ទីស្កា
ី ត រគណៈរដ្ាមន្រនតី
រកុមរបឹកាលស្ដ្ាកិចច ស្ងគមកិចច និងវបបធម៌

អំ ពី កា រវាយតម្មល លលើ ផ លប៉ះពាល់ ម្នលិ ខិ ត បទដ្ឋា នគតិ យ ុតត ក មពុ ជា
ការ ិយាល័យវាយតម្មលលលើផលប៉ះពាល់ម្នលិខត
ិ បទដ្ឋានគតិយត
ុ ត
ខខ មិថុនា ឆ្ន ំ២០១២

2

៥

សតើ អី សវ ៅជាការវាយតម្មលសលើផលប៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋនគតិ យុតត(RIA) ?

៦

ដំ ណាក្់ កាលទំងពី រក្នុងវ ិធី អនុ វតត RIA

៧

RIA សៅក្នុងរសបៀបតាក្់ តតងបទបបញ្ញ តិ ត

៨

ការវាយតម្មលបឋម (PA)

៩

រសបៀបេសរមច

១០

ការក្ំ ណត់ បញ្ហ
ា



(ចំ ណុចទី ១: បញ្ហ
ា )

១៣

បង្ហាញពី សោលសៅម្នក្ិ ចចអនតរាគមន៍



(ចំ ណុចទី ២: ការបង្ហាញសោលសៅ)

១៤

ការសរជើ េសរ ើេនូ វជសរមើ េេរាប់ សធវើការវ ិភាគ

(ចំ ណុចទី ៣ : ជសរមើ េ)

១៦

ការពិ ចារណាសលើបនទុក្ចំ ណាយនិ ងផលចំ សណញ

( ចំ ណុចទី ៤: ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់)

១៧

ការវ ិភាគតាមរក្ុមក្នុងេងគមនិ ងតាមគុ ណភាព
របេិទធភាពម្នការពិ សរោ៉ះសោបល់
ការសរជើ េសរ ើេនូ វជសរមើ េតដលចូ លចិ តតជាង

២២
( ចំ ណុចទី ៥: ការពិ សរោ៉ះសោបល់)

(ចំ ណុចទី ៦: ការេននិដ្ឋឋន)

២៣
២៤

ការធានាថាបញ្ញ តិតក្មមរបេ់អនក្អាចអនុ វតតបាន

(ចំ ណុចទី ៧: ការអនុ វតត)

២៥

ឯក្សារភាជប់

(ទរមង់ ការវាយតម្មលបឋមនិ ងបញ្ជីរតួតពិ និតយ)

២៨

មាតិកា

សេចក្តីសផតើម

4

គសរាង (RIA) សៅក្មពុជា េំសៅពរងឹ ងការរបក្ួ តរបតជងនិ ងរបេិទធភាពម្នបញ្ញ តិតក្មម តាមរយៈការសាថបនានូ វសោលការណ៍របតិ បតតិទាលប់ លអ ក្នុងការ
តាក្់ តតងបទបបញ្ញ តិតសៅតាមសាថប័នរាជរដ្ឋឋភិ បាល។ របព័នធ RIA តរមូវឲ្យរក្េួងនីមួយៗ អនុវតតតាមសោលការណ៍របតិ បតតិទាលប់ លអ និងវាយតម្មល
សលើ គុណូបការៈម្នបទបបញ្ញ តិត តដលានផលប៉ះពាល់ដល់បនទុក្ចំណាយកាតពវក្ិចច និងការរបក្ួតរបតជងរបេ់ធុរក្ិ ចច។

ក្នុងគសរាងសន៉ះ រក្ុមការង្ហរអនុ វតតគសរាងម្នការវាយតម្មលសលើផលប៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋនគតិ យុតត (ORIA) រតូវបានបសងកើតសឡើងសៅរក្ុមរបឹក្ា
សេដឋក្ិចច េងគមក្ិចច និងវបបធម៌ (ECOSOCC) ម្នទី េីកា
ត រគណៈរដឋមន្រនតី សដើមបីផតល់នូវការជួយរទរទង់ ដល់រក្េួងសាថប័នពាក្់ ព័នវ សលើសោលការណ៍

របតិ បតតិទាលប់ លអក្ុងការតាក្់
ន
តតងបទបបញ្ញ តិត ការបណុត ៉ះបណា
ត លអំពី RIA និងោំរទដល់រក្េួងពាក្់ ព័នធក្ុងការអនុ
ន
វតត RIA និងទទួ លរគប់រគងដំ សណើរ
ការម្នគសរាង។
ភានក្់ ង្ហរអនុ វតតគសរាង (IA) រួមាន រក្េួងពាណិជជក្មម រក្េួងបរ ិសាថន រក្េួងឧេាហក្មម តរ និងថាមពល និងរក្េួងសទេចរណ៍ នឹងពិសសាធវ ិធី

អនុវតត RIA ក្
 ុងអំ
ន
ឡុងសពលម្នដំសណើរការបណុត ៉ះបណា
ត លម្នគសរាង សដើមបីអភិ វឌឍ RIA េរាប់ បញ្ញ តិតក្មមតដលបានក្ំណត់សៅក្នុងតផនការេក្មមភាព
តដលIA បានសលើក្សទបើងក្នុងអំ ឡុងសពលចាប់ សផតើមគសរាងក្នុងឆ្នំ២០១១។

គសរាងានរយៈសពល ៣០តខ ចាប់ ពីឆ្នំ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ និងបញ្ចប់សៅឆ្នំ២០១៤ តដលអនុវតតសដ្ឋយ ORIA និង IA និងានជំ នួយពីរក្ុម
ទីរបឹក្ាអនតរជាតិ និងអនក្ជំនាញក្នុងរបសទេ។

េរាប់ ព័ត៌ានលំអិតអំ ពីគសរាង RIA ក្
 ុងរបសទេក្មព
ន
ុ ជា អាចចូលសមើ លក្នុងសគហទំព័រ (ecosocc.gov.kh)។ របាយការណ៍ចាប់សផតើមអនុ វតតគសរាង
និងតផនការេក្មមភាពរបេ់ IA នីមួយៗ គឺជារបភពម្នព័ ត៌ានតដលានរបសោជន៍។ របេិនសបើអនក្ចង់ យល់ដឹងទិ ដឋភាពរួមពី RIA អនក្អាចទក្់ទង
ជាមួយមន្រនតី ORIA សដើមបីឲ្យមន្រនតី ORIA សធវើបទបង្ហាញជូន។

អំពីសោលការណ៍តណនាំ
សោលការណ៍តណនាំសន៉ះ បង្ហាញអំ ពីវ ិធី អនុវតត RIA ក្នុងរបសទេក្មពុជា និងតរមូវឲ្យបំសពញតាមចំណុចនី មួយៗម្នការវាយតម្មលសលើផល់ប៉ះពាល់ឲ្យបាន
រតឹមរតូវ ។ សោលបំណងគឺជួយមន្រនតីរាជរដ្ឋឋភិបាលក្នុងការសរៀបចំ បទបបញ្ញ តិត និងផតល់នូវព័ត៌ានបានេុរក្ឹតដល់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។
សោលការណ៍តណនាំសន៉ះ គឺ ជាឯក្សារមូលដ្ឋឋនមួ យ។សេចក្តីរពាងសលើក្ទីមួយសន៉ះ ានសោលបំណងជួ យដល់មន្រនតីក្ុនងអំ ឡុងសពលបសងកើត ORIA និង
អភិវឌឍ RIA េរាប់ េំសណើបញ្ញ តិតក្មមតដលានក្នុងតផនការេក្មមភាពរបេ់IA នីមួយៗ។ ដូសចន៉ះសេចក្តីរពាងសន៉ះសតតតេំខាន់សលើការបង្ហាញសោល
កាណ៍របតិបតតិទាលប់ លក្
អ ុនងការតាក្់តតងបទបបញ្ញ តិត និងបង្ហាញទិដឋភាពទូសៅម្នវ ិធីអនុវតតRIA។

អតថបទសរកាយ នឹងបតនថមនូវព័ត៌ានអំពី RIA ក្នុងដំសណើរការតាក្់តតងបញ្ញ តិតក្មមក្ុងរបសទេក្មព
ន
ុជាជាបនតបនាទប់។
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សេចក្តីស្តើម

អំពីគសរាង ម្នការវាយតម្មលសលើផលប៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋនគតិយត
ុ ត (RIA)ក្មពុជា

បំណង

RIA

សដ្ឋយធានាថាៈ

គឺសដើមបីតក្លមអភាពាំមួនម្នការសធវើចបប់ក្ុងរបសទេក្មព
ន
ុជា

• ជសរមើេនីមួយៗរតូវបានយក្មក្ពិចារណាសដ្ឋយធានាបាននូវរបេិទធ
ភាពរបេ់បញ្ញ តិតក្មមតដលនឹងរតូវបសងកើត

• បញ្ញ តិតក្មមមិនរតូវបានសធវើសៅសពលតដលវាបង្ហាញថាជសរមើេមិនលអ

• ានការពិសរោ៉ះសោបល់ជាសាធារណៈក្នុងក្រមិតទទួលយក្បាន
ការអនុវតតការវាយតម្មលជារបព័នធម្នេំសណើបញ្ញ តិតក្មម

តដលានចំណុច

ទំង៧ (តារាង១) នឹងសធវើឲ្យបញ្ញ តិក្មមរតូវបានសធវើការសាក្លបង សហើយ
ជសរមើេនីមួយៗរតូវបានយក្មក្ពិចារណាសដ្ឋយសេមើៗោន។

• ការតក្លមអព័ត៌ានេរាប់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច RIA នឹងផតល់ព័ត៌ាន

េតីពីបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម និងជសរមើេ
ានេុរក្ឹតរគប់រោន់។

របក្បសដ្ឋយព័ត៌

• ភាពង្ហយស្រេួល ភាគសរចើនម្នផលចំសណញនានារបេ់ RIA អាចទទួល
បានតាមរយៈ

ការពិសរោ៉ះសោបល់

សហតុផលេមរមយ

ង្ហយស្រេួល

គណនា និងការសាក្ក្លបងសលើការេនមត ជាជាងតាមរយៈការអនុវតត

បសចចក្សទេេមុគសាមញ។ ដូសចន៉ះការសធវើ RIA សៅក្មពុជានឹងានភាពង្ហយ
ស្រេួលអាចដំសណើការសៅបាន។
• តាលភាព តាលភាពអាចសធវើឲ្យានការពិសរោ៉ះសោបល់បានរតឹមរតូវ និង
ានអភិបាលក្ិចចលអ សហើយេសរមចបានសដ្ឋយចំណាយតិច តាមរយៈការ

បសង្ហា៉ះព័ត៌ានសលើសគហទំព័រ។

សដើមបីជួយដល់អាជីវក្មមតូចៗតដលមិ ន

ានលទធភាពសរបើរបាេ់ Internet ភាពង្ហយស្រេួលសមើលឯក្សារសាធារ
ណៈរតូវរក្ាទុក្ សដើមបីឲ្យភាគីពាក្់ព័នធអាចសមើលឯក្សារសនា៉ះបាន។

ការសលើក្េទួយតាលភាពនឹងជួ យឲ្យេសរមចសោលសៅចុងសរកាយរបេ់គ
សរាង។

•ក្ំណត់អតតេញ្ហញណម្នបញ្ហ
ា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ។ សរៀបរាប់ពីេញ្ហញបុពវសហតុ និងអនក្តដលរងផលប៉ះពាល់។
 ផតល់ភេតុតាងជាក្់លាក្់និងពនយល់ថា
សហតុអីវបានជាលិខិតបទដ្ឋឋនតដលានស្រសាប់មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបាន។

សោលសៅ

• ក្ំណត់សោលសៅតដលរតូវអនតរាគមន៍ ក្នុងរូបភាពជាលទធផល ជាជាង
ជាមសធោបាយសដើមបីេសរមចបានលទធផល។

ជសរមើ េ

• ក្ំណត់ជសរមើេសផេងៗ សដ្ឋយសបា៉ះបង់សចាលនូវជសរមើ េតដលមិនអាច

សោលការណ៍បីនឹងតណនាំអំពីការសរៀបចំRIA :

តដលេសរមចនូវសោលសៅដល់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច

បញ្ហ
ា

សដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា បានឬមិនេមស្រេប និងសរៀបរាប់ពីជសរមើេតដលអាច
សដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា បានសដ្ឋយលមអិត។

ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់

•ក្ំណត់និងបាន់សាមនសលើបនទុក្ចំណាយនិងផ
 លចំសណញក្៏ដូចជាវាយ
តម្មលផលប៉ះពាល់សយនឌ័រនិងការរបក្ួតរបតជងម្នជសរមើេទ
 ំងសនា៉ះ។

ការពិគ្រោះគោបល់

•សធវើការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួ យអនក្តដលពាក្់ព័នធក្ុងអំ
ន
ឡុងសពលសរៀបចំ
PA ឬ RIS និងសរបើ របាេ់លទធផលម្នការពិសរោ៉ះសោបល់សនា៉ះ សដើមបី
បំសពញបតនថមដល់ចំណុចទី៦សផេងសទៀតរបេ់ RIA។

សេចក្តីេននិដ្ឋឋន

•ក្ំណត់ជសរមើេតដលចូ លចិតតជាងជសរមើ េតដលានរបេិទធភាពបំផុត
សដើមបីេសរមចសោលសៅម្នការអនតរាគមន៍និងផតល់នូវផលចំ សណញខពេ់
ដល់េងគម។

ការអនុវត្ត

•ពនយល់ថា សតើជសរមើ េតដលសឃើញេមស្រេបជាងសនា៉ះ នឹងរតូវបានអនុ
វតតនិងវាយតម្មល ោងដូចសមតច?

6

អ្វីសៅជាការវាយតម្មៃសលើ្លប៉ះពាល់ម្ៃលិខិតបទដ្ឋាៃគតិយុត?ត

តារាងទី១- ចំណុចទំងរបាពីរម្ន RIA ៖

ការវាយតម្មលជារបព័នម្ធ នេំសណើបញ្ញតិក្
ត មមថី ម

សដើមបីឲ្យការង្ហររដឋបាលានភាពង្ហយស្រេួលនិ ងនី តិវ ិធីានរបេិទធភាព វ ីធី អនុវតត
របសទេក្មពុជា
•
•

RIA

តាមពីរដំណាក្់ កាលរតូវបានសេនើសឡើងេរាប់ អនុវតតក្ុនង

រាល់េំសណើបញ្ញ តិតក្មមតដលានផលប៉ះពាល់ដល់ធុរក្ិ ចច តរមូវឲ្យសធវើ ការវាយតម្មលបឋម (PA)

របេិនសបើការវាយតម្មលបឋមបង្ហាញថាេំសណើបញ្ញ តិតក្មមសនា៉ះានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់ េាគល់ សនា៉ះតរមូវឲ្យសធវើ ការវាយតម្មលសពញសលញ (RIS)។

ដំណាក្់កាលម្នដំសណើរការសន៉ះរតូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពដូចខាងសរកាម៖

ទំង PA ទំង RIS រតូវានការវ ិភាគតាមចំ ណុចទំង៧របេ់ RIA ។ សោលបំណងរបេ់ PA គឺវាយតម្មលឲ្យបានរហ័េសលើេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម សដើមបី
បង្ហាញថាសតើ េំសណើបញ្ញ តិតក្មមសនា៉ះានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់ េាគល់ឬសទ។ េំសណើបញ្ញ តិតក្មម តដលមិ នានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់ េាគល់ មិន
តរមូវឲ្យសធវើការវ ិភាគបនតសទៀតសទ។េំសណើបញ្ញ តិតក្មម តដលានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគល់ តរមូវឲ្យសធវើ RIS សដ្ឋយានការវាយតម្មលេុីជសរៅ។
•
•

ការតរមូវឲ្យាន PAចំសពា៉ះេំសណើបញ្ញ តិតក្មមទំងអេ់ នឹងធានាថាពុំានេំសណើបញ្ញ តិតក្មមណាសគចផុ តពីការរតួតពិ និតយោងហមត់ចត់ បានសទ
ការតរមូវឲ្យសធវើRISនឹងធានាថាការវាយតម្មលបានសធវើសលើរាល់េំសណើបញ្ញ តិតក្មមណាតដលានផលប៉ះពាល់គួរក្ត់ េាគល់។

ក្នុងអំឡុងសពលម្នដំណាក្់កាលបណុត ៉ះបណា
ត លម្នគសរាង ានតតេំសណើបញ្ញ តិតក្មមរបេ់ទីភានក្់ង្ហរអនុវតតសទ តដលនឹងតរមូវឲ្យសធវើPA សហើយេំសណើ
បញ្ញ តិតក្មមមួយចំនួនតដលានផលប៉ះពាល់គួរឲ្យក្ត់េាគល់  នឹងរតូវសធវើRIS។

រូបភាពទី១: ទិដភា
ឋ ពរួមម្នដំណាក្់កាលទំងពីរក្នុងការអនុវតតRIA

តរមូវសធវើ RISរបេិនសបើ PAបង្ហាញថា
ានផលប៉ះពាល់គួរក្ត់េាគល់

វាយតម្មលសលើលក្ខណ
និ ងផលប៉ះពាល់ម្ន
េំសណើបញ្ញ តិ ក្
ត មម

សធវើ PA

សធវើ RIS

ផតល់ PA ឬ RIS ជូ ន
អនកគ្វើគេចកតី
េគ្េចនិ ង
សាធារណជន

េំសណើបញ្ញ តិតក្មមតដលានផលប៉ះ
ពាល់ដល់ធុរក្ិចចតរមូវឲ្យសធវើ PA
7

ំ
ដ្ណា
ធីនុវតត RIA
ក់កាលទ ំងពីរកនងវិ
ុ

តរមង់សោលសៅអនុវតតRIA ឲ្យចំទិេ

ដំ សណើរការថមី

ចាប់ ្ពោះរាជ្កឹ ត្យ និ ងអនុ ្កឹ ត្យ
ពិចារណាសដ្ឋយ
អគគសលខាធិការ

PA ឬRIS:
បញ្ញ តិតក្មមសេនើ
សឡើងសដ្ឋយ
រក្េួង

-សរៀបចំសដ្ឋយ

រក្េួងោំរទ

សដ្ឋយ ORIA

-ពិនិតយសដ្ឋយ
ORIA

ដ្ឋឋនរាជរដ្ឋឋភិ
បាល

ពិចារណាសៅ
ក្នុងក្ិចចរបជុំ
ជំនាញ

បសចចក្សទេ

ក្នុងក្ិចចរបជុំរតួត
ពិនិតយចុង
សរកាយ

េម័យរបជុំ

សពញអងគគណៈ
រដឋមន្រនតី

េសរមច

សដ្ឋយរដឋមន្រនតី

RIAផតល់ព័ត៌ានពី បនទុក្ចំ ណាយ និងផលចំសណញនិ ងជសរមើ េសផេងៗ
តដលអាចសធវើឲ្យេសរមចសោលបំណងដូ ចោនជូ នអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច
សដើមបីឲ្យោត់ានព័ត៌ានរគប់រោន់ ក្ុងការេសរមច។
ន

រូបភាពទី២បង្ហាញពី ភាពេុីចង្ហវក្់ របេ់ RIA ក្នុងដំ សណើរការតាក្់តតង
បញ្ញ តិតក្មម សៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។ RIA រតូវបានសរៀបចំសឡើងសដ្ឋយ

រក្េួងតដលក្ំណត់ពីភាពចាំបាច់ ម្នក្ិចចអនតរាគមន៍ របេ់រាជរដ្ឋឋភិ បាល
សហើយដ្ឋក្់េំសណើបញ្ញ តិតក្មមជូនអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។

ចំសពា៉ះចាប់ រព៉ះរាជរក្ឹ តយ និ ងអនុរក្ឹ តយ រក្េួងសាមីរតូវសរៀបចំ PA

និង RIS របេិនសបើ តរមូវ មុ ននឹ ងដ្ឋក្់ េំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមជូនអគគសលខាធិ
ការដ្ឋឋនរាជរដ្ឋឋភិ បាល។
•

ក្នុងក្ិចចរបជុំអនតរ
រក្េួង

ពិចារណាសៅ

្បកាេ បទបញ្ជ
ា និ ងសារាចរ

RIA និងរសបៀបតាក្់តតងបញ្ញតិក្
ត មម

•

ពិចារណាសៅ

ចំសពា៉ះរបកាេបទបញ្ហ
ជ និងសារាចររក្េួងសាមី រតូវសរៀបចំ PA និង

RISរបេិនសបើតរមូវមុននឹងដ្ឋក្់េំសណើបញ្ញ តិតក្មមជូនរដឋមន្រនតីរបេ់ខួន។
ល

វ ិធីអនុវតតRIA ក្នុងដំណាក្់កាលបសណា
ដ ៉ះអាេនន

ក្នុងអំឡុងសពលម្នដំណាក្់កាលបណុត ៉ះបណា
ត លម្នគសរាង វ ិធី អនុវតត
RIA នឹងរបតិបតតិតតសលើេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមណាតដលានសៅក្នុងតផនការ
េក្មមភាពរបេ់ IA។

សៅដំណាក្់ កាលដំបូង IA និង ORIA េហការោនក្នុងការសធវើ PA និង
RIS សដ្ឋយានជំ នួយពី អនក្ជំ នាញការអនតរជាតិ  សដើមបីសរៀនេូរតពីវ ិធីម្ន
ការសធវើវ ិភាគឲ្យបានលអ។

ក្នុងឆ្នំ២០១២ ORIA សដើរតួ នាទី ជាអនក្ក្សាងេមតថភាពនិងជាអនក្វាយ
តម្មល។ IAនឹ ងសរៀបចំ PA និង RISសដ្ឋយោមនឬានជំ នួយតិចតួចពីអនក្

ជំនាញការអនតរជាតិ  (ជំ នួយនឹងរតូវផតល់សដ្ឋយ ORIA។PA/RIS នឹ ងរតូវ

ដ្ឋក្់ជូនORIAសដើមបីពិនិតយ។

េងឃឹមថា សៅសពលតដលេមតថភាពសច៉ះសធវើនិងវាយតម្មល RIA រតូវបាន
អភិវឌឍរួច
អេ់។

ដំសណើរការខាងសលើសន៉ះនឹ ងរតូវអនុវតតសដ្ឋយរក្េួងទំង
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RIA លៅកនងរលបៀបតាក់
ខតងបទបបញ្ញ តតិ
ុ

រូបភាពទី២- តក្េរមួលរសបៀបតាក្់តតងបញ្ញតិក្
ត មមក្ុងរបសទេក្មព
ន
ជា
ុ

រូបភាពទី៣-ការសាក្លបង

ក្នុងឧបេមព័នធ១
សហើយចាប់ សផតើមសាក្លបងថាសតើ េំសណើបញ្ញ តិតក្មម
ឈានដល់ក្រមិតតដលរតូវវ ិភាគ RIS ឬសទ។

ដំណាក្់កាលទី១:
សតើេំសណើសនា៉ះជា
បញ្ញ តិតក្មមឬ?

