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ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាព៖ ការវិនិម្ោគផ្នែកម្េដ្ឋា
រចនាសេព័នធរបសច់ិនកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន និងម្ ើសពមី្នេះ  
 
រពឹតតិប័រតព័ត៌មានទី១៖ សម្ងេប  
 

ក្នុងអំឡុងទសវត្សរក៍្ន្លងទៅ ប្រទទសចិន្បាន្ក្លល យជាអនក្ទ ើរតួ្នាទី ៏សំខាន់្មយួទៅក្នុងក្លរវនិិ្ទោគ 
និ្ងក្លរផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុក្ប្មតិ្ពិភពទោក្។ ក្លរងារទន្េះអាចទ្វើទៅបាន្ អាប្ស័យទោយមាន្ក្លរគបំ្ទោ៉ា ងខាល ងំ
ពីរោា ភបិាលចិន្ និ្ងក្លរផ្គត់្ផ្គង់ហិរញ្ញរបទាន្ពី្នាគរទគលន្ទោបាយ និ្ង្នាគរពាណិជ្ជក្មមររស់ចិន្។ 
តួ្នាទីររស់ប្រទទសចិន្ទៅក្នុងវស័ិយហិរញ្ញវត្ថុសាក្លទោក្ ប្តូ្វបាន្ជ្ប្មុញឱ្យរកី្ ុេះោលក្លន់្តត្ខាល ងំតែម
ទទៀត្ តាមរយៈក្លរអភវិឌ្ឍ្ំៗនាទពលែមីៗទន្េះ ទោយក្នុងទនាេះក្លរអភវិឌ្ឍ ៏ទលចទលល រំផុ្ត្ទនាេះគឺក្លររទងកើត្
្នាគរវនិិ្ទោគទហោា រចនាសមព័ន្ធពហុភាគីអាសីុ (AIIB) ត ល ឹក្នាទំោយប្រទទសចិន្។ ប្រទទសចិន្ក៏្បាន្
រទងកើត្មលូនិ្្ិវនិិ្ទោគជាទប្ចើន្ផ្ងត រទៅក្នុងឆ្ន កំ្ន្លងទៅែមីៗទន្េះ  ូចជា មលូនិ្្ិផ្លូវសូប្ត្ ទហើយបាន្ោក់្
រញ្ចូលមលូ្ន្រតន្ថមទទៀត្ទៅក្នុង្នាគរទគលន្ទោបាយររស់ខ្លួន្ ត លទដដ ត្ជាពិទសសទលើក្លរគបំ្ទ
 ល់ប្រតិ្រត្តិក្លរទប្ៅប្រទទស។ រតន្ថមពីទន្េះទទៀត្ តាមរយៈក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួ ត លប្តូ្វ
បាន្ប្រក្លសផ្សពវផ្ាយទៅឆ្ន ២ំ០១៣ រោា ភបិាលចិន្បាន្ផ្ដល់ក្លរគបំ្ទជាែមីទឡើងវញិ ល់ក្លរវនិិ្ទោគទប្ៅ
ប្រទទស។ សាថ រ័ន្ និ្ងក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ែមីៗទាងំទន្េះ ទដដ ត្ក្លរយក្ចិត្តទុក្ោក់្ោ៉ា ងខាល ងំទលើក្លរអភវិឌ្ឍទហោា
រចនាសមព័ន្ធ។ ទរើគិត្ទៅទលើសារៈសំខាន់្តផ្នក្ទស ាកិ្ចច និ្ងយុទធសាស្តសតររស់តំ្រន់្អាសីុអាទគនយ៍ចំទពាេះ
ប្រទទសចិន្ ប្ពមទាងំភមូសិាស្តសតទៅតក្បរគន ផ្ងទនាេះ តំ្រន់្ទន្េះប្តូ្វបាន្ទដដ ត្ក្លរយក្ចិត្តទុក្ោក់្ោ៉ា ងខាល ងំទៅ
ក្នុងតផ្ន្ក្លរររស់ចិន្ សប្មារ់ក្លរពប្ងីក្ផ្គត់្ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសប្មារ់ទហោា រចនាសមព័ន្ធទប្ៅប្រទទស។    
 
ធនាគារវិនិម្ោគម្េដ្ឋា រចនាអាស៊ា ន 

 
ក្លររទងកើត្ទឡើងនូ្វ AIIB រណ្ដដ លឱ្យមាន្ភាពក្ទប្ក្ើក្រញ្ជួយ ៏្ំទ្ងរំផុ្ត្ទៅក្នុងហិរញ្ញរបទាន្

