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មាតិកា 
❖ ែិចចច្រជ ាំរដើម្បីរច្តៀម្លែខណ្ៈសច្ារ់ការច េះច្តួតេិនិតយដល់ 

ទីែកនលងររស់ច្ែុម្ការង្ករ ICRG-JG ទាំេ័រទី១ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសរៅការង្ករ 

ច្ររាំកខម្ែរា ឆ្ន ាំ២០២៣ ែនុងែច្មិ្តអនតរនាយែដ្ឋា ន ទាំេ័រទី២ 

❖ សិកាខ សាលារូែសរ រលទធផ្លការង្ករច្ររាំឆ្ន ាំ២០២២  

និងរលើែទិសរៅការង្ករសច្ារ់ឆ្ន ាំ២០២៣ ននគរច្ាង 

ACSEP សាសភាគទី១ ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសរៅការង្ករច្ររាំ 

ឆ្ន ាំ២០២៣ ររស់នាយែដ្ឋា នច េះរញ្ជីររធ្នបាលែិចច ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជ ាំគណ្ៈែម្មការកែទច្ម្ង់ការច្គរ់ច្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ 

ននច្ែសួងរសដាែិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុរដើម្បីេិនិតយ និងេិភាែារលើ 

របាយការណ្៍វឌ្ឍនភាេច្ររាំច្តីាសទី៤ និងឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី៣ 

❖ រវទិកាសាធារណ្ៈសដីេី "ការច្គរ់ច្គងា៉ា ច្ែូរសដាែិចច  

និងចារ់ថវិកាឆ្ន ាំ២០២៣" ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំររស់ច្ែុម្ការង្ករររចចែរទសទទលួរនទុែររចចែវិទា 

ហិរញ្ញវតថែុនុងវិស័យហិរញ្ញវតថមិុ្នកម្នធ្នាគារ ទាំេ័រទី៥ 

❖ េិភាែាការង្ករជាមួ្យថ្នន ែ់ដឹែនាាំ និងម្ន្តនតីទទួលរនទុែ 

សច្ម្រសច្មួ្លការអន វតតគរច្ាង ACSEP  

ននធ្នាគារអភ្ិវឌ្ឍន៍ជនរទ និងែសិែម្ម (ARDB) ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំគណ្ៈែម្មការតច្ម្ង់ទិសគរច្ាង ACSEP រលើែទី២ ទាំេ័រទី៦ 

❖ ច្រជ ាំេិភាែាការង្ករជាមួ្យថ្នន ែ់ដឹែនាាំ និងម្ន្តនតីទទួលរនទុែ 

សច្ម្រសច្មួ្លការអន វតតគរច្ាង ACSEP  

ននធ្នាគារសាថ រនា (SPNB) ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេិភាែាការង្ករជាមួ្យថ្នន ែ់ដឹែនាាំ និងម្ន្តនតីទទួលរនទុែ 

សច្ម្រសច្មួ្លការអន វតតគរច្ាង ACSEP ននសាជីវែម្ម 

ធានាឥណ្ទានែម្ពុជា (CGCC) ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជ ាំររចចែរទសអនតរនិយ័តែរ ទាំេ័រទី៧ 

 

 

ព្រឹតតបិព្តរ័ត៌មានព្បចាំខែមករា ឆ្ន ាំ២០២៣ 
 

នារល ៀេថ្ងៃពុធ ១៣លកើត ខខបុ ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក 
ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
អម្លោយកញ្ញា  ឈាន  ុខារ ីត្បធាននាយកោា នកិេចការគ្តិយុតត 
និងអធិការកិេច និងម្ន្តនតីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. បានេូេរមួ្កិេចត្បជុាំ
លដើម្បលីត្តៀម្េកខណៈ ត្ាបក់ារេុុះត្តួតពិនិតយដេ់ទីកខនែងរប ់
ត្កុម្ការងារ ICRG-JG កនុងការដកត្បលទ កម្ពុជាលេញពីបញ្ជ ីត្បលផ្សុះ 
លត្កាម្អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧតតម្ រស់ សីលវ៉ា  រដាលេខា-
ធិការថ្នត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ (កសហវ) និងជាអនុត្បធាន
ត្កុម្ការងារត្បឆ្ាំងការ ាា តត្បាក ់ ហិរញ្ាបបទានលេរវកម្ម និង
ហិរញ្ាបបទានដេ់ការរកីសាយភាយអាវុធម្ហាត្បេ័យថ្ន កសហវ 
និងអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ (អ.ស.ហ.) លោយាន
ការេូេរមួ្ពី ឯកឧតតម្ លោកជាំទាវ លោក-លោកត្ ី ជាតាំណាង 
កសហវ, គ្ណ:កម្មការត្គ្បត់្គ្ងខេបងពាណិជជកម្មកម្ពុជា, ឯកឧតតម្
អគ្គនាយក ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងម្ន្តនតីជាំនាញថ្ននិយ័តករ និងអងគភាព
លត្កាម្ឱវាទថ្ន អ.ស.ហ. ត្វម្ត្បពន័ធអនឡាញ Zoom។ 

