ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុ ជា
អគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ

ជាត្ិ សាសនា ប្ពះមហាកសប្ត្

នាយកដ្ឋានប្គ្រ់ប្គ្ងរត្នាោរថ្ននក់មូលដ្ឋាននិងសរុរសថិត្ិ

4

សូមគោរពជូន
ឯកឧត្តមប្រត្ិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលរនទុ កជា
អគ្គ នាយក ននអគ្គ នាយកដ្ឋានរត្នាោរជាត្ិ
I-លទធផលការងារដែលបានអនុវត្តកនុងដែសីហា ឆ្ន២
ាំ ០២០៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិបានអនុវតតការងារកនង
ុ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ មួយចាំនន
ួ ដូចខាងក្រកាម៖
១-បានជាំរុញក្លើការក្រើកផ្តល់របាក់ក្រៀវតសជូនមន្រនតីរាជការ កងកម្ល ាំងររដ្ឋរ់អាវុធ រររសនតិសុែសងគមររស់
និវតតជន (រជស) និងក្រឡាជាតិអតីតយុទ្ជ
ធ ន (រជអ ) ពីរសបាតហ៍មតងកនុងមួយខែបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២-បានរនតសហការជាមួយរកសួង ស្ថារ័នថវិកាកមម វិធីកនុងការក្ដ្ឋោះរស្ថយរញ្ហាររឈម ខដលពាក់ព័ នធ
ិ កមម វិធី។
នឹ ង ការអនុ វតត ចាំណាយថវិកា ជាពិក្សសក្លើការអនុវតតចាំណាយរជជក្ទ្យយរុក្រររទានថវកា
ិ ីចាំណាយ តាមរជជក្ទ្យយ
៣-បានរូកសរុរក្ោរល់ពីរតនាគាររាជធានី ក្ែតត និងរនតក្ធវើរចចុរបននភាពនីតិ វធ
រុក្រររទានសរម្រ់ រដា បាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
៤-បានចាត់មន្រនតីឱ្យចូលរួមសិកាាស្ថលាពីចម្ាយ (Webinar) សត ីពីការក្រៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុតាម
សត ង់ដ្ឋរគ្ណក្នយយស្ថធារណៈអនតរជាតិខផ្ែកក្លើមូលដ្ឋានស្ថច់របាក់ (IPSAS Cash Basis Reporting)។
ិ ឱ្យបានរតឹម
៥-រនតរាំរ៉នសមតាភាពការងារររស់មន្រនតីជាំនាញ ក្លើការរតួតពិនិតយការអនុវតតចណា
ាំ
យថវកា
រតូវតាមនីតិ វិធីហិរញ្ញវតាុ និងរសរតាមរចចុរបនន ភាពននលិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតតិ រពមទាាំងរនត ពរងឹងការតាមដ្ឋន
វឌ្ឍនភាពការងារជាររចាាំ។
៦-បានរនតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀរចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកាក្ចញពីររព័នធ FMIS
ឱ្យបានរតឹមរតូវ ជាពិក្សសរបាយការណ៍ចាំណាយថវិកា សរម្រ់រក្រមើដល់ការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់ថវិកា
ររចាាំឆ្នាំ ក្ៅពុាំទាន់អាចផ្លិតក្ចញពីររព័នធ FMIS ក្ដើមបីអាចក្ររើរបាស់ជាផ្លូវការបានក្ៅក្ ើយ។
៧-បានរនត រូកសរុរ និងផ្គូផ្គងតួក្លែចាំណាយថវិកាជាមួយរកសួង ស្ថារ័ន ក្ដើមបីរិទ្រញ្ជ ីចាំណាយឆ្នាំ
២០១៩។
៨-បានរនតក្រៀរចាំនិងក្ធវើរចចុរបននភាពក្លើតារាងឧរសមពនធ និងឯកស្ថរពាក់ព័នធ ននក្សចកតីរពាងចារ់ទ្ូទាត់
