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បុពវកថា
រាជរដ្ឋាភិបាលសរកាមការដឹកនាំរបេ់េសមតចអ្គគមហា
សេនាបតីសតសជាហុនដេននាយករដាមន្តនតីននរព៉ះរាជាណាចរក

កមពុជា ដតងដតចាត់ទុកវ ិេ័យឯកជនជាមាេុីនេរមាប់ កំសេើន
សេដាកិចចដដលរតូវបានចងអុលបង្ហាញោងចាេ់ សៅកនុងយុ ទធ

ាស្តេតចតុសកាេ និ ងសៅកនុងដផនការយុទធាស្តេតអ្ភិ វឌឍន៍ ជាតិ ។
សដើមបីេសរមចសោលសៅសន៉ះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបសងកើតនិងបនត
សធវើសោលនសោបាយ ចាប់ និង លិ ខិតបទដ្ឋានគតិ យុតតនានា
សដើមបីោំរទដល់ការអ្ភិវឌឍវ ិេ័យឯកជន។

ការវាយតនមលសលើផលប៉ះពាល់ននលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត
(RIA) រតូវបានសគទទួលាគល់ថាជាឧបករេ៍មានរបេិទធភាព
កនុងការសរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតកាន់ដតរបសេើរ។ សទា៉ះជា

ោងណាក៏សដ្ឋយ ការលំបាកបំ ផុតកនុងដំ សេើរការ RIA គឺការ

វ ិភាគបនទុកចំណាយនិងផលចំ សេញ (Cost and Benefit Analysis CBA)។ វាមិនង្ហយស្រេួលកនុងការកំេត់ជាបរ ិមាេឬជាទឹករបាក់

ិ ី ាស្តេតដ៏
សនា៉ះសទ។ សេៀវសៅមគគុសទទេក៍ សន៉ះនឹ ងបង្ហាញនូ វវធ

ទូលំទូលាយមួយរបេ់ CBA ដដលពិតជានឹងជួយេរមបេរមួល
ដល់មន្តនតីរកេួង ាថប័នសៅកនុងការសរៀបចំ របាយការេ៍RIAឲ្យបាន
រគប់រជុងសរជាយសលើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតដដលបានសេនើស
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ើង។

ខ្ំុ េូ ម សឆលៀ តឱកាេសន៉ះសដើ មបីដលលង អ្ំ េរគុ េ ោង

រជាលសរៅចំសពា៉ះេសមតចសតសជានាយករដាមន្តនតីននរព៉ះរាជាណាចរក
កមពុជា ដដលបានោំរទោងសពញទំហឹងចំសពា៉ះការអ្នុវតត RIA

សៅកមពុជា និងសចញសេចកតីេសរមចសលខ១៣២ េ.េ.រ ចុ៉ះនលៃទី
២៦ ដខធនូ ឆ្នំ ២០១៦ េតីពីការបសងកើតរកុមការង្ហរវាយតនមលសលើ
ផលប៉ះពាល់ ននលិ ខិ ត បទដ្ឋា នគតិ យុ តត សៅកនុ ងរគប់ រកេួ ង
ាថ ប័ ន ពាក់ ព័ នធ

សដើ មបី សធវើ កា រង្ហរRIAកនុ ងការសរៀបចំ លិ ខិ ត

បទដ្ឋា នគតិ យុ តត និងរកុមរបតិបតតិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត សៅ
កនុងរកុមរបឹកាសេដាកិចច េងគមកិចច និងវបបធម៌ ( ECOSOCC)

ននទីេីកា
ត រគេៈរដាមន្តនតី ដដលទទួលខុ េរតូវកនុងការង្ហរបេុត ៉ះ
បណា
ត លនិងការដេនាំអ្នុវតតRIA ការសធវើបចចុបបននភាពនិងការ
សបា៉ះពុ មពផាយវ ិធីាស្តេតRIA។

ខ្ំុេូមេដមតងការដឹងគុេចំ សពា៉ះេសមតចវ ិបុ លបញ្ញា

ដដលជាឧបនាយករដាមន្តនតី និងជារដាមន្តនតីទទួ លបនទុកទីេីកា
ត រ
គេៈរដាមន្តនតី(បានទទួលមរេៈភាព) ដដលបានោំរទោង
រ ឹងមាំ និងផតល់ការដេនាំចាំបាច់ កុងការបសងក
ន
ើ តកមមវ ិធីRIA។

ខ្ំុេូមវាយតនមលខពេ់ និងសកាតេរសេើរដល់ការខិតខំ

របឹ ង ដរបងរបេ់ រកុម ការង្ហរRIAសៅECOSOCC ដឹ ក នាំ សដ្ឋយ
ឯកឧតតម យឹម េុលេន អ្នុរបធានECOSOCC និងរគប់រគង
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សដ្ឋយឯកឧតតម បុិច េុខា អ្គគសលខាធិការរងECOSOCC ដដល
បានសរៀបចំ សបា៉ះពុ មពផាយសេៀវសៅមគគុសទទេក៍ CBAសន៉ះស

ើង

និ ងជំ នួយដ៏មានតនមលរបេ់ធនាោរអ្ភិវឌឍន៍អាេុី (ADB) ដល់
ECOSOCCកនុងការអ្នុវតតកមមវ ិធីRIA។
គុេដ៏សាម៉ះផងដដរ។

ខ្ំុក៏េូមដលលងអ្ំេរអ្រ

ខ្ំុេូមដលលងអ្ំ េរគុេោងរជាលសរៅចំសពា៉ះសលាក

Chris Toyne ទី របឹ កាជាន់ ខព េ់ សៅការ ោ
ិ ល័ យ របតិ ប តតិ លអ
លិ ខិត បទដ្ឋានគតិ យុតត នននាយកដ្ឋាននាយករដាម ន្តនតី
ខុ ទទកាល័យននរដ្ឋាភិបាលអ្ូស្តាតលី

និ ង

កនុងការចូលរួមចំដេក

របេ់ោត់កុងការសបា៉ះពុ
ន
មពសេៀវសៅដេនាំសន៉ះនិងវគគបេុត ៉ះ-

បណា
ត ល CBA ជូនេមាជិកននរកុមការង្ហរRIA សៅនលៃទី១៣
ដល់ ទី១៦ ដខកញ្ញា ឆ្នំ ២០១៦។
ឯកឧតតម យឹម ណុលឡា
សទេរដាមន្តនតីទទួលបនទុកសបេកកមមពិសេេ

និងជារបធានរកុមរបឹកាសេដាកិចច េងគមកិចចនិងវបបធម៌
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សេចកតីសផតើម
ផផនទីចង្អលបង្ហ
ា ញអំពីកមមវិធីវាយតម្មៃសលើផលប៉ះ
ុ
ពាល់ម្នលិខិតបទដ្ឋានគតិយត
ុ តសៅកមពជា
ុ

កមមវ ិធីRIAសៅកមពុជាេំសៅពរងឹ ងភាពរបកួតរបដជងនិង

របេិទភា
ធ ពននបញ្ាតិតកមម តាមរយៈការដ្ឋក់ឱយអ្នុវតតនូវសោល
ការេ៍របតិបតតិលក
អ ុងនី
ន តិវ ិធីសរៀបចំ តាក់ដតងលិខិតបទដ្ឋានគតិ

យុ តត សៅតាមរកេួ ង ាថប័ ន ននរាជរដ្ឋា ភិ បា ល។ របព័ នធ R IA

តរមូវឱយរកេួងនីមួយៗអ្នុ វតតតាមសោលការេ៍របតិបតតិលអ និង
វាយតនមលសលើាមរតីឬខលឹមារននបទបបញ្ា តិដត ដលមានផលប៉ះពាល់
ដល់បនទុកចំណាយនិងការរបកួតរបដជងរបេ់ធុរកិចច។

ិ ី សន៉ះបានចាប់ សផតើ ម កនុ ងឆ្នំ ២០១១ ជាគសរមាង
កមម វ ធ

ាកលបង សរកាមហិរញ្ា បបទានឥតេំេងពីធនាោរអ្ភិវឌឍន៍

អាេុី (ADB) ដដលឋិ តសៅសរកាមការរគប់ រគងរបេ់រកុមការង្ហរ
របតិបតតិគសរមាងវាយតនមលសលើផលប៉ះពាល់ននលិខិតបទដ្ឋានគតិ
យុ តត ( ORIA)

ដដលរតូ វ បានបសងកើ ត ស

ើ ង សៅកនុ ងរកុ ម របឹ កា

សេដាកិចច េងគមកិចន
ច ិងវបបធម៌(ECOSOCC) ននទី េីកា
ត រគេៈនិងការបេុត ៉ះបណា
ត លអ្ំពីវ ិធី

រដាមន្តនតីសដើមបីផល
ត ់ការដេនាំ

ាស្តេតRIA ដល់រកេួង ាថប័នសដ្ឋយឈរសលើសោលការេ៍
របតិបតតិលក
អ ុងនី
ន
តិវ ិធីសរៀបចំតាក់ ដតងលិខិតបទដ្ឋានគតិ យុតត
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និងផតល់ការោំរទដល់រកេួង ាថប័នកនុងការអ្នុវតតRIAផង
សហើយទទួលរគប់ រគងដំ សេើរការននកមមវ ិធី ទាំងមូល។

សៅដំណាក់កាលដំបូងននគសរមាងាកលបងសន៉ះ មាន

រកេួង ាថប័នចំនួន ៤ (រកេួងពាេិជជកមម រកេួងបរ ិាថន

អ្តីតរកេួងឧេាហកមម ដរនិងថាមពល និងរកេួងសទេចរេ៍)
បានចូលរួមកនុងកមមវ ិធីាកលបងអ្នុវតតវ ិធី ាស្តេតRIAកនុងដំសេើរ
ការសរៀបចំតាក់ដតងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត។ រកេួង ាថប័ន

នីមួយៗខាងសលើ មានមន្តនតីចំនួន៤រូប និង មន្តនតីRIA ននECOSOCC
មានមន្តនតីចំនួន១៣រូប សហើយមន្តនតីRIA បានទទួលជំនួយនិងការ

បេុត ៉ះបណា
ត លអ្ំពីRIA ពីរកុមទីរបឹកាជាតិនិងអ្នតរជាតិ ផល
ត ់
សដ្ឋយADB

ិ ី និងបេុត ៉ះបណា
េរមាប់ ការអ្ភិ វឌឍកមមវធ
ត ល

រហូតដល់ដខមីនា ឆ្នំ២០១៣។ តាំងពីសពលសនា៉ះមក ORIA នន
ECOSOCC

បានទទួលបនទុកសពញសលញកនុងការអ្ភិ វឌឍកមមវ ិធី

រួមបញ្ូច លទាំងការបេុត ៉ះបណា
ត លនិ ងការបង្ហាត់បសរងៀនសដ្ឋយ
ខលួនឯង។

សដ្ឋយារសឃើញភាពសជាគជ័យកនុងការអ្នុវតតគសរមាង

តាមការវាយតនមល រ បេ់ សបេកកមម រតួ ត ពិ និ តយរបេ់ ADB
េរមាប់ពាក់កណា
ត លអាេតតិននគសរមាង ដដលបានសធវើស

ើងសៅ

ដខមិលុនា ឆ្នំ ២ ០១៣ ទី េី តកា រគេៈរដា ម ន្តនតី និ ង ADBបាន

ឯកភាពឲ្យECOSOCC បញ្ូច លរកេួង៣សទៀត គឺរកេួងកេិកមម
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រុកាារបមាញ់និងសនាទ

រកេួងអ្ប់រ ំ

យុវជននិងកីឡា

និង

រកេួងការង្ហរនិងបេុត ៉ះបណា
ត លវ ិជាជជីវៈ កនុងកមមវ ិធី RIA សៅដខ

មករា ឆ្នំ២០១៤។ ជំនួយឥតេំេងសន៉ះ រតូវបានពនាររហូត
ដល់សពលមានជំនួយបសចចកសទេ(TA)លមីបានចាប់សផតើមសៅសដើមឆ្នំ
២០១៦។

សៅអ្ំ

ុងសពលអ្នុ វតតគសរមាង ការផសពវផាយសលើកកមពេ់

ការយល់ដឹងអ្ំពីRIAជាសរចើនរតូវបានសរៀបចំស

ើងសដ្ឋយ ECOSOCC

និងADB សៅតាមរកេួង ាថប័ន អ្គគសលខាធិការដ្ឋានរដាេភា
ដដលមានមន្តនតីននអ្គគសលខាធិការដ្ឋានរពឹទធេភាចូលរួមផងដដរ

ាកលវ ិទាល័យនានា និ ងវ ិេ័យឯកជន ដដលមានអ្នកចូល
រួមេរុបរបមាេជាង ៤៥០០នាក់ សហើយដដលទាំងអ្េ់ោនក៏

បានោំរទោងខាលំងដល់វ ិធី ាស្តេតRIA និងចង់បានឲ្យRIAសន៉ះ
អ្នុវតតសៅរបសទេកមពុជា។

េរមាប់ឆ្នំ ២០១៦-២០១៧ សដ្ឋយមានការោំរទជា

ជំនួយបសចចកសទេពីADB

ECOSOCCបនតដំសេើរការកមមវ ិធី RIA

សដ្ឋយបដនថមរកេួងលមីចំនួន ៦ សៅឆ្នំ២០១៦ រួមមាន រកេួង
ាធារេការនិ ង ដឹ ក ជញ្ូជ ន រកេួ ង េុ ខា ភិ បា ល រកេួ ង

ឧេាហកមមនិងេិបបកមម រកេួងសេដាកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ រកេួង
នរបេេីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និងរកេួងសរៀបចំដដនដី នគ

រូបនីយកមមនិងេំេង់ និងរកេួងលមីចំនួន ៦ សទៀត នឹងរតូវ
បញ្ូច លកនុងឆ្នំ២០១៧។
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សដ្ឋយសឃើញអ្តតរបសោជន៍ននដំសេើរការRIA រដ្ឋាភិបាល

កមពុជាបានសចញសេចកតីេសរមច (សេចកតីេសរមចរបេ់រដ្ឋាភិបាល

សលខ ១៣២) ចុ៉ះនលៃទី២៦ ដខធនូ ឆ្នំ២០១៦ សដើមបីឲ្យរកេួង ាថប័ន
ទាំងអ្េ់បសងកើតរកុមការង្ហរRIAមួយ េរមាប់ការសរៀបចំេំសេើ

លិខិតបទដ្ឋានគតិ យុតតរបេ់ពួកសគ បនាទប់ ពីទទួ លបានការបេុត ៉ះ
បណា
ត លសពញសលញពី ECOSOCC ។

សោងតាមសេចកតីេសរមចរបេ់រាជរដ្ឋាភិបាលសលខ១៣២

ECOSOCCបានបសងកើតរកុមរបតិបតតិលិខិតបទដ្ឋានគតិ យុតជា
ត ផលូវ

ការសៅនលៃទី៧ ដខមករា ឆ្នំ២០១៧ ជំនួេការ ិោល័យRIA សដើមបី
បនតកមមវ ិធីRIA។

េរមាប់ព័ត៌មានលមអិតអ្ំពីកមមវ ិធីRIAកនុងរបសទេកមពុជា

អ្ន ក អាចចូ ល សមើ ល កនុ ងសគហទំ ព័ រ ( www.ecosocc.gov.kh)។

របេិនសបើអ្នកចង់យល់ដឹងទិដាភាពរួមអ្ំពីRIA អ្នកអាចទាក់ទង
ជាមួយមន្តនតីORIA សដើមបីឲ្យមន្តនតីORIAសធវើបទបង្ហាញជូន។
អំពីមគគសទេក៍
ុ
ិ គបនទុក
មគគុសទេក៍ សន៉ះនឹ ង ផតល់ការដេនាំ អ្ំពីការវភា

