ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា
អគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត្

នាយកដ្ឋានប្គ្រ់ប្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មូលដ្ឋាននិងសរុរសថិត្ិ

4

សូមគោរពជូន
ឯកឧត្ត មប្រត្ិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គ នាយក ននអគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
I-លទធផលការងារដែលបានអនុវត្ត កនុងដែគមសា ឆ្ន២
ាំ ០១៨៖
អគ្គនាយកដ្ឋាៃរតនាគារជាតិបាៃអៃុវតតការងារកនង
ុ ខែមេសា ឆ្នំ២០១៨ េួយចំៃៃ
ួ ដូចខាងមរកាេ៖
១-បាៃជំរញ
ុ មលើការមរើកផ្តល់របាក់មរៀវតសជូៃេន្រៃតរា
ី ជការ កងកម្ល ំងររដ្ឋរ់អាវុធ រររសៃតិសុែសងគេររស់
ៃិវតតជៃ (រជស) ៃិងមរឡាជាតិអតីតយុទជ
ធ ៃ (រជអ ) បាៃទាៃ់មពលមវលា។
២-បាៃចូលរួេពិធីររកាសដ្ឋក់ឱ្យអៃុវតតយុទសា
ធ ន្រសត នៃការខកទរេង់ររព័ៃធថវិកាឆ្នំ២០១៨-២០២៥ ៃិងកិចច
ររជុំរតួតពិៃត
ិ យវឌ្ឍៃភាព៥ឆ្នំ ៃិងររចំឆ្នំ២០១៧ នៃការអៃុវតតកេម វិធីខកទរេង់ការរគ្រ់រគ្ងហិរញ្ញវតថសា
ុ ធារណៈ។
៣-បាៃចូលរួេពិភាកាមដ្ឋោះរសាយមលើរញ្ហាររឈេ ៃិងសំណូេពរមផ្សងៗ ពាក់ពៃ
័ ធៃង
ឹ ការអៃុវតតថ វិកា
ររស់សាលាមរៀៃ ររស់រកសួងអរ់រំ យុវជៃ ៃិងកីឡា។
៤-បាៃចូលរួេមធវើរទរងាាញកនុងវគ្គរណតុោះរណ្ត
ត ល សត ីពៃ
ី ត
ី ិ វិធីអៃុវតតថវិកាតាេររព័ៃធថវិកាថមី ជូៃថ្ននក់ដឹក
នាំ ៃិងេន្រៃតីរាជការខដលជារជជមទយយករ េន្រៃតីទទួលរៃទុកលទធកេមសាធារណៈៃិងេន្រៃតីទទួលរៃទុកការងារហិរញ្ញវតថុ
នៃរគ្ឹោះសាថៃសាធារណៈរដាបាល។
៥-បាៃចូលរួេកិចចររជុំពិភាកា សត ីពីការអភិវឌ្ឍៃ៍កេម វិធីកញ្ច រ់ថ វិកា (Budget Mirror App ) មលើតរេូវ
ការទិៃនៃ័យខដលរតូវរងាាញ។
៦-បាៃជំរុញរកសួង សាថរ័ៃ ឱ្យរួសរាៃ់មរៀរចំ ៃិងផ្គូផ្គងរបាយការណ៍សមរេចទូទាត់ឆ្នំ២០១៧ ឱ្យបាៃ
រតឹេរតូវៃិងទាៃ់មពលមវលា មដើេបីជាេូលដ្ឋាៃកនុងការមរៀរចំមសចកតីរពាងចារ់ទូទាត់ថវិការរចំឆ្នំ២០១៧។
៧-បាៃរៃតជំរុញដល់រតនាគាររាជធាៃី មែតត ឱ្យពរងឹងគ្ុណភាពមលើការងារមរៀរចំរូកសរុរ ៃិងផ្គូផ្គង
របាយការណ៍ចំណ្ត យថវិការរចំឆ្នំ២០១៧ ឱ្យបាៃរតឹេរតូវៃិងទាៃ់មពលមវលា មដើេបីមរតៀេមរៀរចំតារាងឧរសេព័ៃធ
នៃមសចកតីរពាងចារ់ សត ីពីការទូទាត់ថ វិកាទូមៅររស់រដាសរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ងឆ្នំ២០១៧។
៨-បាៃរៃត សហការជាេួយរកសួង សាថ រ័ៃ ថវិកាកេម វិធីកនុងការមដ្ឋោះរសាយរញ្ហា ររឈេខដលពាក់ព័ៃធ
ៃឹងការអៃុ វតត ចំណ្ត យថវិកា ជាពិ មសសមលើ កា រអៃុ វតត ចំណ្ត យរជជ មទយយរុ មរររទាៃថវិកា កេម វិធី ។
៩-បាៃចូលរួេររជុំពិភាកាជាេួយរកុេការងារ IPSAS សត ីពីការមធវើមតសត របាយការណ៍សតង់ដ្ឋរ Cash
Basis, R02 ៃិង R17 សរម្រ់ឆ្នំ២០១៨។
១០-បាៃចូលរួេមធវើរទរងាាញកនុងវគ្គរណតុោះរណ្ត
ត ល សត ីពី “ៃីតិ វិធីអៃុវតតថ វិកាតាេររព័ៃធថ វិកាថមី” ជូៃ
ថ្ននក់ ដឹក នាំ

