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មាតិកា 
❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែារលើការអនុវតតកាតេវែិចចសត ីេីការចុេះច្តួតេិនិតយរលើរុគ្គល 

រាយការណ្៍ រោយអនុរោមតាមចារ់ និងរទរបញ្ញតតិសត ីេីការច្រឆាំង 

សម្អា តច្ាែ់ និងហិរញ្ញរបទានរភ្រវែមម (AML/CFT) ទាំេ័រទី១ 

❖ ែិចចច្រជុាំរូែសរុរការង្ករច្ររាំកខែញ្ញញ  និងច្ររាំច្តីម្អសទី៣  

ឆន ាំ២០២២ ររស់នាយែោា នែិចចការទូរៅ ទាំេ័រទី២ 

❖ េិធចីុេះ MOU រវាង ន.ប.ធ. និង IFA ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជុាំអនតរនិយ័តែរនន អ.ស.ហ. ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជុាំការង្កររវាង ន.ប.ធ. ជាមួយច្ែុមការង្ករច្ែុមហ ុន PwC ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជុាំសត ីេី ការេិនិតយរផ្ទៀងផ្ទទ ត់ទិននន័យច្ែុមរគាលរៅទទលួផ្ល 

 និងការផ្សេវផ្ាយអាំេីទច្មង់ឯែសារ និងនីតិវិធីែនុងការដែច្ាែ់ែមចី 

ររស់គ្រច្ម្អង ACSEP សម្អសភាគ្ទី១ ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែាការង្ករវាង ន.ប.ធ. ជាមួយថ្នន ែ់ដឹែនាាំននច្ែុមហ ុន ភ្ីភ្ី 

 លីង សុីឃ្យួរឹធី  ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែាជាមួយច្ែុមការង្ករននអគ្គនាយែោា នេនធោរ ទាំេ័រទី៦ 

❖ ច្រជុាំសត ីេី "ការច្តួតេិនិតយការអនុវតតែិចចលទធែមម៩កខរដើមឆន ាំ២០២២  

និងការកណ្នាាំអាំេីការររៀរចាំកផ្នការលទធែមមច្ររាំឆន ាំ២០២៣ ទាំេ័រទី៦ 

❖ ចលូរួមែមមវិធីចុេះ MOU រវាងន.ម.ែ. ជាមួយ (CDI) និងច្ែុមហ ុន 

 MOONXBT GLOBAL LIMITED ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែាការង្កររវាង ន.ប.ធ. ជាមួយទីច្រឹែាររស់ (ADB) ទាំេ័រទី៧ 

❖ ែិចចច្រជុាំច្ែុមច្រឹែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ រលើែទី១១ ទាំេ័រទី៧ 

❖ ែិចចច្រជុាំរូែសរុរការង្ករច្ររាំកខែញ្ញញ  និងច្ររាំច្តីម្អសទី៣  

ឆន ាំ២០២២ និងទិសរៅការង្ករច្ររាំកខតុោ និងច្ររាំច្តីម្អសទី៤  

ឆន ាំ២០២២ ររស់នាយែោា នចុេះរញ្ជ ីររធនាលែិចច ទាំេ័រទី៨ 

❖ ែមមវិធី "ច្រកាសោែ់ឱ្យអនុវតតនីតិវិធីចាំណាយថវិកាចរនតតាមច្រេ័នធ 

 FMIS ទាាំងច្សុងែនុងច្ែសងួរសដាែិចចនិងហិរញ្ញវតថុ និងច្ែសួងររិសាថ ន  

ជាផ្លូវការ" ទាំេ័រទី៨ 

❖ សិកាា សាោេិរច្គាេះរោរល់សត ីេី "ការររៀរចាំែច្មងរទរបញ្ញតតិ 

គ្តិយុតតជាមូលោា នអភ្ិវឌ្ឍររចចែវិទាហិរញ្ញវតថុ" ទាំេ័រទី៩ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែាការង្កររវាង ន.ប.ធ. ជាមួយច្ែុមហ ុនហវីលីេ  

ច្តាស់ធី ឯ.ែ ទាំេ័រទី៩ 

❖ ែមមវិធីសិកាា សាោផ្សេវផ្ាយរញ្រ្ញ្ញជ រការយល់ដឹងែច្មិតនផ្ទែនុង  

ន.ប.ធ. សត ីេី "រគាលការណ្៍កណ្នាាំ និងនិតិវិធីនផ្ទែនុង សដ ីេីការររៀរចាំ 

និងការអនុវតតថវិកាែមមវិធីររស ន.ប.ធ." ទាំេ័រទី១០ 

❖ េិេ័រណ្៍ផ្ារភាគ្ហ ុនែមពុជា My First Stock" ទាំេ័រទី១០ 

❖ ែមមវិធីសិកាា សាោផ្សេវផ្ាយរញ្រ្ញ្ញជ រការយល់ដឹងែច្មិតនផ្ទែនុង  

ន.ប.ធ. សត ីេី "នីតិវិធីរច្រើច្ាស់ច្រេ័នធច្គ្រ់ច្គ្ងទិននន័យមញ្រ្នតីររស់  

ន.ប.ធ. និងរគាលការណ្៍កណ្នាាំអាំេីករររទនិងទច្មង់លិខិត 

រដាាលររស់ ន.ប.ធ." ទាំេ័រទី១១ 

❖ ែមមវិធីសរបុរសធម៌រៅមជឈមណ្ឌ ល រុរីែុម្អរ ច្ែុងច្េេះសីហនុ ទាំេ័រទី១២ 

❖ ែិចចច្រជុាំេិភាែាការង្កររវាង ន.ប.ធ. ជាមួយច្ែុមហ ុន កាណា  

ច្តាស ឯ.ែ និងច្ែុមហ ុន Technology Solution Development  

TSD Co.,LTD (TSD) ទាំេ័រទី១៣ 

❖ ែិចចច្រជុាំអនតរនិយ័តែរនន អ.ស.ហ. ទាំេ័រទី១៣ 

ព្រឹតតបិព្តរ័ត៌មានព្បចាំខែតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

នារល ៀេថ្ងៃេន្ទ ៨ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី៣ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខដារ៉ា  
អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច អមលោយ ញ្ញា  ឈាន្  ុខារ ី
ត្បធាន្នាយ ោា ន្ ិេចការគ្តិយុតត ន្ិងអធិការ ិេច ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ បាន្
េូេរមួ ិេចត្បជុាំពិភា ាលេើការអនុ្វតតកាតពា ិេច តីពីការេុុះត្តួតពិន្ិតយ
លេើបុគ្គេរាយការណ៍ លោយអនុ្លលាមត្វមេាប ់ន្ិងបទបបញ្ាតតិ តីពី
ការត្បឆ្ាំង ម្អា តត្បា  ់ន្ិងហិរញ្ាបបទាន្លេរវ មម (AML/CFT) លត្កាម
ការដឹ នាាំដ៏ខពង់ខព ់រប ់ឯ ឧតតម រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធិការ
ត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិងជាអនុ្ត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាថ្ន្អាជាា ធរ
ល វាហិរញ្ា វតថុមិន្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ន្ិងម្អន្ការអលញ្ជ ើញ
េូេរមួពីឯ ឧតតមត្បតិេូ ឯ ឧតតមអគ្គនាយ  ថ្នន  ដ់ឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តី
ជាំនាញថ្ន្ន្ិយត័ រពា ព់ន័្ធេាំណុុះឱ្យ អ.ស.ហ.។ 

ទាំេ័រទី១ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិភាកាល ើការអនុវត្តកាត្ពវកិច្ចស្តីពីការច្ុុះ 
ប្ត្តួ្ពិនិត្យល ើបុគ្គ រាយការណ៍ លោយអនុលោមតាម
ច្ាប់ និងបទរបញ្ញត្តិស្តីពីការប្រឆុំងស្ម្អា ត្ប្ាក់ នងិ

ហិរញ្ញរបទានលេរវកមម (AML/CFT) 

 

និយ័ត្ករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 
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  ទាំេ័រទី២ 

