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មាតិកា 
❖ ែិចចវគ្គបណ្្ដ េះបណ្្ដល និងច្បឡងសច្ាប់បុគ្គលច្តូវទទួលស្គគ ល់ 

គុ្ណ្វុឌ្ឍិែនដងវិស័យបរធនបាលែិចចរលើែទី១ ច្ែដមទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី១ 

❖ េិធីឈរសម ឹងស្គម ធិ៍រគារេវិញ្ញា ណ្ែខនធសេរោែជាំទាវ នាវ ច័នទថាណ្ដ ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចេិភាែាសត ីេី៖ទសសនាទានននែិចចដាំរណ្ើរការអភ្ិវឌ្ឍន៍ 

 វិស័យបរធនបាលែិចចរកែមុដជា  ទាំេ័រទី២ 

❖ ការច្បឡរងបស់បុគ្គលច្តូវទទលួស្គគ ល់គុ្ណ្វុឌ្ឍិែនដងវិស័យ 

បរធនបាលែិចច រលើែទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សច្ាប់ច្ែដមទី២ ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្បជុាំែច្មិតបរចចែរទស រដើមបីេិនិតយ និងផ្តល់រោបល់រលើខលឹមស្គរ 

ននរសចែី្ច្ាងច្បកាសសត ីេីរគាលការណ្៍កណ្នាាំរលើការ វិនិរោគ្ 

សច្ាប់ច្ែដមហ ុនធានារា៉ាប់រងរបស់និយ័តែរធានារា៉ាប់រងែមុដជា ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចេិភាែាសត ីេី៖ ទសសនាទានននែិចចដាំរណ្ើរការអភ្ិវឌ្ឍន៍ 

 វិស័យបរធនបាលែិចចរកែមុដជា  ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចេិភាែាសត ីេី បរធនបាលែិចច៖ បទេិរស្គធន៍អនុវតតន៍ 

 និងកាោនុវតតភាេ ទាំេ័រទី៥ 

❖ ការច្បឡងសច្ាប់បុគ្គលច្តូវទទលួស្គគ ល់គុ្ណ្វុឌ្ឍិែនដងវិស័យ 

បរធនបាលែិចច រលើែទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សច្ាប់ច្ែដមទី៣ ទាំេ័រទី៦ 

❖ េិធីចុេះហតថរលខារលើអនុសសរណ្ៈននការរោគ្យល់គាន  (MOU)  

រវាង និយ័តែរបរធនបាលែិចច និងអងគភាេស្គរេ័ត៌ានរខមបូណូ្មីស ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្បជុាំបូែសរុបសមិទធផ្លការង្ករច្បរាំកខែែាដា  ឆ្ន ាំ២០២២  

និងទិសរៅការង្ករច្បរាំកខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយែដាា ន 

ចុេះបញ្ជ ីបរធនបាលែិចច ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្បជុាំេិភាែាែច្មិតថាន ែ់ដឹែនាាំ រលើគ្រច្ាងចាំណូ្ល-ចាំណ្ដយ 

ថវិកាឆ្ន ាំ២០២៣ របស់ច្ែសួងរសដាែិចចនិងហិរញ្ាវតថដ (ែសហវ) ទាំេ័រទី៧ 

❖ ែិចចច្បជុាំែច្មិតបរចចែរទសរដើមបីេិនិតយរលើខលឹមស្គរននរសចែី្ច្ាង 

កផ្នការអភ្ិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័នរបស់និយ័តែរមូលបច្តែមុដជាសច្ាប់រយៈរេល 

 ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥)  ទាំេ័រទី៧ 

❖ េិធីចុេះហតថរលខារលើអនុសសរណ្ៈននការរោគ្យល់គាន  (MOU)  

រវាងនិយ័តែរបរធនបាលែិចច និងអគ្គនាយែននអគ្គនាយែដាា ន 

ទរូទសសន៍ជាតិែមុដជា (ទទែ) ទាំេ័រទី៨ 

❖ សិកាខ ស្គោបណ្តដ េះបណ្ដត ល និងែស្គងសមតថភាេមន្រនតី សត ីេី  

"ភាេជាអនែដឹែនាាំ៖ ជវភាេ, ភាេរស់ររវើែ, តុលយភាេ" ទាំេ័រទី៨ 

❖ ែិចចច្បជុាំែច្មិតបរចចែរទសសត ីេី “ការទទលួស្គគ ល់ច្ែដមហ ុនវាយតនមល 

ែនដងវិស័យបរធនបាលែិចច” ទាំេ័រទី៩ 

❖ េិធីចុេះហតថរលខារលើអនុសសរណ្ៈននការរោគ្យល់គាន  (MOU) រវាង 

និយ័តែរបរធនបាលែិចច និងសាគ្មសហច្គិ្នវយ័រែមងែមុដជា (YEAC) ទាំេ័រទី១០ 

❖ ែិចចច្បជុាំេិភាែាការង្ករ អាំេីការអភ្ិវឌ្ឍ និងកាោនុវតតភាេែនដង 

 វិស័យបរធនបាលែិចច ទាំេ័រទី១១ 

❖ ែិចចច្បជុាំបូែសរុបការង្ករច្បរាំកខែែាដា និងកខសីហា  ច្េមទាាំងទិសរៅ 

ការង្ករច្បរាំកខែញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ែនដងែច្មិតអនតរនាយែដាា ន ទាំេ័រទី១២ 

❖ ែមមវិធីសិកាខ ស្គោសត ីេី “AmCham Tax-Breakfast”   

កដលររៀបចាំរដាយសភាាណ្ិជជែមមអារមរិែច្បរាំរកែមុដជា ទាំេ័រទី១២ 

❖ ែិចចច្បជុាំេិភាែាការង្កររវាងនិយ័តែរបរធនបាលែិចច  

និងវិទាស្គថ នហិរញ្ាវតថដ និងគ្ណ្រនយយ (IFA) ទាំេ័រទី១៣ 

ព្រឹតតបិព្តរ័ត៌មានព្បចាំខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៥លកើត ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតដម 
នង ពិសិដ្ឋ អគ្ានាយករង ថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
តាំណាងដខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧតដម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ន ន.ប.ធ. 
អមលោយសហការ ីបានអល ជ្ ើញព្បកាសលបើក “វគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ 
និងព្បឡងសព្ាប់បដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍិកនដងវស័ិយ
បរធនបាេកិេចលេើកទី១ ព្កុមទី២ ឆ្ន ាំ២០២២”។ ការលរៀបេាំវគ្ា-
បណ្ដ ុះបណ្ាេ និងព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍិ
កនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលនុះ គ្ឺជាការលបាុះជាំហានងមីបខនែមមយួលទៀត 
កនដងដាំលណើ រការបលងកើតអតែិភារទីផ្សារបរធនបាេកិេចលរញលេញលៅ
កមពដជា ខដេានព្បតិបត្ិករ តួយ៉ា ងដូេជា ព្កុមហ ដនបរធនបាេ 
បរធនបាេរូបវន្បដគ្ាេឯករាជយ បដគ្ាេិកជានខ់ពស់ និងបដគ្ាេផ្ស្េ់
លសវាកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច ជាអនកានគ្ដណវដឌ្ឍពិ្គ្បព់្ាន ់ត្វម
េកខខណឌ តព្មូវកនដងបទបប ា្ ត្ិជាធរាន និងព្សបត្វមឧត្ាម នដវត្ន៍
អន្រជាតិ។ កមមវធីិលនុះនឹងព្បព្រឹត្លៅចាប់រីថ្ងៃទី២-៥ ខខសីហា 
ឆ្ន ាំ២០២២ លៅអារថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមិនខមនធនាារ 
(អ.ស.ហ.)។ 

