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  ទំព័រ 

ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០២០ ២

 ១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ ៣ 

 ១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំំវិការឆ្ន ំ ២០២០ ៣ 

ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០២០ ៤

 ២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិ ចំ ៤

 ២.២. កំ ើ៍ៃតានិកាេ័យេំខាៃ់ៗ ៦ 

ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០២០ ៩

 ៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ ១០

 ៣.២. ស្ថា ៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ ១២ 

 ៣.៣. វិការកនមិកាធីនៃប្កេមង ស្ថា ប័ៃ ១៩ 

 ៣.៤. ររកំ៍ត់ពិតាៃនៃររខចីេប្មប់ឆ្ន ំ ២០២០ ៣៧

 ៣.៥. គ ប្មងវិការរដ្ឋបាលថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៣៨ 

 ៣.៦. ស្ថា ៃភាពបំ៍លុ ៤០ 

ជពំកូ ៤ បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ ៤១ 

ជពំកូ ៥  េំកតេីៃនដិាឋ ៃ ៤៣ 

ជពំកូ ៦ តារាងឧបេនពៃ័ធ ៤៥ 

 ៦.១. ំំណាយវិការំរៃតរបេ់ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ តានកនមិកាធី អៃុកនមិកាធ ី ៤៥ 

 ៦.២. ំំណាយវិការេរុបរបេ់ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ ៧២ 

 

 

 

មាតិកា 
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ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០២០ 

ំាប់េត ីពីហិរញ្ញិ តាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ  ើង ៅកនុងបរកា-

ររ៍រដដ្លប្ពះរាជាណាំប្កកនពុជាបាៃ ៃិងកំពុងទទមលផលពីេៃតិភាព ឯកភាពទឹកដី្ ឯកភាព

ជាតិ ៃិងេា ិរភាពៃ ោបាយ ដដ្ល កើត ំញពីៃ ោបាយ ឈនះ-ឈនះ  ដាយបាៃដប្បរា យ

 ជាគវាេនារបេ់ប្បជាជាតិនមយដដ្លធ្លា ប់ដហលឆ្ាងរត់ៃូិហាយៃភាព ៃិងទុកខ ិទនារាប់និៃ

អេ់ ឱ្យ ៅជាជាតិស្ថេៃរនមយដដ្លមៃិកាបុលភាព ៃិងររអភិិឌ្ឍរកីំ ប្នើៃ ទៃទឹនោន ៃឹងមៃ

ររ ោរពោ៉ា ងខាា ប់ខាួៃៃូិ  ោលររ រ៍នៃលទធិប្បជាធិប តយយ ៃីតិរដ្ឋ ៃិងររ ោរពេិទធិនៃុេស។ 

ដំ្ ៍ើរឈាៃ  ើង ៃះ បាៃនំានកៃូិ មទៃភាពជាតិនិៃធ្លា ប់មៃពីនុៃនក ប្ពនជានមយៃឹង    

កតីេងឃឹន ៃិងទំៃុកំិតតដ៏្នុតមេំប្មប់ប្បជាពលរដ្ឋប្គប់រូប ក៏ដូ្ំជាេងគនជាតិទងំនូល កនុង  

ររបៃតអភិិឌ្ឍេងគន- េដ្ឋកិ ចំកនពុជាឱ្យឈាៃដ្ល់ដំ្ណាក់រលអភិិឌ្ឍៃរវមីនមយ ទបត  ោលគឺ

ប្ប ទេមៃំំ៍ូលនធយនកប្និតខពេ់ ៅឆ្ន ំ២០៣០។ កនុងៃ័យ ៃះ កនពុជាចំបាំ់ប្តូិ ប្តៀនខាួៃ 

ៃិងពប្ងឹងេនតាភាពនផទកនុងឱ្យបាៃលអ  ដ្ើនបីទប់ទល់បញ្ហា ប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យ ទងំខាងកនុង 

ៃិងខាង ប្ៅ ប្ពនទងំប្តូិ ធវើររិះរត់ ដាះប្ស្ថយបញ្ហា ជារំនាេនព័ៃធរុានំរ៉ៃនមយំំៃមៃ  ដ្ើនបី

 លើកកនពេ់ភាពប្បកមតប្បដជង ៃិង ធវើពិពិធកនម េដ្ឋកិ ចំឱ្យរៃ់ដតខាា ំងរា  ៃិង ដ្ើនបីអាំឈរ

 ដាយខាួៃឯង  ដាយនិៃចំបាំ់ពឹងដផអក ៅ លើប្បពៃ័ធអៃុ ប្ោះពៃធពីប្ប ទេ ផសងៗ ទងំកនុង

 ពលប ចំុបបៃន ៃិងអនាគត។ ទៃទឹន ៃះ កនពុជាក៏ប្តូិខិតខំ ទវដ្ងកនុងររទក់ទញររិកាៃិ ោគ 

ៃិងធុរកិ ចំ ដដ្លអាំៃឹងហូរំូលកនពុជា ដាយស្ថរេង្រ្គគ នោ៍ិជាកនម ៃិងប្តូិរត ប់យកៃូិ      

រលាៃុិតតភាពពីបដិ្ិតតៃរឧេាហកនមទី៤ ៃិង េដ្ឋកិ ចំឌ្ីជីវល ប្ពនទងំប្តូិេប្នបខាួៃ ៅៃឹង

ររដប្បប្បួលអារេធ្លតុផងដដ្រ។  លើេពី ៃះ ៅ ទបត កនពុជាប្តូិកស្ថងៃូិ ប្បព័ៃធរដ្ឋបាល- 

ស្ថធ្លរ៍ៈនមយ ដដ្លរៃ់ដតស្ថអ តេអ ំ ឆ្ា តនិ ៃិងមៃេនតាភាពខាា ំងពូដក  ដ្ើនបីអាំប្គប់ប្គង 

ៃិង ដាះប្ស្ថយបញ្ហា េងគន ៃិង េដ្ឋកិ ចំ ដដ្លរៃ់ដតធំៃិងេមុគស្ថម ញជាងនុៃ ប្បកប ដាយ

ប្បេិទធភាពខពេ់ កនុងរយៈ ពលដិង។ 

ឈរ លើនូលដាឋ ៃខាង លើ ៃះ វិការឆ្ន ំ២០២០ ប្តូិបាៃគិតគូរ ៃងិ របបំំ  ើង  ដ្ើនបី

ប្ទប្ទង់ដ្ល់ៃិរៃតរភាពនៃប្បតិបតតិរររបេ់រដ្ឋ ំលៃររនៃររដកទប្នង់ ពប្ងឹងប្បព័ៃធនផទកនុង 

 ដ្ើនបពប្ងឹងភាពជាមច េ់ ៅនវៃអនាគត ៃិង ដ្ើនបី ប្តៀនខាួៃទប់ទល់ ៃិងផតល់ររ ឆ្ាើយតប

ប្បកប ដាយប្បេិទធភាពំំ ោះរាល់បញ្ហា ប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យ ទងំខាងកនុង ៃិងខាង ប្ៅ

ប្ប ទេ ពិ េេ ដ្ើនបីេ ប្នំឱ្យបាៃជាអតិបរមៃូិ ោល ៅជាយុទធស្ថង្រ្េតទងំ៤ ដូ្ំមៃដំង

កនុងយុទធស្ថង្រ្េតំតុ រ៍-ដំ្ណាក់រលទី៤  ដ្ើនបី កំ ៍ើៃ ររគរ េនធន៌ ៃិង ប្បេិទធភាព ៖  

កស្ថងនូលដាឋ ៃ ឆ្ព ះ ៅេ ប្នំំកខុិកាេ័យកនពុជាឆ្ន ំ ២០៥០ ដដ្លជា រ បបបវារៈ ោលៃ ោបាយ

េងគន- េដ្ឋកិ ចំ នៃ កនមិកាធីៃ ោបាយរបេ់រាជរដាឋ ភិបាលៃីតិរលទី៦ នៃរដ្ឋេភា។ 
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១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃងិ ហាៃភិយ័ 

 េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២០ កនពុជាអាំបៃតេ ប្នំបាៃកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំកនុងរងវង់ ៦,៥% កនុង

កនុងបរកាបទនៃររ កើៃ  ើងៃូិបញ្ហា ប្បឈន ៃិងហាៃិភ័យទងំកនុង ៃិង ប្ៅប្ប ទេ ដដ្លបាៃ

ៃិងកំពុងបងកររគំរាននក លើំីរភាព ៃងិៃិរៃតរភាពនៃររអភិិឌ្ឍកនពុជា ដូ្ំជា៖  

 

 

 

 

 

 

រង្បៀបវារៈង្ោល

នថវង្ោបាយរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាល

នថវកតិកាលទក៦ 

ធ្លនាឱ្យបាៃក ំ៍ើៃ េដ្ឋកិំ ច កនុងអប្តានធយនប្បចំឆ្ន ំ

កនុងរងវង ់៧% ប្បកប ដាយំរីភាព ៃិងធៃៃ់ងឹ ិ កាបតតិ

ប ងកើតររគរឱ្យបាៃរៃដ់ត 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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១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០២០ 

 វិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ  ើង ដាយដផអក លើ អភបិ្កន ៃិង  ោលររ៍រ 

េំខាៃ់ំំៃមៃ ៩ រមនមៃ៖  

១.  ោរពឱ្យបាៃៃូិប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិ ចំ 

២. ធ្លនាំីរភាព ៃិងេនិទធកនមនៃំំ៍ូល 

៣. ផារភាា ប់ររប្បនូលំំ៍ូល ររប្គប់ប្គងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ ៃិងលទធផលររគរ 

ជានមយៃឹងររិកាភាជវិការ 

៤. ររកំ៍ត់លំដាប់អាទិភាព 

៥. ររយកំិតតទុកដាក់ លើនៃុេស 

៦. កំ៍ត់តននាជាក់ដេតងនៃកនមិកាធី /េកនមភាព 

៧. ររ ផទរវិការឱ្យដ្ល់អងគភាពអៃុិតត 

៨. រររកាតុលយភាព ៃិងំីរភាពវិការ 

៩. បៃដពប្ងឹងភាពប្បុងប្បយ័តនខពេ់កនុងររប្គប់ប្គងបំ៍លុស្ថធ្លរ៍ៈ 

ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០២០ 

២.១. េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

 តានររពាករ រ៍ កំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំកនពុជាៃឹងេ ប្នំបាៃកនុងអប្តា ៦,៥% ដដ្លកំ ៍ើៃ

 ៃះ មៃររវនវយ បើ ធបប ៅៃឹងកំ ៍ើៃឆ្ន ំ ២០១៩ ដដ្លប្តូិបាៃបា៉ា ៃ់ស្ថម ៃថ្នអាំេ ប្នំ

បាៃ ៧,១%  ដដ្ល ធវើឱ្យ ផេេ នវាប ចំុបបៃនឆ្ន ំ ២០២០ េា ិត ៅកនុងរងវង់ ១១៩ ០៣៤ ២២៩ 

លាៃ របល េននូលៃឹងប្បម៍ ២៩ ៣៦២ លាៃដុ្លាា រអា នរកាក  ហើយ ផេេ េប្មប់

នៃុេសមន ក់ប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹង កើៃ  ើងដ្ល់ ១ ៨១៦ ដុ្លាា រអា នរកាក  ធបបៃឹង ១ ៦៧៩ ដុ្លាា រ 

អា នរកាក កនុងឆ្ន ំ ២០១៩។  ំំដ៍កឯអប្តាបតូរប្បាក ់របល គឺ ៅដតបៃតេា ិត ៅកនុងរងវង់ ៤ ០៥៤ 

 របល កនុងនមយដុ្លាា រអា នរកាក កនុងឆ្ន ំ ២០២០។ ឱ្ៃភាពគ៍ៃីំ រៃត (រមនបញ្ចូលបដងវរត ប្តូិបាៃ

ពាករថ្នៃឹងេា ិតកនុងអប្តា ៩,៣% នៃ ផេេ កនុងឆ្ន ំ២០២០។ ភាពលអប្ប េើរ  ើងនៃគ៍ៃី

ំរៃត ៃះៃឹងឆ្ាុះបញ្ហច ងំតានរយៈរររពពឹងទុកអំពីកំ ៍ើៃនៃរពហរូប្បាក់បដងវរឯកជៃពីបរ ទេ ៃិង
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ភាពរមនតូំនៃឱ្ៃភាពេនតុលយោ៍ិជាកនម  ដាយស្ថរររវនវយនៃររនំាំូលិតាុធ្លតុ ដ្ើន

រត់ ដ្រ ប្េប ៅៃឹងកំ ៍ើៃទបនៃររនំា ំញផលិតផលរត់ ដ្រ។ ទុៃបប្នងុអៃតរជាតេិរបុ 

ប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹងបៃត កើៃ  ើងដ្ល់ប្បម៍ ១៣ ០០៧ លាៃដុ្លាា រអា នរកាក ដដ្លធ្លនា    

ររនំាំូលបាៃ ៦,១ ដខ  ៅឆ្ន ំ ២០២០។ 

េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

អៃុិ តត បា៉ាៃស់្ថម ៃ ពាករ៍រ 

ផេេ តាននវាប ចំុបបៃន (ប ៊ីលាៃ របល) ៩៨ ៧៨៦ ១០៨ ៥៩០ ១១៩ ០៣៤ 

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%ត ៧,៥% ៧,១% ៦,៥% 

ផេេ េប្មប់នៃុេសមន ក់ (ដ្ុលាា រអា នរកាកត ១ ៥៤៨ ១ ៦៧៩ ១ ៨១៦ 

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្ន ំត ២,៥% ២,៨% ២,៩% 

អប្តាបតូរប្បាក់ (ដុ្លាា រអា នរកាក/ របលត ៤ ០៥៣ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ 

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ) -១០,៧% -៩,៦% -៩,៣% 

ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិ (លាៃដុ្លាា រអា នរកាកត ១០ ០៥២ ១១ ៥០៥ ១៣ ០០៧ 

ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិ (ំំៃមៃដខនៃររនំាំូលត ៥,៦ ៥,៨ ៦,១ 
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 អប្តាអតិផរណានធយនប្បចំឆ្ន ំ ប្តូិបាៃបា៉ា ៃ់ស្ថម ៃថ្នេា ិតកនុងកប្និតអាំប្គប់ប្គងបាៃកនុង

អប្តា ២,៩% កនុងឆ្ន ំ ២០២០ ប្េបៃឹងរររពពឹងទុកនៃររ កើៃ  ើងខាះៃូិនវានាូបអាហារ 

ជាពិ េេនវាអងករ ខ៍ៈដដ្លនវា ប្បង លើទីផារអៃតរជាតិប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹងបៃតធ្លា ក់ំុះ 

ដដ្លអាំបណាត លនកពីឥទធិពលនៃេង្រ្គគ នោ៍ិជាកនម។  

 អប្តាបតូរប្បាក់ របល គ ឺៅដតបៃតេា ិត ៅកនុងរងវង់ ៤ ០៥៤  របល កនុងនមយ ដុ្លាា រអា នរកាក

កនុងឆ្ន ំ ២០២០  ដាយស្ថរេា ិរភាពម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិ ចំ, ជ ំៃឿទុកំិតតពីេំណាក់ស្ថធ្លរ៍ជៃ

 លើររ ប្បើប្បាេ់ប្បាក់ របល តានរយៈររអៃុិតតិកាធ្លៃររ លើកកនពេ់ប្បាក់ របលរបេ់

ធនាោរជាតិនៃកនពុជា ៃិងររបៃតពប្ងឹង ោលៃ ោបាយប្គប់ប្គងស្ថំ់ប្បាក់កនុងិកាេ័យ

ហិរញ្ញិ តាុ។ 

 

២.២. ក ំ ើ៍ៃតានិកាេយ័េខំាៃ់ៗ  

តានររពាករ រ៍ កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំកនពុជា ៅកនុងឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃប្ទប្ទង់ ដាយ៖  
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(ទី១)-កំ ើ៍ៃនៃិកាេ័យឧេាហកនមប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃររវនវយនកកនុងរងវង់

អប្តា ៨,៩% កនុងឆ្ន ំ ២០២០  ធបបៃឹង ១០,៧% កនុងឆ្ន ំ ២០១៩  ដាយស្ថររររពពឹងទុកៃូិ

កំ ើ៍ៃយឺតនៃអៃុិកាេ័យរត់ ដ្រ ៃិងកំ ើ៍ៃយឺតបៃតិំនៃអៃុិកាេ័យេំ៍ង់  ទះបីជាអៃុិកាេ័យ

ឧេាហកនមនិៃដនៃរត់ ដ្រទងំេប្មប់ប ប្នើឱ្យររនំា ំញ ៃិងទីផារកនុងប្េុកអាំេ ប្នំបាៃ

កំ ៍ើៃលអប្ប េើរជាងឆ្ន ំ ២០១៩ បៃតិំកតី។ អៃុ ិ កាេ័យរត់ ដ្រប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃកំ ើ៍ៃ

ទប  ដាយស្ថរររវនវយកំ ៍ើៃនៃ េដ្ឋកិ ចំពិភព លាក ៃិងរររពពឹងទុកៃូិផលប៉ាះោល់ដដ្ល

អាំបណាត លនកពីភាពនិៃំាេ់លាេ់នៃប្បព័ៃធអៃុ ប្ោះោ៍ិជាកនមជានមយនដ្គូនមយំំៃមៃ។ 

ជានមយោន  ៃះដដ្រ  បើ ោងតានៃនិាន ររកនុង ពលវមីៗ ៃះ អៃុិកាេ័យេំ៍ង់អាំប្បឈនៃឹង 

ររដកតប្នូិដផនកទីផារ ដដ្លៃឹងអាំ ធវើឱ្យកំ ើ៍ៃនៃិកាេ័យ ៃះមៃររវនវយខាះ។ អៃុិកាេ័យ

ឧេាហកនមនិៃដនៃរត់ ដ្រ ដូ្ំជា នាូបអាហារៃិង ភេជាៈ ឧេាហកនមដំ្  ើងោៃយៃត 

 ប្គឿងបងគុំ អ ិកប្តូៃិក  ប្គឿងបនាា េ់  ប្គឿងេគា រកាន ៃិងេុីន៉ាង់តរជា ដ្ើន ទងំេប្មប់ប ប្នើឱ្យ

ររនំា ំញ ៃិងតប្នូិររទីផារកនុងប្េុក ៃឹងមៃេៃទុះកំ ើ៍ៃខពេ់ទងំកនុងទិដ្ឋភាពនៃររពប្ងីក

ររិកាៃិ ោគដដ្លមៃប្ស្ថប់ ៃិងទងំកនុងទិដ្ឋភាពនៃររិកាៃិ ោគវម។ី 

(ទី២)- ិ កាេ័យ េវាកនមប្តូិបាៃពាករថ្នៃឹងមៃកំ ើ៍ៃយឺតកនុងរងវង់ ៦,៤%  ធបបៃឹង 

៦,៧% កនុងឆ្ន ំ ២០១៩  ដាយស្ថររររពពឹងទុកៃូិ កំ ើ៍ៃយឺតនៃអៃុិកាេ័យអំលៃប្ទពយ ខ៍ៈ

អៃុិកាេ័យលក់ដំុ្-រាយ ៃិង អៃុិកាេ័យេណាឋ ោរ ៃិង ភាជៃីយដាឋ ៃ  ៅមៃកំ ើ៍ៃលអប្ប េើរ។ 

អៃុិកាេ័យេណាឋ ោរ ៃិង ភាជៃីយដាឋ ៃអាំេ ប្នំបាៃកំ ើ៍ៃប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្ន ំ ២០១៩ 

ដដ្លឆ្ាុះបញ្ហច ំងតានរយៈកំ ើ៍ៃនៃំំៃមៃ ភញៀិ ទេំរអៃតរជាតិ ពិ េេ នកពីតំបៃ់អាេុី 

 ដាយស្ថរររ លើកទឹកំិតតឱ្យមៃររ បើក ជើង ហាះ ហើរប្តង់រៃ់ដត ប្ ើំៃ ៃិងររដាក់ ំញ

ៃូិ  ោលៃ ោបាយនានាកនុងររទក់ទញ ភញៀិ ទេំរបដៃាន។ អៃុិកាេ័យលក់ដំុ្-រាយ ៅរកា

កំ ើ៍ៃលអប្ប េើរ ដដ្លោំប្ទ ដាយកំ ើ៍ៃនៃររ ប្បើប្បាេ់កនុងប្េុក ដដ្លឆ្ាុះបញ្ហច ងំតានរយៈ

ររ កើៃ  ើងនៃប្បាក់ំំ៍ូលរបេ់ប្បជាពលរដ្ឋ។  ដាយដ ក អៃុិកាេ័យអំលៃប្ទពយប្តូិបាៃ

ពាករថ្នៃឹងមៃកំ ៍ើៃយឺត ដាយស្ថររររពពឹងទុកនៃររវនវយ លើតប្នូិររេំ៍ង់អោរ

ដដ្លមៃនវាខពេ់។  
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(ទី៣)- ិ កាេ័យកេិកនមអាំេ ប្នំបាៃកំ ើ៍ៃប្បហាក់ប្បដហល ៅៃឹងឆ្ន ំ ២០១៩ កនុង

រងវង់ ១,៧%។ ប៉ាុដៃតដផអកតានររិកាិតតកនុងរយៈ ពលវមីៗកៃាងនក ៃះ កំ ៍ើៃ ៃះអាំវនវយខាះ 

 ដាយស្ថរររបៃតកំ ើ៍ៃយឺតនៃអៃុិកាេ័យដំ្ណំា  បើ ទះបីអៃុិកាេ័យ ៃស្ថទ ៃិងំិញ្ច ឹនេតវ

មៃកំ ៍ើៃខពេ់ជាងឆ្ន ំនុៃបៃតិំកតី។ អៃុិកាេ័យដំ្ណំា ប្តូិបាៃរពពងឹថ្នៃឹងអាំបៃតកំ ៍ើៃទប

ប្បហាក់ប្បដហលៃឹងឆ្ន ំនុៃ  ដាយស្ថរកំ ៍ើៃផលិតភាពទប ភាពនិៃអំ ណាយផលនៃកតាត

អារេធ្លតុ ៃិងភាពមៃកប្និតនៃររិកាៃិ ោគ លើិកាេ័យដកន នំកេិផល នវា ដ្ើនផលិតកនមខពេ់

 ធបបៃឹងប្ប ទេជិតខាង ភាពទៃ់ ខាយនៃ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធោំប្ទ ៃិងេនតាភាពស្ថា ប័ៃ។ 

 ដាយដ ក អៃុិកាេ័យ ៃស្ថទប្តូិបាៃរពពឹងថ្នៃឹងមៃកំ ើ៍ៃ លើេពីឆ្ន ំ ២០១៩ បៃតិំ ដដ្ល

ប្តូិបាៃជំរុញ ដាយររបៃតកំ ៍ើៃនៃអៃុ ិ កាេ័យវារីិ បបកនម ប្េបតានៃិនាន ររ កើៃ  ើងនៃររ 

 ិ កាៃិ ោគពីេំណាក់ិកាេ័យឯកជៃ ៃិងររំូលរមនពីនដ្គអូភិិឌ្ឍៃរ។ អៃុិកាេ័យំិញ្ច ឹនេតវប្តូិបាៃ

ពាករថ្នៃឹងមៃកំ ើ៍ៃ លើេពឆី្ន ំនុៃបៃតិំ  ដាយស្ថរដតររពប្ងីកផលិតកនមប្ជូក ៃិងមៃ់

តានដបបោ៍ិជាកនមកនុងទប្នង់ជាកិ ចំេៃារវាងកេិករខាន តនធយន ៃិងប្កុនហ ុៃឯកជៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យឧេាហកនម   ំ ំៃមៃ ៨,៩% 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ  េវាកនមំំៃមៃ ៦,៤% 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ កេិកនមំំៃមៃ ១,៧% 
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ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០២០ 

ឈរ លើ ោលររ៍រខាង លើ ក៏ដូ្ំជាកនុងប្កបខ ឌ៍ នៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំដដ្លប្តូិ

បាៃ ប្ោងកនុងរងវង់ ៦,៥% ប្ពនជានមយៃឹង េណារីយ៉ាូំំ៍ូលដដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន 

ៃិង ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល ជាពិ េេ ំំ៍ូលគយ 

ៃិងំំ៍ូលពៃធដារឆ្ន ំ ២០១៨ ៃិងឆ្ន ំ ២០១៩, ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ 

 ប្រនររកំ៍ត់ដូ្ំត ៅ៖ 

 

 

 ំំ៍ ូលកនុងប្ប ទេវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ២២,១៣% នៃ ផេេ  េម ើៃងឹ            

