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  ទំព័រ 

ជពំកូ ១. សេចកតសី ត្ ើម ២ 

 ១.១. បរិការណ៍រួមនៃការសរៀបចំថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ២ 

 ១.២. បញ្ហា ប្បឈម ៃិង ហាៃិភ័យ ៣ 

 ១.៣. សោលការណេ៍ំខាៃ់ៗនៃការសរៀបចំថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ៣ 

ជពំកូ ២. ប្កបខណ័ឌ ម៉ា ប្កសូេដ្ឋកិចចឆ្ន ំ ២០២៣ ៥

 ២.១. េូចនាករសេដ្ឋកិចច ៥

 ២.២. កំសណើៃតាមវិេ័យេំខាៃ់ៗ ៦ 

ជពំកូ ៣. ប្កបខណ័ឌ ថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ៩

 ៣.១. ស្ថា ៃភាពចំណូលថវិការដ្ឋ ១១

 ៣.២. ស្ថា ៃភាពចំណាយថវិការដ្ឋ ១២ 

 ៣.៣. ថវិកាថ្នន ក់ជាតិ ១៣ 

 ៣.៤. ថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់សប្កាមជាតិ ២០

 ៣.៥. ការកំណត់ពិតាៃនៃការខចីេប្មប់ឆ្ន ំ ២០២៣ ២២ 

 ៣.៦. ស្ថា ៃភាពបំណលុ ២៥ 

ជពំកូ ៤. សេចកតេីៃនិដ្ឋឋ ៃ ២៦ 

ជពំកូ ៥ . តារាងឧបេមពៃ័ធ ២៨ 

 ៥.១. ថវិកាកមមវិធរីបេ់ប្កេួង ស្ថា ប័ៃ តាមកមមវិធ ីអៃុកមមវិធី ២៨ 

 ៥.២. ចំណាយថវិកាេរុបរបេ់ប្កេងួ ស្ថា ប័ៃ ៥៥ 

 

 

 

មាតិកា 
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ជាំរូរ ១. ង្សចរតីង្ ត្ើម្ 

១.១. ប រកិារណរ៍មួនៃការសរៀបចថំវកិាឆ្ន ំ ២០២៣ 

ចាប់េត ីពីហិរញ្ញវតាុេប្មប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ ២០២៣ ដដ្លជាឆ្ន ំចុងសប្កាយនៃអាណតតិ

នៃរាជរដ្ឋឋ ភិបាលៃីតិកាលទី ៦ នៃរដ្ឋេភា, ប្តូវបាៃសរៀបចំស ើងសៅកនុងបរិការណ៍ដដ្លសេដ្ឋកិចច

កមពុជាក៏កំពុងសងើបស ើងវិញ ៃិងប្ត ប់សៅរកភាពប្បប្កតីបនាា ប់ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល, សប្កាមការដឹ្កនំា

ដ៏្ឈ្លា េនវ ៃិងមុ៉ឺងម៉ា ត់របេ់ េសមេចអរគមហាសេនាបតីសតសជា ហ ៃុ ដេៃ, ទទលួបាៃសជារជ័យ

ដ៏្ប្តចះប្តចង់កនុងការប្បយុទធៃឹងការរកីរាលនៃជំង៉ឺកូវីដ្-១៩ ៃិងកនុងការប្របប់្រង្លប៉ាះពាល់ពី

 វិបតតិជំង៉ឺសៃះបាៃយ៉ា ងលអ, ទងំដ្នកេុខភាពស្ថធារណៈ, ការរក្សាលំនឹងេងគម-សេដ្ឋកិចច, ៃិង

ការធានាប្ទប្ទង់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាពលរដ្ឋ, អៃុញ្ហញ តឱ្យកមពុជាសបើកប្បសទេស ើងវិញចាប់ពី

ដខ  វិចិិកា ឆ្ន ំ ២០២១ ៃិងបាៃសធើើឱ្យេកមមភាពសេដ្ឋកិចចកនុងប្េុកចាប់ស ត្ើមវិលប្ត ប់សៅរក

ប្បប្កតីភាពស ើងវិញ។ 

កនុងៃ័យសៃះ, ថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ប្តូវបាៃសរៀបចំសដ្ឋយបងារូធៃធាៃសឆ្ព ះសៅបៃតរកា

លំៃឹងជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាជៃ ក៏ដ្ូចជាលំៃឹងនៃេងគម ៃិងសដ្ឋយតប្មង់ការវិភាជថវិកា

េប្មប់ការអៃុវតតេកមមភាពអាទិភាពដដ្លប្តូវបាៃកំណត់កនុងកមមវិធី ៃិងអាទិភាពសោលៃសយ-

បាយេំខាៃ់ៗរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល កនុងសនាះរួមមៃជាអាទិ៍៖ (១)-ការបៃតប្រប់ប្រងឱ្យបាៃៃូវ

ការរកីរាលដ្ឋលនៃជំង៉ឺកូវដី្-១៩ ៃិងការបៃតអៃតរារមៃ៍កនុងការប្រប់ប្រង្លប៉ាះពាល់ដដ្លបណាត ល

មកពីជំង៉ឺសៃះ; (២)-ការបៃតកស្ថងប្បព័ៃធោំពារេងគមរឹងម ំ ៃិងប្បព័ៃធេុខាភិបាលប្បកបសដ្ឋយ

រុណភាព ៃិងមៃភាពស ា្ើយតបខពេ់; (៣)-ការបៃតសលើកកមពេ់រុណភាពនៃការ្តល់សេវា-

ស្ថធារណៈ ក៏ដ្ូចជាការដកលមអប្បព័ៃធអប់រំឱ្យកាៃ់ដតមៃរុណភាពខពេ់; (៤)-ការអៃុវតតកមមវិធី

ដកទប្មង់េុីជសប្ៅសលើប្រប់ វិេ័យដដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបាលបាៃដ្ឋក់សចញ; (៥)-ការ្តល់អាទិភាពសលើ

ការដំ្ស ើងសបៀវតសជូៃមន្តៃតីរាជការប្រប់ប្បសភទ បនាា ប់ពីការអាក់ខាៃពីរឆ្ន ំ (២០២១-២០២២) 

សដ្ើមបីខិតឱ្យសៅសកៀកៃឹងសោលៃសយបាយសបៀវតសអបបបរម ដដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបាលបាៃកំណត់

កាលពីសដ្ើមអាណតតិនៃរាជរដ្ឋឋ ភិបាលៃីតិកាលទី ៦ សៃះ; (៦)-ការដំ្ស ើងរបបសស្ថធៃជូៃៃិវតតជៃ 

ៃិងជៃបាត់បង់េមបទ វិជាជ ជីវៈ ដដ្លជាអតីតមន្តៃតីរាជការេុីវិល ៃិងអតីតយុទធជៃ; (៧)-ការបៃត

ស្ថត រ ៃិងជំរុញកំសណើៃសេដ្ឋកិចចឱ្យេាុ ះសងើបស ើងវិញ សដ្ើមបីបៃតបសងកើតការងារជូៃប្បជាជៃ 

ជាពិសេេប្េទប់យុវជៃ, ៃិង្តល់លទធភាពឱ្យប្បជាជៃទទួលបាៃប្បាក់ចំណូលខពេ់ស ើងវិញ

្ង ៃិងជំរុញបសងកើៃចំណូលថវិកាជាតិ្ង; (៨)-ការបៃតអភិវឌ្ឍធៃធាៃមៃុេស; (៩)-ការបៃត

កស្ថងសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធរូបវៃ័តឌ្ីជីថល ៃិងនបតង; (១០)-ការបៃតអភិវឌ្ឍ ៃិងការបសងកើៃតនមា
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បដៃាមនៃវិេ័យកេិកមម; (១១)-ការជំរុញពិពិធកមមសេដ្ឋកិចច ៃិងភាពប្បកួតប្បដជង; និង 

(១២)-ការធានាសជារជ័យនៃកិចចដំ្សណើរការសបាះសឆ្ន តសប្ជើេតាំងតំណាងរាន្តេត ៃីតិកាលទី ៧ 

ក៏ដ្ូចជាការប្ទប្ទង់ៃិរៃតរភាពនៃប្បតិបតតិការរបេ់រដ្ឋ ៃិងការសធើើមច េ់ ា្ះសរៀបចំការប្បកួតកីឡា

អាេុីអាសរនយ៍ សលើកទី ៣២ ៃិងអាស្ថ ៃបា៉ា រា៉ាសហគម សលើកទី ១២ សៅឆ្ន ំ ២០២៣។ 

១.២. បញ្ហា ប្បឈម ៃងិ ហាៃភិយ័ 

 េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២៣ សេដ្ឋកិចចកមពុជាប្តូវបាៃពាករថ្ន ៃឹងេសប្មចបាៃកំសណើៃកនុងរងើង់ 

៦,៦% កនុងបរិបទនៃការសកើៃស ើងៃូវបញ្ហា ប្បឈម ៃិងហាៃិភ័យទងំកនុង ៃិងសប្ៅប្បសទេ 

ដដ្លបាៃៃិងកំពុងបងកការរំរាមមកសលើចីរភាព ៃិងៃិរៃតរភាពនៃការអភិវឌ្ឍកមពុជា ដូ្ចជា៖  

(ទី១)-ការបៃតសកើៃស ើងៃូវេមព ធអតិ្រណា,  

 (ទ២ី)-ការរឹតបៃតឹងកាៃ់ដតសលឿៃ ៃិងខាា ំងជាងមុៃៃូវសោលៃសយយបាយរូបិយវតាុរបេ់

ប្បសទេអភិវឌ្ឍៃ៍ ជាពិសេេ ការដំ្ស ើងអប្តាការប្បាក់នៃធនាោរកណាេ លេហរដ្ឋអាសម៉ារិក, 

 (ទី៣)-ការថមថយកំសណើៃសេដ្ឋកិចចចិៃ, 

 (ទ៤ី)-ភាពតាៃតឹងនៃភូមិស្ថន្តេតៃសយបាយ ជាពិសេេ ការអូេបនាា យេន្តងាគ មសៅ

អ ុយដប្កៃ ៃិងបញ្ហា សកាះនតវា៉ាៃ់, 

 (ទ៥ី)-ការដបងដចកបាុកសេដ្ឋកិចច ៃិងបាុកពាណិជជកមមរបេ់េកលសោក សៅកនុងេន្តងាគ ម

ពាណិជជកមម ៃិងបសចចកវិទា, 

 (ទ៦ី)-ការដប្បប្បួលអាកាេធាតុ ៃិងសប្ោះធមមជាតិ។ 

 ជាមួយោន សៃះ, កមពុជាសៅបៃតប្បឈមៃឹងបញ្ហា ជារចនាេមព័ៃធខាងកនុងមួយចំៃៃួ ពិសេេ 

ភាពប្បកួតប្បដជងសៅមៃកប្មិត ៃិងសលបឿៃយ៉ឺតនៃការសធើើពិពិធកមមសេដ្ឋកិចច ប្ពមទងំការបៃត

ពឹងដ្អកខាា ំងសលើតប្មូវការខាងសប្ៅ។ 

១.៣. សោលការណេ៍ខំាៃ់ៗ នៃការសរៀបចចំាបថ់វិកាឆ្ន ំ ២០២៣ 

 ថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ប្តូវបាៃសរៀបចំស ើងសដ្ឋយដ្អកសលើ សោលការណប៍្រះឹជាយទុធស្ថន្តេត  

េំខាៃ់ៗ ដូ្ចខាងសប្កាម៖  

សោលការណទ៍ី ១)-ការតមកល់ “មៃុេស” ជាអាទិភាពទី ១ សដ្ឋយសតត តសលើ៖ (១)-ការបៃត 

ៃិងការពប្ងីកៃវូការអៃុវតតសោលៃសយបាយោំពារេងគម េំសៅជយួោំពារជៃប្កីប្ក ៃិងប្កុម
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ជៃងាយរងសប្ោះ ដដ្លទទួលរង្លប៉ាះពាល់ពីវិបតតិនៃជំង៉ឺកូវីដ្-១៩ ៃិងពីការស ើងនថាទំៃិញ

សដ្ឋយស្ថរវិបតតិនៃេន្តងាគ មរវាងរុេសី ៃិងអ ុយដប្កៃ; (២)-ការបៃតចំណាយសលើការពប្ងឹងប្បព័ៃធ

េុខាភិបាល ៃិងរុណភាពវិេ័យអប់រ ំ (៣)-ការដំ្ស ើងសបៀវតសជូៃមន្តៃតីរាជការ ឱ្យខិតសៅសកៀក

ៃឹងសោលសៅនៃសោលៃសយបាយសបៀវតសអបបបរម ដដ្លប្តូវបាៃកំណត់កាលពីសដ្ើមអាណតិត

នៃរាជរដ្ឋឋ ភិបាលៃីតិកាលទី ៦ នៃរដ្ឋេភា កនុងសោលសៅសលើកកមពេ់ជីវភាពរេ់សៅ ៃិងបសងកើៃ

្លិតភាពការងារ; (៤)-ការដំ្ស ើងប្បាក់សស្ថធៃជូៃៃិវតតជៃ ៃិងជៃបាត់បង់េមបទវិជាជ ជីវៈ

ជាអតីតមន្តៃតីរាជការេុីវិល ៃិងអតីតយុទធជៃ ជាពិសេេការកាត់បៃាយរមា តប្បាក់សស្ថធៃរវាង

អនកចូលៃិវតតៃ៍ចាេ់ ៃិងថមី; ៃិង (៥)-ការពប្ងឹងប្បេិទធភាពនៃការ ត្ល់សេវាស្ថធារណៈ សដ្ឋយ

ឈរសលើសោលការណ៍េមធម៌, រុណាធិបសតយយ ៃិងចីរភាពថវិកា, ប្ពមទងំការបៃតបសងកើត

ការងារជូៃប្បជាជៃ, ពិសេេប្េទប់យុវជៃ, ដដ្ល្តល់លទធភាពឱ្យទទួលបាៃប្បាក់ចំណូល

េមប្េប ។  

សោលការណទ៍ី ២)-ការធានាឱ្យបាៃៃូវេា ិរភាពម៉ា ប្កូសេដ្ឋកិចច ជាពិសេេការប្រប់ប្រង

បាៃៃវូអតិ្រណា ៃិងការធានាេា ិរភាពនៃអប្តាបតូរប្បាក់ ប្ពមទំងេា ិរភាពហិរញ្ញវតាុជាទូសៅ ។  

សោលការណ៍ទ ី៣)-ការបៃតស្ថត រ ៃិងប្ទប្ទង់ការរីកចសប្មើៃមូលដ្ឋឋ ៃេងគម-សេដ្ឋកិចចជាតិ 

ប្េបតាមការចងអុលបងាា ញកនុងប្កបខ័ណឌ  “យុទធស្ថន្តេត  ៃិងកមមវិធីស្ថត រៃិងជំរុញកំសណើៃសេដ្ឋកិចច

កមពុជាកនុងការរេ់សៅជាមួយកូវដី្-១៩ តាមរៃាងប្បប្កតីភាពថមី េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២១-២០២៣” ។ 

សោលការណ៍ទ ី ៤)-ការបៃតៃិរៃតរភាពនៃប្បតិបតតិការរបេ់រដ្ឋ ៃិងការបៃតជំរុញអៃុវតត

កមមវិធីដកទប្មង់េំខាៃ់ៗរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សដ្ើមបីពប្ងឹងភាពប្បកតួប្បដជង ៃងិពិពិធកមមសេដ្ឋកិចច 

េំសៅធានាេា ិរភាពកំសណើៃោំប្ទដ្ល់ការស្ថត រសេដ្ឋកិចច ៃិងស ា្ើយតបៃឹងសេចកតីប្តូវការរបេ់ប្បជា-

ជៃតាមការេៃា ក៏ដូ្ចជាពប្ងងឹប្រឹះកនុងការកស្ថងស្ថា ប័ៃ ៃិងេមតាភាពនៃវិេ័យស្ថធារណៈ កនុង

សោលសៅពប្ងីកវិស្ថលភាព ៃិងពប្ងឹងរុណភាពនៃសេវាស្ថធារណៈ ៃិងសេវាយុតតិធម៌; ប្ពមទងំ

ការបៃតអៃុវតតឱ្យបាៃជាអតិបរមៃវូកមមវិធីៃសយបាយរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលសៅឆ្ន ំ ២០២៣ ដដ្ល

ជាឆ្ន ំចុងអាណតតិនៃរាជរដ្ឋឋ ភិបាលៃីតិកាលទី៦ នៃរដ្ឋេភា។ 

សោលការណទ៍ ី៥)-ការរិតរូរអំពីប្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការសបាះសឆ្ន តសប្ជើេតាំងតំណាងរាន្តេត

ៃីតិកាលទី ៧ ។ 
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ជាំរូរ ២. ព្របខណ្ឌ មា៉ា ព្រូង្សដ្ារិចចឆ្ន ាំ ២០២៣ 

២.១. េចូនាករសេដ្ឋកចិច 

 តាមការពាករណ៍ សេដ្ឋកិចចកមពុជាសៅឆ្ន ំ២០២៣ ប្តូវបាៃពាករថ្នៃឹងសងើបស ើងវិញ 

សហើយរំពឹងថ្នៃឹងេសប្មចបាៃកំសណើៃកនុងរងើង់ ៦,៦% ដដ្លសធើើឱ្យ ្េេ នថាបចចុបបៃន េា ិត

កនុងរងើង់ ១៣១ ២៧៦ ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ៣២ ២៩១ ោៃដ្ុោា រអាសម៉ារិក,        

ប្េបសពលដដ្ល ្េេ េប្មប់មៃុេសមន ក់ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងសកើៃស ើងដ្ល់ ១ ៩២៤ ដុ្ោា រ

អាសម៉ារិក សបើសប្បៀបសធៀបៃឹង ១ ៧៨៥ ដុ្ោា រអាសម៉ារិក កនុងឆ្ន ំ ២០២២។  ចំដណកឯអប្តាបតូរ

ប្បាកស់រៀល រ៉ឺសៅដតបៃតេា ិតសៅកនុងរងើង់ ៤ ០៦៥ សរៀល កនុងមួយដុ្ោា រអាសម៉ារិក កនុងឆ្ន ំ 

២០២៣។ ឱ្ៃភាពរណៃីចរៃត (រមួបញ្ចូលបដងើរ) ប្តូវបាៃពាករថ្នៃឹងរួមតូចបៃតិចមកប្តឹម 

១៤,១% នៃ ្េេ សដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទុកសលើការបៃតសកើៃស ើងៃូវការនំាសចញ ៃិងចំណូលពី

 វិេ័យសទេចរណ។៍ ទុៃបប្មងុអៃតរជាតេិរបុ ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងសកើៃស ើងដ្ល់ ២២ ១៤៩ 

ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក ៃិងធានាការនំាចូលបាៃ ៧,៦ ដខ។ 

េូចនាករសេដ្ឋកិចច 

២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អៃវុតត បា៉ា ៃស់្ថម ៃ ពាករណ ៍

្េេ តាមនថាបចចុបបៃន (ប ៊ីោៃសរៀល) 
១១០ ៥០៦ ១២០ ៣១២ ១៣១ ២៧៦ 

កំសណើៃពិតនៃ ្េេ (%) 
៣,០ ៥,៤ ៦,៦ 

្េេ េប្មប់មៃុេសមន ក់ (ដុ្ោា រអាសម៉ារិក) 
១ ៦៥៩ ១ ៧៨៥ ១ ៩២៤ 

អតិ្រណា (ជាមធយមប្បចំាឆ្ន ំ) 
២,៩ ៥,០ ២,៥ 

អប្តាបតូរប្បាក់ (ដុ្ោា រអាសម៉ារិក/សរៀល) 
៤ ០៦៨ ៤ ០៦៥ ៤ ០៦៥ 

េមតុលយរណៃីចរៃេ (% នៃ ្េេ) 
-៤៥,៤ -២៦,៨ -១៤,១ 

ទុៃបប្មុងអៃតរជាតិ (ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក) 
២០ ២៦៥ ២១ ២៦៨ ២២ ១៤៩ 

ទុៃបប្មុងអៃតរជាតិ (ចំៃៃួដខនៃការនំាចូល) 
៧,៤ ៧,៧ ៧,៦ 
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• អប្តាអតិ្ រណាមធយមប្បចំាឆ្ន ំ ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នសកើៃស ើងកនុងរងើង់ ២,៥% កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ 

សដ្ឋយស្ថរការរពំឹងទុកសលើការវិលប្តលប់សៅរកៃិនាន ការធមមតាវិញនៃនថាសប្បងអៃតរជាតិ។ 

សទះជាយ៉ា ងសៃះកតី, ស្ថា ៃភាពអតិ្រណាដដ្លបាៃសប្ោងសៃះ អាចៃឹងបៃតសកើៃស ើងខពេ់

ជាងការរំពឹងទុក សដ្ឋយស្ថរការបៃតអូេបនាា យនៃនថាទំៃិញអៃតរជាតិ, ជាពិសេេនថាសប្បង

ឥៃធៃៈ, ដដ្លបងកស ើងសដ្ឋយកតាត ្គត់្គង់ (Supply shock)។  

• អប្តាបតូរប្បាកស់រៀលសធៀបៃងឹដ្ោុា រអាសម៉ារកិ ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងសៅបៃតមៃេា ិរភាព កនុង

រងើង់ ៤ ០៦៥ សរៀលកនុងមួយដុ្ោា រអាសម៉ារិកកនុងឆ្ន ំ ២០២៣ សដ្ឋយស្ថរការបៃតអៃុវតត វិធាៃការ

សលើកកមពេ់ប្បាក់សរៀលរបេ់ធនាោរជាតិនៃកមពុជា ៃិងការបៃតពប្ងឹងសោលៃសយបាយ

ប្រប់ប្រងស្ថច់ប្បាក់កនុងវិេ័យហិរញ្ញវតាុ។ 
 

២.២. កំសណើៃតាមវេិ័យេខំាៃ់ៗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 តាមការពាករណ៍ កំសណើៃសេដ្ឋកិចចកមពុជាសៅកនុងឆ្ន ំ ២០២៣ ប្តូវបាៃប្ទប្ទង់សដ្ឋយ៖  

(ទី១)- វិេ័យឧេាហកមមប្តូវបាៃពាករថ្នៃឹងបៃតៃិនាន ការសកើៃស ើងកនុងអប្តា ៩,២% 

កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ ប្បហាក់ប្បដហលសៅៃឹងកំសណើៃឆ្ន ំ ២០២២ កនុងអប្តា ៩,០% សដ្ឋយស្ថរ

ការរពំឹងទុកសលើការបៃតកំសណើៃរឹងមនំៃអៃុវិេ័យកាត់សដ្រ ៃិងកមមៃតស្ថលមិៃដមៃកាត់សដ្រ ខណៈ

កំសណើៃវិេ័យឧេាហកមម   ចំៃៃួ ៩,២% 

កំសណើៃវិេ័យ សេវាកមមចំៃៃួ ៦,៦% 

កំសណើៃវិេ័យ កេិកមមចំៃៃួ ១,១% 
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ដដ្លអៃុវិេ័យេំណង់ប្តូវបាៃពាករថ្នសៅបៃតសងើបស ើងវិញកនុងអប្តាកំសណើៃទបជាងៃិនាន កា

រធមមតា (មុៃវិបតតិកូវីដ្-១៩)។ អៃុវិេ័យកាត់សដ្រ ប្តូវបាៃរពំឹងថ្នៃឹងបៃតសកើៃស ើងសដ្ឋយស្ថរ

ការរំពឹងទុកសលើភាពលអប្បសេើរនៃតប្មូវការខាងសប្ៅ ជាពិសេេទី្ារេហរដ្ឋអាសម៉ារិក ប្េបជាមួយ

ការរំពឹងទុកសលើការបដងើរការបញ្ហជ ទិញពីប្បសទេកនុងតំបៃ់ ដូ្ចជាមីយ៉ា ៃ់ម៉ា  ជាសដ្ើម។ ការដ្ឋក់សចញ

ៃវូ “យុទធស្ថន្តេតអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យកាត់សដ្រ ្លិតដេបកសជើង ៃិងកាបូបកមពុជា ២០២២-២០២៧” 

ប្តូវបាៃរពំឹងថ្នៃឹងជយួជំរុញបរយិកាេវិៃិសយរ ៃិងភាពប្បកតួប្បដជងបដៃាមកនុងអៃុវិេ័យសៃះ

្ងដដ្រ។ យ៉ា ងណាមិញ, ភាពមិៃប្បាកដ្ប្បជាខពេ់នៃស្ថា ៃភាពសេដ្ឋកិចចេកល ដដ្លនំាឱ្យមៃ

ភាពរសងាគ ះរសងគើដ្ល់តប្មូវការខាងសប្ៅ ជាពិសេេទី្ារេំខាៃ់ៗរបេ់កមពុជា រួមមៃេហរដ្ឋអាសម៉ារិក 

ៃិងេហភាពអ៉ឺរ៉ាុប អាចៃឹងបងកជាបចច័យអវិជជមៃដ្លអ់ៃុវិេ័យសៃះ្ងដដ្រ។ អៃុវិេ័យកមមៃតស្ថល

មិៃដមៃកាត់សដ្រ រំពឹងថ្នសៅបៃតេសប្មចបាៃកំសណើៃលអប្បសេើរ ដដ្លមួយដ្នកៃឹងបៃតជំរុញ

សដ្ឋយការរកាបាៃតុលយភាពនៃ្លិតកមមដដ្លបសប្មើឱ្យតប្មូវការកនុងប្េុក ៃិងមួយដ ន្កសទៀត

ោំប្ទសដ្ឋយការរំពឹងទុកកំសណើៃលអប្បសេើរនៃ្លិតកមមបសប្មើឱ្យការនំាសចញ។ ៃិនាន ការលអប្បសេើរ

នៃតប្មូវការខាងសប្ៅ ៃិងកិចចប្ពមសប្ពៀងពាណិជជកមមសេរី ៃឹងបៃតជំរុញកំសណើៃនៃអៃុវិេ័យសៃះ

សលើដ្នក្លិតកមមបសប្មើការនំាសចញ ជាពិសេេសៅសលើ្ លិត្លេំខាៃ់ៗ មួយចំៃួៃរួមមៃ៖ 

សប្រឿងេងាា រិម, ដេបកេតើមៃសរាម, កាត រកុងបាា សក, សឈើមូល ឬសឈើអារ ៃិងសឈើ veneer, 

វតាុេប្មប់ជាងេំណង់សធើើពីបាា េា ិក, បៃាះេូឡា, សប្រឿងសអ ិចប្តូៃិក ៃិងភារបំដណក, ដខសសភាើង 

ៃិងបងគុំដខសសភាើង, េករេ, ៃិងកេិ្លដកនចនស្សងៗជាសដ្ើម។ ទៃាឹមសៃះ, ការដ្ឋក់សចញៃូវ “ចាប់

េត ីពី វិៃិសយរនៃប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា” ៃឹងអាចរមួចំដណកបសងកើៃបរិយកាេវិៃិសយរឱ្យកាៃ់ដត

មៃភាពទក់ទញ ៃិងប្បសេើរជាងមុៃ។ សដ្ឋយដ កអៃុវិេ័យេំណង់ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃត

កំសណើៃទបជាងៃិនាន ការធមមតាសដ្ឋយស្ថរការរពំឹងទុកការសងើបស ើងវិញយ៉ឺតនៃរហូំរទុៃវិៃិសយរ

ពីបរសទេ ជាពិសេេេប្មប់េំណង់នថាខពេ់ ក៏ដូ្ចជាេំណង់បសប្មើឱ្យវិេ័យសទេចរណ៍ ៃិង

ពាណិជជកមម ប្េបសពលដដ្លេកមមភាពេំណង់លំសៅឋាៃក៏ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នសៅបៃតរកាកំសណើៃ 

ប៉ាុដៃតេា ិតកនុងកប្មិតទប។ 

 

 (ទី២)-  វិេ័យសេវាកមមប្តូវបាៃពាករថ្នៃឹងបៃតសកើៃស ើងកនុងអប្តា ៦,៦% កនុងឆ្ន ំ 

២០២៣ ពីកំសណើៃ ៤,៣% កនុងឆ្ន ំ ២០២២ សដ្ឋយស្ថរការបៃតសងើបស ើងៃូវេកមមភាពសេដ្ឋកិចចកនុង

ប្េុក ជាពិសេេអៃុវិេ័យេណាឋ ោរ ៃិងសភាជៃីយដ្ឋឋ ៃ ៃិងវិេ័យោំប្ទសទេចរណ៍ស្សងៗសទៀត។ 
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អៃុវិេ័យេណាឋ ោរ ៃិងសភាជៃីយដ្ឋឋ ៃ ប្តូវបាៃរពំឹងថ្នបៃតៃិនាន ការសងើបស ើងវិញ សដ្ឋយស្ថរ

ការរំពឹងទុកសលើការសងើបស ើងវិញនៃសភញៀវសទេចរអៃតរជាតិ ប្េបសពលដដ្លសភញៀវសទេចរជាតិ 

ក៏ប្តូវបាៃរពំឹងថ្នៃឹងបៃតសកើៃស ើងជាមួយៃឹងេមាុះសលឿៃជាងសភញៀវសទេចរអៃតរជាតិ សដ្ឋយស្ថរ

ការដ្កសចញៃវូរបំាងសធើើដំ្សណើរស្សងៗ ៃិងការវិលប្ត ប់រកប្បប្កតីភាពវិញនៃេងគម-សេដ្ឋកិចច។ 

អៃុវិេ័យលក់ដំុ្-រាយ ប្តូវបាៃរំពងឹថ្នៃឹងបៃតៃិនាន ការសកើៃស ើង សដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទុកសលើការបៃត

សងើបស ើងវិញៃូវចំណូលរបេ់ប្បជាជៃ ៃិងេកមមភាពចាយវាយកនុងប្េុករបួ្សៃំឹងការតា េ់បតូរ

ឥរិយបថនៃអាជីវកមម ក៏ដូ្ចជាេកមមភាពទិញ-លក់ពីដបបប្បនពណី (Brick-And-Morta) សដ្ឋយ

ជំៃួេមកវិញៃូវការសប្បើប្បាេ់ថ្នន លឌ្ីជីថល ដដ្លការណ៍សៃះៃឹងបៃតជំរុញបដៃាមសទៀតដ្ល់

េកមមភាពសប្បើប្បាេ់កនុងប្េុកជារួម។ អៃុវិេ័យអចលៃប្ទពយ ប្តូវបាៃរពំឹងថ្នៃឹងបៃតៃិនាន ការ

សកើៃស ើង ប៉ាុដៃតកនុងសលបឿៃយ៉ឺត សដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទុកសលើការបៃតសងើបស ើងវិញយ៉ឺតនៃរំហរូទុៃ