ថវិកាឆ្នាំ២០១៩។
១០-បានរនតរូកសរុរក្ោរល់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័នធ ក្លើឯកស្ថរពាក់ព័នធននក្សចកតរី ពាងចារ់ទ្ូទាត់
ថវិកាឆ្នាំ២០១៩ និងបានដ្ឋក់ចូលកនុងកិចចររជុាំថ្ននក់ដឹកនាាំរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ ពិនិតយនិងពិភាកាកាលពី
នថាទ្ី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។
ិ ីចាំណាយតាមរជជក្ទ្យយរុក្រររទានសរម្រ់ថ វិកាកមម វធ
ិ ី ក្ដើមបីចូលរួម
១១-បានចាត់រញ្ជូ នរគ្ូឧក្ទ្េសនីតិ វធ
ក្ធវើរទ្ឧក្ទ្េសនាមកនុងវគ្គរណតុោះរណា
ត ល សត ីពីជាំនាញរក្ចចកក្ទ្សក្លើការរគ្រ់រគ្ងហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈសរម្រ់ឆ្នាំ
២០២០ ក្ៅវិទ្ាស្ថានក្សដា កិចចនិ ង ហិ រ ញ្ញវតាុ ។
១២-បានរនតចូលរួមររជុាំពភា
ិ កា ក្លើការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងននចារ់ររព័នធហរិ ញ្ញវតាស្ថ
ុ ធារណៈថមី។
១៣-បានចូលរួមកិចចររជុព
ាំ ិភាកាក្រតៀមក្ធវើរទ្រងាាញកនុងសិកាាស្ថលាផ្សពវផ្ាយ ស្ថរាចរ សត ីពីនីតិ វិធី និងកិចច
រញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយ ននការអនុវតតចាំណូលពីកនរមក្សវាររស់អងគភាពរចកក្ចញចូលខតមួយរាជធានី ក្ែតត និងចាំណូលពី
កនរមក្សវា និងចាំណូលពីការពិន័យជារបាក់ខដលររមូលក្ៅមនេីរ អងគភាពជាំនាញរាជធានី ក្ែតត។
១៤-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិនិតយនិងផ្តល់ធាតុចូលរខនាម

ិ ីននការកត់រតាចាំណូលដីសមបទានក្សដា
អាំពន
ី ីតិ វធ

កិចចនិងសមបទានខរ៉ែក្ៅកនុងររព័នធ NRMIS ជាមួយរកសួងកសិកមម រុកាាររម្ញ់និងក្នស្ថទ្ និងរកសួងខរ៉ែនិងថ្នមពល។
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១៥-បានចូលរួមកិចចររជុាំពន
ិ ិតយនិងពិភាកាក្លើក្សចកតរី ពាងស្ថរាចរ សត ព
ី ីការកាំណត់លកាែណឌននការរងគត់
ក្ ើងឬការរងគត់ចុោះ នូវចាំនួនទ្សសភាគ្ក្រកាយក្កបៀស សរម្រ់ការកត់រតាចាំណូលជាក្រៀលនិងដុលាលរអាក្មរិក ក្ៅ
កនុងររព័នធ NRMIS។
១៦-បានចូលរួមសិកាាស្ថលាពីចម្ាយ ជាមួយជាំនាញការននមូលនិធិរូរយ
ិ វតាអ
ុ នតរជាតិ សត ព
ី ីការក្រៀរចាំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតាុតាមសត ង់ដ្ឋគ្ណក្នយយស្ថធារណៈអនតរជាតិ ខផ្ែកក្លើមល
ូ ដ្ឋានស្ថច់របាក់។
ិ ីននការរគ្រ់រគ្ងថវកា
ិ
១៧-បានចូលរួមររជុព
ាំ ិក្រគាោះក្ោរល់ក្លើក្សចកតរី ពាងរឋមននអនុរកឹតយ សត ព
ី ីនត
ី ិ វធ
និងគ្ណក្នយយស្ថធារណៈ។
១៨-បានចូលរួមររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ ក្លើក្សចកតីរពាងក្គាលការណ៍ខណនាាំ សត ីពីកិចចរញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយ
ននរទ្ពយសកមមរយៈខវង។
១៩-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិនិតយនីតិ វិធីកត់រតាចាំណាយថវិកានិងអតិក្រកថវិការរស់រដាបាលរាជធានី ក្ែតត
និងររស់រកុង រសុកទាាំង១៤ ននរដាបាលក្ែតតបាត់ដាំរង ខដលទ្ទ្ួលបានការក្ផ្េរមុែងារសុខាភិបាល និងអរ់រំ ។
ិ ន
២០-បានចូលរួមសិកាាស្ថលាផ្សពវផ្ាយស្ថរាចរ សត ីពីនត
ី ិ វធ
ី ិងកិចចរញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយ ននការអនុវតតចាំណូល
ពីកនរមក្សវាររស់អងគភាពរចកក្ចញចូលខតមួយរាជធានី ក្ែតតនិងចាំណូលពីកនរមក្សវា ចាំណូលពីការពិន័យជារបាក់
ខដលររមូលក្ៅមនេីរ អងគភាពជាំនាញរាជធានី ក្ែតត។
២១-បានចូលរួមក្ដ្ឋោះរស្ថយរញ្ហានានាររស់រតនាគាររាជធានី ក្ែតត ក្ៅកនុងររព័នធ FMIS។
២២-បានចូលរួមររជុាំពិភាកាក្លើក្សចកតីរពាងចារ់ សត ីពីការទ្ូទាត់ថ វិកាទ្ូក្ៅររស់រដាសរម្រ់ការគ្រ់
រគ្ងឆ្នាំ២០១៩។
២៣-បានររជុាំពន
ិ ិតយក្រៀរចាំក្សចកតីរពាង ក្សចកតីខណនាាំរិទ្រញ្ជ ីការិយររិក្ចេទ្២០២០និងទ្ិសក្ៅអនុវតតឆ្នាំ
២០២១ ររស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ និងរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
២៤-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិនត
ិ យនីតិ វិធីថមី ននការដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតការក្រើកផ្តល់ក្រៀវតស ក្ដ្ឋយមិនក្បាោះផ្ាយ
អាណតតិចាំក្ពាោះ៧រកសួង។
២៥-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិនត
ិ យក្សចកតីខណនាាំ សត ព
ី ីការអនុវតតនីតិ វិធីសរម្រ់ការចាំណាយទ្ូទាត់រតង់ ខដល
ម្នហានិភ័យទារកនង
ុ រករែណឌ រកសួងក្សដាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតាុ តាមររព័នធរក្ចចក វិទ្ាព័តម្
៌ នសរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ង
ហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈ (FMIS) ។
២៦-បានក្រៀរចាំក្សចកតីខណនាាំសតីពីការក្រើកផ្តល់របាក់ឧរតាមភកនុងឱ្កាសរុណយភជុាំរិណឌ ឆ្នាំជូត ក្ទាស័ក ព.ស
២៥៦៤ ររស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ និងរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិក្លែ ០១២ សហវ ចុោះនថាទ្ី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។
២៧-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិនត
ិ យការអនុវតតមុែងារក្លើ វិស័យអរ់រំ និងសុខាភិបាល ក្ៅរាជធានី ក្ែតត។
២៨-បានចូលរួមកិចចររជុាំពិនត
