
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)
សមូស្វាគមន៍និងចូលរួមអបអរសទរ
យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវ្ទិកាទីផ្សារ 
មូលធនអាស៊ាន(ACMF)នៅក្នុង
ឱកាសកិច្ចប្ជ៊ំវ្ទិកាទីផ្សារមូលធន
អាស៊ានលើកទី៣៧និងសន្និសីទ
អន្តរជាតិដ្លប្ព្ឹត្តទៅនៅថ្ង្ទី
២៧-២៨ខ្ត៊លាឆ្នាំ២០២២នៅ
រាជធានីភ្នំព្ញប្ទ្សកម្ពុជា។
ADBក៏សូមចូលរួមអបអរសទរ

ចំពោះនិយ័តករមូលបត្កម្ពុជា 
(ន.ម.ក)ក្នងុនាមជាបធ្ានACMF
ឆ្នាំ២០២២ន្ះនិងសម្ប់ការ-
អន៊វត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមដ្លបានដាក់
ច្ញក្នុងផ្នការសកម្មភាពACMF
ឆ្នាំ២០២១-២០២៥និងផ្នទី
បង្ហាញផ្លូវសម្ប់ទីផ្សារមូលធន
អាស៊ានប្កបដោយនិរន្តរភាព។
ជាពិស្សយើងក៏សូមអបអរ-

សទរដល់ACMFចំពោះការដាកឱ់យ្
ដំណើរការនូវស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណ
ផស្ារភា្ជាប់នរិន្តរភាពអាស៊ាន(ASEAN
Sustainability-LinkedBond

Standards)ស្តង់ដាមូលនិធិ 
ទនំលួខ៊សត្វូនងិនរិន្តរភាពអាស៊ាន
ASEANSustainable andRe-
sponsibleFundStandards)
ឃ្លាំងឌីជីថលន្គម្ងវិនិយោគរួម
អាស៊ាន(ASEANCISDigital
Repository)និងឯកសរផ្លូវច្បាប់
Toolkitសញ្ញាបណ្ណគោលដៅអភិ-
វឌ្ឍន៍ប្កបដោយនិរន្តរភាព(Legal
Wrappers for theSDGBond
Toolkit)។
យើងកត់សម្គាល់ឃើញថាគំនិត

ផ្តួចផ្តើមទាំងន្ះនិងគំនិតផ្តួចផ្តើម
ផ្ស្ងទៀតរបស់ ACMFទទួលបាន
ការគាំទ្ជាជំនួយបច្ច្កទ្សយូរ-
អង្វ្ងដ្លផ្តល់ដោយADBដល់
ACMFហើយយើងនៅត្បន្តគាំទ្
ដល់ការអន៊វត្តគោលដៅយ៊ទ្ធសស្ត្
របស់ ACMFឆ្នាំ២០២៥ រួមមន
(១)ការពងឹ្ងនវូការតភា្ជាប់អាស៊ាន
(២)ការលើកកម្ពស់បរិយបន្ននិង
(៣)ការពងឹ្ងសណ្តាប់ធា្នាប់និងភាព-
ធន់ន្ទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន។ 

ជាការពិតណស់ថ្វបីើតំបន់អាស៊ាន
កំព៊ងបន្តងើបឡើងវិញពីផលប៉ះពាល់
ន្ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ក៏ដោយក៏
តួនាទីរបស់ទីផ្សារមូលធននិងនិយ័ត-
ករទីផ្សារមូលធន មិនអាចតូ្វបានគ្

មើលរំលងនោះទ្។ ដូចដ្លបាន
បង្ហាញនៅក្នងុបច្ចប្ុបន្នភាពន្ទស្សន-
វិស័យអភិវឌ្ឍន៍អាសី៊ឆ្នាំ២០២២
កាលពីព្លថ្មីៗន្ះបានឱ្យដឹងថា
តំបន់អាសី៊អាគ្នយ៍្តូ្វបានគ្រំពឹងថា

ផលិតផលក្នងុស៊្កសរ៊បនឹងកើនដល់
៥,១%នៅក្នងុឆ្នាំ២០២២ និងមន
កំណើន៥,0%នៅឆ្នាំ២០២៣។
ទោះជាយ៉ាងណក៏ដោយសម្ទុះ

ងើបឡើងវិញន្ះប្ឈមម៊ខនឹង
បញ្ហាមួយចំនួនដ្លបន្តកើនឡើង
ក្នុងចំណោមបញ្ហាប្ឈមផ្ស្ងទៀត
ដូចជាអតិផរណកើនឡើង(៥,២%
ក្នុងឆ្នាំ២០២២,៤,១%នៅក្នុងឆ្នាំ
២០២៣) ការធា្លាក់ច៊ះយ៉ាងខ្លាំងន្
កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយ
បន្តការរំខនដល់ខ្ស្សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
និងការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយ
របូយិវត្ថុខ្លាងំជាងមន៊លើសពកីាររពំងឹ
ទ៊កនៅក្នុងប្ទ្សមនស្ដ្ឋកិច្ច
ជឿនលឿន។
ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាទំាងន្ះADBនឹង

នៅត្បន្តការគំាទ្យ៉ាងព្ញទំហឹង
ចំពោះគោលដៅន្ACMFក្នងុការលើក- 
កម្ពស់ការធ្វើសមហរណកម្មបរិយបន្ន
ការងើបឡើងវិញការប្កួតប្ជ្ងនិង
ការលើកកម្ពស់នូវការអភិវឌ្ឍទីផ្សារ 
មូលធនប្កបដោយនិរន្តរភាព៕

សារអបអររបស់ADB ជូនចំពោះន.ម.កក្នុងនាមជាប្រធានACMF

វ្រទិកាទីផ្សារមូលធនអាសា៊ានACMFឆ្នាំ២០២២ផ្តោតលើ
ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់
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ឆ្នាំ២០២២ គឺជាកំណត់ត្ឆ្នាំដ៏
អស្ចារ្យមួយទៀតសម្ប់វ្ទិកាទីផ្សារ
មូលធនអាស៊ាន(ACMF)ដោយមន  
និយ័តករមូលបត្កម្ពជុា(ន.ម.ក.)
ជាប្ធានACMFក្នុងឆ្នាំន្ះ។
ACMF គឺជាវ្ទិកាប្មូលផ្តុំដោយ
ថា្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់ន្និយ័តករទីផ្សារ
មូលធនអាស៊ានដ្លមនយ៊ត្តៅធិការ
ប្ទ្សទំាង១០នៅអាស៊ានជាសមជិក 
ដ្លបានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នាំ២០០៤
ក្មការគំាទ្របស់រដ្ឋមន្ត្ីហិរញ្ញវត្ថុ
អាស៊ាន។ការទទួលខ៊សតូ្វចម្បង
របស់ACMFគឺអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សារមូល-
ធនឱ្យកានត្់រឹងមំមនសន្ទនីយ-
ភាពខ្ពស់ និងសមហរណកម្មទីផ្សារ
មូលធនក្នងុតំបន់។ដើម្បីគំាទ្ដល់
ចក្ខវិុស័យសហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
(AEC)ឆ្នាំ២០២៥ទៅជា«ស្ដ្ឋកិច្ច
តំបន់ដ្លមនសមរណកម្មខ្ពស់និង
មនភាពស្អតិរមួត,សហគមនដ្៍ល
មននវាន៊វត្តន៍ និងថាមវន្តជាមួយនឹង