 វិៃិសយរពីបរសទេ ៃិងកំសណើៃទបនៃេកមមភាពទិញ-លក់អចលៃប្ទពយជារួម។ អៃុវិេ័យ

ដឹ្កជញ្ជូៃៃិងរមនារមៃ៍ ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃតសកើៃស ើង ោំប្ទសដ្ឋយការបៃតសងើបស ើងនៃ

េកមមភាពដឹ្កជញ្ជូៃបសប្មើឱ្យវិេ័យសទេចរណ៍ៃិងពាណិជជកមម ប្េបសពលដដ្លេកមមភាព

រមនារមៃ៍ក៏សៅបៃតរកាៃិនាន ការលអប្បសេើរ សដ្ឋយស្ថរការបៃតសកើៃស ើងៃូវការសប្បើប្បាេ់

អុីៃធ៉ឺណិត ៃិងឌ្ីជីថលកនុងអាជីវកមម ៃិងជីវភាពប្បចំានថៃ កនុងរៃាងប្បប្កតីភាពថមី ។ ទៃាឹមសៃះ, 

ការដ្ឋក់សចញ ៃិងអៃុវតតៃវូ “ប្កបខ័ណឌ សោលៃសយបាយសេដ្ឋកិចច ៃិងេងគមឌ្ីជីថលកមពុជា 

២០២១-២០៣៥” ៃឹងបសងកើៃការវិៃិសយរសលើសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធឌ្ីជីថល ប្ពមទងំៃឹងសលើកកមពេ់

ការសប្បើប្បាេ់ទំៃិញ ៃិងសេវាឌ្ីជីថលសៅកមពុជា។  

 

(ទី៣)- វិេ័យកេិកមមប្តូវបាៃរពំឹងថ្នសៅបៃតៃិនាន ការសកើៃស ើង កនុងអប្តា ១,១% កនុងឆ្ន ំ 

២០២៣ សធៀបៃឹង ០,៧% កនុងឆ្ន ំ ២០២២ សដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទុកសលើការបៃតរកាកំសណើៃលអ

ប្បសេើរនៃអៃុវិេ័យដំ្ណំា ៃិងចិញ្ច ឹមេតើ ប្េបសពលដដ្លអៃុវិេ័យសៃស្ថទ ប្តូវបាៃរពំឹងថ្នៃឹង

សងើបស ើងវិញ ។ អៃុវិេ័យដំ្ណំាប្តូវបាៃរពំឹងថ្នៃឹងបៃតសកើៃស ើង សដ្ឋយស្ថរការរពំឹងទុកកំសណើៃ

លអប្បសេើរនៃការនំាសចញ្លិត្លកេិកមម ជាពិសេេដំ្ណំារួម្ស ំៃិងឧេាហកមមដដ្លៃឹងបៃត

ជំរុញសដ្ឋយកិចចប្ពមសប្ពៀងពាណិជជកមមសេរី រួប្សជំាមួយៃឹងការបសងកើៃការវិៃិសយររបេ់រាជ-

រដ្ឋឋ ភិបាល ជាពិសេេការ ត្ល់ហិរញ្ញបបទៃកនុងការជំរុញ្លិតកមមកនុងប្េុក។ អៃុវិេ័យចិញ្ច ឹម

េតើប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងសៅបៃតរកាកំសណើៃខពេ់ សដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទុកសលើការបៃតសកើៃស ើងនៃ



ទំព័រ 9 នៃ 57   

 

្លិតកមមប្ជូក រួប្សៃំឹងវិធាៃការអៃតរារមៃ៍របេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងការអៃុវតតរសប្មងរបេ់

នដ្រូអភិវឌ្ឍនានា។ ទៃាឹមសៃះ, អៃុវិេ័យសៃស្ថទ ប្តូវបាៃរំពឹងថ្នៃឹងសងើបស ើងវិញដ្អកសលើ

ការរំពឹងទុកៃូវការសកើៃស ើងេៃសឹមៗ ទងំ្លចាប់ទឹកស្ថបៃិង្លិតកមមវារីវបបកមម,  សដ្ឋយស្ថរ

ការអៃុវតតវិធាៃការរបេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ៃិងនដ្រអូភិវឌ្ឍ តាមរយៈការសដ្ឋះប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈម

ជារចនាេមព័ៃធ, ការោំប្ទដ្នកហិរញ្ញបបទៃ, ការ្សពើ្ាយបសចចកសទេ ៃិងការសប្បើប្បាេ់ពូជប្តី

ប្បកបសដ្ឋយប្បេិទធភាពខពេ់ ៃិងរុណភាព ។ 

ជាំរូរ ៣. ព្របខ័ណ្ឌ ថវិកាឆ្ន ាំ ២០២៣ 

ឈរសលើសោលការណ៍ ៃិង កនុងសោលបំណងេសប្មចឱ្យបាៃៃូវសោលៃសយបាយ

ខាងសលើ, ប្កបខ័ណឌ ថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ប្តូវបាៃកំណត់ដ្ូចខាងសប្កាម៖ 

 

• ចំណូលកនុងប្បសទេថវិការដ្ឋ ប្តូវបាៃសប្ោង ២២,៣៣% នៃ ្េេ សេម ើៃឹង            

ចំៃួៃ ២៩ ៣១១ ៧៤៧ ោៃសរៀល។ 

• ចំណាយេរុបថវិការដ្ឋ ប្តូវបាៃសប្ោង ២៩,៨៧% នៃ ្េេ សេម ើៃឹង               

ចំៃួៃ ៣៩ ២០៦ ២០៥ ោៃសរៀល ។ 

• អតិសរកថវិកាចរៃត អាចរកាបាៃកនុងកប្មិតប្បមណ ៣,៩៩% នៃ ្េេ។ 

• ឱ្ៃភាពថវិកាេរុប សេម ើៃឹង -៧,៥៤% នៃ ្េេ។ ឱ្ៃភាពសៃះ ប្តូវបាៃ

បំសពញតុលយភាពសដ្ឋយ៖ (១)- ហរិញ្ញបបទៃសប្ៅប្បសទេ កនុងទំហំ ៤,៧០% នៃ 

េចូនាករថវកិា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ចាប ់ អៃវុតត ចាប ់ ចាប ់

ចណូំលកនុងប្បសទេថវកិារដ្ឋ ឬ ថវកិាជាត ិ(%្េេ) 
១៩,៤១ ២០,៦៦ ២១,២៧ ២២,៣៣ 

    ចណូំលចរៃេ (%្េេ) 
១៩,២១ ២០,៦០ ២០,១៩ ២១,៤៦ 

ចំណាយេរបុថវកិារដ្ឋ ឬ ថវកិាជាត ិ (%្េេ) 
២៨,៩៧ ៣០,៩៣ ២៨,៨៥ ២៩,៨៧ 

    ចណំាយចរៃេ (%្េេ) 
១៦,៩៧ ១៩,២៧ ១៧,៣៣ ១៧,៤៧ 

អតសិរកចរៃត (%្េេ) 
២,២៤ ១,៣៣ ២,៨៦ ៣,៩៩ 

ឱ្ៃភាពេរបុ (%្េេ) 
-៩,៥៦ -១០,២៧ -៧,៥៨ -៧,៥៤ 
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្េេ, (២)- មលូៃធិបិ្ទប្ទងថ់វកិា កនុងទំហំ ០,៩៨% នៃ ្េេ, (៣)- ប្បាក់

បសញ្ញើរាជរដ្ឋឋ ភបិាល កនងុទំហំ ១,៨៦% នៃ ្ េេ សេម ើៃឹង ២ ៤៣៩ ប ៊ីោៃសរៀល 

ឬ េមមូលៃឹង ៦០០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក ៃិងការសបាះ្ាយមលូបប្តរដ្ឋ ចំៃួៃ 

៨១៣ ប ៊ីោៃសរៀល ឬេមមូលៃឹងប្បមណ ២០០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក សដ្ើមបី

បំសពញតប្មូវការចំណាយ ទងំចំណាយចរៃត ៃិងចំណាយវិៃិសយរស្ថធារណៈ 

ជាពិសេេេប្មប់ការបៃតអៃុវតតកមមវិធីស្ថត រ ៃិងជំរុញកំសណើៃសេដ្ឋកិចចស ើងវិញ

កនុងបរិការណ៍នៃការរេ់សៅជាមួយៃឹងជំងឹកូវដី្-១៩ តាមរៃាងប្បប្កតីភាពថមី ៃិង

ការសប្តៀមសដ្ឋះប្ស្ថយថវិកាេប្មប់អរគិេៃីកមពុជា សដ្ើមបីធានាសេារភាពនថាអរគិេៃី

កុំឱ្យសកើៃសលើេកប្មិតនថាកំពុងអៃុវតតបចចុបបៃន ជូៃប្បជាពលរដ្ឋសប្បើប្បាេ់។ 

 

 

ឯកតា ោៃសរៀល 
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៣.១. ស្ថា ៃភាពចំណូលថវកិារដ្ឋ 

កនុងប្កបខ័ណឌ នៃសោលសៅខាងសលើ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលប្តូវបសងកើៃចំណូលេរុបថវិការដ្ឋ ឬ 

ចំណូលេរុបថវិកាជាតិ ឱ្យសេម ើៃឹង ៣៦ ៧៦៧ ៦៧០ ោៃសរៀល កនុងសនាះ ចំណូលចរៃេថ្នន ក់ជាតិ

ឱ្យសេម ើៃឹង ២៥ ៥៦៤ ៤២៨ ោៃសរៀល (ដដ្លរមួមៃ ចំណូលស្ថរសពើពៃធ ២៣ ៤២១ ៩២៤ 

ោៃសរៀល ៃិង ចំណូលមិៃដមៃស្ថរសពើពៃធ ២ ១៤២ ៥០៤ ោៃសរៀល)។ សដ្ឋយដ ក ចំណូល

មូលធៃថវិការដ្ឋ ប្តូវបាៃសប្ោងចំៃៃួ ៨ ៦០០ ៧៣៥ ោៃសរៀល, ប្តូវជា ៦,៥៥% នៃ ្ េេ, 

មៃកំសណើៃ ២,៥% សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២ កនុងសនាះចំណូលមូលធៃសប្ៅប្បសទេសេម ើៃឹង

ប្បមណ ១៩% នៃចំណាយថវិការដ្ឋេរុបឆ្ន ំ ២០២៣ ប៉ាុសណាណ ះ។ 
 

 

ចំណូលថវកិា  

(ឯកតាលានរ ៀល) 

២០២២ ២០២៣ % 
កំរណើ ន ចាប ់ % ផសស ច្បាប ់ % ផសស 

ស ុបចំណូលថវកិា ដ្ឋ ឬ ថវកិាជាត ិ 32,676,130 27.16% 36,767,670 28.01% 12.5% 

   · ថ្នា ក់ជាតិ 30,544,366 25.39% 34,165,163 26.03% 11.9% 

   · ថ្នា ក់ររកាមជាតិ 2,131,764 1.77% 2,602,507 1.98% 22.1% 

១.  ចណូំលច នដថវកិារដ្ឋ 24,289,107 20.19% 28,166,935 21.46% 16.0% 

  ក. ចំណូលសា រពើពនធថវកិា ដ្ឋ 21,811,132 18.13% 25,594,274 19.50% 17.3% 

      - ថ្នា ក់ជាតិ 20,227,005 16.81% 23,421,924 17.84% 15.8% 

      - ថ្នា ក់ររកាមជាតិ 1,584,127 1.32% 2,172,350 1.65% 37.1% 

  ខ. ចំណូលមិនមមនសា រពើពនធថវកិា ដ្ឋ 2,477,975 2.06% 2,572,661 1.96% 3.8% 

      - ថ្នា ក់ជាតិ 1,930,338 1.60% 2,142,504 1.63% 11.0% 

      - ថ្នា ក់ររកាមជាតិ 547,637 0.46% 430,157 0.33% -21.5% 

២. ចំណូលមូលធនថវកិារដ្ឋ 8,387,023 6.97% 8,600,735 6.55% 2.5% 

      · កាុ ងរបរេស 1,305,259 1.08% 1,144,812 0.87% -12.3% 

      · ររៅរបរេស 7,081,764 5.89% 7,455,923 5.68% 5.3% 
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៣.២. ស្ថា ៃភាពចណំាយថវិការដ្ឋ 

េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២៣ ចំណាយេរុបថវិការដ្ឋ ឬ ចំណាយេរុបថវិកាជាតិ ប្តូវបាៃសប្ោង

ចំៃួៃ ៣៩ ២០៦ ២០៥ ោៃសរៀល ប្តូវជា ២៩,៨៧% នៃ ្ េេ, មៃកំសណើៃ ១៣,០% សធៀបៃឹង

ចាប់ឆ្ន ំ ២០២២ ដដ្លកនុងសនាះ៖ (១)-ចណំាយចរៃតថវិការដ្ឋមៃចំៃួៃ ២២ ៩២៨ ៩៣២ 

ោៃសរៀល, ប្តូវជា ១៧,៤៧% នៃ ្េេ, សកើៃស ើង ១០,០% សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២; 

ៃិង (២)-ចណំាយមលូធៃថវកិារដ្ឋមៃចំៃួៃ ១៦ ២៧៧ ២៧៣ ោៃសរៀល, ប្តូវជា 

១២,៤០% នៃ ្េេ, មៃកំសណើៃ ១៧,៥% សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២។ 

ចំណាយថវកិា  

(ឯកតាលានរ ៀល) 

២០២២ ២០២៣ 
% 

កំរ ើ ន ចាប ់
% 
ផសស 

ច្បាប ់
% 
ផសស 

ស ុបចំណាយថវកិា ដ្ឋ ឬ ថវកិាជាត ិ 34,708,630 28.85% 39,206,205 29.87% 13.0% 

     · ថ្នា ក់ជាតិ 32,576,866 27.08% 36,603,698 27.88% 12.4% 

     · ថ្នា ក់ររកាមជាតិ 3,394,814 2.82% 4,061,797 3.09% 19.6% 

១. ចំណាយច នដថវកិា ដ្ឋ 20,850,440 17.33% 22,928,932 17.47% 10.0% 

  ១.១. ថ្នា ក់ជាតិ 19,111,704 15.89% 20,839,425 15.87% 9.0% 

        ·បនទុ កបុគ្គលិក 8,653,955 7.19% 9,555,197 7.28% 10.4% 

       ·ររៅបនទុ កបុគ្គលិក 10,457,749 8.69% 11,284,229 8.60% 7.9% 

  ១.២. ថ្នា ក់ររកាមជាតិ 3,001,786 2.49% 3,548,797 2.70% 18.2% 

       ·បនទុ កបុគ្គលិក 779,801 0.65% 879,914 0.67% 12.8% 

       ·ររៅបនទុ កបុគ្គលិក 2,221,985 1.85% 2,668,883 2.03% 20.1% 

២. ចំណាយមូលធនថវកិា ដ្ឋ 13,858,190 11.52% 16,277,273 12.40% 17.5% 

  - វនិិរោគ្សាធា  ៈរោយហិ ញ្ញបបទានកាុងរបរេស 6,567,049 5.46% 8,243,971 6.28% 25.5% 

         + កាុ ងរ ោះច្បណំាយមូលធនថ្នា ក់ររកាមជាតិ 393,028 0.33% 513,000 0.39% 30.5% 

  - កា េូទាត់រាក់ខ្ចើ 1,477,657 1.23% 1,859,887 1.42% 25.9% 

  - វនិិរោគ្សាធា  ៈរោយហិ ញ្ញបបទានររៅរបរេស 5,813,484 4.83% 6,173,415 4.70% 6.2% 
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៣.៣. ថវកិាថ្នន ក់ជាត ិ

ចំណាយថវកិាតាមវសិយ័  
(ឯកតាលានរ ៀល) 

២០២២ ២០២៣ 
% 

កំរ ើ ន ចាប ់
% 
ផសស 

ច្បាប ់
% 
ផសស 

១. វសិយ័រដ្ឋបាលទូទៅ 2,088,946 1.74% 3,079,429 2.35% 47.4% 
   ក. ច្បណំាយច្បរនត 1,916,131 1.59% 2,841,034 2.16% 48.3% 
 -បនទុ កបុគ្គលិក 694,130 0.58% 762,262 0.58% 9.8% 
 -ទរៅបនទុ កបុគ្គលិក 1,222,001 1.02% 2,078,772 1.58% 70.1% 
   ខ. ច្បណំាយមូលធន 172,815 0.14% 238,395 0.18% 37.9% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានកនុ ងរបទទស 0  0   
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានទរៅរបទទស 172,815 0.14% 238,395 0.18% 37.9% 
២. វសិយ័ការពារជាតិ សនដិសុខ និងសណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 4,795,111 3.99% 5,215,546 3.97% 8.8% 
   ក. ច្បណំាយច្បរនត 4,675,287 3.89% 5,101,874 3.89% 9.1% 
 -បនទុ កបុគ្គលិក 3,822,770 3.18% 4,184,410 3.19% 9.5% 
 -ទរៅបនទុ កបុគ្គលិក 852,517 0.71% 917,464 0.70% 7.6% 
   ខ. ច្បណំាយមូលធន 119,824 0.10% 113,672 0.09% -5.1% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានកនុ ងរបទទស 22,600 0.02% 30,000 0.02% 32.7% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានទរៅរបទទស 97,224 0.08% 83,672 0.06% -13.9% 
៣. វសិយ័សងគមកិច្បច 8,449,790 7.02% 8,989,718 6.85% 6.4% 
   ក. ច្បណំាយច្បរនត 7,332,061 6.09% 7,927,353 6.04% 8.1% 
 -បនទុ កបុគ្គលិក 3,610,626 3.00% 4,027,946 3.07% 11.6% 
 -ទរៅបនទុ កបុគ្គលិក 3,721,435 3.09% 3,899,408 2.97% 4.8% 
   ខ. ច្បណំាយមូលធន 1,117,729 0.93% 1,062,365 0.81% -5.0% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានកនុ ងរបទទស 110,000 0.09% 130,000 0.10% 18.2% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានទរៅរបទទស 1,007,729 0.84% 932,365 0.71% -7.5% 
៤. វសិយ័ទសដ្ឋកិច្បច 6,531,922 5.43% 7,046,053 5.37% 7.9% 
   ក. ច្បណំាយច្បរនត 1,457,206 1.21% 1,582,070 1.21% 8.6% 
 -បនទុ កបុគ្គលិក 526,429 0.44% 580,579 0.44% 10.3% 
 -ទរៅបនទុ កបុគ្គលិក 930,777 0.77% 1,001,491 0.76% 7.6% 
   ខ. ច្បណំាយមូលធន 5,074,716 4.22% 5,463,983 4.16% 7.7% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានកនុ ងរបទទស 539,000 0.45% 545,000 0.42% 1.1% 
 -វនិិទោគ្សាធារណៈទោយហិរញ្ញបបទានទរៅរបទទស 4,535,716 3.77% 4,918,983 3.75% 8.4% 
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៣.៣.១. ចំណាយសលើបៃាុកបរុគលកិ 

ចំណាយសលើបៃាុកបុរគលិក ប្តូវបាៃសប្ោងចំៃួៃ ៩ ៥៥៥ ១៩៧ ោៃសរៀល េប្មប់៖ 

(១)-ការសប្ជើេសរេីប្កបខណ័ឌ ថម ីជៃំួេអនកចូលៃិវតតៃ៍កនុងឆ្ន ំ ២០២២ ៃិង ការសប្ជើេសរីេប្កបខ័ណឌ

ប្រូបសប្ងៀៃស ើងវិញចំៃៃួ ៣ ០០០ កដៃាង បនាា ប់ពីអាក់ខាៃចំៃៃួ ២ ឆ្ន ំ កៃាងមក; (២)-

ការដ្សំ ើងសបៀវតសជៃូមន្តៃតរីាជការស ើងវញិ បនាា ប់ពីបាៃតអ កការដំ្ស ើងសៅឆ្ន ំ ២០២១ ៃិង ឆ្ន ំ 

២០២២ សដ្ឋយស្ថរវិបតតិជំង៉ឺកូវីដ្-១៩ ដដ្លតប្មូវឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភិបាលសធើើវិចារណកមមចំណាយសដ្ើមបី

បដងើរធៃធាៃសៅសដ្ឋះប្ស្ថយ្លប៉ាះពាល់ពីវិបតតិនៃជំង៉ឺសៃះ;  ៃិង  (៣)-ការដ្ំស ើងប្បាកឧ់បតាមភ

ប្បចំាដខេប្មប់មន្តៃតីជាប់កិចចេៃា ពី ៦៧ មុ៉ឺៃសរៀល សៅដ្ល់ ៧១ មុ៉ឺៃសរៀល សដ្ឋយអៃុវតតចាប់ពី

ដខមករា ដ្ល់ដខធនូ ឆ្ន ំ ២០២៣។ 

ជារមួ សៅឆ្ន ំ ២០២៣ សបៀវតសអបបបរមរបេ់មន្តៃតីរាជការេុីវិល ៃិង កងកមា ងំ

ប្បដ្ឋប់អាវុធ ៃឹងមៃស្ថា ៃភាពសកើៃស ើងដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

- សបៀវតសមន្តៃតរីាជការេុីវលិ ៃឹងប្តវូបាៃដំ្ស ើងពីចំៃួៃ ១ ១៧២ ៥០០ សរៀល សៅឆ្ន ំ 

២០២២ ដ្ល់ប្បមណ ១ ៣០០ ០០០ សរៀល ចាប់ពីដខមករា ឆ្ន ំ ២០២៣; 

- សបៀវតសប្របូសប្ងៀៃ ៃងិ ប្រសូពទយ ៃឹងប្តូវបាៃដ្ំស ើងពីចំៃួៃ ១ ២៧២ ៥០០ សរៀល 

សៅឆ្ន ំ ២០២២ ដ្ល់ប្បមណ ១ ៤០០ ០០០ សរៀល ចាប់ពីដខមករា ឆ្ន ំ ២០២៣; 

- សបៀវតសៃររបាល (ពលបាលប្តី) ៃឹងប្តូវបាៃដ្ំស ើងពីចំៃួៃ ១ ២៥៦ ៩៧៧ សរៀល 

(សដ្ឋយរិតបញ្ចូលទងំរបបអងករ) សៅឆ្ន ំ ២០២២ ដ្ល់ប្បមណ ១ ៣៨៤ ៤៧៧ សរៀល 

(សដ្ឋយរិតបញ្ចូលទងំរបបអងករ) ចាប់ពីដខមករា ឆ្ន ំ ២០២៣; 

- សបៀវតសសយធៃិ (ពលសទ) ៃឹងប្តូវបាៃដ្ំស ើងពីចំៃួៃ ១ ១២៣ ៥០០ សរៀល (សដ្ឋយ

មិៃរតិបញ្ចូលរបបអងករ) សៅឆ្ន ំ ២០២២ ដ្ល់ប្បមណ ១ ២៥១ ០០០ សរៀល (សដ្ឋយមិៃរិត

បញ្ចូលរបបអងករ) សហើយសបើរិតបញ្ចូលទងំរបបអងករ ប្តូវជាប្បមណ ១ ៣០៩ ៤៧៧ សរៀល 

ចាប់ពីដខមករា ឆ្ន ំ ២០២៣។ 

ទៃាឹមសៃះ, ថវិកាចំៃួៃ ៥០ ប ៊ីោៃសរៀល ប្តូវបាៃសប្ោងេប្មប់មូលៃិធិដថទេំុខភាព

ជៃូមន្តៃតីរាជការេុីវិល កងកមា ងំប្បដ្ឋប់អាវុធប្រប់ប្បសភទ ៃិងៃិវតតជៃ ៃិងបាៃបៃតសប្ោងថវិកា

ចំៃួៃ ៦ ប ៊ីោៃសរៀល សដ្ើមបីប្ទប្ទង់របបេៃតិេុខេងគមដ្នកហាៃិភ័យការងារេប្មប់មន្តៃតី-          

ស្ថធារណៈ សៅកនុងកញ្ចប់ថវិការបេ់ប្កេងួេុខាភិបាល។  

ចំសពាះប្បាក់សស្ថធៃៃិវតតៃ៍ ក៏ប្តូវបាៃសប្ោងថវិកាចំៃៃួ ១៨១ ប ៊ីោៃសរៀល េប្មប់

ការដំ្ស ើងប្បាក់សស្ថធៃអបបបរមប្បចំាដខជៃូដ្ល់ៃិវតតជៃដដ្លជាអតីតមន្តៃតីរាជការេុីវិល ៃិង
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កងកមា ងំប្បដ្ឋប់អាវុធ្ងដដ្រ កនុងសោលសៅជយួោំប្ទដ្ល់ជីវភាពរបេ់ពកួោត់ ក៏ដូ្ចជាេំសៅ

កាត់បៃាយរមា តប្បាក់សស្ថធៃរបេ់ៃិវតតជៃ រវាងៃិវតតជៃថមី ៃិងៃិវតតជៃចាេ់។ ដូ្ចសៃះ ប្បាក់-

សស្ថធៃអបបបរមប្បចំាដខរបេ់អតីតមន្តៃតីរាជការេុីវិល ៃិងអតីតយុទធជៃ (អតីតសយធិៃ ៃិង

អតីតមន្តៃតីៃររបាលជាតិ) ៃឹងប្តូវបាៃដំ្ស ើងពី ៦៩ មុ៉ឺៃសរៀល សៅដ្ល ់៧៧ មុ៉ឺៃសរៀល ចាប់ពី

ដខមករា ឆ្ន ំ ២០២៣។ 

៣.៣.២. ចំណាយមៃិដមៃបៃាុកបុរគលកិ 

ប្តូវបាៃសប្ោងចំៃួៃ ១១ ២៨៤ ២២៩ ោៃសរៀល, មៃេមមប្ត សេម ើៃឹង ៥៤,១% 

នៃចំណាយចរៃេថវិកាថ្នន ក់ជាតិ, ប្តូវជា ៨,៦០% នៃ ្េេ, មៃកំសណើៃ ៧,៩% សធៀបៃឹង

ចាប់ឆ្ន ំ ២០២២។ ជារួម, ប្រប់ប្កេួង-ស្ថា ប័ៃទងំអេ់ ជាទសូៅសោរពបាៃៃូវពិតាៃចំណាយសោល

ដដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបាលបាៃកំណត់ ត្ល់ជូៃេប្មប់ចំណាយមិៃដមៃបៃាុកបុរគលិកសហើយកំសណើៃ

ចំណាយមិៃដមៃបៃាុកបុរគលិកដដ្លប្តូវបាៃសប្ោង រ៉ឺេប្មប់ការបៃតអៃុវតតអាទិភាពចមបង           

េំខាៃ់ៗ រួមមៃ៖ ការបៃតប្រប់ប្រងឱ្យបាៃៃវូការរកីរាលដ្ឋលនៃជំង៉ឺកូវដី្-១៩; ការបៃតកស្ថង

ប្បព័ៃធោំពារេងគមរឹងម ំៃិងប្បព័ៃធេុខាភិបាល ប្បកបសដ្ឋយរុណភាព ៃិងមៃភាពស ា្ើយតប

ខពេ់; ការប្ទប្ទង់ៃិរៃតរភាពនៃប្បតិបតតិការរបេ់រដ្ឋ; ការបៃតស្ថត រ ៃិងជំរុញកំសណើៃសេដ្ឋកិចចឱ្យ

េាុ ះសងើបស ើងវិញ; ការសបាះសឆ្ន តសប្ជើេតាំងតំណាងរាន្តេតអាណតតិទី ៧ ៃិងការសធើើជាមច េ់្ាះ

សរៀបចំការប្បកួតកីឡាអាេុីអាសរនយ៍ ៃិងអាស្ថ ៃបា៉ា រា៉ាសហគម ឆ្ន ំ ២០២៣; ប្ពមទងំអាទិភាពមួយ

ចំៃួៃស្សងសទៀត។  

កញ្ចប់ថវិកាសៃះ ប្តូវបាៃវិភាជសដ្ឋយដ អ្កសលើតប្មូវការ ៃិងអាទិភាពចំាបាច់តាមវិេ័យ

ៃីមយួៗ ដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

 វេិ័យរដ្ឋបាលទសូៅ 

• ោំប្ទដ្លក់ារសបាះសឆ្ន តសប្ជើេតំាងតណំាងរាន្តេតអាណតតទិ ី៧; 

• ោំប្ទដ្ល់ការសធើើជាមច េ់្ ាះសរៀបចកំារប្បកតួកឡីាអាេុអីាសរនយស៍លើកទ ី៣២ ៃងិ 

អាស្ថ ៃបា៉ា រា៉ាសហគមសលើក ទ ី១២ ឆ្ន ំ ២០២៣; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់េកមមភាពសបាេេមអ តមីៃ ៃិងយុទធភ័ណឌ មិៃទៃ់ ា្ុះ សឆ្ព ះសៅរកកមពុជា 

ោម ៃប្ោប់មីៃសៅឆ្ន ំ ២០២៥ សប្កាមទិេសស្ថា ក ត្លដ់្េីវុតាភិាព បសងកើតស្ថន មញញមឹ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការសលើកកមពេ់ប្បេិទធភាពការងារប្រប់ប្រងចំណូល 

ៃិងប្បមូលចំណូលស្ថរសពើពៃធ;  



ទំព័រ 16 នៃ 57   

 

• សរៀបចំ ៃិងអៃុវតតសោលៃសយបាយ 

ៃិងយុទធស្ថន្តេតអភិវឌ្ឍវិេ័យហិរញ្ញវតាុមិៃដមៃធនាោរ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ធុរកិចចថមី េហប្រិៃភាព ថ្នន លឌ្ីជីថល ៃិងសេដ្ឋកិចចៃវាៃុវតតៃ៍; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការអៃុវតតការងារៃិងតួនាទីរបេ់ស្ថា ប័ៃៃីតិបបញ្ញតតិ; 

• បៃតោំប្ទការអៃុវតតកមមវិធីជាតិកំដណទប្មង់រដ្ឋបាលស្ថធារណៈ; 

• ោំប្ទដ្ល់ការពប្ងឹងការប្រប់ប្រងវេិ័យេំណង់ ការសរៀបចំបាង់សោល ៃិងៃររបូៃីយកមម; 

• បៃតោំប្ទកំដណទប្មង់វិេ័យដី្ធាី; 

• បៃតោំប្ទ ៃិងពប្ងឹងសោលៃសយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិេ័យឧេាហកមមឆ្ន ំ ២០១៥-២០២៥; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការប្បយុទធប្បឆំ្ងអំសពើពុករលយួ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការសលើកកមពេ់ប្បេិទធភាពនៃកិចចការទតូ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការចូលរួមកនុងសបេកកមមដថរកាេៃតិភាពកនុងប្កបខ័ណឌ អងគការេហ-

