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១.១. បរិការណ៍រួមននការសរៀបចំថវិកាឆ្នា  ំ២០២១

	 ចបាបស់្ត ពីហិីរញ្ញវតថាថុសបរាបក់ារបគបប់គងឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃររៀបចរំ�ើង	រៅ្រនាថុងខណៈដដល 
បបរេសជាត្ិរពំងុសថា តិរៅ្រនាថុងស្ថា ៃភាពលបំា្រនៃវិបត្តជិងំ្ឺរូវីដ-១៩	រហើយជៃំៃេ់្ឹររភលៀងនារពលថ្មីៗ  

្រៃលងម្ររៃះ	្រប៏ាៃបរងកើៃៃវូសរាពា ធនៃតបមរូវការចណំាយថវកិារៅឆ្នា ំ	២០២១	ខាងមខុ	សបរាប់ 
រោលរៅនៃការស្្ត ររហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធរបូវៃ្ត	ៃិង	ផលិត្រម្ម្រសិ្រម្ម	ដដលបាៃ	ៃិង	្រំពុងេេួល 
រងការខចូខាត	។

	 ជា្រ់ដស្តង,	ការឆលងរាតតបាតនៃជំងឺ្រូវីដ-១៩	ដ៏កាចស្ហាវ	បាៃ	ៃិង	្ំរពុងបៃ្តនំាម្រៃូវ 

ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជរាៃ,	បញ្ហា បបឈម	ៃិង	ហាៃិភ័យជារបចើៃ	 ដដលមិៃធ្ល ប់រាៃពីមុៃម្រ	
ចំរពាះតំបៃ់	ៃិង	ពិភពរោ្រទាងំមលូ	រដ្យោ្ម ៃការរលើ្រដលងចំរពាះបបរេសណាមយួរ�ើយ,	 
ពរិសស	គបឺាៃរធវើឱ្យមៃសុ្សរាបោ់ៃនា្រប់ាតប់ងក់ារងារ,	ធ្ល ្រច់ះុៃវូបបា្់រចណូំល,	រហើយបបជាជៃ 
មយួចៃំៃួធរំៅរលើពិភពរោ្រ	បតរូវធ្ល ្់រចលូរៅ្រនាថុងភាពប្រីប្រវិញ។	្រមពាថុជា្រម៏ៃិអាចរគចរចួពីវបិា្រ 
អាប្រ្រ់ទាងំរៃះដដរ។	ការរាតតបាតនៃជំងឺ្រូវីដ-១៩	មិៃបតឹមដតរធវើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សមិេ្ធផល	 

សង្គម-រសដ្ឋ្រចិ្ច	ដដល្រមពាថុជាសរបមចបាៃនារពល្រៃលងម្ររដ្យលបំា្រប៉រុណាណ ះរេ,	ដតដថមទាងំ	 
អាចទាញបង្អៃរ់លបឿៃនៃ្រចិ្ចដរំណើរការអភវិឌ្ឍៃឈ៍ាៃរ�ើងរបស្់រមពាថុជា	ពរិសសអាចៃងឹពៃយាររពល 
នៃការឈាៃរៅសរបមចបាៃៃវូច្្រថុវសិយ័របស្់រមពាថុជា	្រនាថុងការដបបកាល យខលលួៃជាបបរេសចណូំលមធ្យម 
្របមិតខពាសរ់ៅឆ្នា ំ	២០៣០	ៃិងជាបបរេសចណូំលខពាសរ់ៅឆ្នា ំ	២០៥០	ផងដដរ។	យ៉ងណា្ររ៏ដ្យ,	 
ម្រដលរ់ពលរៃះ,	រទាះប្ីរមពាថុជាជាបបរេសតចូ	រហើយធៃធ្ៃ្ររ៏ៅរាៃ្របមិត្រ្ត,ី	របកាមការដ្ឹរនំា 
ដប៏ុៃិបបសពវ,	ឈាល សនវ	ៃិង	មុងឺរ៉ាត	់របស	់េសមដេចអគ្គមហាសេនាបតតីសតសោ ហ៊នុ សេន	ជាបបមខុ	
រាជរដ្្ឋ ភបិាលរាៃសមតថាភាព	ៃងិ	លេ្ធភាព	អាចបគបប់គងសភាពការណ៍វិបត្តនិៃជំង្ឺរូវដី-១៩	បាៃ
ល្អបបរសើររដ្យដផ្អ្ររលើមលូដ្្ឋ ៃបគឹះរងឹរានំៃរសដ្ឋ្រចិ្ច	ៃិង	ហរិញ្ញវតថាថុស្ធ្រណៈ	ដដលរយើងខិតខំ 
្រស្ងបាៃរៅ្រនាថុងរយៈរពលជាង	២	េសវត្សរ្៍រៃលងម្រ,	ជាពិរសស	្រនាថុងរយៈរពល	៧	ឆ្នា ំចងុរបកាយ,	
បពមជាមួយៃឹងការចូលរួមយ៉ងស្រម្មរបស់បគប់តួអង្គពា្រ់ព័ៃ្ធ	 រួមទាងំនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍ផលរូវការ,	
វិស័យឯ្រជៃ	ៃិង	អង្គការសង្គមសុីវិលផងដដរ។

	 មយួវិញរេៀត,	ថវិកាឆ្នា ំ	២០២១	្៏រជាថវិកានៃឆ្នា ំពា្រ្់រណា្ត លអាណត្ត	ិរដើមបីបរបមើឱ្យសណូំមពរ 

នៃការសរបមចឱ្យបាៃៃវូរោលរៅអភវិឌ្ឍៃស៍ខំាៃ់ៗ 	ដដលបតរូវបាៃ្រណំតរ់ៅ្រនាថុង	្រម្មវធិៃីរយបាយ 
របសរ់ាជរដ្្ឋ ភបិាល	ៃីតកិាលេ	ី៦	នៃរដ្ឋសភា	ៃងិ	យេុ្ធស្សស្តចតរុកាណ-	ដណំា្រក់ាលេ	ី៤,	រៅរលើ 
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រាោ៌ានៃការដ្រេបមង់សុីជរបរៅ	ៃិង	ការជំរុញការអភិវឌ្ឍ	រដ្យឈររលើ	មលូដ្្ឋ ៃនៃសមិេ្ធផល 
ជារបចើៃដដលសរបមចបាៃ្រៃលងម្រ,	ទាងំខាងៃរយបាយ,	សៃ្តិសុខ,	សណា្ត ប់ធ្នា ប់សង្គម,	ៃិង	 
ការអភិវឌ្ឍសង្គម-រសដ្ឋ្រិច្ច,	ពិរសសគ	ឺសៃ្តិភាព	ៃិង	សថា ិរភាពៃរយបាយដ៏រឹងរា	ំជាប់មិៃដ្ច់	
ដដលជាមលូដ្្ឋ ៃបគឹះដ៏ចមបងបំផុត	ៃិង	មិៃអាចខវះបាៃសបរាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិ	ៃិង	ភាពសុខ 
រ្រ្សម្រសាៃ្តរបស់បបជាជៃ	។

	 រលើសពរីៃះ	ជាមយួៃងឹ្រចិ្ចបបឹងដបបងតស៊ជូមនាះៃងឹវិបត្តនិៃជងំ្ឺរូវីដ-១៩	សរំៅកាតប់ៃថាយផល
បះ៉ពាលន់ៃវបិត្តរិៃះម្ររលើសខុភាព	ជវីភាពរសរ់ៅរបសប់បជាជៃ	ៃងិ	សង្គម-រសដ្ឋ្រចិ្ចទាងំមលូ	
រាជរដ្្ឋ ភិបាល្រ៏បាៃ	ៃិង	្រំពុងគិតគរូរដើមបីរចញដ្្រ់រចញៃវូ	“ដផៃការស្្ត ររសដ្ឋ្រិច្ចរ�ើងវិញ”	
សបរាប់ឆ្នា ំ	២០២១-២០២៣,	 ដដលជាការរបតៀមខលលួៃសបរាប់ដំណា្រ់កាលរបកាយវិបត្តិជំង ឺ
្រូវីដ-១៩	(Post	Covid-19),	រដើមបឈីាៃរៅបរងកើតបាៃៃូវភាពធៃ	់(Resiliency)	របស្់រមពាថុជារៅ 
ៃងឹវបិត្តសិបរាប់រយៈរពលដវងខាងមខុ,	រមួបញ្ចរូលៃូវវបិត្តរិសដ្ឋ្រចិ្ច,	ការដបបបបលួលអាកាសធ្ត	ុៃិង	 
ការរាតតបាតនៃជំងឆឺលងនានា	ផងដដរ	។	ដផៃការស្្ត ររៃះ	បតរូវបាៃគតិគរូរដ្យរ ្្ត តរលើសសរបេរូង	 
៣	ជាសំខាៃ់	រមួរាៃ	៖	

	(១)-ការដ្្រ់រចញៃូវរោលៃរយបាយចបមថុះ	ទាងំខាងដផនា្ររោលៃរយបាយហិរញ្ញវតថាថុ	 
ស្ធ្រណៈ	ៃងិ	រោលៃរយបាយរបូយិវតថាថុ	រដើមបីរធវើឱ្យរសដ្ឋ្រចិ្ចបត�បម់្រសថា តិរៅរលើគៃលង 
នៃ្រំរណើៃរ�ើងវិញ្រនាថុងរោលរៅ	រ្ាងរដើមបីធ្នាភាពរស់រាៃ	(survive)	ៃិង	រ្ាងរេៀត	 
រដើមបរីធវើឱ្យរសរ់រវ្ីររ�ើងវិញ	(Revive)	ទាងំខាងដផនា្រជវីភាពរស់រៅរបស់បបជាជៃ	្៏រដចូ 

ជាដផនា្រអាជវី្រម្ម	ៃងិ	ធុរៈ្រចិ្ច	ៃិង	សង្គមទាងំមលូ	បពមជាមយួៃងឹការតបមងធ់ៃធ្ៃរៅរលើ 
វស័ិយសខុាភបិាល	វសិយ័្រស្ិរម្ម	វសិយ័រេសចរណ៍	ៃិង	សហបោសធៃុតចូ	ៃិង	មធ្យម;

	(២)-ការដ្្ររ់ចញវិធ្ៃការដ្រេបមងស់ខំាៃ់ៗ 	ពរិសស	ដផនា្ររចនាសមពាៃ័្ធដដលរាៃល្្រណៈ 
បនាទា ៃ	់រដ្យដផ្អ្ររលើរមររៀៃ	ៃងិ	បេពរិស្ធៃដ៍ដលរ្រើតរចញពីវបិត្ត,ិ	រដើមបដីបបកាល យ	វបិត្តរិៃះ	 

រៅជាកាោៃុវត្តភាព	សបរាបប់រងកើៃភាពបប្រតួបបដជងរបស្់រមពាថុជា	្៏រដចូជារដើមប្ីរស្ង
ៃវូមលូដ្្ឋ ៃបគឹះសបរាប់ឈាៃរៅសរបមចភាពធៃ់	(Resiliency)	របស់្រមពាថុជា;	
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ការអសូបន្លា យ និងការកកើតក ើងរលកថ្មី
ននជងំកឺូវដី-១៩

កត្តា ខាងក្រៅ

ការប្របរបួលអាកាសធាត ុនិងកររោះធម្មជាតិ

ភាពតានតងឹននភមិូ្សាស្រសតនកោបាយ និង
សនតសុិខសកល, និងសស្ររា ម្ពាណជិជកម្មអនតរជាតិ

កត្តា ខាងកនុង

បញ្ហា ជារចនាសម្ព័ន្ធម្ួយចំនួ្ន្៖
- ការរបកួតរបជែងក្ៅមាន្ករម្ិត
- ក្្បឿន្យឺតនន្ការក្ វ្ ើពិពិ្កម្មក្សដ្ឋកិចច
- ការពឹងជអែកខាល ងំក្្ើតរម្ូវការខាងក្រៅ

រាែរដ្ឋឋ ភិបា្
ន្ីតិកា្ទី៦នន្

រដ្ឋសភា

	(៣)-ការបរងកើៃការវិៃិរយគស្ធ្រណៈរលើវិស័យគៃលឹះៗ	ដដលៃឹងធ្នាឱ្យរាៃភាពធៃ់	 

(Resiliency)	 បប្របរដ្យបរិយប័ៃនា	 ៃិង	 ចីរភាព,	 រួមទាំងចីរភាពដផនា្របរិស្ថា ៃ	 
ៃងិ	ភាពរឆលើយតបរៅៃងឹការដបបបបលួលអាកាសធ្តផុង	សបរាបរ់យៈរពលដវង	តាមរយៈការ 
ផ្តលអ់ាេភិាព	រៅរលើ៖	ការពបងឹងរដ្ឋបាលស្ធ្រណៈ,	ការពបងឹងការអភវិឌ្ឍធៃធ្ៃមៃសុ្ស,	 

ការ្រស្ងរហដ្្ឋ រចនាសមពាៃ័្ធគៃលះឹៗ	ទាងំរបូវៃ្ត	ៃងិ	ឌជីថីល,	ការពបងឹងបបពៃ័្ធោំពារសង្គម,	 

ការពបងឹងបបព័ៃ្ធហិរញ្ញវតថាថុស្ធ្រណៈ	ៃិង	 វិស័យហិរញ្ញវតថាថុ	 បពមទាងំការពបងឹងបបព័ៃ្ធ 

សុខាភិបាល	ជារដើម។

១.២. បញ្ហា កបឈម និង ហានិភព័យ

	 សបរាបឆ់្នា ំ	២០២១	រសដ្ឋ្រចិ្ច្រមពាថុជាបតរូវបាៃពយា្ររថ្	ៃឹងសរបមចបាៃ្ររំណើៃ្រនាថុងរងវង់	៣,៥%	
្រនាថុងបរិបេនៃការរ្រើៃរ�ើងៃូវបញ្ហា បបឈម	ៃិងហាៃិភ័យទាងំ្រនាថុង	ៃិងរបរៅបបរេស	ដដលបាៃ 
ៃិង្រំពុងបងកការគំរាមម្ររលើចីរភាព	ៃិងៃិរៃ្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍ្រមពាថុជា	ដចូជា៖
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ក្ោ្ការណ៍បក្ចចកក្ទសចំន្ួន្៧៖
១. ការធាន្លចរីភាព និងសមិ្ទ្ធកម្មននចណូំល
២. ការកណំតល់ដំាប់អាទ្ភិាព
៣. ការយកចតិតទ្កុដាកក់លើម្នសុស
៤. ការកណំតត់នម្ាជាកប់្សតងននកម្មវធិី / សកម្មភាព
៥. ការកទេរថ្វកិាឱ្យដលអ់ងាភាពអនវុតត
៦. ការទារភាជ ប់រវាងការរបម្លូចំណូល និងការវភិាជថ្វកិា
៧. ការរកាតលុយភាព នងិចីរភាពថ្វកិា 

២. ខិតខសំករម្ចឱ្យបាននវូកកំណើនកសដឋកចិចកនងុរងវង ់៣,៥% 
១. ទ្ប់ទ្លក់ាររាតតាត នងិកាតប់នថយទលប ោះពាលព់ីវបិតតនិនជងំកឺូវដី-១៩

៣. ធាន្លឱ្យបាននវូសថ រិភាពម រកកូសដឋកចិច និងហរិ្ញវវតថុ
៤. រកាលនំងឹជវីភាពរបជាជន និងសថ រិភាពសងាម្ 
៥. បនតអនវុតតកម្មវធិបី្កទ្រម្ងសំ់ខាន់ៗ របស់រាជរដាឋ ភបិាល ជាពិកសស ជំរញុការអនវុតតការប្កទ្រម្ង់