នាត្ពឹ ថ្ងៃអង្គគ រ ៩ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី៤ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេបាន្ 
ការអនុ្ញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ រ
បរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧត្តម ណ ីសាកល អគ្គនាយ រង
ថ្ន្ ន.ប.ធ. បាន្ដឹ នាាំ ិេចត្បជុាំបូ  រុបការង្គរត្បចាំខខ ញ្ញា  ន្ិង
ត្បចាំត្តីម្អ ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ រប ់នាយ ោា ន្ ិេចការទូលៅ។ 
 ិេចត្បជុាំលន្ុះ ម្អន្ការេូេរួមពីត្បធាន្នាយ ោា ន្, ត្បធាន្ការ-ិ
យាេ័យ, អនុ្ត្បធាន្ការយិាេ័យ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញថ្ន្នាយ ោា ន្។ 

ជាមយួគាន លន្ុះ ឯ ឧតតមអគ្គនាយ រងបាន្លធាើការវាយតថ្មៃ
ខព ់លេើ មទិធផ្សេការង្គរខដេ លត្មេបាន្ នុងខខ ញ្ញា  ន្ិងត្បចាំ
ត្តីម្អ ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ពមទាាំងបាន្លកាត រល ើរដេ់ ិេចខិតខាំ
ត្បឹងខត្បង ន្ិងការទទួេខុ ត្តូវខព ់រប ់ថ្នន  ់ដឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តី
ទាាំងអ ់ថ្ន្នាយ ោា ន្ ន្ិងបាន្ផ្សតេ់ជាអនុ្សា ន្ខ៍ណនាាំ ត្ម្អប់
ទិ លៅការង្គរបន្តផ្សងខដរ។ 

រូបភាព៖ ិេចត្បជុាំពិភា ាលេើការអនុ្វតតកាតពា ិេច តីពកីារេុុះត្តតួពនិ្ិតយលេើ
បុគ្គេរាយការណ៍ លោយអនុ្លលាមត្វមេាប ់ន្ិងបទបបញ្ាតតិ តីពីការត្បឆ្ាំង
 ម្អា តត្បា  ់ន្ិងហិរញ្ាបបទាន្លេរវ មម (AML/CFT)។ 

កិច្ចប្រជុុំ បូកស្រុបការងារប្រចុំខែកញ្ញញ  និងប្រចុំប្ត្ីម្អស្ទី៣ 
ឆន ុំ២០២២ របស្់នាយកោា នកចិ្ចការទូលៅ 

រូបភាព៖  េិចត្បជុាំប ូ រុបការង្គរត្បចាំខខ ញ្ញា  ន្ិងត្បចាំត្តមី្អ ទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២២ 
រប ់នាយ ោា ន្ េិចការទូលៅ។ 

ពិធីច្ុុះហត្ថល ខាល ើអនុស្សរណៈននការលោគ្យ ់គ្នន  
(MOU) រវាង និយ័ត្ករបរធនបា កិច្ច និង 
វិទាស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថុ និងគ្ណលនយយ (IFA) 
នាត្ពឹ ថ្ងៃពុធ ១០ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. . 

២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី៥ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេបាន្ការ
អនុ្ញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពីឯ ឧតតមអគ្គបណឌិ ត ភាចរយ  អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន 
ឧបនាយ រដាមន្រន្តី រដាមន្រន្តីត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ  ន្ិងជា
ត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.)  
ន្ិយ័ត របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) បាន្េុុះអនុ្ សរណៈថ្ន្ការ
លយាគ្យេ់គាន ជាមយួ វទិាសាថ ន្ហិរញ្ា វតថុ ន្ិងគ្ណលន្យយ (IFA) 
 ដីពី “ ិេច ហត្បតិបតតិការលេើការលេើ  មព ់ការយេ់ដឹងជា
សាធារណៈ ន្ិងជាំរុញការេូេរមួ នុងវ ័ិយបរធន្បាេ ិេចលៅ មពុជា” 
លត្កាមអធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ  
ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច  ន្ិងលលា  ប ុន សុនទរងគ នាយ រង ថ្ន្
វទិាសាថ ន្ហិរញ្ា វតថុ ន្ិងគ្ណលន្យយ (IFA) លៅទី ដីការអគារអាជាា ធរ
ល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ។ 

 នុងត្ បខណឌ ថ្ន្ការេុុះអនុ្ សរណៈថ្ន្ការលយាគ្យេ់គាន
លន្ុះ ន.ប.ធ. បាន្ចប់ថ្ដគូ្យុទធសាន្រ តជាមួយន្ឹង IFA ខដេជា
ត្គ្ឹុះសាថ ន្អប់រ ាំ ន្ិងបណដុ ុះបណ្ដដ េជាំនាញវជិាជ ជីវៈខផ្សន ហិរញ្ា វតថុ  
ន្ិងគ្ណលន្យយ  នុងលគាេលៅបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹងជាសាធារណៈ
ឱ្យបាន្កាន្ខ់តទូេាំទូលាយ ន្ិង ីុជលត្ៅ  ត្ម្អបត់្គ្ឹុះសាថ ន្បណដុ ុះ-
បណ្ដដ េជាំនាញវជិាជ ជីវៈខផ្សន ហិរញ្ា វតថុ ន្ិងគ្ណលន្យយ អាំពីយន្តការ
ត្បតិបតតិការបរធន្បាេ ិេច បទោា ន្គ្តិយុតតពា ព់ន័្ធ  គុ្ណត្បលយាជន្៍
ថ្ន្វ ័ិយបរធន្បាេ ិេច។  ិេច ហត្បតិបតតិការលន្ុះ ៏នឹ្ងផ្សដេ់
ឱ្កា ដេ់ន្ិ សតិលដើមបលីធាើការបលងកើន្េាំលណុះដឹង ន្ិងដ ត្ ងយ់ 
បទពិលសាធន្ក៍ារង្គរផ្ទទ េ់ជាមយួន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច  ដូ៏េជា
ន្ឹងផ្សដេ់ឱ្កា អាទិភាពដេ់មន្រន្តីថ្ន្ ន.ប.ធ. ខដេម្អន្បាំណង
បលងកើន្ មតថភាព ន្ិងេាំលណុះដឹងបខន្ថម ជាពិល  ពា ់ព័ន្ធខផ្សន 
ហិរញ្ា វតថុផ្សងខដរ។ 

 មមវធិីេុុះអនុ្ សរណៈថ្ន្ការលយាគ្យេ់គាន លន្ុះ ម្អន្ការ
អលញ្ជ ើញេូេរមួពី តាំណ្ដងជាន្ខ់ព ់ថ្ន្ន្ិយត័ រ ន្ិងអងគភាពលត្កាម
ឱ្វាទអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.), ថ្នន  ដ់ឹ នាាំ 
ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញថ្ន្ ន.ប.ធ., ថ្នន  ដ់ឹ នាាំជាន្ខ់ព ់ សាន្រសាត ចរយ ន្ិង
ន្ិ សតិ ថ្ន្ IFA។  មមវធិីត្តូវបាន្បញ្ចបល់ៅលោយភាពរេូន្ ន្ិង
ត្ប បលោយខផ្សៃផ្ទក  លត្កាមបរយិាកា រ ីរាយ ន្ិង និទធសាន េ។ 



លេខ ១៧ លេញផ្សាយថ្ងៃទ៤ី ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រទី៣ 

រូបភាព៖ ពធិីេុុះហតថលេខាលេើអនុ្ សរណៈថ្ន្ការលយាគ្យេ់គាន  (MOU) រវាង ន្ិយត័ របរធន្បាេ េិច ន្ិងវទិាសាថ ន្ហរិញ្ា វតថុ ន្ិងគ្ណលន្យយ (IFA)។ 

 ូមបញ្ញជ  ់ថ្ន បរធន្បាេ ិេច គ្ឺជាេាំណងគ្តិយុតត ខដេ នុងលនាុះ បរធន្បាេទាយ  (ម្អច  ់ត្ទពយ) ត្បគ្េ់ត្ទពយរប ់ខៃួន្ឱ្យ
បរធន្បាេ (អន ជាំនាញវជិាជ ជីវៈ ន្ិងម្អន្អាជាា បណណ ) ឱ្យលធាើការត្គ្ប់ត្គ្ង ចត់ខេង និ្ងខងរ ា ុវតថិភាព ឬខងរ ាទុ ជាំន្ួ លដើមបជីា
ត្បលយាជន្ដ៍េ់បរធន្បាេទាយ វញិ ឬដេ់ភាគ្ីលផ្សសងលទៀត។ 

 

កិច្ចប្រជុុំ អនតរនិយ័ត្ករននអាជ្ញា ធរលស្វាហិរញ្ញវត្ថុមនិខមន
ធនាគ្នរ (អ.ស្.ហ.) 

