
ចំណុចសខំាន់ៗ 

អព្យាក្រតឹភាព្យរនុងការក្ររតួក្រជែង (អាែីវរម្មជែលជារម្មសទិ្ធររស់រែឋ និងអាែីវរម្មឯរែនជែលការក្ររួតក្រជែង
រនុងទ្ីផ្សារនៅរក្ម្ិតនសមគី្នន ) ធានាថារាល់សហក្គ្នសទងំអស់ នទោះជាសាធារណៈឯរែនរតី ជាសហក្គ្នសរនុង
ក្សុរ ឬររនទ្សរតីក្រឈម្ចំន ោះមុ្ខចារ់ជតម្យួ។ ការធានាឱ្យបាននូវការក្ររួតក្រជែងនសមីភាព្យគ្នន រវាងក្រមុ្ហ ុន
ឯរែន នងិក្រុម្ហ ុនសាធារណៈនៅរនុងទ្ផី្សារនឹងនាឱំ្យមានែនក្ម្ីសកាន់ជតនក្ចនី គុណភាព្យកាន់ជតខពស់ និង
តម្ម្ៃកាន់ជតទរសក្មារ់អនរនក្រីក្បាស់នងឹផ្សតល់ជាអតថក្រនោែន៍ែល់រំនណីននសែឋរចិចនងិការអភិវឌ្ឍ។  ននោះជា
នហតុផ្សលជែលថា ការវាយតម្ម្ៃនលីផ្សលរ ោះ ល់ររស់សហក្គ្នសជែលជារម្មសទិ្ធររស់រែឋ (SOEs) នៅរនុងការ
ក្ររួតក្រជែងជារត្តត  ែ៏មានសារៈក្រនោែន៍។   
  

អងគការ OECD ទ្ទ្ួលបានភាររិចចព្យីនលខាធិការដ្ឋឋ នអាសា ន និងក្រុម្អនរែំនាញអាសា ននលីជផ្សនរការក្ររួតក្រជែង
នក្កាម្ការឧរតថម្ភមូ្លនិធពី្យីរម្មវធិីរំជណទ្ក្ម្ង់នសែឋរចិចអាសា ន (ASEAN Economic Reform Programme) 
នក្កាម្ការោិល័យអភិវឌ្ឍ ខូម្និជវល និងការររនទ្សម្នចក្រភព្យអង់នគៃស (UK Foreign, Commonwealth & 
Development Office)    (រដ្ឋឋ ភិបាលចក្រភព្យអង់នគៃស) នែីម្បនីធវីការវាយតម្ម្ៃនដ្ឋយឯររាែយនៅនលផី្សលរ ោះ
 ល់ម្នសហក្គ្នសក្រនភទ្ SOEs នៅនលីការក្ររតួក្រជែងរនុងវស័ិយនសវារម្មែរឹែញ្ជូ នរញ្ច រ់តូចរនុងតរំន់អាសា 
ន។ លទ្ធផ្សលម្នការវាយតម្ម្ៃអាចែយួែល់ការនលរីរម្ពស់ ការក្ររួតក្រជែងនសមីភាព្យគ្នន រវាងសហក្គ្នស SOEs និង
សាថ រ័នឯរែនរនុងតរំន់អាសា ន ែួយររឱ្យន ញីសិទ្ធនឹងរុព្យវសិទ្ធព្យិនសសនានា ជែលសហក្គ្នស SOEs ទ្ទ្ួល
បាន ជែលរ ោះ ល់ែល់រំនណីននសែឋរចិច និងការក្ររួតក្រជែងរនុងរយៈនព្យលជវង។  ឯរសារននោះ រង្ហា ញឱ្យន ញី
លទ្ធផ្សលចម្បងៗ ជែលបានម្រព្យីការវាយតម្ម្ៃ និងការព្យិនិតយន ងីវញិ ោ ងនព្យញនលញជែលអាចររបាននៅ 
oe.cd/comp-asean ។ 
 

