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មាតិកា 

❖ ែិចចច្រជុាំរូែសរុរការង្ករច្ររាំកខមិថុនា  និងទិសរៅការង្ករច្ររាំ 

កខែែាដាឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី១ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែារ ើការរកនែមសមាសភាេដឹែនាាំការង្ករច្ែរខណ្ឌ  

ច្ែុមការង្ករររចចែរទសអនតរច្ែសួងច្រឆ្ាំងការសមាា តច្ាែ់និង 

ហិរញ្ញរបទានរភ្រវែមម  ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជុាំរដើមបីេិភាែារ ើរសចែតីច្ាងរាយការណ្៍សតីេី ទធផ្  

ននការអនុវតតថវិកាឆមាសទី១ និងការា៉ាន់ស្មម ន ទធផ្ នន 

ការអនុវតតថវិកាឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី២ 

❖ ែមមវិធីសរបុរសធម៌រៅវិទាស្មែ នអភ្ិវឌ្ឍន៍ភាេជាអនែដឹែនាាំ 

និងចរិត ែខណ្ៈ (LCDI) ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជុាំអនដរនាយែដាា ន រដើមបីេិនិតយ និងេិភាែារ ើរសចែដីច្ាង 

អនុច្ែឹតយសដីេីឯែសណ្ឋា ន សញ្ញញ សែាិ សញ្ញញ សមាា  ់ររស់មន្រនដី 

អធិការែិចចររធនា ែិចច ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែារវាង ន.ប.ធ. ជាមួយវិទាស្មែ ន China-ASEAN 

 Information Harbor Institute of Big Data Research  

(CAIHIBDR) ននស្មែ វិទា ័យកាា ងសុី ច្ររទសចិន ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចេិភាែាអាំេីការអភ្ិវឌ្ឍររចចែវិទាេ័ត៌មាន និងកាលានុវតតភាេ 

 វិនិរគនរៅែនុងវិស័យររធនា ែិចច ែនុងច្េេះរាជាណ្ឋចច្ែែមពុជា ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែារ ើរសចែតីច្ាងច្រកាសសតីេី “ការទទួ ស្មា  ់ 

ច្ែុមហ ុនវាយតនមលែនុងវិស័យររធនា ែិចច” ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជុាំែច្មិតររចចែរទសននអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតែមិុនកមនធនាគារ 

 (អ.ស.ហ.) រដើមបីេិនិតយរ ើខល ឹមស្មរននរសចែដីច្ាងច្រកាសសតីេី 

ច្ែមសី ធម៌វិជាា ជីវៈសច្មារ់សវនែរររស់អងាភាេសវនែមមនផ្ៃែនុងនន 

អាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតែមិុនកមនធនាគារ និងរសចែតីច្ាងកផ្នការ 

សែមមភាេសច្មារ់រីឆ្ន ាំរំែិ  (២០២២-២០២៤) និងកផ្នការ 

សែមមភាេឆ្ន ាំ២០២២ ររស់និយ័តែរររធនា ែិចច ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែារ ើរសចែតីច្ាងច្រកាសសតីេី “ការទទួ ស្មា  ់ 

ច្ែុមហ ុនវាយតនមលែនុងវិស័យររធនា ែិចច” ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជុាំរូែសរុរការង្ករច្ររាំកខមិថុនា និងច្ររាំឆមាសទី១  

ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដាា នែិចចការទូរៅ ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជុាំរូែសរុរការង្ករច្ររាំកខមិថុនា និងច្ររាំឆមាសទី១  

ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដាា នចុេះរញ្ាីររធនា ែិចច ទាំេ័រទី៧ 

❖ កផ្នការអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្មែ រ័ននន ន.ប.ធ. សច្មារ់រយៈរេ  ៥ ឆ្ន ាំ  

(២០២១-២០២៥) និងការរូែសរុរសមិទធផ្ ការង្ករឆមាសទី១  

ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសរៅការង្កររនត" ទាំេ័រទី៧ 

❖ ែមមវិធីសរបុរសធម៌រៅមជឈមណ្ឌ  សហសរន្រង្កា េះែមពុជា  

(Salvation Centre Cambodia-SCC) រខតតរសៀមរារ ទាំេ័រទី៨ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិរច្គាេះរគរ ់រ ើរសចែតីច្ាងច្រកាសសតីេី "ករររទ  

និងនីតិវិធីននការរធាើអធិការែិចចររធនា ែិចច" ទាំេ័រទី៩ 

❖ ែិចចច្រជុាំសដីេីវឌ្ឍនភាេននការង្ករច្នរ់ច្នងនរច្មាងសដីេីនរច្មាង 

ច្រែួតច្រកជងកខសច្ចវាែ់តនមល និងរ ើែែមពស់សុវតែិភាេែសិែមម (ACSEP) ទាំេ័រទី៩ 

❖ វនារណ្ដុ េះរណ្ឋដ   និងច្រឡងសច្មារ់រុនា ច្តូវទទួ ស្មា  ់ 

នុណ្វុឌ្ឍិែនុងវិស័យររធនា ែិចចរ ើែទី ១ ច្ែុមទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី៩ 

❖ ែមមវិធីែិចចេិភាែា៖ រទេិរស្មធន៍អនុវតតន៍ រញ្ញា ច្រឈម និង 

កាលានុវតតភាេ សច្មារ់ច្ែុមទី១ ននែមមវិធីវនារណ្ដុ េះរណ្ឋដ    

និងការច្រឡងសច្មារ់រុនា ច្តូវទទួ ស្មា  ់នុណ្វុឌ្ឍិែនុងវិស័យ 

ររធនា ែិចច រ ើែទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី១០ 

❖ ការច្រឡងរុនា ច្តូវទទួ ស្មា  ់នុណ្វុឌ្ឍិែនុងវិស័យររធនា ែិចច  

រ ើែទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សច្មារ់ច្ែុមទី១ ទាំេ័រទី១១ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែាការង្ករររស់និយ័តែរររធនា ែិចច ជាមួយច្ែុមហ ុន 