នារល ៀេថ្ងៃពុធ-ត្ពហ បតិ៍ ១០-១១ល ើត ខខអ សុជ 
ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី៥-៦ ខខតុលា ឆ្ន ាំ
២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ-
 ិេច (ន.ប.ធ.) អមលោយ ញ្ញា  ឈាន្  ុខារ ីត្បធាន្នាយ ោា ន្
 ិេចការគ្តិយុតតនិ្ងអធិការ ិេច ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ បាន្េូេរួម ិេច
ត្បជុាំអន្តរន្ិយ័ត រថ្ន្អាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមិន្ខមន្ធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) លដើមបពីិន្ិតយលៅលេើរលបៀបវារៈេាំន្ួន្បនួ្រមួម្អន្៖ ល េ ដី-
ត្ពាងអនុ្ត្ ឹតយ ដីពី “ឯ  ណ្ដា ន្  ញ្ញា  ម្អគ េ់ ន្ិង  ញ្ញា   តិ 
រប ់មន្រន្ដីអធិការ ិេចបរធន្បាេ ិេច” រប ់ ន.ប.ធ., ល េ ដីខណនាាំ 

 ដីពីយន្ដការ ន្ិងន្ីតិវធិីត្វមោន្ការអនុ្វតដអនុ្សា ន្ ៍វន្ មម
អនុ្លលាមភាពរប ់អងគភាព វន្ មមថ្ផ្សទ នុង, “លគាេការណ៍ខណនាាំ
 ត្ម្អប់ការវនិ្ិលយាគ្មូេន្ិធិ ន្ដិ ុខ ងគម” ន្ិងល េ ដីត្ពាង
ត្បកា  ដីពី “ការលោុះត្សាយវវិាទ នុងត្បពន័្ធ ន្ដិ ុខ ងគម” រប ់
ន្ិយត័ រ ន្ដិ ុខ ងគម លត្កាមការដឹ នាាំដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម 
រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធិការថ្ន្ត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិង
ជាអនុ្ត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាថ្ន្ អ.ស.ហ. ន្ិងម្អន្ការេូេរមួពីឯ ឧតតម
អគ្គលេខាធិការ ឯ ឧតតមអគ្គនាយ  ថ្នន  ដ់ឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ
ថ្ន្ន្ិយ័ត រ ន្ិងអងគភាពលត្កាមឱ្វាទថ្ន្ អ.ស.ហ. ត្វមរយៈ ិេច
 ត្មប ត្មួេរប ់អគ្គលេខាធិការោា ន្ថ្ន្ អ.ស.ហ. ត្វមត្បពន័្ធ
អន្ឡាញ Zoom។ 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភាព៖  ិេចត្បជុាំអន្តរន្ិយត័ រថ្ន្អាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.) លត្កាមការដឹ នាាំដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធកិារថ្ន្
ត្  ួងល ដា េិចន្ងិហរិញ្ា វតថុ ន្ិងជាអនុ្ត្បធាន្ត្ មុត្ប ឹាថ្ន្ អ.ស.ហ.។ 

កិច្ចប្រជុុំ ការងាររវាងនិយត័្ករបរធនបា កិច្ច ជ្ញមួយ 
ប្កមុការងារប្កមុហ នុ PwC 

នាត្ពឹ ថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ១១ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី៦ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ  ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) 
អមលោយឯ ឧតដមអគ្គនាយ រង ត្បធាន្នាយ ោា ន្ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ 
បាន្ទទួេជួបត្បជុាំត្វមត្បព័ន្ធអន្ឡាញជាមួយត្ ុមការង្គរថ្ន្
ត្ ុមហ ុន្ PwC តាំណ្ដងលោយលលា  លៅ លរ ៉េមី, Associate 
Partner, លលា  Vijay Bhaskar Aleti, Associate Director, 
លលា ត្ ី ខ វ  េាណ, Manager ន្ិងលលា  ឡាញ់ ពិទូរយ, 
Senior Consultant ខដេទទួេបន្ទុ ជាអន ពិលត្គាុះលយាបេ់លេើ
ការលរៀបេាំល េ ដីត្ពាងបេចុបបន្នភាពយុទធសាន្រ តអេិវឌ្ឍន្៍វ ័ិយ
ហិរញ្ា វតថុ  (២០២១-២០៣០) លដើមបីផ្សដេ់នូ្វព័ត៌ម្អន្ ាំខាន្់ៗ
ពា ព់ន័្ធន្ឹងវ ័ិយបរធន្បាេ ិេច ត្ម្អបផ់្សដេ់ជាធាតុេូេលៅ នុង
ល េ ដីត្ពាងបេចុបបន្នភាពយុទធសាន្រ តអេិវឌ្ឍន្៍វ ័ិយហិរញ្ា វតថុ  
(២០២១-២០៣០)។ 

រូបភាព៖ េិចត្បជុាំការង្គររវាងន្យិត័ របរធន្បាេ េិច ជាមយួត្ ុមការង្គរ
ត្ ុមហ ុន្ PwC។ 

កិច្ចប្រជុុំស្តីពី ការពនិិត្យល្ទៀងផ្ទទ ត្់ទិនននយ័ 
ប្កមុលគ្ន លៅទទួ ្  និងការ្សពវ្ាយអុំព ី
ទប្មងឯ់កស្ថរ និងនីត្ិវិធីកនងុការដកប្ាក់កមចីរបស្់

គ្លប្ម្អង ACSEP ស្ម្អស្ភាគ្ទី១ 
នាត្ពឹ ថ្ងៃ ុត្  ១២ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  

ព. . ២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី៧ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិយ័ត រ
បរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) ខដេជាអងគភាពអនុ្វតតគ្លត្ម្អងត្ប ួត
ត្បខជងខខសត្េវា ត់ថ្មៃ ន្ិងលេើ  មព ់ ុវតថិភាព  ិ មម (ACSEP) 
 ត្ម្អប ់ម្អ ភាគ្ទី១ (PIU1) បាន្លរៀបេាំ ិេចត្បជុាំ តីពី ការពិន្ិតយ
លផ្សទៀងផ្ទទ ត់ទិន្នន្័យត្ ុមលគាេលៅទទួេផ្សេ ន្ិងការផ្សសពាផ្សាយ
អាំពីទត្មង់ឯ សារ និ្ងនី្តិវធីិ នុងការដ ត្បា ់ មចីរប ់គ្លត្ម្អង 
ACSEP  ម្អ ភាគ្ទី១ លត្កាមអធិបតីភាពដ៏ខពង់ខព ់រប ់ 
ឯកឧត្តម មុ ីវ៉ា ន់ រដាលេខាធិការថ្ន្ត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ 
(  ហវ) ន្ិងជានាយ គ្លត្ម្អង ន្ិង ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយ ថ្ន្ ន.ប.ធ. ន្ិងជាត្បធាន្ត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ម្អង លោយផ្ទទ េ់ 
លៅអគារអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមិន្ខមន្ធនាគារ ន្ិងត្វមត្បពន័្ធ
អន្ឡាញ។  ិេចត្បជុាំលន្ុះ បាន្លរៀបេាំល ើង នុងលគាេបាំណងលដើមបី
បញ្ញជ  ឱ់្យេា ់អាំពីត្ ុមលគាេលៅទទួេផ្សេ ន្ិងផ្សេិតផ្សេខដេ
ម្អន្ កាត នុ្ពេ ដេ់សាថ បន័្ហិរញ្ា វតថុ ថ្ដគូ្ ហការលត្កាមត្ បខណឌ
គ្លត្ម្អង ACSEP, ផ្សសពាផ្សាយអាំពីទត្មងឯ់ សារ ន្ិងនី្តិវធិី នុង
ការដ ត្បា ់ មចី (ESMS Template, Financial Request 
Template, Covenants and Risk Management Discussion) 
ន្ិងលរៀបេាំបណតុ ុះបណ្ដត េពត្ងឹង មតថភាពដេ់មន្រន្តី PIU ន្ិង PFI។ 
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ទាំេ័រទី៥ 

