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ESCAP is the regional development arm of the United Nations and serves as the main economic and 
social development centre for the United Nations in Asia and the Pacific. Its mandate is to foster coop-
eration between its 53 members and 9 associate members. ESCAP provides the strategic link between 
global and country-level programmes and issues. It supports Governments of countries in the region 
in consolidating regional positions and advocates regional approach to meeting the region’s unique 
socioeconomic chanllenges in a globalizing world. The ESCAP office is located in Bangkok, Thailand. 
Please visit the ESCAP website at www.unescap.org for further information.

The darker area of the map represents the members and associate members of ESCAP.

Please note that this booklet has been issued without formal editing

The modules presented in this booklet are part of a series of E-Learning videos developed by ESCAP to support coun-

tries in the Asia-Pacific region to further involve the private sector in infrastructure development. These E-learning 

videos have been translated into the Cambodian language as part of a United Nations Development Account (UNDA) 

project implemented by the ESCAP secretariat in collaboration with the Ministry of Economy and Finance of Cambodia.
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ទ�្សនាទាន, អត្ថបបសោជន៍ និងខៃនកំណត់

Concept, Benefits and Limitations

MODULE 1 / មូ៉ឌុល ១

Objectives
�ូមសាវ គមន៍មកកាន់កបមង�ិកសារប�់ ESCAP 
ត្មរយៈ E-Learning
�្ីអំពីយន្ការភាពជាដៃគូរវាងរៃ្ឋ និងឯកជន ឬ PPPs
សៅក្ុងមូ៉ឌូល១សនុះ សយើងនឹងបង្ហា ញសោកអ្ក
ពីការយល់ៃឹងទូសៅថាសតើអវីសៅជា PPP?
និងភាព្ុ�គ្្រវាងការស្វើលទ្ធកមមែត្ម PPP
និងការស្វើកិច្ចលទ្ធកមមែកសាងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈ
ត្មខបបបបដពណី (កិច្ចលទ្ធកមមែសាធារណៈ)?

Definition

ឥឡូវ�ូមសយើងចាប់ស្្ើមសដ្យការកំណត់ពីនិយមន័យ PPP 
PPP ចាត់ទុកថាជាកិច្ច�នយារយៈសពលខវង 
សេើយជាទូសៅរោនរយៈសពលសបចើនជាង២០ ឆំ្្
រវាងសា្ថ ប័នរៃ្ឋ និងភាគីឯកជន
សៃើម្បី្ល់្ស�វាសាធារណៈ
និង/ឬជាការអភិវឌ្ឍសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈ
ខៃលក្ុងសនាុះការទទួល្ុ�បតរូវ និងបរាក់កដបមបតរូវរាន
ខចករខំលកគ្្។
PPP អាចអនុវត្ក្ុងវ�័ិយជាសបចើន ៃូចជា
្ូ្វថ្ល់, ថាមពល, ្្ូវ រថសភ្ើង, អប់រ,ំ ទឹក, ឬ�ុខាភិរាល។



សៅក្ុងគសបរោង PPP
វនិិសោគិនឯកជនគឺជាអ្ក្្ល់េិរញញាប្បទានៃល់គសបរោង
បុ៉ខន្ពួកសគមិនខមនស្វើកិច្ចការសនុះសដ្យមិនគិតដថ្សនាុះសទ
ពួកសគ�ង្ឹមថានឹងបសងកើតបរាក់ចំសណញពីការវនិិសោគទុនរប�់ពួក
សគ
សដ្យរោនន័យថាអ្កវនិិសោគបតរូវខតរានទទួលបរាក់ចំសណញពីការ
បណ្្ក់ទុនរប�់ពួកសគ។ ជាទូសៅគឺរោនមស្យារាយ ២
ខៃលអ្កវនិិសោគទុនក្ុងគសបរោង PPP
អាចរកបរាក់ចំសណញពីការបណ្្ក់ទុនរប�់ពួកសគ។
ទី១ ដៃគូឯកជននឹងរានទទួល
�ិទ្ធិក្ុងការបបមូលកដបមស�វាពីសបបើបរា�់សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ
ៃូចជាការបង់បរាក់�ំរាប់ការសបបើ្្ូវ
ទី២ រដ្្ឋ ភិរាលអាចបង់ថវកិា
សៅឱ្យដៃគូឯកជនត្មវ ិ្ ីខៃលសៅថា
“ការទូទាត់ខ្អែកសលើថវកិាជាតិ”
សៅក្ុងករណីការបង់ថវកិាខបបសនុះ
បបតិបត្ិការឯីកជននឹងរានទទួលថវកិា
សដ្យខ្អែកសលើលទ្ធ្លការង្រសៅត្មសពលសវោកំណត់ទុក។សដ្យ
យកឧទាេរណ៍គសបរោងសា្ថ បនា្្ូវ
រដ្្ឋ ភិរាលអាចពិនិត្យត្មដ្ន
សៅក្ុងរយៈសពលសទៀងទាត់ បប�ិនសបើ្្ូវសនាុះបតរូវរានសាង់�ង់រចួ
វារោនន័យថា្្ូវថ្ល់សនាុះ គឺអាចសបើកឱ្យសបបើបរា�់រាន
សេើយសបើ�ិន្្ូវសនាុះរោនគុណភាពត្ម�ង់្ដ្រ
ៃូចរានកំណត់ក្ុងកិច្ច�នយា
វារោនន័យថាគុណភាព្្ូវថ្ល់សនាុះអាចទទួលយករាន
សបើ�ិនលក្ខ្ណ្ឌ ដនការសាង�ង់បតរូវរានបំសពញ
រដ្្ឋ ភិរាលអាចបង់កដបមស�វាសថរសៅឱ្យបបតិបត្ិការឯីកជន។

ទីមួយ គឺបបភព្នធានេិរញញាប្បទាន
គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈទូសៅ
គឺេិរញញាប្បទានសដ្យថវកិាជាតិរប�់បបសទ�។
សៃើម្បីកសាងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធខបបសនុះ
រដ្្ឋ ភិរាលនឹងស្វើការសបជើ�សរ ើ�អ្កទទួលកិច្ច�នយា
និងបង់ថវកិាឱ្យអ្កទទួលកិច្ច�ន្យត្មវឌ្ឍនភាពដនការង្រ
�បរោប់គសបរោងសាង�ង់។
សនុះរោនន័យថាការទូទាត់ថវកិាគឺបតរូវស្វើសឡើងទុកជាមុន
ក្ុងៃំណ្ក់កាលសាង�ង់។

សបើ�ិនៃល់សពលណ្មួយ្្ូវសនាុះពំុរោនគុណភាពបតឹមបតរូវ
ត្មលក្ខ្ណ្ឌ ដនកិច្ច�នយា
សៅសពលសនាុះការបង់ថវកិារប�់រដ្្ឋ ភិរាលនឹងបតរូវកាត់បន្ថយ
ការអនុវត្ខបបសនុះនឹងជាការសលើកទឹកចិត្
ៃល់ដៃគូឯកជន សៃើម្បីរកសា
្្ូវសនាុះឱ្យអាចសបបើបរា�់រានក្ុងយៈសពលខៃលកំណត់ទុក
ៃូសច្ុះ�បរោប់គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធទូសៅ
ការបង់ថវកិាគឺបតរូវបង់ជាមុន
បុ៉ខន្គសបរោង PPP ពំុរោនការបង់ថវកិារៃ្ឋជាមុនសទ
សៅក្ុងៃំណ្ក់កាលដនការសាង�ង់
ការបង់ថវកិាឱ្យដៃគូឯកជនគឺបង់ត្មការកំណត់
រេូតសៅត្មរយៈសពលសវោដនគសបរោងបនាទា ប់ពីគសបរោងសនាុះបតរូវសបើក
ដ្ក់ឱ្យៃំសណើ រការ។

សៅរោនលក្ខណៈជាទូសៅមួយចំនួនសទៀត
ខៃលស្វើឱ្យ PPP ្ុ�ពី
អភិបកមគសបរោងទូសៅ។
សយើងរានសរៀបចំរចនា�ម្័ន្ធដនការស្វើបទបង្ហា ញ
សនុះជំុវញិចំណុច ៤ �ំខាន់ៗ



ចំណុចទី៣ ដនភាព្ុ�គ្្រវាងគសបរោង PPP
ពីគសបរោងទូសៅ
គឺតំរវូឱ្យរោនការកំណត់បញ្ជា ក់�មិទ្ធិ្លការង្រ
អវីខៃលសយើងចង់រាន
សៅសពលលទ្ធកមមែខបបបបដពណីស្្តសលើធាតុចូល
ថាសតើសយើងអាច�សបមចអវីខៃលសយើងចង់រានៃូចសម្ច។
ក្ុងករណីគសបរោងសាង�ង់្្ូវ
រោនន័យថាយថាបបសភទដនគសបរោងក្ុងបទង់បទាយ PPP
អាច�ំសៅសៅៃល់�ុចនាករដន “គុណភាពដន្្ូវថ្ល់”
សបចើនជាងការបញ្ជា ក់អំពីរាយលំអិតដនការសាង�ង់្្ូវថ្ល់សនាុះ។
ចំសពាុះគសបរោងបពោនយន្សហាុះ �មិទ្ធិ្លវាអាច
រោន�មត្ថភាពទទួលអ្កស្វើៃំសណើ រ ១០ ោននាក់ក្ុងមួយឆំ្្
ខៃលធាតុចូលអាចជា “អាគ្រចំណតយន្សហាុះ ២ ្្ង”
អាគ្រនីមួយ ៗ រោនដ្ទា ២៥០,០០០ ខម៉បតបកឡា និង ។ល។
ការសបបើបរា�់�មិទ្ធិ្លយថាបបសភទ្្ល់ឱ្យវ�័ិយឯកជន
នូវឱកា� ក្ុងការបសងកើតគំនិតការៃំសណ្ុះស្សាយថមែី ៗ
�បរោប់ការ្្ល់ស�វាសាធារណៈ
ខៃលនឹងអាចបងកឱ្យអាច�ន្សំ�ំដចថវកិារានសបចើន។
ការស្្តសលើ�មិទ្ធិ្លយថាបបសភទ
ទាមទារឱ្យរោនមូលដ្្ឋ នការគិតគូរ្ុ�ខប្កពី្មមែត្
និងអាចរោនការទាមទារ
ឱ្យរោនការខក�បមរួលពីដៃគូរៃ្ឋ
ខៃលធ្ាប់ខតសុាំនឹងការអនុវត្គសបរោងទូសៅ
ខៃលសបបើបរា�់អភិបកមធាតុចូល។

ភាព្ុ�ខប្កទី២ រវាងគសបរោង PPP 
និង គសបរោងកិច្ចលទ្ធកមមែទូសៅគឺទាក់ទងសៅនឹងរយៈសពល។
សៅក្ុងគសបរោងលទ្ធកមមែជាបបដពណី ទំនាក់ទំនង
រវាងរៃ្ឋ
និងដៃគូឯកជន
បតរូវបញ្ច ប់�ពវបគប់សៅសពលការកសាងរាន�សបមច។
បុ៉ខន្�បរោប់គសបរោង PPP  ទំនាក់ទំនងសៅខតបន្សៅមុ្
េួ�ឆ្ងា យសបកាយពីការបញ្ច ប់ការសាង�ង់
សដ្យដៃគូឯកជនសៅខតទទួល្ុ�បតរូវ
មិនបតឹមខតការសា្ថ បនាសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ
បុ៉ខន្ខថមទំាងការង្របបតិបត្ិការសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសៅមុ្ជាសបចើនឆំ្្ត្មកំណត់
ទុក
ជាទូសៅគឺសបចើនជាង ២០ ឆំ្្។
ទនទាឹមនឹងសនុះ
អាជាញា ្រសាធារណៈបតរូវខតពិនិត្យត្មដ្នសៅសលើការអនុវត្ការង្រ
រប�់បបតិបត្ិការឯីកជន
សពញមួយរយៈសពលដនកិច្ច�នយា។
សៅទីបញ្ច ប់ដនកិច្ច�នយាគសបរោង PPP
កមមែ�ិទ្ធិសលើបទព្យ�ម្បត្ិ គឺបតរូវបបគល់ឱ្យអាជាញា ្រសាធារណៈ
សនុះជាគឺភាព្ុ�គ្្រវាងគសបរោង PPP
និងការស្វើឯកជនវបូនីយកមមែបទព្យ�មត្ិសាធារណៈទំាងស្�រុង។

លក្ខណៈ�ំខាន់ចុងសបកាយទី៤ខៃលស្វើឱ្យគសបរោង PPP ្ុ�ពី
ពីគសបរោងទូសៅគឺទាក់ទងនិងការខចករខំលកហានិភ័យ។
�បរោប់គសបរោងលទ្ធកមមែសាធារណៈទូសៅហានិភ័យគឺទទួល្ុ�បតរូវ
ទំាងស្�រុងសដ្យរៃ្ឋបុ៉ខន្ក្ុងគសបរោង PPP ហានិភ័យគឺបតរូវខចករខំលករវាងរៃ្ឋ
និងដៃឯកជន។
ជាឧទាេរណ៍ក្ុងគសបរោង PPP វ�័ិយឯកជនជា្មមែត្ទទួល្ុ�បតរូវសលើការ
សាង�ង់និងហានិភ័យពីការបបតិបត្ិការគសបរោង។
បុ៉ខន្ហានិភ័យទំាងសនាុះគឺជាអវី?
ជាមួយនិងគសបរោងណ្ក៏សដ្យគឺខតងខតរោនហានិភ័យ 
ខៃលចំណ្យ�បរោប់ការសាង�ង់ និងបបតិបត្ិការ
អាចនឹងសលើ�ពីថវកិាខៃលរានកំណត់ទុក។
សៅក្ុងមូ៉ខឌលលទ្ធកមមែសាធារណៈទូសៅ
ហានិភ័យេិរញញាវត្ថុ គឺទទួល្ុ�បតរូវ
ទំាងស្�រុងសដ្យសា្ថ ប័នរៃ្ឋ។
បុ៉ខន្មូ៉ខឌលដនគសបរោង PPP ហានិភ័យគឺបតរូវបបគល់សៅឱ្យដៃគូឯកជន
ខៃលជាអ្កទទួល្ុ�បតរូវទំាងការសាង�ង់និងការអនុវត្គសបរោង។
រោនន័យថាក្ុងគសបរោង PPP វ�័ិយសាធារណៈ
មិនចំារាច់បបឈមនឹងហានិភ័យពីចំណ្យេួ�បបរោណសនាុះសទ។
ក្ុងគសបរោង PPP ហានិភ័យខតងខតរានពិនិត្យសមើលតំ្ងពីៃំបូង
សេើយគសបរោងបតរូវរានសរៀបចំ សៃើម្បីខចករខំលកហានិភ័យ
សៅៃល់ដៃគូ ខៃលរោន�មត្ថភាពបគប់បគ្ន់ក្ុងការបគប់បគងហានិភ័យ។



ទំាងសនុះរានបគបៃណ្ប់សៅសលើ ៤ ចំណុច្ុ�ខប្កគ្្រវាងគសបរោង 
PPP
និងមូ៉ខឌលលទ្ធកមមែសាធារណៈទូសៅ។
ឥឡូវសនុះ�ូមសយើងបកសឡកសមើលអត្ថបបសោជន៍គន្ឹុះមួយចំនួន
ដនគសបរោងត្មខបប PPP
និងខៃនកំណត់មួយចំនួន។
អត្ថបបសោជន៍ទីមួយ
និងជាសេតុ្លៃ៏�ំខាន់ខៃលរដ្្ឋ ភិរាល
រានចាប់ស្្ើមស្វើការពិចារណ្ការអនុវត្ត្មខបប PPP
គឺសៃើម្បីទាក់ទាញមូល្នឯកជន។
PPP បតរូវសមើលស�ើញថាជាមស្យារាយមួយ �បរោប់េិរញញាប្បទានគសបរោង
ខៃលគសបរោងស្្សងមិនអាចស្វើសៅរាន
សដ្យសារ�រ្ោ្ថវកិាជាតិ។

សទាុះជាោ៉ងសនុះក៏សដ្យគសបរោង PPP ក៏មិនខមន្្ល់ឱ្យសដ្យមិន
គិតដថ្សនាុះសទ។ 
វ�័ិយឯកជនបតរូវខតទទួលបរាក់កដបម
ពីការបណ្្ក់ទុនរប�់សគ។
សដ្យសបបើបរា�់រចនា�ម្័ន្ធ PPP
អាច្្ល់ភាព្ូរស្សាលថវកិាជាតិសៅរយៈសពល្្ី
សទាុះជាៃូសច្ុះក៏សដ្យ
សនាុះបគ្ន់ខតអាចជួយសដ្ុះស្សាយបញ្ហា ថវកិាគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ
រេូតបតឹមខតដថ្�បរោប់អ្កសបបើបរា�់អាចទាររាន
ឬក៏បរាក់ចំណូលបខន្ថមអាចរករាន
ពីបទព្យ�ម្បត្ិសាធារណៈ។

និោយអំពីបរាក់ចំណូលបខន្ថម
�ូមសមើលគំរគូសបរោងបពោនយន្សហាុះ
ការយល់ៃឹងពីសាធារណៈជន បពោនយន្សហាុះបតរូវយល់ថា
ជាមស្យារាយមួយ សៃើម្បី្្ល់ស�វាៃឹកបញជាូ ន
ជូនៃល់អ្កស្វើៃំសណើ រ និងបករុមេុ៊នអាកា�ចរ។
វ�័ិយឯកជនអាចរោន�មត្ថភាពកំណត់
និងអភិវឌ្ឍន៍បបភពបរាក់ចំណូលៃដទសទៀត ខៃលរោនបប�ិទ្ធភាព
ពីបពឡានយន្សហាុះសនុះ
ៃូចជាហាង �ណ្្ឋ គ្រ ចំណតរថយន្ និង ។ល។
បបភពបរាក់ចំណូលទំាងសនុះ
អាចយកមកសបបើបរា�់ជាថវកិាមួយខ្្កដនការវនិិសោគសេដ្្ឋ រចនា-
�ម្័ន្ធ។



Please note that the training video of this module can be accessed on http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation

អត្ថបបសោជន៍ទី២ និងការសលើកទឹកគន្ឺុះ�បរោប់
ការសបបើបរា�់មូ៉ខឌល PPP គឹការយល់ៃឹងអំពី្លចំសណញខៃលរោ
នបប�ិទ្ធិភាព
ត្មរយៈការសលើកកម្�់ការបបគល់គសបរោង
បបតិបត្ិការ និងការបគប់បគង និងសបបើបរា�់បសច្ចកសទ�ទំសនើប។
សគ្លសៅ គឺការសលើកកម្�់គុណភាព
ដនការ្ល់្ស�វាសាធារណៈ
សដ្យការសបបើបរា�់នូវបប�ិទ្ធភាពរប�់វ�័ិយឯកជន។

អត្ថបបសោជន៍ទី៣ យល់ៃឹងពីគំរ ូPPP
ទាក់ទងនឹងការបសងកើតឱ្យរោនការសដ្ុះស្សាយបញ្ហា រយៈសពលយូរអខងវង
សៃើម្បី្្ល់នូវសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈ
ត្មរយៈការសដ្ុះស្សាយបញ្ហា  ៃូចជា
គុណភាពការសាង�ង់រោនគុណភាពទាប 
និងការខថទំាពំុរានបគប់បគ្ន់
ត្មពិត សបើ�ិនអ្កជាអ្កទទួល្ុ�បតរូវ
ចំសពាុះការស្វើបបតិបត្ិការបទព្យ�ម្បត្ិរយៈសពល ២០ ឆំ្្
អ្កនឹងស្វើោ៉ងណ្ឱ្យបទព្យ�ម្បត្ិសនាុះបតរូវរានកសាងោ៉ងបតឹមបតរូវ។
ៃូចគ្្សនុះខៃរ សបើការទូទាត់ថវកិាឱ្យអ្ក ក៏បតរូវ អ្ែ ់ ក 
បប�ិនសបើបទព្យ�ម្បត្ិសនាុះ
ពំុរោនគុណភាពត្ម�ង់្ដ្រខៃលរានកំណត់
ៃូសច្ុះអ្កនឹងចបា�់ថាបតរូវការ្នធានបុ៉នាមែ ន សៃើម្បីខបងខចក្នធាន
សនាុះឱ្យរានបគប់បគ្ន់
សៃើម្បីការខថរកសាបទព្យ�ម្បត្ិសនាុះ។

សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ PPP ស្វើឱ្យរោនការសលើកទឹកចិត្
សៃើម្បីកាត់បន្ថយចំណ្យវៃជី្វតិដនបទព្យ�ម្បត្ិ។
�ូមយកគសបរោង្្ូវរប�់សយើងជាគំរូ
�ូមសយើង�នមែត់ថារោនជំសរ ើ� ២ សៃើម្បីកសាង្ូ្វថ្ល់
ជាមួយនឹងជសបមើ�ទី១

ការកសាងរោនតដម្សថាកសៅសពលចាប់ស្្ើម
បុ៉ខន្ចំណ្យ�បរោប់ការខថទំាគឺកាន់ខតសបចើន
សៅក្ុងរយៈសពលខវង
ជសបមើ�ទី២
វាអាចដថ្ជាង
ទាក់ទងនិងការសាង�ង់បុ៉ខន្ចំណ្យសៅសលើការខថទំា
និងចុុះទាបសៅក្ុងរយៈសពលខវង
ក្ុងគសបរោង PPP ដៃគូឯកជននឹងសបជើ�សរ ើ�យកជសបមើ�ទី២

ពីសបពាុះថាវាបញជាូ លចំណ្យខថទំា
សៅក្ុងការសរៀបចំគសបរោងទំាងមូល
និងជាជសបមើ�ខៃលរោនតដម្សថាកជាង
សៅសលើមួយវៃ្ជីវតិដន្ូ្វសនាុះ។

