ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ថវិកាសង្ខេប ឆ្ន ាំ ២០២០
BUDGET IN BRIEF

Fiscal Year 2020

នាយរដ្ឋានថវថវិកានថវកយរម្
អគ្គ នាយរដ្ឋានថវថវិកា

មាតិកា
ទំព័រ
កា ឆ្នំ ២០២០
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ

ជំពក
ូ ២

ជំពក
ូ ៣

២

១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ

៣

១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិការឆ្នំ ២០២០

៣

ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០២០

៤

២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិំច

៤

២.២. កំ ៍ើៃតានិកាេ័យេំខាៃ់ៗ

៦

កា ឆ្នំ ២០២០
ប្កបខ៍ឌវិរ

៩

៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ

១០

៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ

១២

៣.៣. វិការកនម ិកាធីនៃប្កេមង ស្ថាប័ៃ

១៩

៣.៤. ររកំ៍ត់ពិតាៃនៃររខចីេប្មប់ឆ្នំ ២០២០

៣៧

៣.៥. គ ប្មងវិការរដ្ឋបាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ

៣៨

៣.៦. ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ

៤០

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ

៤១

ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ

៤៣

ជំពក
ូ ៦ តារាងឧបេនពៃ
័ ធ

៤៥

៦.១. ំំណាយវិការំរៃត របេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ តានកនម ិកាធី អៃុកនម ិកាធី

៤៥

៦.២. ំំណាយវិការេរុបរបេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ

៧២

ទំព័រ

1 នៃ 74

កា ឆ្នំ ២០២០
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ
ំាប់េតីពីហិរញ្ញិតាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ

ើង ៅកនុងបរកា-

ររ៍រដដ្លប្ពះរាជាណាំប្កកនពុ ជាបាៃ ៃិងកំពុងទទមលផលពីេៃត ិភាព ឯកភាពទឹកដ្ី ឯកភាព
ជាតិ ៃិងេា ិរភាពៃ ោបាយ ដដ្ល កើត ំញពីៃ ោបាយ ឈន ះ-ឈន ះ

ដាយបាៃដប្បរាយ

ជាគវាេនារបេ់ប្បជាជាតិនមយដដ្លធ្លាប់ដហលឆ្ាងរត់ៃូិហាយៃភាព ៃិងទុកខ ិទនារាប់និៃ
អេ់ ឱ្យ ៅជាជាតិស្ថេៃរនមយដដ្លមៃិកាបុលភាព ៃិងររអភិិឌ្ឍរីកំ ប្នើៃ ទៃទ ឹនោនៃឹងមៃ
ររ ោរពោ៉ាងខាាប់ខួ ាៃៃូិ ោលររ៍រនៃលទធិប្បជាធិប តយយ ៃីតិរដ្ឋ ៃិងររ ោរពេិទិន
ធ ៃុេស។
ដ្ំ ៍ើរឈាៃ

ើង ៃះ

បាៃនាំនកៃូិ មទៃភាពជាតិនិៃធ្លាប់មៃពីនុៃនក

ប្ពនជានមយៃឹង

កតីេងឃឹន ៃិងទំៃុកំិតតដ្៏នុតម ំេប្មប់ប្បជាពលរដ្ឋប្គប់រូប ក៏ដ្ូំជាេងគនជាតិទង
ំ នូល កនុង
ររបៃត អភិិឌ្ឍេងគន- េដ្ឋកិំចកនពុជាឱ្យឈាៃដ្ល់ដ្ំណាក់រលអភិិឌ្ឍៃរវមីនមយ ទបត

ោលគឺ

ប្ប ទេមៃំំ៍ូលនធយនកប្និតខពេ់ ៅឆ្នំ២០៣០។ កនុងៃ័យ ៃះ កនពុជាចំបាំ់ប្តូិ ប្តៀនខាួៃ
ៃិងពប្ងឹងេនតាភាពនផទកនុងឱ្យបាៃលអ ដ្ើនបីទប់ទល់បញ្ហាប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យ ទំងខាងកនុង
ៃិងខាង ប្ៅ

ប្ពនទំងប្តូិ ធវរ
ើ រិះរត់ ដាះប្ស្ថយបញ្ហាជារំនាេនព័ៃធរាុនំ រ៉ៃនមយំំៃមៃ

ដ្ើនបី

លើកកនពេ់ភាពប្បកមតប្បដជង ៃិង ធវើពិពិធកនម េដ្ឋកិំចឱ្យរៃ់ដតខាាំងរា ៃិង ដ្ើនបីអាំឈរ
ដាយខាួៃឯង

ដាយនិៃចំបាំ់ពឹងដផអក ៅ លើប្បព័ៃធអៃុ ប្ោះពៃធ ពីប្ប ទេ ផសងៗ ទំងកនុង

ពលបំចុបបៃន ៃិងអនាគត។ ទៃទ ឹន ៃះ កនពុជាក៏ប្តូិខិតខំ ទវដ្ងកនុងររទក់ទញររិកាៃិ ោគ
ៃិងធុរកិំច

ដដ្លអាំៃឹងហូរំូលកនពុជា ដាយស្ថរេង្រ្គគនោ៍ិជាកនម

ៃិងប្តូិរតប់យកៃូិ

រលាៃុិតតភាពពីបដ្ិិតតៃរឧេាហកនមទី៤ ៃិង េដ្ឋកិំចឌ្ីជីវល ប្ពនទំងប្តូិេប្នបខាួៃ ៅៃឹង
ររដប្បប្បួលអារេធ្លតុផងដដ្រ។

លើេពី ៃះ ៅ ទបត កនពុជាប្តូិកស្ថងៃូិប្បព័ៃធរដ្ឋបាល-

ស្ថធ្លរ៍ៈនមយ ដដ្លរៃ់ដតស្ថអតេអ ំ ឆ្ាតនិ ៃិងមៃេនតាភាពខាាំងពូដក ដ្ើនបីអាំប្គប់ប្គង
ៃិង ដាះប្ស្ថយបញ្ហាេងគន ៃិង េដ្ឋកិំច ដដ្លរៃ់ដតធំៃិងេមុ គស្ថមញជាងនុៃ ប្បកប ដាយ
ប្បេិទភា
ធ ពខពេ់ កនុងរយៈ ពលដិង។
ឈរ លើនូលដាឋៃខាង លើ ៃះ វិការឆ្នំ២០២០ ប្តូិបាៃគិតគូរ ៃិង របបំំ
ប្ទប្ទង់ដ្ល់ៃិរៃត រភាពនៃប្បតិបតតិរររបេ់រដ្ឋ
ដ្ើនបពប្ងឹងភាពជាមចេ់ ៅនវៃអនាគត

ំលៃររនៃររដកទប្នង់

ៃិង ដ្ើនបី ប្តៀនខាួៃទប់ទល់

ើង ដ្ើនបី

ពប្ងឹងប្បព័ៃធនផទកនុង
ៃិងផតល់ររ ឆ្ាើយតប

ប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ពំំ ោះរាល់បញ្ហាប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យ ទំងខាងកនុង ៃិងខាង ប្ៅ
ប្ប ទេ ពិ េេ ដ្ើនបីេ ប្នំឱ្យបាៃជាអតិបរមៃូិ ោល ៅជាយុទស្ថ
ធ ង្រ្េតទំង៤ ដ្ូំមៃដំង
កនុងយុទស្ថ
ធ ង្រ្េតំតុ រ៍-ដ្ំណាក់រលទី៤ ដ្ើនបី កំ ៍ើៃ ររគរ េនធន៌ ៃិង ប្បេិទភា
ធ ព៖
កស្ថងនូលដាឋៃ ឆ្ពះ ៅេ ប្នំំកខុ ិកាេ័យកនពុ ជាឆ្នំ ២០៥០ ដដ្លជា រ បបបវារៈ ោលៃ ោបាយ
េងគន- េដ្ឋកិំច នៃ កនម ិកាធីៃ ោបាយរបេ់រាជរដាឋភិបាលៃីតិរលទី៦ នៃរដ្ឋេភា។
ទំព័រ
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ធ្លនាឱ្យបាៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកំ
ិ ច កនុងអប្តានធយនប្បចំឆ្នំ
កា តតិ
កនុងរងវង់ ៧% ប្បកប ដាយំីរភាព ៃិងធៃ់ៃង
ឹ ិប

ប ងកត
ើ ររគរឱ្យបាៃរៃ់ដត ប្ំើៃ ទំង

រង្បៀបវារៈង្ោល

បរកាម៍ ៃិងគុ៍ភាព ជូៃដ្ល់ប្បជាជៃ

នថវង្ោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល
េ ប្នំឱ្យបាៃៃូិ ោល ៅនៃរររត់បៃាយ

នថវកតិកាលទក៦

ភាពប្កីប្ក ឱ្យេា ត
ិ ៅកនុងអប្តាទបជាង ១០%

ឹ េនតាភាព ៃិងអភិបាលកិំចនៃស្ថាប័ៃរដ្ឋ
បៃតពប្ងង
ទំងថ្ននក់ជាតិ ៃិងថ្ននក់ ប្រនជាតិ

១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភយ
័
េប្មប់ឆ្នំ ២០២០ កនពុ ជាអាំបៃត េ ប្នំបាៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនុងរងវង់ ៦,៥% កនុង
កនុងបរកាបទនៃររ កើៃ

ើងៃូិបញ្ហាប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យទំងកនុង ៃិង ប្ៅប្ប ទេ ដដ្លបាៃ

ៃិងកំពុងបងកររគំរាននក លើំីរភាព ៃិងៃិរៃត រភាពនៃររអភិិឌ្ឍកនពុជា ដ្ូំជា៖

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០២០
១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិរ
វិការឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ

ើង ដាយដផអក លើ អភិប្កន ៃិង

ោលររ៍រ

េំខាៃ់ំំៃៃ
ម ៩ រមនមៃ៖
១. ោរពឱ្យបាៃៃូិប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិំច
២. ធ្លនាំីរភាព ៃិងេនិទក
ធ នមនៃំំ៍ូល
៣. ផារភាាប់ររប្បនូលំំ៍ូល ររប្គប់ប្គងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ ៃិងលទធផលររគរ
ជានមយៃឹងររិកាភាជវិការ
៤. ររកំ៍ត់លំដាប់អាទិភាព
៥. ររយកំិតតទុកដាក់ លើនៃុេស
៦. កំ៍ត់តននាជាក់ដេត ងនៃកនម ិកាធី /េកនមភាព
៧. ររ ផទរវិការឱ្យដ្ល់អងគភាពអៃុិតត
៨. រររកាតុលយភាព ៃិងំីរភាពវិការ
៩. បៃដ ពប្ងឹងភាពប្បុងប្បយ័តនខពេ់កនុងររប្គប់ប្គងបំ៍ល
ុ ស្ថធ្លរ៍ៈ
ជំពក
ូ ២ ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០២០
២.១. េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច
តានររពាករ៍រ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនពុជាៃឹងេ ប្នំបាៃកនុងអប្តា ៦,៥% ដដ្លកំ ៍ើៃ
ៃះ មៃររវនវយ បើ ធបប ៅៃឹងកំ ៍ើៃឆ្នំ ២០១៩ ដដ្លប្តូិបាៃបា៉ា ៃ់ស្ថមៃថ្នអាំេ ប្នំ
បាៃ ៧,១% ដដ្ល ធវើឱ្យ ផេេ នវា បំចុបបៃន ឆ្នំ ២០២០ េា ិត ៅកនុងរងវង់ ១១៩ ០៣៤ ២២៩
លាៃ របល េននូលៃឹងប្បម៍ ២៩ ៣៦២ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ហើយ ផេេ េប្មប់
នៃុេសមនក់ប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹង កើៃ

ើងដ្ល់ ១ ៨១៦ ដ្ុលាារអា នរកាក ធបបៃឹង ១ ៦៧៩ ដ្ុលាារ

អា នរកាក កនុងឆ្នំ ២០១៩។ ំំដ៍កឯអប្តាបតូរប្បាក់ របល គឺ ៅដតបៃត េាិត ៅកនុងរងវង់ ៤ ០៥៤
របល កនុងនមយដ្ុលាារអា នរកាក កនុងឆ្នំ ២០២០។ ឱ្ៃភាពគ៍ៃីំរៃត (រមនបញ្ចូ លបដងវរត ប្តូិបាៃ
ពាករថ្នៃឹងេា ិតកនុងអប្តា ៩,៣% នៃ ផេេ កនុងឆ្នំ២០២០។ ភាពលអប្ប េើរ

ើងនៃគ៍ៃី

ំរៃត ៃះៃឹងឆ្ាុះបញ្ហចង
ំ តានរយៈរររពពឹងទុកអំពីកំ ៍ើៃនៃរពហរូ ប្បាក់បដងវរឯកជៃពីបរ ទេ ៃិង
ទំព័រ
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ភាពរមនតូំនៃឱ្ៃភាពេនតុលយោ៍ិជាកនម

ដាយស្ថរររវនវយនៃររនាំ ំូលិតាុធ្លតុ ដ្ើន

រត់ ដ្រ ប្េប ៅៃឹងកំ ៍ើៃទបនៃររនាំ ំញផលិតផលរត់ ដ្រ។ ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិេរុប
ប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹងបៃត កើៃ

ើងដ្ល់ប្បម៍ ១៣ ០០៧ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ដដ្លធ្លនា

ររនាំ ំូលបាៃ ៦,១ ដខ ៅឆ្នំ ២០២០។
២០១៨

២០១៩

២០២០

អៃុិតត

បា៉ា ៃ់ស្ថមៃ

ពាករ៍រ

៩៨ ៧៨៦

១០៨ ៥៩០

១១៩ ០៣៤

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%ត

៧,៥%

៧,១%

៦,៥%

ផេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ (ដ្ុលាារអា នរកាកត

១ ៥៤៨

១ ៦៧៩

១ ៨១៦

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្នំត

២,៥%

២,៨%

២,៩%

អប្តាបតូរប្បាក់ (ដ្ុលាារអា នរកាក/ របលត

៤ ០៥៣

៤ ០៥៤

៤ ០៥៤

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ)

-១០,៧%

-៩,៦%

-៩,៣%

ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ (លាៃដ្ុលាារអា នរកាកត

១០ ០៥២

១១ ៥០៥

១៣ ០០៧

៥,៦

៥,៨

៦,១

េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

ផេេ តាននវាបំចុបបៃន (ប៊ីលាៃ របល)

ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ (ំំៃមៃដខនៃររនាំ ំូលត
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អប្តាអតិផរណានធយនប្បចំឆ្នំ ប្តូិបាៃបា៉ា ៃ់ស្ថមៃថ្នេា ិតកនុងកប្និតអាំប្គប់ប្គងបាៃកនុង
អប្តា ២,៩% កនុងឆ្នំ ២០២០ ប្េបៃឹងរររពពឹងទុកនៃររ កើៃ

ើងខាះៃូិនវា នាូបអាហារ

ជាពិ េេនវាអងករ ខ៍ៈដដ្លនវា ប្បង លើទីផារអៃត រជាតិប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹងបៃត ធ្លាក់ំុះ
ដដ្លអាំបណា
ត លនកពីឥទធិពលនៃេង្រ្គគនោ៍ិជាកនម។


អប្តាបតូរប្បាក់ របល គឺ ៅដតបៃតេាិត ៅកនុងរងវង់ ៤ ០៥៤ របល កនុងនមយ ដ្ុលាារអា នរកាក
កនុងឆ្នំ ២០២០ ដាយស្ថរេា ិរភាពម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិំច, ជំ ៃឿទុកំិតតពីេំណាក់ស្ថធ្លរ៍ជៃ
លើររ ប្បើប្បាេ់ប្បាក់ របល
ធនាោរជាតិនៃកនពុជា

តានរយៈររអៃុិតត ិកាធ្លៃររ លើកកនព េ់ប្បាក់ របលរបេ់

ៃិងររបៃត ពប្ងឹង ោលៃ ោបាយប្គប់ប្គងស្ថំ់ប្បាក់កនុង ិកាេ័យ

ហិរញ្ញិតាុ។
កា យ
២.២. កំ ៍ើៃតានិេ
័ េំខាៃ់ៗ
តានររពាករ៍រ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនពុជា ៅកនុងឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃប្ទប្ទង់ ដាយ៖
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(ទី១)-កំ ៍ើៃនៃិកាេ័យឧេាហកនមប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃររវនវយនកកនុងរងវង់
អប្តា ៨,៩% កនុងឆ្នំ ២០២០ ធបបៃឹង ១០,៧% កនុងឆ្នំ ២០១៩ ដាយស្ថររររពពឹងទុកៃូិ
កំ ៍ើៃយឺតនៃអៃុ ិកាេ័យរត់ ដ្រ ៃិងកំ ៍ើៃយឺតបៃត ិំនៃអៃុ ិកាេ័យេំ៍ង់ ទះបីជាអៃុ ិកាេ័យ
ឧេាហកនមនៃ
ិ ដនៃរត់ ដ្រទំងេប្មប់ប ប្នើឱ្យររនាំ ំញ ៃិងទីផារកនុងប្េុកអាំេ ប្នំបាៃ
កំ ៍ើៃលអប្ប េើរជាងឆ្នំ ២០១៩ បៃត ិំកតី។ អៃុ ិកាេ័យរត់ ដ្រប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃ
ទប ដាយស្ថរររវនវយកំ ៍ើៃនៃ េដ្ឋកិំចពិភព លាក ៃិងរររពពឹងទុកៃូិផលប៉ាះោល់ដដ្ល
អាំបណា
ត លនកពីភា ពនិៃ ំាេ់លាេ់នៃប្បព័ៃធអៃុ ប្ោះោ៍ិជាកនម ជានមយនដ្គូនមយំំៃមៃ។
ជានមយោន ៃះដដ្រ

បើ ោងតានៃិនានររកនុង ពលវមីៗ ៃះ អៃុ ិកាេ័យេំ៍ង់អាំប្បឈនៃឹង

ររដកតប្នូិដផនកទីផារ ដដ្លៃឹងអាំ ធវើឱ្យកំ ៍ើៃនៃិកាេ័យ ៃះមៃររវនវយខា ះ។ អៃុ ិកាេ័យ
ឧេាហកនមនិៃដនៃរត់ ដ្រ ដ្ូំជា នាូបអាហារៃិង ភេជា ៈ ឧេាហកនមដ្ំ

ើងោៃយៃត

ប្គឿងបងគុំ អ ិកប្តូៃិក ប្គឿងបនាាេ់ ប្គឿងេគា រកាន ៃិងេុីន៉ាង់តរជា ដ្ើន ទំងេប្មប់ប ប្នើឱ្យ
ររនាំ ំញ ៃិងតប្នូិររទីផារកនុងប្េុក ៃឹងមៃេៃទុ ះកំ ៍ើៃខព េ់ទង
ំ កនុងទិដ្ឋភាពនៃររពប្ងីក
ររិកាៃិ ោគដដ្លមៃប្ស្ថប់ ៃិងទំងកនុងទិដ្ឋភាពនៃររិកាៃិ ោគវម។
ី
(ទី២)-ិកាេ័យ េវាកនមប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃយឺតកនុងរងវង់ ៦,៤% ធបបៃឹង
៦,៧% កនុងឆ្នំ ២០១៩ ដាយស្ថររររពពឹងទុកៃូិកំ ៍ើៃយឺតនៃអៃុ ិកាេ័យអំលៃប្ទពយ ខ៍ៈ
កា ័យេណា
អៃុ ិកាេ័យលក់ដ្ុំ-រាយ ៃិង អៃុ ិេ
ឋ ោរ ៃិង ភាជៃីយដាឋៃ ៅមៃកំ ៍ើៃលអប្ប េើរ។
អៃុ ិកាេ័យេណា
ឋ ោរ ៃិង ភាជៃីយដាឋៃអាំេ ប្នំបាៃកំ ៍ើៃប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្នំ ២០១៩
ដដ្លឆ្ាុះបញ្ហចំងតានរយៈកំ ៍ើៃនៃំំៃមៃ ភញៀិ ទេំរអៃត រជាតិ

ពិ េេ

ដាយស្ថរររ លើកទឹកំិតតឱ្យមៃររ បើក ជើង ហាះ ហើរប្តង់រៃ់ដត ប្ំើៃ

នកពីតំបៃ់អាេុី
ៃិងររដាក់ ំញ

ៃូិ ោលៃ ោបាយនានាកនុងររទក់ទញ ភញៀិ ទេំរបដៃា ន។ អៃុ ិកាេ័យលក់ដ្ុំ-រាយ ៅរកា
កំ ៍ើៃលអប្ប េើរ ដដ្លោំប្ទ ដាយកំ ៍ើៃនៃររ ប្បើប្បាេ់កនុងប្េុក ដដ្លឆ្ាុះបញ្ហចង
ំ តានរយៈ
ររ កើៃ

ើងនៃប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ប្បជាពលរដ្ឋ។ ដាយដ ក អៃុ ិកាេ័យអំលៃប្ទពយប្តូិបាៃ

ពាករថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃ យឺត ដាយស្ថររររពពឹងទុកនៃររវនវយ លើតប្នូិររេំ៍ង់អោរ
ដដ្លមៃនវាខពេ់។
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(ទី៣)-ិកាេ័យកេិកនមអាំេ ប្នំបាៃកំ ៍ើៃប្បហាក់ប្បដហល ៅៃឹងឆ្នំ ២០១៩ កនុង
រងវង់ ១,៧%។ ប៉ាុដៃត ដផអកតានររិកាិតតកនុងរយៈ ពលវមីៗកៃា ងនក ៃះ កំ ៍ើៃ ៃះអាំវនវយខា ះ
ដាយស្ថរររបៃត កំ ៍ើៃយឺតនៃអៃុ ិកាេ័យដ្ំណាំ

បើ ទះបីអៃុ ិកាេ័យ ៃស្ថទ ៃិងំិញ្ចឹនេតវ

មៃកំ ៍ើៃខពេ់ជាងឆ្នំនុៃបៃត ិំកតី។ អៃុ ិកាេ័យដ្ំណាំ ប្តូិបាៃរពពង
ឹ ថ្នៃឹងអាំបៃត កំ ៍ើៃទប
ប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្នំនុៃ

ដាយស្ថរកំ ៍ើៃផលិតភាពទប ភាពនិៃអំ ណាយផលនៃកតាត

អារេធ្លតុ ៃិងភាពមៃកប្និតនៃររិកាៃិ ោគ លើ ិកាេ័យដកនំនកេិផល នវា ដ្ើនផលិតកនមខពេ់
ធបបៃឹងប្ប ទេជិតខាង ភាពទៃ់ ខាយនៃ ហដាឋរំនាេនព័ៃធោំប្ទ ៃិងេនតាភាពស្ថាប័ៃ។
ដាយដ ក អៃុ ិកាេ័យ ៃស្ថទប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃ លើេពីឆ្នំ ២០១៩ បៃត ិំ ដដ្ល
ប្តូិបាៃជំរុញ ដាយររបៃត កំ ៍ើៃនៃអៃុ ិកាេ័យវារីិបបកនម ប្េបតានៃិនានររ កើៃ

ើងនៃររ

ិកាៃិ ោគពីេំណាក់ ិកាេ័យឯកជៃ ៃិងររំូលរមនពីនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរ។ អៃុ ិកាេ័យំិញ្ចឹនេតវប្តូិបាៃ
ពាករថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃ លើេពីឆ្នំនុៃបៃត ិំ

ដាយស្ថរដតររពប្ងីកផលិតកនម ប្ជូក ៃិងមៃ់

តានដបបោ៍ិជាកនមកនុងទប្នង់ជាកិំចេៃារវាងកេិករខានតនធយន ៃិងប្កុនហុៃឯកជៃ។

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យឧេាហកនមំំៃមៃ ៨,៩%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យ េវាកនមំំៃមៃ ៦,៤%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យកេិកនមំំៃមៃ ១,៧%

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០២០
ជំពក
ូ ៣ ប្កបខ៍ឌវិរ
ឈរ លើ ោលររ៍រខាង លើ

ក៏ដ្ូំជាកនុងប្កបខ៍ឌនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋ កិំចដដ្លប្តូិ

បាៃ ប្ោងកនុងរងវង់ ៦,៥% ប្ពនជានមយៃឹង េណារីយ៉ាូំំ៍ូលដដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិ ដ្ឋិៃិយន
ៃិង ដាយឈរ លើនូលដាឋៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល ជាពិ េេ ំំ៍ូលគយ
ៃិងំំ៍ូលពៃធ ដារឆ្នំ ២០១៨ ៃិងឆ្នំ ២០១៩, ប្កបខ៍ឌវិការឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ
ប្រនររកំ៍ត់ដ្ូំត ៅ៖
កា
េូំនាករវិរ

២០១៨
ំាប់

អៃុិតត

២០១៩

២០២០

ំាប់

ំាប់

កា រដ្ឋ ថ វិរ
កា ជាតិ (%ផេេត
ំំ៍ល
ូ កនង
ុ ប្ប ទេវិរ

១៨,៨២

២២,២៨

១៩,៥១

២២,១៣

ំំ៍ូលំរៃដ (%ផេេត

១៨,៦៣

២២,០៨

១៩,៣៣

២១,៩៦

២៤,៦៧

២៤,៥៨

២៥,០២

២៨,០១

១៦,១៤

១៦,៤៨

១៦,៤៩

១៦,៦៥

អតិ រកំរៃត (%ផេេត

២,៤៩

៥,៦១

២,៨៤

៥,៣១

ឱ្ៃភាពេរុប (%ផេេត

-៥,៨៦

-២,៣០

-៥,៥១

-៥,៨៨

កា រដ្ឋ ថ វិរ
កា ជាតិ (%ផេេត
ំំណាយេរុបវិរ

ំំណាយំរៃដ (%ផេេត



កា រដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ២២,១៣% នៃ ផេេ េម ើៃង
ំំ៍ូលកនុងប្ប ទេវិរ
ឹ
ំំៃមៃ ២៦ ៣៣៦ ៤៤៣ លាៃ របល។



ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ២៨,០១% នៃ ផេេ

េម ើៃឹង

ំំៃមៃ ៣៣ ៣៣៩ ៦៣៣ លាៃ របល។


អតិ រកវិការំរៃត អាំរកាបាៃកនុងកប្និតប្បម៍ ៥,៣១% នៃ ផេេ។



កា េរុប េម ៃ
ឱ្ៃភាពវិរ
ើ ឹង -៥,៨៨% នៃ ផេេ ប្េបតាន ោលៃ ោបាយ
ិកាតាារកនម វ ិការ (Stimulus Budget)។

