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ការសម្រេចបានវឌ្ឍនភាព៖ ការវិនិម្ោគផ្នែកម្េដ្ឋា
រចនាសេព័នធរបសច់ិនកែងុតំបនអ់ាស៊ា ន និងម្ ើសពីម្នេះ 
 

រពឹតតិប័រតព័ត៌មានទី៥៖ ធនាគារម្គា នម្ោបាយរបសចិ់ន 
ធនាគារគគាលនគោបាយរបស់ចិនបាន និងកំពុងប្បតិបតដិការគប្ៅប្បគេស អស់រយៈគពលជាងមយួ

េសវតសររ៍ចួមកគ ើយ គដើមបគីាបំ្េដល់យុេធសាស្រសដគចញគប្ៅប្បគេស។ តាមរយៈយុេធសាស្រសដគនេះ រដឋចិនបាន
គលើកកមពស់ប្កុម  ុនចិនឲ្យពប្ងីកគៅគប្ៅប្បគេស គប្បើប្បាស់ររបិូយវតថុអនដរជាតិគលើសតប្មូវការគដើមបបីគងកើន
លេធភាពចូលគៅកនុងេីផ្សារអនតរជាតិ ធនធានធមមជាតិ និងបគចេកវេិា។ ធនាគារគគាលនគោបាយទងំអស់
គនេះបានបគងកើតមលូនិធិ សប្ាប់ឲ្យប្បគេសចិនឈានគ ើងោ៉ា ងឆាប់រ ័សគៅជាអនកវនិិគោគេុនកំពូល
របស់ពិភពគោក។ 1 ធនាគារទងំគនេះប្តូវបានបគងកើតគ ើងគៅកក់កាដ លេសវតសរ ៍ ១៩៩០ គដើមបបំីបបក
 ិរញ្ញវតថុបដលានេិសគៅបបបគគាលនគោបាយគចញពី ិរញ្ញវតថុបបបកណិជ្ជកមម។ ានធនាគារគគាល
នគោបាយចំនួនបីគឺ៖ ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិន (China Development Bank) ធនាគារ Eximbank ចិន និង
ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍កសិកមមននប្បគេសចិន (Agricultural Development Bank of China)។ 2  ការបគងកើត
ធនាគារទងំអស់គនេះអនុញ្ញញ តឲ្យធនាគារកណិជ្ជកមមរបស់រដឋ “ធំៗទងំ៤” របស់ចិន (ធនាគារចិន ធនាគារ
សំណង់ចិន ធនាគារកសិកមមប្បគេសចិន  និងធនាគារឧសា កមម និងកណិជ្ជកមមចិន) គដដ តការយកចិតដ
េុកដាក់គលើប្បតិបតដិការកណិជ្ជកមម។3 
 ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិន និងធនាគារនាគំចញនាចូំល (Eximbank) គឺជាអនកជ្ប្មុញដ៏សំខាន់ចំគកេះ       
យុេធសាស្រសដគចញគប្ៅប្បគេស គដាយបានវនិិគោគេឹកប្បាក់រាប់កន់ោនដុោា រគៅគប្ៅប្បគេស។ កនុងនាម
ជាធនាគារគគាលនគោបាយ តួនាេីរបស់ពួកគគគឺគដើមបគីាបំ្េបផ្សនកគគាលនគោបាយរបស់រដាឋ ភបិាលចិន 
គ តុគនេះ ធនាគារទងំពីរនឹងគដើរតួនាេីដ៏សំខាន់កនុងការផ្សដល់ ិរញ្ញវតថុសប្ាប់គគប្ាងនានា កនុងការផ្សដួចគផ្សដើម
គំនិតបសសប្កវ៉ា ត់មយួផ្សាូវមយួ (សូមគមើលប្ពឹតតិប័ប្តព័ត៌ានេី៣)។ ចាប់តាងំពីការប្បកាសសគាព ធការផ្សដួចគផ្សដើម
គំនិតបសសប្កវ៉ា ត់មយួផ្សាូវមយួមក រដាឋ ភបិាលចិនបានដាក់បញ្េូលនូវគដើមេុនដ៏គប្ចើនគៅកនុងធនាគារទងំពីរ។ 
គោងតាមរបាយការណ៍របស់ប្បព័នធផ្សសពវផ្សាយបានឲ្យដឹងថា គៅចគនាា េះបសគមសា ដល់បសសីហា ឆាន ២ំ០១៥ 
ធនាគារកាដ លរបស់ចិនបានផ្សដល់ដល់ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិននូវេឹកប្បាក់របិូយវតថុអនដរជាតិចំនួន ៩៤ កន់
ោនដុោា រ និងធនាគារ Eximbank នូវេឹកប្បាក់ចំនួន ៩០ កន់ោនដុោា រគដើមបគីាបំ្េគគប្ាងគប្ៅប្បគេស។4 
 