ចំណាយនិងផលចំសេញ ដដលសៅកាត់ថា CBA សរបើរបាេ់
េរមាប់ វ ិភាគសលើេំសេើបញ្ា តិ ក
ត មម សដ្ឋយសោងតាមមគគុសទេក៍
CBAទូ លំ ទូ លា យសន៉ះ

ិ គ
ដូ ច ជាកូ ន សេៀវសៅេតី ពី កា រវ ភា

បនទុ កចំ ណា យនិ ង ផលចំ សេញរបេ់ រ ដ្ឋា ភិ បា លអ្ូ ស្តាត លី
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(Commonwealth of Australia 2006) ឬ សេៀវសៅ Boardman et.
al. (2010) េរមាប់ការដេនាំលមអិត។

មគគុសទេក៍CBA ភាគសរចើនសតតតសៅសលើគសរមាងសហដ្ឋា

រចនាេមព័នធដដលមានការង្ហយស្រេួលកនុងការវាេ់ដវង។ មគគុសទេក៍

CBA សៅទីសន៉ះអ្នុវតតសៅសលើេំសេើបញ្ា តិតកមមដដលមានផលប៉ះ
ពាល់មិនចាេ់លាេ់ និងពិបាកកំេត់ជាបរ ិមាេ។

របធានបទសៅកនុងមគគុសទេក៍ សន៉ះរួមមាន ការដេនាំពី

ដំណាក់កាលកនុងការសរៀបចំCBA វ ិធី សដ្ឋ៉ះស្រាយសៅសពលCBA
លំបាកកនុងវាេ់ដវង គិតពិ ចារណាពី ឥទធិពលេមធម៌ កំ េត់
អ្រតាលយចុ៉ះននតនមលេងគម និងកំហុេធមមតាខល៉ះរបេ់CBA។
េរមាប់ព័ត៌មានបដនថម

និងជំនួយសលើការសរៀបចំ CBA

េូមទាក់ទងការ ិោល័យវាយតនមលសលើផលប៉ះពាល់ននលិខិតបទ

ដ្ឋានគតិយុត/ត រកុមរបតិបតតិលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតនត ន ECOSOCC
(www.ecosocc.gov.kh) ឬអ្ំពីឯការសោងមួ យចំនួនដដល
មានសៅដផនកចុងសរកាយននមគគុសទេក៍ សន៉ះ។
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ការវិភាគបនទកចំ
ណាយ និង្ផលចំសណញ
ុ

សៅកនង្ការវិ
ភាគផលប៉ះពាល់ម្នលិខត
ិ បទដ្ឋានគតិយត
ុ ត
ុ

ចំសពា៉ះការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ននលិខិតទបដ្ឋានគតិ យុតត

CBA គឺជាវ ិធីាស្តេតននការវាយតនមលដដលមានបំេងបាន់ាមន
និ ង សរបៀបសធៀបបនទុ កចំ ណា យនិ ង ផលចំ សេញេរុប របេ់
េំសេើសោលនសោបាយជាក់លាក់មួយ។

ជាសោលការេ៍

CBA វាេ់ដវងរបេិទធផល ឬឥទធិពលននការដបងដចកធនធាន
ពីការដកេរមួលបញ្ា តិតកមម។ CBA គេនាសចញតនមលជាដុលាលរ
ននផលចំ សេញ

និ ងការបាត់ បង់ រ បេ់ អ្នករងផលប៉ះពាល់

ទាំងអ្េ់។ របេិនសបើ ចំនួនេរុបជាវ ិជជមាន មានន័ យថា ផល
ចំសេញសលើេបនទុកចំណាយ សនា៉ះេំសេើបញ្ា តិ ក
ត មមនឹងបសងកើន
របេិទផ
ធ ល។

CBA មានរបសោជន៍ ពីសរពា៉ះ ៖
•

ផតល់ព័ត៌មានដបបគុេភាពនិងដបបបរ ិមាេអ្ំពីឥទធិពល
ដដលអាចសកើតមានស

ើង របេ់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត

មួយដល់អ្នកសធវើសេចកតីេសរមច
•

សលើកទឹកចិតតឱយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចគិតពិចារណាពី

ិ ជ មា ន និ ង អ្វ ជ
ិ ជ មា នទាំ ង អ្េ់ រ បេ់ េំ សេើ
ឥទធិ ព លវ ជ

ិ មិ ន សលើ ក ទឹ ក ចិ តត អ្ន ក សធវើ
បញ្ា តិត ក មម សហើ យ ផទុ យសៅវ ញ
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សេចកតីេសរមច មិ នឱយេសរមចសដ្ឋយដផអកដតសលើព័ត៌មាន
អ្ំពីផលប៉ះពាល់ដល់មួយរកុម សៅកនុងេហគមន៍ សនា៉ះ
ស
•

ើយ

វាយតនមលអ្ំពីផលប៉ះពាល់ របេ់ េំសេើបញ្ា តិ តកមមតាម
េតង់ដ្ឋ ដដលជួយសធវើឱយការេសរមចមានេងគតិភាព

•

សរៀបរាប់ អ្ំពីឥទធិពលទំនាក់ ទំនងរវាងេំសេើបញ្ា តិតកមម

និងវ ិេ័យសផសងៗសទៀតននសេដាកិចច (ឧទាហរេ៍ បសងកើន
េុ វ តថិភាពអាចកាត់ ប នថយបនទុកចំ ណាយសលើ ការដលទាំ

េុខភាព) ជួយឱយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចសដ្ឋយសធវើឲ្យមាន
ផលចំសេញេុទធសរចើនបំផុតដល់េងគម
•

ជួ យ កំ េ ត់ រ កដំ សណា៉ះស្រាយដដលមានរបេិ ទធ ភា ព
ចំណាយកនុងការសដ្ឋ៉ះស្រាយបញ្ញ
ា តាមរយៈការកំេត់
និងការវាេ់ដវងបនទុកចំណាយទាំងអ្េ់។

េូមបីដតសៅសពលមានការលំបាកកនុងការបាន់ ាមនបនទុក

ចំណាយ និងផលចំសេញខល៉ះ CBAសធវើឲ្យចាេ់នូវអ្វីដដលជា

ការេនមតនិងការវ ិនិ ច័យ
ឆ ។ សដ្ឋយមានបំ េងកំ េត់ ជាបរ ិមាេ
នូវបនទុកចំណាយ និងផលចំ សេញ សហើយក៏ សលើកទឹ កចិតតឲ្យអ្នក
វ ិភាគពិនិតយពីផលប៉ះពាល់កាន់ដតចាេ់។
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សតើការវិភាគបនទកចំ
ណាយ និង្ផលចំសណញគឺជាអវី?
ុ

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតដ្ឋក់ បនទុកចំ ណាយដល់រដ្ឋាភិ បាល

ធុរកិចច និងបុគល
គ ។ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតមា
ត នរបេិទធភាពនឹង
ផតល់ផលចំសេញសៅសពលសោលបំេងរបេ់រដ្ឋាភិ បាលរតូវ
បានសធវើឲ្យេសរមច។
ការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ផល
ត ់ឱយអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចនូវ

ព័ត៌មាន សដើមបីលឹង
ល ដលលងរវាងផលប៉ះពាល់វ ិជជមាន និ ងផលប៉ះ

ពាល់អ្វ ិជជមាន។ របេិនសបើ អ្នកសធវើសេចកតីេសរមចសរជើ េសរ ើេ
សធវើបញ្ាតិ ក
ត មមសដ្ឋយោមនសធវើការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ សនា៉ះពួ កសគ
របដហលជា មិនអាចេសរមចបាននូវសោលបំេងដដលបាន
កំេត់

ឬមិនសអ្ើសពើពីជសរមើ េដដលដ្ឋក់ បនទុកចំណាយតិច។

តួនាទី ននការវ ិភាគផលប៉ះពាល់ គឺ ជួយបសញ្ចៀេអ្នកសធវើសេចកតី
េសរមចខុេ។
សដ្ឋយសរបើ របាេ់ឧបករេ៍ ដូ ចជាការវ ិភាគបនទុកចំ ណាយ

និងផលចំសេញ

អ្នុញ្ញាតឱយRIAបង្ហាញជសរមើេដដលអាច

េសរមចបាននូវផលចំសេញសរចើ នជាងបនទុកចំណាយ ដដល
បញ្ញ
ជ ក់ ពី ផ លចំ សេញចាេ់ លា េ់ និ ង បង្ហា ញពី ជ សរមើ េ

ដដលេសរមចបាននូវផលចំសេញ សហើយមានបនទុកចំ ណាយ
តិចជាងសគ។
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ការវ ិភាគចាេ់លាេ់ដបបសន៉ះករមនឹងសធវើបានកនុងាថន

ភាពរបព័នR
ធ IAករមិតលំដ្ឋប់ខេ
ព ់

និ ងេមគា
ម ញភាគសរចើន។
ុ

ការតរមូវឲ្យមានេតង់ដ្ឋ(បមាេីយ)ខពេ់េរមាប់របសទេកមពុជា

អាចនាំឲ្យលទធផលអ្វ ិជជមានសៅវ ិញសទ សដ្ឋយវានឹងសធវើឲ្យការង្ហរ
សរៀបចំរបាយការេ៍វាយតនមលបឋម (PAS) ឬ របាយការេ៍វាយ
តនមលសពញសលញ (RIS) ជួបការលំបាក សហើយនឹងមាន PAS និង RIS
តិចតួចរតូវបានបញ្ចប់។ សទា៉ះបីជា ចំសេ៉ះដឹងអ្ំពីឧបករេ៍
CBA អាចជួយដេនាំនូវរបសភទេំេួរមួយចំនួន ដដលRIA
រតូវការក៏មិនអាចអ្នុវតតឧបករេ៍CBA សន៉ះបានសពញសលញដដរ។
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ដំណាក់កាលសៅកនង្ការវិ
ភាគបនទកចំ
ណាយ និង្
ុ
ុ
ផលចំសណញ

ការអ្នុវតតCBA តរមូវឱយអ្នកសោរពតាមលំដ្ឋប់លំសដ្ឋយ
ទាំង៩ដំណាក់កាល(តារាងទី ១)។
តារាង្១: ដំណាក់កាលកនង្ការសរៀបចំ
ការវិភាគបនទក
ុ
ុ
ចំណាយ និង្ផលចំសណញសពញសលញ
១. កំេត់េំេុំននជសរមើេសផសងៗ
២. េសរមចថាសតើរតូវគិតបនទុកចំ ណាយ និ ងផលចំ សេញ
របេ់នរណា

៣. កំេត់ផលប៉ះពាល់ និងសរជើេសរ ើេខានតេូចនាករ
៤. ពាករេ៍ផលប៉ះពាល់របេ់េំសេើបញ្ាតិតកមមរហូត
អ្េ់េុពលភាព
៥. គិតជាទឹករបាក់ចំសពា៉ះផលប៉ះពាល់(ភាជប់ជាតនមលដុលាលរ)
៦. បញ្ុច ៉ះតនមលចំសពា៉ះបនទុកចំណាយ និងផលចំ សេញអ្នាគត
សដើមបីទទួលបានតនមលបចចុបបនន

៧. គេនាតនមលបចចុបបននេុទធរបេ់ជសរមើេនីមួយៗ
៨. សធវើការវ ិភាគភាពអាចដរបរបួល
៩. សធវើសេចកតីេននិដ្ឋាន
Source: Adapted from Boardman et al. (2010).
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ដំណាក់កាលទី១៖ កំណត់េណ
ំ ុ ំ ម្នជស្មើេសផេង្ៗ
កំេត់ជសរមើេសោលនសោបាយសផសងៗដដលអាចសធវើ

បាន និងចាេ់លាេ់ ដដលរតូវយកមកវ ិភាគ។ ជសរមើ េ “មិន
សធវើអ្ីវទាំងអ្េ់” ឬ ជសរមើេ ”រកាាថនភាពធមមតា” នឹងផតល់នូវ

មូលដ្ឋានសរបៀបសធៀបាថនភាពសដើ ម សៅនឹងបនទុកចំ ណាយ និ ង
ផលចំ សេញរបេ់ ជសរមើ េនី មួយៗដដលបានកំ េត់ ។ កនុង

ករេីខល៉ះ ជសរមើេ”មិនសធវើអ្ីវទាំងអ្េ់” អាចជាជសរមើេដដលលអ
បំផុត។
សកើតស

មានដតបនទុកចំណាយនិ ងផលចំ សេញដដលមិ នបាន

ើងកនុងាថនភាពសដើ មសទដដលគួ រយកមកគិតកនុងCBA។

ដំណាក់កាលទី២៖ េស្មចថាសតើ្តូវគិតបនទក
ុ
ចំណាយ និង្ផលចំសណញរបេ់នរណា
េរមាប់ េំ សេើ បញ្ា តិត ភា គសរចើ ន

ការវាេ់ ដវងបនទុ ក

ចំណាយ និងផលចំសេញជាតិ គឺេមរមយជាងការវាេ់ដវង

ផលប៉ះពាល់អ្នតរជាតិ ។ ជាការអ្នុ វតត អ្នកគួ រគិ តបនទុកចំ ណាយ
និងផលចំសេញចំ សពា៉ះមនុ េសដដលកំពុងរេ់សៅកនុងរបសទេ
កមពុជា។

ដំណាក់កាលទី៣៖ កំណត់ផលប៉ះពាល់ និង្ស្ជើេ
សរ ើេខ្ននតេូចនាករ
កំ េត់ ផលប៉ះពាល់ ទាំងអ្េ់របេ់ជសរមើ េនី មួយៗ។

វាមានារៈេំខាន់ សដើមបីកំេត់ បនទុកចំ ណាយបដនថមនិងផល
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ចំសេញបដនថមរបេ់ជសរមើេនីមួយៗ ដដលពាក់ព័នធនឹងាថន
ភាពសដើម

(ជាធមមតានឹងសកើតស

សៅដតបនត?)