ប្បជាជាតិ។ 

 វេិ័យការពារជាត ិេៃេេិខុ ៃងិេណាេ បធ់ាន ប ់

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការពប្ងឹងេមតាភាពរបេ់ៃររបាល ៃិងកងកមា ងំប្បដ្ឋប់អាវុធ; 

• បៃតសតត តការយកចិតតទុកដ្ឋក់សលើជីវភាព ៃិងេុខុមលភាពកងកមា ងំប្បដ្ឋប់អាវុធ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់កិចចដំ្សណើរការរបេ់ឧតតមប្កុមប្បឹកានៃអងគសៅប្កម ស្ថោជប្មះកតីប្រប់

ជាៃ់ថ្នន ក់ ៃិងរដ្ឋបាលតុោការ; 

• បៃតោំប្ទកិចចដំ្សណើរការរដ្ឋបាល ៃិងអៃតរារមៃ៍ស្សងៗ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ដំ្សណើរការនៃការអភិវឌ្ឍតាមដបបប្បជាធិបសតយយសៅថ្នន ក់សប្កាមជាតិ; 

• បៃតោំប្ទការអៃុវតតសោលៃសយបាយ ភូមិ-ឃំុ មៃេុវតាិភាព; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ប្បព័ៃធប្តួតពិៃិតយេៃតិេុខតាមប្ចកប្ពំដដ្ៃ ៃិងការ្លិតលិខិត ា្ងដដ្ៃ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការប្បយុទធប្បឆំ្ងការជួញដូ្រមៃុេស ន្តេត ី ៃិងកមុរ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់កិចចការេៃតិេុខជាតិ េកមមភាពការងារកាត់បៃាយសប្ោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ 

ៃិងការប្បយុទធប្បឆំ្ងសប្រឿងសញៀៃ; 

• បៃតោំប្ទសេវាឥតរិតនថារបេ់រណៈសមធាវកីមពុជា។ 

 វេិ័យេងគមកិចច 

• បៃតប្របប់្រងឱ្យបាៃៃវូការរកីរាលដ្ឋលនៃជងំ៉ឺកូវដី្-១៩; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការសលើកកមពេ់រុណភាព ៃិងការទទលួបាៃសេវាេុខាភិបាល; 
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• បៃតោំប្ទដ្ល់ការពប្ងឹងៃិងពប្ងីកការទទួលបាៃសេវាអប់រ ំៃិងការសលើកកមពេ់រុណភាព

អប់រ;ំ 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការសលើកកមពេ់វិេ័យកីឡាជាតិ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍជំនាញ ៃងិវិេ័យការងារ; 

• បៃត ត្ល់របបេៃតិេុខេងគមរបេ់អតីតមន្តៃតីរាជការេុីវិល ៃិងអតតីយុទធជៃ; 

• បៃតអៃុវតតកមមវិធីឧបតាមភស្ថច់ប្បាក់ជៃូន្តេត ីមៃន ា្សពាះ ៃិងកុមរអាយុសប្កាម ២ឆ្ន ំ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការទប់ស្ថក ត់អំសពើហឹងាសលើន្តេត ី ៃិងកុមរ; 

• បៃតឧបតាមភោំប្ទដ្ល់េមរមអតីតយុទធជៃ; 

• បៃតឧបតាមភដ្ល់មជឈមណឌ លស្ថត រៃីតិេមបទតាមបណាត រាជធាៃី-សខតត ៃិង 

មជឈមណឌ លស្ថត រលទធភាពពលកមម កាយេមបទ; 

• បៃត ត្ល់ថវិកាោំប្ទដ្ល់ការសដ្ឋះប្ស្ថយជីវភាពចំសពាះជៃប្កីប្ក ៃិងចាេ់ជរាសៅតាម

េហរមៃ;៍ 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការប្បយុទធប្បឆំ្ងព័ត៌មៃដកាងកាា យ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការការពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃធមមជាតិ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការអភិរកស ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វបបធម៌ជាតិ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់េុខដុ្មៃីយកមមស្ថេនា។ 

 វេិ័យសេដ្ឋកចិច 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការសលើកកមពេ់បសចចកសទេកេិកមម ៃិង េុវតាិភាពចំណីអាហារ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការប្រប់ប្រងដី្េមបទៃសេដ្ឋកិចច, ការបងាក រទប់ស្ថក ត់, 

ៃិងបន្តងាក បបទសលមើេនប្ពសឈើ ៃិងជល្ល; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការពប្ងឹងប្បេិទធភាពកនុងការប្រប់ប្រងធៃធាៃដរ៉ាប្រប់ប្បសភទ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍទឹកស្ថអ ត ៃិងអនាម័យជៃបទ; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការជួេជុល ៃិងដថទបំ្បព័ៃធធារាស្ថន្តេត ; 

• ជំរុញការអភិវឌ្ឍ្លិត្ល ៃិងការពប្ងឹងរុណភាពសេវាសទេចរណ៍; 

• ការស្ថត រនប្ពសឈើស ើងវិញ ៃិងេសន្តងាគ ះេតើនប្ព; 

• បៃតសបើកទី្ារេប្មប់ការនំាសចញរបេ់កមពុជា; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការជេួជុល ដថទំ្ ាូវ ស្ថព ៃ ៃិង ា្ូវលំជៃបទ ប្ពមទងំការស្ថត រប្េះ 

ជីកប្េះ ៃិងអណតូ ងទឹក សដ្ើមបីទប់ទល់ៃឹងសប្ោះរំាងេៃួ ត; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការប្តួតពិៃិតយេុវតាភិាពចំណីអាហារ; 
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• បៃតោំប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវិេ័យទូររមនារមៃ៍; 

• បៃតោំប្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍេហប្ោេធុៃតូច ៃិងមធយម។ 
 

ពត័ម៌ៃបដៃាមេប្មបទ់ំហចំំណាយថវិកាេរបុ (ចំណាយចរៃត ៃងិចំណាយមលូធៃ 

កនុងប្បសទេ ៃងិសប្ៅប្បសទេ) របេប់្កេងួ ស្ថា បៃ័ មៃកនុងតារាងឧបេមពៃ័ធទ ី៣៩ 
 

សលើេពីសៃះ េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២៣ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក៏បាៃសប្ោងថវិកា ស ា្ើយតបៃឹង

េកមមភាពោំពារេងគមដដ្លរួមមៃជាអាទិ៍ដូ្ចជា៖ 

❖ ការបៃតោំប្ទការដថទំេុខភាពេប្មប់កមមករ៖ 

បាៃសប្តៀមថវិកាកនុងកញ្ចប់ថវិការបេ់ប្កេួងេុខាភិបាល 

េប្មប់ពប្ងីកវិស្ថលភាពមូលៃិធិេមធម៌ សដ្ើមបី ត្ល់លទធភាពឱ្យកមមករ (ទងំកនុង

ប្បព័ៃធ ៃិង សប្ៅប្បព័ៃធ) ដដ្លមិៃទៃ់ជាេមជិកសបឡាជាតិរបបេៃតិេុខេងគម 

(ប.េ.េ.) ទទួលបាៃរបបដថទំេុខភាពដូ្ចប្បជាជៃដដ្លមៃប័ណណប្កីប្កដដ្រ; 

❖ ការបៃតការឧបតាមភមតុភាពេប្មប់កមមករៃសិយជតិ៖ បាៃសប្ោងសៅកនុងកញ្ចប់ថវិកា

របេ់ប្កេួងេុខាភិបាលេប្មប់បៃតសបើក្តល់ប្បាក់ឧបតាមភជូៃកមមការិៃី សៅសប្កាយ

សពលេប្មលកូៃ ៃិងេប្មកលំដហមតុភាព;  

❖ ការបៃតៃរិៃតរភាពមៃារីសពទយរៃធបបុាា ៖ បៃត ត្ល់ថវិកាេប្មប់បសងកើៃ “ម្ូលនិធិគ្នធបុប្ផា

រម្ពុជា” បដៃាមសលើថវិកាដដ្លប្តូវ ត្ល់តា ល់សៅមៃាីរសពទយរៃធបុបាា េប្មប់ចំណាយ

ប្បតិបតតិការឆ្ន ំ ២០២៣, សដ្ើមបីធានាៃិរៃតរភាព រុណភាព ៃិងប្បេិទធភាព របេ់

មៃាីរសពទយ្ង ៃិងធានាការ្តល់សេវាសដ្ឋយមិៃយកនថាជូៃដ្ល់កុមរនៃប្រួស្ថរ

ប្កីប្ក្ង;  

❖ កមមវធិសី ា្រស្ថចប់្បាកេ់ប្មបន់្តេត បី្កបី្កមៃន ា្សពាះ ៃងិកមុរតចូ៖ បាៃសប្ោងថវិកា

េប្មប់ឧបតាមភសពលពិៃិតយន្ាសពាះ ចំៃួៃ ៤ សលើក, ១ សលើក ៤ មុ៉ឺៃសរៀល, សពល

េប្មលកូៃសៅមណឌ លេុខភាព ឬសពទយរដ្ឋ ជូៃ ២០មុ៉ឺៃសរៀល, ឧបតាមភ ១០ សលើក

សទៀត ១សលើក ៤ មុ៉ឺៃសរៀល សពលសៅទទលួថ្នន បំងាក រ រហតូដ្ល់កុមរអាយុ ២ ឆ្ន ំ។ 

៣.៣.៣. ចំណាយមលូធៃថ្នន កជ់ាត ិ

 ប្តូវបាៃសប្ោងចំៃួៃ ១៥ ៧៦៤ ២៧៣ ោៃសរៀល, មៃេមមប្ត សេម ើៃឹង ៤៣,១% 

នៃចំណាយថវិកាថ្នន ក់ជាតិេរុប, ប្តូវជា ១២,០១% នៃ ្េេ, មៃកំសណើៃ ១៧,១% សធៀបៃឹង

ចាប់ថវិកាឆ្ន ំ ២០២២, កនុងសោលសៅោំប្ទដ្ល់ការបៃតអៃវុតតកមមវធិ ីវៃិសិយរស្ថធារណៈ៣ឆ្ន ំ



ទំព័រ 19 នៃ 57   

 

រកំលិ (២០២៣-២០២៥) ជាពិសេេការអៃុវតត “យុទធស្ថន្តេតស្ថត រ ៃងិជរំញុកសំណើៃសេដ្ឋកចិច

កមពុជា កនុងការរេស់ៅជាមយួកូវដី្-១៩ តាមរៃាងប្បប្កតភីាពថម”ី។ រសប្មងវិៃសិយរស្ថធារណៈ

សដ្ឋយហរិញ្ញបបទៃកនុងប្បសទេសៅថ្នន ក់ជាតិ ប្តូវបាៃសប្ោងចំៃួៃ ៧ ៧៣០ ៩៧១ ោៃសរៀល, 

ប្តូវជា ៥,៨៩% នៃ ្ េេ, សកើៃស ើង ២៥,២% សធៀបៃឹងចាប់ថវិកាឆ្ន ំ ២០២២  សដ្ឋយសតេ ត

អាទិភាពសៅសលើ៖ 

❖ ការបៃតអៃតរារមៃទ៍បទ់លៃ់ងឹ្លប៉ាះពាលព់ជីងំ៉ឺកូវដី្-១៩ ៃិង េមព ធអតិ្ រណា 

មៃដូ្ចជា៖ 

✓ កមមវិធីឧបតាមភស្ថច់ប្បាក់ដ្ល់ប្រួស្ថរប្កីប្ក (ប្ក១, ប្ក២) ៃងិជៃងាយរងសប្ោះ ៃិង

កញ្ចប់ឧបតាមភប្រួស្ថរ ប្តូវបាៃសប្ោងថវិកាចំៃៃួ ១ ៦២៦ ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូល

ៃឹងប្បមណ ៤០០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក, េប្មប់រយៈសពល ១២ ដខ; 

✓ កមមវិធីឧបតាមភស្ថច់ប្បាក់មួយប្ោជៃូប្រួស្ថរដដ្លងាយរងហាៃិភ័យ (ប្រួស្ថរដដ្ល

មៃជីវភាពសកៀកៃឹងបនាា ត់នៃភាពប្កីប្ក) ចំៃួៃ ២៦៤,២ ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូល

ៃឹងប្បមណ ៦៥ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក; 

✓ កមមវិធីបណតុ ះបណាត លេមតាភាពជំនាញវិជាជ ជីវៈ ៃិងការជួយកមមករពយួរកិចចេៃា

ការងារ ប្តូវបាៃសប្ោងថវិកាចំៃួៃ ២៤៣,៩ ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ 

៦០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក;  

✓ រសប្មងស្ថច់ប្បាក់ពលកមម (Cash for Works) ប្តូវបាៃសប្ោងថវិកាចំៃៃួ ៤០៦,៥ 

ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ១០០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក, េប្មប់បសងកើត

ការងារ ៃិងកស្ថងសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធរូបវៃ័តសៅជៃបទ រួមមៃ ប្បឡាយសជើងដកអម 

ប្េះទឹក អណតូ ង ៃិងបងគៃ់អនាម័យសៅតាមស្ថោសរៀៃជាសដ្ើម;  

✓ ការអភិវឌ្ឍសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធនានា សៅតំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍រុៃតាឯក ៃិងតំបៃ់អភិវឌ្ឍៃ៍

ពាក់ដេនង សខតតសេៀមរាប ចំៃួៃ ១០០ ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូលសេម ើៃឹងប្បមណ ២៥ 

ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក; 

✓ ការអភិវឌ្ឍសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធឌ្ីជីថល ៃិងនបតង ប្តូវបាៃសប្ោងថវិកាចំៃួៃ 

២០៣,៣ ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ៥០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក; 

✓ ការអៃុវតតយុទធស្ថន្តេត  ៃិងកមមវិធីស្ថត រ ៃិងជំរុញកំសណើៃចំៃួៃ ៤០៦,៥ ប ៊ីោៃ

សរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ១០០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក; 
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✓ ឧបករណ៍្តល់ហិរញ្ញបបទៃបដៃាមដ្ល់េហប្ោេធុៃតូច ៃិងមធយមចំៃួៃ ៤០៦,៥ 

ប ៊ីោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ១០០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក; 

✓ ការជំរុញពិពិធកមមសេដ្ឋកិចច ៃិងភាពប្បកួតប្បដជងចំៃួៃ ១២២ ប ៊ីោៃសរៀល, 

េមមូលៃឹងប្បមណ ៣០ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក។ 

❖ ការកស្ថង ៃិងជេួជុលសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធ ្ ាូវថនល់ ស្ថព ៃ លូ ជាពិសេេការជួេជុល

ស ើង វិញៃវូសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធដដ្លរង្លប៉ាះពាល់ពីជំៃៃ់ទឹកសភាៀង រួមទងំការកស្ថង

ប្បព័ៃធចសប្មះទឹកកខើក់ ប្បព័ៃធល ូអូរ ប្បឡាយរំសដ្ឋះទឹកសភាៀង ៃិងប្បព័ៃធបងារូទឹកកខើក់ 

❖ ការបៃតស្ថត រៃិងកស្ថងប្បព័ៃធធារាស្ថន្តេត  ៃិងសលើកកមពេ់ប្បេិទធភាពនៃប្បព័ៃធប្រប់

ប្រងធារាស្ថន្តេត  

❖ ការជំរុញ្លិតកមមសេបៀង ៃិងការសលើកកមពេ់្លិតភាពកេិកមម  

❖ ការបៃតកស្ថងសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធវិេ័យអប់រំៃិងបណេុ ះបណាេ លបសចចកសទេវិជាជ ជីវៈ 

ៃិងការស្ថងេង់សហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធចំាបាច់មួយចំៃួៃស្សងសទៀត ។ 

៣.៤. ថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក់សប្កាមជាត ិ

 រសប្មងចំណូល-ចំណាយរបេ់រដ្ឋបាលរាជធាៃី-សខតេ, ប្កុង-ប្េុក, ៃិង ឃំុ-េងាក ត់ 

មៃឱ្ៃភាពថវិកាចំៃៃួ ១ ៤៥៩ ២៩០ ោៃសរៀល, ប្តូវជា ១,១១% នៃ ្ េេ, ដដ្លប្តូវបាៃ

សប្ោងឧបតាមភធៃបំសពញតុលយភាពសដ្ឋយថវិកាថ្នន ក់ជាតិ ដដ្លការឧបតាមភសៃះសកើៃស ើង ១៥,៥% 

សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២ កនុងសនាះ៖  

 (១)-ឧបតាមភរាជធាៃី-សខតត (េប្មប់រដ្ឋបាលខណឌ ) ចំៃួៃ ១៤ ២២៦ ោៃសរៀល 

សដ្ើមបីអៃុវតតការស្ារមុខងាររបេ់មៃាីរជំនាញ;  

 (២)-ឧបតាមភប្កងុ-ប្េកុ ចំៃួៃ ៤៧០ ១៤១ ោៃសរៀល, មៃកំសណើៃ ១៦,៨% 

សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២;  

 (៣)-ឧបតាមភឃុ-ំេងាក ត់ ចំៃួៃ ៧៥៣ ៣៥០ ោៃសរៀល, មៃកំសណើៃ ១៥,៨% 

សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២;  

 (៤)- ឧបតាមភមលូៃធិអិភវិឌ្ឍៃឃ៍ុំ-េងាក ត់ ចំៃួៃ ២២១ ៥៧៣ ោៃសរៀល, សេម ើៃឹង 

០,១៧% នៃ ្ េេ មៃកំសណើៃ ១២,៤% សធៀបៃឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០២២, ដដ្លជា

ការស្ារធៃធាៃបដៃាមជូៃរដ្ឋបាលឃំុ-េងាក ត់ េប្មប់ចំណាយអភិវឌ្ឍៃ៍មូលដ្ឋឋ ៃ 

ចាប់ពីឆ្ន ំ ២០២០ ដ្ល់ឆ្ន ំ ២០២៣។ ការឧបតាមភធៃបដៃាមសៃះ ៃឹងសធើើឱ្យរដ្ឋបាល
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ឃំុ-េងាក ត់ៃីមួយៗ ទទួលបាៃថវិកាេរុបជាមធយមប្បមណ ៦៣៣ ោៃសរៀល 

ឬេមមូលៃឹង ១៥៦ ៤២០ ដ្ោុា រអាសម៉ារកិ កនុងសនាះ ថវិកាេប្មប់ដ ន្កអភិវឌ្ឍៃ៍

មូលដ្ឋឋ ៃឃំុ-េងាក ត់ៃីមួយៗ ទទួលបាៃជាមធយមប្បមណ ៣៥៨ ោៃសរៀល 

ឬេមមូលៃឹង ៨៨ ០០០ ដ្ោុា រអាសម៉ារកិ កនុង១ឆ្ន ំ, សកើៃស ើង ២២,២% សធៀបៃឹង

ចាប់ថវិកាឆ្ន ំ ២០២២។ 

  

 

 ជាមយួៃឹងការបសងកើៃចំណាយសដ្ើមបីសលើកកមពេ់រុណភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃការ្តល់

សេវាស្ថធារណៈ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍សៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់សប្កាមជាតិ, អាទិភាពចំណាយប្តូវបាៃ្តល់

ដ្ល់ការដំ្ស ើងប្បាក់បំណាច់ជៃូដ្ល់ប្កុមប្បឹការាជធាៃី-សខតត, ប្កុង-ប្េុក-ខ័ណឌ , ឃំុ-េងាក ត់ ៃិង

ថវកិាថ្នា ក់ររកាមជាត ិ

(ឯកតាលានរ ៀល) 

២០២២ ២០២៣ 
% 

កំរ ើ ន ចាប ់
% 
ផសស 

ច្បាប ់
% 
ផសស 

ច្បំណូលច្បរនដថវកិាថ្នន ក់ទរកាមជាត ិ 2,131,764 1.77% 2,602,507 1.98% 22.1% 

• ច្បំណូលសារទពើពនធ 1,584,127 1.32% 2,172,350 1.65% 37.1% 

• ច្បំណូលមិនមមនសារទពើពនធ 547,637 0.46% 430,157 0.33% -21.5% 

សរុបច្បំណាយថវកិាថ្នន ក់ទរកាមជាត ិ 3,394,814 2.82% 4,061,797 3.09% 19.6% 

• ច្បំណាយច្បរនដ 3,001,786 2.49% 3,548,797 2.70% 18.2% 

• ច្បំណាយមូលធន 393,028 0.33% 513,000 0.39% 30.5% 

ឱនភាពថវកិា -1,263,050 -1.05% -1,459,290 -1.11% 15.5% 

ឧបតថមភដ្លថ់្នន ក់ទរកាមជាត ិ 1,263,050 1.05% 1,459,290 1.11% 15.5% 
• រាជធានើ-ទខតត 

(សរាប់រដ្ឋបាលខណឌ ) 13,304 0.01% 14,226 0.01% 6.9% 

• រកងុ-រសកុ 402,389 0.33% 470,141 0.36% 16.8% 

• ឃុ-ំសង្កា ត ់ 650,297 0.54% 753,350 0.57% 15.8% 

• មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុ-ំសង្កា ត ់ 197,060 0.16% 221,573 0.17% 12.4% 
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មន្តៃតីភូមិ្ងដដ្រ។ ដូ្ចសៃះ ប្បាក់ឧបតាមភប្បចំាដខេប្មប់មន្តៃតីសៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់សប្កាមជាតិរិតចាប់

ពីដខមករា ឆ្ន ំ ២០២៣ ៃឹងមៃកំសណើៃ ដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

 -ប្បធាៃប្កមុប្បកឹារាជធាៃ ីសខតត ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

  ១ ៥៧០ ០០០ សរៀល; 

 -េមជកិប្កមុប្បកឹារាជធាៃ ីសខតត ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

  ១ ១៩៥ ០០០ សរៀល; 

 -ប្បធាៃប្កមុប្បកឹាប្កងុ ប្េកុ ខណឌ  ៃឹងទទលួបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

 ១ ២៨៥ ០០០ សរៀល; 

 -េមជកិប្កមុប្បកឹាប្កងុ ប្េកុ ខណឌ  ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

 ៩៧០ ០០០ សរៀល; 

 -ប្បធាៃប្កមុប្បកឹាឃុ ំេងាក ត់ ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

 ១ ២៤០ ០០០ សរៀល; 

 -ជំទប់ទ១ី , សៅេងាក តរ់ងទី១ ៃងឹទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

 ៩៣០ ០០០ សរៀល; 

 -ជំទប់ទ២ី , សៅេងាក តរ់ងទ២ី ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

 ៩៣០ ០០០ សរៀល; 

 -េមជកិប្កមុប្បកឹាឃុ ំេងាក ត់ ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់  

 ៨២០ ០០០ សរៀល; 

 -សមភមូិ ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់ ៥១០ ០០០ សរៀល; 

 -អៃបុ្បធាៃភមូិ ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់ ៣៩០ ០០០ សរៀល; 

 -េមជកិភមូិ ៃឹងទទួលបាៃប្បាក់ឧបតាមភសកើៃស ើងដ្ល់ ៣៦០ ០០០ សរៀល ។ 

៣.៥. ការកំណតព់តិាៃនៃការខចេីប្មបឆ់្ន ំ ២០២៣ 

 កនុងការប្រប់ប្រងបំណលុស្ថធារណៈ, រាជរដ្ឋឋ ភិបាលប្បកាៃ់ខាជ ប់ៃូវសោលការណ៍រៃាឹះ

ចំៃួៃ ៥ ដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

 (១)-ខចីឥណទៃកនុងទំហំេមប្េបដដ្លស្ថា ៃភាពថវិកា ៃិងសេដ្ឋកិចចអាចប្ទបំ្ទបាៃ; 

 (២)-ខចីដតឥណទៃដដ្លមៃកប្មិតេមបទៃ ឬលកខខណឌ អៃុសប្ោះខពេ់; 
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 (៣)-ខចីេប្មប់ដតវិេ័យអាទិភាពប្ទប្ទង់ចីរភាពនៃកំសណើៃសេដ្ឋកិចច ៃិងវិេ័យបសងកើៃ

្លិតភាពសេដ្ឋកិចច ឬ្លិតភាព្លិតកមម; 

 (៤)-សប្បើប្បាេ់ឥណទៃ ប្បកបសដ្ឋយតមា ភាព, រណសៃយយភាព, ប្បេិទធភាព, ៃិង

េ័កតិេិទធភាពខពេ់បំ្ុត; 

 (៥)-សប្បើប្បាេ់ឥណទៃេប្មប់ហិរញ្ញបបទៃរសប្មងវិៃិសយរសលើសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធ-

ស្ថធារណៈ ដដ្លប្តូវមៃេតង់ដ្ឋ ៃិងរុណភាពខពេ់ ប្េបតាមសោលការណ៍

នៃការប្រប់ប្រងការវិៃិសយរស្ថធារណៈ ប្ពមទងំស ា្ើយតបសៅៃឹងតប្មូវការនៃ

ការអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិសៅកនុងដ្ំណាក់កាលថមី ពិសេេ ធានាបាៃៃូវចីរភាពសេដ្ឋកិចច, 

េងគម, បរិស្ថា ៃ, ៃិងភាពធៃ់ៃឹងបដប្មបប្មួលអាកាេធាតុ។ 

 សៅឆ្ន ំ ២០២៣ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សប្ោងៃឹងសបាះ្ាយលក់មូលបប្តរដ្ឋជាសលើកទីពីរ 

ចំៃួៃ ២០០ ោៃដ្ោុា រអាសម៉ារកិ េប្មប់េងប្បាក់សដ្ើមនៃការសបាះ្ាយមូលប័ប្តឆ្ន ំ ២០២២ 

ចំៃួៃ ២០០ ០០០ ោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ៤៩ ោៃដុ្ោា រអាសម៉ារិក ៃិង ការសប្ោង

ថវិកាចំៃៃួ ៦១៣ ៨១៥ ោៃសរៀល, េមមូលៃឹងប្បមណ ១៥១ ោៃដ្ោុា រអាសម៉ារកិសទៀត 

េប្មប់សធើើហិរញ្ញបបទៃសលើរសប្មងវិៃិសយរដដ្លអាច ត្ល់ចំណូលសដ្ឋយប្តង់មករាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

ៃិង្តល់្លរហ័េ សដ្ើមបីធានាប្បេិទធភាពនៃការវិៃិសយរ ៃិងចិរភាពនៃការប្រប់ប្រងបំណុល 

ៃិងថវិកាជាតិ ។ 

ទៃាឹមសៃះ, រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកំណត់ទំហំនៃការខចីប្បាក់ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍេប្មប់ឆ្ន ំ ២០២៣ 

កនុងកប្មិត ១ ៧០០ ោៃSDR រ៉ឺសកើៃស ើង ១០០ ោៃSDR សធៀបៃឹងចាប់ថវិកាឆ្ន ំ ២០២២ 

សដ្ឋយដ្អកសលើទិដ្ឋភាព៖ (១)-ទំហំនៃតប្មូវការវិៃិសយរស្ថធារណៈមៃការសកើៃស ើង ដដ្លកមពុជា

មៃភាពចំាបាច់កនុងការសកៀរររធៃធាៃបដៃាមឱ្យបាៃសប្ចើៃសដ្ើមបីបំសពញតប្មូវការេប្មប់ជំរុញ

កំសណើៃសេដ្ឋកិចចស ើងវិញ; (២)-រសប្មងអភិវឌ្ឍៃ៍ដដ្លៃឹងចុះកិចចប្ពមសប្ពៀងឥណទៃេមបទៃ

កនុងឆ្ន ំ ២០២៣ ជារសប្មងវិៃិសយរស្ថធារណៈកនុងវិេ័យអាទិភាព (សហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធរូបវៃ័ត ៃិង

ការបសងកើៃ្លិតភាពសេដ្ឋកិចច ៃិង្លិតភាព្លិតកមម) សហើយដដ្លប្តូវបាៃរំកិលពីឆ្ន ំមុៃៗ

មក ដតមៃចរិតយុទធស្ថន្តេតកនុងការប្ទប្ទង់ដ្ល់ចីរភាពនៃកំសណើៃសេដ្ឋកិចច កនុងរយៈសពលមធយម 

ៃិងដវង; (៣)-ឥណទៃមៃកប្មិតេមបទៃខពេ់; (៤)-ស្ថា ៃភាពបំណុលស្ថធារណៈកមពុជា

បចចុបបៃន ៃិងកនុងរយៈសពលមធយម សៅដតមៃ “ចីរភាព” ៃិង “ហាៃភិ័យកប្មតិទប”; ៃិង (៥)-

ការបៃតបសងកើៃប្បេិទធភាពខពេ់កនុងការប្រប់ប្រង ៃិងអៃុវតតរសប្មង។  
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រសប្មងេំខាៃ់ៗ ប្តូវបាៃដបងដចកតាមវិេ័យ ដូ្ចខាងសប្កាម៖ 

 - វិេយ័ថ្នមពលចៃំៃួ ៧ រសប្មងរ៉ឺ៖ រសប្មងពប្ងីកេមតាភាព គ្ត់ គ្ង់អរគិេៃី 

ជំហាៃទី១, រសប្មងពប្ងីកេមតាភាព គ្ត់ គ្ង់អរគិេៃី ជំហាៃទី២, រសប្មងពប្ងីក

ដខសបញ្ជូៃអរគិេៃីជៃបទ ជំហាៃទី៨, រសប្មងពប្ងីកប្បព័ៃធដខសបញ្ជូៃ ៃិងដចកចាយ

សៅរាជធាៃីភនំសពញជំហាៃទី២ (កញ្ចប់ឥណទៃទី៣), រសប្មងស្ថងេង់ដខសបញ្ចូៃ

អរគិេៃី ១១៥ រី ូវ៉ាុល ៃិងពប្ងីកបណាត ញអរគិេៃីជៃបទ, រសប្មងប្បេិទធភាព

ថ្នមពលេប្មប់ការ្គត់្គង់អរគិេៃីជៃបទ ជំហាៃទី២, រសប្មងពប្ងឹងេមតាភាព

ប្បព័ៃធដខសបញ្ជូៃអរគិេៃី (ហិរញ្ញបបទៃបដៃាម); 

 - វិេយ័ធារាស្ថន្តេតចំៃៃួ ៥ រសប្មងរ៉ឺ៖ រសប្មងអភិវឌ្ឍៃ៍អាងទឹកដ្ងកំាបិត សខតត

កំពង់ធ,ំ រសប្មងកាត់បៃាយសប្ោះទឹកជំៃៃ់ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ធារាន្តេតបរសវល សខតតបាត់ដ្ំបង, 

