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០៤ឧេភា២០១៨

“ យើងធ្វើការអះអាងជាថ្មមី្តងទៀត អំពីការប្តេជា្ញេ ក្នងុការបង្កើនឲេយមានាពធន់
ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថរុបស់សមាជិកអាស៊េនបូក៣ ទៅនឹងហានិភ័យដេលបណ្តេល
មកពីគេេះមហន្តាយនិងអាកាសធាតុ។ យើងទទួលស្វគមន៍កិច្ចពេមពេៀង 
ក្នងុការបង្កើត កេមុធានាា៉េប់រងហានិភ័យក្នងុតំបន់សំាប់បេទេសាវនិង ភូមា  
ដេលជាបេទេសដំបូងក្នងុការបេើបេេស់សេវាកម្ម ធានាា៉េប់រងហានិភ័យក្នងុ 
តំបន់អាសីុអាគ្នេយ៍ (SEADRIF) ទទួលបានការគំាទេពីបេទេសជបុ៉ន
សឹង្ហបូរី និងធនាពិភពលោក។ យើងនឹងអាចទទួលបេទេសកម្ពជុាឲេយធ្វើ
ការចូលរួមក្នងុកេមុធានាា៉េប់រងហានិភ័យមហន្តាយក្នងុតំបន់ផងដេរ
ដោយ ផ្អេកទៅលើលទ្ធផលនេការសិកេសាលទ្ធាព (feasibility study )។ 
យើងដឹងថា SEADRIF នឹងតំាងទីកន្លេងនៅបេទេសសឹង្ហបូរីដេលមានគោល 
ដៅ ផ្តល់ ការគេប់គេងហានិភ័យដេលបណ្តេលមកពីគេេះមហន្តាយនិង
អាកាសធាតុ និង ដំណោះ សេេយការធានាា៉េប់រងទៅឲេយបេទេសជាសមាជិក
អាស៊េន    និងជួយកាត់បន្ថយគេេះមហន្តាយធម្មជាតិនៅក្នងុតំបន់។ យើង 
ធ្វើការស្វេគមន៍កម្មវិធី (ADRFI) ដេលជាកម្មវិធីផ្តល់ហិរញ្ញបេបទាននិង
ការធានាា៉េប់រង ដោយសរគេេះមហន្តាយក្នងុតំបន់អាស៊េន  ដើមេបីធ្វើកា រ  
សហការ ជាមួយ SEADRIF លើបញ្ហេមួយចំនួនដូចជា ការវាយតម្លេទិន្នន័យ 
និងការធ្វើ មូ៉ឌេល និងការកសងសមត្ថាព។ យើងអញ្ជើញសមាជិកអាស៊េន 
បូក៣ ធ្វើការចូលរួមក្នងុកម្មវិធីSEADRIF និងលើកទឹកចិត្តដេគូអ្នកផ្តល់
ជំនួយកេេពីអាស៊េនបូក៣ ដើមេបីជួយគំាទេគំនិតដេលបានផ្តចួផ្តើមនេះ។”
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តមមរូវការសមតៀមខលែួន
សរៀប ចំទុកជាមុន

បេទេសក្នងុសមាគមបេជាជាតិអាសីុអាគ្នេយ៍ មានាពងាយ 
រងគេេះដោយសរហានិភ័យដេលបណ្តេលមកពីគេេះមហន្ត
ាយនិង អាកាសធាតុ ។ យើងបានឆ្លងកាត់គេេះមហន្តាយ 
ទឹកជំនន់និង បំណក ស់េតុដី ពេយុះសីុក្លនូនិងពេយុះទីហ្វងុ 
ការរញ្ជយួ  ផេនដី និង សូ៊ណមី ក៏ដូចជាគេេះាំងស្ងតួនិងភ្លើង
ឆេះពេេផងដេរ។ យើងមិនដឹងទេថាគេេះមហន្តាយនឹងកើត
មាននៅពេលណឬទីកន្លេងណោះទេ បុ៉ន្តេយើងដឹងថាវា
បេេកដនឹងមកដល់នៅពេលណមួយ ជាមិន ខាន។ យើង ក៏  ដឹង  
ផងដេរថា វានឹងបណ្តេលឲេយមានការខាត បង់ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច 
និងផ្តល់ាពទុក្ខលំបាកដល់មនុសេស។ ការស្តេរ ឡើង វិញ បនា្ទេប់ 
ពីគេេះមហន្តាយអាចបេើបេេស់រយៈពេលវេង។
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ពួកស�ើងសប្ជាញា យ៉ា ងមុតមា ំក្ងុ ការបសងកើន  
ការសមតៀមខលែួនទុកជាមុន។

