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ព្រឹត្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ 
  

       

  

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំផ្លល ស់បតូរ និងដែច្សង់បទេិរោធន៍ពាែ់េ័នធនឹងបរធនបាលែិចច  

តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំរបស់ឯែឧតតម នង ពិសិដ្ឋ និងឯែឧតតម ណី សាកល។

 
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 

 នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ 
ព្តីស័្ក រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ និងឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ន

និយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) បានដឹកនាាំមន្តនតីជាំនាញចូល

រមួកិចចព្បជ ាំផ្លល ស់្បតូរ និងដកព្ស្ងប់ទរិរសាធនព៍ាករ់ន័ធនឹងបរធន-
បាលកិចច ជាមយួរោកបណ្ឌិ ត James Chang សាា បនិកព្កុមហ  ន 
The First China Investment និង Trust Investment 
Committee of NKUST Affair Funds ព្រមទាំងព្កុមការងារ។ 
កមមវធិីខាងរលើ បានព្បព្រឹតតរៅរដាយរលូន និងព្បកបរដាយខលលផ្លក ។ 
 
 
 

 
 
 

 មាត្តកា 
❖ កិេចប្រជ ាំផ្លា ស់រតរូ និងដកប្សងប់ទពិលោធន៍ពាកព់័នធ 

នឹងបរធនបាេកិេច    ទាំព័រ ១ 
❖ កិេចប្រជ ាំតាមប្រពន័ធអនឡាញជាមយួតាំណាងមេូនធិ ិ

រូបិយវតថ អនតរជាតិ (IMF)   ទាំព័រ ២ 
❖ កិេចប្រជ ាំតាមប្រព័នធអនឡាញ លដើមបពីិភាកាបញ្ចប ់

កប្មិតថ្ផ្សៃកន ងនូវលសេកតីប្ពាងប្រកាសសតីពកីារលរៀបេាំ 
និងការប្រប្ពឹតតលៅថ្ននាយកដ្ឋា ន និងអងគភាពលប្កាម 
ឱវាទថ្ន ន.ប.ធ.    ទាំព័រ ២ 

❖ កិេចប្រជ ាំថ្នន ក់ដឹកនាាំលដើមបពីភិាកាលេើលសេកតីប្ពាង 
របាយការណ៍េទធផ្សេថ្នការអន វតតងវិកាឆមាសទី១ ទាំព័រ ២ 

❖ សិកាា ោលាពិលប្រោះលោបេ់ជាោធារណៈលេើ 
លសេកតីប្ពាងេាប់សតពីីការប្រប់ប្រងេាំណូេមិនខមន 
ោរលពើពនធ     ទាំព័រ ៣ 

❖ កិេចប្រជ ាំ ពិភាកាលេើលសេកតីប្ពាងប្រកាសសតីពី “វិធាន 
លរេកន ងការប្រប់ប្រង ការលរៀបេាំ និងការប្រប្ពឹតតលៅ 
របស់បរធនបាេកិេច”    ទាំព័រ ៤ 

ទាំេ័រ ១ 

 

កិេចប្រជ ាំ ផ្លា ស់រតូរ និងដកប្សង ់                              
បទពិលោធន៍ពាក់ព័នធនឹងបរធនបាេកិេច 
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 នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧រោច ខែបឋមសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ 
ព្តីស័្ក រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច បាន
ចូលរមួព្បជ ាំតាមព្បរន័ធអនឡាញជាមយួតាំណាងមូលនិធិរូបិយវតា 
អនតរជាតិ (IMF) រព្កាមការដឹកនាាំដ៏ែពង់ែពស់្របស់្ឯកឧតតម 
រស់ សីលវ៉ា  រដឋរលខាធិការព្កសួ្ងរស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតា  និង
ជាអន ព្បធានអាជាា ធររស្វាហិរញ្ញ វតា មនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) 
រដាយមានការចូលរមួរីឯកឧតតមអគ្គរលខាធិការ ឯកឧតតមព្បតិភ ូ
និងឯកឧតតមអគ្គនាយកថ្ននិយ័តករចាំណ្ ុះឱ្យ អ.ស.ហ. រដើមបី
រិភាកាអាំរីកិចចគាាំព្ទបរចចករទស្កន ងវស័ិ្យហិរញ្ញ វតា មិនខមន
ធនាគារ។ 
 

 

 

 

 

 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំតាមច្បេ័នធអនឡាញជាមួយតាំណាងមូលនិធិរូបិយវតថុ

