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ព្រឹត្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
  

       

  

 

 
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 
 
  
  
  

 
 កាលពីរសសៀលថ្ងៃសុក្រ ១១សោច ខែក្ាពណ៍ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ 
ក្រីស័រ ព.ស. ២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី០៣ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
ឯរឧរតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយ័រររបរធនបាលរិចច 

(ន.ប.ធ.)  បានដឹរនាាំរិចចក្បជុាំអនតរនាយរដ្ឋា នជាមយួមន្រនតីជាំនាញ

ខដលជាសមាជិរក្រុមការងារបសចចរសទស សក្មាប់ការសរៀបចាំ
ខែនការអភវិឌ្ឍនា៍ា បន័ថ្ននិយរ័ររបរធនបាលរិចច សដើមបពីិភារា
សលើសសចរតីក្ាង “ខែនការអភវិឌ្ឍនា៍ា បន័ថ្ននិយរ័ររបរធនបាល-
រិចចសក្មាបរ់យៈសពល ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥)”។ រិចចក្បជុាំសនេះ
បានបញ្ច ប់សៅសមា៉ោ ង ៥:៣០ នាទីល្ងៃ ច ក្បរបសដ្ឋយខែលផ្កា  និង
ាា ររីទទួលែុសក្រូវែពស់។ 

 មាត្តកា 
❖ ខផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័នថ្ននិយត័ករបរធនបាេកេិច 

សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥   ទាំព័រ ១ 
❖ កិេចម្ររជុាំ  អ.ស.ហ. អាណតតទិី១ លេើកទី៣  ទាំព័រ ២ 
❖ កិេចម្ររជុាំ ពិភាកាលេើគលម្រាងងវិកាឆ្ន ាំ២០២២  

របសអ់ងគភាពលម្រកាមឱវាទម្រកសួងលសដ្ឋកិេចនងិហិរញ្ញវតា ុ  
និងអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ញវតាមុិនខមនធនាគារ  ទាំព័រ ២ 

❖ វគគបណតុ ុះបណ្តត េកស្ថងសមតាភាពសតីពី  
ម្រកបខណឌ េាប់ និងម្រកបខណឌ គតយិុតតកនុង 
វិស័យបរធនបាេកេិច    ទាំព័រ ៣ 

❖ កិេចម្ររជុាំ ម្រកុមម្ររឹកា អ.ស.ហ. អាណតតិទ១ី លេើកទ៤ី ទាំព័រ ៣ 
❖ កិេចម្ររជុាំ ពិលម្រគាុះលោបេ់ជ្ញស្ថធារណៈលេើលសេកត ី

ម្រាងម្ររកាសសតពីី “វិធានលគាេកនុងការម្រគប់ម្រគង  
ការលរៀបេាំ និងការម្ររម្រពឹតតលៅរបសប់រធនបាេកិេច” ទាំព័រ ៤ 

❖ កិេចម្ររជុាំជ្ញមយួម្រកមុការងារតាំណ្តង 
មូេនិធរិូបិយវតាអុនតរជ្ញតិ (IMF)   ទាំព័រ ៥ 

❖ កិេចម្ររជុាំ បូកសរុបេទធផ្សេថ្នការេរចាងវិកា 
សម្រាប់ការលរៀបេាំលសេកតីម្រាងេាប់សតីព ី
ហិរញ្ញវតាុសម្រាបក់ារម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ២០២២  ទាំព័រ ៥ 

❖ កិេចម្ររជុាំ វឌ្ឍនភាពថ្នការងារម្រគប់ម្រគងគលម្រាងសដីព ី
គលម្រាងម្ររកួតម្ររខជងខខែម្រេវាក់តថ្មៃ និងលេើកកមពស ់
សុវតាភិាពកសិកមម (ACSEP)   ទាំព័រ ៦ 

❖ កិេចម្ររជុាំ ពិភាកាលេើលសេកតីម្រាងេាប់សត ី
ពីការម្រគប់ម្រគងេាំណូេមិនខមនស្ថរលពើពនធ  ទាំព័រ ៦ 

ទាំេ័រ ១ 

 

ខផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័នថ្ននិយ័តករបរធនបាេកិេច
សម្រាប់ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥ 
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នាក្ពឹរថ្ងៃអងាគ រ ១ សរើរ ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ ព.ស. 
២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ឯកឧតតម្អរគ-

បណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយររដាមន្រនតី រដាមន្រនតី
ក្រសួងសសដារិចចនិងហិរញ្ា វរាុ  និងជាក្បធានក្រុមក្បឹរាអាជាា ធរ
សសវាហិរញ្ា វរាុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) បានអសញ្ជ ើញជាអធិបរី
ដែ៏ពងែ់ពស់ដឹរនាាំរិចចក្បជុាំ អ.ស.ហ. អាណរតិទី១ សលើរទី៣ សដើមបី
ពិនិរយសលើរសបៀបវារៈសសចរតីក្ាងក្បកាសសតីពី "ការសរៀបចាំនិងការ
ក្បក្ពឹរតសៅថ្ននាយរដ្ឋា នរបស់និយរ័ររ និងអងគភាពសក្កាមឱវាទ 
អ.ស.ហ."។ ជាលទធែល អងគក្បជុាំបានអនុមរ័ សៅសលើសសចរតីក្ាង

ក្បកាសទាំងសនេះ និងខណនាាំឱយមានការខរសក្មួលចាំណុចារព់ន័ធ
មយួចាំនួន។ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំ អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ រ ើែទី៣ តាមច្បេ័នធអនឡាញ 

រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន។ 

  

កិេចម្ររជុាំ  អ.ស.ហ. អាណតតិទី១ លេើកទី៣ 

កិេចម្ររជុាំ ពិភាកាលេើគលម្រាងងវិកាឆ្ន ាំ២០២២ របស់អងគភាព
លម្រកាមឱវាទម្រកសួងលសដ្ឋកិេចនងិហិរញ្ញវតាុ  និងអាជ្ញា ធរលសវា

ហិរញ្ញវតាុមិនខមនធនាគារ 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំេិភាែារ ើរសចែតីច្ាង “កផ្នោរអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័ននននិយ័តែរបរធនបា ែិចចសច្ាប់ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៥” តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំ

ដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម សុខ ដារា៉ា  ។ 

ទាំេ័រ ២ 
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 នាក្ពឹរ ថ្ងៃពុធ ២សរើរ ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ ព.ស. 
២៥៦៥  ក្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ឯរឧរដម សុខ ដារា៉ា   

អគ្គនាយរថ្ននិយ័រររបរធនបាលរិចច  (ន.ប.ធ.)  បានចូលរួម

រិចចក្បជុាំពិភារាសលើគ្សក្មាងងវកិាឆ្ន ាំ២០២២ របស់អងគភាពសក្កាម
ឱវាទក្រសួងសសដារិចចនិងហិរញ្ា វរាុ   និងអាជាា ធរសសវាហិរញ្ា វរាុ
មិនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) តាមរយៈ  Video Conference 

ខដលដឹរនាាំសដ្ឋយឯរឧរតម វងសី វិសសុត រដាមន្រនតីក្បរិភូអម

នាយររដាមន្រនតីនិងជារដាសលខាធិការក្បចាំការថ្នក្រសួងសសដារិចច
និងហិរញ្ា វរាុ។ 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំេិភាែារ ើគរច្ាងថវិោឆ្ន ាំ២០២២ របស់អងគភាេរច្ោម

ឱវាទច្ែសួងរសដឋែិចចនិងហិរញ្ញវតាុ  និងអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតាុមិនកមនធនគារ តាម

ច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម វងសី វិសសុត ។ 

 នារសសៀលថ្ងៃក្ពហសបរិ៍ ៣សរើរ ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ 
ព.ស. ២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី០៩ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១  និយ័រររ
បរធនបាលរិចច (ន.ប.ធ.) បានសរៀបចាំវគ្គបណតុ េះបណ្តត លរាង

សមរាភាពសតីពី “ក្របែណឌ ចាប ់និងក្របែណឌ គ្រិយុរតរនុងវស័ិយ
បរធនបាលរិចច” ដល់មន្រនតីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. សដ្ឋយមានការ

ចូលរួមពីសាំណ្តរ់ឯរឧរតម សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយរថ្ន ន.ប.ធ. ជា

អធិបរី អមសដ្ឋយឯរឧរតមអគ្គនាយររង និងក្បធាននាយរដ្ឋា ន។ 

 

 
 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងវគគបណ្តុ េះបណ្តត  ែស្ថងសមតាភាេសត ីេី “ច្ែបខណ្ឌ ចាប់ និង

ច្ែបខណ្ឌ គតិយ តតែនុងវិស័យបរធនបា ែិចច” តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមអធិបតី-

ភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម សុខ ដារា៉ា ។ 

 

