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១.០ ង្សចក្តងី្ ត្មី៖ ក្មមវធីិការអបរ់ភំាពជាអនក្ដឹក្ន២ំ០១៨-១៩ (អខគការវត័ង្ធីង្សដ និខ 
អខគការវត័ង្ធីង្អដ) 

អង្គការវត័ធ ើធេដធ្រើយុទ្ធសាស្រេតបររ្រព័ន្ធធដើម្បើរធង្កើត ទ្ើផ្សារ ផ្សលិតផ្សល ន្ិង្ ធេវាកម្មទ្ឹកសាា តន្ិង្អនាម័្យ ធៅទ្ើជន្រទ្
កនុង្្រធទ្េកម្ពុជា។ ធៅចធនាល ោះឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៤ អង្គការវត័ធ ើធេដបាន្ធ វើ ការសាកលបង្ធលើ «កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនក
ដឹកនាាំ» បដលជាកម្មវ ិើេុើជធ្ៅម្ួយេ្ារ់រណតុ ោះរណ្តត លេម្តថភាពថ្នន ក់ដឺកនាាំមូ្លដ្ឋា ន្។ កម្មវ ិើធន្ោះាន្ចាំណុចខុេ
បរលកម្ួយចាំន្ួន្ពើកម្មវ ិើ រណតុ ោះរណ្តត លេម្តថភាពដ៏ទទ្ធទ្ៀត។ ្កុម្្រឹកាឃុា្ំ តូវបតដ្ឋក់ពាកយន្ិង្រង់្ទលលធដើម្បើចូលរមួ្។ ម្ិន្បត
រ ុធណ្តណ ោះ ជាជាង្ការអង្គុយចាំទ្ទ្ួលធម្ធរៀន្្សារ់ៗពើវគ្គរណតុ ោះ រណ្តត លបតម្យួធលើក អនកចូលរមួ្គ្ឺជាអនកដឹកនាាំដាំធណើ រការ 
កម្មវ ិើរណតុ ោះរណ្តត លធដ្ឋយខលួន្ឯង្ ន្ិង្ជាធ្ចើន្ធលើក បដលាន្រយៈធពល១០បខ ។ តាម្រយៈដាំធណើ រការទន្ការរធង្កើតចកខុវេ័ិ
យអភិវឌ្ឈេហគ្ម្ន៍្  ការរធង្កើតបផ្សន្ការេកម្មភាព ន្ិង្ ការអនុ្វតតបផ្សន្ការ ដូចាន្អនុ្វតតកនុង្វគ្គរណតុ ោះរណ្តត ល កម្មវ ិើធន្ោះ
ផ្សតល់ការរណតុ ោះរណ្តត លជាំនាញភាពជាអនកដឹកនាាំ ធដើម្បើជ្ម្ុញធោយាន្លទ្ធផ្សលជាក់លាក់បដលទ្ទ្លួបាន្ធៅកនុង្វេ័ិយអ
នាម័្យ។ ជាចុង្ធ្កាយ អង្គការវត័ធ ើធេដេង្ឈមឹ្ថ្ន អង្គការធ្ៅរដ្ឋា ភិបាលធផ្សេង្ធទ្ៀត ក៏ដូចជា្កេួង្ពាក់ពន្ធ័ (ដូចជា 
្កេួង្ម្ហាទផ្សៃជាធដើម្) ន្ឹង្រន្តយកកម្មវ ិើធន្ោះធៅអនុ្វតតធៅធពលខាង្មុ្ខ។ 

      ការវាយតទម្លធៅធលើលទ្ធផ្សលទន្វគ្គសាកលបង្កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំធន្ោះ បាន្រង្ហា ញថ្ន ាន្ការធកើន្ធ ើង្ជា
គ្ាំហុកធលើការធ វើរង្គន់្អនាម័្យ ធៅកនុង្្េុកចាំន្ួន្២ បដលបាន្ចូលរមួ្កម្មវ ិើ ធរើធ្រៀរធ ៀរធៅន្ឹង្្េុកបដលម្ិន្បាន្ចូល
រមួ្កម្មវ ិើ។ ធយើង្បាន្ព្ង្ើក ន្ិង្រន្តអនុ្វតត កម្មវ ិើធន្ោះរបន្ថម្ធទ្ៀត ធៅចធនាល ោះឆ្ន ាំ២០១៥-២០១៦ ្ពម្ទាំង្បាន្បេវង្រកវ ិើ
សាស្រេតធផ្សេង្ៗ ធដើម្បើធ វើធោយកម្មវ ិើធន្ោះកាន់្បតោចព្ង្ើកវសិាលភាពន្ិង្ ាន្ការចាំណ្តយធដ្ឋយាន្្រេិទ្ធភាពជាង្មុ្ន្។ 

