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ព្រតឹ្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ 

មាតកិា 

❖ ែិចចច្រជ ាំច្ែុមច្រឹែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទ១ី រ ើែទី៨ ទាំេ័រ ១ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខែ មភៈ   

និងទិសរៅការង្ករច្ររាំកខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ 

ររស់នាយែដ្ឋា នែិចចការទរូៅ   ទាំេ័រ ២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខែ មភៈ   

និងទិសរៅការង្ករច្ររាំកខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២  

ែនុងែច្មិតអនតរនាយែដ្ឋា ន   ទាំេ័រ ៣ 

❖ ែិចចច្រជ ាំផ្ផ្ៃែនុង ក.ស.ហ.វ. រ ើមបីតាមដ្ឋន ច្តួតេិនិតយ  

និងជាំរ ញការង្ករក  រៅរសសស ់សតីេ ី"ការច្រឆ្ាំងការ 

សម្អា តច្ាែ់និងហិរញ្ញរបទានរភ្រវែមម នងិហិរញ្ញរបទាន 

  ់ការរីែសាយភាយអាវ ធមហាច្រ ័យ ែនុងការ ែ 

ច្ររទសែមពុជាេីរញ្ជីច្ររផ្េះ"   ទាំេ័រ ៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំចរងាៀតផ្ផ្ៃែនុងផ្នច្ែុមការង្ករររៀរចាំរសចែត ី

ច្ាងរគា នរោាយអភ្ិវឌ្ឍន៍វិសយ័ររចចែវិទា 

ហិរញ្ញវតថែុមពុជា    ទាំេ័រ ៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខែ មភៈ នងិទិសរៅ 

ការង្ករច្ររាំកខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដ្ឋា ន 

ច េះរញ្ជីររធនា ែិចច    ទាំេ័រ ៤ 

❖ សិកាា សាលាសតីេី “ទច្មង់ ិខិតររធនា ែិចច”  ទាំេ័រ ៥ 

❖ ច្រជ ាំច្តួតេិនិតយ និងវាយតផ្មលថវិកាែមមវិធីច្ររាំឆ្ន ាំ២០២១  

ររស់ច្ែសួងរស ាែិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ   ទាំេ័រ ៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរៅរ ើការររងាើត ច្ែុមការង្ករចច្មុេះរវាងច្ែសួង 

រស ាែិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ(ែសហវ) និងច្ែសួងាណ្ិជជែមម ទាំេ័រ ៥ 

❖ សិកាា សាលាផ្សេវផ្ាយអាំេី “ចារ់សតីេកីារច្រឆ្ាំង 

ហិរញ្ញរបទាន  ់ការរីែសាយភាយអាវ ធមហាច្រ ័យ” ទាំេ័រ ៦ 

❖ ច្រជ ាំេិភាែាការង្ករជាមួយជាំនាញការររស់ធនាគារេិភ្េរលាែ  

ាែ់េ័នធនឹងជាំនយួររចចែរទសែនុងច្ែរខណ្ឌ  អ.ស.ហ. ទាំេ័រ ៦ 

❖ ែិចចច្រជ ាំផ្សេវផ្ាយសដីេកីារច្ររ់ច្រងថវិកាឆ្ន ាំ 

២០២២ ររស់ ន.ប.ធ.    ទាំេ័រ ៧ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខមីនា និងទិសរៅការង្ករ 

ច្ររាំកខរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ែនុងែច្មិតអនតរនាយែដ្ឋា ន ទាំេ័រ ៧ 

❖ សិកាា សាលាសតីេី “ការរវវងយ ់េីែិចច ាំរណ្ើរការអភ្ិវឌ្ឍន ៍

 វិស័យររធនា ែិចចរៅច្េេះរាជាចចច្ែែមពុជា” ទាំេ័រ ៧ 

 

  

 

 

 

 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) 

