
 

សេចក្តីេសខេបសោលនសោបាយ  ការអនុវត្តកាត្ព្វកិច្ចអពីំ្ការវាយត្ម្លៃហេតុ្ប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលហៅកនុងវស័ិយធនាគារ និង
េិរញ្ញវត្ាុ ហៅកនុងប្បហេសកលពុជា 

 

 
ការអនុវត្តកាត្ព្វកិច្ចអំព្កីារវាយត្ម្លៃហេត្ុប ៉ះពាលប់រសិ្ថា ននិងសងគល 

ហៅកនងុវិសយ័ធនាគារនិងេរិញ្ញវត្ាុហៅកនងុប្បហេសកលពុជា 
 

ហសច្កតសីហងេបហគាលនហោបាយ 
 

១.   ហសច្កតីហ្តើល 
វសិ័យធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុបានដ ើរតួ្នាទើយ៉ា ង

សំខាន់ និងជាយនតការមួយក្នុងការជំរុញឱ្យមានកំ្ដ ើ ន
ដស ឋកិ្ច្ចប្រក្រដោយច្ើរភាព។ ការធានាបាននូវលំហូរ
សាច់្ប្បាក់្ និងការដធវើច្រាច្រ ៍រូរិយរ័ ណជាភារកិ្ច្ច
សំខាន ់ក្នុងការរដងកើនសក្មមភាពដស ឋកិ្ច្ចទងំជាតិ្ និង
ទងំប្រជាពលរ ឋដ លកំ្ពុងប្រក្រររចិ្ញ្ច ឹម   ជើវតិ្។ ការ
ដក្ើនដ ើងនូវវត្តមាន និងររមិា ជាដប្ច្ើនននប្្ឹឹះសាថ ន
ធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជាជាសក្ខើភាព
រញ្ជា ក់្យ៉ា ងច្ាស់នូវកំ្ដ ើ នសក្មមភាពដស ឋកិ្ច្ច ក្នុង
ដនាឹះការដក្ើនដ ើងនូវ្ដប្មាងវនិិដយ្ ឬ្ដប្មាង
អភិវឌ្ឍន៍ទងំឡាយ ដ លបានដសនើដ ើងតាមដគាល
នដយបាយអភិវឌ្ឍររស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា ។ ប្្ឹឹះសាថ
នធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុទងំដនឹះជាប្រភពផ្តល់នូវទុនជា
ចបំាច់្សប្មារ់ការវនិិដយ្នានា។ ដៅក្នុងទិ ឋភាព
ដស ឋកិ្ច្ច ការផ្តល់ក្មចើទងំដនាឹះ ល់មាច ស់្ដប្មាង
អភិវឌ្ឍន៍ជាផ្លវជិាមាន រ៉ាុដនតការប្ពួយបារមភ និងហានិ
ភ័យមួយចំ្នួនដៅ ល់ធនធានររសិាថ ន និងសងគមពើ
្ដប្មាងដ លទទួលបានក្មចើទងំដនាឹះ ជាទិ ឋភាពដោយ
ដ ក្ដ លចបំាច់្ប្តូ្វដធវើការ្ិត្្ូរឱ្យបានហមត់្ច្ត់្។   

សាថ នភាពរ៉ាឹះពាល់ទងំដនឹះ បានរងកឱ្យមានអរ ិ
ភាពគាន រវាងប្រជាពលរ ឋមូលោឋ ន និង្ដប្មាងអភិវឌ្ឍ
ន៍។ ជាក្់ដសតងណាស់ ការខូច្ខាត្នានាដៅដលើធនធាន
ពើសក្មមភាពររស់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ក្៏ជាការចូ្លរមួ
ចំ្ដ ក្ដោយប្រដយលពើប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញ
វត្ថុដ លបានផ្តល់ក្មចើ។ ជាទូដៅមុនដពលដ លក្មចើប្តូ្វ
បានអនុម័ត្ ធនាគារបានដធវើការវាយត្នមៃ និងដធវើរបាយ
ការ ៍ហរិញ្ញរបទនអំពើមាច ស់្ដប្មាង (ដោយ្ិត្្ូរជា

 
1 ប្កុ្មហ ុនសុើរ ើសុើ (២០១៨). របាយការ ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៨។ ប្កុ្មហ ុនដប្ក្ឌ្ើត្រយូរ ៉ាូ
ក្មពុជា, រាជធានើភនំដពញ, ប្រដទសក្មពុជា 

