ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា
អគ្គនាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត្

នាយកដ្ឋានប្គ្រ់ប្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មល
ូ ដ្ឋាននិងសរុរសថិត្ិ

4

សូមគោរពជូន
ឯកឧត្ត មប្រត្ិភរា
ូ ជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គ នាយក ននអគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
កមម វត្ថុ ៖ របាយការណ៍បូកសរុបការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិប្បចាំ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ និងទិស
ដៅសប្ាប់អនុវតតការងារកនុងខែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០១៩។
ដសចកតីដូចានខចងកនុងកមម វតថុខាងដ ើ ែ្ាំស
ុ ូមដគារពរាយការណ៍ដ៏ែពង់ែពស់ ជូន ឯកឧតត មប្បតិភូ ប្ជាប
នូវ ទធផ ការងារខដ បានអនុវតត កនុងខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ និងទិសដៅសប្ាប់អនុវតតការងារកនុងខែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ
២០១៩ ដូចខាងដប្កាម៖
I-លទធ ផលការងារដែលបានអនុវត្តកនុងដែមិថុនា ឆ្ន២
ាំ ០១៩៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានអនុវតតការងារកនុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ មួយចាំនន
ួ ដូចខាងដប្កាម៖
១-បានជាំរុញដ កា
ើ រដបើកផត

់ប្បាក់ដបៀវតសជូនមន្រនត ីរាជការ កងកាលង
ាំ ប្បដ្ឋប់អាវុធ របបសនត ិសុែសងគមរបស់

និវតតជន (បជស) និងដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (បជអ ) ពីរសបាតហ៍មតងកនុងមួយខែបានទាន់ដព ដវលា។
២-បានចូ

រួមប្បជុាំពិភា កាអាំពីតប្មូវការននការកត់ប្ាចូ

កនុងប្បព័នធ FMIS ដ

ទធកមម សាធារណៈ ដដ្ឋយដផតើមដចញពីសាំដណើសុាំធានាចាំណាយ រហូតដ

ើមុែទាំនិញ ខដ

ប្តូវដធវើ

់កា រទូទាត់ និងបញ្ហាប្បឈមដៅកនុង

ប្បព័នធ FMIS។
៣-បានចូ

ភា គ្សាថនភាពដសដាកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ប្បចាំ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។
រួមប្បជុាំសតីពកា
ី រវភា

៤-បានបនតសហការជាមួយប្កសួងមហានផៃ និង UNICEF ដដើមបីដរៀបចាំឯកសារជាំនយ
ួ សាមរតី សត ីពា
ី រាង
សប្មង់ (ជដប្មើស) មុែសញ្ហាចាំណាយគ្ដប្ាងដសវាសងគម និងាតិកាថវភាកាដសដាកិចចរបស់រដាបា

រាជធានី ដែតត

ប្កុង ប្សុក ែណឌ។
ភា ចាំនន
៥-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកាដ ស
ើ ដាំ ណើសុាំបុដរប្បទានថវកា
ួ ៥០% សប្ាប់សាងសង់ដហដ្ឋារចនា
សមព័នធផលូវ ថន

់ និងសាងសង់អគាររដាបា

ឃុាំ សងាកត់កនុងដែតតចន
ាំ ន
ួ ០៦។

៦-បានបនត ដដ្ឋោះប្សាយបញ្ហាអាណតតិដបើកប្បាក់កនុងឆ្នាំ២០១៨ និងបនត ជាំរញ
ុ ការងារផគូផគងបិទបញ្ជ ីចណា
ាំ យថវភាកា
ប្បចាំឆ្នាំ២០១៨ ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ និងទាន់ដព ដវលា។
៧-បានបនត ដរៀបចាំារាងឧបសមព័នធននដសចកតីប្ាងចាប់ សត ីពីការទូទាត់ថ វភាកាទូដៅរបស់រដាសប្ាប់ការប្គ្ប់
ប្គ្ងឆ្នាំ២០១៨។
៨-បានបូកសរុបធាតុចូ ពីអគ្គនាយកដ្ឋានាក់ព័នធនន កសហវ និងបានដរៀបចាំកិចចប្បជុាំប្កុមការងារ ក.ច.ទ
ចាំនន
ួ ២ដ ក
ើ កនុងដនាោះ៖ (ដ

