ព្ពះរាជាណាចព្កកមពុជា
អគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ព្ពះមហាកសព្ត្

នាយកដ្ឋានព្គ្ប់ព្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មូលដ្ឋាននិងសរុបសថិត្ិ

4

សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមអគ្គ នាយក ននអគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
I-លទ្ធ ផលការងារដែលបានអនុវត្ត កង
នុ ដែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០១៧៖
អគ្គនាយកដ្ឋាៃរតនាគារជាតិបាៃអៃុវតតការងារកនុងខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៧ មួយចំៃួៃដូចខាងក្រកាម៖
១-បាៃជំរុញក្ ើការក្ ើកផ្ត

់របាក់ក្ ៀវតសជូៃមន្រៃតីរាជការកងកម្ល ំងរ ដ្ឋ ់អាវុធ រ

សៃតិសុែសងគមរ ស់

ៃិវតតជៃ ( ជស) ៃិងក្ ឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ៃ ( ជអ ) បាៃទាៃ់ក្ព ក្វលា។
២-បាៃ ៃត ក្រៀ ចំ កិ ចច រ ជុំ ពិ ភា កាអំ ពី កា រក្រៀ ចំ ក្

ែកូ ដ ក្សវាសាធារណៈ ៃិ ង ក្

ែកូ ដ ចំ ណូ

តាម

កិ ចច ស ៃារ ស់ រកសួ ង សាា ័ ៃ ។
៣-បាៃចូ

រួមក្ធវើ ទ ងាាញ សត ីពីៃីតិ វិធីអៃុវតតចំណាយតាមរជជ ក្ទយយ ុក្ររ ទាៃ សរម្ ់ថ វិកាកមម វិធី

ដ ់អងគភាពៃិងមៃទីរនរ សណីយ៍ ៃិងទូរគ្មនាគ្មៃ៍រាជធាៃី ក្ែតតក្រកាមឱវាទរកសួងនរ សណីយ៍ៃិងទូរគ្មនាគ្មៃ៍។
៤-បាៃចូ រួមរ ជុំជាមួយនាយកដ្ឋាៃហិរញ្ាកិចចនៃអគ្គនាយកដ្ឋាៃថវិកា
ចំណាយតាមរជជក្ទយយ ុក្ររ ទាៃរ ស់អគ្គនាយកដ្ឋាៃសវៃកមមនផ្ទកុនង

ក្ ើ ញ្ញារ ឈមនៃការអៃុវតត

នៃកសហវ

នាយកដ្ឋាៃហិរញ្ាវតាុនៃ

រកសួងអ ់រំយុវជៃ ៃិងកីឡា រកសួងកសិកមមរុកាារ ម្៉ា ញ់ ៃិងក្ៃសាទ ៃិងរកសួងការ រក្ទសៃិងសហរ តិ តតិការ
អៃតរជាតិ។
៥-បាៃចាត់ ញ្ជូ ៃមន្រៃតីជំនាញចូ រួមសិកាាសាលាពិក្រគាោះក្ោ
ខណនាំ សតីពីការអៃុវតតគ្ក្រម្ងមូ
៦-បាៃចូ

់ ក្ ើក្សចកតីរាងខកសរមួ ក្សៀវក្ៅ

ៃិធិឃុំ សងាាត់ ។

រួមក្ ើកកមម វិធី ៃិង ិទកមម វិធីសិកាាសាលាអៃត រជាតិសតីពី Lessons from Public Financial

Management/Public Sector Reform: Leveraging Experimental Approaches for Sustainability of Results in
Support of Cambodia’s Public Financial Management Reform Program។

៧-បាៃ ៃត ខណនាំ ៃិងជំរុញរកសួង សាា ័ៃថវិកាកមម វិធី ជាពិក្សសអងគភាពថវិកា ឱយរួសរាៃ់រ មូ
សកាី រតចំណាយៃិងក្បាោះផ្ាយអាណតតិៃិយ័តកមមទូទាត់ជរមោះ ញ្ជ ី
ឱយបាៃទាៃ់ ក្ព