អត្ថបបសោជន៍ទី៤ និងជាចុងសបកាយដនមូ៉ខឌល PPP
ទាក់ទងនិងការស ទ្ារហានិភ័យសៅវ�័ិយឯកជន។
សដ្យស ទ្ារហានិភ័យសៅឱ្យវ�័ិយឯកជន
ថវកិារប�់រដ្្ឋ ភិរាលគឺបតរូវរានការពារ
ទប់ទល់និងបញ្ហា ទុនវនិិសោគខៃលអាចសកើនសឡើង
ខៃលជាទូសៅវាជាសរឿង�ំខាន់
ក្ុងគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈ។

សៅសពលសនុះសយើងរានបង្ហា ញអត្ថបបសោជន៍ដនការ�ិកសា PPP
�ូមសយើងសមើលពីខៃនកំណត់ដនគសបរោងសនុះវញិម្ង។
ទី១ PPP ពំុអាចសបបើបរា�់រានបគប់បបសភទគសបរោងសទ។
សទាុះជាសៅបបសទ�ខៃល
PPP បតរូវរានអនុវត្ោ៉ង�កមមែក៏សដ្យ
ក៏រោនខតគសបរោងសាធារណៈមួយចំនួនបុ៉សណ្ណ ុះ
ខៃលរានយកសៅអនុវត្ត្មមូ៉ខឌលសនុះ។
PPP មិនអាចអនុវត្រានក្ុងវ�័ិយខៃលរោនការ្្�់ប្ូរឆ្ប់រេ័�
សទ
ៃូចជា IT បុ៉ខន្វាអាចអនុវត្រានលអែ
សៅសពលខៃលរោនរយៈសពលខវង
ក្ុងការបបខមបបសមើលពីភាពចំារាច់�បរោប់ស�វាសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
�ំណួរគន្ឹុះរប�់សយើងគឺសៅក្ុងករណីសនុះ
សតើសយើងបតរូវការសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធខៃលអាចសបបើបរា�់
រានៃល់ ២០ ឆំ្្សទ?
សបើ�ិនចសម្ើយគឺរាទ សនាុះមូ៉ខឌល PPP អាចជាជសបមើ�មួយៃ៏លអែ។
ទី២ ទបមង់ៃ៏�មែុគសាមែ ញដនគសបរោង PPP
អាចស្វើឱ្យរោនការចំណ្យបបតិបត្ិការ្្�់។
គសបរោងបតរូវខតរោនបទង់បទាយ្ំលមែម
សៃើម្បី�បមប�បមរួលជាមួយចំណ្យកិច្ចលទ្ធកមមែ។
�ូមកំសភ្ចថា
រោនបបសទ�្្ុះយកគំរ ូPPP សនុះសៅអនុវត្
�បរោប់គសបរោងខៃលរោនកបមិតថវកិា្្�់ជាងកបមិតកំណត់ទុក
ឧទាេរណ៍ ២០ ោនៃុោ្រអាសមរកិ។
ខៃនកំណត់មួយសទៀតដនការអនុវត្គសបរោងខបប PPP
អាចបណ្្លមកពីការ្វុះ�មត្ថភាពរប�់បករុមេុ៊នក្ុងស្�រុក
សៃើម្បីទទួលគសបរោងខបបសនុះ។
បករុមេុ៊នក្ុងស្�រុកអាចពំុរោន�មត្ថភាពបគប់បគ្ន់�បរោប់បគប់បគង
ហានិភ័យទាក់ទងនិងគសបរោង PPP។
ត្មទ�្សនៈនសោរាយ PPP ក៏ជាបញ្ហា រស�ើបមួយខៃរ។
សាធារណៈជនអាចរោនអារមមែណ៍ថា
រដ្្ឋ ភិរាលកំពុងខតបបគល់ឱ្យសបចើន
ឬចិត្លអែេួ�សេតុសពកចំសពាុះដៃគូឯកជន។
សលើ�ពីសនុះការបសងកើត PPP អាចជាន់និង
ការខណនំាបង្ហា ញពី “សគ្លការណ៍អ្កសបបើបរា�់បង់ដថ្”
ខៃលអាចស្វើឱ្យសាធារណៈមិនសពញចិត្។
សៃើម្បីសជៀ�្ុតពីបញ្ហា សនុះ
ការគំ្បទសគ្លនសោរាយោ៉ងសពញទំេឹងរោនសារៈ�ំខាន់ណ្
�់�បរោប់ភាពសជាគជ័យដនគសបរោង PPP។
ជាទីបញ្ច ប់ រចនា�ម្័ន្ធ PPP 
រោនលក្ខណៈមិនង្យអាចបត់ខបនរាន
និងពិរាកសៅក្ុងការ�បមរួលការ្្�់ប្ូរ។
ជាឧទាេរណ៍វាអាចរោនតដម្ដថ្�បរោប់អង្គភាពរៃ្ឋ
សៃើម្បីខកគសបរោងយថាបបសភទ
សៅសពលខៃលគសបរោងបតរូវរានបបគល់ឱ្យដៃគូឯកជន។



Public-Private Partnership (PPP) Models

MODULE 2 / មូ៉ឌុល ២  

Objectives មូ៉ឌុលសនុះនឹងបង្ហា ញមូ៉ខឌល្្ុះៗរប�់ PPP
និងកត់�រោ្គ ល់លក្ខណៈ�ំខាន់ៗរប�់វា។

សៅសពលសយើងជខជកអំពីមូ៉ខឌល PPP
អ្កអាចឮពាក្យអក្សរកាត់្្ុះៃូចជា
BOT, PFI, DBFM ។ល។
ពាក្យទំាងសនុះអាចស្វើឱ្យសយើងសងឿងឆងាល់
ជាពិស��អ្កខៃលពំុរោននជំនាញសលើវាក្យ�័ពទា PPP
សៃើម្បីស្វើឱ្យចបា�់
សយើងនឹងសជៀ�សវៀងការសបបើបរា�់ពាក្យទំាងអ�់សនុះក្ុងការពន្យល់រប�់
សយើងក្ុងមូ៉ឌុលលសនុះ
សេើយសយើងនឹងស្្តសៅសលើ�ំណួរ ២៖ 
សតើអវីជាសគ្លសៅខៃលអ្កកំពុងខតចង់�សបមចឱ្យរាន?
សេើយអវីជាការទទួល្ុ�បតរូវខៃលអ្កចង់ខចករខំលកសៅឱ្យវ�័ិយឯកជន?

សៃើម្បីស្វើបទបង្ហា ញសនុះ 
សយើងនឹងចាប់ស្្ើមពីខាងសឆវងដៃដនមូ៉ឌុលសនុះ
ខៃល�ំសៅសៅសលើការបគប់បគងពីរដ្្ឋ ភិរាល 
សៅសពលខៃលហានិភ័យ
កាតពវកិច្ច និងការវនិិសោគភាគសបចើនគឹបតរូវទទួល
្ុ�បតរូវសដ្យវ�័ិយសាធារណៈ
និងសៅសពលខៃលភាពជាដៃគូជាមួយឯកជន
រោនរយៈសពល្្ី។
សយើងនឹងបង្ខិតបន្ិចម្ងសឆ្្ុះសៅខាងស្ាំដៃ
សដ្យការជំរញុឱ្យរោនការចូលពាក់ព័ន្ធពីវ�័ិយ
ឯកជន។

មូ៉ខឌល PPP 



ឧទាេរណ៍មួយសទៀតដនការ្សារភាជា ប់រវាងបរាក់ចំសណញ និងការបំសពញការ
ង្រគឺជាកិច្ច�នយាខថទំា្្ូវសដ្យខ្អែកសលើ�មត្ថភាពក្ុងការជួ�ជុលខថទំា
្្ូវ។
បបសភទកិច្ច�នយាសនុះគឺ្ុ�ពីកិច្ច�នយាខៃលបង់ត្មការង្រខៃល�សបមច
សៅសពលខៃលកដបមស�វាបតរូវរានបង់ខ្អែកត្ម
អបត្ខៃលរានបពមសបពៀងគ្្�បរោប់អវីខៃលបតរូវជួ�ជុលខថទំា
ៃូចជាកដបមសថរ�ំរាប់ការជួលជុលបកឡុក្្ូវថ្ល់។
្ទាុយមកវញិ កិច្ច�នយាខ្អែកសលើការបំសពញការង្រគឺខ្អែកសលើ�ង់្ដ្រខៃលបពម
សបពៀងគ្្ ខៃលអ្កទទួលកិច្ច�នយាបតរូវអនុវត្
ឧទាេរណ៍
“រាលបកឡុកខៃល្ំជាងខ្ាតកំណត់ទុក”
បតរូវជួ�ជុលសៅក្ុងរយៈសពលកំណត់ទុកសបើ�ិន�ង់្ដ្របតរូវរានសគ្រពត្ម
អ្កទទួលកិច្ច�នយាអាចទទួលរានកដបមស�វាសពញត្មចំនួន។
សបើមិនៃូសច្ុះគឺបតរូវរោនការដ្ក់ទ័ណ្ឌ កមមែ
ស្វើខបបសនុះដៃគូឯកជន គឺបតរូវរានសលើកទឹកចិត្
សៃើម្បីរកសាបទព្យ�ម្បត្ិសនាុះឱ្យរានលអែ។មូ៉ខឌលខ្អែកសលើការបំសពញការង្រ
ក៏្្ល់្ងខៃរនូវភាពបរាកៃបរាជានូវចំណ្យនានា�បរោប់រៃ្ឋ។សបើ�ិនអនុ-
សោមត្ម�ង់្ដ្រខថទំា
ៃូចរានកំណត់ក្ុងកិច្ច�នយា្្�់ជាងការសាមែ ន
ចំណ្យខៃល្្�់ជាងសនុះនឹងបតរូវទទួល្ុ�បតរូវសដ្យដៃគូ 
ឯកជន្្ួនឯង។
និោយមយ៉ាងសទៀតហានិភ័យខថទំាបតរូវរានស្ទារសៅឱ្យវ�័ិយឯកជន។
បបសភទមូ៉ខឌលសនុះគឺ្្�់ប្ូរោ៉ងឆ្ប់រេ័�នូវតួនាទីរប�់រដ្្ឋ ភិរាល
ពីអ្កទូទាត់�បរោប់ការខថទំាសៅត្មការង្រនីមួយៗ
សៅជាអ្កឃំ្្សមើលការខថទំាបទព្ប�ម្បត្ិ្្ូវថ្ល់សដ្យខ្អែកសៅសលើ�ុចនា-
ករខថទំា។
ទំាងសនុះទាមទារឱ្យរោនការខកខបបទបមង់ដ្ទាក្ុងខាងដៃគូសាធារណៈ 
សៃើម្បីបសងកើតឱ្យរោន
បបព័ន្ធការឃំ្្សមើលសៃើម្បីធានាថាកិច្ច�នយាអនុវត្សៅត្មលទ្ធ្លខៃលរាន
សបគ្ងទុក។
ៃូសច្ុះសតើអវីជាគុណបបសោជន៍ពីមូ៉ខឌលសនុះត្មទ�្សនៈរប�់រដ្្ឋ ភិរាល?
សដ្យសបបើមូ៉ខឌលខ្អែកសលើការបំសពញការង្រ 
នឹងអនុញ្ញា តឱ្យអ្កទទួល្លចំសណញពីបប�ិទ្ធភាពលនិងជំនាញ
រប�់វ�័ិយឯកជនសៃើម្បីបសងកើនគុណភាពការ្្ល់ស�វា។
អ្កក៏អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យសដ្យការស្ទារហានិភ័យបបតិបត្ិការនិងខថទំា
សៅឱ្យវ�័ិយឯកជន។
មូ៉ខឌលសនុះគឺរោនលក្ខណៈបតង់ និងង្យស្�រូលអនុវត្។មយ៉ាងវញិសទៀត
អ្កអាចយកមូ៉ខឌលសនុះសៅអនុវត្ជាមួយនឹង គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធខៃ
លរោនស្សាប់សៅសពលខៃលដៃគូឯកជនសៅករណីសនុះពំុរានស្វើការវនិិសោ
គមូល្នសៅសលើការសាង�ង់។
អ្កបគ្ន់ខតស្ទារហានិភ័យមួយចំនួនឧទាហារណ៍ពំុរោនការស្ទារហានិភ័យ 
ពាណិជជាកមមែ។
ដៃគូឯកជនបបខេលជារោនការសាទា ក់ស�ទាើរទទួលយកហានិភ័យខថទំាដនបទ
ព្យ�ម្បត្ិ្្ូវខៃល្្ួនពំុខមនជាអ្កសាង�ង់ សបើ�ិនការចូលរមួការ�ិកសាវា
យតំដលខបប�ីុជសបរៅពីលក្ខ្ណ្ឌ រប�់្្ូវខៃលពំុអាចអនុវត្រានភ្ាមៗ។
ទំាងសនុះគឺជាការ�របុអំពីចបមរុុះភាពដនមូ៉ខឌល PPP។

សៃើម្បីស្វើការ�សបមចថាសតើមូ៉ខឌល PPP ខបបណ្ខៃល អ្កចង់សបបើបរា�់
ៃំបូងសឡើយអ្កបតរូវខតបញ្ជា ក់ថាសតើអ្កនឹងរពឹំងពីវ�័ិយឯកជន 
វនិិសោគសៅសលើការកសាង ឬការពបងីកសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធរប�់រៃ្ឋ។
សទាុះជាអ្កពំុរានខ�វងរកការបណ្្ក់ទុនពីភាគីឯកជន
បុ៉ខន្អ្កអាចរោនបំណងសបបើបរា�់មូ៉ខឌល PPP
សៃើម្បី�សបមចសគ្លបំណងៃដទសទៀត
ៃូចជាការសលើកកម្�់�មត្ថភាពៃំសណើ រការដនបទព្យ�ម្បត្ិសាធារណៈ។

ខ្្កមួយដនមូ៉ខឌល PPP អ្កអាចពិចារណ្�សបមចបបគល់នូវបបតិបត្ិការ 
និងការខថទំាបទព្យ�ម្បត្ិរៃ្ឋសៅឱ្យដៃគូឯកជន
និងដ្ក់ភាជា ប់លក្ខ្ណ្ឌ ការបង់លុយឱ្យបករុមេុ៊នឯកជន 
សៅនឹងសគ្លសៅកំណត់ជាក់ោក់ណ្មួយ។
ការដ្ក់ភាជា ប់រវាងការអនុវត្ការង្រ និងការបង់លុយនឹងសលើកទឹកចិត្ៃល់បប
តិបត្ិការឯីកជនសៃើម្បី�សបមចបប�ិទ្ធភាព្្�់។
ឧទាេរណ៍ក្ុងវ�័ិយទឹកការបគប់បគងការសបបើបរា�់ទឹកអាច្្ល់កិច្ច�នយា
សៅឱ្យបបតិបត្ិការឯីកជន។
សៃើម្បីសលើកទឹកចិត្ឱ្យទទួលរានបប�ិទ្ធភាព្្�់
ការទូទាត់ជូនបបតិបត្ិការឯីកជនបតរូវដ្ក់លក្ខ្ណ្ឌ ភាជា ប់សៅនឹង 
សគ្លសៅជាក់ោក់មួយចំនួន
ៃូចជា “បររិោណទឹក�ំដចរានសដ្យកាត់បន្ថយការេូរធ្ាយ”។
ក្ុងមូ៉ខឌលសនុះពំុរោនការស្ទារហានិភ័យពាណិជជាកមមែសទ។
ការទូទាត់ជូនបបតិបត្ិការឯីកជនគឺពំុអាស្�័យសៅសលើអបត្ដនការសបបើបរា�់
ទឹកសទឬក៏ចំនួនអ្កសបបើបរា�់ទឹក។
អវត្រោនដនហានិភ័យពាណិជជាកមមែ�បរោប់ដៃគូឯកជនអាចស្វើឱ្យមូ៉ខឌលសនុះ
ពំុ�ូវរោនភាពបបកួតបបខជង សៃើម្បីអនុវត្សទ។



បបសភទមួយសទៀតដនមូ៉ខឌល PPP 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួល។
�បមប់ការជួល អ្កសាង់�ងឯកជនបង់កដបម
�បរោប់ការស្វើបបតិបត្ិការសលើបទព្យ�ម្បត្ិសាធារណៈ
ខៃលរោនស្សាប់និងបបមូលចំណូលខៃលរានពីការង្
រសនុះសពលការវនិិសោគមូល្នសៅខតជា
ការទទួល្ុ�បតរូវរប�់អាជាញា ្រសាធារណៈ។

ឧទាេរណ៍៖ គសបរោងសា្ថ នីយ៍ដ្ក់ទូកុងសតណ័រ
សៅសពលខៃលអាជាញា ្រសាធារណៈស្វើកុងបត្ជួល  
សា្ថ នីយ៍ដ្ក់ទូ្ទាុកទំនិញសៅឱ្យវ�័ិយឯកជន។
ដៃគូឯកជនបតរូវខតស្វើការវនិិសោគ
សៃើម្បី�បមប�បមរួលបបតិបត្ិការ ៃូចជាៃង�នទាូច
សោងទូទំនិញនិងឃំ្្ងរកសាទុកដ្ក់ទំនិញ
សេើយគិតដថ្ពីអ្កសបបើបរា�់ស�វាសនុះ។
សៅក្ុងករណីសនុះសបគ្ុះថ្ាក់ពាណិជជាកមមែគឺ
ទទួលសដ្យវ�័ិយឯកជន 
ខៃលបរាក់ចំសណញគឺអាស្�័យ
សៅសលើចំនួនការសបបើបរា�់ស�វាទុកដ្ក់កុងសតណ័រ។
រយៈសពលដនកិច្ច�នយាជួលខបប PPP
ជាទូសៅ គឺរោនរយៈសពលខវងលមែមបគប់បគ្ន់ 
សៃើម្បីអាចឱ្យដៃគូ ឯកជន
អាចទទួលបរាក់ចំសណញសលើការបណ្្ក់ទុនវនិិសោគ
សលើបបតិបត្ិការ។
�បរោប់រដ្្ឋ ភិរាលគុណបបសោជន៍ដនមូ៉ខឌលសនុះគឺរោ
នពីរ។ទី១អ្កអាចបសងកើនបរាក់ចំណូល
ពីបទព្យ�ម្បត្ិរោនពីមុនមកស្សាប់។
ទី២ អ្កអាចសលើកកម្�់ការ្្ល់ស�វា
ត្មរយៈបប�ិទ្ធភាពខៃល្្ល់សដ្យភាគីឯកជន
សទាុះបីជាណ្ក៏សដ្យ
បបព័ន្ធការឃំ្្សមើលជាបបចំាបតរូវខតរោន។
ឧទាេរណ៍
បទបញញាត្ថិអាចឃ្ត់បបតិបត្ិការឯីកជនពីការសកងចំសណញ
ពីសា្ថ នភាព្្ច់មុ្រប�់ពួកសគ សដ្យទារយកតំដល
ស�វា្្�់ពីអ្កសបបើបរា�់



ថាមវន្័ដនជសបមើ� PPP សៅចុងសបកាយសនុះ
ខៃលសយើងនឹងពិភាកសាគ្្គឺបបហាក់បបខេលសៅនឹងអវីខៃ 
លសយើងរានពិភាកសាពីមុន
នូវមូ៉ខឌលវនិិសោគ PPP
សលើកខលងខតកមមែ�ិទ្ធិសលើបទព្យ�ម្បត្ិមិនបបគល់
សៅរដ្្ឋ ភិរាលសៅសពលបញ្ច ប់ភាពជាដៃគូ
សេើយភាពជារោ្ច �់សលើបទព្យ�ម្បត្ិសនាុះសៅខតជារប�់វ�័ិយឯកជន។
សទាុះបីជាោ៉ងណ្ក៏សដ្យ វ�័ិយសាធារណៈសៅខតរោនតួនាទី
�ំខាន់ក្ុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
ឧទាេរណ៍៖ កុ្ងវ�័ិយថាមពល
អាជាញា ្រសាធារណៈសៅខតជា “អតិថិជន�ំខាន់”
ដនសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធខៃលបតរូវកសាងត្មរយៈការចុុះេត្ថសលខាសលើកិច្ចបពម
សបពៀងទិញថាមពលរយៈសពល។
សបកាមកិច្ចបពមសបពៀងសនុះ
អង្គភាពរៃ្ឋយល់បពមទិញថាមពលអគ្គិ�នី
ពីបករុមេុ៊នឯកជនក្ុងតំដលខៃលរានឯកភាពគ្្
សេតុសនុះស្វើឱ្យគសបរោងសនាុះរោន�្ថិរភាពេិរញញាវត្ថុ។
ក្ុងវ�័ិយទូរគមនាគមន៍
សទាុះបីជាការបណ្្ក់ទុនជារប�់បករុមេុ៊នឯកជន
បុ៉ខន្អាជាញា ្រសាធារណៈសៅខតរោនតួនាទីោ៉ង�កមមែជាប្បញញាត្ិករ។
ៃូចជាប្បញញាត្ិកមមែការចូលរមួ ខៃលរមួរោនការ្ល់្អាជាញា ប័ណណ
ឱ្យបករុមេុ៊នទូរ�័ពទាឯកជន និងធានា
ថាការបបកួតបបខជងសៅវ�័ិយសនុះគឺបគប់បគ្ន់តសៃើម្បីស្វើឱ្យតំដលចុុះសថាក។
សៅសពលខៃលនិោយអំពីភាពជាដៃគូ និងកិច្ច�េបបតិបត្ិការ
រវាងវ�័ិយសាធារណៈ និងឯកជន
វារោនឧទាេរណ៍ និងជសបមើ�ជាសបចើន
និងចបមរុុះភាពដនការសរៀបចំ PPP អាចយកសៅអនុវត្
សៃើម្បីខថទំា និងកសាងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
ការសរៀបចំយន្ការ PPP អាចជាជសបមើ�មួយគួរឱ្យទាក់ទាញ
សៃើម្បីបសងកើន និងសលើកកម្�់ការ្្ល់ស�វាសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ
សេើយវារោនសារៈ�ំខាន់ណ្�់ក្ុងការពិចារណ្លក្ខណៈ�ម្បត្ិ
ដនភាព្ុ�គ្្រវាងមូ៉ខឌល PPP និងការថ្ឹងខថ្ងអត្ថបបសោជន៍
និងខៃនកំណត់ដនមូ៉ខឌលនីមួយៗ សៅសពលសយើងពិចារណ្ជំសរ ើ� PPP។
សនុះជាការ�របុដនមូ៉ខឌលទី២ ដនកមមែវ ិ្ ី E-Learning សរៀបចំសដ្យ 
ESCAPខៃលជាវគ្គ E-Learning �្ីអំពីយន្ការភាពជាដៃគូរវាងរៃ្ឋ 
និងឯកជន
សយើង�ង្ឹមថាសយើងរាន្ល់្នូវការយល់ៃឹង្្ុះ
ពីចបមរុុះភាពដនមូ៉ខឌល PPP។ 

