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បុពវកថា 

  រាជរដ្ឋា ភិបាលសរកាមការដឹកនំារបេ់េសមតចអ្គគមហា
សេនាបតីសតសជាហ ុនដេននាយករដាមន្តនតីននរព៉ះរាជាណាចរក
កមពុជា ដតងដតចាត់ទុកវេ័ិយឯកជនជាមា េីុនេរមាប់កំសេើ ន
សេដាកិចចដដលរតូវបានចងអុលបង្ហា ញោ ងចាេ់សៅកនុងយុទធ
ាស្តេតចតុសកាេ និងសៅកនុងដផនការយុទធាស្តេតអ្ភិវឌឍន៍ជាតិ។ 
សដើមបីេសរមចសោលសៅសន៉ះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបសងកើតនិងបនត
សធវើសោលនសោបាយ ចាប់និងលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតនានា
សដើមបីោំរទដល់ការអ្ភិវឌឍវេ័ិយឯកជន។ 

  ការវាយតនមលសលើផលប ៉ះពាល់ននលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត 
(RIA) រតូវបានសគទទួលាគ ល់ថាជាឧបករេ៍មានរបេិទធភាព 
កនុងការសរៀបចំលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតកាន់ដតរបសេើរ។ សទា៉ះជា
ោ ងណាក៏សដ្ឋយ ការលំបាកបំផុតកនុងដំសេើ រការ RIA គឺការ
វភិាគបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ (Cost and Benefit Analysis -

CBA)។ វាមិនង្ហយស្រេលួកនុងការកំេត់ជាបរមិាេឬជាទឹករបាក់
សនា៉ះសទ។ សេៀវសៅមគគុសទទេក៍សន៉ះនឹងបង្ហា ញនូវវធីិាស្តេតដ៏
ទូលំទូលាយមួយរបេ់ CBA ដដលពិតជានឹងជួយេរមបេរមួល
ដល់មន្តនតីរកេួង  ាថ ប័នសៅកនុងការសរៀបចំរបាយការេ៍RIAឲ្យបាន
រគប់រជុងសរជាយសលើលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតដដលបានសេនើស ើង។ 
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  ខ្ុំេូមសឆលៀតឱកាេសន៉ះសដើមបីដលលងអំ្េរគុេោ ង
រជាលសរៅចំសពា៉ះេសមតចសតសជានាយករដាមន្តនតីននរព៉ះរាជាណាចរក
កមពុជា ដដលបានោំរទោ ងសពញទំហឹងចំសពា៉ះការអ្នុវតត RIA 
សៅកមពុជា និងសចញសេចកតីេសរមចសលខ១៣២ េ.េ.រ ចុ៉ះនលៃទី
២៦ ដខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៦ េតីពីការបសងកើតរកុមការង្ហរវាយតនមលសលើ
ផលប ៉ះពាល់ននលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត សៅកនុងរគប់រកេួង 
ាថ ប័នពាក់ព័នធ សដើមបីសធវើការង្ហរRIAកនុងការសរៀបចំលិខិត
បទដ្ឋា នគតិយុតត និងរកុមរបតិបតតិលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត សៅ
កនុងរកុមរបឹកាសេដាកិចច េងគមកិចច និងវបបធម៌(ECOSOCC) 
ននទីេតីការគេៈរដាមន្តនតី ដដលទទួលខុេរតូវកនុងការង្ហរបេតុ ៉ះ
បណាត លនិងការដេនំាអ្នុវតតRIA ការសធវើបចចុបបននភាពនិងការ
សបា៉ះពុមពផាយវធីិាស្តេតRIA។ 

 ខ្ុំេូមេដមតងការដឹងគុេចំសពា៉ះេសមតចវបុិលបញ្ញា
ដដលជាឧបនាយករដាមន្តនតី និងជារដាមន្តនតីទទួលបនទុកទីេតីការ
គេៈរដាមន្តនតី(បានទទួលមរេៈភាព) ដដលបានោំរទោ ង
រងឹមាំ និងផតល់ការដេនំាចំាបាច់កនុងការបសងកើតកមមវធីិRIA។ 

 ខ្ុំេូមវាយតនមលខពេ់ និងសកាតេរសេើរដល់ការខិតខំ
របឹងដរបងរបេ់រកុមការង្ហរRIAសៅECOSOCC ដឹកនំាសដ្ឋយ
ឯកឧតតម យឹម េុលេន អ្នុរបធានECOSOCC និងរគប់រគង
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សដ្ឋយឯកឧតតម បិុច េុខា អ្គគសលខាធិការរងECOSOCC ដដល
បានសរៀបចំសបា៉ះពុមពផាយសេៀវសៅមគគុសទទេក៍CBAសន៉ះស ើង 
និងជំនួយដ៏មានតនមលរបេ់ធនាោរអ្ភិវឌឍន៍អាេីុ(ADB) ដល់ 
ECOSOCCកនុងការអ្នុវតតកមមវធីិRIA។ ខ្ុំក៏េូមដលលងអំ្េរអ្រ
គុេដ៏សាម ៉ះផងដដរ។ 

 ខ្ុំេូមដលលងអំ្េរគុេោ ងរជាលសរៅចំសពា៉ះសលាក 
Chris Toyne ទីរបឹកាជាន់ខពេ់សៅការោិល័យរបតិបតតិលអ
លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតនននាយកដ្ឋា ននាយករដាមន្តនតី និង
ខុទទកាល័យននរដ្ឋា ភិបាលអូ្ស្តាត លី កនុងការចូលរមួចំដេក
របេ់ោត់កនុងការសបា៉ះពុមពសេៀវសៅដេនំាសន៉ះនិងវគគបេតុ ៉ះ-
បណាត ល CBA ជូនេមាជិកននរកុមការង្ហរRIA សៅនលៃទី១៣ 
ដល់ ទី១៦ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦។ 
 

 ឯកឧតតម យមឹ ណុលឡា 
     សទេរដាមន្តនតីទទួលបនទុកសបេកកមមពិសេេ 
       និងជារបធានរកុមរបឹកាសេដាកិចច េងគមកិចចនិងវបបធម៌  
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សេចកតីសផតើម 
 

ផផនទីចង្អុលបង្ហា ញអំពីកមមវិធីវាយតម្មៃសលើផលប ៉ះ
ពាលម់្នលខិិតបទដ្ឋា នគតិយតុតសៅកមពុជា 

កមមវធីិRIAសៅកមពុជាេំសៅពរងឹងភាពរបកួតរបដជងនិង
របេិទធភាពននបញ្ាតិតកមម តាមរយៈការដ្ឋក់ឱយអ្នុវតតនូវសោល
ការេ៍របតិបតតិលអកនុងនីតិវធីិសរៀបចំតាក់ដតងលិខិតបទដ្ឋា នគតិ
យុតតសៅតាមរកេួងាថ ប័នននរាជរដ្ឋា ភិបាល។ របព័នធRIA

តរមូវឱយរកេួងនីមួយៗអ្នុវតតតាមសោលការេ៍របតិបតតិលអ និង
វាយតនមលសលើាម រតីឬខលឹមារននបទបបញ្ាតតិដដលមានផលប ៉ះពាល់
ដល់បនទុកចំណាយនិងការរបកួតរបដជងរបេ់ធុរកិចច។ 

កមមវធីិសន៉ះបានចាប់សផតើមកនុងឆ្ន ំ ២០១១ ជាគសរមាង
ាកលបង សរកាមហិរញ្ាបបទានឥតេំេងពីធនាោរអ្ភិវឌឍន៍
អាេីុ (ADB) ដដលឋិតសៅសរកាមការរគប់រគងរបេ់រកុមការង្ហរ
របតិបតតិគសរមាងវាយតនមលសលើផលប ៉ះពាល់ននលិខិតបទដ្ឋា នគតិ
យុតត(ORIA) ដដលរតូវបានបសងកើតស ើងសៅកនុងរកុមរបឹកា
សេដាកិចច េងគមកិចចនិងវបបធម៌(ECOSOCC) ននទីេតីការគេៈ-
រដាមន្តនតីសដើមបីផតល់ការដេនំា និងការបេតុ ៉ះបណាត លអំ្ពីវធីិ 
ាស្តេតRIA ដល់រកេួង ាថ ប័នសដ្ឋយឈរសលើសោលការេ៍
របតិបតតិលអកនុងនីតិវធីិសរៀបចំតាក់ដតងលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត 
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និងផតល់ការោំរទដល់រកេួង ាថ ប័នកនុងការអ្នុវតតRIAផង 
សហើយទទួលរគប់រគងដំសេើ រការននកមមវធីិទំាងមូល។ 

សៅដំណាក់កាលដំបូងននគសរមាងាកលបងសន៉ះ មាន
រកេួង ាថ ប័នចំនួន ៤ (រកេួងពាេិជជកមម រកេួងបរាិថ ន 
អ្តីតរកេួងឧេាហកមម ដរ  និងថាមពល និងរកេួងសទេចរេ៍) 
បានចូលរមួកនុងកមមវធីិាកលបងអ្នុវតតវធីិាស្តេតRIAកនុងដំសេើ រ
ការសរៀបចំតាក់ដតងលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត។ រកេួង ាថ ប័ន
នីមួយៗខាងសលើ មានមន្តនតីចំនួន៤របូ និង មន្តនតីRIA ននECOSOCC 

មានមន្តនតីចំនួន១៣របូ សហើយមន្តនតីRIA បានទទួលជំនួយនិងការ
បេតុ ៉ះបណាត លអំ្ពីRIA ពីរកុមទីរបឹកាជាតិនិងអ្នតរជាតិផតល់
សដ្ឋយADB េរមាប់ការអ្ភិវឌឍកមមវធីិនិងបេតុ ៉ះបណាត ល 
រហូតដល់ដខមីនា ឆ្ន ំ២០១៣។ តំាងពីសពលសនា៉ះមក ORIA នន
ECOSOCC បានទទួលបនទុកសពញសលញកនុងការអ្ភិវឌឍកមមវធីិ
រមួបញ្ចូ លទំាងការបេតុ ៉ះបណាត លនិងការបង្ហា ត់បសរងៀនសដ្ឋយ
ខលួនឯង។ 

សដ្ឋយារសឃើញភាពសជាគជ័យកនុងការអ្នុវតតគសរមាង
តាមការវាយតនមលរបេ់សបេកកមមរតួតពិនិតយរបេ់ADB 

េរមាប់ពាក់កណាត លអាេតតិននគសរមាង ដដលបានសធវើស ើងសៅ
ដខមិលុនា ឆ្ន ំ២០១៣ ទីេតីការគេៈរដាមន្តនតី និងADBបាន
ឯកភាពឲ្យECOSOCC បញ្ចូ លរកេួង៣សទៀត គឺរកេួងកេិកមម 
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រកុាា របមាញ់និងសនាទ រកេួងអ្ប់រ ំ យុវជននិងកីឡា និង
រកេួងការង្ហរនិងបេតុ ៉ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ កនុងកមមវធីិRIA សៅដខ
មករា ឆ្ន ំ២០១៤។ ជំនួយឥតេំេងសន៉ះ រតូវបានពនាររហូត
ដល់សពលមានជំនួយបសចចកសទេ(TA)លមីបានចាប់សផតើមសៅសដើមឆ្ន ំ
២០១៦។ 

សៅអំ្ ុងសពលអ្នុវតតគសរមាង ការផសពវផាយសលើកកមពេ់
ការយល់ដឹងអំ្ពីRIAជាសរចើនរតូវបានសរៀបចំស ើងសដ្ឋយ ECOSOCC 

និងADB  សៅតាមរកេួង ាថ ប័ន អ្គគសលខាធិការដ្ឋា នរដាេភា 
ដដលមានមន្តនតីននអ្គគសលខាធិការដ្ឋា នរពឹទធេភាចូលរមួផងដដរ 
ាកលវទិាល័យនានា និងវេ័ិយឯកជន ដដលមានអ្នកចូល
រមួេរបុរបមាេជាង ៤៥០០នាក់ សហើយដដលទំាងអ្េ់ោន ក៏
បានោំរទោ ងខាល ំងដល់វធីិាស្តេតRIA និងចង់បានឲ្យRIAសន៉ះ
អ្នុវតតសៅរបសទេកមពុជា។ 

េរមាប់ឆ្ន ំ ២០១៦-២០១៧ សដ្ឋយមានការោំរទជា
ជំនួយបសចចកសទេពីADB ECOSOCCបនតដំសេើ រការកមមវធីិRIA 
សដ្ឋយបដនថមរកេួងលមីចំនួន ៦ សៅឆ្ន ំ២០១៦ រមួមាន រកេួង
ាធារេការនិងដឹកជញ្ជូ ន រកេួងេុខាភិបាល រកេួង
ឧេាហកមមនិងេិបបកមម រកេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ាវតថុ រកេួង
នរបេេីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងរកេួងសរៀបចំដដនដី នគ
របូនីយកមមនិងេំេង់ និងរកេួងលមីចំនួន ៦ សទៀត នឹងរតូវ
បញ្ចូ លកនុងឆ្ន ំ២០១៧។ 
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សដ្ឋយសឃើញអ្តតរបសោជន៍ននដំសេើ រការRIA រដ្ឋា ភិបាល
កមពុជាបានសចញសេចកតីេសរមច (សេចកតីេសរមចរបេ់រដ្ឋា ភិបាល
សលខ ១៣២) ចុ៉ះនលៃទី២៦ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ សដើមបីឲ្យរកេួង ាថ ប័ន
ទំាងអ្េ់បសងកើតរកុមការង្ហរRIAមួយ េរមាប់ការសរៀបចំេំសេើ
លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតរបេ់ពួកសគ បនាទ ប់ពីទទួលបានការបេតុ ៉ះ
បណាត លសពញសលញពីECOSOCC ។ 

សោងតាមសេចកតីេសរមចរបេ់រាជរដ្ឋា ភិបាលសលខ១៣២ 
ECOSOCCបានបសងកើតរកមុរបតិបតតិលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតជាផលូវ
ការសៅនលៃទី៧ ដខមករា ឆ្ន ំ២០១៧ ជំនួេការោិល័យRIA សដើមបី
បនតកមមវធីិRIA។ 