ការវាយតម្មលបឋម (PA)រតូវបានសធវើសឡើងសដ្ឋយសរបើរបាេ់ទរមង់ដូចាន

ដំណាក្់ កាលដំ បូងម្នការសាក្លបងសន៉ះ

គឺ សដើ មបីក្ំណត់ថាសតើ េំសណើ

សនា៉ះានលក្ខណៈជាបញ្ញ តិតក្មមឬសទ ានន័ យថា សតើ េំសណើសនា៉ះាន

លក្ខណៈចាប់ បងខំបុគគល ធុរក្ិ ចច ឲ្យតលេ់បូរឥរ
ត
ិោបទឬសទ។ ចាប់ រព៉ះ

រាជរក្ឹតយ អនុ រក្ឹ តយ និ ងរបកាេគឺ ជាបញ្ញ តិតក្មម។ ឯក្សាររដ្ឋឋភិ បាល
សផេងសទៀតតដលានលក្ខណៈចាប់បងខំធុរក្ិ ចចក្៏ានលក្ខណៈជាបញ្ញ តិត
ក្មមផងតដរ។

ដំណាក្់ កាលទី២ម្នការសាក្លបងសន៉ះ គឺក្ំណត់ ថាសតើ េំសណើសនា៉ះាន
ផលប៉ះពាល់ដល់ធុរក្ិចចឬសទ។ ផលប៉ះពាល់ដល់ធុរក្ិចចានសាថនភាព
ដូចខាងសរកាម៖
•
•
•

បតនថមបនទុក្ចំណាយដល់ធុរក្ិចច

មិនសលើក្ទឹក្ចិតតដល់វ ិនិសោគឯក្ជន
ដ្ឋក្់ ការរ ឹតតបិតចំសពា៉ះការចាក្សចញ

ធុរក្ិចច
•
•
•

ឬការចូលសៅក្នុងទីផាររបេ់

សតើេំសណើបញ្ញ តិតក្មមានលក្ខណៈចាប់ បងខំឬ?

សតើានការបងខំឲ្យអនុវតតជាជាងការអនុវតតសដ្ឋយ
េម័គចិតត?

ដំណាក្់កាលទី២:
•តាមរយៈ៖
សតើេំសណើបញ្ញ តិត
• បតនថមបនទុក្ចំ ណាយដល់ ធុរក្ិចច
ក្មមានផលប៉ះ
• មិ នសលើក្ទឹ ក្ចិ តតដល់វ ិនិ សោគឯក្ជន
ពាល់ដល់ធុរក្ិចច
• ដ្ឋក្់ការរ ឹតតបិតធុរក្ិ ចចក្ុ ង
ន ការចាក្សចញនិង
ឬសទ?
ការចូលសៅក្នុងទីផារ
• ប៉ះពាល់លទធភាពរបេ់ ធុរក្ិ ចចក្ុ ងការម្ចន
ន
របឌិ ត
• សធវើឲ្យអនក្សរបើ របាេ់ានការពិ បាក្ក្នុងការ
តលេ់បូរអន
ត ក្ផតល់សេវា
• កាត់បនថយភាពង្ហយស្រេួលដល់ការរក្ទិញ
តម្មលឬគុណភាពទំនិញ និងសេវាសៅក្នុងទីផារ

េំណួរតដលតតងតតេរួ ពាក្់ព័នន
ធ ឹងការវាយតម្មលបឋម?

ប៉ះពាល់ដល់លទធភាពរបេ់ធុរក្ិចចក្ុងការម្ចន
ន
របឌិត

សតើខុ ំរ្ តូវសធវើការវាយតម្មលបឋម(PA)តដរឬសទ?

កាត់ បនថយភាពង្ហយស្រេួល ដល់ការរក្ទិញ តម្មលឬគុណភាពទំនិញ

សដើមបីវាយតម្មលថាសតើ េំសណើសនា៉ះានផលប៉ះពាល់ដល់ធុរក្ិចចឬសទ។

សធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ានការពិ បាក្ក្នុងការតលេ់បូរអន
ត ក្ផតល់សេវា

និងសេវាសៅក្នុងទី ផារ។

របេិនសបើសាថនភាពខាងសលើសន៉ះសក្ើ តសឡើងចំសពា៉ះធុរក្ិចច តមន សនា៉ះតរមូវ
ឲ្យបនតសធវើ PA សៅតាមចំណុចទំង៧ម្នRIA សដ្ឋយឈរសលើមូលដ្ឋឋនម្ន

ការវ ិភាគគុណភាព ថវីសបើ ការវាយតម្មលសលើផលប៉ះពាល់សនា៉ះជាបរ ិាណ
ក្៏ជាការអនុវតតលតអ ដរ។

សេចក្តីរពាងPAនឹងរតូវដ្ឋក្់ជូនORIAសដើមបីពិនិតយ។

របេិនសបើ PA បង្ហាញថាានផលប៉ះពាល់តិចតួ ច សនា៉ះមិ នតរមូវឲ្យ
វ ិភាគតសៅសទៀតសទ។ ដ្ឋក្់ PA និងេំសណើបញ្ញ តិតក្មមជូនអនក្សធវើសេចក្តី
េសរមចនិងបសង្ហា៉ះសលើសគហទំព័រECOSOCC។

ការវាយតម្មលបឋម (PA)

ការវាយតម្មលបឋម

របេិនសបើ េំសណើបញ្ញ តិតក្មមរតូវបានយក្មក្ពិ ចារណា

អនក្រតូវសធវើPA

សតើខុ ំស្ ធវើោងណាសដើមបីឲ្យដឹងថាបនទុក្ចំ ណាយទប?

បនទុក្ចំណាយទបសក្ើ តសឡើងសៅសពលតដលានធុរក្ិចចមួយចំ នួនតូច
ទទួលរងផលប៉ះពាល់ ឬធុរក្ិចចានបនទុក្ចំណាយតតមួ យដង។

សតើខុ ំរ្ តូវគិតពីផលចំសណញតដរឬសទខណៈសពលគិតពីផលប៉ះពាល់?
ផលប៉ះពាល់ដល់ធុរក្ិចចគួររតូវបានវាយតម្មលសលើបនទុក្ចំ ណាយ
ផលប៉ះពាល់អវ ិជជានតតបុសណាណ៉ះ។

ឬសលើ

បនទុក្ចំណាយមិ នគួរទូ ទត់ នឹង
ផលចំសណញសទសៅដំ ណាក្់ កាលសន៉ះ។  ការអនុវតតសន៉ះជាតផនក្របេ់
RIA។
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ការសរៀបចំនិងការវាយតម្មល RIA
វ ិធីអនុវតត RIA របតិបតតិសដ្ឋយ ORIAជាមួយមន្រនតីម្ន IA។
IA នឹ ងទទួ លខុ េរតូវក្នុងការក្ំណត់ េំសណើបញ្ញ តិតក្មម តដលនឹងរតូវសធវើ

IA រពាង PA/RISសដ្ឋយានជំ នួយពី
ORIA

សផ្ើសេចក្តីរពាង
មក្ ORIA

PA/RIS

មិនទន់

រគប់ រោន់ រតូវសផ្ើ
រតឡប់ សដើមបីតក្
េរមួលសឡើងវ ិញ

ORIA ពិ និតយ PA/RIS សដ្ឋយសធវើការសផទៀង
តទត់ ជាមួ យបញ្ជីរតួតពិ និតយ

ORIA
ផេពវផាយ
PA/RIS

សគហទំព័រ
ECOSOCC

IA សផ្ើPA/RISនិ ង
េំសណើបញ្ញ តិ ក្
ត មម

អគគសលខាធិ ការដ្ឋឋន
រាជរដ្ឋឋភិ បាល
/រដឋមន្រនតី

RIS។

បនាទប់ពីបានក្ំណត់ េំសណើបញ្ញ តិតក្មមIAនឹងសរៀបចំ PA។IAអាចសេនើេុំ

ជំនួយ ឬការតណនាំពី ORIA សដើមបីបញ្ចប់ សេចក្តីរពាង PA របេ់ខួលន។
IA សផ្ើសេចក្កីរពាងPA ចុងសរកាយមក្ ORIA សដើមបីពិនិតយ។
ORIA ពិនិតយវ ិនិ ច័ឆយសេចក្តីរពាង PA សដ្ឋយសធវើការសផទៀងតទត់ ជាមួ យ

បញ្ជីរតួតពិ និតយតដលានក្នុងឧបេមព័នធ២ និ ង វាយតម្មលថារគប់ រោន់  ឬ
មិនទន់ រគប់រោន់ ។ របេិនសបើវាមិនទន់ រគប់រោន់  PA សនា៉ះនឹ ងរតូវសផ្ើ
រតឡប់សៅ IA វ ិញសដ្ឋយភាជប់សោបល់របេ់ ORIA ។ IA នឹងសធវើការតក្

េរមួលតាមសោបល់របេ់ ORIA រហូតដល់សេចក្តីរពាង PA សនា៉ះ
ានក្ខណៈរគប់រោន់ (ដំសណើរការសន៉ះអាចសធវើសរចើ នដង)។

ក្នុងក្រណីសេចក្តីរពាងPAានលក្ខណៈរគប់រោន់ IAនឹងសធវើRIS របេិន
សបើតរមូវរួចដ្ឋក្់PAនិងេំសណើបញ្ញ តិតក្មមជូនអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។
ការវ ិភាគក្នុងRISរតូវអនុវតតដូចសធវើ PA ។

វ ិធីអនុវតតRIA ក្នុងដំណាក្់កាលបសណា
ដ ៉ះអាេនន

ក្នុងដំណាក្់ កាលបណុត ៉ះបណា
ត ល ORIAនិងIA នឹងេហការោនក្នុងការ
សធវើ PA/RIS ខណៈសពលក្ំ ពុងេិក្ាអំ ពីចំណុចទំង៧របេ់RIA តាម
រយៈវគគបណុត ៉ះបណា
ត ល និ ងេិកាខសាលាតដលសរៀបចំសដ្ឋយទីរបឹ ក្ាអនតរ
ជាតិ។

ដំសណើរការខាងសលើសន៉ះនឹងចាប់សផតើមអនុវតតសៅសពលIA និងORIA ាន
េមតថភាពរគប់រោន់ ក្នុងការរពាងនិងវាយតម្មល PAនិងRIS។
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រលបៀបស្លរមច

ដំ សណើរការរពាង និង វាយតម្មល

ចំ ណុ ចទ ង
ំ ររ ព
ំ ី រ ម្នការវាយតម្មល លលើ ផ លប៉ះពាល់ ម្នលិ ខិ ត បទដ្ឋា នគតិ យ ុ តត
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ដំណាក្់ កាលទី ១ម្នវ.ផ.ល.
រតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ។

គឺក្ំណត់ លក្ខណៈនិ ងទំ ហំម្នបញ្ហ
ា តដល

ការរក្ឲ្យសឃើញបញ្ហ
ា តដលសក្ើ តានសឡើងានសារៈេំខាន់ 

មុននឹង

េសរមចថាសតើ អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋភិ បាល ដូ ចជាការដ្ឋក្់បញ្ញ តិតក្មម គឺ

ជាការចាំបាច់ឬសទ។   របេិនសបើ មិនបានយល់ចាេ់លាេ់ពីរបភព
លក្ខណៈ និងទំ ហំម្នបញ្ហ
ា សទ េំសណើបញ្ញ តិតក្មមសនា៉ះអាចមិ នរគប់រោន់
មិនេមរមយឬមិនានរបេិទធភាព។

ការក្ំណត់ បញ្ហ
ា ឲ្យបានចាេ់លាេ់

ជួយឲ្យានការសតតតការចាប់

អារមមណ៍សៅសលើអីតវ ដលចាំបាច់រតូវតលេ់បូរត និងទំ ហំម្នការតលេ់បូរសនា៉ះ
ត
នឹងអាចជួយរក្ដំសណា៉ះស្រសាយតដលានេកាតនុ ពល។

ក្ិចចអនតរាគមន៍ របេ់រដ្ឋឋភិ បាលអាចានសហតុ ផលរតឹ មរតូវ

សដើមបី

េសរមចសោលបំណងេងគមឬបរ ិសាថន តដលមិនអាចសធវើឲ្យេសរមចតាម
រយៈទីផារ។ក្ិចចអនតរាគមន៍ទំងសន៉ះានដូចខាងសរកាម៖
•
•

តក្តរមូវភាពបរាជ័ យម្នទី ផារ។

ជំរុញលទធផលឲ្យានេមធម៌ ឬេតង់ដ្ឋរអបបបរ ិាម្នការរេ់សៅក្នុង
េហគមន៍។

•

ធានាេុវតថិភាពេងគម សដ្ឋយការពាររបជាជនពី ឧរក្ឹ ដក្
ឋ មម និងអំសពើ
រ ំសលាភបំពាន។

បញ្ជីរតួតពិនិតយ - សតើអក្
ន អាចសឆលើយេំណួរដូចខាងសរកាមសន៉ះបាន
ឬសទ?
សតើបញ្ហ
ា សនា៉ះធំក្រមិតណា និងានផលវ ិបាក្ធងន់ធងរក្រមិ តណា?
អវីជាផលប៉ះពាល់ម្នបញ្ហ
ា និងនរណារងផលប៉ះពាល់សនា៉ះ?

សតើអនក្ានភេតុតាងឬឧទហរណ៍សដើមបីោំរទបញ្ហ
ា សនា៉ះសទ?

សហតុអីវបានជាបញ្ញ តិតក្មមតដលានស្រសាប់មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា
សនា៉ះបាន?
សតើានអវីសក្ើតសឡើងរបេិនសបើមិនចាត់វ ិធានការសលើបញ្ហ
ា សនា៉ះ?

សតើក្ិចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋភិ បាលអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា សនា៉ះបានឬសទ?

ការតក្តរមូវភាពបរាជ័យម្នទីផារ

ជាទូសៅទីផារតដលដំសណើរការលអបានផតល់មសធោបាយានរបេិទធភាព
ក្នុងការតបងតចក្ទំនិញនិ ងសេវាសៅក្នុងេហគមន៍ សធវើឲ្យានេុខុាល
ភាពសរចើនសៅក្នុងេហគមន៍។ ទីផារគឺជាមសធោបាយដ៏ លប
អ ំផុតក្នុងការ
ធានាឲ្យានការផលិតទំនិញនិងសេវារបក្បសដ្ឋយរបេិទភា
ធ ព។ មោង
សទៀត ទីផាររបក្ួតរបតជងជំរញ
ុ ឲ្យានការម្ចនរបឌិតនិងផតល់ជសរមើេកាន់ 
តតសរចើនេរាប់អនក្សរបើរបាេ់។

សទ៉ះបីជាោងណាក្៏សដ្ឋយ  ានក្រណីខល៉ះ ទីផារមិនបានផតល់លទធផល
លអេរាប់េងគមសទ ឧទហរណ៍ សដ្ឋយសារទីផារដំសណើរការមិនលអ ឬ
មិនានការរបក្ួតរបតជងសពញសលញ។ ដូសចន៉ះ រដ្ឋឋភិបាលអាចានសហតុ
ផលរតឹមរតូវក្នុងការសធវើអនតរាគមន៍ សដើមបីសធវើឲ្យានលទធផលសេដឋក្ិចចកាន់ 
តតរបសេើរ។បុពវសហតុម្នបរាជ័យទីផាររួមាន៖

•អំណាចទីផារ -រចនាេមព័នធទីផារមិនានការរបក្ួតរបតជង(តតច់មុខឬ
សេទើរតតតតច់មុខ) ណនិងឥរ ិោបថរបឆ្ំងនឹងការរបក្ួតរបតជង (ការឃុប
ឃិតោន) អាចបណា
ត លឲ្យម្ថលសក្ើនសឡើង ឬលទធផលទបជាងចំណុចតដល
លអបំផុត។ រដ្ឋឋភិបាលអាចអនតរាគមន៍  សដើមបីធានាថាមិនានការសរបើរបាេ់
អំណាចទីផារតដលសធវើឲ្យអនក្សរបើរបាេ់ខាតរបសោជន៍។

•ក្តាតសាយភាយ
-សក្ើតសឡើងសៅសពលេក្មមភាពមួយដ្ឋក្់បនទុក្ចំ
ណាយ(មិនបានទូទត់េងវ ិញ) ឬបសងកើតផលចំសណញ (មិនតចក្រ ំតលក្)
ដល់អនក្ពាក្់ ព័នធសផេងសទៀត។ ក្តាតសាយភាយអាចសធវើឲ្យេក្មមភាពមួយ
អាចសក្ើតសឡើងសរចើនហួេ ឬ តិចសពក្។ រដ្ឋឋភិបាលអាចអនតរាគម សដើមបី
ធានាឲ្យានការយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់សលើការដ្ឋក្់បនទុក្ចំណាយនិងផល
ចំសណញទំងសនា៉ះ។
•ព័ត៌ានមិនរគប់រោន់  -សដើមបីេសរមចឲ្យបានរតឹមរតូវ អនក្សរបើរបាេ់រតូវ
ានព័ត៌ានអំពីគុណភាពឬហានិភ័យរបេ់ផលិតផល។ រដ្ឋឋភិបាលអាច
អនតរាគម សដើមបីធានាថា អនក្លក្់រតូវតតបង្ហាញព័ត៌ានេំខាន់ៗដល់អនក្
សរបើរបាេ់។

•ទំនិញសាធារណៈ
-គឺជាទំ និញឬសេវាតដលសរបើរបាេ់សដ្ឋយអនក្ខល៉ះមិន
រតូវបានកាត់បនថយចំនួនេរាប់អនក្សរបើរបាេ់ដម្ទសទៀត
(មិនរបក្ួ តរប
តជង) និងោមននរណាអាចរារាំងការសរបើរបាេ់បានសទ (មិនហាមឃាត់)។
ទំនិញសាធារណៈអាចផគត់ផគង់មិនបានរគប់រោន់ 
របេិនសបើោមនក្ិចច
អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋភិបាល។
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ការកំណត់បញ្ហ
ា

ចំណុចទី១- បញ្ហ
ា

ចំណុចទី២: សោលសៅ

សារៈេំខាន់ម្នការក្ំណត់បញ្ហ
ា តដលបានសក្ើតសឡើង គឺរតូវពិនិតយលិខិត

សដ្ឋយបានក្ំណត់ បញ្ហ
ា  តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយតាមរយៈក្ិចចអនតរាគមន៍

ទំងសនា៉ះមិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា បាន។

អនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋភិ បាល។ ការក្ំណត់សោលសៅនឹ ងផតល់នូវមូ លដ្ឋឋន

បទដ្ឋឋនគតិ យុតតតដលានស្រសាប់  និ ងបង្ហាញថាលិខិតបទដ្ឋឋនគតិ យុតត
ការពិនិតយសន៉ះធានាថា បញ្ញ តិតក្មមថីម នឹងបសងកើតសឡើងសៅសពលតដលចាំ
បាច់ ។ រសបៀបសន៉ះនាំមក្នូវការេរមបេរមួលសរចើន ចំសពា៉ះដំសណើរការ
តាក្់តតងបញ្ញ តិតក្មមរបេ់រក្េួងសាថប័ននានា។

ការពិចារណាសដ្ឋយរបុងរបយ័តនសលើបញ្ញ តិតក្មមតដលានស្រសាប់អាចជួ យ

ក្ំណត់ ជសរមើេសផេងៗផងតដរ។ ការតក្លមអការតាក្់តតងបញ្ញ តិតក្មម ឬ
ការតក្លមអការអនុ វតតលិខិតបទដ្ឋឋនតដលានស្រសាប់

អាចសដ្ឋ៉ះស្រសាយ

បញ្ហ
ា បានសដ្ឋយចំណាយតិចជាងការបសងកើតបញ្ញ តិតក្មមថីម។

របេ់រដ្ឋឋភិ បាល ចំណុចបនាទប់ របេ់ RIA គឺក្ំណត់សោលសៅម្នក្ិចច
សោលសដើមបីសាក្លបងទរមង់ សផេងៗម្នក្ិចចអនតរាគមន៍។
វាានសារៈេំខាន់

តដលសោលសៅរតូវបានក្ំណត់ ជាលទធផលម្នក្ិ ចច

អនតរាគមរបេ់រដ្ឋឋភិ បាលសដ្ឋយតាំងចិតតសធវើ និងវាមិ នតមនជាទរមង់ម្ន
ក្ិចចអនតរាគមន៍ របេ់រដ្ឋឋភិ បាលសទ។

