ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុ ជា
អគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត្

នាយកដ្ឋានប្គ្រ់ប្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មូលដ្ឋាននិងសរុរសថិត្ិ
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សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមប្រត្ិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គ នាយក ននអគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
I-លទធផលការងារដែលបានអនុវត្តកនុងដែមិថុនា ឆ្ន២
ាំ ០២០៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានអនុវតតការងារកនង
ុ ខែមិថនា
ុ ឆ្នាំ២០២០ មួយចាំនន
ួ ដូចខាងក្រកាម៖
១-បានជាំរុញក្លើការក្រើកផ្តល់របាក់ក្រៀវតសជូនមន្រនតីរាជការ កងកម្ល ាំងររដ្ឋរ់អាវុធ រររសនតិសុែសងគមររស់
និវតតជន (រជស) និងក្រឡាជាតិអតីតយុទ្ជ
ធ ន (រជអ ) ពីរសបាតហ៍មតងកនុងមួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
ិ ីកង
២-បានរនតសហការជាមួយរកសួង ស្ថារ័នថវិកាកមម វធ
នុ ការក្ដ្ឋោះរស្ថយរញ្ហាររឈម ខដលពាក់ព័នធនឹង
ិ ី។
ការអនុវតតចាំណាយថវិកា ជាពិក្សសក្លើការអនុវតតចាំណាយរជជក្ទ្យយរុក្រររទានថវិកាកមម វធ
ិ ីចាំណាយតាមរជជក្ទ្យយរុក្រររទាន
៣-បានរនតចូលរួមររជុាំពភា
ិ កា (Online) អាំពីការក្ធវើរចចុរននភាពនីតិ វធ
សរម្រ់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អគ្គនាយកដ្ឋានលទ្ធកមមស្ថធារណៈ និងក្លខាធិការដ្ឋាន
រកុមររឹកានី តិក មម ននរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ។
៤-បានរនតក្ធវើរចចុរបននភាពក្លើក្សចកតីរពាងររកាស សត ីពីនត
ី ិ វិធីចាំណាយតាមរជជក្ទ្យយរុក្រររទាន សរម្រ់
រដាបាលថ្ននក់ជាតិនង
ិ ឧរសមពនធពាក់ព័នធខដលរតូវភាជរ់ននក្សចកតីរពាងររកាស ក្ដើមបីអាចដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតបានទាន់ក្ពល
ក្វលាកនុងឆ្នាំ២០២១។
ិ
៥-រនតរាំរ៉នសមតាភាពការងារររស់មន្រនតីជាំនាញ ក្លើការរតួតពិនត
ិ យការអនុវតតចាំណាយថវកា
ឱ្យបានរតឹម
រតូវតាមនីតិ វិធីហិរញ្ញវតាុ និងរសរតាមរចចុរបនន ភាពននលិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតតិ រពមទាាំងរនត ពរងឹងការតាមដ្ឋន
វឌ្ឍនភាពការងារជាររចាំ។
៦-បានរនតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀរចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីររព័នធ FMIS
ឱ្យបានរតឹមរតូវ ជាពិក្សសរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកា សរម្រ់រក្រមើដល់ការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថវិកា
ររចាំឆ្នាំ ក្ៅពុាំទាន់អាចផ្លិតក្ចញពីររព័នធ FMIS ក្ដើមបីអាចក្ររើរបាស់ជាផ្លូវការបានក្ៅក្ យ
ើ ។
៧-បានរនត រូកសរុរនិងផ្គូផ្គងតួក្លែចាំណាយថវិកា ជាមួយរកសួង ស្ថារ័ន ក្ដើមបីរិទ្រញ្ជ ីចាំណាយឆ្នាំ
២០១៩។
៨-បានរនតក្រៀរចាំនិងក្ធវើរចចរ
ុ បននភាពក្លើតារាងឧរសមពនធ និងឯកស្ថរពាក់ព័នធននក្សចកតរី ពាងចារ់ទ្ូទាត់
ថវិកាឆ្នាំ២០១៩។
៩-បានរូកសរុរការចូលរួមក្ោរល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័នធននរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ ក្លើអតារទ្
ិ ឆ្នាំ២០១៩ និងបានក្រៀរចាំកិចចររជុាំរកុមការងារក្រៀរចាំក្សចកតីរពាង
កាំណត់រងាាញននក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថ វកា
ិ ទ្ូក្ៅររស់រដាសរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ងររចាំឆ្នាំ
ចារ់សតីពីការទ្ូទាត់ថ វកា

(រកុមការងារ

ក.ច.ទ)

