ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុ ជា
ជាត្ិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត្

អគ្គនាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
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នាយកដ្ឋានប្គ្រ់ប្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មូលដ្ឋាននិងសរុរសថិត្ិ

សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមប្រត្ិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គនាយក ននអគ្គនាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

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

សនតិសុែសងគមរ ស់

និវតតជន ( ជស) និងក្ ឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ( ជអ ) ពីរសបាតហ៍មតងកនុងមួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២-បានក្ធវើ ចចុ បននភាពក្សចកតីរាងឯកសារ និងតារាងឧ សមពនធាក់ព័នធនង
ឹ ក្សចកតីរាងចា ់ទ្ូទាត់ថវិកា
ឆ្នាំ២០២០។
៣-បានចូលរួមកិច្ចប្រជ ុំពិនិតយពិភាកា ក្លើក្សចកតីរាងកិចចរពមក្រពៀងសាជីវកមម /ាណិជក
ជ មម /ផ្គត់ផ្គង់
(Corporate Agreement) សរម្ ់អនុវតតចណា
ាំ
យក្លើការទ្ិញសាំ ុរតយនតក្

ោះ ការជួលទ្ីតាាំងរ ជុាំ

និងការជួសជុលរថយនត។
៤-បានចាត់តាាំងមន្រនតី ក្ងាគល CPIMS ក្ដើមបីចូលរួមសិកាាសាលា សតីពីការពិនិតយក្លើទ្រមង់ខដលបាន
ខកសរមួលការដ្ឋក់ ញ្ចូ លទ្ិននន័យកនង
ុ រ ព័នធ ការក្ផ្ទៀងផ្ទទត់ទ្ន
ិ នន័យខដលបានដ្ឋក់ ញ្ចូ ល និង
ការពិនិតយផ្តល់ក្ោ ល់ក្លើដ្ឋស ៊តរ ព័នធ (Dashboard)ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងព័តមា
៌ ន្កិច្ចការពារកមារ CPIMS។
៥-បាន នត ាំ ៉នសមតថភាពការងាររ ស់មន្រនតីជនា
ាំ ញក្លើការរតួតពិនិតយការអនុវតតចណា
ាំ
យថវិកា
ឱ្យបានរតឹមរតូវតាមនីតិ វិធហ
ី ិរញ្ាវតថុ និងរស តាម ចចុ បននភាពននលិែិត ទ្ដ្ឋានគ្តិយត
ុ ិត រពមទាាំង នតពរងឹងការ
តាមដ្ឋនវឌ្ឍនភាពការងារជារ ចាាំ។
៦-បាន នតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀ ចាំផ្លិតរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីរ ព័នធ
FMISឱ្យបានរតឹមរតូវជាពិក្សសរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាសរម្ ់ ក្រមើដល់ការក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងចា ់ទ្ូទាត់
ថវិការ ចាាំឆ្នាំ។
៧-បាន នតពរងឹងការអនុវតតការទ្ូទាត់ចាំណាយ ខដលម្ន

និភ័យទា តាមទ្រមង់នីតិ វិធីថមី កនុងរ ព័នធ

FMIS។
៨-បាន្ច្ូលរួមសិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយរ កាស ស្ដីពីនត
ី ិ វធ
ិ ីចណា
ាំ
យរជជទេយ្យ ុក្ររ ទានសរម្ ់រដាបាល
ថ្នាក់ទប្កាមជាតិ ន្ិងក្សចកតជ
ី ូនដាំណឹងសតីពីការអនុវតតចាំណាយថវិការ ស់រដាបាលរកុង រសុក។
៩-បាន នត ូកសរុ និងក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិការ ចាាំនថៃ និងខែ បានទាន់ក្ពលក្វលា។
១០-បាន្ន្ិងកុំពងតាមដាន្ប្កស្ួងស្ថារ័ន្ ដែលទ្វើការដកស្ប្មួលតារាងឧរស្មពន្ធរជជទេយ្យរទរប្រទាន្ឆ្ាុំ
២០២១ ដកស្ប្មួលរទប្មាងច្ុំណាយ្ន្ិងដកស្ប្មួលរទប្មាងច្ុំណាយ្ ដែលអន្វតតន្ីតិ វ្
ិ ី
ទរើកផ្តល់ស្ថច្់ប្បាក់មន្ឆ្នាំ២០២១។
១១-បានចូលរួមកិចចរ ជុាំជាមួយរកុមការងារទារ ាំណល
ុ អនតររកសួង ក្ដើមបីពិនិតយការអនុវតតគ្ក្រម្ង
និងការរ មូលចាំណូលពីគ្ក្រម្ងវិនិក្ោគ្ទ្ុនខរ៉ែម្ស និងការ ាំក្ពញកាតពវកិចចហិរញ្ាវតថក្ុ ផ្សងៗ រ ស់រកុមហ៊ុន
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DELCOM (KAMPUCHEA) PTE., LTD ក្ៅក្ែតតរពោះវិ

