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នស្ចកតើនផ្សតើម្៖ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុជាត្បភពផ្សតល់នូវរុនជាចបំាច់ស្ត្មាប់ការវនិិនយរនា
នា។ នៅកាុងរិែាភ្នពនស្ែាកិចច ការផ្សតល់កម្ចើទាងំននាេះែល់មាច ស្់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ជាផ្សលវជិាមាន ប៉ាុមនតការ
ត្ពួយបារម្ភ និងហានិភ័យមួ្យចំនួននៅែល់ធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ពើរនត្មាងមែលររួលបានកម្ចើទាងំ
ននាេះ ជារិែាភ្នពនោយម កមែលចបំាច់ត្រូវនធវើការរិររូរឱ្យបានេមរ់ចរ់។ ជាក់មស្តងណាស្់ ការខូចខារ
នានានៅនលើធនធានបរសិ្ថា នពើស្កម្មភ្នពរបស្់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ ក៏ជាការចូលរមួ្ចំមណកនោយត្បនយលពើ
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលបានផ្សតល់កម្ចើផ្សងមែរ។ តាម្រយៈរបករំនេើញននការស្ិកាននេះបាន
បងាា ញថា ជារូនៅមុ្ននពលមែលកម្ចើត្រូវបានអនុម័្រ ធនាគរបាននធវើការវាយរនម្ល និងនធវើរបាយការណ៍
េរិចាបបទានអំពើមាច ស្់រនត្មាង (នោយរិររូរជាពិនស្ស្មរនៅនលើលរធភ្នព ឬស្ម្រាភ្នពកាុងការស្ងត្រ
 ប់ម្កវញិ) នោយមិ្នបាននធវើការវាយរនម្ល ឬពិចរណានៅនលើផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែល
រនត្មាងនឹងររួលបានកម្ចើននាេះ ថានរើវាអាចបងាជាហានិភ័យធងន់ធងរែល់ម្ជឈោា នជំុវញិរំបន់មែលរនត្មាង
ទាងំននាេះតាងំនៅមែរឬនរ។ ការខវេះខារនូវរត្មូ្វការនពញនលញអំពើផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ននេះមិ្ន
ត្រឹម្មរនធវើឱ្យខូចខារធនធានមរប៉ាុនណាណ េះនរ វាមលម្ទាងំអាចបងាឱ្យរនត្មាងខលួនឯងបរាជ័យ និងមិ្នអាចមាន
លរធភ្នពស្ងត្រ ប់នៅត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនរៀរផ្សង។  

នគលបំណងននការសិ្កា៖ ការស្ិកាននេះរឺមស្វងយល់អំពើបញ្ញា ត្បឈម្ និងឧរតមានុវរតន៍របស្់
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរកាុងការជំរុញនូវការអនុវរតនូវរត្មូ្វការននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន (អនុ
ត្កឹរយនលខ ៧២) ែល់អរិលិជនរបស្់ខលួន, និងមស្វងយល់អំពើរំោរនគលននយបាយនៅកាុងវសិ្័យធនា
គរ និងវសិ្័យបរសិ្ថា នមែលជំរុញឱ្យមាននូវអភិបាលកិចចបរសិ្ថា ន-ស្ងគម្លា និងនធវើការនស្ាើន ើងនូវជនត្ម្ើស្
នគលននយបាយ និងការត្បរិបរតិមួ្យចំនួនស្ត្មាប់ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងស្ត្មាប់វសិ្័យធនាគរកាុងការធានា
ឱ្យបាននូវអភិបាលកិចចនលើធនធានធម្មជារិ និងស្ងគម្ត្បកបនោយចើរភ្នព។ នត្ៅអំពើននេះ ការស្ិកាក៏មាន
នគលបំណងចងត្កងឧរុតមានុវរតន៍របស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងការត្បរិបរិតរបស្់អរិលិជនរបស្់ខលួន កាុងការ
នលើកកម្ពស្់អភិបាលកិចចបរសិ្ថា ន-ស្ងគម្នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា ជាពិនស្ស្នៅកាុងវសិ្័យកស្ិ-ពាណិជាកម្ម 
និងវារ ើអរគិស្នើ ប៉ាុមនតការអនុវរតការពវកិចចននេះមិ្នទាន់នកើរមាននៅន ើយនរកាុងត្បនរស្កម្ពុជាកាុងកំលុង
នពលននការស្ិកាននេះ។ កាុងរិស្នៅយូរអមងវង ការស្ិកាននេះនឹងនធវើការផ្សេពវផ្សាយ និងបងាា ញជូនែល់ភ្នរើ
ពាក់ព័នធនានារមួ្ទាងំត្កស្ួងបរសិ្ថា ន, ធនាគរជារិននកម្ពុជា, ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា នូវអនុស្ថស្ន៍
ស្ត្មាប់ពិចរណាកាុងការនរៀបចំនគលននយបាយនិងជំរុញការវនិិនយរត្បកបនោយស្ងគរិភ្នព និងការ
ររួលខុស្ត្រូវខពស្់នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុចំនពាេះបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្។  

វធិើស្ថស្តស្តននការសិ្កា៖ ការស្ិកាននេះបាននត្បើត្បាស្់នូវវធិើស្ថស្តស្តមបបរុណភ្នពស្ត្មាប់ការត្បមូ្ល
ព័រ៌មាន និងរិនាន័យកាុងការស្ិកា និងវភិ្នរមស្វងយល់អំពើនគលបំណងននការស្ិកាននេះ។ ស្កម្មភ្នព
ត្បមូ្លព័រ៌មានមានែូចជា (ក) ការស្មាភ ស្ន៍ជាមួ្យជនបនងាគ ល (ធនាគរជារិននកម្ពុជា, ស្មារម្ធនា
គរនៅកម្ពុជា, ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន), (ខ) ការនរៀបចំចងត្កងករណើ ស្ិកាមួ្យអំពើឧរតមានុវរតន៍របស្់ធនាគរ, 
និង (រ) ការនរៀបចំឱ្យមាននូវស្ិកាា ស្ថោពិនត្គេះនយបល់ជាមួ្យភ្នរើពាក់ព័នធនផ្សេងៗ។ 



v 
 

លរធផ្សលននការសិ្កា និងការពិភ្នកា៖ ស្ត្មាប់វសិ្័យបរសិ្ថា ន បរបបចារតិស្ំខាន់ៗមានែូចជា
ចាប់ស្តើពើកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិឆ្ា ១ំ៩៩៦, អនុត្កឹរយនលខ ៧២ អនត្ក.បក 
ស្តើពើកិចចែំនណើ រការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នឆ្ា ១ំ៩៩៩, ត្បកាស្នលខ ៣៧៦ ត្បក.បស្ា ស្ពើពើនគល
ការណ៍មណនារូំនៅកាុងការនធវើរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នែំបូងឆ្ា ២ំ០០៩, ត្បកាស្នលខ
០២១ ត្បក.បស្ា ស្តើពើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ឆ្ា ំ
២០២០។ មិ្នមាននរនូវបរបបចារតិ ឬកថាខណឌណាមួ្យនលើកន ើងនូវរត្ម្រយអំពើការោក់បចចូ ល ឬ       ប
នស្តចា ៀបការងារវាយរនម្លននេះនៅកាុងនគលននយបាយ និងការត្បរិបរតិរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ
នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ ចំណុចខវេះខារននេះជាស្កាើភ្នពបញ្ញា ក់នូវភ្នពចបំាច់នានពលបចចុបបនាននេះកាុងការ
នរៀបចំរិររូរ និងចប់នផ្សតើម្ការយកចិរតនលើផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ស្ងគម្មែលអាចបងាន ើងពើការផ្សតល់កម្ចើ ឬ
ឥណទានែល់រនត្មាងអភិវឌឍន៍។ 

នោយម កនៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុ ត្កម្ររិយុរតស្ំខាន់មួ្យចំនួនមានែូចជា (១) 
ចាប់ស្តើពើភរិស្នាេរិចាវរាុ (២០០៩), (២) ចាប់ស្តើពើការត្បឆ្ងំការស្មាា រត្បាក់ និងេរិចាបបទាននភ
វរកម្ម (២០២០), (៣) ចាប់ស្តើពើស្េត្គស្ពាណិជាកម្ម (២០០៥), (៤) ចាប់ស្តើពើឧបករណ៍អាចជួញ
ែូរបាន និងត្បរិបរតិការរូទារ់ស្ងត្បាក់ (២០០៥), (៥) ចាប់ស្តើពើការត្រប់ត្រងការបតូរត្បាក់ (១៩៩៧), 
(៦) ចាប់ស្តើពើការនរៀបចំនិងការត្បត្ពឹរតនៅននធនាគរជារិននកម្ពុជា (១៩៩៦), (៧) ចាប់ស្តើពើវនិស្ថធន
កម្មមាត្តា១៤ និងមាត្តា៥៧ ននចាប់ស្តើពើការនរៀបចំនិងការត្បត្ពឹរតនន ធនាគរជារិននកម្ពុជា (២០០៦), 
និង (៨) ចាប់ស្តើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ (១៩៩៩)។ មិ្នមានបរបបចារតិណាមួ្យនលើកន ើងនូវ
ការរិររូរអំពើការពារធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលអាចររួលរងនូវហានិភ័យពើការត្បរិបរតិនស្វាធនាគរ 
និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជានៅន ើយនរ។ នលើកមលងមរ ត្កម្ស្តើពើការត្បរិបរតិនស្វាធនាគរ (ឆ្ា ំ
២០១៥) មែលមណនានំ ើងនោយស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាបានស្ងារ់ធងន់អំពើលកាណ    វនិិចឆ័យកាុងការ
ផ្សតល់ឥណទានែល់អរិលិជន តាម្រយៈនគលការណ៍េរចិាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នព។ ចំណុច ១២.១ បាន
មណនាឱំ្យធនាគរនធវើត្បរិបរតិការនោយត្បរងត្បយរ័ា និងេមរ់ចរ់កាុងការស្ិកាវាយរនម្លនៅនលើស្ម្រាភ្នព
របស្់អរិលិជនកាុងការរូទារ់ស្ងឥណទានត្រ ប់ម្កវញិ។ លកាណវនិិចឆ័យចំនួនត្បាតំ្រូវបានោក់នចញកាុង
ការពិនិរយនលើព័រ៌មាន និងរិនាន័យនែើម្បើនធវើការស្ិកានលើលរធភ្នពកាុងរូទារ់ស្ងឥណទាន។ ត្កម្ននេះ ក៏ែូច
ជាលកាណវនិិចឆ័យស្ត្មាប់ការវាយរនម្លមុ្នផ្សតល់ឥណទាន មិ្នបានស្ងារ់ធងន់ ឬរិររូរអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្មែលអាចជេះឥរិធពលនៅនលើអាជើវកម្មរបស្់អរិលិជន នេើយមែលផ្សលប៉ាេះពាល់ទាងំននេះអាចនឹងប៉ាេះ
រងគិច និងបនាយស្ម្រាភ្នពរបស្់អរិលិជនកាុងការរូទារ់ឥណទានត្រ ប់នៅវញិ។ 

ការអនុវរតកនលងម្កបានករ់ស្ំគល់ថាមាច ស្់រនត្មាង ឬអរិលិជនមែលបានររួលកម្ចើ ឬឥណទានពើ
ធនាគរអនតរជារិ (ែូចជាធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើ, ធនាគរពិភពនោក, ឬស្ថរជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិ) 
បានខិរខំខាេះមខាងកាុងការស្ិកា និងនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ នែើម្បើបំនពញ
រត្មូ្វការចបំាច់ោច់ខារកាុងការបស្តងគប់លកាខណឌ នពញស្ិរធិកាុងការររួលបានកម្ចើរបស្់ធនាគរទាងំននាេះ។ 
រត្មូ្វការរបស្់ធនាគរទាងំននេះ បានឆលុេះបញ្ញច ងំពើការររួលស្ថគ ល់នូវកតើត្ពួយបារម្ភអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ 
និងការអភិវឌឍត្បកបនោយនិរនតរភ្នពកាុងរយៈនពលមវង មែលកំពុងកាល យជាត្បធានបរយ៉ា ងស្កម្មនៅកាុង  

https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/52319-Law-on-Financial-Leasing-2009_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/61687-Law-on-Anti-Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-Terrorism-2007_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/61687-Law-on-Anti-Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-Terrorism-2007_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/24666-Law-on-Commercial-Enterprises-2005_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/41965-Law-on-Negotiable-Instruments-and-Payment-Transactions-2005_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/41965-Law-on-Negotiable-Instruments-and-Payment-Transactions-2005_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/45443-Law-on-Foreign-Exchange-1997_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/69371-Law-on-the-Organization-and-Conduct-of-the-National-Bank-of-Cambodia-1996_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/30532-Law-on-the-Amendent-Article-14-and-Article-57_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/30532-Law-on-the-Amendent-Article-14-and-Article-57_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/50084-Law-on-Banking-and-Financial-Institutions-1999_kh.pdf
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បរបិរននការអភិវឌឍ។ ការផ្សតល់កម្ចើ ឬឥណទានកាុងរំេរឹំកត្បាក់ណាមួ្យននាេះ អាចឱ្យអរិលិជន ឬមាច ស្់
រនត្មាងមានលរធភ្នពកាុងការអភិវឌឍរនត្មាងខាា រធំៗមួ្យចំនួនមែលអាចបងាជាហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់
ធងន់ធងរនៅនលើធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្របស្់ស្េរម្ន៍មែលរនត្មាងទាងំននាេះតាងំនៅ។ នោយស្ថរ
េរិចាបបទានមែលផ្សតល់ឱ្យ អរិលិជនមានស្ម្រាភ្នពត្រប់ត្គន់កាុងការនរៀបចំឈូស្ឆ្យ, ស្ថងស្ង់, នត្បើ
ត្បាស្់ធនធាន, និងនធវើត្បរិបរតិការនលើរនត្មាងរបស្់ខលួនកាុងត្រង់ត្ទាយធំមែលអាចបងាជាផ្សលរខំាន ឬប៉ាេះ
រងគិចជាមួ្យធនធាន និងស្កម្មភ្នពការងារចិចច ឹម្ជើវរិរបស្់ត្បជាពលរែាកាុង និងជំុវញិរំបន់រនត្មាង។  

ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជានៅមិ្នទាន់អនុវរតបាននរនូវការពវកិចចជារត្មូ្វ
ការមផ្សាកការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់ការអនុម័្រកម្ចើរបស្់ខលួន។  បញ្ញា ត្បឈម្មួ្យចំនួនមាន
ែូចជា ការនលើករឹកចិរតនៅមានកត្មិ្រទាងំមផ្សាកនគលននយបាយនិងស្មាភ រៈ, ការត្បកួរត្បមជងរើផ្សារខពស្់, 
និងការយល់ែឹងនៅមានកត្មិ្រអំពើអរាត្បនយជន៍ននកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្កាុងចំនណាម្បណាត
ត្បរិបរតិករនស្វាធនាគរនិងេរិចាវរាុនិងស្ថធារណជន។ ការអនុវរតភ្នល ម្ៗនូវការពវកិចចមបបននេះអាចនឹង
កាល យជាកតាត រាងំស្ទេះ ឬការលំបាកស្មុរស្ថម ញបមនាម្ែល់ទាងំត្បរិបរតិករ និងអរិលិជនមែលមានបំណងមស្វង
រកកម្ចើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុទាងំននាេះ។ 

បមនាម្ពើនលើននេះ លរធផ្សលពើការស្ិកា និងការពិនត្គេះនយបល់ជាមួ្យភ្នរើពាក់ព័នធកាុងកិចចត្បជំុកាល
ពើនលងរើ០៤ មខវចិិឆកា ឆ្ា ២ំ០២០ បានបញ្ញា ក់ថាវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា មិ្នទាន់
បានអនុវរតនៅន ើយនូវការពវកិចចននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ស្ត្មាប់ជា
លកាខណឌ កាុងអនុម័្រកម្ចើ។ ឧរតមានុវរតន៍អំពើកិចចែំនណើ រការវាយរនម្លននេះនៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុ
មិ្នមាននរនៅកាុងកំ ុងនពលននការស្ិកាននេះនោយស្ថរត្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏ែូចជាធនាគរជារិននកម្ពុជាមិ្ន
ទាន់បានកំណរ់ជារត្មូ្វការមផ្សាករិរយុរតិស្ត្មាប់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលកំពុងត្បរិបរិតការនៅ
កាុងត្បនរស្កម្ពុជា។  

ជាមួ្យនិងបរកិារណ៍មែលមានការមត្បត្បួលខាល ងំ េរិចាបបទានពើធនាគរបានបនងាើននូវស្នទុេះឧស្ា
េភ្នវូបនើយកម្ម, នររូបនើយកម្ម, កស្ិកម្ម, និងនរស្ចរណ៍ជានែើម្តាម្រយៈរនត្មាងអភិវឌឍន៍មែលពាក់ព័នធ
។ ស្នទុេះទាងំននាេះបានជំរុញឱ្យមានការមត្បត្បួលែល់ការនត្បើត្បាស្់ែើ និងការតាងំរើលំនៅរបស្់ម្នុស្េ នោយ
បនងាើរឱ្យមាននូវឱ្នភ្នពបរមិាណ និងរុណភ្នពរឹក/ែើ, ការលម្លយនិងបារ់បង់ជើវៈចត្ម្រេះ, ការរស្តនាទ នរំបន់
នត្ពនឈើ, កំនណើ នការបំពុលបរសិ្ថា ន, និងផ្សលប៉ាេះពាល់អវជិាមាននៅនលើសុ្ខភ្នពរបស្់ម្នុស្េជារិ។ ជាការ
ចបំាច់ណាស្់មែលត្រឹេះស្ថា នធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជារួរចប់នផ្សតើម្មស្វងយល់អំពើផ្សលវបិាកនានាពើកម្ចើ 
ឬឥណទាននៅនលើការខូចខាររុណភ្នពបរសិ្ថា ន និងធនធានស្ងគម្នែើម្បើការ់បនាយហានិភ័យមែលអាច
នឹងប៉ាេះពាល់ត្រ ប់នៅនលើអរិលិជន និងរនត្មាងអភិវឌឍរបស្់ពួកនរ។ 

 

នស្ចកតើស្នាិោា ន៖ ការផ្សតល់កម្ចើ ឬឥណទានរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមិ្នទាន់បានអនុវរត
នូវកម្ចើមែលមានលកាខណឌ នៅនលើការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ ស្ត្មាប់រនត្មាងមែល
អាចបងាជាហានិភ័យ។ ផ្សទុយពើធនាគរអនតរជារិមួ្យចំនួនែូចជាធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើ, ធនាគរពិភព
នោក, និងស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិ ធនាគរទាងំននេះបានអភិវឌឍនូវនគលការណ៍សុ្វរាិភ្នពយ៉ា ងរងឹមាំ
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នៅនលើមផ្សាកបរសិ្ថា ន, នត្ពនឈើ, ការតាងំរើលំនៅន ើងវញិ, ជនជារិនែើម្ភ្នររិច, រំបន់មានជំនោេះ, ឬ    វបប
ធម៌្រូបវន័តជានែើម្មែលរត្មូ្វឱ្យមាច ស្់រនត្មាងមែលររួលបានេរិចាបបទានត្រូវនធវើការបនចច ៀស្ ឬការ់បនាយ
ឱ្យបានអរិបរមានូវហានិភ័យ ឬផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើធនធានទាងំឡាយ។ ម្ា៉ាងវញិនរៀរ ការខវេះខារនូវការ
អនុវរតការពវកិចចនៅកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា
ជាការត្ពួយបារម្ភជាចម្បង  នោយស្ថរឥណទានពើវសិ្័យននេះបានរមួ្ចំមណកយ៉ា ងរូលំរូោយែល់រនត្មាង
អភិវឌឍន៍ ឬវនិិនយរជានត្ចើនមែលមួ្យចំនួនននាេះបានបងាជាការខូចខារ ឬការប៉ាេះរងគិចជាមួ្យធនធានមូ្ល
ោា នរបស្់ត្បជាពលរែា។ 

លរធផ្សលននការស្ិកាមែលបាននលើកន ើងនៅកាុងរបាយការណ៍ននេះ  បានបងាា ញថាការត្បរិបរតិ
នគលននយបាយនិងស្តង់ោការងាររបស្់វសិ្័យបរសិ្ថា ន និងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុស្ាិរនៅនលើផ្សលូវពើរ
នផ្សេងពើគា នៅន ើយ នបើនទាេះបើជាមានត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមួ្យចំនួនបានចប់នផ្សតើម្បនស្តចា ៀបការ
យល់ែឹង និងការអនុវរតជាែំបូងបនណតើ រៗអំពើការពវកិចចននការចូលរមួ្ចំមណកែល់បញ្ញា និរនតរភ្នព និងការ
ររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ក៏នោយ។ នឆលើយរបនៅនឹងការខវេះខារទាងំននេះ របាយការណ៍បាន
នលើកន ើងនូវែំនណាេះត្ស្ថយនិងការវធិានការមួ្យចំនួន មែលចបំាច់កាុងការជំរុញការអនុវរតរមួ្គា នូវរត្មូ្វ
ការននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ស្ត្មាប់កម្ចើ ឬឥណទានទាងំឡាយមែលអាចបងា
ជាហានិភ័យែល់ធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្-វបបធម៌្។ 

 

អនុស្ថស្ន៍ស្ំខាន់ៗ៖ 

▪ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នជាមួ្យនាយកោា នវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រួរចប់នផ្សតើម្នធវើការជមជក និង
ពិភ្នកាជាមួ្យធនាគរជារិននកម្ពុជា កាុងការមស្វងរកនូវែំនណាេះត្ស្ថយមបបនគលននយបាយកាុង
ការជំរុញនូវការអនុវរតោក់ឱ្យមានរត្មូ្វការអំពើលកាខណឌ បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ស្ត្មាប់ការផ្សតល់កម្ចើ
េរិចាបបទានរបស្់ធនាគរែល់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ទាងំឡាយ មែលស្ាិរនៅកាុងបចា ើឧបស្ម្ព័នធនន
ត្បកាស្នលខ ០២១ ត្ប.ក ចុេះនលងរើ០៣ មខកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្តើពើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍។ នគលននយបាយរមួ្គា មែលជាឧទាេរណ៍ស្ត្មាប់
អនុស្ថស្ន៍មានរូបភ្នពែូចជា ត្បកាស្រមួ្ស្តើពើរត្មូ្វការរបាយការណ៍វាយរនម្លវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ស្ត្មាប់វសិ្័យធនាគរនៅកាុ ងត្បនរស្កម្ពុជា ជានែើម្។   

▪ ជាចំណុចចប់នផ្សតើម្ និងនែើម្បើបងាភ្នពងាយត្ស្ួល ធនាគរជារិននកម្ពុជាត្រូវនធវើការមណនាជំានគល
ននយបាយ (ជារត្មូ្វការចបំាច់) ែល់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនានាឱ្យនធវើការអនុវរតនូវ
នគលននយបាយ និងត្កម្ររិយុរតពាក់ព័នធជាមួ្យកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្ (ជាពិនស្ស្អនុត្កឹរយនលខ ៧២, ត្បកាស្នលខ ០២១, ០៩២, ១១៦, ១១៨, ១១៩, 
១២០, និង៣៧៦) មុ្ននពលមែលកម្ចើ ឬឥណទានត្រូវបានអនុម័្រ។ បមនាម្ពើនលើននេះ របាយការណ៍
អំពើការអនុវរតនូវការពវកិចចននេះត្រូវមរនផ្សញើជូនធនាគរជារិននកម្ពុជានែើម្បើភស្តុតាង និងឯកស្ថរកាល
បបវរតិ និងស្ត្មាប់ការត្រួរពិនិរយតាម្ោនការត្បរិបរិតនៅនពលអនាររ។    
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▪ នត្កាម្ជំនួយេរិចាវរាុនិងបនចចកនរស្ពើនែរូ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នមែលមាននាយកោា នវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា នជានស្នាធិការ ត្រូវនរៀបចំជានគលការណ៍មណនាបំមនាម្ស្តើពើនើរិវធិើ និងបរោា ន   ស្តង់
ោកាុងការត្បរិបរតិរត្មូ្វការ ស្ត្មាប់ការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្មែលអាចយក
នៅអនុវរតជាមួ្យធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ នើរិវធិើ និងបរោា នស្តង់ោននេះរមួ្មានត្បកាស្រមួ្
គា  (រវាងត្កស្ួងបរសិ្ថា ននិងធនាគរជារិននកម្ពុជា) ស្តើពើរត្មូ្វការនលើការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា នស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ, នស្ៀវនៅមណនាអំំពើបរោា នរិរយុរតមែលពាក់ព័នធនឹង
ការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ និងនើរិវធិើននការត្រួរពិនិរយ និងផ្សតល់លិខិរឯកភ្នពនលើ
របាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្, ែំនណើ រការននការចូលរមួ្ជាស្ថធារណៈនៅ
កាុងការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ងគម្, ការអនងារតាម្ោនបរសិ្ថា ន, និងរត្ម្ង់កិចច
ការងាររែាបាលមួ្យចំនួន (ឧទាេរណ៍ តារាងមា៉ា ត្រិកវាយរនម្លរេ័ស្ - Rapid Assessment 
Matric ស្ត្មាប់ការនធវើចំណារ់ថាា ក់រនត្មាងកម្ចើមែលមានហានិភ័យបរសិ្ថា ន) មែលអាចជួយ
ស្ត្មួ្លែល់ការត្បរិបរតិរបស្់ធនាគរ កាុងការអនុវរតរត្មូ្វការការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់ប
រសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅនលើកម្ចើមែលផ្សតល់ែល់អរិលិជន។  

▪ ស្ត្មាប់នគលនៅការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្យូរអមងវង ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងធនាគរជារិននកម្ពុជារួរ
នធវើការមណនាតំាម្រយៈនគលននយបាយ និងឧបករណ៍អនុវរតមួ្យចំនួន (ែូចជានគលការណ៍
មណនាបំនចចកនរស្មែលពាក់ព័នធ) ឱ្យធនាគរមែលបានផ្សតល់កម្ចើបនតរត្មូ្វឱ្យមាច ស្់កម្ចើនរៀបចំនូវ
ត្បព័នធត្រប់ត្រងបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ (ESMS) ស្ត្មាប់ស្ថា ប័នរបស្់ខលួនកាុងការធានាបានថាបញ្ញា  ឬ
ហានិភ័យនលើបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលអាចបណាត លម្កពើការនត្បើត្បាស្់កម្ចើធនាគរនឹងត្រូវបាន     ប
នចា ៀស្ ការ់បនាយ ឬប៉ាេះប៉ាូវនៅនលើការខូចខារនានាមែលមិ្នអាចនោេះត្ស្ថយបាន។  

▪ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុត្រូវបនតពត្ងឹង និងនធវើត្បរិបរតិការឱ្យបានេមរ់ចរ់បមនាម្នរៀរមុ្ន
នពលនធវើការអនុម័្រកម្ចើនោយស្ងារ់ធងន់នៅនលើនើរិវធិើវាយរនម្ល និងត្រួរពិនិរយកម្ចើ និងការតាម្ោន
ការត្បរិបរិតកម្ចើនៅែំណាក់កាលបនតបនាទ ប់។ កាុងករណើ កម្ចើមិ្នត្រូវបាននត្បើត្បាស្់តាម្នគលបំណង
កម្ចើ ឬនត្បើត្បាស្់នោយម កកាុងត្បនភរអាជើវកម្មមែលហាម្ឃារ់នោយចាប់រែា ឬត្បាស្ចកពើ
នគលការណ៍កម្ចើរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ ឬនត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់ស្កម្មភ្នពមែល
ទាងំឡាយណាមែលអាចបងាជាហានិភ័យែល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ កម្ចើននាេះត្រូវែកេូរវញិភ្នល ម្ៗ។ 
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ការអនវុត្តកាត្វកិច្ចអំពីការវាយត្ម្លៃហេត្បុ ៉ះពាលប់រសិ្ថា ននងិសងគល
ហៅក្នុងវិសយ័ធនាគារនិងេិរញ្ញវត្ាុហៅក្នុងប្រហេសក្លពុជា 

 
 

១.  វសចកតីវ្តើម 
វសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុបាននែើររួនារើយ៉ា ងស្ំខាន់ និងជាយនតការមួ្យកាុងការជំរុញឱ្យមាន

កំនណើ ននស្ែាកិចចត្បកបនោយចើរភ្នព។ ការធានាបាននូវលំេូរស្ថច់ត្បាក់ និងការនធវើចរាចរណ៍រូបិយប័ណណ
ជាភ្នរកិចចស្ំខាន់កាុងការបនងាើនស្កម្មភ្នពនស្ែាកិចចទាងំជារិ និងទាងំត្បជាពលរែាមែលកំពុងត្បកបរបរ
ចិចច ឹម្ជើវរិ។ ការនកើនន ើងនូវវរតមាន និងបរមិាណជានត្ចើនននត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុង
ត្បនរស្កម្ពុជាជាស្កាើភ្នពបញ្ញា ក់យ៉ា ងចាស្់នូវកំនណើ នស្កម្មភ្នពនស្ែាកិចច កាុងននាេះការនកើនន ើងនូវ
រនត្មាងវនិិនយរ ឬរនត្មាងអភិវឌឍន៍ទាងំឡាយមែលបាននស្ាើន ើងតាម្នគលននយបាយអភិវឌឍរបស្់រាជ រ
ោា ភិបាលកម្ពុជា។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុទាងំននេះជាត្បភពផ្សតល់នូវរុនជាចបំាច់ស្ត្មាប់ការ     វនិិ
នយរនានា។ នៅកាុងរិែាភ្នពនស្ែាកិចច ការផ្សតល់កម្ចើទាងំននាេះែល់មាច ស្់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ជាផ្សលវជិាមាន 
ប៉ាុមនតការត្ពួយបារម្ភ និងហានិភ័យមួ្យចំនួននៅែល់ធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ពើរនត្មាងមែលររួលបាន
កម្ចើទាងំននាេះ ជារិែាភ្នពនោយម កមែលចបំាច់ត្រូវនធវើការរិររូរឱ្យបានេមរ់ចរ់។  តាម្ការចុេះផ្សាយនៅ
តាម្ត្បព័នធស្ថរព័រ៌មាននៅកាុងត្ស្រក និងអនតរជារិ បញ្ញា បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ពើរនត្មាងអភិវឌឍន៍ធំៗមួ្យចំនួន
បានបងាជានេរុ និងផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើធនធានធម្មជារិ និងធនធានស្េរម្ន៍។ ស្ថា នភ្នពប៉ាេះពាល់ទាងំ
ននេះបានបងាឱ្យមានអរភិ្នពគា រវាងត្បជាពលរែាមូ្លោា ន និងរនត្មាងអភិវឌឍន៍។ ជាក់មស្តងណាស្់ ការខូច
ខារនានានៅនលើធនធានពើស្កម្មភ្នពរបស្់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ក៏ជាការចូលរមួ្ចំមណកនោយត្បនយលពើ
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលបានផ្សតល់កម្ចើ។ ជារូនៅមុ្ននពលមែលកម្ចើត្រូវបានអនុម័្រ ធនាគរបាន
នធវើការវាយរនម្ល និងនធវើរបាយការណ៍េរិចាបបទានអំពើមាច ស្់រនត្មាង (នោយរិររូរជាពិនស្ស្មរនៅនលើលរធ
ភ្នព ឬស្ម្រាភ្នពកាុងការស្ងត្រ ប់ម្កវញិ) នោយមិ្នបាននធវើការវាយរនម្ល ឬពិចរណានៅនលើផ្សលប៉ាេះ
ពាល់មែលរនត្មាងនឹងររួលបានកម្ចើននាេះ អាចបងាជាហានិភ័យធងន់ធងរែល់ម្ជឈោា នជំុវញិរំបន់មែល
រនត្មាងទាងំននាេះតាងំនៅ។ ការខវេះខារនូវរត្មូ្វការនពញនលញអំពើផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ននេះមិ្ន
ត្រឹម្មរនធវើឱ្យខូចខារធនធានមរប៉ាុនណាណ េះនរ មរមលម្ទាងំអាចបងាឱ្យរនត្មាងខលួនឯងបរាជ័យ និងមិ្នអាច
មានលរធភ្នពស្ងត្រ ប់នៅត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ។   
  កាុងនគលនៅនធវើការពារអនាររស្ត្មាប់ត្បនរស្កម្ពុជា ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាបានកំណរ់ជា
នគលការណ៍េរិចាវរាុត្បកបនោយនិរនតរភ្នពនៅកាុងមខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩។ នគលការណ៍ននេះបងាា ញពើការ   
នបតជាញ ចិរតយ៉ា ងមាកំាុងការផ្សតល់អារិភ្នពនៅនលើការការពារបរសិ្ថា ន, ស្េរម្ន៍, និងនបរិកភណឌ វបបធម៌្តាម្ រ
យៈការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន, ការត្រប់ត្រង និងការការ់បនាយហានិភ័យ ឬផ្សលប៉ាេះពាល់អវជិាមាន
មែលអាចបណាត លម្កពើស្កម្មភ្នព, ស្តង់ោ, និងការត្បរិបរតិរបស្់អរិលិជន។ នគលការណ៍ននេះក៏ជារំរូ
យ៉ា ងជាក់ោក់ស្ត្មាប់ជាឧទាេរណ៍ និងចំណុចចប់នផ្សតើម្ននការរិររូរអំពើកិចចការពារធនធានធម្មជារិ និង
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ស្ងគម្ស្ត្មាប់រនត្មាងទាងំឡាយមែលមានកម្ចើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ និងមែលអាចបងាជាហានិ
ភ័យធងន់ធងរផ្សងមែរ។   

នោយស្ថរមរត្កម្បរសិ្ថា ន និងការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិមិ្នទាន់ត្រូវបានអនុម័្រនៅន ើយ 
រត្មូ្វការស្ត្មាប់កិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នត្រូវមផ្សាកនៅនលើអនុត្កឹរយនលខ ៧២ ស្តើពើកិចចែំនណើ រ
ការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន (ឆ្ា ១ំ៩៩៩) និងត្បកាស្នលខ ៣៧៦ ស្តើពើនគលការណ៍មណនាអំំពើ
ការនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នែំបូង និងនពញនលញ (ឆ្ា ២ំ០០៩) របស្់ត្កស្ួង  ប
រសិ្ថា ន។ ការរិររូរអំពើកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការរត្មូ្វឱ្យមានការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុជាត្បធានបរមែលចបំាច់ត្រូវនធវើការពិភ្នកា និងមស្វងរកនូវ
ែំនណាេះត្ស្ថយកាុងការចូលរមួ្ការ់បនាយហានិភ័យបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ពើរនត្មាងអភិវឌឍន៍ ឬរនត្មាងវនិិ
នយរទាងំឡាយមែលររួលបានេរិចាបបទានពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។  

ស្ម្ព័នធភ្នពយុរតិធម៌្េរិចាវរាុនៅកម្ពុជាមែលរមួ្មានស្មាជិកមួ្យចំនួន ែូចជានវរិកាននអងគការមិ្ន
មម្នរោា ភិបាលស្តើពើកម្ពុជា, រណៈកមាម ធិការស្េត្បរិបរតិការនែើម្បើកម្ពុជា (CCC), អងគការ ActionAid 
International Cambodia, អងគការអុកស្ថវ ម្ (Oxfam), អងគការរមាល ភ្នពអនតរជារិ (IT), និងអងគការ
SILAKA នឹងរមួ្គា នបតជាញ អនុវរតនូវយុរធស្ថស្តស្តកាុងការនធវើការឱ្យស្នត្ម្ចបាននូវការការពារធនធានបរសិ្ថា ន-
ស្ងគម្ និងនិរនតរភ្នពនស្ែាកិចច។ នែើម្បើស្នត្ម្ចបាននូវឆនទៈននេះ ការស្ិកាចងត្កងអំពើបញ្ញា ត្បឈម្ និងផ្សល
ត្បនយជន៍របស្់ធនាគរកាុងការនត្បើត្បាស្់នូវបរោា នររិយុរត និងស្តង់ោត្បរិបរិតរបស្់ត្កស្ួងបរសិ្ថា នែូច
ជាអនុត្កឹរយនលខ ៧២ជានែើម្ ចបំាច់ត្រូវនរៀបចំន ើងនែើម្បើត្ស្ង់យកនូវស្ថា នភ្នព និងនរឿងរា៉ា វទាងំឡាយអំពើ
វសិ្័យធនាគរនិងកិចចការពារបរសិ្ថា ន។ ការស្ិកាននេះក៏នឹងផ្សតល់ជូននូវព័រ៌មានែល់ភ្នរើពាក់ព័នធនផ្សេងៗែូច
ជាស្ថជើវកម្ម, អងគការស្ងគម្សុ្ើវលិ, និងអងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាល អំពើជនត្ម្ើស្នគលននយបាយនិងស្តង់ោ
ត្បរិបរត ិ ស្ត្មាប់កិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្
កម្ពុជា។   
 