ើងរបេិនសបើបទបញ្ា តិ ប
ត ចចុបបនន

មានារៈរបសោជន៍ ពាក់ ព័នធនឹងាថនភាពសដើ មដដល

គួរេមលឹងសមើលសៅមុខសដ្ឋយទទួលាគល់ថា

លិខិតបទដ្ឋាន

គតិ យុ តត នឹ ង រតូ វ បានអ្នុ វ តត អា ចខុ េ ោន ពី ាថ នភាពបចចុ បបនន

(អ្សលរេំខាន់អាចមានការតលេ់បូរសៅសពលអ្នាគត
ត
មានន័ យ
ថា ាថនភាពបចចុបបនន ឬាថនភាពពីមុន អាចមិ នមានារៈ

របសោជន៍សរចើនសទ)។ គឺថាាថនភាពសដើមមិនគួរេនមតដ៏ង្ហយ
ថានឹ ង មិ ន មានអ្វី តល េ់ បូត រសទ មួ យ រយៈសពលសរកាយមក ការ
តលេ់បូរដដលអាចរតូ
ត
វបានរ ំពឹ ងថានឹ ងសកើ តស

ើង

គួ ររតូវបាន

ទទួ ល ាគ ល់ សៅសពលកំ េ ត់ ផ លប៉ះពាល់ របេ់ ជ សរមើ េ នី
មួ យ ៗ។

ឥទធិពលទាំងអ្េ់របេ់េំសេើបញ្ា តិក
ត មមមួយដដលរតូវ

បានសគពិចារណាថា ជាការចង់បានរបេ់អ្នករងផលប៉ះពាល់

សនា៉ះ គឺជាផលចំសេញ។ ឥទធិពលដដលសគមិនចង់បានទាំង
អ្េ់ គឺជាបនទុកចំណាយ។ CBA តរមូវឲ្យអ្នកកំ េត់ វ ិធីជាក់

លាក់ ដដលេំសេើបញ្ាតិតកមមសធវើឲ្យបុគល
គ មានភាពរបសេើរ ឬ
អារកក់ជាងមុន។
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ការសរជើេសរ ើេេូចនាករ

សដើមបីវាេ់ដវងផលប៉ះពាល់

ដផអកសលើទិននន័យដដលមាន និងភាពង្ហយស្រេួលគេនាសចញ
ជាទឹករបាក់។

ឧទាហរេ៍

េំសេើបញ្ា តិតកមមមួយអាចកាត់

បនថយហានិភ័យននភាពមានសរោ៉ះថានក់។ ផលប៉ះពាល់វ ិជជមាន
អាចរតូវបានវាេ់ដវងបាន តាមរយៈការកាត់បនថយចំនួនសរោ៉ះ

ថានក់។ ផលចំសេញពីការសគចផុតពីសរោ៉ះថានក់ អាចរតូវបាន
ឲ្យតនមលជាដុលាលរ (សមើលជំហានទី ៥)។

ដំណាក់កាលទី៤៖ ពាករណ៍ផលប៉ះពាល់របេ់េសំ ណើ
បញ្ញ តតិកមមរហូតអេ់េព
ុ លភាព
ផលប៉ះពាល់គួររតូវបានកំេត់ជាបរ ិមាេតាមកាល

សវលានីមួយៗ រហូតដល់េំសេើបញ្ាតិតកមមអ្េ់េុពលភាព។
កាលសវលាេរុបចាំបាច់រតូវដតដវងលមម

សដើមបីរគបដេតប់ ឱយ

អ្េ់នូវេកាតនុភាពននបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ។ សដ្ឋយ
ារដតមានភាពមិនរបាកដរបជាកនុងការពាករេ៍បនទុកចំ ណាយ

និងផលចំសេញរយៈសពលដវង រតូវរបយ័តនរបដយងសៅសពលសធវើ

ការវាយតនមលរយៈសពលដវង ជាឧទាហរេ៍េរមាប់សពលជាង២០

ឆ្នំជាសដើម។ល។ (សទា៉ះបីជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតពាក់ព័នធនឹង
បរ ិាថនខល៉ះតរមូវឲ្យសរបើរបាេ់ រយៈសពលដវងជាងក៏សដ្ឋយ)។

ការពាករេ៍ផលប៉ះពាល់ សៅសពលអ្នាគត គឺ មា ន

ការលំបាក។ ភាពមិនរបាកដរបជា អ្ំពីលទធផលចុងសរកាយ
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របេ់េំសេើបញ្ា តិក
ត មមដតងដតសកើតមានស

ើង។ ការវាយតនមល

តនមលសលើេំសេើបញ្ាតិតកមមេំខាន់ៗខល៉ះ។

សន៉ះមានន័យថាអ្នក

ភាពមិនរបាកដរបជា គួរមានេតង់ដ្ឋេមាេភាពននការវាយ
សធវើការវាយតនមល សលើ ត នមលរ ព
ំ ឹ ងទុ ក និ ង អ្សលរននបនទុកចំ ណាយ
និងផលចំសេញ រពមទាំងគិតពិចារណាពីហានិភ័យ។

CBA គួរបង្ហាញការបាន់ាមនដ៏លប
អ ំផុតពី បនទុកចំណាយ

និ ង ផលចំ សេញរ ព
ំ ឹ ង ទុ ក

រួមជាមួ យ នឹ ងការសរៀបរាប់ ពីភាព

មិនរបាកដរបជាធំៗ សហើយរតូវយកមកពិចារណាោងសមច។

អ្នករតូវកំេត់ថា សតើ បនទុកចំ ណាយនិងផលចំសេញអាចនឹង
ដរបរបួលោងសមច។ ឧទាហរេ៍ សតើនលលដរបរបួលោងណា
(ដូ ច ជាការស

ើ ង នលល ថា មពល ឬការសកើ ន ស

ើ ង ននរបាក់ ឈួនល

ជាក់ដេតង) សតើការដរបរបួលគួរឱយកត់េមាគល់នូវផលចំសេញ
េុទធ របេ់េំសេើបញ្ាតិក
ត មមោងណា? ជាទូសៅ CBA មិនគួរ
េនមតថា

ផលចំសេញេុទេ
ធ រមាប់រយៈសពល១ឆ្នំ

នឹងសៅចំសេញដដដលៗសៅឆ្នំបនតសទៀតសនា៉ះសទ។

សហើយ

សទា៉ះជាវាមានការលំបាកកនុងការពាករេ៍នូ វអ្វីដដលជា

ឥទធិពលរបេ់េំសេើបញ្ា តិតកមមកុងរយៈសពល១០ឆ្
ន
ន ំ ឬ ២០ឆ្នំ

ខាងមុខក៏សដ្ឋយ ក៏ការេសរមចចិតតតរមូវឲ្យមានការេនមតខល៉ះ។
CBA

គួ រ សធវើ កា រេនម ត ឲ្យមានតមាល ភាពសៅសពលអ្ន ក សធវើ កា រ

ពិ ចា រណា

និ ង ផត ល់ សហតុ ផ លនូ វ ការេនម ត សដ្ឋយបញ្ញ
ជ ក់ ពី

18

ការពាករេ៍ វានឹ ង សធវើ ឲ្យកាន់ ដតរបសេើ រ នូ វ ដផនការអ្នុ វ តត

សហើយកំេត់បាននូវកិចរច បឹងដរបង ដដលសធវើឲ្យការវ ិភាគកាន់ ដត
លអ។

វាជាដំ ណាក់ កា លទី ១

កនុងការសដ្ឋ៉ះស្រាយភាពមិ ន

របាកដរបជាដដលេំសេើបញ្ា តិតកមមអាចបសងកើតស

ើង។

ដំណាក់កាលទី៥៖ គិតជាទឹក្ាក់ចំសពា៉ះផលប៉ះ
ពាល់ (ភាាប់ជាតម្មៃដុល្លៃរ)
ការបាន់ាមនតនមលដុលាលរេុទធដដលចំសេញ និងខាត

បង់របេ់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតម
ត ួយ ចំសពា៉ះអ្នកពាក់ព័នធទាំង

អ្េ់ គឺជាសប៉ះដូងននCBA។ ការវាេ់ដវងបនទុកចំណាយ និ ង
ផលចំសេញជួនកាលអាចនិោយបានថា ជាការគិតជាទឹក
របាក់ ចំសពា៉ះបនទុកចំ ណាយ និងផលចំ សេញ។

ចំនួនទឹករបាក់ដដលបុគល
គ មានក់ៗនឹងរតូវបង់ សដើមបីទទួល

បាន(ឬសជៀេវាង) គឺ ជា ការវាេ់ ដវងតនមល មួ យ ដដលតល េ់ បូត រ

ចំសពា៉ះពួកសគ។ តនមលអាចជាវ ិជជមាន ឬអ្វ ិជជមាន អាស្រេ័យសលើថា
សតើការតលេ់បូរសធវ
ត ើ ឲ្យពួកសគលអរបសេើរជាង ឬអារកក់ជាងមុន។
ការបដនថមតនមលដ ល់ រគប់ ភា គី ពា ក់ ព័នធទាំង អ្េ់

ផត ល់នូវឆនទៈ

េរុបរបេ់េហគមន៍ កុនងការចំ ណាយេរមាប់ ការតលេ់ បូ តរ។

ិ ជមាន សនា៉ះមានន័ យថា
របេិ ន សបើ ចំនួនេរុប មានលទធផលវ ជ
ការតលេ់បូរគឺ
ត បានបសងកើនរបេិទផ
ធ ល។

បនទុកចំណាយ

និ ង

ផលចំ សេញចំ សពា៉ះមនុ េសទាំងអ្េ់ រតូវបានបដនថម សដ្ឋយ
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មិនពាក់ព័នធនឹងបុគល
គ នីមួយៗ

ដដលមានមនុេសមានក់ ទទួល

បាន១ដុលាលរ សនា៉ះនឹងមានមនុេសមានក់សផសងសទៀតនឹងបាត់បង់
១ដុលាលរ។

ការេនមត “មួយដុលាលរគឺមួយដុ លាលរ” អាចឲ្យមានការ

ដបងដចកធនធានដដលរតូ វ ដញកសចញពី ឥ ទធិ ព លេមធម៌ ឬ

ភាពខុេោនរវាងឥទធិពលរបេិទផ
ធ ល និងេមធម៌។ សនា៉ះមិន
មានន័ យថា ការពិ ចា រណាពី ការដបងដចកមិ នេំ ខា ន់ ឬសធវើ

រពសងើយកសនតើយសនា៉ះសទ ។ វាមានន័យថា ពួកសគគួរពិចារណា
ជាដផនកសដ្ឋយដ

កននការវ ិភាគទូ សៅននេំសេើបញ្ា តិ ក
ត មម ដដល

ដចកធនធាន

ក៏ បុ ដនត គួ រ រតូ វ ដញកសចញ។ ការសដ្ឋ៉ះស្រាយ

ជាេំេួរអាចមានារៈេំខាន់ជាងការវាយតនមលសលើការដបង

បញ្ញ
ា េមធម៌រតូវបាន ពិភាកាលមអិតសៅដផនក ”ការពិចារណា
សលើេមធម៌ ”។

តនមលដុលាលរអាចរតូវបានបាន់ាមនពីការេសងកត។ អ្នក

អាចវាេ់ដវងតនមលដដលមនុេសកំេត់សលើអ្ីវមួយ តាមការេសងកត
សមើល សតើពួកសគបង់នលលបុនាមនចំសពា៉ះទំនិញ ឬសេវាជាក់លាក់

ណាមួយនិងបរ ិមាេរបេ់វា។ អ្តតចរ ិកទីផារបង្ហាញថា ការ

ឲ្យតនមលរបេ់មនុេស (ឬោងសហាចណាេ់ក៏ជាការបង្ហាញផលូវ
ដល់ពួកសគ)។ ឧទាហរេ៍ របេិនសបើ អ្តិលិជនមានក់បង់ ៣.៥០
ដុ លាល រេរមាប់ កា សហវ មួ យ ដពង តនមល ដដលពួ ក សគកំ េ ត់ សលើ
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កាសហវសនា៉ះ គឺោងសហាចណាេ់ ៣.៥០ដុលាលរ (វាអាចសរចើន
ជាងសន៉ះ)។

សទា៉ះោងណាក៏សដ្ឋយ ការគិតជាទឹករបាក់ ឬជាទូសៅ

ជាបរ ិមាេ អាចមានការលំបាក ពីសរពា៉ះផលប៉ះពាល់ជួនកាល

មិនរបាកដរបជា ខល៉ះមានការលំបាកកំេត់តនមលជាដុលាលរ សហើយ
ខល៉ះសទៀតទាំងលំបាក ទាំងមិ នចាេ់លាេ់កុងការកំ
ន
េត់តនមល
ជាដុលាលរ។ ទំនិញបរ ិាថន ឬបទបបញ្ាតិតេីព
ត ីេុវតថិភាព គឺជា
ឧទាហរេ៍លអអ្ំពីទំនិញ ដដលមានការលំបាកកនុងការកំ េត់

តនមលជាដុលាលរ សដ្ឋយារទំនិញទាំងសនា៉ះមិនមានតនមលសៅសលើ

ិ ី ាស្តេតសផសងៗេរមាប់ បាន់ ាមនតនមលទំនិញដដល
ទីផារ។ វធ
មិ នមានសៅសលើទីផារ និងការពិចារណាពី ភាពមិនរបាកដរបជា
សៅកនុងCBA មានបញ្ញ
ជ ក់ ខាងសរកាមសៅកនុងដផនក ”ការសដ្ឋ៉ះស្រាយ

ជាមួ យបនទុកចំ ណាយ និ ងផលចំ សេញដដលលំបាកកនុងការ
កំ េត់ តនមលចំសពា៉ះការគេនា“។

ការដដលផលប៉ះពាល់ខ៉ះ
ល អាចមានការលំបាកខាលំងកនុង

ការកំេត់បរ ិមាេជាដុលាលរ មិនប៉ះពាល់ដល់តដមលននការវ ិភាគ
តាមវ ិធី ាស្តេតCBAសទ។

កនុងករេីដបបសន៉ះ

ការវ ិភាគតាម

ដបបគុេភាពលមអិតជាការេមរមយ ជំនួេឲ្យការកំេត់តនមល

ជាដុលាលរ។ ការវ ិភាគតាមដបបគុ េភាព គួរមានការោំរទសដ្ឋយ
ភេតុតាង និងទិននន័យជាអ្តិបរមា សដើមបីបសងកើនតមាលភាពសៅកនុង

21

របាយការេ៍ និងជួ យអ្នកសធវើសេចកតីេសរមចកនុងការសរជើេសរ ើេ
ជសរមើេណាមួយ។

ដំណាក់កាលទី៦៖ បញ្្ុ ៉ះតម្មៃចំសពា៉ះបនទកចំ
ណាយ
ុ
និង្ផលចំសណញអនាគត សដើមប ីទទួលានតម្មៃ
បច្បបនន
ុ
សហតុអ្ី រវ តូវបញ្ុច ៉ះតនមល?
តរមូវការបញ្ុច ៉ះតនមលផលប៉ះពាល់អ្នាគតអាចមានទេសនៈ

វ ិេ័យពីរ ដដលទេសនៈវ ិេ័យទាំងសន៉ះសតតតសលើចំណាយឱកាេ
ននលំ ហូ រ ាច់ របាក់ កំ េ ត់ សដ្ឋយលិ ខិ ត បទដ្ឋា នគតិ យុ តត ។

ទេសនៈវ ិេ័យទី១ ការេសងកតទូសៅដដលបុគគលសពញចិតតឲ្យតនមល
មួយដុលាលរបចចុបបនន សរចើនជាងមួយដុលាលរសៅសពលអ្នាគត។
សន៉ះគឺ ចាេ់ បំផុត សៅកនុងសហតុ កា រេ៍ដដលថា ធនាោររតូ វ

ការបង់ កា ររបាក់ ននរបាក់ ត មក ល់ សដើ មបី ទា ក់ ទា ញមនុ េសឲ្យ
េនសំ របាក់ ។

ការសពញចិ តត ជា ទូ សៅេរមាប់ កា រសរបើ របាេ់

បចចុបបននគឺរតូវបានសគាគល់ថា “អ្រតាននសពលសវលាសពញចិត”ត

សហើយទាក់ទងនឹងផលរបសោជន៍សេដាកិចចទាំងអ្េ់ (និ ងបនទុក
ចំ ណាយ) មិ ន រតឹ ម ដតជាលកាេៈហិ រ ញ្ា វ តថុ សទ។