រចន្លសម្ពន័ធកនុងលកខណៈបន្លេ នក់ៅតាម្ការដាឋ នចំបាចន់្លន្ល

២០២១

១.៣. អភិកកម និងសោលការណ៍ននការសរៀបចំថវិកាឆ្នា  ំ២០២១

	 ថវិកាឆ្នា ំ	 ២០២១	 បតរូវបាៃររៀបចំរ�ើងរដ្យដផ្អ្ររលើ	 អភិប្រមបគឹះជាយុេ្ធស្សស្ត  
ៃិង	រោលការណ៍បរច្ច្ររេសសំខាៃ់ៗ	ដចូខាងរបកាម៖	
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ជំពកូ

កកបខណ្ឌ ម៉ា កករូសេដ្ឋកិច្ចឆ្នា  ំ២០២១

២
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២.១. េចូនាករសេដ្ឋកិច្ច

	 តាមការពយា្ររណ៍	រសដ្ឋ្រិច្ច្រមពាថុជារៅឆ្នា ំ២០២១	បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃឹងរងើបរ�ើងវិញ	រហើយ 
រពំឹងថ្ៃឹងសរបមចបាៃ្រំរណើៃ្រនាថុងរងវង់	៣,៥%	ដដលរធវើឱ្យ	ផសស	នថលបច្ចថុបបៃនា	សថា ិត្រនាថុងរងវង់	 
១១៧	៩៣៩ ប៊ោីៃររៀល,	សមមលូៃងឹបបរាណ	២៩	០១៣	ោៃដោុល រអារមរ្ិរ,	បសបរពលដដល	
ផសស	សបរាបម់ៃសុ្សរានា ្រប់តរូវបាៃរពំងឹថ្ៃឹងរ្រើៃរ�ើងដល់	១	៧៧១	ដោុល រអារមរ្ិរ	របើរបបៀបរធៀប 
ៃងឹ	១	៦៨៣	ដោុល រអារមរិ្រ	្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២០។		ចំដណ្រឯអបតាប្តរូរបបា្ររ់រៀល	គរឺៅដតបៃ្តសថា តិរៅ 
្រនាថុងរងវង	់៤	០៦៥ ររៀល	្រនាថុងមយួដោុល រអារមរ្ិរ	្រនាថុងឆ្នា 	ំ២០២១។	ឱៃភាពគណៃចីរៃ្ត	(រមួបញ្ចរូលបដងវរ)	 
បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃងឹរមួតចូបៃ្តចិម្របតឹម	១៧,៣%	នៃ	ផសស	រដ្យស្រការរពំងឹនៃការរងើបរ�ើងវញិ 
សៃ្សឹមៗៃូវការនំារចញ	ៃិងវិស័យរេសចរណ៍។	 េុៃបបមថុងអៃ្តរជាតិសរុប	 បតរូវបាៃរំពឹងថ្ 
ៃងឹរ្រើៃរ�ើងដល	់១៦	៩៨១	ោៃដុោល រអារមរិ្រ	ៃងិធ្នាការនំាចលូបាៃ	៨,០	ដខ	រដ្យរហតថុ្ 
ការនំាចលូរបស់្រមពាថុជា្រ៏ៃឹងរងើបរ�ើងបៃ្តិចវិញ។

សចូនា្រររសដ្ឋ្រិច្ច
២០១៩ ២០២០ ២០២១

អៃុវត្ត ប៉ាៃ់ស្្ម ៃ ពយា្ររណ៍

ផសស	តាមនថលបច្ចថុបបៃនា	(ប៊ី	ោៃររៀល) ១១០	០១៤ ១១០	៦៥៣ ១១៧	៩៣៩

្រំរណើៃពិតនៃ	ផសស	(%) ៧,១% -១,៩% ៣,៥%

ផសស	សបរាប់មៃុស្សរានា ្រ់	(ដុោល រអារមរិ្រ) ១	៧០០ ១	៦៨៣ ១	៧៧១

អតិផរណា	(ជាមធ្យមបបចំាឆ្នា ំ) ១,៨% ២,៨% ៣,១%

អបតាប្តរូរបបា្រ់	(ដុោល រអារមរិ្រ/ររៀល) ៤	០៥៥ ៤	០៦៥ ៤	០៦៥

សមតុល្យគណៃី	ចរៃ្ដ	(%		នៃ	ផសស) -១៥,៥% -១៧,៦% -១៧,៣%

េុៃបបមថុងអៃ្តរជាតិ	(ោៃដុោល រអារមរិ្រ) ១៨	៧៦៣ ១៦		៩៣៧ ១៦	៩៨១

េុៃបបមថុងអៃ្តរជាតិ	(ចំៃៃួដខនៃការនំាចលូ) ៨,៨ ៨,៥ ៨,០
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	 	អបតាអតិផរណាបតរូវបាៃប៉ាៃ់ស្្ម ៃថ្សថា ិត្រនាថុង្របមិតអាចបគប់បគងបាៃ្រនាថុងអបតា	៣,១%	 
្រនាថុងឆ្នា ំ២០២១	រដ្យស្រការរំពឹងេុ្រការរ្រើៃរ�ើងនថលរបបងរលើេីផសារអៃ្តរជាតិ	បនាទា ប់ពី 
ការធ្ល ្រ់ចុះយ៉ងគំហុ្រ្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២០។

	 	អបតាប្តរូរបបា្រ់ររៀល	បតរូវបាៃប៉ាៃ់ស្្ម ៃថ្ៃឹងរៅដតបៃ្តរាៃសថា ិរភាព្រនាថុងរងវង់	៤	០៦៥ររៀល	 
្រនាថុងមយួដោុល រអារមរ្ិរ្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២១	រដ្យស្រសថា រិភាពរ៉ាប្ររូរសដ្ឋ្រចិ្ច	ៃងិជរំៃឿេ្ុរចតិ្ត	ពី
សណំា្រស់្ធ្រណជៃរលើការរបបើបបាស់បបា្់រររៀល	តាមរយៈការអៃវុត្តវិធ្ៃការរលើ្រ្រមពាស់ 
បបា្់រររៀលរបស់ធនាោរជាតិនៃ្រមពាថុជា	ៃិងការបៃ្តពបងងឹរោលៃរយបាយបគប់បគងស្ច់បបា្់រ 
្រនាថុងវិស័យហិរញ្ញវតថាថុ។

២.២. កំសណើនតាមវិេព័យេំខាន់ៗ

	 តាមការពយា្ររណ៍	្រំរណើៃរសដ្ឋ្រិច្ច្រមពាថុជារៅ្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃបេបេង់រដ្យ៖	
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(េី១)
វិេព័យ 
ឧេសាហកម្ម

	 បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃងឹរងើបរ�ើងវញិ្រនាថុងអបតា្ររំណើៃ	៤,១%	្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២១	
ព្ីររំណើៃអវជិ្ជរាៃ្រនាថុងអបតា	-២,២%	្រនាថុងឆ្នា 	ំ២០២០	រដ្យស្រការរពំងឹេ្ុរៃវូការ 
រងើបរ�ើងវញិ្រនាថុង្របមិតទាបនៃអៃុវសិយ័កាតរ់ដរ	ៃងិអៃុវសិយ័សណំង	់ខណៈ 

ដដលអៃុ-វិស័យ្រម្មៃ្តស្លមិៃដមៃកាត់រដរបតរូវបាៃរំពឹងថ្រៅរ្រសាបាៃ 
្រំរណើៃល្អបបរសើរ។	 អៃុវិស័យកាត់រដរ	 បតរូវបាៃរំពឹងថ្ៃឹងរ្រើៃរ�ើង្រនាថុង 
្របមិតទាប	រដ្យស្រការរពំងឹេ្ុរពកីាររងើបរ�ើងវញិយតឺនៃតបមរូវការខាងរបរៅ។	
អៃុវិស័យរៃះ	្៏របតរូវបបឈមៃឹងការបប្រួតបបដជងកាៃ់ដតខាល ំង្រនាថុងការដរណ្ត ើម
យ្រេីផសារផងដដរ។	បសបោនា រៃះ	អៃុវិស័យសំណង់្រ៏បតរូវបាៃរពំឹងថ្ៃឹងរងើប
រ�ើងវិញ្រនាថុងអបតា្រំរណើៃទាប	រដ្យស្រការរ្រើៃរ�ើងវិញយឺតនៃរំហូរេុៃ 

វៃិរិយគ	ជាពរិសស	ពបីបរេសចៃិ	ៃងិតបមរូវការរពលរវោ	រដើមបសី្្ត រេៃំ្ុរចិត្ត 
របស់វៃិរិយគៃិរ�ើងវញិ។	រដ្យដ�្រ	អៃុវសិយ័្រម្មៃ្តស្លមៃិដមៃកាតរ់ដរ	
ដូចជា	មហារូបអាហារៃិងរភសជ្ជៈ,	 ឧសសាហ្រម្មដំរ�ើងយៃយៃ្ត,	 របគឿងបង្គថុំ 
រអ�ចិបតរូៃ្ិរ,	របគឿងបនាល ស,់	របគឿងសងាហា រមិ	ៃិងសុមីង់៉ត	៍ជារដើម	ទាងំសបរាប ់
បរបមើឱ្យការនំារចញ	ៃិងតបមរូវការេីផសារ្រនាថុងបសថុ្រ	បតរូវបាៃរពំឹងថ្រៅរ្រសាបាៃ
្ររំណើៃល្អបបរសើរ	រដ្យស្រការពបងី្រមលូដ្្ឋ ៃផលតិ្រម្មផលតិផលមៃិដមៃ
កាតរ់ដរនៃវៃិរិយគដដលរាៃបស្ប,់	ទាងំ្រនាថុង	ៃងិ	របរៅតបំៃរ់សដ្ឋ្រចិ្ចពរិសស,	
ការរំពឹងេុ្រនៃៃិនានា ការ ល្ ស់ប្តរូរេីតំាងរបស់ររាងចប្រមួយចំៃួៃម្រ្រមពាថុជាដដល 
បណា្ត លម្រពីឥេ្ធិពលនៃសសងា្គ មពាណិជ្ជ្រម្ម	ៃិងការបដងវរពីបចវា្រ់ផលិត្រម្ម 
ស្រលម្រជាបចវា្រ់ផលិត្រម្ម្រនាថុងតំបៃ់្រនាថុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិ្រូវដី-១៩។
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(េី២)
វិេព័យ 
សេវាកម្ម

	 បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃឹងរាៃ្ំររណើៃ្រនាថុងអបតាទាប	៣,៦%	្រនាថុងឆ្នា ំ២០២១	 
របើរបបៀបរធៀបៃងឹ្ររំណើៃអវិជ្ជរាៃ្រនាថុងអបតា	-៣,០%	្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២០	រដ្យស្រ 
ការរពំងឹេ្ុរនៃការរងើបរ�ើងវិញ្រនាថុង្របមិតទាបនៃស្រម្មភាពរសដ្ឋ្រចិ្ច	ជាពិរសស 
្រនាថុងវិស័យរេសចរណ៍	ៃិងការរបបើបបាស់្រនាថុងបសថុ្រ	បនាទា ប់ពីវិបត្តិ្រូវីដ-១៩។	
អៃុវស័ិយសណា្ឋ ោរ	ៃិងរភាជៃយីដ្្ឋ ៃ	បតរូវបាៃរពំងឹថ្ៃឹងរាៃ្ររំណើៃវជិ្ជរាៃ 

រ�ើងវិញ	 ប៉ុដៃ្តសថា ិត្រនាថុង្របមិតទាបរៅរ�ើយ,	 ទាងំេំហំ	 ៃិងអបតា្រំរណើៃ,	 
រដ្យស្រការធ្ល ្់រចះុលេ្ធភាព្រនាថុងការរធវើដរំណើរ្រមសាៃ្ដ	រហើយអៃុវសិយ័រៃះអាច 
បតរូវការរយៈរពលពី	២	រៅ	៣	ឆ្នា ំ	រដើមបីអាចរងើបរៅរ្រេំហំដដលធ្ល ប់រាៃមុៃ 
រពលរាៃវិបត្តិ។	 រលើសពីរៃះ,	្រមពាថុជាអាចបបឈមៃឹងការបប្រួតបបដជងខពាស់	
រដ្យស្របណា្ត បបរេសដដលជារោលរៅរេសចរណ៍ដនេរេៀត	សុេ្ធដតរាៃ 
វធិ្ៃការររៀងៗខលលួៃ្រនាថុងការបសរូបយ្ររភញៀវរេសចរបនាទា បព់សី្ថា ៃភាពនៃវិបត្តរិៃះ
បាៃធរូបស្ល។	អៃុវិស័យល្រ់ដុំ-រាយ	បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃឹងរាៃ្រំរណើៃរងើប
រ�ើងវញិបៃ្តចិ	ប៉ដុៃ្តទាបជាងៃនិានា ការធម្មតា	ដដលោំបេរដ្យការរងើបរ�ើងវញិ
ជាបរណ្ដ ើរៗនៃស្រម្មភាពរបបើបបាស់្រនាថុងបសថុ្រ	រដ្យឆលថុះបញ្្ច ងំតាមរយៈឥរិយបថ 
ចាយវាយរបស់បបជាពលរដ្ឋ	 រួមផ្សៃឹំងការិវលបត�ប់ម្រនៃរភញៀវរេសចរ 
អៃ្តរជាត	ិបៃ្តសថា តិ្រនាថុង្របមិតទាប។	េៃទាមឹរៃះ,	អៃុវសិយ័ដ្ឹរជញ្ជរូៃ	ៃងិគមនាគមៃ៍	
បតរូវបាៃរំពឹងថ្ៃឹងរងើបរ�ើងវិញ	បនាទា ប់ពីស្រម្មភាពរសដ្ឋ្រិច្ចបត�ប់រ្រភាព 
បបប្រតី	 រហើយៃិនានា ការរ្រើៃរ�ើងនៃការរបបើបបាស់បបព័ៃ្ធអុីៃធឺណិត	ៃិងការ 
វិៃិរយគបដៃថាមរលើរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធ	ៃឹងបៃ្តជំរុញឱ្យអៃុវិស័យគមនាគមៃ៍ 

កាៃ់ដតរ្ីរចរបមើៃ្រនាថុងរយៈរពលមធ្យម។
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(េី៣)
វិេព័យ 
កេិកម្ម

	 វិស័យ្រសិ្រម្ម	 បតរូវបាៃប៉ាៃ់ស្្ម ៃថ្រ្រើៃរ�ើង្រនាថុងអបតា	១,៦%	្រនាថុងឆ្នា ំ	
២០២១	 ពី្ំររណើៃ	 ០,៩%	 ្រនាថុងឆ្នា ំ	 ២០២០	 រដ្យស្រការរ្រើៃរ�ើងនៃ 
អៃុវិសយ័ដណំំា	អៃុវិសយ័ចញិ្ចមឹសតវ	ៃិងអៃុវិសយ័រៃស្េ។	អៃុវិសយ័ដណំំា
បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃងឹសរបមចបាៃ្ំររណើៃខពាសជ់ាងឆ្នា ំ	២០២០	រដ្យស្រការរពំងឹ 
េុ្រៃូវ្រំរណើៃផលិត្រម្ម្រសិ្រម្ម	 បសបរពលដដលនថល	 ៃិងតបមរូវការខាងរបរៅ 
រាៃការរ្រើៃរ�ើង។	ជាមយួោនា ផងដដរ	អៃុវសិយ័ចញិ្ចមឹសតវបតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃងឹ 
បៃ្ត្រំរណើៃវិជ្ជរាៃោំបេរដ្យការរំពឹងេុ្រៃូវ្រំរណើៃការចិញ្ច ឹមសតវដបប 
ពាណិជ្ជ្រម្ម	 ជាពិរសសការចិញ្ច ឹមបជរូ្រដដលជំរុញរដ្យភាពល្អបបរសើរនៃ 
នថលស្ច់បជរូ្រ។	េៃទាឹមរៃះ	អៃុវិស័យរៃស្េ	បតរូវបាៃពយា្ររថ្ៃឹងរាៃ្ំររណើៃ
ខពាស់ជាងឆ្នា ំ	២០២០	បៃ្តិច	ដដលបតរូវបាៃជំរុញរដ្យ្រំរណើៃល្អនៃអៃុវិស័យ
វារវីបប្រម្ម	។

