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១.   សេចក្តីសផ្តើម្ 
វសិ័យហរិញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ បានដ ើរតួ្នាទើយ៉ា ងសំខាន់ និងជាយនតការមួយក្នុងការជំរុញឱ្យមានកំ្ដ ើ នដស ឋ

កិ្ច្ចប្រក្រដោយច្ើរភាព និងធានាបាននូវលំហូរសាច់្ប្បាក់្ និងការដធវើច្រាច្រ ៍រូរិយរ័ ណជាភារកិ្ច្ចសំខាន់ ក្នុងការ
រដងកើនសក្មមភាពដស ឋកិ្ច្ចទងំជាតិ្ និងទងំប្រជាពលរ ឋដ លកំ្ពុងប្រក្រររចិ្ញ្ច ឹមជើវតិ្។ ការដក្ើនដ ើងនូវវត្តមាន
និងររមិា ជាដប្ច្ើនននប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជាជាសក្ខើភាពរញ្ជា ក់្យ៉ា ងច្ាស់នូវ
កំ្ដ ើ នសក្មមភាពដស ឋកិ្ច្ច ក្នុងដនាឹះរមួមានការដក្ើនដ ើងនូវ្ដប្មាងវនិិដយ្ឬ្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទងំឡាយ ដ ល
បានដសនើដ ើងតាមដគាលនដយបាយអភិវឌ្ឍររស់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា។ ជាក់្ដសតងណាស់ ការខូច្ខាត្នានាដៅដលើ
ធនធានពើសក្មមភាពររស់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ក៏្ជាការចូ្លរមួចំ្ដ ក្ដោយប្រដយលពើប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញ
វត្ថុដ លបានផ្តល់ក្មចើ ដោយសារការខវឹះខាត្នូវត្ប្មូវការដពញដលញអំពើផ្លរ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន និងសងគមដនឹះ មិនប្តឹ្ម
ដត្ដធវើឱ្យខូច្ខាត្ធនធានដត្រ៉ាុដណាណ ឹះដទ ដត្ដែមទងំអាច្រងកឱ្យ្ដប្មាងររស់ខលួនររាជ័យ និងមិនអាច្មានលទធភាព
សងប្ត្ រ់ដៅប្្ឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវត្ថុវញិ។ ការសិក្ាមួយនាដពលែមើៗដនឹះ អំពើការអនុវត្តកាត្ពវកិ្ច្ចការវាយ
ត្នមលដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ននិងសងគមដៅក្នុងវសិ័យធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថុដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជា ដ ល ឹក្នាបំ្សាវប្ជាវ 
ដោយដវទិកាននអងគការមិនដមនរោឋ ភិបាលសតើពើក្មពុជា ប្ពមទងំសមាជិក្សមព័នធហរិញ្ញវត្ថុយុត្តិធម៌ក្មពុជា បានរក្
ដ ើញអំពើជដប្មើសដគាលនដយបាយខលឹះដ លអាច្ដប្រើប្បាស់សប្មារ់ជប្មុញការចូ្លរមួជាមួយវសិ័យធនាគារ ដៅក្នុង
ឆមាសទើ១ ននឆ្ន ២ំ០២១។ 

ដប្ៅពើធនាគារ តួ្អងគវសិ័យនានា បានដក្ើត្ដ ើងក្នុងទប្មង់ដផ្េងៗគាន ជាដប្ច្ើន ដ ើមបើសប្មរសប្មួលទើផ្ារហរិញ្ញ
វត្ថុទងំឡាយ ដ ើមបើដឆលើយត្រនឹងការអភិវឌ្ឍ និងការរ ើក្ច្ដប្មើនវសិ័យមា៉ា ប្ក្ូដស ឋកិ្ច្ចសងគមែមើៗដនឹះ។ ក្នុងចំ្ដណាម
ដនាឹះ និយត័្ក្រមូលរប្ត្ក្មពុជា ដ ើរតួនាទើយ៉ា ងសំខាន់មួយ ជាស្ថា ប័ននិយត័្ក្រ ៏មានសក្តា នុពលដលើ ំដ ើ រក្តរជួញ 
 ូរមូលរប្ត្ដៅក្នុងប្បដទសក្មពុជា ដ លមានស្ថរៈសំខាន់ក្នុងក្តរដលើក្សទួយក្តរដាក់្បញ្ចូ លប្ក្បខ័ ឌ អភិបាលកិ្ច្ច 
ររសិាថ ន សងគម  ូដច្នឹះដ ើមបើយល់ពើដគាលនដយបាយ និងរទរញ្ជា  សំដៅដឆ្ព ឹះដៅរក្ច្ើរភាពដៅក្នុងប្ក្បខ ឌ
អភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ ន សងគម ត្ប្មូវឲ្យមានការសិក្ាសុើជដប្ៅមួយ។ 

សប្មារ់វសិ័យររសិាថ ន រទរបញ្ញត្តិសំខាន់ៗមាន ូច្ជា៖ (១) ច្ារ់សតើពើកិ្ច្ចការពារររសិាថ ន និងការប្្រ់ប្្ង
ធនធានធមមជាតិ្ឆ្ន ១ំ៩៩៦, (២)អនុប្កឹ្ត្យដលខ៧២ អនប្ក្.រក្ សតើពើកិ្ច្ច ំដ ើ រការវាយត្នមលដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន 
ឆ្ន ១ំ៩៩៩, (៣) ប្រកាសដលខ ៣៧៦ ប្រក្.រសថ សតើពើដគាលការ ៍ដ នាទូំដៅក្នុងការដធវើរបាយការ ៍វាយត្នមល
ដហតុ្រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ ន ំរូងឆ្ន ២ំ០០៩, (៤) ប្រកាសដលខ០២១ ប្រក្.រសថ សតើពើចំ្ណាត់្ថ្នន ក់្ននការវាយត្នមលដហតុ្
រ៉ាឹះពាល់ររសិាថ នសប្មារ់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ឆ្ន ២ំ០២០ និង (៥) អនុប្កឹ្ត្យពាក់្ព័នធដផ្េងៗដទៀត្សតើពើការប្្រ់ប្្ងការ
រំពុលររសិាថ ន និងប្រកាសសតើពើការដប្រើប្បាស់ប្ក្រខ ឌ ដយងការងារសប្មារ់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ខលឹះ។ 