 ន្រសតងហូ  ច្ាសធី ឯ.ែ ទាំេ័រទី១១ 

ព្រតឹ្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ៣កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
នង ពសិិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាំខែមិងុនា  និងទិសកៅ
ការងារព្បចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មតិអនតរនាយកដាា ន រមួមាន 
នាយកដាា នកិចចការគ្ តិយុតតនិងអធិការកិចច និងនាយកដាា នព្សាវព្ាវ 
បណុ្ុះបណ្្ដល និងសហព្បតិបតតិការ។ កិចចព្បជុាំកនុះ មានការចូល
រមួរីព្បធាននាយកដាា ន អនុព្បធាននាយកដាា ន, ព្បធានការយិាល័យ, 
អនុព្បធានការយិាល័យនិងមន្រនតីជាំនាញទាំងអស់ថ្ននាយកដាា ន
ទាំងរីរ។ កៅកនុងកិចចព្បជុាំកនុះ ឯកឧតតមអគ្គនាយករងបានកធាើការ
វាយតថ្មៃែពស់កលើសមទិធផលការងារខដលសកព្មចបានកនុងខែមងុិនា 
ព្រមទាំងបានកកាតសរកសើរដល់កិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង និងការទទួល
ែុសព្តូវែពស់របស់ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្រនតីទាំងអស់ថ្ននាយកដាា នទាំងរីរ 
និងបានផតល់ាអនុសាសនខ៍ណនាាំសព្មាបទ់ិសកៅការងារកៅកនុង
ខែបនាា បផ់ងខដរ។ កិចចព្បជុាំកនុះ បានបញ្ចបក់ដាយរលូន ព្បកបកដាយ
ខផៃផ្កក  និងសាា រតីទទួលែុសព្តូវែពស់។ 

ទាំេ័រទី១ 

កិេចប្រជុាំ បកូសរុបការងារប្រចាំខខមិងុនា  និងទសិលៅ
ការងារប្រចាំខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 
 



លេខ ១៤ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

(855) 23 237 888 www.trustregulator.gov.kh 
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ទាំេ័រទី២ 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាលេើការបខនែមសមាសភាពដឹកនាាំការងារ
ប្កបខណ្ឌ ប្កមុការងារបលេចកលទសអនតរប្កសួងប្រឆ្ាំង 

ការសមាា តប្ាក់ និងហិរញ្ញរបទានលេរវកមម 

នាព្រឹកថ្ងៃចនា ៦កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
អមកដាយសហការ ីបានអកញ្ជ ើញចូលរមួ កិចចព្បជុាំរិភាកាកលើការ
បខនែមសមាសភារដឹកនាាំការងារព្កបែណឌ ព្កុមការងារបកចចកកទស 
អនតរព្កសួងព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក់ និងហិរញ្ញបបទនកេរវកមា 
(MEWG) និងព្កបែណឌ អនុគ្ណៈកមាា ធិការវាយតថ្មៃហានិេយ័
ថ្នន កា់តិសតីរី ការសមាា តព្បាក ់ និងហិរញ្ញបបទនកេរវកមា និង
ហិរញ្ញបបទនដល់ការរកីសាយភាយអាវុធមហាព្បល័យ (NRA) 
និងយនតការ រាយការណ៍រីវឌ្ឍនភារការងារកព្កាមព្កបែណឌ  NRA 
ខដលបានព្បព្រឹតតកៅត្វមរយៈព្បរន័ធវឌី្ីអូរីចមាៃ យ។ 

រូបភារកចិចព្បជុាំបូកសរបុការងារព្បចាំខែមងុិនា  នងិទសិកៅការងារព្បចាំខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ដកឹនាាំកដាយឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ននយិត័ករបរធន-
បាលកិចច 

កិេចប្រជុាំ លដើមបពីិភាកាលេើលសេកតីប្ាងរបាយការណ៍្សតីពី
េទធផ្សេថ្នការអនុវតតងវិកាឆមាសទី១ និងការបា៉ា ន់ស្មម ន

េទធផ្សេថ្នការអនុវតតងវិកាឆ្ន ាំ២០២២ 

រូបភារកចិចព្បជុាំរិភាកាកលើការបខនែមសមាសភារដកឹនាាំការងារព្កបែណឌ
ព្កុមការងារបកចចកកទសអនតរព្កសួងព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក ់ និងហិរញ្ញបបទន
កេរវកមា កព្កាមការដឹកនាាំដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ន
និយត័ករបរធនបាលកចិច 

កៅព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ៧កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អមកដាយ  
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មន្រនតីជាំនាញ បានចូលរួមកិចចព្បជុាំកដើមបរីិភាកាកលើកសចកតីព្ាង
របាយការណ៍សតីរីលទធផលថ្នការអនុវតតងវកិាឆមាសទី១ និងការ
បា៉ា នស់ាា នលទធផលថ្នការអនុវតតងវកិាឆ្ន ាំ២០២២ កព្កាមអធិបតីភារ
ដែ៏ពងែ់ពស់ ឯកឧតតមអគ្គបណឌិ តសភាចរយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយក
រដាមន្រនតី រដាមន្រនតីព្កសួងកសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ និងមានការចូលរមួរ ី
ឯកឧតតម កោកជាំទវ កោក កោកព្សី ថ្នន កដ់ឹកនាាំព្កសួង អគ្គ-
នាយកដាា ន និងនិយត័ករកព្កាមឱវាទថ្នព្កសួងកសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ  
ត្វមរយៈព្បរន័ធសននិសិទវកីដអូរីចាំងាយ (Zoom)។ 

រូបភារកចិចព្បជុាំកដើមបរីភិាកាកលើកសចកតពី្ាងរបាយការណ៍សតីរីលទធផល
ថ្នការអនុវតតងវកិាឆមាសទី១ និងការបា៉ា នស់ាា នលទធផលថ្នការអនុវតតងវកិា
ឆ្ន ាំ២០២២ កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់ ឯកឧតតមអគ្គបណឌិ តសភាចរយ 
អូន ព័នធមុ្នីរ័តន ឧបនាយករដាមន្រនត ីរដាមន្រនតីព្កសួងកសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ។  

ទាំេ័រទី៣ 

កិេចប្រជុាំ អនដរនាយកដាា ន លដើមបពីិនិតយ និងពិភាកាលេើ
លសេកដីប្ាងអនុប្កតឹយសដីពីឯកសណ្ឋា ន សញ្ញញ សកកិ សញ្ញញ

