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មាតិកា 
❖ ច្រជ ាំរ ើែទី ១ ររស់គណ្ៈែម្មា ធិការរសដ្ឋែិចចនិងធ រែិចច 

ឌីជីថ  (គ.ស.ធ.ឌ.) ទាំេ័រទី១ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនិយ័តែរននអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថមិុនកមន 

ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខត លា ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់នាយែដ្ឋឋ ន 

ែិចចការទូរៅ ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរូែសរ រការង្ករច្ររាំកខត លា ច្េមទាំងទិសរៅការង្ករ 

ច្ររាំកខវិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ទាំេ័រទី២ 

❖ ែិចចជាំជួរេិភាែាជាមួយ Nanyang Business School  

នន Nanyang Technological University ច្ររទសសិងហរ រី ទាំេ័រទី៣ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនិយ័តែរននអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថមិុនកមន 

ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ទាំេ័រទី៣ 

❖ សិកាា សាលាផ្សេវផ្ាយសតីេីការដ្ឋែ់ឱ្យអន វតតច្រកាសសតីេី “ការទទួ  

សាា  ់ច្ែុមហ  នវាយតនមលែនុងវិស័យររធនបា ែិចច” ទាំេ័រទី៤ 

❖ ែិចចច្រជ ាំ រ ើែទី៥ ររស់គណ្ៈែម្មា ធិការសច្មរសច្មួ ថ្នន ែ់ជាតិ 

ច្រឆ្ាំងការសម្មា តច្បាែ់និងហិរញ្ញរបទនរភ្រវែមា និងហិរញ្ញរបទន 

ដ្ ់ការរីែសាយភាយអាវ ធមហាច្រ ័យ ទាំេ័រទី៤ 

❖ វគាររ ដ្ េះរ ដ្  សដីេី “ការច្តួតេិនិតយនផ្ៃែនុង, ការរាយការណ្៍  

និងកាតេវែិចចពាែ់េ័នធររស់រ គា រាយការណ្៍ ែនុងច្ែរខណ្ឌ  

ការច្រឆ្ាំងការសម្មា តច្បាែ់ ហិរញ្ញរបទនរភ្រវែមា និងហិរញ្ញរបទន 

ដ្ ់ការរីែសាយភាយអាវ ធមហាច្រ ័យ” ទាំេ័រទី៥ 

❖ ែិចចច្រជ ាំអនតរនិយ័តែរននអាជាា ធររសវាហិរញ្ញវតថមិុនកមន 

ធនាគារ (អ.ស.ហ.) ទាំេ័រទី៥ 

❖ ច្រជ ាំសដីេីការផ្សេវផ្ាយអាំេីគរច្ម្មង ACSEP រៅមនៃីរែសិែមា  

រ កាា ច្រម្មញ់ និងរនសាទ រខតតតបូងឃាុ ាំ ទាំេ័រទី៦ 

❖ ែិចចច្រជ ាំរដ្ើមបីរច្តៀម ែាណ្ៈសច្ម្មរ់ការច េះច្តួតេិនិតយដ្ ់ 

ទីែកនលងររស់ច្ែុមការង្ករ ICRG-JG ែនុងការដ្ែច្ររទសែមពុជា 

រចញេីរញ្ជីច្ររផ្េះ ទាំេ័រទី៦ 

ព្រឹតតបិព្តរ័ត៌មានព្បចាំខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

លៅព្រឹកថ្ងៃរុធ្ ៩លកើត ខខកតតិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) និងជាសមាជិក
គ្ណៈកមាា ធ្ិការលសដ្ឋកិេចនិងធុ្រកិេចឌីជីងេ បានេូេរមួកិេចព្បជុាំ
លេើកទី១ របស់គ្ណៈកមាា ធ្ិការលសដ្ឋកិេចនិងធុ្រកិេចឌីជីងេ 
(គ.ស.ធ.ឌ.) លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្ខ៏ពងខ់ពស់ ឯកឧតតមអគ្គបណឌិ ត
សភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីព្កសួង
លសដ្ឋកិេចនិងហិរញ្ញ វតថុ និងជាព្បធាន គ.ស.ធ.ឌ. ត្វមរយៈព្បរន័ធ
សននិសីទវឌីីអូរីេាំងាយ (Zoom)។ 

កិេចព្បជុាំលនេះ មានការេូេរមួរី ឯកឧតតមរដ្ឋមន្រនតីព្កសួង
ថ្ព្បសណីយ៍និងទូរគ្មនាគ្មន ៍ ឯកឧតតម លោកជាំទាវ រដ្ឋមន្រនតី
ព្បតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋលេខាធ្ិការ អគ្គលេខាធ្ិការ ព្បតិភូ
រាជរដ្ឋឋ ភបិាេ អគ្គនាយកតាំណាងព្កសួង-ស្ថថ បន័ពាករ់ន័ធ និងជា
សមាជិក-សមាជិកា គ.ស.ធ.ឌ.។ 

ទាំេ័រទី១ 

ប្រជ ុំ ល ើកទី ១ របស់គណៈកម្មា ធិការលសដ្ឋកិច្ចនងិធ រកិច្ច 
ឌីជីថ  (គ.ស.ធ.ឌ.) 

