
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ នៅ�ខាធិិការដ្ឋាា ន 
ថ្ងៃនគណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ 

 
(គ.មូ.ប.សី) បាននៅរៀបចំ�វគគបណៈះ� �បណ្តាះ �សីះីពីី 
ការជំ�រ�ញការប្របមូូ�ចំ�ណូៈ� និងការប្រគបប់្រគង 
មូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ តាមូប្របពីន័ធបញូូ្ជូន

 រូបភាពី និងសី�នៅ�ងនៅដ្ឋាយនៅប្រប�ប្របាស់ីកមូាវធិិី (Zoom) 
នៅប្រកាមូអធិិបតីីភាពី ឯកឧត្តតម សូ ូខនឫទ្ធីី�គុុណ 
រដ្ឋានៅ�ខាធិិការប្រកសួីងបរសិ្ថាា ន និងជាប្របធាន 
គ.មូ.ប.សី. និង ឯកឧត្តតម វង់់ សូណ្តាត ប់់ 
រដ្ឋានៅ�ខាធិិការប្រកសួីងនៅសីដ្ឋាកិចំច និងហិិរញ្ជូញ វតីា� និង

 ជាអន�ប្របធាន គ.មូ.ប.សី និងម្មានការចូំ�រមួូ
ពីីតី�ណ្តាងភាគីពាកព់ីន័ធ តី�ណ្តាងមូនីីរបរសិ្ថាា ន 
រាជំធានី-នៅ�តីះ និងតី�ណ្តាងម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងវនិិនៅ�គ 
សីរ�បចំ�នួន៨៧រូប។

រៀ�ៀប់ចំំរៀ�យ
គុណៈកម្មាា ធិិកា�មូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន និង់សូង់គម 

៥ ៦

វគ្គគបណ្តុះះ��បណ្តាា�លបច្ចេ�េកច្ចេ�សសី�ពី�ការជំំរុញការប្របមូូល 
�ំណ្តុះូល និិងការប្រគ្គប់ប្រគ្គងមូូនិិធិិបរិស្ថាា�និ និិងសងគមូ

ព្រះ�ះរាជាណាចព្រះ��ម្ពុុ�ជា
ជាតិិ សាសនា ព្រះ�ះម្ពុហា�្សព្រះតិ

ក្រកសូងួ់ប់�សិ្ថាា ន

សូកមាភាពចំំណ្តាយមូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន និង់សូង់គម

ប់ញ្ហាា ក្រប់ឈម

ដំំរៀណ្តាះក្រស្ថាយ

សីកមូាភាពីខែដ្ឋ�បាននៅប្រប�ប្របាស់ី�វកិាពីីមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
 

ដូ្ឋចំខាងនៅប្រកាមូ៖
- កិចំចគាំ�ពារបរសិ្ថាា ន ការប្រគបប់្រគងធិនធានធិមូាជាតិី ការអភិរិកសជីំវៈចំប្រមូះ� 

និងប្របពីន័ធនៅអកូ�ូសី�ី និងការរស់ីនៅ�នៅដ្ឋាយចំីរភាពី
- ការស្ថាះ របរសិ្ថាា ន និងការខែក�មូអធិនធានជីំវៈចំប្រមូះ� និងប្របពីន័ធ 

នៅអកូ�ូសី�ីនៅ��ងវញិ 
- ការសិីកាប្រស្ថាវប្រជាវនៅ��បរសិ្ថាា ន ធិនធានធិមូាជាតិី និងវបបធិមូ ៌ជីំវៈចំប្រមូះ� 

និងប្របពីន័ធនៅអកូ�ូសី�ី
- ការចូំ�រមួូការអភិវិឌ្ឍឍនៅហិដ្ឋាា រចំនាសីមូ័ន័ធ និងការនៅ��កកមូ័ស់ីជំីវភាពី 