សមាា េ់របស់មន្រនដីអធិការកេិចបរធនបាេកិេច 

កៅរកសៀលថ្ងៃរុធ ៨កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំអន្រនាយកដាា ន កដើមបរីិនិតយ និងរិភាកាកលើ
កសចក្ីព្ាងអនុព្កឹតយសី្រីឯកសណ្ដា ន សញ្ញញ សកកិ សញ្ញញ សមាគ ល់
របស់មន្រន្ីអធិការកិចចបរធនបាលកិចច។ កមមវិធីសរបុរសធម៌លៅវិទាស្មែ នអេិវឌ្ឍន៍ភាពជាអនក

ដឹកនាាំ និងេរតិេកខណ្ៈ (LCDI) 

កៅព្រឹកថ្ងៃរុធ ៨កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី ៦ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
រួមដាំកណើ រកដាយឯកឧតតមអគ្គនាយករង នង ពិសិដ្ឋ ឯកឧតតម
អគ្គនាយករង ណី សាកល កោក-កញ្ញញ  ខដលាព្បធាននាយកដាា ន 
និងសហការ ីបានករៀបចាំកមាវធិីសបបុរសធមក៌ៅវទិាសាែ នអេវិឌ្ឍន៍
ភារាអនកដឹកនាាំ និងចរតិលកខណៈ (LCDI) កដាយបានាាំនាាំនូវ
អាំកណ្ដយសបបុរសធម ៌ រមួមាន៖ អងករ, កព្បងឆ្, ទឹកសីុអុីវ, ទឹក
ព្តី, ព្តីែ, សករស, អាំបិល, សមាា រៈនិងថ្នន ាំករទយ និងសមាា រៈសិកា
មួយចាំនួនកទៀត ព្រមទាំងបានខចករ ាំខលកបទរិកសាធន៍ជីវតិនិង
ការងារ, កសចកតីព្សោញ់ និងការយកចិតតទុកដាក ់កដូ៏ចាការផតល់
កមាៃ ាំងចិតតដល់កុមារកៅកនុង LCDI កដើមបកីាៃ យាទាំាាំងសនងឫសសី
ដរ៏ងឹមាាំរបស់សងគមកៅថ្ងៃអនាគ្ត។ 

រូបភារកចិចព្បជុាំអនរ្នាយកដាា ន កដើមបរីនិិតយ និងរភិាកាកលើកសចក្ពី្ាង
អនុព្កតឹយស្ីរឯីកសណ្ដា ន សញ្ញញ សកក ិសញ្ញញ សមាគ ល់របស់មន្រន្ីអធិការកិចច
បរធនបាលកិចច កព្កាមការដឹកនាាំដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកចិច 

រូបភារកមាវធិីសបបុរសធមក៌ៅវទិាសាែ នអេវិឌ្ឍនភ៍ារាអនកដឹកនាាំ នងិចរតិ
លកខណៈ (LCDI) 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភារកចិចព្បជុាំរិភាការវាង ន.ប.ធ. ាមយួវទិាសាែ ន China-ASEAN Information Harbor Institute of Big Data Research (CAIHIBDR) ថ្នសាកលវទិាល័យ 
កាា ងសីុ ព្បកទសចនិ កព្កាមការដកឹនាាំដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននយិត័ករបរធនបាលកិចច 

កិេចប្រជុាំ ពិភាការវាង ន.ប.ធ. ជាមួយវិទាស្មែ ន China-ASEAN Information Harbor Institute of Big Data 
Research (CAIHIBDR) ថ្នស្មកេវិទាេ័យកាា ងសុី ប្រលទសេិន 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ១០ កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ កដាយទទួលបានការ
អនុញ្ញញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧត្មអគ្គបណឌិ តសភាចរយឧបនាយករដាមន្រនតី រដាមន្រនតីព្កសួងកសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ និងាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាាា ធរ
កសវាហិរញ្ញ វតែុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមកដាយឯកឧតតម
អគ្គនាយករង ថ្នន កដ់ឹកនាាំនាយកដាា ន និងមន្រនតីជាំនាញ បានអកញ្ជ ើញជួបរិភាកាការងារអាំរីលទធភារកនុងការបកងកើតកិចចសហព្បតិបតតិការកនុង
ព្កបែណឌ បកចចកកទស ផ្កៃ ស់ប្ូររត័ម៌ាន ខចករ ាំខលកបទរិកសាធន ៍និងការកសាងសមតែភារកៅកលើបកចចកវទិារត័ម៌ានវទិាកនុងវស័ិយហិរញ្ញ វតែុ  
និងធុរកិចច ាមយួវទិាសាែ ន China-ASEAN Information Harbor Institute of Big Data Research (CAIHIBDR) ថ្នសាកលវទិាល័យ
កាា ងសីុ ព្បកទសចិន កដាយមានការចូលរួមរីកោក Fan Zuojun អនុព្បធានសាកលវទិាល័យកាា ងសីុ និងាព្រឹទធបុរសថ្នវទិាសាែ ន 
CAIHIBDR កញ្ញញ   Chen Yaowen សាន្រសាត ចរយអមថ្នមហាវទិាល័យកសដាកិចច ថ្នសាកលវទិាល័យថ្ហណ្ដន និងាព្រឹទធបុរសថ្នវទិាសាែ ន 
CAIHIBDR កញ្ញញ  Zhang Jie ព្រឹទធបុរសថ្នវទិាសាែ ន CAIHIBDR អមកដាយសហការ។ី ត្វមរយៈកិចចព្បជុាំកនុះ ភាគ្ីទាំងរីរបានព្រមកព្រៀង
កធាើសហព្បតិបតតិការកនុងព្កបែណឌ បកចចកកទស ត្វមរយៈ ការចុុះអនុសសរណៈកយាគ្យល់គាន  (MoU)។ 

កិេចពិភាកាអាំពីការអេិវឌ្ឍបលេចកវិទាព័ត៌មាន  
និងកាលានុវតតភាពវិនិលោគលៅកនុងវិស័យបរធនបាេកិេច 

 កនុងប្ពះរាជាណ្ឋេប្កកមពុជា 
នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ១០ កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 

រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អម
កដាយឯកឧតតម ណ ីសាកល អគ្គនាយករង និងកោក ហាយ សុវណ្ដា  
ព្បធានសី្ទីនាយកដាា នចុុះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច ព្រមទាំងមន្រនតីជាំនាញ 
បានទទួលជួបព្បជុាំរិភាកាការងារាមួយកោក Don Hsieh 
នាយកព្បតិបតតិ  

 

និងថ្នន កដ់ឹកនាាំព្កុមហ ុន Phnom Penh Fintech Investment (PPFI) 
កដើមបរីិភាកាអាំរីការអេវិឌ្ឍបកចចកវទិារត័ម៌ាន និងកាោនុវតតភារ
វនិិកយាគ្កៅកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច កនុងព្រុះរាាណ្ដចព្កកមពុា។  

កៅកនុងកិចចព្បជុាំកនុះ  ឯកឧតតមអគ្គនាយក កដូ៏ចាភាគ្ី
ខាងព្កុមហ ុន បានផ្កៃ ស់បតូរ និងខចករ ាំខលកបទរិកសាធន៍គាន កៅ
វញិកៅមកកលើកិចចដាំកណើ រការអេវិឌ្ឍន ៍កាោនុវតតភារ ព្កបែណឌ
គ្តិយុតត ខផនកបកចចកកទស និងារិកសសខផនក  FINTECH ផងខដរ។ 
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ទាំេ័រទី៥ 

រូបភារកិចចព្បជុាំរិភាកាកលើកសចកតីព្ាងព្បកាសសតីរី “ការទទួលសាគ ល់
ព្កុមហ ុនវាយតថ្មៃកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច”២០២២ កព្កាមការដឹកនាាំ
ដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននយិត័ករបរធនបាលកចិច 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាលេើលសេកតីប្ាងប្រកាសសតីពី “ការទទួេ
ស្មា េ់ប្កមុហ នុវាយតថ្មៃកនុងវិស័យបរធនបាេកេិច” 

នាព្រឹកថ្ងៃចនា ១៣កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អម
កដាយឯកឧតតមអគ្គនាយករង ថ្នន កដ់ឹកនាាំនាយកដាា ន និងមន្រនតីជាំនាញ 
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំរិភាកាកលើកសចកតីព្ាងព្បកាសសតីរី “ការទទួល
សាគ ល់ព្កុមហ ុនវាយតថ្មៃកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច” ត្វមរយៈព្បរន័ធ
អនឡាញ ZOOM កដាយមានការអកញ្ជ ើញចូលរមួរីកោក គ្ច្ឹក 

សុខនីម្ ព្បធានសមាគ្មអនកវាយតថ្មៃ និងភាន កង់ារអចលនវតែុកមពុា 
និងសមាជិក-សមាជិកា ព្រមទាំងមានការចូលរួមរី ព្បតិបតតិករ
បរធនបាល និងភាគ្ីាករ់ន័ធដថ្ទកទៀតកៅកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច
ផងខដរ ខដលមានអនកចូលរមួសរុបកព្ចើនាង ១០០ នាក។់ កគាល-
បាំណងថ្នកិចចរិភាកាកនុះ គ្ឺកដើមបទីទួលបានមតិកយាបល់ កដូ៏ចា
ធាតុចូលបខនែមរីភាគ្ីាករ់ន័ធ ារិកសសអនកអនុវតតការងារផ្កា ល់ 
កដើមបឱីយកសចកតីព្ាងព្បកាសខាងកលើកានខ់តមានលកខណៈករញ-
កលញ និងព្គ្ប់ព្ជុងកព្ាយសាំកៅដល់ការអនុវតតព្បកបកដាយ
សណ្ដត ប់ធាន ប់ តមាៃ ភារ ព្បសិទធភារ និងទាំនុកចិតតរីអនកចូលរមួ
កៅកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច។ 

កិចចរភិាកាអាំរកីារអេវិឌ្ឍបកចចកវទិារត័ម៌ាន នងិកាោនុវតតភារវនិិកយាគ្
កៅកនុងវស័ិយបរធនបាលកចិច កនុងព្រុះរាាណ្ដចព្កកមពុា 

នាព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៤កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២  ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
អមកដាយសហការ ី បានចូលរួមកិចចព្បជុាំកព្មិតបកចចកកទសថ្ន
អាាា ធរកសវាហិរញ្ញ វតែុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) កដើមបរីិនិតយ
កលើែៃឹមសារថ្នកសចក្ីព្ាងព្បកាសសតីរីព្កមសីលធម៌វាិជ ជីវៈ
សព្មាប់សវនកររបស់អងគភារសវនកមាថ្ផាកនុងថ្នអាាា ធរកសវា
ហិរញ្ញ វតែុមិនខមនធនាគារ និងកសចកតីព្ាងខផនការសកមាភារ
សព្មាប់បីឆ្ន ាំរ ាំកិល (២០២២-២០២៤) និងខផនការសកមាភារ
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់និយ័តករបរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) កព្កាម
ការដឹកនាាំដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតម រស់ សីលវ៉ា  អនុព្បធាន 
អ.ស.ហ. ត្វមរយៈកិចចសព្មបសព្មួលរបស់អគ្គកលខាធិការដាា ន
ថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមព្បរន័ធអនឡាញ (Zoom)។ 

កិេចប្រជុាំ កប្មតិបលេចកលទសថ្នអាជាា ធរលសវាហិរញ្ញវតែុ 
មិនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) លដើមបពីិនតិយលេើខៃឹមស្មរថ្ន
លសេកដីប្ាងប្រកាសសតីពីប្កមសីេធម៌វិជាា ជីវៈសប្មាប់
សវនកររបស់អងាភាពសវនកមមថ្ផ្សៃកនុងថ្នអាជាា ធរលសវា
ហិរញ្ញវតែុមិនខមនធនាគារ និងលសេកតីប្ាងខផ្សនការ
សកមមភាពសប្មាបប់ីឆ្ន ាំរ ាំកិេ (២០២២-២០២៤) និង
ខផ្សនការសកមមភាពឆ្ន ាំ២០២២ របស់និយ័តករបរធនបាេកិេច  
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ទាំេ័រទី៦ 

រូបភារកចិចព្បជុាំកព្មតិបកចចកកទសថ្នអាាា ធរកសវាហិរញ្ញ វតែុមនិខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) កដើមបរីិនិតយកលើែៃឹមសារថ្នកសចក្ីព្ាងព្បកាស កព្កាមការ
ដឹកនាាំដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតម រស់ សីលវ៉ា  អនុព្បធានអាាា ធរកសវា
ហិរញ្ញញ វតែុ 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាលេើលសេកតីប្ាងប្រកាសសតីពី “ការទទួេ
ស្មា េ់ប្កមុហ នុវាយតថ្មៃកនុងវិស័យបរធនបាេកេិច” 

នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ១៥កកើត ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
តាំណ្ដងដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ន ន.ប.ធ. 