កំេណ�នផ.ស.ស 
៣,៥%

កំេណ�នវ�ស័យ េសវកម�ចំនួន 

៣,៦% 

កំេណ�នវ�ស័យ
ឧស្សោហកម�   ចំនួន 

៤,១%
កំេណ�នវ�ស័យ 
កសិកម�ចំននួ 

១,៦% 
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ជំពកូ

កកបខណ្ឌ ថវិកាឆ្នា  ំ២០២១

៣
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	 ឈររលើរោលការណ៍	ៃិង	្រនាថុងរោលបំណងសរបមចឱ្យបាៃៃូវរោលៃរយបាយខាងរលើ,	
ប្របខណ្ឌ ថវិកាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃ្រំណត់ដចូខាងរបកាម៖

សចូនា្ររថវិកា ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ចបាប់ អៃុវត្ត ចបាប់ ចបាប់

ចណូំល្រនាថុងបបរេសថវិការដ្ឋ	ឬ	ថវិកាជាត	ិ(%ផសស) ១៩,២៦ ២៥,២៦ ២៣,៨០ ១៨,១៨

				ចំណូល	ចរៃ្ដ	(%ផសស) ១៩,០៨ ២៥,១០ ២៣,៦៣ ១៨,០

ចំណាយសរុបថវិការដ្ឋ	ឬ	ថវិកាជាតិ		(%ផសស) ២៤,៦៩ ២៦,០៧ ៣០,១៣ ២៧,១៤

				ចំណាយចរៃ្ដ	(%ផសស) ១៦,២៨ ១៧,០៦ ១៧,៩១ ១៥,៩០

អតិររ្រចរៃ្ត	(%ផសស) ២,៨០ ៨,០៣ ៥,៧២ ២,១០

ឱៃភាពសរុប	(%ផសស) -៥,៤៣ -០,៨១ -៦,៣៣ -៨,៩៦

  ចំណូល្រនាថុងបបរេសថវិការដ្ឋ បតរូវបាៃរបោង	១៨,១៨%	នៃ	ផសស	រស្ម ើៃឹងចំៃៃួ	 
២១	៤៤៥	៥៩២	ោៃររៀល។

  ចំណាយសរុបថវិការដ្ឋ	បតរូវបាៃរបោង	២៧,១៤%	នៃ	ផសស	រស្ម ើៃឹងចំៃៃួ	 
៣២	០០៩	៧៤២	ោៃររៀល។

 អតិររ្រថវិកាចរៃ្ត	អាចរ្រសាបាៃ្រនាថុង្របមិតបបរាណ	២,១០%	នៃ	ផសស។

  ឱៃភាពថវកិាសរបុ	រស្ម ើៃងឹ	-៨,៩៦%	នៃ	ផសស	រហើយ	ឱៃភាពរៃះ	បតរូវបាៃបរំពញបដៃថាម 
រដ្យហរិញ្ញបបទាៃរបរៅបបរេស្រនាថុងេហំំ	៤,៦៣%	នៃ	ផសស,	មលូៃធិបិេបេងថ់វកិាបបរាណ	
០,៧៣%	នៃ	ផសស	ៃងិបបា្់របរញ្ញើរបសរ់ាជរដ្្ឋ ភបិាល្រនាថុងេហំ	ំ៣,៦០%	នៃ	ផសសរស្ម ើៃឹង	 
៤	២៤១	ប៊ោីៃររៀល	ឬ	សមមលូៃងឹ	១	០៤៣	ោៃដោុល រអារមរិ្រ	ដដលបតរូវបាៃរបោងយ្រម្រ 
របបើបបាសស់បរាប់អៃវុត្តរោលៃរយបាយ	ៃងិវធិ្ៃការរ្រសាលៃឹំង	េបេ់លៃ់ងឹផលបះ៉ពាល ់
ពីជំង្ឺរូវដី-១៩	បពមទាងំសបរាប់ការស្្ត រៃិងជំរុញ្រំរណើៃរសដ្ឋ្រិច្ចរ�ើងវិញ។
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៣.១. ស្ថា នភាពចំណូលថវិការដ្ឋ

	 ្រនាថុងប្របខណ្ឌ នៃរោលរៅខាងរលើ	រាជរដ្្ឋ ភបិាលបតរូវបរងកើៃចណូំលសរបុថវកិារដ្ឋ	ឬ	ចណូំល 
សរុបថវិកាជាតិ	ឱ្យរស្ម ើៃឹង	២៧	៧៦៨	៧៤២	ោៃររៀល	្រនាថុងរនាះ	ចំណូលចរៃ្ដថ្នា ្រ់ជាត ិ
ឱ្យរស្ម ើៃងឹ	១៩	៧០៥	៩៨៣	ោៃររៀល	(ដដលរមួរាៃ	ចណូំលស្ររពើពៃ្ធ	១៧	៥២០	០០០	ោៃររៀល	 
ៃិង	ចំណូលមិៃដមៃស្ររពើពៃ្ធ	២	១៨៥	៩៨៣	ោៃររៀល)។	រដ្យដ�្រ	សបរាប់ចំណូល 
មលូធៃថវិការដ្ឋ	បតរូវបាៃរបោងចៃំៃួ	៦	៥៤៤	៣៥៣	ោៃររៀល,	បតរូវជា	៥,៥៥%	នៃ	ផសស	គ ឺ
រាៃ្រំរណើៃ	០,៧%	រធៀបៃឹងចបាប់ឆ្នា ំ	២០២០	្រនាថុងរនាះចំណូលមលូធៃរដ្យហិរញ្ញបបទាៃព ី
របរៅបបរេស	រស្ម ើៃឹងបបរាណជិត	២០%	នៃចំណាយថវិការដ្ឋសរុបឆ្នា ំ	២០២១	ប៉ុរណាណ ះ។

សរុបចំណាយ
ថវិការដ្ឋ

៣២០៩៩៧៤២

ចំណូលសារកពើពនធ 
១៨ ៥៧០ ៣២៣

ចំណូលមិ្នប្ម្ន
សារកពើពនធ  

២ ៦៥៤ ០៦៦

ចំណូលមូ្លធន 
៦ ៥៤៤ ៣៥៣

ចំណាយមូ្លធន
ថ្វិការដឋ

១៣ ២៥៨ ៧០១

ចំណាយចរនដថ្វិការដឋ
១៨ ៧៥១ ០៤១

ចំណាយចរន្តាមវិេព័យ
µ	 រដ្ឋបាលេូរៅ	១	៨១៥	៩២១
µ	 	ការពារជាតិ	សៃ្តិសុខ	ៃិងសណា្ដ ប់ធ្នា ប់	 
៤	៧១៥	៨៦៩

µ	 សង្គម្រិច្ច	៦	៨៧២	៧៥៦
µ	 រសដ្ឋ្រិច្ច	១	៤៥៩	៧៥៥

ចំណាយមលូធន
µ	 	វិៃិរយគស្ធ្រណៈហិរញ្ញបបទាៃ		
្រនាថុងបបរេស	៦	៦០៧	៨៦១

µ	 	វិៃិរយគស្ធ្រណៈហិរញ្ញបបទាៃ		
របរៅបបរេស	៥	៤៦៥	៦៥០

µ	 េទូាត់បបា្រ់ខ្ចី	១	១៨៥	១៩០
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ចំណូលសរុប
ថវ�ករដ� 

២៧ ៧៦៨ ៧៤២

ចំណូល
មលូធនេ្រ�្របេទស

៦,៣២៣,១៥០

ចំណូលចរន�ថវ�កថាĀ� ក់ជតិ
១៩,៧០៥,៩៨៣

ចំណូល
មលូធនក��ង្របេទស

២២១,២០៣

ចំណូលចរន�
ថវ�កថាĀ� ក់េ្រកមជតិ

១,៥១៨,៤០៦

ចំណូលមិនែមនសរេព�ពន�
១១%

ចំណូលពន�ដរ
៤១%

ចំណូលចរន�ថា牉� ក់ជតិ

លនេរៀល
១៩ ៧០៥ ៩៨៣ 

ចំណូលគយ និងរដ� ករ
៤៨%

ពន�ផ� ល់

២៥ %

ពន�្របេយល

៧៥ %
ពន�ក��ង្របេទស

៨៧ %

ពន�េល�ពណិជ�កម�
េ្រ�្របេទស

១៣ %
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ចំណូលមលូធៃ	បតរូវសរបមចឱ្យបាៃចំៃួៃ	៦	៥៤៤	៣៥៣	ោៃររៀល	្រនាថុងរនាះ

	ចំណូលមលូធៃ្រនាថុងបបរេស	២២១	២០៣	ោៃររៀល

	ចំណូលមលូធៃរបរៅបបរេស	៦	៣២៣	១៥០	ោៃររៀល

៣.២. ស្ថា នភាពចំណាយថវិការដ្ឋ

	 សបរាបឆ់្នា ំ	២០២១	ចណំាយសរបុថវិការដ្ឋ	ឬ	ចណំាយសរបុថវិកាជាតិ	បតរូវបាៃរបោងចំៃួៃ	 
៣២	០០៩	៧៤២	ោៃររៀល	បតរូវជា	២៧,១៤%	នៃ	ផសស	គថឺយចះុ	៤,០%	រធៀបៃងឹចបាបឆ់្នា 	ំ២០២០	 
ដដល្រនាថុងរនាះ	(១)-ចណំាយចរៃ្តថវកិារដ្ឋរាៃចៃំៃួ	១៨	៧៥១	០៤១		ោៃររៀល	បតរូវជា	១៥,៩០%	នៃ	 
ផសស	គថឺយចះុ	៥,៤%	រធៀបៃឹងចបាបឆ់្នា ំ	២០២០	ៃងិ	(២)-ចំណាយមលូធៃថវិការដ្ឋរាៃចំៃៃួ	
១៣	២៥៨	៧០១	ោៃររៀល	បតរូវជា	១១,២៤%	នៃ	ផសស	គថឺយចុះ	១,៩%	រធៀបៃឹងចបាប់ 
ឆ្នា ំ	២០២០។

្រត�វសេ្រមចឱ្យបនចំននួ

២២១ ២០៣ លនេរៀល

ចំណូលមលូធនក��ង្របេទស

ចំណូលមលូធនេ្រ�្របេទស

៣ %

មលូនិធិ្រទ្រទង់ថវ�ក  

៨៥៧ ៥០០ លនេរៀល 

មលូធនេដយ

ហិរ��ប្បទនេ្រ�្របេទស 

៥ ៤៦៥ ៦៥០ លនេរៀល

៩៧ %
៦ ៥៤៤ ៣៥៣ 

លនេរៀល
ចំណូលមលូធន  
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្របសិទ�ភព

សមធម៌

កំេណ�ន

ករងរ

ថា扩� ក់ជតិ៖ ៨ ៥៦៥ ៥៧៤ លនេរៀល
ថា扩� ក់េ្រកមជតិ៖ ៧៦១ ០១៥ លនេរៀល

*សំគល់៖ទំហំចំណយចរន�េ្រ�បន��កបុគ�លិកថា扩� ក់េ្រកមជតិបនបកូប���ល នវូឥណទនឧបត�ម�កធនពីថា扩� ក់ជតិចំននួ 
 ១ ០៦០ ៤៥០ លនេរៀល។

ចំណយចរន�

បន��កបុគ�លិកសរុប 
៩ ៣២៦ ៥៨៩ លនេរៀល

ថា扩� ក់ជតិ៖ ៨ ៨៨១ ២៦៧ លនេរៀល
ថា扩� ក់េ្រកមជតិ៖ ១ ៦០៣ ៦៣៥ លនេរៀល *

េ្រ�បន��កបុគ�លិកសរុប
៩ ៤២៤ ៤៥២ លនេរៀល 

ចំណយមលូធន

ថា扩� ក់ជតិ ៖ ៦ ៣៩៣ ៦៥៥ លនេរៀល
ថា扩� ក់េ្រកមជតិ ៖ ២១៤ ២០៦ លនេរៀល

វ�និេយគសធរណៈ
ហិរ��ប្បទនក��ង្របេទសសរុប
៦ ៦០៧ ៨៦១ លនេរៀល

ករទទូត់្របក់ខ�ី 
១ ១៨៥ ១៩០ លនេរៀល

វ�និេយគសធរណៈហិរ��ប្បទន
េ្រ�្របេទស 
៥ ៤៦៥ ៦៥០ លនេរៀល
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្រ.១.	ចំណាយរលើបៃទាថុ្របុគ្គលិ្រ

	 ចណំាយរលើបៃទាថុ្របគុ្គល្ិរ	បតរូវបាៃរបោងចៃំៃួ	៨	៥៦៥	៥៧៤	ោៃររៀល	រាៃសរារាបតរស្ម ើៃងឹ	
៤៩,១%	នៃចំណាយចរៃ្ដថវិកាថ្នា ្រ់ជាតិ,	បតរូវជា	៧,២៦%	នៃ	ផសស,	រាៃ្រំរណើៃ	០,៣%	
រធៀបៃឹងចបាប់ថវិកាឆ្នា ំ	២០២០។	ចំណាយបៃទាថុ្របុគ្គលិ្ររៃះ	បតរូវបាៃរបោងរដ្យរ្រសា្របមិត
បបា្រ់របៀវត្សអបបបររា	ៃិងបបា្រ់របៀវត្សមសៃ្តីរាជការសុីវិល	ៃិង្ររាល ងំបបដ្ប់អាវុធឆ្នា ំ	២០២១	
រស្ម ើៃងឹ្របមិតឆ្នា ំ	២០២០	រដើមបសីៃ្សថំវកិាសបរាប់េប់េលក់ាររាតតបាតនៃជងំ្ឺរូវីដ-១៩	ដដលបាៃ 

បងកៃវូផលប៉ះពាល់ដល់រសដ្ឋ្រិច្ច	សុខភាព	ៃិងជីវភាពរស់រៅរបស់បបជាពលរដ្ឋ	ជាពិរសស្រម្ម
្ររៃិរយជិតនៃឧសសាហ្រម្មកាត់រដរ	ៃិងវាយៃភណ្ឌ 	្រម្ម្រររបរៅបបព័ៃ្ធ	្រ៏ដចូជាបបជាជៃប្ីរប្រ	
ៃងិជៃងាយរងរបោះ។	្រប៏៉ដុៃ្ត	សបរាបម់សៃ្តរីាជការ,	រាជរដ្្ឋ ភបិាលបៃ្តធ្នាបាៃៃវូការរបើ្រផ្តល់
របៀវត្សបាៃទាៃ់រពលរវោ	គ២ឺដង	្រនាថុង១ដខ	េៃទាមឹរៃះ	រាជរដ្្ឋ ភបិាលមៃិបាៃកាតប់បា្ររ់បៀវត្ស 
មសៃ្តីរាជការរនាះរេ	ផទាថុយរៅវិញ	រាជរដ្្ឋ ភបិាលរៅរាៃលេ្ធភាពរ្រសា្របមិតបបា្់ររបៀវត្សអបបបររា	
ៃងិបបា្ររ់បៀវត្សមសៃ្តីរាជការសុីវលិ	ៃិង្ររាល ងំបបដ្បអ់ាវុធឆ្នា ំ២០២១	រស្ម ើៃងឹ្របមិតឆ្នា ំ	២០២០។	
្រនាថុងៃ័យរៃះ	របៀវត្សសរុបអបបបររា្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃរ្រសា្រនាថុង្របមិតដចូខាងរបកាម៖