ៃិង ំក្ពញក្ ឡារជជ ក្ទយយ ុក្ររ ទាៃ

ក្វលា។

៨-បាៃចូ រួមក្ោ

់ក្ ើកំខណទី៩.១ នៃក្សចកតីរាងរកម រិសាាៃ ៃិងធៃធាៃធមមជាតិនៃរពោះរាជាណា-

ចរកកមពុជា។
៩-បាៃចូ រួមកិចចរ ជុំពិភាកាសត ីពីៃីតិ វិធីកត់រតាចំណូ
រតូវខ ងខចកជូៃរដាបា

សារក្ពើពៃធរ ស់រដាបា

រាជធាៃី

ក្ែតតខដ

រកុង រសុក ែណឌ ៃិងឃុំ សងាាត់។

១០-បាៃក្រៀ ចំកិចចរ ជុំពិៃិតយៃិងពិភាកាក្ ើកទី៣
ទូទាត់ថ វិកាទូក្ៅរ ស់រដាសរម្ ់ការរគ្ ់រគ្ងឆ្នំ២០១៦
ាក់ព័ៃធនៃរកសួងក្សដាកិចចៃិងហិរញ្ាវតាុ

(រកុមការងារ

ក.ច.ទ.)

ក្ ើក្សចកតីរាងចា ់

ៃិងបាៃ ៃត ក
ូ សរុ ការចូ រួមក្ោ

់ពីអគ្គនាយកដ្ឋាៃ

ក្ដើមបីក្រតៀមដ្ឋក់ចូ កនុងកិចចរ ជុំថ្ននក់ដឹកនាំ រកសួងក្សដាកិចចៃិងហិរញ្ាវតាុ

នានថៃទី០៥/១០/២០១៧ ខាងមុែក្ៃោះ។
ទំព័រ 1 នៃ 5

១១-បាៃក្រៀ ចំកិចចរ ជុំពិភាកា អំពីក្សចកតីរាងអភិវឌ្ឍរ ព័ៃធរគ្ ់រគ្ងចំណូ មិៃខមៃសារក្ពើពៃធរ ស់
រកសួងក្សដាកិចចៃិងហិរញ្ាវតាុ។
១២-បាៃចូ

រួមកិចចរ ជុំពិភាកា សត ីពីរបាយការណ៍វឌ្ឍៃភាពរ ចាំរតីម្សទី២ នៃការអៃុវតតសូចនាករ

សមិទក
ធ មមឆ្នំ២០១៧ ក្រកាមកិចចរពមក្រពៀងហិរញ្ា បទាៃឥតសំណងរវាងរាជរដ្ឋាភិបា
១៣-បាៃ ៃត ជំរុញដ
ផ្គូផ្គងរបាយការណ៍ចំណូ

់រតនាគាររាជធាៃី

ក្ែតត

កមពុជាៃិងសហភាពអឺរុ ។

ឱយពរងឹងគ្ុណភាពក្ ើការងារក្រៀ ចំ ូកសរុ

ៃិង

ចំណាយថវិការ ចាំខែ ឱយបាៃរតឹមរតូវៃិងទាៃ់ក្ព ក្វលា។

១៤-បាៃ ៃតសហការជាមួយរកសួង សាា ័ៃថវិកាកមម វិធីកនុងការក្ដ្ឋោះរសាយ ញ្ញារ ឈម ខដ ាក់ព័ៃធៃឹង
ការអៃុវតតចណា
ំ
យថវិកា ជាពិក្សសក្ ើការអៃុវតតចំណាយរជជក្ទយយ ុក្ររ ទាៃថវិកាកមម វិធី។
១៥-បាៃ ៃតសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋាៃហិរញ្ាវតាុរដាបា
រសាយក្ ើ ញ្ញារ ឈមនៃការអៃុវតតថ វិការ ស់រដាបា

ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ កនុងការរតួតពិៃិតយៃិងក្ដ្ឋោះ

ថ្ននក់ក្រកាមជាតិឆ្នំ២០១៦ ក្ដើមបីជាមូ ដ្ឋាៃកនុងការក្រៀ ចំ

ក្សចកតីរាងចា ់ សត ីពីការទូទាត់ថ វិកាទូក្ៅរ ស់រដាសរម្ ់ការរគ្ ់រគ្ងឆ្នំ២០១៦។
១៦-បាៃចូ រួមកិចចរ ជុំគ្ណៈកម្មធិការដឹកនាំការងារខកទរមង់ការរគ្ ់រគ្ងហិរញ្ាវតាសា
ុ ធារណៈ ជាមួយរកុម
ការងារ ក្ចចកក្ទស ក្ដើមបីពិៃិតយតាមដ្ឋៃរបាយការណ៍សមិទក
ធ មមរ ចាំរតីម្សទី១ ៃិងរតីម្សទី២ ឆ្នំ២០១៧។
១៧-បាៃចូ រួមក្ធវើ ទឧក្ទទសនាមកនុងវគ្គ ណុត ោះ ណា
ត

សត ីពីកិចច ញ្ជ ិកាចំណូ

ៃិងសៃនិធិទិដ្ឋាការសអ ិត

ជូៃមន្រៃតីរាជការនៃរកសួងមហានផ្ទ។
១៨-បាៃចូ រួមរ ជុំពិភាកា អំពីការក្រៀ ចំ ក្ងាើតរ ព័ៃធរគ្ ់រគ្ងចំណូ
១៩-បាៃចូ

រួមកិចចរ ជុំ ូកសរុ

ទធផ្

មិៃខមៃសារក្ពើពៃធ។

នៃការចរចាថវិកាសរម្ ់ការក្រៀ ចំក្សចកតីរាងចា ់ សត ីពី

ហិរញ្ាវតាុសរម្ ់ការរគ្ ់រគ្ងឆ្នំ២០១៨។
២០-បាៃចូ រួមកិចចរ ជុំអៃុគ្ណៈកមមការអៃតររកសួងសរម សរមួ គ្ក្រម្ង/កមម វិធីអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងជួស
ជុ ខថទាំផ្លូវថន

់ សាពៃ ៃិងកំពង់ខផ្ទក្ៃល។

២១-បាៃ ៃតចូ រួមកិចចរ ជុំពិភាកា មអិត អំពីការ ង់ចំណូ មិៃខមៃសារក្ពើពៃធរ ស់រកសួង សាា ័ៃ។
២២-បាៃចូ

រួមកិចចរ ជុំរតួតពិៃិតយ ការអៃុវតតគ្ក្រម្ងពរងឹងការរគ្ ់រគ្ងហិរញ្ាវតាុសាធារណៈក្រកាម

ហិរញ្ា បទាៃធនាគារអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុី។
២៣- ៃតចូ រួមកិចចរ ជុំពិភាកា

មអិត អំពកា
ី រក្រៀ ចំកសាងរ ព័ៃធរគ្ ់រគ្ងចំណូ

មិៃខមៃសារក្ពើពៃធ

ិ ានៃអគ្គក្ ខាធិការដ្ឋាៃ កសហវ។
ជាមួ យនាយកដ្ឋាៃព័ត៌ម្ៃវទ
២៤-បាៃ ៃតការងារ ិទ ញ្ជ ី ៃិងក្រៀ ចំតារាងតុ យភាពថវិការដាបា ថ្ននក់ជាតិ ៃិងរដាបា ថ្ននក់ក្រកាម
ជាតិឆ្នំ២០១៦ ក្ដើមបីក្រតៀមដ្ឋក់ជូៃសវកមមជាតិ (NAA)រតួតពិៃិតយ។
២៥-បាៃ ៃតខកសរមួ