អងគការមិនដមនរោឋ ភិបាល ច្ង់ដ ើញតួ្អងគវសិ័យហរិញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ រមួទងំនិយត័្ក្រទងំឡាយ ្ិត្្ូរពើ
រញ្ជា សងគម និងររសិាថ នដោយយក្ចិ្ត្តទុក្ោក់្រំផុ្ត្ ដោយដជៀសវាងការផ្តល់ហរិញ្ញរបទន ល់្ដប្មាង/ប្ក្ុមហ ុន 
ដ លរងកទំនាស់ និងដធវើឲ្យមានផ្លរ៉ាឹះពាល់មិនលអ និងោក់្សមាព ធដៅដលើអតិ្ែិជនដ លមានប្សារ់ និងែមើ ឲ្យផ្លល ស់
រតូរការប្រប្ពឹត្តិររស់ពួក្ដ្ ឲ្យប្សរជាមួយនឹងសតង់ោរអនតរជាតិ្ និងច្ារ់ និងរញ្ញត្តិជាតិ្ដ ើមបើដលើក្សទួយ អភិបាល
កិ្ច្ចររសិាថ ន សងគមដៅក្មពុជា។ 
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២. សោលបំណខ នខិសោលសៅ 
ដគាលរំ ងននការសិក្ាប្សាវប្ជាវដនឹះ្ឺ ពិនិត្យដមើលទើផ្ារមូលធនជាមួយនឹងការដផ្លត ត្ដលើនិយត័្ក្រ មូលរ

ប្ត្ក្មពុជា និងរញ្ជា ប្រឈមនានាននការអនុវត្តដគាលនដយបាយផ្តល់ហរិញ្ញរបទននរត្ង និងការជំរុញការអនុវត្តដលើ
ការោក់្រញ្ចូ លលក្ខ ៈវនិិច្ឆ័យអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ នសងគម និងសិទធិមនុសេដៅក្នុងវសិ័យហរិញ្ញវត្ថុដោយរោឋ ភិបាល
ថ្នន ក់្ជាតិ្ និងនិយត័្ក្រវសិ័យហរិញ្ញវត្ថុដផ្េងៗដទៀត្ ប្ពមទងំឆនទៈនដយបាយដ លប្រដសើរដ ើងក្នុងចំ្ដណាមអនក្
មានឥទធិពល។ 

ដគាលដៅ ននការសិក្ាដនឹះ រមួមាន ូច្ខាងដប្កាម៖ 
១. ដ ើមបើកំ្ ត់្រទរបញ្ញត្តិ និងត្ប្មូវការហរិញ្ញរបទននរត្ងដ លនិយត័្ក្រមូលរប្ត្ក្មពុជា ប្្រ់ប្្ង (ដោយ
សងកត់្ធងន់ជាពិដសសដលើអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ នសងគម (ESG) ររសិាថ ន និងការដប្រប្រួលអាកាសធាតុ្ ជាមួយនឹង
លក្ខ ៈវនិិច្ឆ័យររស់ UNGP និងវធិើសាស្រសតហរិញ្ញរបទនយុត្តិធម៌អនតរជាតិ្ រមួទងំរ៉ាុដនតមិនកំ្ ត់្ចំ្ដពាឹះដគាល
ការ ៍ ESG ដផ្េងដទៀត្ ូច្ជា ដគាលការ ៍ដអកាវ ទ័រ និងដគាលការ ៍ហរិញ្ញវត្ថុប្រក្រដោយច្ើរភាព)។ 
២. ដ ើមបើពិនិត្យដមើលវឌ្ឍនភាព និងរញ្ជា ប្រឈមក្នុងការពប្ងឹង ំដ ើ រការរទរបញ្ញត្តិទងំដនឹះ និងនិនាន ការនន
ការអនុវត្តរទរបញ្ញត្តិហរិញ្ញរបទននរត្ងដោយ SERC និងសប្មារ់ដគាលនដយបាយអនក្ចូ្លរមួទើផ្ារររស់ 
SERC ។  
៣. ដ ើមបើរដងកើត្ដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ងដោយសដងខរអំពើជដប្មើសជំនួសសប្មារ់ការអនុវត្តដគាល
នដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ងកាន់ដត្ប្រដសើរដ ើងដៅក្មពុជា។  
៤. ដ ើមបើដលើក្ដ ើងនូវអនុសាសន៍ដលើដគាលនដយបាយសតើពើការផ្តល់ហរិញ្ញរបទននរត្ង និងជប្មុញ ការចូ្ល
រមួពប្ងឹងការអនុវត្តន៍ដគាលនដយបាយសតើពើការផ្តល់ហរិញ្ញរបទននរត្ង និងការោក់្រញ្ចូ លប្ក្រខ័ ឌ លក្ខ ៈ
វនិិច្ឆ័យអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ ន សងគម និងសិទធិមនុសេដៅក្នុងនិយត័្ក្រមូលរប្ត្ក្មពុជា ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញ
វត្ថុ និងប្ក្សួងររសិាថ ន រមួទងំ ADB, WB, AIIB, UNFCC, NBC, ABC, MFI, SERC និងសមាជិក្សមព័នធភាព
យុត្តិធម៌ហរិញ្ញវត្ថុដៅក្មពុជា។ 
  

៣. វិធីសាស្រេត 
 
ការសិក្ាដនឹះដប្រើប្បាស់នូវវធិើសាស្រសតដររ្ុ ភាពសប្មារ់ការប្រមូលព័ត៌្មាន និងទិននន័យក្នុងការវភិា្ និងដធវើ

របាយការ ៍សតើពើការរក្ដ ើញ និងអនុសាសន៍នានា។ វធិើសាស្រសតខាងដប្កាមដនឹះប្តូ្វបានដប្រើសប្មារ់ការសិក្ាដនឹះ៖ 
 