ទំព័រ
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ឯកតា លាៃ របល

កា រដ្ឋ
៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិរ
កនុងប្កបខ៍ឌនៃ ោល ៅខាង លើ រាជរដាឋភិបាលប្តូិប ងកើៃំំ៍ូលេរុបវិការរដ្ឋ ថ
ំំ៍ូលេរុបវិការជាតិ ឱ្យ េម ើៃឹង ៣២ ៦៣៩ ៦៣៣ លាៃ របល កនុង នាះ ំំ៍ូលំរៃដ ថ្ននក់ជាតិ
ឱ្យ េម ើៃឹង ២៣ ៨៩៩ ៣២៤ លាៃ របល (ដដ្លរមនមៃ ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ២១ ០៩១ ១៤៥
លាៃ របល ៃិង ំំ៍ូលនិៃដនៃស្ថរ ពើពៃធ ២ ៨០៨ ១៧៩ លាៃ របលត។ ដាយដ ក េប្មប់
ំំ៍ូលនូលធៃវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៦ ៤៩៦ ៥៣១ លាៃ របល, ប្តូិជា ៥,៤៦% នៃ
ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១២,៧% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩ កនុង នាះំំ៍ូលនូលធៃ ដាយ
ហិរញ្ញបបទៃពី ប្ៅប្ប ទេ េម ើៃឹងប្បម៍ជិត ១៩% នៃំំណាយវិការរដ្ឋ េរុបឆ្នំ ២០២០
ប៉ាុ ណាណះ។
ទំព័រ
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ទំព័រ
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ំំ៍ូលនូលធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំំៃមៃ ៦ ៤៩៦ ៥៣១ លាៃ របល កនុង នាះ


ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ ១៩៣ ៣៤១ លាៃ របល



ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៦ ៣០៣ ១៩០ លាៃ របល

៣%



ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំំៃៃ
ម ១៩៣ ៣៤១ លាៃ របល

ចាំណូលម្ូលធនថវ
៦ ៤៩៦ ៥៣១

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ

លានថវង្រៀល

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ

៩៧%



កា ២៥០ ០០០ លាៃ របល
នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិរ



នូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ ៦ ០៥៣ ១៩០ លាៃ របល

កា រដ្ឋ
៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិរ
កា រដ្ឋ ថ ំំណាយេរុបវិរ
កា ជាតិ ប្តូិបាៃ ប្ោង
េប្មប់ឆ្នំ ២០២០ ំំណាយេរុបវិរ
ំំៃមៃ ៣៣ ៣៣៩ ៦៣៣ លាៃ របល ប្តូិជា ២៨,០១% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ២២,៧%
កា រដ្ឋមៃំំៃៃ
ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩ ដដ្លកនុង នាះ (១ត-ំំណាយំរៃតវ ិរ
ម ១៩ ៨១៨ ៣០៦
លាៃ របល ប្តូិជា ១៦,៦៥% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១០,៧% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩
កា រដ្ឋ មៃំំៃៃ
ៃិង (២ត-ំំណាយនូលធៃវិរ
ម ១៣ ៥២១ ៣២៧ លាៃ របល ប្តូិជា ១១,៣៦%
នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៤៦,១% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩។
ទំព័រ
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កំ ៍ើៃ

េនធន៌

ររគរ

ចាំណាយចរនថវត
បៃទុកបុគល
គ ក
ិ េរុប ៖ ៩ ១៣៨ ៨៨០ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៨ ៥៣៩ ៧៥២ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ៥៩៩ ១២៨ លាៃ របល

ប្បេិទភា
ធ ព

ប្ៅបៃទុកបុគល
គ ក
ិ េរុប ៖ ១០ ៦៧៩ ៤២៦ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៩ ៤៩៧ ១៣២ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ២ ២៦៧ ៧៥២ លាៃ របល *

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

ៃូិឥ៍ទៃឧបតានភកធៃពីថ្ននក់ជាតិំៃ
ំ ៃ
ម ១ ០៨៥ ៤៥៨ លាៃ របល។

ចាំណាយម្ូលធនថវ
កា ិ ោគស្ថធ្លរ៍ៈហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ
ិៃ
េរុប៖ ៦ ៣៦២ ២១៥ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៥ ៨៩៩ ៨៥៩ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ៤៦២ ៣៥៦ លាៃ របល

កា ិ ោគស្ថធ្លរ៍ៈហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ
ិៃ
៦ ០៥៣ ១៩០ លាៃ របល
ររទូទត់ប្បាក់ខចី ១ ១០៥ ៩២២ លាៃ របល

ទំព័រ
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ក. ំំណាយំរៃតថ្ននក់ជាតិ

%នៃំំណាយំរៃត
ថ្ននក់ជាតិតាន ិកាេ័យ

ក.១. ំំណាយ លើបៃទុកបុគល
គ ក
ិ
ំំណាយ លើបៃទុ កបុគគលិក ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៨ ៥៣៩ ៧៥២ លាៃ របល េប្មប់
(១ត-ររដ្ំ

ើង បបិតសនូលដាឋៃកនុងអប្តា ៧,០% តានតននាឯកតាេៃទ េសៃរ ២ ៥០០ របល

ដាយអៃុិតតៃរចប់ពីដខនករា ឆ្នំ ២០២០, (២ត-ររដ្ំ

ើងប្បាក់បំណាំ់នុខគរៃឹងប្តូិអៃុិតត

ចប់ពីដខ នស្ថ ឆ្នំ ២០២០ ដាយផតល់បដៃា ន ៣០ ០០០ របល ជូៃនង្រ្ៃតីរាជររេុី ិកាល ៃិង
កងកមា ំងប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទ ដដ្លមៃប្បាក់បំណាំ់នុខគរកនុងកប្និត ប្រន ៩៦០ ០០០
របល ៃិង ចប់ពីកប្និត ៩៦០ ១០០ របល ដ្ល់ ១ ១១០ ០០០ របល ៃឹងផតល់បដៃា នំំៃៃ
ម ២០ ០០០
របល, (៣ត-ររដ្ំ

ើងប្បាក់ឧបតានភប្បចំដខេប្មប់នង្រ្ៃតីជាប់កិំចេៃា ពី ៦៥០ ០០០ របល

ៅដ្ល់ ៦៧០ ០០០ របល ដាយអៃុិតតៃរចប់ពីដខនករា ដ្ល់ដខធនូ ឆ្នំ ២០២០។ ំំ ោះររ បើក
ប្បាក់ បបិតសៃឹងប្តូិ ធវើ

ើងំំៃៃ
ម ២ ដ្ង កនុងនមយដខ តានប្បព័ៃធធនាោរចប់ពីដខ នករា ឆ្នំ ២០២០

ផងដដ្រ។
ប្ៅពីបាៃដ្ំ

ើងប្បាក់ បបិតសជូៃនង្រ្ៃតីរាជររ ៃិងកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ រាជរដាឋភិបាល

ក៏បាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៤០ បលា
៊ី ៃ របល ដាយដ ក ផសង ទបត េប្មប់ផតល់លទធភាពដ្ល់ប្កេមងស្ថាប័ៃអាំ ប្ជើេ រីេនង្រ្ៃតីមៃេនតាភាព ៃិងជំនាញខពេ់ំូលប ប្នើររគររដ្ឋ ដដ្លប្កបខ៍ឌ
ទំព័រ

14 នៃ 74

ៃិង ោលររ៍រៃឹងប្តូិបាៃ របបំំដាក់ឱ្យអៃុិតតៃរ ៅកនុងឆ្នំ ២០២០។ លើេពី ៃះ វិការំំៃៃ
ម
៥០ បលា
៊ី ៃ របល ប្តូិបាៃ ប្ោងេប្មប់នូលៃិធិដវទំេុខភាពជូៃនង្រ្ៃតីរាជររេុី ិកាល កងកមា ំង
ប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទ ៃិងៃិិតតជៃ ៃិងបាៃបៃត ប្ោងវិការំំៃៃ
ម ៦ បលា
៊ី ៃ របល ដ្ើនបីប្ទប្ទង់
របបេៃត ិេុខេងគនដផនកហាៃិភ័យររគរេប្មប់នង្រ្ៃតីស្ថធ្លរ៍ៈ ៅកនុងកញ្ច ប់វិការរបេ់ប្កេមង
េុខាភិបាល។ ំំ ោះប្បាក់ ស្ថធៃៃិិតតៃរ ក៏ប្តូិបាៃ ប្ោងវិការំំៃៃ
ម ៦០ បលា
៊ី ៃ របល េប្មប់
ររដ្ំ

កា ៃិងកងើងរបប ស្ថធៃប្បចំដខទបបំផុតជូៃដ្ល់ៃិិតតជៃដដ្លជាអតីតនង្រ្ៃតីរាជររេុី ិល

កមា ំងប្បដាប់អាិុធផងដដ្រ កនុង ោល ៅជមយោំប្ទដ្ល់ជីិភាពរបេ់ពមកោត់ ក៏ដ្ូំជារររត់
បៃា យគមាតរបប ស្ថធៃរបេ់ៃិិតតជៃ រវាងអនកទទមលបាៃ ស្ថធៃទប ៃិងអនកទទមលបាៃ ស្ថធៃ
ខពេ់ ៃិងរវាងៃិិតតជៃវមី ៃិងៃិិតតជៃចេ់។
ក.២. ំំណាយនិៃដនៃបៃទុកបុគល
គ ក
ិ
ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៩ ៤៩៧ ១៣២ លាៃ របល, មៃេមមប្ត េម ើៃឹង ៥២,៦៥%
នៃំំណាយំរៃដ វ ិការថ្ននក់ជាតិ ប្តូិជា ៧,៩៨% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៥,៩% ធបបៃឹង
ំាប់ឆ្នំ ២០១៩, ហើយប្តូិបាៃិកាភាជ ដាយដផអក លើតប្នូិររ ៃិងអាទិភាពចំបាំ់តានិកាេ័យ
ៃីនមយៗ ដ្ូំខាង ប្រន៖
កា យ
ិេ
័ រដ្ឋបាលទូ ៅ
 លើកកនពេ់ប្បេិទភា
ធ ពររគរប្គប់ប្គងំំ៍ូល ៃិងប្បនូលំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ
 ោំប្ទររអៃុិតតកនម ិកាធីជាតិកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធ្លរ៍ៈ
 ោំប្ទកំដ៍ទប្នង់ ិកាេ័យដ្ីធាី
 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ ោបាយអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឧេាហកនមឆ្នំ ២០១៥-២០២៥
 ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ
 ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃកិំចររទូត តានរយៈប ងកើៃររោំប្ទដផនកហិរញ្ញិតាុដ្ល់នង្រ្ៃតីររទូត
 ោំប្ទដ្ល់ររ របបំំ ធវើជាមចេ់ផទះនៃកិំចររប្បជុំកំពល
ូ អាេុី-អឺរ៉ៃុប ឆ្នំ ២០២០។
កា យ
ិេ
័ ររោរជាតិ េៃដេ
ិ ខ
ុ ៃិងេណា
ដ ប់ធ្លនប់
 ោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងេនតាភាពរបេ់ៃគរបាល ៃិងកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ
 បៃត តតតររយកំិតតទុកដាក់ លើជិី ភាព ៃិងេុខុមលភាពកងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ
 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់កិំចដ្ំ ៍ើររររបេ់ឧតតនប្កុនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន ស្ថលាជប្នះកតី
ប្គប់ជាៃ់ថ្ននក់ ៃិងរដ្ឋបាលតុលាររ
 ោំប្ទកិំចដ្ំ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអៃត រាគនៃរ ផសងៗ
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 ោំប្ទដ្ល់ដ្ំ ៍ើរររនៃររអភិិឌ្ឍតានដបបប្បជាធិប តយយ ៅថ្ននក់ ប្រនជាតិ
 ោំប្ទររអៃុិតត ោលៃ ោបាយ ភូនិ-ឃុំ មៃេុិតាភា
ិ ព
 ោំប្ទដ្ល់ររ របបំំប្បព័ៃធប្តួតពិៃិតយេៃត ិេុខតានប្ំកប្ពំដដ្ៃ ៃិងររផលិតលិខិត
ឆ្ាងដដ្ៃ
 បៃត ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំងររជមញដ្ូរនៃុេស ង្រ្េតី ៃិងកុមរ
 បៃត ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំង ប្គឿង ញៀៃ
 បៃត ោំប្ទ េវាឥតគិតនវារបេ់គ៍ៈ នធ្លិីកនពុជា។
កា យ
ិេ
័ េងគនកិំច
 ពប្ងឹងគុ៍ភាព ៃិងោំប្ទ េវាអប់រព
 លើកកនពេ់ ិកាេ័យកីឡាជាតិ
 អភិិឌ្ឍៃរជនា
ំ ញ ៃិងិកាេ័យររគរ
 លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងររទទមលបាៃ េវាេុខាភិបាល
 ទប់ស្ថកត់អំ ពើហឹងា លើង្រ្េតី ៃិងកុមរ
 ឧបតានភោំប្ទដ្ល់េមគនអតីតយុទជ
ធ ៃ
 ប ងកើៃររឧបតានភដ្ល់នជឈន៍ឌលស្ថតរៃីតិេនបទតានបណា
ត រាជធ្លៃី- ខតត ៃិង
ររឧបតានភោំប្ទនជឈន៍ឌលស្ថតរលទធភាពពលកនម រយេនបទ ដ្ើនបីផតល់ េវាជូៃ
ជៃពិររ
 ផតល់វិការោំប្ទដ្ល់ររ ដាះប្ស្ថយជីិភាពំំ ោះជៃប្កីប្ក ៃិងចេ់ជរា ៅតាន
េហគនៃរ
 ររោរ ៃិងអភិរកសធៃធ្លៃធនមជាតិ
 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍៃរិបបធន៌ជាតិ
 េុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា។
កា យ
ិេ
័ េដ្ឋកំ
ិ ច
 បៃត ររ លើកកនពេ់ប ំចក ទេកេិកនម
 ជំរុញផលិតកនម េបៀង ពិ េេររំិញ្ចឹនេតវ ៃិងនចាិបបកនម
 ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីេនបទៃ េដ្ឋកិំច ៃិងររបគករ ទប់ស្ថកត់ ៃិងបង្រ្គកបបទ លមើេ
នប្ព ឈើ ៃិងជលផល
 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងប្បេិទភា
ធ ពកនុងររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃដរ៉ៃប្គប់ប្ប ភទ
 ជំរុញររអភិិឌ្ឍទឹកស្ថអត ៃិងអនាន័យជៃបទ
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 ជមេជុល ៃិងដវទំប្បព័ៃធធ្លរាស្ថង្រ្េត
 ជំរុញររអភិិឌ្ឍផលិតផល ៃិងររពប្ងឹងគុ៍ភាព េវា ទេំរ៍រ
 បៃត បើកទីផារេប្មប់ររនាំ ំញរបេ់កនពុជា
 បៃត ជមេជុល ដវទំផាូិ ស្ថពៃ ៃិងផាូិលំជៃបទ ប្ពនទំងររស្ថតរប្េះ ជីកប្េះ ៃិង
អ៍ូត ងទឹក ដ្ើនបីទប់ទល់ៃឹង ប្ោះរា
ព ងេៃួ ត
 ប្តួតពិៃិតយេុិតាភា
ិ ពំំ៍ីអាហារ
 អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធរដ្ឋបាល អ ិកប្តូៃិក
 ពប្ងឹងៃូិប្កបខ៍ឌ ៃិងយៃត ររអភិិឌ្ឍេហប្ោេធុៃតូំ ៃិងនធយន
 អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធេតង់ដា ៃិងមប្តាស្ថង្រ្េត។
កា េរុប (ំំណាយំរៃត ៃិងំំណាយនូលធៃ កនង
ព័តម
៌ ៃបដៃានេប្មប់ទហ
ំ ំ
ំ ណា
ំ
យវិរ
ុ
ប្ប ទេ ៃិង ប្ៅប្ប ទេត របេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ មៃកនុងតារាងឧបេនពៃ
័ ធទី ៣៩
លើេពី ៃះ

េប្មប់ឆ្នំ

២០២០

រាជរដាឋភិបាលក៏បាៃ ប្ោងវិការ ឆ្ាើយតបៃឹង

េកនមភាពោំោរេងគនដដ្លរមនមៃជាអាទិ៍ ដ្ូំជា៖


បៃតោំប្ទររដវទំេខ
ុ ភាពេប្មប់កនមករ៖

បាៃ ប្តៀនវិការកនុងកញ្ច ប់វ ិការរបេ់

ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់ពប្ងីក ិកាស្ថលភាពនូលៃិធិេនធន៌ ដ្ើនបីផតល់លទធភាព
ឱ្យកនមករ (ទំងកនុងប្បព័ៃធ ៃិង ប្ៅប្បព័ៃធត ដដ្លនិៃទៃ់ជាេមជិក បឡាជាតិរបប
េៃត ិេុខេងគន (ប.េ.េ.ត

ទទមលបាៃរបបដវទំេុខភាពដ្ូំប្បជាជៃដដ្លមៃ

ប័៍ណប្កីប្កដដ្រ។


ិ ៖
បៃតររឧបតានភមតុភាពេប្មប់កនមករៃិ ោជត

បាៃ ប្ោង ៅកនុងកញ្ច ប់វ ិការ

របេ់ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់បៃត បើកផត ល់ប្បាក់ឧបតានភជូៃកនមរ រកាៃី ៅ ប្រយ
ពលេប្មលកូៃ ៃិងេប្មកលំដហមតុភាព។


ររបៃតៃរិ ៃតរភាពនៃទរី ពទយគៃធបបា
ុ ា ៖ បៃតផតល់វិការេប្មប់ប ងកើៃ “នូលៃិធគ
ិ ៃធបបា
ុ ា
កនពុជា”

បដៃា ន លើវ ិការដដ្លប្តូិផតលត
់ ទ ល់ ៅនៃទ ីរ ពទយគៃធ បុបាាេប្មប់ំំណាយ

ប្បតិបតតិររឆ្នំ ២០២០, ដ្ើនបីធ្លនាៃិរៃត ភាព គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពរបេ់នៃទ ីរ ពទយ
ផង ៃិងធ្លនាររផតល់ េវា ដាយនិៃយកនវាជូៃដ្ល់កុមរនៃប្គួស្ថរប្កីប្កផង។

ទំព័រ
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ររបៃតេកនមភាពរបេ់រាជរដាឋភិបាលកនុងររំុះេមរេុខទុកខកនមករ-កនមរ រកាៃី
បណា
ត រាងំប្ក េហប្ោេ

តាន

ដ្ើនបីដេវ ងយល់ៃិងរកដ្ំ ណាះប្ស្ថយេនប្េបជូៃ

កនមករ-កនម រ រកាៃី ក៏ដ្ូំជាជំរុញ ោលៃ ោបាយអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឧេាហកនម ។


កា ី ផទរស្ថំ់ប្បាក់េប្មប់ង្រ្េតប្ី កីប្កមៃនផទ ោះ ៃិងកុមរតូំ៖ បាៃ ប្ោងវិការ
កនម ិធ
េប្មប់ឧបតានភ ពលពិៃិតយនផទ ោះ ំំៃមៃ ៤ លើក, ១ លើក ៤ នុឺៃ របល, ពល
េប្មលកូៃ ៅន៍ឌលេុខភាព ថ ពទយរដ្ឋ ជូៃ ២០នុឺៃ របល, ឧបតានភ ១០ លើក
ទបត ១ លើក ៤ នុឺៃ របល ពល ៅទទមលថ្ននប
ំ គករ រហូតដ្ល់កុមរអាយុ ២ ឆ្នំ។

ខ. ំំណាយនូលធៃថ្ននក់ជាតិ
ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ១៣ ០៥៨ ៩៧១ លាៃ របល មៃេមមប្ត េម ើៃឹង ៤២,០%
នៃំំណាយវិការថ្ននក់ជាតិេរុប ប្តូិជា ១០,៩៧% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៤៦,១% ធបបៃឹង
កា ិ ោគតទល់ ដាយហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ ៅថ្ននក់ជាតិមៃកំ ៍ើៃ
ំាប់ឆ្នំ ២០១៩។ គ ប្មងិៃ
១៧០,២% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩, ហើយប្តូិជា ៤,២២% នៃ ផេេ គឺ ដាយស្ថរររ ប្ោង
ប្បើប្បាេ់កនុងបរកាបទនៃភាពនិៃំាេ់លាេ់ោក់ព័ៃធៃឹងប្បព័ៃធអៃុ ប្ោះោ៍ិជាកនមជានមយនដ្គូ
នមយំំៃមៃ ដ្ើនបីជំរុញកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច

ើងិកាញ ៃិងប ងកើតររគរជូៃប្បជាពលរដ្ឋ បដៃា ន ដាយ

ដាក់ ំញៃូិ ិកាធ្លៃររអៃត រាគនៃរ ដ្ើនបីប្េូបយកររប៉ាះទងគិំរយៈ ពលខាី,

ដាះប្ស្ថយបញ្ហាជា

រំនាេនព័ៃធ, ពប្ងឹងភាពធៃ់ៃឹង ិកាបតតិ លើដផនកម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិំចៃិងហិរញ្ញិតាុស្ថធ្លរ៍ៈ ប្ពនទំង
ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព ៃិងេ័កតិេិទភា
ធ ពនៃស្ថាប័ៃស្ថធ្លរ៍ៈ។ លើេពី ៃះ ំំណាយ លើ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធរូបិ័ៃតដដ្លោំប្ទដ្ល់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច

ៃិងភាពប្បកមតប្បដជងកនពុជា

ដដ្លមៃ

ោល ៅផតល់ហិរញ្ញបបទៃដ្ល់គ ប្មង/កនម ិកាធី កនុង ិកាេ័យអាទិភាព ដាយ តតត ៅ លើ៖


ររកស្ថង ៃិងជមេជុល ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ផាូិវនល់ ស្ថពៃ លូ ប្ពនទំងររជមេជុល
ើងិកាញៃូិ ហដាឋរំនាេនព័ៃធដដ្លរងផលប៉ាះោល់ពីជៃ
ំ ៃ់ទឹក ភាៀង រមនទំងររកស្ថង
ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ដ្ូំជា ប្បព័ៃធំ ប្មះទឹកកខវក់ ប្បព័ៃធលូ អូរ ប្បឡាយរព ដាះទឹក
ភាៀង ៃិងប្បព័ៃធបងារូ ទឹកកខវក់កនុង ខតតប្ពះេីហៃុ



ររបៃត ស្ថតរ

ៃិងកស្ថងប្បព័ៃធធ្លរាស្ថង្រ្េត

ៃិង លើកកនពេ់ប្បេិទភា
ធ ពនៃប្បព័ៃធ

ប្គប់ប្គងធ្លរាស្ថង្រ្េត ពិ េេ លើកកនពេ់ររប្គប់ប្គង ៃិងទប់ទល់ៃឹងទឹកជំៃៃ់
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ររបៃត កស្ថង ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ិកាេ័យអប់រព ៃិងប៍តុះបណា
ដ លប ំចក ទេិកាជាាជីិៈ



ៃិងររស្ថងេង់ ហដាឋរំនាេនព័ៃធចំបាំ់នមយំំៃមៃ ផសង ទបត ពិ េេររស្ថងេង់
អោរបដៃា ន ៅកនុងនៃទ ីរ ពទយនមយំំៃមៃដដ្លកំពុងមៃររខវះខាត
ររបៃត អៃុិតតៃរស្ថកលបងៃូិកនម ិកាធីស្ថំ់ប្បាក់ពលកនម (Cash For Work) ដដ្លជា



អៃត រាគនៃរ ដាយប្តង់របេ់រាជរដាឋភិបាលកនុងររប ងកើតររគរ ៅទីជៃបទ
ររបៃត ិកាៃិ ោគ លើ ិកាេ័យអគគិេៃី ដ្ើនបីបៃត ពប្ងីកិកាស្ថលភាពនៃររផគត់ផគង់អគគិេៃី



ៃិងបញ្ចុ ះនវាអគគិេៃី ៅជៃបទ


ររបៃត ផតល់វ ិការគ ប្មងិកាៃិ ោគតទល់កនុង ខតតតបូងឃមុ ំ



ររបៃត ិកាៃិ ោគ លើររអភិិឌ្ឍ ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ិកាេ័យកេិកនម

ៃិងររិកាៃិ ោគ

លើររជំរុញផលិតកនម េបៀង ជាពិ េេររផលិតប្េូិ ៃិងបដៃា ។
កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃ
៣.៣. វិរ
ប្កេមង ស្ថាប័ៃទំង ៣៩ បាៃអៃុិតតវ ិការកនម ិកាធី ពញ លញចប់ពីឆ្នំ ២០១៨។
១.ប្ក.ព័តម
៌ ៃ,

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយ,រ ១១.អគគ.រដ្ឋេភា,

២.ប្ក.បរកាស្ថាៃ,

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ, ១២.អគគ.ប្ពឹទេ
ធ ភា,

៣.ប្ក.េងគនកិំ,ច

៨.ប្ក.ធៃធ្លៃទឹក, ១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,

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

១៤.អាជាញធរេិៃកនមជាតិ,

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ ១៥.អងគភាពប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ,

១.ប្ក.នហានផទ,
២.ប្ក.ររោរជាតិ,
៣.ទីេតរ
ី រគ៍ៈរដ្ឋនង្រ្ៃតី,

២០១៦

២០១៥

២០១៨

២០១៧
១. ប្កុនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពុជា

៧.ប្ក.ដរ៉ៃ ៃិងថ្ននពល

២.ប្ក.េុខាភិបាល, ៧.ប្ក.ស្ថធ្លរ៍ៈររ,

២.ប្កុនប្បឹកាធនមៃញ្
ុ ,ញ

៨.ប្ក.ិបបធន៌

៣.ប្ក.ររគរ,

៣.ប្ក.ប្ពះបរនរាជវា ំង,

៩.ប្ក.នុខគរ,

៤.ប្ក.កិំចររនារី, ៩.ប្ក.ដដ្ៃដ្ី,

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃ
ំ ងេភា,

១០. ប្ក.ដផៃររ,

៥.ប្ក.កេិកនម,

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំំររ បាះ ឆ្នត

១១. ប្ក.ឧេាហកនម,

១.ប្ក.អប់រព,

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិតា,ុ

១០.ប្ក.យុតតិធន៌

៦.ប្ក.ធនមររ,
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ព្រសួខអប់រំ យុវជនថវ នថវិខរកឡា មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ២ គឺ៖
ទី ១ ៖ ធ្លនាឲ្យររអប់រពមៃគុ៍ភាពប្បកប ដាយេនធន៌ ៃិងបរកាោបៃន
ៃិង លើកកនពេ់ឱ្រេកនុងររេិកា ពញនមយជី ិកាតេប្មប់ទង
ំ អេ់ោន
ទី ២ ៖ ធ្លនាភាពេ័កេ
ក ិទិនធ ៃភាពជាអនកដ្ឹកនាំ ៃិងប្គប់ប្គងរបេ់នង្រ្ៃតីអប់រពប្គប់
លំដាប់ថ្ននក់
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ

លាៃ របល

៣ ២០៧ ២២០

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រពកនុងប្បព័ៃធ ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផាូិររ

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់រពរយៃិងកីឡា
៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ំចក ទេ ៃិងជំនាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ
៥.ររោំប្ទ េវាអប់រព ៃិងអភិបាលកិំចលអ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១ នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ៖ លើកកនព េ់លទធផលេុខភាព
ប្បជាពលរដ្ឋឱ្យរៃ់ដតលអប្ប េើរ