សដ្ឋយារបុ គគលមិ នរពសងើ យកសនតើយរវាងលំហូរាច់

របាក់សៅសពលសវលាខុេៗោន

លំហូរសនា៉ះមិនអាចសរបៀបសធៀប

សដ្ឋយតទ ល់ បា នសទ។ សដើ មបី កំ េ ត់ លំ ហូ រ ាច់ របាក់ ដដល
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អាចសរបៀបសធៀបសដ្ឋយតទល់បានសៅកនុងCBA បនទុកចំ ណាយ
និងផលចំសេញសនា៉ះបានសកើតស

ើងសៅសពលអ្នាគត ចាំបាច់

រតូវមានការបញ្ុច ៉ះតនមលសដ្ឋយសធៀបនឹ ងតនមលបចចុបបនន។ សន៉ះឆលុ៉ះ

បញ្ញ
ច ង
ំ ពីការសពញចិតតរបេ់េងគម ដដលដ្ឋក់ ឲ្យមានទមៃន់សរចើន
សលើការសរបើរបាេ់ដដលសកើតស

ើងឲ្យសកៀកនឹងបចចុបបនន។

ទេសនៈវ ិេ័យទី២ គឺ ថាលំហូរបនទុកចំ ណាយនិ ងផល

ចំសេញ សកើតសចញពីលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតក៏មានចំណាយ
ិ ិ សោគ។
ឱកាេេរមាប់ កា រវន

សៅសពលលិ ខិតបទដ្ឋានគតិ

យុតដ្ឋ
ត ក់បនទុកចំណាយសលើបុគល
គ

ឬធុ រកិ ចច

បនទុកចំណាយ

សនា៉ះនឹងរតូវផតល់មូលនិធិឲ្យវ ិញតាមរសបៀបខល៉ះ។ ការផតល់មូល
និធិសន៉ះដ្ឋក់បនទុកចំ ណាយសលើភាគី រងផលប៉ះពាល់ តាមរយៈ
ការរបាក់ ដដលរតូវបង់ចំសពា៉ះការខចីលុយ

ឬមូលនិធិសនា៉ះបាត់

សៅសៅសពលមិនបានសរបើរបាេ់េរមាប់សោលបំេងសផសង។

សហតុដូសចន៉ះ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតនឹងមានរបសោជន៍

សៅសពលវាផត ល់ ផ លចំ សេញសរចើ ន ជាងបនទុ កចំ ណា យដល់
េងគ ម

ឬផលចំ សេញអាចទទួ ល បានសៅសពលសរបើ របាេ់

មូ ល និ ធិចំសោលសៅ។

សដ្ឋយអ្នុ វតតអ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមលចំសពា៉ះ

លំ ហូរ ាច់ របាក់ អ្រតាាច់ របាក់ រតលប់ រតូវ ពិ ចារណាសៅ
កនុងការគេនាតនមលបចចុបបននេុទធ។
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វ ិធីាស្តេតបានបង្ហាញថា

តរមូវការកនុងការបញ្ុច ៉ះតនមល

លំ ហូ រ ាច់ របាក់ អ្ នាគតអាចជាចំ ណា យឱកាេននលំ ហូ រ

ាច់ របាក់។ ថាសតើ សន៉ះជាបនទុកចំ ណាយននការពនាសពលសរបើ

របាេ់ ឬជសរមើេឱកាេវ ិនិ សោគបានបាត់ បង់។ សដ្ឋយារ

បនទុកចំ ណាយ និងផលចំសេញរបេ់េំសេើបញ្ា តិតកមមភាគ
សរចើ ន មានរយៈសពលដវង។

សពលសវលាដដលទទួលបាន

សហើ យ តនមល រ បេ់ វា អាស្រេ័ យ សលើ

សៅកនុងCBA។

ការបញ្ុច ៉ះតនមលមានារៈេំខាន់

អ្រតាដដលបំ ដបលងតនមលអ្នាគតសៅជាតនមលបចចុបបននរតូវ

បានសគាគល់ថាជាអ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល។ របេិនសបើអ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល
សៅសលររតង់ចំេុច r ភាគរយកនុង១ឆ្នំ ផលចំសេញ Bt

ដុលាលរបានទទួលសៅឆ្នំ t មានតនមល Bt /(1+r)t នាសពលបចចុបបនន។
របអ្ប់ទី១ ផតល់ឧទាហរេ៍ពី រសបៀបគេនាតនមលបចចុបបននេុទធ។
បញ្ជីឯការសោងដដលផតល់ការដេនាំលមអិតមានភាជប់សៅទំព័រ
ចុងសរកាយននមគគុសទេក៏សន៉ះ។

ការពិចារណាពីអតិផរណា
អ្តិផរណា គឺជាសហតុផលមួយសទៀតដដលថាមួយដុលាលរ

នាសពលអ្នាគតមានតនមលតិចជាងមួ យដុ លាលរនាសពលបចចុបបនន។
ការសកើនស

ើងជាទូសៅននករមិតនលលមានន័យថា មួយដុលាលរនា

ិ គCBA
សពលអ្នាគតអាចទិ ញបានទំ និញតិ ចជាង។ អ្នក វភា
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មានជសរមើេ ថាសតើរតូវបញ្ូច លលំហូរាច់របាក់អ្នាគតតាម

តនមលជាក់ដេតងនាសពលអ្នាគត (តនមលមានដតនាម) ឬតនមលដុលាលរ
បចចុបបនន (តនមលពិត)។ សទា៉ះបីជាោងណាលំហូរាច់ របាក់ទាំង
អ្េ់ចាំបាច់រតូវបំ ដបលងសៅជាដុលាលរបចចុបបននដដលអាចសរបៀបសធៀប
បានសៅកនុងCBA ជាធមមតាវ ិធីាស្តេតសរកាយសន៉ះមានភាពាមញ្ា
បំផុត។

ររអរ់ទ១
ី ៖ ការគណនាតម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ

ដ ល
ី បក
ី ំណត់តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ(NPV)ម្ន្ជដរលស
ី លួយ ការ

ច្ំណាយ ន្ិងផលច្ំដណញរតូវតតកំណត់ច្ំន្ន្
ួ សរារ់រយៈដេល
ត លបាន្រ ំេង
តិ លម។
ឹ ទុកម្ន្សំដណីរញ្ញតក
តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធគឺរតូវបាន្គណនាជា៖
NPV = (Bt-Ct)/(1+r)t
តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ = (Bt-Ct)/(1+r)t
ត ល

Bt = ផលច្ំដណញដកត
ី ដឡង
ី ដៅដេល t
Ct = ការច្ំណាយដកីតដឡង
ី ដៅដេល t
r = អរារញ្ចុ ុះតម្លល
t = ជាឆ្ន ំ

T = ច្ំន្ន្
ួ ឆ្នក
ំ ន្លងត លការច្ំណាយ
ឬផលច្ំដណញ
នាម្ថៃអនាគតរតូវបាន្រ ំេង
ឹ ទុកឱ្យដកត
ី ាន្ (ឆ្នដំ ន្ុះគឺជាឆ្ន ំ ០)
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ច្ូរេិចារណាេីជដរលីសត លន្ឹងតរលូវឲ្យរកុលហុន្ ដ ីលបត
ី ដលលីង

ឧរករណ៍ថមីដ ីលបកា
៍ ដន្ុះ
ី ត់រន្ថយការរំេុលររយាកាស។ឧរករណ
ិ

ាន្តម្លល៥លាន្ ុលាលរអាដលរកដ
ល
ី បត
ិ
ី ដលលីង ន្ិង ំដណីរការសរារ់
៤ឆ្ន ំ ូច្ខាងដរកាលដន្ុះ។ ការច្ំណាយ
ឆ្ន)ំ ច្ំដ

ំដណីរការ(ការតថទំររចាំ

ុះរកុលហុន្គ១
ឺ លាន្ ុ លាលរអាដលរកកន
ិ ុ ងលួយឆ្ន(ំ កនុងតម្លល

សថិតដថរជាក់លាក់)។

ផលច្ំដណញបា៉ាន្់ស្មមន្ ថាទទួលបាន្ ៣

លាន្ ុ លាលរកនុងលួយឆ្ន ំ (កនុងតម្លលសត
ថិ ដថរជាក់លាក់)។
អរារញ្ចុ ុះតម្លលគឺ ៣%, ៧% ន្ិង១០%។

ការច្ំណាយ ផលច្ំដណញ ផលច្ំដណញសុទធ តម្លលរច្ចុរបន្នសុទធ

Year 0
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4

(Ct)

(Bt)

5
1
1
1
1

0
3
3
3
3

(Bt-Ct)
-5
2
2
2
2

តម្លលរច្ចុរបន្នសុទច្
ធ ដំ ុះសំដណី

(NPV)
3%
7%
-5.00 -5.00
1.94
1.87
1.89 1.75
1.83 1.63
1.78 1.53
2.43

1.77

10%
-5.00
1.82
1.65
1.50
1.37
1.34

CBA បា ន់ ត នមល ដដលមនុ េសកំ េត់ េ រមាប់ លទធផល

សផសងៗ ជាពិ សេេសៅតាមឆនទៈ ពួ ក សគហានចំ ណាយដដល

បង្ហាញតាមឥរ ិោបលទីផាររបេ់ខួន។
ល
ដូ សចន៉ះវ ិធី ាស្តេតដដល
សពញចិតតគឺដផអកសៅសលើអ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល អ្រតាការរបាក់តាមទី

ផារ ដដលចងអុលបង្ហាញពីតនមលបចចុបបននដដលសគកំ េត់ សធៀប
នឹងផលចំសេញេុទធនានលៃអ្នាគត។
កំេត់ នលលបាត់ឱកាេ

អ្រតាការរបាក់ទីផារ

ននចំនួនមូលធនដដលបានសរបើរបាេ់
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សដ្ឋយេំសេើលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតរបេ់រដ្ឋាភិបាល - មាន
ន័ យថាសនា៉ះគឺ ជាអ្វី ដដលមូ លធនអាចយកសៅសរបើ របាេ់ តាម
ជសរមើេសផសងសទៀត។

អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមលរតឹមរតូវសៅដតមានភាពមិនរបាកដរបជា

េរមាប់សរបើរបាេ់ចំសពា៉ះេំសេើបញ្ា តិតកមម។ សយើងមិនរបាកដ
ថាមូ ល ធនអាចយកសៅសរបើ របាេ់ តា មជសរមើ េ អ្វី សផសងសទៀត
សហើយមូលធនអ្វីខល៉ះអាចផលិតសចញបានតាមរយៈការសរបើរបាេ់
ទាំងសនា៉ះ។

អរារញ្ចុ ុះតម្លលសរារ់ការអន្តរាគលន្៍រញ្ញតិ ក
ត លម
CBA គួរកំេត់ អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល ”មធយម”ជាក់ដេតងមួយ។

ជាមួ យនឹងការតលេ់បូរមិ
ដ នរបាកដរបជា សយើងគួរសធវើការវ ិភាគ

ភាពដរបរបួល (េូមសមើលសៅខាងសរកាមេរមាប់ព័ត៌មានបដនថម
េដីពីការវាេ់ដវងភាពដរបរបួល) ដូ សចន៉ះបដនថមពី សលើអ្រតាបញ្ុច ៉ះ
តនមលមធយម តនមលបចចុបបននេុទធគួររតូវបានគេនាជាមួយអ្រតា
បញ្ុច ៉ះតនមល ទា បជាងនិ ង ខព េ់ ជា ងជាក់ ដេត ង ។ របេិ ន សបើ រ ក

សឃើញេញ្ញាតលេ់បូរតនមល
ដ
បចចុបបននេុទធ ការវ ិភាគភាពដរបរបួល
បង្ហា ញឲ្យសឃើ ញ ថា ជសរមើ េ ននអ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល គឺ មា នារៈ

េំខាន់។ ព័ត៌មានសន៉ះរតូវបញ្ញ
ជ ក់ កុងរបាយការេ
ន
៍ េសងាបCBA
ពីសរពា៉ះវាជាការរ ំលឹកេំខាន់ េរមាប់ការវ ិភាគសន៉ះ។
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ឯការសោងជាសរចើនសៅដផនកចុ ងសរកាយននមគគុសទេក៍

ិ បញ្ញ
សន៉ះផដ ល់ កា រពិ ភា កាពិ ាដ រជាសរចើ ន ជុំ វ ញ
ា ទាក់ ទិ ន នឹ ង
អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល

និងអ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមលបចចុបបននជាក់លាក់ ដដល

អាចសរបើរបាេ់បានកនុង CBA។

ដំណាក់កាលទី៧៖ គណនាតម្មៃបច្បបនន
េទ
ុ ធរបេ់
ុ
ជស្មើេនីមួយៗ

តនមលប ចចុ បបននេុ ទធ (NPV)ននជសរមើ េ មួ យ សេមើនឹ ង តនមល

បចចុបបននននផលចំ សេញដក តនមលបចចុបបននននបនទុកចំ ណាយ៖
NPV = PV (B) – PV(C)
របេិនសបើ NPV ជាេញ្ញាបូក (+) េំសេើសន៉ះបសងកើននូវ
របេិទភា
ធ ព។ របេិនសបើ NPV ជាេញ្ញាដក (-) េំសេើសន៉ះគឺ
មិ ន មានរបេិ ទិធ ភា ព។

របេិ ន សបើ ប នទុ កចំ ណា យនិ ង ផល

ចំសេញ ទាំ ង អ្េ់ មិ ន អាចកំ េ ត់ ត នមល ជា ទឹ ក របាក់ អ្ន ក គួ រ
ដតដេវង យល់ថា សហតុអ្ីវផលចំសេញនិ ងបនទុកចំ ណាយមិ ន
ដមនជាាច់របាក់មានទំហំធំឬតូចសធៀបសៅនឹងផលប៉ះពាល់
ដដលអាចគិតជាាច់របាក់។
ដំណាក់កាលទី៨៖ សធវើការវិភាគភាពផ្ប្បួល
ផលប៉ះពាល់ដដលបានពាករេ៍ទុក និងការបាន់តនមលជា

ទឹករបាក់រតឹមរតូវអាចមានភាពមិនរបាកដរបជាដ៏ធំ។ ការវ ិភាគ
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ភាពដរបរបួលផដល់នូវព័ត៌មានអ្ំពីរសបៀបដដលអ្សលរសផសងោនដរប

របួលនឹ ង ជ៉ះឥទិធព លសៅសលើ ប នទុកចំ ណាយនិ ងផលចំ សេញ

រួមននេំសេើបញ្ា តិក
ត មម។ វាបង្ហាញពីរសបៀបដដលផលចំសេញ
េុទធដដលបានពាករេ៍ទុកដរបរបួលសៅតាមអ្សលរមិនចាេ់

លាេ់ដដលមានតនមលសផសងៗោន និងការតលេ់បូរននការេនម
ដ
ត។ វា
ពិសាធថាសតើ ភា ពមិ ន របាកដរបជាចំ សពា៉ះតនមលននបញ្ញ
ា អ្សលរ
ជាក់ លាក់ និ ង កំេត់នូវការេនមតដ៏េំខាន់។