រស់ីនៅ�របស់ីប្របជាជំនខែដ្ឋ�រស់ីនៅ�កំ�ង និងខែកបរតី�បនគ់នៅប្រម្មាងវនិិនៅ�គ
 

អភិវិឌ្ឍឍន ៍ឬតី�បនន់ៅ�សងនៅទីៀតី
- ការចូំ�រមួូគាំ�ប្រទីដ្ឋ�់ការនៅរៀបចំ�បនៅងើ�តី និងការអភិវិឌ្ឍឍសីហិគមូនម៍ូូ�ដ្ឋាា ន 
- ការចូំ�រមួូគាំ�ប្រទីគនៅប្រម្មាងអភិវិឌ្ឍឍនស៍ីហិគមូនម៍ូូ�ដ្ឋាា ន រមួូទាំ�ងការ�ះ�់ 

ឥណៈទាំនខំាតីតូីចំជា�កខណៈៈទី�នបងិិ�
- ការអបរ់ � និងការ�សពីិ�ាយអ�ពីីបរសិ្ថាា ន ធិនធានធិមូាជាតិីនិងវបបធិមូ ៌

ជំីវៈចំប្រមូះ� និងប្របពីន័ធនៅអកូ�ូសី�ី 
- ការបណៈះ� �បណ្តាះ �ធិនធានមូន�សីសសីប្រម្មាបវ់ស័ិីយបរសិ្ថាា ន និង

 
ធិនធានធិមូាជាតិី និង

- សីកមូាភាពីនៅ�សងៗនៅទីៀតីពាកព់ីន័ធនឹងវស័ិីយបរសិ្ថាា ន និងធិនធានធិមូាជាតិី

- ប្រកះមូហុិ�នភាគនៅប្រចំ�នពី��បានបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូតាមូកា�ក�ណៈតី់
- ពី��ម្មានការឯកស្ថារគតិីយ�តីះប្រគបប់្រគាំនក់ំ�ងការជំ�រ�ញម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងឱ្យយបង់

មូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
- �ិ�មូនៅធិោបាយកំ�ងការចំ��ជំ�រ�ញម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងឱ្យយបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន

 
និងសីងគមូ។�។

- បនះនៅរៀបចំ��ិ�ិតីអនៅញូ្ជូ�ញ និងជំ�រ�ញឱ្យយម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងមូកបងម់ូូ�និធិិ
 

បរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
- នៅ�ខាធិិការដ្ឋាា ន ពី��ទាំនម់្មានឯកស្ថារនៅគាំ�ការណ៍ៈខែណៈនា�បនៅចំចកនៅទីសី 

ប្រគបប់្រគាំន់

- ជំ�រ�ញការអន�មូត័ីនៅ��នៅសីចំកះីប្រពាងប្របកាសីអនះរប្រកសួីងសីះីពីីនីតីិវធិិីការ
 ប្រគបប់្រគង ការប្របមូូ�ចំ�ណូៈ� និងការនៅប្រប�ប្របាស់ីមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

- បនះនៅរៀបចំ��ិ�ិតីបទីដ្ឋាា នគតិីយ�តីះពាកព់ីន័ធ និងនៅគាំ�ការណ៍ៈខែណៈនា� 
បនៅចំចកនៅទីសី

- បនះជំ�រ�ញការបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ រា�់គនៅប្រម្មាងអភិវិឌ្ឍឍន៍
 

ទាំ�ងអស់ីនៅ�កំ�ងប្រពី�រាជាណ្តាចំប្រកកមូ័�ជា
- នៅសីំ�សី��ដ្ឋ�់ម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងខែដ្ឋ�ជាបក់ាតីពីិកិចំចប្រតីូវបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន 

និងសីងគមូ ប្រតីូវមូកបង�់វកិាតាមូកា�ក�ណៈតី់
- ជំ�រ�ញដ្ឋ�់ម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងខែដ្ឋ�បានដ្ឋាករ់បាយការណ៍ៈវាយតីថ្ងៃមូៃនៅហិតី� 

បះ�ពា�់បរសិ្ថាា នជូំនប្រកសួីងបរសិ្ថាា នពិីនិតីយ និង�ះ�់នៅ�ប�់ ចូំ�រមួូ
 

�ះ�់មូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
- ជំ�រ�ញ និងនៅ��កទឹីកចិំតីះដ្ឋ�់អំកខែដ្ឋ�ជាបក់ាតីពីិកិចំចនៅ�កំ�ង�ិ�ិតីបទី

