
លេខ ៩ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

(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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ព្រតឹ្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែកមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ 

មាតកិា 

 

❖ កិេចប្រជ ាំ កប្មិតបលេចកលទស ល ើមបពីិនិតយលេើលសេកតី 
ប្ាងប្រកាសសតីពី “ការប្រប់ប្រងអាជ្ញា បណ្ណប្រកប 
វិជ្ញា ជីវៈរណ្លនយយនិងសវនកមម”   ទាំព័រ ១ 

❖ សិកាា សាលាសតីពី “តួនាទ ីនិងភារកិេចរបស់និយ័តករ 
បរធនបាេកិេច និងបទរបញ្ញតតិាក់ព័នធ”  ទាំព័រ ២ 

❖ កិេចប្រជ ាំ ល ើមបពីិនិតយ និងផ្សតេ់លោបេ់លេើលសេកតី 
ប្ាងឯកសារទសសនទានសតីពី  
"ប្េកលេញេូេខតមួយរបស់ អ.ស.ហ."  ទាំព៍រ ២ 

❖ កិេចប្រជ ាំ ផ្សសពវផ្សាយសារាេរ សដីពីការអន វតតេាប ់
សដីពីហិរញ្ញវតថ សប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ាំ២០២២  ទាំព័រ ៣ 

❖ កិេចប្រជ ាំ បូកសរ បរបាយការណ៍្សមិទធផ្សេការងារ 
ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១  និងទិសលៅការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០២២ ទាំព័រ ៤ 

❖ សិកាា សាលាផ្សសពវផ្សាយជ្ញសាធារណ្ៈអាំពីការដាក់ 
ឱ្យអន វតតប្រកាសសតីពី “វិធានកន ងការប្រប់ប្រង ការលរៀបេាំ  
និងការប្រប្ពឹតតលៅរបស់បរធនបាេកិេច”  ទាំព័រ ៤ 

 

 

 

នារស ៀលថ្ងៃចន្ទ ៦ ស ើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តី ័   
ព. . ២៥៦៥ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី០៧ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯ ឧតតម្
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាល ិចច បាន្ដឹ នាាំ
 ហការចូីលរួម្ ិចចត្បជុាំ ត្ម្ិតបសចច សទ  សដើម្បពីិនិ្តយសលើ
ស ច តីត្ាងត្បកា  តីពី “ការត្គ្បត់្គ្ងអាជ្ញា បណ្ណ ត្ប បវជិ្ញា
ជីវៈគ្ណ្សន្យយនិ្ង វន្ ម្ម” រប ់ន្ិយ័ត រគ្ណ្សន្យយន្ិង
 វន្ ម្ម សត្កាម្ការដឹ នាាំដែ៏ពងែ់ព ់រប ់ឯ ឧតដម្ រស់ សីលវ៉ា  
រដឋសលខាធិការត្  ួងស ដឋ ិចចន្ិងហិរញ្ញ វតថុ ន្ិងជ្ញអនុ្ត្បធាន្
អាជ្ញា ធរស វាហិរញ្ញ វតថុម្និ្ខម្ន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.)។ 

www.trustregulator.gov.kh 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 

ទាំេ័រ ១ 

 

រូបភាព នុង ិចចត្បជុាំ ត្ម្តិបសចច សទ  សដើម្បពីនិ្ិតយសលើស ច តីត្ាងត្បកា 
 តីព ី“ការត្គ្បត់្គ្ងអាជ្ញា បណ្ណ ត្ប បវជិ្ញា ជីវៈគ្ណ្សន្យយន្ងិ វន្ ម្ម” 

កិេចប្រជ ាំ កប្មតិបលេចកលទស ល ើមបពីិនិតយលេើលសេកតីប្ាង
ប្រកាសសតីពី “ការប្រប់ប្រងអាជ្ញា បណ្ណប្រកបវិជ្ញា ជីវៈ

