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ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាព៖ ការវិនិម្ោគផ្នែកម្េដ្ឋា
រចនាសេព័នធរបសច់ិនកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន និងម្ ើសពមី្នេះ  
 
រពឹតតិប័រតព័ត៌មានទី២៖ ធនាគារវិនិម្ោគម្េដ្ឋា រចនាសេព័នធអាសុ ី  
 

ប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីផែនការរទ្កើតធនាគារវនិិទោគទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធអាស  ី (AIIB) ក្ន ្ផែ
ត លា ឆ្ន ២ំ០១៣។ ម្យួឆ្ន ទំប្កាយម្ក្ ប្រទេសអាស ចំីនួន ២១ បានច ុះេតថទេខាទេើអន សារណៈននការ
ទោគយេ់ទដ្ឋយឯក្ភាពចូេរមួ្។ គិតប្តឹម្ផែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៥ មានប្រទេសចំនួន ៥៧ បានច ុះេតថទេខា
ជាសមាជិក្សាថ រនិក្។ ម្េូនិធិដំរូ្ ផដេប្តូវបានអន ម័្តររស់ AIIB មានេឹក្ប្បាក់្ចំនួន ១០០ ពាន់លាន
ដ លាា រអាទម្រកិ្។ ភាគេ  នធំជា្ទគរំែ តទៅក្ន ្ធនាគារទនុះគឺកាា រ់ទដ្ឋយប្រទេសចិន ផដេម្ក្េេ់ទពេទនុះ 
មានចំផណក្ទបាុះទឆ្ន តទប្ចើនជា្ទគរំែ តក្ន ្សាថ រ័នម្យួទនុះ។  

ទដ្ឋយមានការោិេ័យក្ណ្ដា េទៅេីប្កុ្្ទរ៉េកាំ្  ធនាគារទនុះទដា តការយក្ចិតតេ ក្ដ្ឋក់្ចំទពាុះការ
ែាេ់េិរញ្ញរបទានទេើទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ និ្"វស័ិយែេិតភាពដនេទេៀត” ក្ន ្េវីរអាស ី។ វស័ិយទាំ្ ទនុះរមួ្
មានជាអាេិ៍ដូចជា វស័ិយអគគិសនី និ្ថាម្ពេ វស័ិយដឹក្ជញ្ជូន និ្េូរគម្នាគម្ន៍ វស័ិយអភវិឌ្ឍន៍ទេដ្ឋា
រចនាសម្ព័នធជនរេ និ្ក្សិក្ម្ម វស័ិយែគត់ែគ្ ់េឹក្ និ្អនាម័្យ វស័ិយការពារររសិាថ ន វស័ិយអភវិឌ្ឍន៍េីប្កុ្្ 
និ្ឡូជីសទិក្ និ្វស័ិយដនេទេៀត។ 1  គទប្មា្ដំរូ្ ៗររស់ធនាគារប្តូវបានប្រកាសទៅផែទម្សា-ឧសភា ឆ្ន  ំ
២០១៦ ទដ្ឋយក្ន ្ទនាុះរមួ្មាន គទប្មា្អគគិសនី ការដឹក្ជញ្ជូ ន និ្ការអភវិឌ្ឍេីប្កុ្្ ក្ន ្ប្រទេសបា៉េ គីសាថ ន 
តាជីគីសាថ ន រ្់កាា ទដស និ្ឥណឌូ ទនស ី។ ទប្កាយម្ក្ មានគទប្មា្ទែេ្ៗទេៀតផដេប្តូវបានអន ម័្តទៅក្ន ្
ឆ្ន ដំផដេ។ 
 

ដំណាក់កា សខំាន់ៗននការវិវឌ្ឍន៍របស ់AIIB 
កាេររទិចេេ ប្ពឹតតិការណ៍ 

ផែត លា ឆ្ន ២ំ០១៣  ទលាក្ Xi Jinping ប្រកាសផែនការរទ្កើត AIIB។  
ផែត លា ឆ្ន ២ំ០១៤ ប្រទេសអាស ចំីនួន ២១ បានច ុះេតថទេខាទេើ MOU រទ្កើត AIIB។  
ផែទម្សា ឆ្ន ២ំ០១៥ AIIB អន ម័្តទេើការដ្ឋក់្ពាក្យស ជំាសមាជិក្ររស់ប្រទេសចំនួន ៥៧។  
ផែម្ថិ នា ឆ្ន ២ំ០១៥ ពិធីច ុះេតថទេខាទេើអតថរេកិ្ចចប្ពម្ទប្ពៀ្ររស់ AIIB។  

ក្ញ្ញញ -ត លា ឆ្ន ២ំ០១៥  
AIIB ទធវើទសចក្ាីប្ពា្ប្ក្រែ័ណឌ ការងារផែនក្ររសិាថ ន និ្ស្គម្ ផដេបានទបាុះ
ព ម្ពែាយ ទេើយការពិទប្គាុះទោរេ់ជាម្យួស្គម្ស ីវេិប្តូវបានទធវើទឡើ្។  

ផែម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពិធីទរើក្សទមាោ ធ AIIB ប្តូវបានទធវើទឡើ្ ទេើយធនាគារប្តូវបានប្រកាសឱ្យទរើក្
ទធវើអាជីវក្ម្ម។  

