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មាតិកា 
❖ ែម្មវិធីបណ្្ត េះបណ្្តល និងែសាងសម្តថភាេម្ន្រន្ី សដីេី  

"ភាេជាអនែដឹែនាំ និងការរ េះច្សាយបញ្ហា រៅែកនលងរធវើការ" ទាំេ័រទី១ 

❖ េិធីចុេះហតថរលខារលើអនុសសរណ្ៈននការរោគយល់គាន  (MOU)  

រវាង និយ័តែរបរធនបាលែិចច និងច្ែតម្ហ ុន  

PHNOM PENH FINTECH INVESTMENT (PPFI) ទាំេ័រទី២ 

❖ ច្បជុាំរដើម្បីេិនិតយវឌ្ឍនភាេការង្ករអនុវតគ្រច្ោង ACSEP   

និងទិសរៅការង្ករបន្ ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្បជុាំរដើម្បីេិភាែាការង្ករពាែ់េ័នធនឹងការររៀបចាំគរច្ោងថវិកា 

ច្បរាំឆ្ន ាំ២០២៣ ទាំេ័រទី៣ 

❖ េិធីច្បកាស ែ់ឱ្យរច្បើជាផ្លូវការនូវចែខតវិស័យនិងយុទធសាន្រសស្្ីេី  

"សុខដុម្នីយែម្មការកែទច្ម្ង់ ៣ បូែ ១" របស់រាជរ ា ភ្ិបាល ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្បជុាំស្ីេី “ការវាយតនម្លសមិ្ទធែម្មការង្ករ” និងសិកាខ សាលាផ្សេវផ្ាយ 

ច្បកាសស្ីេី “ការ ែ់ឱ្យអនុវត្បទបញ្ហា នផ្ៃែនតងសច្ោប់ច្គប់ច្គងម្ន្រន្ីរបស់ 

អាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថតមិ្នកម្នធនគារ (អ.ស.ហ.)” ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្បជុាំបរចចែរទសអន្រនិយ័តែរ ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្បជុាំបរធនបាលែិចចច្បរាំឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី៥ 

❖ ច្បជុាំច្ែតម្ច្បឹែា អ.ស.ហ. អាណ្ត្ិទី១ រលើែទី១២ ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្បជុាំេិភាែាការង្ករជាមួ្យ ច្ែតម្របសែែម្មបរចចែរទសរបស់ 

ធនគារេិភ្េរលាែ ទាំេ័រទី៧ 

❖ ែិចចច្បជុាំេិរច្គាេះរោបល់រលើរគាលការណ្៍កណ្នាំសដីេី “កបបបទ 

និងយនដការេិរច្គាេះរោបល់ពាែ់េ័នធនឹងវិស័យបរធនបាលែិចច” ទាំេ័រទី៧ 

❖ បទសោា សន៍េិរសសផ្ដដ ច់មុ្ខមួ្យរលើច្បធានបទសដីេី "វឌ្ឍនភាេនន 

 វិស័យបរធនបាលែិចច និងកផ្នការសច្ោប់ឆ្ន ាំ២០២៣"  

ជាមួ្យសារេ័ត៌ោនឌ្ីជីថល រខម្បូណូ្មី្ស ទាំេ័រទី៨ 

❖ សិកាខ សាលាសដីេី “ការរវវងយល់េីែិចចដាំរណ្ើរការអភ្ិវឌ្ឍន៍ 

 វិស័យបរធនបាលែិចចរៅច្េេះរាជាណ្តចច្ែែមុ្តជា” ទាំេ័រទី៨ 

❖ ែិចចច្បជុាំបរចចែរទសអន្រនិយ័តែរ ទាំេ័រទី៩ 

❖ រវទិកាសាំណួ្រចរម្លើយែនតងសិកាខ សាលាផ្សេវផ្ាយចាប់ និងបទបបញ្ញត្ិ 

របស់អាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថតមិ្នកម្នធនគារ (អ.ស.ហ.) ទាំេ័រទី១០ 

❖ សិកាខ សាលាផ្សេវផ្ាយ និងបណ្្ត េះបណ្្តលេច្ងឹងសម្តថភាេស្ីេី  

“ដាំរណ្ើរការ និងនីតិវិធីែនតងការទទួលបានឥណ្ទានរច្កាម្គរច្ោង 

ច្បែួតច្បកជងកខសច្ចវាែ់តនម្ល និងរលើែែមុ្ស់សុវតថិភាេែសិែម្ម  

សោសភាគទី១” ទាំេ័រទី១០ 

ព្រឹតតបិព្តរ័ត៌មានព្បចាំខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

នារលស្ៀេថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨លកើត ខខមិគសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័្ក រ.ស្.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករ
បរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានលរៀបេាំកមមវធិ្ីបណ្ត ុះបណ្្តេ និង
កសាងស្មតថភារមន្រន្ី ស្ដីរី "ភារជាអ្នកដឹកនាាំ និងការល ុះព្សាយ
បញ្ហា លៅកខនែងលធ្ាើការ" លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន ន.ប.ធ. អ្មល យឯកឧត្មអ្គគនាយករង 
និងព្បធាននាយក ា នថ្ន ន.ប.ធ. លៅទីសី្្ការអាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថត
មនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) ល យមានការអ្លញ្ជ ើញេូេរមួជាវាគមិន
កិត្ិយស្រីលោក សា៊ា ន ធ្និន អ្នកឯកលទស្ខផ្សនកព្គបព់្គងលស្វាកមម
ហិរញ្ញ វតថត និងមានការេូេរមួរីមន្រន្ីថ្ន ន.ប.ធ. ទាំងអ្ស់្ផ្សងខដរ។ 

កមមវធិ្ីបណ្ត ុះបណ្្តេលនុះ ព្តូវបានលរៀបេាំល ើងកនតងលគាេ-
បាំណងបន្រញ្ហជ បការយេ់ដឹង និងបលងកើនស្មតថភារ កដូ៏េជាទទួេ
បាននូវេាំលណុះដឹង និងបទរិលសាធ្ន៍បខនថមលទៀតពាក់រ័នធភារជា
អ្នកដឹកនាាំល យលត្តលៅលេើ ១).ទិដាភារទូលៅថ្នភារជាអ្នកដឹកនាាំ 
២).ផ្សនតគ់ាំនិត និងឧបស្គគថ្នភារជាអ្នកដឹកនាាំ ៣).មូេលហតត និង
រលបៀបល ុះព្សាយបញ្ហា លៅកខនែងលធ្ាើការ និង៤).ការអ្ភវិឌ្ឍខផ្សនការ
ព្បតិបត្ិការ ។ 

ទាំេ័រទី១ 

កម្មវិធីបណ្ត ុះបណ្្តល នងិកសាងសម្ត្ថភាពម្ន្រន្ី សដីពី 
"ភាពជាអ្នកដឹកនាំ នងិការដ ុះស្រសាយបញ្ហា ដៅកន្នែងដធវើការ" 