ទាំេ័រទី១ 

កិច្ចប្រជ ុំ ដ ើម្បដីប្រៀម្លកខណៈសប្ាប់ការច្ ុះប្ររួពនិិរយ
 ល់ទីកន្នែងរបស់ប្កមុ្ការងារ ICRG-JG 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកម្ពុជា 
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  ទាំេ័រទី២ 

នាត្ពឹកថ្ងៃ ុត្ក ១៥លកើត ខខបុ ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ នង ពិសិដ្ឋ 
អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានដឹកនាាំ
កិេចត្បជុាំបូក រុបការងារត្បចាំខខធនូ ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិ លៅការងារ
ត្បចាំខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ កនុងកត្ម្ិតអនតរនាយកោា ន រួម្ាន 
នាយកោា នកិេចការគ្តិយុតតនិងអធិការកិេច និងនាយកោា នត្សាវត្ជាវ 
បណុ្ុះបណ្ាេ និង ហត្បតិបតតិការ។ កិេចត្បជុាំលនុះ ានការេូេរមួ្
ពីត្បធាននាយកោា ន អនុត្បធាននាយកោា ន, ត្បធានការយិាេ័យ, 
អនុត្បធានការយិាេ័យនិងម្ន្តនតីជាំនាញទាាំងអ ់ថ្ននាយកោា ន
ទាាំងពីរ។ លៅកនុងកិេចត្បជុាំលនុះ ឯកឧតតម្អគ្គនាយករងបានលធាើការ
វាយតថ្ម្ែខព ់លេើ ម្ិទធផ្សេការងារខដេ លត្ម្េបានកនុងខខធនូ  
ត្ពម្ទាាំងបានលកាត រល ើរដេ់កិេចខិតខាំត្បឹងខត្បង និងការទទួេ
ខុ ត្តូវខព ់រប ់ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងម្ន្តនតីទាាំងអ ់ថ្ននាយកោា នទាាំង
ពីរ និងបានផ្សតេ់ជាអនុសា នខ៍ណនាាំ ត្ាបទ់ិ លៅការងារលៅ
កនុងខខបនាា បផ់្សងខដរ។ កិេចត្បជុាំលនុះ បានបញ្ចបល់ោយរេូនត្បកប 
លោយខផ្សែផ្កា  និងសាម រតីទទួេខុ ត្តូវខព ់។ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំលដើម្បលីត្តៀម្េកខណៈ ត្ាប់ការេុុះត្តួតពិនិតយដេ់ទី
កខនែងរប ់ត្កុម្ការងារ ICRG-JG។ 

 

កិច្ចប្រជ ុំ បូកសរ បការងារប្រចុំន្ែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០២២ និងទិសដៅ
ការងារប្រចុំន្ែម្ករា ឆ្ន ុំ២០២៣ កន ងកប្ម្ិរអនតរនាយកដ្ឋា ន 

នាថ្ងៃអងាគ រ ១១លរាេ ខខបុ ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ និយត័ករបរធនបាេកិេច 
(ន.ប.ធ) ខដេជាអងគភាពអនុវតតគ្លត្ាងត្បកួតត្បខជងខខសត្េវាកត់ថ្ម្ែ 
និងលេើកកម្ព ់ ុវតថិភាពក ិកម្ម ត្ាប ់ា ភាគ្ទី១ (ACSEP 
PIU1) កនុងត្កបខណឌ ត្ក ួងល ដាកិេច និងហិរញ្ា វតថុ (ក.ស.ហ.វ.) 
បានលរៀបេាំ ិកាខ សាោបូក រុបេទធផ្សេការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ 
និងលេើកទិ លៅការងារ ត្ាបឆ់្ន ាំ២០២៣ ថ្នគ្លត្ាង ACSEP 
 ា ភាគ្ទី១  និងវគ្គបណតុ ុះបណាត េ តីពីការលរៀបេាំត្បពន័ធត្គ្បត់្គ្ង
បរសិាថ ន និង ងគម្ (ESMS) លត្កាម្អធិបតីភាពរប ់ឯកឧតតម្ 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ន ន.ប.ធ. និងជាត្បធានត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ាង 
ACSEP PIU1 និងលោកត្ ី Xin Ren អនកជាំនាញការ តាំណាង
ធនាគារអេវិឌ្ឍនអ៍ា ីុ (ADB) លៅ ណាា គារ  ុខា រាជធានីេនាំលពញ។  