ក្.  ការប្រមូលព័ត្ម៌ាន និងទិនននយ័រនាទ ររ់នេ ំ

សប្មារ់ការប្រមូលទិននន័យ ឬព័ត៌្មានរនាទ រ់រនេ ំអនក្សិក្ាប្សាវប្ជាវនឹងពិនិត្យដៅដលើឯក្សារ, របាយ
ការ ៍, ឬធនធានរញ្ជញ ដ លមានប្សារ់អំពើដគាលនដយបាយ ប្ក្រខ័ ឌ ្តិ្យុត្ត និងការប្រតិ្រត្តិនានាអំពើ
ការអនុវត្តន៍ដគាលនដយបាយនានា ននការផ្តល់ហរិញ្ញរបទននរត្ង និងការពប្ងឹងការោក់្រញ្ចូ លលក្ខ ៈ
វនិិច្ឆ័យអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ ន សងគម និងសិទធិមនុសេដៅក្នុងវសិ័យហរិញ្ញវត្ថុ ជាពិដសស និយត័្ក្រមូលរប្ត្
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ក្មពុជា ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ និងប្ក្សួងររសិាថ ន រមួទងំរោឋ ភិបាលជាតិ និងនិយត័្ក្រវសិ័យហរិញ្ញ
វត្ថុដផ្េងៗដទៀត្ និងរទពិដសាធន៍ដផ្េងៗជាដប្ច្ើនដទៀត្ដ លអាច្បានប្រមូលបាន។ 

 ការដរៀរចំ្ដធវើរណាណ ល័យសាស្រសតនឹងច្ងប្ក្ងនូវឯក្សារនានាពើការសិក្ាប្សាវប្ជាវមុនៗ និងការសិក្ា
នាដពលរច្ចុរបនន ឬពើលទធផ្ល្ដប្មាងដ លបានអនុវត្តក្នុងប្រដទសក្មពុជា។ ប្រភពព័ត៌្មាន, ទិននន័យ, និង
ឯក្សារទងំដនឹះមានដៅតាមរណាណ ល័យ, សាក្លវទិាល័យ, សាថ រ័នរ ឋ, អងគការមិនដមនរោឋ ភិបាល, និង
អងគភាពដ លពាក្់ព័នធដផ្េងៗដទៀត្។ ដលើសពើដនឹះដទៀត្ អនក្សិក្ាប្សាវប្ជាវនឹងដសវងរក្ឯក្សារមួយច្ំនួន
ពើប្រភពដ្ហទំព័រររស់សាថ រ័នធនាគារធំៗ និងសាថ រ័ននានាររស់រោឋ ភិបាល  ូច្ជា ដ្ហទំព័រររស់
ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា, ដ្ហទំព័រររស់សមា្មធនាគារននក្មពុជា, និងដ្ហទំព័រររស់ធនាគារឯក្ជនមួយ
ច្ំនួនផ្ងដ រ ប្ពមទងំររស់ប្ក្សួងររសិាថ នផ្ងដ រ។ ដប្ៅអំពើដនឹះ ឯក្សារដផ្េងៗដទៀត្ ូច្ជាដសៀវដៅ, 
អត្ថរទប្សាវប្ជាវវទិាសាស្រសត, និដក្ខររទ, និងរបាយការ ៍ដផ្េងៗដទៀត្ដ លពាក់្ព័នធនឹងប្រធានរទននការ
សិក្ាដនឹះ ក៏្នឹងប្តូ្វបានយក្មក្ដប្រើប្បាស់សប្មារ់ជាប្រដយជន៍ ល់ការច្ងប្ក្ងរបាយការ ៍ដនឹះ។ 

 
ខ.  ការប្រមូលព័ត្ម៌ាន និងទិនននយ័រឋម 

សមាា សន៍ជាមួយជនរដងាគ ល៖ អនក្សិក្ានឹងដសនើសុំជួរសមាា សន៍ោច់្ដោយដ ក្ៗពើគាន ជាមួយជន
រដងាគ លទងំឡាយដ លអាច្ពិភាក្ា ដច្ក្រដំលក្ និងផ្លល ស់រតូរមតិ្ដយរល់និងរទពិដសាធន៍នានាអំពើការ 
អនុវត្តន៍ដគាលនដយបាយនានា ននការផ្តល់ហរិញ្ញរបទននរត្ង និងការពប្ងឹងការោក់្រញ្ចូ លលក្ខ ៈវនិិច្ឆ័
យអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ ន សងគម និងសិទធិមនុសេដៅក្នុងទើផ្ារមូលធន និយត័្ក្រមូលរប្ត្ក្មពុជា និងដោយរ
ោឋ ភិបាលជាតិ្ និងនិយត័្ក្រវសិ័យហរិញ្ញវត្ថុដផ្េងៗដទៀត្។ សាថ រ័ន ឬអងគភាពដ លនឹងប្ត្ូវជួរដធវើសមាា សន៍ 
រមួមាន៖ 

១. និយត័្ក្រមូលរប្ត្ក្មពុជា 
 
២. ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា (NBC) - សាថ រ័នដនឹះជាអងគភាពប្្រ់ប្្ងកំ្ពូលដលើប្រព័នធ និងការដធវើអាជើវ

ក្មមធនាគារដៅក្នុងប្រដទសក្មពុជា ដ ើមបើដសវងយល់អំពើដគាលដៅ និងវធិើសាស្រសតដ លធនាគារជាតិ្
ននក្មពុជា បានោក់្ដច្ញក្នុងការអនុវត្ត។ 

 
៣. ការដរៀរច្ឲំ្យមាននូវសិកាខ សាលាពិដប្គាឹះដយរល់ជាមួយភា ើ្ពាក់្ព័នធដផ្េងៗ រមួមាន ប្ក្សួងរ

រសិាថ ន ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុ, តំ្ណាងធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា និងអងគការសងគមសុើវលិនានា
នឹងប្តូ្វបានអដញ្ា ើញឱ្យចូ្លរមួដ ើមបើដធវើការផ្េពវផ្ាយ, ដច្ក្រដំលក្លទធផ្ល, និងប្រមូលរដនថមនូវ
ធាតុ្ចូ្ល សប្មារ់ការពប្ងឹងការោក់្រញ្ចូ លលក្ខ ៈវនិិច្ឆ័យអភិបាលកិ្ច្ចររសិាថ ន សងគម និងសិទធិ
មនុសេដៅក្នុងទើផ្ារមូលធន និយត័្ក្រមូលរប្ត្ក្មពុជា និងដោយរោឋ ភិបាលជាតិ្ និងនិយត័្ក្រវសិ័
យហរិញ្ញវត្ថុដផ្េងៗដទៀត្ ។  
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៤. ការពិភាក្ាសលើលេធផ្លបនការេកិ្ាប្សាវប្ជាវ 
 

ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជាយល់ដ ើញថ្ន ដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ង មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាថ្ន 
រាល់្ដប្មាងអភិវឌ្ឍន៍មានភាពនរត្ង មិនរ៉ាឹះពាល់ធងន់ធងរ ល់ររសិាថ ន។ ពាក់្ព័នធនឹងហរិញ្ញរបទននរត្ង ធនាគារ
ជាតិ្ននក្មពុជា បានអនុម័ត្ដគាលការ ៍ដ នាកំ្នុងការអនុវត្ត ដគាលការ ៍ហរិញរបទនប្រក្រដោយច្ើរភាព ររស់
ក្មពុជា (Cambodia Sustainable Finance Principles Implementation Guidelines) ដ លបានដរៀរចំ្ដ ើង
ដោយសមា្មធនាគារដៅក្មពុជា។ 

ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា បានផ្តល់ធាតុ្ចូ្ល ល់សមា្មអាសា ន សមា្មនអាសា នបានោក្់ដច្ញនូវ 
វច្នានុប្ក្ម (taxonomy) [ហរិញ្ញរបទនប្រក្រដោយច្ើរភាព] ដ ើមបើោក់្ឲ្យដប្រើប្បាស់ក្នុងដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន  ំ២០២១ដនឹះ 
ដ លវច្នានុប្ក្មដនឹះ នពិព ៌នា អំពើសតង់ោរមូលរ័ប្ត្នរត្ង ហរិញ្ញរបទនប្រក្រដោយច្ើរភាព និងដហោឋ រច្នា  
សមព័នធ។ ច្ំដពាឹះវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តហរិញ្ញរបទនប្រក្រដោយច្ើរភាព ធនាគារពិភពដលាក្ បានដមើលដ ើញថ្ន
ប្រដទសក្មពុជាកំ្ពុងដត្រកិំ្លពើ ំណាក់្កាលអភិវឌ្ឍ ដៅកាន់ ំណាក់្កាលអនុវត្ត។ 

ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជាចាត់្ទុក្ថ្នហរិញ្ញរបទននរត្ងដនឹះក៏្មិនដមនជារររិទែមើដ រ ក្នុងប្ក្រខ័ ឌ ដ លអងគពាក់្
ព័នធទងំអស់មានចំ្ណារ់អារមម ៍។ ការអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តនូវដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ង មិនដមនជាតួ្
នាទើររស់ធនាគារជាតិ្ ឬសាថ រ័នណាមួយដនាឹះ ដទ ដពាល្ឺទមទរឲ្យមានការចូ្លរមួពើសំណាក់្តួ្អងគពាក់្ព័នធ ក្នុង
ការរដងកើត្ជាប្រព័នធដអកូ្ ូសុើ (ecosystem)។ រច្ចុរបននដនឹះសមត្ថភាព ក្នុងការអភិវឌ្ឍដគាលនដយបាយក៏្ដៅមាន
ក្ប្មិត្ផ្ងដ រ។ 

 ្ួររលំឹក្ផ្ងដ រថ្ន សមា្មធនាគារក្នុងប្រដទសក្មពុជាបានោក់្ដច្ញនូវដគាលការ ៍ហរិញ្ញរបទន
ប្រក្រដោយច្ើរភាពររស់ប្រដទសក្មពុជា ជា ំណាក់្កាលមួយយ៉ា ងសំខាន់ដ លឆលុឹះរញ្ជច ងំអំពើការចារ់ដផ្តើមយក្ចិ្ត្ត
ទុក្ោក់្ដៅដលើររសិាថ ន សងគម និងវរបធម៌ ដហើយដ លជាដផ្នក្មួយននទំនួលខុសប្តូ្វររស់វសិ័យធនាគារររស់ប្ពឹះ
រាជាណាច្ប្ក្ក្មពុជា ដទឹះរើជាការអនុវត្តដគាលការ ៍ដនឹះជាការសម័ប្្ចិ្ត្តក៏្ដោយ។ 

និយត័្ក្រមូលរ័ប្ត្ក្មពុជា កំ្ពុងដត្្ិត្្ូរដលើការដរៀរចំ្ដគាលនដយបាយពាក់្ព័នធនឹងហរិញ្ញរបទននរត្ង ដ ល
មាន ូច្ជាមូលរ័ប្ត្នរត្ងជាដ ើម។ ការងារជាអាទិភាពររស់និយត័្ក្រមូលរ័ប្ត្ក្មពុជា នាដពលរច្ចុរបនន្ឺការធានារ
នូវច្ើរភាពដស ឋកិ្ច្ចតាមរយៈការទក់្ទញអនក្វនិិដយ្ ដ ើមបើកំ្ដ ើ នដស ឋកិ្ច្ច និងការងារររស់ប្រជាជនក្មពុជា      
ខ ៈរញ្ជា ររសិាថ ន និងទំនួលខុសប្តូ្វសងគមក៏្ប្តូ្វបានចាត់្ទុក្ថ្ន មានសារៈសំខាន់ រ៉ាុដនតជាអាទិភាពរនាទ រ់។ 
 ូដច្នឹះការដរៀរចំ្ដគាលនដយបាយហរញិ្ញរបទននរត្ងសប្មារ់ោក់្ឲ្យវនិិដយ្ិនអនុវត្ត នឹងមិនប្តូ្បានដធវើដ ើងឆ្រ់ 
ដោយសារដត្ក្តាត សំខាន់ៗទងំឡាយ រមួមាន៖ ការសិក្ាអំពើផ្លជឹះ ននដគាលនដយបាយ និងការរង់ចានូំវ
វច្នានុប្ក្ម នរត្ងអាសា នផ្ងដ រ។ 
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និយត័្ក្រមូលរ័ប្ត្ក្មពុជាក៏្បានយល់ដ ើញថ្ន ការដរៀរចំ្ដគាលនដយបាយ និងអនុវត្តដគាលនដយបាយហរិញ្ញ
របទននរត្ងទមទរឲ្យមាន នូវសមត្ថភាព និងការសិក្ាដោយដផ្អក្ដលើភសតុតាងឲ្យបានច្ាស់ផ្ងដ រ។  ូដច្នឹះការក្
សាងសមត្ថភាពចំ្ដពាឹះអនក្ពាក់្ព័នធជាក្តាត សំខាន់សប្មារ់សដប្មច្បាននូវការអភិវឌ្ឍន៍ប្រក្រដោយច្ើរភាព។ 