ផែម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៦ ទគាេនទោបាយែាេ់ព័ត៌មានជាសាធារណៈរទណ្ដា ុះអាសននប្តូវបានអន ម័្ត។   
ផែក្ ម្ោៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ ប្ក្រែ័ណឌ ការងារផែនក្ររសិាថ ន និ្ស្គម្ប្តូវបានអន ម័្ត។ 

ទម្សា-ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៦ AIIB ប្រកាសអំពីគទប្មា្ក្ន ្ជ ំដំរូ្ ។ 
ផែម្ថិ នា ឆ្ន ២ំ០១៦ កិ្ចចប្រជ ំប្រចឆំ្ន ទំេើក្េីម្យួ ប្តូវបានទធវើទឡើ្ទៅេីប្កុ្្ទរ៉េកាំ្ ។  
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សមាជិកភាពរបស ់AIIB 
 

ប្រជាជាតិចំនួន ៥៧ បានច ុះេតថទេខាជាសមាជិក្សាថ រនិក្ររស់ AIIB។ ទោ្តាម្សម្ារីរស់
ប្រធានធនាគារទនុះបានឱ្យដឹ្ថា គិតម្ក្ប្តឹម្ផែម្ថិ នា ឆ្ន  ំ២០១៦ ទនុះ មានប្រទេសចំនួន ៣០ រផនថម្ទេៀត 
កំ្ព ្សថិតក្ន ្រញ្ជរី្់ចចូំេជាសមាជិក្។ 2  តារា្ខា្ទប្កាម្រងាា ញអំពីរណ្ដា ប្រទេសជាសមាជិក្សាថ រនិក្ 
ផរ្ផចក្ទៅតាម្ប្កុ្ម្តំរន់។  

 

សមាជិកសា បនិករបស ់AIIB  

អាស ីរព៌ូា អាស ីអាទគនយ៍ អាស ីក្ណ្ដា េ អាស ីខា្តបូ្ អាស ីខា្េិច 
ចិន 
ម្៉េ  ្ ទគគ េី 
កូ្ទរ ៉េខា្តបូ្ 
 

ប្រ ុយទណ 
ក្ម្ព ជា 
ឥណឌូ ទនស  ី
ឡាវ 
មា៉េ ទឡស ី 
ម្ោី៉េ ន់មា៉េ  
េវីេីពីន 
សឹ្ារ រ ី
នថ 
ទវៀតណ្ដម្ 
 

កាេាសាថ ន 
គីជីសាថ ន 
តាជីគីសាថ ន  
អ ទូរគីសាថ ន  
 

រ្់កាា ទដស  
ឥណ្ដឌ  
ទអៀរ ៉្េ ់  
មា៉េ េ់ឌី្វ 
ទនបា៉េ េ់ 
បា៉េ គីសាថ ន 
ប្សីេងាក  
 

អាផស នរេេ្់ 
ជ័រទចៀ 
អ ីប្សាផអេ  
ច័រដ្ឋន់  
គ យផវ ៉េត* 
អមូ្៉េ្់ 
កាតារ 
រ  សេ  ី
អារា៉េ រ ីសាអឌីូ្ត 
េួរគី 
សេព័នធអារា៉េ រ់រមួ្  

អូទសអានី 
អសូ្ត្សាត េី 
ញីវេេ ផីេនដ៍ 

អាទម្រកិ្ អឺរ ៉េ រខា្ទជើ្ អឺរ ៉េ រខា្តបូ្ អឺរ ៉េ រខា្ទក្ើត អឺរ ៉េ រខា្េិច 
ទប្រស ីេ ដ្ឋណឺមា៉េ ក្ 

គវ ំ្ឡ្់ដ៍ 
អាយផេនដ៍  
ន័រទវ ៉េ 
ស  យផអត 
ចប្ក្ភពអ្់ទគាស 

អ ីតាេី 
មា៉េ េ់តា 
ព័រេ យគគ េ់  
ទអសប៉េញ 

រ៉េឡូូញ អបូ្េីស 
បារាំ្  
អាឡឺម្៉េ្់ 
េ ចសំររួ 
េូឡ្់  
សវីស 

អាស្ត្េវិក្ 
ទអេេ រី 
អាស្ត្េវិក្ខា្តបូ្ 
 

សមាជិក្ក្ន ្តំរន់ សមាជិក្ទប្ៅតំរន់ 
 

ប្រទេសចិនកាា រ់ប្រមាណ ៣០% ននភាគេ  នររស់ធនាគារ និ្ជា្ ២៦% ននចំផណក្ទបាុះទឆ្ន ត។ 
ប្រទេសឥណ្ដឌ  និ្រ សេ  ីគឺជាភាគេ  នធំជា្ទគេំដ្ឋរ់ទេែទរៀ្េីពីរ និ្េីរី។  
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ភាគេ៊ាុនកំពូ ៗទងំ ១០ ម្ៅកែងុ AIIB 