និងជាស្មាជិកព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរកស្វាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) អមកោយឯកឧតតមអគ្គនាយករង និងថ្នន ក់ដឹកនាាំ

កព្មិតនាយកោា ន បានអកញ្ជ ើញចូ្ល្រួមការពារកស្ច្កតីព្ពាង 
"ខផនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថថ ប័នថ្ននិយ័តករបរធនបាល្កិច្ចស្ព្មាប់
រយៈករល្ ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥)" កនុងកិច្ចព្បជុាំព្កុមព្បឹកា 
អ.ស.ហ. អាណតតិទី១ កល្ើកទី៨ កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ 

ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌ ិតសភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ្័តន 

រដាមន្តនតីព្កសួ្ងកស្ដាកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ  និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកា 
អ.ស.ហ. តាមរយៈព្បរន័ធអនឡាញ។ ជាល្ទធផល្ អងគព្បជុាំបាន

អនុម័តកល្ើកស្ច្កតីព្ពាង "ខផនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថថ ប័នថ្ននិយ័តករ
បរធនបាល្កិច្ចស្ព្មាប់រយៈករល្ ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥)" 
កោយកស្នើឱ្យជាំនាញរិនិតយបខនថមកល្ើខផនករច្នាបង និងអកខរាវរុិទធ។ 

www.trustregulator.gov.kh 

 

និយ័តករ្បរ្ធនបាលកិច្ច  

គ្គ្ប់គ្គ្ង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរ្ធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 

 
 

ទាំេ័រ ១ 

 

កិេចប្រជ ាំ ប្កេុប្រកឹា អ.ស.ហ. អាណត្តិទី១ លេើកទី៨ 



លេខ ១០ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខលេសា 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 

  

រូបភារកនុងកិច្ចព្បជុាំព្កមុព្បកឹា អ.ស.ហ. អាណតតទិី១ កល្ើកទ៨ី កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌ ិតសភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ្ត័ន 

ទាំេ័រ ២ 

 

នាព្រឹកថ្ងៃច្នទ ៥ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទ៧ី ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម ណ្ី សាកល 

អគ្គនាយករងថ្ននិយ័តករបរធនបាល្កិច្ចបានដឹកនាាំកិច្ចព្បជុាំ
បូកស្រុបការងារព្បចាំខែកុមភៈ និងទិស្កៅការងារព្បចាំខែមនីា 
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោា នកិច្ចការទូកៅ។ កិច្ចព្បជុាំកនេះ មាន
ការចូ្ល្រមួរីព្បធាននាយកោា ន, ព្បធានការយិាល័្យ និងមន្តនតី
ជាំនាញ ថ្ននាយកោា នកិច្ចការទូកៅទាំងអស់្។ កិច្ចព្បជុាំកនេះព្តូវ
បានបញ្ចប ់ព្បកបកោយខផលផ្កា  និងស្ថា រតីកមាេះមុត កនុងការបាំករញ
ការងារតាមខផនការខែបនាទ ប។់ 

កិេចប្រជ ាំ បូកសរ បការងារប្រចាំខខក េភៈ  និងទិសលៅ
ការងារប្រចាំខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋា ន

កិេចការទូលៅ 

រូបភារកនុងកិច្ចព្បជុាំបូកស្រុបការងារព្បចាំខែកុមភៈ  និងទិស្កៅការងារព្បចាំ
ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោា នកចិ្ចការទូកៅដឹកនាាំកោយឯកឧតតម  
ណ្ី សាកល 
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នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក  
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម  
នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) 