អភវិឌ្ឍន៍្ពហុភាគីសាក្លទោក្ ត លមនិ្លល រ់មាន្អស់រយៈទពលជាទប្ចើន្ទសវត្សរម៍ក្ទហើយ។ គិត្មក្ ល់
ពាក់្ក្ណ្ដដ លឆ្ន ២ំ០១៦ មាន្ប្រទទសចំនួ្ន្ ៥៧ បាន្ចុេះហត្ថទលខាក្នុងនាមជាសមាជិ្ក្សាថ រនិ្ក្ររស់
្នាគរទន្េះ។ មលូ្ន្ទទួលបាន្ក្លរអនុ្ញ្ញញ តិ្ ំរងូររស់ AIIB គឺមាន្ទឹក្ប្បាក់្ ១០០ ពាន់្ោន្ ុោល រ          
អាទមរកិ្។ ប្រទទសចិន្ក្លដ រ់ភាគហ ុន្ទប្ចើន្ជាងទគរំផុ្ត្ ទោយក្នុងទនាេះទសមើនឹ្ងប្រមាណ ៣០% នន្ភាគហ ុន្
សររុ និ្ងប្គរ់ប្គងជាង ២៦% នន្ភាគហ ុន្ទបាេះទឆ្ន ត្ររស់្នាគរ។ ្នាគរនឹ្ងរន្តទដដ ត្ក្លរយក្ចិត្ត
ទុក្ោក់្ទលើក្លរផ្ដល់ហិរញ្ញរបទាន្ ល់ទហោា រចនាសមព័ន្ធ និ្ង“វស័ិយផ្លិត្ភាព នទទទៀត្” ក្នុងទវីរអាសីុ ក្នុង
ទគលរំណងជ្ប្មុញក្លរអភវិឌ្ឍទស ាកិ្ចចប្រក្រទោយនិ្រន្តរភាព ក្លររទងកើត្្ន្លន្ និ្ងក្លរតក្លមអក្លរត្ភាជ រ់
ទហោា រចនាសមព័ន្ធក្នុងទវីរអាសីុ។1  ្នាគរបាន្ប្រក្លសអំពីក្ញ្ចរ់គទប្មាង ំរងូររស់ខ្លួន្ទៅតខ្ទមសា និ្ង     
តខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ទោយរមួមាន្ទាងំគទប្មាងផ្លូវហាយទវ ៉ាទៅប្រទទសបា៉ា គីសាថ ន្ និ្ងប្រទទសតាជី្គីសាថ ន្ 
ក្លរផ្គត់្ផ្គង់ថាមពលក្នុងប្រទទសរង់ក្លល ទ ស និ្ងក្លរតក្លមអតំ្រន់្អាណ្ដ្ិរទត្យយក្នុងប្រទទសឥណឌូ ទន្សីុ។ 
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ថាន ក់្ប្គរ់ប្គងររស់ AIIB ទំន្ងជាមាន្អំណ្ដច្ំទ្ងជាងក្នុងក្លរអនុ្ម័ត្ទលើគទប្មាងនានា ទរើទប្រៀរ
ទ្ៀរជាមយួថាន ក់្ប្គរ់ប្គងទៅតាមសាថ រ័ន្ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ្នានា  ូចជា្នាគរពិភពទោក្ ឬ្នាគរ
អភវិឌ្ឍន៍្អាសីុ ត លមាន្ប្កុ្មប្រឹក្ាភបិាលជាអនក្ទមើលក្លរខុ្សប្តូ្វទលើក្លរសទប្មចចិត្តប្រទភទទន្េះ។ 2  ទោក្ 
Jin Liqun ត លជាប្រលន្្នាគរ AIIB  បាន្សងកត់្្ងន់្ទលើក្លរទរដជាា ចិត្តររស់ AIIB ក្នុងក្លររក្ាភាព “សាអ ត្
សអ”ំ ទហើយបាន្ទរដជាា ចិត្តរទងកើត្វរប្ម៌សាថ រ័ន្ ៏រងឹមាទំោយតផ្អក្ទលើរទោា ន្សីល្ម៌ ប្ពមទាងំមនិ្អ្ា 
ប្ស័យោច់ខាត្ចំទពាេះអំទពើពុក្រលួយ។ 3  ក្នុងឆ្ន ២ំ០១៥ ្នាគរ AIIB បាន្ទរៀរចំក្លរពិទប្គេះទោរល់ខ្លីៗ
ជាមយួសាថ រ័ន្សាលរណៈ និ្ងសាថ រ័ន្ឯក្ជ្ន្ សដីពីក្លររទងកើត្ប្ក្រខ័្ណឌ ក្លរងារតផ្នក្ររសិាថ ន្ និ្ងសងគមររស់  
ខ្លួន្ ត លជា ំទណើ រក្លររងក្លររេិះគន់្ពីប្កុ្មសងគមសីុវលិថា ទៅមនិ្ទាន់្មាន្ភាពប្គរ់ប្គន់្ទៅទឡើយ។ 
្នាគរបាន្អនុ្ម័ត្ទលើប្ក្រខ័្ណឌ ក្លរងារទន្េះទៅឆ្ន ២ំ០១៦ ប្ពមជាមយួទគលន្ទោបាយផ្ដល់ព័ត៌្មាន្ជា
សាលរណៈរទណ្ដដ េះអាសន្ន ទគលន្ទោបាយលទធក្មមររស់សាជី្វក្មម និ្ងប្ក្មសីល្ម៌។      

ប្ក្រខ័្ណឌ ក្លរងារតផ្នក្ររសិាថ ន្ និ្ងសងគម កំ្ណត់្ឱ្យ AIIB ប្តូ្វទរដជាា ចិត្តក្នុងក្លរឈាន្ទៅអនុ្វត្ត
គទប្មាងប្រក្រទោយនិ្រន្តរភាព ក្លរពារប្កុ្មងាយរងទប្គេះ និ្ងលនាឱ្យមាន្ក្លរចូលរមួពីភាគីពាក់្ព័ន្ធ។ ទទាេះ
ោ៉ា ងណ្ដក្ដី ប្ក្រខ័្ណឌ ក្លរងារទន្េះទៅមាន្ចំណុចទខ្ាយ និ្ងភាពខ្វេះចទនាល េះជាទប្ចើន្ ចំតណក្រទោា ន្ក្នុងក្លរ
ទោេះប្សាយផ្លរ៉ាេះពាល់ និ្ងរទោា ន្សដីពីជ្ន្ជាតិ្ទ ើមភាគតិ្ច  សុទធតត្មាន្ក្ប្មតិ្ទារជាងរទោា ន្នន្ក្លរ
អនុ្វត្តលអ និ្ងរទោា ន្សិទធមិនុ្សសអន្តរជាតិ្។ 