រូបភាព៖  ិេចត្បជុាំ តីព ីការពនិ្ិតយលផ្សទៀងផ្ទទ តទ់និ្នន្យ័ត្ ុមលគាេលៅទទេួផ្សេ ន្ិងការផ្សសពាផ្សាយអាំពីទត្មងឯ់ សារ ន្ងិន្ីតិវធិី នុងការដ ត្បា  ់មចរីប ់គ្លត្ម្អង 
ACSEP  ម្អ ភាគ្ទី១។ 

 ិេចត្បជុាំលន្ុះ ម្អន្ការេូេរមួពី ម្អជិ  ន្ិងទីត្បឹ ាជាតិន្ិងអន្តរជាតិ រប ់ PIU1, តាំណ្ដងម ពីអគ្គនាយ ោា ន្ ហត្បតិបតតិការ
អន្តរជាតិ ន្ិងត្គ្បត់្គ្ងបាំណុេថ្ន្   ហវ, តាំណ្ដងអងគភាពត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ម្អងម ពីត្  ួង  ិ មម រុកាា ត្បម្អញ់ ន្ិងលន្សាទ ន្ិងតាំណ្ដង
ម ពីសាថ បន័្ហិរញ្ា វតថុថ្ដគូ្។ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិភាកាការងារវាងនយិ័ត្ករបរធនបា កិច្ច 
ជ្ញមួយថ្នន ក់ដឹកនាុំននប្កមុហ ុន េីេី  ីង ស្ុីឃ្យួរធឹី  

(PP Link Securities Co., Ltd.) 
នារល ៀេថ្ងៃ ុត្  ១២ ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  

ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹ្ងថ្ងៃទី៧ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយ័ត របរធន្បាេ ិេច អមលោយ
ថ្នន  ់ដឹ នាាំនាយ ោា ន្ និ្ងមន្រន្តីជាំនាញ បាន្ទទួេជួបពិភា ា
ការង្គរត្វមត្បពន័្ធអន្ឡាញជាមយួថ្នន  ដ់ឹ នាាំថ្ន្ត្ ុមហ ុន្ េេី ីេីង 
 ីុឃ្យួរធឹី (PP Link Securities Co., Ltd.) អាំពីទិដាភាពថ្ន្ ិេច
ដាំលណើ រការអេវិឌ្ឍន្វ៍ ័ិយបរធន្បាេ ិេចលៅ មពុជា បទោា ន្គ្តិយុតត
ពា ព់ន័្ធ ត្បតិបតតិការន្ិងយន្តការបរធន្បាេ ិេច ន្ិងកាលានុ្វតតភាព
វនិ្ិលយាគ្។ 

រូបភាព៖ ិេចត្បជុាំពិភា ាការង្គរវាងន្យិត័ របរធន្បាេ េិច ជាមយួ 
ថ្នន  ដ់ ឹនាាំថ្ន្ត្ មុហ ុន្ េេី ីេីង  ីុឃ្យួរធឹី (PP Link Securities Co., Ltd.) ។ 
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ទាំេ័រទី៦ 

រូបភាព៖ ិេចត្បជុាំពិភា ាជាមួយត្ ុមការង្គរថ្ន្អគ្គនាយ ោា ន្ពន្ធោរ។ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិភាកាជ្ញមួយប្កមុការងារ 
ននអគ្គនាយកោា នពនធោរ 

 

នារល ៀេថ្ងៃេន្ទ ១៥ល ើត ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. . ២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១០ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេ
បាន្ការអនុ្ញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្
ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច ឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយ រងថ្ន្
ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) អមលោយ ញ្ញា  ឈាន្  ុខារ ី
ត្បធាន្នាយ ោា ន្ ិេចការគ្តិយុតតន្ិងអធិការ ិេច ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ 
បាន្ជួបត្បជុាំពិភា ាជាមយួត្ ុមការង្គរថ្ន្អគ្គនាយ ោា ន្ពន្ធោរ 
ដឹ នាាំលោយ លោកជំទាវ ប ុន នារី  អគ្គនាយ រងថ្ន្អគ្គនាយ ោា ន្
ពន្ធោរ លដើមបពីិន្ិតយលៅលេើល េ ដីត្ពាងអនុ្ សរណៈលយាគ្យេ់គាន
រវាងន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច ន្ិងអគ្គនាយ ោា ន្ពន្ធោរថ្ន្ត្  ួង
ល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ  ដីពីការផ្ទៃ  ់បដូរពត័ម៌្អន្ ត្ម្អបល់គាេបាំណង
ពន្ធត្វមត្បពន័្ធអន្ឡាញ Zoom។ 

ប្រជុុំស្តីព ី"ការប្ត្តួ្ពនិិត្យការអនុវត្តកិច្ច ទធកមម 
៩ខែលដើមឆន ុំ២០២២ និងការខណនាុំអុំពីការលរៀបច្ុំ 

ខ្នការ ទធកមមប្រចុំឆន ុំ២០២៣ 

រាជធាន្ី លខតត  ហត្គា សាធារណៈ ន្ិងត្គ្ឹុះសាថ ន្សាធារណៈ
រដាបាេ ន្ិងអងគភាពងវកិា" ខដេដឹ នាាំលោយ ឯកឧត្តម ឈមឹ 

សាលរ៉ាត្ ត្បតិេូរាជរោា េិបាេទទួេបន្ទុ ជាអគ្គនាយ ថ្ន្អគ្គ-
នាយ ោា ន្េទធ មមសាធារណៈថ្ន្ត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ 
ត្វមត្បពន័្ធអន្ឡាញ Zoom។ 

នាត្ពឹ ថ្ងៃអង្គគ រ ១លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១១ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេបាន្
ការអនុ្ញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ រ
បរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧត្តម ណី សាកល អគ្គនាយ រង
ថ្ន្ ន.ប.ធ. អមលោយលលា  ឃុ្ន្ វា នា ត្បធាន្នាយ ោា ន្ ិេចការ
ទូលៅ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ បាន្េូេរួមត្បជុាំ តីពី "ការត្តួតពិន្ិតយការ
អនុ្វតត ិេចេទធ មម៩ខខលដើមឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិងការខណនាាំអាំពីការលរៀបេាំ
ខផ្សន្ការេទធ មមត្បចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ជូន្ត្  ួង-សាថ ប័ន្ រដាបាេ 

រូបភាព៖ត្បជុាំ តីពី "ការត្តួតពនិ្ិតយការអនុ្វតត ិេចេទធ មម៩ខខលដើមឆ្ន ាំ២០២២ 
ន្ិងការខណនាាំអាំពកីារលរៀបេាំខផ្សន្ការេទធ មមត្បចាំឆ្ន ាំ២០២៣។ 

ច្ូ រួមកមមវិធីច្ុុះអនុស្សរណៈននការលោគ្យ ់គ្នន រវាង 
និយ័ត្ករមូ បប្ត្កមពុជ្ញ (ន.ម.ក.) ជ្ញមួយវិទាស្ថថ ន
អេិវឌ្ឍន៍ច្ិន (CDI) និងប្កមុហ ុន MOONXBT 

GLOBAL LIMITED 
នាត្ពឹ ថ្ងៃអង្គគ រ ១ លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  

ព. . ២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១១ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយម្អន្
ការអនុ្ញ្ញា តដ៏ខពង់ខព ់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្
ន្ិយ័ត របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) ឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គ-
នាយ រងថ្ន្ ន.ប.ធ. អមលោយលលា  រនិ្ រោា  អនុ្ត្បធាន្នាយ ោា ន្
េុុះបញ្ជ ីបរធន្បាេ ិេច បាន្េូេរមួ មមវធិីេុុះអនុ្ សរណៈថ្ន្ការ
លយាគ្យេ់គាន  តីពី “ការអេិវឌ្ឍទីផ្សារមូេបត្តលៅ មពុជា” រវាង
ន្ិយ័ត រមូេបត្ត មពុជា (ន.ម.ក.) ន្ិងវទិាសាថ ន្អេិវឌ្ឍន្៍េិន្ 
(CDI) ន្ិង “ ិេច ហត្បតិបតតិការលេើការលេើ  មព ់ការយេ់ដឹង 
ន្ិងការអេិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្ សលៅ នុងវ ័ិយមូេបត្តលៅ មពុជា” 
ន.ម.ក. ន្ិងត្ ុមហ ុន្ MOONXBT GLOBAL LIMITED លត្កាម
អធិបតីភាពរប ់ ឯកឧត្តម ស ូ សុជាតិ្ ត្បតិេូរាជរោា េបិាេ
ទទួេបន្ទុ ជាអគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ រមូេបត្ត មពុជា។ 



