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  ទំព័រ 

ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៩ ២

 ១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ ៣ 

 ១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំំវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ៣ 

ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០១៩ ៤

 ២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិ ចំ ៤

 ២.២. កំ ើ៍ៃតានិកាេ័យេំខាៃ់ៗ ៦ 

ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៩ ៩

 ៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ ១០

 ៣.២. ស្ថា ៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ ១២ 

 ៣.៣. វិការកនមិកាធីនៃប្កេមង ស្ថា ប័ៃ ១៩ 

 ៣.៤. ររកំ៍ត់ពិតាៃនៃររខចីេប្មប់ឆ្ន ំ ២០១៩ ៣៧

 ៣.៥. គ ប្មងវិការរដ្ឋបាលថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៣៨ 

 ៣.៦. ស្ថា ៃភាពបំ៍លុ ៣៩ 

ជពំកូ ៤ បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ ៤០ 

ជពំកូ ៥  េំកតេីៃនដិាឋ ៃ ៤១ 

ជពំកូ ៦ តារាងឧបេនពៃ័ធ ៤៣ 

 ៦.១. ំំណាយវិការំរៃតរបេ់ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ តានកនមិកាធី អៃុកនមិកាធ ី ៤៣ 

 ៦.២. ំំណាយវិការេរុបរបេ់ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ ៧៧ 

 

 

 

មាតិកា 

  



ទំព័រ 2 នៃ 79 

 

ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៩ 

ំាប់េត ីពីហិរញ្ញិ តាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ  ើង ៅកនុងបរកា-

ររ៍រដដ្លរាជរដាឋ ភិបាលៃីតិរលទី៦ នៃរដ្ឋេភា ដដ្លបាៃប្បេូត ំញពីររ បាោះ ឆ្ន ត 

 ដាយ េរី យុតតិធន៌ ប្តឹនប្តូិ ៃិង មៃតមា ភាព ប្េប ៅតាន ោលររ៍រនៃលទធិប្បជាធិប តយយ 

 េរីពហុបកស បាៃ ៃិងកំពុងបៃត បេកកនមដ៏្ឧតតុងគឧតតនជាប្បិតតិស្ថស្រេត របេ់ខាួៃ បៃតពីរាជរដាឋ -

ភិបាលៃីតិរលទី៥ ជានមយៃឹងររ បតជាា ំិតតយ៉ា ងនុតមឥំតរាវយ ៃិង រៃ់ដតស្ថា ហាប់ជាង

 ពលណាៗទងំអេ់ កនុងររប ប្នើប្បជាជៃ ទាដ្ង ក៏ដ្ូំជាកនុងររព ៃាឿៃកិ ចំអភិិឌ្ឍ ៃិងជំរុញ

អៃុិតតររដកទប្នង់រៃ់ដតេុីជ ប្ៅ ៃិងទូលំទូលាយ លើប្គប់ិកាេ័យ  ឆ្ព ោះ ៅរកអនាគតនមយ    

ដ៏្រុង រឿង ប្េបតានឆៃទៈ ៃិងបំ៍ងប្បាថ្នន ដ៏្ពិេិដ្ឋរបេ់ប្បជាជៃ។ ន៉ាាង ទបត ៃនិាន ររនៃររ-

ផ្លា េ់បតូរវមី ៅកនុងបរការរ៍រពិភព លាក ទងំកនុងទិដ្ឋភាពភូនិស្ថស្រេតៃ យបាយ ទងំកនុងទិដ្ឋភាព

ភូនិស្ថស្រេត   េដ្ឋកិ ចំ ៃិង ទងំកនុងទិដ្ឋភាពំរៃតៃ យបាយ-េងគន  រមនទងំបញ្ហា េៃតិេុខ  ៅកនុង

តំបៃ់ ៃិង ពិភព លាក អាំៃឹងប ងកើៃកប្និតហាៃិភ័យដ្ល់ េដ្ឋកិ ចំពិភព លាក ឱ្យរៃ់ដតខពេ់

ដវន ទបត  ទោះបីស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំពិភព លាកប ចំុបបៃនកំពុងមៃលកខ៍ៈប្ប េើរជាងបណាត

ឆ្ន ំកៃាង ៅកត។ី  ហតុ ៃោះ កនពុជាប្តូិខិតខំ ទាដ្ងដវន ទបត កនុងររ ដាោះប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈន

ទងំឡាយ  ហើយប្តូិមៃភាពហមត់ំត់ ៃិងភាពប្បុងប្បយ័តន ៅកនុងររប្គប់ប្គងហាៃិភ័យ សសងៗ 

ជាប់ជាប្បចំ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

រង្បៀបវារៈង្ោល

នង្ោបាយរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាល

នីតិកាលទី៦ 

ធានាឱ្យបាៃក ំ៍ើៃ េដ្ឋកិំ ច កនុងអប្តានធយនប្បចំឆ្ន ំ

កនុងរងាង ់៧% ប្បកប ដាយំរីភាព ៃិងធៃៃ់ងឹ ិ កាបតតិ

ប ងកើតររងារឱ្យបាៃរៃដ់ត ប្ំើៃ ទំង

បរកាម៍ ៃិងគុ៍ ភាព ជូៃដ្លប់្បជាជៃ

េ ប្នំឱ្យបាៃៃូិ  ោល ៅនៃរររតប់ៃាយ

ភាពប្កបី្ក ឱ្យេា តិ ៅកនុងអប្តាទបជាង ១០%

បៃតពប្ងងឹេនតាភាព ៃិងអភិបាលកិំ ចនៃស្ថា បៃ័រដ្ឋ 

ទំងថ្នន កជ់ាត ិៃិងថ្នន ក ់ប្រនជាត ិ
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១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃងិ ហាៃភិយ័ 

 ៃិយយជារមន កនពុជា ៅដតអាំបៃតេ ប្នំបាៃកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំកនុងរងាង់ ៧% កនុង

នមយឆ្ន ំ  ៅកនុងរយៈ ពលខា ី ៃងិនធយនខាងនុខ ៃោះ ខ៍ៈដដ្លបញ្ហា ប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យ 

រៃ់ដត កើៃ  ើងទងំខាងកនុង ទងំខាង ប្ៅ ដដ្លអាំៃឹងប៉ាោះពាល់ដ្ល់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ ៃោះ 

ៃិងបងកភាពរអាក់រអមលដ្ល់កិ ចំអភិិឌ្ឍៃរ ដូ្ំជា៖  

 

 

 

 

 

 

១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៩ 

 វិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ  ើង ដាយដសែក លើ  ោលររ៍រប្គោឹះជាយទុធស្ថស្រេត  

េំខាៃ់ំំៃមៃ ៤ ដដ្លកនុង នាោះរមនមៃ៖  
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វិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ  ើង ដាយបៃតប្បរៃ់យក ោលររ៍រជាប ចំក ទេ 

េំខាៃ់ៗ ដូ្ំខាង ប្រន៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០១៩ 

២.១. េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

 តានររពាករ៍រ ក ំ៍ើៃ េដ្ឋកិំ ចកនពុជាបៃតេ ប្នំបាៃកនុងអប្តា ៧,១% ដដ្ល

ប្បហាក់ប្បដហលៃឹងកំ ៍ើៃឆ្ន ំ ២០១៨។  ៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៩, សេេ នវាប ចំុបបៃន កើៃ  ើងដ្ល ់

១០៩ ៨៩៤ ៩៤៩ លាៃ របល េននូលៃឹងប្បម៍ ២៧ ២២២ លាៃដុ្លាា រអា នរកាក ខ៍ៈ 

សេេ េប្មបន់ៃេុសមន កប់្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹង កើៃ  ើងដ្ល់ ១ ៧០៦ ដុ្លាា រអា នរកាក  ធបបៃឹង 

១ ៥៦៣ ដុ្លាា រអា នរកាក កនុងឆ្ន ំ ២០១៨។  ំំដ៍កឯអប្តាបតូរប្បាក ់របល គឺ ៅដតបៃតេា ិត ៅ

កនុងរងាង់ ៤ ០៥០  របល កនុងនមយដុ្លាា រអា នរកាក កនុងឆ្ន ំ ២០១៩។ ឱ្ៃភាពគ៍ៃីំ រៃត (រមនបញ្ចូល

បដងារ) ប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងេា ិតកនុងអប្តា ៧,១% នៃ សេេ កនុងឆ្ន ំ ២០១៩។ ភាពលែប្ប េើរ

  ើងនៃគ៍ៃីំរៃត ៃោះ ៃឹងឆាុោះបញ្ហច ងំតានរយៈរររំពឹងទុកនៃភាពរមនតូំនៃឱ្ៃភាពេនតុលយ

ពា៍ិជជកនម, ររ កើៃ  ើងខពេ់នៃំំ៍ូលពី ភាៀិ ទេំរអៃតរជាតិ ៃិងកំ ៍ើៃនៃប្បាក់បដងារ   



ទំព័រ 5 នៃ 79 

 

ឯកជៃពីបរ ទេ (Remittances)។ ទុៃបប្នងុអៃតរជាតេិរបុ ប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃត កើៃ  ើង

ដ្ល់ប្បម៍ ១១ ០៥៩ លាៃដ្ុលាា រ អា នរកាក ដដ្លធានាររនំាំូលបាៃ ៦,៥ ដខ  ៅឆ្ន ំ 

២០១៩។ 

េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

អៃុិ តត បា៉ាៃស់្ថម ៃ ពាករ៍រ 

សេេ តាននវាប ចំុបបៃន (ប ៊ីលាៃ របល) ៨៩ ៦៤៧ ៩៩ ៣៣២ ១០៩ ៨៩៥ 

កំ ៍ើៃពិតនៃ សេេ (%) ៧,០% ៧,០% ៧,១% 

សេេ េប្មប់នៃុេសមន ក់ (ដ្ុលាា រអា នរកាក) ១ ៤២៧ ១ ៥៦៣ ១ ៧០៦ 

អតិសរណា (ជានធយនប្បចំឆ្ន ំ) ២,៩% ៣,៤% ៣,១% 

អប្តាបតូរប្បាក់ (ដុ្លាា រអា នរកាក/ របល) ៤ ០៤៥ ៤ ០៣៧ ៤ ០៣៧ 

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ សេេ) -៦,៩% -៧,៣% -៧,១% 

ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិ (លាៃដុ្លាា រអា នរកាក) ៨ ៧៥៨ ៩ ៤៩៤ ១១ ០៥៩ 

ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិ (ំំៃមៃដខនៃររនំាំូល) ៦,៤ ៦,២ ៦,៥ 
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ប្បភព៖  ិ កាទាស្ថា ៃជាតិេា ិតិ ៃិងធនាោរជាតិនៃកនពុជា (២០១០-២០១៦), ប្កេមង េដ្ឋកិ ចំ ៃិងហិរញ្ញិ តាុ (២០១៧-២០១៩) 

 អប្តាអតិសរណានធយនប្បចំឆ្ន ំប្តូិបាៃបា៉ា ៃ់ស្ថម ៃថ្ន ៃឹងមៃររ កើៃ  ើងបៃតិំកនុងអប្តា 

៣,៤% កនុងឆ្ន ំ ២០១៨  ហើយៃឹងវយំុោះនកប្តឹន ៣,១% កនុងឆ្ន ំ ២០១៩ ប្េបៃឹង     

រររំពឹងទុកនៃកំ ៍ើៃយឺតនៃនវា ប្បង លើទីសារអៃតរជាតិ ៃិងកំ ៍ើៃយឺតជាងនុៃនៃនវា

នាូបអាហារ  ដាយស្ថរររអៃុិតតិកាធាៃររនមយំំៃមៃដដ្លបាៃដាក់ ំញ ដាយរាជរដាឋ ភិបាល 

ដូ្ំជា៖ ររបញ្ចុោះអប្តាពៃធនំាំូលំំ ពាោះនាូបអាហារ, ររលុបភាេុីអាជីិកនមេតតឃាតដាឋ ៃ, 

ររប ងកើៃភាពប្បកមតប្បដជងកនុងអាជីិកនមេតតឃាតដាឋ ៃ ៃិងររប ងកើៃសលិតកនមបដៃាកនុង

ប្េុក តានរយៈររអៃុិតតគ ប្មងរបេ់រាជរដាឋ ភិបាលៃិងនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរ។  

 អប្តាបតូរប្បាក់ របលជានធយនប្បចំឆ្ន ំគឺ ៤ ០៣៧  របលកនុងនមយដុ្លាា រអា នរកាក េប្មប់ឆ្ន ំ 

២០១៨ ៃិងឆ្ន ំ ២០១៩ ដដ្លជាអប្តានមយអាំរកាេិា រភាពអតិសរណា ៃិង េា ិរភាពម៉ា ប្កូ-

 េដ្ឋកិ ចំជារមន។ 

 

២.២. ក ំ ើ៍ៃតានិកាេយ័េខំាៃ់ៗ  

តានររពាករ រ៍ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំកនពុជា ៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិបាៃប្ទប្ទង់ ដាយ៖  

(ទី១)-កំ ើ៍ៃនៃិកាេ័យឧេាហកនម ៅបៃតរកាភាពរឹងម ំ កនុងអប្តាកំ ើ៍ៃប្បចំឆ្ន ំ

កនុងរងាង់ ១០,០% ដដ្លោំប្ទ ដាយភាពរឹងមនំៃ ិ កាេ័យេំ៍ង់ ររបៃតកំ ើ៍ៃនៃិកាេ័យរត់ ដ្រ 
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ប្េបោន ៃឹងេៃទុោះកំ ើ៍ៃខពេ់នៃិកាេ័យកនមៃតស្ថលនិៃដនៃរត់ ដ្រ ទងំេប្មប់នំា ំញ ៃិង

ប ប្នើទីសារកនុងប្េុក។ អៃុិកាេ័យេំ៍ង់ោំប្ទ ដាយេៃទុោះកំ ើ៍ៃនៃេំ៍ង់នវានធយន ៃិងេនរនយ 

តានរយៈររអៃុិតតគ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរលំ ៅដាឋ ៃតននាេនរនយ ៃិងភាព ជឿជាក់ំំ ពាោះររិកាៃិ យគ 

 ៅកនពុជាដដ្លជមយប៉ាោះប៉ាូិររធាា ក់ំុោះនៃេំ៍ង់នវាខពេ់នមយដសនក។ ិកាេ័យរត់ ដ្រ ៅបៃតកំ ើ៍ៃ 

ប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្ន ំនុៃ  ដាយស្ថរភាពលែប្ប េើរនៃស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំពិភព លាកជាពិ េេ 

 េដ្ឋកិ ចំនៃបណាត ប្ប ទេនដ្គពូា៍ិជជកនមរបេ់កនពុជា។ ទៃទឹន ៃោះ អៃុិកាេ័យឧេាហកនមនិៃដនៃ 

រត់ ដ្រ ដូ្ំជានាូបអាហារៃិង ភេជជៈ ឧេាហកនមដំ្  ើងយៃយៃត  ប្គឿងបងគុំ អ ិំប្តូៃិក 

 ប្គឿងបនាា េ់  ប្គឿងេងាា រឹន កង់ ៃិងេុីន៉ាង់តរជា ដ្ើន ទងំេប្មប់ប ប្នើឱ្យររនំា ំញ ៃិង

តប្នូិររទីសារកនុងប្េុក ៃឹងមៃេៃទុោះកំ ើ៍ៃខពេ់ ទងំររពប្ងីកររិកាៃិ យគដដ្លមៃប្ស្ថប់ 

ៃិងររិកាៃិ យគវមី។  

(ទី២)- ិ កាេ័យ េកកនម ៅបៃតកំ ើ៍ៃប្បម៍ ៧,០% ដដ្លោំប្ទ ដាយកំ ៍ើៃនៃ

អៃុិកាេ័យេណាឋ ោរៃិង ភាជៃយីដាឋ ៃ ដដ្លឆាុោះបញ្ហច ងំតានរយៈកំ ើ៍ៃខពេ់នៃំំៃមៃ ភាៀិ

 ទេំរអៃតរជាតិ   ជាពិ េេនកពីតំបៃ់អាេុី  ដាយស្ថរររ លើកទឹកំិតតឱ្យមៃររ បើក ជើង-

 ហាោះ ហើរប្តង់រៃ់ដត ប្ ើំៃ ៃងិររដាក់ ំញៃូិ ោលៃ យបាយនានាកនុងររទកទ់ញ ភាៀិ

 ទេំរបដៃាន។ អៃុិកាេ័យលក់ដំុ្-រាយក៏ ៅរកាកំ ៍ើៃលែប្ប េើរ ដដ្លោំប្ទ ដាយកំ ៍ើៃនៃ

ររ ប្បើប្បាេ់កនុងប្េុក  ដាយស្ថរកំ ើ៍ៃប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ប្បជាពលរដ្ឋ។ ទៃទឹន ៃោះ អៃុិកាេ័យ 

អំលៃប្ទពយក៏ប្តូិបាៃរំពឹងថ្នៃឹងបៃតកំ ៍ើៃខពេ់ប្េបតានៃនិាន ររនៃអៃុិកាេ័យេំ៍ង់សងដដ្រ។ 

 ដាយដ ក អៃុិកាេ័យដឹ្កជញ្ជូៃ ៃិងគននាគនៃរប្តូិបាៃរពំឹងថ្នៃឹងបៃតរកាកំ ើ៍ៃប្បហាក់-

ប្បដហលៃឹងឆ្ន ំ ២០១៨ ដដ្លជំរុញ ដាយររអៃុិតតគ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធវមីៗ 

ដូ្ំជា៖ សាូិ លបឿៃ លឿៃភនំ ពញ-ប្ពោះេីហៃុ ររ បើកឱ្យដំ្ ើ៍រររ  ើងិកាញដខសសាូិរវ ភាើងទិេ

ខាង ជើងពីភនំ ពញ ៅ បា៉ាយដប៉ាត ររពប្ងីកប្ពលាៃយៃត ហាោះ ៃិងកំពង់ដស ប្ពនទងំដសៃររ 

 ិ កាៃិ យគវមីៗ លើប ចំកិកាទាជំនាៃ់វមី ( G)  លើររពប្ងីកិកាស្ថលភាពអុៃិធឺ៍ ិតឱ្យប្គបដ្ ត៍ ប់ 

ដ្ល់តំបៃ់ដាំ់ប្េយល។  
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(ទី៣)- ិ កាេ័យកេិកនមអាំេ ប្នំបាៃកំ ើ៍ៃកនុងរងាង់ ១,៨% ដដ្លប្ទប្ទង់ ដាយ

អៃុិកាេ័យដំ្ណំាៃិងជលសល។ អៃុិកាេ័យដំ្ណំាប្តូិបាៃរពំឹងថ្នៃឹងមៃកំ ើ៍ៃប្បហាក់ប្បដហល 

ឆ្ន ំនុៃ  ដាយស្ថរភាពអំ ណាយសលនៃកតាត អារេធាតុ ភាពប្ប េើរ  ើងនៃប្បព័ៃធធារាស្ថស្រេត  

ៃិងររ កើៃ  ើងនៃនវាអងករ ៅ លើទីសារអៃតរជាតិ ប្ពនទងំររ កើៃ  ើងនៃដំ្ណំាប ប្នើឱ្យររ-

នំា ំញ សសង ទបត ដូ្ំជា ៅេ ូ ៃិង ំកជា ដ្ើន។ អៃុិកាេ័យ ៃស្ថទប្តូិបាៃរពំឹងថ្នៃឹងមៃ

កំ ៍ើៃលែប្ប េើរសងដដ្រ ដដ្លប្តូិបាៃជំរុញ ដាយររបៃតកំ ើ៍ៃខពេ់នៃអៃុិកាេ័យករីិ បបកនម 

ប្េបតានៃិនាន ររ កើៃ  ើងនៃររិកាៃិ យគពីេំណាក់ិកាេ័យឯកជៃ ៃិងររំូលរមនពីនដ្គូ-

អភិិឌ្ឍៃរ។ អៃុិកាេ័យំិញ្ច ឹនេតាក៏ប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃក ំ៍ើៃលែ  ដាយស្ថរររបៃត

កំ ៍ើៃនៃររំិញ្ច ឹន ោ ៃិងររំិញ្ច ឹនមៃ់តានដបបធនមជាតិកនុង ោល ៅពា៍ិជជកនម ប្ពនទងំ

កំ ើ៍ៃសលិតកនមប្ជូក ដាយស្ថរដតររ ងើប  ើងិកាញនៃនវាប្ជូករេ់។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យឧេាហកនម   ំ ំៃមៃ ១០,០% 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ  េកកនមំំៃមៃ ៧,០% 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ កេិកនមំំៃមៃ ១,៨% 
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ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៩ 

 ឈរ លើ ោលររ៍រខាង លើ ក៏ដ្ូំជាកនុងប្កបខ ឌ៍ នៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំ ដដ្លប្តូិ

បាៃ ប្ោងកនុងរងាង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារីយ៉ាូំំ៍ូលដដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន 

ៃិង  ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃនៃលទធសលលែប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល ពិ េេំំ៍ូលគយ 

ៃិង ំ ំ៍ូលពៃធដារឆ្ន ំ ២០១៧ ៃិង ឆ្ន ំ ២០១៨ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិបាៃ របបំំ  ើង 

 ដាយ ធាើររកំ៍ត់ដ្ូំត ៅ៖ 

 

 

 ំំ៍ ូលកនុងប្ប ទេវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ១៩,២៨% នៃ សេេ  េម ើៃឹង            

ំំៃមៃ ២១ ១៨៦ ២២៨ លាៃ របល។ 

 ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ២៤,៧២% នៃ សេេ  េម ើៃឹង               

ំំៃមៃ ២៧ ១៦៤ ៩៩៦ លាៃ របល។ 

 អតិ រកវិការំរៃត អាំរកាបាៃកនុងកប្និតប្បម៍ ២,៨១% នៃ សេេ។ 

 ឱ្ៃភាពវិការេរបុ  េម ើៃឹង -៥,៤៤% នៃ សេេ ប្េបតាន ោលៃ យបាយ

ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងវិការ (Fiscal Consolidation)។ 

 

 