ប្រទទសចិន្ចង់សងកត់្្ងន់្ឱ្យទ ើញថា AIIB    នឹ្ងជួ្យ រំទពញរតន្ថមទលើក្លរងារររស់សាថ រ័ន្ហិរញ្ញវត្ថ ុ 
ពហុភាគីត លមាន្ប្សារ់ ជាជាងទ ើរតួ្ជាគូប្រតជ្ងររស់សាថ រ័ន្ទាងំទនាេះ។ ទៅឆ្ន ២ំ០១៦ ្នាគរ AIIB 
បាន្ចុេះហត្ថទលខាទលើកិ្ចចប្ពមទប្ពៀងសហប្រតិ្រត្តិក្លរជាមយួ្នាគរពិភពទោក្ ្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្អាសីុ 
្នាគរវនិិ្ទោគអឺរ ៉ារុ និ្ង្នាគរអឺរ ៉ារុសប្មារ់ក្លរសាដ រ និ្ងអភវិឌ្ឍ។ សាថ រ័ន្ នទជាទប្ចើន្ទទៀត្ បាន្រងាា ញឆ
ន្ទៈររស់ខ្លួន្ទ ើមបទី្វើក្លរជាមយួ្នាគរទន្េះនាទពលអនាគត្។ ជាពិទសសគឺ គទប្មាងត ល្នាគរទន្េះផ្ដល់
ហិរញ្ញរបទាន្រមួគន ជាមយួ្នាគរពិភពទោក្ ្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្អាសីុ និ្ងសាថ រ័ន្ប្រហាក់្ប្រតហល ទំន្ងជា
នឹ្ងយក្រទោា ន្ ឬទគលន្ទោបាយក្លរពារសងគម និ្ងររសិាថ ន្ររស់សាថ រ័ន្ទាងំទនាេះមក្អនុ្វត្ត។ ក្លរផ្ដល់
ហិរញ្ញរបទាន្រមួគន ជាមយួ្នាគរពិភពទោក្ ឬ្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្អាសីុ ក៏្ទំន្ងជាមាន្ន័្យថា ប្រសិន្ទរើមាន្
ប្រជាពលរ ារងទប្គេះទោយសារគទប្មាង ពួក្ទគអាចោក់្ពាក្យរណដឹ ងទៅក្លន់្យន្តក្លរគណទន្យយភាពររស់
សាថ រ័ន្ត លមាន្ប្សារ់ទាងំទន្េះបាន្។   

ចារ់តាងំពីក្លរប្រក្លសរទងកើត្ AIIB មក្ មាន្ក្លរពិភាក្ាជាទប្ចើន្ថា ្នាគរទន្េះនឹ្ងក្លល យជាន គូ
ប្រកួ្ត្ប្រតជ្ងររស់សាថ រ័ន្ហិរញ្ញរបទាន្សប្មារ់ក្លរអភវិឌ្ឍត លបាន្រទងកើត្ក្ន្លងមក្។ ទទាេះោ៉ា ងណ្ដក្ដី AIIB 
ប្តូ្វក្លរទពលទវោទ ើមបសីាថ រនាខ្លួន្ឯង និ្ងសន្ទុេះឈាន្ទឡើងររស់ខ្លួន្។ សាថ រ័ន្ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ្ត លមាន្
ប្សារ់ បាន្រងាា ញក្លរសាវ គមន៍្ជាសាលរណៈចំទពាេះ AIIB ទហើយនឹ្ងទ្វើជាសហអនក្ផ្ដល់ហិរញ្ញរបទាន្ចំទពាេះ
គទប្មាង ំរងូៗជាទប្ចើន្ររស់្នាគរទន្េះ។ សក្មមភាពទន្េះ ផ្ដល់ឱ្ក្លសឱ្យ AIIB អាចទរៀន្សូប្ត្អំពីប្រព័ន្ធ
លនាសុវត្ថិភាព និ្ងប្រព័ន្ធគណទន្យយភាពររស់សាថ រ័ន្ទាងំទនាេះ។ មា៉ាងទទៀត្ ទន្េះក៏្ជាប្ចក្ចូលប្រក្រទោយ
សក្លដ នុ្ពលសប្មារ់ប្កុ្មសងគមសីុវលិក្នុងតំ្រន់្អាសីុ និ្ងតំ្រន់្ទផ្សងពីទន្េះ ទ ើមបចូីលរមួជាមយួ AIIB តាមរយៈ
ប្ចក្ និ្ងរណ្ដដ ញក្លរប្បាប្ស័យទាក់្ទងត លមាន្ប្សារ់ជាមយួសាថ រ័ន្ហិរញ្ញវត្ថ ុនទទទៀត្។   
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ក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួត លប្តូ្វបាន្ប្រក្លសទៅឆ្ន ២ំ០១៣ ក្នុងទគលរំណងរទងកើន្
ក្លរត្ភាជ រ់រវងប្រទទសចិន្ ជាមយួតំ្រន់្អាសីុ មជ្ឈមឹរពូា អាស្តហវកិ្ និ្ងអឺរ ៉ារុ តាមរយៈក្លរអភវិឌ្ឍទហោា រចនា
សមព័ន្ធតផ្នក្ក្លរ ឹក្ជ្ញ្ជូន្ ថាមពល ពាណិជ្ជក្មម និ្ងក្លរប្បាប្ស័យទាក់្ទង។ ក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួ
ផ្លូវមយួ ទលើក្ក្មពស់ក្លរវនិិ្ទោគ និ្ងកិ្ចចសហប្រតិ្រត្តិក្លរក្នុងវស័ិយជាទប្ចើន្ រមួទាងំវស័ិយក្សិក្មម រកុ្លា
ប្រមាញ់ និ្ងទន្សាទ និ្ងថាមពល។ 4  ក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួកំ្ណត់្នូ្វចក្ាុវស័ិយទូទៅមយួ
សប្មារ់ក្លរវនិិ្ទោគររស់ចិន្ទៅក្នុងឆ្ន ខំាងមខុ្ ជាជាងប្គន់្តត្ទ ើរតួ្នាទីជាតផ្ន្ក្លរជាក់្តសដង ឬជា
ប្គឹេះសាថ ន្ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទទាលតត្មយួ។ រោា ភបិាលចិន្បាន្គូសរញ្ញជ ក់្ថា មាន្រណ្ដដ ប្រទទសជាង ៦០ 
ប្រទទសបាន្ចូលរមួក្នុងក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ទន្េះ។  