 ិកាខ សាោ និងវគ្គបណតុ ុះបណាត េលនុះ ត្តូវបានលរៀបេាំ
ល ើងកនុងលគាេបាំណង៖ ១). លដើម្បតី្វម្ោនវឌ្ឍនភាព កដូ៏េជា
វាយតថ្ម្ែ ម្ទិធផ្សេការងារខដេ លត្ម្េបានកនុងឆ្ន ាំ ២០២២ និង
លេើកទិ លៅការងារបនត ខដេត្តូវអនុវតតកនុងឆ្ន ាំ២០២៣ កនុងត្កប-
ខណឌ គ្លត្ាង ACSEP  ា ភាគ្ទី១ ២).បណតុ ុះបណាត េ តីពី
ការលរៀបេាំត្បពន័ធត្គ្បត់្គ្ងបរសិាថ ន និង ងគម្ ESMS ដេ់ត្កុម្
ការងារថ្នអងគភាពអនុវតតគ្លត្ាង ACSEP, ត្កុម្ការងារថ្នធនាគារ
អេវិឌ្ឍនជ៍នបទនិងក ិកម្ម និងធនាគារសាថ បនា ខដេជាសាថ បន័
ហិរញ្ា វតថុថ្ដគូ្ និងភាគ្ីពាកព់ន័ធ។ 

 ិកាខ សាោ និងវគ្គបណតុ ុះបណាត េលនុះ ានការេូេរមួ្
ពី ាជិក និងទីត្បឹការប ់ ACSEP PIU1, តាំណាងម្កពីអគ្គ-
នាយកោា ន ហត្បតិបតតិការអនតរជាតិ និងត្គ្ប់ត្គ្ងបាំណុេថ្ន 
ក.ស.ហ.វ., តាំណាងម្កពី ADB, តាំណាងអងគភាពអនុវតតគ្លត្ាង
ម្កពីត្ក ួងក ិកម្ម រុកាខ ត្បា៉ា ញ់ និងលនសាទ, តាំណាងអងគភាព
អនុវតតគ្លត្ាងម្កពីត្ក ួងអេវិឌ្ឍនជ៍នបទ, តាំណាងម្នាីរក ិកម្ម 
រុកាខ ត្បាញ់ និងលនសាទ ត្វម្បណាត លខតតលគាេលៅទាាំង៦ (លខតត
ល ៀម្រាប ត្ពុះវហិារ ឧតតរានជយ័ កាំពងធ់ាំ កាំពងច់ម្ និងលខតត
តបូងឃមុ ាំ), និងត្កុម្ការងារម្កពីធនាគារអេវិឌ្ឍនជ៍នបទនិងក ិកម្ម 
និងធនាគារសាថ បនា។ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំបូក រុបការងារត្បចាំខខធនូ  ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិ លៅ
ការងារត្បចាំខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ កនុងកត្ម្ិតអនតរនាយកោា ន 

សិកាខ សាលាបូកសរ បលទធផលការងារប្រចុំឆ្ន ុំ២០២២ និង
ដលើកទិសដៅការងារសប្ាប់ឆ្ន ុំ២០២៣ ននគដប្ាង 

ACSEP សាសភាគទី១ 
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ទាំេ័រទី៣ 

រូបភាព៖  ិកាខ សាោបកូ របុេទធផ្សេការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ នងិលេើកទ ិលៅការងារ ត្ាបឆ់្ន ាំ២០២៣ ថ្នគ្លត្ាង ACSEP  ា ភាគ្ទ១ី  នងិវគ្គបណតុ ុះបណាត េ តីពី
ការលរៀបេាំត្បពន័ធត្គ្បត់្គ្ងបរសិាថ ន នងិ ងគម្ (ESMS) 

កិច្ចប្រជ ុំ បកូសរ បការងារប្រចុំឆ្ន ុំ២០២២  
និងទិសដៅការងារប្រចុំឆ្ន ុំ២០២៣ របស់ 
នាយកដ្ឋា នច្ ុះបញ្ជ បីរធ្នបាលកិច្ច 