 

និយ័ត្ករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 
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  ទាំេ័រទី២ 

នាព្រឹកថ្ងៃស្តព្ក ៩លកើត ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ល យទទួេបានការ
អ្នតញ្ហញ តដខ៏ពងខ់ពស់្រី ឯកឧត្មអ្គគបណឌិ តស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនីរត័្ន 
ឧបនាយករដាមន្រន្ី រដាមន្រន្ីព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត  និងជា
ព្បធានព្កមុព្បឹកាអាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) 
និយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានេតុះអ្នតស្សរណៈថ្នការ
លោគយេ់គាន ជាមួយព្កុមហ៊ាតន PHNOM PENH FINTECH 
INVESTMENT (PPFI) ស្ដីរី “កិេចស្ហព្បតិបត្ិការលេើការលេើក
កមពស់្ការយេ់ដឹងជាសាធារណៈ និងជាំរតញការេូេរមួកនតងវស័ិ្យ
បរធ្នបាេកិេចលៅព្រុះរាជាណ្តេព្កកមពតជា” លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារ
ដ៏ខពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន ន.ប.ធ. នងិ
លោក WANG Yu-Lin (Luke) ព្បធានព្កុមហ៊ាតន PPFI លៅទីស្ដីការ 
អ.ស.ហ.។ កនតងព្កបខណឌ អ្នតស្សរណៈថ្នការលោគយេ់គាន លនុះ 
ន.ប.ធ. នឹងស្ហការជាមយួនឹងព្កុមហ៊ាតន PPFI ខដេជាព្កុមហ៊ាតន
ផ្សដេ់លស្វាពាក់រ័នធនឹងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច ក៏ដូេជាផ្សដេ់ព្បរន័ធ
បលេចកវទិាកនតងវស័ិ្យហិរញ្ញ វតថត កនតងលគាេលៅបន្រញ្ហជ បការយេ់ដឹង 

រូបភារកមមវធិ្ីបណ្ត ុះបណ្្តេ និងកសាងស្មតថភារមន្រន្ី ស្ដីរី "ភារជាអ្នកដឹកនាាំ និងការល ុះព្សាយបញ្ហា លៅកខនែងលធ្ាើការ" លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់្របស់្  
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  ។ 

ពិធីចតុះហត្ថដលខាដលើអ្នតសសរណៈននការដោគយល់គ្នន  
(MOU) រវាង និយ័ត្ករបរធនបាលកិចច និង 
ស្រកមុ្ហ តន PHNOM PENH FINTECH 

INVESTMENT (PPFI) 

ជាសាធារណៈឱ្យបានកានខ់តទូេាំទូោយ និងស្តីជលព្ៅ រិលស្ស្
ពាករ់ន័ធនឹងឧត្មានតវត្នអ៍្ន្រជាតិថ្នព្បតិបត្ិការបរធ្នបាេកិេច 
បលេចកវទិារត័ម៌ាន កដូ៏េជាបលងកើនកាោនតវត្ភារវនិិលោគកនតងវស័ិ្យ
បរធ្នបាេកិេចលៅកមពតជាផ្សងខដរ។ 

លៅកនតងកមមវធិ្ីេតុះអ្នតស្សរណៈថ្នការលោគយេ់គាន លនុះខដរ 
កម៏ានការលធ្ាើបទបង្ហា ញស្ដីរី “ព្បរន័ធព្គបព់្គងព្បតិបត្ិការបរធ្ន-
បាេកិេច៖ ឧត្មានតវត្នអ៍្ន្រជាតិ” ល យអ្នកជាំនាញរបស់្ព្កុមហ៊ាតន 
PPFI។ ត្វមរយៈបទបង្ហា ញលនុះ អ្នកជាំនាញបានខេករ ាំខេករី
បទរិលសាធ្នព៍ាករ់ន័ធនឹងការព្គបព់្គងព្បតិបត្ិការបរធ្នបាេកិេច 
យន្ការត្វមព្បលភទបរធ្នបាេកិេច ការវវិត្ន៍ថ្នបរធ្នបាេកិេច 
នវានតវត្ន ៍ និងគាំនិតផ្ស្ួេលផ្ស្ើមបរធ្នបាេកិេចរីបណ្្តព្បលទស្មយួ
េាំនួន ខដេស្មព្ស្បកនតងការអ្នតវត្ស្ព្មាបព់្បលទស្កមពតជា។ 

កមមវធិ្ីេតុះអ្នតស្សរណៈថ្នការលោគយេ់គាន  និងការខេក-
រ ាំខេកបទរិលសាធ្នឧ៍ត្មានតវត្នអ៍្ន្រជាតិពាករ់ន័ធនឹងបរធ្នបាេកិេច
លនុះ មានការអ្លញ្ជ ើញេូេរួមរីតាំណ្តងជាន់ខពស់្ថ្ននិយត័ករ និង
អ្ងគភារលព្កាមឱ្វាទ អ.ស.ហ. ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន 
ន.ប.ធ. បរធ្នបាេរូបវន្បតគគេឯករាជយ ព្កុមហ៊ាតនបរធ្នបាេ 
ព្បតិបត្ិករបរធ្នបាេផ្សដេ់លស្វារកាទតក ឬលស្វាខងរកាស្តវតថិភារ
កនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច និងការោិេ័យលមធាវ។ី កមមវធីិ្លនុះ
ព្តូវបានបញ្ច ប់លៅល យរេូន និងព្បកបល យខផ្សែតក  លព្កាម
បរោិកាស្រកីរាយ និងស្និទធសាន េ។ 
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ទាំេ័រទី៣ 

រូបភាររធិ្ីេតុះហតថលេខាលេើអ្នតស្សរណៈថ្នការលោគយេ់គាន  (MOU) រវាង និយត័ករបរធ្នបាេកេិច នងិព្កុមហ៊ាតន PHNOM PENH FINTECH INVESTMENT (PPFI)។ 

សូ្មបញ្ហជ ក់ថ្ន បរធ្នបាេកិេច គឺជាេាំណងគតិយតត្ ខដេកនតងលនាុះ បរធ្នបាេទយក (មាច ស់្ព្ទរយ) ព្បគេ់ព្ទរយរបស់្ខែួនឱ្យ
បរធ្នបាេ (អ្នកជាំនាញវជិាជ ជីវៈ និងមានអាជាា បណណ ) ឱ្យលធ្ាើការព្គបព់្គង ចាតខ់េង និងខងរកាស្តវតថិភារ ឬខងរកាទតកជាំនួស្ លដើមបជីា
ព្បលោជនដ៍េ់បរធ្នបាេទយកវញិ ឬដេ់ភាគីលផ្សសងលទៀតខដេព្តូវបានលគលៅថ្នជាអ្តថគាហក:។ 

