ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ថវិកាសង្ខេប ឆ្ន ាំ ២០១៨
BUDGET IN BRIEF

Fiscal Year 2018

នាយរដ្ឋានថវិកានីយរម្ម ននអគ្គ នាយរដ្ឋានថវិកា

មាតិកា
ទំព័រ
កា ឆ្នំ ២០១៨
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ

ជំពក
ូ ២

១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ

៣

១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិការឆ្នំ ២០១៨

៣

ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០១៨

៥

២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិំច

៥

២.២. កំណ

ជំពក
ូ ៣

២

ើនតាមវិស័យសំខាន់ៗ

៦

២.៣. អប្ាបតូរប្ាក់

៨

កា ឆ្នំ ២០១៨
ប្កបខ៍ឌវិរ

៩

៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ

១១

៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ

១៣

៣.៣. ណោលនណោបាយថ្មីៗ សម្រាប់ឆ្នំ ២០១៨

១៦

៣.៤. វិការកនម ិកាធីនៃប្កេមង ស្ថាប័ៃ

១៨

៣.៥. ការកំ

៣៥

ត់ពិតានននការខ្ចីសម្រាប់ឆ្នំ ២០១៨

៣.៦. គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ

៣៦

៣.៧. ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ

៣៧

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ

៣៨

ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ

៤០

ជំពក
ូ ៦ ារាងឧបេនពៃ
័ ធ

៤២

៦.១. ចំណាយថ្វិកាចរនត របស់ម្រកសួង ស្ថាប័ន តាមកមម វិធី អនុកមម វិធី

៤២

៦.២. ចំណាយថ្វិកាសរុបរបស់ម្រកសួង ស្ថាប័ន

៧៥

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០១៨
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ
ឆ្នំ ២០១៨ គឺជាឆ្នំននការណបាោះណឆ្នតណម្ររើសតាំងសារិកម្រពឹទ្ស
ធ ភា នីតិកាលទ្ី ៤ ផង
និង ការណបាោះណឆ្នតណម្ររើសតាំងតំណាងរាស្រសត នីតិកាលទ្ី ៦ ផង ។ ដូចណនោះ រាររដ្ឋាភិបាលម្រតូវ
ធានាឱ្យការណបាោះណឆ្នតទំងពីរណនោះ ម្របម្រពឹតតណៅណដ្ឋយរលូន ានសណា
ត ប់ធានប់ និង ម្របកបណដ្ឋយ
តាាភាព; ទ្នទ ឹមនឹងការធានាឱ្យបាននូវសា ិរភាពា៉ា ម្រកូណសដាកិចច និង ហិរញ្ញវតាុជាទ្ូណៅ ជាពិណសស
ការធានារកាការពារឱ្យបានដ្ឋច់ខាតនូវសុខ្សនតភា
ិ ព និង សា ិរភាពសងគម, ដដលសណម្រមចបាន
មកណដ្ឋយលំបាក ឱ្យសា ិតណសា រគង់វងសចីរកាល ។ ម៉ាាងណទ្ៀត និនានការននការផ្លាស់បតូរថ្មីណៅកនុង
បរិការ

៍ពិភពណោក

ទំងកនុងទ្ិដាភាពភូមិស្ថស្រសត នណោបាយ

ទំងកនុងទ្ិដាភាពភូមិស្ថស្រសត

ណសដាកិចច និង ទំងកនុងទ្ិដាភាពចរនតនណោបាយ-សងគម រួមទំងបញ្ហាសនត ិសុខ្ណៅកនុងតំបន់ និង
ពិភពណោក អាចនឹងបណងកើនកម្រមិតហានិភ័យដល់ណសដាកិចចពិភពណោក ឱ្យកាន់ដតខ្ពស់ដថ្មណទ្ៀត
ណទោះបីស្ថានភាពណសដាកិចចពិភពណោកបចចុបបនន កំពុងានលកខ

ៈម្របណសើរជាងបណា
ត ឆ្នំកនា ងណៅ

កតី ។ ណហតុណនោះ កមពុជាម្រតូវខ្ិតខ្ំណទ្េដងដថ្មណទ្ៀត កនុងការណដ្ឋោះម្រស្ថយបញ្ហាម្របឈមទំងឡាយ
ណហើយម្រតូវានភាពហមត់ចត់ និងភាពម្របុងម្របយ័តនណៅកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យណផសងៗជាប់ជាម្របចំ។
ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស ៃិង ររប៍តុះបណា
ត ល
ប ំចក ទេ ិកាជាាជីិៈ ដាយ តតតជាពិ េេ លើយុិជៃ

ររបៃត ិកាៃិ ោគ លើ ិកាេ័យ េដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិៃត ដ្ើនបីប ងកើៃភាពទាក់ទាញ ៃិងភាព

រង្បៀបវារៈង្ោល

ប្បកមតប្បជជងរបេ់ េដ្ឋកិំចកនពតជា

នង្ោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល

ររបៃត អភិិឌ្ឍិកាេ័យកេិកនម ានរយៈររប ងកើៃ

នីតិកាលទី៥

ផលិតភាព ទំ ៃើបកនមកេិកនម ររអភិិឌ្ឍិកាេយ
័
ឧេាេកនម ៃិងររ លើកកនពេ់ពា៍ិជាូបៃីយកនម

ររពប្ងឹងអភិាលកិំចៃិងេនតាភាពនៃស្ថាប័ៃរដ្ឋ េំ ៅ
ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព ៃិងគុ៍ភាព េវាស្ថធារ៍ៈ
ទំព័រ
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១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភយ
័
ៃិោយជារមន

កមពុជាណៅដតអាចបនត សណម្រមចបានកំណ

កនុងមួយឆ្នំ ណៅកនុងរយៈណពលខ្ាី និងមធយមខាងមុខ្ណនោះ ខ្

ើនណសដាកិចចកនុងរងេង់៧%

ៈដដលបញ្ហាម្របឈម និងហានិភ័យ

កាន់ដតណកើនណ ើងទំងខាងកនុង ទំងខាងណម្រៅ ដដលអាចនឹងប៉ាោះពាល់ដល់ចីរភាពននកំណ

ើនណនោះ

និងបងកភាពរអាក់រអួលដល់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា៖។

កា ឆ្នំ ២០១៨
១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិរ
ថ្វិកាឆ្នំ ២០១៨ ម្រតូវបានណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយដផែកណលើ ណោលការ

ម្រ៍ គឹោះជាយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត

សំខាន់ចំនន
ួ ៤ ដដលកនុងណនាោះរួមាន៖
(១)-ធានាសណម្រមចឱ្យបាននូវកំណ

ើនណសដាកិចចកនុងរងេង់ ៧% ណដើមបីបនត បណងកើតការងារថ្មី

កាន់ដតណម្រចើនរូនម្របជារន ជាពិណសសសម្រាប់ម្រសទប់យុវរន, ផតល់លទ្ធភាពកាន់ដតណម្រចើន
ឱ្យម្របជារនទ្ទ្ួលបានម្របាក់ចំ

ូ លណកើនណ ើងកាន់ដតខ្ព ស់ និង បណងកើនចំ

ូលថ្វិកាជាតិ;

(២)-ធានាឱ្យបាននូវសា ិរភាពា៉ា ម្រកូណសដាកិចច ជាពិណសស ការម្រគប់ម្រគងបាននូវអតិផរណា
និង ការធានាសា ិរភាពននអម្រតាបតូរម្របាក់ ម្រពមទំងសា ិរភាពហិរញ្ញវតាុជាទ្ូណៅ;
(៣)-បនត អនុវតតកមម វិធីដកទ្ម្រមង់សំខាន់ៗរបស់រាររដ្ឋាភិបាល ណដ្ឋយណផ្លតតជាពិណសស
ណលើសកមមភាពដកទ្ម្រមង់ដដលផតលល
់ ទ្ធផលភាាមៗ
ទំព័រ
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ណដើមបីណើាើយតបនឹងណសចកតីម្រតូវការ

របស់ម្របជារន តាមការសនារបស់រាររដ្ឋាភិបាលណៅកនុងកមម វិធីនណោបាយរបស់ខ្ួ ាន
ិ ័យស្ថធារ
ក៏ដូចជាការពម្រងឹងម្រគឹោះកនុងការកស្ថងស្ថាប័ន និង សមតាភាពននវស

ៈ; និង

(៤)-ផតល់ការណលើកទ្ឹកចិតតដល់ម្រកសួង ស្ថាប័នណាដដលអនុវតតសកមមភាពការងាររបស់
ខ្ាួនម្របកបណដ្ឋយបុណរសកមម និង ានសមិទ្ក
ធ មម ឬ លទ្ធផលការងារលែ ។

ថ្វិកាឆ្នំ ២០១៨ ម្រតូវបានណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយបនត ម្របកាន់យកណោលការ

ជា
៍ បណចចកណទ្ស

សំខាន់ៗ ដូចខាងណម្រកាម៖

១-ធានាំីរភាព ៃិងេនិទក
ធ នមនៃំំ៍ូល

៧-រររកាតុលយភាព ៃិងំីរភាព

២-ររកំ៍ត់លដា
ំ ប់អាទិភាព

វិការ

៦-ររផារភាាប់រវាងររ
ប្បនូលំំ៍ូល ៃិងររ

ថវិកា
២០១៨

កា
ិកាភាជវិរ

៣-ររយកំិតតទក
ុ ដាក់
លើនៃុេស

កា ឱ្យដ្ល់
៥- ររ ផេរវិរ

៤- ររកំ៍ត់តននៃជាក់ជេត ងនៃ

អងគភាពអៃុិតត

កា /ី េកនមភាព
កនម ិធ

ទំព័រ
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ជំពក
ូ ២ ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០១៨
២.១. េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

២០១៦

២០១៧

២០១៨

អៃុិតត

ា៉ា ៃ់ស្ថមៃ

ពាករ៍រ

៨០ ៥៥៨

៨៩ ៥០៩

៩៩ ១១៦

៧,០%

៦,៩%

៦,៩%

ផេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ (ដ្ុលាៃរអា នរកាក)

១ ៣០២

១ ៤៣៥

១ ៥៦៨

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្នំ)

៣,០%

៣,៨%

៣,៥%

អប្ាបតូរប្ាក់ (ដ្ុលាៃរអា នរកាក/ របល)

៤ ០៥៦

៤ ០៣៧

៤ ០៣៧

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ)

-៨,៣%

-៧,៩%

-៨,៤%

ទុៃបប្នតងអៃត រជាតិ (លាៃដ្ុលាៃរអា នរកាក)

៦ ៧៣១

៩ ០៥០

១០ ៥១៨

៥,៥

៦,០

៦,៥

េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

ផេេ ាននវៃបំចតបបៃន (ប៊ីលាៃ របល)

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%)

ទុៃបប្នតងអៃត រជាតិ (ំំៃមៃជខនៃររនាំ ំូល)

ទំព័រ
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តាមការពាករ កំណ

ើនណសដាកិចចកមពុជា ណៅឆ្នំ ២០១៨ នឹងអាចបនតសណម្រមចបានម្របា

៦,៩% ដូចឆ្នំ ២០១៧ ដដលណធេើឱ្យទ្ំហំណសដាកិចចជាតិ (ផសស នថ្ាបចចុបបនន ) ណកើនណ ើងដល់ជាង ៩៩ ១១៦
ប៊ីោនណរៀល សមមូលនឹងម្របា

ជាង ២៤,៥ ប៊ីោនដុោារអាណមរិក, ខ្

ៈដដល ផសស សម្រាប់

មនុសសានក់ ម្រតូវបានរំពង
ឹ ថានឹងណកើនណ ើងដល់ ១ ៥៦៨ ដុោារអាណមរិក ។ ឱ្នភាពគ

នីចរនតនន

រញ្ជ ីងទ្ូទត់ណម្រៅម្របណទ្សម្រតូវបានរំពង
ឹ ថានឹងណកើនណ ង
ើ ជាងមុនបនត ិចពី ៧,៩% ននផសស ណៅឆ្នំ២០១៧
មក ៨,៤% ននផសស ណៅឆ្នំ២០១៨ ណដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទ្ុកននការថ្មថ្យននឥ
ម្របភពហិរញ្ញបបទនឥតសំ
មធយមកម្រមិតទប ខ្

ទនដដលបានមកពី

ង ណម្រកាមណហតុផលថាកមពុជាបានដម្របកាាយខ្ាួនជាម្របណទ្សានម្របាក់ចំ

ៈដដលឱ្នភាពពា

ូល

ិរជកមមបានធាាក់ចុោះពី ១៥,៤% ននផសស ណៅកនុងឆ្នំ២០១៧

មកម្រតឹម ១៥% ននផសស កនុងឆ្នំ២០១៨ ដដលើាុោះបញ្ហចង
ំ នូវពិពិធកមមផលិតផលនាំ ណចញ។ ណដ្ឋយដ ក
ទ្ុនបម្រមុងអនត រជាតិម្រតូវបានបា៉ាន់ស្ថមនថានឹងបនត ណកើនណ ើងពី

៦ ៧៣១

ោនដុោារអាណមរិកណៅឆ្នំ

២០១៦ ដល់ ៩ ០៥០ ោនដុោារអាណមរិក ណៅកនុងឆ្នំ២០១៧ និងបនត ណ ើងដល់ ១០ ៥១៨ ោនដុោារ
អាណមរិក កនងឆ្នំ២០១៨ ណដ្ឋយស្ថរការវិនិណោគផ្លទល់ពីបរណទ្សនឹងណៅបនត ានកំណ
ធានាបាននូវការនាំ ចល
ូ ម្របា

ើនលែ ដដលនឹង

៦,៥ ដខ្កនុង ឆ្នំ២០១៨ ដដលជាកម្រមិតមួយលែសម្រាប់ការរកាបាននូវ

សា ិរភាពរញ្ជ ីងទ្ូទត់។
កា យ
២.២. កំ ៍ើៃានិេ
័ េំខាៃ់ៗ
តាមការពាករ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនពតជា ៅកនតងឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃប្ទប្ទង់ ដាយ៖
ទី១)-កំណ

ើនននវិស័យឧសាហកមមម្របា

៨,៦% ដដលោំម្រទ្ណដ្ឋយអនុ វិស័យឧសាហកមម

មិនដមនកាត់ណដរ ជាពិណសសណលើផលិតកមមណម្រគឿងបងគុំណអ ិចម្រតន
ូ ិច មាូបអាហារ និងណភសរជ ៈ ដដលរួយ
ិ ័យកាត់ណដរ និងអនុ វិស័យសំ
បំណពញបដនា មឱ្យការថ្មថ្យននអនុ វស

ង់។ ថ្េីតបិតដតអនុ វិស័យសំ

ានកំណ

ង់ម្របណភទ្ពា

ណៅរកសំ

ើនថ្មថ្យបនត ិច ប៉ាុដនត កំណ

ើនណនោះណៅដតខ្ពស់ណដ្ឋយស្ថរសំ

ង់លំណៅឋានតនមាសមរមយ ចំដ

ង់

ិរជកមមនិងការងាក

កឯការបនត ថ្មថ្យននអនុ វិស័យកាត់ណដរ គឺបណា
ត លមកពី

ការណកើនណ ើងម្របាក់ឈួ ន លអបបបរាដដលណធេើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ភាពម្របកួតម្របដរងរបស់កមពុជា
ស្ថទក់ណសទ ើរននការបញ្ហជទ្ិញ
ទំព័រ
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និងភាព-

(ទ្ី២)-វវិស័យណសកកមម បនត កំណ

ើនម្របា

៧,៦% ដដលោំម្រទ្ណដ្ឋយកំណ

ើនខ្ពស់ននអនុ វិស័យ

លក់ដុំ-រាយ អនុ វិស័យដឹករញ្ជូ ន និងទ្ូរគមនាគមន៍ ម្រពមទំងអនុ វិស័យណសកកមមណផសងៗ តាមរយៈ
ការណកើនណ ើងការណម្របើម្របាស់កនុងម្រសុក ណដ្ឋយស្ថរការណកើនណ ើង ម្របាក់ឈួ ន លអបបបរា និងម្របាក់ណបៀវតសរបស់
មស្រនតីរារការ

ម្រសបនឹងការបនត ណោលនណោបាយវិតាារកមមរបស់រាររដ្ឋាភិបាល

សកមមភាពណសដាកិចច។ ជាមួយោនណនោះដដរ អនុ វិស័យអចលនម្រទ្ពយ ណៅដតបនត កំណ
និនានការននអនុ វិស័យសំ
ានកំណ

ង់ ខ្

ដដលរួយរំរុញដល់
ន
ើ រឹងាំ ម្រសបតាម

ៈដដលអនុ វិស័យសណា
ា ោរ និង ណភារនីយដ្ឋានម្រតូវបានរំពង
ឹ ថា

ន
ើ ថ្មថ្យបនត ិច, និង
(ទ្ី៣)-វវិស័យកសិកមម អាចសណម្រមច បានកំណ

ដំណាំនិងរលផល

ន
ើ កនុងរងេង់ ២,០% ម្រទ្ម្រទ្ង់ណដ្ឋយអនុ វិស័យ

ណដ្ឋយស្ថរភាពម្របណសើរណ ើងននម្របព័នធណម្រស្ថចម្រសព

និងការរំពឹងទ្ុកលកខខ្ ឌ

អំណណាយផលននកតាតអាកាសធាតុ។

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យឧេាេកនមំំៃមៃ ៨,៦%វ

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យ េវាកនមំំៃមៃ ៧,៦%វ

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យកេិកនមំំៃមៃ ២,០%វ

ទំព័រ
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២.៣. អប្ាបតូរប្ាក់

ិ ាស្ថានជាតិសាិត,ិ ធនាោរជាតិននកមពុជា និងម្រកសួងណសដាកិចច និងហិរញ្ញវតាុ, ២០១៧
ម្របភព៖ វវទ្

អប្ាបតូរប្ាក់មៃេា រិ ភាព ខ៍ៈជដ្លអតិផរណាេា ត
ិ កនតងកប្និតទាប


អម្រតាអតិផរណាមធយមម្របចំឆ្នំម្រតូវបានបា៉ា ន់ស្ថមនថាវនឹងានការណកើនណ ើងបនត ិចវកនុងអម្រតា
៣,៨%

កនុងឆ្នំ២០១៧វ និង

៣,៥%វ កនុងឆ្នំ២០១៨វ ណដ្ឋយស្ថរការណងើបណ ើង វិញ

ជាបណ ត ើរៗនននថ្ាណម្របងណលើទ្ីផារអនត រជាតិវនិងនថ្ាកសិផលមួយចំនួន។


អម្រតាបតូរម្របាក់ណរៀលវ គឺណៅដតបនតសាិតណៅកនុងរងេង់ ៤វ ០៣៧វ ណរៀលកនុងមួយដុោារអាណមវរិក
កនុងឆ្នំ ២០១៧វ និង ២០១៨វ ដដលជាអម្រតាមួយអាចរកាសិា រភាពអតិផរណាវ និងសា ិរភាព
ា៉ា ម្រកូណសដាកិចចជារួម។

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០១៨
ជំពក
ូ ៣ ប្កបខ៍ឌវិរ
ឈរ លើ ោលររ៍រខាង លើ ក៏ដ្ូំជាកនតងប្កបខ៍ឌនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ជដ្លប្តូិាៃ
ប្ោងកនតងរងវង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារីយ៉ាូំំ៍ូលជដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន ៃិង
ដាយឈរ លើនូលដាឋៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល

ពិ េេំំ៍ូលគយ

ៃិង

ំំ៍ូលពៃធ ដារឆ្នំ ២០១៦ ៃិង ឆ្នំ ២០១៧ ប្កបខ៍ឌវិការឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃ របបំំ

ើង

ដាយ ធវើររកំ៍ត់ដ្ូំ ត ៅ៖
កា
េូំនាករវិរ

២០១៦

២០១៧

២០១៨
ំាប់

ំាប់

អៃុិតត

ំាប់

១៧,៨២

១៨,៨៩

១៨,៥៧

១៨,៧៥

១៧,៦៦

១៨,៧៤

១៨,៤០

១៨,៥៧

២២,៧០

២២,០៣

២៣,៦៣

២៤,៥៩

១៤,៦៨

១៤,២៨

១៥,៤២

១៦,០៩

អតិ រកំរៃត (%ផេេ)

២,៩៨

៤,៤៦

២,៩៨

២,៤៨

ឱ្ៃភាពេរុប (%ផេេ)

-៤,៨៧

-៣,១៣

-៥,០៧

-៥,៨៤

ចំ

ិ រដាវឬវថ្វកា
ិ ជាតិវ(%ផេេ)
ល
ូ កនង
ុ ម្របណទ្សថ្វកា

ំំ៍ូលំរៃដ (%ផេេ)
ិ រដាវឬវថ្វកា
ិ ជាតិវ (%ផេេ)
ចំណាយសរុបថ្វកា

ំំណាយំរៃដ (%ផេេ)



កា រដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ១៨,៧៥% នៃ ផេេ េម ើៃឹង
ំំ៍ូលកនតងប្ប ទេវិរ
ំំៃមៃ ១៨វ៥៨៧វ០០៣ លាៃ របល ។



ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ២៤,៥៩% នៃ ផេេ

េម ើៃឹង

ំំៃមៃ ២៤ ៣៧៥ ១០២ លាៃ របល ។


អតិ រកវិការំរៃត អាចរកាបានកនុងកម្រមិតម្របា



កា េរុប ណសម ើនឹងវ -៥,៨៤%វ ននវ ផសសវ ម្រសបតាមណោលនណោបាយ
ឱ្ៃភាពវិរ

វ២,៤៨%វននវផសស។

វវិតាារកមម ថ្ វិកាម្របយ័តនម្របដយងរបស់រាររដ្ឋាភិបាល។

ទំព័រ
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ឯកា លាៃ របល
ំំ៍ូលនិៃជនៃ
ស្ថរ ពើពៃធ

ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ

២ ៤២០ ៨០៥

ំំ៍ូលនូលធៃ

១៥ ៩៨៦ ០០៥

៤ ៩៧៧ ១៣២

សរុបចាំណាយ
ថវិការដ្ា
២៤ ៣៧៥ ១០២
ំំណាយនូលធៃវិការរដ្ឋ
៨ ៤២៩ ៦៨៤

ំំណាយំរៃដវ ិការរដ្ឋ
១៥ ៩៤៥ ៤១៨

េដ្ឋកិំច

ិកាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ

១ ៣៧៩ ១៨៥

េិរញ្ញបបទាៃកនង
ត ប្ប ទេ
៣ ១៤៥ ៣៥២

ទូទាត់ប្ាក់ខចី
៧៣៧ ៣៩៣

រដ្ឋាលទូ ៅ
២ ២៦៣ ៣០៤

េងគនកិំច
៥ ៦៥៨ ៩៥៩

ិកាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ
េិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ
៤ ៥៤៦ ៩៣៩

ររពារជាតិ េៃត ិេុខ
ៃិងេណា
ដ ប់ធានប់

ររជបងជំកានិកាេ័យ

៣ ៨៩៤ ៣៧៦

ទំព័រ
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កា រដ្ឋ
៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិរ
កនុងម្រកបខ្័ ឌ ននណោលណៅខាងណលើ រាររដ្ឋាភិបាលម្រតូវបណងកើនចំ
ចំ