សូមគិតមើលថា បើសិនជាយើងដឹងទុកជាមុនពីបេភព 
ថវិកា សមេេប់ចំណយទៅលើការសង្គ្េេះបនា្ទេន់និង 
ការស្តេរឡើងវិញ ធនធានពេយាករណ៍ទំាងោះនឹងអាច
ធ្វើឲេយការផេសារា្ជេប់ការកសងផេនការ សមេេប់ការស្តេរនិង
ការស្ថេបនាឡើងវិញោះបេពេតឹ្តទៅបេកបទៅដោយ 
បេសិទ្ធាព។

ឥឡូវសូមគិតមើលថា នៅពេលដេលរដ្ឋេភិបាលមិន 
ចំាបាច ដ់ើរស្វេងរកជំនួយថវិកានៅក្នងុអំឡុងពេលគេេះ 
មហន្តាយោះទេ តើនេះអាចជួយចូលរួមចំណេកក្នងុ ការ
 ទប់ស្កេត់គេេះថា្នេក់កំុឲេយកា្លេយជាវិបត្តធិ្ងន់ធ្ងរបាន 
យ៉េងដូចម្តេចខ្លះ។

ដើមេបីធ្វើឲេយចក្ខវិុស័យនេះកា្លេយជាការពិត រដ្ឋមន្តេហិីរញ្ញវត្ថុ 
និងទេសភិបាលធនាគារជាតិនេេមា្មអាស៊ានបូក៣
បានជួបបេជំុគា្នេដើមេបីបង្កើតកម្មវិធីការបាើបាាេ់សាវាកម្ម
កា រធានារ៉ាប់រងហានិភ័យក្នុងតំបន់អាេី៊អាគ្ាយ៍
(SEADRIF)។

SEADRIF នឹងផ្តល់ដំណោះសេេយ  ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថជួុយ 
ដល់រដ្ឋេភិបាលអាស៊េន ដើមេបីធ្វើការការពារបេទេសរបស់ 
ពួកយើង។
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រយៈពេល ១៥ឆ្នេកំន្លងមក បេជាជន ចេើន ជាង ១ពាន់លាន 
នាក់  បានដើរចេញាពកេកីេ។ ាពអស្ចេរេយនេកំណើន 
សេដ្ឋកិច ្ចនៅក្នងុតំបន់អាសីុអាគ្នេយ៍ បានបង្កើតនូវឱកាស
ជាចេើនទៅដល់មនុសេសាប់លាននាក់។ បុ៉ន្តេ ហានិភ័យ 
ដោយគេេះមហន្តាយនិងអាកាសធាតុ បានគមេេមកំហេង
ដល់សមិទ្ធផិលទំាងអស់នេះ។

ការបេេបេលួអាកាសធាតុ បានធ្វើឲេយមានការកើនឡើងនូវ 
បមេេបមេលួធាតុអាកាសខា្លេងំនិងជាញឹកញាប់ ដូចជា 
ទឹកជំនន់ ពេយុះទីហ្វងុ និងគេេះាំងស្ងតួ ហើយផលប៉ះពាល់ 
កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាងនេះទៅទៀតកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ធ្វើ
អោយការបេេបេលួអាកាសធាតុនេះរឹតតេគំាមកំហេងដល់ 
មនុសេសជាចេើន និងទេពេយសមេបត្តរិបស់ពួកគេផងដេរ។