្រ.	ចំណាយចរៃ្តថ្នា ្រ់ជាតិ

វ�ស័យករពរជតិ សន�ិសុខ
និងសណ� ប់ធ� ប់សធរណៈ

២៧ %

វ�ស័យរដ�បលទេូ�

១១ %

វ�ស័យសង�មកិច�

៣៩ %

វ�ស័យេសដ�កិច�

៨ %

ចំណយមិនទន់
ែបងែចកមុខស��

១៥ %

%ៃនចំណយចរន�
ថាĀ� ក់ជតិតមវ�ស័យ
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	 	របៀវត្សមសៃ្តីរាជការសុីវិល	រ្រសារស្ម ើៃឹងបបរាណ	១	១៧២	៥០០	ររៀល;
	 	របៀវត្សបគរូបរបងៀៃ	ៃិង	បគរូរពេ្យ	រ្រសារស្ម ើៃឹងបបរាណ	១	២៧២	៥០០	ររៀល;
	 		របៀវត្សៃគរបាល	 (ពលបាលបតី)	 រ្រសារស្ម ើៃឹងបបរាណ	 ១	 ២៥៦	 ៩៧៧	 ររៀល	

(គិតបញ្ចរូលរបបអងករ);
	 		របៀវត្សរយធិៃ	(ពលរទា)	រ្រសារស្ម ើៃងឹបបរាណ	១	១២៣	៥០០	ររៀល	(មៃិគតិបញ្ចរូលរបបអងករ)	

រហើយរបើគិតបញ្ចរូលរបបអងករបតរូវជាបបរាណ	១	១៨១	៩៧៧	ររៀល។

	 េៃទាឹមរៃះ	ថវិកាចំៃៃួ	៥០	ប៊ីោៃររៀល	បតរូវបាៃរបោងសបរាប់មូលៃិធិដថទាសំុខភាពជៃូ 
មសៃ្តីរាជការសុីវិល	្រង្ររាល ងំបបដ្ប់អាវុធបគប់បបរភេ	ៃិងៃិវត្តជៃ	ៃិងបាៃបៃ្តរបោងថវិកា 

ចំៃួៃ	 ៦	 ប៊ីោៃររៀល	 រដើមបីបេបេង់របបសៃ្តិសុខសង្គមដផនា្រហាៃិភ័យការងារសបរាប់មសៃ្តី 
ស្ធ្រណៈ	រៅ្រនាថុង្រញ្ចបថ់វកិារបសប់្រសងួសខុាភបិាល។	ចរំពាះបបា្់ររស្ធៃៃវិត្តៃ	៍្រប៏តរូវបាៃ 
របោងថវិកាចំៃួៃ	 ៣០	 ប៊ីោៃររៀល	 សបរាប់ការដំរ�ើងរបបរស្ធៃបបចំាដខទាបបំផុត 
ជៃូដលៃ់វិត្តជៃដដលជាអតតីមសៃ្តរីាជការសុីវិល	ៃងិ្រង្ររាល ងំបបដ្បអ់ាវុធផងដដរ	្រនាថុងរោលរៅ 
ជួយោំបេដល់ជីវភាពរបស់ពួ្រោត់	 ្៏រដូចជាសំរៅកាត់បៃថាយគរាល តរបបរស្ធៃរបស់ៃិវត្តជៃ	 
រវាងអនា្រេេួលបាៃរស្ធៃទាប	 ៃិងអនា្រេេួលបាៃរស្ធៃខពាស់,	 ៃិងរវាងៃិវត្តជៃថ្មី	 ៃិង 
ៃិវត្តជៃចាស់។

្រ.២.	ចំណាយមិៃដមៃបៃទាថុ្របុគ្គលិ្រ

	 បតរូវបាៃរបោងចំៃួៃ	៨	៨៨១	២៦៧	ោៃររៀល,	រាៃសរារាបតរស្ម ើៃឹង	៥០,៩០%	
នៃចំណាយចរៃ្ដថវិកាថ្នា ្រ់ជាតិ	បតរូវជា	៧,៥៣%	នៃ	ផសស	គថឺយចុះ	៦,៥%	រធៀបៃឹងចបាប់ 
ឆ្នា 	ំ២០២០។	ការរបោងថយចះុរៃះ	សរបមចបាៃជារមួ	រដ្យស្របគបប់្រសងួ-ស្ថា បៃ័ទាងំអស	់ជាេរូៅ 
រោរពបាៃៃូវពិតាៃចំណាយរោលដដលរាជរដ្្ឋ ភិបាលបាៃ្រំណត់ផ្តល់ជូៃសបរាប់ចំណាយ 
មិៃដមៃបៃទាថុ្របុគ្គលិ្រ្រនាថុង្របមិតថវិកាវិចារណ្រម្មចំណាយឆ្នា ំ	២០២០	្រនាថុងប្របខណ្ឌ នៃការធ្ល ្រ់ 
ចុះចំណូល	ៃិង	្រនាថុងរោលរៅសៃ្សធំៃធ្ៃសបរាប់បៃ្តអៃ្តរាគមៃ៍េប់េល់ៃឹងផលប៉ះពាល ់
ពីវិបត្តិ្រូវីដ-១៩។	្រញ្ចប់ថវិការៃះ	បតរូវបាៃវិភាជរដ្យដផ្អ្ររលើតបមរូវការ	ៃិងអាេិភាពចំាបាច់ 

តាមវិស័យៃីមយួៗ	ដចូខាងរបកាម៖

វិស័យរដ្ឋបាលេរូៅ

	 	បៃ្តោំបេដល់ការរលើ្រ្រមពាស់បបសិេ្ធភាពការងារបគប់បគងចំណូល	 ៃិងបបមូលចំណូល-
ស្ររពើពៃ្ធ,	

		បៃ្តោំបេការអៃុវត្ត្រម្មវិធីជាតិ្រំដណេបមង់រដ្ឋបាលស្ធ្រណៈ,
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	 បៃ្តោំបេ្រំដណេបមង់វិស័យដីធលី,
	 បៃ្តោំបេ	ៃិងពបងឹងរោលៃរយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧសសាហ្រម្មឆ្នា ំ	២០១៥-២០២៥,
	 បៃ្តោំបេដល់ការបបយុេ្ធបបឆំ្ងអំរពើពុ្ររលយួ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការរលើ្រ្រមពាស់បបសិេ្ធភាពនៃ្រិច្ចការេតូ,
	 ោំបេដល់ការរបតៀមររៀបចំដំរណើរការរបាះរឆ្នា តឃុំ-សងាក ត់ឆ្នា ំ	២០២២,
	 	ោំបេដលក់ារររៀបចរំធវើជារា្ច សផ់ទាះនៃ្រចិ្ចការបបជុ្ំរពំលូ	អាសុ-ីអរុ៉ឺប	ឆ្នា 	ំ២០២១	ៃងិការររៀបចំ្រចិ្ច 

បបជុំអៃ្តរជាតិរផ្សងៗ។

វិស័យការពារជាតិ	សៃ្ដិសុខ	ៃិងសណា្ដ ប់ធ្នា ប់ស្ធ្រណៈ

	 បៃ្តោំបេដល់ការពបងឹងសមតថាភាពរបស់ៃគរបាល	ៃិង្រង្ររាល ងំបបដ្ប់អាវុធ,
	 បៃ្តរ ្្ត តការយ្រចិត្តេុ្រដ្្រ់រលើជីវភាព	ៃិងសុខុរាលភាព្រង្ររាល ងំបបដ្ប់អាវុធ,
	 	បៃ្តោំបេដល្ិ់រច្ចដរំណើរការរបស់ឧត្តមប្រថុមបបឹ្រសានៃអង្គរៅប្រម	ស្ោជបមះ្រ្តបីគបជ់ាៃថ់្នា ្រ់	

ៃិងរដ្ឋបាលតុោការ,
	 បៃ្តោំបេ្រិច្ចដំរណើរការរដ្ឋបាល	ៃិងអៃ្តរាគមៃ៍រផ្សងៗ,
	 បៃ្តោំបេដល់ដំរណើរការនៃការអភិវឌ្ឍតាមដបបបបជាធិបរតយ្យរៅថ្នា ្រ់របកាមជាតិ,
	 បៃ្តោំបេការអៃុវត្តរោលៃរយបាយ	ភមូិ-ឃុំ	រាៃសុវតថាិភាព,
	 បៃ្តោំបេដល់បបព័ៃ្ធបតលួតពិៃិត្យសៃ្តិសុខតាមបច្របពំដដៃ	ៃិងការផលិតលិខិតឆលងដដៃ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការបបយុេ្ធបបឆំ្ងការជញួដរូមៃុស្ស	សស្ត ី	ៃិង្រុរារ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការបបយុេ្ធបបឆំ្ងរបគឿងរញៀៃ,
	 បៃ្តោំបេរសវាឥតគិតនថលរបស់គណៈរមធ្វ្ីរមពាថុជា។

វិស័យសង្គម្រិច្ច

	 បៃ្តោំបេការបបយុេ្ធបបឆំ្ងជំង្ឺរូវដី-១៩,
	 បៃ្តោំបេដល់ការរលើ្រ្រមពាស់គុណភាព	ៃិងការេេលួបាៃរសវាសុខាភិបាល,
	 បៃ្តោំបេដល់ការពបងឹងគុណភាព	ៃិងោំបេរសវាអប់រំ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការរលើ្រ្រមពាស់វិស័យ្រីឡាជាតិ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ជំនាញ	ៃិងវិស័យការងារ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការេប់ស្ក ត់អំរពើហឹងសារលើសស្ត ី	ៃិង្រុរារ,
	 បៃ្តឧបតថាម្ភោំបេដល់សរាគមអតីតយុេ្ធជៃ,
	 	បៃ្តឧបតថាម្ភដល់មជ្ឈមណ្ឌ លស្្ត រៃីតិសមបទាតាមបណា្ត រាជធ្ៃី-រខត្ត	ៃិង	មជ្ឈមណ្ឌ ល 

ស្្ត រលេ្ធភាពពល្រម្ម	កាយសមបទា,
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	 បៃ្តផ្តលថ់វិកាោំបេដលក់ាររដ្ះបស្យជីវភាពចរំពាះជៃប្រីប្រ	ៃងិចាសជ់រារៅតាមសហគមៃ,៍
	 បៃ្តោំបេដល់ការបបយុេ្ធបបឆំ្ងព័ត៌ារាៃដ្រលងកាល យ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការការពារ	ៃិងអភិរ្រ្សធៃធ្ៃធម្មជាតិ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការអភិរ្រ្ស	ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វបបធម៌ាជាតិ,
	 បៃ្តោំបេដល់សុខដុមៃីយ្រម្មស្សនា។

វិស័យរសដ្ឋ្រិច្ច

	 បៃ្តោំបេដល់ការរលើ្រ្រមពាស់បរច្ច្ររេស្រសិ្រម្ម	ៃិង	សុវតថាិភាពចំណីអាហារ,
	 	បៃ្តោំបេដលក់ារបគបប់គងដសីមបទាៃរសដ្ឋ្រចិ្ច	ការបងាក រេបស់្ក ត	់ៃិងបសងាក បបេរល្មើសនបពរឈើ	

ៃិងជលផល,
	 បៃ្តោំបេដល់ការពបងឹងបបសិេ្ធភាព្រនាថុងការបគប់បគងធៃធ្ៃដរ៉បគប់បបរភេ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការអភិវឌ្ឍេឹ្រស្្អ ត	ៃិងអនាម័យជៃបេ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការជសួជុល	ៃិងដថទាបំបព័ៃ្ធធ្រាស្សស្ត ,
	 ជំរុញការអភិវឌ្ឍផលិតផល	ៃិងការពបងឹងគុណភាពរសវារេសចរណ៍,
	 បៃ្តរបើ្រេីផសារសបរាប់ការនំារចញរបស់្រមពាថុជា,
	 	បៃ្តោំបេដល់ការជសួជុល	ដថទាផំលរូវ	ស្ពា ៃ	ៃិងផលរូវលំជៃបេ	បពមទាងំការស្្ត របសះ	ជី្របសះ	

ៃិងអណ្តរូ ងេឹ្រ	រដើមបីេប់េល់ៃឹងរបោះរាំងស្លួ ត,
	 បៃ្តោំបេដល់ការបតលួតពិៃិត្យសុវតថាិភាពចំណីអាហារ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បបព័ៃ្ធរដ្ឋបាលរអ�ិ្របតរូៃិ្រ,
	 បៃ្តោំបេដល់ការអភិវឌ្ឍសហបោសធុៃតូច	ៃិងមធ្យម,
	 អភិវឌ្ឍៃ៍បបព័ៃ្ធស្តង់ដ្	ៃិងរាបតាស្សស្ត។

	 ព័ត៌ារាៃបដៃថាមសបរាប់េំហំចំណាយថវិកាសរុប	 (ចំណាយចរៃ្ត	 ៃិងចំណាយមូលធៃ	
្រនាថុងបបរេស	ៃិងរបរៅបបរេស)	របស់ប្រសួង	ស្ថា ប័ៃ	រាៃ្រនាថុងតារាងឧបសមពា័ៃ្ធេី	៣៩។

	 រលើសពីរៃះ	សបរាប់ឆ្នា ំ	២០២១	រាជរដ្្ឋ ភិបាល្រ៏បាៃរបោងថវិកា	រឆលើយតបៃឹងស្រម្មភាព
ោំពារសង្គមដដលរួមរាៃជាអាេិ៍ដូចជា៖

	 	ការបៃ្តោំបេការដថទាសំុខភាពសបរាប់្រម្ម្ររ៖	បាៃរបតៀមថវិកា្រនាថុង្រញ្ចប់ថវិការបស ់

ប្រសងួសខុាភបិាល	សបរាបព់បងី្រវសិ្លភាពមលូៃិធសិមធម៌ា	រដើមបផី្តលល់េ្ធភាពឱ្យ្រម្ម្ររ	
(ទាងំ្រនាថុងបបព័ៃ្ធ	ៃិង	របរៅបបព័ៃ្ធ)	 ដដលមិៃទាៃ់ជាសរាជិ្ររបឡាជាតិរបបសៃ្តិសុខសង្គម	
(ប.ស.ស.)		េេលួបាៃរបបដថទាសំុខភាពដចូបបជាជៃដដលរាៃប័ណណប្រីប្រដដរ;
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	 	ការបៃ្តការឧបតថាម្ភរាតុភាពសបរាប់្រម្ម្ររៃិរយជិត៖	បាៃរបោងរៅ្រនាថុង្រញ្ចប់ថវិការបស់ 
ប្រសួងសុខាភិបាលសបរាប់បៃ្តរបើ្រផ្តល់បបា្់រឧបតថាម្ភជូៃ្រម្មការិៃី	 រៅរបកាយរពល 
សបរាល្រៃូ	ៃិងសបរា្រលំដហរាតុភាព;

  ការបៃ្តៃរិៃ្តរភាពមៃទារីរពេ្យគៃ្ធបបុាផា ៖	បៃ្តផ្តលថ់វិកាសបរាបប់រងកើៃ	“មលូៃធិគិៃ្ធបបុាផា ្រមពាថុជា”	
បដៃថាមរលើថវិកាដដលបតរូវផ្តល់ ទ្ា ល់រៅមៃទាីររពេ្យគៃ្ធបុបាផា សបរាប់ចំណាយបបតិបត្តិការ 
ឆ្នា 	ំ២០២១,	រដើមបធី្នាៃរិៃ្តភាព	គណុភាព	ៃងិបបសេិ្ធភាព	របសម់ៃទារីរពេ្យផង	ៃងិធ្នាការផ្តល ់
រសវារដ្យមិៃយ្រនថលជៃូដល់្រុរារនៃបគលួស្រប្រីប្រផង;