អមកដាយ កោក ឃុន វាសនា ព្បធាននាយកដាា នកិចចការទូកៅ 
និងមន្រនតីជាំនាញ បានចូលរួមកមាវធិី "បន្រញ្ញជ បការយល់ដឹងសតីរី
ព្បរន័ធបកចចកវទិារត័ម៌ានសព្មាបក់ារព្គ្បព់្គ្ងហិរញ្ញ វតែុសាធារណៈ 
(FMIS) កព្កាមអធិបតីភារដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតមបណឌិ ត
សភាចរយ ហ៊ា ន សាហីុប រដាកលខាធិការ និងាព្បធានព្កុម
ការងារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្កព្មាង FMIS ត្វមរយៈព្បរ័នធសននិសីទវកីដអូ 
កដាយកព្បើព្បាស់កមាវធិី Zoom កនុងកគាលបាំណងផតល់នូវមូលដាា ន
មយួចាំនួនជូនដល់អងគភារងវកិាខដលកព្តៀមកព្បើព្បាស់ព្បរន័ធ FMIS 
កៅកនុងឆ្ន ាំ២០២៣ ខាងមុែ កដើមបកីព្តៀមលកខណៈឱយបានព្គ្បព់្គាន់
ចូលរមួអនុវតតសកមាភារកផសងៗកទៀតាមយួព្កុមការងារ FMIS។ 

រូបភារកចិចព្បជុាំរិភាកាកលើកសចកតពី្ាងព្បកាសសតីរី “ការទទលួសាគ ល់ព្កុម
ហ ុនវាយតថ្មៃកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច” កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់របស់ 
ឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយ ហ៊ា ន សាហុីប 

កិេចប្រជុាំ បូកសរុបការងារប្រចាំខខមិងុនា និងប្រចាំឆមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដាា នកេិចការទូលៅ 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាំខែមងុិនា និងព្បចាំឆមាស
ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដាា នកិចចការទូកៅ។ កិចចព្បជុាំកនុះ 
មានការចូលរមួរីព្បធាននាយកដាា ន, ព្បធានការយិាល័យ, អនុ-
ព្បធានការយិាល័យ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ននាយកដាា ន។ ាមយួគាន កនុះ 
ឯកឧតតមអគ្គនាយករងបានកធាើការវាយតថ្មៃែពស់កលើសមិទធផល
ការងារខដលសកព្មចបានកនុងខែមិងុនា និងព្បចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ
២០២២ ព្រមទាំងបានកកាតសរកសើរដល់កិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង និង
ការទទួលែុសព្តូវែពស់របស់ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រនតីទាំងអស់ថ្ន
នាយកដាា ន និងបានផតល់ាអនុសាសនខ៍ណនាាំសព្មាបទ់ិសកៅ
ការងារបនតផងខដរ។  

កិចចព្បជុាំកនុះ បានបញ្ចបក់ដាយរលូន ព្បកបកដាយខផៃផ្កក  
និងសាា រតីទទួលែុសព្តូវែពស់។ 

រូបភារកិចចព្បជុាំបកូសរបុការងារព្បចាំខែមងុិនា និងព្បចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 
របស់នាយកដាា នកចិចការទូកៅ ដឹកនាាំកដាយ ឯកឧតតម ណី សាកល  
អគ្គនាយករងថ្ននយិត័ករបរធនបាលកចិច។ 
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ទាំេ័រទី៧ 

កិេចប្រជុាំ បូកសរុបការងារប្រចាំខខមិងុនា និងប្រចាំឆមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដាា នេះុបញ្ា ីបរធនបាេកិេច 

នារកសៀលថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល 
ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច 
(ន.ប.ធ.) បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាំខែមងុិនា និង
ព្បចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដាា នចុុះបញ្ជ ីបរធន-
បាលកិចច។ កិចចព្បជុាំកនុះ មានការចូលរមួរី ព្បធាននាយកដាា នសតីទី, 
អនុព្បធាននាយកដាា ន, ព្បធានការយិាល័យ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន
នាយកដាា នចុុះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចចទាំងអស់។ ាមួយគាន កនុះ 
ឯកឧតតមអគ្គនាយករងបានកធាើការវាយតថ្មៃែពស់កលើសមិទធផល
ការងារខដលសកព្មចបានកនុងខែមិងុនា និងព្បចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ
២០២២ ព្រមទាំងបានកកាតសរកសើរដល់កិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង និង
ការទទួលែុសព្តូវែពស់របស់ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រនតីទាំងអស់ថ្ន
នាយកដាា ន និងបានផតល់ាអនុសាសន៍ខណនាាំសព្មាប់ទិសកៅ
ការងារបនតផងខដរ។ កិចចព្បជុាំកនុះ បានបញ្ចបក់ដាយរលូន ព្បកបកដាយ 
ខផៃផ្កក  និងសាា រតីទទួលែុសព្តូវែពស់។ 

រូបភារកិចចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាំខែមិងុនា និងព្បចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ
២០២២ របស់នាយកដាា នចុុះបញ្ជ ីបរធនបាលកចិច ដឹកនាាំកដាយ ឯកឧតតម 
ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននយិត័ករបរធនបាលកិចច។ 

ខផ្សនការអេិវឌ្ឍន៍ស្មែ ប័នថ្ន ន.ប.ធ. សប្មាប់រយៈលពេ 
៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) និងការបូកសរុបសមិទធផ្សេ
ការងារឆមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសលៅការងារបនត" 