ការពងឹ្ងការតភា្ជាប់ និងកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការតមវិស័យ និងបង្កើន 
ភាពធន់បរិយបន្ន និងការប្ស័្យ
ទាក់ទងមន៊ស្ស ទំនាក់ទំនងក្នុង

សហគមន៍ និងសមហរណកម្ម
ស្ដ្ឋកិច្ចសកល»ACMFបានដាក់
ច្ញនូវចក្ខវិុស័យACMFឆ្នាំ២០២៥
ឱ្យកា្លាយជា«ទីផ្សារមូលធនអាស៊ានដ្ល 

មនអន្តរទំនាក់ទំនងគា្នាបរិយបន្ននិង
ភាពធន់»។ក្នងុដំណើរឆ្ពោះទៅម៊ខ
ដើម្បីសម្ចគោលដៅន្ះACMF 
បានអន៊ម័តផ្នការសកម្មភាពACMF 
ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ដ្លកំណត់
គោលដៅយ៊ទ្ធសស្ត្ចំនួន៣រួមមន
១).ការជំរ៊ញនូវកំណើននិងការងើប
ឡើងវិញប្កបដោយនិរន្តរភាព២).
ការលើកកម្ពស់និងគំាទ្នូវការអភិវឌ្ឍ
ប្កបដោយបិរយប័ន្ននិង៣).ការ-
ពងឹ្ងនិងរក្សាឱ្យបាននូវសណ្តាប់ធា្នាប់
និងភាពធន់។ដូច្នះ្ដើម្បីឱ្យស្បតម
គោលដៅAECឆ្នាំ២០២៥និងគោល-
ដៅយ៊ទ្ធសស្ត្ACMFក៏ដូចជាជាការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការរាតត្បាតន្ជំងឺកូវីដ-
១៩ន.ម.ក.ក្នុងនាមជាប្ធាន
ACMFឆ្នាំ២០២២បានផ្តៅតលើ
គោលដៅការងរអាទិភាពសំខន់ៗ
ចំនួន៣គឺ១).ការអភិវឌ្ឍប្កបដោយ
និរន្តរភាព២).បរិយបន្ន និង៣).
ភាពធន់។

ដោយទទលួស្គាល់តនួាទីរបស់ទផីស្ារ
មលូធនក្នងុការលើកកម្ពស់ការអភវិឌឍ្
ប្កបដោយនិរន្តរភាពនិងការងើប
ឡើងវិញពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩
ACMFបានបន្តកិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ង
រួមគា្នាដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្ចបាននូវ
បស្កកម្មរបសខ់្លនួជាមយួការគាទំ្
ព្ញទំហឹងពីដ្គូសន្ទនានិងដ្គូ
អភវិឌឍ្ន៍សខំន់ៗ ជាពសិស្ធនាគារ
អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី(ADB)។ស្បតម
ស្មារតីន្កិច្ចព្មព្ៀងទីក្៊ងបា៉ារីស
ក្នងុការរកស្ាសតីណ៊្ហាភាពភពផន្ដីឱយ្
កើនឡើងតិចបំផ៊តតមដ្លអាចធ្វើ
ទៅបានគឺក្នុងកម្ិត១,៥អង្សាស្
ប្ៀបធៀបនឹងកម្ិតម៊នបដិវត្តន៍
ឧស្សាហកម្មដ្លក្នុងនោះACMF
បានអន៊ម័តនិងចូលរួមក្នុងសកម្ម-
ភាពនិងគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្ើន។
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វេទិកាទីផេសារមូលធនអាស៊ាន
(ACMF)បានសមេចជោគជ័យ
សេបតាមការប្តេជ្ញារបស់ខ្លនួក្នងុឆ្នាំ
២០២២ក្នងុការលើកកម្ពស់ការអភិ-
វឌេឍបេកបដោយនិរន្តរភាពបរិយាបន្ន
និងភាពធន់បើទោះជបានទទួល- 
រងនូវផលប៉ះពាល់នេការធ្លាក់ចុះ 
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងជំងឺរាតតេបាត
កូវីដ-១៩ក៏ដោយ។កិច្ចបេជំុបេធន
ACMFលើកទី៣៧នេះតេូវបាន
រៀបចំធ្វើជម្ចាស់ដោយនិយ័តករ
មូលបតេកម្ពុជ(ន.ម.ក.)នៅ
សណ្ឋាគារសូហ្វីតេលភ្នពំេញភូគីតេ
រាជធនីភ្នពំេញបេទេសកម្ពជុ។
កិច្ចបេជំុបានសមេចអនុម័តនូវ

ស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផេសារភា្ជាប់និរន្តរភាព
អាស៊ាននៅថ្ងេទី២៧ខេតុលាឆ្នាំ២០២២ 
និងដាក់សម្ពោធឱេយបេើបេស់នូវស្តង់ដា  
នេះនៅថ្ងេទី២៨ខេតុលាឆ្នាំ២០២២
ដេលស្តង់ដានេះជសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ច
អាទិភាពនេវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកេម
អាណត្តិរបស់កម្ពជុជបេធនអាស៊ាន
ឆ្នាំ២០២២។លើសពីនេះACMF
ក៏បានអនុម័តស្តង់ដាមូលនិធិទំនួល-
ខុសតេវូ និងនិរន្តរភាពរបស់អាស៊ាន
នៅថ្ងេទី២៧ខេតុលាឆ្នាំ២០២២និង

ដាក់ឱេយដំណើរការនូវស្តង់ដានេះនៅ
ថ្ងេទី២៨ខេតុលាឆ្នាំ២០២២ផងដេរ
(ព័ត៌មនអំពីស្តង់ដាមូលនិធិទំនួល
ខុសតេវូ និងនិរន្តរភាពរបស់អាស៊ាន
និងស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណផេសារភា្ជាប់
និរន្តរភាពអាស៊ានអាចរកបាននៅលើ
គេហទំព័រACMF៖www.theacmf.
orgហើយព័ត៌មនលម្អតិនេស្តង់ដា
ទំាង២នេះនឹងតេវូបានបោះពុម្ពផេសាយ
នៅលើគេហទំព័រភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍នៅខេធ្នូ)។ 
ការសម្ពោធដាក់ឱេយបេើបេស់ស្តង់ដា
ទំាង២នេះ នឹងជួយកាត់បន្ថយគម្លាត
របស់អាស៊ានឆ្ពោះទៅរបៀបវារៈឆ្នាំ
២០៣០ក្នងុការបេយុទ្ធបេឆំងនឹង
ការបេបេលួអាកាសធតុ។លើស 
ពីនេះការអនុម័តដាក់ឱេយបេើបេស់
ស្តង់ដាទំាង២នេះបានបង្ហាញពីគោល- 
ជំហ និងការប្តេជ្ញាចិត្តយា៉ាងមុតមំ 
របស់សមជិកACMFក្នងុការសមេច
ឱេយបាននូវគោលដៅយុទ្ធសស្តេនេ
ផេនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២១-
២០២៥របស់ACMF។
ACMFតេងតេដាក់ការអភិវឌេឍ