ការបាត់បង់ទេពេយសមេបត្ត ិដោយសរគេេះមហន្តាយនៅ 
លើ ពិភពលោកទំាងមូល គិតជាមធេយមមានចំនួនចេើនជាង 
៣០០ពាន់លានដ៊លា្លារេហរដ្ឋអាមារិកក្នងុមួយឆ្នេ។ំ យោង 
ទៅ តាមរបាយការណ៍ក្នងុឆ្នេ២ំ០១៧ នេ ធនាគារ ពិភពលោក 
បានឲេយដឹងថា គេេះមហន្តាយបានធ្វើឲេយបាជាជនចំនួន
២៦លាននាក់ធា្លេក់ខ្លនួក្នងុាពកេកីេជារៀងាល់ឆ្នេ។ំ ៩០
ភា្រយនេការបាត់បង់ដោយសរគេេះមហន្តាយ ដេល 
កើត មានឡើងក្នងុបេទេសមានចំណូលមធេយមឬបេទេស 
ដេលមានចំណូលទាប គឺមិនមានការធានាា៉េប់រងោះទេ។ 

ការវិនិយោ្ទៅលើភាពធន់ផ្ាកហិរញ្ញវត្ថនុជួយដល់
រដ្ឋាភិបាលដូចជា៖

     បង្កើនសមត្ថាពផ្នេកហិរញ្ញវត្ថរុបស់ពួកគេ 
     ដើមេបី ឆ្លើយ តបទៅនឹងគេេះមហន្តាយ

     
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដោយសរគេេះ  

     មហន្តាយ ទៅលើការអភិវឌេឍសង្គម និង
     សេដ្ឋកិច្ច  ដេលជួយបំបាត់ការលំបាកាល់
     ការចំណយថវិកា របស់រដ្ឋេភិបាលការចំណយ
     របស់គេសួរ និង អាជីវកម្ម    

     
ការពារការអភិវឌេឍធនធានមនុសេសនិង 

     ការរីកចមេើន សេដ្ឋកិច្ច ដេលជួយដល់
     ការកាត់បន្ថយាពកេកីេ និងបង្កើត 
     ាពរុងរឿង ទំាងអស់គា្នេ។

សមរោះមហន្រា� និង
វិបត្ិអាកាេធាតុ៖ 
ការសកើនស�ើងននការគមមាមគំថហង
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តមមរូវការស្សេងៗ 
ទាមទារឲ្យមាន 
ដំសោោះមរា�  ស្សេងៗរ្

បេទេសក្នងុសមាគមបេជាជាតិអាសីុអាគ្នេយ៍   
មានដំណក់កាលអភិវឌេឍផេសេងៗគា្នេ។ 

ទោះបីជាបញ្ហេចមេបងរបស់ពួកគេជាអ្វក៏ីដោយ ពួកគេ 
ទទួល រងគេេះថា្នេក់ នៅពេលមានគេេះមហន្តាយធម្មជាតិ
ដូចៗគា្នេ។ ការខូចខាតពីគេេះមហន្តាយ អាចបង្ក 
ការអភិវឌេឍនៅក្នងុសហគមន៍ និងបេទេសជាតិមាន 
ាពអភិវឌេឍយឺតយ៉េវនិងថយកេេយ។

បេទេសដេលមានការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចកមេតិខ្ពស់ 
និងកំណើនឆប់រហ័ស ទទួលរងការគំាមកំហេង
នេការបាត់បង់ទេពេយសមេបត្តចិេើនបំផុត។ ពួកគេ 
ជាញឹកញាប ម់ានការពេយួបារម្ភពីការខាតបង់ 
ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច និងខូចខាតហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ។

បេទេសដេលមានបេជាជនកេកីេរស់នៅតាម 
ជនបទចេើន កំពុងស្វេងរកដំណោះសេេយដើមេបី 
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើគេសួរ និង ជីវាព 
របស់ពួកគេ។
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សហតុអ្តីស�ើងមិនអាចរង់ចាបំាន

រដ្ឋេភិបាលមិនអាចរង់ចំារហូតទាល់តេមានគេេះ 
មហន្ត ាយ កើតមានឡើង ហើយ ទើបស្វះស្វេងរក
មូលនិធិដើមេបីដោះសេេយបញ្ហេោះទេ។

បេសិនបើគា្មេនការកសងផេនការផ្នេកហិរញ្ញវត្ថបុានសព្វ 
គេប់ោះទេ គេេះមហន្តាយអាចធ្វើឲេយបេទេសជាតិមួយ 
បេើបេេស់មូលនិធិដេលខ្លនួតេវូចំណយទៅលើ 
ការអភិវឌេឍន  ៍សំខាន់ៗដូចជា ការវិនិយោគក្នងុវិស័យ អប់រំ 
សុខាព និងហេដ្ឋេរចនាសម្ពន័្ធ ទៅចំណយ លើ 
ការខូតខាត ដោយសរគេេះមហន្តាយវិញ។