ូលសរុបថ្វិកាជាតិ ឱ្យ េម ើៃង
ឹ ២៣ ៣៨៣ ៩៤២ លាៃ របល កនតង នាុះ ចំ

ថានក់ជាតិឱ្យណសម ើនឹង ១៧ ៤៦០ ០០៦ ោនណរៀល (ដដលរមនមៃ ចំ
ោនណរៀល និង ចំ
ចំ

ូលសរុបថ្វិការដា ឬ
ូលចរនដ

ូ លស្ថរណពើពនធ ១៥ ០៧៥ ៥៦២

ូលមិនដមនស្ថរណពើពនធ ២ ៣៨៤ ៤៤៤ ោនណរៀល) ។ ណដ្ឋយដ ក សម្រាប់

ូលមូលធនវិការរដ្ឋ ម្រតូវបានណម្រោងចំនួន ៤ ៩៧៧ ១៣២ ោនណរៀល, ម្រតូវជា ៥,០២%

នន ផសស គឺានកំណ

ើន ៦,៣% ណធៀបនឹងចាប់ឆ្នំ ២០១៧។

ចាំណូលសរុបថវិការដ្ា ២៣ ៣៨៣ ៩៤២ រនុខង្នាះរួម្មាន៖
ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 4,796,939
ឯកា លាៃ របល

ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ 180,193

ំំ៍ូលំរៃត វ ិការថ្ននក់ជាតិ

ំំ៍ូលំរៃត វ ិការថ្ននក់ ប្រនជាតិ

17,460,006

946,804

ពៃធ លើពា៍ិជាកនម
ប្ៅប្ប ទេ

ំំ៍ូលគយ ៃិងរដាឋករ

14%

ពៃធ កនតងប្ប ទេ

48%

86%
ចាំណូលចរនត ថ្ននរ់ជាតិ
១៧ ៤៦០ ០០៦

ពៃធ តេល់

លានង្រៀល

26%
ពៃធ ប្ប ោល

ំំ៍ូលនិៃជនៃ
ស្ថរ ពើពៃធ
14%

74%
ំំ៍ូលពៃធ ដារ
39%
ទំព័រ
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ំំ៍ូលនូលធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃមៃ ៤ ៩៧៧ ១៣២ លាៃ របល កនតង នាុះ


ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ ១៨០ ១៩៣ លាៃ របល



ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ៧៩៦ ៩៣៩ លាៃ របល

េិរញ្ញបបទាៃឥតេំ៍ង មៃៃិនានររធាៃក់ំុុះនកប្តឹន ០,៦០% នៃ ផេេ
ររ ធវើដ្ំ ៍ើរចក ំញពីប្ប ទេមៃំំ៍ូលទាប ៅជាប្ប ទេមៃំំ៍ូល
នធយនកប្និតទាប ជានូល េតុបណា
ត លឱ្យប្ប ទេកនពតជាាត់បង់ជាប ៍តើរៗ

0.60%

ៃូិលកខ៍ៈេនបតតិកនតងររបៃត ទទមលាៃៃូិេិរញ្ញបបទាៃឥតេំ៍ង
ឥ៍ទាៃជដ្លមៃេនបទាៃខពេ់ក៏ប៉ាុជៃត កាត ៃុះក៏ាៃបង្ហាញពីររ កើៃ
នៃឯករាជយភាពនៃវិការជាតិជដ្រ។

៤% 

ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃៃ
ម ១៤៨ ៤៣១ លាៃ របល

ចាំណូលម្ូលធន
៤ ៩៧៧ ១៣២

ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ

លានង្រៀល

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ

៩ ៦%



កា ២៥០ ០០០ លាៃ របល
នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិរ



នូលធៃ ដាយេិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ៥៤៦ ៩៣៩ លាៃ របល

ទំព័រ
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ៃិង
ើង

កា រដ្ឋ
៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិរ
េប្មប់ឆ្នំ ២០១៨ រាជរដាឋភិាលៃឹងប្តូិររំំណាយវិការេរុប
កំ ៍ើៃ

ំំៃមៃ ២៤ ៣៧៥ ១០២ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ ១៥,២%
ណធៀបនឹងចាប់ឆ្នំ ២០១៧ គឺប្តូិជា ២៤,៥៩% នៃ ផេេ
េនធន៌

ររង្ហរ

ចាំណាយចរនត
បៃេតកបុគល
គ ក
ិ សរុប ៖ ៨ ៣០២ ៩៦៨ ោនណរៀល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៧ ៩១៤ ៩២៤ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ៣៨៨ ០៤៤ លាៃ របល

ប្បេិទភា
ធ ព

ប្ៅបៃេតកបុគល
គ ក
ិ សរុប ៖ ៧ ៦៤២ ៤៥១ ោនណរៀល *


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៧ ៣០៣ ២៤៣ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ១ ០៧៧ ០៧៨ លាៃ របល

*េំោល់៖ទ្ំហំចំណាយចរនត ណម្រៅបនទុ កបុគគលិកថានក់ណម្រកាមជាតិបានបូកបញ្ចូ ល

នូវឥ

ទនឧបតាមភកធនពីថានក់ជាតិចំនួន ៧៣៧ ៨៧០ ោនណរៀល។

ចាំណាយម្ូលធន
កា ិ ោគស្ថធារ៍ៈេិរញ្ញបបទាៃកនតងប្ប ទេ
ិៃ
េរុប៖ ៣ ១៤៥ ៣៥២ លាៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ២ ៩២៥ ៨០០ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ២១៩ ៥៥២ លាៃ របល

កា ិ ោគស្ថធារ៍ៈេិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ
ិៃ
៤ ៥៤៦ ៩៣៩ លាៃ របល
ររទូទាត់ប្ាក់ខចី ៧៣៧ ៣៩៣ លាៃ របល

ទំព័រ
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ិកាេ័យររពារជាតិ េៃដិេុខ ៃិង

ិកាេ័យរដ្ឋាលទូ ៅ

េណា
ដ ប់ធានប់

15%

26%
ំំណាយនិៃទាៃ់ជបងជំក
មៃនុខេញ្ហញ

%នៃំំណាយំរៃត

13%

ថ្ននក់ជាតិាន ិកាេ័យ

ិកាេ័យ េដ្ឋកិំច
ិកាេ័យេងគនកិំច

9%

37%

ថ្វិកាចរនដ ថានក់ជាតិឆ្នំ២០១៨ ម្រតូវបានដបងដចកណៅតាមអាទ្ិភាពចំបាច់តាមវិស័យ
នីមួយៗ ដូចខាងណម្រកាម៖
ិ យ
វវស
័ រដាបាលទ្ូណៅ
 ោំប្ទររជកទប្នង់ររ ាុះ ឆ្នត
 ណលើកកមពស់ម្របសិទ្ភា
ធ ពការងារម្រគប់ម្រគងចំ
 ោំម្រទ្ការអនុវតតកមម វិធីជាតិកំដ
 ោំម្រទ្កំដ

ូល និងម្របមូលចំ

ទ្ម្រមង់រដាបាលស្ថធារ

ូ លស្ថរណពើពនធ

ៈ

ទ្ម្រមង់ វិស័យដីធាី

 ោំម្រទ្ និងពម្រងឹងណោលនណោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសាហកមម
 ោំម្រទ្ដល់ការម្របយុទ្ម្រធ បឆ្ំងអំណពើពុករលួយ
 បណងកើនម្របសិទ្ភា
ធ ពននកិចចការទ្ូត តាមរយៈបណងកើនការោំម្រទ្ដផនកហិរញ្ញវតាុដល់
មស្រនត ីការទ្ូត។
ិ យ
វវស
័ ការពារជាតិ សនដស
ិ ខ្
ុ និងសណា
ដ ប់ធានប់
 ោំម្រទ្ដល់ការពម្រងឹងសមតាភាពរបស់នគរបាល និងកាា ំងម្របដ្ឋប់អាវុធ
 បនត ណផ្លតតការយកចិតតទ្ុកដ្ឋក់ណលើរីវភាព និងសុខ្ាលភាពកងកាា ំងម្របដ្ឋប់អាវុធ
 បណងកើនការោំម្រទ្ដល់កិចចដំណ

ើរការរបស់ឧតតមម្រកុមម្របឹកាននអងគណៅម្រកម ស្ថោ

រម្រមោះកតីម្រគប់ជាន់ថានក់ និងរដាបាលតុោការ
 ោំម្រទ្កិចចដំណ

ើរការរដាបាល និងអនត រាគមន៍ណផសងៗ
ទំព័រ
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 ោំម្រទ្ការអនុវតតណោលនណោបាយភូមិឃុំានសុវតាិភាព
 ោំម្រទ្ដល់ម្របតិបតតិការផលិតអតតសញ្ហញ

ប័

ណ

 ម្របយុទ្ម្រធ បឆ្ំងការរួញដូរមនុសស ស្រសត ី និងកុារ
 ម្របយុទ្ម្រធ បឆ្ំងណម្រគឿងណញៀន
ៈណមធាវីកមពុជា។

 ោំម្រទ្ណសកឥតគិតនថ្ារបស់គ
ិ យ
វវស
័ សងគមកិចច
 ពម្រងឹងគុ

ភាព និងោំម្រទ្ណសកអប់រំ

 អភិវឌ្ឍរំនាញ និង វិស័យការងារ
 ណលើកកមពស់គុ

ភាពណសកសុខាភិបាល

 ទ្ប់ស្ថកត់អំណពើហិងាណលើស្រសត ី និងកុារ
 ឧបតាមភោំម្រទ្ដល់សាគមអតីតយុទ្រ
ធ ន និងបណងកើនថ្វិកាោំម្រទ្ដល់ការបណងកើតសាគម
មនុសសចស់ណៅតាមឃុំសងាកត់ចំនន
ួ ១ ២៤២ ណៅទ្ូទង
ំ ម្របណទ្ស
 បណងកើនការឧបតាមភដល់មរឈម ឌ លស្ថតរនីតិសមបទតាមបណា
ត រារធានី ណខ្តត និង
ការឧបតាមភ ោំម្រទ្មរឈម ឌ លស្ថតរលទ្ធភាពពលកមម កាយសមបទ ណដើមបីផតល់ណសក
រូនរនពិការ
 ផតល់ថ្ វិកាោំម្រទ្ដល់ការណដ្ឋោះម្រស្ថយរីវភាពចំណពាោះរនម្រកីម្រកណៅតាមសហគម កនុង
រំហានស្ថកលបង
 ការពារ និងអភិរកសធនធានធមមជាតិ
 អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ
 សុខ្ដុមនីយកមមស្ថសនា។
ិ យ
វវស
័ ណសដាកច
ិ ច
 បនត ការណលើកកមពស់បណចចកណទ្សកសិកមម
 រំរុញផលិតកមមណសបៀង ពិណសសការចិញ្ចឹមសតេ និងមចាវបបកមម
 ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងដីសមបទនណសដាកិចច និងការបងាករ ទ្ប់ស្ថកត់ និងបស្រងាកប
បទ្ណលមើសនម្រពណឈើ និងរលផល
 បណងកើនការោំម្រទ្ដល់ការពម្រងឹងម្របសិទ្ភា
ធ ពកនុងការម្រគប់ម្រគងធនធានដរ៉ែម្រគប់ម្របណភទ្
 ណរៀបចំដផនការណមននការអភិវឌ្ឍម្របព័នធ ូរីសទីក
ទំព័រ

15 នៃ 76

 រំរុញការអភិវឌ្ឍទ្ឹកស្ថែត និងអនាម័យរនបទ្
 រួសរុល និងដថ្ទំម្របព័នធធារាស្ថស្រសត
 រំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការពម្រងឹងគុ

ភាពណសកណទ្សចរ

៍

 បនត ណបើកទ្ីផារសម្រាប់ការនាំ ណចញរបស់កមពុ ជា
 ប ដុ ោះបណា
ដ លធនធានមនុសស
 បនត រួសរុល ដថ្ទំផាូវ ស្ថពន និងផាូវលំរនបទ្ ម្រពមទំងការស្ថតរម្រសោះ រីកម្រសោះ
និងអ តូ ងទ្ឹក ណដើមបីទ្ប់ទ្ល់នឹងណម្រោោះរា
ំ ងសងួ ត
 ម្រតួតពិនិតយសុវតាភា
ិ ពចំ

ីអាហារ

 អភិវឌ្ឍម្របព័នធរដាបាលណអ ិចម្រតូនច
ិ
 ពម្រងឹងនូវម្រកបខ្័ ឌ និងយនត ការអភិវឌ្ឍសហម្រោសធុនតូច និងមធយម

 អភិវឌ្ឍម្របព័នធសតង់ដ្ឋ និងាម្រតាស្ថស្រសត ។
កា េរុប (ំំណាយំរៃត ៃិងំំណាយនូលធៃ
ព័តម
៌ ៃបជៃានេប្មប់ទេ
ំ ំ
ំ ណា
ំ
យវិរ
កនតងប្ប ទេ ៃិង ប្ៅប្ប ទេ) របេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ មៃកនតងារាងឧបេនពៃ
័ ធទី ៣៦

៣.៣. ោលៃ ោាយវមៗ
ី េប្មប់ឆ្នំ ២០១៨
ទ្នទ ឹម ៃុះ រាររដ្ឋាភិបាលបានណម្រោងថ្វិកាចំនួន ៣០ ០០០ ោនណរៀល សម្រាប់ណរៀបចំ
ិ កងកាា ំងម្របដ្ឋប់អាវុធម្រគប់ម្របណភទ្ និងនិវតតរន។
ជាមូលនិធដិ ថ្ទំសុខ្ភាពរូនមស្រនតីរារការសុី វល
សម្រាប់ការបនត ោំម្រទ្ណោលនណោបាយោំពារសងគម រាររដ្ឋាភិបាលក៏បានសណម្រមចផតល់
និង ដំណ ើងម្របាក់ឧបតាមភ ដដលរួមាន៖


ផតលម្រ់ បាក់ឧបតាមភាតុភាពដល់មស្រនត ីរារការសុី វិលវ

និងកងកាា ំងម្របដ្ឋប់អាវុធម្រគប់

ម្របណភទ្ជាស្រសត ីវណដ្ឋយបណងកើនពីវ៦០០វ០០០វណរៀលណៅចំនួនវ៨០០វ០០០វណរៀលវសម្រាប់
ការសម្រាលបានកូនមួយវ និង ចំនន
ួ វ ១វ ៦០០វ ០០០០វ ណរៀលវ សម្រាប់ការសម្រាល
បានកូនណភាាោះពីរវនិងចំនន
ួ វ២វ៤០០វ០០០វណរៀលវសម្រាប់ការសម្រាលបានកូនណភាាោះបី


ផតលម្រ់ បាក់ឧបតាមភបុ

យសពមស្រនតរា
ី រការសុី វិលដដលទ្ទ្ួលមរ

ភាពវ

ណដ្ឋយកនុង

ានក់ៗវ ម្រតូវបានវ ដំណ ើងពីចំនួនវ ១វ ២០០វ ០០០វ ណរៀលវ ណៅវ ២វ ០០០វ ០០០វ ណរៀលវ
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ចំណពាោះមរ

ភាពណដ្ឋយរមងឺធមម តាវ និងដំណ ើងពីចំនួនវ ១វ ៥០០វ ០០០វ ណរៀលវ ណៅវ

៤វ០០០វ០០០វណរៀលវចំណពាោះមរ

ណលើសពីណនោះ ចំ

ភាពកនុងណពលបំណពញណបសកកមម វឬណម្រោោះថានក់ការងារ។

ុចណលចណធាារបស់ថ្ វិកាឆ្នំ ២០១៨ ប្េបានកនម ិកាធថ្
ី មីៗ របស់

រាររដ្ឋាភិបាល ានជាអាទ្ិ៍ដូចជា៖


ការដថ្ទំសខ្
ុ ភាពសម្រាប់កមមករ៖វ

បានណម្រតៀមថ្វិកាកនុងកញ្ច ប់ថ្ វិការបស់ម្រកសួង

សុខាភិបាល សម្រាប់ពម្រងីក វិស្ថលភាពមូលនិធិសមធម៌វ ណដើមបីផតល់លទ្ធភាពឱ្យកមមករវ
(ទំងកនុងម្របព័នធវ និងវណម្រៅម្របព័នធ)វដដលមិនទន់ជាសារិកណបឡាជាតិរបបសនត ិសុខ្
សងគមវ(ប.ស.ស)វវទ្ទ្ួលបានវរបបដថ្ទំសុខ្ភាពដូចម្របជារនដដលានប័


ណ ម្រកីម្រកដដរ

ិ ៖វ បានណម្រោងណៅកនុងកញ្ច ប់ថ្ វិការបស់
ការឧបតាមភាតុភាពសម្រាប់កមមករនិណោរត
ម្រកសួងសុខាភិបាល

សម្រាប់ណបើកផតល់ម្របាក់ឧបតាមភរូនកមមកា រិនីណៅណម្រកាយណពល

សម្រាលកូន ៃិងេប្មកលំជេមតុភាពវណដ្ឋយផតល់ថ្ វិកាវ៤០០វ០០០វណរៀលវសម្រាប់
ការសម្រាលបានកូនមួយ,វ សម្រាលបានកូនណភាាោះពីរវ ទ្ទ្ួលបានថ្វិកាវ ៨០០វ ០០០វ
ណរៀលវនិងសម្រាលបានកូនណភាាោះបីវទ្ទ្ួលបានថ្វិកាវ១វ២០០វ០០០វណរៀល


ការបនតនរិ នតរភាពមនទរី ណពទ្យគនធបបា
ុ ា ៖វ

បានណម្រោងថ្វិកាណៅកនុងកញ្ច ប់ថ្ វិការបស់

ម្រកសួងសុខាភិបាលវ សម្រាប់ជាមូលនិធិម្រទ្ម្រទ្ង់និរនត រភាពមនទ ីរណពទ្យគនធ បុបាាវ បដនា ម
ណលើឥ

ទនថ្វិកាដដលម្រតូវផតល់រូនមនទ ីរណពទ្យគនធ បបា
ុ ា វ ណដើមបីធានាថាវ នៃេ ីរ ពទយ

ៃុះ ៅជតអាំរកាាៃៃូិេត ង់ដាគុ៍ភាព

ៃិងររផតល់ េវាពាាល ដាយឥត

គិតនវៃដ្ជដ្លវ ណៅណពលានការណផទរការម្រគប់ម្រគងពីណោកវ Beatវ Richnerវ ឱ្យមក
សិា តណម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបស់រាររដ្ឋាភិបាលវិញវ


ការបនតសកមមភាពរបស់រាររដ្ឋាភិបាលកនុងការចុោះសួរសុខ្ទ្ុកខកមមករ-កមមកា រិនវី
បណា
ត ណរាងចម្រក/សហម្រោសវ

តាម

ណដើមបីដសេ ងយល់និងរកដំណណាោះម្រស្ថយសមម្រសបរូន

កមមករ-កមម កា រិនីវក៏ដ្ូំជាជំរុញ ណោលនណោបាយអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសាហកមម។
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កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃ
៣.៤. វិរ
ប្េបានឯកស្ថរទេសនាទាៃ

េត ីពីទិេ ៅយុទស្ថ
ធ ស្រេត កំជ៍ទប្នង់ប្បព័ៃធវ ិការ ៅ

កនពតជា ២០១៣-២០២០ រាជរដាឋភិាលាៃដាក់ឱ្យអៃុិតតស្ថកលបងវិការកនម ិកាធី ពញ លញជា
ជំហាៃៗ េើយសម្រាប់ឆ្នំ ២០១៨ ណនោះ ម្រគប់ម្រកសួង ស្ថាប័នទំង ៣៩ ម្រតូវបានដ្ឋក់អនុវតត
ថ្វិកាកមម វិធីណពញណលញ។

១.ប្ក.ព័តម
៌ ៃ,

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយ,រ ១១.អគគ.រដ្ឋេភា,

២.ប្ក.បរកាស្ថាៃ,

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ, ១២.អគគ.ប្ពឹទេ
ធ ភា,

៣.ប្ក.េងគនកិំ,ច

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក, ១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,

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

១៤.អាជាាធរេិៃកនមជាតិ,

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ ១៥.អងគភាពប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ,

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

២០១៦

២០១៨
២០១៧

២០១៥

១. ប្កតនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពជា
ត

៧.ប្ក.ជរ៉ែ ៃិងថ្ននពល

២.ប្ក.េុខាភិាល, ៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,

២.ប្កតនប្បឹកាធនមៃញ្
ុ ,ញ

៨.ប្ក.ិបបធន៌

៣.ប្ក.ររង្ហរ,

៣.ប្ក.ប្ពុះបរនរាជវា ំង,

៩.ប្ក.នុខង្ហរ,

៤.ប្ក.កិំចររនារី, ៩.ប្ក.ជដ្ៃដ្ី,

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃ
ំ ងេភា,

១០. ប្ក.ជផៃររ,

៥.ប្ក.កេិកនម,

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំំររ ាុះ ឆ្នត

១១. ប្ក.ឧេាេកនម,

១.ប្ក.អប់រំ,

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងេិរញ្ញិតា,ត

១០.ប្ក.យុតតិធន៌

៦.ប្ក.ធនមររ,

ទំព័រ
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ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ២ គឺ៖
ទី ១ ៖ ធានាឲ្យការអប់រំានគុ

ភាពម្របកបណដ្ឋយសមធម៌វនិងបរិោបនន វ

និងណលើកកមពស់ឱ្កាសកនុងការសិកាណពញមួយរី វិតវសម្រាប់ទង
ំ អស់ោន
ទី ២ ៖ ធានាភាពស័កសិទ្ិនធ នភាពជាអនកដឹកនាំ និងម្រគប់ម្រគងរបស់មស្រនត ីម្រគប់លំដ្ឋប់ថានក់

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ
លាៃ របល

២ ៧០៥ ៤៥៧

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំកនតងប្បព័ៃធ ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផៃូិររ

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់រំរយៃិងកីឡា
៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ំចក ទេៃិងជំនាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ
៥.ររោំប្ទ េវាអប់រំ ៃិងអភិាលកិំចលអ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១ នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ៖
ណលើកកមពស់លទ្ធផលសុខ្ភាពម្របជាពលរដាឱ្យកាន់ដតលែម្របណសើរណ ើងវនិងបណងកើនការបងាករ
ហានិភ័យហិរញ្ញវតាុកនុងការណម្របើម្របាស់ណសកដថ្ទំសុខ្ភាព។

១. េុខភាពបៃត ពូជយុិិ័យ មា ទារក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ
លាៃ របល

១ ៣៩៣ ៩៧៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

២. ប្បយុទជ
ធ ំងឺឆ្ៃង
៣. ប្បយុទជ
ធ ំងឺនិៃឆ្ៃង ៃិងបញ្ហាេុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត
៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិាល

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ
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ព្រសួខសខគម្រិចច អតីតយុទធជន និខ យុវនីតស
ិ ម្បទាមៃ ោលៃ ោាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ វពម្រងឹងម្របព័នធោំពារវនិងផតល់ណសកសុខ្ាភាពសងគមវម្របកបណដ្ឋយ
ម្របសិទ្ភា
ធ ពវនិងសមធម៌។

១. ររប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព េវាេុខុមលភាពេងគន
លាៃ របល

៨៨៧ ៣១២

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. ពប្ងឹងពប្ងីកប្បព័ៃធេៃត ិេុខេងគន ៃិងផតល់ េវាស្ថតរលទធភាពពលកនម
រយេនបទាជៃពិររ
៣. ពប្ងឹង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ី ៈមៃ ោលៃ ោាយ
ព្រសួខការងារ និខបណតុះបណា
ត លវិជាាជវ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររង្ហរ ៃិងប៍តុះបណា
ត លិកាជាាជីិៈ
ដ្ើនបីំូលរមនរត់បៃា យភាពប្កីប្ក ៅកនពតជា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ការអប់រំប តុ ោះបណា
ត លបណចចកណទ្ស និង វិជាជរីវៈ
លាៃ របល

