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  ទំព័រ 

ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៨ ២

 ១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ ៣ 

 ១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំំវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ៣ 

ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០១៨ ៥

 ២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិ ចំ ៥

 ២.២. កំណ ើនតាមវិស័យសំខាន់ៗ ៦

 ២.៣. អប្ាបតូរប្ាក ់ ៨ 

ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៨ ៩

 ៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ ១១

 ៣.២. ស្ថា ៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ ១៣ 

 ៣.៣. ណោលនណោបាយថ្មីៗ សម្រាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ ១៦ 

 ៣.៤. វិការកនមិកាធីនៃប្កេមង ស្ថា ប័ៃ ១៨ 

 ៣.៥. ការកំ ត់ពិតានននការខ្ចីសម្រាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ ៣៥

 ៣.៦. គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៣៦ 

 ៣.៧. ស្ថា ៃភាពបំ៍លុ ៣៧ 

ជពំកូ ៤ បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ ៣៨ 

ជពំកូ ៥  េំកតេីៃនដិាឋ ៃ ៤០ 

ជពំកូ ៦ ារាងឧបេនពៃ័ធ ៤២ 

 ៦.១. ចំណាយថ្វិកាចរនតរបស់ម្រកសងួ ស្ថា ប័ន តាមកមមវិធី អនុកមមវិធ ី ៤២ 

 ៦.២. ចំណាយថ្វិកាសរុបរបស់ម្រកសួង ស្ថា ប័ន ៧៥ 

 

មាតិកា 
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ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៨ 

ឆ្ន ំ ២០១៨ គជឺាឆ្ន ំននការណបាោះណឆ្ន តណម្ររើសតំាងសារិកម្រពឹទ្ធសភា នីតិកាលទ្ី ៤ ផង 

និង ការណបាោះណឆ្ន តណម្ររើសតំាងតណំាងរាស្រសតនីតិកាលទ្ី ៦ ផង ។ ដូចណនោះ រាររដ្ឋា ភិបាលម្រតូវ 

ធានាឱ្យការណបាោះណឆ្ន តទងំពីរណនោះ ម្របម្រពឹតតណៅណដ្ឋយរលូន ានសណាត ប់ធាន ប់ និង ម្របកបណដ្ឋយ 

តាា ភាព; ទ្នទឹមនឹងការធានាឱ្យបាននូវសា ិរភាពា៉ា ម្រកូណសដាកិចច និង ហិរញ្ញវតាុជាទ្ូណៅ ជាពិណសស 

ការធានារកាការពារឱ្យបានដ្ឋច់ខាតនូវសុខ្សនតភិាព និង សា ិរភាពសងគម, ដដលសណម្រមចបាន 

មកណដ្ឋយលំបាក ឱ្យសា ិតណសា រគង់វងសចីរកាល ។ ម៉ាាងណទ្ៀត ននិាន ការននការផ្លា ស់បតូរថ្មីណៅកនុង 

បរិការ ៍ពិភពណោក ទងំកនុងទ្ិដាភាពភូមិស្ថស្រសតនណោបាយ ទងំកនុងទ្ិដាភាពភូមិស្ថស្រសត  

ណសដាកិចច និង ទងំកនុងទ្ិដាភាពចរនតនណោបាយ-សងគម  រួមទងំបញ្ហា សនតិសុខ្ណៅកនុងតំបន ់និង 

ពិភពណោក អាចនឹងបណងកើនកម្រមិតហានិភ័យដល់ណសដាកិចចពិភពណោក ឱ្យកាន់ដតខ្ពស់ដថ្មណទ្ៀត 

ណទោះបីស្ថា នភាពណសដាកិចចពិភពណោកបចចុបបននកំពុងានលកខ ៈម្របណសើរជាងបណាត ឆ្ន ំកនាងណៅ

កតី ។ ណហតុណនោះ កមពុជាម្រតូវខិ្តខំ្ណទ្េដងដថ្មណទ្ៀត កនុងការណដ្ឋោះម្រស្ថយបញ្ហា ម្របឈមទងំឡាយ 

ណហើយម្រតូវានភាពហមត់ចត់ និងភាពម្របុងម្របយ័តនណៅកនុងការម្រគប់ម្រគងហានិភ័យណផសងៗជាប់ជាម្របចំ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រង្បៀបវារៈង្ោល

នង្ោបាយរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាល

នីតិកាលទ៥ី 

ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃេុស ៃិង ររប ត៍ត ុះបណាត ល

ប ចំក ទេ ិ កាជាា ជីិៈ   ដាយ  តត ត ជាពិ េេ  លើយុិជៃ 

ររបៃតិកាៃ ិោគ លើិកាេ័យ េដាឋ រំនាេនព័ៃធ-

របូិៃត  ដ្ើនបីប ងកើៃភាពទាក់ទាញ ៃិងភាព 

ប្បកមតប្បជជងរបេ់ េដ្ឋកិ ចំកនពតជា 

ររបៃតអភិិឌ្ឍិកាេ័យកេិកនម ានរយៈររប ងកើៃ

ផលិតភាព ទំ ៃើបកនមកេិកនម ររអភិិឌ្ឍិកាេយ័

ឧេាេកនម ៃិងររ លើកកនពេ់ពា៍ជិាូបៃយីកនម

ររពប្ងឹងអភិាលកិ ចំៃិងេនតាភាពនៃស្ថា ប័ៃរដ្ឋ េំ ៅ

ប ងកើៃប្បេិទធភាព ៃិងគុ៍ភាព  េវាស្ថធារ៍ៈ
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១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃងិ ហាៃភិយ័ 

 ៃិោយជារមន កមពុជាណៅដតអាចបនតសណម្រមចបានកំណ ើនណសដាកិចចកនុងរងេង់៧% 

កនុងមួយឆ្ន ំ ណៅកនុងរយៈណពលខ្ាី និងមធយមខាងមុខ្ណនោះ ខ្ ៈដដលបញ្ហា ម្របឈម និងហានិភ័យ 

កាន់ដតណកើនណ ើងទងំខាងកនុង ទងំខាងណម្រៅ ដដលអាចនឹងប៉ាោះពាល់ដល់ចីរភាពននកំណ ើនណនោះ 

និងបងកភាពរអាក់រអួលដល់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ ដូចជា៖។  

 

 

 

 

 

 

១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៨ 

 ថ្វិកាឆ្ន ំ ២០១៨ ម្រតូវបានណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយដផែកណលើ ណោលការ ម៍្រគោឹះជាយទុ្ធស្ថស្រសត  

សំខាន់ចំននួ ៤ ដដលកនុងណនាោះរួមាន៖  

(១)-ធានាសណម្រមចឱ្យបាននូវកំណ ើនណសដាកិចចកនុងរងេង់ ៧% ណដើមបីបនតបណងកើតការងារថ្មី 

កាន់ដតណម្រចើនរូនម្របជារន ជាពិណសសសម្រាប់ម្រសទប់យុវរន, ផតល់លទ្ធភាពកាន់ដតណម្រចើន 

ឱ្យម្របជារនទ្ទួ្លបានម្របាក់ចំ ូលណកើនណ ើងកាន់ដតខ្ពស់ និង បណងកើនចំ ូលថ្វិកាជាតិ;  

(២)-ធានាឱ្យបាននូវសា ិរភាពា៉ា ម្រកូណសដាកិចច ជាពិណសស ការម្រគប់ម្រគងបាននូវអតិផរណា 

និង ការធានាសា ិរភាពននអម្រតាបតូរម្របាក ់ម្រពមទងំសា ិរភាពហិរញ្ញវតាុជាទ្ូណៅ; 

(៣)-បនតអនុវតតកមមវិធីដកទ្ម្រមង់សំខាន់ៗរបស់រាររដ្ឋា ភិបាល ណដ្ឋយណផ្លត តជាពិណសស 

ណលើសកមមភាពដកទ្ម្រមង់ដដលផតលល់ទ្ធផលភាា មៗ  ណដើមបីណើាើយតបនឹងណសចកតីម្រតូវការ 
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របស់ម្របជារន តាមការសនារបស់រាររដ្ឋា ភិបាលណៅកនុងកមមវិធីនណោបាយរបស់ខ្ាួន 

ក៏ដូចជាការពម្រងឹងម្រគឹោះកនុងការកស្ថងស្ថា ប័ន និង សមតាភាពននវសិ័យស្ថធារ ៈ; និង 

(៤)-ផតល់ការណលើកទ្ឹកចិតតដល់ម្រកសួង ស្ថា ប័នណាដដលអនុវតតសកមមភាពការងាររបស់ 

ខ្ាួនម្របកបណដ្ឋយបុណរសកមម និង ានសមិទ្ធកមម ឬ លទ្ធផលការងារលែ ។  

 

ថ្វិកាឆ្ន ំ ២០១៨ ម្រតូវបានណរៀបចំណ ើងណដ្ឋយបនតម្របកាន់យកណោលការ ៍ជាបណចចកណទ្ស 

សំខាន់ៗ ដូចខាងណម្រកាម៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថវិកា

២០១៨

១-ធានាំរីភាព ៃិងេនទិធកនមនៃំំ៍ ូល

២-ររកំ៍ តល់ដំាបអ់ាទភិាព

៣-ររយកំតិតទកុដាក់

 លើនៃេុស

៤-ររកំ៍ តត់ននៃជាកជ់េតងនៃ

កនមិកាធ/ីេកនមភាព

៥-ររ ផេរវិការឱ្យដ្ល់

អងគភាពអៃុិ តត

៦-ររផារភាា បរ់វាងររ

ប្បនលូំំ៍ ូល ៃិងររ

 ិ កាភាជវិការ

៧-រររកាតលុយភាព ៃិងំរីភាព

វិការ
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ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០១៨ 

២.១. េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

អៃុិ តត ា៉ាៃស់្ថម ៃ ពាករ៍រ 

ផេេ ាននវៃប ចំតបបៃន (ប ៊ីលាៃ របល) ៨០ ៥៥៨ ៨៩ ៥០៩ ៩៩ ១១៦ 

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%) ៧,០% ៦,៩% ៦,៩% 

ផេេ េប្មប់នៃុេសមន ក់ (ដ្ុលាៃ រអា នរកាក) ១ ៣០២ ១ ៤៣៥ ១ ៥៦៨ 

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្ន ំ) ៣,០% ៣,៨% ៣,៥% 

អប្ាបតូរប្ាក់ (ដ្ុលាៃ រអា នរកាក/ របល) ៤ ០៥៦ ៤ ០៣៧ ៤ ០៣៧ 

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ) -៨,៣% -៧,៩% -៨,៤% 

ទុៃបប្នតងអៃតរជាតិ (លាៃដុ្លាៃ រអា នរកាក) ៦ ៧៣១ ៩ ០៥០ ១០ ៥១៨ 

ទុៃបប្នតងអៃតរជាតិ (ំំៃមៃជខនៃររនំាំូល) ៥,៥ ៦,០ ៦,៥ 
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តាមការពាករ កំណ ើនណសដាកិចចកមពុជា ណៅឆ្ន ំ ២០១៨ នឹងអាចបនតសណម្រមចបានម្របា  

៦,៩% ដូចឆ្ន ំ ២០១៧ ដដលណធេើឱ្យទំ្ហំណសដាកិចចជាតិ (ផសស នថ្ាបចចុបបនន) ណកើនណ ើងដល់ជាង ៩៩  ១១៦ 

ប ៊ីោនណរៀល សមមូលនឹងម្របា ជាង ២៤,៥ ប ៊ីោនដុោា រអាណមរិក, ខ្ ៈដដល ផសស សម្រាប់ 

មនុសសាន ក់ ម្រតូវបានរំពឹងថានឹងណកើនណ ើងដល់ ១ ៥៦៨ ដុោា រអាណមរិក ។ ឱ្នភាពគ នីចរនតនន 

រញ្ជ ីងទូ្ទត់ណម្រៅម្របណទ្សម្រតូវបានរំពឹងថានឹងណកើនណ ើងជាងមុនបនតិចពី ៧,៩% ននផសស ណៅឆ្ន ំ២០១៧ 

មក ៨,៤% ននផសស ណៅឆ្ន ំ២០១៨ ណដ្ឋយស្ថរការរំពឹងទុ្កននការថ្មថ្យននឥ ទនដដលបានមកពី 

ម្របភពហិរញ្ញបបទនឥតសំ ង ណម្រកាមណហតុផលថាកមពុជាបានដម្របកាា យខ្ាួនជាម្របណទ្សានម្របាក់ចំ ូល 

មធយមកម្រមិតទប ខ្ ៈដដលឱ្នភាពពា ិរជកមមបានធាា ក់ចុោះពី ១៥,៤% ននផសស ណៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧ 

មកម្រតឹម ១៥% ននផសស កនុងឆ្ន ំ២០១៨ ដដលើាុោះបញ្ហច ងំនូវពិពិធកមមផលិតផលនំាណចញ។ ណដ្ឋយដ ក 

ទុ្នបម្រមុងអនតរជាតិម្រតូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នថានឹងបនតណកើនណ ើងពី ៦ ៧៣១ ោនដុោា រអាណមរិកណៅឆ្ន ំ 

២០១៦ ដល់ ៩ ០៥០ ោនដុោា រអាណមរិក ណៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧ និងបនតណ ើងដល់ ១០ ៥១៨ ោនដុោា រ 

អាណមរិក កនងឆ្ន ំ២០១៨ ណដ្ឋយស្ថរការវិនិណោគផ្លទ ល់ពីបរណទ្សនឹងណៅបនតានកំណ ើនលែ ដដលនឹង 

ធានាបាននូវការនំាចូលម្របា  ៦,៥ ដខ្កនុង ឆ្ន ំ២០១៨ ដដលជាកម្រមិតមួយលែសម្រាប់ការរកាបាននូវ 

សា ិរភាពរញ្ជ ីងទូ្ទត់។ 

២.២. ក ំ ើ៍ៃានិកាេយ័េខំាៃ់ៗ  

តាមការពាករ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំកនពតជា ៅកនតងឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃប្ទប្ទង់ ដាយ៖  

ទី១)-កំណ ើនននវិស័យឧសាហកមមម្របា  ៨,៦% ដដលោំម្រទ្ណដ្ឋយអនុវិស័យឧសាហកមម 

មិនដមនកាត់ណដរ ជាពិណសសណលើផលិតកមមណម្រគឿងបងគុំណអ ិចម្រតូនិច មាូបអាហារ និងណភសរជៈ ដដលរួយ 

បំណពញបដនាមឱ្យការថ្មថ្យននអនុវិស័យកាត់ណដរ និងអនុវិស័យសំ ង់។ ថ្េីតបិតដតអនុវិស័យសំ ង់ 

ានកំណ ើនថ្មថ្យបនតិច ប៉ាុដនតកំណ ើនណនោះណៅដតខ្ពស់ណដ្ឋយស្ថរសំ ង់ម្របណភទ្ពា ិរជកមមនិងការងាក 

ណៅរកសំ ង់លំណៅឋានតនមាសមរមយ ចំដ កឯការបនតថ្មថ្យននអនុវិស័យកាត់ណដរ គឺបណាត លមកពី 

ការណកើនណ ើងម្របាក់ឈនួ លអបបបរាដដលណធេើឱ្យប៉ាោះពាល់ដល់ភាពម្របកួតម្របដរងរបស់កមពុជា និងភាព- 

ស្ថទ ក់ណសទ ើរននការបញ្ហជ ទិ្ញ  
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(ទី្២)-វវិស័យណសកកមមបនតកំណ ើនម្របា  ៧,៦% ដដលោំម្រទ្ណដ្ឋយកំណ ើនខ្ពស់ននអនុវិស័យ 

លក់ដំុ-រាយ អនុវិស័យដឹករញ្ជូន និងទូ្រគមនាគមន៍ ម្រពមទំងអនុវិស័យណសកកមមណផសង  ៗ តាមរយៈ 

ការណកើនណ ើងការណម្របើម្របាស់កនុងម្រសុក ណដ្ឋយស្ថរការណកើនណ ើង ម្របាក់ឈនួ លអបបបរា និងម្របាក់ណបៀវតសរបស់ 

មស្រនតីរារការ ម្រសបនឹងការបនតណោលនណោបាយវិតាា រកមមរបស់រាររដ្ឋា ភិបាល ដដលរួយរំរុញដល់ 

សកមមភាពណសដាកិចច។ ជាមួយោន ណនោះដដរ អនុវិស័យអចលនម្រទ្ពយ ណៅដតបនតកំណ ើនរឹងា ំ ម្រសបតាម 

និនាន ការននអនុវិស័យសំ ង់ ខ្ ៈដដលអនុវិស័យសណាា ោរ និង ណភារនីយដ្ឋា នម្រតូវបានរំពឹងថា 

ានកំណ ើនថ្មថ្យបនតិច, និង  

(ទី្៣)-វវិស័យកសិកមម អាចសណម្រមច បានកំណ ើនកនុងរងេង់ ២,០% ម្រទ្ម្រទ្ង់ណដ្ឋយអនុវិស័យ 

ដំណំានិងរលផល ណដ្ឋយស្ថរភាពម្របណសើរណ ើងននម្របព័នធណម្រស្ថចម្រសព និងការរំពឹងទុ្កលកខខ្ ឌ  

អំណណាយផលននកតាត អាកាសធាតុ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យឧេាេកនម   ំ ំៃមៃ ៨,៦%វ

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ  េវាកនមំំៃមៃ ៧,៦%វ

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ កេិកនមំំៃមៃ ២,០%វ
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២.៣. អប្ាបតូរប្ាក ់

 

 

 

 

 

 

 

ម្របភព៖ វវទិ្ាស្ថា នជាតិសា ិត,ិ ធនាោរជាតិននកមពុជា និងម្រកសួងណសដាកិចច និងហិរញ្ញវតាុ, ២០១៧ 

 

អប្ាបតូរប្ាកម់ៃេា រិភាព ខ៍ៈជដ្លអតផិរណាេាតិកនតងកប្នតិទាប 

 អម្រតាអតិផរណាមធយមម្របចំឆ្ន ំម្រតូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នថាវនឹងានការណកើនណ ើងបនតិចវកនុងអម្រតា 

៣,៨% កនុងឆ្ន ំ២០១៧វ នងិ ៣,៥%វ កនុងឆ្ន ំ២០១៨វ ណដ្ឋយស្ថរការណងើបណ ើងវិញ 

ជាបណ ត ើរៗនននថ្ាណម្របងណលើទ្ីផារអនតរជាតិវនិងនថ្ាកសិផលមួយចំនួន។  

 អម្រតាបតូរម្របាក់ណរៀលវ គណឺៅដតបនតសា ិតណៅកនុងរងេង ់៤វ ០៣៧វ ណរៀលកនុងមួយដុោា រអាណមវរិក 

កនុងឆ្ន ំ ២០១៧វនិង ២០១៨វ ដដលជាអម្រតាមួយអាចរកាសិា រភាពអតិផរណាវនិងសា ិរភាព 

ា៉ា ម្រកូណសដាកិចចជារួម។ 
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ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៨ 

 ឈរ លើ ោលររ៍ រខាង លើ ក៏ដូ្ំជាកនតងប្កបខ ឌ៍ នៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំ ជដ្លប្តូិាៃ 

 ប្ោងកនតងរងវង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារីយ៉ាូំំ៍ូលជដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន ៃិង 

 ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល ពិ េេំំ៍ូលគយ ៃិង 

ំំ៍ូលពៃធដារឆ្ន ំ ២០១៦ ៃិង ឆ្ន ំ ២០១៧ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃ របបំំ  ើង 

 ដាយ ធវើររកំ៍ត់ដូ្ំត ៅ៖ 

 

 

 ំំ៍ ូលកនតងប្ប ទេវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ១៨,៧៥% នៃ ផេេ  េម ើៃឹង            

ំំៃមៃ   ១៨វ៥៨៧វ០០៣ លាៃ របល ។ 

 ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ២៤,៥៩% នៃ ផេេ  េម ើៃឹង               

ំំៃមៃ ២៤ ៣៧៥ ១០២ លាៃ របល ។ 

 អតិ រកវិការំរៃត អាចរកាបានកនុងកម្រមិតម្របា វ២,៤៨%វននវផសស។ 

 ឱ្ៃភាពវិការេរបុ ណសម ើនឹងវ -៥,៨៤%វននវផសសវម្រសបតាមណោលនណោបាយ 

វវិតាា រកមមថ្វិកាម្របយ័តនម្របដយងរបស់រាររដ្ឋា ភិបាល។ 

 

 

េូំនាករវិការ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ំាប ់ អៃុិ តត ំាប ់ ំាប ់

ច ូំលកនងុម្របណទ្សថ្វកិារដាវឬវថ្វកិាជាតវិ(%ផេេ) ១៧,៨២ ១៨,៨៩ ១៨,៥៧ ១៨,៧៥ 

    ំំ៍ ូលំរៃដ (%ផេេ) ១៧,៦៦ ១៨,៧៤ ១៨,៤០ ១៨,៥៧ 

ចំណាយសរបុថ្វកិារដាវឬវថ្វកិាជាតវិ (%ផេេ) ២២,៧០ ២២,០៣ ២៣,៦៣ ២៤,៥៩ 

    ំណំាយំរៃដ (%ផេេ) ១៤,៦៨ ១៤,២៨ ១៥,៤២ ១៦,០៩ 

អត ិរកំរៃត (%ផេេ) ២,៩៨ ៤,៤៦ ២,៩៨ ២,៤៨ 

ឱ្ៃភាពេរបុ (%ផេេ) -៤,៨៧ -៣,១៣ -៥,០៧ -៥,៨៤ 
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ទទូាត់ប្ាក់ខចី 

៧៣៧ ៣៩៣ 

រដ្ឋាលទ ូៅ     

២ ២៦៣ ៣០៤ 

 េដ្ឋកិ ចំ       

១ ៣៧៩ ១៨៥ 

េងគនកិ ចំ       

៥ ៦៥៨ ៩៥៩ 
ររពារជាតិ េៃតិេុខ 

ៃិងេណាដ ប់ធាន ប់    

៣ ៨៩៤ ៣៧៦ 

 ិ កាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ 

េិរញ្ញបបទាៃកនតងប្ប ទេ              

៣ ១៤៥ ៣៥២ 

 ិ កាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ 

េិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ              

៤ ៥៤៦ ៩៣៩ 

ំំ៍ូលនូលធៃ 

៤ ៩៧៧ ១៣២ 

 

ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ 

១៥ ៩៨៦ ០០៥ 

ំំ៍ូលនៃិជនៃ 

ស្ថរ ពើពៃធ   

២ ៤២០ ៨០៥ 

ំំណាយំរៃដវ កិាររដ្ឋ 

  ១៥ ៩៤៥ ៤១៨ 

ំំណាយនូលធៃវិការរដ្ឋ 

៨ ៤២៩ ៦៨៤ 

សរុបចាំណាយ 

ថវិការដ្ា 

២៤ ៣៧៥ ១០២ 

ររជបងជំកានិកាេ័យ 

ឯកា លាៃ របល 
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៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ លូវិការរដ្ឋ 

កនុងម្រកបខ្័ ឌ ននណោលណៅខាងណលើ រាររដ្ឋា ភិបាលម្រតូវបណងកើនចំ ូលសរុបថ្វិការដា ឬ 

ចំ ូលសរុបថ្វិកាជាតិ ឱ្យ េម ើៃងឹ ២៣ ៣៨៣ ៩៤២ លាៃ របល កនតង នាុះ ចំ ូលចរនដ 

ថាន ក់ជាតិឱ្យណសម ើនឹង ១៧ ៤៦០ ០០៦ ោនណរៀល (ដដលរមនមៃ ចំ ូលស្ថរណពើពនធ ១៥ ០៧៥ ៥៦២ 

ោនណរៀល និង ចំ ូលមិនដមនស្ថរណពើពនធ ២ ៣៨៤ ៤៤៤ ោនណរៀល) ។ ណដ្ឋយដ ក សម្រាប ់

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

នន ផសស គឺានកំណ ើន ៦,៣% ណធៀបនឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០១៧។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ំំ៍ូលគយ ៃិងរដាឋ ករ

48%

ំំ៍ូលពៃធដារ   

39%

ំំ៍ូលនិៃជនៃ

ស្ថរ ពើពៃធ

14%

ចាំណូលចរនតថ្នន រ់ជាតិ

១៧ ៤៦០ ០០៦ 

លានង្រៀល 

ំំ៍ូលំរៃតវិការថ្នន ក់ជាតិ

17,460,006

ំំ៍ូលំរៃតវិការថ្នន ក់ ប្រនជាតិ

946,804

ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ 180,193

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 4,796,939

ចាំណូលសរុបថវិការដ្ា ២៣ ៣៨៣ ៩៤២ រនុខង្នាះរួម្មាន៖

ឯកា លាៃ របល 

ពៃធតេ ល់

26%

ពៃធប្ប ោល

74%

ពៃធកនតងប្ប ទេ

86%

ពៃធ លើពា៍ិជាកនម

 ប្ៅប្ប ទេ

14%
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ំំ៍ ូលនលូធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃមៃ ៤ ៩៧៧ ១៣២ លាៃ របល កនតង នាុះ 

 ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ ១៨០ ១៩៣ លាៃ របល 

 ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ៧៩៦ ៩៣៩ លាៃ របល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៤%

៩៦%

ចាំណូលមូ្លធន  

ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ 

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 

 នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិការ  ២៥០ ០០០ លាៃ របល  

 នូលធៃ ដាយេិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ៥៤៦ ៩៣៩ លាៃ របល  

 ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំៃំមៃ ១៤៨ ៤៣១ លាៃ របល 

៤ ៩៧៧ ១៣២ 

លានង្រៀល 

េរិញ្ញបបទាៃឥតេំ៍ ង មៃៃនិាន ររធាៃ ក់ំុុះនកប្តឹន ០,៦០% នៃ ផេេ 

ររ ធវើដំ្ ៍ើរចក ំញពីប្ប ទេមៃំំ៍ ូលទាប ៅជាប្ប ទេមៃំំ៍ ូល

នធយនកប្នតិទាប ជានូល េតុបណាត លឱ្យប្ប ទេកនពតជាាត់បង់ជាប ត៍ ើរៗ 

ៃូិលកខ៍ៈេនបតតិកនតងររបៃតទទមលាៃៃូិេិរញ្ញបបទាៃឥតេំ៍ង ៃិង 

ឥ៍ទាៃជដ្លមៃេនបទាៃខពេ់ក៏ប៉ាុជៃតកាត  ៃុះក៏ាៃបង្ហា ញពរីរ កើៃ  ើង 

នៃឯករាជយភាពនៃវិការជាតិជដ្រ។ 

 

 0.60%  
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៣.២. ស្ថា ៃភាពំណំាយវិការរដ្ឋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េប្មប់ឆ្ន ំ ២០១៨ រាជរដាឋ ភិាលៃឹងប្តូិររំំណាយវិការេរុប 

ំំៃមៃ ២៤ ៣៧៥ ១០២ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ ១៥,២% 

ណធៀបនឹងចាប់ឆ្ន ំ ២០១៧ គឺប្តូិជា ២៤,៥៩% នៃ ផេេ 

 

បៃេតកបគុគលកិសរបុ ៖ ៨ ៣០២ ៩៦៨ ោនណរៀល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៧ ៩១៤ ៩២៤ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ៣៨៨ ០៤៤ លាៃ របល 

  ប្ៅបៃេតកបគុគលកិសរបុ ៖ ៧ ៦៤២ ៤៥១ ោនណរៀល * 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៧ ៣០៣ ២៤៣ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ១ ០៧៧ ០៧៨ លាៃ របល 

 

ចាំណាយចរនត 

ចាំណាយម្លូធន 

 ិ កាៃ ិោគស្ថធារ៍ៈេិរញ្ញបបទាៃកនតងប្ប ទេ 

េរបុ៖  ៣ ១៤៥ ៣៥២ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ២ ៩២៥ ៨០០ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ២១៩ ៥៥២ លាៃ របល 

 
 ិ កាៃ ិោគស្ថធារ៍ៈេិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ  

៤ ៥៤៦ ៩៣៩ លាៃ របល 

ររទទូាតប់្ាកខ់ច ី៧៣៧ ៣៩៣ លាៃ របល 

ប្បេិទធភាព 

កំ ៍ើៃ 

ររង្ហរ េនធន៌ 

*េោំល៖់ទំ្ហំចំណាយចរនតណម្រៅបនទុកបុគគលិកថាន ក់ណម្រកាមជាតិបានបូកបញ្ចូល 

នូវឥ ទនឧបតាមភកធនពីថាន ក់ជាតិចំនួន ៧៣៧ ៨៧០ ោនណរៀល។ 
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 ិ កាេ័យរដ្ឋាលទូ ៅ

15%

 ិ កាេ័យររពារជាត ិេៃដិេុខ ៃិង

េណាដ ប់ធាន ប់

26%

 ិ កាេ័យេងគនកិំច

37%

 ិ កាេ័យ េដ្ឋកិំច

9%

ំំណាយនិៃទាៃជ់បងជំក

មៃនុខេញ្ហញ

13%

 

 

 

 

 

 

ថ្វិកាចរនដថាន ក់ជាតិឆ្ន ំ២០១៨ ម្រតូវបានដបងដចកណៅតាមអាទិ្ភាពចំបាច់តាមវិស័យ 

នីមួយៗ ដូចខាងណម្រកាម៖ 

វវសិយ័រដាបាលទូ្ណៅ 

 ោំប្ទររជកទប្នង់ររ ាុះ ឆ្ន ត 

 ណលើកកមពស់ម្របសិទ្ធភាពការងារម្រគប់ម្រគងចំ ូល និងម្របមូលចំ ូលស្ថរណពើពនធ  

 ោំម្រទ្ការអនុវតតកមមវិធីជាតិកំដ ទ្ម្រមង់រដាបាលស្ថធារ ៈ 

 ោំម្រទ្កំដ ទ្ម្រមង់វិស័យដីធាី 

 ោំម្រទ្ និងពម្រងឹងណោលនណោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧសាហកមម 

 ោំម្រទ្ដល់ការម្របយុទ្ធម្របឆំ្ងអំណពើពុករលួយ 

 បណងកើនម្របសិទ្ធភាពននកិចចការទូ្ត តាមរយៈបណងកើនការោំម្រទ្ដផនកហិរញ្ញវតាុដល់ 

មស្រនតីការទូ្ត។ 

វវសិយ័ការពារជាត ិសនដសិខុ្ នងិសណាដ បធ់ាន ប ់

 ោំម្រទ្ដល់ការពម្រងឹងសមតាភាពរបស់នគរបាល និងកាា ងំម្របដ្ឋប់អាវុធ 

 បនតណផ្លត តការយកចិតតទុ្កដ្ឋក់ណលើរីវភាព និងសុខ្ាលភាពកងកាា ងំម្របដ្ឋប់អាវុធ 

 បណងកើនការោំម្រទ្ដល់កិចចដំណ ើរការរបស់ឧតតមម្រកុមម្របឹកាននអងគណៅម្រកម ស្ថោ 

រម្រមោះកតីម្រគប់ជាន់ថាន ក់ និងរដាបាលតុោការ 

 ោំម្រទ្កិចចដំណ ើរការរដាបាល និងអនតរាគមន៍ណផសងៗ 

%នៃំំណាយំរៃត 

ថ្នន ក់ជាតិាន ិ កាេ័យ 
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 ោំម្រទ្ការអនុវតតណោលនណោបាយភូមិឃុំានសុវតាិភាព 

 ោំម្រទ្ដល់ម្របតិបតតិការផលិតអតតសញ្ហញ  ប័ ណ 

 ម្របយុទ្ធម្របឆំ្ងការរួញដូរមនុសស ស្រសត ី និងកុារ 

 ម្របយុទ្ធម្របឆំ្ងណម្រគឿងណញៀន 

 ោំម្រទ្ណសកឥតគិតនថ្ារបស់គ ៈណមធាវកីមពុជា។ 

វវសិយ័សងគមកចិច 

 ពម្រងឹងគុ ភាព និងោំម្រទ្ណសកអប់រំ 

 អភិវឌ្ឍរំនាញ និងវិស័យការងារ 

 ណលើកកមពស់គុ ភាពណសកសុខាភិបាល 

 ទ្ប់ស្ថក ត់អំណពើហិងាណលើស្រសត ី និងកាុរ   

 ឧបតាមភោំម្រទ្ដល់សាគមអតីតយុទ្ធរន និងបណងកើនថ្វិកាោំម្រទ្ដល់ការបណងកើតសាគម 

មនុសសចស់ណៅតាមឃុំសងាក ត់ចំននួ ១ ២៤២ ណៅទ្ទូងំម្របណទ្ស 

 បណងកើនការឧបតាមភដល់មរឈម ឌ លស្ថត រនីតិសមបទតាមបណាត រារធាន ីណខ្តត និង 

ការឧបតាមភ ោំម្រទ្មរឈម ឌ លស្ថត រលទ្ធភាពពលកមម កាយសមបទ ណដើមបីផតល់ណសក 

រូនរនពិការ 

 ផតល់ថ្វិកាោំម្រទ្ដល់ការណដ្ឋោះម្រស្ថយរីវភាពចំណពាោះរនម្រកីម្រកណៅតាមសហគម កនុង 

រំហានស្ថកលបង 

 ការពារ និងអភិរកសធនធានធមមជាតិ 

 អភិរកស និងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ 

 សុខ្ដុមនីយកមមស្ថសនា។ 

វវសិយ័ណសដាកចិច 

 បនតការណលើកកមពស់បណចចកណទ្សកសិកមម  

 រំរុញផលិតកមមណសបៀង ពិណសសការចិញ្ច ឹមសតេ និងមចា វបបកមម 

 ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងដីសមបទនណសដាកិចច និងការបងាក រ ទ្ប់ស្ថក ត់ និងបស្រងាក ប 

បទ្ណលមើសនម្រពណឈើ និងរលផល 

 បណងកើនការោំម្រទ្ដល់ការពម្រងឹងម្របសិទ្ធភាពកនុងការម្រគប់ម្រគងធនធានដរ៉ែម្រគប់ម្របណភទ្ 

 ណរៀបចំដផនការណមននការអភិវឌ្ឍម្របព័នធ ូរីសទ ីក 
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 រំរុញការអភិវឌ្ឍទ្ឹកស្ថែ ត និងអនាម័យរនបទ្ 

 រួសរុល និងដថ្ទមំ្របព័នធធារាស្ថស្រសត  

 រំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការពម្រងឹងគុ ភាពណសកណទ្សចរ ៍ 

 បនតណបើកទ្ីផារសម្រាប់ការនំាណចញរបស់កមពុជា 

 ប ដុ ោះបណាដ លធនធានមនុសស 

 បនតរួសរុល ដថ្ទផំាូវ ស្ថព ន និងផាូវលំរនបទ្ ម្រពមទងំការស្ថត រម្រសោះ រីកម្រសោះ 

និងអ តូ ងទឹ្ក ណដើមបីទ្ប់ទ្ល់នឹងណម្រោោះរំាងសងួ ត 

 ម្រតួតពិនិតយសុវតាភិាពចំ ីអាហារ 

 អភិវឌ្ឍម្របព័នធរដាបាលណអ ិចម្រតូនចិ 

 ពម្រងឹងនវូម្រកបខ័្ ឌ  នងិយនតការអភិវឌ្ឍសហម្រោសធុនតូច និងមធយម 

 អភិវឌ្ឍម្របព័នធសតង់ដ្ឋ និងាម្រតាស្ថស្រសត។ 

 

ពត័ម៌ៃបជៃានេប្មបទំ់េំំណំាយវិការេរបុ (ំណំាយំរៃត ៃងិំណំាយនលូធៃ 

កនតងប្ប ទេ ៃងិ ប្ៅប្ប ទេ) របេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ មៃកនតងារាងឧបេនពៃ័ធទ ី៣៦ 

 

៣.៣.  ោលៃ ោាយវមីៗ  េប្មបឆ់្ន ំ ២០១៨ 

ទ្នទឹម ៃុះ រាររដ្ឋា ភិបាលបានណម្រោងថ្វិកាចំននួ ៣០ ០០០ ោនណរៀល សម្រាប់ណរៀបចំ 

ជាមូលនិធិដថ្ទំសុខ្ភាពរូនមស្រនតីរារការសីុវិល កងកាា ងំម្របដ្ឋប់អាវុធម្រគប់ម្របណភទ្ និងនិវតតរន។ 

សម្រាប់ការបនតោំម្រទ្ណោលនណោបាយោំពារសងគម រាររដ្ឋា ភិបាលកប៏ានសណម្រមចផតល ់

និង ដំណ ើងម្របាក់ឧបតាមភ ដដលរួមាន៖ 

 ផតលម់្របាកឧ់បតាមភាតភុាពដល់មស្រនតីរារការសុីវិលវ និងកងកាា ងំម្របដ្ឋប់អាវុធម្រគប់ 

ម្របណភទ្ជាស្រសត ីវណដ្ឋយបណងកើនពីវ៦០០វ០០០វណរៀលណៅចំនួនវ៨០០វ០០០វណរៀលវសម្រាប់ 

ការសម្រាលបានកូនមួយវនងិ ចំននួវ១វ៦០០វ០០០០វ ណរៀលវសម្រាប់ការសម្រាល 

បានកូនណភាា ោះពីរវនិងចំននួវ២វ៤០០វ០០០វណរៀលវសម្រាប់ការសម្រាលបានកនូណភាា ោះបី 

 ផតលម់្របាកឧ់បតាមភប ុយសពមស្រនតរីារការសុីវិលដដលទ្ទួ្លមរ ភាពវ ណដ្ឋយកនុង 

ាន ក់ៗវ ម្រតូវបានវ ដំណ ើងពីចំនួនវ ១វ២០០វ០០០វ ណរៀលវ ណៅវ២វ០០០វ០០០វ ណរៀលវ
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ចំណពាោះមរ ភាពណដ្ឋយរមងឺធមមតាវ និងដំណ ើងពីចំនួនវ ១វ ៥០០វ ០០០វ ណរៀលវ ណៅវ      

៤វ០០០វ០០០វណរៀលវចំណពាោះមរ ភាពកនុងណពលបំណពញណបសកកមមវឬណម្រោោះថាន ក់ការងារ។ 

 

ណលើសពីណនោះ ចំ ុចណលចណធាា របស់ថ្វិកាឆ្ន ំ ២០១៨ ប្េបានកនមិកាធថី្មីៗ របស ់

រាររដ្ឋា ភិបាល ានជាអាទ្ិ៍ដូចជា៖ 

 ការដថ្ទសំខុ្ភាពសម្រាបក់មមករ៖វ បានណម្រតៀមថ្វិកាកនុងកញ្ចប់ថ្វិការបស់ម្រកសងួ 

សុខាភិបាល សម្រាប់ពម្រងីកវិស្ថលភាពមូលនិធិសមធម៌វ ណដើមបីផតល់លទ្ធភាពឱ្យកមមករវ

(ទងំកនុងម្របព័នធវនិងវណម្រៅម្របព័នធ)វដដលមិនទន់ជាសារិកណបឡាជាតិរបបសនតិសុខ្ 

សងគមវ(ប.ស.ស)វវទ្ទួ្លបានវរបបដថ្ទំសុខ្ភាពដូចម្របជារនដដលានប័ ណម្រកីម្រកដដរ 

 ការឧបតាមភាតភុាពសម្រាបក់មមករនណិោរតិ៖វ បានណម្រោងណៅកនុងកញ្ចប់ថ្វិការបស់ 

ម្រកសួងសុខាភិបាល សម្រាប់ណបើកផតល់ម្របាក់ឧបតាមភរូនកមមការិនីណៅណម្រកាយណពល 

សម្រាលកូន ៃិងេប្មកលំជេមតុភាពវណដ្ឋយផតល់ថ្វិកាវ៤០០វ០០០វណរៀលវសម្រាប់ 

ការសម្រាលបានកនូមួយ,វសម្រាលបានកនូណភាា ោះពីរវ ទ្ទួ្លបានថ្វិកាវ ៨០០វ ០០០វ

ណរៀលវនិងសម្រាលបានកនូណភាា ោះបីវទ្ទួ្លបានថ្វិកាវ១វ២០០វ០០០វណរៀល 

 ការបនតនរិនតរភាពមនទរីណពទ្យគនធបបុាា ៖វ បានណម្រោងថ្វិកាណៅកនុងកញ្ចប់ថ្វិការបស់ 

ម្រកសងួសុខាភិបាលវសម្រាប់ជាមូលនិធិម្រទ្ម្រទ្ង់និរនតរភាពមនទីរណពទ្យគនធបុបាា វ បដនាម 

ណលើឥ ទនថ្វិកាដដលម្រតូវផតល់រនូមនទីរណពទ្យគនធបុបាា វ ណដើមបីធានាថាវ នៃេីរ ពទយ 

 ៃុះ ៅជតអាំរកាាៃៃូិេតងដ់ាគុ៍ភាព ៃិងររផតល់ េវាពាាល ដាយឥត

គិតនវៃដ្ជដ្លវ ណៅណពលានការណផទរការម្រគប់ម្រគងពីណោកវ Beatវ Richnerវ ឱ្យមក 

សិាតណម្រកាមការម្រគប់ម្រគងរបស់រាររដ្ឋា ភិបាលវិញវ 

 ការបនតសកមមភាពរបសរ់ាររដ្ឋា ភបិាលកនុងការចោុះសរួសខុ្ទ្កុខកមមករ-កមមការនិវី តាម 

បណាត ណរាងចម្រក/សហម្រោសវ ណដើមបីដសេងយល់និងរកដំណណាោះម្រស្ថយសមម្រសបរូន 

កមមករ-កមមការិនីវក៏ដ្ូំជាជំរុញ ណោលនណោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧសាហកមម។ 
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៣.៤. វិការកនមិកាធនីៃប្កេមង ស្ថា បៃ័ 

ប្េបានឯកស្ថរទេសនាទាៃ េត ីពីទិេ ៅយុទធស្ថស្រេតកំជ៍ទប្នង់ប្បព័ៃធវិការ ៅ 

កនពតជា ២០១៣-២០២០ រាជរដាឋ ភិាលាៃដាក់ឱ្យអៃុិតតស្ថកលបងវិការកនមិកាធី ពញ លញជា 

ជំហា ៃៗ  េើយសម្រាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ ណនោះ ម្រគប់ម្រកសួង ស្ថា ប័នទងំ ៣៩ ម្រតូវបានដ្ឋក់អនុវតត 

ថ្វិកាកមមវិធីណពញណលញ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

១.ប្ក.នហានផេ, 

២.ប្ក.ររពារជាតិ, 

៣.ទីេតរីរគ៍ៈរដ្ឋនស្រៃតី, 

១១.អគគ.រដ្ឋេភា,  

១២.អគគ.ប្ពឹទធេភា,  

១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,  

១៤.អាជាា ធរេិៃកនមជាត,ិ  

១៥.អងគភាពប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ,  

១.ប្ក.ព័តម៌ៃ,  

២.ប្ក.បរកាស្ថា ៃ,  

៣.ប្ក.េងគនកិំច,  

៤.អារេំរេុីិកាល,  

៥.ប្ក.ពា៍ជិាកនម,  

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយរ,    

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ,  

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក,  

៩.តលុារកំពលូ,  

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ 

 

១.ប្ក.អប់រំ,  

២.ប្ក.េុខាភាិល,  

៣.ប្ក.ររង្ហរ,  

៤.ប្ក.កិំចររនារី,  

៥.ប្ក.កេិកនម,  

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,  

៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,  

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងេិរញ្ញិ តាត,  

៩.ប្ក.ជដ្ៃដី្,  

១០.ប្ក.យតុតិធន៌ 

 

២០១៥ 

២០១៦ 

២០១៧ 

១. ប្កតនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពតជា 

២.ប្កតនប្បឹកាធនមៃញុ្ញ,  

៣.ប្ក.ប្ពុះបរនរាជវាងំ, 

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃំងេភា,  

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំរំរ ាុះ ឆ្ន ត  

៦.ប្ក.ធនមររ,  

 

៧.ប្ក.ជរ៉ែ ៃិងថ្ននពល  

៨.ប្ក.ិបបធន៌  

៩.ប្ក.នុខង្ហរ,  

១០. ប្ក.ជផៃររ,     

១១. ប្ក.ឧេាេកនម, 

២០១៨ 
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 ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ  ១ គឺ៖ 