ើង ៃិង ប ងកើៃររបគករហាៃិភ័យហិរញ្ញិតាុកនុង

ររ ប្បើប្បាេ់ េវាដវទំេុខភាព។

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

លាៃ របល

១ ៦៣៦ ៤៩៨

១. េុខភាពបៃត ពូជយុិិ័យ មតា ទរក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ
២. ប្បយុទជ
ធ ំងឺឆ្ាង
៣. ប្បយុទជ
ធ ំងឺនិៃឆ្ាង ៃិងបញ្ហាេុខភាពស្ថធ្លរ៍ៈដ្នទ ទបត
៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិបាល

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
ទំព័រ

20 នៃ 74

ព្រសួខសខគ ម្រិចច អតកតយុទធជនថវ នថវិខ យុវនថវកតិសម្បទាមៃ ោលៃ ោបាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពប្ងឹងប្បព័ៃធោំោរ ៃិងផតល់ េវាេុខុមភាពេងគន ប្បកប ដាយ
ប្បេិទភា
ធ ព ៃិងេនធន៌។

១. េវាេុខុមលភាពេងគន
លាៃ របល

១ ១៣៧ ០៦១

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. ររប្គប់ប្គងរបបេៃត ិេុខេងគន ៃិង េវាស្ថតរលទធភាពពលកនម
រយេនបទជៃពិររ
៣. ររប្គប់ប្គងស្ថាប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខការងារ នថវិខបណតុះបណា
ត លវិជាាជកវៈមៃ ោលៃ ោបាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររគរ ៃិងប៍តុះបណា
ត លិកាជាាជីិៈ ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ទំ ៃើបកនមប្បព័ៃធអប់រពប៍តុះបណា
ត លប ំចក ទេ ៃិង ិកាជាាជីិៈ
លាៃ របល

២៦៧ ៣៥៥

១. ររអភិិឌ្ឍលកខខ៍ឌររគរ ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាាជីិៈ

៣. បរកាោរេនុខរបរ ៃិងររគររៃ់ដតទូលំទលា
ូ យ
៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃត ិេុខេងគន
៥. ររប្គប់ប្គងស្ថាប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

21 នៃ 74

ព្រសួខបរិសាានថវ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ កិំចោំោរបរកាស្ថាៃ
ររអភិរកសជិិៈំប្នុះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃធនមជាតិឱ្យមៃៃិរៃតរភាព។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

៩៥ ៧១៦

១. កិំចោំោរបរកាស្ថាៃ
២. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិរកសធៃធ្លៃធនមជាតិ ៃិងររអភិិឌ្ឍេហគនៃរនូលដាឋៃ
៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព
៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ះដ្ឹង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថាៃ
៥. េវាោំប្ទររគរបរកាស្ថាៃ ៃិងធៃធ្លៃធនមជាតិ
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខវបបធម្៌ នថវិខ វិចិព្តសិលបៈមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ។

១. កិំចោំោរ បតិកភ៍ឌិបបធន៌រូបី
លាៃ របល

១៨៥ ១៥១

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

២. ររ លើកេទួ យ បតិកភ៍ឌិបបធន៌អរូបី
៣. ររប្គប់ប្គងស្ថាប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

22 នៃ 74

ព្រសួខរ័ត៌មានថវមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររ លើ់កកនពេ់ េវា
ព័ត៌មៃ ធ្លនាឱ្យបាៃៃូិេិទិទ
ធ ទមលបាៃព័ត៌មៃ ពញ លញ ទៃ់ ពល ិលា
ៃិងេុប្កឹតយ។

លាៃ របល

៩០ ១៧០

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

ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យព័ត៌មៃ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ដប្បរាយង្រ្េតីជាកមា ំង
ំលករ ដ្៏េំខាៃ់កនុងររអភិិឌ្ឍប្ប ទេជាតិ ដកដប្បស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគន
ៃិងៃ ោបាយរបេ់ង្រ្េតី ឱ្យមៃររដប្បប្បួលលអប្ប េើរជាលំដាប់ ដ្ើនបី
េុភនងគលប្គួស្ថរ។

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

លាៃ របល

៥៥ ២៦២

១. ដកដប្បស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគនរបេ់ង្រ្េដី
២. កិំចររោរផាូិំាប់ំំ ោះង្រ្េដី ៃិងកុមរ
៣. ររបង្រ្ញ្ហាប យៃឌ្័រកនុង ោលៃ ោបាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ
៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងររអភិិឌ្ឍស្ថាប័ៃ
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ព្រសួខធម្ការ នថវិខសាសនា មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់
ស្ថេនារបេ់រដ្ឋ តននាេីលធន៌េងគន ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនម ស្ថេនា។

លាៃ របល

៧៣ ៤២៧

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

េុខដ្ុនៃីយកនម ស្ថេនា ៅកនពុជា

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ជំរុញកំ ៍ើៃ ទេំរ៍រ

ៃិងប ងកើៃតននាបដៃា នតានរយៈិកាេ័យ ទេំរ៍រ ៅកនពុជា។

១. ររប្គប់ប្គងឧេាហកនម ទេំរ៍រ
លាៃ របល

១០២ ៩៦៦

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

២. ររអភិិឌ្ឍ ទេំរ៍រៃិងេហប្បតិបតតិររអៃត រជាតិ
៣. េវាោំប្ទដ្ំ ៍ើរររទូ ៅរបេ់ស្ថាប័ៃ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១០នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

24 នៃ 74

ព្រសួខធនថវធានថវទឹរ នថវិខឧតុនថវិយម្មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖

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

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោះរាំងេៃួ ត
លាៃ របល

១៦៤ ០៤២

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃទឹក

៣. ររររោរ ៃិងអភិរកសធៃធ្លៃទឹក
៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធ្លៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន
៥. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ៃិង េវាទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១១នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខរសិរម្ រុកាេព្បមាញ់ នថវិខង្នថវសាទមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ជំរុញ
កំ ៍ើៃកេិកនមប្បកប ដាយររប្បកមតប្បដជង ផលិតផលមៃគុ៍ភាព េុិតាិភាព
ៃិងអាហារូបតានភ ប្ពនទំងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃដ្ី នប្ព ឈើ ៃិង
ជលផលប្បកប ដាយំីរភាព។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររ លើកកនព េ់ផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ
លាៃ របល

២៨៣ ០៧៦

១. ររប ងកើៃផលិតភាព ពិពិធកនមដ្ំណាំកេិកនម ៃិងកេិ-ធុរកិំច

៣. ររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃជលផល ៃិងររអភិិឌ្ឍវារីិបបកនម
៤. ររប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធ្លៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ព
៥. ររប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព េវាោំប្ទ ៃិងររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃនៃុេស

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ

25 នៃ 74

ព្រសួខពាណិជារម្ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង ៃិង ជំរុញររអភិិឌ្ឍ
ិកាេ័យោ៍ិជាកនម។

១. ររផតល់ េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឯកជៃ

លាៃ របល

១២៦ ៤៧៦

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. ររប្តួតពិៃិតយគុ៍ភាព េុិតាិភាពផលិតផលទំៃិញៃិង េវា

៣. កិំចេហប្បតិបតតិររ េដ្ឋកិំច ោ៍ិជាកនមកនុងៃិង ប្ៅប្ប ទេ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខររ៉ែ នថវិខថាម្រលមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹងៃិងប ងកើៃំំ៍ូល
ឧេាហកនមៃិេារ៍កនម ពប្ងឹងេនតាភាពៃិងេៃត ិេុខថ្ននពល រមនទំង េៃត ិេុខ
េុិតាិភាពិកាទយុេកនម ដាយឈរ លើនូលដាឋៃ េដ្ឋកិំច េងគន ៃិងបរកាស្ថាៃ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៧៤ ២៤៧

១. ររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃដរ៉ៃ
២. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យ ប្បងរត
៣.ររអភិិឌ្ឍ ៃិងររប្គប់ប្គងិកាេ័យថ្ននពល
៤. ររប្គប់ប្គងស្ថាប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

26 នៃ 74

ព្រសួខសាធារណការនថវិខដឹរជញ្ាូ នថវមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិិឌ្ឍៃរ ដវទំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធ្លរ៍ររ ហដាឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ
ន ធាបាយ េវាកនម ដ្ឹកជញ្ាូ ៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតុ ភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព ៃិង
ប្បេិទភា
ធ ព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

លាៃ របល

៤០៦ ៩០២

១. អភិិឌ្ឍៃរ ជមេជុល ដវទំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធ្លរ៍ររ ហដាឋរំនាេន័ពៃធ
ដ្ឹកជញ្ាូ ៃ ៃិងភេតុ ភារកនម
២. ោំប្ទ ោលៃ ោបាយស្ថធ្លរ៍ររ, ដ្ឹកជញ្ាូ ៃ, ររអភិិឌ្ឍៃរធៃធ្លៃនៃុេស
ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៥នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខអភិវឌ្ឍនថវ៍ជនថវបទ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់គុ៍ភាព
ៃិងគុ៍តននានៃជី ិកាតរេ់ ៅរបេ់ប្បជាជៃជៃបទប្បកប ដាយបរកាោប័ៃនទង
ំ ដផនក
េដ្ឋកិំចេងគនៃិងិបបធន៌។

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

លាៃ របល

១៩៦ ៧២៣

១. អភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិ័ៃត ៃិងគននាគនៃរ
២. ដកលនអលកខខ៍ឌនៃរររេ់ ៅរបេ់េហគនៃរជៃបទ
៣. ពិពិធកនមេកនមភាព េដ្ឋកិំចជៃបទ
៤. ពប្ងឹង េវាោំប្ទរដ្ឋបាល ៃិងកិំចររទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៦នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

27 នៃ 74

ព្រសួខប្ព្បសណកយ៍ នថវិខទូរគ្ម្នាគ្ម្នថវ៍ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ បៃត
អភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យនប្បេ៍ីយរ ៃិងទូរគននាគនៃរ ប្ពនទំងប ំចក ិកាទាគននាគនៃរ ៃិង
ព័ត៌មៃ។

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

លាៃ របល

៧៩ ៥៩៥

១. ររររប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យនប្បេ៍ីយរ,ទូរគននាគៃរ ៃិងររប្គប់ប្គង
ធៃធ្លៃិកាស្ថលគនៃរ ង្រ្ហក
វ ង់េរ ិកាទយុ
២. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យប ំចក ិកាទាគននាគនៃរៃិងព័តម
៌ ៃ
៣. ររោំប្ទដផនកស្ថាប័ៃ
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៧នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខឧសាហរម្ នថវិខសិបបរម្ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍ
ិកាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនមៃិងររផគត់ផគង់ទឹកស្ថអត
ដ្ើនបី ឆ្ាើយតបៃឹងបដ្ិិតតៃរឧេាហកនម ទី ៤។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

៦២ ៦៤៤

១. ររអភិិឌ្ឍ ិកាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនម ៃិង
ររផគត់ផគង់ទឹកស្ថអត
២. ររប្គប់ប្គងេត ង់ដារ ៃិងមប្តាស្ថង្រ្េត
៣. េវាប្ទប្ទង់ដ្ំ ៍ើរររកិំចររទូ ៅ កនុងររអភិិឌ្ឍិកាេ័យឧេាហកនម ៃិង
េិបបកនម
កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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រដាង្លខាធិការដ្ឋានថវអាកាសចរសុក វិល មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

លើកកនពេ់គុ៍ភាព េវាកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋរំនាេនព័ៃធអារេំរេុី ិកាល ដ្ើនបី
ធ្លនាេុិតាិភាព ៃិងេៃត ិេុខេប្មប់េហប្បតិបតតិររដ្ឹកជញ្ាូ ៃផាូិអារេ។

លាៃ របល

៦០ ១៦៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖
១. េុិតាិភាព េៃត ិេុខ ៃិងអភិិឌ្ឍ ហដាឋរំនាេនព័ៃធអារេំរេុី ិកាល

២. ររអភិិឌ្ឍស្ថាប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៩នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

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

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

លាៃ របល

៨៨៦ ០១៩

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ ិកាេ័យ

ហិរញ្ញិតាុ
៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ពៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររ កបរគរំំ៍ូល
វិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ
៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធ្លរ៍ៈ
៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធ្លនា
គ៍ ៃយយភាពកនុងររប្គប់ប្គងហិរញ្ញិតាុស្ថធ្លរ៍ៈ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២០ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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គ្ណៈរមាធិការជាតិង្រៀបចាំការង្បាះង្ឆ្នតមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ពប្ងឹងលទធិប្បជាធិប តយយ េរីពហុបកសតានរយៈររ បាះ ឆ្នត។

លាៃ របល

៦៤ ៦២២

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖
១. របបំំបទបញ្ហា ៃិងៃីតិ ិកាធីេប្មប់ររំុះ ឈាមះ បាះ ឆ្នត ៃិងររ បាះ ឆ្នត
២. កិំចដ្ំ ៍ើរររំុះ ឈាមះ បាះ ឆ្នត ៃិងររ បាះ ឆ្នត

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធដ្
គ ប្មងំំណាយវិរ
ី ូំមៃកនុង តារាង ២១នៃឧបេនពៃ
័ ធ

ព្រសួខង្រៀបចាំរដនថវដក នថវគ្រូបនថវកយរម្ នថវិខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖

កំដ៍ទប្នង់ ិកាេ័យដ្ីធាី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេំ៍ង់ ៃិងលំ ៅឋាៃ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

១៣៧ ២៥៩

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីធាី
២. ពប្ងឹងររ របបំំដដ្ៃដ្ី ៃិងៃគរូបៃីយកនម
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់

៤. ររោំប្ទដ្ំ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
៥. លំ ៅឋាៃ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ព្រសួខម្ុខងារសាធារណៈមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍ
ិកាេ័យនុខគរស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងពប្ងឹងររដកលនអអភិបាលកិំចកនុងរដ្ឋបាលស្ថធ្លរ៍ៈ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃនៃុេសកនុងិកាេ័យស្ថធ្លរ៍ៈ

លាៃ របល

៦១ ២៣៨

១. កំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធ្លរ៍ៈ

៣. ររប្គប់ប្គងនង្រ្ៃតីរាជររេុី ិកាល ៃិងររដកលនអ រ បបបរបបប្គប់ប្គង ៃិង
ចត់ដំងររគរ
៤. ររោំប្ទ ៃិង ររេប្នបេប្នួលទូ ៅរបេ់ប្កេមង ៃិងនៃទ ីរនុខគរស្ថធ្លរ៍ៈ
រាជធ្លៃី ខតត

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៣នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខរែនថវការមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ អភិិឌ្ឍ ៃិងជំរុញររអៃុិតត
ោលៃ ោបាយ ៃិងយុទស្ថ
ធ ង្រ្េត ិកាេ័យ ដផៃររេា ិតិ ិកាទាស្ថង្រ្េត ៃិងប ំចក ិកាទា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

៩៧ ២៧១

១. អភិិឌ្ឍយុទស្ថ
ធ ង្រ្េតេប្មប់ររអភិិឌ្ឍកនុង ិកាេ័យដផៃររ
២. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេាិតិជាតិ
៣. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអៃុិតត ោលៃ ោបាយជាតិប្បជាជៃ២០១៦-២០៣០
៤. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍិកាទាស្ថង្រ្េត ៃិងប ំចក ិកាទា
៥. ររោំប្ទកិំចរររដ្ឋបាលទូ ៅ ៃិងររអភិិឌ្ឍស្ថាប័ៃ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ព្រសួខការបរង្ទស នថវិខសហព្បតិបតត ិការអនថវត រជាតិ មៃ ោលៃ ោបាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង ៃិង លើកកនពេ់ ោលៃ ោបាយររបរ ទេ កនុងររបៃត ធវើ
េមហរ៍កនមកនពុ ជារៃ់ដតេុីជ ប្ៅ ៅកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។

លាៃ របល

១៥៤ ៥២១

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

ពប្ងឹងកិំចេហប្បតិបតតិររអៃត រជាតិ ៃិងពប្ងីកទំនាក់ទំៃងររគរររទូត ៅ លើ
ពិភព លាក

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៥នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អខគភារព្បឆ្ាំខអាំង្រើរុររលួយមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពប្ងឹងអភិបាលកិំច
លអតានរយៈរររត់បៃា យអំ ពើពុករលមយប្គប់រូបភាព ប្គប់ ិកាេ័យ ៃិងប្គប់ជាៃ់ថ្ននក់។

លាៃ របល

៤៩ ៦០៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖
១. ិកាធ្លៃររអប់រពបគករទប់ស្ថកត់ ៃិងអៃុិតតំាប់ប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ
២. េវាកនម ោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធដ្
គ ប្មងំំណាយវិរ
ី ូំមៃកនុង តារាង ២៦នៃឧបេនពៃ
័ ធ

ទំព័រ
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ព្រុម្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍនថវ៍រម្ពុជាមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់

ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គូកនុងកិំចអភិិឌ្ឍ។

លាៃ របល

១៦ ២០០

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

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៧នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អជាាធរសវនថវរម្ជាតិមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ រមនំំដ៍ក លើកេទួ យ
អភិបាលកិំចលអ ៃិងររ ប្បើប្បាេ់ធៃធ្លៃស្ថធ្លរ៍ៈប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ព
តមាភាព ៃិងគ៍ ៃយយភាព។

លាៃ របល

១៤ ៩៨៦

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

ររប្គប់ប្គង ៃិងេប្នបេប្នួលររគរេិៃកនម

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខទាំនារ់ទាំនថវខជាម្ួយរដាសភា ព្រឹទធសភា នថវិខអធិការរិចច មៃ
ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររ លើកកនពេ់អភិបាលកិំចលអតានរយៈ ររអប់រព
បគករ ទប់ស្ថកត់បាតុភាពអេកនម ប ងកើៃគ៍ ៃយយភាព ប្បេិទភា
ធ ពររគរ ៃិង ពប្ងឹង
ៃីតិរដ្ឋ។

លាៃ របល

៤៤ ២២៩

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
កិំចររទំនាក់ទំៃងជានមយរដ្ឋ េភា-ប្ពឹទេ
ធ ភា ៃិងអធិររកិំច

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៩នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ព្រុម្ព្បឹរាធម្នថវុញ្ញមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ោរពៃីតិរដ្ឋ ររោរ
ឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាពកនុងររបំ ពញនុខគរ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

១៣ ៧០០ លាៃ របល

ធ្លនាររ ោរពៃីតិរដ្ឋ ររោរឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាព

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣០នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អគ្គ ង្លខាធិការដ្ឋានថវព្រឹទធសភាមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹង ៃិង
លើកកនពេ់លទធិប្បជាធិប តយយ ៃិងៃីតិរដ្ឋ។

លាៃ របល

៨៧ ៣០៩

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

ររអៃុិតតនុខគររបេ់ប្ពឹទេ
ធ ភា ៃិងអគគ លខាធិររដាឋៃ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣១នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អគ្គ ង្លខាធិការដ្ឋានថវរដាសភាមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ លើកកនពេ់ៃីតិរដ្ឋ
ៃិងលទធិប្បជាធិប តយយ តានរយៈររអៃុិតតតមនាទីនៃនុខគរៃីតិបបញ្ហញតតិ ៃិងជំរុញ
េមហរ៍កនមកនពុ ជាកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។

១. ររអៃុិតតនុខគរ ៃិងតមនាទីៃត
ី ិបបញ្ញតតិរបេ់ស្ថាប័ៃរដ្ឋេភា
លាៃ របល

១៩៣ ៩៣៧

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំៃ
ំ មៃ ៣ គឺ៖

២. កិំចររទូតរបេ់រដ្ឋ េភាកនុងតំបៃ់ ៃិងកនុងពិភព លាក
៣. កិំចររធៃធ្លៃនៃុេស ៃិងប ងកើៃគុ៍ភាព េវាជូៃរដ្ឋេភា

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនង
គ ប្មងំំណាយវិរ
ុ តារាង ៣២នៃឧបេន្
ព័ៃធ

ទំព័រ
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ព្រសួខព្រះបរម្រាជវាខ
ាំ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ប ប្នើ េវាឱ្យរៃ់ដតលអប្ប េើរ

ថ្នវយប្ពះនហាកសប្ត

ៃិងេ នត ំប្ពះនហាកសប្តី

ប្ពះិររាជមតាជាតិដខមរ ជាទី ោរពេរករ:ដ្៏ខពង់ខពេ់បំផុត កនុងររបំ ពញប្ពះរាជ
បេកកនម ប ប្នើប្ប ទេជាតិ

ឱ្យមៃររអភិិឌ្ឍៃរ

ៃិងមៃកិតតយ
ិ េ លើឆ្ក

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

១០២ ៨១៥ លាៃ របល

ប្ពះរាជកិំច ប្ពះនហាសប្ត ៃិង េ នតំប្ពះិររាជមតាជាតិដខមរ

កា ឆ្នំ ២០២០ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៣នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទកសតកការគ្ណៈរដាម្ន្តនថវត កមៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ បៃត ដ្ឹកនាំ េប្នបេប្នួល
ររ របបំំ ៃិងអៃុិតត ោលៃ ោបាយ របេ់រាជរដាឋភិបាល លើប្គប់ ិកាេ័យ ដ្ើនបី
ររអភិិឌ្ឍៃរ ៃិងរត់បៃា យភាពប្កីប្ក។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១គឺ៖

៤២៧ ០២០
លាៃ របល

ពប្ងឹងប្បេិទិភា
ធ ពររកស្ថង ៃិងអៃុិតត ោលៃ ោបាយៃិងកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខការពារជាតិមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររោរអធិប តយយ
បូរ៍ភាពទឹកដ្ី រកាេៃត ិេុខ ៃិងេុិតាិភាពេងគន។

១. ដ្ឹកនាំ បញ្ហា ហវឹកហវឺៃ ធវើប្បតិបតតិររ ររោរេុខេៃតភា
ិ ព ៃិងរកាេណា
ត ប់ធ្លនប់េងគន

លាៃ របល

២ ៥៣៦ ៧២៨

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

២. េហប្បតិបតតិររ ោធ្លកនុងតំបៃ់ ៃិងអៃត រជាតិ
៣. ដវទំ ប្គឿងបំោក់ប ំចក ទេ ិកាេវកនម ៃិងបញ្ាូ ៃស្ថរ
៤. េវាោំប្ទរដ្ឋបាលទូ ៅ ៃិងហិរញ្ញិតាុ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៥នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ព្រសួខម្ហាប្ែៃ (រែនរសនថវត ិសុខសាធារណៈ)មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១
គឺ ៖ ពប្ងឹងេៃតភា
ិ ព េា ិរភាពៃ ោបាយ េៃត ិេុខ េណា
ត ប់ធ្លនប់ស្ថធ្លរ៍ៈ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖
១. ររររោរេៃត ិេុខជាតិ ៃិងរររកាេណា
ត ប់ធ្លនប់ស្ថធ្លរ៍ៈ

១ ៧០៣ ៣៤០
លាៃ របល

២. កិំចររអតតេញ្ហញ៍បុគគល ៃិងអ នាតប្ប ិេៃរ
៣. កិំចររេៃត ិេុខនិៃប្បនព៍ី
៤. េវាោំប្ទកិំចប្បតិបតតិររទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៦នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខម្ហាប្ែៃ (រែនររដាបាលទូង្ៅ)មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ដ្ឹកនាំ ប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដ្ី ដ្ើនបី លើកកនពេ់ររផតល់ េវាស្ថធ្លរ៍ៈ
ៃិងររអភិិឌ្ឍ។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២៥៥ ២៦១
លាៃ របល

១. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដ្ី
២. ររប្គប់ប្គងពៃធ នាោរ
៣. េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៧នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខយុតតិធម្៌មៃ ោលៃ ោបាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររផតល់ េវាយុតតិធន៌។

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

១៦៥ ០៤៩
លាៃ របល

១. កិំចររំាប់
២. កិំចររតុលាររ
៣. េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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៣.៤. ររកំ៍ត់ពតា
ិ ៃនៃររខចេ
ី ប្មប់ឆ្នំ ២០២០
រាជរដាឋភិបាលកំ៍ត់ទំហំនៃររខចីប្បាក់ពីនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរេប្មប់ឆ្នំ ២០២០ កនុងកប្និត
១ ៤00 លាៃ SDR ដាយេំអាង ៅ លើទិដ្ឋភាពេំខាៃ់ៗគឺ៖ (១ត-កំ ៍ើៃតប្នូិររទុៃ ិកាៃិ ោគ
ដ្៏គំហុកកនុង ិកាេ័យ ហដាឋរំនាេនព័ៃធ ៃិង េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ទំងទំហំ, បរកាម៍, ៃិងគុ៍ភាព
េប្មប់ជំរុញររហក់

ើងនៃ េដ្ឋកិំច ៅកនុងដ្ំណាក់រលវមី ៃិងកនុងបរកាបទនៃភាពនិៃំាេ់លាេ់

(២ត-គ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរដដ្លៃឹងំុះកិំចប្ពន ប្ពៀងឥ៍ទៃេនបទៃកនុងឆ្នំ ២០២០ គឺជាគ ប្មង
ិកាៃិ ោគស្ថធ្លរ៍ៈកនុងិកាេ័យអាទិភាព ( ហដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិ័ៃត ររប ងកើៃផលិតភាព េដ្ឋកិំច
ៃិងផលិតភាពផលិតកនមត

ហើយដដ្ល ំះដតរពកិលពីឆ្នំនុៃៗនក ដតមៃំរកាតយុទស្ថ
ធ ង្រ្េតកនុង

ររប្ទប្ទង់ដ្ល់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនុងរយៈ ពលនធយន ៃិង ដិង (៣ត-េុទេ
ធ ឹងដតជា
ឥ៍ទៃដដ្លមៃកប្និតេនបទៃខពេ់ (៤ត-ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ ស្ថធ្លរ៍ៈកនពុជាបំចុបបៃន ៃិង
កនុងរយៈ ពលនធយន ៃិងដិង ៅដតមៃំីរភាព ៃិងហាៃិភ័យកប្និតទប ៃិង (៥ត-ររបៃត ប ងកើៃ
ប្បេិទភា
ធ ពខពេ់កនុងររប្គប់ប្គង ៃិងររអៃុិតតគ ប្មង។ ជារមន ទំហំនៃររខចី ៃះ ៃឹងនិៃប ងកើត
ជាបៃទុ កបំ៍ល
ុ ិ័៍ឌករដ្ល់កនពុ ជា ទ

