
ចំណុចសខំាន់ៗ 

ចាប់ និងបទបបញ្ញត្តិគឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់កនុងការសម្រេចឱ្យបាននូវម្ោលបំណងម្ោលនម្ោបាយសាធារណៈ ដូច

ជាកិចចការពារអ្នកម្របើរបាស់ និងសុខភាពសាធារណៈ។ ម្ពលដដលចាប់ នងិបទបបញ្ញត្តិទងំម្ ោះដាក់ករេិត្ម្ៅម្លើ

កម្ល ងំទើផ្សារម្រចើនជាងភាពចបំាច់ ឬកណំត់្ឱ្យម្នថ្លលចណំាយដដលេិនចបំាច់ ការពិនិត្យម្ ើងវញិថ្នការរបកតួ្

របដែងឱ្យបានរគប់រែងុម្រជាយ អាចែួយកណំត់្នូវការរតឹ្ត្បតឹ្ និងែួយបម្ងកើត្ែម្រេើសម្ោលនម្ោបាយដដលម្នការ

រតឹ្ត្បតិ្ត្ិចជាងម្នោះ ដដលម្ៅដត្បនតសម្រេចបាននូវម្ោលបំណងរបស់រដាា ភបិាល។  ការរបកួត្របដែងកាន់ដត្ខាល ងំគឺរត្ូវ

បានផ្សារភាា ប់ម្ៅនឹងការម្កើនម្ ើងខាងផ្សលិត្ភាព ការរ ើកចម្រេើនលូត្លាស់ នងិអ្ត្ថរបម្ោែន៍ម្ផ្សេងៗម្ទៀត្ រេួទងំ

ត្ថ្េលកាន់ដត្ទបសរម្ប់អ្នកម្របើរបាស់ែម្រេើសសរម្ប់អ្នកម្របើរបាស់កាន់ដត្ម្រចើន ជាេួយគុណភាពកាន់ដត្របម្សើរម្ ើង

ម្ៅកនុងផ្សលិត្ផ្សលនិងម្សវាកេម រពេទងំទទួលយកនូវគំនតិ្ថ្ចនរបឌិត្កាន់ដត្ម្លឿនជាងេុន។ 

ម្លខាធិការដាា នអាសា៊ា ន នងិរបម្ទសជាសម្ែកិអាសា៊ា នទងំ ១០ របម្ទស បានម្សនើសុំឱ្យអ្ងគការ OECD ម្ធវើការវាយត្ថ្េល

ការរបកួត្របដែងម្ដាយឯករាែយ ម្ដើេបើកំណត់្ចាប់និងបទបបញ្ញត្តិ ដដលរារាងំដល់របសិទធភាពថ្នដំម្ណើ រការកនុងទើផ្សារ

សរម្ប់វស័ិយភ័សតុភារ។ គម្រម្ងម្នោះ ទទួលបានការោរំទពើកេមវធិើកំដណទរេង់ម្សដាកចិចអាសា៊ា ន (ASEAN Economic 

Reform Programme) ម្រកាេការោិល័យអ្ភិវឌឍ ខូេនិដវល នងិការបរម្ទសថ្នចរកភពអ្ង់ម្គលស (UK Foreign, 

Commonwealth & Development Office)(រដាា ភិបាលចរកភពអ្ង់ម្គលស)។  ការវាយត្ថ្េលម្នោះបានរគបដណដ ប់ម្ៅម្លើ

សកេមភាពដូចខាងម្រកាេ៖ 

• ការដឹកែញ្ាូ នទំនញិ (តាេផ្សលូវម្ោក ផ្សលូវដដក និងផ្សលូវទឹក) 

• ការបញ្ាូ នទនំិញ  

• ការម្រៀបចំទំនិញបញ្ចូ លឃ្ល ងំ 

• ម្សវាកេមដកឹែញ្ាូ នទំនិញកញ្ច ប់តូ្ច 

• ម្សវាកេមអាករម្លើត្ថ្េលបដនថេ  
 

កូនម្សៀវម្ៅម្នោះបង្ហា ញពើរបកគំម្ ើញ និងចណុំចសំខាន់ៗពើការវភិាគម្នោះម្ៅម្លើរបម្ទសកេពុជា។ លទធផ្សលម្ពញម្លញ

ថ្នការវភិាគអាចរកបានម្ៅម្លើម្គ ទំព័រ oe.cd/comp-asean ។  

 