SEADRIF គំាទេបេទេសដេលជាសមាជិកអាស៊េន ក្នងុ 
ការអភិវឌេឍន និ៍ងអនុវត្តដំណោះសេេយហានិភ័យផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុមុនពេលគេេះមហន្តាយកើតមាន។

SEADRIF ដោះសេេយការបេឈមពីរ ដេល រដ្ឋេភិបាល 
កំពុង ជួបបេទះ៖

        ការបេមូលមូលនិធិបានឆប់រហ័ស បនា្ទេប់ ពី 
        គេេះមហន្តាយ ដើមេបីចំណយទៅលើការសង្គ្េេះ    
        បនា្ទេន់ និង ការធ្វើឲេយបេសើរឡើងវិញជាបន្តបនា្ទេប់។

        ការបេើបេេស់ធនធានបេកបដោយបេសិទ្ធាព  
        អំឡុងពេលមានវិបត្តធិ្ងន់ធ្ងរ។
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ការឆ្លើយតបដេលមានាពយឺតយ៉េវ ឬមិនមានាព 
គេប់ ជេងុជេេយទៅនឹងគេេះមហន្តាយ អាចធ្វើឲេយ 
ការបាត់បង់កាន់តេធំឡើងៗ។ នៅពេលដេលមូលនិធិ 
មានគេប់គេេន់ អាចបេើបេេស់បានបេកបដោយទំនុកចិត្ត 
និងទាន់ពេលវេលា ផេនការដេលមានបេសិទ្ធាពក៏មាន
រួចជាសេេចសមេេប់ណេនំាពីការចំណយនិងសមេេច 
ចិត្ត ោះបេទេសទំាងអស់អាចទទួលបានាពបេសើរ
ឡើងវិញយ៉េងរហ័ស និងកាត់បន្ថយការខាតបង់ 
ធនធានមនុសេស សេដ្ឋកិច្ច និងសរពើពន្ធ។

ការរៀបចំផ្នេកហិរញ្ញវត្ថទុុកជាមុន     ជួយបំពេញបន្ថេមលើ 
សមាសធាត ផុេសេងៗទៀតនេយុទ្ធសស្តេគេប់គេងហានិភ័យ 
គេេះមហន្តាយ មានដូចជាការវិនិយោគក្នងុបេព័ន្ធការការពារ 
ទុកជាមុន និងការកាត់បន្ថយគេេះមហន្តាយ។

ការធ្វើឲាយបាសើរឡើងវិញ
និងការកសងឡើងវិញ

សាវាកម្ម
របេ់រដ្ឋាភិបាល

ជំនួយ
េង្គាាះបនា្ទាន់

បាទាេបាើបាាេ់
មូលនិធិ

បាកបដោយបាេិទ្ធភិាព

បាទាេទទួលបាន
មូលនិធិឆាប់រហ័យ

ការផ្គត់ផ្គង់

េមា្ភារ:ជំនួយ

ការេងា្គោះបឋម

ថ្នការេមមាប់ 
ការករាងស�ើងវិញ
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អារា៊ា ន៖
រងឹមាជំាមួ�រ្

SEADRIF គឺជាវេទិកាថា្នេក់តំបន់សមេេប់បេទេស 
ជាសមាជិកអាស៊េនទំាងអស់។

ក្នងុនាមជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញបេបទានហានិភ័យដំបូង
បង្អស់ SEADRIF ទទួលបានការគំាទេគេប់គេេន់ផ្នេក 
ហិរញ្ញវត ្ថពីុមា្ចេស់ជំនួយនិងដេគូអន្តរជាតិ។

ការរួមដេធ្វើសកម្មាពពីបេទេសនៅក្នងុអាស៊េន អាច 
បង្កើត ឲេយមានដំណោះសេេយផ្នេកហិរញ្ញវត្ថបុានកាន់តេ 
មានបេសិទ្ធាពឡើង។
 