លេខ ១៧ លេញផ្សាយថ្ងៃទ៤ី ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រទី៧ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិភាកាការងាររវាងនយិ័ត្ករបរធនបា កិច្ច 
ជ្ញមួយទីប្រកឹារបស្់ធនាគ្នរអេិវឌ្ឍន៍អាស្ុី (ADB) 

រូបភាព៖  មមវធិីេុុះអនុ្ សរណៈថ្ន្ការលយាគ្យេ់គាន រវាងន្ិយត័ រមូេបត្ត
 មពុជា (ន.ម.ក.) ជាមួយវទិាសាថ ន្អេិវឌ្ឍន្៍េិន្ (CDI) និ្ងត្ ុមហ ុន្ 
MOONXBT GLOBAL LIMITED។ 

នាត្ពឹ ថ្ងៃអង្គគ រ ១លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១១ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយលលា  ឃុ្ន្ វា នា ត្បធាន្នាយ ោា ន្ ិេចការទូលៅ, 
លលា  ហាយ  ុវណ្ដណ  ត្បធាន្ តីទីនាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ីបរធន្-
បាេ ិេច ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ បាន្ទទួេជួបពិភា ាការង្គរជាមយួ
ទីត្បឹ ារប ់ធនាគារអេវិឌ្ឍន្អ៍ា ីុ (ADB) តាំណ្ដងលោយ Mr. 
John V Owens ន្ិងលលា  រ ់ លខមរា  តីពី "ការលរៀបេាំល េ តី
ត្ពាងលគាេន្លយាបាយអេវិឌ្ឍវ ័ិយបលេច វទិាហិរញ្ា វតថុ មពុជា" 
លត្កាមការ ត្មប ត្មួេពីអគ្គលេខាធិការោា ន្ថ្ន្អាជាា ធរល វា
ហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.) លៅទី តីការ អ.ស.ហ.។  

 ិេចត្បជុាំលន្ុះ លរៀបេាំល ើង នុងលគាេបាំណងទទួេបាន្ធាតុ
េូេបខន្ថមពា ព់ន័្ធន្ឹងវ ័ិយបរធន្បាេ ិេចរប ់ត្បលទ  មពុជា 
លដើមបលីរៀបេាំល េ តីត្ពាងលគាេន្លយាបាយអេវិឌ្ឍវ ័ិយបលេច វទិា
ហិរញ្ា វតថុ មពុជា ឱ្យម្អន្េ ាណៈត្គ្បត់្ជុងលត្ជាយ ន្ិងលពញលេញ។ 

រូបភាព៖  ិេចត្បជុាំពភិា ាការង្គររវាងន្ិយត័ របរធន្បាេ េិច ជាមយួទតី្បឹ ា
រប ់ធនាគារអេវិឌ្ឍន្អ៍ា ីុ (ADB)។ 

កិច្ចប្រជុុំ ប្កមុប្រកឹា អ.ស្.ហ. អាណត្តិទី១ ល ើកទី១១ 
លៅត្ពឹ ថ្ងៃពុធ ២លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  

ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១២ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) ន្ងិ
ជា ម្អជិ ត្ ុមត្បឹ ាអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមិន្ខមន្ធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) អមលោយឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយ រងថ្ន្ ន.ប.ធ., 
 ញ្ញា ឈាន្  ុខារ ី ត្បធាន្យ ោា ន្ ិេចការគ្តិយុតតន្ិងអធិការ ិេច, 
លលា  ហាយ  ុវណ្ដណ  ត្បធាន្ តីទីនាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ីបរធន្-
បាេ ិេច ត្ពមទាាំងមន្រន្តីជាំនាញរប ់ ន.ប.ធ. បាន្េូេរមួ ិេចត្បជុាំ

ត្ ុមត្បឹ ា អ.ស.ហ. អាណតតិទី១ លេើ ទី១១  លត្កាមអធិបតីភាព
ដ៏ខពង់ខព ់ ឯកឧត្តមអរគបណឌ ិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន 
ឧបនាយ រដាមន្រន្តី រដាមន្រន្តីត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ  ន្ិងជា
ត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ា អ.ស.ហ. ន្ិងម្អន្ការេូេរមួពី ឯ ឧតតមរដាមន្រន្តី
ត្  ួងយុតតិធម ៌ឯ ឧតតម លលា ជាំទាវ រដាលេខាធិការ ឯ ឧតតមអគ្គ-
នាយ ន្ិយត័ រលត្កាមឱ្វាទថ្ន្ អ.ស.ហ. ន្ងិ ម្អជិ - ម្អជកិា 
អ.ស.ហ. ត្វមរយៈត្បពន័្ធ ន្និ ីទវឌី្ីអូពីេាំង្គយ (Zoom)។ 

ជាេទធផ្សេថ្ន្ ិេចត្បជុាំ រលបៀបវារៈេាំន្ួន្ពីររប ់ ន.ប.ធ. 
បាន្ទទួេការអនុ្មត័ពីអងគត្បជុាំ ខដេ នុងលនាុះម្អន្៖ (១). ល េ តី
ត្ពាងត្បកា  តីពី ការទទួេសាគ េ់ត្ ុមហ ុន្វាយតថ្មៃ នុងវ ័ិយ
បរធន្បាេ ិេច ន្ិង (២). ល េ តីត្ពាងត្បកា  តីពី ខបបបទ ន្ិង
ន្ីតិវធិីថ្ន្ការលធាើអធិការ ិេច លោយត្តូវលធាើការខ  ត្មួេលេើទត្មង់
ន្ិងអកាា រាវរុិទធបខន្ថមមួយេាំន្ួន្ មុន្ោ ់ជូន្ឯ ឧតតមអគ្គបណឌិ ត
 ភាចរយឧបនាយ រដាមន្រន្តី ន្ិងជាត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ា អ.ស.ហ. 
េុុះហតថលេខាោ ឱ់្យអនុ្វតតជាផ្សៃូវការ។ 



លេខ ១៧ លេញផ្សាយថ្ងៃទ៤ី ខខវេិឆិកា 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 

  

ទាំេ័រទ៨ី 

រូបភាព៖  េិចត្បជុាំត្ ុមត្បឹ ា អ.ស.ហ. អាណតតិទ១ី លេើ ទ១ី១ លត្កាមអធិបតភីាពដខ៏ពងខ់ព ់ ឯកឧត្តមអរគបណឌ ិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដាមន្រន្ត ីរដាមន្រន្តី
ត្  ួងល ដា េិចន្ងិហរិញ្ា វតថុ ន្ិងជាត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ា អ. .ហ. ។ 

កិច្ចប្រជុុំ បូកស្រុបការងារប្រចុំខែកញ្ញញ  និងប្រចុំ 
ប្ត្ីម្អស្ទី៣ ឆន ុំ២០២២ និងទិស្លៅការងារ 
ប្រចុំខែតុ្ោ និងប្រចុំប្ត្ីម្អស្ទី៤ ឆន ុំ២០២២  
របស់្នាយកោា នច្ុុះបញ្ជ ីបរធនបា កិច្ច 

នារល ៀេថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ៣ លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា  ័  ព. . ២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១៣ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្តម ណ ីសាកល អគ្គនាយ រងថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច 
បាន្ដឹ នាាំ ិេចត្បជុាំបូ  រុបការង្គរត្បចាំខខ ញ្ញា  ន្ិងត្បចាំត្តីម្អ 
ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិងទិ លៅការង្គរត្បចាំខខតុលា ន្ិងត្បចាំត្តីម្អ 
ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២២ រប ់នាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ីបរធន្បាេ ិេច។  ិេចត្បជុាំ
លន្ុះ ម្អន្ការេូេរមួពី ត្បធាន្ តីទីនាយ ោា ន្, អនុ្ត្បធាន្នាយ ោា ន្, 
ត្បធាន្ការយិាេ័យ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញថ្ន្នាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ីបរធន្-
បាេ ិេចទាាំងអ ់។ ជាមួយគាន លន្ុះ ឯកឧត្តមអរគនាយករង 