ពិដសសដត្ដៅដលើលទធភាព ឬសមត្ថភាពក្នុងការសងប្ត្
 រ់មក្វញិ) ដោយមិនបានដធវើការវាយត្នមៃ ឬ
ពិចរណាដៅដលើផ្លរ៉ាឹះពាល់ ដ ល្ដប្មាងនឹងទទួល
បានក្មចើដនាឹះ អាច្រងកជាហានិភ័យធងន់ធងរ ល់មជឈោឋ ន
ជំុវញិតំ្រន់ដ ល្ដប្មាងទងំដនាឹះតាងំដៅ។ ការខវឹះខាត្
នូវត្ប្មូវការដពញដលញអំពើផ្លរ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន និង
សងគមដនឹះ មិនប្តឹ្មដត្ដធវើឱ្យខូច្ខាត្ធនធានដត្រ៉ាុដណាណ ឹះ
ដទ ដត្ដែមទងំអាច្រងកឱ្យ្ដប្មាងខៃួនឯងររាជ័យ និង
មិនអាច្មានលទធភាពសងប្ត្ រ់ដៅប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ 
និងហរិញ្ញវត្ថុ។  

តាមរយៈទិននន័យក្នុងរបាយការ ៍ប្រចឆំ្ន  ំ
(២០១៨)1 ររស់ប្កុ្មហ ុនសុើរ ើសុើ ្ិត្ប្តឹ្មឆ្ន ២ំ០១៨ 
ប្រជាពលរ ឋសរុរច្ំនួនប្រមា ជាង ៣លាននាក្់ ដៅ
ក្នុងប្រដទសក្មពុជាបាននឹងកំ្ពុងមានជារ់ក្មចើ ឬឥ 
ទនពើសាថ រ័នហរិញ្ញវត្ថុ និងក្នុងទំហទឹំក្ប្បាក់្សរុរចំ្នួន 
២០,៨៥៤លាន ុលាៃ រអាដមរកិ្។ ក្នុងចំ្ដណាមប្រជា
ពលរ ឋទងំដនាឹះ ស្រសតើចំ្នួន ៥៧ភា្រយជាមាច ស់ក្មចើ ឬ
ឥ ទនទងំដនាឹះ។ ១៧ភា្រយននមាច ស់ក្មចើមាន
ទំនាក្ទំ់នងជាមួយសាថ រ័នហរិញ្ញវត្ថុដប្ច្ើនជាងមួយ2។ 

 

២. អត្ាបេហន៉ះមានហគាលបំណង 
▪ រង្ហា ញនូវ្ំលាត្ដគាលនដយបាយ ដៅក្នុង          វ ិ

ស័យធនាគារ និងវសិ័យររសិាថ នដ លជំរុញឱ្យមាន
នូវអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ នសងគមលអ និងដធវើការដសនើ
ដ ើងនូវជដប្មើសដគាលនដយបាយ និងការប្រតិ្រត្តិ
មួយចំ្នួនសប្មារ់ប្ក្សួងររសិាថ ន និងសប្មារ់វសិ័
យធនាគារក្នុងការធានាឱ្យបាននូវអភិបាលកិ្ច្ច
ប្រក្រដោយច្ើរភាព។ 

2  -ឯ-  ( ូច្ឯក្សារដ ើម) 



 

សេចក្តីេសខេបសោលនសោបាយ  ការអនុវត្តកាត្ព្វកិច្ចអពីំ្ការវាយត្ម្លៃហេតុ្ប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលហៅកនុងវស័ិយធនាគារ និង
េិរញ្ញវត្ាុ ហៅកនុងប្បហេសកលពុជា 

▪ ដលើក្ដ ើងនូវរញ្ជា ប្រឈម និងឧត្តមានុវត្តន៍ររស់
ធនាគារ ក្នុងជំរុញនូវការអនុវត្តនូវត្ប្មូវការននការ
សិក្ាវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន  ល់អតិ្ែិ
ជនររស់ខៃួន ក្នុងការទទួលខុសប្តូ្វសប្មារ់ការ
ប្រតិ្រតិ្តដៅដលើអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ ន-សងគមប្រក្រ
ដោយច្ើរភាព។ 