របេិនសបើ ការវ ិភាគភាពដរបរបួលគឺ មានផលរបសោជន៍

ដល់អ្នកសធវើការេសរមច វារតូវការអ្នុវតតសដ្ឋយរបព័នធនិងពនយល់

ោងចាេ់លាេ់។ វ ិធី ាស្តេតទូសៅចំ សពា៉ះការវ ិភាគភាពដរប
របួលរួមមានដូចខាងសរកាមសន៉ះ៖

• ការវ ិភាគករេីលអបំផុត/អារកក់បំផុត៖ ករេីមូលដ្ឋាន
ផដល់នូវតនមលលអបំផុតចំ សពា៉ះអ្សលរសដើមបីផតល់ការបាន់តនមល

ផលចំ សេញេុ ទធ ដដលគិ ត ថាលអបំ ផុ ត ។ សេណារ យ
ី ូ
អារកក់ ឬទុទិដិានិយមបំផុតគឺកំេត់

តនមលអ្ន់ជាងសគ

ចំសពា៉ះអ្សលរ។ របេិនសបើ សេណារ ីយូទុទិទដិន
ា ិយមផដល់នូវ
NPV សៅសរកាមេូ នយ អ្ន ក នឹ ង រតូ វ អ្សងក ត សមើ ល ធាតុ ផសំ

េំខាន់ៗដដលពាក់ព័នធនឹងតនមលននេំសេើបញ្ា តិក
ត មម សដ្ឋយ
សរបើរបាេ់បសចចកសទេពីរដូចខាងសរកាម។

ការវ ិភាគភាពប្រែរែួលដោយប្ននក

រតួតពិនិតយពីរសបៀប

តល េ់ បូដ រផលចំ សេញេុ ទធ សៅតាមការដរបរបួ ល អ្សលរ
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មួយេំេុំ (សដ្ឋយគិតថាអ្សលរសផសងសទៀតសៅដដដល)។
វាគួ រ ដតសរបើ របាេ់ េរមាប់ អ្ សលរេំ ខា ន់ បំផុត ឬមិ នជាក់

លាក់ ដូចជាការបាន់ តនមលននបនទុកចំណាយរបតិបតតិតាម
ការពាករេ៍ ននផលចំ សេញ និ ង អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល ។

ការកំេត់ តនមលសផសងោនចំសពា៉ះ “រទពយអ្រូបី” គឺ មា នារៈ
េំ ខា ន់ ជា ពិ សេេសៅសពលដដលតនមល េ នម ត មានភាព

ចរមូងចរមាេ។ ការវ ិភាគភាពដរបរបួលសដ្ឋយដផនកផតល់
ព័ ត៌មានកាន់ ដតចាេ់លាេ់ ដល់អ្នកសធវើសេចកដីេសរមច

ពីរសបៀបដដលលទធផល CBA រងឥទធិពលសដ្ឋយអ្សលរមិន
ជាក់លាក់តាមករមិតនិងតនមលសផសងៗ។ របេិនសបើអ្នករក
សឃើញថាការកំ េត់ បារាដមរតសផសងៗមានឥទធិពលខាលំង

សលើផលចំសេញេុទធននេំសេើបញ្ា តិតកមម សយើងរតូវយក
ចិតតទុកដ្ឋក់អ្ំពីតនមលមិនរបាកដរបជារបេ់វា ។

ការវ ិភាគភាពប្រែរែួល Monte Carlo បសងកើតរកាហវិចនន

ដខសសកាង ននផលចំសេញេុទធសដ្ឋយទាញយកការេនមត
ឬតនមលបារាដមរតេំខាន់ៗពី ដខសសកាងននរបូបាបីលីសត (ចូរ

សមើល Boardman et al. 2010, pp. 181–184) ។ សទា៉ះបី សន៉ះ
គឺជាវ ិធីាស្តេតេិត
ថ ិ ទំសនើបេរមាប់ការវ ិភាគភាពដរបរបួល
សយើងរតូវយកចិ តតទុកដ្ឋក់ កុនងការកំ េត់យកការេនមត

ដដលេមសហតុផល និងេមរមយ អ្ំពីដខសសកាងននរបូបាបីលីសតដដលរតូវបានេនមត។
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របេិនសបើេញ្ញា(+ ឬ - ) ននផលចំសេញេុទធមិនតលេ់

បដូរបនាទប់ពីការពិចារណាតាមសេណារ ីយូមួយេំេុំ សយើងអាច
នឹងមានទំនុកចិតតថាេំសេើបញ្ា តិតកមមមានឥទធិពលរបេិទធភាព។
ដំណាក់កាលទី៩៖ សធវើសេចកតីេននិដ្ឋាន
អ្ន ក គួ រ ដតេសងា ប លទធ ផ លននCBA។

ជសរមើ េ ដដល

ទទួលបានផលចំសេញខពេ់បំផុតគួរដតជាជសរមើេដដលអាច

ផដល់ជាអ្នុាេន៍ ។ សដ្ឋយសហតុ ថា NPV គឺជាតនមលពាករេ៍
ិ គភាពដរបរបួលដដលអាចនឹ ងដេនាំ
ជាមធយម សហើយការវភា

ជសរមើ េ សផសងដដលមាន NPV ធំ បំ ផុ ត គឺ មិ ន របាកដថា ជា
ជសរមើ េលអ បំ ផុ ត សៅរគប់ កាលៈសទេៈទាំ ង អ្េ់ សនា៉ះសទ។

ឧទាហរេ៍ អ្នកអាចនឹងមានទំនុកចិតប
ត ដនថមសទៀតកនុងការផដល់
អ្នុាេន៍ជសរមើេដដលមានតនមលផលចំសេញេុ ទធ ទា បជាង
តនមលរ ំពឹងទុក

បុដនតវាជាជសរមើេដដលកាត់បនថយលទធភាពដ្ឋក់

បនទុ កចំ ណា យេុ ទធ េំ ខា ន់ សៅសលើ េ ហគមន៍
អ្វ ិជជមាន”តិចជាង)។

("ហានិ ភ័ យ

ការេននិដ្ឋានរបេ់ អ្នកគួ រដតរួមបញ្ូច លទាំងសពលសវលា

ដដលបាន់ តនមលបនទុកចំណាយ, ផលចំសេញនិងអ្តថរបសោជន៍

េុទ,ធ NPV របេ់ខួន,
ល អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមលដដលបានសរបើ, ព័ត៌មាន
អ្ំ ពីភា ពដរបរបួលននផលប៉ះពាល់ ដដលបានបាន់ ាមនចំ សពា៉ះ
ការេនម ត សផសងៗ ,បញ្ជី ននការេនម ត ដដលបានកំ េ ត់ និ ង
រសបៀបបាន់ាមនបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ ។
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ការសដ្ឋ៉ះ្ាយជាមួយបនទកចំ
ណាយ និង្ផល
ុ

ចំសណញផដលលំាកកំណត់ជាតម្មៃចំសពា៉ះការ
គណនា
សៅសពលមានេំ សេើ សរបើ របាេ់ និ ង ផលិ ត ទំ និ ញ លក់

សៅសលើទីផារ ការបាន់ាមនបនទុកចំ ណាយ និងផលចំសេញ

កនុងករេីជាសរចើ ន វាមានភាពង្ហយស្រេួលសរចើន និងរតូវបាន
រគបដេតប់សៅកនុងមគគុសទេក៏CBAដដលមានស្រាប់។

សទា៉ះជាោងណាក៏សដ្ឋយ ជាញឹកញាប់ វាមានការលំបាក

កនុងការកំ េត់ និងវាេ់ដវងឥទធិពលរបេ់េំសេើបញ្ា តិ ក
ត មម ជា
ពិ សេេសៅសពលមានផលប៉ះពាល់ ដ ល់ ទំ និ ញ ដដលមិ ន សធវើ

ពាេិជជកមមសៅសលើទីផារ ដូចជាករមិតបំពុលបរ ិាថនឬភាព
អាចទទួលបាននូវទិដភា
ា ពធមមជាតិដ៏ស្រេេ់រតកាល។

បនទុកចំ ណាយ និងផលចំ សេញអាចមានការលំបាក

កនុងការកំ េត់ តនមលជាដុលាលរ ពី សរពា៉ះទំ ហំននផលប៉ះពាល់មិន
អាចដឹងមុន ឬមិនរបាកដរបជា ឬពីសរពា៉ះវាពិបាកកំេត់ ជា

ាច់របាក់ សទា៉ះបីជាផលប៉ះពាល់សនា៉ះរតូវបានសគដឹងក៏សដ្ឋយ។
ឧទាហរេ៍ រួមមាន ការគិតគូ រដល់បញ្ញ
ា បរ ិាថន េងគម និង

វបបធម៌ ផលប៉ះពាល់តំបន់ បញ្ញ
ា េុខភាព េុវតថិភាពាធារេៈ
និងការពារជាតិ។
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វាមានារៈេំខាន់ ដដលអ្នករតូវកំ េត់ និ ងសរៀបរាប់

បនទុកចំ ណា យ និ ង ផលចំ សេញទាំ ង អ្េ់ ។ អ្ន ក គួ រ កំ េ ត់
ជាបរ មា
ិ េនូ វ បនទុកចំ ណាយនិ ង ផលចំ សេញឲ្យបានសរចើ ន

តាមដតអាចសធវើបា ន។ សៅសពលដដលការវាយតនមលមា នភាព

មិនចាេ់លាេ់ ការវ ិភាគភាពដរបរបួលគួររតូវបានសរបើ សដើ មបី

សធវើការាកលបងថាសតើតនមលដរបរបួលោងដូចសមតច ដដលអាច
ប៉ះពាល់ដល់លទធផលននការវ ិភាគ។

របេិ នសបើ ផលប៉ះពាល់មិនអាចកំ េត់ ជាតនមលបានសទ

វាគួរដតរតូវបានកំេត់ ជាបរ ិមាេដដលមិនដមនជាទឹករបាក់។

ឧទាហរេ៍ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតមួយសដើមបីកាត់ បនថយការ
បំពុលបរ ិាថន អាចកំេត់ជាបរ ិមាេនូវការកាត់បនថយការ

បសញ្ចញឧេម័នពុល។ ការកំេត់ជាបរ ិមាេរតូវេំសៅេរមាប់

បញ្ញ
ជ ក់បញ្ញ
ា ដូចជាការេនមតអ្នុវតតចំសពា៉ះការកំេត់ឥទធិពល
ផលប៉ះពាល់កុងេហគមន៍
ន
(ដូចជា ចំនួនមនុេសរតូវរងផល
ប៉ះពាល់ និងរងផលប៉ះពាល់ោងដូចសមតច) និងភាពអាចសកើត
មានស

ើងននផលប៉ះពាល់សពញសលញ។

សៅសពលដដលផល

ប៉ះពាល់មិនអាចកំេត់ជាតនមលបាន គួរផតល់សហតុផលឲ្យបាន
ចាេ់លាេ់។

ដំសេើរននការខិតខំរបឹងដរបង សដើមបីសរៀបរាប់ និងវាេ់

ដវងបនទុកចំណាយ និ ងផលចំ សេញគឺ មានតនមលសដ្ឋយខលួនវា។

33

សដ្ឋយពិ និ តយនូ វ អ្វី ដដលរតូ វ កំ េ ត់ ប នទុ កចំ ណា យនិ ង ផល
ចំសេញ និងការដរបរបួលរបេ់វាសកើតស

ើងោងណា អ្នកគួរ

ពិចារណាវ ិធីាស្តេតសផសងៗ និ ងកំ េត់ វ ិធី ាស្តេតដដលលអបំផុត
សដើ មបីេ សរមចសោលបំ េងអ្រូបី ។ ថាសតើ សោលនសោបាយ
ជាវ ិធីលប
អ ំផុតកនុងការេសរមចបានលទធផល

ឬលទធផលដដល

លអជាងអ្នុ វ តត ចំ សពា៉ះការកំ េ ត់ ឥ ទធិ ព ល រតូវបានបសងកើតស

ើង

សដ្ឋយជសរមើ េ សផសងៗ? េូ មបីដតការសរៀបរាប់ តា មដបបគុ េ

ភាពរបេ់អ្នកចូលចិតតបរ ិោយ និងអ្នកមិនចូលចិតតបរោ
ិ យ
ពាក់ ព័នធជាមួ យេកមមភាពដដលរតូវបានគិ ត ទុ ក ក៏ អាចមាន
របសោជន៍ ដដរ។

ឧបករេ៍ជាសរចើនរតូវបានអ្ភិវឌឍ សដើមបីជួយបាន់ាមន

តនមល ននបនទុ កចំ ណា យ និ ង ផលចំ សេញសៅសពលមិ ន មាន

ព័ត៌មានទីផារចាេ់លាេ់ រួមមាន បសចចកសទេបង្ហាញពីការ
សពញចិតត

និងបសចចកសទេកំេត់ការសពញចិតត។

េូមសមើល

Boardman et al. (2010) or Commonwealth of Australia (2006)
for more information។

ែដចេកដេសែង្ហាញពីការដពញចិត្ត
បសចចកសទេបង្ហាញពីការសពញចិតតសធវើការបាន់ាមនតនមល

ពីការេសងកតឥរ ិោបលនិងទំ នាក់ទំនងទីផារ។ សៅសពលបុគគល
ទិ ញ ទំ និ ញ សៅសលើ ទី ផារ នលល ដដលរតូ វ បង់ ប ង្ហា ញពី ព័ ត៌ មា ន
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អ្ំពីតនមលដដលបានដ្ឋក់សៅសលើទំនិញសនា៉ះ។

សោលគំនិតសន៉ះ

មានរបសោជន៍ េរមាប់វាេ់ដវងតនមលទីផារមួយចំនួនធំ កិចច
អ្នតរាគមន៍ននលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតពាក់ព័នធនឹងទំនិញដដល
មិនសធវើពាេិជជកមមសដ្ឋយតទល់សៅសលើទីផារ
េញ្ញាដដលគួ រឲ្យទុ កចិ តតបាន

ឬទីផារមិនផតល់

ដដលជាលទធផលននបរាជ័ យ

ទី ផារមួយឬសរចើន។ កនុងករេីសន៉ះ ការបាន់ាមនតនមលដដលរតូវ
បានបញ្ូច លកនុងCBA

នឹងតរមូវឲ្យអ្នកពិចារណាបសចចកសទេ

វាយតនមលមិនតាមទីផារ។

បសចច ក សទេទាំ ង សន៉ះជាញឹ ក ញា ប់ ត រមូ វ ឲ្យសរបើ របាេ់

ទីផារជំនួេ សដើមបីផល
ត ់ព័ត៌មានេតីពីតនមលរបេ់ទំនិញដដលមិន

មានលក់សៅសលើទីផារ។ សៅសពលទំនិញស្រេសដៀងោនដដលរតូវ
បានសគសធវើពាេិជជកមមសៅសលើទីផារ

នលលរបេ់វានឹងរតូវបានសគ

យកសធវើជាេំអាង។ ឧទាហរេ៍ ព័ត៌មានអ្ំពីផលចំសេញពី

ការផតល់សេវាដឹ កជញ្ូជ នាធារេៈសដ្ឋយឥតគិ តនលល អាចរបមូល
ព័ត៌មានពីអ្នកសធវើដំសេើរសៅកនុងរកុងណាមួយដដលពលរដាបង់
នលលេរមាប់សេវាកមមសន៉ះ។