េូំនាករវិការ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

ំាប ់ អៃុិ តត ំាប ់ ំាប ់

ំំ៍ លូកនងុប្ប ទេវិការរដ្ឋ ថ វិការជាត ិ(%សេេ) ១៨,៥១ ២០,២៤ ១៨,៧១ ១៩,២៨ 

    ំំ៍ ូលំរៃដ (%សេេ) ១៨,៣៥ ២០,០៨ ១៨,៥៣ ១៩,១០ 

ំំណាយេរបុវិការរដ្ឋ ថ វិការជាត ិ (%សេេ) ២៣,៥៧ ២៣,៤៥ ២៤,៥៤ ២៤,៧២ 

    ំណំាយំរៃដ (%សេេ) ១៥,៣៧ ១៥,៦៦ ១៦,០៥ ១៦,៣០ 

អត ិរកំរៃត (%សេេ) ២,៩៧ ៤,៤៣ ២,៤៨ ២,៨១ 

ឱ្ៃភាពេរបុ (%សេេ) -៥,០៥ -៣,២១ -៥,៨៣ -៥,៤៤ 
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៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ លូវិការរដ្ឋ 

កនុងប្កបខ ឌ៍ នៃ ោល ៅខាង លើ រាជរដាឋ ភិបាលប្តូិប ងកើៃំំ៍ូលេរុបវិការរដ្ឋ ថ 

ំំ៍ូលេរុបវិការជាតិ ឱ្យ េម ើៃងឹ ២៦ ៧៥៩ ៩៩៦ លាៃ របល កនុង នាោះ ំំ៍ូលំរៃដថ្នន ក់ជាតិ

ឱ្យ េម ើៃឹង ១៩ ៥៩៣ ១១១ លាៃ របល (ដដ្លរមនមៃ ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ១៦ ៨៧៩ ០០០ លាៃ

 របល ៃិង ំំ៍ូលនិៃដនៃស្ថរ ពើពៃធ ២ ៧១៤ ១១១ លាៃ របល)។  ដាយដ ក េប្មប់ំំ៍ូល

ឯកតា លាៃ របល 
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នូលធៃវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៥ ៧៦៦ ៩១៧ លាៃ របល, ប្តូិជា ៥,២៥% នៃ សេេ 

គឺមៃកំ ៍ើៃ ១៥,៩%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ កនុង នាោះំំ៍ូលនូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ 

ពី ប្ៅប្ប ទេ  េម ើៃឹងប្បម៍ ២០% នៃំំណាយវិការរដ្ឋេរុបឆ្ន ំ ២០១៩ ប៉ាុ ណាណ ោះ។ 
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ំំ៍ ូលនលូធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំំៃមៃ ៥ ៧៦៦ ៩១៧ លាៃ របល កនុង នាោះ 

 ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ ១៩៣ ១៤៩ លាៃ របល 

 ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៥ ៥៧៣ ៧៦៨ លាៃ របល 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.២. ស្ថា ៃភាពំណំាយវិការរដ្ឋ 

េប្មប់ឆ្ន ំ ២០១៩ ំណំាយេរបុវិការរដ្ឋ ថ ំណំាយេរបុវិការជាត ិប្តូិបាៃ ប្ោង

ំំៃមៃ ២៧ ១៦៤ ៩៩៦ លាៃ របល ប្តូិជា ២៤,៧២% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១១,៤% 

 ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ ដដ្លកនុង នាោះ (១)-ំណំាយំរៃតវិការរដ្ឋមៃំំៃមៃ ១៧ ៩០៧ ៥៤៩ 

លាៃ របល ប្តូិជា ១៦,៣០% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១២,៣%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨ 

៣%

៩៧%

ចាំណូលមូ្លធន  

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ 

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 

 នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិការ  ២៥០ ០០០ លាៃ របល  

 នូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ ៥ ៣២៣ ៧៦៨ លាៃ របល  

 ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំៃំមៃ ១៩៣ ១៤៩ លាៃ របល 

៥ ៧៦៦ ៩១៧ 

លានង្រៀល 
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ៃិង (២)-ំណំាយនលូធៃវិការរដ្ឋមៃំំៃមៃ ៩ ២៥៧ ៤៤៧ លាៃ របល ប្តូិជា ៨,៤២% នៃ 

សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៩,៨%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បៃទុកបគុគលកិេរបុ ៖ ៨ ៣៣៥ ១០២ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៧ ៨៦២ ៥៣៧ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ៤៧២ ៥៦៥ លាៃ របល 

  ប្ៅបៃទុកបគុគលកិេរបុ ៖ ៩ ៥៧២ ៤៤៧ លាៃ របល  

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៨ ៩៦៤ ៧៤៣ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ១ ៤០៧ ៣៧២ លាៃ របល * 

 

ចាំណាយចរនត 

ចាំណាយម្លូធន 

 ិ កាៃ ិយគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ 

េរបុ៖  ៣ ០២៧ ៧៣១ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ២ ៧០៨ ០៣២ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ៣១៩ ៦៩៩ លាៃ របល 

 
 ិ កាៃ ិយគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ  

៥ ៣២៣ ៧៦៨ លាៃ របល 

ររទទូតប់្បាកខ់ច ី៩០៥ ៩៤៨ លាៃ របល 

ប្បេិទធភាព 

កំ ៍ើៃ 

ររងារ េនធន៌ 

*េោំល៖់ទំហំំណំាយំរៃត ប្ៅបៃទុកបគុគលកិថ្នន ក ់ប្រនជាតបិាៃបកូបញ្ចូល 

ៃូិ ឥ៍ទៃឧបតានភកធៃពថី្នន កជ់ាតិំ ៃំមៃ ៧៩៩ ៦៦៨ លាៃ របល។ 
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ក. ំណំាយំរៃតថ្នន កជ់ាត ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

ក.១. ំណំាយ លើបៃទុកបគុគលកិ 

ំំណាយ លើបៃទុកបុគគលិក ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៧ ៨៦២ ៥៣៧ លាៃ របល េប្មប់ 

(១)-ររដំ្  ើង បបិតសនូលដាឋ ៃកនុងអប្តា ១០,០% តានតននាឯកតាេៃទេសៃរ ២ ៣៤០  របល 

 ដាយអៃុិតត ចប់ពីដខនករា ឆ្ន ំ ២០១៩, (២)-ររដំ្  ើងប្បាក់បំណាំ់នុខងារៃឹងប្តូិអៃុិតត

ចប់ពីដខ នស្ថ ឆ្ន ំ ២០១៩  ដាយសតល់បដៃាន ៣០ ០០០  របល ជៃូនស្រៃតីរាជររេុីិកាល ៃងិ     

កងកមា ងំប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទដដ្លមៃប្បាក់បំណាំ់នុខងារកនុងកប្និតចប់ពី ៧៥០ ០០០ 

 របល ំុោះ ប្រន, (៣)-ររដំ្  ើងប្បាក់ឧបតានភប្បចំដខេប្មប់នស្រៃតីជាប់កិ ចំេៃាពី ៦០០ ០០០ 

 របល  ៅដ្ល់ ៦៥០ ០០០  របល  ដាយអៃុិតតចប់ពីដខនករា ដ្ល់ដខធនូ ឆ្ន ំ ២០១៩។ ំំ ពាោះ

ររ បើកប្បាក់ បបិតសៃឹងប្តូិ ធាើ  ើងំំៃមៃ ២ ដ្ងកនុងនមយដខ តានប្បព័ៃធធនាោរចប់ពីដខនករា

ឆ្ន ំ ២០១៩ សងដដ្រ។ 

 ប្ៅពីបាៃដំ្  ើងប្បាក់ បបិតសជៃូនស្រៃតីរាជររ ៃិងកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ រាជរដាឋ ភិបាល 

ក៏បាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៥០ ប ៊ីលាៃ របល ជានូលៃិធិដវទេំុខភាពជៃូនស្រៃតីរាជររេុីិកាល     

កងកមា ងំប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទ ៃិងៃិិតតជៃ ៅកនុងកញ្ចប់វិការរបេ់ប្កេមងេុខាភិបាល។ 

ទៃទឹនោន  ៃោះ បដៃានពី លើប្បាក់ឧបតានភ ោលៃ យបាយោំពារេងគនំំៃមៃពីរ គឺប្បាក់ឧបតានភ   

%នៃំំណាយំរៃត 

ថ្នន ក់ជាតិតាន ិ កាេ័យ 
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មតុភាពដ្ល់នស្រៃតីរាជររ ៃិងកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទជាស្រេត ី ៃិងប្បាក់ឧបតានភបុ៍យ-

េពនស្រៃតីរាជររដដ្លទទមលនរ៍ភាពកនុង ពលបំ ពញ បេកកនម ថ ប្ោោះថ្នន ក់ររងារ  ដ្ើនបី

 របបំំពិធីបុ៍យេពតានប្បនព៍ីដដ្លប្តូិបាៃដាក់ឱ្យអៃុិតត ៅ ដ្ើនឆ្ន ំ ២០១៨,  រាជរដាឋ ភិបាល 

ក៏បាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៦ ប ៊ីលាៃ របល  ដ្ើនបីប្ទប្ទង់របបេៃតិេុខេងគនដសនកហាៃិភ័យររងារ

េប្មប់នស្រៃតីស្ថធារ៍ៈ  ៅកនុងកញ្ចប់វិការរបេ់ប្កេមងេុខាភិបាល។ ជានមយោន  ៃោះ ក៏មៃ 

វិការ ២០ ប ៊ីលាៃ របល េប្មប់សតល់លទធភាពដ្ល់ប្កេមង ស្ថា ប័ៃអាំ ប្ជើេ រីេនស្រៃតីមៃ

េនតាភាពៃិងជនំាញខពេ់ំូលប ប្នើររងាររដ្ឋសងដដ្រ។ ំំ ពាោះប្បាក ់ស្ថធៃៃិិ តត ក៏ប្តូិបាៃ

 ប្ោងវិការំំៃមៃ ៦០ ប ៊ីលាៃ របល េប្មប់ររដំ្  ើងរបប ស្ថធៃប្បចំដខទបបំសុត ៃិងររ-

រត់បៃាយគមា តរបប ស្ថធៃរបេ់ៃិិតតជៃ រកងអនកទទមលបាៃ ស្ថធៃទប ៃិងអនកទទមលបាៃ

 ស្ថធៃខពេ់ ៃិងរកងៃិិតតជៃវមី ៃិងៃិិតតជៃចេ់ ជូៃដ្លៃ់ិិតតជៃដដ្លជាអតីតនស្រៃតីរាជររ- 

េុីិកាល ៃិងកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធសងដដ្រ។ 

ក.២. ំណំាយនៃិដនៃបៃទុកបគុគលកិ 

ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៨ ៩៦៤ ៧៤៣ លាៃ របល, មៃេមមប្ត  េម ើៃឹង ៥៣,២៨% 

នៃំំណាយំរៃដវិការថ្នន ក់ជាតិ ប្តូិជា ៨,១៦% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ២២,៨%  ធបបៃឹង

ំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨,  ហើយប្តូិបាៃិកាភាជ ដាយដសែក លើតប្នូិររ ៃិងអាទិភាពចំបាំ់តានិកាេ័យ 

ៃីនមយៗ ដូ្ំខាង ប្រន៖ 

 ិ កាេយ័រដ្ឋបាលទូ ៅ 

  លើកកនពេ់ប្បេិទធភាពររងារប្គប់ប្គងំំ៍ូល ៃិងប្បនូលំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ  

 ោំប្ទររអៃុិតតកនមិកាធីជាតិកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធារ៍ៈ 

 ោំប្ទកំដ៍ទប្នង់ិកាេ័យដី្ធាី 

 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ យបាយអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឧេាហកនម 

 ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទធប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ 

 ប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃកិ ចំររទតូ តានរយៈប ងកើៃររោំប្ទដសនកហិរញ្ញិ តាុដ្ល់នស្រៃតីររទតូ។ 

 ិ កាេយ័ររពារជាត ិេៃដេិខុ ៃងិេណាដ បធ់ាន ប ់

 ោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងេនតាភាពរបេ់ៃគរបាល ៃិងកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ 

 បៃត ផ្លត តររយកំិតតទុកដាក់ លើជីិភាព ៃិងេុខុមលភាពកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ 
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 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់កិ ចំដំ្ ើ៍ររររបេ់ឧតតនប្កុនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន ស្ថលាជប្នោះកតី 

ប្គប់ជាៃ់ថ្នន ក់ ៃិងរដ្ឋបាលតុលាររ 

 ោំប្ទកិ ចំដំ្ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអៃតរាគនៃរ សសងៗ 

 ោំប្ទររអៃុិតត ោលៃ យបាយ ភូនិ-ឃុំ មៃេុិតាិភាព 

 ោំប្ទដ្ល់ប្បតិបតតិររសលិតអតតេញ្ហញ ៍ប័ ណ៍ 

 បៃតោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទធប្បឆំ្ងររជមញដ្ូរនៃុេស ស្រេត ី ៃិងកុមរ 

 បៃតោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទធប្បឆំ្ង ប្គឿង ញៀៃ 

 បៃតោំប្ទ េកឥតគិតនវារបេ់គ៍ៈ នធាិកីនពុជា។ 

 ិ កាេយ័េងគនកិំ ច 

 ពប្ងឹងគុ៍ភាព ៃិងោំប្ទ េកអប់រំ 

 អភិិឌ្ឍជំនាញ ៃិងិកាេ័យររងារ 

  លើកកនពេ់គុ៍ភាព េកេុខាភិបាល 

 ទប់ស្ថក ត់អំ ពើហិងា លើស្រេត ី ៃិងកមុរ   

 ឧបតានភោំប្ទដ្ល់េមគនអតីតយុទធជៃ  

 ប ងកើៃររឧបតានភដ្ល់នជឈន ឌ៍ លស្ថត រៃីតិេនបទតានបណាត រាជធាៃី  ខតត ៃិង    

ររឧបតានភ ោំប្ទនជឈន ឌ៍ លស្ថត រលទធភាពពលកនម រយេនបទ  ដ្ើនបីសតល់ េកជូៃ

ជៃពិររ 

 សតល់វិការោំប្ទដ្ល់ររ ដាោះប្ស្ថយជីិភាពំំ ពាោះជៃប្កីប្ក ៅតានេហគនៃរកនុង

ជំហាៃស្ថកលបង 

 ររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃធនមជាតិ 

 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ 

 េុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា។ 

 ិ កាេយ័ េដ្ឋកិំ ច 

 បៃតររ លើកកនពេ់ប ចំក ទេកេិកនម  

 ជំរុញសលិតកនម េបៀង ពិ េេររំិញ្ច ឹនេតា ៃិងនចា ិបបកនម 

 ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដី្េនបទៃ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងររបងាក រ ទប់ស្ថក ត់ ៃិងបស្រងាក បបទ លមើេ

នប្ព ឈើ ៃិងជលសល 
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 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងប្បេិទធភាពកនុងររប្គប់ប្គងធៃធាៃដរ៉ែប្គប់ប្ប ភទ 

 ជំរុញររអភិិឌ្ឍទឹកស្ថែ ត ៃិងអនាន័យជៃបទ 

 ជមេជុល ៃិងដវទបំ្បពៃ័ធធារាស្ថស្រេត  

 ជំរុញររអភិិឌ្ឍសលិតសល ៃិងររពប្ងឹងគុ៍ភាព េក ទេំរ រ៍ 

 បៃត បើកទីសារេប្មប់ររនំា ំញរបេ់កនពុជា 

 ប ដ៍ុ ោះបណាដ លធៃធាៃនៃុេស 

 បៃតជមេជុល ដវទសំាូិ ស្ថព ៃ ៃិងសាូិលំជៃបទ ប្ពនទងំររស្ថត រប្េោះ ជីកប្េោះ ៃិង   

អ ត៍ូ ងទឹក  ដ្ើនបីទប់ទល់ៃឹង ប្ោោះរាងំេងួ ត 

 ប្តួតពិៃិតយេុិតាភិាពំំ៍ីអាហារ 

 អភិិឌ្ឍប្បព័ៃធរដ្ឋបាល អ ិំប្តូៃកិ 

 ពប្ងឹងៃូិ ប្កបខ ឌ៍  ៃិងយៃតររអភិិឌ្ឍេហប្ោេធុៃតូំ  ៃិងនធយន 

 អភិិឌ្ឍប្បព័ៃធេតង់ដា ៃិងមប្តាស្ថស្រេត។ 
 

ពត័ម៌ៃបដៃានេប្មបទំ់ហំំណំាយវិការេរបុ (ំណំាយំរៃត ៃងិំណំាយនលូធៃ កនងុ

ប្ប ទេ ៃងិ ប្ៅប្ប ទេ) របេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ មៃកនុងតារាងឧបេនពៃ័ធទ ី៣៩ 

 

 លើេពី ៃោះ េប្មប់ឆ្ន ំ ២០១៩ រាជរដាឋ ភិបាលក៏បាៃ ប្ោងវិការ ឆាើយតបៃឹង

េកនមភាពោំពារេងគនដដ្លរមនមៃជាអាទិ៍ ដូ្ំជា៖ 

 បៃតោំប្ទររដវទេំខុភាពេប្មបក់នមករ៖ បាៃ ប្តៀនវិការកនុងកញ្ចប់វិការរបេ់

ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់ពប្ងីកិកាស្ថលភាពនូលៃិធិេនធន៌  ដ្ើនបីសតល់លទធភាព

ឱ្យកនមករ (ទងំកនុងប្បព័ៃធ ៃិង  ប្ៅប្បព័ៃធ) ដដ្លនិៃទៃ់ជាេមជិក បឡាជាតិរបប

េៃតិេុខេងគន (ប.េ.េ)  ទទមលបាៃរបបដវទេំុខភាពដូ្ំប្បជាជៃដដ្លមៃ   

ប័ ណ៍ប្កីប្កដដ្រ។ 

 បៃតររឧបតានភមតភុាពេប្មបក់នមករៃ ិយជតិ៖ បាៃ ប្ោង ៅកនុងកញ្ចប់វិការ

របេ់ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់បៃត បើកសតល់ប្បាក់ឧបតានភជូៃកនមររកាៃី ៅ ប្រយ 

 ពលេប្មលកៃូ ៃិងេប្មកលដំហមតុភាព។ 

 ររបៃតៃរិៃតរភាពនៃទរី ពទយគៃធបបុាា ៖ បាៃ ប្ោងវិការ ៅកនុងកញ្ចប់វិការរបេ់

ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់ប ងកើៃ “នលូៃធិគិៃធបបុាជ កនពុជា”, បដៃាន លើវិការដដ្ល
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ប្តូិសតលផ់្លទ ល់ ៅនៃទីរ ពទយគៃធបុបាា េប្មប់ំំណាយប្បតិបតតិររឆ្ន ំ ២០១៩,   ដ្ើនបី

ធានាៃិរៃតរភាព គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទធភាព របេ់នៃទីរ ពទយសង ៃិងធានាររសតល់   

 េក ដាយនិៃយកនវាជូៃដ្ល់កុមរនៃប្គួស្ថរប្កីប្កសង។ 

 ររបៃតេកនមភាពរបេរ់ាជរដាឋ ភបិាលកនុងររំោុះេមរេខុទកុខកនមករ-កនមររកាៃ ី តាន     

បណាត  រាងំប្ក េហប្ោេ  ដ្ើនបីដេាងយល់ៃិងរកដំ្ ណាោះប្ស្ថយេនប្េបជូៃ 

កនមករ-កនមររកាៃី ក៏ដ្ូំជាជំរុញ ោលៃ យបាយអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឧេាហកនម។ 

 កនមិកាធេីងគហទៃេងគនេប្មបស់្រេត បី្កបី្កមៃនសទ ពាោះ ៃងិកមុរតូំ ៖ បាៃ ប្ោង

វិការេប្មប់ឧបតានភ ពលពិៃិតយនសទ ពាោះ ំំៃមៃ ៤  លើក, ១  លើក ៤ នឺុៃ របល, 

 ពលេប្មលកៃូ ៅន ឌ៍ លេខុភាព ថ  ពទយរដ្ឋ ជូៃ ២០នឺុៃ របល, ឧបតានភ ១០ 

 លើក ទបត  ១ លើក ៤ នឺុៃ របល  ពល ៅទទមលថ្នន បំងាក រ រហូតដ្ល់កុមរអាយុ ២ ឆ្ន ំ។ 
 

ខ. ំណំាយនលូធៃថ្នន កជ់ាត ិ

 ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៨ ៩៣៧ ៧៤៨ លាៃ របល មៃេមមប្ត  េម ើៃឹង ៣៤,៧% 

នៃំំណាយវិការថ្នន ក់ជាតិេរុប ប្តូិជា ៨,១៣% នៃ សេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៨,៩%  ធបបៃឹង

ំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨។ គ ប្មងិកាៃិ យគផ្លទ ល់ ដាយហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ ៅថ្នន ក់ជាតិវយំុោះ  

-៧,៤%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៨,  ហើយប្តូិជា ២,៤៦% នៃ សេេ, ដដ្លររធាា ក់ំុោះ ៃោះ 

គ ឺដាយស្ថរររអៃុិតត ោលៃ យបាយពប្ងឹងររប្គប់ប្គងវិការ។ ប៉ាុដៃតគមរកត់េំោល់ថ្ន    ររ- 

វយំុោះ ៃោះដត លើំំណាយិកាៃិ យគដដ្លនិៃោំប្ទផ្លទ ល់ដ្ល់កំ ើ៍ៃៃិងភាពប្បកមតប្បដជងកនពុជា 

ដូ្ំជាររស្ថងេង់អោររដ្ឋបាលជា ដ្ើន,  ដាយដ ក ំំណាយ លើ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធរូបិៃត ដដ្ល

ោំប្ទដ្ល់កំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងភាពប្បកមតប្បដជងកនពុជានិៃវយំុោះ ទ  ហើយំំណាយ ៃោះមៃ

 ោល ៅសតល់ហិរញ្ញបបទៃដ្ល់គ ប្មង/កនមិកាធីកនុងិកាេ័យអាទិភាព  ដាយ ផ្លត ត ៅ លើររ-

ប្ទប្ទង់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំ ររ លើកកនពេ់ភាពប្បកមតប្បដជង ៃិងសលិតភាព េដ្ឋកិ ចំ ដូ្ំជា៖ 

 ររកស្ថង ៃិងជមេជុលសាូិវនល ់ ជាពិ េេររស្ថត រៃិងជមេជុល ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ

ដដ្លទទមលរងសលប៉ាោះពាល់ ដាយស្ថរទឹកជំៃៃ,់ ៃិងកស្ថងកំពង់ដសទ ៃា 

 ររបៃតស្ថត រៃិងកស្ថងប្បព័ៃធធារាស្ថស្រេត  ៃិង លើកកនពេ់ប្បេិទធភាពនៃប្បពៃ័ធប្គប់ប្គង       

ធារាស្ថស្រេត  ពិ េេ លើកកនពេ់ររប្គប់ប្គង ៃិងទប់ទល់ៃឹងទឹកជំៃៃ់ 

 ររបៃតស្ថងេង់ ៃិង ជមេជុលស្ថលា របៃ ៅតានបណាត  ខតត 
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 ររបៃតកស្ថង ហដាឋ រំនាេនព័ៃធិកាេ័យប ដ៍ុ ោះបណាដ លប ចំក ទេិកាជាជ ជីិៈ,  ិ កាេ័យ 

គននាគនៃរ ៃិង ដឹ្កជញ្ជូៃ ៃិងិកាេ័យអាទិភាព សសងៗ ទបត ដូ្ំជា េុខាភិបាល ៃិង

ររសគត់សគង់ទឹកស្ថែ ត ជា ដ្ើន 

 ររបៃតអៃុិតតស្ថកលបងៃូិ កនមិកាធីស្ថំ់ប្បាក់ពលកនម (Cash For Work) ដដ្លជា

អៃតរាគនៃរ ដាយប្តង់របេ់រាជរដាឋ ភិបាលកនុងររប ងកើតររងារ ៅទីជៃបទ 

 ររបៃតិកាៃិ យគ លើិកាេ័យអគគិេៃី  ដ្ើនបីបៃតពប្ងីកិកាស្ថលភាពនៃររសគត់សគង់អគគិេៃ ី

ៃិងបញ្ចុោះនវាអគគិេៃី ៅជៃបទ 

 ររសតល់វិការគ ប្មងិកាៃិ យគផ្លទ ល់កនុង ខតតតបូងឃមុ  ំ

 ររបៃតិកាៃិ យគ លើររអភិិឌ្ឍ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធិកាេ័យកេិកនម ៃិងររិកាៃិ យគ

 លើររជំរុញ សលិតកនម េបៀង ជាពិ េេររសលិតប្េូិ ៃិងបដៃា 

៣.៣. វិការកនមិកាធនីៃប្កេមង ស្ថា បៃ័ 

ប្កេមង ស្ថា ប័ៃទងំ ៣៩ បាៃអៃុិតតវិការកនមិកាធី ពញ លញចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៨។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

១.ប្ក.នហានសទ, 

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.ពា៍ជិជកនម,  

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយរ,    

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ,  

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក,  

៩.តលុារកំពលូ,  

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ 

 

១.ប្ក.អប់រំ,  

២.ប្ក.េុខាភបិាល,  

៣.ប្ក.ររងារ,  

៤.ប្ក.កិំចររនារី,  

៥.ប្ក.កេិកនម,  

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,  

៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,  

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិ តា,ុ  

៩.ប្ក.ដដ្ៃដី្,  

១០.ប្ក.យតុតិធន៌ 

 

២០១៥ 

២០១៦ 

២០១៧ 

១. ប្កុនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពុជា 

២.ប្កុនប្បឹកាធនមៃញុ្ញ,  

៣.ប្ក.ប្ពោះបរនរាជកងំ, 

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃំងេភា,  

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំរំរ បាោះ ឆ្ន ត  

៦.ប្ក.ធនមររ,  

 

៧.ប្ក.ដរ៉ែ ៃិងថ្ននពល  

៨.ប្ក.ិបបធន៌  

៩.ប្ក.នុខងារ,  

១០. ប្ក.ដសៃររ,     

១១. ប្ក.ឧេាហកនម, 

២០១៨ 
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 ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ  ១ គឺ៖អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធេុខាភិបាល 

   ដាយសតល់លទធភាពទទមលបាៃៃូិ េកេុខភាពប្បកប ដាយគុ៍ភាព ៃិងេនធន៌ 

  ដ្ើនបីដកលនែស្ថា ៃភាពេុខភាព ៃិងេុខុមលភាពប្បជាពលរដ្ឋកនពុជាប្គប់រូប ផ្លត ត លើ

 ប្េីត  កុមរ ជៃប្កីប្ក ជៃងាយរង ប្ោោះ ៃិងចេ់ជរា។ 

 

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

១. េុខភាពបៃតពជូយុិិយ័ មតា ទរក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ 

២. ប្បយុទធជំងឆឺាង 

៣. ប្បយុទធជំងឺនិៃឆាង ៃិងបញ្ហា េុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត 

៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិបាល 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ 

១
 ៥
៤
៥
 ៥
២
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

  ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ២ គ៖ឺ 

 ទី ១ ៖ ធានាឲ្យររអប់រំមៃគុ៍ភាពប្បកប ដាយេនធន៌ ៃិងបរកាយបៃន  

   ៃិង លើកកនពេ់ឱ្រេកនុងររេិកា ពញនមយជីិកាត េប្មប់ទងំអេ់ោន  

 ទី ២ ៖ ធានាភាពេ័កេិទធិនៃភាពជាអនកដឹ្កនំាៃិងប្គប់ប្គងរបេ់នស្រៃតីអប់រំប្គប់   

 លំដាប់ថ្នន ក់ 
  

  ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រកំនុងប្បព័ៃធ  ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃសាូិររ 

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ 

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់ររំយៃិងកីឡា 

៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ចំក ទេៃិងជនំាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ 

៥.ររោំប្ទ េកអប់រំ ៃិងអភិបាលកិ ចំលែ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១ នៃឧបេនព័ៃធ 

២
 ៩
៤
៩
 ៦
០
៤

 

លា
ៃ
 រ
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 ព្រសួខការងារ និខបណតុ ះបណាត លវិជាា ជីវៈមៃ ោលៃ យបាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររងារ ៃិងប ត៍ុ ោះបណាត លិកាជាជ ជីិៈ  ដ្ើនបីំូលរមន

ំំដ៍ករត់បៃាយភាពប្កបី្ក ៅកនពុជា។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១.  ររអភិិឌ្ឍលកខខ ឌ៍ ររងារ ៃិងេុខដុ្នៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាជ ជីិៈ 

២. ររអភិិឌ្ឍររអប់របំ ត៍ុ ោះបណាត លប ចំក ទេ ៃិងិកាជាជ ជីិៈ 

៣. ររអភិិឌ្ឍនុខរបរ ៃិងររងារ 

៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃតិេុខេងគន 

៥. ររពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ 

២
៣
៣
 ៩
៣
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 

 ព្រសួខសខគម្រិចច អតីតយុទធជន និខ យុវនីតិសម្បទាមៃ ោលៃ យបាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  ពប្ងឹងប្បព័ៃធោំពារ ៃិងសតល់ េកេុខុមភាពេងគន ប្បកប ដាយ 

ប្បេិទធភាព ៃិងេនធន។៌ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររប ងកើៃប្បេិទធភាព េកេុខុមលភាពេងគន 

២. ពប្ងឹងពប្ងីកប្បព័ៃធេៃតិេុខេងគន ៃិងសតល់ េកស្ថត រលទធភាពពលកនម      

រយេនបទជៃពិររ 

៣. ពប្ងឹង េកោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ 

៩
៩
៣
 ០
៧
១

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 22 នៃ 79 

 

  
 ព្រសួខបរិសាា ន មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ កិ ចំោំពារបរកាស្ថា ៃ 

  ររអភិរកសជិិៈំប្នុោះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធាៃធនមជាតិឱ្យមៃៃរិៃតរភាព។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. កិ ចំោំពារបរកាស្ថា ៃ 

២. ររប្គប់ប្គងតំបៃ់ររពារធនមជាតិ 

៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព 

៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ោះដឹ្ង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថា ៃ 

៥. ររពប្ងឹងអភិបាលកិ ចំលែ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ 

៨
៩
 ៧
៤
២

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខវបបធម្៌ និខវិចិព្តសិលបៈមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. កិ ចំោំពារ បតិកភ ឌ៍ ិបបធន៌រូបី 

២. ររ លើកេទួ យ បតិកភ ឌ៍ ិបបធន៌អរបីូ 

៣. ររពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៨
០
 ១
៤
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 23 នៃ 79 

 

 

 

  

៥
០
 ៨
៨
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខរ័ត៌មានមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើ់កនពេ់ េកសតល ់

ព័ត៌មៃ ៃងិធានាឱ្យបាៃៃូិេិទធទិទមលបាៃព័ត៌មៃ ពញ លញ ទៃ់ ពល-

 ិលា ៃិងេុប្កឹតយ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យព័ត៌មៃ  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ 

៨
៥
 ១
៧
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើកកនពេ់    

ស្ថា ៃភាព  េដ្ឋកិ ចំ-េងគន ៃិងៃ យបាយរបេ់ស្រេដ ីឱ្យរា យជាកមា ងំំលករ 

េប្មប់ររអភិិឌ្ឍប្ប ទេ ៃិងេុភនងគលប្គួស្ថរ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ដកដប្បស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំ  - េងគនរបេ់ស្រេដ ី 

២. កិ ចំររពារសាូិំាប់ំំ ពាោះស្រេដ ី ៃិង កមងប្េី 

៣. ររបស្រញ្ហជ ប យៃឌ្័រកនុង ោលៃ យបាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ 

៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីំមៃកនុង តារាង ៨នៃឧបេនពៃ័ធ 



ទំព័រ 24 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     ជំរុញកំ ើ៍ៃ ទេំរ រ៍

ៃិងប ងកើៃតននាបដៃានតានរយៈិកាេ័យ ទេំរ រ៍ ៅកនពុជា។ 
 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. ប្គប់ប្គងឧេាហកនម ទេំរ៍រ 

២. អភិិឌ្ឍៃរ ទេំរ៍រៃិងេហប្បតិបតតិររអៃតរជាតិ 

៣.  េកោំប្ទដំ្ ៍ើរររទូ ៅេប្មប់ររប្គប់ប្គងិកាេ័យ ទេំរ៍រ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១០នៃឧបេនព័ៃធ 

៩
៨
 ០
៦
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខធម្មការ និខសាសនា មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖  លើកកនពេ់

ស្ថេនារបេ់រដ្ឋ តននាេីលធន៌េងគន ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

អភិិឌ្ឍេុខដុ្នៃីយកនមស្ថេនា ៅកនពុជា 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ 

៦
៨
 ៧
០
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 25 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេ ព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ជំរុញ

កំ ៍ើៃកេិកនម ៃិងប ងកើៃររនំា ំញសលិតសលកេិកនមប្បកប ដាយគុ៍ភាព ៃិង

េុិតាិភាព តានរយៈររ លើកកនពេ់សលិតភាពកេិកនម ប ងកើៃតននាបដៃាន ៃិងពប្ងីក 

ររប្បកមតប្បដជងទីសារ ប្ពនទងំរកាបាៃតុលយភាពនៃររ ប្បើប្បាេ់ដី្កេិកនម ៃិង

ធានាររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងជលសលប្បកប ដាយៃិរៃតរភាព។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១.  ប ងកើៃសលិតភាព ៃិងពិពិធកនមដំ្ណំាកេិកនម 

២. ជំរុញសលិតកនមេតា ៃិងេុខភាពេតា 

៣. ប្គប់ប្គងធៃធាៃជលសល ៃងិអភិិឌ្ឍករីិបបកនម 

៤. ប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតានប្ព 

៥. ពប្ងឹង េកោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១២នៃឧបេនព័ៃធ 

២
៦
៤
 ៩
២
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខធនធានទឹរ និខឧតុនិយម្មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖              

ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទធភាពខពេ់ េនធន៌ 

ៃិងៃិរៃតរភាព។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃទឹក 

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោោះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោោះរាងំេងួ ត 

៣. ររររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹក 

៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធាៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន 

៥. ររដកលនែររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១១នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៥
៩
 ១
៨
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 26 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រសួខពាណិជារម្ម មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង ៃិង ជំរុញររអភិិឌ្ឍ    

 ិ កាេ័យពា៍ិជជកនម។ 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររសតល់ េកស្ថធារ៍ៈ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឯកជៃ 

២. ររសតល់ េកប្តួតពិៃិតយទំៃិញ ៃិងររអៃុិតតំាប់ 

៣. ពប្ងឹងស្ថា ប័ៃ ៃិងជំរុញេមហរ៍កនម ៃិងកិ ចំេហប្បតិបតតិររ េដ្ឋកិ ចំ ពា៍ិជជកនម

កនុងប្ប ទេៃិង ប្ៅប្ប ទេ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៤
៨
 ១
៦
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខររ៉ែ និខថាម្រលមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ជំរុញររអភិិឌ្ឍ ៃិង 

ប្គប់ប្គងិកាេ័យដរ៉ែ ៃិងថ្ននពល។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍៃរៃិងប្គប់ប្គងិកាេ័យធៃធាៃដរ៉ែ 

២. អភិិឌ្ឍៃរៃិងប្គប់ប្គងិកាេ័យ ប្បងរត 

៣. អភិិឌ្ឍៃរៃិងប្គប់ប្គងិកាេ័យថ្ននពល 

៤. ររអភិិឌ្ឍស្ថា ប័ៃ ៃិងររោំប្ទដសនករដ្ឋបាលៃិងហិរញ្ញិ តាុ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៤នៃឧបេនព័ៃធ 

៥
៦
 ៧
៦
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 27 នៃ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ    

គមា តខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្ន ំ ២០២៥។ 

ទី ២ ៖ ជប្នុញកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំជៃបទ តានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ ំប្នុោះ ដាយ

មៃររំូលរមនពីេហគនៃរជាតិ ៃិងអៃតរជាតិ។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររកស្ថង ៃិងដកលនែ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធសាូិជៃបទ   

២. កិ ចំអៃតរាគនៃរោំប្ទ េកទំនាក់ទំៃងជៃបទ 

៣. ររអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ ៃិងររោំប្ទដសនក េករដ្ឋបាល ៃិងហិរញ្ញិ តាុ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៦នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៨
៣
 ២
៩
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខសាធារណការនិខដឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  

អភិិឌ្ឍៃរ ដវទ ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ  ហដាឋ រំនាេនព័ៃធដឹ្កជញ្ជូៃ       

ន ធាបាយ េកកនមដឹ្កជញ្ជូៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតុភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព ៃិង

ប្បេិទធភាព។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍៃរ ជមេជុល ដវទ ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ  ហដាឋ រំនាេន័ពៃធ     

ដឹ្កជញ្ជូៃ ៃិងភេតុភារកនម 

២. ោំប្ទ ោលៃ យបាយស្ថធារ៍ររ, ដឹ្កជញ្ជូៃ, ររអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស  

ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៥នៃឧបេនព័ៃធ 

៤
០
៩
 ៣
៤
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល
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   ព្រសួខនព្បសណីយ៍ និខទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ បៃត

អភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យនប្បេ៍ីយរ ៃិងទរូគននាគនៃរ ប្ពនទងំប ចំកិកាទាគននាគនៃរ ៃិង

ព័ត៌មៃ។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. ររប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យនប្បេ៍ីយរៃិងទូរគននាគៃរ 

២. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យប ចំកិកាទាគននាគនៃរៃិងព័តម៌ៃ 

៣. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ធៃធាៃនៃុេស ហិរញ្ញិ តាុៃិងវ កិារ ៃិងពប្ងឹងររប្តួតពិៃិតយ 

ៃិងអភិបាលកិ ចំ 

៤. អប់របំ ត៍ុ ោះបណាត ល ប្ស្ថិប្ជាិ ៃិងៃកៃុិតតៃរកនុងិកាេ័យ ប.ទ ៃិង ICT 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៧នៃឧបេនព័ៃធ 

៧
៣
 ៩
៦
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខឧសាហរម្ម និខសិបបរម្ម មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររអភិិឌ្ឍ   

 ិ កាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនមៃិងររសគត់សគង់ទឹកស្ថែ ត។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររប ងកើៃររកស្ថងនូលដាឋ ៃអភិិឌ្ឍិកាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន 

ៃិងេិបបកនម ៃិងររសគត់សគង់ទឹកស្ថែ ត 

២. ររប ងកើៃំលករោំប្ទ ៃិងពប្ងឹងេនតាភាពនៃររអភិិឌ្ឍឧេាហកនមៃិងេិបបកនម 

៣. ររប ងកើៃ េកប្ទប្ទង់ដំ្ ៍ើរររកិ ចំររទូ ៅ កនុងររអភិិឌ្ឍិកាេ័យឧេាហកនម 

េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេបិបកនម 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៨នៃឧបេនព័ៃធ 

៥
៧
 ៣
៦
៣

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសួខង្សដារិចច និខហិរញ្ញវតាុ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ពប្ងឹង  ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ ៃិង 

 ររអភិិឌ្ឍៃរ កិាេ័យហិរញ្ញិ តាុ។ 

ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង           

     ហិរញ្ញិ តាុស្ថធារ៍ៈ  ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ 

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ  ិ កាេ័យ

ហិរញ្ញិ តាុ 

៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាពៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង ររ កបរគរំំ៍ូល 

វិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ 

៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធារ៍ៈ 

៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធានា 

គ៍ ៃយយភាពកនុងររប្គប់ប្គងហិរញ្ញិ តាុស្ថធារ៍ៈ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២០ នៃឧបេនពៃ័ធ 

៧
៩
៦
 ១
៥
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 រដាង្លខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសីុវិល មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖       

 លើកកនពេ់គុ៍ភាព េកកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធអារេំរេុី កិាល ដ្ើនបី 

ធានាេុិតាិភាព ៃិងេៃតិេុខេប្មប់េហប្បតិបតតិររដឹ្កជញ្ជូៃសាូិអារេ។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ររធានាេុិតាិភាព េៃតិេុខ ៃិងររប្គប់ប្គងេតង់ដាអភិិឌ្ឍ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ

អារេំរេុីិកាល 

២. ររអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ ៃិង េកោំប្ទដសនករដ្ឋបាលហិរញ្ញិ តាុ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៩នៃឧបេនព័ៃធ 

៥
៥
 ៨
១
២

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 30 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រសួខង្រៀបចាំរដនដី នគ្របូនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

កំដ៍ទប្នង់ ិ កាេ័យដី្ធាី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិ កាេ័យេំ៍ង់ ៃិងលំ ៅឋាៃ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដី្ធាី 

២. ពប្ងឹងររ របបំំដដ្ៃដី្  ៃិងៃគរូបៃីយកនម 

៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់ 

៤. ររោំប្ទដំ្ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

៥. លំ ៅឋាៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២២នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៦
២
 ៩
៩
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 គ្ណៈរមាម ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្បាះង្ឆ្ន តមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ពប្ងឹងលទធិប្បជាធិប តយយ េរពីហុបកសតានរយៈររ បាោះ ឆ្ន ត។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹងបទបញ្ហជ  ៃីតិិកាធីេប្មប់ររំុោះ ម្ ោះ បាោះ ឆ្ន ត ររ បាោះ ឆ្ន ត ៃិងបទបញ្ហជ

នសទកនុងនៃ គ.ជ.ប 

២. ពប្ងឹងដំ្ ើ៍រររំុោះ ម្ ោះ បាោះ ឆ្ន ត ៃិងររ បាោះ ឆ្ន ត 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២១នៃឧបេនព័ៃធ 

៧
៩
 ០
៥
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 31 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រសួខម្ុខងារសាធារណៈមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ប្គប់ប្គង ៃងិអភិិឌ្ឍ     

 ិ កាេ័យនុខងារស្ថធារ៍ៈ ៃិងពប្ងឹងររដកលនែអភិបាលកិ ចំកនុងរដ្ឋបាលស្ថធារ៍ៈ។ 

 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. កំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធារ៍ៈ 

២. ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេសកនុងិកាេ័យស្ថធារ៍ៈ 

៣. ពប្ងឹងប្បេិទធភាពកនុងររប្គប់ប្គងនស្រៃតីរាជររ ៃិងររដកលនែរ បបបរបបប្គប់ប្គង   

ៃិងចត់ដំងររងារ 

៤. ររោំប្ទ ៃិង ររេប្នបេប្នួលកិ ចំររទ ូៅរបេ់ប្កេមង-នៃទីរកនុងប្កបខ ឌ៍ ប្កេមង   

នុខងារស្ថធារ៍ៈ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៣នៃឧបេនពៃ័ធ 

៥
៣
 ៥
១
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខរែនការមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ អភិិឌ្ឍ ៃិងជរំុញររអៃុិតត 

 ោលៃ យបាយ ៃិងយុទធស្ថស្រេត  ិ កាេ័យ ដសៃររេា ិតិ  ិ កាទាស្ថស្រេត  ៃិងប ចំកិកាទា។ 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍយុទធស្ថស្រេតេប្មប់ររអភិិឌ្ឍកនុងិកាេ័យដសៃររ 

២. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេា ិតិជាតិ 

៣. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអៃុិតត ោលៃ យបាយជាតិប្បជាជៃ២០១៦-២០៣០ 

៤. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍិកាទាស្ថស្រេត  ៃិងប ចំកិកាទា 

៥. ររោំប្ទកិ ចំរររដ្ឋបាលទ ូៅ ៃិងររអភិិឌ្ឍស្ថា ប័ៃ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៨ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៤នៃឧបេនពៃ័ធ 

៩
១
 ១
៣
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 32 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រសួខការបរង្ទស និខសហព្បតិបតតិការអនតរជាតិ មៃ ោលៃ យបាយ     

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង ៃិង លើកកនពេ់ ោលៃ យបាយររបរ ទេ កនុងររបៃត ធាើ    

េមហរ៍កនមកនពុជារៃ់ដតេុីជ ប្ៅ ៅកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពប្ងឹងកិ ចំេហប្បតិបតតិររអៃតរជាតិ ៃិងពប្ងីកទំនាក់ទំៃងររងារររទូត  ៅ លើ     

ពិភព លាក  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៥នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៤
៨
 ៨
៤
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អខគភារព្បឆ្ាំខអាំង្រើរុររលួយមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង អភិបាល-

កិ ចំលែតានរយៈរររត់បៃាយអំ ពើពុករលមយប្គប់រូបភាព ប្គប់ិកាេ័យ ៃិងប្គប់ជាៃ់ថ្នន ក់ 

េំ ៅ ធាើឱ្យេ ប្នំបាៃៃូិររអភិិឌ្ឍេងគន  េដ្ឋកិ ចំនមយ ប្បកប ដាយ ំីរភាព    

េា ិរភាព ៃិងេនធន៌។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹងិកាធាៃររអប់រំ បងាក រទប់ស្ថក ត់ ៃិងអៃុិតតំាប់ប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ 