រ និងរកុមហ៊ុន XING YUAN KANNG YEAK Co,.

Ltd ក្ៅក្ែតតរកក្ចោះ។
១២បានចូលរួមសិកាាសាលាពិក្រគាោះក្ោ ល់ក្លើក្សចកតីរាងឯកសារកមម វធ
ិ ីជាតិសរម្ ់ការអភិវឌ្ឍតាមខ
រ ជាធិ ក្តយយក្ៅថ្ននក់ក្រកាមជាតិដាំណាក់កាលទ្ី២ (២០២១-២០៣០ )។
១៣-បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពិនិតយពិភាកាក្លើក្សចកតីរាងចា ់ សតីពីការរគ្ ់រគ្ងចាំណូលមិនខមនសារក្ពើ
ពនធ។
១៤-បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពិភាកាករមិត ក្ចចកក្ទ្ស ក្ដើមបីពិភាកាសរម្ ់កសាងឯកសារទ្សសនទាន
សតីពីចកាុ វិស័យ និងយុទ្ធសាន្រសតកមម វធ
ិ ីខកទ្រមង់ ី ូក មួយ។
១៥បានចូ ល រួមកនុ ង កិ ចចរ ជុាំ ពិ ភា កាសតីពី កា រក្ធវើ សនាធ នកមម រ វាងរ ព័ នធ NRMISនិ ង ការទ្ូ ទា ត់ សា ច់ របាក់
ននរកសួ ង នរ សណី យ៍ និ ង ទ្ូរគ្មនាគ្មន៍។
១៦បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពភា
ិ កាអាំពី ញ្ញា ក្ចចកក្ទ្សខដលក្ៅក្សសសល់ក្ៅកនង
ុ មុែងារកត់រតាចាំ ណូលពី
សមបទានខរ៉ែ ក្ៅកនុងរ ព័ នធ ក្ចចក វិទ្ាព័ត៌ម្នរគ្ ់រគ្ងចាំណូលមិនខមនសារក្ពើពនធ (NRMIS)
រ ស់រកសួងខរ៉ែនិងថ្នមពល។
១៧បានចូលរួមកិចចរ ជុាំអព
ាំ ីតរមូវការចាំណាយនិង ញ្ញារ ឈមកនុងការក្រៀ ចាំរ ព័នធ ក្ចចកវិទ្ាព័ត៌ម្នរគ្ ់
រគ្ងទ្ិននន័យ ញ្ជីសារក្ពើភណឌរទ្ពយសមបតតិរដា (SARMIS) រ ស់រកសួង សាថ ័ន។
១៨-បានចូលរួមកិចចរ ជុាំពិភាកាក្លើែលឹមសារលិែិតក្ផ្ញើជូនរកសួងនរ សណីយ៍ និងទ្ូរគ្មនាគ្មន៍
ក្លើករណីអនុវតតចាំណូលថវិការដា ខដលរ មូលបានក្ដ្ឋយមនទីរនរ សណីយ៍និងទ្ូរគ្មនាគ្មន៍រាជធានី ក្ែតត។
១៩បានចូលរួមកិចចរ ជុាំរកុមការងារចាំក្ាោះកិចចករមិត ក្ចចកក្ទ្សពិភាកាក្លើក្សចកតីរាងរ កាសនីតិ វិធី
ហិរញ្ាវតថុ សរម្ ់ការរគ្ ់រគ្ងចាំណូលមិនខមនសារក្ពើពនធ
កនុងលកាែណឌននការក្ផ្ទរមុែងារនិងការខចករំខលកចាំណូលមិនខមនសារក្ពើពនធពីរកសួង សាថ ័ន
ឱ្យក្ៅដល់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
២០បានក្រៀ ចាំកិចចរ ជុជា
ាំ មួយ វិទ្ាសាថនរសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជាពិនិតយតួក្លែននតារាងតុលយ