ក្ដើមបីពន
ិ ិតយនិង

ពិភាកាក្លើ៖ (១)-ក្ោរល់ធាតុចូលររស់អគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័នធ និងការវាយតនមលលទ្ធផ្លននការអនុវតតថវិកាឆ្នាំ
២០១៩ កនុងអតារទ្កាំណត់រងាាញននក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ទា
ូ ត់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩ និង(២)-មូលរទ្និងទ្ិនននយ
័ តួក្លែកនង
ុ
អតារទ្ក្សចកតរី ពាងចារ់ទ្ទា
ូ ត់ថវិកាឆ្នាំ២០១៩។រកុមការងារ ក.ច.ទ ក្លើបានក្រៀរចាំកិចចររជុាំពភា
ិ កាចាំនួន២ក្លើក
កនុងក្នាោះម្ន៖ (ក្លើកទ្ី១)-នថៃទ្ី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និង(ក្លើកទ្ី២)-នថៃទ្ី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។
១០-បានរញ្ច រអ
់ នុសសរណៈក្ោគ្យល់គានរាំក្ពញរខនាម (MoU) ជាមួយធនាគារនដគ្ូ (ធនាគារកាណាឌ្ីោ៉
និងក្អសុីលីដ្ឋ) សត ព
ី ីការក្ររើរបាស់ររព័នធទ្ទា
ូ ត់ក្អ ិចរតូនក
ិ (e-Payment) ក្ៅកនង
ុ ររព័នធរក្ចចកវិទ្ាព័តម្
៌ នរគ្រ់រគ្ង
ចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ (NRMIS) ខដលនឹងរតូវដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតក្ៅក្ដើមខែកកកដ្ឋ ២០២០។
1