      កម្មវ ិើវគ្គចុង្ធ្កាយរាំផុ្សត ្តូវបាន្ដ្ឋក់ធោយដាំធណើ រការកនុង្ធខតតចាំន្ួន្៧ ធៅចធនាល ោះឆ្ន ាំ ២០១៨-១៩។ ការចាំណ្តយទាំង្
អេ់ទន្វគ្គធន្ោះ ្តវូបាន្រារ់រញ្ចូ លគ្ិតចរ់តាាំង្ពើបខវចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៧ រន្តរហូតដល់ បខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ធខតតន្ើម្យួៗ
ន្ិយាយជារមួ្ បាន្ឆ្លង្កាត់េកម្មភាពវគ្គរណតុ ោះរណ្តត លបដលាន្រយៈធពល១០បខ រ ុបន្តធខតតទាំង្ធនាោះម្និ្បាន្ចរ់ធផ្សតើម្ 
ដាំធណើ រការេកម្មភាពកនុង្ធពលជាម្ួយគ្នន ធនាោះធទ្។ អង្គការវត័ធ ើធេដបាន្បកប្រកម្មវ ិើធន្ោះជាលមើ ធដើម្បើព្ង្ឹង្របន្ថម្ ឱ្យម្ស្រន្តើ
ថ្នន ក់ធខតតធដើរតួនាទ្ើកាន់្បតេាំខាន់្ កនុង្ការផ្សតល់មូ្លន្ ិិ ក៏ដូចជាដឹកនាាំអនុ្វតតកម្មវ ិើកនុង្វគ្គធន្ោះ។ 

      ការេិកា្សាវ្ជាវធន្ោះ រង្ហា ញពើការវភិាគ្ធលើ្រេិទ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយ (cost-efficiency analysis, CEA) ររេ់
កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំ ២០១៨-១៩។ 

      ្រេិទ្ធិផ្សលទន្ការចាំណ្តយររេ់កម្មវ ិើធន្ោះ ្តូវបាន្ធ្រៀរធ ៀរជាម្ួយន្ងឹ្ចាំណុចធគ្នលខាង្កនុង្ (ររេ់សាថ រ័ន្) ធដ្ឋយ
ធ វើការធ្រៀរធ ៀររវាង្ធខតតបដលាន្ការអនុ្វតតកម្មវ ិើ្រករធដ្ឋយ ្រេទិ្ធផ្សលទរ ឬ ខពេ់ ធហើយពាយាម្រកឱ្យធឃើញថ្ន 
កតាត អវើបដលនាាំឱ្យាន្ក្ម្តិ្រេិទ្ធិផ្សលខុេគ្នន បររធន្ោះ។ រនាៃ រ់ម្ក ្រេទិ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយររេ់កម្មវ ិើធន្ោះ ្តូវបាន្
ធ្រៀរធ ៀរជាម្យួន្ឹង្ចាំណុចធគ្នលខាង្ធ្ៅ (ម្និ្បម្ន្ររេ់សាថ រ័ន្) ធដ្ឋយធ វើការធ្រៀរធ ៀរជាម្យួន្ឹង្កម្មវ ើ ើផ្សេពវផ្សាយ
អនាម័្យពាក់ព័ន្ធធផ្សេង្ធទ្ៀត ធៅជន្រទ្ទន្្រធទ្េកម្ពុជា។ 

 

៣ 



២.០ វធីិសាស្រសតននការវភិាគ 
ការវភិាគ្្រេទិ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយធន្ោះ ្តូវបាន្ធ វើធ ើង្ធដ្ឋយបផ្សាកធលើទ្េេន្ៈទន្ការអនុ្វតតកម្មវ ិើេុទ្ធសា  ធហើយធ វើការ
វាយតទម្លធៅធលើចាំណ្តយរបន្ថម្ទាំង្អេ់ទន្ការអនុ្វតតេកម្មភាព ន្ិង្លទ្ធផ្សលបដលបេតង្ធចញពើការចាំណ្តយទាំង្ធនាោះ (ដូច
ជា ចាំន្ួន្រង្គន់្អនាម័្យបដល្តូវបាន្ សាង្េង់្) ធ្កាម្រូរភាពទន្គ្ាំរូទន្ការអនុ្វតតកម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំពើរបររ
ធផ្សេង្គ្នន  (ករណើ  A េ្ារ់គ្ាំរូទ្ើ១ ន្ិង្ ករណើ  B េ្ារ់គ្ាំរូទ្ើ២)។ ធយើង្ក៏យកចាំណ្តយរបន្ថម្ន្ងិ្លទ្ធផ្សលបដលបេតង្ធចញ
ពើចាំណ្តយទាំង្ធនាោះ ធៅធ្រៀរធ ៀរផ្សង្ន្ឹង្ការចាំណ្តយររេ់កម្មវ ិើធផ្សេង្ធទ្ៀត បដលធ្រើ្ បាេ់វ ិើសាស្រេត ឬ បររបផ្សន្ទន្ការ
អនុ្វតត ន្ងិ្ ធ្រើ្បាេ់ហរិញ្ញវតថុ ធផ្សេង្ៗធទ្ៀត (ករណើ  C ន្ិង្ D) ធដើម្បើជ្ម្ុញការសាង្េង់្រង្គន់្អនាម័្យធៅជន្រទ្ទន្
្រធទ្េកម្ពុជា។ តារាង្ទ្ើ១ ខាង្ធ្កាម្ រង្ហា ញអាំពើលកខណៈទូ្ធៅទន្គ្ាំរូទន្ការអនុ្វតតទាំង្២ររេ់កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនក
ដឹកនាាំ ២០១៨-១៩ (ករណើ  A ន្ិង្ B) ន្ិង្ ករណើ េកិាពើរធផ្សេង្ធទ្ៀត (ករណើ  C ន្ិង្ D)។ 