ប្ោះថ្ន ៅ ពលដដ្ល េដ្ឋកិំចមៃរររីកំ ប្នើៃ នាះ

េនតាភាពេងរបេ់កនពុជាក៏ខពេ់ជាងនុៃដដ្រ។ ជាក់ដេត ង ដផអក លើលទធផលនៃររិកាភាគំីរភាព
បំ៍ល
ុ
ដាយឈរ លើនូលដាឋៃេៃម តិនៃររខចីវមីបដៃា នេប្មប់ឆ្នំ ២០២០ កនុងកប្និត ១ ៤00
លាៃ SDR គឺបាៃបគាញថ្នេូំនាករបំ៍ល
ុ គៃា ឹះទំង ៤ របេ់កនពុជា េុទដធ តេា ិត ប្រនអៃុបាត
ោលទំងអេ់។
កនុងររប្គប់ប្គងបំ៍ល
ុ ស្ថធ្លរ៍ៈ រាជរដាឋភិបាលដតងដតប្បរៃ់ខាាប់ៃូិ ោលររ៍រ
គៃា ឹះំំៃមៃ ៥ ដ្ូំខាង ប្រន៖
(១ត. ខចីឥ៍ទៃកនុងទំហំេនប្េបដដ្លស្ថាៃភាពវិការ

ៃិង

េដ្ឋកិំចអាំប្ទំប្ទបាៃ

(២ត. ខចីដតឥ៍ទៃដដ្លមៃកប្និតេនបទៃ ថលកខខ៍ឌអៃុ ប្ោះខពេ់
(៣ត. ខចីេប្មប់ដតិកាេ័យអាទិភាពប្ទប្ទង់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ៃិងិកាេ័យប ងកើៃ
ផលិតភាព េដ្ឋកិំច ថផលិតភាពផលិតកនម
(៤ត. ប្បើប្បាេ់ឥ៍ទៃ ប្បកប ដាយតមាភាព, គ៍ ៃយយភាព, ប្បេិទភា
ធ ព, ៃិងេ័កតិេិទិធ
ភាពខពេ់បំផុត។
ទំព័រ
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(៥ត. ប្បើប្បាេ់ឥ៍ទៃេប្មប់ហិរញ្ញបបទៃគ ប្មងិកាៃិ ោគ លើ ហដាឋរំនាេនព័ៃធស្ថធ្លរ៍ៈ ដដ្លប្តូិមៃេត ង់ដា ៃិងគុ៍ភាពខព េ់ ប្េបតាន ោលររ៍រនៃ
កា ិ ោគស្ថធ្លរ៍ៈ ប្ពនទំង ឆ្ាើយតប ៅៃឹងតប្នូិររនៃររអភិិឌ្ឍ
ររប្គប់ប្គងររិៃ
ជាតិ ៅកនុងដ្ំណាក់រលវមី ពិ េេ ធ្លនាបាៃៃូិំីរភាព េដ្ឋកិំច, េងគន, បរកាស្ថាៃ,
ៃិងភាពធៃ់ៃឹងបដប្នបប្នួលអារេធ្លតុ។

ំំណាយ

៣៣២៩២៣៦

២២៤៣៧៧៨

២១៩៩៦៣៦

១៣៩៩៩៦៨

២០២០

-៧៩៩៦៦៨

២០១៩

-៧៣៧៨៧០

-៦៣៨១៨៦

២០១៨

ឯកតា លានរ ៀល

ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋ បាលរាជធ្លៃី- ខតដ ប្កុង-ប្េុក ៃិង ឃុំ-េគកត់
មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ១ ០៨៥ ៤៥៨ លាៃ របល ដដ្លប្តូិបាៃឧបតានភ ដាយ
វិការថ្ននក់ជាតិ

ហើយររឧបតានភ ៃះមៃកំ ៍ើៃ ៣៥,៧% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ

២០១៩ ហើយប្តូិជា ០,៩១% នៃ ផេេ កនុង នាះ៖

ទំព័រ
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-១០៨៥៤៥៨

ំំ៍ូល

១៦៨៤៦៧៤

៩៤៦៨០៤

២០១៧

-៥៥៤៩០៣

២០១៦

១៦០៥៧១៤

៩៦៧៥២៨

១៣៧៦៤៥៩

៨២១៥៥៦

កា រដ្ឋបាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ
៣.៥. គ ប្មងវិរ

(១ត-ឧបតានភរាជធ្លៃី- ខតត ំំៃមៃ ៤៧ ០២៤ លាៃ របល,
(២ត-ឧបតានភនូលៃិធិប្កុង-ប្េុក ំំៃមៃ ២៣៥ ១១៧ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ
២២,៤% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩,
(៣ត-ឧបតានភនូលៃិធិឃុំ-េគកត់ ំំៃមៃ៦០៧ ៣៨៦ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ
១៦,០% ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៩, ៃិង
(៤ត-នូលៃិធិអភិិឌ្ឍៃរឃុំ-េគកត់ ំំៃមៃ ១៩៥ ៩៣១ លាៃ របល ដដ្លជាររ ផទរ
ធៃធ្លៃបដៃា នពីវិការរដ្ឋំំៃមៃ ១% កនុង ១ឆ្នំ នៃំំ៍ូលំរៃត ថ្ននក់ជាតិជូៃរដ្ឋបាល
ឃុំ-េគកត់ េប្មប់ំំណាយអភិិឌ្ឍនូលដាឋៃចប់ពីឆ្នំ ២០២០ ដ្ល់ឆ្នំ ២០២៣។
ររឧបតានភធៃបដៃា ន ៃះ,

រមនជានមយៃឹងររ ផទរបដៃា នៃូិធៃធ្លៃំំ៍ូលនមយ

ំំៃមៃ ពីរដ្ឋ បា លថ្ននក់រាជធ្លៃី - ខតត ,
ៃីនមយៗ ៃឹង កើៃ

ៃឹង ធវើឱ្យទំហំនូលៃិធិអភិិឌ្ឍឃុំ -េគកត់

ើង ទវដ្ង ៅឆ្នំ ២០២០ ពីប្បម៍ ៣៥ ០០០ ដ្ុលាារអា នរកាក

ជានធយនកនុង១ ឆ្នំ ៅប្បម៍ជាង ៧០ ០០០ ដ្ុលាារអា នរកាក ជានធយនកនុង ១ ឆ្នំ។
ជារមន គមរកត់េមគល់ថ្ន ំំណាយវិការថ្ននក់ ប្រនជាតិ (វិការរដ្ឋបាលរាជធ្លៃី- ខតត
រដ្ឋបាលប្កុង-ប្េុក ៃិងរដ្ឋបាលឃុំ-េគកត់ត ប្តូិបាៃប ងកៃ
ើ ជាង ៤ដ្ង គឺពប្ី បម៍ដតំំៃមៃ
៧៦៦ បលា
៊ី ៃ របល ៅឆ្នំ២០១៣ ថេននូល េម ើៃឹង ១៩០ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ដដ្លមៃ
េមមប្ត េម ើៃឹង ៦,១% នៃំំណាយវិការរដ្ឋ េរុប ហើយប្តូិជា ១,២៥%នៃ ផេេ ៅដ្ល់
ប្បម៍ំំៃមៃ ៣ ៣២៩ បលា
៊ី ៃ របល ៅឆ្នំ២០២០ ថេននូល េម ើៃឹង ៨២១ លាៃដ្ុលាារ
អា នរកាក ដដ្លមៃេមមប្ត េម ើៃឹង ១០,០%នៃំំណាយវិការរដ្ឋ េរុប ហើយប្តូិជា ២,៨០%
នៃ ផេេ កនុង នាះ៖
(១ត.វិការរដ្ឋបាលរាជធ្លៃី- ខតត ប្តូិបាៃប ងកើៃពីប្បម៍ដតំំៃមៃ ៥០២ បលា
៊ី ៃ របល
ថេននូល េម ើៃឹង ១២៥ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ៅឆ្នំ២០១៣ ៅដ្ល់ប្បម៍ំំៃមៃ ២ ២៧៩
បលា
៊ី ៃ របល ថេននូល េម ើៃឹង ៥៦២ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ៅឆ្នំ២០២០,
(២ត.វិការរដ្ឋបាលប្កុង-ប្េុក ប្តូិបាៃប ងកើៃពីប្បម៍ដតំំៃមៃ ៥៩ បលា
៊ី ៃ របល ថ
េននូល េម ើៃឹង ១៥ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ៅឆ្នំ២០១៣ ៅដ្ល់ប្បម៍ំំៃមៃ ២៤៧ បលា
៊ី ៃ
របល ថេននូល េម ើៃឹង ៦១ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ៅឆ្នំ២០២០ ៃិង
(៣ត.វិការរដ្ឋបាល ឃុំ-េគកត់ ប្តូិបាៃប ងកើៃពីប្បម៍ដតំំៃមៃ ២០៤ បលា
៊ី ៃ របល
ថេននូល េម ើៃឹង ៥១ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ៅឆ្នំ២០១៣ ៅដ្ល់ប្បម៍ំំៃមៃ ៨០៣ បលា
៊ី ៃ
របល ថេននូល េម ើៃឹង ១៩៨ លាៃដ្ុលាារអា នរកាក ៅឆ្នំ២០២០។
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ជានមយៃឹងររប ងកើៃំំណាយ ដ្ើនបី លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររផតល់
េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ៅរដ្ឋបាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ, អាទិភាពំំណាយប្តូិបាៃផតល់
ដ្ល់ររដ្ំ

ើងប្បាក់បំណាំ់ជូៃដ្ល់៖
១. ប្កុនប្បឹការាជធ្លៃី ខតត,
២. ប្កុង ប្េុក ខ័៍ឌ ,
៣. ឃុំ េគកត់ ៃិង នង្រ្ៃតភ
ី ន
ូ ិ

ឯកតា លានរ ៀល

ការឧបតាម្ភធនថវដល់
ថវិការដាបាលថានរ់ង្ព្កាម្
ជាតិសព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២០

៣.៦. ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ
េៃនធ
ិ ប
ិ ៍
ំ ល
ុ ស្ថធ្លរ៍ៈ ប្ៅប្ប ទេ គិតប្តឹនដ្ំណាំ់ឆ្មេទី១ ឆ្នំ ២០១៩
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អៃុបាតបំ៍ល
ុ គៃាះឹ ទំង ៤

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ
កនុង ោលបំ៍ងផតល់ភាពគយប្េួល ៃិងជមយេប្មលបៃទុ កអនកជាប់ពៃធ ថេហប្ោេ
នានា ប្ពនទំង ដ្ើនបីជមយេប្នួលបៃទុ កជីិភាពរេ់ ៅរបេ់នង្រ្ៃតរា
ី ជររ កនមករ-ៃិ ោជិត ៃិង
កនុងស្ថមរតីធ្លនាៃូិេងគតភា
ិ ពនៃំាប់ ៃិង បទបបញ្ញតតិេតីពីពៃធ ដារ ក៏ដ្ូំជា ដ្ើនបីធ្លនាៃូិភាព
ប្បកមតប្បដជង ៃិង ររទក់ទញររិកាៃិ ោគ ៃិង កនុង ោល ៅជមយផតល់លទធភាពដ្ល់រដ្ឋបាល
រាជធ្លៃី- ខតត ឱ្យមៃធៃធ្លៃរៃ់ដត ប្ំើៃដវន ទបតកនុងររអៃុិតត បេកកនម ៃិងភារកិំចរបេ់
ខាួៃ ៅនូលដាឋៃ រាជរដាឋភិបាលដាក់ ំញៃូិ ិកាធ្លៃររដ្ូំខាង ប្រន៖
ទី១. ធវើ ិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ៤៧ វម(ី ពីរត នៃំាប់េតព
ី ស្ថ
ី រ ពើពៃធ
អបបបរមនៃប្បាក់ បបិតសជាប់ពៃធ ឱ្យ

ដ្ើនបីដ្ំ ទបើងកប្និត

ង
ើ ដ្ល់ ១ ៣០០ ០០០ របល តានរយៈអៃុប្កឹតយរបេ់

រាជរដាឋភិបាល ដ្ើនបីផតល់ររ លើកទឹកំិតត ៃិង កនុងស្ថមរតីជមយេប្នួលបៃទុ កជីិភាពនមយកប្និត
ដវន ទបតេប្មប់នង្រ្ៃតីរាជររេុី ិកាល ៃិង កងកមា ំងប្បដាប់អាិុធ ជាពិ េេ ប្គូប ប្ងៀៃ ៃិង
ប្គូ ពទយ ប្ពនទំងកនមករ-ៃិ ោជិត ដដ្លមៃប្បាក់ បបិតសទប ៅកនុងបរការរ៍រនៃររអៃុិតត
ទំព័រ
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ោលៃ ោបាយរបេ់រាជរដាឋភិបាល េំ ៅដ្ំ

ើងប្បាក់ បបិតសជូៃនង្រ្ៃតីរាជររឱ្យបាៃរៃ់ដត

ខពេ់ជាង ១ លាៃ របល កនុងនមយដខ ៅឆ្នំ ២០២០ ៃិង ររអៃុិតត ោលៃ ោបាយដ្ំ

ើង

ប្បាក់ឈួ ន លអបបបរមជូៃដ្ល់កនមករ-ៃិ ោជិតកនុងិកាេ័យវាយៃភ៍ឌរត់ ដ្រ ៃិងផលិតដេបក ជើង
ជា របងរាល់ឆ្នំ ហើយដដ្លប្បាក់ឈួ ន លអបបបរម ៃះៃឹង កើៃ

ើងដ្ល់ំំៃមៃ ១៩០ ដ្ុលាារអា នរកាក

ៅឆ្នំ ២០២០ ។ គមរបញ្ហាក់ដដ្រថ្ន រាជរដាឋភិបាលបាៃ របបំំដកេប្នួលដ្ំ

ើងកប្និតអបបបរម

នៃប្បាក់ បបិតសប្តូិជាប់ពៃធ ដដ្លមៃដំងកនុងមប្តា ៤៧ នៃំាប់េតីពីស្ថរ ពើពៃធ ជាបៃត បនាទប់
េរុបំំៃមៃ ៣ លើករមំ ហើយ។ ជារមន ររដកេប្នួល ៃះៃឹងបាៃជាគុ៍ប្ប ោជៃរដ្ល់ប្បជាពលរដ្ឋដ្៏ ប្ំើៃកុះករ ទំងេប្មប់នង្រ្ៃតីរាជររ កនមករ-ៃិ ោជិតទូ ៅ ក៏ដ្ូំជាំូលរមនំំដ៍ក
លើកកនពេ់គុ៍ភាព េវាអប់រព ៃិង េុខាភិបាលផងដដ្រ។
ទី២. ធវើ ិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ២០ វម(ី នមយត នៃំាប់េតព
ី ស្ថ
ី រ ពើពៃធ ដ្ើនបីឱ្យមៃេងគតិភាពជានមយៃឹងររអៃុិតតពៃធ លើប្បាក់ បបិតស ៃិង

ដ្ើនបីធ្លនាៃូិេនធន៌រវាងៃិ ោជិតដដ្ល

ទទមលប្បាក់ បបិតសកនុងប្កបខ៍ឌបំ ពញេកនមភាពររគរ ៃិង រូបិៃត បុគគលដដ្លទទមលំំ៍ូលពី
េកនម ភា ពអាជីិ កនម ។

ភាគនៃប្បាក់ ំំ ៍ូល ជាប់ពៃធ ដដ្លេ ប្នំបាៃ ដាយរូ បិៃត បុ គគល ,

េហប្ោេឯកបុគគល, ៃិងំំដ៍កដដ្លប្តូិដបងដំកឱ្យេមជិកមនក់ៗ របេ់ប្កុនហុៃេហកនមេិទិធ
ដដ្លនិៃប្តូិបាៃចត់ទុកជាៃីតិបុគគល ប្តូិ ធវើររដកេប្នួលឱ្យបាៃប្បហាក់ប្បដហលៃឹង ១២ ដ្ង
នៃភាគ បបិតសប្បចំដខប្តូិជាប់ពៃធ

ហើយៃឹងប្តូិកំ៍ត់ ដាយអៃុប្កឹតយដ្ូំពៃធ លើប្បាក់ បបិតស

ដដ្រ។
ទី៣.

ធវើ ិកា ស្ថធៃកនម មប្តា២៣វមី (នមយ ត នៃំាប់េតីពីស្ថរ ពើពៃធ

ៅជាមប្តា

២៣វម ី (ពីរត ដ្ើនបីឱ្យប្េប ៅៃឹងររិកាិតត េដ្ឋកិំច-េងគន ៃិងប្េប ៅៃឹងររអៃុិតតលអជាអៃត រជាតិ
េំ ៅដកលនអដវន ទបតៃូិបរកាោរេិកាៃិ ោគ ៃិងធុរកិំច លើកកនពេ់ភាពប្បកមតប្បដជង ៃិង
ទក់ទញររិកាៃិ ោគតទល់ពីបរ ទេ ជាពិ េេ តានរយៈគ ប្មងិកាៃិ ោគដដ្លមៃលកខ៍ៈ
េនបតតិប្គប់ប្ោៃ់។
ទី៤. ធវើ ិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ៩ វម,ី មប្តា ២២ វម,ី មប្តា ៣១ វម,ី មប្តា ៣២, មប្តា
៣៧ វម,ី ៃិង មប្តា ៥៣ នៃំាប់េតព
ី ស្ថ
ី រ ពើពៃធ ដាយដកេប្នួល ថ លុបវាកយេ័ពទនយ
ម ំំៃៃ
ម
ដ្ើនបីឱ្យមៃេងគតិភាពជានមយៃឹងររ ធវើ ិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ២៣ វមី (នមយត ខាង លើ ។
ទំព័រ
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ទី៥. ធវើ ិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ១៣១ ៃិង មប្តា ១៣២ នៃំាប់េតព
ី ស្ថ
ី រ ពើពៃធ ដ្ើនបីផតល់
ររអៃុ ប្ោះបៃា យអប្តាររប្បាក់យឺតោ៉ាិកនុងររបង់ប្បាក់ពៃធ ពំ
ី ំៃមៃ ២% ៅ ១,៥% េំ ៅ
ជមយេប្មលបៃទុ កអនកជាប់ពៃធ ថ េហប្ោេនានា ដដ្លប្បកបអាជីិកនម ៅកនុងប្ពះរាជាណាំប្ក
កនពុជា។
ទី៦. ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ៤៦, មប្តា ៤៧, មប្តា ៤៨, ៃិង មប្តា ៤៩ េត ព
ី ព
ី ៃធដតនប្បិ៍
ស្ថរ ពើពៃធនៃំាប់េដព
ី ហ
ី រិ ញ្ញិតាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្នំ ១៩៩៥ ដដ្លប្តូិបាៃប្បរេឱ្យ ប្បើ
ដាយប្ពះរាជប្កន លខ ១១ ៃ.េ.៩៤ ំុះនវៃទី ៣១ ដខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៤ ដ្ើនបីឱ្យមៃេងគតិភាព
ជានមយបទបបញ្ញតតិេតីពីពៃធ ដតនប្បិ៍ស្ថរ ពើពៃធ ដដ្លរាជរដាឋភិបាលបាៃដាក់ ំញកៃា ងនក ក៏ដ្ូំជា
ជំរុញររអៃុិតតប្បនូលពៃធ ៃះឱ្យមៃប្បេិទភា
ធ ពខពេ់ តានរយៈររប ងកើៃកិំចេហររកនុងំំ ណាន
អាជាញធរមៃេនតាកិំចោក់ព័ៃធ ៃិង ររ ផទរប្ប ភទំំ៍ូលពៃធ ៃះ ៅជូៃរដ្ឋបាលរាជធ្លៃី- ខតត។
*ំំណាំ៖

េប្មប់ខាន
ឹ ស្ថរលនអត
ិ នៃបទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ

គឺមៃដំង ៅកនុងជំពក
ូ ទី៣ នៃ

ំាប់េដព
ី ហ
ី រិ ញ្ញិតាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្នំ ២០២០ ដដ្លបាៃដាក់ផសពវផាយជាស្ថធ្លរ៍ៈ ៅ
លើ គហទំពរ័ របេ់ប្កេមង េដ្ឋកំ
ិ ចៃង
ិ ហិរញ្ញិតាុ។
ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ
វិការឆ្នំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ ប្រនររគិតគូរប្បកប ដាយភាពប្បយ័តនប្បដយង
ៃិងប្តូិបាៃិកាភាជេប្មប់អៃុិតតេកនមភាពដដ្ល ឆ្ាើយតបៃឹងអាទិភាព ោលៃ ោបាយធំៗរបេ់
រាជរដាឋភិបាល ៃិងតប្នូិររចំបាំ់ជានូលដាឋៃរបេ់ប្កេមង-ស្ថាប័ៃនានា ជាពិ េេេប្មប់
ររអៃុ ិ តត ឱ្យ ំញជាលទធផ លជាក់ ដេត ងប្បកប ដាយប្បេិ ទធភា ពៃូ ិកនម ិកា ធីៃ ោបាយ

ៃិង

យុទស្ថ
ធ ង្រ្េតំតុ រ៍-ដ្ំណាក់រលទី៤ ប្ពនទំងដផៃររយុទស្ថ
ធ ង្រ្េត អភិិឌ្ឍៃរជាតិឆ្នំ ២០១៩២០២៣

របេ់រាជរដាឋភិបាលដដ្លជាមោ៌រយៈ ពលនធយន

ដ្ើនបីឈាៃ ៅេ ប្នំបាៃៃូិ

បំ៍ងប្បាថ្ននរយៈ ពលដិងរបេ់ប្បជាជៃកនពុជា។ កនុងៃ័យ ៃះ វិការឆ្នំ ២០២០ ៃឹង ដ្ើរតមនាទី
ជាឧបករ៍រដ្៏មៃប្បេិទភា
ធ ពនមយកនុងររជមយឱ្យរាជរដាឋភិបាលអាំ ឆ្ាើយតប ៅៃឹងបញ្ហាប្បឈន
ៃិងហាៃិភ័យទំងកនុង ៃិង ប្ៅប្ប ទេ

ហើយក៏ ឆ្ាើយតប ៅៃឹងបំ៍ងប្បាថ្ននរបេ់ប្បជាជៃ

ក៏ដ្ូំជាជមយឱ្យកនពុជាអាំេ ប្នំបុពវ ហតុំនបងៗរបេ់ខួ ាៃ ជាពិ េេ ររប ងកើៃ លបឿៃនៃ
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ររអភិិឌ្ឍ

ររ លើកកនពេ់ប្បេិទភា
ធ ព េវាស្ថធ្លរ៍ៈ

ប្ំើៃ ទបតរបេ់ជាតិ

ៃិងប្បជាជៃ

ដដ្លដេត ង

ៃិងររំូលរមន ដាះប្ស្ថយបញ្ហាជា

ើងតានរយៈររបៃត ដ្ំ

ើងប្បាក់ បបិតសជូៃ

នង្រ្ៃតីរាជររទូ ៅឱ្យរៃ់ដតខពេ់ជាង ១ លាៃ របល កនុងឆ្នំ ២០២០ ៃិងររប ងកើៃររផតល់ៃូិ
ន ធាបាយ ៃិងធៃធ្លៃេនប្េបដ្ល់ប្កេមង-ស្ថាប័ៃ ដ្ើនបីបំ ពញភារកិំចរបេ់ខួ ាៃប្េបតាន
កា ិ ោគចំបាំ់
ទិេ ៅនៃររដកទប្នង់េជ
ុី ប្ៅឱ្យរៃ់ដតមៃប្បេិទភា
ធ ព ប្ពនទំងបៃត ោំប្ទររិៃ
នានា ដ្ើនបីប្ទប្ទង់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច។

េរុបនក វិការឆ្នំ ២០២០ គឺប្តូិបាៃ របបំំ
ិកាតាារកនមវ ិការ

ើងតាន ោលៃ ោបាយ

ដាយ តតតររយកំិតតទុកដាក់ជាពិ េេ លើនៃុេស ៃិង

ររដកទប្នង់រំនាេនព័ៃធ ដដ្លមៃអភិបាលកិំចជាេនូ ល ហើយអាំប្បេិទនា
ធ ន
កា យុទស្ថ
បាៃថ្នជា “វិរ
ធ ង្រ្េតនៃររផគួបកមា ំងេរុប

ដ្ើនបីទប់ទល់ៃង
ឹ បញ្ហា-

ឹ េនតាភាព
ប្បឈន ៃិងហាៃិភយ
័ ទំងកនុង ៃិង ប្ៅប្ប ទេ តានរយៈររពប្ងង
នផទកនុង ដាយជំរញ
ុ ឱ្យបាៃខាាំងរាៃូិររដកទប្នង់េជ
ុី ប្ៅ ៃិងនុតប្េួំ ដ្ើនបី
ធ្លនាេុខេៃតភា
ិ ព េា រិ ភាព ៃិងំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកំ
ិ ច េំ ៅ លើកកនពេ់
កា យ
េុខម
ុ លភាពជូៃប្បជាជៃ លើមោ៌ ឆ្ពះ ៅរកំកខុ ិេ
័ ឆ្នំ ២០៣០ ៃិង
ឆ្នំ២០៥០”៕
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ជំពក
ូ ៦ តារាងឧបេនពៃ
័ ធ
កា ំរៃតរបេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ តានកនម ិធ
កា ី អៃុកនម ិធ
កា ី (ឯកតា លាៃ របលត
៦.១. គ ប្មងំំណាយវិរ

តារាង ១ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង អប់រំ យុ វជន និ ង រី ឡា តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

3,207,220.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការអភិ វឌ្ឍការ អប់ រ ំកនុ ងប្បព័ ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ ន្ធ ន្ិ ង មិ ន្ ផ្លូ វការ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ការពប្ងក
ី ការអប់រ ំកុ មារតូ ច

283,822.9
12,336.1

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ការពប្ងង
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការអប់រ ំក្ៅបឋមសក
ិ ា
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ការចូ លក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌ ការពប្ងង
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការអប់រ ំក្ៅ
មធយមសក
ិ ា
១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ការពប្ងក
ី ការអប់រ ំក្ប្ៅប្បព័ន្ធ

3,568.4
7,830.9
2,293.0

១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ការពប្ងង
ឹ ន្ិងការពប្ងក
ី កមមវ ិធីក្លក
ី កមពស់សុខភាពសក
ិ ា
១.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ក្លក
ី កមពស់គុណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការអន្ុ វតតកមមវ ិធីអប់រ ំបក្ចេកក្ទស
១.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងវ ិប្កត
ឹ ការប្គូបក្ប្ងៀន្
១.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវ ិធីសក
ិ ា សមាារៈសក
ិ ា ន្ិងបណ្តាល័យ
១.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ពប្ងក
ប្គប់ភូមិសក
ី ការអប់រ ំបរយាបន្ន
ិ
ិ ា

778.7
3,902.6
11,767.1
28,956.5
2,734.9

១.១០.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១០៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំកនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ ន្ិងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធាន្ី ក្ខតត

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការអភិ វឌ្ឍឧ តតម សិកា ន្ិ ង ការប្ាវប្ាវ

209,654.7
40,200.9

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ការក្លក
ី កមពស់គុណភាពន្ិងភាពក្្លយ
ី តបនន្ការអប់រ ំឧតតមសក
ិ ា
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសក
ិ ា