នាត្ពឹកថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ១៣លរាេ ខខបុ ស ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក 
ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី១៩ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ 
ណី សាកល អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
បានដឹកនាាំកិេចត្បជុាំបូក រុបការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ និងទិ លៅ
ការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២៣ រប ់នាយកោា នេុុះបញ្ជ ីបរធនបាេកិេច។ 
កិេចត្បជុាំលនុះ ានការេូេរមួ្ពីត្បធាន តីទីនាយកោា ន, អនុត្បធាន
នាយកោា ន, ត្បធានការយិាេ័យ, អនុត្បធានការយិាេ័យ និង
ម្ន្តនតីជាំនាញទាាំងអ ់ថ្ននាយកោា នេុុះបញ្ជ ីបរធនបាេកិេច។ លៅកនុង
កិេចត្បជុាំលនុះ ឯកឧតតម្អគ្គនាយករង បានលធាើការវាយតថ្ម្ែខព ់លេើ
 ម្ទិធផ្សេការងារខដេ លត្ម្េបានកនុងឆ្ន ាំ២០២២ ត្ពម្ទាាំងបាន
លកាត រល ើរដេ់កិេចខិតខាំត្បឹងខត្បង និងការទទួេខុ ត្តូវខព ់
រប ់ថ្នន ក់ដឹកនាាំ និងម្ន្តនតីទាាំងអ ់ថ្ននាយកោា នេុុះបញ្ជ ីបរធន-
បាេកិេច និងបានផ្សតេ់ជាអនុសា នខ៍ណនាាំ ត្ាបទ់ិ លៅការងារ
 ត្ាបឆ់្ន ាំ២០២៣ ផ្សងខដរ។ កិេចត្បជុាំលនុះ បានបញ្ចបល់ោយរេូន 
ត្បកបលោយខផ្សែផ្កា  និងសាម រតីទទួេខុ ត្តូវខព ់។ 

នាត្ពឹកថ្ងៃអងាគ រ ៣លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម្លោយលោក 
ឃុន វា នា ត្បធាននាយកោា នកិេចការទូលៅថ្ន ន.ប.ធ. និង ហការ ី
បានអលញ្ជ ើញេូេរមួ្កិេចត្បជុាំគ្ណៈកម្មការខកទត្ម្ងក់ារត្គ្បត់្គ្ង
ហិរញ្ា វតថុសាធារណៈថ្នត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ លដើម្បពីិនិតយ 
និងពិភាកាលេើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំត្តីា ទី៤ និងឆ្ន ាំ
២០២២ ថ្នការអនុវតតកម្មវធិីខកទត្ម្ងត់្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុសាធារណៈ  

រូបភាព៖ កេិចត្បជុាំបូក របុការងារត្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ នងិទ ិលៅការងារត្បចាំ
ឆ្ន ាំ២០២៣ រប ់នាយកោា នេុុះបញ្ជ ីបរធនបាេកេិច។ 
នាយកោា នេុុះបញ្ជ ីបរធនបាេកេិច កិច្ចប្រជ ុំ គណៈកម្មការន្កទប្ម្ងក់ារប្គប់ប្គង 
ហិរញ្ញវរថ សាធារណៈននប្កសួងដស ាកិច្ចនិងហិរញ្ញវរថ   

ដ ើម្បពីិនិរយ និងពិភាកាដលើរបាយការណ៍ 
វឌ្ឍនភាពប្រចុំប្រីាសទី៤ នងិឆ្ន ុំ២០២២ 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំគ្ណៈកម្មការខកទត្ម្ងក់ារត្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុសាធារណៈថ្នត្ក ួងល ដាកេិចនិងហិរញ្ា វតថុ លដើម្បពីិនិតយ និងពិភាកាលេើរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពត្បចាំ
ត្តីា ទ៤ី និងឆ្ន ាំ២០២២ 

ដវទិកាសាធារណៈសដីពី "ការប្គប់ប្គងា៉ា ប្កដូស ាកចិ្ច នងិច្ាបថ់វិកាឆ្ន ុំ២០២៣" 

រូបភាព៖ លវទកិាសាធារណៈ ្ីព ី"ការត្គ្បត់្គ្ងា៉ា ត្កូល ដាកេិច និងេាបង់វកិាឆ្ន ាំ២០២៣"។ 

នាត្ពឹកថ្ងៃពុធ ៤លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយក
ថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) បានអលញ្ជ ើញេូេរមួ្លវទិកាសាធារណៈ ី្ពី "ការត្គ្បត់្គ្ងា៉ា ត្កូល ដាកិេច និងេាបង់វកិាឆ្ន ាំ២០២៣" 
លត្កាម្អធិបតីភាពរប ់ ឯកឧតតម្ វងសី  វិសសតុ រដាម្ន្តនតីត្បតិេូអម្នាយករដាម្ន្តនតី និងជារដាលេខាធិការត្បចាំការត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ 
និងានការអលញ្ជ ើញេូេរមួ្ពី ឯកឧតតម្ លោកជាំទាវ លោក លោកត្ ីខដេជាថ្នន កដ់ឹកនាាំសាថ បន័ អងគភាព និងរដាបាេថ្នន កជ់ាតិ និងលត្កាម្ជាតិ 
អងគការ ងគម្ ីុវេិ សាថ ប័នត្សាវត្ជាវ និងនិ សិតសាកេវទិាេ័យផ្សងខដរ។ កម្មវធីិលនុះត្តូវបានត្បត្ពឹតតលៅលៅ ណាា គារ  ូហាីខតេ 
េនាំលពញ េូគ្ីត្ត្វ និងត្វម្ត្បពន័ធអនឡាញ Zoom។ 