ស្ររជតាំ ដដើម្បពីិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារអ្នតវត្្គដស្រោង 

ACSEP  និងទិសដៅការងារបន ្
នាព្រឹកថ្ងៃអ្ង្ហគ រ ១៣លកើត ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 

រ.ស្.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អ្គគនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងជាព្បធាន
ព្គប់ព្គងគលព្មាងព្បកួតព្បខជងខខសព្េវាក់តថ្មែ និងលេើកកមពស់្
ស្តវតថិភារកសិ្កមម (ACSEP) ស្ព្មាបស់្មាស្ភាគទី១ បានដឹកនាាំ
កិេចព្បជតាំលដើមបរីិនិតយវឌ្ឍនភារការង្ហរអ្នតវត្គលព្មាង និងទិស្លៅ
ការង្ហរបន្ត្វមព្បរ័នធ Zoom។ កិេចព្បជតាំលនុះ មានការេូេរួមរី
លោកបណឌិ ត Takeshi Ueda តាំណ្តងធ្នាគារអ្ភវិឌ្ឍនអ៍ាស្តី (ADB) 
និងព្កុមការង្ហរ, ទីព្បឹកាហិរញ្ញ វតថតស្ព្មាបគ់លព្មាង ACSEP ស្ព្មាប់
ស្មាស្ភាគទី១, ព្បធានខផ្សនក និងមន្រន្ីអ្នតវត្គលព្មាងស្ព្មាប់
ស្មាស្ភាគទី១ តាំណ្តងធ្នាគារសាថ បនា និងតាំណ្តងធ្នាគារ
អ្ភវិឌ្ឍនក៍សិ្កមមនិងជនបទ។ 

នារលស្ៀេថ្ងៃអ្ង្ហគ រ ១៣លកើត ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 
រ.ស្.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អ្គគនាយកថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អ្មល យ 
ឯកឧត្មអ្គគនាយករង ណី សាកល, លោក ឃតន វាស្នា ព្បធាន
នាយក ា នកិេចការទូលៅ និងមន្រន្ីជាំនាញការោិេ័យគណលនយយ 
និងហិរញ្ញ វតថតថ្ន ន.ប.ធ. បានេូេរមួកិេចព្បជតាំលដើមបរីិភាកាការង្ហរ
ពាករ់ន័ធនឹងការលរៀបេាំគលព្មាងងវកិាព្បចាាំឆ្ន ាំ២០២៣ របស់្អាជាា ធ្រ
លស្វាហិរញ្ញ វតថតមិនខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារ
ដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម មុី វ៉ា ន់ រដាលេខាធ្ិការព្កសួ្ងលស្ដាកិេច
និងហិរញ្ញ វតថត និងជាអ្គគលេខាធ្ិការថ្នអ្គគលេខាធ្ិការ ន ន អ.ស.ហ. 
ល យមានការេូេរមួរីឯកឧត្មព្បតិភូ ឯកឧត្មអ្គគនាយក ថ្នន ក់
ដឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ននិយ័តករ និងអ្ងគភារលព្កាមឱ្វាទថ្ន 
អ.ស.ហ. ត្វមរយៈកិេចស្ព្មបស្ព្មួេរបស់្អ្គគលេខាធ្ិការ ា នថ្ន 
អ.ស.ហ. ត្វមព្បរន័ធអ្នឡាញ Zoom។ 

រូបភារព្បជតាំលដើមបរីិនតិយវឌ្ឍនភារការង្ហរអ្នតវតគ្លព្មាង ACSEP  នងិទសិ្លៅ
ការង្ហរបន។្ 

កិចចស្ររជតាំ ដដើម្បពីិភាកាការងារពាក់ព័នធនងឹការដរៀបចាំគដស្រោង
ថវិកាស្ររចាំឆ្ន ាំ២០២៣ 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភារកេិចព្បជតាំលដើមបរីភិាកាការង្ហរពាករ់ន័ធនឹងការលរៀបេាំគលព្មាងងវកិាព្បចាាំឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ពិធីស្ររកាស ក់ឱ្យដស្ររើជាផ្ែូវការនូវចកខតវិស័យនងិយតទធសាន្រស្
ស្ីពី "សតខដតម្នីយកម្មការន្កទស្រម្ង ់៣ បូក ១"  

របស់រាជរ ា ភិបាល 
នាព្រឹកថ្ងៃរតធ្ ១៤លកើត ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក រ.ស្. 

២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អ្គគនាយកថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អ្មល យ 
ឯកឧត្តម ណី សាកល អ្គគនាយករង និង លោក ឃតន វាស្នា 
ព្បធាននាយក ា នកិេចការទូលៅថ្ន ន.ប.ធ. បានអ្លញ្ជ ើញេូេរមួ
រិធ្ីព្បកាស្ កឱ់្យលព្បើជាផ្សែូវការនូវេកខតវស័ិ្យនិងយតទធសាន្រស្្សី្្រី 
"ស្តខដតមនីយកមមការខកទព្មង់ ៣ បូក ១" របស់្រាជរ ា ភិបាេ 
លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្មអ្គគបណឌិ តស្ភាចារយ 
អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដាមន្រន្ី រដាមន្រន្ីព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិង
ហិរញ្ញ វតថត  និងជាព្បធានគណៈកមាម ធ្ិការដឹកនាាំការង្ហរខកទព្មង់ 
ការព្គបព់្គងហិរញ្ញ វតថតសាធារណៈ ល យមានការអ្លញ្ជ ើញេូេរមួរី 
ឯកឧត្មរដាមន្រន្ី ឯកឧត្ម លោកជាំទវ លោក លោកព្សី្ខដេជា
តាំណ្តងព្កសួ្ង សាថ បន័ អ្ងគភារ និងរដាបាេថ្នន កល់ព្កាមជាតិ លៅ
ស្ណ្តា គារសូ្ហាីខតេ ភនាំលរញ ភូគីព្ត្វ។ 

រូបភាររធិ្ីព្បកាស្ កឱ់្យលព្បើជាផ្សែូវការនូវេកខតវស័ិ្យនងិយតទធសាន្រស្្ស្្ីរី 
"ស្តខដតមនីយកមមការខកទព្មង ់៣ បូក ១" របស់្រាជរ ា ភបិាេ។ 

កិចចស្ររជតាំស្ីពី “ការវាយត្នម្ែសម្ិទធកម្មការងារ” និង 
សិកាខ សាលាផ្សពវផ្ាយស្ររកាសស្ីពី “ការ ក់ឱ្យអ្នតវត្្
បទបញ្ហា នផ្ៃកនតងសស្រោប់ស្រគប់ស្រគងម្ន្រន្ីរបស់អាជាា ធរដសវា

