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មាតិកា 
❖ ែិចចច្រជ ាំែច្រិតររចចែរទសននអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថុរិនករនធនាគារ 

 (អ.ស.ហ.) ទាំេ័រទី១ 

❖ សិក្ខា សាលាផ្សេវផ្ាយសត ីេី “ថ្នន លច្ រ្េះឌីជីថលែរពុជា” កែលររៀរចាំ 

រ ើងរោយច្ែសួងរសែឋែិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ទាំេ័រទី២ 

❖ េិធីច េះហតថរលខារលើអន សសរណ្ៈននក្ខររោ្យល់គាន  (MOU) រវាង 

 និយ័តែរររធនបាលែិចច និង CEO Master Club ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេិរច្គាេះរោរល់ក្ខរង្ករជារួយច្ែុរររសែែរមរូលនិធិរូរិយវតថុ 

អនតរជាតិ (IMF) រលើ Article IV Consultation ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេិភាែាក្ខរង្ករអាំេីក្ខរេិនិតយលទធភាេរលើក្ខរររងាើតយនតក្ខរក្ខរង្ករ 

រវាងអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថុរិនករនធនាគារ (អ.ស.ហ.)  

ជារួយសភាពាណ្ិជជែរមែរពុជា ទាំេ័រទី៣ 

❖ សិក្ខា សាលាផ្សេវផ្ាយសត ីេី កផ្នក្ខរសែរមភាេ និងថវិក្ខឆ្ន ាំ 

២០២២-២០២៣ នន្រច្ោង ACSEP ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចេិភាែាក្ខរង្ករជារួយអងគភាេសារេ័ត៌ោន Cambodia  

Investment Review ទាំេ័រទី៤ 

❖ េិធីច េះហតថរលខារលើអន សសរណ្ៈននក្ខររោ្យល់គាន  (MOU)  

រវាងនិយ័តែរររធនបាលែិចច និងច្ែុរហ  ន ហសីលាននារ ឯ.ែ  

និងសោ្រអនែវាយតនរល និងភាន ែ់ង្ករអចលនវតថុែរពុជា ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំច្ែុរច្ររែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ រលើែទី១០ ទាំេ័រទី៦ 

❖ េិធីច េះហតថរលខារលើអន សសរណ្ៈននក្ខររោ្យល់គាន  (MOU)  

រវាងនិយ័តែរររធនបាលែិចច និងសរព័នធសោ្រសហច្គាសធ នតូច  

និងរធយរែរពុជា (FASMEC) ទាំេ័រទី៦ 

❖ សិក្ខា សាលាផ្សេវផ្ាយសត ីេី ែរចីវិនិរោ្រលើវិស័យែសិែរម 

ែនុងច្ែរខណ្ឌ ្រច្ោង ACSEP ទាំេ័រទី៧ 

❖ ែរមវិធីរណ្តុ េះរណ្តត លសត ីេី “្រច្ោងវិនិរោ្រួរ និងរូលនិធិ 

អាចជួញែូរបាន (Collective Investment Scheme and  

Exchange Traded Funds - ETFs)” ទាំេ័រទី៨ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេិភាែាក្ខរង្កររែើរបីផ្លល ស់រតូររោរល់ រទេិរសាធន៍  

និងររចចែរទសអន វតតន៍ ជារួយច្ែុរហ  នររធាវី DFDL ទាំេ័រទី៩ 

❖ ែិចចច្រជ ាំច្តួតេិនិតយក្ខរអន វតដថវិក្ខពាែ់ែណ្តដ លឆ្ន ាំ២០២២  

ររស់ច្ែសួងរសែឋែិចចនិងហិរញ្ញវតថុ (ែសហវ) ទាំេ័រទី៩ 

❖ សិក្ខា សាលាសត ីេី "តួនាទីននវិស័យធនាគារ និងររចចែវិទាហិរញ្ញវតថុ 

ែនុងរសែឋែិចចឌីជីថលែរពុជា” ទាំេ័រទី១០ 

❖ សិក្ខា សាលាសត ីេី “ក្ខរកចែរំកលែរទេិរសាធន៍ និងឧតតោន វតត  

និងររចចែវិទាហិរញ្ញវតថុែនុងវិស័យររធនបាលែិចច” ទាំេ័រទី១០ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនិយ័តែរននអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថុរិនករនធនាគារ ទាំេ័រទី១០ 

ព្រឹតតបិព្តរ័ត៌មានព្បចាំខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

នារលសៀេថ្ងៃសុក្រ ៧លរើត ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ 
ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) អម-
លោយលលារ ឃុន វាសនា ក្បធាននាយរោា នរិេចការទូលៅ និងរញ្ញា  
ឈាន សុខារ ី ក្បធាននាយរោា នរិេចការគ្តិយុតត និងអធិការរិេច 
ក្ពមទាំងសហការ ីបានេូេរមួរិេចក្បជុាំរក្មតិបលេចរលទសថ្នអាជ្ញា ធរ
លសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ល ើមបពីិនិតយលេើខលឹមសារ
ថ្នលសេរដីក្ាងខផ្សនការសរមមភាពលយនឌរ័របស់អងគភាពសវនរមម
ថ្ផ្សៃរនុងថ្នអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារសក្ាបរ់យៈលពេ 
៣ ឆ្ន ាំ (២០២២-២០២៤) និងក្បកាសសដីពីេរខខណ្ឌ  និងនីតិវធិី
ថ្នការេុុះលឈាម ុះរនុងបញ្ជ ីភាន រ់ងារធានារ៉ា ប់រងជ្ញរូបវនតបុគ្គេត្វម
ក្បព័នធសា័យក្បវតតិរមម ថ្ននិយ័តររធានារ៉ា ប់រង លក្កាមការ ឹរនាាំ
 ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រ ាលេខាធិការក្រសួង
លស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជ្ញអនុក្បធាន អ.ស.ហ. ត្វមរយៈរិេច
សក្មបសក្មួេរបស់អគ្គលេខាធិការោា នថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមក្បពន័ធ
អនឡាញ (Zoom)។ 

ទាំេ័រទី១ 

កិច្ចប្រជុុំ កប្រតិបច្ច្ចកច្េសនៃអាជ្ញា ធរច្សវាហិរញ្ញវតថុ 
រិៃមរៃធនាគារ (អ.ស.ហ.) 

