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ព្រតឹ្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែមេសា ឆ្ន ាំ២០២២ 

មាតិកា 

❖ ែិចចច្រជ ាំជាមួយតាំណាងធនាគារេិភ្េរោែ ទាំេ័រ ១ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខមីនា និងទិសរៅការង្ករ 

ច្ររាំកខរមសា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដ្ឋា នែិចចការទរូៅ ទាំេ័រ ២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំច្ររាំច្តីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ សតេីី សមិទធផ្ល 

ការង្ករសរច្មចបានររស់នាយែដ្ឋា នច េះរញ្ជ ីររធនបាលែិចច 

និងទិសរៅការង្ករសច្មារ់ច្តីមាសទី២ ទាំេ័រ ២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេិនិតយរសចែតីច្ាងែច្មិតថ្នន ែ់ដឹែនាាំអាំេីចែខុវសិ័យ 

ច្ែសួងរសដាែិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ឆ្ន ាំ២០៣០ ទាំេ័រ ២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំច្ែុមការង្ករររៀរចាំរសចែតីច្ាងរគាលនរោបាយ 

អភ្ិវឌ្ឍវិសយ័ររចចែវិទាហិរញ្ញវតថុែមពុជា ទាំេ័រ ៣ 

❖ សិកាខ សាោេរិច្គាេះរោរល់ថ្នន ែ់ជាតិថ្ងៃទី១ សតេី ី

 "រគាលនរោបាយ និងទិសរៅថ្នវិស័យររចចែវិទា 

ហិរញ្ញវតថុែមពុជា” ទាំេ័រ ៣ 

❖ សិកាខ សាោេរិច្គាេះរោរល់ថ្នន ែ់ជាតិថ្ងៃទី២ សត ីេ ី

 "រគាលនរោបាយ និងទិសរៅថ្នវិស័យររចចែវិទា 

ហិរញ្ញវតថុែមពុជា” ទាំេ័រ ៤ 

ចូលរួមសិកាខ សាោេរិច្គាេះរោរល់ថ្ងៃទី១ រលើ 

 "រសចែតីច្ាងចារ់សតេីីច្រេ័នធហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈងមី” ទាំេ័រ ៤ 

❖ ររៀរចាំសកិាខ សាោផ្សេវផ្ាយសតេីីការដ្ឋែ់ឱ្យអន វតត 

រគាលការណ្៍កណ្នាាំរួមសដ ីេ ី“ការច េះរញ្ជ ី និងការរសន ើស ាំ 

ការអន ញ្ញញ តរកនថមររស់ច្ែុមហ  នកងរែាច្ទេយសមបតតិជាំនួស 

ថ្នគរច្មាងវិនិរោគរួម និងភ្នន ែ់ង្កររែាស វតថភិ្នេែនុង 

 វិស័យមូលរច្ត” ទាំេ័រ ៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខរមសា នងិទិសរៅ 

ការង្ករច្ររាំកខឧសភ្ន ឆ្ន ាំ២០២២ ែនុងែច្មិតអនតរនាយែដ្ឋា ន  ទាំេ័រ ៥ 

  

 

 

 

 

នារសស្ៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៦សកើត ខែសេព្ត ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក 
រ.ស្.២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៧ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិេច អេសោយសោក 
និងកញ្ញា ព្បធាននាយកោា ន បានទទួលជួបព្បជ ាំជាេួយតាំណាង
ធនាគាររិភរសោករេួមាន សោកព្សី្ Smita Wagh សោយផ្ទា ល់
សៅអគារអាជាា ធរសស្វាហិរញ្ា វតថ េិនខេនធនាគារ និងសោកព្សី្ 
Ratchada Anantavrasilpa តាេព្បរន័ធអនឡាញ Zoom ស ើេបី
រិភាការីជាំនួយបសេចកសទស្អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិ្យបរធនបាលកិេច។ 

 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

 
 

ទាំេ័រ ១ 

 

កិេចប្រជ ាំជាមយួតាំណាងធនាគារពិភពលោក 

រូបភារកន ងកិេចព្បជ ាំជាេួយតាំណាងធនាគាររិភរសោក។ 
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ទាំេ័រ ២ 

 

នាព្រឹកថ្ងៃស្ ព្ក ៧សកើត ខែសេព្ត ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ ណី សាកល 

អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិេច (ន.ប.ធ.) បាន ឹកនាាំ

កិេចព្បជ ាំបូកស្រ បការងារព្បចាំខែេនីា និងទិស្សៅការងារព្បចាំខែ
សេសា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោា នកិេចការទូសៅ។ កិេចព្បជ ាំសនេះ 
មានការេូលរេួរីព្បធាននាយកោា ន, ព្បធានការយិាល័យ និងេន្រនតី
ជាំនាញថ្ននាយកោា នកិេចការទូសៅទាំងអស់្។ កិេចព្បជ ាំសនេះព្តូវបាន
បញ្ចបព់្បកបសោយខលលផ្ទា  និងសាា រតីសមាេះេ តកន ងការបាំសរញការងារ
តាេខលនការខែបនាា ប។់ 

 

កិេចប្រជ ាំ បកូសរ បការងារប្រចាំខខមីនា និងទសិលៅការងារ
ប្រចាំខខលមសា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋា នកេិចការទូលៅ 

រូបភារកន ងកិេចព្បជ ាំបូកស្រ បការងារព្បចាំខែេនីា និងទិស្សៅការងារព្បចាំ
ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់្នាយកោា នកេិចការទូសៅ  ឹកនាាំសោយ ឯកឧតតេ 
អគ្គនាយករង ណី សាកល 

កិេចប្រជ ាំ ប្រចាំប្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សតីពី សមិទធផ្សេ
ការងារសលប្មេបានរបស់នាយកដ្ឋា នេ ុះបញ្ជ ីបរធនបាេកិេច 

និងទិសលៅការងារសប្មាប់ប្តីមាសទី២ 
 នារសស្ៀលថ្ងៃេនា ១០សកើត ខែសេព្ត ឆ្ន ាំឆ្លូវ ព្តីស័្ក រ.ស្. 

២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ ណី សាកល 

អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិេច (ន.ប.ធ.) បាន ឹកនាាំ

កិេចព្បជ ាំព្បចាំព្តីមាស្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ស្តីរី ស្េិទធលលការងារ 

 

ស្សព្េេបានរបស់្នាយកោា នេ េះបញ្ជ ីបរធនបាលកិេច និងទិស្សៅ
ការងារស្ព្មាប់ព្តីមាស្ទី២។ កិេចព្បជ ាំសនេះ មានការេូលរួេរី
េន្រនតី ឹកនាាំការងារនាយកោា ន, អន ព្បធាននាយកោា ន, ព្បធាន
ការយិាល័យ និងេន្រនតីជាំនាញថ្ននាយកោា នេ េះបញ្ជ ីបរធនបាលកិេច
ទាំងអស់្។ កិេចព្បជ ាំសនេះព្តូវបានបញ្ចបព់្បកបសោយខលលផ្ទា  និងសាា រតី
ទទួលែ ស្ព្តូវែពស់្។ 

 

រូបភារកន ងកិេចព្បជ ាំព្បចាំព្តមីាស្ទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ស្តីរ ី ស្េទិធលលការងារ
ស្សព្េេបានរបស់្នាយកោា នេ េះបញ្ជ ីបរធនបាលកិេច និងទិស្សៅការងារ
ស្ព្មាបព់្តីមាស្ទ២ី  កឹនាាំសោយ ឯកឧតតេអគ្គនាយករង ណី សាកល 

កិេចប្រជ ាំ ពនិិតយលសេកតីប្ាងកប្មិតថ្នន ក់ដឹកនាាំអាំពីេកខ វិស័យ
ប្កសួងលសដាកិេចនិងហិរញ្ញវតថ  ឆ្ន ាំ២០៣០ 

នាព្រឹកថ្ងៃេនា ២សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ សុខ ដារ៉ា  

អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិេច បានេូលរេួកិេចព្បជ ាំរិនិតយ
សស្េកតីព្ាងកព្េិតថ្នន ក់ ឹកនាាំអាំរីេកខ វស័ិ្យព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិង
ហិរញ្ា វតថ  ឆ្ន ាំ២០៣០ សព្កាេអធិបតីភារ ែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតម្

អរគបណឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយករ ាេន្រនតី រ ាេន្រនតី
ព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិងហិរញ្ា វតថ  និងជាព្បធានព្កុេព្បឹកាអាជាា ធរ
សស្វាហិរញ្ា វតថ េនិខេនធនាគារ សោយមានការេូលរេួរីឯកឧតតេ 
សោកជាំទវ ជាថ្នន ក់ ឹកនាាំព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិងហិរញ្ា វតថ  លងខ រ 
តាេរយៈព្បរន័ធអនឡាញ Zoom។ 
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នាព្រឹកថ្ងៃរ ធ ៤សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិេច បានេូលរួេកិេចព្បជ ាំព្កុេ
ការងារសរៀបេាំសស្េកតីព្ាងសគាលនសយាបាយអភវិឌ្ឍវស័ិ្យបសេចក-
វទិាហិរញ្ា វតថ កេព ជា សព្កាេការ ឹកនាាំ ៏ែពង់ែពស់្របស់្ឯកឧតតេ 
រស់ សីលវ៉ា  រ ាសលខាធិការព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិងហិរញ្ា វតថ  និងជា
ព្បធានព្កុេការងារសរៀបេាំសស្េកតីព្ាងសគាលនសយាបាយសនេះ សោយ 
មានការេូលរេួរីឯកឧតតេ សោកជាំទវ សោក សោកព្សី្ ជាស្មាជិក 
ព្កុេការងារ តាេរយៈព្បរន័ធអនឡាញ Zoom។ 