២០៩ ៣៥៩

១. ការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ

៣. ការអភិវឌ្ឍមុខ្របរ និងការងារ
៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃត ិេុខេងគន
៥. ណសកោំម្រទ្ទ្ូណៅ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ
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ព្រសួខបរិសាាន មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ កិំចោំពារបរកាស្ថាៃ
អភិរកសជិិៈ ំប្នតុះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធាៃ ធនមជាតិឱ្យមៃៃិរៃត រភាព

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

៨២ ៣៥៧

១. កិំចោំពារបរកាស្ថាៃ
២. ការម្រគប់ម្រគង និងអភិរកសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋាន
៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព
៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ុះដ្ឹង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថាៃ
៥. ររពប្ងឹងអភិាលកិំចលអ
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិចិក្រសិល្បៈមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិរកសវនិងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ។

១. កិចចោំពារណបតិកភ ឌ វបបធម៌រូបី
លាៃ របល

១៩០ ១០១

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២. ការណលើកសទួ យណបតិកភ ឌ វបបធម៌អរូបី
៣. ការពម្រងឹងណសកោំម្រទ្ទ្ូណៅ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

21 នៃ 76

ក្រសួងព័រ៌មានមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ការណលើ់កមពស់ណសក
ព័ត៌ានវធានាឱ្យបាននូវសិទ្បា
ធ នទ្ទ្ួលព័ត៌ានណពញណលញវទន់ណពលណវោវ
និងសុម្រកឹតយ។

លាៃ របល

៧៨ ២៩៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

ការម្រគប់ម្រគង និងអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌ាន

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ររ លើកកនពេ់
ស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគន ៃិងៃ ោាយរបេ់ស្រេដ ីឱ្យរៃយជាកមៃ ំងំលករ
េប្មប់ររអភិិឌ្ឍប្ប ទេ ៃិងេុភនងគលប្គួស្ថរ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៤៧ ៦០១

១. ជកជប្បស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគនរបេ់ស្រេដ ី

២. កិំចររពារផៃូិំាប់ំំ ពាុះស្រេដ ី ៃិង កមងប្េី
៣. ររបស្រញ្ហាប យៃឌ្័រកនតង ោលៃ ោាយជាតិ ៃិងានិកាេ័យ
៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៨នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

22 នៃ 76

ក្រសួងធមមការ និងសាសនា មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ណលើកកមពស់ស្ថសនារបស់រដាវតនមាសីលធម៌សងគមវនិងសុខ្ដុមនីយកមម ស្ថសនា

លាៃ របល

៦៤ ៥០៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

អភិវឌ្ឍសុខ្ដុមនីយកមម ស្ថសនាណៅកមពុជា

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ជំរុញកំ ៍ើៃ ទេំរ៍រៃិងប ងកើៃតននៃបជៃា នានរយៈិកាេ័យ ទេំរ៍រ ៅកនពតជា។

១. ម្រគប់ម្រគងឧសាហកមមណទ្សចរ
លាៃ របល

៨៨ ៥៥៩

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃៃ
ម ៣ គឺ៖

២. អភិវឌ្ឍន៍ណទ្សចរ
៣. ណសកោំម្រទ្ដំណ

៍

៍និងសហម្របតិបតតិការអនត រជាតិ

ើរការទ្ូណៅសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងវិស័យណទ្សចរ
៍

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១០នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

23 នៃ 76

ព្រសួខធនធានទឹរ និខឧតុនិយម្មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖

ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកស ធៃធាៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ពខពេ់ េនធន៌
ៃិងៃិរៃត រភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោុះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោុះរាំងេងួ ត
លាៃ របល

១៣០ ១៧៥

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ធៃធាៃទឹក

៣. ររររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹក
៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធាៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន
៥. ររជកលនអ ររប្គប់ប្គងរដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១១នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ជប្នតញកំ ៍ើៃកនតង ិកាេ័យកេិកនម ឲ្យាៃកនតងរងវង់៥%កនតងនមយឆ្នំ ានរយៈ លើកកនពេ់ផលិតភាពពិពិធភាិូបៃីយកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម
ៃិងររ លើកកនពេ់ររំិញ្ចឹនេតវ ៃិងវារីិបបកនម ដាយយកំិតតទុកដាក់ខពេ់
លើររររពារ ៃិងររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងជលផលប្បកប ដាយំីរភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

២៤៥ ០០៩

១. ប ងកើៃផលិតភាព ពិពិធកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម
២. ជប្នតញផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ
៣. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃជលផលប្បកប ដាយៃិរៃត រភាព
៤. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ពប្បកប ដាយៃិរៃត រភាព
៥. ពប្ងឹងស្ថាប័ៃ ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព េវាោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ

24 នៃ 76

ព្រសួខពាណិជារម្ម មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពប្ងឹងៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍ

ិកាេ័យពា៍ិជាកនម
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

១២៧ ៣១០

១. ររផតល់ េវាស្ថធារ៍ៈ លើ ិកាេ័យពា៍ិជាកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឯកជៃ
២. ការម្រតួតពិនិតយទ្ំនិញនាំ ណចញ នាំ ចូល និងណសកការពារសុខ្ុាលភាពអនកណម្របើម្របាស់
៣. ការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការពម្រងីកកិចចសហម្របតិបតតិការ សាហរ
ពា

កមមណសដាកិចច

ិរជកមមកនុងម្រកបខ្័ ឌ អនុតំបន់ តំបន់ ពិភពណោក និងការម្រគប់ម្រគងរំនួយ

ដផនកពា

ិរជកមម

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ក្រសួងររ៉ែ និងថាមពល្មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ រំរុញការអភិវឌ្ឍ និង
ម្រគប់ម្រគងវិស័យដរ៉ែ និងថាមពល

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៤៩ ៩៩៨

១. អភិវឌ្ឍន៍និងម្រគប់ម្រគងវិស័យធនធានដរ៉ែ
២. អភិវឌ្ឍន៍និងម្រគប់ម្រគងវិស័យណម្របងកាត
៣. អភិវឌ្ឍន៍និងម្រគប់ម្រគងវិស័យថាមពល
៤. ការោំម្រទ្ម្របតិបតតិការកនុងការម្រគប់ម្រគងវិស័យដរ៉ែនិងថាមពល
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

25 នៃ 76

ព្រសួខសាធារណការនិខដ្ឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិិឌ្ឍៃរ ជវទាំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ េដាឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ
ន ធាាយ េវាកនម ដ្ឹកជញ្ាូ ៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតត ភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព
ៃិងប្បេិទភា
ធ ព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

លាៃ របល

៣៩៩ ៤៤៤

១. អភិវឌ្ឍន៍ រួសរុល ដថ្ទំ និងម្រគប់ម្រគងសំ

ង់ស្ថធារ

ការ

ណហដ្ឋារចនាសម័ពនធដឹករញ្ជូ ន និងភ័សតុភារកមម
២. ោំម្រទ្ណោលនណោបាយស្ថធារ

ការ, ដឹករញ្ជូ ន ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស

និងម្រគប់ម្រគងរដាបាលទ្ូណៅ
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៥នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ
គមៃតខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្នំ២០២៥
ទី ២ ៖ ជប្នតញកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចជៃបទ ានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ
ំប្នតុះ ដាយមៃររំូលរមនពីេេគនៃរជាតិ ៃិងអៃត រជាតិ
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

១៦៩ ១៣៧

១. បៃត ស្ថតរជវទាំ ៃិងជកលនអរ េដាឋរំនាេនព័ៃធជៃបទ
២. ណលើកកមពស់គុ

ភាពននការផតល់ណសកស្ថធារ

ៈរនបទ្

៣. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងពម្រងឹងស្ថាប័ន

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៦នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ក្រសួងប្ក្ប្សណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
បនត អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យនម្របស

ីយ៍ និងទ្ូរគមនាគមន៍ ម្រពមទំងបណចចក វិទ្ាគមនាគមន៍

និងព័ត៌ាន
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៦៦ ៥២៧

១. ការម្រគប់ម្រគងនិងអភិវឌ្ឍន៍ វិស័យនម្របស

ីយ៍និងទ្ូរគមនាគន៍

២. ការម្រគប់ម្រគង និងអភិវឌ្ឍវិស័យបណចចក វិទ្ាគមនាគមន៍និងព័តា
៌ ន

៣. ការម្រគប់ម្រគងរដាបាល ធនធាន មនុសស ហិរញ្ញវតាុនិងថ្វិកា និងពម្រងឹងការម្រតួតពិនិតយ
និងអភិបាលកិចច
៤. អប់រំប តុ ោះបណា
ត ល ម្រស្ថវម្រជាវ និងនកនុវតតន៍កនុង វិស័យ ប.ទ្ និង ICT

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៧នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ក្រសួងឧសាហរមម និងសិប្បរមម មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ការអភិវឌ្ឍ
វវិស័យឧសាហកមម សហម្រោសធុនតូច មធយម និងសិបបកមមនិងការផគត់ផគង់ទ្ឹកស្ថែត។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

លាៃ របល

៥៣ ២០៣

១. ការបណងកើនការកស្ថងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍវិស័យឧសាហកមម សហម្រោសធុនតូច មធយម
និងសិបបកមម និងការផគត់ផគង់ទ្ឹកស្ថែត
២. ការបណងកើនចលករោំម្រទ្ និងពម្រងឹងសមតាភាពននការអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនិងសិបបកមម
៣. ការបណងកើនណសកម្រទ្ម្រទ្ង់ដំណ

ើរការកិចចការទ្ូណៅ កនុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧសាហកមម

សហម្រោសធុនតូច មធយម និងសិបបកមម
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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រដ្ឋលល្ខាធិការដ្ឋឋនអាកាសចរសី វិល្ មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

ណលើកកមពស់គុ

ភាពណសកកមម និងអភិវឌ្ឍន៍ណហដ្ឋារចនាសមព័នធអាកាសចរសុី វិលណដើមបី

ធានាសុវតាិភាព និងសនត ិសុខ្សម្រាប់សហម្របតិបតតិការដឹករញ្ជូ នផាូវអាកាស។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

លាៃ របល

៤៩ ៨២៤

១. ការពម្រងឹងសុវតាិភាព សនត ិសុខ្ និងអភិវឌ្ឍណហដ្ឋារចនាសមព័នធអាកាសចរសុី វិល
(អគគនាយកដ្ឋានបណចចកណទ្ស)
២. ការពម្រងឹងស្ថាប័ន និងបណងកើនម្របសិទ្ភា
ធ ពណសកោំម្រទ្ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ១៩នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

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

ររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេិរញ្ញិតាត
ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររ
ប្គប់ប្គងេិរញ្ញិតាតស្ថធារ៍ៈ ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖
១. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច

លាៃ របល

៧៧២ ៥៤០

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ

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

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២០ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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គណៈរមាមធិការជារិលរៀប្ចំការល ោះលនោរមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ពម្រងឹងលទ្ធិម្របជាធិបណតយយណសរីពហុបកសតាមរយៈការណបាោះណឆ្នត

១. ពម្រងឹងបទ្បញ្ហជ នីតិ វិធីសម្រាប់ការចុោះណ្មោះណបាោះណឆ្នត ការណបាោះណឆ្នត

លាៃ របល

២០៨ ៥២៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

និងបទ្បញ្ហជនផទកនុងនន គ.រ.ប

២. ពម្រងឹងដំណ

ើរការចុោះណ្មោះណបាោះណឆ្នត និងការណបាោះណឆ្នត

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២១នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខង្រៀបចាំដដ្នដ្ី នគ្រូបនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖

កំជ៍ទប្នង់ ិកាេ័យដ្ីធៃី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេំ៍ង់ ៃិងលំ ៅឋាៃ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

១៥០ ១០៣

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីធៃី
២. ពម្រងឹងការណរៀបចំដដនដី និងនគរូបនីយកមម
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់

៤. ររោំប្ទដ្ំ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
៥. លំ ៅឋាៃ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ក្រសួងមខងារសាធារណៈមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ដកលមែ អភិបាលកិចចកនុងរដាបាលស្ថធារ

ៈ

ទី ២ ៖ ការម្រគប់ម្រគងវនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខ្ងារស្ថធារ

ៈ

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

លាៃ របល

៤៧ ៩៦១

១. ការម្រគប់ម្រគងគុ

ភាព និងម្របសិទ្ភា
ធ ពកនុងការផតល់ណសកស្ថធារ

ៈ

២. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងស្ថាប័ន
៣. ពម្រងឹងម្របសិទ្ភា
ធ ពកនុងការម្រគប់ម្រគងមស្រនតីរារការ និងការដកលមែ រណបៀបរបបម្រគប់ម្រគង

និងចត់ដចងការងារ
៤. ោំម្រទ្និងសម្រមបសម្រមួលកិចចការទ្ូណៅរបស់ម្រកសួង និងមនទ ីរកនុងម្រកបខ្ ឌ ម្រកសួង
មុខ្ងារស្ថធារ

ៈ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៣នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខរែនការមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ អភិវឌ្ឍ និងរំរុញការអនុវតត
ណោលនណោបាយ និងយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត វវិស័យ ដផនការសា ិតិ វវិទ្ាស្ថស្រសត និងបណចចក វិទ្ា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖
១. អភិវឌ្ឍយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកនុង វិស័យដផនការកនុងណោលណៅកំណ

ើន

ណសដាកិចចម្របកបណដ្ឋយបរិោប័នននិងចីរភាពកាត់បនា យភាពម្រកីម្រក និង ណលើកកមពស់

លាៃ របល

៧៩ ៨៨៦

កម្រមិតរីវភាពរស់ណៅរបស់ម្របជារនកមពុជា
២. ពម្រងឹងនិងពម្រងីកម្របព័នធសាិតិជាតិ ណដើមបីណធេើជាមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ស្ថ
ធ ស្រសត ណសដាកិចច សងគមកិចច
៣. សម្រមបសម្រមួល និងរំរុញការអនុវតតណោលនណោបាយជាតិម្របជារន២០១៦-២០៣០
៤. សម្រមបសម្រមួល និងរំរុញការអភិវឌ្ឍវិទ្ាស្ថស្រសត និងបណចចក វិទ្ា ណដើមបីការអភិវឌ្ឍ
ណសដាកិចច-សងគមឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស និងគុ

ភាពននរី វិតម្របណសើរណ ើង

៥. ការោំម្រទ្កិចចការរដាបាលទ្ូណៅ និងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
នៃ
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ក្រសួងការប្រលទស និងសហក្ប្រិប្រត ិការអនត រជារិ មៃ ោលៃ ោាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពម្រងឹងវនិងណលើកកមពស់ណោលនណោបាយការបរណទ្សវកនុងការបនត ណធេើ
សាហរ

កមមកមពុ ជាកាន់ដតសុីរណម្រៅណៅកនុងតំបន់វនិងពិភពណោក។

លាៃ របល

១២៣ ៨៥៤

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

ពម្រងឹងកិចចសហម្របតិបតតិការអនត រជាតិ និងពម្រងីកទ្ំនាក់ទ្ំនងការងារការទ្ូត
ណៅណលើពិភពណោក

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៥នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អងគភាពក្ប្នំងអំលពើពររល្ួយមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពម្រងឹង
អភិបាលកិចចលែតាមរយៈការកាត់បនា យអំណពើពុករលួយម្រគប់រូបភាព ម្រគប់ វិស័យ
និងម្រគប់ជាន់ថានក់ សំណៅណធេើឱ្យសណម្រមចបាននូវការអភិវឌ្ឍសងគម ណសដាកិចចមួយ
ម្របកបណដ្ឋយ ចីរភាព សា ិរភាព និងសមធម៌។

លាៃ របល

៤២ ៦០០

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖
១. ពម្រងឹង វិធានការអប់រំ បងាករទ្ប់ស្ថកត់ និងអនុវតតចាប់ម្របឆ្ំងអំណពើពុករលួយ
២. ការពម្រងឹងណសកោំម្រទ្ទ្ូណៅ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៦នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ

31 នៃ 76

ក្រុមក្ប្ឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជាមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ណលើកកមពស់

ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯករនវនិងភាពជានដគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍ។

លាៃ របល

១៥ ០៤០

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
ពម្រងឹង និងពម្រងីក វិស័យឯករន និងភាពជានដគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៧នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អជាាធរសវនរមមជារិមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ រួមចំដ
អភិបាលកិចចលែវនិងការណម្របើម្របាស់ធនធានស្ថធារ
តាាភាពវនិងគ

កណលើកសទួ យ

ៈម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ភា
ធ ពវ

ណនយយភាព។

លាៃ របល

១៣ ៨១០

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖

ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងសម្រមបសម្រមួលការងារសវកមមម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ភា
ធ ព

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៨នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ក្រសួងទំនារ់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ក្ពឹទធសភា និងអធិការរិចច
មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ការណលើកកមពស់អភិបាលកិចចលែតាមរយៈវការអប់រំវ
បងាករវទ្ប់ស្ថកត់បាតុភាពអសកមមវបណងកើនគ

ណនយយភាពវម្របសិទ្ភា
ធ ពការងារវនិង

ពម្រងឹងនីតិរដា ។

លាៃ របល

៣៨ ៩៥៦

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
បណងកើននិងពម្រងឹងម្របសិទ្ភា
ធ ពវិស័យទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមួយរដាសភា ម្រពឹទ្ស
ធ ភា និងអធិការកិចច

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ២៩នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ក្រុមក្ប្ឹរាធមមនញ្ញមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពម្រងឹងនីតិរដាវ
ននម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។

លាៃ របល

១១ ៦៩៥

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
ការពម្រងឹង ការណោរពរដាធមមនុញ្ញ និងការណដ្ឋោះម្រស្ថយវិកទ្កមម ការណបាោះណឆ្នត

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៣០នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អគគ លល្ខាធិការដ្ឋឋនក្ពឹទធសភាមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ពម្រងឹងវនិង
ណលើកកមពស់លទ្ធិម្របជាធិបណតយយវនិងនីតិរដា ។

លាៃ របល

៧៣ ៦១៧

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖
ពម្រងឹងការអនុវតតមុខ្ងាររបស់ម្រពឹទ្ស
ធ ភា និងអគគណលខាធិការដ្ឋានម្រពឹទ្ស
ធ ភា

ម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ភា
ធ ព និងស័កស
តិ ិទ្ិភា
ធ ព

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៣១នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

អគគ លល្ខាធិការដ្ឋឋនរដ្ឋសភាមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ណលើកកមពស់នីតិរដា វ
និងលទ្ធិម្របជាធិបណតយយវណសរីពហុបកសវតាមរយៈការអនុវតតតួនាទ្ីននមុខ្ងារ
នីតិបបញ្ហញតតិវនិងការរួមចំដ

ករម្រមុញសាហរ

កមមកមពុជាកនុងតំបន់វ

និងពិភពណោក។

១. ណលើកកមពស់ការអនុវតតការងារ និងតួនាទ្ីនីតិបបញ្ញតតិរបស់ស្ថាប័នរដាសភា
លាៃ របល

១៨០ ៨៨៨

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

២. ណលើកកមពស់ការងារ ការទ្ូតរបស់រដា សភា កនុងតំបន់ និងកនុងពិភពណោក
៣. ពម្រងឹងធនធានមនុសស និងបណងកើនគុ

ភាពណសករូនរដាសភា

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៣២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ក្រសួងក្ពោះប្រមរាជវង
ំ មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖

បណម្រមើណសកឲ្យកាន់ដតលែម្របណសើរ
ម្រពោះវររារាតាជាតិដខ្មរ

ថាេយម្រពោះមហាកសម្រត

និងសណមត ចម្រពោះមហាកសម្រតី

ជាទ្ីណោរពសកាករ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត

ម្រពោះរារណបសកកមម បណម្រមើម្របណទ្សជាតិ

ឲ្យានការអភិវឌ្ឍន៍

កនុងការបំណពញ
និងានកិតតិយស

ណលើឆ្កអនត រជាតិ តាមម្រពោះរារកិចចរបស់ម្រពោះអងគដដលរដាធមមនុញ្បា
ញ នកំ

ត់។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ ដដងាតាមវវវ
និងបណម្រមើថាេយវវម្រពោះករុណាម្រពោះបាទ្សណមតចម្រពោះបរមនាថ្វវនណរាតតមវសីហមុនីវ វជាទ្ីណោរពសកាករៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
បំផុតវ ម្រពោះអងគបំណពញម្រពោះរារកិចចវ ម្រពោះរារតួនាទ្ីវ បានលែបំផុតវ ជាម្រពោះមហាកសម្រតននម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជាវ
និងវសណមតចម្រពោះមហាកសម្រតីវ វនណរាតតមវមុនិនាថ្វសីហនុវ ម្រពោះវររារាតាជាតិដខ្មរវកនុងណសរីភាពវវណសចកតីនថ្ា ថ្នូរវវ
សុភមងគលវ បំណពញម្រពោះរារកិចចទ្ំនាក់ទ្ំនងកិចចការទ្ូតវ ជាមួយបណា
ត ម្របណទ្សជាមិតតនានាណលើសកលណោក,វ
ម្រពោះករុណាវ បំណពញម្រពោះរារកិចចវ ម្រពោះរារតួនាទ្ីវ ជាម្រពោះម្របមុខ្រដាវ និងពម្រងឹងកិចចការហិរញ្ញវតាុ សម្រមបសម្រមួល
ការងាររដាបាលទ្ូណៅម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ភា
ធ ព។

៩៤ ៦៩៩ លាៃ របល
កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៣៣នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខយុតតិធម្៌មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររផតល់ េវាយុតតិធន៌ប្បកប ដាយេំចភាព េម ើភាព
ៃិងតមៃភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖

១៣៨ ៣២១
លាៃ របល

១. កិំចររំាប់
២. កិំចររតុលាររ
៣. េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនតង ារាង ៣៤នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ក្រសួងការពារជារិមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ការពារ អធិបណតយយ

បូរ

ភាពទ្ឹកដី រកាសនត ិសុខ្និងសុវតាិភាពសងគម។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

សណា
ត ប់ធានប់សងគម

លាៃ របល

២ ១៩៨ ៣៧៨

១. ពម្រងឹងការដឹកនាំ បញ្ហជ ហេឹកហេឺន ណធេើម្របតិបតតិការ ការពារសុខ្សនត ិភាព និងរកា

២. បណងកើនកិចចសហម្របតិបតតិការណោធាកនុងតំបន់ និងអនត រជាតិ

៣. ម្រគប់ម្រគងដថ្ទំណម្រគឿងបំពាក់បណចចកណទ្ស បញ្ជូ នស្ថរ និងរំរំបនាទយ
៤. ពម្រងឹងណសកោំម្រទ្ទ្ូណៅ និងអភិបាលកិចច

កា ឆ្នំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិីធីដ្ូំមៃកនង
គ ប្មងំំណាយវិរ
ត ារាង ៣៥នៃឧបេនពៃ
័ ធ

៣.៥. ការកំ

ត់ពតា
ិ នននការខ្ចស
ី ម្រាប់ឆ្នំ ២០១៨

រាររដ្ឋាភិបាលបានកំ

ត់ពិតានកនុងការខ្ចីសម្រាប់ឆ្នំ ២០១៨ កនុងកម្រមិត ១ បោ
៊ី ន

ណអសណដដអរ ម្រសបតាមយុទ្ស្ថ
ធ ស្រសតសត ីពីការម្រគប់ម្រគងបំ
ណើាើយតបណៅនឹងណសចកតីម្រតូវការឥ