 

និយ័ត្ករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 
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  ទាំេ័រទី២ 

នារលសៀេថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ ១៣លរើត ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្ដម ណ ីសាកល អគ្គនាយររងថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច 
(ន.ប.ធ.) តាំណាង ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្ដម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរ
ថ្ន ន.ប.ធ. អមលោយសហការ ីបានអលញ្ជ ើញេូេរមួសិកាខ សាលា
ផ្សសពាផ្សាយសតីពី “ថ្នន េក្គ្ឹុះឌីជីងេរមពុជ្ញ” ខ េលរៀបេាំល ើងលោយ
ក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ លៅសណាា គារ ភនាំលពញ។ 

សិកាខ សាលាលនុះលរៀបេាំល ើងរនុងលគាេបាំណ្ងផ្សសពាផ្សាយ
ឱ្យបានទូេាំទូលាយ និងលេើរទឹរេិតតឱ្យអនរេូេរមួ ល ើមបខីសាងយេ់
បខនថមលទៀត រ ូ៏េជ្ញការទញយរអតថក្បលោជនជ៍្ញអតិបរាពីថ្នន េ
ក្គ្ឹុះឌីជីងេរបស់រជរោា ភបិាេខ េបាន និងរាំពុងអភវិឌឍបខនថម
ទាំងលនុះ។ 

រូបភាពរេិចក្បជុាំរក្មតិបលេចរលទសថ្នអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.)។ 

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយសតីព្ី “ថ្នា លប្្រឹះឌីជីថលករពជុ្ញ” 
មែលច្រៀបច្ុំច្ ើងច្ោយប្កសួងច្សែឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវតថុ 

រូបភាពរនុងសិកាខ សាលាផ្សសពាផ្សាយសតីព ី “ថ្នន េក្គ្ឹុះឌីជងីេរមពុជ្ញ” ខ េ
លរៀបេាំល ើងលោយក្រសួងលស ារិេចនងិហិរញ្ា វតថុ 

ព្ិធីច្ុឹះហតថច្លខាច្លើអៃុសសរណៈនៃក្ខរច្ោ្យល់គាា  
(MOU) រវាង ៃិយ័តករបរធៃបាលកិច្ច ៃិង 

 CEO Master Club 
រលសៀេថ្ងៃសុក្រ ១៤លរើត ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ 

ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេ
បានការអនុញ្ញា ត ៏ខពង់ខពស់ពី ឯរឧតតមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ  
អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយររ ាមន្រនតី រ ាមន្រនតីក្រសួងលស ារិេចនិង
ហិរញ្ា វតថុ និងជ្ញក្បធានក្រុមក្បឹរាអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.)  និយត័ររបរធនបាេរិេច បានេុុះអនុសសរណ្ៈ
ថ្នការលោគ្យេ់គាន ជ្ញមយួនឹង CEO Master Club សដីព ី“រិេចសហ-
ក្បតិបតតិការលេើការលេើររមពស់ការយេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ និងជាំរុញ
ការេូេរមួរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេចលៅក្ពុះរជ្ញណាេក្ររមពុជ្ញ” 
លក្កាមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរ ថ្ននិយត័ររ
បរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) និងលលារបណ្ឌិ ត អោម អសងបូរ៉ា  
សាថ បនិរថ្ន CEO Master Club ។   

រនុងក្របខណ័្ឌ ថ្នការេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន
លនុះ ភាគ្ីទាំងពីរនឹងបលងកើតរិេចសហក្បតិបតតិការលេើររមពស់ការ-
យេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ និងជាំរុញការេូេរមួអនុវតត េ់សាជិរ-
សាជិការបស់ CEO Master Club  ខ េជ្ញសាថ បនិរ សហក្គ្ិន 
និងធុរជនានសកាត នុពេ និងរាំពុងល ើរតួនាទីោ៉ា ងសាំខាន់រនុង
សរមមភាពធុររិេចលៅក្បលទសរមពុជ្ញ រនុងលគាេបាំណ្ងលធាើោ៉ា ងណា
ឱ្យសហក្គ្ិន និងធុរជនទាំងអស់អាេយេ់បានពីយនតការក្បតិបតតិការ
បរធនបាេរិេច  ានេទធភាពសមក្សបល ើមបលីរៀបេាំខលួនេូេរួម
អនុវតត និងទញយរផ្សេក្បលោជនពីក្បតិបតតិការបរធនបាេរិេច 
រនុង ាំលណ្ើ រការធុររិេចរបស់ខលួន រ ូ៏េជ្ញ េូេរមួជាំរុញការអភវិឌឍវស័ិយ
បរធនបាេរិេចលៅរមពុជ្ញ ត្វមរយៈការលេើររមពស់ការយេ់ ឹង 
និងផ្សសពាផ្សាយជ្ញសាធារណ្ៈ។  

 ពិធីេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន លនុះ ានការ
អលញ្ជ ើញេូេរមួពីតាំណាងថ្ននិយត័ររលក្កាមឱ្វាទថ្នអាជ្ញា ធរលសវា
ហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ ថ្នន រ ់ឹរនាាំ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. 
ក្បធាន/នាយរក្បតិបតតិ ថ្នន រ់ ឹរនាាំក្រុមហ ុនខ េជ្ញសាជិរ-
សាជិការបស់ CEO Master Club ក្រុមហ ុនបរធនបាេ និង
បុគ្គេផ្សដេ់លសវាារព់ន័ធរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេចផ្សងខ រ។ រមមវធិី
ក្តូវបានបញ្ចបល់ៅលោយភាពរេូន និងក្បរបលោយខផ្សលផ្កក  លក្កាម
បរោិកាសររីរយ និងសនិទធសាន េ។ 
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ទាំេ័រទី៣ 

រូបភាពពធិីេុុះហតថលេខាលេើអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន  (MOU) រវាង និយត័ររបរធនបាេរេិច និង CEO Master Club ។ 

នារលសៀេថ្ងៃេនៃ ២លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ 
ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរ ថ្ននិយ័តររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) 
បានេូេរមួរិេចក្បជុាំពិលក្គាុះលោបេ់ការងារជ្ញមយួក្រុមលបសររមម
មូេនិធិរូបិយវតថុអនតរជ្ញតិ (IMF) លេើ Article IV Consultation 
ឆ្ន ាំ២០២២ លក្កាមអធិបតីភាព ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្តម មុី វ៉ា ន់ 
រ ាលេខាធិការក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ  និងជ្ញអគ្គលេខាធិការ
ថ្នអគ្គលេខាធិការោា ន អ.ស.ហ. និងលោយានការេូេរមួពីតាំណាង
និយត័ររារព់ន័ធលក្កាមឱ្វាទរបស់អាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.)។ 

រូបភាពរិេចក្បជុាំពិលក្គាុះលោបេ់ការងារជ្ញមយួក្រុមលបសររមមមូេនិធិ
រូបិយវតថុអនតរជ្ញតិ (IMF) លេើ Article IV Consultation ឆ្ន ាំ២០២២។ 