សមាជិក្ 
ម្ូេធនច ុះរញ្ជ ី(ពាន់លានដ លាា រ

អាទម្រកិ្)  
ចំផណក្ទបាុះ

ទឆ្ន ត 
ចិន 29.78 26.06% 
ឥណ្ដឌ  8.37  7.51% 
រ  សេ  ី 6.54  5.93% 

អាឡឺម្៉េ្់ 4.48  4.15% 
កូ្ទរ ៉េខា្តបូ្ 3.74  3.50% 
អសូ្ត្សាត េី 3.69  3.46% 
បារាំ្  3.38  3.19% 

ឥណឌូ ទនស ី 3.36  3.17% 
ទប្រស ីេ 3.18  3.02% 

ចប្ក្ភពអ្់ទគាស 3.05 2.91% 
ប្រភពព័ត៌មាន៖ AIIB (2015), China Daily (2015)   

 
ដូចទយើ្បានទ ើញខា្ទេើទេើយថា ចំផណក្ទបាុះទឆ្ន តររស់ចិនទៅ AIIB គឺធំជា្សមាជិក្ណ្ដៗ

ទាំ្ អស់ ទេើយធំជា្ចំផណក្ទបាុះទឆ្ន តរកូ្រញ្ចូេគាន ររស់ប្រទេសឥណ្ដឌ  រ សេ  ីអាឡឺម្៉េ្់ កូ្ទរ ៉េខា្តបូ្ និ្អូ
ស្ត្សាត េី ផដេជាភាគេ  នធំរនាទ រ់ទាំ្ ប្បាផំថម្ទេៀតែ្។  

 
ការម្ដោ តការយកចិតតទុកដ្ឋក់តាេវិសយ័ និងម្គា វិធីរបស ់AIIB 
 

ទគាេរំណ្ររស់ AIIB ផដេប្តូវបានទេើក្ទឡើ្គឺទដើម្ប៖ី  
 

1. ជប្មុ្ញការអភវិឌ្ឍទសដាកិ្ចចប្រក្រទដ្ឋយនិរនតរភាព រទ្កើតធនធាន និ្ទធវើឱ្យប្រទសើរទឡើ្នូវការតភាជ រ់
ទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធក្ន ្េវីរអាស ី តាម្រយៈការវនិិទោគទេើផែនក្ទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ និ្វស័ិយែេិត
ភាពដនេទេៀត និ្ 

2. ទេើក្ក្ម្ពស់កិ្ចចសេប្រតិរតតិការ និ្ភាពជានដគូក្ន ្តំរន់ ទដើម្បទី្ាើយតរចំទពាុះរញ្ញា ប្រឈម្ផែនក្
ការអភវិឌ្ឍ តាម្រយៈការទធវើការងារក្ន ្កិ្ចចសេការោ៉េ ្ជិតសនិេធជាម្យួសាថ រ័នអភវិឌ្ឍន៍ពេ ភាគី 
និ្ទេវភាគីដនេទេៀត។3 
 
ទលាក្ប្រធានធនាគារ AIIB បានរញ្ញជ ក់្ថា ធនាគារនឹ្ប្រកាន់យក្អតថន័យេូេំេូលាយសប្មារ់

ពាក្យ “ទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ”។ រផនថម្ទេើការគាបំ្េចំទពាុះគទប្មា្នានាដូចជាការដឹក្ជញ្ជូន ថាម្ពេ និ្
េូរគម្នាគម្ន៍ទេើយទនាុះ ធនាគារក៏្នឹ្អាចវនិិទោគទេើទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធស្គម្ ដូចជាវស័ិយស ខាភបិាេ 
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និ្កិ្ចចការពារររសិាថ នែ្ផដរ។ 4  ធនាគារអាចទប្រើប្បាស់យនតការទែេ្ៗជាទប្ចើន ទដើម្បីផចក្ចយម្ូេ 
និធិររស់ែាួន រមួ្មានទាំ្ តាម្រយៈក្ម្ច ី ការវនិិទោគទេើភាគេ  ន (ការេិញភាគេ  ន) ការធានាក្ម្ច ី និ្ការ
ែាេ់ជំនួយផែនក្រទចចក្ទេសជាទដើម្។ AIIB នឹ្គាបំ្េោ៉េ ្សក្ម្មឱ្យមានការចូេរមួ្ជាម្យួវស័ិយឯក្ជន។5 

គិតម្ក្ប្តឹម្ផែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ ធនាគារបានអន ម័្តនូវគទប្មា្ចំនួនប្បាមំ្យួផដេែាួននឹ្ែាេ់េិរញ្ញ
របទានគាបំ្េ ទដ្ឋយក្ន ្ទនាុះរមួ្មានគទប្មា្ចំនួនប្បាផំដេធនាគារសេការែាេ់េិរញ្ញរបទានរមួ្ជាម្យួ
ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ពេ ភាគីដនេទេៀត។ មានគទប្មា្ចំនួនប្បាពីំរទេៀត ផដេកំ្ព ្ប្តូវបានប្តួតពិនិតយ។6 
 