រណ្លនយយនិងសវនកមម” 
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សៅត្ពឹ ថ្ងៃ ុត្  ១០ស ើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តី ័   
ព. . ២៥៦៥ ត្តូវថ្ងៃទី១១ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិយ័ត រ
បរធន្បាល ិចច (ន.ប.ធ) បាន្សរៀបចាំ ិកាា សាលា តីពី “តួនាទី 
ន្ិងភារ ិចចរប ់ន្ិយ័ត របរធន្បាល ិចច ន្ិងបទបបញ្ញ តតិ
ា ព់ន័្ធ” សត្កាម្អធិបតីភាពដែ៏ពងែ់ព ់រប ់ ឯ ឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  

 

អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាល ិចចថ្ន្អាជ្ញា ធរស វាហិរញ្ញ វតថុ
ម្និ្ខម្ន្ធនាគារ។ 

 ម្មវធិី ិកាា សាលាសន្េះត្តូវបាន្សរៀបចាំស ើង នុងសគាល
បាំណ្ងសដើម្បផី្ដល់ពត័ម៌ាន្ ន្ិងបញ្រ្ជា បការយល់ដឹងបខន្ថម្ពីវ ័ិយ
បរធន្បាល ិចចសៅ ម្ពុជ្ញដល់អន ចូលរមួ្ខដលមាន្ មា ភាព
ជ្ញតាំណាងបរធន្បាល ិចចហិរញ្ញ វតថុ បរធន្បាលត្ ុម្ហ ុន្ត្គ្ប-់
ត្គ្ងម្ូលន្ិធិ ត្ ុម្ហ ុន្ខងរ ាត្ទពយ ម្បតតិជាំន្ួ  ន្ិងបុគ្គល
ា ព់ន័្ធខដលផ្តល់ស វា នុង វ ័ិយបរធន្បាល ិចច។ 

រូបភាព នុង ិកាា សាលា តីពី “តនួាទ ីន្ងិភារ ចិចរប ់ន្យិត័ របរធន្បាល ចិច ន្ងិបទបបញ្ញតតាិ ព់ន័្ធ” សត្កាម្អធិបតភីាពដែ៏ពងែ់ព ់រប ់ ឯ ឧតតម្  ុែ ដារ៉ា  

ទាំេ័រ ២ 

 

សិកាា សាលាសតីពី “តួនាទី និងភារកិេចរបស់ 
និយ័តករបរធនបាេកិេច នងិបទរបញ្ញតតិាកព់័នធ” 

នារស ៀលថ្ងៃ ុត្  ១០ ស ើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តី ័   
ព. .២៥៦៥ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១១ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯ ឧតតម្   
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាល ិចច អម្សដាយម្ញ្រ្ន្តី
ជាំនាញបាន្ចូលរួម្ ិចចត្បជុាំសដើម្បពីិន្ិតយ និ្ងផ្តល់សោបល់សលើ 

ស ច តីត្ាងឯ សារទ សន្ទាន្ តីពី "ត្ច សចញចូលខតម្យួ
រប ់ អ.ស.ហ." ន្ិងស ច តីត្ាងត្បកា  តីពី "ការសរៀបចាំ ន្ិង

ការត្បត្ពឹតតសៅថ្ន្ត្ច សចញចូលខតម្យួរប ់អ.ស.ហ." សត្កាម្

ការដឹ នាាំដែ៏ពងែ់ព ់ឯ ឧតតម្ រស់ សីលវ៉ា  រដឋសលខាធិការ

ត្  ួងស ដឋ ិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតថុ ន្ិងជ្ញអនុ្ត្បធាន្អាជ្ញា ធរស វា 
ហិរញ្ញ វតថុម្និ្ខម្ន្ធនាគារ តាម្រយៈត្បពន័្ធអន្ឡាញ Zoom។ 

កិេចប្រជ ាំ ល ើមបពីនិិតយ និងផ្សតេ់លោបេ់លេើលសេកតីប្ាង 
ឯកសារទសសនទានសតីពី "ប្េកលេញេូេខតមួយរបស់ អ.ស.ហ." 
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 ិចចត្បជុាំសដើម្បពីិន្ិតយ ន្ិងផ្តល់សោបល់សលើស ច តតី្ាងឯ សារទ សន្ទាន្ តីព ី "ត្ច សចញចូលខតម្យួរប ់ អ. .ហ." ន្ិងស ច តីត្ាងត្បកា  តីព ី "ការសរៀបចាំ 
ន្ិងការត្បត្ពឹតតសៅថ្ន្ត្ច សចញចូលខតម្យួរប ់ អ. .ហ." សត្កាម្ការដឹ នាាំដែ៏ពងែ់ព ់ឯ ឧតតម្ រ ់  ីលវា៉ា  