អនតរជាតិ (IMF) រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម រស់ សីលវ៉ា ។ 

 នាររស្ៀលថ្ងៃស្ ព្ក ៨រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ   
ព្តីស័្ក រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច 

(ន.ប.ធ.) អមរដាយឯកឧតតមអគ្គនាយករង នង ពិសិដ្ឋ និង

ឯកឧតតមអគ្គនាយករង ណី សាកល បានដឹកនាាំកិចចព្បជ ាំតាម

ព្បរ័នធអនឡាញ រដើមបរីិភាកាបញ្ចបក់ព្មតិថ្លៃកន ងនូវរស្ចកតីព្ពាង
ព្បកាស្ស្តីរីការររៀបចាំ និងការព្បព្រឹតតរៅថ្ននាយកដាឋ ន និងអងគភារ
រព្កាមឱ្វាទថ្ន ន.ប.ធ.។ 

 

 

 
 

 
រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំតាមច្បេ័នធអនឡាញ រដើមបីេិភាែាបញ្ចប់ែច្មិតផ្ផ្ៃែនុងនវូ

រសចែតីច្ពាងច្បោសសតេីីោរររៀបចាំ និងោរច្បច្េឹតតរៅផ្ននយែដ្ឋា ន និងអងគភាេ

រច្ោមឱវាទផ្ន ន.ប.ធ.។ 

 

នាព្រឹកថ្ងៃចនៃ ១១រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ ព្តីស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី០៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 

បានចូលរមួកិចចព្បជ ាំថ្នន កដ់ឹកនាាំតាមព្បរន័ធវរីដអូ រដើមបរីិភាការលើ
រស្ចកតីព្ពាងរបាយការណ៍្លទធលលថ្នការអន វតតងវកិាឆ្មាស្ទី១, 
ការបា៉ា នស់ាម នលទធលលថ្នការអន វតតងវកិាឆ្ន ាំ២០២១ និងរគាលការណ៍្
ស្ាំខាន់ៗ ស្ព្មាបអ់ន វតតឆ្ន ាំ២០២២ រព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្
របស់្ ឯកឧតតម្អរគបណឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយក-

រដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតីព្កសួ្ងរស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតា  រដាយមានការចូលរមួរី
ឯកឧតតម រោកជាំទវ រោក រោកព្សី្ ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្តនតីតាំណាង
អគ្គនាយកដាឋ ន និងនិយត័ករពាករ់ន័ធ។ 

 

 

 

 
ទាំេ័រ ២ 

 

កិេចប្រជ ាំ តាមប្រព័នធអនឡាញជាមួយ                  
តាំណាងមូេនិធិរូបិយវតថ អនតរជាតិ (IMF) 

កិេចប្រជ ាំតាមប្រពន័ធអនឡាញ លដើមបពីិភាកាបញ្ច បក់ប្មិតថ្ផ្សៃកន ង
នូវលសេកតីប្ពាងប្រកាសសតីពីការលរៀបេាំ និងការប្រប្ពឹតតលៅថ្ន

នាយកដ្ឋា ន និងអងគភាពលប្កាមឱវាទថ្ន ន.ប.ធ. 

កិេចប្រជ ាំ ថ្នន ក់ដឹកនាាំលដើមបពិីភាកាលេើលសេកតីប្ពាង          
របាយការណ៍េទធផ្សេថ្នការអន វតតងវិកាឆមាសទី១ 
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 នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៥រោច ខែទ តិយាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ 
ព្តីស័្ក រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ឯកឧតតអគ្គនាយករង នង ពិសិដ្ឋ តាំណាងដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ឯកឧតតម 

សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 

បានដឹកនាាំមន្តនតីជាំនាញចូលរួមសិ្កាា សាោរិរព្គាុះរយាបល់ជា
សាធារណ្ៈរលើរស្ចកតីព្ពាងចាបស់្តីរីការព្គ្បព់្គ្ងចាំណូ្លមនិខមន 
សារររើរនធ ខដលររៀបចាំរ ើងរដាយព្កសួ្ងរស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

កិេចប្រជ ាំ ពិភាកាលេើលសេកតីប្ពាងប្រកាសសតីព ី            
“វិធានលរេកន ងការប្រប់ប្រង ការលរៀបេាំ និងការប្រប្ពឹតត             

លៅរបស់បរធនបាេកិេច” 