ការឆ្នាំ២០២០ខដលរតូវខកតរមូវ(គ្ណនីទាយជជទាននិងគ្ណនីសននិធិ)និងពិនត
ិ យ ញ្ញារ ឈមខដលរតូវក្ដ្ឋោះរសាយ
។
២១-បានក្ ើកវគ្គ ណតុោះ ណា
ត លចាំនួន២ក្ពល សតព
ី ីកិចច ញ្ច កា
ិ គ្ណក្នយយរជជក្ទ្យយចាំណូល
ដល់រគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាលវិសយ
័ អ ់រំចាំនួន៤ គ្ឺសាកលវិទ្ាល័យបាត់ដាំ ង, សាកល វិទ្ាល័យ ជា សុីម
កាំចាយម្រ, សាកលវិទ្ាល័យសាវយក្រៀង, សាកលវិទ្ាល័យភូមិនទភនាំក្ពញ
និងរជជក្ទ្យយករចាំណូលរ ស់រគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាល មួយចាំនួនក្ទ្ៀតខដលក្ៅម្នភាពទ្ន់ក្ែាយ។
២២-បានអក្ញ្ជើញតាំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, អគ្គនាយកដ្ឋានរទ្ពយសមបតតិរដា
និងចាំណូលមិនខមនសារក្ពើពនធ និយត
័ ករគ្ណក្នយយនិងសវនកមម ពិនត
ិ យតួក្លែននតារាងតុលយការគ្ិតក្ៅនថៃទ្ី០១
ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ រ ស់សាកលវិទ្យល័យភូមិនទនីតសា
ិ ន្រសត និង វិទ្ាសាន្រសតក្សដាកិចច
ក្ដើមបីចា ់ក្ផ្តើមកិចច ញ្ជិកាគ្ណក្នយយឆ្នាំ២០២១។
២៣-បានក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងលិែិតក្សនើសុាំការសក្រមច ពីឯកឧតតមអគ្គ ណឌិតសភាចារយឧ នាយករដាមន្រនតី
រដាមន្រនតីរកសួងក្សដាកិចច និងហិរញ្ាវតថុ អនុញ្ញាតឱ្យរគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាលថមីចាំនួន៤
ខដលរតូវចា ់ក្ផ្តើមអនុវតតនីតិ វធ
ិ ីថ វិកាគ្ណក្នយយតាមក្គាលការណ៍ននរគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាល
ក្រៀ ចាំតារាងតុលយការ ចា ់ក្ផ្តម
ើ ក្ៅនថៃទ្ី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។
២៤-បានជួយខកលមអនង
ិ ផ្តលរ់ ឹកាក្លើ ញ្ជីគ្ណក្នយយរ ស់មនទីរក្ពទ្យរពោះអងគឌ្ង
ួ
និងមនទីរក្ពទ្យមិតភា
ត ពខែម រ-សូក្វៀត ខែមករា ដល់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។
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២៥បានចូលរួមសិកាាសាលាខដលក្រៀ ចាំក្ដ្ឋយគ្ណកម្មធិការជាតិសរម្ ់ការអភិវឌ្ឍតាមខ

