ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្ម្ពុ ជា
អគ្គនាយក្ដ្ឋានរត្នាគារជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ព្រះម្ហាក្សព្ត្

នាយក្ដ្ឋានព្គ្ប់ព្គ្ងរត្នាគារថ្ននក្់ម្ូលដ្ឋាននិងសរុបសថិត្ិ
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សូមគោរពជូន

ឯកឩត្តមប្រត្ិភរា
ូ ជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋានរត្នាោជាត្ិ

I-លទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តក្នុងដែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០២១៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានអនុវតតការងារកនង
ុ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មួយចាំនន
ួ ដូចខាងក្រកាម៖
១-បានជាំរុញក្លើការក្ ើកផ្តល់របាក់ក្ ៀវតសជូនមន្រនតីរាជការ កងកម្លាំងរ ដ្ឋ ់អាវុធ រ

សនតិសុែសងគមរ ស់

និវតតជន ( ជស) និងក្ ឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ( ជអ ) ពីរសបាតហ៍មតងកនុងមួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២ -បានចូល រួម រ ជុាំ សដីពីរ កាសឥណទានរ ស់រ ដា បាលថ្ននក់ ក្រកាមជាតិ ឆ្នាំ២០២១ ជាមួយអគ្គ
នាយកដ្ឋានហិ រញ្ញវតថរុ ដា បាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
៣ -បានចូលរួមរ ជុាំសីព
ត ីរ ជុាំក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងនីតិ វធធីតរមង់ទ្ិស្មី ក្លើចាំណាយហានិភ័យទា
សរម្ ់រកសួង-ស្ថថ ័នទាាំង១៩ កនុងរ ព័នធ FMIS។
៤ -បានចូលរួមរ ជុាំពិភាកា ក្លើការកាំណត់ទ្រមង់ និងព័ត៌ម្ន ននតារាងឧ សមពនធភាា ់តាមចា ់ទ្ូទាត់្ វធកា
រ ចាំឆ្នាំ។
៥ -បានចូលរួមរ ជុាំ សតីពីកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យសម្រាប់ករណីអាណតតិក្ ើករបាក់ ខដលតរមូវឱ្យម្ន
ការជាំទាស់ និងដកហូតទ្ុកកនុងរ ព័នធ FMIS។
៦ -បាន នត ាំ ៉នសមតថភាពការងាររ ស់មន្រនតីជាំនាញ ក្លើការរតួតពិនិតយការអនុវតតចាំណាយ្វធកា ឱ្យ
បានរតឹមរតូវតាមនីតិ វធធហ
ី ិរញ្ញវតថុ និងរស តាម ចចុ បននភាពននលិែិត ទ្ដ្ឋានគ្តិយត
ុ ិត រពមទាាំង នតពរងឹងការតា
ដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារជារ ចាំ។
៧ -បាន នតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ចាំណាយ្វធកាក្ចញពីរ ព័នធ FMIS
ឱ្យបានរតឹមរតូវ ជាពិក្សសរបាយការណ៍ចាំណាយ្វធកា សរម្ ់ ក្រមើដល់ការក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងចា ់ទ្ូទាត់្វធកា
រ ចាំឆ្នាំ ក្ៅពុាំទាន់អាចផ្លិតក្ចញពីរ ព័នធ FMIS ក្ដើមបីអាចក្រ ើរបាស់ជាផ្លូវការបានក្ៅក្ យ
ើ ។
៨ -បានចូលរួមរ ជុាំពិភាកាក្ដើមបីខសែងរកធាតុចូល និងលកខែណឌពិក្សសមួយចាំនួនសរម្ ់ នតការដ្ឋក់
ឱ្យអនុវតតនីតិ វធធី្មី ក្លើការក្ ើកផ្តល់ក្ ៀវតស និងចាំណាយ នទុក ុគ្ល
គ ិកក្ផ្សងៗ ខដលម្នក្គាលរ