ដ្ឋាា នគតិីយ�តីះជាធិរម្មាន �ះ�់មូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
- ផាកពិីនយ័នៅ��ម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងពី��ប្រពីមូបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១  ទីសតីការក្រសួងបរសិ្ថា ន 
 

1 

សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម សរូ ខន្ឫទ្ធីគុណ  

រដ្ឋលេខាធកិារក្កសងួបរសិ្ថា ន្  
កនងុកមមវធិីវគគបណតុ ុះបណ្តត េបលចេកលទ្សសតពីីការជំរញុការក្បមូេចណូំេ ន្ិងការ

ក្គប់ក្គងមូេន្ិធិបរសិ្ថា ន្ ន្ិងសងគម 
ថ្ងៃទ្ី២៦ ខខសហីា ឆ្ន ២ំ០២១ 

តាមក្បព័នធបញ្ជូ នរូបភាព និងសាំឡេងឡោយឡក្បីក្ាស់រមមវធិី (Zoom) 
***** 

- ឯរឧត្តម ឡោរជាំទាវ ឡោរ ឡោរក្សី ត្ាំណាងអគ្គឡេខាធិការ ត្ាំណាងអគ្គនាយរពារ់ព័នធ អគ្គគ ធិការ 
ត្ាំណាងក្រសួងឡសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ាុ  ត្ាំណាងមនទីរបរសិ្ថា ន ត្ាំណាងក្រុមហ ុន  ជាទីឡមក្តី្! 

១. ថ្ងៃឡនេះ ែ្ុ ាំមានឡសច្រតីឡស្ថមនសសររីរាយ ខដ្េានចូ្េរមួជាមួយឯរឧត្តម ឡោរជាំទាវ ឡោរ ឡោរក្សី 
ឡ្្ៀវរិត្តិយសទាាំងអស់ រនុងកមមវិធីវគគបណតុ ុះបណ្តត េសតពីីការជំរញុការក្បមូេចំណូេ ន្ិង
ការក្គប់ក្គងមូេន្ធិិបរសិ្ថា ន្ ន្ិងសងគម  នាឡពេឡនេះ។ 

២. ឡ្លៀត្រនុងឱកាសឡនេះ ែ្ុ ាំសូមសខមតងនូវការឡកាត្សរឡសីរ និងវាយត្ថ្មលែពស់ច្ាំឡពាេះរិច្ចែិត្ែាំក្បឹងខក្បងរបស់
ក្រុមការងារឡេខាធិការោឋ នថ្នគ្ណៈរមាម ធិការមូេនិធិបរសិ្ថា ននិងសងគម របស់ក្រសួងបរសិ្ថា ន រនុងការ
ឡរៀបច្ាំកមមវិធីវគគបណតុ ុះបណ្តត េសតពីីការជំរញុការក្បមូេចំណូេ ន្ិងការក្គប់ក្គងមូេ
ន្ិធិបរសិ្ថា ន្ ន្ិងសងគម ជូនដ្េ់មាច ស់គ្ឡក្មាងអ្ិវឌ្ឍន៍ នងិអនរពារ់ព័នធឡសសងៗ សក្មាប់ចូ្េរមួច្ាំខណរ
រនុងការអ្ិវឌ្ឍក្បឡទសជាត្ិ។ 