លិ ខិ ត បទដ្ឋា នគតិ យុ តត ដដលមានបំ េ ងកាត់ ប នថ យ

លទធភាពននរពឹតិ កា
ត រេ៍អ្វ ិជជមានដដលសកើ តស

ើងអាចរតូវបាន

កំេត់ តនមលតាមការវ ិភាគឆនទៈបង់ នលលរបេ់បុគល
គ មានក់ៗ សដើមបី
សជៀេវាងនូវរពឹតិតការេ៍សនា៉ះ។ ឧទាហរេ៍ លិខិតបទដ្ឋាន
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គតិយុតពា
ត ក់ព័នធនឹងេុខភាព និងេុវតថិភាព ដតងដតបាន់ាមន
ិ ។ តនមលសន៉ះជាញឹ ក ញាប់ រតូវ បានបា ន់ ាមន
តនមល ននេថិតិ ជី វ ត
សដ្ឋយការវ ិភាគចំ ណាយសលើឧបករេ៍េុវតថិភាពចាប់ដផសង

សពាងេុវតថិភាពរលយនត និងឧបករេ៍សផសងសទៀតដដលមនុេស
ទិ ញ សដើ មបី កា ត់ ប នថ យ លទធ ភា ពពី កា រាល ប់ សដ្ឋយសរោ៉ះថាន ក់
ទាំងអ្េ់សនា៉ះ។

កនុងករេីខល៉ះ “នលល” ដដលបានបង់េរមាប់ទំនិញមួយ

អាចមិនដមនជាទូ ទាត់ជាក់ដេតងរកដ្ឋេរបាក់

បុដនតជំនួេ

មកវ ិញគឺ ឆលុ៉ះបញ្ញ
ច ំ ង ពី កិ ចច របឹ ងដរបងនិ ងការចំ ណាយ

របេ់ បុ គគ ល សដើ មបី សរបើ របាេ់ ទំ និ ញ ។ ការចំ ណា យសន៉ះអាច
រតូ វ បានសរបើរបាេ់

សដើមបីបាន់ាមនតនមលរបេ់ទំនិញមួយសៅ

សពលោមនវតតមានទីផារ។ ឧទាហរេ៍ តនមលននទេសនៈកិចសច ៅ
កដនលងតាំ ង រូប ឬារមនទី រ អាចរតូ វ បានបា ន់ ាម ន សដ្ឋយការ
វ ិភាគចំ ណាយសធវើដំសេើររបេ់អ្ក
ន សទេចរ

និងនលលបាត់ ឱកាេ

ននសពលសវលារបេ់សគដដលសគអាចសធវើអ្ីសវ ផសងសទៀត។

ែដចេកដេសកំណត្់ការដពញចិត្ត
សៅកនុ ងាថ នភាពខល៉ះ មិ ន អាចសរបើ របាេ់ ប សចច ក សទេ

បង្ហាញការសពញចិតបា
ត នសទ។
ស

ករេីទាំងសន៉ះជាធមមតាសកើត

ើងសៅសពលទំនិញមួយមិនរតូវបានសគសរបើរបាេ់សរចើនសទ ក៏

បុដនតវាសៅដតមានតនមល។

កនុងករេីដបបសន៉ះព័ត៌មានអ្ំពីឆនទៈ
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របេ់ ម នុ េសកនុ ងការបង់ នលល សៅដតទទួ ល បានសដ្ឋយរោន់ ដត

េួរពួកសគឱយកំេត់ពីការសពញចិតត។ បសចចកសទេកំេត់ការ
សពញចិតតដផអកសលើការអ្សងកត

សដើមបីទទួលបានព័ត៌មានអ្ំពីថា

សតើមនុេសកំេត់តនមលបនទុកចំ ណាយ និ ងផលចំ សេញោង

ដូចសមតច? ការសធវើអ្សងកតសន៉ះ សៅថា ការអ្សងកត “ការវាយតនមល
ជាយថាសហតុ”។

ិ ី ដតមួ យ បុ សណាណ៉ះកនុងការ
ការអ្សងកតមួ យ របដហលជាវធ

របមូលព័ត៌មានអ្ំពីតនមលមិនសរបើរបាេ់ ដដលមនុ េសមានក់ បាន

ឲ្យតនមលសលើធនធានមួយ ឬេកមមភាពមួយ សទា៉ះបីជាពួកសគមិន
អាចសរបើរបាេ់សដ្ឋយតទល់ ឬចូលរួមក៏សដ្ឋយចុ៉ះ។ ឧទាហរេ៍

មនុេសរបដហលជាអាចមានឆនទៈរកាទីរសហាឋាន ពីសរពា៉ះពួក
សគឲ្យតនមល សដ្ឋយដឹ ងថាមានទី លំសៅឋានធមមជាតិ ខល៉ះេរមាប់
ពពួកេតវករម។

Boardman et al. (2010, pp. 369–402) កំេត់ពីរសបៀប

សដើមបីអ្សងកតវាយតនមលជាយថាសហតុ
ជាមួយនឹងបសចចកសទេ។

និងគូេបញ្ញ
ជ ក់បញ្ញ
ា ខល៉ះ

គំរជ
ូ សរមើេគឺជាវ ីធី ាស្តេតអ្សងកតមួ យសផសងសទៀត ដដល

អាចមានរបសោជន៍

សៅសពលផលចំ សេញបានពី េំ សេើ

បញ្ា តិតកមមមានលកាេៈេមបតតិសរចើន និងជសរមើេផតល់នូវការ
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គួបផសំខុេៗោនរបេ់លកាេៈេមបតតិទាំងសនា៉ះ។ ពិនិតយសដ្ឋយ
OECD (2006; ទំព័រ 125–143) ។

សដើមបីបដនថមអ្តថរបសោជន៍ដល់CBA

ការេិកាសលើ

ការកំ េត់ ការសពញចិ តតគួរដេវងរកការបាន់ ាមនឆនទៈកនុងការ
បង់ នលលពីមនុេសដដលមានព័ត៌មានរគប់រោន់។
ឧទាហរេ៍

បសងកើ ត ស

របេិនសបើការេិកាគំរជ
ូ សរមើេពាោម

ើ ង នូ វ ឆនទៈ កនុ ងការបង់ នលល រ បេ់ េ ហគមន៍ េ រមាប់

លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត
ពិសេេណាមួយ
េិកា

សដើមបីកាត់ បនថយហានិភ័យបរ ិាថន

វាមានារៈេំខាន់ដដលអ្នកចូ លរូមកនុងការ

មានចសមលើយរបេ់ពួកសគដផអកសៅសលើព័ត៌មានេុរកឹតពី

លកាេៈននហានិភ័យបរ ិាថន របសេើរជាងការគិតសដ្ឋយពុំមាន
ព័ត៌មានពីហានិភ័យ។

វាបង្ហាញពីារៈេំខាន់ននការកំេត់

អ្តតេញ្ញាេ ការសរៀបរាប់

និងលទធភាពកំេត់ជាបរ ិមាេ

ផលប៉ះពាល់ដដលអាចនឹងសកើតស

ើងរបេ់េំសេើបញ្ា តិតកមម។

វ ិធានទូ សៅ ការបាន់ាមនការវាយតនមលរបេ់បុគល
គ សលើ

ទំ និញ និ ង សេវាដដលសចញមកពី ការេសងកត ឥរោ
ិ បលរបេ់
ពួកសគចំសពា៉ះនិនានការទីផារដដលអាចសជឿជាក់បានជាងការសធវើ

អ្សងកតសដ្ឋយករមង់េំេួរ (Boardman et al. 2010) ។ ការ
េសងកតសលើការេសរមចចិតតទិញបានបង្ហាញសដ្ឋយតទល់ ពីការ
សពញចិតត។
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អ្នកសឆលើយនឹ ងេំ េួរអ្សងកត អាចមានការសលើកទឹ កចិ តត

ិ ិតិ ច តួ ចកនុងការទទួ លយកេំ េួរសដ្ឋយយកចិ តតទុកដ្ឋក់ វ ន

សោគកនុងការទទួ លបានព័ ត៌មានចាំបាច់ េរមាប់ការសឆលើយតប
សដ្ឋយភាពេុរកឹត ឬក៏មានកាសជឿជាក់ បាន។ ពួកសគរតូវទទួ ល

បនទុកចំណាយតិចតួចចំសពា៉ះចសមលើយមិនពិតរបាកដ សហើយអាច
មានការបំសផលើេ។

ការកំណត្់ការវាយត្ម្មៃដលើនលែ៉ះពាល់ពីរែភពេី២
វ ិធី ាស្តេតដដលបានពិភាកាសៅខាងសលើ ផតល់នូវេំេុំនន

ឧបករេ៍េរមាប់ការការវាយតនមលជាក់ដេតងសលើផលប៉ះពាល់

ក៏បុដនតរបដហលជាមានការលំបាកកនុងការអ្នុវតត។ សៅសពលអ្នក

មិនមានធនធានឬជំនាញកនុងការេិកាដំបូង អ្នកអាច ”បញ្ូច ល”
តនមលពីការេិកាមុនៗ។ ដំសេើរការសន៉ះសគសៅថា “សផទរផល
ចំសេញ” រតូវបានសគសរបើរបាេ់សដើមបីបាន់ាមនតនមល ដូចជាតនមល

ននេថិតិជីវ ិតឬឆ្នំជីវ ិត តនមលននការេនសំសពលសវលាសធវើដំសេើរ និង
បនទុកចំណាយននការរ ំខានសដ្ឋយេំស

ង និងការបំពុលខយល់។

ខេៈព័ត៌មានពីរបភពេី ២ដដលមានស្រាប់សផសងសទៀត

អាចផតល់បានរហ័េនូ វវ ិធីាស្តេតមានតនមលទាប សដើមបីវាយតនមល
ជារូបិ យ វតថុ ដដលអ្ន ក រតូ វ ការសរបើ របាេ់ វា សដ្ឋយរបុង របយ័ តន

សហើយក៏កុំសរបើរបាេ់វាសដ្ឋយោមនសហតុផលចាេ់លាេ់។ វា
តរមូវឲ្យមានការវ ិនិច័យ
ឆ

សដើមបីកំេត់ថាសតើលទធផលបានមកពី

ការេិកាមុនៗេមរមយេរមាប់ការសរបើរបាេ់សៅកនុងCBAណា
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មួ យ ។

ការបា ន់ ាមនបានមកពី របភពេី ២ ដដលមានស្រាប់

សផសងសទៀត អាចសធវើកា រដកេរមួល អាស្រេ័ យ សៅសលើ ភា ពជាក់
លាក់ននការអ្នុវតតណាមួយ។

េុ រកឹ តភាពនិ ង គុ េភាពននការេិ កាដំ បូង គួ រ រតួត

ពិនិតយសដ្ឋយរបុងរបយ័ត។
ន សៅសពលការេិកាសដ្ឋយសរបើរបាេ់

បសចចកសទេមានភាពទន់ សខាយ អ្នកគួរពិភាកាចំេុចលសមអៀង
ណាមួ យ ឬភាពមិ នរបាកដរបជាដដលអាចសកើ តស
ផល។

ចាេ់ ណា េ់

ើង ជាលទធ

របេិ ន សបើ កា រេិ កាមួ យ ដដលមាន

ចំេុចសខាយខាលំង សនា៉ះមិនគួររតូវបានសរបើរបាេ់សទ។ មាង
សទៀតព័ត៌មានបានមកពីរបភពេី២ដដលមានស្រាប់សផសងសទៀត

គឺមានភាពខាលំងបំផុត សៅសពលរបភពមួយចំនួនអាចរតូវបាន
សរបើរបាេ់ សដើមបីជាជំនួយបដនថមដល់ការេនមត ឬការបាន់ាមន។

ដំដណា៉ះស្រាយចំដពា៉ះែន្ទុកចំណាយ

ន្ិងនលចំដណញប្ដល

មិន្អាចកំណត្់ត្ម្មៃជាដុល្លៃរ

បនទុកចំណាយ និងផលចំ សេញខល៉ះមិនទទួលបាននូវការ

កំេត់ តនមលជាដុលាលរ។ សទា៉ះោងណាកតីCBAគួរបានបញ្ូជ ល
ព័ត៌មានពាក់ ព័នធទាំងអ្េ់ ដដលអាចប៉ះពាល់ដល់ការេសរមច

ចិតតកុងករេ
ន
ី សន៉ះ។ វាគួរដតគិ តឲ្យបានចាេ់ពីបនទុកចំ ណាយ
និងផលចំសេញដដលមិនអាចកំេត់តនមលបាន។ អ្នកគួរសរៀបចំ

របាយការេ៍ពី បនទុកចំណាយ និ ងផលចំ សេញបានាមនតាម
របសភទ៣ ៖
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• កំេត់ជាទឹករបាក់
• កំេត់ជាបរ ិមាេបុដនតមិនដមនជាទឹករបាក់
• ដបបគុេភាព បុដនតមិនដមនបរ ិមាេ ឬកំេត់ទឹករបាក់
បញ្ញ
ា របឈម គឺការពិចារណាសលើផលប៉ះពាល់ដដលមិន

អាចគិតសចញជាទឹករបាក់បាន
ឧទាហរេ៍

សដ្ឋយមានភាពរគប់រោន់។

របេិនសបើេំសេើបញ្ា តិតកមមមួយមានការោំរទ

សហើយ សបើសទា៉ះបី ជាផលចំសេញតិ ចជាងសរចើ នបនទុកចំ ណាយ
កំេត់ជាទឹករបាក់បានក៏សដ្ឋយ ក៏របាយការេ៍RISគួរពនយល់
ឲ្យបានចាេ់ លាេ់ នូ វ មូ ល សហតុ ននផលចំ សេញសនា៉ះដដល
មិនអាចកំេត់ជាទឹករបាក់បានសហើយអាចសៅមានអ្ំសណាយ
ផលសទៀត និងភាពមិនរបាកដរបជាននទំហំននផលចំសេញផង។

CBA អាចសលើ ក ទឹ ក ចិ តត ដ ល់ អ្ន ក សធវើ សេចកតី េ សរមច

េរមាប់ប ង្ហា ញពី កា រលំ បា កកនុ ងការកំ េ ត់ បា ននូ វ ផល

ចំ សេញមិ ន កំ េ ត់ ជា ទឹ ក របាក់ បា ន។ ឧទាហរេ៍ េំសេើ

បញ្ា តិតកមមមួយ ដដលមានបនទុកចំណាយគិ តជាទឹ ករបាក់ អាច
សលើេការកំេត់ជាទឹករបាក់នូវផលចំសេញរហូតដល់១៦
លានដុលាលរ ដដលសេនើនឹងបនទុកចំ ណាយេុទធ១ដុលាលរេរមាប់

របជាជនកមពុជាមានក់ េរមាប់រយៈសពលេុពលភាពននលិខិត
បទដ្ឋានគតិយុតត។ សតើផលចំសេញមិនអាចគិតជាទឹករបាក់
បាន មានតនមលសរចើនជាងបនទុកចំ ណា យដដលអាចគិ ត ជាទឹ ក
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របាក់ បា នឬសទ?