កាំណត់ចាស់

លាស់ សរម្ ់រកសួង ស្ថថ ័នក្ៅក្សសសល់ ខដលម្នលកខែណឌពិក្សសដ្ឋច់ក្ដ្ឋយខ កពីរកសួង -ស្ថថ ័នខដល
បានអនុវតតរួចរាល់។
៩ -បាន នតពរងឹងការអនុវតតការទ្ូទាត់ចាំណាយ ខដលម្នហានិភ័យទា តាមទ្រមង់នីតិ វធធី្មី កនុងរ ព័នធ
FMIS។
១០ -បាន នតពិនត
ិ យ ញ្ហារ ឈមននការក្រ ើរបាស់ ញ្ាកា
ី រងារ (Worklist) កនង
ុ រ ព័នធ FMIS និង នត
សហ-ការជាមួយនាយកដ្ឋាន ក្ចចក វធទ្ាព័ត៌ម្នននរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ (ITD) ក្ដើមបីអភិវឌ្ឍ ខនថម និង
ក្ងកើនភាពសែ័យរ វតតិកមមក្លើ Workflow កនុ ង រ ព័ នធ FMIS ក្ដ្ឋយ ចចុ បនន ក្ៅមិ ន ទាន់ ម្ នលកខ ណៈរគ្ ់ រជុ ង
ក្រជាយ និ ង ក្ៅមិ ន ទាន់ អា ចកាំ ណត់ បា នចាស់ លា ស់ ក្លើការក្រចោះទ្ិននន័យ/ព័តម្
៌ ន និងរបាយការណ៍ននកិចច
រ តិ តតកា
ិ រចាំណាយតាមរកសួង ស្ថថ ័នក្ៅក្ ើយ។
១១ -បានចូលរួមរ ជុព
ាំ ិនិតយលកខែណឌ ក្ចចកក្ទ្ស Payroll Interface ជាមួយរ ព័នធ FMIS។
១២ -បាន នត ូកសរុ និងក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ចាំណាយ្ វធការ ចាំន្ៃ និងខែ បានទាន់ក្ពលក្វលា។
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១៣ -បាេចូលរួមខណនាាំអនុវតតសារាច្រណណនាំនេខ០០៤ សហវ.អថ ច្ុះថ្ថៃទី០៤ ណខឧសភា ឆ្នាំ២០២១
សដីពីការន្វវើ វរ
ចា រណក្ម េិងពម្រងឹងម្របសិទធភាពច្ាំណាយ្ថវចាកាថ្ននក់ជាតិ សម្រាប់អេវតតច្ាប់សីព
ដ ីហិរញ្ញវតថុ សម្រាប់
ការម្រគប់ម្រគងឆ្នាំ២០២១។
១៤ -បាេេិងកាំពងជាំរញម្រកសួងសាថប័េឱ្យន្វើការណកសម្រ្ួេតារាងឧបស្ពេធរជជនទយ្យបនរម្របទាេឆ្នាំ២០២១
េិងណកសម្រ្ួេគនម្រាងច្ាំណាយ្ម្របាក់នបសកក្មនៅកនង
ុ រ ក្ទ្ស ច្ាំណាយ្សម្រាប់វគគបណតុុះបណា
ត េ សិកាាសាលា
េិងម្របជាំនសេងៗឆ្នាំ២០២១ ណែេអេវតតេីតិ វចា្ីនបើកសតេសា
់ ច្់ម្របាក់្េ ឱ្យបានរតឹមរតូវនិងទាន់ក្ពលក្វលាម្រសបតា្
សារាច្រណណនាំនេខ០០៤ សហវ.អថ ច្ុះថ្ថៃទី០៤ ណខឧសភា ឆ្នាំ២០២១។
១៥ -បានចូលរួមរ ជុាំពិភាកា ការរ មូលចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ តាមរ ព័នធទ្ទា
ូ ត់ក្អ ិចរតូនិក (ePayment) និងការ ង់ចាំខណករបាក់រងាែន់ រ ស់អងគភាពរ មូលចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ ននរកសួងក្សដាកិចចនិង
ហិរញ្ញវតថ។
ុ
១៦ -បានចូលរួមកិចចរ ជុក
ាំ រមិត ក្ចចកក្ទ្ស ពិភាកាអាំពី ញ្ហារ ឈម និងដាំក្ណាោះរស្ថយទាក់ទ្ិននឹងការ
ក្ផ្ទរចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធរ ស់រកសួងកសិកមម រុកាខរ ម្ញ់ និងក្នស្ថទ្ ក្ៅឱ្យរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
១៧ -បានចូលរួមកិចចិរ ជុព
ាំ ិភាកាអាំពី ទ្ ងាាញ សរម្ ់វគ្គ ណតុោះ ណា
ត លសតីពី ស្ថរាចរ ក្លែ.០០៦
សហវ ចុោះន្ៃទ្ី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។
១៨ -បានចូលរួមកិចចរ ជុាំករមិត ក្ចចកក្ទ្ស ក្ដើមបីក្រតៀមសរម្ ់កិចចរ ជុាំអនតររកសួងសតីពីការក្ផ្ទររ ព័នធ
រគ្ ់រគ្ងនិងការរ មូល ចាំណូលពីក្សវាស្ថធារណៈរ ស់រកសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូនក្ៅឱ្យរដាបាលថ្ននក់