SEADRIF នឹងរៀបចំកម្មវិធីនិងផលិតផលធានាា៉េប់រងឲេយ
តេវូទៅតាមតមេវូការរបស់បេទេសនីមួយៗនិងគោលដៅ 
ការការពារផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ ុក៏ដូចជាការផ្តល់នូវអត្ថបេយោជន៍  
ផេសេងៗ លើសពីនេះឲេយទទួលបានថវិកាយ៉េងឆប់រហ័ស និង 
ដោយមានទំនុកចិត្ត។

វាដើរតួជាវេទិកាក្នងុការចេករំលេកចំណេះដឹង និង 
ការអនុវត្តល្ៗអ ។

វាជំរុញឲេយមានការចូលហុ៊នវិនិយោគលើទេពេយ 
សមេបត្តសិធារណៈ ដើមេបីគំាទេការយល់ដឹងអំពី
គេេះហានិភ័យ។

វាទេទេង់សន្ទះុនយោបាយ
-ការជមេញុការចូលរួម និងវឌេឍនាពលើការគេប់
គេងហានិភ័យដោយសរគេេះមហន្តាយនិង 
អាកាសធាតុ។
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សាវាកម្ម
របេ់រដ្ឋាភិបាល

ការផ្គត់ផ្គង់

េមា្ភារ:ជំនួយ

ការេងា្គោះបឋម

ការធ្វើឲាយបាសើរឡើងវិញ

និងការកសងឡើងវិញ

ជំនួយ
េង្គាាះបនា្ទាន់

បាទាេបាើបាាេ់
មូលនិធិបាកប

ដោយបាេិទ្ធភាព

បាទាេទទួលបាន
មូលនិធិឆាប់រហ័េ

ជាវាទិកាតំបន់អាស៊ាន
ដាលពងាងឹភាពធន់ផ្ាក

ហិរញ្ញវត្ថនុទប់ទល់
ទៅនឹងគាាះមហន្តរយ

ទាញយក
វិបត្តចិាញពី

គាាះមហន្តរយ

ហានិភ័យដោយសរ
គាាះមហន្តរយ
និងអាកាេធាត៊

បាទាេដាលធ្វើការ
ជាមួយSEADRIF

ដើមាបីរៀបចំ
្មាាងទ៊កជាម៊ន

បាទាេអាស៊ាន
មានលក្ខណៈ

ចមាះ៊

ការបន្ថយការខូចខាត
ទៅលើមន៊េាសជាតិសាដ្ឋកិច្ច

និងសរពើពន្ធ
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មូលសហតុទាងំ៦យ៉ា ងថដល
មតរូវស្្ើការចូលរមួជាមួ� 
SEADRIF

SEADRIF ផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ជាចេើនដល់បេទេស 
ដេលបានចូលរួម។

វាផ្តល់មូលនិធិជំនួយសង្គ្េេះដាលឆាប់រហ័េនិង
អាចពាយាករណ៍ទ៊កម៊នបាន ក្នងុការកាត់បន្ថយ 

ការពឹងផ្អេកលើការបេងចេកថវិកា ឬ 
ាពមិនចេបាស់លាស់ នេជំនួយមនុសេសធម៌។

វាពងេងឹការបាើបាាេ់ការធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិ
និងទីផាសារមូលធនតាម វិធីសស្តេ ហានិភ័យ និង 

ទីផេសាររួមក្នងុតំបន់។

វាអនុញ្ញេតឲេយមានការបាើបាាេ់ទំនិញ
សធារណៈ ដូចជា មូ៉ឌេលនេការវាយតម្លេ

 ហា    និ ភ័យ គេេះទឹកជំនន់ដោយ
បច្ចេកវិទេយាទំនើប។

វាបង្កើតឲេយមានភាពជាអ្កដឹកនំាក្នុងតំបន់ ដោយ
សរសេវាកម្មនេះតេវូបានបង្កើតឡើង 

និងដឹកនំាដោយសមាជិកអាស៊េនបូក៣។

វាបង្កើតឲេយមានសេវាកម្មបេកបដោយតមា្លាភាព
និងគោរពទៅតាមបទដ្ឋានចាបាប់ក្នុងការផ្តល់
ជំនួយដល់បាទាេដាលចូលរួមជាេមាជិក  