ើកទី១)-នថៃ ទី២០/០៦/២០១៩ និង(ដ

ើកទី២)-នថៃ ទី២៨/០៦/២០១៩។

ភា ទូដៅ
៩-បានបនតដធវើបចចុបបននភាពដសចកតីប្ាងអតថបទកាំណត់បងាាញននដសចកតីប្ាងចាប់ សត ីពកា
ី រទូទាត់ថ វកា
របស់រដាស ប្ាប់ការប្គ្ប់ប្គ្ងឆ្នាំ២០១៨ ដដើមបីដប្តៀមដ្ឋក់ចូ កនុងកិចចប្បជុាំប្កុមការងារ ក.ច.ទ ដ ក
ើ ទី៣ បាន
ទាន់ដព ដវលា។
ភា កមម វភាធីកនុងការដដ្ឋោះប្សាយបញ្ហាប្បឈមខដ ាក់ពន
១០-បានបនតសហការជាមួយប្កសួង សាថប័នថវកា
័ ធនឹង
ការអនុវតត ចាំណាយថវភាកា ជាពិដសសដ ើកា រអនុវតតចាំណាយរជជ ដទយយបុដរប្បទានថវភាកា កមម វភាធី។
១១-បានចូ

រួមប្បជុាំពិភា កា ដ ើកា រអនុវតតនីតិ វភាធីននការដបើកបិទការភាយបរភាដចេទ សប្ាប់ឆ្នាំសារដពើពនធ

២០១៨-២០១៩ ដៅកនុងប្បព័នធ FMIS។

1

១២-បានបនតសហការជាមួយប្កុមការងារ

ITD

ភា ដចញពីប្បព័នធ
ដដើមបីដរៀបចាំរបាយការណ៍ចណា
ាំ
យថវកា

FMIS ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ ជាពិដសសរបាយការណ៍ចាំណាយថវភាកាសប្ាប់បដប្មើដ ់ការដរៀបចាំដសចកតីប្ាងចាប់ទូទាត់
ថវភាកាប្បចាំ ឆ្នាំ ដៅពុាំទាន់អាចផ ត
ិ ដចញពីប្បព័នធ FMIS ដដើមបីអាចដប្បើប្បាស់ជាផលូវការបានដៅដ ើយ។
១៣-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកាដ
១៤-បានចូ
ដប្ៅប្បដទសដ

ើកិចចការងារនថលដសវាប្បមូ សាំរាម របស់ប្កុមហន
ុ សុន
ី ប្ទី។

រួមកិចចប្បជុាំពិភាកា សត ីពីនីតិ វភាធីននការកត់ប្ាតួដ

ែបាំណុ

ដប្ៅប្បដទសកនុងគ្ណនី ការែចី

ែ ៥០០២។

១៥-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកាអាំពកា
ី របខងវរដចញពីគ្ណនីប្បាក់បដញ្ាើរបស់អងគភាពសវ យ័ត ដៅរតនាគារ
ដដើមបីទូទាត់សងនថល អគ្គិសនី និងការបង់ប្បាក់ពនធ ។
១៦-បានចូ

រួមកិចចប្បជុាំពិភាកា សត ីពីការដរៀបចាំដ

ែកូដបង់ចាំណូ មិនខមនសារដពើពនធ ជាមួយមនៃីរ

ជាំនាញ និងសាលារាជធានី ដែតត ចាំនួន១៨ សប្ាប់កនុងការអនុវតត ប្បព័នធបដចចក វភាទាព័ត៌ានប្គ្ប់ប្គ្ងចាំណូ