េរមាប់ព័ត៌មានលមអិតអំ្ពីកមមវធីិRIAកនុងរបសទេកមពុជា
អ្នកអាចចូលសមើលកនុងសគហទំព័រ(www.ecosocc.gov.kh)។ 
របេិនសបើអ្នកចង់យល់ដឹងទិដាភាពរមួអំ្ពីRIA អ្នកអាចទាក់ទង
ជាមួយមន្តនតីORIA សដើមបីឲ្យមន្តនតីORIAសធវើបទបង្ហា ញជូន។ 
 

អំពីមគគុសទេក ៍

មគគុសទេក៍សន៉ះនឹងផតល់ការដេនំាអំ្ពីការវភិាគបនទុក
ចំណាយនិងផលចំសេញ ដដលសៅកាត់ថា CBA សរបើរបាេ់
េរមាប់វភិាគសលើេំសេើ បញ្ាតតិកមម សដ្ឋយសោងតាមមគគុសទេក៍ 
CBAទូលំទូលាយសន៉ះ ដូចជាកូនសេៀវសៅេតីពីការវភិាគ
បនទុកចំណាយនិងផលចំសេញរបេ់រដ្ឋា ភិបាលអូ្ស្តាត លី 



9 

 

(Commonwealth of Australia 2006) ឬ សេៀវសៅ Boardman et. 

al. (2010) េរមាប់ការដេនំាលមអិត។ 
មគគុសទេក៍CBA ភាគសរចើនសតត តសៅសលើគសរមាងសហដ្ឋា

រចនាេមព័នធដដលមានការង្ហយស្រេលួកនុងការវាេ់ដវង។ មគគុសទេក៍
CBA សៅទីសន៉ះអ្នុវតតសៅសលើេំសេើ បញ្ាតតិកមមដដលមានផលប ៉ះ
ពាល់មិនចាេ់លាេ់ និងពិបាកកំេត់ជាបរមិាេ។ 

របធានបទសៅកនុងមគគុសទេក៍សន៉ះរមួមាន ការដេនំាពី 
ដំណាក់កាលកនុងការសរៀបចំCBA វធីិសដ្ឋ៉ះស្រាយសៅសពលCBA

លំបាកកនុងវាេ់ដវង គិតពិចារណាពីឥទធិពលេមធម៌ កំេត់
អ្រតាលយចុ៉ះននតនមលេងគម និងកំហុេធមមតាខល៉ះរបេ់CBA។ 

េរមាប់ព័ត៌មានបដនថម និងជំនួយសលើការសរៀបចំCBA 
េូមទាក់ទងការោិល័យវាយតនមលសលើផលប ៉ះពាល់ននលិខិតបទ
ដ្ឋា នគតិយុតត/រកុមរបតិបតតិលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតនន ECOSOCC 

(www.ecosocc.gov.kh) ឬអំ្ពីឯការសោងមួយចំនួនដដល
មានសៅដផនកចុងសរកាយននមគគុសទេក៍សន៉ះ។ 

 

 
 
 
 
 



10 

 

ការវិភាគបនទកុចណំាយ នងិ្ផលចំសណញ 
សៅកនងុ្ការវភិាគផលប ៉ះពាលម់្នលខិតិបទដ្ឋា នគតយិតុត 

ចំសពា៉ះការវភិាគផលប ៉ះពាល់ននលិខិតទបដ្ឋា នគតិយុតត 
CBA គឺជាវធីិាស្តេតននការវាយតនមលដដលមានបំេងបា ន់ាម ន 
និងសរបៀបសធៀបបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញេរុបរបេ់
េំសេើ សោលនសោបាយជាក់លាក់មួយ។ ជាសោលការេ៍ 
CBA វាេ់ដវងរបេិទធផល ឬឥទធិពលននការដបងដចកធនធាន
ពីការដកេរមលួបញ្ាតតិកមម។ CBA គេនាសចញតនមលជាដុលាល រ
ននផលចំសេញ និងការបាត់បង់របេ់អ្នករងផលប ៉ះពាល់
ទំាងអ្េ់។ របេិនសបើចំនួនេរបុជាវជិជមាន មានន័យថា ផល
ចំសេញសលើេបនទុកចំណាយ សនា៉ះេំសេើ បញ្ាតតិកមមនឹងបសងកើន
របេិទធផល។ 

CBA មានរបសោជន៍ពីសរពា៉ះ ៖ 

• ផតល់ព័ត៌មានដបបគុេភាពនិងដបបបរមិាេអំ្ពីឥទធិពល
ដដលអាចសកើតមានស ើង របេ់លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត
មួយដល់អ្នកសធវើសេចកតីេសរមច 

• សលើកទឹកចិតតឱយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចគិតពិចារណាពី
ឥទធិពលវជិជមាន និងអ្វជិជមានទំាងអ្េ់របេ់េំសេើ
បញ្ាតតិកមម សហើយផទុយសៅវញិមិនសលើកទឹកចិតតអ្នកសធវើ
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សេចកតីេសរមច មិនឱយេសរមចសដ្ឋយដផអកដតសលើព័ត៌មាន
អំ្ពីផលប ៉ះពាល់ដល់មួយរកមុ សៅកនុងេហគមន៍សនា៉ះ
ស ើយ 

• វាយតនមលអំ្ពីផលប ៉ះពាល់របេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមតាម
េតង់ដ្ឋ ដដលជួយសធវើឱយការេសរមចមានេងគតិភាព 

• សរៀបរាប់អំ្ពីឥទធិពលទំនាក់ទំនងរវាងេំសេើ បញ្ាតតិកមម
និងវេ័ិយសផសងៗសទៀតននសេដាកិចច (ឧទាហរេ៍ បសងកើន
េុវតថិភាពអាចកាត់បនថយបនទុកចំណាយសលើការដលទំា
េុខភាព) ជួយឱយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចសដ្ឋយសធវើឲ្យមាន
ផលចំសេញេុទធសរចើនបំផុតដល់េងគម 

• ជួយកំេត់រកដំសណា៉ះស្រាយដដលមានរបេិទធភាព
ចំណាយកនុងការសដ្ឋ៉ះស្រាយបញ្ញា  តាមរយៈការកំេត់
និងការវាេ់ដវងបនទុកចំណាយទំាងអ្េ់។ 

េូមបីដតសៅសពលមានការលំបាកកនុងការបា ន់ាម នបនទុក
ចំណាយ និងផលចំសេញខល៉ះ  CBAសធវើឲ្យចាេ់នូវអ្វីដដលជា
ការេនមតនិងការវនិិចឆ័យ។ សដ្ឋយមានបំេងកំេត់ជាបរមិាេ
នូវបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញ សហើយក៏សលើកទឹកចិតតឲ្យអ្នក
វភិាគពិនិតយពីផលប ៉ះពាល់កាន់ដតចាេ់។ 
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សតើការវិភាគបនទកុចណំាយ និង្ផលចំសណញគឺជាអវី? 

លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតដ្ឋក់បនទុកចំណាយដល់រដ្ឋា ភិបាល 
ធុរកិចច និងបុគគល។ លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតមានរបេិទធភាពនឹង
ផតល់ផលចំសេញសៅសពលសោលបំេងរបេ់រដ្ឋា ភិបាលរតូវ
បានសធវើឲ្យេសរមច។  

ការវភិាគផលប ៉ះពាល់ផតល់ឱយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចនូវ
ព័ត៌មាន សដើមបីលលឹងដលលងរវាងផលប ៉ះពាល់វជិជមាន និងផលប ៉ះ
ពាល់អ្វជិជមាន។ របេិនសបើអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចសរជើេសរ ើេ
សធវើបញ្ាតតិកមមសដ្ឋយោម នសធវើការវភិាគផលប ៉ះពាល់ សនា៉ះពួកសគ
របដហលជា មិនអាចេសរមចបាននូវសោលបំេងដដលបាន
កំេត់ ឬមិនសអ្ើសពើពីជសរមើេដដលដ្ឋក់បនទុកចំណាយតិច។  
តួនាទីននការវភិាគផលប ៉ះពាល់ គឺជួយបសញ្ច ៀេអ្នកសធវើសេចកតី
េសរមចខុេ។ 

សដ្ឋយសរបើរបាេ់ឧបករេ៍ ដូចជាការវភិាគបនទុកចំណាយ
និងផលចំសេញ អ្នុញ្ញា តឱយRIAបង្ហា ញជសរមើេដដលអាច
េសរមចបាននូវផលចំសេញសរចើនជាងបនទុកចំណាយ ដដល 
បញ្ញជ ក់ពីផលចំសេញចាេ់លាេ់ និងបង្ហា ញពីជសរមើេ
ដដលេសរមចបាននូវផលចំសេញ សហើយមានបនទុកចំណាយ
តិចជាងសគ។ 
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ការវភិាគចាេ់លាេ់ដបបសន៉ះករមនឹងសធវើបានកនុងាថ ន
ភាពរបព័នធRIAករមិតលំដ្ឋប់ខពេ់ និងេមុគាម ញភាគសរចើន។ 
ការតរមវូឲ្យមានេតង់ដ្ឋ(បមាេីយ)ខពេ់េរមាប់របសទេកមពុជា 
អាចនំាឲ្យលទធផលអ្វជិជមានសៅវញិសទ សដ្ឋយវានឹងសធវើឲ្យការង្ហរ
សរៀបចំរបាយការេ៍វាយតនមលបឋម (PAS) ឬ របាយការេ៍វាយ
តនមលសពញសលញ (RIS) ជួបការលំបាក សហើយនឹងមាន PAS និង RIS 
តិចតួចរតូវបានបញ្ច ប់។ សទា៉ះបីជា ចំសេ៉ះដឹងអំ្ពីឧបករេ៍ 
CBA អាចជួយដេនំានូវរបសភទេំេួរមួយចំនួន ដដលRIA 

រតូវការក៏មិនអាចអ្នុវតតឧបករេ៍CBA សន៉ះបានសពញសលញដដរ។  
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ដំណាក់កាលសៅកនងុ្ការវិភាគបនទុកចំណាយ និង្
ផលចំសណញ 

ការអ្នុវតតCBA តរមវូឱយអ្នកសោរពតាមលំដ្ឋប់លំសដ្ឋយ
ទំាង៩ដំណាក់កាល(តារាងទី១)។ 
តារាង្១: ដំណាក់កាលកនងុ្ការសរៀបចំការវិភាគបនទុក
ចំណាយ និង្ផលចំសណញសពញសលញ 
១.  កំេត់េំេំុននជសរមើេសផសងៗ 

២.  េសរមចថាសតើរតូវគិតបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញ
របេ់នរណា 
៣. កំេត់ផលប ៉ះពាល់ និងសរជើេសរ ើេខាន តេូចនាករ 
៤. ពាករេ៍ផលប ៉ះពាល់របេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមរហូត
អ្េ់េុពលភាព 
៥. គិតជាទឹករបាក់ចំសពា៉ះផលប ៉ះពាល់(ភាជ ប់ជាតនមលដុលាល រ) 
៦. បញ្ចុ ៉ះតនមលចំសពា៉ះបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញអ្នាគត 
សដើមបីទទួលបានតនមលបចចុបបនន 
៧. គេនាតនមលបចចុបបននេុទធរបេ់ជសរមើេនីមួយៗ 
៨. សធវើការវភិាគភាពអាចដរបរបលួ 
 

៩. សធវើសេចកតីេននិដ្ឋា ន 
 
Source: Adapted from Boardman et al. (2010). 
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ដំណាក់កាលទី១៖ កំណត់េណំុំម្នជស្មើេសផេង្ៗ 

កំេត់ជសរមើេសោលនសោបាយសផសងៗដដលអាចសធវើ
បាន និងចាេ់លាេ់ ដដលរតូវយកមកវភិាគ។ ជសរមើេ “មិន
សធវើអ្វីទំាងអ្េ់” ឬ ជសរមើេ ”រកាាថ នភាពធមមតា” នឹងផតល់នូវ
មូលដ្ឋា នសរបៀបសធៀបាថ នភាពសដើម សៅនឹងបនទុកចំណាយ និង
ផលចំសេញរបេ់ជសរមើេនីមួយៗដដលបានកំេត់។ កនុង
ករេីខល៉ះ ជសរមើេ”មិនសធវើអ្វីទំាងអ្េ់” អាចជាជសរមើេដដលលអ
បំផុត។ មានដតបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញដដលមិនបាន
សកើតស ើងកនុងាថ នភាពសដើមសទដដលគួរយកមកគិតកនុងCBA។ 
ដំណាក់កាលទី២៖ េស្មចថាសតើ្តូវគិតបនទុក
ចំណាយ និង្ផលចំសណញរបេន់រណា 

េរមាប់េំសេើ បញ្ាតតិភាគសរចើន ការវាេ់ដវងបនទុក
ចំណាយ និងផលចំសេញជាតិ គឺេមរមយជាងការវាេ់ដវង
ផលប ៉ះពាល់អ្នតរជាតិ។ ជាការអ្នុវតត អ្នកគួរគិតបនទុកចំណាយ 
និងផលចំសេញចំសពា៉ះមនុេសដដលកំពុងរេ់សៅកនុងរបសទេ
កមពុជា។ 
ដំណាក់កាលទី៣៖ កំណត់ផលប ៉ះពាល ់និង្ស្ជើេ
សរ ើេខ្នន តេចូនាករ 

កំេត់ផលប ៉ះពាល់ទំាងអ្េ់របេ់ជសរមើេនីមួយៗ។ 
វាមានារៈេំខាន់ សដើមបីកំេត់បនទុកចំណាយបដនថមនិងផល



16 

 

ចំសេញបដនថមរបេ់ជសរមើេនីមួយៗ ដដលពាក់ព័នធនឹងាថ ន
ភាពសដើម (ជាធមមតានឹងសកើតស ើងរបេិនសបើបទបញ្ាតតិបចចុបបនន
សៅដតបនត?) 