២. ររពប្ងឹង េកោំប្ទទូ ៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៦នៃឧបេនព័ៃធ 

៤
៥
 ៨
៥
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 33 នៃ 79 

 

 

  

 ព្រុម្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជាមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  លើកកនពេ់      

ររអភិិឌ្ឍ កិាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គូកនុងកិ ចំអភិិឌ្ឍ។  

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពប្ងឹង ៃិងពប្ងីកិកាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គូកនុងកិ ចំអភិិឌ្ឍៃរ 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៧នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៥
 ៤
៣
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អជាា ធរសវនរម្មជាតិមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ រមនំំដ៍ក លើកេទួយ 

អភិបាលកិ ចំលែ ៃិងររ ប្បើប្បាេធ់ៃធាៃស្ថធារ៍ៈប្បកប ដាយប្បេិទធភាព     

តមា ភាព ៃិងគ៍ ៃយយភាព។  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពប្ងឹងររប្គប់ប្គង ៃិងេប្នបេប្នួលររងារេិៃកនមប្បកប ដាយប្បេិទធភាព  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៨នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៤
 ៩
០
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខទាំនារ់ទាំនខជាម្ួយរដាសភា ព្រឹទធសភា និខអធិការរចិច មៃ            

 ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើកកនពេ់អភិបាលកិ ចំលែតានរយៈ ររអប់រំ 

បងាក រ  ទប់ស្ថក ត់បាតុភាពអេកនម ប ងកើៃគ៍ ៃយយភាព ប្បេិទធភាពររងារ ៃិង ពប្ងឹង

ៃីតិរដ្ឋ។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ប ងកើៃៃិងពប្ងឹងប្បេិទធភាពិកាេ័យទំនាក់ទំៃងជានមយរដ្ឋេភា -ប្ពឹទធេភា ៃិងអធិររកិ ចំ  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៩នៃឧបេនព័ៃធ 

៤
១
 ៥
៥
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រុម្ព្បឹរាធម្មនុញ្ញមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  ោរពៃតីិរដ្ឋ ររពារ     

ឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាពកនុងររបំ ពញនុខងារ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 
 

                     ធានាររ ោរពៃីតិរដ្ឋ ររពារឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាព  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣០នៃឧបេនព័ៃធ 

១១ ៥២៣ លាៃ របល 

 អគ្គង្លខាធិការដ្ឋា នរដាសភាមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  លើកកនពេ់ៃីតិរដ្ឋ 

ៃិងលទធិប្បជាធិប តយយ  េរីពហុបកស តានរយៈររអៃុិតតតមនាទីនៃនុខងារៃីតិបបញ្ហញ តតិ 

ៃិងរររមនំំដ៍កជប្នុញេមហរ៍កនមកនពុជាកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។  

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១.  លើកកនពេ់ររអៃុិតតររងារ ៃិងតមនាទៃីីតិបបញ្ញតតិរបេ់ស្ថា ប័ៃរដ្ឋេភា 

២.  លើកកនពេ់ររអៃុិតតររងារររទូតរបេ់រដ្ឋេភាកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក 

៣. ររពប្ងឹងធៃធាៃនៃុេស ៃងិប ងកើៃគុ៍ភាព េកជូៃរដ្ឋេភា 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣២នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៨
៣
 ៧
៨
៣

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អគ្គង្លខាធិការដ្ឋា នព្រឹទធសភាមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង ៃិង    

 លើកកនពេ់លទធិប្បជាធិប តយយ ៃិងៃីតិរដ្ឋ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 
 

ពប្ងឹងររអៃុិតតនុខងាររបេ់ប្ពឹទធេភា ៃិងអគគ លខាធិររដាឋ ៃប្ពឹទធេភា ប្បកប ដាយ

ប្បេិទធភាព ៃិងេ័កតិេិទធិភាព 
 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣១នៃឧបេនព័ៃធ 

៨
៧
 ២
៣
៣
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ៃ
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បល
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 ព្រសួខព្រះបរម្រាជវាាំខមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ប ប្នើ េកឱ្យរៃ់ដតលែប្ប េើរ ថ្នា យប្ពោះនហាកសប្ត ៃិងេ នតំប្ពោះនហាកសប្តី  

ប្ពោះិររាជមតាជាតិដខមរ ជាទី ោរពេរក រ:ដ៏្ខពង់ខពេ់បំសុត កនុងររបំ ពញប្ពោះរាជ

 បេកកនមប ប្នើប្ប ទេជាតិ ឱ្យមៃររអភិិឌ្ឍៃរ ៃិងមៃកិតិតយេ លើឆ្ក    

អៃតរជាត ិតានប្ពោះរាជកិ ចំរបេ់ប្ពោះអងគដដ្លរដ្ឋធនមៃុញ្ញបាៃកំ៍ត់។  
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖  
                   

                  ប្ពោះរាជកិ ចំ ប្ពោះនហាសប្ត ៃិង េ នតំប្ពោះិររាជមតាជាតិដខមរ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៣នៃឧបេនពៃ័ធ 

៩៨ ៤១៤ លាៃ របល 

 ព្រសួខការពារជាតិមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររពារ អធិប តយយ 

បូរ៍ភាពទឹកដី្ រកាេៃតិេុខៃងិេុិតាិភាពេងគន។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ដឹ្កនំាបញ្ហជ  ហាឹកហាៃឺ  ធាើប្បតិបតតិររ ររពារេុខេៃតភិាព ៃិងរកាេណាត ប់ធាន ប់េងគន 

២. េហប្បតិបតតិររ យធាកនុងតំបៃ់ ៃិងអៃតរជាតិ 

៣. ដវទ ំប្គឿងបំពាក់ប ចំក ទេ ិកាេាកនម ៃិងបញ្ជូៃស្ថរ 

៤.  េកោំប្ទរដ្ឋបាលទ ូៅ ៃិងហិរញ្ញិ តាុ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៥នៃឧបេនព័ៃធ 

២
 ៤
១
៦
 ៤
៣
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ទីសតីការគ្ណៈរដាម្ន្តនត ីមៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ បៃតដឹ្កនំាេប្នបេប្នួល  

ររ របបំំ ៃិងអៃុិ តត ោលៃ យបាយ របេ់រាជរដាឋ ភិបាល លើប្គប់ិកាេ័យ  ដ្ើនបី       

ររអភិិឌ្ឍៃរ ៃងិរត់បៃាយភាពប្កីប្ក។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១គឺ៖ 
 

          ពប្ងឹងប្បេិទធិភាពររកស្ថង ៃិងអៃុិតត ោលៃ យបាយៃិងកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋ 

 
 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៤នៃឧបេនព័ៃធ 

៤១៥  ៤០៩ 

លាៃ របល 
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 ព្រសួខយុតតិធម្៌មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររសតល់ េកយុតតិធន៌។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ  

១. កិ ចំររំាប់  

២. កិ ចំររតុលាររ  

៣.  េកោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៨នៃឧបេនព័ៃធ 

១៥០ ៣៧១ 

លាៃ របល 

 ព្រសួខម្ហានែៃ (រែនររដាបាលទូង្ៅ)មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ដឹ្កនំា ប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដី្  ដ្ើនបី លើកកនពេ់ េកស្ថធារ៍ៈ ៃិង    

ររអភិិឌ្ឍ។ 
  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ  

១. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដី្ 

២. ររប្គប់ប្គងពៃធនាោរ 

៣.  េកោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៧នៃឧបេនពៃ័ធ 

២០៦ ០៣៩ 

លាៃ របល 

 ព្រសួខម្ហានែៃ (រែនរសនតិសុខសាធារណៈ)មៃ ោលៃ យបាយំំៃមៃ ១ 

គ ឺ៖ ពប្ងឹងេៃតភិាព េា ិរភាពៃ យបាយ េៃតិេុខ េណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារ៍ៈ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ  

១. កិ ចំររពារេៃតិេុខជាតិ ៃិងរររកាេណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារ៍ៈ  

២. កិ ចំររពារេុិតាិភាពេងគន  

៣.  េកោំប្ទកិ ចំប្បតិបតតិររទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៦នៃឧបេនព័ៃធ 

១ ៤៩០ ៧០៩ 

លាៃ របល 
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៣.៤. ររកំ៍ តព់តិាៃនៃររខចេីប្មបឆ់្ន ំ ២០១៩ 

 រាជរដាឋ ភិបាលកំ៍ត់ទំហំនៃររខចីប្បាក់ពីនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរេប្មប់ឆ្ន ំ ២០១៩ កនុងកប្និត 

១ ៤០០ លាៃ អេ ដ្ដអ រ  ដាយេំអាង ៅ លើទិដ្ឋភាពេំខាៃ់ៗគឺ៖ (១)-ទំហំនៃតប្នូិររ

អភិិឌ្ឍៃរមៃររ កើៃ  ើង, (២)-គ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរដដ្លៃឹងំុោះកិ ចំប្ពន ប្ពៀងឥ៍ទៃ

េនបទៃកនុងឆ្ន ំ ២០១៩ ជាគ ប្មងិកាៃិ យគស្ថធារ៍ៈកនុងិកាេ័យអាទិភាព ( ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ

រូបិៃត ៃិងររប ងកើៃសលិតភាព េដ្ឋកិ ចំ ប្ពនទងំសលិតភាពសលិតកនម)  ហើយដដ្ល ំោះដត

រំកិលពីឆ្ន ំនុៃៗនក ដតមៃំរកាតយុទធស្ថស្រេតកនុងររប្ទប្ទង់ដ្ល់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំកនុង   

រយៈ ពលនធយន ៃិងដិង (៣)-ឥ៍ទៃមៃកប្និតេនបទៃខពេ់ (៤)-ស្ថា ៃភាពបំ៍លុ      

ស្ថធារ៍ៈកនពុជាប ចំុបបៃន ៃិងកនុងរយៈ ពលនធយន ៅដតមៃ “ំីរភាព” ៃិង “ហាៃិភ័យកប្និត

ទប” ៃិង (៥)-បៃតសតល់ប្បេិទធភាពខពេ់ លើររប្គប់ប្គង ៃិងអៃុិតតគ ប្មង។ ជារមន ររប ងកើៃ

ទំហំនៃររខចី ៃោះ ៃឹងនិៃប ងកើតជាបៃទុកបំ៍លុិ័៍ ឌ ករដ្ល់កនពុជា ទ  ប្ពាោះថ្ន ៅ ពលដដ្ល

 េដ្ឋកិ ចំមៃរររីកំ ប្នើៃ នាោះេនតាភាពេងរបេ់កនពុជាក៏ខពេ់ជាងនុៃដដ្រ។ ជាក់ដេតង  

លទធសលនៃររិកាភាគំីរភាពបំ៍លុ ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃេៃមតនៃររខចីវមីបដៃានេប្មប់ឆ្ន ំ 

២០១៩ កនុងកប្និត១ ៤00លាៃ អេ ដ្ដអ រ គឺបាៃបងាា ញថ្នអៃបុាតបំ៍លុ គៃាឹោះទងំ៤របេ់

កនពុជាេុទធដតេា ិត ប្រនអៃុបាត ោលទងំអេ់។ 

 កនុងររប្គប់ប្គងបំ៍លុស្ថធារ៍ៈ រាជរដាឋ ភិបាលដតងដតប្បរៃ់ខាជ ប់ៃូិ ោលររ៍រ 

គៃាឹោះំំៃមៃ ០៤ ដូ្ំខាង ប្រន៖ 

 (១).ប្តូិខចីឥ៍ទៃកនុងទំហំេនប្េបដដ្លស្ថា ៃភាពវិការ ៃិង េដ្ឋកិ ចំអាំប្ទបំ្ទបាៃ 

 (២).ប្តូិខចីដតឥ៍ទៃដដ្លមៃកប្និតេនបទៃ ថ លកខខ ឌ៍ អៃ ុប្ោោះខពេ់ 

 (៣).ប្តូិខចីេប្មប់ដតិកាេ័យអាទិភាពប្ទប្ទង់ំីរភាពនៃកំ ើ៍ៃ ៃិងិកាេ័យប ងកើៃសលិតភាព 

        េដ្ឋកិ ចំ ថ សលិតភាពសលតិកនម 

 (៤).ប្តូិ ប្បើប្បាេ់ឥ៍ទៃទងំ នាោះ ប្បកប ដាយតមា ភាព, គ៍ ៃយយភាព, ប្បេិទធភាព,   

       ៃិង េ័កតិេិទធិភាពខពេ់បំសុត។ 
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៣.៥. គ ប្មងវិការរដ្ឋបាលថ្នន ក ់ប្រនជាត ិ
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ំំ៍ូល ំំណាយ ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋបាលរាជធាៃ-ី ខតដ ប្កុង-ប្េុក ៃិង ឃុំ-េងាក ត់ 

មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ៧៩៩ ៦៦៨ លាៃ របល ដដ្លប្តូិបាៃឧបតានភ ដាយ   

វិការថ្នន ក់ជាតិ  ហើយររឧបតានភ ៃោះមៃកំ ៍ើៃ ៨,៤%  ធបបៃងឹំាប់ឆ្ន ំ 

២០១៨  ហើយប្តូិជា ០,៧៣% នៃ សេេ ។ 

ឯកតា លានរ ៀល 

 ជានមយៃឹងររប ងកើៃំំណាយ ដ្ើនបី លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររសតល់ 

 េកស្ថធារ៍ៈ ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ ប្រនជាតិ, អាទិភាពំំណាយប្តូិបាៃសតល ់

ដ្ល់ររដំ្  ើងប្បាក់បំណាំ់ជូៃដ្ល់៖ 

  ១. ប្កនុប្បកឹារាជធាៃ ី ខតត, 

  ២. ប្កងុ ប្េកុ ខ័ ឌ៍  , 

  ៣. ឃុ ំេងាក ត ់ៃងិ នស្រៃតភីនូ ិ



ទំព័រ 39 នៃ 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.៦. ស្ថា ៃភាពបំ៍ លុ 

 េៃនធិបិំ៍ លុស្ថធារ៍ៈ ប្ៅប្ប ទេ គតិប្តនឹដ្ណំាំដ់ខ កញ្ហញ  ឆ្ន ំ ២០១៨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកតា លានរ ៀល 

ការឧបតាម្ភធនដល ់ 

ថវិការដាបាលថាន រង់្ព្កាម្

ជាតិសព្មាបឆ់្ន ាំ ២០១៩ 
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អៃបុាតបំ៍ លុគៃាោឹះទងំ ៤ 

 

 

 

ជពំកូ ៤  បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ 

 កនុង ោលបំ៍ងសតល់ភាពងាយប្េួលេប្មប់អនកជាប់ពៃធ ទងំៃតីិបុគគល ៃិងរូបិៃត-

បុគគល កនុងររគ៍នាៃិងររប្បរេបង់ពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ខាួៃ ៅកនុងឆ្ន ំជាប់ពៃធៃីនមយៗ 

ក៏ដូ្ំជាររ ប្តៀនបទបបញ្ញតតិោំប្ទដ្ល់ររអៃុិតតពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលពីរូបិៃតបុគគល ប្ពនទងំ

 ដ្ើនបីធានាបាៃៃូិតមា ភាព គ៍ ៃយយភាព ៃិងប្បេិទធភាពកនុងររប្បនូលពៃធសង រាជរដាឋ ភិបាល

ដាក់ ំញៃូិ ិកាធាៃររដូ្ំខាង ប្រន៖  

 ទី១.  ធាើររដកេប្នលួមប្តា៥ នៃំាបេ់ត ពីសី្ថរ ពើពៃធ េត ីពៃីយិនៃយ័នៃឆ្ន ំជាបព់ៃធ  ៅ

ជាមប្តា៥វម ី  ដ្ើនបីេប្នួលឱ្យបាៃខាី ងាយយល់ ងាយអៃុិតត ៃងិ ដ្ើនបីជាររ ប្តៀនដ្ល់ររ-  

អៃុិតតពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលពីរូបិៃតបុគគល។ មប្តា៥ វមី ៃោះ មៃររពៃយល់ំាេ់លាេ់ ៃិង     

ររដញកឱ្យដាំ់ពីោន រកងពៃធ លើប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ៃីតិបុគគល ៃិងរបូិៃតបុគគល េប្មប់ឆ្ន ំជាប់ពៃធ 

ៃីនមយៗ ដដ្លៃឹងសតល់ភាពងាយប្េួល ជាពិ េេប្មប់រូបិៃតបុគគលកនុងររប្បរេបង់ពៃធ លើ
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ប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ខាួៃ។ 

 ទី២.  ធាើររដកេប្នលួមប្តា៧ វមី នៃំាបេ់ត ពីសី្ថរ ពើពៃធេត ពីបី្បាក់ំ ំ៍ ូលជាបព់ៃធ 

 ៅជាមប្តា៧ វម ី (នមយ) ដដ្លកនុង នាោះមៃ៤ កថ្នខ ឌ៍ ។ កថ្នខ ឌ៍ ទី១ ឱ្យៃិយនៃ័យរមនេត ីពី

ប្បាក់ំំ៍ូលជាប់ពៃធ កថ្នខ ឌ៍ ទី២  ផ្លត តេំខាៃ់ លើប្បាក់ំ ំ៍ូលជាប់ពៃធរបេ់ៃីតិបុគគល  

កថ្នខ ឌ៍ ទី៣  ផ្លត តេំខាៃ់ លើប្បាក់ំំ៍ូល ជាប់ពៃធរបេ់របូិៃតបុគគល ប្ពនទងំ បើកសាូិឱ្យ  

រាជរដាឋ ភិបាល ំញអៃុប្កឹតយកំ៍ ត់អំពីៃីតិ ិ កាធីកនុងរររត់កងំំណាយ ៃិងទយជជទៃេប្មប់

ជានលូដាឋ ៃកនុងររគ៍នាប្បាក់ំ ំ៍ូលជាប់ពៃធ ៃិង កថ្នខ ឌ៍ ទី៤ កំ៍ត់ឱ្យរដ្ឋនស្រៃតីប្កេមង

 េដ្ឋកិ ចំៃិងហិរញ្ញិ តាុប្តូិ ំញប្បរេដ៍នំាអំពីិកាធាៃ ៃិងៃីតិិកាធីនៃររប្បនូលពៃធ។ 

*ំណំំា៖ េប្មបខ់ានឹស្ថរលនែតិនៃបទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ គមឺៃដំង ៅកនុងជពំកូទ៣ី នៃ   

ំាបេ់ដ ពីហីរិញ្ញិ តាុេប្មបរ់រប្គបប់្គងឆ្ន ំ ២០១៩ ដដ្លបាៃដាកស់សពាសាយជាស្ថធារ៍ៈ ៅ

 លើ គហទពំរ័របេប់្កេមង េដ្ឋកិំ ចៃងិហរិញ្ញិ តាុ។ 

ជពំកូ ៥   េំកតេីៃនដិាឋ ៃ 

 ររ របបំំវិការឆ្ន ំ ២០១៩  ទោះបីជាជមបប្បទោះៃឹងបញ្ហា ប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យនមយ

ំំៃមៃកតី ក៏បញ្ហា ទងំអេ់ប្តូិបាៃ ដាោះប្ស្ថយ  ហើយវិការប្តូិបាៃិកាភាជៃរេប្មប់អាទិភាព

 ោលៃ យបាយេំខាៃ់ៗជាស្ថរិៃ័ត។ កនុងៃ័យ ៃោះ វិការឆ្ន ំ ២០១៩ ៃឹង ដ្ើរតមនាទីជា

ឧបករ៍រនៃ ោលៃ យបាយរបេ់រាជរដាឋ ភិបាលប្បកប ដាយប្បេិទធភាព ៃិងេ័កតិេិទធិភាព 

កនុងរររការរពារ ៃិងពប្ងងឹដវន ទបតៃូិ េនិទធសលដ៏្ធំ ធងដដ្លកនពុជា េ ប្នំបាៃកៃាងនក 

ក៏ដូ្ំជាកនុងររបៃតបុកប្គឹោះេប្មប់ប ប្នើឱ្យររអភិិឌ្ឍរបេ់កនពុជាត ៅនុខ ទបត។      អាទិភាព

ំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៩ គឺជាររ ឆាើយតប ៅៃឹងអាទិភាព ៃិងតប្នូិររចំបាំ់របេ់ប្កេមង-

ស្ថា ប័ៃនានា កនុងររេ ប្នំបាៃៃូិ  ោលបំ៍ង ោលៃ យបាយរបេ់ខាួៃ ក៏ដូ្ំជា ោល-

ៃ យបាយជាអាទិភាពរមនរបេ់រាជរដាឋ ភិបាល ដដ្លរមនមៃ៖ ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស      

ររកស្ថង ហដាឋ រំនាេនព័ៃធរបូិៃត ររបញ្ចុោះនវាអគគិេៃីៃិងទឹកស្ថែ ត ររជមេជុលៃិងដវទ ំ  

 ហដាឋ រំនាេនព័ៃធរូបិៃតដដ្លទទមលរងសលប៉ាោះពាល់ ដាយស្ថរទឹកជំៃៃ់ ររ ធាើពិពិធកនម េដ្ឋកិ ចំ  
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ររពប្ងកីិកាស្ថលភាព ៃិងពប្ងងឹគុ៍ភាពនៃ េកស្ថធារ៍ៈប្គប់ប្ប ភទ ជាពិ េេ េកអប់រំ 

 េកេុខាភិបាល  េកយុតតិធន៌ ៃិង េកនូលដាឋ ៃចំបាំ់ដ្នទ ទបត ៃិងររពប្ងងឹេនតាភាព

ស្ថា ប័ៃ ទងំ ៅថ្នន ក់ជាតិ ៃិងថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ប្ពនទងំររអៃុិតតរបបោំពារេងគន  ដាយឈរ

 លើ ោលររ រ៍ប្បេិទធភាព ទងំកនុងកប្និតិកាភាជៃរ ៃិងទងំកនុងកប្និតប្បតិបតតិររ ៃិងប ចំក ទេ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិការឆ្ន ំ ២០១៩ គបឺ្តូិបាៃ របបំំ  ើងតាន ោលៃ យបាយពប្ងឹងររ