ដាំណាកក់ាេទី៣ បូក២ លត្កាម្អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧតតម្អគ្គបណឌិ ត ភាចរយ អូន ព័នធម្ុនីរ័តន ឧបនាយករដាម្ន្តនត ី រដាម្ន្តនតី
ត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជាត្បធានគ្ណៈកាម ធិការដឹកនាាំការងារខកទត្ម្ងក់ារត្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុសាធារណៈ និងានការអលញ្ជ ើញ
េូេរមួ្ពី ឯកឧតតម្ លោកជាំទាវ លោក លោកត្ ីខដេជាថ្នន កដ់ឹកនាាំសាថ បន័ អងគភាព និងរដាបាេថ្នន កល់ត្កាម្ជាតិ ត្វម្ត្បពន័ធអនឡាញ Zoom។ 
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ទាំេ័រទី៥ 

កិច្ចប្រជ ុំ របស់ប្កមុ្ការងារបដច្ចកដទសទទួលបនទ កបដច្ចកវិទាហិរញ្ញវរថ កន ងវិស័យហិរញ្ញវរថ ម្និន្ម្នធ្នាគារ 
នារល ៀេថ្ងៃពុធ ៤លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយក

ថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម្លោយលោក ហាយ  ុវណាា  ត្បធាន តីទីនាយកោា នេុុះបញ្ជ ីបរធនបាេកិេច និងម្ន្តនតីជាំនាញថ្ន 
ន.ប.ធ. បានេូេរមួ្កិេចត្បជុាំរប ់ត្កុម្ការងារបលេចកលទ ទទួេបនាុកបលេចកវទិាហិរញ្ា វតថុកនុងវ ័ិយហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ លត្កាម្អធិបតីភាព
ដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧតតម្ ម្ុី វ៉ា ន់ រដាលេខាធិការត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជាអគ្គលេខាធិការថ្នអគ្គលេខាធិការោា នអាជាា ធរល វា
ហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ (អ.ស.ហ.)។ កិេចត្បជុាំលនុះលរៀបេាំល ើងកនុងលគាេបាំណងលដើម្បលីត្តៀម្លរៀបេាំលគាេនលយាបាយអេវិឌ្ឍវ ័ិយបលេចកវទិា
ហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ ពាកព់ន័ធនឹង ម្តថកិេចរប ់និយត័ករលត្កាម្ឱវាទ អ.ស.ហ. លោយលផ្្កតលេើទិ លៅេម្បងេាំនួន ៤ គ្ឺ៖ ការកសាង
បរសិាថ នអាំលណាយផ្សេឬកាត្វេីករយុទធសាន្ត ត (Policy Enablers), ការកសាងឃ្នន  ់ឌ្ីជីងេ (Digital Enablers), ការជាំរុញការលត្បើ
ត្បា ់បលេចកវទិាគាាំត្ទ (Enabling Technologies) និងការលេើកកម្ព ់ការលធាើ កម្មភាពឬអាជីវកម្មបលេចកវទិាហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ 
(Non-Bank FinTech Activities/Business) លោយានការេូេរមួ្ពីឯកឧតតម្ត្បតិេូ ឯកឧតតម្អគ្គនាយក ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងម្ន្តនតីជាំនាញថ្ននិយត័ករ 
និងអងគភាពលត្កាម្ឱវាទថ្ន អ.ស.ហ. ត្វម្រយៈកិេច ត្ម្ប ត្ម្ួេរប ់អគ្គលេខាធិការោា នថ្ន អ.ស.ហ. ត្វម្ត្បពន័ធអនឡាញ Zoom។ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំរប ់ត្កមុ្ការងារបលេចកលទ ទទួេបនាុកបលេចកវទិាហិរញ្ា វតថុកនុងវ ័ិយហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ។ 

