
     

 

សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយុត្តិធម្៌កម្ពុជា ចេញផ្សាយការសិកាច ើការអន្ុវត្តក្កបខណ្ឌ េាប់ ន្ិង
បទដ្ឋា ន្គត្ិយុត្តិទាក់ទងន្ឹងការអន្ុវត្តចោ ន្ចោបាយហិរញ្ញប្បទាន្បបត្ង  
 
ថ្មីៗន េះ សម្ព័ ធហរិញ្ញវត្ថុយុត្តិធម្៌កម្ពុជា (Fair Finance Cambodia Coalition) បា នេញផ្សាយការសិកាលម្អិត្សតីពី
នោល នោបាយហរិញ្ញប្បទា បប្ត្ងនៅកនុងប្ប្នេសកម្ពុជា ។ ការសិកាន េះប្ត្ូវបា នធវីន ងី រមួ្ជាម្ួយ ឹងការនបាេះពុម្ភផ្សាយ 
“េំណាត្់ថ្នន ក់អាស៊ា  សប្ាប្់េីរភាពហិរញ្ញវត្ថុ”  ន ីម្បផី្សតល់អ ុសស ៍នោល នោបាយសំខា ់ៗ  ិងលកខណវ ិិេឆ័យ ល់រាជរ
ដ្ឋា ភិបាល ប្កសួងនស ាកិេច  ិងហរិញ្ញវត្ថុ  ិងធនាោរជាត្ិប កម្ពុជា ន ីម្បវីាយត្បម្ៃគុណភាពប សកម្មភាពហរិញ្ញប្បទា   ិង
សកម្មភាពបប្ត្ង  ិងការវ ិិនោគសម្ប្សប្ ។ 
 
សម្ព័ ធហរិញ្ញវត្ថុយុត្តិធម្៌កម្ពុជា គឺជានវេិកាម្ួយ នប្កាម្ពាកយនសៃ ក គំ ិត្ផ្សតួ េនផ្សតីម្ហិរញ្ញវត្ថុ យុត្តិធម្៌អាសីុ (Fair Finance Asia) 
ថ្នន ក់ត្ំប្ ់ ប្ត្ូវបា អ ុវត្តនៅកនុងប្ប្នេសេំ ួ ប្បាបំ្ី នដ្ឋយអងគការសងគម្សីុវលិ ន ីម្បនីលីកកម្ពស់េីរភាពហរិញ្ញវត្ថុនៅកនុងប្ប្នេ
ស។ នៅប្ប្នេសកម្ពុជាគនប្ាងន េះអ ុវត្តនដ្ឋយសថ ប្័ េំ ួ ៦គឺ អងគការអុកសវ ម្ អងគការអាក់សិ នអត្ អងគការសីលការ អងគ
ការគណកាម ធិការសហប្ប្ត្ិប្ត្តិការន ីម្បកីម្ពុជា នវេិកាអងគការម្ិ មម្ រដ្ឋា ភិបាលសតីពីកម្ពុជា  ិងអងគការត្ាៃ ភាពកម្ពុជា។ 
 

ការសិកាន េះបា រកន ញីថ្ន នៅម្ិ ទា ់ា មូ្លដ្ឋា  េាប្់ ឬប្េប្បញ្ញត្តិម លកំណត្់នៅនលីសាហរណកម្មប្ញ្ហា ប្រសិថ    ិង
សងគម្  ិងការការពារធ ធា ធម្មជាត្ិនៅកនុងនោល នោបាយ  ិងការអ ុវត្តរប្ស់វស័ិយហរិញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាននាេះនេ។ ម្យ៉ាងវញិ
នេៀត្ នគនៅា ឱកាសន ីម្បនីធវីការវាស់មវង  ិងប្ញ្ញត្តិកម្មផ្សលប្៉ាេះពាល់អវជិជា ប ប្រសិថ    ិងសងគម្ ពីវស័ិយហរិញ្ញវត្ថុ  ជា
ពិនសសទាក់េង ឹងការប្គប្់ប្គងហា ិភ័យ រមួ្ផ្សសជំាម្ួយការោបំ្េ ល់ការប្ត្ួត្ពិ ិត្យតាម្ដ្ឋ នដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬប្ប្នោលនៅកនុង
ប្ប្នេសកម្ពុជា ។ 
 