ប្រទទសចិន្បាន្សងកត់្្ងន់្អំពីផ្លប្រទោជ្ន៍្ទទវភាគីររស់ក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួ 
និ្ងសក្លដ នុ្ពលក្នុងក្លររទងកើត្កិ្ចចសហប្រតិ្រត្តិក្លរ និ្ងក្លរវនិិ្ទោគ ទ ើមបផី្ដល់ប្រទោជ្ន៍្ ល់រណ្ដដ ប្រទទស
ត លមាន្ទហោា រចនាសមព័ន្ធមនិ្សូវទជ្ឿន្ទលឿន្។ ក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ទន្េះ ទ ើរតួ្ជាតផ្ន្ទីរងាា ញផ្លូវក្នុងក្លរ
សប្មរសប្មួលសមាហរណក្មមចិន្ចូលទៅក្នុងទស ាកិ្ចចពិភពទោក្ផ្ង និ្ងក្នុងក្លររទងកើន្ឥទធិពលតផ្នក្ទស ា
កិ្ចចររស់ប្រទទសទន្េះទៅក្នុងតំ្រន់្ទាងំទនាេះផ្ង។ ប្រទទសជាទប្ចើន្តាមរទណ្ដដ យផ្លូវទន្េះ មាន្ចំណងទាក់្ទង
តផ្នក្ពាណិជ្ជក្មម និ្ងក្លរវនិិ្ទោគទុន្ោ៉ា ងជិ្ត្សនិទធជាមយួប្រទទសចិន្រចួទប្សចទៅទហើយ   ូទចនេះទហើយក្លរ
ផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ទន្េះ ទំន្ងជាគបំ្ទ ល់ក្លររតឹ្ចំណងទំនាក់្ទំន្ងទន្េះឱ្យក្លន់្តត្មាន្ភាពសីុជ្ទប្ៅតែមទទៀត្។ 
ចក្ាុវស័ិយររស់ក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួ សងកត់្្ងន់្ទលើសារៈសំខាន់្នន្ភាគនី្រតី្ប្រទទសចិន្ជា
ប្ចក្សប្មារ់ផ្លូវសូប្ត្ ីទគក្ផ្ង និ្ងផ្លូវសូប្ត្សមបុ្ទផ្ង ទោយក្នុងទនាេះរមួទាងំផ្លូវត លឆលងក្លត់្ប្រទទសភមូា 
ឡាវ និ្ងទវៀត្ណ្ដម ត លជាតផ្នក្មយួររស់ “តំ្ណរភាជ រ់នន្ក្លរទរើក្ទាវ រប្រទទសចិន្ទៅក្លន់្អាសីុខាងត្បូង និ្ង
អាសីុអាទគនយ៍”។5 

គទប្មាងនានាត លសថិត្ទៅក្នុងក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួ នឹ្ងប្តូ្វក្លរទឹក្ប្បាក់្រារ់ពាន់្
ោន្ ុោល រ ក្នុងរយៈទពលរ៉ានុាម ន្ឆ្ន ខំាងមខុ្ទន្េះ។ ក្លរផ្គត់្ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុ នឹ្ងបាន្មក្ពីប្រភពហិរញ្ញវត្ថុជាទប្ចើន្ 
ទោយភាគទប្ចើន្គឺពំុតមន្ជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុែមទីនាេះទឡើយ។ ឧទាហរណ៍ ្ នាគរទគលន្ទោបាយចិន្ រមួទាងំ
្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្ចិន្ជាទ ើម បាន្ផ្ដល់ហិរញ្ញរបទាន្ ល់គទប្មានានា ត លរចចុរបន្នបាន្ក្លល យជាប្ចក្ផ្លូវតខ្សប្ក្  
វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួ អស់ទពលជាងមយួទសវត្សរម៍ក្ទហើយ។ ្នាគរពាណិជ្ជក្មមចិន្ជាទប្ចើន្ ក៏្កំ្ពុងទ្វើក្លរងារ
ោ៉ា ងសក្មម ទៅក្នុងរណ្ដដ ប្រទទសជាទប្ចើន្តាមរទណ្ដដ យផ្លូវទន្េះ មនិ្ខុ្សអវីពីមលូនិ្្ិភាគហ ុន្ និ្ងប្កុ្មហ ុន្
វនិិ្ទោគទុន្ចិន្ទនាេះត រ។ អងគភាពជាទប្ចើន្ក្នុងចំទណ្ដមអងគភាពទាងំទន្េះ បាន្រទងកើត្មលូនិ្្ិែមីៗ និ្ងបាន្
ទទួលមលូនិ្្ិរតន្ថមពីរ ា ជាពិទសសសប្មារ់គបំ្ទគទប្មាងនានាទៅក្នុងក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវ    
មយួ។ ្នាគរ AIIB ក៏្ទំន្ងជាផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុ ល់គទប្មាងនានាទៅតាមរទណ្ដដ យផ្លូវររស់ក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្
ទន្េះផ្ងត រ។  
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េូ និធិវិនិម្ោគគារំទម្ដ្ឋយរដ្ា  
 

ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ ៏សំខាន់្មយួទទៀត្សប្មារ់ក្លរវនិិ្ទោគទប្ៅប្រទទសររស់ចិន្ គឺមលូនិ្្ិវនិិ្ទោគគំ
ប្ទទោយរ ា។ មលូនិ្្ិវនិិ្ទោគប្រទភទទន្េះចំនួ្ន្ពីរ កំ្ពុងមាន្ប្រតិ្រត្តិក្លរទៅក្នុងតំ្រន់្ររស់សមាគមន៍្ប្រជា
ជាតិ្អាសីុអាទគនយ៍ (អាសា ន្) ទពាលគឺមលូនិ្្ិផ្លូវសូប្ត្ និ្ងមលូនិ្្ិវនិិ្ទោគទហោា រចនាសមព័ន្ធចិន្-អាសា ន្ 
ទោយមលូនិ្្ិទាងំពីរទន្េះមាន្តផ្ន្ក្លរពប្ងីក្ប្រតិ្រត្តិក្លរទៅក្នុងឆ្ន ខំាងមខុ្ទន្េះ។ 

មលូនិ្្ិផ្លូវសូប្ត្ត លមាន្ទឹក្ប្បាក់្ ៤០ ពាន់្ោន្ ុោល រអាទមរកិ្ប្តូ្វបាន្រទងកើត្ទឡើងក្នុងឆ្ន ២ំ០១៤ 
ទោយមាន្ទគលរំណងទលើក្ក្មពស់ “ក្លរអភវិឌ្ឍ និ្ងវរិលុភាពរមួររស់ប្រទទសចិន្ និ្ងរណ្ដត ប្រទទស ប្ពម
ទាងំតំ្រន់្នានាត លពាក់្ព័ន្ធក្នុងក្លរផ្តួចទផ្តើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួ”។ 6  មលូនិ្្ិទន្េះ សងកត់្្ងន់្ទលើក្លរ
វនិិ្ទោគទលើគទប្មាង និ្ងក្លរត្ភាជ រ់ទហោា រចនាសមព័ន្ធ្ ំៗ។ មលូនិ្្ិផ្លូវសូប្ត្គូសរញ្ញជ ក់្ថា មលូនិ្្ិពុេះពារ
ទលើក្ក្មពស់ក្លរអភវិឌ្ឍមាន្ភាពអំទណ្ដយផ្ល ល់ររសិាថ ន្ និ្ងមាន្និ្រន្តរភាព និ្ង “ទគរពតាមរទោា ន្ និ្ង 
និ្ោមអន្តរជាតិ្ ទហើយទគរពតាមចារ់ និ្ងរទរញ្ញជ នានាររស់ប្រទទសចិន្ និ្ងប្រទទសមាច ស់ផ្ទេះ។” 7  ទទាេះ
ោ៉ា ងណ្ដក្ដី ទៅមាន្ភាពមនិ្ចាស់ោស់ ថាទត្ើមាន្ប្រព័ន្ធសប្មារ់ក្លរវយត្នមល និ្ងក្លត់្រន្ថយផ្លរ៉ាេះពាល់
តផ្នក្សងគម និ្ងររសិាថ ន្ណ្ដមយួទហើយឫទៅ ទៅក្នុងគទប្មាងនានាត លមលូនិ្្ិទន្េះវនិិ្ទោគជាមយួ។ 

មលូនិ្្ិសហប្រតិ្រត្តិក្លរវនិិ្ទោគចិន្-អាសា ន្ (CAF) ប្តូ្វបាន្រទងកើត្ទឡើងក្នុងឆ្ន ២ំ០១៣ ទហើយ
ទដដ ត្ទគលទៅចំទពាេះក្លរវនិិ្ទោគទលើទហោា រចនាសមព័ន្ធ ថាមពល និ្ង្ន្លន្្មមជាតិ្ក្នុងរណ្ដដ ប្រទទស    
អាសា ន្។8  មលូនិ្្ិទន្េះប្តូ្វបាន្រទងកើត្ទឡើងទោយមាន្ទុន្ ំរងូចំនួ្ន្ ១ ពាន់្ោន្ ុោល រអាទមរកិ្ រ៉ាតុន្តមាន្
ទគលទៅរទងកើន្ទុន្ទៅ ល់ ១០ ពាន់្ោន្ ុោល រអាទមរកិ្។ ្នាគរនាទំចញ-នាចូំលររស់ចិន្ (Eximbank) 
បាន្ ឹក្នាកំ្លររទងកើត្មលូនិ្្ិទន្េះ ទហើយគឺជាអនក្ឧរត្ថមភចមបង ទោយបាន្ចូលរមួវភិាគទាន្ទឹក្ប្បាក់្ចំនួ្ន្ 
៣០០ ោន្ ុោល រអាទមរកិ្ទៅក្នុងទ ើមទុន្ ំរងូររស់មលូនិ្្ិទន្េះ។ សាជី្វក្មមហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ្ររស់
្នាគរពិភពទោក្ មាន្ភាគហ ុន្ទៅក្នុង CAF ទហើយបាន្ចូលរមួវភិាគទាន្ទឹក្ប្បាក់្ចំនួ្ន្ ១០០ ោន្
 ុោល រអាទមរកិ្ ទសមើនឹ្ង ១០% នន្ែវកិ្លជំ្ហាន្ទីមយួររស់មលូនិ្្ិទន្េះ។9 ទៅក្នុងជំ្ហាន្ទីមយួទន្េះ CAF បាន្
វនិិ្ទោគក្នុងគទប្មាងចំនួ្ន្ ១១ ទោយក្នុងទនាេះរមួមាន្ទាងំគទប្មាងតផ្នក្ទូរគមនាគមន៍្ អាជី្វក្មមតរ ៉ា  ឹក្ជ្ញ្ជូ ន្ 
និ្ងថាមពល។ ប្រទទសចិន្មាន្រំណងរទងកើន្ទឹក្ប្បាក់្ ៣ ពាន់្ោន្ ុោល រសប្មារ់ជំ្ហាន្ទីពីរររស់មលូ      
និ្្ិ។10 