កិច្ចប្រជុុំ ព្ិច្ប្គាឹះច្ោបល់ក្ខរងារជ្ញរួយប្ករុច្បសកករម
រូលៃិធិរូបិយវតថអុៃតរជ្ញតិ (IMF) ច្លើ Article IV 

Consultation ឆ្ា ុំ២០២២ 

កិច្ចប្រជុុំ ពិ្ភាកាក្ខរងារអុំពី្ក្ខរពិ្ៃិតយលេធភាព្ច្លើក្ខរ
បច្ងកើតយៃតក្ខរក្ខរងាររវាងអាជ្ញា ធរច្សវាហិរញ្ញវតថុរិៃមរៃ
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ជ្ញរួយសភាពាណិជជករមករពុជ្ញ 

នារលសៀេថ្ងៃអងាគ រ ៣លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ 
ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយសហការ ីបានេូេរមួរិេចក្បជុាំពិភារាការងារអាំពីការពិនិតយ
េទធភាពលេើការបលងកើតយនតការការងាររវាងអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុ
មនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ជ្ញមយួសភាាណិ្ជជរមមរមពុជ្ញ លោយ
ានការអលញ្ជ ើញេូេរមួព ី លលារឧរញ៉ា  លឹម សុជាត្ ិសាជិរ
លក្ជើសត្វាំងថ្នសភាាណិ្ជជរមមរមពុជ្ញ ខ េជ្ញតាំណាង ខ៏ពងខ់ពស់
របស់ អនកឧកញ៉ា  រិត្ អម៉ាង ក្បធានសភាាណិ្ជជរមមរមពុជ្ញ 
ក្ពមទាំងសហការ ី លក្កាមអធិបតីភាព ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តម 
មុី វ៉ា ន់ រ ាលេខាធិការក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជ្ញអគ្គលេខា-
ធិការថ្នអគ្គលេខាធិការោា ន អ.ស.ហ. និងលោយានការេូេរមួ
ពីតាំណាងនិយត័ររារព់ន័ធលក្កាមឱ្វាទរបស់អាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុ
មនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.)។ 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភាពរេិចពភិារាការងារជ្ញមយួអងគភាពសារពត័ា៌ន Cambodia Investment 
Review។ 

រូបភាពរិេចក្បជុាំពិភារាការងារអាំពីការពនិតិយេទធភាពលេើការបលងកើតយនតការ
ការងាររវាងអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមិនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ជ្ញមយួ
សភាាណិ្ជជរមមរមពុជ្ញ។ 

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយសតីព្ី មផ្ៃក្ខរសករមភាព្ ៃិងថវិក្ខ
ឆ្ា ុំ២០២២-២០២៣ នៃ្ច្ប្ោង ACSEP 

នាក្ពឹរថ្ងៃពុធ ៤លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ ព.ស. 
២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ និយ័តររបរធន-
បាេរិេច (ន.ប.ធ.) ខ េជ្ញអងគភាពអនុវតតគ្លក្ាងក្បរួតក្បខជង
ខខសក្េវារត់ថ្មល និងលេើររមពស់សុវតថិភាពរសិរមម (ACSEP) សក្ាប់
សាសភាគ្ទី១ (PIU1) បានលរៀបេាំសិកាខ សាលាផ្សសពាផ្សាយសតីព ី
ខផ្សនការសរមមភាព និងងវកិាឆ្ន ាំ២០២២-២០២៣ ថ្នគ្លក្ាង 
ACSEP លក្កាមអធិបតីភាព ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តម មុី វ៉ា ន់ 
រ ាលេខាធិការថ្នក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ  (រសហវ) និងជ្ញ
នាយរគ្លក្ាង និង ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ន ន.ប.ធ. 
និងជ្ញក្បធានក្គ្បក់្គ្ងគ្លក្ាង។ សិកាខ សាលាលនុះ បានលរៀបេាំល ើង
រនុងលគាេបាំណ្ងពិនិតយ ពិភារា និងទទួេបាននូវធាតុេូេបខនថម 
រ ូ៏េជ្ញផ្សសពាផ្សាយខផ្សនការសរមមភាព និងងវកិា សក្ាបក់ារអនុវតត
ឆ្ន ាំ២០២២ និងការលក្តៀមបក្មុងឆ្ន ាំ២០២៣។ សិកាខ សាលាលនុះ 
ានការេូេរួមពីសាជិរ និងទីក្បឹរាជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិ របស់ 
PIU1, តាំណាងមរពីអគ្គនាយរោា នសហក្បតិបតតិការអនតរជ្ញតិ និង
ក្គ្បក់្គ្ងបាំណុ្េថ្ន រសហវ, តាំណាងមរពីធនាគារអភវិឌឍនអ៍ាសីុ, 
តាំណាងអងគភាពក្គ្បក់្គ្ងគ្លក្ាងមរពីក្រសួងរសិរមម រុកាខ ក្បា៉ា ញ់ 
និងលនសាទ, និងតាំណាងមរពីសាថ បន័ហិរញ្ា វតថុថ្ គូ្។ 

រូបភាពសិកាខ សាលាផ្សសពាផ្សាយសតីព ីខផ្សនការសរមមភាព និងងវកិាឆ្ន ាំ២០២២-
២០២៣ ថ្នគ្លក្ាង ACSEP។ 

កិច្ចព្ិភាកាក្ខរងារជ្ញរួយអងគភាព្សារព្័ត៌ោៃ 
Cambodia Investment Review 

នាក្ពឹរថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ ៥លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ 
ព.ស. ២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច  (ន.ប.ធ.) អម
លោយសហការ ីបានអលញ្ជ ើញទទួេជួបពិភារាការងារជ្ញមយួអងគភាព
សារពត័ា៌ន Cambodia Investment Review តាំណាងលោយ
លលារ Harrison White នាយរក្បតិបតតិថ្នអងគភាពសារពត័ា៌ន 
Cambodia Investment Review អមលោយសហការ ីល ើមបពីិនិតយ
េទធភាពរនុងការបលងកើតរិេចសហក្បតិបតតិការរនុងភាពជ្ញថ្ គូ្លេើ
ការជាំរុញ និងលេើររមពស់ការយេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈអាំពីវស័ិយ
បរធនបាេរិេចលៅក្ពុះរជ្ញណាេក្ររមពុជ្ញ។ 
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ទាំេ័រទី៥ 

ព្ិធីច្ុឹះហតថច្លខាច្លើអៃុសសរណៈនៃក្ខរច្ោ្យល់គាា  (MOU) រវាងៃិយ័តករបរធៃបាលកិច្ច  
ៃិងប្ករុហ ៃុ ហសលីាៃនារ ឯ.ក ៃិងសោ្រអាកវាយតនរៃ ៃងិភាា ក់ងារអច្លៃវតថកុរពុជ្ញ 