បេកបដោយនិរន្តរភាពជបេសកកម្ម
ការងរអាទិភាពចមេបងមួយ។ក្នុង
ដំណើរនេការលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍ

បេកបដោយនិរន្តរភាពACMFមន
ការរីកចមេើនគួរឱេយកត់សម្គាល់។ គិត
តេឹមថ្ងេ២១ខេតុលាឆ្នាំ២០២២
ការបោះផេសាយសញ្ញាបណ្ណមនទំហំ
ទឹកបេក់២៩,៨២ពាន់លានដុលា្លារ

អាមេរិកតេវូបានបោះផេសាយកេមកេប-
ខណ្នេស្តង់ដាសញ្ញាបណ្ណបេតង
សញ្ញា បណ្ណសង្គម និងសញ្ញាបណ្ណ
និរន្តរភាពអាស៊ានដេលតេវូបានដាក់
ឱេយអនុវត្តក្នងុឆ្នាំ២០១៧និង២០១៨។ 

ការដាក់ឱេយបេើបេស់នូវស្តង់ដាសញ្ញា-
បណ្ណផេសារភា្ជាប់ដោយនិរន្តរភាពអាស៊ាន
និងស្តង់ដាមូលនិធិទំនួលខុសតេវូនិង
និរន្តរភាពរបស់អាស៊ាន នឹងពងេកី
វិសលភាពនេការវិនិយោគបេកបដោយ
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ឆ្នានំេះគឺជកំណត់តេនេពេតឹ្តកិារណ៍
ដ៏សំខាន់មួយទៀតសមេប់និយ័តករ
មូលបតេកម្ពុជ(ន.ម.ក.)ក្នុង
អាណត្តិជបេធនវេទិកាទីផេសារមូល-
ធនអាស៊ាន(ACMF)ឆ្នាំ២០២២។
ក្នងុនាមជអនុបេធននេអាជ្ញាធរសេវា
ហិរញ្ញវត្ថុមិនមេនធនាគារ( អ.ស.ហ.) 
នេបេទេសកម្ពជុខ្ញុំសូមកោតសសើរ
និងធ្វើជសកេសីចំពោះកិច្ចខិតខំបេងឹ-
បេងរបស់ន.ម.ក.ក្នងុនាមជបេធន
ACMFឆ្នាំ២០២២ដើមេបីធនាថា
សមជិកទំាងអស់ទទួលបានអត្ថ-
បេយោជន៍ពីវេទិកាជន់ខ្ពស់នេះ និង
ធនាថា ផេនការសកម្មភាពរបស់
ACMFឆ្នាំ២០២១-២០២៥អាច
សមេចបាន។
ក្នុងនាមជបេធនអាស៊ានឆ្នាំ

២០២២កម្ពុជបាននិងកំពុង

ផ្តោតលើបេធនបទ«អាស៊ាន៖
ដោះសេយបញ្ហាបេឈមជមួយគា្នា
-ASEANA.C.T:AddressChal-
lengesTogether»ដើមេបីគាទំេដល់
ការអនវុត្តផេនការមេរបស់សហគមន៍
សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឆ្នាំ២០២៥។យើង
បានកណំត់ជគោលដៅអាទភិាពលើ
ការធនាបេសិទ្ធភាពរបស់អាស៊ាន
ក្នងុការឆ្លើយតបទៅនងឹបញ្ហាបេឈម
នានានិងហានិភ័យជពិសេសការ
ពន្លឿនការងើបឡើងវញិនងិការលើក
កម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបេកបដោយ
និរន្តរភាពបរិយាបន្ននិងភាពធន់។
ក្នុងនាមជបេធនACMFន.ម.ក. 
បានផ្តោតលើកិច្ចការអាទិភាពចំនួន
៣គឺការលើកកម្ពស់ការងើបឡើង
វិញបរិយាបន្ននិងភាពធន់ដេល
សេបតាមបរិបទរបស់អាស៊ានឆ្នាំ

២០២២ និងផេនការសកម្មភាព
ACMFឆ្នាំ២០២១-២០២៥។
ក្នុងដំណើរនេការកាត់បន្ថយការ

បេបេលួអាកាសធតុ និងការលើក
កម្ពស់ការងើបឡើងវិញពីជំងឺរាតតេបាត
កូវវីដ-១៩ការគំាទេផ្នេកថវិកាគឺជ
តមេវូការចំាបាច់។ដូច្នេះតួនាទីរបស់

ទីផេសារមូលធនមនសរៈសំខាន់
ណស់ហើយខ្ញុំពិតជកោតសរសើរ
ចំពោះកិច្ចខិតខំបេងឹបេងយា៉ាងមះ-
មុតនិងសមូហភាពរបស់ACMFនិង
ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ADBក្នងុការគំាទេ
បេសកកម្មនេះដើមេបីសមេចបាននូវ
គោលដៅសេបតាមស្មារតីនេកិច្ចពេម-
ពេៀងទីកេុងបា៉ារីសក្នុងការរកេសា
ការកើនឡើងនេសីតុណ្ហាភាពពិភព-
លោកមធេយមឱេយតិចបំផុតតាមដេល
អាចធ្វើទៅបាន គឺក្នងុកមេតិ១,៥
អងេសាសេបេៀបធៀបនឹងកមេតិមុន
បដិវត្តន៍ឧសេសាហកម្ម។
ការសម្ពោធដាក់ឱេយដំណើរការស្តង់-

ដាសញ្ញាបណ្ណផេសារភា្ជាប់និរន្តរភាព
អាស៊ានស្តង់ដាមូលនិធិទំនួលខុស-
តេូវ និងនិរន្តរភាពអាស៊ានឃ្លាំង
ឌីជីថលនេគមេងវិនិយោគរួមអា-
ស៊ាន និងឯកសរផ្លវូចេបាប់ Toolkit
សញ្ញាបណ្ណគោលដៅអភិវឌេឍបេកប
ដោយនិរន្តរភាព នឹងបងេមួគម្លាតនេ
សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងដំណើរការ
ផ្លាស់ប្តរូទៅជសេដ្ឋកិច្ចបេតង។ 

ហេតុនេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឱេយ
មនសកម្មភាពនិងការចូលរួមពី
គេប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដើមេបីចូល-
រួមជមួយACMFនិងADBក្នុងការ
លើកកម្ពស់ទីផេសារមូលធនអាស៊ាន
ទាំងអស់គា្នាដើមេបីសុវត្ថិភាពនេភព-
ផេនដីយើងនងិមនសុេសជនំាន់កេយ
ពេះនេះមនិមេនជបេសកកម្មរបស់
នរណម្នាក់នោះទេប៉ុន្តេជបេសក-
កម្មរបស់យើងទាំងអស់គា្នា។
ជថ្មីម្តងទៀតសូមចូលរួមអបអរ-

សទរដល់ន.ម.ក.សមេប់ភាព-
ជោគជ័យក្នុងការបំពេញតួនាទីជ
បេធនACMFឆ្នាំ២០២២ក៏ដូចជ
ភាពជោគជយ័ក្នងុការដាក់សម្ភោធឱេយ
ដំណើរការនូវស្តង់ដានិងគំនិត
ផ្តួចផ្តើមរបស់ACMF។
ន.ម.ក.បានបង្កើតមទនភាព

សមេប់កម្ពុជ។សូមអបអរសទរ
ផងដេរដល់ ADBសមេប់ការគាំទេ
និងការធ្វើជដេគូដ៏សំខាន់របស់
ACMFក្នុងរយៈពេលប៉ុនា្មានឆ្នាំ
មកនេះ៕

ពេឹត្តិការណ៍ ដ៏ សំខាន់ មួយទៀត សមេប់  ន . ម . ក នៅ  
ក្នុង អាណត្តិ ជា បេធាន វេទិកា ទីផ្សារ មូលធន អាស៊ាន 

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា។ រូបថតSupplied

សរ អបអរសទរ របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីល វ៉ា រដ្ឋលៃខា ធិការ 
នៃ កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថ ុនិង ជា អនុបៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា 
អាជា្ញាធរ សៃវ ហិរញ្ញវត្ថ ុមិនមៃន ធនាគារ ( អ . ស . ហ .)



និរន្តរភាពនៅក្នងុអាស៊ាន និងពន្លឿន
ការអភិវឌេឍបេកបដោយនិរន្តរភាពនៅ
ទូទំាងតំបន់។កេមការជួយគំាទេ
របស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសីុ(ADB)
កម្ពជុ ក៏នឹងមនសញ្ញាបណ្ណបេតង
ដំបូងបំផុតនៅក្នុងទីផេសាររបស់ខ្លួន
ដេលនេះជជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀត
សមេប់ទីផេសារវ័យក្មេងដូចកម្ពុជ
ហើយក៏ជតំណងការបង្ហាញគោល-
ជំហ និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជ
ឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអភិវឌេឍន៍បេកប
ដោយនិរន្តរភាពផងដេរ។
ACMFបានផ្តល់ការគំាទេយា៉ាងរឹង-

មំនិងសកម្មដល់ការអភិវឌេឍនេវត្តិករ-
សស្តេអាស៊ានសមេប់ហិរញ្ញវត្ថុ
ដំណក់កាលទី២។ វត្តិករសស្តេ
អាស៊ានដំណក់កាលទី១តេវូបាន
បញ្ចប់ក្នងុខេវិច្ឆកិាឆ្នាំ២០២១។វតិ្តករ-
សស្តេអាស៊ាន នឹងអនុញ្ញាតឱេយមន
ការផ្លាស់ប្តរូបេកបដោយសណ្តាប់ធ្នាប់
និងជំរុញការអនុម័តហិរញ្ញវត្ថុបេកប
ដោយនិរន្តរភាពដោយរដ្ឋសមជិក
អាស៊ានហើយនឹងបមេើជភាស
រួមមួយសមេប់បេើបេស់នៅតាមដេន
សមត្ថកិច្ចផេសេងៗគា្នាដើមេបីទំនាក់ទំនង
និងសមេបសមេលួលើការដាក់ស្លាក
សមេប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និង
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ វតិ្តករសស្តេ
អាស៊ានបានកកើតឡើងនៅក្នងុកិច្ច-
បេជំុរដ្ឋមន្តេហិីរញ្ញវត្ថនិុងទេសភិបាល
ធនាគារកណ្តាលអាស៊ានលើកទី៦
(AFMGM)កាលពីថ្ងេទី២ខេតុលា
ឆ្នាំ២០២២ដោយកិច្ចបេជំុនេះបានប្តេជ្ញា
ពងេឹងភាពស្អិតរមួតនេផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុ
សមេប់ហិរញ្ញវត្ថុនិរន្តរភាពដោយបាន
បញ្ជាក់់ថា៖«យើងប្តេជ្ញាបន្តនូវរបៀប-
វារៈហិរញ្ញវត្ថុបេកបដោយនិរន្តរភាពដ៏
ស្អតិរមួតមួយតាមរយៈវិស័យធនាគារ
ទីផេសារមូលធននិងធនារា៉ាប់រងនៅក្នងុ

កិច្ចបេជំុរដ្ឋមន្តេហិីរញ្ញវត្ថអុាស៊ាន(AFMM) 
និងAFMGMជមួយការសមេប-
សមេលួក្នងុចំណោមគណៈកម្មាធិការ
ការងរអាស៊ានដេលពាក់ព័ន្ធ»។ដូច្នេះ
បនា្ទាប់ពីកិច្ចបេជំុនេះកេមុបេកឹេសាវតិ្តករ-
សស្តេអាស៊ានតេវូបានបង្កើតឡើង
ក្នងុខេមីនាឆ្នាំ២០២១ដេលរួមមន
សមសភាពដូចជ៖ACMFកិច្ចបេជំុ
និយ័តករធនារា៉ាប់រងអាស៊ាន(AIRM) 
គណៈកម្មាធិការជន់ខ្ពស់អាស៊ានស្តពីី

សមហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុ(SLC)និង
គណៈកម្មការការងរអភិវឌេឍន៍ទីផេសារ
មូលធនអាស៊ាន(WC-CMD)។ធតុ-
ចូលដេលទទួលបានរបស់កេមុបេកឹេសា
វតិ្តករសស្តេអាស៊ានពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
បនា្ទាប់ពីកិច្ចពិគេះលើវត្តិករសស្តេ
អាស៊ានដំណក់កាលទី១ដោយ
មនការចូលរូមពីស្ថាប័នមកពីវិស័យ
សធរណៈ និងឯកជន ក៏ដូចជ
អ្នកកំណត់ស្តង់ដាអន្តរជតិ នឹង

តេវូបានបេើបេស់ដោយកេមុបេកឹេសា-
វតិ្តករសស្តេអាស៊ានក្នងុការអភិវឌេឍ-
វតិ្តករសស្តេអាស៊ានដំណក់កាល
បនា្ទាប់។វតិ្តករសស្តេអាស៊ានដំណក់-
កាលទី២តេវូបានរំពឹងថានឹងបោះពុម្ព
នៅដើមឆ្នាំ២០២៣។
ដើមេបីបន្តលើកកម្ពស់ការអភិវឌេឍ

បេកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈ
ការជំរុញការបង្ហាញព័ត៌មននិរន្តរភាព
នៅទូទំាងអាស៊ាន និងដើមេបីបង្កើន
សំឡេងរបស់អាស៊ានក្នុងស្តង់ដា
អន្តរជតិ ACMFបានភា្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងជមួយកេមុបេកឹេសាស្តង់ដានិរន្តរ-
ភាពអន្តរជតិ(ISSB)ដើមេបីពិភាកេសា
និងបង្ហាញអំពីទសេសនៈអាស៊ានលើ
សេចក្តីពេងស្តង់ដា ISSBដេល
ផ្តោតលើផ្នេកអន្តរបេតិបត្តកិារសម-
មតេក្នងុការអនុវត្ត និងដំណក់កាល
នេការវាស់វេងភាពជក់លាក់នេឧសេសា-
ហកម្ម (industry-specificmet-
rics)។ការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជមួយ
ISSBនេះបានបង្កើតនូវមូលដា្ឋានគេះឹ
សមេប់កិច្ចសហការនាពេលអនាគត
ហើយនឹងជួយACMFដើមេបីវាយតម្លេ
ពិនិតេយលទ្ធភាពអនុវត្តស្តង់ដា ISSB
ដោយផ្អេកលើចេបាប់ និងបទបេបញ្ញត្តិ
នេយុតា្តោធិការរៀងៗខ្លនួក្នងុគោលដៅ
លើកកម្ពស់ការបង្ហាញព័ត៌មនអំពី
និរន្តរភាពដេលសមសេប និងអាច
បេៀបធៀបបាននៅទូទំាងអាស៊ាន។
ដើមេបីលើកកម្ពស់ និងផេសព្វផេសាយពី

ការបោះផេសាយឆ្លងដេននេមូលនិធិ
គមេងវិនិយោគរួមក្នងុតំបន់អាស៊ាន
ACMFបានអនុម័ត និងដាក់ឱេយបេើ-
បេស់ឃ្លាំងឌីជីថលនេគមេងវិនិ-
យោគរួមអាស៊ាន(ASEANCIS)។ 
ដើមេបីសមេបសមេលួកម្មវិធីកសង

សមត្ថភាព និងកិច្ចខិតខំបេឹងបេង
ដើមេបីបង្កើនបេសិទ្ធភាពធនធន និង
ជៀសវាងការតេួតគា្នាក្នុងការរៀបចំ
កម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាលACMFបាន
បង្កើតកម្មវិធីអភិវឌេឍន៍ទីផេសារACMF
(A-MDP)ដេលបច្ចបុេបន្នស្ថតិនៅកេម 
ការដឹកនំារបស់សហបេធនន.ម.ក.
និងគណៈកម្មការមូលបតេរដ្ឋវៀត-
ណម(SSC)។A-MDPនឹងឆ្លើយ-
តបទៅនឹងតមេវូការកសងសមត្ថភាព
ដ៏សំខាន់ដោយផ្អេកលើអាទិភាពក្នងុ
តំបន់ ក៏ដូចជបេទេសជសមជិកឬ
កេមុនេបេទេសនានាដោយផ្អេកលើ
តមេវូការ។ជរៀងរាល់ឆ្នាំកេមកម្មវិធី
នេះសមជិកACMFបានបញ្ជនូមន្តេី
របស់ខ្លនួទៅចូលរួមហ្វកឹហាត់ការងរ
ដល់ទីកន្លេង(On-the-JobTrain-
ing)និងកម្មវិធីបណ្តះុបណ្តាលជចេើន
ទៀត។ទោះបីជយា៉ាងណក៏ដោយវគ្គ
ហ្វកឹហាត់ការងរដល់ទីកន្លេងតេវូបាន
ពនេយារពេល អំឡុងពេលមនការរាត-
តេបាតនេជំងឺកូវីដ-១៩។
ដោយមនការគំាទេពីADBACMF

បានសហការជមួយកម្មវិធីបេព័ន្ធ
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជតិ(PIFS)នេសលា
ចេបាប់Harvard ដើមេបីផ្តល់ការ-
បណ្តះុបណ្តាលដល់សមជិកACMF
នៅចុងឆ្នាំ២០២១ និងឆ្នាំ២០២២។
ក្នងុកិច្ចបេជំុលើកដំបូងក្នងុអាណត្តិជ
បេធនឯកឧត្តម សូ៊ សុជតិបេតិភូ
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជទទួលបន្ទកុជ
អគ្គនាយកនេន.ម.ក.បានមន
បេសសន៍ថា៖«បរិយាបន្ន គឺជ
គោលដៅចមេបងនេអាណិត្តជបេធន
ACMFរបស់ន.ម.ក.»។ក្នងុនោះឯក-
ឧត្តមសូ៊សុជតិក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា
៖«យើងធនាថារដ្ឋសមជិកអាស៊ាន
ទំាងអស់អាចទទួលបាននូវអត្ថបេ-
យោជន៍ពីការអភិវឌេឍនៅក្នងុទីផេសារមូល-
ធនតាមរយៈការកសងសមត្ថភាព
ក៏ដូចជការផ្លាស់ប្តរូព័ត៌មន»។ដូច្នេះ
ហើយទោះបីជវាស្ថតិនៅកេមបរិបទ
នេការរាតតេបាតជំងឺកូវីដ១៩ ក៏ដោយ
ACMFនៅតេអាចបន្តដំណើរការបាន
យា៉ាងល្អក្នុងការកសងសមត្ថភាព
សមេប់និយ័តករវ័យក្មេង។
ក្នងុកិច្ចខិតខំបេងឹបេងដើមេបីលើក

កម្ពស់តម្លាភាព ទំនុកចិត្ត និងអភិ-
បាលកិច្ចក្នងុតំបន់អាស៊ានACMF
បានពងេីកកិច្ចសហបេតិបត្តិការ
ជមួយដេគូជចេើនរួមមនADBនិង
អង្គការសមេប់កិច្ចសហបេតិបត្តកិារ
និងអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (OECD)។
ACMFតេងតេរៀបចំពិធីបេគល់
ពានរង្វាន់អភិបាលកិច្ចសជីវកម្ម
អាស៊ានដេលមនបេទេសចំនួន៦
ចូលរួមក្នងុកម្មវិធីនេះ រួមមនឥណ្ឌ-ូ
នេសីុម៉ាឡេសីុហ្វលីីពីនសិង្ហបុរីថេ
និងវៀតណម។ បុ៉ន្តេដោយសរជំងឺ
រាតតេបាតជំងឺកូវីដ-១៩ពិធីបេគល់រង្វាន់
នៅឆ្នាំ២០២១តេវូបានពនេយារពេល
ហើយរំពឹងថានឹងបេរព្ធឡើងនៅខេធ្នូ
ឆ្នាំ២០២២ខណៈពេលដេលន.ម.ក.
មនគមេងចាត់តំាងកេមុហុ៊នចុះបញ្ជី
ពីបេទេសកម្ពជុឱេយចូលរួមក្នងុកម្មវិធី
បេកួតពានរង្វាន់អភិបាលកិច្ចសជី-
វកម្មអាស៊ាននៅឆ្នាបំនា្ទាប់ដោយជឿ-
ជក់ថាការចូលរួមកម្មវិធីនេះ នឹងនំា
ទីផេសារមូលធននៅក្នងុបេទេសឆ្ពោះទៅ
កាន់កមេតិមួយទៀត។
នៅក្នងុដំណើររបស់ACMF,ADB