៣. ឡោយឡមីេឡ ញីថា ក្បឡទសរមពុជាឡយងីមានការអ្ិវឌ្ឍឡេីក្គ្ប់វស័ិយ ខដ្េគ្ឡក្មាងមួយច្ាំនួនានបងក
ឱយមានសេប េះពាេ់ដ្េ់បរសិ្ថា ន និងសងគម ចាំាច់្ក្ត្ូវមានការស្ថត របរសិ្ថា នឡេងីវញិ គ្គាំពារបរសិ្ថា ន អ្រិរសជី
វច្ក្មុេះ និងឡក្បីក្ាស់ធនធានធមមជាត្ឱិយានសមក្សប មាននរិនតរភាព និងការរស់ឡៅក្បរបឡោយច្ីរភាព 
ឡនាេះឡទីបរាជរោឋ ្ិាេានបឡងកតី្អនុក្រឹត្យឡេែ ២៣៨ អនក្រ.បរ ចុ្េះថ្ងៃទ២ី១ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពីការ 
បឡងកីត្មូេនិធិបរសិ្ថា ននិងសងគម ខដ្េានច្ងអុេបងាា ញឱយក្គ្ប់ក្បឡ្ទគ្ឡក្មាងអ្ិវឌ្ឍន៍ឯរជន និងស្ថធារណៈ 
ខដ្េានឡរៀបច្ាំ នងិានទទួេការឯរភាពរាយការណ៍វាយត្ថ្មលឡហតុ្ប េះពាេ់បរសិ្ថា ន នងិសងគមពីក្រសួងប
រសិ្ថា ន គ្ឺក្ត្ូវមានកាត្ពវរចិ្ចបង់មូេនិធបិរសិ្ថា ននិងសងគម មរគ្ណៈរមាម ធិការមូេនិធិបរសិ្ថា ន នងិសងគម រនុង
ឡគ្គេបាំណងឡដ្ីមបសី្ថត របរសិ្ថា នឡេងីវញិ អ្ិររសជីវៈច្ក្មុេះ ការអ្ិវឌ្ឍន៍ឡហោឋ រច្នាសមព័នធ និងឡធវីឱយក្បឡសីរ
ឡេងីនូវជីវភាពរស់ឡៅក្បចាំថ្ងៃរបស់ក្បជាជនខដ្េរស់ឡៅរនុង និងខរបរត្ាំបន់គ្ឡក្មាងអ្ិវឌ្ឍន៍ ឬត្ាំបន់ឡសសង
ឡទៀត្។េ។  

1 

សុន�រកថ 

របស់ឯកឧត�មបណ� ិត វង់ សណ� ប់ រដ�េលខាធិការៃន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

អនុ្របធានគណៈកមា� ធិការមលូនិធិបរ�សា� ន និងសង�ម 

កក����ងងពពិធិធីេីេបបើើកកវវគគ��បបណណ���� ះះបបណណ�� លលបបេេចច��កកេេទទសសសស��ីពីពី ី 

កាការរជជំរំរុញុញកាការរ្រ្របបមមូូលលចចំណំណូូលល  ននិងិងកាការរេេ្រ្របបើើ្រ្របាបាសស់ម់មូូលលននិធិធិបិបររ��សាសា�� នន  ននិងិងសសងង��មម  

ៃថ�ទ២ី៦ ែខសីហា ឆា� ំ២០២១ 
rrYYss  

- ខ�� ំសូមសែម�ងគារវកិច�ជនូចំេពាះ ឯកឧត�ម េលាកជទំាវ េលាក េលាក្រសី ែដលជគណៈអធិបត!ី 

- ឯកឧត�ម េលាកជំទាវ េលាកឧកញ៉ េលាក េលាក្រសី អ�កនងក��   ែដលមានវត�មានក��ងកិច�្របជុំតាម 

Zoom នេពលេនះជទីេគារពរប់ឣន! 

 

ៃថ�េនះ ខ�� ំពិតជមានក�ីេសាមនស្សរ�ករយជពន់េពក ែដលបានចូលរួមជតំណងឲ្យ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

ក៏ដូចជក��ងនមជអនុ្របធានគណៈកមា� ធិការមូលនិធិបរ�សា� ន និងសង�ម (គ.ម.ប.ស.) ក��ងពិធីេបើកវគ�បណ�� ះបណ� ល

បេច�កេទសស�ីពីការជំរុញការ្របមូលចំណូល និងការេ្របើ្របាស់មូលនិធិបរ�សា� ន និងសង�ម នេពលេនះ។ េដយកម�វ�ធី

េនះ ្រប្រពតឹ�េ�មួយ្រពកឹេពញ តាម្របព័ន� Zoom ឣចជបួឧបសគ�ខ�ះែផ�កបេច�កេទស ែតខ�� ំេជឿជកថ់ ្រក�មការងរមាន

ដំេណះ្រសាយយ៉ងល�។ 

ខ�� ំសូមវយតៃម�ខ� ស់ជនូដល់េលខាធិការដ� នៃន គ.ម.ប.ស. ែដលបានសហការេរៀបចំឱ្យមានវគ�បណ�� ះបណ� លេនះក��ង 