ប្គប់ប្គងវិការ (Fiscal Consolidation)    ដាយ ផ្លត តររយកំិតតទុកដាក់

ជាពិ េេ លើនៃុេស ៃិង ររដកទប្នង់រំនាេនព័ៃធ ដដ្លមៃអភិបាលកិ ចំ

ជាេនូល  ហើយអាំប្បេិទធនានបាៃថ្នជា “វិការយទុធស្ថស្រេតនៃរររកា  

េនទិធសលដដ្លេ ប្នំបាៃ ដាយលបំាក ៃងិររបៃតបកុប្គោឹះវមីៗ  េប្មប ់ 

ោំប្ទដ្ល់ររេ ប្នំបាៃៃូិ ោល ៅេំខាៃ់ៗនៃកនម ិកាធីៃ យបាយរបេ់

រាជរដាឋ ភបិាលៃតីរិលទ ី ៦ ៃងិ យទុធស្ថស្រេតំត ុរ៍-ដ្ណំាករ់លទី ៤ 

របេរ់ាជរដាឋ ភបិាល  ដ្ើនបបីៃតរកាេៃតភិាព  េារភាព កដ៏្ូំ ជាប្ទប្ទងៃ់ូិ

ដ្ ំ៍ើរររិកិា ឌ្ឍ្ៃ  ើងរបេក់នពុជា លើិកាវនីៃររអភិិ ឌ្ឍ ប្បកប ដាយ

គុ៍ ភាព ៃងិ ំរីភាព ត ៅនខុឥតឈបឈ់រ” ។ 
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ជពំកូ ៦ តារាងឧបេនពៃ័ធ   

៦.១. គ ប្មងំណំាយវិការំរៃតរបេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ តានកនមិកាធ ីអៃកុនមិកាធ ី(ឯកតា លាៃ របល) 

 
តារាង ១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងអប់រំ  យុ វជន  និ ងរីឡា  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 2,949,604.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការ អប់រកំនុ ងប្ប ព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 285,495.8

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 10,423.3

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសកិា 3,796.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌  ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការ អប់រ ំ
ក្ៅមធយមសកិា 8,733.3

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 2,881.4

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង  និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសកិា 762.7

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 2,408.6

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 14,530.3

១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 29,148.0

១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសកិា 2,235.0

១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរ
ជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 210,576.7

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧ តតម សិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 40,731.9

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនិ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសកិា 3,312.6

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសកិា
២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម និ្ង
ក្ប្កាយឧតតមប្បកបក្ោយប្បសទិធភាព 4,259.7

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,841.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណុ្ុះបណ្្តល និ្ងប្ាវប្ាវ 4,047.9

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 5,098.7

២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លប្គូ និ្ងប្ាវប្ាវ 8,353.8

២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និ្ងការប្ាវប្ាវ 4,483.6

២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹកគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 2,177.4

២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវ 2,382.9

២.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ក្លីកកមពស់គុណភាពបណតុ ុះបណ្តត ល ប្ាវប្ាវ និ្ងសហប្គិន្ភាព 0.0

២.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 0.0

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទួលាា ល់គុណភាពអប់រឧំត្មសកិា 1,005.0

២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទស  វាិា ជីវៈ
 និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 2,474.6
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២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,294.7

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រកំាយ  និ្ងកីឡា 66,402.2

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសិត មហាជន្ និ្ងកីឡាកប្មិតខពស់ 48,896.4

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 17,505.8

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំ នាញ បក្ចេក ក្ទ ស ជំនាញ ទន់្និ្ងសហប្គិ ន្ភាព សប្មាប់យុវជន្ 15,623.6

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងឹងសមតថភាពយុវជន្ 4,738.4

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជន្ 2,980.5

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទឹធិកមម 1,555.3

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ក្សវាគបំ្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្របស់មន្ទីរ
ជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 6,349.4

  ៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ការគំប្ទ ក្ស វាអប់រ ំនិ្ងអភិបាល កិចេលអ 2,541,350.5

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ 1,983.1

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាព ធន្ធាន្មនុ្សស 73,277.2

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផ្ផ្ន្ការហរិញ្ញវតថុ និ្ងមូលោា ន្សមាា រៈ 32,831.5

៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 989.1

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពិនិ្តយតាមោន្ វាយតនមល និ្ងអធិការកិចេប្បព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រ ំ 2,546.8

៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 591.9

៥.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ក្លីកកមពស់ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្អប់រ ំនិ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការអាា៊ា ន្ និ្ងសុកី្មអូ 1,486.1

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការពប្ងឹងការងារនី្តិកមមសប្មាប់វស័ិយអប់រ ំ 1,112.6

៥.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ 9,312.6

៥.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាា រៈ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 3,780.8

៥.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការធានាភាពស័កតិសទិធនន្ក្ស
វារដ្ាបាលអប់រ ំ 2,996.9

៥.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លីវស័ិយអប់រ ំ 5,687.1

៥.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ 1,748.8

៥.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំ 1,477.3

៥.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធពិនិ្តយ តាមោន្ និ្ងវាយតនមល 1,091.8

៥.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ការអភិវឌ្ឍ បក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 801.8

៥.១៧.អនុ្កមមវធីិទី១៧៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារប្បឡងក្ៅមធយមសកិានិ្ងអប់រ ំ
បក្ចេកក្ទស 24,245.1

៥.១៨.អនុ្កមមវធីិទី១៨៖ក្សវាគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,375,390.0
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សរុបរួម 1,545,525.0

១ .រមមវិ ធី ទី ១ ៖ សុខភាព បនដពូ ជ យុ វវ័យ ោតា ទារ រ រុោរ  និ ងអាហារូបត្ថមភ 116,612.8

១.១.អនុរមមវិធីទី ១ ៖  អាហារូ បត្ថមភ 772.9

១.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពបន្តពូជ 10,318.2

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាតា ទារក 5,589.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ សុខភាពកុមារ 87,555.8

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទសុខភាពបន្្ពូជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ និ្ងអាហារបូតថមា សប្មាប់
ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត

12,376.2

២ .រមមវិ ធី ទី ២ ៖ របយុទធជំ ងឹឆ្លង 19,869.9

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ បងាា រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺក្អដ្ស៍ 9,145.4

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖  បងាា រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺរក្បង 6,564.1

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ បងាា រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ និ្ងប្គុន្ឈាម 1,256.9

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ បងាា រ និ្ងក្ ល្ីយតបជំងឺ ល្ងដ្នទក្ទៀត 620.7

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឹ ល្ង សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 2,282.8

៣ .រមមវិ ធី ទី ៣  ៖ របយុទធជំ ងឺ មិន ឆ្លង  និ ងបញ្ហា សុ ខភាព សាធារ ណៈដទទម្ទៀត្ 3,256.8

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ សុខភាពផ្ភនក 100.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពផ្លូវចិតត និ្ងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្ 724.3

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាត់-ក្ធមញ 107.3

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖  ជំងឺរុានំរ ៉ៃ 67.3

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ បញ្ហា សុខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត 811.3

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឺមិន្ ល្ង និ្ងបញ្ហា សុខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត សប្មាប់
ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត

1,446.6

៤.រមមវិ ធី ទី ៤ ៖ ពរងឹ ងរបព័នធសុ ខាភិបាល 1,405,785.5

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល 691,702.2

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ហរិញ្ញបបទាន្សុខាភិបាល 5,649.6

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 107,248.5

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុខាភិបាល 133.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវស័ិយសុខាភិបាល 3,204.8

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុខាភិបាល សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 597,847.4
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តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 993,070.5

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖ ការ បម្ងកើ ន របសិទធភាព ម្ស វាសុ ខុោលភាពសងគម 39,226.8១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សុខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រងក្ប្គុះ និ្ងងាយរងក្ប្គុះនិ្ងកិចេការ
ប្គួារ 10,017.1

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធិភាពក្សវាសុខុមាលភាពកុមារ និ្ងយុវនី្តិសមបទា 4,329.3

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធិភាពក្សវាសុខមាលភាពជន្ពិការ 3,988.3

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធិភាព ក្សវាសុខុមាលភាពមនុ្សសចាស់ 629.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធិភាពក្សវាសុខុមាលភាពអតីតយុទធជន្ និ្ងប្គួារ 4,299.2

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការបក្ងាីន្ប្បសិទធភាពក្សវាសុខុមាលភាពសងាមក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 15,963.9

២ . រមមវិ ធីទី ២ ៖ បម្ងកើ ន របសិទធិភាព របព័នធស នតិ សុខសងគម  និ ងផ្តល់ ម្ស វាសាត រលទ ញភាពពល

រមមកាយ សមបទាជ នពិការ
889,845.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់មន្រន្តរីាជការសុវីលិ 397,964.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ បក្ងាីន្ប្បសិតធិភាពក្សវាក្បីកផ្តល់របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់អតីតយុទធជន្និ្ង
ប្គួារ

482,785.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ផ្តល់ក្សវាាត រលទធភាពពលកមម និ្ងក្លីកកំពស់ជីវភាពជន្ពិការ 9,095.5

៣ . រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ពរងឹ ងម្ស វាគំ រទទមូ្ៅ 63,998.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍភាពានដ្គូ និ្ងពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្ 25,569.1

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មនុ្សស 422.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងីកក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ ក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 38,007.6
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តារាង ៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងការ ងារ  និ ងបណដដ ុះបណាដ ល វិជ្ជា ជី វៈ  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 233,936.2

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖ ការ អភិវឌ្ឍវិ ស័យការងារ 22,624.8

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អធិការកិចេការងារក្ដី្មបកី្លីកកមពស់លកខខណឌ ការងារ 2,841.9

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ទប់ាា ត់ ក្ោុះប្ាយកូដ្កមម បាតុកមម 16,300.0

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្រៀបចំប្បាក់ឈ្នួលអបបរមាប្បចាឆំ្ន ំ 590.0

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការប្គប់ប្គងសហជីព អងាការវាិា ជីវៈ និ្ងការផ្សុះផ្ាវវិាទការងារ 608.0

១.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ទប់ាា ត់ការក្ប្បីប្បាស់ពលកមមកុមារ 701.6

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយការងារមន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 1,583.3

២ . រមមវិ ធីទី ២ ៖ ការ អប់រំបណតដ ុះបណាត ល   បម្ចចរ ម្ទ ស និ ង វិជ្ជា ជីវៈ 58,186.6

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ កាង និ្ងអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយាតិ និ្ងលិខិតបទោា ន្សតីពីការអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត ល  
បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ និ្ងផ្ផ្ន្ការ 1,193.4

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ យន្តការជំរញុការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន្របស់សិកាខ កាម សិសស និ្សសិតកនុងផ្ផ្នក អប់ របំណតុ ុះបណ្តត ល
 បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 52,872.7

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គង កា រ អប់របំណតុ ុះបណ្តត ល  បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 3,595.2

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការអប់របំណតុ ុះបណ្តត ល  បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈមន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 525.3

៣ . រមមវិ ធីទី ៣   ៖ ការ អភិវឌ្ឍមុ ខរបរ និ ងការងារ 3,841.1

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គងមុខរបរ និ្ងហតថពលកមម 149.1

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការផ្តល់ក្សវាមុខរបរ និ្ងការងារ 2,109.0

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ  និ្ងអភិវឌ្ឍព័ត៌មាន្ទីផ្ារការងារ 1,583.0

៥. រមមវិ ធីទី ៥ ៖ ម្ស វាគំ រទទមូ្ៅ 149,283.7

៥.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវារដ្ាបាល និ្ងបុគាលកិ 59,644.0

៥.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ក្សវាគបំ្ទហរិញ្ញវតថុនិ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 19,404.9

៥.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិ 4,470.0

៥.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ផ្ផ្ន្ការ សថិតិ នី្តិកមម សវន្កមម អធិការកិចេ និ្ងក្សវាសងាម 566.8

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ គណៈវសិវករកមពុា 700.0

៥.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងក្សវាទូក្ៅរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 64,498.0
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តារាង ៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងបរិសាថ ន   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 89,742.0

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  រិចចគំ ពារ ប រិសាថ ន 2,790.6

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយតាមោន្គុណភាពបរាិថ ន្ (គុណភាពទឹក-ដី្-ខយល់) 99.1

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយការបំពុលបរាិថ ន្ (ក្ោយសំណល់រងឹ-រាវ ផ្ផ្សង-សំក្ឡង-រញ័ំរ) 178.9

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរាិថ ន្ 313.7

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ 1,745.3

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ សប្មាប់មន្ទីរបរាិថ ន្រាជធានី្ ក្ខតត 453.6

២ . រមមវិ ធីទី ២ ៖ ការ រគប់រគង និ ងអភិររសធ ន ធាន ធមមជ្ជត្ិ  និ ង ការ អភិវឌ្ឍស ហគមន៍មលូដ្ឋា ន 8,289.7

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងនិ្ងពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់ 1,764.6

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន់្ការពារធមមាតិដី្ក្គក 1,339.1

  ២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងតំបន់្ដី្ក្សីមទឹកាប 555.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្សមុប្ទនិ្ងតំបន់្ក្ ន្រ 531.1

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងសហគមន៍្មូលោា ន្ 775.7

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្តំបន់្ការពារ ធមមាតិ 1,391.4

  ២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការអភិរកសក្បតិកភណឌ ធមមាតិ-វបបធម៌ 283.8

  ២.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍ធមមាតិកនុងតំបន់្ការពារធមមាតិ 116.3

២.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩ ៖ ក្សវាការប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ  និ្ងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្មូលោា ន្ សប្មាប់
មន្ទីរបរាិថ ន្រាជធានី្ ក្ខតត 1,532.7

៣ . រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ការ រគប់រគងការ អភិវឌ្ឍន៍ ម្ដ្ឋយចីរភាព 3,098.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង និ្ងក្លីកកមពស់ការអនុ្វតត វទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា 2,633.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ជំរញុកាអនុ្វតត ក្ ល្ីយតបនឹ្ងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ 199.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ និ្ងជីវសុវតថិភាព 244.0

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់មន្ទីរបរាិថ ន្រាជធានី្ ក្ខតត 22.6
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តារាង ៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងបរិសាថ ន   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

៤. រមមវិ ធីទី ៤ ៖ ការ រគប់រគងចំម្ណុះ ដឹង និ ងព័ត្៌ោន បរិសាថ ន 2,562.2

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការក្លីកកមពស់ចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងក្មប្តីភាពបរាិថ ន្ 257.8

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ប្គប់ប្គងទិន្នន័្យភូមិាន្រសត និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 852.7

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាកមមគបំ្ទប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ងនិ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 1,031.0

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ សប្មាប់មន្ទីរបរាិថ ន្ រាជធានី្ ក្ខតត 420.7

៥. រមមវិ ធីទី ៥ ៖ ការ ពរងឹ ងអភិបាល រិចចលអ 73,000.9

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធភាពដំ្ក្ណីរការនន្ការងាររដ្ាបាល 127.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ការប្គប់ប្គង និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស 18,073.7

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 11,502.8

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្ផ្ន្ការនិ្ងែវកិា  វមិជឍការ និ្ងសហវមិជឍការ 679.5

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ ន្រសតី យុវជន្ និ្ងកុមារកនុងវស័ិយបរាិថ ន្ 220.0

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការងារអធិការកិចេ 174.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 104.5

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ សប្មាប់មន្ទីរបរាិថ ន្រាជធានី្ ក្ខតត 42,119.4
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តារាង ៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងវបបធ ម៌ និ ង វិចិ រត្សិលបៈ   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 180,145.9

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  រិចចគំ ពារ ម្ប ត្ិរភណឌ វ បបធ ម៌របូី 2,719.1

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការបក្ងាីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 1,551.0

១.២អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 870.1

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 298.0

២ . រមមវិ ធី២ ៖ ការ ម្លើ រសទួ យម្ប ត្ិរភណឌ វ បបធ ម៌អរបូី 3,170.7

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការពប្ងឹងកិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 601.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការក្លីកតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 1,942.8

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ក្សវាគបំ្ទការក្លីកសទួយក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 626.9

៣ . រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ការ ពរងឹ ងម្ស វាគំរទទមូ្ៅ 174,256.1

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការពប្ងឹងអភិបាលកិចេ 63,295.5

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយវបបធម៌ (ាលាមធយមវចិិប្តសលិបៈ) 3,023.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយវបបធម៌ (ាកលវទិាល័យភូមិន្ទចិប្តសលិបៈ) 1,778.1

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤៖ កិចេគពំារនិ្ងក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ (អាាា ធរាតិសំបូរនប្ពគុក) 2,354.7

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥៖  កិចេគពំារនិ្ងក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ (អាាា ធរាតិប្ពុះវហិារ) 8,020.6

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦៖ កិចេគពំារនិ្ងក្លីកតក្មាីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ ( អាាា ធរអបសរា) 64,159.9

៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណៈកមាម ធិការាតិក្បតិភណឌ ពិភពក្លាក 760.0

៣.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណៈកមមការាតិយូក្ណសាូកមពុា 580.0

៣.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩៖ ក្សវាគបំ្ទការងារវបបធម៌ និ្ងវចិិប្តសិលបៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 30,284.3

តារាង ៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងព័ត្៌ោន   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 85,179.0

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  ការ រគប់រគង និ ងអភិវឌ្ឍវិ ស័យព័ត្៌ោន 85,179.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ កិចេការព័ត៌មាន្ និ្ងក្ាតទសសន៍្ 2,209.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទូរទសសន៍្ាតិកមពុា 2,228.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់វទិយុាតិកមពុា 1,327.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទីភាន ក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុា AKP 1,122.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 51,207.5

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្លីកកមពស់វស័ិយព័ត៌មាន្ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 27,085.5
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តារាង ៨   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរិចចការ នារី   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 50,888.0

១ .រមមវិ ធីទី ១ ៖ ករ ករប សាថ ន ភាព ម្ស ដារិ ចច សងគម របស់ស្រសត ី 5,973.4

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លីកកមពស់សីលធម៌សងាម តនមលន្រសតី និ្ងប្គួារផ្ខមរ 185.9

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ក្លីកកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងសុខុមាលភាពសងាម 372.7

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ក្សដ្ាកិចេន្រសតី និ្ងប្គួារ 3,663.3

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការក្លីកកមពស់សុខភាពរបស់ន្រសតី និ្ងកុមារ 343.2

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ផ្កផ្ប្បាថ ន្ភាពក្សដ្ាកិចេសងាម របស់ន្រសតី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,408.3

២ .រមមវិ ធីទី ២ ៖ រិចចការ ពារ ផ្លូ វចាប់ ចំ ម្ពាុះ ស្រសត ី  និងម្រមងរសី 1,667.5

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ទប់ាា ត់ការរកំ្លាភបំពាន្ក្លីន្រស្ី និ្ងក្កមងប្សី 293.6

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងសមតថភាពភាន ក់ងារន្គរបាលយុតតិធម៌ 199.7

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ទប់ាា ត់អំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស 321.1

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ទប់ាា ត់អំក្ពីហងិាក្លីន្រសតី និ្ងកុមារ 240.6

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់កិចេការពារន្រសតពិីការ 163.4

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី និ្ងក្កមងប្សី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 449.1

៣ .រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ការ បស្រញ្ហា ប ម្យ ន ឌ្័ ររនដង ម្គល ន ម្ោបាយ ជ្ជត្ិ  និងតាមវិស័យ 3,445.6

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពសតីពីការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 165.7

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវធីិនាររីតន្ៈ 1,021.5

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការអនុ្វតតអនុ្សញ្ហញ អន្តរាតិ សតីពីការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសីក្អីងក្លនី្រសត ី(CEDAW)1,199.7

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ន្រសតីនិ្ងការក្ធវីក្សចកតីសក្ប្មច 171.9

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ កនុងកំផ្ណទប្មង់វមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការ 158.7

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 728.1

៤.រមមវិ ធីទី ៤ ៖ ការ រគប់រគង និ ងការ អភិវឌ្ឍសាថ ប័ន 39,801.5

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការសថិតិ និ្ងការប្តួតពិនិ្តយ វាយតនមលក្ ល្ីយតបនឹ្ងក្យន្ឌ័្រ 310.2

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងការងារហរិញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 175.6

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ ក្ដី្មបសីមភាពក្យន្ឌ័្រ 164.5

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល 245.4

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ 13,297.3

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 25,608.5



ទំព័រ 52 នៃ 79 

 

 

តារាង ៩  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងធមមការ  និ ងសាស នា  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 68,705.8

១ . រមមវិ ធី ទី ១ ៖  សុខដុមនី យរមមសាស នាម្ៅរមពដជ្ជ 68,705.8

១.១. អនុរមមវិធីទី ១ ៖ ការពរងឹងគុណភាព និងពរងីរវិស័យពុទធិរសិរា 5,434.7

១.២. អនុរមមវិធីទី ២ ៖ ពរងឹង  និងពរងីរការរគប់រគង ផ្សពវផ្ាយ រពុះពុទធសាសនា និងររាសុខដុមនីយរមម

ខាងជំម្នឿសាសនា
2,394.4

១.៣. អនុរមមវិធីទី ៣ ៖ ពរងឹងម្សវាគំរទទូម្ៅ និងអភិបាលរិចចលអ 19,650.8

១.៤. អនុរមមវិធីទី ៤ ៖ ម្សវាគំរទទូម្ៅរាជ ធានី ម្ខត្ត 41,225.9



ទំព័រ 53 នៃ 79 

 

 

  

តារាង ១០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្ទ សចរណ៍  តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 98,065.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ប្គ ប់ប្គងឧសាហ កមមក្ទសចរណ៍ 8,299.4

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមនិ្ងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមយួសតង់ោរមយួ” 1,833.6

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ ការក្រៀបចំាលាបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈក្ទសចរណ៍ “បុគាលកិ
មួយ ជំនាញមយួ” 1,700.0

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

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុចលនាប្បឡងប្បណ្តងំ "ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ” 1,763.1

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍និ្ងជំរញុចលនាប្បឡងប្បណ្តងំ “ទីប្កុងាអ ត 
រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ” រាជធានី្-ក្ខតត 1,085.4

២ .កមមវ ធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ក្ទ សចរណ៍និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 20,322.6

