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ធនាគារនៅកម្ពុជា អនុវត្ត នគាលការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ប្រករនោយចីរភាព

Cambodian Banks Adopt Sustainable Finance Principles
ភ្ន ំពេញ, កម្ពុជា៖ សមាគម្ធនាគារនៅកម្ពុជា (ស.ធ.ក) សហការជាម្ួ យ សមាគម្ម្ីប្កូហិរញ្ញ វត្ថុកម្ពុជា បាន
នបាោះជំហានយ៉ាងសំខាន់ម្ួយ នលើការអនុវត្ត ចីរភាពធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ តាម្រយៈការោក់នោយនប្រើប្បាស់
នូ វនគាលការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រករនោយចីរភាព
និងនសចកត ីណណនាំអំពីការអនុវត្ត នូវនគាលការណ៍ សម័ប្គចិត្ត
នដើម្បីជួយដល់ប្គរោះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ថុ កនុងការោក់រញ្ចល
ូ នគាលការណ៍ ចីរភាពហិរញ្ញ វត្ថុ កនុងការ
ពិចារណានលើប្រត្ិរត្ត ិការផ្ត ល់ប្បាក់កម្ច ី។ រចចុរបនន មានសមាជិកចំនួន ៤៧ បានយល់ប្ពម្កនុងការអនុវត្ត
នូ វនគាលការណ៍ទ ំននោះ នោយមានណណនាំ និងការគាំប្រ ពីធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ក៏ដូចជាប្កសួ ងររ ិស្ថាន
ណដលរញ្ជាក់អំពីការនរត ជាាចិត្តយ៉ាងម្ុត្មាំ ររស់ វ ិស័យធនាគារនៅកម្ព ជា នៅនលើនគាលននយបាយជាត្ិ សត ី
ពីការអភិវឌ្ឍប្រករនោយចីរភាព។

PHNOM PENH, CAMBODIA – The Association of Banks in Cambodia (ABC), together with the
Cambodia Microfinance Association, took an important step towards sustainable banking practices
today by launching the Cambodia Sustainable Finance Principles and its Implementation Guidelines
– a voluntary framework to help banks integrate sustainability considerations into lending
operations. Some 47 ABC members today signed up to the principles, with endorsement of the
National Bank of Cambodia (NBC) and the Ministry of Environment (MOE), underlining the
Cambodian banking sector’s strong commitment to the national sustainable development agenda.
រណឌិត្ អុិន ចាន់នី ប្រធាន ស.ធ.ក បានរញ្ជាក់នៅកនុងពិធីោក់នោយនប្រើប្បាស់ជាផ្ល វូ ការថា “តាម្រយៈ
នគាលការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុប្រករនោយចីរភាពនៅកម្ពុជា នយើងពាយម្នធវ ើយ៉ាងណា នដើម្បីនោយកាាយ
ជានរឿងនជាគជ័យម្ួ យនៅត្ំរន់ោសុីោនគន យ៍ ក៏ដូចជាការពប្ងរងជំននឿចិត្តពីរីផ្ារខាងនប្ៅ និងអន កវ ិនិ
នយគ នលើការភាារ់នៅនរងការអនុវត្ត លអជាសកល”។ នោកបានមានប្រស្ថសន៍ថា វ ិស័យ ធនាគារ ោច
រនងក ើត្នោយមានការចូ លរ ួម្យ៉ាងសកម្ម នៅនលើ ចីរភាព និង ការ រ ីកចនប្ម្ើននៅម្ពុជា តាម្រយៈការពប្ងរង
ការយល់ដរងររស់ប្រជាជន និងនធវ ើជាគប្ម្ូកនុងការដរកនាំននោះ ។

Dr. In Channy, Chairman of the ABC, told today’s launching ceremony: “Through the Cambodian
Sustainable Finance Principles, we strive to be a success story in Southeast Asia, while also
strengthening the trust of external markets and investors in our adherence to international best
practices”. He said the banking sector could make a significant contribution to a more sustainable
and prosperous Cambodia by building people’s awareness and leading by example.
នដើម្បីជាសកខ ីភាពនៅកនុងពិធីប្រកាសឲ្យនប្រើននោះនោកជំទវ ជា សិ រ ីអគគ នាយករនចច កនរស ធនាគារជាត្ិនន
កម្ពុជា បានចូ លរ ួម្អរអរស្ថររ ស.ធ.ក ចំន ោះការនរត ជាាចិត្តយ៉ាងម្ុត្មាំ និងចូ លរ ួម្យ៉ាងសកម្ម នៅកនុង
ការផ្ាភាារ់ និងចូ លរ ួម្កនុងសកម្ម ភាពជាចីរភាពននោះ ទ ំងនគាលការណ៍ និងការប្រត្ិរត្ត ិ ។

Witnessing the launch, Her Excellency Chea Serey, Director General, Central Banking Directorate,
National Bank of Cambodia congratulated ABC for its strong commitment and proactive initiative
in adopting and embedding sustainability practices in its policies and operations.