ហិរញ្ញវត្ថតម្ិនន្ម្នធនគ្នរ (អ្.ស.ហ.)” 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧លរាេ ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករបរធ្ន-
បាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានលរៀបេាំកិេចព្បជតាំសី្្រី “ការវាយតថ្មែស្មទិធកមម
ការង្ហរ” និងសិ្កាខ សាោផ្សសរាផ្សាយព្បកាស្សី្្រី “ការ កឱ់្យអ្នតវត្
បទបញ្ហជ ថ្ផ្សៃកនតងស្ព្មាបព់្គបព់្គងមន្រន្ីរបស់្អាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថត
មនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.)” លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន ន.ប.ធ. អ្មល យឯកឧត្ម
អ្គគនាយករង និងព្បធាននាយក ា ន ព្រមទាំងមន្រន្ីទាំងអ្ស់្ថ្ន 
ន.ប.ធ. លៅទីសី្្ការ អ.ស.ហ.។ 

កិេចព្បជតាំ និងសិ្កាខ សាោផ្សសរាផ្សាយលនុះ បានលរៀបេាំល ើង
កនតងលគាេបាំណងលដើមបតី្វម នវឌ្ឍនភារការង្ហរ និងកិេចការខដេ
លៅលស្ស្ស្េ់របស់្នាយក ា នេាំណត ុះឱ្យ ន.ប.ធ. និងលដើមបី
ផ្សសរាផ្សាយព្បកាស្ស្ដីរីការ កឱ់្យអ្នតវត្បទបញ្ហជ ថ្ផ្សៃកនតងស្ព្មាប់
ព្គបព់្គងមន្រន្ីរបស់្ អ.ស.ហ. ជូនដេ់ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្រន្ីទាំងអ្ស់្
ថ្ន ន.ប.ធ. ឱ្យកានខ់តទូេាំទូោយ កដូ៏េជាលេើកកមពស់្ព្បសិ្ទធភារ 
ស័្កដិសិ្ទធិភារថ្នការ កឱ់្យអ្នតវត្បទបញ្ហជ ថ្ផ្សៃកនតងស្ព្មាបព់្គបព់្គង
មន្រន្ីរបស់្ អ.ស.ហ.។ 
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ទាំេ័រទី៥ 

រូបភារកិេចព្បជតាំស្្ីរ ី“ការវាយតថ្មែស្មទិធកមមការង្ហរ” និងសិ្កាខ សាោផ្សសរាផ្សាយព្បកាស្ស្្ីរី “ការ ក់ឱ្យអ្នតវត្បទបញ្ហជ ថ្ផ្សៃកនតងស្ព្មាបព់្គប់ព្គងមន្រន្ីរបស់្អាជាា ធ្រ
លស្វាហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) ”លព្កាមអ្ធ្បិតភីារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន ន.ប.ធ.។ 

កិចចស្ររជតាំ បដចចកដទសអ្ន្រនិយ័ត្ករ 
នារលស្ៀេថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧លរាេ ខខមិគសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ 

េត្វា ស័្ក រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច 
(ន.ប.ធ.) អ្មល យ កញ្ហញ  ឈាន ស្តខារ ីព្បធាននាយក ា នកិេចការ
គតិយតត្ និងអ្ធ្ិការកិេច និងមន្រន្ជីាំនាញបានេូេរមួកិេចព្បជតាំបលេចក-
លទស្អ្ន្រនិយត័ករ លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម 
រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធ្ិការព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត និងជា
អ្នតព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមិនខមនធ្នាគារ 
(អ.ស.ហ.) លដើមបរីិនិតយ និងរិភាកាលេើលស្េក្ីព្ពាងព្បកាស្សី្្រី 
"ការព្គបព់្គងអាជាា បណណ ព្បកបវជិាជ ជីវៈគណលនយយនិងស្វនកមម" 
របស់្និយត័ករគណលនយយនិងស្វនកមម។ 

រូបភារកេិចព្បជតាំបលេចកលទស្អ្ន្រនិយត័ករ លព្កាមអ្ធ្ិបតភីារដខ៏ពងខ់ពស់្
របស់្ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  

កិចចស្ររជតាំ បរធនបាលកចិចស្ររចាំឆ្ន ាំ២០២២ 

នាព្រឹកថ្ងៃស្តព្ក ៨លរាេ ខខមិគសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២២ និយ័តករ
បរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានលរៀបេាំ "កិេចព្បជតាំបរធ្នបាេ
កិេចព្បចាាំឆ្ន ាំ២០២២" លព្កាមការដឹកនាាំដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្ដម 
សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន ន.ប.ធ. លៅទីសី្្ការរបស់្អាជាា ធ្រលស្វា
ហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ។  

កិេចព្បជតាំបរធ្នបាេកិេចព្បចាាំឆ្ន ាំ២០២២ លនុះព្តូវបាន
លរៀបេាំល ើង ល យមានការេូេរមួរីនិយត័ករ និងព្បតិបត្ិករកនតង
វស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច ខដេមានព្កុមហ៊ាតនបរធ្នបាេ បរធ្នបាេ
រូបវនដបតគគេ ព្បតិបត្ិករបរធ្នបាេផ្ស្េ់លស្វារកាស្តវតថិភារ ឬ
លស្វារកាទតក (Escrow Services) និងបតគគេពាករ់ន័ធខដេផ្ស្េ់
លស្វាកនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច លដើមបរីិនិតយរួមគាន អ្ាំរីវឌ្ឍនភារ
ថ្នកិេចដាំលណើ រការអ្ភវិឌ្ឍវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេចលៅកមពតជា រមួទាំង
បញ្ហា ព្បឈមខដេបាននិងកាំរតងលកើតមាន និងដាំលណ្តុះព្សាយ
ពាករ់ន័ធ កដូ៏េជា ស្ក្ានតរេ និងកាោនតវត្ភារថ្នព្បតិបត្ិការ
បរធ្នបាេកិេច។ 

ជាេទធផ្សេ កិេចព្បជតាំបានបង្ហា ញរីេាំណ្តបអ់ាមមណ៍សាទរ
លេើភាររកីេលព្មើនោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស្ថ្នវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច ត្វម
រយៈកាំលណើ នបរធ្នបាេកិេចខដេបានេតុះបញ្ជ ី  ខដេកនតងលនាុះ 
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ទាំេ័រទី៦ 

រូបភារកេិចព្បជតាំបរធ្នបាេកិេចព្បចាាំឆ្ន ាំ២០២២ លព្កាមការដឹកនាាំដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្ដម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន ន.ប.ធ. ។ 