មានារៈរបសោជន៍ពាក់ព័នធនឹងាថ នភាពសដើមដដល
គួរេមលឹងសមើលសៅមុខសដ្ឋយទទួលាគ ល់ថា លិខិតបទដ្ឋា ន
គតិយុតតនឹងរតូវបានអ្នុវតតអាចខុេោន ពីាថ នភាពបចចុបបនន 
(អ្សលរេំខាន់អាចមានការតល េ់បតូរសៅសពលអ្នាគត មានន័យ
ថា ាថ នភាពបចចុបបនន ឬាថ នភាពពីមុន អាចមិនមានារៈ
របសោជន៍សរចើនសទ)។ គឺថាាថ នភាពសដើមមិនគួរេនមតដ៏ង្ហយ
ថានឹងមិនមានអ្វីតល េ់បតូរសទ មួយរយៈសពលសរកាយមក ការ
តល េ់បតូរដដលអាចរតូវបានរពឹំងថានឹងសកើតស ើង គួររតូវបាន
ទទួលាគ ល់សៅសពលកំេត់ផលប ៉ះពាល់ របេ់ជសរមើេនី
មួយៗ។ 

ឥទធិពលទំាងអ្េ់របេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមមួយដដលរតូវ
បានសគពិចារណាថា ជាការចង់បានរបេ់អ្នករងផលប ៉ះពាល់ 
សនា៉ះ គឺជាផលចំសេញ។ ឥទធិពលដដលសគមិនចង់បានទាំង
អ្េ់ គឺជាបនទុកចំណាយ។ CBA តរមូវឲ្យអ្នកកំេត់វធីិជាក់
លាក់ ដដលេំសេើ បញ្ាតតិកមមសធវើឲ្យបុគគលមានភាពរបសេើរ ឬ
អារកក់ជាងមុន។ 
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ការសរជើេសរ ើេេូចនាករ សដើមបីវាេ់ដវងផលប ៉ះពាល់
ដផអកសលើទិននន័យដដលមាន និងភាពង្ហយស្រេួលគេនាសចញ
ជាទឹករបាក់។ ឧទាហរេ៍ េំសេើ បញ្ាតតិកមមមួយអាចកាត់
បនថយហានិភ័យននភាពមានសរោ៉ះថាន ក់។ ផលប ៉ះពាល់វជិជមាន 
អាចរតូវបានវាេ់ដវងបាន តាមរយៈការកាត់បនថយចំនួនសរោ៉ះ
ថាន ក់។ ផលចំសេញពីការសគចផុតពីសរោ៉ះថាន ក់ អាចរតូវបាន
ឲ្យតនមលជាដុលាល រ (សមើលជំហានទី៥)។ 
ដំណាក់កាលទី៤៖ ពាករណ៍ផលប ៉ះពាលរ់បេេ់សំណើ
បញ្ញតតិកមមរហូតអេេ់ពុលភាព 

ផលប ៉ះពាល់គួររតូវបានកំេត់ជាបរមិាេតាមកាល
សវលានីមួយៗ រហូតដល់េំសេើ បញ្ាតតិកមមអ្េ់េុពលភាព។ 
កាលសវលាេរបុចាំបាច់រតូវដតដវងលមម សដើមបីរគបដេត ប់ឱយ
អ្េ់នូវេកាត នុភាពននបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ។ សដ្ឋយ
ារដតមានភាពមិនរបាកដរបជាកនុងការពាករេ៍បនទុកចំណាយ
និងផលចំសេញរយៈសពលដវង រតូវរបយ័តនរបដយងសៅសពលសធវើ
ការវាយតនមលរយៈសពលដវង ជាឧទាហរេ៍េរមាប់សពលជាង២០
ឆ្ន ំជាសដើម។ល។ (សទា៉ះបីជាលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹង
បរាិថ នខល៉ះតរមូវឲ្យសរបើរបាេ់ រយៈសពលដវងជាងក៏សដ្ឋយ)។ 

ការពាករេ៍ផលប ៉ះពាល់សៅសពលអ្នាគត គឺមាន
ការលំបាក។ ភាពមិនរបាកដរបជា អំ្ពីលទធផលចុងសរកាយ
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របេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមដតងដតសកើតមានស ើង។ ការវាយតនមល
ភាពមិនរបាកដរបជា គួរមានេតង់ដ្ឋេមាេភាពននការវាយ
តនមលសលើេំសេើ បញ្ាតតិកមមេំខាន់ៗខល៉ះ។ សន៉ះមានន័យថាអ្នក
សធវើការវាយតនមលសលើតនមលរពឹំងទុក និងអ្សលរននបនទុកចំណាយ 
និងផលចំសេញ រពមទំាងគិតពិចារណាពីហានិភ័យ។ 

CBA គួរបង្ហា ញការបា ន់ាម នដ៏លអបំផុតពីបនទុកចំណាយ
និងផលចំសេញរពឹំងទុក រួមជាមួយនឹងការសរៀបរាប់ពីភាព
មិនរបាកដរបជាធំៗ សហើយរតវូយកមកពិចារណាោ ងសម ច។ 
អ្នករតូវកំេត់ថា សតើបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញអាចនឹង
ដរបរបលួោ ងសម ច។ ឧទាហរេ៍ សតើនលលដរបរបួលោ ងណា 
(ដូចជាការស ើងនលលថាមពល ឬការសកើនស ើងននរបាក់ឈនួល
ជាក់ដេតង) សតើការដរបរបួលគួរឱយកត់េមាគ ល់នូវផលចំសេញ
េុទធ របេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមោ ងណា? ជាទូសៅ CBA មិនគួរ
េនមតថា ផលចំសេញេុទធេរមាប់រយៈសពល១ឆ្ន ំ សហើយ
នឹងសៅចំសេញដដដលៗសៅឆ្ន ំបនតសទៀតសនា៉ះសទ។ 

សទា៉ះជាវាមានការលំបាកកនុងការពាករេ៍នូវអ្វីដដលជា      
ឥទធិពលរបេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមកនុងរយៈសពល១០ឆ្ន ំ ឬ ២០ឆ្ន ំ 
ខាងមុខក៏សដ្ឋយ ក៏ការេសរមចចិតតតរមវូឲ្យមានការេនមតខល៉ះ។  
CBA គួរសធវើការេនមតឲ្យមានតមាល ភាពសៅសពលអ្នកសធវើការ
ពិចារណា និងផតល់សហតុផលនូវការេនមតសដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពី 
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ការពាករេ៍ វានឹងសធវើឲ្យកាន់ដតរបសេើរនូវដផនការអ្នុវតត 
សហើយកំេត់បាននូវកិចចរបឹងដរបង ដដលសធវើឲ្យការវភិាគកាន់ដត
លអ។ វាជាដំណាក់កាលទី១ កនុងការសដ្ឋ៉ះស្រាយភាពមិន
របាកដរបជាដដលេំសេើ បញ្ាតតិកមមអាចបសងកើតស ើង។ 
ដំណាក់កាលទី៥៖ គិតជាទឹក្ាក់ចំសពា៉ះផលប ៉ះ
ពាល ់(ភាា ប់ជាតម្មៃដុល្លៃ រ) 

ការបា ន់ាម នតនមលដុលាល រេុទធដដលចំសេញ និងខាត
បង់របេ់លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតមួយ ចំសពា៉ះអ្នកពាក់ព័នធទាំង
អ្េ់ គឺជាសប៉ះដូងននCBA។ ការវាេ់ដវងបនទុកចំណាយ និង
ផលចំសេញជួនកាលអាចនិោយបានថា ជាការគិតជាទឹក
របាក់ចំសពា៉ះបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញ។ 

ចំនួនទឹករបាក់ដដលបុគគលមាន ក់ៗនឹងរតូវបង់ សដើមបីទទួល
បាន(ឬសជៀេវាង) គឺជាការវាេ់ដវងតនមលមួយដដលតល េ់បតូរ
ចំសពា៉ះពួកសគ។ តនមលអាចជាវជិជមាន ឬអ្វជិជមាន អាស្រេ័យសលើថា
សតើការតល េ់បតូរសធវើឲ្យពួកសគលអរបសេើរជាង ឬអារកក់ជាងមុន។ 
ការបដនថមតនមលដល់រគប់ភាគីពាក់ព័នធទំាងអ្េ់ ផតល់នូវឆនទៈ
េរុបរបេ់េហគមន៍កនុងការចំណាយេរមាប់ការតល េ់បតូរ។ 
របេិនសបើចំនួនេរុបមានលទធផលវជិជមាន សនា៉ះមានន័យថា 
ការតល េ់បតូរគឺបានបសងកើនរបេិទធផល។ បនទុកចំណាយ និង
ផលចំសេញចំសពា៉ះមនុេសទំាងអ្េ់រតូវបានបដនថម សដ្ឋយ
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មិនពាក់ព័នធនឹងបុគគលនីមួយៗ ដដលមានមនុេសមាន ក់ទទួល
បាន១ដុលាល រ សនា៉ះនឹងមានមនុេសមាន ក់សផសងសទៀតនឹងបាត់បង់ 
១ដុលាល រ។ 

ការេនមត “មួយដុលាល រគឺមួយដុលាល រ” អាចឲ្យមានការ
ដបងដចកធនធានដដលរតូវដញកសចញពីឥទធិពលេមធម៌ ឬ 
ភាពខុេោន រវាងឥទធិពលរបេិទធផល និងេមធម៌។ សនា៉ះមិន
មានន័យថា ការពិចារណាពីការដបងដចកមិនេំខាន់ ឬសធវើ
រពសងើយកសនតើយសនា៉ះសទ ។ វាមានន័យថា ពួកសគគួរពិចារណា
ជាដផនកសដ្ឋយដ កននការវភិាគទូសៅននេំសេើ បញ្ាតតិកមម ដដល
ជាេំេួរអាចមានារៈេំខាន់ជាងការវាយតនមលសលើការដបង
ដចកធនធាន  ក៏ប ុ ដនតគួររតូវដញកសចញ។ ការសដ្ឋ៉ះស្រាយ
បញ្ញា េមធម៌រតូវបាន ពិភាកាលមអិតសៅដផនក ”ការពិចារណា
សលើេមធម៌”។ 

តនមលដុលាល រអាចរតូវបានបា ន់ាម នពីការេសងកត។ អ្នក
អាចវាេ់ដវងតនមលដដលមនុេសកំេត់សលើអ្វីមួយ តាមការេសងកត
សមើល សតើពួកសគបង់នលលប ុនាម នចំសពា៉ះទំនិញ ឬសេវាជាក់លាក់
ណាមួយនិងបរមិាេរបេ់វា។ អ្តតចរកិទីផារបង្ហា ញថា ការ
ឲ្យតនមលរបេ់មនុេស (ឬោ ងសហាចណាេ់ក៏ជាការបង្ហា ញផលូវ
ដល់ពួកសគ)។ ឧទាហរេ៍ របេិនសបើអ្តិលិជនមាន ក់បង់៣.៥០
ដុលាល រេរមាប់កាសហវមួយដពង តនមលដដលពួកសគកំេត់សលើ 
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កាសហវសនា៉ះ គឺោ ងសហាចណាេ់៣.៥០ដុលាល រ (វាអាចសរចើន
ជាងសន៉ះ)។ 

សទា៉ះោ ងណាក៏សដ្ឋយ ការគិតជាទឹករបាក់ ឬជាទូសៅ
ជាបរមិាេ អាចមានការលំបាក ពីសរពា៉ះផលប ៉ះពាល់ជួនកាល
មិនរបាកដរបជា ខល៉ះមានការលំបាកកំេត់តនមលជាដុលាល រ សហើយ
ខល៉ះសទៀតទំាងលំបាក ទំាងមិនចាេ់លាេ់កនុងការកំេត់តនមល
ជាដុលាល រ។   ទំនិញបរាិថ ន ឬបទបបញ្ាតតិេតីពីេុវតថិភាព គឺជា
ឧទាហរេ៍លអអំ្ពីទំនិញ ដដលមានការលំបាកកនុងការកំេត់
តនមលជាដុលាល រ សដ្ឋយារទំនិញទំាងសនា៉ះមិនមានតនមលសៅសលើ
ទីផារ។ វធីិាស្តេតសផសងៗេរមាប់បា ន់ាម នតនមលទំនិញដដល
មិនមានសៅសលើទីផារ និងការពិចារណាពីភាពមិនរបាកដរបជា
សៅកនុងCBA មានបញ្ញជ ក់ខាងសរកាមសៅកនុងដផនក ”ការសដ្ឋ៉ះស្រាយ
ជាមួយបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញដដលលំបាកកនុងការ
កំេត់តនមលចំសពា៉ះការគេនា“។  

ការដដលផលប ៉ះពាល់ខល៉ះអាចមានការលំបាកខាល ំងកនុង
ការកំេត់បរមិាេជាដុលាល រ មិនប ៉ះពាល់ដល់តដមលននការវភិាគ
តាមវធីិាស្តេតCBAសទ។ កនុងករេីដបបសន៉ះ ការវភិាគតាម
ដបបគុេភាពលមអិតជាការេមរមយ ជំនួេឲ្យការកំេត់តនមល
ជាដុលាល រ។ ការវភិាគតាមដបបគុេភាព គួរមានការោំរទសដ្ឋយ
ភេតុតាង និងទិននន័យជាអ្តិបរមា សដើមបីបសងកើនតមាល ភាពសៅកនុង
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របាយការេ៍ និងជួយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចកនុងការសរជើេសរ ើេ
ជសរមើេណាមួយ។ 

ដំណាក់កាលទី៦៖ បញុ្្៉ះតម្មៃចំសពា៉ះបនទុកចំណាយ 
និង្ផលចំសណញអនាគត សដើមបទីទួលានតម្មៃ
បច្ុបបនន 

សហតុអ្វីរតូវបញ្ចុ ៉ះតនមល? 
តរមូវការបញ្ចុ ៉ះតនមលផលប ៉ះពាល់អ្នាគតអាចមានទេសនៈ

វេ័ិយពីរ ដដលទេសនៈវេ័ិយទំាងសន៉ះសតត តសលើចំណាយឱកាេ
ននលំហូរាច់របាក់កំេត់សដ្ឋយលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត។ 
ទេសនៈវេ័ិយទី១ ការេសងកតទូសៅដដលបុគគលសពញចិតតឲ្យតនមល
មួយដុលាល របចចុបបនន សរចើនជាងមួយដុលាល រសៅសពលអ្នាគត។ 
សន៉ះគឺចាេ់បំផុតសៅកនុងសហតុការេ៍ដដលថា ធនាោររតូវ
ការបង់ការរបាក់ននរបាក់តមកល់ សដើមបីទាក់ទាញមនុេសឲ្យ
េនសំរបាក់។ ការសពញចិតតជាទូសៅេរមាប់ការសរបើរបាេ់
បចចុបបននគឺរតូវបានសគាគ ល់ថា “អ្រតាននសពលសវលាសពញចិតត” 
សហើយទាក់ទងនឹងផលរបសោជន៍សេដាកិចចទាំងអ្េ់ (និងបនទុក
ចំណាយ) មិនរតឹមដតជាលកាេៈហិរញ្ាវតថុសទ។  