ដោយសារដត្ប្រដទសក្មពុជាកំ្ពុងដត្សថិត្ក្នុង ំណាក់្កាល ំរូង ក្នុងការអភិវឌ្ឍដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទន
នរត្ង ខ ៈពិភពដលាក្ទងំមូលកំ្ពុងដត្ឯក្ភាពគាន អំពើសារៈសំខាន់ននការោក់្រញ្ចូ លនូវក្តាត ររសិាថ ន សងគម និង
អភិបាលកិ្ច្ចដៅក្នុងការសដប្មច្ចិ្ត្តដររហរិញ្ញរបទន និងការវនិិដយ្ ក្នុងរររិទជំងឺកូ្វ ើ ១៩ ផ្ងដ រ  ូដច្នឹះការ
ទមទរឲ្យមាននូវទំនួលខុសប្ត្ូវយ៉ា ងខាល ងំកាល ពើសំណាក់្វសិ័យហរិញ្ញវត្ថុ ក្នុងការដរងដច្ក្នូវមូលនិធិសប្មារ់វនិិ
ដយ្ ការដច្ក្រដំលក្ហានិភ័យ និងការផ្តល់នូវដសវាក្មមហរិញ្ញវត្ថុ ល់អនក្ប្្រ់គាន ។ សាថ រ័ននានារមួមានវសិ័យឯក្
ជន វសិ័យសាធារ ៈ និងអងគការសងគមសុើវលិ្ួរដត្ដច្ៀសវាងការរនលំដោយប្រកាសថ្នសក្មមភាពណាមួយជា
សក្មមភាពនរត្ង ខ ៈដ លសក្មមភាពដនាឹះមិនមានលក្ខ ៈប្្រ់ប្គាន់ដៅក្នុងនិយមនរត្ង។ ចំ្ ុច្សំខាន់
មួយដទៀត្សប្មារ់របាយការ ៍ហរញិ្ញវត្ថុ ្ួរដត្រលំិច្ដ ើងនូវសាថ នភាព និងសក្មមភាពទងំឡាយណាដ ល
សក្មមភាពអភិវឌ្ឍន៍ និង្ដប្មាងមានផ្លជឹះជាអវជិាមាន ឬដលើក្កំ្ពស់ររសិាថ នជាដ ើម។ 

សមា្មធនាគារដៅក្មពុជា ទទួលបានការគាបំ្ទពើធនាគារជាតិ្ននក្មពុជានិងប្ក្សួងររសិាថ ន និងជំនួយ
រដច្ចក្ដទសពើន ្ូអភិវឌ្ឍន៍ ដ លមាន ូច្ជា IFC, USAID, WCS សមា្មនធនាគារអាសា ន និងរោឋ ភិបាលនន
ប្រដទសម៉ាុងដហាគ លើ ដោយសារប្រដទសម៉ាុងដហាគ លើកំ្ពុងឈានដៅរក្ហរិញ្ញរបទននរត្ង។ ក្នុងអំ ុងដពលអនុម័ត្
ដគាលការ ៍ហរិញ្ញវត្ថុប្រក្រដោយច្ើរភាពក្មពុជា មានធនាគារដៅក្មពុជាដលើសពើ ៥០ បានទទួលយក្ដគាលការ ៍
ដនឹះ។ ្ ៈក្មាម ធិការមានដផ្នទើរងាា ញផ្លូវសប្មារ់ការអនុវត្តដគាលគារ ៍ហរិញ្ញវត្ថុប្រក្រដោយច្ើរភាពក្មពុជា 
ដប្កាមឆ័ប្ត្ ធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា ប្ក្សួងររសិាថ ន និងសមា្មធនាគារដៅក្មពុជា ដោយដផ្លត ត្ដៅដលើការក្សាង
សមត្ថភាព ដប្ពាឹះវានឹងជួយធនាគារ និងសាថ រ័នហរិញ្ញវត្ថុអនុវត្តដគាលការបានដជា្ជ័យ។ ការក្សាងសមត្ថភាព
ទមទរឱ្យធនគារនិងសាថ រ័នហរិញ្ញវត្ថុនើមួយៗ មានរុ គ្លតំ្ណាងមួយររួដ ើមបើចូ្លរមួក្មមវធិើរ តុ ឹះរណាត ល។ 
រច្ចុរបនន សមា្មធនាគារដៅក្មពុជា កំ្ពុងដធវើការជាមួយសមា្មធនាក្មពុជា ដ ើមបើរដងកើត្ប្ក្រខ័ ឌ  និងនើតិ្វធិើ
សប្មារ់ការអនុវត្តហរិញ្ញរបទននរត្ង។ អវើដ លសំខាន់រំផុ្ត្្ឺការរដងកើត្ប្ក្រខ័ ឌ និងនិយមន័យននហរិញ្ញរបទន
នរត្ង ដ លវាទមទរឱ្យមានការចូ្លរមួពើប្្រ់ភា ើ្។ ដលើសពើដនឹះ សមា្មធនាគារដៅក្មពុជា បានកាល យជា
សមាជិក្រណាត ញធនាគារប្រក្រដោយច្ើរភាព (SBN) អស់រយៈដពលរើឆ្ន មំក្ដហើយ។ SBN បានផ្តល់ដៅជំនួយ
រដច្ចក្ដទស ដហើយតាមរយៈការវាយត្នមលររស់ SBN ក្មពុជាទទួលបាន ំដ ើ រការយ៉ា ងលអដៅក្នុងដគាលការ ៍ហរិញ្ញ
របទនានរត្ង/ប្រក្រដោយច្ើរភាព។  

