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ព្រតឹ្តបិព្រររ័ម៌ានព្រចាំខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 

មាតិកា 

❖ ែិចចច្រជ ាំច្ែុមច្រឹែា អ.ស.ហ. រ ើែទី៩ អាណ្តតិទី១ ទាំេ័រ ១ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខរមសា នងិទិសរៅការង្ករ ទាំេរ័ ២ 

ច្ររាំកខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដ្ឋា នែិចចការទរូៅ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរ ើសមិទធផ្ ការង្ករសរច្មចបានច្ររាំកខរមសា ទាំេរ័ ២ 

ឆ្ន ាំ២០២២ និងទសិរៅការង្ករសច្ារ់កខរនាា រ់ររស់ 

នាយែដ្ឋា នច េះរញ្ជីររធនបា ែិចច 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាជាមួយច្ែុមហ  នរ្ហេន ការេ អ ិនរវសម ិន  ទាំេរ័ ២ 

ច្ាស (រខមរូឌា) ម.ែ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរ្រជ រការយ ់ដឹងែច្មិតផ្ផ្ាែនុង ន.រ.ធ. ទាំេរ័ ៣ 

 សដីេី “ការរច្តៀមររៀរចាំគរច្ាងេវកិាែនុងច្ែរខណ្ឌ  ន.រ.ធ.” 

❖ ែិចចច្រជ ាំជាមួយច្ែុមររសែែមមមូ និធិរូរិយវតថអុនតរជាតិ (IMF) ទាំេរ័ ៣ 

❖ ចូ រួមសននិសីទជាតិសដីេទីីផ្ារមូ រច្តរៅែមពុជារច្កាម ទាំេរ័ ៣ 

ច្រធានរទ “មួយទសវតសផ្នការអភ្ិវឌ្ឍទផី្ារមូ រច្តែមពុជា  

និងដាំរណ្ើររឆ្ព េះរៅម ខ” និងខួរ១០ឆ្ន ាំផ្នផ្ារមូ រច្តែមពុជា 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយសារេ័ត៌ានរខមរូណូ្មីស ទាំេរ័ ៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយសាគមសហច្គិនវយ័រែមង ទាំេរ័ ៤ 

(YEAC) 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយសមព័នធសាគមសហច្គាស ទាំេរ័ ៥ 

ធ នតូច និងមធយមែមពុជា (FASMEC) 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្កររទេភាគីជាមួយសាគមធ រែិចចរៅែមពុជា ទាំេរ័ ៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយសាគម ID Investors (IDI) ទាំេរ័ ៦ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយអាជាា ធររូរិយវតថអុនតរជាតិ ទាំេរ័ ៦ 

សិងហរ រី (MAS) 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយអគេនាយែដ្ឋា នទូរទសសន ៍ ទាំេរ័ ៦ 

ជាតិែមពុជា (ទទែ) 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយច្ែុមហ  ន រខមរូឌាន ទាំេរ័ ៧ 

ច្រូកែសសតីងសឺវីស (CBS) 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយស ីអ ីអ ូា៉ាសា័រ ែលឹរ ទាំេរ័ ៧ 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយសាថ នីយទរូទសសន៍ ភ្ ីអ ិន អ ិន ទាំេរ័ ៨ 

 (PNN) 

❖ ែិចចច្រជ ាំេភិាែាការង្ករជាមួយតាំណាងធនាគារអភ្វិឌ្ឍនអ៍ាស ី  ទាំេរ័ ៨ 

(ADB) 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខឧសភា  និងទិសរៅការង្ករ ទាំេរ័ ៨ 

ច្ររាំកខមិេ នា ឆ្ន ាំ២០២២ ែនុងែច្មិតអនតរនាយែដ្ឋា ន 

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៣នកើត ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និង

ជាសមាជិកព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) បានអនញ្ជ ើញចូលរួមកិចចព្បជុាំព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. 

នលើកទី៩ អាណតតិទី១ នព្ោមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់របស់ឯកឧតតម
អគ្ាបណឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករដឋមន្តនតី រដឋមន្តនតី
ព្កសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកា អ.ស.ហ. 