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ 4,681.8

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងនិ្ងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទសចរណ៍ 3,066.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការសិកាទីផ្ារនិ្ងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស 11,293.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការសិកាប្ាវប្ាវវភិាគក្ទសចរណ៍ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត និ្ង
ការប្គប់ប្គងសថិតិក្ទសចរណ៍ 328.1

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធានី្-ក្ខតត 953.7

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ក្ស វាគំប្ទ ដំ្ក្ណី រការ ទូក្ៅស ប្មាប់ ការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយក្ទសចរណ៍ 69,443.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួលការក្ធវីដំ្ក្ណីរការដឹ្កជញ្ាូ ន្ 
និ្ងសន្តសុិខ សុវតថិភាពក្ទសចរណ៍

636.5

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី 17,235.2

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយនិ្ងហរិញ្ញវតថុប្បកបក្ោយតមាល ភាព ប្បសិទធភាព និ្ងគណក្ន្យយភាព 8,241.9

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងាីន្ការកាង ជំរញុការអនុ្វតតបទោា ន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 709.9

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ សុវតថិភាពកុមារ គបំ្ទជន្ពិការ ការងារវមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការ 
ការងារ AIDS ការងារប្បយុទធប្បឆ្ងំក្ប្គឿងក្ញៀន្ និ្ងការងារបរាិថ ន្គម ន្ផ្ផ្សងបារកីនុងវស័ិយក្ទសចរណ៍ 614.6

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្បមូលចំណូលពីការលក់សំបុប្តចូលទសសនារមណីយោា ន្អងារ 20,673.0

៣.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទក្ទសចរណ៍ រាជធានី្-ក្ខតត 21,331.9



ទំព័រ 54 នៃ 79 

 

 

តារាង ១១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងធន ធាន ទឹរ និ ងឧត្ុនិ យម  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 159,188.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ទឹក 93,817.8

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេដំ្ក្ណីរការ និ្ងការជួសជុលផ្ែទាបំ្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 73,108.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាត រ ជួសជុល និ្ងាងសង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វសិវកមម) 133.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងាីតសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក (ន្.សហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 60.4

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.សហគមន៍្កសិករក្ប្បី
ប្បាស់ទឹក) 9,081.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ឯការក្គលការណ៍ផ្ណនាបំក្ចេកក្ទស និ្ងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គង
ទិន្នន័្យព័ត៌មាន្សប្មាប់ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខណឌ គណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាម ធិការ
ាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

620.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល និ្ងសហប្បតិបតតិការសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹក
កនុងប្កបខណឌ គណៈកមមការទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា) 800.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការងារាងសង់ប្បព័ន្ធប្បឡាយក្ជីងផ្កអក (ន្.សហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក)
១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការ ការជួសជុល និ្ងផ្ែទា ំក្ហោា រចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសតរបស់មន្ទីរ
ជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 10,015.0

២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការ ប្គ ប់ប្គងក្ប្គុះ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត 5,847.6

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

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាងសង់ ជួសជុល និ្ងផ្ែទាមំា៉ៃ សុីន្បូមទឹកចល័ត និ្ងាថ នី្យបូមទឹក (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 844.5

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 1,253.6

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការការពារ  និ្ងអភិរកសធ ន្ធាន្ទឹក 2,348.3

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុុះ និ្ងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.ប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកស
ធន្ធាន្ទឹក) 148.3

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ សប្មបសប្មួលការអភិរកស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្តំបន់្ទក្ន្លាបកនុងាម រតី ការការពារប្បព័ន្ធក្អកូឡូសុជីីវ
ចប្មុុះក្ៅតំបន់្បឹងទន្លាប និ្ងតំបន់្ ពាក់ព័ន្ធក្ៅតំបន់្ទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្ពាក់ព័ន្ធ (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,200.0

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងព័ត៌មាន្ ស្ី ពីធន្ធាន្ ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 2,421.9

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្រៀបចំចងប្កង ប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យសថិតិរបស់ប្កសួងទូទាងំ ប្បក្ទស (ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ង
សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 100.7

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាងំទក្ន្ល និ្ងការប្តួតពិនិ្តយគុណភាពទឹក 
(ន្.ជលាន្រសត និ្ងការងារទក្ន្ល)

453.3

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុនិ្យមប្បកបក្ោយប្បសទិធភាព (ន្.ឧតុនិ្យម) 1,506.3

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដី្ និ្ងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្នន័្យ ក្ោយផ្ផ្អកក្លមូីលោា ន្
នន្អណតូ ងផ្ដ្លបាន្និ្ងកំពុងក្ប្បីប្បាស់សថិតក្ៅកនុងក្ខតតនប្ពផ្វង ក្ខតតាវ យក្រៀង ក្ខតតកំពង់សព ឺ (ន្.ទឹកាអ ត និ្ងអនាម័យ) 238.1

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ គបំ្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យឧតុនិ្យម និ្ងជលាន្រសតរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 123.5
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៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ការ ផ្ក លមអការ ប្គ ប់ប្គងរដ្ាបាល  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្មនុ្សស 54,752.4

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងការកាង អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី (ន្.រដ្ាបាល និ្ង
ធន្ធាន្មនុ្សស) 797.6

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត    និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយធន្ធាន្ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 
(ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 311.8

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្.ហរិញ្ញវតថុ) 21,978.3

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយធន្ធាន្ទឹក (TSC) 555.4

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្ធវីឱ្យប្បក្សីរក្ឡងីប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុងរបស់សវន្ោា ន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកនុង) 222.4

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការ ក្ដី្មបកី្លកីកមពស់
ប្បសិទធភាពការងាររបស់អាាា ធរទក្ន្លាប (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,100.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ អភិបាលកិចេក្លីការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ បុគាលិក និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស ក្ដី្មបធីានា
ដ្ល់ប្បសិទធភាពការងាររបស់គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា

4,047.0

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 24,739.9
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សរុបរួម 264,924.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ បក្ងាី ន្ផ្លិតភាព  និ្ងពិពិធកមមដំ្ ណ្តំកសកិមម 31,614.2

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុផ្លិតកមមនិ្ងផ្លិតភាពដំ្ណ្តំ 5,248.3

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្លីកកមពស់ការការពារដំ្ណ្ត ំគុណភាព និ្ងសុវតថិភាពផ្លិតផ្លកសកិមម 2,435.1

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកមពស់ក្សវាផ្សពវផ្ាយកសិកមម និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្កសកិមម 3,650.5

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស និ្ងបក្ងាីន្សមតថភាពអងាភាព 2,262.8

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិប្បកបក្ោយនិ្រន្តភាព 693.5

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការក្រៀបចំ ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការ និ្ងអភិបាលកិចេ 1,420.7

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពការងារពិក្ាធន៍្ និ្ងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ 1,870.0

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖  ជំរញុនិ្ងក្លីកកមពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,957.0

១.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍន៍្កសិកមមប្បកបក្ោយចីរភាព 4,330.0

១.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការបក្ងាីន្ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 7,746.3

២ .កមមវ ធីិទី២៖ ជំរុញផ្លិតកមមស តវ និ្ងសុខភាពសតវ 16,860.9

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងបក្ងាីន្ផ្លិតភាពសតវ 994.8

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្លីកកមពស់សុខភាពសតវ និ្ងសុខភាពាធារណៈបសុពាបាល 7,045.8

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកមពស់ការផ្សពវផ្ាយ និ្ងពប្ងឹងការអនុ្វតតបទោា ន្គតិយុតតិ 864.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សុខភាពសតវ និ្ងផ្លតិកមមសតវ 1,878.3

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគបំ្ទ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 3,128.4

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 2,949.6

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ ជលផ្ល និ្ងអភិវឌ្ឍវារ ី វបបកមម 17,579.4

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្ន្ាទ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល 2,938.2

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវីបបកមមទឹកាបនិ្ងសមុប្ទ 2,176.8

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ផ្ខសប្ចវាក់តនមលជលផ្ល 350.0

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ជលផ្ល 757.1

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងាភាព ក្សវាគបំ្ទ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 6,821.4

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លរាជធានី្-ក្ខតត 4,535.9



ទំព័រ 57 នៃ 79 

 

 

  

តារាង ១២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរសិរមម រុកាា រប ោញ់  និ ងម្ន សាទ  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ប្គ ប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី  និ្ងសតវនប្ព 17,786.8

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្នប្ពក្ឈ្ី 5,472.6

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការសិកាប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍនប្ពក្ឈ្ ីនិ្ងសតវនប្ព 1,453.4

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងឧទាន្សួន្សតវ និ្ងសក្ន្រងាា ុះផ្ែរកាសតវនប្ព 1,621.5

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់សតីពីនប្ពក្ឈ្ ី 447.0

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងក្សវាគបំ្ទអងាភាព 3,901.2

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្និី្ងសតវនប្ពរាជធានី្-ក្ខតត 4,891.1

៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំប្ទ  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ មនុ្សស   181,082.7

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់ការកាងនិ្ងការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ និ្ងវនិិ្ក្យាគកសិកមម ធន្ធាន្មនុ្សស    2,042.6

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា     2,197.2

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 66,661.2

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 579.0

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមតថភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 3,647.3

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការអនុ្វតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្នន កំសិកមម និ្ងជីកសកិមម 432.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាលនិ្ងការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ    5,141.0

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាពការងារអធិការកិចេ 448.4

៥.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការ និ្ងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសកិមម (AIDOC) 414.8

៥.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយ កសិកមម និ្ងពាក់ព័ន្ធក្ៅ
ាកលវទិាល័យភូមិន្ទកសកិមម 3,679.0

៥.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាលាាតិកសកិមម
ផ្ប្ពកក្លៀប 3,883.8

៥.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយកសិកមមរបស់ាលាាតិ
កសិកមមកំពង់ចាម 2,480.3

៥.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 89,476.1
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សរុបរួម 148,168.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការផ្តល់ ក្ស វាាធារ ណៈ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ វស័ិយឯកជន្ 21,843.6

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងប្តួតពិនិ្តយការផ្តល់អាាា ប័ណា 2,712.5

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ 16,769.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ ជំរញុពាណិជាកមម និ្ងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ ក្ៅមន្ទីរពាណិជាកមម    
រាជធានី្-ក្ខតត 2,362.1

២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការផ្តល់ ក្ស វាប្តួ តពិនិ្តយទំ និ្ញ និ្ងការអនុ្វតតចាប់ 11,355.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិនិ្តយទំនិ្ញនាកំ្ចញ នាចូំល ការឃ្ល ពិំនិ្តយទីផ្ារ 4,616.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ 6,739.5

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ពប្ងឹ ងាថ ប័ ន្ និ្ងជំរុញសមាហ រណកមម និ្ងកិចេស ហប្ប តិបតតិការ ក្ស ដ្ាកិ ចេ ពាណិជាកមមកនុង
ប្ប ក្ទ សនិ្ងក្ប្ៅប្បក្ទស 114,968.9

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេសហប្បតិបតតិការ និ្ងសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមមកនុងប្កបខ័ណឌ ក្ទវភាគី អនុ្តំបន់្ 
និ្ងពិភពក្លាក 5,187.2

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងាថ ប័ន្ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងក្យន្ឌ័្រ 91,866.8

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្-ក្ខតត 17,914.9



ទំព័រ 59 នៃ 79 

 

 

តារាង ១៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងករ៉ែ  និ ងថាម ពល   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 56,764.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គ ប់ប្គងវស័ិយធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ 2,073.1

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារភូគពាាន្រសត 100.2

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារផ្សវងរកុរកផ្រ ៉ៃ 122.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងអាជីវកមមផ្រ ៉ៃ 143.4

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារផ្រ ៉ៃសណំង់ 509.1

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ 204.8

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងយន្តការសួយារ អធិការកិចេធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ និ្ង អនុ្វតត
 កមមវធីិន្ក្យាបាយ និ្ងយុទធាន្រសតចតុក្កាណដំ្ណ្តក់កាលទី៣ របស់រាជរោា ភិបាល 993.2

២ .កមមវ ធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គ ប់ប្គងវស័ិយក្ប្បងកាត 1,223.1

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារប្ាវប្ាវក្ប្បងកាត 129.1

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារប្គប់ប្គងគក្ប្មាងសមបទាន្ក្ប្បងកាត 11.2

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកវទិាក្ប្បងកាត គបំ្ទកិចេប្បតិបតតិការ និ្ងសន្តិសុខ
ថ្នមពល 298.1

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារក្ប្បងកាតអន្តរាតិ 83.7

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ក្ប្បងកាត 227.5

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារដឹ្កនាអំនុ្វតតក្ោយអគានាយក និ្ងអគានាយករង 473.5

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គ ប់ប្គងវស័ិយថ្នមពល 1,147.9

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារអភិវឌ្ឍថ្នមពល 210.2

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារវារអីគាិសនី្ 245.6

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារថ្នមពលកក្កីតក្ឡងីវញិ និ្ងថ្នមពលែមី 190.7

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុ អភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងការងារបក្ចេកក្ទសថ្នមពល និ្ងកិចេការថ្នមពលបរមាណូ 202.1

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារប្បតិបតតិការនផ្ទកនុងអគានាយកោា ន្ថ្នមពល 299.3

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍាថ ប័ ន្ និ្ងការគំប្ទ ផ្ផ្នក រដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 52,319.9

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ គបំ្ទនិ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពប្បតិបតតិការថ្នន ក់ាតិ 8,777.4

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការងារគណក្ន្យយ និ្ងហរិញ្ញវតថុ 1,258.3

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការងារបុគាលិក និ្ងក្យន្ឌ័្រ 15,842.3

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារនី្តិកមម 320.4

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាតិនិ្ងអន្តរាតិ ទំនាក់ទំន្ងាធារណៈនិ្ងការផ្សពវផ្ាយ 935.8

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារប្បតិបតតការរបស់អគានាយកោា ន្កិចេការទូក្ៅ 909.8

៤.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការងារអធិការកិចេ 91.0

៤.៨. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 86.9

៤.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងវស័ិយផ្រ ៉ៃ និ្ងថ្នមពលមន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 24,098.0



ទំព័រ 60 នៃ 79 

 

  

តារាង ១៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងសាធារ ណការ  និ ងដឹរជញ្ាូ ន   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 409,345.4

១ .កមមវ ធីិទី១ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្  ជួសជុល ផ្ែ ទា ំ និ្ងប្គ ប់ប្គងសំណង់ាធារ ណការ  ក្ហ ោា រចនាស ម័ពន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្ 
និ្ងភសតុ ភារកមម 286,088.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ សិកា ប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិ្តយ បណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងសប្មបសប្មួល បទបបញ្ញតតិ និ្ងសតង់ោរ
បក្ចេកក្ទសសំណង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

267.5

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាតំាមោន្ប្តួតពិនិ្តយ ការាថ បនាជសួជុល ផ្ែទា ំ
 ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

280,267.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដឹ្កជញ្ាូ ន្ផ្លូវក្គក 3,094.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដឹ្កជញ្ាូ ន្ផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុប្ទ និ្ងកំពង់ផ្ផ្ 1,517.5

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារភសតុភាកមម 857.5

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាតំាមោន្ប្តួតពិនិ្តយ ការាថ បនា ជសួជុល ផ្ែទា ំ
 ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធផ្លូវផ្ដ្ក 84.0

២ .កមមវ ធីិទី២ ៖ គំប្ទ ក្គល ន្ក្យាបាយ ាធារណការ ,  ដឹ្កជញ្ាូ ន្ ការអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ មនុ្សស និ្ងប្គ ប់ប្គង         
រដ្ាបាល ទូក្ៅ 123,257.4

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល កិចេការរដ្ាបាល បុគាលិក ហរិញ្ញវតថុ នី្តិកមម សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 
សវន្កមម និ្ងលទធកមម 51,436.2

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ក្គលន្ក្យាបាយ តាមោន្ និ្ងវាយ
តនមលវស័ិយាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

267.5

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកិចេ 205.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ប្គប់ប្គង ផ្ែទា ំនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា សវ័យប្បវតតិកមម និ្ងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ 53.5

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល និ្ងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធានី្-ក្ខតត 71,295.2



ទំព័រ 61 នៃ 79 

 

  

តារាង ១៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងអភិវឌ្ឍន៍ ជន បទ  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 183,294.5

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ បន្តាត រ ផ្ែ ទាំ និ្ងផ្ក លមអក្ហ ោា រចនាស មព័ន្ធជន្បទ 109,065.1

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការជួសជុលផ្ែទា ំនិ្ងផ្កលមអផ្លូវជន្បទ 91,498.1

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌ ផ្ផ្ន្ទីផ្លូវជន្បទ 683.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការកាងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធជន្បទក្ោយក្ប្បីប្បាស់ែវកិាជំពូក ២១ 0.0

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការជួសជុលផ្ែទា ំនិ្ងកាងផ្លូវជន្បទរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 16,884.0

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ក្លី កកមពស់ គុណភាព នន្ ការផ្តល់ ក្ស វាាធារណៈជន្បទ 16,014.6

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ជប្មុញ ការផ្្ល់ក្សវាផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកជន្បទ 5,891.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ជប្មុញ  ក្សវាអប់រសុំខភាពអនាម័យ ជន្បទ 3,451.7

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ចប្មុុះសប្មាប់សហគមន៍្ជន្បទ 1,937.6

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖  អភិវឌ្ឍន៍្អភិរកសសហគមន៍្ជន្ាតិក្ដី្មភាគតិច 354.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖  ក្លីកកមពស់ក្សដ្ាកិចេប្គួារជន្បទ 613.5

២.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ការផ្តល់ក្សវាជន្បទរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 3,766.8

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖  ការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្ មនុ្សស និ្ងពប្ងឹ ងាថ ប័ន្ 58,214.8

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ពប្ងឹងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 811.3

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតែវកិាកមមវធីិ 849.8

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការពប្ងឹងសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 335.0

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លជំនាញមូលោា ន្ 1,547.1

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ការពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល និ្ងន្រសតីកនុងការអភិវឌ្ឍន៍្ 417.0

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្គលន្ក្យាបាយ 22,630.1

៣.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាលហរិញ្ញវតថុ និ្ងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត
ទាងំ២៥ 31,624.5



ទំព័រ 62 នៃ 79 

 

 

តារាង ១៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងទរប សណីយ៍  និ ងទូរគមនាគ មន៍   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 73,963.9

១ .កមមវ ធីិទី១ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ វស័ិយនប្ប សណីយ៍និ្ងទូរគមនាគន៍្ 21,203.2

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការក្រៀបចំនិ្ងតាមោន្ការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយ ទូរគមនាគមន៍្ និ្ងការ
ប្គប់ប្គងទិន្នន័្យទូរគមនាគមន៍្ 1,281.4

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយនប្បសណីយ ៍និ្ងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងវស័ិយនប្បសណីយ៍ 1,022.3

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ក្លីកកមពស់សមតថភាពអគានាយកោា ន្ ចូលួមកាងនិ្ងវកិ្ាធន្កមមចាប់ ក្រៀបចំក្គល-
ន្ក្យាបាយ និ្ងទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ 1,875.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការប្គប់ប្គងវស័ិយនប្បសណីយ ៍និ្ងទូរគមនាគមន៍្ និ្ងICT ក្ៅមូលោា ន្ 17,023.8

២ .កមមវ ធីិទី២ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ វស័ិយបក្ចេក វទិាគ មនាគ មន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 11,556.2

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍរោា ភិបាលក្អឡកិប្តូនិ្កនិ្ងប្គប់ប្គងសន្តិសុខ បក្ចេកវទិាគម នាគមន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 957.7

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយបក្ចេកវទិាគមនាគមន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 708.9

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធព័ត៌មាន្ាតិនិ្ងប្បព័ន្ធវកី្ដ្អូនន្សន្និសីទរបស់រាជរោា ភិបាល 8,108.1

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍកមមវធីិកំុពយូទ័រ និ្ងមាតិកាព័ត៌មាន្ 892.3

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលនិ្ងក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយបក្ចេកវទិាគមនាគមន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 889.2

៣.កមមវ ធីិទី៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ ាថ ប័ ន្ និ្ងការគំប្ទ ផ្ផ្នក រដ្ាបាលហរិញ្ញវតថុ 37,532.8

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងែវកិា និ្ងកិចេការអន្តរវស័ិយ 6,520.2

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មនុ្សស 29,466.9

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិនិ្តយ និ្ងអភិបាលកិចេ 1,545.7

៤ .កមមវ ធីិទី៤ ៖ អប់របំណតុ ុះបណ្តត ល  ប្ាវ ប្ាវ  និ្ងន្វានុ្ វតតន៍្ កនុងវស័ិយ ប .ទ និ្ង ICT 3,671.7

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ប្គប់ប្គងកិចេការរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធ 2,137.0

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ បណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវជំនាញនប្បសណីយ ៍ទូរគមនាគមន៍្ បក្ចេកវទិា គមនាគមន៍្ និ្ងព័ត៌មាន្ 1,300.5

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ជំរញុការប្ាវប្ាវ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្កនុងវស័ិយ ប.ទ និ្ង ICT 234.2



ទំព័រ 63 នៃ 79 

 

 

 

 

តារាង ១៨   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងឧសាហ រមម និ ងសិបបរ មម  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 57,362.5

  ១ .កមមវ ធីិ ទី ១ ៖ ការបក្ងាី ន្ការកាង មូលោា ន្  អភិវឌ្ឍ វស័ិយឧសាហ កមម សហប្គស ធុន្តូច មធយម
 និ្ងសិបបក មមនិ្ ងការផ្ាត់ ផ្ាង់ ទឹកាអ ត 2,006.7

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការក្លកីកមពស់ពិពិធកមមមូលោា ន្ឧសាហកមម ផ្ដ្លមាន្តនមលបផ្ន្ថមខពស់ 1,027.8

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការក្លកីកមពស់សមតថភាពសហប្គសធុន្តូច និ្ងមធយម និ្ងសបិបកមម 476.8

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការពប្ងីកវាិលភាព នន្ការផ្ាត់ ផ្ាង់ទឹកាអ តក្ៅទីប្បជំុជន្ 502.1

  ២ .កមមវ ធីិ ទី២ ៖ ការបក្ងាី ន្ចលករគំប្ទ  និ្ងពប្ងឹ ងសមតថភាព នន្ការអភិវឌ្ឍឧ សាហ កមម និ្ងសបិបកមម 3,153.1