នាព្រឹកថ្ងៃចនា ៥ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ កដាយមានការ
អនុញ្ញញ តដែ៏ពងែ់ពស់រី ឯកឧតតមអគ្គបណឌិ តសភាចរយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន 

ឧបនាយករដាមន្រនតី រដាមន្រនតីព្កសួងកសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ និងាព្បធាន
ព្កុមព្បឹកាអាាា ធរកសវាហិរញ្ញ វតែុមនិខមនធនាគារ កនុងព្កបែណឌ
ថ្នការអនុវតតសកមាភារការងារខកទព្មង់ការព្គ្ប់ព្គ្ងហិរញ្ញ វតែុ
សាធារណៈ, និយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) បានករៀបចាំកមាវធិី
សិកាខ សាោផសរាផាយបន្រញ្ញជ បការយល់ដឹងកព្មតិថ្ផាកនុង ន.ប.ធ. 
សតីរី "ខផនការអេវិឌ្ឍនស៍ាែ បន័ថ្ន ន.ប.ធ. សព្មាបរ់យៈករល ៥ ឆ្ន ាំ 
(២០២១-២០២៥) និងការបូកសរុបសមទិធផលការងារឆមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសកៅការងារបនត" កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់
របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ន ន.ប.ធ. អមកដាយ
ឯកឧតតមអគ្គនាយករង និងព្បធាននាយកដាា នថ្ន ន.ប.ធ. ខដល
បានព្បព្រឹតតកៅចប់រីថ្ងៃទី១៨-១៩ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ កៅ
សណ្ដា គារ អុីមកព្បសអងគរ កែតតកសៀមរាប។ 

រូបភារសិកាខ សាោសតីរី “ខផនការអេវិឌ្ឍនស៍ាែ បន័ថ្ន ន.ប.ធ. សព្មាបរ់យៈ
ករល ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) និងការបូកសរុបសមទិធផលការងារឆមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសកៅការងារបនត"  
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ទាំេ័រទី៨ 

រូបភារសិកាខ សាោសតីរ ី “ខផនការអេវិឌ្ឍនស៍ាែ បន័ថ្ន ន.ប.ធ. សព្មាបរ់យៈករល ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) និងការបកូសរុបសមទិធផលការងារឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 
និងទិសកៅការងារបនត" កព្កាមការដឹកនាាំដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននយិត័ករបរធនបាលកចិច 

កមមវិធីសរបុរសធម៌លៅមជឈមណ្ឌ េសហសលន្រងាា ះកមពុជា 
(Salvation Centre Cambodia-SCC) លខតត

លសៀមរាប 
កៅរកសៀលថ្ងៃអងាគ រ ៦ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 

រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) រមួ
ដាំកណើ រកដាយឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ, ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គ-
នាយករងថ្ន ន.ប.ធ. កោក ឃុន វាសនា, កោក ប៉ាូ សាំអាង, 
កញ្ញញ  ឈាន សុខារ,ី កោក ហាយ សុវណ្ដា  ខដលាថ្នន កដ់ឹកនាាំ
នាយកដាា ន និងសហការថី្ន ន.ប.ធ. បានករៀបចាំកមាវធិីសបបុរសធម៌
កៅមជឈមណឌ លសហសកន្រងាគ ុះកមពុា (Salvation Centre 
Cambodia-SCC) កែតតកសៀមរាប កដាយបានាាំនាាំនូវអាំកណ្ដយ
សបបុរសធម ៌ រមួមាន៖ អងករ, កព្បងឆ្, ទឹកសីុអុីវ, ទឹកព្តី, ព្តីែ, 
សករស, អាំបិល, សមាា រៈនិងថ្នន ាំករទយ និងសមាា រៈសិកាមយួចាំនួន 

កទៀត ព្រមទាំងបានផតល់កសចកតីព្សោញ់, កសចកតីសងឃមឹ, ការយក
ចិតតទុកដាក,់ ការខចករ ាំខលកនូវបទរិកសាធនជ៍ីវតិនិងការងារ កដូ៏ច
ាផតល់កមាៃ ាំងចិតតដល់កុមារកៅកនុងមជឈមណឌ ល SCC កដើមបកីាៃ យ
ាទាំាាំងសនងឫសសដីរ៏ងឹមាាំរបស់សងគមកៅថ្ងៃអនាគ្ត។ 

រូបភារកមាវធិីសបបុរសធមក៌ៅមជឈមណឌ លសហសកន្រងាគ ុះកមពុា (Salvation 
Centre Cambodia-SCC) កែតតកសៀមរាប 
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ទាំេ័រទ៩ី 

កិេចប្រជុាំ ពិលប្គាះលោបេ់លេើលសេកតីប្ាងប្រកាសសតីពី 
"ខបបបទ និងនតីិវិធីថ្នការលធាើអធិការកិេចបរធនបាេកិេច" 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ៩ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អម
កដាយឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ន ន.ប.ធ. និងកោក-
កញ្ញញ ព្បធាននាយកដាា ន បានដឹកនាាំមន្រនតីជាំនាញព្បជុាំរិកព្គាុះ
កយាបល់កលើកសចកតីព្ាងព្បកាសសតីរី "ខបបបទ និងនីតិវធិីថ្នការ
កធាើអធិការកិចចបរធនបាលកិចច" កនុងកគាលបាំណងព្បមូលធាតុចូល
បខនែមរីភាគ្ីាក់រ័នធនានា រួមមាន៖ តាំណ្ដងថ្ននិយ័តករកព្កាម
ឱវាទថ្នអាាា ធរកសវាហិរញ្ញ វតែុមនិខមនធនាគារ, តាំណ្ដងព្កុមហ ុន
បរធនបាលនិងព្កុមបរធនបាល និងតាំណ្ដងមករីព្កុមហ ុនខងរកា
ព្ទរយសមបតតិជាំនួសកនុងវស័ិយមូលបព្ត កដើមបកីធាើឱយកសចកតីព្ាង
ព្បកាសកនុះមានលកខណៈករញកលញ ព្គ្បព់្ជុងកព្ាយ និងទទួល
បានទាំនុកចិតតបខនែមកទៀតរីអនកចូលរួមកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច 
ខដលកិចចព្បជុាំកនុះបានព្បព្រឹតតកៅត្វមរយៈព្បរន័ធអនឡាញរីចាំងាយ 
(Zoom)។ 