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មម និងជនរទ (ARDB) សថិត្ដប្កាមប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ច កំ្ពុងចារ់ដផ្តើមអនុវត្តហរិញ្ញរបទន
នរត្ងដោយប្សរដៅតាមរំ ងររស់រាជរោឋ ភិបាល ដ លការផ្តួច្ដផ្តើមដនឹះដធវើដ ើងចំ្ដពាឹះឧរក្រ ៍ហរិញ្ញវត្ថុដោយ
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ពិនិត្យដៅដលើហរិញ្ញរបទនដ លមានប្សារ់  ូច្ជាហរិញ្ញរបទនពើមូលនិធិអាកាសធាតុ្នរត្ង (GCF) តាមរយៈ
ប្កុ្មប្រឹក្ាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍ដោយច្ើរភាព (NCDF) ននប្ក្សួងររសិាថ ន និងដ លជាដលខាធិការោឋ នររស់រាជរោឋ ភិបា
ល។ មាន្ដប្មាងមួយចំ្នួនកំ្ពុងប្តូ្វបានអនុវត្តដៅក្មពុជាដប្កាម្ដប្មាងក្មចើនិងជំនួយ។ ដ ើមបើទទួលបានមូលនិធិពើ 
GCF ធនាគារ ARDB កំ្ពុងដសវងរក្ន ្ូអនុវត្ត ដោយសារធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនរទនិងសិក្មម មិនអាច្ទទួលបាន
ក្មចើដោយផ្លទ ល់។ ធនាគារ ARDB កំ្ពុងដធវើការជាមួយ FAO និង AFD ផ្ងដ រ ដ ើមបើរដងកើត្ទសេនាទនសប្មារ់ការ
អភិវឌ្ឍប្រក្រដោយច្ើរភាព។  

ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុរញ្ជា ក្់ថ្ន ក្មចើក្នុងប្សុក្ប្តូ្វដគារពតាមយុទធសាស្រសតសតើពើការប្្រ់ប្្ងរំ ុលសា
ធារ ៈ ២០១៩-២០២៣។ រាល់មចើទងំអស ់ប្តូ្វដធវើការពិចារណាឱ្យបានច្ាស់លាស់ដៅដលើទំហកំ្មចើ ការប្បាក់្ និង
វសិ័យអាទិភាព។ ដហតុ្ ូច្ដនឹះ ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ចនិងហរិញ្ញវត្ថុ ប្តូ្វពិចារណាដៅដលើក្មចើសមបទន និង/ឬក្មចើណា
ដ លដប្រើក្នុងវសិ័យអាទិភាពដត្រ៉ាុដណាណ ឹះ។ ក្មចើប្តូ្វដប្រើប្បាស់ឱ្យមានត្មាល ភាពនិងប្រសិទធភាព និងដៅដលើ្ដប្មាង
ដ លជំរុញ ល់ការអភិវឌ្ឍប្រក្រដោយច្ើរភាព។ ក្នលងមក្ដនឹះ រាជរោឋ ភិបាលបានចុ្ឹះហត្ថដលខាដលើកិ្ច្ចប្ពមដប្ពៀង
ជាមួយ ADB ក្នុង្ដប្មាងដខេប្ច្វា៉ា ក់្ត្នមលប្រក្រដោយច្ើរភាព ជាមួយនឹងក្មចើ ១៤០ លាន ុលាល រអាដមរកិ្ ដហើយ
ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាខ ប្រមាញ់ និងដនសាទ ជាអនក្អនុវត្តន៍។ ដ ើមបើទទួលបានមូលនិធិពើ GCF ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ចនិង
ហរិញ្ញវត្ថុ កំ្ពុងពិនិត្យដមើលន ្ួដ លមានទំនុក្ចិ្ត្ត ដហើយ ARDB អាច្ជាន ្ូដ លមានសកាត នុពលក្នុងការទទួល
បានមូលនិធិនិងផុ្តល់ក្មចើ ល់្ដប្មាងតូ្ច្ៗ។  

ការអនុវត្តដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ងប្រឈមនឹងរញ្ជា មួយចំ្នួន។ ទើ១ ហរិញ្ញរបទននរត្ង មិន
មាននិយមន័យឬលក្ខ ៈវនិិច្ឆ័យច្ាស់លាស់ ដទឹះរើជាមាន្ដប្មាងមួយចំ្នួនបានអឹះអាងថ្នកំ្ពុងអនុវត្តដប្កាម
ដគាលការ ៍នរត្ង។ ហរិញ្ញរបទននរត្ង អាច្ជាដផ្នក្មួយននហរិញ្ញរបទនប្រក្រដោយច្ើរភាព ក្៏រ៉ាុដនតដោយសារ
មិនមានដគាលការ ៍ និយមន័យ និងលក្ខ ៈវនិិច្ឆ័យ ដធវើឱ្យមានការលំបាក្ក្នុងការសមាគ ល់ថ្នដត្ើ្ដប្មាងណាមាន
លក្ខ ៈនរត្ង ដហើយ្ដប្មាងណាមិនមាភាពនរត្ង។ ដហតុ្ដនឹះ ភា ើ្ ពាក់្ព័នធប្តូ្វយល់ឱ្យបានច្ាស់អំពើហរិញ្ញរប
ទននរត្ងដោយដផ្អក្ដៅដលើនិយមន័យ ដគាលការ ៍ និងលក្ខ ៈវនិិច្ឆ័យច្ាស់លាស់។ ជាទូដៅ ្ដប្មាងធំៗប្តូ្វ
បានឆលងកាត្់ EIA ។ ហរិញ្ញរបទននរត្ងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាឱ្យបាននូវច្ើរភាពក្នុងររសិាថ ន និងសងគម 
ដហើយក្នុងដនឹះដ រ វសិ័យឯក្ជន ្ួរដត្ប្តូ្វបានដលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឱ្យចូ្លរមួ។ ទើ២ ភាពលំបាក្ក្នុងការទំនាក់្ទំនង ដធវើឱ្យ
មានការលំបាក្ក្នុងការទទួលបានមូលនិធិពើ GCF ដោយសារដត្វាទមទរឱ្យមានការយល់ច្ាស់លាស់អំពើលក្ខ ៈ
វនិិច្ឆ័យពើ GCF ដ ើមបើទទួលបានមូលនិធិនរត្ង។ ទើ៣ ្ួរពិចារណាដៅដលើរញ្ជា នានា ូច្ជាហានិភ័យរដច្ចក្វទិា 
ដោយ្ួរមានការសិក្ាអំពើហានិភ័យពាក់្ព័នធដៅនឹង្ដប្មាងក្សិោឋ នថ្នមពលពនលឺប្ពឹះអាទិត្យ។ ដប្ៅពើហានិភ័យរ
ដច្ចក្វទិា ្ួរពិចារណាដៅដលើការពប្ងឹងកិ្ច្ចសនាផ្ងដ រ។ ទើ៤ ដ ើមបើជំរុញ ល់ហរិញ្ញរបទននរត្ង ចាបំាច់្ប្តូ្វ
ក្ំ ត្់ត្ួនាទើនិងភារៈកិ្ច្ចច្ាស់លាស់សប្មារ់អនក្អនុវត្ត។ 