ការក្តួតព្យិនិតយន ងីវញិគឺជា លទ្ធផ្សលម្នការវាយតម្ម្ៃររស់អងគការ OECD នដ្ឋយជផ្សែរនលីការវភិាគនៅនលីចារ់
រម្ពុជាជែលក្តូវបាននក្ែីសនរសី (ជាអាទ្ិភាព្យ) ការសមាភ សន៍ជាម្ួយភាគី រ់ព័្យនធ និងការសិរាក្សាវក្ជាវព្យីឯរ
សារនានា។  ការក្តួតព្យិនិតយននោះក្តូវបាននធវីន ងីជា ៤ ែំណារ់កាល៖ 
ែណំារ់កាលទ្១ីគជឺាការរណំត់វសិាលភាព្យជារ់លារ់ម្នការសិរា។ម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជាក្តូវបានរណំត់ថាជាសហ
ក្គ្នសក្រនភទ្ SOE ជែល រ់ព័្យនធនឹងនគ្នលរណំងម្នការសរិាននោះ នហយីចារ់និងរទ្របញ្ញតិតចម្បងៗ ព័្យត៌មាន
 រ់ព័្យនធនឹង SOE ម្ួយចំននួរ៏ក្តូវបាននធវីការវភិាគផ្សងជែរ។ ក្រុម្ការង្ហរររស់អងគការ OECD បានែួរជាម្ួយ   
អាជាា ធររដ្ឋឋ ភិបាល សមាគម្ឧសាហរម្ម និងភាគីឯរែនជែល រ់ព័្យនធ។  
ែណំារ់កាលទ្២ី បានក្តួតព្យិនិតយនៅនលីចារ់ជែល រ់ព័្យនធនែីម្បរីណំត់ឱ្យន ញីមាក្ត្តជាសកាត នុព្យលជែលរងក
ឱ្យមានផ្សលរ ោះ ល់ែល់ទ្ីផ្សារក្ររួតក្រជែងនសមីភាព្យគ្នន  និងនែីម្បជីសវងយល់អំព្យីនហតុផ្សល និងនគ្នលរំណងម្ន
នគ្នលននោបាយររស់ចារ់ទងំននាោះ។  
 

សេវាកម្មដកឹជញ្ជូនកញ្ចប់តចូសៅកនងុប្បសេេកម្ពជុា 

ការពិនិតយស ើងវិញពអីពាប្កឹតភាពននការប្បកតួប្បជជងសោយ 
អងគការេប្ាបក់ិចចេហប្បតបិតតិការនងិការអភិវឌ្ឍសេដឋកិចច (OECD) 

http://oe.cd/comp-asean


ែណំារ់កាលទ្៣ី គឺជាការវភិាគនៅនលីសិទ្ធិព្យិនសស រុព្យវសទិ្ធិ និងតួនាទ្ីររស់ម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជាោ ងសុីែនក្ៅ។ 
ែណំារ់កាលទ្៤ី   គឺជាែណំារ់កាលម្នការចងក្រងព្យក្ង្ហងរបាយការណ៍ម្ួយជែលរមួ្មានអនុសាសន៍ជែលម្ិន
ជម្នជាកាតព្យវរិចច។ នសចរតីក្ ងការក្តួតព្យិនិតយ និងអនុសាសន៍នានា ក្តូវបានជចររជំលរនិងនលីរយរម្រ
ព្យិភារាជាម្ភួាគី រ់ព័្យនធរនុងវស័ិយសាធារណៈ។   

សហក្គ្នសក្រនភទ្ SOE និងអព្យាក្រឹតយភាព្យម្នការក្ររតួក្រជែង 

សហក្គ្នសក្រនភទ្ SOE អាចមានសិទ្ធ ឬរុព្យវសទិ្ធជែលគូក្ររួតក្រជែងរនុងវស័ិយឯរែនម្និមាន នហយីសិទ្ធទងំ
ននោះ អាចផ្សតល់ជាអតថក្រនោែន៍នលីសលរ់រនុង ការក្ររតួក្រជែង។ គុណក្រនោែន៍ទងំននោះអាចនធវីឱ្យការចូលនៅ
រនុងទ្ីផ្សារ ឬការព្យក្ងីរទ្ីផ្សារកាន់ជតមាន ការលបំារសក្មារ់ក្រុម្ហ ុនឯរែន (ទងំរនុងក្សុរនងិនក្ៅក្សរុ) នងិ
នាឱំ្យមានឧរសគគរនុងការក្ររតួក្រជែង។ ក្សរនព្យលជាម្ួយគ្នន ននោះ  សហក្គ្នស SOE  អាចនឹងទ្ទ្ួលកាតព្យវរចិច
ជែលរងកផ្សលរ ោះ ល់ែល់សម្តថភាព្យររស់ខៃួនរនុងការក្ររតួក្រជែងក្រររនដ្ឋយក្រសិទ្ធភាព្យជាម្ួយក្រុម្ហ ុនឯរ
ែន។ ឧទហរណ៍គុណសម្បតតិម្នសហក្គ្នស SOE ឬរត្តត ជែលអាចរ ោះ ល់ែល់អព្យាក្រឹតភាព្យម្នការក្ររួត
ក្រជែងគ៖ឺ 
 