គម្រមាងរបស ់AIIB ផ្ដ រតូវបានរបកាសគិតេករតឹេផ្ែកញ្ញា  ឆ្ែ  ំ២០១៦ 
 

ប្រទេស គទប្មា្ តនម្ា សំគាេ់ 

បា៉េ គីសាថ ន 
 គទប្មា្សា្ស្់ែាូវជាតិ

គយទវ ៉េ M4 
$273 លាន 

សេអនក្ែាេ់េិរញ្ញរបទាន រមួ្ជាម្យួ
ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អាស  ី(ADB) និ្
នាយក្ដ្ឋា នអភវិឌ្ឍន៍អនតរជាតិ (DfID) 
ររស់ចប្ក្ភពអ្់ទគាស។  

តាជីគីសាថ ន 
គទប្មា្ទធវើឱ្យប្រទសើរទឡើ្

នូវែាូវ Dushanbe-

Uzbekistan 
$106 លាន 

សេអនក្ែាេ់េិរញ្ញរបទាន រមួ្ជាម្យួ
ធានាគារអឺរ ៉េ រសប្មារ់ការសាា រ និ្
អភវិឌ្ឍ។  

រ្់កាា ទដស 
គទប្មា្ទធវើឱ្យប្រទសើរទឡើ្
នូវប្រព័នធផចក្ចយថាម្ពេ 

$262 លាន 
អន វតតទដ្ឋយប្កុ្ម្ប្រឹក្ាភបិាេអគគិសនី
ជនរេររស់រ្់កាា ទដស និ្ប្កុ្ម្េ  ន
ែគត់ែគ្ ់អគគិសនី Dhaka។  

ឥណឌូ ទនស ី 
គទប្មា្ថាន ក់្ជាតិទដើម្បផីក្
េម្អតំរន់អាណ្ដធិរទតយយ 

$216.5 លាន សេអនក្ែាេ់េិរញ្ញរបទាន រមួ្ជាម្យួ
ធនាគារពិភពទលាក្។  

បា៉េ គីសាថ ន 
គទប្មា្ពប្្ីក្ថាម្ពេវារ ី

អគគិសនី Tarbela 5 
$300 លាន 

សេអនក្ែាេ់េិរញ្ញរបទាន រមួ្ជាម្យួ
ធនាគារពិភពទលាក្។ 
 

ម្ោី៉េ ន់មា៉េ  
គទប្មា្ទរា្ចប្ក្ថាម្ពេ  
ឧសម័នេ ររ ីន Myingyan 

$២0 លាន 
សេអនក្ែាេ់េិរញ្ញរបទាន រមួ្ជាម្យួ
សាជីវក្ម្មេិរញ្ញវតថ អនតរជាតិ និ្ធនាគារ
អភវិឌ្ឍន៍អាស ។ី 

 
រចនាសេព័នធ និងការរគប់រគងរបស ់AIIB 
 

AIIB មានរចនាសម្ព័នធប្គរ់ប្គ្ជារីថាន ក់្រមួ្មាន៖ ប្កុ្ម្ប្រឹក្ាភបិាេ ប្កុ្ម្ប្រឹក្ានាយក្ និ្ប្រធាន
មាន ក់្។7  ែ សផរាក្ពីធនាគារពិភពទលាក្ និ្ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អាស ី ធនាគារ AIIB ព មំានប្កុ្ម្ប្រឹក្ាភបិាេ
និវាសដ្ឋា នទឡើយ។ ែទ យម្ក្វញិ ប្កុ្ម្ប្រឹក្ាររស់ AIIB ជួរប្រជ ំគាន ជាទេៀ្ទាត់ តាម្រយៈសននិសីេវទីដអ។ូ 
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រចច របនន ប្កុ្ម្ប្រឹក្ាអន ម័្តទេើគទប្មា្ទាំ្ អស់ រ៉េ  ផនតនាទពេអនាគត AIIB ទប្គា្នឹ្ទធវើប្រតិភកូ្ម្មអំណ្ដច
ក្ន ្ការសទប្ម្ចចិតតទៅឱ្យថាន ក់្ប្គរ់ប្គ្ធនាគារ។ 8  ចំផណក្ទៅឯធនាគារពិភពទលាក្ និ្ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍
អាស ី រាេ់គទប្មា្ថមីៗទាំ្ អស់ ប្តូវមានការអន ម័្តពីប្កុ្ម្ប្រឹក្ា។ ការទធវើផររទនុះ អន ញ្ញញ តិឱ្យមានការរក្ា
ត េយភាពអំណ្ដច និ្ទដើរតួនាេីោ៉េ ្សំខាន់ទៅក្ន ្ប្រព័នធគណទនយយភាពក្ន ្សាថ រ័នទាំ្ ពីរទនុះ។ ប្កាេវិច
ព័ត៌មានខា្ទប្កាម្ រងាា ញអំពីរចនាសម្ព័នធ និ្ការកាា រ់ភាគេ  នររស់ធនាគារ។  
 

 
ប្រភពព័ត៌មាន៖ South China Morning Post (2015)  