 បានលកើនរីេាំនួន ១៧ ករណីជាមយួនឹងទាំហាំបរធ្នព្បមាណជា ១៥៦ោនដតោែ រ លៅឆ្ន ាំ ២០២១ ដេ់េាំនួន ៣០០ ករណី ជាមយួនឹងទាំហាំ
បរធ្នព្បមាណជា ៤២៦ោនដតោែ រ គិតព្តឹមថ្ងៃទី១៦ ខខធ្នូ លៅឆ្ន ាំ ២០២២ លនុះ។ ដូេគាន ផ្សងខដរ កិេចព្បជតាំបានសាទរលៅលេើអ្តថិភារថ្នតួអ្ងគ
ព្បតិបត្ិករស្ាំខាន់ៗ កនតងទីផ្សារ មានដូេជា ព្កុមហ៊ាតនបរធ្នបាេ,បរធ្នបាេរូបវនដបតគគេឯករាជយ, បរធ្នបាេរូបវនដបតគគេថ្នព្កុមហ៊ាតនបរធ្នបាេ, 
ព្បតិបត្ិករបរធ្នបាេផ្ស្េ់លស្វារកាស្តវតថិភារ ឬលស្វារកាទតក (Escrow Services) កនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច និងបតគគេពាករ់ន័ធខដេផ្ស្េ់
លស្វាកនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច។ ជាមយួគាន លនុះ កិេចព្បជតាំ កប៏ានលធ្ាើការរិភាកាផ្សងខដរអ្ាំរីបញ្ហា ព្បឈមពាករ់ន័ធ ដូេជាការយេ់ដឹងជាសាធារណៈ 
និងការអ្នតវត្េាបល់ៅមានកព្មតិ ព្រមទាំងលស្នើល ើងនូវដាំលណ្តុះព្សាយគនែឹុះស្ាំខាន់ៗ  ខដេមានការេូេរមួរីព្គបភ់ាគីពាករ់ន័ធទាំងអ្ស់្ កនតង
លគាេលៅជាំរតញការអ្ភវិឌ្ឍវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេចលៅកមពតជា និងកនតងលគាេលៅលធ្ាើោ៉ា ងណ្តឲ្យយន្ការនិងព្បតិបត្ិការបរធ្នបាេកិេចអាេកាែ យ
ជាឧបករណ៍េូេរមួេាំខណកកនតងការជាំរតញការអ្ភវិឌ្ឍវស័ិ្យពាករ់ន័ធលផ្សសងលទៀតផ្សងខដរ។ 

កមមវធិ្ីលនុះព្តូវបានបញ្ចបល់ៅល យរេូន និងព្បកបល យខផ្សែតក  លព្កាមបរោិកាស្រកីរាយ និងស្និទធសាន េ។ 

ស្ររជតាំ ស្រកមុ្ស្ររកឹា អ្.ស.ហ. អាណត្្ិទី១ ដលើកទី១២ 

នាព្រឹកថ្ងៃេនៃ ១១លរាេ ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អ្គគនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងជាស្មាជិក
ព្កុមព្បឹកាអាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមិនខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) 
អ្មល យ ឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ អ្គគនាយករងថ្ន ន.ប.ធ.,ថ្នន ក់-
ដឹកនាាំនាយក ា ន និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. បានេូេរួមកិេច
ព្បជតាំ  

ព្បជតាំព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. អាណត្ិទី១ លេើកទី១២ លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារ
ដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្មអ្គគបណឌិ តស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន 
ឧបនាយករដាមន្រន្ី រដាមន្រន្ីព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត និងជាព្បធាន
ព្កមុព្បឹកា អ.ស.ហ. និងមានការេូេរមួរី ឯកឧត្ម លោកជាំទវ 
រដាលេខាធ្ិការ និងឯកឧត្មអ្គគនាយក ថ្ននិយត័ករលព្កាមឱ្វាទ 
អ.ស.ហ. ជាស្មាជិក-ស្មាជិកា អ.ស.ហ. ត្វមរយៈព្បរ័នធ
ស្ននិសី្ទវឌី្ីអ្ូរីេមាៃ យ (Zoom)។ 
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ទាំេ័រទី៧ 

កិចចស្ររជតាំ ពិភាកាការងារជាម្ួយ ស្រកមុ្ដបសកកម្ម
បដចចកដទសរបស់ធនគ្នរពភិពដលាក 

រូបភារព្បជតាំព្កមុព្បកឹា អ.ស.ហ. អាណត្ិទី១ លេើកទី១២ លព្កាមអ្ធ្បិតភីារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្មអ្គគបណឌិ តស្ភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដាមន្រន្ ីរដាមន្រន្ី
ព្កសួ្ងលស្ដាកេិចនិងហិរញ្ញ វតថត និងជាព្បធានព្កមុព្បឹកា អ.ស.ហ.។ 

ជាេទធផ្សេថ្នកិេចព្បជតាំ រលបៀបវារៈេាំនួនមយួរបស់្ ន.ប.ធ. បានទទួេការអ្នតមត័រីអ្ងគព្បជតាំគឺ លស្េក្ីព្ពាងអ្នតព្កឹតយសី្្រី “ឯកស្ណ្តា ន 
ស្ញ្ហញ ស្មាគ េ់ និងស្ញ្ហញ ស្ក្ិរបស់្មន្រន្ីអ្ធ្ិការកិេចបរធ្នបាេកិេច”។ 

នារលស្ៀេថ្ងៃេនៃ ១១លរាេ ខខមគិសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ដម 
សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយក ថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អ្ម
ល យឯកឧត្មអ្គគនាយករង នង ពិសិដ្ឋ ឯកឧត្មអ្គគនាយករង 
ណី សាកល ថ្នន កដ់ឹកនាាំនាយក ា ន និងមន្រន្ីជាំនាញ បានទទួេ
ជួបព្បជតាំរិភាកាការង្ហរជាមយួ ព្កុមលបស្កកមមបលេចកលទស្របស់្
ធ្នាគាររិភរលោក តាំណ្តងល យ អ្នកនាង Mai THI PHUONG 
TRA អ្នកជាំនាញជានខ់ពស់្ខផ្សនកព្គបព់្គងហិរញ្ញ វតថត  លោក Thong 
TRUNG LE អ្នកជាំនាញជានខ់ពស់្ខផ្សនកអ្ភិវឌ្ឍន៍ស្ងគម លោក 
Michael WELLS ទីព្បឹកាអ្ន្រជាតិ លោក Scott DARREL 
ទីព្បឹកាអ្ន្រជាតិ និង លោក Darariddh EK ទីព្បឹកា លព្កាម
ព្បធានបទស្ដីរី “Strengthening Financial Reporting and 
Sustainability Disclosure”។  