Please note that the training video of this module can be accessed on http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation

ឥឡូវសនុះ �ូមសយើងបកសឡកសមើលមូ៉ខឌល PPP
ខៃលដៃគូឯកជនបណ្្ក់ទុកោ៉ងសបចើនបង្គួរ
សៃើម្បីកសាង ឬស្ារបទព្យ�ម្បត្ិសាធារណៈ។
បបសភទដៃគូខបបសនុះជាទូសៅរោនលក្ខណៈជា
កិច្ច�នយាពនយារសពល ខៃលអនុញាតឱ្យដៃគូឯកជន
អាចខ�វងរកបរាក់កដបមពីការបណ្្ក់ទុនរប�់សគ 
ខៃលជាទូសៅរោនរយៈសពលសបចើនជាង ២០ ឆំ្្។
ការសរៀបចំសនុះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបបភពចំណូល ២ ខៃលអាចរោន
�បរោប់ដៃគូឯកជន៖ចំណូលអាចរានមកការគិតដថ្ស�វាពី
អ្កសបបើបរា�់បទព្យ�ម្បត្ិ ឬពីរដ្្ឋ ភិរាលសដ្យ ទ្ា ល់
ខៃលសៅថា “បង់សៅត្មអវីខៃលរោន” (ទូទាត់ត្មថវកិាជាតិ)
គសបរោង្ូ្វបង់បរាក់ គឺជាគំរសូាមញញាទូសៅ
�បរោប់អ្កសបបើបង់លុយ សៅសពលខៃលបករុមេុ៊នឯកជន
កសាង្ូ្វ និងស្វើបបតិបត្ិការមួយរយៈ
មុននឹងបបគល់កមមែ�ិទ្ធិសៅឱ្យរដ្្ឋ ភិរាលវញិ។
ជាថ្ូរនិងកិច្ចបពមសបពៀងសនុះដៃគូឯកជនរោន�ិទ្ធិ
បបមូលកដបមស�វាពីអ្កសបបើបរា�់វញិ។
“បង់សៅត្មអវីខៃលរោន” (ទូទាត់ត្មថវកិាជាតិ) បតរូវរានសបបើបរា�់
ភាគសបចើនសៅក្ុងវ�័ិយ�ង្គម
សៃើម្បីកសាង និងខថទំាមនទាីរសពទ្យ និងសាោសរៀន។
សៅការសរៀបចំខបបសនុះ គឺរដ្្ឋ ភិរាលស្វើការទូទាត់ជាសទៀងទាត់
សៅឱ្យដៃគូឯកជន ក្ុងលក្ខ្ណ្ឌ បទព្យ�ម្បត្ិសាធារណៈគឺរោន និងបតរូវរា
នខថទំាត្ម�ង់្ដ្រដនកិច្ច�នយា។សដ្យ�េការជាមួយនឹងដៃគូឯកជនខប
បសនុះ សៃើម្បីកសាង
ឬស្ារសឡើងវញិនូវបទព្យ�ម្បត្ិសាធារណៈរាន្្ល់នូវគុណបបសោជន៍ជា
សបចើន។
ការទទួលរាននូវបប�ិទ្ធភាពគឺនឹងស�ើញជាការជាក់ខ�ង្បគប់ៃំណ្ក់កាល
ទំាងអ�់ដនគសបរោង
សៅសពលដៃគូឯកជនទទួល្ុ�បតរូវចំសពាុះការសរៀបចំ
កសាង និងខថទំាបទព្យ�ម្បត្ិ។
ហានិភ័យភាគសបចើនបតរូវរានស្ទារសៅឱ្យដៃគូឯកជន
ក្ុងសនាុះរោនហានិភ័យការសាង�ង់។
ក្ុងមូ៉ខឌលសនុះបទព្យ�ម្បត្ិក៏បតរូវរានេិរញញាប្បទានសដ្យទុនឯកជន
រានកាត់បន្ថយតបមរូវការសលើថវកិាសាធារណៈ។
បបសភទមូ៉ខឌលសនុះក៏សៅរោនខៃនកំណត់្្ុះ។
រចនា�ម្័ន្ធសំុាញាំដនភាពជាដៃគូបបសភទសនុះ
អាចទាមទារនូវរយៈសពលដនការចរចាគ្្យូរ។
រដ្្ឋ ភិរាលក៏បបខេលបតរូវខត្្ល់ការឧបត្ថម្ភ
និងការធានារប�់រៃ្ឋ សៃើម្បីឱ្យគសបរោងទំាងសនុះរោនភាពចំសណញេិរញញាវត្ថុ។
េិរញញាប្បទានឯកជនក៏រោនតដម្ដថ្ជាងការ្្ចីរប�់រៃ្ឋ។
គសបរោង PPP បតរូវខត្្ល់្លចំសណញខៃលរោនបប�ិទ្ធភាព បគប់បគ្ន់
សៃើម្បីទូទាត់នឹងចំណ្យេិរញញាប្បទាន្្�់សនុះ ។



Government role for creating a PPP 
enabling environment

MODULE 3 / មូ៉ឌុល ៣

Objectives

សៅក្ុងមូ៉ឌុលសនុះ
សយើងនឹងនំាសោកពិនិត្យសមើលជំហានគន្ឹុះ
ខៃលបតរូវការ�បរោប់ការអភិវឌ្ឍន៍កមមែវ ិ្ ី PPP
�ំណួរៃំបូង ខៃលសយើងនឹងសាក�ួរសនុះទីសនុះគឺរោនៃូចតសៅ
“សតើរដ្្ឋ ភិរាលនឹងបតរូវស្វើការ�បមរួលោ៉ងៃូចសម្ចសៃើម្បី
អភិវឌ្ឍន៍គសបរោង PPP? ិងអវីខៃលរដ្្ឋ ភិរាលអាចស្វើ សៃើម្បីជំរញុ
បរោិកា��បមរួលៃល់គសបរោង PPP?

Government Role
ក្ុងនាមជារដ្្ឋ ភិរាលវារោនជំហាន ៤ 
ខៃលសោកអ្កអាចអនុវត្ សៃើម្បីបសងកើត
បរោិកា�ខៃល�បមរួលៃល់ការអភិវឌ្ឍន៍ PPP
ទី ១សោកអ្កបតរូវខតកំណត់ពីរសបៀបសោកអ្កកំពុងខត
សរៀបចំខ្នការសៃើម្បីអនុវត្យន្ការ PPP ក្ុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍
សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ
សដ្យរោនសគ្លការណ៍នសោរាយចបា�់ោ�់មួយ។
ទី២សោកអ្កបតរូវខតបញ្ជា ក់ថាចបាប់ខៃលរោនជា្ររោន
និងបកប្័ណ្ឌ បទបញញាត្ិស្�បគ្្នឹងយនកការ PPP។
ទី ៣សោកអ្កបតរូវខតធានាថាសា្ថ ប័នពាក់ព័ន្ធ
រោន�មត្ថភាព សៃើម្បីគំ្បទការអនុវត្កមមែវ ិ្ ី PPP។ 
ទី៤ នកបតរូវរោន្នធានបគប់បគ្ន់សៃើម្បីេិរញញាប្បទានៃល់
ការសរៀបចំគសបរោង PPP និងស្វើឱ្យគសបរោងទំាងសនាុះរោន
ការចាប់អារមមែណ៍ពីដៃគូឯកជន។

ការបសងកើតបរោិកា��បមរួលៃំសណើ រការ PPP



�ូមសយើងសមើលកត្្នីមួយៗ ដនកត្្
ទំាង ៤ សដ្យលមអែិត

ជំហានទី១ទាក់ទងសៅនឹងការសរៀបចំសគ្លនសោរាយ។វាជា
សរឿង�ំខាន់ខៃលរដ្្ឋ ភិរាលសរៀបចំ
ចក្ខុវ�័ិយ និងយុទ្ធសាស� ្�បរោប់សបបើបរា�់ PPP
ជាមស្យារាយដនការ្្ល់ស�វាសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធជូនៃល់បបជាជន។
ចក្ខុវ�័ិយ និងយុទ្ធសាស�្
បតរូវខតបញ្ជា ក់អំពីបញ្ហា ៃូចជា
“សតើអវីជាសគ្លបំណងដនកមមែវ ិ្ ី PPP?”
“សតើវ�័ិយណ្ជាវ�័ិយសគ្លសៅ?”
“សតើ PPP  បបសភទណ្ខៃលសយើងបតរូវការ?”
សេើយ “សតើរដ្្ឋ ភិរាលរោនខ្នការសៃើម្បីអនុវត្យុទ្ធសាស�ោ៉្ង
ៃូចសម្ច?”
ទំាងសនុះអាចស្វើរានត្មរបូភាពសបចើនខបប។
ឧទាេរណ៍
ឯកសារសគ្លការនសោរាយអាច យកសៅអនុវត្
ឬចបាប់�បរោប់ PPP បតរូវរានអនុម័ត។
បុ៉ខន្សគ្លការណ៍ជារមួគឺសៅៃខៃល
សទាុះបីជាសតើយុទ្ធសាស�ស្នាុះបតរូវរានបសងកើតសឡើងោ៉ងណ្ក៏
សដ្យ។
ការសរៀបចំនូវសគ្លនសោរាយ្្ូវការ�បរោប់ PPP
អាចជួយឱ្យ ទទួលរានពីការគំ្បទសគ្លនសោរាយជាន់្្�់។
ការគំ្បទសនាុះគឺបតរូវការសដ្យសារ
ភាពរស�ើបដនគសបរោង PPP។
ឧទាេរណ៍
មតិសាធារណៈអាចសងឿយស្�រួលបញ្ចុ ុះបញ្ចូ លសៅរកជំសនឿ
ខៃលថា្លបបសោជន៍បតរូវរានបបគល់សៅឱ្យ វ�័ិយឯកជន
ខៃល្ទាុយសៅវញិវាអាចស្វើឱ្យអាជាញា ្រសាធារណៈ
រោនការ�ង្ស័យពីការសប្ជាញា ចិត្រប�់ពួកសគចំសពាុះគសបរោង 
PPP។
ការគំ្បទសគ្លនសោរាយខតងខតជាឧប�គ្គចំបង
ដនភាពសជាគជ័យដនការបំសពញបបតិបត្ិការ PPP
សេើយគ្មែ នអ្កណ្ចង់បំសរ ើការង្រឱ្យគសបរោង
ជាសបចើនឆំ្្សដ្យស�ើញបតឹមខតរដ្្ឋ ភិរាល
្្�់ប្ូរនសោរាយ និងៃកេូត
ការគំ្បទរប�់សគសៅសពលខៃលកំពុងអនុវត្ការង្រសនាុះសទ។
សៃើម្បីការពារបពឹត្ិការណ៍ខបបសនុះសកើតរោនសឡើង
សោកអ្កបតរូវការការគំ្បទោ៉ងសពញទំេឹង
រោន�ង្គតិភាព
និងរោនស�្ថរភាពពីអ្កនសោរាយជាន់្្�់។

ការគំ្បទពីអ្កនសោរាយសជើងចា�់សៅខតចំារាច់សៃើម្បីបសងកើតឱយ្
រោនការឯកភាពគ្្ រវាងបក�ួងនិងសា្ថ ប័នរដ្្ឋ ភិរាលពាក់ព័ន្ធ
និងសៃើម្បីទទួលសា្គ ល់អំពីភាពតបតរដ្ទាក្ុង។ចំសពាុះមនន្ីរដ្្ឋ ភិរាល
មួយចំនួន
PPP ជាវ ិ្ ីសាស�ល្ទ្ធកមមែថមែី
ទាមទារការសរៀបចំៃ៏�មែុគសាមែ ញ
និងពួកសគអាចមិនសជឿជាក់សៅសលើ
តួនាទីរប�់ពួកសគសៅក្ុងៃំសណើ រការការង្រទំាងអ�់សឡើយ។
សបើ�ិនគ្មែ នអនន្ាគមន៍ដ្ទាក្ុង
វានឹងអាចរោនហានិភ័យសដ្យមនន្ីរដ្្ឋ ភិរាលអាចមិនសអើសពើ

សៅសាងា ត់នឹងកខន្ង និងបគ្ន់ខតស�្ើគសបរោង
ខៃលពំុអាចអនុវត្រានត្មវ ិ្ ីសាស�្
លទ្ធកមមែខបបបបដពណី�បរ់ោការអនុវត្ PPP
ៃូសច្ុះវានឹងស្វើកមមែវ ិ្ ី PPP បតរូវបរាជ័យ។
សគ្លនសោរាយ PPP ្្ូវការ
អាចជាការបញជាូ នសារចបា�់ោ�់សៅឱ្យវ�័ិយ ឯកជន
ទាក់ទងនិងឆនទាុះរដ្្ឋ ភិរាល
ក្ុងការអភិវឌ្ឍបញជា ីគសបរោង PPP។
ការចូលសៅកាន់ទី្សារថមែី
អាចរោនតដម្ដថ្�បរោប់បករុមេុ៊នបរសទ�
សេើយពួកសគនឹងបណ្្ក់ទុន
បប�ិនសបើពួកសគស�ើញឱកា�
ដនការចូលរមួគសបរោងរយៈសពលខវង។
សបើ�ិនណ្ពួកសគពំុរានសបជើ�សរ ើ��បរោប់គសបរោង PPP 
សលើកៃំបូងអ្កវនិិសោគចង់ៃឹងថា នឹងរោន
ឱកា�ពាណិជជាកមមែបខន្ថមសទៀតសទសៅសពលអនាគត។
បញជា ីគសបរោង
បតរូវខតសរៀបចំឱ្យរានលអែ សៃើម្បីឱ្យរោនការទុកចិត្
បបស�ើរជាងបញជា ី�ុបិន្ខៃលពំុអាច�សបមចរាន។
វាជាការបសងកើតឱ្យរោនការកត់បត្ត្មដ្ន
ខៃលសៅទីបញ្ច ប់នឹងស្វើឱ្យអ្កវនិិសោគ
រោនជំសនឿសលើភាព្្ល់្លចំសណញរប�់គសបរោង PPP 
សៅក្ុងបបសទ�មួយ។
ចាប់ស្្ើមពីគសបរោងខៃលរោនភាពង្យស្�រួលបងអែ�់ខៃលជាគសបរោង-
អាចនឹងទទួលរានសជាគជ័យ
ជាយុទ្ធសាស�ល្អែ
សៃើម្បីកសាងវឌ្ឍនភាពកំណត់បត្ត្មដ្ន។



កត្្�ំខាន់ទី២ ក្ុងការបសងកើត
ឱ្យរោនបរោិកា�ការគំ្បទ PPP 
គឺទាក់ទងសៅនឹងភាពស្�បគ្្
រវាងចបាប់ និងបកប្័ណ្ឌ ដនបទបញញាត្ិ។សៃើម្បីទាក់ទាញអ្កបណ្្
ក់ទុកឯកជន
ចបាប់បតរូវខតខក�បមរួលសៃើម្បីឱ្យរោន
ការចូលរមួពីវ�័ិយឯកជន។

សបើ�ិនជារោនមូលដ្្ឋ នចបាប់ចបា�់ោ�់មួយកំណត់
ថាសតើអាជាញា ្ររោន�មត្ថកិច្ចណ្ខៃល�ិទ្ធិអនុម័ត
គសបរោង PPP និងចុុះេត្ថសលខាកិច្ច�នយា PPP រាន?
សតើការចូលរមួរប�់ឯកជនបតរូវរានអនុញ្ញា ត�បរោប់បគប់វ�័ិយ
ទំាងអ�់?
បបសទ�មួយចំនួនបគ្ន់ខត
អនុញាតឱ្យរោនគសបរោង PPP �បរោប់ខតគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា
�ម្័ន្ធស�ៃ្ឋកិច្ចៃូចជាការៃឹកបញជាូ ន និងថាមពល
ចំខណកបបសទ�មួយចំនួនសទៀតអនុញ្ញា តឱ្យរោន PPP 
បគប់វ�័ិយ
រមួបញ្ចូ លទំាងវ�័ិយ�ង្គម ៃូចជាវ�័ិយ�ុ្ភាពនិងការអប់រ។ំ

សតើវារោនការកំណត់�បរោប់ការវនិិសោគបរសទ� ក្ុងវ�័ិយសេដ្្ឋ
រចនា�ម្័ន្ធខៃរឬសទ?�ំណួរទំាងអ�់សនុះគឹរោនសារៈ�ំខាន់
សដ្យសារខតគ្មែ នអ្កណ្រ្ោក់ចង់ឱ្យភាពស្�បចបាប់ដនកិច្ច�
នយា PPP
បតរូវសៅសៅសាក�ួរ�ំណួរសនាុះសទ។
សបើ�ិនបកប្័ណ្ឌ ចបាប់សៅមិនទាន់រងឹរំោបគប់បគ្ន់
សៅសពលសនាុះភាគីខៃលចង់្្ច់កិច្ច�នយា PPP
អាចង្ក់សៅរកការសបបើចបាប់
សៃើម្បីរកសេតុ្លៃក្្ួនពីកិច្ច�នយាសនុះ
ជាឧទាេរណ៍
វាអាចជាមូលសេតុទាក់ទាញឱ្យរដ្្ឋ ភិរាលថមែី
ស្វើការស�ើសរ ើកិច្ច�នយាខៃលបតរូវរានអនុម័ត
សដ្យរដ្្ឋ ភិរាលមុន
សបើ�ិនរោនការមិនយល់បពសមើនីតិវ ិ្ ីខៃលបតរូវរានសបជើ�សរ ើ�។

បញ្ហា មួយសទៀតខៃលទាក់ទងនិងបកប្័ណ្ឌ គតិយុត្
គឺថាសតើវធិានកិច្ចលទ្ធកមមែ 
រោនបគប់បគ្ន់�បរោប់គសបរោង PPP ខៃរឬសទ។
សតើលក្ខ្ណ្ឌ ខៃលរោនអាចបសងកើតឱ្យរោនភាពយុតិ្ម៌, 
តរ្ោភាព
និងៃំសណើ រការសៃញដថ្រោនលក្ខណៈបបកួតបបខជងខៃរឬសទ?
វ�័ិយឯកជនគឺនឹងមិនចូលរមួបប�ិនសបើកិច្ចៃំសណើ រការលទ្ធកមមែ 
បតរូវរានសគយល់ថាលំសអៀង

សេើយរដ្្ឋ ភិរាលនឹងមិនអាច�សបមច
រានលទ្ធ្លៃ៏លអែបបស�ើរបងអែ�់ សបើ�ិនគ្មែ នការបបកួតបបខជង
ៃ៏បគប់បគ្ន់។
ការខក�បមរួលវធិានលទ្ធកមមែសាធារណៈបបខេលជាចំារាច់។
សដ្យសារខតភាព�មែុគសាមែ ញដនគសបរោង PPP
អន្រទំនាក់ទំនងរវាងអាជាញា ្រសាធារណៈ
និងដៃគូឯកជនក្ុងៃំណ្ក់កាលកិច្ចលទ្ធកមមែ
អាចជាសរឿងចំារាច់ សៃើម្បី
បញ្ជា ក់យថាបបសភទគសបរោង។វធិានលទ្ធកមមែបតរូវខតបញ្ជា ក់ថាសតើ
គសបរោងខៃលស�្ើសនុះបតរូវរានដ្ក់ស�្ើ ទ្ា ល់សដ្យវ�័ិយឯកជន

ខៃលសយើងសា្គ ល់ថាជា”គសបរោងខៃល្្ួចស្្ើមសដ្យឯកជន”
គឺអាចទទួលយករាន។
យន្ការសដ្ុះស្សាយជសរ្ោុះ
គួរខតរោន សៃើម្បីសដ្ុះស្សាយភាព្ុ�គ្្
ខៃលអាចសជៀ�មិន្ុតរវាងរៃ្ឋ
និងដៃគូឯកជន ក្ុងកំឡុងកិច្ច�នយារយៈសពល ២០ ឆំ្្។
មុននឹងចុុះេត្ថសលខាសលើកិច្ច�នយារយៈសពលខវង
វ�័ិយឯកជនអាចទាមទារឱ្យរោនយន្ការមួយ
សៃើម្បីធានាថា�ិទ្ធិរប�់ពួកសគគឺបតរូវរានការពារ។
ចំណុចសនុះ មជ្ឈតវនិិច្័យជា្មមែត្សាវ គមន៍ជាងៃំសណើ រការក្ុង
តុោការពីសបពាុះសគយល់ស�ើញថាវាឆ្ប់រេ័�ជាង
និងរោនឯករាជ្យពីការសបជៀតខបជកពីអ្កនសោរាយ។