កមមវិធីប្រប់ប្រងធៃធាៃទឹក ៃិងការតា េ់បតូរវិេ័យកេិកមមេប្មប់ប្បសទេកមពុជា 

ជំហាៃទី២, រសប្មងប្រប់ប្រងធៃធាៃទឹកចប្មុះ, រសប្មងអភិវឌ្ឍៃ៍ប្បព័ៃធធារាស្ថន្តេត  

ៃិងកេិកមម ដដ្លធៃ់ៃឹងការដប្បប្បួលអាកាេធាតុ; 

 - វិេ័យសហដ្ឋឋ រចនាេមព័ៃធរូបវៃ័តចំៃួៃ ៦ រសប្មងរ៉ឺ៖ រសប្មងស្ថងេង់ស្ថព ៃទសៃា          

បាស្ថក់ (ចាក់អដប្ងសប្កាម-ដប្ពកប្បា), រសប្មងសលើកកប្មិតកំណាត់ ា្ូវជាតិសលខ ៣

(រ.ម.សលខ១៨១+១០០-វាលសរញ), រសប្មងសរៀបចំប្ចកទើ រអៃតរជាតិេា ឹងបត់ៃិង

ា្ូវតភាជ ប់ ា្ូវជាតិសលខ៥ (ជំហាៃទី២), រសប្មងសធើើឱ្យប្បសេើរស ើងៃូវកំណាត់ ា្ូវជាតិ

សលខ៥ ពីធាា មអម សខតតសពាធិ៍ស្ថត់-ប្កុងបាត់ដំ្បង ៃិងពីប្កុងេិរី-សស្ថភ័ណ-ប្កុង

សបា៉ាយដប៉ាត (កញ្ចប់ឥណទៃទី៣), រសប្មងដកលមអការតភាជ ប់ជៃបទ, រសប្មងដកលមអ

ការតភាជ ប់ជៃបទភូមិភារឦស្ថៃ;  

 - វេិ័យេខុាភបិាលចៃំៃួ ១ រសប្មងរ៉ឺ៖ រសប្មងសធើើឱ្យប្បសេើរស ើងមៃាីរសពទយបដងអកសខតត; 

 - វិេយ័អប់រៃំងិបណតុ ះបណាត លវជិាជ ជវីៈចៃំៃួ ១ រសប្មងរ៉ឺ៖ រសប្មងបណតុ ះបណាត ល

ជំនាញេប្មប់តប្មូវការសេដ្ឋកិចចសពលអនារត; 

 - វិេយ័កេកិមមចៃំៃួ ៣ រសប្មងរ៉ឺ៖ រសប្មងជំរុញ្លិតកមមប្េូវ ៃិងការនំាសចញ

អងករ, កមមវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍កេិកមមតំបៃ់ពឹងសលើទឹកសភាៀងេប្មប់ប្បសទេកមពុជា, កមមវិធី

ោំប្ទសេដ្ឋកិចចជៃបទ ៃិង ពាណិជជកមម្លិត្លកេិកមម; 

 - វិេយ័អាទភិាពស្សងសទៀតចៃំៃួ ៥ រសប្មងរ៉ឺ៖ កមមវិធីវិមជឈការសេវាស្ថធារណៈៃិង

ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវតាុ ជំហាៃទី២ អៃុកមមវិធីទី១, កមមវិធីពប្ងឹងការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវតាុ
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ស្ថធារណៈ អៃុកមមវិធីទី២, រសប្មងេៃតិេុខទឹកចប្មុះ ៃិងប្រប់ប្រងធៃធាៃធមមជាតិ, 

រសប្មងសេដ្ឋកិចចឌ្ីជីថល ៃិងការវិៃិសយរសលើការប្បកតួប្បដជងសៅកមពុជា, រសប្មង

ប្រប់ប្រងកាកេំណល់រឹង ៃិងតា េា ិក។  

រួររូេបញ្ហជ ក់ដដ្រថ្ន ការសបាះ្ាយលក់មូលបប្តរដ្ឋជាសលើកទី ២ ៃិងការខចីកនុងទំហំ

ខាងសលើសៃះ ៃឹងមិៃបសងកើតជាបៃាុកបំណុលវណ័ឌ កដ្ល់កមពុជាសទ សពាលរ៉ឺជាទិដ្ឋភាពបសចចកសទេ 

ស្ថា ៃភាពបំណុលស្ថធារណៈកមពុជាសៅដតប្តូវបាៃវាយតនមាថ្នមៃ ‹ចរីភាព› ៃិង ‹ហាៃភិយ័

កប្មតិទប› ដ្ដដ្ល សដ្ឋយរាល់េូចនាករបំណុលរៃាឹះៗ របេ់កមពុជាេុទធដតេា ិតសប្កាមអៃុបាត

សោលទងំអេ់។ 

៣.៦. ស្ថា ៃភាពបណំលុ 

 េៃនធិិបំណលុស្ថធារណៈសប្ៅប្បសទេ រតិប្តឹមដ្ំណាចឆ់្ន ំ ២០២២ 
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អៃបុាតបំណលុរៃាះឹទងំ ៤ 

 

 

 

ជាំរូរ ៤. ង្សចរតីសននិដ្ឋា ន 

 ថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ប្តូវបាៃរិតររូ ៃិងសរៀបចំស ើងកនុងបរិការណ៍នៃការបៃតស្ថត រ ៃិង

ជំរុញកំសណើៃសេដ្ឋកិចចឱ្យេា ិតសៅសលើរៃាងនៃកំសណើៃខពេ់ ៃិងរេ់រសវកីស ើងវិញ តាមរៃាងប្បប្កតី

ថមីកនុងការរេ់សៅជាមួយៃឹងជំង៉ឺកូវដី្-១៩ ប្ពមទងំការបៃតរកាលំៃឹងជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាជៃ 

ៃិងលំៃឹងនៃេងគម-សេដ្ឋកិចច ក៏ដូ្ចជាសដ្ើមបីេសប្មចឱ្យបាៃៃូវសោលសៅេំខាៃ់ៗ នៃ កមមវធិី

ៃសយបាយ របេ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ដដ្លប្តូវបាៃកំណត់សៅកនុង “យុទធស្ថន្តេតចតុសកាណ-

ដ្ំណាកក់ាលទ៤ី” ៃិង “ដ្ៃការយុទធស្ថន្តេតអភវិឌ្ឍៃ៍ជាតឆិ្ន ំ ២០១៩-២០២៣” ជាពិសេេ 

 វិធាៃការអៃតរារមៃ៍ដដ្លប្តូវបាៃដ្ឋក់សចញកនុង “ប្កបខ័ណឌ យុទធស្ថន្តេត  ៃងិកមមវធិសី្ថត រ ៃងិជរំុញ

កំសណើៃសេដ្ឋកិចចកមពុជា កនុងការរេ់សៅជាមួយកូវីដ្-១៩ តាមរៃាងប្បប្កតីភាពថមីេប្មប់ឆ្ន ំ 

២០២១-២០២៣” កនុងខណៈដដ្លរាជរដ្ឋឋ ភិបាលក៏មៃតប្មូវការចំាបាច់កនុងការតប្មង់ការសប្បើប្បាេ់

ធៃធាៃសឆ្ព ះសៅអៃុវតតអាទិភាពសោលៃសយបាយេំខាៃ់ៗសៅឆ្ន ំ ២០២៣ ដដ្លជាឆ្ន ំចុងសប្កាយ

នៃអាណតតិរាជរដ្ឋឋ ភិបាលៃីតិកាលទី ៦ ដដ្លមៃជាអាទិ៍៖ ការដ្ំស ើងសបៀវតសជៃូមន្តៃតរីាជការ; 

ការដ្សំ ើងប្បាកស់ស្ថធៃជៃូៃវិតតជៃ ៃងិជៃបាត់បងេ់មបទវជិាជ ជវីៈ ជាអតតីមន្តៃតរីាជការេុីវលិ 

ៃងិអតតីយទុធជៃ ជាពិសេេការកាត់បៃាយរមា តប្បាកស់ស្ថធៃរវាងអនកចលូៃវិតតៃច៍ាេ ់ៃងិថមី; 

ការបៃតកមមវធិីឧបតាមភស្ថចប់្បាក់ដ្លប់្រួស្ថរប្កបី្ក (ប្ក១ ៃងិ ប្ក២) ៃិងកមមវធិឧីបតាមភស្ថចប់្បាក់
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មួយប្ោជៃូប្រួស្ថរងាយរងហាៃភិយ័ កនុងអ ំងុសពលមៃេមព ធអតិ្ រណា; ការជរំញុការសងើប

ស ើងវញិនៃសេដ្ឋកិចចកមពុជា; ការបៃតអៃវុតតកមមវធិីស្ថចប់្បាកព់លកមម; កមមវធិអីៃតរារមៃស៍លើ

ដ ន្កបណតុ ះបណាត លជនំាញវជិាជ ជវីៈ; ប្ពមទងំការអៃវុតតរសប្មងអភវិឌ្ឍៃ៍តំបៃរ់ៃុតាឯក ៃងិ

តំបៃអ់ភវិឌ្ឍៃ៍ពាកដ់េនង; ៃងិការសប្តៀមសដ្ឋះប្ស្ថយថវកិាេប្មបអ់រគេិៃកីមពុជា សដ្ើមបធីានា

េា ិរភាពនថាអរគេិៃកីុឱំ្យសលើេកប្មិតនថាអៃវុតតបចចុបបៃនជៃូប្បជាពលរដ្ឋសប្បើប្បាេ់; ៃិងជាពសិេេ 

រ៉ឺការធានាសជារជយ័នៃកិចចដ្សំណើរការសបាះសឆ្ន តសប្ជើេតំាងតណំាងរាន្តេតៃតីិកាលទ ី ៧ ៃងិ

ការសធើើជាមច េ់ ា្ះសរៀបចំការប្បកតួកឡីាអាេុអីាសរនយ ៍ៃងិអាស្ថ ៃបា៉ា រា៉ាសហគមឆ្ន ំ ២០២៣ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េរុបមក, ថវិកាឆ្ន ំ ២០២៣ ប្តូវបាៃេៃនិដ្ឋឋ ៃថ្ន ជាឧបករណ៍ដ៏្មៃប្បេិទធភាព

ដដ្លអាចជួយឱ្យរាជរដ្ឋឋ ភិបាលអាចស ា្ើយតបសៅៃឹងបញ្ហា ប្បឈម ៃិងហាៃិភ័យ

្ងទងំពួង, ទងំកនុង ៃិងសប្ៅប្បសទេ, េំសៅបៃតការពារអាយុជីវិត សលើកកមពេ់

ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាជៃពលរដ្ឋ ប្ពមទងំស្ថត រ ៃិងជំរុញការសងើបស ើងវិញ

ៃវូកំសណើៃសេដ្ឋកិចចកមពុជា ទៃាឹមៃឹងការសរៀៃរេ់សៅជាមួយកូវីដ្-១៩ តាមរៃាង

ប្បប្កតីភាពថមី សហើយប្តូវបាៃប្បេិទធនាមថ្នជា ‹ថវកិាវតិាា រកមមចំសោលសៅ 

សដ្ឋយ ត្លអ់ាទភិាពទ ី១ ដ្ល ់“មៃេុស” ពសិេេសតត តសលើ េខុភាព ជវីភាព 

ៃងិេមធម ៌ប្ពមជាមយួៃងឹអាទភិាពនៃការបៃតជរំញុការសងើបស ើងវញិនៃកសំណើៃ

សេដ្ឋកិចច ប្េបតាម “ប្កបខណ័ឌ យុទធស្ថន្តេត  ៃងិកមមវធិសី្ថត រ ៃងិជរំញុកសំណើៃ

សេដ្ឋកចិចកមពុជាកនុងការរេស់ៅជាមយួកូវដី្-១៩ តាមរៃាងប្បប្កតភីាពថម ីេប្មប់

ឆ្ន ំ ២០២១-២០២៣” ក៏ដ្ចូជាកិចចប្បងឹដប្បងេសប្មចឱ្យបាៃជាអតិបរមៃវូ

សោលសៅអភិវឌ្ឍៃ៍េំខាៃ់ៗ ប្េបតាមរសបៀបវារៈសោលៃសយបាយរបេ់

រាជរដ្ឋឋ ភបិាលដដ្លប្តវូបាៃកណំតក់នុងយុទធស្ថន្តេតចតុសកាណ-ដ្ណំាកក់ាលទ ី៤ 

ៃងិដ្ៃការយទុធស្ថន្តេតអភវិឌ្ឍៃជ៍ាត ិ២០១៩-២០២៣ ›។ 
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ជាំរូរ ៥. តារាខឧបសម្ព័នធ   

៥.១.  ថវិកាក្សម្ម វិធីរបស់ក្ក្សសួង ស្ថា ប័ន តាមកមមវធិី អៃកុមមវធិី (ឯកតា ោៃសរៀល)

តារាង  ១  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងអប់រំ យុវជន និងកី្សឡា  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុបថវកិា ួម 3,512,319.0

ស ុបថវកិាកមមវធិើ 3,361,825.6

ស ុបថវកិាឧបតថមភធនពើរកសួង ដ្ល់  ដ្ឋាលរកុង រសុកទាងំ១៤ កាុងរខ្តតាត់ដំ្បង 150,493.4

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍកា អប់ កំាុងរបព័នធ ររៅរប ព័នធ និងមិនផលូ វកា 307,383.9

អនុកមមវធិើេើ១៖កា ពរងើកកា អប់ កុំមា តូច 12,799.5

អនុកមមវធិើេើ២៖កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អប់ រំៅបឋមសកិា 1,938.3

អនុកមមវធិើេើ៣៖កា ចូលរ ៀនរបកបរោយសមធម៌  កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា  អប់ រំៅមធយមសកិា 6,613.5

អនុកមមវធិើេើ៤៖កា ពរងើកកា អប់ រំរៅរបព័នធ 1,955.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖កា ពរងឹង  និងកា ពរងើកកមមវធិើរលើកកមពស់សុខ្ភាពសកិា 1,152.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖រលើកកមពស់គុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អនុវតតកមមវធិើអប់ បំរចចករេស 2,442.3

អនុកមមវធិើេើ៧៖កា អភិវឌ្ឍកា ង្ក ប តុ ោះបណាដ ល និងវរិកឹតកា រគូ្បររងៀន 8,139.5

អនុកមមវធិើេើ៨៖កា អភិវឌ្ឍកមមវធិើសកិា សមាភ  ៈសកិា និងបណាា ល័យ 27,279.7

អនុកមមវធិើេើ៩៖ពរងើកកា អប់ បំ ោិបនារគ្ប់ភូមិសកិា 571.0

អនុកមមវធិើេើ១០៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍកា អប់ កំាុងរបព័នធ ររៅរបព័នធ និងមិនផលូវកា  បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 244,493.1

  ២.កមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និងកា រសាវ រជាវ 33,348.9

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាព និងភាពរ ល្ើយតបននកា អប់ ឧំតតមសកិា 2,428.2

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍកា រសាវរជាវរៅឧតតមសកិា 555.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងភាពរ ល្ើយតបននកា ប តុ ោះបណាត លករមិតឧតតម និងររកាយឧតតម
របកបរោយរបសេិធភាព 3,012.6

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អប់  ំប តុ ោះបណាត ល និងរសាវរជាវ 1,494.2

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពននកា ប ដុ ោះបណាដ ល និងរសាវរជាវ 1,990.1

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា អភិវឌ្ឍកា ប តុ ោះបណាត ល និងរសាវរជាវ 4,583.7

អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា ប តុ ោះបណាត លរគូ្ និងរសាវរជាវ 4,625.2

អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាពននកា ប តុ ោះបណាត ល  និងកា រសាវរជាវ 2,827.1

អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព របសេិធភាពអប់  ំនិងរសាវរជាវ 1,364.9

អនុកមមវធិើេើ១០៖កា ពរងឹងគុ្ ភាព របសេិធភាពអប់  ំនិងកា រសាវរជាវ 2,560.2

អនុកមមវធិើេើ១៣៖ កា េេលួសាគ ល់គុ្ ភាពអប់ ឧំតដមសកិា 615.7

អនុកមមវធិើេើ១៤៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពនិងរបសេិធភាពននកា អប់  ំកា រសាវរជាវ និងរសវាសហគ្មន៍រលើផ្ផាក
បរចចកវេិា 1,596.3

អនុកមមវធិើេើ១៥៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា ប តុ ោះបណាត ល និងរសាវរជាវ 1,266.9

អនុកមមវធិើេើ១៦៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព របសេិធភាពអប់  ំនិងរសាវរជាវរលើផ្ផាកបរចចករេសនិងវជិាា ជើវៈ 1,303.1

អនុកមមវធិើេើ១៧៖ រលើកកមពស់គុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អប់ រំគូ្បររងៀនរ ល្ើយរសបតាមខ្ ឌ គុ្ វុឌ្ឍជិាតិ 1,588.9

អនុកមមវធិើេើ១៨៖ ពរងឹងគុ្ ភាពប តុ ោះបណាត ល  វរិកឹតកា រគូ្  និងកា រសាវរជាវ រសបតាមរកបខ្ ឌ
គុ្ វុឌ្ឍជិាតិ 1,536.3

  ៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍវ ស័ិយអប់ កំាយ និងកើឡា 61,625.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍកើឡាមហាជន 5,757.1

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍអប់ កំាយ និងកើឡាសិសស និសសតិ 2,353.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសផ្ផាកអប់ កំាយ និងកើឡា 2,770.3

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍកើឡាករមិតខ្ពស់ 28,277.2

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា អភិវឌ្ឍកា របកតួ និងរគ្ប់រគ្ងរពឹតតិកា  ៍កើឡារគ្ប់ករមិត 4,299.8

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា អភិវឌ្ឍផ្ផាកព័ត៌មាន និងសថតិិកើឡារគ្ប់របរភេ 415.8

អនុកមមវធិើេើ៧៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍវស័ិយអប់ កំាយ និងកើឡា បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 17,751.3

  ៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍយុ វជន 14,268.4

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍសកមមភាពយុវជន 5,432.3

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍមជឈម ឌ លយុវជន 2,470.4

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍកាយ េឹធិកមម 1,105.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍយុវជន បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 5,260.7

  ៥.កមមវធិើេើ៥៖ កា គរំេរសវាអប់  ំនិងអភិាលកិចចលអ 2,945,199.4

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍ និងពរងឹងរបព័នធផ្ផនកា អប់ ំ 1,266.4

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងពរងឹងរបសេិធភាពធនធានមនុសស 121,334.9

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងហ ិញ្ញវតថុ កា អភិវឌ្ឍនសមតថភាព កា គរំេកា រលើកមពស់គុ្ ភាពអប់  ំនិង
មូលោឋ នសមាភ  85,187.7

អនុកមមវធិើេើ៤៖កា ពរងឹងកា ង្ក សវនកមមនផទកាុង 472.7

អនុកមមវធិើេើ៥៖កា ពិនិតយតាមោន វាយតនមល និងអធិកា កិចចរបព័នធធា គុ្ ភាពអប់ ំ 2,104.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖អធិកា កិចច ដ្ឋាល និងហ ិញ្ញវតថុ 334.3

អនុកមមវធិើេើ៧៖រលើកកមពស់កា ផសពវផាយព័ត៌មានអប់  ំនិងកិចចសហរបតិបតតិកា  អាសា៊ា ន និងសុើរមអូ 786.6

អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា ពរងឹងកា ង្ក នើតិកមម 522.3

អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងរហោឋ  ច សមព័នធអប់ ំ 4,131.8

អនុកមមវធិើេើ១០៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង កា ផគត់ផគង់សមាភ  ៈ និងរេពយសមបតតិ ដ្ឋ 2,100.9

អនុកមមវធិើេើ១១៖ កា អភិវឌ្ឍ និងពរងឹងរបសេិធភាពកា រគ្ប់រគ្ង និងកា ធា ភាពសកតិសេិធននរសវា ដ្ឋាលអប់ ំ 1,938.5

អនុកមមវធិើេើ១២៖ កា អភិវឌ្ឍកិចចសហរបតិបតតិកា ជាតិ អនត ជាតិរលើវស័ិយអប់ ំ 4,729.4

អនុកមមវធិើេើ១៣៖ កា អភិវឌ្ឍរបព័នធព័ត៌មានរគ្ប់រគ្ងអប់ ំ 879.1

អនុកមមវធិើេើ១៤៖ អភិវឌ្ឍរគលនរោាយអប់  ំនិងកា រសាវរជាវ 1,217.3

អនុកមមវធិើេើ១៥៖ អភិវឌ្ឍរបព័នធពិនិតយតាមោន និងវាយតនមល 606.8

អនុកមមវធិើេើ១៦៖ កា អភិវឌ្ឍនិងពរងឹងរបព័នធព័ត៌មានវេិា 744.8

អនុកមមវធិើេើ១៨៖ រសវាគរំេរសវាអប់  ំនិងអភិាលកិចចលអ  បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 2,716,841.9
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ស ុបថវកិា ួម 3,512,319.0

ស ុបថវកិាកមមវធិើ 3,361,825.6

ស ុបថវកិាឧបតថមភធនពើរកសួង ដ្ល់  ដ្ឋាលរកុង រសុកទាងំ១៤ កាុងរខ្តតាត់ដំ្បង 150,493.4

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍកា អប់ កំាុងរបព័នធ ររៅរប ព័នធ និងមិនផលូ វកា 307,383.9

អនុកមមវធិើេើ១៖កា ពរងើកកា អប់ កុំមា តូច 12,799.5

អនុកមមវធិើេើ២៖កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អប់ រំៅបឋមសកិា 1,938.3

អនុកមមវធិើេើ៣៖កា ចូលរ ៀនរបកបរោយសមធម៌  កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា  អប់ រំៅមធយមសកិា 6,613.5

អនុកមមវធិើេើ៤៖កា ពរងើកកា អប់ រំរៅរបព័នធ 1,955.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖កា ពរងឹង  និងកា ពរងើកកមមវធិើរលើកកមពស់សុខ្ភាពសកិា 1,152.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖រលើកកមពស់គុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អនុវតតកមមវធិើអប់ បំរចចករេស 2,442.3

អនុកមមវធិើេើ៧៖កា អភិវឌ្ឍកា ង្ក ប តុ ោះបណាដ ល និងវរិកឹតកា រគូ្បររងៀន 8,139.5

អនុកមមវធិើេើ៨៖កា អភិវឌ្ឍកមមវធិើសកិា សមាភ  ៈសកិា និងបណាា ល័យ 27,279.7

អនុកមមវធិើេើ៩៖ពរងើកកា អប់ បំ ោិបនារគ្ប់ភូមិសកិា 571.0

អនុកមមវធិើេើ១០៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍកា អប់ កំាុងរបព័នធ ររៅរបព័នធ និងមិនផលូវកា  បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 244,493.1

  ២.កមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និងកា រសាវ រជាវ 33,348.9

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាព និងភាពរ ល្ើយតបននកា អប់ ឧំតតមសកិា 2,428.2

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍកា រសាវរជាវរៅឧតតមសកិា 555.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងភាពរ ល្ើយតបននកា ប តុ ោះបណាត លករមិតឧតតម និងររកាយឧតតម
របកបរោយរបសេិធភាព 3,012.6

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អប់  ំប តុ ោះបណាត ល និងរសាវរជាវ 1,494.2

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពននកា ប ដុ ោះបណាដ ល និងរសាវរជាវ 1,990.1

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា អភិវឌ្ឍកា ប តុ ោះបណាត ល និងរសាវរជាវ 4,583.7

អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា ប តុ ោះបណាត លរគូ្ និងរសាវរជាវ 4,625.2

អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាពននកា ប តុ ោះបណាត ល  និងកា រសាវរជាវ 2,827.1

អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព របសេិធភាពអប់  ំនិងរសាវរជាវ 1,364.9

អនុកមមវធិើេើ១០៖កា ពរងឹងគុ្ ភាព របសេិធភាពអប់  ំនិងកា រសាវរជាវ 2,560.2

អនុកមមវធិើេើ១៣៖ កា េេលួសាគ ល់គុ្ ភាពអប់ ឧំតដមសកិា 615.7

អនុកមមវធិើេើ១៤៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពនិងរបសេិធភាពននកា អប់  ំកា រសាវរជាវ និងរសវាសហគ្មន៍រលើផ្ផាក
បរចចកវេិា 1,596.3

អនុកមមវធិើេើ១៥៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា ប តុ ោះបណាត ល និងរសាវរជាវ 1,266.9

អនុកមមវធិើេើ១៦៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាព របសេិធភាពអប់  ំនិងរសាវរជាវរលើផ្ផាកបរចចករេសនិងវជិាា ជើវៈ 1,303.1

អនុកមមវធិើេើ១៧៖ រលើកកមពស់គុ្ ភាព និងរបសេិធភាពននកា អប់ រំគូ្បររងៀនរ ល្ើយរសបតាមខ្ ឌ គុ្ វុឌ្ឍជិាតិ 1,588.9

អនុកមមវធិើេើ១៨៖ ពរងឹងគុ្ ភាពប តុ ោះបណាត ល  វរិកឹតកា រគូ្  និងកា រសាវរជាវ រសបតាមរកបខ្ ឌ
គុ្ វុឌ្ឍជិាតិ 1,536.3

  ៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍវ ស័ិយអប់ កំាយ និងកើឡា 61,625.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍកើឡាមហាជន 5,757.1

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍអប់ កំាយ និងកើឡាសិសស និសសតិ 2,353.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសផ្ផាកអប់ កំាយ និងកើឡា 2,770.3

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍកើឡាករមិតខ្ពស់ 28,277.2

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា អភិវឌ្ឍកា របកតួ និងរគ្ប់រគ្ងរពឹតតិកា  ៍កើឡារគ្ប់ករមិត 4,299.8

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា អភិវឌ្ឍផ្ផាកព័ត៌មាន និងសថតិិកើឡារគ្ប់របរភេ 415.8

អនុកមមវធិើេើ៧៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍវស័ិយអប់ កំាយ និងកើឡា បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 17,751.3

  ៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍយុ វជន 14,268.4

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍសកមមភាពយុវជន 5,432.3

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍមជឈម ឌ លយុវជន 2,470.4

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍកាយ េឹធិកមម 1,105.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍយុវជន បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 5,260.7

  ៥.កមមវធិើេើ៥៖ កា គរំេរសវាអប់  ំនិងអភិាលកិចចលអ 2,945,199.4

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍ និងពរងឹងរបព័នធផ្ផនកា អប់ ំ 1,266.4

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងពរងឹងរបសេិធភាពធនធានមនុសស 121,334.9

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងហ ិញ្ញវតថុ កា អភិវឌ្ឍនសមតថភាព កា គរំេកា រលើកមពស់គុ្ ភាពអប់  ំនិង
មូលោឋ នសមាភ  85,187.7

អនុកមមវធិើេើ៤៖កា ពរងឹងកា ង្ក សវនកមមនផទកាុង 472.7

អនុកមមវធិើេើ៥៖កា ពិនិតយតាមោន វាយតនមល និងអធិកា កិចចរបព័នធធា គុ្ ភាពអប់ ំ 2,104.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖អធិកា កិចច ដ្ឋាល និងហ ិញ្ញវតថុ 334.3

អនុកមមវធិើេើ៧៖រលើកកមពស់កា ផសពវផាយព័ត៌មានអប់  ំនិងកិចចសហរបតិបតតិកា  អាសា៊ា ន និងសុើរមអូ 786.6

អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា ពរងឹងកា ង្ក នើតិកមម 522.3

អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងរហោឋ  ច សមព័នធអប់ ំ 4,131.8

អនុកមមវធិើេើ១០៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង កា ផគត់ផគង់សមាភ  ៈ និងរេពយសមបតតិ ដ្ឋ 2,100.9

អនុកមមវធិើេើ១១៖ កា អភិវឌ្ឍ និងពរងឹងរបសេិធភាពកា រគ្ប់រគ្ង និងកា ធា ភាពសកតិសេិធននរសវា ដ្ឋាលអប់ ំ 1,938.5

អនុកមមវធិើេើ១២៖ កា អភិវឌ្ឍកិចចសហរបតិបតតិកា ជាតិ អនត ជាតិរលើវស័ិយអប់ ំ 4,729.4

អនុកមមវធិើេើ១៣៖ កា អភិវឌ្ឍរបព័នធព័ត៌មានរគ្ប់រគ្ងអប់ ំ 879.1

អនុកមមវធិើេើ១៤៖ អភិវឌ្ឍរគលនរោាយអប់  ំនិងកា រសាវរជាវ 1,217.3

អនុកមមវធិើេើ១៥៖ អភិវឌ្ឍរបព័នធពិនិតយតាមោន និងវាយតនមល 606.8

អនុកមមវធិើេើ១៦៖ កា អភិវឌ្ឍនិងពរងឹងរបព័នធព័ត៌មានវេិា 744.8

អនុកមមវធិើេើ១៨៖ រសវាគរំេរសវាអប់  ំនិងអភិាលកិចចលអ  បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 2,716,841.9
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តារាង  ២  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងសុខាភិបាល  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 2,232,909.0

ស ុប ដ្ឋាលកណាត ល 1,386,887.0

ស ុបមនទើ សុខាភិាលនន ដ្ឋាលរាជធានើ រខ្តត 846,022.0

១.ក្សម្មវិធីទី ១ ៖ សុខភាពបនដពូជ យុវវយ័ ោតា ទារក្ស ក្សុោរ និងអាហារូបត្ាម្ភ 111,876.8

អនុក្សម្មវិធីទ ី១ ៖  អាហារូបត្ាម្ភ 829.5

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ សុខ្ភាពបនតពូជ 9,003.5

អនុកមមវធិើេើ៣ ៖ សុខ្ភាពមាតា និងទា ក 7,331.1

អនុកមមវធិើេើ៤ ៖ សុខ្ភាពកុមា 94,712.7

២.ក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ក្បយុទធជំងឹឆ្លង 33,196.3

អនុកមមវធិើេើ១ ៖ បង្កា   និងផ្ថទាពំាាលជំងឺរអដ្ស៍ 22,156.9

អនុកមមវធិើេើ២ ៖  បង្កា   និងផ្ថទាពំាាលជំងឺ របង 8,917.8

អនុកមមវធិើេើ៣ ៖ បង្កា   និងផ្ថទាពំាាលជំងឺរគុ្នចាញ់ និងរគុ្នឈាម 1,230.9

អនុកមមវធិើេើ៤ ៖ បង្កា   និងរ ល្ើយតបជំងឺ ល្ងដ្នេរេៀត 890.7

៣.ក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ ក្បយុទធជំងឺម្ិនឆ្លង និងបញ្ហា សុខភាពស្ថធារណៈដទទម្ទៀត្ 1,513.3

អនុកមមវធិើេើ១ ៖ សុខ្ភាពផ្ភាក 0.0

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ សុខ្ភាពផលូវចិតត និងបំពានររគ្ឿងរញៀន 542.6