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការអភិវឌ្ឍសតង់ោរបូនី្យកមម និ្ងការពប្ងឹង គុណភាពផ្លិតផ្ល ក្សវាកមម 2,705.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍមាប្តាាន្រសត 448.1

  ៣.កមមវ ធីិ ទី៣ ៖ ការបក្ងាី ន្ក្សវាប្ទ ប្ទ ង់ដំ្ក្ណី រការកិចេការ ទូក្ៅកនុ ងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម 
សហប្គស ធុន្តូចមធយម  និ្ងសិបបកមម 52,202.7

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការគបំ្ទដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ និ្ងកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ 32,173.3

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការអភិវឌ្ឍឧសាហកមម សិបបកមម និ្ងផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកាអ ត របស់មន្ទីរ 
ឧសាហកមម និ្ងសិបបកមមរាជធានី្ ក្ខតត 20,029.4

តារាង ១៩  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការ ដាម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋា ន អាកាស ចរសុី វិល  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 55,812.3

១ .  កមមវ ធីិទី១ ៖ ការពប្ងឹ ងសុវតថិភាព  សន្តិសុខ និ្ងអភិវឌ្ឍក្ហ ោា រចនាស មព័ន្ធអាកាសចរសុវីលិ
(អគានាយ កោា ន្ បក្ចេកក្ទស ) 5,874.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ផ្កលមអសុវតថិភាព និ្ងសន្តិសុខអាកាសចរសុវីលិ 5,135.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយសន្តិសុខ និ្ងសុវតថិភាពអាកាសចរសុវីលិ 398.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាកមមអាកាសចរសុវីលិ 341.0

២ .  កមមវ ធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹ ងាថ ប័ ន្ និ្ងបក្ងាី ន្ប្បសិទធភាព ក្ស វាគំប្ទ  និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស 49,937.4

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ 32,831.6

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគបំ្ទ 17,105.8
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តារាង ២០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្ស ដារិ ចចនិ ងហិ រញ្ញវ ត្ថដ   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 796,115.0

១ .រមមវិ ធីទី១៖ ពរងឹ ងនិ ងបម្ងកើ ន របសិទធភាព  ទន ការ រគប់រគងម្សដារិចច 5,166.1

១.១.អនុរមមវិធីទី១.១៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនការម្រៀបចំ អភិវឌ្ឍ វិភាគ ពាររណ៍ តាមដ្ឋន  និងវាយត្ទមលការអនុវត្ត

ម្គល  នម្ោបាយ ោ៉ា ររូម្សដារិចច និងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈរបរប ម្ដ្ឋយសុររឹត្ភាព
3,065.0

១.២.អនុរមមវិធីទី១.២៖ ការម្រៀបចំអនុសាសន៍ ការ វិភាគ ការពាររណ៍ការតាមដ្ឋន  និងការវាយត្ទមលការអនុវត្តររប 656.0

១.៣.អនុរមមវិធីទី១.៣៖ គំរទរបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាល រនដងការម្រៀបចំ ការអនុវត្ត និងការវាយត្ទមលរម្បៀបវារៈ  ម្គលន

ម្ោយបាយ និងយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍសងគម -ម្សដារិចច
1,300.0

១.៤.អនុរមមវិធីទី១.៤៖ គំរទការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍវិ ស័យម្សដារិចចម្ៅរាជធានី ម្ខត្ត 145.1

២ .រមមវិ ធីទី២៖ ពរងឹ ងនិ ងបម្ងកើ ន របសិទធភាព  ទន ការ រគប់រគង ការ រត្ួត្ពិនិ ត្យ និ ងការ អភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថដ 6,048.7

២.១.អនុរមមវិធីទី២.១៖ រគប់រគង រត្តួ្ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសាហរមមហិរញ្ញវត្ថដ 1,633.0

២.២.អនុរមមវិធីទី២.២៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និងស័រដិសិទធភាព ទនការម្រៀបចំ និងអនុវត្ត  ម្គលនម្ោបាយ

 យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ ររបខណឌ គត្ិយុត្ត  ការរគប់រគង ការរត្តួ្ពិនិត្យ ការម្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទ ការ អនុវត្ត ការពិនិត្យ      

តាមដ្ឋន និងការវាយត្ទមលម្លើ ការអនុវត្តរបព័នធ គណម្នយយ និងសវនរមម

1,024.9

២.៣.អនុរមមវិធីទី២.៣៖ ការរគប់រគង រត្តួ្ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍  និងការម្ធវើសោហរណរមមវិស័យមលូបរត្ 2,590.8

២.៤.អនុរមមវិធីទី២.៤៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាពទនការរគប់រគង ការរត្តួ្ពិនិត្យនិងការអភិវឌ្ឍរបព័នធគំពារសងគម 800.0

៣ .រមមវិ ធីទី៣ ៖ ពរងឹ ងនិ ងបម្ងកើ ន ស័រដិសិទធភាព និ ងរបសិទធភាព  ទន ការ រគប់រគង ការ ម្រៀរគរចំណូល    

ថ វិកាជ្ជត្ិ  និ ងរទពយស មបត្តិរដា
640,193.5

៣.១.អនុរមមវិធីទី៣.១៖ រគប់រគង អនុវត្ត រត្តួ្ពិនិត្យ  តាមដ្ឋន  និងវាយត្ទមល ម្លើការរបមូលចំណូលគយ និងរដ្ឋា ររ 385,900.5

៣.២.អនុរមមវិធីទី៣.២៖ រគប់រគងនិងពរងងឹការម្គៀរគរចំណូលពនធដ្ឋរ 245,086.4

៣.៣.អនុរមមវិធីទី៣.៣៖ រគប់រគង សរមបសរមលួ រត្តួ្ពិនិត្យការរបមូលចំណូលមិនកមនសារម្ពើពនធ និង         

ការរគប់រគងរទពយសមបត្តិរដា
8,636.3

៣.៤.អនុរមមវិធីទី៣.៤៖ រគប់រគង កណនំាអនុវត្ត និងគំរទការម្រៀបចំបញ្ា ីសារម្ពើភណឌ រទពយសមបត្តិរដា និងការម្រៀរគរ

ចំណូលមិនកមនសារម្ពើពនធ ម្ៅរាជ ធានី ម្ខត្ត
570.3

៤.រមមវិ ធីទី៤៖ ពរងឹ ងនិ ងបម្ងកើ ន ស័រដិសិទធភាព និ ងរបសិទធភាព  ទន ការ រគប់រគងចំណាយសាធារណៈ 47,131.4

៤.១.អនុរមមវិធីទី៤.១៖ ការម្រៀបចំថវិកាជ្ជត្ិ និងការរត្តួ្ ពិនិត្យតាមដ្ឋនការអនុវត្តថវិកាថាន រ់ជ្ជត្ិ 5,525.4

៤.២.អនុរមមវិធីទី៤.២៖ គំរទ សរមបសរមលួ រគប់រគងនិងតាមដ្ឋនម្លើការម្រៀបចំនិងអនុវត្តថវិកា និងការងារ      

ករទរមង់របព័នធថ វិការបស់រដាបាល ថាន រ់ម្រកាមជ្ជត្ិ
1,666.0

៤.៣.អនុរមមវិធីទី៤.៣៖ ការគំរទ សរមបសរមលួ និងរគប់រគងលទធរមមសាធារណៈ 1,125.0

៤.៤.អនុរមមវិធីទី៤.៤៖ បម្ងកើនរបសិទធភាពទនការរគប់ រគងសាច់របារ់ បចចដបបននរមមទន របព័នធរត្់រតា និងការម្រៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដ តាមសដង់ដ្ឋរ អនតរជ្ជត្ិ
20,137.6
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៤.៥.អនុរមមវិធីទី៤.៥៖ ការរគប់រគង តាមដ្ឋននិងរត្តួ្ពិនិត្យម្លើការម្រៀបចំ និងអនុវត្តហិរញ្ញបបទានសហរបត្ិបត្តិការ

 និងរគប់រគងបំណុលសាធារណៈ
16,742.7

៤.៦.អនុរមមវិធីទី៤.៦៖ ការគំរទ សរមបសរមលួ និងរគប់រគងគម្រោង វិនិម្ោគសាធារណៈ តាមយនតការភាពជ្ជទដគូរ

វាងរដា និងឯរជនថាន រ់រណាត ល
400.0

៤.៧.អនុរមមវិធីទី៤.៧៖ រគប់រគង រត្តួ្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថដ សរមបសរមលួ តាមដ្ឋនការអនុវត្តថវិការបស់មនទីរជំនាញ 

រដាបាល ថាន រ់ ម្រកាមជ្ជត្ិ និងការងារលទធរមមសាធារណៈ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ត
1,534.7

៥.រមមវិ ធីទី៥៖ ពរងឹ ងនិ ងបម្ងកើ ន ស័រដិសិទធភាព និ ងរបសិទធភាព  ទន ការ គំរទទូម្ៅ និងការធានាគណម្នយយ -

ភាព រនដងការ រគប់រគងហិរញ្ញវ ត្ថដសាធារណៈ
97,575.3

៥.១.អនុរមមវិធីទី៥.១៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និង ស័រដិសិទធភាព ទនការរទរទង់រមមវិធីករទរមង់ការរគប់រគង

ហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈ ម្ ព្ ុះម្ៅកាន់ សដង់ដ្ឋរអនតរជ្ជត្ិ
0.0

៥.២.អនុរមមវិធីទី៥.២៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនស័រដិសិទធភាពនិងរបសិទធភាព ទនការគំរទរិចចដំម្ណើរការអនុវត្តមុខងារ និង

ភាររិចចរបស់ថាន រ់ដឹរនំានិងអងគភាពម្រកាមឱវាទររសងួ
68,265.0

៥.៣.អនុរមមវិធីទី៥.៣៖ គំរទរិចចដំម្ណើរការរបស់មនទី រម្សដារិចចនិងហិរញ្ញវត្ថដ និងសរមបសរមលួការងារករទរមង់  

ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្ត
25,055.9

៥.៤.អនុរមមវិធីទី៥.៤៖ អនុវត្តមុខងារអធិការរិចចហិរញ្ញវត្ថដរបរបម្ដ្ឋយរបសិទធភាព និងស័រតិសិទធភាព 1,142.0

៥.៥.អនុរមមវិធីទី៥.៥៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនស័រតិសិទធភាព និងរបសិទធភាព ទនការម្រៀបចំនិងការអនុវត្តម្គលនម្ោបាយ 

និងយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍមុខងារសវរមមទផ្ទរនដង ររបខណឌ សតង់ដ្ឋសវនរមមទផ្ទរនដង និងម្ធវើសវនរមមម្លើស័រតិសិទធភាពនិង

របសិទធភាពទនដំម្ណើរការរបព័នធរគប់រគងទផ្ទរនដង

816.0

៥.៦.អនុរមមវិធីទី៥.៦៖ ផ្ដល់ ម្សវា គំរទ សរមបសរមលួ ម្លើការសិរារសាវរជ្ជវ និងបណតដ ុះបណាត លនិវិររិត្ការ  

សមត្ថភាពមស្រនតីរាជការម្លើមុខជំនាញពារ់ព័នធការអនុវត្តថវិការមមវិធី និងការអនុវត្តការករទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដ

សាធារណៈជូន រសហវ និងររសួងសាថ ប័នពារ់ព័នធ

1,054.3

៥.៧.អនុរមមវិធីទី៥.៧៖ ម្រៀបចំ អនុវត្ត និងរគប់រគងការងារម្ដ្ឋុះរសាយផ្លប៉ាុះពាល់ម្ដ្ឋយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍

របរបម្ដ្ឋយរបសិទធភាព និងស័រតិសិទធភាព
292.1

៥.៨.អនុរមមវិធីទី៥.៨៖ ពរងងឹនិងបម្ងកើនរបសិទធភាពនិងស័រតិសិទធភាព ទនការផ្តល់ ម្សវាគំរទកផ្នរចាប់ជូនររសងួ

ម្សដារិចចនិងហិរញ្ញវត្ថដ
950.0
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តារាង ២១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាគ ណៈ រោម ធិ ការ ជ្ជត្ិ ម្រៀ បចំការ ម្បាុះ ម្ ន្ ត្  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 79,059.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងបទបញ្ហា  និ្ងនី្តិវធីិសប្មាប់ ការ ចុុះ ក្ឈាម ុះ ក្បាុះ ក្ឆ្ន ត និ្ងការ ក្បាុះ ក្ឆ្ន តនិ្ងបទបញ្ហា នផ្ទកនុង
 នន្  គ .ជ.ប ។ 24,408.5

១.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖  ម្រៀបចំនិងករលមអបទបញ្ហា  និងនីត្ិ វិធីសរោប់ការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្និងការម្បាុះម្ ន្ ត្ និង

ករលមអបទបញ្ហា ទផ្ទរនដង គ .ជ.ប។
24,408.5

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ពប្ងឹ ងដំ្ក្ណីរការ ចុុះ ក្ឈាម ុះ ក្បាុះ ក្ឆ្ន ត  និ្ងការ ក្បាុះក្ឆ្ន ត ។ 54,650.5

២.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖ ពរងងឹដំម្ណើរការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្ ។ 30,258.1

២.២..អនុរមមវិធីទី២៖ពរងងឹដំម្ណើរការម្បាុះម្ ន្ ត្ 24,392.4
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តារាង ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្រៀ បចំកដ ន ដី ន គរូបនី យរមម និ ងសំណង់  

តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម          162,996.0 

១.រមមវិ ធីទី ១ ៖  ពរងឹងការ រគប់រគងដីធលី            29,723.4 

១.១.អនុរមមវិធីទី១ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ ពារ់ព័នធនឹងការចុុះបញ្ា ីដធីលី  និង ការគំរទដល់ការរសាងរបព័នធ

វាយត្ទមលទថលអ ចលនរទពយ
333.5

១.២.អនុរមមវិធីទី២ ៖ ការកណនំា និងគំរទបម្ចចរម្ទសវាស់កវងសុរិម្ោដី 588.0

១.៣.អនុរមមវិធីទី៣ ៖ ការងារអភរិរសសុ រិម្ោដី 145.0

១.៤.អនុរមមវិធីទី៤ ៖ ការម្ធវើបចចដបបននភាពទិននន័យកផ្នទីរដាបាលទនរមពដជ្ជ 879.1

១.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការគំរទបម្ចចរ វិទាព័ត្៌ោនសុរិម្ោដី 381.0

១.៦.អនុរមមវិធីទី ៦ ៖ ការម្ដ្ឋុះរសាយវិវាទដីធលី 2,795.0

១.៧.អនុរមមវិធីទី៧ ៖  អនុ វិស័យរដាបាលដធីលី 24,284.0

១.៨.អនុរមមវិធីទី៨៖ ការងារសុរិម្ោដី  និងភមូសិាស្រសតគំរទដល់រមមវិធីទី ១ របស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្ត 317.8

២.រមមវិ ធីទី ២ ៖ ពរងឹងការ ម្រៀ បចំកដ នដី  និងនគរូបនីយរមម              4,129.0 

២.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ជរមដញការរសាងកផ្នការម្របើរបាស់ដមី្ៅរនដងថាន រ់ឃុំ /សងាក ត្់  និងរសាង 

បទបបញ្ញត្តិ ម្រៀបចកំដនដ ីនិងនគរនូីយរមម
568.0

២.២.អនុរមមវិធីទី២៖ ការគំរទការងារម្រៀបចកំដនដ ីនិងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលងម់្គលម្របើរបាស់ 481.0

២.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ការគំរទការងារនគរបូនីយរមម និងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលង់ម្គល និង

កផ្នការម្របើរបាស់ដទីីររដង
487.0

២.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ ជំរុញ និ្ងពប្ងឹងកមមវធីិអនុ្វស័ិយក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្ 215.0

២.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការរសាង និងសរមបសរមលួការងារម្រៀបចកំដនដ ីនិងនគរបូនីយរមម 813.0

២.៦.អនុរមមវិធីទី៦៖ ការរគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍត្ំ បន់ម្ឆ្នរសមរុទរមពដជ្ជ 1,352.0

២.៧.អនុរមមវិធីទី៧៖ ការងារម្រៀបចកំដនដ ីនិងនគរបូនីយរមមគំរទដល់  រមមវិធីទី ២ របស់

មនទីររាជធានី-ម្ខត្ត
213.0

៣ .រមមវិ ធីទី៣  ៖  ពរងឹងការ រគប់រគង វិស័យសំណង់              1,912.0 

៣.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ការម្រៀបចឯំរសារគត្ិយុត្តសរោបក់ារងារសិរាគម្រោងបលង់ 271.0

៣.២.អនុរមមវិធីទី២៖ ការរត្ួត្ពិនិត្យតាមដ្ឋន វិស័យសំណង់ 424.1
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តារាង ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្រៀ បចំកដ ន ដី ន គរូបនី យរមម និ ងសំណង់  

តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

៣.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ ការម្រៀបចឯំរសារគត្ិយុត្តសរោបក់ារងាររសាវរជ្ជវបម្ចចរម្ទសសំណង់  664.4

៣.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ការពរងឹងវិស័យវិជ្ជា ជីវៈសាថ បត្យរមម 174.0

៣.៥.អនុរមមវិធីទី៥ ៖ ការងារមនទីរពិម្សាធន៍សំណង់ 167.0

៣.៦.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការងារសំណង់គំរទដល់ រមមវិធីទី ៣ របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្ត 211.5

៤.រមមវិ ធីទី៤ ៖ ការគំរទដំម្ណើ រការ រដាបាល  និងអភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន          125,154.9 

៤.១.អនុរមមវិធីទី ១៖ ការបម្ងកើនរបសិទធភាព និងភាពសរកិសិទធ ទនការរគបរ់គងចំណូលចំណាយ

សាធារណៈ និងគំរទរបត្ិបត្តិការទូម្ៅរបស់ររសងួ
34,704.7

៤.២.អនុរមមវិធីទី២ ៖ របសិទធភាពទនការផ្តល់ ម្សវាសាធារណៈម្លើ វិស័យដធីលី និងសំណង់ 318.0

៤.៣.អនុរមមវិធីទី៣ ៖ របសិទធភាពទនដមំ្ណើរការរដាបាល និងដមំ្ណើរការទមូ្ៅ 601.0

៤.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មនុ្សស 570.1

៤.៥.អនុរមមវិធីទី៥ ៖ ការបណតដ ុះបណាត ល វិជ្ជា ជីវៈ និងការផ្សពវផ្ាយ អបរ់ចំាប់ និងម្គលនម្ោបាយ

ពារ់ព័នធនឹងវិស័យការងាររបស់ររសងួ
807.0

៤.៦.អនុរមមវិធីទី៦ ៖ ការងារបស្រញ្ហា បម្យនឌ្័រម្លើ វិស័យដធីលី និងការគំរទការងារសងគមម្ផ្សងៗ 259.0

៤.៧.អនុរមមវិធីទី៧ ៖ អធិការរិចចម្លើដមំ្ណើរការរដាបាល និងគុណភាពបម្ចចរម្ទស 787.0

៤.៨.អនុរមមវិធីទី៨ ៖ នីត្ិរមម រិចចការគត្ិយុត្តនិងការផ្សពវផ្ាយ ម្គល នម្ោបាយ និងបទដ្ឋា នគត្ិយុត្ត 350.5

៤.៩.អនុរមមវិធីទី៩ ៖ អភវិឌ្ឍម្ស ដារចិច រិចចការវិនិម្ោគ និងការងារសថ ិត្ិ 268.5

៤.១០.អនុរមមវិធីទី១០៖ ការអភវិឌ្ឍន៍ សវនដ្ឋា ន 240.0

៤.១១.អនុរមមវិធីទី១១ ៖ ការអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារណៈ 205.0

៤.១២.អនុរមមវិធីទី១២៖ ការងាររដាបាលគំរទដល់រមមវិធីទី ៤របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្ត 86,044.1

៥.រមមវិ ធីទី៥ ៖ លំ ម្ៅឋាន              2,076.7 

៥.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ពរងឹងរិចចការបទបបញ្ញត្តិ  កផ្នការ និងទំនារ់ទំនងសហរបត្ិបត្តិការការងារ

លំម្ៅឋាន
417.5

៥.២.អនុរមមវិធីទី២៖ បទដ្ឋា នបម្ចចរម្ទស និងគត្ិយុត្តលំម្ៅឋាន 484.0

៥.៣.អនុរមមវិធីទី ៣ ៖ មលូនិធិ និងឥណទានលំម្ៅឋាន 574.6

៥.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ សមបទានដសីងគមរិចច និងការសាងសង់ផ្ទុះជូនរគួសារម្ោធិន និងនគរបាល 490.0

៥.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការងារលំម្ៅឋាន គំរទដល់រមមវិធីទី៥របស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្ត 110.6



ទំព័រ 69 នៃ 79 

 

  

តារាង ២៣   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងមុខងារ សាធារ ណៈ   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 53,519.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ កំផ្ណទប្ម ង់រដ្ាបាល ាធារណៈ 5,246.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ 2,558.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងាថ ប័ន្ 540.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការផ្ក ទប្មង់ ប្បព័ន្ធក្បៀវតស 1,580.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការបក្ងាីត និ្ងការោក់ឱ្យអនុ្វតតយន្តការប្តួតពិនិ្តយ វាយតនមល និ្ងការប្គប់ប្គងគុណផ្ល 568.0

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖  ការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្ មនុ្សសកនុ ងវស័ិយាធារណៈ 5,753.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តីរាជការ 3,242.8

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្ាវប្ាវ ទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ និ្ងការគបំ្ទទូក្ៅ 2,510.2

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖  ពប្ងឹ ងប្បសិទធភាព កនុ ងការ ប្គ ប់ប្គងមន្រន្តី រាជការ  និ្ងការ ផ្ក លមអរ ក្បៀ បរបបប្គប់ប្គង និ្ង
ចាត់ ផ្ច ងការងារ 2,166.9

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការប្តួតពិនិ្តយរដ្ាបាលមន្រន្តរីាជការ និ្ងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ 434.6

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្លីកកមពស់ប្បសិទធភាពការងារនី្តិកមមនិ្ងការផ្សពវផ្ាយលិខិតបទោា ន្គតិយុតត 
កិចេសហប្បតិបតតិការមុខងារាធារណៈអាា៊ា ន្ ទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ និ្ងការគបំ្ទទូក្ៅ 327.6