ក្រកាមជាតិ។
១៩ -បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពិភាកាពិនិតយលាំហូរ្វធកា និងការក្រ ើរបាស់គ្ណនីរ ស់មូលនិធិជាតិជាំនួយ
សងគម។
២០ -បានចូលរួមកនុងកិចចរ ជុព
ាំ ិភាកា អាំពីការក្រៀ ចាំក្លែកូដចាំណូល សរម្ កា
់ រដ្ឋក់ឱ្យដាំក្ណើរការក្រ ើ
របាស់រ ព័នធ ក្ចចក វធទ្ាព័តម្
៌ ន រគ្ ់រគ្ងចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ (NRMIS) ក្ៅរដាបាលរាជធានី ក្ែតត។
២១ -បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពិភាកាក្លើតរមូវការលមអិត កនុងការក្ធែើសនាធនកមមរវាងកមម វធ
ធ ីពត
័ ម្
៌ នវធទ្ា
សរម្ រ់ គ្ ់រគ្ងនិងផ្តល់ក្សវា ក្ៅអងគភាពរចកក្ចញចូលខតមួយរាជធានី ក្ែតត និងរ ព័នធ ក្ចចក វធទ្ាព័ត៌ម្ន
រគ្ ់រគ្ងចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ (NRMIS)។
២២ -បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពិភាកា អាំពីការកាំណត់លកខែណឌកនុងរបាយការណ៍តារាងឧ សមព័នធ ក១ ក២
និងកិចច ញ្ាិកាគ្ណក្នយយ សរម្ ់រ តិ តតិការពនធកាត់ទ្ក
ុ ។
២៣ -បានពិនត
ិ យនិងក្ផ្ទៀងផ្ទទត់សាំអាតតួក្លែ្វធការដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិសរម្ ់ឆ្នាំ ២០២០ ក្ដើមបី
អាចក្បាោះពុមពតារាងឧ សមព័នធ ក្រៀ ចាំចា ់ទ្ូទាត់ក្ចញពីរ ព័នធ FMIS រួ្ាេ៖ តារាង ែ៣ បានពិនិតយនិងក្ផ្ទៀង
ផ្ទទត់បានរតឹមរតូវទាាំងតួក្លែចា ់ហិរញ្ញវតថុ និងអនុវតត អាចក្បាោះពុមពក្ចញបានពីរ ព័នធ FMIS។ក្ដ្ឋយណែកតារាង
ែ២និង ែ៤ បានពិនិតយនិងក្ផ្ទៀងផ្ទទត់បានរតឹមរតូវ ខតតួក្លែអនុវតតក្ដើមបីអាចក្បាោះពុមពបាន ទាល់ខតម្នការសហ
ការក្ដ្ឋោះរស្ថយតួក្លែចា ហ
់ ិរញ្ញវតថព
ុ ី GDSNAF និង ITD។
២៤ -បាននរៀបច្ាំកិច្ចម្របជាំជា្ួយ្អគគនយ្កដ្ឋាេថវចាកានេើកទី១ សតីពីេាំហូរថវចាកាេិងកិច្ចបញ្ជិកាគណនេយ្យ
របស់្ូេេិ្ិជាតិជាំេយ្
ួ សងគ្(នម្រកាយ្ពីការម្រច្បាច្់បញ្ចូ េគ្ននរវាង បជស បជអ េិង្ជព)។
២៥ -បានក្រៀ ចាំកិចចរ ជុាំពិនត
ិ យពិភាកាក្ដើមបីក្រៀ ចាំក្សចកតរី ាងស្ថរាចរខណនាាំសីព
ត ីនត
ី ិ វធ
ធ ី និងកិចច
ញ្ាិកា ចាំណូល្វធការដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ខដលបានពីរ ភពមូលនិធិរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ(តាមរយៈរ ព័នធ
អនឡាញ ZOOM)។
២៦ -បានក្រៀ ចាំលិែត
ិ កនង
ុ នាមរកសួងក្សដាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតថុ សាំណូមពររគ្ឹោះស្ថថនស្ថធារណៈរដាបាលចាំនួន
៧ ផ្តល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថឆ្
ុ ន ាំ២០២០ ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ។
២៧ -រកសួង ស្ថថ ័នចាំនន
ួ ៣៥ បាន ញ្ាូនក្្
ម ោះមន្រនតី ក្ងាគល ក្ដើមបីចូលរួម ណតុោះ ណា
ត លរក្ ៀ
ទ្ិនននយ
័ ការរគ្ ់រគ្ងស្ថច់របាក់តាមរ ព័នធ Web based Application រួមក្ហើយ។
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ញ្ចូ ល

