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មាតិកា 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយសភាពាណ្ជិជែមមែមពុជា (CCC) ទាំេ័រទី១ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខឧសភា និងទិសរៅ 

    ការង្ករច្ររាំកខមិថ នា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដ្ឋា ន 

 ែិចចការទរូៅ ទាំេ័រទី២ 

❖ សិកាា សាលាផ្សេវផ្ាយសដីេី “កាតេវែិចចររស់រ គ្គលរាយកាណ្ ៍

 និងទច្មង់របាយការណ្៍រងាែច្ទេយសមបតតិ រ ើមបីច្រឆ្ាំង 

 ហិរញ្ញរបទាន ល់ការរីែសាយភាយអាវ ធមហាច្រល័យ” ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរលើសមិទធផ្លការង្ករសរច្មចបានច្ររាំកខឧសភា  

    ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសរៅការង្ករសច្ារ់កខរនាា រ់ររស់ 

    នាយែដ្ឋា នច េះរញ្ជីររធនបាលែិចច ទាំេ័រទី៣ 

❖ ចូលរួមែនុងែិចចច្រជ ាំេិនិតយ និងេភិាែារលើរសចែដីច្ពាង 

    អន ច្ែឹតយសដេីីការររៀរចាំ និងការច្រច្េតឹដរៅររស់មូលនិធិ 

    អភ្វិឌ្ឍសហគ្មន៍ែសិែមម ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយអងគភាេសវនែមមផ្ផ្ាែនុងផ្ន  

 អ.ស.ហ. ពាែ់េ័នធនឹង ាំរណ្ើរការផ្នែមមវិធីសវនែមមសច្ារ់ 

 ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនាយែដ្ឋា ន រ ើមបីេិនិតយ និងេិភាែារលើ 

 រសចែដីច្ពាងច្រកាស  សដីេកីារទទួលសាគ ល់ច្ែុមហ  នវាយតផ្មល 

 ែនុងវិស័យររធនបាលែិចច ទាំេ័រទី៣ 

❖ ចូលរួមសិកាា សាលាសដីេី “តួនាទីផ្នវសិ័យធានារា៉ារ់រង  

    និងររចចែវិទាហិរញ្ញវតថែុនុងរស ាែិចចឌី្ជីថលែមពុជា” ទាំេ័រទី៤ 

❖  វិរសសនាផ្ផ្ាែនុងររស់ច្ែសងួរស ាែិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ 

 រ ើមបីេិនិតយ នងិេិភាែារលើរសចែតីច្ពាងចារ់សតីេ ី

 ច្រេ័នធហិរញ្ញវតថ ុ(ថមី) ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនាយែដ្ឋា ន រ ើមបីេិនិតយ និងេិភាែា 

 រលើរសចែដីច្ពាងច្រកាសសដីេី ករររទ និងនីតិវិធី 

 ផ្នការរធវើអធកិារែិចចររធនបាលែិចច ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំជាមួយថ្នន ែ់ ឹែនាាំនិងតាំណាងច្ែុមហ  ន  

    Phnom Penh Fintech Investment   ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេិនិតយវឌ្ឍនភាេការង្ករគ្រច្ាងច្រែួតច្រកជងកខសច្ចវាែ់តផ្មល  

   និងរលើែែមពស់ស វតថភិាេែសិែមម (ACSEP) ទាំេ័រទី៥ 

❖ សិកាា សាលាសដីេី “ែមមវិធីកចែរំកលែចាំរណ្េះ ឹងរវាង  

    អ.ស.ហ. និង OJK ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនាយែដ្ឋា ន រ ើមបីេិនិតយ និងេិភាែាេីវឌ្ឍនភាេការង្ករ 

ពាែ់េ័នធនឹងរគ្ហទាំេ័រ (Website) ររស់ ន.ប.ធ. ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាផ្ផ្ាែនុងច្ែសួងរលើគ្រច្ាងចាំណូ្ល-ចាំណាយថវកិាឆ្ន ាំ

