ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ថវិកាសង្ខេប ឆ្ន ាំ ២០១៩
BUDGET IN BRIEF

Fiscal Year 2019

នាយរដ្ឋានថវិកានីយរម្ម ននអគ្គ នាយរដ្ឋានថវិកា

មាតិកា
ទំព័រ
កា ឆ្នំ ២០១៩
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ

ជំពក
ូ ២

ជំពក
ូ ៣

២

១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ

៣

១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិការឆ្នំ ២០១៩

៣

ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០១៩

៤

២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិំច

៤

២.២. កំ ៍ើៃតានិកាេ័យេំខាៃ់ៗ

៦

កា ឆ្នំ ២០១៩
ប្កបខ៍ឌវិរ

៩

៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ

១០

៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ

១២

៣.៣. វិការកនម ិកាធីនៃប្កេមង ស្ថាប័ៃ

១៩

៣.៤. ររកំ៍ត់ពិតាៃនៃររខចីេប្មប់ឆ្នំ ២០១៩

៣៧

៣.៥. គ ប្មងវិការរដ្ឋបាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ

៣៨

៣.៦. ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ

៣៩

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ

៤០

ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ

៤១

ជំពក
ូ ៦ តារាងឧបេនពៃ
័ ធ

៤៣

៦.១. ំំណាយវិការំរៃត របេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ តានកនម ិកាធី អៃុកនម ិកាធី

៤៣

៦.២. ំំណាយវិការេរុបរបេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ

៧៧

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០១៩
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ
ំាប់េតីពីហិរញ្ញិតាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ
ររ៍រដដ្លរាជរដាឋភិបាលៃីតិរលទី៦

នៃរដ្ឋេភា

ើង ៅកនុងបរកា-

ដដ្លបាៃប្បេូត ំញពីររ បាោះ ឆ្នត

ដាយ េរី យុតតិធន៌ ប្តឹនប្តូិ ៃិង មៃតមាភាព ប្េប ៅតាន ោលររ៍រនៃលទធិប្បជាធិប តយយ
េរីពហុបកស បាៃ ៃិងកំពុងបៃត បេកកនម ដ្៏ឧតតុងគឧតតនជាប្បិតតិស្ថស្រេត របេ់ខួ ាៃ បៃត ពីរាជរដាឋភិបាលៃីតិរលទី៥ ជានមយៃឹងររ បតជាាំិតតយ៉ាងនុតម ំឥតរាវយ ៃិង រៃ់ដតស្ថាហាប់ជាង
ពលណាៗទំងអេ់ កនុងររប ប្នើប្បជាជៃ ទាដ្ង ក៏ដ្ូំជាកនុងររព ៃា ឿៃកិំចអភិិឌ្ឍ ៃិងជំរុញ
អៃុិតតររដកទប្នង់រៃ់ដតេុីជ ប្ៅ

ៃិងទូលំទូលាយ លើប្គប់ ិកាេ័យ

ឆ្ពោះ ៅរកអនាគតនមយ

ដ្៏រុង រឿង ប្េបតានឆៃទ ៈ ៃិងបំ៍ងប្បាថ្ននដ្៏ពិេិដ្ឋរបេ់ប្បជាជៃ។ ន៉ាាង ទបត ៃិនានររនៃររផ្លាេ់បតូរវមី ៅកនុងបរការរ៍រពិភព លាក ទំងកនុងទិដ្ឋភាពភូនិស្ថស្រេត ៃ យបាយ ទំងកនុង ទិដ្ឋភាព
ភូនិស្ថស្រេត េដ្ឋកិំច ៃិង ទំងកនុងទិដ្ឋភាពំរៃត ៃ យបាយ-េងគន រមនទំងបញ្ហាេៃត ិេុខ ៅកនុង
តំបៃ់ ៃិង ពិភព លាក អាំៃឹងប ងកើៃកប្និតហាៃិភ័យដ្ល់ េដ្ឋ កិំចពិភព លាក ឱ្យរៃ់ដតខពេ់
ដវន ទបត

ទោះបីស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំចពិភព លាកបំចុបបៃន កំពុងមៃលកខ៍ៈប្ប េើរជាងបណា
ត

ឆ្នំកៃា ង ៅកត។
ី

ហតុ ៃោះ កនពុជាប្តូិខិតខំ ទាដ្ងដវន ទបត កនុងររ ដាោះប្ស្ថយបញ្ហាប្បឈន

ទំងឡាយ ហើយប្តូិមៃភាពហមត់ំត់ ៃិងភាពប្បុងប្បយ័តន ៅកនុងររប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ សសងៗ
ជាប់ជាប្បចំ។
ធានាឱ្យបាៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកំ
ិ ច កនុងអប្តានធយនប្បចំឆ្នំ
កា តតិ
កនុងរងាង់ ៧% ប្បកប ដាយំីរភាព ៃិងធៃ់ៃង
ឹ ិប

ប ងកត
ើ ររងារឱ្យបាៃរៃ់ដត ប្ំើៃ ទំង

រង្បៀបវារៈង្ោល

បរកាម៍ ៃិងគុ៍ភាព ជូៃដ្ល់ប្បជាជៃ

នង្ោបាយរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល
េ ប្នំឱ្យបាៃៃូិ ោល ៅនៃរររត់បៃាយ

នីតិកាលទី៦

ភាពប្កីប្ក ឱ្យេា ត
ិ ៅកនុងអប្តាទបជាង ១០%

ឹ េនតាភាព ៃិងអភិបាលកិំចនៃស្ថាប័ៃរដ្ឋ
បៃតពប្ងង
ទំងថ្ននក់ជាតិ ៃិងថ្ននក់ ប្រនជាតិ
ទំព័រ
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១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភយ
័
ៃិយយជារមន កនពុជា ៅដតអាំបៃត េ ប្នំបាៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនុងរងាង់ ៧% កនុង
នមយឆ្នំ

ៅកនុងរយៈ ពលខាី ៃិងនធយនខាងនុខ ៃោះ ខ៍ៈដដ្លបញ្ហាប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យ

រៃ់ដត កើៃ

ើងទំងខាងកនុង ទំងខាង ប្ៅ ដដ្លអាំៃឹងប៉ាោះពាល់ដ្ល់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ ៃោះ

ៃិងបងកភាពរអាក់រអមលដ្ល់កិំចអភិិឌ្ឍៃរ ដ្ូំជា៖

កា ឆ្នំ ២០១៩
១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិរ
វិការឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ

ើង ដាយដសែក លើ ោលររ៍រប្គឹោះជាយុទស្ថ
ធ ស្រេត

េំខាៃ់ំំៃៃ
ម ៤ ដដ្លកនុង នាោះរមនមៃ៖

ទំព័រ
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វិការឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ

ើង ដាយបៃត ប្បរៃ់យក ោលររ៍រជាប ំចក ទេ

េំខាៃ់ៗ ដ្ូំខាង ប្រន៖

ជំពក
ូ ២ ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០១៩
២.១. េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច
តានររពាករ៍រ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកំ
ិ ចកនពុជាបៃត េ ប្នំបាៃកនុងអប្តា ៧,១% ដដ្ល
ប្បហាក់ប្បដហលៃឹងកំ ៍ើៃឆ្នំ ២០១៨។ ៅកនុងឆ្នំ ២០១៩, សេេ នវាបំចុបបៃន កើៃ

ើងដ្ល់

១០៩ ៨៩៤ ៩៤៩ លាៃ របល េននូលៃឹងប្បម៍ ២៧ ២២២ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ខ៍ៈ
សេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹង កើៃ

ើងដ្ល់ ១ ៧០៦ ដ្ុលាារអា នរកាក ធបបៃឹង

១ ៥៦៣ ដ្ុលាារអា នរកាក កនុងឆ្នំ ២០១៨។ ំំដ៍កឯអប្តាបតូរប្បាក់ របល គឺ ៅដតបៃត េាិត ៅ
កនុងរងាង់ ៤ ០៥០ របល កនុងនមយដ្ុលាារអា នរកាក កនុងឆ្នំ ២០១៩។ ឱ្ៃភាពគ៍ៃីំរៃត (រមនបញ្ចូ ល
បដងារ) ប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងេា ិតកនុងអប្តា ៧,១% នៃ សេេ កនុងឆ្នំ ២០១៩។ ភាពលែប្ប េើរ
ើងនៃគ៍ៃីំរៃត ៃោះ ៃឹងឆាុោះបញ្ហចង
ំ តានរយៈរររំពឹងទុកនៃភាពរមនតូំនៃឱ្ៃភាពេនតុលយ
ពា៍ិជជកនម, ររ កើៃ

ើងខពេ់នៃំំ៍ូលពី ភាៀិ ទេំរអៃត រជាតិ ៃិងកំ ៍ើៃនៃប្បាក់បដងារ
ទំព័រ
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ឯកជៃពីបរ ទេ (Remittances)។ ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិេរុប ប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃត កើៃ

ើង

ដ្ល់ប្បម៍ ១១ ០៥៩ លាៃដ្ុលាារ អា នរកាក ដដ្លធានាររនាំ ំូលបាៃ ៦,៥ ដខ ៅឆ្នំ
២០១៩។

២០១៧

២០១៨

២០១៩

អៃុិតត

បា៉ា ៃ់ស្ថមៃ

ពាករ៍រ

៨៩ ៦៤៧

៩៩ ៣៣២

១០៩ ៨៩៥

កំ ៍ើៃពិតនៃ សេេ (%)

៧,០%

៧,០%

៧,១%

សេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ (ដ្ុលាារអា នរកាក)

១ ៤២៧

១ ៥៦៣

១ ៧០៦

អតិសរណា (ជានធយនប្បចំឆ្នំ)

២,៩%

៣,៤%

៣,១%

អប្តាបតូរប្បាក់ (ដ្ុលាារអា នរកាក/ របល)

៤ ០៤៥

៤ ០៣៧

៤ ០៣៧

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ សេេ)

-៦,៩%

-៧,៣%

-៧,១%

ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ (លាៃដ្ុលាារអា នរកាក)

៨ ៧៥៨

៩ ៤៩៤

១១ ០៥៩

៦,៤

៦,២

៦,៥

េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

សេេ តាននវាបំចុបបៃន (ប៊ីលាៃ របល)

ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ (ំំៃមៃដខនៃររនាំ ំូល)

ទំព័រ
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ប្បភព៖ ិកាទាស្ថាៃជាតិេាិតិ ៃិងធនាោរជាតិនៃកនពុជា (២០១០-២០១៦), ប្កេមង េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិតាុ (២០១៧-២០១៩)



អប្តាអតិសរណានធយនប្បចំឆ្នំប្តូិបាៃបា៉ា ៃ់ស្ថមៃថ្ន ៃឹងមៃររ កើៃ

ើងបៃត ិំកនុងអប្តា

៣,៤% កនុងឆ្នំ ២០១៨ ហើយៃឹងវយំុោះនកប្តឹន ៣,១% កនុងឆ្នំ ២០១៩ ប្េបៃឹង
រររំពឹងទុកនៃកំ ៍ើៃយឺតនៃនវា ប្បង លើទីសារអៃត រជាតិ ៃិងកំ ៍ើៃយឺតជាងនុៃនៃនវា
កា ៃររនមយំំៃៃ
នាប
ម ដដ្លបាៃដាក់ ំញ ដាយរាជរដាឋភិបាល
ូ អាហារ ដាយស្ថរររអៃុិតត ិធា
ដ្ូំជា៖ ររបញ្ចុ ោះអប្តាពៃធនាំំល
ូ ំំ ពាោះនាូបអាហារ, ររលុបភាេុីអាជីិកនមេតតឃាតដាឋៃ,
ររប ងកើៃភាពប្បកមតប្បដជងកនុងអាជីិកនមេតតឃាតដាឋៃ ៃិងររប ងកើៃសលិតកនមបដៃា កនុង
ប្េុក តានរយៈររអៃុិតតគ ប្មងរបេ់រាជរដាឋភិបាលៃិងនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរ។


អប្តាបតូរប្បាក់ របលជានធយនប្បចំឆ្នំគឺ ៤ ០៣៧ របលកនុងនមយដ្ុលាារអា នរកាក េប្មប់ឆ្នំ
២០១៨ ៃិងឆ្នំ ២០១៩ ដដ្លជាអប្តានមយអាំរកាេិា រភាពអតិសរណា ៃិង េា ិរភាពម៉ា ប្កូេដ្ឋកិំចជារមន។

កា យ
២.២. កំ ៍ើៃតានិេ
័ េំខាៃ់ៗ
តានររពាករ៍រ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនពុជា ៅកនុងឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃប្ទប្ទង់ ដាយ៖
(ទី១)-កំ ៍ើៃនៃិកាេ័យឧេាហកនម ៅបៃត រកាភាពរឹងម ំ កនុងអប្តាកំ ៍ើៃប្បចំឆ្នំ
កនុងរងាង់ ១០,០% ដដ្លោំប្ទ ដាយភាពរឹងម ំនៃ ិកាេ័យេំ៍ង់ ររបៃត កំ ៍ើៃនៃិកាេ័យរត់ ដ្រ

ទំព័រ
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ប្េបោនៃឹងេៃទុ ោះកំ ៍ើៃខពេ់នៃិកាេ័យកនមៃតស្ថលនិៃដនៃរត់ ដ្រ ទំងេប្មប់នាំ ំញ ៃិង
ប ប្នើទីសារកនុងប្េុក។ អៃុ ិកាេ័យេំ៍ង់ោំប្ទ ដាយេៃទុ ោះកំ ៍ើៃនៃេំ៍ង់នវានធយន ៃិងេនរនយ
តានរយៈររអៃុិតតគ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរលំ ៅដាឋៃតននាេនរនយ ៃិងភាព ជឿជាក់ំំ ពាោះររិកាៃិ យគ
ៅកនពុជាដដ្លជមយប៉ាោះប៉ាូិររធាាក់ំុោះនៃេំ៍ង់នវា ខពេ់នមយដសនក។ ិកាេ័យរត់ ដ្រ ៅបៃត កំ ៍ើៃ
ប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្នំនុៃ ដាយស្ថរភាពលែប្ប េើរនៃស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំចពិភព លាកជាពិ េេ
េដ្ឋកិំចនៃបណា
ត ប្ប ទេនដ្គូពា៍ិជជកនម របេ់កនពុ ជា។ ទៃទ ឹន ៃោះ អៃុ ិកាេ័យឧេាហកនម និៃដនៃ
រត់ ដ្រ ដ្ូំជានាូបអាហារៃិង ភេជជ ៈ ឧេាហកនមដ្ំ

ើងយៃយៃត

ប្គឿងបងគុំ អ ិំប្តូៃិក

ប្គឿងបនាាេ់ ប្គឿងេងាា រឹន កង់ ៃិងេុីន៉ាង់តរជា ដ្ើន ទំងេប្មប់ប ប្នើឱ្យររនាំ ំញ ៃិង
តប្នូិររទីសារកនុងប្េុក ៃឹងមៃេៃទុ ោះកំ ៍ើៃខពេ់ ទំងររពប្ងីកររិកាៃិ យគដដ្លមៃប្ស្ថប់
ៃិងររិកាៃិ យគវមី។
(ទី២)- ិកាេ័យ េកកនម ៅបៃត កំ ៍ើៃប្បម៍ ៧,០% ដដ្លោំប្ទ ដាយកំ ៍ើៃនៃ
អៃុ ិកាេ័យេណា
ឋ ោរៃិង ភាជៃីយដាឋៃ

ដដ្លឆាុោះបញ្ហចង
ំ តានរយៈកំ ៍ើៃខពេ់នៃំំៃមៃ ភាៀិ

ទេំរអៃត រជាតិ ជាពិ េេនកពីតំបៃ់អាេុី ដាយស្ថរររ លើកទឹកំិតតឱ្យមៃររ បើក ជើង ហាោះ ហើរប្តង់រៃ់ដត ប្ំើៃ

ៃិងររដាក់ ំញៃូិ ោលៃ យបាយនានាកនុងររទក់ទញ ភាៀិ

ទេំរបដៃា ន។ អៃុ ិកាេ័យលក់ដ្ុំ-រាយក៏ ៅរកាកំ ៍ើៃលែប្ប េើរ ដដ្លោំប្ទ ដាយកំ ៍ើៃនៃ
ររ ប្បើប្បាេ់កនុងប្េុក ដាយស្ថរកំ ៍ើៃប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ប្បជាពលរដ្ឋ។ ទៃទ ឹន ៃោះ អៃុ ិកាេ័យ
អំលៃប្ទពយក៏ប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃត កំ ៍ើៃខពេ់ប្េបតានៃិនានររនៃអៃុ ិកាេ័យេំ៍ង់សងដដ្រ។
ដាយដ ក អៃុ ិកាេ័យដ្ឹកជញ្ជូ ៃ ៃិងគននាគនៃរប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃត រកាកំ ៍ើៃប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្នំ

២០១៨

ដដ្លជំរុញ ដាយររអៃុិតតគ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋរំនាេនព័ៃធវមីៗ

ដ្ូំជា៖ សាូិ លបឿៃ លឿៃភនំ ពញ-ប្ពោះេីហៃុ ររ បើកឱ្យដ្ំ ៍ើរររ

ើង ិកាញដខសសាូិរវ ភាើងទិេ

ខាង ជើងពីភនំ ពញ ៅ បា៉ា យដប៉ាត ររពប្ងីកប្ពលាៃយៃត ហាោះ ៃិងកំពង់ដស ប្ពនទំងដសៃររ
ិកាៃិ យគវមីៗ លើប ំចក ិកាទាជំនាៃ់វមី ( G) លើររពប្ងីក ិកាស្ថលភាពអុៃ
ិ ធឺ៍ិតឱ្យប្គបដ្៍តប់
ដ្ល់តំបៃ់ដាំ់ប្េយល។
ទំព័រ
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(ទី៣)-ិកាេ័យកេិកនមអាំេ ប្នំបាៃកំ ៍ើៃកនុងរងាង់ ១,៨% ដដ្លប្ទប្ទង់ ដាយ
អៃុ ិកាេ័យដ្ំណាំៃិងជលសល។ អៃុ ិកាេ័យដ្ំណាំប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃប្បហាក់ប្បដហល
ឆ្នំនុៃ ដាយស្ថរភាពអំ ណាយសលនៃកតាតអារេធាតុ ភាពប្ប េើរ
ៃិងររ កើៃ

ើងនៃនវាអងករ ៅ លើទីសារអៃត រជាតិ ប្ពនទំងររ កើៃ

ើងនៃប្បព័ៃធធារាស្ថស្រេត
ើងនៃដ្ំណាំប ប្នើឱ្យររ-

នាំ ំញ សសង ទបត ដ្ូំជា ៅេូ ៃិង ំកជា ដ្ើន។ អៃុ ិកាេ័យ ៃស្ថទប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងមៃ
កំ ៍ើៃលែប្ប េើរសងដដ្រ ដដ្លប្តូិបាៃជំរុញ ដាយររបៃត កំ ៍ើៃខពេ់នៃអៃុ ិកាេ័យករីិបបកនម
ប្េបតានៃិនានររ កើៃ
អភិិឌ្ឍៃរ។

ើងនៃររិកាៃិ យគពីេំណាក់ ិកាេ័យឯកជៃ

ៃិងររំូលរមនពីនដ្គូ-

អៃុ ិកាេ័យំិញ្ចឹនេតាក៏ប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃលែ

ដាយស្ថរររបៃត

កំ ៍ើៃនៃររំិញ្ចឹន ោ ៃិងររំិញ្ចឹនមៃ់តានដបបធនមជាតិកនុង ោល ៅពា៍ិជជកនម ប្ពនទំង
កំ ៍ើៃសលិតកនមប្ជូក ដាយស្ថរដតររ ងើប

ើង ិកាញនៃនវាប្ជូករេ់។

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យឧេាហកនមំំៃមៃ ១០,០%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យ េកកនមំំៃមៃ ៧,០%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យកេិកនមំំៃមៃ ១,៨%

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០១៩
ជំពក
ូ ៣ ប្កបខ៍ឌវិរ
ឈរ លើ ោលររ៍រខាង លើ ក៏ដ្ូំជាកនុងប្កបខ៍ឌនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ដដ្លប្តូិ
បាៃ ប្ោងកនុងរងាង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារីយ៉ាូំំ៍ូលដដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន
ៃិង

ដាយឈរ លើនូលដាឋៃនៃលទធសលលែប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល ពិ េេំំ៍ូលគយ

ៃិង ំំ៍ូលពៃធ ដារឆ្នំ ២០១៧ ៃិង ឆ្នំ ២០១៨ ប្កបខ៍ឌវិការឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ

ើង

ដាយ ធាើររកំ៍ត់ដ្ូំត ៅ៖
កា
េូំនាករវិរ

២០១៧
ំាប់

អៃុិតត

២០១៨

២០១៩

ំាប់

ំាប់

កា រដ្ឋ ថ វិរ
កា ជាតិ (%សេេ)
ំំ៍ល
ូ កនង
ុ ប្ប ទេវិរ

១៨,៥១

២០,២៤

១៨,៧១

១៩,២៨

ំំ៍ូលំរៃដ (%សេេ)

១៨,៣៥

២០,០៨

១៨,៥៣

១៩,១០

២៣,៥៧

២៣,៤៥

២៤,៥៤

២៤,៧២

១៥,៣៧

១៥,៦៦

១៦,០៥

១៦,៣០

អតិ រកំរៃត (%សេេ)

២,៩៧

៤,៤៣

២,៤៨

២,៨១

ឱ្ៃភាពេរុប (%សេេ)

-៥,០៥

-៣,២១

-៥,៨៣

-៥,៤៤

កា រដ្ឋ ថ វិរ
កា ជាតិ (%សេេ)
ំំណាយេរុបវិរ

ំំណាយំរៃដ (%សេេ)



កា រដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ១៩,២៨% នៃ សេេ េម ើៃឹង
ំំ៍ូលកនុងប្ប ទេវិរ
ំំៃមៃ ២១ ១៨៦ ២២៨ លាៃ របល។



ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ២៤,៧២% នៃ សេេ

េម ើៃឹង

ំំៃមៃ ២៧ ១៦៤ ៩៩៦ លាៃ របល។


អតិ រកវិការំរៃត អាំរកាបាៃកនុងកប្និតប្បម៍ ២,៨១% នៃ សេេ។



កា េរុប េម ៃ
ឱ្ៃភាពវិរ
ើ ឹង -៥,៤៤% នៃ សេេ ប្េបតាន ោលៃ យបាយ
ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងវិការ (Fiscal Consolidation)។

ទំព័រ
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ឯកតា លាៃ របល

កា រដ្ឋ
៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិរ
កនុងប្កបខ៍ឌនៃ ោល ៅខាង លើ រាជរដាឋភិបាលប្តូិប ងកើៃំំ៍ូលេរុបវិការរដ្ឋ ថ
ំំ៍ូលេរុបវិការជាតិ ឱ្យ េម ើៃង
ឹ ២៦ ៧៥៩ ៩៩៦ លាៃ របល កនុង នាោះ ំំ៍ូលំរៃដ ថ្ននក់ជាតិ
ឱ្យ េម ើៃឹង ១៩ ៥៩៣ ១១១ លាៃ របល (ដដ្លរមនមៃ ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ១៦ ៨៧៩ ០០០ លាៃ
របល ៃិង ំំ៍ូលនិៃដនៃស្ថរ ពើពៃធ ២ ៧១៤ ១១១ លាៃ របល)។ ដាយដ ក េប្មប់ំំ៍ូល

ទំព័រ
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នូលធៃវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៥ ៧៦៦ ៩១៧ លាៃ របល, ប្តូិជា ៥,២៥% នៃ សេេ
គឺមៃកំ ៍ើៃ ១៥,៩% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៨ កនុង នាោះំំ៍ូលនូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ
ពី ប្ៅប្ប ទេ េម ើៃឹងប្បម៍ ២០% នៃំំណាយវិការរដ្ឋេរុបឆ្នំ ២០១៩ ប៉ាុ ណាណោះ។

ទំព័រ
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ំំ៍ូលនូលធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំំៃមៃ ៥ ៧៦៦ ៩១៧ លាៃ របល កនុង នាោះ


ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ ១៩៣ ១៤៩ លាៃ របល



ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៥ ៥៧៣ ៧៦៨ លាៃ របល

៣% 

ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំំៃៃ
ម ១៩៣ ១៤៩ លាៃ របល

ចាំណូលម្ូលធន
៥ ៧៦៦ ៩១៧

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ

លានង្រៀល

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ

៩៧%



កា ២៥០ ០០០ លាៃ របល
នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិរ



នូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ ៥ ៣២៣ ៧៦៨ លាៃ របល

កា រដ្ឋ
៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិរ
កា រដ្ឋ ថ ំំណាយេរុបវិរ
កា ជាតិ ប្តូិបាៃ ប្ោង
េប្មប់ឆ្នំ ២០១៩ ំំណាយេរុបវិរ
ំំៃមៃ ២៧ ១៦៤ ៩៩៦ លាៃ របល ប្តូិជា ២៤,៧២% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១១,៤%
កា រដ្ឋមៃំំៃៃ
ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៨ ដដ្លកនុង នាោះ (១)-ំំណាយំរៃតវ ិរ
ម ១៧ ៩០៧ ៥៤៩
លាៃ របល ប្តូិជា ១៦,៣០% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១២,៣% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៨

ទំព័រ
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កា រដ្ឋ មៃំំៃៃ
ៃិង (២)-ំំណាយនូលធៃវិរ
ម ៩ ២៥៧ ៤៤៧ លាៃ របល ប្តូិជា ៨,៤២% នៃ
សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៩,៨% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៨។

កំ ៍ើៃ

េនធន៌

ររងារ

ចាំណាយចរនត
បៃទុកបុគល
គ ក
ិ េរុប ៖ ៨ ៣៣៥ ១០២ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៧ ៨៦២ ៥៣៧ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ៤៧២ ៥៦៥ លាៃ របល

ប្ៅបៃទុកបុគល
គ ក
ិ េរុប ៖ ៩ ៥៧២ ៤៤៧ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៨ ៩៦៤ ៧៤៣ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ១ ៤០៧ ៣៧២ លាៃ របល *

*េំោល់៖ទំហំ
ំ ណា
ំ យំរៃត ប្ៅបៃទុកបុគល
គ ក
ិ ថ្ននក់ ប្រនជាតិបាៃបូកបញ្ចូ ល

ៃូិឥ៍ទៃឧបតានភកធៃពីថ្ននក់ជាតិំៃ
ំ ៃ
ម ៧៩៩ ៦៦៨ លាៃ របល។

ចាំណាយម្ូលធន
កា ិ យគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ
ិៃ
េរុប៖ ៣ ០២៧ ៧៣១ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ២ ៧០៨ ០៣២ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ៣១៩ ៦៩៩ លាៃ របល

កា ិ យគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ
ិៃ
៥ ៣២៣ ៧៦៨ លាៃ របល
ររទូទត់ប្បាក់ខចី ៩០៥ ៩៤៨ លាៃ របល

ទំព័រ
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ប្បេិទភា
ធ ព

ក. ំំណាយំរៃតថ្ននក់ជាតិ

%នៃំំណាយំរៃត
ថ្ននក់ជាតិតាន ិកាេ័យ

ក.១. ំំណាយ លើបៃទុកបុគល
គ ក
ិ
ំំណាយ លើបៃទុ កបុគគលិក ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៧ ៨៦២ ៥៣៧ លាៃ របល េប្មប់
(១)-ររដ្ំ

ើង បបិតសនូលដាឋៃកនុងអប្តា ១០,០% តានតននាឯកតាេៃទ េសៃរ ២ ៣៤០ របល

ដាយអៃុិតត ចប់ពីដខនករា ឆ្នំ ២០១៩, (២)-ររដ្ំ

ើងប្បាក់បំណាំ់នុខងារៃឹងប្តូិអៃុិតត

ចប់ពីដខ នស្ថ ឆ្នំ ២០១៩ ដាយសតល់បដៃា ន ៣០ ០០០ របល ជូៃនស្រៃត ីរាជររេុី ិកាល ៃិង
កងកមា ំងប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទដដ្លមៃប្បាក់បំណាំ់នុខងារកនុងកប្និតចប់ពី ៧៥០ ០០០
របល ំុោះ ប្រន, (៣)-ររដ្ំ

ើងប្បាក់ឧបតានភប្បចំដខេប្មប់នស្រៃត ីជាប់កិំចេៃាពី ៦០០ ០០០

របល ៅដ្ល់ ៦៥០ ០០០ របល ដាយអៃុិតតចប់ពីដខនករា ដ្ល់ដខធនូ ឆ្នំ ២០១៩។ ំំ ពាោះ
ររ បើកប្បាក់ បបិតសៃឹងប្តូិ ធាើ

ើងំំៃមៃ ២ ដ្ងកនុងនមយដខ តានប្បព័ៃធធនាោរចប់ពីដខនករា

ឆ្នំ ២០១៩ សងដដ្រ។
ប្ៅពីបាៃដ្ំ

ើងប្បាក់ បបិតសជូៃនស្រៃត ីរាជររ ៃិងកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ រាជរដាឋភិបាល

ក៏បាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៥០ បលា
៊ី ៃ របល ជានូលៃិធិដវទំេុខភាពជូៃនស្រៃត ីរាជររេុី ិកាល
កងកមា ំងប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទ ៃិងៃិិតតជៃ ៅកនុងកញ្ច ប់វ ិការរបេ់ប្កេមងេុខាភិបាល។
ទៃទ ឹនោន ៃោះ បដៃា នពី លើប្បាក់ឧបតានភ ោលៃ យបាយោំពារេងគនំំៃមៃពីរ គឺប្បាក់ឧបតានភ
ទំព័រ
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មតុភាពដ្ល់នស្រៃត ីរាជររ ៃិងកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទជាស្រេត ី ៃិងប្បាក់ឧបតានភបុ៍យេពនស្រៃត ីរាជររដដ្លទទមលនរ៍ភាពកនុង ពលបំ ពញ បេកកនម ថ ប្ោោះថ្ននក់ររងារ

ដ្ើនបី

របបំំពិធីបុ៍យេពតានប្បនព៍ីដដ្លប្តូិបាៃដាក់ឱ្យអៃុិតត ៅ ដ្ើនឆ្នំ ២០១៨, រាជរដាឋភិបាល
ក៏បាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៦ បលា
៊ី ៃ របល ដ្ើនបីប្ទប្ទង់របបេៃត ិេុខេងគនដសនកហាៃិភ័យររងារ
េប្មប់នស្រៃត ីស្ថធារ៍ៈ ៅកនុងកញ្ច ប់វ ិការរបេ់ប្កេមងេុខាភិបាល។ ជានមយោន ៃោះ ក៏មៃ
វិការ ២០ បលា
៊ី ៃ របល េប្មប់សតល់លទធភាពដ្ល់ប្កេមង ស្ថាប័ៃអាំ ប្ជើេ រីេនស្រៃត ីមៃ
េនតាភាពៃិងជំនាញខពេ់ំូលប ប្នើររងាររដ្ឋសងដដ្រ។
ប្ោងវិការំំៃមៃ ៦០ បលា
៊ី ៃ របល េប្មប់ររដ្ំ

ំំ ពាោះប្បាក់ ស្ថធៃៃិិតត

ក៏ប្តូិបាៃ

ើងរបប ស្ថធៃប្បចំដខទបបំសុត ៃិងររ-

រត់បៃា យគមាតរបប ស្ថធៃរបេ់ៃិិតតជៃ រកងអនកទទមលបាៃ ស្ថធៃទប ៃិងអនកទទមល បាៃ
ស្ថធៃខពេ់ ៃិងរកងៃិិតតជៃវមី ៃិងៃិិតតជៃចេ់ ជូៃដ្ល់ៃិិតតជៃដដ្លជាអតីតនស្រៃត ី រាជររេុី ិកាល ៃិងកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធសងដដ្រ។
ក.២. ំំណាយនិៃដនៃបៃទុកបុគល
គ ក
ិ
ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៨ ៩៦៤ ៧៤៣ លាៃ របល, មៃេមមប្ត េម ើៃឹង ៥៣,២៨%
នៃំំណាយំរៃដ វ ិការថ្ននក់ជាតិ ប្តូិជា ៨,១៦% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ២២,៨% ធបបៃឹង
ំាប់ឆ្នំ ២០១៨, ហើយប្តូិបាៃិកាភាជ ដាយដសែក លើតប្នូិររ ៃិងអាទិភាពចំបាំ់តានិកាេ័យ
ៃីនមយៗ ដ្ូំខាង ប្រន៖
កា យ
ិេ
័ រដ្ឋបាលទូ ៅ
 លើកកនពេ់ប្បេិទភា
ធ ពររងារប្គប់ប្គងំំ៍ូល ៃិងប្បនូលំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ
 ោំប្ទររអៃុិតតកនម ិកាធីជាតិកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធារ៍ៈ
 ោំប្ទកំដ៍ទប្នង់ ិកាេ័យដ្ីធាី
 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ យបាយអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឧេាហកនម
 ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ
 ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃកិំចររទូត តានរយៈប ងកើៃររោំប្ទដសនកហិរញ្ញិតាុដ្ល់នស្រៃត ីររទូត។
កា យ
ិេ
័ ររពារជាតិ េៃដេ
ិ ខ
ុ ៃិងេណា
ដ ប់ធានប់
 ោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងេនតាភាពរបេ់ៃគរបាល ៃិងកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ
 បៃត ផ្លតតររយកំិតតទុកដាក់ លើជីិភាព ៃិងេុខុមលភាពកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ
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 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់កិំចដ្ំ ៍ើររររបេ់ឧតតនប្កុនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន ស្ថលាជប្នោះកតី
ប្គប់ជាៃ់ថ្ននក់ ៃិងរដ្ឋបាលតុលាររ
 ោំប្ទកិំចដ្ំ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអៃត រាគនៃរ សសងៗ
 ោំប្ទររអៃុិតត ោលៃ យបាយ ភូនិ-ឃុំ មៃេុិតាិភាព
 ោំប្ទដ្ល់ប្បតិបតតិររសលិតអតតេញ្ហញ៍ប័៍ណ
 បៃត ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំងររជមញដ្ូរនៃុេស ស្រេត ី ៃិងកុមរ
 បៃត ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំង ប្គឿង ញៀៃ
 បៃត ោំប្ទ េកឥតគិតនវារបេ់គ៍ៈ នធាិីកនពុជា។
កា យ
ិេ
័ េងគនកិំច
 ពប្ងឹងគុ៍ភាព ៃិងោំប្ទ េកអប់រំ
 អភិិឌ្ឍជំនាញ ៃិង ិកាេ័យររងារ
 លើកកនពេ់គុ៍ភាព េកេុខាភិបាល
 ទប់ស្ថកត់អំ ពើហិងា លើស្រេត ី ៃិងកុមរ
 ឧបតានភោំប្ទដ្ល់េមគនអតីតយុទជ
ធ ៃ
 ប ងកើៃររឧបតានភដ្ល់នជឈន៍ឌលស្ថតរៃីតិេនបទតានបណា
ត រាជធាៃី ខតត ៃិង
ររឧបតានភ ោំប្ទនជឈន៍ឌលស្ថតរលទធភាពពលកនម រយេនបទ ដ្ើនបីសតល់ េកជូៃ
ជៃពិររ
 សតល់វ ិការោំប្ទដ្ល់ររ ដាោះប្ស្ថយជីិភាពំំ ពាោះជៃប្កីប្ក ៅតានេហគនៃរកនុង
ជំហាៃស្ថកលបង
 ររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃធនមជាតិ
 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ
 េុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា។
កា យ
ិេ
័ េដ្ឋកំ
ិ ច
 បៃត ររ លើកកនពេ់ប ំចក ទេកេិកនម
 ជំរុញសលិតកនម េបៀង ពិ េេររំិញ្ចឹនេតា ៃិងនចាិបបកនម
 ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីេនបទៃ េដ្ឋកិំច ៃិងររបងាករ ទប់ស្ថកត់ ៃិងបស្រងាកបបទ លមើេ
នប្ព ឈើ ៃិងជលសល
ទំព័រ
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 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងប្បេិទភា
ធ ពកនុងររប្គប់ប្គងធៃធាៃដរ៉ែប្គប់ប្ប ភទ
 ជំរុញររអភិិឌ្ឍទឹកស្ថែត ៃិងអនាន័យជៃបទ
 ជមេជុល ៃិងដវទំប្បព័ៃធធារាស្ថស្រេត
 ជំរុញររអភិិឌ្ឍសលិតសល ៃិងររពប្ងឹងគុ៍ភាព េក ទេំរ៍រ
 បៃត បើកទីសារេប្មប់ររនាំ ំញរបេ់កនពុ ជា
 ប៍ដុោះបណា
ដ លធៃធាៃនៃុេស
 បៃត ជមេជុល ដវទំសាូិ ស្ថពៃ ៃិងសាូិលំជៃបទ ប្ពនទំងររស្ថតរប្េោះ ជីកប្េោះ ៃិង
អ៍ូត ងទឹក ដ្ើនបីទប់ទល់ៃឹង ប្ោោះរាំងេងួ ត
 ប្តួតពិៃិតយេុិតាភា
ិ ពំំ៍ីអាហារ
 អភិិឌ្ឍប្បព័ៃធរដ្ឋបាល អ ិំប្តូៃក
ិ
 ពប្ងឹងៃូិប្កបខ៍ឌ ៃិងយៃត ររអភិិឌ្ឍេហប្ោេធុៃតូំ ៃិងនធយន

 អភិិឌ្ឍប្បព័ៃធេតង់ដា ៃិងមប្តាស្ថស្រេត ។
កា េរុប (ំំណាយំរៃត ៃិងំំណាយនូលធៃ កនង
ព័តម
៌ ៃបដៃានេប្មប់ទហ
ំ ំ
ំ ណា
ំ
យវិរ
ុ
ប្ប ទេ ៃិង ប្ៅប្ប ទេ) របេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ មៃកនុងតារាងឧបេនពៃ
័ ធទី ៣៩
លើេពី ៃោះ

េប្មប់ឆ្នំ

២០១៩

រាជរដាឋភិបាលក៏បាៃ ប្ោងវិការ ឆាើយតបៃឹង

េកនមភាពោំពារេងគនដដ្លរមនមៃជាអាទិ៍ ដ្ូំជា៖


បៃតោំប្ទររដវទំេខ
ុ ភាពេប្មប់កនមករ៖

បាៃ ប្តៀនវិការកនុងកញ្ច ប់វ ិការរបេ់

ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់ពប្ងីក ិកាស្ថលភាពនូលៃិធិេនធន៌ ដ្ើនបីសតល់លទធភាព
ឱ្យកនមករ (ទំងកនុងប្បព័ៃធ ៃិង ប្ៅប្បព័ៃធ) ដដ្លនិៃទៃ់ជាេមជិក បឡាជាតិរបប
េៃត ិេុខេងគន (ប.េ.េ)

ទទមលបាៃរបបដវទំេុខភាពដ្ូំប្បជាជៃដដ្លមៃ

ប័៍ណប្កីប្កដដ្រ។


ិ ៖
បៃតររឧបតានភមតុភាពេប្មប់កនមករៃិ យជត

បាៃ ប្ោង ៅកនុងកញ្ច ប់វ ិការ

របេ់ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់បៃត បើកសត ល់ប្បាក់ឧបតានភជូៃកនមរ រកាៃី ៅ ប្រយ
ពលេប្មលកូៃ ៃិងេប្មកលំដហមតុភាព។


ររបៃតៃរិ ៃតរភាពនៃទរី ពទយគៃធបបា
ុ ា៖

បាៃ ប្ោងវិការ ៅកនុងកញ្ច ប់វ ិការរបេ់

ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់ប ងកើៃ “នូលៃិធគ
ិ ៃធបបា
ុ ជ កនពុជា”, បដៃា ន លើវ ិការដដ្ល
ទំព័រ
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ប្តូិសតលផ្ល
់ ទ ល់ ៅនៃទ ីរ ពទយគៃធ បុបាាេប្មប់ំំណាយប្បតិបតតិររឆ្នំ ២០១៩,

ដ្ើនបី

ធានាៃិរៃត រភាព គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ព របេ់នៃទ ីរ ពទយសង ៃិងធានាររសតល់
េក ដាយនិៃយកនវាជូៃដ្ល់កុមរនៃប្គួស្ថរប្កីប្កសង។


ររបៃតេកនមភាពរបេ់រាជរដាឋភិបាលកនុងររំុោះេមរេុខទុកខកនមករ-កនមរ រកាៃី
បណា
ត រាងំប្ក េហប្ោេ

តាន

ដ្ើនបីដេា ងយល់ៃិងរកដ្ំ ណាោះប្ស្ថយេនប្េបជូៃ

កនមករ-កនម រ រកាៃី ក៏ដ្ូំជាជំរុញ ោលៃ យបាយអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឧេាហកនម ។


កា េ
កនម ិធ
ី ងគហទៃេងគនេប្មប់ស្រេតប្ី កីប្កមៃនសទ ពាោះ ៃិងកុមរតូំ៖ បាៃ ប្ោង
វិការេប្មប់ឧបតានភ ពលពិៃិតយនសទ ពាោះ ំំៃមៃ ៤ លើក, ១ លើក ៤ នុឺៃ របល,
ពលេប្មលកូៃ ៅន៍ឌលេុខភាព ថ ពទយរដ្ឋ ជូៃ ២០នុឺៃ របល, ឧបតានភ ១០
លើក ទបត ១ លើក ៤ នុឺៃ របល ពល ៅទទមលថ្ននប
ំ ងាករ រហូតដ្ល់កុមរអាយុ ២ ឆ្នំ។

ខ. ំំណាយនូលធៃថ្ននក់ជាតិ
ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៨ ៩៣៧ ៧៤៨ លាៃ របល មៃេមមប្ត េម ើៃឹង ៣៤,៧%
នៃំំណាយវិការថ្ននក់ជាតិេរុប ប្តូិជា ៨,១៣% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៨,៩% ធបបៃឹង
ំាប់ឆ្នំ ២០១៨។ គ ប្មងិកាៃិ យគផ្លទល់ ដាយហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ ៅថ្ននក់ជាតិវយំុោះ
-៧,៤% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៨, ហើយប្តូិជា ២,៤៦% នៃ សេេ, ដដ្លររធាាក់ំុោះ ៃោះ
គឺ ដាយស្ថរររអៃុិតត ោលៃ យបាយពប្ងឹងររប្គប់ប្គងវិការ។ ប៉ាុដៃត គមរកត់េំោល់ថ្ន

ររ-

វយំុោះ ៃោះដត លើំំណាយិកាៃិ យគដដ្លនិៃោំប្ទផ្លទល់ដ្ល់កំ ៍ើៃៃិងភាពប្បកមតប្បដជងកនពុជា
ដ្ូំជាររស្ថងេង់អោររដ្ឋបាលជា ដ្ើន, ដាយដ ក ំំណាយ លើ ហដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិៃត ដដ្ល
ោំប្ទដ្ល់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ៃិងភាពប្បកមតប្បដជងកនពុជានិៃវយំុោះ ទ ហើយំំណាយ ៃោះមៃ
ោល ៅសតល់ហិរញ្ញបបទៃដ្ល់គ ប្មង/កនម ិកាធីកនុង ិកាេ័យអាទិភាព

ដាយ ផ្លតត ៅ លើររ-

ប្ទប្ទង់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ររ លើកកនពេ់ភាពប្បកមតប្បដជង ៃិងសលិតភាព េដ្ឋកិំច ដ្ូំជា៖


ររកស្ថង ៃិងជមេជុលសាូិវនល់ ជាពិ េេររស្ថតរៃិងជមេជុល ហដាឋរំនាេនព័ៃធ
ដដ្លទទមលរងសលប៉ាោះពាល់ ដាយស្ថរទឹកជំៃៃ់, ៃិងកស្ថងកំពង់ដសទ ៃា



ររបៃត ស្ថតរៃិងកស្ថងប្បព័ៃធធារាស្ថស្រេត ៃិង លើកកនពេ់ប្បេិទភា
ធ ពនៃប្បព័ៃធប្គប់ប្គង
ធារាស្ថស្រេត ពិ េេ លើកកនពេ់ររប្គប់ប្គង ៃិងទប់ទល់ៃឹងទឹកជំៃៃ់



ររបៃត ស្ថងេង់ ៃិង ជមេជុលស្ថលា របៃ ៅតានបណា
ត ខតត
ទំព័រ
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ររបៃត កស្ថង ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ិកាេ័យប៍ដុោះបណា
ដ លប ំចក ទេិកាជាជជីិៈ,



ិកាេ័យ

កា ័យអាទិភាព សសងៗ ទបត ដ្ូំជា េុខាភិបាល ៃិង
គននាគនៃរ ៃិង ដ្ឹកជញ្ជូ ៃ ៃិង ិេ
ររសគត់សគង់ទឹកស្ថែត ជា ដ្ើន
ររបៃត អៃុិតតស្ថកលបងៃូិកនម ិកាធីស្ថំ់ប្បាក់ពលកនម (Cash For Work) ដដ្លជា



អៃត រាគនៃរ ដាយប្តង់របេ់រាជរដាឋភិបាលកនុងររប ងកើតររងារ ៅទីជៃបទ
ររបៃត ិកាៃិ យគ លើ ិកាេ័យអគគិេៃី ដ្ើនបីបៃត ពប្ងីកិកាស្ថលភាពនៃររសគត់សគង់អគគិេៃី



ៃិងបញ្ចុ ោះនវាអគគិេៃី ៅជៃបទ


ររសតល់វ ិការគ ប្មងិកាៃិ យគផ្លទល់កនុង ខតតតបូងឃមុ ំ



ររបៃត ិកាៃិ យគ លើររអភិិឌ្ឍ ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ិកាេ័យកេិកនម

ៃិងររិកាៃិ យគ

លើររជំរុញ សលិតកនម េបៀង ជាពិ េេររសលិតប្េូិ ៃិងបដៃា
កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃ
៣.៣. វិរ
ប្កេមង ស្ថាប័ៃទំង ៣៩ បាៃអៃុិតតវ ិការកនម ិកាធី ពញ លញចប់ពីឆ្នំ ២០១៨។

១.ប្ក.ព័តម
៌ ៃ,

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយ,រ ១១.អគគ.រដ្ឋេភា,

២.ប្ក.បរកាស្ថាៃ,

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ, ១២.អគគ.ប្ពឹទេ
ធ ភា,

៣.ប្ក.េងគនកិំ,ច

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក,

កា , ៩.តុលារកំពល
៤.អារេំរេុី ិល
ូ ,
៥.ប្ក.ពា៍ិជជកនម,

១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,
១៤.អាជាាធរេិៃកនមជាតិ,

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ ១៥.អងគភាពប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ,

១.ប្ក.នហានសទ,
២.ប្ក.ររពារជាតិ,
៣.ទីេតរ
ី រគ៍ៈរដ្ឋនស្រៃតី,

២០១៦

២០១៨

២០១៧

២០១៥

១. ប្កុនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពុជា

៧.ប្ក.ដរ៉ែ ៃិងថ្ននពល

២.ប្ក.េុខាភិបាល, ៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,

២.ប្កុនប្បឹកាធនមៃញ្
ុ ,ញ

៨.ប្ក.ិបបធន៌

៣.ប្ក.ររងារ,

៣.ប្ក.ប្ពោះបរនរាជក ំង,

៩.ប្ក.នុខងារ,

៤.ប្ក.កិំចររនារី, ៩.ប្ក.ដដ្ៃដ្ី,

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃ
ំ ងេភា,

១០. ប្ក.ដសៃររ,

៥.ប្ក.កេិកនម,

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំំររ បាោះ ឆ្នត

១១. ប្ក.ឧេាហកនម,

១.ប្ក.អប់រំ,

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិតា,ុ

១០.ប្ក.យុតតិធន៌

៦.ប្ក.ធនមររ,

ទំព័រ
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ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ២ គឺ៖
ទី ១ ៖ ធានាឲ្យររអប់រំមៃគុ៍ភាពប្បកប ដាយេនធន៌ ៃិងបរកាយបៃន
ៃិង លើកកនពេ់ឱ្រេកនុងររេិកា ពញនមយជី ិកាត េប្មប់ទង
ំ អេ់ោន
ទី ២ ៖ ធានាភាពេ័កេិទិនធ ៃភាពជាអនកដ្ឹកនាំ ៃិងប្គប់ប្គងរបេ់នស្រៃត ីអប់រំប្គប់
លំដាប់ថ្ននក់
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ

លាៃ របល

២ ៩៤៩ ៦០៤

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំកនុងប្បព័ៃធ ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃសាូិររ