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ សុខ្ភាពមាត់-រធមញ 107.3

អនុកមមវធិើេើ៤ ៖  ជំងឺរុានំ ៉ៃ 59.6

អនុកមមវធិើេើ៥ ៖ បញ្ហា សុខ្ភាពសាធា  :រផសងៗរេៀត 803.8

៤.ក្សម្មវិធីទី ៤ ៖ ពក្ងឹងក្បព័នធសុខាភិបាល 1,240,300.6

អនុកមមវធិើេើ១ ៖ កា ផតល់រសវាសុខាភិាល 1,083,866.2

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ ហ ិញ្ញបបទានសុខាភិាល 6,452.5

អនុកមមវធិើេើ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស 133,173.9

អនុកមមវធិើេើ៤ ៖ របព័នឋព័ត៌មានសុខាភិាល 69.0

អនុកមមវធិើេើ៥ ៖ អភិាលកិចចវស័ិយសុខាភិាល 3,179.0

អនុកមមវធិើេើ៦ ៖ រសវាគរំេពរងឹងរបព័នធសុខាភិាលសរមាប់សាលាមធយមសកិាសុខាភិាលភូមិភាគ្ 13,560.0
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តារាង  ៣  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងសងគម្ក្សិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិសម្បទា  

តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 1,466,286.0

១. ក្សម្មវិធីទី ១ ៖ ម្លើក្សក្សម្ពស់ម្សវាសងគម្ក្សិចច 27,650.2

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ រលើកកមពស់រសវាគពំា មនុសសចាស់និងអតើតយុេធជន 4,373.0

 អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ រលើកកមពស់រសវាកិចចកា ពា កុមា 1,090.2

 អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ រលើកកមពស់កិចចកា រគួ្សា 108.0

 អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ រលើកកមពស់រសវាគពំា ជន ងររគោះ 10,025.8

 អនុកមមវធិើេើ ៥ ៖ រសវាគរំេការលើកកមពស់រសវាសងគមកិចចតាមរាជធានើ រខ្តត 12,053.2

២. ក្សម្មវិធីទី ២ ៖  ការក្គប់ក្គងម្សវាស្ថា រជនរងម្ក្រោះ 24,842.6

 អនុកមមវធិើេើ ១ ៖រលើកកមពស់រសវាសាត  នើតិសមបទាអនើតិជន 1,769.5

អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ រលើកកមពស់រសវាសាត  នើតិសមបទាអាករញៀនររគ្ឿងរញៀន 2,791.0

 អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ រលើកកមពស់សុខុ្មាលភាពជនមានពិកា ភាព 616.5

 អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ រកៀ គ្  និងររបើរាស់មូលនិធិសងគមកិចច 30.0

 អនុកមមវធិើេើ ៥ ៖ រលើកកមពស់រសវាសាត  លេធភាពពលកមមជូនជនមានពិកា ភាព (មជព) 10,743.0

 អនុកមមវធិើេើ ៦ ៖ រសវាគរំេកា រគ្ប់រគ្ងរសវាសាត  ជន ងររគោះតាមរាជធានើ រខ្តត 8,892.6

៣. ក្សម្មវិធីទី ៣ ៖  ម្សវារំក្ទការអនុវត្ាក្សម្មវិធីរំពារសងគម្ (ម្ជជ) 1,341,646.0

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ រលើកកមពស់រសវារបើកផតល់តាវកាលកិនិង បបរគលនរោាយ 1,331,045.0

 អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ រលើកកមពស់សមតថភាពសាថ ប័ន និងកា ផសពវផាយ 139.5

 អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ រ ៀបចំរគលនរោាយ និងកិចចកា នើតិកមមជំនយួសងគម 81.0

 អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ រសវាគរំេកិចចដំ្រ ើ  កា អនុវតតកមមវធិើគពំា សងគម 10,380.5

 អនុកមមវធិើេើ ៥ ៖ រសវាគរំេកា អនុវតតកមមវធិើគពំា សងគមតាមរាជធានើ រខ្តត 0.0

៤. ក្សម្មវិធីទី ៤ ៖  ម្សវារំក្ទទមូ្ៅ និងអភិបាលក្សិចចវិស័យសងគម្ក្សិចច 72,147.2

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ រលើកកមពស់សមតថភាពសាថ ប័ន និងអភិាលកិចច 36,321.5

អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសសវស័ិយសងគមកិចច (NISA) 327.5

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ រលើកកមពស់កា អភិវឌ្ឍរគលនរោាយសងគមកិចច 1,119.5

អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ រលើកកមពស់កា រតួតពិនិតយតាមោនកា អនុវតតសេិធិកុមា  (ក.ជ.ក CNCC) 120.0

អនុកមមវធិើេើ ៥ ៖ រលើកកមពស់កា រតួតពិនិតយតាមោនកា អនុវតតសេិធិជនពិកា  (ក.ស.ជ DAC) 526.5

អនុកមមវធិើេើ ៦ ៖ រសវាគរំេេូរៅ និងអភិាលកិចចវស័ិយសងគមកិចចតាមរាជធានើ-រខ្តត 33,732.2
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តារាង  ៤  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងការងារ និងបណដដ ោះបណាដ ល វិជ្ជា ជីវៈ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 260,701.0

១. ក្សម្មវិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍល ក្សខខណឌ ការងារ និងសុខដុម្នីយក្សម្មទនទំនាក្ស់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ 13,952.4

អនុកមមវធិើេើ១៖ រលើកកមពស់លកខខ្ ឌ កា ង្ក ឱ្យកាន់ផ្តរបរសើ រ ើង 821.4

អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងលកខខ្ ឌ សុវតថិភាព និងសុខ្ភាពកា ង្ក 0.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ េប់សាា ត់កា ររបើរាស់េរមង់ធងន់ធង បំផុតននពលកមមកុមា  និងកា ង្ក រោយបងខំ 1,260.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ យនតកា កំ ត់រាក់ឈ្ាួលអបបប មា និងអតថរបរោជន៍ បស់កមមក និរោជិត 1,200.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ ភាពសុខ្ដុ្ម ម រៅកាុងេំ ក់េំនងវជិាា ជើវៈ 9,249.1

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រសវាគរំេកា អភិវឌ្ឍលកខខ្ ឌ កា ង្ក  និងសុខ្ដុ្មនើយកមមននេំ ក់េំនងវជិាា ជើវៈ បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 1,421.9

២. ក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ទំម្នើបក្សម្មក្បព័នធអប់រំបណាដ ោះបណាា លបម្ចចក្ស ម្ទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 55,080.6

អនុកមមវធិើេើ១៖ គុ្ ភាពអប់ បំ តុ ោះបណាត លបរចចករេស និងវជិាា ជើវៈ 35,248.9

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ប តុ ោះបណាត លជំ ញរដ្ើមបើគរំេរគលនរោាយអភិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចច និងសងគម 17,548.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ ភាពជានដ្គូ្ វាង ដ្ឋ និងឯកជន និងនដ្គូ្  397.4

អនុកមមវធិើេើ៤៖ របព័នធអភិាលកិចចវស័ិយអប់ បំ តុ ោះបណាត លបរចចករេស និងវជិាា ជើវៈ 1,286.5

អនុកមមវធិើេើ៥៖ ជំ ុញកា រសាវរជាវ និងនវានុវតតន៍បរចចកវេិាអនុវតតន៍ 240.5

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រសវាគរំេកា រធវើេំរនើបកមមរបព័នធអប់ បំ តុ ោះបណាត លបរចចករេស និងវជិាា ជើវៈ បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 358.8

៣. ក្សម្មវិធីទី ៣  ៖ បរិយាកាសម្ុខរបរ និងការងារកាន់ តត្ទលូំទលូាយ 4,196.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ បរងាើនឱ្កាសកា ង្ក សម មយ និងផលតិភាពកា ង្ក ខ្ពស់ 23.1

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងើកយនតកា  វសិាលភាព និងរបសេិធភាពកា ផតល់រសវាមុខ្ ប  និងកា ង្ក ឱ្យរ ល្ើយតបកាន់ផ្តរបរសើ តាម
តរមូវកា អាកររបើរាស់រសវា

1,700.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ពរងឹងយនតកា រវេិកាកា ង្ក  និងបរងាើនកា របមូលផសពវផាយនិងបញ្រ្ញ្ហា បព័ត៌មានេើផា កា ង្ក 1,738.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងយនតកា រគ្ប់រគ្ងកា ររបើរាស់កមាល ងំពលកមមកាុងរបរេស និងកា ពា ពលក រេសនត របរវសន៍ផ្ខ្ម 73.4

អនុកមមវធិើេើ៥៖ បរងាើនផលតិភាពកមាល ងំពលកមមផ្ដ្លកំពុងសថតិកាុងេើផា កា ង្ក 662.0

៥. ក្សម្មវិធីទី ៥ ៖ ការក្គប់ក្គងស្ថា ប័ន និងម្សវារំក្ទទមូ្ៅ 187,471.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងកា ង្ក  ដ្ឋាល វមិជឈកា  និងវសិហមជឈកា  និងរសវាសាធា  ៈ 107,012.8

អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងហ ិញ្ញវតថុ និងធនធាន 32,538.1

អនុកមមវធិើេើ៣៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពមញ្រ្នតើរាជកា  មញ្រ្នតើរាជកា  ផ្ផនកា  និងសថតិិ និងកសាងលខិិ្តបេោឋ នគ្តិយុតតពាក់ព័នធ 2,489.5

អនុកមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិកា ជាតិ អនត ជាតិ សមភាពរយនឌ័្  និងរសវាសងគម 4,706.7

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា តាមោន រតួតពិនិតយ និងវាយតនមល កា អនុវតតផ្ផនកា សកមមភាព បស់រកសងួ និងរគលនរោាយ  
ពាក់ព័នធនឹងវស័ិយកា ង្ក  និងប តុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈ

165.1

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រសវាគរំេេូរៅ បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 40,559.3
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តារាង  ៥  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងបរិស្ថា ន  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 88,605.0

១. ក្សម្មវិធីទី ១ ៖  ក្សិចចរំពារបរិស្ថា ន 1,739.6

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា តាមោនរតួតពិនិតយគុ្ ភាពប សិាថ ន (េឹក-ដ្ើ-ខ្យល់) និងកា រគ្ប់រគ្ងេឹកកខ្វក់ សរំាម ស ំល់ ងឹ
េើរបជំុជន

130.9

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រតួតពិនិតយ និងអធិកា កិចចរបភពបំពុលប សិាថ ន 101.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាគរំេកិចចគពំា ប សិាថ ន 1,268.6

អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ រសវាគរំេកិចចគពំា ប សិាថ ន  បស់មនទើ ប សិាថ ន 238.6

២. ក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ការក្គប់ក្គង និងអភិរក្សសធនធានធម្មជ្ជត្ិ  និង ការអភិវឌ្ឍសហគម្ន៍ម្ូលដ្ឋា ន 6,134.1

អនុកមមវធិើេើ១៖ រគ្ប់រគ្ង និងអភិ កសតំបន់កា ពា ធមមជាតិ 679.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវាគរំេកា ង្ក រគ្ប់រគ្ង និងពរងឹងកា អនុវតតចាប់ 1,919.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាគរំេកា ង្ក សហគ្មន៍មូលោឋ ន 1,312.1

អនុកមមវធិើេើ៤៖ អភិ កសរបតិកភ ឌ ធមមជាតិ-វបបធម៌ 213.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ អភិវឌ្ឍរេសច  ៍ធមមជាតិ និងសហគ្មន៍មូលោឋ ន 209.9

អនុកមមវធិើេើ ៦ ៖ រសវាគរំេកា រគ្ប់រគ្ង និងអភិ កសធនធានធមមជាតិ និងកា អភិវឌ្ឍសហគ្មន៍មូលោឋ ន  បស់
មនទើ ប សិាថ ន

1,801.1

៣. ក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ ការម្រៀបចំម្រលនម្យាបាយ  និងការអភិវឌ្ឍម្ដ្ឋយ ចីរភាព 1,251.7

អនុកមមវធិើេើ១៖ អភិវឌ្ឍរសដ្ឋកិចចនបតង និងកា រលើកកមពស់កា អនុវតតវេិាសាញ្រ្សត និងបរចចកវេិា 819.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ ជំ ុញកា អនុវតតរ ល្ើយតបនឹងកា ផ្របរបួលអាកាសធាតុ 213.8

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ អភិ កសជើវៈចរមុោះ និងជើវសុវតថិភាព 198.2

អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ រសវាគរំេកា រ ៀបចំរគលនរោាយ និងកា អភិវឌ្ឍរោយចើ ភាព បស់មនទើ ប សិាថ ន 20.7

៤. ក្សម្មវិធីទី ៤ ៖ ម្សវារំក្ទការងារបរិស្ថា ន និងធនធានធម្មជ្ជត្ិ 79,479.6

អនុកមមវធិើេើ១៖ ផសពវផាយប សិាថ ន 1,457.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ វាយតនមលរហតុប៉ៃោះពាល់ប សិាថ ន 143.3

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រគ្ប់រគ្ងកា ង្ក  ដ្ឋាល និងខុ្េទកាល័យ 376.2

អនុកមមវធិើេើ៤៖ រគ្ប់រគ្ង និងប ដុ ោះបណាដ លធនធានមនុសស 22,843.2

អនុកមមវធិើេើ៥៖ រគ្ប់រគ្ងហ ិញ្ញវតថុ និងរេពយសមបតតិ ដ្ឋ 9,751.2

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រ ៀបចំផ្ផនកា  និងរលើកកមពស់កា ង្ក សងគមកាុងវស័ិយប សិាថ ន 243.9

អនុកមមវធិើេើ៧៖ ពរងឹងអធិកា កិចច និងសវនកមមនផទកាុង 187.2

អនុកមមវធិើេើ ៨ ៖ រសវាគរំេកា ង្ក ប សិាថ ន និងធនធានធមមជាតិ  បស់មនទើ ប សិាថ ន 44,477.6
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តារាង  ៦  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងវបបធម៌្ និងវិចិក្ត្សិលបៈ   តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 167,255.0

១. ក្សម្មវិធីទី ១ ៖  កិ្សចចរំពារម្បតិ្ក្សភណឌ វបបធម៌្រូបី 1,892.5

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ កា បរងាើនកិចចអភិ កសរបតិកភ ឌ វបបធម៌ ូបើ 685.0

អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ កា រលើកតរមាើងតនមលរបតិកភ ឌ វបបធម៌ ូបើ 505.0

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ រសវាគរំេកិចចគពំា របតិកភ ឌ វបបធម៌ ូបើ ថ្នា ក់រាជធានើ រខ្តត 702.5

២. ក្សម្មវិធី២ ៖ ការម្លើ ក្សសទួ យម្បតិ្ក្សភណឌ វបបធម៌្អរូបី 2,592.3

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ កា ពរងឹងកិចចអភិ កសរបតិកភ ឌ វបបធម៌អ ូបើ 490.0

អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ កា រលើកតនមលរបតិកភ ឌ វបបធម៌អ ូបើ 1,458.0

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ រសវាគរំេកា រលើកសទួយរបតិកភ ឌ វបបធម៌អ ូបើ ថ្នា ក់រាជធានើ រខ្តត 644.3

៣. ក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ ការក្គប់ក្គងស្ថា ប័ន និងកិ្សចចការ រដាបាល ទូម្ៅ 162,770.2

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ កា ពរងឹងអភិាលកិចច 55,999.1

អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ កា ប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសរលើវស័ិយវបបធម៌ (សាលាមធយមវចិិរតសលិបៈ) 2,647.0

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ កា ប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសរលើវស័ិយវបបធម៌ (សាកលវេិាល័យភូមិនទវចិិរតសលិបៈ) 2,619.0

អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ កិចចគពំា និងរលើកតរមាើងតនមលរបតិកភ ឌ វបបធម៌ (អាជាា ធ ជាតិសបូំ នរពគុ្ក) 3,287.0

អនុកមមវធិើេើ ៥៖  កិចចគពំា និងរលើកតរមាើងតនមលរបតិកភ ឌ វបបធម៌ (អាជាា ធ ជាតិរពោះវហិា ) 7,155.8

អនុកមមវធិើេើ ៦៖ កិចចគពំា និងរលើកតរមាើងតនមលរបតិកភ ឌ វបបធម៌ ( អាជាា ធ ជាតិអបសរា) 58,606.1

អនុកមមវធិើេើ ៧ ៖ កា ពរងឹងយនតកា កា ង្ក  បស់គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិរបតិភ ឌ ពិភពរលាក 360.0

អនុកមមវធិើេើ ៨ ៖ កា ពរងឹងយនតកា កា ង្ក  បស់គ្ ៈកមមកា ជាតិយូរ សាូកមពុជា 320.0

អនុកមមវធិើេើ ៩ ៖ រសវាគរំេ កា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ន និងកិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ  ថ្នា ក់រាជធានើ រខ្តត 31,776.2

តារាង  ៧  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងព័ត្៌ោន  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 83,682.0

១. ក្សម្មវិធីទី ១ ៖  ការក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត្៌ោន 83,682.0

អនុកមមវធិើេើ ១ ៖ កិចចកា ព័ត៌មាន និងរសាតេសសន៍ 1,012.6

អនុកមមវធិើេើ ២ ៖ កា ង្ក ផសពវផាយ បស់េូ េសសន៍ជាតិកមពុជា 2,705.8

អនុកមមវធិើេើ ៣ ៖ កា ង្ក ផសពវផាយ បស់វេិយុជាតិកមពុជា 974.6

អនុកមមវធិើេើ ៤ ៖ កា ង្ក ផសពវផាយ បស់េើភាា ក់ង្ក សា ព័ត៌មានកមពុជា AKP 829.3

អនុកមមវធិើេើ ៥ ៖ កិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ 51,208.7

អនុកមមវធិើេើ ៦ ៖ រសវាគរំេរលើកកមពស់វស័ិយព័ត៌មាន បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ រខ្តត 26,951.0
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តារាង  ៨  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងក្សិចចការនារី  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 46,243.0

១.ក្សម្មវិធីទី ១ ៖ តក្សតក្បស្ថា នភាពម្សដាក្សិចច សងគម្របស់ស្រសា ី 6,014.8

អនុកមមវធិើេើ១៖ រលើកកមពស់សើលធម៌សងគម តនមលញ្រ្សតើ និងរគួ្សា ផ្ខ្ម 232.8

អនុកមមវធិើេើ២៖ រលើកកមពស់កា អប់  ំនិងសុខុ្មាលភាពសងគម 278.7

អនុកមមវធិើេើ៣៖ អភិវឌ្ឍន៍រសដ្ឋកិចចញ្រ្សតើ និងរគួ្សា 3,822.5

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រលើកកមពស់សុខ្ភាព បស់ញ្រ្សតើ និងកុមា 225.4

អនុកមមវធិើេើ៥៖ ផ្កផ្របសាថ នភាពរសដ្ឋកិចច សងគម បស់ញ្រ្សតើ ថ្នា ក់រាជធានើ-រខ្តត 1,455.4

២.ក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ក្សិចចការពារផ្លូ វចាប់សក្ោប់ស្រសា ី 1,677.1

អនុកមមវធិើេើ១៖ េប់សាា ត់កា  រំលាភបំពានរលើញ្រ្សដើ 193.9

អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងសមតថភាពមញ្រ្នតើ/ភាា ក់ង្ក នគ្ ាលយុតតិធម៌ 165.7

អនុកមមវធិើេើ៣៖ េប់សាា ត់ររគ្ឿងរញៀន និងអំរពើជញួដូ្ មនុសស  362.6

អនុកមមវធិើេើ៤៖ េប់សាា ត់អំរពើហងិារលើញ្រ្សតើ 209.1

អនុកមមវធិើេើ៥៖ រលើកកមពស់កិចចកា ពា ញ្រ្សតើពិកា 169.1

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កិចចកា ពា ផលូវចាប់សរមាប់ញ្រ្សតើ ថ្នា ក់រាជធានើ-រខ្តត 576.7

៣.ក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ ការបស្រញ្ហា បម្យនឌ្័រ ក្សនដងម្រលនម្យាបាយជ្ជត្ិ និងតាម្ វិស័យ 2,702.9

អនុកមមវធិើេើ១៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពសតើពើ កា បញ្រ្ញ្ហា បរយនឌ័្ 114.7

អនុកមមវធិើេើ២៖ ផសពវផាយកមមវធិើ  ើ តនៈ 649.7

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា អនុវតតអនុសញ្ហញ អនត ជាតិសតើពើ កា លុបបំាត់រាល់េរមង់ននកា រ ើសរអើងរលើញ្រ្សតើ (CEDAW) 867.6

អនុកមមវធិើេើ៤៖ ញ្រ្សតើ និងកា រធវើរសចកតើសររមច 257.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា បញ្រ្ញ្ហា បរយនឌ័្ កាុងកំផ្ េរមង់វមិជឈកា  និងវសិហមជឈកា 162.3

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រលើកកមពស់សមភាពរយនឌ័្  ថ្នា ក់រាជធានើ-រខ្តត 651.6

៤.ក្សម្មវិធីទី ៤ ៖ ការក្គប់ក្គង និងការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ ន 35,848.2

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រ ៀបចំផ្ផនកា សថតិិ និងកា រតួតពិនិតយវាយតនមលរ ល្ើយតបនឹងរយនឌ័្ 179.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងកា ង្ក ហ ិញ្ញវតថុសវនកមមនផទកាុង និងអធិកា កិចច 162.8

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កិចចសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ រដ្ើមបើសមភាពរយនឌ័្ 183.7

អនុកមមវធិើេើ៤៖ អភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពរលើកា ង្ក រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាល 238.9

អនុកមមវធិើេើ៥៖ រសវាគរំេដ្ល់កា អនុវតតផ្ផនកា យុេធសាញ្រ្សត  ើ តនៈ 10,896.5

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រសវាគរំេដ្ល់កា អនុវតតផ្ផនកា យុេធសាញ្រ្សត  ើ តនៈ ថ្នា ក់រាជធានើ-រខ្តត 24,187.3
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តារាង  ៩  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងធម្មការ  និងស្ថសនា  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 69,353.0

១. ក្សម្មវិធីទី ១ ៖  សុខដុម្នីយក្សម្មស្ថសនាម្ៅក្ស ម្ពដជ្ជ 69,353.0

  អនុក្សម្មវិធីទី ១ ៖ ការអប់រំវិស័យពុទធកិ្សសិក្សា 5,446.0

  អនុក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ការផ្សពវផ្ាយក្ពោះពុទធស្ថសនា និងរក្សាសុខដុម្នីយក្សម្មខាងជំម្នឿស្ថសនា 1,775.5

  អនុក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ កិ្សចចការរដាបាលទូម្ៅ 22,616.5

  អនុក្សម្មវិធីទី ៤ ៖ ម្សវារំក្ទទូម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 39,515.0

តារាង  ១០  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្ទសចរណ៍  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 81,713.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ងឧសាហកមមរេសច  ៍ 6,626.2

 អនុកមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងគុ្ ភាពឧសាហកមមនិងរសវាកមមរេសច  ៍ “រសវាមយួសតង់ោ មយួ” 1,519.2

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ប តុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈរេសច  ៍ “បុគ្គលកិមយួ ជំ ញមយួ” 896.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ ជំ ុញរេសច  ៍កាុងរសុក និងកា យល់ដឹ្ងសាធា  ៈ 1,848.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ ជំ ុញចល រប ងរបណាងំ "េើរកុងសាអ ត  ម ើ យោឋ នសាអ ត រសវាលអ បដិ្សណាឋ  កិចចលអ” 1,113.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ គ្ ៈកមមកា រគ្ប់រគ្ង និងអភិវឌ្ឍន៍រេសច  ៍រសៀមរាប-អងគ 300.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងឧសាហកមមរេសច  ៍និងកា រប ងរបណាងំរៅរាជធានើ-រខ្តត 950.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍរេសច  ៍និងសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ 9,826.8

 អនុកមមវធិើេើ១៖ ផ្ផនកា  កា អភិវឌ្ឍផលតិផល និងវនិិរោគ្រេសច  ៍ 2,038.8

 អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងនិងពរងើកេំ ក់េំនងកិចចសហរបតិបតតិកា រេសច  ៍ 2,032.5

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា សកិាេើផា និងផសពវផាយរេសច  ៍ររៅរបរេស 3,972.5

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងគុ្ ភាពរបព័នធសថតិិរេសច  ៍ និងកា សកិារសាវរជាវរ ៀបចំរគលនរោាយផ្ផនកា យុេធសាញ្រ្សត 
និងកា រគ្ប់រគ្ងសថតិិរេសច  ៍ 228.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ ផ្ផនកា  កា អភិវឌ្ឍផលតិផល និងវនិិរោគ្រេសច  ៍ រាជធានើ-រខ្តត 1,555.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ រសវាគំរេដំ្រ ើ  កា េូរៅ បស់សាថ ប័ន 65,260.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ បរងាើនរបសេិធភាព និងគុ្ ភាពរសវា ដ្ឋាលសាធា  ៈ សរមួលកា រធវើដំ្រ ើ  កា ដឹ្កជញ្ាូ ន និងសនតិសុខ្ 
សុវតថិភាពរេសច  ៍

484.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងនិងអភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពមញ្រ្នតើ 20,006.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងគ្ រនយយនិងហ ិញ្ញវតថុ 5,109.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា កសាង និងអនុវតតបេោឋ នគ្តិយុតត កា ង្ក សវនកមមនផទកាុង និងអធិកា កិចច 423.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កិចចកា សរមបសរមួលអនត វស័ិយ 328.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រគ្ប់រគ្ងកា របមូលចំ ូលពើ ម ើ យោឋ នអងគ 16,740.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កិចចកា គរំេរេសច  ៍ រាជធានើ-រខ្តត 22,170.0
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តារាង  ១១  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងធនធានទឹក្ស និងឧត្ុនិយម្  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 295,057.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងកា អភិវឌ្ឍធនធានេឹក 226,530.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កិចចដំ្រ ើ  កា  និងកា ជសួជុលផ្ថទារំបព័នធធារាសាញ្រ្សត (ន.ធារាសាញ្រ្សតកសកិមម) 86,056.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ សាត   ជសួជុល និងសាងសង់រហោឋ  ច សមព័នធធារាសាញ្រ្សត (ន.វសិវកមម) 120,057.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា បរងាើតសហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹក (ន.សហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹក) 38.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងសហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹករបកបរោយនិ នត ភាព (ន.សហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹក) 8,026.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា រលើកកមពស់កា យល់ដឹ្ង កា ផសពវផាយ  មួទាងំកា សកិារសាវរជាវ កា រ ៀបចំ អនុវតត និងវាយតនមល
សកមមភាព និងគ្ររមាងពាក់ព័នធ (គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិេរនលរមគ្ងគកមពុជា) 620.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រលើកកមពស់របសេិធភាពកា ង្ក សរមបសរមួល និងកា ពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិកា  និងភាពជានដ្គូ្ 
(គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិេរនលរមគ្ងគកមពុជា) 800.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ រសវាគរំេកិចចដំ្រ ើ  កា  កា ជសួជុល និងផ្ថទា ំរហោឋ  ច សមព័នធរបព័នធធារាសាញ្រ្សត បស់មនទើ ជំ ញ
រាជធានើ-រខ្តត

10,933.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងររគោះ េឹកជំនន់ និងររគោះ រាងំសងួត 3,638.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ង្ក អនតរាគ្មន៍បូមេឹកសរញ្រ្ង្កគ ោះរសូវ និងេប់េល់ររគោះធមមជាតិ  (ន.ធារាសាញ្រ្សតកសកិមម) 1,682.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ សាងសង់ ជសួជុល និងផ្ថទាមំា៉ៃ សុើនបូមេឹកចល័ត និងសាថ នើយបូមេឹក (ន.ធារាសាញ្រ្សតកសកិមម) 807.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងររគោះេឹកជំនន់ និងររគោះរាងំសងួត  បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 1,149.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា កា ពា  និងអភិ កសធនធានេឹក 2,261.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានេឹកចំ ោុះ និងអាងេរនលរបកបរោយនិ នត ភាព (ន.រគ្ប់រគ្ង និងអភិ កសធនធានេឹក) 61.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ សរមបសរមួលកា អភិ កស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់េរនលសាបកាុងសាម  តើ កា កា ពា របព័នធរអកូ ូសុើជើវចរមុោះរៅ
តំបន់បឹងេរនលសាប និង តំបន់ពាក់ព័នធរៅតំបន់េរនលសាប និងតំបន់ពាក់ព័នធ (អាជាា ធ េរនលសាប) 2,200.0

៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងព័ត៌មានសដើពើធនធានេឹក និងឧតុនិយម 2,660.9

 អនុកមមវធិើេើ១៖ រ ៀបចំចងរកង រគ្ប់រគ្ងរបព័នធេិនាន័យសថតិិ បស់រកសងួ សរមាប់រលើកផ្ផនកា អភិវឌ្ឍន៍រលើវស័ិយធនធាន
េឹក និងឧតុនិយម យៈរពលខ្លើ មធយម និងផ្វង រលើរគ្ប់ផ្ផាកទាងំអស់កាុងរកបខ្ ឌ េូទាងំរបរេស (ន.ផ្ផនកា  និង
សហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ)

82.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងរបព័នធេិនាន័យជលសាញ្រ្សត កា រគ្ប់រគ្ងរចាងំេរនល និងកា រតួតពិនិតយគុ្ ភាពេឹក 
(ន.ជលសាញ្រ្សត និងកា ង្ក េរនល) 369.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ រគ្ប់រគ្ងព័ត៌មានឧតុនិយមរបកបរោយរបសេិធភាព (ន.ឧតុនិយម) 1,848.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានេឹកររកាមដ្ើ និងកា សកិារសាវរជាវចងរកងេិនាន័យេឹកររកាមដ្ើ (ន.េឹកសាអ ត និង         
អ ម័យ) 250.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ គរំេរសវាកា រគ្ប់រគ្ងរបព័នធេិនាន័យឧតុនិយម និងជលសាញ្រ្សត បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 111.0

៥.កមមវធិើេើ៥៖ កិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ 59,967.1

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ផ្កលមអកា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាល និងកា កសាងអភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពមញ្រ្នតើ (ន. ដ្ឋាល និងធនធានមនុសស) 449.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រ ៀបចំផ្ផនកា រគលនរោាយយុេធសាញ្រ្សត    និងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយធនធានេឹក និងឧតុនិយម (ន.ផ្ផនកា  
និងសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ)