២. វោលបំណង្ននការសកិាស្រាេស្រជាេ 
ការស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវននេះមាននគលបំណងស្ំខាន់ៗែូចខាងនត្កាម្៖ 

▪ នធវើការស្ិកាមស្វងយល់អំពើបញ្ញា ត្បឈម្ និងឧរតមានុវរតន៍របស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរកាុងជំរុញនូវ
ការអនុវរតនូវរត្មូ្វការននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន (អនុត្កឹរយនលខ ៧២) ែល់
អរិលិជនរបស្់ខលួនកាុងការររួលខុស្ត្រូវ ស្ត្មាប់ការត្បរិបរិតនៅនលើអភិបាលកិចចបរសិ្ថា ន-
ស្ងគម្ត្បកបនោយចើរភ្នព 

▪ នធវើការស្ិកាមស្វងយល់អំពើរំោរនគលននយបាយនៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងវសិ្័យបរសិ្ថា ន
មែលជំរុញឱ្យមាននូវអភិបាលកិចចបរសិ្ថា នស្ងគម្លា និងនធវើការនស្ាើន ើងនូវជនត្ម្ើស្នគល
ននយបាយ និងការត្បរិបរតិមួ្យចំនួនស្ត្មាប់ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងស្ត្មាប់វសិ្័យធនាគរកាុង
ការធានាឱ្យបាននូវអភិបាលកិចចត្បកបនោយចើរភ្នព 
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▪ នធវើការស្ិកាចងត្កងនូវករណើ ស្ិកាមួ្យអំពើឧរតមានុវរតន៍របស្់ធនាគរណាមួ្យ មែលបាន
នត្ជើស្នរ ើស្ និងការត្បរិបរិតរបស្់អរិលិជនរបស្់ខលួនកាុងការនលើកកម្ពស្់អភិបាលកិចចបរសិ្ថា ន
ស្ងគម្នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា ជាពិនស្ស្នៅកាុងវសិ្័យកស្ិ-ពាណិជាកម្ម និងវារ ើអរគិស្នើ 

▪ នធវើការផ្សេពវផ្សាយ និងបងាា ញជូនែល់ភ្នរើពាក់ព័នធនានារមួ្ទាងំត្កស្ួងបរសិ្ថា ន, ធនាគរជារិ
ននកម្ពុជា, ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា នូវអនុស្ថស្ន៍ស្ត្មាប់នគលននយបាយកាុងការជំរុញកា
រវនិិនយរត្បកបនោយស្ងគរិភ្នព និងការររួលខុស្ត្រូវខពស្់នៅកាុងវសិ្័យេរិចាវរាុ 

 

៣. េិធីាស្រសតសកិាស្រាេស្រជាេ 
ការស្ិកាននេះនត្បើត្បាស្់នូវវធិើស្ថស្តស្តមបបរុណភ្នពស្ត្មាប់ការត្បមូ្លព័រ៌មាន និងរិនាន័យកាុងការ

ស្ិកា និងវភិ្នរមស្វងយល់អំពើនគលបំណងននការស្ិកាននេះ។ វធិើស្ថស្តស្តខាងនត្កាម្ននេះត្រូវបានអនុវរត
ស្ត្មាប់ការស្ិកាននេះ៖ 

 

៣.១  ការប្រមូលព័ត៌មាននងិទិននន័យបឋម 
(ក) ស្មាភ ស្ន៍ជាមួ្យជនបនងាគ ល៖ អាកស្ិកាបាននស្ាើសុ្ំជួបស្មាភ ស្ន៍ោច់នោយម កៗពើគា ជា

មួ្យជនបនងាគ លទាងំឡាយមែលអាចពិភ្នកា មចករមំលក និងផ្លល ស្់បតូរម្រិនយបល់និងបរពិនស្ថធន៍នានា
អំពើការតាក់មរងនគលននយបាយវសិ្័យធនាគរ និងជាពិនស្ស្ពាក់ព័នធនឹងការររួលខុស្ត្រូវស្ងគម្ និង
ការពវកិចចការពារបរសិ្ថា ន ឬអំពើរត្មូ្វការនលើការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់កិចចស្នា ឬ
កម្ចើជាមួ្យធនាគរ។ ស្ថា ប័ន ឬអងគភ្នពមែលបានជួបនធវើស្មាភ ស្ន៍ រមួ្មាន៖  

• នាយកោា នវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននត្កស្ួងបរសិ្ថា ន នែើម្បើមស្វងយល់អំពើបចចុបបនាភ្នពនន
ត្កម្បខ័ណឌ ចាប់ររិយុរត និងការត្បរិបរតិនានានៅនលើកិចចែំនណើ រការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា
ន, និងនែើម្បើមស្វងយល់អំពើលរធភ្នពកាុងការជំរុញការបនស្តចា ៀបការពវកិចចរត្មូ្វការការវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជាលកាខណឌ ស្ត្មាប់រនត្មាងវនិិនយរខាា រធំៗ។  

• ធនាគរជារិននកម្ពុជា (NBC) - ស្ថា ប័នននេះជាអងគភ្នពត្រប់ត្រងកំពូលនលើត្បព័នធ និងការនធវើអាជើវ
កម្មធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា នែើម្បើមស្វងយល់អំពើនគលនៅ និងវធិើស្ថស្តស្តមែលធនាគរជារិនន
កម្ពុជា បានោក់នចញកាុងការអនុវរតនែើម្បើការពារែល់ធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ និងធានាមិ្នឱ្យ
មានការនកងត្បវច័ច  ឬបំផ្សលិចបំផ្លល ញធនធានបរសិ្ថា ន-ស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុ។ ការ
ជួបស្មាភ ស្ន៍ជនបនងាគ លពើស្ថា ប័នននេះ បានជួយបមនាម្ពនលឺនូវការយល់ែឹងនៅនលើកងវេះខារមផ្សាក
នគលននយបាយ-ចាប់ និងបញ្ញា ត្បឈម្នានាកាុងការត្បរិបរតិរបស្់ធនាគរមែលអាចបងាជាហានិ
ភ័យរនម្លននធនធានបរសិ្ថា នស្ងគម្មែលកំពុងត្រូវបានយរយើពើរនត្មាងវនិិនយរ ឬអភិវឌឍន៍នានា
មែលររួលបានេរិចាបបទានពើធនាគរ។ អាកនិពនធបានជួបនធវើស្មាភ ស្ន៍ផ្លទ ល់ជាមួ្យអរគនាយករង
ននអរគនាយកោា នត្រួរពិនិរយ និងត្បធាននាយកោា នត្រួរពិនិរយ ២ ននធនាគរជារិននកម្ពុជានៅនលង
រើ១៦ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០។  

• ស្មារម្ធនាគរននកម្ពុជា (ABC) នែើម្បើមស្វងយល់អំពើការបនស្តចា ៀបនូវរត្មូ្វការននការវាយរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងការររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅកាន់ស្មាជិក និងបុរគលិក 
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និងអរិលិជនមែលជាមាច ស្់កម្ចើ, និងនែើម្បើពិភ្នកាអំពើចំណុចចប់នផ្សតើម្កាុងការរិររូរអំពើកិចចការពារ
បរសិ្ថា ន និងផ្សលប៉ាេះពាល់នានានៅនលើបរសិ្ថា ន និងស្េរម្ន៍ជំុវញិ នៅកាុងែំនណើ រការត្បរិបរតិការ 
និងការផ្សតល់កម្ចើរបស្់ធនាគរ។  
 

(ខ) ការនរៀបចំចងត្កងករណើ សិ្កាមួ្យអំពើឧរតមានុវរតន៍របស្់ធនាគរ៖ ករណើ ស្ិកាននេះបងាា ញ
អំពើការតាងំចិរត និងវធិើស្ថស្តស្តរបស្់ធនាគរកាុងការរិររូរយ៉ា ងយកចិរតរុកោក់នៅនលើផ្សលប៉ាេះពាល់ពើការនធវើ
ត្បរិបរិតការធនាគរ និងេរិចាវរាុ ឬអំពើការនធវើការជាមួ្យអរិលិជន និងមាច ស្់កម្ចើនានាកាុងការការ់បនាយ 
និងជួយត្រប់ត្រងនៅនលើហានិភ័យនានានលើបរសិ្ថា ននិងស្េរម្ន៍។  

 

(រ) ការនរៀបចំឱ្យមាននូវសិ្កាា ស្ថោពិនត្គេះនយបល់ជាមួ្យភ្នរើពាក់ព័នធនផ្សេងៗ៖ រំណាង
ធនាគរជារិននកម្ពុជា, រំណាងធនាគរពិភពនោក, រំណាងធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើ, រំណាងត្កស្ួងនស្ែា
កិចចនិងេរិចាវរាុ, រំណាងស្ភ្នពាណិជាកម្មកម្ពុជា, រំណាងវរិាស្ថា នជារិកស្ិកម្មមត្ពកនលៀប, រំណាង
វរិាស្ថា នបនចចកវរិាកម្ពុជា, រំណាងរាជបណឌិ រយស្ភ្នកម្ពុជា, រំណាងស្កលវរិាល័យភូមិ្នទកស្ិកម្ម, 
រំណាងស្កលវរិាល័យភូមិ្នទភាំនពញ, និងអងគការស្ងគម្សុ្ើវលិនានាត្រូវបានអនចា ើញឱ្យចូលរមួ្នែើម្បើនធវើការ
ផ្សេពវផ្សាយ, មចករមំលកលរធផ្សល, និងត្បមូ្លបមនាម្នូវធារុចូល និងម្រិនយបល់មកលម្ានៅនលើរបាយ
ការណ៍ននការស្ិកាននេះនៅនលងរើ០៤ មខវចិិឆកា ឆ្ា ២ំ០២០ នៅស្ណាា គរនខម្បូឌើយ៉ាណា។  

 

(ឃ) អាកសិ្កាត្ស្ថវត្ជាវបាននធវើការវភិ្នររិនាន័យ និងព័រ៌មានមែលត្បមូ្លបាន នែើម្បើនរៀបចំរបាយ
ការណ៍នោយស្ងារ់ធងន់ជាចម្បងនៅនលើលរធផ្សល និងអនុស្ថស្ន៍ស្ំខាន់ៗ កាុងនគលបំណងជំរុញឱ្យមាន
នូវរណននយយភ្នពកាន់មរត្បនស្ើរន ើងស្ត្មាប់ធនាគរ និងការត្បរិបរតិធុរកិចចនានាជាមួ្យអរិលិជន ឬ
មាច ស្់កម្ចើនែើម្បើបនស្តចា ៀបនូវស្តង់ោការពារបរសិ្ថា ន និងអភិបាលកិចចធនធាននៅកាុងនគលននយបាយ ត្កប ខ័
ណឌ ររិយុរត និងការអនុវរតជាក់មស្តងរបស្់ពួកនរ។    
 

៣.២  ការប្រមូលទិននន័យ ឬពត័៌មានបន្ទា ប់បនស ំ
ស្ត្មាប់ការត្បមូ្លរិនាន័យ ឬព័រ៌មានបនាទ ប់បនេ ំ អាកស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវបានពិនិរយនៅនលើឯកស្ថរ, 

របាយការណ៍, ឬធនធានបញ្ញា មែលមានត្ស្ថប់អំពើនគលននយបាយ ត្កបខ័ណឌ ររិយុរត និងការត្បិរបិរតិ
នានាអំពើការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន, អំពើវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុ, អំពើការររួលខុស្ត្រូវមផ្សាក  ប
រសិ្ថា ន-ស្ងគម្, និងបរពិនស្ថធន៍នផ្សេងៗជានត្ចើននរៀរមែលអាចបានត្បមូ្លបាន។ ការនរៀបចំនធវើបណាណ    ល័
យស្ថស្តស្តបានចងត្កងនូវឯកស្ថរនានាពើការស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវមុ្នៗ និងការស្ិកានានពលបចចុបបនា ឬពើលរធ
ផ្សលរនត្មាងមែលបានអនុវរតកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ ត្បភពព័រ៌មាន, រិនាន័យ, និងឯកស្ថរទាងំននេះមាននៅ
តាម្បណាណ ល័យ, ស្ថកលវរិាល័យ, ស្ថា ប័នរែា, អងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាល, និងអងគភ្នពមែលពាក់ព័នធនផ្សេង
ៗនរៀរ។ ម្ា៉ាងនរៀរ អាកស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវបានមស្វងរកឯកស្ថរមួ្យចំនួនពើត្បភពនរេរំព័ររបស្់ស្ថា  ប័ន
ធនាគរធំៗែូចជានរេរំព័ររបស្់ធនាគរជារិននកម្ពុជា, នរេរំព័ររបស្់ស្មារម្ធនាគរននកម្ពុជា, និងនរ
េរំព័ររបស្់ធនាគរឯកជនមួ្យចំនួនផ្សងមែរ។ នត្ៅអំពើននេះ ឯកស្ថរនផ្សេងៗនរៀរែូចជានស្ៀវនៅ, អរាបរ
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ត្ស្ថវត្ជាវវរិាស្ថស្តស្ត, និនកាបបរ, និងរបាយការណ៍នផ្សេងៗនរៀរមែលពាក់ព័នធនឹងត្បធានបរននការស្ិកា
ននេះ ក៏ត្រូវបានយកម្កនត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់ជាត្បនយជន៍ែល់ការចងត្កងរបាយការណ៍ននេះ។   
 

៣.៣ បញ្ហា ដែលជួបប្រទះក្នុងក្ំឡុងពពលននការសិក្ា 
▪ អាកនិពនធមិ្នបានជួបនធវើស្មាភ ស្ន៍នោយផ្លទ ល់ជាមួ្យអាករំណាងម្កពើស្មារម្ធនាគរនៅ   
កម្ពុជា នោយស្ថរមរស្មារម្ននេះមិ្នអាចររួលជួបនធវើស្មាភ ស្ន៍បាន1។  

▪ អាកនិពនធមិ្នបានជួបនធវើស្មាភ ស្ន៍នោយផ្លទ ល់នរ ជាមួ្យម្ស្តនតើពើនាយកោា នវាយរនម្លនេរុរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នននត្កស្ួងបរសិ្ថា ន នោយស្ថរមរត្កស្ួងបរសិ្ថា នមិ្នបាននឆលើយរបជាមួ្យ
និងលិខិរនស្ាើសុ្ំការស្មាភ ស្ន៍។ 

▪ ស្ត្មាប់ការពិនត្គេះនយបល់ជាមួ្យអាកពាក់ព័នធនៅកាុងស្ិកាា ស្ថោនៅនលងរើ០៤ មខវចិិឆកា ឆ្ា ំ
២០២០ ភ្នរើពាក់ព័នធស្ំខាន់ៗត្រូវបានអនចា ើញមួ្យស្បាត េ៍មុ្ន2 នពលពិនត្គេះនយបល់ ប៉ាុមនត
មិ្នមានវរតមាននូវរំណាងត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាចូលរមួ្ពិនត្គេះ
នយបល់នរ។  

▪ នៅបនាទ ប់ពើស្ិកាា ស្ថោពិនត្គេះនយបល់នៅនលងរើ០៤ មខវចិិឆកា ឆ្ា ២ំ០២០ នស្ចកតើត្ពាងរបាយ
ការណ៍ចុងនត្កាយត្រូវបាននផ្សញើជូនត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជានែើម្បើត្បមូ្ល
ធារុចូល និងម្រិនយបល់មកលម្ាបមនាម្នរៀរ។ ប៉ាុមនតអាកនិពនធមិ្នបានររួលការនឆលើយរប ឬម្រិ
នយបល់មកលម្ាណាមួ្យននាេះនរ3។   

▪ នោយស្ថរការអនុវរតការពវកិចចននកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ នៅកាុង       វ ិ
ស្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាមិ្នមាន ឬនៅមានកត្មិ្រទាបនៅន ើយ (ភ្នរ
នត្ចើនមានមរការអនុវរតការររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្របស្់អាជើវកម្ម - CSR) ការចងត្កងនូវឧរតមា
នុវរតន៍ននការអនុវរតនូវការពវកិចចមបបមិ្នអាចនធវើន ើងបាននរនៅកាុងការស្ិកាននេះ។ 

▪ ស្ត្មាប់ការស្ិកាបនត អាកស្ិកានផ្សេងនរៀររួរចប់អាម្មរណ៍បមនាម្អំពើការមស្វងយល់ថានរើត្រឹេះ
ស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាអាចនធវើកិចចការអវើខលេះកាុងការចប់នផ្សតើម្បស្តញ្ញា ប
ការរិររូរអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅកាុងការត្បរិបរតិនស្វាធនាគរ និងេរិចាវរាុរបស្់ពួក
នរ?  

 
1 ខលឹម្ស្ថរននេះត្រូវបាននយងតាម្លិខិរនលខ ១២៦/២០ ស្.ធ.ក ចុេះនលងរើ០៧ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០ របស់្ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា កាុងការ
នឆលើយរបនៅនិងលិខិរនស្ាើសំុ្ជួបស្មាភ ស្ន៍របស់្នវរិកាននអងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាលស្តើពើកម្ពុជាមែលបាននផ្សញើជូនស្មារម្នៅនលងរើ៣០ មខកញ្ញា  
ឆ្ា ២ំ០២០។  
2 លិខិររបស់្នវរិកាននអងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាលស្តើពើកម្ពុជា ចុេះនលងរើ២៦ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០ អំពើការនស្ាើសំុ្ចរ់ម្ស្តនតើរំណាងនាយកោា នវាយ
រនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន (ននត្កសួ្ងបរសិ្ថា ន) និងរំណាងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាចូលរមួ្កាុងសិ្កាា ស្ថោពិនត្គេះនយបល់ ត្រូវនផ្សញើជូនស្ថា
ប័នទាងំពើរ។ ត្កសួ្ងបរសិ្ថា នបានររួលលិខិរននេះនៅនលងរើ២៨ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០។ 
3 លិខិររបស់្នវរិកាននអងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាលស្តើពើកម្ពុជា ចុេះនលងរើ១២ មខវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ អំពើការនស្ាើសំុ្ម្រិនយបល់មកលម្ា ឬបែិម្រិពើ
ត្កសួ្ងបរសិ្ថា ន និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា នៅនលើនស្ចកតើត្ពាងរបាយការណ៍ចុងនត្កាយត្រូវបាននផ្សញើជូន និងររួលបាននោយអងគភ្នពទាងំ
ពើរននេះនៅនលងរើ១៣ មខវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០។ ប៉ាុមនតមិ្នមានការនឆលើយរបជាម្រិនយបល់ផ្សលូវការនៅនលើនស្ចកតើត្ពាងរបាយការណ៍ រេូរែល់នពលអាក
និពនធបានបចច ប់របាយការណ៍សិ្កាននេះ។ 
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៤.  លទធ្លននការសកិាស្រាេស្រជាេ 
៤.១ ាា នភាពេិនិវោគវៅកនងុ្ស្របវទសកមពុជា 

រំេនំនការវនិិនយរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាមានការនកើនន ើងជាលំោប់ចប់តាងំពើឆ្ា ២ំ០១២នោយ
មានកំនណើ ន ២៤%ពើបរមិាណ ២,៩ប ើោនែុោល អានម្រកិនៅកាុងឆ្ា ២ំ០១២ រេូរែល់ ៣,៦ប ើោនែុោល
អានម្រកិនៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៦ នេើយបរមិាណននេះនឹងបនតនកើនន ើងរេូរែល់ ៧៥%នៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៧4។ នៅ
កាុងឆ្ា ២ំ០១៨ ការវនិិនយរមានការនកើនន ើងជាបនតបនាទ ប់ត្បមាណជា ២% នេើយនៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៩ 
និនាា ការននការវនិិនយរបាននកើនន ើងរេូរែល់ ៤៥% រួរឱ្យករ់ស្ំគល់ នបើនត្បៀបនធៀបជាមួ្យឆ្ា ំ
២០១៨។ នៅកាុងរយៈនពលត្បាឆំ្ា ចុំងនត្កាយននេះ រុនវនិិនយរនោយវនិិនយរិននៅកាុងត្ស្រកមានបរមិាណ
ត្បមាណ ៣៥%ននរុនវនិិនយររុនទាងំអស្់កាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ ការវនិិនយរភ្នរនត្ចើនរឺនៅកាុងវសិ្័យនេ
ោា រចនាស្ម្ព័នធ និងឧស្ាេកម្មមែលមានរំេរំេូរែល់ ៥៣%ននការវនិិនយរទាងំអស្់នៅកាុងរយៈនពល
ត្បាឆំ្ា ចុំងនត្កាយននេះ នេើយវសិ្័យមែលមានរំេធំំបនាទ ប់រឺវសិ្័យនរស្ចរណ៍មែលមាន ៤១% និង   វសិ្័យ
កស្ិកម្មមាន ៦%5។  

រិរត្រឹម្ឆ្ា ២ំ០១៩ រំេនំនការវនិិនយរមានត្បមាណ ៩,៤ប ើោនែុោល អានម្រកិ នេើយការវនិិនយ
រនោយផ្លទ ល់ពើបរនរស្ក៏មានការនកើនន ើងផ្សងមែរ នោយកាុងននាេះត្បនរស្ចិនមានការវនិិនយរនត្ចើនជាង
នរមែលមាន ៣៩,៥៥% និងបនតនោយ British Virgin Islands (BVI) មាន ៤,៩៣%, ត្បនរស្ជប៉ាុនមាន 
៣,១៨% និងបនតបនាទ ប់នរៀរមានត្បនរស្នល, ត្បនរស្នវៀរណាម្, ត្បនរស្ស្ិងាបុរ ើ, ត្បនរស្អង់នរលស្, 
ស្ថធារណរែាត្បជាមានិរកូនរ ៉ា, និងបណាត ត្បនរស្មួ្យចំនួននរៀរមែលមានស្មាមាត្ររិចជាង១ភ្នររយ។ 
កាុងរំេរុំនវនិិនយរ ៩,៤ប ើោនែុោល អានម្រកិ ត្បនរស្ចិនបានោក់រុនវនិិនយរចំនួន ២,៧៥ប ើោន
ែុោល អានម្រកិ, េុងកុងមានរឹកត្បាក់ចំនួន ៩១២,៥៥ោនែុោល អានម្រកិ និងត្បនរស្ជប៉ាុនមានត្បមាណ 
២៩៨,៨៤ោនែុោល អានម្រកិ។  

នោយម ក ចប់តាងំពើឆ្ា ១ំ៩៩៤រេូរែល់ឆ្ា ២ំ០១៩6 ត្បនរស្ចិនជាត្បនរស្មែលឈានមុ្ខនរ
កាុងការបណាត ក់រុនវនិិនយរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាមែលមានរេូរែល់ ២១,៨១%មែលភ្នរនត្ចើនវនិិនយរ
នៅវសិ្័យមួ្យចំនួនែូចជានេោា រចនាស្ម្ព័នធ និងការអភិវឌឍធនធានមែលរមួ្មាននៅស្ ូ និងនរស្ចរណ៍ជា
នែើម្។ ស្ថធារណរែាត្បជាមានិរកូនរ ៉ាជាត្បនរស្រើពើរបនាទ ប់ពើត្បនរស្ចិនកាុងការវនិិនយរនៅត្បនរស្កម្ពុជា
មែលមានចំមណក ៦,១៦% និងត្បនរស្អង់នរលស្មាន ៥,០១%។ ការវនិិនយរមួ្យចំនួននរៀរជាពិនស្ស្
កាុងវសិ្័យនរាងចត្កមានែូចត្បនរស្មា៉ា ន សុ្ើ (៣,៥៩%), ត្បនរស្ជប៉ាុន (៣,១៣%), េុងកុង 
(៣,០៥%), នរវា៉ា ន់ (១,៧៧%), ត្បនរស្នវៀរណាម្ (២,៣១%), ត្បនរស្ស្ិងាបុរ ើ (១,៦៤%) និង
ត្បនរស្នល (១,៥៤%)។ 

 
4 ត្បភព http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-enviroment/investment-trend.html ចូល  
រស្េនានៅនលងរើ២៣ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០ 
5 ែ-ឯ-ែ 
6 ែ-ឯ-ែ 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-enviroment/investment-trend.html
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នទាេះបើជាត្បនរស្កម្ពុជាស្ថវ រម្ន៍ត្រប់ការវនិិនយរកាុងត្ស្រក និងពើបរនរស្កតើ ស្កម្មភ្នពវនិិនយរ
មួ្យចំនួនត្រូវបានហាម្ឃារ់នោយស្ថរមរវាអាចបងាជាហានិភ័យ និងផ្សលវបិាកនត្ចើននៅនពលបចចុបបនា និង
អនាររ។ បចា ើរនត្មាងមែលត្រូវបានហាម្ឃារ់ស្ត្មាប់ការវនិិនយរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាត្រូវបានកំណរ់
នៅកាុងមផ្សាករើ១ ននឧបស្ម្ព័នធ១ ននអនុត្កឹរយនលខ ១១១ ស្តើពើការអនុវរតចាប់ននការនធវើវនិស្ថធនកម្មនៅនលើ
ចាប់វនិិនយររបស្់ត្បនរស្កម្ពុជា7។ បចា ើស្កម្មភ្នពវនិិនយរននេះហាម្ឃារ់ទាងំត្ករម្េ ុនកាុងត្ស្រក និង
ត្ករម្េ ុនបរនរស្មែលត្រូវបានកំណរ់ែូចខាងនត្កាម្៖ 

▪ ការផ្សលិរ ឬការមកនចាស្ថរធារុស្ថយកូត្រូពិក (psychotropic) និងស្ថរធារុណាកូរិក 
(narcotic)  

▪ ការផ្សលិរស្ថរធារុរើម្ើពុល, ថាា សំ្មាល ប់ស្រវលាិរ, និងផ្សលិរផ្សលនផ្សេងៗនោយនត្បើត្បាស្់នូវស្ថរ
ធារុរើម្ើមែលបានហាម្ឃារ់នោយចាប់អនតរជារិ ឬនោយអងគការសុ្ខភ្នពពិភពនោកមែល
អាចប៉ាេះពាល់ែល់បរសិ្ថា ន និងសុ្ខភ្នពស្ថធារណៈ 

▪ ការផ្សលិរ និងការមកនចាថាម្ពលនអ ចិត្រូនិចនោយនត្បើត្បាស្់ស្ំណល់នាចូំលពើបរនរស្ 

▪ អាជើវកម្មកាប់បំផ្លល ញនត្ពនឈើមែលហាម្ឃារ់នោយចាប់ស្តើពើនត្ពនឈើ 
▪ ស្កម្មភ្នពវនិិនយរទាងំឡាយណាមែលត្រូវបានហាម្ឃារ់នោយចាប់  

 

៤.២ ាា នភាពធុរកិចចកនងុ្េិសយ័ធនាោរ និង្ហរិញ្ញេតាុកនងុ្ស្របវទសកមពុជា 
នោយរិរត្រឹម្ឆ្ា ២ំ០១៩8 ត្បព័នធធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជារមួ្មាន (ក) ធនាគរពាណិជាចំនួន 

៤៧ (១៧ ធនាគរកាុងត្ស្រក, ១៧ ធនាគរបុរតស្ម្ព័នធ, ១៣ ស្ថខាធនាគរបរនរស្), (ខ) ធនាគរឯក
នរស្ចំនួន ១៥, (រ) ត្រឹេះស្ថា នម្ើត្កូេរិចាវរាុររួលត្បាក់បនចាើពើស្ថធារណជនចំនួន ៧, (ឃ) ត្រឹេះស្ថា នម្ើ
ត្កូេរិចាវរាុមិ្នររួលត្បាក់បនចាើចំនួន ៧៦, (ង) ត្រឹេះស្ថា នឥណទានជនបរចំនួន ២៤៥, (ច) ត្ករម្េ ុន
ភរិស្នាេរិចាវរាុចំនួន ១៥, (ឆ) អាកែំនណើ រការររិយភ្នរើចំនួន ៤, (ជ) ត្រឹេះស្ថា នផ្សតល់នស្វារូទារ់ស្ង
ត្បាក់ចំនួន ២១, (ឈ) ត្ករម្េ ុនមចករមំលកព័រ៌មានឥណទានចំនួន ១, (ញ) ការយិល័យរំណាង
ធនាគរបរនរស្ចំនួន ៦, និង (ែ) អាជើវកម្មបតូរត្បាក់ចំនួន ២.៩១៣។ 

វសិ្័យធនាគរបានរ ើកចនត្ម្ើនជាបនតបនាទ ប់រួរឱ្យចប់អារម្មណ៍។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរមរមួ្យបាននកាត ប
កាត ប់រើផ្សារត្រពយស្កម្មរេូរែល់នៅ ៨៣,២% ននត្រពយស្កម្មស្រុបរបស្់ត្បព័នធធនាគរនៅកាុងត្បនរស្  
កម្ពុជា។ ត្រពយស្កម្មស្រុបរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរបាននកើនន ើងែល់ ២១,៥% ែល់១៧២,១ត្រើោននរៀល 
(៤២,២ប ើោនែុោល រអានម្រកិ) មែលមានត្បាក់បនចាើអរិលិជន ១០៣,៦ ត្រើោននរៀល (២៥,៤ប ើោន
ែុោល រអានម្រកិ), មូ្លនិធិភ្នររុនិកមាន ៣២,៩ត្រើោននរៀល (៨,១ប ើោនែុោល រអានម្រកិ), និងមូ្លនិធិ
កម្ចើមាន ៤,៥ត្រើោននរៀល (១,១ប ើោនែុោល រអានម្រកិ)9។ ជារមួ្ វសិ្័ធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្

 
7 ត្បភព http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-enviroment/investment-trend.html ចូល  
រស្េនានៅនលងរើ២៣ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០ 
8 ធនាគរជារិននកម្ពុជា (២០១៩). របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយត្បចឆំ្ា ២ំ០១៩។ អរគនាយកោា នត្រួរពិនិរយ។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា 
9 ធនាគរជារិននកម្ពុជា (២០១៩). របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយត្បចឆំ្ា ២ំ០១៩។ អរគនាយកោា នត្រួរពិនិរយ។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា
(រំព័រើ២) 

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/why-invest-in-cambodia/investment-enviroment/investment-trend.html
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កម្ពុជារិរត្រឹម្ឆ្ា ២ំ០១៩ មានការរ ើកចនត្ម្ើនរួរឱ្យករ់ស្ំគល់មែលអាចមស្វងយល់បានតាម្រយៈការនកើន
ន ើងនូវត្រពយស្រុបត្បមាណជា ២២,៨ភ្នររយ មែលមានរនម្លនស្មើនឹង ១៧១ ត្រើោននរៀល ឬ ៤១,៨ពាន់
ោនែុោល រអានម្រកិ10។ នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាមាន ២.៤៥០រើស្ថា ក់ការកណាត ល និងស្ថខាធនាគរ, មាន
រូរ ATM ចំនួន ២.៥២០, មានរណនើត្បាក់បនចាើចំនួន ៧.៥៨៧.០៤៨ និងមានរណនើត្បាក់កម្ចើចំនួន 
៣.០៦៦.៨៨០11។ បមនាម្ពើនលើននេះ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុបានបនងាើរឱ្យមាននូវនស្វាកម្មេរិចាវរាុ
ចត្ម្រេះមែលអាចឱ្យអរិលិជននត្បើត្បាស្់ការជំនួស្ស្ថច់ត្បាក់, នធវើការនផ្សទរ និងរូទារ់ជាលកាណៈនអ ចិត្រូនិច
បានយ៉ា ងងាយត្ស្ួល។ នទាេះបើជាយ៉ា ងននេះក៏នោយ ត្បនរស្កម្ពុជានៅមរត្រូវបានចរ់រុកថាជាត្បនរស្
មែលមាននស្ែាកិចចជាស្ថច់នត្ចើននៅន ើយ នេើយត្បជាជនកម្ពុជាភ្នរនត្ចើនខចើលុយធនាគរ ប៉ាុមនតមិ្នទាន់
នចេះនធវើការស្នេជំាមួ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ12។  

នោយម ក ឥណទានមែលជាត្បភពរុនកាុងការជំរុញស្កម្មភ្នពនស្ែាកិចចនានាបាននកើនន ើងចំនួន 
២៣,៨ភ្នររយ មែលមានរនម្លនស្មើនឹង ១០០,៥ ត្រើោននរៀល ឬ២៤,៥ ពាន់ោនែុោល រអានម្រកិ។ ឥណ
ទានទាងំននេះ ត្រូវបានអនុម័្រស្ត្មាប់វសិ្័យនស្ែាកិចចស្ំខាន់ៗ ែូចជាអាជើវកម្មលក់រាយចំនួន១៦ភ្នររយ, 
អាជើវកម្មនបាេះែំុចំនួន ១១ភ្នររយ, ត្បាក់កម្ចើរិញផ្សទចំនួន ១០ភ្នររយ, ស្ថងស្ង់ចំនួន ១០ភ្នររយ, 
កស្ិកម្ម នត្ពនឈើ និងជលផ្សលចំនួន ៩ភ្នររយជានែើម្13។   

តាម្រយៈរិនាន័យកាុងរបាយការណ៍ត្បចឆំ្ា  ំ (២០១៨)14 របស្់ត្ករម្េ ុនសុ្ើប ើសុ្ើ រិរត្រឹម្ឆ្ា ំ
២០១៨ ត្បជាពលរែាស្រុបចំនួនត្បមាណជាង ៣ោននាក់ នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាបាននឹងកំពុងមានជាប់
កម្ចើ ឬឥណទានពើស្ថា ប័នេរិចាវរាុ និងកាុងរំេរឹំកត្បាក់ស្រុបចំនួន ២០,៨៥៤ោនែុោល រអានម្រកិ។ កាុង
ចំនណាម្ត្បជាពលរែាទាងំននាេះ ស្តស្តើចំនួន ៥៧ភ្នររយជាមាច ស្់កម្ចើ ឬឥណទានទាងំននាេះ។ ១៧ភ្នររយនន
មាច ស្់កម្ចើមានរំនាក់រំនងជាមួ្យស្ថា ប័នេរិចាវរាុនត្ចើនជាងមួ្យ។   

  
 

  

 
10 នៅកាុងរនម្លននេះរមួ្មានត្បាក់បនចាើរបស់្អរិលិជនចំនួន ១០៤ ត្រើោននរៀល (២៥,៥ពាន់ោនែុោល រអានម្រកិ), ត្បាក់រុនចំនួន ២០,៤ត្រើ
ោននរៀល (៥ ពាន់ោនែុោល រអានម្រកិ), និងត្បាក់កម្ចើចំនួន ៤,៩ ត្រើោននរៀល (១,២ពាន់ោនែុោល រអានម្រកិ)។ ត្បភព៖ ធនាគរជារិនន
កម្ពុជា (២០១៩). របាយការណ៍ត្បចឆំ្ា ២ំ០១៩។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា  

11 ែ-ឯ-ែ (រំព័រើ១៥) 
12 World Bank (2019). Microfinance and Household Welfare. Cambodia Policy Note. International Bank for Reconstruction and 

Development. Washington DC. 
13 ធនាគរជារិននកម្ពុជា (២០១៩). របាយការណ៍ត្បចឆំ្ា ២ំ០១៩។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា (រំព័រើ១៥-១៦) 
14 ត្ករម្េ ុនសុ្ើប ើសុ្ើ (២០១៨). របាយការណ៍ត្បចឆំ្ា ២ំ០១៨។ ត្ករម្េ ុននត្កឌើរបយូរ ៉ាូកម្ពុជា។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា 
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តារាងរើ 1៖ ស្ថា នភ្នពរើផ្សារឥណទាននៅកម្ពុជា ឆ្ា ២ំ០១៨ 

រំបន់ ចំនួនស្ថា ប័នេរិចាវរាុ ស្ម្រុលយឥណទានស្រុប ចំនួនអាកនត្បើត្បាស្់ 
រំបន់រននលស្ថប ១៣៤ $ ៤,៥៨៦.៧៣ ោន ១,០០៣.៣៤ ពាន់នាក់ 
រំបន់រំនាប ១៥០ $ ១៤,៣៦៩.០១ ោន ១,៨៥១.៤៥ ពាន់នាក់ 
រំបន់ខពង់រាប ១១៣ $ ៧៧០.៨៨ ោន ២០៨.០២ ពាន់នាក់ 
រំបន់នឆារស្មុ្ត្រ ១២៤ $ ១,១២៧.០៩ ោន ២១៨.៣៩ ពាន់នាក់ 
ស្រុប ១៥៧ $ ២០,៨៥៤ ោន ៣,២៨១.១៩ ពាន់នាក់ 
ឥណទាន ត្បាក់ែុោល រ ៩១ ភ្នររយ 

 