ល
ុ ស្ថធារ

ៈ ២០១៥-២០១៨ កនុងណោលណៅ

ទនោ៉ាងគំហុក និង ានទ្ំហំកាន់ដតធំណ ើងៗ សម្រាប់ណធេើ

ហិរញ្ញបបទនគណម្រាងវិនិណោគស្ថធារ

ៈដដលណចោះដតរំកិលពីឆ្នំមុនៗមក

ណហើយម្រតូវរង់ចំ

ការចុោះហតាណលខា ។ ោ៉ាងណាក៏ណដ្ឋយ ការបណងកើនទ្ំហំននការខ្ចីណនោះ នឹងមិនបណងកើតជាបនទុ ក
បំ

ល
ុ វ័ ឌ កដល់កមពុ ជាណទ្ ណម្រពាោះថាណៅណពលដដលណសដាកិចចានការរីកចណម្រមើន ណនាោះសមតាភាព

សងរបស់កមពុជាក៏ណកើនខ្ពស់ជាមុនដដរ
ឥតងាកណរនូវណោលការ
បំ

ណហើយណៅកនុងការអនុវតត,

៍ម្រគឹោះទំង ៤ ោ៉ាងរបស់សណមត ចណតណជានាយករដា មស្រនតីណៅកនុងការម្រគប់ម្រគង

ល
ុ ណពាលគឺ ៖ (១)- ម្រតូវខ្ចីឥ

អាចម្រទំម្រទ្បាន, (២)- ម្រតូវខ្ចីដតឥ

ទនកនុងទ្ំហំសមម្រសបដដលស្ថានភាពថ្វិកា និង ណសដាកិចច
ទនដដលានកម្រមិតសមបទន ឬ លកខខ្ ឌ អនុណម្រោោះខ្ពស់,

(៣)- ម្រតូវខ្ចីសម្រាប់ដតវិស័យអាទ្ិភាពម្រទ្ម្រទ្ង់ចីរភាពននកំណ

ើន និង វវិស័យបណងកើនផលិតភាព

ណសដាកិចច ឬ ផលិតភាព ផលិតកមម, និង (៤)- ម្រតូវណម្របើម្របាស់ឥ
តាាភាព, គ

រាររដ្ឋាភិបាលនឹងបនត ណោរព

ទនទំងណនាោះម្របកបណដ្ឋយ

ណនយយភាព, ម្របសិទ្ភា
ធ ព, និង ស័កតិសិទ្ិភា
ធ ពខ្ពស់បំផុត ។
ទំព័រ
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កា រដ្ឋាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ
៣.៦. គ ប្មងវិរ

២០១៧

ំំណាយ

១៦៨៤៦៧៤

-៧៣៧៨៧០

ំំ៍ូល

២០១៨

-៦៣៨១៨៦

-៥៥៤៩០៣

២០១៦

៩៤៦៨០៤

១៦០៥៧១៤

៩៦៧៥២៨

៨២១៥៥៦

១៣៧៦៤៥៩

ឯកតា លានរ ៀល

ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋ ាលរាជធាៃី- ខតដ ប្កតង-ប្េតក ៃិង ឃុំ-េង្ហកត់
មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ៧៣៧ ៨៧០ លាៃ របល ជដ្លប្តូិាៃឧបតានភ ដាយ
វិការថ្ននក់ជាតិ

េើយររឧបតានភ ៃុះមៃកំ ៍ើៃ ១៥,៦%

ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ

២០១៧ េើយប្តូិជា ០,៧៤% នៃ ផ.េ.េ ។

ជាមួយនឹងការបណងកើនចំណាយណដើមបីណលើកកមពស់គុ
ណសកស្ថធារ

ភាពវនិងម្របសិទ្ភា
ធ ពននការផតល់

ៈវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ណៅរដាបាលថានក់ណម្រកាមជាតិ,វអាទ្ិភាពចំណាយម្រតូវបានផតល់

ដល់ការដំណ ើងម្របាក់ណបៀវតសរូនដល់៖
១. ប្កតនប្បឹការាជធាៃី ខតត,
២. ប្កតង ប្េតក ខ័៍ឌ ,
៣. ឃុំ េង្ហកត់ ៃិង នស្រៃតភ
ី ន
ូ ិ
ទំព័រ
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ឯកតា លានរ ៀល

រាជធាៃី- ខតត
148,814
ការឧបតា ម្ភធនដ្ល់
ថវិការដ្ាបាល

នូលៃិធិឃុំ

ថ្ននរ់ង្ព្កាម្ជាតិសព្មាប់

េង្ហកត់

ឆ្ន ាំ ២០១៨

ប្កតង-ប្េតក
155,015

434,041

៣.៧. ស្ថាៃភាពបំ៍ល
ុ
សនន ិធិបំ

ល
ុ ស្ថធារ

ៈណម្រៅម្របណទ្ស គិតម្រតឹមដំណាច់ ដខ្មិថ្ុនា ឆ្នំ ២០១៧
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អនុបាតបំ

ល
ុ គនាោះឹ ទំង ៥

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ
កនុងណោលបំ

ងណលើកកមពស់កម្រមិតរីវភាពរបស់មស្រនតីរារការ

រួមទំងម្របជាពលរដា ទ្ូណៅផង ក៏ដូចជា កនុងណោលបំ
បានលទ្ធផលតាមណោលណៅដដលបានណម្រោងទ្ុក
ការម្របមូលចំ

ូលម្របកបណដ្ឋយតាាភាព គ

ងរំរុញណកៀរគរចំ
ជាពិណសស

និង

កមម ករនិណោរិត

ូលឆ្នំ ២០១៨ ឱ្យទ្ទ្ួល

ណដើមបីធានាបាននូវចីរភាពកនុង

ណនយយភាព និង ម្របសិទ្ភា
ធ ព, ចាប់សតីពីហិរញ្ញវតាុ

សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្នំ ២០១៨ ក៏បានបញ្ចូ លផងដដរនូវបទ្បបញ្ញតតិសតីពីពនធ ដ្ឋរ ចំនួន ៣ ាម្រតា
ជដ្លមៃគូសរំណលចចំ

ុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតណៅ៖

ទ្ី១.ណធេកា
ើ រលុបណចលពនធសតតឃាត

ណដើមបីសម្រាលបនទុ កចំណាយរបស់ម្របជាពលរដា ណលើ

ស្ថច់សតេដដលជាអាហារមូលដ្ឋានសម្រាប់ចិញ្ចឹមរី វិត ក៏ដូចជាណដើមបីរួយណលើកកមពស់កម្រមិតរីវភាព
រស់ណៅម្របចំនថ្ងរបស់ម្របជាពលរដា ឱ្យកាន់ដតម្របណសើរណ ើងដថ្មណទ្ៀត និង បនធូ របនា យសាពធណលើនថ្ា
មាូបអាហារជារួមផងដដរ ។

ទំព័រ
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ទ្ី២.ណធេកា
ើ រដកសម្រមល
ួ ាម្រតា ៤៧ ថ្ម ី (មួយ) ននចាប់សតព
ី ស្ថ
ី រណពើពនធ ណដើមបីដណំ ទ្បើងកម្រមត
ិ
អបបបរាននម្របាក់ណបៀវតសជាប់ពនធ ឱ្យណ ង
ើ ដល់ ១ ២០០ ០០០ ណរៀល ណដើមបីផតល់ការណលើកទ្ឹកចិតត និង
ណលើកកមពស់កម្រមិតរីវភាពដល់មស្រនត ីរារការសុី វិល

និង

កងកាា ំងម្របដ្ឋប់អាវុធ

ជាពិណសស

ម្រគូបណម្រងៀន និង ម្រគូណពទ្យ ម្រពមទំងកមមករ-និណោរិត ដដលានម្របាក់ណបៀវតសទប ណៅកនុងបរិការ
ននការអនុវតតណោលនណោបាយរបស់រាររដ្ឋាភិបាល

៍

សំណៅដំណ ើងម្របាក់ណបៀវតសរូនមស្រនតីរារការ

ឱ្យបានជាង ១ ោនណរៀល កនុងមួយដខ្ ណៅឆ្នំ ២០១៨ និង ការអនុវតតណោលនណោបាយ
ដំណ ើងម្របាក់ឈួ ន លអបបបរារូនដល់កមមករនិណោរិត កនុងវិស័យកយនភ ឌ កាត់ណដរ និង ផលិត
ដសបកណរើងជាណរៀងរាល់ឆ្នំ ណហើយដដលម្របាក់ឈួ ន លអបបបរាណនោះ នឹងណកើនណ ើងដល់ចំនួន ១៧០
ដុោារអាណមរិក ណៅឆ្នំ ២០១៨ ។ គួរបញ្ហជក់ដដរថា ករ
ណលើក

ទំងណលើកណនោះ

ីណនោះធាាប់ម្រតូវបានអនុវតត ជាសរុបចំនួន ៣

ដដលកម្រមិតអបបបរាននម្របាក់ណបៀវតសដដលម្រតូវជាប់ពនធ

ម្រតូវបានដំណ ើង

ណលើកទ្ី ១: ពី ៥០០ ០០០ ណរៀល ដល់ ៨០០ ០០០ ណរៀល ណៅឆ្នំ ២០១៥; ណលើកទ្ី ២ ពី ៨០០ ០០០
ណរៀល ដល់ ១ ០០០ ០០០ ោនណរៀល ណៅឆ្នំ ២០១៧; និង ណលើកទ្ី ៣ ណនោះ ពី ១ ០០០ ០០០ណរៀល
ដល់ ១ ២០០ ០០០ ណរៀល។ ដូណចនោះ,
ដដលម្រតវូ ជាប់ពនធណនោះ
មស្រនតរា
ី រការ,

នឹងបានជាគុ

ិ ទ្ូណៅ,
កមមករនិណោរត

ជារួម ការដកសម្រមល
ួ កម្រមត
ិ អបបបរាននម្របាក់ណបៀវតស
ម្របណោរន៍ដល់ម្របជាពលរដា ទ្ណូ ៅម្រគប់ៗោន, ទំងសម្រាប់
ក៏ដច
ូ ជាចូលរួមចំដ

កណលើកកមពសណ់ សកអប់រំ

និង

សុខាភិបាលផងដដរ ។
ទ្ី៣.ការបញ្ចូ លបទ្បបញ្ញតតស
ិ តព
ី ព
ី នធណលើម្របតិបតតកា
ិ រណម្របងកាត

និង

ធនធានដរ៉ែកនុងចាប់

សត ព
ី ីស្ថរណពើពនធ ណដើមបីណើាើយតបណៅនឹងតម្រមូវការជាចំបាច់នូវបទ្បបញ្ញតតិសម្រាប់ម្រគប់ម្រគងការម្របមូល
ពនធ ណលើម្របតិបតតិការណម្របងកាត និង ធនធានដរ៉ែ ជាពិណសស ណដើមបីធានាបាននូវម្របសិទ្ភា
ធ ព និង
តាាភាពណៅកនុងការអនុវតតកិចចម្រពមណម្រពៀងណម្របងកាត

រកងរាររដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងម្របតិបតតិករ

ណធេើម្របតិបតតិការណម្របងកាតកនុងបាុកណអ (A) ម្រសបតាមឧតតានុវតតជាអនត រជាតិ ក៏ដូចជាណដើមបីធានាបាន
នូវសងគតិភាព និង ភាពម្របទក់ម្រកទ្ាោនកនុងចាប់សតីពីស្ថរណពើពនធ តាមរយៈការម្រចបាច់បញ្ចូ លោន
នូវណសចកតីម្រពាងបទ្បបញ្ញតតិសតីពីពនធ ណលើម្របតិបតតិការធនធានដរ៉ែ

និង

ណសចកតីម្រពាងបទ្បបញ្ញតតិសតីពី

ពនធ ណលើម្របតិបតតិការណម្របងកាត បនាទប់ពីបានដ្ឋក់ើាងការពិភាកាោ៉ាងទ្ូលំទ្ូោយជាងមួយទ្សវតសរ៍

ទំព័រ
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រួចមក ។ ការបញ្ចូ លបទ្បបញ្ញតតិណនោះ ក៏នឹងរួយពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងវិស័យណម្របងកាត និង ធនធានដរ៉ែ
ណៅកនុងម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុ ជាម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ភា
ធ ព ណហើយអាចធានាបាននូវកិចចការពារបរិស្ថាន
កនុងខ្

ៈដដលកមពុជានឹងានដំ

ក់ណម្របងពីបាុកណអ (A) ជាណលើកដំបូងណៅកនុងម្របវតតិស្ថស្រសតរបស់

ខ្ាួនកនុងណពលខាងមុខ្ ។

វវិធានការដផនកពនធ ដ្ឋរខាងណលើណនោះ គឺម្រតូវបានណរៀបចំណ ើងណម្រកាមការ
ចងែុលបងាាញ និង ដ

នាំ ណដ្ឋយផ្លទល់ពី សណមតចអគគមហាណសនាបតីណតណជា

ហន រសន នាយករដាមស្រនតីននម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ដដលសណមតចដតងដត
យកចិតតទ្ុកដ្ឋក់ខ្ពស់ដល់រីវភាពរស់ណៅរបស់មស្រនតីរារការម្រគប់ម្របណភទ្ និង
រីវភាពរស់ណៅ និង សុខ្ាលភាពរបស់ម្របជាពលរដាទ្ូណៅម្រគប់ៗោន។

*ំំណាំ៖ សម្រាប់ខ្ាឹមស្ថរលមែិតននបទ្បបញ្ញតតិសតីពីពនធ ដ្ឋរ គឺានដចងណៅកនុងរំពូកទ្ី៣ នន

ចាប់សដព
ី ហ
ី រិ ញ្ញវតាុសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្នំ ២០១៨ ដដលបានដ្ឋក់ផសពេផាយជាស្ថធារ

ៈណៅ

ណលើណគហទ្ំព័ររបស់ម្រកសួងណសដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ។
ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ
ការណរៀបចំថ្ វិកាឆ្នំវ ២០១៨វ ណទោះបីជារួបម្របទ្ោះនឹងបញ្ហាម្របឈមវ និងហានិភ័យមួយវ
ចំនួនកតីវ ក៏បញ្ហាទំងអស់ម្រតូវបានណដ្ឋោះម្រស្ថយវ ណហើយថ្វិកាម្រតូវបានវិភារន៍សម្រាប់អាទ្ិភាព
ណោលនណោបាយសំខាន់ៗជាស្ថរវ័នត។វកនុងន័យណនោះវថ្វិកាឆ្នំវ ២០១៨វអាចម្រតូវបានសនន ិដ្ឋានថា
ជាឧបករ

៍ដ៏ានម្របសិទ្ភា
ធ ពមួយកនុងការរួយឱ្យវ រាររដ្ឋាភិបាលអាចណើាើយតបណៅនឹងបំ

ង-

ម្របាថានរបស់ម្របជារនវ និងអាចសណម្រមចបុពេណហតុចមបងៗរបស់ខ្ួ ានវ ជាពិណសសវ ការបណងកើនណលបឿន
ននការអភិវឌ្ឍ,វ ការណលើកកមពស់ម្របសិទ្ភា
ធ ពណសកស្ថធារ
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ៈវ និងការចូលរួមណដ្ឋោះម្រស្ថយបញ្ហា

ជាណម្រចើនណទ្ៀតរបស់ជាតិវ និងម្របជារនវ ដដលដសត ងណ ើងតាមរយៈការបនត ដំណ ើងម្របាក់ណបៀវតសរូន
មស្រនត ីរារការទ្ូណៅឱ្យដល់ណោលណៅជាងវ១វោនណរៀលវកនុងឆ្នំវ២០១៨វនិងវការបណងកើនការផតលន
់ ូវវ
មណធាបាយវនិងវធនធានសមម្រសបដល់ម្រកសួង-ស្ថាប័នវណដើមបីបំណពញភារកិចចរបស់ខ្ួ ានម្រសបតាមវ
ទ្ិសណៅននការដកទ្ម្រមង់សុីរណម្រៅឱ្យកាន់ដតានម្របសិទ្ភា
ធ ពវ
ចំបាច់នានាណដើមបីម្រទ្ម្រទ្ង់កំណ

ម្រពមទំងបនត ោំម្រទ្ការវិនិណោគ

ើនណសដាកិចច។

ិ យុទ្ស្ថ
វិការឆ្នំ២០១៨ ម្រតូវបានម្របសិទ្នា
ធ មថាជាវ “ថ្វកា
ធ ស្រសត ននការពូនផដវុំ
កាា ំងវ និងវ ធនធានជាអតិបរាវ ណដើមបីសណម្រមចឱ្យខាងដតបាននូវណោលណៅវ
ិ ន
សំខាន់ៗននកមម វធ
ី ណោបាយរបស់រាររដ្ឋាភិបាលវ នីតកា
ិ លទ្ី៥វ ននរដាសភាវ
ណៅកនុងសភាពការ
សមុ គស្ថមញវ
ដំណ
គុ

ត
៍ ប
ំ ន់វ

និងពិភពណោកវ

ណដើមបីបនតរកាសនតភា
ិ ពវ

ណសា រភាពវ

ិ នី នវ
រើ ការវវិ ឌ្ឍន៍្នណ ង
ើ របស់កមពុជាណលើវថ្

ដដលកាន់ដតានសភាព
ក៏ដច
ូ ជាការម្រទ្ម្រទ្ង់នវូ
ការអភិវឌ្ឍម្របកបណដ្ឋយ

ភាពវនិងចីរភាពតណៅមុខ្ឥតឈប់ឈរកនុងនីតកា
ិ លបនតបនាទប់ណទ្ៀត”។
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ជំពក
ូ ៦ ារាងឧបេនពៃ
័ ធ
ិ ចរនតរបស់ម្រកសួង ស្ថាប័ន តាមកមម វធ
ិ ី អនុកមម វធ
ិ ី
៦.១. គណម្រាងចំណាយថ្វកា
(ឯកា លាៃ របល)
តារាងវ ១ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង អ ប់ រំ វយុ វរន វនិ ង កី ឡាវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០១៨

2,705,456.5

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

270,468.0

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការពប្ងីកការអប់រ ំកុមារតូច

9,998.9

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំក្ៅបឋមសក
ិ ា

4,507.9

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌ ការពប្ងឹងគុណភាពន្ិងប្បសទ
ិ ធភាពនន្
ការអប់រ ំក្ៅមធយមសក
ិ ា
១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ការពប្ងីកការអប់រ ំក្ប្ៅប្បព័ន្ធ

31,765.9
3,799.1

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

711.4
7,715.5

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

14,140.7

១.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវ ិធីសិកា សមាារៈសិកា ន្ង
ិ បណ្តាល័យ

29,158.0

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

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖. ការ អភិ វ ឌ្ឍឧ តតម សិ កា ន្ិ ង ការប្ាវប្ាវ
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការក្លីកកមពស់ គុណភាព ន្ិងភាពក្្លីយតបនន្ការអប់រ ំឧតតមសក
ិ ា
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងការក្្លីយតបនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លកប្មត
ិ ឧតតម
ន្ិងក្ប្កាយឧតតមប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព

1,585.0
167,085.6
42,512.0
3,312.6
4,612.4

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ង
ិ ការប្ាវប្ាវ

1,972.0

២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ក្លីកកមពស់ គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ

4,583.1

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

5,207.8

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

8,688.2

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

4,484.2

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

3,089.6

២.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំ ន្ិងការប្ាវប្ាវ

2,099.9

២.១៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣៖ការទទួលាាល់ គុណភាពអប់រ ំឧតដមសក
ិ ា
២.១៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ការប្ាវប្ាវ
ន្ិងក្សវាសហគមន្៍
២.១៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ង
ិ ការ ប្ាវប្ាវ
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700.7
2,310.6
1,450.9

តារាងវ ១ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង អ ប់ រំ វយុ វរន វនិ ង កី ឡាវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ស័ យអប់ រ ំកាយ ន្ិ ងកីឡា

២០១៨

63,897.3

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការអភិវឌ្ឍអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡាសិសស ន្ិសសិត មហាជន្ ន្ិងកីឡាកប្មិតខពស់

46,271.6

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

17,625.7

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

14,069.2

៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ពប្ងឹងសកមមភាពយុវជន្

4,738.4

៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌលយុវជន្

3,120.7

៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទធិ កមម

1,020.0

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ក្សវាគំប្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ន្ិងជំនាញទន្់សប្មាប់យុវជន្របស់
មន្ទីរជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
៥ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥៖ការ គំប្ទ ក្ស វាអ ប់ រ ំ ន្ិ ង អភិ បាល កិចេល អ

5,190.1
2,314,510.0

៥.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការអភិវឌ្ឍន្ិងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផផ្ន្ការអប់រ ំ

1,983.1

៥.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការប្គប់ប្គង ន្ិងពប្ងឹងប្បសិទធភាពធន្ធាន្មន្ុសស

70,370.9

៥.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផផ្ន្ការហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងមូលោាន្សមាារៈ

27,530.5

៥.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

696.1

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ការវាយតនមលល ទធផ្លសិកា ន្ិងអធិការកិចេគុណភាពអប់រ ំ
៥.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

2,026.4
616.1

៥.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ការប្បមូល ផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្អប់រ ំ ន្ិងសហប្បតិបតតិការកនុងប្កបខ័ណឌ
អាា៊ាន្ន្ិងសុីក្មអូ

2,352.3

៥.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ការពប្ងឹងការងារន្ីតិកមមស ប្មាប់វ ិស័យអប់រ ំ

1,113.9

៥.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ

9,989.9

៥.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាារៈ ន្ិងប្ទពយសមបតតិរដ្ា

3,781.0

៥.១១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១១៖ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង ន្ិងការធានាភាពស័កស
កិ ទ
ិ ធ
នន្ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ

2,996.9

៥.១២.អន្ុកមមវ ិធីទី ១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេស ហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លីវ ិស័យអប់រ ំ

6,131.4

៥.១៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ

1,748.8

៥.១៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៤៖ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំ

1,441.0

៥.១៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៥៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងពប្ងឹងប្បព័ន្ធពិន្ិតយ តាមោន្ ន្ិងវាយតនមល

1,197.7

៥.១៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៦៖ ការអភិវឌ្ឍបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំ យុវជន្ ន្ិងកីឡា
៥.១៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៧៖ក្សវាគំប្ទក្សវាអប់រ ំ ន្ិងអភិបាលកិចេល អ របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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801.8
2,179,732.2

តារាងវ ២ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង វសុ ខាភិ បាល វវតាមកមម វិធី - អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០១៨

1,393,974.0

័ មាតា ទារ ក កុ មារ ន្ិ ង អាហារូបតថមា
១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ សុ ខភាព បន្ដពូ ជ យុ វ វ យ
១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អាហារូបតថមា

95,924.8
730.8

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ សុ ខភាពបន្តពូជ

9,978.3

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុ ខភាពមាតា ទារក

5,664.7

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ សុ ខភាពកុមារ

66,188.0

័ មាតា ទារក កុមារ ន្ិងអាហារូបតថមា
១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទសុ ខភាពបន្ដពូជ យុវវយ
សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ប្ប យុ ទធជំ ងឹ ្លង

13,363.0
16,493.6

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ បងាករ ន្ិងផែទាំពាបាលជំងឺក្អដ្ស៍

9,220.7

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ បងាករ ន្ិងផែទាំពាបាលជំងឺរក្បង

2,954.1

២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ បងាករ ន្ិងផែទាំពាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ ន្ិងប្គុន្ឈាម

1,252.1

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ជំងឺ្លងដ្នទក្ទៀត

669.1

២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឹ្លង សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

