ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា
អគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត្

នាយកដ្ឋានប្គ្រ់ប្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មូលដ្ឋាននិងសរុរសថិត្ិ
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សូមគោរពជូន
ឯកឧត្ត មប្រត្ិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គ នាយក ននអគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
I-លទធផលការងារដែលបានអនុវត្ត កនុងដែកុមភៈ ឆ្ន២
ាំ ០២០៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានអនុវតតការងារកនង
ុ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២០ ម្ួយចាំនន
ួ ដូចខាងក្រកាម្៖
១-បានជាំរុញក្លើការក្រើកផ្តលរ់ បាក់ក្រៀវតសជូនម្ន្រនតីរាជការ កងកម្ល ាំងររដ្ឋរ់អាវុធ រររសនតិសុែសងគម្ររស់
និវតតជន (រជស) និងក្រឡាជាតិអតីតយុទ្ជ
ធ ន (រជអ ) ពីរសបាតហ៍ម្តងកនុងម្ួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២-បានរនតចល
ូ រួម្ររជុាំពភា
ិ កា ក្លើការខកសរម្ួលលិែត
ិ រទ្ដ្ឋានគ្តិយុតពា
ត ក់ពន
័ ធនង
ឹ នីតិ វិធច
ី ាំណាយតាម្រជជក្ទ្យយរុក្រររទាន។
៣-បានចូលរួម្ររជុាំ សត ីពីការវិភាគ្ស្ថានភាពក្សដាកិចច សងគម្កិចច និងវរបធម្៌ររចាំឆ្នាំ២០១៩។
៤-បានចូលរួម្សិកាាស្ថលាសត ព
ី ីការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងខផ្នការសកម្មភាព សរម្រ់អនុវតតយុទ្ស្ថ
ធ ន្រសត ននការ
ខកទ្រម្ង់ររព័នធលទ្ធកម្មស្ថធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥។
៥-បានរនត សហការជាម្ួយរកសួង ស្ថារ័នថវិកាកម្ម វិធីកុង
ន ការក្ដ្ឋោះរស្ថយរញ្ហាររឈម្ ខដលពាក់ព័នធ
នឹ ង ការអនុ វតត ចាំណាយថវិកា ជាពិក្សសក្លើការអនុវតតចណា
ាំ
យរជជក្ទ្យយរុក្រររទានថវិកាកម្ម វិធី។
៦-បានរនត ជាំរុញការក្រៀរចាំរក្ងកើតរជជ ក្ទ្យយរុក្រររទានឆ្នាំ២០២០ ររស់រកសួង ស្ថារ័ន និងអងគភាពថវិកា
អាណារ័កក្ផ្េរសិទ្ិឱ្
ធ យបានទាន់ក្ពលក្វលា។
៧-បានរនតរាំរន
៉ សម្តាភាពការងារររស់ម្ន្រនតីជាំនាញ ក្លើការរតួតពិនិតយការអនុវតតចាំណាយថវិកា ឱ្យបាន
រតឹម្រតូវតាម្នីតិ វិធហ
ី ិរញ្ញវតាុ និងរសរតាម្រចចុរបននភាពននលិែត
ិ រទ្ដ្ឋានគ្តិយុតតិ រពម្ទាាំងរនតពរងឹងការតាម្ដ្ឋន
វឌ្ឍនភាពការងារជាររចាំ។
៨-បានរនតសហការជាម្ួយរកុម្ការងារ ITD ក្ដើម្បីក្រៀរចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីររព័នធ FMIS
ិ
ឱ្យបានរតឹម្រតូវ ជាពិក្សសរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកា សរម្រ់រក្រម្ើដល់ការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថវកា
ររចាំឆ្នាំក្ៅពុាំទាន់អាចផ្លិតក្ចញពីររព័នធ FMIS ក្ដើម្បីអាចក្ររើរបាស់ជាផ្លូវការបានក្ៅក្ យ
ើ ។
៩-បានចូលរួម្ររជុាំនិងផ្តល់ក្ោរល់ ក្លើក្សចកតីរពាងអនុរកឹតយសត ីពីការក្រៀរចាំការចុោះរញ្ជ ីអាជីវកម្ម តាម្
ថ្ននលរក្ចចក វិទ្ាព័ត៌ម្ន និងទ្រម្ង់រូរិយ។
១០-បានចូលរួម្កិចចររជុាំពិភាកាជាម្ួយរកុម្ការងាររក្ចចកក្ទ្សររព័នធរក្ចចកវិទ្ាព័ត៌ម្នរគ្រ់រគ្ងចាំណូល
ម្ិនខម្នស្ថរក្ពើពនធ (NRMIS) អាំពន
ី ត
ី ិ វិធនី នការរង់ចាំណូលម្ិនខម្នស្ថរក្ពើពនធ e-Payment។
១១-បានចូលរួម្កិចចររជុព
ាំ ិភាកានិងររម្ូលទ្ិនននយ
័
សរម្រ់វាយតនម្លចាំណាយស្ថធារណៈនិងគ្ណក្នយយ
ភាពហិរញ្ញវតាុថ្ននក់ជាតិ។
១២-បានចូលរួម្កិចចររជុាំពិភាកាពិក្រគាោះក្ោរល់ ក្លើក្សចកតីរពាងក្គាលការណ៍ខណនាាំសតីពីកិចចរញ្ជ ិកា
គ្ណក្នយយននរទ្ពយសកម្មរយៈក្ពលខវង។
១៣-បានចូលរួម្ររជុាំ ជាម្ួយរកុម្ការងាររក្ចចកក្ទ្ស ក្ដើម្បីពិភាកាលម្អិតពីតរម្ូវការននការក្រៀរចាំនីតិ វិធីរង់ចាំណូលម្ិនខម្នស្ថរក្ពើពនធតាម្ររព័នធក្អ ិចរតូនិច(e-Payment) ជាម្ួយធនាគារកាណាឌ្ីោ៉ និងធនាគារ
ក្អសុីលីដ្ឋ ។
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១៤-បានចូលរួម្កិចចររជុាំនផ្េកនុងក្ដើម្បីពិនិ តយ និងពិភាកាអាំពីនីតិ វិធីនិងយនត ការ ននការរគ្រ់រគ្ងនិងការ
ក្កៀរគ្រររម្ូលចាំណូលពីអាជីវកម្ម រូម្ែាច់។
១៥-បានចូលរួម្ររជុាំពន
ិ ិតយពិភាកាក្លើលហ
ាំ ូរថវិកា និងនីតិ វិធីកត់រតាចាំណូលររស់រដាបាលរាជធានីភ្នាំក្ពញ
ខដលបានពីក្សវាររម្ួលសាំរាម្។
១៦-បានចូលរួម្ររជុព
ាំ ិភាកាក្លើការរញ្ហជក់តួក្លែជាម្ួយនាយកដ្ឋានពាក់ពន
័ ធ ក្ដើម្បីក្រៀរចាំរបាយការណ៍
សត ង់ដ្ឋគ្ណក្នយយ(IPSAS) ម្ូលដ្ឋានស្ថច់របាក់។
១៧-បានក្រៀរចាំររកាសខណនាាំ សត ព
ី ន
ី ត
ី ិ វិធីចាំណាយតាម្រជជក្ទ្យយរុក្រររទាន សរម្រ់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាម្
ជាតិចរ់ពឆ្
ី ន ាំ២០២១។
១៨-បានក្រៀរចាំលិែិតជូនដាំណឹងក្ៅរគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល អាំពីការក្ររើរបាស់អនុគ្ណនីក្លើការរង់
វិភាគ្ទាន ដល់ម្ជឈម្ណឌលជាតិផ្តល់ឈាម្ក្លើក្សវាវិភាគ្ពិក្ស្ថធន៍ឈាម្។
១៩-បានក្រៀរចាំលិ ែិត ខណនាាំ កនុងនាម្រកសួង ក្សដា កិ ចចនិងហិ រញ្ញវតាុ អនុញ្ហញតឱ្យរគ្ឹោះស្ថានចត់តាាំងជា
រក្ណា
ត ោះអាសនន គ្ណក្នយយករ, រជជ ក្ទ្យយករ កនុងក្ពលរង់ចាំម្នអនុរកឹតយថមី និងររកាសថមី។
២០-បានចូលរួម្ពិនិតយក្សចកតីរពាងអនុរកឹតយថមីជាំនួសអនុរកឹតយក្លែ ៨២ អនរក.រក ចុោះនថៃ ទ្ី១៦ ខែ
វិចិកា ឆ្នាំ១៩៩៥ សត ព
ី ីរទ្រញ្ហជទ្ូក្ៅននគ្ណក្នយយស្ថធារណៈ។
២១-បានចូលរួម្កិចចររជុាំជាម្ួយរកុម្ការងាររក្ចចកក្ទ្សក្រៀរចាំក្ធវើ វិក្ស្ថធនកម្មចារ់ និងលិែិតរទ្ដ្ឋាន
គ្តិយត