 
  

 ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិនផ្សដល់ ិរញ្ញវតថុពីរយៈគពលមធយមរ ូតដល់រយៈគពលបវងចំគកេះសកមមភាព និង
គគប្ាងនានាបដលផ្សារភាជ ប់ជាមយួយុេធសាស្រសដគសដឋកិចេជាតិរបស់ចិន។ គៅកនុងប្បគេសចិន សកមមភាព និង   
គគប្ាងទងំអស់គនេះ រមួានទងំគគប្ាងគ ដាឋ រចនាសមព័នធ ឧសា កមម  និងគគប្ាងជាអាេិភាពជាតិដនេ
គេៀត។ យុេធសាស្រសដគនេះក៏ផ្សដល់ ិរញ្ញវតថុចំគកេះការផ្សដួចគផ្សដើមគំនិតបផ្សនកការអប់រ ំការបែទសុំសភាព កសិកមម  ការ
សាងសង់ផ្សទេះសប្ាប់អនកានចំណូលទប និងបរសិាថ នផ្សងបដរ។ 5  ធនាគារគនេះគដើរតួនាេីោ៉ា ងធំគធងគៅកនុង



2 
 

ការវនិិគោគេុនគប្ៅប្បគេសរបស់ចិន។ កនុងឆាន ២ំ០១៤ ធនាគារបានផ្សតល់នូវកមេរីបិូយវតថុអនដរជាតិកនុងេឹក
ប្បាក់គលើស ១០០ កន់ោនដុោា រអាគមរកិ។ 6  គបើគប្បៀបគធៀបកនុងឆាន ដំបដលគនេះ ប្កុមធនាគារពិភពគោក
បានផ្សតល់ប្បាក់កមេចំីនួន ៦១ កន់ោនដុោា រអាគមរកិ។7 
 ចំបណកគៅកនុងប្បគេសវញិ ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិនបានគាបំ្េគដល់គប្ាងខាន តធំដូចជាេំនប់ Three 
Gorges គគប្ាងគផ្សទរេឹកខាងតបូង-ខាងគជ្ើង និងបាដ ញថាមពលអគគីសនី ផ្សាូវ និងគគប្ាងផ្សាូវបដកគលបឿន
គលឿនជាគប្ចើនបែមគេៀត។ គៅតំបន់អាសា ន ធនាគារបានចុេះ តថគលខាគលើអនុសសរណៈននការគោគយល់
គាន ជាមយួប្កុមប្បឹកាភបិាលវនិិគោគរបស់ប្បគេសនែ គដើមបគីលើកកមពស់ការវនិិគោគេុនគេវភាគី គ ើយបាន
ផ្សដល់ ិរញ្ញបបទនសប្ាប់បំពង់បងហូរឧសម័នចិន-ភាូបដលានភាពចប្មូងចប្ាសគានោ៉ា ងខាា ងំ គរាងចប្ក
ថាមពលធយូងែម Vung Ang កនុងប្បគេសគវៀតាម  និងេំនប់វរអីគគិសនីសទឹងអានតកនុងប្បគេសកមពុជា ប្ពម
ទងំគគប្ាងគផ្សសងៗជាគប្ចើនគេៀត។ ធនាគារក៏បានផ្សដល់អាហារបូករណ៍ដល់សិសសមកពីប្បគេសឡាវឲ្យគៅ
សិកាកនុងប្បគេសចិនផ្សងបដរ។  
 ប្សបគពលបដលធនាគារបនដអភវិឌុ្ឍអាជី្វកមមអនដរជាតិរបស់សាួន ការផ្សតួចគផ្សដើមគំនិតបសសប្កវ៉ា ត់មយួផ្សាូវ
មយួនឹងកាា យគៅជាការគដដ តការយកចិតដេុកដាក់ជាយុេធសាស្រសដ។ 8  ធនាគារបានផ្សដល់ ៥% ននគដើមេុនដំបងូ
របស់មលូនិធិផ្សាូវសូប្ត គ ើយក៏ានមលូនិធិជាក់ោក់សប្ាប់ការវនិិគោគគ ដាឋ រចនាសមព័នធអាសា នផ្សង       
បដរ។ ឧទ រណ៍ កនុងឆាន ២ំ០១៤ នាយករដឋមស្រនដីចិន Li Keqiang បានសនាផ្សដល់ប្បាក់ ២០ កន់ោនដុោា រ
អាគមរកិ គដើមបគីាបំ្េការតភាជ ប់រវងប្បគេសចិនជាមយួអាសីុអាគគនយ៍ បដលកនុងគនាេះរមួានទងំកមេពិីគសសកនុង
េឹកប្បាក់ ១០ កន់ោនដុោា  បគងកើតគ ើងគដាយធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិនសប្ាប់ការអភវិឌ្ឍគ ដាឋ រចនាសមព័នធ
កនុងតំបន់។9 
 