សដ្ឋយារបុគគលមិនរពសងើយកសនតើយរវាងលំហូរាច់
របាក់សៅសពលសវលាខុេៗោន  លំហូរសនា៉ះមិនអាចសរបៀបសធៀប
សដ្ឋយតទ ល់បានសទ។ សដើមបីកំេត់លំហូរាច់របាក់ដដល
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អាចសរបៀបសធៀបសដ្ឋយតទ ល់បានសៅកនុងCBA បនទុកចំណាយ
និងផលចំសេញសនា៉ះបានសកើតស ើងសៅសពលអ្នាគត ចំាបាច់
រតូវមានការបញ្ចុ ៉ះតនមលសដ្ឋយសធៀបនឹងតនមលបចចុបបនន។ សន៉ះឆលុ៉ះ
បញ្ញច ងំពីការសពញចិតតរបេ់េងគម ដដលដ្ឋក់ឲ្យមានទមៃន់សរចើន
សលើការសរបើរបាេ់ដដលសកើតស ើងឲ្យសកៀកនឹងបចចុបបនន។ 

ទេសនៈវេ័ិយទី២ គឺថាលំហូរបនទុកចំណាយនិងផល
ចំសេញ សកើតសចញពីលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតក៏មានចំណាយ
ឱកាេេរមាប់ការវនិិសោគ។ សៅសពលលិខិតបទដ្ឋា នគតិ
យុតតដ្ឋក់បនទុកចំណាយសលើបុគគល ឬធុរកិចច បនទុកចំណាយ
សនា៉ះនឹងរតវូផតល់មូលនិធិឲ្យវញិតាមរសបៀបខល៉ះ។ ការផតល់មូល
និធិសន៉ះដ្ឋក់បនទុកចំណាយសលើភាគីរងផលប ៉ះពាល់ តាមរយៈ
ការរបាក់ដដលរតូវបង់ចំសពា៉ះការខចីលុយ ឬមូលនិធិសនា៉ះបាត់
សៅសៅសពលមិនបានសរបើរបាេ់េរមាប់សោលបំេងសផសង។  

សហតុដូសចន៉ះ លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតនឹងមានរបសោជន៍
សៅសពលវាផតល់ផលចំសេញសរចើនជាងបនទុកចំណាយដល់
េងគម ឬផលចំសេញអាចទទួលបានសៅសពលសរបើរបាេ់
មូលនិធិចំសោលសៅ។ សដ្ឋយអ្នុវតតអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលចំសពា៉ះ
លំហូរាច់របាក់ អ្រតាាច់របាក់រតលប់រតូវពិចារណាសៅ
កនុងការគេនាតនមលបចចុបបននេុទធ។ 
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វធីិាស្តេតបានបង្ហា ញថា តរមូវការកនុងការបញ្ចុ ៉ះតនមល
លំហូរាច់របាក់អ្នាគតអាចជាចំណាយឱកាេននលំហូរ
ាច់របាក់។ ថាសតើសន៉ះជាបនទុកចំណាយននការពនាសពលសរបើ
របាេ់ ឬជសរមើេឱកាេវនិិសោគបានបាត់បង់។ សដ្ឋយារ 
បនទុកចំណាយ និងផលចំសេញរបេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមមភាគ
សរចើនមានរយៈសពលដវង។ សហើយតនមលរបេ់វាអាស្រេ័យសលើ
សពលសវលាដដលទទួលបាន ការបញ្ចុ ៉ះតនមលមានារៈេំខាន់
សៅកនុងCBA។ 

អ្រតាដដលបំដបលងតនមលអ្នាគតសៅជាតនមលបចចុបបននរតូវ
បានសគាគ ល់ថាជាអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល។ របេិនសបើអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល
សៅសលររតង់ចំេុច r ភាគរយកនុង១ឆ្ន ំ ផលចំសេញ Bt 

ដុលាល របានទទួលសៅឆ្ន ំ t មានតនមល Bt /(1+r)
t នាសពលបចចុបបនន។ 

របអ្ប់ទី១ ផតល់ឧទាហរេ៍ពីរសបៀបគេនាតនមលបចចុបបននេុទធ។ 
បញ្ជ ីឯការសោងដដលផតល់ការដេនំាលមអិតមានភាជ ប់សៅទំព័រ
ចុងសរកាយននមគគុសទេក៏សន៉ះ។ 
ការពិចារណាពីអតិផរណា 

អ្តិផរណា គឺជាសហតុផលមួយសទៀតដដលថាមួយដុលាល រ
នាសពលអ្នាគតមានតនមលតិចជាងមួយដុលាល រនាសពលបចចុបបនន។ 
ការសកើនស ើងជាទូសៅននករមិតនលលមានន័យថា មួយដុលាល រនា
សពលអ្នាគតអាចទិញបានទំនិញតិចជាង។ អ្នកវភិាគCBA 
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មានជសរមើេ ថាសតើរតូវបញ្ចូ លលំហូរាច់របាក់អ្នាគតតាម
តនមលជាក់ដេតងនាសពលអ្នាគត (តនមលមានដតនាម) ឬតនមលដុលាល រ
បចចុបបនន (តនមលពិត)។ សទា៉ះបីជាោ ងណាលំហូរាច់របាក់ទំាង
អ្េ់ចំាបាច់រតូវបំដបលងសៅជាដុលាល របចចុបបននដដលអាចសរបៀបសធៀប
បានសៅកនុងCBA ជាធមមតាវធីិាស្តេតសរកាយសន៉ះមានភាពាមញ្ា
បំផុត។ 
 

ររអរ់ទី១៖ ការគណនាតម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ 
          ដ ីលបកំីណត់តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ(NPV)ម្ន្ជដរលីសលយួ ការ
ចំ្ណាយ និ្ងផលចំ្ដណញរតូវតតកំណត់ចំ្ន្នួ្សរារ់រយៈដេល
ត លបាន្រេឹំងទុកម្ន្សំដណីរញ្ញតតិកលម។ 
តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធគឺរតូវបាន្គណនាជា៖ 
                 NPV  =  (Bt-Ct)/(1+r)

t
 

តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ = (Bt-Ct)/(1+r)
t
 

ត ល         Bt = ផលចំ្ដណញដកីតដឡងីដៅដេល  t 
      Ct = ការច្ំណាយដកីតដឡងីដៅដេល t 
             r = អរារញ្ចុ ុះតម្លល 
      t = ជាឆ្ន  ំ
      T = ចំ្ន្នួ្ឆ្ន កំន្លងត លការច្ំណាយ  
                         ឬផលចំ្ដណញ 
នាម្ថៃអនាគតរតូវបាន្រេឹំងទុកឱ្យដកីតាន្ (ឆ្ន ដំន្ុះគឺជាឆ្ន  ំ០) 
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      ចូ្រេិចារណាេីជដរលីសត លនឹ្ងតរលូវឲ្យរកុលហ ុន្ ដ ីលបតីដលលីង 
ឧរករណ៍ថមីដ ីលបកីាត់រន្ថយការរំេុលររយិាកាស។ឧរករណ៍ដន្ុះ 
ាន្តម្លល៥លាន្ ុលាល រអាដលរកិដ ីលបតីដលលីង និ្ង ំដណីរការសរារ់
៤ឆ្ន  ូំច្ខាងដរកាលដន្ុះ។ ការច្ំណាយ  ំដណីរការ(ការតថទរំរចាំ
ឆ្ន )ំ ចំ្ដ ុះរកុលហ ុន្គឺ១លាន្ ុលាល រអាដលរកិកនុងលួយឆ្ន (ំកនុងតម្លល
សថិតដថរជាក់លាក់)។  ផលចំ្ដណញបា៉ា ន់្ស្មម ន្ ថាទទលួបាន្ ៣
លាន្ ុលាល រកនុងលយួឆ្ន  ំ(កនុងតម្លលសថិតដថរជាក់លាក់)។  
អរារញ្ចុ ុះតម្លលគឺ ៣%, ៧% និ្ង១០%។ 
          ការច្ំណាយ  ផលចំ្ដណញ  ផលចំ្ដណញសុទធ  តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ 

(Ct)          (Bt)            (Bt-Ct)             (NPV) 

                                                       3%   7%          10% 

Year 0         5              0          -5               -5.00    -5.00  -5.00 

Year 1         1              3           2                1.94      1.87   1.82 

Year 2         1              3             2                 1.89   1.75   1.65 

Year 3         1              3             2                 1.83   1.63      1.50 

Year 4         1              3             2                 1.78   1.53      1.37  

តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធច្ដំ ុះសំដណី                           2.43   1.77      1.34 

 

CBA បា ន់តនមលដដលមនុេសកំេត់េរមាប់លទធផល
សផសងៗ ជាពិសេេសៅតាមឆនទៈពួកសគហា នចំណាយដដល
បង្ហា ញតាមឥរោិបលទីផាររបេ់ខលួន។ ដូសចន៉ះវធីិាស្តេតដដល
សពញចិតតគឺដផអកសៅសលើអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល អ្រតាការរបាក់តាមទី
ផារ ដដលចងអុលបង្ហា ញពីតនមលបចចុបបននដដលសគកំេត់សធៀប
នឹងផលចំសេញេុទធនានលៃអ្នាគត។ អ្រតាការរបាក់ទីផារ
កំេត់នលលបាត់ឱកាេ ននចំនួនមូលធនដដលបានសរបើរបាេ់
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សដ្ឋយេំសេើ លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតរបេ់រដ្ឋា ភិបាល - មាន
ន័យថាសនា៉ះគឺជាអ្វីដដលមូលធនអាចយកសៅសរបើរបាេ់តាម
ជសរមើេសផសងសទៀត។ 

អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលរតឹមរតវូសៅដតមានភាពមិនរបាកដរបជា
េរមាប់សរបើរបាេ់ចំសពា៉ះេំសេើ បញ្ាតតិកមម។ សយើងមិនរបាកដ
ថាមូលធនអាចយកសៅសរបើរបាេ់តាមជសរមើេអ្វីសផសងសទៀត 
សហើយមូលធនអ្វីខល៉ះអាចផលិតសចញបានតាមរយៈការសរបើរបាេ់
ទំាងសនា៉ះ។ 

អរារញ្ចុ ុះតម្លលសរារ់ការអន្តរាគលន៍្រញ្ញតតិកលម 

CBA គួរកំេត់អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល ”មធយម”ជាក់ដេតងមួយ។ 
ជាមួយនឹងការតល េ់បដូរមិនរបាកដរបជា សយើងគួរសធវើការវភិាគ
ភាពដរបរបលួ (េូមសមើលសៅខាងសរកាមេរមាប់ព័ត៌មានបដនថម
េដីពីការវាេ់ដវងភាពដរបរបួល) ដូសចន៉ះបដនថមពីសលើអ្រតាបញ្ចុ ៉ះ
តនមលមធយម តនមលបចចុបបននេុទធគួររតូវបានគេនាជាមួយអ្រតា
បញ្ចុ ៉ះតនមលទាបជាងនិងខពេ់ជាងជាក់ដេតង។ របេិនសបើរក
សឃើញេញ្ញា តល េ់បដូរតនមលបចចុបបននេុទធ ការវភិាគភាពដរបរបួល
បង្ហា ញឲ្យសឃើញថា ជសរមើេននអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលគឺមានារៈ
េំខាន់។ ព័ត៌មានសន៉ះរតូវបញ្ញជ ក់កនុងរបាយការេ៍េសងាបCBA 
ពីសរពា៉ះវាជាការរលឹំកេំខាន់េរមាប់ការវភិាគសន៉ះ។  
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ឯការសោងជាសរចើនសៅដផនកចុងសរកាយននមគគុសទេក៍
សន៉ះផដល់ការពិភាកាពិាដ រជាសរចើនជំុវញិបញ្ញា ទាក់ទិននឹង
អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល និងអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលបចចុបបននជាក់លាក់ដដល
អាចសរបើរបាេ់បានកនុង CBA។ 

ដំណាក់កាលទី៧៖ គណនាតម្មៃបច្ុបបននេទុធរបេ់
ជស្មើេនីមួយៗ 

 តនមលបចចុបបននេុទធ(NPV)ននជសរមើេមួយសេមើនឹងតនមល
បចចុបបននននផលចំសេញដក តនមលបចចុបបននននបនទុកចំណាយ៖ 

NPV = PV (B) – PV(C) 

របេិនសបើ NPV ជាេញ្ញា បូក (+) េំសេើ សន៉ះបសងកើននូវ
របេិទធភាព។ របេិនសបើ NPV ជាេញ្ញា ដក (-) េំសេើ សន៉ះគឺ
មិនមានរបេិទធិភាព។ របេិនសបើបនទុកចំណាយនិងផល
ចំសេញ ទំាងអ្េ់មិនអាចកំេត់តនមលជាទឹករបាក់ អ្នកគួរ
ដតដេវងយល់ថា សហតុអ្វីផលចំសេញនិងបនទុកចំណាយមិន
ដមនជាាច់របាក់មានទំហំធំឬតូចសធៀបសៅនឹងផលប ៉ះពាល់
ដដលអាចគិតជាាច់របាក់។ 

ដំណាក់កាលទី៨៖ សធវើការវិភាគភាពផ្ប្បួល 
   ផលប ៉ះពាល់ដដលបានពាករេ៍ទុក និងការបា ន់តនមលជា
ទឹករបាក់រតឹមរតូវអាចមានភាពមិនរបាកដរបជាដ៏ធំ។ ការវភិាគ
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ភាពដរបរបួលផដល់នូវព័ត៌មានអំ្ពីរសបៀបដដលអ្សលរសផសងោន ដរប
របួលនឹងជ៉ះឥទិធពលសៅសលើបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ
រួមននេំសេើ បញ្ាតតិកមម។ វាបង្ហា ញពីរសបៀបដដលផលចំសេញ
េុទធដដលបានពាករេ៍ទុកដរបរបួលសៅតាមអ្សលរមិនចាេ់ 
លាេ់ដដលមានតនមលសផសងៗោន  និងការតល េ់បដូរននការេនមត។ វា
ពិសាធថាសតើភាពមិនរបាកដរបជាចំសពា៉ះតនមលននបញ្ញា អ្សលរ
ជាក់លាក់  និងកំេត់នូវការេនមតដ៏េំខាន់។  