ដេល អនុញ្ញេតឲេយរដ្ឋេភិបាលរបស់ពួកគេ 
បានរៀបចំផេនការទុកជាមុន។

វានំាមកនូវការគំាទាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ដូចជា 
អ្នកផ្តល់ជំនួយផ្នេកហិរញ្ញបេបទាន 

និងជំនួយផ្នេកបច្ចេកទេស។
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ផលិ
តផ

ល
កម

្មវិធី
 កាម៊ហ៊៊ន

ធានារ៉ាប់រង
SEADRIF

សវទិកាសេវាកម្មសពញសលញ 
េមមាប់េមាជិកទាងំអេ់

កម្មវិធី SEADRIF

SEADRIF គឺជាវេទិកាក្នងុតំបន់ដេលជួយគំាទេ
កម្មវិធី ផេសេងៗ ដេលផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដល់សមាជិក។

ហានិភ័យគាាះជំនន់រួម
កម្មវិធីធានារ៉ាប់រង

ទាពាយេមាបត្តសិធារណៈ

ផលិតផលេមាាប់
ថ្ងាអនា្ត

្មាាងកាាមការគាប់គាង
ដោយកម្មវិធីផាសាងៗទៀត

មូ៉ឌាលហានិភ័យ
គាាះទឹកជំនន់

ការអភិឌាឍ
ទីផាសារ

ធានារ៉ាប់រង

ការកសង
េមត្ថភាព/
ការផ្លាេ់ប្តរូ
ចំណាះដឹង

កម្មវិធីេមាាប់
ថ្ងាអនា្ត
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្លតិ្លធានារា៉ា ប់រងដំបូងបង្អេ់

ក្នងុនាមជាផលិតផលផ្នេកហិរញ្ញវត្ថដំុបូងបង្អស់ SEADRIF 
នឹងបញ្ចលូហានិភ័យគេេះទឹកជំនន់រួមក្នងុបេទេសាវ 
ភូមា ហើយបេហេលជារួមទំាងកម្ពជុាផងដេរ។

ការសហការគា្នេ អាចជួយកាត់បន្ថយបានចេើនលើ 
ការចំណយ ដេលគេបដណ្តប់ដោយការធានាា៉េប់រង។

បេទេសទំាងអស់ មិនទំនងជាទទួលរងការខាតបង់ 
ដោយសរ គេេះហានិភ័យក្នងុពេលតេមួយោះទេ ដូច្នេះ 
ការបញ្ចលូហានិភ័យគេេះរួម (risk pooling) អាច ជួយ 
កាត់បន្ថយ ចំនួនមូលធនដេលអ្នកធានាា៉េប់រងតេវូតេៀម 
សមេេប់ហានិភ័យ។

ការសហការគា្នេ អាចជួយពងេកីអាជីវកម្មឲេយកាន់តេបេសើរ
ឡើង ហើយធ្វើឲេយទីផេសារធានាា៉េប់រងកាន់តេមាន 
ការទាក់ទាញ។

ជាចុងកេេយ វាជួយកាត់បន្ថយថ្លេបេតិបត្តកិារបានចេើន  
បេសិន បេៀបធៀបក្នងុករណីបេទេសនីមួយៗទិញ 
គោលនយោបាយធានាា៉េប់រងរៀងៗខ្លនួ។
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បេទេសជាសមាជិកនឹងតេវូធ្វើការរួមចំណេកបង់ថវិកា  
ហើយ ទទួលបានការគំាពាររយៈពេលបីឆ្នេ។ំ ក្នងុករណ   ី 
ដ េលមានគេេះមហន្តាយទឹកជំនន់ក្នងុលក្ខខណ្ឌនេ 
ការទទួលបានការគំាពារកើតមានឡើង បេទេសោះ
នឹង ទទួលបានសំណងពីហានិភ័យរួម។

ចំនួនថវិកាដេលបេទេសនិមួយៗតេវូបង់ គឺផ្អេកទៅលើ 
ស្ថេនាពនេាពងាយរងហានិភ័យ និង កមេតិនេ 
ការគំាពារដេលពួកគេចង់បាន។

មា្ចេស់ជំនួយផ្តល់ដើមទុននិងមូលនិធិ ដើមេបីគំាពារ 
ការចំណយ លើការចាប់ផ្តើមនិងបេតិបត្ដកិារ សមេេប់ 
ការអភិវឌេឍន៍ និងការអនុវត្តហានិភ័យរួមក្នងុតំបន់។