បទដ្ឋា នបរសិា ន និងសងគេរបសធ់នាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន  
 
 ធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិនអេះអាងថាសាួនានបេដាឋ នសប្ាប់ប្គប់ប្គងគលើផ្សលប៉ាេះកល់បផ្សនកបរសិាថ ន និង
សងគម បងកគ ើងគដាយសកមមភាពរបស់សាួន។ គទេះោ៉ា ងាកដី ធនាគារបានគបាេះពុមពផ្សាយបតអតថបេសគងេប
របស់សាួនប៉ាគុាណ េះ ចំបណកឯកសារទងំប្សុងពំុបានដាក់ជូ្នជាសាធារណៈគេ។ ព័ត៌ានបតមយួគត់បដលាន
សដីអំពីគគាលនគោបាយទងំគនេះ គឺានគៅកនុងរបាយការណ៍របស់ធនាគារមកពីឆាន ែំមីៗគនេះប៉ាគុាណ េះ។ គោង
តាមឯកសារសគងេបទងំអស់គនេះបានឲ្យដឹងថា ការវយតនមាគលើគគប្ាងបដលប្តូវបានគសនើគ ើង រមួានការ
វយតនមាគលើហានិភ័យបផ្សនកបរសិាថ ន និងសងគម។ ការដាក់កកយគសនើរសំុប្បាក់កមេចីាបំាច់ប្តូវដាក់បញ្េូលនូវការ
វយតនមាផ្សលប៉ាេះកល់បផ្សនកបរសិាថ ន គ ើយធនាគារអាចបដិគសធការគសនើរសំុបានគដាយឈរគលើមលូដាឋ នបផ្សនក 
បរសិាថ ន។ ជាពិគសស ធនាគារអាចសរគសរបេដាឋ នបផ្សនកបរសិាថ ន គ ើយគិតប្បាក់បញ្េូលគៅកនុងកិចេប្ពម
គប្ពៀងប្បាក់កមេី គដើមបីដាក់កាតពវកិចេឱ្យអនកសេីប្បាក់អនុវតតការគបដជាា ចិតដបផ្សនកបរសិាថ នរបស់សាួន។10 ធនាគារ
អភវិឌ្ឍន៍ចិនក៏ជាសាជិ្កមយួរបស់សនធិសញ្ញញ សកលអងគការស ប្បជាជាតិ  និងការផ្សដួចគផ្សដើមគំនិត ិរញ្ញវតថុ
កមមវធីិបរសិាថ នរបស់អងគការស ប្បជាជាតិផ្សងបដរ។ ធនាគារគនេះគៅមនិទន់បានចុេះ តថគលខាគលើគគាល
ការណ៍គអកាវ េ័រគៅគ ើយគេ ប៉ាបុនដបានបគងកើតប្កុមការងារនផ្សទកនុងសប្ាប់គគាលការណ៍គអកាវ េ័រ គ ើយអេះអាង
ថាគគាលការណ៍ទងំគនេះប្តូវបានអនុវតតជាបគណដើ រៗ គៅកនុងការអភវិឌ្ឍអាជី្វកមមរបស់សាួន។11 
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 ប្សបគពលបដលធនាគារបានគធវើការគបដជាា ចិតដជាគប្ចើន គ ើយានបេដាឋ ននផ្សទកនុងសប្ាប់ប្គប់ប្គង      
ហានិភ័យបផ្សនកបរសិាថ ន និងសងគមកដី ប៉ាបុនដដំគណើ រវយតនមាគៅពំុទន់ប្បកបគដាយតាា ភាពគៅគ ើយ។ 
ធនាគារពំុបានគបាេះពុមពផ្សាយឯកសារាមយួសដីពីគគប្ាងជាក់ោក់ គ ើយពំុានយនដការបណដឹ ងសាេុកេ ឬ
បាដ ញប្បាប្ស័យទក់េងផ្សាូវការសប្ាប់ប្បជាជ្នរងផ្សលប៉ាេះកល់គនាេះគ ើយ។ គគ េំព័ររបស់ធនាគារពំុ
ផ្សដល់នូវបញ្ជ ីគឈាម េះប្គប់ប្ជុ្ងគប្ជាយអំពីគគប្ាងទងំគនាេះគ ើយ។ ការពំុានតាា ភាពទងំគនេះដាក់បដនកំណត់
ោ៉ា ងធំគធងគលើប្បសិេធភាពននគគាលនគោបាយបផ្សនកសងគម និងបរសិាថ នបដលធនាគារអាចាននាគពល         
បចេុបបនន។  