បានដឹកនាាំកិច្ចព្បជុាំបូកស្រុបការងារព្បចាំខែកុមភៈ និងទិស្កៅ
ការងារព្បចាំខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មិតអនតរនាយកោា ន 
រមួមាន នាយកោា នកិច្ចការគ្តិយុតតនិងអធិការកិច្ច និងនាយកោា ន 
ព្ស្ថវព្ជាវ បណុ្េះបណ្្ដល្ និងស្ហព្បតិបតតិការ។ កិច្ចព្បជុាំកនេះ
មានការចូ្ល្រួមរីព្បធាននាយកោា ន,អនុព្បធាននាយកោា ន,
ព្បធានការយិាល័្យ, អនុព្បធានការយិាល័្យ និងមន្តនតីជាំនាញ 

ទាំេ័រ ៣ 

កិេចប្រជ ាំ បកូសរ បការងារប្រចាំខខក េភៈ  និងទិសលៅការងារ
ប្រចាំខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២២ កន ងកប្េិត្អនតរនាយកដ្ឋា ន 

រូបភារកនុងកិច្ចព្បជុាំបូកស្រុបការងារព្បចាំខែកុមភៈ  និងទិស្កៅការងារព្បចាំខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មិតអនតរនាយកោា ន រួមមាន នាយកោា នកិច្ចការគ្តិយុតតនិង
អធិការកចិ្ច នងិនាយកោា នព្ស្ថវព្ជាវ បណុ្េះបណ្្ដល្ និងស្ហព្បតិបតតិការ ដកឹនាាំកោយ ឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ 

ទាំងអស់្ថ្ននាយកោា នទាំងរីរ។ កៅកនុងកិច្ចព្បជុាំកនេះ ឯកឧតតមអគ្គ
នាយករង បានកធវើការវាយតថ្មលែពស់្កល្ើស្មទិធផល្ការងារខដល្ស្កព្មច្
បានកនុងខែកុមភៈ និងបានកកាតស្រកស្ើរដល់្កិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បង ព្រមទាំង
ការទទួល្ែុស្ព្តូវែពស់្របស់្មន្តនតីទាំងអស់្ថ្ននាយកោា នទាំងរីរ និង
បានផតល់្ជាអនុស្ថស្នខ៍ណនាាំស្ព្មាបទ់ិស្កៅការងារកៅកនុងខែបនាទ ប់
ផងខដរ។ កិច្ចព្បជុាំកនេះបានបញ្ចបក់ោយរលូ្ន ព្បកបកោយខផលផ្កា  និង
ស្ថា រតី ទទួល្ែុស្ព្តូវែពស់្។ 
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នាព្រឹកថ្ងៃសុ្ព្ក ៩ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  

អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) និងជាសម្អជិែ

ច្ែុមច្រឹែាអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថមិុនកមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) 
អមកោយឯកឧតតមអគ្គនាយករង និងមន្តនតីជាំនាញបានអកញ្ជ ើញ
ចូ្ល្រមួកិច្ចព្បជុាំថ្ផទកនុង ក.ស.ហ.វ. កដើមបតីាមោន ព្តួតរិនិតយ 
និងជាំរុញការងារខដល្កៅកស្ស្ស្ល់្ស្តីរ ី"ការព្បឆ្ាំងការស្មាា ត 
ព្បាក់និងហិរញ្ញ បបទនកភរវកមា និងហិរញ្ញ បបទនដល់្ការរកី
ស្ថយភាយអាវុធមហាព្បល័្យ កនុងការដកព្បកទស្កមពុជារីបញ្ជ ី
ព្បកផេះ" កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌ ិត

សភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ័្តន រដាមន្តនតីព្កសួ្ង
កស្ដាកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. និង
មានការចូ្ល្រមួរីឯកឧតតម កោកជាំទវ ថ្នន កដ់ឹកនាាំព្កសួ្ង ព្បធាន 
អងគភារ និងមន្តនតីជាំនាញពាក់រ័នធថ្នព្គ្ប់អងគភារកព្កាមឱ្វាទ
ព្កសួ្ង និងកព្កាមឱ្វាទ អ.ស.ហ. តាមរយៈព្បរ័នធអនឡាញ 
Zoom។ 