នាក្ពឹរថ្ងៃសុក្រ ៦លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេបាន
ការអនុញ្ញា ត ខ៏ពងខ់ពស់ពីឯរឧតតមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ  អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយររ ាមន្រនតី រ ាមន្រនតីក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជ្ញក្បធាន
ក្រមុក្បឹរាអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.)  និយត័ររបរធនបាេរិេច តាំណាងលោយ ឯកឧត្ដម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ន
និយត័ររបរធនបាេរិេច បានេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន សដីពី “រិេចសហក្បតិបតតិការលេើការលេើររមពស់ការយេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ 
និងជាំរុញការេូេរួមរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេចលៅក្ពុះរជ្ញណាេក្ររមពុជ្ញ” ជ្ញមួយនឹងក្រុមហ ុន ហសលីាននាម ឯ.រ តាំណាងលោយលលារ 
រុយ វ៉ា ត្ ក្បធានក្រុមក្បឹរាភបិាេថ្នក្រុមហ ុនហសលីាននាម ឯ.រ និងសាគ្មអនរវាយតថ្មល និងភាន រង់ារអេេនវតថុរមពុជ្ញ តាំណាងលោយ
លលារ គ្ច្ឹក សុខនីម ក្បធានសាគ្មអនរវាយតថ្មល និងភាន រង់ារអេេនវតថុរមពុជ្ញ លៅសណាា គារ Raffles Hotel Le Royal ។ 

រនុងក្របខណ្ឌ ថ្នការេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន លនុះ និយត័ររបរធនបាេរិេចនឹងបលងកើតរិេចសហក្បតិបតតិការលេើររមពស់
ការយេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ និងជាំរុញការេូេរមួអនុវតត េ់ក្រុមហ ុន ហសលីាននាម ឯ.រ ខ េជ្ញបណ្ដុ ាំ ថ្នក្រុមហ ុនធុររិេចក្បាណ្ជ្ញ ៣០ ក្រុមហ ុន 
ខ េផ្សដេ់នូវថ្នន េបលេចរវទិា រនុងធុររិេចារព់ន័ធការផ្សដេ់ក្បឹរាការវនិិលោគ្រនុងវស័ិយអេេនក្ទពយ និង េ់សាជិរ-សាជិការបស់សាគ្ម
អនរវាយតថ្មល និងភាន រង់ារអេេនវតថុរមពុជ្ញ ខ េជ្ញសាថ បនិរ សហក្គ្ិន និងធុរជនក្បាណ្ជ្ញ១៣០ ក្រុមហ ុនផ្សតេ់លសវាវាយតថ្មល និងផ្សដេ់
ក្បឹរាវនិិលោគ្រនុងវស័ិយអេេនក្ទពយ ឱ្យបានយេ់អាំពីយនតការក្បតិបតតិការបរធនបាេរិេច ានេទធភាពសមក្សបល ើមបលីរៀបេាំខលួនេូេរមួ
អនុវតត និងទញយរផ្សេក្បលោជនព៍ីក្បតិបតតិការបរធនបាេរិេចរនុង ាំលណ្ើ រការធុររិេចរបស់ខលួន រ ូ៏េជ្ញេូេរមួរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេចលៅ
រមពុជ្ញ ត្វមរយៈការលេើររមពស់ការយេ់ ឹង និងផ្សសពាផ្សាយជ្ញសាធារណ្ៈ។  

បរធនបាេរិេចគ្ឺសាំលៅ េ់ េាំណ្ងគ្តិយុតត ខ េរនុងលនាុះ បរធនបាេទយរជ្ញាច ស់ក្ទពយ បានក្បគ្េ់ក្ទពយសមបតតិរបស់ខលួនឱ្យ
បរធនបាេ ជ្ញអនរជាំនាញវជិ្ញជ ជីវៈ និងានអាជ្ញា បណ្ណ  ល ើមបកី្គ្បក់្គ្ង ចាតខ់េង និងខងររាក្ទពយសុវតថិភាព ឬខងររាទុរក្ទពយសមបតតិជាំនួស 
សក្ាបជ់្ញផ្សេក្បលោជនរ៍បស់អតថគាហរៈ។ យនតការបរធនបាេរិេចនឹងជួយ ជាំរុញ រ ូ៏េជ្ញទរទ់ញទាំនុរេិតតពីវនិិលោគ្ិនរនុងការវនិិលោគ្
លៅលេើវស័ិយារព់ន័ធ រមួទាំងវស័ិយអេេនក្ទពយផ្សងខ រ។ 

ពិធីេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន លនុះ ានការអលញ្ជ ើញេូេរមួពី ឯកឧត្ដម ស  ូសុជាត្ ិក្បតិភូរជរោា ភបិាេទទួេបនៃុរជ្ញ
អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររមូេបក្តរមពុជ្ញ ឯកឧត្តម ឃមឹ វុទ្ធី អគ្គនាយរថ្នអគ្គនាយរោា នទូរទសសនជ៍្ញតិរមពុជ្ញ ថ្នន រ ់ឹរនាាំ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន 
និយត័ររមូេបក្តរមពុជ្ញ និងនិយត័ររបរធនបាេរិេច ក្បធាន/នាយរក្បតិបតតិ ថ្នន រ ់ឹរនាាំក្រុមហ ុនខ េជ្ញសាជិរ-សាជិការបស់ក្រុមហ ុន 
ហសលីាននាម ឯ.រ  និងរបស់សាគ្មអនរវាយតថ្មល និងភាន រង់ារអេេនវតថុរមពុជ្ញ ក្រុមហ ុនបរធនបាេ និងបុគ្គេផ្សដេ់លសវាារព់ន័ធរនុងវស័ិយ
បរធនបាេរិេចផ្សងខ រ។ រមមវធិីលនុះក្តូវបាន និងបញ្ចបល់ៅលោយភាពរេូន និងក្បរបលោយខផ្សលផ្កក  លក្កាមបរោិកាសររីរយ និងសនិទធសាន េ។ 

រូបភាពពធិីេុុះហតថលេខាលេើអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន  (MOU) រវាង ន.ប.ធ. ជ្ញមយួ ក្រុមហ ុន ហសលីាននាម ឯ.រនិងសាគ្មអនរវាយតថ្មល និងភាន រង់ារ
អេេនវតថុរមពុជ្ញ។ 
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ទាំេ័រទី៦ 

រូបភាពរិេចក្បជុាំក្រុមក្បឹរា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ លេើរទី១០ លក្កាម
អធិបតីភាព ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯរឧតតមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយឧបនាយររ ាមន្រនត ី
អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន រ ាមន្រនតីក្រសួងលស ារិេចនិងហរិញ្ា វតថុ នងិជ្ញក្បធានក្រុម-
ក្បឹរា អ.ស.ហ.។ 