ៃិង េន្រៃតីរាជការខដលជារជជ មទយយករ

េន្រៃតី ទទួ ល រៃទុ កលទធក េម សាធារណៈ ៃិងេន្រៃតី ទទួល រៃទុ ក

ការងារហិរញ្ញវតថុ នៃរគ្រោះសាថៃសាធារណៈរដា បាល។
១១-បាៃចូលរួេររជុំពភា
ិ កាជាេួយមលាករណឌិត David Brookfield ខដលជាទីររឹការមចចកមទសេកពី
វិទស្ថសាថៃគ្ណមៃយយករជំនាញ ៃិងសវៃករកេពុជា (វ.គ្.ស.ក) សត ីពកា
ី រមរៀរចំកេម វិធស
ី ិកាគ្ណមៃយយករជំនាញ
ជាតិ (National Certified Public Accountant Program CPA Program) ខដលៃឹងរតូវដ្ឋក់ឱ្យដំមណើរការ
មៅពាក់កណ្ត
ត លឆ្នំ២០១៨មៃោះ។
១២-បាៃចូលរួេររជុំជាេួយរកសួងនររសណីយ៍ ៃិងទូរគ្េនាគ្េៃ៍ អំពីការសិកាខសវ ងយល់ពី E-Tax។
១៣-បាៃចូលរួេររជុំពភា
ិ កាមលើម្តិកានៃេុែ វិជាជរណតុោះរណ្ត
ត ល
ិ ញ រៃររតមៅវិទស្ថសាថៃមសដាកិចៃ
ករេិត វញ្ហ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ។
ទំព័រ 1 នៃ 5