3,312.6
1,035.6

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ការពប្ងង
ត លកប្មត
ឹ គុ ណភាព ន្ិងការក្្លយ
ី តបនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ិ ឧតតម ន្ិងក្ប្កាយឧតតម
ប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព

២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ការពប្ងង
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ក្លក
្ ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ
ី កមពស់គុណភាពនន្ការបណុ ្ ុះបណ្ត
២.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ

២.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ការពប្ងង
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
២.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ការក្លក
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ
ី កមពស់គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត

២.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ការពប្ងង
ត ល ន្ិងប្ាវប្ាវ
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត

3,956.2
1,612.1
3,125.5
5,791.7
7,272.8
3,872.5
1,864.7

២.១០.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១០៖ការពប្ងង
ឹ គុ ណភាព ប្បសទ
ិ ធភាពអប់រ ំ ន្ិងការប្ាវប្ាវ

2,205.0

២.១៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៣៖ការទទួលាាល់គុណភាពអប់រ ំឧត្មសក
ិ ា

1,005.0

២.១៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៤៖ការពប្ងង
ត ល ការប្ាវប្ាវ
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ន្ិងក្សវាសហគមន្៍

២.១៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៥៖ការពប្ងង
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ
ឹ គុ ណភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត

២.១៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៦៖ការពប្ងង
ឹ គុ ណភាព ប្បសទ
ិ ធភាពអប់រ ំ ន្ិងប្ាវប្ាវក្លផ្ី ផ្នកបក្ចេកក្ទសន្ិងវ ិាាជីវៈ
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2,264.9
1,267.4
1,614.9

តារាង ១ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង អប់រំ យុ វជន និ ង រី ឡា តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ការអភិ វឌ្ឍវ ិស័ យអប់ រ ំកាយ ន្ិ ង កី ឡា

ចាប់ ២០២០

67,892.5

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្

13,193.7

៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ការអភិវឌ្ឍអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡាសិសស ន្ិសសត
ិ

7,677.3

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសផ្ផ្នកអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡា

2,016.4

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មត
ិ ខពស់

27,065.9

៣.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

៤.កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ការអភិ វឌ្ឍជំ នាញបក្ចេក ក្ទស ន្ិ ង ជំ នាញទន្់ សប្មាប់ យុ វជន្

17,939.2
18,464.1

៤.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ពប្ងង
ឹ សកមមភាពយុវជន្

7,026.0

៤.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌលយុវជន្

3,395.4

៤.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទធិ កមម

1,555.1

៤.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ក្សវាគំប្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ន្ិងជំនាញទន្់សប្មាប់យុវជន្របស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធាន្ី ក្ខតត

៥.កមមវ ិធី ទី ៥ ៖ ការគំប្ទក្សវាអប់ រ ំ ន្ិ ង អភិ បាលកិ ចេល អ

6,487.6
2,796,839.6

៥.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ការអភិវឌ្ឍន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ

2,019.4

៥.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ការប្គប់ប្គង ន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បសទ
ិ ធភាពធន្ធាន្មន្ុ សស

83,709.3

៥.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផ្ផ្ន្ការហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងមូ លោាន្សមាារៈ

80,648.0

៥.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ពប្ងង
ឹ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង

989.1

៥.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ការវាយតនមលលទធផ្លសក
ិ ា ន្ិងអធិការកិចេគុណភាពអប់រ ំ
៥.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

3,550.5
591.8

៥.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ការប្បមូ ល ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្អប់រ ំ ន្ិងសហប្បតិបតតិការកនុងប្កបខ័ណឌអាា៊ាន្ន្ិងសុក្ី មអូ

1,152.9

៥.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ការពប្ងង
ឹ ការងារន្ីតិកមមសប្មាប់វ ិស័យអប់រ ំ

1,092.5

៥.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ការពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ

6,918.8

៥.១០.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១០៖ការពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាារៈ ន្ិងប្ទពយសមបតតិរដ្ា
៥.១១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១១៖ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បសទ
ិ ធភាពការប្គប់ប្គង ន្ិងការធានាភាពស័កកិសទ
ិ ធ
នន្ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ

3,645.0
2,974.4

៥.១២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លវី ិស័យអប់រ ំ

5,118.7

៥.១៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ

1,748.8

៥.១៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៤៖ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំ

1,476.9

៥.១៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៥៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បព័ន្ធពិន្ិតយ តាមោន្ ន្ិងវាយតនមល

1,030.6

៥.១៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៦៖ ការអភិវឌ្ឍបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា

៥.១៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៨៖ក្សវាគំប្ទក្សវាអប់រ ំ ន្ិងអភិបាលកិចេល អ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
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1,106.8
2,599,066.1

តារាង ២ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង សុ ខាភិ បាល តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០
1,636,498.0

១.រមម វិ ធី ទី ១ ៖ សុ ខភាព បនដពូ ជ យុ វវ័យ ោតា ទារ រ រុ ោរ និ ង អាហារូ បត្ថមភ
ិ ីទី ១ ៖ អាហារូ បត្ថមភ
១.១.អនុរមម វធ

117,723.5
827.4

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ សុខភាពបន្តពូជ

8,990.8

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុខភាពមាតា ន្ិងទារក

6,174.8

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ សុខភាពកុ មារ

90,706.5

័ មាតា ទារក កុ មារ ន្ិងអាហារូបតថមា សប្មាប់ថ្ននក់
១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទសុខភាពបន្្ពូជ យុវវយ
រាជធាន្ី ក្ខតត

២.រមម វិ ធី ទី ២ ៖ របយុ ទជ
ធ ំ ងឹ ឆ្លង

11,024.0
22,302.8

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ បងាករ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងឺក្អដ្ស៍

9,192.4

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ បងាករ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងឺរក្បង

9,164.1

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ បងាករ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ ន្ិងប្គុន្ឈាម

1,256.9

២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ បងាករ ន្ិងក្្លយ
ី តបជំងឺ្លងដ្នទក្ទៀត

620.7

២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឹ្លង សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

2,068.7

៣.រមម វិ ធី ទី ៣ ៖ របយុ ទជ
ធ ំ ងឺ មិន ឆ្លង និ ង បញ្ហាសុ ខភាព សាធារ ណៈដទទ ម្ទៀ ត្

3,028.1

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ សុខភាពផ្ភនក

100.0

៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ សុខភាពផ្លូវចិតត ន្ិងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្

724.3

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុខភាពមាត់-ក្ធមញ

107.3

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ជំងឺរាុ ំនរ ៉ៃ

67.3

៣.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ បញ្ហាសុខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត

៣.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឺមិន្្លង ន្ិងបញ្ហាសុខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត សប្មាប់ថ្ននក់
រាជធាន្ី ក្ខតត

៤.រមម វិ ធី ទី ៤ ៖ ពរងឹ ង របព័នធសុ ខាភិ បាល

839.5
1,189.7
1,493,443.6

៤.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល

711,348.7

៤.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ហរិ ញ្ញបបទាន្សុខាភិបាល

5,481.7

៤.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុ សស

112,602.4

៤.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុខាភិបាល

156.0

៤.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវ ិស័យសុខាភិបាល

3,101.2

៤.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទពប្ងង
ឹ ប្បព័ន្ធសុខាភិបាល សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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660,753.6

តារាង ៣ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង សងគម រិ ចច អត្ី ត្ យុ ទជ
ធ ន និ ង យុ វនី ត្ិ ស មបទា
តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

1,137,061.0

១. កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ក្សវាសុ ខុ មាលភាពសងាម

40,172.4

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រងក្ប្គុះន្ិងងាយរងក្ប្គុះ ន្ិងកិចេការប្គួារ
១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ កិចេការពារជន្រងក្ប្គុះក្ោយអំក្ពីជួញដ្ូ រមន្ុ សស ន្ិងរ ំក្ោភបំពាន្ផ្លូវក្ភទ

10,028.6
204.3

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាព ន្ិងកិចេការពារកុ មារ

1,206.1

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ កិចេការពារអន្ីតិជន្ទំនាស់ន្ឹងចាប់ ន្ិងាតរន្ីតិសមបទាអនកក្ញៀន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្

2,604.0

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាព ន្ិងកិចេការពារជន្មាន្ពិការភាព

2,088.2

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ កិចេគពា
ំ រសុខុមាលភាពមន្ុ សសចាស់

360.0

១.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងសប្មបសប្មួលសកមមភាពផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាពសងាម
១.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨ ៖ ក្សវាគំប្ទក្សវាសុខុមាលភាពសងាមក្ោយរាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការប្គប់ ប្គងរបបសន្តិ សុខ សងាម ន្ិ ង ក្សវាាតរលទធភាព ពលកមមកាយ សមបទាជ ន្ពិ ការ

4,366.2
19,315.0
1,026,396.0

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការផ្តល់របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់មន្រន្រា
តី ជការសុវី ិល

459,142.3

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ការផ្តល់របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់អតីតយុទធជន្ ន្ិងប្គួារអតីតយុទធជន្

558,158.2

២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ាតរលទធភាពពលកមមកាយសមបទា ន្ិងការគំប្ទមុ ខរបរជន្ពិការ
៣. កមមវ ិធី ទី ៣ ៖ ការប្គប់ ប្គងាថប័ ន្ ន្ិ ង ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

9,095.5
70,492.6

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការពប្ងង
ឹ សមតថភាពាថប័ន្ ន្ិងកិចេសហការភាពានដ្គូ
៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មន្ុ សស

29,914.6
343.0

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងាថប័ន្ ន្ិងក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅក្ោយរាជធាន្ី ក្ខតត
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40,235.0

តារាង ៤ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ការ ងារ និ ង បណដុះបណា
ដ ល វិជ្ជាជី វៈ តាម រមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

267,355.4

១. រមម វិ ធី ទី ១ ៖ ការ អភិវឌ្ឍល រខខ ណឌការ ងារ និ ង សុ ខដុមនី យ រមមទន ទំ នារ់ ទំ ន ងវិជ្ជាជី វៈ
១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្លក
ី កមពស់លកខខណឌការងារឱ្យកាន្់ផ្តប្បក្សរី ក្ ង
ី
១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹងលកខខណឌសុវតថិភាព ន្ិងសុខភាពការងារ

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ទប់ាកត់ការក្ប្បប្ី បាស់ទប្មង់ធងន្់ធងរបំផ្ុតនន្ពលកមមកុមារ ន្ិងការងារក្ោយបងខំ
១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ យន្តការកំណត់ប្បាក់ឈ្ួលអបបបរមា
ន
ន្ិងអតថប្បក្យាជន្៍របស់កមមករន្ិក្យាជិត
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ភាពសុខដ្ុមរមនាក្ៅកនុងទំនាក់ទំន្ងវ ិាាជីវៈ

36,899.9
14,321.9
0.0
1,301.6
800.0
18,694.0

១.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍលកខខណឌការងារ ន្ិងសុខដ្ុមន្ីយកមមនន្ទំនាក់ទំន្ងវ ិាាជីវៈ
របស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

1,782.4

២. រមម វិ ធី ទី ២ ៖ ទំ ម្នើ បរមមរបព័នធអ ប់រំ បណ្ដុះបណា
្ លបម្ចចរ ម្ទ ស និ ង វិជ្ជាជី វៈ

58,352.3

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ គុណភាពអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ

40,946.7

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លជំនាញក្ដ្ីមបគ
ី ប្ំ ទក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេ ន្ិងសងាម

16,179.9

២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ភាពានដ្គូរវាងរដ្ា ន្ិងឯកជន្ ន្ិងនដ្គូនានា

137.2

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ធអភិបាលកិចេវ ិស័យអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ

656.5

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ជំរញ
ុ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងន្វាន្ុវតតន្៍បក្ចេកវ ិទាអន្ុវតតន្៍

២.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទទំក្ន្ីបកមមប្បព័ន្ធអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធាន្ី ក្ខតត

៣. រមម វិ ធី ទី ៣ ៖ បរិ យាកាស មុខរបរ និ ង ការ ងារ កាន់ តត្ ទូ លំ ទូ លាយ
៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ បក្ងកន្
ី ឱ្កាសការងារសមរមយ ន្ិងផ្លត
ិ ភាពការងារខពស់
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការពប្ងីកយន្តការ វ ិាលភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពការផ្តល់ក្សវាមុខរបរ ន្ិងការងារឱ្យក្្លយ
ី តប
កាន្់ផ្តប្បក្សរី តាមតប្មូវការអនកក្ប្បប្ី បាស់ក្សវា
៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការក្វទិកាការងារ ន្ិងបក្ងកន្
ី ការប្បមូលផ្សពវផ្ាយ ន្ិងបន្រញ្ហាបព័ត៌មាន្ទីផ្ារការងារ
៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គងការក្ប្បប្ី បាស់កមាលង
ំ ពលកមមកុ នងប្បក្ទស ន្ិងការពារពលករក្ទសន្តរ ប្បក្វសន្៍ផ្ខមរ

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ បក្ងកន្
ំ ពលកមមផ្ដ្លកំពុងសថត
ី ផ្លត
ិ ភាពកមាលង
ិ កនុងទីផ្ារការងារ
៥. រមម វិ ធី ទី ៥ ៖ ការ រគប់រគងសាថប័ ន និ ង ម្ស វាគំ រទទូ ម្ៅ

120.5
311.5
3,949.1
37.7
1,632.8
1,597.2
111.4
570.0
168,154.1

៥.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការងាររដ្ាបាល វ ិមជឈការ វ ិសហមជឈការ ន្ិងក្សវាាធារណៈ

67,537.6

៥.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងធន្ធាន្

34,183.5

៥.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពមន្រន្រា
តី ជការ ផ្ផ្ន្ការ សថត
ិ ិ ន្ិងកាងលខ
ិ ិតបទោាន្គតិយុតតពាក់ព័ន្ធ

2,623.6

៥.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិ សមភាពក្យន្ឌ្័រ ន្ិងក្សវាសងាម

6,060.8

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការតាមោន្ ប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនមល ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការសកមមភាពរបស់ប្កសួង ន្ិង
ក្គលន្ក្យាបាយពាក់ព័ន្ធន្ឹងវ ិស័យការងារ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ

៥.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការប្គប់ប្គងាថប័ន្ ន្ិងក្សវាគំប្ទទូក្ៅរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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240.0
57,508.6

តារាង ៥ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង បរិ សាថន តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

95,716.0

១. រមម វិ ធីទី ១ ៖ រិចចគំ ពារ បរិ សាថន

3,173.6

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយតាមោន្គុណភាពបរា
ិ ថ ន្ (គុណភាពទឹក -ដ្ី-ខយល់)

118.8

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយការបំពុលបរា
ផ្ផ្សង-សំក្ ង-រ ំញ័ រ)
ិ ថ ន្ (ក្ោយសំណល់រង-រាវ
ឹ

215.4

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរា
ិ ថ ន្

344.2

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្

1,894.9

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្ របស់មន្ទីររាជធាន្ី ក្ខតត
២. រមម វិ ធីទី ២ ៖ ការ រគប់រគង និ ង អភិរ រសធ នធាន ធមមជ្ជត្ិ និ ង ការ អភិវឌ្ឍស ហគមន៍ មូល ដ្ឋាន

600.3
8,547.9

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារប្គប់ប្គង ន្ិងពប្ងង
ឹ ការអន្ុវតតចាប់

1,861.1

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន្់ការពារធមមាតិដ្ីក្គក

1,670.4

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងតំបន្់ដ្ីក្សម
ី ទឹកាប

600.5

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្សមុប្ទ ន្ិងតំបន្់ក្្នរ

415.7

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារប្គប់ប្គងសហគមន្៍មូលោាន្

1,769.4

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការអភិវឌ្ឍសហគមន្៍តំបន្់ការពារធមមាតិ

421.5

២.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការអភិរកសក្បតិកភណឌធមមាតិ -វបបធម៌

337.4

២.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍ធមមាតិកុ នងតំបន្់ការពារធមមាតិ

152.8

២.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ ក្សវាការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ ន្ិងការអភិវឌ្ឍសហគមន្៍មូលោាន្ របស់
មន្ទីររាជធាន្ី ក្ខតត
៣. រមម វិ ធីទី ៣ ៖ ការ រគប់រគងការ អភិវឌ្ឍន៍ ម្ដ្ឋយ ចីរ ភាព

1,319.1
2,248.6

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង ន្ិងក្លក
ី កមពស់ការអន្ុវតតវ ិទាាន្រសត ន្ិងបក្ចេកវ ិទា

1,516.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ជំរញ
ុ ការអន្ុវតតក្្លីយតបន្ឹងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ

232.0

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ ន្ិងជីវសុវតថិភាព

435.4

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព របស់មន្ទីររាជធាន្ី ក្ខតត
៤. រមម វិ ធីទី ៤ ៖ ការ រគប់រគងចំម្ណុះ ដឹង និ ង ព័ត្៌ ោន បរិ សាថន

65.2
2,791.0

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្លក
ី កមពស់ចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងក្មប្តភា
ី ពបរា
ិ ថ ន្
៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ក្សវាកមមព័ត៌មាន្ភូមិាន្រសត ន្ិងទិន្នន្័យបរា
ិ ថ ន្

547.4
1,041.7

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាកមមគប្ំ ទការងារប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្

768.9

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្ របស់មន្ទីររាជធាន្ី ក្ខតត

433.0

៥. រមម វិ ធីទី ៥ ៖ ម្ស វាគំ រទការ ងារ បរិ សាថន និ ង ធនធាន ធមមជ្ជត្ិ

78,954.9

៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គងការងាររដ្ាបាល

134.0

៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ការប្គប់ប្គង ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសស
៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងប្ទពយសមបតតិរដ្ា

20,337.5
11,916.0

៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារផ្ផ្ន្ការន្ិងែវ ិកា វ ិមជឈការ ន្ិងសហវ ិមជឈការ

905.5

៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ ន្រសតី យុវជន្ ន្ិងកុមារកនុងវ ិស័យបរា
ិ ថ ន្

237.0

៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការងារអធិការកិចេ

218.0

៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង

124.5

៥.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ការងារខុទទកាល័យ

865.0

៥.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារបរា
ិ ថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធមមាតិ របស់មន្ទីររាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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44,217.4

តារាង ៦ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង វបបធម៌ និ ង វិ ចិរត្សិ លបៈ តាម រមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

185,150.7

១. រមម វិ ធី ទី ១ ៖ រិ ចចគំ ពារ ម្បត្ិ រ ភណឌវបបធម៌រូ បី

2,995.0

១.១ អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការបក្ងកន្
ូ ី
ី កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌រប

1,597.5

១.២អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្លក
ូ ី
ី តក្មកង
ី តនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌រប

880.1

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ រក្បតិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

517.4

២. រមម វិ ធី ២ ៖ ការ ម្លើ រសទួ យម្បត្ិ រ ភណឌវបបធម៌អ រូ បី

3,578.3

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការពប្ងង
ឹ កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី

915.0

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្លក
ី តនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី

2,049.8

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទការក្លក
ី សទួយក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

613.5

៣. រមម វិ ធី ទី ៣ ៖ ការ ពរងឹ ង ម្ស វាគំរទ ទូម្ៅ

178,577.4

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការពប្ងង
ឹ អភិបាលកិចេ

63,020.8

៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសក្លវី ិស័យវបបធម៌ (ាោមធយមវ ិចិប្តសល
ិ បៈ)

3,012.0

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសក្លវី ិស័យវបបធម៌ (ាកលវ ិទាល័យភូ មិន្ទចិប្តសល
ិ បៈ)

2,032.0

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ កិចេគពា
ំ រន្ិងក្លក
ំ ូ រនប្ពគុ ក )
ី តក្មកង
ី តនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌ (អាាាធរាតិសប
៣.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ កិចេគពា
ំ រន្ិងក្លក
ី តក្មកង
ី តនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌ (អាាាធរាតិប្ពុះវ ិហារ)
៣.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ កិចេគពា
ំ រន្ិងក្លក
ី តក្មកង
ី តនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌ ( អាាាធរអបសរា)
៣.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ការពប្ងង
ឹ យន្តការការងាររបស់គណៈកមាមធកា
ិ រាតិក្បតិភណឌពភ
ិ ពក្ោក
៣.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ការពប្ងង
ឹ យន្តការការងាររបស់គណៈកមមការាតិយូក្ណសកូកមពុា
៣.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ ក្សវាគំប្ទការងារវបបធម៌ ន្ិងវ ិចិប្តសល
ិ បៈ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

តារាង ៧ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរសួ ង ព័ត្៌ ោន តាមរមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី

2,838.7
8,338.7
65,508.2
550.0
580.0
32,697.0

ចាប់ ២០២០

សរុប រួម

90,170.3

១. រមម វិ ធី ទី ១ ៖ ការរគប់រគង និ ង អភិវឌ្ឍវិ ស័ យ ព័ត្៌ ោន

90,170.3

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ កិចេការព័ត៌មាន្ ន្ិងក្ាតទសសន្៍

1,235.0

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទូរទសសន្៍ ាតិកមពុ ា

2,222.0

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់វ ិទយុ ាតិកមពុ ា

1,285.0

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទីភានក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុ ា AKP

1,050.0

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

55,589.6

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទក្លក
ី កមពស់វ ិស័យព័ត៌មាន្ របស់មន្ទី រជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

28,788.7

ទំព័រ
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តារាង ៨ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង រិ ចចការ នារី តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០
55,262.0

១.រមម វិ ធី ទី ១ ៖ តរ តរបសាថន ភាព ម្ស ដារិ ចច សងគម របស់ ស្រស្ ី

6,103.1

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្លក
ី កមពស់សល
ី ធម៌សងាម តនមលន្រសតី ន្ិងប្គួារផ្ខមរ

190.0

១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ក្លក
ី កមពស់ការអប់រ ំ ន្ិងសុខុមាលភាពសងាម

374.2

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ក្សដ្ាកិចេន្រសតី ន្ិងប្គួារ

3,730.1

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការក្លក
ី កមពស់សុខភាពរបស់ន្រសតី ន្ិងកុមារ
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ផ្កផ្ប្បាថន្ភាពក្សដ្ាកិចេសងាម របស់ន្រសតី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២.រមម វិ ធី ទី ២ ៖ រិ ចចការ ពារ ផ្លូ វចាប់ ចំម្ពាុះ ស្រស្ ី និ ង រុ ោរ

344.3
1,464.5
1,972.5

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ទប់ាកត់ការរ ំក្ោភបំពាន្ក្លន្រី ស្ី ន្ិងក្កមងប្សី

312.0

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងង
ឹ សមតថភាព មន្រន្តី/ភានក់ងារន្គរបាលយុតតិធម៌

206.0

២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ទប់ាកត់ក្ប្គឿងក្ញៀន្ ន្ិងអំក្ពីជួញដ្ូរមន្ុសស

417.4

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ទប់ាកត់អំក្ពីហង
ិ ាក្លន្រី សតី ន្ិងកុមារ

293.6

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្លក
តី ិការ
ី កមពស់កិចេការពារន្រសព

207.2

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី ន្ិងក្កមងប្សី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៣.រមម វិ ធី ទី ៣ ៖ ការ បស្រញ្ហាប ម្យ នឌ្័ រ រនដង ម្គល នម្យាបាយ ជ្ជត្ិ និ ង តាម វិស័ យ
៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពសតព
ី ី ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវ ិធីនាររតន្ៈ
ី

536.3
3,544.1
166.7
1,021.9

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការអន្ុវតតអន្ុសញ្ហញអន្តរាតិសព
តី ី ការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសក្អ
ី
ីងក្លន្រី សតី
(CEDAW)
៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ន្រសតី ន្ិងការក្ធវក្ី សចកតីសក្ប្មច

1,208.6
175.1

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ កនុងកំផ្ណទប្មង់វ ិមជឈការ ន្ិងវ ិសហមជឈការ
៣.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្លក
ី កមពស់សមភាពក្យន្ឌ្័រ ថ្ននក់រាជធាន្ី -ក្ខតត

៤.រមម វិ ធី ទី ៤ ៖ ការ រគប់រគង និ ង ការ អភិវឌ្ឍសាថប័ ន

161.1
810.7
43,642.3

៤.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការសថត
ិ ិ ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយ វាយតនមលក្្លយ
ី តបន្ឹងក្យន្ឌ្័រ

311.4

៤.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងង
ឹ ការងារហរិ ញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធិការកិចេ

178.2

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ ក្ដ្ីមបស
ី មភាពក្យន្ឌ្័រ
៤.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពក្លកា
ី រងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល

590.2
246.1

៤.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសនា
ត ររតន្ៈ
ី

14,964.9

៤.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសនា
ត ររតន្ៈ
ថ្ននក់រាជធាន្ី -ក្ខតត
ី

27,351.5

ទំព័រ
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តារាង ៩ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរសួ ង ធមមការ និ ង សាសនា តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២០២០

សរុប រួម

73,427.0

១. រមម វិ ធី ទី ១ ៖ សុ ខដុមនី យ រមមសាស នាម្ៅរ មពដ ជ្ជ

73,427.0

ិ ីទី ១ ៖ ការអប់រំ វិស័យពុទិរ
១.១. អនុរមម វធ
ធ សិរា

5,499.5

ិ ីទី ២ ៖ ការផ្សពវផ្ាយរពុះពុទសា
១.២. អនុរមម វធ
ធ សនា និងររាសុ ខដុមនីយរមមខាងជំម្នឿសាសនា

2,500.3

ិ ីទី ៣ ៖ ការផ្្ល់ ម្សវាគំរទទូម្ៅ
១.៣. អនុរមម វធ

19,373.2

ិ ីទី ៤ ៖ ម្សវាគំរទទូម្ៅរាជធានី ម្ខត្្
១.៤. អនុរមម វធ

46,054.0

តារាង ១០ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ម្ទ សចរណ៍ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

102,966.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការប្គប់ ប្គងឧសាហកមមក្ទ សចរណ៍

8,152.0

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងគុ ណភាពឧសាហកមមន្ិងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមួយសតង់ោរមួយ ”
១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ ការក្រៀបចំាោបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈក្ទសចរណ៍ “បុ គាលក
ិ មួយ
ជំនាញមួយ ”

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ ក្ទសចរណ៍កនុងប្សុក ការយល់ដ្ឹងាធារណៈ ន្ិងការអន្ុ វតតប្បព័ន្ធ (IT) កនុងវ ិស័យក្ទសចរណ៍
១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ ចលនាប្ប ងប្បណ្តំង "ទីប្កុងាអត រមណីយោាន្ាអត ក្សវាលអ បដ្ិសណ្ត
ា រកិចេល អ ”