ចំណុចគន្ឹុះមួយសទៀតខៃលបតរូវពិចារណ្គឺបទបញញាត្ិសលើអបត្
តដម្។
ឧទាេរណ៍ បប�ិនសបើបបតិបត្ិការឯីកជនបតរូវរានអនុញ្ញា តឱ្យបបមូល
ស�វាពីអ្កសបបើបរា�់
សតើសយើងនឹងរោនវ ិ្ ីការគិតតំដលសបបើបរា�់ោ៉ងៃូចសម្ច?
សតើវារោនខៃនកំណត់ខៃរឬសទ?
សេើយតដម្ដនស�វានឹងខក�បមរួលោ៉ងៃូចសម្ច?
�ំណួរមួយចំនួនសនុះអាចបញ្ជា ក់រានសៅក្ុងកិច្ច�នយា
សទាុះបីជាបទបញញាត្ិត្មវ�័ិយ
នឹងបញ្ជា ក់ចបា�់ោ�់ពី
វ ិ្ ីសាស��្បរោប់ការកំណត់ និងពិនិត្យអបត្តដម្សឡើងវញិ។

អ្កវនិិសោគឯកជនខតងខតយកចិត្ទុកដ្ក់
សៅសលើការគិតគូរពីបញ្ហា សនុះ
សបពាុះវាអាចរោន្លប៉ុះពាល់ៃល់បរាក់ចំសណញ 
រប�់គសបរោង។



កត្្ទី៣ ដនការជំរញុបរោិកា��បមរួល PPP 
ពាក់ព័ន្ធនឹងការសរៀបចំសា្ថ ប័ន។
ភាពចបា�់ោ�់ដនការខបងខចកតួនាទី
ចំារាច់បតរូវខតរោន សៃើម្បីអនុវត្សគ្លនសោរាយ PPP។
សតើសា្ថ ប័នណ្អនុម័តអវី? សៅសពលណ្?
សតើអ្កណ្ជាអ្ក្្សពវ្សាយគសបរោង PPP?
សតើអ្កណ្ជាអ្កទទួល្ុ�បតរូវការត្មដ្ន
និងស្វើនិយ័តកមមែក្ុងកំឡុងសពលអនុវត្
គសបរោង PPP?
មនន្ីរដ្្ឋ ភិរាលគួរខតរោន�មត្ថភាពសៃើម្បីអនុវត្គសបរោង PP
Pនិងរោនលទ្ធភាពក្ុងការទទួលរានជំនាញឯកសទ��បរោប់
ជួយកិច្ចការសនុះ ។

រដ្្ឋ ភិរាល្្ុះរានបសងកើតអង្គភាព PPP
សៃើម្បី្្ល់ការគំ្បទខ្្កសា្ថ ប័ន។
តួនាទីខៃលជាទូសៅរានបបគល់ឱ្យអង្គភាពសនុះគឺ
អាចបំខបកជាបបសភទ្ំ ៣ ខៃលរោន
ការបតរួតពិនិត្យ ការ�បមប�បមរួល និងការ្្សពវ្សាយ។

�ូមចាប់ស្្ើមពីការបតរួតពិនិត្យ
អង្គភាព PPP នឹងបតរូវបបគល់
តួនាទី�បរោប់ ការសបជើ�សរ ើ� �ំសណើ គសបរោង
ខៃលដ្ក់ស�្ើមកសា្ថ ប័នចុុះកិច្ច�នយារប�់រដ្្ឋ ភិរាល
សៃើម្បី�ិកសាវាយតំដលគសបរោងទំាងសនាុះ
ថាសតើ�មស្�បសៅនឹងការអនុវត្ PPP សទខៃរឬសទ។
សៃើម្បីឱ្យរោនបប�ិទ្ធភាពក្ុងតួនាទីសបជើ�សរ ើ�គសបរោង
អង្គភាព PPP បតរូវខតចូលរមួក្ុងៃំសណើ រការអនុម័ត
ដនគសបរោង PPP។
សៃើម្បី�សបមចសគ្លសៅសនុះ
អង្គភាព PPP បតរូវខតចូលរមួក្ុងការ្្ល់មតិ
ៃល់គណៈកមមែការអនុម័តសៅៃំណ្ក់កាលស្្សង
ឧទាេរណ៍មុននឹងស្វើការ�ិកសា�មិទ្ធិលទ្ធភាព
ការចាប់ស្្ើមសរៀបចំឯកសារសៃញតំដល
ឬចុុះេត្ថសលខាដនកិច្ច�នយាគសបរោង PPP។
តួនាទីការឃ្្ំសមើល ្្ុះ
អាចបបគល់មកឱ្យអង្គភាព PPP
ឧទាេរណ៍
សៃើម្បីពិនិត្យថាសតើកមមែវ ិ្ ី PPP
អាច�សបមចកមមែវត្ថុរប�់វារានខៃរឬសទ។
តួនាទីទី២ រប�់អង្គភាព PPP
គឺសៃើម្បី�បមប�បមរួលគសបរោង PPP
អង្គភាព PPP អាច្្ល់ការគំ្បទខាងបសច្ចកសទ�
ជូនៃល់សា្ថ ប័នចុុះកិច្ច�នយាក្ុងការបញ្ជា ក់
ពីឱកា� និងការអភិវឌ្ឍន៍គសបរោង PPP
ឧទាេរណ៍
សៃើម្បីស្វើស�ចក្ីបពាងខ្នការអាជីវកមមែ 
(�ិកសា�មិទ្ធិលទ្ធភាព)ឬសរៀបចំឯកសារសៃញដថ្។



អង្គភាព PPP ក៏អាចសៃើរតួនាទីជាអ្ក�បមប�បមរួលរវាង
បគប់សា្ថ ប័នរដ្្ឋ ភិរាលខៃលពាក់ព័ន្ធ
ក្ុងការអភិវឌ្ឍន៍គសបរោង
ខៃលរមួរោន
បក�ួងត្មវ�័ិយបក�ួងខ្នការបក�ួងេិរញញាវត្ថុ
បរសិា្ថ នបក�ួងចបាប់ និង ។ល។
សៃើម្បី្្ល់ការគំ្បទខាងបសច្ចកសទ�ជំនាញ
អង្គភាព PPP គឺខតងខតពឹងខ្អែកសៅសលើអ្កជំនាញខាងសបរៅ
និងខតងតំ្ងទីបបឹកសាសៃើម្បី�សបមចសគ្លបំណងសនុះ ។

អង្គភាព PPP ក៏អាច�បមរួលៃល់បបតិបត្ិការសដ្យស្វើការអភិវឌ្ឍឱ្យ
រោននីតិវ ិ្ ី និងឯកសារ�ង់្ដ្រ
ខៃលនឹងជួយបន្ថយចំណ្យបបតិបត្ិការ។
ឧទាេរណ៍សគ្លការណ៍ខណនំាអាចបតរូវបសងកើតសៃើម្បីជួយៃល់មនន្ីរដ្្ឋ ភិរាលក្ុង
ការសដ្ុះស្សាយបញ្ហា មួយចំនួនៃូចជាការខបងខចកហានិភ័យ
ឬៃំសណើ រការសបជើ�សរ ើ�គសបរោង
ឬបញ្ហា អវីខៃលទាក់ទងនឹង PPP។
ឯកសារសៃញដថ្ និងកិច្ច�នយា
អាចសរៀបចំឱ្យរោន�ង់្ដ្រ។
ឧទាេរណ៍បបសទ�មួយចំនួនរោនសជាគជ័យក្ុងការអភិវឌ្ឍ
“កិច្ចបពមសបពៀងគំរ�ូម្បទាន”
ខៃលជាកិច្ច�នយាខៃលអាចសបបើបរា�់រានភ្ាម 
ពីសបពាុះ្�នយាក្ុងកិច្ចបពមសបពៀង
រានយល់ៃឹងោ៉ងចបា�់ពីភាគីដៃគូទំាងអ�់
រមួទំាងអ្ក្្ល់បរាក់កម្ចី
ៃូសច្ុះការង្រចរចាក៏នឹងបតរូវរានពសន្ឿនខៃរ។

តួនាទីទី៣ ដនអង្គភាព PPP  គឺការ្្សពវ្សាយ
ការសបបើបរា�់ PPP ក្ុងបបសទ�មួយ។
ការស្វើខបបសនុះអង្គភាព PPP គំ្បទៃល់ការអភិវឌ្ឍន៍បញជា ីគសបរោង
ខៃលរានសរៀបចំោ៉ងលអែិតលអែន់ ខៃលអាចស្វើទី្សារសៅអ្កបណ្្ក់
ទុន។
ការស្វើទី្សារអាចស្វើរានត្មរយៈការសរាុះពុម្ភ្សាយ
និងត្មរយៈអិុនស ើ្សណត សៃើម្បី្្ល់ព័ត៌រោន
អំពីគសបរោងខៃលនឹងសកើតរោនសឡើង។
អង្គភាព PPP ក៏អាចសៃើរតួនាទីជាចំណុចបសង្្គ ល�បរោប់ 
អ្កបណ្្ក់ទុន ចង់�ិកសាបខន្ថមពី
អំពីគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធក្ុងបបសទ�មួយ។
អង្គភាព PPP ក៏អាច្្សពវ្សាយគសបរោង PPP
ត្មរយៈការបសងកើន ការយល់ៃឹង ក្ុងចំសណ្ម
មនន្ីរដ្្ឋ ភិរាលអំពី�ក្ានុពលដន PPP
និងយន្ការលទ្ធកមមែ
និងគំ្បទកមមែវ ិ្ ី ការកសាង�មត្ថភាព ។ 
ឧទាេរណ៍អង្គភាព PPP ក៏អាចចូលរមួក្ុងការ្្ល់
កមមែវ ិ្ ីបណុ្ុះបណ្្ល សៃើម្បីកសាង
�មត្ថភាពរប�់មនន្ីរដ្្ឋ ភិរាល
ក្ុងការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្គសបរោង PPP។
ការបគប់បគង់ ទ�្សនៈសាធារណៈជន មកសលើ PPP 
ចាត់ទុកថា�ំខាន់
ពីសបពាុះថាសោកអ្កមិនចង់ឱ្យកមមែវ ិ្ ី PPP
រប�់សោកអ្កជួបនឹងការបបឆំ្ងតវ៉ាពីសាធារណជន។
អង្គភាព PPP អាចជួយបគប់បគងទ�្សនៈសាធារណៈទំាងសនុះរាន
សដ្យការ្្ល់ព័ត៌រោនជូនសាធារណៈជន
អំពីអត្ថបបសោជន៍ដនការចូលរមួពីវ�័ិយឯកជន
ក្ុងការកសាងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈ។
អង្គភាព PPP សៅអាច
សរៀបចំឱ្យរោនការជួបពិភាកសាចំសពាុះគសបរោង PPP
សៃើម្បីបញ្ជា ក់អំពីការបពរួយរារម្ភពីភាគីដៃគូពាក់ព័ន្ធ។



ឥឡូវសយើងរានពិនិត្យសមើលតួនាទីស្្សងៗរប�់អង្គភាព PPP
�ំណួរថាសតើសយើងនឹងអង្គភាពសនុះសៅដ្ក់សៅកខន្ងណ្?
ជាទូសៅគឺពំុរោនក្ួបនចបាប់ណ្ខៃល�សបមច 
ចំសពាុះបញ្ហា សនុះសទ
សដ្យសេតុថាអង្គភាព PPP អាចរោនមូលដ្្ឋ ន
ឯករាជ្យពីរដ្្ឋ ភិរាលសៅក្ុងបក�ួងរប�់រដ្្ឋ ភិរាលរេូតៃល់
កបមិតថ្ាក់សបកាមជាតិ។
វាអាស្�័យសៅសលើសា្ថ ប័នរប�់រដ្្ឋ ភិរាលនីមួយ ៗ
អង្គភាព PPP គឺទូសៅកំណត់ឱ្យសៅជិតនិង
បក�ួងេិរញញាវត្ថុ សដ្យសារការបកស្សាយ
បញ្ហា ថវកិាចំសពាុះគសបរោង PPP។
បបធានបទមួយខៃលអាចសកើតរោនសឡើង
គឺឪកា�ខៃលអាចនឹងសកើតជសរ្ោុះ្លបបសោជន៍
បប�ិនសបើសា្ថ ប័នៃខៃលសនុះ
ទទួល្ុ�បតរូវទំាងការ្្សពវ្សាយ PPP និងវាយតដម្

ទ�្សនៈ�ំខាន់ចុងសបកាយដនការកសាងបរោិកា�
�បមរួល PPP
ទាក់ទងនឹងយន្ការការគំ្បទេិរញញាវត្ថុសៃើម្បីអភិវឌ្ឍន៍
កមមែវ ិ្ ី PPP
ៃំបូង សោកអ្កបតរូវខតរោនថវកិាបគប់បគ្ន់ 
សៃើម្បីសរៀបចំគសបរោង ។

ដនការអនុវត្កមមែវ ិ្ ី PPP ទំាងមូល្ង។ 
សៃើម្បីបង្ក របញ្ហា សនុះ
វារោនការចំារាច់បតរូវខតខបងខចកការទទួល្ុ�បតរូវការវាយតដម្
សៅឱ្យសា្ថ ប័នៃដទស្្សង
ៃូចជាការោិល័យ�វនកមមែជាតិ
បខន្ថមពីសនុះ
វាចំារាច់ក្ុងការពិចារណ្ថាអង្គភាព PPP
បគ្ន់ខតជាជសបមើ�មួយក្ុងចំសណ្ម
សា្ថ ប័នៃដទស្្សងសទៀត។
ក្ុងករណី្្ុះ
ការបសងកើតអង្គភាព PPP
អាចនឹងមិនរោនចីរភាពថវកិា។
បុគ្គលិកក្ុងអង្គភាព PPP អាចពំុរោនគសបរោងបគប់បគ្ន់
សៃើម្បីស្វើការ សបើ�ិនណ្ចំនួនកិច្ច�នយារោនកបមិតទាប។



បបសទ�មួយចំនួនរានបសងកើត
“មូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍គសបរោង”
សៃើម្បីបសបមើសគ្លបំណងសនុះ។
មូលនិ្ិសនុះអាចសបជើ�សរ ើ�ទីបបឹកសាសៃើម្បី
ទទួលរានមុ្ជំនាញ ខៃលពំុរោនក្ុងអង្គភាព។
ទីបបឹកសាគឺអាចជាទីបបឹកសាចបាប់
ជួលមកសៃើម្បីសរៀបចំស�ចក្ីបពាងកិច្ច�នយា PPP
ទីបបឹកសាខាងបសច្ចកសទ�ជួលមក
សៃើម្បីសរៀបចំគសបរោងយថាបបសភទ
ឬទីបបឹកសាខាងេិរញញាវត្ថុជួលមកសៃើម្បីវាយតដម្
សៅសលើ�ំសណើ េិរញញាវត្ថុពីអ្កសៃញដថ្។
សដ្យរោនការបសងកើតមូលនិ្ិខបបសនុះរដ្្ឋ ភិរាលអាច
ទុកចិត្រានថា្នធាន
អាចបបមូលរានឆ្ប់រេ័� និងមិនពឹងពាក់
សៅសលើវៃ្ដនថវកិាជាតិបបចំាឆំ្្សទ។យន្ការបំសពញបន្
ខថមបតរូវខតបសងកើត សៃើម្បីធានាថាមូលនិ្ិសនុះបតរូវរានបំ-
សពញសឡើងវញិ។
ក្ុងន័យសនុះ
សៅបបសទ�្្ុះ ចំណ្យ�បរោប់ការអភិវឌ្ឍន៍គសបរោង
នឹងបតរូវរានទទួលមកវញិ
ពីអ្កឈ្ុះការសៃញដថ្ ។

ការអនុសបគ្ុះពន្ធអាករ ឬកាត់បន្ថយពន្ធនំាចូលអាច្្ល់
ឱ្យ។

ការធានារ៉ាប់រងអាចបតរូវ្្ល់ សៃើម្បីការពារ        
ហានិភ័យ
សៅសពលខៃលដៃគូភាគីឯកជនមិនអាចទទួលយកគសបរោង
រាន។



កត្្មួយសទៀតអាចរោនឥទ្ធិពល
សលើភាពសជាគជ័យដនកមមែវ ិ្ ី PPP
ៃូចជា បរោិកា�ស�ៃ្ឋកិច្ច និងពាណិជជាកមមែក្ុងបបសទ�
ឧទាេរណ៍
គសបរោង PPP អាចៃំសណើ រការរា គឺអាស្�័យសៅសលើ
បរោិកា�ជារមួដនសា្ថ នភាពរ៉ោបករូស�ៃ្ឋកិច្ច
សតើសយើងរោនមនុ�្សរោន�មត្ថភាពបគប់បគ្ន់សៃើម្បី
អនុវត្ន៍សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធថមែីសនុះរានសទ?
សតើមូលដ្្ឋ នអតិថិជនរោនសបចើនលមែម
នឹងអាចបង់លុយ�បរោប់សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសនុះសទ?
សតើ�កមមែភាពស�ៃ្ឋកិច្ចអំសណ្យ្លឱ្យ
តបមរូវការសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធបខន្ថមសទ?
សេើយកត្្ទំាងអ�់សនុះនឹងរោនឥទ្ធិពលសៅសលើខ្នការអាជីវកមមែ
និងភាពអាចៃំសណើ ររានរប�់គសបរោង PPP។ 

សា្ថ នភាពវ�័ិយេិរញញាវត្ថុក្ុងស្�រុក
ក៏នឹងកំណត់ថាសតើវ�័ិយឯកជន
អាចរោនភាពង្យស្�រួលក្ុងការខ�វងរកេិរញញាប្បទាន�ម្រាប់ 
គសបរោងខៃរឬសទ។
ត្មនិយមន័យ គសបរោង PPP គឺរោនរយៈសពលយូរ
សេើយថវកិាបរាក់កម្ចីរយៈសពលខវងគឺមិនអាចរោនជាេូរខេរ
សទ។
អ្កបណ្្ក់ទុកឯកជន គឺពួកសគអាចខបរសៅវនិិសោគ
សៅបបសទ�ខៃលរោនបរោិកា�ពាណិជជាកមមែអំសណ្យ្ល
ឧទាេរណ៍សៅបបសទ�ខៃលការបសងកើត
បករុមេុ៊នថមែីអាចស្វើរានសដ្យង្យស្�រួល។

Please note that the training video of this module can be accessed on http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation

រដ្្ឋ ភិរាលអាច�សបមចចិត្ទទួលយក
ចំណ្យមួយខ្្កដនគសបរោង ខៃលសគសៅថា
“មូលនិ្ិបំសពញ្លេិរញញាវត្ថុ”។
�ូមសលើកយកយគសបរោងរថសភ្ើងជាឧទាេរណ៍
ចំសណញខាងខ្្ស�ៃ្ឋកិច្ចអាច
រមួរោនការកាត់បន្ថយសពលសវោការស្វើៃំសណើ រ
កាត់បន្ថយការចំណ្យរប�់អ្កសបបើបរា�់ 
និងកាត់បន្ថយបំពុលបរសិា្ថ ន។
្លចំសណញខាងស�ៃ្ឋកិច្ចសនុះអាចសលើ�
ពីចំណ្យខាងស�ៃ្ឋកិច្ច ខៃលស្វើឱ្យ
គសបរោងសនុះភាពចំសណញស�ៃ្ឋកិច្ច និងរោនស�ចក្ីបតរូវការ។
សទាុះជាោ៉ងសនុះក៏សដ្យ គសបរោងសនុះមិនរោនភាពចំសណញេិ
រញញាវត្ថុសទ
សបពាុះគសបរោងសនុះមិនអាចរោន�មត្ថភាពក្ុងការ
បបមូលចំណូល�បរោប់ទូទាត់នឹងចំណ្យរប�់គសបរោងសទ។
យន្ការបំសពញ្លេិរញញាវត្ថុនឹងបំសពញភាព្វុះខាត
សៃើម្បីស្វើឱ្យគសបរោងសនុះរោនភាពចំសណញេិរញញាវត្ថុ។
យន្ការគំ្បទេិរញញាវត្ថុ្្ុះ
អាចបសងកើតឱ្យរោនបំណុល�បរោប់រដ្្ឋ ភិរាលក្ុងរយៈសពលយូរ
សេើយវាចំារាច់ឱ្យរោនការត្មដ្នោ៉ងតឹងរងឹ
ពី្លប៉ុះពាល់ដនយន្ការទំាងសនុះសៅសលើថវកិារៃ្ឋ។ 



Objectives សៅក្ុងមូ៉ឌូលសនុះ
សយើងនឹងពិភាកសាអំពីធាតុ�ំខាន់ៗដនគសបរោង PPP 
គឺការខចករខំលកហានិភ័យ។
សតើហានិភ័យអវី្្ុះខៃលសយើងបតរូវខតយកមកពិចារណ្
និងសតើហានិភ័យទំាងអ�់សនាុះនឹងបតរូវស្វើការខចករខំលកោ៉ងៃូចសម្
ចរវាងដៃគូ?