តារាខទី្១៖ ក្រណីនីមយួៗននការវភិាគប្បសិទ្ធ្លននការចំណាយ 
 

 ក្រណី A ក្រណី B ក្រណី C ក្រណី D 
ការវភិាគប្បសិទ្ធ្ លននការ

ចណំាយ ក្ប្មតិង្េតត អខគការវត័ង្ធីង្សដ + រដ្ឋា ភិបាល 
(៦ង្េតត ង្រៀបចំជា៥ប្ក្ុម) 

អខគការវត័ង្ធីង្សដ + អខគការវត័
ង្ធីង្អដ + រដ្ឋា ភិបាល (១ង្េតត/

១ប្ក្ុម) 
  

ការវភិាគការចណំាយមាន
ប្បសិទ្ធភាព ក្ប្មតិក្មមវធិ ី

ក្រណី A + ក្រណី B: ននក្មមវធិកីារអប់រភំាពជាអនក្ដកឹ្ន ំ២០១៨-
១៩ (៧ង្េតត/៦ប្ក្មុបញ្ចូ លគ្នន  អនុវតតង្ដ្ឋយនដគូទខំ៣) 

ក្មមវធីី្ សពវ្ាយ 
អនម័យ 

ក្មមវធិីដដល្តលប់ដភិាគជា
ង្ប្គឿខ (សាខសខ់បខគន)់ 

 

៣.០ លទ្ធ្ លសំខាន់ៗ ននការវភិាគ 
ការវភិាគ្ធន្ោះបាន្រកធឃើញថ្ន កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំ ២០១៨-១៩ ជាវ ិើសាស្រេតម្ួយបដលាន្្រេិទ្ធផ្សលខពេ់ ធរើ
ធ ៀរធៅន្ឹង្កម្មវ ិើផ្សេពវផ្សាយរង្គន់្ ន្ងិ្ កម្មវ ិើផ្សតលរដភិាគ្ ដ៏ទទ្ធទ្ៀត ធៅជន្រទ្្រធទ្េកម្ពុជា។ ធន្ោះគ្ឺបផ្សាកធៅធលើការ
ធ្រៀរធ ៀរអ្តា្រេិទ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយ (Cost Efficiency Ratios, CERs) បដលបាន្្តូវវាេ់បវង្ធដ្ឋយយកការ
ចាំណ្តយទាំង្អេ់ទន្កម្មវ ិើ បចកន្ឹង្លទ្ធផ្សលជាររាិណ បដលជាធគ្នលធៅររេ់កម្មវ ិើ។ 

      ធៅក្ម្ិតធខតត ការអនុ្វតតកម្មវ ើ ើធន្ោះកនុង្ធខតតម្ួយចាំន្ួន្ (ដូចជា ធខតតធពា ិសាត់ ន្ិង្ តាបកវ) ្រេិទ្ធភាពខពេ់ជាង្ រហូត
ដល់២ធៅ៣ដង្ ធរើធ្រៀរធ ៀរធៅន្ឹង្្កមុ្ធខតតបដលាន្្រេិទ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយទររាំផុ្សត (ដូចជា ធខតតកាំពង់្ចម្ ន្ិង្ 
កាំពង់្ឆ្ន ាំង្)។ 

ការង្ប្បៀបង្ធៀបចណុំចង្គ្នលខាខក្នុខ - ក្រណី A និខ B 
លទ្ធផ្សលខាង្ធ្កាម្ គ្ឺ្តូវបាន្រង្ហា ញជា ដុលាល ោធម្រចិ ($) ធដ្ឋយបផ្សាកធលើតទម្លរូរិយរ័ណណកនុង្ឆ្ន ាំ ២០១៨ បដលរាល់ការ
ចាំណ្តយទាំង្អេ់  ្តូវបាន្រូកេរុររញ្ចូ លគ្នន តាម្ធខតតន្ើម្យួៗ រចួយកធៅបចកន្ងឹ្ ចាំន្នួ្ខនង្ផ្សៃោះលមើបដលបាន្សាង្េង់្រង្គន់្
ចក់ទ្កឹ កនុង្ធខតតន្ើម្យួៗទាំង្ធនាោះ ធដើម្បើគ្ណនាអ្តា្រេទិ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយ្រចាំធខតត។  
 
 

៤ 



(អ្តា្រេិទ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយ្រចាំធខតត CERs = ការចាំណ្តយេរុរកនុង្ធខតតន្ើម្យួៗ / ចាំន្ួន្ខនង្ផ្សៃោះលមើបដលសាង្េង់្
រង្គន់្ចក់ទ្ឹក កនុង្ធខតតទាំង្ធនាោះ) 