ទាំេ័រទី១ 

វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល និងប្រឡងសប្ាប់បដគ្គលប្រវូទទួល
ស្គគ ល់គ្ដណវដឌ្ឍកិ្នដងវិស័យបរធនបាលក្ិច្ចលលើក្ទី១  

ប្ក្មុទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកម្ពុជា 
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0   

ទាំេ័រទី២ 

រិធីឈរសមឹងាម ធិ៍លាររវញិ្ញា ណកខនធសរលោកជាំទាវ 
នាវ ច្័នទថាណា អគ្ាលទាភបិាេរងធនាារជាតិថ្នកមពដជា និង
ជាសាជិកាថ្នព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ 
មដនលរេលបើករិធីរិភាកាសី្អាំរី "ទសសនាទានថ្នកិេចដាំលណើ រការ
អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយបរធនបាេកិេចលៅកមពដជា" នាថ្ងៃទី៤ ខខសីហា 
ឆ្ន ាំ២០២២ លោយក្ីលាររ និងអាល ុះអាេ័យ។ រូបភារកនដងការព្បកាសលបើកវគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ នងិព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តវូ

ទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលេើកទ ី១ ព្កុមទី២ ឆ្ន ាំ២០២២។ 

កិ្ច្ចពិភាក្ាសតីពី៖ ទសសនាទានននកិ្ច្ចដាំ លណើ រការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបរធនបាលក្ចិ្ចលៅក្មពដជា ក្នដងក្មមវិធីវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល  
និងការប្រឡងសប្ាប់បដគ្គលប្រវូទទួលស្គគ ល់គ្ដណវដឌ្ឍ ិក្នដងវិស័យបរធនបាលក្ចិ្ច លលើក្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សប្ាប់ប្ក្មុទី២ 

រូបភាររធិីឈរសមឹងាម ធិ៍លាររវញិ្ញា ណកខនធសរលោកជាំទាវ នាវ ច្័នទថាណា 

កាេរីរលសៀេថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ៧លកើត ខខអាាឍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយក ថ្ននិយ័តករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានអល ជ្ ើញេូេរួមដឹកនាាំ និងសព្មបសព្មួេកិេចរិភាកាសី្រី៖ ទសសនា
ទានថ្នកិេចដាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយបរធន-បាេកិេចលៅកមពដជា កនដងកមមវធិីវគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ និងការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់
គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទី២  លៅអារថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ (អ.ស.ហ.)។ 
កិេចរិភាកាលនុះ ានការអល ជ្ ើញេូេរួមលោយវាគ្មិនកិត្ិយសខដេសដទធសឹងជាអនកជាំនាញកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច និងវស័ិយហិរ ា្ វតែដ  
រមួាន៖ លោក ប ុន យិន ព្បធាននាយក ព្បតិបត្ិធនាារ សដីអាយអឹមប  ីភអីិេសដី, លោកព្សី ម៉ា រ អម្រ អនដព្បធាននាយកព្បតិបត្ិជានខ់ពស់ 

ពិធីឈរសមឹងស្គម ធិ៍លោរពវិញ្ញា ណក្ខនធសព 
លោក្ជាំទាវ នាវ ច្័នទថាណ្ដ 
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និងជាគ្ណៈព្បធាននាយិកា ព្បតិបត្ិហិរ ា្ វតែដ ថ្នធនាារ លអសដីេីោ ភអីិេសដី, ឯកឧត្ម អ ុក  រី អភបិាេថ្នព្កុមហ ដន យន័ ហាន ព្ត្វស អដិ
នលវសមដនិ ឯ.ក និង លោក ជា ហាង ព្បធានព្កុមបរធនបាេថ្នបរធនបាេកិេចហិរ ា្ វតែដព្បាាក។់ លៅកនដងកិេចរិភាកាលនុះ វាគ្មិនកិត្ិយស
បានលធាើការរិភាកាអាំរីទសសនាទានថ្នការបលងកើតវស័ិយបរធនបាេកិេចលៅកមពដជា ត្វមរយៈការខេករ ាំខេកបទរិលាធន៍អនដវត្ន៍ បញ្ញា
ព្បឈម កាោនដវត្ភារ ការដកព្សង់បទរិលាធនខ៍លុះថ្នការអភវិឌ្ឍវស័ិយធនាារសព្ាបជ់ាវភិាគ្ទានដេ់កិេចដាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ
បរធនបាេកិេចលៅកមពដជា ការរិភាកាអាំរីទិដឋភារខផ្សនកេាប់ និងការអនដវត្ ក៏ដូេជាសកាដ នដរេថ្នវស័ិយបរធនបាេកិេច។ ជារួម វាគ្មិន
ទាាំងអស់បានសខមដងការាទរដេ់កិេចដាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយបរធនបាេកិេច រមួទាាំងការបលងកើតនិយត័ករបរធនបាេកិេច និងការោកឱ់្យ
អនដវត្នូវបទោឋ នគ្តិយដត្ងមីៗ និងានទសសនាទានវជិជានេាំល ុះសកាដ នដរេ កដូ៏េជាព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេច ខដេនឹងេូេរមួជាំរដញ 
និងាាំព្ទការអភវិឌ្ឍវស័ិយលផ្សសងៗលទៀតលៅកនដងលសដឋកិេច និងសងាមកមពដជា។ 

រូបភារកេិចរភិាកាស្ីរី៖ ទសសនាទានថ្នកិេចដាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយបរធនបាេកិេចលៅកមពដជា កនដងកមមវធិីវគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ នងិការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទេួ
ាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធនបាេកេិច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទ២ី។ 

ទាំេ័រទី៣ 

ការប្រឡលងបសប់ដគ្គលប្រវូទទលួស្គគ ល់គ្ដណវដឌ្ឍកិ្នដងវិស័យ
បរធនបាលក្ចិ្ច លលើក្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សប្ាប់ប្ក្មុទី២ 

ព្បឡងបដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធន-
បាេកិេច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាប់ព្កុមទី២ ខដេបាន
ព្បព្រឹត្លៅលៅព្រឹកថ្ងៃសដព្ក ៨លកើត ខខអាាឍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ លៅអារថ្ន
អាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ (អ.ស.ហ.)។ 

រូបភារការព្បឡលងបស់បដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធន-
បាេកិេច លេើកទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទ២ី។ 



លេខ ១៥ លេញផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

(855) 23 237 888 www.trustregulator.gov.kh 

អគារ ១៦៨ F ជាន់ទី៨ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កា ត់ច្រាំងចាំររេះ១ ខណ្ឌ ឫសសីកែវ រាជធានីភ្នាំរេញ | Building 168F, 8th Floor, Street 598, Sangkat Chrang Chamres 1, Phnom Penh 

www.facebook.com/trustregulatorcambodia 

 

 

 

  

ទាំេ័រទី៤ 

រូបភារកេិចព្បជដាំកព្មតិបលេចកលទស លដើមបរីិនិតយ និងផ្ស្េ់លយបេ់លេើខលឹមារ
ថ្នលសេកដពី្ ងព្បកាសស្ីរីលាេការណ៍ខណនាាំលេើការវនិិលយគ្សព្ាប់
ព្កុមហ ដនធានារា៉ា បរ់ងរបស់នយិត័ករធានារា៉ា បរ់ងកមពដជា។ 

ក្ិច្ចប្រជដាំ ក្ប្មរិបលច្ចក្លទស លដើមបពីិនិរយ និងផ្តល់លោបល់
លលើខ្លឹមស្គរននលសច្ក្្ីប្ាងប្រកាសសតីពីលោលការណ៍