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់រំរយៃិងកីឡា
៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ំចក ទេៃិងជំនាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ
៥.ររោំប្ទ េកអប់រំ ៃិងអភិបាលកិំចលែ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១ នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ៖អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធេុខាភិបាល
ដាយសតល់លទធភាពទទមលបាៃៃូិ េកេុខភាពប្បកប ដាយគុ៍ភាព ៃិងេនធន៌
ដ្ើនបីដកលនែ ស្ថាៃភាពេុខភាព ៃិងេុខុមលភាពប្បជាពលរដ្ឋ កនពុជាប្គប់រូប ផ្លតត លើ
ប្េីត កុមរ ជៃប្កីប្ក ជៃងាយរង ប្ោោះ ៃិងចេ់ជរា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

លាៃ របល

១ ៥៤៥ ៥២៥

១. េុខភាពបៃត ពូជយុិិ័យ មតា ទរក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ
២. ប្បយុទជ
ធ ំងឺឆាង
៣. ប្បយុទជ
ធ ំងឺនិៃឆាង ៃិងបញ្ហាេុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត
៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិបាល

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
ទំព័រ
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ព្រសួខសខគ ម្រិចច អតីតយុទធជន និខ យុវនីតិសម្បទាមៃ ោលៃ យបាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពប្ងឹងប្បព័ៃធោំពារ ៃិងសតល់ េកេុខុមភាពេងគន ប្បកប ដាយ
ប្បេិទភា
ធ ព ៃិងេនធន៌។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

៩៩៣ ០៧១

១. ររប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព េកេុខុមលភាពេងគន
២. ពប្ងឹងពប្ងីកប្បព័ៃធេៃត ិេុខេងគន ៃិងសតល់ េកស្ថតរលទធភាពពលកនម
រយេនបទជៃពិររ
៣. ពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខការងារ និខបណតុះបណា
ត លវិជាាជីវៈមៃ ោលៃ យបាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររងារ ៃិងប៍តុោះបណា
ត លិកាជាជជីិៈ ដ្ើនបីំូលរមន
ំំដ៍ករត់បៃា យភាពប្កីប្ក ៅកនពុជា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំប៍តុោះបណា
ត លប ំចក ទេ ៃិង ិកាជាជជីិៈ
លាៃ របល

២៣៣ ៩៣៦

១. ររអភិិឌ្ឍលកខខ៍ឌររងារ ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាជជីិៈ

៣. ររអភិិឌ្ឍនុខរបរ ៃិងររងារ
៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃត ិេុខេងគន
៥. ររពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

21 នៃ 79

ព្រសួខបរិសាាន មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ កិំចោំពារបរកាស្ថាៃ
ររអភិរកសជិិៈំប្នុោះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធាៃធនមជាតិឱ្យមៃៃិរៃតរភាព។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

៨៩ ៧៤២

១. កិំចោំពារបរកាស្ថាៃ
២. ររប្គប់ប្គងតំបៃ់ររពារធនម ជាតិ
៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព
៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ោះដ្ឹង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថាៃ
៥. ររពប្ងឹងអភិបាលកិំចលែ
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខវបបធម្៌ និខ វិចិព្តសិលបៈមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ។

១. កិំចោំពារ បតិកភ៍ឌិបបធន៌រូបី
លាៃ របល

១៨០ ១៤៦

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២. ររ លើកេទួ យ បតិកភ៍ឌិបបធន៌អរូបី
៣. ររពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

22 នៃ 79

ព្រសួខរ័ត៌មានមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររ លើ់កនពេ់ េកសតល់
ព័ត៌មៃ ៃិងធានាឱ្យបាៃៃូិេិទទ
ិធ ទមលបាៃព័ត៌មៃ ពញ លញ ទៃ់ ពលិលា ៃិងេុប្កឹតយ។

លាៃ របល

៨៥ ១៧៩

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យព័ត៌មៃ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ររ លើកកនពេ់
ស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច-េងគន ៃិងៃ យបាយរបេ់ស្រេដ ីឱ្យរាយជាកមា ំងំលករ
េប្មប់ររអភិិឌ្ឍប្ប ទេ ៃិងេុភនងគលប្គួស្ថរ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៥០ ៨៨៨

១. ដកដប្បស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច- េងគនរបេ់ស្រេដ ី
២. កិំចររពារសាូិំាប់ំំ ពាោះស្រេដ ី ៃិង កមងប្េី
៣. ររបស្រញ្ហជប យៃឌ្័រកនុង ោលៃ យបាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ
៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីំមៃកនុង តារាង ៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

23 នៃ 79

ព្រសួខធម្មការ និខសាសនា មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់
ស្ថេនារបេ់រដ្ឋ តននាេីលធន៌េងគន ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនម ស្ថេនា។

លាៃ របល

៦៨ ៧០៦

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

អភិិឌ្ឍេុខដ្ុនៃីយកនម ស្ថេនា ៅកនពុជា

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ជំរុញកំ ៍ើៃ ទេំរ៍រ

ៃិងប ងកើៃតននាបដៃា នតានរយៈិកាេ័យ ទេំរ៍រ ៅកនពុជា។

១. ប្គប់ប្គងឧេាហកនម ទេំរ៍រ
លាៃ របល

៩៨ ០៦៥

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២. អភិិឌ្ឍៃរ ទេំរ៍រៃិងេហប្បតិបតតិររអៃត រជាតិ
៣. េកោំប្ទដ្ំ ៍ើរររទូ ៅេប្មប់ររប្គប់ប្គងិកាេ័យ ទេំរ៍រ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១០នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

24 នៃ 79

ព្រសួខធនធានទឹរ និខឧតុនិយម្មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖

ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ពខពេ់ េនធន៌
ៃិងៃិរៃត រភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោោះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោោះរាំងេងួ ត
លាៃ របល

១៥៩ ១៨៨

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃទឹក

៣. ររររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹក
៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធាៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន
៥. ររដកលនែ ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១១នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ជំរុញ
កំ ៍ើៃកេិកនម ៃិងប ងកើៃររនាំ ំញសលិតសលកេិកនមប្បកប ដាយគុ៍ភាព ៃិង
េុិតាិភាព តានរយៈររ លើកកនព េ់សលិតភាពកេិកនម ប ងកើៃតននា បដៃា ន ៃិងពប្ងីក
ររប្បកមតប្បដជងទីសារ ប្ពនទំងរកាបាៃតុលយភាពនៃររ ប្បើប្បាេ់ដ្ីកេិកនម ៃិង
ធានាររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងជលសលប្បកប ដាយៃិរៃត រភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

២៦៤ ៩២៤

១. ប ងកើៃសលិតភាព ៃិងពិពិធកនមដ្ំណាំកេិកនម
២. ជំរុញសលិតកនមេតា ៃិងេុខភាពេតា
៣. ប្គប់ប្គងធៃធាៃជលសល ៃិងអភិិឌ្ឍករីិបបកនម
៤. ប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតានប្ព
៥. ពប្ងឹង េកោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
ទំព័រ

25 នៃ 79

ព្រសួខពាណិជារម្ម មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង ៃិង ជំរុញររអភិិឌ្ឍ

ិកាេ័យពា៍ិជជកនម។

១. ររសតល់ េកស្ថធារ៍ៈ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឯកជៃ

លាៃ របល

១៤៨ ១៦៨

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. ររសតល់ េកប្តួតពិៃិតយទំៃិញ ៃិងររអៃុិតតំាប់
៣. ពប្ងឹងស្ថាប័ៃ ៃិងជំរុញេមហរ៍កនម ៃិងកិំចេហប្បតិបតតិររ េដ្ឋកិំច ពា៍ិជជកនម
កនុងប្ប ទេៃិង ប្ៅប្ប ទេ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខររ៉ែ និខថាម្រលមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ជំរុញររអភិិឌ្ឍ ៃិង
ប្គប់ប្គងិកាេ័យដរ៉ែ ៃិងថ្ននពល។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៥៦ ៧៦៤

១. អភិិឌ្ឍៃរៃិងប្គប់ប្គងិកាេ័យធៃធាៃដរ៉ែ
២. អភិិឌ្ឍៃរៃិងប្គប់ប្គងិកាេ័យ ប្បងរត
៣. អភិិឌ្ឍៃរៃិងប្គប់ប្គងិកាេ័យថ្ននពល
៤. ររអភិិឌ្ឍស្ថាប័ៃ ៃិងររោំប្ទដសនករដ្ឋបាលៃិងហិរញ្ញិតាុ
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

26 នៃ 79

ព្រសួខសាធារណការនិខដឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិិឌ្ឍៃរ ដវទំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ ហដាឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ជូ ៃ
ន ធាបាយ េកកនម ដ្ឹកជញ្ជូ ៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតុ ភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព ៃិង
ប្បេិទភា
ធ ព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

លាៃ របល

៤០៩ ៣៤៥

១. អភិិឌ្ឍៃរ ជមេជុល ដវទំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ ហដាឋរំនាេន័ពៃធ
ដ្ឹកជញ្ជូ ៃ ៃិងភេតុ ភារកនម
២. ោំប្ទ ោលៃ យបាយស្ថធារ៍ររ, ដ្ឹកជញ្ជូ ៃ, ររអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស
ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ
គមាតខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្នំ ២០២៥។
ទី ២ ៖ ជប្នុញកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចជៃបទ តានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ ំប្នុោះ ដាយ
មៃររំូលរមនពីេហគនៃរជាតិ ៃិងអៃត រជាតិ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

១៨៣ ២៩៥

១. ររកស្ថង ៃិងដកលនែ ហដាឋរំនាេនព័ៃធសាូិជៃបទ
២. កិំចអៃត រាគនៃរោំប្ទ េកទំនាក់ទំៃងជៃបទ
៣. ររអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ ៃិងររោំប្ទដសនក េករដ្ឋបាល ៃិងហិរញ្ញិតាុ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

27 នៃ 79

ព្រសួខនព្បសណីយ៍ និខទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ បៃត
អភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យនប្បេ៍ីយរ ៃិងទូរគននាគនៃរ ប្ពនទំងប ំចក ិកាទាគននាគនៃរ ៃិង
ព័ត៌មៃ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៧៣ ៩៦៤

១. ររប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យនប្បេ៍ីយរៃិងទូរគននាគៃរ
២. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យប ំចក ិកាទាគននាគនៃរៃិងព័តម
៌ ៃ

៣. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ធៃធាៃនៃុេស ហិរញ្ញិតាុៃិងវិការ ៃិងពប្ងឹងររប្តួតពិៃិតយ
ៃិងអភិបាលកិំច
៤. អប់រំប៍តុោះបណា
ត ល ប្ស្ថិប្ជាិ ៃិងៃកៃុិតតៃរកនុង ិកាេ័យ ប.ទ ៃិង ICT

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខឧសាហរម្ម និខសិបបរម្ម មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍ
ិកាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនមៃិងររសគត់សគង់ទឹកស្ថែត។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

៥៧ ៣៦៣

១. ររប ងកើៃររកស្ថងនូលដាឋៃអភិិឌ្ឍិកាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន
ៃិងេិបបកនម ៃិងររសគត់សគង់ទឹកស្ថែត
២. ររប ងកើៃំលករោំប្ទ ៃិងពប្ងឹងេនតាភាពនៃររអភិិឌ្ឍឧេាហកនមៃិងេិបបកនម
៣. ររប ងកើៃ េកប្ទប្ទង់ដ្ំ ៍ើរររកិំចររទូ ៅ កនុងររអភិិឌ្ឍិកាេ័យឧេាហកនម
េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនម
កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៨នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

28 នៃ 79

រដាង្លខាធិការដ្ឋានអាកាសចរសុី វិល មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

លើកកនពេ់គុ៍ភាព េកកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋរំនាេនព័ៃធអារេំរេុី ិកាល ដ្ើនបី
ធានាេុិតាិភាព ៃិងេៃត ិេុខេប្មប់េហប្បតិបតតិររដ្ឹកជញ្ជូ ៃសាូិអារេ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

លាៃ របល

៥៥ ៨១២

១. ររធានាេុិតាិភាព េៃត ិេុខ ៃិងររប្គប់ប្គងេត ង់ដាអភិិឌ្ឍ ហដាឋរំនាេនព័ៃធ
អារេំរេុី ិកាល
២. ររអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ ៃិង េកោំប្ទដសនករដ្ឋបាលហិរញ្ញិតាុ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធដ្
គ ប្មងំំណាយវិរ
ី ូំមៃកនុង តារាង ១៩នៃឧបេនព័ៃធ

ព្រសួខង្សដារិចច និខហិរញ្ញវតាុ មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច ៃិង

ររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យហិរញ្ញិតាុ។
ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង
ហិរញ្ញិតាុស្ថធារ៍ៈ ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖
១. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច

លាៃ របល

៧៩៦ ១៥៥

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ ិកាេ័យ

ហិរញ្ញិតាុ
៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ពៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររ កបរគរំំ៍ូល
វិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ
៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធារ៍ៈ
៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធានា
គ៍ ៃយយភាពកនុងររប្គប់ប្គងហិរញ្ញិតាុស្ថធារ៍ៈ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២០ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ

29 នៃ 79

គ្ណៈរមាមធិការជាតិង្រៀបចាំការង្បាះង្ឆ្នតមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ពប្ងឹងលទធិប្បជាធិប តយយ េរីពហុបកសតានរយៈររ បាោះ ឆ្នត។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

លាៃ របល

៧៩ ០៥៩

១. ពប្ងឹងបទបញ្ហជ ៃីតិ ិកាធីេប្មប់ររំុោះ ្មោះ បាោះ ឆ្នត ររ បាោះ ឆ្នត ៃិងបទបញ្ហជ
នសទកនុងនៃ គ.ជ.ប

២. ពប្ងឹងដ្ំ ៍ើរររំុោះ ្មោះ បាោះ ឆ្នត ៃិងររ បាោះ ឆ្នត

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធដ្
គ ប្មងំំណាយវិរ
ី ូំមៃកនុង តារាង ២១នៃឧបេនព័ៃធ

ព្រសួខង្រៀបចាំរដនដី នគ្រូបនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖

កំដ៍ទប្នង់ ិកាេ័យដ្ីធាី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេំ៍ង់ ៃិងលំ ៅឋាៃ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

១៦២ ៩៩៦

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីធាី
២. ពប្ងឹងររ របបំំដដ្ៃដ្ី ៃិងៃគរូបៃីយកនម
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់

៤. ររោំប្ទដ្ំ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
៥. លំ ៅឋាៃ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

30 នៃ 79

ព្រសួខម្ុខងារសាធារណៈមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍ
ិកាេ័យនុខងារស្ថធារ៍ៈ ៃិងពប្ងឹងររដកលនែអភិបាលកិំចកនុងរដ្ឋបាលស្ថធារ៍ៈ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេសកនុងិកាេ័យស្ថធារ៍ៈ

លាៃ របល

៥៣ ៥១៩

១. កំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធារ៍ៈ

៣. ពប្ងឹងប្បេិទភា
ធ ពកនុងររប្គប់ប្គងនស្រៃត ីរាជររ ៃិងររដកលនែ រ បបបរបបប្គប់ប្គង
ៃិងចត់ដំងររងារ
៤. ររោំប្ទ ៃិង ររេប្នបេប្នួលកិំចររទូ ៅរបេ់ប្កេមង-នៃទ ីរកនុងប្កបខ៍ឌប្កេមង
នុខងារស្ថធារ៍ៈ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៣នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខរែនការមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ អភិិឌ្ឍ ៃិងជំរុញររអៃុិតត
ោលៃ យបាយ ៃិងយុទស្ថ
ធ ស្រេត ិកាេ័យ ដសៃររេា ិតិ ិកាទាស្ថស្រេត ៃិងប ំចក ិកាទា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

៩១ ១៣៨

១. អភិិឌ្ឍយុទស្ថ
ធ ស្រេត េប្មប់ររអភិិឌ្ឍកនុង ិកាេ័យដសៃររ
២. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេាិតិជាតិ
៣. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអៃុិតត ោលៃ យបាយជាតិប្បជាជៃ២០១៦-២០៣០
៤. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍិកាទាស្ថស្រេត ៃិងប ំចក ិកាទា
៥. ររោំប្ទកិំចរររដ្ឋបាលទូ ៅ ៃិងររអភិិឌ្ឍស្ថាប័ៃ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

31 នៃ 79

ព្រសួខការបរង្ទស និខសហព្បតិបតត ិការអនត រជាតិ មៃ ោលៃ យបាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង ៃិង លើកកនពេ់ ោលៃ យបាយររបរ ទេ កនុងររបៃត ធាើ
េមហរ៍កនមកនពុ ជារៃ់ដតេុីជ ប្ៅ ៅកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។

លាៃ របល

១៤៨ ៨៤៩

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

ពប្ងឹងកិំចេហប្បតិបតតិររអៃត រជាតិ ៃិងពប្ងីកទំនាក់ទំៃងររងារររទូត ៅ លើ
ពិភព លាក

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

អខគភារព្បឆ្ាំខអាំង្រើរុររលួយមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង អភិបាលកិំចលែតានរយៈរររត់បៃា យអំ ពើពុករលមយប្គប់រូបភាព ប្គប់ ិកាេ័យ ៃិងប្គប់ជាៃ់ថ្ននក់
េំ ៅ ធាើឱ្យេ ប្នំបាៃៃូិររអភិិឌ្ឍេងគន េដ្ឋកិំចនមយ ប្បកប ដាយ ំីរភាព
េា ិរភាព ៃិងេនធន៌។

លាៃ របល

៤៥ ៨៥៦

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖
១. ពប្ងឹង ិកាធាៃររអប់រំ បងាករទប់ស្ថកត់ ៃិងអៃុិតតំាប់ប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ
២. ររពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

32 នៃ 79

ព្រុម្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជាមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់

ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គូកនុងកិំចអភិិឌ្ឍ។

លាៃ របល

១៥ ៤៣០

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
ពប្ងឹង ៃិងពប្ងីក ិកាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គូកនុងកិំចអភិិឌ្ឍៃរ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

អជាាធរសវនរម្មជាតិមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ រមនំំដ៍ក លើកេទួ យ
អភិបាលកិំចលែ ៃិងររ ប្បើប្បាេ់ធៃធាៃស្ថធារ៍ៈប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ព
តមាភាព ៃិងគ៍ ៃយយភាព។

លាៃ របល

១៤ ៩០៥

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

ពប្ងឹងររប្គប់ប្គង ៃិងេប្នបេប្នួលររងារេិៃកនមប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ព

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៨នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខទាំនារ់ទាំនខជាម្ួយរដាសភា ព្រឹទធសភា និខអធិការរិចច មៃ
ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររ លើកកនពេ់អភិបាលកិំចលែតានរយៈ ររអប់រំ
បងាករ ទប់ស្ថកត់បាតុភាពអេកនម ប ងកើៃគ៍ ៃយយភាព ប្បេិទភា
ធ ពររងារ ៃិង ពប្ងឹង
ៃីតិរដ្ឋ។

លាៃ របល

៤១ ៥៥៦

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
ប ងកើៃៃិងពប្ងឹងប្បេិទភា
ធ ពិកាេ័យទំនាក់ទំៃងជានមយរដ្ឋេភា -ប្ពឹទេ
ធ ភា ៃិងអធិររកិំច

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៩នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
ទំព័រ
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ព្រុម្ព្បឹរាធម្មនុញ្ញមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ោរពៃីតិរដ្ឋ ររពារ
ឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាពកនុងររបំ ពញនុខងារ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

១១ ៥២៣ លាៃ របល

ធានាររ ោរពៃីតិរដ្ឋ ររពារឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាព

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣០នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

អគ្គ ង្លខាធិការដ្ឋានព្រឹទធសភាមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង ៃិង
លើកកនពេ់លទធិប្បជាធិប តយយ ៃិងៃីតិរដ្ឋ ។

លាៃ របល

៨៧ ២៣៣

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
ពប្ងឹងររអៃុិតតនុខងាររបេ់ប្ពឹទេ
ធ ភា ៃិងអគគ លខាធិររដាឋៃប្ពឹទេ
ធ ភា ប្បកប ដាយ
ប្បេិទភា
ធ ព ៃិងេ័កតិេិទិភា
ធ ព

កា ឆ្នំ ២០១៩ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣១នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

អគ្គ ង្លខាធិការដ្ឋានរដាសភាមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់ៃីតិរដ្ឋ
ៃិងលទធិប្បជាធិប តយយ េរីពហុបកស តានរយៈររអៃុិតតតមនាទីនៃនុខងារៃីតិបបញ្ហញតតិ
ៃិងរររមនំំដ៍កជប្នុញេមហរ៍កនមកនពុជាកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។

១. លើកកនពេ់ររអៃុិតតររងារ ៃិងតមនាទីៃីតិបបញ្ញតតិរបេ់ស្ថាប័ៃរដ្ឋេភា
លាៃ របល

១៨៣ ៧៨៣

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២. លើកកនពេ់ររអៃុិតតររងារររទូតរបេ់រដ្ឋេភាកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក
៣. ររពប្ងឹងធៃធាៃនៃុេស ៃិងប ងកើៃគុ៍ភាព េកជូៃរដ្ឋេភា

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ព្រសួខព្រះបរម្រាជវាខ
ាំ មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ប ប្នើ េកឱ្យរៃ់ដតលែប្ប េើរ

ថ្នាយប្ពោះនហាកសប្ត

ៃិងេ នត ំប្ពោះនហាកសប្តី

ប្ពោះិររាជមតាជាតិដខមរ ជាទី ោរពេរករ:ដ្៏ខពង់ខពេ់បំសុត កនុងររបំ ពញប្ពោះរាជ
បេកកនម ប ប្នើប្ប ទេជាតិ

ឱ្យមៃររអភិិឌ្ឍៃរ

ៃិងមៃកិតតយ
ិ េ លើឆ្ក

អៃត រជាតិ តានប្ពោះរាជកិំចរបេ់ប្ពោះអងគដដ្លរដ្ឋធនមៃុញ្បា
ញ ៃកំ៍ត់។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

៩៨ ៤១៤ លាៃ របល

ប្ពោះរាជកិំច ប្ពោះនហាសប្ត ៃិង េ នតំប្ពោះិររាជមតាជាតិដខមរ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៣នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទីសតីការគ្ណៈរដាម្ន្តនត ីមៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ បៃត ដ្ឹកនាំ េប្នបេប្នួល
ររ របបំំ ៃិងអៃុិតត ោលៃ យបាយ របេ់រាជរដាឋភិបាល លើប្គប់ ិកាេ័យ ដ្ើនបី
ររអភិិឌ្ឍៃរ ៃិងរត់បៃា យភាពប្កីប្ក។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១គឺ៖

៤១៥ ៤០៩
លាៃ របល

ពប្ងឹងប្បេិទិភា
ធ ពររកស្ថង ៃិងអៃុិតត ោលៃ យបាយៃិងកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខការពារជាតិមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររពារ អធិប តយយ
បូរ៍ភាពទឹកដ្ី រកាេៃត ិេុខៃិងេុិតាិភាពេងគន។

១. ដ្ឹកនាំ បញ្ហជ ហាឹកហាឺៃ ធាើប្បតិបតតិររ ររពារេុខេៃតភា
ិ ព ៃិងរកាេណា
ត ប់ធានប់េងគន

លាៃ របល

២ ៤១៦ ៤៣៨

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

២. េហប្បតិបតតិររ យធាកនុងតំបៃ់ ៃិងអៃត រជាតិ
៣. ដវទំ ប្គឿងបំពាក់ប ំចក ទេ ិកាេាកនម ៃិងបញ្ជូ ៃស្ថរ
៤. េកោំប្ទរដ្ឋបាលទូ ៅ ៃិងហិរញ្ញិតាុ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
ទំព័រ

35 នៃ 79

ព្រសួខម្ហានែៃ (រែនរសនត ិសុខសាធារណៈ)មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១
គឺ ៖ ពប្ងឹងេៃតភា
ិ ព េា ិរភាពៃ យបាយ េៃត ិេុខ េណា
ត ប់ធានប់ស្ថធារ៍ៈ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

១ ៤៩០ ៧០៩
លាៃ របល

១. កិំចររពារេៃត ិេុខជាតិ ៃិងរររកាេណា
ត ប់ធានប់ស្ថធារ៍ៈ
២. កិំចររពារេុិតាិភាពេងគន
៣. េកោំប្ទកិំចប្បតិបតតិររទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខម្ហានែៃ (រែនររដាបាលទូង្ៅ)មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ដ្ឹកនាំ ប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដ្ី ដ្ើនបី លើកកនពេ់ េកស្ថធារ៍ៈ ៃិង
ររអភិិឌ្ឍ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២០៦ ០៣៩
លាៃ របល

១. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដ្ី
២. ររប្គប់ប្គងពៃធ នាោរ
៣. េកោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៧នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខយុតតិធម្៌មៃ ោលៃ យបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររសតល់ េកយុតតិធន៌។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

១៥០ ៣៧១
លាៃ របល

១. កិំចររំាប់
២. កិំចររតុលាររ
៣. េកោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៨នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
ទំព័រ
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៣.៤. ររកំ៍ត់ពតា
ិ ៃនៃររខចេ
ី ប្មប់ឆ្នំ ២០១៩
រាជរដាឋភិបាលកំ៍ត់ទំហំនៃររខចីប្បាក់ពីនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរេប្មប់ឆ្នំ ២០១៩ កនុងកប្និត
១ ៤០០ លាៃ អេ ដ្ដអរ
អភិិឌ្ឍៃរមៃររ កើៃ

ដាយេំអាង ៅ លើទិដ្ឋភាពេំខាៃ់ៗគឺ៖ (១)-ទំហំនៃតប្នូិររ

ើង,

(២)-គ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរដដ្លៃឹងំុោះកិំចប្ពន ប្ពៀងឥ៍ទៃ

េនបទៃកនុងឆ្នំ ២០១៩ ជាគ ប្មងិកាៃិ យគស្ថធារ៍ៈកនុង ិកាេ័យអាទិភាព ( ហដាឋរំនាេនព័ៃធ
រូបិៃត ៃិងររប ងកើៃសលិតភាព េដ្ឋកិំច ប្ពនទំងសលិតភាពសលិតកនម)
រំកិលពីឆ្នំនុៃៗនក
រយៈ ពលនធយន

ហើយដដ្ល ំោះដត

ដតមៃំរកាតយុទស្ថ
ធ ស្រេត កនុងររប្ទប្ទង់ដ្ល់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនុង
ៃិងដិង

(៣)-ឥ៍ទៃមៃកប្និតេនបទៃខពេ់

(៤)-ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ

ស្ថធារ៍ៈកនពុជាបំចុបបៃន ៃិងកនុងរយៈ ពលនធយន ៅដតមៃ “ំីរភាព” ៃិង “ហាៃិភ័យកប្និត
ទប” ៃិង (៥)-បៃតសតល់ប្បេិទភា
ធ ពខពេ់ លើររប្គប់ប្គង ៃិងអៃុិតតគ ប្មង។ ជារមន ររប ងកើៃ
ទំហំនៃររខចី ៃោះ ៃឹងនិៃប ងកើតជាបៃទុ កបំ៍ល
ុ ិ័៍ឌករដ្ល់កនពុ ជា ទ

ប្ពាោះថ្ន ៅ ពលដដ្ល

េដ្ឋកិំចមៃរររីកំ ប្នើៃ នាោះេនតាភាពេងរបេ់កនពុជាក៏ខពេ់ជាងនុៃដដ្រ។

ជាក់ដេត ង

លទធសលនៃររិកាភាគំីរភាពបំ៍ល
ុ ដាយឈរ លើនូលដាឋៃេៃម តនៃររខចីវមីបដៃា នេប្មប់ឆ្នំ
២០១៩ កនុងកប្និត១ ៤00លាៃ អេ ដ្ដអរ គឺបាៃបងាាញថ្នអៃុបាតបំ៍ល
ុ គៃា ឹោះទំង៤របេ់
កនពុជាេុទដធ តេា ិត ប្រនអៃុបាត ោលទំងអេ់។
កនុងររប្គប់ប្គងបំ៍ល
ុ ស្ថធារ៍ៈ រាជរដាឋភិបាលដតងដតប្បរៃ់ខាជប់ៃូិ ោលររ៍រ
គៃា ឹោះំំៃមៃ ០៤ ដ្ូំខាង ប្រន៖
(១).ប្តូិខចីឥ៍ទៃកនុងទំហំេនប្េបដដ្លស្ថាៃភាពវិការ ៃិង េដ្ឋកិំចអាំប្ទំប្ទបាៃ
(២).ប្តូិខចីដតឥ៍ទៃដដ្លមៃកប្និតេនបទៃ ថ លកខខ៍ឌអៃុ ប្ោោះខពេ់
(៣).ប្តូិខចីេប្មប់ដតិកាេ័យអាទិភាពប្ទប្ទង់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ ៃិងិកាេ័យប ងកើៃសលិតភាព
េដ្ឋកិំច ថ សលិតភាពសលិតកនម
(៤).ប្តូិ ប្បើប្បាេ់ឥ៍ទៃទំង នាោះ ប្បកប ដាយតមាភាព, គ៍ ៃយយភាព, ប្បេិទភា
ធ ព,
ៃិង េ័កតិេិទិភា
ធ ពខពេ់បំសុត។

ទំព័រ
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កា រដ្ឋបាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ
៣.៥. គ ប្មងវិរ

-៦៣៨១៨៦
ឱ្ៃភាព

២១៩៩៦៣៦

១៣៩៩៩៦៨

២០១៩

-៧៩៩៦៦៨

ំំណាយ

២០១៨

-៧៣៧៨៧០

ំំ៍ូល

១៦៨៤៦៧៤

៩៤៦៨០៤

២០១៧

-៥៥៤៩០៣

២០១៦

១៦០៥៧១៤

៩៦៧៥២៨

៨២១៥៥៦

១៣៧៦៤៥៩

ឯកតា លានរ ៀល

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋ បាលរាជធាៃី- ខតដ ប្កុង-ប្េុក ៃិង ឃុំ-េងាកត់
មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ៧៩៩ ៦៦៨ លាៃ របល ដដ្លប្តូិបាៃឧបតានភ ដាយ
វិការថ្ននក់ជាតិ

ហើយររឧបតានភ ៃោះមៃកំ ៍ើៃ ៨,៤%

ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ

២០១៨ ហើយប្តូិជា ០,៧៣% នៃ សេេ ។

ជានមយៃឹងររប ងកើៃំំណាយ ដ្ើនបី លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររសតល់
េកស្ថធារ៍ៈ ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ, អាទិភាពំំណាយប្តូិបាៃសតល់
ដ្ល់ររដ្ំ

ើងប្បាក់បំណាំ់ជូៃដ្ល់៖
១. ប្កុនប្បឹការាជធាៃី ខតត,
២. ប្កុង ប្េុក ខ័៍ឌ ,
៣. ឃុំ េងាកត់ ៃិង នស្រៃតភ
ី ន
ូ ិ

ទំព័រ
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ឯកតា លានរ ៀល

ការឧបតាម្ភធនដល់
ថវិការដាបាលថានរ់ង្ព្កាម្
ជាតិសព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០១៩

៣.៦. ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ
េៃនធ
ិ ប
ិ ៍
ំ ល
ុ ស្ថធារ៍ៈ ប្ៅប្ប ទេ គិតប្តឹនដ្ំណាំ់ដខ កញ្ហញ ឆ្នំ ២០១៨

ទំព័រ
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អៃុបាតបំ៍ល
ុ គៃាោះឹ ទំង ៤

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ
កនុង ោលបំ៍ងសតល់ភាពងាយប្េួលេប្មប់អនកជាប់ពៃធ ទំងៃីតិបុគគល ៃិងរូបិៃត បុគគល កនុងររគ៍នាៃិងររប្បរេបង់ពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ខួ ាៃ ៅកនុងឆ្នំជាប់ពៃធ ៃីនមយៗ
ក៏ដ្ូំជាររ ប្តៀនបទបបញ្ញតតិោំប្ទដ្ល់ររអៃុិតតពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលពីរូបិៃត បុគគល

ប្ពនទំង

ដ្ើនបីធានាបាៃៃូិតមាភាព គ៍ ៃយយភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពកនុងររប្បនូលពៃធ សង រាជរដាឋភិបាល
ដាក់ ំញៃូិិកាធាៃររដ្ូំខាង ប្រន៖
ទី១. ធារ
ើ រដកេប្នួលមប្តា៥ នៃំាប់េតព
ី ស្ថ
ី រ ពើពៃធ េត ីពៃ
ី យ
ិ នៃ័យនៃឆ្នំជាប់ពៃធ ៅ
ជាមប្តា៥វម ី ដ្ើនបីេប្នួលឱ្យបាៃខាី ងាយយល់ ងាយអៃុិតត ៃិង ដ្ើនបីជាររ ប្តៀនដ្ល់ររអៃុិតតពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលពីរូបិៃត បុគគល។ មប្តា៥ វមី ៃោះ មៃររពៃយល់ំាេ់លាេ់ ៃិង
ររដញកឱ្យដាំ់ពីោនរកងពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ៃីតិបុគគល ៃិងរូបិៃត បុគគល េប្មប់ឆ្នំជាប់ពៃធ
ៃីនមយៗ ដដ្លៃឹងសតល់ភាពងាយប្េួល ជាពិ េេប្មប់រូបិៃត បុគគលកនុងររប្បរេបង់ពៃធ លើ
ទំព័រ
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ប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ខួ ាៃ។
ទី២. ធារ
ើ រដកេប្នួលមប្តា៧ វម ី នៃំាប់េតព
ី ស្ថ
ី រ ពើពៃធេតព
ី ប្ី បាក់ំ៍
ំ ូលជាប់ពៃធ
ៅជាមប្តា៧ វម ី (នមយ) ដដ្លកនុង នាោះមៃ៤ កថ្នខ៍ឌ។ កថ្នខ៍ឌទី១ ឱ្យៃិយនៃ័យរមនេត ីពី
ប្បាក់ំំ៍ូលជាប់ពៃធ
កថ្នខ៍ឌទី៣

កថ្នខ៍ឌទី២

ផ្លតតេំខាៃ់ លើប្បាក់ំំ៍ូលជាប់ពៃធ របេ់ៃីតិបុគគល

ផ្លតតេំខាៃ់ លើប្បាក់ំំ៍ូល ជាប់ពៃធ របេ់រូបិៃត បុគគល ប្ពនទំង បើកសាូិឱ្យ

រាជរដាឋភិបាល ំញអៃុប្កឹតយកំ៍ត់អំពីៃីតិ ិកាធីកនុងរររត់កងំំណាយ ៃិងទយជជ ទៃេប្មប់
ជានូលដាឋៃកនុងររគ៍នាប្បាក់ំំ៍ូលជាប់ពៃធ ៃិង កថ្នខ៍ឌទី៤ កំ៍ត់ឱ្យរដ្ឋនស្រៃត ីប្កេមង
េដ្ឋកិំចៃិងហិរញ្ញិតាុប្តូិ ំញប្បរេដ៍នាំ អំពី ិកាធាៃ ៃិងៃីតិ ិកាធីនៃររប្បនូលពៃធ ។
*ំំណាំ៖

េប្មប់ខាន
ឹ ស្ថរលនែត
ិ នៃបទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ

គឺមៃដំង ៅកនុងជំពក
ូ ទី៣ នៃ

ំាប់េដព
ី ហ
ី រិ ញ្ញិតាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្នំ ២០១៩ ដដ្លបាៃដាក់សសពាសាយជាស្ថធារ៍ៈ ៅ
លើ គហទំពរ័ របេ់ប្កេមង េដ្ឋកំ
ិ ចៃង
ិ ហិរញ្ញិតាុ។
ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ

កា ឆ្នំ ២០១៩ ទោះបីជាជមបប្បទោះៃឹងបញ្ហាប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យនមយ
ររ របបំំវ ិរ
ំំៃមៃកតី

ក៏បញ្ហាទំងអេ់ប្តូិបាៃ ដាោះប្ស្ថយ

ោលៃ យបាយេំខាៃ់ៗជាស្ថរិ័ៃត។

កា ប្តូិបាៃិភា
កា ជៃរេប្មប់អាទិភាព
ហើយវិរ

កនុងៃ័យ ៃោះ

កា ឆ្នំ
វិរ

២០១៩

ឧបករ៍រនៃ ោលៃ យបាយរបេ់រាជរដាឋភិបាលប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ព

ៃឹង ដ្ើរតមនាទីជា
ៃិងេ័កតិេិទិភា
ធ ព

ឹ ដវន ទបតៃូិេនិទស
កនុងរររការរពារ ៃិងពប្ងង
ធ លដ្៏ធំ ធងដដ្លកនពុជា េ ប្នំបាៃកៃា ងនក
ក៏ដ្ូំជាកនុងររបៃត បុកប្គឹោះេប្មប់ប ប្នើឱ្យររអភិិឌ្ឍរបេ់កនពុជាត ៅនុខ ទបត។

អាទិភាព

កា ឆ្នំ ២០១៩ គឺជាររ ឆាើយតប ៅៃឹងអាទិភាព ៃិងតប្នូិររចំបាំ់របេ់ប្កេមងំំណាយវិរ
ស្ថាប័ៃនានា កនុងររេ ប្នំបាៃៃូិ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយរបេ់ខួ ាៃ ក៏ដ្ូំជា ោលៃ យបាយជាអាទិភាពរមនរបេ់រាជរដាឋភិបាល
ររកស្ថង ហដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិៃត

ដដ្លរមនមៃ៖

ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស

ររបញ្ចុ ោះនវាអគគិេៃីៃិងទឹកស្ថែត

ររជមេជុលៃិងដវទំ

ហដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិៃត ដដ្លទទមលរងសលប៉ាោះពាល់ ដាយស្ថរទឹកជំៃៃ់ ររ ធាើពិពិធកនម េដ្ឋកិំច
ទំព័រ
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ី ិស្ថ
កា លភាព ៃិងពប្ងង
ឹ គុ៍ភាពនៃ េកស្ថធារ៍ៈប្គប់ប្ប ភទ ជាពិ េេ េកអប់រំ
ររពប្ងក
ឹ េនតាភាព
េកេុខាភិបាល េកយុតតិធន៌ ៃិង េកនូលដាឋៃចំបាំ់ដ្នទ ទបត ៃិងររពប្ងង
ស្ថាប័ៃ ទំង ៅថ្ននក់ជាតិ ៃិងថ្ននក់ ប្រនជាតិ ប្ពនទំងររអៃុិតតរបបោំពារេងគន ដាយឈរ
កា ជៃរ ៃិងទំងកនុងកប្និតប្បតិបតតិររ ៃិងប ំចក ទេ។
លើ ោលររ៍រប្បេិទភា
ធ ព ទំងកនុងកប្និតិភា

វិការឆ្នំ

២០១៩

គឺប្តូិបាៃ របបំំ

ើងតាន ោលៃ យបាយពប្ងឹងររ

ប្គប់ប្គងវិការ (Fiscal Consolidation)

ដាយ ផ្លតតររយកំិតតទុកដាក់

ជាពិ េេ លើនៃុេស ៃិង ររដកទប្នង់រំនាេនព័ៃធ ដដ្លមៃអភិបាលកិំច
ជាេនូ ល

ហើយអាំប្បេិទនា
ធ នបាៃថ្នជា

កា យុទស្ថ
“វិរ
ធ ស្រេត នៃរររកា

េនិទស
ធ លដដ្លេ ប្នំបាៃ ដាយលំបាក ៃិងររបៃតបក
ុ ប្គឹោះវមៗ
ី េប្មប់
ោំ ប្ទដ្ល់ររេ ប្នំបាៃៃូិ ោល ៅេំខា ៃ់ៗនៃកនម ិកាធីៃ យបាយរបេ់
រាជរដាឋភិបាលៃីតរ
ិ លទី ៦ ៃិង យុទស្ថ
ធ ស្រេត ំតុ រ៍-ដ្ំណាក់រលទី ៤
របេ់រាជរដាឋភិបាល

ដ្ើនបីបៃតរកាេៃតភា
ិ ព

ដ្ំ ៍ើរររិិកា ឌ្ឍ្ៃ

េា រភាព ក៏ដ្ំ
ូ ជាប្ទប្ទង់ៃិូ

កា នី ៃររអភិិឌ្ឍ
ង
ើ របេ់កនពុជា លើិវ

គុ៍ភាព ៃិង ំីរភាព ត ៅនុខឥតឈប់ឈរ” ។
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ប្បកប ដាយ

ជំពក
ូ ៦ តារាងឧបេនពៃ
័ ធ
កា ំរៃតរបេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ តានកនម ិធ
កា ី អៃុកនម ិធ
កា ី (ឯកតា លាៃ របល)
៦.១. គ ប្មងំំណាយវិរ
តារាង ១ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង អ ប់ រំ យុ វជន និ ង រី ឡា តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

2,949,604.0

១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍការ អប់ រ ំកនុ ងប្ប ព័ ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ ន្ធ ន្ង
ិ មន្
ិ ផ្លូវការ
១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការពប្ងីកការអប់រ ំកុមារតូច

285,495.8
10,423.3

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំក្ៅបឋមសក
ិ ា
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌ ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំ
ក្ៅមធយមសក
ិ ា
១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ការពប្ងីកការអប់រ ំក្ប្ៅប្បព័ន្ធ

3,796.5
8,733.3
2,881.4

១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ការពប្ងឹង ន្ិងការពប្ងីកកមមវ ិធីក្លីកកមពស់ សុខភាពសក
ិ ា
១.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ក្លីកកមពស់ គុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអន្ុវតតកមមវ ិធីអប់រ ំបក្ចេកក្ទស

762.7
2,408.6

១.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងវ ិប្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្

14,530.3

១.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវ ិធីសិកា សមាារៈសិកា ន្ង
ិ បណ្តាល័យ

29,148.0

១.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ពប្ងីកការអប់រ ំបរយាបន្ន
ប្គប់ភូមស
ិ
ិ ក
ិ ា
១.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំកនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ ន្ិងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទរី
ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍឧ តតម សិ កា ន្ិ ង ការប្ាវប្ាវ
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការក្លីកកមពស់ គុណភាពន្ិងភាពក្្លីយតបនន្ការអប់រ ំឧតតមសក
ិ ា

2,235.0
210,576.7
40,731.9
3,312.6

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសក
ិ ា
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងភាពក្្លីយតបនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លកប្មត
ិ ឧតតម ន្ង
ិ
ក្ប្កាយឧតតមប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព

4,259.7

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំ បណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ង
ិ ប្ាវប្ាវ

1,841.0

២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណុ ្ ុះបណ្ត
្ ល ន្ង
ិ ប្ាវប្ាវ

4,047.9

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងប្ាវប្ាវ

5,098.7

២.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លប្គូ ន្ង
ិ ប្ាវប្ាវ

8,353.8

២.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ការក្លីកកមពស់ គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ

4,483.6

២.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ការពប្ងឹកគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ង
ិ ប្ាវប្ាវ

2,177.4

២.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំ ន្ិងប្ាវប្ាវ

2,382.9

២.១១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១១៖ក្លីកកមពស់ គុណភាពបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ប្ាវប្ាវ ន្ង
ិ សហប្គន្
ិ ភាព

0.0

២.១២.អន្ុកមមវ ិធីទី ១២៖ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំ ន្ិងការប្ាវប្ាវ

0.0

២.១៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣៖ការទទួលាាល់ គុណភាពអប់រ ំឧត្មសក
ិ ា
២.១៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំ ន្ិងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទស វ ិាាជីវៈ
ន្ិងក្សវាសហគមន្៍
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1,005.0
2,474.6

តារាង ១ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង អ ប់ រំ យុ វជន និ ង រី ឡា តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
២.១៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ង
ិ ប្ាវប្ាវ
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ស័ យអប់ រ ំកាយ ន្ិ ងកឡា
ី

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

1,294.7
66,402.2

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការអភិវឌ្ឍអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡាសិសស ន្ិសសត
ិ មហាជន្ ន្ិងកីឡាកប្មត
ិ ខពស់

48,896.4

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡារបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

17,505.8

៤ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍជំ នាញ បក្ចេក ក្ទ ស ជំ នាញ ទន្់ ន្ិ ង ស ហប្គិ ន្ភាព ស ប្មាប់យុវជន្

15,623.6

៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការពប្ងឹងសមតថភាពយុវជន្

4,738.4

៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌលយុវជន្

2,980.5

៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទធឹ ក
ិ មម

1,555.3

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ក្សវាគំប្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ន្ិងជំនាញទន្់សប្មាប់យុវជន្របស់មន្ទរី
ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
៥ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥៖ ការ គំប្ទ ក្ស វាអ ប់ រ ំ ន្ិ ង អភិ បាល កច
ិ េល អ
៥.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការអភិវឌ្ឍន្ិងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ

6,349.4
2,541,350.5
1,983.1

៥.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការប្គប់ប្គង ន្ិងពប្ងឹងប្បសិទធភាពធន្ធាន្មន្ុសស

73,277.2

៥.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផ្ផ្ន្ការហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងមូលោាន្សមាារៈ

32,831.5

៥.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

989.1

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ការពិន្ិតយតាមោន្ វាយតនមល ន្ិងអធិការកិចេប្បព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រ ំ
៥.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

2,546.8
591.9

៥.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ក្លីកកមពស់ ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្អប់រ ំ ន្ិងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រអាា៊ាន្ ន្ង
ិ សុក្ី មអូ

1,486.1

៥.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ការពប្ងឹងការងារន្ីតិកមមស ប្មាប់វ ិស័យអប់រ ំ

1,112.6

៥.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ

9,312.6

៥.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាារៈ ន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា

3,780.8

៥.១១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១១៖ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង ន្ិងការធានាភាពស័កស
តិ ទ
ិ ធនន្ក្ស
វារដ្ាបាលអប់រ ំ

2,996.9

៥.១២.អន្ុកមមវ ិធីទី ១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាតិ អន្តរាតិក្លីវ ិស័យអប់រ ំ

5,687.1

៥.១៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ

1,748.8

៥.១៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៤៖ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំ

1,477.3

៥.១៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៥៖ ការអភិវឌ្ឍន្ិងពប្ងឹងប្បព័ន្ធពិន្ិតយ តាមោន្ ន្ង
ិ វាយតនមល

1,091.8

៥.១៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៦៖ ការអភិវឌ្ឍបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំ យុវជន្ ន្ង
ិ កឡា
ី
៥.១៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៧៖ ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពការងារប្បឡងក្ៅមធយមសក
ិ ាន្ង
ិ អប់រ ំ
បក្ចេកក្ទស
៥.១៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៨៖ក្សវាគំប្ទក្សវាអប់រ ំ ន្ិងអភិបាលកិចេល អ របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
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801.8
24,245.1
2,375,390.0

តារាង ២ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង សុ ខាភិ បាល តាមរមម វិធី - អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩
1,545,525.0

១ .រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ សុ ខភាព បនដពូ ជ យុ វវ័ យ ោតា ទារ រ រុ ោរ និ ង អាហារូបត្ថមភ
១.១.អនុ រមម វិ ធី ទី ១ ៖ អាហារូ បត្ថមភ

116,612.8
772.9

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ សុ ខភាពបន្តពូជ

10,318.2

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុ ខភាពមាតា ទារក

5,589.7

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ សុ ខភាពកុមារ

87,555.8

័ មាតា ទារក កុមារ ន្ិងអាហារូបតថមា សប្មាប់
១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទសុ ខភាពបន្្ពូជ យុវវយ
ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២ .រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ រប យុ ទធជំ ងឹ ឆ្លង

12,376.2

19,869.9

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ បងាារ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងក្ឺ អដ្ស៍

9,145.4

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ បងាារ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងរឺ ក្បង

6,564.1

២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ បងាារ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ ន្ង
ិ ប្គុន្ឈាម

1,256.9

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ បងាារ ន្ិងក្្លីយតបជំងឺ្លងដ្នទក្ទៀត
២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឹ្លង សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៣ .រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ រប យុ ទធជំ ងឺ មិ ន ឆ្លង និ ង បញ្ហាសុ ខភាព សាធារ ណៈដទទម្ទៀត្

620.7
2,282.8
3,256.8

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ សុ ខភាពផ្ភនក

100.0

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ សុ ខភាពផ្លូវចិតត ន្ិងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្

724.3

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុ ខភាពមាត់-ក្ធមញ

107.3

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ជំងឺរាុ ំនរ ៉ៃ

67.3

៣.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ បញ្ហាសុ ខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត
៣.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឺមិន្្លង ន្ិងបញ្ហាសុ ខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត សប្មាប់
ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៤.រ មម វិ ធី ទី ៤ ៖ ពរងឹ ង រប ព័ នធសុ ខាភិបាល

811.3
1,446.6

1,405,785.5

៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាសុ ខាភបា
ិ ល

691,702.2

៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ហរិ ញ្ញបបទាន្សុ ខាភបា
ិ ល

5,649.6

៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

107,248.5

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុ ខាភបា
ិ ល

133.0

៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវ ិស័យសុ ខាភបា
ិ ល

3,204.8

៤.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុ ខាភិបាល សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
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597,847.4