ការវាយត្ថ្េលរត្ូវបានម្ធវើម្ ើងជា ៥ ដំណាក់កាល៖   ដំណាក់កាលទើ១ អ្ងគការ OECD បានបំម្ពញម្បសកកេមកនុងការ 

ដសវងរកព័ត៌្ម្នម្ៅកនុងរបម្ទសកេពុជាពើចម្ា យនិងបានផ្សតល់អាទិភាពម្ៅដល់ចាប់ដដលពាក់ព័នធនឹងវស័ិយ 

ចំនួន២៨។ ដំណាក់កាលទើ២ បានពិនិត្យម្ៅម្លើចាប់ ម្ដាយម្របើកញ្ច ប់ឧបករណ៍វាយត្ថ្េលការរបកួត្របដែងរបស់អ្ងគការ 

OECD ម្ ើយបាន សម្គ ល់ម្ ើញឧបសគគជាសកាត នុពលចំនួន៥១។ ដំណាក់កាលទើ៣ ពាក់ព័នធនឹងការវភិាគសុើែម្រៅ 

ការពិនិត្យវាយត្ម្លៃល ើ ការប្រកតួ្ប្រជែងលោយអងគការសប្ារ់កចិ្ចសហប្រត្ិរត្តិការនងិ

ការអភិវឌ្ឍន៍លសដ្ឋកចិ្ច (OECD) 

ច្ារ់និងរទរបញ្ញត្តិកនងុវិសយ័ភ័សដភុារលៅកលពុជា 

http://oe.cd/comp-asean


អ្ំពើឧបសគគជាសកាត នុពល   ម្ដាយរេួម្នទងំការវាយត្ថ្េលផ្សលប ោះពាល់ម្ៅម្លើការរបកួត្របដែងដដលអាចម្កើត្ម្ន 

ដដលជាលទធផ្សលម្កើត្ម្ចញពើឧបសគគទងំម្នោះ និង ការយកម្ោលបំណងរបស់អ្នកបម្ងកើត្ ម្ោលនម្ោបាយេកពិចរ

ណា។ ដំណាក់កាលទើ៤ បានបម្ងកើត្ឱ្យម្នអ្នុសាសន៍ចំនួន៣០ សរម្ប់បទបបញ្ញត្តិដដលរត្ូវបានរកម្ ើញថា ជាការ

រតឹ្ត្បតិ្ម្ៅម្លើការរបកួត្របដែងម្ដាយេិនចបំាច់ ពិចរណាម្ៅម្លើបរបិទថ្នរបម្ទសកេពុជា បទពិម្សាធន៍អ្នតរជាត្ិ និង

ព័ត៌្ម្នម្សដាកិចចដដលពាក់ព័នធ និងបានពិម្រោោះម្ោបល់ជាេួយអាជាា ធរពាក់ព័នធម្ៅម្លើការផ្សដល់អ្នុសាសន៍ទងំម្នោះ។ 

ដំណាក់កាលទើ៥ គឺជាការសម្រេចម្ៅម្លើការផ្សដល់អ្នុសាសន៍ និងរបាយការណ៍ចុងម្រកាយរេួបញ្ចូ លទងំការរកម្ ើញ 

និងអ្នុសាសន៍ទងំអ្ស់រត្ូវបានម្ចញផ្សាយ និងបម្ង្ហា ោះម្ៅម្លើម្គ ទំព័ររបស់ OECD។ 
 

ដផ្សនក ចាបដ់ដលបានវភិាគ 

ការដាកកំ់ តិ្លកខខណឌ

ដដលបានរកម្ ើញ 
ការផ្សតលអ់្នុសាសន ៍

ការដឹកែញ្ាូ នទំនិញតាេផ្សលូវម្ោក ៣ ៩ ៣ 

ការដឹកែញ្ាូ នទំនិញតាេផ្សលូវទឹកម្ៅកានកំ់ពងដ់ផ្ស ៩ ២៦ ១៧ 

ការបញ្ាូ នទំនិញនិងការម្រៀបចំទំនិញបញ្ចូ លឃ្ល ងំ ៧ ៣ ១ 

ម្សវាកេមដឹកែញ្ាូ នទំនិញកញ្ចបតូ់្ច ៣ ៤ ៣ 

កិចចរពេម្រពៀងអ្នតរជាតិ្  ៦ ៨ ៦ 

សរបុ ២៨ ៥០ ៣០ 

ការរកម្ ើញសខំាន់ៗ និងអ្នុសាសន៍ចេបងៗ 

ម្ៅឆ្ន  ំ២០១៩ ទើផ្សារដឹកែញ្ាូ ន និងសតុកទំនិញម្ៅកេពុជាម្នត្ថ្េល ២,១ ពាន់លានដុលាល រ ដដលត្ំណាងឱ្យរបម្ណ 