កិេចប្រជ ាំ ថ្ផ្សៃកន ង ក.ស.ហ.វ. ល ើេបតីាេដ្ឋន ប្ត្តួ្ពនិិត្យ 
និងជាំ រ ញការងារខ េលៅលសសសេ់សតីពី "ការប្រឆ្ាំង
ការសម្អា ត្ប្ាក់និងហិរញ្ញរបទានលេរវកេម និងហិរញ្ញ-
របទាន េ់ការរកីសាយភាយអាវ ធេហាប្រេ័យ 

កន ងការ កប្រលទសកេព ជាពីបញ្ជ ីប្រលផ្សេះ" 

រូបភារកិច្ចព្បជុាំថ្ផទកនុង ក.ស.ហ.វ. កដើមបតីាមោន ព្តួតរនិិតយ និងជាំរុញ
ការងារខដល្កៅកស្ស្ស្ល់្ស្តីរី "ការព្បឆ្ាំងការស្មាា តព្បាកន់ិងហិរញ្ញ -
បបទនកភរវកមា នងិហិរញ្ញបបទនដល់្ការរកីស្ថយភាយអាវធុមហាព្បល័្យ 
កនុងការដកព្បកទស្កមពុជារីបញ្ជ ីព្បកផេះ" កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្
ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌ ិតសភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ្័តន 

កិេចប្រជ ាំ េលងាៀត្ថ្ផ្សៃកន ងថ្នប្កុេការងារលរៀបេាំលសេកតីប្ាង 
លោេនលោបាយអេិវឌ្ឍន៍វិស័យបលេចកវិទាហិរញ្ញវត្ថ កេព ជា 

នារកស្ៀល្ថ្ងៃសុ្ព្ក ៩ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាល្កិច្ច បានចូ្ល្រួមកិច្ចព្បជុាំច្កងាៀត
ថ្ផទកនុងថ្នព្កុមការងារករៀបច្ាំកស្ច្កតីព្ពាងកគាល្នកយាបាយអភិវឌ្ឍន៍
វស័ិ្យបកច្ចកវទិាហិរញ្ញ វតថុកមពុជា កព្កាមការដឹកនាាំដ៏ែពង់ែពស់្របស់្
ឯកឧតតម រ្ស់ សីលវ៉ា  រដាកល្ខាធិការ ព្កសួ្ងកស្ដាកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ 
និងជាព្បធានព្កុមការងារករៀបច្ាំកស្ច្កតីព្ពាងកគាល្នកយាបាយកនេះ 
តាមរយៈព្បរ័នធអនឡាញ Zoom កោយមានការចូ្ល្រួមរីឯកឧតតម 
និងកោកជាំទវខដល្ជាស្មាជិកព្កុមការងារ។ 

រូបភារកិច្ចព្បជុាំច្កងាៀតថ្ផទកនុងថ្នព្កុមការងារករៀបច្ាំកស្ច្កតីព្ពាងកគាល្នកយាបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យបកច្ចកវទិាហិរញ្ញ វតថុកមពុជា កព្កាមការដឹកនាាំដ៏ែពង់ែពស់្របស់្
ឯកឧតតម រ្ស់ សីលវ៉ា  

ទាំេ័រ ៤ 

កិេចប្រជ ាំ បូកសរ បការងារប្រចាំខខក េភៈ និងទិសលៅការងារប្រចាំ
ខខេីនា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋា នេ េះបញ្ជ ី 

បរធនបាេកិេច 
នាព្រឹកថ្ងៃច្នទ ១២ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូ វ ព្តីស័្ក រ.ស្. 