ត្បាក់នរៀល ៨ ភ្នររយ 
ត្បាក់បារនល ១ ភ្នររយ 

ត្បនភរឥណទាន កម្ចើអាជើវកម្មខាា ររូច ៦១ ភ្នររយ 

 

កម្ចើលកាណៈបុរគល ១៥ ភ្នររយ 
កម្ចើអចលនត្រពយ ១៤ ភ្នររយ 
កម្ចើកស្ិកម្ម ៨ ភ្នររយ 
កម្ចើនផ្សេងៗនរៀរ ២ ភ្នររយ 

ត្បភព៖ ត្ករម្េ ុនសុ្ើប ើសុ្ើ ឆ្ា ២ំ០១៨ 
 

ត្ករម្េ ុននត្កឌើរបយូរ ៉ាូកម្ពុជា (សុ្ើប ើសុ្ើ) ជាត្ករម្េ ុនឯកជនមួ្យមែលបនងាើរន ើងនៅកាុងឆ្ា ២ំ០១២ 
កាុងនគលបំណងពត្ងឹងការមចករមំលកព័រ៌មានឥណទាន និងនលើកកម្ពស្់រមាល ភ្នព ស្ំនៅការ់បនាយហានិ
ភ័យឥណទាន និងបនាទ បអត្តាការត្បាក់។ សុ្ើប ើសុ្ើ ជាត្ករម្េ ុនមែលមានការរមួ្បចចូ លគា រវាងស្មារម្
ធនាគរនៅកម្ពុជា, ស្មារម្ម្ើត្កូេរិចាវរាុកម្ពុជា, ធនាគរនអសុ្ើលើោ ភើអិលសុ្ើ, ធនាគរស្េពាណិជា ក.អ
, និងធនាគរពាណិជារើមួ្យ និងមានរុនវនិិនយរស្រុបចំនួន ៥១ភ្នររយ និង៤៩ភ្នររយនរៀរជារបស្់
ត្ករម្េ ុន EQUFAX CAMBODIA HOLDING PTE LIMITED15។ រិរត្រឹម្មខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៨ សុ្ើប ើសុ្ើមាន
ស្មាជិកចំនួន ១៥៧ស្ថា ប័នមែលជាធនាគរ, ត្រឹេះស្ថា នម្ើត្កូេរិចាវរាុ, ត្ករម្េ ុនភរិស្នា, និងត្រឹេះស្ថា ន
ឥណទានជនបរ។ សុ្ើប ើសុ្ើត្បមូ្លរិនាន័យឥណទានរបស្់រូបវនតបុរគលរូទាងំត្បនរស្ពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ 
និងេរិចាវរាុមែលជាស្មាជិក នេើយមចករមំលកព័រ៌មាន និងរិនាន័យទាងំននេះត្រ ប់ែល់ស្មាជិកវញិ
ស្ត្មាប់បនត្ម្ើនគលបំណង និងការងារពាក់ព័នធរបស្់ខលួនែូចជាការវាយរនម្លអំពើត្បវរតិឥណទាន (ចំនួនរឹក
ត្បាក់មែលបានខចើ, ត្រឹេះស្ថា នមែលបានផ្សតល់ឥណទាន, ចំណូលមែលបានត្បកាស្, និងព័រ៌មានអំពើអរិលិ
ជន) ជានែើម្។ កាុងឆ្ា ២ំ០១៨ ត្រឹេះស្ថា នស្មាជិកទាងំអស្់បានផ្សតល់ឥណទានស្រុបចំនួន២០.៨៥ប ើោន
ែុោល រអានម្រកិ នៅែល់ត្បជាជនចំនួន ៣.៨២ោននាក់16។  

 
15 ត្ករម្េ ុនសុ្ើប ើសុ្ើ (២០១៨). របាយការណ៍ត្បចឆំ្ា ២ំ០១៨។ ត្ករម្េ ុននត្កឌើរបយូរ ៉ាូកម្ពុជា។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា 
16 ការយិល័យឥណទានកម្ពុជា (២០១៨). របាយការណ៍ស្តើអំពើស្ថា នភ្នពឥណទាននៅកម្ពុជាស្ត្មាប់ឆ្ា ២ំ០១៨។ ត្ករម្េ ុននត្កឌើរបយូរ ៉ាូ    កម្ពុ
ជា, រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា 
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៤.៣  ស្រកបខ័ណឌ គតិយតុតននេិសយ័បរាិា ន និង្ធនាោរ-ហរិញ្ញេតាុវៅកមពុជា 
(ក្)  វិស័យបរសិ្ថា ន (ការវាយតនមៃពេតុប ះពាល់បរសិ្ថា ន) 

ចាប់ស្តើពើកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិ មែលត្រូវបានអនុម័្រនិងោក់ឱ្យនត្បើ
ត្បាស្់នៅកាុ ងឆ្ា ១ំ៩៩៦ បាននលើកន ើងយ៉ា ងចាស្់នូវរត្មូ្វននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
ស្ត្មាប់រនត្មាងស្ថធារណៈ ឬឯកជន និងចំនពាេះស្កម្មភ្នពមែលមានត្ស្ថប់និងកំពុងែំនណើ រការ (មែល
មិ្នទាន់បានវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន) (ជំពូករើ៣)។ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នជានស្នាធិការមរមួ្យររ់កាុង
ការត្រួរពិនិរយ និងផ្សតល់នយបល់នលើការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន។  

 

អនុត្កឹរយនលខ ៧២ អនត្ក.បក ស្តើពើកិចចែនំណើ រការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ត្រូវបានចុេះេរា
នលខាោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់ជាស្ថធារណៈនៅកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៩ កាុងនគលបំណង (ក) កំណរ់ការវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននលើរនត្មាងនិងស្កម្មភ្នពរបស្់ឯកជន ឬស្ថធារណៈ, (ខ) កំណរ់ត្បនភរ និងរំេំ
រនត្មាង ស្កម្មភ្នពមែលបាននស្ាើន ើងត្ពម្ទាងំស្កម្មភ្នពមែលមានត្ស្ថប់ និងកំពុងែំនណើ រការទាងំឯក
ជននិងទាងំស្ថធារណៈ, និង (រ) បំផុ្សស្ឱ្យមានការចូលរមួ្ពើស្ថធារណជនកាុងកិចចែំនណើ រការវាយរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន។ អនុត្កឹរយននេះបានកំណរ់នូវស្ថា ប័នររួលខុស្ត្រូវ (ជំពូករើ២), រត្មូ្វការវាយរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងនស្ាើសុ្ំ (ជំពូករើ៣), មបបបរននកិចចែំនណើ រការពិនិរយវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងនស្ាើសុ្ំ (ជំពូករើ៤), មបបបរននកិចចែំនណើ រការពិនិរយ វាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា នចំនពាេះស្កម្មភ្នពមានត្ស្ថប់ (ជំពូករើ៥), លកាខ័ណឌ ននការអនុម័្ររនត្មាង (ជំពូករើ៦), និង
នទាស្បបចារតិ (ជំពូករើ៧)។ 

 

ត្បកាស្នលខ ៣៧៦ ត្បក.បស្ា ស្ពើពើនគលការណ៍មណនារូំនៅកាុ ងការនធវើរបាយការណ៍វាយរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នែបូំង ត្រូវបានោក់ឱ្យបាននត្បើត្បាស្់នៅកាុងឆ្ា ២ំ០០៩។ ត្បកាស្ននេះមាននគល
បំណងអនុវរតនគលការណ៍មណនារូំនៅ ស្តើពើការនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នែំបូង, 
នពញនលញ, និងតារាងស្នងាបែូចមានភ្នា ប់កាុងឧបស្ម្ព័នធននត្បកាស្ននេះ។ ជាលមើម្តងនរៀរ ត្បកាស្ននេះរលំឹក
នូវរត្មូ្វការននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់ត្ករម្េ ុនឯកជន ត្ករម្េ ុនចត្ម្រេះរែា ត្ករម្េ ុនរែា 
និងស្ត្មាប់ស្កម្មភ្នពមែលមានត្ស្ថប់ និងកំពុងែំនណើ រការ។ ប៉ាុមនតត្បកាស្ននេះបានកំណរ់នូវនគលការណ៍
នលើកមលង (មិ្នរត្មូ្វឱ្យមានការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន) ស្ត្មាប់រនត្មាងទាងំឡាយណា
មែលមានលកាណៈពិនស្ស្ និងចបំាច់បនាទ ន់មែលស្នត្ម្ចនោយរាជរោា ភិបាលកម្ពុជា (ត្បការ២)។ 

 

ត្បកាស្នលខ០២១ ត្បក.បស្ា ស្តើពើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់
រនត្មាងអភិវឌឍន៍ ត្រូវបានត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់នៅកាុងឆ្ា ២ំ០២០។ ត្បកាស្ននេះមាននគលបំណងស្ំខាន់
កាុងការជួយស្ត្មួ្ល និងផ្សតល់ការមណនាែំល់មាច ស្់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ឯកជន និងស្ថធារណៈ កាុងការអនុវរត
នូវនើរិវធិើននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ឱ្យមានត្បស្ិរធភ្នព។ ត្បកាស្ននេះ
បាននធវើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍មែលអាចរត្មូ្វឱ្យមាន 
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(ក) កិចចស្នាការពារបរសិ្ថា ន, (ខ) របាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ែំបូង, និង (រ) 
របាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្នពញនលញ។  

 

នត្ៅអំពើបរោា នររិយុរតែូចបាននរៀបរាប់ខាងនលើននេះ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នក៏បានោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់នូវអនុ
ត្កឹរយពាក់ព័នធ17 ជាមួ្យនឹងការបំពុល និងការត្រួរពិនិរយការបំពុល និងត្បកាស្ស្តើពើការោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់នូវ
រំរូលកាខណឌ ការងារស្ត្មាប់រនត្មាងមួ្យចំនួន ែូចជារនត្មាងអភិវឌឍន៍វសិ្័យនេោា រចនាស្ម្ព័នធនិង
នរស្ចរណ៍, វសិ្័យែំណាកំស្ិ-ឧស្ាេកម្ម, រនត្មាងបនងាើរនរាងចត្កនិងស្ិបបកម្ម, រនត្មាងអាជើវកម្មខាច់
ស្ំណង់ និងែើលាប់ខាច់, រនត្មាងអាជើវកម្មលមស្មាភ រស្ំណង់ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

 

(ខ)  វិស័យធន្ទគារ និងេិរញ្ញវតា ុ
ចាប់ស្តើពើការត្រប់ត្រងការបតូ រត្បាក់  មែលត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់នោយត្ពេះរាជត្កម្នលខ ជស្/រកម្/

០៨៩៧/០៣ ចុេះនលងរើ២២ មខស្ើហា ឆ្ា ១ំ៩៩៧ មាននគលបំណងអនុវរតចំនពាេះរាល់ត្បរិបរតិការរូបិយប័ណណ
និងជារូនៅរឺ រាល់ត្បរិបរតិការមែលត្បត្ពឹរតន ើងនិនវស្ជ និងអនិនវស្នជនទាក់រងនៅនឹង៖ (ក) ការ
រូទារ់ពាណិជាកម្ម, (ខ) ការនផ្សទរត្បាក់, ឬ (រ) ចលនានននែើម្រុននោយរាប់បចចូ លទាងំការវនិិនយរ។ 

 
ចាប់ស្តើពើឧបករណ៍អាចជួញែូរបាននិងត្បរិបរតិការរូទារ់ស្ងត្បាក់ មែលត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់

នោយត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្១០០៥/០៣០ ចុេះនលងរើ២៥ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០០៥ ត្រប់ត្រងនលើឧបករណ៍
អាចជួញែូរបាននិងត្បរិបរតិការរូទារ់ស្ងត្បាក់ រមួ្បចចូ លទាងំរណនើធនាគរនិងត្បរបរតិការននត្បព័នធ
រូទារ់ត្បាក់។ ឧបករណ៍អាចជួញែូរបានស្ំនៅែល់បញ្ញា ឬការស្នាជាោយលកាណ៍អកេរ នែើម្បើរូទារ់
ស្ងចំនួនត្បាក់ជាកំណរ់មួ្យ មែលអាចនផ្សទរបានតាម្រយៈការត្បរល់ នេើយកាលនបើចបំាច់ក៏មានបិែាិនលខ
ផ្សងមែរ។ ឧបករណ៍អាចជួញែូរបានមែលត្រប់ត្រងនោយចាប់ននេះ រមួ្មានមូ្លបបទានប័ត្រ រូបិយណរតិ 
និងប័ណណស្ងតាម្បញ្ញា ។  

 
ចាប់ស្តើពើស្េត្គស្ពាណិជាកម្ម មែលត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់នោយត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្

០៦០៥/០១៩ ចុេះនលងរើ១៩ មខមិ្លុនា ឆ្ា ២ំ០០៥ កំណរ់រត្ម្ង់ត្ករម្េ ុនស្េកម្មស្ិរធិនិងត្ករម្េ ុនមូ្ល
ធនមែលនធវើពាណិជាកិចចនៅត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា។ ត្ករម្េ ុនស្េកម្មស្ិរធិមានត្ករម្េ ុនស្េកម្មស្ិរធិ
រូនៅ និងត្ករម្េ ុនស្េកម្មស្ិរធិមានកត្មិ្រ។ ត្ករម្េ ុនមូ្លធនមាន ត្ករម្េ ុនឯកជនររួលខុស្ត្រូវមាន
កត្មិ្រនិងត្ករម្េ ុនម្ហាជនររួលខុស្ត្រូវមានកត្មិ្រ។ 

 
ចាប់ស្តើពើការត្បឆ្ងំការស្មាា រត្បាក់និងេិរចាបបទាននភរវកម្ម មែលត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្នោយ

ត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្០៦២០/០២១ ចុេះនលងរើ២៧ មខមិ្លុនា ឆ្ា ២ំ០២០ មាននគលបំណងធានា 
 

17 អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រួរពិនិរយការបំពុលរឹកឆ្ា ១ំ៩៩៩, អនុត្កឹរយស្តពើការត្រួរពិនិរយការបំពុលខយល់ និងការរខំាននោយសំ្ន ងឆ្ា ២ំ០០០, 
អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រប់ត្រងត្បព័នធលូ និងត្បព័នធត្បត្ពឹរតិកម្មរឹកកខវក់ឆ្ា ២ំ០១៧, អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រប់ត្រងសំ្រាម្ និងសំ្ណល់រងឹរើត្បជំុជនឆ្ា ំ
២០១៥។ 
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ត្បឆ្ងំការស្មាា រត្បាក់និងេរិចាបបទាននភរវកម្ម នោយកំណរ់វធិានការត្រួរពិនិរយ បងាា រ រប់ស្ថា រ់        ប
ត្ងាប និងលុបបំបារ់ការស្មាា រត្បាក់ និងេរិចាបបទាននភរវកម្ម។  

 
ត្បកាស្ស្តើពើនែើម្រុនចុេះបចា ើអបបបរមារបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេិរចាវរាុ  (ត្បកាស្នលខ ធ៧-

០១៦-១១៧ ត្ប.ក ចុេះនលងរើ២២ មខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៦) មាននគលបំណងកំណរ់ជាលមើនូវនែើម្រុនចុេះបចា ើ
អបបបរមា ចំនពាេះត្រឹេះត្ស្ថនធនាគរ និងេរិចាវរាុ។ អនុនោម្តាម្ត្បការ ៤ ននត្បកាស្ននេះ ធនាគរពាណិជា 
មែលបនងាើរន ើងនត្កាម្រូបភ្នពជាត្ករម្េ ុនកាុងត្ស្រក ឬជាបុត្រស្ម័្ពនធធនាគរបរនរស្ ត្រូវមាននែើម្រុនចុេះ
បចា ើអបបបរមានស្មើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០នរៀល (បើរយប ើោននរៀល)។ ចំនពាេះធនាគរពាណិជា 
មែលបនងាើរន ើងនត្កាម្រូបភ្នពជាស្ថខាធនាគរបរនរស្មែលមានធនាគរនម្ត្រូវបានផ្សតល់ចំណារ់ថាា ក់វនិិ
នយរនោយភ្នា ក់ងារចរ់ថាា ក់ឯករាជយអនតរជារិ ត្រូវមាននែើម្រុនចុេះបចា ើអបបបរមានស្មើនឹង ២០០. 
០០០.០០០.០០០នរៀល (ពើររយប ើោននរៀល) (ត្បការ ៣ កថាខណឌ រើ ១)។ នោយម ក ចំនពាេះធនាគរ
ឯកនរស្ មែលបនងាើរន ើងនត្កាម្រូបភ្នពជាត្ករម្េ ុនកាុងត្ស្រក ត្រូវមាននែើម្រុនចុេះបចា ើអបបបរមានស្មើនឹង 
៦០.០០០.០០០.០០០នរៀល (េុកស្ិបប ើោននរៀល) (ត្បការ ៥)។  

 
ចាប់ស្តើពើភរិស្នាេិរចាវរាុ  មែលត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់នោយត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្០៦០៩/

០០៨ ចុេះនលងរើ២០ មខមិ្លុនា ឆ្ា ២ំ០០៩ មាននគលនៅកំណរ់ស្ិរធិនិងការពវកិចចែល់ភ្នរើពាក់ព័នធនឹង
ត្បរិបរតិការភរិស្នាេរិចាវរាុនិងោក់នចញនូវវធិានការនែើម្បើការពារស្ិរធិទាងំននាេះ។ ចាប់ននេះមាននគល
បំណងអភិវឌឍត្បព័នធធនាគរនិងេរិចាវរាុនិងស្េត្គស្នែើម្បើបងាលកាណៈនធវើត្បរិបរតិការភរិស្នាេរិចា
វរាុនោយនស្មើភ្នព សុ្វរាិភ្នព ត្បស្ិរធភ្នព និងផ្សលិរភ្នព ត្ស្បតាម្ការវវិរតនននស្ែាកិចចរបស្់ត្ពេះរាជាណា
ចត្កកម្ពុជា។ 

 

ត្កម្ស្តើពើការត្បរិបរតិនស្វាធនាគរ (ឆ្ា ២ំ០១៥) មែលមណនានំ ើងនោយស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុ
ជាបានស្ងារ់ធងន់អំពើលកាណវនិិចឆ័យកាុងការផ្សតល់ឥណទានែល់អរិលិជន។ ចំណុច ១២.១ បានមណនាឱំ្យ
ធនាគរនធវើត្បរិបរតិការនោយត្បរងត្បយរ័ា និងេមរ់ចរ់កាុងការស្ិកាវាយរនម្លនៅនលើស្ម្រាភ្នពរបស្់អរិលិ
ជនកាុងការរូទារ់ស្ងឥណទានត្រ ប់ម្កវញិ។ លកាណវនិិចឆ័យចំនួនត្បា1ំ8 ត្រូវបានោក់នចញកាុងការ            
ពិនិរយនលើព័រ៌មាន និងរិនាន័យនែើម្បើនធវើការស្ិកានលើលរធភ្នពកាុងរូទារ់ស្ងឥណទាន។ ត្កម្ននេះ ក៏ែូចជា
លកាណវនិិចឆ័យស្ត្មាប់ការវាយរនម្លមុ្នផ្សតល់ឥណទាន មិ្នបានស្ងារ់ធងន់ ឬរិររូរអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្មែលអាចជេះឥរិធពលនៅនលើអាជើវកម្មរបស្់អរិលិជន នេើយមែលផ្សលប៉ាេះពាល់ទាងំននេះអាចនឹងប៉ាេះ
រងគិច និងបនាយស្ម្រាភ្នពរបស្់អរិលិជនកាុងការរូទារ់ឥណទានត្រ ប់នៅវញិ។   

 

 
18 លកាណវនិិចឆ័យចំនួនត្បារំមួ្មាន (១) ចំណូលនិងការស្នាេរិចាវរាុ, (២) ព័រ៌មានននការយល់ែឹងអំពើបញ្ញា េរិចាវរាុពើមុ្នរបស់្អរិលិជន, 
(៣) ព័រ៌មានមែលររួលបានពើភ្នា ក់ងារឥណទានមែលរមួ្បចចូ លទាងំនត្កឌើរបយូរ ៉ាូកម្ពុជា, (៤) បនចចកនរស្សិ្កាកាុងការវាយរនម្លឥណទាន 
(ការោក់ពិនទុ), និង (៥) ត្បារិនភ្នរមែលត្រូវបានផ្សតល់ឱ្យ (ត្បសិ្ននបើមាន)។ 
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នគលការណ៍េិរចាវរាុ ត្បកបនោយចើរភ្នព របស្់ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា19 ត្រូវបានត្បកាស្ជា
ផ្សលូវការនៅនលងរើ២៩ មខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៩ នោយមានធនាគរជាស្មាជិកចំនួន ៤៨ ចូលរមួ្អនុវរត។ នគល
ការណ៍ននេះមាននគលបំណងស្ំខាន់ៗែូចជា៖ 

▪ បនងាើរ និងអនុវរតការត្រប់ត្រងហានិភ័យបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ត្បកបនោយភ្នពស្ម្ត្ស្ប 

▪ អភិវឌឍ និងនលើកស្ទួយឱ្កាស្អាជើវកម្មត្បកបនោយចើរភ្នព 

▪ បស្តញ្ញា បចើរភ្នពនៅកាុងអាជើវកម្មធនាគរ 
▪ ស្េការជាមួ្យភ្នរើពាក់ព័នធទាងំអស្់រមួ្មានរោា ភិបាល អាជាញ ធរវសិ្័យនផ្សេងៗ វនិិនយរិន 
និងនែរូអនតរជារិ 

▪ ផ្សតល់ការអភិវឌឍស្ម្រាភ្នព និងការមចករមំលកចំនណេះែឹង។ 
 

ជាមួ្យនឹងនគលការណ៍ខាងនលើននេះ ធនាគរជារិននកម្ពុជា និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាបានចុេះ
អនុស្េរណៈនយរយល់រមួ្គា  20 ជាមួ្យត្កស្ួងបរសិ្ថា ននៅនលងរើ៣១ មខកកាោ ឆ្ា ២ំ០១៩ នែើម្បើកំណរ់ជា
ផ្សលូវការនូវកិចចស្េត្បរិបរតិការរវាងភ្នរើទាងំបើកាុងការចូលរមួ្ចំមណកែល់ការគពំារបរសិ្ថា ន, ការត្រប់ត្រង
ធនធានធម្មជារិ និងការមត្បត្បួលអាកាស្ធារុមែលអាចប៉ាេះពាល់ែល់វសិ្័យធនាគរនៅកម្ពុជា។ អនុស្េ         
រណៈនយរយល់ននេះជាស្កាើភ្នពឆលុេះបញ្ញច ងំអំពើស្ថម្រគើភ្នព និងការចូលរមួ្ចំមណកររួលខុស្ត្រូវនិងការ   
នបតជាញ ចិរតកាុងការស្នត្ម្ចបាននូវនគលនៅននការអភិវឌឍត្បកបនោយស្ម្ធម៌្ និងចើរភ្នព។ អនុស្េរណៈននេះ
បានកំណរ់នូវការតាងំចិរតស្ំខាន់ៗមានែូចជា៖ 

▪ ស្េការនិងជួយគា នៅវញិនៅម្កនែើម្បើកស្ថងស្ម្រាភ្នពនិងនលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹងរបស្់ម្ស្តនតើ-
បុរគលិក និងបុរគលពាក់ព័នធកាុងការអនុវរតេរិចាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នព 

▪ មចករមំលកព័រ៌មាន និងឯកស្ថរពាក់ព័នធកាុងការអនុវរតេរិចាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នព 

▪ ស្េការនរៀបចំកម្មវធិើនលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹងជាស្ថធារណៈអំពើនគលការណ៍េរិចាវរាុ
ត្បកបនោយចើរភ្នព 

▪ ស្េការនិងជួយគា មផ្សាកបនចចកនរស្នៅវញិនៅម្កកាុងការអភិវឌឍ និងអនុវរតនគលការណ៍េរចិាវរាុ
ត្បកបនោយចើរភ្នព 

▪ ផ្សតល់កិចចស្េត្បរិបរតិការ និងការស្ត្ម្បស្ត្មួ្លជាមួ្យស្ថា ប័ន ឬត្រឹេះស្ថា នពាក់ព័នធនែើម្បើអភិវឌឍ 
និងអនុវរតនគលការណ៍េរចិាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នព។ 

 

៤.៤ បទពិវាធន៍ននការអនុេតតវោលនវោបាយការពារបរាិា ន-សង្គមរបស់
ធនាោរអនតរជាតិ 
កាុងរយៈនពល ៣០ឆ្ា ចុំងនត្កាយននេះ ធនាគរអភិវឌឍន៍ពេុភ្នរើ និងអងគការមាច ស្់ជំនួយនរវភ្នរើជា

នត្ចើនបានអភិវឌឍន៍ និងោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់នូវត្កម្ខណឌ , នគលននយបាយ, និងនើរិវធិើជាយុរធស្ថស្តស្តនានា
កាុងការរិររូរ និងោក់បចចូ លនូវការកំណរ់ និងការត្រប់ត្រងហានិភ័យបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងការងារ

 
19 ធនាគរជារិននកម្ពុជា (២០១៩). របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយត្បចឆំ្ា ២ំ០១៩។ អរគនាយកោា នត្រួរពិនិរយ។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា 
20 ែ-ឯ-ែ (រំព័ររើ៦)។ 
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របស្់ខលួន នែើម្បើគពំារែល់ការអភិវឌឍន៍នស្ែាកិចចនោយមានការររួលខុស្ត្រូវ។ នគលននយបាយការពារ 
ជាយនតការរូោយមែលទាម្ទារឱ្យមានការស្នត្ម្ចចិរតពើថាា ក់ែឹកនាកំំពូល នេើយនគលននយបាយននេះនឹង
ជួយចរ់អរិភ្នពបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងការនធវើនស្ចកតើស្នត្ម្ចចិរតនានា និងជួយផ្សតល់នូវរស្េនា
ទាននិងឧបករណ៍បនចចកនរស្ស្ំខាន់ៗកាុងការជួយគពំារែំនណើ រការអភិវឌឍន៍ ត្ពម្ទាងំជួយនលើកកម្ពស្់ការ
ចូលរមួ្ជាស្ថធារណៈ និងបនងាើនរមាល ភ្នពនៅកាុងការអភិវឌឍន៍។   
 

៤.៤.១ ធន្ទគារពិភពពោក្ (World Bank) 
ធនាគរពិភពនោក នឹងនធវើការកំណរ់មបងមចកនូវរនត្មាងទាងំឡាយមែលអាចបងាជាហានិភ័យ

ែល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្មែលការមបងមចកននេះមាន ៤កត្មិ្រស្ំខាន់ៗែូចជា៖ មានហានិភ័យខពស្់ (High 
Risk), មានហានិភ័យបងគួរ (Substantial Risk), មានហានិភ័យម្ធយម្ (Moderate Risk), និង មានហា
និភ័យទាប (Low Risk)21 ជានែើម្។ នែើម្បើអាចកំណរ់នូវត្បនភរហានិភ័យនើមួ្យៗទាងំននេះ ធនាគរនឹង
ពិនិរយពិចរណានៅនលើកតាត មួ្យចំនួនែូចជាត្បនភររនត្មាង, រើតាងំរនត្មាង, ភ្នពងាយប៉ាេះរងគិច, លកាណៈ
ធម្មជារិននផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្, និងស្ម្រាភ្នពនិងការនបតជាញ ចិរតរបស្់មាច ស្់រនត្មាង (រមួ្បចចូ ល
ស្ថា ប័នមែលររួលខុស្ត្រូវនផ្សេងនរៀរស្ត្មាប់ការអនុវរតរនត្មាង) កាុងការត្រប់ត្រងហានិភ័យបរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្មែលត្ស្បតាម្បរោា នស្តង់ោបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្។ កតាត ហានិភ័យនផ្សេងៗនរៀរក៏មានការពាក់ព័នធ
ជាមួ្យនឹងវធិានការនឆលើយរបនៅនលើមផ្សាកបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ និងផ្សលប៉ាេះពាល់នានា នោយអាត្ស្័យនៅនលើ
រនត្មាង និងបរកិារណ៍ជាក់ោក់មែលរនត្មាងទាងំននាេះត្រូវបាននរៀបចំន ើង។ កតាត ទាងំននាេះរមួ្មានែូចជា
បរបបចារតិ និងស្ថា ប័ននានាមែលពាក់ព័នធ, លកាណៈធម្មជារិននវធិានការការ់បនាយនិងបនចចកវរិាមែលត្រូវ
បាននត្បើត្បាស្់, រចនាស្ម្ព័នធត្រប់ត្រងនិងែឹកនា,ំ និងការរិររូរពិចរណានផ្សេងៗនរៀរមែលពាក់ព័នធជាមួ្យ
ស្ាិរភ្នព, រំនាស្់ផ្សលត្បនយជន៍ ឬសុ្វរាិភ្នព។   

 
ធនាគរពិភពនោកនឹងរត្មូ្វឱ្យមាច ស្់រនត្មាង (អាកខចើលុយ) នត្បើត្បាស្់នូវវធិើស្ថស្តស្តនិងឧបករណ៍22

នានាកាុងការនរៀបចំការស្ិកាវាយរនម្លនៅនលើបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ និងនែើម្បើចងត្កងលរធផ្សលននការវាយរនម្ល
នោយរមួ្បចចូ លទាងំវធិានការការ់បនាយមែលនឹងត្រូវអនុវរតតាម្រនត្មាងនើមួ្យៗ23។ វធិើស្ថស្តស្តទាងំននាេះ
មានែូចជា៖  

▪ (១) ការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (Environmental and Social Impact 
Assessment – ESIA) 

▪ (២) ការនធវើស្វនកម្មបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (Environmental and Social Audit) 
▪ (៣) ការវាយរនម្លមុ្ខស្ញ្ញា នត្គេះថាា ក់ ឬហានិភ័យ (Hazard or Risk Assessment) 
▪ (៤) ការវាយរនម្លផ្សលប៉ាេះពាល់ស្រុប (Cummulative Impact Assessment) 

 
21 World Bank (2017). The World Bank Environmental and Social Framework. International Bank for Reconstruction and 

Development. Washington, DC  
22 ែ-ឯ-ែ (រំព័ររើ២៣-២៤) 
23 ែ-ឯ-ែ (រំព័ររើ៨) 
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▪ (៥) ការវភិ្នរស្ងគម្ និងជនមាល េះ (Social and Conflict Analysis) 
▪ (៦) មផ្សនការត្រប់ត្រងបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (Environmental and Social Management Plan 

– ESMP) 
▪ (៧) ត្កបខ័ណឌ ត្រប់ត្រងបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (Environmental and Social Management 

Framework – ESMF) 
▪ (៨) ការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ថាា ក់រំបន់ (Regional Environmental and 

Social Impact Assessment) 
▪ (៩) ការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្តាម្វសិ្័យ (Sectoral Environmental and 

Social Impact Assessment) 
▪ (១០) ការវាយរនម្លបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ជាយុរធស្ថស្តស្ត (Strategic Environmental and Social 

Assessment – SESA) 
ធនាគរពិភពនោកបានោក់នចញនូវបរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (ESSs) ចំនួន ១០ ស្ត្មាប់លកា

ខណឌ រត្មូ្វមែលត្រូវអនុវរតនោយអាកខចើកាុងការកំណរ់ និងវាយរនម្លហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិង
ស្ងគម្ ពាក់ព័នធនឹងរនត្មាងមែលររួលបានការគតំ្រពើធនាគរ តាម្រយៈការផ្សតល់េរិចាបបទានែល់រនត្មាង
វនិិនយរ។ ធនាគរនជឿជាក់ថាតាម្រយៈការនផ្លោ រការយកចិរតរុកោក់នលើការកំណរ់ និងត្រប់ត្រងហានិភ័យ
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ការអនុវរតតាម្បរោា នទាងំននេះនឹងជួយែល់អាកខចើកាុងការស្នត្ម្ចនគលនៅការ់បនាយ
ភ្នពត្កើត្ក និងនលើកកម្ពស្់វបុិលភ្នពត្បកបនោយចើរភ្នពនែើម្បើត្បនយជន៍បរសិ្ថា ន និងនែើម្បើបុពវនេរុត្បជា
ពលរែារបស្់ខលួន។ បរោា នទាងំននេះ នឹង ៖ (ក)  គតំ្រែល់អាកខចើកាុងការនគរពតាម្ការអនុវរតលាជាអនតរជារិ 
ជំុវញិចើរភ្នពបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្, (ខ) ជួយអាកខចើកាុងការបំនពញតាម្ការពវកិចចបរសិ្ថា នស្ងគម្ជារិ និងអនតរ
ជារិរបស្់ខលួន, (រ) នលើកកម្ពស្់, ការមិ្ននរ ើស្នអើង, រមាល ភ្នព, ការចូលរមួ្, រណននយយភ្នព, និងអភិបាល
កិចច និង, (ឃ) នលើកកម្ពស្់លរធផ្សលននការអភិវឌឍត្បកបនោយចើរភ្នពរបស្់រនត្មាងនានាតាម្    រយៈការ
បនតជំរុញឱ្យមានការចូលរមួ្ពើរួអងគពាក់ព័នធ24។ ការអនុវរតត្បកបនោយត្បស្ិរធភ្នពនៅនលើបរោា នបរសិ្ថា ន
និងស្ងគម្ទាងំននេះ រឺជាការផ្សតល់នូវ អាជាញ ប័ណណកាុ ងការត្បរិបរតិ នៅកាុងបរកិារណ៍ននការរិររូរអំពើការអភិវឌឍ
ន៍ត្បកបនោយចើរភ្នព។ បរោា នបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ទាងំននេះរមួ្មាន៖ 

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ១ (ESS 1) ៖ ការវាយរនម្លនិងការត្រប់ត្រងហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្  

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ២ (ESS 2)៖ លកាខណឌ ពលកម្ម និងលកាខណឌ ការងារ 
▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៣ (ESS 3)៖ ត្បស្ិរធផ្សលធនធាន និងការបងាា រ និងការត្រប់ត្រង
បំពុល 

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៤ (ESS 4)៖ សុ្ខភ្នព និងសុ្វរាិភ្នពស្េរម្ន៍ 

 
24 ធនាគរពិភពនោក (២០១៧). ត្កបខ័ណឌ បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្។  ធនាគរអនតរជារិស្ត្មាប់ការស្ថា បនាន ើងវញិ និងការអវឌិឍ, រើត្ករងវា៉ា សុ្ើន
នតានឌើសុ្ើ (រំព័ររើ៨) 
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▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៥ (ESS 5)៖ លរធកម្មែើធលើ, ការោក់កំេរិនលើការនត្បើត្បាស្់ែើធលើ, 
និងការតាងំរើលំនៅនោយមិ្នស្័មត្រចិរត 

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៦ (ESS 6)៖ ការអភិរកេជើវៈចត្ម្រេះ និងការត្រប់ត្រងធនធានធម្ម
ជារិមែលមានជើវរិ 

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៧ (ESS 7)៖ ជនជារិនែើម្ភ្នររិច/ស្េរម្ន៍មូ្លោា នមបប
ត្បនពណើ នៅអាត្េកិស្ថប់ស្ថហារា៉ា មែលពំុបានររួលនស្វាត្រប់ត្គន់កនលងម្ក 

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៨ (ESS 8)៖ នបរិកភណឌ វបបធម៌្ 

▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ៩ (ESS 9)៖ អនតរការ ើេរិចាវរាុ 
▪ បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្រើ១០ (ESS 10)៖ ការចូលរមួ្របស្់រួអងគពាក់ព័នធ និងការបងាា ញ
ព័រ៌មាន 

 