រ ជាធិ

ក្តយយ ក្លើទ្ិសក្ៅកាំខនទ្រមង់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិឆ្នាំ២០២១-២០៣០។
២៦-បានក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងលិែិតក្សនើសុាំការសក្រមចពីឯកឧតតមអគ្គ ណឌត
ិ សភាចារយឧ នាយករដាមន្រនតី
រដាមន្រនតីរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ាវតថអ
ុ នុញ្ញាតឱ្យរគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាលអាចខតងតាាំង ុគ្ល
គ ក
ិ កិចចសនាជារជជ
ក្ទ្យយកររង និងជាភានក់ងារក្ ក
ើ ផ្តល់ជន
ាំ ួស។
២៧-បានក្រៀ ចាំឯកសារក្មក្រៀន និងលាំ

ត់អនុវតត សរម្ ់ការ ណតុោះ ណា
ត លដល់រជជក្ទ្យយ ុក្ររ ទាន

ននរគ្ឹោះសាថន សាធារណៈរដាបាលថមី។
២៨-បានចូលរួមក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងក្សចកតីខណនាាំសព
ីត ីការ ិទ្ ញ្ជីថ វិកាននការិយ រិក្ចេទ្២០២១
ទ្ិសក្ៅអនុវតតឆ្នាំ២០២២ រ ស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ និងរគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាល។
២៩-បានក្រៀ ចាំសារាចរខណនាាំសីព
ត ក
ី ិចច ញ្ច ិកាគ្ណក្នយយ ុក្ររ ទាន សរម្ ់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
៣០-បានក្រៀ ចាំលិែិតក្សនអ
ើ គ្គនាយកដ្ឋានឧសាហកមមហរិ ញ្ាវតថុ រិោះរកវិធានការជរមោះទ្ឹករបាក់
៨០០លានក្រៀល ខដលបានចូលជាភាគ្កមមជាមួយរកុមហ៊ន
ុ Cambodia Life កាលពីឆ្នាំ២០១២។
៣១បានក្រៀ ចាំលិែិតក្ៅរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ាវតថក្ុ ដើមបីរកវិធានការជរមោះរបាក់ឱ្យែច ីក្ៅមូលនិធិរទ្រទ្
ង់ និងអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យកសិកមម។
៣២បានក្រៀ ចាំក្ សកមមចុោះពិនិតយតួក្លែនិងវិធានការក្ដ្ឋោះរសាយភាពអសកមមរ ស់ វិទ្ាសាថនរសាវរជាវនិ
ងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជា កនុងឆ្នាំ២០២១ ខដលពុាំអាចរ ជុតា
ាំ មអនឡាញបាន។
៣៣-បានក្រៀ ចាំលិែិតក្សនើសុាំក្គាលការណ៍ ពីឯកឧតតមអគ្គ ណឌិតសភាចារយឧ នាយករដាមន្រនតី
រដាមន្រនតីរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ាវតថអ
ុ នុញ្ញាតឱ្យវិទ្ាសាថនរសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមកមពុជាខកតរមូវតួក្លែនន
តារាងតុលយការឆ្នាំ២០២០និងអនុញ្ញាតឱ្យម្នអនកទ្ទ្ួលែុសរតូវក្លើរ តិ តតិការគ្ណក្នយយកនុងចក្នាលោះពុាំម្នគ្ណ
ក្នយយពីខែមីនា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។
៣៤បានក្រៀ ចាំលិែត
ិ ញ្ញជក់ទ្ឹករបាក់អតិក្រកថវិកាខដលអាចក្រ ើរបាស់បានរ ស់សាកលវិទ្យល័យភូមិនទនី
តិសាន្រសតនិង វិទ្ាសាន្រសតក្សដាកិចច ក្ ឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន និងអាជាញធរជាតិរពោះវិ

រ។

៣៥រកសួងសាថ ័នចាំនន
ួ ៣៧បាន ញ្ជូនក្្
ម ោះមន្រនតី ក្ងាគលក្ដើមបីចូលរួម ណតុោះ ណា
ត លរក្ ៀ