 
ការម្បោជ្ញា ចិតតរបស ់AIIB ម្ដើេបធីានាតមាា ភាព និងការរបឆ្ងំអំម្ពើពុករ យួ  
 

ប្រធាន AIIB បានស្កត់ធងន់នូវការទរាជាា ចិតតររស់ AIIB ក្ន ្ការរក្ាភាព “សាអ តសអំ” ទេើយបានទរាជាា
ចិតតរទ្កើតវរបធម៌្សាថ រ័នដ៏រ ឹ្ មា ំ ទដ្ឋយផែអក្ទេើរេដ្ឋា នសីេធម៌្។ ទលាក្ក៏្បានទេើក្ទឡើ្ទៅក្ន ្ឱ្កាសជា
ទប្ចើនថា ធនាគារនឹ្ប្រកាន់យក្ “ឥរោិរេម្និអធាប្ស័យដ្ឋច់ខាត” ចំទពាុះអំទពើព ក្រេួយ។9 

ទគាេនទោបាយែាេ់ព័ត៌មានជាសាធារណៈរទណ្ដា ុះអាសនន ប្តូវបានអន ម័្តទៅផែម្ក្រា ឆ្ន ំ
២០១៦។ ទគាេនទោបាយទនុះ តប្មូ្វឱ្យធនាគារប្តូវទចញែាយទាំ្ ព័ត៌មានផែនក្សាថ រ័ន និ្ព័ត៌មានផែនក្
ប្រតិរតតិការ ទេើក្ផេ្ផតមាន “ទេត ែេរ ឹ្ មាសំប្មារ់ការរក្ាការសមាង ត់”។10 សំខាន់ជា្ទនុះទេៀត ទគាេ
នទោបាយរញ្ញជ ក់្ថា នឹ្ទបាុះព ម្ពែាយឯក្សារការវាយតនម្ាររសិាថ ន និ្ស្គម្សំខាន់ៗ។11 ការទរើក្ចំេរ
ឯក្សារទាំ្ អស់ទនុះមានភាពចបំាច់ណ្ដស់ រ៉េ  ផនតទគាេនទោបាយទនុះែវុះភាពចបស់លាស់អំពីការកំ្ណត់
ទពេទវលាសប្មារ់ការទរើក្ចំេរឯក្សារទាំ្ ទនុះ ជាពិទសសគឺ ទតើព័ត៌មានទនាុះនឹ្ប្តូវែេពវែាយ ទៅទពេ
គទប្មា្កំ្ព ្សថិតទប្កាម្ការពិចរណ្ដ ឬចំទពាុះផតទប្កាយទពេបានេេួេការអន ម័្តរចួទេើយ។ 

ធនាគារក៏្ប្តូវបានតប្មូ្វឱ្យរទ្កើតយនតការម្យួ ទដើម្បទីម្ើេែ សប្តូវទេើការប្គរ់ប្គ្ និ្ប្រតិរតតិការ
ររស់ធនាគារែ្ផដរ។12 តួនាេីទម្ើេការែ សប្តូវទនុះ នឹ្ប្តូវអន វតតទដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា នអន ទលាម្ភាព ប្រសិេធភាព       
និ្ស ចចរតិភាព ផដេប្តូវបានរទ្កើតទឡើ្រចួទេើយ រ៉េ  ផនតកំ្ព ្សថិតក្ន ្ដំណ្ដក់្កាេអភវិឌ្ឍរផនថម្ទេៀត ទៅ
ទពេសរទសរអតថរេទនុះ។ 
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ការធានាសវុតាិភាពផ្នែកបរសិា ន និងសងគេ 
 

ទៅផែក្ ម្ោៈ ឆ្ន ២ំ០១៦ AIIB បានអន ម័្តទេើប្ក្រែ័ណឌ ការងារផែនក្ររសិាថ ន និ្ស្គម្ (ESF) ររស់
ែាួន ផដេផច្អំពីរេដ្ឋា ន និ្ទគាេនទោបាយផដេគួរអន វតតទៅក្ន ្គទប្មា្ែាេ់េិរញ្ញរបទានទដ្ឋយ AIIB
។ ប្ក្រែ័ណឌ ការងារទនុះនឹ្ប្តូវពិនិតយទឡើ្វញិ និ្ទធវើរចច របននភាពទប្កាយរយៈទពេរីឆ្ន ។ំ13 ESF ផច្អំពី
ការតប្មូ្វជាកាតពវកិ្ចចចំទពាុះគទប្មា្នីម្យួៗ រមួ្ទាំ្ រេដ្ឋា នផែនក្ររសិាថ ន និ្ស្គម្ចំនួនរី សថីពីការវាយ
តនម្ា និ្ការប្គរ់ប្គ្គទប្មា្ ការតាំ្ េីេំទៅទដ្ឋយម្និសម័ប្គចិតត និ្ជនជាតិទដើម្ភាគតិច។  