បាន្លធាើការវាយតថ្មៃខព ់លេើ មទិធផ្សេការង្គរខដេ លត្មេបាន្ នុង
ខខ ញ្ញា  ន្ិងត្បចាំត្តីម្អ ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ពមទាាំងបាន្លកាត-
 រល ើរដេ់ ិេចខិតខាំត្បឹងខត្បង ន្ិងការទទួេខុ ត្តូវខព ់រប ់
ថ្នន  ដ់ឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តីទាាំងអ ់ថ្ន្នាយ ោា ន្ ន្ិងបាន្ផ្សតេ់ជាអនុ្សា ន្៍
ខណនាាំ ត្ម្អបទ់ិ លៅការង្គរបន្តផ្សងខដរ។  ិេចត្បជុាំលន្ុះ បាន្បញ្ចប់
លោយរេូន្ ត្ប បលោយខផ្សៃផ្ទក  ន្ិងសាម រតីទទួេខុ ត្តូវខព ់។ 

រូបភាព៖ ិេចត្បជុាំបូ  រុបការង្គរត្បចាំខខ ញ្ញា  ន្ិងត្បចាំត្តមី្អ ទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិងទិ លៅការង្គរត្បចាំខខតុលា ន្ិងត្បចាំត្តមី្អ ទ៤ី ឆ្ន ាំ
២០២២ រប ់នាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ីបរធន្បាេ ិេច។ 

កមមវិធី "ប្រកាស្ោក់ឱ្យអនុវត្តនីត្ិវិធីច្ុំណាយថវិកាច្រនត
តាមប្រព័នធ FMIS ទាុំងប្ស្ុងកនុងប្កស្ួងលស្ដាកិច្ចនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្កសួ្ងបរសិ្ថថ ន ជ្ញ្លូវការ" 
លៅត្ពឹ ថ្ងៃេន្ទ ៧លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  

ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១៧ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយម្អន្
ការអនុ្ញ្ញា តដ៏ខពង់ខព ់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្
ន្ិយ័ត របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧត្តម ណី សាកល 
អគ្គនាយ រងថ្ន្ ន.ប.ធ., លលា  ឃុ្ន្ វា នា ត្បធាន្នាយ ោា ន្
 ិេចការទូលៅ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញរប ់ ន.ប.ធ. បាន្េូេរមួ មមវធិី 
"ត្បកា ោ ឱ់្យអនុ្វតតន្ីតិវធិីេាំណ្ដយងវកិាេរន្តត្វមត្បពន័្ធ  
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FMIS ទាាំងត្ ុង នុងត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិងត្  ួងបរសិាថ ន្ ជាផ្សៃូវការ" លត្កាមអធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តមអរគបណឌ ិត្
សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដាមន្រន្តី រដាមន្រន្តីត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិងម្អន្ការេូេរមួពីថ្នន  ដ់ឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តី ថ្ន្ត្  ួង
ល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ, ត្  ួង-សាថ បន័្, ន្ិងថ្ដគូ្អេវិឌ្ឍន្ ៍ត្វមរយៈត្បពន័្ធ ន្និ ីទវឌី្ីអូពីេាំង្គយ (Zoom)។ 

រូបភាព៖  មមវធិ ី "ត្បកា ោ ឱ់្យអនុ្វតតន្ីតិវធិេីាំណ្ដយងវកិាេរន្តត្វមត្បពន័្ធ FMIS ទាាំងត្ ងុ នុងត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ងិត្  ួងបរសិាថ ន្ ជាផ្សៃូវការ" លត្កាម
អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តមអរគបណឌ ិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដាមន្រន្ត ីរដាមន្រន្តីត្  ួងល ដា ិេចន្ងិហិរញ្ា វតថុ។ 

ស្ិកាា ស្ថោពិលប្គ្នុះលោប ់ស្តីពី "ការលរៀបច្ុំកប្មងបទ
របញ្ញត្តិគ្តិ្យុត្តជ្ញមូ ោា នអេិវឌ្ឍបលច្ចកវិទាហិរញ្ញវត្ថុ" 

លៅត្ពឹ ថ្ងៃអង្គគ រ ៨លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១៨ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយម្អន្
ការអនុ្ញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ រ
បរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧត្តម ណី សាកល អគ្គនាយ រង
ថ្ន្ ន.ប.ធ. អមលោយលលា  លេ  ចន្់លដត ត្បធាន្ការយិាេ័យ
ត្គ្បត់្គ្ងពត័ម៌្អន្វទិាថ្ន្នាយ ោា ន្ ិេចការទូលៅ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ 
បាន្េូេរមួ ិកាា សាលាពិលត្គាុះលយាបេ់ តីពី "ការលរៀបេាំ ត្មង
បទបបញ្ាតតិគ្តិយុតតជាមូេោា ន្អេវិឌ្ឍបលេច វទិាហិរញ្ា វតថុ" លត្កាម
អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម មុី វ៉ា ន់ រដាលេខាធិការ
ត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិងជាអគ្គលេខាធិការថ្ន្អគ្គលេខា-
ធិការោា ន្អាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ន្ិងម្អន្
ការេូេរមួពីឯ ឧតតមត្បតិេូរាជរោា េបិាេទទួេបន្ទុ ជាអគ្គនាយ  
ឯ ឧតតមអគ្គនាយ  ថ្នន  ដ់ឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញថ្ន្ន្ិយត័ រ ន្ិងអងគភាព
លត្កាមឱ្វាទថ្ន្ អ.ស.ហ. លៅ ណ្ដា គារ េនាំលពញ។ 

 ិកាា សាលាលន្ុះ លរៀបេាំល ើង នុងលគាេបាំណងទទួេបាន្
ធាតុេូេបខន្ថមពីត្គ្បភ់ាគ្ីពា ព់ន័្ធ លដើមបលីរៀបេាំ ត្មងបទបបញ្ាតតិលន្ុះ 
ឱ្យម្អន្េ ាណៈត្គ្បត់្ជុងលត្ជាយ ន្ិងលពញលេញ  ដូ៏េជា ត្ម្អប់
ជាឧតតមត្បលយាជន្ដ៍េ់ការអេវិឌ្ឍបលេច វទិាហិរញ្ា វតថុ មពុជា។ 

រូបភាព៖  ិកាា សាលាពិលត្គាុះលយាបេ់ តីពី "ការលរៀបេាំ ត្មងបទបបញ្ា តតិ
គ្តិយុតតជាមូេោា ន្អេិវឌ្ឍបលេច វទិាហិរញ្ា វតថុ " លត្កាមអធិបតីភាព 
ដ៏ខពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម មីុ វ៉ា ន់ រដាលេខាធកិារត្  ួងល ដា ិេចន្ងិ
ហិរញ្ា វតថុ ន្ិងជាអគ្គលេខាធិការថ្ន្អគ្គលេខាធិការោា ន្ អ.ស.ហ.។ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិភាកាការងាររវាងនិយ័ត្ករបរធនបា កិច្ច 
ជ្ញមួយប្កុមហ ុនហវី ីព ប្តាស្់ធី ឯ.ក 

នាត្ពឹ ថ្ងៃពុធ ៩លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី១៩ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) អមលោយឯកឧត្តម 
ណី សាកល អគ្គនាយ រង លលា  ហាយ  ុវណ្ដណ  ត្បធាន្ តីទី
នាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ីបរធន្បាេ ិេច ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញថ្ន្ ន.ប.ធ. បាន្ 

ទាំេ័រទ៩ី 
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  ទទួេជួបត្បជុាំពិភា ាជាមយួត្ ុមហ ុន្ ហាីេីព ត្ត្វ ់ធ ីឯ.  ខដេដឹ នាាំលោយលលា  Ong Teong Hoon ជាត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាេបិាេថ្ន្
ត្ ុមហ ុន្ ហាីេីព ត្ត្វ ់ធី អមលោយថ្នន  ដ់ឹ នាាំថ្ន្ត្ ុមហ ុន្ ហាីេីព ត្ត្វ ់ធី លៅទី តីការថ្ន្ ន.ប.ធ. លដើមបេូីេជួប ខមដងការគ្ួរ ម ន្ងិ
ខ ាងយេ់អាំពីវឌ្ឍន្ភាពថ្ន្វ ័ិយបរធន្បាេ ិេច  ដូ៏េជាកាលានុ្វតតភាពលៅ នុងវ ័ិយបរធន្បាេ ិេចផ្សងខដរ។ 

កមមវិធីស្ិកាា ស្ថោ្សពវ្ាយបញ្រ្ញ្ញជ បការយ ់ដឹងកប្មិត្
ន្ទកនុង ន.ប.ធ. ស្តីពី "លគ្ន ការណ៍ខណនាុំ និងនតិ្ិវិធីន្ទកនងុ 
ស្ដីពីការលរៀបច្ុំនិងការអនុវត្តថវិកាកមមវិធីរបស្ ន.ប.ធ." 