 

និយ័ត្ករបរធនបាលកិច្ច  

គ្គប់គ្គង គ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអភិវឌឍវិស័យ  

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរជាណាច្គ្កកមពុជា 

 
 

រូបភារព្បជុាំលេើកទី១ របស់គ្ណៈកមាា ធ្ិការលសដ្ឋកិេចនិងធុ្រកិេចឌីជីងេ 
(គ្.ស.ធ្.ឌ.) លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្៏ខពង់ខពស់ ឯកឧតតមអគ្គបណឌិ តសភាចារយ 
អូន ព័នធមុនីរ័ត្ន។ 
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  ទាំេ័រទី២ 

នារលសៀេថ្ងៃរុធ្ ៩លកើត ខខកតដិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស. 
២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  

អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អមលដ្ឋយកញ្ញញ  
ឈាន សុខារ ី ព្បធាននាយដ្ឋឋ នកិេចការគ្តិយុតតនិងអធ្ិការកិេច 
បានេូេរមួកិេចព្បជុាំអនតរនិយត័ករថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លដ្ើមបរីិនិតយលៅលេើរលបៀបវារៈេាំនួនរីរ រមួមាន៖ 
លសេកដីព្ពាងអនុព្កឹតយសតីរី “លគាេការណ៍ខណនាាំសព្មាបក់ារវនិិ-
លោគ្មូេនិធ្ិសនតិសុខសងគម” និងលសេកតីព្ពាងព្បកាសសតីរីការ
លដ្ឋេះព្ស្ថយវវិាទកនុងព្បរន័ធសនតិសុខសងគម” របស់និយត័ករសនដិសុខ
សងគម លព្កាមការដ្ឹកនាាំដ្៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  
រដ្ឋលេខាធ្ិការថ្នព្កសួងលសដ្ឋកិេចនិងហិរញ្ញ វតថុ  និងជាអនុព្បធាន
ព្កុមព្បឹកាថ្ន អ.ស.ហ. លដ្ឋយមានការេូេរមួរីឯកឧតតមអគ្គនាយក 
ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ននិយ័តករ និងអងគភារលព្កាមឱវាទ
ថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមរយៈកិេចសព្មបសព្មួេរបស់អគ្គលេខាធ្ិការដ្ឋឋ ន
ថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមព្បរន័ធអនឡាញ Zoom។ 

កិច្ចប្រជ ុំ អនតរនិយត័ករននអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ញវតថ មិនមមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) 

រូបភារកិេចព្បជុាំអនតរនិយ័តករថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធ្នាគារ 
(អ.ស.ហ.) លព្កាមការដ្ឹកនាាំដ្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧតតម រស់ សីលវ៉ា  ។ 

កិច្ចប្រជ ុំ បូកសរ បការងារប្រចុំមែត លា ឆ្ន ុំ២០២២ របស់
នាយកដ្ឋឋ នកិច្ចការទូលៅ 

នារលសៀេថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១០លកើត ខខកតដិក ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ លដ្ឋយ
ទទួេបានការអនុញ្ញញ តដ្ខ៏ពងខ់ពស់រី ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយក
ថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧតតម ណី ស្ថកេ 
អគ្គនាយករងថ្ន ន.ប.ធ. បានដ្ឹកនាាំកិេចព្បជុាំបូកសរុបការងារ
ព្បចាាំខខតុោ ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋឋ នកិេចការទូលៅ។  

កិេចព្បជុាំលនេះ មានការេូេរមួរីព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន, ព្បធាន
ការោិេ័យ, អនុព្បធានការោិេ័យ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ននាយកដ្ឋឋ ន។ 