ត្វមរយៈព្បរន័ធអនឡាញ។ 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 

 
 

ទាំេ័រ ១ 

 

កិេចប្រជុាំ ប្កមុប្រកឹា អ.ស.ហ. លេើកទី៩ អាណត្តិទ១ី 

រូបភារកចិចព្បជុាំព្កមុព្បកឹា អ.ស.ហ. នលើកទ៩ី អាណតតទិី១ នព្ោមអធិបតី-
ភារដែ៏ពងែ់ពស់របស់ឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ។ 
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ទាំេ័រ ២ 

 

នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ៣នកើត ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទ៣ី ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
ណី សាកល អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 

បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបូកសរុបោរង្គរព្បចាាំខែនមសា និងទិសនៅ
ោរង្គរព្បចាាំខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋឋ នកិចចោរ
ទូនៅ។ កិចចព្បជុាំននេះមានោរចូលរមួរីព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន, ព្បធាន
ោរយិាល័យ និងមន្តនតីជាំនាញថ្ននាយកដ្ឋឋ នកិចចោរទូនៅទាំងអស់។ 
កិចចព្បជុាំព្តូវបានបញ្ចបព់្បកបនដ្ឋយខលែផ្កា  និងសាា រតីនមាេះមុតកនុង
ោរបាំនរញោរង្គរត្វមខលនោរខែបនាា ប។់ 

កិេចប្រជុាំ បកូសរុបការងារប្រចាំខខលមសា និងទិសលៅការងារ
ប្រចាំខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋា នកេិចការទូលៅ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំបូកសរុបោរង្គរព្បចាាំខែនមសា និងទិសនៅោរង្គរព្បចាាំ
ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋឋ នកិចចោរទូនៅដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតម 
អគ្ានាយករង ណី សាកល 

កិេចប្រជុាំ លេើសមទិធផ្សេការងារសលប្មេបានប្រចាំខខលមសា
ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសលៅការងារសប្ាប់ខខបនាា ប់របស់

នាយកដ្ឋា នេុុះបញ្ជ បីរធនបាេកិេច 

នារនសៀលថ្ងៃអង្គា រ ៣នកើត ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
ណី សាកល អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 

បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំនលើសមទិធលលោរង្គរសនព្មចបានព្បចាាំខែនមសា 
ឆ្ន ាំ២០២២ និងទិសនៅោរង្គរសព្មាបខ់ែបនាា បរ់បស់នាយកដ្ឋឋ ន
ចុេះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចច។ កិចចព្បជុាំននេះ មានោរចូលរមួរីមន្តនតីដឹកនាាំ 

ោរង្គរនាយកដ្ឋឋ ន អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន ព្បធានោរយិាល័យ 
និងមន្តនតីជាំនាញថ្ននាយកដ្ឋឋ នចុេះបញ្ជ ីបរធនបាលកិចចទាំងអស់។ 
កិចចព្បជុាំព្តូវបានបញ្ច ប់ព្បកបនដ្ឋយខលែផ្កា  និងសាា រតីទទួលែុស-
ព្តូវែពស់។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំនលើសមិទធលលោរង្គរសនព្មចបានព្បចាាំខែនមសា ឆ្ន ាំ
២០២២ និងទិសនៅោរង្គរសព្មាប់ខែបនាា ប់របស់នាយកដ្ឋឋ នចុេះបញ្ជ ី
បរធនបាលកិចចដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយករង ណី សាកល 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាជាមួយប្កុមហ ុនល្ហេន កាលង អុិនលេសមុិន 
ប្ាស (លខមបូឌា) ម.ក 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ៥នកើត ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) អម

