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ព្រឹត្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែសហីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
  

       

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំេិភាែារលើរសចែតីច្ាងច្បកាសសត ីេី “វិធានរគាលែនុងការច្រប់ច្រង ការររៀបចាំ និងការច្បច្េឹតតរៅរបស់បរធនបាលែិចច” តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្កាម

ការដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម សុខ ដារ៉ា ។

 
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 

 មាត្តកា 
❖ លោេបាំណងទទួេបានធាតុេេូបខនែមព ី

ភាគីពាក់ព័នធខែេមានការេូេរមួពកី្កុមហ នុ 
ក្គប់ក្គងមេូនិធ ិនិងក្កុមហ ុនខងរកាក្ទពយ 
សមបតតជិាំ នសួ     ទាំព័រ ២ 

❖ លោេបាំណងទទួេបានធាតុេេូបខនែមព ី
ភាគីពាក់ព័នធខែេមានការេូេរមួពបីុគគេ 
បរធនបាេកាំពងុលធវើក្រតបិតតកិារបរធនបាេកិេច 
ហិរញ្ាវតែ ុ     ទាំព័រ ២ 

❖ លោេបាំណងទទួេបានធាតុេេូបខនែមព ី
ភាគីពាក់ព័នធខែេមានការេូេរមួពតីាំណាង 
ធនាោរជាតិថ្នកមពជុា    ទាំព័រ ៣ 

កិេចក្រជុាំ ពិភាកាលេើលសេកតីក្ពាងក្រកាសសតីពី “វិធានលោេ   
កនុងការក្គប់ក្គង ការលរៀបេាំ  និងការក្រក្ពឹតតលៅរបស់           

បរធនបាេកិេច” 

ទាំេ័រ ១ 
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គោលបំណងទទួលបានធាតុចូលបន្នែមពីភាគីពាកព់ន័ធន្ែល 
មានការចូលរមួពីក្កុមហ ុនក្គបក់្គងមូលនិធិ និងក្កុមហ ុន
ន្ែរកាក្ទពយសមបតតិជំនួស  

 នាក្ពឹកថ្ែៃចនទ ៩គោច ន្ែទុតិយាសាឍ ឆ្ន ឆំ្លូ វ ក្តីស័ក 
ព.ស. ២៥៦៥ ក្តូវនឹងថ្ែៃទី២ ន្ែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគគនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.)  អម

គោយឯកឧតតមអគគនាយករង និងមន្រនតីជំនាញ បានែឹកនាកំិចចក្បជុំ
ពិភាកាគលើគសចកតីក្ពាងក្បកាសសតីពី “វធិានគោលកនុងការក្គប់- 
ក្គង ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅរបស់បរធនបាលកិចច” កនុង
គោលបំណងទទួលបានធាតុចូលបន្នែមពីភាគីពាកព់ន័ធ ន្ែលមាន
ការចូលរមួពីក្កុមហ ុនក្គបក់្គងមូលនិធិ និងក្កុមហ ុនន្ែរកាក្ទពយ
សមបតតិជំនួស។  

 គសចកតីក្ពាងក្បកាសគនេះ មានគោលបំណងក្គបក់្គង
ោល់សកមមភាព និងក្បតិបតតិការបរធនបាលកិចចកនុងការក្គប់ក្គង 
ចាត់ន្ចង និងន្ែរកាក្ទពយសមបតតិជំនួសឱ្យអនកែថ្ទ គែើមបជីា
ក្បគយាជន៍ែល់អតែោហកៈ ឬបុគគលណាមួយ គោយកំណតអ់ំពី
លកខែណឌ  និងនីតិវធិីកនុងការផ្តល់ការអនុញ្ញា តពី ន.ប.ធ. ឱ្យបគងតើត

ែំគណើ រការ និងចុេះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច ក្ពមទងំការផ្តល់អាជាា បណណ  
និង/ឬការអនុញ្ញា តែល់ក្បតិបតតិករបរធនបាល តាមរយៈការ
កំណត់សិទធិ កាតពវកិចច និងការទទួលែុសក្តូវគក្កាមលកខែណឌ
អាជាា បណណ  និង/ឬការអនុញ្ញា តគនាេះ។ 

 

 

 

 
 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំកដលមានការចូលរួមេីច្ែុមហ  នច្រប់ច្រងមូលនិធិ និង 

ច្ែុមហ  នកែរែាច្ទេយសមបតតិជាំនួស តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្កាមការដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់

របស់ឯែឧតតម សុខ ដារ៉ា ។ 

 

គោលបំណងទទួលបានធាតុចូលបន្នែមពីភាគីពាកព់ន័ធន្ែល 
មានការចូលរមួពីបុគគលបរធនបាលកំពុងគធវើក្បតិបតតិការបរ-
ធនបាលកចិចហិរញ្ា វតែុ  

 នាក្ពឹកថ្ែៃអង្គគ រ ១០គោច ន្ែទុតិយាសាឍ ឆ្ន ឆំ្លូវ ក្តីស័ក 
ព.ស. ២៥៦៥ ក្តូវនឹងថ្ែៃទី៣ ន្ែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគគនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.)  អម