កិច្ចប្រជុុំ ប្ករុប្ររកា អ.ស.ហ. អាណតតិេី១ ច្លើកេី១០ 
 

នាក្ពឹរថ្ងៃេនៃ ៩លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ ព.ស. 
២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) និងជ្ញសាជិរ
ក្រុមក្បឹរាអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមិនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) 
អមលោយឯរឧតតមអគ្គនាយររង និងថ្នន រ ់ឹរនាាំរក្មតិនាយរោា ន 
បានអលញ្ជ ើញេូេរមួការារលសេរតីក្ាង "ខផ្សនការសរមមភាពសក្ាប់
បីឆ្ន ាំរ ាំរិេ ២០២២-២០២៤ និងខផ្សនការសរមមភាពឆ្ន ាំ២០២២" 
របស់ ន.ប.ធ. រនុងរិេចក្បជុាំក្រុមក្បឹរា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ 
លេើរទី១០ លក្កាមអធិបតីភាព ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯរឧតតមអគ្គបណ្ឌិ ត
សភាចារយឧបនាយររ ាមន្រនតី អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន រ ាមន្រនតីក្រសួងលស ារិេច
និងហិរញ្ា វតថុ  និងជ្ញក្បធានក្រុមក្បឹរា អ.ស.ហ. លោយានការ
អលញ្ជ ើញេូេរមួពីឯរឧតតម លលារជាំទវ អនុក្បធាន អគ្គលេខាធិការ 
និងសាជិរ-សាជិកាថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមក្បពន័ធ Zoom។  ជ្ញេទធផ្សេ 
លសេរតីក្ាង "ខផ្សនការសរមមភាពសក្ាប់បីឆ្ន ាំរ ាំរិេ ២០២២-
២០២៤ និងខផ្សនការសរមមភាពឆ្ន ាំ២០២២" របស់ ន.ប.ធ. ក្តូវបាន
អនុមត័ពីរិេចក្បជុាំ។ 

ព្ិធីច្ុឹះហតថច្លខាច្លើអៃុសសរណៈនៃក្ខរច្ោ្យល់គាា  
(MOU) រវាងៃិយត័ករបរធៃបាលកិច្ច ៃិងសរព័ៃធ
សោ្រសហប្គាសធុៃតូច្ ៃងិរធយរករពុជ្ញ 

(FASMEC) 

នារលសៀេថ្ងៃេន័ៃ ៩លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ 
ព.ស. ២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ លោយទទួេ
បានការអនុញ្ញា ត ៏ខពង់ខពស់ពី ឯរឧតតមអគ្គបណ្ឌិ តសភាចារយ  

អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយររ ាមន្រនតី រ ាមន្រនតីក្រសួងលស ារិេចនិង
ហិរញ្ា វតថុ និងជ្ញក្បធានក្រមុក្បឹរាអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.)  និយ័តររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) បាន
េុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន ជ្ញមួយនឹង សមព័នធសាគ្ម
សហក្គាសធុនតូេ និងមធយមរមពុជ្ញ (FASMEC) សដីពី “រិេចសហ-
ក្បតិបតតិការលេើការលេើររមពស់ការយេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ និងជាំរុញ
ការេូេរមួរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេចលៅក្ពុះរជ្ញណាេក្ររមពុជ្ញ” 
លក្កាមអធិបតីភាព ខ៏ពងខ់ពស់របស់ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរ 
ថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច  និងអោកឧកញ៉ា  តត្ តាំងប៉ា ក្បធាន
ក្រុមក្បឹរាភបិាេ ថ្នសមពន័ធសាគ្មសហក្គាសធុនតូេ និងមធយម
រមពុជ្ញ លៅអគារអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ។ 

រនុងក្របខណ្ឌ ថ្នការេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន
លនុះ ភាគ្ីទាំងពីរនឹងបលងកើតរិេចសហក្បតិបតតិការលេើររមពស់ការ
យេ់ ឹងជ្ញសាធារណ្ៈ និងជាំរុញការេូេរមួអនុវតត េ់សាជិរ-
សាជិការបស់ FASMEC  ខ េជ្ញសាថ បនិរ សហក្គ្ិន និងធុរជន
រនុងសរមមភាពធុររិេចារព់ន័ធលៅក្បលទសរមពុជ្ញ ឱ្យានការយេ់ ឹង
បខនថមអាំពីយនតការក្បតិបតតិការបរធនបាេរិេច បទោា នគ្តិយុតត
ារព់ន័ធ  េទធភាពអនុវតត និងទញយរផ្សេក្បលោជនពីក្បតិបតតិការ
បរធនបាេរិេច រនុង ាំលណ្ើ រការធុររិេចរបស់ខលួន រ៏ ូេជ្ញេូេរួម
ជាំរុញការអភវិឌឍវស័ិយបរធនបាេរិេចលៅរមពុជ្ញ។  

ពិធីេុុះអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន លនុះ ានការ
អលញ្ជ ើញេូេរមួពី ឯកឧត្តម ឈនុ សមបត្តិ ក្បធានអងគភាពសវនរមម
ថ្ផ្សៃរនុងថ្ន អ.ស.ហ., ឧកញ៉ា  សិុន ច្នធី អនុក្បធាន ថ្ន FASMEC, 
ឧកញ៉ា  ឈិន អកន អគ្គលេខាធិការ ថ្ន FASMEC, តាំណាងថ្ន
និយ័តររលក្កាមឱ្វាទថ្នអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមិនខមនធនាគារ, 
ថ្នន រ ់ឹរនាាំ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ., ថ្នន រ ់ឹរនាាំជ្ញនខ់ពស់ ថ្ន 
FASMEC, ក្បធាន/នាយរក្បតិបតតិ ថ្នន រ ់ឹរនាាំក្រុមហ ុនខ េជ្ញ
សាជិរ-សាជិការបស់ FASMEC, ក្រុមហ ុនបរធនបាេ និង
បុគ្គេផ្សដេ់លសវាារព់ន័ធរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេចផ្សងខ រ។ រមមវធិី
ក្តូវបានបញ្ចបល់ៅលោយភាពរេូន និងក្បរបលោយខផ្សលផ្កក  លក្កាម
បរោិកាសររីរយ និងសនិទធសាន េ។ 
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ទាំេ័រទី៧ 

សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយសតីព្ី ករចីវិៃិច្ោ្ច្លើវិស័យកសិករមកាងុប្កបខណឌ ្ច្ប្ោង ACSEP 