២០២៣ ររស់ច្ែសួងរស ាែិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ទាំេ័រទី៦ 

 

ព្រតឹ្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែមថិនុា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

នារសស្ៀលថ្ងៃពុធ ២សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ សោយទទួល
បានការអនុញ្ញា តដ៏ែពង់ែពស់្ពី ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌិ តស្ភាចារយ 
អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្ដនរី រដឋមន្ដនតីត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិង
ហិរញ្ា វតថុ និងជាត្បធានត្កុមត្បឹកាអាជាា ធរសស្វាហិរញ្ា វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករ
បរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អមសោយស្ហការមីួយចាំនួន បាន
អសញ្ជ ើញដឹកនាាំកិចចត្បេុាំពិភាកាការងារជាមួយស្ភាពាណិ្េជកមម
កមពុជា (CCC) សោយមានការអសញ្ជ ើញចូលរួមពី ឯកឧតរម
ឧកញ៉ា  ងួន សម៉ាងតិច អគ្គនាយកថ្នស្ភាពាណិ្េជកមមកមពុជា និង 
សោកឧកញ៉ា  លឹម សុ្ជាតិ ស្មាេិកសត្េើស្ត្វាំងថ្នស្ភាពាណិ្េជ
កមមកមពុជា ខដលជាតាំណាងដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ អនកឧកញ៉ា  គ្ិត សម៉ាង 
ត្បធានស្ភាពាណិ្េជកមមកមពុជា អមសោយសោកេាំទាវ នួន សពត្េ
សុ្ផល អគ្គនាយករងជានែ់ពស់្ថ្នស្ភាពាណិ្េជកមមកមពុជា ត្ពមទាាំង
ស្ហការ ី សដើមបពីិនិតយលទធភាពកនុង ការបសងកើតកិចចស្ហត្បតិបតតិការ
រវាង ន.ប.ធ. និងស្ភាពាណិ្េជកមម (CCC) កនុងសគាលសៅេាំរុញការ
សលើកកមពស់្ការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ និងការចូលរមួកនុងវស័ិ្យ
បរធនបាលកិចចសៅត្ពះរាជាណាចត្កកមពុជា។ 

ទាំេ័រទី១ 

កិេចប្រជ ាំ ពិភាកាការងារជាមួយ 

សភាពាណិជជកមមកមព ជា (CCC) 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 
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ទាំេ័រទី២ 

កិេចប្រជ ាំ បកូសរ បការងារប្រចាំខខឧសភា  
និងទិសលៅការងារប្រចាំខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២២  

របស់នាយកដាា នកិេចការទូលៅ 

នាត្ពឹកថ្ងៃត្ពហស្បតិ៍ ៣សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

ណ ីសាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិចចត្បេុាំបូកស្រុបការងារត្បចាាំខែឧស្ភា និងទិស្សៅ
ការងារត្បចាាំខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោឋ នកិចចការទូសៅ។ 
កិចចត្បេុាំសនះមានការចូលរមួពីត្បធាននាយកោឋ ន, ត្បធានការយិាល័យ 
និងមន្ដនតីេាំនាញថ្ននាយកោឋ នកិចចការទូសៅទាាំងអស់្។ កិចចត្បេុាំ
ត្តូវបានបញ្ចបត់្បកបសោយខផែផ្កក  និងសាម រតីសមាះមុតកនុងការបាំសពញ
ការងារត្វមខផនការខែបនាា ប។់ 

រូបភាពកចិចត្បេុាំពភិាកាការងារជាមយួស្ភាពាណិ្េជកមមកមពុជា (CCC) 

សិកាា សាលាផ្សសពវផ្សាយសដីពី “កាតពវកិេចរបស់ប គ្គេរាយកាណ៍ 
និងទប្មងរ់បាយការណ៍បងកកប្ទពយសមបតតិ ល ើ មបបី្រឆ្ាំង
ហិរញ្ញរបទាន េ់ការរកីសាយភាយអាវ ធមហាប្រេ័យ” 