នដ្ឋយនោក ហាយ សុវណ្ណា  ព្បធានសដីទីនាយកដ្ឋឋ នចុេះបញ្ជ ី
បរធនបាលកិចច និងមន្តនតីជាំនាញ បានទទួលជួបព្បជុាំរិភាកាោរង្គរ
ជាមយួនោក Eric Chu ព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាល និងថ្នន កដ់ឹកនាាំ
ព្កុមហ ុន នន្តហាន ោនង អុិននវសមុនិ ព្ត្វស (នែមបូឌា) ម.ក នដើមបី
រិភាកាអាំរីោរអភវិឌ្ឍ និងោោនុវតតភារវនិិនយាគ្នៅកនុងវស័ិយ
បរធនបាលកិចច ក៏ដូចជាគ្នព្មាងខលនោរនធាើអាជីវកមាកនុងវស័ិយ
បរធនបាលកិចចកនុងព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

នៅកនុងកិចចព្បជុាំននេះ  ឯកឧតតមអគ្ានាយក ក៏ដូចជាភាគ្ី
ខាងព្កុមហ ុន បានផ្កែ ស់បតូរ និងខចករ ាំខលកបទរិនសាធន៍គាន នៅ
វញិនៅមកនលើកិចចដាំនណើ រោរអភវិឌ្ឍ ោោនុវតតភារ ព្កបែណឌ
គ្តិយុតត ខលនកបនចចកនទស និងខលនក FINTECH លងខដរ។ 
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នាព្រឹកថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១២នកើត ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល 
ចត្វា ស័ក រ.ស. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧតតម ណី សាកល អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច 
(ន.ប.ធ.) តាំណ្ណងដែ៏ពងែ់ពស់របស់ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយក
ថ្ន ន.ប.ធ. បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបន្តរជ បោរយល់ដឹងកព្មតិថ្លាកនុង 
ន.ប.ធ. សដីរី “ោរនព្តៀមនរៀបចាំគ្នព្មាងងវោិកនុងព្កបែណឌ  ន.ប.ធ.” 
នដ្ឋយមានោរអនញ្ជ ើញចូលរមួរី នោក ករញ  ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 
មន្តនដីដឹកនាាំោរង្គរនាយកដ្ឋឋ ន អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន ព្បធាន
ោរយិាល័យ អនុព្បធានោរយិាល័យ និងមន្តនដីជាំនាញនាយកដ្ឋឋ ន
ពាករ់ន័ធទាំងអស់ថ្ន ន.ប.ធ.។ កិចចព្បជុាំននេះ កព៏្តូវបានបញ្ចូ លលងខដរ
នូវោរនធាើបទបង្គា ញនដ្ឋយព្បធានោរយិាល័យគ្ណននយយនិង
ហិរញ្ញ វតថុ  នហើយបានបញ្ច ប់ព្បកបនដ្ឋយខលែផ្កា  និងសាា រតីទទួល
ែុសព្តូវែពស់។ 

កិេចប្រជុាំ ប្រជ បការយេ់ដឹងកប្មិត្ថ្ផ្សាកនុង ន.ប.ធ. សដីពី 
“ការលប្ត្ៀមលរៀបេាំគលប្ាងងេិកាកនុងប្កបខណឌ  ន.ប.ធ.” 

រូបភារកចិចព្បជុាំបន្តរជ បោរយល់ដឹងកព្មតិថ្លាកនុង ន.ប.ធ. សដីរី “ោរនព្តៀម
នរៀបចាំគ្នព្មាងងវោិកនុងព្កបែណឌ  ន.ប.ធ.” ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយករង 
ណី សាកល 

 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាជាមួយព្កុមហ ុននន្តហាន ោនង អុិននវសមុិន 
ព្ត្វស (នែមបូឌា) ម.ក ដឹកនាាំនដ្ឋយឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

ទាំេ័រ ៣ 

កិេចប្រជុាំជាមយួប្កមុលបសកកមមមូេនិធិរូបិយេត្ថអុនតរជាត្ិ 
(IMF) 