ំំៃមៃ ២៦ ៣៣៦ ៤៤៣ លាៃ របល។ 

 ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោង ២៨,០១% នៃ ផេេ  េម ើៃឹង               

ំំៃមៃ ៣៣ ៣៣៩ ៦៣៣ លាៃ របល។ 

 អតិ រកវិការំរៃត អាំរកាបាៃកនុងកប្និតប្បម៍ ៥,៣១% នៃ ផេេ។ 

 ឱ្ៃភាពវិការេរបុ  េម ើៃឹង -៥,៨៨% នៃ ផេេ ប្េបតាន ោលៃ ោបាយ

 ិ កាតាា រកនមវិការ (Stimulus Budget)។ 

 

 

េូំនាករវិការ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ំាប ់ អៃុិ តត ំាប ់ ំាប ់

ំំ៍ លូកនងុប្ប ទេវិការរដ្ឋ ថ វិការជាត ិ(%ផេេត ១៨,៨២ ២២,២៨ ១៩,៥១ ២២,១៣ 

    ំំ៍ ូលំរៃដ (%ផេេត ១៨,៦៣ ២២,០៨ ១៩,៣៣ ២១,៩៦ 

ំំណាយេរបុវិការរដ្ឋ ថ វិការជាត ិ (%ផេេត ២៤,៦៧ ២៤,៥៨ ២៥,០២ ២៨,០១ 

    ំណំាយំរៃដ (%ផេេត ១៦,១៤ ១៦,៤៨ ១៦,៤៩ ១៦,៦៥ 

អត ិរកំរៃត (%ផេេត ២,៤៩ ៥,៦១ ២,៨៤ ៥,៣១ 

ឱ្ៃភាពេរបុ (%ផេេត -៥,៨៦ -២,៣០ -៥,៥១ -៥,៨៨ 
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៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ លូវិការរដ្ឋ 

កនុងប្កបខ ឌ៍ នៃ ោល ៅខាង លើ រាជរដាឋ ភិបាលប្តូិប ងកើៃំំ៍ូលេរុបវិការរដ្ឋ ថ 

ំំ៍ូលេរុបវិការជាតិ ឱ្យ េម ើៃឹង ៣២ ៦៣៩ ៦៣៣ លាៃ របល កនុង នាះ ំ ំ៍ូលំរៃដថ្នន ក់ជាតិ

ឱ្យ េម ើៃឹង ២៣ ៨៩៩ ៣២៤ លាៃ របល (ដដ្លរមនមៃ ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ២១ ០៩១ ១៤៥ 

លាៃ របល ៃិង ំំ៍ូលនិៃដនៃស្ថរ ពើពៃធ ២ ៨០៨ ១៧៩ លាៃ របលត។  ដាយដ ក េប្មប់

ំំ៍ូលនូលធៃវិការរដ្ឋ ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៦ ៤៩៦ ៥៣១ លាៃ របល, ប្តូិជា ៥,៤៦% នៃ 

ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១២,៧%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩ កនុង នាះំំ៍ូលនូលធៃ ដាយ

ហិរញ្ញបបទៃពី ប្ៅប្ប ទេ  េម ើៃឹងប្បម៍ជិត ១៩% នៃំំណាយវិការរដ្ឋេរុបឆ្ន ំ ២០២០ 

ប៉ាុ ណាណ ះ។ 

ឯកតា លាៃ របល 



ទំព័រ 11 នៃ 74 
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ំំ៍ ូលនលូធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំំៃមៃ ៦ ៤៩៦ ៥៣១ លាៃ របល កនុង នាះ 

 ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ ១៩៣ ៣៤១ លាៃ របល 

 ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៦ ៣០៣ ១៩០ លាៃ របល 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.២. ស្ថា ៃភាពំណំាយវិការរដ្ឋ 

េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២០ ំណំាយេរបុវិការរដ្ឋ ថ ំណំាយេរបុវិការជាត ិប្តូិបាៃ ប្ោង

ំំៃមៃ ៣៣ ៣៣៩ ៦៣៣ លាៃ របល ប្តូិជា ២៨,០១% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ២២,៧% 

 ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩ ដដ្លកនុង នាះ (១ត-ំណំាយំរៃតវិការរដ្ឋមៃំំៃមៃ ១៩ ៨១៨ ៣០៦  

លាៃ របល ប្តូិជា ១៦,៦៥% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ១០,៧%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩ 

ៃិង (២ត-ំណំាយនលូធៃវិការរដ្ឋមៃំំៃមៃ ១៣ ៥២១ ៣២៧ លាៃ របល ប្តូិជា ១១,៣៦% 

នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៤៦,១%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩។ 

៣%

៩៧%

ចាំណូលមូ្លធនថវ  

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ 

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 

 នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិការ  ២៥០ ០០០ លាៃ របល  

 នូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ ៦ ០៥៣ ១៩០ លាៃ របល  

 ប្តូិេ ប្នំឱ្យបាៃំៃំមៃ ១៩៣ ៣៤១ លាៃ របល 

៦ ៤៩៦ ៥៣១ 

លានថវង្រៀល 
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បៃទុកបគុគលកិេរបុ ៖ ៩ ១៣៨ ៨៨០ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៨ ៥៣៩ ៧៥២ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ៥៩៩ ១២៨ លាៃ របល 

  ប្ៅបៃទុកបគុគលកិេរបុ ៖ ១០ ៦៧៩ ៤២៦ លាៃ របល  

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៩ ៤៩៧ ១៣២ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ២ ២៦៧ ៧៥២ លាៃ របល * 

 

ចាំណាយចរនថវត 

ចាំណាយម្លូធនថវ 

 ិ កាៃ ិោគស្ថធ្លរ៍ៈហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ 

េរបុ៖  ៦ ៣៦២ ២១៥ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៥ ៨៩៩ ៨៥៩ លាៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ៤៦២ ៣៥៦ លាៃ របល 

 
 ិ កាៃ ិោគស្ថធ្លរ៍ៈហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ  

៦ ០៥៣ ១៩០ លាៃ របល 

ររទទូតប់្បាកខ់ច ី១ ១០៥ ៩២២ លាៃ របល 

ប្បេិទធភាព 

កំ ៍ើៃ 

ររគរ េនធន ៌

*េោំល៖់ទំហំំណំាយំរៃត ប្ៅបៃទុកបគុគលកិថ្នន ក ់ប្រនជាតបិាៃបកូបញ្ចូល 

ៃូិ ឥ៍ទៃឧបតានភកធៃពថី្នន កជ់ាតិំ ៃំមៃ ១ ០៨៥ ៤៥៨ លាៃ របល។ 
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ក. ំណំាយំរៃតថ្នន កជ់ាត ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

ក.១. ំណំាយ លើបៃទុកបគុគលកិ 

ំំណាយ លើបៃទុកបុគគលិក ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៨ ៥៣៩ ៧៥២ លាៃ របល េប្មប ់

(១ត-ររដំ្  ើង បបិតសនូលដាឋ ៃកនុងអប្តា ៧,០% តានតននាឯកតាេៃទេសៃរ ២ ៥០០  របល 

 ដាយអៃុិតតៃរចប់ពីដខនករា ឆ្ន ំ ២០២០, (២ត-ររដំ្  ើងប្បាក់បំណាំ់នុខគរៃឹងប្តូិអៃុិតត

ចប់ពីដខ នស្ថ ឆ្ន ំ ២០២០  ដាយផតល់បដៃាន ៣០ ០០០  របល ជៃូនង្រ្ៃតីរាជររេុីិកាល ៃិង        

កងកមា ងំប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទ ដដ្លមៃប្បាក់បំណាំ់នុខគរកនុងកប្និត ប្រន ៩៦០ ០០០ 

 របល ៃិង ចប់ពីកប្និត ៩៦០ ១០០  របល ដ្ល់ ១ ១១០ ០០០  របល ៃឹងផតល់បដៃានំំៃមៃ ២០ ០០០ 

 របល, (៣ត-ររដំ្  ើងប្បាក់ឧបតានភប្បចំដខេប្មប់នង្រ្ៃតីជាប់កិ ចំេៃា ពី ៦៥០ ០០០  របល 

 ៅដ្ល់ ៦៧០ ០០០  របល  ដាយអៃុិតតៃរចប់ពីដខនករា ដ្ល់ដខធនូ ឆ្ន ំ ២០២០។ ំំ ោះររ បើក

ប្បាក់ បបិតសៃឹងប្តូិ ធវើ  ើងំំៃមៃ ២ ដ្ង កនុងនមយដខ តានប្បព័ៃធធនាោរចប់ពីដខ នករា ឆ្ន ំ ២០២០ 

ផងដដ្រ។ 

 ប្ៅពីបាៃដំ្  ើងប្បាក់ បបិតសជៃូនង្រ្ៃតីរាជររ ៃិងកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ រាជរដាឋ ភិបាល

ក៏បាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៤០ ប ៊ីលាៃ របល  ដាយដ ក ផសង ទបត េប្មប់ផតល់លទធភាពដ្ល់ប្កេមង-

ស្ថា ប័ៃអាំ ប្ជើេ រីេនង្រ្ៃតីមៃេនតាភាព ៃិងជនំាញខពេ់ំូលប ប្នើររគររដ្ឋ ដដ្លប្កបខ ឌ៍  

%នៃំំណាយំរៃត 

ថ្នន ក់ជាតតិាន ិ កាេ័យ 
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ៃិង ោលររ៍រៃឹងប្តូិបាៃ របបំំដាក់ឱ្យអៃុិ តតៃរ ៅកនុងឆ្ន ំ ២០២០។  លើេពី ៃះ វិការំំៃមៃ

៥០ ប ៊ីលាៃ របល ប្តូិបាៃ ប្ោងេប្មប់នូលៃិធិដវទេំុខភាពជៃូនង្រ្ៃតីរាជររេុីិកាល កងកមា ងំ

ប្បដាប់អាិុធប្គប់ប្ប ភទ ៃិងៃិិតតជៃ ៃងិបាៃបៃត ប្ោងវិការំំៃមៃ ៦ ប ៊ីលាៃ របល  ដ្ើនបីប្ទប្ទង់

របបេៃតិេុខេងគនដផនកហាៃិភ័យររគរេប្មប់នង្រ្ៃតីស្ថធ្លរ៍ៈ  ៅកនុងកញ្ចប់វិការរបេ់ប្កេមង

េុខាភិបាល។ ំំ ោះប្បាក់ ស្ថធៃៃិិតតៃរ ក៏ប្តូិបាៃ ប្ោងវិការំំៃមៃ ៦០ ប ៊ីលាៃ របល េប្មប់

ររដំ្  ើងរបប ស្ថធៃប្បចំដខទបបំផុតជៃូដ្លៃ់ិិតតជៃដដ្លជាអតីតនង្រ្ៃតីរាជររេុីិកាល ៃិងកង-

កមា ងំប្បដាប់អាិុធផងដដ្រ កនុង ោល ៅជមយោំប្ទដ្ល់ជីិភាពរបេ់ពមកោត់ ក៏ដូ្ំជារររត់

បៃាយគមា តរបប ស្ថធៃរបេៃ់ិិតតជៃ រវាងអនកទទមលបាៃ ស្ថធៃទប ៃិងអនកទទមលបាៃ ស្ថធៃ

ខពេ់ ៃិងរវាងៃិិតតជៃវមី ៃងិៃិិតតជៃចេ់។ 

ក.២. ំណំាយនៃិដនៃបៃទុកបគុគលកិ 

ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ៩ ៤៩៧ ១៣២ លាៃ របល, មៃេមមប្ត  េម ើៃឹង ៥២,៦៥% 

នៃំំណាយំរៃដវិការថ្នន ក់ជាតិ ប្តូិជា ៧,៩៨% នៃ ផេេ គមឺៃកំ ៍ើៃ ៥,៩%  ធបបៃឹង

ំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩,  ហើយប្តូិបាៃិកាភាជ ដាយដផអក លើតប្នូិររ ៃិងអាទិភាពចំបាំ់តានិកាេ័យ 

ៃីនមយៗ ដូ្ំខាង ប្រន៖ 

 ិ កាេយ័រដ្ឋបាលទូ ៅ 

  លើកកនពេ់ប្បេិទធភាពររគរប្គប់ប្គងំំ៍ូល ៃិងប្បនូលំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ  

 ោំប្ទររអៃុិតតកនមិកាធីជាតិកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធ្លរ៍ៈ 

 ោំប្ទកំដ៍ទប្នង់ិកាេ័យដី្ធាី 

 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ ោបាយអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឧេាហកនមឆ្ន ំ ២០១៥-២០២៥ 

 ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទធប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ 

 ប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃកិ ចំររទតូ តានរយៈប ងកើៃររោំប្ទដផនកហិរញ្ញិ តាុដ្ល់នង្រ្ៃតីររទតូ 

 ោំប្ទដ្ល់ររ របបំំ ធវើជាមច េ់ផទះនៃកិ ចំររប្បជុំកំពលូ អាេុី-អឺរ៉ៃុប ឆ្ន ំ ២០២០។ 

 ិ កាេយ័ររោរជាត ិេៃដេិខុ ៃងិេណាដ បធ់្លន ប ់

 ោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងេនតាភាពរបេ់ៃគរបាល ៃងិកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ 

 បៃត តត តររយកំិតតទុកដាក់ លើជីិ ភាព ៃិងេុខុមលភាពកងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ 

 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់កិ ចំដំ្ ើ៍ររររបេ់ឧតតនប្កុនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន ស្ថលាជប្នះកតី

ប្គប់ជាៃ់ថ្នន ក់ ៃិងរដ្ឋបាលតុលាររ 

 ោំប្ទកិ ចំដំ្ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអៃតរាគនៃរ ផសង  ៗ
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 ោំប្ទដ្ល់ដំ្ ៍ើរររនៃររអភិិឌ្ឍតានដបបប្បជាធិប តយយ ៅថ្នន ក់ ប្រនជាតិ 

 ោំប្ទររអៃុិតត ោលៃ ោបាយ ភូនិ-ឃុំ មៃេុិតាភិាព 

 ោំប្ទដ្ល់ររ របបំំប្បព័ៃធប្តួតពៃិិតយេៃតិេុខតានប្ំកប្ពំដដ្ៃ ៃិងររផលិតលិខិត      

ឆ្ាងដដ្ៃ 

 បៃតោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទធប្បឆំ្ងររជមញដូ្រនៃុេស ង្រ្េត ី ៃិងកមុរ 

 បៃតោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទធប្បឆំ្ង ប្គឿង ញៀៃ 

 បៃតោំប្ទ េវាឥតគិតនវារបេ់គ៍ៈ នធ្លិកីនពុជា។ 

 ិ កាេយ័េងគនកិំ ច 

 ពប្ងឹងគុ៍ភាព ៃងិោំប្ទ េវាអប់រព 

  លើកកនពេ់ិកាេ័យកីឡាជាតិ 

 អភិិឌ្ឍៃរជនំាញ ៃិងិកាេ័យររគរ 

  លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃងិររទទមលបាៃ េវាេុខាភិបាល 

 ទប់ស្ថក ត់អំ ពើហឹងា លើង្រ្េត ី ៃងិកមុរ   

 ឧបតានភោំប្ទដ្ល់េមគនអតីតយុទធជៃ  

 ប ងកើៃររឧបតានភដ្ល់នជឈន ឌ៍ លស្ថត រៃីតិេនបទតានបណាត រាជធ្លៃ-ី ខតត ៃិង           

ររឧបតានភោំប្ទនជឈន ឌ៍ លស្ថត រលទធភាពពលកនម រយេនបទ  ដ្ើនបីផតល់ េវាជៃូ      

ជៃពិររ 

 ផតល់វិការោំប្ទដ្ល់ររ ដាះប្ស្ថយជីិភាពំំ ោះជៃប្កបី្ក ៃិងចេ់ជរា ៅតាន         

េហគនៃរ 

 ររោរ ៃងិអភិរកសធៃធ្លៃធនមជាត ិ

 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍៃរិបបធន៌ជាតិ 

 េុខដុ្នៃីយកនមស្ថេនា។ 

 ិ កាេយ័ េដ្ឋកិំ ច 

 បៃតររ លើកកនពេ់ប ចំក ទេកេិកនម  

 ជំរុញផលិតកនម េបៀង ពិ េេររំិញ្ច ឹនេតវ ៃិងនចា ិបបកនម 

 ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដី្េនបទៃ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងររបគក រ ទប់ស្ថក ត់ ៃិងបង្រ្គក បបទ លមើេ        

នប្ព ឈើ ៃងិជលផល 

 ប ងកើៃររោំប្ទដ្ល់ររពប្ងឹងប្បេិទធភាពកនុងររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃដរ៉ៃប្គប់ប្ប ភទ 

 ជំរុញររអភិិឌ្ឍទឹកស្ថអ ត ៃងិអនាន័យជៃបទ 
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 ជមេជុល ៃងិដវទបំ្បពៃ័ធធ្លរាស្ថង្រ្េត  

 ជំរុញររអភិិឌ្ឍផលតិផល ៃិងររពប្ងឹងគុ៍ភាព េវា ទេំរ រ៍ 

 បៃត បើកទីផារេប្មប់ររនំា ំញរបេ់កនពុជា 

 បៃតជមេជលុ ដវទផំាូ  ិស្ថព ៃ ៃិងផាូិលំជៃបទ ប្ពនទងំររស្ថត រប្េះ ជីកប្េះ ៃិង              

អ ត៍ូ ងទឹក  ដ្ើនបីទប់ទល់ៃឹង ប្ោះរាព ងេៃួ ត 

 ប្តួតពិៃិតយេុិតាភិាពំំ៍ីអាហារ 

 អភិិឌ្ឍៃរប្បពៃ័ធរដ្ឋបាល អ ិកប្តៃូិក 

 ពប្ងឹងៃូិ ប្កបខ ឌ៍  ៃិងយៃតររអភិិឌ្ឍេហប្ោេធុៃតូំ  ៃងិនធយន 

 អភិិឌ្ឍៃរប្បពៃ័ធេតង់ដា ៃិងមប្តាស្ថង្រ្េត។ 
 

ពត័ម៌ៃបដៃានេប្មបទំ់ហំំណំាយវិការេរបុ (ំណំាយំរៃត ៃងិំណំាយនលូធៃ កនងុ

ប្ប ទេ ៃងិ ប្ៅប្ប ទេត របេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ មៃកនុងតារាងឧបេនពៃ័ធទ ី៣៩ 

 

 លើេពី ៃះ េប្មប់ឆ្ន ំ ២០២០ រាជរដាឋ ភិបាលក៏បាៃ ប្ោងវិការ ឆ្ាើយតបៃឹង

េកនមភាពោំោរេងគនដដ្លរមនមៃជាអាទិ៍ ដូ្ំជា៖ 

 បៃតោំប្ទររដវទេំខុភាពេប្មបក់នមករ៖ បាៃ ប្តៀនវិការកនុងកញ្ចប់វិការរបេ់

ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់ពប្ងីកិកាស្ថលភាពនូលៃិធិេនធន៌  ដ្ើនបីផតល់លទធភាព

ឱ្យកនមករ (ទងំកនុងប្បព័ៃធ ៃិង  ប្ៅប្បព័ៃធត ដដ្លនិៃទៃ់ជាេមជិក បឡាជាតិរបប

េៃតិេុខេងគន (ប.េ.េ.ត  ទទមលបាៃរបបដវទេំុខភាពដូ្ំប្បជាជៃដដ្លមៃ     

ប័ ណ៍ប្កីប្កដដ្រ។ 

 បៃតររឧបតានភមតភុាពេប្មបក់នមករៃ ិោជតិ៖ បាៃ ប្ោង ៅកនុងកញ្ចប់វិការ

របេ់ប្កេមងេុខាភិបាល េប្មប់បៃត បើកផតល់ប្បាក់ឧបតានភជូៃកនមររកាៃី ៅ ប្រយ 

 ពលេប្មលកៃូ ៃិងេប្មកលដំហមតុភាព។ 

 ររបៃតៃរិៃតរភាពនៃទរី ពទយគៃធបបុាា ៖ បៃតផតល់វិការេប្មប់ប ងកើៃ “នលូៃធិគិៃធបបុាា

កនពុជា” បដៃាន លើវិការដដ្លប្តូិផតលត់ទ ល់ ៅនៃទីរ ពទយគៃធបុបាា េប្មប់ំំណាយ

ប្បតិបតតិររឆ្ន ំ ២០២០,   ដ្ើនបីធ្លនាៃិរៃតភាព គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទធភាពរបេ់នៃទីរ ពទយ

ផង ៃងិធ្លនាររផតល់ េវា ដាយនិៃយកនវាជូៃដ្ល់កុមរនៃប្គួស្ថរប្កីប្កផង។ 
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 ររបៃតេកនមភាពរបេរ់ាជរដាឋ ភបិាលកនុងររំះុេមរេខុទកុខកនមករ-កនមររកាៃ ី តាន     

បណាត  រាងំប្ក េហប្ោេ  ដ្ើនបីដេវងយល់ៃិងរកដំ្ ណាះប្ស្ថយេនប្េបជូៃ 

កនមករ-កនមររកាៃី ក៏ដ្ូំជាជំរុញ ោលៃ ោបាយអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឧេាហកនម។ 

 កនមិកាធ ីផទរស្ថំប់្បាកេ់ប្មបង់្រ្េត បី្កបី្កមៃនផទ ោះ ៃងិកមុរតូំ ៖ បាៃ ប្ោងវិការ

េប្មប់ឧបតានភ ពលពិៃិតយនផទ ោះ ំំៃមៃ ៤  លើក, ១  លើក ៤ នឺុៃ របល,  ពល

េប្មលកូៃ ៅន ឌ៍ លេុខភាព ថ  ពទយរដ្ឋ ជូៃ ២០នឺុៃ របល, ឧបតានភ ១០  លើក

 ទបត  ១ លើក ៤ នឺុៃ របល  ពល ៅទទមលថ្នន បំគក រ រហតូដ្ល់កុមរអាយុ ២ ឆ្ន ំ។ 

ខ. ំណំាយនលូធៃថ្នន កជ់ាត ិ

 ប្តូិបាៃ ប្ោងំំៃមៃ ១៣ ០៥៨ ៩៧១ លាៃ របល មៃេមមប្ត  េម ើៃឹង ៤២,០% 

នៃំំណាយវិការថ្នន ក់ជាតិេរុប ប្តូិជា ១០,៩៧% នៃ ផេេ គឺមៃកំ ៍ើៃ ៤៦,១%  ធបបៃឹង

ំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩។ គ ប្មងិកាៃិ ោគតទ ល់ ដាយហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ ៅថ្នន ក់ជាតិមៃកំ ើ៍ៃ 

១៧០,២%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩,  ហើយប្តូិជា ៤,២២% នៃ ផេេ គឺ ដាយស្ថរររ ប្ោង

 ប្បើប្បាេ់កនុងបរកាបទនៃភាពនិៃំាេ់លាេ់ោក់ព័ៃធៃឹងប្បព័ៃធអៃុ ប្ោះោ៍ិជាកនមជានមយនដ្គូ

នមយំំៃមៃ  ដ្ើនបីជំរុញកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំ  ើងិកាញ ៃិងប ងកើតររគរជៃូប្បជាពលរដ្ឋបដៃាន  ដាយ

ដាក់ ំញៃូិ ិកាធ្លៃររអៃតរាគនៃរ ដ្ើនបីប្េូបយកររប៉ាះទងគិំរយៈ ពលខាី,  ដាះប្ស្ថយបញ្ហា ជា

រំនាេនព័ៃធ, ពប្ងឹងភាពធៃៃ់ឹងិកាបតតិ លើដផនកម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិ ចំៃិងហិរញ្ញិ តាុស្ថធ្លរ៍ៈ ប្ពនទងំ

ប ងកើៃប្បេិទធភាព ៃិងេ័កតិេិទធភាពនៃស្ថា ប័ៃស្ថធ្លរ៍ៈ។  លើេពី ៃះ ំំណាយ លើ ហដាឋ -

រំនាេនព័ៃធរបូិៃ័តដដ្លោំប្ទដ្ល់កំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងភាពប្បកមតប្បដជងកនពុជា ដដ្លមៃ

 ោល ៅផតល់ហិរញ្ញបបទៃដ្ល់គ ប្មង/កនមិកាធី កនុងិកាេ័យអាទិភាព ដាយ តត ត ៅ លើ៖ 

 ររកស្ថង ៃិងជមេជុល ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ ផាូិវនល់ ស្ថព ៃ ល ូប្ពនទងំររជមេជុល