      ករណើ  A (អង្គការវត័ធ ើធេដ + រាជរដ្ឋា ភិបាល ៦ធខតត ធរៀរចាំជា៥្កមុ្) ាន្អ្តា CERs ជារមួ្ $២១,០៥ ធរើធ្រៀរ
ធ ៀរ ន្ឹង្ករណើ  B (អង្គការវត័ធ ើធេដ + អង្គការវត័ធ ើធអដ+ រដ្ឋា ភិបាលធខតតកាំពង់្ឆ្ន ាំង្) បដលាន្អ្តា CERs $
៣៤,០៤។ ធន្ោះាន្ន័្យថ្ន ករណើ  A គ្ឺាន្្រេទិ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយខពេ់ជាង្ករណើ  B េាំរារ់ការអនុ្វតតកម្មវ ិើធន្ោះ ។ លទ្ធ
ផ្សលធន្ោះ គ្ឺធដ្ឋយសារបតការចាំណ្តយធលរ (្បាក់បខរុគ្គលិក ន្ិង្ ចាំណ្តយធផ្សេង្ៗដូចជា ទលលជួលការយិាល័យធៅធខតត ទលលេម្ ្
ភារៈការង្ហរ ។ល។) កនុង្ធខតតទន្ករណើ  A ទរជាង្កនុង្ធខតតទន្ករណើ  B។ លទ្ធផ្សល CERs ទន្ ករណើ  A ធន្ោះ ក៏ចង្ាុលរង្ហា ញ
ផ្សង្បដរថ្ន កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំវគ្គធន្ោះ គ្ឺាន្្រេិទ្ធផ្សលខពេ់ជាង្កម្មវ ើ ើវគ្គមុ្ន្ៗ។ េាំរារ់វគ្គសាកលបង្ ២០១៣-
១៤ រាល់រង្គន់្សាង្េង់្លមើន្ើម្យួៗបដលធកើតធចញពើការខិតខាំ្រឹង្ប្រង្ររេ់កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំ ធយើង្ចាំណ្តយ
អេ់្របហល $២៦,១២ (តទម្លដុលាល ឆ្ន ាំ២០១៣ ធេមើន្ឹង្ $២៨,១៤ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨)។ រ ើឯវគ្គព្ង្ើកកម្មវ ិើវញិ ២០១៥-១៦ 
ធយើង្ចាំណ្តយអេ់្របហល $១៤.៦០ (តទម្លដុលាល ឆ្ន ាំ២០១៥ ធេមើន្ឹង្ $១៥,៤៧ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៨)។ រ ុបន្តការចាំណ្តយកនុង្
វគ្គមុ្ ទាំង្២ធន្ោះ ម្ិន្បាន្គ្ិតរញ្ចូ លការចូលរមួ្ចាំណ្តយររេ់ទដគូ្ខាង្រដ្ឋា ភិបាលធនាោះធទ្ ាន្ន័្យថ្ន អ្តាCERs ទន្វគ្គទាំង្
២ គ្ឺន្ឹង្ខពេ់ជាង្តួធលខបដលបាន្រង្ហា ញធន្ោះ ធរើេិន្ធយើង្គ្ិតទាំង្ការចាំណ្តយបដលធចញពើខាង្រដ្ឋា ភិបាល។ 

តារាខទី្២៖ អប្តាCERs ននង្េតតនីមយួៗ សប្មាបរ់ាលប់ខគនស់ាខសខថ់្ម ី(តនមៃង្ពញ មិនបញ្ចុ ុះតនមៃ) គិតជាដុល្លៃ ឆ្ន ២ំ០១៨ (ក្មមវធីិការអបរ់ភំាពជាអនក្
ដឹក្ន ំ២០១៨-១៩) 

 ក្រណី A ក្រណី B 

  
ង្ោធិសាត ់ តាដក្វ តបូខឃមុ ំ

បាតដំ់បខ/ 
នប៉ៃលិន 

កំ្ពខច់ាម កំ្ពខឆ់្ន ខំ 

ចំណាយសរបុ (ចំណាយង្ថ្រ + ចំណាយប្បតិបតត
ការ) 

$84,278 $64,428 $59,789 $82,472 $70,094 $117,833 

ចំននួេនខ ទ្ុះដដលសាខសខប់ខគនច់ាក្ទឹ់្ក្ថ្ម ីក្នុខ
អំឡុខង្ពល១០ដេននក្មមវធីិ 6,687 3,453 2,418 2,595 2,001 3,462 
CER (គិតជាដុល្លៃ អាង្មរចិ រាលប់ខគនថ់្មនីីមយួៗ) $12.60 $18.66 $24.73 $31.78 $35.03 $34.04 

 
េកម្មភាពទន្ចាំណុចធគ្នលខាង្កនុង្បាន្រង្ហា ញថ្ន កតាត បដលធ វើធោយធខតតកនុង្ករណើ  A ាន្ការចាំណ្តយបដលាន្្រេិទ្ធ
ភាព ាន្ដូចជា៖ 

● ការចាំណ្តយតិចជាង្ េ្ារ់ធខតតបដលធ វើេកម្មភាព ធៅទ្ើតាាំង្ធៅជិតអនកចូលរមួ្(ដូចជា ធៅធខតត ធពា ិសាត់) 
ន្ិង្ការចាំណ្តយធ្ចើន្ជាង្ ធៅធពលបដលម្ស្រន្តើរដ្ឋា ភិបាល្តូវធ វើដាំធណើ រឆ្ា យ ធដើម្បើចូលរមួ្។ ជាក់បេតង្ ធៅកនុង្្កុម្
ធខតតម្ួយ (បាត់ដាំរង្ ន្ិង្ ទរ លិន្) ាន្ម្ស្រន្តើរដ្ឋា ភិបាលម្កពើរធខតតធផ្សេង្គ្នន  បដលត្ម្ូវឱ្យម្ស្រន្តើខលោះ្តូវធ វើដាំធណើ រ
ឆ្ា យជាង្ ធដើម្បើោចចូលរមួ្កនុង្វគ្គរណតុ ោះរណ្តត លបាន្។ 