៨% ថ្នម្សដាកិចចរបស់របម្ទស។ ចំម្ពាោះលកខខណឌ ថ្នការអ្នុវត្តការដកឹែញ្ាូ នទូម្ៅ របម្ទសកេពុជាបានជាប់ចណំាត់្

ថាន ក់ទើ 98 កនុងចំម្ណាេ 160 របម្ទស ម្ៅកនុងសនទសេន៍ការអ្នុវត្តការដឹកែញ្ាូ នជាសកលរបស់ធ ោរពិភពម្លាក 

(World Bank)។ ម្ទោះបើជាម្នការវនិិម្ោគ និងការដកលេអគួរឲ្យកត់្សម្គ ល់កនុងរយៈម្ពលប ុ ម នឆ្ន កំនលងេកម្នោះក៏

ម្ដាយ ម្ ដាា រច សេព័នធកនុងវស័ិយដឹកែញ្ាូ នរបស់របម្ទសកេពុជាម្ៅេិនទន់ម្នលកខណៈរគប់រោន់ម្ៅម្ ើយ។ ដូចោន

ម្ៅនឹងរបម្ទសជាសម្ែិកអាសា៊ា នដថ្ទម្ទៀត្ដដរ របម្ទសកេពុជាកំពុងទទួលរងផ្សលប ោះពាល់ខាងម្សដាកិចចសងគេពើែងំឺ

រាត្ត្ាត្កូវ ើដ១៩។ ែំងឺរាត្ត្ាត្កូវ ើដ១៩ បានបណាដ លឱ្យម្នភាពរអាក់រអ្ួលថ្នដខេសង្ហវ ក់ផ្សគត់្ផ្សគង់ និងបានដាក់

ករេិត្ដល់លំ ូរថ្នពាណិែាកេម នងិការវនិិម្ោគ។  រកេុ ៊ាុនភ័សដុភារ  បានទទលួរងផ្សលប ោះពាល់ម្ដាយែងំឺកូវ ើដ១៩ 

កនុងដ
ំម្ណើ ររបត្បិត្តកិារ (ការពនារម្ពលកនុងការដចកចយ ការជាប់ោងំ និងអ្រតាត្ថ្េលដកឹែញ្ាូ នថ្លលជាងេុន) និងត្រេវូ

ការដដលធាល ក់ចុោះម្ៅកនុងវស័ិយជាក់លាក់េួយចនំួន។ 

ការដឹកែញ្ាូ នទំនិញ 

ការដឹកែញ្ាូ នតាេផ្សលូវម្ោកគជឺាេម្ធាបាយដកឹែញ្ាូ នដ៏សខំាន់េួយម្ៅកនុងរបម្ទសកេពុជា ដដលរបម្ណ៩០% ថ្នការ

ដឹកែញ្ាូ នទំនិញ និងអ្នកដ
ំម្ណើ រ។  ម្បើម្ទោះបើជាការដឹកែញ្ាូ នតាេផ្សលូវទឹកម្នបរមិ្ណត្ចិត្ួចកនុងវស័ិយដឹកែញ្ាូ ន

ទំនិញកនុងរបម្ទសកេពុជាក៏ម្ដាយ ប ុដនតការដឹកែញ្ាូ នតាេផ្សលូវទឹកក៏ម្ៅដត្សំខាន់សរម្ប់ម្សដាកិចចកនុងរបម្ទស និង

សរម្ប់ការ មំ្ចញ។ របម្ទសកេពុជាម្នកពំង់ដផ្សអ្នតរជាត្ិចំនួនពើរ គឺកំពង់ដផ្សសវយត័្ភនំម្ពញ (PPAP) និងកពំង់ដផ្ស

សវយត័្រកងុរពោះសើ នុ (SAP) ផ្សលូវទឹកម្ៅកនុងរបម្ទសកេពុជាសរម្ប់ការដឹកែញ្ាូ នទនំញិ និងអ្នកដ
ំម្ណើ រ។   កំណត់្