 

 

 

 

 
ពាណជិ្ជកម្មតាម្ប្រពន័្ធអេឡិចប្រូន្ចិ ន្ិងអេវាកម្មដកឹជ្ញ្ជនូ្កញ្ចររ់ូចៗ 
ែំងឺរាតតាតរូវែី១៩ រំពុ្យងជតរង្ហែ រ់ជខែសង្ហវ រ់ការផ្សគត់ផ្សគង់ជាសរលនៅរនុងរូរភាព្យម្ួយជែលម្ិនធាៃ រ់មានព្យមុី្ន
ម្រ នហយីនឹងមានផ្សលរ ោះ ល់ែល់ជផ្សនរនសែឋរិចចោ ងធងន់ធងរ នដ្ឋយមានការធាៃ រ់ចុោះផ្សលិតផ្សលរនុងក្សុរសរុរ 
(GDP) នៅរនុងក្រនទ្សជាសមាែិរអាសា នភាគនក្ចីន រមួ្រញ្ចូ លទងំក្រនទ្សរម្ពុជាផ្សងជែរ។ នទោះជាោ ងននោះរត ី
ជាលទ្ធផ្សលម្នការររីរាល ដ្ឋលែំងឺរូវែី ១៩ ការនក្រីក្បាស់ ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តូនិចមានការនរីនន ងី
ោ ងគំហុរ។ ែំងឺរាតតាតរូវែី ១៩ នាឱំ្យមានការផ្លៃ ស់រដូររយៈនព្យលជវង នដ្ឋយការរនងកីននលបឿនម្នការផ្លៃ ស់រដូរនៅ
ររ ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តូនិចវញិ។ អាែីវរម្មជែលមានហាងជារូរវនតជានក្ចនី មានការវវិតតនដ្ឋយការ
ផ្សដល់ែូននសវារម្មហួសព្យកីារលរ់រាយ រារ់រញ្ចូ លទងំការែឹរែញ្ជូ នែល់នគ្នលនៅចុងនក្កាយ។ នៅរនុងក្រនទ្ស
រម្ពុជា វស័ិយ ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តូនិចមានការររីចនក្ម្ីនោ ងឆារ់រហ័ស នហយីមានសកាត នុព្យល
ោ ងខាៃ ងំសក្មារ់ការអភិវឌ្ឍរនតនៅមុ្ខនទ្ៀត ម្ា ងវញិនទ្ៀតរត្តត ទងំននោះអាចចូលរមួ្ចំជណរនៅែល់ការររី
ចនក្ម្ីនខាងជផ្សនរនសែឋរិចចររស់ក្រនទ្ស។   ក្បារ់ចំណូល ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តូនិចក្តូវបាននគបា ន់
សាម នថានឹងឈានែល់ ២២២ លានែុលាៃ ររនុងឆាន  ំ២០២១ និង ៣១៣ លានែុលាៃ រនៅឆាន  ំ២០២៥  ជាម្ួយ 
នឹងអក្ត្តរំនណីនក្រចឆំាន  ំ៩% រវាងឆាន  ំ២០២១ នងិ ២០២៥។  រដ្ឋឋ ភិបាលបានដ្ឋរ់នចញនូវចារ់ និងគនំិតផ្សតួច
នផ្សតីម្ជានក្ចីននែីម្បគី្នកំ្ទ្ែល់រនំណីន ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តូនិរជែលែយួែល់ការផ្លៃ ស់រតូរររស់សហ
ក្គ្នសធុនតូច នងិម្ធយម្ ឱ្យកាៃ យជា ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តូនិចបាន។ នរីនទោះជាមានគំនិតផ្សដួចនផ្សដីម្ននោះ 
នៅជតមានឧរសគគជែលរ ោះ ល់ែល់អក្ត្តលូតលាស់ខាង ណិែជរម្មត្តម្ក្រព័្យនធនអ ចិក្តនូិច ែូចជាតម្ម្ៃខពស់

ការប្រប្ពឹរតផ្នែកហិរញ្ញវរថុ 
 

កា.  ឧររថម្ភធន្ទាំងប្េុង 
       ហិរញ្ញរ្បទន្និ្ងការធានាររេ់រដឋ ១ 

 
       េិទ្ធិផ្ត្ច់មុ្ខនិ្ងគុណេម្្បរតិនន្រាំផ្ណងផ្ដលកាំពុងកាន់្  
       ការប្រប្ពឹរតេនុ្អប្រោះអន្េងអទ្ៀរ 