មិន

ខមនសារដពើពនធ (NRMIS)។
១៧-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកា សត កា
ី រដធវើសនាធនកមមទិននន័យតួដ ែដប្ៅរតនាគារដៅកនុងប្បព័នធFMIS។
ភា ទូដៅរបស់រដា សប្ាប់ការប្គ្ប់ប្គ្ងឆ្នាំ
១៨-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកាដ ដើ សចកតីប្ាងចាប់ទូទាត់ថ វកា
២០១៨។
ភា បានពីចាំណូ ពី CAF ជូន
១៩-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំសតីពកា
ី រខបងខចក និងខណនាាំ ពីនីតិ វភាធីចណា
ាំ
យថវកា
ប្កសួង សាថប័នាក់ពន
័ ធ។
២០-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកាសត កា
ី រដធវើ Mapping របាយការណ៍ Cash Basis IPSAS Report
(R09)។
២១-បានចូ រួមកិចចប្បជុាំពិភាកា សត ីពកា
ី រកាំណត់នត
ី ិ វភាធីាក់ពន
័ ធនឹងការកត់ប្ាាមដ្ឋន ការបង់ចាំណូ
ភា របស់រដាបា
ការដធវស
ើ លាកបប្ត បង់ចាំណូ ចូ ថវកា

ថ្ននក់ដប្កាមជាតិ ដៅាមរដាបា

នីមយ
ួ ៗ និងការដធវើរបាយ

ការណ៍។
២២-បានដរៀបចាំកិចចប្បជុាំដដ្ឋយានការចូ រួមពីតណា
ាំ
ងនាយកដ្ឋានគ្ណដនយយ

នាយកដ្ឋានចាំណាយ

ថវភាកា នាយកដ្ឋានប្គ្ប់ប្គ្ងរតនាគារថ្ននក់មូ ដ្ឋាននិងសរុបសថ ិតិ និងតាំណាងអធិការកិចចរតនាគារ ពិភាកាដ កា
ើ រ
ភា ឃុាំ សងាកត់ និងថវកា
ភា ប្កុង ប្សុក ែណឌ។
បតូរឯកសារបណណ ដផៃរភារៈចាំណាយដៅដប្បើារាងដផៃរ វភាភាជន៍ថ វកា
២៣-បានដរៀបចាំកិចចប្បជុាំជាមួយតាំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ តាំណាងរដ្ឋាករទឹកសវ យ័តប្កុងភនាំដពញ អគ្គ-ិ
សនីកមពុជា ពិភាកាអាំពកា
ី រដផៃរប្បាក់ពីគ្ណនីប្បាក់បដញ្ាើរបស់រដ្ឋាករទឹកសវ យ័តប្កុងភនាំដពញ ដដើមបីបង់នថល អគ្គិសនី
និងបង់ពនធ ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ។
២៤-បានដរៀបចាំដសចកតីប្ាងខណនាាំ កនុងនាមប្កសួងដសដាកិចចនិងហិរញ្ាវតថុ សត ីពីការដប្បើប្បាស់គ្ណនីចណ
ាំ ូ
របស់ EPA ដៅធនាគារ ការដបើ់កនិងការដប្បើប្បាស់គ្ណនីរបស់ភានក់ងារដបើកផត

់ និងគ្ណនីរបស់រជជដទយយករបុដរ

ប្បទាន។
២៥-បានដរៀបចាំដបសកកមមដៅសាលាជាតិកសិកមមខប្ពកដ

ៀប ដដើមបីពិនិតយកិចចបញ្ច ិកានិងការអនុវតតថ វភាកា

ឆ្នាំ២០១៨ និង២០១៩ ។
២៦-បានដរៀបចាំកិចចប្បជុាំជាមួយតាំណាងប្កុមប្បឹកាជាតិគ្ណដនយយ តាំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានដគា នដោបាយ
តាំណាងនាយកដ្ឋានព័ត៌ានវភាទា នាយកដ្ឋានចាំណូ ថវភាកា នាយកដ្ឋានគ្ណដនយយ ដដើ់មបីពិនត
ិ យដ ន
ើ ត
ី ិ វភាធី ននការ
កត់ប្ាតួដ ែប្បាក់ែចីដប្ៅប្បដទសខដ ាក់ពន
័ ធនឹងការដប្បើប្បាស់អប្ាបតូរប្បាក់។
២៧-បានខកសប្មួ