២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម ណ្ី សាកល 
អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) បានដឹកនាាំកិច្ចព្បជុាំ
បូកស្រុបការងារព្បចាំខែកុមភៈ និងទិស្កៅការងារព្បចាំខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ 
របស់្នាយកោា នចុ្េះបញ្ជ ីបរធនបាល្កិច្ច។ 
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ទាំេ័រ ៥ 

កិច្ចព្បជុាំកនេះ មានការចូ្ល្រួមរីមន្តនតីដឹកនាាំការងារ
នាយកោា ន, អនុព្បធាននាយកោា ន, ព្បធានការយិាល័្យ និង
មន្តនតីជាំនាញថ្ននាយកោា នចុ្េះបញ្ជ ីបរធនបាល្កិច្ចទាំងអស់្។ 
កិច្ចព្បជុាំកនេះព្តូវបានបញ្ច ប់ព្បកបកោយខផលផ្កា  និងស្ថា រតីទទួល្
ែុស្ព្តូវែពស់្។ 

សិកាា សាលាសតីពី “ទប្េងេិ់ខិត្បរធនបាេកិេច” 

រូបភារកនុងសិ្កាខ ស្ថោស្តីរី “ទព្មងលិ់្ែិតបរធនបាល្កិច្ច” កព្កាមអធិបតីភារដ៏
ែពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  

នារកស្ៀល្ថ្ងៃអងាគ រ ១៣ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គ-
នាយក ថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) បានអកញ្ជ ើញចូ្ល្រមួព្បជុាំ 
ព្តួតរិនិតយ និងវាយតថ្មលងវកិាកមាវធីិព្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ របស់្ព្កសួ្ង
កស្ដាកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតមអគ្គ

បណ្ឌ ិតសភាចារ្យឧបនាយករ្ដ្ឋមន្តនតី អូន ព័នធមុនីរ្័តន រដាមន្តនតីព្កសួ្ង
កស្ដាកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ  តាមព្បរន័ធអនឡាញ កោយមានការចូ្ល្រមួរី
ឯកឧតតម និងកោកជាំទវខដល្ជាព្បធានអងគភារងវកិា។   

ប្រជ ាំ ប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ថ្េៃងវិកាកេមវិធីប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
របស់ប្កសួងលស ាកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថ  

កិេចប្រជ ាំ លៅលេើការបលងកើត្ ប្កេុការងារេប្េុេះរវាងប្កសួងលស ាកេិច 
និងហិរញ្ញវត្ថ  (កសហវ) និងប្កសួងាណិជជកេម 

រូបភារកនុងកិច្ចព្បជុាំបូកស្រុបការងារព្បចាំខែកុមភៈ និងទិស្កៅការងារ
ព្បចាំខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោា នចុ្េះបញ្ជ ីបរធនបាល្កិច្ច ដឹកនាាំ
កោយ ឯកឧតតម ណ្ី សាកល 

នាព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៣ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករបរធន-
បាល្កិច្ច (ន.ប.ធ) បានករៀបច្ាំសិ្កាខ ស្ថោស្តីរី “ទព្មងលិ់្ែិត
បរធនបាល្កិច្ច” កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាល្កិច្ចថ្នអាជាា ធរ
កស្វាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធនាគារ។ 

កមាវធិីសិ្កាខ ស្ថោកនេះព្តូវបានករៀបច្ាំក ើងកនុងកគាល្-
បាំណងកដើមបផី្ល់្រ័ត៌មាន និងបន្តជជ បការយល់្ដឹងបខនថមរី
ការករៀបច្ាំលិ្ែិតបរធនបាល្កិច្ចដល់្អនកចូ្ល្រួម ខដល្មាន
ស្មាស្ភារជា តាំណ្ដងព្កុមហ ុនបរធនបាល្ថ្នបរធនបាល្កិច្ច 
ហិរញ្ញ វតថុ  ព្កុមហ ុនបរធនបាល្ ព្កុមហ ុនព្គ្ប់ព្គ្ងមូល្និធិ 
ព្កុមហ ុនខងរកាព្ទរយស្មបតតិជាំនួស្ និងបុគ្គល្ពាករ់ន័ធខដល្ផតល់្ 
កស្វាកនុងវស័ិ្យបរធនបាល្កិច្ច។ 