នាត្ពឹកថ្ងៃត្ពហ បតិ៍ ៥លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក 
ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ លោយទទួេ
បានការអនុញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ន
និយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងជាត្បធានត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ាង
ត្បកួតត្បខជងខខសត្េវាក់តថ្ម្ែ និងលេើកកម្ព ់ ុវតថិភាពក ិកម្ម 
(ACSEP)  ត្ាប់ ា ភាពទី១ (PIU 1) លោក ប៉ាូ  ាំអាង 
ត្បធាននាយកោា នត្សាវត្ជាវ បណុ្ុះបណ្ាេ និង ហត្បតិបតតិការ 
ថ្ន ន.ប.ធ. និងជាត្បធានខផ្សនកត្បតិបតតិការថ្នគ្លត្ាង ACSEP/PIU 1 
អម្លោយទីត្បឹកាគ្លត្ាងរមួ្ាន លោកត្ ី Marry Miller ទី
ត្បឹកាអនតរជាតិខផ្សនកធានាឥណទាន,  ួន  ុភា ទីត្បឹកាត្គ្បត់្គ្ង 

ពិភាកាការងារជាម្ួយថ្នន ក ឹ់កនាុំ និងម្ន្តនតីទទលួបនទ កសប្ម្បសប្ម្លួការអន វរតគដប្ាង ACSEP  
ននធ្នាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នងិកសិកម្ម (ARDB) 

ហានិេយ័ឥណទាន និងលោក ថ្ណ  ុផុ្សន ទីត្បឹកាទទួេបនាុក
ខផ្សនករដាបាេបានជួបត្បជុាំពិភាកាការងារជាម្យួថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងម្ន្តនតី
ទទួេបនាុក ត្ម្ប ត្ម្ួេការអនុវតតគ្លត្ាង ACSEP ថ្នធនាគារ
អេវិឌ្ឍនជ៍នបទ និងក ិកម្ម (ARDB) តាំណាងលោយលោក ចន់  ីហា 
អគ្គនាយករងថ្ន ARDB, លោក ថ្នត ចន់ថ្នលគ្ៀ ត្បធាននាយកោា ន
ត្គ្បត់្គ្ងហានិេយ័ និងលោក ម្តិ ប ុន ត្បធាននាយកោា នឥណទាន 
កនុងលគាេបាំណងលដើម្បខីេករ ាំខេកនូវព័ត៌ានលផ្សសងៗពាក់ព័នធនឹង
ត្បតិបតតិការខផ្សនកត្គ្បត់្គ្ងហានិេយ័ឥណទាន និងការធានាឥណទាន។ 
កិេចត្បជុាំលនុះត្តូវបានត្បត្ពឹតតលៅលៅទីសាន កក់ារកណ្ាេថ្ន ARDB។ 
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ទាំេ័រទី៦ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំបរធនបាេកិេចត្បចាំឆ្ន ាំ២០២២ លត្កាម្ការដកឹនាាំដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧតដម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ន ន.ប.ធ. ។ 

កិច្ចប្រជ ុំ គណៈកម្មការរប្ម្ងទ់សិគដប្ាង  
ACSEP ដលើកទី២ 

នាត្ពឹកថ្ងៃ ុត្ក ៦លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ លោយទទួេបាន
ការអនុញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករ-
បរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងជាត្បធានត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ាងត្បកួត
ត្បខជងខខសត្េវាកត់ថ្ម្ែ និងលេើកកម្ព ់ ុវតថិភាពក ិកម្ម (ACSEP) 
 ត្ាប ់ា ភាគ្ទី១ (MEF-PIU 1) លោក ប៉ាូ  ាំអាង ត្បធាន
នាយកោា នត្សាវត្ជាវ បណុ្ុះបណ្ាេ និង ហត្បតិបតតិការថ្ន ន.ប.ធ. 
និងជាត្បធានខផ្សនកត្បតិបតតិការថ្នគ្លត្ាង ACSEP/PIU 1, លោក 
ហាយ  ុវណាា  ត្បធានខផ្សនកត្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុគ្លត្ាង និងលោក 
លម្ៀម្  ុតនា ទីត្បឹកាត្គ្បត់្គ្ងហិរញ្ា វតថុគ្លត្ាង បានេូេរមួ្កិេចត្បជុាំ
គ្ណៈកម្មការតត្ម្ងទ់ិ គ្លត្ាង ACSEP លេើកទី២ (2nd Steering 
Committee Meeting) ខដេលរៀបេាំលោយអងគភាពត្គ្បត់្គ្ង
គ្លត្ាងថ្នត្ក ួងក ិកម្ម រុកាខ ត្បាញ់ និងលនសាទ (MAFF-PMU) 
លៅ ណាា គារ Raffles Hotel Le Royal រាជធានីេនាំលពញ។ កិេចត្បជុាំ
លនុះ ានលគាេបាំណង ៣  ាំខាន់ៗ គ្ឺ ១.ពិនិតយេទធផ្សេថ្នការអនុវតតន៏
 កម្មភាព និងងវកិាគ្លត្ាងឆ្ន ាំ២០២២, ២.ពិនិតយ ពិភាកា និងផ្សតេ់
ការឯកភាពគាាំត្ទដេ់ល េកតីត្ពាងខផ្សនការ កម្មភាព និងងវកិា
គ្លត្ាងត្បចាំឆ្ន ាំ២០២៣ រប ់ ា ភាគ្នីម្យួៗ ( ា ភាគ្
ទី១ ទី២ និងទី៣) និងងវកិារប ់គ្លត្ាង ACSEP ទាាំងម្ូេ និង 
៣.ផ្សតេ់អនុសា នខ៏ណនាាំ និងតត្ម្ងទ់ិ អនុវតត កម្មភាព និងងវកិា
គ្លត្ាង លដើម្បទីទួេបាននូវត្ប ិទធភាព តាែ ភាព និង ័កត ិទធភាព។ 