● ការចាំណ្តយេរុរ្តូវបាន្រកធឃើញថ្នាន្តទម្លខពេ់រាំផុ្សត ធៅធពលបដលាន្ បដគូ្អនុ្វតតកម្មវ ិើចាំន្ួន្២ ្ពម្គ្នន គ្ឺ 
អង្គការវត័ធ ើធេដ ន្ិង្ អង្គការវត័ធ ើធអដ (ធខតតកាំពង់្ឆ្ន ាំង្)។ រ ុបន្ត ធខតតធន្ោះ ក៏្តូវបាន្េធង្កតធឃើញថ្នាន្ការធកើន្
ធ ើង្ការ្គ្រដណត រ់អនាម័្យ គ្ួរធោយកត់េាំគ្នល់ផ្សង្បដរ ។ 

 ៥ 



● ការគ្ណនាការចាំណ្តយទន្េកម្មភាពការង្ហរបដលធ វើជារ់ៗគ្នន ៖ ធៅធពលបដល្កមុ្ការង្ហរអង្គការវត័ធ ើធេដ ធ វើ
េកម្មភាពការង្ហរដូចគ្នន កនុង្ធខតតធ្ចើន្ ធដ្ឋយធចញដាំធណើ របតម្ួយដង្ពើការយិាល័យកណ្តត លធៅភនាំធពញ ធហើយម្ិន្
្តលរ់ម្កវញិរហូតចរ់េកម្មភាពកនុង្ធខតតទាំង្ធនាោះ ការចាំណ្តយទាំង្អេ់ បដលទក់ទ្ង្ន្ឹង្ការធ្តៀម្ធរៀរចាំ
េ្ារ់រុគ្គលិក ន្ិង្ការធ វើដាំធណើ រ ្តូវបាន្ដ្ឋក់រញ្ចូ លជា្រពន្ធ័ធៅកនុង្ធខតតទ្ើ១បដលធ វើដាំធណើ រធៅដល់មុ្ន្ធគ្ កនុង្
េាា្តម្ួយបដលធ្ចើន្ជាង្ដ្ឋក់ធៅកនុង្ធខតតធផ្សេង្ធទ្ៀតបដលធ វើដាំធណើ រធៅដល់រនាៃ រ់ (ឧ. ធខតតបាត់ដាំរង់្/ទរ លិន្ 
ន្ិង្ ធខតតកាំពង់្ចម្) ។ 

● ចាំន្ួន្លវកិារចាំណ្តយេរុរន្ិង្្រេិទ្ធភាព៖ ធខតតបដលាន្្រេិទ្ធភាពខពេ់ជាង្ធគ្ (ធខតត ធពា ិសាត់) ម្ិន្បម្ន្
ធដ្ឋយសារធខតតធន្ោះាន្ការចាំណ្តយតិចជាង្ធគ្ធនាោះធទ្ ក៏រ ុបន្ត ជាធខតតបដលបាន្្តូវព្ង្ើកវសិាលភាពទន្ការអនុ្វតត
្រករធដ្ឋយ្រេទិ្ធភាព (ការ្គ្រដណត រ់ភូម្ិសាស្រេតកនុង្ការអនុ្វតតកម្មវ ិើបាន្ ាំជាង្) រមួ្ទាំង្ាន្ការធកើន្ធ ើង្ 
រង្គន់្ចក់ទ្ឹកកនុង្ចាំន្ួន្ធ្ចើន្។  

○ កតាត ម្ួយបដលធ វើធោយធខតតធពា ិសាត់ាន្្រេិទ្ធភាពខពេ់ជាង្ធគ្ រាល់រង្គន់្បដលបាន្សាង្េង់្  ោចម្ក
ពើធខតតធន្ោះាន្ចាំន្ួន្្កមុ្្រឹកាឃុាំចូលរមួ្វគ្គរណតុ ោះរណ្តត លការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំធ្ចើន្ជាង្ធគ្ (៥៨
នាក់) ធហើយការចាំណ្តយធលើវគ្គរណតុ ោះរណ្តត លវញិគ្ ឺាន្្រេិទ្ធភាពជាង្ធគ្ (ចាំណ្តយអេ់  $
១៤៥៣,០៧ េាំរារ់្កុម្្រកឹា ឃុាំាន ក់ៗ)។ 

○ ្េធដៀង្គ្នន បដរ ្កុម្្រកឹាឃុាំបដលបាន្ចូលរមួ្កម្មវ ើ ើកនុង្ធខតតធពា ិសាត់ធន្ោះ ម្កពើរណ្តត ឃុាំ បដលាន្
ចាំន្ួន្្គ្រដណត រ់ធ្ចើន្ជាង្ធខតតដ៏ទទ្ធទ្ៀត (៣៦ឃុាំ) បដលធន្ោះន្ិយាយបាន្ថ្នកម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនក 
ដឹកនាាំធៅកនុង្ធខតតធន្ោះ ្តូវបាន្ព្ង្ើកវសិាលភាពទន្ការអនុ្វតតធដ្ឋយាន្ ្រេិទ្ធភាពខពេ់។ 