ណណនាាំលលើការវិនិលោគ្សប្ាប់ប្ក្មុហ ដនធានារ៉ា ប់រងរបស់
និយ័រក្រធានារ៉ា ប់រងក្មពដជា 

នារលសៀេថ្ងៃេនទ ១១លកើត ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២  
ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាេកិេច 
(ន.ប.ធ.) អមលោយកញ្ញា  ឈាន សដខារ ីព្បធាននាយកោឋ នកិេច
ការគ្តិយដត្ និងអធិការកិេច, លោក ហាយ សដវណាា  ព្បធានសី្ទី
នាយកោឋ នេដុះប ជ្ ី បរធនបាេកិេច និងសហការ ីបានេូេរមួកិេច
ព្បជដាំកព្មតិបលេចកលទសថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ 
(អ.ស.ហ.) លដើមបរីិនិតយ និងផ្ស្េ់លយបេ់លេើខលឹមារថ្នលសេកដី-
ព្ ងព្បកាសសី្រីលាេការណ៍ខណនាាំលេើការវនិិលយគ្សព្ាប់
ព្កុមហ ដនធានារា៉ា បរ់ងរបស់និយត័ករធានារា៉ា បរ់ងកមពដជា លព្កាមការ
ដឹកនាាំដខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្ម រស់ សីលវ៉ា  អនដព្បធាន អ.ស.ហ. 
ត្វមរយៈកិេចសព្មបសព្មួេរបស់អគ្ាលេខាធិការោឋ នថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមព្បរន័ធអន ញ (Zoom)។ 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ១២ លកើត ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតដម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយសហការ ី បានអល ជ្ ើញព្បកាសលបើក “វគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ 
និងការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយ
បរធនបាេកិេចលេើកទី១ ព្កុមទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២”។ ការលរៀបេាំវគ្ា-
បណ្ដ ុះបណ្ាេ និងការព្បឡងសព្ាប់បដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់
គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលនុះ គ្ឺជាការលបាុះជាំហានងមីបខនែម
មួយលទៀត កនដងដាំលណើ រការបលងកើតអតែិភារទីផ្សារបរធនបាេកិេច
លរញលេញលៅកមពដជា ខដេានព្បតិបត្ិករ តួយ៉ា ងដូេជា ព្កុមហ ដន
បរធនបាេ បរធនបាេរូបវន្បដគ្ាេឯករាជយ បដគ្ាេិកជាន់ខពស់ 
និងបដគ្ាេផ្ស្េ់លសវាកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច ជាអនកានគ្ដណវដឌ្ឍិ
ព្គ្បព់្ាន ់ត្វមេកខខណឌ តព្មូវកនដងបទបប ា្ ត្ិជាធរាន និងព្សប
ត្វមឧត្ាម នដវត្ន៍អន្រជាតិ។  កមមវធិីលនុះនឹងព្បព្រឹត្លៅចាប់រី
ថ្ងៃទី៩-១២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ លៅអារថ្នអាជាា ធរលសវា
ហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ (អ.ស.ហ.)។  

វគ្ាបណ្ដ ុះបណ្ាេ និងការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេ
ាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដង វស័ិយបរធនបាេកិេច លេើកទីមយួ ឆ្ន ាំ ២០២២ 
ទាាំងបីព្កុមលនុះ ានអនកេូេរមួសរដបេាំនួន ២៦៣ នាក។់ 

រូបភារវគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ និងការព្បឡងសព្ាប់បដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់
គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលេើកទី ១ ព្កុមទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ 

វគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល និងការប្រឡងសប្ាប់បដគ្គលប្រវូទទួល
ស្គគ ល់គ្ដណវដឌ្ឍកិ្នដងវិស័យបរធនបាលក្ិច្ចលលើក្ទី ១  

ប្ក្មុទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រទី៥ 
រូបភារកេិចរិភាកាស្ីរ ី"បរធនបាេកេិច៖ បទរិលាធនអ៍នដវតន្ ៍និងកាោនដវតភ្ារ" កនដងកមមវធិីវគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ និងការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍិ
កនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច លេើកទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទី៣។ 

ក្ិច្ចពិភាក្ាសតីពី "បរធនបាលក្ិច្ច៖ បទពិលស្គធន៍អនដវរតន៍ នងិកាោនដវរតភាព" ក្នដងក្មមវិធីវគ្គបណ្ដ ុះបណ្្ដល និងការប្រឡង
សប្ាប់បដគ្គលប្រវូទទួលស្គគ លគ់្ដណវដឌ្ឍកិ្នដងវិស័យបរធនបាលក្ិច្ច លលើក្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សប្ាប់ប្ក្មុទី៣ 

កាេរីរលសៀេថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១៤លកើត ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយក ថ្ននិយ័តករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានអល ជ្ ើញេូេរួមដឹកនាាំ និងសព្មបសព្មួេកិេចរិភាកាសី្រី 
"បរធនបាេកិេច៖ បទរិលាធនអ៍នដវត្ន ៍និងកាោនដវត្ភារ" កនដងកមមវធិីវគ្ាបណដដ ុះបណាដ េ និងការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់
គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទី៣ លៅអារអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ (អ.ស.ហ.)។  

កិេចរិភាកាលនុះ ានការអល ជ្ ើញេូេរមួលោយវាគ្មិនកិត្ិយសខដេសដទធសឹងជាអនកជាំនាញកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច និងវស័ិយហិរ្ ា វតែដ 
រមួាន៖ លោកឧកញ៉ា  ហួត អអៀងតុង ព្បធានអគ្ានាយកធនាារហត្វែ កសិករ និងជាព្បធានព្កុមបរធនបាេថ្នបរធនបាេកិេចហិរ ា្ វតែដ
ហត្វែ កសិករ, លោកឧកញ៉ា បណឌិ ត ប ុន ម្ុនី ព្បធានព្កុមបរធនបាេកិេចហិរ ា្ វតែដាែ បនាសហគ្មនក៍មពដជា, ឯកឧតដម ផូវ សំភី អនកជាំនាញការ
េាប ់និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាេរបស់បរធនបាេកិេចហិរ ា្ វតែដ  សីោនិធិ និងលោក ចាន់ ម៉ា ច្ អគ្ានាយកធនាារ ហាីេីរ ភអីិេសដី 
និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាេបរធនបាេកិេចហិរ ា្ វតែដលព្កឌ្ីត។  

លៅកនដងកិេចរិភាកាលនុះ វាគ្មិនកិត្ិយសបានលធាើការរិភាកាអាំរីទសសនាទានថ្នការោកឲ់្យអនដវត្ព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេចលៅកមពដជា 
ត្វមរយៈការខេករ ាំខេកបទរិលាធនអ៍នដវត្ន ៍បញ្ញា ព្បឈម កាោនដវត្ភារ  ការរិភាកាអាំរីទិដឋភារខផ្សនកេាប ់និងការអនដវត្ មដននិងលព្កាយ
លរេានេាបសី្់រីបរធនបាេកិេច កដូ៏េជាសកាដ នដរេថ្នវស័ិយបរធនបាេកិេចកនដងការជួយ ជាំរដញព្បតិបត្ិការរ ាំហូរមូេធន, ព្បតិបត្ិការ 
វនិិលយគ្អេេនព្ទរយ, ការលរៀបេាំខផ្សនការសែិរភារហិរញវតែដព្គ្ួារ និងបដគ្ាេជាលដើម។ ជារមួ វាគ្មិនទាាំងអស់បានសខមដងការាទរដេ់កិេច
ដាំលណើ រការអភវិឌ្ឍន៍វស័ិយបរធនបាេកិេច រមួទាាំងការបលងកើតនិយត័ករបរធនបាេកិេច និងការោកឱ់្យអនដវត្នូវបទោឋ នគ្តិយដត្ងមីៗ និងាន
ទសសនាទានវជិជានេាំល ុះសកាដ នដរេថ្នវស័ិយបរធនបាេកិេច កដូ៏េជាព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេច ខដេនឹងេូេរមួជាំរដញ និងាាំព្ទការអភវិឌ្ឍ
វស័ិយលផ្សសងៗលទៀតលៅកនដងលសដឋកិេច និងសងាមកមពដជា។ 
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ទាំេ័រទី៦ 