២៨ -ចូលរួមសិកាខស្ថលា តាមរ ព័នធ Online ជាមួយនឹង ណា
ត ញរគ្ ់រគ្ងចាំណាយស្ថធារណៈរ ស់
អាសុី (Public Expenditure Management Network in Asia)។
២៩ -បាន ញ្ច ់អនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គាន សតីពីរ តិ ិតកា
ត រចាំណូលពនធគ្យ ជាមួយធនាគារ
ឯក-ក្ទ្ស វងង។ រពមទាាំងបានដ្ឋក់ជូនថ្ននក់ដឹកនាាំពិនត
ិ យ និងសក្រមចក្លើអនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គាន (MOU)
ចាំនួនពីរ ខនថមក្ទ្ៀត។
៣០ -បានពិនត
ិ យ និងផ្តល់អនុស្ថសន៍ជន
ូ ថ្ននក់ដឹកនាាំ កនុងការក្សនើសុាំក្ ើកគ្ណនីរ ស់ ណា
ត រកសួង ស្ថថ ័
ន និងអងគភាពបានចាំនួន០១ ។
៣១ -បានក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ពាករណ៍លហ
ាំ ូរស្ថច់របាក់ និងការអនុវតត្វធការ ចាំខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

៣២ -បានក្រៀ ចាំលិែិតធានារបាក់កក់ ជូនអងគភាពលទ្ធកមម ឬអងគភាព្វធកា និងបានក្សនស
ើ ុាំក្គាលការណ៍
ដករបាក់កក់ជន
ូ អនកក្ដញន្ល និងអនកអនុវតត។
៣៣-បានក្ធែកា
ើ រក្ ើកផ្តល់របាក់រងាែន់ ជូនអងគភាពក្រកាមឱ្វាទ្រកសួង ស.ហ.វ រ ចាំខែ។
II -ទ្ិសដៅសព្ាប់អនុវត្តការងារដែម្ិថនា
ុ ឆ្ន២
ាំ ០២១៖
អគគនយ្កដ្ឋាេរតនគ្នរជាតិាេទិសនៅសម្រាប់អេវតតការងារណខមិ្ុនា ឆ្នាំ២០២១ ម្នដូចខាងក្រកាម៖
១ -រតូវ នតជាំរុញក្លើការក្ ើកផ្តល់របាក់ក្ ៀវតសជូនមន្រនតីរាជការ កងកម្លាំងរ ដ្ឋ ់អាវុធ រ

សនតិសុែសងគម

រ ស់និវតតជន ( ជស) និងក្ ឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ( ជអ ) ពីរសបាតហ៍មតងកនុងមួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២ - នតជាំរុញអាំពកា
ី រខកសរមួលតារាងឧ សមពនធរជាក្ទ្យយ ុក្ររ ទានឆ្នាំ២០២១ និងខកសរមួលគ្ក្រម្ងចាំណាយ
របាក់ក្ សកកមម ក្ៅកនង
ុ រ ក្ទ្ស ចាំណាយសរម្ ់វគ្គ ណតុោះ ណា
ត ល សិកាខស្ថលា និងរ ជុាំក្ផ្សងៗឆ្នាំ២០២១ ខដល
អនុវតតនត
ី ិ វធ
ធ ី ក្ ើកផ្តល់ស្ថច់របាក់មុន។
៣ - នតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ចាំណាយ្វធកាក្ចញពីរ ព័នធ FMIS ជា