ុ ត សរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ងសហរគាសស្ថធារណៈ ក្ដើម្បីពិភាកាក្លើក្សចកតីរពាងចារ់សតីពីលកានតិកៈទ្ូក្ៅននសហ
រគាសស្ថធារណៈ និងភាគ្កម្មស្ថធារណៈ។
២២-បានចូលរួម្កិចចររជុាំជាម្ួយតាំណាងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកច
ិ ច ននអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្លើក្សចកតីរពាង
ររកាស សត ព
ី ីការរគ្រ់រគ្ងអតិក្រកររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល។
២៣-បានចូលរួម្កិចរច រជុាំជាម្ួយតាំណាងរកុម្ររឹកាជាតិគ្ណក្នយយ និងអគ្គនាយកដ្ឋានរទ្ពយសម្បតតិរដា
និងចាំណូលម្ិនខម្នស្ថរក្ពើពនធ ក្លើក្សចកតីរពាងក្គាលការណ៍គ្ណក្នយយននរទ្ពយសកម្មរយៈក្ពលខវង។
២៤-បានចូលរួម្កិចចររជុាំជាម្ួយ GSC PFM ក្លើការក្រៀរចាំនង
ិ ផ្តល់ទ្ិនននយ
័ ថវិកាថ្ននក់ជាតិ សរម្រ់ក្រៀរចាំ
របាយការណ៍វាយតនម្លរករែណឌ PEFA ។
២៥-បានក្រៀរចាំលិែត
ិ ក្ៅអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវតារុ ដាបាលថ្ននក់ក្រកាម្ជាតិ សត ីពកា
ី ររញ្ហជក់ក្លើការក្ររើរបាស់
អនុគ្ណនីចាំណូលថវិការរស់សងាកត់ចាំណោះុ រកុង និងចាំណោះុ រាជធានី។
២៦-បានក្រៀរចាំររកាសរក្ងកើតរខនាម្គ្ណនី និងអនុគ្ណនីចាំនួន៧ ននរលង់គ្ណក្នយយស្ថធារណៈ។
២៧-បានចូលរួម្ររជុាំជាម្ួយក្រសកកម្មរកុម្ជាំនាញការម្កពីអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវតាស្ថ
ុ ធារណៈបារាាំង។
២៨-បានររជុាំក្ធវើរទ្រងាាញដល់គ្ណៈររតិភ្ូរកសួងហិរញ្ញវតាុក្វៀតណាម្ ក្លើយនត ការចាំណូល ចាំណាយ
ក្សវាសងគម្ររស់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាម្ជាតិ។
៣០-បានក្រៀរចាំក្សចកតីខណនាាំ រិទ្រញ្ជ ីគ្ណក្នយយថវិកា ររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាលឆ្នាំ ២០១៩
និងទ្ិសក្ៅឆ្នាំ២០២០។
៣១-រកុម្ការងារអធិការកិចច បានចុោះពិនិតយកិចចរញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយ សរម្រ់កា រិយររិក្ចិទ្២០១៩ និង
រណា
ត ឆ្នាំពាក់ព័នធក្ៅរតនាគារក្ែតតនរ៉លិន រតនាគារក្ែតតរតនគ្ិ រី។
៣២-គណៈកម្មការជម្ម្ះចោលឯកសារអស់សុពលភាពចម្រើម្ាស់ បានចុោះរតួតពិនត
ិ យ និងក្ផ្េៀងផ្ទេត់ក្ដើម្បី
កក្ម្េចឯកសារខដលអស់សព
ុ លភាពក្ររើរបាស់ឆ្នាំ២០០៨ក្ៅរតនាគារក្ែតតនរ៉លន
ិ និងក្ៅរតនាគារក្ែតតម្ណឌលគ្ី រ។
ី
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II-ទិសគៅសប្ារ់អនុវត្តការងារដែមីនា ឆ្ន២
ាំ ០២០៖
អគគនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិមានទិសចៅសម្មារ់អនុវតតការងារខែម្ីនា ឆ្នាំ២០២០ម្នដូចខាងក្រកាម្៖
១-រតូវរនតជាំរញ
ុ ក្លើការក្រើកផ្តលរ់ បាក់ក្រៀវតសពីរសបាតហ៏ម្តងកនុងម្ួយខែ ជូនម្ន្រនតរា