ៃិងក្រៀ ចំម្តិកាគ្ណៃីនៃ លង់គ្ណក្ៃយយសាធារណៈ សរម្ ់ជំៃួសម្តិកា

គ្ណៃីឆ្នំ២០១៣ ខដ ៃឹងដ្ឋក់ក្ៅអៃុវតតឆ្នំ២០១៨។
២៦-បាៃ ៃតកិចចរ ជុំពិភាកា សត ីពីការខកសរមួ ក្សចកតីខណនាំក្ ែ ១៦៤៦ សហវ.រ ក ចុោះនថៃទី១៤
ខែសីហា ឆ្នំ២០១២ សត ីពីការកំណត់គ្ណៃី អៃុគ្ណៃី ចំណាយថវិកាពីរ ភពUNICEF។
២៧-បាៃចូ

រួម រ ជុំ ជាមួយ យូៃីក្សហវ រកសួងមហានផ្ទ ៃិងអគ្គនា យកដ្ឋាៃរដា បា

ក្ដើមបីរ មូ ព័ត៌ម្ៃ ពីតរមូវការជាក់ខសត ងាក់ព័ៃធៃឹងការក្រជើសក្រើសជំៃួយការរដាបា

ថ្ននក់ ក្រកាមជាតិ

ឃុំ សងាាត់ ៃិងការកត់រតា

ញ្ជ ីគ្ណក្ៃយយរជជ ក្ទយយ ុក្ររ ទាៃ ក្ៅឃុំ សងាាត់មួយចំៃួៃក្ៅរាជធាៃីភនំក្ពញ ក្ែតតកណា
ត

ក្ែតតបាត់ដំ ង

ក្ែតតក្សៀមរា ក្ែតតរកក្ចោះ ៃិងក្ែតតរតៃគ្ី រ។
ើ
២៨-បាៃក្រៀ ចំក្សចកតីខណនាំ សត ីពីៃីតិ វិធថ
ី មីៃិង ំហូរសាច់របាក់ក្ ើកផ្ត ់ជូៃ .ជ.អ ៃិង .ជ.ស ។
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២៩-បាៃចាត់មន្រៃតីជំនាញចុោះក្ សកកមមសិកាការអៃុវតតថ វិកាអភិវឌ្ឍរ ស់រកុង រសុក ក្ៅក្ែតតចំៃួៃ៦
ម្ៃ៖ ក្ែតតរកក្ចោះ ក្ែតតកំពង់ចាម ក្ែតតក្សៀមរា ក្ែតតរតៃគ្ី រើ ក្ែតតក្កាោះកុង ៃិងក្ែតតកព
ំ ត។
៣០-បាៃក្ធវើ ិែិតក្ៅអគ្គនាយកដ្ឋាៃហិរញ្ាវតាុរដាបា ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ក្ដើមបីកំណត់ វិធាៃការក្ដ្ឋោះរសាយ
ចំណូ ថវិកា បាៃពីពៃធអច ៃរទពយរ ស់ែណឌ ៃិងសងាាត់ ក្ៅដំណាច់ឆ្នំ២០១៧។
៣១-បាៃចូ