  ើងិកាញៃូិ  ហដាឋ រំនាេនព័ៃធដដ្លរងផលប៉ាះោល់ពីជៃំៃ់ទឹក ភាៀង រមនទងំររកស្ថង 

 ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ ដូ្ំជា ប្បព័ៃធំ ប្មះទឹកកខវក់ ប្បព័ៃធលូ អូរ ប្បឡាយរព ដាះទឹក

 ភាៀង ៃិងប្បព័ៃធបងារូទឹកកខវក់កនុង ខតតប្ពះេីហៃុ 

 ររបៃតស្ថត រ ៃិងកស្ថងប្បព័ៃធធ្លរាស្ថង្រ្េត  ៃិង លើកកនពេ់ប្បេិទធភាពនៃប្បពៃ័ធ

ប្គប់ប្គងធ្លរាស្ថង្រ្េត  ពិ េេ លើកកនពេ់ររប្គប់ប្គង ៃិងទប់ទល់ៃឹងទឹកជំៃៃ់ 
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 ររបៃតកស្ថង ហដាឋ រំនាេនព័ៃធិកាេ័យអប់រព ៃិងប ត៍ុ ះបណាដ លប ចំក ទេិកាជាា ជីិៈ 

ៃិងររស្ថងេង់ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធចំបាំ់នមយំំៃមៃ ផសង ទបត ពិ េេររស្ថងេង់

អោរបដៃាន ៅកនុងនៃទីរ ពទយនមយំំៃមៃដដ្លកំពុងមៃររខវះខាត 

 ររបៃតអៃុិតតៃរស្ថកលបងៃូិ កនមិកាធីស្ថំ់ប្បាក់ពលកនម (Cash For Work) ដដ្លជា

អៃតរាគនៃរ ដាយប្តង់របេ់រាជរដាឋ ភិបាលកនុងររប ងកើតររគរ ៅទីជៃបទ 

 ររបៃតិកាៃិ ោគ លើិកាេ័យអគគិេៃី  ដ្ើនបីបៃតពប្ងីកិកាស្ថលភាពនៃររផគត់ផគង់អគគិេៃ ី

ៃិងបញ្ចុះនវាអគគិេៃី ៅជៃបទ 

 ររបៃតផតល់វិការគ ប្មងិកាៃិ ោគតទ ល់កនុង ខតតតបូងឃមុ  ំ

 ររបៃតិកាៃិ ោគ លើររអភិិឌ្ឍ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធិកាេ័យកេិកនម ៃិងររិកាៃិ ោគ

 លើររជំរុញផលិតកនម េបៀង ជាពិ េេររផលិតប្េូិ ៃិងបដៃា។ 

៣.៣. វិការកនមិកាធនីៃប្កេមង ស្ថា បៃ័ 

ប្កេមង ស្ថា ប័ៃទងំ ៣៩ បាៃអៃុិតតវិការកនមិកាធី ពញ លញចប់ពីឆ្ន ំ ២០១៨។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

១.ប្ក.នហានផទ, 

២.ប្ក.ររោរជាតិ, 

៣.ទីេតរីរគ៍ៈរដ្ឋនង្រ្ៃតី, 

១១.អគគ.រដ្ឋេភា,  

១២.អគគ.ប្ពឹទធេភា,  

១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,  

១៤.អាជាញ ធរេិៃកនមជាត,ិ  

១៥.អងគភាពប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ,  

១.ប្ក.ព័តម៌ៃ,  

២.ប្ក.បរកាស្ថា ៃ,  

៣.ប្ក.េងគនកិំច,  

៤.អារេំរេុីិកាល,  

៥.ប្ក.ោ៍ជិាកនម,  

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយរ,    

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ,  

៨.ប្ក.ធៃធ្លៃទកឹ,  

៩.តលុារកំពលូ,  

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ 

 

១.ប្ក.អប់រព,  

២.ប្ក.េុខាភបិាល,  

៣.ប្ក.ររគរ,  

៤.ប្ក.កិំចររនារី,  

៥.ប្ក.កេិកនម,  

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,  

៧.ប្ក.ស្ថធ្លរ៍ៈររ,  

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិ តា,ុ  

៩.ប្ក.ដដ្ៃដី្,  

១០.ប្ក.យតុតិធន៌ 

 

២០១៥ 

២០១៦ 

២០១៧ 

១. ប្កុនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពុជា 

២.ប្កុនប្បឹកាធនមៃញុ្ញ,  

៣.ប្ក.ប្ពះបរនរាជវាងំ, 

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃំងេភា,  

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំរំរ បាះ ឆ្ន ត  

៦.ប្ក.ធនមររ,  

 

៧.ប្ក.ដរ៉ៃ ៃិងថ្ននពល  

៨.ប្ក.ិបបធន៌  

៩.ប្ក.នុខគរ,  

១០. ប្ក.ដផៃររ,     

១១. ប្ក.ឧេាហកនម, 

២០១៨ 
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 ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ  ១ គឺ៖ លើកកនពេ់លទធផលេុខភាព

 ប្បជាពលរដ្ឋឱ្យរៃ់ដតលអប្ប េើរ  ើង ៃិង ប ងកើៃររបគក រហាៃិភ័យហិរញ្ញិ តាុកនុង        

 ររ ប្បើប្បាេ់ េវាដវទេំុខភាព។ 

 

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

១. េុខភាពបៃតពជូយុិិយ័ មតា ទរក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ 

២. ប្បយុទធជំងឆឺ្ាង 

៣. ប្បយុទធជំងឺនិៃឆ្ាង ៃិងបញ្ហា េុខភាពស្ថធ្លរ៍ៈដ្នទ ទបត 

៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិបាល 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ 

១
 ៦
៣
៦
 ៤
៩
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

  ព្រសួខអប់រំ យុវជនថវ នថវិខរកឡា មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ២ គ៖ឺ 

 ទី ១ ៖ ធ្លនាឲ្យររអប់រពមៃគុ៍ភាពប្បកប ដាយេនធន៌ ៃិងបរកាោបៃន  

   ៃិង លើកកនពេ់ឱ្រេកនុងររេិកា ពញនមយជីិកាតេប្មប់ទងំអេ់ោន  

 ទី ២ ៖ ធ្លនាភាពេ័កកេិទធិនៃភាពជាអនកដឹ្កនំាៃិងប្គប់ប្គងរបេ់នង្រ្ៃតីអប់រពប្គប់   

 លំដាប់ថ្នន ក់ 
  

  ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រពកនុងប្បព័ៃធ  ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផាូិររ 

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ 

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់រពរយៃិងកីឡា 

៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ចំក ទេ ៃិងជនំាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ 

៥.ររោំប្ទ េវាអប់រព ៃិងអភិបាលកិ ចំលអ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១ នៃឧបេនព័ៃធ 

៣
 ២
០
៧
 ២
២
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 21 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខការងារ នថវិខបណតុ ះបណាត លវិជាា ជកវៈមៃ ោលៃ ោបាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររគរ ៃិងប ត៍ុ ះបណាត លិកាជាា ជីិៈ ។ 

 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១.  ររអភិិឌ្ឍលកខខ ឌ៍ ររគរ ៃិងេុខដុ្នៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាា ជីិៈ 

២. ទំ ៃើបកនមប្បព័ៃធអប់រពប ត៍ុ ះបណាត លប ចំក ទេ ៃិងិកាជាា ជីិៈ 

៣. បរកាោរេនុខរបរ ៃិងររគររៃ់ដតទូលំទលូាយ 

៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃតិេុខេងគន 

៥. ររប្គប់ប្គងស្ថា ប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ 

២
៦
៧
 ៣
៥
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 

 ព្រសួខសខគម្រិចច អតកតយុទធជនថវ នថវិខ យុវនថវកតិសម្បទាមៃ ោលៃ ោបាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  ពប្ងឹងប្បព័ៃធោំោរ ៃិងផតល់ េវាេុខុមភាពេងគន ប្បកប ដាយ 

ប្បេិទធភាព ៃិងេនធន។៌ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១.  េវាេុខុមលភាពេងគន 

២. ររប្គប់ប្គងរបបេៃតិេុខេងគន ៃិង េវាស្ថត រលទធភាពពលកនម            

រយេនបទជៃពិររ 

៣. ររប្គប់ប្គងស្ថា ប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ 

១
 ១
៣
៧
 ០
៦
១

 

លា
ៃ
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បល

 



ទំព័រ 22 នៃ 74 

 

  
 ព្រសួខបរិសាា នថវ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ កិ ចំោំោរបរកាស្ថា ៃ 

  ររអភិរកសជិិៈំប្នុះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃធនមជាតិឱ្យមៃៃរិៃតរភាព។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. កិ ចំោំោរបរកាស្ថា ៃ 

២. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិរកសធៃធ្លៃធនមជាតិ ៃិងររអភិិឌ្ឍេហគនៃរនូលដាឋ ៃ 

៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព 

៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ះដឹ្ង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថា ៃ 

៥.  េវាោំប្ទររគរបរកាស្ថា ៃ ៃងិធៃធ្លៃធនមជាត ិ

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ 

៩
៥
 ៧
១
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខវបបធម្៌ នថវិខវិចិព្តសិលបៈមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. កិ ចំោំោរ បតិកភ ឌ៍ ិបបធន៌រូបី 

២. ររ លើកេទួ យ បតិកភ ឌ៍ ិបបធន៌អរបីូ 

៣. ររប្គប់ប្គងស្ថា ប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ 

១
៨
៥
 ១
៥
១

 

លា
ៃ
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បល

 



ទំព័រ 23 នៃ 74 

 

 

 

  

 ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ដប្បរា យង្រ្េត ីជាកមា ងំ

ំលករ ដ៏្េំខាៃ់កនុងររអភិិឌ្ឍប្ប ទេជាតិ ដកដប្បស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំ េងគន 

ៃិងៃ ោបាយរបេ់ង្រ្េត ី ឱ្យមៃររដប្បប្បួលលអប្ប េើរជាលំដាប់  ដ្ើនបី    

េុភនងគលប្គួស្ថរ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ដកដប្បស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំ េងគនរបេ់ង្រ្េដ ី 

២. កិ ចំររោរផាូិំាប់ំំ ោះង្រ្េដ ី ៃិងកុមរ 

៣. ររបង្រ្ញ្ហា ប យៃឌ្័រកនុង ោលៃ ោបាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ 

៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងររអភិិឌ្ឍស្ថា ប័ៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃកុនមិកាធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៨នៃឧបេនពៃ័ធ 

៥
៥
 ២
៦
២

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខរ័ត៌មានថវមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើ់កកនពេ់ េវា 

ព័ត៌មៃ ធ្លនាឱ្យបាៃៃូិេិទធិទទមលបាៃព័ត៌មៃ ពញ លញ ទៃ់ ពល ិលា 

ៃិងេុប្កឹតយ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យព័ត៌មៃ  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ 

៩
០
 ១
៧
០

 

លា
ៃ
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បល

 



ទំព័រ 24 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     ជំរុញកំ ើ៍ៃ ទេំរ រ៍

ៃិងប ងកើៃតននាបដៃានតានរយៈិកាេ័យ ទេំរ រ៍ ៅកនពុជា។ 
 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ 

១. ររប្គប់ប្គងឧេាហកនម ទេំរ៍រ 

២. ររអភិិឌ្ឍ ទេំរ៍រៃិងេហប្បតិបតតិររអៃតរជាតិ 

៣.  េវាោំប្ទដំ្ ៍ើរររទ ូៅរបេ់ស្ថា ប័ៃ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១០នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
០
២
 ៩
៦
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខធម្ ការ នថវិខសាសនា មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖  លើកកនពេ់

ស្ថេនារបេ់រដ្ឋ តននាេីលធន៌េងគន ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

េុខដុ្នៃីយកនមស្ថេនា ៅកនពុជា 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ 

៧
៣
 ៤
២
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល

 



ទំព័រ 25 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខរសិរម្  រុកាេ ព្បមាញ់ នថវិខង្នថវសាទមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ជំរុញ

កំ ៍ើៃកេិកនមប្បកប ដាយររប្បកមតប្បដជង ផលិតផលមៃគុ៍ ភាព េុិតាិភាព 

ៃិងអាហារូបតានភ  ប្ពនទងំប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃដី្ នប្ព ឈើ ៃិង

ជលផលប្បកប ដាយំីរភាព។ 
 

 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១.  ររប ងកើៃផលិតភាព ពិពិធកនមដំ្ណំាកេិកនម ៃិងកេិ-ធុរកិ ចំ 

២. ររ លើកកនពេ់ផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ 

៣. ររប្គប់ប្គងធៃធ្លៃជលផល ៃិងររអភិិឌ្ឍវារីិបបកនម 

៤. ររប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធ្លៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ព 

៥. ររប ងកើៃប្បេិទធភាព  េវាោំប្ទ ៃិងររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១២នៃឧបេនពៃ័ធ 

២
៨
៣
 ០
៧
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខធនថវធានថវទឹរ នថវិខឧតុនថវិយម្មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖              

ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកសធៃធ្លៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទធភាពខពេ់ េនធន៌ 

ៃិងៃិរៃតរភាព។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃទឹក 

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោះរាងំេៃួ ត 

៣. ររររោរ ៃិងអភិរកសធៃធ្លៃទឹក 

៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធ្លៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន 

៥. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាល ៃិង េវាទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១១នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៦
៤
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៤
២
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ទំព័រ 26 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខពាណិជារម្  មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង ៃិង ជំរុញររអភិិឌ្ឍ    

 ិ កាេ័យោ៍ិជាកនម។ 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររផតល់ េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឯកជៃ 

២. ររប្តួតពិៃិតយគុ៍ភាព េុិតាិភាពផលិតផលទំៃិញៃិង េវា 

៣. កិ ចំេហប្បតិបតតិររ េដ្ឋកិ ចំ ោ៍ិជាកនមកនុងៃិង ប្ៅប្ប ទេ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
២
៦
 ៤
៧
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខររ៉ែ នថវិខថាម្រលមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹងៃិងប ងកើៃំំ៍ូល

ឧេាហកនមៃិេារ៍កនម ពប្ងឹងេនតាភាពៃិងេៃតិេុខថ្ននពល រមនទងំ េៃតិេុខ 

េុិតាិភាពិកាទយុេកនម  ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃ េដ្ឋកិ ចំ េងគន ៃិងបរកាស្ថា ៃ។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃដរ៉ៃ 

២. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យ ប្បងរត 

៣.ររអភិិឌ្ឍ ៃិងររប្គប់ប្គងិកាេ័យថ្ននពល 

៤. ររប្គប់ប្គងស្ថា ប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៤នៃឧបេនពៃ័ធ 

៧
៤
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៧
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ទំព័រ 27 នៃ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ព្រសួខអភិវឌ្ឍនថវ៍ជនថវបទ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  លើកកនពេ់គុ៍ភាព 

ៃិងគុ៍តននានៃជីិកាតរេ់ ៅរបេ់ប្បជាជៃជៃបទប្បកប ដាយបរកាោប័ៃនទងំដផនក

 េដ្ឋកិ ចំេងគនៃិងិបបធន៌។ 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធរបូិៃ័ត ៃិងគននាគនៃរ  

២. ដកលនអលកខខ ឌ៍ នៃរររេ់ ៅរបេ់េហគនៃរជៃបទ 

៣. ពិពិធកនមេកនមភាព េដ្ឋកិ ចំជៃបទ 

៤. ពប្ងឹង េវាោំប្ទរដ្ឋបាល ៃិងកិ ចំររទូ ៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៦នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៩
៦
 ៧
២
៣

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខសាធារណការនថវិខដឹរជញ្ាូ នថវមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  

អភិិឌ្ឍៃរ ដវទ ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធ្លរ៍ររ  ហដាឋ រំនាេនព័ៃធដឹ្កជញ្ាូៃ       

ន ធាបាយ េវាកនមដឹ្កជញ្ាូៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតុភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព ៃិង

ប្បេិទធភាព។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍៃរ ជមេជុល ដវទ ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធ្លរ៍ររ  ហដាឋ រំនាេន័ពៃធ     

ដឹ្កជញ្ាូៃ ៃងិភេតុភារកនម 

២. ោំប្ទ ោលៃ ោបាយស្ថធ្លរ៍ររ, ដឹ្កជញ្ាូៃ, ររអភិិឌ្ឍៃរធៃធ្លៃនៃុេស  

ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៥នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
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ទំព័រ 28 នៃ 74 

 

   ព្រសួខប្ព្បសណកយ៍ នថវិខទូរគ្ម្នាគ្ម្នថវ៍ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ បៃត

អភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យនប្បេ៍ីយរ ៃិងទរូគននាគនៃរ ប្ពនទងំប ចំកិកាទាគននាគនៃរ ៃិង

ព័ត៌មៃ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. ររររប្គប់ប្គងៃិងអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យនប្បេ៍ីយរ,ទរូគននាគៃរ ៃិងររប្គប់ប្គង

ធៃធ្លៃិកាស្ថលគនៃរ ង្រ្ហវកង់េរិកាទយុ 

២. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍិកាេ័យប ចំកិកាទាគននាគនៃរៃិងព័តម៌ៃ 

៣. ររោំប្ទដផនកស្ថា ប័ៃ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៧នៃឧបេនពៃ័ធ 

៧
៩
 ៥
៩
៥

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខឧសាហរម្  នថវិខសិបបរម្  មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររអភិិឌ្ឍ   

 ិ កាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនមៃិងររផគត់ផគង់ទឹកស្ថអ ត

 ដ្ើនបី ឆ្ាើយតបៃឹងបដិ្ិតតៃរឧេាហកនមទី ៤។ 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍ ិ កាេ័យឧេាហកនម េហប្ោេធុៃតូំ នធយន ៃិងេិបបកនម ៃិង          

ររផគត់ផគង់ទឹកស្ថអ ត 

២. ររប្គប់ប្គងេតង់ដារ ៃិងមប្តាស្ថង្រ្េត  

៣.  េវាប្ទប្ទង់ដំ្ ៍ើរររកិ ចំររទូ ៅ កនុងររអភិិឌ្ឍិកាេ័យឧេាហកនម ៃិង          

េិបបកនម 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៨នៃឧបេនពៃ័ធ 

៦
២
 ៦
៤
៤

 

លា
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ទំព័រ 29 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខង្សដារិចច នថវិខហិរញ្ញវតាុ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ពប្ងឹង  ៃិងប ងកើៃប្បេិទធភាពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ ៃិង 

 ររអភិិឌ្ឍៃរ កិាេ័យហិរញ្ញិ តាុ។ 

ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង           

     ហិរញ្ញិ តាុស្ថធ្លរ៍ៈ  ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង 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 ៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធ្លរ៍ៈ 

៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធ្លនា 

គ៍ ៃយយភាពកនុងររប្គប់ប្គងហិរញ្ញិ តាុស្ថធ្លរ៍ៈ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២០ នៃឧបេនពៃ័ធ 

៨
៨
៦
 ០
១
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 រដាង្លខាធិការដ្ឋា នថវអាកាសចរសុកវិល មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖       

 លើកកនពេ់គុ៍ភាព េវាកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធអារេំរេុី កិាល ដ្ើនបី 

ធ្លនាេុិតាិភាព ៃិងេៃតិេុខេប្មប់េហប្បតិបតតិររដឹ្កជញ្ាូៃផាូិអារេ។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

 

១. េុិតាិភាព េៃតិេុខ ៃិងអភិិឌ្ឍ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធអារេំរេុីិកាល 

២. ររអភិិឌ្ឍស្ថា ប័ៃ ៃិង េវាោំប្ទទូ ៅ 

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនម ិ កាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៩នៃឧបេនពៃ័ធ 

៦
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ទំព័រ 30 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខង្រៀបចាំរដនថវដក នថវគ្របូនថវកយរម្  នថវិខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

កំដ៍ទប្នង់ ិ កាេ័យដី្ធាី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិ កាេ័យេំ៍ង់ ៃិងលំ ៅឋាៃ។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដី្ធាី 

២. ពប្ងឹងររ របបំំដដ្ៃដី្  ៃិងៃគរូបៃីយកនម 

៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់ 

៤. ររោំប្ទដំ្ ៍ើររររដ្ឋបាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

៥. លំ ៅឋាៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២២នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៣
៧
 ២
៥
៩

 

លា
ៃ
 រ
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 គ្ណៈរមា ធិការជាតិង្រៀបចាំការង្បាះង្ឆ្ន តមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ពប្ងឹងលទធិប្បជាធិប តយយ េរពីហុបកសតានរយៈររ បាះ ឆ្ន ត។ 

 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

 

១.  របបំំបទបញ្ហា  ៃិងៃីតិិកាធីេប្មប់ររំុះ ឈាម ះ បាះ ឆ្ន ត ៃិងររ បាះ ឆ្ន ត 

២. កិ ចំដំ្ ៍ើរររំុះ ឈាម ះ បាះ ឆ្ន ត ៃិងររ បាះ ឆ្ន ត 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២១នៃឧបេនពៃ័ធ 

៦
៤
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ទំព័រ 31 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខម្ុខងារសាធារណៈមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ប្គប់ប្គង ៃងិអភិិឌ្ឍ     

 ិ កាេ័យនុខគរស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងពប្ងឹងររដកលនអអភិបាលកិ ចំកនុងរដ្ឋបាលស្ថធ្លរ៍ៈ។ 

 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. កំដ៍ទប្នង់រដ្ឋបាលស្ថធ្លរ៍ៈ 

២. ររអភិិឌ្ឍធៃធ្លៃនៃុេសកនុងិកាេ័យស្ថធ្លរ៍ៈ 

៣. ររប្គប់ប្គងនង្រ្ៃតីរាជររេុីិកាល ៃិងររដកលនអរ បបបរបបប្គប់ប្គង ៃិង         

ចត់ដំងររគរ 

៤. ររោំប្ទ ៃិង ររេប្នបេប្នួលទ ូៅរបេ់ប្កេមង ៃិងនៃទីរនុខគរស្ថធ្លរ៍ៈ      

រាជធ្លៃី  ខតត 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៣នៃឧបេនពៃ័ធ 
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 ព្រសួខរែនថវការមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖ អភិិឌ្ឍ ៃិងជរំុញររអៃុិតត 

 ោលៃ ោបាយ ៃិងយុទធស្ថង្រ្េត  ិ កាេ័យ ដផៃររេា ិតិ  ិ កាទាស្ថង្រ្េត  ៃិងប ចំកិកាទា។ 

 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍយុទធស្ថង្រ្េតេប្មប់ររអភិិឌ្ឍកនុងិកាេ័យដផៃររ 

២. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេា ិតិជាតិ 

៣. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអៃុិតត ោលៃ ោបាយជាតិប្បជាជៃ២០១៦-២០៣០ 

៤. េប្នបេប្នួល ៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍិកាទាស្ថង្រ្េត  ៃិងប ចំកិកាទា 

៥. ររោំប្ទកិ ចំរររដ្ឋបាលទ ូៅ ៃិងររអភិិឌ្ឍស្ថា ប័ៃ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៤នៃឧបេនពៃ័ធ 
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ទំព័រ 32 នៃ 74 

 

 

  

 ព្រសួខការបរង្ទស នថវិខសហព្បតិបតតិការអនថវតរជាត ិមៃ ោលៃ ោបាយ     

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង ៃិង លើកកនពេ់ ោលៃ ោបាយររបរ ទេ កនុងររបៃត ធវើ    

េមហរ៍កនមកនពុជារៃ់ដតេុីជ ប្ៅ ៅកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ពប្ងឹងកិ ចំេហប្បតិបតតិររអៃតរជាតិ ៃិងពប្ងីកទំនាក់ទំៃងររគរររទូត  ៅ លើ     

ពិភព លាក  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៥នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៥
៤
 ៥
២
១

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អខគភារព្បឆ្ាំខអាំង្រើរុររលួយមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹងអភិបាលកិ ចំ

លអតានរយៈរររត់បៃាយអំ ពើពុករលមយប្គប់រូបភាព ប្គប់ិកាេ័យ ៃិងប្គប់ជាៃ់ថ្នន ក់។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១.  ិ កាធ្លៃររអប់រពបគក រទប់ស្ថក ត់ ៃិងអៃុិតតំាប់ប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ 

២.  េវាកនមោំប្ទទូ ៅ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៦នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
៩
 ៦
០
៤

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រុម្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍនថវ៍រម្ពុជាមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  លើកកនពេ់      

ររអភិិឌ្ឍ កិាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គកូនុងកិ ចំអភិិឌ្ឍ។  

 

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

 

ពប្ងឹង ៃិងពប្ងីកិកាេ័យឯកជៃ ៃិងភាពជានដ្គូកនុងកិ ចំអភិិឌ្ឍៃរ 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៧នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៦
 ២
០
០

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អជាា ធរសវនថវរម្ ជាតិមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ រមនំំដ៍ក លើកេទួយ 