8 
 

ដ ើមបើរដងកើត្ និងអនុវត្តដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ង ប្តូ្វមានការចូ្លរមួពើប្្រ់ភា ើ្ពាក់្ព័នធដ លរមួ
មាន រោឋ ភិបាល វសិ័យឯក្ជន និងសងគមសុើវលិ។ រដនថមដលើដនឹះ ប្តូ្វមានការដរតជាា ក្នុងការអនុវត្តហរិញ្ញរបទននរត្
ង។ ការដរៀនសូប្ត្ពើរទពិដសាធន៍ដជា្ជ័យពើប្រដទសនានា អាច្ជួ ល់ក្មពុជារដងកើត្និងអនុវត្តដគាលនដយបាយ
នរត្ង។ ការតាមោននិងវាយត្នមល្ួរដធវើដ ើងជាប្រចាដំ ើមបើធានាថ្ន ំដ ើ រការននការអនុវត្តមានភាពប្តឹ្មប្តូ្វ។ ជា
ចុ្ងដប្កាយ អនក្តាក់្ដត្ងដគាលនដយបាយ ្ួរប្តូ្វបានដលើក្ទឹក្ចិ្ត្តក្នុងការកាត់្រនថយហានិភ័យ ដហើយសាថ រ័នហរិញ្ញ
វត្ថុ ្ួរប្តូ្វបានដលើក្ទឹក្ចិ្ត្តឱ្យអនុវត្ត និងផ្តល់របាយការ ៍ប្តឹ្មប្តូ្វ។ រច្ចុរបនន មានសាថ រ័នហរិញ្ញវត្ថុមួយចំ្នួយន
រ៉ាុដណាណ ឹះដ លបានផ្តល់របាយការ ៍ទក់្ទងនឹងច្ើរភាព ដហើយធនាគារ ACLEDA ជាសាថ រ័នមួយក្នុងចំ្ដណាមសាថ រ័
នទងំដនាឹះ។  

តាមទសេនៈររស់ប្ក្សួងដស ឋកិ្ច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ការរដងកើត្ដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ងប្តូ្វពិនិត្យ
ដមើលដផ្នក្ត្ប្មូវការ  ដរើគាម នត្ប្មូវការដទ វានឹងមិនអាច្អនុវត្តបាន។ ប្រសិនដរើមានការសិក្ាតាមោនរនាទ រ់ វធិើសា
ស្រសត្ួរដត្រមួរញ្ចូ លការវភិា្ដលើដផ្នក្ត្ប្មូវការ ដ លត្ប្មូវការហរិញ្ញរបទននរត្ងអាច្ជាសកាត នុពលសប្មារ់ហរិញ្ញ
របទននរត្ងដៅក្មពុជា។ មា៉ាងដទៀត្ ដរើមានការវនិិដយ្ដលើថ្នមពលនរត្ង ដត្ើមានត្ប្មូវការដទ? អនក្ផ្តល់ហរិញ្ញ
របទននរត្ងដៅក្មពុជាមានសកាត នុពល្ឺ GCF ។ ្ដប្មាងមូលនិធិ ៏ធំមួយដ លផ្តល់ហរិញ្ញរបទនដោយ GCF ្ឺ 
"្ដប្មាងដខេប្ច្វា៉ា ក់្ផ្លិត្ក្មមប្រក្រដោយភាត្រៈររសិាថ ន ( Climate Friendly Agribusiness Value Chains - 
CFAVCSP)” មានប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាខ ប្រមា៉ា ញ់ និងដនសាទ ជាភាន ក់្ងារប្រតិ្រត្តិ្ដប្មាង និងមានការចូ្លរមួអនុវត្ត
ដោយប្ក្សួងធនធានទឹក្ និងឧត្តុនិយម និងប្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ។ ទឹក្ប្បាក្់សរុរសប្មារ់្ដប្មាងដនឹះ ច្ំនួន 
១៤១ លាន ុលាល រអាដមរកិ្ ដ លជា សហហរិញ្ញរបទនរវាង ADB, GCF, រ ិភា្ររស់រាជរោឋ ភិបាល និងរ ិភា្
ពើការចូ្លរមួអនក្ទទួលផ្ល ផ្ងដ រ។ រយៈដពលអនុវត្ត ២០១៨ - ២០២៤។  

ហរិញ្ញរបទននរត្ង្ឺជារញ្ជា អនតរវសិ័យ   ូដច្នឹះ ការរដងកើត្ប្ក្រខ ឌ ធំទូលាយមួយសប្មារវ់ានឹងផ្តល់នូវមូល
ោឋ នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍ដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ង ដហើយចាបំាច់្ប្តូ្វមាននិយមន័យច្ាស់លាស់។ 
ប្រសិនដរើដ ើមបើរដងកើត្ដផ្នការដមហរិញ្ញរបទននរត្ង ចាបំាច់្ប្តូ្វកំ្ ត់្ភាន ក់្ងារនាមុំខ និងភាន ក្់ងារសប្មរសប្មួ
ល។ ដ ើមបើអនុវត្តដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ង ចាបំាច់្ប្តូ្វមានធនធានមនុសេក្នុងដផ្នក្ប្្រ់ប្្ង្ដប្មាង 
ការអនុវត្ត្ដប្មាង ការប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងការអនុវត្តប្សរតាមសតង់ោរ និងច្ារ់។ 
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៥. អនុសាេន៍េខំាន់ៗ 
 
អនុសាសនទ៍ើ១៖ ដលើក្កំ្ពស់ការយល់ ឹង និងក្សាងសមត្ថភាព ល់រុ គ្លិក្អាជើព អនក្អនុវត្ត និងអនក្វនិិដយ្ 
ដ លប្តូ្វដរៀរចំ្ដ ើងដោយធនាគារជាតិ្ក្មពុជា  ល់ធនាគារកឹ្ ដ លដផ្លត ត្ដៅដលើនិយមន័យ និង្ុ វុឌ្ឍ ិសប្មារ់
ហរិញ្ញរបទននរត្ង។ 