 
ការង្ប្បៀបង្ធៀបចនុំចង្គ្នលខាខង្ប្ៅ   
ធយើង្យកការចាំណ្តយ ន្ិង្លទ្ធផ្សលបដលេធ្ម្ចបាន្ កនុង្ករណើ  A ន្ិង្ ករណើ  B រូករញ្ចូ លគ្នន  ធដើម្បើគ្ណនាអ្តា CER 
ធៅក្ម្ិតកម្មវ ិើ េ្ារ់កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំវគ្គ២០១៨-១៩ធន្ោះ។ ជារមួ្ ការចាំណ្តយេរុរេ្ារ់ការអនុ្វតត
កម្មវ ិើររេ់អង្គការវត័ធ ើធេដ អង្គការវត័ធ ើធអដ ន្ិង្ ទដគូ្រដ្ឋា ភិបាលថ្នន ក់ធខតតន្ិង្្េកុ ាន្ចាំន្នួ្ $៤៧៨៨៩៤ (ដុលាល ោ
ធម្រចិ ឆ្ន ាំ២០១៨)។ ចាំន្ួន្រង្គន់្ចក់ទ្ឹកេររុ បដលបាន្សាង្េង់្ធៅចធនាល ោះធពល១០បខទន្ការអនុ្វតតកម្មវ ិើាន្ចាំន្នួ្ 
២០៦១៦ បដលធេមើន្ងឹ្៦,៥% ទន្កាំធណើ ន្អ្តា្គ្រដណត រ់រង្គន់្អនាម័្យតាម្ខនង្ផ្សៃោះ ធៅកនុង្ចាំធណ្តម្្រជាពលរដាកនុង្ឃុាំ
ទាំង្អេ់បដលបាន្ចូលរមួ្កនុង្កម្មវ ិើ។ ធហើយលទ្ធផ្សលធន្ោះាន្ន័្យថ្ន អ្តា CER ធៅក្ម្ិតកម្មវ ិើ គ្ឺធេមើន្ឹង្$២៣,២៣ 
កនុង្ម្ួយរង្គន់្។ ធយើង្យកតទម្ល  CER ធ វើជាចាំណុចធគ្នល េ្ារ់ធ្រៀរធ ៀរធៅន្ងឹ្  តទម្ល CER ទន្កម្មវ ិើផ្សេពវផ្សាយអនាម័្
យ ន្ិង្ផ្សតល់រដិភាគ្ដ៏ទទ្ធទ្ៀត ធៅជន្រទ្្រធទ្េកម្ពុជា ដូចាន្ធរៀររារ់ខាង្ធ្កាម្។ 

      ការវភិាគ្ធន្ោះរង្ហា ញថ្ន កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំ២០១៨-១៩ធន្ោះ គ្ឺពិតជាាន្្រេទិ្ធភាពខពេ់កនុង្ការចាំណ្តយ 
ធរើធ្រៀរធ ៀរធៅន្ឹង្កម្មវ ិើដ៏ទទ្ធទ្ៀត ធៅកនុង្រររិទ្ទ្ើជន្រទ្្រធទ្េកម្ពុជា។ 

 

 ៦ 



រូបភាពទ្១ី៖ អប្តាប្បសិទ្ធ្ លននការចណំាយ (CER*) សប្មាប់ក្មមវធិី្ សពវ្ ាយអនម័យ នខិ្តល់បដភិាគ ក្នុខប្បង្ទ្សក្មពុជា(គតិជា 
ដុល្លៃ អាង្មរចិ២០១៨ សប្មាប់បខគន់នមីយួៗ) 

* មានដត ក្រណី A + B ប៉ៃុង្ណាណ ុះ ដដលគិតបញ្ចូ លការចំណាយរបស ់រដ្ឋា ភិបាលដដលជានដគូអនុវតត ដដលមានដូចជាការចំណាយង្ៅង្លី 
ង្ពលង្វល្លង្ធវីការរបសបុ់គគលិក្ សមាា រៈឧបង្ទ្សដដលមិនដមនជាសាចប់្បាក្ ់និខ ការចំណាយជាសាចប់្បាក្ផ់្ទទ លេ់ៃួន 

 
ាន្កតាត ជាធ្ចើន្បដលរមួ្ចាំបណកធ វើធោយកម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំ២០១៨-១៩ ាន្្រេិទ្ធភាពខពេ់កនុង្ការចាំណ្ត
យ។ ជាពិធេេ កម្មវ ិើធន្ោះគ្៖ឺ 

 បាន្ផ្សលចាំធណញធដ្ឋយផ្ទៃ ល់ពើ កម្មវ ិើទ្ើផ្សារអនាម័្យបររេវ័យភាពររេ់អង្គការវត័ធ ើធេដ បដលបាន្ធ វើធ ើង្មុ្ន្
ធន្ោះ ធហើយកម្មវ ិើទ្ើផ្សារធន្ោះ្តូវបាន្រចនាធ ើង្តាម្បររបផ្សន្ទន្ការវនិ្ិធយាគ្ធដើម្បើរធង្កើតទ្ើផ្សារអនាម័្យកនុង្្េុក)។ 

 កាត់រន្ថយចាំណ្តយ តាម្រយៈការធ វើបផ្សន្ការ ន្ិង្្រតរិតតិការរមួ្គ្នន ជាម្ួយម្ស្រន្តើថ្នន ក់ធ្កាម្ជាតិ។ ទាំង្ធពលធវលា
ចាំណ្តយធ ើវការ ន្ិង្  ន្ធាន្ម្ិន្បម្ន្ជាសាច់្បាក់ររេ់រដ្ឋា ភិបាល បដលបាន្រមួ្ចាំបណកធៅកនុង្ធខតតន្ើម្យួៗ ធដើម្បើ
អនុ្វតតេកម្មភាពគ្ន្លោឹះទាំង្អេ់ររេ់កម្មវ ិើ គ្ឺាន្ទ្ាំហាំ ាំ ធហើយាន្្រេិទ្ធភាពខពេ់ជាង្ខាល ាំង្ ធរើធ្រៀរធ ៀរធៅ
ន្ឹង្ការអនុ្វតតកម្មវ ិើបដលធ វើធ ើង្ពើការយិាល័យភនាំធពញ ធដ្ឋយរុគ្គលិកររេ់អង្គការវត័ធ ើធេដ ឬ ក៏អង្គការវត័ធ ើធអ
ដ។ 