អភិបាលកិ ចំលអ ៃិងររ ប្បើប្បាេធ់ៃធ្លៃស្ថធ្លរ៍ៈប្បកប ដាយប្បេិទធភាព     

តមា ភាព ៃិងគ៍ ៃយយភាព។  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ររប្គប់ប្គង ៃិងេប្នបេប្នួលររគរេិៃកនម  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៨នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៤
 ៩
៨
៦

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខទាំនារ់ទាំនថវខជាម្ួយរដាសភា ព្រឹទធសភា នថវិខអធិការរចិច មៃ            

 ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើកកនពេ់អភិបាលកិ ចំលអតានរយៈ ររអប់រព 

បគក រ  ទប់ស្ថក ត់បាតុភាពអេកនម ប ងកើៃគ៍ ៃយយភាព ប្បេិទធភាពររគរ ៃិង ពប្ងឹង

ៃីតិរដ្ឋ។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

កិ ចំររទំនាក់ទំៃងជានមយរដ្ឋេភា-ប្ពឹទធេភា ៃងិអធិររកិ ចំ  
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២៩នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤
៤
 ២
២
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រុម្ព្បឹរាធម្ នថវុញ្ញមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  ោរពៃតីិរដ្ឋ ររោរ     

ឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាពកនុងររបំ ពញនុខគរ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 
 

                     ធ្លនាររ ោរពៃីតិរដ្ឋ ររោរឯករាជយភាព អៃុិតតអពាប្កឹតភាព  

 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣០នៃឧបេនពៃ័ធ 

១៣ ៧០០ លាៃ របល 

 អគ្គង្លខាធិការដ្ឋា នថវរដាសភាមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  លើកកនពេ់ៃីតិរដ្ឋ 

ៃិងលទធិប្បជាធិប តយយ តានរយៈររអៃុិតតតមនាទីនៃនុខគរៃីតិបបញ្ហញ តតិ ៃិងជំរុញ     

េមហរ៍កនមកនពុជាកនុងតំបៃ់ ៃិងពិភព លាក។  

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គឺ៖ 

១. ររអៃុិតតនុខគរ ៃិងតមនាទីៃតីិបបញ្ញតតិរបេ់ស្ថា ប័ៃរដ្ឋេភា 

២. កិ ចំររទូតរបេ់រដ្ឋេភាកនុងតំបៃ់ ៃិងកនុងពិភព លាក 

៣. កិ ចំររធៃធ្លៃនៃុេស ៃិងប ងកើៃគុ៍ភាព េវាជៃូរដ្ឋេភា 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនងុ តារាង ៣២នៃឧបេន្

ព័ៃធ 

១
៩
៣
 ៩
៣
៧

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 អគ្គង្លខាធិការដ្ឋា នថវព្រឹទធសភាមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹង ៃិង    

 លើកកនពេ់លទធិប្បជាធិប តយយ ៃិងៃីតិរដ្ឋ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖ 

 

ររអៃុិតតនុខគររបេ់ប្ពឹទធេភា ៃិងអគគ លខាធិររដាឋ ៃ 

 
 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣១នៃឧបេនពៃ័ធ 

៨
៧
 ៣
០
៩

 

លា
ៃ
 រ
បល
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 ព្រសួខព្រះបរម្រាជវាាំខមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ប ប្នើ េវាឱ្យរៃ់ដតលអប្ប េើរ ថ្នវ យប្ពះនហាកសប្ត ៃិងេ នតំប្ពះនហាកសប្តី  

ប្ពះិររាជមតាជាតិដខមរ ជាទី ោរពេរក រ:ដ៏្ខពង់ខពេ់បំផុត កនុងររបំ ពញប្ពះរាជ

 បេកកនមប ប្នើប្ប ទេជាតិ ឱ្យមៃររអភិិឌ្ឍៃរ ៃិងមៃកិតិតយេ លើឆ្ក    

អៃតរជាត ិតានប្ពះរាជកិ ចំរបេ់ប្ពះអងគដដ្លរដ្ឋធនមៃុញ្ញបាៃកំ៍ត់។  
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១ គឺ៖  
                   

                  ប្ពះរាជកិ ចំ ប្ពះនហាសប្ត ៃិង េ នតំប្ពះិររាជមតាជាតិដខមរ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ប្តូិ បាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៣នៃឧបេនពៃ័ធ 

១០២ ៨១៥ លាៃ របល 

 ព្រសួខការពារជាតិមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររោរអធិប តយយ 

បូរ៍ភាពទឹកដី្ រកាេៃតិេុខ ៃងិេុិតាិភាពេងគន។ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ដឹ្កនំាបញ្ហា  ហវឹកហវឺៃ  ធវើប្បតិបតតិររ ររោរេុខេៃតភិាព ៃិងរកាេណាត ប់ធ្លន ប់េងគន 

២. េហប្បតិបតតិររ ោធ្លកនុងតំបៃ់ ៃិងអៃតរជាតិ 

៣. ដវទ ំប្គឿងបំោក់ប ចំក ទេ ិកាេវកនម ៃិងបញ្ាូៃស្ថរ 

៤.  េវាោំប្ទរដ្ឋបាលទ ូៅ ៃិងហិរញ្ញិ តាុ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៥នៃឧបេនពៃ័ធ 

២
 ៥
៣
៦
 ៧
២
៨

 

លា
ៃ
 រ
បល

 

 ទកសតកការគ្ណៈរដាម្ន្តនថវត កមៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ បៃតដឹ្កនំាេប្នបេប្នួល  

ររ របបំំ ៃិងអៃុិ តត ោលៃ ោបាយ របេ់រាជរដាឋ ភិបាល លើប្គប់ិកាេ័យ  ដ្ើនបី       

ររអភិិឌ្ឍៃរ ៃងិរត់បៃាយភាពប្កីប្ក។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ១គឺ៖ 
 

          ពប្ងឹងប្បេិទធិភាពររកស្ថង ៃិងអៃុិតត ោលៃ ោបាយៃិងកំដ៍ទប្នង់រដ្ឋ 

 
 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៤នៃឧបេនពៃ័ធ 

៤២៧ ០២០ 

លាៃ របល 
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 ព្រសួខយុតតិធម្៌មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ប ងកើៃប្បេិទធភាពនៃររផតល់ េវាយុតតិធន។៌ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ  

១. កិ ចំររំាប់  

២. កិ ចំររតុលាររ  

៣.  េវាោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៨នៃឧបេនពៃ័ធ 

១៦៥ ០៤៩ 

លាៃ របល 

 ព្រសួខម្ហាប្ែៃ (រែនររដាបាលទូង្ៅ)មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ដឹ្កនំា ប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដី្  ដ្ើនបី លើកកនពេ់ររផតល់ េវាស្ថធ្លរ៍ៈ 

ៃិងររអភិិឌ្ឍ។ 
  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៣ គ៖ឺ  

១. ររប្គប់ប្គងរដ្ឋបាលដដ្ៃដី្ 

២. ររប្គប់ប្គងពៃធនាោរ 

៣.  េវាោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិកាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៧នៃឧបេនពៃ័ធ 

២៥៥ ២៦១ 

លាៃ របល 

 ព្រសួខម្ហាប្ែៃ (រែនរសនថវតិសុខសាធារណៈ)មៃ ោលៃ ោបាយំំៃមៃ ១ 

គ ឺ៖ ពប្ងឹងេៃតភិាព េា ិរភាពៃ ោបាយ េៃតិេុខ េណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរ៍ៈ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោបាយខាង លើ ប្កេមងបាៃ របបំកំនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គ៖ឺ  

១. ររររោរេៃតិេុខជាតិ ៃិងរររកាេណាត ប់ធ្លន ប់ស្ថធ្លរ៍ៈ  

២. កិ ចំររអតតេញ្ហញ ៍បុគគល ៃិងអ នាត ប្ប ិេៃរ 

៣. កិ ចំររេៃតិេុខនិៃប្បនព៍ី 

៤.  េវាោំប្ទកិ ចំប្បតិបតតិររទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃដបងដំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនម ិ កាធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣៦នៃឧបេនពៃ័ធ 

១ ៧០៣ ៣៤០ 

លាៃ របល 
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៣.៤. ររកំ៍ តព់តិាៃនៃររខចេីប្មបឆ់្ន ំ ២០២០ 

 រាជរដាឋ ភិបាលកំ៍ត់ទំហំនៃររខចីប្បាក់ពីនដ្គូអភិិឌ្ឍៃរេប្មប់ឆ្ន ំ ២០២០ កនុងកប្និត 

១ ៤00 លាៃ SDR  ដាយេំអាង ៅ លើទិដ្ឋភាពេំខាៃ់ៗគឺ៖ (១ត-កំ ើ៍ៃតប្នូិររទុៃិកាៃិ ោគ

ដ៏្គំហុកកនុងិកាេ័យ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ ៃិង េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ទងំទំហំ, បរកាម៍, ៃិងគុ៍ភាព 

េប្មប់ជំរុញររហក់  ើងនៃ េដ្ឋកិ ចំ ៅកនុងដំ្ណាក់រលវមី ៃិងកនុងបរកាបទនៃភាពនិៃំាេ់លាេ់ 

(២ត-គ ប្មងអភិិឌ្ឍៃរដដ្លៃងឹំុះកិ ចំប្ពន ប្ពៀងឥ៍ទៃេនបទៃកនុងឆ្ន ំ ២០២០ គឺជាគ ប្មង

 ិ កាៃិ ោគស្ថធ្លរ៍ៈកនុងិកាេ័យអាទិភាព ( ហដាឋ រំនាេនព័ៃធរបូិៃ័ត ររប ងកើៃផលិតភាព េដ្ឋកិ ចំ 

ៃិងផលិតភាពផលិតកនមត  ហើយដដ្ល ំះដតរពកិលពីឆ្ន ំនុៃៗនក ដតមៃំរកាតយុទធស្ថង្រ្េតកនុង 

ររប្ទប្ទង់ដ្ល់ំីរភាពនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំកនុងរយៈ ពលនធយន ៃិង ដិង (៣ត-េុទធេឹងដតជា

ឥ៍ទៃដដ្លមៃកប្និតេនបទៃខពេ់ (៤ត-ស្ថា ៃភាពបំ៍លុស្ថធ្លរ៍ៈកនពុជាប ចំុបបៃន ៃិង

កនុងរយៈ ពលនធយន ៃិងដិង  ៅដតមៃំីរភាព ៃិងហាៃិភ័យកប្និតទប ៃិង (៥ត-ររបៃតប ងកើៃ

ប្បេិទធភាពខពេ់កនុងររប្គប់ប្គង ៃិងររអៃុិតតគ ប្មង។ ជារមន ទំហំនៃររខចី ៃះ ៃឹងនិៃប ងកើត

ជាបៃទុកបំ៍លុិ័៍ ឌ ករដ្ល់កនពុជា ទ  ប្ោះថ្ន ៅ ពលដដ្ល េដ្ឋកិ ចំមៃរររកីំ ប្នើៃ នាះ

េនតាភាពេងរបេ់កនពុជាក៏ខពេ់ជាងនុៃដដ្រ។ ជាក់ដេតង ដផអក លើលទធផលនៃររិកាភាគំីរភាព

បំ៍លុ  ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃេៃមតិនៃររខចីវមីបដៃានេប្មប់ឆ្ន ំ ២០២០ កនុងកប្និត ១ ៤00 

លាៃ SDR គឺបាៃបគា ញថ្នេូំនាករបំ៍លុគៃាឹះទងំ ៤ របេ់កនពុជា េុទធដតេា ិត ប្រនអៃុបាត 

 ោលទងំអេ់។ 

 កនុងររប្គប់ប្គងបំ៍លុស្ថធ្លរ៍ៈ រាជរដាឋ ភិបាលដតងដតប្បរៃ់ខាា ប់ៃូិ ោលររ៍រ 

គៃាឹះំំៃមៃ ៥ ដូ្ំខាង ប្រន៖ 

 (១ត. ខចីឥ៍ទៃកនុងទំហំេនប្េបដដ្លស្ថា ៃភាពវិការ ៃិង  េដ្ឋកិ ចំអាំប្ទបំ្ទបាៃ

 (២ត. ខចីដតឥ៍ទៃដដ្លមៃកប្និតេនបទៃ ថលកខខ ឌ៍ អៃុ ប្ោះខពេ់ 

 (៣ត. ខចីេប្មប់ដតិកាេ័យអាទិភាពប្ទប្ទង់ំីរភាពនៃកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងិកាេ័យប ងកើៃ 

  ផលិតភាព េដ្ឋកិ ចំ ថផលិតភាពផលិតកនម 

 (៤ត.  ប្បើប្បាេ់ឥ៍ទៃ ប្បកប ដាយតមា ភាព, គ៍ ៃយយភាព, ប្បេិទធភាព, ៃិងេ័កតិេិទធ ិ

  ភាពខពេ់បំផុត។ 
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 (៥ត.  ប្បើប្បាេ់ឥ៍ទៃេប្មប់ហិរញ្ញបបទៃគ ប្មងិកាៃិ ោគ លើ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ-  

  ស្ថធ្លរ៍ៈ ដដ្លប្តូិមៃេត ង់ដា ៃិងគុ៍ភាពខពេ់ ប្េបតាន ោលររ៍រនៃ 

  ររប្គប់ប្គងររិកាៃិ ោគស្ថធ្លរ៍ៈ ប្ពនទងំ ឆ្ាើយតប ៅៃឹងតប្នូិររនៃររអភិិឌ្ឍ 

  ជាតិ ៅកនុងដំ្ណាក់រលវមី ពិ េេ ធ្លនាបាៃៃូិ ំីរភាព េដ្ឋកិ ចំ, េងគន, បរកាស្ថា ៃ,  

  ៃិងភាពធៃៃ់ឹងបដប្នបប្នួលអារេធ្លត។ុ 

 

៣.៥. គ ប្មងវិការរដ្ឋបាលថ្នន ក ់ប្រនជាត ិ
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ំំ៍ូល ំំណាយ ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋបាលរាជធ្លៃ-ី ខតដ ប្កុង-ប្េុក ៃិង ឃុំ-េគក ត់ 

មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ១ ០៨៥ ៤៥៨ លាៃ របល ដដ្លប្តូិបាៃឧបតានភ ដាយ   

វិការថ្នន ក់ជាតិ  ហើយររឧបតានភ ៃះមៃកំ ៍ើៃ ៣៥,៧%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ 

២០១៩  ហើយប្តូិជា ០,៩១% នៃ ផេេ  កនុង នាះ៖ 

ឯកតា លានរ ៀល 
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 (១ត-ឧបតានភរាជធ្លៃី- ខតត ំំៃមៃ ៤៧ ០២៤ លាៃ របល,  

 (២ត-ឧបតានភនូលៃិធិប្កុង-ប្េុក ំំៃមៃ ២៣៥ ១១៧ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ    

       ២២,៤%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩, 

 (៣ត-ឧបតានភនូលៃិធិឃុំ-េគក ត់ ំំៃមៃ៦០៧ ៣៨៦ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ   

១៦,០%  ធបបៃឹងំាប់ឆ្ន ំ ២០១៩, ៃិង  

(៤ត-នូលៃិធិអភិិឌ្ឍៃរឃុំ-េគក ត ់ ំំៃមៃ ១៩៥ ៩៣១ លាៃ របល ដដ្លជាររ ផទរ

ធៃធ្លៃបដៃានពីវិការរដ្ឋំំៃមៃ ១% កនុង ១ឆ្ន ំ នៃំំ៍ូលំរៃតថ្នន កជ់ាតិជូៃរដ្ឋបាល

ឃុំ-េគក ត់ េប្មប់ំំណាយអភិិឌ្ឍនូលដាឋ ៃចប់ពីឆ្ន ំ ២០២០ ដ្ល់ឆ្ន ំ ២០២៣។  

ររឧបតានភធៃបដៃាន ៃះ, រមនជានមយៃឹងររ ផទរបដៃានៃូិធៃធ្លៃំំ៍ូលនមយ

ំំៃមៃពីរដ្ឋបាលថ្នន ក់រាជធ្លៃី- ខតត, ៃឹង ធវើឱ្យទំហំនូលៃិធិអភិិឌ្ឍឃុំ-េគក ត់

ៃីនមយៗ ៃឹង កើៃ  ើង ទវដ្ង ៅឆ្ន ំ ២០២០ ពីប្បម៍ ៣៥ ០០០ ដុ្លាា រអា នរកាក 

ជានធយនកនុង១ ឆ្ន ំ  ៅប្បម៍ជាង ៧០ ០០០ ដុ្លាា រអា នរកាក ជានធយនកនុង ១ ឆ្ន ំ។ 

 ជារមន គមរកត់េមគ ល់ថ្ន ំំណាយវិការថ្នន ក់ ប្រនជាតិ (វិការរដ្ឋបាលរាជធ្លៃី- ខតត 

រដ្ឋបាលប្កុង-ប្េុក ៃិងរដ្ឋបាលឃុំ-េគក ត់ត ប្តូិបាៃប ងកើៃជាង ៤ដ្ង គឺពបី្បម៍ដតំំៃមៃ 

៧៦៦ ប ៊ីលាៃ របល  ៅឆ្ន ំ២០១៣ ថេននូល េម ើៃឹង ១៩០ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក ដដ្លមៃ        

េមមប្ត េម ើៃឹង ៦,១% នៃំំណាយវិការរដ្ឋេរុប  ហើយប្តូិជា ១,២៥%នៃ ផេេ  ៅដ្ល់

ប្បម៍ំំៃមៃ ៣ ៣២៩ ប ៊ីលាៃ របល  ៅឆ្ន ំ២០២០ ថេននូល េម ើៃឹង ៨២១ លាៃដ្លុាា រ        

អា នរកាក ដដ្លមៃេមមប្ត េម ើៃឹង ១០,០%នៃំំណាយវិការរដ្ឋេរុប  ហើយប្តូិជា ២,៨០% 

នៃ ផេេ កនុង នាះ៖  

 (១ត.វិការរដ្ឋបាលរាជធ្លៃី- ខតត ប្តូិបាៃប ងកើៃពីប្បម៍ដតំំៃមៃ ៥០២ ប ៊ីលាៃ របល 

ថេននូល េម ើៃឹង ១២៥ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក  ៅឆ្ន ំ២០១៣  ៅដ្ល់ប្បម៍ំំៃមៃ ២ ២៧៩ 

ប ៊ីលាៃ របល ថេននូល េម ើៃឹង ៥៦២ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក  ៅឆ្ន ំ២០២០,  

 (២ត.វិការរដ្ឋបាលប្កុង-ប្េុក ប្តូិ បាៃប ងកើៃពីប្បម៍ដតំំៃមៃ ៥៩ ប ៊ីលាៃ របល ថ

េននូល េម ើៃឹង ១៥ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក  ៅឆ្ន ំ២០១៣  ៅដ្ល់ប្បម៍ំំៃមៃ ២៤៧ ប ៊ីលាៃ

 របល ថេននូល េម ើៃឹង ៦១ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក  ៅឆ្ន ំ២០២០ ៃិង  

 (៣ត.វិការរដ្ឋបាល ឃុំ-េគក ត់ ប្តូិបាៃប ងកើៃពីប្បម៍ដតំំៃមៃ ២០៤ ប ៊ីលាៃ របល 

ថេននូល េម ើៃឹង ៥១ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក  ៅឆ្ន ំ២០១៣  ៅដ្ល់ប្បម៍ំំៃមៃ ៨០៣ ប ៊ីលាៃ

 របល ថេននូល េម ើៃឹង ១៩៨ លាៃដ្លុាា រអា នរកាក  ៅឆ្ន ំ២០២០។ 
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៣.៦. ស្ថា ៃភាពបំ៍ លុ 

 េៃនធិបិំ៍ លុស្ថធ្លរ៍ៈ ប្ៅប្ប ទេ គតិប្តនឹដ្ណំាំឆ់្មេទ១ី ឆ្ន ំ ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកតា លានរ ៀល 

ការឧបតាម្ភធនថវដល់  

ថវិការដាបាលថាន រ់ង្ព្កាម្

ជាតិសព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ជានមយៃឹងររប ងកើៃំំណាយ ដ្ើនបី លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររផតល់ 

 េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ៅរដ្ឋបាលថ្នន ក់ ប្រនជាតិ, អាទិភាពំំណាយប្តូិបាៃផតល ់

ដ្ល់ររដំ្  ើងប្បាក់បំណាំ់ជូៃដ្ល់៖ 

  ១. ប្កនុប្បកឹារាជធ្លៃ ី ខតត, 

  ២. ប្កងុ ប្េកុ ខ័ ឌ៍  , 

  ៣. ឃុ ំេគក ត ់ៃងិ នង្រ្ៃតភីនូ ិ
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អៃបុាតបំ៍ លុគៃាះឹទងំ ៤ 

 

 

ជពំកូ ៤  បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ 

 កនុង ោលបំ៍ងផតល់ភាពគយប្េួល ៃិងជមយេប្មលបៃទុកអនកជាប់ពៃធ ថេហប្ោេ

នានា ប្ពនទងំ ដ្ើនបីជមយេប្នួលបៃទុកជីិភាពរេ់ ៅរបេ់នង្រ្ៃតរីាជររ កនមករ-ៃិ ោជិត ៃិង 

កនុងស្ថម រតីធ្លនាៃូិេងគតភិាពនៃំាប់ ៃិង បទបបញ្ញតតិេត ីពីពៃធដារ ក៏ដ្ូំជា ដ្ើនបីធ្លនាៃូិភាព

ប្បកមតប្បដជង ៃិង ររទក់ទញររិកាៃិ ោគ ៃិង កនុង ោល ៅជមយផតល់លទធភាពដ្ល់រដ្ឋបាល

រាជធ្លៃី- ខតត ឱ្យមៃធៃធ្លៃរៃ់ដត ប្ ើំៃដវន ទបតកនុងររអៃុិតត បេកកនម ៃិងភារកិ ចំរបេ់

ខាួៃ ៅនូលដាឋ ៃ រាជរដាឋ ភិបាលដាក់ ំញៃូិ ិកាធ្លៃររដូ្ំខាង ប្រន៖  

 ទី១. ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ៤៧ វម(ីពរីត នៃំាបេ់ត ពីសី្ថរ ពើពៃធ  ដ្ើនបដី្ ំទបើងកប្នតិ 

អបបបរមនៃប្បាក ់បបិតសជាបព់ៃធ ឱ្យ  ើងដ្ល ់ ១ ៣០០ ០០០  របល តានរយៈអៃបុ្កតឹយរបេ ់    

រាជរដាឋ ភបិាល  ដ្ើនបីផតល់ររ លើកទឹកំិតត ៃិង កនុងស្ថម រតីជមយេប្នួលបៃទុកជីិភាពនមយកប្និត

ដវន ទបតេប្មប់នង្រ្ៃតីរាជររេុីិកាល ៃិង កងកមា ងំប្បដាប់អាិុធ ជាពិ េេ ប្គូប ប្ងៀៃ ៃងិ          

ប្គូ ពទយ ប្ពនទងំកនមករ-ៃិ ោជិត ដដ្លមៃប្បាក់ បបិតសទប ៅកនុងបរការរ៍រនៃររអៃុិតត
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 ោលៃ ោបាយរបេ់រាជរដាឋ ភិបាល េំ ៅដំ្  ើងប្បាក់ បបិតសជូៃនង្រ្ៃតីរាជររឱ្យបាៃរៃ់ដត

ខពេ់ជាង ១ លាៃ របល កនុងនមយដខ  ៅឆ្ន ំ ២០២០ ៃិង ររអៃុិតត ោលៃ ោបាយដំ្  ើង     

ប្បាកឈ់នួ លអបបបរមជៃូដ្ល់កនមករ-ៃិ ោជិតកនុងិកាេ័យវាយៃភ ឌ៍ រត់ ដ្រ ៃិងផលិតដេបក ជើង 

ជា របងរាល់ឆ្ន ំ  ហើយដដ្លប្បាកឈ់នួ លអបបបរម ៃះៃងឹ កើៃ  ើងដ្ល់ំំៃមៃ ១៩០ ដុ្លាា រអា នរកាក 

 ៅឆ្ន ំ ២០២០ ។ គមរបញ្ហា ក់ដដ្រថ្ន រាជរដាឋ ភិបាលបាៃ របបំំដកេប្នួលដំ្  ើងកប្និតអបបបរម

នៃប្បាក់ បបិតសប្តូិជាប់ពៃធដដ្លមៃដំងកនុងមប្តា ៤៧ នៃំាប់េត ីពីស្ថរ ពើពៃធជាបៃតបនាទ ប់ 