ី ការ និងកងកម្ល ាំងររដ្ឋរ់
អាវុធឱ្យបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២-រនត រាំរ៉នសម្តាភាពការងារររស់ម្ន្រនតីជាំនាញ ក្លើការរតួតពិនិតយការអនុវតតចាំណាយថវិកា ឱ្យបានរតឹម្
រតូវតាម្នីតិ វិធីហិរញ្ញវតាុ និងរសរតាម្រចចុរបនន ភាពននលិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតត រពម្ទាាំងរនត ពរងឹងការតាម្ដ្ឋន
វឌ្ឍនភាពការងារជាររចាំ។
៣-រនត ក្រៀរចាំការងារក្ធវើរចចុរបនន ភាពខកសរម្ួល លិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតតពាក់ព័នធ នឹងនីតិ វិធីចាំណាយតាម្
រជជក្ទ្យយរុក្រររទាន។
៤-រនតសហការជាម្ួយរកុម្ការងារ ITD ក្ដើម្បីក្រៀរចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីររព័នធ FMIS ជា
ពិក្សសរបាយការណ៍ សរម្រ់រក្រម្ើដល់ការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថ វិការរចាំឆ្នាំ។
៥-រនតជាំរញ
ុ រតនាគាររាជធានី ក្ែតត កនង
ុ ការក្រៀរចាំរូកសរុរនិងផ្គូផ្គងតួក្លែអនុវតតចាំណូលថវិកា ក្ដើម្បីរិទ្
ិ ររចាំឆ្នាំ២០១៩ ឱ្យបានរតឹម្រតូវនិងទាន់ក្ពលក្វលា។
រញ្ជ ីចាំណូលថវកា
៦-រនតររជុាំពភា
ិ កាក្លើនត
ី ិ វិធរ
ី ង់ចាំណូលម្ិនខម្នស្ថរក្ពើពនធ តាម្ររព័នធក្អ ក
ិ រតូនក
ិ (e-Payment)។
៧-រនតពន
ិ ិតយតាម្ដ្ឋន និងខកលម្អពកា
ី រក្ធវើសនាធនកម្មពី NRMIS ក្ៅររព័នធ FMIS។
៨-រនតជួយគាាំរទ្ការអនុវតតររព័នធ NRMIS ដល់ម្នេីរនិងអងគភាពជាំនាញទាាំង១៨ ក្ៅរាជធានី ក្ែតត។
៩-អក្ញ្ជ ញ
ើ តាំណាងរកសួងម្ហានផ្េ(ខផ្នករដាបាលទ្ូក្ៅ)ចូលរួម្ររជុាំពភា
ិ កាក្លើកទ្ី២ អាំពីររតិរតតកា
ិ រទ្ូទាត់
របាក់រររផ្គតផ្
់ គង់ជីវភាពជនជារ់ឃុាំ។
១០-ក្ចញលិែិតជូនដាំណឹងដល់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល ឱ្យក្ផ្ញើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុឆ្នាំ ២០១៩ ម្ក
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ។
១១-ក្រៀរចាំក្សចកតីខណនាាំរខនាម្ សត ីពីរញ្ជ ិកាថវិការជជក្ទ្យយរុក្រររទានររស់ម្នេីរ និងការិោល័យអរ់ររំ សុក។
១២-ក្រៀរចាំ Slide និងករម្ងសាំណួរក្រតៀម្កិចចររជុាំជាម្ួយរកុម្ជាំនាញការ ននអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវតាុ
ស្ថធារណៈបារាាំង ខដលអក្ញ្ជ ើញម្កក្ៅកនុងខែម្ីនា ឆ្នាំ ២០២០។
១៣-អធិការកិច្ចរតនាគាររតូវច្ុះម្តួតពិនិតយការងាររតនាគាររាជធានី ចែតតសរម្រ់កា រិយររិក្ចិទ្២០១៩
និងរណា
ត ឆ្នាំពាក់ព័នធ ជារនត រនាេរ់ចទៀត។
១៤-គណៈកម្មការជម្ម្ះចោលឯកសារអស់សុពលភាពចម្រើម្ាស់ រតូវរនត ច្ុះដុតកក្ម្េចឯកសារឆ្នាំ២០០៨
ក្ៅតាម្រណា
ត រតនាគារក្ែតតជារនត ក្ទ្ៀត។
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