េគាលបំណងប��� បការយល់ដឹងកាន់ែតសីុជេ្រ�បែន�មេទៀតជនូដល់្រគប់្រកសួង សា� ប័ន រដ�បាលថ� ក់េ្រកាមជត ិ និង 

មា� ស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ េដើម្បជីំរុញអនុវត�ការ្របមូលចំណូល និង ការេ្របើ្របាស់មូលនិធកិាន់ែតមាន្របសិទ�ភាព និង            

ស័ក�សិទ�ភាពខ�ស់បែន�មេទៀត ។  

ឯឯកកឧឧតត��មម  េេលាលាកកជជំទំាទាវវ  េេលាលាកកឧឧកកញញ៉៉  អអសស់េ់េលាលាកក  េេលាលាកក្រ្រសសី ី អអ��កកននងង  កក���� !!  

្រសបតាមសា� រតីៃនអនុ្រកតឹ្យេលខ ២៤ អន្រក បក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�: ឆា� ំ ២០២១ ្រតង់មា្រតា ៨ ថ�ី គ្ឺរបភពចំណូល

សំខាន់ៃន មូលនិធិបរ�សា� ន និងសង�ម មានចំនួន ១៤ ជសំខាន់ េហើយេ្រ�ពីេនះឣចបានមកពី្របភពេផ្សង េៗទៀតតាម

ការចំាបាច់។ ្រតង់េនះ ខ�� ំសូមអនុ�� តគូសប�� ក់ថ ្របភពដ៏សំខាន់ និងមិនេចះរ�ងស��ត េហើយនិងបេង�ើតឲ្យមាន

្របភពចំណូលេផ្សងេទៀតរបស់មូលនិធិបរ�សា� ន និងសង�មកម��ជេនះគ ឺទុនដំបូងរបស់រជរដ� ភិបាល ទាងំជសាច់្របាក ់

ទាំងជរូបវន� ជពិេសសទុនដំបូងជរូបវន�របស់កម��ជគឺេ្រចើន និងសំបូរែបប ែដលេយើងទាងំអស់គា� គួរយកចិត�

ទុកដក់អភិរក្ស, ការពារ, ែកលម� និងអភិវឌ្ឍ េដើម្បទីាញយកផលយ៉ងៃវឆា� ត្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងស័ក�សិទ�ភាព 

ស្រមាប់ទាងំសហគមន៍ ទាងំមូលដ� ន ទាងំ្របេទសជតិ និងចូលរួមវ�ភាគទានជ្របេយជន៍ដល់ភពែផនដីេយើង

ទាងំមូលផងែដរ ។ ដូេច�ះ េយើងចំាបាច់សហការ្រគប់្រគងទុនដំបូងរបស់រជរដ� ភិបាល(ជេដើមទុនរបស់្របេទសកម��ជេយើង) 

ឲ្យកាន់ែតមានគុណភាព គណុតៃម� ្របកបេដយេចរភាព េដើម្បីជចំែណកសំខាន់ចូលរួមអភិវឌ្ឍសង�ម-េសដ�កិច�    

១

ចាបត់ា�ងពីីឆំ្នាំ�២០១៧ រហូិតីមូកដ្ឋ�់ ខែ�កកើដ្ឋា ឆំ្នាំ� ២០២១ គ.មូ.ប.សី. 
បានពីិនិតីយ និងសីនៅប្រមូចំនៅ��សី�នៅណៈ� សី�� មូ.ប.សី. ចំ�នួន ៤៣៦ គនៅប្រម្មាង៖

បនីាបពី់ីទីទីួ�បាន�វកិាមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូរចួំមូក គ.មូ.ប.សី. 
ម្មានយនះការប្រតីួតីពិីនិតីយ និងវាយតីថ្ងៃមូៃ។

កា�ងា�ចំំណ្តាយមូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន និង់សូង់គម

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

00 គនៅប្រម្មាង

៤៧ 
គនៅប្រម្មាង

៩១ 
គនៅប្រម្មាង

១៨៣ 
គនៅប្រម្មាង

១១៤ 
គនៅប្រម្មាង



ប់ទ្ធី�ា នគុត្តិយតុ្តតពាក់ព័នីមូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន និង់សូង់គម 
រៀ�លប់ំណង់