តារាង ៣ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ស ងគម រិ ចច អ ត្ី ត្ យុ ទធជ ន និ ង យុ វនីត្ិសមបទា
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

993,070.5

ិ ធី ទីកមម១វ ិធ៖ទ ការ
១១.១.
. រ មម វអន្ុ
ើ ន រប
សិ ទធ
វាសុ ខុ ោលភាពសងគ
ម ន្ិងងាយរងក្ប្គុះន្ង
ការអភ
សភា
ុ ខព
ុ មាម្ស
លភាពសប្មាប់
ជន្រងក្ប្គុះ
ី ី ១ ៖បម្ងក
ិវឌ្ឍន្៍
ិ កច
ិ េការ
ប្គួារ

39,226.8
10,017.1

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទភា
ធិ ពក្សវាសុ ខុមាលភាពកុ មារ ន្ិងយុវន្ត
ី ស
ិ មបទា

4,329.3

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទភា
ធិ ពក្សវាសុ ខមាលភាពជន្ពកា
ិ រ

3,988.3

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទភា
ធិ ព ក្សវាសុ ខុមាលភាពមន្ុសសចាស់
១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទភា
ធិ ពក្សវាសុ ខុមាលភាពអតីតយុទធជន្ ន្ង
ិ ប្គួារ
១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការបក្ងាីន្ប្បសិទធភាពក្សវាសុ ខុមាលភាពសងាមក្ោយរាជធាន្ី ក្ខតត

629.0
4,299.2
15,963.9

២ . រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ បម្ងកើ ន រប សិ ទធិភាព រប ព័ នធស នតិ សុ ខស ងគម និ ង ផ្តល់ ម្ស វាសាតរលទ ញភាពពល
889,845.0

រ មមកាយ ស មបទាជ នពិការ
២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍរបបសន្តស
តី ជការសុវី ិល
ិ ុ ខសងាមសប្មាប់មន្រន្រា
២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ បក្ងាីន្ប្បសិតភា
ធិ ពក្សវាក្បក
ី ផ្តល់ របបសន្តស
ិ ុ ខសងាមសប្មាប់អតត
ី យុទធជន្ន្ង
ិ
ប្គួារ
២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ផ្តល់ ក្សវាាតរលទធភាពពលកមម ន្ិងក្លីកកំពស់ ជីវភាពជន្ពកា
ិ រ
៣ . រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ពរងឹ ង ម្ស វាគំ រទទូម្ៅ

397,964.5
482,785.0
9,095.5
63,998.7

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍភាពានដ្គូ ន្ិងពប្ងឹងសមតថភាពាថប័ន្
៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មន្ុសស

422.0

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងីកក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ ក្ោយរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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38,007.6

តារាង ៤ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ការ ងារ និ ង បណដុះ បណា
ដ ល វិ ជ្ជាជី វៈ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

233,936.2

១ . រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ ការ អ ភិ វ ឌ្ឍវិ ស័ យ ការងារ

22,624.8

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អធិការកិចេការងារក្ដ្ីមបក្ី លីកកមពស់ លកខខណឌការងារ
១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ទប់ាាត់ ក្ោុះប្ាយកូដ្កមម បាតុកមម

2,841.9
16,300.0

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្រៀបចំប្បាក់ឈ្ួ លអបបរមាប្បចាំ
ន
ឆ្ន ំ

590.0

១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការប្គប់ប្គងសហជីព អងាការវ ិាាជីវៈ ន្ិងការផ្សុះផ្ាវ ិវាទការងារ

608.0

១.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ទប់ាាត់ការក្ប្បីប្បាស់ពលកមមកុមារ

701.6

១.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍវ ិស័យការងារមន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
២ . រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ ការ អ ប់ រំ បណតដុះ បណា
ត ល បម្ចចរ ម្ទ ស និ ង វិ ជ្ជាជីវៈ
២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ កាង ន្ិងអន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយាតិ ន្ិងលិខិតបទោាន្សតីពីការអប់រ ំ បណុ ត ុះបណ្ត
ត ល
បក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ ន្ិងផ្ផ្ន្ការ
២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ យន្តការជំរញ
ុ ការចុុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន្របស់សិកាខកាម សិសស ន្ិសសត
ត ល
ិ កនុងផ្ផ្នកអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
បក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ
២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គងការអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈមន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

៣ . រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ការ អ ភិ វ ឌ្ឍមុ ខរ បរ និ ង ការងារ

1,583.3
58,186.6
1,193.4

52,872.7
3,595.2
525.3
3,841.1

៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គងមុខរបរ ន្ិងហតថពលកមម

149.1

៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាមុខរបរ ន្ិងការងារ

2,109.0

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ ន្ិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន្ទផ្
ី ារការងារ

1,583.0

៥. រ មម វិ ធី ទី ៥ ៖ ម្ស វាគំ រទទូម្ៅ

149,283.7

៥.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវារដ្ាបាល ន្ិងបុគាលក
ិ

59,644.0

៥.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ក្សវាគំប្ទហរិ ញ្ញវតថុន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា

19,404.9

៥.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាមួយនដ្គូាតិ ន្ិងអន្តរាតិ

4,470.0

៥.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ផ្ផ្ន្ការ សថិតិ ន្ីតិកមម សវន្កមម អធិការកិចេ ន្ិងក្សវាសងាម

566.8

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ គណៈវ ិសវក រកមពុា

700.0

៥.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងឹងក្សវាទូក្ៅរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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64,498.0

តារាង ៥ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ប រិ សាថន តាមរមម វិធី - អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

89,742.0

១ . រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ រិ ចចគំ ពារ ប រិសាថន

2,790.6

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយតាមោន្គុ ណភាពបរា
ិ ថ ន្ (គុ ណភាពទក
ឹ -ដ្ី-ខយល់ )

99.1

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយការបំពុលបរា
ផ្ផ្សង-សំក្ឡង-រ ំញ័ រ)
ិ ថ ន្ (ក្ោយសំណល់ រង-រាវ
ឹ

178.9

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុ ប៉ៃុះពាល់ បរា
ិ ថ ន្

313.7

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្

1,745.3

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្ សប្មាប់មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
២ . រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ ការ រគ ប់ រគ ង និ ង អ ភិ រ រសធ ន ធាន ធ មមជ្ជត្ិ និ ង ការ អ ភិ វ ឌ្ឍស ហ គមន៍មូលដ្ឋាន

453.6
8,289.7

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារប្គប់ប្គងន្ិងពប្ងឹងការអន្ុវតតចាប់

1,764.6

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន្់ការពារធមមាតដ្
ិ ក្ី គក

1,339.1

២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងតំបន្់ដ្ីក្សីមទក
ឹ ាប

555.0

២.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្សមុ ប្ទន្ិងតំបន្់ក្្នរ

531.1

២.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារប្គប់ប្គងសហគមន្៍មូលោាន្

775.7

២.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការអភិវឌ្ឍសហគមន្៍តំបន្់ការពារធមមាតិ

1,391.4

២.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី៧៖ ការអភិរកសក្បតិកភណឌធមមាតិ-វបបធម៌

283.8

២.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍ធមមាតិកុ ងតំ
ន បន្់ការពារធមមាតិ

116.3

២.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩ ៖ ក្សវាការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ ន្ិងការអភិវឌ្ឍសហគមន្៍មូលោាន្ សប្មាប់
មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
៣ . រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ការ រគ ប់ រគ ង ការ អ ភិ វ ឌ្ឍន៍ ម្ដ្ឋយចីរភាព
៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង ន្ិងក្លីកកមពស់ ការអន្ុ វតតវ ិទាាន្រសត ន្ង
ិ បក្ចេកវ ិទា

1,532.7
3,098.6
2,633.0

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ជំរញ
ុ កាអន្ុ វតត ក្្លីយតបន្ឹងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ

199.0

៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ ន្ិងជីវសុ វតថភា
ិ ព

244.0

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
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22.6

តារាង ៥ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ប រិ សាថន តាមរមម វិធី - អ នុ រ មម វិ ធី
៤. រ មម វិ ធី ទី ៤ ៖ ការ រគ ប់ រគ ង ចំ ម្ណុះ ដឹ ង និ ង ព័ ត្៌ ោន ប រិសាថន

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

2,562.2

៤.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការក្លីកកមពស់ ចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងក្មប្តីភាពបរា
ិ ថ ន្

257.8

៤.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ប្គប់ប្គងទិន្នន្័យភូ មិាន្រសត ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្

852.7

៤.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាកមមគប្ំ ទប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹងន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្
៤.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្ សប្មាប់មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
៥. រ មម វិ ធី ទី ៥ ៖ ការ ពរងឹ ង អ ភិ បាល រិ ចចលអ

1,031.0
420.7
73,000.9

៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធភាពដ្ំក្ណីរការនន្ការងាររដ្ាបាល

127.0

៥.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ការប្គប់ប្គង ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសស

18,073.7

៥.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា

11,502.8

៥.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារផ្ផ្ន្ការន្ិងែវ ិកា វ ិមជឍការ ន្ិងសហវ ិមជឍការ

679.5

៥.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ ន្រសតី យុវជន្ ន្ិងកុ មារកនុងវ ិស័យបរា
ិ ថ ន្

220.0

៥.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការងារអធិការកច
ិ េ

174.0

៥.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

104.5

៥.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងឹងអភិបាលកិចេល អ សប្មាប់មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
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42,119.4

តារាង ៦ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង វបបធ ម៌ និ ង វិ ចិ រត្ សិ លបៈ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

180,145.9

១ . រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ រិ ចចគំ ពារ ម្ប ត្ិ រ ភ ណឌវ បបធ ម៌រូបី

2,719.1

១.១ អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការបក្ងាីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី

1,551.0

១.២អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី

870.1

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ រក្បតិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

298.0

២ . រ មម វិ ធី ២ ៖ ការ ម្លើ រ សទួ យ ម្ប ត្ិ រ ភ ណឌវ បបធ ម៌ អរូបី

3,170.7

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការពប្ងឹងកិចេអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្លីកតនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី

601.0
1,942.8

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទការក្លីកសទួយក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

626.9

៣ . រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ការ ពរងឹ ង ម្ស វាគំរទទូម្ៅ

174,256.1

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការពប្ងឹងអភិបាលកច
ិ េ

63,295.5

៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសក្លី វ ិស័ យវបបធម៌ (ាលាមធយមវ ិចិប្តសល
ិ បៈ)

3,023.0

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសក្លី វ ិស័ យវបបធម៌ (ាកលវ ិទាល័ យភូ មិន្ទចិប្តសល
ិ បៈ)

1,778.1

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ កិចេគពា
ំ រន្ិងក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌ (អាាាធរាតិសំបូរនប្ពគុក)

2,354.7

៣.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ កិចេគពា
ំ រន្ិងក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌ (អាាាធរាតិប្ពុះវ ិហារ)
៣.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ កិចេគពា
ំ រន្ិងក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌ ( អាាាធរអបសរា)

8,020.6
64,159.9

៣.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់ គណៈកមាមធិការាតិក្បតភ
ិ ណឌពភ
ិ ពក្លាក

760.0

៣.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់ គណៈកមមការាតិយូក្ណសាូកមពុា

580.0

៣.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ ក្សវាគំប្ទការងារវបបធម៌ ន្ិងវ ិចិប្តសិលបៈ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

តារាង ៧ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ព័ ត្៌ ោន តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី

30,284.3

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

សរុ ប រួ ម

85,179.0

១ . រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ ការ រគ ប់ រគ ង និ ង អ ភិ វ ឌ្ឍវិ ស័ យ ព័ត្៌ោន

85,179.0

១.១. អន្ុកមមវ ិធទ
៌ ន្ ន្ង
ី ី ១ ៖ កច
ិ េការព័តមា
ិ ក្ាតទសសន្៍

2,209.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ ទូរទសសន្៍ ាតក
ិ មពុា

2,228.0

១.៣. អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ វ ិទយុាតក
ិ មពុា

1,327.0

១.៤. អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ ទភា
ី ន ក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុា AKP

1,122.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទទូក្ៅ

51,207.5

ំ ញរាជធាន្ី ក្ខតត
១.៦. អន្ុកមមវ ិធទ
៌ ន្ របស់ មន្ទរី ជនា
ី ី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទក្លី កកមពស់វ ិស័ យព័តមា

27,085.5

ទំព័រ

50 នៃ 79

តារាង ៨ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង រិ ចចការ នារី តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩
50,888.0

១ .រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ ករ ករប សាថន ភាព ម្ស ដារិ ចច ស ងគម របស់ស្រសត ី

5,973.4

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្លីកកមពស់ សីលធម៌សងាម តនមលន្រសតី ន្ិងប្គួារផ្ខមរ

185.9

១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ក្លីកកមពស់ ការអប់រ ំ ន្ិងសុ ខុមាលភាពសងាម

372.7

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ក្សដ្ាកិចេន្រសតី ន្ិងប្គួារ

3,663.3

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការក្លីកកមពស់ សុខភាពរបស់ន្រសតី ន្ង
ិ កុមារ
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ផ្កផ្ប្បាថន្ភាពក្សដ្ាកិចេស ងាម របស់ន្រសតី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២ .រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ រិ ចចការ ពារ ផ្លូ វ ចាប់ ចំ ម្ពាុះ ស្រសត ី និងម្រមងរសី

343.2
1,408.3
1,667.5

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ទប់ាាត់ការរ ំក្លាភបំពាន្ក្លីន្រស្ី ន្ិងក្កមងប្សី

293.6

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹងសមតថភាពភានក់ងារន្គរបាលយុតធ
តិ ម៌

199.7

២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ទប់ាាត់អំក្ពីជួញដ្ូរមន្ុសស

321.1

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ទប់ាាត់អំក្ពីហង
ិ ាក្លីន្រសតី ន្ង
ិ កុមារ

240.6

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់ កិចេការពារន្រសព
តី កា
ិ រ

163.4

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី ន្ិងក្កមងប្សី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

449.1

៣ .រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ការ បស្រញ្ហាប ម្យ ន ឌ្័ រ រនដ ង ម្គល ន ម្ោបាយ ជ្ជត្ិ និងតាមវិស័យ
៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពសតីពីការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវ ិធីនាររតន្ៈ
ី

3,445.6
165.7
1,021.5

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការអន្ុវតតអន្ុសញ្ហញអន្តរាតិ សតីពីការលុ បបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសក្អ
ង
ី
ី ក្លន្រី សតី (CEDAW)1,199.7
៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ន្រសតីន្ិងការក្ធវីក្សចកតស
ី ក្ប្មច

171.9

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ កនុងកំផ្ណទប្មង់វ ិមជឈការ ន្ិងវ ិសហមជឈការ

158.7

៣.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្លីកកមពស់ សមភាពក្យន្ឌ្័រ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

728.1

៤.រ មម វិ ធី ទី ៤ ៖ ការ រគ ប់ រគ ង និ ង ការ អ ភិ វ ឌ្ឍសាថប័ន

39,801.5

៤.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការសថិតិ ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយ វាយតនមលក្្លីយតបន្ង
ឹ ក្យន្ឌ្័រ

310.2

៤.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹងការងារហរិ ញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធកា
ិ រកច
ិ េ

175.6

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ ក្ដ្ីមបស
ី មភាពក្យន្ឌ្័រ

164.5

៤.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល

245.4

៤.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសនា
ត ររតន្ៈ
ី

13,297.3

៤.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសនា
ត រ រតន្ៈ
ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
ី

25,608.5

ទំព័រ

51 នៃ 79

តារាង ៩ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ធ មមការ និ ង សាស នា តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

សរុ ប រួ ម

68,705.8

១ . រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ សុ ខដុ ម នី យ រ មមសាស នាម្ៅរមពដជ្ជ

68,705.8

១.១. អនុ រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ ការពរងឹង គុ ណ ភាព និ ង ពរងីរ វិ ស័ យ ពុទិរ
ធ សិរា

5,434.7

១.២. អនុ រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ ពរងឹង និ ង ពរងីរ ការរគប់រគង ផ្សពវផ្ាយ រពុះពុទសា
ធ ស នា និ ង ររាសុខដុមនីយរមម

2,394.4

ខាងជំម្នឿ សាសនា
១.៣. អនុ រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ពរងឹង ម្ស វាគំ រទទូម្ៅ និ ង អភិ បាលរិចចលអ

19,650.8

១.៤. អនុ រ មម វិ ធី ទី ៤ ៖ ម្ស វាគំ រទទូម្ៅរាជ ធានី ម្ខត្ត

41,225.9

ទំព័រ

52 នៃ 79

តារាង ១ ០ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ម្ទ ស ច រ ណ៍ តាម រមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

98,065.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ប្គ ប់ ប្គ ងឧសាហ កមមក្ទសចរណ៍

8,299.4

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមន្ិងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមួយសតង់ ោរមួយ”
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ ការក្រៀបចំាលាបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈក្ទសចរណ៍ “បុគាលក
ិ
មួយ ជំនាញមួយ”

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ ក្ទសចរណ៍កនុងប្សុក ការយល់ដ្ឹងាធារណៈ ន្ិងការអន្ុវតតប្បព័ន្ធ (IT) កនុងវ ិស័យ
ក្ទសចរណ៍
១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ ចលនាប្បឡងប្បណ្តំង "ទីប្កុងាអត រមណីយោាន្ាអត ក្សវាលអ បដ្ិសណ្ត
ា រកច
ិ េល អ ”
១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍ន្ិងជំរញ
ុ ចលនាប្បឡងប្បណ្តំង “ទីប្កុងាអត
រមណីយោាន្ាអត ក្សវាលអ បដ្ិសណ្ត
ា រកច
ិ េល អ” រាជធាន្ី-ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ក្ទ ស ចរណ៍ ន្ិ ង ស ហប្ប តិ ប តតិ ការ អន្តរាតិ

1,833.6
1,700.0

1,917.3
1,763.1
1,085.4
20,322.6

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល ន្ិងវ ិន្ិក្យាគក្ទសចរណ៍

4,681.8

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងន្ិងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទសចរណ៍

3,066.0

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការសិកាទីផ្ារន្ិងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការសិកាប្ាវប្ាវវ ិភាគក្ទសចរណ៍ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ន្ង
ិ
ការប្គប់ប្គងសថិតិក្ទសចរណ៍
២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល ន្ិងវ ិន្ិក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធាន្ី -ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ដ្ំ ក្ណី រការ ទូ ក្ៅស ប្មាប់ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័យក្ទសចរណ៍
៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួលការក្ធវីដ្ំក្ណីរការដ្ឹកជញ្ាូ ន្
ន្ិងសន្តស
ិ ុ ខ សុ វតថភា
ិ ពក្ទសចរណ៍
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី
៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយន្ង
ិ ហរិ ញ្ញវតថុប្បកបក្ោយតមាលភាព ប្បសិទធភាព ន្ង
ិ គណក្ន្យយភាព
៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ បក្ងាីន្ការកាង ជំរញ
ុ ការអន្ុវតតបទោាន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ង
ិ អធកា
ិ រកច
ិ េ
៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្លីកកមពស់ សមភាពក្យន្ឌ្័រ សុ វតថភា
ិ ពកុមារ គំប្ទជន្ពិការ ការងារវ ិមជឈការ ន្ង
ិ វ ិសហមជឈការ
ការងារ AIDS ការងារប្បយុទធប្បឆ្ំងក្ប្គឿងក្ញៀន្ ន្ិងការងារបរា
ិ ថ ន្គមន្ផ្ផ្សងបារកនី ុ ងវ ិស័យក្ទសចរណ៍

11,293.0
328.1
953.7
69,443.0
636.5
17,235.2
8,241.9
709.9
614.6

៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ពប្ងឹងការប្បមូលចំណូលពីការលក់សំបុប្តចូលទសសនារមណីយោាន្អងារ

20,673.0

៣.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ក្សវាគំប្ទក្ទសចរណ៍ រាជធាន្ី-ក្ខតត

21,331.9
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តារាង ១ ១ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ធ ន ធាន ទឹ រ និ ង ឧត្ុ និ យ ម តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

159,188.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ទក
ឹ

93,817.8

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ កិចេដ្ំក្ណីរការ ន្ិងការជួសជុលផ្ែទាំប្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ាតរ ជួសជុល ន្ិងាងសង់ក្ហោារចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វ ិសវក មម)
១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការបក្ងាីតសហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទក
ឹ (ន្.សហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទក
ឹ )
១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព (ន្.សហគមន្៍កសិករក្ប្បី
ប្បាស់ទក
ឹ )

73,108.4
133.0
60.4
9,081.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ឯការក្គលការណ៍ផ្ណនាំបក្ចេកក្ទស ន្ិងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គង
ទិន្នន្័យព័ត៌មាន្សប្មាប់ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខណឌគណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាមធកា
ិ រ

620.0

ាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)
១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទក
ឹ
កនុងប្កបខណឌគណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

800.0

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការងារាងសង់ប្បព័ន្ធប្បឡាយក្ជីងផ្កអក (ន្.សហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទក
ឹ )
១.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការ ការជួសជុល ន្ិងផ្ែទាំ ក្ហោារចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសរត បស់មន្ទរី
ជំនាញរាជធាន្ី-ក្ខតត

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងក្ប្គុះ ទឹ ក ជំ ន្ ន្់ ន្ិ ង ក្ប្គុះរា ំងសងួត

10,015.0
5,847.6

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារអន្តរាគមន្៍សក្ន្រងាាុះប្សូវ ន្ិងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ (ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ាងសង់ ជួសជុល ន្ិងផ្ែទាំមា៉ៃសុីន្បូមទឹកចល័ត ន្ិងាថន្ីយបូមទក
ត សក
ឹ (ន្.ធារាាន្រសក
ិ មម )
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន្់ ន្ិងក្ប្គុះរា ំងសងួត របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ ការ ពារ ន្ិ ង អភិ រ កសធ ន្ធាន្ទក
ឹ

3,749.5
844.5
1,253.6
2,348.3

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុះុ ន្ិងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព (ន្.ប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកស
ធន្ធាន្ទក
ឹ )
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ សប្មបសប្មួលការអភិរកស ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍តំបន្់ទក្ន្លាបកនុងាមរតី ការការពារប្បព័ន្ធក្អកូឡូសុជ
ី វី
ចប្មុុះក្ៅតំបន្់បឹងទន្លាប ន្ិងតំបន្់ ពាក់ព័ន្ធក្ៅតំបន្់ទក្ន្លាប ន្ិងតំបន្់ពាក់ព័ន្ធ (អាាាធរទក្ន្លាប)
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងព័ ត៌ មាន្ ស្ី ពី ធ ន្ធាន្ ទឹ ក ន្ិ ង ឧតុន្យ
ិ ម
៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ក្រៀបចំចងប្កង ប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យសថិតិរបស់ប្កសួងទូទាង
ំ ប្បក្ទស (ន្.ផ្ផ្ន្ការ ន្ង
ិ
សហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ )
៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាំងទក្ន្ល ន្ិងការប្តួតពន្
ិ ត
ិ យគុណភាពទក
ឹ
(ន្.ជលាន្រសត ន្ិងការងារទក្ន្ល )
៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុន្ិយមប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព (ន្.ឧតុន្ិយម)
៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដ្ី ន្ិងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្នន្័យ ក្ោយផ្ផ្អកក្លម
ី ូលោាន្
នន្អណូ ត ងផ្ដ្លបាន្ន្ិងកំពុងក្ប្បីប្បាស់សថិតក្ៅកនុងក្ខតតនប្ពផ្វង ក្ខតតាវយក្រៀង ក្ខតតកំពង់សពឺ (ន្.ទឹកាអត ន្ិងអនាម័យ )
៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ គំប្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យឧតុន្ិយម ន្ិងជលាន្រសរត បស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត
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148.3

2,200.0
2,421.9
100.7

453.3
1,506.3
238.1
123.5

តារាង ១ ១ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ធ ន ធាន ទឹ រ និ ង ឧត្ុ និ យ ម តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ ផ្ក ល មអការ ប្គ ប់ ប្គ ងរដ្ាបាល ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ន្ិងការកាង អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី (ន្.រដ្ាបាល ន្ង
ិ
ធន្ធាន្មន្ុ សស)
៥.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យធន្ធាន្ទឹក ន្ង
ិ ឧតុន្យ
ិ ម
(ន្.ផ្ផ្ន្ការ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ)
៥.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា (ន្.ហរិ ញ្ញវតថុ)