បរោា នបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្រើ១ (ESS1) អនុវរតចំនពាេះរនត្មាងទាងំអស្់មែលនស្ាើសុ្ំការគតំ្រពើ
ធនាគរពិភពនោកតាម្រយៈេរិចាបបទានរនត្មាងវនិិនយរ។ បរោា នរើ១ននេះនលើកន ើងពើស្ថរៈស្ំខាន់នន
៖ (ក) ត្កបខ័ណឌ បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលកំពុងចូលជាធរមានរបស្់អាកខចើកាុងការនឆលើយរបចំនពាេះហានិភ័យ 
និងផ្សលប៉ាេះពាល់នានារបស្់រនត្មាង, (ខ) ការវាយរនម្លរមួ្នលើបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ នែើម្បើកំណរ់រកហានិភ័យ
និងផ្សលប៉ាេះពាល់នានារបស្់រនត្មាង, (រ) ការជំរុញឱ្យមានការចូលរមួ្ពើស្េរម្ន៍ត្បកបនោយត្បស្ិរធភ្នព
តាម្រយៈការបងាា ញព័រ៌មានពាក់ព័នធនឹងរនត្មាង, ការពិនត្គេះនយបល់និងការររួលព័រ៌មានត្រ ប់, និង 
(ឃ) ការត្រប់ត្រងហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នោយអាកខចើ កាុងវែោរនត្មាងទាងំមូ្ល។ 
ធនាគរពិភពនោករត្មូ្វឱ្យមានការនឆលើយរបចំនពាេះរាល់ហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់មផ្សាកបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្
ទាងំអស្់របស្់រនត្មាងជាមផ្សាកមួ្យននការវាយរនម្លបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលនធវើន ើងត្ស្បតាម្បរោា នរើ១ 
(ESS 1) ននេះ។ បរោា នរើ២-១០ បងាា ញពើការពវកិចចរបស្់អាកខចើកាុងការកំណរ់ និងនឆលើយរបចំនពាេះហានិ
ភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នានាមែលទាម្ទារឱ្យមានការយកចិរតរុកោក់ជាពិនស្ស្។ 
បរោា នទាងំននេះនូវនគលបំណងនិងលកាខណឌ រត្មូ្វនែើម្បើបនចច ៀស្ និងការ់បនាយជាអរិបរមានូវហានិភ័យ 
និងផ្សលប៉ាេះពាល់នានា និងកាុងករណើ មែលនៅមានស្ល់ផ្សលប៉ាេះពាល់រួរឱ្យករ់ស្ំគល់ត្រូវផ្សតល់ស្ំណង
ស្ត្មាប់ផ្សលប៉ាេះពាល់ទាងំននាេះ។ 

កាុងការកំណរ់ត្បនភររនត្មាង ធនាគរពិភពនោកនឹងនធវើចំណារ់ថាា ក់រនត្មាងទាងំអស្់ជា ៤          
ចំណារ់ថាា ក់ (រាប់បចចូ លទាងំរនត្មាងមែលពាក់ព័នធជាមួ្យនឹងអនតរការ ើេរិចាវរាុផ្សង(FIs))៖ (ក) ហានិ
ភ័យខពស្់ (High Risk), (ខ) ហានិភ័យបងគួរ (Moderate Risk), (រ) ហានិភ័យម្ធយម្ (Substantial 
Risk), និង (ឃ) ហានិភ័យទាប (Low Risk)។ កាុងការកំណរ់ពើចំណារ់ថាា ក់ហានិភ័យមែលស្ម្ត្ស្ប  
ធនាគរនឹងនធវើការពិចរណានលើបញ្ញា ពាក់ព័នធនានាែូចជា ត្បនភរ, រើតាងំ, ភ្នពងាយរងឥរធិពលពើកតាត នផ្សេង
នរៀរ (Sensitivity), វសិ្ថលភ្នពរបស្់រនត្មាង, លកាណៈ, និងរំេនំនហានិភ័យនិងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
និងស្ងគម្មែលអាចនកើរមាន, និងស្ម្រាភ្នពនិងការនបតជាញ ចិរតរបស្់អាកខចើ (រមួ្ទាងំស្ថា ប័នែ៏នរនរៀរមែល
ររួលខុស្ត្រូវនលើការអនុវរតរនត្មាង) កាុងការត្រប់ត្រងហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្តាម្
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រនបៀបមែលស្ម្ត្ស្បនៅតាម្បរោា នបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (ESSs)។ ហានិភ័យែនរនរៀរក៏អាចមានភ្នព
ពាក់ព័នធជាមួ្យនឹងការអនុវរតវធិានការ និងលរធផ្សលននការការ់បនាយហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន 
និងស្ងគម្ផ្សងមែរ អាត្ស្័យនៅតាម្រនត្មាងជាក់ោក់ និងបរបិរមែលរនត្មាងត្រូវបាននរៀបចំន ើង។ កតាត
ទាងំននេះអាចរមួ្មានកតាត ចាប់ និងកតាត ស្ថា ប័ន, លកាណៈននវធិានការការ់បនាយហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់ 
និងបនចចកវរិាមែលកំពុងត្រូវបាននស្ាើន ើង, រចនាស្ម្ព័នធអភិបាលកិចច និងចាប់, និងកតាត នានាមែលពាក់ព័នធ
នឹងស្ាិរភ្នព ជនមាល េះ ឬស្នតិសុ្ខ។ 

នត្ៅអំពើននេះ ធនាគរពិភពនោកក៏បានោក់នចញនូវនគលការណ៍មណនាអំំពើសុ្វរាិភ្នព, សុ្ខភ្នព 
និងបរសិ្ថា ន (EHS Guidelines)។ នគលការណ៍មណនានំនេះជាឯកស្ថរនយងបនចចកនរស្មែលមានលកា
ណៈរូនៅ និងជាក់ោក់ែូចជាស្តង់ោអនុវរតឧស្ាេកម្មអនតរជារិលា (Good International Industry 
Practice) ជានែើម្។ នគលការណ៍មណនានំនេះបងាា ញនូវកត្មិ្រ និងវធិានការត្បរិបរតិការមែលជារូនៅត្រូវ
បានររួលស្ថគ ល់នោយធនាគរពិភពនោក និងបងាា ញនូវនគលការណ៍ជារូនៅស្ត្មាប់ត្រប់វសិ្័យ និងស្តង់
ោជាក់ោក់ស្ត្មាប់ឧស្ាេកម្មែូចជាស្តង់ោននការបនចចញឧស្ម័ន, ស្ំណល់រាវ, ការត្រប់ត្រងស្ំណល់, 
ត្បស្ិរធភ្នពថាម្ពល, សុ្វរាិភ្នពនិងសុ្ខុមាលភ្នពស្េរម្ន៍ជានែើម្។   

នគលននយបាយ និងនគលការណ៍មណនាទំាងំននេះបានផ្សោល់ឱ្យធនាគរខលួនឯងផ្លទ ល់, ភ្នា ក់ងារមាច ស្់
ជំនួយនផ្សេងនរៀរ, អាកខចើត្បាក់ (រោា ភិបាល), អងគការស្ងគម្សុ្ើវលិ, វសិ្័យឯកជន, អាករើត្បឹកា និង ភ្នរើពាក់
ព័នធែនរនរៀរ នូវការមណនាសំ្តើពើការអនុវរតនគលការណ៍នគលននយបាយរត្មូ្វការនើរិវធិើស្ត្មាប់រនត្មាង, 
រិែាភ្នពបនចចកនរស្ននការនធវើមផ្សនការត្រប់ត្រងនិងនោេះត្ស្ថយ និងការអនុវរតជាក់មស្តងកាុងការនឆលើយរបនៅ
នឹងផ្សលប៉ាេះពាល់នានាពើរនត្មាងទាងំឡាយ មែលររួលបានេរិចាបបទានពើធនាគរពិភពនោក25។ 

 

៤.៤.២ ស្ថជីវក្មមេិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ (IFC) 
នៅឆ្ា ២ំ០០៦ ស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិ មែលជាស្មាជិករបស្់ត្ករម្ធនាគរពិភពនោក បាន

អនុម័្រនូវបរោា នស្តង់ោអនុវរតន៍ (Performance Standard - PS) ស្ោើពើនិរនតភ្នពបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ 
ស្ត្មាប់វសិ្័យឯកជនមែលបានររួលលវកិាពើស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិ (IFC ឆ្ា ២ំ០០៩26)។ នៅកាុង
ការចប់នផ្សតើម្ បរោា នននេះត្រូវបាននរចរ់រុកថាជានគលការណ៍មណនាមំែលមានការជំរុញនលើករឹកចិរតខាល ងំ 
និងត្រូវបាននរចរ់រុកជានគលនៅអនតរជារិស្ត្មាប់រនត្មាងវសិ្័យឯកជន។ នទាេះយ៉ា ងណាក៏នោយ នៅ
កាុងបរបិរមែលស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិបានកាល យនៅជាអាកផ្សតល់ត្បាក់កម្ចើមួ្យ បរោា នននេះមលងជា
នគលអនតរជារិស្ត្មាប់ស្ត្មាប់ការអនុវរតលានរៀរនេើយ ប៉ាុមនតវាបានកាល យនៅជាបរោា នមែលចបំាច់ត្រូវមរ
អនុវរតន៍តាម្ នេើយឥលូវវាបានកាល យនៅត្បរិបរតិជាឧបករណ៍ត្រប់ត្រងហានិភ័យស្ត្មាប់រនត្មាងមែលផ្សតល់
មូ្លនិធិនោយ IFC។ បរោា នរបស្់ស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិននេះត្រូវបាននរនឃើញផ្សងមែរថាជាការបរ
ោា នស្កលម្ួយមែរ។ 

 
 

25 World Bank. (2004). Involuntary Resettlement Sourcebook. Planning and Implementation in Development Projects. The World 
Bank. 
26 IFC. (2009). IFC's Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability and Policy on Disclosure of 
Information: Report on the First Three Years of Application: International Finance Corporation. 
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៤.៤.៣ ធន្ទគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) 
នស្ចកតើមលលងការណ៍នននគលននយបាយការពារ (SPS) របស្់ធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើត្រូវបានមក

ស្ត្មួ្លនិងោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់ជានលើកចុងនត្កាយនៅកាុងឆ្ា ២ំ០០៩ មែលនគលននយបាយទាងំននេះស្ំនៅ
ែល់ការត្រប់ត្រងហានិភ័យនានានៅនលើធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលអាចនកើរមានន ើងពើរនត្មាងទាងំ
ឡាយមែលធនាគរននេះបានជួយផ្សតល់េរិចាបបទាន។ នគលបំណងស្ំខាន់ៗនននគលននយបាយទាងំននាេះ
រមួ្មាន៖ (ក) នជៀស្វាងនូវផ្សលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរនានាពើរនត្មាងនៅនលើបរសិ្ថា ន និងត្បជាពលរែាមែលរងផ្សល
ប៉ាេះពាល់តាម្លរធភ្នពមែលអាចនធវើបាន, (ខ) ការ់បនាយ រប់ស្ថា រ់ និងឬប៉ាេះប៉ាូវចំនពាេះ ផ្សលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរ
ពើរនត្មាងនៅនលើបរសិ្ថា ន និងត្បជាពលរែាងាយរងនត្គេះនៅនពលមែលវធិានការបនចច ៀស្មិ្នអាច អនុវរត
បាន, និង (រ) ជួយមាច ស្់រនត្មាងនិងអរិលិជនកាុងការពត្ងឹងនូវត្បព័នធការពារ និងកស្ថងស្ម្រាភ្នពកាុងការ
ត្រប់ត្រងហានិភ័យនានានៅនលើបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្27។ នគលននយបាយការពារបរសិ្ថា នមានបើ     ស្ំខាន់ៗ
៖ (១) នគលននយបាយស្តើពើការតាងំលំនៅជាលមើនោយមិ្នស្ម័ត្រចិរត (១៩៩៥), (២) នគលននយបាយ
ស្តើពើត្ករម្ជនជារិនែើម្ភ្នររិច (១៩៩៨), និង (៣) នគលននយបាយស្តើពើបរសិ្ថា ន (២០០២) នេើយ
នគលននយបាយទាងំននេះត្រូវនធវើបចចុបបនាភ្នពជាប់ជាត្បច។ំ ការនធវើបចចុបបនាភ្នពនៅនលើនគលននយបាយ
ទាងំននេះរឺ (ក) នរៀបរាប់នគលននយបាយការពារឱ្យកាន់មរត្បនស្ើរនែើម្បើបនងាើនភ្នពចាស្់ោស្់ ស្ងគរភ្នព
និងភ្នពត្ស្បគា , (ខ) លលឹងមលលងវធិើស្ថស្តស្តរត្មូ្វឱ្យអនុវរតជាមុ្ន ជាមួ្យនិងវធិើ       ស្ថស្តស្តមែលនផ្លត រនលើលរធ
ផ្សលនៅអំ ុងនពលអនុវរត, (រ) ស្ត្មួ្លការអនុវរតនគលននយបាយឱ្យត្ស្បនៅតាម្ការវវិរតននផ្សលិរផ្សល
ផ្សតល់កម្ចើ និងរំរូេរិចាបបទានលមើៗ, (ឃ) នធវើឱ្យមានភ្នពត្ស្បគា រវាងនគលននយបាយការពារនានារបស្ ់
MFI និងមករត្មូ្វវធិើស្ថស្តស្តការពារនៅតាម្អរិលិជននើមួ្យៗមែលមានស្ម្រាភ្នពខុស្ៗគា , និង (ង) នលើក
កម្ពស្់ែំនណើ រការនផ្សទកាុង និងការមបងមចកធនធាន28។  

នែើម្បើជំរុញឱ្យនគលននយបាយទាងំននេះអាចអនុវរតនៅបាន ធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើបានកំណរ់នូវ
រត្មូ្វការជាក់ោក់ ស្ត្មាប់អនុវរតនគលននយបាយមែលអាកខចើ ឬអរិលិជនត្រូវនគរពតាម្លកាខណឌ រត្មូ្វ
ទាងំឡាយនៅកាុងអំ ុងនពលនរៀបចំ និងអនុវរតរនត្មាង។ លកាខណឌ រត្មូ្វទាងំននាេះរមួ្មាន29៖  

▪ លកាខណឌ រត្មូ្វស្ត្មាប់ការពារ ១៖ បរសិ្ថា ន 

▪ លកាខណឌ រត្មូ្វស្ត្មាប់ការពារ ២៖ ការតាងំរើលំនៅជាលមើនោយមិ្នស្ម័ត្រចិរត 
▪ លកាខណឌ រត្មូ្វស្ត្មាប់ការពារ ៣៖ ត្ករម្ជនជារិនែើម្ភ្នររិច 

▪ លកាខណឌ រត្មូ្វស្ត្មាប់ការពារ ៤៖ លកាខណឌ រត្មូ្វពិនស្ស្ស្ត្មាប់រត្ម្ង់េរិចាវរាុនផ្សេងៗ  
  

ធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើនឹងមិ្នផ្សតល់េរិចាបបទានែល់រនត្មាងណា មែលមិ្ននគរពតាម្នស្ចកតើមលលង
ការណ៍នគលននយបាយការពាររបស្់ខលួនន ើយ នេើយក៏មិ្នផ្សតល់េរិចាបបទានែល់រនត្មាងមែលមិ្ននគរព
ចាប់ និងបរបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងបរសិ្ថា ន-ស្ងគម្របស្់ត្បនរស្មាច ស្់ផ្សទេះន ើយ រមួ្ទាងំចាប់មែលរត្ម្ូវឱ្យ

 
27 ADB (2020). Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement. Asian Development Bank. Manila. The Philippines  
28 ADB (2009). Safeguard Policies Statement, 2009. Asian Development Bank. Manila. The Philippines  
29 ែ-ឯ-ែ,រំព័ររើ២៨  
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ត្បនរស្មាច ស្់ផ្សទេះបំនពញការពវកិចចមែលមានមចងកាុងចាប់អនតរជារិផ្សង30។ បមនាម្ពើនលើននេះ ធនាគរអភិវឌឍ
ន៍អាសុ្ើ នឹងមិ្នផ្សតល់េរិចាបបទានចំនពាេះស្កម្មភ្នពមែលមានកាុងបចា ើស្កម្មភ្នពវនិិនយរមែលត្រូវបាន
ហាម្ឃារ់។  
 ែំនណើ រការអនុវរតនគលននយបាយ៖ ធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើនឹងនធវើចំណារ់ថាា ក់នៅែំណាក់កាល
ជំហានែំបូងននការនរៀបចំរនត្មាងនៅនពលមែលមានព័រ៌មានត្រប់ត្គន់ស្ត្មាប់នធវើការត្រួរពិនិរយ និងចរ់  

ចំណារ់ថាា ក់។ ការត្រួរពិនិរយនិងចរ់ចំណារ់ថាា ក់ត្រូវអនុវរតន ើងនែើម្បើ (១) បងាា ញកត្មិ្រននការប៉ាេះពាល់ 
ឬហានិភ័យស្ំខាន់ៗមែលរនត្មាងអាចបងាឱ្យមាន, (២) កំណរ់ពើកត្មិ្រននការវាយរនម្ល និងធនធានស្ថា    
ប័នមែលត្រូវការស្ត្មាប់វធិានការការពារសុ្វរាិភ្នព, និង (៣) កំណរ់លកាខណឌ រត្មូ្វកាុងការផ្សតល់ព័រ៌មាន។  
 

តារាងរើ 2៖ ចំណារ់ថាា ក់ផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើបរសិ្ថា ន 

▪ ត្បនភរ (A)៖ រនត្មាងននាេះអាចមានកត្ម្រិននផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នធងន់ធងរមែលម្ិនអាចបនចា ៀស្ ឬម្ិន
អាចមកស្ត្ម្ួលបាន ឬម្និធាល ប់មានពើមុ្នម្ក។ ផ្សលប៉ាេះពាល់ទាងំននេះអាចនងឹមានឥរធិពលនលើស្ពើរបំន ់
ឬនេោា រចនាស្ម្ពន័ធរនត្មាង អាត្ស្័យតាម្ការងាររូបវន័ត។ រនត្មាងមបបននេះត្រូវការការពិនិរយបរសិ្ថា នជា
មុ្នស្និ។ 

▪ ត្បនភរ (B)៖ រនត្មាងននាេះអាចមានកត្ម្ិរននផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នទាបជាងត្បនភរ (A)។ ផ្សលប៉ាេះពាល់
ទាងំននាេះនកើរមានពរិត្បាកែមរកាុងរំបន់ការងារអាចមកស្ត្ម្ួលបាន អាចងាយបនងាើរវធិានការការ់
បនាយផ្សលប៉ាេះពាល់បានងាយជាងរនត្មាងមែលមានចណំារ់ថាា ក់ (A)។ រនត្មាងមបបននេះត្រូវការការពិនិ
រយបរសិ្ថា នជាមុ្នស្និ។ 

▪ ត្បនភរ (C)៖ រនត្មាងននាេះអាចមានកត្ម្ិរននផ្សលប៉ាេះពាល់រិចរួច ឬក៏គម នផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នមរម្តង។ 
រនត្មាងននេះម្និរត្ម្ូវឱ្យមានការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាលប់រសិ្ថា ននរ មរនទាេះបើយ៉ា ងណាក៏នោយ ក៏ត្រូវមាន
ការពិនិរយមផ្សាកបរសិ្ថា នមែរ។ 

▪ ត្បនភរ (FI)៖ រនត្មាងននាេះពាក់ពន័ធនឹងការវនិិនយររបស្់ធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើឬតាម្រយៈ (FI)។  
ចំណារ់ថាា កផ់្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើការតាងំរើលំនៅជាលមើនោយម្ិនស្ម័ត្រចរិត 
▪ (i) វសិ្ថលភ្នពននការផ្លល ស្រ់ើលំនៅរូបវន័ត នងិនស្ែាកិចច 
▪ (ii) ភ្នពងាយត្ស្ួលររួលរងនត្គេះរបស្់ត្ករម្ម្នុស្េរងផ្សលប៉ាេះពាល់ 
ចំណារ់ថាា កផ់្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើត្ករម្ជនជារិនែើម្ភ្នររិច 
▪ (១) កត្ម្រិននផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើស្ិរធិត្បនពណើ របស្ជ់នជារិនែើម្ភ្នររចិនងិលរធភ្នពររួលបានែើធលើ 
និងធនធានធម្មជារិ ស្ថា នភ្នពនស្ែាកិចច វបបធម្៌ នងិបូរណភ្នពរឹកែើ សុ្ខភ្នព ការអប់រ ំការចិចច ឹម្ជើវរិ 
និងស្នតិសុ្ខស្ងគម្ ឬចំនណេះែងឹជនជារិនែើម្ភ្នពរិច 

▪ (២) ភ្នពងាយររលួរងនត្គេះរបស្ជ់នជារិនែើម្ភ្នររចិមែលរងផ្សលប៉ាេះពាល ់
ត្បភព៖ ADB (២០០៩)31 
 

 
30 ADB (2009). Safeguard Policies Statement, 2009. Asian Development Bank. Manila. The Philippines 
31 ែ-ឯ-ែ 
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៤.៥  ស្រគរឹះាា នធនាោរ និង្ហរិញ្ញេតាុវៅកមពុជា 
៤.៥.១ ធន្ទគារជាតិននក្មពុជា (NBC) 

ត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្/០១៩៦/២៧ ចុេះនលងរើ២៦ មខម្ករា ឆ្ា ១ំ៩៩៦ ត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់
ចាប់ស្តើពើការនរៀបចំនិងការត្បត្ពឹរតនៅននធនាគរជារិននកម្ពុជា និងត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្/១២០៦/
០៣៦ ចុេះនលងរើ២៩ មខធាូ ឆ្ា ២ំ០០៦ ត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់ចាប់ស្តើពើវនិស្ថធនកម្មមាត្តា ១៤ និងមាត្តា ៥៧ 
ននចាប់ស្តើពើការនរៀបចំនិងការត្បត្ពឹរតនៅននធនាគរជារិននកម្ពុជា។ ការនរៀបរាប់ និងពិភ្នកាខាងនត្កាម្ននេះ
មផ្សាកនៅនលើការមចង និងការនលើកន ើងនៅកាុងចាប់ខាងនលើននេះ៖ 

 

(ក) នបស្កកម្មរបស្់ធនាគរជារិននកម្ពុជា 

ធនាគរជារិននកម្ពុជាមែលត្រូវបាននរស្ថគ ល់ថាជា “ធនាគរកណាត ល” ជាស្ថា ប័នស្វយរ័ស្ថធារ
ណៈមានលកាណៈជាពាណិជាកម្មនិងឧស្ាេកម្ម។ នបស្កកម្មចម្បងរបស្់ធនាគរជារិននកម្ពុជារឺកំណរ់ 
និងែឹកនានំគលននយបាយរូបិយវរាុ ស្ំនៅរកាស្ាិរភ្នពនលល នែើម្បើរមួ្ចំមណកជំរុញការអភិវឌឍនស្ែាកិចចកាុង
ត្កបខ័ណឌ ននយបាយនស្ែាកិចច និងេរិចាវរាុននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា ។ ធនាគរកណាត លជានើរិបុរគល
មានស្ម្រាភ្នពកាុងការ (១) ឱ្យត្បាក់នរខចើ, ខចើត្បាក់ពើនរនិងចុេះកិចចស្នានផ្សេងៗនរៀរ, (២) បតឹងនិងការពារ
នៅចំនពាេះមុ្ខរុោការ, (៣) នធវើលរធកម្ម កាន់កាប់ និងនផ្សទរនចញនូវចលនត្រពយនិងអចលនត្រពយកាុងនគល
នៅននការត្បកបអាជើវកម្មរបស្់ខលួន។ បមនាម្ពើនលើននេះ ធនាគរកណាត លមានស្ិរធិនចញត្បកាស្ បរបញ្ញា  
ស្ថរាចរ និងនស្ចកតើមណនានំផ្សេងៗនរៀរនែើម្បើបំនពញនបស្កម្មរបស្់ខលួននិងនែើម្បើអនុវរតខលឹម្ស្ថរននចាប់ននេះ
។ ធនាគរកណាត លត្រូវនចញផ្សាយជាត្បត្ករើនូវនគលននយបាយរូបិយវរាុ (រូបិយវរាុ, ឥណទាន, ការត្បាក់, 
អត្តាការត្បាក់) និងស្ាិរិទាក់រងជាអារិ៍ែល់បរមិាណរូបិយវរាុ, នលល, ឥណទាន, ជចា ើងរូទារ់, និងការបតូរត្បា
ក់។  

តាម្រយៈការអនុវរតនគលននយបាយរូបិយវរាុត្បកបនោយភ្នពត្បរងត្បយរ័ា អរិផ្សរណាត្រូវបានត្រប់
ត្រងឱ្យស្ាិរកាុងកត្មិ្រទាប កាុងអត្តាម្ធយម្ត្បចឆំ្ា រិំចជាង ៥% មែលស្ម្ត្ស្បស្ត្មាប់ត្បនរស្កំពុង      

អភិវឌឍ។ នទាេះជាយ៉ា ងននេះកតើ កាុងបរកិារណ៍នស្ែាកិចចមែលមានកត្មិ្រែុោល រូបនើយកម្មខពស្់ ត្បស្ិរធភ្នពនន
ការអនុវរតនគលននយបាយរូបិយវរាុនៅមានកត្មិ្រនៅន ើយ ត្ស្បនពលមែលធនាគរជារិននកម្ពុជាពំុមាន
លរធភ្នពត្រប់ត្គន់កាុងការនែើររួជាអាកឱ្យខចើចុងនត្កាយ។ បចចុបបនា ឧបករណ៍នគលននយបាយរូបិយវរាុមែល
ត្រូវបាននត្បើត្បាស្់នែើម្បើរកាស្ាិរភ្នពនលល រឺការោក់អត្តាត្បាក់បត្ម្រងការពវកិចច និងការនធវើអនតរារម្ន៍នលើរើ
ផ្សារបតូរត្បាក់។ ជាមួ្យគា ននេះ ធនាគរជារិននកម្ពុជាកំពុងអភិវឌឍឧបករណ៍នគលននយបាយរូបិយវរាុបមនាម្ 
នែើម្បើពត្ងឹងត្បស្ិរធភ្នពនគលននយបាយរូបិយវរាុតាម្រយៈការនចញផ្សាយមូ្លបត្រអាចជួញែូរបាន ការ
អភិវឌឍរើផ្សារអនតរធនាគរនិងរើផ្សាររូបិយវរាុ និងការពត្ងឹងការនត្បើត្បាស្់ត្បាក់នរៀល ។ល។ 
 

ចាប់អនុវរតចំនពាេះត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ៖  
▪ ចាប់ស្តើពើភរិស្នាេរិចាវរាុ (២០០៩)  

▪ ចាប់ស្តើពើការត្បឆ្ងំការស្មាា រត្បាក់ និងេរិចាបបទាននភវរកម្ម (២០២០) 

▪ ចាប់ស្តើពើស្េត្គស្ពាណិជាកម្ម (២០០៥) 

https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/52319-Law-on-Financial-Leasing-2009_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/61687-Law-on-Anti-Money-Laundering-and-Combating-the-Financing-of-Terrorism-2007_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/24666-Law-on-Commercial-Enterprises-2005_kh.pdf
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▪ ចាប់ស្តើពើឧបករណ៍អាចជួញែូរបាន និងត្បរិបរតិការរូទារ់ស្ងត្បាក់ (២០០៥) 

▪ ចាប់ស្តើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ (១៩៩៩)  

▪ ចាប់ស្តើពើការត្រប់ត្រងការបតូរត្បាក់ (១៩៩៧)  

▪ ចាប់ស្តើពើវនិស្ថធនកម្មមាត្តា១៤ និងមាត្តា៥៧ ននចាប់ស្តើពើការនរៀបចំនិងការត្បត្ពឹរតននធនា 

គរជារិននកម្ពុជា (២០០៦) 

▪ ចាប់ស្តើពើការនរៀបចំនិងការត្បត្ពឹរតនៅននធនាគរជារិននកម្ពុជា (១៩៩៦)។ 
 

(ខ) មុ្ខងារនិងភ្នរកិចចរូនៅរបស្់ធនាគរជារិននកម្ពុជា  
មុ្ខងារនិងភ្នរកិចចរូនៅរបស្់ធនាគរកណាត លមានែូចជា៖  
▪ កំណរ់ណរ់នគលនៅននយបាយរូបិយវរាុនោយពិនត្គេះជាមួ្យរាជរោា ភិបាលកាុងត្កបខ័ណឌ
ននយបាយនស្ែាកិចចនិងេរិចាវរាុននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា  

▪ ត្រិេះរេិះរក អនុវរត និងត្រួរពិនិរយននយបាយរូបិយវរាុនិងបតូរត្បាក់ឱ្យស្នត្ម្ចនៅតាម្នគលនៅ
មែលបានកំណរ់  

▪ នធវើការវភិ្នរស្ថា នភ្នពនស្ែាកិចចនិងរូបិយវរាុជាត្បត្ករើរចួនចញផ្សាយលរធផ្សល នេើយនលើកស្ំនណើ
និងវធិានការជូនរាជរោា ភិបាល  

▪ ផ្សតល់ឬែកេូរអាជាញ ប័ណណអាជើវកម្មចំនពាេះត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុនិងត្រឹេះស្ថា នឯនរៀរ
មែលពាក់ព័នធែូចជា ស្ាងការរណនើ ត្រឹេះស្ថា នជំរេះបចា ើជានែើម្ ត្ពម្ទាងំនចញបរបញ្ញា និងត្រួរ
ពិនិរយត្រឹេះស្ថា នទាងំននាេះ  

▪ ត្រួរពិនិរយត្បព័នធរូទារ់កាុងត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជានិងមកលម្ាត្បស្ិរធិភ្នពននការរូទារ់អនតរ
ធនាគរ  

▪ ររួលភ្នរៈផ្លត ច់មុ្ខជាអាកនបាេះផ្សាយរូបិយវរាុជារិននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា  
▪ ររួលខុស្ត្រូវនិងអនុវរតកាុងនាម្ននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជានូវកិចចការទាងំឡាយមែលជាលរធ
ផ្សលននការចូលរមួ្របស្់ត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា ជាមួ្យស្ថា ប័នអនតរជារិស្ថធារណៈកាុងកិចចការ
ធនាគរ ឥណទានរូបិយវរាុ  

▪ រនម្លើងតារាងបចា ើរូទារ់  
▪ ចូលរមួ្កាុងការត្រប់ត្រងបំណុលនិងឥណនរយយជាមួ្យត្បនរស្នត្ៅ  
▪ ចូលរមួ្កាុងការបនងាើរនិងការត្រួរពិនិរយរើផ្សារូបិយវរាុនិងរើផ្សារេរិចាវរាុ  
▪ ផ្សតល់ឬែកេូរអាជាញ ប័ណណចំនពាេះត្រឹេះស្ថា នមែលចូលរមួ្កាុងអាជើវកម្មរើផ្សារបតូរត្បាក់ ស្ងាា រមឹ្ប័ណណ 
ធយូងលម និងនោេធារុមានរនម្ល ត្ពម្ទាងំនចញបរបញ្ញា និងត្រួរពិនិរយត្រឹេះស្ថា នទាងំននេះ  

▪ កំណរ់អត្តាបតូរត្បាក់។ 
 
 
 

(រ) ការត្រប់ត្រងធនាគរកណាត ល  

https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/41965-Law-on-Negotiable-Instruments-and-Payment-Transactions-2005_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/50084-Law-on-Banking-and-Financial-Institutions-1999_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/45443-Law-on-Foreign-Exchange-1997_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/30532-Law-on-the-Amendent-Article-14-and-Article-57_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/30532-Law-on-the-Amendent-Article-14-and-Article-57_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/30532-Law-on-the-Amendent-Article-14-and-Article-57_kh.pdf
https://www.nbc.org.kh/download_files/legislation/laws_kh/69371-Law-on-the-Organization-and-Conduct-of-the-National-Bank-of-Cambodia-1996_kh.pdf
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ធនាគរកណាត លត្រូវបានត្រប់ត្រងនិងែឹកនាតំាម្រចនាស្ម្ព័នធែូចខាងនត្កាម្៖ 

(១) អងគការត្រប់ត្រងរបស្់ធនាគរកណាត លរឺត្ករម្ត្បឹកាភិបាល ត្ករម្ត្បឹកាននេះត្រូវបានែឹកនាំ
នោយនរស្ថភិបាល។ ត្ករម្ត្បឹកាននេះមានស្មាជិក ៧រូប រឺនរស្ថភិបាល នរស្ថភិបាលរង និងស្មាជិក ៥
រូបនរៀរ មែល ១រូបរំណាងត្បមុ្ខរាជរោា ភិបាល, ១រូបរំណាងឱ្យត្កស្ួងនស្ែាកិចចនិងេរិចាវរាុ, ១រូប
រំណាងឱ្យម្ជឈោា ននធវើស្កម្មភ្នពេរិចាវរាុ, ១រូបរំណាងឱ្យម្ជឈោា នឧរតម្ស្ិកា, និង១រូបនរៀររំណាងឱ្យ
បុរគលិកធនាគរកណាត ល។ កាុងរំមណងរបស្់ខលួន នរស្ថភិបាលនិងនរស្ថភិបាលរងមិ្នអាចជាម្ស្តនតើរាជការ, 
មិ្នអាចជារើត្បឹកាអងគភ្នពស្ថធារណៈ, មិ្នអាចជាស្មាជិករាជរោា ភិបាល, និងមិ្នអាចជាស្មាជិករែាភ្ន
នរ។ លកាខណឌ ខាងនលើននេះក៏ត្រូវអនុវរតចំនពាេះស្មាជិកែនរនរៀរមែរនលើកមលងមររំណាងឱ្យត្បមុ្ខរាជរោា
ភិបាលនិងរំណាងឱ្យត្កស្ួងនស្ែាកិចចនិងេរិចាវរាុ ត្ពម្ទារំំណាងម្ជឈោា នឧរតម្ស្ិកាមែលមាា ក់ៗអាច
រកាលកាណៈម្ស្តនតើរាជការបាន។  

(២) ត្ករម្ត្បឹកាមានភ្នរកិចចជាអារិ៍ (ក) នរៀបចំននយបាយស្ត្មាប់កិចចត្បរិបរតិការរបស្់ធនាគរ 
កណាត ល, (ខ) នចញត្បកាស្ បរបញ្ញា  ស្ថរាចរ និងនស្ចកតើមណនានំផ្សេងៗនែើម្បើត្រប់ត្រងកិចចការរបស្់
ធនាគរកណាត ល, (រ) ចងត្កងបរបញ្ញា នផ្សទកាុង, (ឃ) តាក់មរងលកានតិកៈបុរគលិក, (ង) បនងាើរនាយក
ោា នចំណុេះនានារបស្់ធនាគរកណាត ល, (ច) បនងាើររណៈកម្មការត្រួរពិនិរយបចា ើរណននយយ និង (ឆ) 
បនងាើររណៈកម្មការស្ត្មាប់បណតុ េះបណាត លវជិាា ជើវៈននបុរគលិក។  

(៣) នរស្ថភិបាលមានរួនារើជាអាកែឹកនារំើមួ្យននធនាគរកណាត លនិងររួលខុស្ត្រូវចំនពាេះមុ្ខ
ត្ករម្ត្បឹកានលើកិចចការអនុវរតននយបាយរបស្់ខលួន។ នរស្ថភិបាលត្រូវររួលខុស្ត្រូវនលើការែឹកនារំបស្់
ធនាគរកណាត ល និងមានស្ិរធិអំណាចនធវើកិចចការទាងំឡាយណាមែលមិ្នបានកំណរ់ស្ត្មាប់ត្ករម្ត្បឹកា
នៅកាុងចាប់ ឬបរបចារតិទាងំឡាយមែលពាក់ព័នធ។ នរស្ថភិបាលត្រូវមរងតាងំម្ស្តនតើ ឬបុរគលិកននធនាគរ  ក
ណាត ល និងនលើកស្ំនណើ ជូនត្ករម្ត្បឹកាកាុងការកត្មិ្រត្បាក់នបៀវរេ ត្ពម្ទាងំត្បាក់បំណាច់នផ្សេងៗ ចំនពាេះ
ត្កបខ័ណឌ ជាន់ខពស្់។  