ការខចករខំលកហានិភ័យគឺ�ំខាន់ណ្�់
ពីសបពាុះវាជាកត្្�ំខាន់�បរោប់ភាពសជាគជ័យគសបរោង PPP។
បប�ិនសបើហានិភ័យទំាងអ�់ស្ទារសៅដៃគូឯកជនគសបរោងនឹងបបឈ 
មនឹងហានិភ័យ្្�់សេើយនឹងមិនរោនការចាប់អារមមែណ៍ពីដៃគូឯកជន
សទ
ឬក៏គ្មែ ន្នាគ្រណ្សបតៀម្្ល់េិរញញាប្បទានខៃរ។
មយ៉ាងវញិសទៀត
បប�ិនសបើហានិភ័យទំាងអ�់�្ថិតសៅក្ុងដៃគូសាធារណៈ
វានឹងមិនជំរញុសលើកទឹកចិត្ឱ្យដៃគូឯកជន
ខ�វងរកនិវានុវត្ថមែីៗ និងបំសពញការង្របបកបសដ្យបប�ិទ្ធភាព្្�់
សទ។
ក្ុងករណីសនុះការសបបើបរា�់យន្ការ PPP គឹមិនអាច្្ល់
នូវតដម្បខន្ថម សបើសបបៀបស្ៀបនឹងកិច្ចលទ្ធកមមែ ទូសៅ។
ៃូសច្ុះការខ�វងរកតុល្យភាពដនហានិភ័យ
ការខចករខំលកហានិភ័យនឹងរោនសារៈ�ំខាន់ចំសពាុះភាពសជាគជ័យ
ដនគសបរោង PPP ។

ការស្វើអត្�ញ្ញា ណកមមែ និងខបងខចកហានិភ័យ

MODULE 4 / មូ៉ឌុល ៤
Risk Identification & Allocation



សៃើម្បីខ�វករកឱ្យស�ើញតុល្យភាព
សយើងខតងខតនិោយថាហានិភ័យគួរខតខចករខំលក
សៅភាគីណ្ ខៃលរោន�មត្ថភាពលអែបំ្ុតសៃើម្បីបគប់បគងហានិភ័យ
ទំាងសនាុះ។
សនុះវារោនន័យថាដៃគូខៃលអាចបគប់បគងរានលអែជាងសគ
នូវកត្្ហានិភ័យ ឬកាត់បន្ថយ្លប៉ុះពាល់
ហានិភ័យសៅសលើគសបរោង។
សៃើម្បីឱ្យស�ើញថាសគ្លការណ៍ទំាងអ�់សនុះអាចអនុវត្រានជាក់ខ�ង្
សយើងនឹងពិនិត្យសមើលហានិភ័យ�ំខាន់ៗ រប�់គសបរោង PPP។



Land Acquisition & Site Conditions
សយើងនឹងចាប់ស្្ើមពីខាងការ្្គត់្្គង់
�ំណួរគឺថា
“សតើអវីខៃលជាកត្្ហានិភ័យខៃលរារាងំ
ការ្្ល់ស�វាសាធារណៈ?”
ភាពទំសនរដនៃី្្ីគឺរោនសារៈ�ំខាន់ណ្�់។
សបើ�ិនគ្មែ នៃី្្ី គ្មែ នគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា   
�ម្័ន្ធណ្អាចក្ាយជាការពិតរានសឡើយ។
ៃី្្ីអាចមិនរោន ឬមិនង្យ
រករាន សដ្យមូលសេតុសបចើនបបការ។
ជួនកាល ៃី្្ីអាចមិន�មរម្យ

Construction

បបសភទមួយសទៀតដនហានិភ័យគឺទាក់ទង
នឹងការសាង�ង់សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
ការចំណ្យេួ�សៃើមទុន 
និងការអូ�បន្ាយអាចសកើតរោនសឡើង
សៅកំឡុងសពលការកសាង។
សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធបបខេលជាមិនអាចសាង�ង់រានលអែ
ឬមិនអាចសបបើបរា�់ត្មតបមរូវការ។
ក្ុងកិច្ច�នយា PPP ហានិភ័យការសាង�ង់
គឹខចករខំលកសៅដៃគូឯកជន។
សតើសនុះជាហានិភ័យ�ំខាន់សទ?
ខ្អែកត្មការ�ិកសារមួ
អំពីគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសៅបណ្្បបសទ�ជាសបចើនរាន
បង្ហា ញថា
បបខេលជាង ៨៦% ដនគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធសាធារណៈ
ចំណ្យថវកិាសលើ�ពីថវកិាសៃើម
ក្ុងកបមិត ២៨ ភាគរយជាម្្យម។
ការសបបៀបស្ៀបរវាងកិច្ចលទ្ធកមមែទូសៅ និង PPPs
រានបង្ហា ញថា
គសបរោងខៃលអនុវត្ត្មយន្ការ PPP រោនឪកា�តិចតូចខៃ
លការចំណ្យនឹងសលើ�ពីការកំណត់
ពីគសបរោងថវកិាៃំបូងជាង
គសបរោងអនុវត្ត្មកិច្ចលទ្ធកមមែទូសៅ។
គសបរោង PPP បង្ហា ញឱ្យស�ើញពីភាពរងឹរំោ
ក្ុងការជំរញុឱ្យគសបរោង�សបមចត្មកាលកំណត់
សដ្យវ�័ិយឯកជននឹងពំុរានទទួលថវកិា
រេូតៃល់ការសាង�ង់បតរូវ�សបមច�ពវបគប់។

ឬទាមទារការស្ារ�រោអែ តសារធាតុក្វក់។
ទីកខន្ងបបវត្ិសាស�ខ្ៃលទាមទារការ អភិរក្ស
បបខេលជាបតរូវរានរកស�ើញ
ខៃលស្វើឱ្យគសបរោងរោនការពនយារសពល។
ការពនយារសពលបន្អាចសកើតរោនសឡើងសដ្យសារតបមរូវការ
ឱ្យរោនចបាប់អនុញ្ញា តខាងខ្្កបរសិា្ថ ន
ឬសដ្យសារតបមរូវការសដ្ុះស្សាយ្លប៉ុះពាល់�បរោប់បបជាជន
។
ជាទូសៅ ដៃគូរៃ្ឋគឺ�្ថិតសៅកខន្ងលអែជាងសគបងអែ�់
សៃើម្បីសដ្ុះស្សាយហានិភ័យការខ�វងរកៃី ទីតំ្ង
ខៃលជា្មមែត្នីតិវ ិ្ ីចបាប់ខតងខតតបមរូវឱ្យ អនុវត្ខបបសនុះ។
សៅសពលណ្ខៃលបបបពឹត្ិសៅរាន
សគរានខណនំាថាបញ្ហា ៃី្្ីបតរូវខតសដ្ុះស្សាយ ឱ្យរានមុនការបបកា�
ឱ្យការសៃញដថ្សដ្យសារពី្លប៉ុះពាល់ោ៉ងខំ្ាងដនការខ�វ
ងរកៃីតំ្ងសលើការអនុវត្សបគ្ង។



Operational
សបកាយពីៃំណ្ក់កាលសាង�ង់
ហានិភ័យបបតិបត្ិការបតរូវខតគិតគូរ។
ការស្វើបបតិបត្ិការ ឬខថទំាបទព្យ�ម្បត្ិ
អាចរោនតដម្្្�់សបចើនជាងការសបគ្ងទុក។
ឧទាេរណ៍
បរាក់ខ្ ឬតដម្ធាតុចូលអាច
្្�់ជាងការរ៉ាន់សាមែ ន
ៃូសច្ុះវាអាចស្វើឱ្យសកើនសឡើងនូវចំណ្យ បបតិបត្ិការទំាងមូល
។ការអាក់ខានដនការ្្ល់ស�វាអាចបងកឱ្យរោនរាត់បង់បរាក់
ចំណូល។
ហានិភ័យទំាងសនុះ គឺក៏បតរូវខចករខំលកសៅ
ឱ្យដៃគូឯកជនក្ុងគសបរោង PPP
និងអាចកាត់បន្ថយការដ្ក់អបត្តដម្សដ្យ�វ័យបបវត្ិ
សពាលគឺអាច�បមរួលសៅត្មអបត្អតិ្រណ្
និងត្មរយៈកិច្ច�នយា្្គត់្្គង់រយៈសពលយូរ។

Asset Handover
ហានិភ័យមួយសទៀតសកើតសឡើងសៅសពល 
បញ្ច ប់កិច្ច�នយាស្�បនឹងសពលខៃល បទព្យ�ម្បត្ិបតរូវបបគល់
មករៃ្ឋ។
សៅសពលសនាុះ ហានិភ័យចំសពាុះ បទព្យ�ម្បត្ិ អាចជា�ភាពទ្
រឌុសបទាមរប�់�ំណង់ជាងការរ៉ាន់ សាមែ ន
សេើយទាមទារការស្ារសឡើងវញិខៃលតដម្ដថ្។
ហានិភ័យសនុះ គឺទទួល្ុ�បតរូវសដ្យ អាជាញា ្រសាធារណៈ
បប�ិនសបើរៃ្ឋ�សបមចចិត្សបបើបរា�់បទព្យ�ម្បត្ិសនាុះ
សៅសពលណ្ខៃលកិច្ច�នយាបតរូវរាន បញ្ច ប់។
ការដ្ក់លក្ខ្ណ្ឌ ការទូទាត់ចុងសបកាយសៅនិងសា្ថ នភាព 
ដនបទព្យ�ម្បត្ិ
អាចជំរញុឱ្យដៃគូឯកជន

ធានាថាបទព្យ�ម្បត្ិសៅរោន�ភាពលអែ
រេូតទីៃល់ការបញ្ច ប់ដនភាពជាដៃគូ។
កិច្ច�នយាអាចបញ្ជា ក់�ង់្ដ្រខៃលចង់រាន
ថាបទព្យ�ម្បត្ិសនាុះបតរូវខតរោន�ង់្ដ្របគប់បគ្ន់សៅសពលបប
គល់ជូនឱ្យរៃ្ឋ។



ឥឡូវសនុះសយើងរានពិភាកសាពីហានិភ័យខាង ការ្្គត់្្គង់
សយើងអាចង្កមកសមើលហានិភ័យតបមរូវការវញិម្ង។
ហានិភ័យសៅទីសនុះ គឺចំនួនអ្កសបបើបរា�់បទព្យ�ម្បត្ិសាធារ
ណៈខៃលអាចរោនចំនួនតិចជាងការសបគ្ងទុក
ខៃលបណ្្លឱ្យទទួលរានបរាក់ចំណូលទាបនិងបងកភាពត្ន
តឹងេិរញញាវត្ថុ។

គួរឱ្យសសាកស្ាយ
ការរ៉ាន់សាមែ នតបមរូវការការរយៈសពលខវង
អាចជាការលំរាក។
រោនកត្្ជាសបចើន
ខៃលអាចជុះឥទ្ធិពលមកសលើតបមរូវការស�វាសាធារណៈ
ៃូចជានិន្ាការស�ៃ្ឋកិច្ច និងបបជាសាស�។្
ការបបកួតបបខជងការ្្ល់ស�វាកមមែក៏អាចកាត់បន្ថយតបមរូវការខៃល
សបគ្ងទុកឧទាហារណ៍ការសបើកបពោនយន្សហាុះថមែី
សៅក្ុងតំបន់ជិតខាងអាចបងកឱ្យរោន្លប៉ុះពាល់មកសលើ
តបមរូវការសបបើបរា�់ៃំសណើ រ្្ូវអាកា�ក្ុង ស្�រុក។
កំេុ�្្ុះអាចសកើតរោនសឡើងសដ្យសារការស្វើការរ៉ាន់បបរោណ
សលើ�ចំនួនអ្កសបបើបរា�់ “ខៃល�មែ័បគចិត្បង់ស�វា”។
អ្កសបបើបរា�់្្ុះគឺ�សបមចចិត្មិនសបបើ្្ូវបង់លុយ
សទាុះបីជាវាជាជសបមើ�អាចស្វើៃំសណើ ររានសលឿនជាង
សដ្យសារពួកសគយល់ស�ើញថា
ចំណ្យមិនស�្ើនឹងការចំសណញសពលសវោ។
បខន្ថមពីសនុះ ហានិភ័យខៃលទាក់ទងនិងការចូលសបបើបរា�់
សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធខៃលពំុ�្ថិតសៅសបកាមការបគប់បគងរប�់�ម្-
បទានិក។
ឧទាេរណ៍កំពង់ខ្គឺអាស្�័យសៅសលើគុណភាព្្ូវថ្ល់
ភាជា ប់កំពង់ខ្សៅនិងខៃនៃីឆ្ងា យ
ខៃលអ្កបគប់បគងកំពង់ខ្ពំុអាចបគប់បគងរាន។
ការលំរាកខបបសនុះអាចបណ្្ល
ឱ្យការពយាករណ៍ក្ុងអតីតកាលមិនបតឹមបតរូវ
ខៃលអាចជាការវាយតដម្�ុទិៃ្ឋនិយម�បរោប់ការសបបើបរា�់ជា
ម្្យម។

ការពយាករណ៍មិនបតឹមបតរូវអាចស្វើឱ្យការខចក រខំលក
ហានិភ័យរោនការលំរាក។ការបខងវរហានិភ័យសៅឱ្យដៃគូឯកជន
អាចជំរញុឱ្យសគ្្ល់ស�វារោនគុណភាព្្�់
សៃើម្បីទាក់ទាញអ្កសបបើបរា�់ឱ្យរានសបចើន 
ត្មការខៃលអាចស្វើរាន។
បុ៉ខន្បប�ិនសបើដៃគូឯកជនរោនឥទ្ធិពលបន្ិចបន្ូចសៅសលើតបមរូវការ
សលើស�វាកមមែនិងការពយាករណ៍ខៃលមិនសជឿជាក់រាន
ៃូសច្ុះវាពំុ�មសេតុ�ម្លសទក្ុងការស្ទារ ហានិភ័យ
សបពាុះការគិតស�វាសដ្យ
ដៃគូឯកជនអាចរោនតដម្្្�់។ការខចករខំលកហានិភ័យអាចជា
លទ្ធភាព មួយ។
ឧទាេរណ៍ការធានារប�់រៃ្ឋអាចបតរូវ្្ល់ឱ្យសៃើម្បីធានា 
អំពីលំេូរ
បរាក់ចំណូលអប្បបររោសៅៃល់ដៃគូឯកជនដ្ច់សដ្យខឡកពីចំនួន
អ្កសបបើបរា�់
ការពនយារសពលសវោ�ម្បទានអាច្្ល់ឱ្យសៃើម្បីទូទាត់ការសបបើប្រា�់
ទាបឬ�ិទ្ធិ្្ច់មុ្អាច្្ល់ឱ្យ សៃើម្បីធានាថា
ពំុរោនគសបរោងបបកួតបបខជងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធថមែីណ្
នឹងអនុញ្ញា តឱ្យរោនក្ុងរយៈសពលកំណត់ណ្មួយ។



ឥឡូវសយើងរានពិភាកសាពីហានិភ័យពាណិជជាកមមែ
ទំាងខាង្្គត់្្គង់ និងខាងតបមរូវការរចួសេើយ
�ូមសយើងពិនិត្យសមើលហានិភ័យេិរញញាវត្ថុ ខៃលគសបរោង PPP 
ជួបបបទុះវញិម្ង។
ហានិភ័យេិរញញាវត្ថុទី១ គឺពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិ្ិថវកិា
ថានឹងរោនសទ សៅសពលគសបរោង
បតរូវបបគល់ឱ្យអ្កសៃញតំដល ខៃលរោនគុណ�ម្បត្ិបគប់បគ្ន់ត្ម
លក្ខ្ណ្ឌ ។
មុននឹងបបគល់គសបរោង្នាគ្របបខេលជាមិន�្ថិតសៅតំខណងសៃើម្បី
្្ល់ការវាយតដម្លមអែិតសលើឯកសារគសបរោង
សៃើម្បីស្វើការ�សបមចចិត្ចុងសបកាយ
និងសៅរោនហានិភ័យ ខៃល្នាគ្រអាចបៃិស�្
្្ល់េិរញញាប្បទាន បនាទា ប់ពីការស្វើ Due Diligence។
វាក៏រោនហានិភ័យរមួគ្្
ខៃលភាគីទំាង ២ រានបណ្្ក់ទុនជាសបចើន
ទំាងសពលសវោនិងថវកិាសៅៃំណ្ក់កាលអភិវឌ្ឍន៍។
ការឱ្យ្នាគ្រចូលរមួពាក់ព័ន្ធតំ្ងពីៃំណ្ក់ កាលៃំបូង
នឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ សដ្យ អនុញ្ញា ត្នាគ្រ្្ល់នូវការចងអែុល
បង្ហា ញ
ទាន់សពលសវោនូវភាពសបតៀមជាសស្�ចរប�់្នាគ្រក្ុងការ្្ល់បរាក់
កម្ចី�បរោប់ គសបរោង។
អង្គភាពសាធារណៈក៏អាចស�្ើ�ំុ
ឱ្យរោនការសប្ជាញា ចិត្ខាងេិរញញាវត្ថុពី្នាគ្រ
សៅក្ុងឯកសារសៃញដថ្។
សទាុះបីជាោ៉ងសនុះក៏សដ្យ
បបកា�សនុះអាចបសងកើនចំណ្យបបតិបត្ិការ
សេើយការសប្ជាញា ចិត្រប�់្នាគ្រនឹងអាចឱ្យ�្ថិតសៅសបកាមលក្ខ្ណ្ឌ
ណ្មួយ។
អង្គភាព�ធារណៈអាច�សបមចកំណត់
រយៈសពល អតិបររោ�បរោប់ការបញ្ច ប់ការចរចាេិរញញាវត្ថុ
សបើសលើ�ពីពីការកំណត់ អង្គភាពសាធារណៈរោន�ិទ្ធិ
្្ល់គសបរោងសៅឱ្យអ្កសៃញដថ្ឯសទៀតរាន។

ហានិភ័យេិរញញាវត្ថុទី៣គឺខៃលជាបញ្ហា នសោរាយ
ទាក់ទងនិងការជសន្ៀ�បបជាជន
និងប្ូរបរាក់ចំណូល។
សដ្យអ្កវនិិសោគិនភាគសបចើនមិនសៅក្ុងបបសទ�
ខៃលជាទីកខន្ងបសងកើតបរាក់ចំណូល
បរាក់ចំណូលបតរូវស្ទារសៅសបរៅបបសទ�។
សទាុះបីជាោ៉ងណ្ក៏សដ្យ បបសទ�មួយបបខេលជា�សបមចចិត្បសងកើ
តវធិានការបគប់បគងមូល្ន
ឧទាេរណ៍ក្ុងករណីវបិត្ិរបិូយប័ណណ
សដ្យសេតុសនុះតបមរូវឱ្យរោនការកាត់បន្ថយ�មត្ថភាពការស្ទារបរាក់។
ក្ុងទី្សារថមែី អ្កវនិិសោគឯកជននឹង្ំបបឹង សៃើម្បីទទួលរានការការ
ពារនឹងហានិភ័យសនុះ។

ហានិភ័យេិរញញាវត្ថុមួយសទៀតខៃលបណ្្ល
ឱ្យគសបរោងជាសបចើនបរាជ័យ សៅក្ុងបណ្្
បបសទ�កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអបត្ប្ូរ បរាក់។
ហានិភ័យខបបសនុះសកើតរោនសឡើងរោនសពលខៃលរោន
ភាព្ុ�គ្្រវាងបរាក់ចំណួលរប�់គសបរោងខៃលជាទូសៅ
គឺរបិូយវត្ថុក្ុងស្�រុក
សេើយេិរញញាប្បទានគសបរោងជារបិូយប័ណណ។
ករណីសនុះចំណូលរប�់គសបរោងបតរូវខតប្ូរ
មុននឹងៃល់ការបង់ឥណទានជាវគ្គៗ។
បប�ិនសបើរបិូយវត្ថុក្ុងស្�រុកចុុះតដម្សថាក
ក្ុងអំឡុងសពលអនុវត្គសបរោង
ចំណូលបបខេលជាមិនបគប់បគ្ន់
សៃើម្បីទប់ទល់នឹងការ�ងបំណុល
ការសដ្ុះស្សាយង្យបំ្ុត គឺការ្្ចីរបិូយវត្ថុ ក្ុងស្�រុក
សេើយដៃគូឯកជនបតរូវខតទទួល្ុ�បតរូវចំសពាុះហានិភ័យ
សនុះសបើឥណទានជារបិូយវត្ថុក្ុងស្�រុក។
បប�ិនសបើរបិូយវត្ថុក្ុងស្�រុកមិនរោន
អាជាញា ្រសាធារណៈអាចសចញមុ្គំ្បទហានិភ័យសនុះ
សដ្យសារខតដៃគូឯកជនពំុអាចទប់ទល់និងហានិភ័យសនុះ
រាន
សៅសលើអវីខៃលពួកសគពំុអាចបគប់បគងរាន។



ហានិភ័យមួយសទៀតខៃល�មនឹងយកមកពិចារណ្
ទាក់ទងសៅនឹងការ្្�់ប្ូរក្ុងបកប្័ណ្ឌ ចបាប់ឬ
ការ�សបមចចិត្ខាងខ្្កនសោរាយ
ខៃលនឹងអាចបសងកើតឱ្យរោន្លប៉ុះពាល់អវជិជារោន
មកសលើគសបរោង។
សដ្យពំុលទ្ធភាពបគប់បគងសលើហានិភ័យទំាងសនុះ
វ�័ិយឯកជននឹងខ�វងរកវធិានការ
ការការពារនិងបរាក់�ំណង�បរោប់ពួកសគ។
បប�ិនសបើហានិភ័យសនុះបតរូវយល់ស�ើញថា្្�់
សនាុះនឹងពំុរោនការចាប់អារមមែណ៍ពីវ�័ិយ  
ឯកជនសទ។

�ូមសយើងយកឧទាេរណ៍បករុមេុ៊ឯកជន
កសាងសាោសរៀនជាថ្ូរនិង
ការទូទាត់ជាសទៀងទាត់ពីរដ្្ឋ ភិរាល
សបើ�ិនណ្បទដ្្ឋ នបំសពញការង្របតរូវរានបំសពញ។
ហានិភ័យនសោរាយ គឺអវីខៃលរដ្្ឋ ភិរាល
អាច�សបមចចិត្បញ្ឈប់កិច្ច�នយា
ឬរេូតៃល់របឹអូ�បករុមេុ៊នឯកជន
សដ្យគ្មែ ន�ំណងបគប់បគ្ន់។
ការធានារ៉ាប់រងហានិភ័យខាងនសោរាយ
បតរូវខតរោន សៃើម្បីជាៃំសណ្ុះស្សាយ�បរោប់បញ្ហា សនុះ។
ការខកខបបចបាប់អាច
បងកឱ្យរោន្លប៉ុះពាល់បរាក់ចំណូលរប�់គសបរោង
ៃូចជាការបសងកើនពន្ធសាជីវកមមែ នឹងកាត់បន្ថយ
បរាក់ចំណូល�ុទ្ធ�បរោប់វនិិសោគិនឯកជន
ឬការបសងកើនពន្ធនំាចូល។
ជាញឹកញយ “ការ្្�់ប្ូរចបាប់” បទបញញាត្ិ
អាចបញ្ចូ លក្ុងកិច្ច�នយា�ម្បទាន
សៃើម្បីការពារដៃគូឯកជនទល់នឹង
្លប៉ុះពាល់សៅសពលអនាគត សបើ�ិនរោនការខកខបបចបាប់។