នាត្ពឹកថ្ងៃអងាគ រ ៨សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អមសោយ 
ឯកឧតដម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយករង និងស្ហការ ីបានអសញ្ជ ើញ
ដឹកនាាំ និងខងែងសុ្នារកថាសបើកសិ្កាា សាោផសពាផាយស្រីពី “កាតពាកិចច
របស់្បុគ្គលរាយកាណ៍្និងទត្មងរ់បាយការណ៍្បងកកត្ទពយស្មបតតិ 
សដើមបតី្បឆ្ាំងហិរញ្ាបបទានដល់ការរកីសាយភាយអាវុធមហាត្បល័យ” 
កនុងសគាលបាំណ្ងសដើមបបីន្ដញ្ញជ បការយល់ដឹងអាំពីយនរការសាថ ប័ន 
និងលិែិតបទោឋ នពាកព់ន័ធ ជាពិសស្ស្កាតពាកិចចរបស់្បុគ្គលរាយ-
កាណ៍្ សោយមានការអសញ្ជ ើញចូលរមួពី ឯកឧតរម សោកេាំទាវ សោក 
សោកត្សី្ ខដលជាបុគ្គលរាយការណ៍្កនុងវស័ិ្យបរធនបាលកិចច 
ស្រុបចាំនួន ៣៨ នាក។់ 

រូបភាពកចិចត្បេុាំបូកស្រុបការងារត្បចាាំខែឧស្ភា និងទិស្សៅការងារត្បចាាំ
ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោឋ នកិចចការទូសៅ ដឹកនាាំសោយ 
ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកចិច។ រូបភាពសិ្កាា សាោផសពាផាយស្រីពី “កាតពាកិចចរបស់្បុគ្គលរាយកាណ៍្និង

ទត្មងរ់បាយការណ៍្បងកកត្ទពយស្មបតត ិ សដើមបតី្បឆ្ាំងហិរញ្ាបបទានដល់ការរកី
សាយភាយអាវុធមហាត្បល័យ”។ 
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នារសស្ៀលថ្ងៃអងាគ រ ៨ សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិចចត្បេុាំសលើស្មិទធផលការងារស្សត្មចបានត្បចាាំខែ
ឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិស្សៅការងារស្ត្មាប់ខែបនាា ប់របស់្
នាយកោឋ នចុះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច។ កិចចត្បេុាំសនះ មានការចូលរមួ
ពីមន្ដនតីដឹកនាាំការងារនាយកោឋ ន, អនុត្បធាននាយកោឋ ន, ត្បធាន
ការយិាល័យ និងមន្ដនតីេាំនាញថ្ននាយកោឋ នចុះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច
ទាាំងអស់្។ កិចចត្បេុាំសនះត្តូវបានបញ្ចបត់្បកបសោយខផែផ្កក  និងសាម រតី
ទទួលែុស្ត្តូវែពស់្។ 

កិេចប្រជ ាំ លេើសមទិធផ្សេការងារសលប្មេបានប្រចាំខខឧសភា 
ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសលៅការងារសប្ាប់ខខបនាា ប់របស់

នាយកដាា នេ ុះបញ្ជ បីរធនបាេកិេច 

រូបភាពកិចចត្បេុាំសលើស្មទិធផលការងារស្សត្មចបានត្បចាាំខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
និងទសិ្សៅការងារស្ត្មាបខ់ែបនាា បរ់បស់្នាយកោឋ នចុះបញ្ជ ីបរធនបាលកចិច 
ដឹកនាាំសោយ ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច។  

ទាំេ័រទី៣ 

កិេចប្រជ ាំ អនតរនាយកដាា ន ល ើមបពីិនិតយ និងពិភាកាលេើ
លសេកដីប្ពាងប្រកាសសដីពី ការទទួេសាគ េ់ប្កមុហ  នវាយ

តថ្មៃកន ងវិស័យបរធនបាេកិេច 
នារសស្ៀលថ្ងៃអងាគ រ ១៥សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 

ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) បាន
ដឹកនាាំកិចចត្បេុាំអនតរនាយកោឋ ន សដើមបីពិនិតយ និងពិភាកាសលើ
សស្ចករីត្ពាងត្បកាស្ស្រីពី ការទទួលសាគ ល់ត្កុមហ ុនវាយតថ្មែកនុង
វស័ិ្យបរធនបាលកិចច។ 

រូបភាពចូលរមួកនុងកិចចត្បេុាំពិនតិយ នងិពភិាកាសលើសស្ចករីត្ពាងអនុត្កតឹយស្រី
ពីការសរៀបចាំ នងិការត្បត្ពឹតរសៅរបស់្មលូនធិិអភវិឌ្ឍស្ហគ្មនក៍សិ្កមម។ 

កិេចប្រជ ាំ ពិភាកាការងារជាមួយអងគភាពសវនកមមថ្ផ្សាកន ងថ្ន 
អ.ស.ហ. ពាក់ព័នធនឹង ាំ លណើ រការថ្នកមមវិធីសវនកមម

សប្ាប់ឆ្ន ាំ២០២២ 
នាត្ពឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៥សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 

ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
អមសោយឯកឧតតមអគ្គនាយករង, ត្បធាននាយកោឋ ន និងមន្ដនតី
េាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. បានេួបត្បេុាំពិភាកាការងារជាមួយអងគភាព
ស្វនកមមថ្ផាកនុងថ្នអាជាា ធរសស្វាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារពាកព់ន័ធ
នឹងដាំសណ្ើ រការថ្នកមមវធិីស្វនកមមស្ត្មាបឆ់្ន ាំ២០២២។ 

េូេរួមកន ងកិេចប្រជ ាំ ពិនិតយ និងពិភាកាលេើលសេកដីប្ពាង
អន ប្កឹតយសដីពីការលរៀបេាំ និងការប្រប្ពឹតដលៅរបស់មូេនិធិ

អភិវឌ្ឍសហគ្មន៍កសិកមម 

នាត្ពឹកថ្ងៃពុធ ៩សកើត ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទ៨ី ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  

អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អមសោយ
ស្ហការ ី បានអសញ្ជ ើញចូលរមួកនុងកិចចត្បេុាំពិនិតយ និងពិភាកាសលើ
សស្ចករីត្ពាងអនុត្កឹតយស្រីពីការសរៀបចាំ និងការត្បត្ពឹតរសៅរបស់្
មូលនិធិអភិវឌ្ឍស្ហគ្មន៍កសិ្កមម ដឹកនាាំសោយ ឯកឧតរម 
វង់ ស្ណារ ប់ រដឋសលខាធិការត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ។ 

រូបភាពកចិចត្បេុាំពភិាកាការងារជាមយួអងគភាពស្វនកមមថ្ផាកនុងថ្ន អ.ស.ហ. 
ពាកព់ន័ធនឹងដាំសណ្ើ រការថ្នកមមវធិីស្វនកមមស្ត្មាបឆ់្ន ាំ២០២២។ 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភាពចូលរមួសិ្កាា សាោស្រីព ី“តួនាទីថ្នវស័ិ្យធានារា៉ា បរ់ង និងបសចចក-
វទិាហិរញ្ា វតថុកនុងសស្ដឋកិចចឌ្ីេីងលកមពុជា” 

កិេចប្រជ ាំ អនតរនាយកដាា ន ល ើមបពីិនិតយ និងពិភាកាលេើ
លសេកដីប្ពាងប្រកាសសដីពី ខបបបទ និងនតីិវិធីថ្នការលធវើ

អធិការកិេចបរធនបាេកេិច 

នារសស្ៀលថ្ងៃចនា ៦សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) បាន
ដឹកនាាំកិចចត្បេុាំអនតរនាយកោឋ ន សដើមបីពិនិតយ និងពិភាកាសលើ
សស្ចករីត្ពាងត្បកាស្ស្រីពី ខបបបទ និងនីតិវធិីថ្នការសធាើអធិការកិចច
បរធនបាលកិចច។ 