  ការបៃ្តស្រម្មភាពរបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាល្រនាថុងការចុះសួរសុខេុ្្រ្រម្ម្ររ-្រម្មការិៃី	តាមបណា្ត  
ររាងចប្រសហបោស	រដើមបីដសវងយល់ៃិងរ្រដំរណាះបស្យសមបសបជូៃ្រម្ម្ររ-្រម្មការិៃី	
្រ៏ដចូជាជំរុញរោលៃរយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧសសាហ្រម្ម;

  ្រម្មវធិរីផទារស្ចប់បា្់រសបរាបស់ស្ត ីប្រីប្ររាៃនផទារពាះ	ៃិង្ុររារតចូ៖	បាៃរបោងថវិកាសបរាប់ 
ឧបតថាម្ភរពលពិៃិត្យនផទារពាះ	ចំៃៃួ	៤	រលើ្រ,	១	រលើ្រ	៤	មុៃឺររៀល,	រពលសបរាល្រៃូរៅ 
មណ្ឌ លសខុភាព	ឬរពេ្យរដ្ឋ	ជៃូ	២០មុៃឺររៀល,	ឧបតថាម្ភ	១០	រលើ្ររេៀត	១រលើ្រ	៤	មុៃឺររៀល	
រពលរៅេេលួថ្នា បំងាក រ	រហតូដល់្រុរារអាយុ	២	ឆ្នា ំ។

ខ.	ចំណាយមលូធៃថ្នា ្រ់ជាតិ

	 បតរូវបាៃរបោងចៃំៃួ	១៣	០៤៤	៤៩៥	ោៃររៀល	រាៃសរារាបតរស្ម ើៃងឹ៤២,៨%	នៃចណំាយ 
ថវកិាថ្នា ្រជ់ាតសិរបុ	បតរូវជា	១១,០៦%	នៃ	ផសស,	ថយចះុ	0,១%	រធៀបៃងឹចបាបថ់វកិាឆ្នា 	ំ២០២០	្រនាថុង 

រោលរៅោំបេដល់ការបៃ្តអៃុវត្ត្រម្ម វិធីវិៃិរយគស្ធ្រណៈ៣ឆ្នា ំរំ្រិល	(២០២១-២០២៣)	 

ជាពិរសសគឺការស្្ត រ	ៃិងជំរុញ្ំររណើៃរសដ្ឋ្រិច្ចរ�ើងវិញ។	គរបរាងវិៃិរយគស្ធ្រណៈរដ្យ 

ហិរញ្ញបបទាៃ្រនាថុងបបរេសរៅថ្នា ្រ់ជាតិ	បតរូវបាៃរបោងចំៃៃួ	៦	៣៩៣	៦៥៥	ោៃររៀល	បតរូវជា	
៥,៤២%	 នៃ	ផសស	រាៃ្រំរណើៃ	៨,៤%	 រធៀបៃឹងចបាប់ថវិកាឆ្នា ំ	២០២០	 រដ្យរ ្្ដ ត 
អាេិភាពរៅរលើ៖

 ការបៃ្តរបតៀមអៃ្តរាគមៃ៍េប់េល់ៃឹងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ្រូវដី-១៩	រាៃដូចជា៖

	 -		្រម្មវធិឧីបតថាម្ភបគលួស្រប្រីប្រ	(ប្រ១	ៃិងប្រ២)	ៃិងជៃងាយរងរបោះ	បតរូវបាៃរបោងេ្ឹរបបា្រច់ៃំៃួ	
៨២០	ប៊ីោៃររៀល	សមមលូៃឹងបបរាណ	២០០	ោៃដុោល រអារមរិ្រ

	 -		្រម្មវិធីបណ្តថុ ះបណា្ត លសមតថាភាពជំនាញវិជា្ជ ជីវៈ	ៃិងការជួយ្រម្ម្ររព្យលួរ្ិរច្ចសៃយាការងារ	
បតរូវបាៃរបោងេឹ្របបា្រ់ចំៃៃួ	២៣៩	ប៊ីោៃររៀល	សមមលូៃងឹបបរាណ	៥៩	ោៃដុោល រ	
អារមរិ្រ
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	 -		គរបរាងស្ច់បបា្់រពល្រម្ម	(Cash	for	Works)	បតរូវបាៃរបោងេឹ្របបា្រ់ចំៃួៃ	៦៥០	
ប៊ីោៃររៀល	សមមលូៃឹងបបរាណ	១៦០	ោៃដុោល រអារមរិ្រ	សបរាប់បសរូបយ្រ្ររាល ងំ
ពល្រម្មដដលបាត់បង់ការងារ	ៃិង្រស្ងរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធរូបវៃ្តរៅជៃបេ	រាៃដូចជា	
បបឡាយរជើងដ្រ្អប	បសះេឹ្រ	អណ្តរូ ង	ៃិងបង្គៃ់អនាម័យរៅតាមស្ោររៀៃជារដើម	

	 -		មលូៃិធិរបតៀមបបមថុងសបរាប់ោំបេដល់រសដ្ឋ្រិច្ច/សហបោសធៃតចូ	ៃិងមធ្យម	(SMEs)	
ចំៃៃួ	១	០៩៧	ប៊ីោៃររៀល	សមមលូៃឹងបបរាណ	២៧០	ោៃដុោល រអារមរិ្រ។

	 	ការ្រស្ង	ៃិងជសួជលុរហដ្្ឋ រចនាសមពាៃ័្ធ	ផលរូវថនាល	់ស្ពា ៃ	ល	ូជាពិរសសការជសួជលុរ�ើងវិញ 
ៃូវរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធដដលរងផលប៉ះពាល់ពីជំៃៃ់េឹ្ររភលៀង	 រួមទាំងការ្រស្ងបបព័ៃ្ធ 
ចរបរាះេឹ្រ្រខវ្រ់	បបព័ៃ្ធល	ូអរូ	បបឡាយររំដ្ះេឹ្ររភលៀង	ៃិងបបព័ៃ្ធបងហារូរេឹ្រ្រខវ្រ់

	 ការ្រស្ង	ៃិងជសួជុលផលរូវចំៃៃួ	៣៨	ដខ្ស	្រនាថុងេីរមួរខត្តរសៀមរាប
	 	ការបៃ្តស្្ត រៃិង្រស្ងបបព័ៃ្ធធ្រាស្សស្ត	ៃិងរលើ្រ្រមពាស់បបសិេ្ធភាពនៃបបព័ៃ្ធបគប់បគង 

ធ្រាស្សស្ត 	
	 ការជំរុញផលិត្រម្មរសបៀង	ៃិងការរលើ្រ្រមពាស់ផលិតភាព្រសិ្រម្ម	
	 	ការបៃ្ត្រស្ងរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធវិស័យអប់រំៃិងបណ្ដថុ ះបណា្ដ លបរច្ច្ររេសវិជា្ជ ជីវៈ	ៃិង 

ការស្ងសង់រហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធចំាបាច់មួយចំៃួៃរផ្សងរេៀត	
	 ការពបងី្រសមតថាភាពបញ្ជរូៃ	ៃិងដច្រចាយផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសៃី។

៣.៣. ថវិកាកម្មវិធតីននកកេួង ស្ថា បព័ន

រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ២	គ៖ឺ

		េ	ី១	៖	ធ្នាឲ្យការអបរ់រំាៃគណុភាពបប្របរដ្យសមធម៌ា	ៃងិបរយិបៃ័នា	
ៃិងរលើ្រ្រមពាស់ឱកាស្រនាថុងការសិ្រសារពញមយួជីវិតសបរាប់ទាងំអស់ោនា

		េី	២	៖	ធ្នាភាពស័្រកសិេ្ធិនៃភាពជាអនា្រដឹ្រនំាៃិងបគប់បគងរបស់មសៃ្តី 
អប់របំគប់លំដ្ប់ថ្នា ្រ់

កកេួងអប់រំ យុវជន និងកតីឡា
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	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ

១.	ការអភិវឌ្ឍការអប់រំ្រនាថុងបបព័ៃ្ធ	របរៅបបព័ៃ្ធ	ៃិងមិៃផលរូវការ

២.	ការអភិវឌ្ឍឧត្តមសិ្រសាៃិងការបស្វបជាវ

៣.	ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រកំាយៃិង្រីឡា

៤.	ការអភិវឌ្ឍជំនាញបរច្ច្ររេស	ៃិងជំនាញេៃ់សបរាប់យុវជៃ

៥.	ការោំបេរសវាអប់រ	ំៃិងអភិបាល្រិច្ចល្អ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១	នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៣
	២
០៧
	២
២
០

ោ
ៃរ
រៀល

រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ		១	គ៖ឺ	រលើ្រ្រមពាសល់េ្ធផលសខុភាពបបជាពលរដ្ឋ 
ឱ្យកាៃ់ដតល្អបបរសើររ�ើង	ៃិង	បរងកើៃការបងាក រហាៃិភ័យហិរញ្ញវតថាថុ្រនាថុងការ 
របបើបបាស់រសវាដថទាសំុខភាព។

កកេួងេុខាភិបាល

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៤	គ៖ឺ

១.	សុខភាពបៃ្តពជូយុវវយ័	រាតា	ទារ្រ	្រុរារ	ៃិងអាហាររបូតថាម្ភ

២.	បបយុេ្ធជំងឆឺលង

៣.	បបយុេ្ធជំងមឺិៃឆលង	ៃិងបញ្ហា សុខភាពស្ធ្រណៈដនេរេៀត

៤.	ពបងឹងបបព័ៃ្ធសុខាភិបាល

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១	
៧
២
០	
៦៨
៤

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹងបបព័ៃ្ធោំពារ	ៃិងផ្តល់រសវា 
សុខុរាភាពសង្គម	បប្របរដ្យ	បបសិេ្ធភាព	ៃិងសមធម៌ា។

កកេួងេង្គមកិច្ច អតតីតយុទ្ធជន និង យុវនតីតិេម្បទា

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ៣	គ៖ឺ

១.	 រសវាសុខុរាលភាពសង្គម

២.		ការបគប់បគងរបបសៃ្តិសុខសង្គម	ៃិងរសវាស្្ត រលេ្ធភាពពល្រម្មកាយ 
សមបទាជៃពិការ

៣.	ការបគប់បគងស្ថា ប័ៃ	ៃិងរសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១	
២
៨៧

	៦
៩៥

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គឺ	៖	ការអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ	ៃិង 
បណ្តថុ ះបណា្ត លវិជា្ជ ជីវៈ។

កកេួងការងារ និងបណ្ត ុះបណ្ាលវិោជា ជតីវៈ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ
១.	ការអភិវឌ្ឍល្្រខណ្ឌ ការងារ	ៃិងសុខដុមៃីយ្រម្មេំនា្រ់េំៃងវិជា្ជ ជីវៈ
២.	េំរៃើប្រម្មបបព័ៃ្ធអប់របំណ្តថុ ះបណា្ត លបរច្ច្ររេស	ៃិងវិជា្ជ ជីវៈ
៣.	បរិយកាសមុខរបរ	ៃិងការងារកាៃ់ដតេលូំេោូយ
៤.	ការអភិវឌ្ឍរបបសៃ្តិសុខសង្គម
៥.	ការបគប់បគងស្ថា ប័ៃ	ៃិងរសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៤នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

២
៦៤
	៣
៥៧

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ
១.	្រិច្ចោំពារបរិស្ថា ៃ
២.	ការបគបប់គង	ៃងិអភរិ្រ្សធៃធ្ៃធម្មជាត	ិៃិងការអភិវឌ្ឍសហគមៃម៍លូដ្្ឋ ៃ
៣.	ការបគប់បគងការអភិវឌ្ឍរដ្យចីរភាព
៤.	ការបគប់បគងចំរណះដឹង	ៃិងព័ត៌ារាៃបរិស្ថា ៃ
៥.	រសវាោំបេការងារបរិស្ថា ៃ	ៃិងធៃធ្ៃធម្មជាតិ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៥នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៨៥
	៤
៩៨

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	្រចិ្ចោំពារបរសិ្ថា ៃ	ការអភរិ្រ្សជិវៈចបមថុះ	
ៃិង	ការបគប់បគងធៃធ្ៃធម្មជាតិឱ្យរាៃៃិរៃ្តរភាព។

កកេួងបរិស្ថា ន 

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	១	គ	ឺ៖	អភិរ្រ្ស	ៃិងអភិវឌ្ឍវបបធម៌ាជាតិ។

កកេួងវប្បធម៌ និងវិចិកតេិល្បៈ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៣	គ៖ឺ

១.	្រិច្ចោំពាររបតិ្រភណ្ឌ វបបធម៌ារបូី

២.	ការរលើ្រសទាលួយរបតិ្រភណ្ឌ វបបធម៌ាអរបូី

៣.	ការបគប់បគងស្ថា ប័ៃ	ៃិងរសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៦នៃឧបសមពា័ៃ្ធ១៦

៥	
០៥
៦

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃួំៃ	១	គ	ឺ៖	ការរលើ្់រ្រមពាសរ់សវា	ពត័៌ារាៃ	ធ្នា
ឱ្យបាៃៃវូសិេ្ធិេេួលបាៃព័ត៌ារាៃរពញរលញ	ទាៃ់រពលរវោ	ៃិងសុប្រឹត្យ។

កកេួងពព័ត៌មន 

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

ការបគប់បគង	ៃិងអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌ារាៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៧នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៨០
	៥
៥៨

ោ
ៃរ
រៀល

រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	១	គ	ឺ៖	ដបបកាល យសស្ត ីជា្ររាល ងំចល្ររ	ដ៏សំខាៃ់ 
្រនាថុងការអភវិឌ្ឍបបរេសជាត	ិដ្រដបបស្ថា ៃភាពរសដ្ឋ្រចិ្ច	សង្គម	ៃងិៃរយបាយ 
របស់សស្ត ី	ឱ្យរាៃការដបបបបលួលល្អបបរសើរជាលំដ្ប់	រដើមបីសុភមង្គលបគលួស្រ។

កកេួងកិច្ចការនារី

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៤	គ៖ឺ

១.	ដ្រដបបស្ថា ៃភាពរសដ្ឋ្រិច្ច	សង្គមរបស់សស្ដ ី

២.	្រិច្ចការពារផលរូវចបាប់ចំរពាះសស្ដ ី	ៃិង្រុរារ

៣.	ការបសញ្្ជ បរយៃឌ័រ្រនាថុងរោលៃរយបាយជាតិ	ៃិងតាមវិស័យ

៤.	ការបគប់បគង	ៃិងការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៨នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៤៤
	៥
៣
៨

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	១	គ	ឺ៖	រលើ្រ្រមពាស់ស្សនារបស់រដ្ឋ	តនមល 
សីលធម៌ាសង្គម	ៃិងសុខដុមៃីយ្រម្មស្សនា។

កកេួងធម្មការ និងស្េនា

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

សុខដុមៃីយ្រម្មស្សនារៅ្រមពាថុជា

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៩នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៦៦
	២
៧
០

ោ
ៃរ
រៀល

រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ជរំញុ្ំររណើៃរេសចរណៃិ៍ងបរងកើៃតនមល 
បដៃថាមតាមរយៈវិស័យរេសចរណ៍រៅ្រមពាថុជា។

កកេួងសទេចរណ៍

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៣	គ៖ឺ

១.	ការបគប់បគងឧសសាហ្រម្មរេសចរណ៍

២.	ការអភិវឌ្ឍរេសចរណ៍ៃិងសហបបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិ

៣.	រសវាោំបេដំរណើរការេរូៅរបស់ស្ថា ប័ៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១០នៃឧបសមពា័ៃ្ធ៨៤
	១
៧
៥