 

កិេចប្រជ ាំ ប្កមុការងារលរៀបេាំលសេកតីប្ាងលគាេនលោបាយ
អភិវឌ្ឍវិស័យបលេចកវិទាហិរញ្ញវតថ កមព ជា 

នាព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ១០សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិេច និងជាស្មាជិកគ្ណៈ-
កមាា ធិការសស្ ាកិេចនិងធ រកិេចឌ្ីជីងល បានេូលរួេសិ្កាខ សាោ
រិសព្គាេះសយាបល់ថ្នន ក់ជាតិថ្ងៃទី១ ស្តីរី "សគាលនសយាបាយ និង
ទិស្សៅថ្នវស័ិ្យបសេចកវទិាហិរញ្ា វតថ កេព ជា” សព្កាេអធិបតីភារ
 ៏ែពង់ែពស់្របស់្ ឯកឧតតម្អរគបណឌ ិតសភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន 
ឧបនាយករ ាេន្រនតី រ ាេន្រនតីព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិងហិរញ្ា វតថ  និងជា
ព្បធានគ្ណៈកមាា ធិការសស្ ាកិេចនិងធ រកិេចឌ្ីជីងល។ 

 

រូបភារសិ្កាខ សាោរិសព្គាេះសយាបល់ថ្នន កជ់ាតិថ្ងៃទ១ី ស្តីរី "សគាលនសយាបាយ 
និងទសិ្សៅថ្នវស័ិ្យបសេចកវទិាហរិញ្ា វតថ កេព ជា” 

 

រូបភារកន ងកិេចព្បជ ាំរិនិតយសស្េកតីព្ាងកព្េិតថ្នន ក់ ឹកនាាំអាំរីេកខ វស័ិ្យព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិងហិរញ្ា វតថ  ឆ្ន ាំ២០៣០ សព្កាេអធិបតីភារ ៏ែពង់ែពស់្របស់្ ឯកឧតតេអគ្គ
បណឌិ តស្ភាចរយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន 

ទាំេ័រ ៣ 

សិកាខ សាោពិលប្គាុះលោបេថ់្នន ក់ជាតិថ្ងៃទ១ី សតីពី "លគាេ
នលោបាយ និងទិសលៅថ្នវិសយ័បលេចកវិទាហិរញ្ញវតថ កមព ជា” 

រូបភារកន ងកិេចព្បជ ាំរិនតិយសស្េកតីព្ាងកព្េតិថ្នន ក ់ឹកនាាំអាំរេីកខ វស័ិ្យ
ព្កសួ្ងសស្ ាកេិចនងិហរិញ្ា វតថ  ឆ្ន ាំ២០៣០ សព្កាេអធិបតីភារ ែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ 
ឯកឧតតេអគ្គបណឌិ តស្ភាចរយ អូន ព័នធមុ្នីរ័តន 
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នាព្រឹកថ្ងៃរ ធ ១១ សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិេច និងជាស្មាជិកគ្ណៈ-
កមាា ធិការសស្ ាកិេចនិងធ រកិេចឌ្ីជីងល បានអសញ្ជ ើញេូលរេួជាវាគ្ាិន
កិតតិយស្ សៅកន ងវគ្គទី ៤ ថ្នកិេចរិភាកាស្តីរី “តួនាទីរបស់្និយត័ករ 
កន ងការអភវិឌ្ឍវស័ិ្យបសេចកវទិាហិរញ្ា វតថ ” ថ្នសិ្កាខ សាោរិសព្គាេះ
សយាបល់ថ្នន កជ់ាតិ ថ្ងៃទី២ ស្តីរី "សគាលនសយាបាយ និងទិស្សៅ
ថ្នវស័ិ្យបសេចកវទិាហិរញ្ា វតថ កេព ជា” ខ លបានព្បាររធស ើងសៅ
ស្ណាា គារថ្ហយា៉ា ត ់រជីិនស្ ី ភនាំសរញ។ 