រូបភាពពធិីេុុះហតថលេខាលេើអនុសសរណ្ៈថ្នការលោគ្យេ់គាន  (MOU) រវាងនយិត័ររបរធនបាេរិេច នងិសមពន័ធសាគ្មសហក្គាសធុនតូេ នងិមធយមរមពុជ្ញ (FASMEC)។ 

សូមបញ្ញជ រ់ថ្ន បរធនបាេរិេច គ្ឺជ្ញេាំណ្ងគ្តិយុតត ខ េរនុងលនាុះ បរធនបាេទយរ (ាច ស់ក្ទពយ) ក្បគ្េ់ក្ទពយរបស់ខលួនឱ្យ
បរធនបាេ (អនរជាំនាញវជិ្ញជ ជីវៈ និងានអាជ្ញា បណ្ណ ) ឱ្យលធាើការក្គ្បក់្គ្ង ចាតខ់េង និងខងររាសុវតថិភាព ឬខងររាទុរជាំនួស ល ើមបជី្ញក្បលោជន៍
 េ់បរធនបាេទយរវញិ ឬ េ់ភាគ្ីលផ្សសងលទៀត។ 

នាថ្ងៃអងាគ រ ១០លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ ព.ស. ២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ររបរធនបាេរិេច 
(ន.ប.ធ) ខ េជ្ញអងគភាពអនុវតតគ្លក្ាងក្បរួតក្បខជងខខសក្េវារត់ថ្មល និងលេើររមពស់សុវតថិភាពរសិរមមសក្ាបស់ាសភាគ្ទី១ (ACSEP 
PIU1) បានលរៀបេាំសិកាខ សាលាផ្សសពាផ្សាយសតីពី រមចវីនិិលោគ្លេើវស័ិយរសិរមមរនុងក្របខណ្ឌ គ្លក្ាង ACSEP លក្កាមអធិបតីភាព ខ៏ពងខ់ពស់
របស់ ឯកឧត្តម មុី វ៉ា ន់ រ ាលេខាធិការថ្នក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ (រសហវ) និងជ្ញនាយរគ្លក្ាង ACSEP PIU1, ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយរថ្ន ន.ប.ធ. និងជ្ញក្បធានក្គ្បក់្គ្ងគ្លក្ាង ACSEP PIU1, ឯកឧត្តម អុឹង វណាា  អនុរ ាលេខាធិការថ្នក្រសួងអភវិឌឍនជ៍នបទ 
និងជ្ញនាយរគ្លក្ាង ACSEP PIU3, អោក អេង  វិបុលរិទ្ធ ក្បធានក្គ្ប់ក្គ្ងគ្លក្ាង ACSEP PIU2 និងជ្ញតាំណាងក្រសួងរសិរមម 
រុកាខ ក្បាញ់ និងលនសាទ, និងលលារបណ្ឌិ ត Takeshi Ueda តាំណាងធនាគារអភវិឌឍនអ៍ាសីុ (ADB) លៅសណាា គារ សុខា និងត្វមក្បពន័ធ
អនឡាញសក្ាបភ់ាគ្ី ADB។  

សិកាខ សាលាលនុះ បានលរៀបេាំល ើងរនុងលគាេបាំណ្ង៖ ១). ខេររ ាំខេរព័ត៌ានអាំពីគ្លក្ាងផ្សតេ់ក្បារ់រមចីរបស់គ្លក្ាង ACSEP 
សាសភាគ្ទី១  េ់សាថ បន័ហិរញ្ា វតថុថ្ គូ្ សហក្គាសផ្សេិត និងសហគ្មនរ៍សិរមមខ េារព់ន័ធ, ២). ផ្សសពាផ្សាយអាំពីក្រុមលគាេលៅ និង
លខតតលគាេលៅ ខ េក្តូវទទួេបានក្បាររ់មច,ី ៣). ផ្សសពាផ្សាយអាំពីេរខណ្ឌ តក្មូវនានារនុងការទទួេបានក្បាររ់មច ីនិង៤). ផ្សសពាផ្សាយអាំពីនីតិវធិី
លរៀបេាំឯរសាររមច។ី  
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ទាំេ័រទ៨ី 

រូបភាពសិកាខ សាលាផ្សសពាផ្សាយសតីព ីរមចវីនិិលោគ្លេើវស័ិយរសិរមមរនុងក្របខណ្ឌ គ្លក្ាង ACSEP។ 

សិកាខ សាលាលនុះ ានការេូេរួមពីសាជិរ និងទីក្បឹរាជ្ញតិ និងអនតរជ្ញតិ របស់ ACSEP PIU1, តាំណាងមរពីអគ្គនាយរោា ន
សហក្បតិបតតិការអនតរជ្ញតិ និងក្គ្បក់្គ្ងបាំណុ្េថ្ន រសហវ, តាំណាងមរពី ADB, តាំណាងអងគភាពក្គ្បក់្គ្ងគ្លក្ាងមរពីក្រសួងរសិរមម 
រុកាខ ក្បាញ់ និងលនសាទ, តាំណាងក្រសួងអភវិឌឍនជ៍នបទ, តាំណាងមនៃីររសិរមមរុកាខ ក្បាញ់ និងលនសាទ ត្វមលខតតលគាេលៅទាំង៦ (លខតត
លសៀមរប ក្ពុះវហិារ ឧតតរានជយ័ រាំពងធ់ាំ រាំពងច់ាម និងលខតតតបូងឃមុ ាំ), និងតាំណាងមរពីសាថ បន័ហិរញ្ា វតថុថ្ គូ្។ 

ករមវិធីបណតុ ឹះបណ្តត លសតីព្ី “្ច្ប្ោងវិៃិច្ោ្រួរ ៃិងរូលៃិធិអាច្ជួញែូរបាៃ  
(Collective Investment Scheme and Exchange Traded Funds - ETFs)” 