របេិនសបើការវភិាគភាពដរបរបួលគឺមានផលរបសោជន៍
ដល់អ្នកសធវើការេសរមច វារតូវការអ្នុវតតសដ្ឋយរបព័នធនិងពនយល់
ោ ងចាេ់លាេ់។ វធីិាស្តេតទូសៅចំសពា៉ះការវភិាគភាពដរប
របួលរមួមានដូចខាងសរកាមសន៉ះ៖  

• ការវភិាគករេីលអបំផុត/អារកក់បំផុត៖ ករេីមូលដ្ឋា ន
ផដល់នូវតនមលលអបំផុតចំសពា៉ះអ្សលរសដើមបីផតល់ការបា ន់តនមល
ផលចំសេញេុទធដដលគិតថាលអបំផុត។ សេណារយី ូ
អារកក់ ឬទុទិដាិនិយមបំផុតគឺកំេត់ តនមលអ្ន់ជាងសគ
ចំសពា៉ះអ្សលរ។ របេិនសបើសេណារយី ូទុទិទដាិនិយមផដល់នូវ 
NPV សៅសរកាមេូនយ អ្នកនឹងរតូវអ្សងកតសមើលធាតុផសំ  
េំខាន់ ដៗដលពាក់ព័នធនឹងតនមលននេំសេើ បញ្ាតតិកមម សដ្ឋយ
សរបើរបាេ់បសចចកសទេពីរដូចខាងសរកាម។ 
ការវភិាគភាពប្រែរែលួដោយប្ននក  រតួតពិនិតយពីរសបៀប
តល េ់បដូរផលចំសេញេុទធសៅតាមការដរបរបួលអ្សលរ
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មួយេំេំុ (សដ្ឋយគិតថាអ្សលរសផសងសទៀតសៅដដដល)។ 
វាគួរដតសរបើរបាេ់េរមាប់អ្សលរេំខាន់បំផុតឬមិនជាក់
លាក់ ដូចជាការបា ន់តនមលននបនទុកចំណាយរបតិបតតិតាម
ការពាករេ៍ននផលចំសេញ និងអ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល។ 
ការកំេត់តនមលសផសងោន ចំសពា៉ះ “រទពយអ្របីូ” គឺមានារៈ
េំខាន់ជាពិសេេសៅសពលដដលតនមលេនមតមានភាព
ចរមូងចរមាេ។ ការវភិាគភាពដរបរបួលសដ្ឋយដផនកផតល់
ព័ត៌មានកាន់ដតចាេ់លាេ់ដល់អ្នកសធវើសេចកដីេសរមច
ពីរសបៀបដដលលទធផល CBA រងឥទធិពលសដ្ឋយអ្សលរមិន
ជាក់លាក់តាមករមិតនិងតនមលសផសងៗ។ របេិនសបើអ្នករក
សឃើញថាការកំេត់បា រា ដម រតសផសងៗមានឥទធិពលខាល ំង
សលើផលចំសេញេុទធននេំសេើ បញ្ាតតិកមម សយើងរតូវយក
ចិតតទុកដ្ឋក់អំ្ពីតនមលមិនរបាកដរបជារបេ់វា ។ 
ការវភិាគភាពប្រែរែលួ Monte Carlo បសងកើតរកាហវិចនន
ដខសសកាង ននផលចំសេញេុទធសដ្ឋយទាញយកការេនមត
ឬតនមលបា រា ដម រតេំខាន់ៗពីដខសសកាងននរប ូបាប ីលីសត (ចូរ
សមើល Boardman et al. 2010, pp. 181–184) ។ សទា៉ះបីសន៉ះ
គឺជាវធីិាស្តេតេថិតិទំសនើបេរមាប់ការវភិាគភាពដរបរបលួ 
សយើងរតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់កនុងការកំេត់យកការេនមត
ដដលេមសហតុផល និងេមរមយ អំ្ពីដខសសកាងននរប ូបា-
ប ីលីសតដដលរតូវបានេនមត។  
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របេិនសបើេញ្ញា (+ ឬ - ) ននផលចំសេញេុទធមិនតល េ់
បដូរបនាទ ប់ពីការពិចារណាតាមសេណារយី ូមួយេំេំុ សយើងអាច
នឹងមានទំនុកចិតតថាេំសេើ បញ្ាតិតកមមមានឥទធិពលរបេិទធភាព។  
ដំណាក់កាលទី៩៖ សធវើសេចកតីេននិដ្ឋា ន 

អ្នកគួរដតេសងាបលទធផលននCBA។ ជសរមើេដដល
ទទួលបានផលចំសេញខពេ់បំផុតគួរដតជាជសរមើេដដលអាច
ផដល់ជាអ្នុាេន៍ ។ សដ្ឋយសហតុថា NPV គឺជាតនមលពាករេ៍
ជាមធយម សហើយការវភិាគភាពដរបរបួលដដលអាចនឹងដេនំា
ជសរមើេសផសងដដលមាន NPV ធំបំផុតគឺមិនរបាកដថា ជា
ជសរមើេលអបំផុតសៅរគប់កាលៈសទេៈទំាងអ្េ់សនា៉ះសទ។ 
ឧទាហរេ៍ អ្នកអាចនឹងមានទំនុកចិតតបដនថមសទៀតកនុងការផដល់
អ្នុាេន៍ជសរមើេដដលមានតនមលផលចំសេញេុទធទាបជាង
តនមលរពឹំងទុក ប ុដនតវាជាជសរមើេដដលកាត់បនថយលទធភាពដ្ឋក់
បនទុកចំណាយេុទធេំខាន់សៅសលើេហគមន៍ ("ហានិភ័យ
អ្វជិជមាន”តិចជាង)។ 

ការេននិដ្ឋា នរបេ់អ្នកគួរដតរួមបញ្ចូ លទំាងសពលសវលា
ដដលបា ន់តនមលបនទុកចំណាយ, ផលចំសេញនិងអ្តថរបសោជន៍
េុទធ, NPV របេ់ខលួន, អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលដដលបានសរបើ, ព័ត៌មាន
អំ្ពីភាពដរបរបួលននផលប ៉ះពាល់ដដលបានបា ន់ាម នចំសពា៉ះ
ការេនមតសផសងៗ ,បញ្ជ ីននការេនមតដដលបានកំេត់និង
រសបៀបបា ន់ាម នបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ ។ 
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ការសដ្ឋ៉ះ្ាយជាមួយបនទុកចំណាយ និង្ផល
ចំសណញផដលលាំកកំណត់ជាតម្មៃចំសពា៉ះការ

គណនា 

សៅសពលមានេំសេើ សរបើរបាេ់និងផលិតទំនិញលក់
សៅសលើទីផារ ការបា ន់ាម នបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញ 
កនុងករេីជាសរចើន វាមានភាពង្ហយស្រេួលសរចើន និងរតូវបាន
រគបដេត ប់សៅកនុងមគគុសទេក៏CBAដដលមានស្រាប់។ 

សទា៉ះជាោ ងណាក៏សដ្ឋយ ជាញឹកញាប់វាមានការលំបាក 
កនុងការកំេត់និងវាេ់ដវងឥទធិពលរបេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមម ជា
ពិសេេសៅសពលមានផលប ៉ះពាល់ដល់ទំនិញដដលមិនសធវើ
ពាេិជជកមមសៅសលើទីផារ ដូចជាករមិតបំពុលបរាិថ នឬភាព
អាចទទួលបាននូវទិដាភាពធមមជាតិដ៏ស្រេេ់រតកាល។ 

បនទុកចំណាយ និងផលចំសេញអាចមានការលំបាក
កនុងការកំេត់តនមលជាដុលាល រ ពីសរពា៉ះទំហំននផលប ៉ះពាល់មិន
អាចដឹងមុន ឬមិនរបាកដរបជា ឬពីសរពា៉ះវាពិបាកកំេត់ជា
ាច់របាក់ សទា៉ះបីជាផលប ៉ះពាល់សនា៉ះរតូវបានសគដឹងក៏សដ្ឋយ។ 
ឧទាហរេ៍ រមួមាន ការគិតគូរដល់បញ្ញា បរាិថ ន េងគម និង
វបបធម៌ ផលប ៉ះពាល់តំបន់ បញ្ញា េុខភាព េុវតថិភាពាធារេៈ 
និងការពារជាតិ។ 
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វាមានារៈេំខាន់ដដលអ្នករតូវកំេត់ និងសរៀបរាប់
បនទុកចំណាយ និងផលចំសេញទំាងអ្េ់។ អ្នកគួរកំេត់
ជាបរមិាេនូវបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញឲ្យបានសរចើន
តាមដតអាចសធវើបាន។ សៅសពលដដលការវាយតនមលមានភាព
មិនចាេ់លាេ់ ការវភិាគភាពដរបរបួលគួររតូវបានសរបើ សដើមបី
សធវើការាកលបងថាសតើតនមលដរបរបួលោ ងដូចសមតច ដដលអាច
ប ៉ះពាល់ដល់លទធផលននការវភិាគ។ 

របេិនសបើផលប ៉ះពាល់មិនអាចកំេត់ជាតនមលបានសទ 
វាគួរដតរតូវបានកំេត់ជាបរមិាេដដលមិនដមនជាទឹករបាក់។ 
ឧទាហរេ៍ លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតមួយសដើមបកីាត់បនថយការ
បំពុលបរាិថ ន អាចកំេត់ជាបរមិាេនូវការកាត់បនថយការ
បសញ្ចញឧេម័នពុល។ ការកំេត់ជាបរមិាេរតូវេំសៅេរមាប់
បញ្ញជ ក់បញ្ញា  ដូចជាការេនមតអ្នុវតតចំសពា៉ះការកំេត់ឥទធិពល 
ផលប ៉ះពាល់កនុងេហគមន៍ (ដូចជា ចំនួនមនុេសរតូវរងផល
ប ៉ះពាល់ និងរងផលប ៉ះពាល់ោ ងដូចសមតច) និងភាពអាចសកើត
មានស ើងននផលប ៉ះពាល់សពញសលញ។ សៅសពលដដលផល
ប ៉ះពាល់មិនអាចកំេត់ជាតនមលបាន គួរផតល់សហតុផលឲ្យបាន
ចាេ់លាេ់។ 

ដំសេើ រននការខិតខំរបឹងដរបង សដើមបីសរៀបរាប់ និងវាេ់
ដវងបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញគឺមានតនមលសដ្ឋយខលួនវា។ 
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សដ្ឋយពិនិតយនូវអ្វី ដដលរតូវកំេត់បនទុកចំណាយនិងផល
ចំសេញ និងការដរបរបលួរបេ់វាសកើតស ើងោ ងណា អ្នកគួរ
ពិចារណាវធីិាស្តេតសផសង  ៗ និងកំេត់វធីិាស្តេតដដលលអបំផុត
សដើមបីេសរមចសោលបំេងអ្រូបី។  ថាសតើសោលនសោបាយ
ជាវធីិលអបំផុតកនុងការេសរមចបានលទធផល ឬលទធផលដដល
លអជាងអ្នុវតតចំសពា៉ះការកំេត់ឥទធិពល រតូវបានបសងកើតស ើង
សដ្ឋយជសរមើេសផសងៗ? េូមបីដតការសរៀបរាប់តាមដបបគុេ
ភាពរបេ់អ្នកចូលចិតតបរោិយ និងអ្នកមិនចូលចិតតបរោិយ 
ពាក់ព័នធជាមួយេកមមភាពដដលរតូវបានគិតទុក ក៏អាចមាន
របសោជន៍ដដរ។ 

ឧបករេ៍ជាសរចើនរតូវបានអ្ភិវឌឍ សដើមបជួីយបា ន់ាម ន
តនមលននបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញសៅសពលមិនមាន
ព័ត៌មានទីផារចាេ់លាេ់ រមួមាន បសចចកសទេបង្ហា ញពីការ
សពញចិតត និងបសចចកសទេកំេត់ការសពញចិតត។ េូមសមើល  
Boardman et al. (2010) or Commonwealth of Australia (2006) 

for more information។ 

ែដចេកដេសែង្ហា ញពីការដពញចិត្ត 

បសចចកសទេបង្ហា ញពីការសពញចិតតសធវើការបា ន់ាម នតនមល
ពីការេសងកតឥរោិបលនិងទំនាក់ទំនងទីផារ។ សៅសពលបុគគល
ទិញទំនិញសៅសលើទីផារ នលលដដលរតូវបង់បង្ហា ញពីព័ត៌មាន
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អំ្ពីតនមលដដលបានដ្ឋក់សៅសលើទំនិញសនា៉ះ។ សោលគំនិតសន៉ះ
មានរបសោជន៍ េរមាប់វាេ់ដវងតនមលទីផារមួយចំនួនធំ កិចច
អ្នតរាគមន៍ននលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតពាក់ព័នធនឹងទំនិញដដល
មិនសធវើពាេិជជកមមសដ្ឋយតទ ល់សៅសលើទីផារ ឬទីផារមិនផតល់
េញ្ញា ដដលគួរឲ្យទុកចិតតបាន ដដលជាលទធផលននបរាជ័យ 
ទីផារមួយឬសរចើន។ កនុងករេីសន៉ះ ការបា ន់ាម នតនមលដដលរតូវ
បានបញ្ចូ លកនុងCBA នឹងតរមវូឲ្យអ្នកពិចារណាបសចចកសទេ
វាយតនមលមិនតាមទីផារ។ 

បសចចកសទេទំាងសន៉ះជាញឹកញា ប់តរមូវឲ្យសរបើរបាេ់
ទីផារជំនួេ សដើមបីផតល់ព័ត៌មានេតីពីតនមលរបេ់ទំនិញដដលមិន
មានលក់សៅសលើទីផារ។ សៅសពលទំនិញស្រេសដៀងោន ដដលរតូវ
បានសគសធវើពាេិជជកមមសៅសលើទីផារ នលលរបេ់វានឹងរតូវបានសគ
យកសធវើជាេំអាង។ ឧទាហរេ៍ ព័ត៌មានអំ្ពីផលចំសេញពី
ការផតល់សេវាដឹកជញ្ជូ នាធារេៈសដ្ឋយឥតគិតនលល អាចរបមូល
ព័ត៌មានពីអ្នកសធវើដំសេើ រសៅកនុងរកុងណាមួយដដលពលរដាបង់
នលលេរមាប់សេវាកមមសន៉ះ។ 

លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតដដលមានបំេងកាត់បនថយ
លទធភាពននរពឹតតិការេ៍អ្វជិជមានដដលសកើតស ើងអាចរតូវបាន 
កំេត់តនមលតាមការវភិាគឆនទៈបង់នលលរបេ់បុគគលមាន ក់ៗ សដើមបី
សជៀេវាងនូវរពឹតតិការេ៍សនា៉ះ។ ឧទាហរេ៍ លិខិតបទដ្ឋា ន
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គតិយុតតពាក់ព័នធនឹងេុខភាព និងេុវតថិភាព ដតងដតបា ន់ាម ន
តនមលននេថិតិជីវតិ។ តនមលសន៉ះជាញឹកញាប់រតូវបានបា ន់ាម ន
សដ្ឋយការវភិាគចំណាយសលើឧបករេ៍េុវតថិភាពចាប់ដផសង 
សពាងេុវតថិភាពរលយនត និងឧបករេ៍សផសងសទៀតដដលមនុេស
ទិញ សដើមបីកាត់បនថយលទធភាពពីការាល ប់សដ្ឋយសរោ៉ះថាន ក់
ទំាងអ្េ់សនា៉ះ។ 

កនុងករេីខល៉ះ “នលល” ដដលបានបង់េរមាប់ទំនិញមួយ 
អាចមិនដមនជាទូទាត់ជាក់ដេតងរកដ្ឋេរបាក់   ប ុដនតជំនួេ
មកវញិគឺ ឆលុ៉ះបញ្ញច ំងពីកិចចរបឹងដរបងនិងការចំណាយ
របេ់បុគគលសដើមបីសរបើរបាេ់ទំនិញ។ ការចំណាយសន៉ះអាច
រតូវបានសរបើរបាេ់ សដើមបីបា ន់ាម នតនមលរបេ់ទំនិញមួយសៅ
សពលោម នវតតមានទីផារ។ ឧទាហរេ៍ តនមលននទេសនៈកិចចសៅ
កដនលងតំាងរូបឬារមនទីរអាចរតូវបានបា ន់ាម ន សដ្ឋយការ
វភិាគចំណាយសធវើដំសេើ ររបេ់អ្នកសទេចរ និងនលលបាត់ឱកាេ 
ននសពលសវលារបេ់សគដដលសគអាចសធវើអ្វីសផសងសទៀត។ 

ែដចេកដេសកំណត់្ការដពញចិត្ត 

សៅកនុងាថ នភាពខល៉ះ មិនអាចសរបើរបាេ់បសចចកសទេ
បង្ហា ញការសពញចិតតបានសទ។ ករេីទំាងសន៉ះជាធមមតាសកើត
ស ើងសៅសពលទំនិញមួយមិនរតូវបានសគសរបើរបាេ់សរចើនសទ   ក៏
ប ុដនតវាសៅដតមានតនមល។ កនុងករេីដបបសន៉ះព័ត៌មានអំ្ពីឆនទៈ
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របេ់មនុេសកនុងការបង់នលលសៅដតទទួលបានសដ្ឋយរោន់ដត
េួរពួកសគឱយកំេត់ពីការសពញចិតត។ បសចចកសទេកំេត់ការ
សពញចិតតដផអកសលើការអ្សងកត សដើមបីទទួលបានព័ត៌មានអំ្ពីថា
សតើមនុេសកំេត់តនមលបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញោ ង
ដូចសមតច? ការសធវើអ្សងកតសន៉ះ សៅថា ការអ្សងកត “ការវាយតនមល
ជាយថាសហតុ”។ 

ការអ្សងកតមួយរបដហលជាវធីិដតមួយប ុសណាណ ៉ះកនុងការ
របមូលព័ត៌មានអំ្ពីតនមលមិនសរបើរបាេ់ ដដលមនុេសមាន ក់បាន
ឲ្យតនមលសលើធនធានមួយ ឬេកមមភាពមួយ សទា៉ះបីជាពួកសគមិន
អាចសរបើរបាេ់សដ្ឋយតទ ល់ ឬចូលរមួក៏សដ្ឋយចុ៉ះ។ ឧទាហរេ៍ 
មនុេសរបដហលជាអាចមានឆនទៈរកាទីរសហាឋាន ពីសរពា៉ះពួក
សគឲ្យតនមលសដ្ឋយដឹងថាមានទីលំសៅឋានធមមជាតិខល៉ះេរមាប់
ពពួកេតវករម។ 

Boardman et al. (2010, pp. 369–402) កំេត់ពីរសបៀប 
សដើមបីអ្សងកតវាយតនមលជាយថាសហតុ និងគូេបញ្ញជ ក់បញ្ញា ខល៉ះ 
ជាមួយនឹងបសចចកសទេ។ 

គំរជូសរមើេគឺជាវធីីាស្តេតអ្សងកតមួយសផសងសទៀត ដដល
អាចមានរបសោជន៍ សៅសពលផលចំសេញបានពីេំសេើ
បញ្ាតតិកមមមានលកាេៈេមបតតិសរចើន និងជសរមើេផតល់នូវការ
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គួបផសំខុេៗោន របេ់លកាេៈេមបតតិទំាងសនា៉ះ។ ពិនិតយសដ្ឋយ 
OECD (2006; ទំព័រ 125–143) ។ 

សដើមបីបដនថមអ្តថរបសោជន៍ដល់CBA ការេិកាសលើ
ការកំេត់ការសពញចិតតគួរដេវងរកការបា ន់ាម នឆនទៈកនុងការ
បង់នលលពីមនុេសដដលមានព័ត៌មានរគប់រោន់។
 ឧទាហរេ៍ របេិនសបើការេិកាគំរជូសរមើេពាោម
បសងកើតស ើងនូវឆនទៈកនុងការបង់នលលរបេ់េហគមន៍េរមាប់
លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត សដើមបីកាត់បនថយហានិភ័យបរាិថ ន
ពិសេេណាមួយ វាមានារៈេំខាន់ដដលអ្នកចូលរមូកនុងការ
េិកា មានចសមលើយរបេ់ពួកសគដផអកសៅសលើព័ត៌មានេុរកឹតពី
លកាេៈននហានិភ័យបរាិថ ន របសេើរជាងការគិតសដ្ឋយពំុមាន
ព័ត៌មានពីហានិភ័យ។ វាបង្ហា ញពីារៈេំខាន់ននការកំេត់
អ្តតេញ្ញា េ ការសរៀបរាប់ និងលទធភាពកំេត់ជាបរមិាេ
ផលប ៉ះពាល់ដដលអាចនឹងសកើតស ើងរបេ់េំសេើ បញ្ាតតិកមម។ 

វធិានទូសៅ ការបា ន់ាម នការវាយតនមលរបេ់បុគគលសលើ
ទំនិញ និងសេវាដដលសចញមកពីការេសងកតឥរោិបលរបេ់
ពួកសគចំសពា៉ះនិនាន ការទីផារដដលអាចសជឿជាក់បានជាងការសធវើ
អ្សងកតសដ្ឋយករមង់េំេួរ (Boardman et al. 2010) ។ ការ
េសងកតសលើការេសរមចចិតតទិញបានបង្ហា ញសដ្ឋយតទ ល់ ពីការ
សពញចិតត។ 
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អ្នកសឆលើយនឹងេំេួរអ្សងកត អាចមានការសលើកទឹកចិតត
តិចតួចកនុងការទទួលយកេំេួរសដ្ឋយយកចិតតទុកដ្ឋក់វនិិ-
សោគកនុងការទទួលបានព័ត៌មានចំាបាច់េរមាប់ការសឆលើយតប
សដ្ឋយភាពេុរកឹត ឬក៏មានកាសជឿជាក់បាន។ ពួកសគរតូវទទួល
បនទុកចំណាយតិចតួចចំសពា៉ះចសមលើយមិនពិតរបាកដ សហើយអាច
មានការបំសផលើេ។ 
ការកំណត់្ការវាយត្ម្មៃដលើនលែ ៉ះពាល់ពីរែភពេី២ 

វធីិាស្តេតដដលបានពិភាកាសៅខាងសលើ ផតល់នូវេំេំុនន
ឧបករេ៍េរមាប់ការការវាយតនមលជាក់ដេតងសលើផលប ៉ះពាល់ 
ក៏ប ុដនតរបដហលជាមានការលំបាកកនុងការអ្នុវតត។ សៅសពលអ្នក
មិនមានធនធានឬជំនាញកនុងការេិកាដំបូង អ្នកអាច ”បញ្ចូ ល”
តនមលពីការេិកាមុនៗ។ ដំសេើ រការសន៉ះសគសៅថា “សផទរផល
ចំសេញ” រតូវបានសគសរបើរបាេ់សដើមបីបា ន់ាម នតនមល ដូចជាតនមល
ននេថិតិជីវតិឬឆ្ន ំជីវតិ តនមលននការេនសំសពលសវលាសធវើដំសេើ រ និង
បនទុកចំណាយននការរខំានសដ្ឋយេំស ង និងការបំពុលខយល់។ 

ខេៈព័ត៌មានពីរបភពេី២ដដលមានស្រាប់សផសងសទៀត 
អាចផតល់បានរហ័េនូវវធីិាស្តេតមានតនមលទាប សដើមបវីាយតនមល
ជារូបិយវតថុ ដដលអ្នករតូវការសរបើរបាេ់វាសដ្ឋយរបុងរបយ័តន 
សហើយក៏កំុសរបើរបាេ់វាសដ្ឋយោម នសហតុផលចាេ់លាេ់។ វា
តរមូវឲ្យមានការវនិិចឆ័យ សដើមបីកំេត់ថាសតើលទធផលបានមកពី
ការេិកាមុនៗេមរមយេរមាប់ការសរបើរបាេ់សៅកនុងCBAណា



40 

 

មួយ។ ការបា ន់ាម នបានមកពីរបភពេី២ដដលមានស្រាប់
សផសងសទៀត អាចសធវើការដកេរមួលអាស្រេ័យសៅសលើភាពជាក់
លាក់ននការអ្នុវតតណាមួយ។ 

េុរកឹតភាពនិងគុេភាពននការេិកាដំបូង គួររតួត
ពិនិតយសដ្ឋយរបងុរបយ័តន។ សៅសពលការេិកាសដ្ឋយសរបើរបាេ់
បសចចកសទេមានភាពទន់សខាយ អ្នកគួរពិភាកាចំេុចលសមអៀង
ណាមួយ ឬភាពមិនរបាកដរបជាដដលអាចសកើតស ើងជាលទធ
ផល។ ចាេ់ណាេ់ របេិនសបើការេិកាមួយដដលមាន
ចំេុចសខាយខាល ំង សនា៉ះមិនគួររតូវបានសរបើរបាេ់សទ។ មា ង
សទៀតព័ត៌មានបានមកពីរបភពេី២ដដលមានស្រាប់សផសងសទៀត 
គឺមានភាពខាល ំងបំផុត សៅសពលរបភពមួយចំនួនអាចរតូវបាន
សរបើរបាេ់ សដើមបីជាជំនួយបដនថមដល់ការេនមត ឬការបា ន់ាម ន។ 
ដំដណា៉ះស្រាយចំដពា៉ះែន្ទុកចំណាយ និ្ងនលចំដណញប្ដល
មិន្អាចកំណត់្ត្ម្មៃជាដុល្លៃ រ 

បនទុកចំណាយ និងផលចំសេញខល៉ះមិនទទួលបាននូវការ 
កំេត់តនមលជាដុលាល រ។ សទា៉ះោ ងណាកតីCBAគួរបានបញ្ជូ ល
ព័ត៌មានពាក់ព័នធទាំងអ្េ់ ដដលអាចប ៉ះពាល់ដល់ការេសរមច
ចិតតកនុងករេីសន៉ះ។ វាគួរដតគិតឲ្យបានចាេ់ពីបនទុកចំណាយ 
និងផលចំសេញដដលមិនអាចកំេត់តនមលបាន។ អ្នកគួរសរៀបចំ
របាយការេ៍ពីបនទុកចំណាយ និងផលចំសេញបា នាម នតាម
របសភទ៣ ៖ 
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• កំេត់ជាទឹករបាក់ 
• កំេត់ជាបរមិាេប ុដនតមិនដមនជាទឹករបាក់ 
• ដបបគុេភាព ប ុដនតមិនដមនបរមិាេ ឬកំេត់ទឹករបាក់ 
បញ្ញា របឈម គឺការពិចារណាសលើផលប ៉ះពាល់ដដលមិន

អាចគិតសចញជាទឹករបាក់បាន សដ្ឋយមានភាពរគប់រោន់។ 
ឧទាហរេ៍ របេិនសបើេំសេើ បញ្ាតតិកមមមួយមានការោំរទ
សហើយ សបើសទា៉ះបីជាផលចំសេញតិចជាងសរចើនបនទុកចំណាយ
កំេត់ជាទឹករបាក់បានក៏សដ្ឋយ ក៏របាយការេ៍RISគួរពនយល់
ឲ្យបានចាេ់លាេ់នូវមូលសហតុននផលចំសេញសនា៉ះដដល
មិនអាចកំេត់ជាទឹករបាក់បានសហើយអាចសៅមានអំ្សណាយ
ផលសទៀត និងភាពមិនរបាកដរបជាននទំហំននផលចំសេញផង។ 

CBA អាចសលើកទឹកចិតតដល់អ្នកសធវើ សេចកតីេសរមច 
េរមាប់បង្ហា ញពីការលំបាកកនុងការកំេត់បាននូវផល
ចំសេញមិនកំេត់ជាទឹករបាក់បាន។ ឧទាហរេ៍ េំសេើ
បញ្ាតតិកមមមួយ ដដលមានបនទុកចំណាយគិតជាទឹករបាក់អាច
សលើេការកំេត់ជាទឹករបាក់នូវផលចំសេញរហូតដល់១៦
លានដុលាល រ ដដលសេនើនឹងបនទុកចំណាយេុទធ១ដុលាល រេរមាប់
របជាជនកមពុជាមាន ក់ េរមាប់រយៈសពលេុពលភាពននលិខិត
បទដ្ឋា នគតិយុតត។ សតើផលចំសេញមិនអាចគិតជាទឹករបាក់
បាន មានតនមលសរចើនជាងបនទុកចំណាយដដលអាចគិតជាទឹក
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របាក់បានឬសទ? វាគួរគិតពិចារណាឲ្យបានេមសហតុផល
សដើមបីេនមតថា របជាជនឲ្យតនមលេំសេើ បញ្ាតតិកមមដដលផតល់
ផលចំសេញមិនអាចគិតជាទឹករបាក់បានជាង១ដុលាល រកនុង
មួយនាក់ៗ។ ក៏ប ុ ដនតរបេិនសបើបនទុកចំណាយអាចនិោយ
បានថា ១០០ដុលាល រកនុងមួយនាក់ សនា៉ះមិនអាចទទួលយក
បានសទ កនុងការេនមតថាមានឆនទៈខពេ់កនុងការបង់នលលេរមាប់
លិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតតដដលផតល់ផលចំសេញដដលមិនអាច
គិតជាទឹករបាក់បាន សៅតាមផលចំសេញសនា៉ះ។ 