មរកាេកេម វិធីរណតុោះរណ្ត
ត លជាមស៊េ រី

១៤-អៃុ រកុ េការងាររមចច ក មទស

នៃររព័ ៃធ រមចច ក វិទស្ថព័ ត៌ ម្ៃរគ្រ់ រគ្ងចំ ណូល េិ ៃ ខេៃសារមពើ ពៃធ

(NRMIS) បាៃចុោះជួយរណតុោះរណ្ត
ត លរខៃថេដល់េន្រៃតីមររើរបាស់ររព័ៃធ NRMIS មៅរកសួងមទសចរណ៍។
១៥-បាៃចូលរួេកិចចររជុព
ំ ិភាកា មលើអរតាកនរេអតិររម្នៃមសវារគ្រ់រគ្ងសំរាេសំណល់ រឹង ទីររជុំជៃ
នៃមសចកតីរពាងររកាសចុងមរកាយអៃតររកសួង។
១៦-បាៃមរៀរចំកិចចររជុំជាេួយរកសួង សាថរ័ៃទាំង៩ សត ព
ី កា
ី រមរៀរចំមលែកូដរង់ចំណូលពីមសវាសាធារណៈ
ៃិង មលែកូ ដរង់ ចំណូល ពី រទពយសេបតតិរ ដា មដើ េបី មររើ របាស់ ររព័ៃធ រមចចក វិទស្ថព័ ត៌ម្ៃរគ្រ់រគ្ងចំ ណូល េិៃ ខេៃ
សារមពើពៃធ សរម្រ់ដំណ្តក់កាលទី២។
១៧-បាៃចូលរួេររជុព
ំ ភា
ិ កាជាេួយរកុេការងារ ITD សត ីពកា
ី រមដ្ឋោះរសាយរញ្ហាសេតុលយខដលមៅសល់
កនុង CMB01 (កនង
ុ ររព័ៃធ FMIS) ៃិងពីរញ្ហារិទរញ្ជ ក
ី នុងឆ្នំ២០១៦។
១៨-បាៃររជុំរកុេការងារ IPSAS ររចំអគ្គនាយកដ្ឋាៃរតនាគារជាតិ អំពីការមផ្ទៀងផ្ទទត់របាយការណ៍
លំហូរសាច់ R09 របាយការណ៍ចំណូលថវិកា R29 ៃិងរបាយការណ៍ចំណ្តយថវិកា R30 សរម្េ់ឆ្នំ២០១៦។
១៩-បាៃមរៀរចំររជុំជាេួយអគ្គនាយកដ្ឋាៃគ្យ ៃិងរដ្ឋាករកេពុជា ៃិងធនាគារមអសុិលីដ្ឋភីអិលសុី សត ីពី
លំហូរសាច់របាក់ចំណូលររស់គ្យ តាេធនាគារមអសុល
ី ដ្ឋ
ី ភីអល
ិ សុី។
២០-បាៃមរៀរចំកិ ចចររជុំពិៃិតយ មលើ មសចកតីរពាងមសចកតីខណនាំ សត ី ពីៃីតិ វិធីៃិង កិ ចចរញ្ច ិកាគ្ណមៃយយ
ចំណូលពៃធមលើឈួ ន លអចលៃរទពយ ៃិងចលៃរទពយជូៃរដាបាលថ្ននក់មរកាេជាតិ ៃិងការខរងខចកចំណូលសារមពើ
ពៃធររស់រដាបាលរាជធាៃី មែតត ជូៃរដាបាលរកុង រសុក ឃុំ សងាាត់ ជាេួយអគ្គនាយកដ្ឋាៃហិរញ្ញវតថថ្ន
ុ ន ក់មរកាេជាតិ
អគ្គនាយកដ្ឋាៃពៃធដ្ឋរ តំណ្តងធនាគារពាណិជជ រតនាគាររាជធាៃីភនំមពញ តំណ្តងនាយកដ្ឋាៃពាក់ពៃ
័ ធ នៃរតនាគារ
កណ្ត
ត ល។
២១-បាៃចូលរួេវគ្គរណតុោះរណ្ត
ត លសត ីពី “ៃីតិ វិធីអៃុវតតថ វិកាតាេររព័ៃធថ វិកាថមី” មៅសណ្ត
ា គារភនំមពញ។
២២-បាៃចូលរួេកិចរច រជុំពភា