រតាបរមិ្ណទំនិញដដលឆ្លងកាត់្កំពង់ដផ្សអ្នតរជាត្ិទងំពើរកនុងរបម្ទសម្នអ្រតាកំម្ណើ នោ ងរងឹម្មំ្ៅឆ្ន  ំ ២០១៩ 

ដដលកនុងម្ ោះ SAP និង PPAP បានកត់្រតាកំម្ណើ នចំននួ ១៧% នងិ ២៩% ម្ធៀបនងឹឆ្ន  ំ២០១៨។  
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វស័ិយភ័សដុភារម្ផ្សេងម្ទៀត្ និងកិចចរពេម្រពៀងអ្នតរជាតិ្ 

របម្ទសកេពុជាកំពុងដត្ម្នការរ ើកចម្រេើនដផ្សនកពាណិែាកេមម្អ្ ចិរត្ូនិច។ ទើផ្សារ “ដឹកែញ្ាូ នទំនិញ ឆ្ប់រ ័សនិង

កញ្ច ប់អ្ើវា ន់” របស់របម្ទសកេពុជាម្នត្ថ្េល ៣៩ លានដុលាល រ ម្ ើយរត្ូវបានម្គពាករណ៍ថានងឹឈានដល់ ៧១ លាន

ដុលាល រម្ៅឆ្ន  ំ២០២៥ ម្ដាយម្នអ្រតាកំម្ណើ នរបចឆំ្ន ចំំននួ ១០% (២០១៩-២០២៥)។ របម្ទសកេពុជាគឺជាភាគើ

កនុងកិចចរពេម្រពៀងដឹកែញ្ាូ នឆ្លងកាត់្រពំដដនេួយចំនួន។ 

 
របភព៖ ព័ត៌្ម្នយកការណ៍របស់ Mordor ឆ្ន ២ំ០២០ (Mordor Intelligence 2020), សថតិ្ិអាសា៊ា នឆ្ន  ំ២០១៨ នងិ ២០២០ (ASEANstats 2018 and 2020), ឃ្ល ងំទនិនន័យម្ រកូម្សដាកចិចអាសា៊ា នឆ្ន  ំ២០២០ (ASEAN Macro-economic Database 

2020), លិទធផ្សលទិននន័យសថតិ្ិអាសា៊ា ន (ASEANstatsDataPortal), សូច ករអ្ភបិាលកិចចទូទងំពិភពម្លាករបស់ធ ោរពភិពម្លាក (World Bank’s Worldwide Governance Indicators)។ 

 

 

អ្នុសាសន៍សខំាន់ៗ 

១.    ម្ៅម្ពលដដលការរបកតួ្របដែងរត្វូបានកណំត់្ កណំត់្បទបបញ្ញត្តតិ្ថ្េល ឱ្យម្ៅជាបទបបញ្ញត្តតិ្ថ្េល អ្ត្បិរម្ េនិដេនជា 

ត្ថ្េលអ្បបបរម្ម្ ោះម្ទ សរម្ប់ម្សវាកេមកពំង់ដផ្ស។ ត្ថ្េលអ្ត្ិបរម្រត្ូវពិនិត្យម្ ើងវញិជាម្ទៀងទត់្ ម្ដើេបើធា ថាត្ថ្េល 

ម្ៅដត្រសបតាេសកាដ នុពលទើផ្សារ និងផ្សតល់ែូនការម្លើកទឹកចិត្តចបំាច់សរម្ប់ការថ្ចនរបឌិត្ និងការវនិិម្ោគ។ 

២.  ដកម្ចញឬកណំត់្ឆ្ ទ នុសិទធថិ្នអ្នកម្ធវើការសម្រេចចតិ្តកនុងដមំ្ណើ រការចុោះបញ្ា ើ វា។  របសិនម្បើឆ្ ទ នុសិទធិរត្ូវបាន 

ោពំារ សូេផ្សេពវផ្សាយម្ោលការណ៍ដណ សំតើពើការអ្នុវត្តឆ្ ទ នុសិទធិម្នោះ។ធា ថាអ្នកដាក់ពាកយសំុម្នសិទធិចំម្ពាោះ 

ម្ តុ្ផ្សល   ម្ដើេបើយល់ពើេូលដាា នថ្នការសម្រេចចិត្ត។ 

អ្នុសាសន៍សខំាន់ៗ 

១.ម្ធវើវមិ្សាធនកេមចាប់ ម្ដើេបើលុបម្ចលចណុំចណាេយួ ម្ដើេបើដាក់បទបបញ្ញត្តអិ្រតាម្សវាកេមដកឹែញ្ាូ នទនំញិកញ្ច ប់តូ្ច 