សនា៉ះវាអនុញ្ហញតឲ្យានជសរមើ េ

សផេងៗតដលរតូវវាយតម្មលឲ្យបានរតឹ មរតូវ។
•

ការក្ំណត់សោលសៅជាវ ិធីសធវើឲ្យេសរមចលទធផល នឹងនាំឲ្យការវ ិភាគ

លំសអៀងសៅរក្ជសរមើ េជាក្់លាក្់ណាមួ យ។
ឧទហរណ៍

-រដ្ឋឋភិ បាលសធវើអនតរាគមន៍ ជាសរចើ ន សដើ មបីកាត់ បនថយការ

បាត់ បង់ ជីវ ិតសដ្ឋយសរោ៉ះថានក្់ ចរាចរ សដ្ឋយតរមូវឲ្យអនក្សបើ ក្បរមូតូពាក្់

ការផតលភ
់ េតតាងចំ
សពា៉ះបញ្ហ
ា
ុ

ការក្ំណត់ បញ្ហ
ា គឺ មិនរគប់រោន់ សទេរាប់ ចំណុចទី ១ម្នRIA។ការផតល់
ភេតុតាងចំសពា៉ះបញ្ហ
ា តដលបានសក្ើ តសឡើងានសារៈេំខាន់។

ភេតុតាងអាចផតល់ក្ុងទរមង់
ន
ជាេថិតិ ក្រណីេិក្ា ឬឧទហរណ៍សដ្ឋយ
តផអក្សលើទំហំនិងផលវ ិបាក្ម្នបញ្ហ
ា ។
របេិនសបើបញ្ហ
ា កាន់ តតេំខាន់ 
រតូវានទិននន័យកាន់តតរ ឹងាំ។

មួក្េុវតថិភាព ក្ំណត់សលបឿនសបើ ក្បរ និងរតួតពិ និតយសភលើងចរាចរសៅផលូវ
បំតបក្ជាបួ ន។

សៅសពលពិ ចារណាពី េំសណើបញ្ញ តិតក្មមថីម 

បនថយសរោ៉ះថានក្់ ចររាចរ

សោលសៅគួរក្ំណត់ថា

“ពរងឹងេុវតថិភាព

ចរាចរ” ឬក្៏អីវស្រេសដៀងោន។ របេិនសបើក្ំណត់សោលសៅសដ្ឋយតរមូវឲ្យ
“ពាក្់ មួក្េុវតថិភាព”
សទៀត។

 សន៉ះនឹងរារាំងការពិ ចារណាជសរមើ េលអៗជារចីន

េថិតិអំពីទំហំម្នបញ្ហ
ា -របមូ លសដ្ឋយរដ្ឋឋភិ បាល អងគការមិនតមនរដ្ឋឋភិ

សជៀេវាងការក្ំណត់សោលសៅទូលាយសពក្ឬចសងអៀតសពក្៖

រ ឹងាំ។

(ឧទហរណ៍េរាប់ េុខុាលភាពរបជាជន)។

បាល ឬអនក្ពាក្់ព័នធ/អនក្ស្រសាវរជាវសផេងសទៀត -គឺ ជាទរមង់ ម្នភេតុតាង
សទ៉ះបី ជាសយើងរតូវការភេតុតាងទំងសន៉ះក្៏សដ្ឋយ

ក្៏ភេតុតាងទំងសន៉ះ

ពិបាក្រក្ឬរតូវចំណាយសរចើនតដរ។ ក្នុងក្រណីសន៉ះ ការសរបើរបាេ់ក្រណី
េិក្ាអាចទទួលយក្បានឬផតល់ឧទហរណ៍មួយៗម្នបញ្ហ
ា ។
ទិននន័យពីរបសទេសផេងតដលានសេដឋក្ិចចភូមិសាស្តេត េងគមនិ ង/ឬវបប
ធម៌ស្រេសដៀងោននឹ ងរបសទេក្មពុជា
ភេតុតាងបឋមផងតដរ។

អាចសរបើ ជាទិននន័យជំនួេេរាប់ 

សដើមបីកាត់

•
•

សោលសៅទូលាយសពក្នឹ ងសធវើឲ្យការវ ិភាគមិនចាេ់លាេ់
សោលសៅចសងអៀតសពក្រ ឹតតបិតជសរមើ េ

សោលសៅតដលបានសរជើ េសរ ើេ គួរពិ ចារណាសលើក្តាតសផេងសទៀត តដល

អាចផទុយនឹ ងសោលសៅរបេ់រដ្ឋឋភិ បាល។ សបើ ពុំសនា៉ះសទ ក្ិ ចចអនតរាគមន៍
របេ់រដ្ឋឋភិ បាលអាចលុបសចាលគំ និតសផតើមសផេងសទៀត។
ឧទហរណ៍
សោលសៅម្នក្ិ ចចអនតរាគមន៍របេ់រដ្ឋឋភិ បាល សដើមបីសលើក្ក្មពេ់របេិទធ
ភាពការសរបើ របាេ់ថាមពលសៅតាមសគហដ្ឋឋន គួរពិ ចារណាផងតដរសលើ
លទធភាពទិញសគហដ្ឋឋនរបេិនសបើវាជាសោលសៅរបេ់រដ្ឋឋភិ បាល។
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បង្ហាញពីលោលបំណងម្នកិចចអនតរាគមន៍

សហតុធីបា
វ នជាលិខិតបទដ្ឋឋនគតិយត
ុ តត ដលានស្រសាប់មិនរគប់រោន់?

សោលសៅS.M.A.R.T.

គុណភាពម្នសោលសៅ និ ងតម្មលតដលបានបតនថមដល់ការវ ិភាគនឹ ងាន
ភាពរបសេើរសឡើងរបេិនសបើសោលការណ៍ S.M.A.R.Tរតូវបានអនុវតត។

ជាក្់ លាក្់

(SPECIFIC)

អាចវាេ់បាន
(MEASURABLE)

អាចេសរមច
បាន

(ATTAINABLE)

ពាក្់ ព័នធ
(RELEVANT)

រយៈសពល
(TIMEFRAME)

ផតល់សេចក្តីលមអិត សដើមបីឲ្យការវ ិភាគានន័ យ។  សោល
សៅមិនចាេ់លាេ់នាំឲ្យការរបឹងតរបងខុ េទិេសៅ។

េូមរបុងរបយ័តន ក្ុំបញ្ហ
ជ ក្់ ពីវ ិធីតដលសធវើឲ្យេសរមចសោល
សៅពិសរពា៉ះវាអាចទត់សចាលជសរមើ េលអៗសផេងសទៀត។

ការក្ំណត់ តួសលខក្នុងសោលសៅ
ជួ យសយើងពនយល់ពី
លទធភាពតដលនឹងអាចេសរមចបាន។ ការសន៉ះនឹងសធវើឲ្យ
ការសរបៀបសធៀបជសរមើ េសផេងៗ
កាន់តតរបសេើរសឡើង
ិភាគអាចវាេ់
សដ្ឋយសារការវ
ថាសតើ
សោលសៅរបេ់
ជសរមើេនីមួយៗសៅឆ្ងយក្រមិតណា។
ភាពឥតសខាច៉ះមិនតតងតតអាចេសរមចបានសនា៉ះសទ។ ឧទ
ហរណ៍
រដ្ឋឋភិ បាលមិនអាចលុបបំបាត់ហានិភ័យទំង
អេ់បានសទ។
ការក្ំណត់ សោលសៅសៅតាមលទធភាព
របេ់រដ្ឋឋភិ បាល នឹងជួយបសញ្ជៀេការអ៉ះអាងខុ េអំពី
ផលចំសណញសៅម្ថងសរកាយ។
សោលសៅគួរបនេុីសៅនឹងការទទួលខុេរតូវ និងេមតថភាព

របេ់រក្េួង សាថប័ន។ របេិនសបើបញ្ហ
ា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះ
ស្រសាយ

ហួេពី ការទទួលខុេរតូវរបេ់អនក្ 

អនក្អាច

ពិចារណាថាសតើ េំសណើបញ្ញ តិតក្មមសនា៉ះេមរមយឬសទ។

រដ្ឋឋភិបាលអូស្តសាតលីក្ំពុងបសងកើតបណា
ត ញរលក្អាកាេជាតិ  សដើមបីឲ្យ
របជាជនអូស្តសាតលីភាគសរចើនសរបើរបាេ់រលក្អាកាេសលបឿនសលឿនបាន។
ក្នុងក្រណីសន៉ះសោលបំណងឬសោលសៅ គឺរបជាជនអូស្តសាតលីអាចសរបើ
របាេ់អុិនធឺតណតតដលានសលបឿនសលឿន។
មសធោបាយមួ យក្នុងចំ សណាមមសធោបាយជាសរចើ ន (ឬវ ិធី សាស្តេត) សដើ មបី
េសរមចសោលសៅសន៉ះ គឺ រដ្ឋឋភិបាលសាងេង់ បណា
ត ញតខេកាបអុ បទិ ក្។
មធោបាយសផេងសទៀតរួមានឧបតថមភធនដល់ការតភាជប់ ក្ុនងតំបន់ តដល
មិនតមនជាការសធវើពាណិជជក្មមរបេ់រក្ុមហុនឯក្ជនសទ។ ការតភាជប់សៅ
ក្នុងទីរក្ុងេំខាន់ ៗនឹ ងអាចផតល់ជូនជាលក្ខណៈពាណិជជក្មម។


សដើមបីក្ំណត់សោលសៅក្នុងការបសងកើតបណា
ត ញរលក្អាកាេជាតិ

របសេើរមិនអាចសក្ើតសឡើងក្នុងរយៈតតមួយម្ថងបានសទ។ ការ

ការ

េសរមចសោលសៅក្នុងរយៈសពលមួយេមស្រេបជាការលអ។

គឺ ជា

ការេសរមចជាក្់លាក្់ តតមួយគត់ តដលមិ នេថិតសៅក្នុងរក្បខណឌRIAសទ
ពីសរពា៉ះវាសធវើឲ្យការវ ិភាគានភាពលសមអៀងសធៀបនឹងជសរមើ េសផេងសទៀត
តដលេសរមចសោលសៅដូ ចោន។

ឧទហរណ៍ទី២

រដ្ឋឋភិបាលចង់សដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា សក្មងពុ ល
សចាលសៅក្នុងផទ៉ះ។

បនាទប់ ពីសលបថានំតដលទុ ក្

េំសណើបញ្ញ តិតក្មមរតូវបានតាក្់តតងសឡើងសដើ មបីេសរមចសោលសៅ សដ្ឋយ

សធវើឲ្យដបថានំពិបាក្សបើ ក្។ សទ៉ះបីជាោងណា សក្មងពុលបនាទប់ ពីសលបថានំ
តដលទុ ក្សចាលសៅក្នុងផទ៉ះានចំ នួនសក្ើនសឡើង ពីសរពា៉ះមនុេេចាេ់មិន

អាចសបើ ក្គំរបដបថានំបាន សហើយសៅសពលសគសបើ ក្បាន សគក្៏ ជំនួេគំ របថមី
សដើមបីង្ហយសបើក្សលើក្សរកាយ។

បញ្ហ
ជ ក្់ពីរយៈសពលក្នុងការសធវើឲ្យេសរមចសោលសៅ។ ភាព
តលេ់បូរសលឿនសពក្អាចផត
ត
ល់លទធផលមិនេូវលអ។

ឧទហរណ៍ទី១

េំសណើបញ្ញ តិតក្មមរតូវបានតាក្់តតងសឡើង 

សដើមបីេសរមចសោលសៅកាត់

បនថយការសរបើរបាេ់ថានំសដ្ឋយសក្មងៗ។ ជាមួ យនឹងសោលសៅទូលាយសន៉ះ
ដំសណា៉ះស្រសាយគឺ ផេពវផាយអប់រ ំឪពុ ក្ាតយ ឲ្យទុ ក្ដ្ឋក្់ ដបថានំក្ុំឲ្យសក្មង
យក្បាន ដ្ឋក្់សាលក្រពានសលើដបថានំ សធវើដបថានំឲ្យង្ហយសបើក្េរាប់ តត

អនក្តដលអាចអានអក្េរបាន។ វ ិធានការសន៉ះកាត់បនថយចំនួនសក្មងពុ ល
បាន។
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ឧទហរណ៍ម្នជសរមើេបញ្ញតិក្
ត មម និង ជសរមើេមិនតមនបញ្ញតិក្
ត មម

ជសរមើេ គឺ ជាវ ិធីសដ្ឋ៉ះស្រសាយដម្ទសទៀតតដលអាចសធវើឲ្យេសរមចសោល

ជសរមើេមិនតមនបញ្ញ តិក្
ត មម ៖

សៅតដលបានក្ំ ណត់ ។ជសរមើ េទំងសនា៉ះ ជាមសធោបាយខុេៗោនសដើ មបី
េសរមចសោលសៅ។

រាល់ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋឋនគតិ យុតត

រតូវពិ ចារណាពី

•

ព័ត៌ានសាធារណៈនិ ងយុទធនាការអប់រ ំ-របេិទធភាពយុទធនាការអប់រ ំ
អាចេសរមចសោលសៅសដ្ឋយោមនការចាប់ បងខំតាមរយៈបញ្ញ តិតក្មម។

•

ការផតល់រង្ហវន់ដល់ការតលេ់ឥរ ិោបថលអ។

ជសរមើេសផេងៗ។ ជាពិសេេ ជសរមើ េមិ នតមនបញ្ញ តិតក្មមនិងជសរមើ េ

ឧបក្រណ៍ទីផារ

របេិនសបើ RIAពិចារណាតតេំសណើបញ្ញ តិតក្មម

•ពនធនិងឧបតថមភធន(ឧទហរណ៍ ដ្ឋក្់ពនធសលើសភេជជៈស្រេវ ឹងនិងថានំជក្់)។

មិនេមុគសាមញ គួររតូវយក្មក្ពិចារណាជាមួ យនឹងេំសណើបញ្ញ តិតក្មម។ 
សរ ើេបានជសរមើេដ៏លអរបសេើរសនា៉ះសទ។

សនា៉ះមិ នធានាថាសរជើ េ

សដើមបីសរជើេសរ ើេជសរមើ េ គួ របសងកើតតារាងបញ្ជីជសរមើេ។ ចំនួនជសរមើ េ
រតូវបានកាត់បនថយ

សដ្ឋយដក្សចញជសរមើ េតដលមិ នអាចអនុវតតបាន

ដូចជា ជសរមើ េតដលមិ នអាចសធវើបានឬរ ំសលាភសលើអនុ េញ្ហញអនតរជាតិជា

សដើម។

•េិទិធសធវើពាណិជជក្មម (ឧទហរណ៍េិទិធសធវើពាណិជជក្មមទឹក្)។
ការតក្លមអលិខិតបទដ្ឋឋនតដលានស្រសាប់
•
•

លមអិតលមម

•

និងសធវើការ

សរបៀបសធៀបជសរមើ េទំងសនា៉ះសៅក្នុងតផនក្វ ិភាគផលប៉ះពាល់។

ព័ត៌ានបតនថមអំពីជសរមើ េសផេងៗតដលអនក្អាចពិ ចារណា ានសៅក្នុង
ការវ ិភាគរបេ់អនក្តដលបានបង្ហាញសៅតផនក្ខាងសាតំម្ដ។

ការតណនាំ- សតើការសរជើេសរ ើេជសរមើេរបេ់អក្
ន រតឹមរតូវឬសទ?

ជសរមើេទំងអេ់រតូវតតអនុវតតបានសៅក្នុងរក្បខណឌលិខិតបទដ្ឋឋនគតិ

យុតតតដលានស្រសាប់ អនុេញ្ហញអនតរជាតិ រចនាេមព័នធេងគមនិ ងវបបធម៌
ជសរមើេមិនតមនបញ្ញ តិតក្មមគួរពិចារណាសៅរាល់ការអនុ វតត RIA
តលងតតជសរមើេសនា៉ះមិ នអាចសធវើបាន។

ជសរមើេនីមួយៗគួ រអធិបាយឲ្យបានលមអិតលមម
តផនក្វ ិភាគផលប៉ះពាល់។

អាចានរបេិទធភាពសៅ

ការទទួលខុេរតូវនិងេាគមឧេាហក្មមានឥទធិពល)។
•

េហបញ្ញតិក្
ត មម

-សៅសពលរដ្ឋឋភិបាលនិងឧេាហក្មមេហការោន

ក្នុងការតាក្់ តតងនិ ងពរងឹ ងការអនុ វតតចាប់។សយើងសរបើរបាេ់ជសរមើ េ
សន៉ះសៅសពលជំនាញបសចចក្សទេានសារៈេំខាន់។
•

បញ្ញតិក្
ត មមវ ិជជាន

-ការទទួ លសាគល់គុណភាពទំ និញឬសេវាលអ

ឥរ ិោបថលអ ការរគប់រគងលអរបេ់រក្ុមហុន។ រក្ុមហុនទទួលបាន
•

បណណ េរសេើរតដលានក្ិ តិតនាមសៅក្នុងទីផារ។
អាជា្បណណអវ ិជជាន

-ការរពានដក្អាជា្បណណ ពីរក្ុមហុនឬបុ គគល

តដលបានទទួ លអាជា្បណណ សធវើអីវមួយ

ខណឌក្ំណត់។
•

យល់នូវអវីតដលបានសេនើ និងសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេទំងសនា៉ះសៅក្នុង

-រក្ុមហុនឯក្ភាពោនសលើសោលការណ៍មួយចំនួន

សពលហានិ ភ័យទប និងឧេាហក្មមានការរបមូ លផតុំ សដ្ឋយាន

សលើក្

សដើមបីឲ្យអនក្ពាក្់ ព័នធ

េវ័យរគប់រគង

តដលពួ ក្សគេម័រគចិតតអនុវតត (ក្រណីសន៉ះ

ជសរមើេនី មួយៗគួ រអធិ បាយឲ្យបាន

សដើមបីឲ្យអនក្ពាក្់ព័នធយល់ពីអីវតដលបានសេនើ

ពរងីក្វ ិសាលភាពម្នលិខិតបទដ្ឋឋនតដលានស្រសាប់ ។

បញ្ញ តិតក្មមានក្រមិតស្រសាល

បនាទប់ពីជសរមើ េ៣សៅ៤ (ក្រណីខល៉ះ ានសរចើនជាងសន៉ះ) ម្នការសរជើ េ
សរ ើេចុងសរកាយរតូវបានក្ំណត់ 

ពរងឹងការអនុវតតបទបញ្ញ តិតតដលានស្រសាប់។

បញ្ញតិក្
ត មមតផអក្សលើហានិភ័យ

សដ្ឋយមិ នបំសពញតាមលក្ខ

-តរមូវការបញ្ញ តិតក្មមនឹងតរបរបួលសៅ

តាមហានិភ័យម្នេក្មមភាពតដលបានដ្ឋក្់ បញ្ញ តិត។  េក្មមភាពទំង

ឡាយតដលបសងកើតហានិភ័យ សដ្ឋយានផលវ ិបាក្តិចតួ ចសក្ើ តសឡើង
សគអាចដ្ឋក្់បញ្ញ តិតកាន់តតស្រសាល។
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ើ លរ ើស្រលរមើស្ស្រាប់លធវើការវិភាគ
ការលររស្

ចំណុចទី៣- ជសរមើេ

បញ្ញតិក្
ត មមតរមូវឲ្យានបនទុក្ចំណាយចំសពា៉ះរដ្ឋឋភិបាលធុរក្ិចចនិងបុគគល។
បញ្ញ តិតក្មមតដលានរបេិទធភាពនឹងផតល់នូវផលចំ សណញផងតដរ ស្រេប
សពលតដលសោលបំណងរបេ់រដ្ឋឋភិ បាលបានេសរមច។

ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ផតល់ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច
នូវព័ត៌ានរគប់
រោន់ក្ុនងការថលឹងតថលងពីផលប៉ះពាល់វ ិជជាននិងអវ ិជជាន។ របេិនសបើ
អនក្សធវើសេចក្តីេសរមចសរជើ េសរ ើេការសធវើបញ្ញ តិតក្មម សដ្ឋយមិនានការ
វ ិភាគពី ផលប៉ះពាល់ សនា៉ះសោលបំណងមិ នអាចេសរមចបាន ឬជសរមើ េ
តដលានបនទុក្ចំណាយតិចនឹងរតូវសមើ លរ ំលង។ ដូ ចន៉ះតួនាទីរបេ់ការ
វ ិភាគផលប៉ះពាល់គឺជួយអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច
សចៀេវាងនូវក្ំ ហុេ
ខាងសលើសន៉ះ។

ការវាយតម្មលផលប៉ះពាល់ រតូវានរូបភាពចាេ់លាេ់ អំពីដំសណើរការ
របេ់បញ្ញ តិតក្មម តដលមិនបានពនយល់លមអិតសៅក្នុងសេចក្តីរពាងបញ្ញ
តិក្មម។ ឧទហរណ៍ៈ បញ្ញ តិតក្មមមួយអាចហាមឃាត់ ការសរបើរបាេ់ជ័រ
កាវតដលានជាតិ ពុលេរាប់ ការផលិតតេបក្សជើ ងសៅក្មពុជា។ ក្៏ បុតនត
បញ្ញ តិតក្មមសន៉ះនឹងមិ នតចងអំ ពី៖
• ជ័រកាវជំនួេឬ ដំសណើរការផលិតតេបក្សជើង ។
• សតើអនក្ផលិតរតូវសធវើោងណា
សដើមបីបង្ហាញថាពួក្ោត់ បានអនុ វតត
តាមការហាមឃាត់សនា៉ះ។
• សតើរដ្ឋឋភិ បាលនឹ ងអ៉ះអាងសដ្ឋយរសបៀបណា តដលថាសតើ ក្រណីខាង
សលើសន៉ះជាបញ្ហ
ា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ។

សោលបំណងម្នបញ្ញ តិតក្មមខាងសលើសន៉ះ គឺសដើ មបីការពារក្មមក្រពី ការដួ ល
េនលប់ បុតនតបញ្ញ តិតក្មមសន៉ះនឹ ងមិ នានរបេិទធភាពសទ របេិនសបើ ជ័រកាវ
តដលជំ នួេសនា៉ះសៅតតានជាតិ ពុល ឬក្៏ ការហាមឃាត់សន៉ះសធវើឲ្យាន
ចំណាយខពេ់ក្ុងការផលិ
ន
តតេបក្សជើង។
ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ានតួនាទីសដើមបី៖
• ក្ំណត់ អតដេញ្ហញណម្នការតលេ់បូរឥរ
ត
ិោបថ តដលបណា
ដ លមក្ពី
ជសរមើេនីមួយៗ
• បង្ហាញជាបរ ិាណនូវភាពញឹក្ញាប់ 
ម្នការសក្ើតានការតលេ់បូរ
ត
ទំងសន៉ះ
• ក្ំណត់ បនទុក្ចំ ណាយ(ឬផលចំ សណញ)ម្នការតលេ់បូរនី
ត មួយៗទំង
សន៉ះ។

ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់អាចានទរមង់សរចើន

RIA ជាសរឿយៗរតូវបានសគចាត់ទុក្ជាមសធោបាយសដើមបីធានាថា ានតត
បញ្ញ តិក្
ត មមតដលសលើក្ក្មពេ់េុខុាភាពេងគមបុសណាណ៉ះ រតូវបានយក្មក្
អនុវតត
សដ្ឋយសរបើរបាេ់ទរមង់បញ្ញ តិក្
ត មមតដលានរបេិទធភាពបំផុត។
RIA សរបើរបាេ់ឧបក្រណ៍វ ិភាគបនទុក្ចំណាយ និ ងផលចំសណញ (CBA)
សដើមបីបង្ហាញថា
សតើជសរមើេណាផដល់ផលចំសណញសរចើនជាងបនទុក្
ចំណាយ
និងជសរមើេណាតដលេសរមចបានផលចំសណញតាមក្ំណត់
សដ្ឋយានបនទុក្ចំណាយតិច។
ក្នុងរបព័នធ RIA ានការសរបើរបាេ់ការវ ិភាពតាមតបប CBA ណណតិចតួច
ណាេ់។ការតរមូវឲ្យបានេតង់ដ្ឋវ ិភាគតបបសន៉ះសធវើឲ្យក្មពុជារបឈមនឹងផ

លិតភាពទប សដ្ឋយអាចសធវើឲ្យានការលំបាក្ក្នុងការសធវើ PA ឬ RISនាំឲ្យ
ការបញ្ចប់ PA ឬ RIS បានតតមួយចំនួនតូ ចបុសណាណ៉ះ។ ជំនួេមក្វ ិញ
សោលការណ៍តណនាំសន៉ះ ជំរញ
ុ ឲ្យានការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ តដលាន
សោលបំណងផតល់ព័ត៌ានរគប់រោន់ដល់អនក្សធវើសេចក្តីេសរមច ក្នុងការ
សរបៀបសធៀបជំសរ ើេនីមួយៗ។
ការក្ំណត់ ពីបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នបញ្ញ តិក្
ត មមជួយឲ្យអនក្សធវើ
សេចក្តីេសរមចយល់ដឹងសពញសលញពីផលប៉ះពាល់វ ិជជាន និងអវ ិជជាន
តដលបញ្ញ តិក្
ត មមអាចបងកសឡើង។

ជាសរឿយៗរបេិទធភាពម្នបញ្ញ តិក្
ត មមរតូវបានរ ំពឹងទុក្ខពេ់សពក្។
ដូសចន៉ះ
ទិននន័យេតីពីវ ិសាលភាពម្នបញ្ហ
ា និងជសរមើេនីមួយៗ តដលសឆលើយតបនឹង
បញ្ហ
ា ានសាររបសោជន៍ណាេ់។ជាទូសៅការអនុវតតតាមបញ្ញ តិក្
ត មមពាក្់
ព័នធសៅនឹងេក្មមភាពសរចើន (ឧ. ការរតួតពិនិតយ) និងញឹក្ញាប់ជាងការ
រ ំពឹងទុក្។ ការក្ំណត់ពីបរ ិាណ ម្នរបេិទធភាពរបេ់ជសរមើេនិងបនទុក្
ចំណាយ នឹងជួយឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច អាចថលឹងតថលងបានលអរវាងផល
ប៉ះពាល់វ ិជជាននិងអវ ិជជានម្នជសរមើេសផេងៗ។

ការក្ំណត់ម្ថល
បនទុក្ចំ ណាយអាចរតឹមតតអនុញ្ហញតឲ្យអនក្សធវើសេចក្តី
េសរមចសធវើការសរជើេសរ ើេជសរមើេនីមួយៗ
សដ្ឋយតផអក្សលើរបេិទធភាព
បនទុក្ចំណាយ។ បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញរតូវបានគណនាជាតម្មល
សដ្ឋយសរបើរង្ហវេ់សាមញ្ញ  ដូចជាដុលាលរជាសដើម។
  ោងណាមិញ ការ
គណនាជាតម្មលមិនអាចតតងតតសធវើសៅបានរគប់កាលៈសទេៈសនា៉ះសទ ជា
ពិសេេក្ុងក្រណ
ន
ី គណនារក្ផលចំសណញ។ សៅសពលតដលការគណនា
ជារូបិយវតថុមិនអាចសធវើសៅបាន សលាក្អនក្អាចសរបើរបាេ់ការក្ំណត់ម្ថលតាម
តបបគុណភាពឬតាមតបបអតតសនាម័តសដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេនីមួយៗ។
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ការពិចារណាលលើបនទុកចំណាយ និងផលចំលណញ

ចំណុចទី៤- ការវាយតម្មលផលប៉ះពាល់

ការក្ំណត់ពីបនទក្ចំ
ត មម
ុ ណាយរបេ់បញ្ញតិក្

ការក្ំណត់ពីផលចំសណញ

ការអនុវតតតាម (និងការដ្ឋក្់ឲ្យអនុវតត) ម្នបញ្ញតិក្
ត មម រតូវសរបើរបាេ់ធន

ផលចំសណញរបេ់បញ្ញ តិក្
ត មម

ឱកាេម្នបញ្ញតិក្
ត មម

េុខុាលភាពរបេ់មនុេេសដ្ឋយសារតតមិនានបញ្ញ តិក្
ត មម។

ធាន

តដលអាចយក្សៅសរបើរបាេ់ក្ុងសោលបំ
ន
ណងសផេងសទៀត។

ម្ ថល

គឺសវលាបាត់បង់សដ្ឋយមិនបានសរបើធនធានេរាប់

សោលបំណងជំនួេ ។ ម្ថលឱកាេម្ នធនធាន គឺអាចវាេ់តាមតម្មលវាបាន
ក្នុងសពលសរបើរបាេ់ជំនួេរបសេើរបំផុតឬក្នុងសពលរបសេើរបនាទប់។

ដំណាក្់កាលដំបូងម្នការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ គឺសដើមបីក្ំណត់ថាភាគីទំង
អេ់នឹងតលេ់បូរឥរ
ត
ិោបថរបេ់ពួក្សគ

របេិនសបើជសរមើេទំងសនា៉ះរតូវ

បានអនុវតត និងសដើមបីពិពណ៌នាពីម្ថលឱកាេម្នការតលេ់បូរឥរ
ត
ិោបថទំង
សន៉ះ។

ធុរក្ិចច រដ្ឋឋភិបាល និងបុគល
គ ានក្់ៗ មិនរតូវគិតគូរដល់សពលសវលា និង

របាក្់តដលអាចដ្ឋក្់ឲ្យអនក្ដម្ទសរបើរបាេ់ សៅសពលតដលសគរបតិបតតិតាម
ដ្ឋក្់ឱយអនុវតតបញ្ញ តិក្
ត មម  ឬសបើមិនដូសចាន៉ះសទ សគរតូវទទួលផលប៉ះពាល់
សដ្ឋយបញ្ញ តិក្
ត មម។

ឧទហរណ៍ម្នម្ថលឱកាេានដូចខាងសរកាម៖
េរាប់អនក្របតិបតតិតាមបញ្ញតិតក្មម

•សពលសវលាសដើមបីបំសពញការង្ហររដឋបាលនិងសដើមបីការរង់ចាំ

•របាក្់រតូវចំណាយសដើមបីអនុវតតតាមបញ្ញ តិក្
ត មមនិងការបង់ក្ម្រមសផេងៗ
េរាប់បញ្ញ តិក្
ត រ

•សពលសវលានិងរបាក្់សដើមបីពរងឹងនិងអនុវតត

េរាប់តតិយជន(អតិថិជន,អនក្របក្ួតរបតជង,អនក្ផគត់ផគង់):

•សពលសវលា របាក្់ និងការបាត់បង់ឱកាេ ដូចជា ការកាត់បនថយភាព
ង្ហយស្រេួលរក្ទិញតម្មលឬគុណភាពសេវាក្មមសៅសលើការផគត់ផគង់។

រក្េួង ឬនាយក្ដ្ឋឋនតដលបានសរៀបចំសេចក្តីរពាងបញ្ញ តិក្
ត មមអាចមិនដឹង
សៅក្នុងដំណាក្់កាលដំបូងម្នការវ ិភាគផលប៉ះ
ពាល់ក្ុងការសធវ
ន
ើ PA។ ការពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្ពាក្់ព័នធនឹងជួយ
ពីផលប៉ះពាល់ជាសរចើន

ធានាថា រាល់បនទុក្ចំណាយទំងអេ់រតូវបានក្ំណត់ តដលនឹងសធវើឲ្យពួក្
សគបានយល់ដឹងកាន់តតចាេ់អំពីបញ្ញ តិក្
ត មមសនា៉ះ
តលេ់បូរឥរ
ត
ិោបថោងដូចសមតច។

តដលនឹងសធវើឲ្យពួក្សគ

គឺឆុ៉ះបញ្ហ
ល
ច ំងពីការសធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវ

េុខុាលភាពរបេ់មនុេេ សដើមបីសចៀេវាងនូវការខូចខាតឬការបាត់បង់
ជាធមមតា

ផលចំសណញចមបងរបេ់បញ្ញ តិក្
ត មមនិងជសរមើេដម្ទសទៀត
តដលបានវ ិភាគសៅក្នុងRIA គឺង្ហយស្រេួលក្នុងការក្ំណត់ និងេងឃឹមថា
អាចេសរមចបាន ដូចជា ការកាត់បនថយការសាលប់សដ្ឋយសរោ៉ះថានក្់ ការ
ការពារបរ ិសាថនឬការការពារអនក្សរបើរបាេ់។

របេិនសបើផលចំសណញចមបងរបេ់បញ្ញតិក្
ត មម
សោលបំណងតដលបានសរជើេសរ ើេ

មិនេសរមចបានតាម

សយើងរតូវគិតពិចារណាសឡើងវ ិញថា

ជសរមើេ សនា៉ះរតឹមរតូវឬសទ។ សទ៉ះបីជាោងណាក្៏សដ្ឋយ ផលចំសណញ
របេ់បញ្ញតិក្
ត មម និងជសរមើេដម្ទសទៀត អាចមិនរតូវបានក្រមិតសៅនឹង

សោលបំណងសនា៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ៈ េក្មមភាពរបេ់រដ្ឋឋភិបាលតក្លមអ
ឧបក្រណ៍អគគិេនីសដើមបីការពារបរ ិសាថន អាចផតល់ផលចំសណញដល់អនក្

សរបើរបាេ់សដ្ឋយកាត់បនថយចំណាយសៅសលើអគគិេនី។
ឧទហរណ៍- សហតុអីបា
វ នជាការសធវើបញ្ញតិក្
ត មមមិនតមនជាផលប៉ះពាល់វ ិជជាន
ឬផលចំសណញ?
រាជរដ្ឋឋភិបាលក្មពុជាតរមូវឲ្យធុរក្ិចចចុ៉ះបញ្ជីផលិតផលតដលខលួនលក្់  ដូសចន៉ះ
ការចុ៉ះបញ្ជីផលិតផលសន៉ះ គឺមិនតមនជាផលចំសណញរបេ់ធុរជនសទ។

សទ៉ះបីជាដូសចន៉ះក្៏សដ្ឋយ ការចុ៉ះបញ្ជីសន៉ះជួយឲ្យរដ្ឋឋភិបាលតាមដ្ឋនសមើលថា
សតើរក្ុមហុនណាតដលបានអនុញ្ហញតឲ្យផលិតទំនិញានាក្ពាណិជជរតឹម
រតូវសហើយក្៏ជួយរដ្ឋឋភិបាលក្នុងការរតួតពិនិតយនិងទប់សាកត់ការតក្លងបនលំ។

ការទប់សាកត់ការតក្លងបនលំ ានទំងបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញេរាប់
របសទេក្មពុជា តដលអាចសធវើឲ្យានតម្មលខពេ់េរាប់អក្
ន សរបើរបាេ់  បុតនតវា
ិនិ
នឹងជួយទក្់ទញការវ សោគសៅក្នុងរបសទេ។
សទ៉ះបីជាោងសន៉ះក្តី រក្ុមហុនអនតរជាតិតដលានសឈាម៉ះផលិតផលលបីៗ
បានមក្បសងកើតសរាងចរក្សៅក្មពុជាកាន់តតសរចើនសឡើងៗ សដ្ឋយពួក្សគសជឿជាក្់
ថា ក្មមេិទិប
ធ ញ្ហញរបេ់ពួក្សគនឹងរតូវបានការពារសដ្ឋយរដ្ឋឋភិបាល។ សន៉ះគឺ
ជាការវ ិនិសោគមួយ និងជាផលចំសណញម្នការចុ៉ះបញ្ជីផលិតផល សហើយ
ព័ត៌ានតដលទទួលបានពីការចុ៉ះបញ្ជីសន៉ះ អាចានរបសោជន៍េរាប់រដ្ឋឋភិ
បាលនិងភាគីតដលពាក្់ព័នផ
ធ ងតដរ។
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ការក្ំណត់បរ ិាណបនទក្ចំ
ុ ណាយនិងផលចំសណញ
ដំណាក្់កាលទី២ម្នការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ គឺការក្ំណត់បរ ិាណ(ឬការ
វាេ់តវង)
បនទុក្ចំណាយ
និងផលចំសណញរបេ់ជសរមើេនីមួយៗ។
ឧទហរណ៍ៈ ចំនួនពាក្យេុំតដលនឹងរតូវចងរក្ងទុ ក្ (គឺ បនទុក្ចំណាយ)
ចំនួនជីវ ិតតដលរតូវបានជួយេសន្រង្ហគ៉ះ(គឺផលចំសណញ)។
វាានសារៈេំខាន់ណាេ់ សដើមបីសធវើការតបងតចក្សៅក្នុងដំណាក្់កាលសន៉ះ
(ការក្ំណត់បរ ិាណ) អំពីការក្ំណត់ម្ថលបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ
(ជារូបិយវតថុ)។ ការក្ំណត់បរ ិាណម្នបនទុក្ចំណាយ និងផលចំសណញ
អាចផតល់ជាព័ត៌ានដ៏ានរបសោជន៍។ ឧទហរណ៍ៈ របេិនសបើជសរមើេ
មួយេងឃឹមថាអាចជួយេសន្រង្ហគ៉ះជីវ ិតបាន១០នាក្់សៅសពលតដលជសរមើេ
សផេងសទៀតនឹងអាចជួយជីវ ិតបានតតានក្់បុសណាណ៉ះ
ព័ត៌ានសន៉ះនឹងាន
របសោជន៍ចំសពា៉ះអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច។ សៅក្នុងការសរបៀបសធៀប ការ
ក្ំណត់ជារូបិយវតថុានការលំបាក្ និងជាសរឿយៗ ានការតខវងគំនិតោន
សទៀតផង ឧទហរណ៍ ដូចជាការក្ំណត់តម្មលជាផលចំសណញទក្់ទងនឹ ង
បរ ិសាថន។
ការក្ំណត់បនទុក្ចំ ណាយ និងផលចំសណញ គឺជាដំណាក្់កាលេំខាន់
បំផុតសដើមបីសធវើការសរបៀបសធៀបជសរមើេនានា។ គួរចងចាំថា ជសរមើេទំង
អេ់រតូវបានសរជើេសរ ើេសឡើងសដើមបីេសរមចនូវលទធផលដូចោន
(ឬផល
ចំសណញ) និងបនទុក្ចំណាយដូចោន។ តម្មលមួយឯក្តាម្នផលចំសណញឬ
មួយឯក្តាម្នបនទុក្ចំណាយ
នឹងានតម្មលសេមើោនេរាប់ជសរមើេនិមួ
យៗ។
ដូសចន៉ះ ការក្ំណត់បរា
ិ ណថាជសរមើេនីមួយៗានសជាគជ័យ/
របេិទធភាព និងការក្ំណត់ភាពញឹក្ញាប់ម្នជសរមើេនីមួយៗ តដលនឹង
ដ្ឋក្់បនទុក្ចំណាយគឺដូចជាការក្ំណត់ពីចំណាត់ថានក្់ម្នជសរមើេតដរ។
សោលបំណងម្នដំណាក្់កាលសន៉ះ គឺសដើមបីរបមូល/ចងរក្ងព័ត៌ានេតីពី
ផលប៉ះពាល់ម្នជសរមើេនីមួយៗ។ សបើដូសចន៉ះ សតើអីជា
វ ឥទធិពលម្នការទទួល
យក្ជសរមើេនីមួយៗ (សតើអីរវ តូវសធវើឬតលេ់បូរ)។
ត
ផលប៉ះពាល់ទំងសន៉ះរតូវ
វាេ់តវងបានដូចជាភាពខុេៗោន រវាងសាថនភាពសដើមោមនេក្មមភាពនិ ង
សាថនភាពសៅសពលបញ្ញ តិក្
ត មម
អនុសលាមតាមការតដលេងឃឹមថាានអវី
សក្ើតានសឡើង។ សបើអនុវតតតបបសន៉ះ សយើងរតូវទទួលសាគល់ថា បញ្ញ តិក្
ត មម
(និងជសរមើេដម្ទសទៀត) ក្រមនឹងអនុវតតបានលអឥតសខាច៉ះណាេ់ ដូសចន៉ះ
របេិទធភាពរបេ់វារតូវការឲ្យានការក្ំណត់  ជាជាងសយើងេនមត់ថាអនុវតត
បានមួយរយភាគរយ។

ការបសងកើតសាថនភាពសដើម(Base Case)

RIA
ពាក្់ព័នធនឹងការវាយតម្មលជសរមើេជាសោលនសោបាយមួយឬសរចើន
ជាមួយអវីតដលនឹងសក្ើតានសឡើងសពលអវតតានេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម 
សនា៉ះគឺ
សាថនភាពសដើម។
ការបសងកើតក្រមិតម្នបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញសៅក្នុងសាថនភាពសដើម គឺ
ានសារៈេំខាន់ណាេ់។ អនក្រតូវកាត់បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញទំង
សនា៉ះ សចញពីបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញម្នជសរមើេនីមួយៗ សបើពុំសនា៉ះ
សទ អនក្នឹងេនមតខុេអំពីបនទក្ចំណាយ និងផលចំសណញម្នជសរមើេទំង
សនា៉ះ សដ្ឋយសធវើការរាប់បញ្ូច លទំងបនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញតដលាន
ស្រសាប់ក្ុងសា
ន
ថ នភាពសដើមតដលបនទុក្ចំណាយ
និងផលចំសណញទំងសន៉ះពុំ
តមនជាលទធផលម្នអនតរាគមន៍របេ់ជសរមើេនីមួយៗសទ។
ឧទហរណ៍ៈ
ចូរពិចារណាសលើបញ្ញតិក្
ត ំណត់ឲ្យពាក្់អាវេុវតថិភាពការពារ
ជីវ ិតសៅសលើទូក្ សដើមបីកាត់បនថយការសាលប់សដ្ឋយលង់ទឹក្។ ាចេ់ទូក្ឬអនក្
សរបើរបាេ់ទូក្ជាសរចើន បានពាក្់អាវេុវតថិភាពការពារជីវ ិតសន៉ះសដ្ឋយេម័រគ
ចិតតរច
ួ សហើយ។ ដូសចន៉ះពួក្សគនឹងមិនលង់ទឹក្សាលប់ក្ុងសរោ៉ះថា
ន
ន ក្់រសបៀបសន៉ះ
សទ។
ការបញ្ូច លបនទុក្ចំណាយសៅក្នុងអាវេុវតថិភាពសន៉ះគឺជាការបំសបាង
បនទុក្ចំណាយ សហើយការបញ្ូច លវាសៅក្នុងការជួយេសន្រង្ហគ៉ះជីវ ិត ក្៏ជាការ
បំសបាងផលចំសណញផងតដរ។

សាថនភាពសដើមរតូវបានក្ំណត់សដ្ឋយរគប់បញ្ញតិក្
ត មមតដលានស្រសាប់រម
ួ ទំង
បទដ្ឋឋនេងគមនិងវបបធម៌តដលានឥទធិពលសលើឥរ ិោបថ
របេ់មនុេេ
តដលទទួលរងផលប៉ះពាល់សដ្ឋយេំសណើបញ្ញតិក្
ត មម។  ការសលើក្សឡើងអំពីអាវ
េុវតថិភាពការពារជីវ ិត វារួមបញ្ូច លនូវការរពួយបារមភរបេ់ឪពុក្ាតយចំសពា៉ះ
ក្ូន េុវតថិភាពរបេ់បុគល
គ ិក្ ឬបទបញ្ហ
ជ របេ់ក្ិប
ល ក្ំសានតតាមទូក្។ សដ្ឋយ
ឈរសលើមូលដ្ឋឋនចាប់តដលានស្រសាប់និងឥរ ិោបថ
ការបាន់សាមនអំពី
ក្រមិតតដលានស្រសាប់ឬការអនុវតតតាមសដ្ឋយេម័រគចិតត តដលបសងកើតបានជា
សាថនភាពសដើមេរាប់ការគណនាបនទុក្ចំណាយ។
សាថនភាពសដើមេរាប់ផលចំសណញគួររតូវបានបសងកើតសឡើង សៅសពលតដល
សយើងក្ំណត់បញ្ហ
ា ។ ក្នុងឧទហរណ៍ខាងសលើ ទំហំម្នបញ្ហ
ា គឺចំនួនអនក្សាលប់
សដ្ឋយសារលង់ទឹក្តដលបានសក្ើតសឡើង សៅសពលតដលមនុេេធាលក្់សចញពី
ទូក្។ ការពាក្់អាវេុវតថិភាពការពារជីវ ិតសដ្ឋយេម័រគចិតត បានកាត់បនថយរួច
សហើយនូវទំហំម្នបញ្ហ
ា សន៉ះ។ េក្មមភាពរបេ់រដ្ឋឋភិបាលតដលបានសេនើសឡើង
រោន់តតបានបតនថមនូវការកាត់បនថយសរោ៉ះថានក្់បុសណាណ៉ះ បុតនតវាមិនបានជួយ
េសន្រង្ហគ៉ះជីវ ិតមនុេេតដលបានពាក្់អាវេុវតថិភាពសដ្ឋយេម័រគចិតតរច
ួ សហើយ
សនា៉ះសទ។
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របេិទភា
ធ ព