ជាមយួគាន លនេះ ឯកឧតតមអគ្គនាយករងបានលធ្ាើការវាយតថ្មៃ
ខពស់លេើសមទិធផ្សេការងារខដ្េសលព្មេបានកនុងខខតុោ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ព្រមទាាំងបានលកាតសរលសើរដ្េ់កិេចខិតខាំព្បឹងខព្បង និងការទទួេ
ខុសព្តូវខពស់របស់ថ្នន កដ់្ឹកនាាំ និងមន្រនតីទាាំងអស់ថ្ននាយកដ្ឋឋ ន និង
បានផ្សតេ់ជាអនុស្ថសនខ៍ណនាាំសព្មាបទ់ិសលៅការងារបនតផ្សងខដ្រ។ 

រូបភារកេិចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាាំខខតុោ ឆ្ន ាំ២០២២ របស់នាយកដ្ឋឋ ន
កិេចការទូលៅ ដ្ឹកនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតតម ណី ស្ថកេ អគ្គនាយករងថ្ននយិត័ករ
បរធ្នបាេកេិច។ 

កិច្ចប្រជ ុំ បូកសរ បការងារប្រចុំមែត លា ប្រមទុំងទិសលៅ
ការងារប្រចុំមែវិច្ឆកិា ឆ្ន ុំ២០២២ 

នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ១១លកើត ខខកតតិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧតតម 
នង រិសិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) 
បានដ្ឹកនាាំកិេចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាាំខខតុោ ព្រមទាាំងទិសលៅ
ការងារព្បចាាំខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ កនុងកព្មតិអនតរនាយកដ្ឋឋ ន រមួមាន 
នាយកដ្ឋឋ នកិេចការគ្តិយុតតនិងអធ្ិការកិេច និងនាយកដ្ឋឋ នព្ស្ថវព្ជាវ 
បណដុ េះបណាដ េ និងសហព្បតិបតតិការ។ កិេចព្បជុាំលនេះ មានការេូេរមួ
រីព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន អនុព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន, ព្បធានការោិេ័យ, 
អនុព្បធានការោិេ័យនិងមន្រនតីជាំនាញទាាំងអស់ថ្ននាយកដ្ឋឋ ន
ទាាំងរីរ។ លៅកនុងកិេចព្បជុាំលនេះ ឯកឧតតមអគ្គនាយករងបានលធ្ាើការ
វាយតថ្មៃខពស់លេើសមទិធផ្សេការងារខដ្េសលព្មេបានកនុងខខតុោ 
ព្រមទាាំងបានលកាតសរលសើរដ្េ់កិេចខិតខាំព្បឹងខព្បង និងការទទួេ
ខុសព្តូវខពស់របស់ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ និងមន្រនតីទាាំងអស់ថ្ននាយកដ្ឋឋ ន
ទាាំងរីរ និងបានផ្សតេ់ជាអនុស្ថសនខ៍ណនាាំសព្មាបទ់ិសលៅការងារ
លៅកនុងខខបនាា ប់ផ្សងខដ្រ។ កិេចព្បជុាំលនេះ បានបញ្ច ប់លដ្ឋយរេូន 
ព្បកបលដ្ឋយខផ្សៃផ្កា  និងស្ថា រតីទទួេខុសព្តូវខពស់។ 
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ទាំេ័រទី៣ 

កិច្ចជុំ ជបួរិភាកាជ្ញមួយ Nanyang Business 
School នន Nanyang Technological 

University ប្រលទសសិងហប រ ី
នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ១១លកើត ខខកតតិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.

ស. ២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ លដ្ឋយទទួេបាន
ការអនុញ្ញញ តដ្ខ៏ពងខ់ពស់រី ឯកឧតតម សុខ ដ្ឋរា៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័
ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.), ឯកឧតតម ណី ស្ថកេ អគ្គនាយក
រងថ្ន ន.ប.ធ. អមលដ្ឋយ លោក ប៉ាូ សាំអាង ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន 
ព្ស្ថវព្ជាវ បណដុ េះបណាដ េ និងសហព្បតិបតតិការ និងមន្រនតីជាំនាញ
ថ្ន ន.ប.ធ. បានទទួេជួបព្បជុាំរិភាកាជាមយួ Nanyang Business 
School ថ្ន Nanyang Technological University ព្បលទសសិងហបុរ ី
តាំណាងលដ្ឋយ លោក Eugene Leong អនុព្បធាន Nanyang 
Business School លដ្ើមបខីេករ ាំខេករត័ម៌ានអាំរីកមាវធិ្ីអាហារូប-
ករណ៍ផ្សដេ់លដ្ឋយ Nanyang Business school ដ្េ់មន្រនតីជានខ់ពស់
ថ្ន ន.ប.ធ. ត្វមព្បរន័ធវលីដ្អូ។ កិេចជាំនួបលនេះបានបញ្ចបល់ៅ លដ្ឋយ
ភាររេូន និងព្បកបលដ្ឋយខផ្សៃផ្កា  ។ 