2,397.6

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ប្ប យុ ទធជំ ងឺ មិ ន្ ្លង ន្ិ ង បញ្ហាសុ ខភាព ាធារ ណៈដ្នទក្ទៀត

2,527.6

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ សុ ខភាពផភនក

110.0

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ សុ ខភាពផ្លូវចិតត ន្ិងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្

152.0

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុ ខភាពមាត់-ក្ធមញ

104.6

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ជំងឺរាុ ំនរ ៉ៃ

112.2

៣.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ បញ្ហាសុ ខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត

755.7

៣.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឺមិន្្លង ន្ិងបញ្ហាសុ ខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត
សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ពប្ងឹ ងប្ប ព័ ន្ធសុ ខាភិបាល

1,293.1
1,279,028.1

៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាសុ ខាភិបាល

625,948.1

៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ហរិ ញ្ញបបទាន្សុ ខាភិបាល

61.6

៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

92,967.2

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុ ខាភបា
ិ ល

74.0

៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវ ិស័យសុ ខាភិបាល

3,360.8

៤.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុ ខាភិបាល សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
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556,616.4

តារាងវ ៣ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ស ងគម កិ ចចវ អ តី ត យុ ទ្ធរ ន វនិ ង យុ វនីតិសមបទវ
២០ ១ ៨
តាម ក មម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

887,312.1

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព ក្ស វាសុ ខុ មាលភាពសងាម
១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សុខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រងក្ប្គុះ ន្ិងងាយរងក្ប្គុះន្ង
ិ
កិចេការប្គួារ

38,419.3
9,154.7

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សុខុមាលភាពកុមារ ន្ិងយុវន្ីតស
ិ មបទា

6,629.1

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សុខុមាលភាពជន្ពកា
ិ រ

2,988.9

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សុខុមាលភាពមន្ុសសចាស់

1,368.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សុខុមាលភាពអតីតយុទធជន្

4,268.5

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពក្សវាសុ ខុមាលភាពសងាមក្ោយ
រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ពប្ងឹ ងពប្ងី កប្ប ព័ ន្ធស ន្តិ សុ ខស ងាម ន្ិ ង ផ្តល់ ក្ស វាាតរលទញភាពពលកមម
កាយ ស មបទាជ ន្ពកា
ិ រ

14,010.1

793,429.2

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍរបបសន្តស
តី ជការសុវី ិល
ិ ុ ខសងាមសប្មាប់មន្រន្រា

5,416.0

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍរបបសន្តស
ិ ុ ខសងាមសប្មាប់អតីតយុទធជន្

5,569.5

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ផ្តល់ ក្សវាាតរលទធភាពពលកមម ន្ិងក្លីកកំពស់ជីវភាពជន្ពកា
ិ រ

9,095.5

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាពប្ងឹងពប្ងីករបបសន្តស
ិ ុ ខសងាម ន្ិងាតរលទធភាពពលកមមកាយ
សមបទាជន្ពិការគំប្ទក្ោយរាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទទូក្ៅ

773,348.2
55,463.6

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍភាពានដ្គូ ន្ិងពប្ងឹងសមតថភាពាថប័ន្
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មន្ុសស

234.0

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងីកក្សវាគំប្ទទូក្ៅ ក្ោយរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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34,142.2

តារាងវ ៤វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ការ ងារ វនិ ង ប

ដុ ោះ បណា
ដ ល វិ ជាជរីវៈតាមកមម វិធី

-អ នុ ក មម វិ ធី

ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

209,359.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ស័ យការងារ

23,599.4

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អធិការកិចេការងារក្ដ្ីមបក្ី លីកកមពស់ លកខខណឌការងារ
១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ទប់ាកត់ ក្ោុះប្ាយកូដ្កមម បាតុកមម
១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្រៀបចំប្បាក់ឈ្ួ លអបបបរមាប្បចាំ
ន
ឆ្ន ំ

1,193.9
18,800.0
590.0

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុ ខភាព ន្ិងសុ វតថភា
ិ ពការងារ
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការប្គប់ប្គងសហជីព អងាការវ ិាាជីវៈ ន្ិងការផ្សុះផ្ាវ ិវាទការងារ

623.0

១.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ទប់ាកត់ការក្ប្បីប្បាស់ពលកមមកុមារ

730.6

១.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍវ ិស័យការងារ មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ត ល បក្ចេក ក្ទ ស ន្ិ ង វ ិាាជីវៈ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ អប់ រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ កាង ន្ិងអន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយាតិ ន្ិងលិខិតបទោាន្សតព
ី កា
ី រអប់រ ំ
បណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ យន្តការជំរញ
ុ ការចុុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន្របស់សិកាខកាម សិសស ន្ិសសត
ិ កនុងផផ្នក
អប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ
២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គងការអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ
២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ មន្ទរី ជំនាញ
រាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍមុ ខរបរ ន្ិ ង ការងារ

1,661.9
53,547.6
1,369.7

48,642.1
3,076.2
459.6
3,562.5

៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គងមុខរបរ ន្ិងហតថពលកមម
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាមុខរបរ ន្ិងការងារ

170.3
1,972.2

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ ន្ិងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន្ទផ្
ី ារការងារ
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ទូក្ៅ

1,420.0
128,649.5

៥.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវារដ្ាបាល ន្ិងបុគាលក
ិ

53,467.4

៥.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ក្សវាគំប្ទហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា

14,266.2

៥.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាមួយនដ្គូាតិ ន្ិងអន្តរាតិ

4,345.0

៥.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ផផ្ន្ការ សថិតិ ន្ីតិកមម សវន្កមម អធិការកិចេ ន្ិងក្សវាសងាមក្ផ្សងៗ

553.8

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ គណៈវ ិសវក រកមពុា

700.0

៥.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងឹងក្សវាទូក្ៅ មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

46 នៃ 76

55,317.1

តារាងវ ៥វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ប រិ ស្ថាន វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

82,357.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេគ ំ ពារ បរា
ិ ថ ន្

5,299.5

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយតាមោន្គុណភាពបរា
ិ ថ ន្ (គុណភាពទក
ឹ -ដ្ី-ខយល់ )
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយការបំពុលបរា
ផផ្សងិ ថ ន្ (ក្ោយសំណល់រង-រាវ
ឹ
សំក្េង-រ ំញ័ រ)
១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរា
ិ ថ ន្
១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្
១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្ សប្មាប់មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង អភិ រ កសធ ន្ធាន្ ធមមាតិ ន្ិ ង ការ អភិ វឌ្ឍសហគមន្៍
មូ ល ោាន្

100.0
171.0
290.0
4,226.3
512.2
6,950.7

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវាគំប្ទន្ិងពប្ងឹងការអន្ុវតតចាប់

1,581.4

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន្់ការពារធមមាតដ្
ិ ក្ី គក

1,554.6

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងតំបន្់ដ្ីក្សីមទឹកាប ធន្ធាន្សមុប្ទ ន្ិងតំបន្់ក្្នរ

456.3

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារប្គប់ប្គងសហគមន្៍មូលោាន្

629.8

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍសហគមន្៍តំបន្់ការពារធមមាតិ
២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌ -ធមមាតិ ន្ិងការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍
ធមមាតិកុ ងតំ
ន បន្់ការពារធមមាតិ
២.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ ន្ង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍ
សហគមន្៍មូលោាន្ សប្មាប់មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងការ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ក្ោយចរី ភាព
៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង ន្ិងក្លីកកមពស់ ការអន្ុវតតវ ិទាាន្រសត
ន្ិងបក្ចេកវ ិទា

1,202.0
220.2

1,306.4
1,664.6
1,290.9

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ជំរញ
ុ កាអន្ុវតត ក្្លីយតបន្ឹងការផប្បប្បួលអាកាសធាតុ

142.6

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ ន្ិងជីវសុ វតថភា
ិ ព

213.4

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចរី ភាព សប្មាប់
ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត
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17.7

តារាងវ ៥វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ប រិ ស្ថាន វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងចំ ក្ណុះ ដ្ឹ ង ន្ិ ង ព័ ត៌ មាន្ បរា
ិ ថ ន្

២០១៨

2,447.0

៤.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវាកមមគប្ំ ទប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្

793.4

៤.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ក្សវាកមមព័ត៌មាន្ភូ មិាន្រសត ន្ិងទិន្នន្័យបរា
ិ ថ ន្

366.5

៤.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការក្លីកកមពស់ ការអប់រ ំ ន្ិងចំក្ណុះដ្ឹងបរា
ិ ថ ន្

1,032.6

៤.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្ សប្មាប់
មន្ទរី បរា
ិ ថ ន្រាជធាន្ី ក្ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ ពប្ងឹ ងអភិ បាល កិ ចេល អ

254.5
65,995.2

៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពដ្ំក្ណីរការនន្ការងាររដ្ាបាល

132.0

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

16,177.8

៥.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា

10,450.7

៥.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារផផ្ន្ការ ែវ ិកា សត
ថិ ិ កិចេការអន្ដរាតិ វ ិមជឍការ
ន្ិងសហវ ិមជឍការ

517.5

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

130.0

៥.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការងារអធិការកច
ិ េ

165.0

៥.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

107.0

៥.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងឹងអភិបាលកិចេល អ សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត

ទំព័រ
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38,315.2

តារាងវ ៦វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង វបបធ ម៌ វ និ ង វិ ចិ ម្រត សិ លបៈ វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

190,101.4

១. កមមវ ធ
ូ ី
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេគ ំ ពារ ក្ប តិ ក ភណឌវ បបធ ម៌រប

2,421.6

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការបក្ងកីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី

1,716.0

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការក្លីកតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌវបបធម៌រប
ូ ី

705.6

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ក្លី កសទួ យក្ប តិ ក ភណឌវ បបធ ម៌ អរូបី
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការបក្ងកីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី
២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍក្បតិកភណឌវបបធម៌អរូបី
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការពប្ងឹងការចុុះបញ្ា ី ន្ិងធន្ធាន្វបបធម៌អរូបី
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំប្ទទូក្ៅ

2,543.8
371.0
1,233.5
939.3
185,136.0

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការពប្ងឹងការងារអធិការកិចេន្ិងសវន្កមម
៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការដ្ំក្ណីរការការងារ

15.0
4,143.4

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការរដ្ាបាល ន្ិងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រវបបធម៌អន្តរាតិ

777.5

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងារបទោាន្គតយ
ិ ុតតិ

113.0

៣.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការពប្ងឹងការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសសកប្មិតបឋមន្ង
ិ មធយម
៣.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ

2,472.0
47,575.1

៣.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាពបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លធន្ធាន្មន្ុសសក្លីវ ិស័យសិលបៈវបបធម៌

1,637.2

៣.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់អាាញធរសំបូរនប្ពគុក

2,387.9

៣.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់អាាញធរាតប្ិ ពុះវ ិហារ

8,211.7

៣.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់អាាញធរអបសរា
៣.១១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១១ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណកមាមធិការាតិក្បតភ
ិ ណឌពភ
ិ ពក្ោក
៣.១២.អន្ុកមមវ ិធីទី ១២ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណកមាមការាតិយូក្ណសកូកមពុា
៣.១៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារវបបធម៌ ន្ិងវ ិចិប្តសិលបៈ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
តារាងវ ៧ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង វព័ ត៌ ាន វវតាមកមម វិធី - អ នុ ក មម វិ ធី

87,033.0
550.0
720.5
29,499.7
២០១៨

ស រុ ប រួ ម

78,294.2

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ស័ យព័ ត៌មាន្

78,294.2

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ កិចេការព័ត៌មាន្ ន្ិងក្ាតទសសន្៍

1,253.0

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ ទូរទសសន្៍ ាតក
ិ មពុា

1,523.0

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ វ ិទយុាតក
ិ មពុា

1,133.0

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ ទីភានក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុា AKP

1,037.0

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទទូក្ៅ

48,667.2

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទក្លីកកមពស់ វ ិស័ យព័ត៌មាន្ របស់ មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

24,681.0

ទំព័រ
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តារាងវ ៨ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង កិ ចចការ នារី វវតាមកមម វិធី - អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០១៨

47,601.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ផក ផប្ប ាថន្ ភាព ក្ស ដ្ាកិ ចេ ស ងាម របស់ន្រសតី

5,979.9

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្លីកកមពស់ សីលធម៌សងាម តនមលន្រសតី ន្ិងប្គួារផខមរ

162.9

១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ក្លីកកមពស់ ការអប់រ ំ ន្ិងសុ ខុមាលភាពសងាម

370.6

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ក្សដ្ាកិចេន្រសតី ន្ិងប្គួារ

3,656.8

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការក្លីកកមពស់ សុខភាពរបស់ន្រសតី ន្ង
ិ កុមារ
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ផកផប្បាថន្ភាពក្សដ្ាកិចេស ងាម របស់ន្រសតី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ កិ ចេការ ពារ ផ្លូ វចាប់ ចំ ក្ពាុះ ន្រសតី ន្ង
ិ ក្កមងប្សី

338.7
1,450.9
1,605.7

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ទប់ាកត់ការរ ំក្ោភបំពាន្ក្លីន្រសដី ន្ិងក្កមងប្សី

288.1

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹងសមតថភាពភានក់ងារន្គរបាលយុតធ
តិ ម៌

173.1

២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ទប់ាកត់អំក្ពីជួញដ្ូរមន្ុសស

318.5

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ទប់ាកត់អំក្ពីហង
ិ ាក្លីន្រសតី ន្ង
ិ កុមារ

229.0

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់ កិចេការពារន្រសព
តី កា
ិ រ

157.4

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី ន្ិងក្កមងប្សី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

439.6

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ បន្រញ្ហាប ក្យ ន្ឌ្័ រ កនុ ងក្គល ន្ក្យាបាយ ាតិ ន្ង
ិ តាមវ ិស័យ
៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពសតីពីការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវ ិធីនាររតន្ៈ
ី

3,135.1
260.9
1,020.9

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការអន្ុវតតអន្ុសញ្ហញអន្តរាតិ សតីពីការលុ បបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសក្អ
ង
ី
ី
ក្លីន្រសតី (CEDAW)
៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ន្រសតីន្ិងការក្ធវីក្សចកតស
ី ក្ប្មច

898.6
217.3

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់ សមភាពក្យន្ឌ្័រ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង ការ អភិ វ ឌ្ឍាថប័ន្

737.4
36,880.3

៤.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការសថិតិ ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយ វាយតនមលក្្លីយតបន្ង
ឹ ក្យន្ឌ្័រ

303.6

៤.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹងការងារហរិ ញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធកា
ិ រកច
ិ េ

171.3

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ ក្ដ្ីមបស
ី មភាពក្យន្ឌ្័រ

163.6

៤.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល

245.3

៤.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ ការអន្ុវតតផផ្ន្ការយុទធាន្រសនា
ត ររតន្ៈ
ី

11,813.4

៤.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ការអន្ុវតតផផ្ន្ការយុទធាន្រសនា
ត រ រតន្ៈ
ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
ី

24,183.1

ទំព័រ

50 នៃ 76

តារាងវ ៩ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ធ មមការ វនិ ង ស្ថស នាតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី

២០១៨

សរុ ប រួ ម

64,504.3

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ អភិ វ ឌ្ឍសុ ខដ្ុ មន្ី យ កមមាស នាក្ៅកមពុា

64,504.3

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ ៖ ការពប្ងឹងគុ ណភាព ន្ិងពប្ងីកវ ិស័ យពុ ទក
ធិ សក
ិ ា
១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងឹង ន្ិងពប្ងីកការប្គប់ប្គង ផ្សពវផ្ាយប្ពុះពុ ទធាសនា ន្ិងរកាសុខដ្ុមន្យ
ី កមម
ខាងជំក្ន្ឿាសនា

5,047.6
2,280.6

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ ៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅ ន្ិងអភិបាលកច
ិ េល អ

17,228.3

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទទូ ក្ៅរាជធាន្ី ក្ខតត

39,947.8

ទំព័រ

51 នៃ 76

តារាងវ ១ ០ វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ណទ្ ស ច រ

៍ វតាម កមម វិធី - អ នុ ក មម វិ ធី

ស រុ ប រួមៈ

២០១៨

88,559.0

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

7,112.2

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមន្ិងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមួយសតង់ ោរមួយ”
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ ការក្រៀបចំាោបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ
ក្ទសចរណ៍ “បុគាលិកមួយ ជំនាញមួយ ”

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ ក្ទសចរណ៍កនុងប្សុក ការយល់ដ្ឹងាធារណៈ ន្ិងការអន្ុវតតប្បព័ន្ធ (IT)
កនុងវ ិស័យក្ទសចរណ៍

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ ចលនាប្បេងប្បណ្តំង "ទីប្កុងាអត រមណីោាន្ាអត ក្សវាលអ
បដ្ិសណ្ត
ា រកិចេល”អ
១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍ន្ិងជំរញ
ុ ចលនាប្បេងប្បណ្តំង
“ទីប្កុងាអត រមណីយោាន្ាអត ក្សវាលអ បដ្ិសណ្ត
ា រកច
ិ េល អ ” រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ក្ទ ស ចរណ៍ ន្ិ ង ស ហប្ប តិ ប តតិ ការ អន្តរាតិ

933.6
1,520.0

1,917.3

1,637.0

1,104.3
19,314.6

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ផផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល ន្ិងវ ិន្ិក្យាគក្ទសចរណ៍

4,660.3

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងន្ិងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទសចរណ៍

3,066.0

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការសិកាទីផ្ារន្ិងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការសិកាប្ាវប្ាវវ ិភាគក្ទសចរណ៍ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយផផ្ន្ការយុទធាន្រសត
ន្ិងការប្គប់ប្គងសថិតិក្ទសចរណ៍
២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ផផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល ន្ិងវ ិន្ិក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ដ្ំ ក្ណី រការ ទូ ក្ៅស ប្មាប់ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័យក្ទសចរណ៍
៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួល
ការក្ធវីដ្ំក្ណីរការដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ន្ិងសន្តស
ិ ុ ខ សុ វតថភា
ិ ពក្ទសចរណ៍
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី
៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយន្ង
ិ ហរិ ញ្ញវតថុប្បកបក្ោយតមាលភាព ប្បសទ
ិ ធភាព
ន្ិងគណក្ន្យយភាព
៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ បក្ងកីន្ការកាង ជំរញ
ុ ការអន្ុវតតបទោាន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន
ន្ិងអធិការកិចេ

10,307.0
328.1
953.2
62,132.2
816.5
15,173.0
7,966.8

649.9

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្លីកកមពស់ សមភាពក្យន្ឌ្័រ សុ វតថភា
ិ ពកុមារ គំប្ទជន្ពិការ ការងារវ ិមជឈការ
ន្ិងវ ិសហមជឈការ ការងារ AIDS ការងារប្បយុទធប្បឆ្ំងក្ប្គឿងក្ញៀន្ ន្ង
ិ ការងារ

544.5

បរា
ិ ថ ន្គមន្ផផ្សងបារកនី ុ ងវ ិស័យក្ទសចរណ៍
៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ពប្ងឹងការប្បមូលចំណូលពីការលក់សំបុប្តចូលទសសនារមណីយោាន្អងារ

17,080.0

៣.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ក្សវាគំប្ទក្ទសចរណ៍ រាជធាន្ី ក្ខតត

19,901.5

ទំព័រ

52 នៃ 76

តារាងវ ១ ១ វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ធ ន ធាន ទ្ឹ ក វនិ ង ឧតុ និ យ មវតាមកមម វិធី - អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួមៈ

២០១៨

130,175.0

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

73,661.4

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ កិចេដ្ំក្ណីរការ ន្ិងការជួសជុលផែទាំប្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ាតរ ជួសជុល ន្ិងាងសង់ក្ហោារចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វ ិសវក មម)
១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការបក្ងកីតសហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទក
ឹ (ន្.សហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទក
ឹ )
១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន្៍កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព (ន្.សហគមន្៍
កសិករក្ប្បីប្បាស់ទក
ឹ )

54,593.4
127.4
47.4
7,579.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការយុទធាន្រសត ឯការក្គលការណ៍ផណនាំបក្ចេកក្ទស ន្ង
ិ ប្បព័ន្ធ
ប្គប់ប្គងទិន្នន្័យព័ត៌មាន្សប្មាប់ការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ទក
ឹ កនុង

370.0

ប្កបខ័ណឌគណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)
១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រសប្មាប់ការអភវិ ឌ្ឍ
ន្ិងប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខ័ណឌគណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា

1,150.0

(គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការ ការជួសជុល ន្ិងផែទាំ ក្ហោារចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសត
របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងក្ប្គុះ ទឹ ក ជំ ន្ ន្់ ន្ិ ង ក្ប្គុះរា ំងសងួត
២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារអន្តរាគមន្៍បូមទឹកសក្ន្រងាាុះប្សូវ ន្ិងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ
(ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ាងសង់ ជួសជុល ន្ិងផែទាំមា៉ៃសុីន្បូមទឹកចល័ត ន្ិងាថន្ីយបូមទក
ឹ
(ន្.ធារាាន្រសក
ត សក
ិ មម )
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន្់ ន្ិងក្ប្គុះរា ំងសងួត របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ ការ ពារ ន្ិ ង អភិ រ កសធ ន្ធាន្ទក
ឹ

9,794.2
5,931.9
3,749.5

849.5
1,332.9
2,126.9

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុះុ ន្ិងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព
(ន្.ប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ទក
ឹ )
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ ការអភិរកស ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ធមមាតិ ន្ិងប្បព័ន្ធក្អកូេូសុក្ី ៅ
តំបន្់ទក្ន្លាប ន្ិងតំបន្់ពាក់ព័ន្ធប្បកបក្ោយចរី ភាព (អាាញធរទក្ន្លាប)
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងព័ ត៌ មាន្ សដី ពី ធ ន្ធាន្ ទឹ ក ន្ិ ង ឧតុន្យ
ិ ម
៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការប្សង់ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្បព័ន្ធធារាាន្រសក្ត ៅកមពុា (ន្.ផផ្ន្ការ
ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ)
៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាំងទក្ន្ល ន្ង
ិ
ការប្តួតពិន្ិតយគុ ណភាពទក
ឹ (ន្.ជលាន្រសត ន្ិងការងារទក្ន្ល )
៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុន្ិយមប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព (ន្.ឧតុន្ិយម)

126.9

2,000.0
1,585.0
88.7

513.3
596.3

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដ្ី ន្ិងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទន្
ិ នន្័យ
ក្ោយផផ្អកក្លីមូលោាន្នន្អណូ ត ងផដ្លបាន្ន្ិងកំពុងក្ប្បីប្បាស់សត
ថិ ក្ៅកនុង
ក្ខតតនប្ពផវង (ន្.ទឹកាអត ន្ិងអនាម័យ )
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223.1

តារាងវ ១ ១ វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ធ ន ធាន ទ្ឹ ក វនិ ង ឧតុ និ យ មវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ គំប្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យឧតុន្ិយម ន្ិងជលាន្រសរត បស់
មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ ផក ល មអការ ប្គ ប់ ប្គ ងរដ្ាបាល ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការផកលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ន្ិងការកាង អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី
(ន្.រដ្ាបាល ន្ិងធន្ធាន្មន្ុសស)
៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័យធន្ធាន្ទក
ឹ
ន្ិងឧតុន្ិយម (ន្.ផផ្ន្ការ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ)
៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា (ន្.ហរិ ញ្ញវតថុ)