រួមរ ជុំជាមួយរកុមហុៃ KPMG អំពីការចុោះក្ធវើសវៃកមមក្ ើរកុង រសុក មួយចំៃួៃអំពីការ

ចំណាយថវិកាសុីដ្ឋ។
៣២-បាៃចូ រួមសិកាាសាលាក្ៅក្ែតតរពោះសីហៃុ សត ីពីការ ូកសរុ

ទធផ្ ការទាររយៈ៩ខែ ឆ្នំ២០១៧

រ ស់ក្ ឡាជាតិសៃតិសុែសងគមសរម្ ់មន្រៃតីរាជការសុី វិ ។
៣៣-បាៃចូ

រួមចុោះក្ៅពិៃិតយក្មើ

ក្ ើង វិញ អំពីការក្រ ើរបាស់ធៃធាៃសម្សភាគ្អភិវឌ្ឍៃ៍មូ

ដ្ឋាៃ

រ ស់មូ ៃិធិរកុង រសុក ៃិងការកត់រតា ញ្ជ ីគ្ណក្ៃយយរជជក្ទយយ ុក្ររ ទាៃរ ស់រកុង រសុក មួយចំៃួៃក្ៅក្ែតត
រតៃគ្ី រើ ក្ែតតក្កាោះកុង ក្ែតតកំពត ក្ែតតក្សៀមរា ក្ែតតកំពង់ចាម ក្ែតតរកក្ចោះ។
៣៤-បាៃចូ

រួមសិកាាសាលាពិក្រគាោះក្ោ

់ក្ៅក្ ើក្សចកតីរាងខកសរមួ

ក្សៀវក្ៅខណនាំ សត ីពីការ

អៃុវតតគ្ក្រម្ងមូ ៃិធិឃុំ សងាាត់ នានថៃទី០៧-០៨ ខែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៧ ក្ៅក្ែតតកំពង់ចាម។
៣៥-បាៃចូ រួមកិចចរ ជុំពិៃិតយ ិែិត ទដ្ឋាៃ ៃិងៃីតិ វិធីនៃការខកតរមូវគ្ក្រម្ងថវិការ ស់រដាបា

រកុង

រសុក ឃុំ សងាាត់។
៣៦-បាៃចូ រួមកិចចរ ជុំពិភាកាក្ ើក្សចកតីរាងក្សៀវក្ៅខណនាំ សត ីពីមូ ៃិធិ ៃាុ កា
ំ រខរ រ ួ អាកាសធាតុ ក្ដ្ឋយខផ្អកក្ ើ ទធផ្ នៃការអៃុវតត PBCR Grants Manual។
៣៧-រកុមការងារអធិការកិចច បាៃចុោះពិៃិតយកិចច ញ្ជ ិកាគ្ណក្ៃយយសរម្ ់កា រិយ រិក្ចេទ២០១៦ ៃិង ណា
ត
ឆ្នំាក់ពៃ
័ ធក្ៅរតនាគារក្ែតតន ៉ា ិៃ រតនាគារក្ែតតបាត់ដំ ង រតនាគារក្ែតតតាខកវ ៃិងរតនាគារក្ែតតកំពត។
៣៨-គ្ណៈកមមការជរមោះក្ចា

ឯកសារអស់សុព

ភាពក្រ ើរបាស់ បាៃចុោះដុតកក្មទចឯកសារឆ្នំ២០០៥

ក្ៅរតនាគាររាជធាៃីភនំក្ពញ។

II-ទ្ិសគៅសព្ាប់អនុវត្តការងារដែត្ុលា ឆ្ន២
ាំ ០១៧៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិមានទិសដៅសម្រមាប់អនុវតតការងារខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ម្ៃដូចខាងក្រកាម៖
១-រតូវ ៃតជំរុញក្ ើការក្ ើកផ្ត ់របាក់ក្ ៀវតសជូៃមន្រៃតីរាជការ ៃិងកងកម្ល ំងរ ដ្ឋ ់អាវុធឱយបាៃទាៃ់កនុងខែ។
២-រតូវ ៃត ជំរុញរតនាគាររាជធាៃី ក្ែតត កនុងការក្រៀ ចំ ូកសរុ ៃិងផ្គូផ្គងតួក្
ថវិកាក្ដើមបី ិទ ញ្ជ ីចំណូ