គឺជដេគូអភិវឌេឍន៍សំខាន់បំផុតមួយ
ដេលផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសំខាន់ៗ
ជចេើនដើមេបីធនាថាគោលបំណង
និងបេសកកម្មរបស់ACMFអាច
សមេចបាន។
សរុបមកACMFមនការរីកចមេើន

យា៉ាងខា្លាងំនៅឆ្នាំ២០២២កេមអាណត្តិ
របស់ន.ម.ក.ជបេធនACMF។
សមេប់ឆ្នាំ២០២៣ តំណេងបេធន
ACMF គឺអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថឥុណ្ឌ-ូ
នេសីុនិងមនគណៈកម្មការមូលបតេ
ឡាវ(LSCO)ជអនុបេធន៕

៣ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២របាយការណ៍ ពិសៃស វៃទិកា ទីផៃសារ មូលធន អាស៊ាន  លើក ទី ៣៧ 

វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន សមេចបាននូវវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នងុឆ្នា២ំ០២២

អគារស្នាក់ការរបស់និយ័តករមូលបតៃកម្ពជុានៅក្នងុរាជធានីភ្នពំៃញ។ រូបថតSupplied

វៃទិកាទីផៃសារមូលធនអាស៊ាន (ACMF) លើកទី៣៧ តៃវូបានរៀបចំធ្វើជាម្ទាស់ដោយនិយ័តករមូលបតៃកម្ពជុា ន.ម.ក. នៅរាជធានីភ្នពំៃញ  នៃពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា។ រូបថតSupplied



ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២៤ របាយការណ៍ ពិសៃស វៃទិកា ទីផៃសារ មូលធន អាស៊ាន លើក ទី ៣៧ 

ដើម្បីជំរុញរបៀបវារៈសមាហរណ- 
កម្មក្នងុតំបន់ន្សមាគមប្ជាជាតិ
អាសីុអាគ្នយ៍្(អាស៊ាន)ក្យឆ្នាំ
២០១៥វ្ទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន
(ACMF)ដ្លជាកុ្មជាន់ខ្ពស់ន្
និយ័តករទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន 
បានដាក់ច្ញចក្ខវិុស័យACMFឆ្នាំ
២០២៥ដើម្បីជំរុញការភ្ជាប់ទំនាក់-
ទំនងបរិយាបន្ននិងភពធន់ន្ទីផ្សារ
មូលធនអាស៊ាន។
ចក្ខុវិស័យACMFឆ្នាំ២០២៥

កំណត់នូវគោលដៅយុទ្ធសស្ត្ចំនួន
៣៖
១ជំរុញនិងសម្បសមួ្លការតភ្ជាប់

អាស៊ាន ឱ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង
ដើម្បីពងី្កសកា្តានុពលន្ទីផ្សារ
មូលធនរបស់ខ្លនួ

២ ជំរុញ និងទ្ទ្ង់បរិយាបន្នន្
ទីផ្សារមូលធននៅក្នងុតំបន់ប្កប
ដោយនិរន្តរភពនិង

៣ពងឹ្ង និងរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ 
និងភពធន់ន្ទីផ្សារមូលធន
អាស៊ាន
គោលដៅយុទ្ធសស្ត្ន្ចក្ខវិុស័យ

ទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន(ACMF)ឆ្នាំ
២០២៥ តូ្វបានដាក់ច្ញជា២
ដំណក់កាល។ ដំណក់កាលទីមួយ
តូ្វបានអនុវត្តតាមរយៈផ្នការ
សកម្មភពរបស់ACMF២០១៦-
២០២០(“AP2016-2020”) រួម
ជាមួយនឹងគំនិតផ្តចួផ្តើមជាក់លាក់ក្នងុ
ការជំរុញការងាររបស់ACMFដ្ល
ផ្តាតលើការងារអាទិភពសំខាន់ៗ
ចំនួន៦ចំណុចដូចខាងក្ម៖
១លើកកម្ពស់ហ្ដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ

ទីផ្សារក្នងុតំបន់និងការតភ្ជាប់
២ ជំរុញឱ្យមានការធ្វើសុខុដុមនីយ-

កម្មបទប្បញ្ញត្តិនិងការអនុវត្ត
៣លើកកម្ពស់កមិ្តទ្ព្យសកម្ម

អាស៊ាន
៤ ជំរុញចល័តភពអ្នកជំនាញវិជា្ជាជីវៈ

ឱ្យកាន់ត្ប្សើរ
៥ ទាក់ទាញការចូលរួមពីសំណក់

វិនិយោគិនឱ្យកាន់ត្ច្ើន
៦ លើកកម្ពស់ការចូលរួមកិច្ចសហ-

ប្តិបត្តកិារនិងការសម្បសមួ្ល
ជាមួួយភគីពាក់ព័ន្ធឱ្យកាន់ត្
ប្សើរឡើង
AP២០១៦-២០២០គឺជាដំណក់-

កាលដំបូងឆ្ពោះទៅរកការសម្ច
បាននូវចក្ខវិុស័យACMFឆ្នាំ២០២៥
ដ្លគោលដៅសំខាន់បំផុត គឺគំាទ្
និងសម្ចឱ្យបាននូវចក្ខុវិស័យ
សហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ២០២៥ន្
សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន(AEC)
គឺជា«ស្ដ្ឋកិច្ចតំបន់ដ្លមានសមា-
ហរណកម្មខ្ពស់និងមានភពស្អតិរមួត,
សហគមនដ្លមានថានុវត្តន៍និង
ថាមវន្តដើម្បីជំរុញកំណើនផលិតភព
ឱ្យកាន់ត្ប្សើរជាមួយនឹងការពងឹ្ង
ការតភ្ជាប់ និងកិច្ចសហប្តិបត្តកិារតាម