 

 

នារកស្ៀល្ថ្ងៃរុធ ១៤ កកើត ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គ-
នាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) បានអកញ្ជ ើញចូ្ល្រួម
កិច្ចព្បជុាំ កៅកល្ើការបកងាើត ព្កុមការងារច្ព្មុេះ រវាងព្កសួ្ងកស្ដាកិច្ចនិង
ហិរញ្ញ វតថុ  (កសហវ) និងព្កសួ្ងពាណិជជកមា កដើមបសី្ព្មបស្ព្មួល្
កិច្ចការចុ្េះបញ្ជ ីពាណិជជកមានិងការខកខព្បល្កខនតិកៈព្កុមហ ុនខដល្មាន
កមាវតថុអាជីវកមាស្ថិតកព្កាមស្មតថកិច្ចរបស់្អាជាា ធរកស្វាហិរញ្ញ វតថុមនិ
ខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) និងគ្ណៈកមាការព្គ្បព់្គ្ងខល្បងពាណិជជកមា 



លេខ ១០ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រ ៦ 

កមពុជា (គ្.ល.ក.) តាមព្បរ័នធអនឡាញ កោយមាន
ការចូ្ល្រួមរីឯកឧតតម មីុ វ៉ា ន់ រដាកល្ខាធិការថ្ន (កសហវ) និង
ជាអគ្គកល្ខាធិការថ្នអគ្គកល្ខាធិការោា ន អ.ស.ហ., កោកជាំទវ 
តឹកររ្៉ាត កំរ្ង រដាកល្ខាធិការព្កសួ្ងពាណិជជកមា និងស្ហការ,ី 
ឯកឧតតមព្បតិភូរាជរោា ភិបាល្ទទួល្បនទុកជាអគ្គនាយក និង
ឯកឧតតមអគ្គនាយក ថ្ននិយ័តករកព្កាមឱ្វាទ អ.ស.ហ., និង
ឯកឧតតមអគ្គកល្ខាធិការ គ្.ល.ក. និងស្ហការ។ី 

សិកាា សាលាផ្សសពវផ្សាយអាំពី “េាប់សតីពីការប្រឆ្ាំងហិរញ្ញ-
របទាន េ់ការរកីសាយភាយអាវ ធេហាប្រេ័យ” 

នាព្រឹកថ្ងៃច្នទ ៤ ករាច្ ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករបរធន-
បាល្កិច្ច (ន.ប.ធ) បានករៀបច្ាំសិ្កាខ ស្ថោផសរវផាយអាំរី “ច្ាប ់
ស្តីរីការព្បឆ្ាំងហិរញ្ញបបទនដល់្ការរកីស្ថយភាយអាវុធមហា 
ព្បល័្យ” កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ចថ្នអាជាា ធរកស្វាហិរញ្ញ វតថុ
មនិខមនធនាគារ។ 

កមាវធិីសិ្កាខ ស្ថោកនេះព្តូវបានករៀបច្ាំក ើងកនុងកគាល្
បាំណងកដើមបបីណតុ េះបណ្ដត ល្ និងផសរវផាយបនតអាំរីច្ាបស់្តីរី
ការព្បឆ្ាំងហិរញ្ញបបទនដល់្ការរកីស្ថយភាយអាវុធមហាព្បល័្យ 
ដល់្អនកចូ្ល្រួម ខដល្មានស្មាស្ភារជា តាំណ្ដងព្កុមហ ុន
បរធនបាល្ថ្នបរធនបាល្កិច្ចហិរញ្ញ វតថុ  ព្កុមហ ុនបរធនបាល្ 
និងបុគ្គល្ពាករ់ន័ធកផសងកទៀត។ 