១១-បានចូលរួមកិចចររជុាំគ្ណៈកមមការខកទ្រមង់ការរគ្រ់រគ្ងហិរញ្ញវតាស្ថ
ុ ធារណៈ ក្ដើមបីពន
ិ ិតយនិងក្ផ្ទៀងផ្ទទត់
ទ្ិននន័យចាំណូល ចាំណាយថវិកាជាតិររចាំ ឆ្នាំ២០១៩។
១២-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ ក្លើក្សចកតីរពាងរករែ័ណឌទ្សសនទាន សរម្រ់រាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈកមពុជា និងក្លើក្សចកតីរពាងសត ង់ដ្ឋគ្ណក្នយយស្ថធារណៈ សរម្រ់កត់រតាចាំណូលពីររតិរតតិ
ការក្ដ្ឋោះដូរ។
ិ នដ
១៣-បានចូលរួមកិចចររជុព
ាំ ិភាកានិងសក្រមចក្លើក្សចកតីរពាងទ្រមង់របាយការណ៍ ននការអនុវតតថ វកា
គ្ូអភិវឌ្ឍន៍ រសរតាមម្តិកាថវិការរស់រដ្ឋាភិបាល។
១៤-បានចូលរួមកិចចររជុព
ាំ ិភាកា និងផ្តលធា
់ តុចល
ូ រខនាមអាំពីលាំហរូ (Business Process) ននការកត់រតា
ចាំណូលសមបទានខរ៉ែ ររស់រកសួងខរ៉ែនិងថ្នមពល ក្ៅកនុងររព័នធរក្ចចក វិទ្ាព័តម្
៌ នរគ្រ់រគ្ងចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើ
ពនធ (NRMIS) ខដលរកុមការងារបានក្រៀរចាំជារឋម។
១៥-បានចូលរួមររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ក្លើក្សចកតីរពាងក្គាលការណ៍ខណនាាំ សត ីពក
ី ិចចរញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយនន
រទ្ពយសកមមរយៈក្ពលខវង។
១៦-បានចូលរួមក្ធវើរទ្រងាាញកនុងវគ្គរណតុោះរណា
ត លសត ីពី ការពរងឹងកិចចរញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយក្ៅកនុងររព័នធ
FMIS ក្ដើមបីធានាគ្ុណភាពននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររស់រដ្ឋាភិបា ល រសរតាមររព័នធគ្ណក្នយយស្ថធារណៈ
មូលដ្ឋានស្ថច់របាក់ ជូនគ្ណក្នយយករស្ថធារណៈររស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ។
១៧-បាននិងកាំពុងក្ធវើក្តសត របាយការណ៍ IPSAS (R09)។
១៨-បាននិងកាំពុងក្ធវើក្តសត តារាងឧរសមព័នធក្រៀរចាំចារ់ទ្ូទាត់ តារាង A1 និង A2។
១៩-បានចូលរួមក្ដ្ឋោះរស្ថយរញ្ហានានាររស់រតនាគាររាជធានី ក្ែតត ក្ៅកនង
ុ ររព័នធ FMIS។
២០-បានចូលរួមជាមួយរកុមការងារទាររាំណល
ុ អនតររកសួង ក្ដើមបីពិនត
ិ យ ពិភាកា និងក្ផ្ទៀងផ្ទទត់លទ្ធផ្ល
ពិនិតយវាស់ខវង និងគ្ណនាររិម្ណថមសាំណង់ខដលបានក្ធវអា
ើ ជីវកមមកនលងមក ជាមួយនិងររិម្ណថមសាំណង់ខដល
រកុមហុនបានររកាស និងបានរង់ចូលថ វិការដាជាក់ខសត ង។
២១-បានចូលរួមកិចចររជុាំរកុមការងារសិកា និងក្រៀរចាំឯកស្ថរក្គាល (Blueprint) សត ីពីការខកទ្រមង់
ររព័នធចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ។
២២-បានចូលរួមររជុាំពិភាកាក្លើក្សចកតីរពាងចារ់សតីពីការទ្ូទាត់ថវិកាទ្ូក្ៅររស់រដា សរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ង
ឆ្នាំ២០១៩។
២៣-បានក្រៀរចាំស្ថរាចរខណនាាំសតីពក
ី ិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយរជជក្ទ្យយរុក្រររទានររស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ និង
រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
២៤-ក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងក្សចកតីខណនាាំរិទ្រញ្ជ ីការិយររិក្ចេទ្២០២០ និងទ្ិសក្ៅអនុវតតឆ្នាំ២០២១ ររស់
រដាបាលថ្ននក់ជាតិ និងរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
២៥-បានក្រៀរចាំលិែិតក្សន ើសុាំក្គាលការណ៍ឯកភាពពីឯកឧតតមររតិភូ កត់រតារបាក់ែចីក្រៅររក្ទ្ស របាក់ឱ្យ
ែចីឆ្នាំ២០១៩ និងចរ់ឆ្នាំ២០២០ តក្ៅកនង
ុ ររព័នធ FMIS ។