រូបភាពកចិចត្បេុាំអនតរនាយកោឋ ន សដើមបពីនិិតយ និងពិភាកាសលើសស្ចករីត្ពាង
ត្បកាស្ស្រីពី ការទទួលសាគ ល់ត្កុមហ ុនវាយតថ្មែកនុងវស័ិ្យបរធនបាលកិចច។ 

េូេរួមសិកាា សាលាសដីពី “តួនាទីថ្នវិស័យធានារា៉ា ប់រង និង
បលេចកវិទាហិរញ្ញវតថ កន ងលស ាកេិចឌ្ីជីងេកមព ជា” 

នាត្ពឹកថ្ងៃពុធ ១សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អមសោយ
ស្ហការ ីបានអសញ្ជ ើញចូលរមួសិ្កាា សាោស្រីពី “តួនាទីថ្នវស័ិ្យ
ធានារា៉ា បរ់ង និងបសចចកវទិាហិរញ្ា វតថុកនុងសស្ដឋកិចចឌ្ីេីងលកមពុជា” 
ខដលបានត្បត្ពឹតតសៅសៅស្ណាឋ គារ សូ្ហាីខតលភនាំសពញភូគ្ីត្ត្វ សត្កាម 
អធិបតីភាពដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតដម រស់ សីលវ៉ា  រដឋសលខាធិការ 
ថ្នត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជាត្បធានត្កុមការងារសរៀបចាំ
សស្ចករីត្ពាងសគាលនសយាបាយអភវិឌ្ឍវស័ិ្យបសចចកវទិាហិរញ្ា វតថុ
កមពុជា។ 

វិបសសនាថ្ផ្សាកន ងរបស់ប្កសួងលស ាកិេចនងិហិរញ្ញវតថ  ល ើមបី
ពិនិតយ និងពិភាកាលេើលសេកតីប្ពាងេាបស់តីពីប្រពន័ធ 

ហិរញ្ញវតថ  (ងមី ) 

នាត្ពឹកថ្ងៃចនា ៦សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក ព.ស្. 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងស្ហការ ី
បានចូលរមួវបិស្សនាថ្ផាកនុងរបស់្ត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ  ខដល
ត្បត្ពឹតតសៅរយៈសពលបីថ្ងៃគ្ឺសៅថ្ងៃទី២០, ២១ និង ២២ ខែមងុិនា 
ឆ្ន ាំ២០២២  សដើមបពីិនិតយ និងពិភាកាសលើសស្ចកតីត្ពាងចាប់ស្តីពី
ត្បពន័ធហិរញ្ា វតថុ (ងមី) សត្កាមអធិបតីភាពដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម
អគ្គបណ្ឌិ តស្ភាចារយ្ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្ដនតី រដឋមន្ដនតី
ត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ ត្វមរយៈត្បពន័ធវសីដអូពីចមាៃ យ។ 

រូបភាពវបិស្សនាថ្ផាកនុងរបស់្ត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ  សដើមបីពិនិតយ 
និងពិភាកាសលើសស្ចកតីត្ពាងចាប់ស្តីពីត្បព័នធហិរញ្ា វតថុ  (ងមី) 
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ទាំេ័រទី៥ 

រូបភាពកចិចត្បេុាំពិនតិយវឌ្ឍនភាពការងារគ្សត្មាងត្បកួតត្បខេងខែសត្ចវា៉ា ក់
តថ្មែ និងសលើកកមពស់្សុ្វតថភិាពកសិ្កមម (ACSEP) 

សិកាា សាលាសដីពី “កមមវិធីខេករ ាំខេកេាំលណុះ ឹងរវាង  
អ.ស.ហ. និង OJK” 