(៤) នរស្ថភិបាលរងមានស្ិរធិអំណាច និងបំនពញភ្នរកិចចទាងំឡាយមែលនរស្ថភិបាលកំណរ់
ឱ្យ។ កាុងករណើ អវរតមានរបស្់នរស្ថភិបាល នរស្ថភិបាលរងជំនួស្នរស្ថភិបាល។ នរស្ថភិបាលនិង
នរស្ថភិបាលរងត្រូវបានមរងតាងំ ផ្លល ស្់បតូរ និងបចឈប់ពើរំមណងនោយត្ពេះរាជត្កឹរយតាម្ស្ំនណើ របស្់រាជរ
ោា ភិបាល។ ស្មាជិែនរនរៀរននត្ករម្ត្បឹកាត្រូវបានមរងតាងំ ផ្លល ស្់បតូរ បចឈប់រំមណងនោយអនុត្កឹរយ។ 
ស្មាជិកទាងំននាេះ ត្រូវបាននត្ជើស្នរ ើស្តាម្បចា ើនរៀបចំនោយនរស្ថភិបាលមែលមាននឈាម េះ៣នាក់កាុង
ត្បនភររំណាងនើមួ្យៗ។ ស្មាជិកននត្ករម្ត្បឹកាត្រូវមរជាអាកមែលនរររួលស្ថគ ល់ថាមានបរពិនស្ថធន៍និង
កិរតិនាម្កាុងវសិ្័យនស្ែាកិចចនិងេរិចាវរាុនិងមានអាយុមិ្ននលើស្ពើ ៦៥ឆ្ា ។ំ ស្មាជិកទាងំននាេះត្រូវបាន
មរងតាងំស្ត្មាប់រយៈនពល ៤ឆ្ា  ំ និងអាចត្រូវបានមរងតាងំជាលមើបាន។ ចំនពាេះត្ករម្ត្បឹកានលើករើ១ មែល
បនងាើរតាម្ចាប់ននេះ នលើកមលងមរនរស្ថភិបាល នរស្ថភិបាលរងនិងរំណាងឱ្យបុរគលិកធនាគរកណាត ល 
អាណរតិរបស្់ស្មាជិក ២រូប ត្រូវចប់កាុងរយៈនពល ២ឆ្ា នំត្កាយពើនលងមរងតាងំនោយពិធើចប់នឆ្ា រ។ 
ស្មាជិកត្ករម្ត្បឹកានិងត្រួស្ថរផ្លទ ល់ មិ្នអាចចូលេ ុនកាុងត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុណាមួ្យមែលស្ាិរ
នៅនត្កាម្ការត្រប់ត្រងរបស្់ធនាគរកណាត លន ើយ។ ស្មាជិកត្ករម្ត្បឹកាត្រូវបានបចឈប់ពើរំមណងកាុង
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ករណើ ៖ (ក) ជាប់នទាស្ពើបរនលមើស្ត្ពេមរណឌ  បរនលមើស្រែាបាលពើបរនលមើស្មផ្សាកនស្ែាកិចចឬពាណិជាកម្ម, 
(ខ) មាននស្ចកតើស្នត្ម្ចពើត្ករម្ត្បឹកាថាបានត្បត្ពឹរតបំពាននៅនលើការហាម្ឃារ់មែលមចងកាុងមាត្តា ១៥
និង១៦ននចាប់ននេះ, (រ) អវរតមានកាុងការត្បជំុជាប់ៗគា  ៤ែង នលើកមលងមរមានជម្ងឺ កាុងករណើ ត្បធាន
ស្័កាិមែលបានររួលស្ថគ ល់ពើត្ករម្ត្បឹកា, (ឃ) ោឈប់នោយបានស្រនស្រជាោយលកាណ៍អកេរ, (ង) 
មិ្នអាចបំនពញភ្នរកិចចរបស្់ខលួនបាននោយបារ់បង់ស្ម្រាភ្នពពលកម្មនិងវបិរតិស្ថម ររើ, និង (ច) ធនកេយ័
ផ្លទ ល់ខលួនមែលត្បកាស្នោយរុោការ។ ការត្បជំុរបស្់ត្ករម្ត្បឹកាត្រូវនធវើយ៉ា ងនហាចណាស្់ ២មខ ម្តង។  

ស្មាជិកននត្ករម្ត្បឹកាត្រូវររួលកនត្ម្កាច់វរតមានមែលត្ករម្ត្បឹកាជាអាកកំណរ់។ នរស្ថភិបាល 
និងនរស្ថភិបាលរងររួលត្បាក់រនម្លការជាមូ្លោា នពើធនាគរកណាត លនស្មើនឹងស្មាជិកននរាជរោា ភិបាល។ 
មិ្នអនុញ្ញា រឱ្យអាកែឹកនា ំបុរគលិកឬស្មាជិកណាមាា ក់ននត្ករម្ត្បឹការបស្់ធនាគរកណាត ល៖  

▪ ទាញយកតាម្រយៈធនាគរកណាត លនូវផ្សលត្បនយជន៍ទាក់រងនិងមផ្សាកពាណិជាកម្ម េរិចាវរាុ 
កស្ិកម្ម ឧស្ាេកម្មឬមផ្សាកនផ្សេងៗនរៀរ  

▪ ររួលយក នែើម្បើផ្សលត្បនយជន៍ទាងំននេះនូវការមណនាមំែលពាក់ព័នធែល់ភ្នរកិចចមែលខលួនត្រូវ
បំនពញែូចមានមចងកាុងចាប់ននេះ  

▪ ររួលនធវើការងារណាមែលផ្សទុយពើភ្នរកិចចរបស្់ខលួន  
▪ ររួលអំនណាយឬោភស្ការៈស្ត្មាប់ខលួនឯងផ្លទ ល់ឬស្ត្មាប់បុរគលជិរស្ាិរធិជាមួ្យខលួនមែល
ជាត្រួស្ថរផ្លទ ល់កតើ ជាភ្នរើពាណិជាកម្មឬេរិចាវរាុកតើនោយលំនអៀងនូវភ្នពនស្ថម េះត្រង់កាុងការ
បំនពញភ្នរៈកិចច។  

 

ស្មាជិកទាងំអស្់ននត្ករម្ត្បឹកា ត្រូវរាយការណ៍ឱ្យបានស្ពវត្រប់ជូននៅត្ករម្ត្បឹកាអំពើផ្សលត្បនយ 

ជន៍ស្ំខាន់ៗមផ្សាកពាណិជាកម្ម េរិចាវរាុ កស្ិកម្ម ឧស្ាេកម្មឬរបរអាជើវកម្មនផ្សេងនរៀរមែលខលួនឬត្រួស្ថរ
ផ្លទ ល់មាននោយចំនពាេះឬនោយត្បនយល នេើយពំុមានស្ិរធិនបាេះនឆ្ា រនលើបញ្ញា ទាងំឡាយណាមែលពាក់ព័នធ
នៅនឹងផ្សលត្បនយជន៍របស្់ខលួនន ើយ។ ប៉ាុមនតអាចចូលរមួ្នែើម្បើបំនពញកូរ ៉ាុម្កាុងអងគត្បជំុ មែលត្រូវបាន
កំណរ់នោយបរបញ្ញា នផ្សទកាុងរបស្់ត្ករម្ត្បឹកា។ អាកែឹកនា ំបុរគលិកនិងស្មាជិកននត្ករម្ត្បឹការបស្់ធនាគរ
កណាត លមិ្នត្រូវផ្សតល់ឱ្យអាកែនរនូវព័រ៌មានមែលទាក់រងនឹងការស្មាង រ់វជិាា ជើវៈមែលខលួនបានររួលកាុងការ
បំនពញភ្នរកិចចន ើយ នលើកមលងមរកាុងករណើ ចបំាច់មែលចាប់អនុញ្ញា រឬមានការបងាគ ប់ពើរុោការ។ 
 

(ឃ) ស្វ័យភ្នពននធនាគរកណាត ល  
នែើម្បើបំនពញនបស្កកម្មរបស្់ខលួន ធនាគរកណាត លកាុងឋានៈជាអាកររួលនូវស្ិរធិអចិនស្តនតយព៍ើរាជ       

រោា ភិបាល មានស្វ័យភ្នពកាុងការត្រប់ត្រង មរត្រូវនធវើរបាយការណ៍ស្តើពើការអនុវរតភ្នរកិចច និងលរធផ្សលមែល
ស្នត្ម្ចបាន ជូនរែាស្ភ្ននិងរាជរោា ភិបាល។ នរស្ថភិបាលននធនាគរកណាត លអាចចូលរមួ្និងបនចចញម្រិ
កាុងអងគត្បជំុរណៈរែាម្ស្តនតើ តាម្ការអនចា ើញរបស្់រាជរោា ភិបាល។ រែាម្ស្តនតើឬរែានលខាធិការត្កស្ួងនស្ែាកិចច
និងេរិចាវរាុ អាចចូលរមួ្និងបនចចញម្រិកាុងអងគត្បជំុត្ករម្ត្បឹកាភិបាលននធនាគរកណាត ល តាម្ការ
អនចា ើញរបស្់ត្ករម្ត្បឹកាភិបាលននេះផ្សងមែរ។ តាម្ស្ំនណើ របស្់រែាស្ភ្ន នរស្ថភិបាលឬស្មាជិកត្ករម្ត្បឹកា
ភិបាលត្រូវបំភលឺអំពើននយបាយននធនាគរកណាត ល ឬអតាា ធិបាយនស្ចចកតើត្ពាងចាប់ជូនរែាស្ភ្ន ឬរណៈ
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កម្មការជំនាញននរែាស្ភ្ន។ នៅែំណាច់ឆមាស្នើមួ្យៗ ធនាគរកណាត លត្រូវោក់ជូនរែាស្ភ្ននិងរាជរោា ភិ
បាលនូវរបាយការណ៍នោយ៖  

▪ (១) វាយរនម្លនូវនគលធំៗននស្ថា នភ្នពនស្ែាកិចចនិងេរិចាវរាុននត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជានិង
នរៀបរាប់អំពើននយបាយរូបិយវរាុនិងននយបាយបតូរត្បាក់ មែលធនាគរកណាត លត្រូវអនុវរតកាុង
ឆមាស្បនាទ ប់ឬកាុងរយៈនពលមវងជាងននេះ  

▪ (២) ពិនិរយន ើងវញិនិងវាយរនម្លការអនុវរតននយបាយរូបិយវរាុនិងននយបាយបតូរត្បាក់មែល
មានមចងកាុងរបាយការណ៍ឆមាស្មុ្ន។ នត្ៅពើរបាយការណ៍ខាងនលើធនាគរកណាត លត្រូវនធវើ
របាយការណ៍តាម្ការចបំាច់របស្់រែាស្ភ្ននិងរាជរោា ភិបាល។  

 

(ង) ស្ម្ព័នធការជាមួ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេិរចាវរាុ   
ធនាគរកណាត លត្រូវររួលខុស្ត្រូវផ្លត ច់មុ្ខកាុងការផ្សតល់ ឬែកេូរអាជាញ ប័ណណនិងការត្រួរពិនិរយ

ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ និងត្រឹេះស្ថា នឯនរៀរែូចមានមចងកាុងមាត្តា៧ ននចាប់ស្តើពើការនរៀបចំ និង
ការត្បត្ពឹរតនៅននធនាគរជារិននកម្ពុជា (ឆ្ា ១ំ៩៩៦ និងនធវើវនិស្ថធនកម្ម ឆ្ា ២ំ០០៦)។ ធនាគរកណាត ល
អាច៖  

▪ ១. នចញត្បកាស្ បរបញ្ញា  និងការមណនានំផ្សេងៗត្ពម្ទាងំចរ់វធិានការចបំាច់នែើម្បើនធវើឱ្យ       
ស្ំនរចមុ្ខងារមែលមានមចងនៅកាុងជំពូករើ២ននចាប់ននេះនោយអនុវរតបរោា នននការផ្សតល់ឬែក
េូរអាជាញ ប័ណណនិងត្រួរពិនិរយត្ពម្ទាងំម្នធាបាយស្ម្ត្ស្ប  

▪ ២. ចរ់តាងំបុរគលិករបស្់ខលួនឬបុរគលែនរនរៀរមែលមានស្ម្រាភ្នពឱ្យត្រួរពិនិរយជានិចចកាល
នលើលិខិរស្ថា ម្និងចុេះនធវើអធិការកិចចែល់កមនលង ត្ពម្ទាងំពិនិរយបចា ើ ការចុេះបចា ើនិងឯកស្ថរ    
នផ្សេងៗរបស្់ត្រឹេះស្ថា នទាងំននេះ 

▪ ៣. រត្មូ្វឱ្យអភិបាលឬបុរគលិកត្រឹេះស្ថា នទាងំននាេះផ្សតល់ែល់ធនាគរកណាត លនូវព័រ៌មាននានា
ស្ត្មាប់នធវើការត្រួរពិនិរយនិងមករត្មូ្វ  

▪ ៤. បតឹងនៅរុោការឬោក់កម្មវបិាកតាម្ចាប់ជាធរមាន ត្បស្ិននបើមានត្បត្ពឹរតនលមើស្នោយ
ត្រឹេះស្ថា នឬនោយអភិបាលបុរគលិករបស្់ត្រឹេះស្ថា នននាេះ៖  
• ក. បំពានបរបចារតិននចាប់ជាធរមានឬបរបញ្ញា របស្់ធនាគរកណាត ល  
• ខ. ការខវេះខារកាុងការបំនពញការពវកិចចនផ្សេងៗ  
• រ. មិ្ននគរពវធិានការននយបាយរូបិយវរាុឬវធិានការត្បរងត្បយរ័ានានាមែលបានកំណរ់។  

 

ធនាគរកណាត លមានស្ិរធិនបើករណនើ និងររួលត្បាក់បនចាើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមែល
នធវើអាជើវកម្មកាុងត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា ត្ពម្ទាងំផ្សតល់ការត្បាក់និងយកកនត្ម្មែលធនាគរកណាត លជាអាក
កំណរ់។ ធនាគរកណាត លនចញបរបញ្ញា នោយផ្សេពវផ្សាយឬជូនែំណឹងជាោយលកាណ៍អកេរែល់រើស្ថា ក់
ការរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុកាុងត្ពេះរាជាណាចត្កកម្ពុជា នែើម្បើរត្មូ្វឱ្យត្រឹេះស្ថា នទាងំននាេះរំកល់
រុនបត្ម្រងការពវកិចច។ រុនបត្ម្រងននាេះត្រូវរកាជាស្ថច់ត្បាក់កាុងនបឡារបស្់ខលួនឬជាត្បាក់បនចាើពិនស្ស្កាុង
រណនើចរនតនៅធនាគរកណាត ល។  
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ធនាគរកណាត លរត្ម្ូវនម្រុណរុនបត្ម្រងែូចគា ចំនពាេះកិចចស្នាស្រិស្។ ចំនួនរឹកត្បាក់រុនបត្ម្រង
រម្ាល់រុករបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ ត្រូវបានកំណរ់នោយនយលនៅតាម្ត្បាកបនចាើនិងកិចច
ស្នាស្រិស្នផ្សេងៗនរៀរមែលត្រឹេះស្ថា ននធវើជាមួ្យអរិលិជន។ រាល់ការកំណរ់ឬការបនងាើននម្រុណរុន
បត្ម្រងការពវកិចចនឹងចូលជាធរមាន ១មខចប់ពើនពលមែលត្រឹេះស្ថា នននាេះបានររួលែំណឹងជាោយលកាណ៍
អកេរ។ ធនាគរកណាត លអាចនលើកមលងការរម្ាល់រុនបត្ម្រងជូនធនាគរនិងេរិចាវរាុត្បនភរខលេះ។ ធនាគរ
កណាត លោក់ពិន័យនោយយកកនត្ម្នជើងស្ថកាុងមួ្យនលងមែលនលមើស្នស្មើនឹង១/១០ (មួ្យភ្នរែប់) ននអត្តា
បុនេរិចាបបទានចុងនត្កាយរបស្់ធនាគរកណាត លនលើត្រឹេះស្ថា នទាងំឡាយណា មែលមិ្ននគរពរុនបត្ម្រង
ការពវកិចច។ កនត្ម្នជើងស្ថទាងំននេះអាចែកយកពើស្ម្រុលយននរណនើរបស្់ត្រឹេះស្ថា នននាេះមែលមាននបើកនៅ
ធនាគរកណាត ល។  

ធនាគរកណាត លត្រូវកំណរ់មបបបរនេើយរិញ លក់ ជាមួ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរេរិចាវរាុឬនធវើអបប
ហារ បុនបបហារ ក៏ែូចជានធវើកិចចត្បរិបរតិការប៉ាង់ស្យុងនូវ៖  

▪ ក). រូបិយណរតិឬប័ណណស្ងតាម្បញ្ញា មែលនបាេះផ្សាយ ឬនធវើន ើងស្ត្មាប់មផ្សាកពាណិជាកម្ម 
ឧស្ាេកម្ម ឬកស្ិកម្មជាយថាភូរនោយមានេរានលខាស្ថធនើយពើរយ៉ា ងរិច កាុងននាេះយ៉ា ង
នហាចណាស្់ត្រូវមានេរានលខាមួ្យជារបស្់ធនាគរពាណិជាមែលមានកាលវស្ថន ៩០នលង ចប់
ពើនលងមែលបានររួល ក៏ប៉ាុមនតរូបិយណរតិឬប័ណណស្ងតាម្ការបញ្ញា មែលនចញឬនធវើន ើងស្ត្មាប់
េរិចាបបទាន ផ្សលិរកម្មឬពាណិជាកម្ម ធចាជារិ តាម្រែូវកាលអាចមានកាលវស្ថន ២១០នលង 
រិរពើនលងនចញផ្សាយ  

▪ ខ). មូ្លប័ត្ររែាមែលបាននចញផ្សាយជាស្ថធារណៈនឹងមានកាលវស្ថន ៩០នលង រិរចប់ពើនលង
មែលបាននធងើលរធកម្ម  

▪ រ). មូ្លប័ត្រឥណនរយយឯកជនមែលអាចជួញែូរបាននលើរើផ្សាររូបិយវរាុត្ពម្ទាងំឥណនរយយ
ឯកជនរបស្់ធនាគរ មែលមានេរានលខាស្ថធនើយនិងមែលមានចុេះនៅកាុងបណាើ មែលររួល
ស្ថគ ល់នោយត្ករម្ត្បឹកា  

▪ ឃ). មូ្លប័ត្ររបស្់ធនាគរកណាត លផ្លទ ល់។ ធនាគរកណាត លត្រូវកំណរ់និងនចញផ្សាយនូវ      
អត្តាអបបបរមាស្ត្មាប់នធវើបុនអបបហារ បុនរត្បទាន ររួលប៉ាង់ស្យុងឬឱ្យខចើ។  

 

ធនាគរកណាត លអាចកំណរ់អត្តានិងពិោនអរិបរមាខុស្ៗគា ស្ត្មាប់ត្បរិបរតិការ ឬកាលវស្ថន
នផ្សេងៗគា ។ ធនាគរកណាត លអាចផ្សតល់បុនរត្បទាននលើរណនើចរនតែល់ធនាគរពាណិជាមែលធានានោយ
មូ្លប័ត្ររែា ឬមូ្លប័ត្រធានានោយរែា។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុត្រូវអនុវរតតាម្ការមណនាជំា
ោយលកាណ៍អកេររបស្់ធនាគរកណាត លមែលត្បកាស្ជារមួ្ឬនោយម កស្តើពើតារាងរុលយការ ការស្នា
នត្ៅតារាងរុលយការនិងរណនើអាជើវកម្មមែលទាក់រងនៅនឹង៖  

▪ ក. នែើម្រុនអបបបរមា  
▪ ខ. ចំនួនរឹកត្បាក់អបបបរមាននមូ្លនិធិសុ្រធរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុផ្លទ ល់  
▪ រ. ការហាម្ឃារ់ ការោក់កត្មិ្រ លកាខណឌ  បចារតិនផ្សេងៗ។  
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ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមែលនធវើស្កម្មភ្នពែូចគា នឹងមានស្ថា នភ្នពេរិចាវរាុែូចគា  ត្រូវស្ាិរ
នៅនត្កាម្បរបញ្ញា ែូចគា ។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុត្រូវផ្សតល់ជូននៅធនាគរកណាត លនូវព័រ៌មានឬ
រិនាន័យមែលធនាគរកណាត លសុ្ំនស្ាើនែើម្បើបំនពញមុ្ខងាររបស្់ខលួន។ កាុងត្កបខ័ណឌ រកាការស្មាង រ់វជិាា ជើវៈ 
ធនាគរកណាត លអាចនបាេះពុម្ភផ្សាយទាងំត្ស្រង ឬមួ្យមផ្សាកនូវព័រ៌មានទាងំននាេះ ឬរិនាន័យរមួ្តាម្ត្បនភរ
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុឬតាម្ត្បនភរស្កម្មភ្នពរបស្់នរ។ ធនាគរកណាត លររួលរា៉ា ប់រងនលើកកម្ពស្់
នស្វាអនតរធនាគរ ែូចជានធវើម្ជឈការននហានិភ័យនិងការមិ្នស្ងបំណុលជានែើម្។ កាុងកិចចស្េត្បរិបរតិការ
ជាមួ្យធនាគរពាណិជា ធនាគរកណាត លត្រូវបនងាើរស្ភ្នផ្លរ់ទារ់មួ្យស្ត្មាប់បំនរ ើការរូទារ់អនតរធនាគរ
ឱ្យឆ្ប់រេ័ស្និងមានត្បស្ិរធិភ្នព។   
 

៤.៥.២ សមាគមធន្ទគារពៅក្មពុជា (ABC) 
ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាត្រូវបានបនងាើរន ើងកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៤ និងត្រូវបានររួលស្ថគ ល់នោយរាជ   

រោា ភិបាលកម្ពុជាថាជាស្ថា ប័នផ្សលូវការកាុងការនធវើជារំណាងឱ្យវសិ្័យធនាគរឯកជននៅកាុងត្បនរស្។ នគល
បំណងស្ំខាន់រឺនលើកកម្ពស្់កិចចស្នទនាកាុងន័យស្ថា បនាកាុងចំនណាម្ត្រឹេះស្ថា នធនាគរជាស្មាជិកទាងំអស្់ 
និងជាស្ំន ងរំណាងកាុងវសិ្័យធនាគរស្ត្មាប់រាជរោា ភិបាល និងស្ថធារណជន។ នបស្កកម្មរបស្់
ស្មារម្ននេះរឺរមួ្ចំមណកែល់ការអភិវឌឍត្បព័នធេរិចាវរាុរបស្់ត្បនរស្កម្ពុជា និងការពារអរាត្បនយជន៍
ត្ស្បចាប់របស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរទាងំឡាយមែលជាស្មាជិក។ ជាមួ្យនឹងនបស្កកម្មននេះ ស្មារម្
ធនាគរនៅកម្ពុជាបានោក់នចញនូវនគលបំណងជាក់ោក់ចំនួន ១៩ មែលកាុងននាេះនគលបំណងរើ១៤ 
ជំរុញនូវការចូលរមួ្ឱ្យបានស្កម្មកាុងស្កម្មភ្នពស្ងគម្ និងការររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្ (CSR)32។  

ស្មាជិករបស្់ស្មារម្ននេះរមួ្មានត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងស្ថខាត្រឹេះស្ថា នធនាគរទាងំកាុងត្ស្រកនិង
នត្ៅត្ស្រកចំនួន ៤៤។ ស្មារម្បាននរៀបចំឱ្យមាននូវកិចចត្បជំុយ៉ា ងនហាចណាស្់ មួ្យែងកាុងមួ្យមខ ឬ
នត្ចើនជាងននេះត្បស្ិននបើចបំាច់ស្ត្មាប់ការនោេះត្ស្ថយបញ្ញា ត្បឈម្ស្ំខាន់ៗ។ នត្ៅអំពើននេះ ស្មារម្បាន
នរៀបចំឱ្យមាននូវរណៈកម្មការមួ្យចំនួនកាុងការររួលខុស្ត្រូវនលើរួនារើ និងបញ្ញា ជាក់ោក់ជានត្ចើន។ ចប់
តាងំពើឆ្ា ១ំ៩៩៨ ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាបានកាល យជាស្មាជិកស្កម្មនៅកាុងស្មារម្ធនាគរអាស្ថ ន 
និងបានចូលរមួ្ត្រប់ស្កម្មភ្នពនិងត្ពឹរតិការណ៍នានាមែលបាននរៀបចំន ើង។  

ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា បាននរៀបចំបនងាើរន ើងនូវរំនិរផ្សតូចនផ្សតើម្ស្តើពើេរិចាវរាុត្បកបនោយចើរ
ភ្នពស្ត្មាប់ត្បនរស្កម្ពុជា (Cambodian Sustainable Finance Initiative – CSFI) មែលត្រូវបាន
ត្បកាស្អនុវរតជាផ្សលូវការនៅកាុងមខកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៦33 ស្ត្មាប់រយៈនពល២ឆ្ា  ំ នត្កាម្ការជួយឧបរាម្ភពើអងគ
ការ USAID, Pact, WCS, និង Mekong Strategic Partners ត្ពម្ជាមួ្យកិចចស្េការជាមួ្យធនាគរ
ជារិននកម្ពុជា និងត្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ រំនិរផ្សតូចនផ្សតើម្ននេះមាននគលបំណងអភិវឌឍ និងពត្ងឹងនូវកិចចកាពារនិង

 
32 ត្បភពធនាគរ ABC https://www.abc.org.kh/our-profile ចូលនម្ើលនៅនលងរើ១៤ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០ 
33 រំនិរផ្សតួចនផ្សតើម្ននេះត្រូវបានត្បកាស្ផ្សេពវផ្សាយជាស្ថធារណៈនៅនលងរើ១៦ មខកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៦ នៅស្ណាា គរេុើមា៉ា វា៉ា រ ើ នោយមានការចូលរមួ្
ត្បមាណ ៦០នាក់ពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ, ធនាគរជារិននកម្ពុជា, ត្កសួ្ងបរសិ្ថា ន, USAID, Pact, WCS, និង Mekong Strategic Partners និង
អាកស្ថរព័រ៌មានមួ្យចំនួននរៀរ។ នៅកាុងត្ពឹរតិការណ៍ មានការចុេះេរានលខារវាងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា និងនោកជំទាវ ជា នស្រ ើ អរគ
នាយកននធនាគរជារិននកម្ពុជា នត្កាម្ការនធវើស្កាើភ្នពរបស់្ឯកឧរតម្ អា ង សុ្ផ្លម រ អនុរែានលខាធិការននត្កសួ្ងបរសិ្ថា ន។   

https://www.abc.org.kh/our-profile


27 
 

ស្តង់ោត្រប់ត្រងហានិភ័យកាុងវសិ្័យេរិចាវរាុមែលមានជាប់ពាក់ព័នធជាមួ្យផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន មែលត្រូវ
បងាន ើងនោយវសិ្័យឯកជន។ ជាលរធផ្សលននកិចចស្េការទាងំននេះ ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាបាននរៀបចំ
នូវនគលការណ៍េរិចាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នព មែលនគលការណ៍ននេះបានោក់បចចូ លនូវការយកចិរតរុក 
ោក់នៅនលើការការពារបរសិ្ថា ន, ការអភិរកេនូវវបបធម៌្, រំននៀម្រំោប់ត្បនពណើ រស្់នៅ, ត្បវរតិស្ថស្តស្តនិងរនម្ល
ស្ងគម្មែលមាននៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ នគលការណ៍មាននចរនាអភិវឌឍន៍ និងនរៀបចំឱ្យមាននូវស្តង់ោ       

បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលស្ម្ត្ស្បស្ត្មាប់ត្បនរស្កម្ពុជា។  
នែើម្បើការការពារបរសិ្ថា ន, ត្បជាពលរែា, និងស្ម្បរិតនបរិកភ័ណឌ   នគលការណ៍ននេះបានោក់នចញនូវ

ចំណុចរនលឹេះមួ្យចំនួនែូចជា34៖ 

▪ ស្មារម្នឹងនធវើការវាយរនម្ល និងត្រប់ត្រងនៅនលើហានិភ័យបរសិ្ថា នមែលពាក់ព័នធជាមួ្យបមត្ម្
បត្មួ្លអាកាស្ធារុ, ការបំពុល, ការត្រប់ត្រងស្ំណល់ និងការការពារនូវធនធានធម្មជារិមែល
ងាយរងនត្គេះ។ 

▪ ស្មារម្នឹងនធវើការវាយរនម្ល និងត្រប់ត្រងនៅនលើហានិភ័យនានាមែលអាចបងាជាផ្សលប៉ាេះពាល់
អវជិាមាននៅនលើត្បជាពលរែាជាពិនស្ស្ស្េរម្ន៍ជនបរ, កម្មករ, និងជនជារិនែើម្ភ្នររិច, 
និងម្ររកវបបធម៌្រមួ្មានភ្នស្ថ វបបធម៌្ ត្បនពណើ  និងរំបន់ត្បវរតិស្ថស្តស្តនផ្សេងៗ។ 

▪ ស្មារម្នឹងនធវើការវាយរនម្ល និងត្រប់ត្រងនៅនលើហានិភ័យនានាមែលអាចបងាជាផ្សលប៉ាេះពាល់
អវជិាមានធងន់ធងរនៅនលើនបរិកភ័ណឌ មែលរមួ្មានភ្នស្ថ, វបបធម៌្ត្បនពណើ , រំននៀម្រំោប់ និង    
បូជនើយោា ននផ្សេង។ 

 

៤.៥.៣ ប្គរះស្ថា នធន្ទគារ និងេិរញ្ញវតាពុៅក្មពុជា 
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ ត្រូវអនុវរតឱ្យបានត្ស្បតាម្នគលននយបាយឥណទានត្រឹម្ត្រូវនិង

ត្បរងត្បយរ័ា នោយនធវើការត្បរិបរតិជារូនៅនិងនើរិវធិើកាុងការផ្សតល់ឥណទានមែលត្រូវមរបានអនុម័្រ និង       
ពិនិរយន ើងវញិនោយត្រឹម្ត្រូវពើរណៈត្រប់ត្រងនិង/ឬត្ករម្ត្បឹកាភិបាល។ ត្រប់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចា
វរាុត្រូវបនងាើរ៖  

▪ ១. នគលននយបាយនិងនើរិវធិើជាោយលកាណ៍អកេរស្ត្មាប់ោក់នចញនូវនគលននយបាយ
ឥណទាន នើរិវធិើ និងកំណរ់ស្ិរធិអំណាចឱ្យខចើរបស្់ម្ស្តនតើឥណទាន និង/ឬរណៈកម្មការឥណ
ទាននិងត្ករម្ត្បឹកាភិបាល នេើយនគលននយបាយនិងនើរិវធិើទាងំននាេះត្រូវមរបានបចាូ ននៅ
បុរគលិកមែលពាក់ព័នធនឹងស្កម្មភ្នពផ្សតល់ឥណទាន។   

▪ ២. ស្ំណំុឯកស្ថរឥណទានរបស្់អាកសុ្ំខចើទាងំអស្់ត្រូវមរមានព័រ៌មានលមើៗត្រប់ត្គន់ និងអាច
នជឿរុកចិរតបាន។ នគលននយបាយឥណទាន នើរិវធិើ និងស្ិរធិអំណាចឱ្យខចើត្រូវមាន ការវភិ្នរ
ឥណទាន, ែំនណើ រការអនុម័្រឥណទាន, នើរិវធិើពិនិរយឥណទានន ើងវញិតាម្ត្គ, តាម្កត្មិ្រ

 
34 ត្បភពពើនរេរំព័ររបស់្ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា https://www.abc.org.kh/CSFI/sustainable-finance-initiative ចូលរស្េនានៅនលងរើ
១១ មខកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០ 

https://www.abc.org.kh/CSFI/sustainable-finance-initiative
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កំណរ់អនុម័្រឥណទានរបស្់ម្ស្តនតើនិង/ឬរណៈកម្មការឥណទាន, វរាុធានា, និងព័រ៌មានចបំាច់
នផ្សេងៗនរៀរ35។  

 
ស្រុបឥណទានែក់ស្ល់លលឹងចំនពាេះស្ម្ព័នធញារិ (The total weighted outstanding of loan to 

related parties) មិ្នត្រូវឱ្យនលើស្ពើ១០%ននមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធ (Bank’s net worth) នរនទាេះជាកាុងករណើ
ណាក៏នោយ។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុនើមួ្យៗ ត្រូវនធវើត្បរិនវរន៍ត្បចតំ្រើមាស្នលើឥណទានមែល
ពាក់ព័នធជូនធនាគរជារិននកម្ពុជា នេើយត្រូវចម្លងអរាបរននត្បរិនវរន៍ជូនត្ករម្ត្បឹកាភិបាលត្រឹេះស្ថា ន
ធនាគរនិងេរិចាវរាុ។ ការខកខានមិ្នបានអនុវរតនឹងត្រូវររួលរងរណឌ កម្មមែលមានមចងត្រង់មាត្តា៥២ 
ននចាប់ស្តើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ (ឆ្ា ២ំ០០១)36។ 

 
 ភ្នរើកាុងស្ម្ព័នធញារិជាមួ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ រឺ37៖  
▪ (ក) បុរគលទាងំឡាយណាមែលកាន់កាប់នោយផ្លទ ល់ឬនោយត្បនយលនូវែប់ភ្នររយ 
(១០%) យ៉ា ងរិចនននែើម្រុនឬននស្ិរធិនបាេះនឆ្ា រ។  

▪ (ខ) ត្ករម្េ ុនណាមែលកាន់កាប់នៅកាុងនែើម្រុននោយផ្លទ ល់ ឬនោយត្បនយលនូវភ្នរកម្ម
យ៉ា ងរិចនស្មើនឹងែប់ភ្នររយ (១០%) នននែើម្រុន ឬរំណាងយ៉ា ងរិច (១០%) ននស្ិរធិនបាេះ
នឆ្ា រ។  

▪ (រ) បុរគលណាមែលចូលរមួ្កាុងការអភិបាល ការែឹកនា ំការកាន់កាប់ ឬការត្រួរពិនិរយនផ្សទកាុង។  
▪ (ឃ) រាល់ស្ាងការរណនើ ។  

 

(ក្)  ប្គរះស្ថា នធន្ទគារ 
វសិ្័យធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជារឺជាត្បព័នធមែលមានពើរថាា ក់ រមួ្មាន វសិ្័យស្ថធារណៈ 

(រំណាងនោយធនាគរជារិននកម្ពុជា) និងវសិ្័យឯកជន រមួ្មានធនាគរពាណិជា, ធនាគរឯកនរស្, 
ត្រឹេះស្ថា នម្ើត្កូេរិចាវរាុ, និងអងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាលមួ្យចំនួនមែលបានចូលរមួ្នៅកាុងស្កម្មភ្នពឥណ
ទានជនបរ ។ 

អនុនោម្តាម្ចាប់ស្តើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ (ឆ្ា ១ំ៩៩៩) ធនាគរទាងំអស្់ត្រូវមរនស្ាើ
សុ្ំអាជាញ ប័ណណនិងស្ាិរនត្កាម្ការត្រួរពិនិរយពើធនាគរជារិននកម្ពុជា ។ កាលពើប៉ាុនាម នឆ្ា កំនលងនៅ ធនាគរ
មួ្យចំនួនពំុមានែំនណើ រការលា នោយស្ថរការត្រប់ត្រងមានភ្នពរន់នខាយនធវើឱ្យអរិលិជនបារ់បង់ជំននឿ
រុកចិរតនលើត្បព័នធធនាគរ ។ នែើម្បើនោេះត្ស្ថយនូវស្ថា នភ្នពននេះ ធនាគរជារិននកម្ពុជាបានអនុវរតចាប់ស្តើពើ
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ និងបានអនុវរតកម្មវធិើផ្សតល់អាជាញ ប័ណណស្ថរជាលមើែល់ត្រឹេះស្ថា នទាងំននាេះ។ តាម្

 
35 ត្បកាស្នលខ ធ៧-០៥-០៥៤-ត្ប.ក ចុេះនលងរើ១០ មខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០០៥ ស្តើអំពើ នគលននយបាយឥណទាន នើរិវធិើ និងសិ្រធិអំណាចផ្សតល់ឥណ
ទាន។ 
36 ត្បកាស្នលខ ធ៧-០១-១៣៧ ត្បក. ចុេះនលងរើ១៥ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០០១ ស្តើពើឥណទានចំនពាេះស្ម្ព័នធញារិ មែលត្រូវនធវើវនិស្ថធនកម្មនោយ
ត្បកាស្នលខ ធ៧-០២-១៤៦ ត្បក. ចុេះនលងរើ០៧ មខមិ្លុនា ឆ្ា ២ំ០០២។ 
37 ត្ពេះរាជត្កម្នលខ នស្/រកម្/១១៩៩/១៣ ត្បកាស្ឱ្យនត្បើចាប់ស្តើអំពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ ចុេះនលងរើ១៨ មខវចិឆិកា ឆ្ា ១ំ៩៩៩។ 
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រយៈការអនុវរតកម្មវធិើកំមណរត្ម្ង់លមើ ននេះត្បព័នធេរិចាវរាុកម្ពុជាបានអភិវឌឍជាបនតបនាទ ប់និងធានាបាននូវស្ាិរ
ភ្នពខពស្់ ។ 

នោយរិរត្រឹម្ឆ្ា ២ំ០១៩38 ត្បព័នធធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជារមួ្មាន (ក) ធនាគរពាណិជា
ចំនួន ៤៧ (១៧ ធនាគរកាុងត្ស្រក, ១៧ ធនាគរបុរតស្ម្ព័នធ, ១៣ ស្ថខាធនាគរបរនរស្), (ខ) ធនាគរ
ឯកនរស្ចំនួន ១៥។ កាុងចំនណាម្ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុទាងំអស្់ ធនាគរពាណិជា បាននែើររួនារើ
ជាអាកផ្សតល់នស្វារូទារ់ែ៏ស្ំខាន់បំផុ្សរនោយស្ថរពួកនរររួលបានអរាត្បនយជន៍មផ្សាកររិយុរត និងស្ថា ប័ន
កាុងការររួលបាននូវត្បាក់បនចាើពើស្ថធារណជន។ ត្បាក់បនចាើរបស្់ធនាគរផ្សតល់ជាមូ្លោា នែ៏ស្ំខាន់
ស្ត្មាប់ត្បរិបរតិការរូទារ់មែលមិ្ននត្បើត្បាស្់ស្ថច់ត្បាក់ែូចជាការនផ្សទរឥណទាន ឥណពនធផ្លទ ល់ និងការ
រូទារ់នោយនត្បើត្បាស្់ប័ណណរូទារ់។ នលើស្ពើននេះ ធនាគរពាណិជាក៏បានោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់និងត្រប់ត្រងនេ
ោា រចនាស្ម្ព័នធរូទារ់ែូចជាមា៉ា សុ្ើន ATM និងមា៉ា សុ្ើនឆូរការ (POS) ផ្សងមែរ។ 
 