២០ ១ ៨

163.6
46,869.8
757.6

293.8
19,651.3

៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសសក្លីវ ិស័យធន្ធាន្ទក
ឹ (TSC)

535.4

៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្េង
ន
ី ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកុ នងរបស់សវន្ោាន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកុ ង)

207.4

៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកិចេស ហប្បតប
ិ តតកា
ិ រ
ក្ដ្ីមបក្ី លីកកមពស់ ប្បសិទធភាពការងាររបស់អាាញធរទក្ន្លាប (អាាញធរទក្ន្លាប)

2,000.0

៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ អភិបាលកិចេក្លីការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ បុគាលិក ន្ង
ិ អភវិ ឌ្ឍន្៍
ធន្ធាន្មន្ុសស ក្ដ្ីមបធា
ី នាដ្ល់ប្បសិទធភាពការងាររបស់គណៈកមាមធកា
ិ រាតិ

3,660.0

ទក្ន្លក្មគងាកមពុា (គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

៥.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទរី
ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
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19,764.3

តារាងវ ១ ២វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ក សិ ក មមវ រុ កាខម្រប ាញ់ វនិ ង ណន ស្ថទ្វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួមៈ

២០ ១ ៨

245,009.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បក្ងកី ន្ផ្លិ ត ភាព ពិ ពិ ធ កមម ន្ិ ង ពាណិ ជាូ បន្ី យ កមមកសក
ិ មម

29,936.4

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ជំរញ
ុ ផ្លិតកមម ន្ិងផ្លិតភាពដ្ំណ្តក
ំ សក
ិ មម

5,092.3

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្លីកកមពស់ ការការពារដ្ំណ្តំ គុណភាពន្ិងផ្លិតផ្លកសក
ិ មម

2,356.3

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្លីកកមពស់ ការងារផ្សពវផ្ាយ ន្ិងសហគមន្៍កសក
ិ មម

3,459.9

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស ន្ិងពប្ងឹងសមតថភាពាថប័ន្

2,142.9

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិប្បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព

693.5

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងការក្រៀបចំន្ិងការអន្ុវតតផផ្ន្ការវ ិស័យក្ៅស៊ាូ

1,422.7

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ក្លីកកមពស់ គុណភាពការងារពិក្ាធន្៍ន្ិងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ

1,270.0

១.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ជំរញ
ុ ន្ិងក្លីកកមពស់ ការអភិវឌ្ឍកសិ -ឧសាហកមម

1,906.0

១.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបអ
ី ភិវឌ្ឍន្៍កសិកមមប្បកបក្ោយចរី ភាព

4,100.0

១.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ការបក្ងកីន្ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ជំ រុ ញ ផ្លិ ត កមមស តវ ន្ិ ង សុ ខភាពសតវ

7,492.8
16,078.8

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងបក្ងកីន្ផ្លិតភាពសតវ
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្លីកកមពស់ សុខភាពសតវ ន្ិងសុ ខភាពាធារណៈបសុពាបាល
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ជំរញ
ុ ការផ្សពវផ្ាយបក្ចេកក្ទស ន្ិងលិខិតបទោាន្គតយ
ិ ុតតិ

995.0
7,056.3
664.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ជំរញ
ុ ការប្ាវប្ាវសុ ខភាពសតវ ន្ិងផ្លត
ិ កមមសតវ

1,658.3

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគំប្ទ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

2,979.4

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុ ខភាពសតវរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

2,725.8

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ ជល ផ្ល ប្ប កបក្ោយ ន្រិ ន្តរភាព

16,674.7

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការក្ន្ាទ ការប្គប់ប្គង ន្ិងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល

2,938.2

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវបបកមម
ទឹកាបន្ង
ី
ិ សមុប្ទ

2,036.1

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ផខសសងាវក់តនមលន្ិងផ្លត
ិ កមមជលផ្ល

200.2

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ជលផ្ល

676.1

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគំប្ទ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

6,407.4

៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លរាជធាន្ី ក្ខតត

4,416.7
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តារាងវ ១ ២វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ក សិ ក មមវ រុ កាខម្រប ាញ់ វនិ ង ណន ស្ថទ្វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី ន្ិ ង ស តវនប្ព ប្ប កបក្ោយន្រិ ន្តរភាព

២០ ១ ៨

17,640.6

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍នប្ពក្ឈ្ី

5,372.5

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងសិកាប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍នប្ពក្ឈ្ន្
ី ង
ិ សតវនប្ព

1,085.5

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងឧទាន្សួន្សតវ ន្ិងសក្ន្រងាាុះផែរកាសតវនប្ព

1,621.5

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងឹងការអន្ុវតតចាប់សតីពនី ប្ពក្ឈ្ី

439.7

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការអន្ុវតតផផ្ន្ការ ន្ិងការប្គប់ប្គងែវ ិកា
៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្ន្
ី ិងសតវនប្ពរាជធាន្ី ក្ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ ពប្ងឹ ងាថប័ ន្ បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព ក្ស វាគំ ប្ទ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្លីកកមពស់ ការកាងន្ិងការអន្ុវតតផផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ ន្ង
ិ វ ិន្ក្ិ យាគ
កសិកមម ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា
៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថប័ន្ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន
៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្លីកកមពស់ សមតថភាព ន្ិងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ
៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការអន្ុវតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្ននក
ំ សិកមម ន្ង
ិ ជីកសក
ិ មម
៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល ន្ិងការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ

3,620.2
5,501.2
164,678.5
1,931.7
2,163.7
59,780.2
548.0
3,767.3
432.0
4,470.3

៥.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារ អធកា
ិ រកច
ិ េ

416.7

៥.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការន្ិងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសក
ិ មម (AIDOC)

433.3

៥.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសសក្លីបក្ចេកក្ទស
កសិកមម ក្ៅាកលវ ិទាល័យភូមិន្ទកសក
ិ មម
៥.១១. អន្ុកមមវ ិធីទី១១៖ ក្លីកកមពស់ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទសកសក
ិ មម ក្ៅ
ាោាតិកសិកមមផប្ពកក្លៀប
៥.១២. អន្ុកមមវ ិធីទី១២៖ ពប្ងឹងគុណភាពប្បព័ន្ធអប់រ ំន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសសវ ិស័យក
សិកមមរបស់ាោាតិកសិកមមកំពង់ចាម

៥.១៣. អន្ុកមមវ ិធីទី១៣៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
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1,566.0

3,683.8

2,350.0
83,135.5

តារាងវ ១ ៣ វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ពា

ិ រជក មមវ តាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី

ស រុ ប រួ មៈ

២០១៨

127,310.0

១.១.១.
កមមវអន្ុ
ធ
ការ
់ ក្ស
វាាធារ
ណៈ ត
ក្ល
វ ិស័
យពាណ
កញ មម
ន្ិ ង
វ ឌ្ឍន្៍
វ ិស័យឯកជន្ ការនាំក្ចញ នាំ
ិ ី ទកី ១
ិ ជាា
មមវ៖ិធីទ
៖ល
បន្ព
ពប្ង
ពីិន្
ល់ អា
ប័ណ
ា ន្អភ
ញ បន្បប្តសប្មាប់
ឹង ន្ិងការប្តួ
ី១ផ្ត
ិតយការផ្ត
ិងវ ិ ិញ្ហ
ចូ លតាមចាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិ

17,834.8
2,712.5

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឯកជន្
១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈ ពិពិធកមមទីផ្ារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឯកជន្
ក្ៅមន្ទរី ពាណិជាកមមរាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប្តួ តពិ ន្ិ តយទំ ន្ិ ញ នាំក្ច ញ នាំចូ ល ន្ិ ង ក្ស វាការ ពារ សុ ខុ មាល ភាព អនកក្ប្បប្ី បាស់

12,769.0
2,353.3
10,553.5

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងប្តួតពិន្ិតយទំន្ិញនាំក្ចញ នាំចូល ការឃ្លព
ំ ិន្ិតយទីផ្ារ កិចេសប្មួលពាណិជាកមម

4,591.0

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្ទរី ពក្ិ ាធន្៍

5,962.5

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍាថប័ ន្ ន្ិ ង ការ ពប្ងី កកិ ចេស ហប្ប តិ ប តតិ ការ ស មាហ រណកមមក្សដ្ាកច
ិ េ
ពាណិ ជាក មមកុ ន ងប្ក បខ័ ណឌអ ន្ុ តំ ប ន្់ តំ ប ន្់ ពិ ភ ពក្ោក ន្ិ ង ការ ប្គ ប់ប្គងជំន្យ
ួ

98,921.7

ផផ្នក ពាណិ ជាកមម
៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ បន្តពប្ងឹង ន្ិងពប្ងីកសហប្បតិបតតកា
ិ រ ន្ិងក្ធវីសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមម
កនុងប្កបខ័ណឌក្ទវភាគី អន្ុ តបន្់ តំបន្់ ន្ិងពភ
ិ ពក្ោក

4,387.0

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ពប្ងឹងាថប័ ន្ ន្ង
ិ ក្យន្ឌ្័រ

78,019.0

៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកាងសមតថភាពរបស់ មន្ទរី ពាណិជាកមមរាជធាន្ី ក្ខតត

16,515.7

ទំព័រ
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តារាងវ ១ ៤វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ដរ៉ែ វនិ ង ថាម ពល វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួមៈ

២០១៨

49,998.0

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

1,863.7

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារភូគពាាន្រសត

279.4

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារផសវង រុករកផរ ៉ៃ

137.3

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងអាជីវកមមផរ ៉ៃ

262.1

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារផរសំ
៉ៃ ណង់

474.6

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ផរ ៉ៃ

129.2

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការងារយន្តការពប្ងឹងការប្បមូលសួយារ អធិការកច
ិ េផរ ៉ៃ ន្ង
ិ
កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិក្លីវ ិស័យផរ ៉ៃ
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យក្ប្បងកាត

581.1
1,138.8

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារប្ាវប្ាវក្ប្បងកាត

165.5

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារប្គប់ប្គងគក្ប្មាងសមបទាន្ក្ប្បងកាត

267.8

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកវ ិទាក្ប្បងកាត គំប្ទកិចេប្បតប
ិ តតកា
ិ រ
ន្ិងសន្តស
ិ ុ ខថ្នមពល
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារក្ប្បងកាតអន្តរាតិ

120.8
75.5

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ក្ប្បងកាត

102.4

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការងារអន្ុវតតក្ោយអគានាយក ន្ិងអគានាយករង

406.8

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យថ្នមពល

1,306.4

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារអភិវឌ្ឍថ្នមពល

430.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារវារអគា
ី ស
ិ ន្ី

95.0

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

182.3

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ជំរញ
ុ អភិវឌ្ឍ ន្ិងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកក្ទសថ្នមពល ន្ិងកិចេការថ្នមពលបរមាណូ

386.4

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការងារប្បតិបតតកា
ិ រនផ្ទកុ នងអគានាយកោាន្ថ្នមពល

212.7

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ គំប្ទ ប្ប តិ ប តតិ ការ កនុ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យផរន្៉ៃ ង
ិ ថ្នមពល
៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការកាងសមតថភាពាថប័ន្ គំប្ទន្ិងពប្ងឹងប្បសិទធភាពប្បតប
ិ តតកា
ិ រថ្ននក់ាតិ
៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការងារគណក្ន្យយ ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

45,689.1
8,555.4
1,192.9

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការងារបុគាលិក ន្ិងក្យន្ឌ្័រ

13,695.8

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការងារន្ីតិកមម

304.3

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាតិន្ិងអន្តរាតិ ទំនាក់ទំន្ងាធារណៈន្ង
ិ ការផ្សពវផ្ាយ

892.8

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការងារអធិការកច
ិ េ

91.0

៤.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការងារសវកមមនផ្ទកុ ង
ន

86.9

៤.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ ការប្គប់ប្គងវ ិស័យផរ ៉ៃ ន្ិងថ្នមពលមន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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20,870.0

តារាង ១៥ ៖ គក្ប្មាង ចំ ណ្តយ ែវ ិកាប្ក សួ ង ាធារ ណការ ន្ិ ង ដ្ឹ ក ជញ្ាូ ន្ តាមកមមវ ិធី -អន្ុ ក មមវ ធ
ិ ី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

399,443.7

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ជួ ស ជុ ល ផែ ទាំ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងសំ ណ ង់ ាធារ ណការ ក្ហ ោារចនាសម័ពន្ធ
ដ្ឹ ក ជញ្ាូ ន្ ន្ិ ង ភសតុ ភាកមម

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

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផណនាំតាមោន្ប្តួតពិន្ត
ិ យ ការាថបនា
ជួសជុល ផែទាំក្ហោារចនាសមព័ន្ធាធារណការ ន្ង
ិ ដ្ឹកជញ្ាូ ន្
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដ្ឹកជញ្ាូ ន្ផ្លូវក្គក

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដ្ឹកជញ្ាូ ន្ផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុប្ទ ន្ង
ិ កំពង់ផផ្
១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារភសតុភាកមម

១.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី៦ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផណនាំតាមោន្ប្តួតពិន្ិតយ ការាថបនា
ជួសជុល ផែទាំក្ហោារចនាសមព័ន្ធផ្ូ វផដ្ក
ល

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ គំប្ទ ក្គល ន្ក្យាបាយ ាធារណការ , ដ្ឹ ក ជញ្ាូ ន្ ការ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ មន្ុសស
ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងរដ្ាបាលទូក្ៅ
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល កិចេការរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ត
ី ក
ិ មម
សហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ សវន្កមម ន្ិងលទធកមម
២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ក្រៀបចំផផ្ន្ការប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ក្គលន្ក្យាបាយ
តាមោន្ ន្ិងវាយតនមលវ ិស័យាធារណការ ន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកច
ិ េ

285,441.0

280,312.5

312.5
2,980.0
1,292.5
444.5
99.0

114,002.7

43,143.4

312.5
214.0

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ប្គប់ប្គង ផែទាំ ន្ិងអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វ ិទា សវ័យប្បវតតក
ិ មម ន្ង
ិ ទំនាក់ទំន្ង
ាធារណៈ
២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល ន្ិងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធាន្ី-ក្ខតត

ទំព័រ
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62.5
70,270.3

តារាង ១៦ ៖ គក្ប្មាង ចំ ណ្តយ ែវ ិកាប្ក សួ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ជន្បទ តាមកមមវ ិធី -អន្ុ ក មមវ ធ
ិ ី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

169,137.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ បន្តាតរ ផែ ទាំ ន្ិ ង ផក ល មអក្ហ ោារ ចនាស មព័ន្ធជន្បទ
១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ការជួសជុលផែទាំ ន្ិងផកលមអផ្ូ លវជន្បទ
១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌ ផផ្ន្ទីផ្ូ វជន្បទ
ល

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ ការជួសជុលផែទាំ ន្ិងកាងផ្លូវជន្បទ របស់មន្ទរី ជំនាញទាំង ២៥

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

99,177.4
83,511.1
670.0
14,996.3
15,829.1

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ជំរញ
ុ ការផ្ដល់ ក្សវាផ្ាត់ផ្ាង់ទក
ឹ ជន្បទ

4,891.0

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ជំរញ
ុ ការផ្តល់ ក្សវាអនាម័យជន្បទ

4,473.6

២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ចប្មុុះសប្មាប់សហគមន្៍ជន្បទ

1,657.6

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍អភិរកសសហគមន្៍ជន្ាតិក្ដ្ីមភាគតច
ិ

334.0

២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ក្លីកកមពស់ ក្សដ្ាកិចេប្គួារជន្បទ

613.1

២.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី៦ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាជន្បទ របស់មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍធ ន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង ពប្ងឹ ងាថប័ន្

3,859.8
54,130.5

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ ការកាងផផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

711.3

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ពប្ងឹងការអន្ុវតតែវ ិកាកមមវ ិធី

849.8

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ ការពប្ងឹងសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធិការកច
ិ េ

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

380.0
21,918.9

៣.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី៧ ៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរដ្ាបាលហរិ ញ្ញវតថុន្ិង ការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទរី ជំនាញ
ទាំង២៥

ទំព័រ

330.0
1,404.1
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28,536.4

តារាង ១៧ ៖ គក្ប្មាង ចំ ណ្តយ ែវ ិកាប្ក សួ ងនប្ប ស ណី យ៍ ន្ិ ង ទូ រគមនាគ មន្៍ តាមកមមវ ិធី -អន្ុ កមមវ ធ
ិ ី
ស រុ ប រួ ម

២០១៨

66,526.7

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ វ ិស័ យនប្ប ស ណី យ៍ ន្ិ ង ទូ រគមនាគន្៍
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការក្រៀបចំន្ិងតាមោន្ការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យទូរគមនាគមន្៍
ន្ិងការប្គប់ប្គងទិន្នន្័យទូ រគមនាគមន្៍
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំន្ិងតាមោន្ការអន្ុ វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យ នប្បសណីយ៍
ន្ិងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងវ ិស័ យនប្បសណីយ៍

19,705.7
1,174.9

1,028.4

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងកិចេការរដ្ាបាល ន្ិងកិចេស ហប្បតប
ិ តតកា
ិ រ

1,933.8

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការប្គប់ប្គងវ ិស័យ ប.ទ ន្ិង ICT ក្ៅមូលោាន្

15,568.6

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ស័ យបក្ចេក វ ិទាគ មនាគ មន្៍ ន្ង
ិ ព័ត៌មាន្
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍរោាភិបាលក្អេក
ិ ប្តូន្ិក ន្ិងប្គប់ប្គងសន្តស
ិ ុ ខ បក្ចេកវ ិទា
គមនាគមន្៍ ន្ិងព័ត៌មាន្
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យបក្ចេកវ ិទាគមនាគមន្៍ន្ិងព័ត៌មាន្
២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធព័ត៌មាន្ាតិន្ិងប្បព័ន្ធវ ីក្ដ្អូនន្សន្នស
ិ ទ
ី
របស់ រាជរោាភបា
ិ ល
២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍន្៍កមមវ ិធីកុំពយូទ័រ ន្ិងមាតកា
ិ ព័ត៌មាន្
២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ន្ិងក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យបក្ចេកវ ិទា
គមនាគមន្៍ ន្ិងព័ត៌មាន្
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងរដ្ាបាល ធន្ធាន្ មន្ុ សស ហិ រ ញ្ញវ តថុ ន្ិ ង ែវ ិកា ន្ង
ឹ
ិ ពប្ងង
ការ ប្តួ តពិ ន្ិ តយន្ិ ងអភិ បាលកច
ិ េ
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងែវ ិកា ន្ិងកិចេការអន្តរវ ិស័យ
៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មន្ុសស

956.0
619.2
8,108.1
892.1
836.8

32,057.1
6,533.8
24,007.2

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

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

ទំព័រ

11,412.2
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1,516.1
3,351.7
1,856.9
1,229.7
265.1

តារាង ១៨ ៖ គក្ប្មាង ចំ ណ្តយ ែវ ិកាប្ក សួ ងឧសាហ កមម ន្ិ ង សិ បបក មម តាមកមមវ ិធី -អន្ុ កមមវ ធ
ិ ី
ស រុ ប រួ ម

២០១៨

53,202.8

១.ក មមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ប ក្ងកី ន្ ការ ក ាង មូ លោាន្ អ ភិ វឌ្ឍ វ ិស័ យឧ សាហ កមម សហប្គស
ធុ ន្ តូ ច ម ធយម ន្ិ ង សិ បបក មម ន្ិ ង ការ ផ្ាត់ ផ្ាង់ទក
ឹ ាអត

1,716.5

១.១.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ១ ៖ ការក្លក
ី កមពស់ ពិ ពិ ធកមមមូ លោាន្ឧសាហកមម ផដ្លមាន្តនមលបផន្ថមខពស់

909.0

១.២.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ២ ៖ ការក្លក
ី កមពស់ សមតថភាពសហប្គសធុ ន្តូ ច ន្ិ ងមធយម ន្ិ ងសប
ិ បកមម

324.5

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធី ទី ៣ ៖ ការពប្ងីកវាលភាព
នន្ការផ្ាត់ ផ្ាង់ ទឹ កាអតក្ៅទប្ី បជុំជន្
ិ

483.0

២.ក មមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប ក្ងកី ន្ ច លក រគំ ប្ទ ន្ិ ង ព ប្ងឹ ង សម តថភាព នន្ ការ អ ភិ វឌ្ឍឧសាហកមម
ន្ិ ង សិ បបក មម
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការអភិវឌ្ឍសតង់ ោរូបន្ីយកមម ន្ិងការពប្ងឹងគុ ណភាពផ្លិតផ្ល ក្សវាកមម
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍមាប្តាាន្រសត

2,139.5
907.1
1,232.4

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ បក្ងកី ន្ក្ស វាប្ទ ប្ទ ង់ ដ្ំ ក្ណី រការ កិ ចេការ ទូ ក្ៅកនុ ងការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិស័យឧសាហកមម
ស ហប្គស ធុ ន្តូ ច មធយម ន្ិ ង សិ បបកមម
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការគំប្ទដ្ំក្ណីរការទូ ក្ៅ ន្ិងកាងសមតថភាពាថប័ន្
៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការអភិវឌ្ឍឧសាហកមម សិបបកមម ន្ិងផ្ាត់ផ្ាង់ទក
ឹ ាអត
របស់ មន្ទរី ឧសាហកមមន្ិងសិបបកមមរាជធាន្ី ក្ខតត

តារាង ១៩ ៖ គក្ប្មាង ចំ ណ្តយ ែវ ិការ ដ្ាក្ល ខាធិ ការ ោាន្ អាកាស ចរសុ ី វ ិល តាមកមមវ ិធី -អន្ុ កមមវ ធ
ិ ី
ស រុ ប រួ ម

49,346.8
30,372.2
18,974.6

២០១៨

49,823.5

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ពប្ងឹ ងសុ វតថិ ភាព ស ន្តិ សុ ខ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍក្ហ ោារ ចនាស មព័ ន្ធអាកាសចរសុវី ិល
(អគានាយ កោាន្ បក្ចេកក្ទស )

6,097.9

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ផកលមអសុ វតថភា
ិ ព ន្ិងសន្តស
ិ ុ ខអាកាសចរសុវី ិល

3,970.5

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

1,478.5

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាកមមអាកាសចរសុវី ិល

648.9

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ពប្ងឹ ងាថប័ ន្ ន្ិ ង បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព ក្ស វាគំ ប្ទ ន្ង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍ
ធន្ធាន្ មន្ុ សស

43,725.6

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងពប្ងឹងអភិបាលកច
ិ េល អ

27,417.9

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថប័ ន្ ន្ិងក្សវាគំប្ទ

16,307.7

ទំព័រ

62 នៃ 76

តារាងវ ២ ០ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ណស ដាកិ ចចវវនិ ង ហិ រ ញ្ញវ តាតា
ុ មកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០១៨

772,539.7

១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងក្សដ្ាកច
ិ េ

5,175.0

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ការក្រៀបចំ អភិវឌ្ឍ វ ិភាគ ពាករណ៍ តាមោន្ ន្ង
ិ វាយតនមល
ការអន្ុវតតក្គល ន្ក្យាបាយមា៉ៃប្កូក្សដ្ាកិចេ ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុាធារណៈប្បកប