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	ការបគប់បគង	អភិវឌ្ឍៃ៍	ៃិងអភិរ្រ្ស
ធៃធ្ៃេឹ្របប្របរដ្យបបសិេ្ធភាពខពាស់	សមធម៌ា	ៃិងៃិរៃ្តរភាព។

កកេួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ

១.	ការបគប់បគង	ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធ្ៃេឹ្រ

២.	ការបគប់បគងរបោះេឹ្រជំៃៃ់	ៃិងរបោះរាងំស្លួ ត

៣.	ការការពារ	ៃិងអភិរ្រ្សធៃធ្ៃេឹ្រ

៤.	ការបគប់បគងព័ត៌ារាៃស្ត ីពីធៃធ្ៃេឹ្រ	ៃិងឧតុៃិយម

៥.	ការបគប់បគងរដ្ឋបាល	ៃិងរសវាេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១១នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១៥
៨	
៦១
៩

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹង	ៃិង	ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ពាណិជ្ជ្រម្ម។

កកេួងពាណិជជាកម្ម

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៣	គ៖ឺ
១.	ការផ្តល់រសវាស្ធ្រណៈ	ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឯ្រជៃ
២.	ការបតលួតពិៃិត្យគុណភាព	សុវតថាិភាពផលិតផលេំៃិញៃិងរសវា
៣.		្រចិ្ចសហបបតិបត្តកិាររសដ្ឋ្រចិ្ច	ពាណជិ្ជ្រម្ម្រនាថុងៃងិរបរៅបបរេស	ៃងិរសវា 
ោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១៣	នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១២
៣
	៧
៤៣

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	ជំរុញ្រំរណើៃ្រសិ្រម្មបប្របរដ្យ 
ការបប្រតួបបដជង	ផលតិផលរាៃគណុភាព	សវុតថាភិាព	ៃងិអាហារបូតថាម្ភបពមទាងំ 
បរងកើៃបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគងធៃធ្ៃដី	 នបពរឈើ	 ៃិងជលផល 
បប្របរដ្យចីរភាព។

កកេួងកេិកម្ម រុកាខា កបមញ់ និងសនស្ទ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ
១.	ការបរងកើៃផលិតភាព	ពិពិធ្រម្មដំណំា្រសិ្រម្ម	ៃិង្រសិ-ធុរ្រិច្ច
២.	ការរលើ្រ្រមពាស់ផលិត្រម្មសតវ	ៃិងសុខភាពសតវ
៣.	ការបគប់បគងធៃធ្ៃជលផល	ៃិងការអភិវឌ្ឍវារវីបប្រម្ម
៤.	ការបគប់បគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធ្ៃនបពរឈើ	ៃិងសតវនបព
៥.	ការបរងកើៃបបសិេ្ធភាព	រសវាោំបេ	ៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធ្ៃមៃុស្ស

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១២នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

២
៦១
	៥
៥៣

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹងៃងិបរងកើៃចណូំលឧសសាហ្រម្ម 
ៃិសសារណ្រម្ម	ពបងឹងសមតថាភាពៃិងសៃ្តិសុខថ្មពល	រួមទាងំ	សៃ្តិសុខ	
សុវតថាិភាពវិេ្យថុស្រម្ម	រដ្យឈររលើមលូដ្្ឋ ៃរសដ្ឋ្រិច្ច	សង្គម	ៃិងបរិស្ថា ៃ។

កកេួងសរែ និងថាមពល

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ៤	គ៖ឺ

១.	ការអភិវឌ្ឍធៃធ្ៃដរ៉

២.	ការអភិវឌ្ឍវិស័យរបបងកាត

៣.	ការអភិវឌ្ឍ	ៃិងការបគប់បគងវិស័យថ្មពល

៤.	ការបគប់បគងស្ថា ប័ៃ	ៃិងរសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១៤នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៥៤
	៨
០៨

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃួំៃ	១	គ	ឺ៖	អភវិឌ្ឍៃ	៍ដថទា	ំៃងិបគបប់គងសំណង់ 
ស្ធ្រណការ	រហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធដឹ្រជញ្ជរូៃមរធយាបាយរសវា្រម្មដឹ្រជញ្ជរូៃ 
បគប់បបរភេ	ៃិងភស្តថុភារ្រម្មបប្របរដ្យសុវតថាិភាព	ៃិងបបសិេ្ធភាព។

កកេួងស្ធារណការ និងដឹកជញជារូ ន

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ២	គ៖ឺ

១.	 	អភវិឌ្ឍៃ	៍ជសួជលុ	ដថទា	ំៃិងបគបប់គងសណំងស់្ធ្រណការ	រហដ្្ឋ រចនា 
សម័ពាៃ្ធ	ដឹ្រជញ្ជរូៃ	ៃិងភស្តថុភារ្រម្ម

២.		ោំបេរោលៃរយបាយស្ធ្រណការ,	ដឹ្រជញ្ជរូៃ,	ការអភិវឌ្ឍៃ៍ធៃធ្ៃ 
មៃុស្ស	ៃិងបគប់បគងរដ្ឋបាលេរូៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១៥នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៤០
៨	
៣
២
៦

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	១	គ	ឺ៖	រលើ្រ្រមពាសគ់ណុភាព	ៃិងគណុតនមល
នៃជីវិតរស់រៅរបស់បបជាជៃជៃបេបប្របរដ្យបរិយប័ៃនាទាងំដផនា្ររសដ្ឋ្ិរច្ច 
សង្គមៃិងវបបធម៌ា។

កកេួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៤	គ៖ឺ

១.	អភិវឌ្ឍៃ៍រហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធរបូវៃ័្ត	ៃិងគមនាគមៃ៍	

២.	ដ្រលម្អល្្រខណ្ឌ នៃការរស់រៅរបស់សហគមៃ៍ជៃបេ

៣.	ពិពិធ្រម្មស្រម្មភាពរសដ្ឋ្រិច្ចជៃបេ

៤.	ពបងឹងរសវាោំបេរដ្ឋបាល	ៃិង្ិរច្ចការេរូៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១៦នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១៨
៤	
៣
៥៥

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	បៃ្តអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យនបបសណីយ	៍ៃិង 
េរូគមនាគមៃ៍	បពមទាងំបរច្ច្រវិេយាគមនាគមៃ៍	ៃិងព័ត៌ារាៃ។

កកេួងនកបេណតីយ៍ និងទរូគមនាគមន៍

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៣	គ៖ឺ

១.	 	ការការបគប់បគងៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យនបបសណីយ៍,េូរគមនាគៃ៍	 ៃិងការ 
បគប់បគងធៃធ្ៃវិស្លគមៃ៍រសហវ្រង់ស៍វិេ្យថុ

២.	ការបគប់បគង	ៃិងអភិវឌ្ឍវិស័យបរច្ច្រវិេយាគមនាគមៃ៍ៃិងព័ត៌ារាៃ

៣.	ការោំបេដផនា្រស្ថា ប័ៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១៧នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៧
៧
	៦
៥៥

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	ជំរុញ	ៃិងបរងកើៃការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ឧសសាហ្រម្ម	សហបោសធៃុតចូៃងិមធ្យម	វេិយាស្សស្ត 	បរច្ច្រវេិយាៃងិៃវាៃវុត្តៃ៍	
រមួបញ្ជរូលទាងំវិស័យសិបប្រម្ម	ៃិងេឹ្រស្្អ ត	រដើមបី្រំរណើៃរសដ្ឋ្រិច្ចជាតិ។

កកេួងឧេសាហកម្ម វិទយាស្សេ្ បសច្ចកវិទយា និងនវានុវត្ន៍ 

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ៣	គ៖ឺ

១.	 	ការអភវិឌ្ឍវស័ិយឧសសាហ្រម្ម	សហបោសធៃុតចូ	មធ្យម	ៃិងសបិប្រម្ម	ៃិង	 
ការផ្គត់ផ្គង់េឹ្រស្្អ ត

២.		ការអភវិឌ្ឍស្តងដ់្រ	រាបតាស្សស្តជាត	ិវេិយាស្សស្ត 	បរច្ច្រវេិយា	ៃងិៃវាៃវុត្តៃ៍

៣.		ការបរងកើៃរសវាបេបេង់ដំរណើរការ្រិច្ចការេូរៅ	្រនាថុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ឧសសាហ្រម្ម	 	សហបោសធុៃតូច	ៃិងមធ្យម	 វិេយាស្សស្ត	បរច្ច្រវិេយា	
ៃិងៃវាៃុវត្តៃ៍	រមួបញ្ចរូលទាងំវិស័យសិបប្រម្ម	ៃិងេឹ្រស្្អ ត។

	 គរបរាងចំណាយថវិកាឆ្នា ំ	 ២០២០	 បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្ម វិធី	 ៃិងអៃុ្រម្ម វិធ ី
ដចូរាៃ្រនាថុង	តារាង	១៨នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៥៦
	៩
៦៦

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	រលើ្រ្រមពាស់គុណភាពរសវា្រម្ម	ៃិង
អភិវឌ្ឍៃ៍រហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធអាកាសចរសុីវិលរដើមបី	ធ្នាសុវតថាិភាព	ៃិងសៃ្តិ
សុខសបរាប់សហបបតិបត្តិការដឹ្រជញ្ជរូៃផលរូវអាកាស។

រដ្ឋសលខាធិការដា្ឋ នអាកាេចរេុតីវិល 

	 រដើមបីសរបមចរោលបំណងរោលៃរយបាយខាងរលើ	រដ្ឋរលខាធកិារដ្្ឋ ៃ	 
បាៃររៀបចំ្រម្មវិធីចំៃៃួ២	គ៖ឺ

១.	សុវតថាិភាព	សៃ្តិសុខ	ៃិងអភិវឌ្ឍរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធអាកាសចរសុីវិល

២.	ការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ៃ	ៃិងរសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	១៩នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៤៩
	៥
៥៥

ោ
ៃរ
រៀល
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រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	២	គ	ឺ៖		

េី	១	៖		ពបងឹង		ៃិងបរងកើៃបបសិេ្ធភាពបគប់បគងរសដ្ឋ្រិច្ច	 ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ 
វិស័យហិរញ្ញវតថាថុ។

េី	២	៖		ពបងឹង	 ៃិងបរងកើៃស័្រ្តិសិេ្ធភាព	 ៃិងបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគង	
ហិរញ្ញវតថាថុស្ធ្រណៈ	ៃិង	បេព្យសមបត្តិរដ្ឋ។

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹងលេ្ធបិបជាធិបរតយ្យរសរពីហុប្រ្ស 
តាមរយៈការរបាះរឆ្នា ត។

កកេួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថាត

គណៈកម្ម ធិការោតិសរៀបចំការសបាុះសឆ្នា ត

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ

១.	ពបងឹង	ៃិងបរងកើៃបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគងរសដ្ឋ្រិច្ច

២.		ពបងឹង	ៃងិបរងកើៃបបសេិ្ធភាពនៃការបគប់បគង	ការបតលួតពៃិតិ្យ	ៃងិការអភិវឌ្ឍ	
វិស័យហិរញ្ញវតថាថុ

៣.		ពបងឹង	ៃងិបរងកើៃស្័រ្តសិេិ្ធភាពៃងិបបសេិ្ធភាពនៃការបគប់បគង	ការរ្រៀរគរ 
ចំណូល	ថវិកាជាតិ	ៃិងបេព្យសមបត្តិរដ្ឋ

៤.	 	ពបងឹង	ៃិងបរងកើៃស័្រ្តិសិេ្ធភាព	ៃិងបបសិេ្ធភាពនៃការបគប់បគងចំណាយ
ស្ធ្រណៈ

៥.	 	ពបងឹង	ៃងិបរងកើៃស្័រ្តសិេិ្ធភាព	ៃងិបបសេិ្ធភាពនៃការោំបេេរូៅៃិងការធ្នា	 
គណរៃយ្យភាព្រនាថុងការបគប់បគងហិរញ្ញវតថាថុស្ធ្រណៈ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២០	នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៤៦
៨	
៥៥
៩

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រដើមបីសរបមចរោលបំណងរោលៃរយបាយខាងរលើ	គជបបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ២	គ៖ឺ

១.	 	ររៀបចបំេបញ្្ជ 	ៃងិៃតីិវិធីសបរាបក់ារចះុរឈា្ម ះរបាះរឆ្នា ត	ៃងិការរបាះរឆ្នា ត

២.	្រិច្ចដំរណើរការចុះរឈា្ម ះរបាះរឆ្នា ត	ៃិងការរបាះរឆ្នា ត

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២១នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៨៧
	៤
២
២

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	្រដំណេបមង់វិសយ័ដធីល	ីៃងិការអភវិឌ្ឍៃ៍ 

វិស័យសំណង់	ៃិងលំរៅឋាៃ។

កកេួងសរៀបចំសដនដតី នគរបូនតីយកម្ម  និងេំណង់ 

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ

១.	ពបងឹងការបគប់បគងដីធលី

២.	ពបងឹងការររៀបចំដដៃដី		ៃិងៃគរបូៃីយ្រម្ម

៣.	ពបងឹងការបគប់បគងវិស័យសំណង់

៤.	ការោំបេដំរណើរការរដ្ឋបាល	ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ស្ថា ប័ៃ

៥.	លំរៅឋាៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២២នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១០
៩	
៩២

៦
ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃៃួ	១	គ	ឺ៖	បគប់បគង	ៃិងអភិវឌ្ឍ	វិស័យមុខងារ 
ស្ធ្រណៈ	ៃិងពបងឹងការដ្រលម្អអភិបាល្រិច្ច្រនាថុងរដ្ឋបាលស្ធ្រណៈ។

កកេួង មុខងារស្ធារណៈ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៤	គ៖ឺ
១.	្រំដណេបមង់រដ្ឋបាលស្ធ្រណៈ
២.	ការអភិវឌ្ឍធៃធ្ៃមៃុស្ស្រនាថុងវិស័យស្ធ្រណៈ
៣.		ការបគប់បគងមសៃ្តីរាជការសុីវិល	ៃិងការដ្រលម្អររបៀបរបបបគប់បគង	ៃិង	
ចាត់ដចងការងារ

៤.		ការោំបេ	ៃិង	ការសបមបសបមលួលេូរៅរបស់ប្រសួង	ៃិងមៃទាីរមុខងារ 
ស្ធ្រណៈរាជធ្ៃី	រខត្ត

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៣នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៥៦
	៥
៧
៤

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	 ១	 គឺ	 ៖	 អភិវឌ្ឍ	 ៃិងជំរុញការអៃុវត្ត	
រោលៃរយបាយ	ៃិងយុេ្ធស្សស្ត វិស័យ	 ដផៃការសថា ិតិ	 វិេយាស្សស្ត	 ៃិង 
បរច្ច្រវិេយា។

កកេួងស្នការ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ៥	គ៖ឺ
១.	អភិវឌ្ឍយុេ្ធស្សស្តសបរាប់ការអភិវឌ្ឍ្រនាថុងវិស័យដផៃការ
២.	ពបងឹងបបព័ៃ្ធសថា ិតិជាតិ
៣.		សបមបសបមលួល	 ៃិងជំរុញការអៃុវត្តរោលៃរយបាយជាតិបបជាជៃ 
២០១៦-២០៣០

៤.	សបមបសបមលួល	ៃិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិេយាស្សស្ត 	ៃិងបរច្ច្រវិេយា
៥.	ការោំបេ្រិច្ចការរដ្ឋបាលេូរៅ	ៃិងការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៤នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៩២
	៧
៨៤

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹង	ៃិងរលើ្រ្រមពាសរ់ោលៃរយបាយ 
ការបររេស	្រនាថុងការបៃ្តរធវើ	សរាហរណ្រម្ម្រមពាថុជាកាៃដ់តសីុជរបរៅរៅ្រនាថុងតបំៃ់	 
ៃិងពិភពរោ្រ។