(ខ) ប្គរះស្ថា នមិនដមនធន្ទគារ 
នត្ៅពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ ក៏មានអាកផ្សតល់នស្វាមិ្នមម្នធនាគរមែលនែើររួនារើជាអាកែំនណើ រការររិ

យភ្នរើផ្សងមែរ។ អាកែំនណើ រការររិយភ្នរើ រឺជាត្រឹេះស្ថា នមួ្យមែលផ្សតល់ស្ិរធិនោយធនាគរកាុងការផ្សតល់នូវ
នស្វារូទារ់ស្ងត្បាក់មួ្យ ឬនត្ចើនត្បនភរឱ្យនៅអរិលិជន។ អាកែំនណើ រការររិយភ្នរើត្រូវបានផ្សតល់ស្ិរធិតាម្
រយៈការចុេះកិចចត្ពម្នត្ពៀងជាមួ្យធនាគរ និងត្រូវនស្ាើសុ្ំអាជាញ ប័ណណពើធនាគរជារិននកម្ពុជា។ អនុនោម្នៅ
តាម្ចាប់ស្តើពើឧបករណ៍អាចជួញែូរបាននិងត្បរិបរតិការរូទារ់ស្ងត្បាក់ អាកែំនណើ រការររិយភ្នរើអាចនធវើ
ស្កម្មភ្នពជំនួស្ឱ្យធនាគរមែលបានផ្សតល់ស្ិរធិែូចខាងនត្កាម្៖ 

▪ ជាកមនលងផ្សតល់នស្វារំនាក់រំនង 

▪ ជាកមនលងផ្លរ់ទារ់អនតរធនាគរមែលអាចនឹងបចាូ នព័រ៌មានស្តើពើការរូទារ់អនតរធនាគររមួ្ទាងំ
ធនាគរមែលការរូទារ់ត្រូវបានបចច ប់ 

▪ ជាអាកផ្សតល់នស្វានផ្សទរត្បាក់តាម្រយៈរូរស្័ពទឬម្នធាបាយនផ្សេងនរៀរ 

▪ ជាអាកត្រប់ត្រងឬភ្នា ក់ងារត្បរិបរតិការស្ត្មាប់រណនើធនាគរ ឬអរិលិជន 

▪ ជាអាកនផ្សញើឬបចាូ នបញ្ញា រូទារ់ត្បាក់មែលបាននផ្សញើឬររួលនោយធនាគរ។ 
 

អាកែំនណើ រការររិយភ្នរើត្រូវអនុវរតនៅតាម្រត្មូ្វការលកាខណឌ  និងការោក់កំេរិនផ្សេងៗមែលមាន
មចងកាុងបរបបចារតិទាងំអស្់មែលនចញនោយធនាគរជារិននកម្ពុជា។ កាុងន័យននេះ ធនាគរជារិននកម្ពុជា
បាននចញនូវត្បកាស្មួ្យស្តើពើអាកែំនណើ រការររិយភ្នរើនៅឆ្ា ២ំ០១០។ រេូរម្កែល់មខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៤ 
មានអាកែំនណើ រការររិយភ្នរើចំនួន៦ មែលររួលបានអាជាញ ប័ណណពើធនាគរជារិននកម្ពុជា រឺត្ករម្េ ុនវ ើង, 
ត្ករម្េ ុន នវៀរមលល, ត្ករម្េ ុន អាយអឹម្អុើ, ត្ករម្េ ុន Western Union, ត្ករម្េ ុន Money Gram, និងត្ករម្
េ ុន នផ្សនហាគ សុ្ើ ។ 
 

 
38 ធនាគរជារិននកម្ពុជា (២០១៩). របាយការណ៍ត្រួរពិនិរយត្បចឆំ្ា ២ំ០១៩។ អរគនាយកោា នត្រួរពិនិរយ។ រាជធានើភាំនពញ, ត្បនរស្កម្ពុជា 
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៤.៥.៤ ពគាលបំណងក្មច ី
នគលបំណងកម្ចើ រឺជានេរុផ្សលែំបូងបងាស្់មែលអាកខចើនត្បើត្បាស្់នែើម្បើនស្ាើសុ្ំខចើត្បាក់ ែូចជាខចើនែើម្បើ

រិញផ្សទេះ រិញខុនែូ វនិិនយរនលើរនត្មាងស្ថងស្ង់ បនងាើរនរាងចត្កឬស្េត្គស្ធំៗនានា39។ នគលបំណង
កម្ចើជួយែល់អាកផ្សតល់កម្ចើ (ែូចជាធនាគរ) កាុងការកំណរ់កត្មិ្រននហានិភ័យរបស្់អាកសុ្ំខចើ នត្ពាេះនរអាច
ែឹងចាស្់ថានរើកម្ចើននាេះត្រូវបាននត្បើកាុងនគលបំណងអវើឬយកនៅនធវើអវើឱ្យជាក់ោក់។ អាកផ្សតល់កម្ចើនត្បើត្បាស្់
នគលននយបាយកាុងការផ្សតល់កម្ចើនផ្សេងៗគា ស្ត្មាប់នគលបំណងកម្ចើខុស្ៗគា ។ នគលបំណងកម្ចើនើមួ្យៗ 
រត្មូ្វឱ្យអាកសុ្ំខចើភ្នា ប់ម្កជាមួ្យនូវឯកស្ថរនផ្សេងៗគា កាុងការគតំ្រែល់កម្ចើរបស្់ខលួន។ នគលបំណងកម្ចើមាន
ស្ថរៈស្ំខាន់ណាស្់ស្ត្មាប់បងាា ញយ៉ា ងត្រឹម្ត្រូវកាុងែំនណើ រការោក់ពាកយសុ្ំខចើ នៅនពលមែលអាកខចើត្បឈម្
នឹងហានិភ័យទាប ពួកនរក៏ររួលបាននូវអត្តាការត្បាក់ទាបនិងលកាខណឌ កម្ចើលាពើអាកផ្សតល់កម្ចើ     មែរ។ 
 ឥណទានធំ (Large Exposure) រឺជាចំនួនស្រុបននឥណទាន ឬការស្នាតាម្េរានលខាមែល
នកើរនចញពើត្បរិបរតិការរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមួ្យ ជាមួ្យអរាគេកមរមួ្យមែលមានចំនួន
ត្បាក់នលើស្ពើែប់ភ្នររយ (១០%) ននមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុននាេះ40។ 
ឥណទានមែលមានចំនួនរឹកត្បាក់ធំ ស្ំនៅែល់ឥណទានមែលមានចំនួនរឹកត្បាក់ខពស្់បំផុ្សរននត្បនភរ
ឥណទានណាមួ្យែូចខាងនត្កាម្ (មែលរនៅនៅថាឥណទាន)៖  

▪ ក- ស្ម្រុលយននឥណទានឬននកិចចស្នាតាម្េរានលខា  

▪ ខ- ចំនួនត្បាក់ននឥណទានឬននកិចចស្នាតាម្េរានលខាមែលបានអនុញ្ញា រ (ត្បការ១41)។  
 
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុត្រូវរកាជានិចចនូវអនុបារននឥណទានធំស្រុប មែលនកើរនចញពើ

ត្បរិបរតិការជាមួ្យអរាគេកមរមួ្យ មិ្នឱ្យនលើស្ពើនម្ភភ្នររយ (២០%) ននមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធរបស្់ខលួន
ន ើយ (ត្បការ២)។ នយងតាម្ការនស្ាើសុ្ំរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ ធនាគរជារិននកម្ពុជា (ឬ
ធនាគរកណាត ល) អាចបនងាើនអនុបារអរិបរមិាមែលមានមចងនៅកាុងត្បការ២ ននត្បកាស្ននេះនៅែល់
កត្មិ្រអរិបរមិាមិ្នឱ្យនលើស្ពើស្ថម្ស្ិបត្បាភំ្នររយ (៣៥%) ននមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធរបស្់ត្រឹេះស្ថា នមែលផ្សត
ល់ឥណទាននៅនត្កាម្លកាខណឌ ែូចខាងនត្កាម្៖ 

▪ (ក) ស្ថា នភ្នពេរិចាវរាុរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុត្រូវបានចរ់ថាា ក់យ៉ា ងនហាចណា
ស្់ថា “លា” នោយមផ្សាកនលើចំណារ់ថាា ក់នផ្សទកាុងរបស្់ធនាគរជារិននកម្ពុជាឬររួលបានការវាយ
រនម្ល “ចំណារ់ថាា ក់វនិិនយរ” ពើភ្នា ក់ងារចរ់ថាា ក់អនតរជារិ។  

▪ (ខ) ស្ថា នភ្នពេរិចាវរាុរបស្់អាកខចើមានភ្នពរងឹមា ំមែលរមួ្មានមផ្សនការអាជើវកម្ម, ស្ថធនភ្នព, 
លរធភ្នពរកត្បាក់ចំនណញ, និងការត្រប់ត្រងមានលកាណៈលាត្បនស្ើរ។  

 
39 ត្បភព https://www.newcastle.loans/mortgage-guide/whats-loan-purpose-why-lenders-need-to-know, ចូលនម្ើលនលងរើ២៥ មខ
កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០  

40 ត្បកាស្នលខ ធ៧-០៦-២២៦ត្ប.ក ចុេះនលងរើ០៣ មខវចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០០៦ ស្តើអំពើការត្រួរពិនិរយហានិភ័យននឥណទានធំរបស់្ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ
និងេរិចាវរាុ។ 
41 ែ-ឯ-ែ 

https://www.newcastle.loans/mortgage-guide/whats-loan-purpose-why-lenders-need-to-know
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ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ ត្រូវផ្សតល់ឱ្យធនាគរជារិននកម្ពុជា នូវរបាយការណ៍ស្វនកម្មេរិចាវរាុ

, របាយការណ៍វភិ្នរឥណទាន, និងឯកស្ថរមែលពាក់ព័នធនផ្សេងៗនរៀរ នៅនពលោក់ពាកយនស្ាើសុ្ំផ្សតល់ឥណ
ទាននលើស្ពើស្មាមាត្រមែលមានមចងកាុងត្បការ២ ននត្បកាននេះ។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុត្រូវរកាជា
និចចនូវអនុបារឥណទានធំ ែូចមានមចងកាុងត្បការ១ ននត្បការននេះមែលមានចំនួនស្រុបអរិបរមិាមិ្នឱ្យ
នលើស្ពើបើរយភ្នររយ (៣០០%) ននមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធរបស្់ខលួនន ើយ។  
 

៥. ការពិភាកាវលើលទធ្លននការសកិាស្រាេស្រជាេ 
វសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុរបស្់ត្បនរស្កម្ពុជាបានចប់នផ្សតើម្ន ើងវញិចប់តាងំពើឆ្ា ១ំ៩៧៩ រេូរ

ម្កែល់បចចុបបនាននេះ។ ឆ្ា ១ំ៩៩៦, ១៩៩៨, និង១៩៩៩ រាជរោា ភិបាលបានោក់នចញនូវត្កម្ររិយុរត      
ស្ំខាន់ៗកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុកាុងការត្រប់ត្រង និងត្រួរពិនិរយនៅនលើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចា
វរាុ និងនែើម្បើរកាបាននូវស្ាិរភ្នពននត្បព័នធធនាគរកាុងការពត្ងឹងនូវការនជឿជាក់ពើស្ថធារណជន និងអាកវនិិ
នយរ, ត្ពម្ទាងំស្ំនៅែល់ការនលើកកម្ពស្់ត្បស្ិរធភ្នព ភ្នពរងឹមា ំ ការត្បកួរត្បមជង និងស្មាេរណកម្ម
ខពស្់កាុងការបនតរកាឱ្យបាននូវស្ាិរភ្នពនលល ត្ស្បតាម្យុរធស្ថស្តស្តអភិវឌឍន៍វសិ្័យេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្   
កម្ពុជា។ វសិ្័យននេះបានរមួ្ចំមណកយ៉ា ងធំនធងកាុងធានាបាននូវរុលយភ្នពនននស្ែាកិចចរបស្់ត្បនរស្កម្ពុជា 

និងបានធានានូវការវនិិនយរផ្សងមែរ។ នោយម ក ការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិ និងបរសិ្ថា នត្រូវបានរាជរ
ោា ភិបាលកម្ពុជារិររូរចប់តាងំពើការបនងាើរឱ្យមានត្កស្ួងបរសិ្ថា នកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៣ និងការចប់នផ្សតើម្ោក់ឱ្យ
នត្បើត្បាស្់នូវចាប់ស្តើពើការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិ និងកិចចការពារបរសិ្ថា នកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៦ និងនត្កាយៗម្ក
នរៀរមានបរោា នររិយុរតពាក់ព័នធស្ំខាន់ៗជានត្ចើននរៀរ។ ការវនិិនយរ ឬរនត្មាងអភិវឌឍន៍ធំៗត្រូវការកម្ចើ
ពើធនាគរ មិ្នថាកាុងត្បនរស្ ឬខាងនត្ៅត្បនរស្នែើម្បើធានាបាននូវសុ្វរាិភ្នពរុនស្ត្មាប់ការត្បរិបរតិ  ការ។ 
ជារូនៅរនត្មាងធំៗទាងំននាេះនត្ចើនមរបងាជាហានិភ័យ និងការខូចខារនៅនលើធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្
មែលមាននៅកាុង និងជំុវញិរំបន់រនត្មាង។ ការផ្សតល់កម្ចើពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុក៏បានរមួ្ចំមណក
ជាត្បនយលែល់ផ្សលប៉ាេះពាល់ទាងំឡាយមែលនកើរមានពើរនត្មាងមែលររួលបានកម្ចើទាងំននាេះ។  

 

៥.១  គំោតពគាលនពោបាយក្នុងវិស័យក្ិច្ចការពារបរសិ្ថា ន និងធន្ទគារនិងេិរញ្ញវតា ុ
ម្ា៉ាងវញិនរៀរ ការជំរុញឱ្យមាននូវការអនុវរតការពវកិចចននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង

ស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុជាភ្នរកិចចចបំាច់កាុងរមួ្ចំមណកបមនាម្នរៀរែល់ការការពារការ
បំពុលនិងការអភិរកេធនធានធម្មជារិ និងសុ្ខុមាលភ្នពស្ងគម្ទាងំមូ្ល។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ
បាននែើររួយ៉ា ងស្ំខាន់កាុងការធានាបានូវត្បភពរុនស្ត្មាប់ការវនិិនយរ មែលការវនិិនយរមួ្យចំនួនអាច
នឹងបងាជានេរុ និងផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅតាម្រំបន់មែលរនត្មាងវនិិនយរ
ទាងំននាេះតាងំនៅ។ ការស្ិកាបានត្បមូ្លនូវព័រ៌មាន និងភស្តុតាងមួ្យចំនួនអំពើស្ថា នភ្នព និងការអនុវរត
ការពវកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលអាចផ្សតល់
ជាពុរធិបមនាម្នៅនលើការយល់ែឹងមែលមានត្ស្ថប់ និងការរិររូរបនតនរៀរកាុងការជំរុញការងារត្រប់ត្រង និង
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ការពារបរសិ្ថា ននៅកាុងវសិ្័យននេះ។ ការពិភ្នកានៅកាុងមផ្សាកននេះមផ្សាកទាងំត្ស្រងនៅនលើរបករំនេើញមែលមាន
នលើកន ើងនៅកាុងមផ្សាកខាងនលើៗែូចមាននរៀបរាប់នៅកាុងរបាយការណ៍ននេះ៖ 

 

▪ ស្ត្មាប់នគលននយបាយស្តើពើកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងនៅកាុងបរកិារណ៍ននការស្ិកាវាយរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ ត្កបខ័ណឌ ររិយុរតរបស្់ត្បនរស្កម្ពុជានៅមិ្នទាន់មានការយក
ចិរតរុកោក់នៅន ើយនរ កាុងការជំរុញការរិររូរអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ និងកិចចការពារ
ធនធានធម្មជារិនៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុ។ បរបបចារតិមែលបានមចង និងោក់ឱ្យនត្បើ
ត្បាស្់កនលងម្កននេះ រឺស្ំនៅស្ត្មួ្ចកិចចការងារបនចចកនរស្ និងមកលម្ាត្បស្ិរធភ្នពការងារត្រប់ 
ត្រងនលើកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ មែលមានការមណនាជំាក់ោក់ពើត្កស្ួង    
បរសិ្ថា ន ចប់តាងំពើការនធវើចំណារ់ថាា ក់រនត្មាងស្ត្មាប់ការស្ិកាការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់        
បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ (ត្បកាស្នលខ ០២១), ការនរៀបចំលកាខណឌ ការងារស្ត្មាប់រនត្មាងតាម្វសិ្័យ 
(ត្បកាស្នលខ ០៩២, ១១៦, ១១៨, ១១៩ និង១២០), ការនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ (ត្បកាស្នលខ ៣៧៦), រេូរែល់ការនរៀបចំចុេះបចា ើត្ករម្េ ុនរើត្បឹកា
ស្ត្មាប់ការស្ិកា និងនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ (ត្បកាស្
នលខ ២១៥) និងមានអនុត្កឹរយនផ្សេងៗមែលរមួ្ចំមណកែល់ការត្រួរពិនិរយការងារវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ស្ត្មាប់រនត្មាងវនិិនយរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ មិ្នមាននរនូវបរ
បបចារតិ ឬកថាខណឌណាមួ្យនលើកន ើងនូវរត្ម្រយអំពើការោក់បចចូ ល ឬបនស្តចា ៀបការងារវាយរនម្ល
ននេះនៅកាុងនគលននយបាយ និងការត្បរិបរតិរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្
កម្ពុជា។ ចំណុចខវេះខារននេះជាស្កាើភ្នពបញ្ញា ក់នូវភ្នពចបំាច់នានពលបចចុបបនាននេះកាុងការនរៀបចំ
រិររូរ និងចប់នផ្សតើម្ការយកចិរតនលើនេរុ និងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្មែលអាចបងាន ើងពើ
ការផ្សតល់កម្ចើ ឬឥណទានែល់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ ឬរនត្មាងវនិិនយរទាងំឡាយ។  
 

▪ នគលននយបាយ និងបរបបចារតិមផ្សាកបរសិ្ថា នស្ំខាន់ៗមានែូចជាចាប់ស្តើពើកិចចការពារបរសិ្ថា ន
និងការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិឆ្ា ១ំ៩៩៦, អនុត្កឹរយនលខ ៧២ ស្តើពើែំនណើ រការវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នឆ្ា ១ំ៩៩៩, ត្បកាស្ស្តើការនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នឆ្ា ំ
២០០៩, និងបរបបចារតិពាក់ព័នធនផ្សេងៗមួ្យចំនួននរៀរ42 មែលត្រូវបាននត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់ជា
ជំនួយបមនាម្ែល់ការងារវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន សុ្រធមរបានកំណរ់និងរត្មូ្វឱ្យរនត្មាង
រែា និងឯកជននធវើការស្ិកាវាយរនម្លវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ជាមុ្នស្ិន មុ្ននឹង
អាចចប់នផ្សតើម្ការងារអភិវឌឍរនត្មាង។ ប៉ាុមនតបរបបចារតិទាងំននេះមិ្នបាននលើករឹកចិរត និងជំរុញឱ្យ

 
42 អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រួរពិនិរយការបំពុលរឹកឆ្ា ១ំ៩៩៩, អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រួរពិនិរយការបំពុលខយល់ និងការរខំាននោយសំ្ន ងឆ្ា ២ំ០០០, 
អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រប់ត្រងត្បព័នធលូ និងត្បព័នធត្បត្ពឹរតិកម្មរឹកកខវក់ឆ្ា ២ំ០១៧, អនុត្កឹរយស្តើពើការត្រប់ត្រងសំ្រាម្ និងសំ្ណល់រងឹរើត្បជំុជនឆ្ា ំ
២០១៥, ត្បកាស្ស្តើពើការោក់ឱ្យែំនណើ រការរំរូលកាខណឌ ការងារស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍វស័ិ្យនេោា រចនាស្ម្ព័នធនិងនរស្ចរណ៍, វស័ិ្យ
ែំណាកំសិ្-ឧស្ាេកម្ម, រនត្មាងបនងាើរនរាងចត្កនិងសិ្បបកម្ម, រនត្មាងអាជើវកម្មខាច់សំ្ណង់ និងែើលាប់ខាច់, រនត្មាងអាជើវកម្មលមស្មាភ រ
សំ្ណង់ ឆ្ា ២ំ០១៨, និងត្បកាស្ស្តើពើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ឆ្ា ២ំ០២០។  
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មានរត្មូ្វការមផ្សាកកិចចការពារបរសិ្ថា ននៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុជារូនៅនរ។ មូ្លនេរុ
ចម្បងមែលបរបបចារតិទាងំននេះមិ្នបានមចង ឬជំរុញការងារននេះអាចបណាត លម្កពើកាលៈនរស្ៈ43

ននការតាក់មរងបរបបចារតិទាងំននាេះ មែលនផ្លត រជាស្ំខាន់នលើការអភិវឌឍនស្ែាកិចចជាចម្បងនោយ
ស្ថរត្បនរស្កម្ពុជានាស្ម័្យកាលននាេះ ស្ាិរនៅកាុងបរយិការណ៍មែលទាងំននយបាយ និងនស្ែា
កិចចនៅមានភ្នពរន់នខាយនៅន ើយ។ ែូចបានករ់ស្ំគល់ថានៅកាុងកំ ុងឆ្ា ១ំ៩៩៧-១៩៩៨ 
ត្បនរស្កម្ពុជាបានជួបត្បរេះនូវវបិរិតេរិចាវរាុអាសុ្ើ និងស្កល44, 45 & 46, ស្ស្តងាគ ម្អាវុធនផ្សទកាុងរវាង
រណបកេននយបាយ47, និងែំនណើ រការននការបត្ងួបបត្ងួម្និងផ្សេេះផ្សាជារិជាមួ្យត្ករម្មខមរ
ត្កេម្48។ ស្ថា នភ្នពននយបាយនិងនស្ែាកិចចទាងំននេះបានញំុញើត្បនរស្កម្ពុជាយ៉ា ងែំណំ។ 
រេូរែល់នែើម្រស្េវរេឆ្ា ២ំ០០០ ត្បនរស្កម្ពុជាចប់នផ្សតើម្រកាបាននូវស្ាិរភ្នពជាបនណតើ រៗ។ ការ
ទាក់ទាញអាកវនិិនយរនែើម្បើបនងាើនផ្សលរុនស្រុបរបស្់ជារិ ជាអារិភ្នពស្ំខាន់មែលបណាត អាក
តាក់មរងនគលននយបាយត្រូវបនងាើរឱ្យមាននូវការអនុនត្គេះ និងការនលើកចិរតចបំាច់នានាមែល
រាជោា ភិបាលកម្ពុជាអាចផ្សតល់ជូនបាន។ បរបបចារតិមផ្សាកបរសិ្ថា ន និងកិចចការពារត្រប់ត្រងធនធាន
ធម្មជារិក៏ត្រូវស្ត្ម្បស្ត្មួ្លការត្កឹរយត្កម្ និងការអនុវរតនៅតាម្កាលៈនរស្ៈលំបាកមែលត្រូវ
ឆលងការ់។ រេូរម្កែល់នពលបចចុបបនាននេះ រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាបានខិរខំតាក់មរងនគល
ននយបាយ និងរិរយុរតមផ្សាកបរសិ្ថា នជានត្ចើនបមនាម្នរៀរនែើម្បើបំនពញនូវកងវេះខារ និងចននាល េះ
ត្បនហាងមែលមាន ប៉ាុមនតមបរជាមិ្នបាននធវើវនិស្ថធនកម្ម ឬមកស្ត្មួ្លនៅនលើបរបបចារិតចស្់ៗ
មែលមានត្ស្ថប់នេើយននាេះនរ។ ការខិរខំត្បឹងមត្បងជានត្ចើនរបស្់រាជរោា ភិបាលកម្ពុជា ក៏ែូចជា
ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន នៅមិ្នទាន់បាននឆលើយរបនពញនលញនៅនលើរត្មូ្វការកិចចការពារបរសិ្ថា ននៅកាុង   
វសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅន ើយនរ នោយស្ថរនៅមិ្នទាន់មានបរបបចារតិណាមួ្យ មចងអំពើ
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ស្ងគម្មែលមិ្នទាន់មាននស្ារភ្នព និងស្នតិភ្នពនពញនលញ នពាលរឺជានវោមែលត្បនរស្កម្ពុជានៅមានស្ស្តងាគ ម្សុ្ើវលិនៅកាុងត្បនរស្។ រេូរ
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ការពវកិចចនលើការការពារបរសិ្ថា នស្ត្មាប់ធនាគរខលួនឯងផ្លទ ល់ និងស្ត្មាប់ជារត្មូ្វការចបំាច់អំពើ
ការងារស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ ស្ត្មាប់ម្កូនបំណុលមុ្ននពលមែលធនាគរ
ផ្សតល់កម្ចើ (នពាលរឺកម្ចើខាា រធំមែលអាចបណាត លឱ្យមានការខូចខារធនធានបរសិ្ថា នស្ងគម្)។ 
ម្ា៉ាងនរៀរកិចចការរងារវាងត្កស្ួងបរសិ្ថា ន ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា និងធនាគរជារិននកម្ពុជា
នលើការបនស្តចា ៀបកិចចការពារបរសិ្ថា ននៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុ នៅមិ្នទាន់នឃើញមាន
ចំណុចចប់នផ្សតើម្ឱ្យបានជាក់ោក់ និងលម្ាិរអំពើរំនាក់រំនងនលើកិចចការងារននេះនៅន ើយមែរ នត្ៅ
មរអំពើអនុស្េរណៈនយរយល់មួ្យមែលត្រូវបាននធវើន ើងរវាងត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងស្មារម្
ធនាគរនៅកម្ពុជាកាលពើឆ្ា ២ំ០១៩។ នរៀរនស្ថរ អនុស្េរណៈននេះក៏នៅមិ្នទាន់នឃើញថាត្រូវ
បានអនុវរតយ៉ា ងែូចនម្តច ឬនធវើអវើមួ្យឱ្យបានចាស្់ោស្់ននាេះន ើយរេូរម្កែល់នពលននេះ។ ការ
ខកខានននេះអាចបណាត លម្កពើការខវេះខារមូ្លនិធិនិងមផ្សនការស្កម្មភ្នពជាក់ោក់កាុងការអនុវរត 
និងការរ ើករាលោលននជំងឺកូវ ើែ-១៩មែលនកើរមានន ើងនៅចុងឆ្ា ២ំ០១៩។ មូ្លនេរុទាងំននេះ 
ជានែើម្ចម្មែលភ្នរើពាក់ព័នធមិ្នទាន់មានការរិររូរឱ្យបានេមរ់ចរ់អំពើវសិ្័យកិចចការពារបរសិ្ថា ន
នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅន ើយមែររេូរម្កែល់នពលបចចុបបនាននេះ។   
 

▪ នោយម ក ចាប់និងររិយុរតនៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលមាននានពលបចចុបបនាមិ្ន
មានមចងន ើយអំពើការពវកិចចជាផ្សលូវចាប់កាុងការរត្មូ្វឱ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ អនុវរតនូវ
ការោក់បចចូ លការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ នៅកាុងលកាខណឌ ននការស្ិកា 
និងអនុម័្រកម្ចើរបស្់ខលួនន ើយ។ ការខកខាននេះអាចត្រូវបានពនយល់កាុងនេរុផ្សលមួ្យចំនួនែូចជា 

១) វសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុបានឆលងការ់នូវបរយិកាស្អាប់អួរននការអភិវឌឍន៍នៅកាុងត្បនរស្
កាុងរស្េវរេពើឆ្ា ១ំ៩៩០-២០០០49 មែលរត្មូ្វឱ្យមានការនលើករឹកចិរតខពស្់ែល់អាកវនិិនយរកាុង
ការម្កបណាត ក់រុនកាុងត្បនរស្កម្ពុជា ក៏ែូចជាការជំរុញឱ្យមានវរតមានត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងការ  
ផ្សតល់កម្ចើឱ្យបានកាន់មរនត្ចើនែល់ត្បជាជនកម្ពុជាកាុងការចប់នផ្សតើម្ ពត្ងឹង និងពនត្ងើកអាជើវកម្ម និង
ការវនិិនយររបស្់ខលួន។ ការជំរុញការនលើករឹកចិរត និងការស្ត្ម្បស្ត្មួ្លយ៉ា ងនត្ចើនែល់អាក      
វនិិនយររមួ្ទាងំកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុ នៅមរជាអរាិភ្នពនិងការយកចិរតរុកោក់យ៉ា ង
ខាល ងំពើរាជរោា ភិបាលកម្ពុជាមែលស្ថា នភ្នពននេះបានបងាជាលកាខណឌ អនុនត្គេះ និងការនយរយល់
ែល់ការពវកិចចរត្មូ្វចបំាច់មួ្យចំនួន រមួ្ទាងំការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្
ននេះផ្សងមែរ។ ២) កិចចការងារវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ហាក់ែូចជាមិ្នសូ្វររួល
បានការជំរុញឱ្យបានខាល ងំកាល នៅែំណាក់់កាលអនុវរតែំបូង រួយ៉ា ងែូចជាអនុត្កឹរយនលខ ៧២ អន
ត្ក.បក ត្រូវបានត្បកាស្ឱ្យនត្បើត្បាស្់នៅកាុងឆ្ា  ំ១៩៩៩ (នពាលរឺ ០៣ឆ្ា បំនាទ ប់ពើចាប់ស្តើពើកិចច
ការពារបរសិ្ថា ននិងការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិ ត្រូវបានោក់ឱ្យនត្បើត្បាស្់នៅកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៦), 

 
49 នោយស្ថរស្ស្តងាគ ម្នផ្សទរវាងបកេននយបាយនិងបកេននយបាយ, វបិរតិនស្ែាកិចាស្កល (ឆ្ា ១ំ៩៩៧ និង២០០៨-៩), ែំនណើ រការផ្សេេះផ្សាជារិ
ជាមួ្យត្ករម្មខមរត្កេម្ និងការនរៀបចំែំនណើ រការអភិវឌឍន៍នស្ែាកិចច និងស្ងគម្ជាបនណតើ រៗ។ ត្បនរស្កម្ពុជាមានអត្តាអនតរការ ើធនាគរទាប មែល
កម្ចើមានត្រឹម្មរ ៨ភ្នររយ និងត្បាក់បនចាើមានត្រឹម្មរ ១០ភ្នររយននផ្សលិរផ្សលកាុងត្ស្រកស្រុប (GDP)។ ត្បភព៖ UNCTAD & ICC (2003). An 
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១០ឆ្ា នំត្កាយម្កត្បកាស្នលខ ៣៧៦ ត្បក.បស្ា ត្រូវបានស្នត្ម្ចឱ្យនត្បើត្បាស្់នៅកាុងឆ្ា ២ំ០០៩ 
និងត្បកាស្ជាក់ោក់និងលម្ាិរមួ្យចំនួននរៀរត្រូវបាននរៀបចំនិងជំរុញឱ្យនត្បើត្បាស្់នៅកាុងកំ ុង
ឆ្ា ២ំ០១៨, ២០១៩ និងឆ្ា ២ំ០២០នានពលលមើៗននេះ។ អំណេះអំណាងែូចមែលបាននលើកន ើង
ទាងំននេះអាចពនយល់យ៉ា ងចាស្់ថាការជំរុញនិងនលើកកម្ពស្់កិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការការ់បនាយ
នេរុនិងផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ ជាពិនស្ស្ពើរនត្មាងវនិិនយរមិ្នទាន់ត្រូវបាន   
បនស្តចា ៀបឱ្យមានត្បស្ិរធភ្នពនៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅន ើយនរ។ អវើមែលនរបានែឹង
ននាេះរឺធនាគរជារិននកម្ពុជា និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជាបានគតំ្រ និងបានោក់នចញនូវ
នគលការណ៍េរិចាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នពនៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុ កាុងរយៈនពលលមើៗ
ននេះ នពាលរឺចប់តាងំពើឆ្ា ២ំ០១៩។ នរៀរនស្ថរ នគលការណ៍ននេះមានចររិលកាណៈជានគល
ការណ៍ស្ម័ត្រចិរត នេើយត្គន់មរនលើករឹកចិរតែល់ស្មាជិកស្មារម្កាុងអនុវរតតាម្លរធភ្នពមែល
អាចនធវើបានមរប៉ាុនណាណ េះ។  

▪ តាម្រយៈត្បកាស្នលខ ០២១ ត្បក.បស្ា ចុេះនលងរើ០៣ មខកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្តើពើចំណារ់ថាា ក់ននការ
វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ រនត្មាងមួ្យចំនួនរត្មូ្វឱ្យមានត្រឹម្មរ
កិចចស្នាការពារបរសិ្ថា ន និងរនត្មាងនផ្សេងនរៀរអាចរត្មូ្វឱ្យមានរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ែំបូង ឬនពញនលញនោយអាត្ស្័យនៅតាម្ត្បនភររនត្មាងែូចមានមចង
នៅកាុងឧបស្ម្ព័នធននត្បកាស្ននេះ។ ឧបស្ម្ព័នធបានកំណរ់ត្បនភររនត្មាងតាម្វសិ្័យធំៗចំនួន ៦
មែលរមួ្មាន (១) វសិ្័យមរ ៉ា ថាម្ពលនិងឧស្ាេកម្ម, (២) វសិ្័យសុ្ខាភិបាល, (៣) វសិ្័យ
ធនធានរឹក, (៤) វសិ្័យកស្ិកម្ម, (៥) វសិ្័យនរស្ចរណ៍, និង (៦) វសិ្័យនេោា រចនាស្ម្ព័នធ។ 
រួរឱ្យករ់ស្ំគល់ថាការវនិិនយរនលើរនត្មាងមែលមានរឹកត្បាក់រិចបំផុ្សរ ២ោនែុោល រអានម្រកិ 
នត្ចើនមររត្មូ្វឱ្យមានត្រឹម្មរកិចចស្នាការពារបរសិ្ថា ន ឬត្រូវររួលការអនុម័្រនឹងស្នត្ម្ចពើម្នទើរ  
បរសិ្ថា នរាជធានើ-នខរត។ ជារូនៅ  រុនវនិិនយរនត្ចើនជាងននេះ ឬរនត្មាងខាា រធំៗ នឹងរត្មូ្វឱ្យមាន
ការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ែំបូង ឬនពញនលញ នោយអាត្ស្័យនៅនលើ
ត្បនភរ, រំេ,ំ និងមផ្សនការអភិវឌឍរបស្់រនត្មាងនើមួ្យៗ។ 

 

៥.២  បញ្ហា ប្រឈមក្នុងការអនុវតតកាតពវក្ចិ្ចននក្ចិ្ចការវាយតនមៃពេតុប ះពាល់បរសិ្ថា ននងិសងគម 
ការស្ិកាបានចងត្កងនូវរាល់ការយល់នឃើញ និងម្រិនយបល់នានាពើភ្នរើពាក់ព័នធអំពើមូ្លនេរុ   

ចម្បងៗមែលរារាងំែល់ការជំរុញកិចចការងារបរសិ្ថា ននៅកាុងចំនណាម្ត្បរិបរតិករធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅ
កាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ បញ្ញា ត្បឈម្មួ្យចំនួនមែលត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុជួបត្បរេះ និងយល់នឃើញ
ថាជាការលំបាកកាុងការចូលរមួ្អនុវរតការពវកិចចននកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុង
បរកិារណ៍ននត្បនរស្កម្ពុជាមានែូចជា៖ 