3,065.0

ក្ោយសុ ប្កឹតភាព
១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ការក្រៀបចំអន្ុាសន្៍ ការវ ិភាគ ការពាករណ៍ការតាមោន្ ន្ង
ិ ការវាយតនមល
ការអន្ុវតតប្កបខណឌក្គលន្ក្យាបាយ ប្កបខណឌយុទធាន្រសត ន្ង
ិ

810.0

ក្គលន្ក្យាបាយក្សដ្ាកិចេពលកមម ផ្លិតភាពលកមម ន្ិងភាពប្បកួតប្បផជង
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ គំប្ទប្បមុខរាជរោាភិបាលកនុងការក្រៀបចំ ការអន្ុវតត ន្ិងការវាយតនមលរក្បៀបវារៈ
ក្គលន្ក្យាយបាយ ន្ិងយុទធាន្រសអ
ត ភវិ ឌ្ឍសងាម -ក្សដ្ាកិចេ
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ការ ប្តួ តពិ ន្ិ តយ ន្ង
ិ ការអភវិ ឌ្ឍ
វ ិស័ យហិ រ ញ្ញវ តថុ
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ប្គប់ប្គង ប្តួតពិន្ិតយ អភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័យឧសាហកមមហរិ ញ្ញវតថុ

1,300.0

4,798.0
1,622.0

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងស័កស
ដិ ិទធភាព នន្ការក្រៀបចំ ន្ិងអន្ុវតតក្គល
ន្ក្យាបាយ យុទធាន្រសអ
ត ភិវឌ្ឍ ប្កបខណឌគតិយុតត ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពន្
ិ ត
ិ យ
ការក្ោុះប្ាយវ ិវាទ ការអន្ុវតត ការពិន្ិតយតាមោន្ ន្ិងការវាយតនមលក្លកា
ី រអន្ុវតត

860.0

ប្បព័ន្ធគណក្ន្យយ ន្ិងសវន្កមម
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គប់ប្គង ប្តួតពិន្ិតយ អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងការក្ធវីសមាហរណកមមវ ិស័យមូលបប្ត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ស័ កដិ សិ ទធភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គង ការក្កៀរគរ
ចំ ណូ ល ែវ ិកាាតិ ន្ិ ង ប្ទ ពយស មបតតរិ ដ្ា
៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ប្គប់ប្គង អន្ុវតត ប្តួតពិន្ិតយ តាមោន្ ន្ិងវាយតនមល ក្លីការប្បមូលចំណូល
គយន្ិងរោាករ
៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ប្គប់ប្គងន្ិងពប្ងឹងការក្គៀរគរចំណូលពន្ធោរ
៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ប្តួតពិន្ិតយការប្បមូលចំណូលមិន្ផមន្ារក្ពព
ី ន្ធ
ន្ិងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា
៤ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ស័ កដិ សិ ទធភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គងចំណ្តយាធារណៈ
៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការក្រៀបចំែវ ិកាាតិ ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយតាមោន្ការអន្ុវតតែវ ិកាថ្ននក់ាតិ
៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ គំប្ទ សប្មបសប្មួល ប្គប់ប្គងន្ិងតាមោន្ក្លីការក្រៀបចំន្ិងអន្ុវតតែវ ិកា ន្ង
ិ
ការងារផកទប្មង់ប្បព័ន្ធែវ ិការបស់រដ្ាបាលថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការប្គំប្ទ សប្មបសប្មួល ន្ិងប្គប់ប្គងលទធកមមាធារណៈ
៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទភា
ធិ ពនន្ការប្គប់ប្គងាច់ប្បាក់ បចេុបបន្នកមមនន្ប្បព័ន្ធកត់ប្តា ន្ង
ិ
ការក្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុ តាមសដង់ ោរអន្តរាតិ
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2,316.0
615,023.5

374,855.0
231,933.3
8,235.2
50,360.9
4,565.0
1,646.0
1,090.5
18,472.6

តារាងវ ២០ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ណស ដាកិ ចចវវនិ ង ហិ រ ញ្ញវ តាតា
ុ មកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៤.៥៖ ការប្គប់ប្គង តាមោន្ន្ិងប្តួតពិន្ិតយក្លីការក្រៀបចំ ន្ិងអន្ុវតតហរិ ញ្ញបបទាន្
សហប្បតិបតតកា
ិ រ ន្ិងប្គប់ប្គងបំណុលាធារណៈ
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥៖ ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ស័ កដិ សិ ទធភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ គំប្ទ ទូក្ៅ ន្ង
ិ ការធានា
គណក្ន្ យយភាព កនុ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងហិ រ ញ្ញវ តថុាធារណៈ

៥.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងស័កស
ដិ ិទធភាព នន្ការប្ទប្ទង់កមមវ ិធផី កទប្មង់ការ
ប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុាធារណៈ ក្ឆ្ពុះក្ៅកាន្់សង
ដ ់ោរអន្តរាតិ

៥.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ស័កស
ដិ ិទធភាពន្ិងប្បសិទធភាព នន្ការគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការអន្ុវតត
មុ ខងារ ន្ិងភារកិចេរបស់ថ្ននក់ដ្ឹកនាំន្ិងអងាភាពក្ប្កាមឱវាទប្កសួង
៥.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ស័កស
តិ ិទធភាព ន្ិងប្បសិទធភាព នន្ការប្គប់ប្គងវ ិស័យក្សដ្ាកច
ិ េ
ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុក្ៅរាជធាន្ី ក្ខតត
៥.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ អន្ុវតតមុខងារអធិការ កិចេហរិ ញ្ញវតថុប្បកបក្ោយប្បសិទភា
ធិ ព ន្ិងស័កស
តិ ទ
ិ ធភាព

២០ ១ ៨

24,586.8

97,182.3

1,800.0

65,478.6

26,623.0
1,110.0

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥.៥៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ស័កស
តិ ិទធភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការក្រៀបចំន្ិងការអន្ុវតតក្គល
ន្ក្យាបាយ ន្ិងយុទធាន្រសអ
ត ភិវឌ្ឍមុ ខងារសវកមមនផ្ទកុ នង ប្កបខណឌសតង់ោ

សវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងក្ធវីសវន្កមមក្លីស័កស
តិ ិទធភាពន្ិងប្បសិទធភាពនន្ដ្ំក្ណីរការ

816.0

ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកុ ង
ន
៥.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥.៦៖ ផ្ដល់ ក្សវា គំប្ទ សប្មបសប្មួល ក្លីការសិកាប្ាវប្ាវ ន្ង
ត ល
ិ បណុ ត ុះបណ្ត

ន្ិវ ិប្កិតការសមតថភាពមន្រន្រា
តី ជការក្លីមុខជំនាញពាក់ព័ន្ធការអន្ុវតតែវ ិកាកមមវ ិធី
ន្ិងការអន្ុវតតការផកទប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុាធារណៈជូន្ កសហវ ន្ង
ិ

1,000.0

ប្កសួងាថប័ន្ពាក់ព័ន្ធ
៥.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥.៧៖ ក្រៀបចំ អន្ុវតត ន្ិងប្គប់ប្គងការងារក្ោុះប្ាយផ្លប៉ៃុះពាល់ក្ោយារគក្ប្មាង
អភិវឌ្ឍន្៍ប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព ន្ិងស័កស
តិ ទ
ិ ធភាព

តារាងវ ២ ១ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាគ

ៈ ក ាមធិ ការ ជាតិ ណរៀ បចំ ការ ណបាោះ ណឆ្នតវវតាមកមម វិធី

-អ នុ ក មម វិ ធី

សរុ ប រួ ម

354.7

២០១៨

208,524.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ងបទបញ្ហា ន្ី តិ វ ិធី ស ប្មាប់ ការ ចុុះ ក្ឈាមុះ ក្បាុះ ក្ឆ្នត ការក្បាុះក្ឆ្នត
ន្ិ ង បទបញ្ហានផ្ទកុ ន ងនន្ គ . ជ. ប
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្រៀបចំ ន្ិងផកលមអបទបញ្ហា ន្ិងន្ីតិវ ិធីសប្មាប់ការចុុះក្ឈាមុះក្បាុះក្ឆ្នត ន្ិងការក្បាុះក្ឆ្នត
ន្ិងផកលមអបទបញ្ហានផ្ទកុ ង
ន គ.ជ.ប

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ពប្ងឹ ងដ្ំ ក្ណី រការ ចុុះ ក្ឈាមុះ ក្បាុះ ក្ឆ្នត ន្ិ ង ការក្បាុះក្ឆ្នត
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងដ្ំក្ណីរការចុុះក្ឈាមុះក្បាុះក្ឆ្នត

17,332.6

17,332.6
191,191.4
26,323.0

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងដ្ំក្ណីរការក្បាុះក្ឆ្នត

164,868.4

ទំព័រ

64 នៃ 76

តារាងវ ២ ២ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ណរៀ បចំ ដដ ន ដី វ ន គ រូ បនី យ ក មមវ និ ង សំ

ង់ វវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី

ស រុ ប រួ ម

២០១៨

150,103.0

១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងដ្ីធលី

29,634.1

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការផ្សពវផ្ាយពាក់ព័ន្ធន្ឹងការចុុះបញ្ា ីដ្ីធលី ន្ិងការគំប្ទដ្ល់ ការកាងប្បព័ន្ធវាយតនមល
នែលអចលន្ប្ទពយ

169.9

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការផណនាំ ន្ិងគំប្ទបក្ចេកក្ទសវាស់ផវងសុរក្យាដ្ី
ិ

798.5

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការងារអភិរកសសុ រក្យាដ្ី
ិ

249.0

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការក្ធវីបចេុបបន្នភាពផផ្ន្ទីក្គលនន្កមពុា

809.1

១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥៖ ការគំប្ទបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្សុរក្យាដ្ី
ិ

233.9

១.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦៖ ការក្ោុះប្ាយវ ិវាទដ្ីធលី

2,993.6

១.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧៖ កមមវ ិធីអន្ុ វ ិស័ យរដ្ាបាលដ្ីធលី

24,000.0

១.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៨៖ ការងារសុ រក្យាដ្ី
ន្ិងភូ មិាន្រសគ
ត ំប្ទដ្ល់ កមមវ ិធទ
ិ
ី ី ១ របស់ មន្ទរី រាជធាន្ី-ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ពប្ងឹ ងការ ក្រៀ បចំ ផដ្ ន្ដ្ី ន្ិ ង ន្គរូ ប ន្ី យ កមម

380.1
3,853.2

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការគំប្ទបក្ចេកក្ទសកាងផផ្ន្ការរូបវន្តថ្ននក់ក្ខតត ន្ង
ិ ថ្ននក់ឃុំ /សងាកត់ ន្ិងកាងបទបបញ្ញតតិ
ក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ីន្ិងន្គរូន្ីយកមម

417.0

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការគំប្ទការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ី ន្ិងគំប្ទបក្ចេកក្ទសកាងបលង់ក្គលក្ប្បីប្បាស់ដ្ថ្ន
ី ន ក់ប្សុក

480.0

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការគំប្ទការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ី ន្ិងគំប្ទបក្ចេកក្ទសកាងបលង់ក្គលក្ប្បប្ី បាស់ដ្ទ
ី ប្ី កុង

485.0

២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ កមមវ ិធីអន្ុ វ ិស័ យក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ី

211.0

២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការកាង ន្ិងសប្មបសប្មួលការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ី ន្ិងន្គរូបន្យ
ី កមម

795.0

២.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍតំបន្់ក្្នរសមុ ប្ទកមពុា
២.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ី ន្ិងន្គរូបន្ីយកមមគប្ំ ទដ្ល់ កមមវ ិធទ
ី ី ២ របស់ មន្ទរី រាជធាន្ី-ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យសំណង់

1,250.0
215.2
1,629.5

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតស ប្មាប់ការងារសិកាគក្ប្មាងបលង់

291.0

៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតស ប្មាប់ការងារសំណង់

416.0

៣.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតស ប្មាប់ការងារប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសសំណង់

326.0

៣.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្បមូ លផ្ដុំក្លីកកំពស់ វ ិស័ យវ ិាាជីវៈាថបតយកមម ន្ិងប្គប់ប្គងាថបតយករចុុះបញ្ា ី

162.0

៣.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៥ ៖ការងារមន្ទរី ពិក្ាធន្៍សណ
ំ ង់

188.0

៣.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការងារសំណង់គប្ំ ទដ្ល់ កមមវ ិធទ
ី ី ៣របស់ មន្ទរី របស់ មន្ទរី រាជធាន្ី -ក្ខតត
៤ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ គំប្ទ ដ្ំ ក្ណី រការ រដ្ាបាល ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ាថប័ន្
៤.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងភាពសកកស
ិ ិទធ នន្ការប្គប់ប្គងចំណូលចំណ្តយាធារណៈ
ន្ិងគំប្ទប្បតិបតតកា
ិ រទូ ក្ៅរបស់ប្កសួង

246.5
112,957.6
34,042.5

៤.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២៖ ប្បសិទធភាពនន្ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈក្លីវ ិស័ យដ្ីធលី ន្ង
ិ សំណង់

308.5

៤.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣៖ ប្បសិទធភាពនន្ដ្ំក្ណីរការរដ្ាបាល ន្ិងដ្ំក្ណីរការទូក្ៅ

654.0

៤.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មន្ុសស

401.0

ទំព័រ
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តារាងវ ២ ២ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ណរៀ បចំ ដដ ន ដី វ ន គ រូ បនី យ ក មមវ និ ង សំ

ង់ វវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី

៤.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥ ៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ ន្ិងការផ្សពវផ្ាយអប់រ ំចាប់ ន្ិងក្គលន្ក្យាបាយពាក់ព័ន្ធ
ន្ឹងវ ិស័ យការងាររបស់ ប្កសួង

២០១៨

907.0

៤.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី៦ ៖ ការងារបន្រញ្ហាបផយន្ឌ្័រក្លីវ ិស័ យដ្ីធលី ន្ិងគំប្ទការងារសងាមក្ផ្សងៗ

194.0

៤.៧.អន្ុ កមមវ ិធីទី៧ ៖ អធិការកិចេក្លីដ្ំក្ណីរការរដ្ាបាល ន្ិងគុ ណភាពបក្ចេកក្ទស

733.0

៤.៨.អន្ុ កមមវ ិធីទី៨ ៖ ន្ីតិកមម កិចេការគតិយុតត ន្ិងការផ្សពវផ្ាយ ក្គលន្ក្យាបាយន្ិងបទោាន្គតយ
ិ ុតត

276.0

៤.៩.អន្ុ កមមវ ិធីទី៩ ៖ អភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេ កិចេការវ ិន្ិក្យាគ ន្ិងការងារសថត
ិ ិ

284.0

៤.១០.អន្ុ កមមវ ិធីទី១០ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សវន្ោាន្

241.0

៤.១១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១១ ៖ ការអន្ុ វតតកិចេល ទធកមមាធារណៈ

206.0

៤.១២.អន្ុ កមមវ ិធីទី១២ ៖ ការងាររដ្ាបាលគំប្ទដ្ល់ កមមវ ិធទ
ី ី៤របស់ មន្ទរី របស់ មន្ទរី រាជធាន្ី-ក្ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ លំ ក្ៅឋាន្

74,710.6
2,028.6

៥.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងកិចេការបទបបញ្ញតតិ ផផ្ន្ការ ន្ិងទំនាក់ទំន្ងសហប្បតិបតតកា
ិ រការងារលំក្ៅឋាន្

402.0

៥.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ បទោាន្បក្ចេកក្ទស ន្ិងគតិយុតតលក្ំ ៅឋាន្

395.0

៥.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ មូ លន្ិធិ ន្ិងឥណទាន្លំក្ៅឋាន្

429.7

៥.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ សមបទាន្ដ្ីសងាមកិចេ ន្ិងការាងសង់ផ្ទុះជូ ន្ប្គួារក្យាធន្
ិ ន្ង
ិ ន្គរបាល

676.3

៥.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ការងារលំក្ៅឋាន្គំប្ទដ្ល់ កមមវ ិធទ
ី ី៥របស់ មន្ទរី រាជធាន្ី-ក្ខតត

125.6

ទំព័រ
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តារាងវ ២ ៣ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង មុ ខ្ ងារ ស្ថធារ

ៈ វវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី

ស រុ ប រួម

២០១៨

47,960.5

១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងគុ ណ ភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព កនុ ងការ ផ្តល់ក្សវាាធារណៈ
១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជប្មុញការអន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយសតីពីការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ
ការក្លីកកមពស់ គណក្ន្យយភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ក្សវាាធារណៈ
១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ បក្ងកីតន្ិងោក់ឱយអន្ុវតតយន្តការតាមោន្ប្តួតពិន្ិតយន្ង
ិ វាយតនមល
ន្ិងការប្គប់ប្គងគុណផ្ល
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍ ធន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង ាថប័ន្
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងាររបស់មន្រន្រា
តី ជការសុវី ិល
២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល មន្រន្រា
តី ជការតាមរយៈាោភូមន្
ិ ទរដ្ាបាល
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ពប្ងឹ ង ប្ប សិ ទធភាព កនុ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ង មន្រន្តី រាជ ការ ន្ិ ង ការ ផកលមអរក្បៀបរបប
ប្គ ប់ ប្គ ងន្ិ ង ចាត់ ផច ងការងារ
៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងការងារប្តួតពិន្ិតយរដ្ាបាល ន្ិងការប្គប់ប្គងមន្រន្រា
តី ជការ
៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ

2,158.0

811.0
6,163.0
540.0
5,623.0
834.2
66.6
117.4

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការងារន្ីតិកមម ន្ិង ផ្សពវផ្ាយលិខិតបទោាន្គតយ
ិ ុតត
៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ពប្ងឹងន្ិងពប្ងីក កិចេស ហប្បតិបតតការមុខងារ ាធារណៈអាា៊ាន្ន្ង
ិ
ទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ
៣.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ជំរញ
ុ ការក្ប្បីប្បាស់ បក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្វ ិទា ន្ិងផកលមអការចាត់ផចងការងារ
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ គំប្ទ ន្ិ ង ស ប្ម ប ស ប្មួ ល កិ ចេការ ទូ ក្ៅ របស់ ប្ក សួ ង ន្ិ ង មន្ទី រ កនុងប្កបខណឌ
ប្ក សួ ង មុ ខ ងារ ាធារណៈ
៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ប្គប់ប្គងចាត់ផចងកិចេការទូក្ៅរបស់ប្កសួង
៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ក្រៀបចំ ន្ិងប្គប់ប្គងែវ ិកា កិចេការហរិ ញ្ញវតថុន្ិងផ្ាត់ផ្ាង់ ន្ង
ិ អភវិ ឌ្ឍ
ក្ហោារចនាសមព័ន្ធ
៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គងបុគាលិកកនុងប្កបខណឌប្កសួងមុខងារាធារណៈ
៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ អធិការកិចេមុខងារាធារណៈ ន្ិងសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន
៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងមន្រន្រា
តី ជការក្ៅថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ (មន្ទរី មុខងារាធារណៈ
រាជធាន្ី ក្ខតត ទាំង២៥)
៤.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការងារវ ិមជឈការន្ិងវ ិសហមជឈការន្ិងការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រកនុងវ ិស័យ
មុខងារាធារណៈ
៤.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ក្រៀបចំផកទប្មង់ប្បព័ន្ធក្បៀវតសឲ្យមាន្លកខណៈសងាតិភាព សមធម៌
ន្ិងគំប្ទផ្លិតភាព

ទំព័រ

2,969.0
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74.4
413.3
162.5
37,994.3
333.2
18,664.3
30.0
263.8
17,003.0

120.0

1,580.0

តារាងវ ២៤វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ដផ ន ការ វវតាមកមម វិធី - អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

79,886.0

១. កមមវ ធ
ត ប្មាប់ ការ អភិ វ ឌ្ឍកនុ ងវ ិស័ យផផ្ ន្ការ កនុ ងក្គលក្ៅកំក្ណីន្
ិ ី ទី ១៖អភិ វ ឌ្ឍយុ ទធាន្រសស
ក្ស ដ្ាកិ ចេប្ប កបក្ោយ បរ យាប័
ន្នន្ិ ងចី រ ភាព កាត់ បន្ថយ ភាពប្កប្ី ក ន្ង
ិ
ិ

11,415.0

ក្លី កកមពស់ កប្មិ តជី វ ភាព រស់ ក្ៅរ បស់ ប្ប ាជន្កមពុា
១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការយុទធាន្រសត ន្ិងឯការពាក់ព័ន្ធ ក្ដ្ីមបអ
ី ភវិ ឌ្ឍាតិ
១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំធាតុក្ចញក្ផ្សងក្ទៀត សប្មាប់គំប្ទដ្ល់ការងារក្រៀបចំ ផផ្ន្ការ
យុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍន្៍ាតិ ន្ិងឯការពាក់ព័ន្ធ
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការកំណត់អតតស ញ្ហញណកមមប្គួារប្កប្ី ក
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ពប្ងឹ ងន្ិ ង ពប្ងី កប្ប ព័ ន្ធសថិ តិ ាតិ ក្ដ្ី មបី ក្ធវី ាមូ ល ោាន្ អភិ វ ឌ្ឍន្៍យុទធាន្រសត
ក្ស ដ្ាកិ ចេ ស ងាម កច
ិ េ
២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ សប្មបសប្មួល សហប្បតិបតតកា
ថិ ា
ិ រ ក្ធវីឱយប្បក្សីរក្េង
ី ន្ូវប្បព័ន្ធសត
ិ តិ ន្ង
ិ
អភិវឌ្ឍសមតថភាពាថប័ន្សថិតិាតិ ន្ិងថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ប្បមូលចងប្កង ផ្លិតទិន្នន្័យសថិតិន្ិងវ ិភាគទិន្នន្័យអក្ងកត ន្ិងផ្សពវផ្ាយ
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ស ប្ម បស ប្មួ ល ន្ិ ង ជំ រុ ញ ការ អន្ុ វ តតក្គល ន្ក្យាបាយ ាតប្ិ បាជន្
២០១៦ -២០៣០
៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ អភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសស ក្ដ្ីមបក្ី លីកកមពស់ ការយល់ដ្ឹង អំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ
ន្ឹងប្បាជន្ ន្ិងការអភវិ ឌ្ឍ
៤. កមមវ ធ
ត ិ ងបក្ចេក វ ិទា ក្ដ្ីមបកា
ិ ី ទី ៤៖ ស ប្ម បស ប្មួ ល ន្ិ ង ជំ រុ ញ ការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិ ទាាន្រសន្
ី រ
អភិ វ ឌ្ឍក្ស ដ្ាកច
ិ េ -ស ងាម ឲ្យបាន្ ឆ្ប់ រហ័ ស ន្ិ ង គុ ណ ភាព នន្ ជី វ ិតប្ប ក្សរី ក្េង
ី
៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ កាងមូលោាន្សប្មាប់អភិវឌ្ឍវ ិទាាន្រសន្
ត ង
ិ បក្ចេកវ ិទា
៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងការប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រាតិ-អន្តរាតិ
ផផ្នក វ ិទាាន្រសន្
ត ិ ងបក្ចេកវ ិទា
៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ តាមោន្ ប្តួតពិន្ិតយន្ិងវាយតនមល

10,316.0
656.0
443.0
1,948.0

683.0
1,265.0
840.0

840.0

580.0
365.0
195.0
20.0

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

65,103.0

៥.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងន្ិរន្តភាព ប្បសិទធភាព ន្ិងគុណភាពរដ្ាបាលាធារណៈ