ណលើកកមពស់លទ្ធផលសុខ្ភាពម្របជាពលរដាឱ្យកាន់ដតលែម្របណសើរណ ើងវនិងបណងកើនការបងាក រ 

ហានិភ័យហិរញ្ញវតាុកនុងការណម្របើម្របាស់ណសកដថ្ទំសុខ្ភាព។ 

 

  ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. េុខភាពបៃតពជូយុិិយ័ មា ទារក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ 

២. ប្បយុទធជំងឆឺ្ៃង 

៣. ប្បយុទធជំងឺនិៃឆ្ៃង ៃិងបញ្ហា េុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត 

៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិាល 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ 

១
 ៣
៩
៣
 ៩
៧
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

  ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ២ គ៖ឺ 

 ទី ១ ៖ ធានាឲ្យការអប់រំានគុ ភាពម្របកបណដ្ឋយសមធម៌វនិងបរិោបននវ 

   និងណលើកកមពស់ឱ្កាសកនុងការសិកាណពញមួយរីវិតវសម្រាប់ទងំអស់ោន  

 ទី ២ ៖ ធានាភាពស័កសិទ្ធិននភាពជាអនកដឹកនំានិងម្រគប់ម្រគងរបស់មស្រនតីម្រគប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ 

  

  ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រកំនតងប្បព័ៃធ  ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផៃូិររ 

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ 

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់ររំយៃិងកីឡា 

៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ចំក ទេៃិងជនំាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ 

៥.ររោំប្ទ េវាអប់រំ ៃិងអភិាលកិ ចំលអ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១ នៃឧបេនព័ៃធ 

២
 ៧
០
៥
 ៤
៥
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសខួការងារ នខិបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈមៃ ោលៃ ោាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររង្ហរ ៃិងប ត៍ត ុះបណាត លិកាជាា ជីិៈ 

 ដ្ើនបីំូលរមនរត់បៃាយភាពប្កីប្ក ៅកនពតជា។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១.  ការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ 

២. ការអប់រំប តុ ោះបណាត លបណចចកណទ្ស និងវិជាជ រីវៈ 

៣. ការអភិវឌ្ឍមុខ្របរ និងការងារ 

៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃតិេុខេងគន 

៥. ណសកោំម្រទ្ទូ្ណៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ 

២
០
៩
 ៣
៥
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 

 ព្រសខួសខគម្រចិច អតតីយុទធជន នខិ យុវនតីសិម្បទាមៃ ោលៃ ោាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ វពម្រងឹងម្របព័នធោំពារវនិងផតល់ណសកសុខ្ាភាពសងគមវម្របកបណដ្ឋយ 

ម្របសិទ្ធភាពវនិងសមធម៌។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររប ងកើៃប្បេិទធភាព េវាេុខុមលភាពេងគន 

២. ពប្ងឹងពប្ងីកប្បព័ៃធេៃតិេុខេងគន ៃិងផតល់ េវាស្ថត រលទធភាពពលកនម      

រយេនបទាជៃពិររ 

៣. ពប្ងឹង េវាោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ 

៨
៨
៧
 ៣
១
២

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសខួបរសិាា ន មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ កិ ចំោំពារបរកាស្ថា ៃ 

  អភិរកសជិិៈ ំប្នតុះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធាៃ ធនមជាតិឱ្យមៃៃិរៃតរភាព 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. កិ ចំោំពារបរកាស្ថា ៃ 

២. ការម្រគប់ម្រគង និងអភិរកសធនធានធមមជាតិ និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋា ន 

៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព 

៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ុះដឹ្ង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថា ៃ 

៥. ររពប្ងឹងអភិាលកិ ចំលអ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ 

៨
២
 ៣
៥
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិក្រសិល្បៈមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

អភិរកសវនិងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ជាតិ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. កិចចោំពារណបតិកភ ឌ វបបធម៌រូបី 

២. ការណលើកសទួ យណបតិកភ ឌ វបបធម៌អរូបី 

៣. ការពម្រងឹងណសកោំម្រទ្ទូ្ណៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៩
០
 ១
០
១

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសួខរិចចការនារមីៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើកកនពេ់   

ស្ថា ៃភាព  េដ្ឋកិ ចំ េងគន ៃិងៃ ោាយរបេស់្រេដ ីឱ្យរៃ យជាកមៃ ងំំលករ 

េប្មប់ររអភិិឌ្ឍប្ប ទេ ៃិងេុភនងគលប្គួស្ថរ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ជកជប្បស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំ  េងគនរបេ់ស្រេដ ី 

២. កិ ចំររពារផៃូិំាប់ំំ ពាុះស្រេដ ី ៃិង កមងប្េី 

៣. ររបស្រញ្ហា ប យៃឌ្័រកនតង ោលៃ ោាយជាតិ ៃិងានិកាេ័យ 

៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៨នៃឧបេនព័ៃធ 

៤
៧
 ៦
០
១

 

លា
ៃ
 រ
បល

 
 ក្រសួងព័រ៌មានមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ការណលើ់កមពស់ណសក 

ព័ត៌ានវធានាឱ្យបាននូវសិទ្ធបានទ្ទួ្លព័ត៌ានណពញណលញវទន់ណពលណវោវ

និងសុម្រកឹតយ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ការម្រគប់ម្រគង និងអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌ាន  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ 

៧
៨
 ២
៩
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 23 នៃ 76 

 

 

  

 ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

ជំរុញកំ ើ៍ៃ ទេំរ រ៍ៃិងប ងកើៃតននៃបជៃានានរយៈិកាេ័យ ទេំរ រ៍ ៅកនពតជា។ 
 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. ម្រគប់ម្រគងឧសាហកមមណទ្សចរ ៍ 

២. អភិវឌ្ឍន៍ណទ្សចរ ៍និងសហម្របតិបតតិការអនតរជាតិ 

៣. ណសកោំម្រទ្ដំណ ើរការទូ្ណៅសម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងវិស័យណទ្សចរ ៍ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១០នៃឧបេនពៃ័ធ 

៨
៨
 ៥
៥
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ក្រសួងធមមការ និងសាសនា មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ 

ណលើកកមពស់ស្ថសនារបស់រដាវតនមាសីលធម៌សងគមវនិងសុខ្ដុមនីយកមមស្ថសនា 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

អភិវឌ្ឍសុខ្ដុមនីយកមមស្ថសនាណៅកមពុជា 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ 

៦
៤
 ៥
០
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 24 នៃ 76 

 

 

  

 ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេ ព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

ជប្នតញកំ ើ៍ៃកនតងិកាេ័យកេិកនមឲ្យាៃកនតងរងវង់៥%កនតងនមយឆ្ន ំ ានរយៈ លើក-

កនពេ់ផលិតភាពពិពិធភាិូបៃីយកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម 

ៃិងររ លើកកនពេ់ររំិញ្ច ឹនេតវ ៃិងវារីិបបកនម  ដាយយកំិតតទុកដាក់ខពេ់ 

 លើររររពារ ៃិងររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងជលផលប្បកប ដាយំីរភាព។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ប ងកើៃផលិតភាព ពិពិធកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម 

២. ជប្នតញផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ 

៣. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃជលផលប្បកប ដាយៃិរៃតរភាព 

៤. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ពប្បកប ដាយៃិរៃតរភាព 

៥. ពប្ងឹងស្ថា ប័ៃ ប ងកើៃប្បេិទធភាព េវាោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១២នៃឧបេនពៃ័ធ 

២
៤
៥
 ០
០
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខធនធានទឹរ និខឧតុនិយម្មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកស ធៃធាៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទធភាពខពេ់ េនធន៌ 

ៃិងៃិរៃតរភាព។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ធៃធាៃទឹក 

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោុះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោុះរាងំេងួ ត 

៣. ររររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹក 

៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធាៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន 

៥. ររជកលនអររប្គប់ប្គងរដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១១នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៣
០
 ១
៧
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 25 នៃ 76 

 

 

  

 ព្រសួខពាណិជារម្ម មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹងៃិងជរំុញររអភិិឌ្ឍ 

 ិ កាេ័យពា៍ិជាកនម 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររផតល់ េវាស្ថធារ៍ៈ លើិកាេ័យពា៍ិជាកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឯកជៃ 

២. ការម្រតួតពិនិតយទំ្និញនំាណចញ នំាចូល និងណសកការពារសុខុ្ាលភាពអនកណម្របើម្របាស់ 

៣. ការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន និងការពម្រងីកកិចចសហម្របតិបតតិការ សាហរ កមមណសដាកិចច 

ពា ិរជកមមកនុងម្រកបខ័្ ឌ អនុតំបន់ តំបន់ ពិភពណោក និងការម្រគប់ម្រគងរំនួយ 

ដផនកពា ិរជកមម 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
២
៧
 ៣
១
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ក្រសួងររ៉ែ និងថាមពល្មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ រំរុញការអភិវឌ្ឍ និង 

ម្រគប់ម្រគងវិស័យដរ៉ែ និងថាមពល 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. អភិវឌ្ឍន៍និងម្រគប់ម្រគងវិស័យធនធានដរ៉ែ 

២. អភិវឌ្ឍន៍និងម្រគប់ម្រគងវិស័យណម្របងកាត 

៣. អភិវឌ្ឍន៍និងម្រគប់ម្រគងវិស័យថាមពល 

៤. ការោំម្រទ្ម្របតិបតតិការកនុងការម្រគប់ម្រគងវិស័យដរ៉ែនិងថាមពល 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៤នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
៩
 ៩
៩
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ    

គមៃ តខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្ន ំ២០២៥ 

ទី ២ ៖ ជប្នតញកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំជៃបទ ានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ 

ំប្នតុះ ដាយមៃររំូលរមនពីេេគនៃរជាតិ ៃិងអៃតរជាត ិ

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. បៃតស្ថត រជវទា ំៃិងជកលនអរ េដាឋ រំនាេនព័ៃធជៃបទ   

២. ណលើកកមពស់គុ ភាពននការផតល់ណសកស្ថធារ ៈរនបទ្ 

៣. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស នងិពម្រងឹងស្ថា ប័ន 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៦នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៦
៩
 ១
៣
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខសាធារណការនិខដ្ឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  

អភិិឌ្ឍៃរ ជវទា ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ  េដាឋ រំនាេនព័ៃធដឹ្កជញ្ាូៃ    

ន ធាាយ េវាកនមដឹ្កជញ្ាូៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតតភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព 

ៃិងប្បេិទធភាព ។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. អភិវឌ្ឍន៍ រួសរុល ដថ្ទ ំនិងម្រគប់ម្រគងសំ ង់ស្ថធារ ការ 

ណហដ្ឋា រចនាសម័ពនធដឹករញ្ជូន និងភ័សតុភារកមម 

២. ោំម្រទ្ណោលនណោបាយស្ថធារ ការ, ដឹករញ្ជូន ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស  

និងម្រគប់ម្រគងរដាបាលទ្ណូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៥នៃឧបេនពៃ័ធ 

៣
៩
៩
 ៤
៤
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 27 នៃ 76 

 

   ក្រសួងប្ក្ប្សណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

បនតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនម្របស ីយ៍ និងទូ្រគមនាគមន៍ ម្រពមទងំបណចចកវិទ្ាគមនាគមន៍ 

និងព័ត៌ាន  
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. ការម្រគប់ម្រគងនិងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនម្របស ីយ៍និងទូ្រគមនាគន៍ 

២. ការម្រគប់ម្រគង និងអភិវឌ្ឍវិស័យបណចចកវិទ្ាគមនាគមន៍និងព័តា៌ន 

៣. ការម្រគប់ម្រគងរដាបាល ធនធាន មនុសស ហិរញ្ញវតាុនិងថ្វិកា និងពម្រងឹងការម្រតួតពិនិតយ 

និងអភិបាលកិចច 

៤. អប់របំ តុ ោះបណាត ល ម្រស្ថវម្រជាវ និងនកនុវតតន៍កនុងវិស័យ ប.ទ្ និង ICT 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៧នៃឧបេនពៃ័ធ 

៦
៦
 ៥
២
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ក្រសួងឧសាហរមម និងសិប្បរមម មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ការអភិវឌ្ឍ 

វវិស័យឧសាហកមម សហម្រោសធុនតូច មធយម និងសិបបកមមនិងការផគត់ផគង់ទឹ្កស្ថែ ត។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ការបណងកើនការកស្ថងមូលដ្ឋា នអភិវឌ្ឍវិស័យឧសាហកមម សហម្រោសធុនតូច មធយម 

និងសិបបកមម និងការផគត់ផគង់ទ្ឹកស្ថែ ត 

២. ការបណងកើនចលករោំម្រទ្ និងពម្រងឹងសមតាភាពននការអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនិងសិបបកមម 

៣. ការបណងកើនណសកម្រទ្ម្រទ្ង់ដំណ ើរការកិចចការទ្ូណៅ កនុងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧសាហកមម 

សហម្រោសធុនតូច មធយម និងសបិបកមម 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៨នៃឧបេនពៃ័ធ 

៥
៣
 ២
០
៣

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 28 នៃ 76 

 

 

  

 ព្រសួខង្សដ្ារិចច និខហិរញ្ញវតាុ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ពប្ងឹង  ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ ៃិង 

 ររអភិិឌ្ឍៃរ កិាេ័យេិរញ្ញិ តាត 

ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររ 

 ប្គប់ប្គងេិរញ្ញិ តាតស្ថធារ៍ៈ  ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ 

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ 

 ិ កាេ័យេិរញ្ញិ តាត 

៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាពៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង ររ កបរគរំំ៍ូល 

វិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ 

៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធារ៍ៈ 

៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធានា 

គ៍ ៃយយភាពកនតងររប្គប់ប្គងេិរញ្ញិ តាតស្ថធារ៍ៈ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២០ នៃឧបេនពៃ័ធ 

៧
៧
២
 ៥
៤
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 រដ្ឋលល្ខាធិការដ្ឋឋ នអាកាសចរស ីវិល្ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ណលើកកមពស់គុ ភាពណសកកមម និងអភិវឌ្ឍន៍ណហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសចរសីុវិលណដើមបី 

ធានាសុវតាិភាព និងសនតិសុខ្សម្រាប់សហម្របតិបតតិការដឹករញ្ជូនផាូវអាកាស។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ការពម្រងឹងសុវតាិភាព សនតិសុខ្ និងអភិវឌ្ឍណហដ្ឋា រចនាសមព័នធអាកាសចរសុីវិល 

(អគគនាយកដ្ឋា នបណចចកណទ្ស) 

២. ការពម្រងឹងស្ថា ប័ន និងបណងកើនម្របសិទ្ធភាពណសកោំម្រទ្ និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ១៩នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
៩
 ៨
២
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 29 នៃ 76 

 

 

  

 ព្រសួខង្រៀបចាំដដ្នដ្ី នគ្របូនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

កំជ៍ទប្នង់ ិ កាេ័យដី្ធៃី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិ កាេ័យេំ៍ង់ ៃិងលំ ៅឋាៃ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដី្ធៃី 

២. ពម្រងឹងការណរៀបចំដដនដី  និងនគរូបនីយកមម 

៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់ 

៤. ររោំប្ទដំ្ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

៥. លំ ៅឋាៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២២នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៥
០
 ១
០
៣

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 គណៈរមាម ធិការជារិលរៀប្ចំការល ោះលនោ រមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ពម្រងឹងលទ្ធិម្របជាធិបណតយយណសរីពហុបកសតាមរយៈការណបាោះណឆ្ន ត 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ពម្រងឹងបទ្បញ្ហជ  នីតិវិធីសម្រាប់ការចុោះណ ម្ ោះណបាោះណឆ្ន ត ការណបាោះណឆ្ន ត 

និងបទ្បញ្ហជ នផទកនុងនន គ.រ.ប 

២. ពម្រងឹងដំណ ើរការចុោះណ ម្ ោះណបាោះណឆ្ន ត និងការណបាោះណឆ្ន ត 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២១នៃឧបេនពៃ័ធ 

២
០
៨
 ៥
២
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 30 នៃ 76 

 

 

  

 ក្រសួងម ខងារសាធារណៈមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ដកលមែអភិបាលកិចចកនុងរដាបាលស្ថធារ ៈ 

ទី ២ ៖ ការម្រគប់ម្រគងវនិងអភិវឌ្ឍវិស័យមុខ្ងារស្ថធារ ៈ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. ការម្រគប់ម្រគងគុ ភាព និងម្របសិទ្ធភាពកនុងការផតល់ណសកស្ថធារ ៈ 

២. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងស្ថា ប័ន 

៣. ពម្រងឹងម្របសិទ្ធភាពកនុងការម្រគប់ម្រគងមស្រនតីរារការ និងការដកលមែរណបៀបរបបម្រគប់ម្រគង   

និងចត់ដចងការងារ 

៤. ោំម្រទ្និងសម្រមបសម្រមួលកិចចការទូ្ណៅរបស់ម្រកសួង និងមនទីរកនុងម្រកបខ្ ឌ ម្រកសួង   

មុខ្ងារស្ថធារ ៈ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៣នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
៧
 ៩
៦
១

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខរែនការមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ អភិវឌ្ឍ និងរំរុញការអនុវតត 

ណោលនណោបាយ និងយុទ្ធស្ថស្រសត វវិស័យ ដផនការសា ិតិ វវិទ្ាស្ថស្រសត  និងបណចចកវិទ្ា។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. អភិវឌ្ឍយុទ្ធស្ថស្រសតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកនុងវិស័យដផនការកនុងណោលណៅកំណ ើន 

ណសដាកិចចម្របកបណដ្ឋយបរិោប័នននិងចីរភាពកាត់បនាយភាពម្រកីម្រក និង ណលើកកមពស់  

កម្រមិតរីវភាពរស់ណៅរបស់ម្របជារនកមពុជា 

២. ពម្រងឹងនិងពម្រងីកម្របព័នធសា ិតិជាតិ ណដើមបីណធេើជាមូលដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍យុទ្ធស្ថស្រសត  ណសដាកិចច សងគមកិចច 

៣. សម្រមបសម្រមួល និងរំរុញការអនុវតតណោលនណោបាយជាតិម្របជារន២០១៦-២០៣០ 

៤. សម្រមបសម្រមួល និងរំរុញការអភិវឌ្ឍវិទ្ាស្ថស្រសតនិងបណចចកវិទ្ា ណដើមបីការអភិវឌ្ឍ 

ណសដាកិចច-សងគមឲ្យបានឆ្ប់រហ័ស និងគុ ភាពននរីវិតម្របណសើរណ ើង 

៥. ការោំម្រទ្កិចចការរដាបាលទ្ណូៅ និងការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន 

គ ប្មងំំណាយវ កិារឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនម កិាធី ៃិងអៃុកនម ីិធីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៤នៃឧបេនពៃ័ធ 

៧
៩
 ៨
៨
៦

 

លា
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បល

 



ទំព័រ 31 នៃ 76 

 

 

  

 ក្រសួងការប្រលទស និងសហក្ប្រិប្រតិការអនតរជារិ មៃ ោលៃ ោាយ     

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពម្រងឹងវនិងណលើកកមពស់ណោលនណោបាយការបរណទ្សវកនុងការបនតណធេើ 

សាហរ កមមកមពុជាកាន់ដតសុីរណម្រៅណៅកនុងតំបន់វនិងពិភពណោក។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពម្រងឹងកិចចសហម្របតិបតតិការអនតរជាតិ និងពម្រងីកទំ្នាក់ទំ្នងការងារការទូ្ត 

ណៅណលើពិភពណោក  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៥នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
២
៣
 ៨
៥
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អងគភាពក្ប្នងំអំលពើព ររល្ួយមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពម្រងឹង 

អភិបាលកិចចលែតាមរយៈការកាត់បនាយអំណពើពុករលួយម្រគប់រូបភាព ម្រគប់វិស័យ 

និងម្រគប់ជាន់ថាន ក់ សំណៅណធេើឱ្យសណម្រមចបាននូវការអភិវឌ្ឍសងគម ណសដាកិចចមួយ 

ម្របកបណដ្ឋយ ចីរភាព សា ិរភាព និងសមធម៌។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ពម្រងឹងវិធានការអប់រំ បងាក រទ្ប់ស្ថក ត់ និងអនុវតតចាប់ម្របឆំ្ងអំណពើពុករលួយ 

២. ការពម្រងឹងណសកោំម្រទ្ទូ្ណៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៦នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
២
 ៦
០
០

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ក្រុមក្បឹ្រាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជាមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ណលើកកមពស់ 

ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯករនវនិងភាពជានដគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍ។  

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពម្រងឹង និងពម្រងីកវិស័យឯករន និងភាពជានដគូកនុងកិចចអភិវឌ្ឍន៍ 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៧នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៥
 ០
៤
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អជាា ធរសវនរមមជារិមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ រមួចំដ កណលើកសទួយ 

អភិបាលកិចចលែវនិងការណម្របើម្របាសធ់នធានស្ថធារ ៈម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ធភាពវ

តាា ភាពវនិងគ ណនយយភាព។  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគង និងសម្រមបសម្រមួលការងារសវកមមម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ធភាព  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៨នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៣
 ៨
១
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ក្រសួងទំនារ់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ក្ពឹទធសភា និងអធិការរចិច 

មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ការណលើកកមពស់អភិបាលកិចចលែតាមរយៈវការអប់រំវ

បងាក រវទ្ប់ស្ថក ត់បាតុភាពអសកមមវបណងកើនគ ណនយយភាពវម្របសិទ្ធភាពការងារវនិង 

ពម្រងឹងនីតិរដា ។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

បណងកើននិងពម្រងឹងម្របសិទ្ធភាពវិស័យទំ្នាក់ទំ្នងជាមួយរដាសភា ម្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិចច  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ២៩នៃឧបេនពៃ័ធ 

៣
៨
 ៩
៥
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ក្រុមក្បឹ្រាធមមន ញ្ញមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពម្រងឹងនតីិរដាវ

ននម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 
 

ការពម្រងឹង ការណោរពរដាធមមនុញ្ញ  និងការណដ្ឋោះម្រស្ថយវិកទ្កមមការណបាោះណឆ្ន ត 
 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣០នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
១
 ៦
៩
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អគគលល្ខាធិការដ្ឋឋ នរដ្ឋសភាមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ណលើកកមពស់នីតិរដាវ