ញ្ចូ លទ្ិនននយ
័ ការ

រគ្ ់រគ្ងសាច់របាក់តាមរ ព័នធ Web based Application រួចក្ហើយ។
៣៦-ក្ ើកគ្ណនីជូន ណា
ត រកសួង-សាថ ័ន និងអងគភាពបានចាំនួន០៦។
៣៧-បានក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ពាករណ៍រំហូរសាច់របាក់ និងការអនុវតតថវិការ ចាាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។
៣៨-បានក្រៀ ចាំលិែត
ិ ធានារបាក់កក់ ជូនអងគភាពលទ្ធកមម ឬអងគភាពថវិកានិងបានក្សនើសក្ុាំ គាលការណ៍ដក
របាក់កក់ជូនអនកក្ដញនថល និងអនកអនុវតត។
៣៩-បានក្រៀ ចាំលិែត
ិ ក្សនើសុាំក្ ើកផ្តល់របាក់រងាវន់ជូនអងគភាពក្រកាមឱ្វាទ្រកសួង ស.ហ.វ រ ចាាំខែ។
៤០-បានចូលរួមកិចចរ ជុាំ សតីពកា
ី រក្រៀ ចាំក្គាលនក្ោបាយសតព
ី ីការអភិវឌ្ឍន៍មល
ូ
រតរដា។
៤១ ញ្ច ់អនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គានសតីពកា
ី រក្រ ើរបាស់ក្សវាកមមធនាគារ វងងននក្សវារ ស់រកសួងនរ
សណីយ៍ និងទ្ុរគ្មនាគ្មន៍។
៤២-បានរាងអនុសសរណៈក្ោគ្យល់គាន សតីពកា
ី រក្រ ើរបាស់ក្សវាកមមរ ស់ធនាគារ វងង (ក្ែម ូឌា) ម.ក
សរម្ ់រ តិ តដកា
ិ រចាំណូលពីការចុោះ ញ្ជីអាជីវកមមតាមថ្ននល ក្ចចក វិទ្ាព័តម្
៌ នខដលរ មូលក្ដ្ឋយរកសួង សាថ ័ន
អនុវតដក្ៅទ្ូទាង
ាំ រ ក្ទ្ស។
៤៣ចូលរួមកិចចរ ជុាំក្ដើមបីពិនត
ិ យក្លើសាំណួររ ស់ជាំនាញការក្លើក្សចកតីរាងក្គាលនក្ោបាយននការខកទ្រម
ង់ ី ូកមួយ។
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៤៤ចូលរួមកិចចរ ជុជា
ាំ មួយEFIក្ដើមបីក្សនើសIុាំ MFជួយ ណតុោះ ណា
ត លដល់មន្រនតី ក្ងាគលននអងគភាពថវិការ ស់
រកសួង សាថ ័ន។
៤៥-ចូលរួមកិចចរ ជុាំជាមួយគ្ណៈកម្មធិការក្រៀ ចាំក្បាោះផ្ាយមូល រតរដា។
II -សកមមភាពកាំពង
ុ ែាំគ