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

54,752.4
797.6

311.8
21,978.3

៥.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សសក្លី វ ិស័ យធន្ធាន្ទក
ឹ (TSC)

555.4

៥.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ក្ធវីឱ្យប្បក្សីរក្ឡង
ន
ី ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកុ នងរបស់សវន្ោាន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកុ ង)

222.4

៥.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុ គាលិ ក ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រ ក្ដ្ីមបក្ី លក
ី កមពស់
ប្បសិទធភាពការងាររបស់ អាាាធរទក្ន្លាប (អាាាធរទក្ន្លាប)
៥.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី៧៖ អភិបាលកិចេក្លីការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ បុ គាលិ ក ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស ក្ដ្ីមបធា
ី នា
ដ្ល់ ប្បសិទធភាពការងាររបស់ គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា

៥.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងការកាងសមតថភាពរបស់ មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី-ក្ខតត

ទំព័រ
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2,100.0

4,047.0
24,739.9

តារាង ១ ២ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង រ សិ រ មម រុ កាារប ោញ់ និ ង ម្ន សាទ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

264,924.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បក្ងាី ន្ផ្លិ ត ភាព ន្ិ ង ពិ ពិ ធ កមមដ្ំ ណ្តំ ក សក
ិ មម

31,614.2

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ជំរញ
ុ ផ្លិតកមមន្ិងផ្លិតភាពដ្ំណ្តំ

5,248.3

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្លីកកមពស់ ការការពារដ្ំណ្តំ គុណភាព ន្ិងសុ វតថភា
ិ ពផ្លិតផ្លកសក
ិ មម

2,435.1

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្លីកកមពស់ ក្សវាផ្សពវផ្ាយកសិកមម ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍កសក
ិ មម

3,650.5

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស ន្ិងបក្ងាីន្សមតថភាពអងាភាព

2,262.8

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិប្បកបក្ោយន្រិ ន្តភាព

693.5

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងការក្រៀបចំ ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការ ន្ិងអភិបាលកច
ិ េ

1,420.7

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ក្លីកកមពស់ គុណភាពការងារពិក្ាធន្៍ ន្ិងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ

1,870.0

១.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ជំរញ
ុ ន្ិងក្លីកកមពស់ ការអភិវឌ្ឍកសិ -ឧសាហកមម

1,957.0

១.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបអ
ី ភិវឌ្ឍន្៍កសិកមមប្បកបក្ោយចរី ភាព

4,330.0

១.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ការបក្ងាីន្ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី-ក្ខតត

7,746.3

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ជំ រុ ញ ផ្លិ ត កមមស តវ ន្ិ ង សុ ខភាពសតវ

16,860.9

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងបក្ងាីន្ផ្លិតភាពសតវ
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្លីកកមពស់ សុខភាពសតវ ន្ិងសុ ខភាពាធារណៈបសុពាបាល
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្លីកកមពស់ ការផ្សពវផ្ាយ ន្ិងពប្ងឹងការអន្ុវតតបទោាន្គតយ
ិ ុតតិ

994.8
7,045.8
864.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ជំរញ
ុ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សុខភាពសតវ ន្ិងផ្លត
ិ កមមសតវ

1,878.3

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគំប្ទ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

3,128.4

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុ ខភាពសតវរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី-ក្ខតត

2,949.6

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ ជល ផ្ល ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍវារ ី វបបកមម

17,579.4

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការក្ន្ាទ ការប្គប់ប្គង ន្ិងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល

2,938.2

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវបបកមម
ទឹកាបន្ង
ី
ិ សមុប្ទ

2,176.8

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ផ្ខសប្ចវាក់តនមលជលផ្ល

350.0

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ជលផ្ល

757.1

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគំប្ទ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

6,821.4

៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លរាជធាន្ី -ក្ខតត

4,535.9
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តារាង ១ ២ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង រ សិ រ មម រុ កាារប ោញ់ និ ង ម្ន សាទ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ប្គ ប់ ប្គ ងន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី ន្ិ ង សតវនប្ព

ចាប់ ២០ ១ ៩

17,786.8

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍នប្ពក្ឈ្ី

5,472.6

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងការសិកាប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍនប្ពក្ឈ្ី ន្ង
ិ សតវនប្ព

1,453.4

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងឧទាន្សួន្សតវ ន្ិងសក្ន្រងាាុះផ្ែរកាសតវនប្ព

1,621.5

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងឹងការអន្ុវតតចាប់សតីពនី ប្ពក្ឈ្ី

447.0

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងក្សវាគំប្ទអងាភាព

3,901.2

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្ន្
ី ិងសតវនប្ពរាជធាន្ី-ក្ខតត

4,891.1

៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ មន្ុសស
៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្លីកកមពស់ ការកាងន្ិងការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ ន្ិងវ ិន្ិក្យាគកសិកមម ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ការប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា
៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថប័ន្ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

181,082.7
2,042.6
2,197.2
66,661.2
579.0

៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្លីកកមពស់ សមតថភាព ន្ិងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ
៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការអន្ុវតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្ននក
ំ សិកមម ន្ង
ិ ជីកសក
ិ មម
៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាលន្ិងការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ

3,647.3
432.0
5,141.0

៥.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការងារអធកា
ិ រកច
ិ េ

448.4

៥.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការ ន្ិងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសក
ិ មម (AIDOC)

414.8

៥.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសសកនុងវ ិស័យកសិកមម ន្ិងពាក់ព័ន្ធក្ៅ
ាកលវ ិទាល័យភូមិន្ទកសក
ិ មម
៥.១១. អន្ុកមមវ ិធីទី១១៖ ក្លីកកមពស់ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាលាាតក
ិ សក
ិ មម
ផ្ប្ពកក្លៀប
៥.១២. អន្ុកមមវ ិធីទី១២៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសសកនុងវ ិស័យកសិកមមរបស់ាលាាតិ
កសិកមមកំពង់ចាម

៥.១៣. អន្ុកមមវ ិធីទី១៣៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី-ក្ខតត
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3,679.0

3,883.8

2,480.3
89,476.1

តារាង ១ ៣ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ពាណិ ជារ មម តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

148,168.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ផ្តល់ ក្ស វាាធារ ណៈ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ វ ិស័យឯកជន្
១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងប្តួតពិន្ិតយការផ្តល់អាាាប័ណា
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្
១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈ ជំរញ
ុ ពាណិជាកមម ន្ិងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ ក្ៅមន្ទរី ពាណិជាកមម
រាជធាន្ី-ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ផ្តល់ ក្ស វាប្តួ តពិ ន្ិ តយទំ ន្ិ ញ ន្ិ ង ការ អន្ុ វតតចាប់

21,843.6
2,712.5
16,769.0
2,362.1
11,355.5

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិន្ិតយទំន្ិញនាំក្ចញ នាំចូល ការឃ្លព
ំ ន្
ិ ត
ិ យទផ្
ី ារ

4,616.0

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្ទរី ពក្ិ ាធន្៍

6,739.5

៣. កមមវ ធ
ន
ិ ី ទី ៣ ៖ ពប្ងឹ ងាថប័ ន្ ន្ិ ង ជំ រុ ញ ស មាហ រណកមម ន្ិ ង កិ ចេស ហប្ប តិ ប តតិ ការ ក្ស ដ្ាកិ ចេ ពាណិជាកមមកុ ង
ប្ប ក្ទ ស ន្ិ ង ក្ប្ៅប្បក្ទស
៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រ ន្ិងសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមមកុ នងប្កបខ័ណឌក្ទវភាគី អន្ុតំបន្់
ន្ិងពិភពក្លាក

114,968.9

5,187.2

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងាថប័ន្ អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស ន្ិងក្យន្ឌ្័រ

91,866.8

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទរី ពាណិជាកមមរាជធាន្ី-ក្ខតត

17,914.9
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តារាង ១ ៤ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ករ៉ែ និ ង ថាម ពល តាមរមម វិធី - អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

56,764.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ

2,073.1

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារភូគពាាន្រសត

100.2

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារផ្សវង រុករកផ្រ ៉ៃ

122.4

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងអាជីវកមមផ្រ ៉ៃ

143.4

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារផ្រសំ
៉ៃ ណង់

509.1

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ

204.8

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ប្គប់ប្គង ន្ិងពប្ងឹងយន្តការសួយារ អធិការកិចេធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ សហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ ន្ង
ិ អន្ុវតត
កមមវ ិធីន្ក្យាបាយ ន្ិងយុទធាន្រសច
ត តុក្កាណដ្ំណ្តក់កាលទី ៣ របស់រាជរោាភបា
ិ ល
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យក្ប្បងកាត

993.2
1,223.1

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារប្ាវប្ាវក្ប្បងកាត
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារប្គប់ប្គងគក្ប្មាងសមបទាន្ក្ប្បងកាត
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកវ ិទាក្ប្បងកាត គំប្ទកិចេប្បតិបតតកា
ិ រ ន្ង
ិ សន្តស
ិ ុខ
ថ្នមពល
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារក្ប្បងកាតអន្តរាតិ
២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ក្ប្បងកាត
២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការងារដ្ឹកនាំអន្ុវតតក្ោយអគានាយក ន្ិងអគានាយករង
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យថ្នមពល

129.1
11.2
298.1
83.7
227.5
473.5
1,147.9

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារអភិវឌ្ឍថ្នមពល

210.2

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារវារអគា
ី ស
ិ ន្ី

245.6

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារថ្នមពលកក្កីតក្ឡង
ី វ ិញ ន្ិងថ្នមពលែមី

190.7

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកក្ទសថ្នមពល ន្ិងកិចេការថ្នមពលបរមាណូ

202.1

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការងារប្បតិបតតកា
ិ រនផ្ទកុ នងអគានាយកោាន្ថ្នមពល

299.3

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍាថប័ ន្ ន្ិ ង ការ គំប្ទ ផ្ផ្នក រដ្ាបាល ន្ង
ិ ហរិ ញ្ញវតថុ

52,319.9

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការកាងសមតថភាពាថប័ន្ គំប្ទន្ិងពប្ងឹងប្បសិទធភាពប្បតប
ិ តតកា
ិ រថ្ននក់ាតិ

8,777.4

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការងារគណក្ន្យយ ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

1,258.3

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការងារបុគាលិក ន្ិងក្យន្ឌ្័រ

15,842.3

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការងារន្ីតិកមម

320.4

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាតិន្ិងអន្តរាតិ ទំនាក់ទំន្ងាធារណៈន្ង
ិ ការផ្សពវផ្ាយ

935.8

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការងារប្បតិបតតការរបស់អគានាយកោាន្កច
ិ េការទូក្ៅ

909.8

៤.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការងារអធិការកច
ិ េ

91.0

៤.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

86.9

៤.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ ការប្គប់ប្គងវ ិស័យផ្រ ៉ៃ ន្ិងថ្នមពលមន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

ទំព័រ
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24,098.0

តារាង ១ ៥ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង សាធារ ណ ការ និ ង ដឹ រ ជញ្ាូ ន តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

409,345.4

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ជួ ស ជុ ល ផ្ែ ទាំ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងសំ ណ ង់ ាធារ ណការ ក្ហ ោារ ចនាស ម័ពន្ធដ្ក
ឹ ជញ្ាូ ន្
ន្ិ ង ភសតុ ភារ កមម

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ សិកា ប្គប់ប្គង ប្តួតពិន្ិតយ បណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងសប្មបសប្មួល បទបបញ្ញតតិ ន្ង
ិ សតង់ោរ
បក្ចេកក្ទសសំណង់ក្ហោារចនាសមព័ន្ធាធារណការ ន្ង
ិ ដ្ឹកជញ្ាូ ន្

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាំតាមោន្ប្តួតពិន្ិតយ ការាថបនាជួសជុល ផ្ែទាំ
ក្ហោារចនាសមព័ន្ធាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដ្ឹកជញ្ាូ ន្ផ្លូវក្គក

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដ្ឹកជញ្ាូ ន្ផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុប្ទ ន្ង
ិ កំពង់ផ្ផ្
១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារភសតុភាកមម
១.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី៦ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាំតាមោន្ប្តួតពិន្ិតយ ការាថបនា ជួសជុល ផ្ែទាំ
ក្ហោារចនាសមព័ន្ធផ្ូ វផ្ដ្ក
ល

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ គំប្ទ ក្គល ន្ក្យាបាយ ាធារណការ , ដ្ឹ ក ជញ្ាូ ន្ ការ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ង
រដ្ាបាល ទូក្ៅ
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល កិចេការរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ីតិកមម សហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ
សវន្កមម ន្ិងលទធកមម
២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ក្គលន្ក្យាបាយ តាមោន្ ន្ង
ិ វាយ
តនមលវ ិស័យាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកច
ិ េ

286,088.0

267.5

280,267.5
3,094.0
1,517.5
857.5
84.0

123,257.4

51,436.2

267.5
205.0

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ ប្គប់ប្គង ផ្ែទាំ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វ ិទា សវ័យប្បវតតក
ិ មម ន្ិងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ
២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល ន្ិងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធាន្ី-ក្ខតត
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53.5
71,295.2

តារាង ១ ៦ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង អ ភិ វ ឌ្ឍន៍ ជន បទ តាមរមម វិធី - អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

183,294.5

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បន្តាតរ ផ្ែ ទាំ ន្ិ ង ផ្ក ល មអក្ហ ោារ ចនាស មព័ន្ធជន្បទ

109,065.1

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ការជួសជុលផ្ែទាំ ន្ិងផ្កលមអផ្ូ លវជន្បទ

91,498.1

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌផ្ផ្ន្ទីផ្ូ វជន្បទ
ល

683.0

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ ការកាងក្ហោារចនាសមព័ន្ធជន្បទក្ោយក្ប្បីប្បាស់ែវ ិកាជំពូក ២១
១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ ការជួសជុលផ្ែទាំ ន្ិងកាងផ្លូវជន្បទរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ក្លី កកមពស់ គុ ណ ភាព នន្ ការ ផ្តល់ ក្ស វាាធារណៈជន្បទ

0.0
16,884.0
16,014.6

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ជប្មុញការផ្្ល់ ក្សវាផ្ាត់ផ្ាង់ទក
ឹ ជន្បទ

5,891.0

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ជប្មុញក្សវាអប់រ ំសុ ខភាពអនាម័យជន្បទ

3,451.7

២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ចប្មុុះសប្មាប់សហគមន្៍ជន្បទ

1,937.6

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍អភិរកសសហគមន្៍ជន្ាតិក្ដ្ីមភាគតច
ិ
២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ក្លីកកមពស់ ក្សដ្ាកិចេប្គួារជន្បទ

354.0
613.5

២.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី៦ ៖ការផ្តល់ ក្សវាជន្បទរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍធ ន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង ពប្ងឹ ងាថប័ន្

3,766.8
58,214.8

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ពប្ងឹងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

811.3

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ពប្ងឹងការអន្ុវតតែវ ិកាកមមវ ិធី

849.8

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ ការពប្ងឹងសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធិការកច
ិ េ

335.0

៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ ការកាងសមតថភាពាថប័ន្ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លជំនាញមូលោាន្
៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ការពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល ន្ិងន្រសតីកុ ងការអភ
ន
វិ ឌ្ឍន្៍
៣.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី៦ ៖ ក្សវាគំប្ទក្គលន្ក្យាបាយ

1,547.1
417.0
22,630.1

៣.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី៧ ៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរដ្ាបាលហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
ទាំង២៥
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31,624.5

តារាង ១ ៧ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ទរប ស ណី យ៍ និ ង ទូ រ គ មនាគ មន៍ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

ស រុ ប រួ ម

73,963.9

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ វ ិស័ យនប្ប ស ណី យ៍ ន្ិ ង ទូ រគមនាគន្៍

21,203.2

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការក្រៀបចំន្ិងតាមោន្ការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យទូ រគមនាគមន្៍ ន្ង
ិ ការ
ប្គប់ប្គងទិន្នន្័យទូ រគមនាគមន្៍
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យនប្បសណីយ៍ ន្ិងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងវ ិស័យនប្បសណីយ៍
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ក្លីកកមពស់ សមតថភាពអគានាយកោាន្ ចូ លួមកាងន្ិងវ ិក្ាធន្កមមចាប់ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយ ន្ិងទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ
១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤ ៖ ការប្គប់ប្គងវ ិស័ យនប្បសណីយ៍ ន្ិងទូ រគមនាគមន្៍ ន្ង
ិ ICT ក្ៅមូលោាន្
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ វ ិស័ យបក្ចេក វ ិទាគ មនាគ មន្៍ ន្ង
ិ ព័ត៌មាន្

1,281.4
1,022.3
1,875.7
17,023.8
11,556.2

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍរោាភិបាលក្អឡក
ិ ប្តូន្ិកន្ិងប្គប់ប្គងសន្តស
ិ ុ ខបក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ន្ង
ិ ព័ត៌មាន្

957.7

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍវ ិស័ យបក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ន្ិងព័ត៌មាន្

708.9

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធព័ត៌មាន្ាតិន្ិងប្បព័ន្ធវ ីក្ដ្អូ នន្សន្នស
ិ ីទរបស់រាជរោាភបា
ិ ល

8,108.1

២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤ ៖ ការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍកមមវ ិធីកុំពយូទ័រ ន្ិងមាតកា
ិ ព័ត៌មាន្

892.3

២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥ ៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលន្ិងក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យបក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ន្ង
ិ ព័ត៌មាន្

889.2

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ាថប័ ន្ ន្ិ ង ការ គំប្ទ ផ្ផ្នក រដ្ាបាលហរិ ញ្ញវតថុ
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងែវ ិកា ន្ិងកិចេការអន្តរវ ិស័យ
៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មន្ុសស

37,532.8
6,520.2
29,466.9

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងអភិបាលកច
ិ េ
៤. កមមវ ធ
ត ល ប្ាវ ប្ាវ ន្ិ ង ន្វាន្ុ វតតន្៍ កនុងវ ិស័យ ប . ទ ន្ិ ង ICT
ិ ី ទី ៤ ៖ អប់ រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
៤.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ប្គប់ប្គងកិចេការរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងក្ហោារចនាសមព័ន្ធ

៤.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ បណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវជំនាញនប្បសណីយ៍ ទូ រគមនាគមន្៍ បក្ចេកវ ិទា គមនាគមន្៍ ន្ង
ិ ព័ត៌មាន្
៤.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ជំរញ
ុ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍កុ ងវ
ន ិស័យ ប.ទ ន្ិង ICT

ទំព័រ
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1,545.7
3,671.7
2,137.0
1,300.5
234.2

តារាង ១ ៨ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ឧសាហ រ មម និ ង សិ បបរ មម តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

57,362.5

១.ក មមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ប ក្ងាី ន្ ការ ក ាង មូ លោាន្ អ ភិ វឌ្ឍ វ ិស័ យឧ សាហ ក មម សហប្គស ធុន្តូច មធយម
ន្ិ ង សិ បបក មមន្ិ ង ការ ផ្ាត់ ផ្ាង់ ទក
ឹ ាអត
១.១.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការក្លក
ី កមពស់ ពិ ពិ ធកមមមូ លោាន្ឧសាហកមម ផ្ដ្លមាន្តនមលបផ្ន្ថមខពស់
១.២.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការក្លក
ី កមពស់ សមតថភាពសហប្គសធុ ន្តូ ច ន្ិ ងមធយម ន្ិ ងសប
ិ បកមម
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ៣ ៖ ការពប្ងីកវាលភាព
នន្ការផ្ាត់ ផ្ាង់ ទឹ កាអតក្ៅទប្ី បជុំជន្
ិ
២.ក មមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប ក្ងាី ន្ ច លក រគំ ប្ទ ន្ិ ង ព ប្ងឹ ង សម តថភាព នន្ ការ អ ភិ វឌ្ឍឧ សាហ ក មម ន្ង
ិ សប
ិ បកមម
២.១.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការអភិ វឌ្ឍសតង់ ោរូបន្ី យកមម ន្ិ ងការពប្ងឹងគុ ណភាពផ្លិតផ្ល ក្សវាកមម
២.២.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការអភិ វឌ្ឍមាប្តាាន្រសត

2,006.7
1,027.8
476.8
502.1
3,153.1
2,705.0
448.1

៣.ក មមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ប ក្ងាី ន្ ក្ស វាប្ទ ប្ទ ង់ ដ្ំ ក្ណី រការ កិ ចេការ ទូ ក្ៅកនុ ង ការ អ ភិ វឌ្ឍវ ិស័យឧសាហកមម

សហប្គស ធុ ន្ តូ ច ម ធយម ន្ិ ង សិ បបកមម

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការគំប្ទដ្ំ ក្ណីរការទូ ក្ៅ ន្ិ ងកាងសមតថភាពាថប័ន្
៣.២.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការគំប្ទកិ ចេដ្ំ ក្ណីរការអភិ វឌ្ឍឧសាហកមម សិបបកមម ន្ិ ងផ្ាត់ ផ្ាង់ ទឹ កាអត របស់មន្ទរី
ឧសាហកមម ន្ិ ងសិបបកមមរាជធាន្ី ក្ខតត

តារាង ១ ៩ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការ ដាម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋាន អាកាស ច រ សុី វិ ល តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

52,202.7
32,173.3
20,029.4

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

55,812.3

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ពប្ងឹ ងសុ វតថិ ភាព ស ន្តិ សុ ខ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍក្ហ ោារ ចនាស មព័ ន្ធអាកាសចរសុវី ិល
(អគានាយ កោាន្ បក្ចេកក្ទស )
១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ផ្កលមអសុ វតថភា
ិ ព ន្ិងសន្តស
ិ ុ ខអាកាសចរសុវី ិល

5,874.9
5,135.4

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយសន្តស
ិ ុ ខ ន្ិងសុ វតថភា
ិ ពអាកាសចរសុវី ិល

398.5

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាកមមអាកាសចរសុវី ិល

341.0

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ពប្ងឹ ងាថប័ ន្ ន្ិ ង បក្ងាី ន្ប្ប សិ ទធភាព ក្ស វាគំ ប្ទ ន្ិ ង ការ អភវិ ឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសស

49,937.4

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងពប្ងឹងអភិបាលកច
ិ េល អ

32,831.6

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថប័ ន្ ន្ិងក្សវាគំប្ទ

17,105.8

ទំព័រ
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តារាង ២ ០ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ម្ស ដារិ ចចនិ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

796,115.0

១ .រ មម វិ ធី ទី ១ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន រប សិ ទធភាព ទន ការ រគ ប់ រគ ងម្សដារិចច

5,166.1

១.១.អនុ រមម វិ ធីទី១.១៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន ការម្រៀ បចំ អភិវឌ្ឍ វិ ភាគ ពារ រណ៍ តាមដ្ឋន និ ង វាយត្ទមលការអនុវត្ត
ម្គល នម្ោបាយ ោ៉ា ររូ ម្សដារិ ចច និ ង ហិរ ញ្ញវ ត្ថដសាធារ ណៈរបរប ម្ដ្ឋយសុររឹត្ភាព
១.២.អនុ រមម វិ ធីទី១.២៖ ការម្រៀ បចំអនុ សាស ន៍ ការ វិ ភាគ ការពារ រណ៍ ការតាមដ្ឋន និ ង ការវាយត្ទមលការអនុវត្តររប

3,065.0
656.0

១.៣.អនុ រមម វិ ធីទី១.៣៖ គំ រទរបមុខរាជរដ្ឋាភិ បាល រនដង ការម្រៀ បចំ ការអនុ វត្ត និ ង ការវាយត្ទមលរម្បៀបវារៈ ម្គលន

1,300.0

ម្ោយ បាយ និ ង យុ ទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍសងគម -ម្សដារិ ចច
១.៤.អនុ រមម វិ ធីទី១.៤៖ គំ រទការរគប់រគង និ ង អភិវឌ្ឍវិ ស័ យ ម្សដារិ ចចម្ៅរាជធានី ម្ខត្ត
២ .រ មម វិ ធី ទី ២ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន រប សិ ទធភាព ទន ការ រគ ប់ រគ ង ការ រត្ួ ត្ ពិ និ ត្យ និ ង ការ អ ភិ វ ឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថដ
២.១.អនុ រមម វិ ធីទី២.១៖ រគប់រគង រត្ួត្ពិនិ ត្យ អភិវឌ្ឍន៍ វិ ស័ យ ឧសាហ រមមហិរញ្ញវត្ថដ