 

សិកាខ សាោពិលប្គាុះលោបេថ់្នន ក់ជាតិថ្ងៃទី២ សតីពី 
"លគាេនលោបាយ និងទិសលៅថ្នវិស័យបលេចកវិទា

ហិរញ្ញវតថ កមព ជា” 
 

ទាំេ័រ ៤ 

សៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១២សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក 
រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករ
បរធនបាលកិេច (ន.ប.ធ.) និងនិយត័ករេូលបព្តកេព ជា (ន.ម្.ក.) 
បានស្ហការសរៀបេាំសិ្កាខ សាោលសរាលាយស្តីរីការោកឱ់្យអន វតត 
សគាលការណ៍ខណនាាំរេួស្ដីរី “ការេ េះបញ្ជ ី និងការសស្នើស្ ាំការអន ញ្ញា ត 
បខនថេរបស់្ព្កុេហ  នខងរកាព្ទរយស្េបតតិជាំនួស្ថ្នគ្សព្មាងវនិិសយាគ្- 
រេួ និងភាន កង់ាររកាស្ វតថិភារកន ងវស័ិ្យេូលបព្ត” សព្កាេអធិបតី
ភារ ៏ែពង់ែពស់្របស់្ឯកឧតតេ ស ូ សុជាតិ ព្បតិភូោជរោា ភិបាល
ទទួលបនា កជាអគ្គនាយកថ្ននិយត័ករេូលបព្តកេព ជា និង ឯកឧតតេ 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិេចថ្នអាជាា ធរសស្វា
ហិរញ្ា វតថ េនិខេនធនាគារ។ សិ្កាខ សាោសនេះ ព្តូវបានសរៀបេាំស ើង
សោយផ្ទា ល់ សៅទីស្ដីការអាជាា ធរសស្វាហិរញ្ា វតថ េិនខេនធនាគារ 
កន ងសគាលបាំណងស ើេបបីន្រញ្ញជ បការយល់ ឹងបខនថេរីលកខែណឌ ថ្ន 

 

លរៀបេាំសិកាខ សាោផ្សសពវផ្សាយសតីពីការដ្ឋក់ឱ្យអន វតត
លគាេការណ៍ខណនាាំរួមសដីពី “ការេ ុះបញ្ជ ី និងការលសនើស ាំ
ការអន ញ្ញញ តបខនថមរបស់ប្កមុហ  នខងរកាប្ទពយសមបតតិ
ជាំ នួសថ្នគលប្មាងវិនិលោគរួម និងភាន ក់ងាររកាស វតថិភាព

កន ងវិស័យមូេបប្ត” 

រូបភារកន ងសិ្កាខ សាោរិសព្គាេះសយាបល់ថ្នន ក់ជាតិថ្ងៃទី២ ស្តីរី "សគាល
នសយាបាយ និងទសិ្សៅថ្នវស័ិ្យបសេចកវទិាហរិញ្ា វតថ កេព ជា” 

 េូេរួមសិកាខ សាោពិលប្គាុះលោបេ់ថ្ងៃទី១ លេើ "លសេកតី
ប្ាងេាប់សតពីីប្រព័នធហិរញ្ញវតថ សាធារណៈងមី ” 

សៅថ្ងៃរ ធ ១១សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក រ.ស្. 
២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ ណី សាកល 
អគ្គនាយករងថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិេច (ន.ប.ធ.) តាំណាង
 ៏ែពងែ់ពស់្របស់្ឯកឧតតេ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ន ន.ប.ធ., និង
សោក ឃ ន វាស្នា ព្បធាននាយកោា នកិេចការទូសៅ បានេូលរេួ
សិ្កាខ សាោរិសព្គាេះសយាបល់ថ្ងៃទី១ សលើ "សស្េកតីព្ាងេាបស់្តីរី
ព្បរន័ធហិរញ្ា វតថ សាធារណៈងាី” សព្កាេការ ឹកនាាំ ែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ 

រូបភារកន ងសិ្កាខ សាោរិសព្គាេះសយាបល់ថ្ងៃទី១ សលើ "សស្េកតីព្ាងេាប់
ស្តីរីព្បរ័នធហិរញ្ា វតថ សាធារណៈងាី” សព្កាេការ ឹកនាាំ ៏ែពង់ែពស់្របស់្ឯក
ឧតតេ វងស ីវសិ្ស ត 