រូបភារកិច្ចព្បជុាំកៅកល្ើការបកងាើត ព្កុមការងារច្ាំរុេះរវាងព្កសួ្ងកស្ដាកិច្ច
និងហរិញ្ញ វតថុ (កស្ហវ) និងព្កសួ្ងពាណិជជកមា 

រូបភារសិ្កាខ ស្ថោផសរវផាយអាំរី “ច្ាប់ស្តី រីការព្បឆ្ាំងហិរញ្ញ បបទនដល់្
ការរកីស្ថយភាយអាវធុមហាព្បល័្យ” កព្កាមអធបិតភីារដែ៏ពងែ់ពស់្ របស់្ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៧ ករាច្ ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច រមួជាមយួឯកឧតតម កោកជាំទវ 
ជាថ្នន ក់ដឹកនាាំរបស់្និយ័តករ និងអងគភារកព្កាមឱ្វាទអាជាា ធរកស្វា
ហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.)  កព្កាមការដឹកនាាំដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្
ឯកឧតតម រ្ស់ សីលវ៉ា  រដាកល្ខាធិការព្កសួ្ងកស្ដាកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុ  
និងជាអនុព្បធាន អ.ស.ហ. បានជួបព្បជុាំរិភាកាការងារជាមយួជាំនាញ
ការរបស់្ធនាគាររិភរកោក ពាករ់ន័ធនឹងជាំនួយបកច្ចកកទស្កនុងព្កបែណឌ  
អ.ស.ហ. តាមរយៈព្បរន័ធអនឡាញ Zoom។ 

ប្រជ ាំ ពិភាកាការងារជាេួយជាំនាញការរបស់ធនាោរពេិពលលាក 
ាក់ព័នធនឹងជាំ នយួបលេចកលទសកន ងប្កបខណឌ  អ.ស.ហ. 

រូបភារព្បជុាំរិភាកាការងារជាមយួជាំនាញការរបស់្ធនាគាររិភរកោក ពាក់រ័នធ
នឹងជាំនួយបកច្ចកកទស្កនុងព្កបែណឌ  អ.ស.ហ. តាមរយៈព្បរន័ធអនឡាញ Zoom 
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ទាំេ័រ ៧ 

កិេចប្រជ ាំ ផ្សសពវផ្សាយសដីពីការប្របប់្រងងវិកា 
ឆ្ន ាំ២០២២ របស់ ន.ប.ធ. 

នាព្រឹកថ្ងៃច្នទ ១១ ករាច្ ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
ណី្ សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិច្ចព្បជុាំផសរវផាយសី្្រីការព្គ្បព់្គ្ងងវកិាឆ្ន ាំ២០២២ 
របស់្ ន.ប.ធ.។ កិច្ចព្បជុាំកនេះ មានការចូ្ល្រួមរីកោកព្បធាន
នាយកោា ន, កជញ ព្បធាននាយកោា ន, ព្បធានការយិាល័្យ, 
អនុព្បធានការយិាល័្យ និងមន្តនតីជាំនាញនាយកោា នថ្ន ន.ប.ធ.។  

កិច្ចព្បជុាំព្តូវបានបញ្ច ប់ព្បកបកោយខផលផ្កា  និងស្ថា រតី
ទទួល្ែុស្ព្តូវែពស់្ 

រូបភារកចិ្ចព្បជុាំផសរវផាយស្្ីរកីារព្គ្បព់្គ្ងងវកិាឆ្ន ាំ២០២២ របស់្ ន.ប.ធ. 
ដឹកនាាំកោយឯកឧតតម ណ្ី សាកល 

កិេចប្រជ ាំ បូកសរ បការងារប្រចាំខខេីនា នងិទសិលៅការងារ
ប្រចាំខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២២ កន ងកប្េិត្អនតរនាយកដ្ឋា ន 