និយមន័យ

លខិិត្តប់ទ្ធី�ា នគុត្តិយតុ្តតជាធិ�ម្មានពាក់ព័នី

២ ៣ ៤

-  �សពីិ�ាយ�ិ�ិតីបទីដ្ឋាា នគតិីយ�តីះពាកព់ីន័ធមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

- នៅ��កទឹីកចិំតីះដ្ឋ�់ប្រកះមូហុិ�នអភិវិឌ្ឍឍន�៍ះ�់�វកិាមូូ�និធិ ិបរសិ្ថាា ន និង 
សីងគមូជូំនគណៈៈកម្មាា ធិិការ មូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

- យ�់ដ្ឋឹងពីីនីតីិវធិិីថ្ងៃនការនៅសីំ�រសី��នៅប្រប�ប្របាស់ី�វកិាមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

- ពីប្រងឹងការនៅប្រប�ប្របាស់ីមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូឱ្យយចំ�នៅគាំ�នៅ�

- ឱ្យយម្មានកិចំចសីហិការ�អរវាងម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងអភិវិឌ្ឍឍន ៍ភាគីពាកព់ីន័ធ 
ជាមូយួជូំនគណៈៈកម្មាា ធិិការ មូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ។

-	មូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន៖ សី�នៅ�នៅ�ដ្ឋ�់�វកិាថ្ងៃបតីង ខែដ្ឋ�បានមូកពីីនៅសីវា 
កិចំចការពារបរសិ្ថាា ន អភិរិកសថ្ងៃប្រពីនៅ�� អភិរិកសជំីវៈចំប្រមូះ� និងនៅសីវាប្របមូូ�

 
ពីីប្របពីន័ធនៅអកូ�ូសី�ី ប្រពីមូទាំ�ងវភិាគទាំន ឬប�ពីិលាភិពីីគនៅប្រម្មាងអភិវិឌ្ឍឍន ៍

ឯកជំន-ស្ថាធារណៈៈ និងនៅសីវាបរសិ្ថាា នប្រសីបចំាបន់ៅ�សងៗនៅទីៀតីសីប្រម្មាប ់
នៅប្រប�ប្របាស់ីកំ�ងកិចំចគាំ�ពារបរសិ្ថាា ន អភិរិកសធិនធានធិមូាជាតិី ការអភិរិកស

 ជំីវៈចំប្រមូះ� ប្របពីន័ធនៅអកូ�ូសី�ី កដូ៏្ឋចំជាស្ថាះ របរសិ្ថាា ននៅ��ងវញិ។

-	មូលនិធិិសូង់គម៖ សី�នៅ�ដ្ឋ�់�វកិាកិចំចគាំ�ពារសីងគមូកំ�ងប្រកប�ណ័ៈឌ  
បរសិ្ថាា នខែដ្ឋ�បានមូកពីីនៅសីវាគាំ�ពារ អភិរិកសជីំវៈចំប្រមូះ� នៅសីវាប្របពីន័ធ 
នៅអកូ�ូសី�ី និងនៅសីវានៅប្រប�ប្របាស់ីទីឹក ដ្ឋី �យ�់ និងប្របភិពីចំ�ណូៈ�មូ��របរ

 
ប្របជាជំនខែដ្ឋ�ពឹីងអាប្រស័ីយ��នៅ��ធិនធានធិមូាជាតិី សីប្រម្មាបន់ៅប្រប�ប្របាស់ី 
កំ�ងការជំួយកាតីប់នាយភាពីប្រកីប្រក ការនៅធិិ�ឱ្យយប្របនៅសី�រនៅ��ងនូវជីំវភាពី