ទគហទំព័រររស់ CAF រញ្ញជ ក់្ថាមលូនិ្្ិ “មាន្ជំ្នាញតផ្នក្ក្លរវនិិ្ទោគប្រក្រទោយនិ្រន្តរភាព ត ល
មនិ្ប្តឹ្មតត្នាយំក្ភាពរកី្ចទប្មើន្តផ្នក្ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យ ល់ប្កុ្មហ ុន្ទទួលក្លរវនិិ្ទោគតត្រ៉ាទុណ្ដណ េះទទ រ៉ាតុន្តតែមទាងំ 
នាមំក្នូ្វគុណត្នមលគួរជាទីក្ត់្សមាគ ល់សប្មារ់សហគមន៍្ផ្ងត រ។” 11 ក្នុងតខ្ក្ក្កោ ឆ្ន ២ំ០១៤ CAF បាន្ 
ទចញផ្ាយទគលក្លរណ៍តណនាសំដីពីក្លរទទួលខុ្សប្តូ្វតផ្នក្សងគម និ្ងកិ្ចចក្លរពារររសិាថ ន្សប្មារ់ក្លរវនិិ្
ទោគក្នុងតំ្រន់្អាសា ន្ ត លមាន្ខ្លឹមសារតក្សប្មួលទចញពីរទោា ន្ក្លរអនុ្វត្តក្លរងារររស់សាជី្វក្មមហិរញ្ញ
វត្ថុអន្តរជាតិ្។ ប្កុ្មហ ុន្ និ្ងគទប្មាងទាងំអស់ត លទទួលក្លរវនិិ្ទោគពី CAF ចាបំាច់ប្តូ្វតត្អនុ្វត្តតាមទគល
ក្លរណ៍តណនាទំន្េះ។ ក្លរអនុ្ម័ត្ និ្ងទបាេះពុមពផ្ាយទគលក្លរណ៍តណនារំរស់ CAF តំ្ណ្ដងឱ្យក្លរឈាន្
មយួជំ្ហាន្ទៅមខុ្ ទលើតផ្នក្អភបិាលកិ្ចចសងគម និ្ងររសិាថ ន្ ត លពំុទាន់្មាន្មលូនិ្្ិ ឹក្នាទំោយប្រទទសចិន្
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ណ្ដមយួទផ្សងទទៀត្លល រ់បាន្ទ្វើទៅទឡើយទទរហូត្មក្ទល់ទពលទន្េះ។ ែវីទរើមលូនិ្្ិទៅមនិ្ទាន់្បាន្រទងកើត្
យន្តក្លររណដឹ ងក្ដី រ៉ាតុន្តភាគហ ុន្ ១០% ររស់សាជី្វក្មមហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ្ទៅក្នុងមលូនិ្្ិទន្េះ  មាន្ន័្យថា ទគ
អាចោក់្ពាក្យរណដឹ ងទៅក្លន់្ក្លរោិល័យភាពអនុ្ទោម ទីប្រឹក្ា ទោេះប្សាយវវិទ ត លជាយន្តក្លរ
គណទន្យយភាពររស់សាជី្វក្មមហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជាតិ្បាន្។       
 
ធនាគារម្គា នម្ោបាយរបសចិ់ន 
 

របាយក្លរណ៍ររស់ទយើង ពិនិ្ត្យភាគទប្ចើន្ទៅទលើក្លរវវិឌ្ឍន៍្នាទពលែមីៗ និ្ងក្លរវវិឌ្ឍន៍្ជារន្តរនាទ រ់
ទៅក្នុងក្លរផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថទុលើទហោា រចនាសមព័ន្ធទប្ៅប្រទទសររស់ចិន្។ រ៉ាតុន្ត ្នាគរទគលន្ទោបាយររស់
ចិន្ មាន្ប្រតិ្រត្តិក្លរទៅទប្ៅប្រទទសអស់រយៈទពលជាងមយួទសវត្សរម៍ក្ទហើយ ក្នុងក្លរគបំ្ទយុទធសាស្តសត
ទចញទៅទប្ៅប្រទទសររស់ប្រទទសទន្េះ។ តាមរយៈយុទធសាស្តសតទន្េះ រ ាចិន្បាន្ទលើក្ក្មពស់ប្កុ្មហ ុន្ចិន្ឱ្យ
ពប្ងីក្ទៅទប្ៅប្រទទស ទោយទប្រើប្បាស់ររិូយវត្ថុររទទសត លទលើសត្ប្មូវក្លរប្រទទស ទ ើមបរីទងកើន្លទធភាព
ចូលទៅក្លន់្ទីផ្ារ ្ន្លន្្មមជាតិ្ និ្ងរទចចក្វទិាសាក្ល។ ្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្ចិន្ និ្ង្នាគរ Eximbank 
បាន្ទ ើរតួ្ោ៉ា ងសំខាន់្ក្នុងក្លរជ្ប្មុញយុទធសាស្តសតទន្េះ ទោយបាន្វនិិ្ទោគទឹក្ប្បាក់្រារ់ពាន់្ោន្ ុោល រអាទម 
រកិ្ទៅទប្ៅប្រទទស។ ចារ់តាងំពីបាន្ប្រក្លសក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមួយមក្ រោា ភបិាលចិន្បាន្
ោក់្មលូ្ន្រតន្ថមក្នុងចំនួ្ន្ទឹក្ប្បាក់្គួរជាទីក្ត់្សមាគ ល់ចូលទៅក្នុង្នាគរទាងំពីរទន្េះ។  