ដគា

ការណ៍ខណនាាំ សត ីពី កិចច បញ្ច ិកា គ្ណដនយយទូ ដៅ គ្ណដនយយរជជ ដទយយបុ ដរ

ប្បទាន និងគ្ណដនយយរជជដទយយចាំណូ របស់ប្គ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបា

។

២៨-បានជួបពិភាកាជាមួយ វភាទាសាថនដសដាកិចចនិងហិរញ្ាវតថុ ដប្តៀមដបើកវគ្គបណតុោះបណា
ត

គ្ណដនយយករ

២៥រូប។
២៩-បានប្បជុាំជាមួយដលាក THIBAUT ជាំនាញការននអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ាវតថុសាធារណៈបារាាំង បងាាញ
អាំពីនត
ី ិ វភាធី កាំពុងអនុវតតបចចុបបនន កិចចបញ្ច កា
ិ គ្ណដនយយរបស់ EPA រដាបា
ការងារពីឆ្នាំ២០២៣តដៅ។
2

ថ្ននក់ដប្កាមជាតិផារភាជប់ជាមួយទិសដៅ

៣០-បានដរៀបចាំកិចចប្បជុាំជាមួយតាំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ាវតថុរដាបា
វភាធានការដដ្ឋោះប្សាយ ដ ត
ើ ដួ

ថ្ននក់ដប្កាមជាតិ ពិនត
ិ យនិង រភាោះរក

ែននការដផៃរឧបតថមភធនពីមូ និធិអភិវឌ្ឍរបស់រដាបា

រាជធានី ដែតត និងតួដ

ែ

អតិដរកថវភាការបស់រាជធានី ដែតត ខដ បានដផៃរមកគ្ណនីមូ និធិអភិវឌ្ឍរបស់រាជធានី ដែតតដៅរតនាគារកណា
ត
។
៣១-បានចូ រួមប្បជុាំជាមួយតាំណាងដ

ខាធិការដ្ឋានននគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រម្មប់អភិវឌ្ឍតាមបបប

ប្រជាធិបតតយ្យតៅថ្នាក់តម្រកាមជាតិ(គ.ជ.អ.ប) អគ្គនាយកដ្ឋានរដាបា
ដប្កាមជាតិដ កា
ើ រពិនត
ិ យដសចកតីប្ាងអនុប្កឹតយបខនថមថវភាកាជូនរដាបា
ការខបងខចកចាំណូ ដសវាសាធារណៈរបស់ប្ចកដចញ ចូ

អគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ាវតថុរដាបា

ថ្ននក់

ឃុាំ សងាកត់ នីតិ វភាធីកត់ប្ាគ្ណដនយយ និង

ខតមួយរបស់សាលារាជធានី ដែតត។

៣២-បានចត់មន្រនតីចុោះដបសកកមមដៅរតនាគារដែតតខកប

ចាំណាយថវភាកា

ពិនិតយតួដ ែចាំណូ

និង

អតិដរកថវភាការបស់សាលាដែតតខកប។
៣៣-ប្កុមការងារអធិការកិចចបានចុោះពិនិតយកិចចបញ្ជ កា
ិ គ្ណដនយយសប្ាប់កា រភាយបរភាដចេទ២០១៨