រើ ការ៖

១- នតជាំរុញរតនាគាររាជធានី ក្ែតត កនង
ុ ការក្រៀ ចាំ ូកសរុ និងផ្គូផ្ង
គ តួក្លែអនុវតតចាំណូលថវិកា
ក្ដើមបី ិទ្ ញ្ជីចាំណូលថវិការ ចាាំឆ្នាំ២០២០ ឱ្យបានរតឹមរតូវនិងទាន់ក្ពលក្វលា។
២-តាមដ្ឋនក្លើនីតិ វិធី ង់ចាំណូលមិនខមនសារក្ពើពនធ តាមរយៈរ ព័នធក្អឡិករតូនិក (ePayment)សរម្ ់រកសួង សាថ ័នទាាំង ៣។
៣ នតស្ប្មរស្ប្មួលការទរើករណន្ីប្បាក់រង្វវន្់ររស្់ប្កស្ួងទាុំង១០ស្ប្មារ់ការអន្វតតប្រព័ន្ធេូទាត់តាមក្អ
ឡិករតូនិក (e-Payment) ជាមួយ្្នាគារដែរូ។
៤- នតពិនិតយតាមដ្ឋននិងខកលមអពីការក្ធវើសនាធនកមមពី NRMIS ក្ៅរ ព័នធ FMIS។
៥- នតជួយគាាំរទ្ការអនុវតតរ ព័នធ NRMIS ដល់មនទីរ និងអងគភាពជាំនាញ ទាាំង១៨ ក្ៅរាជធានី ក្ែតត។
៦- នតពិនិតយ MoUជាមួយធនាគារាណិជនជ ដគ្ូ។
៧-ក្រៀ ចាំអនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គាន សតព
ី ីការក្រ ើរបាស់ក្សវាកមមរ ស់ធនាគារ វងង
(ក្ែម ូឌា)ម.កសរម្ ់រ តិ តដិការចាំណូល ពីការចុោះ ញ្ជីអាជីវកមមតាមថ្ននល ក្ចចកវិទ្ាព័ត៌ម្ន
ខដលរ មូលក្ដ្ឋយរកសួង សាថ ័ន អនុវតដក្ៅទ្ូទាង
ាំ រ ក្ទ្ស។
៨-ពិនិតយ និងផ្តលអ
់ នុសាសន៍ជូនថ្ននក់ដឹកនាាំ កនុងការក្សនើសុាំក្ ើកគ្ណនី រ ស់ ណា
ត រកសួង-សាថ ័ន។
៩-ក្រៀ ចាំលិែិតធានារបាក់កក់ ជូនអងគភាពលទ្ធ កមម ឬអងគភាពថវិកា និងបានក្សនើសុាំក្គាលការណ៍ដករបាក់
កក់ជូនអនកក្ដញនថល និងអនកអនុវតត។
III -ទិសគៅសប្ារ់អនុវត្តការងារដែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០២១៖
អរគនាយ្កដាាន្រតនាគារជាតិមាន្េិស្ទៅស្ប្មារ់អន្វតតការង្វរដែតុលាឆ្ាុំ២០២១ ម្នដូចខាងក្រកាម៖
១-រតូវ នតជាំរុញក្លើការក្ ើកផ្តល់របាក់ក្ ៀវតសជូនមន្រនតរា
ី ជការ កងកម្លាំងរ ដ្ឋ ់អាវុធ
រ

សនតិសុែសងគមរ ស់និវតតជន ( ជស) និងក្ ឡាជាតិអតីតយុទ្ធជន ( ជអ ) ពីរសបាតហ៍មតង

កនុងមួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២- នតតាមដាន្ការដកស្ប្មួលតារាងឧរស្មពន្ធ រជជទេយ្យរ ទរប្រទាន្ឆ្ាុំ ២០២១ ន្ិងដកស្ប្មួលរទប្មាង
ច្ុំណាយ្ដែលអន្វតតន្ីតិ វិ្ីទរើកផ្តល់ស្ថច្់ប្បាក់មន្ឆ្នាំ២០២១។
៣- នតពិនិតយ ញ្ញារ ឈម និងពរងឹងការអនុវតតការទ្ូទាត់ចណា
ាំ
យ