នារលសៀេថ្ងៃសុព្ក ១១លកើត ខខកតដិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម
លដ្ឋយកញ្ញញ  ឈាន សុខារ ី ព្បធាននាយដ្ឋឋ នកិេចការគ្តិយុតតនិង
អធ្ិការកិេច និងមន្រនតីបលេចកលទសថ្ន ន.ប.ធ. បានេូេរមួកិេចព្បជុាំ
អនតរនិយត័ករថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) 
លដ្ើមបរីិនិតយលៅលេើរលបៀបវារៈេាំនួន បនួ រមួមាន៖ (១).លសេកដីព្ពាង
ព្បកាសសតីរី “ការលដ្ឋេះព្ស្ថយវវិាទកនុងព្បរន័ធសនតិសុខសងគម” របស់
និយត័ករសនដិសុខសងគម, (២).លសេកតីព្ពាងព្បកាសសតីរីកាតរាកិេច
ផ្សតេ់របាយការណ៍ជូនដ្ាំណឹងនិងការលសនើសុាំការអនុញ្ញញ តរបស់
ព្កុមហ ុនខងរកាព្ទរយសមបតតិជាំនួស, (៣).លសេកតីព្ពាងព្បកាសសតីរី
កាតរាកិេចផ្សតេ់របាយការណ៍ជូនដ្ាំណឹងនិងការលសនើសុាំការអនុញ្ញញ ត
របស់ព្កុមហ ុនព្គ្បព់្គ្ងមូេនិធ្ិ និង (៤).លសេកតីព្ពាងព្បកាសសតីរី
កាតរាកិេចផ្សតេ់របាយការណ៍ជូនដ្ាំណឹងនិងការលសនើសុាំការអនុញ្ញញ ត
របស់ព្កុមហ ុនខេកចាយេកទ់ិញព្តឡបម់កវញិឬទូទាតស់ង លព្កាម
ការដ្ឹកនាាំដ្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធ្ិការ
ថ្នព្កសួងលសដ្ឋកិេចនិងហិរញ្ញ វតថុ និងជាអនុព្បធានព្កុមព្បឹកាថ្ន 
អ.ស.ហ. លដ្ឋយមានការេូេរមួរីឯកឧតតមអគ្គនាយក ថ្នន កដ់្ឹកនាាំ 
និងមន្រនតីជាំនាញថ្ននិយត័ករ និងអងគភារលព្កាមឱវាទថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមរយៈកិេចសព្មបសព្មួេរបស់អគ្គលេខាធ្ិការដ្ឋឋ នថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមព្បរន័ធអនឡាញ Zoom។ 

រូបភារកិេចព្បជុាំបូកសរុបការងារព្បចាាំខខតុោ ព្រមទាាំងទិសលៅការងារព្បចាាំ
ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ដឹ្កនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតតម នង រិសិដ្ឋ អគ្គនាយករងថ្ន
និយត័ករបរធ្នបាេកេិច (ន.ប.ធ.) ។ 

រូបភារកេិចជាំជួបរិភាកាជាមយួ Nanyang Business School ថ្ន Nanyang 
Technological University ព្បលទសសិងហបុរ។ី 

កិច្ចប្រជ ុំ អនតរនិយ័តករននអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ញវតថ មនិមមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) 

រូបភារកេិចព្បជុាំអនតរនយិត័ករថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធ្នាគារ  
(អ.ស.ហ.) លព្កាមការដ្ឹកនាាំដ្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧតតម រស់ សីលវ៉ា  ។ 
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ទាំេ័រទី៤ 

រូបភារសិកាា ស្ថោផ្សសរាផ្សាយសតីរីការដ្ឋកឱ់យអនុវតតព្បកាសសតីរី “ការទទួេស្ថគ េ់ព្កុមហ ុនវាយតថ្មៃកនុងវស័ិយបរធ្នបាេកិេច” លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្៏ខពងខ់ពស់របស់ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកេិច ។ 

សិកាា សាលាផ្សរវផ្ាយសតីរីការដ្ឋក់ឱ្យអន វតតប្រកាសសតីរី “ការទទួ សាា  ់ប្កមុហ  នវាយតនមៃកន ងវិស័យបរធនបា កិច្ច” 

កិច្ចប្រជ ុំ  ល ើកទី៥ របសគ់ណៈកម្មា ធិការសប្មបសប្ម ួ
ថ្នន ក់ជ្ញតិប្រឆ្ុំងការសម្មា តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនលេរវកមា 