ESF ែទ ក្នូវពាក្យទពចន៍គួរជាេីស្ឃមឹ្ម្យួចំនួន ទដ្ឋយបានរញ្ញជ ក់្ថា AIIB អន វតតតាម្ទគាេ
ការណ៍ការអភវិឌ្ឍប្រក្រទដ្ឋយនិរនតរភាព មានការចូេរមួ្ ការពប្្ឹ្អំណ្ដចប្រជាជនម្េូដ្ឋា ន និ្ការចូេរមួ្
ជាម្យួសាធារណ។ រ៉េ  ផនត ទរើទទាុះរីជាមានចក្ខ វស័ិយផរររកី្ចទប្ម្ើនោ៉េ ្ទនុះក្ាី ក៏្ទយើ្ទ ើញថា ESF ក៏្ទៅ
មានចំណ ចទែាយ និ្ចទនាា ុះប្រទគ្ម្យួចំនួនែ្ផដរ។ សំទៅប្ពា្ររស់ឯក្សារទនុះប្តូវបានែតេ់ជូន
ទៅផែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ទេើយប្កុ្ម្ស្គម្ស ីវេិក៏្បានេេួេឱ្កាសដ៏ែាីក្ន ្ការែាេ់ម្តិទោរេ់ែ្ផដរ។ 
ទៅក្ន ្ ESF ផដេប្តូវបានអន ម័្ត មានដ្ឋក់្រញ្ចូេការផក្េម្អទេើផែនក្សំខាន់ៗជាទប្ចើន រផនថម្ពីទេើទសចក្ាី
ប្ពា្េីម្យួ ទដ្ឋយបានទ្ាើយតរទៅនឹ្ក្្វេ់ផដេស្គម្ស ីវេិបានទេើក្ទឡើ្ រ៉េ  ផនតឯក្សារទនុះក៏្ទៅផត
មានចំណ ចទែាយចម្ប្ៗម្យួចំនួនទៅទឡើយ។ 

ទាក់្េ្នឹ្ការដា ស់រតូរេីេំទៅ AIIB រញ្ញជ ក់្ថាែាួននឹ្ម្និែាេ់េិរញ្ញរបទានទដ្ឋយទចតនា ដេ់
គទប្មា្ទាំ្ ឡាយណ្ដផដេមានពាក់្ព័នធ ឬរណ្ដត េឱ្យទក្ើតមានការរទណា ញទចញទដ្ឋយរ្ខំទនាុះទឡើយ 
ផដេទនុះជាការទរាជាា ចិតតម្យួគួរឱ្យទកាតសរទសើរ។ ទៅទប្កាម្ប្ក្រែ័ណឌ ការងារទនុះ ការរទណា ញទចញអាចទធវើ
ទឡើ្បានផតទៅក្ន ្ “េក្ខណៈម្យួអន ទលាម្តាម្ទគាេការណ៍ជាម្េូដ្ឋា ននននីតិវធីិចបរ់ប្តឹម្ប្តូវ” រ៉េ  ទណ្ដណ ុះ
។ ទទាុះោ៉េ ្ណ្ដក្ាី និយម្ន័យននការរទណា ញទចញទដ្ឋយរ្ខំទៅទប្កាម្ប្ក្រែ័ណឌ ការងារទនុះ ម្និបានដ្ឋក់្
រញ្ចូេនូវការរទណា ញទចញ ផដេប្តូវបានទធវើទឡើ្តាម្រយៈការអន វតតសិេធិអសាម្កិ្រណ៍ ឬការទធវើេេធក្ម្មដី
ធាីជាកាតពវកិ្ចច ដូចមានផច្ក្ន ្ចបរ់ជាតិទនាុះទឡើយ។ រញ្ញា ទនុះបានទក្ើតទឡើ្ ទរើទទាុះរីជាចបរ់ររស់
ប្រទេសជាសមាជិក្ AIIB ជាទប្ចើន ព ំមានរេរបញ្ញតតិរ ឹ្ មាទំដើម្បធីានាថា គទប្មា្ផដេរ្កឱ្យមានការជទម្ាៀស
ប្រជាពេរដា ពិតជាទេើក្ក្ម្ពស់ស ែមាេភាពេូទៅោ៉េ ្ពិតប្បាក្ដ ឬធានាថាការជទម្ាៀសប្រជាពេរដា និ្ 
គនិភ័យពាក់្ព័នធ មានភាពសម្ទេត ែេ និ្មានសមាមាប្តទៅនឹ្ប្រទោជន៍សាធារណៈផដេទក្ើតទចញ
ពីការជទម្ាៀសទនុះក៏្ទដ្ឋយ។ 