កិេចប្រជ ាំជាមយួថ្នន ក់ ឹកនាាំនិងតាំណាងប្កមុហ  ន  
Phnom Penh Fintech Investment   

នាត្ពឹកថ្ងៃត្ពហស្បតិ៍ ៩សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
អមសោយស្ហការ ីបានេួបត្បេុាំត្វមត្បពន័ធអនឡាញជាមយួថាន ក់
ដឹកនាាំនិងតាំណាងត្កុមហ ុន Phnom Penh Fintech Investment  
សដើមបផី្កែ ស់្បតូរ  និងខចករ ាំខលកបទពិសសាធនស៍ៅវញិសៅមកអាំពីវស័ិ្យ
បរធនបាលកិចច ជាពិសស្ស្សផ្កត តសលើត្បព័នធបសចចកវទិាហិរញ្ា វតថុ   
(FinTech) សៅកនុងវស័ិ្យបរធនបាលកិចចសៅកមពុជា។ 

រូបភាព ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អមសោយស្ហការ ីកនុងកិចចត្បេុាំត្វមត្បពន័ធ
អនឡាញជាមយួថាន កដ់ឹកនាាំនងិតាំណាងត្កុមហ ុន Phnom Penh Fintech 
Investment   

នារសស្ៀលថ្ងៃត្ពហស្បតិ៍ ៩សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ អងគភាពអនុវតត
គ្សត្មាងត្បកួតត្បខេងខែសត្ចវាក់តថ្មែ និងសលើកកមពស់្សុ្វតថិភាព
កសិ្កមម (ACSEP) ស្ត្មាប ់Output 1 បានសរៀបចាំកិចចត្បេុាំជាមយួ
អនកេាំនាញការទាាំងកនុងត្សុ្ក និងបរសទស្ សត្កាមការដឹកនាាំរបស់្ 
ឯកឧតតម មុី វ៉ា ន់ រដឋសលខាធិការត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ  
និងជានាយកគ្សត្មាង ACSEP ស្ត្មាប់ Output 1 អមសោយ 
ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច 
(ន.ប.ធ.) និងជាត្បធានគ្សត្មាង ACSEP ស្ត្មាប ់Output 1 
ត្ពមទាាំងត្បធានខផនកទាាំង៤ និងស្ហការកីនុងត្កបែណ្ឌ គ្សត្មាង 
ACSEP ស្ត្មាប ់Output 1 សដើមបពីិនិតយវឌ្ឍនភាពការងារគ្សត្មាង 
ត្ពមទាាំងសលើកទិស្សៅការងារបនត ក៏ដូចជាខណ្នាាំការងារបខនថម 
សោយមានការចូលរមួសោយផ្កា ល់ និងត្វមត្បពន័ធអនឡាញ។ 

កិេចប្រជ ាំ ពិនតិយវឌ្ឍនភាពការងារគ្លប្ាងប្រកួតប្រខជងខខស
ប្េវាក់តថ្មៃ និងលេើកកមពស់ស វតថិភាពកសិកមម (ACSEP) 

រូបភាពកិចចត្បេុាំអនតរនាយកោឋ ន សដើមបពីិនតិយ នងិពភិាកាសលើសស្ចករីត្ពាង
ត្បកាស្ស្រីពី ខបបបទ និងនីតិវធិីថ្នការសធាើអធកិារកិចចបរធនបាលកចិច។ 

នាត្ពឹកថ្ងៃចនា ១៣សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
អមសោយស្ហការ ីបានអសញ្ជ ើញចូលរមួសិ្កាា សាោស្រីពី “កមមវធិី
ខចករ ាំខលកចាំសណ្ះដឹងរវាងអគ្គសលខាធិការោឋ នអាជាា ធរសស្វា
ហិរញ្ា វតថុមិនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ជាមួយនឹងអាជាា ធរសស្វា 
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រូបភាពសិ្កាា សាោស្រីព ី “កមមវធិីខចករ ាំខលកចាំសណ្ះដឹងរវាង អ.ស.ហ. 
និង OJK។ 

ហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារថ្នត្បសទស្ឥណ្ឌូ សនសីុ្ (OJK)” ខដលបាន
ត្បត្ពឹតតសៅសៅស្ណាឋ គារ រ ៉ាូស្វូដ ភនាំសពញ សត្កាមអធិបតីភាពរបស់្
ឯកឧតដម មុី វ៉ា ន់ រដឋសលខាធិការ ថ្នត្កសួ្ងសស្ដឋកិចចនិងហិរញ្ា វតថុ 
និងជាអគ្គសលខាធិការ ថ្នអគ្គសលខាធិការោឋ នថ្ន អ.ស.ហ.។ 

កិេចប្រជ ាំ អនតរនាយកដាា ន ល ើមបពីិនិតយ និងពិភាកាព ី
វឌ្ឍនភាពការងារពាក់ព័នធនងឹលគ្ហទាំព័រ (Website) 

របស់ ន.ប.ធ. 
នាត្ពឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៤សរាច ខែសេស្ឋ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 

ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 

ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
តាំណាងដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ន ន.ប.ធ. 
បានដឹកនាាំកិចចត្បេុាំអនតរនាយកោឋ ន សដើមបពីិនិតយ និងពិភាកាពី
វឌ្ឍនភាពការងារពាកព់ន័ធនឹងសគ្ហទាំពរ័ (Website) របស់្ ន.ប.ធ. 
មុននឹងោកឱ់្យដាំសណ្ើ រការសាកលបងជាផែូវការ។ កិចចត្បេុាំសនះ មាន
ការចូលរួមពីថាន ក់ដឹកនាាំ និងតាំណាងមកពីនាយកោឋ នចាំណុ្ះឱ្យ 
ន.ប.ធ. ត្ពមទាាំងមានការសធាើបទបងាា ញសោយមន្ដនតីេាំនាញការយិាល័យ 
ត្គ្បត់្គ្ងពត័ម៌ានវទិាអាំពីដាំសណ្ើ រការ និងវឌ្ឍនភាពការងារពាកព់ន័ធ
នឹង Website របស់្ ន.ប.ធ. ផងខដរ។ 

 

រូបភាពកិចចត្បេុាំអនតរនាយកោឋ ន សដើមបពីិនតិយ និងពិភាកាពីវឌ្ឍនភាពការងារ
ពាកព់ន័ធនងឹសគ្ហទាំពរ័ (Website) របស់្ ន.ប.ធ. ។ 

កិេចប្រជ ាំ ពិភាកាថ្ផ្សាកន ងប្កសួងលេើគ្លប្ាង 
េាំណូេ-េាំណាយងវិកាឆ្ន ាំ២០២៣  
របស់ប្កសួងលស ាកិេចនិងហិរញ្ញវតថ  

នាត្ពឹកថ្ងៃពុធ ១សកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័្ក 
ព.ស្.២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ សោក 
ឃុន វាស្នា ត្បធាននាយកោឋ នកិចចទូសៅ តាំណាងដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ 
ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
អមសោយស្ហការ ីបានចូលរមួកិចចត្បេុាំពិភាកាថ្ផាកនុងត្កសួ្ងសលើ
គ្សត្មាងចាំណូ្ល-ចាំណាយងវកិាឆ្ន ាំ២០២៣ របស់្ត្កសួ្ងសស្ដឋកិចច
និងហិរញ្ា វតថុ  ខដលបានត្បត្ពឹតតសៅសៅស្ណាឋ គារសននរសុ្ខា សែតត
ត្ពះសី្ហនុ សត្កាមអធិបតីភាពដ៏ែពង់ែពស់្របស់្ ឯកឧតតមបណ្ឌិ ត
ស្ភាចារយ ហ៊ា ន សាហីុប រដឋសលខាធិការ និងជាត្បធានត្កុមការងារ
ងវកិាកត្មតិថាន កដ់ឹកនាាំអងគភាពងវកិា។ 

ទាំេ័រទី៦ 

រូបភាពកចិចត្បេុាំពភិាកាថ្ផាកនុងត្កសួ្ងសលើគ្សត្មាងចាំណូ្ល-ចាំណាយ
ងវកិាឆ្ន ាំ២០២៣ របស់្ត្កសួ្ងសស្ដឋកចិចនិងហរិញ្ា វតថុ។ 