រូបភារកចិចព្បជុាំរិកព្គាុះកយាបល់កលើកសចកតីព្ាងព្បកាសសតីរី "ខបបបទ និង
នីតិវធិថី្នការកធាើអធិការកិចចបរធនបាលកចិច" កព្កាមការដឹកនាាំដែ៏ពងែ់ពស់របស់ 
ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននយិត័ករបរធនបាលកចិច។ 

កិេចប្រជុាំសដីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការងារប្គប់ប្គងគលប្មាងសដីពី
គលប្មាងប្រកួតប្រខជងខខែប្េវាក់តថ្មៃ និងលេើកកមពស ់

សុវតែិភាពកសិកមម (ACSEP) 
នារកសៀលថ្ងៃសុព្ក ៩ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 

រ.ស ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.)  និង
ាព្បធានព្គ្ប់ព្គ្ងគ្កព្មាង អមកដាយសហការ ីបានចូលរួម  

កិចចព្បជុាំសី្រីវឌ្ឍនភារថ្នការងារព្គ្ប់ព្គ្ងគ្កព្មាងសី្រីគ្កព្មាង 
ព្បកួតព្បខជងខែសព្ចវាក់តថ្មៃ និងកលើកកមពស់សុវតែិភារកសិកមា 
(ACSEP) ត្វមរយៈព្បរន័ធ Zoom ាមយួតាំណ្ដងអគ្គនាយកដាា ន
សហព្បតិបតតិការអនតរាតិ និងព្គ្ប់ព្គ្ងបាំណុល (GDICDM), 
ព្កសួងកសិកមា រុកាខ ព្បមាញ់ និងកនសាទ និងតាំណ្ដងធនាគារ
អេវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) កោក Takeshi Ueda និងកោកព្សី 
Marishka Etrata កព្កាមការដឹកនាាំដែ៏ពងែ់ពស់របស់ឯកឧតតម ម្ុ ីវ៉ា ន់ 
រដាកលខាធិការថ្នព្កសួងកសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ  និងានាយក
គ្កព្មាង។ 

រូបភារកចិចព្បជុាំស្ីរីវឌ្ឍនភារថ្នការងារព្គ្បព់្គ្ងគ្កព្មាងស្ីរគី្កព្មាង
ព្បកួតព្បខជងខែសព្ចវាកត់ថ្មៃ នងិកលើកកមពស់សុវតែភិារកសិកមា (ACSEP) 
កព្កាមការដឹកនាាំដែ៏ពងែ់ពស់របស់ឯកឧតតម មីុ្ វ៉ា ន់ រដាកលខាធិការថ្នព្កសួង
កសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតែុ និងានាយកគ្កព្មាង។ 

វគាបណ្ដុ ះបណ្ឋដ េ និងប្រឡងសប្មាប់បុគាេប្តវូទទួេ
ស្មា េ់គុណ្វុឌ្ឍកិនុងវិស័យបរធនបាេកិេចលេើកទី ១ ប្កមុទី១ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

នាព្រឹកថ្ងៃចនា ១២ ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អម
កដាយសហការ ីបានអកញ្ជ ើញព្បកាសកបើក “វគ្គបណុ្ុះបណ្្ដល និង
ព្បឡងសព្មាបប់ុគ្គលព្តូវទទួលសាគ ល់គុ្ណវុឌ្ឍកិនុងវស័ិយបរធន-
បាលកិចចកលើកទី១ ព្កុមទី១ ឆ្ន ាំ២០២២”។ ការករៀបចាំវគ្គបណតុ ុះ
បណ្ដត ល និងព្បឡងសព្មាបប់ុគ្គលព្តូវទទួលសាគ ល់គុ្ណវុឌ្ឍកិនុង
វស័ិយបរធនបាលកិចចកនុះ គ្ឺាការកបាុះជាំហានងាីបខនែមមយួកទៀត 
កនុងដាំកណើ រការបកងកើតអតែិភារទីផារបរធនបាលកិចចករញកលញ
កៅកមពុា ខដលមានព្បតិបតតិករ តួយា៉ា ងដូចា ព្កុមហ ុនបរធនបាល 
បរធនបាលរូបវនតបុគ្គលឯករាជយ បុគ្គលិកាន់ែពស់ និងបុគ្គល 
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ទាំេ័រទ១ី០ 

ផតល់កសវាកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច ាអនកមានគុ្ណវុឌ្ឍពិ្គ្បព់្គាន ់ត្វមលកខែណឌ តព្មូវកនុងបទបបញ្ញតតិាធរមាន និងព្សបត្វមឧតតមាា នុវតតន៍
អនតរាតិ។ កមាវធិីកនុះនឹងព្បព្រឹតតកៅចបរ់ីថ្ងៃទី២៥-២៧ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ កៅមជឈមណឌ លសហព្បតិបតតិការកមពុា-កូករ ៉ា (CKCC)។ 

រូបភារព្បកាសកបើក វគ្គបណុ្ុះបណ្្ដល និងព្បឡងសព្មាបប់ុគ្គលព្តូវទទួលសាគ ល់គុ្ណវឌុ្ឍកិនុងវស័ិយបរធនបាលកចិចកលើកទ ី១ ព្កមុទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ កព្កាមការដឹកនាាំ
ដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧត្ម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច។ 

កមមវិធីកិេចពិភាកា៖ បទពិលស្មធន៍អនុវតតន៍ បញ្ញា ប្រឈម 
និងកាលានុវតតភាព សប្មាប់ប្កមុទី១ ថ្នកមមវិធីវគាបណ្ដុ ះ-
បណ្ឋដ េ និងការប្រឡងសប្មាប់បុគាេប្តវូទទេួស្មា េ់
គុណ្វុឌ្ឍកិនុងវិស័យបរធនបាេកិេច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 