នោកប្សី ភាណ នសភ័ណ នាយកិាអងគការអុកសវ ម្ បា ា ប្ប្សស ៍ថ្ន “កិេចការការពារប្រសិថ    ិងសងគម្ នៅកនុងវស័ិយ 
ធនាោរ  ិងហរិញ្ញវត្ថុរប្ស់កម្ពុជា គឺជាកងវល់ ៏ធំម្ួយ ។ ឥណទា ពីវស័ិយន េះ បា រមួ្េំមណកោ៉ា ងេូលំេូោយ ល់គនប្ាង
អភិវឌ្ឍ ៍ ឬវ ិិនោគជានប្េី  ម លគនប្ាងខ្ៃេះបា ប្ងកផ្សលប្៉ាេះពាល់ ល់សងគម្ ធ ធា ធម្មជាត្ិ  ិងប្រសិថ   ។ មផ្សអកនលីកំនណី ជា
សកាត  ុពលប វស័ិយហរិញ្ញវត្ថុ  ិងធនាោរ ការសិកាន េះ ឹងផ្សតល់ព័ត្៌ា ោ៉ា ងនប្េី  ល់ភាគីពាក់ព័ ធទាងំអស់ ម លនធវីការរមួ្ោន
ន ីម្បនីលីកកម្ពស់ហរិញ្ញប្បទា បប្ត្ងប្ប្កប្នដ្ឋយេីរភាព សំនៅកាត្់ប្ ថយផ្សលប្៉ាេះពាល់អវជិជា េំនពាេះប្រសិថ    ិងសងគម្” ។ 
 

ជារមួ្ ការសិកាន េះផ្សតល់អ ុសស ៍សំខា ់ៗេំ ួ  ៦ ម លរមួ្ា ការនលីកកម្ពស់ការយល់ ឹងអំពី ិយម្ ័យ  ិងលកខណវ ិិេឆ័យ
សប្ាប្់ហរិញ្ញប្បទា បប្ត្ងកនុងេំនណាម្ភាគីពាក់ព័ ធ ប្គឹសថ  ហរិញ្ញវត្ថុពិចារណាអំពីនោលរង្វវ ស់អ តរជាត្ិន ីម្បគីិត្គូរន ងីវញិ
អំពីត្ួនាេី  ិងនោល នោបាយរប្ស់ពួកនគ ការផ្សតល់រង្វវ  ់ ល់ធនាោរម លអ ុនោម្ោ៉ា ងនពញនលញតាម្ នោលការណ៍ហរិញ្ញ



វត្ថុប្ប្កប្នដ្ឋយេីរភាពនៅកម្ពុជា (Cambodia Sustainable Finance Principles (CSFP)) ការប្សវប្ជាវមផ្សអកនលីភ័សតុ
តាងនដ្ឋយធនាោរជាត្ិប កម្ពុជា សប្ាប្់ការនប្ប្ីប្បាស់ជាឯកសរនោងន ីម្បបី្នងកីត្ប្េប្បញ្ញត្តិ   ិងនោលការណ៍មណនា ំ ិងការ
កសងសម្ត្ថភាពសប្ាប្់អនកប្នងកីត្  ិងអនកអ ុវត្តនោល នោបាយ កនុងការតាក់មត្ង  ិងអ ុវត្តនោល នោបាយប្ប្កប្នដ្ឋយ
ប្ប្សិេធភាព ។ 
អ ុសស ៍ទាងំន េះ ប្ត្ូវបា សនងខប្ជាសំណូម្ពរសំខា ់ៗេំ ួ  ៦ ម លពាក់ព័ ធ ឹងការនលីកកម្ពស់ការយល់ ឹង ការកសង
សម្ត្ថភាពរប្ស់ភាគីពាក់ព័ ធ តាងំពី ិយត័្ករ រហូត្ ល់អនកអ ុវត្ត នោងតាម្េំណាត្់ថ្នន ក់អាស៊ា  ម លបា នេញផ្សាយថ្មី  
 ិងការប្សវប្ជាវមផ្សអកនលីភ័សតុតាង ។ 