រូបភាព៖  េិចត្បជុាំពភិា ាការង្គររវាងន្យិត័ របរធន្បាេ ិេច ជាមយួត្ មុហ ុន្ហាីេីព ត្ត្វ ់ធ ីឯ. ។ 

នាត្ពឹ ថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ១០លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី២០ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយម្អន្
ការអនុ្ញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧត្តមអរគបណឌ តិ្សភាចារយ អូន ពន័ធ
មុនីរ័ត្ន ឧបនាយ រដាមន្រន្ត ី រដាមន្រន្តីត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ 
ន្ិងជាត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមិន្ខមន្ធនាគារ 
(អ.ស.ហ.), ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) បាន្លរៀបេាំ មមវធិី
 ិកាា សាលាផ្សសពាផ្សាយបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង ត្មតិថ្ផ្សទ នុង ន.ប.ធ. 
 តីពី "លគាេការណ៍ខណនាាំ ន្ិងន្ិតិវធិីថ្ផ្សទ នុង  ដីពីការលរៀបេាំន្ិង
ការអនុ្វតតងវកិា មមវធិីរប  ន.ប.ធ."  នុងត្ បខណឌ ថ្ន្ការអនុ្វតត
  មមភាពការង្គរខ ទត្មងក់ារត្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុសាធារណៈ លត្កាម
អធិបតីភាពដ៏ខពង់ខព ់រប ់ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ 
ន.ប.ធ. អមលោយឯ ឧតតមអគ្គនាយ រង ន្ិងត្បធាន្នាយ ោា ន្
ថ្ន្ ន.ប.ធ. លៅទី ដីការ អ.ស.ហ.។ 

រូបភាព៖ មមវធិី ិកាា សាលាផ្សសពាផ្សាយបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង ត្មតិថ្ផ្សទ នុង 
ន.ប.ធ.  តីព ី "លគាេការណ៍ខណនាាំ ន្ងិន្ិតិវធិីថ្ផ្សទ នុង  ដីពកីារលរៀបេាំន្ិង
ការអនុ្វតតងវកិា មមវធិីរប  ន.ប.ធ."។ 

ពិព័រណ៍្ារភាគ្ហ ុនកមពុជ្ញ My First Stock 

នាត្ពឹ ថ្ងៃ ុត្  ១១លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី២១ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២, ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច បាន្អលញ្ជ ើញេូេ
រមួជាគ្ណៈអធិបតី នុងពិធី ពិពរ័ណ៍ផ្សារភាគ្ហ ុន្ មពុជា My First 
Stock ឆ្ន ាំ២០២២ លត្កាមការដឹ នាាំដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ឯកឧត្ដមបណឌ តិ្
សភាចារយ ហ ន សាហីុប" រដាលេខាធិការត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ 

ទាំេ័រទី១០ 
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  ន្ិងជាត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាេបិាេថ្ន្ត្ ុមហ ុន្ផ្សារមូេបត្ត មពុជា (ផ.ម.ក.) លៅផ្សារទាំលន្ើប អុីអន្េនាំលពញ។ 
 មមវធិីលន្ុះន្ឹងត្បត្ពឹតតលៅរយៈលពេ ៣ ថ្ងៃ ចបព់ីថ្ងៃទី២១ ដេ់ ២៣ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ត្ពមទាាំងទទួេបាន្លេខអតត ញ្ញា ណ

វនិ្ិលយាគ្ិន្ ន្ិងគ្ណន្ីជួញដូរមូេបត្តលោយឥតគ្ិតថ្ងៃ ជាលដើម។ 

រូបភាព៖  មមវធិពីិពរ័ណ៍ផ្សារភាគ្ហ ុន្ មពុជា My First Stock ខដេបាន្េូេរមួលោយ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច។ 

កមមវិធីស្ិកាា ស្ថោ្សពវ្ាយបញ្រ្ញ្ញជ បការយ ់ដឹងកប្មិត្ន្ទកនុង ន.ប.ធ. ស្តីពី "នតី្ិវិធីលប្រើប្ាស្់ប្រព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងទិននន័យមញ្រ្នតីរបស្់ 
ន.ប.ធ. និងលគ្ន ការណ៍ខណនាុំអុំពីខបបបទនងិទប្មង ់ែិិត្រដាបា របស្់ ន.ប.ធ." 

នាត្ពឹ ថ្ងៃេន្ទ ១៤លរាេ ខខអ សុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី២៤ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយម្អន្ការអនុ្ញ្ញា ត
ដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧត្តមអរគបណឌ ិត្សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរត័្ន ឧបនាយ រដាមន្រន្តី រដាមន្រន្តីត្  ួងល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិងជាត្បធាន្ត្ ុម
ត្បឹ ាអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.), ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) បាន្លរៀបេាំ មមវធិី ិកាា សាលាផ្សសពាផ្សាយបន្រញ្ញជ ប
ការយេ់ដឹង ត្មតិថ្ផ្សទ នុង ន.ប.ធ.  តីពី "ន្ីតិវធិីលត្បើត្បា ់ត្បពន័្ធត្គ្បត់្គ្ងទិន្នន្យ័មន្រន្តីរប ់ ន.ប.ធ. ន្ិងលគាេការណ៍ខណនាាំអាំពីខបបបទ
ន្ិងទត្មង់េិខិតរដាបាេរប ់ ន.ប.ធ."  នុងត្ បខណឌ ថ្ន្ការអនុ្វតត  មមភាពការង្គរខ ទត្មង់ការត្គ្ប់ត្គ្ងហិរញ្ា វតថុសាធារណៈ លត្កាម
អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ ន.ប.ធ. អមលោយឯ ឧតតមអគ្គនាយ រង ន្ិងត្បធាន្នាយ ោា ន្ថ្ន្ ន.ប.ធ. 
ខដេបាន្ត្បត្ពឹតតលៅចបព់ីថ្ងៃទី២៤-២៥ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ លៅ ណ្ដា គារ លននរ ុខា (Sokha Beach) លខតតត្ពុះ ីហនុ្។  ិកាា សាលា
លន្ុះ បាន្លរៀបេាំល ើង នុងលគាេបាំណង លដើមបជីួយ  ត្មួេដេ់មន្រន្តីរប ់ ន.ប.ធ.  នុងការលរៀបេាំេិខិតរដាបាេនានារប ់ ន.ប.ធ. ឱ្យម្អន្
ភាពេា ់លា ់, ឆ្បរ់ហ័  ន្ិងម្អន្ តងោ់រមួគាន មយួ ត្ពមទាាំងបលងកើតឱ្យម្អន្នូ្វ ណ្ដត បធ់ាន បទ់ិន្នន្យ័ពា ព់ន័្ធន្ឹងការត្គ្បត់្គ្ងពត័ម៌្អន្ 
ន្ិងទិន្នន្យ័មន្រន្តីរប ់ ន.ប.ធ. ត្វមរយៈមុខង្គរខដេបាន្បលងកើតលៅ នុងត្បពន័្ធ ជាពិល  ជួយ កាតប់ន្ថយលេើ ិេចការត្គ្បត់្គ្ងទិន្នន្យ័មន្រន្តី
រប ់ ន.ប.ធ. ត្វមខបបលេើត្ ោ  (Paper Base) ផ្សងខដរ។ 

