក្តនលង
សទេចរណ៍  
ម្ថៃសចញអាជាា បណណ  :  ២០១៣ (សេចក្តីរពាង)  
រក្េងួ : រក្េងួសទេចរណ៍ 

 
១-១ ការតាក្ត់តងចាប ់

ក្) ការសធវើសេចក្តីរពាងចាប់ (ឧទហរណ៍) 
 

អក្សរកាត់ 

T = សពលតដលបានចំណាយ 

N = ចំនួនបុគគលិក្ /អោរ /ទីតំាង  

W = អរតារបាក់្ឈនួល 

V = តម្មល 

មុខទំនិញ T N W V 
តផនក្
បសចចក្សទេ     

តផនក្ចាប់     
រក្ុមការង្ហរ 
រដឋបាល     

...     

េរបុ = ΣV = Σ(TNV) ? 
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ខ) ការអនុម័តចាប់ (ក្រមិតរក្េួង)  
មុខទំនិញ T N W V 

កិ្ចចរបជំុពិភាក្ាតដលផតួច

សផតើមសដ្ឋយរដឋមន្រនតី  
    

ការពិនិតយសឡើងវញិ     

 េរបុ  
 

គ) ការអនុម័តចាប់ (ក្រមិតគណៈរដឋមន្រនតី) 
មុខទំនិញ T N W V 

កិ្ចចរបជំុបសចចក្សទេ     

កិ្ចចរបជំុរមួ     
 េរបុ  

 

ការសរៀបចំេរបុ  
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១-២ ការពិសរោ៉ះសោបល ់(តផែក្សលើវិធសី្មស្រេត)  
ពាក្យកាត់ 

P = ម្ថល 

 

មុខទំនិញ T N P V 
ការសៅសមើលទីតំាងកិ្ចចេាភ េន៍  

េិកាា ស្ថលា 

ការសៅទូរេពទ 
    

...     
 េរបុ  

 

ការពិសរោ៉ះសោបល់េរបុ  

១-៣ ការអប់រ ំ
ក្) ការបណតុ ៉ះបណាត លមន្រនតីរដ្ឋឋ ភិបាល  

មុខទំនិញ T N P V 
     
 េរបុ  

ខ) ការបណតុ ៉ះបណាត លបុគគលិក្ភាគីពាក់្ព័នធ  

មុខទំនិញ T N P V 
     
 េរបុ  

 

ការអប់រេំរបុ  



 

93 

 

១.៤- ការអ្នុញ្ហញ ត 
ក្) ការសផទៀងតទ ត់ 
មុខទំនិញ T N W V 
ឯក្ស្ថរ;ការពិនិតយបនទប់
ពិសស្ថធន៍; 

    

... េរបុ  

ខ) ការសចញអាជាញ បណណ 

មុខទំនិញ N P V 

ការសចញអាជាញ បណណ    

...    

 
េរបុ  

 

ការអនុញ្ហញ តេរបុ  

១.៥- ការទិញ 

ក្) ការទិញទំនិញ 

មុខទំនិញ N P V 

..    

 េរបុ  
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ខ) ការទិញសេវា 

មុខទំនិញ N P V 

..    

 េរបុ  
 

ការទិញេរបុ  

១.៦- ការរក្ាក្ំណត់រតា 

មុខទំនិញ T N W V 

ការចុ៉ះបញ្ជ ីទិននន័យ 
 
 
 

   

ការសធវើបចចុបបននក្មមទិននន័យ 
 
 
 

   

... 
 