 
ប្របជាជំន អភិវិឌ្ឍឍនន៍ៅហិដ្ឋាា រចំនាសីមូ័ន័ធភិូមូ-ឃុំ�� និងជំួយចូំ�រមួូខែ�រកា 

និងការពារវបបធិមូ ៌និងប្របថ្ងៃពីណីៈរបស់ីជំនជាតិីនៅដ្ឋ�មូភាគតិីចំ។

-	មូលនិធិិទាយជ្ជជទានប់�សិ្ថាា ន៖ សី�នៅ�ដ្ឋ�់�វកិាវភិាគទាំនខែដ្ឋ� 
ម្មានប្របភិពីពីីការបង់នៅដ្ឋាយសីា័ប្រគចិំតីះពីីម្មាច ស់ីគនៅប្រម្មាងអភិិវឌ្ឍឍន៍ឯកជំន 
សីប្រម្មាបន់ៅប្រប�ប្របាស់ីកំ�ងការនៅ��កទីឹកចំិតីះដ្ឋ�់មូន្រ្តីនះីរាជំការថ្ងៃនប្រកសួីងបរសិ្ថាា ន

 និងប្រកសួីងនៅសីដ្ឋាកិចំច និងហិិរញ្ជូញ វតីា� និងចូំ�ជា�វកិាជាតីិ អន�នៅលាមូតាមូ
 ម្មាប្រតា១៩ ថ្ងៃនចំាបស់ីះីពីីកិចំចការពារបរសិ្ថាា ន ឆំ្នាំ� ១៩៩៦ និងម្មាប្រតា១២
 

ថ្ងៃនអន�ប្រកឹតីយសីះីពីីកិចំចដ្ឋ�នៅណៈ� រការវាយតីថ្ងៃមូៃហិតី�បះ�ពា�់បរសិ្ថាា ន ឆំ្នាំ� ១៩៩៩

និងប្របកាសីរមួូជាមូយួប្រកសួីងបរសិ្ថាា ន និងប្រកសួីងនៅសីដ្ឋាកិចំច និងហិិរញ្ជូញ វតីា�។

- ប្រកះមូការងារបានចំ��ជំ�រ�ញដ្ឋ�់ទីីតា�ងគនៅប្រម្មាងនៅ��គនៅប្រម្មាងវារអីគគិសីនី 
គនៅប្រម្មាងកសិី-ឧសីាហិកមូា គនៅប្រម្មាងអាជីំវកមូាខែរ ះប្រគបប់្របនៅភិទី គនៅប្រម្មាង 
នៅហិដ្ឋាា រចំនាសីមូ័ន័ធ និងនៅទីសីចំរណ៍ៈ និងគនៅប្រម្មាងនៅរាងចំប្រកប្រគបប់្របនៅភិទី

- ប្រកះមូការងារ កប៏ាននៅរៀបចំ��ិ�ិតីអនៅញូ្ជូ�ញប្រកះមូហុិ�នមូកបង�់វកិាមូូ�និធិិ
 

បរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

-  សី�នៅណៈ� សី��ពីនោរនៅពី�បងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
-  សី�នៅណៈ� សី��បនធូរបនាយមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ
-  សី�នៅណៈ� សី��បងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ តាមូដ្ឋ�ណ្តាកក់ា�
-  សី�នៅណៈ� សី��ខែកខែប្របកិចំចសីនោការពារបរសិ្ថាា ន
-  សី�នៅណៈ� សី��នៅ��កខែ�ងការបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

- គនៅប្រម្មាងខែដ្ឋ�បានបងម់ូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ 
ចាបពី់ីឆំ្នាំ�២០១៧-២០២១ ម្មានចំ�នួន ៥៥៨ គនៅប្រម្មាង

- គណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូម្មានរចំនាសីមូ័ន័ធដឹ្ឋកនា� 
 

និងតីួនាទីីសីំូ�ចំាស់ីលាស់ីកំ�ងការប្រគបប់្រគងមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និង
 សីងគមូ នៅដ្ឋ�មូបជីាឧតីះមូប្របនៅ�ជំនស៍ីប្រម្មាបប់្របជាជំនកមូ័�ជាប្រគបរ់ូប

- ពាកយនៅសីំ�សី�� មូ.ប.សី. ជា ០៣ ដ្ឋ�ណ្តាកក់ា� (រចំនាគនៅប្រម្មាង/ប្របតិីបតីះិ 
គនៅប្រម្មាង/បញ្ជូចបគ់នៅប្រម្មាង)

- គណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូម្មានគណៈនី�ៃូវការចំ�នួន 
០២ នៅ�ធិនាគាំរនៅអសី�ី�ីដ្ឋា ភិអីិ�សី�ី សីប្រម្មាបទ់ីទីួ��វកិាពីីម្មាច ស់ី 
គនៅប្រម្មាងអភិវិឌ្ឍឍនឯ៍កជំន និងស្ថាធារណៈៈដូ្ឋចំខាងនៅប្រកាមូ៖

កា�ជ្ជំ�ញុកា�ក្រប់មូលចំំណូលមូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន និង់សូង់គម

កា�ពិនិត្តយរៀលើសូរំៀណើ សូុរំៀ�េង់ៗ�ប់សូក់្រកុមហ៊ុុុន�មួម្មាន៖

លទ្ធីី�លនៃនកា�ជ្ជំ�ញុកា�ក្រប់មូលចំំណូលមូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន 
និង់សូង់គម

កា�ងា�ក្រគុប់់ក្រគុង់មូលនិធិិប់�សិ្ថាា ន និង់សូង់គម

Account Name គណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ

Account No  (USD) 34830277596919

Account No  (នៅរៀ�) 34830277596929

Bank  Name ACLEDA  BANK  PLC

SWIFT Code ACLBKHPP

ចំាប់់សូត�ព�កិចំចកា�ពា�ប់�សិ្ថាា ន និង់កា�ក្រគុប់់ក្រគុង់ធិនធានធិមាជាត្តិ ឆំ្នាំ ំ១៩៩៦

- អន�ប្រកឹតីយនៅ��៧២ អនប្រក.បក សីះីពីីកិចំចដ្ឋ�នៅណៈ� រការវាយតីថ្ងៃមូៃនៅហិតី�បះ�ពា�់
 

បរសិ្ថាា ន ឆំ្នាំ� ១៩៩៩

- អន�ប្រកឹតីយនៅ��១៣៥ អនប្រក.បក សីះីពីីការនៅរៀបចំ�និងប្របប្រពឹីតីះនៅ�របស់ីប្រកសួីងបរសិ្ថាា ន

- អន�ប្រកឹតីយនៅ��២៤ អនប្រក.បក ពីីការខែកសីប្រមូួ�ម្មាប្រតា ៤, ម្មាប្រតា ៦, 
ម្មាប្រតា ៨, ម្មាប្រតា ១០ និងម្មាប្រតា ១១ ថ្ងៃនអន�ប្រកឹតីយនៅ��២៣៨ ឆំ្នាំ� ២០២១ 

- នៅសីចំកះីសីនៅប្រមូចំរបស់ីរាជំរដ្ឋាា ភិបិា�នៅ��១២ សីសីរ សីះីពីីការបនៅងើ�តី 
គណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ ឆំ្នាំ� ២០១៧

- ប្របកាសីនៅ��៤០២ ប្របក ប.សីា សីះីពីីការនៅរៀបចំ� និងការប្របប្រពឹីតីះនៅ�របស់ី
នៅ�ខាធិិការដ្ឋាា នថ្ងៃនគណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន  និងសីងគមូ ឆំ្នាំ� ២០១៧

- នៅសីចំកះីជូំនដ្ឋ�ណឹៈងនៅ��១០៩០ សីជំណៈ បសីា ពីីគណៈនី�ៃូវការរបស់ី
 

គណៈៈកម្មាា ធិិការមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ ឆំ្នាំ� ២០១៧ 
- គ.មូ.ប.សី. បាននៅរៀបចំ�នៅគាំ�ការណ៍ៈឯកភាពីនៅ��ទីប្រមូង�ិ់�ិតីសី�នៅណៈ� សី�� 

នៅប្រប�ប្របាស់ីកញ្ជូចប�់វកិាមូូ�និធិិបរសិ្ថាា ន និងសីងគមូ កំ�ងឆំ្នាំ� ២០២០
- នៅសីចំកះីប្របកាសីពីត័ីម៌្មាននៅ��៩០៦ សីជំណៈ. ប.សីា ចំ��ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�កកើដ្ឋា 

ឆំ្នាំ� ២០២០ សីះីពីីសី�នៅណៈ� សី��នៅប្រប�ប្របាស់ីកញ្ជូចប�់វកិា មូ.ប.សី.