កាលរីរកសៀលថ្ងៃរុធ ១៤ ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល 
ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧតតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយក ថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច 
(ន.ប.ធ.) បានអកញ្ជ ើញចូលរមួកធាើាអនកសព្មបសព្មួលកនុងកមាវធិី
កិចចរិភាកា៖ បទរិកសាធនអ៍នុវតតន ៍ បញ្ញា ព្បឈម និងកាោនុ-
វតតភារ សព្មាបព់្កុមទី១ ថ្នកមាវធិីវគ្គបណុ្ុះបណ្្ដល និងការព្បឡង
សព្មាបប់ុគ្គលព្តូវទទួលសាគ ល់គុ្ណវុឌ្ឍកិនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច 
កលើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ កៅមជឍមណឌ លសហព្បតិបតតិការកមពុា-កូករ ៉ា 
(CKCC)។ កិចចរិភាកាកនុះ មានការអកញ្ជ ើញចូលរមួកដាយ វាគ្ាិន
កិតតិយសខដលសុទធសឹងាអនកជាំនាញកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច 

និងវស័ិយហិរញ្ញ វតែុ រមួមាន៖ កោកបណឌិ ត អុិន ចាន់នី ព្បធាន
ព្កុមព្បឹកាបរធនបាល ថ្នបរធនបាលកិចចហិរញ្ញ វតែុ កអសីុលីដា 
ហាា យណ្ដនហ់សល់ ព្ត្វស់, កោក ជា ផល្លា រិន ព្បធានគ្ណៈកមាការ 
បរធនបាល ថ្នបរធនបាលកិចចហិរញ្ញ វតែុ  អព្មឹត និង ឯកឧត្ម 
ស៊ាុម្ សុខម្ភូ សាែ បនិកព្កុមហ ុន Thurawadh Co. Ltd។ កៅកនុង
កិចចរិភាកាកនុះ វាគ្ាិនកិតតិយស បានកធាើការខចករ ាំខលកអាំរីបទរិកសាធន ៍
កនុងការព្គ្ប់ព្គ្ង និងចត់ខចងបរធនបាលកិចច អតែព្បកយាជនថ៍្ន
ការបកងកើតវស័ិយបរធនបាលកិចច និងបញ្ញា ព្បឈមខដលធាៃ បប់ាន
ជួបព្បទុះកនុងការអនុវតតការងារកនៃងមក ព្រមទាំងបានខចករ ាំខលក
អាំរីទសសនវស័ិយអាំរីវស័ិយបរធនបាលកិចចផងខដរ។ វាគ្ាិនទាំងអស់
សុទធខតបានបងាា ញទសសនាទនវជិជមានចាំកាុះការរកីចកព្មើនយា៉ា ង
ឆ្បរ់ហ័សថ្នវស័ិយហិរញ្ញ វតែុមនិខមនធនាគារ ារិកសសព្បតិបតតិការ 
បរធនបាលកិចច ខដលបាននិងកាំរុងកាៃ យាយនតការកនុងបកងកើត និង
បកងកើនទាំនុកចិតត គាាំារដល់រ ាំហូរព្បតិបតតិការមូលធន និងចូលរមួ
ជាំរុញការអេវិឌ្ឍវស័ិយាករ់ន័ធកផសងៗកនុងកសដាកិចច និងសងគមកមពុា។ 
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ការប្រឡងបគុាេប្តវូទទួេស្មា េ់គុណ្វុឌ្ឍកិនុងវិស័យ 
បរធនបាេកេិច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សប្មាប់ប្កមុទ១ី 

ការព្បឡងបុគ្គលព្តូវទទួលសាគ ល់គុ្ណវុឌ្ឍកិនុងវស័ិយ
បរធនបាលកិចច កលើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្មាបព់្កុមទី១ ខដលបាន
ព្បព្រឹតតកៅកៅព្រឹកថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១៥ ករាច ខែអាសាឍ ឆ្ន ាំខាល 
ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ 
កៅមជឍមណឌ លសហព្បតិបតតិការកមពុា-កូករ ៉ា (CKCC)។ 

រូបភារថ្នការព្បឡងបគុ្គលព្តូវទទួលសាគ ល់គុ្ណវុឌ្ឍកិនុងវស័ិយបរធនបាលកចិច 
កលើកទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ សព្មាបព់្កុមទី១ 

ទាំេ័រទី១១ 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងាររបស់នយិ័តករបរធនបាេកិេច 
ជាមួយប្កមុហ ុន ន្រសតងហូេ ប្ាសធី ឯ.ក 

រូបភារកមាវធិីកចិចរិភាកា៖ បទរិកសាធនអ៍នុវតតន ៍ បញ្ញា ព្បឈម និងកាោនុវតតភារ សព្មាបព់្កុមទី១ ថ្នកមាវធិីវគ្គបណុ្ុះបណ្្ដល និងការព្បឡងសព្មាបប់ុគ្គលព្តូវ
ទទួលសាគ ល់គុ្ណវឌុ្ឍកិនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច កលើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ១ កកើត ខែព្សារណ៍ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែកកកដា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អម
កដាយ ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ន ន.ប.ធ. កោក 
ហាយ សុវណ្ដា  ព្បធានសី្ទីនាយកដាា នចុុះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច 
និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. បានទទួលជួបព្បជុាំរិភាកាការងារ
ាមយួកោក Kevin Tang ព្បធានព្កុមព្បឹកាេបិាល និងថ្នន ក់
ដឹកនាាំព្កុមហ ុន Asia Money Fintech Company និងកោក  
Kevin Chang ព្បធានព្កុមព្បឹកាេបិាលថ្នព្កុមហ ុន ន្រសតងហូល 
ព្ត្វសធី ឯ.ក កដើមបរីិភាកាអាំរីការអេវិឌ្ឍ កាោនុវតតភារ និង 
FinTech កនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច ក៏ដូចាគ្ាំនិតផតួចកផតើមមយួ
ចាំនួនកនុងការជាំរុញការអេវិឌ្ឍវស័ិយបរធនបាលកិចចកៅកមពុា។ 



លេខ ១៤ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រទ១ី២ 

រូបភារកចិចព្បជុាំរិភាកាការងាររបស់នយិត័ករបរធនបាលកចិច ាមយួព្កុមហ ុន ន្រសតងហូល ព្ត្វសធ ីឯ.ក កព្កាមការដឹកនាាំរបស់ ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ន
និយត័ករបរធនបាលកចិច 