420.1

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ បរងាើនរបសេិធភាពកា រគ្ប់រគ្ង និងកា អនុវតតថវកិា (ន.ហ ិញ្ញវតថុ) 24,086.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសរលើវស័ិយធនធានេឹក (TSC) 355.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ រធវើឱ្យរបរសើ រ ើងរបព័នធរគ្ប់រគ្ងនផទកាុង បស់សវនោឋ ន (ន.សវនកមមនផទកាុង) 114.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ និងកិចចសហរបតិបតតិកា ជាមយួនដ្គូ្ពាក់ព័នធ (អាជាា ធ េរនលសាប) 2,100.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ពរងឹងសាថ ប័ន និងធនធានមនុសស (គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិេរនលរមគ្ងគកមពុជា) 5,597.0

 អនុកមមវធិើេើ៨៖ ពរងឹងរសវាគរំេ ដ្ឋាល ហ ិញ្ញវតថុ និងកា កសាងសមតថភាព បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 26,846.0
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ស ុប ួម 295,057.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងកា អភិវឌ្ឍធនធានេឹក 226,530.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កិចចដំ្រ ើ  កា  និងកា ជសួជុលផ្ថទារំបព័នធធារាសាញ្រ្សត (ន.ធារាសាញ្រ្សតកសកិមម) 86,056.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ សាត   ជសួជុល និងសាងសង់រហោឋ  ច សមព័នធធារាសាញ្រ្សត (ន.វសិវកមម) 120,057.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា បរងាើតសហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹក (ន.សហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹក) 38.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងសហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹករបកបរោយនិ នត ភាព (ន.សហគ្មន៍កសកិ ររបើរាស់េឹក) 8,026.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា រលើកកមពស់កា យល់ដឹ្ង កា ផសពវផាយ  មួទាងំកា សកិារសាវរជាវ កា រ ៀបចំ អនុវតត និងវាយតនមល
សកមមភាព និងគ្ររមាងពាក់ព័នធ (គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិេរនលរមគ្ងគកមពុជា) 620.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រលើកកមពស់របសេិធភាពកា ង្ក សរមបសរមួល និងកា ពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិកា  និងភាពជានដ្គូ្ 
(គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិេរនលរមគ្ងគកមពុជា) 800.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ រសវាគរំេកិចចដំ្រ ើ  កា  កា ជសួជុល និងផ្ថទា ំរហោឋ  ច សមព័នធរបព័នធធារាសាញ្រ្សត បស់មនទើ ជំ ញ
រាជធានើ-រខ្តត

10,933.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងររគោះ េឹកជំនន់ និងររគោះ រាងំសងួត 3,638.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ង្ក អនតរាគ្មន៍បូមេឹកសរញ្រ្ង្កគ ោះរសូវ និងេប់េល់ររគោះធមមជាតិ  (ន.ធារាសាញ្រ្សតកសកិមម) 1,682.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ សាងសង់ ជសួជុល និងផ្ថទាមំា៉ៃ សុើនបូមេឹកចល័ត និងសាថ នើយបូមេឹក (ន.ធារាសាញ្រ្សតកសកិមម) 807.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងររគោះេឹកជំនន់ និងររគោះរាងំសងួត  បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 1,149.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា កា ពា  និងអភិ កសធនធានេឹក 2,261.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានេឹកចំ ោុះ និងអាងេរនលរបកបរោយនិ នត ភាព (ន.រគ្ប់រគ្ង និងអភិ កសធនធានេឹក) 61.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ សរមបសរមួលកា អភិ កស និងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់េរនលសាបកាុងសាម  តើ កា កា ពា របព័នធរអកូ ូសុើជើវចរមុោះរៅ
តំបន់បឹងេរនលសាប និង តំបន់ពាក់ព័នធរៅតំបន់េរនលសាប និងតំបន់ពាក់ព័នធ (អាជាា ធ េរនលសាប) 2,200.0

៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងព័ត៌មានសដើពើធនធានេឹក និងឧតុនិយម 2,660.9

 អនុកមមវធិើេើ១៖ រ ៀបចំចងរកង រគ្ប់រគ្ងរបព័នធេិនាន័យសថតិិ បស់រកសងួ សរមាប់រលើកផ្ផនកា អភិវឌ្ឍន៍រលើវស័ិយធនធាន
េឹក និងឧតុនិយម យៈរពលខ្លើ មធយម និងផ្វង រលើរគ្ប់ផ្ផាកទាងំអស់កាុងរកបខ្ ឌ េូទាងំរបរេស (ន.ផ្ផនកា  និង
សហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ)

82.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងរបព័នធេិនាន័យជលសាញ្រ្សត កា រគ្ប់រគ្ងរចាងំេរនល និងកា រតួតពិនិតយគុ្ ភាពេឹក 
(ន.ជលសាញ្រ្សត និងកា ង្ក េរនល) 369.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ រគ្ប់រគ្ងព័ត៌មានឧតុនិយមរបកបរោយរបសេិធភាព (ន.ឧតុនិយម) 1,848.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានេឹកររកាមដ្ើ និងកា សកិារសាវរជាវចងរកងេិនាន័យេឹកររកាមដ្ើ (ន.េឹកសាអ ត និង         
អ ម័យ) 250.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ គរំេរសវាកា រគ្ប់រគ្ងរបព័នធេិនាន័យឧតុនិយម និងជលសាញ្រ្សត បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 111.0

៥.កមមវធិើេើ៥៖ កិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ 59,967.1

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ផ្កលមអកា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាល និងកា កសាងអភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពមញ្រ្នតើ (ន. ដ្ឋាល និងធនធានមនុសស) 449.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រ ៀបចំផ្ផនកា រគលនរោាយយុេធសាញ្រ្សត    និងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយធនធានេឹក និងឧតុនិយម (ន.ផ្ផនកា  
និងសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ)

420.1

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ បរងាើនរបសេិធភាពកា រគ្ប់រគ្ង និងកា អនុវតតថវកិា (ន.ហ ិញ្ញវតថុ) 24,086.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសរលើវស័ិយធនធានេឹក (TSC) 355.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ រធវើឱ្យរបរសើ រ ើងរបព័នធរគ្ប់រគ្ងនផទកាុង បស់សវនោឋ ន (ន.សវនកមមនផទកាុង) 114.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ និងកិចចសហរបតិបតតិកា ជាមយួនដ្គូ្ពាក់ព័នធ (អាជាា ធ េរនលសាប) 2,100.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ពរងឹងសាថ ប័ន និងធនធានមនុសស (គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិេរនលរមគ្ងគកមពុជា) 5,597.0

 អនុកមមវធិើេើ៨៖ ពរងឹងរសវាគរំេ ដ្ឋាល ហ ិញ្ញវតថុ និងកា កសាងសមតថភាព បស់មនទើ ជំ ញរាជធានើ-រខ្តត 26,846.0

តារាង  ១២  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម រុកាខ ក្បោញ់ និងម្នស្ថទ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 280,768.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា បរងាើនផលិត ភាព  ពិពិធកមមកមមដំ្ណាំកសិកមម និងកសិ -ធុ កិចច 45,797.3

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍដំ្ណារំសូវ 4,164.2

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍដំ្ណាសំាកវបបកមម 4,535.6

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍដំ្ណាឧំសាហកមម 2,307.3

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងរសវាគរំេ និងសមតថភាពអងគភាព 19,397.6

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរៅស៊ាូធមមជាតិ 1,092.8

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាពកា ង្ក ពិរសាធន៍និងរសាវរជាវរៅស៊ាូ 2,457.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា រលើកកមពស់កា អភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,515.8

 អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា រសាវរជាវរដ្ើមបើអភិវឌ្ឍន៍កសកិមមរបកបរោយចើ ភាព 4,893.0

 អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ជំ ុញផលតិកមមដំ្ណាកំសកិមម និងកស-ិធុ កិចច រាជធានើ-រខ្តត 5,434.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា រលើកកមពស់ផលិតកមមសតវ និងសុខ្ភាពសតវ 14,019.5

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់ផលតិកមមសតវ 1,336.6

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រលើកកមពស់សុខ្ភាពសតវ 7,660.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងសមតថភាព និងរសវាគរំេអងគភាព 2,804.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ជំ ុញផលតិកមមសតវ និងសុខ្ភាពសតវ រាជធានើ-រខ្តត 2,218.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានជលផល និងកា អភិវឌ្ឍវា ើវបបកមម 15,131.9

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងកា អភិ កសធនធានជលផល 4,466.4

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍវា ើវបបកមម និងផ្ខ្សរចវាក់តនមលជលផល 2,440.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងសមតថភាព និងរសវាគរំេអងគភាព 4,571.5

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងធនធានជលផល និងកា ជំ ុញវា ើវបបកមម រាជធានើ-រខ្តត 3,654.0

៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាននរព រឈ្ើ និងសតវនរព 12,878.8

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ងនរពរឈ្ើ 1,193.1

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍ និងរសាវរជាវនរពរឈ្ើនិងសតវនរព 4,514.8

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង និងរសវាគរំេ 3,172.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង និងកា អភិវឌ្ឍធនធាននរពរឈ្ើនិងសតវនរព រាជធានើ-រខ្តត 3,998.0

៥.កមមវធិើេើ៥៖ កា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ន និងកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 192,940.5

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់កា កសាងនិងកា អនុវតតផ្ផនកា រគលនរោាយ និងវនិិរោគ្កសកិមម (នផក) 1,384.5

 អនុកមមវធិើេើ២៖ បរងាើនរបសេិធភាពកា រ ៀបចំ កា រគ្ប់រគ្ង និងកា អនុវតតថវកិា (នគ្ហ) 1,251.8

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ននិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស (នបុ.អភធ) 81,555.2

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ជំ ុញសវនកមមនផទកាុង (នសវក) 222.5

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា រលើកកមពស់សមតថភាព និងរបសេិធភាពកា ង្ក សហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ (នសហ) 2,103.9

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រគ្ប់រគ្ងថ្នា កំសកិមម និងជើកសកិមម (ននក) 261.4

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ង្ក  ដ្ឋាល និងកា បញ្រ្ញ្ហា បរយនឌ័្ 4,081.6

 អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពកា ង្ក អធិកា កិចច (អគគ ធិកា ោឋ ន) 196.6

 អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា រគ្ប់រគ្ងឯកសា  និងរបព័នធព័ត៌មានកសកិមម (AIDOC) 477.7

 អនុកមមវធិើេើ១០៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពអប់  ំនិងប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសកាុងវស័ិយ កសកិមម និងពាក់ព័នធរៅ
សាកលវេិាល័យភូមិនទកសកិមម (RUA) 5,547.7

 អនុកមមវធិើេើ១១៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាពអប់  ំនិងប តុ ោះបណាដ លបរចចករេសកសកិមមរៅវេិាសាថ នជាតិកសកិមមផ្រពករលៀប 4,734.0

 អនុកមមវធិើេើ១២៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពអប់  ំនិងប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសកាុងវស័ិយកសកិមម បស់វេិាសាថ នជាតិកសកិមម
កំពង់ចាម 3,842.0

 អនុកមមវធិើេើ១៣៖ កា រលើកកមពស់កា ង្ក ផសពវផាយ កសកិមម  ុកាខ របមាញ់ និងរនសាេ 994.6

 អនុកមមវធិើេើ១៤៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពរសវាគរំេ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស រាជធានើ-រខ្តត 86,287.0
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តារាង  ១២  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងក្សសិក្សម្ម រុកាខ ក្បោញ់ និងម្នស្ថទ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 280,768.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា បរងាើនផលិត ភាព  ពិពិធកមមកមមដំ្ណាំកសិកមម និងកសិ -ធុ កិចច 45,797.3

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍដំ្ណារំសូវ 4,164.2

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍដំ្ណាសំាកវបបកមម 4,535.6

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍដំ្ណាឧំសាហកមម 2,307.3

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងរសវាគរំេ និងសមតថភាពអងគភាព 19,397.6

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍរៅស៊ាូធមមជាតិ 1,092.8

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាពកា ង្ក ពិរសាធន៍និងរសាវរជាវរៅស៊ាូ 2,457.0

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា រលើកកមពស់កា អភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,515.8

 អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា រសាវរជាវរដ្ើមបើអភិវឌ្ឍន៍កសកិមមរបកបរោយចើ ភាព 4,893.0

 អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ជំ ុញផលតិកមមដំ្ណាកំសកិមម និងកស-ិធុ កិចច រាជធានើ-រខ្តត 5,434.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា រលើកកមពស់ផលិតកមមសតវ និងសុខ្ភាពសតវ 14,019.5

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់ផលតិកមមសតវ 1,336.6

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រលើកកមពស់សុខ្ភាពសតវ 7,660.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងសមតថភាព និងរសវាគរំេអងគភាព 2,804.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ជំ ុញផលតិកមមសតវ និងសុខ្ភាពសតវ រាជធានើ-រខ្តត 2,218.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានជលផល និងកា អភិវឌ្ឍវា ើវបបកមម 15,131.9

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងកា អភិ កសធនធានជលផល 4,466.4

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍវា ើវបបកមម និងផ្ខ្សរចវាក់តនមលជលផល 2,440.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងសមតថភាព និងរសវាគរំេអងគភាព 4,571.5

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងធនធានជលផល និងកា ជំ ុញវា ើវបបកមម រាជធានើ-រខ្តត 3,654.0

៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាននរព រឈ្ើ និងសតវនរព 12,878.8

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ងនរពរឈ្ើ 1,193.1

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍ និងរសាវរជាវនរពរឈ្ើនិងសតវនរព 4,514.8

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង និងរសវាគរំេ 3,172.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង និងកា អភិវឌ្ឍធនធាននរពរឈ្ើនិងសតវនរព រាជធានើ-រខ្តត 3,998.0

៥.កមមវធិើេើ៥៖ កា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ន និងកា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 192,940.5

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់កា កសាងនិងកា អនុវតតផ្ផនកា រគលនរោាយ និងវនិិរោគ្កសកិមម (នផក) 1,384.5

 អនុកមមវធិើេើ២៖ បរងាើនរបសេិធភាពកា រ ៀបចំ កា រគ្ប់រគ្ង និងកា អនុវតតថវកិា (នគ្ហ) 1,251.8

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ននិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស (នបុ.អភធ) 81,555.2

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ជំ ុញសវនកមមនផទកាុង (នសវក) 222.5

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា រលើកកមពស់សមតថភាព និងរបសេិធភាពកា ង្ក សហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ (នសហ) 2,103.9

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រគ្ប់រគ្ងថ្នា កំសកិមម និងជើកសកិមម (ននក) 261.4

 អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ង្ក  ដ្ឋាល និងកា បញ្រ្ញ្ហា បរយនឌ័្ 4,081.6

 អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពកា ង្ក អធិកា កិចច (អគគ ធិកា ោឋ ន) 196.6

 អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា រគ្ប់រគ្ងឯកសា  និងរបព័នធព័ត៌មានកសកិមម (AIDOC) 477.7

 អនុកមមវធិើេើ១០៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពអប់  ំនិងប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសកាុងវស័ិយ កសកិមម និងពាក់ព័នធរៅ
សាកលវេិាល័យភូមិនទកសកិមម (RUA) 5,547.7

 អនុកមមវធិើេើ១១៖ កា រលើកកមពស់គុ្ ភាពអប់  ំនិងប តុ ោះបណាដ លបរចចករេសកសកិមមរៅវេិាសាថ នជាតិកសកិមមផ្រពករលៀប 4,734.0

 អនុកមមវធិើេើ១២៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពអប់  ំនិងប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសកាុងវស័ិយកសកិមម បស់វេិាសាថ នជាតិកសកិមម
កំពង់ចាម 3,842.0

 អនុកមមវធិើេើ១៣៖ កា រលើកកមពស់កា ង្ក ផសពវផាយ កសកិមម  ុកាខ របមាញ់ និងរនសាេ 994.6

 អនុកមមវធិើេើ១៤៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពរសវាគរំេ និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស រាជធានើ-រខ្តត 86,287.0

តារាង  ១៣  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងពាណិជាក្សម្ម  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 125,303.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា ផតល់រសវាសាធា  ៈ និងអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយឯកជន 8,932.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង និងរតួតពិនិតយកា ផតល់អាជាា ប័ ា 1,970.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ ពិពិធកមមេើផា  និងកា អភិវឌ្ឍផ្ផាកឯកជន 4,502.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ផតល់រសវាសាធា  ៈ ជំ ុញពា ិជាកមម និងកា អភិវឌ្ឍផ្ផាកឯកជន រៅមនទើ ពា ិជាកមមរាជធានើ-រខ្តត 2,460.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា រតួតពិនិតយគុ្ ភាព សុវតថិភាពផលិតផលេំនិញនិងរសវា 9,989.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងកា រតួតពិនិតយផលតិផលេំនិញនិងរសវា និងកា ឃ្ល ពិំនិតយេើផា 3,293.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹង និងអភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពមនទើ ពិរសាធន៍ 5,896.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ ពរងឹង និងអភិវឌ្ឍន៍កិចចកា ហាឡាល 800.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កិចចសហរបតិបតតិកា រសដ្ឋកិចច ពា ិជាកមមកាុងនិងររៅរប រេស និងរសវាគំរេេូរៅ 106,382.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កិចចសហរបតិបតតកិា  និងសមាហ  កមមរសដ្ឋកិចច ពា ិជាកមមកាុងរកបខ័្ ឌ រេវភាគ្ើ អនុតំបន់ តំបន់ 
និងពិភពរលាក 2,770.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងសាថ ប័ន អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស និងរយនឌ័្ 83,909.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាគរំេ ដ្ឋាល ហ ិញ្ញវតថុ និងកសាងសមតថភាព បស់មនទើ ពា ិជាកមមរាជធានើ-រខ្តត 19,703.0



ទំព័រ 40 នៃ 57   

 

 

 

តារាង  ១៤  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងតរ៉ែ  និងថាម្ពល  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 64,425.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា អភិវឌ្ឍ និងកា រគ្ប់រគ្ងធនធានផ្ ៉ៃ 2,045.3

 អនុកមមវធិើេើ១៖ បរងាើតបផ្នថមរខ្ឿនឧសាហកមមនិសា  កមមពើវស័ិយផ្ ៉ៃ 953.8

 អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងយនតកា រគ្ប់រគ្ង រដ្ើមបើបរងាើនលហូំ ចំ ូលជាតិពើវស័ិយផ្ ៉ៃ 179.9

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ ពរងឹងភាពអនុរលាមននកា រធវើរបតិបតតិកា  ធនធានផ្ ៉ៃ 204.5

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងសមតថភាពសាថ ប័នកាុងកិចចដំ្រ ើ  កា រគ្ប់រគ្ងវស័ិយផ្ ៉ៃ 250.1

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ អភិវឌ្ឍន៍និងរគ្ប់រគ្ងធនធានផ្ ៉ៃ រាជធានើ-រខ្តត 457.0

២.កមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍ និងកា រគ្ប់រគ្ងវស័ិយររបងកាត 1,136.8

 អនុកមមវធិើេើ១៖ បរងាើតបផ្នថមរខ្ឿនឧសាហកមមនិសា  កមមពើវស័ិយររបងកាត 198.5

 អនុកមមវធិើេើ២៖ បរងាើនរបសេិធភាពកាុងកា រគ្ប់រគ្ងលហូំ ចំ ូលជាតិពើវស័ិយររបងកាត 16.5

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា កា ពា ប សិាថ ននិងសងគមកាុងរបតិបតតិកា ររបងកាត 565.4

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ង្ក គរំេនិងកិចចសហរបតិបតតិកា ពើវស័ិយររបងកាត 86.4

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ អភិវឌ្ឍន៍និងរគ្ប់រគ្ងវស័ិយររបងកាត រាជធានើ-រខ្តត 270.0

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍ និងកា រគ្ប់រគ្ងវស័ិយថ្នមពល 1,209.2

 អនុកមមវធិើេើ១៖ អភិវឌ្ឍន៍ រគ្ប់រគ្ង និងរ ៀបចំផ្ផនកា យុេធសាញ្រ្សត និងកា វនិិរោគ្វស័ិយថ្នមពល 238.8

 អនុកមមវធិើេើ២៖ បរងាើនរបសេិធភាពកា រគ្ប់រគ្ងបរចចករេសអគិ្គសនើ រគលនរោាយអាជើវកមម និងរគលនរោាយ
របសេិធភាពនិងសនសសំនំចថ្នមពល 88.1

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ អភិវឌ្ឍន៍ និងរគ្ប់រគ្ងកា ង្ក ប មា ូសុើវលិ  មួទាងំវេិយុសកមម 107.7

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងកា អនុវតតរបសេិធភាពកា ង្ក  និងគរំេរបតិបតតិកា អភិវឌ្ឍវស័ិយថ្នមពលនិងផ្ផាក ប មា ូ 
សុើវលិ មួទាងំវេិយុសកមម

285.6

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ អភិវឌ្ឍន៍និងរគ្ប់រគ្ងវស័ិយថ្នមពល រាជធានើ-រខ្តត 489.0

៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ន និងកិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ 60,033.7

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រលើកកមពស់សមតថភាពសាថ ប័ន 26,048.9

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងឹងរបសេិធភាពសាថ ប័ន 1,665.5

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា បរងាើនគ្ រនយយភាពននអភិាលកិចច 345.7

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័នកិចច និង កា  គរំេរបតិបតតិកា 764.6

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា រគ្ប់រគ្ងអងគភាព និងកិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ រាជធានើ-រខ្តត 31,209.0



ទំព័រ 41 នៃ 57   

 

 

តារាង  ១៥  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងស្ថធារណការ និងដឹក្សជញ្ាូន  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 686,255.0

១.កមមវធិើេើ១៖ អភិវឌ្ឍន៍ និងកា រគ្ប់រគ្ងសំ ង់សាធា  កា   រហោឋ  ច សម័ពនធផលូ វថាល់ ផលូ វផ្ដ្ក និងរបព័នធ
                 ចររមាោះ េឹកកខ្វក់ 552,466.3

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង បេបបញ្ញតត ិនិងសតង់ោ បរចចករេស ស ំង់សាធា  កា  និងរហោឋ  ច សមព័នធដឹ្កជញ្ាូ ន 100.9

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍ ជសួជុល ផ្ថទា ំនិងរគ្ប់រគ្ងស ំង់សាធា  កា  និងរហោឋ  ច សមព័នធផលូវថាល់ 545,427.2

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា អភិវឌ្ឍ ជសួជុល ផ្ថទា ំនិងរគ្ប់រគ្ងរបព័នធចររមាោះេឹកកខ្វក់ និងអ ម័យេើរកុង 126.2

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍ ជសួជុល ផ្ថទា ំនិងរគ្ប់រគ្ងរហោឋ  ច សមព័នធ និងសមបទានកិចចផលូវផ្ដ្ក 148.7

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា គរំេ បស់រាជធានើ-រខ្តត រលើកា អភិវឌ្ឍន៍ និងកា រគ្ប់រគ្ងស ំង់សាធា  កា   រហោឋ  ច សម័ពនធ
ផលូវថាល់ ផលូវផ្ដ្ក និងរបព័នធចររមាោះេឹកកខ្វក់

6,663.3

២.កមមវធិើេើ២៖ អភិវឌ្ឍន៍ ផ្កលមអ រគ្ប់រគ្ង រសវាដឹ្កជញ្ាូ ន រហោឋ  ច សមព័នធដឹ្កជញ្ាូ នផលូ វេឹក ផលូ វសមុរេ កំពង់ផ្ផ 
                  និងភសតុភា កមម

6,636.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា សរមបសរមួល និងរគ្ប់រគ្ងកា អភិវឌ្ឍកា ង្ក ដឹ្កជញ្ាូ នផលូវរគក 2,785.9

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍ ជសួជុល ផ្ថទា ំនិងរគ្ប់រគ្ង រហោឋ  ច សមព័នធដឹ្កជញ្ាូ នផលូវេឹក ផលូវសមុរេ និងកំពង់ផ្ផ 1,617.8

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ អភិវឌ្ឍន៍កា តភាា ប់របព័នធដឹ្កជញ្ាូ នពហុមរធាាយ និងភសតុភា កមម 1,720.9

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា គរំេ បស់រាជធានើ-រខ្តតរលើកា អភិវឌ្ឍន៍ ផ្កលមអ រគ្ប់រគ្ង រសវាដឹ្កជញ្ាូ ន រហោឋ  ច សមព័នធ
ដឹ្កជញ្ាូ នផលូវេឹក ផលូវសមុរេ កំពង់ផ្ផ និងភសតុភា កមម

511.4

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ន និងកិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ 127,152.7

 អនុកមមវធិើេើ១៖ សរមបសរមួល និងរគ្ប់រគ្ង កិចចកា  ដ្ឋាល ហ ិញ្ញវតថុ បុគ្គលកិ នើតិកមម សហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ 
សវនកមម និងលេធកមម 73,622.7

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រ ៀបចំផ្ផនកា  រគលនរោាយ និងកា តាមោន និងវាយតនមល 441.1

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងយនតកា អធិកា កិចច 188.3

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសកាុងវស័ិយសាធា  កា  និងដឹ្កជញ្ាូ ន 751.0

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា អភិវឌ្ឍ ផ្ថទា ំនិងរគ្ប់រគ្ងរបព័នធព័ត៌មានវេិា សវយ័របវតតិកមម និងេំ ក់េំនងសាធា  ៈ 764.3

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា គរំេ បស់រាជធានើ-រខ្តត ផ្ផាករគ្ប់រគ្ងសាថ ប័ន និងកិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ 51,385.3



ទំព័រ 42 នៃ 57   

 

 

 

តារាង  ១៦  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 344,364.0

១.កមមវធិើេើ១.អភិវឌ្ឍន៍រហោឋ  ច សមព័នធ ូបវន័ត និងគ្ម គ្មន៍ 279,121.7

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ជសួជុល និង កាគុ្ ភាពផលូវជនបេ 111,030.8

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងើកវសិាលភាពននកា សាថ ប  រលើកករមិតរហោឋ  ច សមព័នធផលូវជនបេ 150,000.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រ ៀបចំបញ្ា ើសា រពើភ័ ឌ  និងមូលោឋ នេិនាន័យផលូវជនបេ 138.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ផតល់រសវារហោឋ  ច សមព័នធ ូបវន័តជនបេរោយមនទើ ជំ ញ ២៥ 17,952.9

  ២.កមមវធិើេើ ២៖ ផ្កលមអលកខខ្ ឌ ននកា  ស់រៅ បស់សហគ្មន៍ជនបេ 11,346.4

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា សាថ ប រហោឋ  ច សមព័នធេឹកសាអ តជនបេ 5,755.7

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពននកា ររបើរាស់េឹកសាអ តជនបេ 451.4

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា សាថ ប រហោឋ  ច សមព័នធ ូបវន័តអ ម័យជនបេ 2,015.4

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រលើកកមពស់កា  ស់រៅសាអ ត កា អប់ សុំខ្ភាព និងអ ម័យជនបេ 572.6

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ផតល់រសវាសុខ្ភាពនិងលកខខ័្ ឌ ននកា  ស់រៅសរមាប់សាធា  ៈជនរោយមនទើ ជំ ញ ២៥ 2,551.3

  ៣.កមមវធិើេើ៣៖ ពិពិធកមមសកមមភាពរសដ្ឋកិចចជនបេ 3,269.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ជំ ុញបរងាើតកា ង្ក  និងមុខ្ ប រៅជនបេ 139.3

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ជំ ុញសកមមភាពរសដ្ឋកិចចរគួ្សា រៅជនបេ 220.0

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ប តុ ោះបណាត លធនធានមនុសស និងជំ ញអាជើព  813.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍចរមុោះសរមាប់សហគ្មន៍ជនបេ 977.2

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា អភិវឌ្ឍ និងអភិ កសជនជាតិរដ្ើមភាគ្តិច 400.0

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រលើកកមពស់ករមិតជើវភាព ស់រៅតាមជនបេ រោយមនទើ ជំ ញទាងំ២៥ 719.5

  ៤.កមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងរសវាគំរេ ដ្ឋាល និងកិចចកា េូរៅ 50,626.9

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ពរងឹងគុ្ ភាពរបព័នធរគ្ប់រគ្ងផ្ផនកា អភិវឌ្ឍន៍ជនបេ 495.5

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពននកា ររបើរាស់ថវកិាកមមវធិើ 451.1

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា បរងាើនរបសេិធភាពសវនកមមនផទកាុង និងអធិកា កិចច  134.7

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ពរងឹងរបសេិធភាពរគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាល និងរយនឌ័្ 196.6

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ រសវាគរំេរគលនរោាយ 21,892.7

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា ពរងឹងសមតថភាព និងរសវាគរំេរោយមនទើ រាជធានើ រខ្តតទាងំ ២៥ 27,456.3



ទំព័រ 43 នៃ 57   

 

 

 

តារាង  ១៧  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងទក្បសណីយ៍ និងទរូគម្នាគម្ន៍  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 131,189.0

១.កមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងអភិវឌ្ឍវ ស័ិយនរបស ើ យ៍,េូ គ្ម គ្ន៍ និងកា រគ្ប់រគ្ងធនធានវសិាលគ្មន៍
                 រញ្រ្ហវក ង់ស៍វេិយុ 36,276.9

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រ ៀបចំនិងតាមោនកា អនុវតតរគលនរោាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយ េូ គ្ម គ្មន៍ និងកា រគ្ប់រគ្ង
                     េិនាន័យេូ គ្ម គ្មន៍ 34,304.3

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រ ៀបចំនិងតាមោនកា អនុវតតរគលនរោាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយនរបស ើ យ៍ 799.9

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានវសិាលគ្មន៍រញ្រ្ហវកង់ស៍វេិយុ 568.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងនរបស ើ យនិ៍ងរសវាេូ គ្ម គ្មន៍រៅមូលោឋ ន 604.7

២.កមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ង និងអភិវឌ្ឍវ ស័ិយបរចចកវេិាគ្ម គ្មន៍និងព័ត៌មាន 6,981.3

 អនុកមមវធិើេើ១៖ ជំ ុញកា អភិវឌ្ឍន៍ ោឋ ភិាលរអ ចិរតូនិក និងរគ្ប់រគ្ងសនតិសុខ្  បរចចកវេិាគ្ម  គ្មន៍ និងព័ត៌មាន 545.5

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍន៍វស័ិយបរចចកវេិាគ្ម គ្មន៍និងព័ត៌មាន 359.5

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងរហោឋ  ច សមព័នធព័ត៌មានជាតិនិងរបព័នធវ ើរដ្អូននសនាិសើេ បស់រាជ ោឋ ភិាល 4,605.5