របេិនសបើការកំេត់ជាបរមិាេមិនអាចសៅរចួ ោ ង
សហាចណាេ់ការវភិាគរបេ់អ្នកគួរដតសរៀបរាប់តាមដបបគុេភាព 
និងវាយតនមលចំេុចខាល ំង និងចំេុចសខាយសដ្ឋយសលើកស ើង
នូវទ ាីករេ៍ដដលមានរបសោជន៍ពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា សនា៉ះ។ 
គួរបញ្ចូ លទិននន័យពាក់ព័នធ សដើមបោំីរទការវភិាគតាមដបបគុេ
ភាពរបេិនសបើមានលទធភាព។ ឧទាហរេ៍ ព័ត៌មានអំ្ពីចំនួន
របជាជនរងផលប ៉ះពាល់សដ្ឋយេំសេើ បញ្ាតតិកមម ឬតនមលបដនថម
របេ់ឧេាហកមមរងផលប ៉ះពាល់ អាចមានរបសោជន៍េរមាប់
អ្នកសធវើសេចកតីេសរមចចុងសរកាយ។ 

ការវភិាគរែសិេធភាពចំណាយ  

ការវភិាគរបេិទធភាពចំណាយ គឺជាជសរមើេដដលសគ
សរបើរបាេ់ោ ងទូលំទូលាយជំនួេឲ្យCBA កនុងកាលៈសទេៈ
ខល៉ះ ដដលផលប ៉ះពាល់េំខាន់បំផុតមិនអាចកំេត់ជាទឹក
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របាក់បាន។ សរបៀបសធៀបជសរមើេសផសងៗ តាមរយៈអ្នុបាតនន
បនទុកចំណាយនិងតួសលខដតមួយ ប ុដនតមិនបានកំេត់ជាទឹក
របាក់សទ ការវាេ់ដវងរបេិទធភាពដូចជាការេសន្តង្ហគ ៉ះជីវតិ។ វា
មានសហតុផលកនុងការសរបើរបាេ់ការវភិាគរបេិទធភាពចំណាយ 
របេិនសបើការវាេ់ដវងរបេិទធភាពអាចរគប់ដេត ប់ផលចំសេញ
ននសោលនសោបាយភាគសរចើនបំផុត។ 

ការវភិាគអ្តថរបសោជន៍បនទុកចំណាយ គឺជាទរមង់មួយ
ននការវភិាគរបេិទធភាពចំណាយ ដដលសរបើរបាេ់ការវាេ់ដវង
របេិទធភាពេមុគាម ញសរចើន សដ្ឋយឆលុ៉ះបញ្ញច ងំទំាងបរមិាេ
និងគុេភាព។ ជាទូសៅ វារតូវបានសគសរបើរបាេ់កនុងវេ័ិយដលទំា
េុខភាព។ ឧទាហរេ៍ ការវាេ់ដវងផលចំសេញអាចជាការដក
េរមួលគុេភាពឆ្ន ំជីវតិ ដដលរមួផសំចំនួនឆ្ន ំជីវតិបដនថមនិង
គុេភាពជីវតិ កនុងអំ្ ុងសពលឆ្ន ំទំាងសនា៉ះ (ជាទូសៅ សគវាេ់
តាមករមិតននតនមលមួយ សដ្ឋយកំេត់េរមាប់មនុេសដដល
មានេុខភាពលអបំផុត និងេូនយេរមាប់មនុេសដដលាល ប់)។ 
កនុងការវភិាគអ្តថរបសោជន៍បនទុកចំណាយ បនទុកចំណាយបដនថម
ននជសរមើេមួយចំនួនរតូវបានសធវើការសរបៀបសធៀបសៅនឹងការតល េ់
បតូរេុខភាព ដដលបានវាេ់ដវងសៅកនុងការដកេរមួលគុេភាព
ឆ្ន ំជីវតិ ដដលពួកសគបានបសងកើតស ើង។ ការវាេ់ដវងរបេិទធភាព
ចំណាយដបបសន៉ះ ក៏រតូវបានសរបើរបាេ់ េរមាប់ការដកេរមលួ
ឆ្ន ំជីវតិអ្នកភាពពិការដដរ។ 
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ការពិចារណាសលើេមធម៌ 

ការវភិាគ CBA បានបដនថមបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ 

ដល់បុគគលទំាងអ្េ់សដ្ឋយមិនគិតពីេមធម៌ននការដបងដចក
បនទុកចំណាយនិងផលចំសេញទំាងសនា៉ះស ើយ។ CBA បង្ហា ញ
អំ្ពីការគិតរបាក់ចំសេញមួយដុលាល រចំសពា៉ះមនុេសមាន ក់ សដ្ឋយ
មិនគិតថាមនុេសមាន ក់សទៀតខាតរបាក់មួយដុលាល រសនា៉ះសទ។ ការ
វភិាគសន៉ះ េនមតថារបាក់មួយដុលាល រមានតនមលដូចោន េរមាប់
មនុេសរគប់ រៗបូ។ ឬក៏អាចនិោយបានថាCBAរតូវបានសគសរបើ
របាេ់ សដើមបបីង្ហា ញថាេំសេើ មួយផតល់ផលចំសេញេុទធគិត
ជាដុលាល រចំសពា៉ះេងគមទំាងមូល ជាជាងគិតថាអ្នកណាទទួល
ផលចំសេញ ឬអ្នកណាខាតបង់ ។  

ការេនមត “ដុលាល រ គឺមួយដុលាល រ” បានដចកដញករបេិទធ
ភាពននសោលនសោបាយមួយ ឬឥទធិពលននការដបងដចកធនធាន
សចញពីេមធម៌ឬការដបងដចកឥទធិពល។ ការដបងដចកសន៉ះជាវធីិ
ាស្តេតដ៏មានអ្តថរបសោជន៍ សដ្ឋយារដតមិនមានការយល់
ស្រេបណាមួយអំ្ពីបនទុកដដលរតូវភាជ ប់នឹងឥទធិពលននេមធម៌។ 
ដដលរបសេើរបំផុត វាអាស្រេ័យសៅសលើអ្នកេសរមចចិតតកនុងការ
េសរមចអំ្ពីការលលឹងដលលងរវាងេមធម៌និងរបេិទធផល។ CBA 
រោន់ដតអាចជួយផតល់ជាព័ត៌មានដល់ការេសរមចចិតតប ុសណាណ ៉ះ។  
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វធីិដដលបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញរតូវបានដបង
ដចកកនុងចំសណាមរកមុសផសង  ៗ និងកនុងរយៈសពលណាមួយក៏អាច
មានារៈេំខាន់េរមាប់អ្នកេសរមចចិតតផងដដរ។ សទា៉ះបី CBA 

មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រាយបញ្ញា េមធម៌ ដតCBA អាចទាញចំណាប់
អារមមេ៍មកសលើបញ្ញា សន៉ះសដ្ឋយបង្ហា ញទំហំននផលប ៉ះពាល់នន
វធិានការេ៍ដដលបានសេនើសៅសលើរកុមសផសងៗ។ របេិនសបើមាន
ព័ត៌មានដដលអាចរកបាន CBAអាចេំោល់អ្នកឈន៉ះនិងអ្នកចាញ់ 
និងទំហំននផលចំសេញនិងការខាតបង់របេ់ពួកសគ។ ដូសចន៉ះវា
េថិតសៅសលើអ្នកេសរមចចិតតកនុងការេសរមចថាសតើផលប ៉ះពាល់
ននការដបងដចក ឬបញ្ញា េមធម៌មានារៈេំខាន់ឬមិនេំខាន់ 
សហើយរតូវការសដ្ឋ៉ះស្រាយដតប ុសណាណ ៉ះ។  

CBA បង្ហា ញឲ្យសឃើញចាេ់ពីការលលឹងដលលងសៅសពល
ដដលសរបៀបសធៀបជាមួយនឹងជសរមើេេំសេើ សផសងៗ ដូចជា 
សតើរបាក់ចំសេញប ុនាម ននឹងរតូវល៉ះបង់សដើមបីេសរមចសោល
បំេងសផសងសទៀត។ ឧទាហរេ៍ អ្នកេសរមចចិតតរបដហលជា
រតូវេសរមចចិតតថានឹងរតូវបដិសេធជសរមើេមួយដដលមាន NPV 

ធំជាងសគ របេិនសបើវាមានផលប ៉ះពាល់អ្វជិជមានគួរឲ្យកត់េំោល់
ដល់េមធម៌។ សហតុផលដតរតូវបង្ហា ញឲ្យបានសឃើញចាេ់។ 
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ការពិចារណាសរាែ់អ្នកជំនាន់្ដរកាយ 
បញ្ញា នឹងសកើតស ើងសៅសពលដដលផលប ៉ះពាល់ននបញ្ាតតិ

កមមសៅបនតរហូតដល់អ្នកជំនាន់សរកាយ (ឧទាហរេ៍ សៅសពល
បនទុកចំណាយរតូវបានរា ប់រងសដ្ឋយអ្នកជំនាន់បចចុបបនន ប ុដនតផល
ចំសេញបានដចករដំលក ឬបានទទួលដល់អ្នកជំនាន់សរកាយ)។ 
អ្នកខល៉ះបានសលើកស ើងថា អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលទាប គួររតូវសរបើរបាេ់
េរមាប់ការបញ្ចុ ៉ះតនមលដដលមានលកាេៈឆលងជំនាន់។ ក៏ប ុដនតមិន
មានការយល់ស្រេបណាមួយអំ្ពីរសបៀបបា ន់តនមលផលប ៉ះពាល់សៅ
អ្នកជំនាន់សរកាយសនា៉ះសទ។  

មានការសេនើថាឥទធិពលសៅសលើអ្នកជំនាន់សរកាយគួរដត
រតូវពិចារណាឲ្យបានចាេ់លាេ់ ជាជាងការសរបើរបាេ់អ្រតា
បញ្ចុ ៉ះតនមលទាបសៅតាមអំ្សពើចិតត។ វធីិមួយសដើមបីេសរមចបាន
កតាត សន៉ះ គឺការបដនថមសលើCBA ជាមួយនឹងការពិភាកាមួយអំ្ពី
រសបៀបដដលជំនាន់សរកាយនឹងរតវូរងឥទធិពលពីេំសេើ បញ្ាតតិកមម។  
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កំហុេធមមតាកនងុ្ការវិភាគបនទុកចំណាយនិង្ផល
ចំសណញ  

កំហុេធមមតាមួយចំនួនដដលសកើតស ើងជាពិសេេកនុង
ការវភិាគេំសេើ បញ្ាតតិកមមមានដូចតសៅ៖ 
ភាពរពដងើយកដន្តើយឬការែនាទ ែករមិត្ ែន្ទុកចំណាយ និ្ងនល
ចំដណញប្ននកសងគមប្ដលមិន្ាន្លកខណៈហិរញ្ញវត្ថុ  

េំសេើ បញ្ាតតិកមមអាចមាន ភាពង្ហយស្រេួល និងភាព
រតឹមរតូវខុេដបលកោន ោ ងខាល ំងសៅសពលបនទុកចំណាយនិងផល
ចំសេញដដលទំនងជាអាចកំេត់បរមិាេបាន។ សទា៉ះបីជា
CBA េងកត់ធៃន់សៅសលើការបា ន់តនមលបនទុកចំណាយនិងផល
ចំសេញគិតជាទឹករបាក់ក៏សដ្ឋយ ក៏វាមានារៈេំខាន់ដដលថា
ដំសេើ រការសរៀបចំរបាយការេ៍វាយតនមលសពញសលញ (RIS) មិន
មានភាពលំសអ្ៀងសៅខាងេំសេើ ដដលមានផលប ៉ះពាល់ង្ហយ
បា ន់តនមលជាងសនា៉ះសទ។ អ្នករតូវយកចិតតទុកដ្ឋក់ធានាថាផលប ៉ះ
ពាល់គិតជាទឹករបាក់មិនមានទមៃន់សលើេលុប ឬរគបដេត ប់សៅ
សលើកតាត េំខាន់ សៗផសងសទៀតសៅកនុងការេសរមចចិតត។  
នលចំដណញប្ដលរាែ់ដេេរដង 

របេិនសបើបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញននការតល េ់
បតូរបញ្ាតតិកមមមួយរតូវបានបា ន់របមាេសចញពីផលប ៉ះពាល់
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សៅកនុងទីផារមួយ េូមកំុរាប់បញ្ចូ លបនទុកចំណាយនិងផល
ចំសេញទំាងសន៉ះមតងសទៀត ថាជាលទធផលននការតល េ់បតូរសៅ
កនុងទីផារដនទ។ ឧទាហរេ៍ថា របេិនសបើការតល េ់បតូរសៅ
សលើបទបបញ្ាតតិវេ័ិយដឹកជញ្ជូ ន ផតល់ផលជាការេនសំេំនច
សពលសវលាសធវើដំសេើ រដល់រកុមមាច េ់ផទ៉ះណាមួយសនា៉ះ វាមិន
រតឹមរតូវសនា៉ះសទដដលបដនថមលទធផលននការស ើងនលលតនមលផទ៉ះរបេ់
ពួកសគសនា៉ះសទ (ដដលរោន់ដតផលចំសេញដផនកមូលធន 
ស្រេសដៀងោន ដដលបានរាប់បញ្ចូ លរួចសហើយដតប ុសណាណ ៉ះ) សៅ
សលើផលចំសេញសពលសវលាសធវើដំសេើ រ សកើតស ើងសដ្ឋយារ
ការតល េ់បតូរបញ្ាតតិកមម។  