កិេចព្បជតាំលនុះលតដ តស្ាំខាន់លេើលបស្កកមមរបស់្ធ្នាគារ
រិភរលោក កនតងការផ្សដេ់ជាំនួយដេ់អាជាា ធ្រព្គបព់្គង ព្តួតរិនិតយ 
និងអ្ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិ្យហិរញ្ញ វតថតលៅកមពតជា ខដេកនតងលនាុះរមួមាន វស័ិ្យ
ហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ និងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច ផ្សងខដរ កនតង
ការលរៀបេាំខបបបទនីតិវធិ្ី និងទព្មងស់្ដង ់រពាករ់ន័ធនឹងការលរៀបេាំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថត  និងការលធ្ាើលស្េកដីរាយការណ៍អ្ាំរីេីរភារ  
(Sustainability Disclosure) កនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេចលៅកមពតជា 

 

និងជាមយួគាន លនុះ ព្កុមលបស្កកមមធ្នាគាររិភរលោកកប៏ានបង្ហា ញ
រីឆនៃៈរបស់្ខែួនកនតងការផ្សដេ់ជាំនួយ និងការគាាំព្ទដេ់ ន.ប.ធ. កនតង
ព្កបខណឌ  ការកសាងស្មតថភារផ្សងខដរ។ 

កិេចព្បជតាំលនុះព្តូវបានបញ្ចបល់ យរេូន និងព្បកបល យ
ខផ្សែតក  លព្កាមបរោិកាស្រកីរាយ និងស្និទធសាន េ។ 

រូបភារកិេចព្បជតាំរិភាកាការង្ហរជាមួយ ព្កុមលបស្កកមមបលេចកលទស្របស់្
ធ្នាគាររភិរលោក។ 

កិចចស្ររជតាំ ពិដស្រគ្នុះដោបល់ដលើដគ្នលការណ៍ន្ណនាំសដីពី 
“ន្បបបទនិងយនដការពិដស្រគ្នុះដោបល់ពាក់ព័នធនឹងវិស័យ

បរធនបាលកចិច” 
នាព្រឹកថ្ងៃរតធ្ ១៣លរាេ ខខមិគសិ្រ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 

រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ល យទទួេបាន
ការអ្នតញ្ហញ តដ៏ខពង់ខពស់្រី ឯកឧត្ដម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន
និយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧត្តម ណី សាកល អ្គគ-
នាយករងថ្ន ន.ប.ធ. អ្មល យ កញ្ហញ  ឈាន ស្តខារ ី ព្បធាន
នាយក ា ន  
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ទាំេ័រទ៨ី 

រូបភារកេិចព្បជតាំរិលព្គាុះលោបេ់លេើលគាេការណ៍ខណនាាំស្ដីរី “ខបបបទ
និងយនដការរិលព្គាុះលោបេ់ពាករ់ន័ធនឹងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច” ដឹកនាាំ
ល យ ឯកឧត្តម ណី សាកល អ្គគនាយករងថ្ន ន.ប.ធ. ។ 

បទសោា សន៍ពិដសសផ្ដដ ច់ម្តខមួ្យដលើស្ររធានបទសដីពី 
"វឌ្ឍនភាពននវិស័យបរធនបាលកិចច និងន្ផ្នការសស្រោប់
ឆ្ន ាំ២០២៣" ជាមួ្យសារព័ត៌្ោនឌី្ជីថល ដខម្បូណូមី្ស 

លៅព្រឹកថ្ងៃេនៃ ៤លរាេ ខខបតស្ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ សាររត័ម៌ានឌ្ីជីងេ 
លខមបូណូមសី្ បានអ្លញ្ជ ើញ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ន
និយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) លធ្ាើជាវាគមិនកិត្ិយស្ លដើមបី
លធ្ាើបទស្មាា ស្នរ៍ិលស្ស្តដ េម់តខមយួលេើព្បធានបទស្ដីរី "វឌ្ឍនភារ
ថ្នវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច និងខផ្សនការស្ព្មាប់ឆ្ន ាំ២០២៣"។ 
កិេចស្មាា ស្នរ៍ិលស្ស្លនុះនឹងលធ្ាើការចាកផ់្សាយ លៅថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២២ លវោលមា៉ា ង ១១:៣០ នាទីព្រឹក លៅលេើលហាស្ប៊ាតកលផ្សក 
និងយូធូ្ប របស់្សាររត័ម៌ានឌ្ីជីងេ លខមបូណូមសី្។ 

កិេចការគតិយតតដ និងអ្ធ្ិការកិេច, លោក រនិ វរីៈ ព្បធាន ការោិេ័យ
នីតិកមមថ្ននាយក ា នកិេចការគតិយតតដ និងអ្ធ្ិការកិេច និងមន្រន្ីជាំនាញ
របស់្ ន.ប.ធ. បានដឹកនាាំកិេចព្បជតាំរិលព្គាុះលោបេ់លេើលគាេការណ៍
ខណនាាំស្ដីរី “ខបបបទនិងយនដការរិលព្គាុះលោបេ់ពាករ់ន័ធនឹងវស័ិ្យ
បរធ្នបាេកិេច” ល យមានការេូេរួមរី ព្កុមហ៊ាតនបរធ្នបាេ, 
បរធ្នបាេរូបវនដបតគគេឯករាជយ, បរធ្នបាេរូបវនដបតគគេថ្នព្កុមហ៊ាតន
បរធ្នបាេ, ព្បតិបត្ិករបរធ្នបាេផ្ស្េ់លស្វារកាស្តវតថិភារ ឬ
លស្វារកាទតក (Escrow Services) កនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេកិេច 
និងបតគគេពាករ់ន័ធខដេផ្ស្េ់លស្វាកនតងវស័ិ្យបរធ្នបាេ ល យតៃ េ់ 
និងត្វមរយៈព្បរ័នធស្ននិសី្ទវឌី្ីអ្ូរីេមាៃ យ (Zoom) ស្រតបេាំនួន 
៣៦ នាក។់ 

រូបភារបទស្មាា ស្នរ៍លិស្ស្តដ េម់តខមយួលេើព្បធានបទស្ដីរ ី "វឌ្ឍនភារ
ថ្នវស័ិ្យបរធ្នបាេកេិច និងខផ្សនការស្ព្មាបឆ់្ន ាំ២០២៣" របស់្ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយក ថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច ជាមួយសាររ័ត៌មាន
ឌ្ីជងីេ លខមបណូូមសី្។ 

សិកាខ សាលាសដីពី “ការដវវងយល់ពីកិចចដាំ ដណើ រការអ្ភិវឌ្ឍ
ន៍វិស័យបរធនបាលកិចចដៅស្រពុះរាជាណ្តចស្រកកម្ពតជា” 
នាព្រឹកថ្ងៃអ្ង្ហគ រ ៥លកើត ខខបតស្ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក រ.ស្. 