េរុបំំៃមៃ ៣  លើករមំ ហើយ។ ជារមន ររដកេប្នួល ៃះៃឹងបាៃជាគុ៍ប្ប ោជៃរដ្ល់ប្បជា-

ពលរដ្ឋដ៏្ ប្ ើំៃកុះករ ទងំេប្មប់នង្រ្ៃតីរាជររ កនមករ-ៃិ ោជិតទូ ៅ ក៏ដ្ូំជាំូលរមនំំដ៍ក

 លើកកនពេ់គុ៍ភាព េវាអប់រព ៃិង េុខាភិបាលផងដដ្រ។ 

 ទី២.  ធវើ ិ កា ស្ថធៃកនមមប្តា ២០ វម(ីនមយត នៃំាបេ់ត ពីសី្ថរ ពើពៃធ  ដ្ើនបីឱ្យមៃេងគតិ-

ភាពជានមយៃឹងររអៃុិតតពៃធ លើប្បាក់ បបិតស ៃិង  ដ្ើនបីធ្លនាៃូិ េនធន៌រវាងៃិ ោជិតដដ្ល

ទទមលប្បាក់ បបិតសកនុងប្កបខ ឌ៍ បំ ពញេកនមភាពររគរ ៃិង រូបិៃតបុគគលដដ្លទទមលំំ៍ូលពី

េកនមភាពអាជីិកនម។ ភាគនៃប្បាក់ំំ៍ូលជាប់ពៃធដដ្លេ ប្នំបាៃ ដាយរូបិៃតបុគគល,    

េហប្ោេឯកបុគគល, ៃិងំំដ៍កដដ្លប្តូិដបងដំកឱ្យេមជិកមន ក់ៗ  របេ់ប្កុនហ ុៃេហកនមេិទធិ 

ដដ្លនិៃប្តូិបាៃចត់ទុកជាៃីតិបុគគល ប្តូិ ធវើររដកេប្នួលឱ្យបាៃប្បហាក់ប្បដហលៃឹង ១២ ដ្ង 

នៃភាគ បបិតសប្បចំដខប្តូិជាប់ពៃធ  ហើយៃឹងប្តូិកំ៍ត់ ដាយអៃុប្កឹតយដូ្ំពៃធ លើប្បាក់ បបិតស

ដដ្រ។ 

 ទី៣.  ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា២៣វមី (នមយត នៃំាប់េត ីពីស្ថរ ពើពៃធ  ៅជាមប្តា         

២៣វម ី(ពរីត  ដ្ើនបីឱ្យប្េប ៅៃឹងររិកាិតត េដ្ឋកិ ចំ-េងគន ៃិងប្េប ៅៃឹងររអៃុិ តតលអជាអៃតរជាតិ 

េំ ៅដកលនអដវន ទបតៃូិ បរកាោរេិកាៃិ ោគ ៃិងធុរកិ ចំ  លើកកនពេ់ភាពប្បកមតប្បដជង ៃិង

ទក់ទញររិកាៃិ ោគតទ ល់ពីបរ ទេ ជាពិ េេ តានរយៈគ ប្មងិកាៃិ ោគដដ្លមៃលកខ៍ៈ

េនបតតិប្គប់ប្ោៃ់។ 

 ទី៤.  ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ៩ វម,ី មប្តា ២២ វម,ី មប្តា ៣១ វម,ី មប្តា ៣២, មប្តា 

៣៧ វម,ី ៃងិ មប្តា ៥៣ នៃំាបេ់ត ពីសី្ថរ ពើពៃធ  ដាយដកេប្នលួ ថ លបុវាកយេព័ទនមយំៃំមៃ 

 ដ្ើនបីឱ្យមៃេងគតិភាពជានមយៃឹងររ ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ២៣ វមី (នមយត ខាង លើ ។  
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 ទី៥.  ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ១៣១ ៃងិ មប្តា ១៣២ នៃំាបេ់ត ពីសី្ថរ ពើពៃធ  ដ្ើនបីផតល់

ររអៃុ ប្ោះបៃាយអប្តាររប្បាក់យឺតោ៉ា ិកនុងររបង់ប្បាក់ពៃធពីំ ំៃមៃ ២%  ៅ ១,៥% េំ ៅ

ជមយេប្មលបៃទុកអនកជាប់ពៃធ ថ េហប្ោេនានា ដដ្លប្បកបអាជីិកនម ៅកនុងប្ពះរាជាណាំប្ក

កនពុជា។  

 ទី៦.  ធវើិកា ស្ថធៃកនមមប្តា ៤៦, មប្តា ៤៧, មប្តា ៤៨, ៃងិ មប្តា ៤៩ េត ពីពីៃធដតនប្បិ៍

ស្ថរ ពើពៃធនៃំាបេ់ដ ពីហីរិញ្ញិ តាុេប្មបរ់រប្គបប់្គងឆ្ន ំ ១៩៩៥ ដដ្លប្តូិ បាៃប្បរេឱ្យ ប្បើ

 ដាយប្ពះរាជប្កន លខ ១១ ៃ.េ.៩៤ ំះុនវៃទ ី៣១ ដខ ធន ូឆ្ន ំ ១៩៩៤  ដ្ើនបីឱ្យមៃេងគតិភាព

ជានមយបទបបញ្ញតតិេត ីពីពៃធដតនប្បិ៍ស្ថរ ពើពៃធ ដដ្លរាជរដាឋ ភិបាលបាៃដាក់ ំញកៃាងនក ក៏ដូ្ំជា

ជំរុញររអៃុិតតប្បនូលពៃធ ៃះឱ្យមៃប្បេិទធភាពខពេ់ តានរយៈររប ងកើៃកិ ចំេហររកនុងំំ ណាន

អាជាញ ធរមៃេនតាកិ ចំោក់ព័ៃធ ៃិង ររ ផទរប្ប ភទំំ៍ូលពៃធ ៃះ ៅជូៃរដ្ឋបាលរាជធ្លៃី- ខតត។ 

*ំណំំា៖ េប្មបខ់ានឹស្ថរលនអតិនៃបទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ គមឺៃដំង ៅកនុងជពំកូទ៣ី នៃ   

ំាបេ់ដ ពីហីរិញ្ញិ តាុេប្មបរ់រប្គបប់្គងឆ្ន ំ ២០២០ ដដ្លបាៃដាកផ់សពវផាយជាស្ថធ្លរ៍ៈ ៅ

 លើ គហទពំរ័របេប់្កេមង េដ្ឋកិំ ចៃងិហរិញ្ញិ តាុ។ 

ជពំកូ ៥   េំកតេីៃនដិាឋ ៃ 

 វិការឆ្ន ំ ២០២០ ប្តូិបាៃ របបំំ ប្រនររគិតគូរប្បកប ដាយភាពប្បយ័តនប្បដយង 

ៃិងប្តូិបាៃិកាភាជេប្មប់អៃុិតតេកនមភាពដដ្ល ឆ្ាើយតបៃឹងអាទិភាព ោលៃ ោបាយធំៗរបេ់

រាជរដាឋ ភិបាល ៃងិតប្នូិររចំបាំ់ជានលូដាឋ ៃរបេ់ប្កេមង-ស្ថា ប័ៃនានា ជាពិ េេេប្មប់

ររអៃុិតតឱ្យ ំញជាលទធផលជាក់ដេតងប្បកប ដាយប្បេិទធភាពៃូិកនម ិកាធីៃ ោបាយ ៃិង    

យុទធស្ថង្រ្េតំតុ រ៍-ដំ្ណាក់រលទី៤ ប្ពនទងំដផៃររយុទធស្ថង្រ្េតអភិិឌ្ឍៃរជាតិឆ្ន ំ ២០១៩-

២០២៣ របេ់រាជរដាឋ ភិបាលដដ្លជាមោរ៌យៈ ពលនធយន  ដ្ើនបីឈាៃ ៅេ ប្នំបាៃៃូិ

បំ៍ងប្បាថ្នន រយៈ ពលដិងរបេ់ប្បជាជៃកនពុជា។ កនុងៃ័យ ៃះ វិការឆ្ន ំ ២០២០ ៃឹង ដ្ើរតមនាទី

ជាឧបករ៍រដ៏្មៃប្បេិទធភាពនមយកនុងររជមយឱ្យរាជរដាឋ ភិបាលអាំ ឆ្ាើយតប ៅៃឹងបញ្ហា ប្បឈន 

ៃិងហាៃិភ័យទងំកនុង ៃិង ប្ៅប្ប ទេ  ហើយក៏ ឆ្ាើយតប ៅៃឹងបំ៍ងប្បាថ្នន របេ់ប្បជាជៃ       

ក៏ដូ្ំជាជមយឱ្យកនពុជាអាំេ ប្នំបុពវ ហតុំនបងៗរបេ់ខាួៃ ជាពិ េេ ររប ងកើៃ លបឿៃនៃ
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ររអភិិឌ្ឍ ររ លើកកនពេ់ប្បេិទធភាព េវាស្ថធ្លរ៍ៈ ៃិងររំូលរមន ដាះប្ស្ថយបញ្ហា ជា

 ប្ ើំៃ ទបតរបេ់ជាតិ ៃិងប្បជាជៃ ដដ្លដេតង  ើងតានរយៈររបៃតដំ្  ើងប្បាក់ បបិតសជូៃ            

នង្រ្ៃតីរាជររទូ ៅឱ្យរៃ់ដតខពេ់ជាង ១ លាៃ របល កនុងឆ្ន ំ ២០២០ ៃិងររប ងកើៃររផតល់ៃូិ

ន ធាបាយ ៃិងធៃធ្លៃេនប្េបដ្ល់ប្កេមង-ស្ថា ប័ៃ  ដ្ើនបីបំ ពញភារកិ ចំរបេ់ខាួៃប្េបតាន

ទិេ ៅនៃររដកទប្នង់េុជី ប្ៅឱ្យរៃ់ដតមៃប្បេិទធភាព ប្ពនទងំបៃតោំប្ទររិកាៃិ ោគចំបាំ់

នានា ដ្ើនបីប្ទប្ទង់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េរុបនក វិការឆ្ន ំ ២០២០ គឺប្តូិបាៃ របបំំ  ើងតាន ោលៃ ោបាយ

 ិ កាតាា រកនមវិការ  ដាយ តត តររយកំិតតទុកដាក់ជាពិ េេ លើនៃុេស ៃិង     

ររដកទប្នង់រំនាេនព័ៃធ ដដ្លមៃអភិបាលកិ ចំជាេនូល  ហើយអា បំ្បេិទធនាន

បាៃថ្នជា “វិការយទុធស្ថង្រ្េតនៃររផគួបកមា ងំេរបុ  ដ្ើនបទីបទ់លៃ់ងឹបញ្ហា -

ប្បឈន ៃងិហាៃភិយ័ទងំកនុង ៃងិ ប្ៅប្ប ទេ តានរយៈររពប្ងងឹេនតាភាព    

នផទកនុង  ដាយជរំញុឱ្យបាៃខាា ំងរា ៃូិ ររដកទប្នងេ់ុជី ប្ៅ ៃងិនតុប្េួំ   ដ្ើនបី

ធ្លនាេខុេៃតភិាព េា រិភាព ៃងិំរីភាពនៃក ំ៍ើៃ េដ្ឋកិំ ច េ ំៅ លើកកនពេ់

េខុុមលភាពជៃូប្បជាជៃ  លើមោ ៌ឆ្ព ះ ៅរកំកខុិកាេយ័ឆ្ន ំ ២០៣០ ៃងិ     

ឆ្ន ំ២០៥០”៕ 
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ជពំកូ ៦ តារាងឧបេនពៃ័ធ   

៦.១. គ ប្មងំណំាយវិការំរៃតរបេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ តានកនមិកាធ ីអៃកុនមិកាធ ី(ឯកតា លាៃ របលត 

 

 

តារាង  ១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 3,207,220.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូ វការ 283,822.9

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 12,336.1

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសកិា 3,568.4

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌  ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការ អប់រកំ្ៅ        
                        មធយមសកិា 7,830.9

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 2,293.0

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង  និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លកីកមពស់សុខភាពសកិា 778.7

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លកីកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 3,902.6

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 11,767.1

១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសកិា សមាា រៈសកិា និ្ងបណ្តា ល័យ 28,956.5

១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសកិា 2,734.9

១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ     
                                    រាជធានី្ ក្ខតត 209,654.7

  ២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 40,200.9

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លកីកមពស់គុណភាពនិ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសកិា 3,312.6

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសកិា 1,035.6

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងការក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម និ្ងក្ប្កាយឧតតម   
                              ប្បកបក្ោយប្បសទិធភាព 3,956.2

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,612.1

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ក្លកីកមពស់គុណភាពនន្ការបណុ្ុះបណ្្តល និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,125.5

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 5,791.7

២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 7,272.8

២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លកីកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,872.5

២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,864.7

២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសទិធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 2,205.0

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទួលាា ល់គុណភាពអប់រឧំត្មសកិា 1,005.0

២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល ការប្ាវប្ាវ                   
                                   និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 2,264.9

២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសទិធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,267.4

២.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសទិធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លផី្ផ្នកបក្ចេកក្ទសនិ្ងវាិា ជីវៈ 1,614.9
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  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 67,892.5

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្ 13,193.7

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសតិ 7,677.3

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 2,016.4

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មិតខពស់ 27,065.9

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 17,939.2

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្ 18,464.1

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ពប្ងឹងសកមមភាពយុវជន្ 7,026.0

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជន្ 3,395.4

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទិធកមម 1,555.1

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ក្សវាគបំ្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្របស់មន្ទីរជំនាញ         
                               រាជធានី្ ក្ខតត 6,487.6

  ៥.កមមវធីិទី៥៖ ការគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ 2,796,839.6

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ 2,019.4

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងប្បសទិធភាព ធន្ធាន្មនុ្សស 83,709.3

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផ្ផ្ន្ការហរិញ្ញវតថុ និ្ងមូលោា ន្សមាា រៈ 80,648.0

៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 989.1

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការវាយតនមលលទធផ្លសកិា និ្ងអធិការកិចេគុណភាពអប់រ ំ 3,550.5

៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 591.8

៥.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការ ប្បមូល  ផ្សពវផ្ាយ ព័ត៌មាន្ អប់រ ំនិ្ង សហប្បតិបតតិការ   កនុង ប្កបខ័ណឌ     អាា៊ា ន្ និ្ង សុកី្មអូ 1,152.9

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការពប្ងឹងការងារនី្តិកមមសប្មាប់វស័ិយអប់រ ំ 1,092.5

៥.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ 6,918.8

៥.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាា រៈ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 3,645.0

៥.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បសទិធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការធានាភាពស័កកិសទិធ                  
                                    នន្ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ 2,974.4

៥.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លវីស័ិយអប់រ ំ 5,118.7

៥.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ 1,748.8

៥.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំ 1,476.9

៥.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធពិនិ្តយ តាមោន្ និ្ងវាយតនមល 1,030.6

៥.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ការអភិវឌ្ឍ បក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 1,106.8

៥.១៨.អនុ្កមមវធីិទី១៨៖ក្សវាគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,599,066.1
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សរុបរមួ 1,636,498.0

១.រមមវិធីទី ១ ៖ សុខភាពបនដពូជ យុវវយ័ ោតា ទាររ រុោរ និងអាហារូ បត្ថមភ 117,723.5

១.១.អនុរមមវិធីទី ១ ៖  អាហារូបត្ថមភ 827.4

១.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពបន្តពូជ 8,990.8

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាតា និ្ងទារក 6,174.8

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ សុខភាពកុមារ 90,706.5

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទសុខភាពបន្្ពូជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ និ្ងអាហារូបតថមា សប្មាប់ថ្នន ក់       
                                 រាជធានី្ ក្ខតត 11,024.0

២.រមមវិធីទី ២ ៖ របយុទធជំងឹឆ្លង 22,302.8

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺក្អដ្ស៍ 9,192.4

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖  បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺរក្បង 9,164.1

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

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ បងាក រ និ្ងក្ ល្ីយតបជំងឺ ល្ងដ្នទក្ទៀត 620.7

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឹ ល្ង សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 2,068.7

៣.រមមវិធីទី ៣ ៖ របយុទធជំងឺមិនឆ្លង និងបញ្ហា សុខភាពសាធារ ណៈដទទម្ទៀ ត្ 3,028.1

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 839.5

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឺមិន្ ល្ង និ្ងបញ្ហា សុខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត សប្មាប់ថ្នន ក់        
                                  រាជធានី្ ក្ខតត 1,189.7

៤.រមមវិធីទី ៤ ៖ ពរងឹងរបព័នធសុខាភិបាល 1,493,443.6

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល 711,348.7

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ហរិញ្ញបបទាន្សុខាភិបាល 5,481.7

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 112,602.4

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុខាភិបាល 156.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវស័ិយសុខាភិបាល 3,101.2

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុខាភិបាល សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 660,753.6
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តារាង  ៣  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងសងគមរិចច អត្ីត្យុទធជន និងយុវនីត្ិសមបទា  

តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 1,137,061.0

១. កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាសុខុមាលភាពសងាម 40,172.4

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រងក្ប្គុះនិ្ងងាយរងក្ប្គុះ និ្ងកិចេការប្គួារ 10,028.6

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ កិចេការពារជន្រងក្ប្គុះក្ោយអំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស និ្ងរកំ្ោភបំពាន្ផ្លូវក្ភទ 204.3

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាព និ្ងកិចេការពារកុមារ 1,206.1

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ កិចេការពារអនី្តិជន្ទំនាស់នឹ្ងចាប់ និ្ងាត រនី្តិសមបទាអនកក្ញៀន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្ 2,604.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាព និ្ងកិចេការពារជន្មាន្ពិការភាព 2,088.2

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ កិចេគពំារសុខុមាលភាពមនុ្សសចាស់ 360.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងសប្មបសប្មួលសកមមភាពផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាពសងាម 4,366.2

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្សវាសុខុមាលភាពសងាមក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 19,315.0

២. កមមវធីិទី ២ ៖ ការប្គប់ប្គងរបបសន្តិសុខសងាម និ្ងក្សវាាត រលទធភាពពលកមមកាយសមបទាជន្ពិការ 1,026,396.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់មន្រន្តីរាជការសុវីលិ 459,142.3

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការផ្តល់របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់អតីតយុទធជន្ និ្ងប្គួារអតីតយុទធជន្ 558,158.2

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ាត រលទធភាពពលកមមកាយសមបទា និ្ងការគបំ្ទមុខរបរជន្ពិការ 9,095.5

៣. កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 70,492.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្ និ្ងកិចេសហការភាពានដ្គូ 29,914.6

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មនុ្សស 343.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគបំ្ទទូក្ៅក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 40,235.0
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សរុបរមួ 267,355.4

១. រមមវិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍល រខខណឌ ការ ងារ និងសុខដុមនីយរមមទន ទំនារ់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ 36,899.9

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លកីកមពស់លកខខណឌ ការងារឱ្យកាន់្ផ្តប្បក្សរីក្ ងី 14,321.9

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងលកខខណឌ សុវតថិភាព និ្ងសុខភាពការងារ 0.0

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ទប់ាក ត់ការក្ប្បីប្បាស់ទប្មង់ធងន់្ធងរបំផុ្តនន្ពលកមមកុមារ និ្ងការងារក្ោយបងខំ 1,301.6

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ យន្តការកំណត់ប្បាក់ឈ្នួលអបបបរមា និ្ងអតថប្បក្យាជន៍្របស់កមមករនិ្ក្យាជិត 800.0

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ភាពសុខដុ្មរមនាក្ៅកនុងទំនាក់ទំន្ងវាិា ជីវៈ 18,694.0

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍលកខខណឌ ការងារ និ្ងសុខដុ្មនី្យកមមនន្ទំនាក់ទំន្ងវាិា ជីវៈ
                                របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត

1,782.4

២. រមមវិធីទី ២ ៖ ទំម្នើបរមមរបព័នធអប់រំបណ្ដ ុះបណ្ាលបម្ចចរ ម្ទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 58,352.3

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ គុណភាពអប់របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 40,946.7

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លជំនាញក្ដី្មបគីបំ្ទក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេ និ្ងសងាម 16,179.9

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ភាពានដ្គូរវាងរដ្ា និ្ងឯកជន្ និ្ងនដ្គូនានា 137.2

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ធអភិបាលកិចេវស័ិយអប់របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 656.5

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ជំរញុការប្ាវប្ាវ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្បក្ចេកវទិាអនុ្វតតន៍្ 120.5

២.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទទំក្នី្បកមមប្បព័ន្ធអប់របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈរបស់មន្ទីរជំនាញ
                                 រាជធានី្ ក្ខតត 311.5

៣. រមមវិធីទី ៣  ៖ បរិយាកាស មុខរបរ និងការងារកាន់តត្ ទូលំទូលាយ 3,949.1

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ បក្ងកីន្ឱ្កាសការងារសមរមយ និ្ងផ្លតិភាពការងារខពស់ 37.7

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការពប្ងីកយន្តការ វាិលភាព និ្ងប្បសទិធភាពការផ្តល់ក្សវាមុខរបរ និ្ងការងារឱ្យក្ ល្ីយតប
                                 កាន់្ផ្តប្បក្សរីតាមតប្មូវការអនកក្ប្បីប្បាស់ក្សវា 1,632.8

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយន្តការក្វទិកាការងារ និ្ងបក្ងកីន្ការប្បមូលផ្សពវផ្ាយ និ្ងបន្រញ្ហា បព័ត៌មាន្ទីផ្ារការងារ 1,597.2

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គងការក្ប្បីប្បាស់កមាល ងំពលកមមកនុងប្បក្ទស និ្ងការពារពលករក្ទសន្តរ -  
                                ប្បក្វសន៍្ផ្ខមរ 111.4

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ បក្ងកីន្ផ្លតិភាពកមាល ងំពលកមមផ្ដ្លកំពុងសថតិកនុងទីផ្ារការងារ 570.0

៥. រមមវិធីទី ៥ ៖ ការរគប់រគងសាថ ប័ន និងម្សវាគំរទទូម្ៅ 168,154.1

៥.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការងាររដ្ាបាល វមិជឈការ វសិហមជឈការ និ្ងក្សវាាធារណៈ 67,537.6

៥.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ងធន្ធាន្ 34,183.5

៥.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍសមតថភាពមន្រន្តីរាជការ ផ្ផ្ន្ការ សថតិិ និ្ងកាងលខិិតបទោា ន្គតិយុតតពាក់ព័ន្ធ 2,623.6

៥.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិ សមភាពក្យន្ឌ័្រ និ្ងក្សវាសងាម 6,060.8

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការតាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនមល ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការសកមមភាពរបស់ប្កសងួ និ្ង
                                ក្គលន្ក្យាបាយពាក់ព័ន្ធនឹ្ងវស័ិយការងារ និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ

240.0

៥.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគបំ្ទទូក្ៅរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 57,508.6
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សរុបរមួ 95,716.0

១. រមមវិធីទី ១ ៖  រិចចគំពារបរិសាថ ន 3,173.6

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយតាមោន្គុណភាពបរាិថ ន្ (គុណភាពទឹក-ដី្-ខយល់) 118.8

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយការបំពុលបរាិថ ន្ (ក្ោយសណំល់រងឹ-រាវ ផ្ផ្សង-សកំ្ ង-រញ័ំរ) 215.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរាិថ ន្ 344.2

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ 1,894.9

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 600.3

២. រមមវិធីទី ២ ៖ ការរគប់រគង និងអភិររសធនធានធមមជ្ជត្ិ  និង ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ្ឋា ន 8,547.9

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់ 1,861.1

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន់្ការពារធមមាតិដី្ក្គក 1,670.4

  ២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ការប្គប់ប្គងតំបន់្ដី្ក្សមីទឹកាប 600.5

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្សមុប្ទ និ្ងតំបន់្ក្ ន្រ 415.7

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងសហគមន៍្មូលោា ន្ 1,769.4

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្តំបន់្ការពារ ធមមាតិ 421.5

  ២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការអភិរកសក្បតិកភណឌ ធមមាតិ-វបបធម៌ 337.4

  ២.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍ធមមាតិកនុងតំបន់្ការពារធមមាតិ 152.8

២.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩ ៖ ក្សវាការប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ  និ្ងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្មូលោា ន្ របស់                
                                   មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត

1,319.1

៣. រមមវិធីទី ៣ ៖ ការរគប់រគងការអភិវឌ្ឍន៍ ម្ដ្ឋយចីរភាព 2,248.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង និ្ងក្លកីកមពស់ការអនុ្វតត វទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា 1,516.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ជំរញុការអនុ្វតតក្ ល្ីយតបនឹ្ងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ 232.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ និ្ងជីវសុវតថិភាព 435.4