និងលទ្ធិម្របជាធិបណតយយវណសរីពហុបកសវតាមរយៈការអនុវតតតួនាទ្ីននមុខ្ងារ 

នីតិបបញ្ហញ តតិវនិងការរមួចំដ ករម្រមុញសាហរ កមមកមពុជាកនុងតំបន់វ

និងពិភពណោក។  
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. ណលើកកមពស់ការអនុវតតការងារ និងតនួាទ្នីីតិបបញ្ញតតិរបស់ស្ថា ប័នរដាសភា 

២. ណលើកកមពស់ការងារ ការទូ្តរបស់រដា សភា កនុងតំបន ់និងកនុងពភិពណោក 

៣. ពម្រងឹងធនធានមនុសស និងបណងកើនគុ ភាពណសករូនរដាសភា 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣២នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៨
០
 ៨
៨
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អគគលល្ខាធិការដ្ឋឋ នក្ពឹទធសភាមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពម្រងឹងវនិង 

ណលើកកមពស់លទ្ធិម្របជាធិបណតយយវនិងនីតិរដា។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 
 

ពម្រងឹងការអនុវតតមុខ្ងាររបស់ម្រពឹទ្ធសភា និងអគគណលខាធិការដ្ឋា នម្រពឹទ្ធសភា 

ម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ធភាព និងស័កតសិិទ្ធិភាព 
 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣១នៃឧបេនពៃ័ធ 

៧
៣
 ៦
១
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសួខយុតតិធម្៌មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររផតល់ េវាយុតតិធន៌ប្បកប ដាយេ ចំភាព  េម ើភាព 

ៃិងតមៃ ភាព។  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ  

១. កិ ចំររំាប់  

២. កិ ចំររតុលាររ  

៣.  េវាោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣៤នៃឧបេនពៃ័ធ 

១៣៨ ៣២១ 

លាៃ របល 

 ក្រសួងក្ពោះប្រមរាជវងំមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

បណម្រមើណសកឲ្យកាន់ដតលែម្របណសើរ ថាេ យម្រពោះមហាកសម្រត និងសណមតចម្រពោះមហាកសម្រតី 

ម្រពោះវររារាតាជាតិដខ្មរ ជាទ្ីណោរពសកាក រ:ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត កនុងការបំណពញ 

ម្រពោះរារណបសកកមមបណម្រមើម្របណទ្សជាតិ ឲ្យានការអភិវឌ្ឍន៍ និងានកិតិតយស 

ណលើឆ្កអនតរជាតិ តាមម្រពោះរារកិចចរបស់ម្រពោះអងគដដលរដាធមមនុញ្ញបានកំ ត់។  

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ ដដងាតាមវវវ

និងបណម្រមើថាេ យវវម្រពោះករុណាម្រពោះបាទ្សណមតចម្រពោះបរមនាថ្វវនណរាតតមវសីហមុនីវវជាទ្ីណោរពសកាក រៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

បំផុតវ ម្រពោះអងគបំណពញម្រពោះរារកិចចវ ម្រពោះរារតួនាទ្ីវបានលែបំផុតវជាម្រពោះមហាកសម្រតននម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជាវ

និងវសណមតចម្រពោះមហាកសម្រតីវវនណរាតតមវមុនិនាថ្វសីហនុវម្រពោះវររារាតាជាតិដខ្មរវកនុងណសរីភាពវវណសចកតីនថ្ាថ្នូរវវ

សុភមងគលវ បំណពញម្រពោះរារកិចចទ្ំនាក់ទ្ំនងកិចចការទូ្តវ ជាមួយបណាត ម្របណទ្សជាមិតតនានាណលើសកលណោក,វ

ម្រពោះករុណាវបំណពញម្រពោះរារកិចចវ ម្រពោះរារតនួាទី្វជាម្រពោះម្របមុខ្រដាវនិងពម្រងឹងកិចចការហិរញ្ញវតាុ សម្រមបសម្រមួល 

ការងាររដាបាលទ្ណូៅម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ធភាព។ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣៣នៃឧបេនពៃ័ធ 

៩៤ ៦៩៩ លាៃ របល 
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៣.៥. ការក ំតព់តិានននការខ្ចសីម្រាបឆ់្ន ំ ២០១៨ 

 រាររដ្ឋា ភិបាលបានកំ ត់ពិតានកនុងការខ្ចីសម្រាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ កនុងកម្រមិត ១ ប ៊ីោន 

ណអសណដដអ រ ម្រសបតាមយុទ្ធស្ថស្រសតសត ីពីការម្រគប់ម្រគងបំ ុលស្ថធារ ៈ ២០១៥-២០១៨ កនុងណោលណៅ 

ណើាើយតបណៅនឹងណសចកតីម្រតូវការឥ ទនោ៉ា ងគំហុក និង ានទ្ហំំកាន់ដតធំណ ើងៗ សម្រាប់ណធេើ 

ហិរញ្ញបបទនគណម្រាងវិនិណោគស្ថធារ ៈដដលណចោះដតរកំិលពីឆ្ន ំមុនៗមក ណហើយម្រតូវរង់ចំ 

ការចុោះហតាណលខា ។ ោ៉ា ងណាក៏ណដ្ឋយ ការបណងកើនទ្ំហំននការខ្ចីណនោះ នឹងមិនបណងកើតជាបនទុក 

បំ ុលវ ័ឌ កដល់កមពុជាណទ្ ណម្រពាោះថាណៅណពលដដលណសដាកិចចានការរីកចណម្រមើន ណនាោះសមតាភាព 

សងរបស់កមពុជាក៏ណកើនខ្ពស់ជាមុនដដរ ណហើយណៅកនុងការអនុវតត, រាររដ្ឋា ភិបាលនឹងបនតណោរព 

ឥតងាកណរនូវណោលការ ៍ម្រគឹោះទំង ៤ ោ៉ា ងរបស់សណមតចណតណជានាយករដាមស្រនតីណៅកនុងការម្រគប់ម្រគង 

បំ លុ ណពាលគ ឺ៖ (១)- ម្រតូវខ្ចីឥ ទនកនុងទំ្ហំសមម្រសបដដលស្ថា នភាពថ្វិកា និង ណសដាកិចច 

អាចម្រទមំ្រទ្បាន, (២)- ម្រតូវខ្ចីដតឥ ទនដដលានកម្រមិតសមបទន ឬ លកខខ្ ឌ អនុណម្រោោះខ្ពស់, 

(៣)- ម្រតូវខ្ចីសម្រាប់ដតវិស័យអាទិ្ភាពម្រទ្ម្រទ្ង់ចីរភាពននកំណ ើន និង វវិស័យបណងកើនផលិតភាព 

ណសដាកិចច  ឬ ផលិតភាព ផលិតកមម,  និង (៤)- ម្រតូវណម្របើម្របាស់ឥ ទនទងំណនាោះម្របកបណដ្ឋយ 

តាា ភាព, គ ណនយយភាព, ម្របសិទ្ធភាព, និង ស័កតិសិទ្ធិភាពខ្ពស់បំផុត ។ 

 ក្រសួងការពារជារិមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ការពារ អធិបណតយយ 

បូរ ភាពទឹ្កដី រកាសនតិសុខ្និងសុវតាិភាពសងគម។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ពម្រងឹងការដឹកនំាបញ្ហជ  ហេឹកហេឺន ណធេើម្របតិបតតិការ ការពារសុខ្សនតិភាព និងរកា 

សណាត ប់ធាន ប់សងគម 

២. បណងកើនកិចចសហម្របតិបតតិការណោធាកនុងតំបន់ និងអនតរជាតិ 

៣. ម្រគប់ម្រគងដថ្ទណំម្រគឿងបំពាក់បណចចកណទ្ស បញ្ជូនស្ថរ និងរំរំបនាទ យ 

៤. ពម្រងឹងណសកោំម្រទ្ទូ្ណៅ និងអភិបាលកិចច 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិាៃជបងជំក ៅានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិធីីដ្ូំ មៃកនតង ារាង ៣៥នៃឧបេនពៃ័ធ 

២
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៣.៦. គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្នន ក ់ប្រនជាត ិ
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៣
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៨
៧
០

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ំំ៍ូល ំំណាយ ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋាលរាជធាៃ-ី ខតដ ប្កតង-ប្េតក ៃិង ឃុំ-េង្ហក ត់ 

មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ៧៣៧ ៨៧០ លាៃ របល ជដ្លប្តូិាៃឧបតានភ ដាយ 

វិការថ្នន ក់ជាតិ  េើយររឧបតានភ ៃុះមៃកំ ៍ើៃ ១៥,៦%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ 

២០១៧  េើយប្តូិជា ០,៧៤% នៃ ផ.េ.េ ។ 

 ជាមយួនឹងការបណងកើនចំណាយណដើមបីណលើកកមពស់គុ ភាពវនិងម្របសិទ្ធភាពននការផតល់ 

ណសកស្ថធារ ៈវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ណៅរដាបាលថាន ក់ណម្រកាមជាតិ,វអាទ្ិភាពចំណាយម្រតូវបានផតល់ 

ដល់ការដំណ ើងម្របាក់ណបៀវតសរូនដល់៖ 

  ១. ប្កតនប្បកឹារាជធាៃ ី ខតត, 

  ២. ប្កតង ប្េតក ខ័ ឌ៍  , 

  ៣. ឃុ ំេង្ហក ត ់ៃងិ នស្រៃតភីនូ ិ

ឯកតា លានរ ៀល 
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រាជធាៃ-ី ខតត

148,814

ប្កតង-ប្េតក

155,015

នូលៃិធិឃុំ

េង្ហក ត់

434,041

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.៧. ស្ថា ៃភាពបំ៍ លុ 

 សននិធិបំ លុស្ថធារ ៈណម្រៅម្របណទ្ស គិតម្រតឹមដំណាច់ ដខ្មិថុ្នា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកតា លានរ ៀល 

ការឧបតាម្ភធនដ្ល់ 

ថវិការដ្ាបាល 

ថ្នន រ់ង្ព្កាម្ជាតិសព្មាប់      

ឆ្ន ាំ ២០១៨ 
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អនបុាតប ំលុគនាោឹះទងំ ៥ 

 

 

 

ជពំកូ ៤  បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ 

 កនុងណោលបំ ងណលើកកមពស់កម្រមិតរីវភាពរបស់មស្រនតីរារការ និង កមមករនិណោរិត 

រួមទំងម្របជាពលរដាទូ្ណៅផង ក៏ដូចជា កនុងណោលបំ ងរំរុញណកៀរគរចំ ូលឆ្ន ំ ២០១៨ ឱ្យទ្ទួ្ល 

បានលទ្ធផលតាមណោលណៅដដលបានណម្រោងទុ្ក ជាពិណសស ណដើមបីធានាបាននូវចីរភាពកនុង 

ការម្របមូលចំ ូលម្របកបណដ្ឋយតាា ភាព គ ណនយយភាព និង ម្របសិទ្ធភាព, ចាប់សត ីពីហិរញ្ញវតាុ 

សម្រាប់ការម្រគប់ម្រគងឆ្ន ំ ២០១៨ ក៏បានបញ្ចូលផងដដរនូវបទ្បបញ្ញតតិសត ីពីពនធដ្ឋរ ចំនួន ៣ ាម្រតា 

ជដ្លមៃគូសរំណលចចំ ុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតណៅ៖ 

 ទី្១.ណធេើការលុបណចលពនធសតតឃាត ណដើមបីសម្រាលបនទុកចំណាយរបស់ម្របជាពលរដាណលើ 

ស្ថច់សតេដដលជាអាហារមូលដ្ឋា នសម្រាប់ចិញ្ច ឹមរីវិត ក៏ដូចជាណដើមបីរួយណលើកកមពស់កម្រមិតរីវភាព 

រស់ណៅម្របចំនថ្ងរបស់ម្របជាពលរដាឱ្យកាន់ដតម្របណសើរណ ើងដថ្មណទ្ៀត និង បនធូរបនាយសាព ធណលើនថ្ា 

មាូបអាហារជារួមផងដដរ ។ 
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 ទី្២.ណធេើការដកសម្រមួលាម្រតា ៤៧ ថ្ម ី (មួយ) ននចាប់សត ពីីស្ថរណពើពនធ ណដើមបីដំណទ្បើងកម្រមិត 

អបបបរាននម្របាក់ណបៀវតសជាប់ពនធ ឱ្យណ ើងដល់ ១ ២០០ ០០០ ណរៀល ណដើមបីផតល់ការណលើកទឹ្កចិតត និង 

ណលើកកមពស់កម្រមិតរីវភាពដល់មស្រនតីរារការសីុវិល និង កងកាា ងំម្របដ្ឋប់អាវុធ ជាពិណសស 

ម្រគូបណម្រងៀន និង ម្រគូណពទ្យ ម្រពមទំងកមមករ-និណោរិត ដដលានម្របាក់ណបៀវតសទប ណៅកនុងបរិការ ៍ 

ននការអនុវតតណោលនណោបាយរបស់រាររដ្ឋា ភិបាល សំណៅដំណ ើងម្របាក់ណបៀវតសរូនមស្រនតីរារការ 

ឱ្យបានជាង ១ ោនណរៀល កនុងមួយដខ្ ណៅឆ្ន ំ ២០១៨ និង ការអនុវតតណោលនណោបាយ 

ដំណ ើងម្របាក់ឈនួ លអបបបរារូនដល់កមមករនិណោរិត កនុងវិស័យកយនភ ឌ កាត់ណដរ និង ផលិត 

ដសបកណរើងជាណរៀងរាល់ឆ្ន ំ ណហើយដដលម្របាក់ឈនួ លអបបបរាណនោះ នឹងណកើនណ ើងដល់ចំនួន ១៧០ 

ដុោា រអាណមរិក ណៅឆ្ន ំ ២០១៨ ។ គួរបញ្ហជ ក់ដដរថា ករ ីណនោះធាា ប់ម្រតូវបានអនុវតត ជាសរុបចំនួន ៣ 

ណលើក ទំងណលើកណនោះ ដដលកម្រមិតអបបបរាននម្របាក់ណបៀវតសដដលម្រតូវជាប់ពនធ ម្រតូវបានដំណ ើង 

ណលើកទី្ ១: ពី ៥០០ ០០០ ណរៀល ដល់ ៨០០ ០០០ ណរៀល ណៅឆ្ន ំ ២០១៥; ណលើកទី្ ២ ពី ៨០០ ០០០ 

ណរៀល ដល់ ១ ០០០ ០០០ ោនណរៀល ណៅឆ្ន ំ ២០១៧; និង ណលើកទី្ ៣ ណនោះ ពី ១ ០០០ ០០០ណរៀល 

ដល់ ១ ២០០ ០០០ ណរៀល។ ដូណចនោះ,   ជារួម ការដកសម្រមួលកម្រមិតអបបបរាននម្របាក់ណបៀវតស 

ដដលម្រតូវជាប់ពនធណនោះ  នឹងបានជាគុ ម្របណោរន៍ដល់ម្របជាពលរដាទូ្ណៅម្រគប់ៗោន , ទំងសម្រាប់ 

មស្រនតរីារការ, កមមករនិណោរិតទូ្ណៅ, ក៏ដូចជាចូលរួមចំដ កណលើកកមពស់ណសកអប់រំ និង 

សុខាភិបាលផងដដរ ។ 

 ទី្៣.ការបញ្ចូលបទ្បបញ្ញតតសិត ពីីពនធណលើម្របតិបតតកិារណម្របងកាត និង ធនធានដរ៉ែកនុងចាប់ 

សត ពីីស្ថរណពើពនធ ណដើមបីណើាើយតបណៅនឹងតម្រមូវការជាចំបាច់នូវបទ្បបញ្ញតតិសម្រាប់ម្រគប់ម្រគងការម្របមូល 

ពនធណលើម្របតិបតតិការណម្របងកាត និង ធនធានដរ៉ែ ជាពិណសស ណដើមបីធានាបាននូវម្របសិទ្ធភាព និង 

តាា ភាពណៅកនុងការអនុវតតកិចចម្រពមណម្រពៀងណម្របងកាត រកងរាររដ្ឋា ភិបាលជាមួយនឹងម្របតិបតតិករ 

ណធេើម្របតិបតតិការណម្របងកាតកនុងបាុកណអ (A) ម្រសបតាមឧតតានុវតតជាអនតរជាតិ ក៏ដូចជាណដើមបីធានាបាន 

នូវសងគតិភាព និង ភាពម្របទក់ម្រកទ្ាោន កនុងចាប់សត ីពីស្ថរណពើពនធ តាមរយៈការម្រចបាច់បញ្ចូលោន  

នូវណសចកតីម្រពាងបទ្បបញ្ញតតិសត ីពីពនធណលើម្របតិបតតិការធនធានដរ៉ែ និង ណសចកតីម្រពាងបទ្បបញ្ញតតិសត ីពី 

ពនធណលើម្របតិបតតិការណម្របងកាត បនាទ ប់ពីបានដ្ឋក់ើាងការពិភាកាោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយជាងមួយទ្សវតសរ៍ 
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រួចមក ។ ការបញ្ចូលបទ្បបញ្ញតតិណនោះ ក៏នឹងរួយពម្រងឹងការម្រគប់ម្រគងវិស័យណម្របងកាត និង ធនធានដរ៉ែ 

ណៅកនុងម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជាម្របកបណដ្ឋយម្របសិទ្ធភាព ណហើយអាចធានាបាននូវកិចចការពារបរិស្ថា ន  

កនុងខ្ ៈដដលកមពុជានឹងានដំ ក់ណម្របងពីបាុកណអ (A) ជាណលើកដំបូងណៅកនុងម្របវតតិស្ថស្រសត របស់ 

ខ្ាួនកនុងណពលខាងមុខ្ ។ 

  

 

 

 

 

 

*ំណំំា៖ សម្រាប់ខ្ាឹមស្ថរលមែិតននបទ្បបញ្ញតតិសត ីពីពនធដ្ឋរ គឺានដចងណៅកនុងរំពូកទ្៣ី នន 

ចាបស់ដ ពីហីរិញ្ញវតាុសម្រាបក់ារម្រគបម់្រគងឆ្ន ំ ២០១៨ ដដលបានដ្ឋក់ផសពេផាយជាស្ថធារ ៈណៅ

ណលើណគហទំ្ព័ររបស់ម្រកសួងណសដាកិចចនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ជពំកូ ៥   េំកតេីៃនដិាឋ ៃ 

 ការណរៀបចំថ្វិកាឆ្ន ំវ ២០១៨វ ណទោះបីជារួបម្របទ្ោះនឹងបញ្ហា ម្របឈមវ និងហានិភ័យមួយវ

ចំនួនកតីវ ក៏បញ្ហា ទងំអស់ម្រតូវបានណដ្ឋោះម្រស្ថយវ ណហើយថ្វិកាម្រតូវបានវិភារន៍សម្រាប់អាទិ្ភាព 

ណោលនណោបាយសំខាន់ៗជាស្ថរវន័ត។វកនុងន័យណនោះវថ្វិកាឆ្ន ំវ២០១៨វអាចម្រតូវបានសននិដ្ឋា នថា 

ជាឧបករ ៍ដ៏ានម្របសិទ្ធភាពមួយកនុងការរួយឱ្យវ រាររដ្ឋា ភិបាលអាចណើាើយតបណៅនឹងបំ ង- 

ម្របាថាន របស់ម្របជារនវនិងអាចសណម្រមចបុពេណហតុចមបងៗរបស់ខ្ាួនវជាពិណសសវការបណងកើនណលបឿន 

ននការអភិវឌ្ឍ,វ ការណលើកកមពស់ម្របសិទ្ធភាពណសកស្ថធារ ៈវ និងការចូលរួមណដ្ឋោះម្រស្ថយបញ្ហា  

 វវិធានការដផនកពនធដ្ឋរខាងណលើណនោះ គឺម្រតូវបានណរៀបចំណ ើងណម្រកាមការ 

ចងែុលបងាា ញ និង ដ នំាណដ្ឋយផ្លទ ល់ពី សណមតចអគគមហាណសនាបតីណតណជា 

ហ  ន រសន នាយករដាមស្រនតីននម្រពោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ដដលសណមតចដតងដត 

យកចិតតទុ្កដ្ឋក់ខ្ពស់ដល់រីវភាពរស់ណៅរបស់មស្រនតីរារការម្រគប់ម្របណភទ្ និង 

រីវភាពរស់ណៅ និង សុខ្ាលភាពរបស់ម្របជាពលរដាទូ្ណៅម្រគប់ៗោន ។ 
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ជាណម្រចើនណទ្ៀតរបស់ជាតិវ និងម្របជារនវ ដដលដសតងណ ើងតាមរយៈការបនតដំណ ើងម្របាក់ណបៀវតសរូន 

មស្រនតីរារការទូ្ណៅឱ្យដល់ណោលណៅជាងវ១វោនណរៀលវកនុងឆ្ន ំវ២០១៨វនិងវការបណងកើនការផតលន់ូវវ

មណធាបាយវនិងវធនធានសមម្រសបដល់ម្រកសួង-ស្ថា ប័នវណដើមបីបំណពញភារកិចចរបស់ខ្ាួនម្រសបតាមវ

ទ្ិសណៅននការដកទ្ម្រមង់សុីរណម្រៅឱ្យកាន់ដតានម្របសិទ្ធភាពវ ម្រពមទងំបនតោំម្រទ្ការវិនិណោគ 

ចំបាច់នានាណដើមបីម្រទ្ម្រទ្ង់កំណ ើនណសដាកិចច។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិការឆ្ន ំ២០១៨ ម្រតូវបានម្របសិទ្ធនាមថាជាវ “ថ្វកិាយទុ្ធស្ថស្រសតននការពនូផដុវំ

កាា ងំវ នងិវ ធនធានជាអតបិរាវ ណដើមបសីណម្រមចឱ្យខាងដតបាននវូណោលណៅវ

សខំាន់ៗ ននកមមវធិនីណោបាយរបសរ់ាររដ្ឋា ភបិាលវ នតីកិាលទី្៥វ ននរដាសភាវ

ណៅកនុងសភាពការ ត៍បំនវ់ នងិពភិពណោកវ ដដលកានដ់តានសភាព 

សមុគស្ថម ញវ ណដើមបបីនតរកាសនតភិាពវ ណសា រភាពវ កដ៏ចូជាការម្រទ្ម្រទ្ងន់វូ 

ដណំ ើរការវវិឌ្ឍន៍្ នណ ើងរបសក់មពុជាណលើវថិ្នីនវ ការអភវិឌ្ឍម្របកបណដ្ឋយ 

គ ុភាពវនងិចរីភាពតណៅមខុ្ឥតឈបឈ់រកនុងនតីកិាលបនតបនាទ បណ់ទ្ៀត”។ 
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ជពំកូ ៦ ារាងឧបេនពៃ័ធ   