រេដ្ឋា នផដេមានទចតនាជួយ ការពារសិេធិ និ្ែេប្រទោជន៍ររស់ជនជាតិទដើម្ភាគតិច រទ្កើតនូវ
រេដ្ឋា នទគាេទារជា្រេដ្ឋា នររស់សាថ រ័នេិរញ្ញវតថ អនតរជាតិដនេទេៀត។ អវីផដេគួរជាេីបារម្ោរំែ តទនាុះគឺ 
ចបរ់ច ្ទប្កាយននរេដ្ឋា នទនុះ បានដក្ទចញនូវការទេើក្ទឡើ្សាីពីតប្មូ្វការចបំាច់ក្ន ្ការធានាឱ្យមានការ
យេ់ប្ពម្ទដ្ឋយទសរជីាម្ នទដ្ឋយផែអក្ទេើការែតេ់ព័ត៌មានប្គរ់ប្ជុ្ទប្ជាយ (FPIC) ផដេមានទៅក្ន ្ចបរ់
ម្ នននឯក្សារទនុះ ទេើយដ្ឋក់្ជំនួសម្ក្វញិទដ្ឋយេសេនាទានសាីពីការពិទប្គាុះទោរេ់ ទដ្ឋយទសរជីាម្ ន 
និ្ផែអក្ទេើព័ត៌មានប្គរ់ប្ជុ្ទប្ជាយ (FPICon) ផដេប្តូវបានកំ្ណត់និយម្ន័យោ៉េ ្អន់រំែ ត។ រេដ្ឋា ន
ទនុះ ជារេដ្ឋា នម្និសូវមានភាពម្៉េត់ចត់ ទេើយែាេ់សិេធដិេ់ជនជាតិទដើម្ភាគតិច តិចជា្សិេធិផដេមានទៅ
ក្ន ្រេដ្ឋា ន FPIC។ 
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ESF ទេើក្ទឡើ្អំពីយនតការឃ្ា ំទម្ើេម្យួ ផដេប្រជាពេរដាអាចដ្ឋក់្ពាក្យរណាឹ ្បាន ប្រសិនទរើ
ពួក្ទគទជឿជាក់្ថាពួក្ទគបានរ្ែេរ៉េុះពាេ់អវជិជមាន ឬេំន្ជានឹ្រ្ែេរ៉េុះពាេ់អវជិជមាន ទដ្ឋយសារផត
ការែក្ខានររស់ធនាគារក្ន ្ការអន វតតប្ក្រែ័ណឌ ការងារទនុះ។ 14  ទៅក្ន ្ទពេសរទសរអតថរេទនុះ AIIB បាន
ចត់តាំ្ ឱ្យមានប្រធានអ្គភាពទនុះទេើយ រ៉េ  ផនតទគាេនទោបាយប្រតិរតតិការររស់អ្គភាពទនុះទៅម្និទាន់
បានអន ម័្តទៅទឡើយ ទេើយអ្គភាពក៏្ទៅម្និទាន់មានរ គគេិក្ទពញទេញផដរ។ ដូចគាន នឹ្យនតការរណាឹ ្
ររស់សាថ រ័នេិរញ្ញវតថ ដនេទេៀតផដរ វាជាការចបំាច់ណ្ដស់ផដេប្តូវមានយនតការឃ្ា ំទម្ើេដ៏រ ឹ្ មាមំ្យួ ទដើម្បី
ទធវើឱ្យធនាគារមានគណទនយយភាព។ យនតការប្រទភេទនុះ អាចជួយ ការពារស វតថិភាពពីទប្គាុះថាន ក់្នានា
សប្មារ់ប្រជាពេរដារ្ែេរ៉េុះពាេ់ពីគទប្មា្ ឬជួយ សប្ម្រសប្មួ្េការែាេ់សំណ្ក្ន ្ក្រណីមានទប្គាុះ
ថាន ក់្ទក្ើតទឡើ្។      
 
អនតរទំនាក់ទំនងរវាង AIIB និងសា ប័នេរិញ្ាវតាដុនទម្ទៀត  
 

ប្រទេសចិន ច្់ស្កត់ធងន់ឱ្យទ ើញថា AIIB នឹ្ជួយ រំទពញរផនថម្ទេើការងារររស់សាថ រ័នេិរញ្ញវតថ  
ពេ ភាគីផដេមានប្សារ់ ជាជា្ទដើរតួជាគូប្រផជ្ររស់សាថ រ័នទាំ្ ទនាុះ។ ទដ្ឋយសារផតធនាគារទនុះជា    
សាថ រ័នថមី ទេើយទៅប្តូវទប្ជើសទរ ើសរ គគេិក្ទពញសិេធិទដើម្បដំីទណើ រការ និ្ប្គរ់ប្គ្ប្រតិរតតិការណ៍ AIIB ច្់
រក្ឱ្កាស ទដើម្បទីធវើជាសេអនក្ែាេ់េិរញ្ញរបទានក្ន ្គទប្មា្នានាជាម្យួសាថ រ័នផដេមានប្សារ់។ ទៅ
្មាសេីម្យួននឆ្ន ២ំ០១៦ ធនាគារពិភពទលាក្ ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អាស ី និ្ធនាគារអឺរ ៉េ រសប្មារ់ការសាា រ និ្
អភវិឌ្ឍ បានច ុះេតថទេខាទេើកិ្ចចប្ពម្ទប្ពៀ្ជាម្យួ AIIB ទដើម្បផីសវ្ រក្ឱ្កាសទធវើការែាេ់េិរញ្ញរបទានរមួ្
គាន ។ ថាន ក់្ដឹក្នារំរស់ម្េូនិធិររិូយវតថ អនតរជាតិ ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អាស្ត្េវកិ្ ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍អ ីសាា ម្ និ្
ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ថមី ក៏្បានរងាា ញចំណ្ដរ់អារម្មណ៍ច្់ទធវើសេប្រតិរតតិការែ្ផដរ។ ទៅទពេកំ្ព ្សរទសរ
អតថរេទនុះ គទប្មា្ប្បាកំ្ន ្ចំទណ្ដម្គទប្មា្ផដេបានអន ម័្តទេើយទាំ្ ប្បាមំ្យួររស់ធនាគារ គឺជាគទប្មា្
េេួេការែាេ់េិរញ្ញរបទានរមួ្គាន ។  