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 65.2

៤. រមមវិធីទី ៤ ៖ ការរគប់រគងចំម្ណុះដឹង និងព័ត្៌ោនបរិសាថ ន 2,791.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លកីកមពស់ចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងក្មប្តីភាពបរាិថ ន្ 547.4

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ក្សវាកមមព័ត៌មាន្ភូមិាន្រសត និ្ងទិន្នន័្យបរាិថ ន្ 1,041.7

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាកមមគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 768.9

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ របស់មន្ទីរ រាជធានី្ ក្ខតត 433.0

៥. រមមវិធីទី ៥ ៖ ម្សវាគំរទការងារបរិសាថ ន និងធនធានធមមជ្ជត្ិ 78,954.9

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គងការងាររដ្ាបាល 134.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ការប្គប់ប្គង និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស 20,337.5

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 11,916.0

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្ផ្ន្ការនិ្ងែវកិា  វមិជឈការ និ្ងសហវមិជឈការ 905.5

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ ន្រសត ីយុវជន្ និ្ងកុមារកនុងវស័ិយបរាិថ ន្ 237.0

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការងារអធិការកិចេ 218.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 124.5

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ការងារខុទទកាល័យ 865.0

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៩ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារបរាិថ ន្ និ្ងធន្ធាន្ធមមាតិ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 44,217.4
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សរុបរមួ 185,150.7

១. រមមវិធីទី ១ ៖  រិចចគំពារម្បត្ិរភណឌ វបបធម៌រូបី 2,995.0

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការបក្ងកីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 1,597.5

១.២អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការក្លកីតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 880.1

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 517.4

២. រមមវិធី២ ៖ ការម្លើរសទួ យម្បត្ិរភណឌ វបបធម៌អរូបី 3,578.3

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការពប្ងឹងកិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 915.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការក្លកីតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 2,049.8

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ក្សវាគបំ្ទការក្លកីសទួយក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 613.5

៣. រមមវិធីទី ៣ ៖ ការពរងឹងម្សវាគំរទទូម្ៅ 178,577.4

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការពប្ងឹងអភិបាលកិចេ 63,020.8

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លវីស័ិយវបបធម៌ (ាោមធយមវចិិប្តសលិបៈ) 3,012.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លវីស័ិយវបបធម៌ (ាកលវទិាល័យភូមិន្ទចិប្តសលិបៈ) 2,032.0

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤៖ កិចេគពំារនិ្ងក្លកីតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ (អាាា ធរាតិសបូំរនប្ពគុក) 2,838.7

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥៖  កិចេគពំារនិ្ងក្លកីតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ (អាាា ធរាតិប្ពុះវហិារ) 8,338.7

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦៖ កិចេគពំារនិ្ងក្លកីតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ ( អាាា ធរអបសរា) 65,508.2

៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណៈកមាម ធិការាតិក្បតិភណឌ ពិភពក្ោក 550.0

៣.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណៈកមមការាតិយូក្ណសកូកមពុា 580.0

៣.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩៖ ក្សវាគបំ្ទការងារវបបធម៌ និ្ងវចិិប្តសលិបៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 32,697.0

តារាង ៧  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងព័ត្៌ោន  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 90,170.3

១. រមមវិធីទី ១ ៖  ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត្៌ោន 90,170.3

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ កិចេការព័ត៌មាន្ និ្ងក្ាតទសសន៍្ 1,235.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទូរទសសន៍្ាតិកមពុា 2,222.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់វទិយុាតិកមពុា 1,285.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទីភាន ក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុា AKP 1,050.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 55,589.6

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្លីកកមពស់វស័ិយព័ត៌មាន្ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 28,788.7



ទំព័រ 52 នៃ 74 

 

   

តារាង  ៨  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងរិចចការនារី   តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 55,262.0

១.រមមវិធីទី ១ ៖ តរតរបសាថ នភាពម្សដារិចច សងគមរបស់ស្រសី្ 6,103.1

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លកីកមពស់សលីធម៌សងាម តនមលន្រសត ីនិ្ងប្គួារផ្ខមរ 190.0

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ក្លកីកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងសុខុមាលភាពសងាម 374.2

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ក្សដ្ាកិចេន្រសត ីនិ្ងប្គួារ 3,730.1

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការក្លកីកមពស់សុខភាពរបស់ន្រសត ីនិ្ងកុមារ 344.3

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ផ្កផ្ប្បាថ ន្ភាពក្សដ្ាកិចេសងាម របស់ន្រសត ីថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,464.5

២.រមមវិធីទី ២ ៖ រិចចការពារផ្លូវចាប់ចំម្ពាុះ ស្រសី្ និងរុោរ 1,972.5

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ទប់ាក ត់ការរកំ្ោភបំពាន្ក្លនី្រស្ ីនិ្ងក្កមងប្សី 312.0

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងសមតថភាព មន្រន្តី/ភាន ក់ងារន្គរបាលយុតតិធម៌ 206.0

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ទប់ាក ត់ក្ប្គឿងក្ញៀន្ និ្ងអំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស 417.4

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ទប់ាក ត់អំក្ពីហងិាក្លីន្រសត ីនិ្ងកុមារ 293.6

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លកីកមពស់កិចេការពារន្រសតពិីការ 207.2

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសត ីនិ្ងក្កមងប្ស ីថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 536.3

៣.រមមវិធីទី ៣ ៖ ការបស្រញ្ហា បម្យនឌ័្ររនដងម្គល នម្យាបាយ ជ្ជតិ្ និងតាម វិស័យ 3,544.1

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពសតពីី ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 166.7

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវធីិនាររីតន្ៈ 1,021.9

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការអនុ្វតតអនុ្សញ្ហញ អន្តរាតិសតពីី ការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសីក្អីងក្លនី្រសតី
                               (CEDAW) 1,208.6

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ន្រសត ីនិ្ងការក្ធវីក្សចកតីសក្ប្មច 175.1

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ កនុងកំផ្ណទប្មង់វមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការ 161.1

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្លកីកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 810.7

៤.រមមវិធីទី ៤ ៖ ការរគប់រគង និងការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ ន 43,642.3

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការសថតិិ និ្ងការប្តួតពិនិ្តយ វាយតនមលក្ ល្ីយតបនឹ្ងក្យន្ឌ័្រ 311.4

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងការងារហរិញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 178.2

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ ក្ដី្មបសីមភាពក្យន្ឌ័្រ 590.2

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពក្លកីារងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល 246.1

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ 14,964.9

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 27,351.5
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សរុបរមួ 73,427.0

១. រមមវិធីទី ១ ៖  សុខដុមនីយរមមសាសនាម្ៅរ មពដជ្ជ 73,427.0

១.១. អនុរមមវិធីទី ១ ៖ ការអបរ់ំ វិស័យពុទធិរសិរា 5,499.5

១.២. អនុរមមវិធីទី ២ ៖ ការផ្សពវផ្ាយរពុះពុទធសាសនា និងររាសុខដមុនីយរមមខាងជំម្នឿសាសនា 2,500.3

១.៣. អនុរមមវិធីទី ៣ ៖ ការផ្្ល់ ម្សវាគំរទទមូ្ៅ 19,373.2

១.៤. អនុរមមវិធីទី ៤ ៖ ម្សវាគំរទទមូ្ៅរាជធានី ម្ខត្្ 46,054.0

តារាង  ១០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងម្ទសចរណ៍  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 102,966.0

១.កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍ 8,152.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមនិ្ងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមួយសតង់ោរមួយ” 1,553.6

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ ការក្រៀបចំាោបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈក្ទសចរណ៍ “បុគាលកិមួយ        
                              ជំនាញមួយ” 1,700.0

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

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុចលនាប្ប ងប្បណ្តំង "ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ” 1,913.1

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍និ្ងជំរញុចលនាប្ប ងប្បណ្តំង “ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្    
                            ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ ”រាជធានី្-ក្ខតត 1,068.0

២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 21,603.2

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លតិផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ 5,491.8

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងនិ្ងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទសចរណ៍ 3,066.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការសកិាទីផ្ារនិ្ងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស 11,636.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការសកិាប្ាវប្ាវវភិាគក្ទសចរណ៍ ក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត និ្ងការប្គប់ប្គងសថតិិ     
                              ក្ទសចរណ៍ 443.1

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លតិផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធានី្-ក្ខតត 966.3

៣.កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគំប្ទដំ្ក្ណីរការទូក្ៅរបស់ាថ ប័ន្ 73,210.8

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីន្ប្បសទិធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួលការក្ធវីដំ្ក្ណីរការដឹ្កជញ្ាូ ន្ និ្ងសន្តិសុខ
                             សុវតថិភាពក្ទសចរណ៍

666.5

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី 19,142.2

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយនិ្ងហរិញ្ញវតថុប្បកបក្ោយតមាល ភាព ប្បសទិធភាព និ្ងគណក្ន្យយភាព 9,380.9

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ការកាង ជំរញុការអនុ្វតតបទោា ន្គតិយុតត ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 649.9

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លកីកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ សុវតថិភាពកុមារ គបំ្ទជន្ពិការ ការងារវមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការ ការងារ    
                               AIDS ការងារប្បយុទធប្បឆងំក្ប្គឿងក្ញៀន្ និ្ងការងារបរាិថ ន្គម ន្ផ្ផ្សងបារកីនុងវស័ិយក្ទសចរណ៍

614.6

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការប្បមូលចំណូលពីការលក់សបុំប្តចូលទសសនារមណីយោា ន្អងារ 20,859.0

៣.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទក្ទសចរណ៍ រាជធានី្-ក្ខតត 21,897.7
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តារាង  ១១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងធនធានទឹរ និងឧតុ្និយម  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 164,042.0

១.កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ទឹក 94,257.7

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេដំ្ក្ណីរការ និ្ងការជួសជុលផ្ែទាបំ្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 73,110.4

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

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងកីតសហគមន៍្កសកិរក្ប្បីប្បាស់ទឹក (ន្.សហគមន៍្កសកិរក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 60.4

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន៍្កសកិរក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.សហគមន៍្កសកិរក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 9,081.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្ធវីឱ្យប្បក្សរីក្ ងីនូ្វផ្ផ្ន្ការការងារប្បចាឆំន នីំ្មួយៗ ក្ោយផ្ផ្អកតាមផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត                   
                             ឆន ំ២០១៦-២០២០ និ្ងការអនុ្វតតក្ោយប្បសទិធភាពនូ្វនី្តិវធីីក្ប្បីប្បាស់ទឹក និ្ងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងទិន្នន័្យ  
                             ព័ត៌មាន្និ្ងចំក្ណុះដឹ្ង សប្មាប់ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខណឌ គណៈកមមការ          
                              ទក្ន្លក្មគងា (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា)

620.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការរវាងប្បក្ទសាសមាជិក MRC និ្ងនដ្គូពាក់ព័ន្ធ     
                              ាយុទធាន្រសត ក្ៅកនុងតំបន់្កនុងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹក ល្ងផ្ដ្ន្ក្ដី្មបធីានាឱ្យបាន្នូ្វការអភិវឌ្ឍ           
                              ប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព តាមរយៈការអនុ្វតតកិចេប្ពមក្ប្ពៀងក្មគងាឆន  ំ ១៩៩៥ (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្ល   
                               ក្មគងាកមពុា)

800.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការ ការជួសជុល និ្ងផ្ែទាកំ្ហោា រចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសតរបស់
                             មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 10,452.9

២.កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត 5,733.9

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

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាងសង់ ជួសជុល និ្ងផ្ែទាមំា៉ៃ សុនី្បូមទឹកចល័ត និ្ងាថ នី្យបូមទឹក (ន្.ធារាាន្រសតកសកិមម) 840.5

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 1,143.9

៣.កមមវធីិទី៣៖ ការការពារ និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ទឹក 2,348.3

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុុះ និ្ងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.ប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ទឹក) 148.3

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ សប្មបសប្មួលការអភិរកស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្តំបន់្ទក្ន្លាបកនុងាម រតី ការការពារប្បព័ន្ធក្អកូ ូសុជីីវចប្មុុះ      
                              ក្ៅតំបន់្បឹងទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្ពាក់ព័ន្ធក្ៅតំបន់្ទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្ពាក់ព័ន្ធ (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,200.0

៤.កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ស្ីពីធន្ធាន្ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 2,619.4

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្រៀបចំចងប្កង ប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យសថតិិរបស់ប្កសងួ និ្ងក្លកីផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ាទូក្ៅរយៈក្ពលខលី     
                        មធយម និ្ងផ្វង ក្លបី្គប់ផ្ផ្នកទាងំអស់របស់ប្កសងួទូទាងំប្បក្ទស (ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 110.7

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាងំទក្ន្ល និ្ងការប្តួតពិនិ្តយគុណភាពទឹក              
                              (ន្.ជលាន្រសត និ្ងការងារទក្ន្ល) 497.3

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

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដី្ និ្ងការសកិាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្នន័្យ ក្ោយផ្ផ្អកក្លមូីលោា ន្            
                             នន្អណតូ ងផ្ដ្លបាន្ និ្ងកំពុងក្ប្បីប្បាស់សថតិក្ៅកនុងក្ខតតនប្ពផ្វង ក្ខតតាវ យក្រៀង ក្ខតតកំពង់សព ឺ               
                               (ន្.ទឹកាអ ត និ្ងអនាម័យ)

378.1

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ គបំ្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យឧតុនិ្យម និ្ងជលាន្រសតរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 127.0
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៥.កមមវធីិទី៥៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងក្សវាទូក្ៅ 59,082.7

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងការកាង អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី (ន្.រដ្ាបាល និ្ងធន្ធាន្មនុ្សស) 1,027.6

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត    និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយធន្ធាន្ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 
                             (ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 583.8

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសទិធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្.ហរិញ្ញវតថុ) 23,696.3

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសក្លវីស័ិយធន្ធាន្ទឹក (TSC) 805.4

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្ធវីឱ្យប្បក្សរីក្ ងីប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុងរបស់សវន្ោា ន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកនុង) 222.4

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុគាលកិ ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការ ក្ដី្មបកី្លកីកមពស់              
                             ប្បសទិធភាពការងាររបស់អាាា ធរទក្ន្លាប (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,100.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងប្បសទិធភាព សមតថភាព និ្ងអភិបាលកិចេក្លីការ ប្គប់ប្គងរដ្ាបាលហរិញ្ញវតថុ បុគាលកិ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្   
                              ធន្ធាន្មនុ្សសរបស់គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា) 4,319.0

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 26,328.2

តារាង  ១២  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងរសិរមម រុកាខ របោញ់ និងម្នសាទ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 283,076.0

១.កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីន្ផ្លិត ភាព  ពិពិធកមមកមមដំ្ណ្តំកសិកមម និ្ងកសិ-ធុរកិចេ 30,808.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការជំរញុអភិវឌ្ឍន៍្ដំ្ណ្តំប្សូវ 3,629.3

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការជំរញុអភិវឌ្ឍន៍្ាកវបបកមម 1,325.1

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការជំរញុអភិវឌ្ឍន៍្ដំ្ណ្តំឧសាហកមម 1,466.5

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទ និ្ងសមតថភាពាថ ប័ន្ 4,395.1

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការជំរញុការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិ 2,126.6

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការក្លកីកមពស់គុណភាពការងារពិក្ាធន៍្និ្ងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ 2,539.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការក្លកីកមពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,952.0

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍន៍្កសកិមមប្បកបក្ោយចីរភាព 4,557.0

១.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការបក្ងកីន្ផ្លតិភាពកសកិមមរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 8,818.3

២.កមមវធីិទី២៖ ការក្លីកកមពស់ផ្លិតកមមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ 18,259.3

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្លកីកមពស់ផ្លតិកមមសតវ 1,938.9

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្លកីកមពស់សុខភាពសតវ 8,880.1

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងក្សវាគបំ្ទអងាភាព 3,672.3

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 3,768.0

៣.កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្ល និ្ងការអភិវឌ្ឍវារ វីបបកមម 19,664.5

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល 5,016.7

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវីបបកមម និ្ងផ្ខសប្ចវាក់តនមលជលផ្ល 2,450.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងក្សវាគបំ្ទអងាភាព 7,577.2

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លរាជធានី្-ក្ខតត 4,620.6
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៤.កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្ី និ្ងសតវនប្ព 17,748.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងនប្ពក្ឈ្ី 2,405.2

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងប្ាវប្ាវនប្ពក្ឈ្ ីនិ្ងសតវនប្ព 5,709.4

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងក្សវាគបំ្ទ 4,684.5

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្និី្ងសតវនប្ពរាជធានី្-ក្ខតត 4,948.9

៥.កមមវធីិទី៥៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព ក្សវាគំប្ទ និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស 196,595.3

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្លកីកមពស់ការកាងនិ្ងការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ និ្ងវនិិ្ក្យាគកសកិមម (ន្ផ្ក)   1,995.6

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពការក្រៀបចំការប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្គហ) 2,144.6

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស (ន្បុ.អភធ) 73,946.7

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង (ន្សវក) 542.7

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្លកីកមពស់សមតថភាព និ្ងប្បសទិធភាពការងារសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ (ន្សហ) 5,763.3

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការពប្ងឹងប្បសទិធភាពការអនុ្វតតចាប់សតពីីការប្គប់ប្គងថ្នន កំសកិមម និ្ងជីកសកិមម (ន្ន្ក) 422.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការពប្ងឹងការងាររដ្ាបាលនិ្ងការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ (នាយកោា ន្កិចេការរដ្ាបាល)   5,611.8

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពការងារអធិការកិចេ (អគា ធិការោា ន្) 421.1

៥.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការ និ្ងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសកិមម (AIDOC) 405.3

៥.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយ កសកិមម និ្ងពាក់ព័ន្ធក្ៅ          
                                  ាកលវទិាល័យភូមិន្ទកសកិមម (RUA)

4,449.0

៥.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ការក្លកីកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្្តលបក្ចេកក្ទសកសកិមមក្ៅាោាតិ                      
                                 កសកិមមផ្ប្ពកក្លៀប 3,404.0

៥.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ការពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយកសកិមមរបស់ាោាតិ        
                                  កសកិមមកំពង់ចាម 3,175.0

៥.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការក្លកីកមពស់ការងារផ្សពវផ្ាយ កសកិមម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងក្ន្ាទ 2,468.0

៥.១៤. អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 91,846.2

តារាង  ១៣  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងពាណិជារមម  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 126,476.0

១.កមមវធីិទី១៖ ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយឯកជន្ 20,298.6

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងប្តួតពិនិ្តយការផ្តល់អាាា ប័ណា 2,712.5

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ 14,616.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ ជំរញុពាណិជាកមម និ្ងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ ក្ៅមន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្-ក្ខតត 2,969.6

២.កមមវធីិទី២៖ ការប្តួតពិនិ្តយគុណភាព សុវតថិភាពផ្លិតផ្លទំនិ្ញនិ្ងក្សវា 14,556.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិនិ្តយផ្លតិផ្លទំនិ្ញនិ្ងក្សវា និ្ងការឃ្ល ពិំនិ្តយទីផ្ារ 7,699.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ 6,856.5

៣.កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមមកនុ ងនិ្ងក្ប្ៅប្បក្ទស និ្ងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 91,621.4

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេសហប្បតិបតតិការ និ្ងសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមមកនុងប្កបខ័ណឌ ក្ទវភាគី អនុ្តបន់្               
                             តំបន់្ និ្ងពិភពក្ោក 5,687.2

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងាថ ប័ន្ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងក្យន្ឌ័្រ 66,906.8

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្ -ក្ខតត 19,027.4



ទំព័រ 57 នៃ 74 

 

 

តារាង  ១៤  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងតរ៉ែ  និងថាមពល  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 74,247.0

១.កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ 2,098.5

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីតបផ្ន្ថមក្ខឿន្ឧសាហកមមនិ្សារណកមមពីវស័ិយផ្រ ៉ៃ 947.3

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គង ក្ដី្មបបីក្ងកីន្លហូំរចំណូលាតិពីវស័ិយផ្រ ៉ៃ 234.3

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងភាពអនុ្ក្ោមនន្ការក្ធវីប្បតិបតតិការ ធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ 18.2

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្កនុងកិចេដំ្ក្ណីរការប្គប់ប្គងវស័ិយផ្រ ៉ៃ 898.7

២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយក្ប្បងកាត 1,271.7

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីតបផ្ន្ថមក្ខឿន្ឧសាហកមមនិ្សារណកមមពីវស័ិយក្ប្បងកាត 299.4

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសទិធភាពកនុងការប្គប់ប្គងលហូំរចំណូលាតិពីវស័ិយក្ប្បងកាត 55.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការការពារបរាិថ ន្និ្ងសងាមកនុងប្បតិបតតិការក្ប្បងកាត 330.2

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារគបំ្ទនិ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការកនុងវស័ិយក្ប្បងកាត 587.1

៣.កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការប្គប់ប្គងវស័ិយថ្នមពល 1,193.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ប្គប់ប្គង និ្ងការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត និ្ងការវនិិ្ក្យាគវស័ិយថ្នមពល 451.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសទិធភាពការប្គប់ប្គងបក្ចេកក្ទសអគិាសនី្  ក្គលន្ក្យាបាយអាជីវកមម និ្ងក្គលន្ក្យាបាយ
                              ប្បសទិធភាពនិ្ងសន្សសំនំចថ្នមពល 89.2

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គប់ប្គងការងារបរមាណូសុវីលិ រមួទាងំវទិយុសកមម 158.2

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតប្បសទិធភាពការងារ និ្ងគបំ្ទប្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍវស័ិយថ្នមពលនិ្ងផ្ផ្នក បរមាណូ            
                              សុវីលិរមួទាងំវទិយុសកមម 495.2

៤.កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 69,683.2

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ គបំ្ទនិ្ងពប្ងឹងប្បសទិធភាពប្បតិបតតិការថ្នន ក់ាតិ 41,994.8

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការគបំ្ទក្សវាផ្ផ្នកចាប់ កិចេសហប្បតិបតតិការ ការងារទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ និ្ងការងារវមិជឈការនិ្ង      
                              វសិហមជឈការ 1,125.3

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងអភិបាលកិចេាថ ប័ន្ 225.1

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្គប់ប្គងនិ្ងពប្ងឹងយន្តការសយួារ និ្ងប្បតិបតតិការវស័ិយផ្រ ៉ៃនិ្ងថ្នមពលរាជធានី្ -ក្ខតត 26,338.0



ទំព័រ 58 នៃ 74 

 

 

តារាង  ១៥  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងសាធារ ណការ និងដឹរជញ្ាូន  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 406,902.0

១.កមមវធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍ ជួសជុល ផ្ែទា ំនិ្ងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្ និ្ងភសតុភារកមម 286,474.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ សកិា ប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិ្តយ បណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងសប្មបសប្មួល បទបបញ្ញតតិ និ្ងសតង់ោរបក្ចេកក្ទស
                           សណំង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

317.5

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

280,267.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដឹ្កជញ្ាូ ន្ផ្លូវក្គក 2,884.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារដឹ្កជញ្ាូ ន្ផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុប្ទ និ្ងកំពង់ផ្ផ្ 1,717.5

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួលការងារភសតុភារកមម 1,203.5

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល តប្មង់ទិស ផ្ណនាតំាមោន្ប្តួតពិនិ្តយ ការាថ បនា ជួសជុល ផ្ែទា ំ
                         ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធផ្លូ វផ្ដ្ក

84.0

២.កមមវធីិទី២៖ គបំ្ទក្គលន្ក្យាបាយាធារណការ, ដឹ្កជញ្ាូ ន្ ការអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ 120,428.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល កិចេការរដ្ាបាល បុគាលកិ ហរិញ្ញវតថុ នី្តិកមម សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 
                         សវន្កមម និ្ងលទធកមម 57,500.1

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ ក្គលន្ក្យាបាយ តាមោន្ និ្ងវាយតនមល
                          វស័ិយាធារណការ និ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្

287.5

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកិចេ 235.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្គប់ប្គង ផ្ែទា ំនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា សវយ័ប្បវតតិកមម និ្ងទំនាក់ទំន្ងាធារណៈ 403.5

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល និ្ងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធានី្-ក្ខតត 62,001.9
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តារាង  ១៦  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 196,723.0

១.កមមវធីិទី១.អភិវឌ្ឍន៍្ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធរូបវន័្ត និ្ងគមនាគមន៍្ 117,748.5