អនុសាសនទ៍ើ ២៖ សាថ រ័ននហរិញ្ញវត្ថុ្ួរដត្្ិត្សារដ ើងវញិ នូវតួ្នាទើររស់ពួក្ដ្ដៅក្នុងសងគម ដោយរដងកើត្នូវដគាល
នដយបាយច្ាស់លាស់ និងប្រក្រដោមហចិ្ចតាក្នុងការដលើក្កំ្ពស់ររសិាថ ន និងសងគម និងអភិបាលកិ្ច្ច ដោយោក់្
រញ្ចូ លនូវនិយមអនតរជាតិ្ ដៅក្នុងដគាលនដយបាយ និងរញ្ញត្តិសតើអំពើហរិញ្ញរបទននរត្ង។ 

អនុសាសនទ៍ើ ៣៖ ដលើក្ទឹក្ចិ្ត្ត ល់សមាជិក្ននសមា្មធនាគារក្នុងប្រដទសក្មពុជា ក្នុងការអនុវត្តនូវដគាលការហររិ
ញ្ញរបទនប្រក្រដោយច្ើរភាព ដហើយធនាការជាតិ្ននក្មពុជា្ួរដត្ផ្តល់រងាវ ន់ដលើក្ទឹក្ចិ្ត្ត ធនាគារទងំឡាយណា
ដ លបានអនុវត្តដគាលការ ៍បានដពញដលញ  ូច្ជាការដលើក្ទឹក្ចិ្ត្តក្នុងការដលើក្ដលងពនធជាដ ើម។ 

អនុសាសនទ៍ើ ៤៖ ការសិក្ាដផ្អក្ដលើភសតុតាង ្ួរដត្ប្តូ្វដធវើដ ើងដោយធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា សប្មារ់ដប្រើបាស់ជា
សក្ខើភាព ក្នុងការរដងកើត្នូវដគាលការ ៍ដ នា ំ និងរញ្ញត្តិពាក់្ព័នធដៅនឹងហរិញ្ញរបទននរត្ងក្នុងប្រដទសក្មពុជា 
ដហើយការរដងកើត្ដគាលការ ៍ដ នា ំ និងរញ្ញត្តិ្ួរដត្ដធវើដ ើងដផ្អក្ដៅដលើវច្នានុប្ក្មអាសា នសតើអំពើប្រដភពអាជើវ
ក្មមនរត្ង ដោយរមួរញ្ចូ លនូវត្ួអងគពាក្់ព័នធផ្ងដ រ។ 

អនុសាសនទ៍ើ ៥៖ អនក្ដរៀរចំ្ដគាលនដយបាយ និងអនក្អនុវត្ត កំ្ពុងដត្សថិត្ក្នុង ំណាក់្កាល ំរូងននការយល់អំពើទ
សេនាទន និងការអនុវត្តននហរិញ្ញរបទននរត្ង ូដច្នឹះទមទរឲ្យមាននូវការក៏្សាងសមត្ថភាពក្នុងការដរៀរចំ្
តាក់្ដត្ងដគាលនដយបាយ ដៅដលើការប្រមូលទិននន័យ ការបា៉ា នប្រមា  និងវាយតំ្នល្ដប្មាងជាដ ើម។ 
 

អនុសាសនទ៍ើ៦៖ ដ ើមបើអភិវឌ្ឍន៍ដគាលនដយបាយហរិញ្ញរបទននរត្ង ចាបំាច់្ប្តូ្វមាននិយមន័យច្ាស់លាស់នន
ប្រដភទ្ដប្មាងនរត្ង និងកំ្ ត់្អនក្ពាក់្ព័នធសំខាន់ៗ។ ដោយសារការផ្តល់ហរិញ្ញរបទននរត្ងជារញ្ជា អនតរវសិ័យ 
ក្មពុជា្ួរដត្រដងកើត្ប្ក្រខ័ ឌ ទូលំទូលាយមួយសប្មារ់ហរិញ្ញរបទននរត្ង។ ដៅក្នុងដផ្នការដមហរិញ្ញរបទននរត្ង 
ភាន ក់្ងារ ឹក្នា ំ និងភាន ក់្ងារសប្មរសប្មួល្ួរដត្ប្តូ្វបានកំ្ ត់្យ៉ា ងច្ាស់សប្មារ់ការប្្រ់ប្្ង និងការសប្មរ
សប្មួលប្រក្រដោយប្រសិទធភាព។  
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ឯកសារយោង៖ 

• FFGI Policy Assessment Methodology shttps://fairfinanceguide.org/media/497246/ffg-policy-
assessment-methodology-2021.pdf 

• ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance https://asean.org/wp-
content/uploads/2021/11/ASEAN-Taxonomy.pdf 

• Taxonomies by Eyes on ESG https://www.eyeonesg.com/tag/taxonomies/ 

• Green Financing by UNEP https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-
initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing 

• ASEAN Green Financial Internments Guide 
https://www.climatebonds.net/files/reports/asean_green_fin_istruments_cbi_012019_0.pdf 

• Global Progress Report of the Sustainable Banking Network: Innovation in Policy and Industry 
Actions in Emerging Markets 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustain
ability-at-ifc/publications/publications_report_sbnglobalprogress2019 

• FFA, Asia’s Dystopian Future?  Why banks need to put sustainable finance clearly in their sights. 

• https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/ASEAN-Taxonomy.pdf  

 

https://fairfinanceguide.org/media/497246/ffg-policy-assessment-methodology-2021.pdf
https://fairfinanceguide.org/media/497246/ffg-policy-assessment-methodology-2021.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/ASEAN-Taxonomy.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/ASEAN-Taxonomy.pdf
https://www.eyeonesg.com/tag/taxonomies/
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing
https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-financing
https://www.climatebonds.net/files/reports/asean_green_fin_istruments_cbi_012019_0.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_sbnglobalprogress2019
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_report_sbnglobalprogress2019
https://asean.org/wp-content/uploads/2021/11/ASEAN-Taxonomy.pdf