អោយរោឋ្ភិបាល  

២ រទ្រ្បញ្ញរតិម្ិន្អេមើរន្ 

 
េភិបាលកិចចសាជ្ីវកម្ម រម្ន្ការផ្រងផ្ចករវាងមុ្ខងារនី្រិរញ្ញរតិ និ្ងមុ្ខងារពាណិជ្ជកម្ម 

ការអលើកផ្លងពីវិធាន្កាន់្ការ់និ្ងវិធាន្ក្េ័យធន្   ៣ 

MacBookAir




សក្មារ់ការែឹរែញ្ជូ នែល់នគ្នលនៅចុងនក្កាយ។ ការវនិិនោគនលីនហដ្ឋឋ រចនាសម្ព័នធរ៏ជាគនៃឹោះរនុងការតភាជ រ់តំរន់
ទ្ីក្រុង និងែនរទ្ ែំរុញការែឹរែញ្ជូ នត្តម្ក្ព្យំជែន។ 

សហក្គ្នស SOE និងវស័ិយនសវារម្មែឹរែញ្ជូ នរញ្ច រ់តូច 
នៅក្រនទ្សរម្ពុជា សហក្គ្នសកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋ(SOEs) (នៅថា “សហក្គ្នសសាធារណៈ”) គជឺានីតរុិគគល
ជែលមានសវ័យភាព្យហរិញ្ញវតថុ មាននរសររម្មែួយែល់ការអភិវឌ្ឍនសែឋរិចច និងសងគម្ររស់ក្រនទ្ស។    នដ្ឋយ
ផ្លៃ ស់រតូរព្យីនសែឋរិចចជផ្សនការនៅជានសែឋរិចចទ្ផី្សារ រដ្ឋឋ ភិបាលបាននធវីឯរែនភាវូរនីយរម្ម សហក្គ្នសកាន់ការ់
នដ្ឋយរែឋ (SOEs) ជានក្ចីនរនុងរយៈនព្យលជានក្ចីនឆាន ។ំ ក្រនទ្សននោះ មានសហក្គ្នសកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋ (SOEs) 
ចំនួន ១៨៧ ជែលក្គរ់ក្គងទងំក្សុងនដ្ឋយរែឋនៅឆាន ១ំ៩៨៩។ ក្តឹម្ចុងឆាន ២ំ០០០ មាន ១៦០ ក្តូវបាននធវីឯរែ
នភាវូរនីយរម្មទងំក្សុង ឬនដ្ឋយជផ្សនរ។គិតក្តឹម្ជខរុម្ភៈឆាន  ំ២០២០ សហក្គ្នស SOE ចំនួន ១៣ រនុងននាោះរមួ្មាន
ក្រុម្ហ ុនរណាត រ់ទុ្នរមួ្គ្នន ចនំនួ ២ នៅរនុងក្រនទ្សរម្ពុជា។ 
ម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជា ជាសហក្គ្នសសាធារណៈម្ួយជែលកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋទងំក្សុង នរសររម្មររស់វាគឺព្យក្ងឹង
នសែឋរិចចជាតខិណៈនព្យលជែលការផ្លៃ ស់រដូររចនាសម្ព័នធហរិញ្ញវតថុ និងរែឋបាលររស់ខៃួន នែមី្បនីធវីទ្ំននរីរម្ម នសវា
ម្ក្រសណីយ ៍រនងកនីរទ្ដ្ឋឋ ន និងភាព្យសម្រម្យម្នតម្ម្ៃ  ម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជាផ្សដល់ែូននសវារម្មជចរចយរញ្ច រ់តូច
ទងំរនុងក្សុរនងិនក្ៅក្សុរ។  
ការររីចនក្ម្ីនោ ងឆារ់រហ័សររស់វស័ិយននោះបានទរ់ទញក្រុម្ហ ុនែឹរែញ្ជូ នជាភាគទី្ីរមី្ួយចំនួនរនុងរ ុនាម នឆាន ំ
ថ្មីៗននោះ៖នៅរនុងជខរុម្ភៈ ឆាន ២ំ០២០ មានក្រុម្ហ ុនក្រតិរតតកិារជែលទ្ទ្ួលបានអាជាា រ័ណណចនំួន ៤៣ ក្រុម្ហ ុន 
ជែលរំពុ្យងមាន សរម្មភាព្យរនុងក្រនទ្សរម្ពុជា។ ម្ួយចំននួ ម្នក្រមុ្ហ ុនទងំននោះ ជាក្រុម្ហ ុននៅរនុងក្សុរជែលនទ្ីរ
និងរនងកតីន ងីថ្មីៗ នផ្សែងនទ្ៀត នផ្លដ តនៅនលីជផ្សនរទ្ីផ្សារែឹរែញ្ជូ នែល់នគ្នលនៅចុងនក្កាយ និងការជចរចយនៅ
រនុងទ្ីក្រុងភនំនព្យញ។  នលីសព្យីននោះនៅនទ្ៀតក្រុម្ហ ុនក្រតិរតតិការជែលម្ិនមានអាជាា រ័ណណជានក្ចីនបានរា រ់រងនៅ
នលីការជចរចយទ្ំនិញម្ួយជផ្សនរធ។ំ 
នរីនទោះជាមានរណាដ ញែ៏ទូ្លទូំ្លាយរ៏នដ្ឋយ រ ុជនតម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជាហារ់ែូចជាម្ិនមានវតតមាន នៅរនុងទ្ីផ្សារ
រនុងក្សុរ ននាោះនទ្ នហយីវារ៏ម្ិនក្តូវបាននគចត់ទុ្រថា រំពុ្យងជតក្ររួតក្រជែងោ ងក្រនរៀរក្ររិតជាម្ួយនឹងម្ែគូ
ក្ររួតក្រជែងនៅរនុងសរលនលារ និងនៅរនុងជផ្សនរទ្ីផ្សារនសវាជចរចយរញ្ច រ់តូចអនតរជាតិននាោះជែរ។  

