
សាវតារសង្ខេប  
− កម្មវធីិវាយតម្ម្ៃលលើផលប ៉ះពាល់ម្ៃលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតត(កម្មវធីីRIA) លៅកម្ពុជាសំលៅពង្រឹរភាពង្បកួត

ង្បជែរៃិរង្បសិទធភាពម្ៃបញ្ញតិតកម្ម តាម្រយៈការដ្ឋក់ឲ្យអៃុវតតៃូវលោលការណ៍ង្បតិបតតិលអកនុរៃីតិវធីិលរៀបចំតា
ក់ជតរលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតតលៅតាម្ង្កសួរ ស្ថា ប័ៃម្ៃរាែរដ្ឋា ភិបាល។ ង្បព័ៃធម្ៃការវាយតម្ម្ៃលលើផលប ៉ះ
ពាល់ម្ៃលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតត(ង្បព័ៃធRIA)តង្មូ្វឲ្យង្កសួរៃីមួ្យៗអៃុវតតតាម្លោលការណ៍ង្បតិបតតិលអ ៃិរ
វាយតម្ម្ៃលលើស្ថម រតីឬខៃឹម្ស្ថរម្ៃបទបបញ្ញតតិជែលមាៃផលប ៉ះពាល់ែល់បៃទុកចំណាយៃិរការង្បកួតង្បជែរ
របស់ធុរកិចច។ 

− ឆ្ន ំ២០០៨: វធីិស្ថស្តសតវាយតម្ម្ៃលលើផលប ៉ះពាល់
ម្ៃលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតត(វធីិស្ថស្តសតRIA) ង្តូវ
បាៃអៃុវតតស្ថកលបរលៅអតីតង្កសួរឧសាហ
កម្ម ជរ  ៃិរថាម្ពល សាិតលៅលង្កាម្កម្មវធីិលលើក
កម្ពស់គុណភាពលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតត ជែលោំង្ទ
លដ្ឋយែំៃួយរបស់ធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសីុ(ADB)។ 

− ឆ្ន ំ២០១១–២០១៥: គលង្មារវាយតម្ម្ៃលលើផលប ៉ះ
ពាល់ម្ៃលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតត(គលង្មារRIA) 
(ែំៃួយ ADB លលខ 0224) ង្តូវបាៃអៃុវតតលដ្ឋយង្កុម្
ង្បឹកាលសែាកិចច សរគម្កិចចៃិរវបបធម៌្ (កនុរនាម្ជាទីភាន ក់ងារង្បតិបតតិគលង្មារ) ជែលមាៃការចួលរមួ្អៃុវតតពី
ង្កសួរចំៃួៃ ៧ (កនុរនាម្ទីភាន ក់ងារអៃុវតតគលង្មារ)។ 

− លៅឆ្ន ំ២០១៦ រាែរដ្ឋា ភិបាលបាៃលចញលសចកតីសលង្ម្ចលលខ១៣២ សសរ ចុ៉ះម្ងៃទី២៦ ជខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពីការ
បលរកើតង្កុម្ការងារវាយតម្ម្ៃលលើផលប ៉ះពាល់ម្ៃលិខិតបទដ្ឋា ៃគតិយុតត ែូលចន៉ះង្កសួរស្ថា ប័ៃបាៃចូលរមួ្កាៃ់ជត
លង្ចើៃ ជែលម្កែល់បចចុបបៃនលៃ៉ះមាៃង្កសួរចំៃួៃ១៦ ង្ពម្ទំរស្ថា ប័ៃចំៃួៃ២៖ ង្កសួរជរ  ៃិរថាម្ពល ង្កសួរ
ពាណិែជកម្ម ង្កសួរលទសចរណ៍ ង្កសួរបរសិ្ថា ៃ ង្កសួរឧសាហកម្មៃិរសិបបកម្ម ង្កសួរអប់រ ំយុវែៃៃិរកីឡា 
ង្កសួរការងារៃិរបណតុ ៉ះបណាត លវជិាជ ែីវៈ ង្កសួរកសិកម្ម រកុាា ង្បមាញ់ៃិរលៃស្ថទ ង្កសួរសុខាភិបាល ង្កសួរ
ស្ថធារណការៃិរែឹកែញ្ជូ ៃ ង្កសួរលរៀបចំជែៃែី ៃគរបូៃីយកម្មៃិរសំណរ់ ង្កសួរម្ង្បសណីយ៍ៃិរ
ទូរគម្នាគម្ៃ៍ ង្កសួរលសែាកិចចៃិរហិរញ្ញវតាុ ង្កសួរការពារជាតិ ង្កសួរយុតតិធម៌្ រែាលលខាធិការដ្ឋា ៃអាកាសចរ
សីុវលិ អគគលលខាធិការដ្ឋា ៃង្ពឹទធសភា អគគលលខាធិការដ្ឋា ៃង្កុម្ង្បឹកាធម្មៃុញ្ញ។  កម្មវធីីRIAលៃ៉ះបៃតែឹកនំា