ឯកឧតតេ វងសី វិសសុត រ ាេន្រនដីព្បតិភូអេនាយករ ាេន្រនដី និងជា
រ ាសលខាធិការព្បចាំការព្កសួ្ងសស្ ាកិេចនិងហិរញ្ា វតថ  សៅស្ណាា គារ 
សូ្ហាីខតល ភនាំសរញភូគ្ីព្តា។ 
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ទាំេ័រ ៥ 

រូបភារកន ងសិ្កាខ សាោលសរាលាយស្តីរីការោក់ឱ្យអន វតតសគាលការណ៍ខណនាាំរេួស្ដីរី “ការេ េះបញ្ជ ី និងការសស្នើស្ ាំការអន ញ្ញា តបខនថេរបស់្ព្កុេហ  នខងរកាព្ទរយ
ស្េបតតជិាំនសួ្ថ្នគ្សព្មាងវនិិសយាគ្រេួ និងភាន កង់ាររកាស្ វតថភិារកន ងវស័ិ្យេូលបព្ត” សព្កាេអធិបតីភារ ែ៏ពងែ់ពស់្របស់្ ឯកឧតតេ សុខ ដារ៉ា  និង ឯកឧតតេ ស ូ សុជាតិ 

កិេចប្រជ ាំ បកូសរ បការងារប្រចាំខខលមសា និងទិសលៅ
ការងារប្រចាំខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ កន ងកប្មិតអនតរនាយក

ដ្ឋា ន 
នាព្រឹកថ្ងៃស្ ព្ក ១៣សោេ ខែសេព្ត ឆ្ន ាំខាល េតាា ស័្ក 

រ.ស្. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតេ 
នង ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិេច (ន.ប.ធ.) 
បាន ឹកនាាំកិេចព្បជ ាំបូកស្រ បការងារព្បចាំខែសេសា និងទិស្សៅ
ការងារព្បចាំខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២២ កន ងកព្េិតអនតរនាយកោា ន 
រេួមាន នាយកោា នកិេចការគ្តិយ តតនិងអធិការកិេច និងនាយកោា ន 
ព្សាវព្ជាវ បណដ េះបណាដ ល និង ស្ហព្បតិបតតិការ។កិេចព្បជ ាំសនេះ 

ការេ េះបញ្ជ ី និងការសស្នើស្ ាំការអន ញ្ញា តបខនថេ ព្រេទាំងកាតរាកិេចសលសងៗរបស់្ព្កុេហ  នខងរកាព្ទរយស្េបតតិជាំនួស្ថ្នគ្សព្មាងវនិិសយាគ្រេួ និង
ប គ្គលរកាស្ វតថិភារកន ងវស័ិ្យេូលបព្ត ស ើេបជីាំរ ញការអន វតតឱ្យមានលកខណៈព្គ្បព់្ជុងសព្ជាយ និងព្បកបសោយព្បសិ្ទធភារនូវនីតិវធិីាករ់ន័ធ 
ជាធរមាន។ 

 

មានការេូលរួេរីព្បធាននាយកោា ន, អន ព្បធាននាយកោា ន, 
ព្បធានការយិាល័យ, អន ព្បធានការយិាល័យ និងេន្រនតីជាំនាញ
ទាំងអស់្ថ្ននាយកោា នទាំងរីរ។ សៅកន ងកិេចព្បជ ាំសនេះ ឯកឧតតេ
អគ្គនាយករង បានសធាើការវាយតថ្េលែពស់្សលើស្េទិធលលការងារខ ល
ស្សព្េេបានកន ងខែសេសា ព្រេទាំងបានសកាតស្រសស្ើរ ល់កិេច
ែិតែាំព្បឹងខព្បង និងការទទួលែ ស្ព្តូវែពស់្របស់្ថ្នន ក ់ឹកនាាំ និង
េន្រនតីទាំងអស់្ថ្ននាយកោា នទាំងរីរ និងបានលតល់ជាអន សាស្ន៍
ខណនាាំស្ព្មាបទ់ិស្សៅការងារសៅកន ងខែបនាា បល់ងខ រ។ កិេចព្បជ ាំ
សនេះបានបញ្ច ប់សោយរលូន ព្បកបសោយខលលផ្ទា  និងសាា រតីទទួល
ែ ស្ព្តូវែពស់្។ 
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ទាំេ័រ ៦ 

រូបភារកន ងកិេចព្បជ ាំបូកស្រ បការងារព្បចាំខែសេសា និងទិស្សៅការងារព្បចាំខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០២២ កន ងកព្េតិអនតរនាយកោា ន  ឹកនាាំសោយ ឯកឧតតេអគ្គនាយករង 
នង ពិសិដ្ឋ 

 