នាត្ពឹកថ្ងៃ ុត្ក ៦លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ លោយទទួេបានការ
អនុញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករ
បរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងជាត្បធានត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ាងត្បកួត 
 ត្ាប ់ា ភាពទី១ (PIU 1) លោក ណង ល រវុីធ អនុត្បធាន
នាយកោា នត្សាវត្ជាវ បណុ្ុះបណ្ាេ និង ហត្បតិបតតិការ ថ្ន ន.ប.ធ. 
និងជាម្ន្តនតីឥណទានគ្លត្ាង ACSEP/PIU 1, លោក ខែម្ ោបលហង 
ត្បធានការយិាេ័យអធិការកិេច និងជាម្ន្តនតីឥណទានគ្លត្ាង 
ACSEP/PIU 1, លោកត្ ី Marry Miller ទីត្បឹកាអន្តនតជាតិខផ្សនក
ធានាឥណទាន,  ួន  ុភា ទីត្បឹកាត្គ្បត់្គ្ងហានិេយ័ឥណទាន, 
លោក ថ្ណ  ុផុ្សន ទីត្បឹកាទទួេបនាុកខផ្សនករដាបាេ បានជួបត្បជុាំ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំគ្ណៈកម្មការតត្ម្ងទ់ ិគ្លត្ាង ACSEP លេើកទ២ី 

ប្រជ ុំ ពិភាកាការងារជាម្ួយថ្នន ក់ ឹកនាុំ និងម្ន្តនតីទទួល
បនទ កសប្ម្បសប្ម្លួការអន វរតគដប្ាង ACSEP នន

ធ្នាគារសាថ បនា (SPNB) 
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ទាំេ័រទី៧ 

កិច្ចប្រជ ុំ ពិភាកាការងារជាម្ួយថ្នន ក់ ឹកនាុំ នងិម្ន្តនតីទទួល
បនទ កសប្ម្បសប្ម្លួការអន វរតគដប្ាង ACSEP នន

សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ព ជា (CGCC) 

រូបភាព៖ ត្បជុាំពភិាកាការងារជាម្យួថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងម្ន្តនតទីទេួបនាុក ត្ម្ប ត្ម្ួេការអនុវតតគ្លត្ាង ACSEP ថ្នធនាគារសាថ បនា (SPNB)។ 

ពិភាកាការងារជាម្យួថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងម្ន្តនតីទទួេបនាុក ត្ម្ប ត្ម្ួេការអនុវតតគ្លត្ាង ACSEP ថ្នធនាគារសាថ បនា (SPNB) កនុងលគាេបាំណង
លដើម្បខីេករ ាំខេកនូវពត័ា៌នលផ្សសងៗពាកព់ន័ធនឹងត្បតិបតតិការខផ្សនកត្គ្បត់្គ្ងហានិេយ័ឥណទាន និងការធានាឥណទាន។ កិេចត្បជុាំលនុះត្តូវបាន
ត្បត្ពឹតតលៅលៅទីសាន កក់ារកណ្ាេថ្ន SPNB។ 