145.1
6,048.7
1,633.0

២.២.អនុ រមម វិ ធីទី២.២៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ព និ ង ស័ រដិសិ ទភា
ធ ព ទន ការម្រៀ បចំ និ ង អនុ វត្តម្គលនម្ោបាយ
យុ ទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍ ររបខណឌគត្ិយុ ត្ត ការរគប់រគង ការរត្ួត្ពិនិ ត្យ ការម្ដ្ឋុះរសាយ វិ វាទ ការ អនុវត្ត ការពិនិត្យ

1,024.9

តាមដ្ឋន និ ង ការវាយត្ទមលម្លើ ការអនុ វត្តរបព័នធ គណម្ន យយ និងសវនរមម
២.៣.អនុ រមម វិ ធីទី២.៣៖ ការរគប់រគង រត្ួត្ពិនិ ត្យ អភិវឌ្ឍន៍ និ ង ការម្ធវើ ស ោហ រណរមម វិស័យមូលបរត្
២.៤.អនុ រមម វិ ធីទី២.៤៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ពទន ការរគប់រគង ការរត្ួត្ពិនិ ត្យនិ ង ការអភិវឌ្ឍរបព័នធគំពារសងគម

2,590.8
800.0

៣ .រ មម វិ ធី ទី ៣ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រដិ សិ ទធភាព និ ង រប សិ ទធភាព ទន ការ រគ ប់ រគ ង ការ ម្រៀរគរចំណូល

640,193.5

ថ វិ កាជ្ជត្ិ និ ង រទពយស មបត្តិរដា
៣.១.អនុ រមម វិ ធីទី៣ .១៖ រគប់រគង អនុ វត្ត រត្ួត្ពិនិ ត្យ តាមដ្ឋន និ ង វាយត្ទមល ម្លើ ការរបមូល ចំណូ លគយនិងរដ្ឋាររ

385,900.5

៣.២.អនុ រមម វិ ធីទី៣ .២៖ រគប់រគងនិ ង ពរងឹង ការម្គៀ រគរចំណូ ល ពនធដ្ឋរ

245,086.4

៣.៣.អនុ រមម វិ ធីទី៣ .៣៖ រគប់រគង សរមបសរមួល រត្ួត្ពិនិ ត្យការរបមូល ចំណូ ល មិន កមនសារម្ពើ ពនធ និង

8,636.3

ការរគប់រគងរទពយសមបត្តិរដា
៣.៤.អនុ រមម វិ ធីទី៣ .៤៖ រគប់រគង កណ នាំ អនុ វត្ត និ ង គំ រទការម្រៀ បចំបញ្ា ី សារម្ពើ ភណឌរទពយសមបត្តិរដា និងការម្រៀរគរ

570.3

ចំណូ ល មិន កមនសារម្ពើ ពនធ ម្ៅរាជ ធានី ម្ខត្ត
៤.រ មម វិ ធី ទី ៤ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រដិ សិ ទធភាព និ ង រប សិ ទធភាព ទន ការ រគ ប់ រគងចំណាយសាធារណៈ
៤.១.អនុ រមម វិ ធីទី៤.១៖ ការម្រៀ បចំថ វិ កាជ្ជត្ិ និ ង ការរត្ួត្ពិនិ ត្យតាមដ្ឋន ការអនុ វត្តថ វិកាថានរ់ជ្ជត្ិ

47,131.4
5,525.4

៤.២.អនុ រមម វិ ធីទី៤.២៖ គំ រទ សរមបសរមួល រគប់រគងនិ ង តាមដ្ឋន ម្លើ ការម្រៀ បចំនិ ង អនុ វត្តថ វិ កា និងការងារ

1,666.0

ករទរមង់របព័នធថ វិ ការបស់ រ ដាបាល ថានរ់ម្រកាមជ្ជត្ិ
៤.៣.អនុ រមម វិ ធីទី៤.៣៖ ការគំ រទ សរមបសរមួល និ ង រគប់រគងលទធរមមសាធារណៈ

1,125.0

៤.៤.អនុ រមម វិ ធីទី៤.៤៖ បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ពទន ការរគប់រគងសាច់ របារ់ បចចដបបននរ មមទន របព័នធរត្់រតា និងការម្រៀបចំ

20,137.6

របាយ ការណ៍ ហិរ ញ្ញវ ត្ថដ តាមសដ ង់ ដ្ឋរ អនតរជ្ជត្ិ

ទំព័រ
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តារាង ២ ០ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ម្ស ដារិ ចចនិ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

៤.៥.អនុ រ មម វិ ធី ទី៤.៥៖ ការរគប់រគង តាមដ្ឋន និ ង រត្ួត្ ពិនិ ត្យម្លើ ការម្រៀ បចំ និ ង អនុ វត្តហិ រ ញ្ញបបទានសហរបត្ិបត្តិការ

16,742.7

និ ង រគប់រគងបំណុ ល សាធារណៈ
៤.៦.អនុ រ មម វិ ធី ទី៤.៦៖ ការគំ រទ សរមបសរមួល និ ង រគប់រគងគម្រោង វិ និ ម្ោគ សាធារ ណៈ តាមយនតការភាពជ្ជទដគូរ

400.0

វាងរដា និ ង ឯរជនថានរ់រណា
ត ល
៤.៧.អនុ រ មម វិ ធី ទី៤.៧៖ រគប់រគង រត្ួត្ ពិនិ ត្យហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ សរមបសរមួល តាមដ្ឋន ការអនុ វត្តថ វិ ការបស់មនទីរជំនាញ

1,534.7

រដាបាល ថានរ់ ម្រកាមជ្ជត្ិ និ ង ការងារលទធរមមសាធារ ណៈ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ត
៥.រ មម វិ ធី ទី ៥ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រដិ សិ ទធភាព និ ង រប សិ ទធភាព ទន ការ គំ រទទូ ម្ៅ និងការធានាគណម្នយយ

-

97,575.3

ភាព រនដ ង ការ រគ ប់ រគ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដសាធារណៈ
៥.១.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.១៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ព និ ង ស័ រដិសិ ទភា
ធ ព ទន ការរទរទង់ រ មម វិ ធី ករទរមង់ការរគប់រគង

0.0

ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដសាធារ ណៈ ម្្ពុះម្ៅកាន់ សដ ង់ដ្ឋរអនតរជ្ជត្ិ
៥.២.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.២៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រដិសិ ទភា
ធ ពនិ ង របសិ ទភា
ធ ព ទន ការគំ រទរិ ចចដំ ម្ណើ រការអនុវត្តមុខងារ និង

68,265.0

ភាររិ ចចរ បស់ ថានរ់ ដឹរ នាំ និ ង អងគភាពម្រកាមឱវាទររសួង
៥.៣.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.៣៖ គំ រទរិ ចចដំ ម្ណើ រការរបស់ មនទី រ ម្សដារិ ចចនិ ងហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ និ ង សរមបសរមួល ការងារករទរមង់

25,055.9

ការរគប់រគងហិ រ ញ្ញវ ត្ថដសាធារ ណៈ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ត
៥.៤.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.៤៖ អនុ វត្តមុ ខងារអធិ ការរិ ចចហិ រ ញ្ញវ ត្ថដរបរបម្ដ្ឋយ របសិ ទភា
ធ ព និ ងស័រតិសិទភា
ធ ព

1,142.0

៥.៥.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.៥៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រតិសិ ទភា
ធ ព និ ង របសិ ទភា
ធ ពទន ការម្រៀ បចំនិ ង ការអនុ វត្តម្គលនម្ោបាយ
និ ង យុ ទសា
ធ ស្រសត អភិវឌ្ឍមុ ខងារសវរមមទផ្ទរនដ ង ររបខណឌសត ង់ ដ្ឋស វនរមមទផ្ទរនដ ង និ ង ម្ធវើ ស វនរមមម្លើស័រតិសិទភា
ធ ពនិង

816.0

របសិ ទភា
ធ ពទន ដំម្ណើ រការរបព័នធរគប់រគងទផ្ទរនដង
៥.៦.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.៦៖ ផ្ដល់ ម្សវា គំ រទ សរមបសរមួល ម្លើ ការសិ រារសាវរជ្ជវ និ ង បណតដុះបណា
ត លនិ វិររិត្ការ
សមត្ថភាពមស្រនតី រាជការម្លើ មុខជំនាញ ពារ់ ព័នធការ អនុ វត្តថ វិ ការមម វិ ធី និ ង ការអនុ វត្តការករទរមង់ ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដ

1,054.3

សាធារ ណៈជូន រសហវ និ ង ររសួ ង សាថប័ ន ពារ់ព័នធ
៥.៧.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.៧៖ ម្រៀ បចំ អនុ វត្ត និ ង រគប់រគងការងារម្ដ្ឋុះរសាយផ្លប៉ាុះពាល់ ម្ដ្ឋយ សារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

292.1

របរបម្ដ្ឋយ របសិ ទភា
ធ ព និ ង ស័ រតិសិទភា
ធ ព
៥.៨.អនុ រ មម វិ ធី ទី៥.៨៖ ពរងឹង និ ង បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ពនិ ង ស័ រតិសិ ទភា
ធ ព ទន ការផ្តល់ ម្សវាគំ រទកផ្នរចាប់ជូនររសួង

950.0

ម្សដារិ ចចនិ ងហិ រ ញ្ញវត្ថដ

ទំព័រ
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តារាង ២ ១ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាគ ណៈ រ ោមធិ ការ ជ្ជត្ិ ម្រៀ បចំ ការ ម្បាុះ ម្្នត្ តាមរមម វិធី

-អ នុ រ មម វិ ធី

ស រុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

79,059.0

១. កមមវ ធ
ន
ិ ី ទី ១ ៖ពប្ងឹ ងបទបញ្ហា ន្ិ ង ន្ី តិ វ ិធី ស ប្មាប់ ការ ចុុះ ក្ឈាមុះ ក្បាុះ ក្ឆ្នត ន្ិ ង ការ ក្បាុះ ក្ឆ្នតន្ង
ិ បទបញ្ហានផ្ទកុ ង
នន្ គ. ជ. ប ។

24,408.5

១.១.អនុ រ មម វិ ធី ទ១
ី ៖ ម្រៀ បចំនិ ង ករលមអបទបញ្ហា និ ង នី ត្ិ វិ ធី ស រោប់ ការចុុះម្្មុះម្បាុះម្្នត្និ ង ការម្បាុះម្្នត្ និង

24,408.5

ករលមអបទបញ្ហាទផ្ទរនដង គ .ជ.ប។
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ពប្ងឹ ងដ្ំ ក្ណី រការ ចុុះ ក្ឈាមុះ ក្បាុះ ក្ឆ្នត ន្ិ ង ការ ក្បាុះក្ឆ្នត ។

54,650.5

២.១.អនុ រ មម វិ ធី ទ១
ី ៖ ពរងឹង ដំម្ណើ រការចុុះម្្មុះម្បាុះម្្នត្ ។

30,258.1

២.២..អនុ រ មម វិ ធី ទី២៖ពរងឹង ដំម្ណើ រការម្បាុះម្្នត្

24,392.4

ទំព័រ
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តារាង ២ ២ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ម្រៀ បចំ កដ ន ដី ន គ រូ បនី យ រ មម និ ង សំណង់
ចាប់ ២ ០ ១ ៩
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

162,996.0

១.រមម វិ ធី ទី ១ ៖ ពរងឹ ងការ រគ ប់ រគ ងដីធលី

29,723.4

ី លី និ ងការគំ រទដល់ការរសាងរបព័នធ
១.១.អនុ រមម វិ ធីទី ១ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ ពារ់ ពន
័ ធនឹ ងការចុុះបញ្ា ី ដធ

333.5

វាយត្ទមលទថលអ ចលនរទពយ
១.២.អនុ រមម វិ ធីទី ២ ៖ ការកណនាំ និ ងគំ រទបម្ចចរ ម្ទសវាស់ កវងសុ រិម្ោដី

588.0

១.៣.អនុ រមម វិ ធីទី ៣ ៖ ការងារអភិររសសុ រិម្ោដី

145.0

១.៤.អនុ រមម វិ ធីទី ៤ ៖ ការម្ធវើ បចចប
ដ បននភាពទិ ននន័ យកផ្ នទី រដាបាលទនរមពដជ្ជ

879.1

១.៥.អនុ រមម វិ ធីទី ៥៖ ការគំ រទបម្ចចរ វិ ទាព័ ត្៌ ោនសុ រិម្ោដី

381.0

១.៦.អនុ រមម វិ ធីទី ៦ ៖ ការម្ដ្ឋុះរសាយវិ វាទដីធលី

2,795.0

ី លី
១.៧.អនុ រមម វិ ធីទី ៧ ៖ អនុ វិ ស័ យ រដាបាលដធ

24,284.0

១.៨.អនុ រមម វិ ធីទី ៨ ៖ ការងារសុ រិម្ោដី និ ងភូមសា
ិ ស្រសត គំ រទដល់ រមម វិធីទី ១ របស់ មនទី ររាជធានី -ម្ខត្ត
២.រមម វិ ធី ទី ២ ៖ ពរងឹ ងការ ម្រៀ បចំ កដ ន ដី និ ងន គរូ ប នី យ រមម

317.8
4,129.0

២.១.អនុ រមម វិ ធីទី ១៖ ជរមដញ ការរសាងកផ្ នការម្របើរបាស់ ដម្ី ៅរនដងថានរ់ឃុំ /សងាកត្់ និ ងរសាង

568.0

បទបបញ្ញត្តិ ម្រៀបចំកដនដី និ ងនគរូនី យរមម
២.២.អនុ រមម វិ ធីទី ២៖ ការគំ រទការងារម្រៀបចំកដនដី និ ងគំ រទបម្ចចរ ម្ទសរសាងបលងម្់ គលម្របើរបាស់

481.0

២.៣.អនុ រមម វិ ធីទី ៣ ៖ការគំ រទការងារនគរូបនី យ រមម និ ងគំ រទបម្ចចរ ម្ទសរសាងបលង់ម្គល និង

487.0

ី ីររដង
កផ្ នការម្របើរបាស់ ដទ
២.៤.អនុ រមម វិ ធីទី ៤៖ ជរំ ុញ ន្ង
ិ ពប្ងឹងកមមវ ិធអ
ី ន្ុវ ិស័ យក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ី

215.0

២.៥.អនុ រមម វិ ធីទី ៥៖ ការរសាង និ ងសរមបសរមួល ការងារម្រៀបចំកដនដី និ ងនគរូបនីយរមម

813.0

២.៦.អនុ រមម វិ ធីទី ៦៖ ការរគប់រគង និ ងអភិវឌ្ឍត្ំ បន់ ម្ឆ្នរ សមុរទរមពដជ្ជ

1,352.0

២.៧.អនុ រមម វិ ធីទី ៧ ៖ ការងារម្រៀបចំកដនដី និ ងនគរូបនី យ រមមគំរទដល់ រមម វិធីទី ២ របស់

213.0

មនទី ររាជធានី -ម្ខត្ត
៣ .រមម វិ ធី ទី ៣ ៖ ពរងឹ ងការ រគ ប់ រគ ង វិ ស័ យ សំណង់

1,912.0

៣.១.អនុ រមម វិ ធីទី ១៖ ការម្រៀបចំឯរសារគត្ិ យុ ត្តស រោប់ការងារសិ រាគម្រោងបលង់

271.0

៣.២.អនុ រមម វិ ធីទី ២៖ ការរត្ួ ត្ ពិនិ ត្យតាម ដ្ឋន វិ ស័ យ សំណង់

424.1
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តារាង ២ ២ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ម្រៀ បចំ កដ ន ដី ន គ រូ បនី យ រ មម និ ង សំណង់
ចាប់ ២ ០ ១ ៩
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី

៣.៣.អនុ រមម វិ ធីទី ៣ ៖ ការម្រៀបចំឯរសារគត្ិ យុ ត្តស រោប់ការងាររសាវរជ្ជវបម្ចចរម្ទសសំណង់

664.4

៣.៤.អនុ រមម វិ ធីទី ៤៖ការពរងឹង វិ ស័ យ វិ ជ្ជាជីវៈសាថបត្យរមម

174.0

៣.៥.អនុ រមម វិ ធីទី ៥ ៖ ការងារមនទី រពិម្សាធន៍ សំណង់

167.0

៣.៦.អនុ រមម វិ ធីទី ៥៖ ការងារសំ ណង់គំរទដល់ រមម វិធីទី ៣ របស់ មនទី ររបស់ មនទី ររាជធានី -ម្ខត្ត

211.5

៤.រមម វិ ធី ទី ៤ ៖ ការ គំ រទ ដំ ម្ណើ រការ រដាបាល និ ងអភិ វ ឌ្ឍន៍សាថប័ន

125,154.9

៤.១.អនុ រមម វិ ធីទី ១៖ ការបម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ព និ ងភាពសរកិសិ ទ ធ ទន ការរគប់រគងចំណូលចំណាយ

34,704.7

សាធារណៈ និ ងគំ រទរបត្ិ បត្តិ ការទូម្ៅរបស់ររសួង
ី លី និងសំណង់
៤.២.អនុ រមម វិ ធីទី ២ ៖ របសិ ទភា
ធ ពទន ការផ្តល់ ម្ស វាសាធារណៈម្លើ វិ ស័ យ ដធ

318.0

៤.៣.អនុ រមម វិ ធីទី ៣ ៖ របសិ ទភា
ធ ពទន ដំម្ណើ រការរដាបាល និ ងដំម្ណើ រការទូម្ៅ

601.0

៤.៤.អនុ រមម វិ ធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មន្ុសស

570.1

៤.៥.អនុ រមម វិ ធីទី ៥ ៖ ការបណតដុះបណា
ត ល វិ ជ្ជាជីវៈ និ ងការផ្សពវផ្ាយ អប់រច
ំ ាប់ និងម្គលនម្ោបាយ

807.0

ពារ់ ពន
័ ធនឹ ងវិ ស័ យ ការងាររបស់ ររសួង
ី លី និ ងការគំ រទការងារសងគមម្ផ្សងៗ
៤.៦.អនុ រមម វិ ធីទី ៦ ៖ ការងារបស្រញ្ហាបម្យ នឌ្័ រម្លើ វិ ស័ យ ដធ

259.0

៤.៧.អនុ រមម វិ ធីទី ៧ ៖ អធិការរិចចម្លើ ដំម្ណើ រការរដាបាល និ ងគុណភាពបម្ចចរម្ទស

787.0

៤.៨.អនុ រមម វិ ធីទី ៨ ៖ នី ត្ិ រមម រិចចការគត្ិ យុ ត្តនិ ងការផ្សពវផ្ាយ ម្គល នម្ោបាយ និ ងបទដ្ឋានគត្ិយុត្ត

350.5

៤.៩.អនុ រមម វិ ធីទី ៩ ៖ អភិវឌ្ឍម្ស ដារច
ិ ច រិចចការវិ និ ម្ោគ និ ងការងារសថ ិត្ិ

268.5

៤.១០.អនុ រមម វិ ធីទី ១០៖ ការអភិវឌ្ឍន៍ សវនដ្ឋាន

240.0

៤.១១.អនុ រមម វិ ធីទី ១១ ៖ ការអនុ វត្តរិ ចចល ទធរ មមសាធារណៈ

205.0

៤.១២.អនុ រមម វិ ធីទី ១២៖ ការងាររដាបាលគំ រទដល់ រមម វិធីទី ៤របស់ មនទី ររបស់ មនទី ររាជធានី -ម្ខត្ត
៥.រមម វិ ធី ទី ៥ ៖ លំ ម្ៅឋាន

86,044.1
2,076.7

៥.១.អនុ រមម វិ ធីទី ១៖ ពរងឹងរិចចការបទបបញ្ញត្តិ កផ្ នការ និ ងទំ នារ់ទំ ន ងសហរបត្ិ បត្តិការការងារ

417.5

លំ ម្ៅឋាន
៥.២.អនុ រមម វិ ធីទី ២៖ បទដ្ឋាន បម្ចចរ ម្ទស និ ងគត្ិ យុ ត្តលំម្ៅឋាន

484.0

៥.៣.អនុ រមម វិ ធីទី ៣ ៖ មូល និ ធិ និ ងឥណទាន លំ ម្ៅឋាន

574.6

ី ងគមរិចច និ ងការសាងសង់ផ្ទុះ ជូន រគួសារម្ោធិន និងនគរបាល
៥.៤.អនុ រមម វិ ធីទី ៤៖ សមបទាន ដស

490.0

៥.៥.អនុ រមម វិ ធីទី ៥៖ ការងារលំ ម្ៅឋាន គំ រទដល់ រមម វិធីទី ៥របស់ មនទី ររាជធានី -ម្ខត្ត

110.6
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តារាង ២៣ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង មុ ខ ងារ សាធារ ណៈ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

53,519.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ កំ ផ្ណ ទប្ម ង់ រ ដ្ាបាល ាធារណៈ

5,246.0

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការក្លីកកមពស់ គុណភាពនន្ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈ
១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្គប់ប្គងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសស ន្ង
ិ ាថប័ន្
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការផ្កទប្មង់ប្បព័ន្ធក្បៀវតស

2,558.0
540.0
1,580.0

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការបក្ងាីត ន្ិងការោក់ឱ្យអន្ុវតតយន្តការប្តួតពិន្ិតយ វាយតនមល ន្ិងការប្គប់ប្គងគុណផ្ល
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍធ ន្ធាន្ មន្ុ សសកនុ ងវ ិស័ យាធារណៈ

568.0
5,753.0

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្រា
តី ជការ

3,242.8

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្ាវប្ាវ ទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ ន្ិងការគំប្ទទូក្ៅ

2,510.2

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ពប្ងឹ ងប្ប សិ ទធភាព កនុ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងមន្រន្តី រាជ ការ ន្ិ ង ការ ផ្ក ល មអរ ក្បៀ បរបបប្គប់ប្គង ន្ង
ិ
ចាត់ ផ្ច ងការងារ
៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្តួតពិន្ិតយរដ្ាបាលមន្រន្រា
តី ជការ ន្ិងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ
៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការក្លីកកមពស់ ប្បសិទធភាពការងារន្ីតិកមមន្ិងការផ្សពវផ្ាយលិខិតបទោាន្គតយ
ិ ុតត
កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រមុខងារាធារណៈអាា៊ាន្ ទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ ន្ង
ិ ការគំប្ទទូក្ៅ
៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ទំក្ន្ីបកមមបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្វ ិទា ន្ិងផ្កលមអការចាត់ផ្ចងការងារ
៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ប្បសិទធភាពកនុងការប្គប់ប្គងមន្រន្រា
តី ជការ ន្ិងការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លក្ៅថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
រាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ គំប្ទ ន្ិ ង ការ ស ប្ម បស ប្មួ ល កិ ចេការ ទូ ក្ៅរបស់ប្កសួង -មន្ទី រ កនុ ងប្ក បខណឌប្ក សួ ង
មុ ខ ងារ ាធារណៈ
៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងចាត់ផ្ចងកិចេការទូក្ៅ ន្ិងការប្គប់ប្គងបុគាលិកកនុងប្កបខណឌប្កសួង
មុខងារាធារណៈ
៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំ ន្ិងការប្គប់ប្គងែវ ិកា កិចេការហរិ ញ្ញវតថុ ការផ្ាត់ផ្ាង់ ន្ិងការអភិវឌ្ឍក្ហោារចនាសមព័ន្ធ
៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការក្ធវីអធិការកិចេមុខងារាធារណៈ ន្ិងការក្ធវីសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលកនុងប្កបខណឌប្កសួង ការងារវ ិមជឈការ ន្ិងការងារវ ិសហមជឈការន្ង
ិ
ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រកនុងវ ិស័យមុខងារាធារណៈ
៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ គំប្ទ ន្ិងសប្មបសប្មួលកិចេការទូក្ៅរបស់មន្ទរី មុខងារាធារណៈ រាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥
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2,166.9
434.6
327.6
208.8
1,195.9

40,353.1

348.2
21,312.0
203.8
120.0
18,369.1

តារាង ២៤ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង កផ្ ន ការ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២០ ១ ៩

ស រុ ប រួម

91,138.0

១. កមមវ ធ
ត ប្មាប់ ការ អភិ វ ឌ្ឍកនុ ងវ ិស័យផ្ផ្ន្ការ
ិ ី ទី ១ ៖ អភិ វ ឌ្ឍយុ ទធាន្រសស

11,898.9

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ក្ដ្ីមបអ
ី ភិវឌ្ឍាតិ

9,654.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំគប្ំ ទដ្ល់ការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសអ
ត ភវិ ឌ្ឍាតិ