វិស័យដើម្បីឱ្យមានភពប្សើរនៅក្នងុ
ក្បខណ្ឌតំបន់ជាពិស្សឱ្យកាន់ត្មាន
ភពធន់បរិយាបន្ន និងការចូលរួម
របស់ប្ជាជនសហគមន៍និងអាស៊ាន
ជាសកល»(ចក្ខុវិស័យន្ះតូ្វបាន
គ្ហៅថា«ចក្ខុវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ
២០២៥»)។
ក្នងុការដាក់ច្ញផ្នការសកម្ម-

ភពAP២០២១-២០២៥ACMF
បានធ្វើការស្ទង់មតិនិងបានពិភក្សា
ជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមមកពីវិស័យ
ទីផ្សារមូលធន និងភគីពាក់ព័ន្ធ
ផ្ស្ងទៀតចំនួន១៧លើកដើម្បីច្ក-
រំល្កទស្សនៈ និងយោបល់របស់
ពួកគ្។ការស្ទង់មតិដ្លធ្វើឡើង
ដោយACMFបានប្មូលនូវមតិយោ-
បល់របស់ភគីពាក់ព័ន្ធចំពោះការ-
អនុវត្តផ្នការដ្លតូ្វយកមក
ពិចារណសម្ប់ការរៀបចំផ្នការ
សកម្មភពAP២០២១-២០២៥
ជាលទ្ធផលកម្មវិធីន្ះបានប្មូលផ្តុំ
ទស្សនៈរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុង
ឧស្សាហកម្មន្ះលើឱកាសនិងបញ្ហា
ប្ឈមក្មបរិយាកាសស្ដ្ឋកិច្ច
បច្ចុប្បន្ន និងក្នុងរយៈព្ល៥ឆ្នាំ
ខាងមុខ។តាមរយៈធតុចូលទំាងន្ះ
ACMFបានកំណត់គោលដៅយុទ្ធ-
សស្ត្ចំនួន៣សម្ប់AP២០២១- 
២០២៥ដ្លមានដូចជា៖
១ជំរុញកំណើននិងការងើបឡើងវិញ

ប្កបដោយនិរន្តភព
២ លើកកម្ពស់និងជំរុញការចូលរួម
៣ពងឹ្ង និងរក្សាឱ្យបានភពធន់

និងសណ្តាប់ធ្នាប់

ដើម្បីគំាទ្ដល់គោលដៅយុទ្ធសស្ត្
ក្មផ្នការសកម្មភពAP២០២១-
២០២៥ACMF ក៏បានដាក់ច្ញនូវ
អាទិភពសំខាន់ៗ ចំនួន៥ ចំណុច
ដូចជា៖
១ ជំរុញឱ្យមានតមា្លាភព និងការ

បងា្ហាញព័ត៌មានឱ្យកាន់ត្ប្សើរ
ជាងមុន

២ បន្តធ្វើសុខុដុមនីយកម្មបទប្បញ្ញត្តិ
៣ ពងឹ្ងការកសងសមត្ថភព
៤ ពងី្កការផ្សព្វផ្សាយ និងការ

យល់ដឹង
៥ ពងឹ្ងការសម្បសមួ្ល និង

កិច្ចសហប្តិបត្តកិារ
ទន្ទឹមនឹងនោះសរៈសំខាន់ន្

និរន្តរភពតូ្វបានកំណត់ និងដាក់
បញ្ចូលទៅក្នុងផ្នការសកម្មភព
ខណៈគោលដៅយុទ្ធសស្ត្ន្ការ
លើកកម្ពស់ និងសមួ្លដល់កំណើន
និងការចូលរួមតូ្វបានបង្កើនដើម្បី
ជំរុញនិរន្តរភព។ដោយមើលឃើញពី
ទិដ្ឋភពបច្ចប្ុបន្នទំាងនៅក្នងុតំបន់និង
សកលការជំរុញកំណើនប្កបដោយ
និរន្តរភពគឺជាភពចំាបាច់។
កំណើនចំាបាច់តូ្វជំរុញដោយ

មូលធន និងហិរញ្ញវត្ថុផ្អក្លើទីផ្សារ
ដ្លជាច្កមួយប្កបដោយប្សិទ្ធ-
ភពជាមួយនឹងហានិភ័យតិច។
ទោះជាយា៉ាងណបច្ចប្ុបន្នតូ្វត្មាន
ការយកចិត្តទុកដាក់ឱ្យកាន់ត្ខា្លាំង
ស្បតាមកំណើនប្កបដោយនិរន្តរ-
ភពដើម្បីធនាអនាគតយូរអង្វង្របស់
អាស៊ាន។
កំណើនន្ការយល់ដឹងនិងតមូ្វការ

សម្ប់និរន្តរភពនៅក្នងុអាជីវកម្មពី
ភគីពាក់ព័ន្ធមានន័យថានៅក្នងុរយៈ-
ព្លវ្ងអាជីវកម្មណមួយដ្លមិន
ប្កានយ់កការអនុវត្តនិរន្តរភព នឹង
មិនអាចដំណើរការអាជីវកម្មបាននោះ
ទ្។
វិនិយោគិនក៏ទាមទារឱ្យការវិនិយោគ

របស់ពួកគ្ស្បតាមស្តង់ដានិរន្តរភព
មួយផ្នក្ដោយសរត្ពួកគ្យល់ថា
វាជារឿងតឹ្មតូ្វដ្លតូ្វធ្វើ និង
មួយផ្នក្ដោយសរត្ពួកគ្ដឹងពីហា-
និភ័យស្ដ្ឋកិច្ចដ្លកើតឡើងពីអាជីវ-
កម្មដ្លមិនគិតគួរអំពីនិរន្តរភព។
ឥទ្ធពិលន្ជំងឺរាតត្បាតលើតំបន់

អាស៊ាន នឹងធ្វើឱ្យមានវិសមភពនៅ
ក្នងុចំណោមពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួកាន់ត្
ធ្ងន់ធ្ងរ។ទន្ទមឹនឹងនោះឥទ្ធពិលស្ដ្ឋ-
កិច្ចផ្ស្ងគា្នាលើAMS ក៏នឹងបង្កើត
ឱ្យមានភពខុសគា្នាកាន់ត្ខា្លាងំក្នងុការ
អភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។ហ្តុដូច
ន្ះវាមានសរៈសំខាន់ណស់សម្ប់
កិច្ចខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់ACMF
ក្នងុការចូលរួមឱ្យកាន់ត្ច្ើនដើម្បី 
នំាAMS និងពលរដ្ឋអាស៊ានឱ្យ
កាន់ត្ចូលជិតស្នទិ្ធគា្នា និងទប់ស្កាត់
ការប្កបាក់។ដូច្នះ្ការលើកកម្ពស់
និរន្តរភពសមាហរណកម្មទីផ្សារ
មូលធនអាស៊ាននៅត្ជាគោលដៅ
យុទ្ធសស្ត្សម្ប់AP២០២១-
២០២៥។
ការធ្លាក់ចុះស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នងុដំណក់កាលផ្ស្ងៗ អំឡុងព្ល
ន្ជំងឺរាតត្បាតបងា្ហាញពីសរៈសំខាន់
ន្ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងភពធន់