▪ ត្បនរស្កម្ពុជាជាត្បនរស្មែលត្រូវការការអភិវឌឍ និងការវនិិនយរជានត្ចើនបនតនរៀរនែើម្បើមត្បកាល យ
ត្បនរស្ននេះឱ្យនៅជាត្បនរស្មែលមានចំណូលម្ធយម្កត្មិ្រខពស្់ នៅត្រឹម្ឆ្ា ២ំ០៣០។ នគល
ននយបាយរបស្់រាជរោា ភិបាលរឺជំរុញ និងនលើករឹកចិរតែល់អាកវនិិនយរនៅកាុងត្រប់វសិ្័យ
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អភិវឌឍន៍ទាងំអស្់ នោយរមួ្មានទាងំវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុននេះផ្សងមែរ។ តាម្រស្េនាទាន
មែលចង់ជំរុញឱ្យមានការអនុវរតការពវកិចច និងរត្មូ្វការនូវការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់         
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មុ្ននពលមែលកម្ចើេរិចាបបទានត្រូវបានអនុម័្រែូចមែលបានអនុវរតរបស្់
ធនាគរពិភពនោក, ស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិ, ឬធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើននាេះ រឺជារស្េនៈ
មែលត្រឹម្ត្រូវ និងមានស្ថរត្បនយជន៍យ៉ា ងត្ជាលនត្ៅកាុងការការ់បនាយ ឬនជៀស្វាងបាននូវហានិ
ភ័យធងន់ធងរនៅនលើធនធានធម្មជារិ និងស្េរម្ន៍ និងការរមួ្ចំមណកែល់ការនលើកកម្ពស្់សុ្វរាិ
ភ្នពននរនត្មាងវនិិនយរ ឬអភិវឌឍន៍ទាងំននាេះផ្សងមែរ។ ប៉ាុមនតកាុងបរកិារណ៍ននការនលើករឹកចិរតនៅ
មានកត្មិ្រ50, ការត្បកួរត្បមជងរើផ្សារខពស្់, និងការយល់ែឹងនៅមានកត្មិ្រអំពើអរាត្បនយជន៍នន
កិចចការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្កាុងចំនណាម្បណាត ត្បរិបរតិករនស្វាធនាគរនិងេរិចាវរាុនិង
ស្ថធារណជន51 ការអនុវរតភ្នល ម្ៗនូវការពវកិចចមបបននេះអាចនឹងកាល យជាកតាត រាងំស្ទេះ ឬការលំបាក
ស្មុរស្ថម ញបមនាម្ែល់ទាងំត្បរិបរតិករ និងអរិលិជនមែលមានបំណងមស្វងរកកម្ចើពើត្រឹេះស្ថា ន
ធនាគរនិងេរិចាវរាុមែលមាននៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។  
 

▪ ម្ា៉ាងនរៀរ នេរុអវើបានជាធនាគរអនតរជារិ ឬថាា ក់រំបន់មួ្យចំនួនែូចជា World Bank, IFC, 
ADB អាចនធវើកិចចការងារបានលាត្បនស្ើរជាងត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា 
នលើការងាររត្មូ្វឱ្យមានការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ននេះ? នយើងត្រូវពិនិរយនម្ើល
អំពើភ្នពខុស្គា រវាងត្បនភរត្រឹេះស្ថា នធនាគរទាងំននេះ។ ធនាគរអនតរជារិ ឬថាា ក់រំបន់ទាងំននាេះ
មានចកាុវសិ្័យ, នបស្កកម្ម, និងអាណរតិការងារខុស្គា ពើធនាគរកាុងត្ស្រក។ ធនាគរទាងំននេះជា
ត្បនភរធនាគររកត្បាក់ចំនណញ មរត្ស្បនពលជាមួ្យគា ននេះរឺស្ំនៅនៅនលើការនត្បើត្បាស្់េរិចា
បបទានមែលផ្សតល់ឱ្យ កាុងការរមួ្ចំមណកែល់ការការ់បនាយភ្នពត្កើត្ក, ការនលើកកម្ពស្់ស្ិរធិម្នុស្េ, 
ការការពារស្តស្តើនិងកុមារ, ការរប់ស្ថា រ់អំនពើេងឹា, ការគពំារកិចចការងារត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិ, 
ឬការការពារជនជារិនែើម្ភ្នររិចជានែើម្។ ការពវកិចចនលើកិចចការងារវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល ់        
បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ជាការពវកិចចមួ្យមែលធនាគរទាងំននាេះ ត្រូវមរអនុវរតជាចបំាច់កាុងការធានា

 
50 ត្បសិ្ននបើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេិរចាវរាុទាងំននាេះអនុវរតបានលានូវការពវកិចច និងរត្មូ្វការឱ្យមានការសិ្កាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន
និងស្ងគម្នៅកាុងការវាយរនម្លកម្ចើរបស់្ខលួន នរើត្រឹេះស្ថា នទាងំននាេះមានការនលើករឹកចិរតអវើខលេះពើរាជរោា ភិបាល? ការអនុវរតនូវការពវមបបននេះជាកា
រវនិិនយរមួ្យបមនាម្នរៀររបស់្ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ។ ត្បសិ្ននបើការវនិិនយរមបបននេះមិ្នមានអរាត្បនយជន៍របស្ាងត្រ ប់ម្កវញិ
ពើរាជរោា ភិបាលឱ្យបានស្ម្រម្យ (នទាេះកាុងរូបភ្នពណាក៏នោយ) កិចចការងារអំពើការពវកិចចននេះនឹងមិ្នត្រូវបានអនុវរតនោយនជារជ័យនរ។ ម្ា៉ាង
នរៀរ បរបបចារតរិបស់្ត្បនរស្កម្ពុជានៅមិ្នទាន់ោក់កត្មិ្រជារត្មូ្វោច់ខារបាននរ នោយស្ថរមរធនធាន (ទាងំម្នុស្េនិងលវកិា) និងយនត
ការត្រប់ត្រងនិងតាម្ោននលើកិចចការងារននេះនៅមានកត្មិ្រទាប និងរិចរួចនៅន ើយមែលនឹងមិ្នអាចធានាបាននូវត្បសិ្រធភ្នព និងស្កតិសិ្រធ
ភ្នពនៅនលើការអនុវរតការពវកិចចនិងរត្មូ្វការននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្កាុងវស័ិ្យធនាគរនិងេរិចាវរាុ។  
51 កិចចការងារវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ជាការងារបនចចកនរស្សុ្រធស្ថរមែលទាម្ទារឱ្យមានបរពិនស្ថធន៍ និងការយល់ែឹងឱ្យ
បានខពស់្និងសុ្ើជនត្ៅផ្សងមែរ។ មិ្នមានការសិ្កាជាផ្សលូវការណាកនលងម្កអំពើការយល់ែឹងរបស់្ស្ថធារណជនអំពើកិចចការងារននេះនរ ប៉ាុមនតនរអាច
ស្នមរបានថាកត្មិ្រននការយល់ែឹង និងត្ជួរនត្ជៀបអំពើការងារវាយរនម្លននេះនៅមានកត្មិ្រទាបកាុងចំនណាម្ម្ហាជន និងបុរគលិករែា-ឯកជននា
នា។ ម្ា៉ាងនរៀរ កិចចការងារវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ននេះហាក់បើែូចជាមិ្នសូ្វបាននធវើការអប់រផំ្សេពវផ្សាយឱ្យបានញឹកញាប់ជា
ស្ថធារណៈននាេះនរ។ មានមរមាច ស់្រនត្មាងអភិវឌឍន៍ និងអាកពាក់ព័នធនោយផ្លទ ល់មួ្យចំនួនប៉ាុនណាណ េះ (ែូចជាអងគការមិ្នមម្នរោា ភិបាលមួ្យ
ចំនួន, ត្ករម្េ ុនរើត្បឹកានលើកិចចការវាយរនម្លជានែើម្) មែលបានែឹងលឺ និងយល់ែឹងអំពើកិចចការងារ និងែំនណើ រការននការវាយរនម្លននេះ។   
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បាននូវការការពារចកាុវសិ្័យ នបស្កកម្ម និងការត្បរិបរតិការត្រឹម្ត្រូវរបស្់ខលួន។ មិ្នត្រឹម្មររត្មូ្វ
ឱ្យមានការស្ិកាវាយរនម្លប៉ាុនណាណ េះនរ ត្រឹេះស្ថា នេរិចាវរាុអនតរជារិែូចជា IFC រត្មូ្វឱ្យមាច ស្់
រនត្មាងមែលនស្ាើកម្ចើនរៀបចំនូវត្បព័នធត្រប់ត្រងបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ (ESMS) ឱ្យបានជាក់ោក់នៅ
កាុងអងគភ្នព ឬស្ថា ប័នរបស្់ខលួនបមនាម្នរៀរ។ ត្បព័នធននេះទាម្ទារនូវការវនិិនយរបមនាម្នរៀរទាងំ
ធនធានម្នុស្េ, លវកិា និងយុរធស្ថស្តស្តនែើម្បើបងាា ញឱ្យបានពិរត្បាកែនូវការតាងំចិរត និងការអនុ
វរតការពវកិចចការពារបរសិ្ថា នរបស្់មាច ស្់រនត្មាង។ បមនាម្ពើនលើននេះ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ
អនតរជារិទាងំននាេះក៏ជាេរានលខើកាុងអនុស្ញ្ញា អនតរជារិនានា52 មែលរត្មូ្វឱ្យមានការររិរូរ និង
អនុវរតឱ្យបានខពស្់កាុងការការពារបរសិ្ថា ន និងសុ្ខុមាលភ្នពស្ងគម្ជានែើម្។ លកាណៈមបបននេះមិ្ន
មាននរស្ត្មាប់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលកំពុងមានត្បរិបរតិការនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា
នានពលបចចុបបនា។ ធនាគរកាុងត្ស្រកនត្ចើនមរអនុវរតនូវការពវកិចចននការររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្ 
(CSR) នេើយជាការអនុវរតតាម្នគលការណ៍ស្ម័ត្រចិរតមរប៉ាុនណាណ េះ។  
    

▪ ការខវេះខារការយល់ែឹងឱ្យបានសុ្ើជនត្ៅអំពើអរាត្បនយជន៍ននការអនុវរតការពវកិចច នលើការងារវាយ
រនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងចំនណាម្ទាងំវនិិនយរិន និងត្បរិបរតិករមផ្សាកធនាគរ
និងេរិចាវរាុជាកតាត ចម្បងមួ្យមែលរមួ្ចំមណកែល់ការខកខានការរិររូរ និងការអនុវរតនូវការពវ
កិចចននេះនៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ ជាក់មស្តងការស្នត្ម្ចបាននូវ
ការការពារបរសិ្ថា ន និងការ់បនាយហានិភ័យមែលអាចបងាន ើងនោយស្ថរមផ្សនការស្កម្មភ្នព
រនត្មាងជារុណស្ម្បរតិយូរអមងវងមែលនាមំ្កនូវអរាត្បនយជន៍ជានត្ចើនែូចជា (១) បមនាម្នករ ត ិ៍
នឈាម េះលានៅនលើរនត្មាង និងមាច ស្់រនត្មាងអំពើការររួលខុស្ត្រូវខពស្់នលើការការពារធនធានរមួ្
របស្់ម្នុស្េជារិ, (២) នករ ត ិ៍នឈាម េះលាននេះនឹងជួយបនងាើរនូវរុណស្ម្បរតិ និងរុណរនម្លបមនាម្ែល់
រនត្មាងនិងមាច ស្់រនត្មាងមែលអាចនត្បើត្បាស្់បានស្ត្មាប់ជាចំណុចវជិាមានកាុងការមស្វងរកនូវរុន 
ឬឥណទានបមនាម្ពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុជារិនិងអនតរជារិនផ្សេងៗនរៀរ, (៣) ជួយការ់
បនាយ ឬបនចច ៀស្បាននូវផ្សលប៉ាេះពាល់អវជិាមាននៅនលើធនធានធម្មជារិ និងជួយបនងាើរ ឬបនងាើន
នូវធនធានធម្មជារិស្ត្មាប់ជាត្បនយជន៍ស្ថធារណៈ, (៤) ជួយការ់បនាយហានិភ័យនៅនលើ
រនត្មាង និងពត្ងឹងការការពារអរាត្បនយជន៍របស្់រនត្មាងផ្លទ ល់តាម្រយៈការត្រប់ត្រងហានិភ័យ
ខាងកាុងនិងខាងនត្ៅ, និង (៥) ជំរុញការវនិិនយរមែលឈរនលើនគលការណ៍ឈាេះ-ឈាេះ និងការ
ស្នត្ម្ចបាននូវចើរភ្នពទាងំអរាត្បនយជន៍របស្់រនត្មាងនិងធនធានធម្មជារិនិងស្េរម្ន៍។ 
 

 
52 ធនាគរពិភពនោកជាស្ថា ប័នមួ្យកាុងចំនណាម្ស្ថា ប័នែំបូងនរជានត្ចើននរៀរកាុងការជំរុញឱ្យមានការបនងាើរន ើងនូវរើផ្សារកាបូន។ ជាមួ្យ
នឹងរួនារើននេះ, ធនាគរបានរមួ្ចំមណកែល់ការនធវើជាកាតាលើករ និងអភិវឌឍន៍រើផ្សារកាបូន, នចាត្បឌិរនិងបនងាើរឧបករណ៍និងវធិើស្ថស្តស្តលមើៗជា
នត្ចើន, កស្ថងស្ម្រាភ្នព, អនុវរតភ្នពជាអាកែឹកនានំៅកាុងកិចចស្េការជាមួ្យនែរូរទាងំថាា ក់ជារិនិងអនតរជារិកាុងការកំណរ់រើផ្សារនិងរនម្លកា
បូនជានែើម្។ ត្បភព៖ https://ieg.worldbankgroup.org/blog/lessons-for-paris-agreement-carbon-markets-kyoto  ចូលរស្េនានលងរើ
២៦ មខរុោ ឆ្ា ២ំ០២០។ 

https://ieg.worldbankgroup.org/blog/lessons-for-paris-agreement-carbon-markets-kyoto
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▪ ម្ា៉ាងវញិនរៀរ រំេកំម្ចើនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជានៅមានកត្មិ្រទាបនៅន ើយស្ត្មាប់កូនបំណុល   
នើមួ្យៗ។ ឥណទានធំជាចំនួនស្រុបននឥណទាន ឬការស្នាតាម្េរានលខាមែលនកើរនចញពើ
ត្បរិបរតិការរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមួ្យ ជាមួ្យអរាគេកមរមួ្យមែលមានចំនួន
ត្បាក់នលើស្ពើែប់ភ្នររយ (១០%) ននមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ
ននាេះ។  ត្បកាស្នលខធ៧-០១៦-១១៧ ត្ប.ក ចុេះនលងរើ២២ មខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៦ របស្់ធនាគរជារិ
ននកម្ពុជា បានកំណរ់នូវចំនួនរុនចុេះបចា ើទាបបំផុ្សរស្ត្មាប់អាជាញ បណណធនាគរ។ ៧៥ោនែុោល រ
អានម្រកិជារត្មូ្វការរុនចុេះបចា ើទាបបំផុ្សរស្ត្មាប់ធនាគរពាណិជា។ មផ្សាកនៅនលើកតាត រុនចុេះបចា ើ 
និងកតាត នផ្សេងៗនរៀរកាុងការរណនារកមូ្លនិធិផ្លទ ល់សុ្រធរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ
មួ្យ កូនបំណុលកាុងត្បនរស្កម្ពុជាមានលរធភ្នពរិចរួចណាស្់ (នពាលរឺតាម្ចំនួនរឹកត្បាក់នន
ឥណទានធំមែលមានទាបបំផុ្សរត្បមេលជា ៧,៥ោនែុោល រអានម្រកិស្ត្មាប់កូនបំណុលមាា ក់) 
កាុងការនធវើអាជើវកម្ម ឬអនុវរតរនត្មាងវនិិនយរមួ្យមែលបងាជានេរុ និងផ្សលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរនៅ
នលើបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្។  រំេកំម្ចើទាបអាចជាកតាត មែលនធវើឱ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមិ្ន
សូ្វមានការត្ពួយបារម្ភ ថាកម្ចើមែលផ្សតល់ឱ្យនឹងមិ្នអាចនធវើឱ្យកូនបំណុលមានលរធភ្នពនត្ចើន កាុង
ការអនុវរតរនត្មាងមែលនឹងនាមំ្កនូវការខូចខារធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ននាេះនរ។    

 
▪ ការវនិិនយរផ្លទ ល់ពើបរនរស្ភ្នរនត្ចើននៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា មានត្បភពម្កពើត្បនរស្ចិននៅនលើ    
វសិ្័យនេោា រចនាស្ម្ព័នធ និងការអភិវឌឍធនធាន (នៅស្ ូ, ថាម្ពល, និងនរស្ចរណ៍ជានែើម្)។ 
ការវនិិនយរពើត្បនរស្ចិន ជារូនៅត្រូវបាននរស្នងារនឃើញថាមិ្នសូ្វបានរិររូរឱ្យបានលាិរលាន់ 
និងមានត្បស្ិរធភ្នពនៅនលើការការពារបរសិ្ថា ន និងសុ្ខុមាលភ្នពស្ងគម្នៅតាម្បណាត ត្បនរស្
មែលខលួនវនិិនយរ។ រនត្មាងវារ ើអរគិស្នើមែលមានការចូលរមួ្វនិិនយរពើវនិិនយរិនម្កពើត្បនរស្
ចិនបានបងាឱ្យមានខូចខារ និងហានិភ័យជានត្ចើននៅនលើធនធានធម្មជារិ និងការតាងំរើលំនៅលមើ
របស្់ត្បជាពលរែាទាងំឡាយមែលរស្់នៅមកបរខាងនត្កាម្ និងខាងនលើរំបន់រនត្មាងទាងំននាេះ។ 
ស្ថរព័រ៌មានបរនរស្53 និងអាកស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវជានត្ចើន54 បានករ់ស្ំគល់នូវផ្សលវបិាកននការ     
វនិិនយររបស្់រនត្មាងមែលមានការចូលរមួ្ពើវនិិនយរិនចិន។ " ការវនិិនយររបស្់ត្បនរស្ចិន
បានបងាឱ្យមានផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើនគលននយបាយបរនរស្ និងននយបាយកាុ ងត្ស្រករបស្់
ត្បនរស្កម្ពុជា មែលអាចនានំៅរកការែឹកនាមំបបលរធិអតាត ធិបនរយយ នេើយអាចនធវើឱ្យមាននូវការ 

 
53 ត្បភព DW https://www.dw.com/en/how-chinese-money-is-changing-cambodia/a-50130240 ចូលរស្េនានលងរើ២៤មខរុោ ឆ្ា ំ
២០២០ 
54 "Weak rule of law, corruption and political risk are factors found to deter foreign direct investment (FDI) and all are characteristics 

of Cambodia's investment environment. Yet Chinese outward FDI has been found to contradict these general trends, as illustrated 
by levels of Chinese investment in Cambodia." O'NEILL, D. (2014). Playing Risk: Chinese Foreign Direct Investment in Cambodia. 
Contemporary Southeast Asia, 36(2), 173-205. Retrieved October 26, 2020, from http://www.jstor.org/stable/43281288 
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បមត្ម្បត្មួ្លនៅនលើ បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្វបបធម៌្ផ្សងមែរ 55&56 "។  ការវនិិនយរនោយត្បនរស្ចិននៅ
កាុងរនត្មាងអភិវឌឍន៍រម្ណើ យោា នមួ្យចំនួនបានបងាឱ្យមាននូវផ្សលប៉ាេះពាល់នត្គេះថាា ក់នៅនលើនត្ព
នឈើ និងជើវៈចត្ម្រេះនៅតាម្រំបន់រនត្មាងទាងំននាេះ។ ជាឧទាេរណ៍រឺរនត្មាងអភិវឌឍន៍រម្ណើ យ
ោា ន Golden Silver Golf នៅកាុងនខរតត្ពេះស្ើេនុមែលមាននផ្សទែើស្រុបត្បមាណ៣.៣០០េកិតា 
ស្ាិរនៅកាុងរំបន់ឧរានជារិរាម្ និងមានចមាង យត្បមាណជា ២៨រើ ូមម្៉ាត្រពើត្ករងត្ពេះស្ើេនុ57។ 
នត្ៅមរអំពើផ្សលចំនណញមផ្សាកនស្ែាកិចចនិងការរមួ្ចំមណកែល់ជើវភ្នពរបស្់ត្បជាពលរែា58  ការចូល
រមួ្វនិិនយរពើត្បនរស្ចិនបាននធវើឱ្យមានការត្ពួយបារម្ភនត្ចើននៅការបារ់បង់ធនធានធម្មជារិ និង
ការប៉ាេះរងគិចនៅនលើធនធានស្ងគម្វបបធម៌្របស្់ត្បជាពលរែា និងត្បនរស្កម្ពុជា។ ត្បភពរុនវនិិ
នយររបស្់រនត្មាងទាងំននេះអាចមានត្បភពពើធនាគររបស្់ត្បនរស្ចិន (The Export-Import 
Bank of China) មែលធនាគរននេះត្រូវបាននរស្ថគ ល់ថាមិ្នមាននគលននយបាយចាស្់ោស្់
អំពើការការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ន ើយ នបើនទាេះបើជាធនាគរននេះមាននគលការណ៍េរិចាវរាុ
នបរង59 (Green Finance) និងនគលការណ៍ការ់បនាយភ្នពត្កើត្ក60 (Poverty Alleviation) ក៏
នោយ។   
  

▪ ការអនុវរតកនលងម្កបានករ់ស្ំគល់ថាមាច ស្់រនត្មាង ឬអរិលិជនមែលបានររួលកម្ចើ ឬឥណទាន
ពើធនាគររំបន់ ឬអនតរជារិ (ែូចជាធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើ ធនាគរពិភពនោក ឬស្ថរជើវកម្ម
េរិចាវរាុអនតរជារិ) បានខិរខំខាេះមខាងកាុងការស្ិកា និងនរៀបចំរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ នែើម្បើបំនពញរត្មូ្វការចបំាច់ោច់ខារកាុងការបស្តងគប់លកាខណឌ នពញស្ិរធិ
របស្់ធនាគរទាងំននាេះ។ រត្មូ្វការរបស្់ធនាគរទាងំននេះបានឆលុេះបញ្ញច ងំពើការររួលស្ថគ ល់នូវកតើ
ត្ពួយបារម្ភអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ និងការអភិវឌឍត្បកបនោយនិរនតរភ្នពកាុងរយៈនពលមវងមែល

 
55 ត្បនភព NIKKEI Asia https://asia.nikkei.com/Opinion/Chinese-investment-strains-Cambodian-society ចូលរស្េនានលងរើ២៦ មខរុោ 
ឆ្ា ២ំ០២០ 
56 "Cambodia understands that 'internationalization' of its domestic politics will not go away any time soon, especially when its 
evolving young democracy is becoming 'electoral currency' for some foreign politicians who often have oversimplified views over 
Cambodia's historical and political complexities, and are not fully aware of the values of the 'longest peace in Cambodia's modern 
history'" – Asia Times, published an article "Dynamism of Chinese Investment in Cambodia" on November 8, 2019. The article can 
be accessed through https://asiatimes.com/2019/11/dynamism-of-chinese-investment-in-cambodia/  
57 Sovinda Po & Kimkong Heng (2019). Assessing the Impacts of Chinese Investments in Cambodia: The Case of Preah Sihanoukville 
Province. A Working Paper on China-Cambodia Relations. ISSUES & INSIGHTS, Vol. 19, Pacific Forum ( 
https://www.researchgate.net/publication/333310139_Assessing_the_Impacts_of_Chinese_Investments_in_Cambodia_The_Cas
e_of_Preah_Sihanoukville_Province_ISSUES_INSIGHTS_A_Working_Paper_on_China-Cambodia_Relations_Pacific_Forum )   
58 "... the case study shows to some extent that Chinese investment in the Cambodian garment sector has contributed to poverty 
reduction by creating employment for rural people." "... Chinese investment in the garment sector has considerably contributed to 
poverty reduction in Cambodia by providing employment opportunities and income generation for the rural poor." The impacts of 
China’s official development assistance on poverty reduction are assessed through two case studies on China funded projects in the 
transport sector: the Rehabilitation of National Road No 7 from Kratie to Trapeang Kriel (a border-crossing to Laos) and the
Construction of the Prek Tamak Bridge in Kandal province. "Conversely, the villages can be reached more readily by development 
agencies which could bring social services to the areas as well as help in managing forest resources. In short, both projects have 
brought more livelihood options for local people." OUCH Chandarany, SAING Chanhang and PHANN Dalis (2011). Assessing China's 
Impact on Poverty Reduction in the Greater Mekong Sub-region: The Case of Cambodia. Working Paper Series No. 52. Cambodia 
Development Resource Institute, Phnom Penh, Cambodia 
59 The Export-Import Bank of China – Green Finance http://english.eximbank.gov.cn/Responsibility/GreenF/  
60 The Export-Import Bank of China – Targeted Poverty Alleviation http://english.eximbank.gov.cn/Responsibility/PovertyA/  

https://asia.nikkei.com/Opinion/Chinese-investment-strains-Cambodian-society
https://asiatimes.com/2019/11/dynamism-of-chinese-investment-in-cambodia/
https://www.researchgate.net/publication/333310139_Assessing_the_Impacts_of_Chinese_Investments_in_Cambodia_The_Case_of_Preah_Sihanoukville_Province_ISSUES_INSIGHTS_A_Working_Paper_on_China-Cambodia_Relations_Pacific_Forum
https://www.researchgate.net/publication/333310139_Assessing_the_Impacts_of_Chinese_Investments_in_Cambodia_The_Case_of_Preah_Sihanoukville_Province_ISSUES_INSIGHTS_A_Working_Paper_on_China-Cambodia_Relations_Pacific_Forum
http://english.eximbank.gov.cn/Responsibility/GreenF/
http://english.eximbank.gov.cn/Responsibility/PovertyA/
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កំពុងកាល យជាត្បធានបរយ៉ា ងស្កម្មនៅកាុងបរកិារណ៍ននការអភិវឌឍ។ ការផ្សតល់កម្ចើ ឬឥណទាន
កាុងរំេរឹំកត្បាក់ណាមួ្យននាេះ អាចឱ្យអរិលិជន ឬមាច ស្់រនត្មាងមានលរធភ្នពកាុងការអភិវឌឍ
រនត្មាងខាា រធំៗមួ្យចំនួនមែលអាចបងាជាហានិភ័យ និងផ្សលប៉ាេះពាល់ធងន់ធងរនៅនលើធនធាន       
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្របស្់ស្េរម្ន៍មែលរនត្មាងទាងំននាេះតាងំនៅ។ នោយស្ថរេរិចាបបទាន
មែលផ្សតល់ឱ្យ អរិលិជនមានស្ម្រាភ្នពត្រប់ត្គន់កាុងការនរៀបចំឈូស្ឆ្យ, ស្ថងស្ង់, នត្បើត្បាស្់
ធនធាន, និងនធវើត្បរិបរតិការនលើរនត្មាងរបស្់ខលួនកាុងត្រង់ត្ទាយធំមែលអាចបងាជាផ្សលរខំាន ឬប៉ាេះ
រងគិចជាមួ្យធនធាន និងស្កម្មភ្នពការងារចិចច ឹម្ជើវរិរបស្់ត្បជាពលរែាកាុង និងជំុវញិរំបន់        
រនត្មាង។ ជាមួ្យនឹងបរកិារណ៍មែលមានការមត្បត្បួលខាល ងំ េរិចាបបទានពើធនាគរបានបនងាើននូវ
ស្នទុេះឧស្ាេភ្នវូបនើយកម្ម,  នររូបនើយកម្ម, កស្ិកម្ម, និងនរស្ចរណ៍ជានែើម្តាម្រយៈរនត្មាង
អភិវឌឍន៍មែលពាក់ព័នធ។ ស្នទុេះទាងំននាេះបានជំរុញឱ្យមានការមត្បត្បួលែល់ការនត្បើត្បាស្់ែើ និង
ការតាងំរើលំនៅរបស្់ម្នុស្េ នោយបនងាើរឱ្យមាននូវឱ្យភ្នពបរមិាណ និងរុណភ្នពរឹកឬែើ, ការ
លម្លយនិងបារ់បង់ជើវៈចត្ម្រេះ, ការរស្តនាទ នរំបន់នត្ពនឈើនិងរំបន់ធម្មជារិ, កំនណើ នការបំពុល      
បរសិ្ថា ន, និងផ្សលប៉ាេះពាល់អវជិាមាននៅនលើសុ្ខភ្នពរបស្់ម្នុស្េជារិជានែើម្។ ជាការចបំាច់
ណាស្់មែលត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាត្រូវចប់នផ្សតើម្មស្វងយល់អំពើផ្សល
វបិាកនានាពើកម្ចើ ឬឥណទាននៅនលើការខូចខាររុណភ្នពបរសិ្ថា ន និងធនធានស្ងគម្-វបបធម៌្
នែើម្បើការ់បនាយហានិភ័យមែលអាចនឹងប៉ាេះពាល់ត្រ ប់នៅនលើអរិលិជន និងរនត្មាងអភិវឌឍរបស្់
ពួកនរវញិផ្សងមែរ។       

 

▪ នគលការណ៍េរិចាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នពនៅកម្ពុជា មែលបានោក់នចញនោយស្មារម្ធនាគរ
នៅកម្ពុជាកាុងឆ្ា ២ំ០១៩ បានមស្តងឱ្យនឃើញនូវការរិររូរមួ្យកត្មិ្រនៅនលើបញ្ញា បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្-វបបធម៌្ ប៉ាុមនតការរិររូរននេះជាបនទុករបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរកាុងការនរៀបចំខលួនឱ្យបានរចួរាល់
កាុងការបនងាើរនិងអនុវរតការត្រប់ត្រងហានិភ័យបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ឱ្យស្ម្ត្ស្ប ជាពិនស្ស្មុ្នការ
អនុម័្រកម្ចើរបស្់អរិលិជន។ ម្ា៉ាងនរៀរ នគលការណ៍ននេះជានគលការណ៍ស្ម័ត្រចិរត នេើយមិ្នមាន
រនម្លជារត្ម្ង់ននបរបបចារតិ ឬរិរយុរតមែលស្មាជិកត្រូវអនុវរតជាោច់ខារននាេះនរ។ ស្មារម្
ត្គន់មរនលើករឹកចិរត និងជំរុញែល់ស្មាជិក នោយររួលស្ថគ ល់ការអនុវរតនិងកិចចខិរខំត្បឹងមត្បង
របស្់ពួកនរតាម្រយៈលិខិរបញ្ញា ក់ររួលស្ថគ ល់ ឬប័ណណស្រនស្ើរមរប៉ាុនណាណ េះ។   

        
▪ កាុងចំនណាម្នគលបំណងស្ំខាន់ៗទាងំ១៩ របស្់ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា (ABC) មានមរ
នគលបំណងរើ១៤មែលបានមចងថាស្មារម្ននេះនឹងនធវើការឱ្យស្កម្មកាុងកិចចការស្ងគម្ និងការ
អនុវរតនូវកម្មវធិើររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្ (CSR)។ កម្មវធិើររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្ននេះ មិ្នមាន
រនម្លជាររិយុរតមែលរត្មូ្វឱ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរជាស្មាជិក និងធនាគររូនៅមានការពវកិចចជា
ចបំាច់ននាេះនរ។ កម្មវធិើននេះត្រូវបានអនុវរតន ើងនោយមផ្សាកនលើនគលការណ៍ស្ម័ត្រចិរត មែលមាន
អរាន័យស្ំនៅថាធនាគរជាអាកស្នត្ម្ចចិរតនោយខលួនឯងថាត្រូវអនុវរត ឬមិ្នចបំាច់។ ត្រឹេះស្ថា ន
ធនាគរមួ្យចំនួនជាស្មាជិកននស្ម្ព័នធធនាគរខាងនត្ៅត្បនរស្កម្ពុជា ឬមានត្បភពរុនពើនត្ៅ
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ត្បនរស្ មែលស្ម្ព័នធទាងំននាេះមាននគលការណ៍រត្មូ្វនលើការអនុវរតកម្មវធិើររួលខុស្ត្រូវមផ្សាក
ស្ងគម្ស្ត្មាប់ស្មាជិក ឬនែរូររបស្់ខលួន មែលជានេរុនធវើឱ្យត្រឹេះស្ថា នធនាគរទាងំននាេះមានរត្មូ្វ
ការអនុវរតជាការពវកិចច។  នោយម ក ត្រឹេះស្ថា នធនាគរមួ្យចំនួននផ្សេងនរៀរកាុងត្បនរស្កម្ពុជា
មានត្បភពរុននៅកាុងត្បនរស្ មែលអាចនឹងមិ្នអនុវរតនូវការពវកិចចររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្ននេះ
ក៏ថាបាន។   
 

▪ នោយម ក ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា បានខិរខំពាយម្ជំរុញនគលការណ៍េរិចាវរាុត្បកប 
នោយចើរភ្នព តាម្រយៈការរិររូរពិចរណាយ៉ា ងេមរ់ចរ់នៅនលើការការពារបរសិ្ថា ន, ការពារ
ស្ងគម្ម្នុស្េ និងការពារនករែំមណលវបបធម៌្នានា។ ស្មារម្ននេះមានការតាងំចិរតខពស្់កាុងការ   
ផ្សតល់អារិភ្នពនលើរុណរនម្លននធនធានស្ងគម្-វបបធម៌្ តាម្រយៈការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់, 
ការត្រប់ត្រងនិងរប់ស្ថា រ់នេរុនិងផ្សលប៉ាេះពាល់, ការបនចច ៀស្ និងរិររូរប៉ាេះប៉ាូវនៅនលើហានិភ័យ 
ឬផ្សលប៉ាេះពាល់អវជិាមាននានាមែលអាចបងាន ើងពើស្កម្មភ្នពពាណិជាកម្ម ឬស្តង់ោ ឬការត្បរិបរិត
ទាងំឡាយរបស្់អរិលិជនមែលបានររួលេរិចាវរាុពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ។ ទាងំននេះត្គន់មរជា
នគលការណ៍របស្់ស្មារម្មែលមានរូបភ្នពជាការស្ម័ត្រចិរត មរមិ្នទាន់មានរនម្លជារិរយុរតនៅ
ន ើយមែលអាចជំរុញភ្នពចបំាច់មផ្សាកចាប់ស្ត្មាប់ស្មាជិកកាុងការអនុវរត។ ម្ា៉ាងវញិនរៀរ តាម្
ការរបស្មាភ ស្ន៍នៅកាុងកំ ុងនពលននការស្ិកា ត្បរិបរតិករនស្វាធនាគរបាននលើកន ើងថា
ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនត្ចើនមរនធវើការវាយរនម្លហានិភ័យននបញ្ញា បរសិ្ថា ននៅនលើកម្ចើ ឬឥណទានមែល
នឹងត្រូវអនុម័្រស្ត្មាប់អរិលិជននែើម្បើកំណរ់អំពើលរធភ្នព និងត្បស្ិរធភ្នពរបស្់កូនបំណុលកាុង
ការស្ងត្រ ប់ម្កធនាគរវញិ។ ឧទាេរណ៍ថានរើរំបន់រនត្មាង ឬអាជើវកម្មរបស្់អរិលិជន
ត្បឈម្មុ្ខនឹងនត្គេះម្េនតរាយធម្មជារិែូចជារឹកជំនន់ ឬខយល់ពយុេះ ឬនភលើងនឆេះនត្ព ឬមានហានិ
ភ័យននការបរាជ័យយ៉ា ងណាមែលអាចប៉ាេះរងគិចែល់រនត្មាង ឬអាជើវកម្មរបស្់អរិលិជនទាងំ
ននាេះ?។ មផ្សាកនៅនលើបរពិនស្ថធន៍ននេះ និងការអនុវរតត្ស្នែៀងគា ននេះជានត្ចើននរៀរមែលនយើងធាល ប់
បានែឹងកនលងម្ក នយើងអាចទាញការស្នាិោា នជាមូ្លោា នថាត្រឹេះស្ថា នធនាគរមួ្យចំនួន មិ្នទាន់
បានយកចិរតរុកោក់ជាពិនស្ស្អំពើផ្សលប៉ាេះពាល់អវជិាមានមែលអាចនកើរនចញពើកម្ចើ ឬឥណទាន
នៅនលើធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្-វបបធម៌្មែលរនត្មាង ឬអាជើវកម្មតាងំនៅ មរមបរជារិររូរត្ពួយ
បារម្ភនត្ចើននៅនលើហានិភ័យនលើកម្ចើ ឬឥណទានមែលអាចបងាន ើងពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន និងនត្គេះ
ម្េនតរាយធម្មជារិនៅវញិ។ 

 

▪ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរមួ្យចំនួនបានោក់នចញនូវនគលការណ៍ ឬនគលននយបាយនផ្សេងៗកាុងការររឹ
បនតឹង ឬហាម្ឃារ់ការអនុម័្រកម្ចើស្ត្មាប់រនត្មាងទាងំឡាយមែលផ្សទុយពើនគលការណ៍ (និរនតរ
ភ្នព)   បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្របស្់ខលួន។ ជាក់មស្តងរបាយការណ៍ស្តើពើនិរនតរភ្នពបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្
(Environmental and Social Sustainability – ESS)61 របស្់ធនាគរនអសុ្ើលើោ បានបងាា ញថា
ធនាគរននេះ មានការនបតជាញ ចិរតខពស្់កាុងការពាយម្ររួលឱ្យបាននូវនិរនតរភ្នពខពស្់ននត្បាក់