២៦-បានចូលរួមកិចចររជុព
ាំ ិនត
ិ យក្សចកតរី ពាងក្គាលការណ៍ខណនាាំ សត ព
ី ីកិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយរទ្ពយសកមម
រយៈក្ពលខវង។
ិ ីថមី សរម្រ់ការក្រើកផ្តល់របាក់ក្រៀវតស
២៧-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិភាកាសត ីពីការកាំណត់អនុគ្ណនី នននីតិ វធ
និងររតិរតតកា
ិ រទ្ូទាត់រតង់ម្នកាំ រិតហានីភ័យទាររគ្រ់រកសួង ស្ថារ័នតាមររព័នធ FMIS។
២៨-បានចូលរួមវគ្គរណតុោះរណា
ត ល សត ីពីការពរងឹងកិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយកនុងររព័នធ FMIS ក្ដើមបីធានា
គ្ុណភាពននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលរសមតាមររព័នធគ្ណក្នយយស្ថធារណៈមូលដ្ឋានស្ថច់របាក់
ជូនអនកក្ររើរបាស់ FMIS រតនាគារកណា
ត ល និងរតនាគាររាជធានី ក្ែតត។
២៩-បានក្រៀរចាំលិែិតក្សន ើសុាំអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកាពិនិតយផ្តល់ឥណទានថវិកា ររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈ
រដាបាល សរម្រ់ចាំណាយក្សវាធនាគារ និងរបាក់ពនធក្លើកនរមការរបាក់។
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៣០-បានចូលរួមររជុាំក្រៀរចាំអនុរកឹត រក្ងកើតរគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាលថមី ចាំណោះុ រកសួងក្សដាកិចចនិង
ហិរញ្ញវតាុ ម្នក្្មោះថ្ន “មជឈមណឌលធុរៈកិចចថមីក្តក្ជា”។
៣១-បានចូលរួមររជុាំរកុមការងាររក្ចចកក្ទ្សខកទ្រមង់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល ពិនត
ិ យវឌ្ឍនភាពនិង
រញ្ហាររឈម។
៣២-បានក្ធវើរបាយការណ៍ជូនមតិក្លើការរក្ងកត
ើ តារាងតុលយការក្ដើមរគា កនង
ុ ការចរ់ក្ផ្តើមកាន់រញ្ជ ីគ្ណក្នយយ
ររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល។
៣៣-បានក្រៀរចាំលិែិតកនុងនាមរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ ក្ផ្ញើជូនស្ថកលវិទ្ាល័យភូមិនទនីតិស្ថន្រសត
និង វិទ្ាស្ថន្រសត ក្សដាកិចច, វិទ្ាស្ថានជាតិរគ្រ់រគ្ងអាជាញធរអរសរា, វិទ្ាស្ថានជាតិកសិកមមខរពកក្លៀរ, មជឈមណឌល
ជាតិ ពិក្ស្ថធន៍សុខាភិបាល ជរមុញការកាន់រញ្ជ ី និងក្រៀរចាំរបាយការណ៍គ្ណក្នយយ។
៣៤-បានក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងក្សចកតីខណនាាំ សត ីពីការក្រើកគ្ណនីររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល គ្ណនី
ររស់រជជក្ទ្យយកររុក្រររទាន គ្ណនីររស់រជជក្ទ្យយករចាំណូល ក្ៅធនាគារ។
៣៥-បានក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងស្ថរាចរខណនាាំ សត ីពីការអនុវតតថវិការរស់អងគការអរ់រំកុម្រតូច ការអរ់រំរឋម
សិកា និងការអរ់រំក្រៅររព័នធ។
៣៦-បានក្រៀរចាំលិែិតជូនដាំណឹងក្ៅរតនាគារក្ែតតចាំនួន៨ សត ីពីកា រកាំណត់គ្ណនីកត់រតាចាំណូលថវិកា
ររស់ឃុាំ សងាកត់ ម្នររភពពី ASPIRE ឆ្នាំ២០២០ និងនយ័តកមមតួក្លែចាំណូលថវិកាឆ្នាំ២០១៩។
៣៧-បានររជុាំសក្រមចចុងក្រកាយពិនត
ិ យស្ថរាចរខណនាាំ សត ីពីការខរងខចកចាំណូលររស់អងគភាពរចកក្ចញ
ចូលខតមួយរដាបាលរាជធានី ក្ែតត។
៣៨-បានចូលរួមររជុាំសតីពីការរតួតពិនិតយក្លើ ក្សចកតីរពាងអនុរកឹតយ សត ីពីការរគ្រ់រគ្ងថវិកា និងរទ្ពយ
សមបតតិរដា នននិយ័តករទ្ូរគ្មនាគ្មន៍កមពុជា ជាមួយរកុមការងារខកទ្រមង់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល។
៣៩-បានចូលរួមររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ក្លើក្សចកតីរពាងយុទ្ស្ថ
ធ ន្រសត