 

ក្រភព្យ៖ Statista; ក្រសួងនសែឋរិចចនិងហរិញ្ញវតថុ; ក្រសួងម្ក្រសណីយន៍ិងទូ្រគម្នាគម្ន៍។ 

អនុសាសនសំ៍ខាន់ៗ  

1. រំណត់ឱ្យបានចាស់ និងរង្ហា ញជាសាធារណៈនូវវតថុរំណងម្ននគ្នលននោបាយសាធារណៈររស់ម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជា។ ធានាថាម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជាទ្ទួ្លបានសំណង
ក្គរ់ក្គ្នន់សក្មារ់វតថុរំណងម្ននគ្នលននោបាយសាធារណៈររស់ខៃួន នហយីក្បារ់ចំណូល និងចំណាយទរ់ទ្ងនឹងសរម្មភាព្យទងំននោះក្តូវបានជរងជចរោ ង
ចាស់លាស់នៅរនុងគណនីររស់ខៃួន។ 

2. អនុម្័តចារ់សតីព្យីការក្ររួតក្រជែងនែីម្បទី្ទួ្លបានអតថក្រនោែន៍នព្យញនលញព្យីទ្ីលានក្ររួតនសមីភាព្យ នហីយម្ិននលីរជលង សហក្គ្នសកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋ (SOEs) ព្យី
វសិាលភាព្យម្នចារ់សតីព្យីការក្ររួតក្រជែងននោះន យី។ ការរមួ្រញ្ចូ លោ ងចាស់លាស់នូវ សហក្គ្នសកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋ (SOEs) នៅនព្យលរំណត់វសិាលភាព្យម្នភាព្យ
អាចអនុវតតបានអាចរនងកីនភាព្យក្បារែក្រជាជផ្សនរ ចារ់ នៅរនុងន័យននោះ។  

3. ធានានូវឯររាែយភាព្យររស់អាជាា ធរក្ររួតក្រជែងនែីម្បនីចៀសវាងការរ ុនរ ងររស់ក្រសួងនានា ឬអាជាា ធររដ្ឋឋ ភិបាលនផ្សែងនទ្ៀតនែីម្ប ីមានឥទ្ធិព្យលែល់ការសនក្ម្ចចិតត
ររស់អាជាា ធរក្ររួតក្រជែងរនុងការនសុីរអនងកតការក្រក្ព្យឹតតររស ់សហក្គ្នសកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋ (SOEs)។  