▪ ដធវើការផ្សពវផ្ាយ និងរង្ហា ញជូន ល់ភា ើ្ពាក់្ព័នធ
នានារមួទងំប្ក្សួងររសិាថ ន, ធនាគារជាតិ្នន    
ក្មពុជា, សមា្មធនាគារដៅក្មពុជា នូវអនុសាសន៍
សប្មារ់ដគាលនដយបាយ ក្នុងការជំរុញការវនិិ  
ដយ្ប្រក្រដោយសងគតិ្ភាព និងការទទួលខុស
ប្តូ្វខពស់ដៅក្នុងវសិ័យធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ។ 

 

៣. ការព្ិភាកាហលើលេធ្លសកិា 
ប្ក្រខ័ ឌ ្តិ្ត្យុត្តដ លពាក់្ព័នធជាមួយការ

សិក្ាវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ នមាន ូច្ជា (១) 
ច្ារ់សតើពើកិ្ច្ចការពារររសិាថ ន និងការប្្រ់ប្្ងធនធាន
ធមមជាតិ្ ដ លប្តូ្វបានអនុម័ត្និងោក់្ឱ្យដប្រើប្បាស់ដៅ
ក្នុងឆ្ន ១ំ៩៩៦, (២) អនុប្កឹ្ត្យដលខ ៧២ អនប្ក្.រក្ 
សតើពើកិ្ច្ច ំដ ើ រការវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ នឆ្ន ំ
១៩៩៩, (៣) ប្រកាសដលខ ៣៧៦ ប្រក្.រសថ សពើពើ
ដគាលការ ៍ដ នាទូំដៅក្នុងការដធវើរបាយការ ៍វាយ
ត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន ំរូងឆ្ន ២ំ០០៩, (៤) 
ប្រកាសដលខ០២១ ប្រក្.រសថ សតើពើចំ្ណាត់្ថ្នន ក់្ននការ
វាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ នសប្មារ់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍ
ន៍ឆ្ន ២ំ០២០, និង (៥) អនុប្កឹ្ត្យពាក់្ព័នធ3 ជាមួយនឹង
ការរំពុល និងការប្តួ្ត្ពិនិត្យការរំពុល និងប្រកាសសតើពើ
ការោក់្ឱ្យដប្រើប្បាស់នូវ្ំរូលក្ខខ ឌ ការង្ហរសប្មារ់
្ដប្មាងមួយច្ំនួន4។  

ដៅក្នុងររកិារ ៍ននការសិក្ាវាយត្នមៃដហតុ្
រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ននិងសងគម រទរបញ្ញត្តិររស់ប្រដទស 
ក្មពុជាដៅមិនទន់មានការយក្ចិ្ត្តទុក្ោក់្ដៅដ ើយដទ 
ក្នុងការជំរុញការ្ិត្្ូរអំពើរញ្ជា ររសិាថ ន និងសងគម និង
កិ្ច្ចការពារធនធានធមមជាតិ្ដៅក្នុងវសិ័យធនាគារ និង

 
3 អនុប្កឹ្ត្យសតើពើការប្តួ្ត្ពិនិត្យការរំពុលទឹក្ឆ្ន ១ំ៩៩៩, អនុប្កឹ្ត្យសតពើការប្តួ្ត្ពិនិត្យការ
រំពុលខយល់ និងការរខំានដោយសំដ ងឆ្ន ២ំ០០០, អនុប្កឹ្ត្យសតើពើការប្្រ់ប្្ងប្រព័នធលូ 
និងប្រព័នធប្រប្ពឹត្តិក្មមទឹក្ក្ខវក់្ឆ្ន ២ំ០១៧, អនុប្កឹ្ត្យសតើពើការប្្រ់ប្្ងសំរាម និង
សំ ល់រងឹទើប្រជំុជនឆ្ន ២ំ០១៥ ជាដ ើម។ 