ពិក្សសរបាយការណ៍សរម្ ់ ក្រមើដល់ការក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងចា ់ទ្ូទាត់្វធការ ចាំឆ្នាំ រពមទាាំងការអភិវឌ្ឍន៍ ខនថម
ក្លើ ញ្ាីការងារ worklist ក្ដើមបីសរមួលនិង ក្ងកន
ើ រ សិទ្ធភាពកនុងការទ្ូទាត់នង
ិ តាមដ្ឋនចាំណាយ្វធកាកនង
ុ រ ព័នធ
FMIS។
៤ - នតជាំរុញរតនាគាររាជធានី ក្ែតត កនុងការក្រៀ ចាំ ូកសរុ និងផ្គូផ្ង
គ តួក្លែអនុវតតចាំណូល្វធកា ក្ដើមបី
ិទ្ ញ្ាីចាំណូល ្វធការ ចាំឆ្នាំ២០២០ ឱ្យបានរតឹមរតូវនិងទាន់ក្ពលក្វលា។
៥ -តាមដ្ឋនក្លើនីតិ វធ
ធ ី ង់ចណ
ាំ ូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ តាមរយៈរ ព័នធក្អ ិករតូនិក (e-Payment) ស
រម្ ក់រកសួង ស្ថថ ័នទាាំង ៣។
៦ - នតពិនិតយតាមដ្ឋននិងខកលមអពីការក្ធែើសនាធនកមមពី NRMIS ក្ៅរ ព័នធ FMIS។
៧ - នតជយ
ួ គាាំរទ្ការអនុវតតរ ព័នធ NRMIS ដល់មនទីរ និងអងគភាពជាំនាញ ទាាំង១៨ ក្ៅរាជធានី ក្ែតត។
៨ - នតពិនត
ិ យ MoU ជាមួយធនាគារាណិជនា ដគ្ូ។
៩ -ក្រតៀមចូលរួមក្ធែើ ទ្ ងាាញកនុងវគ្គ ណតុោះ ណា
ត លសតព
ី ស្ថ
ី រាចរក្លែ.០០៦ សហវ ចុោះន្ៃទ្ី១៣ ខែ
សីហា ឆ្នាំ២០២០ ជូនអងគភាពរចកក្ចញចូលខតមួយរាជធានី ក្ែតត ទាាំង២៥។
១០ -ក្រៀ ចាំស្ថរាចរខណនាាំសព
ីត ីនីតិ វធធី និងកិចច ញ្ាិកាចាំណូល្វធការ ស់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិខដលបាន
ពីរ ភព មូលនិធិរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
១១ -ក្រៀ ចាំកិចចរ ជុជា
ាំ មួយអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវតថរុ ដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិក្ដើមបីក្ដ្ឋោះរស្ថយ ញ្ហាតួក្លែ
ខដលក្ោង តាាំងពីឆ្នាំ២០១៩មក។
១២ -រ ជុាំជាមួយតាំណាងនាយកដ្ឋាន្វធកានីយកមម នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិចច មន្រនតរី តួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថុ ពិ
និតយចាំណច
ុ អសកមមននកិចច ញ្ច ិកាគ្ណក្នយយឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំ២០២០ រ ស់ វធទ្ាស្ថថនជាតិកសិកមម ខរពកក្លៀ ។
១៣ -រ ជុជា
ាំ មួយនាយកដ្ឋានចាំណោះុ ននអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ពិនិតយក្សចកតីរាងស្ថរាចរខណនាាំសីត
ពីនីតិ វធធី ក្ផ្ទរ វធភាជន៍តួក្លែពីមូលនិធិរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ជូនរដាបាលរាជធានី ក្ែតត រកុង រសុក។