25,895.0

៥.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការពប្ងឹងក្លីវ ិស័យផផ្ន្ការ សថិតិរបស់មន្ទផី ផ្ន្ការ រាជធាន្ក្ី ខតតទាង
ំ ២៥

39,208.0

ទំព័រ
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តារាងវ ២ ៥វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ការ បរ ណទ្ ស វនិ ង ស ហ ម្រប តិ បតតិ ការ អ នតរ ជាតិវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

២០១៨

123,854.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ពប្ងឹ ងកិ ចេស ហប្ប តិ ប តតិ ការ អន្តរ ាតិ ន្ិ ង ពប្ងី កទំ នាក់ ទំ ន្ ងការ ងារ ការ ទូ តក្ៅក្លព
ី ភ
ិ ពក្ោក
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ បក្ងកីន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងវ ិស័ យការបរក្ទស ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រ អន្តរាតិ
ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៍វ ិទាាថន្
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ បក្ងកីន្កិចេស ហការប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិក្ផ្សងៗពាក់ព័ន្ធន្ង
ឹ ការងារអាា៊ាន្
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ បក្ងកីន្កិចេស ហការប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិក្ៅកនុងក្បសកកមមពាក់ព័ន្ធ ន្ិងកិចេការចាប់កច
ិ េការ
កុ ងស៊ាុ លន្ិងកិចេការប្ពំផដ្ន្
១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាព នន្ការគំប្ទក្សវាទូក្ៅក្ៅអងាភាពក្ប្កាមឱវាទប្កសួង

123,854.0
1,715.4
4,369.6
1,754.8
37,859.1

១.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ក្បសកកមមពាក់ព័ន្ធ ន្ិងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ុ ៉ៃ អាក្មរកន្
វិ មជឍម
ិ រតំបន្់អឺរប
ិ ិងអាន្រហក
ឹ បូពា៌

3,383.9

១.៦.អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ បក្ងកីន្កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទវរភាគី ន្ិងពហុភាគីក្ដ្ីមបកា
ី រពារប្បក្យាជន្៍ាតក្ិ ៅបរក្ទស

74,771.2

តារាងវ ២ ៦វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាវ អ ងគភាព ម្រប ឆ្ំ ង អំ ណពើ ពុ ក រ លួ យ វវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

២០១៨

42,600.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ពប្ងឹ ងវ ិធាន្ ការ អប់ រ ំ បងាករ ទប់ ាកត់ ន្ិ ង អន្ុ វតតចាប់ ប្ប ឆ្ំងអំក្ពព
ី ុករលួយ
១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ១
ី ៖ ពប្ងឹងការផ្សពវផ្ាយចាប់ប្បឆ្ំងអំក្ពីពុករលួយន្ង
ិ ចាប់ពាក់ព័ន្ធ

3,552.0
1,510.0

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងការងារបងាករទប់ាកត់ បទក្លមស
ី ពុករលួយ

362.0

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ការទទួល ពិន្ិតយ ន្ិងក្្លីយតបពាកយបតង
ឹ

404.0

១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងឹងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ន
ិ រាមួយនដ្គូ ាតិ ន្ិងអន្តរាតិបំក្ពញកាតពវកច
ិ េកុ ងា
សមាជិក

632.0

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ការងារបក្ចេកក្ទស ន្ិងក្កាសលយវ ិចេ័យគំប្ទក្សុ ីបអក្ងកតបទក្លមស
ី ពុករលួយ

200.0

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ ប្បមូ លព័ត៌មាន្ ន្ិងការក្សុ ីបអក្ងកតបទក្លមីសពុករលួយ

444.0

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ការ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទទូក្ៅ

39,048.0

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព ន្ិងគុ ណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ

8,840.0

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម ន្ិងក្សុ ីបអក្ងកតសមាងត់

8,680.0

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្លីកកមពស់ លកខខណឌការងាររបស់ មន្រន្រា
តី ជការឱយកាន្់ផតប្បក្សី
២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ អភិវឌ្ឍន្៏សមតថភាព ន្ិងសុ ខមាលភាពមន្រន្រា
តី ជការ
២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥ ៖ ពប្ងឹងប្បសិទភា
ធិ ពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ ន្ង
ិ បំណុល

ទំព័រ
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20,199.0
1,252.0
77.0

តារាងវ ២ ៧ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាវ ម្រកុ មម្របឹ កាអ ភិ វឌ្ឍន៍ ក មពុ ជាវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

២០១៨

15,040.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ង ន្ិ ង ពប្ងី កវ ិស័ យឯកជន្ ន្ិ ង ភាព ានដ្ គូ កនុ ងកិ ចេអ ភិ វឌ្ឍន្៍
១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ១
ី ៖ កច
ិ េការប្គប់ប្គង ន្ង
ិ សប្មបសប្មួលការងារវ ិន្ក្ិ យាគឯកជន្ ន្ង
ិ ការអន្ុវតត
ក្គលន្ក្យាបាយអភវិ ឌ្ឍន្៍ឧសាហកមម

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ការពប្ងឹងភាពានដ្គូ កុ ងក
ន ិចេអភវិ ឌ្ឍ
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសិទភា
ធិ ពនន្ការគំប្ទទូក្ៅកនុងក.អ.ក

តារាងវ ២ ៨ វវ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាវ អ ជាាធ រ ស វន ក មមជាតិ វវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

15,040.0
2,830.0
920.0
11,290.0
២០១៨

13,810.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង សប្ម បសប្មួ លការ ងា រ សវកមមប្ប កបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព
១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ី ១
ី ៖ ការអន្ុវតតការងារសវន្កមម

13,810.0
848.0

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការកាងសមតថភាព ន្ិងការអភិវឌ្ឍន្៍ាថប័ន្

12,962.0

តារាងវ ២ ៩ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាទ្ំ នាក់ ទ្ំ ន ង ជាមួ យ រ ដាស ភាវ ម្រពឹ ទ្ធស ភាវ និងអធិការកិចច
២០១៨
តាម ក មម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

38,956.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ បក្ងកី ន្ ន្ិ ង ពប្ងឹ ងប្ប សិ ទធភាព វ ិស័ យទំ នាក់ ទំ ន្ ងាមួយរដ្ាសភា -ប្ពឹ ទធសភា
ន្ិ ង អធិ ការ កិ ចេ

38,956.0

១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ំ ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹទធសភា
ី ១
ី ៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារទំនាក់ទន្

2,534.8

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការងារអធកា
ិ រកច
ិ េ

2,294.0

១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្លីកកំពស់ ប្បសិទធភាពក្សវាគំប្ទទូក្ៅ
១.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ក្សវាគំប្ទវ ិស័ យទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា -ប្ពឹទធស ភា ន្ិងអធិការកច
ិ េ
ថ្ននក់រាជធាន្-ី ក្ខតត

តារាងវ ៣ ០ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាវ ម្រកុ មម្របឹ កាធ មមនុ ញ្ញវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

18,449.2
15,678.0

២០១៨

11,695.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ការ ពប្ងឹ ងការ ក្គរ ពរដ្ាធ មមន្ុ ញ្ញ ន្ិ ង ការ ក្ោុះ ប្ាយ វ ិវាទ កមមការក្បាុះក្ឆ្នត
១.១.អន្ុកមមវ ិធទ
ុ ញភាព ការក្គរព ន្ង
ី ១
ី ៖ ការប្តួតពន្
ិ ត
ិ យធមមន្ញ្
ិ ផ្សពវផ្ាយរដ្ាធមមន្ុញ្ញ ន្ង
ិ ក្ោុះប្ាយ
វ ិវាទក្បាុះក្ឆ្នត

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការគំប្ទទូ ក្ៅ នន្រដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងអភបា
ិ លកច
ិ េ

ទំព័រ

70 នៃ 76

11,695.0
2,633.0
9,062.0

តារាងវ ៣ ១ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាវ អ គគណល ខាធិ ការ ដ្ឋាន ម្រពឹ ទ្ធស ភាវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
សរុ ប រួ ម

២០១៨

73,617.0

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

សហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ

ន្ិងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈន្ិងអភិវឌ្ឍាថប័ន្។

តារាងវ ៣ ២ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាវ អ គគណល ខាធិ ការ ដ្ឋាន រ ដាស ភាវវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួ ម

73,617.0

73,617.0

២០១៨

180,887.7

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ក្លី កកមពស់ ការ អន្ុ វតត ការ ងារ ន្ិ ង តួ នាទី ន្ី តិ បបញ្ញតតិ របស់ ាថប័ន្រដ្ាសភា។

23,950.9

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពិន្ិតយ ន្ិងសិកាក្សចកដប្ី ពាងចាប់ ក្សចកដក្ី សនីចាប់ក្ដ្ីមបឈា
ន្ក្ៅផ្ដល់ក្យាបល់ជូន្
ី
គណៈកមាមធិការ អចិនន្រន្តយរ៍ បស់ រដ្ាស ភា ន្ិងការពារមតិក្យាបល់ របស់គណៈកមមការ

7,532.5

នានាកនុងសម័យប្បជុំក្ពញអងា។
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងតាមោន្ការក្លីកកមពស់ ការអន្ុ វតតចាប់ ន្ិងការពប្ងង
ឹ តួនាទី
ភាពាតំណ្តង។
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ក្លី កកមពស់ ការ ងារ ការ ទូ តរបស់ រដ្ា ស ភា កនុ ងតំ ប ន្់ ន្ិ ង កនុ ងពភ
ិ ពក្ោក។
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹង ន្ិងពប្ងីកកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទវភាគី ពហុភាគី ន្ិងសមាហរណកមម ។
២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ក្លីកកមពស់ សមតថភាពកនុងការក្រៀបចំកិចេប្បជុំអន្តរាតិន្ិងការទទួលគណៈប្បតភ
ិ ូ
ទសសន្ៈកិចេផ្ូ លវរដ្ា។
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ពប្ងឹ ងធន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង បក្ងកី ន្ គុ ណភាព ក្ស វា ជូ ន្រដ្ាសភា ។
៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សស ន្ិងសមតថភាពាថប័ន្។

ទំព័រ
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16,418.4
14,947.6
9,923.7
5,023.9
141,989.2
141,989.2

តារាងវ ៣ ៣ វ៖វគ ណម្រាង វចំ ណាយ វថ្ វិ កាម្រក សួ ង ម្រពោះ បរ មរារ ក ង
ំ វវតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៨

94,699.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ដ្ផងាតាម

ន្ិ ង បក្ប្មី ថ្នវយ ប្ពុះ ករុ ណ្តប្ពុះ បាទ ស ក្មតច ប្ពុះ បរមនាែ ន្ក្រាតតម

សី ហ មុ ន្ី ាទី ក្គរ ពស កាករៈ ដ្៏ ខពង់ ខពស់ បំ ផ្ុ ត ប្ពុះ អងាបំ ក្ព ញប្ពុះរាជកច
ិ េ
ប្ពុះ រាជ តួ នាទី បាន្ លអបំ ផ្ុ ត ា ប្ពុះ មហាកសប្ត នន្ ប្ពុះ រាាណ្តចប្កកមពុា ន្ង
ិ
ស ក្មតច ប្ពុះ មហាកសប្តី

ន្ក្រាតតម មុ ន្ិ នាែ សី ហ ន្ុ ប្ពុះ វររាជ មាតាាតផិ ខមរ

កនុ ងក្ស រ ភាព
ក្ស ចកតី នែលែូ ន រ សុ ភមងាល បំ ក្ព ញប្ពុះ រាជ កិ ចេទំនាក់ទំន្ង
ី
កិ ចេការ ទូ ត ាមួ យបណ្ត
ត ប្ប ក្ទ ស ាមិ តតនានាក្លស
ី កលក្ោក

94,699.0

, ប្ពុះ ករុ ណ្ត

បំ ក្ព ញប្ពុះ រាជ កិ ចេ ប្ពុះ រាជ តួ នាទី ា ប្ពុះ ប្ប មុ ខ រដ្ា ន្ិ ង ពប្ងឹ ងកិ ចេការហរិ ញ្ញវតថុ
ស ប្ម បស ប្មួ ល ការ ងារ រដ្ាបាល ទូ ក្ៅប្ប កបក្ោយ ប្បសទ
ិ ធភាព ។

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ សហការពប្ងឹងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រ ក្ោុះប្ាយ ន្ិងបងកលកខណៈងាយប្សួល
ថ្នវយប្ពុះរាជជីវភាព ថ្នវយ ប្ពុះមហាកសប្ត ន្ិង សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតផិ ខមរ
ាទីក្គរពសកាករៈដ្៏ខពង់ខពស់ បំផ្ុត កនុងការបំក្ពញប្ពុះរាជកិចេ ា ប្ពុះមហាកសប្ត

25,648.0

នន្ប្ពុះរាាណ្តចប្កកមពុា ន្ិង សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតផិ ខមរ ។

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ោុះប្ាយ ន្ិងបងកល កខណៈងាយប្សួលឲ្យ
ទាន្់ក្ពលក្វោ ថ្នវយ ប្ពុះករុណ្តាអមាេស់ជីវ ិតក្លីតបូង បំក្ពញប្ពុះរាជតួនាទី
ាប្ពុះមហាកសប្ត ន្ិងថ្នវយ សក្មតចប្ពុះមហាកសប្តី ន្ក្រាតតម មុន្នា
ិ ែ សហ
ី ន្ុ
ប្ពុះវររាជមាតាាតិផខមរ ាទីក្គរពសកាករៈដ្៏ខពង់ខពស់ បំផ្ុត ក្ដ្ីមបប្ី ពុះអងាបំក្ពញ

26,790.0

ប្ពុះរាជកិចេ ក្លីផផ្នកសងាមកិចេ មន្ុសសធម៌ វបបធម៌ ាសនា អងាការន្រសតី
កាកបាទប្កហម សមាគមន្៍ អងាការក្ប្ៅរោាភិបាល ន្ង
ិ ប្ពុះរាជកច
ិ េ
ទំនាក់ទំន្ងកិចេការទូតាមួយបណ្ត
ត ប្បក្ទស នានាក្លស
ី កលក្ោក ។

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ដ្ផងារតាមប្ពុះរាជតប្មុះិ ថ្នវយ ប្ពុះករុណ្តាអមាេស់ជីវ ិតក្លត
ី បូង ាទក្ី គរព

សកាករៈដ្៏ខពង់ខពស់ បំផ្ុត ប្ពុះអងាបំក្ពញប្ពុះរាជតួនាទី ាប្ពុះប្បមុខរដ្ា នន្
ប្ពុះរាាណ្តចប្កកមពុា ន្ិងបំក្ពញប្ពុះរាជកិចេ កនុងការពប្ងង
ឹ ន្ង
ី
ិ ពប្ងក

2,850.0

ទំនាក់ទំន្ងាត-ិ អន្តរាតិ ។

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ គំប្ទ កនុងការពប្ងឹងការងារផផ្ន្ការ-គណក្ន្យយ ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ ប្បកបក្ោយ
ប្បសិទធភាព ន្ិងការសប្មបសប្មួលការងារ ប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ
ប្បកបក្ោយភាពស័កស
តិ ទ
ធិ
ិ ។

ទំព័រ
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39,411.0

តារាងវ ៣ ៤៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង យុ តតិ ធ ម៌ វ តាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួមៈ

២០ ១ ៨

138,321.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេការ ចាប់

8,545.0

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាអយយការ ន្ិងប្ពហមទណឌ

1,380.2

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី

3,783.1

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លីវ ិស័យយុតធ
តិ ម៌

3,381.7

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ កិ ចេការ តុ ោការ

103,579.0

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុោការ

628.1

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាផ្តល់វ ិាាជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ

6,941.9

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាាោដ្ំបូង ន្ិងអយយការអមាោដ្ំបូងរាជធាន្ី ក្ខតត

75,227.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម

5,736.0

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ ន្ិងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍

7,220.0

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ក្សវាតុោការកំពូល ន្ិងមហាអយយការអមតុោការកំពូល

7,826.0

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ទូក្ៅ

26,197.0

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ន្ិងធន្ធាន្មន្ុសស

12,862.4

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការទូក្ៅ

13,334.6

ទំព័រ
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តារាងវ ៣ ៥វ៖វគ ណម្រាង ចំ ណាយ ថ្ វិ កាម្រក សួ ង ការ ពារ ជាតិ វតាមកមម វិធី -អ នុ ក មម វិ ធី
ស រុ ប រួមៈ

២០ ១ ៨

2,198,378.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ពប្ងឹ ងការ ដ្ឹ ក នាំប ញ្ហា ហវឹ ក ហវឺ ន្ ក្ធវី ប្ប តិ ប តតិ ការ ការពារសុខសន្តភា
ិ ព
ន្ិ ង រកាស ណ្ត
ត ប់ ធានប់សងាម

20,305.0

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាព បញ្ហាដ្ឹកនាំតាមជំនាញ

741.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងសមតថភាពប្បតិបតតកា
ិ រ កងទ័ពក្ជីងក្គក

110.0

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពគំប្ទប្បតិបតតកា
ិ រ កងទ័ពក្ជីងទក
ឹ

4,629.0

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពគំប្ទប្បតិបតតកា
ិ រ កងទ័ពក្ជីងអាកាស

4,667.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងការអន្ុវតតចាប់វ ិន្័យកនុងជួរទ័ព ចូលរួមរកាសណ្ត
ត ប់ធានប់សងាម
ន្ិងអន្ុវតតភារកិចេផដ្លរាជរោាភិបាលប្បគល់ក្អាយ
១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងឹងកិចេការពារសុ វតថភា
ឹ នាំ
ិ ពថ្ននក់ដ្ក
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ បក្ងកី ន្កិ ចេស ហប្ប តិ ប តតិ ការ ក្យាធាកនុ ងតំ ប ន្់ ន្ង
ិ អន្តរាតិ
២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ការងារការទូត ន្ិងអន្ុវតតការងារ
ន្ក្យាបាយវ ិស័យក្យាធាសប្មាប់កងក្យាធិពលក្ខមរភូមន្
ិ ទ

10,079.0
79.0
5,519.0
3,842.0

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពក្លីការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ

80.0

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ចូលរួមភារកិចេរកាសន្តភា
ិ ពរបស់អងាការសហប្បាាតិ

25.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងឹងសកមមភាពទប់ាកត់អាវុធ ន្ិងារធាតុគម
ី ស
ី ន្រងាាម

1,572.0

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ប្គ ប់ ប្គ ងផែ ទាំក្ប្គឿ ងបំ ពាក់ បក្ចេក ក្ទ ស បញ្ាូ ន្ារ ន្ិ ងជំរ ំបនាទយ

30,082.0

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងផែទាំក្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស

12,406.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងសមតថភាព ន្ិងប្បសិទធភាពការងារវ ិសវកមម .ខ.ភ.ម

17,162.0

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងសមតថភាព ន្ិងផ្តល់ ក្សវាបញ្ាូ ន្ារ
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទ ទូ ក្ៅ ន្ិ ង អភិ បាលកច
ិ េ
៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ គំប្ទសកមមភាពក្ដ្ីមបអ
អ ូទាង
ំ .ខ.ភ.ម
ី ភិបាលកិចេលទ

514.0
2,142,472.0
439.0

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ គំប្ទដ្ល់សកមមភាពអន្ុវតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា

21,239.0

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ គំប្ទប្គប់ប្គង ន្ិងធានាភសតុភារហរិ ញ្ញវតថុទូទាង
ំ .ខ.ភ.ម

2,120,794.0

ទំព័រ
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ិ សរុបរបស់ម្រកសួង ស្ថាប័ន (ចំណាយចរនត និងចំណាយមូលធន)
៦.២. ចំណាយថ្វកា
តារាង ៣៦
ឯកតា លានរ ៀល
លរ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ចំណាយចរនត ចំណាយមូលធន ចំណាយសរ ុប

2,705,457

732,551

3, 438, 008

399,444

2,072,834

2, 472, 277

ប្កសួងការពារាតិ

2,198,378

0

2, 198, 378

4

ប្កសួងសុ ខាភបា
ិ ល

1,393,974

573,877

1, 967, 851

5

ប្កសួងមហានផ្ទ

1,557,677

102,043

1, 659, 720

6

ប្កសួងសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្ ន្ិងយុវន្ីតស
ិ មបទា

887,312

3,514

890, 826

7

ប្កសួងក្សដ្ាកិចេន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

772,540

15,854

788, 394

8

ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកន្ិងឧតុន្យ
ិ ម

130,175

640,756

770, 931

9

ប្កសួងផរន្៉ៃ ិងថ្នមពល

49,998

702,652

752, 650

10

ប្កសួងអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

169,137

485,549

654, 686

11

ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី

409,132

144,841

553, 973

12

ប្កសួងកសិកមម រុកាខប្បមាញ់ ន្ង
ិ ក្ន្ាទ

245,009

181,567

426, 576

13

ប្កសួងការងារន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ

209,359

11,281

220, 640

14

គណៈកមាមធិការាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្នត

208,524

0

208, 524

15

ប្កសួងវបបធម៌ន្ិងវ ិចិប្តសល
ិ បៈ

190,101

618

190, 719

16

រដ្ាសភា

180,888

0

180, 888

17

ប្កសួងពាណិជាកមម

127,310

52,676

179, 986

18

ប្កសួងក្រៀបចំផដ្ន្ដ្ី ន្គរូបន្ីយកមម ន្ិងសំណង់

150,103

27,700

177, 803

19

ប្កសួងយុតធ
តិ ម៌

138,321

9,246

147, 567

20

ប្កសួងឧសាហកមមន្ិងសិបបកមម

53,203

88,875

142, 078

21

ប្កសួងការបរក្ទសន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ

123,854

0

123, 854

22

ប្កសួងក្ទសចរណ៍

88,559

33,581

122, 140

23

ប្កសួងបរា
ិ ថ ន្

82,357

27,718

110, 075

24

ប្ពុះបរមរាជវា ំង

94,699

0

94, 699

25

ប្កសួងនប្បសណីយ៍ន្ិងទូរគមនាគមន្៍

66,527

19,803

86, 330

1

ប្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ ន្ិងកឡា
ី

2

ប្កសួងាធារណការន្ិងដ្ឹកជញ្ាូ ន្

3

ទំព័រ
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តារាង ៣៦
ឯកតា លានរ ៀល
លរ

ក្រសួង-ស្ថាប័ន

ចំណាយចរនត ចំណាយមូលធន ចំណាយសរ ុប

26

ប្កសួងព័ត៌មាន្

78,294

3,869

82, 163

27

ប្កសួងផផ្ន្ការ

79,886

0

79, 886

28

ប្ពឹទធសភា

73,617

0

73, 617

29

ប្កសួងធមមការន្ិងាសនា

64,504

431

64, 935

30

រដ្ាក្លខាធិការោាន្អាកាសចរសុវី ិល

49,824

8,614

58, 438

31

ប្កសួងកិចេការនារ ី

47,601

1,281

48, 882

32

ប្កសួងមុ ខងារាធារណៈ

47,961

404

48, 365

33

អងាភាពប្បឆ្ំងអំក្ពីពុករលួយ

42,600

904

43, 504

34

ប្កសួងទំនាក់ទំន្ងរដ្ាស ភា ប្ពឹទធស ភា ន្ិងអធកា
ិ រកច
ិ េ

38,956

0

38, 956

35

ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន្៍កមពុា

15,040

0

15, 040

36

អាាញធរសវន្កមមាតិ

13,810

0

13, 810

37

ប្កុមប្បឹកាធមមន្ុញ្ញ

11,695

0

11, 695

ទំព័រ

76 នៃ 76