និងហិរញ្ញរបទនដ្ ់ការរកីសាយភាយ 
អាវ ធមហាប្រ ័យ 

លៅព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ៧លរាេ ខខកតដិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ និយត័ករបរធ្នបាេកិេច 
(ន.ប.ធ.) បានលរៀបេាំសិកាា ស្ថោផ្សសរាផ្សាយសតីរីការដ្ឋកឱ់យអនុវតតព្បកាសសតីរី “ការទទួេស្ថគ េ់ព្កុមហ ុនវាយតថ្មៃកនុងវស័ិយបរធ្នបាេកិេច” 
លៅទីសតីការអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ន 
ន.ប.ធ.។  

សិកាា ស្ថោលនេះ ព្តូវបានលរៀបេាំលឡើងកនុងលគាេបាំណងបន្រញ្ញា បការយេ់ដ្ឹងបខនថមដ្េ់សិកាា កាមទាាំងអស់អាំរីេកាខណឌ  និងនីតិវធិ្ី
ថ្នការទទួេស្ថគ េ់ព្កុមហ ុនវាយតថ្មៃ និងអនកជាំនាញវាយតថ្មៃអេេនវតថុកនុងវស័ិយបរធ្នបាេកិេច កដូ៏្េជាសិទធិ និងកាតរាកិេចរបស់ព្កុមហ ុន
វាយតថ្មៃ និងអនកជាំនាញវាយតថ្មៃ សាំលៅធានាឱយបាននូវសុព្កឹតភារថ្នតថ្មៃបរធ្នបាេកិេចខដ្េបានបលងាើត និងេុេះបញ្ា ីបរធ្នបាេកិេចកនុង
ព្រេះរាជាណាេព្កកមពុជា។  

សិកាា ស្ថោលនេះ មានការអលញ្ា ើញេូេរួមរីតាំណាងនិយ័តករពាក់រ័នធលព្កាមឱវាទ អ.ស.ហ. ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ និងសមាជិក-សមាជិកា
សមាគ្មអនកវាយតថ្មៃ និងភាន កង់ារអេេនវតថុកមពុជា, តាំណាងរីសមាគ្មអនកអភវិឌឍនេ៍ាំលៅឋានកមពុជា, ព្បតិបតតិករបរធ្នបាេខដ្េជាព្កុមហ ុន
បរធ្នបាេ និងជាបរធ្នបាេរូបវនតបុគ្គេឯករាជយ, ព្បតិបតតិករបរធ្នបាេខដ្េផ្សតេ់លសវារកាសុវតថិភារនិងលសវារកាទុក, តាំណាងការោិេ័យ
លមធាវ ីនិងបុគ្គេពាករ់ន័ធខដ្េផ្សតេ់លសវាលៅកនុងវស័ិយបរធ្នបាេកិេចកនុងព្រេះរាជាណាេព្កកមពុជា និងមានអនកេូេរមួសរុបេាំនួន ១៥៨ រូប។ 

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហសបិ៍ ៩លរាេ ខខកតតិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) នងិ
ជាសមាជិកព្កុមព្បឹកាថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធ្នាគារ 
កនុងការព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក់និងហិរញ្ញ បបទានលភរវកមា និង 

ហិរញ្ញបបទានដ្េ់ការរកីស្ថយភាយអាវុធ្មហាព្បេ័យ (គ.ស.ហ.) 
អមលដ្ឋយ កញ្ញញ  ឈាន សុខារ ីព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន កិេចការគ្តិយុតត
និងអធ្ិការកិេចថ្ន ន.ប.ធ. បានេូេរមួកិេចព្បជុាំ លេើកទី៥ របស់
គ្ណៈកមាា ធ្ិការសព្មបសព្មួេថ្នន កជ់ាតិព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក់
និងហិរញ្ញបបទានលភរវកមា និងហិរញ្ញបបទានដ្េ់ការរកីស្ថយភាយ
អាវុធ្មហាព្បេ័យ លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្៏ខពង់ខពស់របស់ សលមតេ
ព្កឡាលហាម ស ខខង ឧបនាយករដ្ឋមន្រនតី រដ្ឋមន្រនតីព្កសួងមហាថ្ផ្សា 
និងជាព្បធាន គ.ស.ហ. និងមានការេូេរមួរី ឯកឧតតមរដ្ឋមន្រនតី 
ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក លោកព្សីខដ្េជាតាំណាងព្កសួង-
ស្ថថ បន័ពាករ់ន័ធ លៅសណាឋ គារសុខា រាជធានីភនាំលរញ។ 
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ទាំេ័រទី៥ 