បណុ្េះបណ្្ដល្ និងស្ហព្បតិបតតិការ។ កិច្ចព្បជុាំ កនេះមានការចូ្ល្រួម
រីព្បធាននាយកោា ន, អនុព្បធាននាយកោា ន, ព្បធានការយិាល័្យ, 
អនុព្បធានការយិាល័្យ និងមន្តនតីជាំនាញទាំងអស់្ ថ្ននាយកោា ន
ទាំងរីរ។ កៅកនុងកិច្ចព្បជុាំកនេះ ឯកឧតតមអគ្គនាយករង បានកធវើការ
វាយតថ្មលែពស់្កល្ើស្មិទធផល្ការងារខដល្ស្កព្មច្បានកនុងខែមីនា 
ព្រមទាំងបានកកាតស្រកស្ើរដល់្កិច្ចែិតែាំព្បឹងខព្បង និងការទទួល្
ែុស្ព្តូវែពស់្របស់្ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្តនតីទាំងអស់្ថ្ននាយកោា នទាំងរីរ 
និងបានផតល់្ជាអនុស្ថស្ន៍ខណនាាំស្ព្មាប់ទិស្កៅការងារកៅកនុង
ខែបនាទ បផ់ងខដរ។ កិច្ចព្បជុាំកនេះបានបញ្ចបក់ោយរលូ្ន ព្បកប កោយ
ខផលផ្កា  និងស្ថា រតីទទួល្ែុស្ព្តូវែពស់្។ 

នាព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ១២ ករាច្ ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ 
អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាល្កិច្ច (ន.ប.ធ.) បានដឹកនាាំ
កិច្ចព្បជុាំបូកស្រុបការងារព្បចាំខែមនីា  និងទិស្កៅការងារព្បចាំ
ខែកមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មតិអនតរនាយកោា ន រមួមាន នាយក-
ោា នកិច្ចការគ្តិយុតតនិងអធិការកិច្ច និងនាយកោា នព្ស្ថវព្ជាវ 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៤ ករាច្ ខែផល្គុន ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខែមនីា ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករ បរធនបាល្កិច្ច 
(ន.ប.ធ.) បានករៀបច្ាំសិ្កាខ ស្ថោស្តីរី “ការកវវងយល់្រីកិច្ចដាំកណើ រ
ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យបរធនបាល្កិច្ចកៅព្រេះរាជាណ្ដច្ព្កកមពុជា” កព្កាម
អធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័ត
ករបរធនបាល្កិច្ចថ្នអាជាា ធរកស្វាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធនាគារ។ 

 

សិកាា សាលាសតីពី “ការលវវងយេ់ពីកិេច ាំ លណើ រការអេិវឌ្ឍន៍វិស័
យបរធនបាេកិេចលៅប្ពេះរាជាណាេប្កកេព ជា” 

រូបភារកចិ្ចព្បជុាំបូកស្របុការងារព្បចាំខែមនីា នងិទសិ្កៅការងារព្បចាំខែកមស្ថ ឆ្ន ាំ
២០២២ កនុងកព្មតិអនតរនាយកោា ន ដឹកនាាំកោយឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ 
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ទាំេ័រ ៨ 

រូបភារកនុងសិ្កាខ ស្ថោស្តីរ ី“ការកវវងយល់្រីកចិ្ចដាំកណើ រការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិ្យបរធនបាល្កិច្ចកៅព្រេះរាជាណ្ដច្ព្កកមពុជា” កព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  

កមាវធិីសិ្កាខ ស្ថោកនេះព្តូវបានករៀបច្ាំក ើងកនុងកគាល្បាំណងកដើមបផី្ល់្រត័ម៌ាន និងបន្តជជ បការយល់្ដឹងអាំរីវស័ិ្យបរធនបាល្កិច្ច
ដល់្អនកស្ថររត័ម៌ានខដល្បកព្មើការងារកៅស្ថថ នីយទូ៍រទស្សន ៍ស្ថថ នីយវ៍ទិយុ និងអងគភារស្ថររត័ម៌ាននានា។ 