ធនាគារពិភពលោក កំពុងធ្វើការផ្តល់ជំនួយផ្នេកបច្ចេកទេស 
និងការគំាទេផ្នេកវិាគក្នងុការរៀបចំ ហានិភ័យរួមនេះ   
ដល់ បេទេស កម្ពជុា ាវ និង ភូមា។
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បសចចេកវិទយាទំសនើប

SEADRIF បានវិនិយោគលើបច្ចេកវិទេយាទំនើបដើមេបីពងេងឹ
អោយការបេើបេេស់ពត៌មានបានទាន់ពេលវេលាក៏ដូចជា 
ពងេងឹនូវការផ្តល់ផលិតផល ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ផលិតផលសធារណៈដំបូងបង្អស់ គឺឧបករណ៍តាមដន
គេេះទឹកជំនន់បេកបដោយាពច្នេបេឌិត រួមមានទិន្នន័យ
ផ្កេយរណបជាមួយការសង្កេតនៅលើដី និង គំរូ ជលសស្តេ 
ដើមេបីធ្វើឱេយការពេយាករណ៍នេដំណើរការមានបេសើរឡើងនិង
ាពចេបាស់លាស់នេទឹកជំនន់។

ឧបករណ៍នេះ អាចចាប់ផ្តើមបេើបេេស់បានក្នងុបេទេស 
កម្ពជុា ាវ  និងភូមា។ ឧបករណ៍នេះនឹងផ្តល់ទិន្នន័យ 
ហានិភ័យចំាបាច់ សមេេប់កេមុធានាា៉េប់រងទឹកជំនន់។  
ហើយ វាក៏នឹងផ្តល់ការវាយតម្លេផលប៉ះពាល់ពីគេេះទឹក 
ជំនន់ទាន់ពេលវេលា ដេលអាចជួយដល់អ្នកធ្វើការ 
សមេេចចិត ្តផ្នេកហិរញ្ញវត្ថឆុ្លើយនូវសំណួរដូចជា:

ម៊នពាលគាាះទឹកជំនន់កើតឡើង
តើនឹងមានហានិភ័យគេេះទឹកជំនន់ កើតឡើង
ក្នងុកំឡុងពេលបុ៉នា្មេនថ្ងេខាងមុខនេះទេ?

បនា្ទាប់ពីគាាះទឹកជំនន់កើតឡើង
តើថវិកាចំនួនបុ៉នា្មេនដេលតេវូការតេវូបានបេើ  
បេេស់ សមេេប់ឆ្លើយតបទៅនឹងគេេះទឹកជំនន់? 
តើសំណងពីធានាា៉េប់រងតេវូបានរំពឹងទុក
ដេរឬទេ?

អំឡនុងពាលគាាះទឹកជំនន់កើតឡើង
តើគេេះទឹកជំនន់កើតមានឡើងក្នងុតំបន់ណ? 
មានមនុសេសបុ៉នា្មេននាក់ទទួលរងឥទ្ធពិល?
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សតើអ្កោ ជាមាចេ េ ់
SEADRIF?

SEADRIF តេវូបានបង្កើតឡើង និង ដឹកនំាដោយ បេទេស 
អាស៊េនបូក៣ ជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភផ្នេកហិរញ្ញវត្ថពីុដេគូ 
ជាមា្ចេស់ជំនួយ ជំនួយផ្នេកបច្ចេកទេសពីធនាគារពិភពលោក 
និងការជួយខាងផ្នេករដ្ឋបាលពីលេខាធិការដ្ឋេនអាស៊េនក្នងុ
ាពជាដេគូជាមួយស្ថេប័នក្នងុតំបន់   និងស្ថេប័ន ផេសេងៗ 
ទៀត ។

SEADRIF Trust គឺជាស្ថេប័នសមេេប់ធ្វើសេចក្ដ ី
សមេេចចិត្ត ដេលបើកចំហដល់បណ្តេបេទេស អាស៊េន 
បូក៣ ដេលធ្វើការចុះហត្ថលេខាលើ អនុសេសារណៈ 
ពេមពេៀង SEADRIF ។