វាគួ រ គិ ត ពិ ចា រណាឲ្យបានេមសហតុ ផ ល

សដើ មបី េ នម ត ថា របជាជនឲ្យតនមល េំ សេើ បញ្ា តិក
ត មមដដលផតល់
ផលចំ សេញមិ ន អាចគិ ត ជាទឹ ក របាក់ បា នជាង១ដុ លាល រកនុ ង
មួ យ នាក់ ៗ ។
បានថា

ក៏ បុ ដនត របេិ ន សបើ ប នទុ កចំណាយអាចនិោយ

១០០ដុ លាលរកនុងមួ យនាក់

សនា៉ះមិនអាចទទួលយក

បានសទ កនុងការេនមតថាមានឆនទៈខពេ់កុងការបង់
ន
នលលេរមាប់
លិខិតបទដ្ឋានគតិយុតតដដលផតល់ផលចំសេញដដលមិនអាច
គិតជាទឹករបាក់បាន សៅតាមផលចំសេញសនា៉ះ។

របេិនសបើការកំេត់ជាបរ ិមាេមិនអាចសៅរួច ោង

សហាចណាេ់ការវ ិភាគរបេ់អ្នកគួ រដតសរៀបរាប់តាមដបបគុេភាព
និងវាយតនមលចំេុចខាលំង និងចំេុចសខាយសដ្ឋយសលើកស
នូ វ ទ

ើង

ីាក រេ៍ ដដលមានរបសោជន៍ ពា ក់ ព័ នធ នឹ ង បញ្ញ
ា សនា៉ះ។

គួរបញ្ូច លទិនន
ន ័យពាក់ព័នធ សដើ មបីោំរទការវ ិភាគតាមដបបគុេ
ភាពរបេិនសបើមានលទធភាព។ ឧទាហរេ៍ ព័ត៌មានអ្ំពីចំនួន

របជាជនរងផលប៉ះពាល់សដ្ឋយេំសេើបញ្ា តិតកមម ឬតនមលបដនថម
របេ់ឧេាហកមមរងផលប៉ះពាល់ អាចមានរបសោជន៍េរមាប់
អ្នកសធវើសេចកតីេសរមចចុងសរកាយ។

ការវ ិភាគរែសិេភា
ធ ពចំណាយ
ការវ ិភាគរបេិទធភាពចំណាយ

គឺជាជសរមើ េដដលសគ

សរបើ របាេ់ោងទូលំទូលាយជំនួេឲ្យCBA
ខល៉ះ

កនុងកាលៈសទេៈ

ដដលផលប៉ះពាល់ េំ ខា ន់ បំ ផុ ត មិ ន អាចកំ េ ត់ ជា ទឹ ក
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របាក់បាន។ សរបៀបសធៀបជសរមើេសផសងៗ តាមរយៈអ្នុបាតនន
បនទុកចំ ណាយនិងតួសលខដតមួយ បុដនតមិនបានកំេត់ ជាទឹ ក
របាក់សទ

ការវាេ់ដវងរបេិទធភាពដូចជាការេសន្តង្ហគ៉ះជី វ ិត។

វា

មានសហតុផលកនុងការសរបើ របាេ់ការវ ិភាគរបេិទភា
ធ ពចំ ណាយ

របេិនសបើការវាេ់ដវងរបេិទធភាពអាចរគប់ ដេតប់ផលចំសេញ
ននសោលនសោបាយភាគសរចើនបំផុត។
ការវ ិភាគអ្តថរបសោជន៍បនទុកចំ ណាយ

គឺ ជាទរមង់ មួយ

ននការវ ិភាគរបេិទភា
ធ ពចំណាយ ដដលសរបើរបាេ់ការវាេ់ដវង
របេិទភា
ធ ពេមគា
ម ញសរចើ ន
ុ

សដ្ឋយឆលុ៉ះបញ្ញ
ច ង
ំ ទាំងបរ ិមាេ
និងគុេភាព។ ជាទូសៅ វារតូវបានសគសរបើ របាេ់កុងវ
ន ិេ័យដលទាំ

េុខភាព។ ឧទាហរេ៍ ការវាេ់ដវងផលចំសេញអាចជាការដក
េរមួលគុេភាពឆ្នំជីវ ិត ដដលរួមផសំចំនួនឆ្នំជីវ ិតបដនថមនិង
គុេភាពជីវ ិត កនុងអ្ំ ុងសពលឆ្នំទាំងសនា៉ះ (ជាទូសៅ សគវាេ់
តាមករមិ ត ននតនមល មួ យ សដ្ឋយកំ េ ត់ េ រមាប់ ម នុ េសដដល

មានេុខភាពលអបំផុត និងេូនយេរមាប់ មនុេសដដលាលប់)។

កនុងការវ ិភាគអ្តថរបសោជន៍ បនទុកចំ ណាយ បនទុកចំណាយបដនថម
ននជសរមើេមួយចំនួនរតូវបានសធវើការសរបៀបសធៀបសៅនឹងការតលេ់
បតូរេុខភាព ដដលបានវាេ់ដវងសៅកនុងការដកេរមួលគុេភាព
ឆ្នំជីវ ិត ដដលពួកសគបានបសងកើតស ើង។ ការវាេ់ដវងរបេិទភា
ធ ព

ចំណាយដបបសន៉ះ ក៏រតូវបានសរបើរបាេ់ េរមាប់ ការដកេរមួល
ឆ្នំជីវ ិតអ្នកភាពពិការដដរ។
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ការពិចារណាសលើេមធម៌
ការវ ិភាគ CBA បានបដនថមបនទុកចំណាយនិងផលចំសេញ

ដល់ បុ គគ ល ទាំ ង អ្េ់ សដ្ឋយមិ ន គិ ត ពី េ មធម៌ ននការដបងដចក
បនទុកចំណាយនិងផលចំសេញទាំងសនា៉ះស

ើយ។ CBA បង្ហាញ

អ្ំពីការគិតរបាក់ ចំសេញមួយដុលាលរចំសពា៉ះមនុេសមានក់ សដ្ឋយ
មិនគិតថាមនុេសមានក់សទៀតខាតរបាក់មួយដុលាលរសនា៉ះសទ។ ការ
ិ គសន៉ះ េនមតថារបាក់ មួយ ដុ លាលរមានតនមលដូច ោនេរមាប់
វភា
មនុេសរគប់ៗរូប។

ឬក៏ អាចនិោយបានថាCBAរតូវបានសគសរបើ

របាេ់ សដើមបីបង្ហាញថាេំសេើមួយផតល់ផលចំសេញេុទធគិត
ជាដុលាលរចំសពា៉ះេងគមទាំងមូល ជាជាងគិតថាអ្នកណាទទួល
ផលចំសេញ ឬអ្នកណាខាតបង់ ។
ការេនមត “ដុលាលរ គឺមួយដុលាលរ” បានដចកដញករបេិទធ
ភាពននសោលនសោបាយមួយ ឬឥទធិពលននការដបងដចកធនធាន
សចញពីេមធម៌ ឬការដបងដចកឥទធិពល។ ការដបងដចកសន៉ះជាវ ិធី
ាស្តេតដ៏មានអ្តថរបសោជន៍ សដ្ឋយារដតមិ នមានការយល់
ស្រេបណាមួយអ្ំពីបនទុកដដលរតូវភាជប់ នឹងឥទធិពលននេមធម៌ ។

ដដលរបសេើរបំ ផុត វាអាស្រេ័ យសៅសលើ អ្នកេសរមចចិ តតកុ នងការ

េសរមចអ្ំ ពីការលលឹងដលលងរវាងេមធម៌ និងរបេិទធផល។ CBA
រោន់ដតអាចជួយផតល់ជាព័ត៌មានដល់ការេសរមចចិតតបុសណាណ៉ះ។
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ិ ី ដដលបនទុកចំ ណាយនិ ងផលចំ សេញរតូវបានដបង
វធ

ដចកកនុងចំសណាមរកុមសផសងៗ និងកនុងរយៈសពលណាមួយក៏អាច
មានារៈេំខាន់េរមាប់អ្នកេសរមចចិតតផងដដរ។ សទា៉ះបី CBA
មិនអាចសដ្ឋ៉ះស្រាយបញ្ញ
ា េមធម៌ ដតCBA អាចទាញចំណាប់
អារមមេ៍មកសលើបញ្ញ
ា សន៉ះសដ្ឋយបង្ហាញទំហំននផលប៉ះពាល់នន
វ ិធានការេ៍ដដលបានសេនើសៅសលើរកុមសផសងៗ។ របេិនសបើមាន
ព័ត៌មានដដលអាចរកបាន CBAអាចេំោល់អ្ក
ន ឈន៉ះនិងអ្នកចាញ់
និងទំហំននផលចំសេញនិងការខាតបង់របេ់ពួកសគ។

ដូសចន៉ះវា

េថិតសៅសលើអ្ក
ន េសរមចចិ តតកុងការេសរមចថាសតើ
ន
ផលប៉ះពាល់

ននការដបងដចក ឬបញ្ញ
ា េមធម៌មានារៈេំខាន់ ឬមិនេំខាន់
សហើយរតូវការសដ្ឋ៉ះស្រាយដតបុសណាណ៉ះ។
CBA បង្ហា ញឲ្យសឃើ ញ ចាេ់ ពី កា រលលឹ ង ដលល ង សៅសពល
ដដលសរបៀបសធៀបជាមួ យ នឹ ង ជសរមើ េ េំ សេើ សផសងៗ ដូ ច ជា
សតើ របាក់ ចំ សេញបុ នាម ននឹ ង រតូ វ ល៉ះបង់ សដើ មបី េ សរមចសោល
បំេងសផសងសទៀត។ ឧទាហរេ៍ អ្នកេសរមចចិតតរបដហលជា
រតូវេសរមចចិតតថានឹងរតូវបដិសេធជសរមើេមួយដដលមាន NPV
ធំជាងសគ របេិនសបើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វ ិជជមានគួរឲ្យកត់េំោល់
ដល់េមធម៌។ សហតុផលដតរតូវបង្ហាញឲ្យបានសឃើញចាេ់។
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ការពិចារណាសរាែ់អ្ក
ន ជំនាន្់ដរកាយ
បញ្ញ
ា នឹងសកើតស

ើងសៅសពលដដលផលប៉ះពាល់ននបញ្ា តិត

កមមសៅបនតរហូតដល់អ្នកជំនាន់ សរកាយ (ឧទាហរេ៍ សៅសពល
បនទុកចំណាយរតូវបានរាប់រងសដ្ឋយអ្នកជំ នាន់ បចចុបបនន បុ ដនតផល
ចំសេញបានដចករ ំដលក
អ្នកខល៉ះបានសលើកស

ឬបានទទួលដល់អ្នកជំនាន់សរកាយ)។

ើងថា អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមលទាប គួររតូវសរបើរបាេ់

េរមាប់ការបញ្ុច ៉ះតនមលដដលមានលកាេៈឆលងជំនាន់។ ក៏បុដនតមិន
មានការយល់ស្រេបណាមួយអ្ំពីរសបៀបបាន់តនមលផលប៉ះពាល់សៅ
អ្នកជំនាន់សរកាយសនា៉ះសទ។
មានការសេនើថាឥទធិពលសៅសលើ អ្នកជំ នាន់ សរកាយគួ រដត
រតូវពិចារណាឲ្យបានចាេ់លាេ់
បញ្ុច ៉ះតនមលទាបសៅតាមអ្ំសពើចិតត។

ជាជាងការសរបើរបាេ់អ្រតា

វ ិធីមួយសដើមបីេសរមចបាន

កតាតសន៉ះ គឺការបដនថមសលើCBA ជាមួយនឹងការពិភាកាមួយអ្ំពី
រសបៀបដដលជំនាន់សរកាយនឹងរតូវរងឥទធិពលពី េំសេើបញ្ា តិតកមម។
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កំហុេធមមតាកនង្ការវិ
ភាគបនទកចំ
ណាយនិង្ផល
ុ
ុ
ចំសណញ

កំហុេធមមតាមួយចំនួនដដលសកើតស

ការវ ិភាគេំសេើបញ្ា តិ ក
ត មមមានដូចតសៅ៖

ើងជាពិសេេកនុង

ភាពរពដងើយកដន្តើយឬការែនាទែករមិត្ ែន្ទុកចំណាយ ន្ិងនល
ចំដណញប្ននកសងគមប្ដលមិន្ាន្លកខណៈហិរញ្ញវត្ថុ

េំសេើបញ្ា តិក
ត មមអាចមាន ភាពង្ហយស្រេួល និងភាព
រតឹមរតូវខុេដបលកោនោងខាលំងសៅសពលបនទុកចំណាយនិ ងផល

ចំសេញដដលទំនងជាអាចកំេត់បរ ិមាេបាន។ សទា៉ះបី ជា
CBA េងកត់ ធៃន់ សៅសលើ កា របា ន់ ត នមល ប នទុ កចំ ណាយនិ ង ផល

ចំសេញគិតជាទឹករបាក់ក៏សដ្ឋយ ក៏វាមានារៈេំខាន់ដដលថា
ដំសេើរការសរៀបចំរបាយការេ៍វាយតនមលសពញសលញ (RIS) មិន
មានភាពលំសអ្ៀងសៅខាងេំសេើដដលមានផលប៉ះពាល់ង្ហយ
បាន់តនមលជាងសនា៉ះសទ។ អ្នករតូវយកចិតទ
ត ុកដ្ឋក់ធានាថាផលប៉ះ
ពាល់គិតជាទឹករបាក់ មិនមានទមៃន់សលើេលុប ឬរគបដេតប់សៅ
សលើកតាតេំខាន់ ៗសផសងសទៀតសៅកនុងការេសរមចចិតត។

នលចំដណញប្ដលរាែ់ដេេរដង
របេិនសបើ បនទុកចំ ណាយនិ ងផលចំ សេញននការតលេ់

បតូរបញ្ា តិតក មមមួយរតូវបានបាន់ របមាេសចញពី ផលប៉ះពាល់
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សៅកនុងទី ផារមួ យ េូ ម កុំ រា ប់ ប ញ្ូច លបនទុ កចំ ណាយនិ ង ផល

ចំសេញទាំងសន៉ះមតងសទៀត ថាជាលទធផលននការតលេ់បូរសៅ
ត
កនុងទីផារដនទ។

ឧទាហរេ៍ថា

របេិនសបើការតលេ់បូរសៅ
ត

ិ ័ យ ដឹ ក ជញ្ូជ ន ផត ល់ ផ លជាការេនសំ េំ នច
សលើ ប ទបបញ្ា តិត វ េ
សពលសវលាសធវើដំសេើរដល់ រកុម មាចេ់ ផទ៉ះណាមួ យ សនា៉ះ វាមិ ន
រតឹមរតូវសនា៉ះសទដដលបដនថមលទធផលននការស
ពួ ក សគសនា៉ះសទ

ើងនលលតនមលផទ៉ះរបេ់

(ដដលរោន់ ដតផលចំ សេញដផន ក មូ ល ធន

ស្រេសដៀងោន ដដលបានរាប់ ប ញ្ូច លរួច សហើ យ ដតបុ សណាណ៉ះ) សៅ
សលើ ផលចំ សេញសពលសវលាសធវើដំសេើរ សកើ តស

ើងសដ្ឋយារ

ការតលេ់បូរបញ្ា
ត
តិតកមម។
ករេីទូសៅជាងសន៉ះសៅសទៀត ផលប៉ះពាល់នឹងដតងដត
បង្ហាញសចញសៅកនុងរសបៀបពីរោង៖

ផលប៉ះពាល់ជាក់ដេតង

(ឧទាហរេ៍ ផលចំសេញសពលសវលា ឬកំសេើនផលិតភាព
ការង្ហរ)

និងផលប៉ះពាល់ធមមតាសៅសពលដដលផលប៉ះពាល់

ជាក់ដេតងរតូវបានឆលុ៉ះបញ្ញ
ច ង
ំ សៅកនុងទីផារ។ ករេីណាមួយ
ក៏ អា ចរតូវ បានសរបើ របាេ់ សដើ មបីដ្ឋ ក់ តួ សលខជាដុ លាលរចំ សពា៉ះ