នារស ៀលថ្ងៃចន្ទ ១៣ស ើត ខែមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ត្តី ័  ព. . 
២៥៦៥ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១៤ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯ ឧតតម្  
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាល ិចច (ន.ប.ធ.) 
អម្សដាយ ហការ ីបាន្ចូលរមួ្ ិចចត្បជុាំផ្សពវផ្ាយសារចរសលែ 
០១៣  ហវ ចុេះថ្ងៃទី២៤ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១  ដីពីការអនុ្វតតចាប់
 ដីពីហិរញ្ញ វតថុ ត្មាបក់ារត្គ្បត់្គ្ងឆ្ន ាំ២០២២ សត្កាម្ការដឹ នាាំ
ដ៏ែពង់ែព ់រប ់ឯកឧតតម្បណ្ឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហីុប 
រដឋសលខាធិការត្  ួងស ដឋ ិចចន្ិងហិរញ្ញ វតថុ (ក.ស.ហ.វ.) ន្ិង
ជ្ញត្បធាន្ត្ ុម្ការងារងវកិា ត្ម្ិតថ្នន  ់ដឹ នាាំអងគភាពងវកិាថ្ន្ 
ក.ស.ហ.វ.។ 

ទាំេ័រ ៣ 

 

កិេចប្រជ ាំ ផ្សសពវផ្សាយសារាេរ សដីពីការអន វតតេាប់សដីពី  
ហិរញ្ញវតថ សប្ាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ាំ២០២២ 

រូបភាព នុង ិចចត្បជុាំផ្សពវផ្ាយសារចរសលែ ០១៣  ហវ ចុេះថ្ងៃទី២៤ ខែធនូ 
ឆ្ន ាំ២០២១  ដីពីការអនុ្វតតចាប ់ដីពហីិរញ្ញ វតថុ ត្មាបក់ារត្គ្បត់្គ្ងឆ្ន ាំ២០២២
សត្កាម្ការដ ឹនាាំែពងែ់ព ់រប ់ឯកឧតតម្បណ្ឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហុីប។ 



លេខ ៩ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

(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 

 

ទាំេ័រ ៤ 

នាថ្ងៃច្េហសបតិ៍ ១ររាច កខមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ច្តីស័ែ េ.ស. 

២៥៦៥ ច្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ កខែុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ និយ័តែរបរធន- 

បាលែិចច (ន.ប.ធ.) បានររៀបចាំែិចចច្បជុាំបូែសរុបរបាយការណ្៍

សមិ្ទធផ្លការង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសរៅការង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ

២០២២ រៅសាលច្បជុាំធាំថ្នអគារអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថុមិ្នកម្ន

ធនាគារ រច្កាម្អធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  

អគ្គនាយែថ្ន ន.ប.ធ.។ 

រៅែនុងែិចចច្បជុាំរនេះ នាយែដ្ឋា នទាំងអស់រច្កាម្ឱវាទ  

ន.ប.ធ.  បានរធវើបទបង្កា ញអាំេីសមិ្ទធផ្លការង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ២០២១ 

និងទិសរៅការង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ២០២២ ច្េម្ទាំងមានការេិភាែាយ៉ា ង