នារនសៀលថ្ងៃសុព្ក ១៣នកើត ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៥ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) បាន
ចូលរួមកិចចព្បជុាំជាមួយព្កុមនបសកកមាមូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជាតិ 
(IMF) នព្ោមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម មីុ វ៉ា ន់ រដឋ-
នលខាធិោរព្កសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ  និងជាអគ្ានលខាធិោរ
ថ្នអគ្ានលខាធិោរដ្ឋឋ នថ្នអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) និងនដ្ឋយមានោរចូលរមួរីតាំណ្ណងនិយត័ករពាករ់ន័ធ
នព្ោមឱវាទរបស់ អ.ស.ហ.។ 

រូបភារកិចចព្បជុាំជាមួយព្កុមនបសកកមាមូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជាតិ (IMF)  
ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយកនាយក សុខ ដារ៉ា  

 េូេរួមសននិសីទជាត្ិសដីពីទផី្សារមូេបប្ត្លៅកមពុជាលប្កាម
ប្រធានបទ “មួយទសេត្សថ្នការអភិេឌ្ឍទីផ្សារមូេបប្ត្កមពុជា 
និងដាំ លណើ រលឆ្ព ុះលៅមុខ” នងិខបួ១០ឆ្ន ាំថ្នផ្សារមេូបប្ត្កមពុជា 

នាព្រឹកថ្ងៃចនា ១នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  
អគ្ានាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) បានអនញ្ជ ើញ
ចូលរមួជានភាៀវកិតតិយសនៅកនុងសននិសីទជាតិសដីរីទីលារមូលបព្ត
នៅកមពុជានព្ោមព្បធានបទ “មួយទសវតសថ្នោរអភិវឌ្ឍទីលារ
មូលបព្តកមពុជា និងដាំនណើ រនឆ្ព េះនៅមុែ” និងែួប១០ឆ្ន ាំថ្នលារ
មូលបព្តកមពុជា នព្ោមអធិបតីភារដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតមអគ្ា-
បណឌិ តសភាចារយ ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួង
នសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ  និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវា
ហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.)។ 
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ទាំេ័រ ៤ 

រូបភារកនុងចូលរមួសននសីិទជាតសិដីរទីីលារមលូបព្តនៅកមពុជានព្ោម
ព្បធានបទ “មយួទសវតសថ្នោរអភវិឌ្ឍទីលារមូលបព្តកមពុជា និងដាំនណើ រ
នឆ្ព េះនៅមែុ” នងិែបួ១០ឆ្ន ាំថ្នលារមលូបព្តកមពុជា 

 កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយសារព័ត្៌ានលខមបូណូមីស 
នារនសៀលថ្ងៃចនា ១នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 

រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង

ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ

បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំ

កិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួ នោក សុ៊ឺន សាយ នាយកព្បតិបតតិ 
ថ្នសាររ័ត៌មាននែមបូណូមីស អមនដ្ឋយសហោរ ី នដើមបរីិនិតយ
លទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងនិយត័ករបរធន-
បាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងសាររត័ម៌ាននែមបូណូមសី (Cambonomist) 

កនុងនគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំរី
វស័ិយបរធនបាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

រូបភារកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមួយសាររ័ត៌មាននែមបូណូមីស 
ដឹកនាាំនដ្ឋយឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយសាគមសហប្គិនេយ័លកមង 
(YEAC) 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ២នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង

ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ

បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំ

កិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសមាគ្មសហព្គ្ិនវយ័នកាង (YEAC) 
តាំណ្ណងនដ្ឋយ នោក ចាន់ វាសនា អនុព្បធានសមាគ្ម, នោកព្សី 
នបា៉ោ  ជូ ព្បធានគ្ណ:កមាោរទី១៤ នោក ប ុន សមបតតិ អគ្ានលខាធិោរ
សមាគ្ម និងនោក សីុម ត្វរា នាយកព្បតិបតតិសមាគ្ម នដើមបរីិនិតយ
លទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងនិយ័តករបរធន
បាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងសមាគ្មសហព្គ្ិនវយ័នកាង (YEAC) កនុង

នគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងោរ
ចូលរមួរបស់វនិិនយាគ្ិន និងធុរកិចចជន កនុងវស័ិយបរធនបាលកិចច
នៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា ។ 

រូបភារកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមួយសមាគ្មសហព្គ្ិនវយ័នកាង 
(YEAC) ដឹកនាាំនដ្ឋយឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  
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ទាំេ័រ ៥ 

រូបភារកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសមពន័ធសមាគ្មសហព្គាសធុនតូច 
និងមធយមកមពុជា (FASMEC) ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយក 
សុខ ដារ៉ា   

នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ៣នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយទទួលបាន
ោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ ឧបនាយក
រដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ និង
ជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយ័តករបរធន-

បាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំកិចច
ព្បជុាំរិភាកាោរង្គរនទាភាគ្ីជាមយួសមាគ្មធុរកិចចនៅកមពុជា ចាំនួន 
៣ កនុងជាំនួបនលសងគាន  នដើមបរីិនិតយលទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហ-
ព្បតិបតតិោរជាមយួនិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.)  កនុងនគាលនៅ
ជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំរីវស័ិយបរធន
បាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា ខដលរមួមាន៖ 

១.សមាគ្មកែឹបអនកវនិិនយាគ្កមពុជា (CiC) ខដលតាំណ្ណង
នដ្ឋយ នោក ខែម ចានស់ាំនរច នាយកព្គ្បព់្គ្ង អមនដ្ឋយសហោរ ី

២.សមាគ្មអនកអភិវឌ្ឍន៍លាំនៅឋានកមពុជា (HDAC) 
តាំណ្ណងនដ្ឋយ នោក ហ  យ វណាា  អគ្ានលខាធិោរ អមនដ្ឋយសហ-
ោរ ីនិងសមាជិកជានព្ចើនរូបរបស់សមាគ្ម 

៣. សមាគ្មអនកវាយតថ្មែ និងភាន កង់្គរអចលនវតថុកមពុជា 
(CVEA) នដ្ឋយមានោរចូលរមួរី នោក ព្ចឹក សុែនីម ព្បធាន
សមាគ្ម, នោក រឹង នសរ ីអនុព្បធានសមាគ្ម, នោកព្សី នព្គ្ស 
រចនី ហាុង, សមាជិកព្កុមព្បឹកាភបិាល អមនដ្ឋយសហោរ។ី 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយសមព័នធសាគមសហប្ាស
ធុនត្ូេ នងិមធយមកមពុជា (FASMEC) 

នាព្រឹកថ្ងៃអង្គា រ ២នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង

ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ

បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំ

កិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសមពន័ធសមាគ្មសហព្គាសធុនតូច 
និងមធយមកមពុជា (FASMEC) នដ្ឋយមានោរចូលរមួរី នោកឧកញ៉ោ  
ខត ត្វាំងប៉ោ ព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាលថ្នសមពន័ធសមាគ្មសហព្គាស
ធុនតូច និងមធយមកមពុជា អមនដ្ឋយ នោកឧកញ៉ោ  សុែ ដ្ឋរា៉ោ  
អនុព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាល និងសហោរ ី នដើមបរីិនិតយលទធភារ
កនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងនិយ័តករបរធនបាលកិចច 
(ន.ប.ធ.) ជាមយួសមពន័ធសមាគ្មសហព្គាសធុនតូច និងមធយម

កមពុជា កនុងនគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈ 
និងោរចូលរួមរបស់វនិិនយាគ្ិន និងធុរកិចចជនកនុងវស័ិយបរធន-
បាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារលទេភាគជីាមួយសាគមធុរកិេចលៅ
កមពុជា 

រូបភារកិចចព្បជុាំរភិាកាោរង្គរនទាភាគ្ជីាមយួសមាគ្មធុរកចិចនៅកមពុជា 
ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា   
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រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសមាគ្ម ID Investors (IDI) 
ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយសាគម ID Investors 
(IDI) 