ក្ំហុេទូសៅក្នុងការសធវើបញ្ញតិក្
ត មម គឺជាការេនមតថា ានតតបញ្ញតិក្
ត មមសទ
តដលនឹងរតូវសឆលើយតបជាមួយបញ្ហ
ា តដលបានក្ំណត់។ ក្ំហុេសន៉ះ សក្ើត
សឡើងសដ្ឋយមូលសហតុពីរោង:

• បញ្ញ តិក្
ត មមមិនលអឥតសខាច៉ះសនា៉ះសទៈ
វាអាចជួយកាត់បនថយហានិភ័យ
ចំសពា៉ះបញ្ហ
ា តដលសក្ើតានសឡើង បុតនត វាមិនអាចលុបបំបាត់បញ្ហ
ា ទំង
អេ់បានសទ
សដ្ឋយសារតតហានិភ័យតដលសយើងមិនអាចរគប់រគងបាន
ការមិនអនុវតតតាមឬក្តាតដម្ទសទៀត។
• ជាសរឿយៗជសរមើេដម្ទសទៀត ក្៍អាចយក្មក្អនុវតតដូចបញ្ញ តិក្
ត មមតដរ
បុតនត ជសរមើេទំងសនា៉ះមិនរតូវបានយក្មក្ពិចារណាឲ្យបានទូលំទូលាយ
សដ្ឋយសារតតបានេសរមចសធវើបញ្ញ តិក្
ត មមសនា៉ះរួចសហើយ។
ការក្ំណត់ជាបរ ិាណនូវឥទធិពលម្នជសរមើេនីមួយៗ អាចជួយបង្ហកនូវ
ក្ំហុេឆគងទំងសន៉ះ
និងបានផតល់ព័ត៌ានដ៏របសេើរដល់អនក្សធវើសេចក្តី
េសរមច។
PA ឬ RIS នឹងផតល់ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចនូវព័ត៌ានរគប់រោន់ថាសតើ
ជសរមើេនីមួយៗសឆលើយតបជាមួយបញ្ហ
ា រសបៀបណា។
របេិទភា
ធ ពម្ន
ជសរមើេនីមួយៗនឹងរតូវតផអក្សលើ៖
• ការពរងឹងការអនុវតត និងការរបតិបតតិតាមៈ ជសរមើេនឹងសដ្ឋ៉ះស្រសាយ
បញ្ហ
ា សៅសពលណាតដលជសរមើេរតូវបានអនុវតតបុសណាណ៉ះ។ ដូសចន៉ះ ការ
របតិបតតិតាមឲ្យបាន១០០% ក្រមនឹងេសរមចបានណាេ់ សដ្ឋយសារ
សហតុផលជាសរចើន ដូចជាការលំបាក្ក្នុងការពរងឹងការអនុវតត ឬវ ិសាល
ភាពានក្រមិត (ឧ. សៅសពលតដលជសរមើេមិនបានអនុវតតសៅសលើរគប់
របជាជនទំងអេ់តដលរងផលប៉ះពាល់សដ្ឋយសារបញ្ហ
ា  ដូចជាគសរាង
េម័រគចិតតជាសដើម)។

• សតើហានិភ័យម្នបញ្ហ
ា ានបុនាមនតដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ -េក្មមភាពម្ន
បញ្ញ តិក្
ត មម ជាទូសៅរតូវក្ំណត់ពីបុពវសហតុជាក្់ លាក្់ម្នបញ្ហ
ា  ដូសចន៉ះ េូមបី
តតបុពវសហតុទំងសនា៉ះរតូវបានសដ្ឋ៉ះស្រសាយក្៏សដ្ឋយ
បញ្ហ
ា សៅតតានដ
តដល សដ្ឋយសារតតានក្តាតតដលមិនអាចរគប់រគងបាន ដូចជាបរ ិសាថន
ជាសដើម។
សដ្ឋយសារតត PA / RIS ក្ំពុងវាយតម្មល ថាសតើគំនិតផតួចសផតើមថមីនឹងដំសណើរ
ការបានលអរសបៀបណានាសពលអនាគត ដូសចន៉ះ ព័ត៌ានេតីពីរបេិទធភាព
របេ់វាអាចមិនទន់ានសៅសឡើយ។

ការបាន់សាមនរបេិទធភាពម្នបញ្ញ តិក្
ត មម អាចតផអក្សលើភេតតាងតដលបាន
ុ
មក្ពីការអនុវតតបញ្ញ តិក្
ត មមស្រេសដៀងោនសៅបរសទេ
ចំសណ៉ះដឹងអំពី
ឧេាហក្មម រក្ុមអនក្របតិបតតិតាមបញ្ញ តិក្
ត មម និងការយល់ដឹងពីបុពវសហតុ
ម្នបញ្ហ
ា ។
• េំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមអាចរតូវបានអនុវតតរច
ួ សហើយ សៅបណា
ត របសទេមួយ
ចំនួន។ ការវាយតម្មលពីភាពសជាគជ័យម្នបញ្ញតិក្
ត មមសៅក្នុងរបសទេទំង
សនា៉ះ
អាចយក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបីបាន់សាមនការវាយតម្មលផលប៉ះពាល់
តដលអាចសក្ើតានសលើេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា។
• ឧេាហក្មមតដលរបតិបតតិតាមបានលអ អាចរ ំពឹងថានឹងបនតអនុវតតលត
អ
សៅសទៀត។ ដូសចន៉ះចំសណ៉ះដឹងេតីពីឧេាហក្មម ឬរក្ុមតដលរងផលប៉ះ
ពាល់អាចានរបសោជន៍េរាប់វាយតម្មលផលប៉ះពាល់។

• បញ្ញ តិក្
ត មមភាគសរចើនពោោមសដ្ឋ៉ះស្រសាយហានិភ័យ ចំសពា៉ះេុខភាព
មនុេេ បរ ិសាថន។ល។ បុពវសហតុតដលរតូវបានសដ្ឋ៉ះស្រសាយ អាចមិនតមន
ជាបុពវសហតុតតមួយគត់េរាប់ហានិភ័យទំងសន៉ះសទ។ ឧទហរណ៍ អា
កាេធាតុអាចបងកឲ្យានហានិភ័យម្នសរោ៉ះថានក្់សៅតាមដងផលូវ
ឬការ
បំពុលបរ ិសាថន។ បញ្ញតិក្
ត មមមិនអាចរគប់រគងអាកាេធាតុបានសទ ដូសចន៉ះ
របតហលជា PA/RIS មួយចំនួនរតូវទទួលសាគល់ថា ហានិភ័យខល៉ះនឹងសៅ
តតានដតដលសទ៉ះបីជាបញ្ញ តិក្
ត មមរតូវបានអនុវតតក្៏សដ្ឋយ។

ការេនមត

ជាសរឿយៗ ភេតតាងអំ
ពីមូលសហតុសដើមឬរបេិទភា
ធ ពម្នជសរមើេ គឺមិន
ុ
អាចរក្បានសទ។ ដូសចន៉ះ រក្េួងអាចេនមតការគណនាបរ ិាណសដើមបីសធវើ
ការវ ិភាគ។
សៅសពលតដលានការេនមតរួចសហើយការេនមតសនា៉ះគួរតចងឲ្យបានជាក្់
លាក្់ និងគួរពនយល់ឲ្យបានចាេ់លាេ់អំពីឥទធិពលរបេ់វាសៅសលើលទធ
ផល (គឺថាលទធផលគួរតតានគុណភាព សដ្ឋយានការបញ្ហ
ជ ក្់ពីហានិ
ភ័យ)។
ដូសចន៉ះវានឹងអាចជួយទប់សាកត់អក្
ន សធវើសេចក្តីេសរមចក្ុំឲ្យបក្
ស្រសាយPA/RIS ខុេ។

ការេនមតគួររតូវបានសធវើសតេតសដើមបីឲ្យដឹងថា សតើឥទធិពលអវីនឹងសធវើឲ្យាន
ការតរបរបួលសៅសលើការេនមត តដលនឹងានសៅសលើលទធផលតដលរតូវតត
វាយតម្មល។ ការេនមតសន៉ះអាចទទួលបានពីការដ្ឋក្់ជំនួេតម្មលខុេៗោន
េរាប់រាល់ការេនមតនិងបានទទួលតម្មលតដលសឆលើយតបនឹងលទធផល។
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ការក្ំណត់តម្មលបនទក្ចំ
ុ ណាយនិងផលចំសណញ

ដំណាក្់កាលចុងសរកាយម្នការវ ិភាគផលប៉ះពាល់
គឺវាយតម្មលបនទុក្
ចំណាយ និងផលចំសណញ។ ការក្ំណត់តម្មលជារូបិយវតថុ អាចឲ្យសយើង
គណនា សចញជាបនទុក្ចំណាយេរុបនិងផលចំសណញ សហើយអាចសរបៀប
សធៀបវាជាមួយនឹងជសរមើេនានាបាន។
ជាធមមតា បនទុក្ចំណាយតទល់ម្នបញ្ញតិក្
ត មម គឺង្ហយស្រេួលក្នុងការគណនា
តម្មល។ ឧ. មុខទំនិញតដលបានទិញ (បនទុក្ចំណាយ) សពលសវលាសធវើការ
របេ់បុគគលិក្ (សពលសវលាតដលបានបំសពញការង្ហរ គុណនឹងអរតារបាក្់
ឈនួល)និងបនទុក្ចំណាយហិរញ្ញ វតថុតទល់(ដូចជារបាក្់ក្ម្រមជាសដើម)។

ផលចំសណញ និងបនទុក្ចំណាយមិនតទល់ម្នបញ្ញ តិក្
ត មម អាចានការ
ពិបាក្ក្នុងការក្ំណត់តម្មល។ េំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមានសោលបំណងេំខាន់គឺ
សដ្ឋ៉ះស្រសាយភាពបរាជ័យក្នុងទីផារ ឬក្៏ផលប៉ះពាល់ម្នការតបងតចក្។
ដូសចន៉ះ ការបាន់សាមនផលចំសណញជាប់ពាក្់ព័នន
ធ ឹងការក្ំណត់តម្មលអីម
វ ួ យ
ានការពិបាក្ពីសរពា៉ះតម្មលមួយចំនួនោមនក្ំណត់ក្ុងទី
ន ផារ។ សដើមបីបាន់
សាមនតម្មលទំងសន៉ះ សយើងានបសចចក្សទេជាសរចើនយក្មក្សរបើរបាេ់ ដូច
ជាវ ិធីសាស្តេតឆនទៈក្នុងការទូទត់(Willingness-to-pay)។
ការបាន់សាមនតម្មលម្នផលចំសណញអាចសធវើឲ្យានបនទុក្ចំណាយ។ របព័នធ
RIA តដលានរបេិទធភាពរតូវធានាថាការខិតខំរបឹងតរបងតដលចំណាយ
សលើការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ រតូវេាារតនឹងផលប៉ះពាល់ម្នបញ្ញតិក្
ត មម
តដលសយើងរ ំពឹងទុក្។

េរាប់RIAសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា សយើងេងឃឹមថា ការបាន់សាមនភាគ
សរចើនម្នផលចំសណញសចញមក្ពីការស្រសាវរជាវតដលានស្រសាប់ 
ឬការ
គណនាតដលង្ហយស្រេួល។
ក្នុងក្រណីសន៉ះ
បនទុក្ចំណាយនិងផល
ចំសណញម្នជសរមើេនីមួយៗ រតូវបានគណនា (បរ ិាណ x តម្មលមួយឯក្
តា)។ បនទុក្ចំណាយនិងផលចំសណញសៅអនាគត នឹងរតូវបានតក្តរមូវ
សដ្ឋយអរតាអបបហារតដលឆលុ៉ះបញ្ហ
ច ំងពីការពិតថា ជាទូសៅ របជាជនឲ្យ
តម្មលខេ
ព ់សៅសលើចំណាយម្នការសរបើរបាេ់បចចុបបននជាងសៅម្ថងសរកាយ ។
ការេរុបអំពីការតក្តរមូវបនទុក្ចំណាយ
និងផលចំសណញេរាប់
ជសរមើេនីមួយៗ នឹងផតល់នូវរង្ហវេ់តដលអាចយក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបីផតល់
ព័ត៌ានដល់ការសធវើសេចក្តីេសរមច។
សៅសពលតដលផលចំសណញមិនអាចគិតជាតម្មលបាន
ការវ ិភាគរបេិទធ
ភាពម្នតម្មល ការវ ិភាគសាថនភាពរួមសដើម និង/ឬការវ ិភាគតាមតបបគុណ
ភាពអាចយក្មក្សរបើរបាេ់បាន។

ការវ ិភាគរបេិទភា
ធ ពម្នតម្មល(Cost effectiveness analysis)

ការវ ិភាគរបេិទធភាពម្នតម្មល រតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេ

ពីរឬសរចើ ន សៅសពលតដលផលចំ សណញមិនអាចរតូវបានគណនាជាតម្មល
សដ្ឋយង្ហយស្រេួលបុតនតអាចរតូវបានក្ំណត់ ជាបរ ិាណវ ិញ។

ជសរមើេរបេិទធភាពម្នតម្មល គឺជាអនុ បាត(ratio) រវាងបនទុក្ចំណាយនិង
បរ ិាណម្នផលចំ សណញ។ ផលសធៀបសន៉ះផតល់ព័ត៌ានដល់អនក្សធវើសេច

ក្តីេសរមចថាសតើបនទុក្ចំណាយបុនាមនសដើមបីេសរមចបានមួយឯក្តាម្នផល

ចំសណញ។ដូសចន៉ះអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចអាចសរជើេសរ ើេថាសោលបំណង
ចំណាយអនុបាត(ratio)សន៉ះ(ផលសធៀប)នឹងេសរមចលទធផលសនា៉ះបាន។

ជសរមើេរបេិទធភាពម្នតម្មលានអនុ បាត(ratio)ទប នឹ ងរតូវបានសរជើ េ

សរ ើេយក្សទ៉ះបីជសរមើេតដលានអនុបាត(ratio)ខពេ់ក្៏អាចអនុវតតបាន

សបើអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច
សដ្ឋយ។

ចង់ ចំណាយសរចើនសដើ មបីេសរមចលទធផលក្៏

ការវ ិភាគសាថនភាពរួចសដើម(Break-even analysisor BEA)

ការវ ិភាគសាថនភាពរួចសដើម (BEA) រតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីវ ិនិច័យ
ឆ  អំពី
ជសរមើេតដលចូលចិតជា
ត ងសនា៉ះបានដ្ឋក្់បនទុក្ចំណាយទប

សៅសពល

តដលផលចំសណញមិនអាចវាយតម្មលបាន ឬរបេិទធភាពម្នបញ្ញ តិក្
ត មមាន
ភាពមិនចាេ់លាេ់។

BEA

គឺជាការសរបៀបសធៀបបរ ិាណម្នផលចំសណញនិងបនទុក្ចំណាយ

សដើមបីបង្ហាញថា សតើតម្មលឬចំនួនម្នផលចំសណញគួររតូវបានគិតគូរដូចសមតច

សបើសយើងសរបៀបសធៀបជាមួយបនទុក្ចំណាយ។ ឧទហរណ៍ៈ េំសណើបញ្ញ តិត
ក្មមមួយនឹងរតូវផតល់ផលចំសណញ ១០០០០ដុលាល ចំសពា៉ះម្ថលសដើម របេិន

មួយឯក្តាម្នផលចំសណញានតម្មល១០០០ដុលាល ដូសចន៉ះ វារតូវ ផតល់ផល
ចំសណញសរចើនជាង១០ឯក្តា។
តម្មលឬចំនួនសន៉ះ

រតូវតតសរបៀបសធៀបនឹងទំហំម្នបញ្ហ
ា 

និងតម្មលម្នផល

ចំសណញដម្ទសទៀត សដើមបីសធវើសតេតថា សតើវាពិតដូចការរ ំពឹងទុក្ចំសពា៉ះម្ថល

សដើមឬសទ។ ឧទហរណ៍ បញ្ហ
ា សក្ើតសឡើងតត៥ដងក្នុងមួយឆ្នំ។ ដូសចន៉ះ

ជសរមើេតដលរតូវការ១០ដងក្នុងមួយឆ្នំេរាប់ម្ថលសដើម នឹងរបតហលជា
មិនយក្មក្អនុវតតសទ។
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ផលប៉ះពាល់ណាតដលសគមិ នអាចគណនាជាតម្មលបាន គឺរបសេើរបំផុតក្នុង
ការផតល់ឱយអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចនូវការពិភាក្ាជាគុណភាពសៅសលើប៉ះ
ពាល់សនា៉ះ និងទុក្ឲ្យអនក្សធវើសេចក្តីេសរមចសធវើការវ ិនិ ច័យ
ឆ ថា សតើេំសណើ
បញ្ញ តិតក្មមផតល់ផលចំសណញតដលអាចទទួលយក្បានតដរឬសទ។

វ ិធីសាស្តេតវ ិភាគតាមតបបពហុលក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ (Multi-criteria Analysis-MCA)
គឺជាបសចចក្សទេវ ិភាគតដលសគនិយមសរបើេរាប់សធវើការវ ិភាគតាមគុណភាព
សហើយធានាថាជសរមើេទំងអេ់រតូវបានវាយតម្មលសដ្ឋយរតឹមរតូវ និ ងសដ្ឋយ
តាលភាព។ វាអាចសរបើ របាេ់បានសដើមបីសរបៀបសធៀបជសរមើេនីមួយៗ បុតនត
សដ្ឋយសារតតលក្ខណេតោនុ ម័តម្នការដ្ឋក្់ ពិនុទMCA វាមិនអាចសរបើរបាេ់
បានសដើមបីក្ំណត់ថាសតើជសរមើេណាមួយនឹងផតល់ផលចំសណញដុលសនា៉ះសទ។

• សដ្ឋយសហតុផលសន៉ះ វ ិធីសាស្តេត MCA រតូវសរបើរបាេ់រម
ួ ោនជាមួយការ
វ ិភាគរបេិទធភាពម្នតម្មល ឬការវ ិភាគសាថនភាពរួចសដើម សដើមបីសរជើេសរ ើេនូវ
ជសរមើេតដលសពញចិតតជាង។

វ ិធីសាស្តេត MCA ទក្់ទងនឹងការសរជើេសរ ើេលក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ សរចើនសដើមបីវាយ
តម្មលសៅសលើជសរមើេនានា។ ជសរមើេទំងអេ់សនា៉ះរតូវបានដ្ឋក្់ពិនុេរាប់
ទ

លក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ នីមួយៗ
សហើយពិនុេរុ
ទ
បរតូវបានសរបើរបាេ់សដើមបីសរបៀប
សធៀបជសរមើេទំងសនា៉ះ។ តារាងខាងសរកាមបង្ហាញពីឧទហរណ៍ម្នការដ្ឋក្់
ិធីសាស្តេតMCA។
ពិនុតាមវ
ទ

វ ិធីសាស្តេត MCA មិនរោន់តតជាតារាងពិនុប
ទ ុសណាណ៉ះសទ   វ ិធី សាស្តេត MCA 
អាចជួយអនក្សធវើសេចក្តីេសរមច លុ៉ះណាតតលក្ខណៈវ ិនិច័ឆយទំងឡាយរតូវ
បានសរជើេសរ ើេសដ្ឋយរបុងរបយ័តន និងការដ្ឋក្់ពិនុតផអ
ទ ក្សលើភេតុតាងបាន
ចាេ់លាេ់។ ការសរជើេសរ ើេលក្ខណៈវ ិនិច័យ
ឆ  និងការដ្ឋក្់ ពិនុគួ
ទ រតតអនុវតត
តាមដំណាក្់កាលក្ំណត់បញ្ហ
ា  ការក្ំណត់បរ ិាណ និងការក្ំណត់តម្មល
ដូចបានក្ណត់ខាងសលើ សហើយការសរជើេសរ ើេគួររតូវបានពនយល់សដ្ឋយរបុង
របយ័តន។ ឧទហរណ៍ពិនុសរបៀបសធៀបម្នជសរមើ
ទ
េសផេងៗោនគួ រតតេាារត
សៅនឹងការក្ំណត់បរ ិាណ សបើមិនដូសចាន៉ះសទ ការដ្ឋក្់ពិនុសន៉ះនឹ
ទ
ងមិ នរតឹ ម
រតូវសទ។
លក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ 1
លក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ 2

ជសរមើេទី 1

ជសរមើេទី 2

ជសរមើេទី 3

2

2

2

3

5

2

លក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ 3

-1

-2

-3

េរុប

2

3

-1

លក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ 4

-2

-2

-2

ការវ ិភាគតាមរក្ុមក្នុងេងគម

សទ៉ះបីជាបញ្ញតិក្
ត មមអាចផតល់ផលចំសណញដុលដល់េហគមន៍ទំងមូលក្៏
សដ្ឋយ

ជួនកាលវាក្៏ប៉ះពាល់ដល់រក្ុមមួយចំនួនខុេៗោនតដរ។

ជាពិ

សេេ សៅសពលតដលបញ្ញតិក្
ត មមរតូវបានរពាងសឡើង សដ្ឋយមិនបានគិតគូរ
ពីបញ្ហ
ា សយនឌ័រ

វាអាចប៉ះពាល់ដល់សយនឌ័រមួយសរចើនជាងសយនឌ័រដម្ទ

សទៀត។ឧទហរណ៍ៈ

ការបសងកើនរបាក្់ឈួលអបបបរា
ន
អាចប៉ះពាល់សៅដល់ស្តេតីសរចើន រប
េិនសបើភាគសរចើនម្នបុគល
គ ិក្តដលានរបាក្់ឈួលទបជាស្តេត
ន
ី។
•
•