សត ព
ី ីការអនុវតតសតង់ដ្ឋគ្ណក្នយយស្ថ

ធារណៈកមពុជា មូលដ្ឋានរងគរ ឆ្នាំ២០១៩-២០៣១ ជាមួយរកុមររឹកាជាតិគ្ណក្នយយ។
៤០-បានចូលរួមររជុាំពិភាកា ក្លើក្សចកតីរពាងននទ្រមង់របាយការណ៍អនុវតតថ វិកា ររស់នដគ្ូអភិវឌ្ឍន៍
ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានសហររតិរតតិការអនតរជាតិនិងរគ្រ់រគ្ងរាំណល
ុ ។
៤១-បានចូលរួមវគ្គរណតុោះរណា
ត លតាមអនឡាញ សត ីពីការពរងឹងកិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយក្ៅកនុងររ័ពនធ FMIS
ក្ដើមបីធានាគ្ុណភាពននរបាយការណ៍ហិញ្វញ តាុររស់រាជរដ្ឋាភិបាល រសរតាមររព័នធគ្ណក្នយយមូលដ្ឋានស្ថច់របាក់
ជូនគ្ណក្នយយករស្ថធារណៈ ររស់អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ។

II-ទិសគៅសប្ារ់អនុវត្តការងារដែកកកដ្ឋ ឆ្ន២
ាំ ០២០៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិមានទិសដៅសម្រមាប់អនុវតតការងារខែកកកដ្ឋ ឆ្នាំ២០២០ ម្នដូចខាងក្រកាម៖
១-រតូវរនតជាំរុញក្លើការក្រើកផ្តល់របាក់ក្រៀវតសពីរសបាតហ៏មតងកនុងមួយខែ ជូនមន្រនតរា
ី ការ និងកងកម្ល ាំងររដ្ឋរ់
អាវុធឱ្យបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២-រនតក្រៀរចាំនិងក្ធវើរចចុរបននភាពឯកស្ថរពាក់ព័នធនឹងការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ សត ីពីការទ្ូទាត់ថ វិកាឆ្នាំ
ិ ទ្ូក្ៅររស់
២០១៩ ក្ដើមបីដ្ឋក់ចូលកិចចររជុាំពិនិតយពិភាការនតកនុង រកុមការងារក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថ វកា
រដាសរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ងររចាំឆ្នាំ (រកុមការងារ ក.ច.ទ)។
៣-រនត ក្រៀរចាំការងារក្ធវើរចចុរបននភាព ខកសរមួលលិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតតពាក់ព័នធនឹងនីតិ វិធីចាំណាយតាម
រជជ ក្ទ្យយរុក្រររទាន សរម្រ់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
៤-ពិនិតយពិភាកាក្រៀរចាំលិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតតកាំណត់នីតិ វិធីចាំណាយក្ដ្ឋយខ កសរម្រ់មុែសញ្ហញ
ចាំណាយមួយចាំនួន ខដលបានដកក្ចញពីចណា
ាំ
យតាមរជជក្ទ្យយរុក្រររទាន។
៥-រនតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀរចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីររព័នធ FMIS ជា
ិ ររចាំឆ្នាំ។
ពិក្សសរបាយការណ៍ សរម្រ់រក្រមើដល់ការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថ វកា
៦-រនតជាំរុញរតនាគាររាជធានី ក្ែតត កនង
ុ ការក្រៀរចាំរូកសរុរនិងផ្គូផ្គងតួក្លែអនុវតតចាំណូលថវិកា ក្ដើមបីរិទ្
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រញ្ជ ីចាំណូលថវិការរចាំឆ្នាំ២០១៩ ឱ្យបានរតឹមរតូវនិងទាន់ក្ពលក្វលា។
ិ ីរង់ចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ តាមររព័នធក្អ
៧-រនតក្រៀរចាំស្ថរាចរខណនាាំនង
ិ ក្សចកតីជន
ូ ដាំណឹង ក្លើនីតិ វធ
ិចរតូនិក (e-Payment)។
៨-រនតពិនិតយតាមដ្ឋននិងខកលមអពីការក្ធវើសនាធនកមមពី NRMIS ក្ៅររព័នធ FMIS។
៩-រនតជួយគាាំរទ្ការអនុវតតររព័នធ NRMIS ដល់មនទីរ និងអងគភាពជាំនាញទាាំង១៨ ក្ៅរាជធានី ក្ែតត។
១០-រនតពិនិតយ MoU ជាមួយធនាគារពាណិជជនដគ្ូ។
១១-ក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងក្សចកតីខណនាាំរិទ្រញ្ជ ីការិយររិក្ចេទ្២០២០ និងទ្ិសក្ៅអនុវតតឆ្នាំ២០២១ ររស់រដា
បាលថ្ននក់ជាតិនិងរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
១២-ក្រៀរចាំលិែិតជូនដាំណឹងក្ៅរគ្រ់ស្ថារ័ន អងគភាព ខដលម្នគ្ណនីរបាក់រក្ញ្ញើក្ៅរតនាគារពាក់ព័នធនឹង
ការអនុញ្ហញតឱ្យក្ររើរបាស់សមតុលយ ក្ដើមបីរាំក្ពញកាតពវកិចរ
ច ង់ពនធជូនអគ្គនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ។
១៣-ក្រសកកមមររស់រកុមការងារខកទ្រមង់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិចោះុ
ិ ាល័យភូមិនទ វច
ិ ិរតសិលបៈ, អាជាញធរជាតិសាំរូរនរពគ្ុក, រាជ
ក្ៅពិនត
ិ យរញ្ជ ីគ្ណក្នយយ និងតរមង់ទ្ិសក្ៅស្ថកលវទ្
រណឌិតសភា កមពុជា, វិទ្ាស្ថានរស្ថវរជាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកមមកមពុជា។
១៤-ក្រសកកមមររស់រកុមការងារខកទ្រមង់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល ននអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ ចុោះ
ខណនាាំតរមង់ទ្ិសការកាន់រញ្ជ ីគ្ណក្នយយររស់មជឈមណឌលពិក្ស្ថធន៍សុខាភិបាល។
១៥-ចូលរួមពិនិតយររកាស សត ព
ី ីការរង់របាក់កនរមចុោះក្្មោះររស់គ្ណរកសនក្ោបាយ។
ិ
១៦-រញ្ច រ់ក្សចកតីរពាងជូនដាំណឹងក្លើការរតូរការក្ររើរបាស់រណណ ក្ផ្ទរភារៈចាំណាយ កនុងការក្ផ្ទរឧរតាមភថ វកា
ក្ៅរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិក្ដ្ឋយក្ររើទ្រមង់ថមី។
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