ការប្រឡងសប្ាបប់ដគ្គលប្រវូទទលួស្គគ ល់គ្ដណវដឌ្ឍកិ្នដងវិស័យ
បរធនបាលក្ចិ្ច លលើក្ទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សប្ាប់ប្ក្មុទី៣ 

ការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទួេាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដង
វស័ិយបរធនបាេកិេច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទី៣ ខដេ
បានព្បព្រឹត្លៅលៅព្រឹកថ្ងៃសដព្ក ១៥លកើត ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
លៅអារថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ (អ.ស.ហ.)។ 

រូបភារការព្បឡងសព្ាបប់ដគ្ាេព្តូវទទេួាា េ់គ្ដណវដឌ្ឍកិនដងវស័ិយ 
បរធនបាេកេិច លេើកទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ សព្ាបព់្កុមទី៣ 

ពិធីច្ដុះហរថលលខាលលើអនដសសរណៈននការលោគ្យល់ោន  
(MOU) រវាង និយ័រក្របរធនបាលក្ិច្ច និងអងគភាព 

ស្គរព័រ៌ានលខ្មបូណូមីស 

កាេរីព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៤លរាេ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា
ស័ក រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយ
ទទួេបានការអនដញ្ញា តដខ៏ពងខ់ពស់រី ឯកឧត្មអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ  
អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្រន្ី រដឋមន្រន្ីព្កសួងលសដឋកិេចនិង
ហិរ ា្ វតែដ និងជាព្បធានព្កមុព្បឹកាអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមន
ធនាារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយក ថ្ននិយត័ករ
បរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងលោក សុ៊ឺន សាយ នាយកព្បតិបត្ិ 
ថ្នាររត័ា៌ន លខមបូណូមសី បានេដុះហតែលេខាលេើអនដសសរណៈ
ថ្នការលយគ្យេ់ាន  (MOU) សដីរី “កិេចសហព្បតិបត្ិការលេើ
ការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងជាាធារណៈ និងជាំរដញការេូេរួម 

រូបភាររិធីេដុះហតែលេខាលេើអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន  (MOU) រវាង 
និយត័ករបរធនបាេកេិច និងអងាភារាររត័ា៌នលខមបូណូមសី។ 

ក្ិច្ចប្រជដាំ បូក្សរដបសមិទធផ្លការងារប្រចាំណខ្ក្ក្កដា  ឆ្ន ាំ
២០២២ និងទិសលៅការងារប្រចាំណខ្សីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 

របស់នាយក្ដាា នច្ដុះបញ្ជ ីបរធនបាលក្ិច្ច 

កនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលៅព្រុះរាជាណាេព្កកមពដជា”។ លាេ-
បាំណងថ្នការេដុះអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន លនុះ គ្ឺលដើមបី
បលងកើតកិេចសហការកនដងភារជាថ្ដគូ្ជាមួយអងាភារាររ័ត៌ាន
លខមបូណូមីស កនដងការបលងកើនការជាំរដញ និងលេើកកមពស់ការយេ់
ដឹងបខនែម ក៏ដូេជាលដើមបបីន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹងអាំរីកិេចដាំលណើ រការ
អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយបរធនបាេកិេចលៅព្រុះរាជាណាេព្កកមពដជា យនក្ារ
បរធនបាេកិេច េកខខណឌ តព្មូវកនដងការលធាើព្បតិបត្ិការ បទោឋ ន
គ្តិយដត្ ក់រ័នធ និងផ្សេព្បលយជន៍ខដេអាេទាញយកលេញរី
ព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេច ការបលងកើតនិងបលងកើនទាំនដកេិត្ត្វមរយៈ
ការបលងកើតបរធនបាេកិេចកនដងធដរកិេច ករ់ន័ធ និងកនដងព្បតិបត្ិការ
រ ាំហូរមូេធនលៅព្គ្ប់វស័ិយកនដងលសដឋកិេច និងសងាមកមពដជា។ រិធី
េដុះហតែលេខាលេើអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន លនុះ ានការ
អល ជ្ ើញេូេរមួរីតាំណាងថ្ននិយត័ករលព្កាមឱ្វាទថ្នអាជាា ធរលសវា
ហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ននិយត័ករ
បរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) ព្កុមហ ដនបរធនបាេ និងព្កុមហ ដនផ្សដេ់
លសវាកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចផ្សងខដរ។ 

នាព្រឹកថ្ងៃរដធ ៥ លរាេ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
ណី សាកល អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច បានដឹកនាាំ
កិេចព្បជដាំបូកសរដបសមទិធផ្សេការង្គរព្បចាាំខខកកកោ  ឆ្ន ាំ២០២២ និង
ទិសលៅការង្គរព្បចាាំខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកោឋ នេដុះប ជ្ ី  



លេខ ១៥ លេញផ្សាយថ្ងៃទី៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រទី៧ 

បរធនបាេកិេច លោយានការេូេរួមរីលោក ហាយ សដវណាា  
ព្បធាននាយកោឋ នសី្ទី, អនដព្បធាននាយកោឋ ន, ព្បធានការយិេ័យ 
និងអនដព្បធានការយិេ័យ ព្រមទាាំងមន្រន្ីជាំនាញទាាំងអស់ថ្ន
នាយកោឋ នេដុះប ជ្ ីបរធនបាេកិេច។ លៅកនដងកិេចព្បជដាំលនុះ ឯកឧត្ម
អគ្ានាយករងបានផ្ស្េ់អនដាសន ៍និងតព្មងទ់ិសការង្គរមយួេាំនួន
សព្ាបអ់នដវត្លៅកនដងខខបនាទ ប។់ កិេចព្បជដាំលនុះបានព្បព្រឹត្លៅលោយ
រេូន និងព្បកបលោយខផ្សលផ្កក ខពស់។ 

រូបភារកិេចព្បជដាំបូកសរដបសមិទធផ្សេការង្គរព្បចាាំខខកកកោ  ឆ្ន ាំ២០២២ 
និងទិសលៅការង្គរព្បចាាំខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកោឋ នេដុះប ជ្ ី
បរធនបាេកិេច។ 

ក្ិច្ចប្រជដាំ ពិភាក្ាក្ប្មិរថាន ក្ដឹ់ក្នាាំ លលើគ្លប្ាង 
ច្ាំណូលច្ាំណ្ដយថវិកាឆ្ន ាំ២០២៣ របស់ 
ប្ក្សួងលសដាក្ិច្ចនិងហិរញ្ាវរថដ (ក្សហវ) 

 