 
 ធនាគារ Eximbank ចិន ប្តូវបានបគងកើតគ ើងគដើមបគីលើកកមពស់ និងសប្មបសប្មួលដល់ការនាគំចញ 
និងនាចូំលផ្សលិតផ្សលចិន ជួ្យ សប្មួលដល់ប្កុម  ុនចិនកនុងគគប្ាងគប្ៅគននរសមបុ្េគដើមបចុីេះកិចេសនា និង
ការវនិិគោគគប្ៅប្បគេស ប្ពមទងំគលើកកមពស់កិចេស ប្បតិបតដិការគសដឋកិចេ និងកណិជ្ជកមមអនតរជាតិ។12 
ដូចគាន នឹងធនាគារអភវិឌ្ឍន៍ចិនបដរ ធនាគារ Eximbank គឺជាអនកគាបំ្េដ៏ធំមយួចំគកេះប្កុម  ុនចិនបដលគចញ
គៅគប្ៅប្បគេស គ ើយចូលរមួគៅកនុងគគប្ាងគៅេូទងំពិភពគោក។ កនុងឆាន ២ំ០១៤ ធនាគារបានបគញ្េញ
េឹកប្បាក់ចំនួន ៩២១ កន់ោន RBM (គសមើនឹង ១៤២ កន់ោនដុោា អាគមរកិ) កនុងប្បាក់កមេ។ី13 ការឲ្យសេី
ទងំគនេះ ភាគគប្ចើនគដដ តការយកចិតដេុកដាក់គលើគ ដាឋ រចនាសមព័នធ ឧសា កមម និងកណិជ្ជកមម គដាយកនុង
គនាេះរមួានទងំការបញ្ជូនេំនិញ គ ដាឋ រចនាសមព័នធដឹកជ្ញ្ជូ ន គប្បងឥនធនៈ និងឧសម័ន ថាមពល 
េូរគមនាគមន៍ ផ្សលិតកមម  និងគគប្ាងកសិកមម។ កមេភីាគគប្ចើនរបស់ធនាគារ Eximbank គឺជាកមេបីបប
កណិជ្ជកមម ប៉ាបុនដធនាគារក៏េេួលសុសប្តូវចំគកេះការឱ្យសេីបបបសមបទនរបស់ចិនផ្សងបដរ។ កមេសីមបទន
សំគៅគលើកមេ ី និងឥណទនទងំឡាយបដលានអប្តាការប្បាក់ទបជាងេីផ្សារ និងរយៈគពលសងវញិយូរ។ 
ភាគគប្ចើនននជំ្នួយគប្ៅប្បគេសរបស់ចិនគឺគធវើតាមរយៈប្បាក់កមេទីងំគនេះ។14 
 ការគាបំ្េដល់ការតភាជ ប់គៅកនុងបាដ ប្បគេសជិ្តខាង គឺជាការគដដ តការយកចិតដេុកដាក់ចមបងរបស់
ធនាគារ Eximbank។ ធនាគារបានបែាងថាសាួន “ពាោមសគប្មចបានការអភវិឌ្ឍអាជី្វកមមគដាយគគារពតាម
យុេធសាស្រសដការេូតែមីរបស់ចិន” គដាយកនុងគនាេះរួមានទំងយុេធសាស្រសដបសសប្កវ៉ា ត់មួយផ្សាូវមួយផ្សងបដរ។15