ទាងំ្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្ចិន្ និ្ង្នាគរ Eximbank ចិន្ គឺសុទធតត្មាន្រទោា ន្ររសិាថ ន្ និ្ងសងគម។ 
្នាគរអភវិឌ្ឍន៍្ចិន្មនិ្ត លបាន្ទបាេះពុមពផ្ាយទគលន្ទោបាយររស់ខ្លួន្ទទ រ៉ាតុន្ត្ នាគរ Eximbank ចិន្ 
បាន្ទចញផ្ាយទគលន្ទោបាយមលូោា ន្សតីពីក្លរវយត្នមលតផ្នក្ររសិាថ ន្ររស់ខ្លួន្ សប្មារ់គទប្មាងក្នុង
ប្រទទស និ្ងទប្ៅប្រទទស។ ្នាគរទាងំពីរទន្េះ មាន្អំណ្ដចទចញក្លរប្ពមាន្ ល់អតិ្ែិជ្ន្ត លពំុប្គរ់ប្គង
ហានិ្ភ័យតផ្នក្ររសិាថ ន្ និ្ងសងគមទៅក្នុងគទប្មាងររស់ខ្លួន្ឱ្យបាន្សមប្សរ។ ទទាេះោ៉ា ងណ្ដក្ដី ពំុមាន្
្នាគរណ្ដមយួក្នុងចំទណ្ដម្នាគរទាងំពីរបាន្ទបាេះពុមពផ្ាយនូ្វព័ត៌្មាន្លមអតិ្អំពីគទប្មាង ទហើយក្លរវយ
ត្នមលពំុប្តូ្វបាន្ទ្វើទឡើងក្នុងលក្ាណៈទរើក្ចំហ និ្ងប្រក្រទោយត្មាល ភាពទឡើយ។ មា៉ាងទទៀត្ ពំុមាន្ប្ចក្ផ្លូវក្លរ     
ណ្ដមយួ ត លប្រជាជ្ន្រងផ្លរ៉ាេះពាល់អាចោក់្ពាក្យរណដឹ ងររស់ខ្លួន្បាន្ទឡើយ។ ក្ងវេះត្មាល ភាពតររទន្េះ 
បាន្ក្ប្មតិ្ប្រសិទធភាពទគលន្ទោបាយតផ្នក្សងគម និ្ងររសិាថ ន្ររស់្នាគរទាងំពីរទន្េះោ៉ា ងខាល ងំ។  
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ប្រទទសចិន្បាន្ទ ើរតួ្នាទីោ៉ា ង្ំទ្ងរចួមក្ទហើយទៅក្នុងក្លរអភវិឌ្ឍទហោា រចនាសមព័ន្ធ ឹក្ជ្ញ្ជូ ន្ 
ថាមពល និ្ងទូរគមនាគមន៍្ក្នុងតំ្រន់្អាសីុអាទគនយ៍។ ចិន្គឺជាអនក្វនិិ្ទោគកំ្ពូលមយួទៅក្នុងប្រទទសក្មពុជា 
ឡាវ និ្ងមោី៉ា ន់្មា៉ា  ចំតណក្ក្លរវនិិ្ទោគររស់ចិន្ទៅប្រទទសទវៀត្ណ្ដម នែ មា៉ា ទឡសីុ និ្ងឥណឌូ ទន្សីុក៏្មាន្
ក្ប្មតិ្គួរជាទីក្ត់្សមាគ ល់ និ្ងកំ្ពុងមាន្ក្លរទក្ើន្ទឡើងផ្ងត រ។ រណ្ដដ ប្រទទសអាសា ន្ទាងំ រ់បាន្ចុេះហត្ថ
ទលខាជាសមាជិ្ក្ររស់ AIIB ទហើយតំ្រន់្ទន្េះក៏្សថិត្ទៅក្នុងរងវង់ក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្តខ្សប្ក្វ៉ា ត់្មយួផ្លូវមយួផ្ង 
ត រ។ លទធភាពទទួលបាន្ក្លរផ្គត់្ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុក្លន់្តត្ទប្ចើន្ទលើតផ្នក្ទហោា រចនាសមព័ន្ធទន្េះ ទំន្ងជានឹ្ងមាន្
ផ្លរ៉ាេះពាល់គួរឱ្យសមាគ ល់ទៅក្នុងតំ្រន់្អាសា ន្ទាងំមលូ។ 