កកេួងការបរសទេ និងេហកបតិបតិ្ការអន្រោតិ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

ពបងឹង្រិច្ចសហបបតិបត្តិការអៃ្តរជាតិ	ៃិងពបងី្រេំនា្រ់េំៃងការងារការេូត	
រៅរលើពិភពរោ្រ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៥នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១៦
១	
៤២

៥
ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹងអភិបាល្រិច្ចល្អតាមរយៈការ
កាត់បៃថាយអំរពើពុ្ររលយួបគប់របូភាព	បគប់វិស័យ	ៃិងបគប់ជាៃ់ថ្នា ្រ់។

អង្គភាព កបឆ្ងំអំសពើពុករលួយ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	អង្គភាពបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ២	គ៖ឺ

១.	 វិធ្ៃការអប់រំបងាក រេប់ស្ក ត់	ៃិងអៃុវត្តចបាប់បបឆំ្ងអំរពើពុ្ររលយួ

២.	រសវា្រម្មោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៦នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៤២
	៥
៤៩

ោ
ៃរ
រៀល



43

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	រលើ្រ្រមពាសក់ារអភវិឌ្ឍវសិយ័ឯ្រជៃ	ៃងិ 
ភាពជានដគ្ូរនាថុង្រិច្ចអភិវឌ្ឍ។	

កកតមកបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍កម្តោ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រថុមបបឹ្រសាបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

ពបងឹង	ៃិងពបងី្រវិស័យឯ្រជៃ	ៃិងភាពជានដគ្ូរនាថុង្រិច្ចអភិវឌ្ឍៃ៍

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៧នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១៣
	៦
៩១

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	រមួចំដណ្ររលើ្រសទាលួយ	អភបិាល្រចិ្ចល្អ	
ៃិងការរបបើបបាស់ធៃធ្ៃស្ធ្រណៈបប្របរដ្យបបសិេ្ធភាព	 តរាល ភាព	
ៃិងគណរៃយ្យភាព។	

អោញា ធរេវនកម្មោតិ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	អជាញ ធរបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

ការបគប់បគង	ៃិងសបមបសបមលួលការងារសវៃ្រម្ម

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៨នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១២
	៩
៤៨

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ការរលើ្រ្រមពាសអ់ភិបាល្រចិ្ចល្អតាមរយៈ	 
ការអបរ់ំ	បងាក រេបស់្ក តប់ាតភុាពអស្រម្ម	បរងកើៃគណរៃយ្យភាព	បបសេិ្ធភាព 
ការងារ	ៃិង	ពបងឹងៃីតិរដ្ឋ។

កកេួងទំនាក់ទំនងោមួយរដ្ឋេភា កពឹទ្ធេភា និងអធិការកិច្ច

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

្រិច្ចការេំនា្រ់េំៃងជាមយួរដ្ឋសភា-បពឹេ្ធសភា	ៃិងអធិការ្រិច្ច

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	២៩នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៣
៨	
៨៧

៨
ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	រោរពៃតិីរដ្ឋ	ការពារឯ្ររាជ្យភាព	អៃវុត្ត 
អពយាប្រឹតភាព្រនាថុងការបំរពញមុខងារ។

កកតមកបឹកសាធម្មនុញ្ញ 

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រថុមបបឹ្រសាបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

ធ្នាការរោរពៃីតិរដ្ឋ	ការពារឯ្ររាជ្យភាព	អៃុវត្តអពយាប្រឹតភាព

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣០នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១២
	៩
២
០	

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹង	ៃងិ				រលើ្រ្រមពាសល់េ្ធបិបជាធបិរតយ្យ	 
ៃិងៃីតិរដ្ឋ។

អគ្គសលខាធិការដា្ឋ នកពឹទ្ធេភា 

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	អគ្គរលខាធកិារដ្្ឋ ៃ 
បាៃររៀបចំ្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ

ការអៃុវត្តមុខងាររបស់បពឹេ្ធសភា	ៃិងអគ្គរលខាធិការដ្្ឋ ៃ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវិធ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣១នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៧
៦	
០៥
២

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	រលើ្រ្រមពាសៃ់តីរិដ្ឋ	ៃងិលេ្ធបិបជាធបិរតយ្យ	 
តាមរយៈការអៃវុត្តតនួាេនីៃមខុងារៃតីបិបញ្្ញ ត្ត	ិៃងិជរុំញ	សរាហរណ្រម្ម្រមពាថុជា 
្រនាថុងតំបៃ់	ៃិងពិភពរោ្រ។	

អគ្គសលខាធិការដា្ឋ នរដ្ឋេភា

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	អគ្គរលខាធកិារដ្្ឋ ៃ 
បាៃររៀបចំ្រម្មវិធីចំៃៃួ	៣	គ៖ឺ

១.	ការអៃុវត្តមុខងារ	ៃិងតនួាេីៃីតិបបញ្ញត្តិរបស់ស្ថា ប័ៃរដ្ឋសភា

២.	្រិច្ចការេតូរបស់រដ្ឋសភា្រនាថុងតំបៃ់	ៃិង្រនាថុងពិភពរោ្រ

៣.	្រិច្ចការធៃធ្ៃមៃុស្ស	ៃិងបរងកើៃគុណភាពរសវាជៃូរដ្ឋសភា

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣២នៃឧបសមពា័ៃ្ធ១៦
២
	៦
៩៩

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គឺ	៖	បរបមើរសវាឱ្យកាៃ់ដតល្អបបរសើរ	 
ថ្វ យបពះមហា្រ្សបត	 ៃិងសរម្តចបពះមហា្រ្សបតី	 បពះវររាជរាតាជាតិដខ្មរ	 
ជាេីរោរពសកាក រ:ដ៏ខពាង់ខពាស់បំផុត	 ្រនាថុងការបំរពញបពះរាជរបស្រ្រម្ម 
បរបមើបបរេសជាតិ	ឱ្យរាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍	ៃិងរាៃ្រិតិ្តយសរលើឆ្្រអៃ្តរជាតិ	 
តាមបពះរាជ្រិច្ចរបស់បពះអង្គដដលរដ្ឋធម្មៃុញ្ញបាៃ្រំណត់។	

កកេួងកពុះបរមរាជវាងំ

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១	គ៖ឺ		

	 បពះរាជ្រិច្ច	បពះមហា្សបត	ៃិង	សរម្តចបពះវររាជរាតាជាតិដខ្មរ

	 គរបរាងចណំាយថវិកាឆ្នា ំ	២០២១បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវិធ	ីៃិងអៃុ្រម្មវិធដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣៣នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៨២
	៣
៩៣

	
ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	បៃ្តដ្ឹរនំាសបមបសបមលួលការររៀបច	ំៃងិ 
អៃវុត្តរោលៃរយបាយ	របស់រាជរដ្្ឋ ភបិាលរលើបគប់វសិយ័	រដើមបកីារអភវិឌ្ឍៃ៍	 
ៃិងកាត់បៃថាយភាពប្រីប្រ។

ទតីេ្តីការគណៈរដ្ឋមសន្តី

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ	១គ៖ឺ

ពបងឹងបបសេិ្ធភិាពការ្រស្ង	ៃិងអៃុវត្តរោលៃរយបាយៃងិ្រដំណេបមងរ់ដ្ឋ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣៤នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

៣
៩៧
	១
០១

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ការពារអធបិរតយ្យ	បរូណភាពេ្ឹរដី	
រ្រសាសៃ្តិសុខ	ៃិងសុវតថាិភាពសង្គម។

កកេួងការពារោតិ
២
	៥
៦៥
	៨
៦២

ោ
ៃរ
រៀល

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៤	គ៖ឺ

១.	 	ដឹ្រនំាបញ្្ជ 	ហវឹ្រហវឺៃ	 រធវើបបតិបត្តិការ	ការពារសុខសៃ្តិភាព	ៃិងរ្រសា 
សណា្ត ប់ធ្នា ប់សង្គម

២.	សហបបតិបត្តិការរយធ្្រនាថុងតំបៃ់	ៃិងអៃ្តរជាតិ

៣.	ដថទារំបគឿងបំពា្រ់បរច្ច្ររេស	វិសវ្រម្ម	ៃិងបញ្ជរូៃស្រ

៤.	រសវាោំបេរដ្ឋបាលេូរៅ	ៃិងហិរញ្ញវតថាថុ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣៥នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ពបងឹងសៃ្តភិាព	សថា រិភាពៃរយបាយ	
សៃ្តិសុខ	សណា្ត ប់ធ្នា ប់ស្ធ្រណៈ។

កកេួងមហាន ទ្ៃ (ស ន្ាកេនិ្េុខស្ធារណៈ)

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៤	គ៖ឺ	

១.	ការការពារសៃ្តិសុខជាតិ	ៃិងការរ្រសាសណា្ត ប់ធ្នា ប់ស្ធ្រណៈ	

២.	្រិច្ចការអត្តសញ្្ញ ណបុគ្គល	ៃិងអរនា្ត បបរវសៃ៍

៣.	្រិច្ចការសៃ្តិសុខមិៃបបនពណី

៤.	រសវាោំបេ្រិច្ចបបតិបត្តិការេរូៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣៦នៃឧបសមពា័ៃ្ធ

១	
៦៨
៦	
៨៥
៨

ោ
ៃរ
រៀល
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	 រាៃរោលៃរយបាយចៃំៃួ	១	គ	ឺ៖	ដ្ឹរនំា	បគបប់គងរដ្ឋបាលដដៃដ	ីរដើមប ី
រលើ្រ្រមពាស់ការផ្តល់រសវាស្ធ្រណៈ	ៃិងការអភិវឌ្ឍ។

កកេួងមហាន ទ្ៃ (ស ន្ាករដ្ឋបាលទសូៅ)

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបចំ 
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៣	គ៖ឺ	

១.	ការបគប់បគងរដ្ឋបាលដដៃដី

២.	ការបគប់បគងពៃ្ធនាោរ

៣.	រសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣៧នៃឧបសមពា័ៃ្ធ២

៩៨
	៤
០៧

ោ
ៃរ
រៀល

	 រាៃរោលៃរយបាយចំៃួៃ	១	គ	ឺ៖	បរងកើៃបបសិេ្ធភាពនៃការផ្តល់រសវា
យុត្តិធម៌ា។

កកេួងយុតិ្ធម៌

	 រដើមបសីរបមចរោលបណំងរោលៃរយបាយខាងរលើ	ប្រសងួបាៃររៀបច ំ
្រម្មវិធីចំៃៃួ	៣	គ៖ឺ	

១.	្រិច្ចការចបាប់	

២.	្រិច្ចការតុោការ	

៣.	រសវាោំបេេូរៅ

	 គរបរាងចំណាយថវកិាឆ្នា ំ	២០២១	បតរូវបាៃដបងដច្ររៅតាម្រម្មវធិ	ីៃងិអៃ្ុរម្មវធិដីចូរាៃ្រនាថុង	
តារាង	៣៨នៃឧបសមពា័ៃ្ធ១៦
៤	
៧
៤២

ោ
ៃរ
រៀល
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៣.៤. ការកំណត់ពិតានននការខ្ចតីេកមប់ឆ្នា  ំ២០២១
	 រាជរដ្្ឋ ភិបាល្រំណត់េំហំនៃការខ្ចីបបា្់រពីនដគូអភិវឌ្ឍៃ៍សបរាប់ឆ្នា ំ	២០២១	្រនាថុង្របមិត			 
១	៥០០	ោៃ	SDR	រដ្យឈររលើមលូដ្្ឋ ៃនៃការគតិគរូ	ៃងិដផ្អ្ររៅរលើេដិ្ឋភាពសខំាៃ់ៗមយួចំៃៃួ	 
ដដលរួមរាៃ៖	(១)-េំហំនៃតបមរូវការវិៃិរយគស្ធ្រណៈរាៃការរ្រើៃរ�ើងជាគំហុ្រ	រដើមបី
ស្្ត រៃិងជំរុញ្ំររណើៃរសដ្ឋ្រិច្ចរ�ើងវិញ	រឆលើយតបៃឹងបរិការណ៍នៃផលប៉ះពាល់ពីការរី្ររាល
ដ្លជំងឺ្រូវីដ-១៩,	(២)-គរបរាងអភិវឌ្ឍៃ៍ដដលៃឹងចុះ្រិច្ចបពមរបពៀងឥណទាៃសមបទាៃ្រនាថុង 
ឆ្នា ំ	 ២០២១	ជាគរបរាងវិៃិរយគស្ធ្រណៈ្រនាថុងវិស័យអាេិភាព	 (រហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធរូបវៃ័្ត	
ៃងិការបរងកើៃផលតិភាពរសដ្ឋ្រចិ្ច	ៃងិផលតិភាពផលតិ្រម្ម)	រហើយដដលរចះដតរ្ំរលិពីឆ្នា ំមៃុៗម្រ	
ដតរាៃចរិតយុេ្ធស្សស្ត្រនាថុងការបេបេង់ដល់ចីរភាពនៃ្ំររណើៃរសដ្ឋ្ិរច្ច្រនាថុងរយៈរពលមធ្យម	ៃិងដវង,	
(៣)-ឥណទាៃរាៃ្របមិតសមបទាៃខពាស់,	 (៤)-ស្ថា ៃភាពបំណលុស្ធ្រណៈ្រមពាថុជាបច្ចថុបបៃនា	
ៃងិ្រនាថុងរយៈរពលមធ្យមរៅដតរាៃ	“ចរីភាព”	ៃិង	“ហាៃិភយ័្របមតិទាប”	ៃិង	(៥)-ការបៃ្តបរងកើៃ 
បបសិេ្ធភាពខពាស់្រនាថុងការបគប់បគង	ៃិងអៃុវត្តគរបរាង។	ជា្់រដស្តង	ដផ្អ្ររលើលេ្ធផលនៃការវិភាគ
ចីរភាពបំណលុ	រដ្យឈររលើមូលដ្្ឋ ៃសៃ្មតិនៃការខ្ចីថ្មីបដៃថាមសបរាប់ឆ្នា ំ	២០២១	្រនាថុង្របមិត	 
១	៥00	ោៃ	SDR	គបឺាៃបងាហា ញថ្សចូនា្ររបណំលុគៃលះឹទាងំ	៤	របស្់រមពាថុជាសេុ្ធដតសថា តិរបកាម 
អៃុបាតរោលទាងំអស់។

	 ្រនាថុងការបគប់បគងបំណលុស្ធ្រណៈ	រាជរដ្្ឋ ភិបាលដតងដតបបកាៃ់ខា្ជ ប់ៃូវរោលការណ៍	
គៃលឹះចំៃៃួ	៥	ដចូខាងរបកាម៖

ខ�ីឥណទនក��ងទំហំសម្រសបែដល
ស� នភពថវ�ក និងេសដ�កិច�ឣច
្រទ្ំរទបន

១ ខ�ីែតឥណទនែដលមាន
ក្រមិតសម្បទនឬលក�ខណ�
អនុេ្រគះខ�ស់

២

ខ�ីស្រមាប់ែតវ�ស័យឣទិភព្រទ្រទង់
ចីរភពៃនកំេណ�នេសដ�កិច�និងវ�ស័យ
បេង��នផលិតភពេសដ�កិច� ឬផលិតភព
ផលិតកម�

៣ េ្រប�្របស់ឥណទន ្របកបេដយ
តមា� ភព, គណេនយ្យភព, ្របសិទ�ភព, 
និង ស័ក�ិសិទ�ភពខ�ស់បំផុត;

៤

េ្រប�្របស់ឥណទនស្រមាប់ហិរ��ប្បទនគេ្រមាងវ�និេយគេល�េហដ� រចនសម�័ន�សធរណៈែដល្រត�វ
មានស�ង់ដ និងគុណភពខ�ស់ ្រសបតមេគលករណ៍ៃនករ្រគប់្រគងករវ�និេយគសធរណៈ 
្រពមទងំេឆ��យតបេ�នឹងត្រម�វករៃនករអភិវឌ្ឍ-ជតិេ�ក��ងដំណក់កលថ�ី ពិេសស ធនបន
នវូចីរភពេសដ�កិច�, សង�ម, បរ�ស� ន,និងភពធន់នឹងបែ្រមប្រម�លឣកសធតុ។