នោល នោបាយហរញិ្ញប្បទា បប្ត្ង ា សរៈសំខា ់ណាស់កនុងការរមួ្េំមណក ល់ការអភិវឌ្ឍប្ប្កប្នដ្ឋយសម្ធម្៌          
ប្រោិប្ ន  ិងេីរភាពនៅកម្ពុជា នហយីសតង់ដ្ឋប្រសិថ    ិងសងគម្ គឺជាេំ ុេគ ៃឹេះម លម្ិ អាេខ្វេះបា កនុងការធានាថ្ន ប្គប្់
េិ ាភាពប គនប្ាងអភិវឌ្ឍ ៍បា ផ្សតល់ផ្សលប្ប្នោជ ៍ ល់ប្ប្ជាជ   ិងប្គប្់ភាគីពាក់ព័ ធប្ប្កប្នដ្ឋយសម្ធ៌ម្។ លេធផ្សលប 
ការសិកាន េះ គឺជាសម្ិេធិផ្សល ៏សំខា ់សប្ាប្់ការយល់ ឹង ការពិចារណា  ិងកិេចពិភាកាកនុងេំនណាម្អនកពាក់ព័ ធ ន ីម្បយីក
នៅអ ុវត្តកនុងការរមួ្េំមណកការអភិវឌ្ឍ ៍នដ្ឋយេីរភាពប ប្ប្នេសកម្ពុជានយងី។ ន េះគឺជានលីកន ងីរប្ស់នោកប្ណឌិ ត្ ត្ឹក     
វណាា រា៉ា  នាយកប្ប្ត្ិប្ត្តិនវេិកាប អងគការម្ិ មម្ រដ្ឋា ភិបាលសតីពីកម្ពុជាកនុងឱកាសប ពិធីនប្ីកសិកាខ សោផ្សសពវផ្សាយរបាយ
ការណ៍ប ការសិកាពីការអ ុវត្តប្កប្ខ្ណឌ េាប្់  ិងប្េដ្ឋា  គត្ិយុត្តិទាក់េង ឹងការអ ុវត្តនោល នោបាយ ហរញិ្ញប្បទា 
បប្ត្ង នៅកនុងប្ពេះរាជាណាេប្កកម្ពុជា នាបថ្ៃេី២៤ មខ្ កុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ នៅសណាា ោរកាបូំ្ឌ្ី ោ៉ាណា។ 
 

ការសិកាន េះបា នធវីការកត្់សាគ ល់ជាវជិជា ម្ួយ នដ្ឋយនលីកន ងីថ្ន កិេចសហការរវាងប្គឹេះសថ  ធនាោរ  ិងហរិញ្ញវត្ថុ អាេ
ធានាបា  ូវប្រោិកាស ៏លអសប្ាប្់ការអភិវឌ្ឍ  ិងការវ ិិនោគបប្ត្ងប្េង់ប្ទាយធំប្ប្កប្នដ្ឋយេីរភាព ។ កិេចសហការន េះ
 ឹងផ្សតល់ ូវឱកាសការង្វរ ប្ពម្ទាងំរមួ្េំមណក ល់វឌ្ឍ ភាពប ការអភិវឌ្ឍប្ប្កប្នដ្ឋយេីរភាពរប្ស់កម្ពុជា តាម្រយៈការអ ុវត្ត
សូេនាករនហតុ្ប្៉ាេះពាល់ប្រសិថ    ិងសងគម្ ន ីម្បនីធវីឱយកម្ចី  ិងមូ្ល ិធិកា ់មត្អាេនប្ប្ីប្បាស់បា នដ្ឋយគនប្ាងម លេំ ងជា
ា ហា ិភ័យ ។ 

 

ការសិកានលីនោល នោបាយហរិញ្ញប្បទា បប្ត្ងនៅកម្ពុជា ម លសហការនេញផ្សាយនដ្ឋយអងគការនវេិកាប អងគការម្ិ មម្ 
រដ្ឋា ភិបាលនៅកម្ពុជា ក៏បា ប្ប្កាសផ្សសពវផ្សាយតាម្រយៈ “កិេចស ានាសតីពីរប្កគំនហញីពីការសិកាប្សវប្ជាវរកន ញី” ន ីម្បី
ផ្សសពវផ្សាយរប្កគំនហញី  ិងអ ុសស ៍នានា ម លោបំ្េនដ្ឋយអងគការ Diakonia សថ  េូត្ស៊ាុយមអត្  ិងអងគការអុកសវ ម្ នៅ
កម្ពុជា កាលពីបថ្ៃេ ី២៤ មខ្កុម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០២២ ន ីម្បចីាប្់នផ្សតីម្សកម្មភាពនលីកកម្ពស់ការយល់ ឹង ។  
 
 

សប្ាប់្ព័ត៌្ា ប្ម ថម្ សូម្ទាក់េង៖ 
នោកប្សី នកក ណារា៉ា នេវ ីអនកសប្ម្ប្សប្ម្ួលេំនាក់េំ ងប អងគការអុកសវ ម្  
Naratevy.Kek@oxfam.org | 012 847 412 
 

នោក ភួ  យូ អនកសប្ម្ប្សប្ម្ួលសរព័ត្៌ា   ិងេំនាក់េំ ង 
yu@ngoforum.org.kh | 017 575 808 
 
 

កំណត់្សាគ ល់េំនពាេះអនកនរៀប្នរៀង៖  
ត្ំណភាជ ប្់េំនពាេះការសិកាទាងំមូ្ល ៖ https://bit.ly/35N0ZPP 
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