ិ កា មលើការងារហិរញ្ញវតថុររស់រកុេររឹកាភិបាលរគ្រ់រគ្ងេូលៃិធី វិៃិមោគ្
រដាបាលថ្ននក់មរកាេជាតិ SNIF) មៅអគ្គនាយកដ្ឋាៃហិរញ្ញវតថរុ ដាបាលថ្ននក់មរកាេជាតិ។
២៣-បាៃចូលរួេររជុក
ំ រេិតថ្ននក់ជាតិជាេួយអៃតររកសួងអៃុេ័តកេម វិធីជៃ
ំ យ
ួ ររស់ UNICEFសរម្រ់ឆ្នំ
២០១៨-២០២៣។
២៤-បាៃររេូលឯកសារគ្ំរូ សត ីពីសតង់ដ្ឋរគ្ណមៃយយសាធារណៈបារាំង មដើេបីមធវើជាឯកសារេូលដ្ឋាៃ។
២៥-បាៃជួរររជុំជាេួយ វិទស្ថសាថៃគ្ណមៃយយករជំនាញ ៃិងសវៃកេមកេពុជាមលើកេម វិធីសិកា។
២៦-បាៃមរៀរចំលិែត
ិ កនុងនាេរកុេការងាររមចចកមទសខកទរេង់រគ្ឹោះសាថៃសាធារណៈរដាបាល កនង
ុ ការមសន ើ
សុំអគ្គនាយកដ្ឋាៃ អងគភាពចំណោះុ រកសួងមសដាកិចៃ
ច ង
ិ ហិរញ្ញវតថុ រញ្ជូ ៃម្មោះមរកខភាពចូលរួេវគ្គរណតុោះរណ្ត
ត ល
ការរគ្រ់រគ្ងរគ្ឹោះសាថៃសាធារណៈរដាបាល។
២៧-រកុេការងារអធិការកិចច បាៃចុោះពិៃត
ិ យកិចចរញ្ជ ិកាគ្ណមៃយយសរម្រ់កា រិយររិមចេទ២០១៧ ៃិងរណ្ត
ត
ឆ្នំពាក់ពៃ
័ ធមៅរតនាគារមែតតកព
ំ ត។
២៨-គណៈកម្មការជម្ម្ះចោលឯកសារអស់សុពលភាពចម្រើម្ាស់បាៃចុោះរតួតពិៃត
ិ យ ៃិងមផ្ទៀងផ្ទទត់មដើេបី
កមេទចឯកសារខដលអស់សព
ុ លភាពមររើរបាស់ឆ្នំ២០០៦ មៅរតនាគារមែតតកំពត រតនាគាមែតតនរ៉ៃលៃ
ិ ៃិងរតនាគារ
មែតតឧតតរម្ៃជ័យ។
II-ទិសគៅសប្ារ់អនុវត្តការងារដែឧសភា ឆ្ន២
ាំ ០១៨៖
អគគនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិមានទិសចៅសម្មារ់អនុវតតការងារខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ម្ៃដូចខាងមរកាេ៖
១-រតូវរៃតជំរញ
ុ មលើការមរើកផ្តលរ់ បាក់មរៀវតសជូៃេន្រៃតីរាជការ ៃិងកងកម្ល ំងររដ្ឋរ់អាវុធឱ្យបាៃទាៃ់កនុងខែ។
២-រៃតជំរញ
ុ រតនាគាររាជធាៃី មែតត កនង
ុ ការមរៀរចំរូកសរុរៃិងផ្គូផ្គងតួមលែអៃុវតតចំណ្តយថវិកា មដើេបីរិទរញ្ជ ី
ចំណ្តយថវិការរចំខែ ឱ្យបាៃរតឹេរតូវៃិងទាៃ់មពលមវលា។
៣-រៃតរំរ៉ៃៃសេតថភាពការងារររស់េន្រៃតីជំនាញ មលើការរតួតពិៃិតយការអៃុវតតចំណ្តយថវិកាឱ្យបាៃរតឹេរតូវ
តាេៃីតិ វិធីហិរញ្ញវតថុ ៃិងរសរតាេរចចរ
ិ រទដ្ឋាៃគ្តិយុត។
តិ