 

   

 េរបុ  
 

ការរក្ាកំ្ណត់រតាេរបុ  

១.៧- ការសរ៉ះពុមពផាយ និងការតចក្ចាយ 

ក្) ការសបា៉ះពុមពផាយ 
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មុខទំនិញ N P V 
..    
 េរបុ  

ខ) ការតចក្ចាយ 

មុខទំនិញ N P V 
..    
 េរបុ  

 

ការសបា៉ះពុមពផាយ និងការតចក្ចាយេរុប  

១.៨- ការអ្នុវតត 

ក្) ការរតតួពិនិតយទីក្តនលង 
ចំណុច T N W V 
...     
 េរបុ  

ខ) ម្ថលដឹក្ជញ្ជូ ន 

មុខទំនិញ T N W V 
...     
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 េរបុ  

គ) ម្ថលសធវើរបាយការណ៍ 

មុខទំនិញ T N W V 
...     
 េរបុ  

 

ការអនុវតតេរបុ  

១.៩- សផេង 

 
មុខទំនិញ T N W V 
...     
 េរបុ  

 

ចំណាយេរបុចំសពា៉ះរដ្ឋឋ ភិបាល  
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២) បនទុក្ចំណាយតផនក្ធុរក្ិចច 

២.១- ការសរៀបចំបទបបញ្ញតត ិ

ោម ន 
 

២.២- ការពិសរោ៉ះសោបល ់(ឧទហរណ៍) 
 

ពាក្យកាត់ 

P = ម្ថល 

 

មុខទំនិញ T N P V 
ការចូលរមួ     
ការសរៀបចំ     

 េរបុ  
 

ការផដល់របឹក្ាេរបុ  

២.៣- ការអ្ប់រ ំ

មុខទំនិញ T N P V 

បុគគលិក្បណដុ ៉ះបណាដ ល     
...     
 េរបុ  

 

ការអប់រេំរបុ  
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២.៤- ការអ្នុញ្ហញ ត 

មុខទំនិញ N P V 
ម្ថលអាជាញ បណណ    
...    
 េរបុ  

 

ការអនុញ្ហញ តេរបុ  

២.៥- ការទិញ 

ក្) ការទិញទំនិញ 

មុខទំនិញ N P V 
..    
 េរបុ  

ខ) ការទិញសេវា 

មុខទំនិញ N P V 
..    
 េរបុ  

 

ការទិញេរបុ  
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២.៦- ការរក្ាក្ំណត់រតា 

មុខទំនិញ T N W V 
កំ្ណត់រតាទិននន័យ     
...     
 េរបុ  

 

ការរក្ាកំ្ណត់សហតុេរបុ  
២.៧- ការសរ៉ះពមុពផាយ នងិការតចក្ចាយ 

ក្) ការសបា៉ះពុមពផាយ 

មុខទំនិញ N P V 
..    
 េរបុ  

ខ) ការតចក្ចាយ 

មុខទំនិញ N P V 
..    
 េរបុ  

 

ការសបា៉ះពុមពផាយ និងការតចក្ចាយេរបុ  
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២.៨- ការដ្ឋក្់ឲ្យអ្នុវតត 

ក្) ការរតតួពិនិតយទីក្តនលង 

មុខទំនិញ T N W V 
...     
 េរបុ  

 

ខ) ម្ថលដឹក្ជញ្ជូ ន 

មុខទំនិញ T N W V 
...     
 េរបុ  

 

គ) ម្ថលសធវើរបាយការណ៍ 

មុខទំនិញ T N W V 
...     
 េរបុ  

 

ការដ្ឋក់្ឲ្យអនុវតតេរបុ  
 



 

101 

 

២.៩- សផសង 

មុខទំនិញ T N W V 
...     
 េរបុ  

 

ចំណាយេរបុចំសពា៉ះធុរកិ្ចច  
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៣- េសងេប 

ល.រ. ចំណាត់ថាន ក្ ់ បនទុក្
ចំណាយ
រដ្ឋា ភរិល 

បនទុក្
ចំណាយ 

ធុរក្ិចច 

បនទុក្ចំណាយ
េរបុម្នរបសភទ 

នីមួយៗ 

១ ការសរៀបចំ    

២ ការពិសរោ៉ះសោបល់    

៣ ការអប់រ ំ    

៤ ការអនុញ្ហញ ត    

៥ ការទិញ    

៦ ការរក្ាកំ្ណត់រតា    

៧ ការសបា៉ះពុមពផាយ និងការ
តចក្ចាយ 

   

៨ ការដ្ឋក់្ឱយអនុវតត    

៩ សផសងៗ    

 េរបុ    
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ហរិញ្ញបបទាន 
ដោយ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស ៊ី 
 