 សៅរសសៀលថ្ងៃពុធ ៩ សរើរ ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ ព.ស. 
២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ឯរឧរតម សុខ ដារា៉ា  

អគ្គនាយរថ្ននិយរ័ររបរធនបាលរិចច និងជាសមាជិរក្រុមក្បឹរា
អាជាា ធរសសវាហិរញ្ា វរាុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) បានអសញ្ជ ើញ

ចូលរួមរិចចក្បជុាំក្រុមក្បឹរា អ.ស.ហ. អាណរតិទី១ សលើរទី៤ 

សក្កាមអធិបរីភាពដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ 

អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយររដាមន្រនតី រដាមន្រនតីក្រសួងសសដារិចចនិង

ហិរញ្ា វរាុ  និងជាក្បធានក្រុមក្បឹរា អ.ស.ហ. តាមរយៈក្បព័នធ

អនឡាញ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំច្ែុមច្បឹែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទី១ រ ើែទី៤ តាមច្បេ័នធ

អនឡាញ រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ 

អូន ព័នធមុ្នីរ័តន។ 

 

 

វគគបណតុ ុះបណ្តត េកស្ថងសមតាភាពសតីពី “ម្រកបខណឌ េាប់ 
និងម្រកបខណឌ គតិយុតតកនុងវិស័យបរធនបាេកិេច” 

កិេចម្ររជុាំ  អ.ស.ហ. អាណតតិទី១ លេើកទី៤ 

ទាំេ័រ ៣ 
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 សៅរសសៀលថ្ងៃក្ពហសបរិ៍ ១០ សរើរ ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូ វ 
ក្រីស័រ ព.ស. ២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
និយ័រររបរធនបាលរិចច (ន.ប.ធ.) បានសរៀបចាំរិចចក្បជុាំពិសក្គាេះ

សោបល់ជាាធារណៈសលើសសចរតីក្ាងក្បកាសសតីពី “វធិានសគាល
រនុងការក្គ្បក់្គ្ង ការសរៀបចាំ និងការក្បក្ពឹរតសៅរបស់បរធនបាលរិចច” 
តាមរយៈក្បព័នធអនឡាញ Zoom សក្កាមអធិបរីភាពដ៏ែពង់ែពស់
របស់ឯែឧតតម មីុ្ វ៉ា ន់ រដាសលខាធិការថ្នក្រសួងសសដារិចចនិង

ហិរញ្ា វរាុ និងជាអគ្គសលខាធិការថ្នអគ្គសលខាធិការដ្ឋា នថ្នអាជាា ធរ
សសវាហិរញ្ា វរាុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) និង ឯរឧរតម សុខ ដារា៉ា  

អគ្គនាយរថ្ននិយរ័ររបរធនបាលរិចច។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រិចចក្បជុាំពិសក្គាេះសោបល់ជាាធារណៈសនេះ ក្រូវបាន
សរៀបចាំស ើងរនុងសគាលបាំណងទទួលបាននូវធារុចូល និងមរិ-
សោបល់បខនាមពីាា ប័នាធារណៈ វស័ិយឯរជន និងបុគ្គល
ារ់ព័នធនានា សដើមបឱីយការសរៀបចាំក្បកាសសនេះទទួលបាននូវភាព
ក្គ្បក់្ជុងសក្ជាយ សាំសៅដល់ការអនុវរតក្បរបសដ្ឋយសណ្តត បធ់ាន ប់ 
រមាល ភាព ក្បសិទធភាព និងទាំនុរចិរតពីអនរចូលរួមសៅរនុងវស័ិយ
បរធនបាលរិចចសនេះ។ 

 ជាមួយគាន សនេះខដរ រិចចក្បជុាំពិសក្គាេះសោបល់ជាាធារ-
ណៈសនេះ មានអនរចូលរមួសរុបចាំនួន ១៩០ រូប ខដលជាថ្នន រដ់ឹរនាាំ 
ជាន់ែពស់ និងជារាំណ្តងាា ប័នរដា-ឯរជន ខដលមរពីទីសដីការ
គ្ណៈរដាមន្រនតី, ក្រសួងាណិជជរមា, ក្រសួងយុរតិធម៌, ធនាគារ
ជារិថ្នរមពុជា, អគ្គនាយរដ្ឋា នពនធដ្ឋរ, អគ្គនាយរដ្ឋា នសគាល-
នសោបាយថ្នក្រសួងសសដារិចចនិងហិរញ្ា វរាុ, អគ្គសលខាធិការថ្ន
អគ្គសលខាធិការដ្ឋា នថ្ន អ.ស.ហ., និយ័រររធានាោ៉ោ ប់រងរមពុជា, 