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងកា អភិវឌ្ឍន៍កមមវធិើកំុពយូេ័  និងមាតិកាព័ត៌មាន 525.5

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាល និងរ ៀបចំរគលនរោាយអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយបរចចកវេិាគ្ម គ្មន៍ និងព័ត៌មាន 477.2

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងបរចចកវេិាគ្ម គ្មន៍និងព័ត៌មានរៅមូលោឋ ន 468.1

៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា គរំេផ្ផាកសាថ ប័ន 85,130.8

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាល ហ ិញ្ញវតថុ និងកិចចកា អនត វស័ិយ 5,511.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងធនធានមនុសស 50,086.8

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ ពរងឹងកា រតួតពិនិតយ និងអភិាលកិចច 1,130.0

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ កិចចកា នើតិកមម និងេំ ក់េំនងអនដ ជាតិ 981.1

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ អប់ បំ តុ ោះបណាត ល រសាវរជាវ និងនវានុវតតន៍កាុងវស័ិយបរចចកវេិាឌ្ើជើថល 9,802.7

 អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា គរំេផ្ផាកសាថ ប័នរៅមូលោឋ ន 17,619.2

៤.កមមវធិើេើ៤៖ កា កសាង ោឋ ភិាលឌ្ើជើថល 2,800.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា គរំេផ្ផាក ដ្ឋាល កា រ ៀបចំរគលនរោាយនិងយុេធសាញ្រ្សត និងកិចចកា នើតិកមម 2,566.2

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា សកិាគ្ររមាងនិងកមមវធិើអភិវឌ្ឍន៍ កា រធវើប វិតតកមម ោឋ ភិាលឌ្ើជើថល និងកា រតួតពិនិតយ តាមោន 
                     និងវាយតនមលរលើកា អនុវតតរគលនរោាយនិងយុេធសាញ្រ្សត

233.8
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តារាង  ១៨  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងឧសាហក្សម្ម និងសិបបក្សម្ម  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 62,001.0

១.កមមវធិើេើ១. កា អភិវឌ្ឍវ ស័ិយឧសាហកមម សហរគសធុនតូច មធយម និងសិបបកមម និងកា ផគត់ផគង់េឹកសាអ ត 2,309.4

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រធវើពិពិធកមមមុខ្េំនិញឧសាហកមម 688.6

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍនិងេំរនើបកមមសហរគសធុនតូច និងមធយម 654.7

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹង និងពរងើកវសិាលភាពកា ផគត់ផគង់េឹកសាអ ត 397.4

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ បរងាើនសកមមភាពអនុវតតកា គរំេកា អភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម សហរគសធុនតូច មធយម និង
សបិបកមម និងកា ផគត់ផគង់េឹកសាអ តរៅរាជធានើ រខ្តត

568.7

 ២.កមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍសតង់ោ  មារតាសាញ្រ្សតជាតិ  វេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និងនវានុវតតន៍ 5,113.6

 អនុកមមវធិើេើ១៖ សតង់ោ ូបនើយកមមផលតិផល និងរសវាកមម 1,193.7

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍមារតាសាញ្រ្សត 1,646.1

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ បរងាើត និងជំ ុញកា អភិវឌ្ឍវេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និងនវានុវតតន៍ 553.6

 អនុកមមវធិើេើ៤៖ សកិា រសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍកា ង្ក វេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និងនវានុវតតន៍ 1,218.3

 អនុកមមវធិើេើ៥៖ បរងាើនសកមមភាពអនុវតតកា គរំេកា អភិវឌ្ឍសតង់ោ  មារតាសាញ្រ្សត វេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និង
នវានុវតតន៍រៅរាជធានើ រខ្តត

501.9

  ៣.កមមវធិើេើ៣៖ កា បរងាើនរសវារេ រេង់ដំ្រ ើ  កា កិចចកា េូរៅ កាុងកា អភិវឌ្ឍវ ស័ិយឧសាហកមម
សហរគសធុនតូច និងមធយម វេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និងនវានុវតតន៍  ួមបញ្ចូ លទាងំវស័ិយសិបបកមម និងេឹកសាអ ត

54,578.0

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា គរំេដំ្រ ើ  កា េូរៅ និងកសាងសមតថភាពសាថ ប័ន 33,259.6

 អនុកមមវធិើេើ២៖កា ពរងឹងសមតថភាព និងរសវាគរំេ បស់មនទើ ឧសាហកមម  វេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និង
នវានុវតតន៍រាជធានើ រខ្តត

21,318.4

តារាង  ១៩  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិការដាម្លខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុី វិល  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 45,995.0

១. កមមវធិើេើ១ ៖ កា ពរងឹងសុវតថិភាព សនតិសុខ្ ប សិាថ ន និងអភិវឌ្ឍរហោឋ  ច សមព័នធអាកាសច សុើវលិ 14,562.1

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ផ្កលមអសុវតថភិាព សនតសុិខ្ កា ដឹ្កជញ្ាូ នតាមផលូវអាកាស កា រ ៀបចំបេបបញ្ញត និងប សិាថ នអាកាសច សុើវលិ 11,801.0

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រតួតពិនិតយ និងរធវើសវនកមម ផ្ផាកសុវតថភិាព សនតសុិខ្ និងប សិាថ នអាកាសច សុើវលិ 2,516.5

 អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ផតល់រសវាកមមអាកាសច សុើវលិរបកបរោយរបសេិធភាព និងសកាសិេិធភាព 244.6

២. កមមវធិើេើ២ ៖ កា ពរងឹងសាថ ប័ន និងកា រគ្ប់រគ្ងធនធានមនុសស រពមទាងំ បរងាើនរបសិេធភាពរសវាគំរេ 30,544.1

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ពរងឹងសាថ ប័ន និងអភិាលកិចច 25,628.1

 អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវាគរំេ និងកា ចូល មួ 4,916.0

៣. កមមវធិើេើ៣ ៖ កា ពរងឹងរសវាអប់  ំរសាវ រជាវ  និងនវានុវតតន៍កាុងវស័ិយអាកាសច សុើវលិ 888.8

 អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ពរងឹងរសវាគរំេ និងអភិាលកិចចលអ 376.4

 អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងឹងរសវាកមមប ដុ ោះបណាដ ល រសាវរជាវ និងនវានុវតតន៍ 512.4
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តារាង  ២០  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្សដាក្សិចចនិងហិរញ្ញវត្ាដ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 3,137,015.0

១.ក្សម្មវិធីទី១៖ ការក្គប់ក្គងវិស័យម្សដាក្សិចច 5,995.4

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការក្គបក់្គងម្រលនម្យាបាយម្សដាក្សចិច ហិរញ្ញវត្ាដ និងម្រលនម្យាបាយតាម្វិស័យម្ផ្សងៗ 3,110.7

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងផ្លិត្ភាពម្សដាក្សចិចក្សម្ពដជ្ជ 680.0

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងម្រលនម្យាបាយ និងយុទធស្ថស្រសាអភវិឌ្ឍសងគម្-ម្សដាក្សចិច 1,126.0

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងក្បព័នធរំពារសងគម្ 965.8

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការរំក្ទការអនុវត្ាម្រលនម្យាបាយម្សដាក្សចិច ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 112.9

២.ក្សម្មវិធីទី២៖ ការក្គប់ក្គងវិស័យហិរញ្ញវត្ាដ 9,391.5

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការសក្ម្បសក្ម្លួនិងក្ត្តួ្ពិនិត្យ ការងារក្សនដងវិស័យ ហិរញ្ញវត្ាដម្និតម្នធនាររ 4,750.3

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងវិស័យធានារា៉ែប់រងនិងម្ស្ថធនឯក្សជន 352.0

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងវិស័យម្លូបក្ត្ 1,318.9

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖  ការក្គបក់្គងវិស័យបរធនបាលក្សិចច 474.1

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖  ការក្គបក់្គងវិស័យនិងវិជ្ជា ជីវៈគណម្នយយនិងសវនក្សម្ម 941.4

អនុក្សម្មវិធីទ៦ី៖  ការក្គបក់្គងវិស័យអចលនវត្ាដ និងវិស័យបញ្ហច ំនិងក្បាត្មិ្ភាគម្ដ្ឋយអនុបបទាន 1,424.7

អនុក្សម្មវិធីទ៧ី៖ ការរំក្ទនិងក្គបក់្គងវិស័យអចលនវត្ាដ និងវិស័យ បញ្ហច ំនិងក្បាត្មិ្ភាគម្ដ្ឋយអនុបបទាន ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 130.1

៣.ក្សម្មវិធីទី៣៖ ការក្គប់ក្គងចំណូលស្ថធារណៈ និងក្ទពយសម្បត្ាិ រដា 355,405.3

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការក្គបក់្គងចណូំលគយនិងរដ្ឋា ក្សរ ក្សិចចសក្ម្លួពាណិជាក្សម្ម និង ក្សិចចសហក្បត្បិត្ាិការគយ 99,692.3

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងចណូំលពនធដ្ឋរ 246,306.8

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងក្ទពយសម្បត្ារិដា និងច ំណូលម្និតម្នស្ថរម្ពើពនធ 6,624.0

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងវិស័យម្ណឌ លតលបងពាណិជាក្សម្មសោហរណ័ និង តលបងពាណិជាក្សម្ម 2,371.6

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការរំក្ទនិងក្គបក់្គងក្ទពយសម្បត្ារិដា និងចណូំលម្និតម្នស្ថរម្ពើពនធ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 410.6

៤.ក្សម្មវិធីទី៤៖ ការក្គប់ក្គងចំណាយស្ថធារណៈ និងក្បព័នធហិ រញ្ញវត្ាដស្ថធារណៈ 2,685,475.9

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការម្រៀបចថំវិកាជ្ជត្ិ និងការក្គបក់្គងចណំាយថវិកាថាន ក្ស់ជ្ជត្ិម្ដ្ឋយហិរញ្ញបបទានក្សនដងក្បម្ទស 9,399.7

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងថវិកា និងនីត្ិវិធីចណំាយស្ថធារណៈថាន ក្ស់ម្ក្កាម្ជ្ជត្ិ 3,221.2

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងនីត្ិវិធីលទធក្សម្មស្ថធារណៈ 3,063.8

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងស្ថច់ក្បាក្ស ់និងក្បព័នធគណម្នយយស្ថធារណៈ 18,279.5

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការក្គបក់្គងហិរញ្ញបបទានសហក្បត្បិត្ាិការនិងបណំលុស្ថធារណៈ 2,645,244.7

អនុក្សម្មវិធីទ៦ី៖ ការក្គបក់្គងគម្ក្ោងវិនិម្យាគតាម្យនាការភាពជ្ជទដគូរវាងរដានិងឯក្សជន 552.0

អនុក្សម្មវិធីទ៧ី៖ ការក្គបក់្គងការងារម្ដ្ឋោះក្ស្ថយផ្លប ោះពាល់ម្ដ្ឋយស្ថរគម្ក្ោងអភវិឌ្ឍន៍ 1,664.8

អនុក្សម្មវិធីទ៨ី៖ ការក្គបក់្គងការងារអធិការក្សិចចហិរញ្ញវត្ាដ 2,974.6

អនុក្សម្មវិធីទ៩ី៖ ការរំក្ទក្សម្មវិធីតក្សទក្ម្ង់ការក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ាដស្ថធារណៈ 0.0

អនុក្សម្មវិធីទ១ី០៖ ការរំក្ទនិងក្គបក់្គងចណំាយស្ថធារណៈ និងការងារពាក្ស់ព័នធ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 1,075.6

៥.ក្សម្មវិធីទី៥៖ ក្សិចចការរដាបាលនិង អភិវឌ្ឍស្ថា ប័ ន 80,746.9

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការក្សស្ថងសម្ត្ាភាពម្ស្រនាីរាជការម្លើជំនាញម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដស្ថធារណៈ 680.3

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការផ្ាល់ម្សវារំក្ទតផ្នក្សចាបជូ់នក្ក្សសួងម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដ 1,836.5

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការរំក្ទទមូ្ៅម្លើក្សិចចដមំ្ណើរការរបស់ក្ក្សសួងម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដ 50,571.5

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងសវនក្សម្មទផ្ទក្សនដង 1,341.8

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការរំក្ទទមូ្ៅម្លើក្សិចចដមំ្ណើរការរបស់ម្នទីរម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដរាជធានី ម្ខត្ា 26,316.8

* 
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ច្បំណ៖ំ * បូកបញ្ចូ លទងំ ការទូទត់ប្រាក់កម្ចី ច្បំនួន 1,859,887  លានររៀល  
 
 
 

 

តារាង  ២០  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្សដាក្សិចចនិងហិរញ្ញវត្ាដ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 3,137,015.0

១.ក្សម្មវិធីទី១៖ ការក្គប់ក្គងវិស័យម្សដាក្សិចច 5,995.4

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការក្គបក់្គងម្រលនម្យាបាយម្សដាក្សចិច ហិរញ្ញវត្ាដ និងម្រលនម្យាបាយតាម្វិស័យម្ផ្សងៗ 3,110.7

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងផ្លិត្ភាពម្សដាក្សចិចក្សម្ពដជ្ជ 680.0

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងម្រលនម្យាបាយ និងយុទធស្ថស្រសាអភវិឌ្ឍសងគម្-ម្សដាក្សចិច 1,126.0

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងក្បព័នធរំពារសងគម្ 965.8

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការរំក្ទការអនុវត្ាម្រលនម្យាបាយម្សដាក្សចិច ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 112.9

២.ក្សម្មវិធីទី២៖ ការក្គប់ក្គងវិស័យហិរញ្ញវត្ាដ 9,391.5

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការសក្ម្បសក្ម្លួនិងក្ត្តួ្ពិនិត្យ ការងារក្សនដងវិស័យ ហិរញ្ញវត្ាដម្និតម្នធនាររ 4,750.3

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងវិស័យធានារា៉ែប់រងនិងម្ស្ថធនឯក្សជន 352.0

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងវិស័យម្លូបក្ត្ 1,318.9

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖  ការក្គបក់្គងវិស័យបរធនបាលក្សិចច 474.1

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖  ការក្គបក់្គងវិស័យនិងវិជ្ជា ជីវៈគណម្នយយនិងសវនក្សម្ម 941.4

អនុក្សម្មវិធីទ៦ី៖  ការក្គបក់្គងវិស័យអចលនវត្ាដ និងវិស័យបញ្ហច ំនិងក្បាត្មិ្ភាគម្ដ្ឋយអនុបបទាន 1,424.7

អនុក្សម្មវិធីទ៧ី៖ ការរំក្ទនិងក្គបក់្គងវិស័យអចលនវត្ាដ និងវិស័យ បញ្ហច ំនិងក្បាត្មិ្ភាគម្ដ្ឋយអនុបបទាន ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 130.1

៣.ក្សម្មវិធីទី៣៖ ការក្គប់ក្គងចំណូលស្ថធារណៈ និងក្ទពយសម្បត្ាិ រដា 355,405.3

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការក្គបក់្គងចណូំលគយនិងរដ្ឋា ក្សរ ក្សិចចសក្ម្លួពាណិជាក្សម្ម និង ក្សិចចសហក្បត្បិត្ាិការគយ 99,692.3

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងចណូំលពនធដ្ឋរ 246,306.8

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងក្ទពយសម្បត្ារិដា និងច ំណូលម្និតម្នស្ថរម្ពើពនធ 6,624.0

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងវិស័យម្ណឌ លតលបងពាណិជាក្សម្មសោហរណ័ និង តលបងពាណិជាក្សម្ម 2,371.6

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការរំក្ទនិងក្គបក់្គងក្ទពយសម្បត្ារិដា និងចណូំលម្និតម្នស្ថរម្ពើពនធ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 410.6

៤.ក្សម្មវិធីទី៤៖ ការក្គប់ក្គងចំណាយស្ថធារណៈ និងក្បព័នធហិ រញ្ញវត្ាដស្ថធារណៈ 2,685,475.9

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការម្រៀបចថំវិកាជ្ជត្ិ និងការក្គបក់្គងចណំាយថវិកាថាន ក្ស់ជ្ជត្ិម្ដ្ឋយហិរញ្ញបបទានក្សនដងក្បម្ទស 9,399.7

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការក្គបក់្គងថវិកា និងនីត្ិវិធីចណំាយស្ថធារណៈថាន ក្ស់ម្ក្កាម្ជ្ជត្ិ 3,221.2

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការក្គបក់្គងនីត្ិវិធីលទធក្សម្មស្ថធារណៈ 3,063.8

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងស្ថច់ក្បាក្ស ់និងក្បព័នធគណម្នយយស្ថធារណៈ 18,279.5

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការក្គបក់្គងហិរញ្ញបបទានសហក្បត្បិត្ាិការនិងបណំលុស្ថធារណៈ 2,645,244.7

អនុក្សម្មវិធីទ៦ី៖ ការក្គបក់្គងគម្ក្ោងវិនិម្យាគតាម្យនាការភាពជ្ជទដគូរវាងរដានិងឯក្សជន 552.0

អនុក្សម្មវិធីទ៧ី៖ ការក្គបក់្គងការងារម្ដ្ឋោះក្ស្ថយផ្លប ោះពាល់ម្ដ្ឋយស្ថរគម្ក្ោងអភវិឌ្ឍន៍ 1,664.8

អនុក្សម្មវិធីទ៨ី៖ ការក្គបក់្គងការងារអធិការក្សិចចហិរញ្ញវត្ាដ 2,974.6

អនុក្សម្មវិធីទ៩ី៖ ការរំក្ទក្សម្មវិធីតក្សទក្ម្ង់ការក្គបក់្គងហិរញ្ញវត្ាដស្ថធារណៈ 0.0

អនុក្សម្មវិធីទ១ី០៖ ការរំក្ទនិងក្គបក់្គងចណំាយស្ថធារណៈ និងការងារពាក្ស់ព័នធ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ា 1,075.6

៥.ក្សម្មវិធីទី៥៖ ក្សិចចការរដាបាលនិង អភិវឌ្ឍស្ថា ប័ ន 80,746.9

អនុក្សម្មវិធីទ១ី៖ ការក្សស្ថងសម្ត្ាភាពម្ស្រនាីរាជការម្លើជំនាញម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដស្ថធារណៈ 680.3

អនុក្សម្មវិធីទ២ី៖ ការផ្ាល់ម្សវារំក្ទតផ្នក្សចាបជូ់នក្ក្សសួងម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដ 1,836.5

អនុក្សម្មវិធីទ៣ី៖ ការរំក្ទទមូ្ៅម្លើក្សិចចដមំ្ណើរការរបស់ក្ក្សសួងម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដ 50,571.5

អនុក្សម្មវិធីទ៤ី៖ ការក្គបក់្គងសវនក្សម្មទផ្ទក្សនដង 1,341.8

អនុក្សម្មវិធីទ៥ី៖ ការរំក្ទទមូ្ៅម្លើក្សិចចដមំ្ណើរការរបស់ម្នទីរម្សដាក្សចិចនិងហិរញ្ញវត្ាដរាជធានី ម្ខត្ា 26,316.8

តារាង  ២១  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាគណៈក្សោម ធិការជ្ជតិ្ម្រៀ បចំការម្បាោះ ម្នន ត្   តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 300,209.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ រ ៀ បចំបេបញ្ហា  និងនើតិវធិើសរមាប់កា ចុោះរឈាម ោះ រាោះ រនា ត និងកា រាោះ រនា ត 40,718.0

អនុក្សម្មវិធីទី១ ៖ ម្លើក្សក្សម្ពស់ក្បសិទធភាពម្សវារំក្ទទូម្ៅ 40,718.0

  ២.កមមវធិើេើ២៖ កិចចដំ្រ ើ  កា ចុោះរឈាម ោះ រាោះ រនា ត 49,173.0

អនុក្សម្មវិធីទី១៖ម្លើក្សក្សម្ពស់ក្បសិទធភាពម្សវារំក្ទទូម្ៅដល់កិ្សចចដំម្ណើរការចុោះម្ ម្ ោះម្បាោះម្នន ត្ 30,620.9

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ ពក្ងឹងក្បសិទធភាពម្សវាក្សម្មចាប់និងបម្ចចក្សម្ទសដល់កិ្សចចដំម្ណើរការចុោះម្ ម្ ោះម្បាោះម្នន ត្ 14,204.3

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ម្លើក្សក្សម្ពស់ការអប់រំ ការផ្ាល់ព័ត៌្ោន និងទំនាក់្សទំនងស្ថធារណៈដល់កិ្សចចដំម្ណើរការចុោះម្ ម្ ោះម្បាោះម្នន ត្ 4,347.8

  ៣.កមមវធិើេើ៣៖ កិចចដំ្រ ើ  កា រាោះ រនា ត 210,318.0

អនុក្សម្មវិធីទី១ ៖ ម្លើក្សក្សម្ពស់ក្បសិទធភាពម្សវារំក្ទទូម្ៅដល់កិ្សចចដំម្ណើរការម្បាោះម្នន ត្ 146,631.5

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ ពក្ងឹងក្បសិទធភាពម្សវាក្សម្មចាប់និងបម្ចចក្សម្ទសដល់កិ្សចចដំម្ណើរការម្បាោះម្នន ត្ 57,064.3

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ម្លើក្សក្សម្ពស់ការអប់រំ ការផ្ាល់ព័ត៌្ោន និងទំនាក់្សទំនងស្ថធារណៈដល់កិ្សចចដំម្ណើរការម្បាោះម្នន ត្ 6,622.2
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តារាង  ២២  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្រៀ បចំតដនដី នគរូបនីយក្សម្ម និងសំណង់  

តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម           111,731.0 

១.ក្សម្មវិធីទី ១ ៖  ការក្គប់ក្គងដីធលី             27,014.8 

អនុក្សម្មវិធីទី១ ៖ ការផ្សពវផ្ាយពាក់្សព័នធនឹងការចុោះបញ្ា ីដីធលី  និង ការរំក្ទដល់ការក្សស្ថងក្បព័នធវាយត្ទម្លទថល 

អចលនក្ទពយ
122.1

អនុក្សម្មវិធីទី២ ៖ ការងារបម្ចចក្សម្ទសវាស់តវងសុរិម្យាដី 265.6

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ការងារអភិរក្សសសុរិម្យាដី 257.0

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ ការម្ធវើបចចដបបននភាពទិននន័យតផ្នទីម្រលទនក្សម្ពដជ្ជ 513.5

អនុក្សម្មវិធីទី៥ ៖ ការរំក្ទបម្ចចក្សវិទាព័ត៌្ោនសុរិម្យាដី 176.4

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការម្ដ្ឋោះក្ស្ថយវិវាទដីធលី 1,249.5

អនុក្សម្មវិធីទី៧ ៖  ក្សម្មវិធីអនុ វិស័យរដាបាលដីធលី 24,151.9

អនុក្សម្មវិធីទី៨៖ ការងារសុរិម្យាដី និងភូមិ្ស្ថស្រសារំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី១ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 278.8

២.ក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ការម្រៀ បចំតដនដី  និងនគរូបនីយក្សម្ម               2,234.3 

អនុក្សម្មវិធីទី១៖ ការក្សស្ថងតផ្នការម្ក្បើក្បាស់ដីម្ៅក្សនដងឃំុ/សងាា ត់្ និងក្សស្ថងបទបបញ្ញត្ាិម្រៀបចំតដនដី                 

  និងនគរូបនីយក្សម្ម
242.8

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ ការរំក្ទការងារម្រៀបចំតដនដី 175.0

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ការរំក្ទការងារនគរូបនីយក្សម្ម 198.0

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ អនុវិស័យម្រៀបចំតដនដី 83.4

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ ការក្សស្ថង និងសក្ម្បសក្មួ្លការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយក្សម្ម 566.0

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍតំ្បន់ម្ឆ្នរសមុ្ក្ទក្សម្ពដជ្ជ 701.6

អនុក្សម្មវិធីទី៧៖ វិស័យវិជ្ជា ជីវៈស្ថា បត្យក្សម្ម 89.2

អនុក្សម្មវិធីទី៨៖ការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយក្សម្មរំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី២ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 178.3

៣.ក្សម្មវិធីទី៣ ៖  ការក្គប់ក្គងវិស័យសំណង់               2,546.2 

អនុក្សម្មវិធីទី១ ៖ ការម្រៀបចំបទដ្ឋា ន បទបបញ្ញត្ាិសក្ោប់ការងារសិក្សាគម្ក្ោងបលង់ 111.2

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ ការក្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋនវិស័យសំណង់ 181.3

អនុក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ ការម្រៀបចំផ្សពវផ្ាយ និងផ្ាល់ម្តិ្ម្លើបទបញ្ញត្ាិ និងបទដ្ឋា នបម្ចចក្សម្ទសសំណង់ 354.3

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ ការងារម្នទីរពិម្ស្ថធន៍សំណង់ 69.2

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ ក្ស្ថវក្ជ្ជវ អភិវឌ្ឍ និងបណដដ ោះបណាដ លបទបបញ្ញត្ាិបម្ចចក្សម្ទសសំណង់ 510.0

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការងារសំណង់រំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី៣ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 1,320.2

៤.ក្សម្មវិធីទី៤ ៖ កិ្សចចការ រដាបាល ទូម្ៅ និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័ន             79,041.3 

អនុក្សម្មវិធីទី១៖  ការក្គប់ក្គងចំណូល-ចំណាយស្ថធារណៈ និងក្ទពយសម្បត្ាិរដា 37,431.3

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ កិ្សចចការក្ចក្សម្ចញចូល 225.3

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ដំម្ណើរការរដាបាល និងដំម្ណើរការទូម្ៅ 295.3

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ ការក្គប់ក្គងធនធានម្នុសស 312.5

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ កិ្សចចការងារបណាដ ោះបណាា លវិជ្ជា ជីវៈ 620.7

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការងារបស្រញ្ហា បម្យនឌ័្រម្លើ វិស័យដីធលី និងការរំក្ទការងារសងគម្ម្ផ្សងៗ 142.0

អនុក្សម្មវិធីទី៧៖ ការងារអធិការកិ្សចច 317.8

អនុក្សម្មវិធីទី៨៖ កិ្សចចការនីតិ្ក្សម្ម និងអាជ្ជា ធរជ្ជតិ្ម្ដ្ឋោះក្ស្ថយទំនាស់ដីធលី 1,362.4

អនុក្សម្មវិធីទី៩៖ អភិវឌ្ឍម្សដាកិ្សចច កិ្សចចការវិនិម្យាគ និងការងារសា ិតិ្ 137.1

អនុក្សម្មវិធីទី១០៖ ការងារសវនក្សម្ម 92.9

អនុក្សម្មវិធីទី១១ ៖ កិ្សចចលទធក្សម្មស្ថធារណៈ 101.7

អនុក្សម្មវិធីទី១២៖ ការងាររដាបាលរំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី៤ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 38,002.3

៥.ក្សម្មវិធីទី៥ ៖ លំម្ៅឋាន                  894.4 

អនុក្សម្មវិធីទី១៖ ម្សវារំក្ទវិស័យលំម្ៅឋាន 124.6

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ រំក្ទបម្ចចក្សម្ទសទនការអនុវត្ាគម្ក្ោងលំម្ៅឋាន 218.4

អនុក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ មូ្លនិធិ និងឥណទានលំម្ៅឋាន 226.0

អនុក្សម្មវិធីទី ៤ ៖ ការងារសម្បទានដីសងគម្កិ្សចច និងការស្ថងសង់ផ្ទោះជូនក្គួស្ថរម្យាធិន និងនគរបាល 188.0

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ ការងារលំម្ៅឋានរំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី៥របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 137.4
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តារាង  ២២  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្រៀ បចំតដនដី នគរូបនីយក្សម្ម និងសំណង់  

តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម           111,731.0 

១.ក្សម្មវិធីទី ១ ៖  ការក្គប់ក្គងដីធលី             27,014.8 

អនុក្សម្មវិធីទី១ ៖ ការផ្សពវផ្ាយពាក់្សព័នធនឹងការចុោះបញ្ា ីដីធលី  និង ការរំក្ទដល់ការក្សស្ថងក្បព័នធវាយត្ទម្លទថល 

អចលនក្ទពយ
122.1

អនុក្សម្មវិធីទី២ ៖ ការងារបម្ចចក្សម្ទសវាស់តវងសុរិម្យាដី 265.6

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ការងារអភិរក្សសសុរិម្យាដី 257.0

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ ការម្ធវើបចចដបបននភាពទិននន័យតផ្នទីម្រលទនក្សម្ពដជ្ជ 513.5

អនុក្សម្មវិធីទី៥ ៖ ការរំក្ទបម្ចចក្សវិទាព័ត៌្ោនសុរិម្យាដី 176.4

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការម្ដ្ឋោះក្ស្ថយវិវាទដីធលី 1,249.5

អនុក្សម្មវិធីទី៧ ៖  ក្សម្មវិធីអនុ វិស័យរដាបាលដីធលី 24,151.9

អនុក្សម្មវិធីទី៨៖ ការងារសុរិម្យាដី និងភូមិ្ស្ថស្រសារំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី១ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 278.8

២.ក្សម្មវិធីទី ២ ៖ ការម្រៀ បចំតដនដី  និងនគរូបនីយក្សម្ម               2,234.3 

អនុក្សម្មវិធីទី១៖ ការក្សស្ថងតផ្នការម្ក្បើក្បាស់ដីម្ៅក្សនដងឃំុ/សងាា ត់្ និងក្សស្ថងបទបបញ្ញត្ាិម្រៀបចំតដនដី                 

  និងនគរូបនីយក្សម្ម
242.8

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ ការរំក្ទការងារម្រៀបចំតដនដី 175.0

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ការរំក្ទការងារនគរូបនីយក្សម្ម 198.0

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ អនុវិស័យម្រៀបចំតដនដី 83.4

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ ការក្សស្ថង និងសក្ម្បសក្មួ្លការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយក្សម្ម 566.0

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍតំ្បន់ម្ឆ្នរសមុ្ក្ទក្សម្ពដជ្ជ 701.6

អនុក្សម្មវិធីទី៧៖ វិស័យវិជ្ជា ជីវៈស្ថា បត្យក្សម្ម 89.2

អនុក្សម្មវិធីទី៨៖ការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយក្សម្មរំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី២ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 178.3

៣.ក្សម្មវិធីទី៣ ៖  ការក្គប់ក្គងវិស័យសំណង់               2,546.2 

អនុក្សម្មវិធីទី១ ៖ ការម្រៀបចំបទដ្ឋា ន បទបបញ្ញត្ាិសក្ោប់ការងារសិក្សាគម្ក្ោងបលង់ 111.2

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ ការក្តួ្ត្ពិនិត្យតាម្ដ្ឋនវិស័យសំណង់ 181.3