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍ន្ិងជំរញ
ុ ចលនាប្ប ងប្បណ្តំង “ទីប្កុងាអត រមណីយោាន្
ាអត ក្សវាលអ បដ្ិសណ្ត
ា រកិចេល អ ”រាជធាន្ី-ក្ខតត

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការអភិ វឌ្ឍក្ទ សចរណ៍ន្ិ ង សហប្បតិ ប តតិ ការអន្តរ ាតិ

1,553.6
1,700.0
1,917.3
1,913.1
1,068.0
21,603.2

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លត
ិ ផ្ល ន្ិងវ ិន្ិក្យាគក្ទសចរណ៍
២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងន្ិងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទសចរណ៍
២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការសក
ិ ាទីផ្ារន្ិងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស
២.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការសក
ិ ាប្ាវប្ាវវ ិភាគក្ទសចរណ៍ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ន្ិងការប្គប់ប្គងសថត
ិ ិ
ក្ទសចរណ៍
២.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លត
ិ ផ្ល ន្ិងវ ិន្ិក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធាន្ី -ក្ខតត

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទដ្ំ ក្ណី រការទូ ក្ៅរបស់ ាថប័ ន្

5,491.8
3,066.0
11,636.0
443.1
966.3
73,210.8

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ បក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាព ន្ិងគុ ណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួលការក្ធវដ្
ី ំក្ណីរការដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ន្ិងសន្តិសុខ
សុវតថិភាពក្ទសចរណ៍

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី
៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយន្ង
ិ ហរិ ញ្ញវតថុប្បកបក្ោយតមាលភាព ប្បសទ
ិ ធភាព ន្ិងគណក្ន្យយភាព
៣.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ បក្ងកន្
ុ ការអន្ុ វតតបទោាន្គតិយុតត ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធិការកិចេ
ី ការកាង ជំរញ

៣.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ក្លក
ី កមពស់សមភាពក្យន្ឌ្័រ សុវតថិភាពកុ មារ គំប្ទជន្ពិការ ការងារវ ិមជឈការ ន្ិងវ ិសហមជឈការ ការងារ
AIDS ការងារប្បយុទធប្បឆំងក្ប្គឿងក្ញៀន្ ន្ិងការងារបរា
ិ ថ ន្គមន្ផ្ផ្សងបារកនី ុ ងវ ិស័យក្ទសចរណ៍

666.5
19,142.2
9,380.9
649.9
614.6

៣.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ពប្ងឹងការប្បមូ លចំណូលពីការលក់សប
ំ ុ ប្តចូ លទសសនារមណីយោាន្អងារ

20,859.0

៣.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ ក្សវាគំប្ទក្ទសចរណ៍ រាជធាន្ី -ក្ខតត

21,897.7

ទំព័រ
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តារាង ១១ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ធនធាន ទឹ រ និ ង ឧត្ុ និ យ ម តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

164,042.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការប្គប់ ប្គង ន្ិ ង ការអភិ វឌ្ឍធ ន្ធាន្ទឹ ក

94,257.7

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ កិចេដ្ំក្ណីរការ ន្ិងការជួសជុលផ្ែទាំប្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )

73,110.4

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ាតរ ជួសជុល ន្ិងាងសង់ក្ហោារចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វ ិសវកមម)

133.0

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការបក្ងកត
ី សហគមន្៍កសក
ិ រក្ប្បប្ី បាស់ទឹក (ន្.សហគមន្៍កសក
ិ រក្ប្បប្ី បាស់ទឹក )

60.4

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន្៍កសក
ិ រក្ប្បប្ី បាស់ទឹកប្បកបក្ោយន្ិរន្តរភាព (ន្.សហគមន្៍កសក
ិ រក្ប្បប្ី បាស់ទឹក )

9,081.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការក្ធវឱ្
ំ ីមួយៗ ក្ោយផ្ផ្អកតាមផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត
ី យប្បក្សរី ក្ ង
ី ន្ូវផ្ផ្ន្ការការងារប្បចាំឆនន្
ឆន ំ២០១៦-២០២០ ន្ិងការអន្ុវតតក្ោយប្បសទ
ិ ធភាពន្ូវន្ីតិវ ីធីក្ប្បប្ី បាស់ទឹក ន្ិងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងទិន្នន្័យ
ព័ត៌មាន្ន្ិងចំក្ណុះដ្ឹង សប្មាប់ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខណឌគណៈកមមការ

620.0

ទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាមធកា
ិ រាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល ន្ិងកិចេសហប្បតិបតតិការរវាងប្បក្ទសាសមាជិក MRC ន្ិងនដ្គូពាក់ព័ន្ធ
ាយុទធាន្រសត ក្ៅកនុងតំបន្់កុ នងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹក្លងផ្ដ្ន្ក្ដ្ីមបធា
ី នាឱ្យបាន្ន្ូវការអភិវឌ្ឍ

ប្បកបក្ោយន្ិរន្តរភាព តាមរយៈការអន្ុវតតកិចេប្ពមក្ប្ពៀងក្មគងាឆន ំ ១៩៩៥ (គណៈកមាមធកា
ិ រាតិទក្ន្ល

800.0

ក្មគងាកមពុា )

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការ ការជួសជុល ន្ិងផ្ែទាំក្ហោារចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសរត បស់

10,452.9

មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការប្គប់ ប្គងក្ប្គុះទឹ ក ជំ ន្ ន្់ ន្ិ ង ក្ប្គុះរាង
ំ សងួត

5,733.9

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារអន្តរាគមន្៍បូមទឹកសក្ន្រងាាុះប្សូវ ន្ិងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ (ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )

3,749.5

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន្់ ន្ិងក្ប្គុះរា ំងសងួត របស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

1,143.9

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ាងសង់ ជួសជុល ន្ិងផ្ែទាំមា៉ៃសុន្
ត សក
ី បូមទឹកចល័ត ន្ិងាថន្ីយបូមទឹក (ន្.ធារាាន្រសក
ិ មម )

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ការការពារ ន្ិ ង អភិ រកសធ ន្ធាន្ទឹ ក

840.5
2,348.3

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុះុ ន្ិងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយន្ិរន្តរភាព (ន្.ប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ទឹក )
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ សប្មបសប្មួលការអភិរកស ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍តំបន្់ទក្ន្លាបកនុងាមរតី ការការពារប្បព័ន្ធក្អកូ

ី ីវចប្មុុះ
ូសុជ

ក្ៅតំបន្់បឹងទក្ន្លាប ន្ិងតំបន្់ពាក់ព័ន្ធក្ៅតំបន្់ទក្ន្លាប ន្ិងតំបន្់ពាក់ព័ន្ធ (អាាាធរទក្ន្លាប)

៤.កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ការប្គប់ ប្គងព័ ត៌ មាន្ស្ីពី ធ ន្ធាន្ទឹ ក ន្ិ ង ឧតុ ន្ិ យម

148.3
2,200.0
2,619.4

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ក្រៀបចំចងប្កង ប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យសថត
ិ ិរបស់ប្កសួង ន្ិងក្លក
ី ផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ាទូក្ៅរយៈក្ពលខលី
មធយម ន្ិងផ្វង ក្លប្ី គប់ផ្ផ្នកទាំងអស់របស់ប្កសួងទូទាង
ំ ប្បក្ទស (ន្.ផ្ផ្ន្ការ ន្ិងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ )
៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាំងទក្ន្ល ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយគុណភាពទឹក
(ន្.ជលាន្រសត ន្ិងការងារទក្ន្ល)
៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុន្ិយមប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព (ន្.ឧតុន្ិយម)

110.7

497.3
1,506.3

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដ្ី ន្ិងការសក
ិ ាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្នន្័យ ក្ោយផ្ផ្អកក្លម
ី ូលោាន្
នន្អណូ ត ងផ្ដ្លបាន្ ន្ិងកំពុងក្ប្បប្ី បាស់សត
ថិ ក្ៅកនុងក្ខតតនប្ពផ្វង ក្ខតតាវយក្រៀង ក្ខតតកំពង់សពឺ

378.1

(ន្.ទឹកាអត ន្ិងអនាម័យ)

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ គំប្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យឧតុន្ិយម ន្ិងជលាន្រសរត បស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត
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127.0

តារាង ១១ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ធនធាន ទឹ រ និ ង ឧត្ុ និ យ ម តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
៥.កមមវ ិធី ទី ៥ ៖ ការប្គប់ ប្គងរដ្ាបាល ន្ិ ង ក្សវាទូ ក្ៅ

ចាប់ ២០២០

59,082.7

៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ន្ិងការកាង អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី (ន្.រដ្ាបាល ន្ិងធន្ធាន្មន្ុ សស)
៥.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័យធន្ធាន្ទឹក ន្ិងឧតុ ន្ិយម
(ន្.ផ្ផ្ន្ការ ន្ិងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ )
៥.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ បក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពការប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុ វតតែវ ិកា (ន្.ហរិ ញ្ញវតថុ )

1,027.6
583.8
23,696.3

៥.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សសក្លវី ិស័យធន្ធាន្ទឹក (TSC)

805.4

៥.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ក្ធវឱ្
ី យប្បក្សរី ក្ ង
ី ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកុ នងរបស់សវន្ោាន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកុ នង)

222.4

៥.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុ គាលក
ិ ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកិចេសហប្បតិបតតិការ ក្ដ្ីមបក្ី លក
ី កមពស់
ប្បសទ
ិ ធភាពការងាររបស់អាាាធរទក្ន្លាប (អាាាធរទក្ន្លាប)

៥.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ ពប្ងឹងប្បសទ
ិ ធភាព សមតថភាព ន្ិងអភិបាលកិចេក្លកា
ី រ ប្គប់ប្គងរដ្ាបាលហរិ ញ្ញវតថុ បុ គាលក
ិ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍
ធន្ធាន្មន្ុ សសរបស់គណៈកមាមធកា
ិ រាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា (គណៈកមាមធកា
ិ រាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

៥.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

តារាង ១២ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង រសិ រ មម រុ កាខរបោញ់ និ ង ម្ន សាទ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

2,100.0
4,319.0
26,328.2

ចាប់ ២០២០

283,076.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការបក្ងកី ន្ ផ្លិត ភាព ពិ ពិ ធ កមមក មមដ្ំ ណ្តំ ក សិក មម ន្ិ ង កសិ - ធុ រកិ ចេ
១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍន្៍ដ្ំណ្តំប្សូវ

30,808.9
3,629.3

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍន្៍ាកវបបកមម

1,325.1

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍន្៍ដ្ំណ្តំឧសាហកមម

1,466.5

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទ ន្ិងសមតថភាពាថប័ន្

4,395.1

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ការជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិ

2,126.6

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ការក្លក
ី កមពស់គុណភាពការងារពិក្ាធន្៍ន្ិងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ

2,539.0

១.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ ការក្លក
ី កមពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម

1,952.0

១.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបអ
ី ភិវឌ្ឍន្៍កសក
ិ មមប្បកបក្ោយចីរភាព

4,557.0

១.៩. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ ការបក្ងកន្
ី ផ្លត
ិ ភាពកសក
ិ មមរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការក្លី ក កមពស់ ផ្ លិត កមមស តវ ន្ិ ង សុ ខ ភាពសតវ

8,818.3
18,259.3

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការក្លក
ី កមពស់ផ្លត
ិ កមមសតវ

1,938.9

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្លក
ី កមពស់សុខភាពសតវ

8,880.1

២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព ន្ិងក្សវាគំប្ទអងាភាព

3,672.3

២.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុខភាពសតវរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ការប្គប់ ប្គងធន្ធាន្ជលផ្ល ន្ិ ង ការអភិ វឌ្ឍវារ វី បបក មម

3,768.0
19,664.5

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល

5,016.7

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវបបកមម
ន្ិងផ្ខសប្ចវាក់តនមលជលផ្ល
ី

2,450.0

៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព ន្ិងក្សវាគំប្ទអងាភាព

7,577.2

៣.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លរាជធាន្ី -ក្ខតត

4,620.6

ទំព័រ
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តារាង ១២ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង រសិ រ មម រុ កាខរបោញ់ និ ង ម្ន សាទ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
៤.កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ការប្គប់ ប្គងន្ិ ង អភិ វឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្ី ន្ិ ង សតវនប្ព

ចាប់ ២០២០

17,748.0

៤.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងនប្ពក្ឈ្ី

2,405.2

៤.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងប្ាវប្ាវនប្ពក្ឈ្ី ន្ិងសតវនប្ព

5,709.4

៤.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងក្សវាគំប្ទ

4,684.5

៤.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្ន្
ី ិងសតវនប្ពរាជធាន្ី -ក្ខតត
៥.កមមវ ិធី ទី ៥ ៖ ការបក្ងកី ន្ ប្បសិទធភាព ក្សវាគំប្ទ ន្ិ ង ការអភិ វឌ្ឍធ ន្ធាន្មន្ុ សស
៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការក្លក
ី កមពស់ការកាងន្ិងការអន្ុ វតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ ន្ិងវ ិន្ិក្យាគកសក
ិ មម (ន្ផ្ក)
៥.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពការក្រៀបចំការប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុ វតតែវ ិកា (ន្គហ)
៥.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថប័ន្ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុ សស (ន្បុ .អភធ)
៥.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង (ន្សវក)

៥.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ការក្លក
ី កមពស់សមតថភាព ន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពការងារសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ (ន្សហ)
៥.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ការពប្ងឹងប្បសទ
តី ីការប្គប់ប្គងថ្ននក
ំ សក
ិ ធភាពការអន្ុ វតតចាប់ សព
ិ មម ន្ិងជីកសក
ិ មម (ន្ន្ក)
៥.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ ការពប្ងឹងការងាររដ្ាបាលន្ិងការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ (នាយកោាន្កិចេការរដ្ាបាល)

4,948.9
196,595.3
1,995.6
2,144.6
73,946.7
542.7
5,763.3
422.0
5,611.8

៥.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពការងារអធិការកិចេ (អគាធកា
ិ រោាន្)

421.1

៥.៩. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការ ន្ិងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសក
ិ មម (AIDOC)

405.3

៥.១០. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១០៖ ការពប្ងឹងគុ ណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងវ ិស័យកសក
ិ មម ន្ិងពាក់ព័ន្ធក្ៅ
ាកលវ ិទាល័យភូ មិន្ទកសក
ិ មម (RUA)

៥.១១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១១៖ ការក្លក
្ លបក្ចេកក្ទសកសក
ី កមពស់គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ិ មមក្ៅាោាតិ
កសក
ិ មមផ្ប្ពកក្លៀប

៥.១២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១២៖ ការពប្ងឹងគុ ណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងវ ិស័យកសក
ិ មមរបស់ាោាតិ
កសក
ិ មមកំពង់ចាម

៥.១៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៣៖ ការក្លក
ី កមពស់ការងារផ្សពវផ្ាយ កសក
ិ មម រុកាខប្បមាញ់ ន្ិងក្ន្ាទ
៥.១៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៤៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី -ក្ខតត

តារាង ១៣ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ពាណិ ជារ មម តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

4,449.0
3,404.0
3,175.0
2,468.0
91,846.2

ចាប់ ២០២០

126,476.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាាធារ ណៈ ន្ិ ង អភិ វឌ្ឍន្៍ វ ិស័ យឯកជន្

20,298.6

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងប្តួតពិន្ិតយការផ្តល់អាាាប័ណា
១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្

2,712.5
14,616.5

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ ជំរញ
ុ ពាណិជាកមម ន្ិងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ ក្ៅមន្ទីរពាណិជាកមមរាជធាន្ី -ក្ខតត

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការប្តួ ត ពិ ន្ិ តយគុ ណភាព សុ វតថិ ភាពផ្លិត ផ្លទំ ន្ិ ញន្ិ ង ក្សវា
២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិន្ិតយផ្លត
ំ ិន្ិតយទីផ្ារ
ិ ផ្លទំន្ិញន្ិងក្សវា ន្ិងការឃ្លព
២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន្៍

2,969.6
14,556.0
7,699.5
6,856.5

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ កិ ចេស ហប្បតិ ប តតិ ការក្សដ្ាកិ ចេ ពាណិ ជាក មមកុ ន ងន្ិ ង ក្ប្ៅប្ប ក្ទស ន្ិ ង ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ កិចេសហប្បតិបតតិការ ន្ិងសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមមកុ នងប្កបខ័ណឌក្ទវភាគី អន្ុ តបន្់
តំបន្់ ន្ិងពិភពក្ោក

91,621.4
5,687.2

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងាថប័ន្ អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងក្យន្ឌ្័រ

66,906.8

៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរពាណិជាកមមរាជធាន្ី -ក្ខតត

19,027.4

ទំព័រ
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តារាង ១៤ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង តរ៉ែ និ ង ថាមពល តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

74,247.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការអភិ វឌ្ឍធ ន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ

2,098.5

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ បក្ងកត
ី បផ្ន្ថមក្ខឿន្ឧសាហកមមន្ិសារណកមមពីវ ិស័យផ្រ ៉ៃ

947.3

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គង ក្ដ្ីមបប
ី លំហូរចំណូលាតិពីវ ិស័យផ្រ ៉ៃ
ី ក្ងកន្

234.3

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងភាពអន្ុ ក្ោមនន្ការក្ធវប្ី បតិបតតិការធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ពប្ងឹងសមតថភាពាថប័ន្កនុងកិចេដ្ំក្ណីរការប្គប់ប្គងវ ិស័យផ្រ ៉ៃ

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការអភិ វឌ្ឍវ ិស័ យក្ប្បងកាត

18.2
898.7
1,271.7

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ បក្ងកត
ី បផ្ន្ថមក្ខឿន្ឧសាហកមមន្ិសារណកមមពីវ ិស័យក្ប្បងកាត
២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ បក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពកនុងការប្គប់ប្គងលំហូរចំណូលាតិពីវ ិស័យក្ប្បងកាត
២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការការពារបរា
ិ ថ ន្ន្ិងសងាមកនុងប្បតិបតតិការក្ប្បងកាត

២.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការងារគំប្ទន្ិងកិចេសហប្បតិបតតិការកនុងវ ិស័យក្ប្បងកាត

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ការអភិ វឌ្ឍ ន្ិ ង ការប្គប់ ប្គងវ ិស័ យថ្នមពល

299.4
55.0
330.2
587.1
1,193.6

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ អភិវឌ្ឍន្៍ ប្គប់ប្គង ន្ិងការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ន្ិងការវ ិន្ិក្យាគវ ិស័យថ្នមពល
៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ បក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពការប្គប់ប្គងបក្ចេកក្ទសអគាស
ិ ន្ី ក្គលន្ក្យាបាយអាជីវកមម ន្ិងក្គលន្ក្យាបាយ
ប្បសទ
ិ ធភាពន្ិងសន្សំសនំ ចថ្នមពល
៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារបរមាណូសុវី ិល រួមទាំងវ ិទយុសកមម

៣.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ពប្ងឹងការអន្ុ វតតប្បសទ
ិ ធភាពការងារ ន្ិងគំប្ទប្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍវ ិស័យថ្នមពលន្ិងផ្ផ្នកបរមាណូ
សុវី ិលរួមទាំងវ ិទយុសកមម

៤.កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ការប្គប់ ប្គងាថប័ ន្ ន្ិ ង ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

451.0
89.2
158.2
495.2
69,683.2

៤.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការកាងសមតថភាពាថប័ន្ គំប្ទន្ិងពប្ងឹងប្បសទ
ិ ធភាពប្បតិបតតិការថ្ននក់ាតិ
៤.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការគំប្ទក្សវាផ្ផ្នកចាប់ កិចេសហប្បតិបតតិការ ការងារទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ ន្ិងការងារវ ិមជឈការន្ិង
វ ិសហមជឈការ
៤.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងអភិបាលកិចេាថប័ន្

41,994.8
1,125.3
225.1

៤.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ប្គប់ប្គងន្ិងពប្ងឹងយន្តការសួយារ ន្ិងប្បតិបតតិការវ ិស័យផ្រន្៉ៃ ិងថ្នមពលរាជធាន្ី -ក្ខតត

ទំព័រ
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26,338.0

តារាង ១៥ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង សាធារ ណការ និ ង ដឹរ ជញ្ាូ ន តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២០២០

សរុប រួម

406,902.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ អភិ វឌ្ឍ ជួ សជុ ល ផ្ែទាំ ន្ិ ង ប្គប់ ប្គងសំណង់ ាធារ ណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធដ្ឹ កជញ្ាូ ន្ ន្ិ ង ភសតុភារកមម

286,474.0

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ សក
ត ល ន្ិងសប្មបសប្មួល បទបបញ្ញតតិ ន្ិងសតង់ោរបក្ចេកក្ទស
ិ ា ប្គប់ប្គង ប្តួតពិន្ិតយ បណុ ត ុះបណ្ត
សំណង់ក្ហោារចនាសមព័ន្ធាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាំតាមោន្ប្តួតពិន្ិតយ ការាថបនាជួសជុ ល ផ្ែទាំ
ក្ហោារចនាសមព័ន្ធាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដ្ឹកជញ្ាូ ន្ផ្លូវក្គក

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដ្ឹកជញ្ាូ ន្ផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុ ប្ទ ន្ិងកំពង់ផ្ផ្
១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារភសតុភារកមម

317.5
280,267.5
2,884.0
1,717.5
1,203.5

១.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាំតាមោន្ប្តួតពិន្ិតយ ការាថបនា ជួសជុ ល ផ្ែទាំ
ក្ហោារចនាសមព័ន្ធផ្ូ លវផ្ដ្ក

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ គំប្ទក្គលន្ក្យាបាយ ាធារ ណការ, ដ្ឹ ក ជញ្ាូ ន្ ការអភិ វឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិ ង ប្គប់ ប្គងរដ្ាបាល ទូ ក្ៅ
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល កិចេការរដ្ាបាល បុ គាលក
ិ ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ីតិកមម សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ
សវន្កមម ន្ិងលទធកមម

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ក្គលន្ក្យាបាយ តាមោន្ ន្ិងវាយតនមល
វ ិស័យាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកិចេ

84.0
120,428.0
57,500.1
287.5
235.0

២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ប្គប់ប្គង ផ្ែទាំ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វ ិទា សវយ
័ ប្បវតតិកមម ន្ិងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ
២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល ន្ិងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធាន្ី-ក្ខតត

ទំព័រ
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403.5
62,001.9

តារាង ១៦ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង អភិវឌ្ឍន៍ ជនបទ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២០២០

សរុប រួម

196,723.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ .អភិ វឌ្ឍន្៍ ក្ហោារចនាសមព័ ន្ធរូ ប វន្ត័ ន្ិ ង គមនាគមន្៍

117,748.5

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការជួសជុល ន្ិងរកាគុ ណភាពផ្លូវជន្បទ

100,498.1

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌ ន្ិងមូលោាន្ទិន្នន្័យផ្លូវជន្បទ

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការផ្តល់ក្សវាក្ហោារចនាសមព័ន្ធរប
ូ វន្ត័ ជន្បទក្ោយមន្ទីរជំនាញ ២៥

683.0
16,567.4

២.កមមវ ិធី ទី ២៖ ផ្កលមអល កខខ ណឌនន្ការរស់ក្ៅរបស់សហគមន្៍ ជ ន្បទ

13,334.3

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការាថបនាក្ហោារចនាសមព័ន្ធទឹកាអតជន្បទ

5,605.7

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការក្ប្បប្ី បាស់ទឹកាអតជន្បទ

1,185.3

២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការាថបនាក្ហោារចនាសមព័ន្ធរប
ូ វន្ត័ អនាម័យជន្បទ

2,301.4

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការក្លក
ី កមពស់ការរស់ក្ៅាអត ការអប់រ ំសុខភាព ន្ិងអនាម័យជន្បទ

1,530.3

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខភាពន្ិងលកខខ័ណឌនន្ការរស់ក្ៅសប្មាប់ាធារណៈជន្ក្ោយមន្ទីរជំនាញ ២៥

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ពិ ពិ ធ កមមស កមមភាព ក្សដ្ាកិ ចេជ ន្បទ

2,711.6
5,713.7

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការជំរញ
ុ បក្ងកត
ី ការងារ ន្ិងមុខរបរក្ៅជន្បទ

356.8

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការជំរញ
ុ សកមមភាពក្សដ្ាកិចេប្គួារក្ៅជន្បទ

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសស ន្ិងជំនាញអាជីព
៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍចប្មុុះសប្មាប់សហគមន្៍ជន្បទ
៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងអភិរកសជន្ាតិក្ដ្ីមភាគតិច

276.4
1,877.1
1,937.6
374.0

៣.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការក្លក
ី កមពស់កប្មត
ិ ជីវភាពរស់ក្ៅតាមជន្បទ ក្ោយមន្ទីរជំនាញទាំង ២៥

៤.កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ពប្ងឹ ង ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ន្ិ ង កិ ចេការទូ ក្ៅ

891.8
59,926.5

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការពប្ងឹងគុណភាពប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

796.3

៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការក្ប្បប្ី បាស់ែវ ិកាកមមវ ិធី

849.7

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធិការកិចេ

355.0

៤.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងប្បសទ
ិ ធភាពប្គប់ប្គងរដ្ាបាលន្ិងក្យន្ឌ្័រ

347.0

៤.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទក្គលន្ក្យាបាយ

23,785.9

៤.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព ន្ិងក្សវាគំប្ទក្ោយមន្ទីររាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥

33,792.6

ទំព័រ
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តារាង ១៧ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ទរបសណី យ៍ និ ង ទូរ គមនាគមន៍ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

79,594.6

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការប្គប់ ប្គង ន្ិ ង អភិ វឌ្ឍវ ិស័ យនប្បសណីយ៍ ,ទូ រគមនាគន្៍ ន្ិ ង ការប្គប់ ប្គងធន្ធាន្វ ិាលគមន្៍ ក្ន្រហក
វ ង់ ស៍វ ិទយុ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការក្រៀបចំន្ិងតាមោន្ការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍវ ិស័យទូ រគមនាគមន្៍ ន្ិងការប្គប់ប្គង
ទិន្នន្័យទូ រគមនាគមន្៍
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្រៀបចំន្ិងតាមោន្ការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍវ ិស័យនប្បសណីយ៍
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្វ ិាលគមន្៍ក្ន្រហក
វ ង់សវ៍ ិទយុ

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការប្គប់ ប្គង ន្ិ ង អភិ វឌ្ឍវ ិស័ យបក្ចេក វ ិទាគ មនាគមន្៍ ន្ិ ង ព័ ត៌ មាន្
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍរោាភបា
ិ លក្អ

ក
ិ ប្តូន្ិក ន្ិងប្គប់ប្គងសន្តិសុខ បក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ ន្ិងព័ត៌មាន្