4. អនុវតតលរខខណឌ តក្ម្ូវម្នការផ្សតល់អាជាា រណណ និងរម្ក្ម្នសវាែូចគ្នន ចំន ោះម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជា និងអនរផ្សតល់នសវាែឹរែញ្ជូ នទ្ំនិញរញ្ចរ់តូចជែលកាន់ការ់នដ្ឋយឯរែន។ 
ម្ ាងវញិនទ្ៀត សូម្ព្យិចរណាសក្ម្ួលនីតិវធិីម្នការផ្សតល់អាជាា រណណឱ្យមានភាព្យសាម្ញ្ញ និងកាត់រនថយម្ថ្ៃនែីម្សក្មារ់អនរផ្សតល់នសវាជែលកាន់ការ់នដ្ឋយឯរែន។ 

5. នចៀសវាងការនលីរជលងព្យនធណាមួ្យនលីសរម្មភាព្យ ណិែជរម្មររស់ម្ក្រសណីយរ៍ម្ពុជា។ 

6. នធវីវនិសាធនរម្មអនុក្រឹតយនលខ ៤១ ចុោះម្ថ្ងទ្៦ី ជខសីហា ឆាន ១ំ៩៩៧ សតីព្យីការអនុវតតលរខនតិរៈទូ្នៅម្នសហក្គ្នសសាធារណៈ (រំនព្យញរជនថម្នដ្ឋយអនុក្រឹតយនលខ ៧១ 
ចុោះម្ថ្ងទ្២ី២ ជខនម្សា ឆាន ២ំ០១១) ជែលរង្ហា ញោ ងចាស់ថាក្បារ់រម្ចី និងរំណុលររស់ សហក្គ្នសកាន់ការ់នដ្ឋយរែឋ (SOEs) ម្ិនក្តូវបានធានានដ្ឋយរែឋន ីយ។ 



 

ចូលនម្ីលការព្យិនិតយន ងីវញិនិងព័្យត៌មាននក្ចីននទ្ៀតរនុងគនក្មាងននោះនៅនគហទ្ំព័្យរ oe.cd/comp-asean 

ែំរញុការក្ររតួក្រជែងរនុងតំរនអ់ាសា ន 
នដ្ឋយទ្ទួ្លបានមូ្លនិធិពី្យរម្មវធីិរំជណទ្ក្ម្ង់នសែឋរិចចអាសា ន (ASEAN Economic Reform Programme) នក្កាម្ការោិល័យអភិវឌ្ឍន៍ ខូមិ្នជវលនិងការ
ររនទ្ស ម្នចក្រភព្យអង់នគៃស (UK Foreign, Commonwealth & Development Office) (រដ្ឋឋ ភិបាលចក្រភព្យអង់នគៃស)គនក្មាងែំរុញការក្ររួតក្រជែងរនុង តំរន់អា
សា នគឺជាគនក្មាងមួ្យជែលមាននគ្នលរំណងនធវីការវាយ តម្ម្ៃឧរសគគខាងផ្សៃូវចារ់នៅនលីការក្ររួតក្រជែង រនុងវសិ័យភ័សដុភាររនុងក្រនទ្សជាសមាែិរអាសា នទងំ 
១០ នដ្ឋយការរំណត់រទ្របញ្ញតិតនានាជែល រាងំសទោះែល់ក្រសិទ្ធភាព្យម្នែំនណីរការរនុងទី្ផ្សារ និងរនងកីតឱ្យមានទី្ក្ររួតក្រជែងជែលមិ្ននសមីភាព្យគ្នន សក្មារ់អាែីវរម្ម។ 
គនក្មាងននោះែំនណីរការសមាសធាតុពី្យរក្សរគ្នន ៖ ការព្យិនិតយន ងីវញិនលីការវាយតម្ម្ៃការក្ររួតក្រជែង រនុងអនុវសិ័យភ័សដុភារជារ់លារ់ និងការពិ្យនិតយនមី្ល 
អព្យាក្រឹតយភាព្យម្នការក្ររួតក្រជែងររស់នសវារម្មែឹរែញ្ជូ នរញ្ច រ់តូច។ 

របាយការណ៍ននោះនិងឯរសារអម្ “ការពិ្យនិតយន ងីវញិនលីការវាយតម្ម្ៃក្ររួតក្រជែងររស់អងគការសក្មារ់រិចចសហក្រតិរតតិការនិងការអភិវឌ្ឍនសែឋរិចច (OECD)៖ វសិ័
យែឹរែញ្ជូ ននៅរម្ពុជា” គឺជាការរួម្ចំជណរែល់ការអនុវតតជផ្សនការសរម្មភាព្យការក្ររួតក្រជែងររស់អាសា ន។ 

  