(SPDS)។ ចាប់ម្នោះ រត្ូវបង្ហា ញពើការអ្នុវត្តបចចុបបនន កនុងករណើ ោម នបទបបញ្ញត្តិត្ថ្េលថ្នម្សវាកេមដឹកែញ្ាូ នទំនិញកញ្ច ប់

តូ្ច (SPDS) និងកនុងករណើ ដដលអ្នកផ្សតល់ម្សវាកេមដឹកែញ្ាូ នទំនិញកញ្ច ប់តូ្ច (SPDS) ម្នម្សរ ើភាពកំណត់្ត្ថ្េលផ្ទទ ល់

ខលួនរបស់ពួកម្គ។  

២.  ដកម្ចញកូតាម្លើការដកឹែញ្ាូ នឆ្លងកាត់្រពដំដនតាេផ្សលូវម្ោក ម្ ើយែនំសួវាម្ដាយរបព័នធផ្សតល់អាជាា ប័ណណវញិ។ លកខណៈ

វនិិចឆ័យថ្នការផ្សតល់អាជាា ប័ណណគួរដត្ម្នការកំណត់្ចាស់លាស់ម្ៅតាេកិចចរពេម្រពៀងអ្នតរជាត្ិនើេួយៗ កនុងការអ្នុវត្ត

ចាប់ ឬបទបបញ្ញញ ត្តិ  ។ 

ែំរញុការរបកតួ្របដែងកនុងតំ្បនអ់ាសា៊ា ន  

ម្ដាយទទួលបានេូលនិធិពើកេមវធិើកំដណទរេង់ម្សដាកិចចអាសា៊ា ន (ASEAN Economic Reform Programme) ម្រកាេការោិលយ័អ្ភិវឌឍ 

ខូេិនដវល និងការបរម្ទសថ្នចរកភពអ្ង់ម្គលស (UK Foreign, Commonwealth & Development Office) (រដាា ភិបាលចរកភពអ្ង់ម្គលស) 

គម្រម្ងែំរុញការរបកតួ្របដែងកនុងត្ំបនអ់ាសា៊ា នគឺជាគម្រម្ងេយួដដលម្នម្ោលបំណងម្ធវើការវាយ ត្ថ្េលឧបសគគខាងផ្សលូវចាប់ម្ៅម្លើការ 

របកួត្របដែង កនុងវសិយ័ភ័សដុភារកនុងរបម្ទសជាសម្ែិកអាសា៊ា នទងំ ១០ ម្ដាយការកំណត្ប់ទបបញ្ញត្ិត  ដដល រាងំសទោះដលរ់បសិទធភាពថ្ន 

ដំម្ណើ រការកនុងទើផ្សារ និងបម្ងកើត្ឱ្យម្នទើរបកួត្របដែងដដលេិនម្សមើភាពោន សរម្ប់អាែើវកេម។ 

 

គម្រម្ងម្នោះដំម្ណើ រការសម្សធាតុ្ពើររសបោន ៖  

ការពិនិត្យម្ ើងវញិម្លើការវាយត្ថ្េលការរបកួត្របដែង កនុងអ្នុវសិយ័ភ័សដុភារជាកល់ាក់ នងិការពនិិត្យម្េើលអ្ពារកឹត្យភាពថ្ន 

ការរបកួត្របដែងរបសម់្សវាកេមដឹកែញ្ាូ នកញ្ចប់តូ្ច។ 

 

របាយការណ៍ម្នោះនិងឯកសារអ្េ “ការពនិិត្យម្េើលអ្ពារកឹត្ភាពថ្នការរបកួត្របដែងម្ដាយ អ្ងគការសរម្ប់កចិចស របត្បិត្តិការ 

និងការអ្ភិវឌឍម្សដាកចិច (OECD)៖ ម្សវាកេមដឹកែញ្ាូ នកញ្ចប់តូ្ចម្ៅកនុងរបម្ទសកេពុជា” គជឺាការរេួចំដណកដលក់ារអ្នុវត្ត 

ដផ្សនការសកេមភាពការរបកួត្របដែងរបសអ់ាសា៊ា ន។  

 

ចូលម្េើលព័ត្ម៌្នបដនថេ និងការដកសរេលួម្រចើនម្ទៀត្កនុងម្ៅម្គ ទំព័រ oe.cd/comp-asean 
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