ិ យក្លើកិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយអាំពីចាំណូលពីក្សវាស្ថធារណៈ ខដលបានររតិភូ
កមមពីមនេីរជាំនាញ ក្ៅរាជធានី ក្ែតត និងចាំណូលពីក្សវាខដលមនេីរជាំនាញររមូលក្ដ្ឋយផ្ទេល់។
២៩-បានចូលរួមររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ក្លើការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងអនុរកឹតយថមី សត ីពីការរគ្រ់រគ្ងថវិកានិង
គ្ណក្នយយស្ថធារណៈ។
៣០-បានចូលរួមររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ ក្លើការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងក្គាលការណ៍ខណនាាំ សត ីពីកិចចរញ្ជ ិកា
គ្ណក្នយយ ននរទ្ពយសកមមរយៈក្ពលខវង។
៣១-បានចូលរួមររជុាំក្លើក្សចកតីរពាងចារ់ សត ីពីការទ្ូទាត់ថ វិកាទ្ូក្ៅររស់រដា សរម្រ់ការរគ្រ់រគ្ងឆ្នាំ
២០១៩។
៣២-បានចូលរួមររជុាំពិក្រគាោះក្ោរល់ក្លើការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ថមី សត ីពីររព័នធហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈ។
៣៣-បានចូលរួមររជុាំក្ៅរកសួងក្សដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ សត ីពីការកាំណត់ចាំនួនទ្ឹករបាក់ឧរតាមភ ជូនរកុម
ររឹកាភិបាល ររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល ចាំណោះុ រកសួងវរបធម៌និង វិចិរតសិលបៈ និងរកសួងកសិកមម រុកាា
ររម្ញ់និង ក្នស្ថទ្ និងមជឈមណឌលធុរៈកិចចសក្មតចក្តក្ជា។
៣៤-បានចូលរួមក្ធវើរទ្រងាាញកិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយ ននការខរងខចកចាំណូល ននរចកក្ចញ ចូលខតមួយ
ររស់ រដាបាលរាជធានី ក្ែតត ក្ៅសណា
ា គារភនាំក្ពញ។
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៣៥-បានក្រៀរចាំរបាយការណ៍និងសាំក្ណើសុាំក្គាលការណ៍ពីរកសួងក្សដាកិចចនង
ិ ហិរញ្ញវតាុ

ខរងខចកស្ថច់

របាក់តាវកាលិកក្ៅសល់ ររស់ក្រឡាជាតិអតីតយុទ្ជ
ធ ន (រជអ) ខដលសល់ពីឆ្នាំ២០១៩។
៣៦-បានក្រៀរចាំកិចចររជុាំសតព
ី កា
ី រក្រៀរចាំ Software គ្ណក្នយយសរម្រ់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល។
៣៧-បានក្រៀរចាំសាំក្ណើក្ៅអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវតាុរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ ខកសរមួលតួក្លែវិភាជន៍
ថវិកាឆ្នាំ២០២១ ររស់ឃុាំខានរទ្ទ្ឹង និងឃុាំតាក្ណ ននក្ែតតក្ពាធិ៍ស្ថត់។
៣៨-រកុមការងារអធិការកិចចបានចុោះពិនិតយកិចចរញ្ជ ិកាគ្ណក្នយយ សរម្រ់ការិយររិក្ចេទ្២០១៩ និងរណា
ត
ឆ្នាំពាក់ព័នធក្ៅរតនាគារក្ែតតកព
ាំ ង់ចាម រតនាគារក្ែតតកាំពង់ធាំ រតនាគារក្ែតតរពោះសីហនុ និងរតនាគារក្ែតតក្កាោះកុង។

II-ទិសគៅសប្ារ់អនុវត្តការងារដែកញ្ញា ឆ្ន២