 
61 https://www.acledabank.com.kh/kh/eng/bp_sustainabilityreport  
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ចំនណញ ត្ស្បនពលមែលត្រូវនធវើការការពារបរសិ្ថា ន និងស្េរម្ន៍របស្់ត្បជាពលរែា។ ធនាគរ
បាននធវើការកំណរ់នូវសូ្ចនាករស្ត្មាប់ការវាស្់មវង និងរាយការណ៍អំពើស្កម្មភ្នព និងផ្សលប៉ាេះ
ពាល់នៅនលើ   បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្។ ធនាគរនអសុ្ើលើោមាននគលការណ៍ហាម្ឃារ់នលើការផ្សតល់
ឥណទាន ឬគតំ្រចំនពាេះស្កម្មភ្នពនផ្សេងៗមែលនធវើឱ្យប៉ាេះពាល់ែល់បរសិ្ថា ន ទាងំស្កម្មភ្នពមែល
ត្បាស្ចកពើ ស្ើលធម៌្ ឬស្កម្មភ្នពមែលនធវើឱ្យមានការអនតរាយចំនពាេះស្ិរធិម្នុស្េ។ នគល
ននយបាយមួ្យចំនួនបានហាម្ោច់ខាររាល់ស្កម្មភ្នពមែលពាក់ព័នធនៅនឹងការបងាិរបងាំ ឬការ
រនំោភបំពាននលើកំោងំពលកម្មកុមារ ការនធវើពាណិជាកម្មខាងស្ពាវ វុធនិងរនំស្វ មលបងសុ្ើស្ង បន
មលបង ផ្សទេះបន ការជួញែូរ ឬផ្សលិរផ្សលស្រវនត្ព62 មែលចាប់បានបចារត ត្ពម្ទាងំការផ្សលិរ ឬការ
នធវើពាណិជាកម្មនលើវរាុធារុនែើម្មែលមានជារិវរិយុស្កម្ម ឬជារិរើម្ើមែលមាននត្គេះថាា ក់កាុងកត្មិ្រ 
ខពស្់។ ត្រឹេះស្ថា នធនាគររត្មូ្វឱ្យមានការបញ្ញា ក់អំពើនគលបំណងកម្ចើនែើម្បើបញ្ញា ក់ថាអាជើវកម្ម
របស្់អលិរិជន  អនុនោម្នៅតាម្នគលការណ៍ខាងនលើននេះ។ បមនាម្ពើនលើននេះនរៀរ ធនាគរនអសុ្ើ
លើោគតំ្រែល់វសិ្័យថាម្ពលនកើរន ើងវញិនោយផ្សតល់ត្បាក់កម្ចើែល់អរិលិជន មែលមានបំណង
នធវើអាជើវកម្មនៅនលើថាម្ពលជើវឧស្ម័ន និងថាម្ពលពនលឺត្ពេះអារិរយ។ ស្ត្មាប់កិចចការនលើកកម្ពស្់
ការពារបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ននេះ ធនាគរនអសុ្ើលើោបានចរ់តាងំបុរគលិកររួលបនទុកមផ្សាកបរសិ្ថា ន
ចំនួន ៥រូបមែលររួលខុស្ត្រូវទាងំត្ស្រងនលើការងារេវកឹេវនឺ និងវរគបំពាក់បំប៉ាននែើម្បើស្ត្ម្ប
ស្ត្មួ្លស្កម្មភ្នពបរសិ្ថា ន និងត្រួរពិនិរយនលើត្បរិបរតិការរបស្់ធនាគរនអសុ្ើលើោ។ នទាេះបើជា
យ៉ា ងននេះកតើ ធនាគរននេះ នៅមិ្នទាន់បានកំណរ់ជារត្មូ្វការកាុងការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់
បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ស្ត្មាប់កម្ចើធំៗរបស្់ខលួននៅន ើយនរ មរមបរជាបាននធវើការងារនត្ចើននៅនលើការ
រិររូរអំពើផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន ពើការត្បរិបរតិការងារនស្វាកម្មធនាគររបស្់ខលួន ែូចមានរបាយ
ការណ៍ ESS ជាឧទាេរណ៍ត្ស្ថប់។  
 

▪ ជារូនៅ នគលបំណងរបស្់កម្ចើជាចំណុចរនលឹេះកាុងការកំណរ់ថានរើរនត្មាងមួ្យនឹងនត្បើត្បាស្់
ឥណទានស្ត្មាប់នធវើអវើមួ្យមែលអាចបងាជានេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្។ ការត្រួរពិនិរយឱ្យ
បានេមរ់ចរ់នៅនលើនគលបំណងកម្ចើននេះនឹងអាចរប់ស្ថា រ់ ឬជួយការ់បនាយបាននូវការនត្បើត្បាស្់
លវកិាកាុងរិស្នៅមែលធនាគរហាម្ឃារ់ ឬមែលអាចបងាឱ្យមានជំនោេះ, ការខូចខារ, ឬការ
បំផ្សលិចបំផ្លល ញធនធានបរសិ្ថា ន និងធនធានស្ងគម្របស្់ត្បនរស្ជារិ និងត្បជាពលរែាមូ្លោា ន។ ជា
បរពិនស្ថធន៍មាច ស្់រនត្មាងមួ្យចំនួនរូចបនលំនគលបំណងននេះ នោយនលើកន ើងថាកម្ចើនឹងត្រូវនត្បើ
ត្បាស្់កាុងនគលបំណងនធវើអាជើវកម្មធម្មតា មរតាម្ពិររុនននេះត្រូវយកនៅនត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់ការ
ងារត្បរិបរតិនផ្សេងៗនរៀរមែលត្រូវបានហាម្ឃារ់។ លរធផ្សលពើការពិភ្នកាជាមួ្យរំណាងត្រឹេះ
ស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុបានបញ្ញា ក់ថាការពត្ងឹងនើរិវធិើននការវាយរនម្ល និងត្រួរពិនិរយកម្ចើជា
ចំណុចចប់នផ្សតើម្កាុងការការ់បនាយហានិភ័យនានាពើការអនុម័្រកម្ចើមែលមិ្នត្រឹម្ត្រូវ។ នទាេះបើ ជា
យ៉ា ងននេះក៏នោយ ត្រឹេះស្ថា នទាងំននាេះមានការលំបាកនត្ចើនការកាុងត្រួរពិនិរយនគលបំណងននេះ 

 
62 អនុស្ញ្ញា ស្តើពើការជួញែូរជាអនតរជារិនលើនត្ពនឈើ និងស្រវនត្ពមែលជិរផុ្សរពូជ (CITES)។ 
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ប៉ាុមនត បមនាម្ពើនលើននេះ ពួកនរអាចនត្បើត្បាស្់រួនារើនម្ធាវ ើកាុងការធានាបាននូវភ្នពត្ស្បចាប់ និង
ការររួលខុស្ត្រូវនៅចំនពាេះមុ្ខចាប់កាុងករណើ មែលនគលបំណងកម្ចើត្រូវបានបំមបលង ឬកម្ចើត្រូវ
បាននត្បើត្បាស្់ផ្សទុយអំពើនគលបំណងកម្ចើមែលបាននស្ាើន ើង។ កិចចការទាងំននេះត្រូវនធវើន ើងជា 
ោយលកាណ៍អកេរនៅកាុងកិចចស្នាកម្ចើឱ្យបានចាស្់ោស្់ មុ្ននពលកម្ចើត្រូវបានអនុម័្រ។ ជាង
ននេះនៅនរៀរ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុត្រូវពត្ងឹងការត្រួរពិនិរយនៅនលើការនត្បើត្បាស្់កម្ចើនៅ
ែំណាក់កាលបនតបនាទ ប់នត្កាយៗម្កនរៀរ នេើយត្រូវអនុវរតនគលការណ៍ែកកម្ចើវញិ ឬររួលខុស្
ត្រូវនៅចំនពាេះមុ្ខចាប់ោច់ខារ ត្បស្ិននបើកម្ចើត្រូវបានរកនឃើញថាមិ្នត្រូវបាននត្បើត្បាស្់នៅតាម្
កិចចស្នាមែលបានកំណរ់។ 

 
▪ លរធផ្សលននការស្ិកាត្ស្ថវត្ជាវ បានបញ្ញា ក់យ៉ា ងចាស្់ថាធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាមិ្នមាន
នូវន ើយនរ នូវនគលននយបាយ និងការអនុវរតជាក់ោក់ពាក់ព័នធនឹងរត្មូ្វការឱ្យមានការស្ិកា
វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅនលើរនត្មាងទាងំឡាយមែលររួលកម្ចើពើធនាគរ និង
ត្រឹេះស្ថា នេរិចាវរាុែនរនរៀរ។ ខុស្ពើអវើមែលបានអនុវរតស្ត្មាប់ធនាគរថាា ក់រំបន់និងពិភពនោក
ែូចជាធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើ និងធនាគរពិភពនោក ឬស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិមែលមាន
រត្មូ្វការជាចបំាច់នូវការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ស្ត្មាប់រនត្មាងទាងំ
ឡាយមែលត្រូវបានកំណរ់ថាអាចមានហានិភ័យនៅនលើបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅតាម្កត្មិ្រ            
ចំណារ់ថាា ក់ (A,B,C) មែលបានកំណរ់នោយត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុ។ ការអវរតមាននូវ
កិចចការអាចបណាត លម្កពើ (១) រាជរោា ភិបាលកម្ពុជាជាពិនស្ស្ធនាគរជារិននកម្ពុជាមិ្នទាន់
មាននគលននយបាយរត្មូ្វស្ត្មាប់កិចចការងារននេះ, (២) ខវេះការយល់ែឹងកាុងចំនណាម្ត្បរិបរតិ
ករធនាគរឱ្យបានសុ្ើជនត្ៅអំពើកិចចការបរសិ្ថា ន, ការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិ និងជាពិនស្ស្ការ
វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្, និង (៣) រំេកំម្ចើ ឬឥណទាននៅកាុងត្ស្រកមិ្នមាន
រំេធំំមែលអាចបងាជាការត្ពួយបារម្ភ ឬជាមូ្លនេរុមែលអាចនានំៅរកការខូចខារបរសិ្ថា ន 
(ភ្នរនត្ចើនអាកវនិិនយរនត្បើត្បាស្់កម្ចើពើបរនរស្យកម្កត្បរិបរតិកាុងត្បនរស្កម្ពុជានោយស្ថរកម្ចើ
មានរំេធំំ និងអត្តាការត្បាក់ទាប)។  
 

▪ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នបានរកានូវនចរនាកាុងការផ្សេពវផ្សាយ និងបនស្តចា ៀបនូវរំនិរការពារបរសិ្ថា ននិង
ស្ងគម្តាម្រយៈការនធវើកិចចការជាមួ្យធនាគរជារិ និងត្កស្ួងនស្ែាកិចច និងេរិចាវរាុនែើម្បើពិភ្នកា
មស្វងរកនូវចំណុចចប់នផ្សតើម្កាុងការនរៀបចំតាក់មរងនគលននយបាយ និងការមណនានំានាមែល
អាចអនុវរតបានស្ត្មាប់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ ការចប់នផ្សតើម្ននេះ
ជាយុរធនាការែ៏ចបំាច់កាុងការររឹចំណងរំនាក់រំនងរវាងវសិ្័យទាងំពើរ កាុងរិស្នៅស្នត្ម្ចឱ្យ
បាននូវនគលននយបាយឈាេះ-ឈាេះ។ កាុងន័យននេះ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុអាចការ់បនាយ
បានបមនាម្នូវហានិភ័យននការស្ងត្រ ប់ពើកម្ចើមែលខលួនផ្សតល់ឱ្យ នោយស្ថរមាច ស្់រនត្មាងមានការ
នរៀបចំ និងនត្រៀម្រុកជាមុ្នកាុងការនឆលើយរបនៅនឹងផ្សលប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ ត្ស្បនពល
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មែលត្កស្ួងបរសិ្ថា នអាចររឹមរពននលឿនស្នទុេះននការការពារការបំពុលបរសិ្ថា ន និងការត្រប់ត្រង
ធនធានធម្មជារិបានកាន់មរមានត្បស្ិរធភ្នពបមនាម្នរៀរ។  

 

៥.៣ ឧតតមានុវតតន៍ននការអនុវតតកាតពវក្ិច្ចននការវាយតនមៃពេតបុ ះពាល់បរសិ្ថា ននិងសងគម 
ឧរតមានុវរតន៍ស្ំនៅែល់ការអនុវរត ឬការត្បរិបរតិលា ឬត្រឹម្ត្រូវ ឬបរពិនស្ថធន៍នជារជ័យមែលររួល

បានពើការអនុវរតការងារនោយផ្លទ ល់ មែលត្រូវបានចងត្កងរុកស្ត្មាប់ការមចករមំលកែល់ភ្នរើពាក់ព័នធនផ្សេ
ងៗស្ត្មាប់នត្បើត្បាស្់ជារំរូរបស្់ខលួន63។ លរធផ្សលពើការស្ិកា និងការពិនត្គេះនយបល់ជាមួ្យភ្នរើពាក់ព័នធ
កាុងកិចចត្បជំុកាលពើនលងរើ០៤ មខវចិិឆកា ឆ្ា ២ំ០២០ បានបញ្ញា ក់ថាវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្
កម្ពុជា មិ្នទាន់បានអនុវរតនៅន ើយនូវការពវកិចចននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្
ស្ត្មាប់ជាលកាខណឌ កាុងអនុម័្រកម្ចើ។ ឧរតមានុវរតន៍អំពើកិចចែំនណើ រការវាយរនម្លននេះនៅកាុងវសិ្័យធនាគរ
និងេរិចាវរាុមិ្នមាននរនៅកាុងកំ ុងនពលននការស្ិកាននេះនោយស្ថរត្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏ែូចជាធនាគរជារិ
ននកម្ពុជាមិ្នទាន់បានកំណរ់ជារត្មូ្វការមផ្សាករិរយុរតិស្ត្មាប់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមែលកំពុង
ត្បរិបរិតការនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ ការអវរតមានននឧរតមានុវរតន៍ននេះត្រូវបានពិភ្នកានិងបងាា ញនៅកាុងនស្
ចកតើពនយល់នៅកាុងចំណុច ៥.២ និង៥.៣។  

ការអនុវរតការពវកិចចននការងារររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្ (CSR) ត្រូវបានស្នងារថានឃើញមាន
ស្កម្មភ្នពស្ត្មាប់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមួ្យចំនួនកាុងការនលើកកម្ពស្់មុ្ខមារ់អាជើវកម្ម និងការ
ត្បរិបរតិការរបស្់ខលួន។ ប៉ាុមនតការអនុវរតកាុងរត្ម្ង់ននេះមិ្នទាន់មានរនម្ល និងស្ថា នរម្ងន់មែលអាចនាែំល់ការ
ការ់បនាយ ឬត្រប់ត្រងហានិភ័យពើកម្ចើធនាគរនៅនលើធនធានធម្មជារិ និងស្េរម្ន៍ ឱ្យែូចការអនុវរតការ
ស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ននាេះនរ។ ម្ា៉ាងវញិនរៀរ ការវាយរនម្លហានិភ័យនៅនលើកម្ចើ
មែលមផ្សាកតាម្នគលការណ៍មណនាសំ្តើពើេរិចាវរាុត្បកបនោយចើរភ្នព (របស្់ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា) 
ជាបនទុករបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុកាុងការត្បមូ្លព័រ៌មាន និងរិនាន័យនោយខលួនឯងផ្លទ ល់ កាុងការ
កំណរ់ថានរើកម្ចើមែលបត្ម្រងនឹងអនុម័្រននាេះមានហានិភ័យធងន់ធងរកត្មិ្រណា ឧទាេរណ៍កាុងបរកិារណ៍នន 
បមត្ម្បត្មួ្លអាកាស្ធារុចំនពាេះកម្ចើទាងំឡាយណាមែលពាក់ព័នធជាមួ្យវសិ្័យកស្ិកម្មជានែើម្។ ជារមួ្ការ
អនុវរតការពវកិចចននកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុ ជា
ពិនស្ស្ការកំណរ់ជាលកាខណឌ ស្ត្មាប់ការអនុម័្រកម្ចើនៅមិ្នទាន់មានរូបរាងនរ។ ការខវេះខារននេះរួរមរមត្ប
កាល យជាចំណុចចប់នផ្សតើម្ែ៏លាមួ្យស្ត្មាប់ការជំរុញកិចចការននេះឱ្យបានលាត្បនស្ើរនៅអនាររ។  
 

៦. វសចកតីសននិដ្ឋា ន 
ការនលើកកម្ពស្់កិចចការពារបរសិ្ថា ន និងការត្រប់ត្រងធនធានធម្មជារិជាកិចចការអនតរវសិ្័យមែល

ទាម្ទារឱ្យមានការចូលរមួ្យ៉ា ងស្កម្មនិងជិរស្ាិរធពើស្ំណាក់វសិ្័យ ឬស្ថា ប័នពាក់ព័នធនានាែូចជាវសិ្័យ
ធនាគរ និងេរិចាវរាុជានែើម្។ ការផ្សតល់កម្ចើជាត្ចកយ៉ា ងស្ំខាន់កាុងការជំរុញ និងពត្ងើកការអភិវឌឍ ឬការវនិិ
នយរឯកជនមែលជានិចចកាល ត្រូវបាននរស្នងារនឃើញបានបងាជានេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្។ 
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ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុបាននែើររួនារើយ៉ា ងស្ំខាន់នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា និងជាពិនស្ស្បានរមួ្
ចំមណកែល់ការធានាបាននូវបរយិកាស្លាកាុងការផ្សតល់រុនវនិិនយរស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ ឬវនិិនយរ
ធំៗ។ រនត្មាងទាងំននេះបានបនតផ្សតល់នូវឱ្កាស្ការងារ ត្បាក់ចំណូល និងវឌឍនភ្នពននការអភិវឌឍរបស្់
ត្បនរស្កម្ពុជាជារមួ្។ ការផ្សតល់កម្ចើ ឬឥណទានរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុមិ្នទាន់បានអនុវរតនូវ
កម្ចើមែលមានលកាខណឌ នៅនលើការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ ស្ត្មាប់រនត្មាងមែល
អាចបងាជាហានិភ័យ។ ផ្សទុយពើធនាគរអនតរជារិមួ្យចំនួនែូចជាធនាគរអភិវឌឍន៍អាសុ្ើ, ធនាគរពិភព
នោក, និងស្ថជើវកម្មេរិចាវរាុអនតរជារិ ធនាគរទាងំននេះបានអភិវឌឍនូវនគលការណ៍សុ្វរាិភ្នពយ៉ា ងរងឹមាំ
នៅនលើមផ្សាកបរសិ្ថា ន, នត្ពនឈើ, ការតាងំរើលំនៅន ើងវញិ, ជនជារិនែើម្ភ្នររិច, រំបន់មានជំនោេះ, ឬវបប
ធម៌្រូបវន័តជានែើម្មែលរត្មូ្វឱ្យមាច ស្់រនត្មាងមែលររួលបានេរិចាបបទានត្រូវនធវើការបនចច ៀស្ ឬការ់បនាយ
ឱ្យបានអរិបរមានូវហានិភ័យ ឬផ្សលប៉ាេះពាល់នៅនលើធនធានែូចមាននរៀបរាប់ខាងនលើ។ 

ការខវេះខារនូវការអនុវរតការពវកិចចនៅកិចចការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចា
វរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជាជាការត្ពួយបារម្ភជាចម្បង  នោយស្ថរឥណទានពើវសិ្័យននេះបានរមួ្ចំមណកយ៉ា ង
រូលំរូោយែល់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ ឬវនិិនយរជានត្ចើនមែលមួ្យចំនួនននាេះបានបងាជាការខូចខារ ឬការប៉ាេះ
រងគិចជាមួ្យធនធានមូ្លោា នរបស្់ត្បជាពលរែា។ បញ្ញា ត្បឈម្ននេះបណាត លម្កពើភ្នពឆកមលវងនៅកាុង
ត្កបខ័ណឌ ររិយុរត ជាពិនស្ស្មផ្សាកធនាគរនិងេរិចាវរាុមែលមិ្នទាន់មានការមណនាជំាផ្សលូវការអំពើការររិរូរ
នៅនលើផ្សលប៉ាេះពាល់ពើការត្បរិបរតិការកម្ចើ ឬឥណទាននៅនលើធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅតាម្រំបន់មែល
កម្ចើ ឬេរិចាបបទានពើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុបានអនុម័្រ។      

នោយម កត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងនាយកោា នវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នបានអនុវរតយ៉ា ងខាប់ខាួន
នូវការពវកិចចត្រប់ត្រង និងត្រួរពិនិរយនៅនលើែំនណើ រការ និងការត្បរិបរិតការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់    
បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ស្ត្មាប់រនត្មាងទាងំឡាយណាមែលស្ាិរនៅកាុងឧបស្ម្ព័នធននត្បកាស្នលខ០២១ ត្បក.
បស្ា ស្តើពើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ (ឆ្ា ២ំ០២០) និង
ការត្បរិបរតិររិយុរតពាក់ព័នធមួ្យចំនួននរៀរ។ ការបនេុើគា អំពើការពវកិចចវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិង
ស្ងគម្រវាងវសិ្័យបរសិ្ថា ន និងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅមិ្នទាន់បាននធវើន ើងនៅន ើយនរ។ ស្មារម្
ធនាគរនៅកម្ពុជាបានោក់នចញនូវនគលការណ៍េរិចាត្បកបនោយចើរភ្នព ប៉ាុមនតមិ្នមម្នជារត្មូ្វការោច់
ខារចបំាច់មែលស្មាជិកស្មារម្ត្រូវអនុវរតននាេះន ើយ។ បមនាម្ពើនលើននេះ ធនាគរនអសុ្ើលើោបានអនុវរត
នូវនគលការណ៍និរនតរភ្នពបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នោយបានហាម្ឃារ់ការអនុម័្រកម្ចើនៅនលើរនត្មាងទាងំ 
ឡាយណាមែលអាចបងាជាផ្សលប៉ាេះពាល់ែល់បរសិ្ថា ន ស្ងគម្ និងស្ិរធិម្នុស្េជានែើម្ ប៉ាុមនតនគលការណ៍ននេះ
មិ្នបានរត្មូ្វឱ្យមានការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នរ នពាលរឺកម្ចើមិ្នត្រូវបានអនុម័្រ 
ត្បស្ិននបើរនត្មាងទាងំននាេះត្រូវស្ាិរនៅកាុងលកាខណឌ ហាម្ឃារ់របស្់ធនាគរ។  

លរធផ្សលននការស្ិកាមែលបាននលើកន ើងនៅកាុងរបាយការណ៍ននេះ  បានបងាា ញថាការត្បរិបរតិ
នគលននយបាយនិងស្តង់ោការងាររបស្់វសិ្័យបរសិ្ថា ន និងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុស្ាិរនៅនលើផ្សលូវពើរ
នផ្សេងពើគា នៅន ើយ នបើនទាេះបើជាមានត្រឹេះស្ថា នធនាគរនិងេរិចាវរាុមួ្យចំនួនបានចប់នផ្សតើម្បនស្តចា ៀបការ
យល់ែឹង និងការអនុវរតជាែំបូងបនណតើ រៗអំពើការពវកិចចននការចូលរមួ្ចំមណកែល់បញ្ញា និរនតរភ្នព និងការ
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ររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកបរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ក៏នោយ។ នឆលើយរបនៅនឹងការខវេះខារទាងំននេះ របាយការណ៍បាន
នលើកន ើងនូវែំនណាេះត្ស្ថយនិងការវធិានការម្ួយចំនួន មែលចបំាច់កាុងការជំរុញការអនុវរតរមួ្គា នូវរត្មូ្វ
ការននការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ស្ត្មាប់កម្ចើ ឬឥណទានទាងំឡាយមែលអាចបងា
ជាហានិភ័យែល់ធនធានបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្-វបបធម៌្។   
 

៧. អនុាសន៍សខំាន់ៗ 
(ក្) អនុស្ថសន៍សប្មាប់រយៈពពលខៃី 

▪ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នជាមួ្យនាយកោា នវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន រួរចប់នផ្សតើម្ ឬបនតនធវើការជមជក 
និងពិភ្នកាជាមួ្យធនាគរជារិននកម្ពុជា និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា កាុងការមស្វងរកនូវ
ែំនណាេះត្ស្ថយមបបនគលននយបាយ កាុងការជំរុញនូវការអនុវរតោក់ឱ្យមានរត្មូ្វការអំពើលកាខណឌ
បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ស្ត្មាប់ការផ្សតល់កម្ចើេរិចាបបទានរបស្់ធនាគរែល់រនត្មាងអភិវឌឍន៍ទាងំឡាយ 
មែលស្ាិរនៅកាុងបចា ើឧបស្ម្ព័នធននត្បកាស្នលខ ០២១ ត្ប.ក ចុេះនលងរើ០៣ មខកុម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ស្តើ
ពើចំណារ់ថាា ក់ននការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ត្មាប់រនត្មាងអភិវឌឍន៍។ នោយមផ្សាកនៅនលើ
អនុស្េរណៈជាមួ្យគា កាលពើឆ្ា ២ំ០១៩ នគលននយបាយរមួ្គា មែលជាឧទាេរណ៍ស្ត្មាប់អនុ
វរតនូវអនុស្េរណៈននេះមានែូចជា ត្បកាស្រមួ្ស្តើពើរត្មូ្វការរបាយការណ៍វាយរនម្លវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ស្ត្មាប់វសិ្័យធនាគរនៅកាុ ងត្បនរស្កម្ពុជា ជានែើម្។   
 

▪ នោយមផ្សាកនលើស្ថម ររើននអនុស្េរណៈឆ្ា ២ំ០១៩ ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន, ធនាគរជារិននកម្ពុជា, និង
ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជារួរមរនរៀបចំឱ្យមាននូវមផ្សនការស្កម្មភ្នពរមួ្គា ឱ្យលម្ាិរ និងជាក់ោក់
បមនាម្នរៀរនែើម្បើជាមផ្សនរើបងាា ញផ្សលូវអំពើការអនុវរតកិចចការការពារបរសិ្ថា ននៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និង
េរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា នោយនផ្លត រជាស្ំខាន់ៗនៅនលើការអនុវរតកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងការត្បរិបរតិនស្វាធនាគរ និងេរិចាវរាុ។  
 

▪ ជាចំណុចចប់នផ្សតើម្ និងនែើម្បើបងាភ្នពងាយត្ស្ួល ធនាគរជារិននកម្ពុជាត្រូវនធវើការមណនាជំានគល
ននយបាយ (ជារត្មូ្វការចបំាច់) ែល់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុនានាឱ្យនធវើការអនុវរតនូវ
នគលននយបាយ និងត្កម្ររិយុរតពាក់ព័នធជាមួ្យកិចចការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និង
ស្ងគម្ (ជាពិនស្ស្អនុត្កឹរយនលខ ៧២, ត្បកាស្នលខ ០២១, ០៩២, ១១៦, ១១៨, ១១៩, 
១២០, និង៣៧៦) មុ្ននពលមែលកម្ចើ ឬឥណទានត្រូវបានអនុម័្រ។ បមនាម្ពើនលើននេះ របាយការណ៍
អំពើការអនុវរតនូវការពវកិចចននេះត្រូវមរនផ្សញើជូនធនាគរជារិននកម្ពុជានែើម្បើភស្តុតាង និងឯកស្ថរកាល
បបវរតិ និងស្ត្មាប់ការត្រួរពិនិរយតាម្ោនការត្បរិបរិតនៅនពលអនាររ។    

 

(ខ) អនុស្ថសន៍សប្មាប់រយៈពពលមធយម 

▪ នត្កាម្ជំនួយេរិចាវរាុនិងបនចចកនរស្ពើនែរូរ ត្កស្ួងបរសិ្ថា នមែលមាននាយកោា នវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នជានស្នាធិការ ត្រូវនរៀបចំជានគលការណ៍មណនាបំមនាម្ស្តើពើនើរិវធិើ និងបរោា ន   
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ស្តង់ោកាុងការត្បរិបរតិរត្មូ្វការ ស្ត្មាប់ការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្មែលអាច 
យកនៅអនុវរតជាមួ្យធនាគរនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ នើរិវធិើ និងបរោា នស្តង់ោននេះរមួ្មាន
ត្បកាស្រមួ្គា  (រវាងត្កស្ួងបរសិ្ថា ននិងធនាគរជារិននកម្ពុជា) ស្តើពើរត្មូ្វការនលើការស្ិកាវាយរនម្ល
នេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា នស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ, នស្ៀវនៅមណនាអំំពើបរោា នរិរយុរតមែលពាក់
ព័នធនឹងការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្ និងនើរិវធិើននការត្រួរពិនិរយ និងផ្សតល់លិខិរឯក
ភ្នពនលើរបាយការណ៍វាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្, ែំនណើ រការននការចូលរមួ្ជាស្ថធារ
ណៈនៅកាុងការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន-ស្ងគម្, ការអនងារតាម្ោនបរសិ្ថា ន, និង
រត្ម្ង់កិចចការងាររែាបាលមួ្យចំនួន (ឧទាេរណ៍ តារាងមា៉ា ត្រិកវាយរនម្លរេ័ស្ - Rapid 
Assessment Matric ស្ត្មាប់ការនធវើចំណារ់ថាា ក់រនត្មាងកម្ចើមែលមានហានិភ័យបរសិ្ថា ន) មែល
អាចជួយស្ត្មួ្លែល់ការត្បរិបរតិរបស្់ធនាគរ កាុងការអនុវរតរត្មូ្វការការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅនលើកម្ចើមែលផ្សតល់ែល់អរិលិជន។  
 

▪ ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុត្រូវបនតពត្ងឹង និងនធវើត្បរិបរតិការឱ្យបានេមរ់ចរ់បមនាម្នរៀរមុ្ន
នពលនធវើការអនុម័្រកម្ចើនោយស្ងារ់ធងន់នៅនលើនើរិវធិើវាយរនម្ល និងត្រួរពិនិរយកម្ចើ និងការតាម្ោន
ការត្បរិបរិតកម្ចើនៅែំណាក់កាលបនតបនាទ ប់។ កាុងករណើ កម្ចើមិ្នត្រូវបាននត្បើត្បាស្់តាម្នគលបំណង
កម្ចើ ឬនត្បើត្បាស្់នោយម កកាុងត្បនភរអាជើវកម្មមែលហាម្ឃារ់នោយចាប់រែា ឬត្បាស្ចកពើ
នគលការណ៍កម្ចើរបស្់ត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុ ឬនត្បើត្បាស្់ស្ត្មាប់ស្កម្មភ្នពមែល
ទាងំឡាយណាមែលអាចបងាជាហានិភ័យែល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ កម្ចើននាេះត្រូវែកេូរវញិភ្នល ម្ៗ ឬ
រត្មូ្វឱ្យមាច ស្់កម្ចើត្រូវស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្ ឬត្រូវបំនពញការពវកិចចផ្សលូវ
ចាប់របស្់ត្កស្ួងស្ថម្ើណាមួ្យជាមុ្នស្ិន មុ្ននពលកម្ចើត្រូវបានបនត។ កាុងករណើ ធងន់ធងរ កម្ចើត្រូវ
បចច ប់នោយគម នលកាខណឌ ។  

 

(គ) អនុស្ថសន៍សប្មាប់រយៈពពលដវង 

▪ នត្កាម្ស្ថម ររើននអនុស្េរណៈកាលពើមខកញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០១៩ ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន, ធនាគរជារិននកម្ពុជា, 
និងស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជារួរមរនរៀបចំរមួ្គា នូវមផ្សនការយុរធស្ថស្តស្តកាុងការអប់រផំ្សេពវផ្សាយ និង
នលើកកម្ពស្់ការយល់ែឹងត្រឹម្ត្រូវ និងមានបចចុបបនាភ្នពលាអំពើការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិង
ស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា។ មផ្សនការននេះត្រូវស្ំនៅែល់
ស្ថធារណជន, អាកត្បរិបរតិករនស្វាធនាគរនិងេរិចាវរាុ និងស្េរម្ន៍មូ្លោា នជារូនៅ។ ការងារ
អប់រផំ្សេពវផ្សាយននេះរួរនលើកន ើងនូវខលឹម្ស្ថរស្ំខាន់ៗែូចជា (ក) អវើជាការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះ
ពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្? (ខ) ែំនណើ រការស្ិកា, ត្រួរពិនិរយ, និងឯកភ្នពនលើការវាយរនម្លនេរុ
ប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា, (រ) ត្កបខ័ណឌ ចាប់និងរិរយុរតកាុង  វសិ្័យប
រសិ្ថា ន និងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុ, (ឃ) រួនារើស្ំខាន់ៗរបស្់ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន, ធនាគរជារិនន
កម្ពុជា, ស្មារម្ធនាគរនៅកម្ពុជា, និងមាច ស្់រនត្មាង, (ង) អរាត្បនយជន៍ននការអនុវរតការពវកិចច
នលើការស្ិកាវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម្កាុងវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុជានែើម្។  
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▪ ស្ត្មាប់នគលនៅការពារបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្យូរអមងវង ត្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងធនាគរជារិននកម្ពុជារួរ
នធវើការមណនាតំាម្រយៈនគលននយបាយ និងឧបករណ៍អនុវរតមួ្យចំនួន (ែូចជានគលការណ៍
មណនាបំនចចកនរស្មែលពាក់ព័នធ) ឱ្យធនាគរមែលបានផ្សតល់កម្ចើបនតរត្មូ្វឱ្យមាច ស្់កម្ចើនរៀបចំនូវ
ត្បព័នធត្រប់ត្រងបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្ (ESMS) ស្ត្មាប់ស្ថា ប័នរបស្់ខលួនកាុងការធានាបានថាបញ្ញា  ឬ
ហានិភ័យនលើបរសិ្ថា ន និងស្ងគម្មែលអាចបណាត លម្កពើការនត្បើត្បាស្់កម្ចើធនាគរនឹងត្រូវបាន          
បនចា ៀស្ ការ់បនាយ ឬប៉ាេះប៉ាូវនៅនលើការខូចខារនានាមែលមិ្នអាចនោេះត្ស្ថយបាន។  
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សណួំរសស្រមាប់ការពភិាកាជាមួយភាគីពាក់ព័នធ 
▪ ១. នរើស្ថា ប័នរបស្់នោកមាននគលននយបាយណាខលេះពាក់ព័នធនឹងលកាខណឌ ននការផ្សតល់កម្ចើ? 

▪ ២. នរើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុជារូនៅអាចមានស្ិរធិផ្សតល់ត្បាក់កម្ចើធំបំផុ្សរចំនួនប៉ាុនាម ន និងមាន
លកាខណឌ អវើខលេះ? 

▪ ៣. នរើត្រឹេះស្ថា នធនាគរ និងេរិចាវរាុត្រួរពិនិរយហានិភ័យអវើខលេះនៅនលើកម្ចើរបស្់ខលួន? 

▪ ៤. នរើធនាគររបស្់នោកអាចផ្សតល់ត្បាក់កម្ចើធំបំផុ្សរចំនួនប៉ាុនាម ន? នេើយត្រូវមានលកាខណឌ ចបំាច់អវើ
ខលេះ? 

▪ ៥. នរើធនាគរជារិននកម្ពុជាមាននគលននយបាយ ឬររិយុរតណាខលេះពាក់ព័នធនឹងការការពារបរសិ្ថា ន 
និងស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុ? 

▪ ៦. នរើនោកយល់យ៉ា ងែូចនម្តចមែរកាុងការបស្តញ្ញា បនូវការយល់ែឹងអំពើបរសិ្ថា ន និងកិចចែំនណើ រការវាយ
រនម្លនេរុប៉ាេះពាល់បរសិ្ថា ននិងស្ងគម្នៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និងេរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា? 

▪ ៧. នរើនោករិរថាវសិ្័យធនាគរនិងេរិចាវរាុរួរចប់នផ្សតើម្នធវើអវើមុ្ននរកាុងការរិររូរអំពើបញ្ញា បរសិ្ថា ន
នៅកាុងការនធវើត្បរិបរតិនស្វាធនាគររបស្់ខលួន? 

▪ ៨. នរើនោកយលន់ឃើញថាមានការលំបាកអវើខលេះកាុងការនលើកកម្ពស្់កិចចការងារននេះ? 

▪ ៩. នរើការអនុវរតការររួលខុស្ត្រូវមផ្សាកស្ងគម្មានស្ថា នភ្នពយ៉ា ងែូចនម្តចនៅកាុងវសិ្័យធនាគរ និង
េរិចាវរាុនៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា? 

▪ ១០. នរើនោកបានយល់ និងែឹងអវើខលេះអំពើចាប់បរសិ្ថា ន និងកិចចែំនណើ រការវាយរនម្លនេរុប៉ាេះពាល់     ប
រសិ្ថា ន និងស្ងគម្នៅកាុងត្បនរស្កម្ពុជា? 

▪ ១១. អនុស្ថស្ន៍ចុងនត្កាយ? 
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