៦.១. គណម្រាងចណំាយថ្វកិាចរនតរបសម់្រកសងួ ស្ថា បន័ តាមកមមវធិ ីអនកុមមវធិ ី

(ឯកា លាៃ របល) 

តារាងវ ១វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងអប់រំ វយុ វរន វនិ ងកីឡាវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 2,705,456.5

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍការ អប់រកំនុ ងប្ប ព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 270,468.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 9,998.9

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសកិា 4,507.9

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌ ការពប្ងឹងគុណភាពនិ្ងប្បសទិធភាពនន្
                             ការអប់រកំ្ៅមធយមសកិា 31,765.9

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 3,799.1

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសកិា 711.4

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 7,715.5

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 14,140.7

១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 29,158.0

១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសកិា 1,585.0

១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់
                                   មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 167,085.6

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖.ការអភិវឌ្ឍឧ តតម សិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 42,512.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសកិា 3,312.6

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងការក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម 
                              និ្ងក្ប្កាយឧតតមប្បកបក្ោយប្បសទិធភាព 4,612.4

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,972.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 4,583.1

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 5,207.8

២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 8,688.2

២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 4,484.2

២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 3,089.6

២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 2,099.9

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទួលាា ល់គុណភាពអប់រឧំតដមសកិា 700.7

២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល ការប្ាវប្ាវ
                                  និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 2,310.6

២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការ 
ប្ាវប្ាវ 1,450.9
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តារាងវ ១វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងអប់រំ វយុ វរន វនិ ងកីឡាវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រកំាយ  និ្ងកីឡា 63,897.3

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសិត មហាជន្ និ្ងកីឡាកប្មិតខពស់ 46,271.6

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 17,625.7

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ការអភិវឌ្ឍជំ នាញ បក្ចេក ក្ទ ស និ្ងជំនាញ ទន់្សប្មាប់យុវជន្ 14,069.2

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ពប្ងឹងសកមមភាពយុវជន្ 4,738.4

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជន្ 3,120.7

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទិធកមម 1,020.0

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ក្សវាគបំ្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្របស់
                            មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 5,190.1

  ៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ការគំប្ទ ក្ស វាអប់រ ំនិ្ងអភិបាល កិចេលអ 2,314,510.0

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផផ្ន្ការអប់រ ំ 1,983.1

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពធន្ធាន្មនុ្សស 70,370.9

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផផ្ន្ការហរិញ្ញវតថុ និ្ងមូលោា ន្សមាា រៈ 27,530.5

៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 696.1

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការវាយតនមលលទធផ្លសិកា និ្ងអធិការកិចេគុណភាពអប់រ ំ 2,026.4

៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 616.1

៥.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការ ប្បមូល  ផ្សពវផ្ាយ ព័ត៌មាន្ អប់រ ំនិ្ង សហប្បតិបតតិការ   កនុង ប្កបខ័ណឌ
                                 អាា៊ា ន្ និ្ង សុីក្មអូ 2,352.3

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការពប្ងឹងការងារនី្តិកមមសប្មាប់វស័ិយអប់រ ំ 1,113.9

៥.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ 9,989.9

៥.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាា រៈ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 3,781.0

៥.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការធានាភាពស័កកិសទិធ
                                  នន្ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ 2,996.9

៥.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លីវស័ិយអប់រ ំ 6,131.4

៥.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ 1,748.8

៥.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំ 1,441.0

៥.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធពិនិ្តយ តាមោន្ និ្ងវាយតនមល 1,197.7

៥.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ការអភិវឌ្ឍ បក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 801.8

៥.១៧.អនុ្កមមវធីិទី១៧៖ក្សវាគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,179,732.2



ទំព័រ 44 នៃ 76 

 

 

តារាងវ ២វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងវសុខាភិបាល វវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 1,393,974.0

១ .កមមវ ធីិទី ១ ៖ សុខភាព បន្ដពូ ជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ  និ្ងអាហារបូតថមា 95,924.8

១.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  អាហារបូតថមា 730.8

១.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពបន្តពូជ 9,978.3

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាតា ទារក 5,664.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ សុខភាពកុមារ 66,188.0

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទសុខភាពបន្ដពូជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ និ្ងអាហារបូតថមា
                               សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 13,363.0

២ .កមមវ ធីិទី ២ ៖ ប្បយុទធជំ ងឹ ល្ង 16,493.6

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ បងាក រ និ្ងផែទាពំាបាលជំងឺក្អដ្ស៍ 9,220.7

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖  បងាក រ និ្ងផែទាពំាបាលជំងឺរក្បង 2,954.1

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ បងាក រ និ្ងផែទាពំាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ និ្ងប្គុន្ឈាម 1,252.1

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ជំងឺ ល្ងដ្នទក្ទៀត 669.1

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឹ ល្ង សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 2,397.6

៣.កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ប្បយុទធជំ ងឺមិន្ ល្ង  និ្ងបញ្ហា សុ ខភាព ាធារ ណៈដ្នទក្ទៀត 2,527.6

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ សុខភាពផភនក 110.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពផ្លូវចិតត និ្ងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្ 152.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាត់-ក្ធមញ 104.6

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖  ជំងឺរុានំរ ៉ៃ 112.2

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ បញ្ហា សុខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត 755.7

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឺមិន្ ល្ង និ្ងបញ្ហា សុខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត
                               សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,293.1

៤ .កមមវ ធីិទី ៤ ៖ ពប្ងឹ ងប្ប ព័ន្ធសុ ខាភិបាល 1,279,028.1

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល 625,948.1

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ហរិញ្ញបបទាន្សុខាភិបាល 61.6

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 92,967.2

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុខាភិបាល 74.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវស័ិយសុខាភិបាល 3,360.8

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុខាភិបាល សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 556,616.4
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សរុបរួម 887,312.1

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖ ការបក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព ក្ស វាសុ ខុមាលភាពសងាម 38,419.3

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សុខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រងក្ប្គុះ និ្ងងាយរងក្ប្គុះនិ្ង
                                 កិចេការប្គួារ 9,154.7

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សុខុមាលភាពកុមារ និ្ងយុវនី្តិសមបទា 6,629.1

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សុខុមាលភាពជន្ពិការ 2,988.9

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សុខុមាលភាពមនុ្សសចាស់ 1,368.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សុខុមាលភាពអតីតយុទធជន្ 4,268.5

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពក្សវាសុខុមាលភាពសងាមក្ោយ
                                រាជធានី្ ក្ខតត 14,010.1

២ .  កមមវ ធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹ ងពប្ងី កប្ប ព័ន្ធស ន្តិសុខសងាម  និ្ងផ្តល់ ក្ស វាាត រលទញភាពពលកមម
                      កាយ សមបទាជ ន្ពិការ 793,429.2

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់មន្រន្តរីាជការសុវីលិ 5,416.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់អតីតយុទធជន្ 5,569.5

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ផ្តល់ក្សវាាត រលទធភាពពលកមម និ្ងក្លីកកំពស់ជីវភាពជន្ពិការ 9,095.5

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាពប្ងឹងពប្ងីករបបសន្តិសុខសងាម និ្ងាត រលទធភាពពលកមមកាយ
                                សមបទាជន្ពិការគបំ្ទក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 773,348.2

៣.  កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំប្ទទូក្ៅ 55,463.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍភាពានដ្គូ និ្ងពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្ 21,087.4

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មនុ្សស 234.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងីកក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ ក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 34,142.2
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សរុបរួម 209,359.0

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យការងារ 23,599.4

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អធិការកិចេការងារក្ដី្មបកី្លីកកមពស់លកខខណឌ ការងារ 1,193.9

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ទប់ាក ត់ ក្ោុះប្ាយកូដ្កមម បាតុកមម 18,800.0

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្រៀបចំប្បាក់ឈ្នួលអបបបរមាប្បចាឆំ្ន ំ 590.0

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុខភាព និ្ងសុវតថិភាពការងារ
១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការប្គប់ប្គងសហជីព អងាការវាិា ជីវៈ និ្ងការផ្សុះផ្ាវវិាទការងារ 623.0

១.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ទប់ាក ត់ការក្ប្បីប្បាស់ពលកមមកុមារ 730.6

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយការងារ មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 1,661.9

២ .  កមមវ ធីិទី ២ ៖ ការអប់របំណតុ ុះបណ្តត ល   បក្ចេក ក្ទ ស និ្ងវាិា ជីវៈ 53,547.6

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ កាង និ្ងអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយាតិ និ្ងលិខិតបទោា ន្សតពីីការអប់រ ំ
                                បណតុ ុះបណ្តត ល  បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 1,369.7

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ យន្តការជំរញុការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន្របស់សិកាខ កាម សិសស និ្សសតិកនុងផផ្នក
                                  អប់ របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 48,642.1

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គង កា រ អប់របំណតុ ុះបណ្តត ល  បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 3,076.2

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការអប់របំណតុ ុះបណ្តត ល  បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ មន្ទីរជំនាញ
                                រាជធានី្ ក្ខតត 459.6

៣.  កមមវ ធីិទី ៣  ៖ ការអភិវឌ្ឍមុ ខរបរ និ្ងការងារ 3,562.5

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គងមុខរបរ និ្ងហតថពលកមម 170.3

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការផ្តល់ក្សវាមុខរបរ និ្ងការងារ 1,972.2

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ  និ្ងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន្ទីផ្ារការងារ 1,420.0

៥ .  កមមវ ធីិទី ៥ ៖ ក្ស វាគំប្ទ ទូក្ៅ 128,649.5

៥.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវារដ្ាបាល និ្ងបុគាលកិ 53,467.4

៥.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ក្សវាគបំ្ទហរិញ្ញវតថុ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 14,266.2

៥.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិ 4,345.0

៥.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ផផ្ន្ការ សថិតិ នី្តិកមម សវន្កមម អធិការកិចេ និ្ងក្សវាសងាមក្ផ្សងៗ 553.8

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ គណៈវសិវករកមពុា 700.0

៥.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងក្សវាទូក្ៅ មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 55,317.1
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សរុបរួម 82,357.0

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖  កិចេគំពារបរាិថ ន្ 5,299.5

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយតាមោន្គុណភាពបរាិថ ន្ (គុណភាពទឹក-ដី្-ខយល់) 100.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយការបំពុលបរាិថ ន្ (ក្ោយសំណល់រងឹ-រាវ ផផ្សង-
                                 សំក្េង-រញ័ំរ) 171.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរាិថ ន្ 290.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ 4,226.3

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ សប្មាប់មន្ទីរបរាិថ ន្រាជធានី្ ក្ខតត 512.2

២ .  កមមវ ធីិទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិរកសធ ន្ធាន្ ធមមាតិ  និ្ង ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្
                      មូលោា ន្ 6,950.7

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាគបំ្ទនិ្ងពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់ 1,581.4

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន់្ការពារធមមាតិដី្ក្គក 1,554.6

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងតំបន់្ដី្ក្សីមទឹកាប ធន្ធាន្សមុប្ទ និ្ង តំបន់្ក្ ន្រ 456.3

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងសហគមន៍្មូលោា ន្ 629.8

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្តំបន់្ការពារធមមាតិ 1,202.0

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌-ធមមាតិ និ្ង ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍
                                 ធមមាតិកនុងតំបន់្ការពារ ធមមាតិ 220.2

២.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ និ្ងការអភិវឌ្ឍ
                                សហគមន៍្មូលោា ន្ សប្មាប់មន្ទីរបរាិថ ន្រាជធានី្ ក្ខតត 1,306.4

៣.  កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គងការអភិវឌ្ឍន៍្ ក្ោយចីរភាព 1,664.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង និ្ងក្លីកកមពស់ការអនុ្វតត វទិាាន្រសត 
                                 និ្ងបក្ចេកវទិា 1,290.9

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ជំរញុកាអនុ្វតត ក្ ល្ីយតបនឹ្ងការផប្បប្បួលអាកាសធាតុ 142.6

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ និ្ងជីវសុវតថិភាព 213.4

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់
                                ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 17.7
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៤ .  កមមវ ធីិទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គងចំក្ណុះ ដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្ បរាិថ ន្ 2,447.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាកមមគបំ្ទប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 793.4

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ក្សវាកមមព័ត៌មាន្ភូមិាន្រសត និ្ងទិន្នន័្យបរាិថ ន្ 366.5

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការក្លីកកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងចំក្ណុះដឹ្ងបរាិថ ន្ 1,032.6

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ សប្មាប់
                               មន្ទីរបរាិថ ន្ រាជធានី្ ក្ខតត 254.5

៥ .  កមមវ ធីិទី ៥ ៖ ការពប្ងឹ ងអភិបាល កិចេលអ 65,995.2

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពដំ្ក្ណីរការនន្ការងាររដ្ាបាល 132.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ការប្គប់ប្គង និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស 16,177.8

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 10,450.7

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផផ្ន្ការ ែវកិា សិថតិ កិចេការអន្ដរាតិ វមិជឍការ 
                                និ្ងសហវមិជឍការ 517.5

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ ន្រសតី យុវជន្ និ្ងកុមារកនុងវស័ិយបរាិថ ន្ 130.0

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការងារអធិការកិចេ 165.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 107.0

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 38,315.2



ទំព័រ 49 នៃ 76 

 

 

តារាងវ ៦វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងវបបធ ម៌វនិ ង វិ ចិម្រតសិលបៈ វតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម
190,101.4

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖  កិចេគំពារ ក្ប តិកភណឌ វបបធ ម៌របីូ 2,421.6

១.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការបក្ងកីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 1,716.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការក្លីកតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 705.6

២ .  កមមវ ធីិទី ២ ៖ ការ ក្លី កសទួ យក្ប តិកភណឌ វបបធ ម៌អរបីូ 2,543.8

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការបក្ងកីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 371.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 1,233.5

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការពប្ងឹងការចុុះបញ្ា ី និ្ងធន្ធាន្វបបធម៌អរបីូ 939.3

៣.  កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ការពប្ងឹ ងក្ស វាគបំ្ទទូក្ៅ 185,136.0

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការពប្ងឹងការងារអធិការកិចេនិ្ងសវន្កមម 15.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការដំ្ក្ណីរការការងារ 4,143.4

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការរដ្ាបាល និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការវបបធម៌អន្តរាតិ 777.5

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងារបទោា ន្គតិយុតតិ 113.0

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការពប្ងឹងការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកប្មិតបឋមនិ្ងមធយម 2,472.0

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 47,575.1

៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាពបណដុ ុះបណ្តដ លធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយសិលបៈវបបធម៌ 1,637.2

៣.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់អាាញ ធរសបូំរនប្ពគុក 2,387.9

៣.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់អាាញ ធរាតិប្ពុះវហិារ 8,211.7

៣.១០.អនុ្កមមវធីិទី ១០ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់អាាញ ធរអបសរា 87,033.0

៣.១១.អនុ្កមមវធីិទី ១១ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណកមាម ធិការាតិក្បតិភណឌ ពិភពក្ោក 550.0

៣.១២.អនុ្កមមវធីិទី ១២ ៖ ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណកមាម ការាតិយូក្ណសកូកមពុា 720.5

៣.១៣.អនុ្កមមវធីិទី ១៣ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារវបបធម៌ និ្ងវចិិប្តសិលបៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 29,499.7

តារាងវ ៧វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងវព័ត៌ាន វវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម
78,294.2

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖  ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍវ ិស័យព័ត៌មាន្ 78,294.2

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ កិចេការព័ត៌មាន្ និ្ងក្ាតទសសន៍្ 1,253.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទូរទសសន៍្ាតិកមពុា 1,523.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់វទិយុាតិកមពុា 1,133.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទីភាន ក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុា AKP 1,037.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 48,667.2

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្លីកកមពស់វស័ិយព័ត៌មាន្ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 24,681.0
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សរុបរួម 47,601.0

១ .កមមវ ធីិទី ១ ៖ ផក ផប្ប ាថ ន្ ភាព ក្ស ដ្ាកិ ចេ សងាម របស់ន្រសតី 5,979.9

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លីកកមពស់សីលធម៌សងាម តនមលន្រសតី និ្ងប្គួារផខមរ 162.9

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ក្លីកកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងសុខុមាលភាពសងាម 370.6

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ក្សដ្ាកិចេន្រសតី និ្ងប្គួារ 3,656.8

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការក្លីកកមពស់សុខភាពរបស់ន្រសតី និ្ងកុមារ 338.7

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ផកផប្បាថ ន្ភាពក្សដ្ាកិចេសងាម របស់ន្រសតី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,450.9

២ .កមមវ ធីិទី ២ ៖ កិចេការ ពារផ្លូ វចាប់ ចំក្ពាុះ ន្រសតី  និ្ងក្កមងប្សី 1,605.7

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ទប់ាក ត់ការរកំ្ោភបំពាន្ក្លីន្រសដី និ្ងក្កមងប្សី 288.1

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងសមតថភាពភាន ក់ងារន្គរបាលយុតតិធម៌ 173.1

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ទប់ាក ត់អំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស 318.5

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ទប់ាក ត់អំក្ពីហងិាក្លីន្រសតី និ្ងកុមារ 229.0

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់កិចេការពារន្រសតពិីការ 157.4

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី និ្ងក្កមងប្សី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 439.6

៣.កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ការបន្រញ្ហា ប ក្យ ន្ឌ័្រកនុ ងក្គល ន្ក្យាបាយ ាតិ  និ្ងតាមវស័ិយ 3,135.1

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពសតីពីការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 260.9

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវធីិនាររីតន្ៈ 1,020.9

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការអនុ្វតតអនុ្សញ្ហញ អន្តរាតិ សតីពីការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសីក្អីង
                                 ក្លីន្រសត ី(CEDAW) 898.6

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ន្រសតីនិ្ងការក្ធវីក្សចកតីសក្ប្មច 217.3

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 737.4

៤ .កមមវ ធីិទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងការអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្ 36,880.3

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការសថិតិ និ្ងការប្តួតពិនិ្តយ វាយតនមលក្ ល្ីយតបនឹ្ងក្យន្ឌ័្រ 303.6

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងការងារហរិញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 171.3

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ ក្ដី្មបសីមភាពក្យន្ឌ័្រ 163.6

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល 245.3

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ ការអនុ្វតតផផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ 11,813.4

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 24,183.1



ទំព័រ 51 នៃ 76 

 

 

 

  

តារាងវ ៩វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងធមមការ វនិ ងស្ថសនាតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 64,504.3

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖  អភិវឌ្ឍសុ ខដុ្មនី្យកមមាស នាក្ៅកមពុា 64,504.3

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងពប្ងីកវស័ិយពុទធិកសកិា 5,047.6

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹង  និ្ងពប្ងីកការប្គប់ប្គង ផ្សពវផ្ាយប្ពុះពុទធាសនា និ្ងរកាសុខដុ្មនី្យកមម
                                 ខាងជំក្ន្ឿាសនា 2,280.6

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ និ្ងអភិបាលកិចេលអ 17,228.3

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅរាជធានី្ ក្ខតត 39,947.8



ទំព័រ 52 នៃ 76 

 

 

តារាងវ ១០វ៖វគណម្រាង ចំណាយ ថ្វិកាម្រក សួងណទ្សចរ ៍វតាម កមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួមៈ 88,559.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ប្គ ប់ប្គងឧសាហ កមមក្ទសចរណ៍ 7,112.2

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមនិ្ងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមយួសតង់ោរមយួ” 933.6

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ ការក្រៀបចំាោបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ
                             ក្ទសចរណ៍ “បុគាលិកមួយ ជំនាញមយួ” 1,520.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុក្ទសចរណ៍កនុងប្សុក ការយល់ដឹ្ងាធារណៈ និ្ងការអនុ្វតតប្បព័ន្ធ (IT)
                            កនុងវស័ិយក្ទសចរណ៍ 1,917.3

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុចលនាប្បេងប្បណ្តងំ "ទីប្កុងាអ ត រមណីោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ 
                            បដិ្សណ្តា រកិចេលអ” 1,637.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍និ្ងជំរញុចលនាប្បេងប្បណ្តងំ 
                            “ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ” រាជធានី្ ក្ខតត 1,104.3

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ក្ទ សចរណ៍និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 19,314.6

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ផផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ 4,660.3

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងនិ្ងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទសចរណ៍ 3,066.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការសិកាទីផ្ារនិ្ងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស 10,307.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការសិកាប្ាវប្ាវវភិាគក្ទសចរណ៍ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយផផ្ន្ការយុទធាន្រសត 
                            និ្ងការប្គប់ប្គងសថិតិក្ទសចរណ៍ 328.1

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ផផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធានី្ ក្ខតត 953.2

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ក្ស វាគំប្ទ ដំ្ក្ណី រការ ទូក្ៅស ប្មាប់ ការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយក្ទសចរណ៍ 62,132.2

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួល
                            ការក្ធវីដំ្ក្ណីរការដឹ្កជញ្ាូ ន្ និ្ងសន្តិសុខ សុវតថិភាពក្ទសចរណ៍

816.5

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី 15,173.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយនិ្ងហរិញ្ញវតថុប្បកបក្ោយតមាល ភាព ប្បសទិធភាព 
                             និ្ងគណក្ន្យយភាព 7,966.8

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ការកាង ជំរញុការអនុ្វតតបទោា ន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 
                            និ្ងអធិការកិចេ 649.9

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ សុវតថិភាពកុមារ គបំ្ទជន្ពិការ ការងារវមិជឈការ 
                            និ្ងវសិហមជឈការ ការងារ AIDS ការងារប្បយុទធប្បឆ្ងំក្ប្គឿងក្ញៀន្ និ្ងការងារ
                            បរាិថ ន្គម ន្ផផ្សងបារកីនុងវស័ិយក្ទសចរណ៍

544.5

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្បមូលចំណូលពីការលក់សំបុប្តចូលទសសនារមណីយោា ន្អងារ 17,080.0