នាក្ពឹរថ្ងៃពុធ ១១លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២១ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) បានអលញ្ជ ើញេូេរមួជ្ញមយួឯកឧត្តម ស  ូសុជាត្ិ ក្បតិភូរជរោា ភបិាេទទួេបនៃុរជ្ញ
អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររមូេបក្តរមពុជ្ញ (ន.ម.ក.) និងលលារ KIM KYEONGHACK អនុក្បធានក្រុមក្បឹរាភបិាេថ្នក្រុមហ ុនផ្សារមូេបក្ត
រមពុជ្ញ (ផ.ម.ក.) និងជ្ញអគ្គនាយររង ផ.ម.ក. ជ្ញគ្ណ្ៈអធិបតីរនុងរមមវធិីបណ្តុ ុះបណាត េសតីពី “គ្លក្ាងវនិិលោគ្រមួ និងមូេនិធិអាេជួញ ូរ
បាន (Collective Investment Scheme and Exchange Traded Funds - ETFs)” ក្ពមទាំងបានខងលងនូវមតិសាា គ្មនរ៍នុងរមមវធិីលនុះផ្សងខ រ 
លៅទីសតីការ ផ.ម.ក.។ រមមវធិីបណ្តុ ុះបណាត េលនុះ ានការេូេរមួលធាើបទបងាា ញពីវាគ្មិនខ េជ្ញអនរជាំនាញរនុងវស័ិយមរពីក្រុមហ ុន JB ASSET 
MANAGEMENT  ឹរនាាំលោយលលារ Choi, Won-Chol នាយរក្បតិបតតិថ្នក្រុមហ ុន JB ASSET MANAGEMENT មរពីក្បលទសរូលរ ៉ា 
និងានការេូេរមួពីសិកាខ កាមជ្ញថ្នន រ ់ឹរនាាំ និងបុគ្គេិរក្រុមហ ុនខ េទទួេបានអាជ្ញា បណ្ណ រនុងវស័ិយមូេបក្ត និងវស័ិយបរធនបាេរិេច
ផ្សងខ រ។ 
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ទាំេ័រទ៩ី 

រូបភាពរមមវធិបីណ្តុ ុះបណាត េសតីពី “គ្លក្ាងវនិិលោគ្រមួ និងមូេនិធអិាេ
ជួញ ូរបាន (Collective Investment Scheme and Exchange Traded 
Funds - ETFs)”។ 

នាក្ពឹរថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ ១២លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា
ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយ ឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ និង ឯកឧត្តម ណី សាកល អគ្គ-
នាយររងថ្ន ន.ប.ធ. ក្ពមទាំងមន្រនតីជាំនាញបានទទួេជួបក្បជុាំ
ពិភារាការងារជ្ញមួយក្បតិភូក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ ុនលមធាវ ី
DFDL តាំណាងលោយលលារ Jonathan Bliane ក្បធាននាយរ
ខផ្សនរពនធថ្នក្រុមហ ុនលមធាវ ីDFDL, លលារ  Clint O’Connell ថ្ គូ្ 
សហការខផ្សនរពនធថ្នក្រុមហ ុនលមធាវ ីDFDL និងវាគ្មិនេាំនួនពីររូប 
ខ េជ្ញអនរជាំនាញខផ្សនរពនធនិងបរធនបាេរិេចរបស់ក្រុមហ ុន
លមធាវ ីDFDL។  

លគាេបាំណ្ងថ្នរិេចក្បជុាំពិភារាលនុះគ្ឺល ើមបីផ្កល ស់បតូ រ 
លោបេ់ បទពិលសាធន ៍និងបលេចរលទសអនុវតតន៍ រ៏ ូេជ្ញបលងកើន
ការយេ់ ឹងលៅលេើឧតតានុវតតារ់ព័នធនឹងការរាំណ្ត់របបពនធ
នានាារព់ន័ធនឹងវស័ិយបរធនបាេរិេច។ 

រូបភាពរេិចក្បជុាំក្តតួពនិិតយការអនុវតដងវកិាាររ់ណាដ េឆ្ន ាំ២០២២ របស់
ក្រសួងលស ារេិចនងិហរិញ្ា វតថុ (រសហវ)។ 

កិច្ចប្រជុុំ ព្ិភាកាក្ខរងារច្ែើរបផី្លៃ ស់រតរូច្ោបល់  
បេព្ិច្សាធៃ ៍ៃងិបច្ច្ចកច្េសអៃុវតតៃ៍ ជ្ញរួយ 

ប្ករុហ ុៃច្រធាវី DFDL 

រូបភាពរេិចក្បជុាំពភិារាការងារល ើមបផី្កល ស់បតូរលោបេ់ បទពិលសាធន ៍និង
បលេចរលទសអនុវតតន ៍ជ្ញមយួក្រមុហ ុនលមធាវ ីDFDL។ 

កិច្ចប្រជុុំ ប្តតួព្ិៃិតយក្ខរអៃុវតដថវិក្ខពាក់កណ្តដ លឆ្ា ុំ
២០២២ របស់ប្កសួងច្សែឋកិច្ចៃិងហិរញ្ញវតថុ (កសហវ) 

នារលសៀេថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ ១២លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) 
អមលោយលលារ ឃុន វសនា ក្បធាននាយរោា នរិេចការទូលៅ 
និងសហការ ីបានអលញ្ជ ើញេូេរួមរិេចក្បជុាំក្តួតពិនិតយការអនុវតដ
ងវកិាាររ់ណាដ េឆ្ន ាំ២០២២ របស់ក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ  
(រសហវ) លក្កាមអធិបតីភាព រឹនាាំ ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯរឧតដមបណ្ឌិ ត
សភាចារយ ហ ន សាហីុប រ ាលេខាធិការ និងជ្ញក្បធានក្រមុការងារ
ងវកិារក្មតិថ្នន រ ់ឹរនាាំអងគភាពងវកិាថ្ន រសហវ លៅទីសតីការ រសហវ  
លោយានការេូេរមួពីឯរឧតតមអគ្គលេខាធិការ, ឯរឧតតមអគ្គនាយរ, 
ឯរឧតតមនាយរវទិាសាថ ន និង ឯរឧតតម លលារជាំទវ លលារ លលារក្សី
តាំណាងក្គ្ប់អងគភាពងវកិាថ្នន រ់រណាត េ និងមនៃីរលស ារិេចនិង
ហិរញ្ា វតថុរជធានី-លខតត ក្ពមទាំងមន្រនតីជាំនាញារព់ន័ធលក្កាមឱ្វាទ 
រសហវ។ 

រិេចក្បជុាំលនុះ ក្តូវបានលរៀបេាំល ើងរនុងលគាេបាំណ្ង៖ ១).
ពិនិតយ និងពិភារាលេើរបាយការណ៍្ក្តួតពិនិតយការអនុវតតងវកិា
ារ់រណាត េឆ្ន ាំ២០២២ របស់ រសហវ និង ២).រាំណ្ត់បញ្ញា
ក្បឈម និងលសនើោរ់លេញនូវវធិានការលោុះក្សាយ ល ើមបជីាំរុញ
ការអនុវតតការងារសក្ាបឆ់ាសបនាៃ បន់ិងឆ្ន ាំបនាៃ បឱ់្យកានខ់តរេូន 
និងសលក្មេបានត្វមលគាេលៅខ េបានោរល់េញ។ 
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ទាំេ័រទី១០ 

រូបភាពសិកាខ សាលាសតីព ី“ការខេររ ាំខេរបទពិលសាធន ៍នងិឧតតានុវតត នងិ
បលេចរវទិាហិរញ្ា វតថុរនុងវស័ិយបរធនបាេរិេច”។ 