ហរិញ្ញវត្ថុ។ រទរបញ្ញត្តិដ លបានដច្ង និងោក់្ឱ្យដប្រើ
ប្បាស់ក្នៃងមក្ដនឹះ ្ឺសំដៅសប្មួច្កិ្ច្ចការង្ហរ
រដច្ចក្ដទស និងដក្លមអប្រសិទធភាពការង្ហរប្្រ់ប្្ងដលើ
កិ្ច្ចការវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់     ររសិាថ ន-សងគម ដ ល
មានការដ នាជំាក់្លាក់្ពើប្ក្សួងររសិាថ ន។ មិនមានដទ
នូវក្ថ្នខ ឌណាមួយដលើក្ដ ើងនូវត្ប្មុយអំពើ ឬដសនើ
ដ ើងនូវការោក់្រញ្ចូ ល ឬរដស្រញ្ា ៀរការង្ហរវាយត្នមៃដនឹះ
ដៅក្នុងដគាលនដយបាយនិងការប្រតិ្រត្តិររស់ប្្ឹឹះសាថ ន
ធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជា។ ចំ្ ុច្
ខវឹះខាត្ដនឹះ ជាសក្ខើភាពរញ្ជា ក់្នូវភាពចបំាច់្នាដពល
រច្ចុរបននដនឹះក្នុងការដរៀរចំ្្ិត្្ូរ និងចរ់ដផ្តើមការយក្
ចិ្ត្តដលើផ្លរ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន សងគមដ លអាច្រងកដ ើង
ពើការផ្តល់ក្មចើ ឬឥ ទន ល់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍។ សាថ ន
ភាពដនឹះដក្ើត្មាន ូច្គាន ដៅក្នុវសិ័យធនាគារ និងហរិញ្ញ
វត្ថុ ដ លមិនទន់មានការត្ប្មូវជាកាត្ពវកិ្ច្ចផ្ៃូវច្ារ់នូវ
ការអនុវត្តកិ្ច្ច ំដ ើ រការវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន
និងសងគមដៅក្នុងការប្រតិ្រត្តិដសវាធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថុ
ជាពិដសសដៅក្នុងការអនុម័ត្ក្មចើ ឬឥ ទនដ លអាច្
នឹងនាមំក្នូវហានិភ័យ ដៅដលើធនធាន        ររសិាថ ន 
និងសងគម។  

ការអនុវត្តក្នៃងមក្ បានក្ត្់សំគាល់ថ្នមាច ស់
្ដប្មាង ឬអតិ្ែិជនដ លបានទទួលក្មចើ ឬឥ ទនពើ
ធនាគារអនតរជាតិ្ ( ូច្ជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុើ ធនា
គារពិភពដលាក្ ឬសារជើវក្មមហរិញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្) បាន
ខិត្ខំខនឹះដខនងក្នុងការសិក្ា និងដរៀរចំ្របាយការ ៍វាយ
ត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន-សងគម ដ ើមបើរំដពញត្ប្មូវ
ការចបំាច្់ោច្់ខាត្ ក្នុងការរស្រងគរ់លក្ខខ ឌ ដពញសិទធិ
ររស់ធនាគារទងំដនាឹះ។ ត្ប្មូវការររស់ធនាគារទងំ
ដនឹះ បានឆៃុឹះរញ្ជច ងំពើការទទួលសាគ ល់នូវក្តើប្ពួយបារមភ
អំពើរញ្ជា ររសិាថ ន-សងគម និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រដោយ
និរនតភាពក្នុងរយៈដពលដវង ដ លក្ំពុងកាៃ យជាប្រធាន
រទយ៉ា ងសក្មមដៅក្នុងរររិទននការអភិវឌ្ឍ។ ការផ្តល់
ក្មចើ ឬឥ ទនក្នុងទំហទឹំក្ប្បាក់្ណាមួយដនាឹះ អាច្ឱ្យ
អតិ្ែិជន ឬមាច ស់្ដប្មាងមានលទធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍ

4  ូច្ជា្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយដហោឋ រច្នាសមព័នធនិងដទសច្រ ៍, វស័ិយ ំណាកំ្សិ-
ឧសាហក្មម, ្ដប្មាងរដងកើត្ដរាងច្ប្ក្និងសិរបក្មម, ្ដប្មាងអាជើវក្មមខាច់្សំ ង់ និង
 ើលារ់ខាច់្, ្ដប្មាងអាជើវក្មមែមសមាភ រសំ ង់ឆ្ន ២ំ០១៨។ 



 

សេចក្តីេសខេបសោលនសោបាយ  ការអនុវត្តកាត្ព្វកិច្ចអពីំ្ការវាយត្ម្លៃហេតុ្ប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលហៅកនុងវស័ិយធនាគារ និង
េិរញ្ញវត្ាុ ហៅកនុងប្បហេសកលពុជា 