ាំ ០២០៖
អគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិមានទិសដៅសម្រមាប់អនុវតតការងារខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០២០ ម្នដូចខាងក្រកាម៖
១-រតូវរនតជាំរុញក្លើការក្រើកផ្តល់របាក់ក្រៀវតស និងរបារ់ឧរតាមភរុណយភជុាំរិណឌ ជូនមន្រនតីរាការ និងកងកម្ល ាំង
ររដ្ឋរ់អាវុធឱ្យបានទាន់ក្ពលក្វលា។
២-រនតក្រៀរចាំ និងក្ធវើរចចុរបននភាពឯកស្ថរពាក់ព័នធនឹងការក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងចារ់ សត ីពីការទ្ូទាត់ថ វិកាឆ្នាំ
២០១៩ ក្ដើមបីដ្ឋក់ជូនឯកឧតតមអគ្គរណឌិតសភាចារយឧរនាយករដាមន្រនតី កនុងសបាតហ៍ទ្ី២ខែកញ្ហញ ឆ្នាំ២០២០។
ិ ីចាំណាយ តាមរជជក្ទ្
៣-រនតក្រៀរចាំការងារក្ធវើរចចុរបននភាពខកសរមួល លិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយត
ុ ពា
ត ក់ព័នធនង
ឹ នីតិ វធ
យយរុក្រររទានសរម្រ់រដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
ិ ច
៤-ពិនិតយពិភាកាក្រៀរចាំលិែិតរទ្ដ្ឋានគ្តិយុតក
ត ាំណត់នត
ី ិ វធ
ី ាំណាយក្ដ្ឋយខ ក សរម្រ់មុែសញ្ហញចាំណាយ
មួយចាំនួនខដលបានដកក្ចញពីចាំណាយតាមរជជក្ទ្យយរុក្រររទាន។
ិ ក្ចញពីររព័នធ FMIS ជាពិក្សស
៥-រនតសហការជាមួយរកុមការងារ ITD ក្ដើមបីក្រៀរចាំរបាយការណ៍ចាំណាយថវកា
ិ ររចាាំឆ្នាំ។
របាយការណ៍ សរម្រ់រក្រមើដល់ការក្រៀរចាំក្សចកតរី ពាងចារ់ទ្ូទាត់ថវកា
៦-ចូលរួមក្ធវើរទ្រងាាញ សត ីពីនីតិ វិធីចាំណាយតាមរជជ ក្ទ្យយរុក្រររទាន សរម្រ់ថ វិកាកមម វិធីកុនងវគ្គរណតុោះ
រណា
ត ល សត ីពីជាំនាញរក្ចចកក្ទ្សក្លើការរគ្រ់រគ្ងហិរញ្ញវតាុស្ថធារណៈសរម្រ់ឆ្នាំ២០២០។
៧-រនតជាំរុញរតនាគាររាជធានី ក្ែតត កនង
ុ ការក្រៀរចាំរូកសរុរនិងផ្គផ្
ូ គងតួក្លែអនុវតតចាំណូលថវិកា ក្ដើមបីរិទ្
ិ ររចាាំឆ្នាំ២០១៩ ឱ្យបានរតឹមរតូវនិងទាន់ក្ពលក្វលា។
រញ្ជ ីចាំណូលថវកា
៨-ក្រតៀមផ្សពវផ្ាយស្ថរាចរខណនាាំ និងក្សចកតជ
ី ូនដាំណឹង ក្លើនីតិ វិធីរង់ចាំណូលមិនខមនស្ថរក្ពើពនធ តាម
ររព័នធក្អ ិចរតូនក
ិ (e-Payment)។
៩-រនតពិនិតយតាមដ្ឋននិងខកលមែ ពីការក្ធវើសនាធនកមមពី NRMIS ក្ៅររព័នធ FMIS។
១០-រនតជួយគាាំរទ្ការអនុវតតររព័នធ NRMIS ដល់មនេីរ និងអងគភាពជាំនាញទាាំង១៨ ក្ៅរាជធានី ក្ែតត។
១១-រនតពិនិតយ MoU ជាមួយធនាគារពាណិជជនដគ្ូ។
១២-រនតកិចចររជុាំពិនិតយក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងក្សចកតីខណនាាំរិទ្រញ្ជ ីការិយររិក្ចេទ្២០២០ និងទ្ិសក្ៅអនុវតតឆ្នាំ
២០២១ ររស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិនិងរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
១៣-ពិនិតយខកសរមួលកិចចរញ្ច កា