ផលប៉ះពាល់ទាំងសនា៉ះដដរ បុដនតគួរយកចិតតទុកដ្ឋក់ថា កនុងការ
វ ិភាគមិនរតូវរាប់បញ្ូច លរពមោននូវផលប៉ះពាល់ទាំងពីរសន៉ះសទ។

“មុន្/ឬដរកាយ” រែដសើរជាង “ាន្/ឬមិន្ាន្”
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បនទុកចំ ណាយនិងផលចំសេញននេំសេើបញ្ា តិក
ត មមមួយ

វាពាក់ព័នធោងពិ តរបាកដសៅនឹងការតលេ់បូរនានា
ត
សបើ សរបៀប
សធៀបសៅនឹងអ្វីដដលនឹងសកើតស

ើងសៅសពលោមនបញ្ា តិតកមម។

សហតុ ដូ សចន៉ះ ការសរបៀបសធៀបរវាងពិ ភ ពសលាកដដលោម នការ

តលេ់បូរជាមួ
ត
យនឹ ងពិ ភពសលាកដដលមានការតលេ់បូរត ពិតជា
មានភាពចាំបាច់ខាលំងណាេ់។ វាមិនមានភាពេមស្រេបសនា៉ះ
សទ

សដ្ឋយរោន់ដតគេនាបនទុកចំ ណាយនិងផលចំសេញ

បដនថមសដ្ឋយសរបៀបសធៀបសៅនឹងាថនភាពសដើម លុ៉ះរតាោមនការ
តលេ់បូរបដនថ
ត
មសកើតស

បញ្ញ
ា សន៉ះសកើតស

ើងសៅសពលអ្វតតមានននេំសេើ។

ើងជាពិសេេសៅសពលដដលមានការ

វាយតនមលសៅសលើផលប៉ះពាល់ ននលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតត ដដល
ជាដផន ក មួ យននសោលនសោបាយដដលមានបំ េងដូ ចោន

(ឧទាហរេ៍ មានសោលនសោបាយមួ យ ចំ នួ ន ដដលមាន
បំ េ ងកាត់ ប នថ យ ការសរបើ របាេ់ អ្ គគិ េ នី សៅកនុ ងអ្ោរ

និ ង

បញ្ា តិតកមមមួយចំនួនដដលមានបំេងកាត់បនថយការជក់បារ ី)។

កនុងករេីទាំងសន៉ះ វាមានារៈេំខាន់ ណាេ់ចំសពា៉ះការវ ិភាគ
ផលប៉ះពាល់ ប ដនថ ម សៅសលើ ប ញ្ា តតិ កមម ដដលកំ ពុ ងរតូ វ បាន
ពិចារណា

សដ្ឋយទទួលាគល់ថា

ណាមួយរតូវបានសធវើស

សទា៉ះបី ោមនវ ិធានការេ៍

ើងក៏សដ្ឋយ ក៏ វ ិធានការេ៍សផសងសទៀត

របេ់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងនឹងរបរពឹតតស

ើង សដើមបីទទួលបានលទធ

ផលដដលចង់បាន។ សហតុ ដូសចន៉ះ ជសរមើេករេីាថនភាពសដើម
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“ភាពោម នបញ្ា តិត ក មម ” គួ រ ដ្ឋក់ ប ញ្ូច លផលប៉ះពាល់ ននការសធវើ
អ្នត រា គមន៍ បំ សពញបដនថម ទាំ ង សន៉ះ។ បដនថម សលើ សន៉ះសៅសទៀត

អ្នកគួរដតពិចារណាថាសតើ េហគមន៍នឹងតលេ់បូរអាកបបកិ
ត
រ ិោ
របេ់ខួនដដរឬសទ
ល
កនុងករេីោមនវ ិធានការរបេ់រដ្ឋាភិបាល។

ការដរែើរាស់អ្រាការរាក់គ្មាន្ហាន្ិភ័យ

នលចំដណញសុេធ ប្ដលាន្ហាន្ិភ័យេីនារ

ដដើមបីែញ្េុ ៉ះត្ម្មៃ

អ្រតាការរបាក់ោមនហានិភ័យ គួ ររតូវបានសរបើកុងលកា
ន
-

ខេឌសដើមបីបញ្ុច ៉ះតនមលផលចំសេញេុទធដដលមិនមានជាប់

ពាក់ព័នន
ធ ឹងផលចំ សេញខាងទី ផារ។ ការសរបើរបាេ់់ “អ្រតា
បញ្ុច ៉ះតនមលេងគម”ទាប គឺ ជាសរឿងធមមតាសៅកនុងសមសរៀន CBA
សហើយជាទូសៅមានលកាេៈេមស្រេបតាមរយៈអ្ំេ៉ះអ្ំណាង
ខាងសរកាម៖

• រដ្ឋា ភិ បា លអាចខចី តា មរយៈការរបាក់ មូ ល បរត េញ្ញា -

ប័េណបំេុល(Bond) ដដលជាធមមតាមានអ្រតាការរបាក់

ទាបជាងទីផារ សហតុដូសចន៉ះអ្រតាផលចំសេញផតល់សដ្ឋយ
រដ្ឋាភិបាលគឺមានករមិតទាបជាងអ្រតាផលចំសេញផតល់
ិ ័ យ ឯកជន។
សដ្ឋយវ េ

• រដ្ឋាភិបាលមានភាគហុននន”វ ិនិ សោគ”ចរមុ៉ះ សហតុដូសចន៉ះ
រដ្ឋាភិបាលមិនរបឈមនឹងហានិភ័យទីផារសនា៉ះស
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ើយ។

• េងគមមិនគួរបនាទបតនមលេុខុមាលភាពរបេ់អ្នកជំនាន់
សរកាយសនា៉ះស

ើ យ។

សទា៉ះបី ជា ោងណាក៏ សដ្ឋយ ក៏ អ្ំេ៉ះអ្ំ ណាងទាំង សន៉ះ

មិ ន េុ ទធ ដតជាសហតុ ផ លេរមាប់ កិ ចច អ្ នត រា គមន៍ សដ្ឋយសចញ
បទបញ្ាតិតសនា៉ះសទ។

សទា៉ះតាមពិត

រដ្ឋាភិបាលអាចសកៀងគរ

ិ កនុងករមិ ត អ្រតាការរបាក់ ទា បតាមរយៈមូ លបរតេញ្ញា
លវកា

ប័េណក៏សដ្ឋយ វាក៏ជានលលឱកាេននលវ ិកាទាំងសនា៉ះ (ដដលលវ ិកា
ទាំងសនា៉ះអាចយកសៅសរបើរបាេសលើជសរមើេសផសងៗសទៀតបាន)

ដដលវាេំ ខា ន់ ណាេ់ ជាជាងការចំ ណាយសលើ ការរបាក់ កុនង
ការពិចារណាសៅសលើផលប៉ះពាល់ដផនកេងគម។

បដនថមសលើសន៉ះ

សៅសទៀត រដ្ឋា ភិ បា លជាទូ សៅមិ ន មានជំ នាញសធវើ ពិ ពិ ធ កមម
ិ ិ សោគកនុ ងវ េ
ិ ័ យ ចរមុ៉ះ និ ង មិ ន មានជំ នា ញខាងសធវើ កា រសរបើ
វន

ិ ិ សោគ មិ ន ដូ ច បុ គគ ល និ ង អ្ន ក វ ន
ិ ិ
របាេ់ រទពយេកមម សដើ មបី វ ន
សោគមាន ក់ ៗ។

ជាចុ ងបញ្ច ប់ អ្ន ក មិ នគួ រគេនាេរមាប់

េុ ខុមាលភាពរបេ់ អ្នកជំ នា ន់ សរកាយ សដ្ឋយការដកេរមួល
អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមលសនា៉ះស

ើយ។ សដើមបីសធវើដបបសន៉ះបាន គឺ រតូវការ

កំេត់ ទំហំតនមលសរបៀបសធៀបននេុខុមាលភាពរបេ់មនុេសតាម

ជំនាន់ សផសងៗោន សហើយកនុងការអ្នុ វតតដបបសន៉ះក៏មិនអាចទទួល
យកបានស

ើយ។ ផទុយមកវ ិញ អ្នកគួរដតពិចារណាសៅសលើផល

ប៉ះពាល់ រ បេ់ េំ សេើ មួ យ សៅសលើ អ្ន ក ជំ នា ន់ សរកាយឲ្យបាន
ចាេ់លាេ់។

51

ឯការសោង្ និង្ព័ត៌មានបផនែម
Boardman, E.A., Greenberg, D.H., Vining, A.R. and Weimer,
D.L. 2010, Cost–benefit analysis: concepts and practice, 4th
edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Commonwealth of Australia 2006, Handbook of cost–benefit
analysis, Financial Management Reference Material No. 6,
January, Canberra.
Harrison, M. 2010, Valuing the future: the social discount rate
in cost–benefit analysis, Visiting Researcher Paper,
Productivity Commission, Canberra.
Baker, R. and Ruting, B. 2014, Environmental policy analysis:
a guide to non-market valuation, Productivity Commission,
Canberra, http://www.pc.gov.au/research/staff-working/nonmarket-valuation.
NSW Treasury (New South Wales Treasury) 2007, Guidelines
for economic appraisal, Office of Financial Management,
Treasury Policy and Guidelines Paper 07–5.
OECD (Organisation for Economic Co-operation
Development) 2006, Cost–benefit analysis and
environment: recent developments.
USOMB (United States Office of Management and Budget)
2003, Regulatory Analysis, Circular A-4, September.

52

and
the

ឧបេមព័នធ – ឧទាហរណ៍ CBA
នាសពលលមីៗសន៉ះមានករេីសកមងាលប់

និងជិតាលប់

សដ្ឋយារការលង់ទឹកសៅរបសទេអ្ូស្តាតលី។ រកេួងេុខាភិបាលកត់េមាគល់ថាមិ នមានឧបបតតិសហតុ សៅកនុងអាងដហលទឹក
ដដលហុ៊ុំព័ទធសដ្ឋយរបងសទ

សហើយរដ្ឋាភិបាលអ្ូស្តាតលីកំពុង

ពិចារណាសធវើឲ្យវាកាលយជាកាតពវកិចចា
ច ប់ តាំង ពី ឆ្នំ ២០១៧

ិ អាងដហលទឹ កសទើបាងេង់លីមៗ។
សដើ មបី ាងេង់ របងជុំ វញ
សដើមបីធានាបាននូវការអ្នុសលាមតាមចាប់ លីម

រដ្ឋា ភិ បា លនឹ ង

បញ្ូជ នអ្ន ក រតួ ត ពិ និ តយជាសរៀងរាល់ ឆ្នំ សដើ មបី ពិនិតយសមើលថាសតើ
អាងទឹកដដលបានាងេង់ពីឆ្នំ ២០១៧ មានរបងបានាង
េង់ ដដរឬសទ។

ិ គបនទុ ក
រដ្ឋា ភិ បា លបានសេនើ េំុ ឲ្យអ្ន ក សធវើ កា រវ ភា

ចំណាយ និងផលចំសេញ ថាសតើសោលនសោបាយសន៉ះ គឺជា
គំនិតលអឬសទ។ សតើ អ្ីវដដលអ្នកនឹងផតល់អ្នុាេន៍ដល់រដ្ឋាភិបាល?
សន៉ះគឺជាព័ត៌មានដដលអ្នកនឹងរតូវការសដើ មបីវ ិភាគ៖

ចំនួនអាងដហលទឹក

•សៅឆ្នំ ២០១៦ មានអាងដហលទឹកចំនួន ៥០០,០០០
សហើយ ២០% បានហុមព័ទធរច
ួ សហើយ។ ចំនួនអាងដហល
ទឹកសកើនស

ការចំណាយ

ើង ៣% កនុងមួ យឆ្នំ។
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• តំនល ២,៥០០ ដុលាលរសដើមបីដំស

ើងរបងលមីនិងជាមធយម

២៥ ដុលាលរកនុងមួយឆ្នំសដើមបីដលរការបង។

• តំនល ៤០ ដុលាលរសដើមបីរតួតពិនិតយអាងនីមួយៗសហើយ
អាងដហលទឹក

២៥%

រតូវបានាងេង់ចាប់ពីឆ្នំ

២០១៧ រតូវបានរតួតពិនិតយជាសរៀងរាល់ឆ្នំ។

ចំន្ួន្ម្ន្ការលង់េឹកាៃែ់ ន្ិង ការលង់េឹកជិត្ាៃែ់

•សៅឆ្នំ ២០១៦ មានមនុេស ២០ នាក់បានលង់ទឹក

ាលប់ និង៥០នាក់បានលង់ទឹកជិតាលប់ សៅកនុងអាងទឹ ក
ដដលោមនរបង។ មិ នមានឧបបតតិសហតុ ណាមួយសៅកនុង
អាងទឹកដដលមានរបងហុមព័ទសធ នា៉ះសទ។

ត្ម្មៃម្ន្ការលង់េឹកាៃែ់
•តនមលជីវ ិតមានក់
លានដុលាលរ។

រតូវបានបាន់របមាេថាមានតនមល ៣

•នលលេុខភាពជាក់ដេតងដដលជាប់ទាក់ទងជាមួយការលង់
ទឹកជិតាលប់មានតនមល

៥,០០០

ដុ លាលរកនុងមួយករេី

សហើយការចំណាយេុខភាពរយៈសពលដវងគឺ
ដុលាលរកនុងមួ យករេី។

៥០០,០០០

•គុេភាពជី វ ិតដដលកំ ពុងបនតេរមាប់កុមារដដលលង់
ទឹកជិតាលប់គឺ ០.៨ នន QALY ។

អ្រាែញ្េុ ៉ះត្ម្មៃ

•អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល ៧%

រយៈដពលម្ន្ការវ ិភាគ
•១០ឆ្នំ

54

តារាង្ ក.១: កាេនមត និង្ ទិននន័យ
ចំនួនអាងទឹក

៥០០០០០

កំសេើន១ឆ្នំ

៣%

ចំនួនអាងទឹកមានរបង
ស្រាប់
បនទុកចំណាយ

២០%
$ ២៥០០

កនុង១អាង

A

នលលតសមលើងរបង

ទឹក

B

នលលដលទាំរបង

$ ២៥

១អាង ១ឆ្នំ

C

នលលចុ៉ះអ្ធិការកិចចរបង

$ ៤០

D

អ្រតាននការចុ៉ះអ្ធិការកិចច

២៥%

កនុង១អាង
កនុង១ឆ្នំ

កនុងអាង

ដដលមិន
ផលចំសេញ

សកមងលង់ទឹកាលប់

E

២០

កនុងអាង

ដដលមិន

- អ្រតាាលប់

០,០០០០៥០០

សកមងលង់ទឹកជិតាលប់

៥០

មានរបង១
កនុងអាងមិន
មានរបង

កនុងអាង

ដដលមិន

F

- អ្រតាជិតាលប់

០,០០០១២៥០

G

នលលជីវ ិតមានក់

$៣,០០០,០០០

H

នលលដលទាំស្រេួចស្រាវ

I

នលលេុខភាពបនត

J

QALY

K

មានរបង

$៥.០០០
$៥០០,០០០
០.៨

- បាត់បង់េុខភាព

០.២

អ្រតាបញ្ុច ៉ះតនមល

៧%
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មានរបង១
កនុង១ករេី
កនុង១ករេី

1

ហិរញ្ញ បបទានដោយ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស ៊ី

