សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន
េតីពី
វគ្គរណ្ដុះរណ្ដ
្ ល និងការផ្សពវផ្ាយ
“ចារ់េតីពីការប្រឆាំងការេមាាតប្ាក្់និងហិរញ្ញរបទានសេរវក្ម្ម ចារ់េ្ីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញរបទាន
ដល់ការរីក្សាយភាយអាវុធម្ហាប្រល័យ និងកាតពវក្ិចចររេ់រុគ្គលរាយការណ៍” និង “ទប្ម្ង់រាយការណ៍
រងកក្ប្ទពយេម្បត្ិេប្មារ់រុគ្គលរាយការណ៍”
ថ្ងៃអង្គារ ៧រោច ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស. ២៥៦៦
ោជធានីភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
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រៅស្រពឹកថ្ងៃចនទ ១២រោច ខែអាាឍ ឆ្នាំខាល ស្ររីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ស្ររូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែកកកដា ឆ្នាំ ២០២២,
ស្រពឹកថ្ងៃ អ ង្គារ ៥រកើរ ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ស្ររីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ស្ររូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២, ស្រពឹកថ្ងៃ អ ង្គារ
១២ រកើរ ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំខាល ស្ររី ស័ក ព.ស.២៥៦៥ ស្ររូ វនឹងថ្ងៃ ទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២, កនុង រោលរៅបញ្ជ្រាប
ការយល់ដឹងនិងបណ្ុុះបណ្ដ
្ ល ដល់បុគ្ល
ា ោយការណ៍ និងបុគ្ល
ា ពាក់ព័នធ ចូល រួមកនុង វិស័យបរធនបាលកិចច និយ័រករ
បរធនបាលកិចច (ន.រ.ធ) បានររៀបចាំ វគ្ាបណ្ុុះបណ្ដ
្ ល និងផ្សពាផ្ាយ “ចាប់សីព
ត ីការស្របឆ្ាំ ងការសម្អារស្របាក់ និង
ហិរញ្ញបបទានរភ្រវកមម ចាប់សីព
្ ីការស្របឆ្ាំ ងហិរញ្ញបបទានដល់ការរីកាយភាយអាវុធមហាស្របល័យ និងការពាកិចចរបស់
បុគ្ល
ា ោយការណ៍” និង “ទស្រមង់របាយការណ៍បងកកស្រទពយសមបរ្ិសស្រម្អប់បុគ្ល
ា ោយការណ៍” រួមជាមួយកមម វិធីបណ្ុុះបណ្ដ
្ ល
និងការស្របលងសស្រម្អប់បុគ្ល
ា ស្ររូវទទួលាាល់គ្ុណវុឌ្ឍិ កនុង វិស័យបរធនបាលកិចច រលើកទី១ ឆ្នាំ២០២២។
ការបញ្ចូ លកមម វិធីកង
នុ វគ្ាបណ្ុុះបណ្ដ
្ លរនុះ រធាើរ ើងកនង
ុ រោលបាំណងរដើមបីបណតុុះបណ្ដ
ត លដល់បុគ្ល
ា ោយការណ៍
ឹ អាំពី “ចាប់សីព
និងបុគ្ល
ា ពាក់ពន
័ ធរផ្សងរទៀរ រដើមបីបញ្ជ្រាបការយល់ដង
ត ីការស្របឆ្ាំងការសម្អារស្របាក់នង
ិ ហិរញ្ញបបទានរភ្រវកមម
ចាប់សីព
្ ីការស្របឆ្ាំងហិរញ្ញបបទានដល់ការរីកាយភាយអាវុធមហាស្របល័យ និងការពាកិចរច បស់បុគ្ល
ា ោយការណ៍” និង
“ទស្រមង់របាយការណ៍បងកកស្រទពយសមបរ្ិសស្រម្អប់បុគ្ល
ា ោយការណ៍” ខដលម្អនសម្អសភាពចូលរួមរដាយផ្ទទល់ពី រាំណ្ដង
បរធនបាល ស្រកុមបរធនបាលថ្នបរធនបាលកិចចហិរញ្ញវរថុ ស្រកុមហុនបរធនបាល និងបុគ្ល
ា ពាក់ពន
័ ធរផ្សងរទៀរ សរុបទាាំងបី
រលើករនុះ ចាំនន
ួ ២៦៣ នាក់។
On the Morning of Monday July 25th, Tuesday August 5th, and Tuesday August 9th, 2022, the Trust
Regulator (TR) had incorporated a Training Program and Dissemination on the “Law on Combating
Money Laundering and Financing of Terrorism, Law on Combating Financing of Proliferation of
Weapons of Mass Destruction, and Obligations of Reporting Entities” and “Frozen Assets Reporting
Form for Reporting Entities” in “the 1st Training Program and Examination for Approved Persons in
the Trust Sector of 2022” for the purpose of raising awareness for reporting entities and relevant
stakeholders in the Trust sector.
The purpose of incorporating such a Training Program is to train reporting entities and relevant
stakeholders and raise awareness of the “Law on Combating Money Laundering and Financing of
Terrorism, Law on Combating Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, and
Obligations of Reporting Entities” and “Frozen Assets Reporting Form for Reporting Entities”, with a
total of 263 participants who are Trustees, Groups of Trustees of Financial Trust, Trustee
Companies, and other relevant stakeholders attending the training program.
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