ករេីទូសៅជាងសន៉ះសៅសទៀត ផលប ៉ះពាល់នឹងដតងដត
បង្ហា ញសចញសៅកនុងរសបៀបពីរោ ង៖ ផលប ៉ះពាល់ជាក់ដេតង 
(ឧទាហរេ៍ ផលចំសេញសពលសវលា ឬកំសេើ នផលិតភាព
ការង្ហរ) និងផលប ៉ះពាល់ធមមតាសៅសពលដដលផលប ៉ះពាល់
ជាក់ដេតងរតូវបានឆលុ៉ះបញ្ញច ងំសៅកនុងទីផារ។ ករេីណាមួយ 
ក៏អាចរតូវបានសរបើរបាេ់ សដើមបីដ្ឋក់តួសលខជាដុលាល រចំសពា៉ះ
ផលប ៉ះពាល់ទំាងសនា៉ះដដរ ប ុដនតគួរយកចិតតទុកដ្ឋក់ថា កនុងការ
វភិាគមិនរតវូរាប់បញ្ចូ លរពមោន នូវផលប ៉ះពាល់ទំាងពីរសន៉ះសទ។  
“មុន្/ឬដរកាយ” រែដសើរជាង “ាន្/ឬមិន្ាន្”  
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បនទុកចំណាយនិងផលចំសេញននេំសេើ បញ្ាតតិកមមមួយ 
វាពាក់ព័នធោ ងពិតរបាកដសៅនឹងការតល េ់បតូរនានា សបើសរបៀប
សធៀបសៅនឹងអ្វីដដលនឹងសកើតស ើងសៅសពលោម នបញ្ាតតិកមម។ 
សហតុដូសចន៉ះ ការសរបៀបសធៀបរវាងពិភពសលាកដដលោម នការ
តល េ់បតូរជាមួយនឹងពិភពសលាកដដលមានការតល េ់បតូរ ពិតជា
មានភាពចំាបាច់ខាល ំងណាេ់។ វាមិនមានភាពេមស្រេបសនា៉ះ
សទ សដ្ឋយរោន់ដតគេនាបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ
បដនថមសដ្ឋយសរបៀបសធៀបសៅនឹងាថ នភាពសដើម លុ៉ះរតាោម នការ
តល េ់បតូរបដនថមសកើតស ើងសៅសពលអ្វតតមានននេំសេើ ។ 

បញ្ញា សន៉ះសកើតស ើងជាពិសេេសៅសពលដដលមានការ
វាយតនមលសៅសលើផលប ៉ះពាល់ននលិខិតបទដ្ឋា នគតិយុតត ដដល
ជាដផនកមួយននសោលនសោបាយដដលមានបំេងដូចោន  
(ឧទាហរេ៍ មានសោលនសោបាយមួយចំនួនដដលមាន
បំេងកាត់បនថយការសរបើរបាេ់អ្គគិេនីសៅកនុងអ្ោរ និង
បញ្ាតតិកមមមួយចំនួនដដលមានបំេងកាត់បនថយការជក់បារ)ី។ 
កនុងករេីទំាងសន៉ះ វាមានារៈេំខាន់ណាេ់ចំសពា៉ះការវភិាគ
ផលប ៉ះពាល់បដនថមសៅសលើបញ្ាតតិកមមដដលកំពុងរតូវបាន
ពិចារណា សដ្ឋយទទួលាគ ល់ថា សទា៉ះបីោម នវធិានការេ៍
ណាមួយរតូវបានសធវើស ើងក៏សដ្ឋយ ក៏វធិានការេ៍សផសងសទៀត
របេ់រដ្ឋា ភិបាលអាចនឹងនឹងរបរពឹតតស ើង សដើមបទីទួលបានលទធ
ផលដដលចង់បាន។ សហតុដូសចន៉ះ ជសរមើេករេីាថ នភាពសដើម 
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“ភាពោម នបញ្ាតតិកមម” គួរដ្ឋក់បញ្ចូ លផលប ៉ះពាល់ននការសធវើ
អ្នតរាគមន៍បំសពញបដនថមទំាងសន៉ះ។ បដនថមសលើសន៉ះសៅសទៀត 
អ្នកគួរដតពិចារណាថាសតើ  េហគមន៍នឹងតល េ់បតូរអាកបបកិរោិ
របេ់ខលួនដដរឬសទ កនុងករេីោម នវធិានការរបេ់រដ្ឋា ភិបាល។  

ការដរែើរាស់អ្រាការរាក់គ្មា ន្ហានិ្ភ័យ ដដើមបែីញ្េុ ៉ះត្ម្មៃ
នលចំដណញសុេធ ប្ដលាន្ហានិ្ភ័យេីនារ 

អ្រតាការរបាក់ោម នហានិភ័យ គួររតូវបានសរបើកនុងលកា-
ខេឌ សដើមបីបញ្ចុ ៉ះតនមលផលចំសេញេុទធដដលមិនមានជាប់
ពាក់ព័នធនឹងផលចំសេញខាងទីផារ។ ការសរបើរបាេ់់ “អ្រតា
បញ្ចុ ៉ះតនមលេងគម”ទាប គឺជាសរឿងធមមតាសៅកនុងសមសរៀន CBA 
សហើយជាទូសៅមានលកាេៈេមស្រេបតាមរយៈអំ្េ៉ះអំ្ណាង
ខាងសរកាម៖  

• រដ្ឋា ភិបាលអាចខចីតាមរយៈការរបាក់មូលបរត េញ្ញា -    
ប័េណបំេុល(Bond) ដដលជាធមមតាមានអ្រតាការរបាក់
ទាបជាងទីផារ សហតុដូសចន៉ះអ្រតាផលចំសេញផតល់សដ្ឋយ
រដ្ឋា ភិបាលគឺមានករមិតទាបជាងអ្រតាផលចំសេញផតល់
សដ្ឋយវេ័ិយឯកជន។  

• រដ្ឋា ភិបាលមានភាគហ ុននន”វនិិសោគ”ចរមុ៉ះ សហតុដូសចន៉ះ
រដ្ឋា ភិបាលមិនរបឈមនឹងហានិភ័យទីផារសនា៉ះស ើយ។  
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• េងគមមិនគួរបនាទ បតនមលេុខុមាលភាពរបេ់អ្នកជំនាន់
សរកាយសនា៉ះស ើយ។  
សទា៉ះបីជាោ ងណាក៏សដ្ឋយ ក៏អំ្េ៉ះអំ្ណាងទំាងសន៉ះ

មិនេុទធដតជាសហតុផលេរមាប់កិចចអ្នតរាគមន៍សដ្ឋយសចញ
បទបញ្ាតតិសនា៉ះសទ។ សទា៉ះតាមពិត រដ្ឋា ភិបាលអាចសកៀងគរ
លវកិាកនុងករមិតអ្រតាការរបាក់ទាបតាមរយៈមូលបរតេញ្ញា
ប័េណក៏សដ្ឋយ វាក៏ជានលលឱកាេននលវកិាទំាងសនា៉ះ (ដដលលវកិា
ទំាងសនា៉ះអាចយកសៅសរបើរបាេសលើជសរមើេសផសងៗសទៀតបាន) 
ដដលវាេំខាន់ណាេ់ ជាជាងការចំណាយសលើការរបាក់កនុង
ការពិចារណាសៅសលើផលប ៉ះពាល់ដផនកេងគម។ បដនថមសលើសន៉ះ
សៅសទៀត រដ្ឋា ភិបាលជាទូសៅមិនមានជំនាញសធវើ ពិពិធកមម
វនិិសោគកនុងវេ័ិយចរមុ៉ះនិងមិនមានជំនាញខាងសធវើការសរបើ
របាេ់រទពយេកមមសដើមបីវនិិសោគ មិនដូចបុគគលនិងអ្នកវនិិ
សោគមាន ក់ៗ។ ជាចុងបញ្ច ប់អ្នកមិនគួរគេនាេរមាប់
េុខុមាលភាពរបេ់អ្នកជំនាន់សរកាយ សដ្ឋយការដកេរមួល
អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមលសនា៉ះស ើយ។ សដើមបីសធវើដបបសន៉ះបាន គឺរតូវការ
កំេត់ទំហំតនមលសរបៀបសធៀបននេុខុមាលភាពរបេ់មនុេសតាម
ជំនាន់សផសងៗោន  សហើយកនុងការអ្នុវតតដបបសន៉ះក៏មិនអាចទទួល
យកបានស ើយ។ ផទុយមកវញិ អ្នកគួរដតពិចារណាសៅសលើផល
ប ៉ះពាល់របេ់េំសេើ មួយសៅសលើអ្នកជំនាន់សរកាយឲ្យបាន
ចាេ់លាេ់។  
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 នាសពលលមី សៗន៉ះមានករេីសកមងាល ប់ និងជិតាល ប់
សដ្ឋយារការលង់ទឹកសៅរបសទេអូ្ស្តាត លី។   រកេួងេុខា- 
ភិបាលកត់េមាគ ល់ថាមិនមានឧបបតតិសហតុសៅកនុងអាងដហលទឹក
ដដលហ ុ៊ុំព័ទធសដ្ឋយរបងសទ សហើយរដ្ឋា ភិបាលអូ្ស្តាត លីកំពុង
ពិចារណាសធវើឲ្យវាកាល យជាកាតពវកិចចចាប់តំាងពីឆ្ន ំ២០១៧ 
សដើមបីាងេង់របងជំុវញិអាងដហលទឹកសទើបាងេង់លមីៗ។ 
សដើមបធីានាបាននូវការអ្នុសលាមតាមចាប់លមី  រដ្ឋា ភិបាលនឹង
បញ្ជូ នអ្នករតួតពិនិតយជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំសដើមបីពិនិតយសមើលថាសតើ
អាងទឹកដដលបានាងេង់ពីឆ្ន ំ ២០១៧ មានរបងបានាង
េង់ដដរឬសទ។ 
 រដ្ឋា ភិបាលបានសេនើេំុឲ្យអ្នកសធវើការវភិាគបនទុក
ចំណាយ និងផលចំសេញ ថាសតើសោលនសោបាយសន៉ះ គឺជា
គំនិតលអឬសទ។ សតើអ្វីដដលអ្នកនឹងផតល់អ្នុាេន៍ដល់រដ្ឋា ភិបាល? 
 សន៉ះគឺជាព័ត៌មានដដលអ្នកនឹងរតវូការសដើមបីវភិាគ៖ 
ចំនួនអាងដហលទឹក 

•សៅឆ្ន ំ ២០១៦ មានអាងដហលទឹកចំនួន ៥០០,០០០ 
សហើយ ២០% បានហ ុមព័ទធរចួសហើយ។ ចំនួនអាងដហល
ទឹកសកើនស ើង ៣% កនុងមួយឆ្ន ំ។ 

ការចំណាយ 

ឧបេមព័នធ – ឧទាហរណ៍ CBA 
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• តំនល ២,៥០០ ដុលាល រសដើមបីដំស ើងរបងលមីនិងជាមធយម 
២៥ ដុលាល រកនុងមួយឆ្ន ំសដើមបីដលរការបង។ 
• តំនល ៤០ ដុលាល រសដើមបីរតួតពិនិតយអាងនីមួយៗសហើយ
អាងដហលទឹក ២៥% រតូវបានាងេង់ចាប់ពីឆ្ន ំ 
២០១៧ រតូវបានរតួតពិនិតយជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

ចំនួ្ន្ម្ន្ការលង់េឹកាៃ ែ់ និ្ង ការលង់េឹកជិត្ាៃ ែ់ 
•សៅឆ្ន ំ ២០១៦ មានមនុេស ២០ នាក់បានលង់ទឹក
ាល ប់ និង៥០នាក់បានលង់ទឹកជិតាល ប់ សៅកនុងអាងទឹក
ដដលោម នរបង។ មិនមានឧបបតតិសហតុណាមួយសៅកនុង
អាងទឹកដដលមានរបងហ ុមព័ទធសនា៉ះសទ។ 

ត្ម្មៃម្ន្ការលង់េឹកាៃ ែ់ 
•តនមលជីវតិមាន ក់ រតូវបានបា ន់របមាេថាមានតនមល ៣ 
លានដុលាល រ។ 
•នលលេុខភាពជាក់ដេតងដដលជាប់ទាក់ទងជាមួយការលង់
ទឹកជិតាល ប់មានតនមល ៥,០០០ ដុលាល រកនុងមួយករេី 
សហើយការចំណាយេុខភាពរយៈសពលដវងគឺ ៥០០,០០០ 
ដុលាល រកនុងមួយករេី។ 
•គុេភាពជីវតិដដលកំពុងបនតេរមាប់កុមារដដលលង់
ទឹកជិតាល ប់គឺ ០.៨ នន QALY ។ 

អ្រាែញ្េុ ៉ះត្ម្មៃ 
 •អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល ៧% 
រយៈដពលម្ន្ការវភិាគ 
 •១០ឆ្ន ំ  
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តារាង្ ក.១: កាេនមត និង្ ទិននន័យ 

  
ចំនួនអាងទឹក  ៥០០០០០   

  
 

កំសេើ ន១ឆ្ន ំ ៣%   

  

ចំនួនអាងទឹកមានរបង
ស្រាប់ ២០%   

បនទុកចំណាយ A នលលតសមលើងរបង $ ២៥០០ 
កនុង១អាង
ទឹក 

  B នលលដលទំារបង $ ២៥ ១អាង ១ឆ្ន ំ 
  C នលលចុ៉ះអ្ធិការកិចចរបង $ ៤០ កនុង១អាង 
  D អ្រតាននការចុ៉ះអ្ធិការកិចច ២៥% កនុង១ឆ្ន ំ 

ផលចំសេញ 
 

សកមងលង់ទឹកាល ប់ ២០ 

កនុងអាង
ដដលមិន
មានរបង 

  E - អ្រតាាល ប់ ០,០០០០៥០០ 

កនុងអាង
ដដលមិន
មានរបង១ 

  
 

សកមងលង់ទឹកជិតាល ប់ ៥០ 
កនុងអាងមិន
មានរបង 

  F - អ្រតាជិតាល ប់ ០,០០០១២៥០          

កនុងអាង
ដដលមិន
មានរបង១ 

  G នលលជីវតិមាន ក់ $៣,០០០,០០០ 
   H នលលដលទំាស្រេួចស្រាវ $៥.០០០ កនុង១ករេី 

  I នលលេុខភាពបនត $៥០០,០០០ កនុង១ករេី 
  J QALY ០.៨   
  K - បាត់បង់េុខភាព ០.២   
    អ្រតាបញ្ចុ ៉ះតនមល ៧%   
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