និភ័យទា តាមទ្រមង់នីតិ វិធីថមក
ី នុង

រ ព័នធ FMIS។
៤- នតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀ ចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីរ ព័នធ FMIS
ជាពិក្សសរបាយការណ៍សរម្ ់ ក្រមើដល់ការក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងចា ់ទ្ទា
ូ ត់ថវិការ ចាាំឆ្នាំ
រពមទាាំងការអភិវឌ្ឍន៍ ខនថមក្លើ ញ្ជកា
ី រងារ worklist ក្ដើមបីសរមួលនិង ក្ងកើន រ សិទ្ធភាពកនង
ុ ការទ្ូទាត់និង
តាមដ្ឋនចាំណាយថវិកាកនុងរ ព័នធ FMIS។
៥ នតក្រៀ ចាំនិងក្ធវើ ចចុ បននភាពឯកសារាក់ព័នធនង
ឹ ការក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងចា ់សីព
ត ីការទ្ូទាត់ថ វិកាឆ្នាំ២០
២០។
៦-ក្រៀ ចាំក្សចកតីរាងសារាចរខណនាាំ ិទ្ ញ្ជីគ្ណក្នយយឆ្នាំ២០២១និងទ្ិសក្ៅឆ្នាំ២០២២
រ ស់រគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាលរ ស់រគ្ឺោះសាថនសាធារណៈរដាបាល។
៧-ក្ ើកវគ្គ ណតុោះ ណា
ត លចាំនួន២ ក្ពល សតីពីកិចច ញ្ច ិកាគ្ណក្នយយរជជក្ទ្យយ ុក្ររ ទាន ដល់រគ្ឹោះសាថន
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សាធារណៈរដាបាលវិសយ
័ អ រ់ ំចាំនួន៤ គ្ឺសាកលវិទ្ាល័យបាត់ដាំ ង, សាកលវិទ្ាល័យ ជា សុីម កាំចាយម្រ,
សាកលវិទ្ាល័យសាវយក្រៀង, សាកលវិទ្ាល័យភូមិនទភនាំក្ពញ
និងរជជក្ទ្យយករចាំណូលរ ស់រគ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបាលមួយចាំនួនក្ទ្ៀត ខដលក្ៅម្នភាពទ្ន់ក្ែាយ។
៨-ក្រៀ ចាំកិចចរ ជុាំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ាវតថរុ ដាបាលថ្ននក់ ក្រកាមជាតិ
ក្ដ្ឋោះរសាយ ញ្ញាថវិការ ស់រកុង រសុកចាំនួន៤ ននក្ែតតឧតតរម្នជ័យ ឱ្យបានរជោះរសឡោះ។
៩ក្រៀ ចាំឯកសារក្មក្រៀននិងលាំ

ត់អនុវតតសរម្ ់ការ ណតុោះ ណា
ត លដល់គ្ណក្នយយកររ ស់រគ្ឹោះសាថន

សាធារណៈរដាបាលថមី។
១០ក្រៀ ចាំលិែិតក្សនើសុាំអគ្គនាយកដ្ឋានសហរ តិ តតិការនិង ាំណុលក្រ ើរបាស់ឥណទានថវិកាក្សវាធនា
គារ និងចាំណាយថវិកាក្លើការរបាក់។
១១-ក្រៀ ចាំលិែិតរ កាស ក្ងកត
ើ អនុគ្ណនីរបាក់ ក្ញ្ាើ ក្ៅធនាគារជារបាក់ដុលាលរងាក្មរិក
(គ្ណនីម្នកាលកាំណត់)។
១២-ក្រៀ ចាំរ ព័នធរគ្ ់រគ្ងសាច់របាក់ CMS សរម្ ់ ណតុោះ ណា
ត ល ជូនដល់មន្រនតី ក្ងាគលតាមរកសួង
សាថ ័ន អាំពីរក្ ៀ

ញ្ចូ លទ្ិននន័យ ននការរគ្ ់រគ្ងសាច់របាក់តាមរ ព័នធ Web based Application។

១៣ នតក្រៀ ចាំនិងសរម សរមួលក្លើក្សចកតីរាងអនុសសរណៈននការក្ោគ្យល់គានជាមួយធនាគារាណិ
ជជ។
១៤ នតក្រៀ ចាំលិែិតធានារបាក់កក់ជូនអងគភាពលទ្ធកមមឬអងគភាពថវិកានិងបានក្សនើសុាំក្គាលការណ៍ដករបា
ក់កក់ជូន។
១៥- នតពិនិតយ និងផ្តល់អនុសាសន៍ជន
ូ ថ្ននក់ដឹកនាាំ ក្លើការក្សនើសុាំក្ ើកគ្ណនី រ ស់ ណា
ត រកសួង-សាថ ័ន។
១៦- នតក្រៀ ចាំលិែិតក្សនើសុាំក្ ក
ើ ផ្តល់របាក់រងាវន់ជូនអងគភាពក្រកាមឱ្វាទ្រកសួង ស.ហ.វ រ ចាាំខែ។
១៧សហការណ៍ជាមួយ វិទ្ាសាថនក្សដាកិចចនង
ិ ហិរញ្ាវតថក្ុ ដើមបីក្សនើសុាំមូលនិធិរូ ីយ៍វតថអ
ុ នតរជាតិជួយ ណតុោះ
ណា
ត ល ដល់មន្រនតី ក្ងាគលពីអងគភាពថវិការ ស់រកសួង សាថ ័ន។
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