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័យបក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ន្ិងព័ត៌មាន្
២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធព័ត៌មាន្ាតិន្ិងប្បព័ន្ធវ ីក្ដ្អូ នន្សន្និសទ
ី របស់រាជរោាភបា
ិ ល
២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍកមមវ ិធីកុំពយូទ័រ ន្ិងមាតិកាព័ត៌មាន្

២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ន្ិងក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍវ ិស័យបក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ ន្ិងព័ត៌មាន្

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ការគំប្ទផ្ផ្នក ាថប័ ន្

4,111.4
1,852.7
1,306.8
951.9
11,473.4
952.4
705.0
8,045.1
887.0
883.9
64,009.8

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងែវ ិកា ន្ិងកិចេការអន្តរវ ិស័យ
៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មន្ុ សស

6,470.9
31,009.3

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងអភិបាលកិចេ

1,470.9

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ កិចេការន្ីតិកមម ន្ិងទំនាក់ទំន្ងអន្្រាតិ

1,513.2

៣.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ អប់រ ំបណុ ្ ុះបណ្ត
្ ល ប្ាវប្ាវ ន្ិងន្វាន្ុ វតតន្៍កុ នងវ ិស័យ បទ ន្ិង ICT

៣.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ការប្គប់ប្គងវ ិស័យនប្បសណីយ៍ ន្ិងទូ រគមនាគមន្៍ ន្ិង ICT ក្ៅមូ លោាន្

តារាង ១៨ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ឧសាហ រមម និ ង សិ បបរ មម តាម រមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

3,773.3
19,772.2

ចាប់ ២០២០

62,644.0

១.កមមវ ិធីទី ១. ការអភិវឌ្ឍវ ស
ិ ័ យឧសាហកមម សហប្គសធុ ន្តូ ច មធយម ន្ិងសិបបកមម ន្ិងការផ្ាត់ ផ្ាង់ ទឹកាអត
១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី១-ការក្ធវីពព
ិ ធ
ិ កមមមុខទំន្ញ
ិ ឧសាហកមម

3,516.7
2,167.8

១.២.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី២-ការអភវិ ឌ្ឍន្ង
ិ ទំក្ន្ីបកមមសហប្គសធុន្តូច ន្ង
ិ មធយម

746.8

១.៣.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី៣-ការពប្ងឹង ន្ង
ិ ពប្ងីកវ ិាលភាពការផ្ាត់ផ្ាង់ទក
ឹ ាអត

602.1

២.កមមវ ិធីទី ២៖ ការប្គប់ ប្គងសតង់ ោរ ន្ិងមាប្តាាន្រសត

4,590.1

់ រូបន្យ
២.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី១៖ សតងោ
ី កមមផ្លត
ិ ផ្ល ន្ង
ិ ក្សវាកមម

2,487.0

២.២.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី២៖ ការអភវិ ឌ្ឍមាប្តាាន្រសត

2,103.1

៣.កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាប្ទប្ទង់ដ្ំក្ណី រការកិចេការទូ ក្ៅ កនុ ងការអភិវឌ្ឍវ ស
ិ ័ យឧសាហកមម ន្ិងសិបបកមម
៣.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី១៖ ការគំប្ទដ្ំក្ណីរការទូក្ៅ ន្ង
ិ កាងសមតថភាពាថប័ន្

៣.២.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ី២៖ ការគំប្ទកច
ិ េដ្ំក្ណីរការអភវិ ឌ្ឍឧសាហកមម សប
ិ បកមម ន្ង
ិ ផ្ាត់ផ្ាង់ទក
ឹ ាអត របស់មន្ទរី ឧសាហកមម
ន្ង
ិ សប
ិ បកមមរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

60 នៃ 74

54,537.2
32,934.2
21,603.0

តារាង ១៩ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការដាម្ល ខាធិ ការដ្ឋានអាកាស ចរសុី វិល តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

60,164.0

១. កមមវ ិធី ទី ១ ៖ សុ វតថិ ភាព សន្តិ សុខ ន្ិ ង អភិ វឌ្ឍក្ហ ោារចនាសមព័ ន្ធអាកាស ចរសុ ីវ ិល

6,036.9

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ផ្កលមអសុវតថិភាព ន្ិងសន្តិសុខអាកាសចរសុវី ិល

4,335.4

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយសន្តិសុខ ន្ិងសុវតថិភាពអាកាសចរសុវី ិល

1,298.5

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាកមមអាកាសចរសុវី ិល

403.0

២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការអភិ វឌ្ឍាថប័ ន្ ន្ិ ង ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

54,127.1

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងពប្ងឹងអភិបាលកិចេល អ

35,646.0

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថប័ន្ ន្ិងក្សវាគំប្ទ

18,481.1

តារាង ២០ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ម្ស ដារិ ចចនិ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ តាម រមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

886,019.0

១.រមម វិ ធី ទី ១៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ព ទន ការ រគប់រគងម្ស ដារិ ចច

6,691.2

ិ ីទី១.១៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនការម្រៀបចំ អភិវឌ្ឍ វិភាគ ពាររណ៍ តាមដ្ឋន និងវាយត្ទមលការអនុវត្្ម្គល នម្យាបាយ
១.១.អនុរមម វធ

4,563.6

ោ៉ា ររូម្សដារិចច និងហិ រញ្ញវត្ថដសាធារ ណៈរបរបម្ដ្ឋយសុររឹត្ ភាព
ិ ីទី១.២៖ ការម្រៀបចំអនុសាសន៍ ការ វិភាគ ការពាររណ៍ការតាមដ្ឋន និងការវាយត្ទមលការអនុវត្្ររបខណឌម្គល
១.២.អនុរមម វធ
នម្យាបាយ ររបខណឌយុទសា
ធ ស្រស្ និងម្គល នម្យាបាយ ម្សដារិចចពលរមម ផ្លិ ត្ ភាពពលរមម និងភាពរបរួត្ របតជង

695.9

ិ ីទី១.៣៖ គំ រទរបមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរនដងការម្រៀបចំ ការអនុវត្្ និងការវាយត្ទមលរ ម្បៀបវារៈ ម្គល នម្យាយ បាយ
១.៣.អនុរមម វធ

1,300.0

និងយុទសា
ធ ស្រស្ អភិវឌ្ឍសងគម -ម្សដារិចច
ិ ីទី១.៤៖គំ រទការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍវិ ស័យម្សដារិចចម្ៅរាជ ធានី ម្ខត្្
១.៤.អនុរមម វធ
២.រមម វិ ធី ទី ២៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន របសិ ទភា
ធ ព ទន ការ រគប់រគង ការ រត្ួ ត្ ពិនិ ត្យ និ ង ការ អភិវឌ្ឍវិ ស័ យ ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ
ិ ីទី២.១៖ រគប់រគង រត្ួត្ ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសាហរមមហិរញ្ញវត្ថដ
២.១.អនុរមម វធ

131.7
8,766.5
3,561.5

ិ ីទី២.២៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនរបសិទភា
២.២.អនុរមម វធ
ធ ព និងស័រិស
ដ ិទភា
ធ ពទនការម្រៀបចំ និងអនុវត្្ម្គល នម្យាបាយ យុទសា
ធ ស្រស្
អភិវឌ្ឍ ររបខណឌគត្ិ យុត្្ ការរគប់រគង ការរត្ួត្ ពិនិត្យ ការម្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទ ការ អនុវត្្ ការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងការវាយត្ទមលម្លើ

1,194.7

ការអនុវត្្របព័នធគណម្នយយ និងសវនរមម
ិ ីទី២.៣៖ ការរគប់រគង រត្ួត្ ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍ និងការម្ធវើសោហរណរមម វស
ិ ័យមូល បរត្
២.៣.អនុរមម វធ
ិ ីទី២.៤៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនរបសិទភា
២.៤.អនុរមម វធ
ធ ពទនការរគប់រគង ការរត្ួត្ ពិនិត្យនិ ងការអភិវឌ្ឍរបព័នធគំ ពារសងគម
៣.រមម វិ ធី ទី ៣ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រិដសិ ទភា
ធ ព និ ង របសិ ទភា
ធ ព ទន ការ រគប់រគង ការ ម្រៀ រគរចំណូ ល ថ វិកាជ្ជត្ិ និ ង រទពយស មបត្្ិ រដា

3,168.4
841.9
722,145.5

ិ ីទី៣.១៖ រគប់រគង អនុវត្្ រត្ួត្ ពិនិត្យ តាមដ្ឋន និងវាយត្ទមល ម្លើ ការរបមូល ចំណូល គយនិងរដ្ឋាររ
៣.១.អនុរមម វធ

459,194.4

ិ ីទី៣.២៖ រគប់រគងនិងពរងឹងការម្គៀរគរចំណូល ពនធដ្ឋរ
៣.២.អនុរមម វធ

251,685.0

ិ ីទី៣.៣៖ រគប់រគង សរមបសរមួល រត្ួត្ ពិនិត្យការ របមូល ចំណូល មិនតមនសារម្ពើ ពនធ និងការរគប់រគង
៣.៣.អនុរមម វធ

10,731.6

រទពយសមបត្្ិរដា
ិ ីទី៣.៤៖ រគប់រគង តណនាំ អនុវត្្ និងគំ រទការម្រៀបចំបញ្ា ីសារម្ពើ ភណឌរទពយសមបត្្ិរដា និងការម្រៀរគរចំណូល
៣.៤.អនុរមម វធ

534.5

មិនតមនសារម្ពើ ពនធ ម្ៅរាជ ធានី ម្ខត្្

ទំព័រ

61 នៃ 74

តារាង ២០ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ម្ស ដារិ ចចនិ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២០២០

៤.រមម វិ ធីទី ៤ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រដិសិ ទភា
ធ ព និ ង របសិ ទភា
ធ ព ទន ការ រគប់រគងចំណាយសាធារ ណៈ

57,384.2

ិ ីទី៤.១៖ ការម្រៀបចំថ វិកាជ្ជត្ិ និងការរត្ួត្ ពិនិត្យតាមដ្ឋនការអនុវត្្ថ វិកាថានរ់ ជ្ជត្ិ
៤.១.អនុរមម វធ

10,575.0

ិ ីទី៤.២៖ គំ រទ សរមបសរមួល រគប់រគងនិងតាមដ្ឋនម្លើ ការម្រៀបចំនិងអនុវត្្ថ វិកា និងការងារតរទរមង់
៤.២.អនុរមម វធ

3,197.6

របព័នធថ វិការបស់រដាបាលថានរ់ម្រកាមជ្ជត្ិ
ិ ីទី៤.៣៖ ការគំ រទ សរមបសរមួល និងរគប់រគងលទធរមមសាធារណៈ
៤.៣.អនុរមម វធ

3,289.5

ិ ីទី៤.៤៖ បម្ងកើនរបសិទភា
៤.៤.អនុរមម វធ
ធ ពទនការរគប់រគងសាច់របារ់ បចចប
ដ បននរមមទនរបព័នធរត្់រតា និងការម្រៀបចំរបាយការណ៍

20,492.3

ហិរញ្ញវត្ថដតាមសដ ង់ដ្ឋរ អន្រជ្ជត្ិ
ិ ីទី៤.៥៖ ការរគប់រគង តាមដ្ឋននិងរត្ួត្ ពិនិត្យម្លើ ការម្រៀបចំ និងអនុវត្្ហិ រញ្ញបបទានសហរបត្ិបត្្ិការ និង
៤.៥.អនុរមម វធ

18,030.5

រគប់រគងបំណុល សាធារណៈ
ិ ីទី៤.៦៖ គំ រទ សរមបសរមួល និងរគប់រគងគម្រោងវិនិម្យាគ តាមយន្ការភាពជ្ជទដគូរវាងរដា និងឯរជន
៤.៦.អនុរមម វធ

411.6

ិ ីទី៤.៧៖រគប់រគង រត្ួត្ ពិនិត្យហិ រញ្ញវត្ថដ សរមបសរមួល តាមដ្ឋនការអនុវត្្ថ វិការបស់មនទីរជំនាញ រដាបាលថានរ់
៤.៧.អនុរមម វធ

1,387.7

ម្រកាមជ្ជត្ិ និងការងារលទធរមមសាធារណៈម្ៅរាជធានី ម្ខត្្
៥.រមម វិ ធីទី ៥ ៖ ពរងឹ ង និ ង បម្ងកើ ន ស័ រដិសិ ទភា
ធ ព និ ង របសិ ទភា
ធ ព ទន ការ គំ រទទូម្ៅ និ ង ការ ធានាគ ណម្ន យយភាព រនដង ការ រគប់រគង

91,031.6

ហិ រ ញ្ញវ ត្ថដ សាធារ ណៈ
ិ ីទី៥.១៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនរបសិទភា
ិ ីតរទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដ
៥.១.អនុរមម វធ
ធ ព និងស័រដិសិទភា
ធ ពទនការរទរទង់រមម វធ

0.0

សាធារណៈ ម្្ពុះម្ៅកាន់ សដង់ដ្ឋរអន្រជ្ជត្ិ
ិ ីទី៥.២៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនរបសិទភា
៥.២.អនុរមម វធ
ធ ព និងស័រដិសិទភា
ធ ព ទនការផ្ដល់ ម្សវាគំរទទូម្ៅថានរ់ រណា
្ ល

54,392.0

ិ ីទី៥.៣៖ គំ រទរិចចដម្ំ ណើ រការរបស់មនទីរម្សដារច
៥.៣.អនុរមម វធ
ិ ចនិងហិរញ្ញវត្ថដ និងសរមបសរមួល ការងារតរទរមង់ការរគប់រគង

26,597.1

ហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្្
ិ ីទី៥.៤៖ អនុវត្្មុខងារអធិការរិចចហិរញ្ញវត្ថដរបរបម្ដ្ឋយរបសិទភា
៥.៤.អនុរមម វធ
ធ ព និងស័រ្ិសិទភា
ធ ព

3,288.7

ិ ីទី៥.៥៖ ការម្រៀបចំនិងការអនុវត្្ម្គល នម្យាបាយ និងយុទសា
៥.៥.អនុរមម វធ
ធ ស្រស្ អភិវឌ្ឍមុខងារសវនរមមទផ្ទរនដង ររបខណឌ
ស្ ង់ដ្ឋសវនរមមទផ្ទរនដង និងម្ធវើសវនរមមម្លើ ដម្ំ ណើ រការរបព័នធរគប់រគងទផ្ទរនដ ង

1,565.4

ិ ីទី៥.៦៖ ផ្ដល់ ម្សវាគំរទ សរមបសរមួល ម្លើ ការសិរារសាវរជ្ជវ និងបណ្ដុះបណា
៥.៦.អនុរមម វធ
្ លនិ វិររិត្ ការសមត្ថភាព
ិ ី និង ការអនុវត្្ការតរទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈជូន
មស្រន្រា
ី ជការម្លើ មខ
ុ ជំនាញពារ់ពន
័ ធការអនុវត្្ថ វិការមម វធ

2,111.3

រសហវ និងររសួងសាថប័នពារ់ពន
័ ធ
ិ ីទី៥.៧៖ គំ រទដល់ ការម្រៀបចំ និងរគប់រគងការអនុវត្្ការងារម្ដ្ឋុះរសាយផ្លប៉ាុះពាល់ ម្ដ្ឋយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
៥.៧.អនុរមម វធ

1,399.3

សំម្ៅធានាស ងគត្ិភាព អនុម្លាមភាព និងរបសិទភា
ធ ព
ិ ីទី៥.៨៖ ពរងឹងនិងបម្ងកើនរបសិទភា
៥.៨.អនុរមម វធ
ធ ពនិងស័រ្ិសិទភា
ធ ព ទនការផ្្ល់ ម្សវាគំរទតផ្នរ ចាប់ជូន

1,677.8

ររសួងម្សដារច
ិ ចនិងហិរញ្ញវត្ថដ

ទំព័រ

62 នៃ 74

តារាង ២១ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាគណៈរោមធិ ការ ជ្ជត្ិ ម្រៀ បចំ ការ ម្បាុះ ម្្នត្ តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

64,622.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ក្រៀបចំ ប ទបញ្ហា ន្ិ ង ន្ី តិ វ ិធី សប្មាប់ ការចុុះ ក្ឈាមុះក្បាុះក្ឆនត ន្ិ ង ការក្បាុះក្ឆនត

30,617.1

ិ ីទី ១៖ ម្រៀបចំបទបញ្ហា និងនីត្ិ វិធីសរោប់ការចុុះម្្មុះម្បាុះម្្នត្ និងការម្បាុះម្្នត្
១.១.អនុរមម វធ

30,617.1

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ កិ ចេដ្ំ ក្ណី រការចុុះ ក្ឈាមុះក្បាុះក្ឆនត ន្ិ ង ការក្បាុះក្ឆនត

34,004.9

ិ ីទី ១៖ រិចចដម្ំ ណើ រការចុុះម្្មុះម្បាុះម្្នត្
២.១.អនុរមម វធ

34,004.9

តារាង ២២ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ម្រៀ បចំតដនដី នគរូ បនី យ រមម និ ង សំ ណ ង់
តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

137,259.0

១.រមម វិ ធីទី ១ ៖ ពរងឹ ងការរគប់រគងដីធីល

29,725.4

១.១.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ៖ ការផ្សពវផ្ាយពារ់ព័នធនឹ ងការចុុះបញ្ា ីដីធីល និងការគំរទដល់ការរសាងរបព័នធវាយត្ទមលទថល

301.3

អចលនរទពយ
១.២.អនុរមម វិធទ
ី ២
ី ៖ ការតណនាំ និងគំរទបម្ចចរម្ទសវាស់តវងសុ រិម្យាដី

673.0

១.៣.អនុរមម វិធទ
ី ៣
ី ៖ ការងារអភិររសសុ រិម្យាដី

395.2

១.៤.អនុរមម វិធទ
ី ៤
ី ៖ ការម្ធវើបចចដបបននភាពទិននន័ យតផ្នទីរដាបាលទនរមពដជ្ជ

729.1

១.៥.អនុរមម វិធទ
ី ៥
ី ៖ ការគំរទបម្ចចរ វិទាព័ត្៌ោនសុ រិម្យាដី

325.1

១.៦.អនុរមម វិធទ
ី ី ៦ ៖ ការម្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទដីធីល

2,675.0

១.៧.អនុរមម វិធទ
ី ៧
ី ៖ អនុ វិស័យរដាបាលដីធីល

24,300.8

១.៨.អនុរមម វិធទ
ី ៨
ី ៖ ការងារសុ រិម្យាដី និងភូមិសាស្រស្ គំ រទដល់រមម វិធទ
ី ី ១ របស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្្
២.រមម វិ ធីទី ២ ៖ ពរងឹ ងការម្រៀ បចំ តដនដី និ ងនគរូ បនី យ រមម

325.9
4,401.4

២.១.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ៖ ជរមដញការរសាងតផ្នការម្របើរបាស់ ដីម្ៅរនដ ងថានរ់ឃុំ /សងាកត្់ និងរសាងបទបបញ្ញត្ិ្ម្រៀបចំ

603.2

តដនដីនិងនគរូនីយរមម
២.២.អនុរមម វិធទ
ី ២
ី ៖ ការគំរទការងារម្រៀបចំតដនដី និងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលង់ម្គលម្របើរបាស់ ដីថានរ់រសដរ

491.0

២.៣.អនុរមម វិធទ
ី ៣
ី ៖ការគំរទការងារនគរូបនីយរមម និងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលង់ម្គល និងតផ្នការម្របើរបាស់

496.1

ដីទីររដង
២.៤.អនុរមម វិធទ
ី ៤
ី ៖ ជំរុញ និងពរងឹងរមម វិធអ
ី នុ វិស័យម្រៀបចំតដនដី

219.7

២.៥.អនុរមម វិធទ
ី ៥
ី ៖ ការរសាង និងសរមបសរមួល ការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយរមម

833.0

២.៦.អនុរមម វិធទ
ី ៦
ី ៖ ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍត្ំ បន់ម្ឆ្នរសមុរទរមពដជ្ជ

1,382.0

២.៧.អនុរមម វិធទ
ី ៧
ី ៖ ការពរងឹង វិស័យ វិជ្ជាជីវៈសាថបត្យរមម

174.0

២.៨.អនុរមម វិធទ
ី ៨
ី ៖ ការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយរមមគំរទដល់រមម វិធទ
ី ី ២ របស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្្

202.4

ទំព័រ
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តារាង ២២ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ម្រៀ បចំតដនដី នគរូ បនី យ រមម និ ង សំ ណ ង់
តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី

៣.រមម វិ ធីទី៣ ៖ ពរងឹ ងការរគប់រគងវិ ស័យ សំណ ង់

ចាប់ ២០២០

1,710.4

៣.១.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ៖ ការម្រៀបចំឯរសារគត្ិយុត្្សរោប់ការងារសិរាគម្រោងបលង់

276.5

៣.២.អនុរមម វិធទ
ី ២
ី ៖ ការរត្ួត្ពិនិត្យតាមដ្ឋនវិស័យសំណង់

432.2

៣.៣.អនុរមម វិធទ
ី ៣
ី ៖ ការម្រៀបចំឯរសារគត្ិយុត្្សរោប់ការងាររសាវរជ្ជវបម្ចចរម្ទសសំណង់

677.3

៣.៤.អនុរមម វិធទ
ី ៤
ី ៖ការពរងឹង វិស័យ វិជ្ជាជីវៈសាថបត្យរមម

117.0

៣.៥.អនុរមម វិធទ
ី ៥
ី ៖ ការងារមនទីរពិម្សាធន៍សំណង់

0.0

៣.៦.អនុរមម វិធទ
ី ៥
ី ៖ ការងារសំណង់គំរទដល់ រមម វិធទ
ី ី ៣ របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្្
៤.រមម វិ ធីទី៤ ៖ ការគំ រទដំម្ណើ រ ការរដាបាល និ ងអភិវ ឌ្ឍន៍ សាថប័ ន

207.4
99,386.4

៤.១.អនុរមម វិធទ
ី ី ១៖ ការបម្ងកន
ើ របសិទភា
ធ ព និងភាពសរកស
ិ ិទ ធ ទនការរគប់រគងចំណូល ចំណាយសាធារណៈ និង

37,823.9

គំរទរបត្ិបត្្ិការទូម្ៅរបស់ររសួង
៤.២.អនុរមម វិធទ
ី ២
ី ៖ របសិទភា
ធ ពទនការផ្្ល់ម្សវាសាធារណៈម្លើ វិស័យដីធលី និងសំណង់

318.0

៤.៣.អនុរមម វិធទ
ី ៣
ី ៖ របសិទភា
ធ ពទនដំម្ណើរការរដាបាល និងដំម្ណើរការទូម្ៅ

601.0

៤.៤.អនុរមម វិធទ
ី ៤
ី ៖ ការរគប់រគងធនធានមនុសស

573.1

៤.៥.អនុរមម វិធទ
ី ៥
ី ៖ ការបណ្ដុះបណា
្ ល វិជ្ជាជីវៈ និងការផ្សពវផ្ាយអប់រំចាប់ និងម្គលនម្យាបាយពារ់ព័នធនឹ ង

807.0

វិស័យការងាររបស់ររសួង
៤.៦.អនុរមម វិធទ
ី ៦
ី ៖ ការងារបស្រញ្ហាបម្យនឌ្័រម្លើ វិស័យដីធលី និងការគំរទការងារសងគមម្ផ្សងៗ

309.0

៤.៧.អនុរមម វិធទ
ី ៧
ី ៖ អធិការរិចចម្លើ ដម្ំ ណើរការរដាបាល និងគុណភាពបម្ចចរម្ទស

787.0

៤.៨.អនុរមម វិធទ
ី ៨
ី ៖ នីត្ិរមម រិចចការគត្ិយុត្្និងការផ្សពវផ្ាយម្គលនម្យាបាយនិងបទដ្ឋានគត្ិយុត្្

2,550.5

៤.៩.អនុរមម វិធទ
ី ៩
ី ៖ អភិវឌ្ឍម្សដារច
ិ ច រិចចការវិនិម្យាគ និងការងារសថ ត្
ិ ិ

268.5

៤.១០.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ០៖ ការអភិវឌ្ឍន៍សវនដ្ឋាន

240.0

៤.១១.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ១ ៖ ការអនុវត្្រច
ិ ចល ទធរមមសាធារណៈ

205.0

៤.១២.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ២៖ ការងាររដាបាលគំរទដល់រមម វិធទ
ី ី ៤របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្្
៥.រមម វិ ធីទី៥ ៖ លំ ម្ៅឋាន

54,903.4
2,035.4

៥.១.អនុរមម វិធទ
ី ១
ី ៖ ពរងឹងរិចចការបទបបញ្ញត្្ិ តផ្នការ និងទំនារ់ទន
ំ ងសហរបត្ិបត្្ិការការងារលំម្ៅឋាន

426.0

៥.២.អនុរមម វិធទ
ី ២
ី ៖ បទដ្ឋានបម្ចចរម្ទស និងគត្ិយុត្្លំម្ៅឋាន

510.0

៥.៣.អនុរមម វិធទ
ី ី ៣ ៖ មូល និធិ និងឥណទានលំម្ៅឋាន

575.0

៥.៤.អនុរមម វិធទ
ី ៤
ី ៖ សមបទានដីសងគមរិចច និងការសាងសង់ផ្ទុះជូនរគួសារម្យាធិន និងនគរបាល

402.5

៥.៥.អនុរមម វិធទ
ី ៥
ី ៖ ការងារលំម្ៅឋានគំរទដល់រមម វិធទ
ី ី៥របស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្្

121.9

ទំព័រ
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តារាង ២៣ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង មុខងារ សាធារ ណៈ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

61,238.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ កំ ផ្ណទប្មង់ រដ្ាបាល ាធារ ណៈ

5,375.0

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការក្លក
ី កមពស់សមតថភាពាថប័ន្

907.0

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការពប្ងឹងភាពាអតសអក
ំ ុ នងរដ្ាបាលាធារណៈ

1,115.0

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងឹងប្បសទ
ិ ធភាពអន្ុ វតតការងារ

1,580.0

១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ការងារផ្កទប្មង់របស់រាជរោាភបា
ិ លន្ិងផ្សពវផ្ាយសកមមភាពកាងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ

1,098.0

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការតាមោន្ ប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតនមលការអន្ុ វតតកមមវ ិធីាតិកំផ្ណទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការអភិ វឌ្ឍធ ន្ធាន្មន្ុ សសកនុ ងវ ិស័ យាធារ ណៈ

6,937.0

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្រា
តី ជការ
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការប្ាវប្ាវ ន្ិង សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ ការប្គប់ ប្គងមន្រន្តី រាជការសុ ីវ ិលន្ិ ង ផ្កលមអរ ក្បៀបរបបប្គប់ ប្គងន្ិ ង ចាត់ ផ្ចងការងារ
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការប្តួតពិន្ិតយរដ្ាបាលមន្រន្រា
តី ជការ ន្ិងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ
៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្លក
ី កមពស់ប្បសទ
ិ ធភាពការងារន្ីតិកមមកិចេការមុ ខងារាធារណៈអាា៊ាន្ ន្ិងអន្តរាតិ ន្ិង
ការគំប្ទទូ ក្ៅ
៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ទំក្ន្ីបកមមបក្ចេកក្ទសព័ត៌មាន្វ ិទាន្ិងការផ្កលមអការចាត់ផ្ចងការងារ
៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងប្បសទ
តី ជការ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លក្ៅថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
ិ ធភាពកនុងការប្គប់ប្គងមន្រន្រា