អនុក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ ការម្រៀបចំផ្សពវផ្ាយ និងផ្ាល់ម្តិ្ម្លើបទបញ្ញត្ាិ និងបទដ្ឋា នបម្ចចក្សម្ទសសំណង់ 354.3

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ ការងារម្នទីរពិម្ស្ថធន៍សំណង់ 69.2

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ ក្ស្ថវក្ជ្ជវ អភិវឌ្ឍ និងបណដដ ោះបណាដ លបទបបញ្ញត្ាិបម្ចចក្សម្ទសសំណង់ 510.0

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការងារសំណង់រំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី៣ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 1,320.2

៤.ក្សម្មវិធីទី៤ ៖ កិ្សចចការ រដាបាល ទូម្ៅ និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ថា ប័ន             79,041.3 

អនុក្សម្មវិធីទី១៖  ការក្គប់ក្គងចំណូល-ចំណាយស្ថធារណៈ និងក្ទពយសម្បត្ាិរដា 37,431.3

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ កិ្សចចការក្ចក្សម្ចញចូល 225.3

អនុក្សម្មវិធីទី៣៖ ដំម្ណើរការរដាបាល និងដំម្ណើរការទូម្ៅ 295.3

អនុក្សម្មវិធីទី៤៖ ការក្គប់ក្គងធនធានម្នុសស 312.5

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ កិ្សចចការងារបណាដ ោះបណាា លវិជ្ជា ជីវៈ 620.7

អនុក្សម្មវិធីទី៦៖ ការងារបស្រញ្ហា បម្យនឌ័្រម្លើ វិស័យដីធលី និងការរំក្ទការងារសងគម្ម្ផ្សងៗ 142.0

អនុក្សម្មវិធីទី៧៖ ការងារអធិការកិ្សចច 317.8

អនុក្សម្មវិធីទី៨៖ កិ្សចចការនីតិ្ក្សម្ម និងអាជ្ជា ធរជ្ជតិ្ម្ដ្ឋោះក្ស្ថយទំនាស់ដីធលី 1,362.4

អនុក្សម្មវិធីទី៩៖ អភិវឌ្ឍម្សដាកិ្សចច កិ្សចចការវិនិម្យាគ និងការងារសា ិតិ្ 137.1

អនុក្សម្មវិធីទី១០៖ ការងារសវនក្សម្ម 92.9

អនុក្សម្មវិធីទី១១ ៖ កិ្សចចលទធក្សម្មស្ថធារណៈ 101.7

អនុក្សម្មវិធីទី១២៖ ការងាររដាបាលរំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី៤ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 38,002.3

៥.ក្សម្មវិធីទី៥ ៖ លំម្ៅឋាន                  894.4 

អនុក្សម្មវិធីទី១៖ ម្សវារំក្ទវិស័យលំម្ៅឋាន 124.6

អនុក្សម្មវិធីទី២៖ រំក្ទបម្ចចក្សម្ទសទនការអនុវត្ាគម្ក្ោងលំម្ៅឋាន 218.4

អនុក្សម្មវិធីទី ៣ ៖ មូ្លនិធិ និងឥណទានលំម្ៅឋាន 226.0

អនុក្សម្មវិធីទី ៤ ៖ ការងារសម្បទានដីសងគម្កិ្សចច និងការស្ថងសង់ផ្ទោះជូនក្គួស្ថរម្យាធិន និងនគរបាល 188.0

អនុក្សម្មវិធីទី៥៖ ការងារលំម្ៅឋានរំក្ទដល់ក្សម្មវិធីទី៥របស់ម្នទីររាជធានី-ម្ខត្ា 137.4



ទំព័រ 49 នៃ 57   

 

 
 

 

តារាង  ២៣  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្ុខងារស្ថធារណៈ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 61,786.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា ផ្កេរមង់ ដ្ឋាលសាធា  ៈ 4,040.0

អនុកមមវធិើេើ ១៖កា ផ្កេរមង់ និង រលើកកមពស់សមតថភាពសាថ ប័ន 847.0

អនុកមមវធិើេើ២៖កា ផ្កេរមង់កា ផតល់រសវាសាធា  ៈ 500.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ផ្កេរមង់របព័នធរបៀវតស 1,543.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា តាមោន រតួតពិនិតយ និងវាយតនមលកា អនុវតតកមមវធិើជាតិកំផ្ េរមង់ ដ្ឋាលសាធា  ៈ 345.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖កា សរមបសរមួលរលើកា ផ្កេរមង់រផសងៗ បស់រាជ ោឋ ភិាល 805.0

  ២.កមមវធិើេើ២៖  កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសសកាុ ងវស័ិយសាធា  ៈ 7,426.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ប តុ ោះបណាត ល និង អភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពមញ្រ្នតើរាជកា 3,533.9

អនុកមមវធិើេើ២៖កា រសាវរជាវនិងេំ ក់េំនងអនត ជាតិ និង កិចចកា េូរៅ 3,892.1

  ៣.កមមវធិើេើ៣៖  កា រគ្ប់រគ្ងមញ្រ្នតើរាជកា សុើវលិ 1,544.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ងផ្ផនកា រកបខ្ ឌ  ឯកសា  សថតិិមញ្រ្នតើរាជកា  កា រ ៀបចំតារាងេូទាត់របៀវតស                        
និងកា អភិវឌ្ឍរបព័នធរគ្ប់រគ្ងមញ្រ្នតើរាជកា តាមរបព័នធព័ត៌មានវេិា

282.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ពរងឹងរបសេិធភាពកា ង្ក ររជើសរ ើស កា ផ្តងតាងំ កា ផ្លល ស់បតូ សាថ នភាព ដ្ឋាល-រគួ្សា  
កា គពំា សុខុ្មាភាពមញ្រ្នតើរាជកា  និងកា ចូលនិវតតន៍

182.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រធវើអធិកា កិចចវស័ិយមុខ្ង្ក សាធា  ៈ 170.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា រគ្ប់រគ្ងមញ្រ្នតើរាជកា  និង កា ប តុ ោះបណាត លរៅ ដ្ឋាលថ្នា ក់ររកាមជាតិ 910.0

  ៤.កមមវធិើេើ៤៖ កិចចកា េូរៅ និងកា អភិវឌ្ឍសាថ ប័ន 48,776.0

អនុកមមវធិើេើ១៖កិចចកា  ដ្ឋាល បុគ្គលកិ កា ង្ក ផ្ផនកា  រសវាគរំេផ្ផាកហ ិញ្ញវតថុ សវនកមមនផទកាុង និងកា អភិវឌ្ឍសាថ ប័ន 26,844.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹង និងរលើកកមពស់កា ង្ក នើតិកមម េំ ក់េំនងសាធា  ៈ កិចចសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិកាុង
កិចចកា មុខ្ង្ក សាធា  ៈ និងកិចចកា មុខ្ង្ក សាធា  ៈអាសា៊ា ន 120.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា គរំេនិងកិចចកា េូរៅ បស់មនទើ មុខ្ង្ក សាធា  ៈ  រាជធានើ រខ្តត 21,812.0

តារាង  ២៤  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងតផ្នការ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 81,833.0

១. កមមវធិើេើ១៖  កា អភិវឌ្ឍន៍យុេធសាញ្រ្សតវ ិស័យផ្ផនកា 2,059.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រ ៀបចំផ្ផនកា យុេធសាញ្រ្សត រដ្ើមបើអភិវឌ្ឍជាតិ   1,400.5

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងឹងកា ង្ក ផ្ផនកា  បស់មនទើ ផ្ផនកា រាជធានើ រខ្តតទាងំ២៥ 659.0

២. កមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងរបព័នធសថិតិជាតិ 7,201.3

អនុកមមវធិើេើ១៖ រលើកកមពស់សថតិិជាតិ និងថ្នា ក់ររកាមជាតិ 6,886.5

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងឹងកា ង្ក សថតិិ បស់មនទើ ផ្ផនកា រាជធានើ រខ្តតទាងំ២៥ 314.8

៣. កមមវធិើេើ៣៖  សរមបសរមួលរគលនរោាយជាតិរបជាជន ២០១៦-២០៣០ 1,415.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា បញ្រ្ញ្ហា បរគលនរោាយរបជាជន និងកា អភិវឌ្ឍន៍ 1,155.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ពរងឹងកា ង្ក អគ្គរលខាធិកា ោឋ នរបជាជន និងកា អភិវឌ្ឍ  បស់មនទើ ផ្ផនកា រាជធានើ រខ្តតទាងំ២៥ 260.5

៤. កមមវធិើេើ៤៖ កា គរំេកិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ និងកា អភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន 71,156.7

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ចូល មួរលើកកមពស់ ដ្ឋាលសាធា  ៈ 30,460.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ប ដុ ោះបណាដ លនិងរសាវរជាវរលើជំ ញផ្ផនកា  សថតិិ និងរបជាសាញ្រ្សដ 982.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ពរងឹងរលើវស័ិយផ្ផនកា  សថតិិ  បស់មនទើ ផ្ផនកា រាជធានើ រខ្តតទាងំ២៥ 39,714.7
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តារាង  ២៥  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងការបរម្ទស និងសហក្បត្ិបត្ាិការអនារជ្ជត្ិ   

តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 168,115.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កិចចកា កា ប រេស និងសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ កាុងរកបខ័្ ឌ តំបន់ និងពិភពរលាក 168,115.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កិចចសហរបតិបតតកិា តំបន់ និងអនត ជាតិពាក់ពនធនឹ័ងកា ង្ក អាសា៊ា ន 929.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ កិចចសហរបតិបតតកិា តំបន់អឺ ៉ៃុប អារម កិ និងអាញ្រ្ហវកិ-មជឈមឹបូព៌ា   505.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កិចចសហរបតិបតតកិា តំបន់អាសុើ-ា៉ៃ សុើហវកិ 307.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កិចចសហរបតិបតតកិា អនត ជាតិ 727.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កិចចសហរបតិបតតកិា ពាក់ព័នធនឹងកិចចកា ចាប់ កុងស៊ាុល និងកិចចកា រពំផ្ដ្ន 180.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស  កា រសាវរជាវ និងវភិាគ្វស័ិយកា ប រេស និងកា េូតរសដ្ឋកិចច 1,823.0

អនុកមមវធិើេើ៧៖ កិចចកា  ដ្ឋាលេូរៅ កាុង និងររៅរបរេស 163,644.0

តារាង  ២៦  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាស្ថា ប័ន ក្បនំងអំម្ពើ ពុក្សរលួយ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 48,442.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖  វធិានកា អប់ បំង្កា  េប់សាា ត់ និងអនុវតតចាប់របនងំអំរពើពុក លួយ 1,535.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អប់ ផំសពវផាយចាប់របនងំអំរពើពុក លយួ 520.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ង្ក បង្កា  េប់សាា ត់បេរលមើសពុក លយួ 200.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងពាកយបតឹង  កា េេលួ កា ពិនិតយ និងចំណាត់កា ពាកយបតឹង 200.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖  កិចចសហរបតិបតតិកា ជាមយួនដ្គូ្ជាតិ និងអនត ជាតិ 265.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ង្ក បរចចករេស និងរកាសលយវច័ិយ 100.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា របមូលព័ត៌មាន និងកា រសុើបអរងាតបេរលមើសពុក លយួ 250.0

  ២.កមមវធិើេើ២៖ រសវាកមមគំរេេូរៅ 46,907.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា បរងាើនរបសេិធភាព និងគុ្ ភាពរសវាកមម ដ្ឋាលសាធា  ៈ 8,801.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ របសកកមមពិរសស ចា កមម និងរសុើបអរងាតសមាង ត់ 7,500.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រលើកកមពស់លកខខ្ ឌ កា ង្ក  បស់មញ្រ្នតើរាជកា  30,376.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ បរងាើនសមតថភាព និងសុខ្មាលភាពមញ្រ្នតើរាជកា  180.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ របសេិធភាពកា ង្ក របកាសរេពយសមបតតិ និងបំ ុល 50.0

តារាង  ២៧  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សដម្ក្បឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ ក្សម្ពដជ្ជ   តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 12,985.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ ពរងឹង និងពរងើកវស័ិយឯកជន និងភាពជានដ្គូ្កាុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ 12,985.0

អនុកមមវធិើេើ១ ៖ កិចចកា រគ្ប់រគ្ង និងសរមបសរមួលកា ង្ក វនិិរោគ្ឯកជន និងកា អនុវតតរគលនរោាយ
                      អភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម 2,500.0

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ ភាពជានដ្គូ្កាុងកិចចអភិវឌ្ឍ 400.0

អនុកមមវធិើេើ៣ ៖ កា គរំេេូរៅកាុង ក.អ.ក 10,085.0
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តារាង  ២៨  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាអាជ្ជា ធ រសវនក្សម្មជ្ជត្ិ   តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 13,837.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា អនុវតតតួ េើ សវនក មមរលើកា ររបើ រាស់ធនធានសាធា  ៈ 13,837.0

អនុកមមវធិើេើ១ ៖ កា អនុវតតកា ង្ក សវនកមម 710.0

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ រសវាគរំេេូរៅ បស់សាថ ប័ន 13,127.0

តារាង  ២៩  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងទំនាក្ស់ទំនងជ្ជម្ួយរដាសភា-ក្ពឹទធសភា និងអធិការក្សិចច 

 តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 42,572.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កិចចកា េំ ក់េំនងជាមួយ ដ្ឋសភា-រពឹេធសភា និងអធិកា កិចច 42,572.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ េំ ក់េំនងជាមយួសាថ ប័ននើតិបញ្ញតត ិនិងអប់ ផំសពវផាយចាប់ 1,162.5

អនុកមមវធិើេើ២៖  កា ង្ក អធិកា កិចច 1,076.6

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាគរំេេូរៅ 20,887.9

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា ង្ក េំ ក់េំនង និងសរមបសរមួលជាមយួមនទើ  រាជធានើ រខ្តត 19,445.0

តារាង  ៣០  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាអគគម្លខាធិការដ្ឋា នក្ក្សដម្ក្បឹក្សាធម្មនុញ្ញ 

 តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 15,026.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា អនុវតតតួ េើ និងមុខ្ង្ក ភា កិចច បស់រកុមរបឹកាធមមនុញ្ញ 15,026.0

អនុកមមវធិើេើ១ ៖ រលើកកំពស់កា អនុវតតសមតថកិចច និងគុ្ តនមល បស់សាថ ប័ន 1,915.0

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ កា អភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន និងគរំេផ្ផាក ដ្ឋាល និងហ ិញ្ញវតថុ 13,111.0

តារាង  ៣១  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាអគគម្លខាធិការដ្ឋា នក្ពឹទធសភា 

 តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី

ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 74,021.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា អនុវតតមុខ្ង្ក  បស់រពឹេធសភា និងអគ្គរលខាធិកា ោឋ ន 74,021.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អនុវតតមុខ្ង្ក នើតិកមម តាមោនកា អនុវតតចាប់ និងតំណាង 74,021.0

តារាង  ៣២  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាអគគម្លខាធិការដ្ឋា នរដាសភា  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 171,100.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ កា អនុវតតមុខ្ង្ក  និងតួ េើននអំណាចនើតិបបញ្ញតិត បស់សាថ ប័ន ដ្ឋសភា 171,100.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ពិនិតយពិភាកា និងអនុម័តរលើរសចកដើរពាងចាប់ និងរសចកដើរសាើចាប់ 3,401.8

អនុកមមវធិើេើ២ ៖ កា ពិនិតយតាមោនកា រលើកកមពស់កា អនុវតតចាប់ និងកា ពរងឹងត ួេើភាពជាតំណាង 30,568.0

អនុកមមវធិើេើ៣ ៖ កា បរងាើនគុ្ ភាពរសវាជូន ដ្ឋសភា និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស 137,130.2
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តារាង  ៣៣  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងក្ពោះបរម្រាជវាងំ  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 85,903.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ រពោះរាជកិចច រពោះក ុណា និង សរមតចរពោះមហាកសរតើ  រពោះ វ រាជមាតាជាតិផ្ខ្ម   85,903.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ រពោះរាជសកមមភាពកាុងវស័ិយសងគមកិចច មនុសសធម៌ វបបធម៌ សាស 30,440.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ រពោះរាជរបសកកមមររៅរបរេស 4,210.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កិចចកា គរំេ ថ្នវ យរពោះរាជកិចច និងកា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាលេូរៅ 51,253.0

តារាង  ៣៤  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាទីសា ីការគណៈរដាម្ស្រនាី  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 376,346.0

  ១.កមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងរបសិេធិភាពននកា សរមបសរមួលកាុងកា រ ៀ បចំ និងអនុវតតរគលនរោាយ បស់រាជ ោឋ ភិាល 376,346.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា សរមបសរមួលកាុងកា រ ៀបចំ និងអនុវតតរគលនរោាយ បស់រាជ ោឋ ភិាល 113,349.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អនុវតតត ួេើ បស់អាជាា ធ  គ្ ៈកមាម ធិកា  រកុមរបឹកា និងអងគភាពចំ ុោះេើសតើកា គ្ ៈ ដ្ឋមញ្រ្នតើ 57,709.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាគរំេេូរៅរផសងៗ បស់េើសតើកា គ្ ៈ ដ្ឋមញ្រ្នតើ 205,288.0

តារាង  ៣៥  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងការពារជ្ជត្ិ  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 2,745,575.0

១. កមមវធិើេើ១៖ ដឹ្ក បំញ្ហា  ហវឹកហវឺន រធវើ របតិបតតិកា  កា ពា សុខ្សនតិភាព និង កាសណាត ប់ធាា ប់សងគម 11,993.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ ដឹ្ក បំញ្ហា តាមជំ ញ 1,062.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ របតិបតតិកា កងេ័ពរជើងរគក 3,088.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ របតិបតតិកា កងេ័ពរជើងេឹក 4,304.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ របតិបតតិកា កងេ័ពរជើងអាកាស 2,971.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ របតិបតតិកា កងរាជអាវុធហតថ 414.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កិចចកា ពា សុវតថិភាពថ្នា ក់ដឹ្ក ំ 154.0

២. កមមវធិើេើ២៖ សហរបតិបតតិកា រោធាកាុ ងតំបន់ និងអនត ជាតិ 7,370.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា ង្ក កា េូត និងនរោាយវស័ិយរោធា 4,109.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ របតិបតតិកា រសាវរជាវ-ចា កិចច 195.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ របតិបតតិកា  កាសនតិភាពររកាម្័រតអងគកា សហរបជាជាតិ 1,350.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ េប់សាា ត់អាវុធ និងសា ធាតុគ្ើមើសញ្រ្ង្កគ ម 1,716.0

៣. កមមវធិើេើ៣៖ ផ្ថទាជំួសជុល ររគ្ឿ ងបំពាក់និងបណាត ញរផសងៗ 33,915.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ រគ្ប់រគ្ងផ្ថទារំរគ្ឿងបំពាក់បរចចករេស 11,064.5

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវារគ្ប់រគ្ង និងផ្ថទាជំំ ញវសិវកមម 22,504.5

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវារគ្ប់រគ្ង និងផ្ថទាជំំ ញបញ្ាូ នសា 346.0

៤. កមមវធិើេើ៤៖  រសវាគំរេ ដ្ឋាលេូរៅ និងហិ ញ្ញវតថុ 2,692,296.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ រសវា ដ្ឋាលេូរៅ 1,767.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ ពរងឹងរគលនរោាយរោធរសវា 33,434.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាភសតុភា ហ ិញ្ញវតថុ 2,657,095.5
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តារាង  ៣៦  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្ហាទផ្ទ (តផ្នក្សសនាិសុខស្ថធារណៈ)  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 1,825,423.0

១. កមមវធិើេើ១៖ កា កា ពា សនតិសុខ្ជាតិ និងសណាត ប់ធាា ប់សាធា  ៈ 107,436.1

អនុកមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងរសវាគរំេ និងកា ពា សនតិសុខ្សងគម 85,616.1

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា ផ្ថ កាសនតិសុខ្តាមរពំផ្ដ្ន 885.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា ចូល មួអនុវតតរសវាយុតតិធម៌ 203.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា  កាសណាដ ប់ធាា ប់សាធា  ៈ 529.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា ផ្ថ កាសនតិសុខ្ សុវតថិភាព និងសណាដ ប់ធាា ប់សាធា  ៈរាជធានើ-រខ្តត 20,203.0

២. កមមវធិើេើ២៖ កិចចកា អតតសញ្ហញ  បុគ្គល និងអរ ត រប រវសន៍ 78,599.9

អនុកមមវធិើេើ១៖ ពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ងអតតសញ្ហញ  បុគ្គល 60,450.4

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងអរ ត របរវសន៍ 18,149.5

៣. កមមវធិើេើ៣៖ កិចចកា សនតិសុខ្មិនរបនព ើ 13,845.2

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា របយុេធរបនងំររគ្ឿងរញៀន 7,547.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា របយុេធរបនងំអំរពើជញួដូ្ មនុសស 3,013.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងសុវតថិភាពចរាច  ៍ផលូវរគក 896.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា របនងំទា ុ កមម 639.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖ កា របយុេធរបនងំផលតិផលផ្កលងកាល យ 483.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖ កា រគ្ប់រគ្ងររគោះមហនតរាយ 26.4

អនុកមមវធិើេើ៧៖ កា ង្ក កើឡា 562.0

អនុកមមវធិើេើ៨៖ កា ពិរសាធន៍ផលតិផលផ្កលងកាល យ 322.8

អនុកមមវធិើេើ៩៖ កា ង្ក ថ្នា ក់ជាតិចុោះមូលោឋ នរាជធានើ.រខ្តត 111.0

អនុកមមវធិើេើ១០៖ កា របយុេធរបនងំជំងឺរអដ្ស៍ និងកាមររាគ្ 57.5

អនុកមមវធិើេើ១១៖ កា របយុេធរបនងំររគ្ឿងរញៀនរកសងួមហានផទ 187.5

៤. កមមវធិើេើ៤៖ រសវាគំរេកិចចរបតិបតតិកា េូរៅ 1,625,541.8

អនុកមមវធិើេើ១៖ រសវា ដ្ឋាល និងអភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន 7,308.8

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវាគរំេហ ិញ្ញវតថុ ភសដុភា   និងកា រគ្ប់រគ្ងរេពយសមបតតិ ដ្ឋ 1,606,011.7

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាននកា ប ដុ ោះបណាដ ល 10,892.9

អនុកមមវធិើេើ៤៖ រសវាអធិកា កិចច 278.0

អនុកមមវធិើេើ៥៖  ពរងឹងរសវាសវនកមមនផទកាុង 855.2

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រសវារកុមរបឹកានើតិកមម 195.2
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តារាង  ៣៧  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងម្ហាទផ្ទ (តផ្នក្ស រដាបាលទមូ្ៅ )  តាម្ក្សម្មវិធី-អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 342,720.0

១. កមមវធិើេើ១៖  កា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាលផ្ដ្នដ្ើ 15,711.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា រគ្ប់រគ្ង ដ្ឋាលផ្ដ្នដ្ើ បស់រាជធានើ រខ្តត 1,741.5

អនុកមមវធិើេើ២៖ កា អភិវឌ្ឍតាមផ្បបរបជាធិបរតយយរៅថ្នា ក់ររកាមជាតិ 8,550.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ កា រគ្ប់រគ្ងអតតសញ្ហញ  បុគ្គល 4,420.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ កា អភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងកា ង្ក រសាវរជាវ 1,000.0

២. កមមវធិើេើ២៖ កា រគ្ប់រគ្ងពនធ គ 76,327.5

អនុកមមវធិើេើ១៖ កា អនុវតតបេោឋ នរគ្ប់រគ្ងពនធ គ 68,059.9

អនុកមមវធិើេើ២៖ អភិវឌ្ឍជំ ញវជិាា ជើវៈ 8,267.6

៣. កមមវធិើេើ៣៖ រសវាគំរេេូរៅ 250,681.0

អនុកមមវធិើេើ១៖ រសវាកិចចកា បុគ្គលកិ 239,913.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវា ដ្ឋាលហ ិញ្ញវតថុ អធិកា កិចច និងសវនកមមនផទកាុង 10,768.0

តារាង  ៣៨  ៖ គម្ក្ោង  ចំណាយ ថវិកាក្ក្សសួងយុត្ាិធម្៌  តាម្ក្សម្មវិធី -អនុក្សម្មវិធី ចាប់ ២០២៣

ស ុប ួម 188,156.0

១. កមមវធិើេើ១៖ កិចចកា ចាប់ 6,828.6

អនុកមមវធិើេើ១៖ រសវាអយយកា  និងរពហមេ ឌ 222.5

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវា ដ្ឋបបរវ ើ 737.3

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាអភិវឌ្ឍន៍រលើវស័ិយយុតតិធម៌ 5,658.4

អនុកមមវធិើេើ៤៖ រសវាកិចចកា រទាសរពហមេ ឌ 210.4

២. កមមវធិើេើ២៖ កិចចកា តុលាកា 152,743.8

អនុកមមវធិើេើ១៖ រសវា ដ្ឋាលតុលាកា 839.8

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវាផតល់វជិាា ជើវៈពាក់ព័នធតុលាកា 8,445.0

អនុកមមវធិើេើ៣៖ រសវាសាលាដំ្បូង និងអយយកា អមសាលាដំ្បូងរាជធានើ រខ្តត 111,851.0

អនុកមមវធិើេើ៤៖ រសវាសាលាឧេធ  ៍ភាំរពញ និងមហាអយយកា អមសាលាឧេធ  ៍ភាំរពញ 6,803.4

អនុកមមវធិើេើ៥៖ រសវាសាលាឧេធ  ៍រពោះសើហនុ និងមហាអយយកា អមសាលាឧេធ  ៍រពោះសើហនុ 3,731.0

អនុកមមវធិើេើ៦៖ រសវាសាលាឧេធ  ៍ាត់ដំ្បង និងមហាអយយកា អមសាលាឧេធ  ៍ាត់ដំ្បង 4,416.6

អនុកមមវធិើេើ៧៖ រសវាសាលាឧេធ  ៍តបូងឃមុ ំនិងមហាអយយកា អមសាលាឧេធ  ៍តបូងឃមុ ំ 4,013.0

អនុកមមវធិើេើ៨៖ រសវាតុលាកា កំពូល និងមហាអយយកា អមតុលាកា កំពូល 7,764.0

អនុកមមវធិើេើ៩៖ កិចចកា ឯករាជយភាពរៅរកម 4,880.0

៣. កមមវធិើេើ៣៖ រសវាគំរេេូរៅ 28,583.6

អនុកមមវធិើេើ១៖ រសវាពរងឹងកា រគ្ប់រគ្ង និងធនធានមនុសស 16,789.0

អនុកមមវធិើេើ២៖ រសវាគរំេកិចចដំ្រ ើ  កា េូរៅ 11,794.6
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 ៥.២. ចណំាយថវិកាេរុបរបេប់្កេងួ ស្ថា បៃ័ (ចណំាយចរៃត ៃងិចណំាយមលូធៃ)   

 

 

ឯកតា លានរ ៀល
លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ

1 រកសួងអប់  ំយុវជន និងកើឡា 3,512,319 217,838 3,730,157
2 រកសួងសុខាភិាល 2,232,909 647,666 2,880,575
3 រកសួងកា ពា ជាតិ 2,745,575 0 2,745,575
4 រកសួងសាធា  កា និងដឹ្កជញ្ាូ ន 436,255 2,284,785 2,721,040
5 រកសួងមហានផទ 2,168,143 105,955 2,274,098
6 រកសួងសងគមកិចច អតើតយុេធជន  និងយុវនើតិសមបទា 1,466,286 2,569 1,468,855
7 រកសួងរសដ្ឋកិចច និងហ ិញ្ញវតថុ 1,277,128 19,310 1,296,438
8 រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបេ 194,364 829,410 1,023,774
9 រកសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម 175,057 593,779 768,836
10 រកសួងកសិកមម  កុាខ របមាញ់ និងរនសាេ 265,768 384,473 650,241
11  រកសួងឧសាហកមម វេិាសាញ្រ្សត បរចចកវេិា និង នវានុវតតន៍ 62,001 518,921 580,922
12 េើសតើកា គ្ ៈ ដ្ឋមញ្រ្នតើ 376,346 105,713 482,059
13 រកសួងផ្ ៉ៃនិងថ្នមពល 64,425 401,394 465,819
14 រកសួងកា ង្ក និងប តុ ោះបណាត លវជិាា ជើវៈ 260,701 123,249 383,950
15 រកសួងនរបស ើ យនិ៍ងេូ គ្ម គ្មន៍ 131,189 216,532 347,721
16 រកសួងពា ិជាកមម 125,303 196,430 321,733
17 គ្ ៈកមាម ធិកា ជាតិរ ៀបចំកា រាោះរនា ត 300,209 0 300,209
18 រកសួងរ ៀបចំផ្ដ្នដ្ើ នគ្ បូនើយកមម និងសំ ង់ 111,731 86,411 198,142
19 រកសួងយុតតិធម៌ 188,156 7,717 195,873
20  ដ្ឋសភា 171,100 20,010 191,110
21 រកសួងវបបធម៌និងវចិិរតសិលបៈ 167,255 8,123 175,378
22 រកសួងកា ប រេសនិងសហរបតិបតតិកា អនត ជាតិ 168,115 0 168,115
23 រកសួងប សិាថ ន 88,605 53,367 141,972
24 រកសួងរេសច  ៍ 81,713 30,350 112,063
25 រកសួងព័ត៌មាន 83,682 9,554 93,236
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ឯកតា លានរ ៀល
លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
26 រពោះប មរាជវាងំ 85,903 0 85,903
27 រកសួងផ្ផនកា 81,833 0 81,833
28 រពឹេធសភា 74,021 0 74,021
29 រកសួងធមមកា និងសាស 69,353 0 69,353
30 រកសួងមុខ្ង្ក សាធា  ៈ 61,786 4,512 66,298
31  ដ្ឋរលខាធិកា ោឋ នអាកាសច សុើវលិ 45,995 7,908 53,903
32 អងគភាពរបនងំអំរពើពុក លួយ 48,442 0 48,442
33 រកសួងកិចចកា   ើ 46,243 0 46,243
34 រកសួងេំ ក់េំនង ដ្ឋសភា រពឹេធសភា និងអធិកា កិចច 42,572 2,439 45,011
35 រកុមរបឹកាធមមនុញ្ញ 15,026 0 15,026
36 អាជាា ធ សវនកមមជាតិ 13,837 0 13,837
37 រកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 12,985 0 12,985



 

 

នាយរដ្ឋា នថវកិានីយរម្ម 

អគ្គនាយរដ្ឋា នថវិកា 