នារនសៀលថ្ងៃរុធ ៣នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង

ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ

បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំ

កិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសមាគ្ម ID Investors (IDI) នដ្ឋយ
មានោរចូលរមួរី នោក ចាប សុភគ័្ នាយកព្បតិបតតិ, អនកនាង 
បា៉ោ ន ់ អព្មតឹធីត្វ ព្បធានខលនកព្បតិបតតិោរ នោក ជា ស ុនសតា 
ព្បធានខលនកធុរកិចច និងវនិិនយាគ្ អមនដ្ឋយសហោរ ី នដើមបរីិនិតយ
លទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងនិយត័ករបរធន-
បាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងសមាគ្ម ID Investors (IDI)  កនុងនគាលនៅ

ជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំរីវស័ិយបរធន-
បាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយអាជាា ធររូបិយេត្ថុអនតរជាត្ិ
សិងហបុរ ី(MAS) 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ៥នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង 

ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ

បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំ

កិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមួយអាជាា ធររូបិយវតថុអនតរជាតិសិងាបុរ ី
(MAS) នដ្ឋយមានោរចូលរួមរីអនកនាង KOH Hong Eng 
ព្បធាននាយកដ្ឋឋ នអនតរោរទីីលារមូលធន ព្កុមទីIII តាំណ្ណងរបស់
នោក LIM Tuang Lee នាយកព្គ្បព់្គ្ងទទួលបនាុកខលនកទីលារ
មូលធន អមនដ្ឋយ នោក TEO Kai Xiang អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 
និងជាព្បធានោរយិាល័យទី១ ថ្ននាយកដ្ឋឋ នអនតរោរទីីលារមូលធន 
ព្កុមទីIII នដើមបរីិនិតយលទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោរ
រវាងនិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងអាជាា ធររូបិយវតថុអនតរ

ជាតិសិងាបុរ ី(MAS) កនុងព្កបែណឌ វស័ិយបរធនបាលកិចច។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសមាគ្ម ID Investors (IDI) 
ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

 កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយអគេនាយកដ្ឋា នទូរទសសន៍
ជាត្ិកមពុជា (ទទក) 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ៥នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយទទួល
បានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ ឧប- 
នាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ 

និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធន-

បាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំកិចច

ព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួអគ្ានាយកដ្ឋឋ នទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា 
(ទទក) នដ្ឋយមានោរចូលរមួរីនោកជាំទវ កុច មារតី  

ទាំេ័រ ៦ 



លេខ ១២ លេញផ្សាយថ្ងៃទ១ី ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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ទាំេ័រ ៧ 

អគ្ានាយករងថ្នអគ្ានាយកដ្ឋឋ នទូរទសសនជ៍ាតិកមពុជា (ទទក) តាំណ្ណង
ដែ៏ពងែ់ពស់របស់ ឯកឧតតម ឃឹម វុទធី អគ្ានាយកថ្នអគ្ានាយកដ្ឋឋ ន
ទូរទសសន៍ជាតិកមពុជា (ទទក) អមនដ្ឋយ នោក នយ៉ោង សីហា 
អគ្ានាយករង និង នោក បា៉ោ វ នម៉ោងព្ស ុន ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន
លលិតកមាវធិី  នដើមបរីិនិតយលទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោរ
រវាងនិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងអគ្ានាយកដ្ឋឋ នទូរទសសន៍

ជាតិកមពុជា (ទទក) កនុងនគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជា
សាធារណៈអាំរីវស័ិយបរធនបាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួអគ្ានាយកដ្ឋឋ នទូរទសសនជ៍ាតិ
កមពុជា (ទទក) ដកឹនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

 កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយប្កុមហ ុន លខមបូឌានប្រូ
ខែសសតីងសឺេីស (CBS) 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ៥នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង
ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម នង ពិសិដ្ឋ អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករ
បរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) តាំណ្ណងដ៏ែពង់ែពស់របស់ ឯកឧតតម 
សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយ័តករបរធនបាលកិចច អមនដ្ឋយ
សហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួព្កុមហ ុន 
នែមបូឌានព្បូខឃសសតីងស៊ឺវសី (CBS) នដ្ឋយមានោរចូលរួមរី 
នោក ខត រតនៈ អនកព្គ្បព់្គ្ងជានែ់ពស់ នដើមបរីិនិតយលទធភារកនុង
ោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងនិយ័តករបរធនបាលកិចច 
(ន.ប.ធ.) និងព្កុមហ ុន នែមបូឌានព្បូខឃសសតីងស៊ឺវសី (CBS) 
កនុងនគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំរី
វស័ិយបរធនបាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួព្កុមហ ុន នែមបូឌានព្បូខឃស
សតីងស៊ឺវសី (CBS) ដកឹនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយករង នង ពិសិដ្ឋ 

 កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយសុីអុីអូ ា៉ា សា័រ កលឹប 

នារនសៀលថ្ងៃសុព្ក ៥នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង
ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ
បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំ
កិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួ សីុអុីអូ មា៉ោ សា័រ កែឹប នដ្ឋយមានោរ
ចូលរមួរី នោក សា ន ធនិន នាយកព្បតិបតតិ តាំណ្ណងនោក នអាម 
នសងបូរា៉ោ  សាថ បនិក និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាភបិាលថ្នសីុអុីអូ មា៉ោ សា័រ 
កែឹប នដើមបរីិនិតយលទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាង
និយ័តករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងសីុអុីអូ មា៉ោ សា័រ កែឹប កនុង
នគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងជាំរុញ
ោរចូលរមួកនុងវស័ិយបរធនបាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសីុអុីអូ មា៉ោ សា័រ កែឹប ដឹកនាាំនដ្ឋយ 
ឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  
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ទាំេ័រ ៨ 

កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយសាថ នីយទូរទសសន៍ ភី អុិន 
អុិន (PNN) 

ព្រឹកថ្ងៃចនា ៨នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយទទួលបាន
ោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ ឧបនាយក 
រដឋមន្តនដ ីអូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ និង
ជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធនាគារ 
(អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករបរធន-
បាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយសហោរ ីបានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំកិចច
ព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួ សាថ នីយទូរទសសន ៍ភ ីអុិន អុិន (PNN) 
នដ្ឋយមានោរចូលរមួរីនោក ខប៉ោន បូណ្ណ នាយកនិរនធ និងជា
ព្បធានខលនករត័ម៌ាន តាំណ្ណងរបស់នោកឧកញ៉ោ  លី ឆុកថ្ឆ អគ្ា-
នាយកថ្នសាថ នីយទូរទសសន៍ ភី អុិន អុិន  (PNN) នដើមបរិីនិតយ
លទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោររវាងនិយត័ករបរធន-
បាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងសាថ នីយទូរទសសន ៍ភ ីអុិន អុិន (PNN) កនុង
នគាលនៅជាំរុញោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំរីវស័ិយ
បរធនបាលកិចចនៅព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួសាថ នីយទូរទសសន៍ ភី អុិន អុិន 
(PNN) ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

 កិេចប្រជុាំ ពិភាកាការងារជាមួយត្ាំណាងធនាារអភិេឌ្ឍន៍
អាសុី (ADB) 

នាព្រឹកថ្ងៃរុធ ១០នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ នដ្ឋយ
ទទួលបានោរអនុរញ តដែ៏ពងែ់ពស់រីឯកឧតតមអគ្ាបណឌិ តសភាចារយ 
ឧបនាយករដឋមន្តនដី អូន ព័នធមុនីរ័តន រដឋមន្តនតីព្កសួងនសដឋកិចចនិង
ហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធានព្កុមព្បឹកាអាជាា ធរនសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន  

ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ឯកឧតតម សុខ ដារ៉ា  អគ្ានាយកថ្ននិយត័ករ
បរធនបាលកិចច  (ន.ប.ធ.) អមនដ្ឋយឯកឧតតមអគ្ានាយករង នោក/
ករញ ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន និងមន្តនដីជាំនាញ បានអនញ្ជ ើញដឹកនាាំកិចច
ព្បជុាំរិភាកាោរង្គរជាមយួ តាំណ្ណងធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) 
នដ្ឋយមានោរចូលរមួរីនោកព្សី Benita Ainabe អនកជាំនាញវស័ិយ
ហិរញ្ញ វតថុជានែ់ពស់ ថ្នធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) និងនោក 
Kosintr Puongsophal អនកជាំនាញវស័ិយហិរញ្ញ វតថុ ថ្នធនាគារ
អភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB), នោក Poullang Doung, មន្តនតីជានែ់ពស់
ខលនកនសដឋកិចច ថ្នធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) អមនដ្ឋយសហោរ ី
នដើមបរីិនិតយលទធភារកនុងោរបនងាើតកិចចសហព្បតិបតតិោរបនចចកនទស
រវាងនិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) និងធនាគារអភវិឌ្ឍអាសីុ 
(ADB) កនុងនគាលនៅជាំរុញោរអភិវឌ្ឍវស័ិយបរធនបាលកិចចនៅ
ព្រេះរាជាណ្ណចព្កកមពុជា។ 

រូបភារកនុងតាំណ្ណងធនាគារអភិវឌ្ឍនអ៍ាសីុ (ADB) ដកឹនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតម
អគ្ានាយក សុខ ដារ៉ា  

 កិេចប្រជុាំ បូកសរុបការងារប្រចាំខខឧសភា  និងទិសលៅ
ការងារប្រចាំខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកប្មតិ្អនតរនាយកដ្ឋា ន 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ១២នរាច ខែរិសាែ ឆ្ន ាំខាល ចត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
នង ពិសិដ្ឋ អគ្ានាយករងថ្ននិយត័ករបរធនបាលកិចច (ន.ប.ធ.) 

បានដឹកនាាំកិចចព្បជុាំបូកសរុបោរង្គរព្បចាាំខែឧសភា  និងទិសនៅ
ោរង្គរព្បចាាំខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មិតអនតរនាយកដ្ឋឋ ន 
រមួមាន នាយកដ្ឋឋ នកិចចោរគ្តិយុតតនិងអធិោរកិចច និងនាយកដ្ឋឋ ន
ព្សាវព្ជាវ បណដុ េះបណ្ណដ ល និងសហព្បតិបតតិោរ។ កិចចព្បជុាំននេះ
មានោរចូលរមួរីព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ នព្បធាន
ោរយិាល័យ អនុព្បធានោរយិាល័យនិងមន្តនតីជាំនាញទាំងអស់ថ្ន
នាយកដ្ឋឋ នទាំងរីរ។  
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ទាំេ័រ ៩ 

នៅកនុងកិចចព្បជុាំននេះ ឯកឧតតមអគ្ានាយករង បាននធាើោរវាយតថ្មែែពស់នលើសមទិធលលោរង្គរខដលសនព្មចបានកនុងខែឧសភា ព្រមទាំងបាន
នោតសរនសើរដល់កិចចែិតែាំព្បឹងខព្បង និងោរទទួលែុសព្តូវែពស់របស់ថ្នន កដ់ឹកនាាំ និងមន្តនតីទាំងអស់ថ្ននាយកដ្ឋឋ នទាំងរីរ និងបានលតល់ជា
អនុសាសន៍ខណនាាំសព្មាប់ទិសនៅោរង្គរនៅកនុងខែបនាា ប់លងខដរ។ កិចចព្បជុាំននេះបានបញ្ច ប់នដ្ឋយរលូន ព្បកបនដ្ឋយខលែផ្កា  និងសាា រតី
ទទួលែុសព្តូវែពស់។ 

រូបភារកនុងកិចចព្បជុាំបូកសរុបោរង្គរព្បចាាំខែឧសភា  និងទិសនៅោរង្គរព្បចាាំខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មិតអនតរនាយក ដឹកនាាំនដ្ឋយ ឯកឧតតមអគ្ានាយករង 
នង ពិសិដ្ឋ 

 