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១៤ -រ ជុាំជាមួយនាយកដ្ឋានចាំណោះុ ននអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ពិនិតយក្សចកតីរាងស្ថរាចរខណនាាំ
ចាំនួន២ សតីពី ការ ង់ ុររ ទានសល់ រជាក្ទ្យយ ុក្ររ ទានសល់ និងសាំខណចាំណាយរ ស់រកសួង ស្ថថ ័ន មនទីរ និង
រដាបាល ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ និងរគ្ឹោះស្ថថនស្ថធារណៈរដាបាល។
១៥ -ក្ ើកវគ្គ ណតុោះ ណា
ត លជាំហានទ្ី១ សញ្ហញណការអនុវតតកិចចការគ្ណក្នយយរ ស់រគ្ឹោះស្ថថនស្ថធារណៈ
រដាបាល្មី ចាំនួន៤ ម្នស្ថកលវធទ្ាល័យបាត់ដាំ ង, ស្ថកលវធទ្ាល័យ ជា សុីម កាំចយម្រ, ស្ថកលវធទ្ាល័យ
ស្ថែយក្រៀង និងស្ថកលវធទ្ាល័យភូមិនទភនាំក្ពញ ក្ដ្ឋយម្នការចូលរួមរ ស់រតនាគារក្ែតតនរពខវង រតនាគារក្ែតតបាត់
ដាំ ង រតនាគារក្ែតតស្ថែយក្រៀង (ជាអនកកាន់គ្ណនីរបាក់ ក្ញ្ញើ) មនទីរក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ននក្ែតតទាង
ាំ ៣ (ជាមន្រនតី
រតួតពិនត
ិ យហិរញ្ញវតថ)ុ ។
១៦ -រ ជុជា
ាំ មួយគ្ណក្នយយករស្ថកលវធទ្ាល័យជាតិរគ្ រ់ គ្ង, ស្ថកលវធទ្ាល័យ វធទ្ាស្ថន្រសតសខា
ុ ភិបា
ល ពិនត
ិ យ ចាំណច
ុ ែែ ោះខាតននរបាយការណ៍គ្ណក្នយយឆ្នាំ២០២០។
១៧ -ក្រៀ ចាំកិចចរ ជុាំពិនត
ិ យតរមង់ទ្ិសការអនុវតតនិតិ វធ
ធ ី្ វធកា និងកិចច ញ្ច ិកាគ្ណក្នយយរ ស់រគ្ឹោះស្ថថនស្ថ
ធារណៈ រដាបាលក្ដ្ឋយម្នការចូលរួមរគ្ ់រគ្ឹោះស្ថថន។
១៨ -រ ជុជា
ាំ មួយអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវតថរុ ដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ពិនិតយរធោះរកវធធានការក្ដ្ឋោះរស្ថយ ឱ្
នភាព្វធកា និង ែែ ោះសមតុលយគ្ណនីរបាក់ ក្ញ្ញើ សរម្ ់ ង់អតិក្រក្វធកាឆ្នាំ២០១៩ រ ស់រសុកចាំនួន៤ ននក្ែតត
ឧតតរម្នជ័យ។
១៩ -ក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងរ កាស និងស្ថរាចរខណនាាំសព
ីត ីលហ
ាំ ូរ្វធកា និងកិចច ញ្ច ិកាគ្ណក្នយយរ ស់
ក្ ឡាជាតិជាំនួយ សងគម (ម.ជ.ជ.)។
២០ -ក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងរ កាសខកសរមួល និង ក្ងកត
ើ គ្ណនី អនុគ្ណនី សរម្ អ
់ នុវតត្ វធការ ស់
ម.ជ.ជ។
២១ -ជរមុញរកសួង-ស្ថថ ័ន ខដលមិនទាន់បាន ញ្ាូនក្្
ម ោះមន្រនតី ក្ងាគល ក្ដើមបីចូលរួម ណតុោះ ណា
ត ល
រក្ ៀ