ផ្ុសផ្ុលអាំេីចាំណ្ុចខ្ល ាំង ចាំណ្ុចរខាយ បញ្ហា ច្បឈម្ និងកាលា-

នុវតតភាេ ច្េម្ទាំងដាំរ េះច្សាយ កដលបានអនុវតតែនលងម្ែ 

និងបានរលើែរ ើងនូវវិធីសាស្តសត រដើម្បីរច្តៀម្ខលួនែនុងការអនុវតត

ការង្កររៅឆ្ន ាំបនាា ប់ឱយកាន់កតច្បរសើរ។  

ែិចចច្បជុាំបានបញ្ចប់រៅរវលារមា៉ា ង ១៧:៣០នាទ ីច្បែប 

រដ្ឋយកផ្លផ្កា  និងសាា រតីរមាេះមុ្តែនុងការបាំរេញការង្ករតាម្កផ្នការ

ឆ្ន ាំបនាា ប់។ 

កិេចប្រជ ាំ បកូសរ បរបាយការណ៍្សមិទធផ្សេការងារប្រចាំឆ្ន ាំ
២០២១  និងទសិលៅការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០២២ 

រៅច្េឹែថ្ងៃអង្កគ រ ៦ ររាច កខមាឃ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ច្តីស័ែ េ.ស. 

២៥៦៥ ច្តូវថ្ងៃទី២២ កខែុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២២ និយ័តែរបរធនបាលែិចច 

(ន.ប.ធ) បានររៀបចាំសិកាា សាលាផ្សេវផ្ាយជាសាធារណ្ៈអាំេី

ការដ្ឋែ់ឱយអនុវតតច្បកាសសត ីេី “ វិធានែនុងការច្គ្បច់្គ្ង ការររៀបចាំ 

និងការច្បច្េឹតតរៅរបស់បរធនបាលែិចច” រច្កាម្អធិបតីភាេដ៏

ខពង់ខពស់របស់ ឯែឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយែថ្ននិយ័តែរបរធន-

បាលែិចចថ្នអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថុមិ្នកម្នធនាគារ។ សិកាា សាលា

រនេះ ច្តូវបានររៀបចាំរ ើងែនុងរគាលបាំណ្ងរដើម្បីបស្តញ្ហា បការយល់ដឹង 

បកនថម្ដល់ភាគ្ីពាែ់េ័នធែនុងការកសវងយល់េីវិធាន លែាខណ្ឌ  និង

នីតិ វិធីែនុងការច្គ្ប់ច្គ្ង ការររៀបចាំ និងការច្បច្េឹតតរៅរបស់  

បរធនបាលែិចចែនុងច្េេះរាជា ចច្ែែម្ពុជា រដ្ឋយមានការចូលរួម្

េីបរធនបាលថ្នបរធនបាលែិចចកដលបានចុេះបញ្ាី ច្ែុម្ហ ុនច្គ្ប់ច្គ្ង

មូ្លនិធិ ច្ែុម្ហ ុនកងរែាច្ទេយសម្បតតិជាំនួស ធនាគារពាណ្ិជា 

ច្ែុម្ហ ុនរម្ធាវី ច្ែុម្ហ ុនផ្ដល់រសវាវាយតថ្ម្ល ច្ែុម្ហ ុនគ្ណ្រនយយែរ 

ជាំនាញ និងបុគ្គលពាែ់េ័នធរផ្សងរទៀតកដលផ្តល់រសវាែនុងវិស័យ

បរធនបាលែិចច។ 

រូបភាព នុង ិកាា សាលាផ្សពវផ្ាយជ្ញសាធារណ្ៈអាំពីការដា ឱ់្យអនុ្វតត
ត្បកា  តីពី “វធិាន្ នុងការត្គ្បត់្គ្ង ការសរៀបចាំ ន្ិងការត្បត្ពតឹតសៅរប ់
បរធន្បាល ចិច”សត្កាម្អធិបតីភាពដែ៏ពងែ់ព ់រប ់ ឯ ឧតតម្  ុែ ដារ៉ា  

សិកាា សាលាផ្សសពវផ្សាយជ្ញសាធារណ្ៈអាំពីការដាក់ឱ្យ 
អន វតតប្រកាសសតីពី “វិធានកន ងការប្រប់ប្រង ការលរៀបេាំ  

និងការប្រប្ពឹតតលៅរបស់បរធនបាេកិេច” 

រូបភាព នុង ិចចត្បជុាំបូ  របុរបាយការណ៍្ ម្ទិធផ្លការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២១  
ន្ិងទ ិសៅការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ 