គោយឯកឧតតមអគគនាយករង និងមន្រនតីជំនាញ បានែឹកនាកំិចចក្បជុំ
ពិភាកាគលើគសចកតីក្ពាងក្បកាសសតីពី “វធិានគោលកនុងការក្គប់- 
ក្គង ការគរៀបចំ និងការក្បក្ពឹតតគៅរបស់បរធនបាលកិចច” កនុង
គោលបំណងទទួលបានធាតុចូលបន្នែមពីភាគីពាកព់ន័ធ ន្ែលមាន
ការចូលរមួពីបុគគលបរធនបាលកំពុងគធវើក្បតិបតតិការបរធនបាល-
កិចចហិរញ្ា វតែុ។  

 គសចកតីក្ពាងក្បកាសគនេះ មានគោលបំណងក្គបក់្គង
ោល់សកមមភាព និងក្បតិបតតិការបរធនបាលកិចចកនុងការក្គប់ក្គង 
ចាត់ន្ចង និងន្ែរកាក្ទពយសមបតតិជំនួសឱ្យអនកែថ្ទ គែើមបជីា
ក្បគយាជន៍ែល់អតែោហកៈ ឬបុគគលណាមួយ គោយកំណតអ់ំពី
លកខែណឌ  និងនីតិវធិីកនុងការផ្តល់ការអនុញ្ញា តពី ន.ប.ធ. ឱ្យបគងតើត

ែំគណើ រការ និងចុេះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច ក្ពមទងំការផ្តល់អាជាា បណណ  
និង/ឬការអនុញ្ញា តែល់ក្បតិបតតិករបរធនបាល តាមរយៈការ
កំណត់សិទធិ កាតពវកិចច និងការទទួលែុសក្តូវគក្កាមលកខែណឌ
អាជាា បណណ  និង/ឬការអនុញ្ញា តគនាេះ។ 

 

 

 

 

 
រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំកដលមានការចូលរួមេីប រគលបរធនបាលែាំេ ងរធវើច្បតិ-

បតតិការបរធនបាលែិចចហិរញ្ញវតថុ តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្កាមការដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់

របស់ឯែឧតតម សុខ ដារ៉ា ។ 

 

 ទាំេ័រ ២ 
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គោលបំណងទទួលបានធាតុចូលបន្នែមពីភាគីពាក់ព័នធ
ន្ែលមានការចូលរួមពីតំណាងធនាោរជាតិថ្នកមពុជា 

 នាក្ពឹកថ្ែៃសុក្ក ៥គោច ន្ែក្សាពណ៍ ឆ្ន ំឆ្លូ វ ក្តីស័ក 
ព.ស. ២៥៦៥ ក្តូវនឹងថ្ែៃទី១៣ ន្ែសីហា ឆ្ន ២ំ០២១ ឯកឧតតម 
ណី សាកល  អគគនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.)  
តំណាងែ៏ែពង់ែពស់ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគគនាយកថ្ន ន.ប.ធ. 

អមគោយមន្រនតីជំនាញ បានែឹកនាំកិចចក្បជុំពិភាកាគលើគសចកតី-
ក្ពាងក្បកាសសតីពី “វធិានគោលកនុងការក្គបក់្គង ការគរៀបចំ និង
ការក្បក្ពឹតតគៅរបស់បរធនបាលកិចច” កនុងគោលបំណងទទួលបាន
ធាតុចូលបន្នែមពីភាគីពាក់ព័នធន្ែលមានការចូលរួមពីតំណាង
ធនាោរជាតិថ្នកមពុជាផ្ងន្ែរ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 គសចកតីក្ពាងក្បកាសគនេះ មានគោលបំណងក្គប់ក្គង
ោល់សកមមភាព និងក្បតិបតតិការបរធនបាលកិចចកនុងការក្គបក់្គង 
ចាត់ន្ចង និងន្ែរកាក្ទពយសមបតតិជំនួសឱ្យអនកែថ្ទ គែើមបីជា
ក្បគយាជនែ៍ល់អតែោហកៈ ឬបុគគលណាមយួ គោយកំណតអ់ំពី
លកខែណឌ  និងនីតិវធិីកនុងការផ្តល់ការអនុញ្ញា តពី ន.ប.ធ. ឱ្យបគងកើត
ែំគណើ រការ និងចុេះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច ក្ពមទំងការផ្តល់អាជាា -
បណណ  និង/ឬការអនុញ្ញា តែល់ក្បតិបតតិករបរធនបាល តាមរយៈ
ការកំណតសិ់ទធិ កាតពវកិចច និងការទទួលែុសក្តូវគក្កាមលកខែណឌ
អាជាា បណណ  និង/ឬការអនុញ្ញា តគនាេះ។  

 
 

 

 

 

 

ទាំេ័រ ៣ 

 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំតាមច្បេ័នធអនឡាញ កដលមានការចូលរួមេីតាំណាងធនគារជាតិននែមពុជា រច្កាមការដឹែនាំរបស់ឯែឧតតម ណី សាកល។ 