ក៏សៅរោនហានិភ័យពីការកំណត់តដម្ស�វា
�ូមសយើង�ិកសាសៅសលើបបតិបត្ិការឯីកជន
្្ល់ស�វាទឹកជាថ្ូរនិង
�ិទ្ធិសៃើម្បីបបមូលស�វាសបបើបរា�់ទឹក។
សបើ�ិនអាជាញា ្រកំណត់តដម្ស�វាពំុរោន
ឯករាជ្យភាពពីនសោរាយ
ពួកសគអាចនឹងបញ្ចុ ុះតដម្ស�វាឱ្យទាប 
សៃើម្បីយកចិត្សាធារណៈជន
ខៃលនឹងកាត់បន្ថយបរាក់ចំណូលបករុមេុ៊នឯកជន
និងនំាឱ្យេិរញញាវត្ថុគសបរោងទំាងមូលរោនហានិភ័យ។
សៃើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យសនុះ
បបតិបត្ិការឯីកជន នឹងខ�វងរកការធានា
ទាក់ទងនិងការកំណត់តដម្ស�វា
ជួនកាលសយើងអាចបញ្ចូ លការរបូមន្ខកខបបតដម្ស�វា
សដ្យ ទ្ា ល់សៅក្ុងកិច្ច�នយា
និងជាការពយាោមធានាការបបបពឹត្ិ
ទសងវើមិន�មស្�បពីប្បញញាតិករ។



បបសភទចុងសបកាយដនហានិភ័យ
ខៃលសយើងចង់បង្ហា ញជូនសោកអ្ក
ទាក់ទងសៅនឹងហានិភ័យសកើតសឡើងពីបពឹត្ិការណ៍បបធាន
�ិក័្។
បពឹត្ិការណ៍ខៃលសយើងពំុនឹកសាមែ ន
េួ�ពីការបគប់បគងរប�់ភាគីចុុះកិច្ច�នយា
ខៃលអាចស្វើឱ្យភាគីមួយពំុអាច
អនុវត្កាតពវកិច្ចរប�់្្ួនត្មកិច្ច�នយារាន។
កាលៈសទ�ៈខបបសនុះអាចជា
្លវរិាកពីសបគ្ុះ្មមែជាតិ
�នង្្គ ម�ីុវលិ និង។ល។
�ំណួរគន្ឹុះក្ុងករណីសនុះគឺ
ថាសតើដៃគូឯកជនគួរទទួលរាន�ំណង
ពីបពឹត្ិការណ៍ខៃល�្ថិតសៅសបរៅការបគប់បគងសៃើម្បីការ
ពារកំុឱ្យ្ុ�ពីកិច្ច�នយា
នឹងថាសតើកិច្ច�នយាគួរខតបញ្ឈប់
សបើ�ិនបពឹត្ិការណ៍សនាុះ
ស្វើឱ្យរោន្លប៉ុះពាល់ជាខំ្ាង ឬរយៈសពលយូរ។
ឧទាេរណ៍
កិច្ច�នយាគួរខតបញ្ឈប់ សបើ�ិនបពឹត្ិការណ៍សនាុះអូ�ប
ន្ាយយូរជាង ៦ ខ្ និងបរាក់�ំណងអាចបតរូវឱ្យបង់
ខ្អែកសៅសលើការសរៀបចំកិច្ច�នយា
សទាុះជា�បរោប់អ្ក្្ល់បរាក់ឥណទាន
ឬទំាងអ្ក្្ល់បរាក់ឥណទាន និងអ្កចូលភាគេុ៊ន។
សទាុះបីជាោ៉ងណ្ក៏សដ្យ យន្ការបង់�ំណង 
គឺពំុអាចជំនួ�
ការធានារ៉ាបរងសៅសលើហានិភ័យបបធាន�ិក្័រានសទ។
សនុះការ�របុដន
បបសភទ�ំខាន់ដនហានិភ័យគសបរោង PPP។
សយើង�ង្ឹមថាសយើងរានសលើកយកសារៈ�ំខាន់ដនការ
ខចករខំលកហានិភ័យ
ខៃលជាកត្្�ំខាន់ដនរចនា�ម្័នគសបរោង PPP
និងការចរចាកិច្ច�នយា។

Please note that the training video of this module can be accessed on http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation

រ៉ោបទីកហានិភ័យជាញឹកញយបតរូវរានសបបើក្ុងការសរៀប
ចំស�ចក្ីបពាងកិច្ច�នយា
និងការចរចាសៅសលើរចនា�ម្័ន្ធគសបរោងសៃើម្បី�បមរួល
ៃល់ការពិភាកសានិង�ិកសាពីហានិភ័យទំាងអ�់ និង
សឆ្ើយតបនឹងការខចករខំលកហានិភ័យសនាុះ។ឯកសារ
គន្ឹុះសនុះគួរបសងកើតជាមុនក្ុងៃំសណើ រកការអភិវឌ្ឍន៍គម្
សរាង
សដ្យសារវាអាចជួយបសងកើតភាពទាក់ទាញរប�់គសបរោង។
ការខចករខំលកហានិភ័យអាចរោនឥទ្ធិពលសៅសលើកបមិត-
្លចំសណញ
ខៃលខ�វងរកសដ្យវនិិសោគិនឯកជន។



PPP Project Cycle

MODULE 5 / មូ៉ឌុល ៥

Objectives

ក្ុងមូ៉ឌូលសនុះសយើងនឹង�ិកសាសដ្យ�សង្ខបពីវៃ្គសបរោង 
PPP។ 
សយើងនឹងចាប់ស្្ើមសមើលពីរសបៀបខៃលសោកអ្កអាច
កំណត់គសបរោង�មរម្យ�បរោប់អនុវត្ត្មយន្ការ PPP 
មុននឹងពិនិត្យអំពីៃំសណើ រការសរៀបចំ
ខៃលចំារាច់�បរោប់សរៀបចំខ្នការអាជីវកមមែ។
សេើយសយើងនឹងពន្យល់សោកអ្ករេូតៃល់បញ្ច ប់ជំហានគន្ឹុះៗ
ក្ុងៃំសណើ រការការង្រគសបរោង PPP
ខៃលនំាសយើងឈានសៅរកការសបជើ�សរ ើ�ដៃគូឯកជន។
សៅសពលបញ្ច ប់
សយើងនឹងពិចារណ្បញ្ហា ទាក់ទងនឹងការបគប់បគង្្ុះ
ខៃលអាចសកើតរោនសឡើងសៅសពលខៃលគសបរោង PPP 
ចាប់ស្្ើមៃំសណើ រការ។

វៃ្ដនគសបរោង PPP



ៃំណ្ក់កាលទី១ សគសៅថា
“ការស្វើអត្�ញ្ញា ណកមមែគសបរោង”
ការកំណត់គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធជាទូសៅ
ជាលទ្ធ្លដនៃំសណើ រការសរៀបចំខ្នការប�់រដ្្ឋ ភិរាល
សៅសពលណ្ខៃលគសបរោងបតរូវរានស្វើអាទិភាពវបូនីយកមមែ
បតរូវខតកំណត់ថាសតើគសបរោងសនាុះ
គួរខតអនុវត្ត្មយន្ការ PPP
ឬអនុវត្ត្មៃំសណើ រការលទ្ធកមមែខបបបបដពណី។
សៃើម្បីស្វើការកំណត់សនុះ
សោកអ្កគួរខតពិចារណ្ពីវ ិ្ ីសាស�ល្ទ្ធកមមែ 
ខៃលអាចនំាអតិស�ៃ្ឋភាព្្�់បំ្ុត។

សៃើម្បីស្វើការ�សបមចចិត្សនុះ
សោកអ្កបតរូវខតរោនសគ្លការណ៍ជាក់ោក់ 
សៃើម្បី�ិកសាវាយតំដល
ដនភាព�មស្�ប�បរោប់អនុវត្គសបរោងត្មយន្ការ PPP។
សគ្លការណ៍វនិិច្័យទំាងសនុះរមួរោនទំាងទំេំគសបរោង
សតើគសបរោង្ំលមែមបគប់បគ្ន់សទ?
គសបរោង PPP គឺរោនតដម្ដថ្ ក្ុងសរៀបចំ 
សដ្យសារភាព�មែុគសាមែ ញរប�់វា
និងគសបរោងបតរូវខត្ំលមែមសៃើម្បីឱ្យអាចទូទាត់និង
កំសណើ នចំណ្យបបិតិបត្ិការ។
កត្្មួយសទៀតគឺទាក់ទងនឹងតបមរូវការសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
PPP ស្វើរានលអែបងអែ�់ គឺសៅសពលខៃលរោន
ការ�ិកសារ់៉ាន់សាមែ នតបមរូវការយូរអខងវងដនការ 
សបបើបរា�់សេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
សោកអ្កមិនចង់ចុុះេត្ថសលខាកិច្ច�នយារយៈសពល២០ ឆំ្្
បគ្ន់ខតមិនរានបុ៉នាមែ នឆំ្្សបកាយមក
សោកអ្កៃឹងថាបបជាជនខលងបតរូវការសេដ្្ឋ រចនា  
�ម្័ន្ធសនាុះសទៀតសេើយ។
សោកអ្កក៏បតរូវខតពិនិត្យសមើលអំពីការអនុវត្ 
ការង្ររប�់វ�័ិយឯកជន
រោនន័យថាគសបរោង
គួរខតរោនបញ្ជា ក់ោ៉ងចបា�់អំពីលទ្ធ្លខៃលសយើងបតរូវការពីវ�័ិយ
ឯកជន។
ជាការង្រ�ំខាន់បខន្ថមសទៀត សៃើម្បី�សបមចចិត្ថា
សតើបករុមេុ៊នឯកជនក្ុងស្�រុករោន�មត្ថភាពបគប់បគ្ន់

អាចបគប់បគងគសបរោងៃ៏រោនរយៈសពលយូរខបបសនុះរានសទ។
បប�ិនសបើ�មត្ថភាពរប�់បករុមេុ៊នឯកជនក្ុងស្�រុក 
សៅរោនកបមិត
សតើរោនការចាប់អារមមែណ៍ពីអ្កបណ្្ក់ទុនបរសទ�ខៃរសទ?

ៃំណ្ក់កាលទី២
“ការសរៀបចំគសបរោង”
ខៃលចាប់ស្្ើមជាមួយនិងការសរៀបចំ
ខ្នការអាជីវកមមែរប�់គសបរោង។

រោនកត្្វនិិច្័យមួយចំនួន ខៃលសោកអ្កគួរខតពិចារណ្
សៅសពលចាប់ស្្ើមស្វើការ�ិកសា“តដម្ជាសាច់បរាក់”
ជាការ�ិកសាវាយតំដលខបបគុណភាព។
�ំណួរខៃលសោកអ្កកំពុងខតពយាោមបំភ្ឺ
ថាសតើគសបរោងសនុះនឹងអាចបសងកើតឱ្យរោនតំដលបខន្ថម
សបើ�ិនណ្សយើងអភិវឌ្ឍន៍ត្មយន្ការ PPP ជាជាង
ត្មការអនុវត្លទ្ធកមមែត្មគសបរោងទូសៅ?

�បរោប់គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធណ្ក៏សដ្យ
សោកអ្កបតរូវខតស្វើការវភិាគបុសរ�មិទ្ធិលទ្ធភាព
ក្ុងៃំណ្ក់កាលស្វើអត្�ញ្ញា ណកមមែគសបរោង។
ការ�ិកសាវភិាគខបបសនុះជាការបបមូលព័ត៌រោនមូលដ្្ឋ ន
ទាក់ទងនឹងទំេំ និងសគ្លបំណងរប�់គសបរោង។
សោកអ្កគួរខតវាយតដម្សៅសលើកបមិតបសច្ចកសទ� 
ចបាប់និងភាពចំសណញេិរញញាវត្ថុរប�់គសបរោង
និងពិចារណ្សៅសលើតបមរូវការ�បរោប់ការគំ្បទ េិរញញាវត្ថុសាធារណៈ។
សដ្យខ្អែកសលើការពិចារណ្ទំាងសនុះ
សោកអ្កអាច�សបមចចិត្រានថា សតើគសបរោងណ្ខៃលរោន�ក្ានុពល
សៃើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ត្មយន្ការ PPP 
ខៃលសោកអ្កគួរខតឱ្យរានទទួលការយល់បពមពីដ្ទាក្ុង
សៃើម្បីបន្ការង្រឈានសៅៃល់ៃំណ្ក់កាលការសរៀបចំគសបរោង។



ៃំបូងភាពចំសណញរប�់គសបរោងគួរខតបតរូវបញ្ជា ក់
ត្មរយៈការ�ិកសា�មិទ្ធិលទ្ធភាពសពញសលញដនគសបរោង 
ខៃលជាមូលដ្្ឋ នដនការ�ិកសា�មិទ្ធិលទ្ធភាព
បន្ពីៃំណ្ក់កាលការស្វើអត្�ញ្ញា ណកមមែគសបរោង។
បនាទា ប់មកសោកអ្កបតរូវខតសរៀបចំឱ្យរោនការ�ិកសា 
ខាងខ្្កបសច្ចកសទ�
សៃើម្បីកំណត់លទ្ធ្លខៃលគសបរោងបតរូវការ
និងបញ្ជា ក់អំពី�មិទ្ធិលទ្ធភាពបសច្ចកសទ�។
សោកអ្កគួរខតរកចសម្ើយ សៃើម្បីបំភ្ឺ�ំណួរៃូចជា៖
សតើបសច្ចកវទិយាខៃលបសងកើតមកអាចរោន�មត្ថភាព
បគប់បគ្ន់ក្ុងការ�សបមចសគ្លបំណងគសបរោងសទ?
សោកអ្កបតរូវខតស្វើការរ៉ាន់សាមែ នពីសៃើមទុន
និងចំណ្យបបតិបត្ិគសបរោងសនុះ្ងខៃរ។
បនាទា ប់មកគឺសោកអ្កបតរូវខតវាយតដម្
្លបបសោជន៍�ង្គម-ស�ៃ្ឋកិច្ចរប�់គសបរោង។
សតើអវីជាឥទ្ធិពលសៅសលើការបសងកើតការង្រ
និងកំសណើ នស�ៃ្ឋកិច្ច?
សតើ្លចំសណញស�ៃ្ឋកិច្ច
សបចើនជាងចំណ្យស�ៃ្ឋកិច្ចសទ?
ោ៉ងណ្មិញ
សតើគសបរោងសនុះ�មរម្យសទ សបើគិតពី្លបបសោជន៍�ង្គម-ស�ៃ្ឋកិច្ច?
បនាទា ប់មកសោកអ្កបតរូវខតពិចារណ្ពីកត្្េិរញញាវត្ថុ។
សតើរោនអ្កសបបើបរា�់បុ៉នាមែ នអ្កខៃលនឹងសបបើបរា�់ 
ស�វាសាធារណៈសនុះ?
សតើបរាក់ចំណូលបុ៉នាមែ នខៃលនឹងទទួលរានពីគសបរោង?
សតើអវីខៃលសយើង�ង្ឹមថានឹងរានមកវញិ?
សតើគសបរោងសនុះទទួលការចាប់អារមមែណ៍ពី្នាគ្រសទ?
ការកំណត់ទំាងអ�់សនុះទាមទារការបសងកើត
គំរេិូរញញាវត្ថុខៃលអាចឆ្ុុះបញ្្ច ំងឱ្យស�ើញភាព្ុ�គ្្
សដ្យខ្អែកសៅសលើមូលដ្្ឋ នការ�ន្ិដ្្ឋ ន្ុ�គ្្ៗ។
ការវភិាគេិរញញាវត្ថុគួរខតបញ្ចូ ល
ការពិនិត្យសឡើងវញិអំពីនិរន្ភាពេិរញញាវត្ថុគសបរោង។
សតើគសបរោងសនុះរដ្្ឋ ភិរាលអាចរោនលទ្ធភាពទទួល 
បនទាុកខាងេិរញញាវត្ថុរានសទ?
សតើរោនជសបមើ�ស្្សង សៃើម្បីកាត់បន្ថយ
ការទាមទារការគំ្បទថវកិាពីរដ្្ឋ ភិរាលសទ?
សតើរដ្្ឋ ភិរាលរោនលទ្ធភាព្្ល់
ការឧបត្ថម្ភ្នត្មតបមរូវការគសបរោងសទ?
កត្្បបឈមខាងចបាប់ និងបទបញញាត្ិ
ទាមទាមឱ្យពិនិត្យសឡើងវញិ្ងខៃរ។
ឧទាេរណ៍
សតើរោនសគ្លការណ៍ចបាប់បគប់បគ្ន់សទ សៃើម្បីឱ្យរដ្្ឋ ភិរាលចូលរមួ
ក្ុងរចនា�ម្័ន្ធគសបរោង PPP សនុះ?
សោកអ្កបតរូវខតវាយតដម្សៅសលើហានិភ័យដនការអូ�បន្ាយគម្សរាង
បណ្្លមកពីឧប�គ្គខាងខ្្កបទបញញាត្ិ។
សបកាយពីសនុះ
សោកអ្កបតរូវខតពិចារណ្្លអវជិជារោនខៃលប៉ុះពាល់ៃល់

�ង្គមនិងបរសិា្ថ ន។ សតើគសបរោងទាមទារឱ្យរោនសដ្ុះស្សាយ្លប៉ុះ
ពាល់ រប�់បបជាជនសទ?
សតើគសបរោងនឹងចូលរមួបសងកើនការបសញ្ច ញឧ�មែ័នកាបូនិចខៃរឬសទ?  
សតើគសបរោងអនុសោមត្ម�ង់្ដ្រ�ង្គម និងបរសិា្ថ នសទ?
ការសរៀបចំខ្នការអាជីវកមមែ
ទាមទារបខន្ថមថាសោកអ្កបតរូវខតបញ្ជា ក់អំពីតួនាទី
និងការទទួល្ុ�បតរូវរប�់ដៃគូនីមួយៗ។
សតើអវីខៃលជាការដ្ក់ស�្ើខចករខំលកហានិភ័យ?
ការខចករខំលកហានិភ័យគឺជាកត្្�ំខាន់ សបពាុះវាជួយកំណត់
អំពីលទ្ធភាពដនសជាគជ័យគសបរោង PPP
និងភាពទាក់ទាញរប�់គសបរោងសៅវនិិសោគិនឯកជន្ងខៃរ។
សោកអ្កអាចកំណត់ថាសតើវារោនការចាប់អារមមែណ៍
មកសលើគសបរោងខៃលរានដ្ក់ស�្ើពីភាគីឯកជនសទ
ត្មរយៈការសាទា ប់�ទាង់ទី្សារ ៃូចជាការស្វើ Roadshows ជាសៃើម។
បខន្ថមពីសនុះ សោកអ្កគួរខតពិចារណ្
ភាពសជាគជ័យដនគសបរោងខៃលរោនលក្ខណៈបបហាក់បបខេលគ្្ខៃល
អាចទាក់ទាញ
ចំណ្ប់អារមមែណ៍ពីវនិិសោគិនឯកជន។
ជាមួយព័ត៌រោនទំាងអ�់ខៃលបបមូលរានទំាងអ�់សនុះ
សោកអ្កនឹង�្ថិតសៅចំណុចមួយខៃលលអែ សៃើម្បីបញ្ជា ក់ឱ្យស�ើញថា
ការវភិាគ “តដម្ជាសាច់បរាក់”
និងបញ្ជា ក់ថាសតើ PPP
ជាវ ិ្ ីសាស�ល្ទ្ធកមមែៃ៏�មស្�ប
�បរោប់គសបរោងសៅសពលអនាគតរប�់សោកអ្ក។
បបសទ�មួយចំនួនសបបើបរា�់វ ិ្ ីសាស�វ្ាយតដម្ បររិោណ 
សៃើម្បី�ិកសាសបបៀបស្ៀប
ចំណ្យសៃើមទុនរ៉ាន់សាមែ នរប�់គសបរោងស�្ើ�ំុត្មយន្ការ PPP 
ជាមួយនឹងវ ិ្ ីសាស�ស្ៃញដថ្ខបបទូសៅ
-- ការសបបៀបស្ៀបសនុះបតរូវរានសគសៅថា 
“ការសបបៀបស្ៀបវ�័ិយសាធារណៈ” 
សៅសពលការសបបៀបស្ៀបសនុះអាច្្ល់នូវគុណ�ម្បត្ិជាសបចើន
ក៏បុ៉ខន្ការង្រខបបសនុះអាចរោនការលំរាក
សដ្យសារការសបបៀបស្ៀបវ�័ិយសាធារណៈទាមទារទិន្ន័យសបចើន
និងរោនបពំខៃនកំណត់វ ិ្ ីសាស�មួ្យចំនួន។
សដ្យមូលសេតុសនុះសេើយ
មិនរោនបបសទ�ទំាងអ�់សទ ខៃលយក
ការ�ិកសាវាយតដម្ខបបបររិោណសៅសបបើបរា�់សទ។
សៅសពលបញ្ច ប់ៃំណ្ក់កាលសរៀបចំគសបរោង
សោកអ្កគួរខតរោនទិន្័យទំាងអ�់ខៃលបតរូវការ
�បរោប់ស�្ើ�ំុការអនុម័តយល់បពម សៃើម្បីឈានសៅៃំណ្ក់កាលបប
តិបត្ិការគសបរោង។
ការអនុម័តរោនការចំារាច់ សៃើម្បីបញ្ជា ក់ពីការគំ្បទសគ្លនសោរាយ
�បរោប់គសបរោងមួយ និងសៃើម្បីសជៀ�វាងការចំណ្យបបតិបត្ិការ
សលើគសបរោងខៃលទំនងមិនអាច�សបមចរាន។



