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ព្រឹត្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ 
  

       

  

 នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៩នកើត ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូ វ ព្តីស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ និយ័តករ
បរធនបាលកិច្ច (ន.ប.ធ) បាននរៀបច្ាំកិច្ចព្បជុាំរិនព្រោះនោបល់

នលើនស្ច្កតីព្ាងវនិោធនកមមព្បកាស្ស្តីរី “កថ្ព្មនស្វាថ្នការចុ្ោះ
បញ្ជ ីបរធនបាលកិច្ច” នព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិច្ចថ្នអាជ្ញា ធរ

នស្វាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធនាររ។ 

 កិច្ចព្បជុាំរិនព្រោះនោបល់ននោះព្តូវបាននរៀបច្ាំន ើងកនុង
នរលបាំណងទទួលបាននូវធាតុចូ្ល និងមតិនោបល់បខនថម
រីវស័ិ្យឯកជន និងបុគ្ាលាករ់័នធនានា នដើមបឱី្យការនរៀបច្ាំ
ព្បកាស្ននោះទទួលបាននូវភារព្គ្ប់ព្ជុងនព្ជ្ញយ ស្ាំនៅដល់
ការអនុវតតព្បកបនោយស្ណ្តត បធ់ាន ប់ តម្លល ភារ ព្បសិ្ទធភារ 
និងទាំនុកច្ិតតរីអនកចូ្លរួមនៅកនុងវស័ិ្យបរធនបាលកិច្ច និង
នឆ្លើយតបនៅនឹងោថ នភារជ្ញក់ខស្តងថ្នការអភិវឌ្ឍនស្ដឋកិច្ច 
នានរលបច្ចុបបនន។ 

 
 

   

 កិច្ចព្បជុាំរិនព្រោះនោបល់ននោះម្លនអនកចូ្លរមួរីតាំណ្តង 

បរធនបាលថ្នបរធនបាលកិច្ចចុ្ោះបញ្ជ ី តាំណ្តងព្កុមហ ុនព្គ្បព់្គ្ង
មូលនិធិ ព្កុមហ ុនខងរកាព្ទរយស្មបតតិជាំនួស្ និងបុគ្ាលាករ់ន័ធ
ផ្តល់នស្វាកនុងវស័ិ្យបរធនបាលកិច្ច។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំេិរច្គាេះរោបល់រៅសាលច្បជ ាំននអគារអាជាា ធររសវា

ហិរញ្ញវតថុមិនកមនធនាគារ រច្ោមអធិបតីភាេដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯែឧតតម សុខ ដារ៉ា ។ 

 

 
និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 មាត្តកា 
❖ កិេចប្រជុាំ ពិលប្រោះលោបេ់លេើលេេកតីប្ាង 

វិលោធនកម្មប្រកាេេតីព ី“កថ្ប្ម្លេវា 
ថ្នការេោុះបញ្ជ បីរធនបាេកិេច” ទាំព័រ ១ 

❖ កិេចប្រជុាំ ប្កុម្ការងារលេើលេេកដីប្ាងកប្ម្ិត 
បលេចកលទេថ្នេកខុវិេយ័ប្កេួងលេដ្ឋកិេច 
និងហិរញ្ញវតថុកប្ម្ិតថ្នន ក់ដឹ្កនាំ ទាំព័រ ២ 

❖ កិេចប្រជុាំ បូកេរបុេម្ទិធផ្សេការងារប្រចាំឆ្ន ាំ 
២០២១ ខផ្សនការេកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្ន ាំ 
២០២២ និងទិេលៅការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ ទាំព័រ ២ 

ទាំេ័រ ១ 

 

កិេចប្រជុាំ ពិលប្រោះលោបេ់លេើលេេកតីប្ាងវិលោធនកម្ម       
ប្រកាេេតីពី “កថ្ប្ម្លេវាថ្នការេុោះបញ្ជ ីបរធនបាេកិេច” 
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 នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ១០នកើត ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតដម សុខ ដារ៉ា  

អគ្ានាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិច្ច អមនោយស្ហការ ីបាន
ចូ្លរួមកិច្ចព្បជុាំព្កុមការង្គរនលើនស្ច្កដីព្ាងកព្មិតបនច្ចកនទស្
ថ្នច្កខុវស័ិ្យព្កសួ្ងនស្ដឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ វតថុកព្មតិថ្នន កដ់ឹកនាាំតាម 
ព្បរន័ធ Zoom នព្កាមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតដម្បណ្ឌ ិត

សភាចារយ ហ៊ា ន សាហុ៊ីប រដឋនលខាធិការថ្នព្កសួ្ងនស្ដឋកិច្ចនិង

ហិរញ្ញ វតថុ និងជ្ញព្បធានព្កុមការង្គរនរៀបច្ាំច្កខុវស័ិ្យព្កសួ្ងនស្ដឋកិច្ច
និងហិរញ្ញ វតថុកព្មតិថ្នន កដ់ឹកនាាំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំច្ែុមោរង្កររសចែដីច្ាងែច្មិតបរចចែរទសននចែខុវិស័យ

ច្ែសងួរសដឋែិចចនិងហិរញ្ញវតថុែច្មិតថ្នន ែ់ដឹែនាាំតាតាមច្បេ័នធ Zoom រច្ោមអធិបតីភាេ

ដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតដម្បណ្ឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហុ៊ីប។ 

 នៅថ្ងៃសុ្ព្ក ១១ នរាច្ ខែបុស្ស ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា

អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិច្ច បានដឹកនាាំស្ហការចូី្លរមួ

កិច្ចព្បជុាំបូកស្រុបស្មិទធផ្លការង្គរព្បចាំឆ្ន ាំ២០២១ ខផ្នការ
ស្កមមភារការង្គរព្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ និងទិស្នៅការង្គរព្បចាំ
ឆ្ន ាំ២០២៣ របស់្និយ័តករមូលបព្តកមពុជ្ញ នៅនែតតព្រោះសី្ហនុ 
ព្រមទាំងបានចូ្លរមួជ្ញមតិនោបល់នៅនលើការនរៀបច្ាំ "ខផ្នការ
អភិវឌ្ឍន៍ោថ ប័នថ្ននិយ័តករមូលបព្តកមពុជ្ញស្ព្ម្លប់រយៈនរល 
៥ ឆ្ន ាំ (២០២២-២០២៦) ផ្ងខដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 រូបភាេែនុងែិចចច្បជ ាំបូែសរ បសមិទធផ្លោរង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ២០២១ កផ្នោរសែមមភាេ

ោរង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសរៅោរង្ករច្បរាំឆ្ន ាំ២០២៣ របស់នយិ័តែរមូលបច្ត

ែមពុជា រច្ោមវតតមានដ៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧតដម សុខ ដារ៉ា ។ 

 

 

 

 

ទាំេ័រ ២ 

 

កិេចប្រជុាំ ប្កុម្ការងារលេើលេេកដីប្ាងកប្មិ្តបលេចកលទេថ្ន 
េកខុវិេ័យប្កេួងលេដ្ឋកិេចនិងហិរញ្ញវតថុកប្មិ្តថ្នន ក់ដឹ្កនាំ 

កិេចប្រជុាំ បូកេរុបេមិ្ទធផ្សេការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 
ខផ្សនការេកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០២២ និងទិេលៅ

ការងារប្រចាំឆ្ន ាំ២០២៣ 