និងប

ណា
ត ឆ្នាំាក់ព័នធដៅរតនាគារដែតតប្ពោះសីហនុ និងរតនាគារដែតត ដាធិសាតិ៍។
៣៤-គណៈកម្មការជម្រមះតោលឯកសារអស់សុពលភាពតម្របើម្រាស់បានចុោះប្តួតពិនិតយ

និងដផៃៀងផ្ទៃត់

ដដើមបីកដមៃចឯកសារខដ អស់សុព ភាពដប្បើប្បាស់ឆ្នាំ២០០៧ដៅរតនាគារដែតតដកាោះកុងរតនាគាដែតតដសៀមរាប។
II-ទិសគៅសប្ារ់អនុវត្ត ការងារដែកកកដ្ឋ ឆ្ន២
ាំ ០១៩៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិម្មនទិសតៅសម្រម្មប់អនុវត្តការងារបែកកកដ្ឋ ឆ្ាាំ២០១៩ានដូចខាងដប្កាម៖
១-ប្តូវបនត ជាំរុញដ កា
ើ រដបើកផត ប្់ បាក់ដបៀវតសពីរសបាតហ៏មតងកនុងមួយខែ ជូនមន្រនត ីរាការ និងកងកាល ាំងប្បដ្ឋប់
អាវុធឱ្យបានទាន់ដព ដវលា។
២-បនត ជាំរុញបញ្ច ប់ការងារផគូផគងបិទបញ្ជ ីចាំណាយថវភាកាប្បចាំ ឆ្នាំ២០១៨ ឱ្យបានប្តឹមប្តូវនិងទាន់ដព ដវលា។
ភា ទូដៅរបស់រដាសប្ាប់
៣-បនត បូកសរុបនិងសប្មបសប្មួ ដរៀបចាំដធវើបចចុបបននភាព ដសចកតីប្ាងចាប់ទូទាត់ថ វកា
ការប្គ្ប់ប្គ្ងឆ្នាំ២០១៨។
៤-បនត ជាំរុញរតនាគាររាជធានី ដែតត ឱ្យបនត ពប្ងឹងគ្ុណភាពរបាយការណ៍ចាំណាយថវភាកា ឱ្យបានប្តឹមប្តូវនិង
ទាន់ដព ដវលា។
៥-បនត បាំប៉នសមតថភាពការងាររបស់មន្រនត ីជាំនាញដ កា
ើ រប្តួតពិនិតយការអនុវតតចាំណាយថវភាកា ឱ្យបានប្តឹមប្តូវ
ាមនីតិ វភាធីហិរញ្ាវតថុ និងប្សបាមបចចុបបនន ភាពនន