រូបភារកិេចព្បជដាំរិភាកាកព្មិតថ្នន ក់ដឹកនាាំ លេើគ្លព្ាងេាំណូេ-េាំណាយ
ងវកិាឆ្ន ាំ២០២៣ របស់ព្កសួងលសដឋកេិចនិងហរិ ា្ វតែដ (កសហវ)។ 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ៦លរាេ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា
ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯក
ឧតដម សុខ ដារ៉ា   អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
អមលោយសហការ ី បានអល ជ្ ើញេូេរួមកិេចព្បជដាំរិភាកាកព្មិត
ថ្នន កដ់ឹកនាាំ លេើគ្លព្ាងេាំណូេ-េាំណាយងវកិាឆ្ន ាំ២០២៣ របស់
ព្កសួងលសដឋកិេចនិងហិរ ា្ វតែដ  (កសហវ) លៅាេព្បជដាំ អារ ឃ 
ថ្នទីសដីការ កសហវ លព្កាមការដឹកនាាំដ៏ខពង់ខពស់របស់ឯកឧត្ម 
វងស ី វសិសតុ រដឋមន្រន្ីព្បតិភូអមនាយករដឋមន្រន្ី និងជារដឋលេខាធិការ 
ព្បចាាំការថ្ន កសហវ។ 

កិេចព្បជដាំលនុះានការអល ជ្ ើញេូេរួមលោយផ្កទ េ់រីថ្នន ក់
ដឹកនាាំថ្ន កសហវ ព្រមទាាំងថ្នន កដ់ឹកនាាំអងាភារងវកិាសែិតលព្កាម
ឱ្វាទ កសហវ។ 

 

ក្ិច្ចប្រជដាំ ក្ប្មរិបលច្ចក្លទសលដើមបពីិនិរយលលើខ្លឹមស្គរនន
លសច្ក្្ីប្ាងណផ្នការអភិវឌ្ឍនស៍្គថ ប័នរបស់និយរ័ក្រមូលបប្រ
ក្មពដជាសប្ាប់រយៈលពល ៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) 

ប្រកាសស្ីពីការពវក្ិច្ចផ្្ល់របាយការណ៍ ជូនដាំណឹង នងិ
លសនើសដាំការអនដញ្ញា ររបស់ប្ក្មុហ ដនទីប្រកឹ្ាហិរញ្ាវរថដ និង
ណផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ស្គថ ប័ននននយិ័រក្រសនតិសដខ្សងគម 

(២០២២-២០២៦) 

នារលសៀេថ្ងៃសដព្ក ៧លរាេ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២  ឯកឧត្ម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម
លោយ កញ្ញា  ឈាន សដខារ ី ព្បធាននាយកោឋ នកិេចការគ្តិយដត្ 
និងអធិការកិេច និងលោក ណង លសរវីដធ អនដព្បធាននាយកោឋ ន
ព្ាវព្ជាវ បណដដ ុះបណាដ េ និងសហព្បតិបត្ិការ បានេូេរមួកិេច
ព្បជដាំកព្មតិបលេចកលទសថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ 
(អ.ស.ហ.) លដើមបីរិនិតយលេើខលឹមារថ្នលសេកដីព្ ងខផ្សនការ 
អភវិឌ្ឍនា៍ែ បន័របស់និយត័ករមូេបព្តកមពដជាសព្ាបរ់យៈលរេ 
៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) ព្បកាសសដីរីកាតរាកិេចផ្សដេ់របាយការណ៍ 
ជូនដាំណឹង និងលសនើសដាំការអនដញ្ញា តរបស់ព្កុមហ ដនទីព្បឹកាហិរ ា្ វតែដ 
និងខផ្សនការអភវិឌ្ឍនា៍ែ បន័ថ្ននិយត័ករសន្ិសដខសងាម (២០២២-
២០២៦) លព្កាមការដឹកនាាំដខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្ម រស់ សីលវ៉ា  
អនដព្បធាន អ.ស.ហ. ត្វមរយៈកិេចសព្មបសព្មួេរបស់អគ្ាលេខា-
ធិការោឋ នថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមព្បរន័ធអន ញ (Zoom)។ 
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ទាំេ័រទី៨ 

រូបភារកេិចព្បជដាំកព្មតិបលេចកលទសលដើមបរីិនិតយលេើខលឹមារថ្នលសេកដីព្ ង
ខផ្សនការអភវិឌ្ឍនា៍ែ បន័របស់នយិត័ករមូេបព្តកមពដជាសព្ាបរ់យៈលរេ 
៥ ឆ្ន ាំ (២០២១-២០២៥) ព្បកាសសដីរីកាតរាកិេចផ្សដេ់របាយការណ៍ជូន
ដាំណឹង និងលសនើសដាំការអនដញ្ញា តរបស់ព្កុមហ ដនទីព្បឹកាហិរ ា្ វតែដ និងខផ្សនការ
អភវិឌ្ឍនា៍ែ បន័ថ្ននយិត័ករសន្ិសដខសងាម (២០២២-២០២៦)។ 

ពិធីច្ដុះហរថលលខាលលើអនដសសរណៈននការលោគ្យល់ោន  
(MOU) រវាងនិយរ័ក្របរធនបាលក្ិច្ច និងអគ្គនាយក្នន

អគ្គនាយក្ដាា នទូរទសសន៍ជារកិ្មពដជា (ទទក្) 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ១១លរាេ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយ
ទទួេបានការអនដញ្ញា តដខ៏ពងខ់ពស់រី ឯកឧត្មអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ  
អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្រន្ី រដឋមន្រន្ីព្កសួងលសដឋកិេចនិង
ហិរ ា្ វតែដ និងជាព្បធានព្កមុព្បឹកាអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមន
ធនាារ (អ.ស.ហ.)  ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយក ថ្ននិយត័ករ
បរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងឯកឧតដម ឃឹម្ វុទ្ធី អគ្ានាយកថ្ន
អគ្ានាយកោឋ នទូរទសសនជ៍ាតិកមពដជា (ទ្ទ្ក) បានេដុះហតែលេខា
លេើអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន  (MOU) សដីរី “កិេចសហ-
ព្បតិបត្ិការលេើការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងជាាធារណៈ និង
ជាំរដញការេូេរមួកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលៅ ព្រុះរាជាណាេព្ក
កមពដជា”។ លាេបាំណងថ្នការេដុះអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន
លនុះ គ្ឺលដើមបបីលងកើតកិេចសហការកនដងភារជាថ្ដគូ្រវាងាែ បន័រដឋទាាំងរីរ 
កនដងការជាំរដញ និងលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងជាាធារណៈអាំរីវស័ិយ
បរធនបាេកិេច លៅព្បលទសកមពដជា ត្វមរយៈការបលងកើតកមមវធិី
ផ្សសរាផ្សាយបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹងអាំរីកិេចដាំលណើ រការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ
បរធនបាេកិេចលៅព្រុះរាជាណាេព្កកមពដជា យន្ការព្បតិបត្ិការ
បរធនបាេកិេច េកខខណឌ តព្មូវនិង បទោឋ នគ្តិយដត្ ក់រ័នធ 
ការបលងកើតនិងបលងកើនទាំនដកេិត្ត្វមរយៈការបលងកើត និងេដុះប ជ្ ី
បរធនបាេកិេចនិងផ្សេព្បលយជន៍ខដេអាេទាញយកលេញរី
ព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេចកនដងធដរកិេច ករ់ន័ធនិងកនដងព្បតិបត្ិការ 

សិកាខ ស្គោបណតដ ុះបណ្ដត ល នងិក្ស្គងសមរថភាព 
មន្រនតី សតីពី "ភាពជាអនក្ដឹក្នាាំ៖ ជវភាព,  

ភាពរស់រលវើក្, រដលយភាព" 

រ ាំហូរមូេធនលៅព្គ្បវ់ស័ិយកនដងលសដឋកិេច និងសងាមកមពដជា។ 
រិធីេដុះហតែលេខាលេើអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន

លនុះ ានការអល ជ្ ើញេូេរួមរីឯកឧត្ម ប ូ ថារិន អគ្ានាយកថ្ន
និយ័តករគ្ណលនយយ និងសវនកមម, លោកជាំទាវ កុច្ មរតី 
អគ្ានាយករងថ្នអគ្ានាយកោឋ នទូរទសសនជ៍ាតិកមពដជា, និងតាំណាង
ថ្ននិយត័ករលព្កាមឱ្វាទថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ, 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. និង ទ្ទ្ក,  ព្កុមហ ដន
បរធនបាេ និងបដគ្ាេផ្សដេ់លសវា ករ់ន័ធកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច
ផ្សងខដរ។ 

រូបភារកនដងរិធីេដុះហតែលេខាលេើអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន  (MOU) 
រវាងនិយត័ករបរធនបាេកិេច និងអគ្ានាយកថ្នអគ្ានាយកោឋ នទូរទសសន៍
ជាតិកមពដជា (ទទក)។ 

នារលសៀេថ្ងៃអង្គា រ ១១លរាេ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦  ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ នយិត័ករបរ-
ធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) សហការជាមយួនិយត័ករមូេបព្តកមពដជា 
(ន.ម្.ក.) បានលរៀបេាំសិកាខ ាោបណ្ដ ុះបណ្ាេ និងកាង
សមតែភារមន្រន្ី សី្រ ី "ភារជាអនកដឹកនាាំ៖ ជវភារ, ភាររស់រលវ ើក, 
តដេយភារ" កនដងលាេបាំណងបន្រញ្ញជ បការយេ់ដឹង និងបលងកើន
សមតែភារ ក៏ដូេជាទទួេបាននូវេាំលណុះដឹង និងបទរិលាធន៍
បខនែមលទៀត ក់រ័នធភារជាអនកដឹកនាាំដេ់ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រន្ី
របស់ ន.ប.ធ. និង ន.ម្.ក. សរដបព្បាណ 
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ទាំេ័រទ៩ី 

១៥០នាក ់លៅទីសី្ការអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ (អ.ស.ហ.)។ 
សិកាខ ាោលនុះ ានការេូេរួមរីវាគ្មិនកិត្ិយស រួមាន៖ ឯកឧត្មបណឌិ ត ហួត ពុ ំអនដរដឋលេខាធិការថ្នព្កសួងលសដឋកិេច

និងហិរ ា្ វតែដ  និងជាអគ្ាលេខាធិការរងថ្នអគ្ាលេខាធិកាោឋ នគ្ណ:កាម ធិការលាេនលយបាយលសដឋកិេច និងហិរ ា្ វតែដ , ឯកឧត្ម 
ស ូ សុជាតិ ព្បតិភូរាជរោឋ ភិបាេទទួេបនទដកជាអគ្ានាយកថ្ន ន.ម្.ក. និង ឯកឧតដម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ន ន.ប.ធ. ខដេបានលធាើ
បទបង្គា ញ និងរិភាកាលេើព្បធានបទភារជាអនកដឹកនាាំសព្ាប់ខលួនឯង ភារជាអនកដឹកនាាំសព្ាប់ាែ ប័ន និងបទរិលាធន៍អនដវត្ន៍
ភារជាអនកដឹកនាាំរីព្បលទសសិងាបដរ ីលហើយព្តូវបានេូេរមួយ៉ា ងសកមម និងផ្សដសផ្សដេរីសិកាខ កាម ព្រមទាាំងបានប ច្បព់្បកបលោយខផ្សលផ្កក ខពស់។ 

រូបភារសិកាខ ាោបណ្ដ ុះបណ្ាេ និងកាងសមតែភារមន្រន្ ីស្ីរី "ភារជាអនកដឹកនាាំ៖ ជវភារ, ភាររស់រលវ ើក, តដេយភារ"។ 

ក្ិច្ចប្រជដាំ ក្ប្មរិបលច្ចក្លទសលដើមបទីទួលបាននូវមរិលោបល់ 
ក្ដ៏ូច្ជាធារដច្ូលបណនថមលលើខ្លឹមស្គរននលសច្ក្្ីប្ាង

ប្រកាសសតីពី “ការទទួលស្គគ ល់ប្ក្មុហ ដនវាយរនមលក្នដងវិស័យ
បរធនបាលក្ចិ្ច” 

នារលសៀេថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ខខព្ារណ៍ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អមលោយ
ឯកឧត្មអគ្ានាយករង ណី សាកល, លោក ហាយ សដវណាា  ព្បធាន
សី្ទីថ្ននាយកោឋ នេដុះប ជ្ ីបរធនបាេកិេច, កញ្ញា  ឈាន សដខារ ី
ព្បធាននាយោឋ នកិេចការគ្តិយដត្ និងអធិការកិេច និងមន្រន្ីជាំនាញ 
បានេូេរួមកិេចព្បជដាំកព្មិតបលេចកលទសថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដ
មិនខមនធនាារ (អ.ស.ហ.) លដើមបទីទួេបាននូវមតិលយបេ់ 

កដូ៏េជាធាតដេូេបខនែមលេើខលឹមារថ្នលសេកដីព្ ងព្បកាសសី្រី 
“ការទទួេាា េ់ព្កុមហ ដនវាយតថ្មលកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច”
លដើមបឱី្យលសេក្ីព្ ងព្បកាសខាងលេើកានខ់តានេកខណៈលរញ-
លេញ និងព្គ្បព់្ជុងលព្ជាយ សាំលៅធានាឱ្យបានសដព្កឹតភារ ថ្នតថ្មល
បរធនបាេកិេច ខដេបានបលងកើត និងេដុះប ជ្ ីបរធនបាេកិេចកនដង
វស័ិយបរធនបាេកិេច។ កិេចព្បជដាំលនុះព្តូវបានលធាើលឡើង លព្កាម
ការដឹកនាាំដខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្ម រស់ សីលវ៉ា  រដឋលេខាធិការ 
ថ្នព្កសួងលសដឋកិេចនិងហិរ ា្ វតែដ និងជាអនដព្បធានព្កុមព្បឹកាថ្ន 
អ.ស.ហ. និងានការេូេរួមរីថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន
និយ័តករ និងអងាភារលព្កាមឱ្វាទថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមរយៈកិេច
សព្មបសព្មួេរបស់អគ្ាលេខាធិការោឋ នថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមព្បរន័ធ
អន ញ (Zoom)។ 
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ទាំេ័រទ១ី០ 

រូបភារកេិចព្បជដាំកព្មតិបលេចកលទសលដើមបទីទួេបាននូវមតិលយបេ់ កដូ៏េជា
ធាតដេូេបខនែមលេើខលឹមារថ្នលសេកដីព្ ងព្បកាសស្ីរី “ការទទួេាា េ់
ព្កុមហ ដនវាយតថ្មលកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច” ។ 

នារលសៀេថ្ងៃសដព្ក ១៤លរាេ ខខព្ារណ៏ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា
ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ លោយ
ទទួេបានការអនដញ្ញា តដខ៏ពងខ់ពស់រី ឯកឧតដមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្រន្ី រដឋមន្រន្ីព្កសួងលសដឋកិេចនិង
ហិរ ា្ វតែដ និងជាព្បធានព្កមុព្បឹកាអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមនិខមន
ធនាារ និយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានេដុះអនដសសរណៈ
ថ្នការលយគ្យេ់ាន ជាមួយសាគ្មសហព្គ្ិនវយ័លកមងកមពដជា 
(YEAC) សដីរី “កិេចសហព្បតិបត្ិការលេើការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹង
ជាាធារណៈ និងជាំរដញការេូេរមួកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចលៅ
ព្រុះរាជាណាេព្កកមពដជា” លព្កាមអធិបតីភាររបស់ ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  
អគ្ានាយក ថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច និង លោក សា ង សុបញ្ញា  
ព្បធានព្កុមព្បឹកាសាគ្មសហព្គ្ិនវយ័លកមងកមពដជា។  

ការេដុះអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន លនុះ ព្តូវបាន
លរៀបេាំលឡើងកនដងលាេបាំណង៖ (១) បន្រញ្ញជ ប និងលេើកកមពស់ការ-
យេ់ដឹងអាំរី វស័ិយបរធនបាេកិេចដេ់សាជិករបស់ YEAC 
ខដេជាសាគ្មសហព្គ្ិនវយ័លកមង ឱ្យានេទធភារ សមព្សប
លដើមបលីរៀបេាំខលួនកនដងការេូេរមួវនិិលយគ្កនដងវស័ិយបរធនបាេកិេច
លៅព្បលទសកមពដជា កដូ៏េជាការរព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ង ការលរៀបេាំ និង
ការលធាើព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេច (២) អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយបរធនបាេកិេច 
លៅព្បលទសកមពដជា ត្វមរយៈការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹង ការលព្តៀម 

ពិធីច្ដុះហរថលលខាលលើអនដសសរណៈននការលោគ្យល់ោន  
(MOU) រវាងនិយរ័ក្របរធនបាលក្ិច្ច និងសាគ្ម 

សហប្គ្ិនវយ័លក្មងក្មពដជា (YEAC) 

ខលួននិងការលធាើព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេចព្រមទាាំងការលេើកទឹកេិត្
និងជាំរដញ សហព្គ្ិនវយ័លកមងលៅកមពដជាេូេរមួផ្សសរាផ្សាយអាំរីវស័ិយ
បរធនបាេកិេច កដូ៏េជាេូេរមួវនិិលយគ្កនដងវស័ិយលនុះផ្សងខដរ និង 
(៣) រព្ងឹង និងអភវិឌ្ឍសហព្គ្ិនវយ័លកមងលៅកមពដជា ត្វមរយៈការជួយ 
ដេ់សាជិករបស់ខលួនឱ្យទទួេបានការយេ់ដឹងបខនែមអាំរីការ
អភវិឌ្ឍងមីៗថ្នវស័ិយហិរ ា្ វតែដ  បលងកើននូវជលព្មើសវនិិលយគ្ត្វមរយៈ
ព្បភរនានា រព្ងឹងការព្គ្បព់្គ្ង ការលរៀបេាំ និងការលធាើព្បតិបត្ិការ ក់
រន័ធនឹងបរធនបាេកិេច ព្រមទាាំងានបាំណងេូេរមួេាំខណកជាំរដញ
ដេ់ការអភវិឌ្ឍ លសដឋកិេចជាតិ លោយខផ្សែកត្វមព្បរន័ធទីផ្សារ។  

រិធីេដុះអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន លនុះ ានការ-
អល ជ្ ើញេូេរមួរីតាំណាងថ្ននិយត័ករលព្កាមឱ្វាទថ្នអាជាា ធរលសវា
ហិរ ា្ វតែដមនិខមនធនាារ ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. 
ព្បធាន/នាយកព្បតិបត្ិ ថ្នន ក់ដឹកនាាំ ព្កុមហ ដនខដេជាសាជិក-
សាជិកាសាគ្មសហព្គ្ិនវយ័លកមង ព្កុមហ ដនបរធនបាេ និង
បដគ្ាេផ្សដេ់លសវា ករ់ន័ធកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចផ្សងខដរ។ កមមវធិី
ព្តូវបានប ច្បល់ៅលោយភាររេូន និងព្បកបលោយ ខផ្សលផ្កក  លព្កាម
បរយិកាសរកីរាយ និងសនិទធាន េ។លធាើព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេច 
(២) អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយបរធនបាេកិេចលៅព្បលទសកមពដជា ត្វមរយៈ
ការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹង ការលព្តៀមខលួន និងការលធាើព្បតិបត្ិការ
បរធនបាេកិេច ព្រមទាាំងការលេើកទឹកេិត្ និងជាំរដញ សហព្គ្ិន
វយ័លកមងលៅកមពដជាេូេរួមផ្សសរាផ្សាយអាំរីវស័ិយបរធនបាេកិេច 
កដូ៏េជាេូេរមួវនិិលយគ្កនដងវស័ិយលនុះផ្សងខដរ និង (៣) រព្ងឹង និង
អភវិឌ្ឍសហព្គ្ិនវយ័លកមងលៅកមពដជា ត្វមរយៈការជួយ ដេ់សាជិក
របស់ខលួនឱ្យទទួេបានការយេ់ដឹងបខនែមអាំរីការអភវិឌ្ឍងមី ថៗ្នវស័ិយ
ហិរ ា្ វតែដ  បលងកើននូវជលព្មើសវនិិលយគ្ត្វមរយៈព្បភរនានា រព្ងឹង
ការព្គ្បព់្គ្ង ការលរៀបេាំ និងការលធាើព្បតិបត្ិការ ករ់ន័ធនឹងបរធន-
បាេកិេច ព្រមទាាំងានបាំណងេូេរមួេាំខណកជាំរដញដេ់ការអភវិឌ្ឍ 
លសដឋកិេចជាតិ លោយខផ្សែកត្វមព្បរន័ធទីផ្សារ។ រិធីេដុះអនដសសរណៈ
ថ្នការលយគ្យេ់ាន លនុះ ានការអល ជ្ ើញេូេរួមរីតាំណាងថ្ន
និយ័តករលព្កាមឱ្វាទថ្នអាជាា ធរលសវាហិរ ា្ វតែដមិនខមនធនាារ 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. ព្បធាន/នាយកព្បតិបត្ិ 
ថ្នន កដ់ឹកនាាំ ព្កុមហ ដនខដេជាសាជិក-សាជិកាសាគ្មសហព្គ្ិន
វយ័លកមង ព្កុមហ ដនបរធនបាេនិងបដគ្ាេផ្សដេ់លសវា ករ់ន័ធកនដងវស័ិយ
បរធនបាេកិេចផ្សងខដរ។ កមមវធិីព្តូវបានប ច្បល់ៅលោយភាររេូន 
និងព្បកបលោយ ខផ្សលផ្កក  លព្កាមបរយិកាសរកីរាយ និងសនិទធាន េ។ 
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ទាំេ័រទី១១ 

រូបភាររធិីេដុះហតែលេខាលេើអនដសសរណៈថ្នការលយគ្យេ់ាន  (MOU) រវាងនិយត័ករបរធនបាេកេិច និងសាគ្មសហព្គ្ិនវយ័លកមងកមពដជា (YEAC) 

រូបភារកេិចព្បជដាំរិភាកាការង្គរ អាំរីការអភវិឌ្ឍ និងកាោនដវត្ភារកនដងវស័ិយ
បរធនបាេកេិច 

 

ក្ិច្ចប្រជដាំ ពិភាក្ាការងារ អាំពីការអភិវឌ្ឍ  
និងកាោនដវរតភាពក្នដងវិស័យបរធនបាលក្ិច្ច  

នាព្រឹកថ្ងៃេនទ ៣ លកើត ខខភព្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  
អគ្ានាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អមលោយ 
លោក ហាយ សដវណាា  ព្បធានសី្ទីថ្ននាយកោឋ នេដុះប ជ្ ីបរធន-
បាេកិេច, កញ្ញា  ឈាន សដខារ ី ព្បធាននាយោឋ នកិេចការគ្តិយដត ្
និងអធិការកិេច និងមន្រន្ីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. បានទទួេជួបព្បជដាំ
រិភាកាការង្គរជាមយួគ្ណៈព្បតិភូថ្ន Zillennium Co., Ltd ខដេ
ដឹកនាាំលោយ លី លាង នាយកព្បតិបត្ិព្កុមហ ដន ហសោីន ព្ត្វស់ 
ម.ក លោយានការេូេរមួរីថ្នន កដ់ឹកនាាំថ្ន Zillennium Co., Ltd, 
ព្កុមហ ដន ហសីោន ព្ត្វស់ ម.ក, កលឹបអនកវនិិលយគ្កមពដជា, 
សាគ្មអនកវាយតថ្មលនិងភាន កង់្គរអេេនវតែដកមពដជា លដើមបរីិភាកា
អាំរីការអភិវឌ្ឍនិងកាោនដវត្ភារកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចក ៏