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការជួសជុល និ្ងរកាគុណភាពផ្លូវជន្បទ 100,498.1

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌ  និ្ងមូលោា ន្ទិន្នន័្យផ្លូវជន្បទ 683.0

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការផ្តល់ក្សវាក្ហោា រចនាសមព័ន្ធរបូវន័្តជន្បទក្ោយមន្ទីរជំនាញ ២៥ 16,567.4

  ២.កមមវធីិទី ២៖ ផ្កលមអលកខខណឌ នន្ការរស់ក្ៅរបស់សហគមន៍្ជន្បទ 13,334.3

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការាថ បនាក្ហោា រចនាសមព័ន្ធទឹកាអ តជន្បទ 5,605.7

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពនន្ការក្ប្បីប្បាស់ទឹកាអ តជន្បទ 1,185.3

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការាថ បនាក្ហោា រចនាសមព័ន្ធរបូវន័្តអនាម័យជន្បទ 2,301.4

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការក្លកីកមពស់ការរស់ក្ៅាអ ត ការអប់រសុំខភាព និ្ងអនាម័យជន្បទ 1,530.3

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខភាពនិ្ងលកខខ័ណឌ នន្ការរស់ក្ៅសប្មាប់ាធារណៈជន្ក្ោយមន្ទីរជំនាញ ២៥ 2,711.6

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ពិពិធកមមសកមមភាពក្សដ្ាកិចេជន្បទ 5,713.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការជំរញុបក្ងកីតការងារ និ្ងមុខរបរក្ៅជន្បទ 356.8

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការជំរញុសកមមភាពក្សដ្ាកិចេប្គួារក្ៅជន្បទ 276.4

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងជំនាញអាជីព  1,877.1

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍចប្មុុះសប្មាប់សហគមន៍្ជន្បទ 1,937.6

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងអភិរកសជន្ាតិក្ដី្មភាគតិច 374.0

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការក្លកីកមពស់កប្មិតជីវភាពរស់ក្ៅតាមជន្បទ ក្ោយមន្ទីរជំនាញទាងំ២៥ 891.8

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល និ្ងកិចេការទូក្ៅ 59,926.5

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការពប្ងឹងគុណភាពប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 796.3

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពនន្ការក្ប្បីប្បាស់ែវកិាកមមវធីិ 849.7

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 355.0

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងប្បសទិធភាពប្គប់ប្គងរដ្ាបាលនិ្ងក្យន្ឌ័្រ 347.0

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្គលន្ក្យាបាយ 23,785.9

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងក្សវាគបំ្ទក្ោយមន្ទីររាជធានី្ ក្ខតតទាងំ ២៥ 33,792.6
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តារាង  ១៧  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងទរបសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 79,594.6

១.កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍវស័ិយនប្បសណីយ៍,ទូរគមនាគន៍្ និ្ងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្វាិលគមន៍្ក្ន្រហវកង់ស៍វទិយុ 4,111.4

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំនិ្ងតាមោន្ការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយ ទូរគមនាគមន៍្ និ្ងការប្គប់ប្គង
                           ទិន្នន័្យទូរគមនាគមន៍្ 1,852.7

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំនិ្ងតាមោន្ការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយនប្បសណីយ៍ 1,306.8

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្វាិលគមន៍្ក្ន្រហវកង់ស៍វទិយុ 951.9

២.កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍវស័ិយបក្ចេកវទិាគមនាគមន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 11,473.4

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍរោា ភិបាលក្អ កិប្តូនិ្ក និ្ងប្គប់ប្គងសន្តិសុខ  បក្ចេកវទិាគម នាគមន៍្ និ្ងព័ត៌មាន្ 952.4

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយបក្ចេកវទិាគមនាគមន៍្និ្ងព័ត៌មាន្ 705.0

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធព័ត៌មាន្ាតិនិ្ងប្បព័ន្ធវកី្ដ្អូនន្សន្និសទីរបស់រាជរោា ភិបាល 8,045.1

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍកមមវធីិកំុពយូទ័រ និ្ងមាតិកាព័ត៌មាន្ 887.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយបក្ចេកវទិាគមនាគមន៍្ និ្ងព័ត៌មាន្ 883.9

៣.កមមវធីិទី៣៖ ការគបំ្ទផ្ផ្នកាថ ប័ន្ 64,009.8

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងែវកិា និ្ងកិចេការអន្តរវស័ិយ 6,470.9

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មនុ្សស 31,009.3

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិនិ្តយ និ្ងអភិបាលកិចេ 1,470.9

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេការនី្តិកមម និ្ងទំនាក់ទំន្ងអន្្រាតិ 1,513.2

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ អប់របំណុ្ុះបណ្្តល ប្ាវប្ាវ និ្ងន្វានុ្វតតន៍្កនុងវស័ិយ បទ និ្ង ICT 3,773.3

៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្គប់ប្គងវស័ិយនប្បសណីយ ៍និ្ងទូរគមនាគមន៍្ និ្ង ICT ក្ៅមូលោា ន្ 19,772.2

តារាង  ១៨  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងឧសាហ រមម និងសិបបរមម  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 62,644.0

១.កមមវធីិទី១. ការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម សហប្គសធុន្តូច មធយម និ្ងសិបបកមម និ្ងការផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកាអ ត 3,516.7

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១-ការក្ធវីពិពិធកមមមុខទំនិ្ញឧសាហកមម 2,167.8

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២-ការអភិវឌ្ឍនិ្ងទំក្នី្បកមមសហប្គសធុន្តូច និ្ងមធយម 746.8

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣-ការពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកវាិលភាពការផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកាអ ត 602.1

 ២.កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងសតង់ោរ និ្ងមាប្តាាន្រសត 4,590.1

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ សតង់ោរបូនី្យកមមផ្លិតផ្ល និ្ងក្សវាកមម 2,487.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍមាប្តាាន្រសត 2,103.1

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាប្ទប្ទង់ដំ្ក្ណីរការកិចេការទូក្ៅ កនុងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម និ្ងសិបបកមម 54,537.2

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការគបំ្ទដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ និ្ងកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ 32,934.2

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការអភិវឌ្ឍឧសាហកមម សិបបកមម និ្ងផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកាអ ត របស់មន្ទីរឧសាហកមម 
                             និ្ងសិបបកមមរាជធានី្ ក្ខតត

21,603.0
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តារាង ១៩  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការដាម្លខាធិការដ្ឋា នអាកាសចរសុី វិល  តាមរមមវិធី -អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 60,164.0

១. កមមវធីិទី១ ៖ សុវតថិភាព សន្តិសុខ និ្ងអភិវឌ្ឍក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអាកាសចរសុីវលិ 6,036.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ផ្កលមអសុវតថិភាព និ្ងសន្តិសុខអាកាសចរសុវីលិ 4,335.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយសន្តិសុខ និ្ងសុវតថិភាពអាកាសចរសុវីលិ 1,298.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាកមមអាកាសចរសុវីលិ 403.0

២. កមមវធីិទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 54,127.1

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ 35,646.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគបំ្ទ 18,481.1

តារាង  ២០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងម្សដារិចចនិងហិរញ្ញវត្ថដ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 886,019.0

១.រមមវិធីទី១៖ ពរងឹងនិងបម្ងកើនរបសិទធភាព  ទនការរគប់រគងម្សដារិចច 6,691.2

១.១.អនុរមមវិធីទី១.១៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនការម្រៀបចំ អភិវឌ្ឍ វិភាគ ពាររណ៍ តាមដ្ឋន  និងវាយត្ទមលការអនុវត្ម្្គល នម្យាបាយ

ោ៉ា ររូម្សដារិចច និងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈរបរបម្ដ្ឋយសុររឹត្ភាព
4,563.6

១.២.អនុរមមវិធីទី១.២៖ ការម្រៀបចំអនុសាសន៍ ការវិភាគ ការពាររណ៍ការតាមដ្ឋន  និងការវាយត្ទមលការអនុវត្រ្របខណឌ ម្គល

នម្យាបាយ ររបខណឌ យុទធសាស្រស្ និងម្គលនម្យាបាយម្សដារិចចពលរមម ផ្លិត្ភាពពលរមម និងភាពរបរួត្របតជង
695.9

១.៣.អនុរមមវិធីទី១.៣៖ គំរទរបមុខរាជរដ្ឋា ភិបាលរនដងការម្រៀបចំ ការអនុវត្ ្និងការវាយត្ទមលរម្បៀបវារៈ  ម្គលនម្យាយបាយ 

និងយុទធសាស្រស្អភិវឌ្ឍសងគម-ម្សដារិចច
1,300.0

១.៤.អនុរមមវិធីទី១.៤៖គំរទការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍវិស័យម្សដារិចចម្ៅរាជធានី ម្ខត្្ 131.7

២.រមមវិធីទី២៖ ពរងឹងនិងបម្ងកើនរបសិទធភាព  ទនការរគប់រគង ការរតួ្ត្ពិនិត្យ និងការអភិវឌ្ឍវិ ស័យហិរញ្ញវត្ថដ 8,766.5

២.១.អនុរមមវិធីទី២.១៖ រគប់រគង រតួ្ត្ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសាហរមមហិរញ្ញវត្ថដ 3,561.5

២.២.អនុរមមវិធីទី២.២៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និងស័រដិសិទធភាពទនការម្រៀបចំ និងអនុវត្ ្ ម្គលនម្យាបាយ យុទធសាស្រស្

អភិវឌ្ឍ ររបខណឌ គតិ្យុត្ ្ ការរគប់រគង ការរតួ្ត្ពិនិត្យ ការម្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទ ការ អនុវត្ ្ការពិនិត្យតាមដ្ឋន និងការវាយត្ទមលម្លើ

ការអនុវត្រ្បព័នធ គណម្នយយ និងសវនរមម

1,194.7

២.៣.អនុរមមវិធីទី២.៣៖ ការរគប់រគង រតួ្ត្ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍ និងការម្ធវើសោហរណរមមវិស័យមូលបរត្ 3,168.4

២.៤.អនុរមមវិធីទី២.៤៖ ពរងឹង និងបម្ងកើនរបសិទធភាពទនការរគប់រគង ការរតួ្ត្ពិនិត្យនិងការអភិវឌ្ឍរបព័នធគំពារសងគម 841.9

៣.រមមវិធីទី៣៖ ពរងឹងនិងបម្ងកើនស័រដិសិទធភាព និងរបសិទធភាព ទនការរគប់រគង ការម្រៀ រគរចំណូលថវិកាជ្ជតិ្ និងរទពយសមបត្្ិ រដា 722,145.5

៣.១.អនុរមមវិធីទី៣.១៖ រគប់រគង អនុវត្ ្រតួ្ត្ពិនិត្យ  តាមដ្ឋន  និងវាយត្ទមល ម្លើការរបមូលចំណូលគយ និងរដ្ឋា ររ 459,194.4

៣.២.អនុរមមវិធីទី៣.២៖ រគប់រគងនិងពរងឹងការម្គៀរគរចំណូលពនធដ្ឋរ 251,685.0

៣.៣.អនុរមមវិធីទី៣.៣៖ រគប់រគង សរមបសរមួល រតួ្ត្ពិនិត្យការរបមូលចំណូលមិនតមនសារម្ពើពនធ និងការរគប់រគង        

រទពយសមបត្្ិរដា
10,731.6

៣.៤.អនុរមមវិធីទី៣.៤៖  រគប់រគង តណនំាអនុវត្ ្និងគំរទការម្រៀបចំបញ្ា ីសារម្ពើភណឌ រទពយសមបត្្ិរដា និងការម្រៀរគរចំណូល   

មិនតមនសារម្ពើពនធ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្្
534.5



ទំព័រ 62 នៃ 74 

 

 

  

តារាង  ២០  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងម្សដារិចចនិងហិរញ្ញវត្ថដ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

៤.រមមវិធីទី៤៖ ពរងឹងនិងបម្ងកើនស័រដិសិទធភាពនិងរបសិទធភាព ទនការរគប់រគងចំណាយសាធារ ណៈ 57,384.2

៤.១.អនុរមមវិធីទី៤.១៖ ការម្រៀបចថំវិកាជ្ជត្ិ និងការរត្ួត្ ពិនិត្យតាមដ្ឋនការអនុវត្្ថវិកាថាន រ់ជ្ជត្ិ 10,575.0

៤.២.អនុរមមវិធីទី៤.២៖ គំរទ សរមបសរមលួ រគបរ់គងនិងតាមដ្ឋនម្លើការម្រៀបចនំិងអនុវត្្ថវិកា និងការងារតរទរមង់      

របព័នធថវិការបស់រដាបាលថាន រ់ម្រកាមជ្ជត្ិ
3,197.6

៤.៣.អនុរមមវិធីទី៤.៣៖ ការគំរទ សរមបសរមលួ និងរគបរ់គងលទធរមមសាធារណៈ 3,289.5

៤.៤.អនុរមមវិធីទី៤.៤៖ បម្ងកើនរបសិទធភាពទនការរគប ់រគងសាច់របារ ់បចចដបបននរមមទនរបព័នធរត្់រតា និងការម្រៀបចរំបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថដតាមសដង់ដ្ឋរ អន្រជ្ជត្ិ
20,492.3

៤.៥.អនុរមមវិធីទី៤.៥៖ ការរគបរ់គង តាមដ្ឋននិងរត្ួត្ពិនិត្យម្លើការម្រៀបច ំនិងអនុវត្្ហិរញ្ញបបទានសហរបត្ិបត្្ិការ និង

រគបរ់គងបណំុលសាធារណៈ
18,030.5

៤.៦.អនុរមមវិធីទី៤.៦៖ គំរទ សរមបសរមលួ និងរគបរ់គងគម្រោងវិនិម្យាគ តាមយន្ការភាពជ្ជទដគូរវាងរដា និងឯរជន 411.6

៤.៧.អនុរមមវិធីទី៤.៧៖រគបរ់គង រត្ួត្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថដ សរមបសរមលួ តាមដ្ឋនការអនុវត្្ថវិការបស់មនទីរជំនាញ រដាបាលថាន រ់

ម្រកាមជ្ជត្ិ និងការងារលទធរមមសាធារណៈម្ៅរាជធានី ម្ខត្្
1,387.7

៥.រមមវិធីទី៥៖ ពរងឹងនិងបម្ងកើនស័រដិសិទធភាពនិងរបសិទធភាពទនការគំរទទូម្ៅ និងការធានាគ ណម្នយយភាព រនដងការរគប់រគង

ហិរញ្ញវត្ថដសាធារ ណៈ
91,031.6

៥.១.អនុរមមវិធីទី៥.១៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និង ស័រដិសិទធភាពទនការរទរទង់រមមវិធីតរទរមង់ការរគបរ់គងហិរញ្ញវត្ថដ           

 សាធារណៈ ម្ ព្ ុះម្ៅកាន់សដង់ដ្ឋរអន្រជ្ជត្ិ
0.0

៥.២.អនុរមមវិធីទី៥.២៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និងស័រដិសិទធភាព ទនការផ្ដល់ម្សវាគំរទទមូ្ៅថាន រ់រណ្ាល 54,392.0

៥.៣.អនុរមមវិធីទី៥.៣៖ គំរទរិចចដមំ្ណើរការរបស់មនទីរម្សដារចិចនិងហិរញ្ញវត្ថដ និងសរមបសរមលួការងារតរទរមង់ការរគបរ់គង

ហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈ ម្ៅរាជធានី ម្ខត្្
26,597.1

៥.៤.អនុរមមវិធីទី៥.៤៖  អនុវត្្មុខងារអធិការរិចចហិរញ្ញវត្ថដរបរបម្ដ្ឋយរបសិទធភាព និងស័រ្ិសិទធភាព 3,288.7

៥.៥.អនុរមមវិធីទី៥.៥៖ ការម្រៀបចនំិងការអនុវត្្ម្គលនម្យាបាយ និងយុទធសាស្រស្អភវិឌ្ឍមុខងារសវនរមមទផ្ទរនដង ររបខណឌ        

 ស្ង់ដ្ឋសវនរមមទផ្ទរនដង និងម្ធវើសវនរមមម្លើដមំ្ណើរការរបព័នធរគបរ់គងទផ្ទរនដង
1,565.4

៥.៦.អនុរមមវិធីទី៥.៦៖ ផ្ដល់ម្សវាគំរទ សរមបសរមលួម្លើការសិរារសាវរជ្ជវ និងបណ្ដ ុះបណ្ាលនិវិររតិ្ការសមត្ថភាព       

មស្រន្រីាជការម្លើមខុជំនាញពារ់ព័នធការអនុវត្្ថវិការមមវិធី និង ការអនុវត្្ការតរទរមង់ការរគបរ់គងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈជូន       

រសហវ និងររសួងសាថ បន័ពារ់ព័នធ

2,111.3

៥.៧.អនុរមមវិធីទី៥.៧៖ គំរទដល់ការម្រៀបច ំនិងរគបរ់គងការអនុវត្្ការងារម្ដ្ឋុះរសាយផ្លប៉ាុះពាល់ម្ដ្ឋយសារគម្រោងអភវិឌ្ឍន៍

 សំម្ៅធានាសងគត្ិភាព អនុម្លាមភាព និងរបសិទធភាព
1,399.3

៥.៨.អនុរមមវិធីទី៥.៨៖  ពរងងឹនិងបម្ងកើនរបសិទធភាពនិងស័រ្ិសិទធភាព ទនការផ្្ល់ម្សវាគំរទតផ្នរចាបជូ់ន                     

ររសួងម្សដារចិចនិងហិរញ្ញវត្ថដ
1,677.8
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តារាង  ២១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិកាគណៈរោម ធិការជ្ជតិ្ម្រៀបចំការម្បាុះម្ ន្ ត្   តាមរមមវិធី -អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 64,622.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ក្រៀបចំបទបញ្ហា  និ្ងនី្តិវធីិសប្មាប់ការចុុះក្ឈាម ុះក្បាុះក្ឆន ត និ្ងការក្បាុះក្ឆន ត 30,617.1

១.១.អនុរមមវិធីទី១៖   ម្រៀបចំបទបញ្ហា  និងនីតិ្វិធីសរោប់ការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្ និងការម្បាុះម្ ន្ ត្ 30,617.1

  ២.កមមវធីិទី២៖ កិចេដំ្ក្ណីរការចុុះក្ឈាម ុះក្បាុះក្ឆន ត និ្ងការក្បាុះក្ឆន ត 34,004.9

២.១.អនុរមមវិធីទី១៖ រិចចដំម្ណើរការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្ 34,004.9

តារាង  ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងម្រៀ បចំតដនដី នគរូបនីយរមម និងសំណង់  

តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ            137,259.0 

១.រមមវិធីទី ១ ៖  ពរងឹងការរគប់រគងដីធលី              29,725.4 

១.១.អនុរមមវិធីទី១ ៖ ការផ្សពវផ្ាយពារ់ព័នធនឹងការចុុះបញ្ា ីដីធល ី និង ការគំរទដល់ការរសាងរបព័នធវាយត្ទមលទថល

អចលនរទពយ
301.3

១.២.អនុរមមវិធីទី២ ៖ ការតណនំា និងគំរទបម្ចចរម្ទសវាស់តវងសុរិម្យាដី 673.0

១.៣.អនុរមមវិធីទី៣ ៖ ការងារអភិររសសុរិម្យាដី 395.2

១.៤.អនុរមមវិធីទី៤ ៖ ការម្ធវើបចចដបបននភាពទិននន័យតផ្នទីរដាបាលទនរមពដជ្ជ 729.1

១.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការគំរទបម្ចចរវិទាព័ត៌្ោនសុរិម្យាដី 325.1

១.៦.អនុរមមវិធីទី ៦ ៖ ការម្ដ្ឋុះរសាយវិវាទដីធលី 2,675.0

១.៧.អនុរមមវិធីទី៧ ៖  អនុវិស័យរដាបាលដីធលី 24,300.8

១.៨.អនុរមមវិធីទី៨៖ ការងារសុរិម្យាដី និងភូមិសាស្រស្គំរទដល់រមមវិធីទី ១ របស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្្ 325.9

២.រមមវិធីទី ២ ៖ ពរងឹងការម្រៀបចំតដនដី  និងនគរូបនីយរមម                4,401.4 

២.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ជរមដញការរសាងតផ្នការម្របើរបាស់ដីម្ៅរនដងថាន រ់ឃំុ/សងាក ត់្ និងរសាងបទបបញ្ញត្្ិម្រៀបចំ

តដនដីនិងនគរូនីយរមម
603.2

២.២.អនុរមមវិធីទី២៖ ការគំរទការងារម្រៀបចំតដនដី និងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលង់ម្គលម្របើរបាស់ដីថាន រ់រសដរ 491.0

២.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ការគំរទការងារនគរូបនីយរមម និងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលង់ម្គល និងតផ្នការម្របើរបាស់

ដីទីររដង
496.1

២.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ ជំរុញ និងពរងឹងរមមវិធីអនុវិស័យម្រៀបចំតដនដី 219.7

២.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការរសាង និងសរមបសរមួលការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយរមម 833.0

២.៦.អនុរមមវិធីទី៦៖ ការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍតំ្បន់ម្ឆ្នរសមុរទរមពដជ្ជ 1,382.0

២.៧.អនុរមមវិធីទី៧៖ ការពរងឹងវិស័យវិជ្ជា ជីវៈសាថ បត្យរមម 174.0

២.៨.អនុរមមវិធីទី៨៖ ការងារម្រៀបចំតដនដី និងនគរូបនីយរមមគំរទដល់រមមវិធីទី ២ របស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្្ 202.4
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តារាង  ២២  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងម្រៀបចំតដនដី នគរូបនីយរមម និងសំណង់  

តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

៣.រមមវិធីទី៣ ៖  ពរងឹងការរគប់រគងវិស័យសំណង់                1,710.4 

៣.១.អនុរមមវិធទី១ី៖ ការម្រៀបចំឯរសារគត្ិយុត្្សរោប់ការងារសិរាគម្រោងបលង ់ 276.5

៣.២.អនុរមមវិធទី២ី៖ ការរត្ួត្ពិនិត្យតាមដ្ឋនវិស័យសំណង ់ 432.2

៣.៣.អនុរមមវិធទី៣ី៖ ការម្រៀបចំឯរសារគត្ិយុត្្សរោប់ការងាររសាវរជ្ជវបម្ចចរម្ទសសំណង ់ 677.3

៣.៤.អនុរមមវិធទី៤ី៖ការពរងងឹវិស័យវិជ្ជា ជីវៈសាថ បត្យរមម 117.0

៣.៥.អនុរមមវិធទី៥ី ៖ ការងារមនទីរពិម្សាធន៍សំណង់ 0.0

៣.៦.អនុរមមវិធទី៥ី៖ ការងារសំណងគំ់រទដល់ រមមវិធទី ី៣ របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្្ 207.4

៤.រមមវិធីទី៤ ៖ ការគំរទដំម្ណើរការរដាបាល និងអភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន              99,386.4 

៤.១.អនុរមមវិធទី ី១៖ ការបម្ងកើនរបសិទធភាព និងភាពសរកសិិទធ ទនការរគបរ់គងចំណូលចំណាយសាធារណៈ និង   

គំរទរបត្ិបត្្ិការទមូ្ៅរបស់ររសងួ
37,823.9

៤.២.អនុរមមវិធទី២ី ៖ របសិទធភាពទនការផ្្ល់ម្សវាសាធារណៈម្លើ វិស័យដធីល ីនិងសំណង់ 318.0

៤.៣.អនុរមមវិធទី៣ី ៖ របសិទធភាពទនដមំ្ណើរការរដាបាល និងដមំ្ណើរការទមូ្ៅ 601.0

៤.៤.អនុរមមវិធទី៤ី៖ ការរគបរ់គងធនធានមនុសស 573.1

៤.៥.អនុរមមវិធទី៥ី ៖ ការបណ្ដ ុះបណ្ាលវិជ្ជា ជីវៈ និងការផ្សពវផ្ាយអបរ់ចំាប ់និងម្គលនម្យាបាយពារព័់នធនឹង  

វិស័យការងាររបស់ររសងួ
807.0

៤.៦.អនុរមមវិធទី៦ី ៖ ការងារបស្រញ្ហា បម្យនឌ្រ័ម្លើ វិស័យដធីល ីនិងការគំរទការងារសងគមម្ផ្សងៗ 309.0

៤.៧.អនុរមមវិធទី៧ី ៖ អធកិាររចិចម្លើដមំ្ណើរការរដាបាល និងគុណភាពបម្ចចរម្ទស 787.0

៤.៨.អនុរមមវិធទី៨ី ៖ នីត្ិរមម រចិចការគត្ិយុត្្និងការផ្សពវផ្ាយម្គលនម្យាបាយនិងបទដ្ឋា នគត្ិយុត្្ 2,550.5