ការទរៀរចំែាេ់េិរញ្ញរបទានរមួ្គាន ទនុះ មានអតថន័យ និ្សកាា ន ពេគួរជាេីក្ត់សមាគ េ់ោ៉េ ្ខាា ំ្ ។ 
ទយើ្ទ ើញថា ការចូេរមួ្រផនថម្ររស់ AIIB នឹ្រទ្កើនេិរញ្ញវតថ ផដេមាន ផដេអាចជួយ រំទពញចទនាា ុះែវុះ
ខាតផដេមាននាទពេរចច របនន។ ការដ្ឋក់្រញ្ចូេនូវម្េូធនពី AIIB នឹ្អន ញ្ញញ តិឱ្យធនាគារទាំ្ ឡាយអាច
ដ្ឋក់្ធនធានរមួ្រញ្ចូេគាន  ផដេជាការជួយ សប្មួ្េដេ់ការចរ់យក្នូវគទប្មា្ធំៗផថម្ទេៀត និ្ជួយ រផំេក្
នូវគនិភ័យផែនក្េិរញ្ញវតថ ។ ជា្ទនុះទេៀត ក្ន ្ក្រណីផដេគទប្មា្ AIIB ចូេរមួ្ែាេ់េិរញ្ញរបទានជាម្យួ
សាថ រ័នេិរញ្ញវតថ អនតរជាតិដនេទេៀត រេដ្ឋា នផែនក្ស្គម្ និ្ររសិាថ ន ឬទគាេនទោបាយការពារស វតថិភាព
ររស់សាថ រ័នទាំ្ ទនាុះ េំន្ជាប្តូវយក្ម្ក្អន វតត ទេើយប្រជាពេរដារ្ែេរ៉េុះពាេ់ពីគទប្មា្នឹ្មានេេធ
ភាពចូេទៅទប្រើប្បាស់យនតការរណាឹ ្ររស់សាថ រ័នទាំ្ ទនាុះ។  
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AIIB គឺជាសាថ រ័នេិរញ្ញវតថ ពេ ភាគីដឹក្នាទំដ្ឋយប្រទេសចិនដំរូ្ ទគរំែ ត ទេើយធនាគារទនុះកំ្ព ្
ែេពវែាយែាួនឯ្ថាជាគំរថូមីម្យួ ផដេមានរចនាសម្ព័នធប្គរ់ប្គ្ និ្អភបិាេកិ្ចចកាន់ផតមានប្រសិេធភាព 
ប្រសិេធិែេ និ្សក្ាិសម្សប្មារ់ទសចក្ាីប្តូវការររស់អាស ី។ េវីរអាស ជួីរប្រេុះរញ្ញា ក្្វុះេិរញ្ញវតថ គួរឱ្យក្ត់
សមាគ េ់សប្មារ់ផែនក្ទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ។ រដ្ឋា ភបិាេទៅក្ន ្តំរន់ទនុះទាំ្ ម្េូ រងាា ញោ៉េ ្ចបស់នូវក្ាីប្បាថាន
ច្់ទាក់្ទាញការវនិិទោគប្េ្់ប្ទាយធំទេើគទប្មា្ទេដ្ឋា រចនាសម្ព័នធ ជាពិទសសទេើវស័ិយដឹក្ជញ្ជូន ថាម្
ពេ និ្គទប្មា្ដនេទេៀតផដេជួយ សប្ម្រសប្មួ្េដេ់ការតភាជ រ់េំនាក់្េំន្។ AIIB នឹ្ចូេរមួ្វភិាគទាន
ក្ន ្ការទ្ាើយតរចំទពាុះទសចក្ាបី្តូវការទនុះ។ ជាក់្ផសត្  េេធភាពេេួេបានេិរញ្ញរបទានកាន់ផតទប្ចើនទនុះ ប្តូវ
បានប្រជាជាតិជាទប្ចើនរងាា ញការសាវ គម្ន៍ ដូចបានផសា្ ទចញតាម្រយៈកំ្ទណើ នោ៉េ ្ឆ្រ់រេ័សននចំនួន
សមាជិក្ធនាគារ។ ក្ន ្នាម្ជាសាថ រ័នថមីម្យួ AIIB ទៅមានការងារជាទប្ចើនទេៀតផដេប្តូវទធវើ ទដើម្បអីភវិឌ្ឍ
សម្តថភាពផែនក្សាថ រ័ន និ្ទគាេនទោបាយប្រតិរតតិការររស់ែាួន។ ប្សរទពេផដេធនាគារទនុះមានការ
អភវិឌ្ឍឈានទឡើ្ អនក្សទ្កតនានានឹ្ប្តូវឃ្ា ទំម្ើេទដ្ឋយយក្ចិតតេ ក្ដ្ឋក់្ ថាទតើគទប្មា្ជ ំដំរូ្ ររស់
ធនាគារទនុះប្តូវបានអន វតតទដ្ឋយរទរៀរណ្ដ និ្ថាទតើ AIIB េេួេបានេេធែេការងារក្ប្ម្តិណ្ដក្ន ្ការអន 
វតតរេដ្ឋា នស្គម្ និ្ររសិាថ ន។   
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