ុ បៃនភាពនៃលិែត
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៤-រៃត មដ្ឋោះរសាយរញ្ហាររឈេ ខដលពាក់ព័ៃធៃឹងការអៃុវតតចំណ្តយថវិកា មដើេបីអាចរិទរញ្ជ ីឆ្នំ២០១៧
ឱ្យបាៃទាៃ់មពលមវលា។
៥-រៃតមរៀរចំរក
ូ សរុរ ៃិងផ្គូផ្គងតួមលែអៃុវតតចណ្ត
ំ
យថវិកាឆ្នំ២០១៧។
៦-រៃតចុោះជួយរណតុោះរណ្ត
ត លអនកមររើរបាស់ររព័ៃធ NRMIS ដល់រកសួង សាថរ័ៃតាេការមសន ើសុំ។
៧-រៃតរូកសរុរការមរៀរចំមលែកូដរង់ចំណូលររស់រកសួង សាថរ័ៃទាំង៩។
៨-រៃតជរេុញការមដ្ឋោះរសាយរញ្ហាេួយចំៃៃ
ួ អំពីការមររើរបាស់ររព័ៃធ NRMIS។
៩-រៃតពៃ
ិ ិតយៃិងពិភាកា អំពកា
ី រមផ្ទៀងផ្ទទត់របាយការណ៍ IPSAS ទាំងរីខាងមលើ។
១០-រតូវមរៀរចំលិែិតមសន ើមៅអគ្គនាយកដ្ឋាៃហិរញ្ញវតថុ ខកលេអការមររើរបាស់អៃុគ្ណៃីចំណ្តយថវិកាទាក់
ទងវិៃិមោគ្រំភសា
លរ ធារណៈមៅមែតតមសៀេរារ ឱ្យបាៃរតឹេរតូវតាេម្តិកាថវិការរកាសមលែ៥២៣ សហវ.ររក។
១១-មរតៀេជូរជាេួយគ្ណៈររតិភូសហព័ៃធគ្ណមៃយយករអៃតរជាតិ ៃិងគ្ណៈររតិភូសហព័ៃធគ្ណមៃយយករ
អាសា៊េៃ សត ព
ី ីសតង់ដ្ឋរគ្ណមៃយយមលើ វិស័យសាធារណៈ។
១២-ជួយតរេង់ទិសដល់រកុេការងារខកទរេង់រគ្ឹោះសាថៃសាធារណៈរដាបាល មលើការចត់ខចងអតិមរកថវិកា
ររស់រគ្ឹោះសាថៃសាធារណៈរដាបាល។
១៣-ផ្តលគ្
់ ំរូរគ្រ់ទរេង់ មលើការរំមពញអាណតតិមរើករបាក់ ររស់រគ្ឹោះសាថៃសាធារណៈរដាបាល។
១៤-ពិភាកាជាេួយគ្ណៈកម្មធិការជាតិមរៀរចំការមបាោះមឆ្នត(គ្.ជ.រ) មលើមសចកតីរពាងនៃការរង់របាក់
ការដករបាក់តេាល់ររស់គ្ណរកសៃមោបាយ។
១៥-តរេង់ ទិសមដ្ឋោះរសាយភាពអសកេម េៃទីរ មពទយរពោះអងគ ឌ្ួង

មលើកិ ចចរញ្ជ ិកា មដ្ឋោះរសាយភាពអសកេម

គ្ណមៃយយររស់េៃទីរមពទយ (រគ្ឹោះសាថៃរដាបាល)។
១៦-អធិការកិច្ចរតនាគារ រតូវច្ុះម្តួតពិនិតយការងាររតនាគាររាជធានី ចែតត សរម្រ់កា រិយ ររិ មចេទ២០១៧
ៃិងរណ្ត
ត ឆ្នំពាក់ពៃ
័ ធជារនតរនាទរ់ចទៀត។
១៧-គណៈកម្មការជម្ម្ះចោលឯកសារអស់សុពលភាពចម្រើ ម្ាស់ រតូវរៃត ច្ុះដុតកមេទចឯកសារឆ្នំ២០០៦
មៅតាេរណ្ត
ត រតនាគារមែតតជារៃតមទៀត។
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