រូបភារកេិចព្បជុាំ លេើកទី៥ របស់គ្ណៈកមាា ធ្កិារសព្មបសព្មេួថ្នន កជ់ាតិ
ព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាកន់ិងហិរញ្ញបបទានលភរវកមា និងហិរញ្ញបបទានដ្េ់
ការរកីស្ថយភាយអាវុធ្មហាព្បេ័យ លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្៏ខពងខ់ពស់របស់ 
សលមតេព្កឡាលហាម ស ខខង ។ 

នាព្រឹកថ្ងៃអងាគ រ ១៤លរាេ ខខកតតិក ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 
រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ លៅអគារ
អាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធ្នាគារ ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  
អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អមលដ្ឋយ 
ឯកឧតតមអគ្គនាយករង ព្បធាននាយកដ្ឋឋ ន និងសហការ ីបានអលញ្ា ើញ
ដ្ឹកនាាំ និងលរៀបេាំវគ្គបលណាដ េះបណាដ េសដីរី “ការព្តួតរិនិតយថ្ផ្សាកនុង, 
ការរាយការណ៍ និងកាតរាកិេចពាករ់ន័ធរបស់បុគ្គេរាយការណ៍ កនុង
ព្កបខណឌ ការព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក ់ ហិរញ្ញបបទានលភរវកមា និង
ហិរញ្ញបបទានដ្េ់ការរកីស្ថយភាយអាវុធ្មហាព្បេ័យ” កនុងលគាេ-
បាំណងលដ្ើមបបីន្រញ្ញា បការយេ់ដ្ឹងបខនថមដ្េ់បុគ្គេរាយការណ៍ 
និងអនកតាំណាងរបស់បរធ្នបាេ ខដ្េជាបុគ្គេមានកាតរាកិេច
រាយការណ៍កនុងវស័ិយបរធ្នបាេកិេច កនុងព្កបខណឌ េាប់ និង
បទបបញ្ញតតិពាករ់ន័ធនឹងការព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក ់ហិរញ្ញ បបទាន
លភរវកមា និងហិរញ្ញបបទានដ្េ់ការរកីស្ថយភាយអាវុធ្មហាព្បេ័យ 
លដ្ឋយមានការអលញ្ា ើញេូេរួមរី ឯកឧតតម លោកជាំទាវ លោក 
លោកព្សី ខដ្េជាបុគ្គេរាយការណ៍កនុងវស័ិយបរធ្នបាេកិេច 
សរុបេាំនួន ៥៨ នាក។់ 

រូបភារកេិចព្បជុាំអនតរនយិត័ករថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមនធ្នាគារ 
(អ.ស.ហ.)។ 

វគាបល ដ្ ោះប ដ្  សដីរ ី“ការប្តតួរិនតិយនផ្ៃកន ង, 
 ការរាយការណ៍ និងកាតរវកិច្ចពាក់រ័នធរបសប់ គា  
រាយការណ៍ កន ងប្កបែណឌ ការប្រឆ្ុំងការសម្មា តប្ាក់ 
ហិរញ្ញរបទនលេរវកមា នងិហិរញ្ញរបទនដ្ ់ការរកី 

សាយភាយអាវ ធមហាប្រ ័យ” 

រូបភារវគ្គបលណាដ េះបណាដ េសដីរី “ការព្តតួរិនតិយថ្ផ្សាកនុង, ការរាយការណ៍ 
និងកាតរាកិេចពាករ់ន័ធរបស់បុគ្គេរាយការណ៍ កនុងព្កបខណឌ ការព្បឆ្ាំង
ការសមាា តព្បាក់ ហិរញ្ញ បបទានលភរវកមា និងហិរញ្ញ បបទានដ្េ់ការរកី
ស្ថយភាយអាវុធ្មហាព្បេ័យ”។ 

កិច្ចប្រជ ុំ អនតរនិយ័តករននអាជ្ញា ធរលសវាហិរញ្ញវតថ មនិមមន
ធនាគារ (អ.ស.ហ.) 