សិកាា ោលាពិលប្រោះលោបេ់ជាោធារណៈលេើលសេកតីប្ពាង
េាប់សតីពីការប្រប់ប្រងេាំណូេមិនខមនោរលពើពនធ 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំែិចចថ្នន ែ់ដឹែនាំរដើមបីេិភាែារលើរសចែតីច្ពាងរបាយោរណ៍្លទធផ្លផ្នោរអន វតតថវិោឆមាសទី១ តាមច្បេ័នធ វីរដអូ រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់

របស់ ឯកឧតតម្អរគបណឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន។ 

 រូបភាេែនុងសោិា ោលារច្ោមោរដឹែនាំរបស់ឯែឧតតម នង ពិសិដ្ឋ តាម

ច្បេ័នធអនឡាញ ។ 

ទាំេ័រ ៣ 

 



លេខ ២ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

(855) 23 237 888 www.trustregulator.gov.kh 

អគារ ១៦៨ F ជាន់ទី៨ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កា ត់ច្រាំងចាំររេះ១ ខណ្ឌ ឫសសីកែវ រាជធានីភ្នាំរេញ | Building 168F, 8th Floor, Street 598, Sangkat Chrang Chamres 1, Phnom Penh 

www.facebook.com/trustregulatorcambodia 

នាព្រឹកថ្ងៃស្ ព្ក ៦រោច ខែទ តិយាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ ព្តីស័្ក  
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.)  

អមរដាយឯកឧតតមអគ្គនាយករង និងមន្តនតីជាំនាញ បានដឹកនាាំ
កិចចព្បជ ាំរិភាការលើរស្ចកតីព្ពាងព្បកាស្ស្តីរី “វធិានរគាលកន ង
ការព្គ្បព់្គ្ង ការររៀបចាំ និងការព្បព្រឹតតរៅរបស់្បរធនបាលកិចច” 
កន ងរគាលបាំណ្ងទទួលបានធាត ចូលបខនាមរីភាគ្ីពាករ់ន័ធខដល
មានការចូលរួមរីតាំណាងអគ្គរលខាធិការដាឋ នថ្នអាជាា ធររស្វា
ហិរញ្ញ វតា មិនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ) និយ័តករមូលបព្តកមព ជា 

និយ័តករធានាោ៉ា ប់រងកមព ជា និយ័តករគ្ណ្រនយយនិងស្វនកមម 
និយត័ករអាជីវកមមអចលនវតា និងបញ្ច ាំ និយត័ករស្នតិស្ ែស្ងគម 
អងគភារស្វនកមមថ្លៃកន ងថ្ន អ.ស.ហ. និងព្កុមហ  នលារមូលបព្ត

កមព ជាលងខដរ។  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 រស្ចកតីព្ពាងព្បកាស្រនុះ មានរគាលបាំណ្ងព្គ្បព់្គ្ង
ោល់ស្កមមភារ និងព្បតិបតតិការបរធនបាលកិចចកន ងការព្គ្បព់្គ្ង
ចាត់ខចង និងខងរកាព្ទរយស្មបតតិជាំនួស្ឱ្យអនកដថ្ទ រដើមបីជា
ព្បរយាជន៍ដល់អតាគាហកៈ ឬប គ្គលណាមួយ រដាយកាំណ្ត់អាំរី
លកាែណ្ឌ  និងនីតិវធិីកន ងការលតល់ការអន ញ្ញ តរី ន.ប.ធ. ឱ្យបរងតើត

ដាំរណ្ើ រការ និងច ុះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច ព្រមទាំងការលតល់អាជាា បណ្ណ  
និង/ឬការអន ញ្ញ តដល់ព្បតិបតតិករបរធនបាល តាមរយៈការកាំណ្ត់
សិ្ទធិ កាតរវកិចច និងការទទួលែ ស្ព្តូវរព្កាមលកាែណ្ឌ អាជាា បណ្ណ  
និង/ឬការអន ញ្ញ តរនាុះ។ 

 

 

 

 

 

 

ទាំេ័រ ៤ 

 

 រូបភាេែនុងេិភាែារលើរសចែតីច្ពាងច្បោសសត ីេី “ វិធានរគាលែនុងោរច្បប់ច្បង ោរររៀបចាំ និងោរច្បច្េឹតតរៅរបស់បរធនបាលែិចច” តាមច្បេ័នធអនឡាញ 

     រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម សុខ ដារា៉ា  ។ 
 