1,065.5

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ត ប្បក្ទសក្ៅកនុងតំបន្់កុ ងប្កបខណ
ន
ឌ ការងារផ្ផ្ន្ការន្ង
ិ រាមួយបណ្ត
ិ សថត
ិ ិ

480.5

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការពប្ងឹងការងារផ្ផ្ន្ការ របស់មន្ទរី ផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ក្ី ខតតទាង
ំ ២៥

698.9

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖

ពប្ងឹ ងប្ប ព័ ន្ធសថិ តា
ិ តិ

2,420.1

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្លីកកមពស់ សថិតិាតិ ន្ិងថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ប្បមូលចងប្កង ផ្លិតទិន្នន្័យសថិតិន្ិងវ ិភាគទិន្នន្័យអក្ងាត ន្ិងផ្សពវផ្ាយ
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការពប្ងឹងការងារសថិតិ របស់មន្ទរី ផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ក្ី ខតតទាង
ំ ២៥

753.3
1,265.7
401.1

៣. កមមវ ិធីទី៣៖ សប្មបសប្មួល ន្ិងជំរញ
ុ ការអន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយាតប្ិ បាជន្២០១៦-២០៣០

1,291.5

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការបន្រញ្ហាបក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ ន្ង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍ

1,050.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការពប្ងឹងការងារក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៌ របស់មន្ទរី ផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ក្ី ខតតទាង
ំ ២៥ 241.5
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ស ប្ម បស ប្មួ ល ន្ិ ង ជំ រុ ញ ការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ទាាន្រសត ន្ិ ងបក្ចេកវ ិទា

1,300.5

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ កាងមូលោាន្ ន្ិងបក្ងាីតបរយាកាសសប្មាប់
អភិវឌ្ឍវ ិទាាន្រសន្
ត ង
ិ
ិ បក្ចេកវ ិទា

784.0

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ត ង
ិ រាតិ ន្ិងអន្តរាតិ ផ្ផ្នកវ ិទាាន្រសន្
ិ បក្ចេកវ ិទា

186.0

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ តាមោន្ ប្តួតពិន្ិតយន្ិងវាយតនមល

100.0

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការពប្ងឹងការងារវ ិទាាន្រសត ន្ិងបក្ចេកវ ិទា របស់មន្ទរី ផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ក្ី ខតតទាង
ំ ២៥

230.5

៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ គំប្ទ កិ ចេការ រដ្ាបាល ទូ ក្ៅ ន្ិ ង ការ អភវិ ឌ្ឍាថប័ន្

74,227.0

៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការចូលរួមក្លីកកមពស់ រដ្ាបាលាធារណៈ

28,382.0

៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការពប្ងឹងក្លីវ ិស័យផ្ផ្ន្ការ សថិតិរបស់មន្ទរី ផ្ផ្ន្ការរាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥

45,845.0

ទំព័រ
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តារាង ២ ៥ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ការ បរ ម្ទ ស និ ង ស ហ រប ត្ិ ប ត្តិ ការអនតរជ្ជត្ិ
ចាប់ ២ ០ ១ ៩
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

148,849.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ពប្ងឹ ងកិ ចេស ហប្ប តិ ប តតិ ការ អន្តរ ាតិ ន្ិ ង ពប្ងី កទំ នាក់ ទំ ន្ ងការ ងារ ការ ទូ តក្ៅក្លព
ី ភ
ិ ពក្លាក

148,849.0

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ បក្ងាីន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងវ ិស័ យការបរក្ទសន្ិងសហប្បតិបតតកា
វិ ឌ្ឍន្៍វ ិទាាថន្។
ិ រអន្តរាតិ ន្ិងការអភ142,595.6
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ បក្ងាីន្កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិក្ផ្សងៗពាក់ពន្ធ័ន្ង
ិ ការងារអាា៊ាន្។

2,954.3

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
វិ ន្ិងបក្ងាីន្កិចេស ហប្បតិបតតកា
ធន្ឹងកិចេការចា
ិ រតំបន្់អាសុ ី -បា៉ៃសុ ីហក
ិ រអន្តរាតិក្ៅកនុងក្បសកកមមពាក់ព័ន្813.7
១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាព នន្ការគំប្ទក្សវាទូក្ៅក្ៅអងាភាពក្ប្កាមឱ្វាទប្កសួង។
១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ បក្ងាីន្កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទវរភាគី ន្ិងពហុភាគីក្ដ្ីមបកា
ី រពារប្បក្យាជន្៍ាតក្ិ ៅបរក្ទស

តារាង ២៦ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាសាថប័ ន រប ្ំ ង អំ ម្ពើ ពុ រ រ លួ យ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

631.9
1,853.5

ចាប់ ២០ ១ ៩

45,856.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ពប្ងឹ ងវ ិធាន្ ការ អប់ រ ំ បងាារ ទប់ ាាត់ ន្ិ ង អន្ុ វ តតចាប់ ប្ប ឆ្ំងអំក្ពព
ី ុករលួយ

3,287.0

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងការផ្សពវផ្ាយចាប់ប្បឆ្ំងអំក្ពីពុករលួយន្ិងចាប់ពាក់ព័ន្ធ

1,400.0

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងការងារបងាារទប់ាាត់បទក្លមស
ី ពុករលួយ

300.0

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការទទួល ពិន្ិតយ ន្ិងក្្លីយតបពាកយបតង
ឹ

325.0

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងឹងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ន
ក
ិ រាមួយនដ្គូាតិ ន្ិងអន្តរាតិបំក្ពញកាតពវកិចេកុ ងាសមាជិ

640.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការងារបក្ចេកក្ទស ន្ិងក្កាសលយវ ិចេ័យគំប្ទក្សុីបអក្ងាតបទក្លមស
ី ពុករលួយ

245.0

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ប្បមូលព័ត៌មាន្ ន្ិងការក្សុីបអក្ងាតបទក្លមីសពុករលួយ
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ការ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទទូក្ៅ

377.0
42,569.0

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ
២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម ន្ិងក្សុីបអក្ងាតសមាងត់
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្លីកកមពស់ លកខខណឌការងាររបស់មន្រន្រា
តី ជការឱ្យកាន្់ផ្តប្បក្សី
២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ អភិវឌ្ឍន្៏សមតថភាព ន្ិងសុ ខមាលភាពមន្រន្រា
តី ជការ
២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ពប្ងឹងប្បសិទភា
ធិ ពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ ន្ង
ិ បំណុល

ទំព័រ
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9,950.0
8,700.0
22,707.0
1,135.0
77.0

តារាង ២ ៧ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរដ មរបឹ រាអ ភិ វឌ្ឍន៍ រ មពដ ជ្ជ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

15,430.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ង ន្ិ ង ពប្ងី ក វ ិស័ យឯកជន្ ន្ិ ង ភាព ានដ្ គូ កនុ ងកិ ចេអ ភវិ ឌ្ឍន្៍
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ កិចេការសប្មបសប្មួល ការងារវ ិន្ិក្យាគឯកជន្ ន្ិងការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយ
អភិវឌ្ឍវស័
ិ យឧសាហកមម
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ភាពានដ្គូ កុ ងក
ន ិចេអភវិ ឌ្ឍ

15,430.0
2,685.0
920.0

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ការគំប្ទទូ ក្ៅកនុងប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុា

តារាង ២ ៨ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាអាជ្ជញធ រ ស វន រ មមជ្ជត្ិ តាមរមម វិធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

11,825.0

ចាប់ ២ ០ ១៩

14,905.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង សប្ម បសប្មួ លការ ងារ សវន្ក មម ប្ប កបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអន្ុ វតតការងារសវន្កមម

14,905.0
958.5

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការកាងសមតថភាព ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៍ាថប័ន្

13,946.5

តារាង ២ ៩ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ទំ នារ់ ទំ ន ង ជ្ជមួយរដាសភា -រពឹ ទធស ភា និ ង អ ធិ ការ រិចច
ចាប់ ២ ០ ១ ៩
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

41,556.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បក្ងាី ន្ ន្ិ ង ពប្ងឹ ងប្ប សិ ទធភាព វ ិស័ យទំ នាក់ ទំ ន្ ងាមួយរដ្ាសភា -ប្ពឹ ទធស ភា ន្ិ ង អធិ ការកច
ិ េ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការងារទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹទធស ភា ន្ិងអប់រ ំផ្សពវផ្ាយចាប់
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការងារអធិការកច
ិ េ

41,556.0
2,469.7
2,302.5

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទទូក្ៅ

19,445.8

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការងារទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹទធស ភា ន្ិងអធិការកិចេ ថ្ននក់រាជធាន្-ី ក្ខតត

17,338.0

តារាង ៣ ០ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋាន ររដ មរបឹរាធមមនុញ្ ញ
ចាប់ ២ ០ ១ ៩
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

11,523.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ធានាការ ក្គរ ពន្ី តិ រ ដ្ា ការ ពារ ឯករាជយភាព អន្ុ វតតអពាប្កត
ឹ ភាព
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្លីកកំពស់ ការអន្ុ វតតស មតថកិចេ ន្ិងគុ ណតនមលរបស់ាថប័ន្
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍ាថប័ ន្ ន្ិងគំប្ទផ្ផ្នករដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

ទំព័រ
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11,523.0
1,398.0
10,125.0

តារាង ៣ ១ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋានរពឹទស
ធ ភា
ចាប់ ២ ០ ១ ៩
តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

87,233.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ងការ អន្ុ វតតមុ ខងារ របស់ ប្ពឹ ទធស ភា ន្ិ ង អគាក្ល ខាធិ ការ ោាន្ ប្ពទ
ឹ ធសភា ប្បកបក្ោយ
ប្ប សិ ទធភាព ន្ិ ង ស័ កតិ សិ ទធភា
ិ ព
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្លីកកមពស់ ការអន្ុ វតតមុខងារន្ីតិកមម តាមោន្ការអន្ុ វតតចាប់ តំណ្តង សហប្បតប
ិ តតិ
ការអន្តរាតិ ន្ិងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៏ាថប័ន្

តារាង ៣ ២ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋាន រ ដាស ភា តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

87,233.0

87,233.0

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

183,783.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ក្លី កកមពស់ ការ អន្ុ វតតការ ងារ ន្ិ ង តួ នាទី ន្ី តិ បបញ្ញតតិ របស់ ាថប័ន្រដ្ាសភា។
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពិន្ិតយ ន្ិងសិកាក្សចក្ប្ី ពាងចាប់ ក្សចក្ក្ី សនីចាប់ក្ដ្ីមបឈា
ន្ក្ៅផ្្ល់ក្យាបល់ជូន្
ី
គណៈកមាមធិការអចិនន្រន្តយរ៍ បស់ រដ្ាស ភា ន្ិងការពារមតិក្យាបល់ របស់ គណៈកមមការនានា កនុងសម័យប្បជុំក្ពញអងា។
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការប្តួតពិន្ិតយន្ិងតាមោន្ការក្លីកកមពស់ ការអន្ុ វតតចាប់ ន្ិងការពប្ងឹងតួនាទភា
ី ពាតំណ្តង។
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ក្លី កកមពស់ ការ ងារ ការ ទូ តរបស់ រដ្ាស ភា កនុ ងតំ ប ន្់ ន្ិ ង កនុ ងពភ
ិ ពក្លាក ។
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ពប្ងឹង ន្ិងពប្ងីកកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទវភាគី ពហុភាគី ន្ិងសមាហរណកមម ។
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ពប្ងឹ ងធន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង បក្ងាី ន្គុ ណភាព ក្ស វាជូ ន្រដ្ាសភា ។
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងសមតថភាពាថប័ន្។

តារាង ៣ ៣ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង រពុះ បរ មរាជ វា ង
ំ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

31,377.7

21,355.2

10,022.5
24,870.5
24,870.5
127,534.8
127,534.8

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

98,414.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ប្ពុះ រាជ កិ ចេ ប្ពុះ មហាសប្ត ន្ិ ង សក្មតច ប្ពុះ វររាជមាតាាតផ្ិ ខមរ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ប្ពុះរាជកិចេផ្ផ្នកសងាមកិចេ មន្ុ សសធម៌ វបបធម៌ ាសនា របស់ ប្ពុះមហាកសប្ត ន្ង
ិ សក្មតច
ប្ពុះវររាជមាតាាតផ្ិ ខមរ
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ប្ពុះរាជក្បសកកមមក្ប្ៅប្បក្ទស របស់ ប្ពុះមហាកសប្ត ន្ិង សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតផ្ិ ខមរ
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការទូ ក្ៅ ក្ដ្ីមបគ
ី ប្ំ ទ ថ្នវយប្ពុះរាជកិចេ ន្ិងការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ
ប្បកបក្ោយប្បសិទភា
ធិ ពខពស់

ទំព័រ
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98,414.0
30,564.0
4,305.0
63,545.0

តារាង ៣ ៤ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាទី សត ី ការ គ ណៈ រ ដាម ស្រនតី តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

415,409.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ពប្ងឹ ងប្ប សិ ទធិ ភាព ការ កាង ន្ិ ង អន្ុ វតតក្គល ន្ក្យាបាយ ន្ិ ង កំផ្ណទប្មង់រដ្ា
១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ១
ី ៖ការក្រៀបចំ ន្ង
ិ សប្មបសប្មួលអន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយរបស់ រាជរោាភបា
ិ ល

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ កិចេការរបស់ អាាាធរ គណៈកមាមធិការ ប្កុមប្បឹកា ន្ិងអងាភាពចំណុុះទីសកា
តី រគណៈរដ្ាមន្រន្តី
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅក្ផ្សងៗរបស់ ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី

តារាង ៣ ៥ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ការ ពារ ជ្ជត្ិ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

415,409.0
127,201.0
68,020.0
220,188.0

ចាប់ ២០ ១ ៩

2,416,438.0

១. កមមវ ធ
ត ប់ធានប់សងាម
ិ ី ទី ១ ៖ ដ្ឹ ក នាំប ញ្ហា ហវឹ ក ហវឺ ន្ ក្ធវី ប្ប តិ ប តតិ ការ ការ ពារ សុ ខស ន្តិ ភាព ន្ិ ង រកាសណ្ត
១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ បញ្ហាដ្ឹកនាំតាមជំនាញ

22,940.0
2,301.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ប្បតិបតតកា
ិ រកងទ័ពក្ជីងក្គក

835.0

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ប្បតិបតតកា
ិ រកងទ័ពក្ជីងទក
ឹ

4,979.0

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ប្បតិបតតកា
ិ រកងទ័ពក្ជីងអាកាស

4,667.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ប្បតិបតតកា
ិ រកងរាជអាវុធហតថក្លីនផ្ទប្បក្ទស
១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ កិចេការពារសុ វតថភា
ឹ នាំ
ិ ពថ្ននក់ដ្ក

10,079.0
79.0

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ស ហប្ប តិ ប តតិ ការ ក្យាធាកនុ ងតំ ប ន្់ ន្ិ ង អន្តរាតិ
២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការងារការទូត ន្ិងន្ក្យាបាយវ ិស័យក្យាធា
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ

6,014.0
3,987.0
430.0

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ចូលរួមភារកិចេរកាសន្តភា
ិ ពរបស់អងាការសហប្បាាតិ
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ទប់ាាត់អាវុធ ន្ិងារធាតុគីមស
ី ន្រងាាម
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ផ្ែ ទាំក្ប្គឿ ងបំ ពាក់ បក្ចេក ក្ទ ស វ ិសវក មម ន្ិ ង បញ្ាូ ន្ារ

25.0
1,572.0
31,492.0

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ប្គប់ប្គងផ្ែទាំក្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស

12,521.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ប្គប់ប្គងការងារវ ិសវកមម

18,262.0

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ប្គប់ប្គងការងារបញ្ាូ ន្ារ

709.0

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ រដ្ាបាល ទូ ក្ៅ ន្ិ ង ហិ រញ្ញវតថុ

2,355,992.0

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលទូក្ៅ

487.0

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ អន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា
៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាភសតុភារហរិ ញ្ញវតថុ

31,771.0
2,323,734.0

ទំព័រ
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តារាង ៣ ៦ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង មហាទផ្ទ (កផ្នរ ស នតិ សុ ខសាធារណៈ ) តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

ចាប់ ២០ ១ ៩

1,490,709.0

១. កមមវ ធ
ត ប់ធានប់ាធារណៈ
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេការ ពារ ស ន្តិ សុ ខាតិ ន្ិ ង ការ រកាស ណ្ត
១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការការពារសន្តស
ិ ុ ខសងាម

118,730.8
80,273.1

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការផ្ែរកាសន្តភា
ិ ពតាមប្ពំផ្ដ្ន្

1,145.1

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការចូលរួមអន្ុវតតក្សវាយុតធ
តិ ម៌

426.8

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការរកាសណ្ត
ត ប់ធានប់ាធារណៈ

10,848.1

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការផ្ែរកាសន្តស
ត ប់ធានប់ាធារណៈរាជធាន្ី ក្ខតត
ិ ុ ខ សុ វតថភា
ិ ពសណ្ត

26,037.7

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ កិ ចេការ ពារ សុ វតថិ ភាពសងាម

97,184.2

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងអតតស ញ្ហញណបុគាល

36,743.0

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្គប់ប្គងអក្នាតប្បក្វសន្៍

39,385.4

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការប្បយុទធប្បឆ្ំងក្ប្គឿងក្ញៀន្

12,230.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ក្សវាប្គប់ប្គងការប្បយុទធប្បឆ្ំងអំក្ពីជួញដ្ូរមន្ុសស

5,005.0

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការប្គប់ប្គងសណ្ត
ត ប់ធានប់ចរាចរណ៍

1,624.0

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការប្បយុទធប្បឆ្ំងផ្លិតផ្លផ្កលងកាលយ
២.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ការប្បឆ្ំងទារុណកមម (គជបទ)

915.8
1,281.0

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ កិ ចេប្ប តិ ប តតកា
ិ រទូក្ៅ

1,274,794.0

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាកច
ិ េការរដ្ាបាល

14,709.5

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការផ្តល់ ក្សវាគំប្ទហរិ ញ្ញវតថុ ភសតុភារ ន្ិងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា
៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវានន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល

1,246,195.9
12,000.5

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងសមតថភាព ន្ិងផ្តល់ ក្សវាបញ្ាូ ន្ារ

1,888.1

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ក្សវាអធិការកច
ិ េ

404.0

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្សវាសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

963.4

៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ក្សវាប្កុមប្បឹកាន្ត
ី ក
ិ មម

520.7

ទំព័រ
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តារាង ៣ ៧ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង មហាទផ្ទ (កផ្នរ រ ដាបាល ទូម្ៅ ) តាម រ មម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

206,039.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដ្ី

15,033.0

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដ្ីរបស់ រាជធាន្ី ក្ខតត

2,340.0

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍតាមផ្បបប្បាធិបក្តយយក្ៅថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ

9,500.0

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងអតតស ញ្ហញណបុគាល

3,193.0

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងពន្ធនាគរ

61,670.0

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអន្ុ វតតបទោាន្ប្គប់ប្គងពន្ធនាគរ
២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ អភិវឌ្ឍជំនាញវ ិាាជីវៈ

58,436.0
3,234.0

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ទូក្ៅ

129,336.0

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាកច
ិ េការបុ គាលក
ិ

107,323.0

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាផ្ផ្នករដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ អធិការកិចេ ន្ិងសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

តារាង ៣ ៨ ៖ គ ម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង យុ ត្តិ ធ ម៌ តាមរមម វិធី -អ នុ រ មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

22,013.0

ចាប់ ២ ០ ១ ៩

150,371.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេការ ចាប់

9,488.0

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាអយយការ ន្ិងប្ពហមទណឌ

1,657.0

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី

3,932.0

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លីវ ិស័ យយុតធ
តិ ម៌

3,899.0

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ កិ ចេការ តុ លាការ

109,641.0

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុលាការ

791.0

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាផ្តល់វ ិាាជីវៈពាក់ព័ន្ធតុលាការ

7,520.0

២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាាលាដ្ំបូង ន្ិងអយយការអមាលាដ្ំបូងរាជធាន្ី ក្ខតត

79,959.0

២.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម

6,212.0

២.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ក្សវាាលាឧទធរណ៍ ន្ិងមហាអយយការអមាលាឧទធរណ៍

7,586.0

២.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ ក្សវាតុលាការកំពូល ន្ិងមហាអយយការអមតុ លាការកំពូល

7,573.0

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ទូក្ៅ

31,242.0

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងធន្ធាន្មន្ុសស

16,625.0

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការទូក្ៅ

14,617.0
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កា េរុបរបេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ (ំំណាយំរៃត ៃិងំំណាយនូលធៃ)
៦.២. ំំណាយវិរ
តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល
លរ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ចំណាយចរនត ចំណាយមូលធន ចំណាយសរ ុប

2,949,604

712,066

3, 661, 670

409,345

2,584,977

2, 994, 323

ប្កសួងការពារាតិ

2,416,438

0

2, 416, 438

4

ប្កសួងមហានផ្ទ

1,696,748

154,638

1, 851, 386

5

ប្កសួងសុ ខាភបា
ិ ល

1,545,525

275,400

1, 820, 925

6

ប្កសួងសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្ ន្ិងយុវន្ីតស
ិ មបទា

993,071

14,320

1, 007, 391

7

ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកន្ិងឧតុ ន្យ
ិ ម

159,188

760,041

919, 229

8

ប្កសួងក្សដ្ាកិចេន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

796,115

32,400

828, 515

9

ប្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

183,295

565,801

749, 096

10

ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី

415,409

137,700

553, 109

11

ប្កសួងផ្រន្៉ៃ ិងថ្នមពល

56,764

460,431

517, 195

12

ប្កសួងកសិកមម រុកាខប្បមាញ់ ន្ង
ិ ក្ន្ាទ

264,924

201,204

466, 128

13

ប្កសួងឧសាហកមមន្ិងសិបបកមម

57,363

366,090

423, 452

14

ប្កសួងការងារន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ

233,936

24,924

258, 860

15

ប្កសួងពាណិជាកមម

148,168

71,361

219, 529

16

ប្កសួងក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ី ន្គរូបន្ីយកមម ន្ិងសំណង់

162,996

44,850

207, 846

17

ប្កសួងវបបធម៌ន្ិងវ ិចិប្តសល
ិ បៈ

180,146

10,446

190, 592

18

រដ្ាសភា

183,783

0

183, 783

19

ប្កសួងក្ទសចរណ៍

98,065

63,610

161, 675

20

ប្កសួងយុតធ
តិ ម៌

150,371

6,956

157, 327

21

ប្កសួងការបរក្ទសន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ

148,849

0

148, 849

22

ប្កសួងបរា
ិ ថ ន្

89,742

12,555

102, 297

23

ប្ពុះបរមរាជវា ំង

98,414

0

98, 414

24

ប្កសួងនប្បសណីយ៍ន្ិងទូ រគមនាគមន្៍

73,964

20,603

94, 567

25

ប្កសួងផ្ផ្ន្ការ

91,138

0

91, 138

1

ប្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ ន្ិងកឡា
ី

2

ប្កសួងាធារណការន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្

3
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តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល
លរ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ចំណាយចរនត ចំណាយមូលធន ចំណាយសរ ុប

26

ប្កសួងព័ត៌មាន្

85,179

2,910

88, 089

27

ប្ពឹទធសភា

87,233

0

87, 233

28

គណៈកមាមធិការាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្នត

79,059

0

79, 059

29

រដ្ាក្លខាធិការោាន្អាកាសចរសុវី ិល

55,812

19,454

75, 266

30

ប្កសួងធមមការន្ិងាសនា

68,706

0

68, 706

31

ប្កសួងមុ ខងារាធារណៈ

53,519

911

54, 430

32

ប្កសួងកិចេការនារ ី

50,888

0

50, 888

33

អងាភាពប្បឆ្ំងអំក្ពីពុករលួយ

45,856

680

46, 536

34

ប្កសួងទំនាក់ទំន្ងរដ្ាស ភា ប្ពឹទធស ភា ន្ិងអធកា
ិ រកច
ិ េ

41,556

1,215

42, 771

35

ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុា

15,430

0

15, 430

36

អាាាធរសវន្កមមាតិ

14,905

0

14, 905

37

ប្កុមប្បឹកាធមមន្ុញ្ញ

11,523

0

11, 523
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នាយរដ្ឋានថវិកានីយរម្ម ននអគ្គ នាយរដ្ឋានថវិកា