នារលសៀេថ្ងៃព្រហសបតិ៍ ១លកើត ខខមិគ្សិរ ឆ្ន ាំខាេ 
េត្វា ស័ក រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៤ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយ័តករបរធ្នបាេកិេច 
(ន.ប.ធ.) អមលដ្ឋយកញ្ញញ  ឈាន សុខារ ី ព្បធាននាយដ្ឋឋ នកិេច
ការគ្តិយុតតនិងអធ្ិការកិេច និងលោក ហាយ សុវណាា  ព្បធានសដីទី
នាយកដ្ឋឋ នេុេះបញ្ា ីបរធ្នបាេកិេច បានេូេរមួកិេចព្បជុាំអនតរនិយត័ករ
ថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមិនខមនធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លដ្ើមបី
រិនិតយលៅលេើរលបៀបវារៈ៖ លសេកតីព្ពាងព្បកាសសតីរី “ការកាំណត់
អាំរីនីតិវធិ្ី និងវធិានការគ្ណនាព្បាកប់ព្មុងបលេចកលទសធានារា៉ា បរ់ង” 
របស់និយត័ករធានារា៉ា បរ់ងកមពុជា លព្កាមការដ្ឹកនាាំដ្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ 
ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធ្ិការថ្នព្កសួងលសដ្ឋកិេចនិង
ហិរញ្ញ វតថុ និងជាអនុព្បធានព្កុមព្បឹកាថ្ន អ.ស.ហ. លដ្ឋយមាន
ការេូេរួមរីឯកឧតតមអគ្គនាយក ថ្នន ក់ដ្ឹកនាាំ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន
និយ័តករ និងអងគភារលព្កាមឱវាទថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមរយៈកិេច
សព្មបសព្មួេរបស់អគ្គលេខាធ្ិការដ្ឋឋ នថ្ន អ.ស.ហ. ត្វមព្បរន័ធ
អនឡាញ Zoom។ 
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ទាំេ័រទ៦ី 

រូបភារកេិចព្បជុាំសដីរកីារផ្សសរាផ្សាយអាំរគី្លព្មាង ACSEP លៅមនាីរកសិកមា 
រុកាា ព្បមាញ់ និងលនស្ថទ លខតតតបូងឃាុ ាំ ។ 

ប្រជ ុំសដីរីការផ្សរវផ្ាយអុំរគីលប្ម្មង ACSEP លៅមនៃីរ
កសិកមា រ កាា ប្រម្មញ់ និងលនសាទ លែតតតបូងឃា ុំ 
នាព្រឹកថ្ងៃសុព្ក ២លកើត ខខមិគ្សិរ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 

រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) នងិ
ជាព្បធានព្គ្បព់្គ្ងគ្លព្មាងសដីរីការលេើកកមពស់ការព្បកួតព្បខជង
ខខសព្េវាកត់ថ្មៃ និងសុវតថិភារកសិកមា (ACSEP) សព្មាបស់មាស
ភាគ្ទី១ បានអលញ្ា ើញដ្ឹកនាាំកិេចព្បជុាំសដីរីការផ្សសរាផ្សាយអាំរីគ្លព្មាង 
ACSEP លៅមនាីរកសិកមា រុកាា ព្បមាញ់ និងលនស្ថទ លខតតតបូងឃាុ ាំ។ 

កិេចព្បជុាំលនេះមានលគាេបាំណងផ្សសរាផ្សាយអាំរីគ្លព្មាង 
ACSEP ឱកាស េកាខណឌ  និងការលរៀបេាំខៃួន លដ្ើមបទីទួេបាន
ហិរញ្ញ បបទានបខនថមលដ្ើមបរីព្ងីក និងរព្ងឹងកសិធុ្រកិេចត្វមរយៈ
ការលេើកកមពស់ការព្បកួតព្បខជងខខសព្េវាក់តថ្មៃ និងលេើកកមពស់
សុវតថិភារ ដ្េ់សហករណ៍កសិកមា សហគ្មន៍កសិធុ្រកិេច និង
កសិករេិញ្ច ឹមមានព់្សុកសកាដ នុរេកនុងលខតតតបូងឃាុ ាំ និងជាព្កុមកនុង
លខតតលគាេលៅមយួកនុងេាំលណាមលខតតទាាំង៦ កនុងគ្លព្មាង ACSEP 
ខដ្េកនុងលនាេះរមួមានលខតតព្រេះវហិារ ឧតដរមានជយ័ លសៀមរាប កាំរងធ់្ាំ 
កាំរងច់ាម និងតបូងឃាុ ាំ។ 