SEADRIF Sub-Trusts តេវូបានបង្កើតឡើងសមេេប់
កេមុតូចៗផេសេងទៀតដេលជាសមាជិក SEADRIF  
ដើមេប អីភិវឌេឍនិងដឹកនំាគមេេងជាក់លាក់ ដូចជា 
កេមុហានិភ័យគេេះមហន្តាយរួម។

កេមុហុ៊នធានាា៉េប់រង SEADRIF តេវូ បាន បង្កើត 
ឡើង នៅបេទេសសឹង្ហបុរីកេេម ការគេប់គេងរបស់ 
SEADRIF ដេលផ្តល់ការធានាា៉េប់រង និង 
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថ ុទៅដល់សមាជិក។
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តើនរណាខ្លះដាលអាចចូលរួមជាេមាជិក
SEADRIF បាន?

បេទេស ជាសមាជិកអាស៊េនបូក៣     
អាចចូលរួមជាសមាជិក SEADRIF  បាន។

តើបាទាេមួយចូលរួមជាមួយSEADRIF
យ៉ាងដូចម្តាច?

ដើមេបីចូលរួមបាន បេទេសោះតេវូចុះហត្ថលេខា 
អនុសេសរណៈពេមពេៀងរបស់ SEADRIF ។

តើនរណាជាអ្កគំាទាSEADRIF?

SEADRIFតេវូបានបង្កើតឡើង និងដឹកនំាដោយ 
បេទេសអាស៊េនបូក៣ ជាមួយនឹងការឧបត្ថម្ភផ្នេក
ហិរញ្ញវត្ថពីុដេគូជាមា្ចេស់ជំនួយ    ការគំាទេផ្នេក 
បច្ចេកទេសពីធនាគារពិភពលោក និងការគំាទ េផ្នេក
រដ្ឋបាលពីលេខាធិការដ្ឋេនអាស៊េនក្នងុាពជាដេគូ
ជាមួយស្ថេប័នក្នងុតំបន់ និងស្ថេប័នអន្តរជាតិ។

តើ្ និំតផ្តចួផ្តើមថ្មីៗ អាចដក់ឲាយបាើបាាេ់
កាាមSEADRIF បានឬទា?

បាន។ SEADRIFនឹងអភិវឌេឍកម្មវិធី និង 
ផលិតផល ផេសេងៗទៀតដេលសមេបទៅនឹងការពិត
ក្នងុសេកុ ទមេង់ហានិភ័យ និងគោលដៅនេ 
ការការពារ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថរុបស់បេទេសដេល បេេថា្នេ 
ចង់បាន។

SEADRIF
េណួំរថដលមតរូវបានេរួជាញកឹញាប់

តើវាមានតម្លាប៊៉នា្មានក្នុងការចូលរួមជាេមាជិក
SEADRIF?

ការចូលរួមជាសមាជិក SEADRIF មិនតមេវូឲេយ
មានការបង់ថ្លេឈ្នលួោះទេ(មា្ចេស់ជំនួយ 
ចំណយ លើការបង្កើតនិងបេតិបត្តកិារសមេេប់ 
ដប់ឆ្នេដំំបូង)។ បេសិនបើសមាជិកសមេេចចិត្ត
បេើបេេស់ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថជុាក់លាក់ ការបង់ 
ចំណេក ហិរញ្ញវត្ថនឹុងអាសេយ័ទៅលើការរៀបចំ 
ចេបាស់លាស់និង ជមេើសដេលបេទេសនីមួយៗ
បានជេើសរីស។

តើបាទាេដាលចូលរួមជាេមាជិកតាវូប្តាជា្ញា
ធ្វើអ្វខី្លះ?

បេទេសដេលសមេេចចិត្តចូលជាសមាជិក 
SEADRIF Trust តេវូប្តេជា្ញេចូលរួមក្នងុការអភិវឌេឍ
និងគោរពតាមមាគ៌ាេណេនំារបស់ SEADRIF  ឆ្ពេះ 
ទៅរកគោលដៅនេការកើនឡើងាពធន់ផ្នេក 
ហិរញ្ញវត្ថកុ្នងុតំបន់អាស៊េន។
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្ំនិតផ្តចួផ្តើមរបេ់េមា្មន៍អាស៊ានបូក៣
សហការជាមួយធានាគារពិភពលោក



www.seadrif.org