្ដប្មាងខាន ត្ធំៗមួយច្ំនួន ដ លអាច្រងកជាហានិភ័យ 
និងផ្លរ៉ាឹះពាល់ធងន់ធងរដៅដលើធនធានររសិាថ ន និង
សងគមររស់សហ្មន៍ដ ល្ដប្មាងទងំដនាឹះតាងំដៅ។ 
ដោយសារហរិញ្ញរបទនដ លផ្តល់ឱ្យ អតិ្ែិជនមាន
សមត្ថភាពប្្រ់ប្គាន់ក្នុងការដរៀរចំ្ឈូសឆ្យ, សាង
សង់, ដប្រើប្បាស់ធនធាន, និងដធវើប្រតិ្រត្តិការដលើ្ដប្មាង
ររស់ខៃួនក្នុងប្ទង់ប្ទយធំដ លអាច្រងកជាផ្លរខំាន ឬ
រ៉ាឹះទងគិច្ជាមួយធនធាន និងសក្មមភាពការង្ហរចិ្ញ្ច ឹម
ជើវតិ្ររស់ប្រជាពលរ ឋក្នុង និងជំុវញិតំ្រន់្ដប្មាង។  

ជាមួយនិងររកិារ ៍ ដ លមានការដប្រប្រួល
ខាៃ ងំ ហរិញ្ញរបទនពើធនាគារបានរដងកើននូវសនុ្ឹះឧសា
ហភាវូរនើយក្មម, ន្រូរនើយក្មម, ក្សិក្មម, និងដទសច្រ
 ៍ជាដ ើម តាមរយៈ្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ដ លពាក់្ព័នធ។ 
សនុ្ឹះទងំដនាឹះ បានជំរុញឱ្យមានការដប្រប្រួល ល់ការ
ដប្រើប្បាស់ ើ និងការតាងំទើលំដៅររស់មនុសស ដោយ
រដងកើត្ឱ្យមាននូវឱ្នភាពររមិា  និង្ុ ភាពទឹក្ឬ ើ
, ការែមែយនិងបាត់្រង់ជើវៈច្ប្មុឹះ, ការទស្រន្ានតំ្រន់
នប្ពដឈើ, កំ្ដ ើ នការរំពុលររសិាថ ន, និងផ្លរ៉ាឹះពាល់
អវជិាមានដៅដលើសុខភាពររស់មនុសសជាតិ្។ ជាការ
ចបំាច់្ណាស់ដ លប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ ដៅក្នុងប្រដទស
ក្មពុជា្ួរចរ់ដផ្តើមដសវងយល់អំពើផ្លវបិាក្នានាពើក្មចើ 
ឬឥ ទនដៅដលើការខូច្ខាត្្ុ ភាពររសិាថ ន និង
ធនធានសងគមដ ើមបើកាត់្រនថយហានិភ័យដ លអាច្នឹង
រ៉ាឹះពាល់ប្ត្ រ់ដៅដលើអតិ្ែិជន និង្ដប្មាងអភិវឌ្ឍ
ររស់ពួក្ដ្។ 

ដោយដ ក្ដៅក្នុងវសិ័យធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ 
មិនមានប្ក្ម្តិ្យុត្តណាមួយដលើក្ដ ើងនូវការ្ិត្្ូរ
អំពើការពារធនធានររសិាថ ន និងសងគមដ លអាច្ទទួល
រងនូវហានិភ័យពើការប្រតិ្រត្តិដសវាធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុ
ដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជាដៅដ ើយដទ។ ដលើក្ដលងដត្ ប្ក្ម
សតើពើការប្រតិ្រត្តិដសវាធនាគារ (ឆ្ន ២ំ០១៥) ដ ល
ដ នាដំ ើងដោយសមា្មធនាគារដៅក្មពុជា បាន

 
5 ដគាលការ ៍មានច្ំ ុច្សំខាន់ៗច្ំនួន ០២ ្ឺ សមា្មនឹងដធវើការវាយ
ត្នមៃ និងប្្រ់ប្្ងដៅដលើហានិភ័យររសិាថ នដ លពាក្់ព័នធជាមួយរដប្មរប្មួល
អាកាសធាតុ្, ការរំពុល, ការប្្រ់ប្្ងសំ ល់ និងការការពារនូវធនធានធមម
ជាត្ិដ លង្ហយរងដប្គាឹះ។ សមា្មនឹងដធវើការវាយត្នមៃ និងប្្រ់ប្្ងដៅដលើ
ហានិភ័យនានាដ លអាច្រងកជាផ្លរ៉ាឹះពាល់អវជិាមានដៅដលើប្រជាពលរ ឋជា
ពិដសសសហ្មន៍ជនរទ, ក្មមក្រ, និងជនជាត្ិដ ើមភា្ត្ិច្, និងមរត្ក្វរប
ធម៌រមួមានភាសា វរបធម៌ ប្រនព ើ  និងត្ំរន់ប្រវត្តិសាស្រសតដផ្សងៗ។ 