ញ្ចូ លទ្ិននន័យការរគ្ ់រគ្ងស្ថច់របាក់តាមរ ព័នធ Web based Application នត។
២២ - នតក្រៀ ចាំ និងសរម សរមួលក្លើក្សចកតីរាងអនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គាន ៖
-សដព
ី ីការក្រ ើរបាស់ក្សវាកមមរ ស់ធនាគារ ាណិជក
ា មមក្រៅរ ក្ទ្ស ននកមពុជា (FTB)សរម្ ់រ តិ តដិការ

ចាំណូលរគ្ ់រ ក្ភទ្ ខដលរ មូលក្ដ្ឋយអគ្គនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ និងអគ្គនាយកដ្ឋានគ្យនិងរដ្ឋាករកមពុជា។
-ក្សនើសុាំក្គាលការណ៍ថ្ននក់ដឹកនាាំក្លើការក្សនើសុាំរ ស់ធនាគារ វឌ្ឃនៈ អាសុី ចាំកាត់ (ABA) សរម្ ់រ តិ តដិ
ការរ មូលចាំណូលរគ្ ់រ ក្ភទ្ ខដលរ មូលក្ដ្ឋយអគ្គនាយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករកមពុជា អនុវតតទ្ូទាង
ាំ រ ក្ទ្ស។
២៣ -ដ្ឋក់ជូនថ្ននក់ដឹកនាាំពិនត
ិ យ និងសក្រមចក្លើអនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គាន៖
-ការក្រ ើរបាស់ក្សវាកមមទ្ូទាត់តាមរ ព័នធក្អ ិចរតូនក
ិ (e-Payment) រ ស់ធនាគារ កាណាឌ្ីោ៉

ក.អ សរម្ ់រ តិ តដិការចាំណូលពីការចុោះ ញ្ាីអាជីវកមមដាំ ូងតាមថ្ននល ក្ចចក វធទ្ាព័តម្
៌ ន ខដលរ មូល
ក្ដ្ឋយរកសួង/អងគភាព អនុវតដក្ៅទ្ូទាង
ាំ រ ក្ទ្ស។
-ការក្រ ើរបាស់ក្សវាកមមរ ស់ធនាគារ ស្ថថ នា ភីអល
ិ សុី សរម្ ់រ តិ តដកា
ិ រចាំណូលរគ្ ់រ ក្ភទ្ ខដល
រ មូលក្ដ្ឋយអគ្គនាយកដ្ឋានគ្យ និងរដ្ឋាករកមពុជា អនុវតដក្ៅទ្ូទាង
ាំ រ ក្ទ្ស។
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