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ព្រឹត្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែមថិនុា ឆ្ន ាំ២០២១ 
  

       

 

 

 

 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំច្ែុមច្បឹែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ រ ើែទី១ រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ្័ត្ន។ 

 

 

កិេចប្រជ ាំ ប្កមុប្រកឹា អ.ស.ហ. អាណត្តិទី១ លេើកទី១ 
 នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ១៤រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ ព្រីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយរ័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងជាស្មាេិក
ព្កុមព្បឹកាអាជាា ធររស្វាហិរញ្ញ វរថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) បាន
ចូលរមួកិចចព្បេុាំព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. អាណរតិទី១ រលើកទី១ រព្ោម
អធិបរីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ 

 អូន ព័នធមុនីរ័្ត្ន ឧបនាយករដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីព្កសួ្ងរស្ដឋកិចច
និងហិរញ្ញ វរថុ និងជាព្បធាន អ.ស.ហ.។ 
 កនុងកិចចព្បេុាំរនេះ ព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. បានរិនិរយ និង
រិភាការលើរស្ចកតីព្ាងអនុព្កឹរយស្តីរីោរររៀបចាំនិងោរព្បព្រឹរតិ
រៅរបស់្អងគភាររព្ោមឱវាទរបស់្ អ.ស.ហ. ខដលរមួមានទាំង 
ន.ប.ធ. ផងខដរ។ 

 
និយ័ត្ករ្បរ្ធនបាលកិច្ច  

គ្គ្ប់គ្គ្ង គ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ 

បរ្ធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 

មាត្តកា 
❖ កិេចប្រជ ាំ ប្កុមប្រឹកា អ.ស.ហ. អាណត្តិទី១ លេើកទី១   ទាំព័រ ១ 
❖ កិេចប្រជ ាំផ្លា ស់រតូរនិងដកប្សងប់ទពិលោធន៍ពាក់ព័នធបរធនបាេកិេច ទាំព័រ ១ 
❖ កិេចប្រជ ាំ ថ្ផ្សៃកន ង លដើមបពីិភាកាពីវឌ្ឍនភាព និងសមិទធកមមការងារ  ទាំព័រ ២ 
❖ កិេចប្រជ ាំ ប្កុមប្រឹកា អ.ស.ហ. អាណត្តិទី១ លេើកទី២  ទាំព័រ ២ 

ទាំេ័រ ១ 
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កិេចប្រជ ាំផ្លា សរ់តរូ និងដកប្សងប់ទពិលោធន៍                 
ពាក់ព័នធបរធនបាេកេិច 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បរិ៍ ១៥រោច ខែរេស្ឋ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ ព្រីស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧត្តម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយរ័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 

បានដឹកនាាំមន្រនតីថ្ន ន.ប.ធ. ចូលរមួកិចចព្បេុាំផ្លល ស់្បតូរ និងដកព្ស្ង់

បទរិរោធនា៍ករ់ន័ធបរធនបាលកិចចជាមយួរោកបណឌិ រ James 
Chang ោថ បនិកព្កុមហ ុន The First China Investment និង 
Trust Investment Committee of NKUST Affair Funds 
ព្រមទាំងព្កុមោរងារ។ កមមវធិីរនេះបានព្បព្រឹរតរៅរោយរលូន និង
ព្បកបរោយខផលផ្លា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កិេចប្រជ ាំ ថ្ផ្សៃកន ង លដើមបពីិភាកាពវីឌ្ឍនភាព និងសមទិធកមមការងារ 

នាររស្ៀលថ្ងៃព្រហស្បរិ៍ ៨រកើរ ខែបឋមាោឍ ឆ្ន ាំឆ្លូវ 
ព្រីស័្ក រ.ស្.២៥៦៥ ព្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័រករបរធនបាលកិចច 

(ន.ប.ធ.) បានដឹកនាាំកិចចព្បេុាំថ្ផៃកនុង រដើមបរីិភាការីវឌ្ឍនភារ

និងស្មិទធកមមោរងារឆ្ន ាំ២០២១ និងទិស្រៅោរងារព្រូវអនុវរត 

 

កនុងឆ្ន ាំ២០២២ និងឆ្ន ាំបនតបនាៃ ប ់ កដូ៏ចជាគ្រព្មាងអភវិឌ្ឍោថ បន័ 
អភវិឌ្ឍបទបបញ្ញរតិព្គ្បព់្គ្ងាករ់ន័ធ ព្រមទាំងអភវិឌ្ឍ និងកោង
ធនធានមនុស្សរៅកនុងព្កបែណឌ ថ្ន ន.ប.ធ. ទាំងមូល។ 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំផ្ផ្ៃែនុងតាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់

របស់  ឯែឧតតម សុខ ដារ៉ា ។ 

 

កិេចប្រជ ាំ ប្កមុប្រកឹា អ.ស.ហ. អាណត្តិទី១ លេើកទី២ 
 នាព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៣ រកើរ ខែបឋមាោឍ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្រីស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧត្តម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយរ័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និង

ជាស្មាេិកព្កុមព្បឹកាអាជាា ធររស្វាហិរញ្ញ វរថុមិនខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) បានចូលរួមកិចចព្បេុាំព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. អាណរតិ
ទី១ រលើកទី២ តាមព្បរន័ធអនឡាញ រព្ោមអធិបរីភារដែ៏ពងែ់ពស់្ 
របស់្ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ្័ត្ន ឧបនាយក-

រដឋមន្រនតី រដឋមន្រនតីព្កសួ្ងរស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វរថុ និងជាព្បធាន អ.ស.ហ.។ 

កនុងកិចចព្បេុាំរនេះ ព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. បានរិនិរយ និងរិភាការលើ
ស្ាំរណើ សុ្ាំរបាេះផាយលកម់ូលបព្រជាោធារណៈរបស់្ព្កុមហ ុន 
ឌ្ី ប ៊ី ឌី្ អីុនជីនារី្ង ម.ក. និងោរងាររផសងៗ។ 

 

 

 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំតាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់

ឯែឧតតម សុខ ដារ៉ា ។ 

ទាំេ័រ ២ 
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រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំច្ែុមច្បឹែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទ១ី រ ើែទ២ី តាមច្បេ័នធ Zoom រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌ ិត្សភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ្ត័្ន។ 

ទាំេ័រ ៣ 

 