៣.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទក្ទសចរណ៍ រាជធានី្ ក្ខតត 19,901.5



ទំព័រ 53 នៃ 76 

 

  
តារាងវ ១១វ៖វគណម្រាង ចំណាយ ថ្វិកាម្រក សួងធនធាន ទឹ្កវនិ ងឧតុនិយមវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួមៈ 130,175.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ទឹក 73,661.4

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេដំ្ក្ណីរការ និ្ងការជួសជុលផែទាបំ្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 54,593.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាត រ ជួសជុល និ្ងាងសង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វសិវកមម) 127.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងកីតសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក (ន្.សហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 47.4

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.សហគមន៍្
                            កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 7,579.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការយុទធាន្រសត ឯការក្គលការណ៍ផណនាបំក្ចេកក្ទស និ្ងប្បព័ន្ធ
                            ប្គប់ប្គងទិន្នន័្យព័ត៌មាន្សប្មាប់ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ទឹកកនុង
                            ប្កបខ័ណឌ គណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

370.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល និ្ងសហប្បតិបតតិការសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ 
                            និ្ងប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខ័ណឌ គណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា 
                            (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

1,150.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការ ការជួសជុល និ្ងផែទា ំក្ហោា រចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសត
                             របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 9,794.2

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ការ ប្គ ប់ប្គងក្ប្គុះ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត 5,931.9

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារអន្តរាគមន៍្បូមទឹកសក្ន្រងាា ុះប្សូវ និ្ងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ 
                            (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 3,749.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាងសង់ ជួសជុល និ្ងផែទាមំា៉ៃ សុីន្បូមទឹកចល័ត និ្ងាថ នី្យបូមទឹក 
                             (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 849.5

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 1,332.9

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ការការពារ  និ្ងអភិរកសធ ន្ធាន្ទឹក 2,126.9

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុុះ និ្ងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 
                            (ន្.ប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ទឹក) 126.9

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុការអភិរកស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ធមមាតិ និ្ងប្បព័ន្ធក្អកូេូសុកី្ៅ
                             តំបន់្ទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្ពាក់ព័ន្ធប្បកបក្ោយចីរភាព (អាាញ ធរទក្ន្លាប) 2,000.0

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងព័ត៌មាន្ សដី ពីធន្ធាន្ ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 1,585.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្សង់ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្បព័ន្ធធារាាន្រសតក្ៅកមពុា (ន្.ផផ្ន្ការ 
                            និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 88.7

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាងំទក្ន្ល និ្ង
                              ការប្តួតពិនិ្តយគុណភាពទឹក (ន្.ជលាន្រសត និ្ងការងារទក្ន្ល) 513.3

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុនិ្យមប្បកបក្ោយប្បសទិធភាព (ន្.ឧតុនិ្យម) 596.3

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដី្ និ្ងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្នន័្យ 
                            ក្ោយផផ្អកក្លីមូលោា ន្នន្អណតូ ងផដ្លបាន្និ្ងកំពុងក្ប្បីប្បាស់សថតិក្ៅកនុង
                            ក្ខតតនប្ពផវង (ន្.ទឹកាអ ត និ្ងអនាម័យ)

223.1
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៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ គបំ្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យឧតុនិ្យម និ្ងជលាន្រសតរបស់
                            មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត

163.6

៥ .  កមមវ ធីិទី៥៖ ការ ផក លមអការ ប្គ ប់ប្គងរដ្ាបាល  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្មនុ្សស 46,869.8

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការផកលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងការកាង អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី 
                            (ន្.រដ្ាបាល និ្ងធន្ធាន្មនុ្សស) 757.6

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំផផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត    និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយធន្ធាន្ទឹក 
                            និ្ងឧតុនិ្យម (ន្.ផផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 293.8

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងនិ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្.ហរិញ្ញវតថុ) 19,651.3

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយធន្ធាន្ទឹក (TSC) 535.4

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្េងីប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុងរបស់សវន្ោា ន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកនុង) 207.4

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការ 
                            ក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ប្បសិទធភាពការងាររបស់អាាញ ធរទក្ន្លាប (អាាញ ធរទក្ន្លាប) 2,000.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ អភិបាលកិចេក្លីការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ បុគាលិក និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្
                             ធន្ធាន្មនុ្សស ក្ដី្មបធីានាដ្ល់ប្បសិទធភាពការងាររបស់គណៈកមាម ធិការាតិ
                             ទក្ន្លក្មគងាកមពុា (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

3,660.0

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរ
                            ជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 19,764.3
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សរុបរួមៈ 245,009.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ បក្ងកី ន្ផ្លិតភាព  ពិពិធកមម និ្ងពាណិជាូ បនី្យកមមកសកិមម 29,936.4

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុផ្លិតកមម និ្ងផ្លិតភាពដំ្ណ្តកំសកិមម 5,092.3

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្លីកកមពស់ការការពារដំ្ណ្ត ំគុណភាពនិ្ងផ្លិតផ្លកសកិមម 2,356.3

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកមពស់ការងារផ្សពវផ្ាយ និ្ងសហគមន៍្កសកិមម 3,459.9

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស និ្ងពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្ 2,142.9

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 693.5

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការក្រៀបចំនិ្ងការអនុ្វតតផផ្ន្ការវស័ិយក្ៅស៊ាូ 1,422.7

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពការងារពិក្ាធន៍្និ្ងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ 1,270.0

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ជំរញុនិ្ងក្លីកកមពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,906.0

១.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍន៍្កសិកមមប្បកបក្ោយចីរភាព 4,100.0

១.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការបក្ងកីន្ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 7,492.8

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ជំរុញផ្លិតកមមស តវ និ្ងសុខភាពសតវ 16,078.8

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងបក្ងកីន្ផ្លិតភាពសតវ 995.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្លីកកមពស់សុខភាពសតវ និ្ងសុខភាពាធារណៈបសុពាបាល 7,056.3

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការផ្សពវផ្ាយបក្ចេកក្ទស និ្ងលិខិតបទោា ន្គតិយុតតិ 664.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុការប្ាវប្ាវសុខភាពសតវ និ្ងផ្លតិកមមសតវ 1,658.3

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគបំ្ទ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 2,979.4

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,725.8

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ ជលផ្លប្បកបក្ោយ និ្រន្តរភាព 16,674.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្ន្ាទ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល 2,938.2

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវីបបកមមទឹកាបនិ្ងសមុប្ទ 2,036.1

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ផខសសងាវ ក់តនមលនិ្ងផ្លតិកមមជលផ្ល 200.2

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ជលផ្ល 676.1

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគបំ្ទ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 6,407.4

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លរាជធានី្ ក្ខតត 4,416.7
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៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី  និ្ងសតវនប្ព ប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 17,640.6

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្នប្ពក្ឈ្ី 5,372.5

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងសិកាប្ាវប្ាវនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្នប្ពក្ឈ្និី្ងសតវនប្ព 1,085.5

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងឧទាន្សួន្សតវ និ្ងសក្ន្រងាា ុះផែរកាសតវនប្ព 1,621.5

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់សតីពីនប្ពក្ឈ្ី 439.7

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការអនុ្វតតផផ្ន្ការ និ្ងការប្គប់ប្គងែវកិា 3,620.2

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្និី្ងសតវនប្ពរាជធានី្ ក្ខតត 5,501.2

៥ .  កមមវ ធីិទី៥៖ ការពប្ងឹ ងាថ ប័ ន្ បក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព ក្ស វាគំប្ទ  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស   164,678.5

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់ការកាងនិ្ងការអនុ្វតតផផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ និ្ងវនិិ្ក្យាគ
                            កសិកមម ធន្ធាន្មនុ្សស 1,931.7

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា 2,163.7

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 59,780.2

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 548.0

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមតថភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 3,767.3

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការអនុ្វតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្នន កំសិកមម និ្ងជីកសកិមម 432.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល និ្ងការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 4,470.3

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារ អធិការកិចេ 416.7

៥.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការនិ្ងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសកិមម (AIDOC) 433.3

៥.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លីបក្ចេកក្ទស
                                 កសិកមម ក្ៅាកលវទិាល័យភូមិន្ទកសកិមម 1,566.0

៥.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទសកសកិមម ក្ៅ
                                 ាោាតិកសិកមមផប្ពកក្លៀប 3,683.8

៥.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ពប្ងឹងគុណភាពប្បព័ន្ធអប់រនិំ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសវស័ិយក
                                  សិកមមរបស់ាោាតិកសិកមមកំពង់ចាម 2,350.0

៥.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 83,135.5
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សរុបរួមៈ 127,310.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ការផ្តល់ ក្ស វាាធារ ណៈក្លី វស័ិយពាណិជាក មម និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយឯកជន្ 17,834.8១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បន្ពពប្ងឹង និ្ងការប្តួតពិនិ្តយការផ្តល់អាាញ ប័ណា និ្ងវញិ្ហញ បន្បប្តសប្មាប់ការនាកំ្ចញ នាំ
ចូលតាមចាប់ និ្ងបទបបញ្ញតតិ 2,712.5

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន្ 12,769.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន្ 
                             ក្ៅមន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្ ក្ខតត 2,353.3

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ការ ប្តួ តពិនិ្តយទំ និ្ញនាំក្ច ញ នាំចូល និ្ងក្ស វាការ ពារសុខុមាល ភាព អនកក្ប្បីប្បាស់ 10,553.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងប្តួតពិនិ្តយទំនិ្ញនាកំ្ចញ នាចូំល ការឃ្ល ពិំនិ្តយទីផ្ារ កិចេសប្មួលពាណិជាកមម 4,591.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ 5,962.5

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍាថ ប័ ន្ និ្ងការពប្ងី កកិចេស ហប្ប តិបតតិការ  សមាហ រណកមមក្សដ្ាកិចេ
                   ពាណិជាក មមកនុ ងប្កបខ័ណឌ អនុ្តំបន់្ តំបន់្ ពិភពក្ោក  និ្ងការ ប្គ ប់ប្គងជំន្យួ
                   ផផ្នក ពាណិជាកមម

98,921.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បន្តពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកសហប្បតិបតតិការ និ្ងក្ធវីសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមម
                            កនុងប្កបខ័ណឌ ក្ទវភាគី អនុ្តបន់្ តំបន់្ និ្ងពិភពក្ោក 4,387.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស ពប្ងឹងាថ ប័ន្ និ្ងក្យន្ឌ័្រ 78,019.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្ ក្ខតត 16,515.7
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សរុបរួមៈ 49,998.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គ ប់ប្គងវស័ិយធន្ធាន្ផរ ៉ៃ 1,863.7

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារភូគពាាន្រសត 279.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារផសវងរកុរកផរ ៉ៃ 137.3

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងអាជីវកមមផរ ៉ៃ 262.1

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារផរ ៉ៃសណំង់ 474.6

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ផរ ៉ៃ 129.2

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារយន្តការពប្ងឹងការប្បមូលសួយារ អធិការកិចេផរ ៉ៃ និ្ង
                           កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្លីវស័ិយផរ ៉ៃ 581.1

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គ ប់ប្គងវស័ិយក្ប្បងកាត 1,138.8

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារប្ាវប្ាវក្ប្បងកាត 165.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារប្គប់ប្គងគក្ប្មាងសមបទាន្ក្ប្បងកាត 267.8

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកវទិាក្ប្បងកាត គបំ្ទកិចេប្បតិបតតិការ 
                                 និ្ងសន្តិសុខថ្នមពល 120.8

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារក្ប្បងកាតអន្តរាតិ 75.5

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ក្ប្បងកាត 102.4

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារអនុ្វតតក្ោយអគានាយក និ្ងអគានាយករង 406.8

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គ ប់ប្គងវស័ិយថ្នមពល 1,306.4

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារអភិវឌ្ឍថ្នមពល 430.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារវារអីគាិសនី្ 95.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារថ្នមពលកក្កីតក្េងីវញិ និ្ងថ្នមពលែមី 182.3

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកក្ទសថ្នមពល និ្ងកិចេការថ្នមពលបរមាណូ 386.4

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារប្បតិបតតិការនផ្ទកនុងអគានាយកោា ន្ថ្នមពល 212.7

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការគំប្ទ ប្ប តិបតតិការកនុ ងការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយផរ ៉ៃនិ្ងថ្នមពល 45,689.1

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ គបំ្ទនិ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពប្បតិបតតិការថ្នន ក់ាតិ 8,555.4

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការងារគណក្ន្យយ និ្ងហរិញ្ញវតថុ 1,192.9

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការងារបុគាលិក និ្ងក្យន្ឌ័្រ 13,695.8

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារនី្តិកមម 304.3

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាតិនិ្ងអន្តរាតិ ទំនាក់ទំន្ងាធារណៈនិ្ងការផ្សពវផ្ាយ 892.8

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារអធិការកិចេ 91.0

៤.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការងារសវកមមនផ្ទកនុង 86.9

៤.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការប្គប់ប្គងវស័ិយផរ ៉ៃ និ្ងថ្នមពលមន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 20,870.0
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សរុបរួម 399,443.7

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍្  ជួសជុល ផែ ទា ំ និ្ងប្គ ប់ប្គងសំណង់ាធារ ណការ  ក្ហ ោា រចនាសម័ពន្ធ
                   ដឹ្កជញ្ាូ ន្ និ្ងភសតុ ភាកមម

285,441.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ សិកា ប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិ្តយ បណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងសប្មបសប្មួល បទបបញ្ញតតិ និ្ង
                              សតង់ោរបក្ចេកក្ទសសំណង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

280,312.5

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផណនាតំាមោន្ប្តួតពិនិ្តយ ការាថ បនា
                               ជួសជុល ផែទាកំ្ហោា រចនាសមព័ន្ធាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

312.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដឹ្កជញ្ាូ ន្ផ្លូវក្គក 2,980.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដឹ្កជញ្ាូ ន្ផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុប្ទ និ្ងកំពង់ផផ្ 1,292.5

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារភសតុភាកមម 444.5

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផណនាតំាមោន្ប្តួតពិនិ្តយ ការាថ បនា 
                              ជួសជុល ផែទាកំ្ហោា រចនាសមព័ន្ធផ្លូវផដ្ក 99.0

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ គំប្ទ ក្គល ន្ក្យាបាយ ាធារណការ ,  ដឹ្កជញ្ាូ ន្ ការអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ មនុ្សស
                     និ្ងប្គ ប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ 114,002.7

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល កិចេការរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិញ្ញវតថុ នី្តិកមម 
                            សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ សវន្កមម និ្ងលទធកមម 43,143.4

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ក្រៀបចំផផ្ន្ការប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ក្គលន្ក្យាបាយ 
                           តាមោន្ និ្ងវាយតនមលវស័ិយាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

312.5

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកិចេ 214.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្គប់ប្គង ផែទា ំនិ្ងអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា សវ័យប្បវតតិកមម និ្ងទំនាក់ទំន្ង
                           ាធារណៈ 62.5

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល និ្ងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធានី្-ក្ខតត 70,270.3
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សរុបរួម 169,137.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ បន្តាត រ ផែ ទាំ និ្ងផក លមអក្ហ ោា រចនាស មព័ន្ធជន្បទ 99,177.4

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការជួសជុលផែទា ំនិ្ងផកលមអផ្លូវជន្បទ 83,511.1

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌ  ផផ្ន្ទីផ្លូវជន្បទ 670.0

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការជួសជុលផែទា ំនិ្ងកាងផ្លូវជន្បទ របស់មន្ទីរជំនាញទាងំ ២៥ 14,996.3

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ក្លី កកមពស់ គុណភាព នន្ ការផ្តល់ ក្ស វាាធារណៈជន្បទ 15,829.1

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ជំរញុការ ផ្ដល់ក្សវាផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកជន្បទ 4,891.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ជំរញុ ការ ផ្តល់ ក្សវាអនាម័យ ជន្បទ 4,473.6

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ចប្មុុះសប្មាប់សហគមន៍្ជន្បទ 1,657.6

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖  អភិវឌ្ឍន៍្អភិរកសសហគមន៍្ជន្ាតិក្ដី្មភាគតិច 334.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់ក្សដ្ាកិចេប្គួារជន្បទ 613.1

២.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ការផ្តល់ក្សវាជន្បទ របស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥ 3,859.8

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖  ការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្ មនុ្សស និ្ងពប្ងឹ ងាថ ប័ន្ 54,130.5

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ការកាងផផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 711.3

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតែវកិាកមមវធីិ 849.8

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការពប្ងឹងសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 330.0

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លជំនាញមូលោា ន្ 1,404.1

     ៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ការពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល និ្ងន្រសតីកនុងការអភិវឌ្ឍន៍្ 380.0

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្គលន្ក្យាបាយ 21,918.9

៣.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាលហរិញ្ញវតថុនិ្ង ការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញ
                                ទាងំ២៥ 28,536.4



ទំព័រ 61 នៃ 76 

 

 

តារាង ១៧ ៖ គក្ប្មាង  ចំណ្តយ  ែវកិាប្ក សួងនប្ប សណីយ៍ និ្ងទូរគមនាគ មន៍្  តាមកមមវធីិ -អនុ្កមមវ ធីិ ២០១៨

សរុបរួម 66,526.7

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការ ប្គ ប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ វស័ិយនប្ប សណីយ៍និ្ងទូរគមនាគន៍្ 19,705.7

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំនិ្ងតាមោន្ការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ ទូរគមនាគមន៍្ 
                             និ្ងការប្គប់ប្គងទិន្នន័្យទូរគមនាគមន៍្ 1,174.9

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំនិ្ងតាមោន្ការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ នប្បសណីយ ៍
                              និ្ងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងវស័ិយនប្បសណីយ៍ 1,028.4

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងកិចេការរដ្ាបាល និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការ 1,933.8

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងវស័ិយ ប.ទ និ្ង ICT ក្ៅមូលោា ន្ 15,568.6

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍវ ិស័យបក្ចេក វទិាគ មនាគ មន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 11,412.2

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍរោា ភិបាលក្អេកិប្តូនិ្ក និ្ងប្គប់ប្គងសន្តិសុខ  បក្ចេកវទិា
                           គម នាគមន៍្ និ្ងព័ត៌មាន្ 956.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយបក្ចេកវទិាគមនាគមន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 619.2

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធព័ត៌មាន្ាតិនិ្ងប្បព័ន្ធវកី្ដ្អូនន្សន្និសទី 
                            របស់រាជរោា ភិបាល 8,108.1

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍន៍្កមមវធីិកំុពយូទ័រ និ្ងមាតិកាព័ត៌មាន្ 892.1

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយបក្ចេកវទិា
                           គមនាគមន៍្ និ្ងព័ត៌មាន្ 836.8

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការ ប្គ ប់ប្គងរដ្ាបាល  ធន្ធាន្  មនុ្សស ហិរញ្ញវតថុ និ្ងែវកិា និ្ងពប្ងឹង
                   ការ ប្តួ តពិនិ្តយនិ្ ងអភិបាលកិចេ 32,057.1

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងែវកិា និ្ងកិចេការអន្តរវស័ិយ 6,533.8

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មនុ្សស 24,007.2

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិនិ្តយ និ្ងអភិបាលកិចេ 1,516.1

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ អប់របំណតុ ុះបណ្តត ល  ប្ាវ ប្ាវ  និ្ងន្វានុ្ វតតន៍្ កនុងវស័ិយ ប .ទ និ្ង ICT 3,351.7

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្គប់ប្គងកិចេការរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធ 1,856.9

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវជំនាញនប្បសណីយ ៍ទូរគមនាគមន៍្ បក្ចេកវទិា 
                           គមនាគមន៍្ និ្ងព័ត៌មាន្ 1,229.7

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការប្ាវប្ាវ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្កនុងវស័ិយ ប.ទ និ្ង ICT 265.1



ទំព័រ 62 នៃ 76 

 

  

តារាង ១៨ ៖ គក្ប្មាង  ចំណ្តយ  ែវកិាប្ក សួងឧសាហ កមម និ្ងសិបបក មម  តាមកមមវធីិ -អនុ្កមមវ ធីិ ២០១៨

សរុបរួម 53,202.8

  ១ .កមមវ ធីិ ទី ១ ៖ ការបក្ងកី ន្ការកាង មូលោា ន្  អភិវឌ្ឍ វស័ិយឧសាហ កមម សហប្គស 
                     ធុន្តូច មធយម និ្ងសិបបក មម និ្ងការផ្ាត់ ផ្ាង់ទឹកាអ ត 1,716.5

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការក្លកីកមពស់ពិពិធកមមមូលោា ន្ឧសាហកមម ផដ្លមាន្តនមលបផន្ថមខពស់ 909.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការក្លកីកមពស់សមតថភាពសហប្គសធុន្តូច និ្ងមធយម និ្ងសបិបកមម 324.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការពប្ងីកវាិលភាព នន្ការផ្ាត់ ផ្ាង់ទឹកាអ តក្ៅទីប្បជំុជន្ 483.0

  ២ .កមមវ ធីិ ទី២ ៖ ការបក្ងកី ន្ចលករគំប្ទ  និ្ងពប្ងឹ ងសមតថភាព នន្ការអភិវឌ្ឍឧសាហកមម 
                      និ្ងសិបបក មម 2,139.5

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការអភិវឌ្ឍសតង់ោរបូនី្យកមម និ្ងការពប្ងឹង គុណភាពផ្លិតផ្ល ក្សវាកមម 907.1

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍមាប្តាាន្រសត 1,232.4

  ៣.កមមវ ធីិទី៣ ៖ ការបក្ងកី ន្ក្ស វាប្ទ ប្ទ ង់ដំ្ក្ណីរការ កិចេការ ទូក្ៅកនុ ងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម
                     សហប្គស ធុន្តូច មធយម  និ្ងសិបបកមម 49,346.8

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការគបំ្ទដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ និ្ងកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ 30,372.2

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការអភិវឌ្ឍឧសាហកមម សិបបកមម និ្ងផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកាអ ត 
                              របស់មន្ទីរឧសាហកមមនិ្ងសិបបកមមរាជធានី្ ក្ខតត 18,974.6