សងកត់្ធងន់អំពើលក្ខ វនិិច្ឆ័យក្នុងការផ្តល់ឥ ទន ល់
អតិ្ែិជន តាមរយៈដគាលការ ៍ហរញិ្ញវត្ថុប្រក្រដោយ
ច្ើរភាព5។ ចំ្ ុច្ ១២.១ បានដ នាឱំ្យធនាគារដធវើ
ប្រតិ្រត្តិការដោយប្រុងប្រយត័្ន និងហមត់្ច្ត់្ក្នុងការ
សិក្ាវាយត្នមៃដៅដលើសមត្ថភាពររស់អតិ្ែិជនក្នុងការ
ទូទត់្សងឥ ទនប្ត្ រ់មក្វញិ។ លក្ខ វនិិច្ឆ័យ
ច្ំនួនប្បា6ំ ប្តូ្វបានោក់្ដច្ញក្នុងការពិនិត្យដលើព័ត៌្មាន 
និងទិននន័យ ដ ើមបើដធវើការសិក្ាដលើលទធភាពក្នុងទូទត់្
សងឥ ទន។ ប្ក្មដនឹះ ក៏្ ូច្ជាលក្ខ វនិិច្ឆ័យ
សប្មារ់ការវាយត្នមៃមុនផ្តល់ឥ ទន មិនបានសងកត់្
ធងន់ ឬ្ិត្្ូរអំពើរញ្ជា ររសិាថ ន និងសងគមដ លអាច្ជឹះ 
ឥទិធពលដៅដលើអាជើវក្មមររស់អតិ្ែិជន ដហើយដ លផ្ល
រ៉ាឹះពាល់ទងំដនឹះអាច្នឹងរ៉ាឹះទងគិច្ និងរនថយសមត្ថភាព
ររស់អតិ្ែិជន ក្នុងការទូទត្់ឥ ទនប្ត្ រ់ដៅ   វ ិ
ញ។ ក្នុង ររកិារ ៍ននការដលើក្ទឹក្ចិ្ត្តដៅមានក្ប្មិត្, 
ការប្រកួ្ត្ប្រដជងទើផ្ារខពស់, និងការយល់ ឹងដៅមាន
ក្ប្មិត្អំពើអត្ថប្រដយជន៍ននកិ្ច្ចការពារររសិាថ ន និង
សងគមក្នុងចំ្ដណាមរណាត ប្រតិ្រត្តិក្រដសវាធនាគារ និង
ហរិញ្ញវត្ថុនិងសាធារ ជន ប្្ឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញ
វត្ថុដៅមិនទន់បានអនុវត្តដៅដ ើយនូវកាត្ពវកិ្ច្ចននការ
សិក្ាវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន និងសងគម
សប្មារ់ជាលក្ខខ ឌ ក្នុងអនុម័ត្ក្មចើ។ ឧត្តមានុវត្តន៍អំពើ
កិ្ច្ច ំដ ើ រការវាយត្នមៃដនឹះដៅក្នុងវសិ័យធនាគារ និង
ហរិញ្ញវត្ថុមិនមានដទដៅក្នុងកំ្ ុងដពលននការសិក្ាដនឹះ
ដោយសារប្ក្សួងររសិាថ ន ក៏្ ូច្ជាធនាគារជាតិ្នន   ក្មពុ
ជា មិនទន់បានកំ្ ត់្ជាត្ប្មូវការដផ្នក្្ិត្យុត្ត
សប្មារ់ប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុដ លកំ្ពុង
ប្រតិ្រតិ្តការដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជា។  

 

៤. អនុស្ថសន៍សខំាន់ៗ៖ 
▪ ប្ក្សួងររសិាថ នជាមួយនាយក្ោឋ នវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះ
ពាល់ររសិាថ ន ្ួរចរ់ដផ្តើមដធវើការជដជក្ និងពិភាក្ា