បញ្ញ តិក្
ត មមតដលប៉ះពាល់ដល់មីរក្ូឥណទន  អាចប៉ះពាល់ដល់ស្តេតី

សរចើនរបេិនស បើភាគសរចើនម្នអនក្ទទួលឥណទនជាស្តេតី។

បញ្ញ តិក្
ត មមអាចប៉ះពាល់ខុេៗោនដល់តំបន់សាេនាឬរក្ុមវបបធម៌សផេងៗ
ោន។ សដ្ឋយសារតតផលប៉ះពាល់ខុេៗោនសន៉ះ ការវាយតម្មលេំសណើបញ្ញ តិត

ក្មមតដលប៉ះពាល់មិនលអដល់រក្ុមមួយគឺជាតផនក្មួយដ៏េំខាន់ម្នការវ ិភាគ

ផលប៉ះពាល់ទំងក្នុងPA ទំងក្នុងRIS។ តាមពិត ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់
សៅសលើសយនឌ័រ គឺជាការតរមូវតាមចាប់

សហើយរបាយការណ៍ផលប៉ះ

ពាល់  សយនឌ័រ(GIS) គួរតតសរៀបចំនិងបញ្ូច លសៅក្នុងRISរបេិនសបើាន
ផលប៉ះពាល់េំខាន់សៅសលើសយនឌ័រទំងពីរ។

ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់សៅសលើរក្ុមសដ្ឋយតឡក្ណាមួយ អាចសធវើសឡើងជា
ទរមង់ម្នការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ តដលបានបង្ហាញពីមុនរួចមក្សហើយសៅ

ក្នុងការតណនាំសន៉ះ។សពាលគឺការវ ិភាគគួរតត:
•

ក្ំណត់ថា

សតើេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមសនា៉ះប៉ះពាល់ោងដូចសមតចដល់រក្ុម

ពាក្់ព័នធ និងសតើវាខុេោនដូចសមតចសៅនឹងផលប៉ះពាល់សៅសលើរបជាជនទូ
សៅ។
•

ក្ំណត់ចំនួនមនុេេក្នុងរក្ុមសនា៉ះ

សៅសលើរក្ុមសនា៉ះ។
•

និងទំហំម្នផលប៉ះពាល់ខុេៗោន

វាយតម្មលផលប៉ះពាល់អវ ិជជាន(ឬវ ិជជាន)សៅសលើរក្ុមសនា៉ះ។

រក្ុមតដលរងផលប៉ះពាល់

គួរតតពិសរោ៉ះសោបល់ដ្ឋច់សដ្ឋយតឡក្ពីោន

តដរ    សដើមបីក្ត់រតាទុក្នូវគំនិតរបេ់ពួក្សគសៅសលើេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម និង
សដើមបីតេវងរក្នូវព័ត៌ានរតឡប់ថា

សតើផលប៉ះពាល់ខុេៗោនសនា៉ះអាច

រតូវបានកាត់បនថយឬសដ្ឋ៉ះស្រសាយសដ្ឋយរសបៀបណា។

22

ការវិភាគតាមរកុមកនង
ុ ស្ងគម និងតាមគុណភាព

ការវ ិភាគតាមគុណភាព

របេិនសបើមិនានការពិសរោ៉ះសោបល់សទ
ការយល់ដឹងរបេ់សយើងអំពី
បញ្ហ
ា
ជសរមើេ និងផលប៉ះពាល់នានា នឹងានភាពខវ៉ះចសនាល៉ះ។ ការ
ពិសរោ៉ះសោបល់នឹងជួយដូចខាងសរកាម៖
• សធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវការយល់ដឹងអំ ពីបញ្ហ
ា
និងសធវើឲ្យក្ិចចអនតរាគមន៍
របេ់រដ្ឋឋភិបាលសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា តាមតរមូវការសដ្ឋយគិតបញ្ូច លទំងការ
រ ិ៉ះរក្នូវជសរមើេដម្ទសផេងៗ។

• ជួយក្ំណត់អតតេញ្ហញណនិងបរ ិាណម្នផលប៉ះពាល់ម្នក្ិចចអនតរាគមន៍ 
របេ់រដ្ឋឋភិបាល
សដ្ឋយបងកភាពង្ហយស្រេួលក្នុងការរបមូលទិននន័យនិ ង
ព័ត៌ានសផេងៗពាក្់ព័នធនឹងផលប៉ះពាល់ម្នេំសណើបញ្ញ តិតក្មម តដលនាំឲ្យ
សរជើេសរ ើេបាននូវជសរមើេតដលានរបេិទធភាពបំផុត។

• បសញ្ជៀេនូវហានិ ភ័យទំងឡាយពាក្់ព័នធនឹងការអនុវតតក្ិចចអនតរាគមន៍ 
របេ់រដ្ឋឋភិបាល តដលអាចនឹងសធវើឲ្យក្ិចចអនតរាគមន៍ ទំងសនា៉ះានរបេិទធ
ភាពតិច។

• សលើក្ក្មពេ់តាលភាពនិងទំនុក្ចិតត
តាមរយៈការសបើក្ចំហនូវសាមរតីម្ន
ការេសរមចការេនមតនិងការវ ិភាគសដើមបីសធវើការេសរមចសផេងៗ។

ការពិសរោ៉ះសោបល់មិនទមទរានេំណួរចំនួនសរចើនសលើេលប់ តដល
តរមូវឲ្យអនក្ពាក្់ព័នធបំសពញសនា៉ះសទ។ វាានរបេិទធភាពសរចើនជាង សដ្ឋយ
រោន់តតេួរេំណួរេំខាន់ៗចំនួនតិ ចតួ ចលមមបុសណាណ៉ះ
សៅកាន់បុគគល
តដលជាសោលសៅពិតរបាក្ដ តាមរយៈសវទិកាពិសរោ៉ះសោបល់។

បញ្ជីរតួតពិនិតយ-សធវើដូចសមដចសដើមបីឲ្យការពិសរោ៉ះសោបល់ាន
របេិទភា
ធ ព?

ធានាថាការពិសរោ៉ះសោបល់រតូវបានសធវើសឡើងជាមួយតំណាងភាគីទំងអេ់
តដលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ហ
ា និងពីេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម  តដលរាប់បញ្ូច លទំង
ធុរក្ិចចរាជរដ្ឋឋភិបាលសាធារណជននិងអងគការតំណាងនានា។
ការពិសរោ៉ះសោបល់រតូវសធវើសឡើងសរចើនដងសៅក្នុងដំសណើការម្នការតាត់តតង
បញ្ញតិក្
ត មម។
ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចជួយេរមួលដល់ការក្ំណត់រក្
ជសរមើេ និងការក្ំណត់សោលសៅ ក្៏ដូចជាសធវើឲ្យរបសេើរសឡើងនូវការវ ិភាគ
ផលប៉ះពាល់និងក្ំណត់បញ្ហ
ា ម្នការអនុវតត។

រតូវយក្ចិតទ
ត ុក្ដ្ឋក្់ថា
អនក្ពាក្់ព័នធទំងឡាយេុទធតតគិតសលើផល
របសោជន៍ក្ុងអំ
ន ឡុងសពលពិសរោ៉ះសោបល់។ អាស្រេ័យសហតុសន៉ះ សយើងរតូវ
សបើក្ចិតឲ្
ត យទូលាយ និងរតូវសធវើការពិនិតយពិច័យឲ្យបានលអិតលអន់ចំសពា៉ះរាល់
ការសលើក្សឡើងនានារបេ់ពួក្សគ។

ពិ សរោ៉ះសោបល់ជាមួយអនក្ណាខល៉ះ?

អនក្ពាក្់ព័នធតដលគួរពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយអាចានសរចើនរក្ុម ឬអាចជា
រក្ុមជាក្់លាក្់ណាមួយតដលពាក្់ព័នធសដ្ឋយតទល់សៅនឹងPA/RISនីមួយៗ ។
ជាសោលការណ៍តណនាំ  ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចសធវើបានជាមួយអនក្ពាក្់ព័នធ
ដូចខាងសរកាម៖
• ធុរក្ិចតច ដលរងផលប៉ះពាល់ពីបញ្ញ តិក្
ត មម -ជាអនក្តដលគួររតូវបានពិសរោ៉ះ
សោបល់ជាមួយអំពីបនទុក្ចំណាយនិងការអនុវតតជសរមើេនីមួយៗ។
• អនក្សរបើរបាេ់និងបុគគលដម្ទតដលរងឥទធិពលពីបញ្ហ
ា ឬពីេំសណើបញ្ញ តិត
ក្មម
-ជា
 អនក្តដលអាចផដល់ភេតុតាងម្នបញ្ហ
ា ឬរបេិទធភាពរបេ់ជសរមើេ
នីមួយៗ។
• អងគការតំណាងសផេងៗ (េភាពាណិជជក្មម រក្ុមឧេាហក្មម េាគម
អនក្សរបើរបាេ់ អងគការមិនត មនរដ្ឋឋភិបាល) តដលអាចានលទធភាពផដល់ឲ្យ
អនក្នូវទេេនវ ិេ័យទូលំទូលាយ។
• ទីភានក្់ង្ហររដ្ឋឋភិបាលទំងឡាយ តដលនឹងជូយសរជាមតរជងក្ុងការអនុ
ន
វតត
េំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម (វ ិទោសាថនេតង់ដ្ឋក្មពុជា នគរបាល ភានក្់ង្ហរគយ ឬ
រក្េួងដ
 ម្ទសទៀត)។
• ទីភានក្់ង្ហររដ្ឋឋភិបាលទំងឡាយតដលរគប់រគងឧេាហក្មមដូចោន សដើមយី
ធានាថាេំសណើបញ្ញ តិក្មមរ បេ់អនក្ម
 ិនជា
 ន់េមតថក្ិចជា
ច មួយបញ្ញ តិក្
ត មមត ដល
ានស្រសាប់ក្៏ដូចជាបទបបញ្ញ តិអនតរជាតិស ផេងៗ។
• រក្ុមការង្ហរសយនឌ័រ និងរក្ុមការង្ហរបន្រញ្ហ
ជ បសយនឌ័រសៅក្នុងសាថប័នរបេ់
អនក្ និងសៅក្នុងរក្េួងក្ិចចការនារី សដើមបីធានាថា រាល់ផលប៉ះពាល់សៅសលើ
សយនឌ័ររតូវបានទទួលសាគល់។
• បណិឌ តេភាឬអនក្ឯក្សទេដម្ទសទៀត
តដលយល់ដឹងចាេ់អំពីវ ិេ័យ
តដលនឹងរ តូវបានរគប់រគងសដ្ឋយេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មម ជាអនក្តដលអាចបង្ហាញទ
េេនៈមិនលំសអៀង ឬអាចយល់ដឺងអំពីបញ្ញ តិក្មមស្រេសដៀងោនសៅក្នុងរបសទេ
សផេងសទៀត។

រតូវយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ ថា អនក្ពាក្់ព័នធទំងឡាយេុទធតតគិតពីផលរបសោជន៍
ដល់ការពិសរោ៉ះសោបល់ អាស្រេ័យសហតុសន៉ះ រតូវសបើចិតតឲ្យទូលាយ និងរតូវ
សធវើការពិនិតយពិច័យសអាយបានលអិតលអន់
ចំសពា៉ះរាល់ការសលើក្សឡើងនានា
របេ់ពួក្សគ។អនក្មិនចា
 ំបាច់យល់ស្រេបសៅនឹងទេេនៈរបេ់ពួក្សគសទ
ក្៍បុតនដអនក្រតូវតតទទួលយក្មក្ពិចារណានិងសធវើការសឆលើយតបសៅពួក្សគវ ិញ។
ព័ត៌ានផតល់សដ្ឋយអនក្ពាក្់ព័នា
ធ នរបេិទធភាពបំផុតសៅសពលតដលវារតូវ
បានផេពវផាយជាមួយ PA/RIS សទ៉ះបីជាក្ុងទរមង់
ន
េសងខបក្៏សដ្ឋយ។ ោង
ណាមិញសយើងរតូវសោរពេំសណើេុំរក្ាការេាងត់របេ់អនក្ពាក្់ព័នធ។
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របស្ិទភា
ធ ពម្នការពិលរោ៉ះលយាបល់

ចំណុចទី ៥- ការពិសរោ៉ះសោបល់

ចំណុចទី៦- សេចក្ដីេននិដ្ឋឋន

ការពិសរោ៉ះសោបល់អាចសធវើសឡើងក្នុងទរមង់ជាសរចើនដូចជាក្ិចចរបជុំ េិកាខ

ខណៈតដលការវ ិភាគផលប៉ះពាល់បានចប់េពវរគប់   សាមរតីម្នជសរមើេ

រយៈការផាយជាសាធារណៈសលើទំព័រកាតេត ឬទំនាក្់ទំនងសដ្ឋយតទល់

វាយតម្មលរតូវយក្មក្គិតគូរនូវលទធផលម្នការវ ិភាគផលប៉ះពាល់

សាលា វគគេិក្ា សោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរ (អាចសធវើសឡើងតាម
សៅកាន់អនក្ពាក្់ព័នន
ធ ីមួយៗ)ឬតាមរយៈរបព័នធផេពវផាយេងគមនានា។
ទរមង់ម្នការពិសរោ៉ះសោបល់តដលអនក្សរជើេសរ ើេគួរ៖
•

អនុញ្ហញតឲ្យានការចូលរួមោងទូលំទូលាយ

សដើមបីធានាថារាល់អនក្ពាក្់ព័នធ

តដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីេំសណើ

បញ្ញ តិក្មមរតូវបានពិសរោ៉ះសោបល់។
•

ពីរក្ុមអនក្ពាក្់ព័នធ

បសងកើនរយៈសពលម្នដំសណើរការតាត់តតងបញ្ញតិក្
ត មម

សដើមបីអនុញ្ហញតិឲ្យ

អនក្ពាក្់ព័នអា
ធ ចផដល់មតិសោបល់អំពីជសរមើេទំងឡាយ និងសោលសៅ
ក្៏ដូចជាេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមច
 ុងសរកាយ។
•

ផដល់សពលសវលារគប់រោន់ និងរក្ាការេាងត់ សដើមបីអនុញ្ហញតឲ្យអនក្

ពាក្់ព័នធអាចផតល់សោបល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរសដ្ឋយមិនានក្ដីបារមភ

ថាព័ត៌ាននឹងរតូវសរបើរបាេ់ខុេទិេសៅ ឧទហរណ៍ អនក្នឹងានេំ
ណូមពរពិសរោ៉ះសោបល់ជាមួយរ ក្ុមខល៉ះសៅក្នុងសវទិកាសផេងោន។

PA/RIS ជាឯក្សារពិសរោ៉ះសោបល់

PA/RIS ជា
 ឯក្សារពិសរោ៉ះសោបល់  ក្៏ដូចជាសេចក្ដីតថលងការណ៍អំពី
េំសណើរបេ់រដ្ឋឋភិបាលតដរ។ សន៉ះជាការរតូវចងចាំរាល់សពលតដលអនក្សធវើ
សេចក្តីរពាងឯក្សារទំងពីរខាងសលើ។
• ក្នុងពរង្ហងរតូវសរបើរបាេ់ភាសា តដលអនក្ពាក្់ ព័នធទំងអេ់អាចយល់
បាន សដ្ឋយក្ុំដក្ស្រេង់សេចក្តីរពាងបញ្ញ តិក្មមតតមតង តតរតូវអធិបាយថា
សតើសេចក្តីរពាងសន៉ះនឹងសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា ោងដូចសមតច។

• ព័ត៌ានមួយចំនួនអំពីបញ្ហ
ា និងផលប៉ះពាល់ អាចខវ៉ះខាតក្នុងអំឡុង
សពលរពាង PA/RIS  សបើដូសចន៉ះ    អនក្រតូវសរៀបចំេំណួរសដើមបីបានព័ត៌ាន
រតឡប់ពីអនក្ពាក្់ព័នធ។
• រាប់បញ្ូច លផងតដរនូវលទធផលម្នការពិសរោ៉ះសោបល់តដលបានសធវើ
សឡើង ។

ព័ត៌ានទទួលបានពីអនក្ពាក្់ ព័នធរតូវសរបើរបាេ់ សដើមបីបសងកើនគុណភាពម្ន
ការវ ិភាគក្នុងអំឡុងសពលរពាង រាប់ បញ្ូច លទំងសរកាយ RIS រតូវបានសបា៉ះ
ពុមពផាយផង។

សផេងៗ តដលបានសរជើេសរ ើេមក្ពិចារណាគួររតូវសធវើការសរបៀបសធៀប។ ការ
ម្នផល

ប៉ះពាល់សលើរក្ុមសផេងៗក្នុងេងគម និងគ
 ុណភាពម្នភេតុតាងតដលាន។

ជសរមើេជាអនុសាេន៍  រតូវក្ំណត់សដ្ឋយការពនយល់ថាសតើសហតុអីបា
វ នជាវា
ជាជសរមើេតដលសឃើញេមស្រេបជាង

តដលបដិសេធជសរមើេសផេងៗសទៀត។
ទរមង់ម្នសេចក្តីេននិដ្ឋឋន
វ ិភាគផលប៉ះពាល់៖

សហើយក្៏រតូវផតល់មូលសហតុលមអិត

នឹងតផអក្សលើវ ិធីសាស្តេតតដលសរបើរបាេ់ក្ុង
ន ការ

ក្នុងក្រណីតដលានការវ ិភាគបនទុក្ចំណាយនិ ងផលចំសណញ
ការ
េននិដ្ឋឋននឹងសធវើការសរបៀបសធៀបផលចំសណញដុលរវាងជសរមើេនីមួយៗ
•

(ផលចំសណញដក្បនទុក្ចំណាយ) សដ្ឋយយក្លទធផលសន៉ះជាមូលដ្ឋឋនក្នុង

ការសរជើេសរ ើេជសរមើេតដលចូលចិតតជាង។
•

ចំសពា៉ះ PA/RIS តដលបង្ហាញបចច័យហានិភ័យខពេ់ថា ជសរមើេតដល

សឃើញជាងអាចជាជសរមើេមួយតដលនឹងកាត់បនថយហានិភ័យសរចើនបាន
ោងរបេិទធភាព សដ្ឋយមិនគិតពី បនទុក្ចំណាយ

ជាពិសេេក្ុងក្រណ
ន
ី

តដលផលចំសណញមិនអាចក្ំណត់តម្មលជារបាក្់បាន។
•

ការវ ិភាគសាថនភាពរួចសដើមឬការវ ិភាគរបេិទធភាពម្នតម្មល អាចយក្មក្

សរបើរបាេ់

សដើមបីក្ំណត់ថាសតើរតូវបនតជាមួយជសរមើេពិសេេណាមួយ

បុតនតការវ ិភាគទំងសន៉ះពិសេេោមនរបសោជន៍

េរាប់ការសរបៀបសធៀប

ជសរមើេតដលទមទរការវ ិភាគតាមគុណភាពសនា៉ះសទ។
•

សពលតដលការេសរមចរតូវបានសធវើសឡើង សដ្ឋយឈរសលើមូលដ្ឋឋនម្នការ

វ ិភាគតាមគុណភាព បនាទប់ មក្ លក្ខណវ ិនិច័ឆយនិងការវាយតម្មលសៅសលើ
ជសរមើេនីមួយៗសធៀបនឹងលក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ រតូវបញ្ហ
ជ ក្់ឲ្យបានចាេ់ឬក្៏សរបើ
របាេ់ការវ ិភាគតាមតបបពហុលក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ វ ិញ។

ការេនមតេំខាន់ៗរតូវបានយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ និងសធវើសតេដសដ្ឋយសរបើរបាេ់
តម្មលជំនួេ

សដើមបីធានាថាសេចក្តីដ្ឋឋនដូចោនសៅរក្ាបានសទ៉ះបីជាេថិត

ណាមួយ។
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ក្នុងខណៈមិនរបសេើរក្៏សដ្ឋយ។សោបល់អនក្ពាក្់ព័នធានរបសោជន៍តដល
សយើងមិនអាចសចាលបានក្នុងក្រណីតដលសយើងមិនចាេ់លាេ់ក្ុងចំ
ន
ណុច

ើ លរ ើស្រលរមើស្ខដ្លលឃើញស្មរស្បជាង
ការលររស្

ទរមង់ម្នការពិសរោ៉ះសោបល់

ចំណុចទី៧- ការអនុវតត និ ងការតាមដ្ឋន

RIA

ចំណុចចុងសរកាយម្នRIA គឺការពិចារណារអំពីសេចក្តីលមអិត ការង្ហយអនុ

ពាក្់ព័នធនឹងការេនមតសៅសលើអីតវ ដលនឹងសក្ើតសឡើងនាសពលអនាគត

ដូចជា៖
•

ទំហំម្នបញ្ហ
ា តដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយនិងបញ្ញ តិក្
ត មមតដលានរបេិទធភាព

នឹងសដ្ឋ៉ះស្រសាយបញ្ហ
ា បានោងណា។
•

ការតលេ់បូរឥរ
ត
ិោបថរបេ់ធុរក្ិចចនិងបុគគលានក្់ៗ តដលបណា
ដ លមក្

ពីបញ្ញ តិក្
ត មមថីសម ន៉ះ។

ការតរបរបួលតិចតួចម្នការេនមតទំងសន៉ះ អាចសធវើឱយជសរមើេសផេងសៅជា
បានសរជើេសរ ើេ។ សារៈេំខាន់ម្នការេនមតជាក្់លា់ក្់ទំងឡាយ និងការ

វតត និងបញ្ហ
ា សផេងៗតដលរតូវសដ្ឋ៉ះស្រសាយ មុនសពលជសរមើេតដលសឃើញ
េមស្រេបជាងរតូវបានអនុម័ត។