២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករបរធ្នបាេកិេច 
(ន.ប.ធ.) និងសាកេវទិាេ័យលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត បានស្ហ-
ការគាន លរៀបេាំសិ្កាខ សាោស្ដីរី “ការលឈាងយេ់រីកិេចដាំលណើ រការ
អ្ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិ្យបរធ្នបាេកិេចលៅព្រុះរាជាណ្តេព្កកមពតជា” លព្កាម
អ្ធ្ិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់្របស់្ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយក ថ្ន
និយត័ករបរធ្នបាេកិេច  និង ឯកឧត្ដមបណឌ តិ្ ជួន រត្នៈ សាកេ-
វទិាធ្ិការ ថ្នសាកេវទិាេ័យលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត លៅសាកេ-
វទិាេ័យលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត។ 

សិ្កាខ សាោលនុះព្តូវបានលរៀបេាំល ើងកនតងលគាេលៅបន្រញ្ហជ ប
ការយេ់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យបានកានខ់តទូេាំទូោយ និងស្តីជលព្ៅ 
ស្ព្មាប់និស្សិតលៅសាកេវទិាេ័យ អ្ាំរីយន្ការព្បតិបត្ិការ
បរធ្នបាេកិេច បទ ា នគតិយតត្ពាករ់ន័ធ  គតណព្បលោជនថ៍្នវស័ិ្យ
បរធ្នបាេកិេច។ សិ្កាខ សាោលនុះកប៏ានផ្សដេ់ឱ្កាស្ដេ់និស្សតិ
លដើមបលីធ្ាើការបលងកើនេាំលណុះដឹងបខនថមពាករ់ន័ធវស័ិ្យហិរញ្ញ វតថតមនិខមន
ធ្នាគារផ្សងខដរ។ 

កមមវធិ្ីលនុះ មានការអ្លញ្ជ ើញេូេរមួរីតាំណ្តងជានខ់ពស់្ថ្ន 
ន.ប.ធ. និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ., ថ្នន ក់ដឹកនាាំជាន់ខពស់្, 
សាន្រស្ាចារយ និងនិស្សតិ ថ្នសាកេវទិាេ័យលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត 
ខដេមានេាំនួនស្រតបព្បមាណ ១៥០ រូប។ កមមវធិ្ីព្តូវបានបញ្ចបល់ៅ
ល យភាររេូន និងព្បកបល យខផ្សែតក  លព្កាមបរោិកាស្រកីរាយ 
និងស្និទធសាន េ។ 
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ទាំេ័រទ៩ី 

រូបភារសិ្កាខ សាោស្ដីរ ី “ការលឈាងយេ់រីកេិចដាំលណើ រការអ្ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិ្យបរធ្នបាេកេិចលៅព្រុះរាជាណ្តេព្កកមពតជា” លព្កាមអ្ធ្បិតភីារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយក ថ្ននយិត័ករបរធ្នបាេកិេច  និង ឯកឧត្ដមបណឌ ិត្ ជួន រត្នៈ សាកេវទិាធ្ិការ ថ្នសាកេវទិាេ័យលស្ដាកេិចនិងហិរញ្ញ វតថត លៅសាកេវទិាេ័យ
លស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត។ 

កិចចស្ររជតាំ បដចចកដទសអ្ន្រនិយ័ត្ករ 

នារលស្ៀេថ្ងៃអ្ង្ហគ រ ៥លកើត ខខបតស្ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខខធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អ្គគនាយកថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
អ្មល យ កញ្ហញ  ឈាន ស្តខារ ីព្បធាននាយក ា នកិេចការគតិយតត ្
និងអ្ធ្ិការកិេច និងមន្រន្ីជាំនាញ បានេូេរួមកិេចព្បជតាំបលេចកលទស្
អ្ន្រនិយ័តករ លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់្របស់្ ឯកឧត្តម 
រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធ្ិការព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត និងជា
អ្នតព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមិនខមនធ្នាគារ 
(អ.ស.ហ.) លដើមបរីិនិតយ និងរិភាកាលេើលស្េក្ីព្ពាងព្បកាស្សី្្រ ី
"ការព្គបព់្គងអាជាា បណណ ព្បកបវជិាជ ជីវៈគណលនយយនិងស្វនកមម" 
របស់្និយត័ករគណលនយយនិងស្វនកមម។ 

រូបភារកេិចព្បជតាំបលេចកលទស្អ្ន្រនិយត័ករ លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ 
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធ្កិារព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត  និងជា
អ្នតព្បធានព្កមុព្បឹកាអាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.)។ 
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ទាំេ័រទី១០ 

ដវទិកាសាំណួរចដម្ែើយកនតងសិកាខ សាលាផ្សពវផ្ាយចាប់ និង
បទរបញ្ញត្្ិរបស់អាជាា ធរដសវាហិរញ្ញវត្ថតម្ិនន្ម្នធនគ្នរ 

(អ្.ស.ហ.) 
នាព្រឹកថ្ងៃរតធ្ ៦លកើត ខខបតស្ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក រ.ស្. 

២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អ្គគនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អ្មល យ កញ្ហញ  
ឈាន ស្តខារ ី ព្បធាននាយក ា នកិេចការគតិយតត្ និងអ្ធ្ិការកិេច 
បានេូេរមួ និងលធ្ាើជាវាគមិនកនតងលវទិកាស្ាំណួរេលមែើយកនតងសិ្កាខ សាោ
ផ្សសរាផ្សាយេាប ់និងបទបបញ្ញត្ិរបស់្អាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមនិខមន
ធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម 
មុី វ៉ា ន់ រដាលេខាធ្ិការព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត  និងជា
អ្គគលេខាធ្ិការថ្នអ្គគលេខាធ្ិការ ា នថ្ន អ.ស.ហ. ល យមាន
ការេូេរមួរីតាំណ្តងនិយត័ករ និងអ្ងគភារលព្កាមឱ្វាទថ្ន អ.ស.ហ. 
មនៃីរថ្នព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត ព្រមទាំងព្កុមហ៊ាតនផ្ស្េ់លស្វា
ពាករ់ន័ធនឹងវស័ិ្យហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ។ 

រូបភារលវទិកាស្ាំណួរេលមែើយកនតងសិ្កាខ សាោផ្សសរាផ្សាយេាប ់និងបទបបញ្ញត្ិ
របស់្អាជាា ធ្រលស្វាហិរញ្ញ វតថតមនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារ
ដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម មីុ វ៉ា ន់ ។ 

សិកាខ សាលាផ្សពវផ្ាយ និងបណ្ត ុះបណ្្តលពស្រងឹងសម្ត្ថ
ភាពស្ីពី “ដាំ ដណើ រការ និងនីតិ្វិធីកនតងការទទួលបានឥណ
ទានដស្រកាម្គដស្រោងស្ររកួត្ស្ររន្ជងន្ខសស្រចវាក់ត្នម្ែ និងដលើក

កម្ពស់សតវត្ថិភាពកសិកម្ម សោសភាគទី១” 