6 លក្ខ វនិិច្ឆ័យច្ំនួនប្បារំមួមាន (១) ច្ំ ូលនិងការសនាហរិញ្ញវត្ថុ, 
(២) ព័ត្៌មានននការយល់ ឹងអំពើរញ្ជា ហរិញ្ញវត្ថុពើមុនររស់អត្ិែិជន, (៣) 
ព័ត្៌មានដ លទទួលបានពើភាន ក្់ង្ហរឥ ទនដ លរមួរញ្ចូ លទងំដប្ក្ឌ្ើត្រយូរ ៉ាូ
ក្មពុជា, (៤) រដច្ចក្ដទសសិក្ាក្នុងការវាយត្នមៃឥ ទន (ការោក្់ពិន្ុ), 
និង (៥) ប្បាត្ិដភា្ដ លប្ត្ូវបានផ្តល់ឱ្យ (ប្រសិនដរើមាន)។ 



 

សេចក្តីេសខេបសោលនសោបាយ  ការអនុវត្តកាត្ព្វកិច្ចអពីំ្ការវាយត្ម្លៃហេតុ្ប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន និងសងគលហៅកនុងវស័ិយធនាគារ និង
េិរញ្ញវត្ាុ ហៅកនុងប្បហេសកលពុជា 

ជាមួយធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា ក្នុងការដសវងរក្នូវ
 ំដណាឹះប្សាយដររដគាលនដយបាយក្នុងការជំរុញ
នូវការអនុវត្តឱ្យមានត្ប្មូវការអំពើលក្ខខ ឌ ររសិាថ ន 
និងសងគម សប្មារ់ការផ្តល់ក្មចើហរិញ្ញរបទនររស់
ធនាគារ ល់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទងំឡាយ ដ លសថិត្
ដៅក្នុងរញ្ា ើឧរសមព័នធននប្រកាសដលខ ០២១ ប្រ.ក្ 
ចុ្ឹះនែងទើ០៣ ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ សតើពើចំ្ណាត់្ថ្នន ក់្
ននការវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន សប្មារ់
្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍។ ដគាលនដយបាយរមួគាន ដ លជា
ឧទហរ ៍សប្មារ់អនុសាសន៍ មានរូរភាព ូច្ជា 
ប្រកាសរមួសតើពើត្ប្មូវការរបាយការ ៍វាយត្នមៃវាយ
ត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ននិងសងគមសប្មារ់វសិ័យ
ធនាគារដៅក្នុ ងប្រដទសក្មពុជា ជាដ ើម។   

▪ ជាចំ្ ុច្ចរ់ដផ្តើម និងដ ើមបើរងកភាពង្ហយប្សួល 
ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា ប្តូ្វដធវើការដ នាជំាដគាល
នដយបាយ (ជាត្ប្មូវការចបំាច់្)  ល់ប្្ឹឹះសាថ ន
ធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុនានាឱ្យដធវើការអនុវត្តនូវដគាល
នដយបាយ និងប្ក្ម្តិ្យុត្តពាក់្ព័នធជាមួយកិ្ច្ចការ
វាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន និងសងគម (ជា
ពិដសសអនុប្កឹ្ត្យដលខ ៧២, ប្រកាសដលខ ០២១, 
០៩២, ១១៦, ១១៨, ១១៩, ១២០, និង៣៧៦) 
មុនដពលដ លក្មចើ ឬឥ ទនប្តូ្វបានអនុម័ត្។ 
រដនថមពើដលើដនឹះ របាយការ ៍អំពើការអនុវត្តនូវ
កាត្ពវកិ្ច្ចដនឹះ ប្តូ្វដត្ដផ្ញើជូនធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា
ដ ើមបើជាភសតុតាង និងឯក្សារកាលរបវត្តិ និង
សប្មារ់ការប្តួ្ត្ពិនិត្យតាមោនការប្រតិ្រតិ្ត ដៅ
ដពលអនា្ត្។    

▪ ដប្កាមជំនួយហរិញ្ញវត្ថុ និងរដច្ចក្ដទសពើន ្ូរ 
ប្ក្សួងររសិាថ នដ លមាននាយក្ោឋ នវាយត្នមៃដហតុ្
រ៉ាឹះពាលរ់រសិាថ នជាដសនាធិការ ប្តូ្វដរៀរចំ្ជាដគាល
ការ ៍ដ នារំដនថមសតើពើនើតិ្វធិើ និងរទោឋ នសតង់ោ
ក្នុងការប្រតិ្រត្តិត្ប្មូវការ សប្មារ់ការសិក្ាវាយត្នមៃ

ដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន-សងគមដ លអាច្យក្ដៅអនុ
វត្តជាមួយធនាគារដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជា។ នើតិ្វធិើ 
និងរទោឋ នសតង់ោដនឹះរមួមានប្រកាសរមួគាន  (រវាង
ប្ក្សួងររសិាថ ននិងធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា) សតើពើ
ត្ប្មូវការ ដលើការសិក្ាវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់       រ
រសិាថ នសងគមដៅក្នុងវសិ័យធនាគារ, ដសៀវដៅដ នាំ
អំពើរទោឋ ន្ិត្យុត្ត ដ លពាក់្ព័នធនឹងការវាយត្នមៃ
ដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន-សងគម និងនើតិ្វធិើននការប្តួ្ត្
ពិនិត្យ និងផ្តល់លិខិត្ឯក្ភាពដលើរបាយការ ៍វាយ
ត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន និងសងគម,  ំដ ើ រការ
ននការចូ្លរមួជាសាធារ ៈ ដៅក្នុងការសិក្ាវាយ
ត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ នសងគម, ការអដងកត្តាម
ោនររសិាថ ន, និងទប្មង់កិ្ច្ចការង្ហររ ឋ   បាលមួយ
ច្ំនួន (ឧទហរ ៍ តារាងមា៉ា ប្ទិក្វាយត្នមៃរហ័ស - 
Rapid Assessment Matric សប្មារ់ការដធវើចំ្
ណាត់្ថ្នន ក់្្ដប្មាងក្មចើដ លមានហានិភ័យររសិាថ ន) 
ដ លអាច្ជួយសប្មួល ល់ការប្រតិ្រត្តិររស់ធនាគារ 
ក្នុងការអនុវត្តត្ប្មូវការការសិក្ាវាយត្នមៃដហតុ្រ៉ាឹះ
ពាល់ររសិាថ ន និងសងគមដៅដលើក្មចើដ លផ្តល់ ល់
អតិ្ែិជន។  

▪ សប្មារ់ដគាលដៅការពារររសិាថ ន និងសងគមយូរ
អដងវង ប្ក្សួងររសិាថ ន និងធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា្ួរ
ដធវើការដ នាតំាមរយៈដគាលនដយបាយ និង
ឧរក្រ ៍អនុវត្តមួយចំ្នួន ( ូច្ជាដគាលការ ៍
ដ នារំដច្ចក្ដទសដ លពាក្់ព័នធ) ឱ្យធនាគារដ ល
បានផ្តល់ក្មចើ រនតត្ប្មូវឱ្យមាច ស់ក្មចើដរៀរចំ្នូវប្រព័នធ
ប្្រ់ប្្ងររសិាថ ន និងសងគម (ESMS) សប្មារ់សាថ
រ័នររស់ខៃួនក្នុងការធានាបានថ្នរញ្ជា  ឬហានិភ័យ
ដលើររសិាថ ន និងសងគមដ លអាច្រណាត លមក្ពើការ
ដប្រើប្បាស់ក្មចើធនាគារនឹងប្តូ្វបានរដញ្ា ៀស កាត់្
រនថយ ឬរ៉ាឹះរ៉ាូវដៅដលើការខូច្ខាត្នានាដ លមិន
អាច្ដោឹះប្សាយបាន។ 

ទំនាក់្ទំនងព័ត្ម៌ានរដនថមតាមរយៈ៖ 
ហវេិកាម្នអងគការលនិមលនរដ្ឋា ភបិាល សតពី្កីលពុជា (THE NGO FORUM 

ON CAMBODIA) 

ផ្្ឹះដលខ #៩-១១, ផ្ៃូវ ៤៧៦, សង្ហក ត់្ទួលទំពូងទើ១, រាជធានើភនំដពញ, ប្រដទសក្មពុជា 

ទូរស័ព៖្ ៨៥៥ (០) ២៣ ២១៤ ៤២៩, អុើដម៉ាល៖ www.ngoforum.org.kh   
 

គាបំ្េហដ្ឋយ៖ 
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