និយ័រររមូលបក្ររមពុជា, និយ័រររសនតិសុែសងគម, និយ័រររ
គ្ណសនយយនិងសវនរមា, និយរ័ររអាជីវរមាអចលនវរាុនិងបញ្ញច ាំ, 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំច្ែុមច្បឹែា អ.ស.ហ. អាណ្តតិទ១ី រ ើែទី៤ តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស ់ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន។ 

កិេចម្ររជុាំ ពិលម្រគាុះលោបេ់ជ្ញស្ថធារណៈលេើលសេកតីម្រាង
ម្ររកាសសតីពី “វិធានលគាេកនុងការម្រគប់ម្រគង ការលរៀបេាំ        

និងការម្ររម្រពឹតតលៅរបស់បរធនបាេកិេច” 

ទាំេ័រ ៤ 
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អងគភាពសវនរមាថ្ែៃរនុងថ្ន អ.ស.ហ., ក្រុមហ ុនែារមូលបក្រ

រមពុជា, បរធនបាលថ្នបរធនបាលរិចចខដលបានចុេះបញ្ជ ី, ក្រុមហ ុន 
ក្គ្បក់្គ្ងមូលនិធិ, ក្រុមហ ុនខងររាក្ទពយសមបរតិជាំនួស, ក្រុមហ ុន 
គ្ណសនយយររជាំនាញ, ក្រុមហ ុនសមធាវ,ី ធនាគារាណិជជ, ក្រុមហ ុន 
មូលបក្រ និងក្រុមហ ុនទីក្បឹរាហិរញ្ា វរាុ។ 

  

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំេិរច្គាេះរោប ់ជាស្ថធារណ្ៈរ ើរសចែតីច្ាងច្បោស 

តាមច្បេ័នធ Zoom រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស ់ឯែឧតតម មីុ្ វ៉ា ន់ និង ឯែឧតតម 

សុខ ដារា៉ា ។ 

 កាលពីក្ពឹរថ្ងៃសុក្រ ១១សរើរ ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ 
ព.ស. ២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ឯរឧរដម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយរ័ររបរធនបាលរិចច (ន.ប.ធ.) បាន

អសញ្ជ ើញចូលរមួរិចចក្បជុាំជាមយួក្រុមការងាររាំណ្តងមូលនិធិរូបិយ-
វរាុអនតរជារិ (IMF)។ រិចចក្បជុាំសនេះមានការអសញ្ជ ើញចូលរួមពី 
ឯរឧរដមក្បរិភូោជរដ្ឋា ភបិាលទទួលបនៃុរជាអគ្គនាយរថ្ននិយរ័ររ
មូលបក្ររមពុជា (ន.ម្.ក.), ឯរឧរដមអគ្គនាយរថ្ននិយរ័ររអាជីវរមា

អចលនវរាុនិងបញ្ញច ាំ និងថ្នន រ់ដឹរនាាំជាន់ែពស់ និងជារាំណ្តងថ្ន
និយ័រររមូលបក្ររមពុជា, និយរ័ររធានាោ៉ោ ប់រងរមពុជា, និយ័រររ
សនតិសុែសងគម, និយ័រររគ្ណសនយយនិងសវនរមា, និយ័រររ
អាជីវរមាអចលនវរាុនិងបញ្ញច ាំ និងសក្មបសក្មួលសដ្ឋយអគ្គសលខា-
ធិការថ្នអគ្គសលខាធិការដ្ឋា នថ្នអាជាា ធរសសវាហិរញ្ា វរាុមិនខមន
ធនាគារ  (អ.ស.ហ.)។ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 នាក្ពឹរថ្ងៃពុធ ១សោច ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ ព.ស. 
២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ឯរឧរដម សុខ ដារា៉ា  

អគ្គនាយរថ្ននិយ័រររបរធនបាលរិចច (ន.ប.ធ.)  អមសដ្ឋយ

សហការ ីបានចូលរមួរិចចក្បជុាំបូរសរុបលទធែលថ្នការចរចងវកិា
សក្មាប់ការសរៀបចាំសសចរតីក្ាងចាប់សតីពីហិរញ្ា វរាុសក្មាប់ការ
ក្គ្ប់ក្គ្ងឆ្ន ាំ២០២២ តាមរយៈក្បព័នធអនឡាញ សក្កាមការដឹរនាាំ
ដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន 