តំ្រន់្អាសីុជួ្រប្រទេះក្លរខ្វេះខាត្មលូនិ្្ិគួរឱ្យសមាគ ល់សប្មារ់តផ្នក្ទហោា រចនាសមព័ន្ធ ទហើយរោា ភបិាល
នន្រណ្ដដ ប្រទទសអាសា ន្ ៏ទប្ចើន្ទលើសលរ់ រងាា ញោ៉ា ងចាស់នូ្វរំណងចង់ទាក់្ទាញក្លរវនិិ្ទោគទុន្ទលើ
គទប្មាងខាន ត្្ំ។ សាថ រ័ន្ និ្ងក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ត លទយើងបាន្ពិភាក្ាក្នុងឯក្សារទន្េះ អាចចូលរមួវភិាគទាន្
ក្នុងក្លរទឆលើយត្រចំទពាេះទសចក្ដបី្តូ្វក្លរទន្េះ ទហើយអាចមាន្សក្លដ នុ្ពលជ្ប្មុញឱ្យមាន្លំហូរមលូ្ន្ខាន ត្្ំ
ចូលមក្ក្នុងតំ្រន់្ ត លនឹ្ងគបំ្ទ ល់ក្លរចារ់ទផ្ដើមអនុ្វត្តតផ្ន្ក្លរវនិិ្ទោគទុន្តផ្នក្ទហោា រចនាសមព័ន្ធក្នុងតំ្រន់្
ក្លន់្តត្ឆ្រ់រហ័សតែមទទៀត្ និ្ងចូលរមួវភិាគទាន្ក្នុងក្លរពប្ងឹងក្លរត្ភាជ រ់រវងប្រទទសចិន្ និ្ងអាសា ន្ ក៏្ ូច
ជារវងរណ្ដដ ប្រទទសជាសមាជិ្ក្អាសា ន្ដទ ល់ផ្ងត រ។ ប្សរទពលជាមយួគន ទន្េះផ្ងត រ ទរើគម ន្ត្មាល ភាព 
ក្លរលនាសុវត្ថិភាព និ្ងគណទន្យយភាពឱ្យបាន្ប្គរ់ប្គន់្ទទទនាេះ អត្ថប្រទោជ្ន៍្នានាអាចនឹ្ងប្តូ្វរោយ
បាត់្រង់ ទោយសារតត្ផ្លរ៉ាេះពាល់អវជិ្ជមាន្ត លទក្ើត្មាន្ចំទពាេះមនុ្សស និ្ងររសិាថ ន្។  

មលូនិ្្ិសហប្រតិ្រត្តិក្លរវនិិ្ទោគចិន្-អាសា ន្ (CAF) បាន្អនុ្ម័ត្ទគលន្ទោបាយទោយតផ្អក្ទលើ
រទោា ន្ក្លរអនុ្វត្តក្លរងារររស់សាជី្វក្មមហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ្ ទហើយ AIIB បាន្អនុ្ម័ត្ទលើប្ក្រខ័្ណឌ ក្លរងារតផ្នក្
ររសិាថ ន្ និ្ងសងគមមយួ ទោយក្នុងទនាេះយន្តក្លររណដឹ ងសារទុក្ាកំ្ពុងប្តូ្វបាន្អភវិឌ្ឍទឡើង។ ទទាេះោ៉ា ងណ្ដក្ដី 
ក្លរលនាសុវត្ថិភាពតផ្នក្សងគម និ្ងររសិាថ ន្ររស់អនក្ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុចិន្ ជាទូទៅគឺមាន្លក្ាណៈជាមលូោា ន្
រ៉ាទុណ្ដណ េះ និ្ងរតមងតត្ងមនិ្ទរើក្ចំហរឱ្យមាន្ក្លរផ្ដល់មតិ្ និ្ងក្លរប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យពីសាលរណៈជ្ន្ទឡើយ។ ពំុមាន្
អនក្ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទទវភាគីណ្ដមយួ ត លទយើងបាន្ពិភាក្ាក្ន្លងមក្ក្នុងឯក្សារទន្េះ មាន្ឯក្សារទូលំទូោយ
អំពីគទប្មាង ទហើយក៍្ពំុទាន់្មាន្សាថ រ័ន្មយួមាន្យន្តក្លររណដឹ ងសារទុក្ា ឫយន្តក្លរគណទន្យយភាពត រ។ 
ទោងតាមរររិទទន្េះ និ្ងអាប្ស័យទោយយន្តក្លរក្លរពារសុវត្ថិភាពររស់ AIIB ទៅពំុទាន់្បាន្អនុ្វត្តសាក្
លបងទៅទឡើយ រាល់ក្លររតន្ថមក្មចតីផ្នក្ទហោា រចនាសមព័ន្ធទៅក្នុងតំ្រន់្ ចាបំាច់ទាមទារឱ្យមាន្ក្លរពិនិ្ត្យតាម
ោន្ោ៉ា ងម៉ាត់្ចត់្។  

ប្កុ្មសងគមសីុវលិទៅក្នុងតំ្រន់្ អាចទ ើរតួ្នាទីោ៉ា ងសំខាន់្ក្នុងក្លរពិនិ្ត្យតាមោន្ និ្ងចូលរមួជាមយួ
ក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ទាងំអស់ទន្េះ។ តាមរយៈក្លរអភវិឌ្ឍក្លរយល់ ឹងក្លន់្តត្សីុជ្ទប្ៅតែមទទៀត្អំពីសាថ រ័ន្ និ្ង
ក្លរផ្ដួចទផ្ដើមគំនិ្ត្ទាងំទន្េះ ពិនិ្ត្យតាមោន្ទលើក្លរអភវិឌ្ឍ និ្ងសក្មមភាពររស់ពួក្ទគ និ្ងទលើក្ក្មពស់ក្លរយល់
 ឹងសាលរណៈ សងគមសីុវលិនឹ្ងសថិត្ក្នុងឋាន្ៈលអប្រទសើរជាងមនុ្ក្នុងក្លរជ្ប្មុញឱ្យមាន្រទោា ន្រងឹមា ំ និ្ង
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