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ទំក្នី្បកមមបក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្វទិា និ្ងផ្កលមអការចាត់ផ្ចងការងារ 208.8

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖  ប្បសិទធភាពកនុងការប្គប់ប្គងមន្រន្តរីាជការ និ្ងការបណតុ ុះបណ្តត លក្ៅថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 
រាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 1,195.9

  ២ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការគំប្ទ  និ្ងការសប្មបសប្មួ លកិចេការ ទូក្ៅរបស់ប្កសងួ -មន្ទី រកនុ ងប្កបខណឌ ប្ក សួង         
 មុខងារាធារណៈ 40,353.1

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការប្គប់ប្គងចាត់ផ្ចងកិចេការទូក្ៅ និ្ងការប្គប់ប្គងបុគាលិកកនុងប្កបខណឌ ប្កសងួ
មុខងារាធារណៈ 348.2

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការក្រៀបចំ និ្ងការប្គប់ប្គងែវកិា កិចេការហរិញ្ញវតថុ ការផ្ាត់ផ្ាង់ និ្ងការអភិវឌ្ឍក្ហោា រចនាសមព័ន្ធ 21,312.0

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការក្ធវីអធិការកិចេមុខងារាធារណៈ និ្ងការក្ធវីសវន្កមមនផ្ទកនុង 203.8

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖  ការងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលកនុងប្កបខណឌ ប្កសួង ការងារវមិជឈការ និ្ងការងារវសិហមជឈការនិ្ង
ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រកនុងវស័ិយមុខងារាធារណៈ 120.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖  គបំ្ទ និ្ងសប្មបសប្មួលកិចេការទូក្ៅរបស់មន្ទីរមុខងារាធារណៈ រាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 18,369.1



ទំព័រ 70 នៃ 79 

 

  

តារាង ២៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងកផ្ ន ការ   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 91,138.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖  អភិវឌ្ឍយុ ទធាន្រសតស ប្មាប់ ការអភិវឌ្ឍកនុ ងវស័ិយផ្ផ្ន្ការ 11,898.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍាតិ   9,654.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំគបំ្ទដ្ល់ការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍាតិ 1,065.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយបណ្តត ប្បក្ទសក្ៅកនុងតំបន់្កនុងប្កបខណឌ ការងារផ្ផ្ន្ការនិ្ងសថតិិ 480.5

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងការងារផ្ផ្ន្ការ  របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 698.9

២ .  កមមវ ធីិទី២៖   ពប្ងឹ ងប្ប ព័ន្ធសថិ តិាតិ 2,420.1

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់សថិតិាតិ និ្ងថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 753.3

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បមូលចងប្កង ផ្លិតទិន្នន័្យសថិតិនិ្ងវភិាគទិន្នន័្យអក្ងាត និ្ងផ្សពវផ្ាយ 1,265.7

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងការងារសថិតិ  របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 401.1

៣. កមមវធីិទី៣៖  សប្មបសប្មួល និ្ងជំរញុការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្២០១៦-២០៣០ 1,291.5

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបន្រញ្ហា បក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍ 1,050.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៌្  របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥241.5

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ សប្មបសប្មួ ល និ្ងជំរុញការអភិវឌ្ឍវ ិទាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា 1,300.5

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  កាងមូលោា ន្ និ្ងបក្ងាីតបរយិាកាសសប្មាប់អភិវឌ្ឍវទិាាន្រសតនិ្ងបក្ចេកវទិា 784.0

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្ាវប្ាវនិ្ងអភិវឌ្ឍ និ្ងសហប្បតិបតតិការាតិ និ្ងអន្តរាតិ ផ្ផ្នកវទិាាន្រសតនិ្ងបក្ចេកវទិា 186.0

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ តាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតនមល 100.0

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារវទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 230.5

៥ .  កមមវ ធីិទី៥៖ ការគំប្ទ កិចេការ រដ្ាបាល ទូក្ៅ និ្ងការអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្ 74,227.0

     ៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការចូលរមួក្លីកកមពស់រដ្ាបាលាធារណៈ 28,382.0

     ៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងក្លីវស័ិយផ្ផ្ន្ការ សថិតិរបស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 45,845.0
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តារាង ២៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងការ បរម្ទ ស និ ងសហរបត្ិបត្តិការអនតរជ្ជត្ិ  

តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 148,849.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងកិចេស ហប្ប តិបតតិការអន្តរ ាតិ  និ្ងពប្ងី កទំនាក់ ទំន្ងការងារការ ទូតក្ៅក្លពិីភពក្លាក 148,849.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងាីន្ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយការបរក្ទសនិ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្វទិាាថ ន្។142,595.6

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងាីន្កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ផ្សងៗពាក់ពន្ធ័និ្ងការងារអាា៊ា ន្។ 2,954.3

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការតំបន់្អាសុី-បា៉ៃ សុីហវកិ និ្ងបក្ងាីន្កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ៅកនុងក្បសកកមមពាក់ព័ន្ធនឹ្ងកិចេការចាប់កិចេការកុងស៊ាុល និ្ងកិចេការប្ពំផ្ដ្ន្។813.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងាីន្ប្បសិទធភាព នន្ការគបំ្ទក្សវាទូក្ៅក្ៅអងាភាពក្ប្កាមឱ្វាទប្កសងួ។ 631.9

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ បក្ងាីន្កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវរភាគី និ្ងពហុភាគីក្ដី្មបកីារពារប្បក្យាជន៍្ាតិក្ៅបរក្ទស 1,853.5

តារាង ២៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាសាថ ប័ ន  រប្ំងអំម្ពើ ពុររលួយ  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 45,856.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងវធិាន្ ការអប់រ ំបងាា រទប់ាា ត់  និ្ងអនុ្វតតចាប់ ប្បឆ្ំងអំក្ពីពុករលយួ 3,287.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ពប្ងឹងការផ្សពវផ្ាយចាប់ប្បឆ្ងំអំក្ពីពុករលួយនិ្ងចាប់ពាក់ព័ន្ធ  1,400.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការងារបងាា រទប់ាា ត់បទក្លមសីពុករលយួ 300.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការទទួល ពិនិ្តយ និ្ងក្ ល្ីយតបពាកយបតឹង 325.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិបំក្ពញកាតពវកិចេកនុងាសមាជិក 640.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារបក្ចេកក្ទស និ្ងក្កាសលយវចិេ័យគបំ្ទក្សុីបអក្ងាតបទក្លមសីពុករលយួ 245.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ប្បមូលព័ត៌មាន្ និ្ងការក្សុីបអក្ងាតបទក្លមីសពុករលយួ 377.0

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ការពប្ងឹ ងក្ស វាគំប្ទទូក្ៅ 42,569.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងាីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ 9,950.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម និ្ងក្សុីបអក្ងាតសមាង ត់ 8,700.0

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកមពស់លកខខណឌ ការងាររបស់មន្រន្តរីាជការ ឱ្យកាន់្ផ្តប្បក្សី 22,707.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ អភិវឌ្ឍន៏្សមតថភាព និ្ងសុខមាលភាពមន្រន្តីរាជការ 1,135.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ពប្ងឹងប្បសិទធិភាពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ និ្ងបំណុល 77.0
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តារាង ២៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរដ មរបឹរាអ ភិវឌ្ឍន៍ រមពដជ្ជ   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 15,430.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ង និ្ងពប្ងី ក វស័ិយឯកជន្ និ្ងភាព ានដ្ គូកនុ ងកិចេអ ភិវឌ្ឍន៍្ 15,430.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេការសប្មបសប្មួល ការងារវនិិ្ក្យាគឯកជន្ និ្ងការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយ
អភិវឌ្ឍវ ិស័យឧសាហកមម 2,685.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ភាពានដ្គូកនុងកិចេអភិវឌ្ឍ 920.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការគបំ្ទទូក្ៅកនុងប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 11,825.0

តារាង ២៨  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអាជ្ជញ ធ រសវន រមមជ្ជតិ្   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 14,905.0

  ១.កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងការប្គ ប់ប្គង និ្ងសប្មបសប្មួ លការងារ សវន្ក មម  ប្បកបក្ោយប្បសទិធភាព 14,905.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតការងារសវន្កមម 958.5

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការកាងសមតថភាព និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ 13,946.5

តារាង ២៩  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងទំនារ់ ទំន ងជ្ជមយួរដាសភា -រពឹទធស ភា និ ងអធិការ រិចច 

 តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 41,556.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ បក្ងាី ន្ និ្ងពប្ងឹ ងប្បសិទធភាព វស័ិយទំនាក់ ទំន្ងាមយួរដ្ាសភា -ប្ពឹ ទធស ភា និ្ងអធិការកិចេ 41,556.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹទធសភា និ្ងអប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់ 2,469.7

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការងារអធិការកិចេ 2,302.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 19,445.8

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 17,338.0

តារាង ៣០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋា ន ររដ មរបឹរាធមមនុញ្ញ 

 តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 11,523.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ធានាការ ក្គរ ពនី្តិរដ្ា ការពារឯករាជយភាព  អនុ្វតតអពាប្កឹតភាព 11,523.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកំពស់ការអនុ្វតតសមតថកិចេ និ្ងគុណតនមលរបស់ាថ ប័ន្ 1,398.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ និ្ងគបំ្ទផ្ផ្នករដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 10,125.0
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តារាង ៣១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋា នរពឹទធសភា 

 តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី

ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 87,233.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងការអនុ្វតតមុ ខងារ របស់ប្ពឹ ទធស ភា និ្ងអគាក្ល ខាធិ ការោា ន្ ប្ពឹទធសភា ប្បកបក្ោយ 
ប្បសិទធភាព  និ្ងស័កតិសិទធិភាព 87,233.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់ការអនុ្វតតមុខងារនី្តិកមម តាមោន្ការអនុ្វតតចាប់ តំណ្តង សហប្បតិបតតិ
ការអន្តរាតិ និ្ងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ និ្ងអភិវឌ្ឍន៏្ាថ ប័ន្ 87,233.0

តារាង ៣ ២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋា ន រដាស ភា  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 183,783.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ក្លី កកមពស់ ការអនុ្វតតការ ងារ  និ្ងតួនាទី នី្តិបបញ្ញតតិ របស់ាថ ប័ន្រដ្ាសភា។ 31,377.7

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពិនិ្តយ និ្ងសិកាក្សចកី្ប្ពាងចាប់ ក្សចកី្ក្សនីចាប់ក្ដី្មបឈីាន្ក្ៅផ្្ល់ក្យាបល់ជូន្
គណៈកមាម ធិការអចិនន្រន្តយរ៍បស់រដ្ាសភា និ្ងការពារមតិក្យាបល់របស់គណៈកមមការនានា កនុងសម័យប្បជំុក្ពញអងា។ 21,355.2

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្តួតពិនិ្តយនិ្ងតាមោន្ការក្លីកកមពស់ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងការពប្ងឹងតនួាទីភាពាតំណ្តង។  10,022.5

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ក្លី កកមពស់ ការងារការ ទូតរបស់រដ្ាស ភា កនុ ងតំបន់្ និ្ងកនុ ងពិភពក្លាក ។ 24,870.5

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវភាគី ពហុភាគី និ្ងសមាហរណកមម ។ 24,870.5

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ពប្ងឹ ងធន្ធាន្ មនុ្សស និ្ងបក្ងាី ន្គុណភាព ក្ស វាជូន្រដ្ាសភា ។ 127,534.8

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងសមតថភាពាថ ប័ន្។ 127,534.8

តារាង ៣៣  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរពុះ បរមរាជ វាងំ  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 98,414.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ប្ពុះ រាជ កិចេ ប្ពុះ មហាសប្ត  និ្ង  សក្មតច ប្ពុះ វររាជមាតាាតិផ្ខមរ 98,414.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្ពុះរាជកិចេផ្ផ្នកសងាមកិចេ មនុ្សសធម៌ វបបធម៌ ាសនា របស់ប្ពុះមហាកសប្ត និ្ង សក្មតច      
ប្ពុះវររាជមាតាាតិផ្ខមរ 30,564.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្ពុះរាជក្បសកកមមក្ប្ៅប្បក្ទស របស់ ប្ពុះមហាកសប្ត  និ្ង សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតិផ្ខមរ 4,305.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការទូក្ៅ ក្ដី្មបគីបំ្ទ ថ្នវ យប្ពុះរាជកិចេ  និ្ងការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ
ប្បកបក្ោយប្បសិទធិភាពខពស់ 63,545.0
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តារាង ៣៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាទី សត ីការ គណៈ រដាម ស្រនតី   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 415,409.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ពប្ងឹ ងប្បសិទធិភាព ការកាង  និ្ងអនុ្វតតក្គល ន្ក្យាបាយ និ្ងកំផ្ណទប្មង់រដ្ា 415,409.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្រៀបចំ និ្ងសប្មបសប្មួលអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល 127,201.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ កិចេការរបស់អាាា ធរ គណៈកមាម ធិការ ប្កុមប្បឹកា និ្ងអងាភាពចំណុុះទីសតកីារគណៈរដ្ាមន្រន្តី 68,020.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅក្ផ្សងៗរបស់ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី 220,188.0

តារាង ៣ ៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងការ ពារ ជ្ជតិ្   តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 2,416,438.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ដឹ្កនាំបញ្ហា  ហវឹកហវឺន្ ក្ធវី ប្ប តិបតតិការ  ការពារសុខសន្តិភាព  និ្ងរកាសណ្តត ប់ធាន ប់សងាម 22,940.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បញ្ហា ដឹ្កនាតំាមជំនាញ 2,301.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងក្គក 835.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងទឹក 4,979.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងអាកាស 4,667.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ប្បតិបតតិការកងរាជអាវធុហតថក្លីនផ្ទប្បក្ទស 10,079.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖  កិចេការពារសុវតថិភាពថ្នន ក់ដឹ្កនាំ 79.0

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ សហប្បតិបតតិការ ក្យាធាកនុ ងតំបន់្ និ្ងអន្តរាតិ 6,014.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារការទូត និ្ងន្ក្យាបាយវស័ិយក្យាធា 3,987.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ 430.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ចូលរមួភារកិចេរកាសន្តិភាពរបស់អងាការសហប្បាាតិ 25.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ទប់ាា ត់អាវធុ និ្ងារធាតុគីមីសន្រងាា ម 1,572.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ផ្ែ ទាំក្ប្គឿ ងបំពាក់ បក្ចេក ក្ទ សវសិវក មម និ្ងបញ្ាូ ន្ារ 31,492.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្គប់ប្គងផ្ែទាកំ្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស 12,521.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គងការងារវសិវកមម 18,262.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងការងារបញ្ាូ ន្ារ 709.0

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖  ក្ស វាគំប្ទ រដ្ាបាល ទូក្ៅ និ្ងហិរញ្ញវតថុ 2,355,992.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលទូក្ៅ 487.0

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ អនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា 31,771.0

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាភសតុភារហរិញ្ញវតថុ 2,323,734.0
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តារាង ៣ ៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងមហាទផ្ទ (កផ្នរ សនតិ សុខសាធារណៈ )  តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 1,490,709.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ពារសន្តិសុខាតិ  និ្ងការ រកាស ណ្តត ប់ធាន ប់ាធារណៈ 118,730.8

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការការពារសន្តិសុខសងាម 80,273.1

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការផ្ែរកាសន្តិភាពតាមប្ពំផ្ដ្ន្ 1,145.1

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការចូលរមួអនុ្វតតក្សវាយុតតិធម៌ 426.8

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការរកាសណ្តត ប់ធាន ប់ាធារណៈ 10,848.1

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការផ្ែរកាសន្តិសុខ សុវតថិភាពសណ្តត ប់ធាន ប់ាធារណៈរាជធានី្ ក្ខតត 26,037.7

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ ពារសុវតថិភាពសងាម 97,184.2

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងអតតសញ្ហញ ណបុគាល 36,743.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងអក្នាត ប្បក្វសន៍្ 39,385.4

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្បយុទធប្បឆ្ងំក្ប្គឿងក្ញៀន្ 12,230.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាប្គប់ប្គងការប្បយុទធប្បឆ្ងំអំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស 5,005.0

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការប្គប់ប្គងសណ្តត ប់ធាន ប់ចរាចរណ៍ 1,624.0

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្បយុទធប្បឆ្ងំផ្លិតផ្លផ្កលងកាល យ 915.8

២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការប្បឆ្ងំទារណុកមម (គជបទ) 1,281.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ក្ស វាគំប្ទ កិចេប្ប តិបតតិការទូក្ៅ 1,274,794.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាកិចេការរដ្ាបាល 14,709.5

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការផ្តល់ក្សវាគបំ្ទហរិញ្ញវតថុ ភសតុភារ និ្ងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 1,246,195.9

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវានន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល 12,000.5

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងផ្តល់ក្សវាបញ្ាូ ន្ារ 1,888.1

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាអធិការកិចេ 404.0

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាសវន្កមមនផ្ទកនុង 963.4

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាប្កុមប្បឹកានី្តិកមម 520.7
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តារាង ៣ ៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងមហាទផ្ទ (កផ្នរ រដាបាល ទមូ្ៅ )  តាម រមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 206,039.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖  ការ ប្គ ប់ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដី្ 15,033.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដី្របស់រាជធានី្ ក្ខតត 2,340.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍតាមផ្បបប្បាធិបក្តយយក្ៅថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 9,500.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងអតតសញ្ហញ ណបុគាល 3,193.0

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ការ ប្គ ប់ប្គងពន្ធនាគរ 61,670.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតបទោា ន្ប្គប់ប្គងពន្ធនាគរ 58,436.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍជំនាញវាិា ជីវៈ 3,234.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ក្ស វាគំប្ទ ទូក្ៅ 129,336.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាកិចេការបុគាលកិ 107,323.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្ផ្នករដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ អធិការកិចេ និ្ងសវន្កមមនផ្ទកនុង 22,013.0

តារាង ៣ ៨   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងយុត្តិធម៌  តាមរមមវិធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់ ២០១៩

សរុបរួម 150,371.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ចាប់ 9,488.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាអយយការ និ្ងប្ពហមទណឌ 1,657.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី 3,932.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លីវស័ិយយុតតិធម៌ 3,899.0

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ តុលាការ 109,641.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុលាការ 791.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្តល់វាិា ជីវៈពាក់ព័ន្ធតុលាការ 7,520.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាាលាដំ្បូង និ្ងអយយការអមាលាដំ្បូងរាជធានី្ ក្ខតត 79,959.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម 6,212.0

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាាលាឧទធរណ៍ និ្ងមហាអយយការអមាលាឧទធរណ៍ 7,586.0

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាតុលាការកំពូល និ្ងមហាអយយការអមតុលាការកំពូល 7,573.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ក្ស វាគំប្ទ ទូក្ៅ 31,242.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងធន្ធាន្មនុ្សស 16,625.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ 14,617.0
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៦.២. ំណំាយវិការេរបុរបេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ (ំណំាយំរៃត ៃងិំណំាយនលូធៃ) 

  

តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
1 ប្កសួងអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 2,949,604 712,066 3,661,670
2 ប្កសួងាធារណការនិ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្ 409,345 2,584,977 2,994,323
3 ប្កសួងការពារាតិ 2,416,438 0 2,416,438
4 ប្កសួងមហានផ្ទ 1,696,748 154,638 1,851,386
5 ប្កសួងសុខាភិបាល 1,545,525 275,400 1,820,925
6 ប្កសួងសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្  និ្ងយុវនី្តិសមបទា 993,071 14,320 1,007,391
7 ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុនិ្យម 159,188 760,041 919,229
8 ប្កសួងក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុ 796,115 32,400 828,515
9 ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 183,295 565,801 749,096
10 ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី 415,409 137,700 553,109
11 ប្កសួងផ្រ ៉ៃនិ្ងថ្នមពល 56,764 460,431 517,195
12 ប្កសួងកសិកមម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងក្ន្ាទ 264,924 201,204 466,128
13 ប្កសួងឧសាហកមម និ្ង សិបបកមម 57,363 366,090 423,452
14 ប្កសួងការងារនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ 233,936 24,924 258,860
15 ប្កសួងពាណិជាកមម 148,168 71,361 219,529
16 ប្កសួងក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្ ន្គរបូនី្យកមម និ្ងសំណង់ 162,996 44,850 207,846
17 ប្កសួងវបបធម៌និ្ងវចិិប្តសលិបៈ 180,146 10,446 190,592
18 រដ្ាសភា 183,783 0 183,783
19 ប្កសួងក្ទសចរណ៍ 98,065 63,610 161,675
20 ប្កសួងយុតតិធម៌ 150,371 6,956 157,327
21 ប្កសួងការបរក្ទសនិ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 148,849 0 148,849
22 ប្កសួងបរាិថ ន្ 89,742 12,555 102,297
23 ប្ពុះបរមរាជវាងំ 98,414 0 98,414
24 ប្កសួងនប្បសណីយនិ៍្ងទូរគមនាគមន៍្ 73,964 20,603 94,567
25 ប្កសួងផ្ផ្ន្ការ 91,138 0 91,138
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តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
26 ប្កសួងព័ត៌មាន្ 85,179 2,910 88,089
27 ប្ពឹទធសភា 87,233 0 87,233
28 គណៈកមាម ធិការាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆ្ន ត 79,059 0 79,059
29 រដ្ាក្លខាធិការោា ន្អាកាសចរសុវីលិ 55,812 19,454 75,266
30 ប្កសួងធមមការនិ្ងាសនា 68,706 0 68,706
31 ប្កសួងមុខងារាធារណៈ 53,519 911 54,430
32 ប្កសួងកិចេការនារ ី 50,888 0 50,888
33 អងាភាពប្បឆ្ងំអំក្ពីពុករលយួ 45,856 680 46,536
34 ប្កសួងទំនាក់ទំន្ងរដ្ាសភា ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ 41,556 1,215 42,771
35 ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 15,430 0 15,430
36 អាាា ធរសវន្កមមាតិ 14,905 0 14,905
37 ប្កុមប្បឹកាធមមនុ្ញ្ញ 11,523 0 11,523



 
 

 

 

នាយរដ្ឋា នថវកិានីយរម្ម ននអគ្គនាយរដ្ឋា នថវកិា 