ន្ទីផ្សារមូលធន។សណ្តាប់ធ្នាប់និង
ភពធន់ន្ទីផ្សារមូលធន គឺចំាបាច់
ដើម្បីទាក់ទាញលំហូរមូលនិធិ និង
កាត់បន្ថយថ្ល្ដើមទុនទន្ទមឹនឹងនោះ
ក៏ការពារ និងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់
វិនិយោគិនផងដ្រ។
លើសពីន្ះ ទីផ្សារមូលធនដ្ល

មានភពធន់ នឹងផ្តល់ការគំាទ្ដល់
ស្ដ្ឋកិច្ចពិតប្កដដោយផ្តល់នូវ
ដើមទុនដ្លតូ្វការដើម្បីជួយដល់
ការងើបឡើងវិញពីពឹ្ត្តកិារណ៍មិនល្អ
ណមួយ។ដោយទទួលបានបទ-
ពិសោធន៍ថ្មីៗការពងឹ្ងនិងរក្សា
សណ្តាប់ធ្នាប់ និងភពធន់ន្ទីផ្សារ
មូលធនអាស៊ាន គឺជាគោលដៅ
យុទ្ធសស្ត្ដ៏សំខាន់មួយ។
សមិទ្ធផលន្គោលដៅយុទ្ធសស្ត្

នឹងតមូ្វឱ្យមានការតភ្ជាប់ដ្លទៅ
ហើយការតភ្ជាប់ន្ះគឺជាមូលដា្ឋានគឹ្ះ
ន្គោលដៅយុទ្ធសស្ត្ទំាងអស់តាម
របៀបផ្ស្ងៗគា្នា។ក្នុងការជំរុញ
កំណើន និងការងើបឡើងវិញប្កប
ដោយនិរន្តរភពការតភ្ជាប់អាចធ្វើឱ្យ
មូលធនដ្លតូ្វការជួយជំរុញកំណើន
និងក្នងុតំបន់ពោលគឺនៅគ្ប់ទីកន្លង្
ដ្លតូ្វការ។
ការតភ្ជាប់ក៏អាចជួយលើកកម្ពស់

ការចូលរួមតាមរយៈការកសង
សមត្ថភពការពងឹ្ងឥទ្ធពិលនិងការ
តំរង់ទិសធនធនឡើងវិញនិងមូលធន
ទៅកាន់កន្លង្ដ្លមានតមូ្វការ។
ទីផ្សារមូលធនដ្លតូ្វបានតភ្ជាប់
យា៉ាងតឹ្មតូ្វអាចជួយឱ្យមានភព-
ធន់តាមរយៈអត្ថប្យោជន៍ន្ទំហំ
ព័ត៌មាន និង/ឬសកម្មភពសម្ប-
សមួ្ល។
ក្មការធ្វើជាប្ធនរបស់និយ័ត-

ករមូលបត្កម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២២,
ACMFបានអនុវត្តនូវគំនិតផ្តចួផ្តើម
ក្មផ្នការសកម្មភពAP២០២១-
២០២៥។ គំនិតផ្តួចផ្តើមទំាងន្ះ
រួមមាន៖
១ ការដាក់ឱ្យដំណើរការឃ្លាងំឌីជី-

ថលន្គម្ងវិនិយោគរួមអា-
ស៊ាន(ASEANCISDigital
Repository)

២ ការដាក់ឱ្យដំណើរការស្តង់ដាមូល-
និធិទំនួលខុសតូ្វ និងនិរន្តរភព
អាស៊ាន(ASEANSRFS);

៣ការដាក់ឱ្យដំណើរការស្តង់ដាសញ្ញា-
បណ្ណផ្សារភ្ជាប់និរន្តរភពអាស៊ាន
(ASEANSustainability-
LinkedBond)និង

៤ ការបោះផ្សាយឯកសរផ្លវូច្បាប់
SDGBondToolkit legal
wrappers។
ជាមួយនឹងគំនិតផ្តចួផ្តើមខាងលើ

ដំណក់កាលទី២ន្ដំណើរឆ្ពោះទៅ
សម្ចបានចក្ខវិុស័យACMFឆ្នាំ
២០២៥បានចាប់ផ្តើមដំណើរការ
យា៉ាងល្អនិងពិតប្កដ៕  

វេទិកាទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន៖ផេនការសកម្មភាព២០២១-២០២៥

សហគមន៍ស្ដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន(AEC)នឹងកា្លាយជា«សមាហរណកម្មខ្ពស់និងស្អិតរមួត,ការប្កួតប្ជ្ង,នវានុវត្តន៍និង
ថាមវន្តជាមួយនឹងការពង្ឹងការតភ្ជាប់និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការតាមវិស័យដើម្បីឱ្យការចូលរួមរបស់ប្ជាជននិង

ទំនាក់ទំនងក្នុងសហគមន៍មានភពប្សើរឡើងប្កបដោយភពធន់បរិយាបន្ននិងសមាហរណកម្មស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

 ចក្ខុវិស័យ វៃទិកា ទីផៃសារ មូលធន អាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២៥
អន្តរទំនាក់ទំនងបរិយាបន្ននិងភពធន់ន្ទីផ្សារមូលធនអាស៊ាន

 គោលដៅ យុទ្ធសស្តៃ 
ជំរុញកំណើននិងការងើបឡើងវិញប្កបដោយនិរន្តរភពលើកកម្ពស់និងទ្ទ្ង់បរិយាបន្នប្កបដោយនិរន្តរភព 

ពង្ឹងនិងរក្សាឱ្យបាននូវសណ្តាប់ធ្នាប់និងភពធន់

 កត្តា ជំរុញ 
 ការតភ្ជាប់ 

 ដំណាក់កាល ទី ១: ផៃនការ សកម្មភព ឆ្នា ំ២០១៦ -២០២២ ដំណាក់កាល ទី ២: ផៃនការ សកម្មភព ឆ្នា ំ២០២១ -២០២៥

 ការងរ អាទិភព សំខាន់ៗ សមៃប់ ដំណាក់កាល ទី ២
១.  ជំរុញ ការបង្ហាញ ព័ត៌មាន និង តមា្លាភព ឱៃយ កាន់តៃ   
 បៃសើរឡើង ថៃមទៀត  
 ២.  បន្ត នូវ ការធ្វើ សុខដុម នីយកម្ម បទ បៃប ញ្ញត្តិ

៣.  លើកកម្ពស់ នូវ ការកសង សមត្ថភព 
៥. ពងៃឹង នូវ កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ និង ការសមៃបសមៃួល 
៤.  ពងៃីក នូវ បណា្តាញ ទំនាក់ទំនង និង ការយល់ដឹង 

ចក្ខវិុស័យ សហគមន៍ សៃដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន ឆ្នា ំ២០២៥
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