លដ្ឋយង្កុម្ង្បតិបតតិលិខិត
បទដ្ឋា ៃគតិយុតតលង្កាម្ការ
ែឹកនំាពី ឯកឧតតម្លទសរែា
ម្ន្តៃតី យឹម្ ណុលឡា ឯក
ឧតតម្ យឹម្ ណុលសៃ ៃិរ
ការង្គប់ង្គរលដ្ឋយ ឯក
ឧតតម្ បិុច សុខា។ ធនាោរ
អភិវឌ្ឍៃ៍អាសីុ បាៃបៃត
ែួយឧបតាម្ភែំៃួយ
បលចចកលទស (TA) រហូត
ែល់ជខមិ្ងុនា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

 
 

សម្តេចវបិលុបញ្ញា  សុខ អាន ពិធីចុុះMoUជាតយួADB 
បម្ ក្ើតគម្រោ្RIA ឆ្ន ាំ២០១០ 

ឯកឧតេតកិតេនីិតិម្ោសលបណ្ឌិ ត ឧបនាយករដ្ឋតន្តនេរីបចាំោរ 
រដ្ឋតន្តនេទីទួលបនទុកទីសេីោរគណ្ៈរដ្ឋតន្តនេជីាអបតីកនុ្សិោា សាលាថ្នន កត់ាំបន ់ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ឯកឧតេតកិតេនីិតិម្ោសលបណ្ឌិ ត ប និ ឈនិ ឧបនាយករដ្ឋតន្តនេរីបចាំោរ  
រដ្ឋតន្តនេទីទលួបនទុកទីសេីោរគណ្ៈរដ្ឋតន្តនេ ី

ជាអធិបតីភាព កនុ្ពិធីបិទសិោា សាលាអនេរជាតិថ្នន កត់ាំបនស់េីពីRIA 

ឯកឧតេតកតិេនិតីមិ្ោសលបណ្ឌិ តឧបនាយករដ្ឋតន្តនេរីបចាំោរ ប និ ឈនិ ឧបនាយករដ្ឋតន្តនេរីបចាំោរ រដ្ឋតន្តនេទីទលួបនទុកទសីេីោរគណ្ៈរដ្ឋតន្តនេ ី
ជាអធបិតភីាពកនុ្ពធិបីទិសិោា សាលាអនេរជាតថិ្នន កត់ាំបនស់េីពRីIA ម្ៅរាជធានភី្នាំម្ពញ ថ្ងៃទ១ី២ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ 



ការបង្ខកើតក្រុមការងារ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
លទ្ធផសង្ក្មចបាន 
លទ្ធផលទ្ី១ - កស្ថរធៃធាៃម្ៃុសស: ពីឆ្ន ំ២០១១ែល់ ជខធនូ ឆ្ន ំ២០១៨ បាៃបណតុ ៉ះបណាត លម្ន្តៃតី ចំៃួៃ ១២៩៨នាក់ (រមួ្
ែំលណើ រសិកាែកពិលស្ថធៃ៍លៅង្បលទសអូស្តស្ថត លី អរ់លគៃស លវៀតណាម្ កាណាដ្ឋ ផរជែរ។ 

 

 

 

 

 

 