 

ដូេជាគ្ាំនិតផ្ស្ួេលផ្ស្ើមមយួេាំនួនកនដងការជាំរដញការអភវិឌ្ឍវស័ិយបរធន
បាេកិេចលៅកមពដជា។ 
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ទាំេ័រទ១ី២ 

ក្ិច្ចប្រជដាំ បកូ្សរដបការងារប្រចាំណខ្ក្ក្កដា និងណខ្សីហា   
ប្ពមទាាំងទិសលៅការងារប្រចាំណខ្ក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ 

ក្នដងក្ប្មិរអនតរនាយក្ដាា ន 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៤លកើត ខខភព្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
នង ពិសិដ្ឋ អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិេចព្បជដាំបូកសរដបការង្គរព្បចាាំខខកកកោ និងខខសីហា  
ព្រមទាាំងទិសលៅការង្គរព្បចាាំខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ កនដងកព្មតិអន្រ-
នាយកោឋ ន រួមាន នាយកោឋ នកិេចការគ្តិយដត្និងអធិការកិេច 
និងនាយកោឋ នព្ាវព្ជាវ បណដដ ុះបណាដ េ និងសហព្បតិបត្ិការ។ 
កិេចព្បជដាំលនុះ ានការេូេរួមរីព្បធាននាយកោឋ ន អនដព្បធាន
នាយកោឋ ន, ព្បធានការយិេ័យ, អនដព្បធានការយិេ័យនិងមន្រន្ី
ជាំនាញទាាំងអស់ថ្ននាយកោឋ នទាាំងរីរ។ លៅកនដងកិេចព្បជដាំលនុះ 
ឯកឧត្មអគ្ានាយករងបានលធាើការវាយតថ្មលខពស់លេើសមិទធផ្សេ
ការង្គរខដេសលព្មេបានកនដងខខកកកោ និងខខសីហា ព្រមទាាំងបាន
លកាតសរលសើរដេ់កិេចខិតខាំព្បឹងខព្បង និងការទទួេខដសព្តូវខពស់
របស់ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្រន្ីទាាំងអស់ថ្ននាយកោឋ នទាាំងរីរ និងបាន
ផ្ស្េ់ជាអនដាសនខ៍ណនាាំសព្ាបទ់ិសលៅការង្គរលៅកនដងខខបនាទ ប់
ផ្សងខដរ។ កិេចព្បជដាំលនុះ បានប ច្ បល់ោយរេូន ព្បកបលោយខផ្សលផ្កក  
និងាម រតីទទួេខដសព្តូវខពស់។ 

រូបភារកេិចកិេចព្បជដាំបូកសរដបការង្គរព្បចាាំខខកកកោ និងខខសីហា  ព្រមទាាំង
ទិសលៅការង្គរព្បចាាំខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២២ កនដងកព្មតិអន្រនាយកោឋ ន ដឹកនាាំ
លោយ ឯកឧត្ម នង ពិសិដ្ឋ អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច។ 

ក្មមវិធីសិកាខ ស្គោសតីពី “AmCham Tax – 
Breakfast”  ណដលលរៀបច្ាំលដាយសភាាណិជជក្មម 

អាលមរកិ្ប្រចាំលៅក្មពដជា 

លៅព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៤លកើត ខខភព្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
បានអល ជ្ ើញេូេរួមជាគ្ណៈអធិបតី និងបានខងលងនូវមតិលបើក
សិកាខ ាោសី្រី “AmCham Tax – Breakfast”  ខដេលរៀបេាំ
លោយសភា ណិជជកមមអាលមរកិព្បចាាំលៅកមពដជា ព្រមទាាំងាន
ការេូេរមួរីលោក Anthony Galliano ព្បធានសភា ណិជជកមម
អាលមរកិព្បចាាំលៅកមពដជាផ្សងខដរ។ សិកាខ ាោលនុះ ព្តូវបានលរៀបេាំ
លឡើងកនដងលាេបាំណងផ្សសរាផ្សាយរីេាបសី្់រីបរធនបាេកិេច និង
ព្បធានបទ ករ់ន័ធនឹងរនធោរលៅកនដងវស័ិយបរធនបាេកិេចរីបណ្ា
ព្បលទសកនដងតាំបន ់និងកនដងព្បលទសកមពដជាផ្សងខដរ។ សិកាខ ាោលនុះ 
ានអនកេូេរមួសរដបេាំនួន ១០០ រូប ខដេជាថ្នន កដ់ឹកនាាំថ្នព្កុមហ ដន 
អេេនវតែដ  ធនាារ ការយិេ័យលមធាវ ី ព្កុមហ ដនបរធនបាេ 
ព្កុមហ ដនធានារា៉ា បរង និងវទិាាែ នអបរ់ ាំ ជាលដើម។ 

រូបភារកមមវធីិសិកាខ ាោស្ីរី “AmCham Tax – Breakfast”  ខដេ
លរៀបេាំលោយសភា ណិជជកមមអាលមរកិព្បចាាំលៅកមពដជា។ 
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ទាំេ័រទី១៣ 

ក្ិច្ចប្រជដាំ ពិភាក្ាការងាររវាងនយិ័រក្របរធនបាលក្ិច្ច និងវិទាស្គថ នហិរញ្ាវរថដ និងគ្ណលនយយ (IFA) 

នារលសៀេថ្ងៃរដធ ៥លកើត ខខភព្ទបទ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្ម សុខ ដារ៉ា  
អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អមលោយសហការ ីបានទទួេជួបរិភាកាការង្គរជាមយួវទិាាែ នហិរ ា្ វតែដ និងគ្ណលនយយ 
(IFA) តាំណាងលោយលោក ប ុន សុនទរងគ នាយករងវទិាាែ ន អមលោយសហការ ីលដើមបរីិនិតយេទធភារកនដងការបលងកើតកិេចសហព្បតិបត្ិការ
លេើការរព្ងឹង និងបលងកើនសមតែភារមន្រន្ីថ្ន ន.ប.ធ. ត្វមរយៈការបណដដ ុះបណាដ េ និងខេករ ាំខេកជាំនាញវភិាគ្ហិរ ា្ វតែដ កដូ៏េជាកនដងការរព្ងីក
វាិេភារថ្នការលេើកកមពស់ការយេ់ដឹងជាាធារណៈអាំរីវស័ិយបរធនបាេកិេចលៅព្បលទសកមពដជា ឱ្យបានលៅដេ់សិសស-និសសតិ អាំរី
ព្បតិបត្ិការបរធនបាេកិេច, កិេចដាំលណើ រការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយបរធនបាេកិេច, តួអងា ក់រ័នធ, េាប់និងបទបប ា្ ត្ិ និងជារិលសសយេ់ដឹង
រីគ្ដណព្បលយជនរ៍បស់វស័ិយបរធនបាេកិេចសព្ាបល់សដឋកិេចជាតិ និងសងាម។ 

រូបភារកិេចព្បជដាំរិភាកាការង្គររវាងនិយត័ករបរធនបាេកិេច និងវទិាាែ នហិរ ា្ វតែដ  និងគ្ណលនយយ (IFA)។ 