ការក្ំណត់តផនការេរាប់ការអនុវតតនិងការតាមដ្ឋនសៅក្នុងRIA អាចសធវើ
ឲ្យការតាក្់តតងបញ្ញ តិក្
ត មមកាន់តតរបសេើរសឡើង

ចំណាយសដើមបីរបតិបតតិតាមតដលមិនចាំបាច់។ ការសន៉ះអាចបសងកើនរបេិទធ
ភាពម្នបញ្ញ តិក្
ត មម
សផេងៗជាមុន។

សដ្ឋយសារសយើងានតផនការសដើមបីទប់ សាកត់ឧបេគគ 

តរបរបួលម្នសេចក្ដីេននិដ្ឋឋន តដលសក្ើតសចញពីការតក្តរមូវការេនមតទំង

េរាប់ចំណុចចុងសរកាយសន៉ះសៅក្នុងPAឬRIS

តដលអនក្អាន PA/RIS ានព័ត៌តដលអាចសរបើរបាេ់សដើមបីបាន់សាមនបនទុក្

•

សនា៉ះ រតូវក្ត់េាគល់ក្ុង
ន សេចក្តីេននិដ្ឋឋន។ វាានសារៈេំខាន់សៅសពល
ចំណាយនិងផលចំសណញ។

សពលានការបង្ហាញសេចក្តីេសងខបម្នការ

េនមតេំខាន់ៗអសញ្ជើញពួក្សគឱយផតល់ព័ត៌ានរតឡប់។

សរបើរបាេ់ភាសាេមស្រេប

ស ៅក្នុងរព៉ះរាជាណាចរក្ក្មពុជា PA/RIS ភាគសរចើននឹងសរបើរបាេ់វ ិធីសាស្តេត
តបបគុណភាពសដើមបីវ ិភាគផលប៉ះពាល់ម្នជសរមើេទំងឡាយ
ដូចជាការ
វ ិភាគពហុលក្ខណវ ិនិច័យ
ឆ ឬការពិភាក្ាោងលំអិតអំពីជសរមើេនីមួយៗ។
ការបង្ហាញោងរតឹមរតូវនូវលទធផលម្នការវ ិភាគសដ្ឋយសរបើរបាេ់វ ិធីសាស្តេត
តបបគុណភាពានសារៈេំខាន់ណាេ់។ ឧទហរណ៍ការវ ិភាគតាមគុណ
ភាពមួយ គឺជាសេចក្តីតថលងការណ៍អំពីគំនិត និងការចង់បានរបេ់អក្
ន តាក្់
តតង។ ជសរមើេតដលរតូវបានសរជើេសរ ើេគឺជាជសរមើេតដលសឃើញេមស្រេប
ជាងក្ុង
ន ចំសណាមជសរមើេនានាតតបុសណាណ៉ះ សហើយវាក្៏មិនរតូវបង្ហាញថារប
សេើរពិតរបាក្ដតដរ។
សេចក្តីេននិដ្ឋឋនគួរសចៀេវាងគឺការសរបើរបាេ់ពាក្យតដលបង្ហាញថាជសរមើេ
តដលរតូវបានសរជើេសរ ើេានលក្ខណៈរបសេើរពិតរបាក្ដជាងជសរមើេដម្ទ
សទៀត ដូចជាតថលងថាវាជាជសរមើេតដលាន “ផលចំសណញខពេ់បំផុត” “លអ
បំផុត”ឬ”ានផលចំសណញសរចើនជាងបនទុក្ចំណាយ”។ការសលើក្សឡើងតបប
សន៉ះអាចសធវើសៅបាន លុ៉ះរតាតតានការវ ិភាគបនទុក្ចំណាយ និងផលចំ
សណញោងេុីជសរៅ។
និោយឱយខលីគឺ
សឡើង។

រតូវានភាពសសាម៉ះរតង់ចំសពា៉ះរាល់ការវ ិភាគតដលបានសធវើ

និងបសញ្ជៀេរាល់បនទុក្

រតូវអធិបាយសដ្ឋយរាប់បញ្ូជ ល៖
•

ដំសណើរការម្នការអនុវតត

កាលបរ ិសចឆទតដលបញ្ញ តិក្
ត មមនឹងានេុពលភាព។

សេចក្តីលមអិតអំពីនាយក្ដ្ឋឋន/ទីភានក្់ង្ហរតដលនឹងរគប់រគង និង/ឬដ្ឋក្់

ឱយអនុវតតេំសណើបញ្ញ តិក្
ត មមនិងតួនាទីរបេ់ពួក្សគ។
•

របភពព័ត៌ានអំ ពីបញ្ញ តិតក្មម តដលសាធារណជនអាចពិសរោ៉ះសោបល់

សដើមបីយល់ដឹងបតនថមអំពីរសបៀបរបតិបតតិតាមបញ្ហញតតិក្មម (ឧទហរណ៍ សធវើ
ដូចសមតចសដើមបីសេនើេុំអាជា្បណណ )។
•

ការសរៀបចំឱយានមសធោបាយអនតរកាលនានាសដើមបីកាត់បនថយផលប៉ះ

ពាល់ដំបូងម្នបញ្ញ តិក្
ត មម (ឧទហរណ៍ការទមទរឱយអនុវតតកាតពវក្ិចចោង
េនេឹមៗ ការជូនព័ត៌ានសៅកាន់ធុរក្ិចចតដលទទួលរងផលប៉ះពាល់)។
•

យនតការតាមដ្ឋនការអនុវតតបញ្ញ តិតក្មម រាប់បញ្ូច លទំងការសរបើរបាេ់នូវ

ការវាេ់តវងលទធផលម្នការអនុវតត

និងការក្ំណត់សពលសវលាេរាប់ការ

របមូលទិននន័យនិងសធវើរបាយការណ៍។

ការអនុវតតបញ្ញ តិក្
ត មមទមទរនូវការក្ំណត់តផនការោងរបុងរបយ័តន
ការង្ហរសផេងៗសទៀតជាស រចើន
សដ្ឋយង្ហយៗ
បុសណាណ៉ះសទ។

និង

សរពា៉ះថាបញ្ញ តិក្
ត មមនឹងមិនានេុពលភាព

តាមរយៈការចុ៉ះហតថសលខាសដើមបីឱយកាលយសៅជាចាប់ តត

របេិនសបើ ទីភានក្់ង្ហរសផេងសទៀតរបេ់រដ្ឋឋភិបាល តរមូវឱយជួយដល់ការអនុ
វតតបញ្ញ តិក្
ត មម

(ឧទហរណ៍នគរបាល)

ទំងអេ់សនា៉ះយល់ដឹងពីតួនាទីរបេ់ខួន
ល
ភារក្ិចចតដលតរមូវេរាប់ពួក្សគ។

ទីភានក្់ង្ហរអនុវតតរតូវធានាថាអនក្

និងានេមតថភាពអនុវតតរាល់
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ការធានាថាបញ្ញ តតិកមមរបស្់អនកអាចអនុវតតរន

ពិ ចារណារសលើភាពមិនរបាក្ដរបជា
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ឧបស្មព័ នធ ១: ទរមង់ ម្នការវាយតម្មល ប ឋម

ការវាយតម្លៃបឋល

[បញ្ូច លឈ្មោះសំឈ ើ បញ្ញ ត្ិក
ត មម]
[បញ្ូច លឈ្មោះ រកសួង/ស្ថាប័ន]
ឈលខឈោង:

[បញ្ូច លឈលខឈោងដែលមានដត្មួ យគត្់-មូ លដ្ឋឋនទិ ន័ យ
ន ]

កាលបរ ិឈឆេទចាប់ ឈផដើម:

[ថ្ងៃ - ដខ - ឆ្នំ (គបបីចាប់ ឈផដើមឲ្យបានឆ្ប់ បំផុត្(

កាលបរ ិឈឆេទបញ្ចប់ :

[ថ្ងៃ - ដខ - ឆ្នំ )នឹងរត្ូវបញ្ូជ នបនតសរមាប់ឈ្វើការពិឈររោះឈោបល់(

ទំ នាក់ទំនង:
ឈ្មោះ

ឈលខទូរស័ពទ

អុី ដម៉ែ ល

IA-ទទួ លបនទុក
IA-ជំ នួស

ORIA-ទទួ លបនទុក
ORIA-ជំនួស

អត្ថា្ិបាយសឈងេបអំពីសំឈ

ឈត្ើ សំឈ

ើ បញ្ញត្ិ ក
ត មម

ើ ឈនោះមានឆរ ិកជាបញ្ញ ត្ិក
ត មមដែរឬឈទ?

ឈត្ើវាផ្លលស់បូរឥរ
ដ
ិោបទ្ុរកិ ឆដច ែរឬឈទ ? ដមន / មិនដមន
ឆាប់

រពោះរាជ

អនុ

រកឹត្យ

រកឹត្យ

របកាស

សេចក្តី
េសរេច

សូមគូសសញ្ញញដខវងកនុងរបអប់ ដែលរត្ឹមរត្ូវឈើើយ សូមព

ស្ថរា
ឆរ

ឈផេងៗ
)ព

ណ នា(

ណ នារបសិនឈបើមានជឈរមើ សឈផេង។

របសិនឈបើ “មិនដមន” ការវាយត្ថ្មលបឋមរត្ូវបញ្ចប់ រឆ
ួ បនដឈៅទំព័រឆុ ងឈរកាយ / របសិនឈបើ “ដមន” បនត
ឈៅសំនួរបនាទប់។ )សូមគូសរងវង់ឈលើ “ដមន” ឬ “មិនដមន”)
ឈត្ើ សំឈ

ើ បញ្ញត្ិ តកមមឈនោះមានផលប៉ែ ោះពាល់ឈលើវ ិស័យ្ុរកិឆចដែរឬឈទ? ដមន / មិនដមន

របសិនឈបើ “មិនដមន” សូមបញ្ចប់ ការវាយត្ថ្មលបឋម(PA)រួឆបនដឈៅទំព័រឆុ ងឈរកាយឈែើ មបីបញ្ចប់
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ឈបើ “ដមន” សូមបនតឈៅសំនួរបនាទប់ឈើើយបនតការវាយត្ថ្មល។

សូមគូ សរងវង់ឈលើ “ដមន” ឬ “មិនដមន”។

១. បញ្ញ
ា - ឈើត្ុអីបា
វ នជាឈយើងឈ្វើបញ្ញត្ិឈត នោះឈ

ង
ើ ?

សូមផតល់ភសតុត្ថងជាក់ ដសដង ឈឆៀសសវាងផដល់ជាមត្ិឈោបល់ឬការឈពាលអោះអាងអំពីបញ្ញ
ា ។ សូម
គូ សរងវង់ឈលើ “ដមន” ឬ “មិនដមន”។
របធានបទទូឈៅ

បញ្ញ ត្ិ ឈត នោះនឹ ងឈដ្ឋោះ
ស្រស្ថយ

សុខភាពស្ថធារ

ៈ និ ងសុវត្ាិភាព

ភសតត្ថង/ភាពជាក់
ដសដង (សូមភាជប់
ុ
កំ

ត្់ សមាាល់របសិនឈបើចាំបាឆ់ )

ដមន/ មិ នដមន

ការការពារនិងអភិ រកេបរ ិស្ថាន

ដមន/ មិ នដមន

សម្មណឈយនឌ័រ ការអភិរកេសងាម

ដមន/ មិ នដមន

និ ងវបប្មណ
ជរមុញការរបកួត្របដជង

ដមន/ មិ នដមន

ការរបមូ លផដំុព័ត្ណមាន

ដមន/ មិ នដមន

អនុឈោមត្ថមកិ ឆចរពមរបស់ WTO

ដមន/ មិ នដមន

និ ងកិ ឆរច ពមឈរពៀងអនតរជាត្ិនានា
របសិនឈបើមានបញ្ញ
ា ឈផេងឈទៀត្ សូមអ្ិបាយនិងផដល់ភសតត្ថង
ុ

សូមបញ្ញ
ជ ក់ ថាឈត្ើ បញ្ញត្ិក
ត មមឈនោះនឹងឈ្វើឲ្យស្ថានការ

២. ឈរលបំ

ងឆុ ងឈរកាយដែលមិ នដមនររន់ដត្ជាលទធផលភាលមៗ។សូមផារភាជប់ឈៅនឹង

ងថ្នឈរលនឈោបាយរបស់រាជរដ្ឋឋភិ បាលថ្នរពោះរាជាណាឆរកកមពុជា។

ការឈកៀងគរឆំ
មិ នរត្ូវកំ

ើងោ៉ែ ងែូឆឈមតឆ

ង - ឈត្ើឈយើងឆង់សឈរមឆអវី?

ឆូ របញ្ញ
ជ ក់អំពីបំ
ឈរលបំ

៏ របឈសើរឈ

ូ លឬបឈងកើត្ឥទឋិពលមិ នដមនជាកមមវត្ាុសមស្រសបរបស់បទបបញ្ញត្ិឈត

ត្់ ឈរលបំ

ស្រសពិ លឈពកដែរ។

ើយ។

ងឆឈងអៀត្ឈពកនិងរ ឹត្ត្បឹត្ជឈរមើ ស ដត្ក៏ មិនរត្ូវឲ្យទូ លំទូោយឬស្រសពិ ឆ
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៣. ជឈរមើស- ពិចារណាជឈរមើសឈផេងៗទំងឡាយ
៣.ក. សូមរាយបញ្ជីនូវបញ្ញ ត្ិ(ដែលមានស្រស្ថប់)ដែលពាក់ ព័នធឬរបហាក់របដើល។
១.
២.
ឆូ របញ្ញ
ជ ក់ថាឈត្ើឈើត្ុអី បា
វ នជាលិខិត្បទដ្ឋឋនទំងឈនោះមិ នទន់ រគប់ររន់?

ឈត្ើ លិខិត្បទដ្ឋឋនទំងឈនោះមិ នែំ ឈ
បំ

ឈទ?

ងដែលបានកំ

ើ រការឬ? ឈត្ើឈយើងអាឆដកលមអឈែើមបីសឈរមឆបាននូ វឈរល

ត្់ដែរឬឈទ? ឈត្ើ ឈយើងពិត្ជាចាំបាឆ់ រត្ូវបឈងកើត្បទបបញ្ញត្ិម
ត ួ យឈផេងឈទៀត្ដែរឬ

ជឈរមើសែ៏ថ្ទឈទៀត្

ការដសវងរកជឈរមើ សែ៏ថ្ទឈទៀត្ជាការសំខាន់
បងអស់ឈនាោះឈទ។

ឈើើយគួ ររ ំលឹកថាបញ្ញ ត្ិ តកមមមិនដមនជាជឈរមើសែំ បូង

៣.ខ. ជឈរមើ សែ៏ ថ្ទឈទៀត្ដែលអាឆអនុវត្តបាន (សរមាប់កាវ ិភាគឈលើផលប៉ែ ោះពាល់)
១.
២.
៣.
៣.គ. ជឈរមើ សែ៏ ថ្ទឈទៀត្ដែលត្ថមរទឹ សីអា
ដ ឆមាន ប៉ែុ ដនតមិនអាឆនុ វត្តបាន (មិ នទមទរនូ វការវ ិភាគ
បដនាមឈទៀត្ឈទលុោះណាដត្មានការដរបរបួលកនុងអំ

ងឈពលឈ្វ
ើ ការវាយត្ថ្មលផលប៉ែ ោះពាល់)
ុ

៤.
៥.
៦.
[ឈរកាយការពិ ឈររោះឈោបល់និងកាវ ិភាគបដនាម ជឈរមើ សមួ យឆំនួនអាឆរត្ូវផ្លលស់បូ រពី
ដ )៣.ខ( មក )៣.

គ( និងអាឆបញ្ច្ញ្ញ
ច សមកវ ិញ]
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៤. ការបា៉ែ ន់ស្ថមនបឋមឈលើឆំណាយកាត្ពវកិឆន
ច ិងផលប៉ែោះពាល់ឆំឈពាោះការរបគួត្របដជង
៤.១. ការកំ

ឈរលការ

៍ដ

ត្់ នូវភារកិឆច និ ងរបឈភទឆំណាយ (tasks and cost-categories)

នាំបានផតល់ត្ថរាងថ្នរបឈភទឆំណាយដែលអាឆមាន

អត្ថា្ិ បាយអំ ពីជឈរមើ ស

ភារកិ ឆច និ ងរបឈភទឆំ ណាយ
វ ិស័យស្ថធារ

ដែល

ៈរត្ូវរា៉ែ ប់រងឈែើ មបី

បឈងកើត្ អនុ វត្ត និ ង របត្ិ បត្តិជឈរមើ សឈនាោះ

ភារកិ ឆច និ ងរបឈភទឆំ ណាយ ដែល

វ ិស័យឧសាើកមមរត្ូវរា៉ែ ប់រងឈែើ មបី
អនុវត្តត្ថមជឈរមើ សឈនាោះ

ជឈរមើ សទី១:………………
ជឈរមើ សទី២:………………
ជឈរមើ សទី៣:……………..

៤.២. វ ិស្ថលភាពថ្នជឈរមើស

ឆូ រឈរៀបរាប់ វ ិស័យឬរបឈភទ្ុ រកិ ឆចដែលរងឥទធិពល រពមទំងឈ្វើការពាករ
វត្តត្ថមជឈរមើ សដែលបានឈសនើឈ
ជឈរមើ ស

៏ ផលប៉ែ ោះពាល់ពីការអនុ

ើង (សូមផដល់ភសតុត្ថងឈែើ មបីរំរទការបា៉ែ ន់ ស្ថមនឈនោះ)។

វ ិស័យ្ុ រកិ ឆច

ឆំ នួន្ុ រកិឆច

ជឈរមើ សទី១

ឯកស្ថរឈោង/ភសតុត្ថង

ជឈរមើ សទី២
ជឈរមើ សទី៣

៤.៣. ប៉ ន់ ស្មានករមិត្កំ ឈ

ើ នថ្នឆំណាយកាត្ពវកិឆរច បស់្ុរកិ ឆន
ច ិងរបស់រាជរដ្ឋឋភិ បាល

្ុរកិឆច

ករមិ ត្ថ្នឆំ ណាយរបតិ បតតិតាេ

ជឈរមើ សទី១

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

ផតល់អំណះអំណាង

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
ជឈរមើ សទី២

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

ជឈរមើ សទី៣

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
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រាជរដ្ឋឋភិបាល

ករមិ ត្ថ្នឆំ ណាយរបតិ បតតិតាេ

ជឈរមើ សទី១

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

ផតល់អំណះអំណាង

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
ជឈរមើ សទី២

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

ជឈរមើ សទី៣

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

៤.៤. ប៉ ន់ ស្មានករមិត្ថ្នផលឆំ ឈ

ញ

ជឈរមើ ស

ករមិ ត្ថ្នផលឆំឈ

ជឈរមើ សទី១

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

ញ

មូ លឈើត្ុ

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
ជឈរមើ សទី២

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

ជឈរមើ សទី៣

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់
មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

៤.៥. ឈត្ើ មានផលប៉ែ ោះពាល់ែល់ការរបកួត្របដជងដែរឬឈទ? ដមន / មិនដមន (គូ សរងវង់ និង ឈោងត្ថម

ឈរលការ

៍ដ

នាំ ផលប៉ែ ោះពាល់ឈលើការរបគួត្របដជងត្ថម្មមត្ថត្រមូវឲ្យឈ្វើRIS)។

៤.៦. ឈត្ើ មានផលប៉ែ ោះពាល់ឈលើសម្មណឈយនឌ័ រដែរឬឈទ?
ឈត្ើបញ្ញ ត្ិក
ត មមឈនោះមានឥទធិពលមកឈលើស្តសតី )ជាបុគាលមានក់ ៗ ឬជា្ុរជនដែលជាស្តសតី( ឈរឆើ នជាងបរុស ដែរ
ឬឈទ? ដមន / មិនដមន
ឈបើ “មិនដមន” សូមបនតឈៅដផនកទី៥
ឈបើ “ដមន” ឆូរអធិបាយនូវផលប៉ែ ោះពាល់
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ត ើផលប៉ះពាល់គួរឲ្យក ់សម្គាល់ដែរឬតេ? ដែន / ែិនដែន
ឈបើ “មិនដមន” សូមបនតឈៅដផនកទី៥
ឈបើ “ដមន” ឆូរបង្ហាញភសតត្ថងថាបញ្ញ
ត្ិក
ត មមឈនោះពិ ត្ជាជោះឥទធិពលឈៅឈលើស្តសតីឈរឆើ នជាង:
ុ

ត ើអ្នកអាចវាស់ដវងផលប៉ះពាល់បានដែរ ឬតេ? បាន / ែិនបាន
តបើ អាចត្វើបាន ប្របាប់ពីបរ ិម្គណ។

៥. កិឆព
ច ិឈររោះឈោបល់ែំបូង
ពិ ឈររោះឈោបល់ជាមួ យត្ំណាងគំ រថ្ូ នអនកពាក់ព័ន។
ធ
ឲ្យឆំ
ឈ

ុ ឆដែលបានឈ្វើខាងឈលើកាន់ ដត្របឈសើរឈ

ងឈ្វើ

ើង។ ឈសឆកតីលំអិត្ថ្នកិ ឆព
ច ិ ឈររោះឈោបល់ឈនោះអាឆឈ្វើ

ើងត្ថមឈរកាយ របសិនឈបើ ត្រមូវឲ្យមានរបាយការ

ឆូ រឈ្វើវាឲ្យែូ ឆជាែំ ឈ

កិ ឆព
ច ិ ឈររោះឈោបល់ឈនោះមានឈរលបំ
៏ RIS ឆុងឈរកាយ។

ើ ការរបជុំរបមូ លគំ និត្ (brainstorming session) ឬការពិ ឈររោះឈោបល់ជារកុម

(focus group interviews).
រកុម

សើររស

ផលិត្ករ

សមាគមឧសាើកមម (ត្ំណាង

វ ិ្ី ស្ថស្តសត

េសងេបទេសនៈ

ឲ្យ% ថ្នឧសាើកមម)
សើររស (្ំ /ម្យម/ត្ូ ឆ)
១.
២.
៣.
អនកឈរបើរបាស់

រកុមអនកឈរបើ របាស់
អនកឈរបើរបាស់្ំៗ (ឧ. អនកឈរបើ
របាស់ដែលជាឧសាើករ)
អនកឈរបើរបាស់ឆុងឈរកាយ

រាជរដ្ឋឋភិ បាល រកសួង/ស្ថាប័ ន
ឈយនឌ័រ

រកុមស្តសតី

អនកជំ នាញ

ឈ្មោះ

ឈផេងៗ

ឈ្មោះ
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៦.សននិដ្ឋឋន
៦.១. ឈសឆកដីសឈងេបថ្នការឆំ ណាយបដនាមនិងផលឆំឈ
ជឈរមើ ស

ញ

បនទុកឆំណាយរបស់

បនទុកឆំណាយរបស់

ផលឆំ ឈ

ជឈរមើ សទី១:

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

................