ិ គ្ណក្នយយរជជក្ទ្យយរុក្រររទាន ររស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ និងរដាបាលថ្ននក់
ក្រកាមជាតិ សរម្រ់អនុវតតឆ្នាំ២០២១។
១៤-អក្ញ្ជ ើញគ្ណក្នយយករររស់ស្ថកលវិទ្ាល័យភូមិនេនីតស្ថ
ិ ន្រសត និងវិទ្ាស្ថន្រសត ក្សដាកច
ិ ច និងគ្ណក្នយយ
ិ ាល័យសុខាភិបាល មករាំភលឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុឆ្នាំ២០១៩ ររស់ស្ថកលវិទ្ាល័យទាាំង២។
ករ ររស់ស្ថកលវទ្
ិ នការក្ដ្ឋោះរស្ថយក្លើរញ្ហាររឈម ននការអនុវតតររកាសអនតររកសួង
១៥-ក្រៀរចាំកិចចររជុាំពិនិតយនិង រិោះរកវធា
ិ ីហិរញ្ញវតាុ
ក្លែ១៨២ សហវ ចុោះនថាទ្ី២៥ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០២០ សត ីពីលកាណឌហិរញ្ញវតាុ លកាណឌរក្ចចកក្ទ្ស និងនីតិ វធ
សរម្រ់ការក្ផ្េរធនធានហិរញ្ញវតាុម្នភាជរ់លកាណឌក្ៅឱ្យរដាបាលរាជធានី ក្ែតត សរម្រ់អនុវតតមុែងាររគ្រ់រគ្ងនិង
ផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល និងររកាសអនតររកសួងក្លែ ៥២១ សហវ ចុោះនថាទ្ី១៥ ខែមិថុនា ឆ្ន២០២០ សត ីពីលកាណឌ
ិ ហ
ហិរញ្ញវតាុ លកាណឌរក្ចចកក្ទ្ស និងនីតិ វធ
ី ិរញ្ញវតាុសរម្រ់ការក្ផ្េរធនធានហិរញ្ញវតាម្
ុ នភាជរ់លកាណឌក្ៅឱ្យរដាបាល
រកុង រសុកទាាំង១៤ កនុងក្ែតតបាត់ដាំរង សរម្រ់ការអនុវតតមុែងាររគ្រ់រគ្ងការអរ់រក
ំ ុម្រតូច ការអរ់រំរឋមសិកា
និងការអរ់រំក្រៅររព័នធ។
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១៦-ក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងស្ថរាចរខណនាាំ សត ព
ី ីកិចចរញ្ច ិកាគ្ណក្នយយ និងក្សចកតីរពាងស្ថរាចរខណនាាំសតីពក
ី ិចច
រញ្ច ិកាគ្ណក្នយយក្លើការក្ផ្េរធនធានការអរ់រំក្រៅររព័នធ។
១៧-ខកសរមួលស្ថរាចរក្លែ០០២ សហវ ចុោះនថាទ្ី០១ ខែកុមភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សត ព
ី ីកិចចរញ្ច កា
ិ គ្ណក្នយយរជជក្ទ្យយ
រុក្រររទានររស់រដាបាលថ្ននក់ជាតិ និងរដាបាលថ្ននក់ក្រកាមជាតិ។
១៨-ក្រៀរចាំក្សចកតីរពាងស្ថរាចរខណនាាំរិទ្រញ្ជ ីគ្ណក្នយយថវិកាឆ្ន២០២០ ររស់រគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល។
១៩-ក្រៀរចាំស្ថរាចរខណនាាំ សត ព
ី ីការអនុញ្ហញតឱ្យរគ្ឹោះស្ថានស្ថធារណៈរដាបាល ក្រើកគ្ណនីក្ៅធនាគារ។
២០-អធិការកិច្ចរតនាគារ រតូវច្ុុះម្រតួតពិនិតយការងាររតនាគាររាជធានី ដែតតសរម្រ់កា រិយ ររិ ក្ចេទ្២០១៩
និងរណា
ត ឆ្នាំពាក់ពន
័ ធជាបនតរនាេរ់ដទៀត។
២១-គ្ណៈកម្មការជម្រម្ុះដោលឯកសារអស់សុពលភាពដម្របើម្រាស់ រតូវរនតច្ុុះដុតកក្មេចឯកសារឆ្នាំ២០០៨
ក្ៅតាមរណា
ត រតនាគារក្ែតតជារនតក្ទ្ៀត។
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