ធនាគារគនេះគឺជាអនកគដើរតួបផ្សនក ិរញ្ញវតថុដ៏សំខាន់មយួគៅកនុងអាសា ន គដាយធនាគារបានផ្សដល់ការផ្សគត់ផ្សគង់
 ិរញ្ញវតថុដល់គគប្ាងនានា រមួទងំ គគប្ាងេំនប់វរអីគគីសនីកំចាយកនុងប្បគេសកមពុជា គគប្ាងផ្សាូវហាយគវ ៉ា 
Bac Giang-Lang Son និងគរាងចប្កផ្សលិតថាមពលធយូងែម Vin Than កនុងប្បគេសគវៀតាម េំនប់ និង
ប្បព័នធបញ្ជូ នថាមពលជាគប្ចើនកនុងប្បគេសឡាវ មបី្កូ ិរញ្ញវតថុកនុងប្បគេសមោី៉ា ន់ា៉ា  និងការអភវិឌ្ឍលំគៅដាឋ ន
រយៈគពលយូរកនុងប្កុងបាងកកប្បគេសនែ។ ធនាគារ Eximbank គឺជាអនកផ្សដល់មលូនិធិកំពូល និងជាអនក
ប្គប់ប្គងគលើមលូនិធិស ប្បតិបតដិការវនិិគោគចិន-អាសា ន (សូមគមើលប្ពឹតតិប័ប្តព័ត៌ានេី៤)។ ធនាគារគនេះ
ក៏ចូលរមួោ៉ា ងគប្ចើនគៅកនុងការវនិិគោគផ្សាូវបដកថាន ក់តំបន់របស់ចិនផ្សងបដរ។ គៅចុងឆាន ២ំ០១៥ ធនាគារបាន



4 
 

ចុេះ តថគលខាគលើកិចេប្ពមគប្ពៀងកមេមីយួជាមយួស ប្បតិបតដិការផ្សាូវបដករបស់រដឋចិន គដើមបគីាបំ្េដល់ការ
ពប្ងីកគៅគប្ៅប្បគេសរបស់សាួន។ កិចេប្ពមគប្ពៀងគនេះរមួបញ្េូលនូវបនាទ ត់ឥណទនកនុងេឹកប្បាក់រ ូតដល់
៥០០ កន់ោនយ័ន (ជិ្តគសមើ ៨០ កន់ោនដុោា អាគមរកិ)។ សាជី្វកមមផ្សាូវបដកចិនចូលរមួគៅកនុងគគប្ាង
អភវិឌ្ឍន៍ផ្សាូវបដកបដលប្តូវបានគសនើគ ើងកនុងប្បគេសឥណឌូ គនសីុ ឡាវ និងនែ បដលគគប្ាងទងំអស់គនេះអាច
េេួលបានកមេពីីធនាគារ Eximbank តាមរយៈកិចេប្ពមគប្ពៀងគនេះ។16 
 