ចំណាយថវិការ ចាំ ខែ ឱយបាៃរតឹមរតូវៃិងទាៃ់ក្ព

ែអៃុវតតចំណូ

ចំណាយ

ក្វលា។

៣-រតូវ ៃត ំ ៉ាៃសមតាភាពការងាររ ស់មន្រៃតជ
ី ំនាញ ក្ ើការរតួតពិៃិតយការអៃុវតតចំណាយថវិកា ឱយបាៃរតឹម
រតូវតាមៃីតិ វិធីហិរញ្ាវតាុ ៃិងរស តាម ចចុ បៃនភាពនៃ ិែិត ទដ្ឋាៃគ្តិយុតតិ។
៤-ក្រតៀមក្រៀ ចំកិចចរ ជុំពិៃិតយ ៃិងពិភាកាករមិតថ្ននក់ដឹកនាំរកសួងក្សដាកិចចៃិងហិរញ្ាវតាុ ក្ ើក្សចកតីរាង
ចា ់សតីពីការទូទាត់ថវិកាទូក្ៅរ ស់រដាសរម្ កា
់ ររគ្ ់រគ្ងឆ្នំ២០១៦

នានថៃទី០៥/១០/២០១៧

ក្ដើមបីដ្ឋក់ ញ្ចូ

កនុងកិចចរ ជុំក្ពញអងគគ្ណៈរដាមន្រៃតី នានថៃទី២៧/១០/២០១៧។
៥-ក្រតៀមចូ រួមកិចចរ ជុំពិភាកា អំពីការក្រគាងការទូទាត់

ៃិងការកត់រតាចំណាយជំពូក៦៥ “ឧ តាមភធៃ”

នៃរកសួងក្សដា កិចចៃិងហិរញ្ាវតាុ។
៦-រតូវពិៃិតយៃិងែិតែំ ញ្ច ់ការខកសរមួ

ម្តិកាគ្ណៃីនៃ លង់គ្ណក្ៃយយថវិការដាបា ថ្ននក់ជាតិ ៃិងរដា-

បា ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ក្ដើមបីដ្ឋក់ជូៃឯកឧតតម ណឌិតសភាចារយចុោះហតាក្ ខា។
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៧-រតូវពិៃិតយៃិងក្រៀ ចំ ញ្ច ់សារាចរខណនាំ សត ីពីកិចច ញ្ច ិការជជ ក្ទយយចំណូ

រ ស់រដាបា

ថ្ននក់ជាតិ ៃិង

រដាបា ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ក្ដើមបីដ្ឋក់ជូៃឯកឧតតម ណឌិតសភាចារយចុោះហតាក្ ខា។
៨-រតូវក្រៀ ចំក្សចកតីរាងក្សចកតីខណនាំ ិទ ញ្ជ ីថ វិការដាបា

ថ្ននក់ជាតិ ៃិងថវិការដាបា

ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ

ឆ្នំ២០១៧ ៃិងទិសក្ៅអៃុវតតឆ្នំ២០១៨។
៩-រតូវ ៃតការខកសរមួ ក្សចកតីខណនាំក្ ែ ១៦៤៦ សហវ.រ ក ចុោះនថៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នំ២០១២
សត ីពីការកំណត់គ្ណៃី អៃុគ្ណៃី ចំណាយថវិកាពីរ ភព UNICEF។
១០-រតូវ ៃតការខកសរមួ ក្ ើង វិញ កិចច ញ្ច ិកាគ្ណក្ៃយយរជជក្ទយយ ុក្ររ ទាៃរ ស់រដាបា ថ្ននក់ជាតិ ៃិង
រដាបា

ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
១១-រតូវក្រៀ ចំតារាងតុ យការថវិការ ស់រដាបា ថ្ននក់ជាតិ ៃិងថវិការដាបា

ថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។

១២-អធិការកិចចរតនាគារ រតូវចុោះរតួតពិៃិតយការងាររ ស់រតនាគាររាជធាៃី ក្ែតតជា ៃត នាទ ់ក្ទៀត។
១៣-គ្ណៈកមមការជរមោះក្ចា

ឯកសារអស់សុព

ភាពក្រ ើរបាស់ រតូវ ៃតចុោះដុតកក្មទចឯកសារឆ្នំ ២០០៦

ក្ៅតាម ណា
ត រតនាគារក្ែតតជា ៃតក្ទៀត។

,
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