កិេចព្បជុាំលនេះមានការអលញ្ា ើញេូេរមួលដ្ឋយ លោកព្បធាន
មនាីរកសិកមា រុកាា ព្បមាញ់ និងលនស្ថទ លខតតតបូងឃាុ ាំ ព្កុមអនកជាំនាញ
ការហិរញ្ញ វតថុសព្មាបស់មាសភាគ្ទី១ ថ្នគ្លព្មាង ACSEP សមាជិក
ថ្នអងគភារអនុវតតគ្លព្មាងសព្មាប់សមាសភាគ្ទី១ ថ្នគ្លព្មាង 
ACSEP សហករណ៍កសិកមា សហគ្មនក៍សិធុ្រកិេច និងកសិករ
េិញ្ច ឹមមាន់ព្សុកសកាដ នុរេព្បមាណ ៣០ រូប កនុងលខតតតបូងឃាុ ាំ 
និងតាំណាងព្គ្ឹេះស្ថថ នហិរញ្ញ វតថុ ថ្ដ្គូ្ថ្នគ្លព្មាង ACSEP ។ 

កិេចព្បជុាំលនេះ បានបញ្ច ប់លដ្ឋយរេូន ព្បកបលដ្ឋយខផ្សៃផ្កា  
និងស្ថា រតីទទួេខុសព្តូវខពស់។ 

 

កិច្ចប្រជ ុំ លដ្ើមបលីប្តៀម កាណៈសប្ម្មប់ការច្ ោះប្តតួរនិិតយ
ដ្ ់ទីកមនៃងរបស់ប្កមុការងារ ICRG-JG កន ងការដ្ក

ប្រលទសកមព ជ្ញលច្ញរបីញ្ជ ីប្រលផ្ោះ 
នារលសៀេថ្ងៃរុធ្ ៧លកើត ខខមគិ្សិរ ឆ្ន ាំខាេ េត្វា ស័ក 

រ.ស.២៥៦៦ ព្តូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខខវេិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២ ឯកឧត្តម 

សុខ ដារ៉ា  អគ្គនាយកថ្ននិយត័ករបរធ្នបាេកិេច (ន.ប.ធ.) អម
លដ្ឋយលោក ខែម ោបលហង ព្បធានការោិេ័យអធ្ិការកិេច និង
រព្ងឹងការអនុវតតេាប់, លោក េឹម ខឡត ព្បធានការោិេ័យ
ព្គ្បព់្គ្ងបរធ្នបាេកិេចសងគមនិងបុគ្គេ និងមន្រនតីជាំនាញថ្ន ន.ប.ធ. 
បានេូេរមួកិេចព្បជុាំលដ្ើមបលីព្តៀមេកាណៈសព្មាបក់ារេុេះព្តួតរិនិតយ
ដ្េ់ទីកខនៃងរបស់ព្កុមការងារ ICRG-JG កនុងការដ្កព្បលទសកមពុជា
លេញរីបញ្ា ីព្បលផ្សេះ លព្កាមអធ្ិបតីភារដ្៏ខពង់ខពស់របស់ ឯកឧត្តម 

រស់ សីលវ៉ា  រដ្ឋលេខាធ្ិការថ្នព្កសួងលសដ្ឋកិេចនិងហិរញ្ញ វតថុ  
(កសហវ) និងជាព្បធានព្កុមការងារព្បឆ្ាំងការសមាា តព្បាក់ 
ហិរញ្ញ បបទានលភរវកមា និងហិរញ្ញ បបទានដ្េ់ការរកីស្ថយភាយ
អាវុធ្មហាព្បេ័យថ្ន កសហវ និងអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញ វតថុមនិខមន
ធ្នាគារ (អ.ស.ហ.) លដ្ឋយមានការេូេរមួរី ឯកឧតតម លោក
ជាំទាវ លោក-លោកព្សី ខដ្េជាតាំណាង កសហវ, គ្ណ:កមាការ
ព្គ្បព់្គ្ងខេបងពាណិជាកមាកមពុជា, ឯកឧតតមអគ្គនាយក ថ្នន កដ់្ឹកនាាំ 
និងមន្រនតីជាំនាញថ្ននិយត័ករ និងអងគភារលព្កាមឱវាទថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមរយៈកិេចសព្មបសព្មួេរបស់អគ្គលេខាធ្ិការដ្ឋឋ នថ្ន អ.ស.ហ. 
ត្វមព្បរន័ធអនឡាញ Zoom។ 

រូបភារកេិចព្បជុាំលដ្ើមបលីព្តៀមេកាណៈសព្មាបក់ារេុេះព្តួតរិនតិយដ្េ់ទី
កខនៃងរបស់ព្កមុការងារ ICRG-JG កនុងការដ្កព្បលទសកមពុជាលេញរី
បញ្ា ីព្បលផ្សេះ លព្កាមអធ្បិតភីារដ្ខ៏ពងខ់ពស់របស់ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា ។ 