 រដ្ឋា ភិបាល ន្ិង្ ្កុម្្រឹកាឃុាំជាធ្ចើន្ ធៅកនុង្តាំរន់្ទាំង្ធន្ោះ ្តូវបាន្បណនាាំឱ្យសាគ ល់រចួម្កធហើយអាំពើ ការ
ផ្សេពវផ្សាយ ក៏ដូចជាទ្ើផ្សាររង្គន់្អនាម័្យ តាម្រយៈកម្មវ ិើទ្ើផ្សារអនាម័្យបររេវ័យភាពររេ់អង្គការវត័ធ ើធេដ ។ 

 កម្មវ ិើធន្ោះ ្តូវបាន្ធ វើធ ើង្លមើៗ ធន្ោះ ធ្កាយកម្មវ ិើធផ្សេង្ៗធទ្ៀត បដល្តូវយកម្កធ្រៀរធ ៀរជាម្ួយ។ កន្លង្ម្កជាង្
១០ឆ្ន ាំធន្ោះ ្រធទ្េកម្ពុជាាន្កាំធណើ ន្ធេដាកិចចឥតដ្ឋច់ ន្ងិ្ាន្ការអភិវឌ្ឃន៍្ធហដ្ឋា រចនាេម្ព័ន្ធធដ្ឋយគ្នម ន្ការរ ាំខាន្ 
ធហើយថ្នកម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំររេ់ធយើង្គ្បឺាន្ទ្ទ្ួលផ្សលចាំធណញពើការអភិវឌ្ឈទាំង្ធន្ោះធ្ចើន្ជាង្ ធរើ
ធ្រៀរធ ៀរធៅន្ងឹ្កម្មវ ិើដ៏ទទ្ធទ្ៀតបដលធ វើពើមុ្ន្។ 
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ការជប្មញុការចូលរមួពីប្ក្មុប្គសួារ 
រាល់ការចាំណ្តយ១ដុលាល ោធម្រចិ បដលចាំណ្តយធៅធលើកម្មវ ិើធន្ោះធដ្ឋយទដគូ្ធ វើទាំង្អេ់ កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំធន្ោះ 
ោចជាំរុញធោយ្កុម្្គ្សួារម្យួខនង្ផ្សៃោះចូលរមួ្ចាំណ្តយ១៧,៤៧ដុលាល ោធម្រចិ (បដលធន្ោះជាតួធលខខពេ់ ធរើធ្រៀរធ ៀរធៅ
ន្ឹង្តួធលខដ៏ទទ្ធទ្ៀតធៅ្រធទ្េោេុើោធគ្នយ ៍ន្ងិ្ោេុើខាង្តបូង្ធផ្សេង្ធទ្ៀត បដលបាន្អនុ្វតតកម្មវ ិើទ្ើផ្សារអនាម័្យផ្សង្បដរ។ 

ឃុងំ្កី្នង្ឡីខអប្តាប្គបដណត ប់អនម័យង្លីសពី៨៥% 
ធៅធពលេកម្មភាព១០បខទន្កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំធន្ោះបាន្រញ្ច រ់ អ្តា្គ្រដណត រ់រង្គន់្អនាម័្យចក់ទ្កឹធៅកនុង្
ឃុាំចាំន្ួន្១៦ កនុង្ចាំធណ្តម្ឃុាំចាំន្ួន្ ១៤៤ បដលបាន្ចូលរមួ្កនុង្កម្មវ ិើធន្ោះ បាន្ធកើន្ធ ើង្ធលើេពើ៨៥% បដលធន្ោះគ្ជឺា
លកខខណឌ ម្យួ េាំរារ់ ODF)។  

      កម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំ២០១៨-១៩ ចាំណ្តយ $២,៣៧ដុលាល ោធម្រចិេាំរារ់ម្នុ្េេាន ក់ ធរើធ្រៀរធ ៀរន្ឹង្
របាយការណ៍្រេិទ្ធភាពទន្កម្មវ ិើអនាម័្យធពញធលញដឹកនាាំធដ្ឋយេហគ្ម្ន៍្ (CLTS) ធៅោេុើោធគ្នយ ៍ន្ងិ្ោេុើខាង្
តបូង្ បដលាន្ការចាំណ្តយពើ ៤ ធៅ ៣៧ដុលាល ោធម្រចិេាំរារ់ម្នុ្េេាន ក់ (គ្ិតជាតទម្លដុលាល មុ្ន្ឆ្ន ាំ២០១៥) ធដ្ឋយេន្មត់
ថ្នរេ់ធៅកនុង្េហគ្ម្ន៍្បដលាន្អ្តា្គ្រដណត រ់ ODF ។ ធហើយកម្មវ ិើការអរ់រ ាំភាពជាអនកដកឹនាាំ២០១៨-១៩ ធន្ោះ ក៏ាន្
្រេិទ្ធផ្សលទន្ការចាំណ្តយខពេ់ជាង្ ធរើធ្រៀរធ ៀរធៅន្ឹង្កម្មវ ិើCLTS ម្ួយធៅ្រធទ្េកម្ពុជា បដលផ្សតល់ជាំន្ួយធដ្ឋយអង្គ
ការមូ្លន្ ិិអនាម័្យពិភពធលាក បដលាន្រយៈធពលជាង្៥ឆ្ន ាំ ធដ្ឋយចាំណ្តយអេ់ ១៧ដុលាល  កនុង្ម្នុ្េេុាន ក់។ ចាំណ្តាំ៖ កា
រធរៀរធ ៀរធន្ោះម្ិន្បាន្រារ់រញ្ចូ ល ការចាំណ្តយររេ់ទដគូ្រដ្ឋា ភិបាលធទ្។ 