សិោា សាលាថ្នន កត់ាំបន ់ឆ្ន ាំ២០១៧ 

តាំណា្រកុតោរងារRIAរបស់រកសួ្សាា បន័ទា្ំ ១៩ 

ឯកឧត្តម យមឹ ណុលសន អនុប្រធាន ECOSOCC បរើកវគ្គរណតុ ុះរណ្តត ល
បៅប្កសួងរ ៉ែ និងថាមពល បៅរែមិថុនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ឯកឧត្តម រិុច សុខាអគ្គបលខាធិកា  ងECOSOCC បរើកវគ្គរណតុ ុះ
រណ្តត លបៅសាលាមភមិនទ ដ្ឋបាល បៅរែកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 



 

លទ្ធផលទ្ី២ - របាយការណ៍RIA: ពីឆ្ន ំ២០១១ែល់ជខធនូឆ្ន ំ២០១៨ ង្កសួរស្ថា ប័ៃបាៃបញ្ច ប់របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃបឋម្
ចំៃួៃ៥៣ ៃិររបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃលពញលលញចំៃួៃ៣ លហើយកំពុរលរៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្ម្ៃបឋម្ចំៃួៃ៩លទៀត។ 

លទ្ធផលទ្ី៣ - ការផសពវផាយអំពីRIA: ពីឆ្ន ំ២០១១ែល់ជខធនូឆ្ន ំ២០១៨ បាៃលធវើការផសពវផាយជាស្ថធារណៈែល់ង្កសួរ    
ស្ថា ប័ៃ វស័ិយឯកែៃ ង្គឹ៉ះស្ថា ៃឧតតម្សិកា សរគម្សីុវលិ ចំៃួៃ២២១ែរ ៃិរមាៃអនកចូលរមួ្សរបុចំៃួៃ ១១,៩៨០នាក់។ 
 

 

 

ផផនទ្ីបងាា ញផលូវននការអនវុតតរមមវធិីវាយតនមលង្លើផលប ៉ះពាលន់នលខិិតបទ្ដ្ឋា នគតិយតុត 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឯកឧតេត យឹត ណុ្លឡា ម្ទសរដ្ឋតន្តនេ ីរបធានECOSOCC ជាអធបិតភីាពកនុ្ពធិមី្បើកសិោា សាលាអនេរជាតថិ្នន កត់ាំបនស់េីពRីIA 
ម្ៅរាជធានភី្នាំម្ពញ ថ្ងៃទ១ី២ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ 

ដំណាក់កាលទី១ 
(២០០៨-២០១៥ 

- ស្ថកលបរអៃុវតតRIA ែំបូរ
ជាមួ្យង្កសួរមួ្យ   រចួជាមួ្យ
ង្កសួរចំៃួៃ៤ លហើយបៃតជាមួ្យ
ង្កសួរចំៃួៃ៧ លទៀត 

- បាៃបងាា ញថាការអៃុវតតRIAមាៃ
អតាង្បលោែៃ៍ែល់ការលរៀបចំលិខិត
បទដ្ឋា ៃគតិយុតតឲ្យមាៃង្បសិទធភាព 

- ផសពវផាយអំពីRIA 
 

ដំណាក់កាលទី២ 
(២០១៦-២០១៧) 

- បៃតការបណតុ ៉ះបណាត លម្ន្តៃតីកនុរការ
អៃុវតតRIAលៅតាម្ង្កសួរ ស្ថា ប័ៃ
ជែលចូលរមួ្កនុរកម្មវធីីRIA (ចំៃួៃ
១៨) 

- បៃតផសពវផាយអំពីRIA 
- លរៀបចំជកសង្ម្ួលការអៃុវតតRIAលៅ
តាម្លកាណបបញ្ញតតិង្បលទសកម្ពុជា 

-  ង្កុម្ង្បឹកាលសែាកិចច សរគម្កិចចៃិរ
វបបធម៌្បៃតង្គប់ង្គរកម្មវធីីRIA 

ដំណាក់កាលទី៣ 
(២០១៨-២០១៩) 

- អៃុវតតRIA ឲ្យបាៃទូលំទូលាយ 
លៅតាម្ង្កសួរចំៃួៃ១៦ ជែល
បាៃចូលរមួ្ កនុរកម្មវធីីRIA 

- វាយតម្ម្ៃអំពីវឌ្ឍៃភាព ៃិរ    
ជកសង្ម្ួល លែើម្បីអៃុវតតឲ្យ
កាៃ់ជតមាៃង្បសិទធភាពលៅតាម្
បរបិទកម្ពុជា 

 