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

មិនគួ រឲ្យកត្់

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

វ ិស័យឧសាើកមម

វ ិស័យស្ថធារ

ញ

ៈ

សមាាល់
ជឈរមើ សទី២:

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

.................

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

មិនគួ រឲ្យកត្់

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

សមាាល់
ជឈរមើ សទី៣:

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

គួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

.................

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

មិនគួ រឲ្យកត្់

មិនគួ រឲ្យកត្់ សមាាល់

សមាាល់
៦.២. ឈត្ើចាបា
ំ ឆ់ឈ្វើRIS ដែរឬឈទ?


ចាំបាឆ់- សូមបញ្ចប់ ការវាយត្ថ្មលបឋម (PA) ឈើើយចាប់ ឈផដើមឈរៀបឆំ RIS។



មិនចាំបាឆ់- ផតល់អំណះអំណាងនិ ងបំ ឈពញការវាយត្ថ្មលបឋម (PA) ដែលឈៅឈសសសល់។

(សូមគូសរងវង់ឈលើ “ចាំបាឆ់” ឬ “មិនចាំបាឆ់” ឈដ្ឋយដផអកឈៅឈលើករមិត្ថ្នភាពសំខាន់ ថ្នឆំ ណាយកាតពវ
ក្ិ ចន
ច ិងផលឆំ ឈ

ញឈើើយពិ ចារណាផងថាឈត្ើមានផលប៉ែ ោះពាល់ឈលើការរបកួត្របដជងដែរឬឈទ)។

ផតល់អំណះអំណាងេរាប់ ការេិ នសរៀបចំសធវើRIS

៦.៣. ជឈរមើ សដែលបានឈរជើ សឈរ ើស (សូមអ្ិ បាយអំ ពីជឈរមើ ស)
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លកេ

ៈវ ិនិ ឆ័ យ
េ

មូ លឈើត្ុ

ឈត្ើវាជាជឈរមើ សដែលមានបនទុកឆំ ណាយអបប

បរមាសរមាប់វ ិស័យឧេាហក្េានិងសើគមន៍

ដមនមិ នដមន

ដែរឬឈទ?
ឈត្ើជឈរមើ សឈនោះផដល់នូវផលឆំ ឈ

ញអត្ិបរមា

ដមនមិ នដមន

ឈត្ើវាជាជឈរមើ សដែលមានហានិ ភ័យអបបបរមា

ដមនមិ នដមន

ដែរឬឈទ?
សរមាប់ស្ថធារ

ៈដែរឬឈទ?

របសិនឈបើឆឈមលើយទំងអស់សទ
ុ ធ “ដមន” សូមបនតឈៅឆំ

ុ ឆទី៧។

របសិនឈបើ មានឆឈមលើយណាមួ យខាងឈលើ“មិនដមន”ឈត្ើ ឈើត្ុ អី បា
វ នជាជឈរមើ សឈនោះរត្ូវបានឈរជើ ស
ឈរ ើស?(សូមគូ ស “x” កនុងរបអប់មួយ)
ឈទោះបី ជាលកេ
អស់មានលកេ

ៈវ ិនិ ឆ័យ
េ មួ យឬពី រខាងឈលើវាអវ ិជជមាន
ៈសមស្រសប។ ឆូ រផដល់អំ

ដត្ការរួមបញ្ូច លរនថ្នលកេ

ោះអំណាងនិ ងបនតឈៅឆំ

ៈវ ិនិឆ័ យ
េ ទំង

ុ ឆទី ៧

មានកត្ថតឈផេងឈទៀត្មានឥទធិពលឈលើការសឈរមឆឆិ ត្ត [ឈមើ លអត្ាបទខាងឈរកាម]
ឈត្ើកត្ថតឈផេងណាខលោះរត្ូវបានឈរបើ របាស់កុងការឈរជើ
ន
សឈរ ើសជឈរមើ សឈនោះ?
ឆូ រពនយល់អំពីកាលៈឈទសៈនិ ងបញ្ញ
ជ ក់ ពីអំ
កត្ថតជោះឥទធិពល

ោះអំ ណាង?
កាលៈឈទសៈ

អំ

ោះអំណាង

៧. ការអនុវត្ត និងការត្ថមដ្ឋន
របសិនឈបើជឈរមើ សបញ្ញ ត្ិក
ត មមរត្ូវបានឈរជើ សឈរ ើស៖
៧.១.

ឈត្ើ វ ិធានការអវីរត្ូវបានឈរជើ សឈរ ើសឈែើមបីឈលើកកមពស់ត្មាលភាពនិងអភិបាលកិ ឆចលក
អ ុងអំ
ន

ឈពលថ្នការរបត្ិ បត្តិ?

ុង
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៧.២. ឈត្ើគួរឈ្វើការពិនិត្យបទបបញ្ញ ត្ិឈត នោះឈ

ើងវ ិញឈរកាយឈពលបទបបញ្ញ ត្ិឈត នោះរត្ូវបានរបត្ិ បត្តិ ដែរឬ

ឈទ? ឈបើែូឈចានោះ ឈត្ើបទបបញ្ញត្ិឈត នោះគួ ររត្ូវបានពិ និត្យឈ

ើងវ ិញោ៉ែ ងែូឆឈមតឆ និ ងឈៅឈពលណា?

អត្ថា្ិបាយឈផេងឈទៀត្

ែំ ឈ

ើ រការ

ឈ្មោះ

ើត្ាឈលខា

កាលបរ ិឈឆេទ

ឈរៀបឆំ ឈដ្ឋយ (រកសួងពាក់ព័ន)ធ
រត្ួត្ពិនិត្យឈដ្ឋយ (ORIA)
ឯកភាពឈដ្ឋយ (ORIA)
បញ្ូច លទិននន័យឈដ្ឋយ

បញ្ូច លកនុងឈគើទំព័រឈដ្ឋយ
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28

ឧបស្មព័ នធ ២: តារាងរតួ ត ពិ និ តយម្នការវាយតម្មល ប ឋម

ការវាយតម្លៃលលើផលប៉ះពាល់ម្នលិខត
ិ បទដ្ឋានគតិយត
ុ តលៅប្បលទសកលពជា
ុ
សាវតារម្នការណែន ាំ តារាងប្តួតពិនិតយ

រាជរដ្ឋាភិ បាលកមពុជាបានបងងកើតស្ថាប័នរតួតពិនិតយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត ដែលកនុងង

វតតគងរោងវាយតម្មលងលើផលបោះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋានគតិ យុតិត (ORIA) ោនតួ

ោះរកុមការងារអនុ

ទីពិនិតយងមើ លវ ិធីអនុ វតតការវាយ

តម្មលងលើផលបោះពាល់ម្នបទដ្ឋានគតិយុតតងៅរពោះរាជាណាចរកកមពុជា។ ងោលបំណងម្នការបងងកើត អងគភាពងនោះ គឺ
ថាសំងណើបញ្ញ តិតកមមទទួលបាននូ វការវ ិភាគជារបព័នា

ងែើ មបីធា

ផលចំងណញម្នសំងណើទំងង

ោះ រពមទំងវ ិភាគងលើជងរមើ ស

ងដ្ឋយោនការវាយតម្មលងលើបនទុកចំណាយនិ ង

ងែើ មបីឈានងៅែល់ការសងរមចរបកបងដ្ឋយពត៌

ោនចាស់លាស់។ ែូចងនោះ ORIA ោនមុខងារសំខាន់ ៗែូចជា ការវាយតម្មលងលើសំងណើបញ្ញ តិតកមម (និងជងរមើស

)

បណុត ោះបណា
ត លអំពីវ ិធីអនុវតតការវ ិភាគផលបោះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត (RIA process) ែល់មន្រនតីតាមបណា
ត
រកសួង

ការផសពវផាយរបាយការណ៍ម្នការវាយតម្មលងលើផលបោះពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតិត

សរមួលជាមួយរកសួង

រពមទំងទំ

ក់ទំនងជាមួយដផនកឯកជន។

និងការសរមប

ជាែំ បូង រាល់សំងណើ បញ្ញ តិតទំងអស់រតូវបានយកមកពិ និតយងែើ មបីកំណត់ ថាងតើ សំងណើទំងង

ោះោនចរ ិក

ជាបញ្ញ តិតកមមឬយងណា គឺថា ងតើ រដ្ឋាភិបាលទំនងជានឹងោនឥទាិពលងដ្ឋយផ្ទទល់ ឬងដ្ឋយរបងយលែល់ការងារធុរ
កិចចរបចំម្ថៃដែរឬងទ របសិនងបើសំងណើទំងង
អស់រតូវឆលងកាត់ពីរែំណាក់ កាលគឺ៖


ការវាយតម្មលបឋម (PA) ដែលរតូវបានងរបើចំងពាោះរាល់សំងណើបញ្ញ តិតកមមទំងអស់ (សូមងមើលកនុងរបអប់
ខាងងរកាម)។



ោះនឹងរតូវកាលយងៅជាបញ្ញ តិតកមម។ ែូចងនោះរាល់សំងណើបញ្ញ តិតកមមទំង

របសិនជា PA បងាាញថាសំងណើង

ោះទំនងជាោនផលបោះពាល់គួរកត់ សោគល់ គឺអក
ន តាក់ដតងបទបបញ្ញ តិត

រតូវងធវើការវាយតម្មលងពញងលញ (RIS)។

កនុងការងរៀបចំ ងធវើ PA និង RIS គឺរតូវងធវើការវ ិភាគតាមចំ ណុចទំង៧គឺ បញ្ហ
ា ងោលបំណង ជងរមើស ផលបោះ

ពាល់ ពិងរោោះងយបល់ សននិដ្ឋាន និងការអនុវតតនិងតាមដ្ឋន។ ែំណាក់កាលទំង៧ងនោះោនទំ
ងៅវ ិញងៅមក និងការងធវើការវាយតម្មលរតូវងធវើមតងង

ើយមតងងទៀតងែើមបីឲ្យកាន់ដតលអ។

ORIA បានបងងកើតតារាងរតួតពិនិតយមួ យ ឬ Checklist និងងោលការណ៍ដណ

ក់ទនងោន

ំងផសងៗងែើមបីជួយែល់បណា
ត

រកសួងកនុងការអនុ វតត RIA។ ឯកស្ថរទំងងនោះនឹងចងអុលបងាាញពី វ ិធី ងាយស្សួលសរោប់ ងធវើ PA និង RIS។
RIS ង

រួចរាល់ង

Checklist ជាប់ពាក់ព័នាជាមួ យនឹង PA ពីងរពាោះងៅងពលដែលសំងណើបញ្ញ តិតកមមមួយឈានែល់ែំណាក់ ងធវើ
ោះ

PA ក៏រតូវបានងធវើង

ើយដែរ។

ើងចប់ ជាស្ថាពរង

ើយ ែូ ចងនោះការវ ិភាគងៅតាមចំណុចទំង៧ខាងងលើក៏រតូវបានចប់

ងោលបំណងែ៏ចមបងរបស់ PA គឺវាយតម្មលអំពីផលបោះពាល់ម្នសំងណើបញ្ញ តិតកមមងែើ មបីកំណត់ថាោនងតើផលបោះពាល់
គួរកត់ សោគល់ឬងទ។ ែូចងនោះការវាយតម្មលកុងែំ
ន
ណាក់កាលងនោះោនលកខណៈងសើៗងៅង

ើយ។

មិនោនការវ ិភាគបដនាមងទៀតងទចំងពាោះសំងណើបញ្ញ តិតកមមដែលមិនោនផលបោះពាល់គួរកត់សោគល់។ PA នឹងរតូវ
ដ្ឋក់ ជូនងៅអនកងធវើងសចកតីសងរមចងដ្ឋយភាាប់ ជាមួយនូវសំងណើបញ្ញ តិតកមម។ PA ក៏នឹងរតូវដ្ឋក់ បងងាាោះងៅងលើ ងគ
ទំព័រផងដែរ។

សំងណើបញ្ញ តិតកមមដែលសំខាន់រតូវោន RIS ដែលតរមូវឲ្យោនការវ ិភាគយងសុីជងរៅបដនាម៕
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លាំហូរ- ដាំលែើរការម្នការវាយតម្លៃបឋល
១-ងតើជាសំងណើបញ្ញ តិតកមមដមនឬ? របសិនដមន

មិនដមន

២-មិនោនផលបោះពាល់

មិនោន
សកមមភាពបនត
ងទៀតងទ

ដមន

៣-កំណត់បញ្ហ
ា ដែលតរមូវឲ្យោនកិចចអនត
រាគមន៍ពីរាជរែាភិបាល
៤-កំណត់ជងរមើ សងផសងៗដែលអាចងធវើឲ្យ
សងរមចងោលងៅ

៥-ពិងរោោះងយបល់


បងងាាោះសំងណើបញ្ញ តិតកមមងលើងគ

ទំព័រ

និងរកាទុកជាឯកស្ថរស្ថធារណៈ


ទំ

ក់ទំនងជាមួយភាគី ពាក់ ព័នធ

៦-បំងពញតារាងវាយតម្មលបឋម(ងដ្ឋយគិតពី
ែំងណើរការពិ ងរោោះងយបល់)និងបងងាាោះងលើ
ងគ

ទំព័រ និងរកាទុកជាឯកស្ថរស្ថធារណៈ

ងតើ សំងណើបញ្ញ តិ តកមមោន
ផលបោះពាល់គួរកត់ សោគល់?

មិនោន

ដមន

៧-របតិបតតិជាមួយRIAនិងងរៀបចំRIS

2|Page

បញ្ជ ប្ី តួតពិនត
ិ យ(Checklist)សប្ាប់ការវាយតម្លៃបឋល(PA)
ចាំែុចសាំខាន់

១.បញ្ហ
ា
ង

តុអីវបានជាបងងកើតបញ្ញ តិតកមម?

អតាាធិបាយ

•

ការណែន ាំ

-មូលដ្ឋានរគឹោះែ៏សំខាន់សរោប់ការវាយ

-ងតើខុសោនអវីងៅរបសិនងបើមិន

តម្មល

បងងកើតបញ្ញ តិតកមម?

-បងាាញភសតុតាង

គឺមិនដមនជាការយល់

ងឃើញឬការអោះអាងងទ

-ង

តុអីវបានជាទីផារមិនអាចងដ្ឋោះ

ស្ស្ថយបញ្ហ
ា បាន?
-ង

តុអីវបានជាបញ្ញ តិតកមមដែលោន

ស្ស្ថប់

មិនអាចងដ្ឋោះស្ស្ថយបញ្ហ
ា

បាន?
-ងតើបញ្ញ តិតកមមដែលរតូវបងងកើតនឹងងធវើ
ឲ្យស្ថានភាពកាន់ ដតលអយងែូច
ងមតច?។

២.លោលបាំែង
ងតើចង់សងរមចបានអវី?

កំណត់ងោលងៅចុងងរកាយ

មិនដមន

-អវីដែលរតូវសងរមច(លទធផល)

ងោលងៅរបស់បញ្ញ តិតកមមដែលរតូវបងងកើត

របងសើរជាងសងរមចងដ្ឋយ

ង

ណា (វ ិធីស្ថស្រសត)

ោះងទ?

រងបៀប

-ងចៀសវាងការកំណត់ ងោលបំណង
ទូលាយងពក ឬចងងអៀតងពក

៣.ជលប្លើស

៤.ការវាយតម្លៃលលើផលប៉ះ
ពាល់

កំណត់ជងរមើសងផសងៗទំងអស់ (និងអនក

កំណត់របងភទជងរមើសដែលអាចធវី

ពាក់ព័នធទំងអស់)

បាន និងមិនអាចងធវើបាន។

-ពិចរណាពីផលបោះពាល់ម្នជងរមើ ស

-កំណត់ជាបរ ិោណម្នបនទុក

នីមួយៗងៅងលើអនកពាក់ព័នធ
-ពិចរណាផលបោះពាល់ងៅងលើសមភាព
ងយនឌ័ រ

ចំណាយកាតពវកិចចរបស់ធុរកិ ចច
-បាន់ស្ថមនបនទុកចំ ណាយនិងផល
ចំងណញរបស់ធុរកិចច រដ្ឋាភិ បាល
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-ពិចរណាផលបោះពាល់ងលើការរបកួត

និងអនកងរបើ របាស់។

របដជង••

បាន់ស្ថមនចំនួនស្រសតីងធវើការងៅងរាង
ចរកដែលទទួ លរងផលបោះពាល់។
វាយតម្មលថាងតើស្រសតីនឹងទទួ លផល
អវ ិជាោនពី បញ្ញ តិក
ត មមងទ។

៥.ពិលប្ោ៉ះលោបល់

-បញ្ូច លរគប់ែំណាក់កាលទំងអស់

ជា

ពិងសសែំ ណាក់កាលទី៣ និងទី៤

-រួមបញ្ូច លបញ្ហ
ា ការរបតិបតតិតាមអងគការ
ពាណិជាកមមពិភពងលាក

-កំណត់អនកពាក់ព័នធ
-សួរងយបល់ពីអនកពាក់ ព័នធតាម
រយៈមងធោបាយសមរមយ
-កត់រតា និងពិចរណាមតិ ងយបល់

(រកសួងពាណិជាកមម)

ទំងង

ោះ។

-ពិចរណាពីសមភាពងយនឌ័ រ

-ពិងរោោះជាមួយGMAC រកុមការងារ
ងយនឌ័ រ និងជាមួ យ MWA
ងបើចំបាច់។

៦.សននិដ្ឋាន

ពិចរណាពី សោារភាពម្នផលបោះពាល់

-ផលបោះពាល់គួរឲ្យកត់ សោគល់

គឺ

បនតវាយតម្មលផលបោះពាល់របស់
បញ្ញ តិតកមម និងងរៀបចំរបាយការណ៍
លមអិត(RIS) វាយតម្មលផលបោះពាល់
របស់បញ្ញ តិតកមម ។ងបាោះពុមាការវាយ
តម្មលបឋម(PA)។
ងបើពុំង

ោះងទ

បញ្ហ
ា ក់ថាការងរជើ ស

សំងណើបញ្ញ តិតកមមជាជងរមើ សែ៏ោន
របសិទធភាពបំផុត ងែើមបីងដ្ឋោះស្ស្ថយ
បញ្ហ
ា

និងសងរមចងោលបំ ណង។

ពិនិតយបញ្ហ
ា ម្នការអនុវតត។
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៧.ការអនុវតត និងតាលដ្ឋន

ពិនិតយង

ើងវ ិញ/រតួតពិនិតយងរកាយងពល

អនុវតត

កំណត់កាលសុពលភាពម្នបញ្ញ តិត
កមម?
ងបាោះពុមាការវាយតម្មលបឋម។

•វាយតម្មលរបងភទនីមួយៗនិ ងផតល់ករមិតគុ ណភាព ក.លអ / ខ.ទទួ លយកបាន / គ.អន់ (ងធវើង
••មកែល់ងពលងនោះ គឺងផ្ទតតងៅងលើបនទុកចំ ណាយ និ ងផលចំ ងណញ

ើងវ ិញ)

បុ ដនតោនផលបោះពាល់ងលើការ

របកួ តរបដជងដែលអាចជាចំ ណុចគួ រឲ្យកត់ សោគល់ដែរ។ របសិនងបើ សំងណើបញ្ញ តិ ក
ត មមោនផលបោះពាល់
ងលើការរបកួតរបដជង ង

ោះនឹ ងតរមូវឲ្យងធវើរបាយការណ៍លមអិត(RIS) វាយតម្មលផលបោះពាល់របស់បញ្ញតិ ត

កមម។
ផលងលើការរបកួ តរបដជងងកើ តង
ែូ ចជាការរ ិតតបិតលំ
រកុម

ុនងផសងងទៀត

ើង

ងៅងពលសំងណើបញ្ញ តិក
ត មមផ្ទលស់បូរទិ
ត ែភា
ា ពម្នការរបកួតរបដជង

ូរម្នធុ រកិ ចថ
ច ីច
ម ូ លកនុងទីផារ
(រកុម

ឬការផតល់ការអនុ ងរោោះែល់រកុម

ុនធំ ោនងរបៀបជាងរកុម

ុនតូ ច)។

ុនខលោះងរចើ នជាង

បញ្ហ
ា ទំងងនោះអាចោន

ែូ ចខាង

ងរកាម ៖
-ងតើ អាចបោះពាល់ចំនួននិងករមិ តម្នធុ រកិ ចងច ៅកនុងទីផារដែរឬងទ? ដមន / មិនដមន
-ងតើ អាចផ្ទលស់បូរលទធ
ត
ភាពរបស់ធុរកិចចកុងការរបកួ
ន
តរបដជងដែរឬងទ? ដមន / មិនដមន
-ងតើ អាចោនផលបោះពាល់ងលើអនកងរបើរបាស់ដែរឬងទ? ដមន / មិនដមន
របសិនងបើចងមលើយចំងពាោះសំនួរខាងងលើងនោះថា”ដមន” គឺ តរមូវឲ្យងធវើរបាយការណ៍លមអិត(RIS) វាយ
តម្មលផលបោះពាល់របស់បញ្ញ តិ ក
ត មម។
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