៤.០ សរុបង្សចក្ត ីនិខ អនុសាសន ៍
ការេិកាធន្ោះរង្ហា ញថ្ន វ ិើសាស្រេតបររ្រព័ន្ធបដលធ វើធ ើង្ធដ្ឋយអង្គការវត័ធ ើធេដ ធហើយន្ឹង្ការដ្ឋក់រញ្ចូលធៅកនុង្កម្មវ ិើ
ការអរ់រ ាំភាពជាអនកដឹកនាាំធន្ោះ គ្ឺពិតជាាន្្រេិទ្ធភាពខពេ់។ 

      ការេិកាធន្ោះបាន្រង្ហា ញថ្ន តាម្រយៈការដ្ឋក់រញ្ចូល ន្ិង្ការផ្សតល់អាំណ្តចដល់ទដគូ្ពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាេាំខាន់្ៗបដលទ្ទ្លួ
រន្ៃុកខាង្វេ័ិយអនាម័្យ (ធពាលគ្ឺ រដ្ឋា ភិបាលថ្នន ក់ធ្កាម្ជាតិ ន្ិង្ក្ម្ិតមូ្លដ្ឋា ន្ ក៏ដូចជា្កុម្្គ្សួារ) ធដើម្បើអនុ្វតតការជ
្ម្ុញវេ័ិយអនាម័្យធោយ្រធេើរធ ើង្ កម្មវ ិើធន្ោះោចកាត់រន្ថយការចាំណ្តយធៅធលើការអនុ្វតតកម្មវ ិើអភិវឌ្ឈពើខាង្ធ្ៅ 
ន្ិង្ េធ្ម្ចបាន្ការចូលរមួ្វភិាគ្ទន្ចាំណ្តយគ្ួរធោយកត់េាគ ល់ពើរដ្ឋា ភិបាលន្ងិ្្កមុ្្គ្ួសារ្រជាជន្។ យុទ្ធសាស្រេតធន្ោះគ្ឺ
បរលកពើធគ្ ធហើយាន្្រេិទ្ធផ្សលខពេ់ទន្ការចាំណ្តយ។ ម្ួយភាគ្ ាំទន្្រេិទ្ធផ្សលខពេ់ទន្ការចាំណ្តយររេ់កម្មវ ិើធន្ោះ គ្ឺធកើត
ធចញម្កពើការេហការជាម្យួរដ្ឋា ភិបាល ធដើម្បើអនុ្វតតកម្មវ ិើធន្ោះ ធហើយក៏ធដ្ឋយសារការវនិ្ិធយាគ្ររេ់អង្គការវត័ធ ើធេដកនុង្
ការរធង្តើតទ្ើផ្សារអនាម័្យជន្រទ្ពើមុ្ន្ម្ក បដលចូលរមួ្គ្នា្ំ ទ្ធដ្ឋយទដគូ្អភិវឌ្ឈជាធ្ចើន្ បដលបាន្ឬកាំពុង្ធ ើវការកនុង្ធខតតដូច
គ្នន ផ្សង្បដរ។ 

      ការេិកាធន្ោះផ្សតល់ជាអនុ្សាេន៍្ថ្ន ្រេនិ្ធរើកម្មវ ិើធន្ោះធៅបតរន្តអនុ្វតត្េធដៀង្គ្នន ធន្ោះដបដល កម្មវ ិើធន្ោះគ្ួរបត្តូវ
បាន្ពិចរណ្ត ឱ្យាន្ការព្ង្ើកវសិាលភាពធៅកាន់្ធខតតន្ងិ្្េុកដ៏ទទ្ធទ្ៀត។ យា ង្ណ្តម្ិញ ធយើង្ក៏បណនាាំធោយាន្ការ
េិការបន្ថម្ធទ្ៀត ធដើម្បើបេវង្យល់អាំពើ៖ ១) ទ្ាំនាក់ទ្ាំន្ង្ ន្ិង្ការពឹង្បផ្សាកររេ់វគ្គទន្កម្មវ ិើធន្ោះធៅធលើវគ្គមុ្ន្ៗ ឬក៏កម្មវ ិើដ៏
ទទ្ធទ្ៀត ន្ងិ្ ២) ថ្នធតើវា្តឹម្្តូវក្ម្ិតណ្ត បដលធយើង្ោចេន្មត់យា ង្ពតិ្បាកដថ្នរង្គន់្បដលបាន្សាង្េង់្ទាំង្អេ់កនុង្
វគ្គធន្ោះ គ្ពឺិតជាធកើតធចញពើកម្មវ ិើធន្ោះបម្ន្។  

៨ 