 
សិក្ខា សាលាសតីព្ី "តួនាេីនៃវិស័យធនាគារ ៃិងបច្ច្ចកវិេា

ហិរញ្ញវតថុកាុងច្សែឋកិច្ចឌីជីថលករពុជ្ញ” 
នារលសៀេថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ ១២ លរេ ខខភក្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ 

េត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
លោយានការអនុញ្ញា ត ៏ខពង់ខពស់ពី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គ-
នាយរថ្ននិយត័ររបរធនបាេរិេច (ន.ប.ធ.) ឯកឧត្តម ណី សាកល 
អគ្គនាយររងថ្ន ន.ប.ធ. និងជ្ញសាជិរក្រុមការងារលរៀបេាំ
លសេរតីក្ាងលគាេនលោបាយអភវិឌឍវស័ិយបលេចរវទិាហិរញ្ា វតថុ
រមពុជ្ញ អមលោយរញ្ញា  ឈាន សុខារី ក្បធាននាយោា នរិេចការ
គ្តិយុតត និងអធិការរិេច និងលលារ  រិន រដាឋ  អនុក្បធាននាយរោា ន
េុុះបញ្ជ ីបរធនបាេរិេច បានេូេរមួសិកាខ សាលាសតីពី "តួនាទីថ្ន
វស័ិយធនាគារ និងបលេចរវទិាហិរញ្ា វតថុរនុងលស ារិេចឌីជីងេរមពុជ្ញ” 
លក្កាមអធិបតីភាពរបស់ឯរឧតតមបណ្ឌិ ត រង់ ម៉ា រី អនុរ ាលេខា-
ធិការថ្នក្រសួងលស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ  និងជ្ញអគ្គលេខាធិការថ្ន
អគ្គលេខាធិការោា នគ្ណ្ៈរាម ធិការលស ារិេច និងធុររិេចឌីជីងេ 
និងឯរឧតតម អ  ូចាន់តរ អគ្គលេខាធិការថ្នធនាគារជ្ញតិថ្នរមពុជ្ញ។ 

អគ្គនាយរ ថ្ន ន.ប.ធ., ថ្នន រ ់រឹនាាំ និងមន្រនតីថ្ន ន.ប.ធ. ក្ពមទាំង
ានការេូេរមួផ្កៃ េ់ពីលលារ Matt Yang អភបិាេក្រុមហ ុន PPFI 
អមលោយសហការ ីនិងានការេូេរមួត្វមរយៈអនឡាញពីលលារ 
LUKE WANG ក្បធានក្រុមក្បឹរាភបិាេ នាយរក្បតិបតតិ និង
បុគ្គេិរជាំនាញផ្សងខ រ ។  

សិកាខ សាេលនុះ ក្តូវបានលរៀបេាំល ើងរនុងលគាេបាំណ្ង
ខេររ ាំខេរនូវបទពិលសាធន៍ ឧតតានុវតត និងបលេចរវទិាហិរញ្ា វតថុ
រនុងវស័ិយបរធនបាេរិេច លោយានការលធាើបទបងាា ញពីវាគ្មិន
ជាំនាញានបទពិលសាធនល៍ក្េើនឆ្ន ាំខផ្សនរក្បតិបតតិការ និងអនុវតតខផ្សនរ
បលេចរវទិាពីក្រុមហ ុន PPFI។ 

កិច្ចប្រជុុំ អៃតរៃិយ័តករនៃអាជ្ញា ធរច្សវាហិរញ្ញវតថុរៃិមរៃ
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) នារលសៀេថ្ងៃក្ពហសបតិ៍ ៤លរើត ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ 

េត្វា ស័រ ព.ស.២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយ័តររបរធនបាេរិេច 
(ន.ប.ធ.) អមលោយ ឯកឧត្តម នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយររងថ្ន 
ន.ប.ធ., រញ្ញា  ឈាន សុខារី ក្បធាននាយោា នរិេចការគ្តិយុតត
និងអធិការរិេច និងមន្រនតីជាំនាញ បានេូេរមួរិេចក្បជុាំអនតរនិយត័ររ
ថ្នអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) ល ើមបពីិនិតយ
លៅលេើរលបៀបវារៈេាំនួនពីរ រួមាន៖ លសេរដីក្ាងក្បកាសសតីពី 
“ខបបបទ និងនីតិវធីិថ្នការលធាើអធិការរិេចបរធនបាេរិេច” របស់
និយត័ររបរធនបាេរិេច និងខផ្សនការសរមមភាពសក្ាបប់ីឆ្ន ាំរ ាំរិេ
ឆ្ន ាំ ២០២២-២០២៤ របស់និយត័ររធានារ៉ា បរ់ងរមពុជ្ញ លក្កាមការ
 ឹរនាាំ ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្តម មុ ីវ៉ា ន់ រ ាលេខាធិការថ្នក្រសួង
លស ារិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជ្ញអគ្គលេខាធិការថ្នអគ្គលេខាធិការោា ន 
អ.ស.ហ. និងានការេូេរួមពីឯរឧតតមអគ្គនាយរ ថ្នន រ់ ឹរនាាំ 
និងមន្រនតីជាំនាញថ្ននិយត័ររ និងអងគភាពលក្កាមឱ្វាទថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមរយៈរិេចសក្មបសក្មួេរបស់អគ្គលេខាធិការោា នថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមក្បពន័ធអនឡាញ Zoom។ 

រូបភាពសិកាខ សាលាសតីព ី"តនួាទីថ្នវស័ិយធនាគារ និងបលេចរវទិាហិរញ្ា វតថុ
រនុងលស ារិេចឌីជីងេរមពុជ្ញ”។ 

សិក្ខា សាលាសតីព្ ី“ក្ខរមច្ករ ុំមលកបេព្ិច្សាធៃ៍  
ៃិងឧតតោៃុវតត ៃិងបច្ច្ចកវិេាហិរញ្ញវតថុកាុង 

វិស័យបរធៃបាលកិច្ច” 
នាក្ពឹរថ្ងៃពុធ ៣លរើត ខខអសសុជ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័រ ព.ស. 

២៥៦៦ ក្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខខរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ររបរធន-
បាេរិេច (ន.ប.ធ.) បានសហការជ្ញមយួក្រុមហ ុន Phnom Penh 
Fintech Investment ល ើមបលីរៀបេាំសិកាខ សាលាសតីពី “ការខេរ
រ ាំខេរបទពិលសាធន ៍និងឧតតានុវតត និងបលេចរវទិាហិរញ្ា វតថុរនុង
វស័ិយបរធនបាេរិេច” ខ េានការេូេរមួពីឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា   
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ទាំេ័រទី១១ 

រូបភាពរេិចក្បជុាំអនតរនយិត័ររថ្នអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ា វតថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.)។ 