ៃំណ្ក់កាលទី៣ ដនវៃ្គសបរោង PPP 
គឺជា “ៃំណ្ក់កាលបបតិបត្ិការគសបរោង”
ៃំណ្ក់កាលបបតិបត្ិការគសបរោងគួរខតរោនការខណនំា
សដ្យសគ្លការណ៍ការបបកួតបបខជង
យុត្ិ្ម៌និងតរ្ោភាពភាព។
សបើ�ិនគ្មែ នកត្្ទំាងអ�់សនុះសទ
វនិិសោគិនឯកជន គឺទំនងមិនចូលរមួ
ក្ុងការសៃញដថ ្និងលទ្ធ្ល�បរោប់អាជាញា ្រសាធារណៈ
ពិតជាមិនជាទីសពញចិត្សទ។

សៃើម្បីចាប់ស្្ើមបបតិបត្ិការគសបរោង សោកអ្កបតរូវការៃូចតសៅ
ទី១ គឺសរៀបចំឯកសារការសៃញដថ្
អវីៃ៏�ំខាន់ជាងសគបងអែ�់ គឺស�ចក្ីបពាងកិច្ច�នយា PPP។
ស�ចក្ីបពាងកិច្ច�នយានឹងបង្ហា ញោ៉ងចបា�់នូវ�ំសណើ រ�បរោប់
ដៃគូឯកជន និងបញ្ជា ក់
អំពីតួនាទី និងការទទួល្ុ�បតរូវរប�់ភាគីខៃលពាក់ព័ន្ធ។
ការសរៀបចំបបតិបត្ិការក៏ទាមទារ
ការអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធសាស�កិ្ច្ចលទ្ធកមមែ។
សតើអវីសៅខៃលជាកត្្វនិិច្័យ សបបើបរា�់សៃើម្បីវាយតដម្សបក្ខជនសៃញដថ្?
សតើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្កសៃញដថ្កបមិតណ្
ខៃលនឹងបតរូវអនុញ្ញា តសៅសពលបបតិបត្ិការគសបរោង?
អន្រកមមែខបបសនុះអាចបសងកើនគុណភាព�ំសណើ គសបរោង
សដ្យរមួបញ្ចូ លនូវអនុសា�ន៏ពីអ្កសៃញដថ្
ខៃលអាចរោនបបសោជន៍�បរោប់គសបរោង�មែុគសាមែ ញៃូច PPP ។
អន្រកមមែសនុះក៏អាចស្វើឱ្យរាត់បង់នូវតរ្ោភាព
និងជំហានស្្សងៗខៃលបតរូវអនុវត្
សៃើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យអំសពើពុករលួយ។
កំឡុងសពលមុនសពលសៃញដថ្ សោកអ្កអាច្្សពវ្សាយបន្
អំពីគសបរោងសដ្យសរៀបចំឱ្យរោនកិច្ចបបជំុមួយមុនការសៃញដថ្
ជាមួយនិងអ្កសៃញដថ្ និង្សាយស�ចក្ីជូនៃំណឹងលទ្ធកមមែ
សៃើម្បីជូនព័ត៌រោនៃល់បណ្្វនិិសោគិនអំពីគសបរោងខៃលនឹងសកើតរោនសឡើង។

បនាទា ប់មក គឺការកំណត់បុសរលក្ខណៈវនិិច្័យមុនការសៃញដថ្។
ការគូ�បញ្ជា ក់អំពីលក្ខណៈវនិិច្័យ
-�ំសណើ អំពីលក្ខណៈវនិិច្័យ - RFQ
ជាជំហានៃំបូងដនបបតិបត្ិការគសបរោង។
កបមងឯកសារសនុះ គឺសៃើម្បី្្ល់ព័ត៌រោនសៅឱ្យ
វនិិសោគិនឱ្យរានបជាបអំពីលក្្ខ ណ្ឌ ពាណិជជាកមមែ 
�ំខាន់មួយចំនួនរប�់គសបរោង
និង�្ីពីៃំសណើ រការរមួដនការសៃញដថ្
និងកត្្វនិិច្័យ�បរោប់សបជើ�សរ ើ�គុណ�ម្បត្ិ។
ត្មរយៈការកំណត់បុសរលក្ខណៈវនិិច្័យ
សោកអ្កចង់សបជើ�សរ ើ�យកបករុមេុ៊នមួយចំនួន
ខៃលបទពិសសា្ន៍
�មត្ថភាព និង្នធាន សៃើម្បីអនុវត្គសបរោងរាន។
សោកអ្កពិតជាមិនចង់
សបជើ�សរ ើ�បករុមេុ៊នខៃលពំុរោនលទ្ធភាពបគប់បគ្ន់។
សោកអ្កចង់បញ្ច ប់ជាមួយនឹងបណ្្បករុមេុ៊នមួយចំនួនខៃលជា
អ្កសៃញដថ្ខៃលរោនគុណភាព។
--ឧទាេរណ៍ ៣ សៅ ៦ បករុមេុ៊ន
ខៃលចំនួនសនុះបគប់បគ្ន់�បរោប់រកសា�ំពា្ភាពបបកួតបបខជង
សៅសពលខៃល�បមប�បមរួលទំនាក់ទំនងជាមួយនិងអ្កសៃញដថ្។
សនុះក៏ជាការបសងកើនឪកា�
ដនភាពសជាគជ័យៃល់អ្កសៃញដថ្នីមួយ ៗ
សេើយសបើ�ិនអ្កសៃញដថ្រោនឪកា�ទទួលរានសជាគជ័យ្្�់
ពួកសគនឹងចង់ស្វើការបណ្្ក់ទុនក្ុងៃំសណើ រការសៃញដថ្សនុះ។



ៃំសណើ រការ ៃញដថ្គឺចាប់ស្្ើមសៅសពលបញ្ច ប់ដនការ�ិកសាគុណ�ម្ប
ត្ិអ្កសៃញដថ។្
ឯកសារសៃញដថ្សពញសលញក្ុងសនាុះរោនស�ចក្ីបពាងកិច្ច�នយា 
PPPបតរូវរានបញជាូ នសៅអ្កសៃញដថ្ ខៃលរោនគុណ�ម្បត្ិបគប់បគ្ន់
ជំហានចាប់ស្្ើមដនការសៃញដថ្។
អ្កសៃញដថ្ គឺនឹងរោនឪកា� សៃើម្បីបញ្ជា ក់
ពីចំណុចសៅក្ុងស�ចក្ីបពាងកិច្ច�នយាខៃល មិនទាន់ចបា�់ជាមួយ
និងសា្ថ ប័នចុុះកិច្ច�នយា។
សៃើម្បី �បមប�បមរួលកិច្ចការសនុះការស្វើ�ិកា្ខ សាោ គឺខតងខតសរៀបចំ
សៅសពលខៃលអ្កសៃញដថ្រោនគុណ�្បត្ិបតឹមបតរូវអាចខ�វងរកការបញ្ជា ក់
បំភ្ឺសៅសលើឯកសារការសៃញដថ្សនាុះ។
បនាទា ប់មកអ្កសៃញដថ្ខៃលរោនគុណ�ម្បត្ិបគប់បគ្ន់អាចស្វើការដ្ក់
ស�្ើគសបរោងរប�់ពួកសគ។
បប�ិនសបើសោកអ្ក�សបមចសបជើ�សរ ើ�ឱ្យរោនការសៃញដថ្ខតមួយ
ៃង អ្កសៃញដថគឺ្អាចដ្ក់ស�្ើទំាងឯកសារបសច្ចកសទ�
និង�ំសណើ េិរញញាវត្ថុសៅសពលជាមួយគ្្។
បប�ិនសបើសោកអ្ក�សបមចនឹងឱ្យរោនទំនាក់ទំនងសបចើនជាងសនុះជា
មួយនិងអ្កសៃញដថ្ សដ្យសបបើៃំសណើ រការ ២ ជំហាន
អ្កសៃញដថ្បតរូវខតដ្ក់ស�្ើអំពីគសបរោងបសច្ចកសទ��ិន
ភាគីទំាងអ�់អាចស្វើការពិភាកសាសៅសលើគសបរោងខ្នការដ្ក់ស�្ើ
និងអាចរោនការខក�បមរួលឯកសារសៃញដថ្។
ឯកសារសៃញដថ្ខៃលរានពិនិត្យសឡើងវញិសេើយនឹងបតរូវបញជាូ ន
សៅឱ្យបករុមអ្កសៃញដថ ្សៃើម្បីចាប់ស្្ើមសរៀបចំ
គសបរោងខ្នការទំាងខាងបសច្ចកសទ� និងេិរញញាវត្ថុ។
ៃំណ្ក់កាលវាយតដម្
នឹងស្វើបនាទា ប់ពីការបញ្ច ប់ៃំសណើ រការសៃញដថ្។
បប�ិនសបើសោកអ្កសរ ើ�យកការ�សបមចចិត្សដ្យខ្អែកសៅសលើ
កត្្េិរញញាវត្ថុជាមួយនឹងបបព័ន្ធសស្សាម�ំបុបតពីរ
ៃំបូងសោកអ្កសបើកគសបរោង�ំសណើ បសច្ចកសទ�
និងវាយតដម្សៅសលើសគ្លការណ៍ ជាប់/ធ្ាក់
សបើ�ិនគសបរោង�ំសណើ បសច្ចកសទ�ជាប់
សោកអ្កបតរូវពិនិត្យអំពី�ំសណើ េិរញញាវត្ថុខៃលដ្ក់ស�្ើ។
គសបរោង�ំសណើ េិរញញាវត្ថុ គឺអាចវាយតដម្
ស្ៀបនឹងកត្្វនិិច្័យ ៃូចជាអបត្តដម្ទាបបំ្ុត�បរោប់អ្កសបបើបរា�់
ឬចំណ្យតិចបំ្ុត�បរោប់រដ្្ឋ ភិរាលទទួលបនទាុក។
សោកអ្កក៏អាចបតរូវស្វើការ�សបមចចិត្សដ្យខ្អែកសៅសលើ
ការបញ្ចូ លគ្្ទំាងកត្្េិរញញាវត្ថុ និងបសច្ចកសទ�។
សៅសពលអភិបកមសនុះរោនគុណ�ម្បត្ិរប�់វា
វាក៏អាចស្វើឱ្យរោនការសកើនឪកា�ជាសបចើនពីការវាយតដម្អត្សនាម័ត

ៃូសច្ុះវាបសងកើនហានិភ័យដនអំសពើពុករលួយ។
សោងត្មលទ្ធ្លការវាយតដម្ អ្កសៃញដថ្ខៃលឈ្ុះការសៃញដថ្
បតរូវរានសបជើ�សរ ើ� និងស្វើការចរចាចុងសបកាយនឹង ចាប់ស្្ើម។
ការចរចាខបបសនុះគឺរោនសគ្លបំណងសៃើម្បីបញ្ជា ក់អំពីបញ្ហា ខៃល
សៅស���ល់និងស្វើបច្ចុប្បន្កមមែ កិច្ច�នយា ស្�បត្ម
ការស�្ើជាក់ោក់ណ្មួយរប�់អ្កឈ្ុះការសៃញដថ្។
ពំុរោនការ្្�់ប្ូរខាង�រោ្ភ រៈណ្បតរូវខក�បមរួលក្ុងកិច្ច�នយា
ខៃលរានបពមសបពៀងគ្្ ក្ុងអំឡុងសពលការសៃញដថ្។
ការស្វើខបបសនុះគឺធានាថាៃំសណើ រការបបកបសទាសដ្យភាពយុតិ្ម៌ចំ
សពាុះអ្កសៃញដថ្ស្្សងៗសទៀត
ខៃលរានដ្ក់�ំសណើ គសបរោង្ុ�ៗ គ្្ សបើ�ិនសគ ៃឹងថា
កិច្ច�នយានឹងបតរូវរោនការខក�បមរួល សបកាយដថងាបបកា�ចុងសបកាយ។
�ំពា្ឱ្យរោនការខក�បមរួលកិច្ច�នយា
អាចមកពីបករុមអ្ក្្ល់បរាក់កម្ចី្ងខៃរ
សៅកំឡុងសពលខៃលខៃលអ្កសៃញឈ្ុះ
កំពុងខតបសងហាើយកិច្ចបពមសបពៀងឥណទាន
អ្ក្្ល់កម្ចីឥណទានគឺអាចដ្ក់�ំពា្មកសលើអ្កឈ្ុះការសៃញដថ្
ថា្្ួននឹងមិនគំ្បទគសបរោងសនុះសឡើយ
បប�ិនសបើរោនការទាមទារឱ្យរោនការខក�បមរួលកិច្ច�នយា
ខៃលពំុរានយកសៅពិចារណ្
ៃូសច្ុះវាស្វើឱ្យបរាជ័យការង្រទំាងអ�់រប�់សយើង។



សៅសពលខៃលកិច្ច�នយាបតរូវរានបញ្ច ប់វានឹងបតរូវ
ស្វើការដ្ក់ស�្ើ�ំុការអនុម័តពីអាជាញា ្សាធារណៈ។
សៅសពលសនាុះគឺគសបរោងអាចចាប់ស្្ើមៃំសណើ រការ
សៅសបកាមលក្ខ្ណ្ឌ ថាកិច្ចបពមសបពៀងេិរញញាវត្ថុបតរូវរានបញ្ច ប់រួ
ចរាល់សេើរខៃរ សេើយ
“លក្ខ្ណ្ឌ ខៃលបតរូវបំសពញ”
គឺបតរូវរានបញ្ចូ លក្ុងកិច្ច�នយា។
លក្ខ្ណ្ឌ ខបបសនុះរមួបញ្ចូ លការទទួលរាន
ចបាប់អនុញាត សៃើម្បីចាប់ស្្ើមការសាង�ង់
ឬការខ�វងរកៃី្្ីមួយចំនួន។បនាទា ប់មកគសបរោងនឹងរានមកៃល់
“ការបញ្ច ប់េិរញញាវត្ថុ”ខៃលរោនន័យថាមូលនិ្ិគសបរោងអាច
សបើក្្ល់រាន�បរោប់ការអនុវត្គសបរោង។

មកៃល់សពលសនុះសយើងរាន�ិកសាសៅសលើសា្ថ នភាព
ខៃលគសបរោងបតរូវរាន្្ួចស្្ើមគំនិតសដ្យរដ្្ឋ ភិរាល
បុ៉ខន្សៅរោនលទ្ធភាពស្្សងសទៀត
គសបរោងអាចដ្ក់ស�្ើ ទ្ា ល់
សៅកាន់រដ្្ឋ ភិរាលពីវ�័ិយឯកជន។
សនុះសគសៅថា “គសបរោងខៃលពំុរានអសញជា ើញ”
សៃើម្បីពិចារណ្ថាសតើគសបរោងខៃលពំុរានអសញជា ើញ
គួរទទួលយករសបៀបណ្
សោកអ្កបតរូវខតថ្ឹងខថ្ងចំណុចពីគុណ�ម្បត្តិ 
និងគុណវបិត្ិរប�់វា។
ត្មបជរុងមួយដនទ�្សនៈ
វ�័ិយឯកជនអាចជាបបភព
គំនិតលអែ�បរោប់គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ។
រដ្្ឋ ភិរាលអាចទទួលរាន្លចំសណញ
ពី�ំសណើ គសបរោងខៃលរោនការសរៀបចំោ៉ងលអែនិង
និវានុវត្ថមែី ៗ ខៃល្្ល់សដ្យវ�័ិយឯកជន។
ត្មបជរុងស្្សងមួយសទៀត
�ំសណើ ខបបសនុះអាចបខងវរការចាប់អារមណ៍រដ្្ឋ ភិរាល
ពីបបធានបទខៃលរោន�ំពា្ត្នតឹង។
�ំសណើ ខៃលពំុរានអសញជា ើញ គឺមិន
សឆ្ើយតបនិងអាទិភាពរប�់ជាតិ
និងការស្វើការវាយតដម្សលើ�ំសណើ ទំាងសនាុះរោនតដម្ដថ្
និងទាមទារ្នធានរប�់រៃ្ឋ។
ការអនុញាតឱ្យវ�័ិយឯកជនដ្ក់ស�្ើគសបរោង ទ្ា ល់
សៅរដ្្ឋ ភិរាលអាច
អាចបងកហានិភ័យអំសពើពុករលួយ។

បប�ិនសបើសោកអ្ក�សបមចចិត្ទទួលយកគសបរោងខៃលពំុ
រានអសញជា ើញសេើយ
សោកអ្កបតរូវខតបសងកើតឱ្យរោនយន្ការមួយ 
សៃើម្បីបង្ហា ញពីការបបកួតបបខជង។
រោនវ ិ្ ីសាស�ជ្ាសបចើន�បរោប់ស្វើកិច្ចខបបសនុះ។
វ ិ្ ីសាស�ខ្ៃលសយើងស�ើញទូសៅជាងសគបងអែ�់គឺ Swiss 
Challenge
ខៃលរោនភាគីបខន្ថមសទៀតបតរូវរានអសញជា ើញ
សៃើម្បីដ្ក់�ំសណើ បបកួតបបខជង។
សទាុះបីជាោ៉ងណ្ក៏សដ្យ អ្កដ្ក់�ំសណើ ៃំបូង
បតរូវរាន្្ល់ឪកា� សៃើម្បីស្វើសបបៀបស្ៀប�ំសណើ រប�់ សគ 
ជាមួយ�ំសណើ បបកួតបបខជងស្្សងសទៀត។



សដ្យរានពិនិត្យសលើៃំណ្ក់កាល
បសងកើតអង្គភាព PPP 
ឥឡូងវសយើងអាចសមើលពីការបគប់បគងសៅសលើ
គសបរោងសៅៃំណ្ក់កាលដ្ក់បបតិបត្ិការ។
សៃើម្បីឱ្យគសបរោង PPP  រោនសជាគជ័យ
បតរូវសរៀបចំនីតិវ ិ្ ីចបា�់ោ�់�បរោប់ការបគប់បគងគសបរោង
និងខចករខំលក្នធានឱ្យរានបគប់បគ្ន់ ើម្បពិីនិត្យត្មដ្ន
ការបំសពញការង្ររប�់ដៃគូឯកជន
និង្កពិន័យ សបើ�ិនរោនការចំារាច់។
សបរៅពីសនុះនីតិវ ិ្ ីបគប់បគងគួរបសងកើត
ឱ្យរោនការទំនាក់ទំនងគ្្បបកបសដ្យបប�ិទ្ធភាព។
ឧទាេរណ៍
ការទាមទារឱ្យរោនការស្វើររាយការណ៍បតរូវខតកំណត់ជាលក្ខ្ណ្ឌ
�បរោប់ដៃគូឯកជន សៃើម្បឱី្យអាជាញា ្រសាធារណៈទទួលរាន
ៃំណឹងពីវឌ្ឍនភាពគសបរោង
និងអាចបញ្ជា ក់អំពីបញ្ហា មួយចំនួនទុកជាមុនរាន។

នីតិវ ិ្ ីបគប់បគងគសបរោងគួរឱ្យរោន
ការបសងកើតពិ្ីការ សៃើម្បអនុវត្បន្បនាទា ប់
នូវការខក�បមរួល ខៃលចំារាច់សពញមួយជីវតិដនគសបរោងរ
យៈសពលខវង។
ឧទាេរណ៍នីតិវ ិ្ ីបតរូវខតបសងកើតក្ងករណី
ខៃលកិច្ច�នយាបតរូវរោនការចរចាម្ងសទៀត
សដ្យសារបពឹត្ិការណ៍ខៃលមិនអាចសាមែ នៃល់។
អង្គភាព PPP បតរូវខត្្ល់ការគំ្បទៃល់
សា្ថ ប័នអនុវត្ សៃើម្បទីប់ទល់នឹងបញ្ហា �មែុគសាមែ ញសនុះ។

សជាគជ័យការបគប់បគងគសបរោង PPP
ក៏ទាមទារឱ្យបសងកើតយន្ការ
សដ្ុះស្សាយជសរ្ោុះ សៃើម្បីសដ្ុះស្សាយភាព្ុ�គ្្ដនមតិ
រវាងរៃ្ឋ និងដៃគូឯកជនឱ្យរានឆ្ប់រេ័� និងរោន  
យុតិ្ម៌។
ការបគប់បគងកិច្ច�នយា រមួបញ្ចូ លទំាងការបញ្ច ប់កិច្ច�នយា
និងបញ្ហា  ៃូចជាការបញ្ឈប់ការទូទាត់
និងលក្ខ្ណ្ឌ អំពីសា្ថ នភាពដនបទព្យ�ម្បត្ិសៅសពលបញ្ច ប់
ដនកិច្ច�នយា។

Please note that the training video of this module can be accessed on http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation



អំពីរចនា�ម្័ន្ធ និងេិរញញាប្បទាន�បរោប់យន្ការភាពជាដៃគូរវាងរៃ្ឋ

Objectives
សៅក្ុងមូ៉ឌូលសនុះ សយើងនឹង្្ល់នូវចសម្ើយសលើ�ំណួរៃូចជា៖ 
“សតើអវីខៃលជាជសបមើ��ំខាន់�បរោប់ការ្្ល់េិរញញាប្បទានៃល់គម្
សរាង PPP?

“សតើអវីជាគន្ឹុះ�ំខាន់ដនទំនាក់ទំនងកិច្ច�នយា?” 
សយើងនឹង្្ល់ជូននូវមូលដ្្ឋ ន�ិកសា�សង្ខបដនវ ិ្ ីសាស�្
សៃើម្បីវាយតដម្ចំណ្យេិរញញាប្បទានគសបរោងPPP
និងភាពចំសណញរប�់គសបរោងទំាងមូល។   

�ូមចាប់ស្្ើមជាមួយខ្្កេិរញញាវត្ថុ
សតើអវីគឺជាជសបមើ��បរោប់េិរញញាប្បទានគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ 
PPP? 