ការរនងក ើត្ន ើងនូ វ
ម្ូ លោានននហិរញ្ញ វត្ថុប្រករនោយចីរភាពនៅកម្ពុជាប្ត្ូវបានផ្តចនផ្ត
ួ
ើម្ន ើងកនុងឆ្នំ
២០១៦ នៅនពលណដល ស.ធ.ក បាននរត ជាានដើម្បីប្រត្ិរត្ត ិដំនណើរម្ួ យប្រករនោយចីរភាព។ ស.ធ.ក បានចូ ល
រ ួម្ជាម្ួ យនរង IFC កនុងការគាំប្ររណា
ត ញចីរភាពធនាគារ (SBN) ណដលជាសហគម្អនត រជាត្ិនលើ វ ិស័យហិរញ្ញ
វត្ថុ ភានក់ងារនិយ័ត្ករ និងសមាគម្ធនាគារណដលម្កពីប្រនរសកំពុងអភិវឌ្ឍ នរត ជាានដើម្បីជំរុញចីរភាព
ហិរញ្ញ វត្ថុ នោយប្សរនៅតាម្ការអនុវត្ត លអជាសកល។ IFC ជាម្ួ យនរង SBN បានជួ យគាំប្រដល់ ស.ធ.ក កនុង
ការអភិវឌ្ឍនូ វនគាលការណ៍ននោះ និងនដើរត្ួ យ៉ាងសំខាន់នៅកនុងការអនុវត្ត តាម្រយៈការណចករំ ណលកចំនណោះ
ដរង និងការពប្ងរងសម្ត្ា ភាព។

The emergence of the Cambodian Sustainable Finance Initiative (CSFI) started in 2016, when ABC
made its first public commitment to embark on its sustainability journey. ABC joined the IFCsupported Sustainable Banking Network (SBN), an international community of financial sector
regulatory agencies and banking associations from emerging markets committed to advancing
sustainable finance in line with international best practices. IFC, together with SBN, supported
ABC to develop these principles and will play key roles in implementation through knowledge
sharing and capacity building.
ការចូ លរ ួម្ជាម្ួ យនរងចីរភាពហិរញ្ញ វត្ថុននោះ ប្ត្ូវបានគាំប្រនោយ ប្ក ុម្នដគូ រអនត រជាត្ិ រ ួម្មាន រោាភិបាល
ននប្រនរសជរ៉ាុន រីភានក់ងារអភិវឌ្ឍអនត រជាត្ិសហរដា ោនម្រ ិក (USAID) រីភានក់ងារអភិវឌ្ឍអនត រជាត្ិ
បារំង និងអងគ ការសងគ ម្អភិរកសសត្វ នប្ព។

This sustainable finance initiative was also supported by a group of other international partners,
including the Government of Japan, U.S. Agency for International Development (USAID), Agence
Française de Développement and the Wildlife Conservation Society.
ស.ធ.ក បានរនងក ើត្ន ើងកនុងឆ្នំ ១៩៩៤។ ស.ធ.ក ប្ត្ូវបានររួ លស្ថគល់ពីសំណាក់ រជរោាភិបាលនន
ប្រនរសកម្ពុជា ជាស្ថារ័នផ្ល វូ ការណត្ម្ួ យគត្់ ណដលត្ំណាងឲ្យ ធនាគារឯកជនទ ំងអស់រូទ ំងប្រនរស។
ស.ធ.ក នជឿជាក់ថា ររ ិររននការផ្ត ល់ប្បាក់កម្ច ីណដលគិត្ពីសងគ ម្ និងររ ិស្ថានប្គរ់ប្ជ ុងនប្ជាយ នរង
ោចនកើត្មានន ើងប្សរនពលណដលនសដា កិចចននប្រនរសកម្ពុជា និងការវ ិនិនយគនោយផ្ទាល់ពីអនត រជាត្ិ
កំពុងនកើនន ើងយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស ជាពិនសសនៅកនុងគនប្មាងស្ថងសង់នហោារចនាសម្ព ័នធធំៗ ។

ABC was formed in 1994 and is recognized by the Royal Government of Cambodia as the official
organization representing the country’s private banking sector. ABC’s commitment to socially
and environmentally sound lending practices comes at a critical time with the nation’s economy
and inward foreign direct investment, particularly in large-scale infrastructure projects, growing
rapidly.
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