អ្ងគភារអ្នតវត្គលព្មាងព្បកួតព្បខជងខខសព្េវាកត់ថ្មែនិងលេើកកមពស់្
ស្តវតថិភារកសិ្កមម (ACSEP) ស្ព្មាបស់្មាស្ភាគទី១ (PIU1) 
បានលរៀបេាំសិ្កាខ សាោផ្សសរាផ្សាយ និងបណ្ត ុះបណ្្តេរព្ងឹង
ស្មតថភារសី្្រី “ដាំលណើ រការ និងនីតិវធិ្ីកនតងការទទួេបានឥណទន
លព្កាមគលព្មាងព្បកួតព្បខជងខខសព្េវាកត់ថ្មែ និងលេើកកមពស់្ស្តវតថិភារ
កសិ្កមម ស្មាស្ភាគទី១” លព្កាមអ្ធ្ិបតីភារដ៏ខពង់ខពស់្របស់្ 
ឯកឧត្តម មុ ីវ៉ា ន់ រដាលេខាធ្ិការថ្នព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត 
(កសហវ) និងជានាយកគលព្មាង, ឯកឧត្តម អ នុ ចាន់ដា អ្ភបិាេ
ថ្នគណៈអ្ភបិាេលខត្កាំរងច់ាម។ 

សិ្កាខ សាោលនុះ ព្តូវបានលរៀបេាំល ើងកនតងលគាេបាំណង
ផ្សសរាផ្សាយ និងបន្រញ្ហច បការយេ់ដឹងអ្ាំរីគលព្មាង ACSEP ពាករ់ន័ធ
នឹងដាំលណើ រការ និងនីតិវធិ្ីកនតងការទទួេបានឥណទនបខនថម លដើមបី
រព្ងីក និងរព្ងឹងអាជីវកមម ដេ់ស្ហព្គាស្កសិ្-ឧស្ាហកមម 
ស្ហគមកសិ្កមម និងកសិ្ករេិញ្ច ឹមមានព់្សុ្ក ជារិលស្ស្ស្ហព្គាស្
ផ្សេិត ខដេមានបាំណងខស្ាងរកទតនបខនថមស្ព្មាបគ់ាាំព្ទខផ្សនការ
អាជីវកមមរបស់្ខែួន ល យមានអ្នកេូេរួមមករីតាំណ្តងព្កសួ្ង
លស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត, ព្កសួ្ងកសិ្កមម រតកាខ ព្បមាញ់ និងលនសាទ, 
ព្កសួ្ងអ្ភវិឌ្ឍនជ៍នបទ, រដាបាេមូេ ា ន, សាថ បន័ហិញ្ញ វតថតថ្ដគូ, 
ស្ហព្គាស្កសិ្-ឧស្ាហកមម, ស្ហគមកសិ្កមម កដូ៏េជាកសិ្ករ
េិញ្ច ឹមមាន ់ ខដេអ្លញ្ជ ើញមករីលខត្កាំរងច់ាម កាំរងធ់្ាំ និងលខត្
តបូងឃមត ាំផ្សងខដរ និងមានអ្នកេូេរមួស្រតបេាំនួន ១៤០ រូប។ 

សូ្មបញ្ហជ កថ់្ន គលព្មាងលេើកកមពស់្ខខសព្េវាកត់ថ្មែ និង
លេើកកមពស់្ស្តវតថិភារកសិ្កមម ជាគលព្មាងរបស់្រាជរ ា ភបិាេខដេ
នឹងេូេរួមេាំខណក កនតងការរព្ងឹងខខសព្េវាក់តថ្មែថ្នផ្សេិតផ្សេ
កសិ្កមមខដេមានេកខណៈព្បកួតព្បខជងមយួេាំនួន មានដូេជា៖
ដាំ ូងម ី ខផ្សែសាា យ ព្គាបស់ាា យេនៃី បខនែ និងមានព់្សុ្ក កនតងលខត្
លគាេលៅេាំនួន ០៦ រមួមាន៖ លខត្កាំរងច់ាម កាំរងធ់្ាំ តបូងឃមត ាំ 
លស្ៀមរាប ព្រុះវហិារ និងលខត្ឧត្រមានជយ័។ គលព្មាងលនុះនឹង៖ 
    -ជួយ ស្ព្មួេដេ់ការទទួេបានឥណទនស្ព្មាបស់្ហព្គាស្
កសិ្-ឧស្ាហកមម និងស្ហគមនក៍សិ្កមម 
    -ជួយ លេើកកមពស់្ទាំនាកទ់ាំនងទីផ្សារកនតងេាំលណ្តមស្ហព្គាស្
កសិ្-ឧស្ាហកមម និងស្ហគមនក៍សិ្កមម និងលេើកកមពស់្ស្តវតថិភារ 
និងគតណភារមាូបអាហារ និង 
    -លធ្ាើលអាយព្បលស្ើរល ើងនូវការតភាជ ប់បណ្្តញផ្សែូវដឹកជញ្ជូ នរី
កសិ្ ា នផ្សេិតលៅកានទ់ីផ្សារ។ នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧លកើត ខខបតស្ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័្ក 

រ.ស្. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ លៅព្កុងកាំរងច់ាម
លខត្កាំរងច់ាម និយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ) ខដេជាអ្ងគភារ  
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ទាំេ័រទី១១ 

គលព្មាងលេើកកមពស់្ខខសព្េវាកត់ថ្មែ និងលេើកកមពស់្ស្តវតថិភារកសិ្កមម នឹងផ្ស្េ់អ្តថព្បលោជនដ៍េ់ស្ហគមនក៍សិ្កមមេាំនួន ២៣០ 
(ព្បខហេ ២៧,០០០ ព្គួសារ) និងកសិ្-ឧស្ាហកមមេាំនួន ៥០ លៅកនតងតាំបនល់គាេលៅគលព្មាង។ េាំនួនអ្នកទទួេផ្សេព្តូវបានរ ាំរឹងថ្ន នឹង
ព្តូវបានរព្ងីកបខនថមត្វមរយៈការផ្ស្េ់ហិរញ្ញបបទនអ្ន្រការ។ី 

រូបភារសិ្កាខ សាោផ្សសរាផ្សាយ នងិបណ្ត ុះបណ្្តេរព្ងងឹស្មតថភារស្្ីរី “ដាំលណើ រការ នងិនតីិវធិ្កីនតងការទទួេបានឥណទនលព្កាមគលព្មាងព្បកតួព្បខជងខខសព្េវាកត់ថ្មែ 
និងលេើកកមពស់្ស្តវតថភិារកសិ្កមម ស្មាស្ភាគទ១ី” លព្កាមអ្ធ្ិបតភីារដខ៏ពងខ់ពស់្របស់្ ឯកឧត្តម មីុ វ៉ា ន់ រដាលេខាធ្កិារថ្នព្កសួ្ងលស្ដាកិេចនិងហិរញ្ញ វតថត (កសហវ) និង
ជានាយកគលព្មាង។ 