៤.៩.អនុរមមវិធទី៩ី ៖ អភិវឌ្ឍម្សដារចិច រចិចការវិនិម្យាគ និងការងារសថ តិ្ិ 268.5

៤.១០.អនុរមមវិធទី១ី០៖ ការអភិវឌ្ឍន៍សវនដ្ឋា ន 240.0

៤.១១.អនុរមមវិធទី១ី១ ៖ ការអនុវត្្រចិចលទធរមមសាធារណៈ 205.0

៤.១២.អនុរមមវិធទី១ី២៖ ការងាររដាបាលគំរទដល់រមមវិធទី ី៤របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្្ 54,903.4

៥.រមមវិធីទី៥ ៖ លំម្ៅឋាន                 2,035.4 

៥.១.អនុរមមវិធទី១ី៖ ពរងងឹរចិចការបទបបញ្ញត្្ ិតផ្នការ និងទនំារ់ទនំងសហរបត្ិបត្្ិការការងារលំម្ៅឋាន 426.0

៥.២.អនុរមមវិធទី២ី៖ បទដ្ឋា នបម្ចចរម្ទស និងគត្ិយុត្្លំម្ៅឋាន 510.0

៥.៣.អនុរមមវិធទី ី៣ ៖ មលូនិធ ិនិងឥណទានលំម្ៅឋាន 575.0

៥.៤.អនុរមមវិធទី៤ី៖ សមបទានដសីងគមរចិច និងការសាងសងផ់្ទុះជូនរគួសារម្យាធិន និងនគរបាល 402.5

៥.៥.អនុរមមវិធទី៥ី៖ ការងារលំម្ៅឋានគំរទដល់រមមវិធទីី៥របស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្្ 121.9
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សរុបរមួ 61,238.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ កំផ្ណទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ 5,375.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការក្លកីកមពស់សមតថភាពាថ ប័ន្ 907.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងភាពាអ តសអកំនុងរដ្ាបាលាធារណៈ 1,115.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងប្បសទិធភាពអនុ្វតតការងារ 1,580.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការតាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនមលការអនុ្វតតកមមវធីិាតិកំផ្ណទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ 675.0

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារផ្កទប្មង់របស់រាជរោា ភិបាលនិ្ងផ្សពវផ្ាយសកមមភាពកាងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ 1,098.0

  ២.កមមវធីិទី២៖  ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសកនុ ងវស័ិយាធារណៈ 6,937.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តីរាជការ 3,370.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការប្ាវប្ាវ និ្ង សហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 3,567.0

  ៣.កមមវធីិទី៣៖  ការប្គប់ប្គងមន្រន្តីរាជការសុីវលិនិ្ងផ្កលមអរក្បៀបរបបប្គប់ប្គងនិ្ងចាត់ផ្ចងការងារ 2,043.1

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការប្តួតពិនិ្តយរដ្ាបាលមន្រន្តីរាជការ និ្ងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ  320.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្លកីកមពស់ប្បសទិធភាពការងារនី្តិកមមកិចេការមុខងារាធារណៈអាា៊ា ន្ និ្ងអន្តរាតិ និ្ង       
ការគបំ្ទទូក្ៅ 438.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ទំក្នី្បកមមបក្ចេកក្ទសព័ត៌មាន្វទិានិ្ងការផ្កលមអការចាត់ផ្ចងការងារ 213.0

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖  ការពប្ងឹងប្បសទិធភាពកនុងការប្គប់ប្គងមន្រន្តីរាជការ និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លក្ៅថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 1,072.1

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ការគបំ្ទ សប្មបសប្មួលទូក្ៅរបស់ប្កសួង និ្ងមន្ទីរមុខងារាធារណៈរាជធានី្ ក្ខតត 46,882.9

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការប្គប់ប្គងចាត់ផ្ចងកិចេការទូក្ៅ និ្ងការប្គប់ប្គងបុគាលកិកនុងប្កបខណឌ ប្កសងួមុខងារាធារណៈ 349.4

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំ និ្ងប្គប់ប្គងែវកិា កិចេការហរិញ្ញវតថុ ការផ្ាត់ផ្ាង់ និ្ងការអភិវឌ្ឍក្ហោា រចនាសមព័ន្ធ 25,157.6

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការក្ធវីអធិការកិចេមុខងារាធារណៈ និ្ងការក្ធវីសវន្កមមនផ្ទកនុង 205.0

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលកនុងប្កបខណឌ ប្កសងួ 80.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖  ការគបំ្ទ និ្ងការសប្មបសប្មួលកិចេការទូក្ៅរបស់មន្ទីរមុខងារាធារណៈរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 21,090.9
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សរុបរមួ 97,271.0

១. កមមវធីិទី១៖  អភិវឌ្ឍយុទធាន្រសតស ប្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្កនុងវស័ិយផ្ផ្ន្ការ 11,965.3

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍាតិ   8,689.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំគបំ្ទដ្ល់ការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍាតិ 2,091.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយបណ្តត ប្បក្ទសក្ៅកនុងតំបន់្កនុងប្កបខណឌ ការងារផ្ផ្ន្ការនិ្ងសថតិិ 545.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងការងារផ្ផ្ន្ការ  របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 640.3

២. កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងនិ្ងពប្ងីកប្បព័ន្ធសថិតិាតិ 2,565.6

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លកីកមពស់សថតិិាតិ និ្ងថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 791.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បមូលចងប្កង ផ្លតិទិន្នន័្យសថតិិនិ្ងវភិាគទិន្នន័្យអក្ងកត និ្ងផ្សពវផ្ាយ 1,388.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងការងារសថតិិ  របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 386.6

៣. កមមវធីិទី៣៖  សប្មបសប្មួល និ្ងជំរុញការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្២០១៦-២០៣០ 1,496.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបន្រញ្ហា បក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ 1,296.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៌្របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធានី្ក្ខតត 200.0

៤. កមមវធីិទី៤៖ សប្មបសប្មួល និ្ងជំរុញការអភិវឌ្ឍវទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា 1,013.1

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  កាងមូលោា ន្ និ្ងបក្ងកីតបរយិាកាសសប្មាប់អភិវឌ្ឍវទិាាន្រសតនិ្ងបក្ចេកវទិា 466.2

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្ាវប្ាវនិ្ងអភិវឌ្ឍ និ្ងសហប្បតិបតតិការាតិ និ្ងអន្តរាតិ ផ្ផ្នកវទិាាន្រសតនិ្ងបក្ចេកវទិា 209.8

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ តាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយនិ្ងវាយតនមល 154.0

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារវទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 183.1

៥. កមមវធីិទី៥៖ ការគបំ្ទកិចេការរដ្ាបាលទូក្ៅ និ្ងការអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្ 80,231.0

     ៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការចូលរមួក្លកីកមពស់រដ្ាបាលាធារណៈ 32,253.0

     ៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងក្លវីស័ិយផ្ផ្ន្ការ សថតិិរបស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 47,978.0

តារាង  ២៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងការបរម្ទស និងសហរបតិ្បត្្ិការអន្រជ្ជតិ្   

តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 154,521.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ និ្ងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងការងារការទូតក្ៅក្លី ពិភពក្ោក 154,521.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីន្ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយការបរក្ទសនិ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ និ្ង
ការអភិវឌ្ឍន៍្វទិាាថ ន្។ 2,407.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ផ្សងៗពាក់ពន្ធ័និ្ងការងារអាា៊ា ន្។ 1,362.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការតំបន់្អាសុី-បា៉ៃ សុហីវកិ និ្ងបក្ងកីន្កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ៅកនុងក្បសកកមម
ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងកិចេការចាប់កិចេការកុងស៊ាុល និ្ងកិចេការប្ពំផ្ដ្ន្។ 741.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសទិធភាព នន្ការគបំ្ទក្សវាទូក្ៅក្ៅអងាភាពក្ប្កាមឱ្វាទប្កសងួ។ 2,284.0

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ បក្ងកីន្កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវរភាគី និ្ងពហុភាគីក្ដី្មបកីារពារប្បក្យាជន៍្ាតិក្ៅបរក្ទស 442.0

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖  ការពប្ងឹង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សសកនុងវស័ិយការបរក្ទស និ្ងក្ធវីការប្ាវប្ាវវភិាគ ពាករណ៍ 
អំពីការវវិតតន៍្នន្ាថ ន្ការណ៍ាតិ និ្ងអន្តរាតិ ក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនិ្ងការងារការទូតក្សដ្ាកិចេ 2,264.0

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាពនន្ការគបំ្ទក្សវាទូក្ៅទាងំកនុង និ្ងក្ប្ៅប្បក្ទស 145,021.0
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តារាង  ២៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិកាសាថ ប័ន រប្ំងអំម្ពើ ពុររលួយ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 49,604.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ វធិាន្ការអប់របំងាក រទប់ាក ត់ និ្ងអនុ្វតតចាប់ ប្បឆងំអំក្ពីពុករលួយ 3,543.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការអប់រផំ្សពវផ្ាចាប់ប្បឆងំអំក្ពីពុករលយួ 1,498.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការងារបងាក រទប់ាក ត់បទក្លមសីពុករលយួ 320.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងពាកបតឹងការទទួល ការពិនិ្តយ  និ្ងចំណ្តត់ការពាកយបតឹង 348.0

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិ 685.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ យន្តការការងារបក្ចេកក្ទស និ្ងក្កាសលយវចិេ័យ  282.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្បមូលព័ត៌មាន្ និ្ងការក្សុបីអក្ងកតបទក្លមសីពុករលយួ 410.0

  ២.កមមវធីិទី២៖ ក្សវាកមមគំប្ទទូក្ៅ 46,061.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសទិធភាព និ្ងគុណភាពក្សវាកមមរដ្ាបាលាធារណៈ 10,645.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម និ្ងក្សុបីអក្ងកតសមាង ត់ 9,309.0

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លកីកមពស់លកខខណឌ ការងាររបស់មន្រន្តីរាជការ 24,810.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្សមតថភាព និ្ងសុខមាលភាពមន្រន្តីរាជការ 1,215.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ប្បសទិធភាពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ និ្ងបំណុល 82.0

តារាង ២៧  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរដមរបឹរាអភិវឌ្ឍន៍រមពដជ្ជ   តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 16,200.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីក វស័ិយឯកជន្ និ្ងភាពានដ្គូកនុងកិចេអភិវឌ្ឍន៍្ 16,200.0

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

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ភាពានដ្គូកនុងកិចេអភិវឌ្ឍន៍្ 920.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការគបំ្ទទូក្ៅកនុងប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 12,595.0

តារាង ២៨  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិកាអាជ្ជា ធ រសវនរមមជ្ជត្ិ   តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 14,986.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងសប្មបសប្មួលការងារ សវន្ក មម 14,986.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតការងារសវន្កមម 1,129.8

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅរបស់ាថ ប័ន្ 13,856.2

តារាង  ២៩  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងទំនារ់ទំនងជ្ជមួយរដាសភា -រពឹទធសភា និងអធិការរិចច 

 តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 44,229.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ កិចេការទំនាក់ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ 44,229.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ទំនាក់ទំន្ងាមយួាថ ប័ន្នី្តិបញ្ញតតិ និ្ងអប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់ 2,495.7

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការងារអធិការកិចេ 2,349.7

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 20,535.6

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារទំនាក់ទំន្ង និ្ងសប្មបសប្មួលាមយួមន្ទីរ រាជធានី្ ក្ខតត 18,848.0
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តារាង ៣០  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិកាអគគម្ល ខាធិការដ្ឋា នររដមរបឹរាធមមនុញ្ញ 

 តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 13,700.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ធានាការក្គរពនី្តិរដ្ា ការពារឯករាជយភាព  អនុ្វតតអពាប្កឹតភាព 13,700.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លកីកំពស់ការអនុ្វតតសមតថកិចេ និ្ងគុណតនមលរបស់ាថ ប័ន្ 1,201.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ និ្ងគបំ្ទផ្ផ្នករដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 12,499.0

តារាង ៣១  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិកាអគគម្ល ខាធិការដ្ឋា នរពឹទធសភា 

 តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី

ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 87,309.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតមុខងាររបស់ប្ពឹទធសភា និ្ងអគាក្លខាធិការោា ន្ 87,309.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេការនី្តិកមម តាមោន្ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងតំណ្តង 87,309.0

តារាង ៣២  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិកាអគគម្ល ខាធិការដ្ឋា នរដាសភា  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 193,937.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតមុខងារ និ្ងតួនាទីនី្តិបបញ្ញតតិ របស់ាថ ប័ន្រដ្ាសភា 27,589.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការពិនិ្តយ និ្ងសកិាក្សចកី្ប្ពាងចាប់ ក្សចកី្ក្សនចីាប់ 13,000.4

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពិនិ្តយតាមោន្ការក្លកីកមពស់ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងការពប្ងឹងតួនាទីភាពាតំណ្តង  14,588.6

  ២.កមមវធីិទី២៖ កិចេការទូតរបស់រដ្ាសភាកនុងតំបន់្ និ្ងកនុងពិភពក្ោក 31,798.5

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវភាគី ពហុភាគី និ្ងសមាហរណកមម 31,798.5

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ កិចេការធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងបក្ងកីន្គុណភាពក្សវាជូន្រដ្ាសភា 134,549.5

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងសមតថភាពាថ ប័ន្ 134,549.5

តារាង ៣៣  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងរពុះបរមរាជវាងំ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 102,815.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ប្ពុះរាជកិចេ ប្ពុះមហាសប្ត និ្ង  សក្មតចប្ពុះវររាជមាតាាតិផ្ខមរ 102,815.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្ពុះរាជកិចេ ប្ពុះករណុ្ត ា ប្ពុះមហាកសប្ត ា ប្ពុះប្បមុខរដ្ា និ្ង សក្មតចប្ពុះមហាកសប្តី ប្ពុះវររាជមាតា
ាតិផ្ខមរ  ចូលរមួប្ពុះរាជសកមមភាពកនុងវស័ិយសងាមកិចេ មនុ្សសធម៌ វបបធម៌ ាសនា

32,514.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្ពុះរាជក្បសកកមមក្ប្ៅប្បក្ទស ថ្នវ យ ប្ពុះមហាកសប្តនិ្ងសក្មតចប្ពុះមហាកសប្តី ប្ពុះវររាជមាតាាតិផ្ខមរ 3,655.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេការគបំ្ទ ថ្នវ យ ប្ពុះរាជកិចេ និ្ងការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ 66,646.0

តារាង ៣៤  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិកាទីស្ីការគណៈរដាមស្រន្ី  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 427,020.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ បន្តដឹ្កនាសំប្មបសប្មួលការក្រៀបចំ និ្ងអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយរបស់រាជរោា ភិបាលក្លីប្គប់វស័ិយ              
   ក្ដី្មបីការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងកាត់បន្ថយភាពប្កីប្ក

427,020.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្រៀបចំ និ្ងសប្មបសប្មួលអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល 132,618.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ កិចេការរបស់អាាា ធរ គណៈកមាម ធិការ ប្កុមប្បឹកា និ្ងអងាភាពចំណុុះទីសតកីារគណៈរដ្ាមន្រន្តី 74,114.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅក្ផ្សងៗរបស់ទីសតកីារគណៈរដ្ាមន្រន្តី 220,288.0
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តារាង  ៣៥  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងការពារជ្ជត្ិ   តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 2,536,728.0

១. កមមវធីិទី១៖ ដឹ្កនាបំញ្ហា  ហវកឹហវនឺ្ ក្ធវីប្បតិបតតិការ ការពារសុខសន្តិភាព និ្ងរកាសណ្តត ប់ធាន ប់សងាម 26,698.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បញ្ហា ដឹ្កនាតំាមជំនាញ 3,069.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងក្គក 2,859.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងទឹក 5,619.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងអាកាស 4,889.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ប្បតិបតតិការកងរាជអាវធុហតថក្លីនផ្ទប្បក្ទស 10,081.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖  កិចេការពារសុវតថិភាពថ្នន ក់ដឹ្កនាំ 181.0

២. កមមវធីិទី២៖ សហប្បតិបតតិការក្យាធាកនុ ងតំបន់្ និ្ងអន្តរាតិ 8,708.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារការទូត និ្ងន្ក្យាបាយវស័ិយក្យាធា 5,108.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ 421.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ចូលរមួភារកិចេរកាសន្តិភាពរបស់អងាការសហប្បាាតិ 1,217.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ទប់ាក ត់អាវធុ និ្ងារធាតុគីមីសន្រងាា ម 1,962.0

៣. កមមវធីិទី៣៖ ផ្ែទាកំ្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស វសិវកមម និ្ងបញ្ាូ ន្ារ 34,717.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្គប់ប្គងផ្ែទាកំ្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស 12,743.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គងការងារវសិវកមម 21,264.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងការងារបញ្ាូ ន្ារ 710.0

៤. កមមវធីិទី៤៖  ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាលទូក្ៅ និ្ងហិរញ្ញវតថុ 2,466,605.0

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលទូក្ៅ 838.0

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ អនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា 37,674.0

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាភសតុភារហរិញ្ញវតថុ 2,428,093.0
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តារាង  ៣៦  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងមហាទផ្ទ (តផ្នរសន្ិសុខសាធារ ណៈ)  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 1,703,340.0

១. កមមវធីិទី១៖ ការការពារសន្តិសុខាតិ និ្ងសណ្តត ប់ធាន ប់ាធារណៈ 125,663.8

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទ និ្ងការពារសន្តិសុខសងាម 92,974.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការផ្ែរកាសន្តិសុខតាមប្ពំផ្ដ្ន្ 1,472.6

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការចូលរមួអនុ្វតតក្សវាយុតតិធម៌ 456.4

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការរកាសណ្តត ប់ធាន ប់ាធារណៈ 4,484.3

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការផ្ែរកាសន្តិសុខ សុវតថិភាព និ្ងសណ្តត ប់ធាន ប់ាធារណៈរាជធានី្ ក្ខតត 26,276.5

២. កមមវធីិទី២៖ កិចេការអតតសញ្ហញ ណបុគាល និ្ងអក្នាត ប្បក្វសន៍្ 136,440.9

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងអតតសញ្ហញ ណបុគាល 83,312.1

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងអក្នាត ប្បក្វសន៍្ 53,128.8

៣. កមមវធីិទី៣៖ កិចេការសន្តិសុខមិន្ប្បនពណី 21,057.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្បយុទធប្បឆងំក្ប្គឿងក្ញៀន្ 12,385.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្បយុទធប្បឆងំអំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស 5,252.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវក្គក 1,726.0

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្បឆងំទារណុកមម 1,031.0

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការប្បយុទធប្បឆងំផ្លតិផ្លផ្កលងកាល យ 663.7

៤. កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាគំប្ទកិចេប្បតិបតតិការទូក្ៅ 1,420,177.6

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាល និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ 3,491.6

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទហរិញ្ញវតថុ ភសតុភារ និ្ងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 1,402,904.0

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវានន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល 12,243.6

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាអធិការកិចេ 355.8

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងក្សវាសវន្កមមនផ្ទកនុង 940.0

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាប្កុមប្បឹកានី្តិកមម 242.6

តារាង ៣៧  ៖ គម្រោង ចំណាយ ថវិការរសួងមហាទផ្ទ (តផ្នរ រដាបាលទូម្ៅ )  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 255,261.0

១. កមមវធីិទី១៖  ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដី្ 15,763.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលផ្ដ្ន្ដី្របស់រាជធានី្ ក្ខតត 2,720.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍតាមផ្បបប្បាធិបក្តយយក្ៅថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 9,500.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងអតតសញ្ហញ ណបុគាល 3,543.0

២. កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងពន្ធនាគរ 69,160.0

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតបទោា ន្ប្គប់ប្គងពន្ធនាគរ 62,207.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍជំនាញវាិា ជីវៈ 6,953.0

៣. កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 170,338.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាកិចេការបុគាលកិ 147,995.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្ផ្នករដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ អធិការកិចេ និ្ងសវន្កមមនផ្ទកនុង 22,343.0
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តារាង  ៣៨  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងយុត្្ិធម៌  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២០

សរុបរមួ 165,049.0

១. កមមវធីិទី១៖ កិចេការចាប់ 10,115.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាអយយការ និ្ងប្ពហមទណឌ 1,593.2

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី 3,642.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លវីស័ិយយុតតិធម៌ 4,880.2

២. កមមវធីិទី២៖ កិចេការតុោការ 121,191.6

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុោការ 1,178.6

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្តល់វាិា ជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ 7,916.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាាោដំ្បូង និ្ងអយយការអមាោដំ្បូងរាជធានី្ ក្ខតត 89,996.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម 6,328.0

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ និ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍ 7,877.0

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាតុោការកំពូល និ្ងមហាអយយការអមតុោការកំពូល 7,896.0

៣. កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 33,741.5

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងធន្ធាន្មនុ្សស 18,427.8

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ 15,313.7
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៦.២. ំណំាយវិការេរបុរបេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ (ំណំាយំរៃត ៃងិំណំាយនលូធៃ) 

 

  

តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
1 ប្កសងួអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 3,207,220 530,910 3,738,130
2 ប្កសងួាធារណការនិ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្ 406,902 2,811,330 3,218,232
3 ប្កសងួការពារាតិ 2,536,728 0 2,536,728
4 ប្កសងួសុខាភិបាល 1,636,498 466,401 2,102,899
5 ប្កសងួមហានផ្ទ 1,958,601 124,506 2,083,107
6 ប្កសងួសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្  និ្ងយុវនី្តិសមបទា 1,137,061 5,603 1,142,664
7 ប្កសងួធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុនិ្យម 164,042 961,225 1,125,267
8 ប្កសងួក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុ 886,019 20,185 906,204
9 ប្កសងួអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 196,723 472,250 668,973
10 ប្កសងួកសកិមម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងក្ន្ាទ 283,076 339,708 622,784
11 ប្កសងួផ្រ ៉ៃនិ្ងថ្នមពល 74,247 504,019 578,266
12 ទីសតកីារគណៈរដ្ាមន្រន្តី 427,020 100,925 527,945
13 ប្កសងួឧសាហកមម និ្ង សបិបកមម 62,644 408,611 471,255
14 ប្កសងួការងារនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ 267,355 64,592 331,947
15 ប្កសងួពាណិជាកមម 126,476 127,577 254,053
16 ប្កសងួវបបធម៌និ្ងវចិិប្តសលិបៈ 185,151 8,820 193,971
17 រដ្ាសភា 193,937 0 193,937
18 ប្កសងួក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្ ន្គរបូនី្យកមម និ្ងសណំង់ 137,259 36,685 173,944
19 ប្កសងួយុតតិធម៌ 165,049 6,933 171,982
20 ប្កសងួក្ទសចរណ៍ 102,966 61,481 164,447
21 ប្កសងួការបរក្ទសនិ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 154,521 0 154,521
22 ប្កសងួនប្បសណីយនិ៍្ងទូរគមនាគមន៍្ 79,595 46,273 125,868
23 ប្កសងួបរាិថ ន្ 95,716 24,141 119,857
24 ប្កសងួព័ត៌មាន្ 90,170 21,996 112,166
25 ប្ពុះបរមរាជវាងំ 102,815 0 102,815
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តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
26 រដ្ាក្លខាធិការោា ន្អាកាសចរសុវីលិ 60,164 40,001 100,165
27 ប្កសងួផ្ផ្ន្ការ 97,271 0 97,271
28 ប្ពឹទធសភា 87,309 0 87,309
29 ប្កសងួធមមការនិ្ងាសនា 73,427 0 73,427
30 គណៈកមាម ធិការាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្ឆន ត 64,622 0 64,622
31 ប្កសងួមុខងារាធារណៈ 61,238 880 62,118
32 ប្កសងួកិចេការនារ ី 55,262 0 55,262
33 អងាភាពប្បឆងំអំក្ពីពុករលយួ 49,604 1,211 50,815
34 ប្កសងួទំនាក់ទំន្ងរដ្ាសភា ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ 44,229 1,211 45,440
35 ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 16,200 0 16,200
36 អាាា ធរសវន្កមមាតិ 14,986 0 14,986
37 ប្កុមប្បឹកាធមមនុ្ញ្ញ 13,700 0 13,700



 
 

 

 

នាយរដ្ឋា នថវថវកិានថវកយរម្  

អគ្គនាយរដ្ឋា នថវថវកិា 