កាេពីថ្ងៃេនា ៩លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក ព. . 
២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ លោយទទួេបានការ
អនុញ្ញា តដខ៏ពងខ់ព ់ពី ឯកឧតតម្ សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករ
បរធនបាេកិេច និងជាត្បធានត្គ្បត់្គ្ងគ្លត្ាងត្បកួតត្បខជងខខស
ត្េវាកត់ថ្ម្ែ និងលេើកកម្ព ់ ុវតថិភាពក ិកម្ម (ACSEP)  ត្ាប់
 ា ភាពទី១ (PIU 1) លោក ប៉ាូ  ាំអាង ត្បធាននាយកោា ន
ត្សាវត្ជាវ បណុ្ុះបណ្ាេ និង ហត្បតិបតតិការ ថ្ន ន.ប.ធ. និង
ជាត្បធានខផ្សនកត្បតិបតតិការថ្នគ្លត្ាង ACSEP/PIU 1, លោក 
ណង ល រវុីធ អនុត្បធាននាយកោា នត្សាវត្ជាវ បណុ្ុះបណ្ាេ 
និង ហត្បតិបតតិការ ថ្ន ន.ប.ធ. និងជាម្ន្តនតីឥណទានគ្លត្ាង 
ACSEP/PIU 1 អម្លោយទីត្បឹកាគ្លត្ាងរួម្ាន លោកត្ ី 
Marry Miller ទីត្បឹកាអនតរជាតិខផ្សនកធានាឥណទាន និងលោក 
 ួន  ុភា ទីត្បឹកាត្គ្បត់្គ្ងហានិេយ័ឥណទាន បានជួបត្បជុាំ
ពិភាកាការងារជាម្យួថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងម្ន្តនតីទទួេបនាុក ត្ម្ប ត្ម្ួេ
ការអនុវតតគ្លត្ាង ACSEP ថ្នសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា 
(CGCC) តាំណាងលោយលោក WONG KEET LOONG, អគ្គនាយក 
ថ្ន CGCC, លោក ណូ េីោ, អគ្គនាយករង ថ្ន CGCC អម្
លោយម្ន្តនតីជាំនាញ កនុងលគាេបាំណងលដើម្បខីេករ ាំខេកនូវពត័ា៌នលផ្សសង  ៗ
ពាកព់ន័ធនឹងត្បតិបតតិការខផ្សនកត្គ្បត់្គ្ងហានិេយ័ឥណទាន និងការ
ធានាឥណទាន។ កិេចត្បជុាំលនុះត្តូវបានត្បត្ពឹតតលៅលៅទីសាន កក់ារ
កណាត េផ្កា េ់រប ់ CGCC ។ 

រូបភាព៖ កេិចត្បជុាំពភិាកាការងារជាម្យួថ្នន កដ់កឹនាាំ និងម្ន្តនតទីទេួបនាុក
 ត្ម្ប ត្ម្ួេការអនុវតតគ្លត្ាង ACSEP ថ្នសាជីវកម្មធានាឥណទាន
កម្ពុជា (CGCC) 
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ទាំេ័រទ៨ី 

កិច្ចប្រជ ុំ បដច្ចកដទសអនតរនិយ័រករ 
នារល ៀេថ្ងៃអងាគ រ ១០លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា  ័ក 

ព. .២៥៦៦ ត្តូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២៣ ឯកឧតតម្ 
សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម្លោយ
កញ្ញា  ឈាន  ុខារ ី ត្បធាននាយកោា នកិេចការគ្តិយុតត និង
អធិការកិេច និងម្ន្តនតីជាំនាញ បានេូេរមួ្កិេចត្បជុាំបលេចកលទ អនតរ
និយត័ករ លត្កាម្អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ ឯកឧតតម្ រស់ សីលវ៉ា  
រដាលេខាធិការត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ  និងជាអនុត្បធាន
ត្កុម្ត្បឹកាអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុម្ិនខម្នធនាគារ (អ.ស.ហ.) 
លដើម្បពីិនិតយ និងពិភាកាលេើរលបៀបវារៈេាំនួនពីរ ៖ ១.ល េក្ីត្ពាង
លគាេការណ៍ខណនាាំ ី្ពី “នីតិវធិី និងខបបបទថ្នការលរៀបេាំេិខិត
បទោា នគ្តិយុត្ និងេិខិតរដាបាេថ្នអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុម្និ-
ខម្នធនាគារ” និង ២.ល េក្ីត្ពាងេាប ី្់ពី “អាជីវកម្មនិងល វា
កម្មអេេនវតថុ” ត្វម្ត្បពន័ធអនឡាញ Zoom។ 

រូបភាព៖ កិេចត្បជុាំបលេចកលទ អនតរនយិត័ករ លត្កាម្អធិបតីភាពដខ៏ពងខ់ព ់រប ់ 
ឯកឧតតម្ រ ់  ីេវា៉ា  រដាលេខាធិការត្ក ួងល ដាកិេចនិងហិរញ្ា វតថុ និងជា
អនុត្បធានត្កុម្ត្បកឹាអាជាា ធរល វាហិរញ្ា វតថុម្និខម្នធនាគារ (អ. .ហ.) 