៤.កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ការគំប្ទ សប្មបសប្មួ លទូ ក្ៅរបស់ ប្កសួង ន្ិ ង មន្ទី រមុ ខ ងារាធារ ណៈរាជធាន្ី ក្ខតត

៤.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងចាត់ផ្ចងកិចេការទូ ក្ៅ ន្ិងការប្គប់ប្គងបុ គាលក
ិ កនុងប្កបខណឌប្កសួងមុ ខងារាធារណៈ
៤.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្រៀបចំ ន្ិងប្គប់ប្គងែវ ិកា កិចេការហរិ ញ្ញវតថុ ការផ្ាត់ផ្ាង់ ន្ិងការអភិវឌ្ឍក្ហោារចនាសមព័ន្ធ
៤.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការក្ធវអ
ី ធិការកិចេមុខងារាធារណៈ ន្ិងការក្ធវស
ី វន្កមមនផ្ទកុ នង
៤.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលកនុងប្កបខណឌប្កសួង

3,370.0
3,567.0
2,043.1
320.0
438.0
213.0
1,072.1
46,882.9
349.4
25,157.6
205.0
80.0

៤.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ការគំប្ទ ន្ិងការសប្មបសប្មួលកិចេការទូ ក្ៅរបស់មន្ទីរមុ ខងារាធារណៈរាជធាន្ី ក្ខតតទាង
ំ ២៥

ទំព័រ

675.0
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21,090.9

តារាង ២៤ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរ សួ ង តផ្ នការ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី

ចាប់ ២០២០

សរុប រួម

97,271.0

១. កមមវ ិធី ទី ១ ៖ អភិ វឌ្ឍយុ ទធាន្រសស
ត ប្មាប់ ការអភិ វឌ្ឍន្៍ កនុ ងវ ិស័ យផ្ផ្ន្ការ

11,965.3

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ក្ដ្ីមបអ
ី ភិវឌ្ឍាតិ

8,689.0

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្រៀបចំគប្ំ ទដ្ល់ការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសអ
ត ភិវឌ្ឍាតិ

2,091.0

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយបណ្ត
ត ប្បក្ទសក្ៅកនុងតំបន្់កុ នងប្កបខណឌការងារផ្ផ្ន្ការន្ិងសថត
ិ ិ
១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងការងារផ្ផ្ន្ការ របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ីក្ខតតទាង
ំ ២៥

២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ពប្ងឹ ង ន្ិ ង ពប្ងី ក ប្បព័ ន្ធសថិ តិ ាតិ

545.0
640.3
2,565.6

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ក្លក
ថិ ិាតិ ន្ិងថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
ី កមពស់សត

791.0

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ប្បមូ លចងប្កង ផ្លត
ិ ទិន្នន្័យសថត
ិ ិន្ិងវ ិភាគទិន្នន្័យអក្ងកត ន្ិងផ្សពវផ្ាយ
២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងឹងការងារសថត
ំ ២៥
ិ ិ របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ីក្ខតតទាង

៣. កមមវ ិធី ទី ៣៖ សប្មបសប្មួ ល ន្ិ ង ជំ រុញការអន្ុ វតតក្គល ន្ក្យាបាយ ាតិ ប្បាជន្២០១៦-២០៣០
៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការបន្រញ្ហាបក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៍
៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការពប្ងឹងការងារក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៌របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធាន្ីក្ខតត

៤. កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ សប្មបសប្មួ ល ន្ិ ង ជំ រុញការអភិ វឌ្ឍវ ិទាាន្រសត ន្ិ ង បក្ចេក វ ិទា

1,388.0
386.6
1,496.0
1,296.0
200.0
1,013.1

៤.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ កាងមូ លោាន្ ន្ិងបក្ងកត
អភិវឌ្ឍវ ិទាាន្រសន្
ត ិងបក្ចេកវ ិទា
ី បរយាកាសសប្មាប់
ិ

466.2

៤.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍ ន្ិងសហប្បតិបតតិការាតិ ន្ិងអន្តរាតិ ផ្ផ្នកវ ិទាាន្រសន្
ត ិងបក្ចេកវ ិទា

209.8

៤.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ តាមោន្ ប្តួតពិន្ិតយន្ិងវាយតនមល

154.0

៤.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការពប្ងឹងការងារវ ិទាាន្រសត ន្ិងបក្ចេកវ ិទា របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធាន្ីក្ខតតទាង
ំ ២៥
៥. កមមវ ិធី ទី ៥ ៖ ការគំប្ទកិ ចេការរដ្ាបាល ទូ ក្ៅ ន្ិ ង ការអភិ វឌ្ឍាថប័ ន្

183.1
80,231.0

៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការចូ លរួមក្លក
ី កមពស់រដ្ាបាលាធារណៈ

32,253.0

៥.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការពប្ងឹងក្លវី ិស័យផ្ផ្ន្ការ សថត
ំ ២៥
ិ ិរបស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធាន្ី ក្ខតតទាង

47,978.0

តារាង ២៥ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ការ បរម្ទ ស និ ង សហរបត្ិ បត្្ិ ការ អន្រ ជ្ជត្ិ
តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

154,521.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ពប្ងឹ ង កិ ចេស ហប្បតិ ប តតិ ការអន្តរ ាតិ ន្ិ ង ពប្ងី ក ទំ នាក់ ទំ ន្ ងការងារការទូ ត ក្ៅក្លី ពិ ភ ពក្ោក
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ បក្ងកន្
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងវ ិស័យការបរក្ទសន្ិងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ ន្ិង
ី ការបណុ ត ុះបណ្ត
ការអភិវឌ្ឍន្៍វ ិទាាថន្។

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ បក្ងកន្
ី កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ផ្សងៗពាក់ពន្ធ័ន្ិងការងារអាា៊ាន្។
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការតំបន្់អាសុ ី -បា៉ៃសុហ
វិ ន្ិងបក្ងកន្
ី កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ៅកនុងក្បសកកមម
ី ក
ពាក់ព័ន្ធន្ឹងកិចេការចាប់កិចេការកុ ងស៊ាុល ន្ិងកិចេការប្ពំផ្ដ្ន្។

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ បក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាព នន្ការគំប្ទក្សវាទូ ក្ៅក្ៅអងាភាពក្ប្កាមឱ្វាទប្កសួង។
១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ បក្ងកន្
ី កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវរភាគី ន្ិងពហុភាគីក្ដ្ីមបកា
ី រពារប្បក្យាជន្៍ាតិក្ៅបរក្ទស
១.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ការពប្ងឹង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងវ ិស័យការបរក្ទស ន្ិងក្ធវកា
ី រប្ាវប្ាវវ ិភាគ ពាករណ៍
អំពីការវ ិវតតន្៍នន្ាថន្ការណ៍ាតិ ន្ិងអន្តរាតិ ក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសន្
ត ិងការងារការទូ តក្សដ្ាកិចេ
១.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាពនន្ការគំប្ទក្សវាទូ ក្ៅទាំងកនុង ន្ិងក្ប្ៅប្បក្ទស

ទំព័រ
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154,521.0
2,407.0
1,362.0
741.0
2,284.0
442.0
2,264.0
145,021.0

តារាង ២៦ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ កាសាថប័ ន រប្ំ ង អំ ម្ពើ ពុរ រលួ យ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

49,604.0

១.កមមវ ិធី ទី ១ ៖ វ ិធាន្ការអប់ រ ំបងាករទប់ ាកត់ ន្ិ ង អន្ុ វតតចាប់ ប្បឆំង អំ ក្ពី ពុ ក រលួយ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការអប់រ ំផ្សពវផ្ាចាប់ ប្បឆំងអំក្ពីពុករលួយ

3,543.0
1,498.0

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការងារបងាករទប់ាកត់បទក្លមស
ី ពុ ករលួយ

320.0

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងពាកបតឹងការទទួល ការពិន្ិតយ ន្ិងចំណ្តត់ ការពាកយបតឹង

348.0

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូ ាតិ ន្ិងអន្តរាតិ

685.0

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ យន្តការការងារបក្ចេកក្ទស ន្ិងក្កាសលយវចេិ ័យ

282.0

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ការប្បមូ លព័ត៌មាន្ ន្ិងការក្សុប
ី អក្ងកតបទក្លមស
ី ពុ ករលួយ

410.0

២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ក្សវាកមមគ ំប្ទទូ ក្ៅ

46,061.0

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសទ
ិ ធភាព ន្ិងគុ ណភាពក្សវាកមមរដ្ាបាលាធារណៈ
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម ន្ិងក្សុប
ី អក្ងកតសមាងត់
២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្លក
តី ជការ
ី កមពស់លកខខណឌការងាររបស់មន្រន្រា
២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ បក្ងកន្
តី ជការ
ី សមតថភាព ន្ិងសុខមាលភាពមន្រន្រា
២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ប្បសទ
ិ ធភាពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ ន្ិងបំណុល

តារាង ២៧ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរដ មរបឹរាអ ភិវឌ្ឍន៍ រមពដ ជ្ជ តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

10,645.0
9,309.0
24,810.0
1,215.0
82.0

ចាប់ ២០២០

16,200.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ ពប្ងឹ ង ន្ិ ង ពប្ងី ក វ ិស័យឯកជន្ ន្ិ ង ភាពានដ្គូ កុ ន ងកិ ចេអ ភិ វឌ្ឍន្៍

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ កិចេការសប្មបសប្មួល ការងារវ ិន្ិក្យាគឯកជន្ ន្ិងការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយ
អភិវឌ្ឍវស័
ិ យឧសាហកមម
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ភាពានដ្គូ កុ នងកិចេអភិវឌ្ឍន្៍

16,200.0
2,685.0
920.0

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ការគំប្ទទូ ក្ៅកនុងប្កុមប្បក
ឹ ាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុា

តារាង ២៨ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ កាអាជ្ជាធ រសវនរមមជ្ជត្ិ តាមរមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

12,595.0

ចាប់ ២០២០

14,986.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ ការប្គប់ ប្គង ន្ិ ង សប្មបសប្មួ លការងារ សវន្ក មម

14,986.0

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអន្ុ វតតការងារសវន្កមម

1,129.8

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅរបស់ាថប័ន្

13,856.2

តារាង ២៩ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង ទំ នារ់ ទំ ន ងជ្ជមួ យ រដាស ភា -រពឹ ទស
ធ ភា និ ង អធិ ការ រិ ចច
តាមរមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

44,229.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ កិ ចេការទំ នាក់ ទំ ន្ ងាមួ យរដ្ាស ភា-ប្ពឹ ទធស ភា ន្ិ ង អធិ ការកិ ចេ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ទំនាក់ទំន្ងាមួយាថប័ន្ន្ីតិបញ្ញតតិ ន្ិងអប់រ ំផ្សពវផ្ាយចាប់
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការងារអធិការកិចេ

44,229.0
2,495.7
2,349.7

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

20,535.6

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការងារទំនាក់ទំន្ង ន្ិងសប្មបសប្មួលាមួយមន្ទីរ រាជធាន្ី ក្ខតត

18,848.0

ទំព័រ
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តារាង ៣០ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ កាអគគម្ល ខាធិ ការដ្ឋានររដ មរបឹរាធ មមនុ ញ្ ញ
តាមរមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

13,700.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ ធានាការក្គរពន្ី តិ រដ្ា ការពារឯករាជយភាព អន្ុ វតតអ ពាប្កឹ តភាព
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្លក
ី កំពស់ការអន្ុ វតតសមតថកិចេ ន្ិងគុ ណតនមលរបស់ាថប័ន្
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍ាថប័ន្ ន្ិងគំប្ទផ្ផ្នករដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

13,700.0
1,201.0
12,499.0

តារាង ៣១ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ កាអគគម្ល ខាធិ ការដ្ឋានរពឹ ទស
ធ ភា
តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

87,309.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ ការអន្ុ វតតមុ ខងាររបស់ប្ពឹ ទធស ភា ន្ិ ង អគាក្លខាធិ ការោាន្
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ កិចេការន្ីតិកមម តាមោន្ការអន្ុ វតតចាប់ ន្ិងតំណ្តង

តារាង ៣២ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ កាអគគម្ល ខាធិ ការដ្ឋានរដាស ភា តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

87,309.0
87,309.0

ចាប់ ២០២០

193,937.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ ការអន្ុ វតតមុ ខងារ ន្ិ ង តួ នាទី ន្ី តិ បបញ្ញតតិ របស់ាថប័ ន្ រដ្ាស ភា
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការពិន្ិតយ ន្ិងសក
ិ ាក្សចក្ីប្ពាងចាប់ ក្សចក្ីក្សនច
ី ាប់
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការពិន្ិតយតាមោន្ការក្លក
ី កមពស់ការអន្ុ វតតចាប់ ន្ិងការពប្ងឹងតួនាទភា
ី ពាតំណ្តង
២.កមមវ ិធី ទី ២ ៖ កិ ចេការទូ ត របស់រដ្ាស ភាកនុ ងតំ ប ន្់ ន្ិ ង កនុ ងពិ ភ ពក្ោក

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវភាគី ពហុភាគី ន្ិងសមាហរណកមម

៣.កមមវ ិធី ទី ៣៖ កិ ចេការធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិ ង បក្ងកី ន្ គុ ណភាពក្សវាជូ ន្ រដ្ាស ភា
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងសមតថភាពាថប័ន្

តារាង ៣៣ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរសួ ង រពុះបរមរាជវា ំង តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

27,589.0
13,000.4
14,588.6
31,798.5
31,798.5
134,549.5
134,549.5

ចាប់ ២០២០

102,815.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ ប្ពុះរាជកិ ចេ ប្ពុះមហាសប្ត ន្ិ ង សក្មតច ប្ពុះវររាជមាតាាតិ ផ្ខមរ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ប្ពុះរាជកិចេ ប្ពុះករុណ្ត ា ប្ពុះមហាកសប្ត ា ប្ពុះប្បមុ ខរដ្ា ន្ិង សក្មតចប្ពុះមហាកសប្តី ប្ពុះវររាជមាតា
ាតផ្ិ ខមរ ចូ លរួមប្ពុះរាជសកមមភាពកនុងវ ិស័យសងាមកិចេ មន្ុ សសធម៌ វបបធម៌ ាសនា

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ប្ពុះរាជក្បសកកមមក្ប្ៅប្បក្ទស ថ្នវយ ប្ពុះមហាកសប្តន្ិងសក្មតចប្ពុះមហាកសប្តី ប្ពុះវររាជមាតាាតផ្ិ ខមរ
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ កិចេការគំប្ទ ថ្នវយ ប្ពុះរាជកិចេ ន្ិងការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូ ក្ៅ

តារាង ៣៤ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ កាទី ស្ី ការគណៈរដាម ស្រន្ី តាមរមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

102,815.0
32,514.0
3,655.0
66,646.0

ចាប់ ២០២០

427,020.0

១.កមមវ ិធី ទី ១៖ បន្តដ្ឹ ក នាំសប្មបសប្មួ លការក្រៀបចំ ន្ិ ង អន្ុ វតតក្គល ន្ក្យាបាយ របស់រាជរោាភិ បាលក្លី ប្គប់ វ ិស័យ
ក្ដ្ី មបី ការអភិ វឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង កាត់ ប ន្ថយ ភាពប្កី ប្ក
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ការក្រៀបចំ ន្ិងសប្មបសប្មួ លអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយរបស់រាជរោាភិបាល

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ កិចេការរបស់អាាាធរ គណៈកមាមធកា
តី រគណៈរដ្ាមន្រន្តី
ិ រ ប្កុមប្បក
ឹ ា ន្ិងអងាភាពចំណុុះទីសកា
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅក្ផ្សងៗរបស់ទីសកា
តី រគណៈរដ្ាមន្រន្តី
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427,020.0
132,618.0
74,114.0
220,288.0

តារាង ៣៥ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង ការ ពារ ជ្ជត្ិ តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

2,536,728.0

១. កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ដ្ឹ ក នាំប ញ្ហា ហវក
ត ប់ ធានប់ សងាម
ឹ ហវន្
ឺ ក្ធវី ប្បតិ ប តតិ ការ ការពារសុ ខ សន្តិ ភាព ន្ិ ង រកាសណ្ត

26,698.0

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ បញ្ហាដ្ឹកនាំតាមជំនាញ

3,069.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងក្គក

2,859.0

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងទឹក

5,619.0

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងអាកាស

4,889.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ប្បតិបតតិការកងរាជអាវុធហតថក្លនី ផ្ទប្បក្ទស

10,081.0

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ កិចេការពារសុវតថិភាពថ្ននក់ដ្ឹកនាំ

181.0

២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ សហប្បតិ ប តតិ ការក្យាធាកនុ ងតំ ប ន្់ ន្ិ ង អន្តរ ាតិ

8,708.0

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារការទូត ន្ិងន្ក្យាបាយវ ិស័យក្យាធា

5,108.0

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ

421.0

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ចូលរួមភារកិចេរកាសន្តិភាពរបស់អងាការសហប្បាាតិ
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ទប់ាកត់អាវុធ ន្ិងារធាតុគីមីសន្រងាាម

1,217.0
1,962.0

៣. កមមវ ិធី ទី ៣៖ ផ្ែទាំក្ប្គឿងបំ ពាក់ ប ក្ចេក ក្ទស វ ិសវក មម ន្ិ ង បញ្ាូ ន្ារ

34,717.0

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ប្គប់ប្គងផ្ែទាំក្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស

12,743.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ប្គប់ប្គងការងារវ ិសវកមម

21,264.0

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គងការងារបញ្ាូ ន្ារ

710.0

៤. កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ទូ ក្ៅ ន្ិ ង ហិរញ្ញវ តថុ

2,466,605.0

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ក្សវារដ្ាបាលទូក្ៅ

838.0

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ អន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា

37,674.0

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាភសតុភារហរិ ញ្ញវតថុ

2,428,093.0
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តារាង ៣៦ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិការរ សួ ង មហាទផ្ទ (តផ្នរ សន្ិ សុ ខសាធារ ណៈ) តាម រមម វិ ធី - អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

1,703,340.0

១. កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការការពារសន្តិ សុខ ាតិ ន្ិ ង សណ្ត
ត ប់ ធានប់ ាធារ ណៈ

125,663.8

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទ ន្ិងការពារសន្តិសុខសងាម

92,974.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការផ្ែរកាសន្តិសុខតាមប្ពំផ្ដ្ន្

1,472.6

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការចូលរួមអន្ុវតតក្សវាយុតតិធម៌

456.4

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការរកាសណ្ត
ត ប់ធានប់ាធារណៈ

4,484.3

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការផ្ែរកាសន្តិសុខ សុវតថិភាព ន្ិងសណ្ត
ត ប់ធានប់ាធារណៈរាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ កិ ចេការអតតស ញ្ហញណបុ គាល ន្ិ ង អក្នាតប្បក្វសន្៍

26,276.5
136,440.9

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងអតតសញ្ហញណបុគាល

83,312.1

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការប្គប់ប្គងអក្នាតប្បក្វសន្៍

53,128.8

៣. កមមវ ិធី ទី ៣៖ កិ ចេការសន្តិ សុខ មិ ន្ ប្បនពណី

21,057.7

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការប្បយុទធប្បឆំងក្ប្គឿងក្ញៀន្

12,385.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការប្បយុទធប្បឆំងអំក្ពីជួញដ្ូរមន្ុសស

5,252.0

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវក្គក

1,726.0

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្បឆំងទារុណកមម

1,031.0

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការប្បយុទធប្បឆំងផ្លត
ិ ផ្លផ្កលងកាលយ

663.7

៤. កមមវ ិធី ទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទកិ ចេប្បតិ ប តតិ ការទូ ក្ៅ

1,420,177.6

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ក្សវារដ្ាបាល ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ាថប័ន្

3,491.6

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ក្សវាគំប្ទហរិ ញ្ញវតថុ ភសតុភារ ន្ិងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតិរដ្ា
៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវានន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល

1,402,904.0
12,243.6

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ក្សវាអធិការកិចេ

355.8

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ពប្ងឹងក្សវាសវន្កមមនផ្ទកុ នង

940.0

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ក្សវាប្កុមប្បក
ឹ ាន្ីតិកមម

242.6

តារាង ៣៧ ៖ គម្រោង ចំណាយ ថ វិ ការរសួ ង មហាទផ្ទ (តផ្នរ រដាបាល ទូម្ៅ ) តាមរមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

255,261.0

១. កមមវ ិធី ទី ១៖ ការប្គប់ ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដ្ី

15,763.0

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដ្ីរបស់រាជធាន្ី ក្ខតត

2,720.0

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍតាមផ្បបប្បាធប
ិ ក្តយយក្ៅថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ

9,500.0

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងអតតសញ្ហញណបុ គាល

3,543.0

២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការប្គប់ ប្គងពន្ធនាគរ

69,160.0

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអន្ុ វតតបទោាន្ប្គប់ប្គងពន្ធនាគរ

62,207.0

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ អភិវឌ្ឍជំនាញវ ិាាជីវៈ

6,953.0

៣. កមមវ ិធី ទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

170,338.0

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាកិចេការបុ គាលក
ិ

147,995.0

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាផ្ផ្នករដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ អធិការកិចេ ន្ិងសវន្កមមនផ្ទកុ នង
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22,343.0

តារាង ៣៨ ៖ គម្រោង ចំ ណាយ ថ វិ ការរ សួ ង យុ ត្ិ្ ធ ម៌ តាម រមម វិ ធី -អនុ រ មម វិ ធី
សរុប រួម

ចាប់ ២០២០

165,049.0

១. កមមវ ិធី ទី ១ ៖ កិ ចេការចាប់

10,115.9

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ក្សវាអយយការ ន្ិងប្ពហមទណឌ

1,593.2

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី

3,642.5

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លវី ិស័យយុតតិធម៌

4,880.2

២. កមមវ ិធី ទី ២ ៖ កិ ចេការតុ ោការ

121,191.6

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុ ោការ

1,178.6

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ក្សវាផ្តល់វ ិាាជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ

7,916.0

២.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាាោដ្ំ បូង ន្ិងអយយការអមាោដ្ំ បូងរាជធាន្ី ក្ខតត

89,996.0

២.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម

6,328.0

២.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ ន្ិងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍

7,877.0

២.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ក្សវាតុ ោការកំពូល ន្ិងមហាអយយការអមតុ ោការកំពូល
៣. កមមវ ិធី ទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ

7,896.0
33,741.5

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងធន្ធាន្មន្ុ សស
៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការទូ ក្ៅ

18,427.8
15,313.7
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កា េរុបរបេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ (ំំណាយំរៃត ៃិងំំណាយនូលធៃ)
៦.២. ំំណាយវិរ
តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល
លរ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

1

ប្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា

2

ប្កសួងាធារណការន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្

ចំណាយចរនត

ចំណាយមូលធន

ចំណាយសរ ុប

3,207,220

530,910

3,738,130

406,902

2,811,330

3,218,232

ប្កសួងការពារាតិ

2,536,728

0

2,536,728

4

ប្កសួងសុខាភិបាល

1,636,498

466,401

2,102,899

5

ប្កសួងមហានផ្ទ

1,958,601

124,506

2,083,107

6

ប្កសួងសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្ ន្ិងយុវន្ីតិសមបទា

1,137,061

5,603

1,142,664

7

ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកន្ិងឧតុ ន្ិយម

164,042

961,225

1,125,267

8

ប្កសួងក្សដ្ាកិចេន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

3

886,019

20,185

906,204

ប្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

196,723

472,250

668,973

10

ប្កសួងកសក
ិ មម រុកាខប្បមាញ់ ន្ិងក្ន្ាទ

283,076

339,708

622,784

11

ប្កសួងផ្រន្៉ៃ ិងថ្នមពល

74,247

504,019

578,266

12

ទីសកា
តី រគណៈរដ្ាមន្រន្តី

427,020

100,925

527,945

13

ប្កសួងឧសាហកមមន្ិងសប
ិ បកមម

62,644

408,611

471,255

14

ប្កសួងការងារន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ

9

15

ប្កសួងពាណិជាកមម

267,355

64,592

331,947

126,476

127,577

254,053

16

ប្កសួងវបបធម៌ន្ិងវ ិចិប្តសល
ិ បៈ

185,151

8,820

193,971

17

រដ្ាសភា

193,937

0

193,937

18

ប្កសួងក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ី ន្គរូបន្ីយកមម ន្ិងសំណង់

137,259

36,685

173,944

19

ប្កសួងយុតតិធម៌

165,049

6,933

171,982

20

ប្កសួងក្ទសចរណ៍

102,966

61,481

164,447

154,521

0

154,521

79,595

46,273

125,868

21

ប្កសួងការបរក្ទសន្ិងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ

22

ប្កសួងនប្បសណីយ៍ន្ិងទូ រគមនាគមន្៍

23

ប្កសួងបរា
ិ ថ ន្

95,716

24,141

119,857

24

ប្កសួងព័ត៌មាន្

90,170

21,996

112,166

25

ប្ពុះបរមរាជវា ំង

102,815

0

102,815
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តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល
លរ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ចំណាយចរនត

ចំណាយមូលធន

ចំណាយសរ ុប

26

រដ្ាក្លខាធិការោាន្អាកាសចរសុវី ិល

60,164

40,001

100,165

27

ប្កសួងផ្ផ្ន្ការ

97,271

0

97,271

28

ប្ពទ
ឹ ធសភា

87,309

0

87,309

29

ប្កសួងធមមការន្ិងាសនា

73,427

0

73,427

30

គណៈកមាមធកា
ិ រាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆនត

64,622

0

64,622

31

ប្កសួងមុ ខងារាធារណៈ

61,238

880

62,118

32

ប្កសួងកិចេការនារ ី

55,262

0

55,262

33

អងាភាពប្បឆំងអំក្ពីពុករលួយ

49,604

1,211

50,815

34

ប្កសួងទំនាក់ទំន្ងរដ្ាសភា ប្ពទ
ឹ ធសភា ន្ិងអធិការកិចេ

44,229

1,211

45,440

35

ប្កុមប្បក
ឹ ាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុា

16,200

0

16,200

អាាាធរសវន្កមមាតិ

14,986

0

14,986

ប្កុមប្បក
ឹ ាធមមន្ុញ្ញ

13,700

0

13,700

36
37
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នាយរដ្ឋានថវថវិកានថវកយរម្
អគ្គ នាយរដ្ឋានថវថវិកា