បទដ្ឋា នផ្នែកបរសិា ន និងសងគេរបសធ់នាគារ Eximbank 
 

ធនាគារ Eximbank បានគធវើគលើសពីសាថ ប័ន ិរញ្ញវតថុចិនភាគគប្ចើន កនុងការគបើកបងាហ ញអំពីបេដាឋ ន 
និងគគាលនគោបាយបផ្សនកសងគម និងបរសិាថ នរបស់សាួន។ ធនាគារគនេះានគគាលនគោបាយជាមលូដាឋ នាន
គឈាម េះថាគគាលការណ៍បណនាសំប្ាប់ការវយតនមាផ្សលប៉ាេះកល់បផ្សនកបរសិាថ ន និងសងគមរបស់គគប្ាងកមេីនន
ធនាគារនាគំចញ និងនាចូំលរបស់ចិន។ គគាលការណ៍បណនាគំនេះទក់េងជាមយួគគប្ាងទងំកនុងប្សុក និង
គប្ៅប្សុក គ ើយប្គបដណត ប់គលើការវយតនមាគគប្ាង ការវយតនមាបផ្សនកបរសិាថ ន ការប្គប់ប្គង និងគមើលសុស
ប្តូវគលើកមេ។ី គគាលការណ៍បណនាបំញ្ញជ ក់ថា អនកសេីចាបំាច់ប្តូវបតគគារពតាមចាប់ និងបេបញ្ញជ បផ្សនកបរសិាថ ន
កនុងប្សុកគៅគពលគធវើការវនិិគោគគប្ៅប្បគេស។ កនុងករណីបដលប្បព័នធ និងបេបញ្ញជ កនុងប្សុកានភាពមនិ
ប្គប់ប្គាន់គនាេះអនកសេីប្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យអនុវតតបេដាឋ នរបស់ចិន ឬ “ការអនុវតតជាអនតរជាតិ”។17 
 គគាលការណ៏បណនារំបស់ធនាគារ Eximbank ក៏បានបញ្ញជ ក់គដាយសគងេបអំពីសិេធដីិធាី និងសិេធគិលើ
ធនធាន ប្ពមទងំបញ្ញជ ក់ថា ការតាងំេីលំគៅែមីប្តូវបតគដាេះប្សាយឲ្យសមប្សប គ ើយគគប្ាងបដលានផ្សល
ប៉ាេះកល់ធងន់ធងរគួរគបើកឲ្យានការពិគប្គាេះគោបល់ជាសារធារណៈ។ ធនាគារ Eximbank ានអំាចកនុងការ
ចុេះប្តួតពិនិតយគគប្ាងកនុងអំ ុងគពលអនុវតត គ ើយប្បសិនគបើានការគលចគ ើងនូវគ តុប៉ាេះកល់ធងន់ធងរកនុង
អំ ុងការអភវិឌ្ឍ ឬប្បតិបតតិការគគប្ាង ធនាគារអាចបញ្ឈប់ការបគញ្េញប្បាក់កមេ ី គ ើយទមទរឲ្យសងមក
វញិមនុការកំណត់ ប្បសិនគបើអនកសេីពំុបានចាត់វធិានការសមប្សបគដើមបគីដាេះប្សាយបញ្ញហ គនាេះគេ។ 18  ធនាគារ
Eximbank ក៏អាចគសនើសំុឲ្យអតិែិជ្នគនាេះបកតប្មូវអាកបបកិរោិ បងកកឥណទនមនិទន់គប្បើប្បាស់ គចញការ
ប្ពាន  អនុវតតការដាក់កំ ិតគលើអាជី្វកមម និងដកឥណទនមកវញិ ប្បសិនគបើអនកសេីពំុអនុវតតតាម។19 

ែវីគបើគគាលការណ៍បណនាបំផ្សនកបរសិាថ ន និងសងគម ឆាន ២ំ០០៧ ានបចងោ៉ា ងជាក់ចាស់គលើគគប្ាង
គប្ៅប្បគេស គ ើយនិោយកក់ព័នធជាមយួបញ្ញហ ជាគនាឹេះមយួចំនួនគេៀតកតី ប៉ាបុនដឯកសារគនេះានលកេណៈជា
ឯកសារមលូដាឋ ន គ ើយានបតអតថបេសាីៗចំនួន ២១ ប៉ាគុាណ េះ។ ពំុានប្ចកផ្សាូវការាមយួបដលសាធារណៈ
ជ្នអាចគសនើសំុព័ត៌ានសដីពីគគប្ាងជាក់ោក់ គ ើយក៏ពំុានយនតការបណដឹ ងសារេុកេផ្សាូវការបដរ។ ការវយ
តនមាគគប្ាងពំុានលកេណៈគបើកចំ រ គ ើយធនាគារពំុានផ្សសពវផ្សាយអំពីឯកសារគគប្ាងគ ើយ។ ដូចគាន
នឹងករណីរបស់ធនាគារចិនបដរ ប្បសិេធភាពរបស់គគាលការណ៍បណនាាំនភាពែមែយគួរឱ្យកត់សាគ ល់
គដាយសារបតចំណុចសវេះខាតទងំគនេះ ប៉ាបុនតគទេះោ៉ា ងាគគាលការណ៍បណនាទំងំគនេះគៅបតជាឯកសារ
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