តារាង ១៩ ៖ គក្ប្មាង  ចំណ្តយ  ែវកិារដ្ាក្ល ខាធិ ការោា ន្ អាកាស ចរសុី វលិ  តាមកមមវធីិ -អនុ្កមមវ ធីិ ២០១៨

សរុបរួម 49,823.5

១ .  កមមវ ធីិទី១ ៖ ការពប្ងឹ ងសុវតថិភាព  សន្តិសុខ និ្ងអភិវឌ្ឍក្ហ ោា រចនាស មព័ន្ធអាកាសចរសុវីលិ
                    (អគានាយ កោា ន្ បក្ចេកក្ទស ) 6,097.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ផកលមអសុវតថិភាព និ្ងសន្តិសុខអាកាសចរសុវីលិ 3,970.5

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយសន្តិសុខ និ្ងសុវតថិភាពអាកាសចរសុវីលិ 1,478.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាកមមអាកាសចរសុវីលិ 648.9

២ .  កមមវ ធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹ ងាថ ប័ ន្ និ្ងបក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព ក្ស វាគំប្ទ  និ្ងការអភិវឌ្ឍ
                   ធន្ធាន្ មនុ្សស 43,725.6

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ 27,417.9

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគបំ្ទ 16,307.7



ទំព័រ 63 នៃ 76 

 

  

តារាងវ ២០វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងណស ដាកិ ចចវវនិ ងហិរញ្ញវ តាតុាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម       772,539.7 

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងនិ្ងបក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព  នន្ ការ ប្គ ប់ប្គងក្សដ្ាកិចេ           5,175.0 

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ការក្រៀបចំ អភិវឌ្ឍ វភិាគ ពាករណ៍ តាមោន្  និ្ងវាយតនមល
                              ការអនុ្វតតក្គល ន្ក្យាបាយមា៉ៃ ប្កូក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុាធារណៈប្បកប 
                              ក្ោយសុប្កឹតភាព

          3,065.0 

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការក្រៀបចំអនុ្ាសន៍្ ការវភិាគ ការពាករណ៍ការតាមោន្  និ្ងការវាយតនមល
                              ការអនុ្វតតប្កបខណឌ ក្គលន្ក្យាបាយ ប្កបខណឌ យុទធាន្រសត និ្ង
                              ក្គលន្ក្យាបាយក្សដ្ាកិចេពលកមម ផ្លិតភាពលកមម និ្ងភាពប្បកតួប្បផជង

              810.0 

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ គបំ្ទប្បមុខរាជរោា ភិបាលកនុងការក្រៀបចំ ការអនុ្វតត និ្ងការវាយតនមលរក្បៀបវារៈ  
                              ក្គលន្ក្យាយបាយ និ្ងយុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍសងាម-ក្សដ្ាកិចេ           1,300.0 

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ពប្ងឹ ងនិ្ងបក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព  នន្ ការ ប្គ ប់ប្គង ការ ប្តួ តពិនិ្តយ និ្ងការអភិវឌ្ឍ
                      វស័ិយហិរញ្ញវតថុ

          4,798.0 

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិ្តយ អភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយឧសាហកមមហរិញ្ញវតថុ           1,622.0 

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងស័កដិសិទធភាព នន្ការក្រៀបចំ និ្ងអនុ្វតត  ក្គល
                               ន្ក្យាបាយ យុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍ ប្កបខណឌ គតិយុតត  ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិនិ្តយ 
                               ការក្ោុះប្ាយ វវិាទ ការ អនុ្វតត ការពិនិ្តយតាមោន្ និ្ងការវាយតនមលក្លកីារអនុ្វតត
                               ប្បព័ន្ធ គណក្ន្យយ និ្ងសវន្កមម

              860.0 

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិ្តយ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងការក្ធវីសមាហរណកមមវស័ិយមូលបប្ត           2,316.0 

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ពប្ងឹ ងនិ្ងបក្ងកី ន្ស័កដិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព  នន្ ការ ប្គ ប់ប្គង ការក្កៀរគរ
                    ចំណូលែវកិាាតិ  និ្ងប្ទពយស មបតតិរដ្ា       615,023.5 

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ប្គប់ប្គង អនុ្វតត ប្តួតពិនិ្តយ  តាមោន្  និ្ងវាយតនមល ក្លីការប្បមូលចំណូល
                             គយ និ្ងរោា ករ       374,855.0 

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គងនិ្ងពប្ងឹងការក្គៀរគរចំណូលពន្ធោរ       231,933.3 

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ប្តួតពិនិ្តយការប្បមូលចំណូលមិន្ផមន្ារក្ពីពន្ធ 
                               និ្ងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 8,235.2         

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ពប្ងឹ ងនិ្ងបក្ងកី ន្ស័កដិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព  នន្ ការ ប្គ ប់ប្គងចំណ្តយាធារណៈ 50,360.9       

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំែវកិាាតិ និ្ងការប្តួត ពិនិ្តយតាមោន្ការអនុ្វតតែវកិាថ្នន ក់ាតិ 4,565.0         

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ គបំ្ទ សប្មបសប្មួល ប្គប់ប្គងនិ្ងតាមោន្ក្លីការក្រៀបចំនិ្ងអនុ្វតតែវកិា និ្ង
                              ការងារផកទប្មង់ប្បព័ន្ធែវកិារបស់រដ្ាបាលថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 1,646.0         

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គបំ្ទ សប្មបសប្មួល និ្ងប្គប់ប្គងលទធកមមាធារណៈ 1,090.5         

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធិភាពនន្ការប្គប់ ប្គងាច់ប្បាក់ បចេុបបន្នកមមនន្ប្បព័ន្ធកត់ប្តា និ្ង
                             ការក្រៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ តាមសដង់ោរ អន្តរាតិ 18,472.6       



ទំព័រ 64 នៃ 76 

 

  

តារាងវ ២០វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងណស ដាកិ ចចវវនិ ងហិរញ្ញវ តាតុាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៤.៥៖ ការប្គប់ប្គង តាមោន្និ្ងប្តួតពិនិ្តយក្លីការក្រៀបចំ និ្ងអនុ្វតតហរិញ្ញបបទាន្
                                 សហប្បតិបតតិការ និ្ងប្គប់ប្គងបំណុលាធារណៈ 24,586.8       

  ៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ពប្ងឹ ងនិ្ងបក្ងកី ន្ស័កដិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព  នន្ ការគំប្ទ ទូក្ៅ និ្ងការធានា
                    គណក្ន្ យយភាព កនុ ងការ ប្គ ប់ប្គងហិរញ្ញវតថុាធារណៈ 97,182.3       

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ង ស័កដិសិទធភាព នន្ការប្ទប្ទង់កមមវធីិផកទប្មង់ការ
                             ប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុាធារណៈ ក្ឆ្ព ុះក្ៅកាន់្សដង់ោរអន្តរាតិ 1,800.0         

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ស័កដិសិទធភាពនិ្ងប្បសិទធភាព នន្ការគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការអនុ្វតត
                              មុខងារ និ្ងភារកិចេរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនានិំ្ងអងាភាពក្ប្កាមឱវាទប្កសងួ 65,478.6       

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹង  និ្ងបក្ងកីន្ស័កតិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព នន្ការប្គប់ប្គងវស័ិយក្សដ្ាកិចេ 
                              និ្ងហរិញ្ញវតថុក្ៅរាជធានី្ ក្ខតត 26,623.0       

៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ អនុ្វតតមុខងារអធិការ កិចេហរិញ្ញវតថុប្បកបក្ោយប្បសិទធិភាព និ្ងស័កតិសទិធភាព 1,110.0         

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥.៥៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ស័កតិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព នន្ការក្រៀបចំនិ្ងការអនុ្វតតក្គល
                                 ន្ក្យាបាយ និ្ងយុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍមុខងារសវកមមនផ្ទកនុង ប្កបខណឌ សតង់ោ
                                 សវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងក្ធវីសវន្កមមក្លីស័កតិសិទធភាពនិ្ងប្បសិទធភាពនន្ដំ្ក្ណីរការ
                                 ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុង

816.0             

៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី៥.៦៖ ផ្ដល់ក្សវា គបំ្ទ សប្មបសប្មួល ក្លីការសិកាប្ាវប្ាវ និ្ងបណតុ ុះបណ្តត ល
                                 និ្វបិ្កិតការសមតថភាពមន្រន្តរីាជការក្លីមុខជំនាញពាក់ព័ន្ធការអនុ្វតតែវកិាកមមវធីិ 
                                 និ្ងការអនុ្វតតការផកទប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុាធារណៈជូន្ កសហវ និ្ង
                                 ប្កសួងាថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ

1,000.0         

៥.៧.អនុ្កមមវធីិទី៥.៧៖ ក្រៀបចំ អនុ្វតត និ្ងប្គប់ប្គងការងារក្ោុះប្ាយផ្លប៉ៃុះពាល់ក្ោយារគក្ប្មាង
                                  អភិវឌ្ឍន៍្ប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព និ្ងស័កតិសទិធភាព 354.7             

តារាងវ ២១វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាគ ៈកាម ធិ ការ ជាតិ ណរៀ បចំការ ណបាោះ ណឆ្ន តវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 208,524.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងបទបញ្ហា  នី្តិវធីិសប្មាប់ ការ ចុុះ ក្ឈាម ុះ ក្បាុះ ក្ឆ្ន ត ការក្បាុះក្ឆ្ន ត 
                     និ្ងបទបញ្ហា នផ្ទកនុ ងនន្ គ .ជ.ប 17,332.6

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្រៀបចំ និ្ងផកលមអបទបញ្ហា  និ្ងនី្តិវធីិសប្មាប់ការចុុះក្ឈាម ុះក្បាុះក្ឆ្ន ត និ្ងការក្បាុះក្ឆ្ន ត 
                             និ្ងផកលមអបទបញ្ហា នផ្ទកនុង គ.ជ.ប 17,332.6

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ពប្ងឹ ងដំ្ក្ណីរការ ចុុះ ក្ឈាម ុះ ក្បាុះ ក្ឆ្ន ត  និ្ងការក្បាុះក្ឆ្ន ត 191,191.4

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងដំ្ក្ណីរការចុុះក្ឈាម ុះក្បាុះក្ឆ្ន ត 26,323.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងដំ្ក្ណីរការក្បាុះក្ឆ្ន ត 164,868.4
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សរុបរួម       150,103.0 

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ប្គងដី្ធលី         29,634.1 

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការផ្សពវផ្ាយពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការចុុះបញ្ា ីដី្ធលី  និ្ង ការគបំ្ទដ្ល់ការកាងប្បព័ន្ធវាយតនមល
                              នែលអចលន្ប្ទពយ                 169.9 

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការផណនា ំនិ្ងគបំ្ទបក្ចេកក្ទសវាស់ផវងសុរកិ្យាដី្               798.5 

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការងារអភិរកសសុរកិ្យាដី្               249.0 

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការក្ធវីបចេុបបន្នភាពផផ្ន្ទីក្គលនន្កមពុា               809.1 

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការគបំ្ទបក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្សុរកិ្យាដី្               233.9 

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការក្ោុះប្ាយវវិាទដី្ធលី           2,993.6 

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ កមមវធីិអនុ្វស័ិយរដ្ាបាលដី្ធលី         24,000.0 

១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការងារសុរកិ្យាដី្ និ្ងភូមិាន្រសតគំប្ទដ្ល់កមមវធីិទី១ របស់មន្ទីររាជធានី្-ក្ខតត               380.1 

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ពប្ងឹ ងការ ក្រៀ បចំផដ្ ន្ដី្  និ្ងន្គរូបនី្យកមម           3,853.2 

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការគបំ្ទបក្ចេកក្ទសកាងផផ្ន្ការរបូវន្តថ្នន ក់ក្ខតត និ្ងថ្នន ក់ឃុំ /សងាក ត់ និ្ងកាងបទបបញ្ញតតិ
                              ក្រៀបចំផដ្ន្ដី្និ្ងន្គរនីូ្យកមម               417.0 

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការគបំ្ទការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដី្ និ្ងគបំ្ទបក្ចេកក្ទសកាងបលង់ក្គលក្ប្បីប្បាស់ដី្ថ្នន ក់ប្សុក               480.0 

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការគបំ្ទការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដី្ និ្ងគបំ្ទបក្ចេកក្ទសកាងបលង់ក្គលក្ប្បីប្បាស់ដី្ទីប្កុង               485.0 

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កមមវធីិអនុ្វស័ិយក្រៀបចំផដ្ន្ដី្               211.0 

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ការកាង និ្ងសប្មបសប្មួលការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដី្ និ្ងន្គរបូនី្យកមម               795.0 

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍតំបន់្ក្ ន្រសមុប្ទកមពុា           1,250.0 

២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ ការងារក្រៀបចំផដ្ន្ដី្ និ្ងន្គរបូនី្យកមមគបំ្ទដ្ល់  កមមវធីិទី២ របស់មន្ទីររាជធានី្-ក្ខតត               215.2 

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយសណំង់           1,629.5 

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតសប្មាប់ការងារសិកាគក្ប្មាងបលង់               291.0 

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតសប្មាប់ការងារសណំង់               416.0 

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតសប្មាប់ការងារប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសសណំង់ 326.0             

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្បមូលផ្ដុ ំក្លីកកំពស់វស័ិយវាិា ជីវៈាថ បតយកមម និ្ងប្គប់ប្គងាថ បតយករចុុះបញ្ា ី 162.0             

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ការងារមន្ទីរពិក្ាធន៍្សណំង់ 188.0             

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ការងារសំណង់គបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី៣របស់មន្ទីររបស់មន្ទីររាជធានី្-ក្ខតត 246.5             

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការគំប្ទ ដំ្ក្ណី រការ រដ្ាបាល  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ 112,957.6    

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងភាពសកកិសិទធ នន្ការប្គប់ប្គងចំណូលចំណ្តយាធារណៈ 
                             និ្ងគបំ្ទប្បតិបតតិការទូក្ៅរបស់ប្កសងួ 34,042.5       

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បសិទធភាពនន្ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈក្លីវស័ិយដី្ធលី និ្ងសណំង់ 308.5             

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្បសិទធភាពនន្ដំ្ក្ណីរការរដ្ាបាល និ្ងដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ 654.0             

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មនុ្សស 401.0             
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៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ និ្ងការផ្សពវផ្ាយអប់រចំាប់ និ្ងក្គលន្ក្យាបាយពាក់ព័ន្ធ
                              នឹ្ងវស័ិយការងាររបស់ប្កសងួ 907.0             

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ការងារបន្រញ្ហា បផយន្ឌ័្រក្លីវស័ិយដី្ធលី និ្ងគបំ្ទការងារសងាមក្ផ្សងៗ 194.0             

៤.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ អធិការកិចេក្លីដំ្ក្ណីរការរដ្ាបាល និ្ងគុណភាពបក្ចេកក្ទស 733.0             

៤.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨ ៖ នី្តិកមម កិចេការគតិយុតត និ្ងការផ្សពវផ្ាយ ក្គលន្ក្យាបាយនិ្ងបទោា ន្គតិយុតត 276.0             

៤.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩ ៖ អភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេ កិចេការវនិិ្ក្យាគ និ្ងការងារសថតិិ 284.0             

៤.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សវន្ោា ន្ 241.0             

៤.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១ ៖ ការអនុ្វតតកិចេលទធកមមាធារណៈ 206.0             

៤.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២ ៖ ការងាររដ្ាបាលគបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី៤របស់មន្ទីររបស់មន្ទីររាជធានី្-ក្ខតត 74,710.6       

  ៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ លំ ក្ៅឋាន្ 2,028.6         

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងកិចេការបទបបញ្ញតតិ ផផ្ន្ការ និ្ងទំនាក់ទំន្ងសហប្បតិបតតិការការងារលកំ្ៅឋាន្ 402.0             

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បទោា ន្បក្ចេកក្ទស និ្ងគតិយុតតលកំ្ៅឋាន្ 395.0             

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ មូលនិ្ធិ និ្ងឥណទាន្លំក្ៅឋាន្ 429.7             

៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សមបទាន្ដី្សងាមកិចេ និ្ងការាងសង់ផ្ទុះជូន្ប្គួារក្យាធិន្ និ្ងន្គរបាល 676.3             

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារលំក្ៅឋាន្គបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី៥របស់មន្ទីររាជធានី្-ក្ខតត 125.6             
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សរុបរួម         47,960.5 

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការ ប្គ ប់ប្គងគុណភាព  និ្ងប្បសិទធភាព កនុ ងការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ           2,969.0 

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ជប្មុញការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយសតីពីការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ 
                              ការក្លីកកមពស់គណក្ន្យយភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ក្សវាាធារណៈ           2,158.0 

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីត និ្ង ោក់ ឱយអនុ្វតតយន្តការ តាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតនមល  
                              និ្ងការប្គប់ ប្គងគុណ ផ្ល               811.0 

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍ ធន្ធាន្ មនុ្សស និ្ងាថ ប័ន្           6,163.0 

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងាររបស់មន្រន្តរីាជការសុវីលិ               540.0 

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត ល មន្រន្តរីាជការ តាមរយៈាោភូមិន្ទ រដ្ាបាល           5,623.0 

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ពប្ងឹ ង ប្បសិទធភាព កនុ ងការ  ប្គ ប់ប្គង មន្រន្តី រាជការ   និ្ងការ  ផកលមអ រក្បៀបរបប
                      ប្គ ប់ប្គងនិ្ង ចាត់ ផច ងការងារ               834.2 

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការងារប្តួត ពិនិ្តយរដ្ាបាល និ្ងការប្គប់ប្គងមន្រន្តីរាជការ                 66.6 

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ               117.4 

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការងារនី្តិកមម និ្ង ផ្សពវផ្ាយ លិខិតបទោា ន្ គតិយុតត 74.4               

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងនិ្ងពប្ងីក កិចេសហប្បតិបតតការមុខងារ ាធារណៈអាា៊ា ន្ និ្ង
                              ទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ 413.3             

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ជំរញុការក្ប្បីប្បាស់ បក្ចេកវទិា ព័ត៌មាន្វទិា និ្ងផកលមអ ការចាត់ផចងការងារ 162.5             

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ គំប្ទ និ្ងសប្មប សប្មួ ល កិចេការ  ទូក្ៅ របស់ ប្កសួង និ្ងមន្ទី រកនុងប្កប ខណឌ
                      ប្កសួង មុខងារ  ាធារណៈ 37,994.3       

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្គប់ប្គងចាត់ផចងកិចេការទូក្ៅ របស់ប្កសងួ 333.2             

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្រៀបចំ និ្ងប្គប់ ប្គងែវកិា កិចេការ ហរិញ្ញវតថុ និ្ងផ្ាត់ផ្ាង់ និ្ងអភិវឌ្ឍ
                              ក្ហោា  រចនាសមព័ន្ធ 18,664.3       

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គង បុគាលិកកនុងប្កបខណឌ  ប្កសួងមុខ ងារាធារណៈ 30.0               

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ អធិការកិចេ មុខងារ ាធារណៈ និ្ងសវន្កមម នផ្ទកនុង 263.8             

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង មន្រន្តរីាជការ ក្ៅថ្នន ក់ក្ប្កាម ាតិ (មន្ទីរមុខងារាធារណៈ
                               រាជធានី្ ក្ខតត ទាងំ២៥) 17,003.0       

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារវមិជឈការនិ្ងវសិហមជឈការនិ្ងការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រកនុងវស័ិយ
                              មុខងារាធារណៈ 120.0             

៤.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្រៀបចំផក ទប្មង់ប្បព័ន្ធក្បៀវតសឲ្យ មាន្លកខណៈ សងាតិភាព សមធម៌ 
                              និ្ងគបំ្ទ ផ្លិតភាព 1,580.0         
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តារាងវ ២៤វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងដផ នការ វវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម         79,886.0 

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖អភិវឌ្ឍយុ ទធាន្រសតស ប្មាប់ ការអភិវឌ្ឍកនុ ងវស័ិយផផ្ ន្ការកនុ ងក្គលក្ៅកំក្ណីន្ 
                    ក្ស ដ្ាកិ ចេប្ប កបក្ោយ បរយិាប័ន្ននិ្ ងចីរភាព កាត់ បន្ថយ ភាពប្កីប្ក និ្ង 
                    ក្លី កកមពស់ កប្មិ តជីវភាព រស់ក្ៅរ បស់ប្បាជន្កមពុា

        11,415.0 

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការក្រៀបចំផផ្ន្ការយុទធាន្រសត និ្ង ឯការ ពាក់  ព័ន្ធ ក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍាតិ           10,316.0 

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំធាតុក្ចញក្ផ្សងក្ទៀត សប្មាប់ គ ំប្ទ ដ្ល់ការងារ ក្រៀបចំ ផផ្ន្ការ
                              យុទធ ាន្រសត អភិវឌ្ឍន៍្ាតិ  និ្ងឯការពាក់ព័ន្ធ               656.0 

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការកំណត់អតតសញ្ហញ ណកមមប្គួារ ប្កីប្ក               443.0 

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ពប្ងឹ ងនិ្ងពប្ងី កប្ប ព័ន្ធសថិ តិាតិ  ក្ដី្ មបី ក្ធវី ាមូ លោា ន្ អភិវឌ្ឍន៍្យុទធាន្រសត 
                      ក្ស ដ្ាកិ ចេ សងាម កិចេ           1,948.0 

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ សប្មបសប្មួល សហប្បតិបតតិការ ក្ធវីឱយប្បក្សីរក្េងីនូ្វប្បព័ន្ធសថតិិាតិ និ្ង
                              អភិវឌ្ឍសមតថភាពាថ ប័ន្សថិតិាតិ និ្ងថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ               683.0 

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បមូលចងប្កង ផ្លិតទិន្នន័្យសថិតិនិ្ងវភិាគទិន្នន័្យអក្ងកត និ្ងផ្សពវផ្ាយ           1,265.0 

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ សប្មបសប្មួ ល និ្ងជំរុញការអនុ្វតតក្គល ន្ក្យាបាយ ាតិប្បាជន្
                     ២០១៦ -២០៣០               840.0 

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស ក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ការយល់ដឹ្ង អំពីបញ្ហា ពាក់ព័ន្ធ
                              នឹ្ងប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍ               840.0 