ិែិត បទដ្ឋានគ្តិយុតតិ ប្ពមទាាំងបនត ពប្ងឹងការាមដ្ឋនវឌ្ឍន

ភាពការងារជាប្បចាំ។
៦-បនត ខណនាាំ និងបណតុោះបណា
ត

ភា ដ កា
ប្កសួង សាថប័នថវភាកាកមម វភាធី ជាពិដសសអងគភាពថវកា
ើ រងារាក់ពន
័ ធ

ភា ។
នឹងការអនុវតតចាំណាយាមរជជដទយយបុដរប្បទាន និងចាំណាត់ថ្ននក់ទាាំង៧ននាតិកាថវកា
៧-បនត ស ហការជាមួយប្កុមការងារ ITD ដដើមបីដរៀបចាំរបាយការណ៍ចាំណា យថវភាកា ដចញពីប្បព័នធ FMIS
ជាពិដសសរបាយការណ៍ សប្ាប់បដប្មើដ ់ការដរៀបចាំដសចកតីប្ាងចាប់ទូទាត់ថ វភាកាប្បចាំ ឆ្នាំ។
ភា
៨-បនត ជាំរុញរតនាគាររាជធានី ដែតត កនុងការដរៀបចាំបូកសរុបនិងផគូផគងតួដ ែអនុវតតចាំណូ ថវកា
ដដើមបីបិទ
ភា ប្បចាំឆ្នាំ២០១៨ ឱ្យបានប្តឹមប្តូវនិងទាន់ដព ដវលា។
បញ្ជ ីចាំណូ ថវកា
៩-បនត ដរៀបចាំដធវើសនាធនកមមពី NRMIS ដៅប្បព័នធ FMIS។
១០-ដរៀបចាំរបាយការណ៍ Cash Basis IPSAS Report សប្ាប់ឆ្នាំ២០១៧។
១១-ដរៀបចាំដធវើបចចុបបននភាព mapping របាយការណ៍ Cash Basis IPSAS Report។
១២-បនត ដធវកា
ើ រជាមួយប្កុមការងារបដចចកដទស ITD ដដ្ឋោះប្សាយបញ្ហាសៃួ នកនុងារាងឧបសមពន
័ ធ ដរៀបចាំចាប់
ទូទាត់ថ វភាកាប្បចាំឆ្នាំ។
១៣-បនត បកខប្បបលង់គ្ណដនយយពីភាសាខែមរដៅជាភាសាបាាំ រាង
ាំ ។
១៤-ដ្ឋក់ប្បជុាំឆ្លងប្កុមការងារបដចចកដទសខកទប្មង់ប្គ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបា

ដធវើដសចកតីប្ាងសារាចរ

ខណនាាំ សត ីពកា
ី រដប្បើប្បាស់គ្ណនីរបស់ប្គ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបា ដៅធនាគារ គ្ណនីរបស់រជជដទយយករបុដរប្បទាន
គ្ណនីរបស់ភានក់ងារដបើកផត ។
់
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១៥-បនត ប្បជុាំជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានប្ទពយរដា និងចាំណូ មិនខមនសារដពើពនធ និងអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ាវតថុ
រដាបា

ថ្ននក់ដប្កាមជាតិ ដ ន
ើ ត
ី ិ វភាធីននការខបងខចកចាំណូ របស់ប្កសួង សាថប័ន ជូនរដាបា

ថ្ននក់ដប្កាមជាតិ និង

កិចចបញ្ច ិកាគ្ណដនយយ។
១៦-បនតខកសប្មួ ដសចកតីខណនាាំ សត ីពីកិចចបញ្ច កា
ិ គ្ណដនយយទូដៅ គ្ណដនយយរជជដទយយបុដរប្បទាននិងរជជដទយយចាំណូ របស់ប្គ្ឹោះសាថនសាធារណៈរដាបា

។

១៧-ជួ ប ប្បជុាំជា មួយ ជាំនា ញការរបស់អ គ្គនា យកដ្ឋានហិ រញ្ា វតថុ សាធារណៈបារាាំ ង សត ី ពី ចាប់ពនធ ហិរ ញ្ា វតថុ
អនុប្កឹតយ សត ីពីបទបញ្ហជទូដៅគ្ណដនយយសាធារណៈ និងកិចចការគ្ណដនយយសាធារណៈ។
១៨-ប្បជុាំជាមួយតាំណាងដបឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ន (បជអ) ពិនិតយដផៃៀងផ្ទៃត់តួដ ែបុដរប្បទានឆ្នាំ២០១៨និង
ឆ្នាំ២០១៩។
១៩-អធិកា រកិច្ចរតនាគារ

ប្តូវចុះម្រតួតពិនត
ិ ្យការងាររតនាគាររាជធានី

តែតតស ប្ាប់កា រភាយបរភាដចេទ

២០១៨ និងបណា
ត ឆ្នាំាក់ពន
័ ធ ជាបន្តបនាៃប់តទៀត។
២០-គណៈកម្មការជម្រមះតោលឯកសារអស់សុពលភាពតម្របើម្រាស់ ប្តូវបនត ចុះដុតកដមៃចឯកសារឆ្នាំ២០០៧
ដៅាមបណា
ត រតនាគារដែតតជាបនតដទៀត។
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