ជសបមើ�ទី១ គឺេិរញញាវត្ថុសាជីវកមមែ។
ជាមួយនឹងអភិបកមសនុះ
ភាគីមួយចង់រានគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធមួយ
សដ្យ្្ចីបរាក់ពី្នាគ្រ។
សៅសពលចប់គសបរោង
ឥណទានយិកសបបើបរា�់ចំណូលខៃលរានមកពីសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធថមែី
សៃើម្បី�ងបំណុល។
បប�ិនសបើចំណូលដនគសបរោងមិនបគប់បគ្ន់ 
ឥណទានយិកបតរូវខតពឹង
សលើការបបកបអាជីវកមមែស្្សងៗសទៀតសៃើម្បីបំសពញការ្វុះខាតបរាក់ចំណូល
និង�ងសៅរោ្ច �់បំណុលវញិ។
សទាុះជាោ៉ងណ្ក៏សដ្យ
បបភពចំណូលស្្សងៗទំាងសនុះ
អាចមិនបគប់បគ្ន់�បរោប់បំសពញកាតពវកិច្ចេិរញញាវត្ថុ។
សនុះសបពាុះខតទំេំថវកិាកំណត់សៅក្ុងគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ
រោនចំនួនសបចើនស្សាប់សេើយ។
ៃូសច្ុះបប�ិនសបើគសបរោងបរាជ័យ សនាុះបករុមេុ៊នទំាងមូលបបខេលជា
�្ថិតក្ុងហានិភ័យមិនខាន។

Financing Options

និងឯកជន

MODULE 6 / មូ៉ឌុល ៦
PPP Structure and Financing



សតើរោនជសបមើ�ស្្សងខៃរឬសទ?
េិរញញាវត្ថុគសបរោង គឺជាជសបមើ�ទី០២ 
ខៃលបតរូវរានបសងកើតសឡើង  
សៃើម្បី្្ល់នូវៃំសណ្ុះស្សាយ �បរោប់ហានិភ័យេិរញញាវត្ថុ
ខៃលពាក់ព័ន្ធនឹងេិរញញាវត្ថុសាជីវកមមែ។
ជាជាង្្ចីសៃើមទុនសដ្យ ទ្ា ល់
�បរោប់េិរញញាវត្ថុគសបរោង ភាគីខៃលរោនបំណង�សបមច
គសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធមួយ
បតរូវបសងកើតបករុមេុ៊នមួយ �បរោប់គសបរោង 
ខៃលសគសា្គ ល់ថាជា
”�េបគ្�គសបរោង” ឬ SPV
សៃើម្បីទទួលរានេិរញញាប្បទានិនិងសៃើម្បី 
អនុវត្�កមមែភាពគសបរោង។
ជាសគ្លការណ៏ចបាប់ ការស្វើខបបសនុះជួយអង្គភាពអណ្
ពយារាល
បសញជា ៀ�នូវហានិភ័យេិរញញាវត្ថុសដ្យ ទ្ា ល់
ខៃលទាក់ទងនឹងគសបរោង។
ការស្វើខបបសនុះរោនន័យថា រោ្ច �់បំណុល
អាចពឹងខ្អែកខតសលើចំណូលរប�់គសបរោង
�បរោប់ធានាកម្ចីឥណទាន
ខៃលជាហានិភ័យកបមិត្្�់�បរោប់ពួកសគ
សេើយទាមទារការពិនិត្យពីច័យខំ្ាងពីពួកសគ។

េិរញញាវត្ថុគសបរោង គឺជាៃំសណ្ុះស្សាយៃ៏លអែ�បរោប់ PPP ។
សៅក្ុងរចនា�ម្័ន្ធគសបរោងសនុះ
ភាគសបចើនដនទំនាក់ទំនងកិច្ច�នយា
គឺ�្ថិតសៅជាមួយ�េបគ្�គសបរោង
សេើយជាអវីខៃល�ំខាន់បំ្ុតសនាុះ
គឺកិច្ច�នយា PPP
ខៃលចុុះេត្ថសលខារវាងអង្គភាពរដ្្ឋ ភិរាលនិង�េបគ្�
គសបរោង។
សៃើម្បីអនុវត្គសបរោង
�េបគ្�គសបរោង នឹងស្វើអនុកិច្ច�នយា�កមមែភាពគម្សរាង
ជាមួយបករុមេុ៊នៃដទ។
ឧទាេរណ៍ៈ គសបរោង�ំណង់
គឺជាការចុុះអនុកិច្ច�នយាសលើ
“វ�ិវកមមែ លទ្ធកមមែ និង�ំណង់”
ឬអ្កសរៅ៉ការ EPC កិច្ច�នយា
សេើយការស្វើបបតិបត្ិការ និងការខថទំាគឺក៏
្្ល់ឱ្យអ្កសរៅ៉ O&M។
កាសរៀបចំ�េបគ្�គសបរោង
ក៏បតរូវឯកភាពសលើ�ិទ្ធិនិងការទទួល្ុ�បតរូវរប�់ពួកសគ
ចំសពាុះ�េបគ្�គសបរោង ត្មរយៈកិច្ចបពមសបពៀងរប�់
រោ្ច �់ភាគេុ៊ន។
ជាបន្បនាទា ប់  �េបគ្�គសបរោងទទួលរាន
េិរញញាប្បទាន ត្មរយៈកិច្ចបពមសបពៀងកម្ចី។



ការ្្ល់េិរញញាប្បទានគសបរោងត្មខបបសនុះ 
ពាក់ព័ន្ធនឹងភាគេុ៊ន និងនិងបំណុល
គឺជាបបធានបទពីរ ខៃលបទបង្ហា ញសនុះបញ្ជា ក់។អ្កចូល
រមួភាគេុ៊ន្្ល់នូវ
មូល្នៃំបូង រប�់�េបគ្�គសបរោង
សេើយៃូសច្ុះ ពូកសគបគប់បគងភាគេុ៊នសៅក្ុង
បទព្យ�ម្បត្ិដនសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ ។
អ្ក្្ល់ទុនទំាងសនុះគឺជា
ជា�េគមដនបករុមេុ៊ន ខៃលពាក់ព័ន្ធនឹងគសបរោង
ៃូចជាអ្កអភិវឌ្ឍន៍គសបរោង 
និងបករុមេុ៊នសរៅ៉ការ�ំណង់ជាសៃើម។
សា្ថ ប័នវនិិសោគ ៃូចជាបករុមេុ៊នធានារ៉ាប់រង
ក៏អាចវនិិសោគជាភាគេុ៊នក្ុងគសបរោងរាន។

ការក្ាយជាអ្ក្្ល់ទុនរោនន័យថាអ្កគឺជា
អាជីវករៃំបូងខៃលដ្ក់ថវកិាសៅក្ុងគសបរោង
បុ៉ខន្ជាអាជីករចុងសបកាយខៃលយកថវកិាសនុះសៅរាន
។សតើវារោនន័យោ៉ងសម៉ចឱ្យបរាកៃ?
ភាពស្�បគ្្អាចស្វើសឡើងជាមួយនឹងការសរៀបចំេិរញញា
ប្បទាន
�បរោប់ទិញបទព្យ�ម្បត្ិ ទ្ា ល់្្ួនមួយ។សៃើម្បីទិញ្ទាុះ
ក្ុងតដម្១០០
បុគ្គលរ្ោក់អាចវនិិសោគទុនចំនួន២០ពីលុយ�ន្សំ ទ្ា ល់
្្ួនរប�់គ្ត់
សេើយ្្ចីមូលនិ្ិពី្នាគ្រ្្ុះសៃើម្បីបំសពញ
ឱ្យរោនតុល្យភាព។បប�ិនសបើបុគ្គលសនុះចង់លក់្ទាុះ
មុន១ឆំ្្តដម្
អាចធ្ាក់ចុុះសៅ៩០
្នាគ្រខៃលឱ្យ្្ចីបរាក់នឹង�ងវញិមុន
បុគ្គលរបូសនាុះអាចទូទាត់ 
ត្មរយៈចំណូលដនការលក់។
ថាមវន័្ៃូចគ្្សនុះ បតរូវរានអនុវត្ជាមួយបណ្្េិរញញាប្បទា
និកគសបរោង
គឺរោន�ិទ្ធិអំណ្ចសលើេិរញ្ប្បទានសឡើងវញិមុនសព
លអ្ក
្្ល់ចូលេុ៊នអាចទាមទារ�ំណងវញិរាន។
ពីសបពាុះ អ្ក្្ល់ទុនបទំាបទហានិភ័យ្្�់រាន
ពួកសគក៏ទទួល
ចំណូល�ក្ានុពលបតឡប់មកវញិ្្�់ខៃរ។



ឥឡូវសនុះចូរគិតពីបបធានបទេិរញញាប្បទានបំណុល។
បំណុលគឺជាបញ្ហា ចំសពាុះគសបរោងPPP
ត្មរយៈ្នាគ្រពាណិជជាកមមែ
សា្ថ ប័នេិរញញាវត្ថុអន្រជាតិៃូចជាបករុម្នាគ្រពិភពសោក
ឬភ្ាក់ង្រឥណទានជាសៃើម។
ការបរាក់បតរូវរានគណនាខ្អែកសលើកបមិត
ដនហានិភ័យខៃលពាក់ព័ន្ធសៅក្ុងគសបរោងណ្មួយ
គសបរោងខៃលរោនហានិភ័យតិចនឹង្្ចីលុយតិច
សៅសពលខ�វងរកេិរញញាវត្ថុ។
បប�ិនសបើគសបរោងរោនហានិភ័យ្្�់
វាបបខេលជាមិនអាចទទួលេិរញញាប្បទានអវីទំាងអ�់។
បញ្ហា ជាមួយនឹងេិរញញាប្បទាន្នាគ្រគឺថា្នាគ្រ
កបមនឹង្្ល់កម្ចីរយៈសពល ២០ ឆំ្្ណ្�់ 
ខៃលបតរូវការ�បរោប់គសបរោងPPP។
ឥណទានរប�់្នាគ្រៃល់កាលកំណត់មុនចុុះកិច្ច�នយា
រយៈសពលពី ៥ សៅៃល់ ១០ ឆំ្្ អាស្�័យសលើលក្ខ្ណ្ឌ ទី្សារ។
ភាពមិនបន្ុសីគ្្ដនការៃល់កាលកំណត់សនុះ បណ្្លឱ្យ
គសបរោងបតរូវេិរញញាប្បទានសឡើងវញិ

សដ្យបខន្ថមនូវហានិភ័យនូវកងវុះលទ្ធភាពេិរញញាប្បទាន។
ការ្្ល់េិរញញាប្បទានសឡើងវញិវាមិនបតឹមខតជាហានិភ័យមួយ
សទ។
វាក៏អាចជាឱកា�មួយខៃរ។
ការ្្ល់េិរញញាប្បទានសឡើងវញិសកើតសឡើងបនាទា ប់ពីការបញ្ច ប់
ដនៃំណ្ក់កាលសាង�ង់ សៅសពលខៃលហានិភ័យបតរូវរាន
កាត់បន្ថយសេើយបសងកើតឱកា�មួយសទៀត សៃើម្បីទទួលរាន
នូវការកាត់បន្ថយចំណ្យក្ុងការ្្ចីឥណទាន។



ឥឡូវសនុះសយើងសមើលស�ើញពីបបភព�ំខាន់ៗដនេិរញញាប្បទាន
�ំណួរ�ួរថា៖
សតើបតរូវការចំណ្យបុ៉នាមែ ន�បរោប់្្ល់េិរញញាប្បទានគសបរោង 
PPP?ចំណ្យេិរញញាប្បទានទំាងមូលដនគសបរោងPPP
ញឹកញាប់ជាលទ្ធ្លដនបណំុ្ហានិភ័យចំណ្យ
និងកត្្លទ្ធភាពជាមួយ្នាគ្រ។
ទ�្សនាទានៃ៏�ំខាន់មួយទាក់ទងនឹងចំណ្យសនុះគឺអានុភាពវ ិ
និសោគខៃលជា
អនុរាតដនឥណពន្ធ (បំណុល) សៅនឹងទុន។
ឧទាេរណ៍
បប�ិនសបើគសបរោងមួយបតរូវរានេិរញញាប្បទានជាមួយនឹងទុន 
២៥%និងបំណុល៧៥%
វាបញ្ជា ក់ពីអនុភាពវនិិសោគ ៣ទល់នឹង១
(បំណុល៣ៃុោ្រ ទុន១ៃុោ្រ)។
បុ៉ខន្អវីជាចំណ្យេិរញញាប្បទានដនគសបរោង?

សៃើម្បីបញ្ជា ក់ពីចំណ្យសនុះ
សយើងសបបើក្ួបនង្យៗ
ដន “ចំណ្យម្្យមលំសអៀងដនសៃើមទុន”
ឬ WACC។
បប�ិនសបើអ្ក្្ល់ទុន្្ល់បរាក់បតឡប់មកវញិ ១៥%
សេើយអ្កឱ្យ្្ចីយកការបរាក់៥%
ចំណ្យម្្យមដនទុន�របុគឺ ២៥%
-ភាគេុ៊នដនទុន
គុណនឹង១៥%
ចំណ្យដនទុន
បូកនឹង៧៥%
ភាគេុ៊នដនបំណុល
គុណនឹង៥%
ចំណ្យដនបំណុល។
វា្្ល់ចំណ្យម្្យមដនទុន�របុ៧.៥%។
ពីសបពាុះអ្ក្្ល់ទុនស�្ើ�ំុអបត្្្�់ដនបរាក់ចំសណញ
សៃើម្បីទប់ទល់នឹងហានិភ័យ្្�់ខៃរ
បប�ិនសបើភាគេុ៊នដនទុនសៅក្ុងគសបរោងបតរូវ រានកាត់បន្ថយ
ចំណ្យម្្យមលំសអៀងដនទុន�របុក៏ថយចុុះខៃរ។

ឧទាេរណ៍
បប�ិនសបើភាគេុ៊នទុនបតរូវរានកាត់បន្ថយសៅ �ល់២០%
ៃូសច្ុះ អានុភាពវនិិសោគនឹងសកើនៃល់៤ទល់នឹង១
ចំណ្យម្្យមលំសអៀងដនទុន�របុបង្ហា ញថា
ចំណ្យម្្យមថយៃល់៧%។
វនិិសោគទុនគិនកំណត់ភាគេុ៊នទុនសបចើនត្មខៃលអាចស្វើរាន
ពីសបពាុះបំណុលសបចើនរោនន័យថាចំណ្យ េិរញញាប្បទានទាប។
សទាុះជាោ៉ងណ្ក៏សដ្យកំសណើ នអនុរាត បំណុលស្ៀបនឹងទុន
បសងកើននូវហានិភ័យេិរញញាវត្ថុ 
សដ្យសារខតការ្្ល់ទុនរោនកំណត់
សៃើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ ក្ុងករណីគសបរោងជួបការលំរាក។
សេតុៃូសច្ុះសេើយសទើបរដ្្ឋ ភិរាលចូលចិត្
គសបរោងខៃលរោនអនុរាតអនុភាពវនិិសោគ�មសេតុ្ល។

ការវភិាគោ៉ងលមអែិតដនេិរញញាប្បទានឯកជន
បង្ហា ញថាចំណ្យេិរញញាប្បទានដនគសបរោងPPP
គឺ្្�់ជាងេិរញញាប្បទានដនគសបរោងសេដ្្ឋ រចនា�ម្័ន្ធ្មមែត្
ខៃលស្វើេិរញញាប្បទាន ត្មរយៈបំណុលសា្រណៈ។
សៅក្ុងឧទាេរណ៍រប�់សយើង
ចំណ្យបំណុលសាធារណៈជាទូសៅគួរតិចជាង៥%
សដ្យសារខតបំណុលសាធារណៈបតរូវរានសគ ចាត់ទុកថារោន
ហានិភ័យតិចជាងកម្ចីឯកជន។
�បរោប់គសបរោង PPP �មសេតុ្ល
ចំណ្យេិរញញាប្បទានបខន្ថមបតរូវការ្តទាត់
ជាមួយនឹង្លចំសណញបប�ិទ្ធភាព  ឬក៏អត្ថ - 
បបសោជន៍ស្្សងសទៀត
ខៃលរានមកពីអភិបកមដនគសបរោងPPP។
�ូមបញ្ច ប់ខ្្កដនមូ៉ឌូល�្ីពីចំណ្យេិរញញាប្បទាន
ដនគសបរោង PPP ខៃលរោនចំណ្យម្្យមលំសអៀងដនមូល្ន 
ជា�ូចនាករគន្ឹុះ។



ឥឡូវសនុះសយើងអាចបកសឡកសមើលខ្្ក�ំខា
ន់ ស្្សងសទៀត
ដនគសបរោងPPP
គឺចំសណញភាពរប�់គសបរោង។
គសបរោងបសងកើតជាបរាក់ចំណូល
ពីសបពាុះស�វាកមមែបតរូវរាន្្ល់សៅឱ្យអ្កសបបើ 
បរា�់។
សៃើម្បី្្ល់ស�វាកមមែទំាងសនុះ
�េបគ្�គសបរោងបតរូវរានទូទាត់�ង
ត្មរយៈអ្កសបបើបរា�់ ឬត្មរដ្្ឋ ភិរាល។
សៃើម្បីបញ្ជា ក់ពីចំសណញភាព
គសបរោងការចំណូលសពញមួយវៃគ្សបរោង
គឺបតរូវរានសបបៀបស្ៀបសៅនឹង
ចំណ្យខៃលពយាករណ៍ក្ុងរយៈសពលៃូច
គ្្សនុះ។

Please note that the training video of this module can be accessed on http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-sector-participation

ភាព្ទាុយគ្្ដនចំណូល និងចំណ្យ
អាចស្វើការគណនាដនលំេូរសាច់បរាក់រប�់ 
គសបរោង។
ជាទូសៅ លំេូរសាច់បរាក់រោនភាពអវជិជារោន
ក្ុងអំឡុងសពលសាង�ង់
ដនគសបរោងបនាទា ប់មកក៏រោនភាពវជិជារោន
វញិ។

គសបរោង PPP គឺរោនភាព�មែុបគសាមែ ញ 
សេើយគំរេិូរញញាប្បទានលមអែិតមួយ
បតរូវរានទាមទារឱ្យបសងកើតនូវគសបរោងការចបា�់
ោ�់មួយ។
គំរេិូរញញាប្បទានគឺជាកមមែវ ិ្ ីទូទាត់
ខៃលសបគ្ងការចំណ្យ និងចំណូល
បតរូវរានបបមូល្្ុំទំាងអ�់ 
រមួទំាងការ�នមែតមួយចំនួន្ងខៃរ។
គំរសូនុះអាចបសងកើតគសបរោងការគណនាលំេូរ
សាច់រាបក់រាន
និង�ូចនាករដនភាពចំសណញ្ងខៃរ
ៃូចជា អបត្ចំណូលដ្ទាក្ុង (IRR) ។

IRR បតរូវរានសគសបបើ�បរោប់គណនាអំពីភាពចំសណញរានមកពីការវនិិ
សោគ។
ការរោនIRR៨%គឺ�រោរោបតនឹងការវនិិសោគ ១០០
ចូលសៅក្ុងបទព្យ�ម្បត្ិ និងលក់វាសចញរាន១០៨ សៅឆំ្្សបកាយ
សដ្យរានលុយចំសណញចំនួន ៨សៅក្ុងអំឡុងសពល ១ ឆំ្្។
ការគណនាលមអែិតដន IRR
�បរោប់រយៈសពលពេុឆំ្្អាចរោនភាព�មែុគ សាមែ ញសបចើន
បុ៉ខន្វាពឹងសៅសលើសគ្លការណ៍មូលដ្្ឋ នៃូចគ្្។
ភាពគួរទុកចិត្រានដន�ុចនាករបរាក់ចំសណញ
អាស្�័យសលើគុណភាពដនគសបរោងការ។

ការ�នមែត់ខបបបបរួល
និងគសបរោងការលំេូរសាច់បរាក់ 
នឹងបសងកើតនូវតដម្្ុ�គ្្�បរោប់គសបរោងការបរាក់ចំសណញ។
សៅក្ុងឧទាេរណ៍រប�់សយើង
ការបសងកើនលំេូរសាច់បរាក់សៅឆំ្្ទីពីរ ពី៣០សៅ៤០
សនាុះអបត្ចំណូលដ្ទាក្ុងនឹងសកើនៃល់១២%។



�របុមក
អបត្ចំណូលដ្ទាក្ុងគឺជា�ុចនាករមួយដនភាពចំសណញវ ិ
និសោគសេើយគសបរោងមួយរោនការទាក់ទាញ
សកើនសឡើង
សៅសពលខៃលគសបរោងការអំពីភាពចំសណញរោន
សលើ�ពីចំណ្យេិរញញាប្បទាន
ខៃលសគអាចរ៉ាន់សាមែ នសដ្យចំណ្យម្្យមលំសអៀង
ដនមូល្ន។

ទំាងអ�់សនុះជាស�ចក្ី�របុដន
គំរេិូរញញាប្បទាន និងរចនា�ម្័ន្ធPPP
សយើង�ង្ឹមថាសោកអ្ករានរកីរាយជាមួយនឹងបទ
បង្ហា ញសនុះ!
ៃូច�ពវៃង
ព័ត៌រោនបខន្ថមអំពី PPP 
រោនសៅក្ុងវបិសាយរប�់សយើង
ត្មរយៈអា�យដ្្ឋ ន www.unescap.org
�ូមអរគុណ។



For futher information please contact:

Telephone:
(66) 2-288-1371

Email:
escap-ttd@un.org

Transport Division
United Nations ESCAP

The modules presented in this booklet are part of a series of 
E-Learning videos developed by ESCAP to support countries 
in the Asia-Pacific region to further involve the private sector in 
infrastructure development. The full set of training materials - 
including online training videos - can be accessed on: 
http://www.unescap.org/our-work/transport/financing-and-private-
sector-participation/public-private-partnership-course



PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 
Training Modules
Understanding the benefits and challenges of involving the 
private sector in public infrastructure development

MORE INFORMATION on http://www.unescap.org/our-work/
transport/financing-and-private-sector-participation/public-
private-partnership-course