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ សប្មបសប្មួ ល និ្ងជំរុញការអភិវឌ្ឍវ ិទាាន្រសតនិ្ ងបក្ចេក វទិា ក្ដី្មបកីារ
                     អភិវឌ្ឍក្ស ដ្ាកិចេ -សងាម ឲ្យបាន្ ឆ្ប់ រហ័ស និ្ងគុណភាព នន្ ជីវតិប្ប ក្សរីក្េងី 580.0             

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ កាងមូលោា ន្សប្មាប់អភិវឌ្ឍវទិាាន្រសតនិ្ងបក្ចេកវទិា 365.0             

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្ាវប្ាវនិ្ងអភិវឌ្ឍ និ្ងសហប្បតិបតតិការាតិ-អន្តរាតិ 
                              ផផ្នក វទិាាន្រសតនិ្ងបក្ចេកវទិា 195.0             

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ តាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតនមល 20.0               

  ៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ការគំប្ទ កិចេការ រដ្ាបាល ទូក្ៅ និ្ងការអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្ 65,103.0       

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងនិ្រន្តភាព ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពរដ្ាបាលាធារណៈ 25,895.0       

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងក្លីវស័ិយផផ្ន្ការ សថិតិរបស់មន្ទីផផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 39,208.0       
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តារាងវ ២៥វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងការ បរណទ្សវនិ ងសហម្របតិបតតិការ អនតរ ជាតិវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម       123,854.0 

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងកិចេស ហប្ប តិបតតិការអន្តរ ាតិ  និ្ងពប្ងី កទំនាក់ ទំន្ងការងារការ ទូតក្ៅក្លពិីភពក្ោក       123,854.0 

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  បក្ងកីន្ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយការបរក្ទស និ្ងសហប្បតិបតតិការ អន្តរាតិ
                              និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្វទិាាថ ន្           1,715.4 

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្កិចេសហការប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ផ្សងៗពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការងារអាា៊ា ន្           4,369.6 

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីន្កិចេសហការប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ៅកនុងក្បសកកមមពាក់ព័ន្ធ និ្ងកិចេការចាប់កិចេការ
                              កុងស៊ាុលនិ្ងកិចេការប្ពំផដ្ន្           1,754.8 

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាព នន្ការគបំ្ទក្សវាទូក្ៅក្ៅអងាភាពក្ប្កាមឱវាទប្កសងួ         37,859.1 

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖  ក្បសកកមមពាក់ព័ន្ធ និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការតំបន់្អឺរ ៉ៃបុ អាក្មរកិនិ្ងអាន្រហវកិ មជឍមឹបូព៌ា 3,383.9         

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖  បក្ងកីន្កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវរភាគី និ្ងពហុភាគីក្ដី្មបកីារពារប្បក្យាជន៍្ាតិក្ៅបរក្ទស 74,771.2       

តារាងវ ២៦វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាវ អងគភាព ម្របឆំ្ងអំណពើ ពុករលួយវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម         42,600.0 

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងវធិាន្ ការអប់រ ំបងាក រទប់ាក ត់  និ្ងអនុ្វតតចាប់ ប្បឆ្ំងអំក្ពីពុករលយួ           3,552.0 

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ពប្ងឹងការផ្សពវផ្ាយចាប់ប្បឆ្ងំអំក្ពីពុករលួយនិ្ងចាប់ពាក់ព័ន្ធ           1,510.0 

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការងារបងាក រទប់ាក ត់បទក្លមសីពុករលយួ               362.0 

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការទទួល ពិនិ្តយ និ្ងក្ ល្ីយតបពាកយបតឹង               404.0 

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិបំក្ពញកាតពវកិចេកនុងា 
                             សមាជិក               632.0 

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារបក្ចេកក្ទស និ្ងក្កាសលយវចិេ័យគបំ្ទក្សុីបអក្ងកតបទក្លមសីពុករលយួ               200.0 

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ប្បមូលព័ត៌មាន្ និ្ងការក្សុីបអក្ងកតបទក្លមីសពុករលយួ               444.0 

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ការពប្ងឹ ងក្ស វាគំប្ទទូក្ៅ         39,048.0 

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ           8,840.0 

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម និ្ងក្សុីបអក្ងកតសមាង ត់           8,680.0 

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកមពស់លកខខណឌ ការងាររបស់មន្រន្តរីាជការ ឱយកាន់្ផតប្បក្សី         20,199.0 

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ អភិវឌ្ឍន៏្សមតថភាព និ្ងសុខមាលភាពមន្រន្តីរាជការ           1,252.0 

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ពប្ងឹងប្បសិទធិភាពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ និ្ងបំណុល                 77.0 



ទំព័រ 70 នៃ 76 

 

  

តារាងវ ២៧វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាវ ម្រកុ មម្របឹកាអ ភិវឌ្ឍន៍ កមពុជាវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 15,040.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ង និ្ងពប្ងី កវស័ិយឯកជន្ និ្ងភាព ានដ្ គូកនុ ងកិចេអ ភិវឌ្ឍន៍្  15,040.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  កិចេការប្គប់ប្គង និ្ងសប្មបសប្មួលការងារវនិិ្ក្យាគឯកជន្ និ្ងការអនុ្វតត
                              ក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្ឧសាហកមម 2,830.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងភាពានដ្គូកនុងកិចេអភិវឌ្ឍ 920.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធិភាពនន្ការគបំ្ទទូក្ៅកនុងក.អ.ក 11,290.0

តារាងវ ២៨វវ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាវអជាា ធ រសវនកមមជាតិ វវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 13,810.0

  ១.កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងការប្គ ប់ប្គង និ្ងសប្មបសប្មួ លការ ងា រ សវកមមប្ប កបក្ោយប្បសទិធភាព 13,810.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការអនុ្វតតការងារសវន្កមម 848.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការកាងសមតថភាព និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ 12,962.0

តារាងវ ២៩វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាទំ្នាក់ ទំ្នងជាមួយរដាសភាវ ម្រពឹទ្ធសភាវ និងអធិការកិចច

តាម កមមវិធី -អនុកមមវិ ធី

២០១៨

សរុបរួម 38,956.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ បក្ងកី ន្ និ្ងពប្ងឹ ងប្បសិទធភាព វស័ិយទំនាក់ ទំន្ងាមយួរដ្ាសភា -ប្ពឹ ទធសភា 
                     និ្ងអធិការ កិចេ 38,956.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារទំនាក់ទំន្ងាមយួរដ្ាសភា-ប្ពឹទធសភា 2,534.8

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការងារអធិការកិចេ 2,294.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកំពស់ប្បសិទធភាពក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 18,449.2

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាគបំ្ទវស័ិយទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា -ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ 
                             ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 15,678.0

តារាងវ ៣០វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាវ ម្រកុ មម្របឹកាធ មមនុ ញ្ញវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 11,695.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ការពប្ងឹ ងការ ក្គរ ពរដ្ាធ មមនុ្ ញ្ញ និ្ងការ ក្ោុះ ប្ាយ វវិាទកមមការក្បាុះក្ឆ្ន ត 11,695.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការប្តួតពិនិ្តយធមមនុ្ញ្ញភាព  ការក្គរព  និ្ងផ្សពវផ្ាយរដ្ាធមមនុ្ញ្ញ និ្ងក្ោុះប្ាយ
                              វវិាទក្បាុះក្ឆ្ន ត 2,633.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការគបំ្ទទូក្ៅ នន្រដ្ាបាល  និ្ងហរិញ្ញវតថុ  និ្ងអភិបាលកិចេ 9,062.0



ទំព័រ 71 នៃ 76 

 

 

 

 

 

 

តារាងវ ៣២វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាវ អគគណល ខាធិការដ្ឋា ន រដាសភាវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 180,887.7

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ក្លី កកមពស់ ការអនុ្វតត  ការងារ  និ្ងតួនាទី   នី្តិបបញ្ញតតិ របស់ាថ ប័ន្រដ្ាសភា។ 23,950.9

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ពិនិ្តយ និ្ងសិកាក្សចកដីប្ពាងចាប់ ក្សចកដីក្សនីចាប់ក្ដី្មបឈីាន្ក្ៅផ្ដល់ក្យាបល់ជូន្
                              គណៈកមាម ធិការ អចិនន្រន្តយរ៍បស់រដ្ាសភា និ្ងការពារមតិក្យាបល់របស់គណៈកមមការ
                              នានាកនុងសម័យប្បជំុក្ពញអងា។

7,532.5

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្តួតពិនិ្តយ និ្ងតាមោន្ការក្លីកកមពស់ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងការពប្ងឹងតនួាទី
                              ភាពាតំណ្តង។ 16,418.4

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ក្លី កកមពស់ ការងារ  ការ ទូតរបស់រដ្ា សភា  កនុ ងតំបន់្ និ្ងកនុ ងពិភពក្ោក។ 14,947.6

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវភាគី ពហុភាគី និ្ងសមាហរណកមម ។ 9,923.7

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្លីកកមពស់សមតថភាពកនុងការក្រៀបចំកិចេប្បជំុអន្តរាតិនិ្ងការទទលួគណៈប្បតិភូ
                               ទសសន្ៈកិចេផ្លូវរដ្ា។ 5,023.9

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ពប្ងឹ ងធន្ធាន្ មនុ្សស និ្ងបក្ងកី ន្ គុណភាព  ក្ស វា  ជូន្រដ្ាសភា ។ 141,989.2

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងសមតថភាពាថ ប័ន្។ 141,989.2

តារាងវ ៣១វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាវ អគគណល ខាធិការដ្ឋា ន ម្រពឹទ្ធសភាវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 73,617.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងការអនុ្វតតមុ ខងារ របស់ប្ពឹ ទធស ភា និ្ងអគាក្ល ខាធិ ការោា ន្ ប្ពឹទធសភា ប្បកបក្ោយ
                     ប្បសិទធភាព  និ្ងស័កតិសិទធិភាព។ 73,617.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការអនុ្វតតមុខងារនី្តិកមម តាមោន្ការអនុ្វតតចាប់ តំណ្តង    សហប្បតិ  បតតិការអន្តរាតិ 
                              និ្ងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈនិ្ងអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្។ 73,617.0



ទំព័រ 72 នៃ 76 

 

 

 

 

  

តារាងវ ៣៣វ៖វគណម្រាង វចំណាយ វថ្ វិកាម្រក សួងម្រពោះបរមរារ កងំវវតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួម 94,699.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ដ្ផងាតាម    និ្ងបក្ប្មី ថ្នវ យ   ប្ពុះ ករុណ្តប្ពុះ បាទ សក្មតច ប្ពុះ បរមនាែ  ន្ក្រាតតម 
                    សីហមុនី្  ាទី ក្គរ ពសកាក រៈ ដ៏្ខពង់ ខពស់ បំផុ្ត ប្ពុះ អងាបំ ក្ព ញប្ពុះរាជកិចេ 
                    ប្ពុះ រាជតួនាទី  បាន្ លអបំ ផុ្ត ា ប្ពុះ មហាកសប្ត  នន្ ប្ពុះ រាាណ្តចប្កកមពុា និ្ង
                    សក្មតច ប្ពុះ មហាកសប្តី   ន្ក្រាតតម  មុនិ្នាែ  សីហនុ្ ប្ពុះ វររាជមាតាាតិផខមរ  
                    កនុ ងក្ស រភីាព   ក្ស ចកតី នែលែនូ រ  សុភមងាល  បំក្ព ញប្ពុះ រាជកិចេទំនាក់ទំន្ង
                    កិចេការ ទូតាមួ យបណ្តត ប្ប ក្ទ សាមិ តតនានាក្លសីកលក្ោក ,  ប្ពុះ ករុណ្ត 
                   បំក្ព ញប្ពុះ រាជកិចេ ប្ពុះ រាជតួនាទី  ា ប្ពុះ ប្ប មុខរដ្ា  និ្ងពប្ងឹ ងកិចេការហរិញ្ញវតថុ 
                   សប្មបសប្មួ លការងារ រដ្ាបាល ទូក្ៅប្ប កបក្ោយ ប្បសទិធភាព ។

94,699.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  សហការពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការ ក្ោុះប្ាយ និ្ងបងកលកខណៈងាយប្សួល
                              ថ្នវ យប្ពុះរាជជីវភាព ថ្នវ យ ប្ពុះមហាកសប្ត  និ្ង  សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតិផខមរ 
                              ាទីក្គរពសកាក រៈដ៏្ខពង់ខពស់បំផុ្ត កនុងការបំក្ពញប្ពុះរាជកិចេ ា ប្ពុះមហាកសប្ត 

                              នន្ប្ពុះរាាណ្តចប្កកមពុា និ្ង សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតិផខមរ ។

25,648.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ោុះប្ាយ និ្ងបងកលកខណៈងាយប្សួលឲ្យ
                              ទាន់្ក្ពលក្វោ ថ្នវ យ ប្ពុះករណុ្តាអមាេ ស់ជីវតិក្លីតបូង បំក្ពញប្ពុះរាជតនួាទី
                              ាប្ពុះមហាកសប្ត និ្ងថ្នវ យ សក្មតចប្ពុះមហាកសប្តី   ន្ក្រាតតម មុនិ្នាែ សហីនុ្ 
                              ប្ពុះវររាជមាតាាតិផខមរ ាទីក្គរពសកាក រៈដ៏្ខពង់ខពស់បំផុ្ត ក្ដី្មបបី្ពុះអងាបំក្ពញ 
                              ប្ពុះរាជកិចេ  ក្លីផផ្នកសងាមកិចេ  មនុ្សសធម៌  វបបធម៌  ាសនា  អងាការន្រសត ី
                              កាកបាទប្កហម  សមាគមន៍្  អងាការក្ប្ៅរោា ភិបាល   និ្ងប្ពុះរាជកិចេ
                             ទំនាក់ទំន្ងកិចេការទូតាមួយបណ្តត ប្បក្ទស នានាក្លសីកលក្ោក ។

26,790.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ដ្ផងារតាមប្ពុះរាជតប្មិុះ ថ្នវ យ ប្ពុះករណុ្តាអមាេ ស់ជីវតិក្លតីបូង ាទីក្គរព
                              សកាក រៈដ៏្ខពង់ខពស់បំផុ្ត ប្ពុះអងាបំក្ពញប្ពុះរាជតួនាទី ាប្ពុះប្បមុខរដ្ា  នន្
                              ប្ពុះរាាណ្តចប្កកមពុា និ្ងបំក្ពញប្ពុះរាជកិចេ កនុងការពប្ងឹង និ្ងពប្ងីក
                             ទំនាក់ទំន្ងាតិ-អន្តរាតិ  ។

2,850.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ គបំ្ទ កនុងការពប្ងឹងការងារផផ្ន្ការ-គណក្ន្យយ និ្ងហរិញ្ញវតថុ ប្បកបក្ោយ
                              ប្បសិទធភាព និ្ងការសប្មបសប្មួលការងារ ប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ 
                              ប្បកបក្ោយភាពស័កតិសទិធិ។

39,411.0



ទំព័រ 73 នៃ 76 

 

 

  

តារាងវ ៣៤៖វគណម្រាង ចំណាយ ថ្វិកាម្រក សួងយុតតិធម៌វតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួមៈ 138,321.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ចាប់ 8,545.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាអយយការ និ្ងប្ពហមទណឌ 1,380.2

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី 3,783.1

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លីវស័ិយយុតតិធម៌ 3,381.7

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ តុោការ 103,579.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុោការ 628.1

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្តល់វាិា ជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ 6,941.9

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាាោដំ្បូង និ្ងអយយការអមាោដំ្បូងរាជធានី្ ក្ខតត 75,227.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម 5,736.0

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ និ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍ 7,220.0

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាតុោការកំពូល និ្ងមហាអយយការអមតុោការកំពូល 7,826.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ក្ស វាគំប្ទ ទូក្ៅ 26,197.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងធន្ធាន្មនុ្សស 12,862.4

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ 13,334.6



ទំព័រ 74 នៃ 76 

 

 

  

តារាងវ ៣៥វ៖វគណម្រាង ចំណាយ ថ្វិកាម្រក សួងការ ពារ ជាតិ វតាមកមមវិធី -អនុកមមវិ ធី ២០១៨

សរុបរួមៈ 2,198,378.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងការ ដឹ្កនាំបញ្ហា  ហវឹកហវឺន្ ក្ធវី ប្ប តិបតតិការ  ការពារសុខសន្តិភាព 
                    និ្ងរកាស ណ្តត ប់ ធាន ប់សងាម 20,305.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាព បញ្ហា ដឹ្កនាតំាមជំនាញ 741.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងសមតថភាពប្បតិបតតិការ កងទ័ពក្ជីងក្គក 110.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពគបំ្ទប្បតិបតតិការ កងទ័ពក្ជីងទឹក 4,629.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពគបំ្ទប្បតិបតតិការ កងទ័ពក្ជីងអាកាស 4,667.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់វន័ិ្យកនុងជួរទ័ព ចូលរមួរកាសណ្តត ប់ធាន ប់សងាម
                               និ្ងអនុ្វតតភារកិចេផដ្លរាជរោា ភិបាលប្បគល់ក្អាយ 10,079.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖  ពប្ងឹងកិចេការពារសុវតថិភាពថ្នន ក់ដឹ្កនាំ 79.0

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ បក្ងកី ន្កិចេស ហប្ប តិបតតិការ ក្យាធាកនុ ងតំបន់្ និ្ងអន្តរាតិ 5,519.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ការងារការទូត និ្ងអនុ្វតតការងារ
                                ន្ក្យាបាយវស័ិយក្យាធាសប្មាប់កងក្យាធិពលក្ខមរភូមិន្ទ 3,842.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖  ពប្ងឹងប្បសិទធភាពក្លីការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ 80.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ចូលរមួភារកិចេរកាសន្តិភាពរបស់អងាការសហប្បាាតិ 25.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងសកមមភាពទប់ាក ត់អាវធុ និ្ងារធាតុគីមីសន្រងាា ម 1,572.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ប្គ ប់ប្គងផែ ទាំក្ប្គឿ ងបំពាក់ បក្ចេក ក្ទ ស បញ្ាូ ន្ារ  និ្ងជំរបំនាទ យ 30,082.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងផែទាកំ្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស 12,406.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារវសិវកមម.ខ.ភ.ម 17,162.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងផ្តល់ក្សវាបញ្ាូ ន្ារ 514.0

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖  ពប្ងឹ ងក្ស វាគំប្ទ ទូក្ៅ និ្ងអភិបាលកិចេ 2,142,472.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ គបំ្ទសកមមភាពក្ដី្មបអីភិបាលកិចេលអទូទាងំ.ខ.ភ.ម 439.0

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ គបំ្ទដ្ល់សកមមភាពអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា 21,239.0

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ គបំ្ទប្គប់ប្គង និ្ងធានាភសតុភារហរិញ្ញវតថុទូទាងំ.ខ.ភ.ម 2,120,794.0
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៦.២. ចណំាយថ្វកិាសរបុរបសម់្រកសងួ ស្ថា បន័ (ចណំាយចរនត នងិចណំាយមលូធន) 

  

តារាង ៣៦
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
1 ប្កសួងអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 2,705,457 732,551 3,438,008
2 ប្កសួងាធារណការនិ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្ 399,444 2,072,834 2,472,277
3 ប្កសួងការពារាតិ 2,198,378 0 2,198,378
4 ប្កសួងសុខាភិបាល 1,393,974 573,877 1,967,851
5 ប្កសួងមហានផ្ទ 1,557,677 102,043 1,659,720
6 ប្កសួងសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្  និ្ងយុវនី្តិសមបទា 887,312 3,514 890,826
7 ប្កសួងក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុ 772,540 15,854 788,394
8 ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុនិ្យម 130,175 640,756 770,931
9 ប្កសួងផរ ៉ៃនិ្ងថ្នមពល 49,998 702,652 752,650
10 ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 169,137 485,549 654,686
11 ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី 409,132 144,841 553,973
12 ប្កសួងកសិកមម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងក្ន្ាទ 245,009 181,567 426,576
13 ប្កសួងការងារនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ 209,359 11,281 220,640
14 គណៈកមាម ធិការាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្ន ត 208,524 0 208,524
15 ប្កសួងវបបធម៌និ្ងវចិិប្តសលិបៈ 190,101 618 190,719
16 រដ្ាសភា 180,888 0 180,888
17 ប្កសួងពាណិជាកមម 127,310 52,676 179,986
18 ប្កសួងក្រៀបចំផដ្ន្ដី្ ន្គរបូនី្យកមម និ្ងសំណង់ 150,103 27,700 177,803
19 ប្កសួងយុតតិធម៌ 138,321 9,246 147,567
20 ប្កសួងឧសាហកមម និ្ង សិបបកមម 53,203 88,875 142,078
21 ប្កសួងការបរក្ទសនិ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 123,854 0 123,854
22 ប្កសួងក្ទសចរណ៍ 88,559 33,581 122,140
23 ប្កសួងបរាិថ ន្ 82,357 27,718 110,075
24 ប្ពុះបរមរាជវាងំ 94,699 0 94,699
25 ប្កសួងនប្បសណីយនិ៍្ងទូរគមនាគមន៍្ 66,527 19,803 86,330
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តារាង ៣៦
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
26 ប្កសួងព័ត៌មាន្ 78,294 3,869 82,163
27 ប្កសួងផផ្ន្ការ 79,886 0 79,886
28 ប្ពឹទធសភា 73,617 0 73,617
29 ប្កសួងធមមការនិ្ងាសនា 64,504 431 64,935
30 រដ្ាក្លខាធិការោា ន្អាកាសចរសុវីលិ 49,824 8,614 58,438
31 ប្កសួងកិចេការនារ ី 47,601 1,281 48,882
32 ប្កសួងមុខងារាធារណៈ 47,961 404 48,365
33 អងាភាពប្បឆ្ងំអំក្ពីពុករលយួ 42,600 904 43,504
34 ប្កសួងទំនាក់ទំន្ងរដ្ាសភា ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ 38,956 0 38,956
35 ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 15,040 0 15,040
36 អាាញ ធរសវន្កមមាតិ 13,810 0 13,810
37 ប្កុមប្បឹកាធមមនុ្ញ្ញ 11,695 0 11,695