 ទាំេ័រទី១១ 
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រូបភាព៖ មមវធិី ិកាា សាលាផ្សសពាផ្សាយបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង ត្មតិថ្ផ្សទ នុង ន.ប.ធ.  តីពី "ន្ីតិវធិីលត្បើត្បា ់ត្បពន័្ធត្គ្បត់្គ្ងទិន្នន្យ័មន្រន្តីរប ់ ន.ប.ធ. ន្ិងលគាេការណ៍
ខណនាាំអាំពីខបបបទន្ិងទត្មងេិ់ខិតរដាបាេរប ់ ន.ប.ធ." ខដេត្បត្ពតឹតលៅលៅលខតតត្ពុះ ីហនុ្។ 

កមមវិធីស្របុរស្ធម៌លៅមជឈមណឌ   បុរកីុម្អរ ប្កងុប្ពុះស្ីហនុ 
លៅថ្ងៃអង្គគ រ ១ល ើត ខខ តតិ  ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី២៥ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២, បនាទ បព់ីបញ្ចប ់មមវធិី ិកាា សាលា

ផ្សសពាផ្សាយបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង ត្មតិថ្ផ្សទ នុង ន.ប.ធ.  នុងត្ បខណឌ ថ្ន្ការអនុ្វតត  មមភាពការង្គរខ ទត្មងក់ារត្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុសាធារណៈ, 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយ័ត របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) រួមដាំលណើ រលោយឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ, ឯកឧត្តម ណី សាកល 
អគ្គនាយ រងថ្ន្ ន.ប.ធ. លលា  ឃុ្ន្ វា នា, លលា  ប៉េូ  ាំអាង,  ញ្ញា  ឈាន្  ុខារ,ី លលា  ហាយ  ុវណ្ដណ  ខដេជាថ្នន  ដ់ឹ នាាំនាយ ោា ន្ 
ន្ិង ហការថី្ន្ ន.ប.ធ. បាន្លរៀបេាំ មមវធិី បបុរ ធមល៌ៅមជឈមណឌ េ បុរ ុីម្អរ ត្ ុងត្ពុះ ីហនុ្ លោយបាន្ពាាំនាាំនូ្វអាំលណ្ដយ បបុរ ធម ៌
រមួម្អន្៖ អងករ, លត្បងឆ្, ទឹ  ីុអុីវ, ទឹ ត្តី, ត្តីខ,  ករ , អាំបិេ,  ម្អា រៈន្ិងថ្នន ាំលពទយ ន្ិង ម្អា រៈ ិ ាមយួេាំន្ួន្លទៀត ត្ពមទាាំងបាន្ផ្សតេ់
ល េ តីត្ លាញ់, ល េ តី ងឃមឹ, ការយ េិតតទុ ោ ,់ ការខេ រ ាំខេ នូ្វបទពិលសាធន្ជ៍ីវតិន្ិងការង្គរ  ដូ៏េជាផ្សតេ់ ម្អៃ ាំងេិតតដេ់ ុម្អរលៅ
 នុងមជឈមណឌ េ លដើមបកីាៃ យជាទាំពាាំង នងឫ សដីរ៏ងឹម្អាំរប ់ ងគមលៅថ្ងៃអនាគ្ត។ 

រូបភាព៖ ថ្នន  ដ់ ឹនាាំ ន្ងិ ហការថី្ន្ ន.ប.ធ. លៅ នុង មមវធិ ីបបុរ ធមល៌ៅមជឈមណឌ េ បុរ ុីម្អរ ត្ ុងត្ពុះ ីហនុ្ លខតតត្ពុះ ីហនុ្។ 
ទាំេ័រទី១២ 
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ទាំេ័រទី១៣ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិភាកាការងាររវាងនយិ័ត្ករបរធនបា កិច្ច 
ជ្ញមួយប្កមុហ ុន កាណា ប្តាស្ ឯ.ក និងប្កមុហ នុ 

Technology Solution Development TSD 
Co.,LTD (TSD) 

នាត្ពឹ ថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ៣ល ើត ខខ តតិ  ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី២៧ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយលលា  ហាយ  ុវណ្ដណ  ត្បធាន្ ដីទីនាយ ោា ន្េុុះបញ្ជ ី
បរធន្បាេ ិេច ន្ិងត្ ុមការង្គរអេវិឌ្ឍត្បពន័្ធេុុះបញ្ជ ីបរធន្បាេ
 ិេចថ្ន្ ន.ប.ធ. បាន្ទទួេជួបត្បជុាំពិភា ាការង្គរជាមយួត្ ុម
ហ ុន្ កាណ្ដ ត្ត្វ  ឯ.  ន្ិងត្ ុមហ ុន្ Technology Solution 
Development TSD Co.,LTD (TSD) លដើមបលីធាើបទបង្គា ញអាំពី
ត្បពន័្ធពត័ម៌្អន្វទិា ន្ិងត្បពន័្ធត្ទត្ទង ់ត្ម្អបត់្ ុមហ ុន្បរធន្បាេ 
េាំហូរត្បតិបតតិការ ទាំហាំការង្គរ  ដូ៍េជា ិេចដាំលណើ រការបលេច លទ  
ឧតតម្អនុ្វតតន្ ៍ន្ិង ត្ បខណឌ គ្តិយុតតពា ព់ន័្ធ។ 

រូបភាព៖  ិេចត្បជុាំពិភា ាការង្គររវាងន្យិត័ របរធន្បាេ ិេច ជាមយួត្ ុមហ ុន្ 
កាណ្ដ ត្ត្វ  ឯ.  ន្ិងត្ ុមហ ុន្ Technology Solution Development 
TSD Co.,LTD (TSD)។ 

កិច្ចប្រជុុំ អនតរនិយ័ត្ករននអាជ្ញា ធរលស្វាហិរញ្ញវត្ថុមនិខមន
ធនាគ្នរ (អ.ស្.ហ.) 

ថ្ន្អាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ (អ.ស.ហ.) លដើមបពីិន្ិតយ
លៅលេើរលបៀបវារៈេាំន្ួន្ពីរ រមួម្អន្៖ ១).ល េ ដីត្ពាងអនុ្ត្ ឹតយ តីពី 
“លគាេការណ៍ខណនាាំ ត្ម្អបក់ារវនិ្ិលយាគ្មូេន្ិធិ ន្តិ ុខ ងគម” 
ន្ិង ២).ល េ តីត្ពាងត្បកា  តីព ី“ការលោុះត្សាយវវិាទ នុងត្បពន័្ធ
 ន្តិ ុខ ងគម” រប ់ន្ិយត័ រ ន្ដិ ុខ ងគម លត្កាមការដឹ នាាំ
ដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខាធិការថ្ន្ត្  ួង
ល ដា ិេចន្ិងហិរញ្ា វតថុ ន្ិងជាអនុ្ត្បធាន្ត្ ុមត្បឹ ាថ្ន្ អ.ស.ហ. 
លោយម្អន្ការេូេរមួពីឯ ឧតតមអគ្គនាយ  ថ្នន  ដ់ឹ នាាំ ន្ិងមន្រន្តី
ជាំនាញថ្ន្ន្ិយត័ រ ន្ិងអងគភាពលត្កាមឱ្វាទថ្ន្ អ.ស.ហ. ត្វមរយៈ
 ិេច ត្មប ត្មួេរប ់អគ្គលេខាធិការោា ន្ថ្ន្ អ.ស.ហ. ត្វមត្បពន័្ធ
អន្ឡាញ Zoom។ 

នារល ៀេថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ៣ល ើត ខខ តដិ  ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័  
ព. .២៥៦៦ ត្តូវន្ឹងថ្ងៃទី២៧ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២២, ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយ ថ្ន្ន្ិយត័ របរធន្បាេ ិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយ ញ្ញា  ឈាន្  ុខារ ី ត្បធាន្នាយោា ន្ ិេចការគ្តិយុតតន្ិង
អធិការ ិេច ន្ិងមន្រន្តីជាំនាញ បាន្េូេរួម ិេចត្បជុាំអន្តរន្ិយ័ត រ 

រូបភាព៖  នុង ិេចត្បជុាំអន្តរន្យិត័ រថ្ន្អាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុមនិ្ខមន្ធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) 