ឧបនាយររដាមន្រនតី រដាមន្រនតីក្រសួងសសដារិចចនិងហិរញ្ា វរាុ។ 

 

  

  

 

 

 

  

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំបូែសរ ប ទធផ្ តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំ

ដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន។ 

ទាំេ័រ ៥ 

 

 

កិេចម្ររជុាំ ជ្ញមួយម្រកុមការងារតាំណ្តង 
មូេនិធិរូបិយវតាុអនតរជ្ញតិ (IMF) 

រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំជាមួយច្ែុមោរង្ករតាំណ្តងមូ និធិរូបិយវតាុអនតរជាតិ 

(IMF) រច្ោមវតតានដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម សុខ ដារា៉ា ។ 

កិេចម្ររជុាំ បូកសរុបេទធផ្សេថ្នការេរចាងវិកាសម្រាប់ការលរៀបេាំ
លសេកតីម្រាងេាប់សតីពីហិរញ្ញវតាុសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ាំ

២០២២ 



លេខ ៤ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខខតុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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 នារសសៀលថ្ងៃក្ពហសបរិ៍ ២សោច ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ 
ព.ស. ២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ ឯរឧរដម 
សុខ ដារា៉ា  អគ្គនាយរថ្ននិយរ័ររបរធនបាលរិចច (ន.ប.ធ.)  

និងជាក្បធានគ្សក្មាង អមសដ្ឋយសហការ ី បានចូលរួមរិចចក្បជុាំ
វឌ្ឍនភាពថ្នការងារក្គ្ប់ក្គ្ងគ្សក្មាងសដីពីគ្សក្មាងក្បរួរក្បខជង
ខែែក្ចវារ់រថ្មល និងសលើររមពស់សុវរាិភាពរសិរមា (ACSEP) 
តាមរយៈក្បពន័ធអនឡាញ Zoom ជាមយួរាំណ្តង ADB សល្ងរ 
Takeshi Ueda និងសល្ងរក្សី Marishka Etrata សក្កាមការ
ដឹរនាាំដ៏ែពងែ់ពស់របស់ឯរឧរតម មីុ្ វ៉ា ន់ រដាសលខាធិការថ្នក្រសួង

សសដារិចចនិងហិរញ្ា វរាុ និងជានាយរគ្សក្មាង។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំវឌ្ឍនភាេននោរង្ករច្គប់ច្គងគរច្ាង (ACSEP) តាម

ច្បេ័នធ  Zoom រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម មីុ្ វ៉ា ន់។ 

 សៅក្ពឹរថ្ងៃអងាគ រ ៧សោច ខែភក្ទបទ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ក្រីស័រ ព.ស. 
២៥៦៥ ក្រូវនឹងថ្ងៃ ២៨ ខែរញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២១ ឯរឧរតម សុខ ដារា៉ា  

អគ្គនាយរនិយរ័ររបរធនបាលរិចច អមសដ្ឋយសហការ ីបានចូលរមួ
រិចចក្បជុាំពិភារាសលើសសចរតីក្ាងចាប់សតីពីការក្គ្ប់ក្គ្ងចាំណូល  

មនិខមនារសពើពនធ តាមរយៈក្បពន័ធអនឡាញ សក្កាមការដឹរនាាំដ៏
ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតម្អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន  

ឧបនាយររដាមន្រនតី រដាមន្រនតីក្រសួងសសដារិចចនិងហិរញ្ា វរាុ។    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំេិភាែារ ើរសចែតីច្ាងចាប់សត ីេីោរច្គប់ច្គងចាំណូ្  

មិនកមនស្ថររេើេនធ តាមច្បេ័នធអនឡាញ រច្ោមោរដឹែនាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតតម្

អរគបណ្ឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន។ 

 

ទាំេ័រ ៦ 

 

កិេចម្ររជុាំ វឌ្ឍនភាពថ្នការងារម្រគប់ម្រគងគលម្រាងសដីពីគលម្រាង
ម្ររកួតម្ររខជងខខែម្រេវាក់តថ្មៃ និងលេើកកមពស់សុវតាិភាព

កសិកមម (ACSEP) 

កិេចម្ររជុាំ ពិភាកាលេើលសេកតីម្រាងេាប់សតីពី                  
ការម្រគប់ម្រគងេាំណូេមិនខមនស្ថរលពើពនធ 