៥
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	 ្រនាថុងៃ័យរៃះ	ការ្រំណត់ពិដ្ៃ្រនាថុងការខ្ចីថ្មីសបរាប់ឆ្នា ំ២០២១	្រនាថុង្របមិត១	៥00	ោៃ	SDR	 
គឺរដើមបីឱ្យរាជរដ្្ឋ ភិបាលអាចចុះហតថារលខាខ្ចីបបា្់រពីរគសបរាប់ហិរញ្ញបបទាៃ្រម្ម វិធី/
គរបរាងវិៃិរយគស្ធ្រណៈចំៃួៃ	៣៦	ដដលរួមរាៃ៖	ធនាោរពិភពរោ្រចំៃួៃ	៥គរបរាង,	 
ធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាសុីចំៃួៃ	 ៩គរបរាង,	ធនាោរវិៃិរយគអឺរ៉ុបចំៃួៃ	២គរបរាង,	ធនាោរ 
វិៃិរយគរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធអាសុីចំៃួៃ	១គរបរាង,	ធនាោរអភិវឌ្ឍៃ៍អាលលឺម៉ង់ចំៃួៃ	១គរបរាង,	
ស្ធ្រណរដ្ឋបបជារាៃតិចៃិចៃំៃួ	៧គរបរាង,	បបរេសជប៉ៃុចៃំៃួ	២គរបរាង,	ស្ធ្រណរដ្ឋ្ររូរច៉ៃំៃួ	
៦គរបរាង,	ស្ធ្រណរដ្ឋបារាំងចំៃួៃ	២គរបរាង,	ៃិងបពះរាជាណាចប្រនថចំៃួៃ	១គរបរាង	
រដ្យដបងដច្រតាមវិស័យ	ដចូខាងរបកាម៖

	 	វសិយ័ថ្មពល៖	គរបរាងពបងី្រសមតថាភាពផ្គតផ់្គងរ់បសដ់ខ្សបណា្ត ញបញ្ជរូៃអគ្គសិៃតីងស់្យថុង	
១១៥	គ�ីរូវ៉លុភនារំពញ-បាវិត,	គរបរាងស្ងសងអ់ៃុស្ថា ៃយីប៍ដៃថាមរៅតំបៃ់ជុំវិញរាជធ្ៃភីនារំពញ,	 

គរបរាងពបងឹងសមតថាភាពបបព័ៃ្ធបណា្ត ញបញ្ជរូៃអគ្គសិៃី,	គរបរាងបបសិេ្ធភាពថ្មពលសបរាប់ 
ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសៃីជៃបេ	 ជំហាៃេី២	 ៃិងគរបរាងស្ងសង់ដខ្សបញ្ជរូៃតង់ស្យថុងខពាស	់
៥០០	គី�រូវ៉ុល	ពីអៃុស្ថា ៃីយអគ្គិសៃីខាងរ្រើតរាជធ្ៃីភនាំរពញ	ម្រអៃុស្ថា ៃីយ៍អគ្គិសៃីសងួ	
ៃងិដខ្សបញ្ជរូៃរង	២២	គ�ីរូវុ៉ល	្រនាថុងរខត្តតបរូងឃ្មថុ 	ំៃងិរខត្តនបពដវង	្រនាថុងរោលរៅពបងី្រវសិ្លភាព 
នៃការផ្គតផ់្គងអ់គ្គសិៃី	ៃងិបញ្ចថុះនថលអគ្គសិៃីរៅជៃបេ	រដើមបរីមួចដំណ្រកាតប់ៃថាយចណំាយរបស់ 
បបជាជៃរៅជៃបេផង	ៃិងកាត់បៃថាយនថលរដើមផលិត្រម្ម្រនាថុងវិស័យ្រសិ្រម្ម	ៃិងសិបប្រម្ម/
ឧសសាហ្រម្មជៃបេផង;

	 	វស័ិយធ្រាស្សស្ត៖	គរបរាងអភវិឌ្ឍៃ៍អាងេ្ឹរដងកំាបតិ	រខត្ត្រពំងធ់,ំ	្រម្មវធិបីគបប់គងធៃធ្ៃេ្ឹរ 
ៃិងការ ល្ ស់ប្តរូរវិស័យ្រសិ្រម្ម	ជំហាៃេី២	ៃិងគរបរាងដ្រលម្អធ្រាស្សស្ត្រសិ្រម្ម;

	 	វិស័យរហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធ រូបវ័ៃ្ត៖	 គរបរាងរធវើឱ្យបបរសើររ�ើងផលរូ វជាតិរលខ៣១	
(ដប្រគូស្ំរពង់បតាច-ផលរូវជាតិរលខ៣៣),	គរបរាងរធវើឱ្យបបរសើររ�ើងផលរូវជាតិរលខ៣៣	
(ផលរូវជាតិរលខ៣	គម	១៤៨+១០០-បពំបបេល់	្រមពាថុជា-រវៀតណាម),	គរបរាងរធវើឱ្យបបរសើរ 
រ�ើងផលរូវជាតិរលខ៤១	(ថនាល់េេឹង	ផលរូវជាតិរលខ៤-ផលរូវជាតិរលខ៣	គម	១២៦+៧៥៥),	
គរបរាងស្ងសង់ស្ពា ៃេរៃលរមគង្គ	រខត្តប្ររចះ,	គរបរាងរលើ្រ្រមពាស់ផលរូវជាតិរលខ៧	(ស្គៃ់-
្រពំងច់ាម),	គរបរាងររៀបចបំច្រទាវ រអៃ្តរជាតសិទា ងឹបត	់ៃងិផលរូវតភា្ជ បផ់លរូវជាតរិលខ៥	ជហំាៃេ២ី,	
គរបរាងរធវើឱ្យបបរសើររ�ើងៃវូ្រណំាតផ់លរូវជាតរិលខ៥	ភាគខាងតបរូង,	គរបរាងស្ងសងផ់លរូវវាង 
ប្រថុងរសៀមរាប,	គរបរាងស្ងសង់ស្ពា ៃមិត្តភាព្រមពាថុជា-្រូររ៉,	គរបរាងដ្រលម្អការដថទាផំលរូវ 
ជំហាៃេី២	ៃិងគរបរាងរលើ្រ្រមពាស់សមតថាភាពបៃសារំៅជៃបេ;

	 	វសិយ័អាេភិាពរផ្សងរេៀត៖	គរបរាងរធវើឱ្យបបរសើររ�ើងមៃទារីរពេ្យបដង្អ្ររខត្ត,	គរបរាងេប់ស្ក ត់	
ៃិងបងាក រជំងឺឆលង្រនាថុងមហាតំបៃ់រមគង្គ,	 គរបរាងេប់ស្ក ត់ៃិងបងាក រជំងឺឆលងរៅ្រនាថុងតំបៃ់
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៣.៥. គសកមងថវិការដ្ឋបាលថានា ក់សកកាមោតិ

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

៣
៣

២
៩២

៣
៦

ឯកត លនេរៀល

ចំណូល ចំណយ ឱនភព

៨២
១,

៥៥
៦

១,
៣

៧
៦,

៤៥
៩

១,
០៦

២
,១

៦២

១,
៦៧

៥,
៧

៧
០

១,
៦៦

៨,
១៩

៨

២
,៤

៩៦
,៩

៥៧

២
,២

១៤
,២

១៥

២
,២

៤៣
,៧

៧
៨

១,
៥១

៨,
៤០

៦

២
,៥

៧
៨,

៨៥
៦

៣
,៣

២
៩,

២
៣

៦

៣
,១

៣
២

,៦
២

១

-១
,០

៦០
,៤

៥០

-១
,០

៨៥
,៤

៥៨

-៩
១៨

,៤
០៧

-៨
២

៨,
៧

៥៩

-៦
១៣

,៦
០៨

-៥
៥៤

,៩
០២

រសដ្ឋ្រិច្ចពិរសសរៅតាមបពំដដៃ	្រនាថុងមហាអៃុតំបៃ់រមគង្គ,	គរបរាងរលើ្រមពាស់គុណភាព	
ៃងិសមធម៌ាសខុាភបិាល	ជហំាៃេ២ី,	្រម្មវធិពីបងឹងការបគបប់គងហរិញ្ញវតថាថុស្ធ្រណៈ,	្រម្មវិធី 

អភិវឌ្ឍៃ៍ហិរញ្ញវតថាថុបប្របរដ្យបរិយប័ៃនា,	គរបរាងរលើ្រ្រមពាស់ការផ្តល់ហិរញ្ញបបទាៃដល់
សហបោសធុៃតចូ	ៃិងមធ្យម,	គរបរាងអភិវឌ្ឍៃ៍រេសចរណ៍	ៃិងរៃស្េរៅតាមតំបៃ់រឆនារ,	
្រម្មវិធីវិៃិរយគ្រនាថុងវិស័យវិេយាស្សស្ត 	 ៃិងបរច្ច្រវិេយារៅមធ្យមសិ្រសាេុតិយភូមិ,	គរបរាង 

ោំបេវិស័យអប់រំ,	គរបរាងោំបេការសិ្រសាសមិេ្ធិលេ្ធភាពៃិងការអៃុវត្តគរបរាង,	គរបរាង 
បគបប់គងធៃធ្ៃធម្មជាតិ,	គរបរាងបគប់បគងកា្រសណំល់រងឹ,	គរបរាងអភវិឌ្ឍៃេ៍បី្រថុងគរួឱ្យ 
ចងរ់សរ់ៅ	ជហំាៃេី១,	គរបរាងផ្គតផ់្គងេ់្ឹរស្្អ តរសៀមរាប,	គរបរាងស្ងសង់ស្ថា ៃយ៍ីបបបពតឹ្ត្រម្ម 
េឹ្រ្រខវ្់រ	 ៃិងបណា្ត ញលូរៅរសៀមរាប	 ជំហាៃេី២	 ៃិងគរបរាងោំបេៃិរៃ្តរភាព 
រហដ្្ឋ រចនាសមពា័ៃ្ធជៃបេ	រដើមបីេីផសារ្រសិ្ររ	ៃិងពាណិជ្ជរូបៃីយ្រម្ម្រសិ្រម្ម។

	 គរបរាងចណូំល-ចណំាយរបសរ់ដ្ឋបាលរាជធ្ៃ-ីរខត្ដ	ប្រថុង-បសថុ្រ	ៃិង	ឃុ-ំសងាក ត	់រាៃឱៃភាព 
ថវកិាចៃំៃួ	១	០៦០	៤៥០	ោៃររៀល	ដដលបតរូវបាៃឧបតថាម្ភរដ្យថវកិាថ្នា ្រជ់ាត	ិរហើយការឧបតថាម្ភ 

រៃះថយចុះ	២,៣%	រធៀបៃឹងចបាប់ឆ្នា ំ	២០២០	រហើយបតរូវជា	០,៩១%	នៃ	ផសស		្រនាថុងរនាះ៖

(១)-	 	ឧបតថាម្ភរាជធ្ៃី-រខត្ត	ចំៃួៃ	១២	៨០៧	ោៃររៀល	រដើមបីអៃុវត្តការរផទាមុខងារ	 	
របស់មៃទាីរជំនាញ,	
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(២)-	 	ឧបតថាម្ភប្រថុង-បសថុ្រ	ចំៃៃួ	៣៣៨	០៩៥	ោៃររៀល,	រាៃ្រំរណើៃ	៤៣,៨%		 	
រធៀបៃឹងចបាប់ឆ្នា ំ	២០២០;,

(៣)-	 	ឧបតថាម្ភមលូៃិធិឃុ-ំសងាក ត	់ចៃំៃួ	៥៤០	៦០៨	ោៃររៀល,	ថយចះុ	១១,០%	រធៀបៃងឹចបាបឆ់្នា ំ	
២០២០,	ៃិង	

(៤)-	 	មលូៃធិអិភវិឌ្ឍៃឃ៍ុ-ំសងាក ត់	ចៃំៃួ	១៦៨	៩៤០	ោៃររៀល,	រស្ម ើៃងឹ	០,១៤%	នៃ	ផសស,	
ដដលជាការរផទារធៃធ្ៃបដៃថាមជៃូរដ្ឋបាលឃំុ-សងាក ត់	សបរាបច់ណំាយអភវិឌ្ឍៃម៍លូដ្្ឋ ៃ	
ចាបពី់ឆ្នា ំ២០២០	ដលឆ់្នា ំ២០២៣។	ការឧបតថាម្ភធៃបដៃថាមរៃះ	ៃងឹរធវើឱ្យរដ្ឋបាលឃំុ-សងាក ត ់
ៃីមួយៗ	េេួលបាៃជាមធ្យមបបរាណ	២៤២	ោៃររៀល	ឬសមមូលៃឹង	៦០	០០០	
ដុោល រអារមរិ្រ	ជាមធ្យម្រនាថុង	១	ឆ្នា ំ។

	 បបា្រប់ណំាច់របសប់្រថុមបបឹ្រសារាជធ្ៃ-ីរខត្ត	ប្រថុមបបឹ្រសាប្រថុង-បសថុ្រ-ខណ្ឌ 	ប្រថុមបបឹ្រសាឃុ-ំសងាក ត់ 

្រនាថុងឆ្នា ំ	 ២០២១	 បតរូវបាៃរ្រសារសនា ើៃឹង្របមិតឆ្នា ំ២០២០។	 ដូចរៃះ	 បបា្រ់បំណាច់របស់ 
ប្រថុមបបឹ្រសារាជធ្ៃី-រខត្ត	 ៃិងប្រថុង-បសថុ្រ-ខណ្ឌ 	 ្៏រដូចជាប្រថុមបបឹ្រសាឃុំ-សងាក ត់	 ៃិងមសៃ្តភីូមិ	
បតរូវបាៃផ្តល់ជៃូដចូខាងរបកាម៖

 កកតមកបឹកសារាជធានតី-សខត្   

		បបា្រ់បំណាច់បបធ្ៃប្រថុមបបឹ្រសារាជធ្ៃី-
រខត្ត	េេលួបាៃចំៃួៃ

 ១	៤៤០	០០០	ររៀល
		បបា្រ់បំណាច់សរាជិ្រប្រថុមបបឹ្រសារាជធ្ៃី-
រខត្ត	េេលួបាៃចំៃួៃ

 ១	១៣៥	០០០	ររៀល	

 កកតមកបឹកសាកកតង-កេតក-ខណ្ឌ   

		បបា្រ់បំណាច់បបធ្ៃប្រថុមបបឹ្រសាប្រថុង-
បសថុ្រ-ខណ្ឌ 	េេលួបាៃចំៃៃួ	

 ១	១៥៥	០០០	ររៀល	
		បបា្រ់បំណាច់សរាជិ្រប្រថុមបបឹ្រសាប្រថុង-
បសថុ្រ-ខណ្ឌ 	េេលួបាៃចំៃៃួ	

 ៩១០	០០០	ររៀល	
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 កកតមកបឹកសាឃុំ-េងាកា ត់

		បបា្រ់បំណាច់រមឃុំ	រៅសងាក ត់	េេលួបាៃចំៃៃួ	១	១១០	០០០ ររៀល	
	បបា្រប់ណំាចជ់េំបេ់១ី	េ២ី	រៅសងាក តរ់ងេ១ី	េី២	េេលួបាៃចំៃៃួ	៨៧០	០០០ ររៀល	

	បបា្រ់បំណាច់សរាជិ្រប្រថុមបបឹ្រសាឃុំ-សងាក ត់	េេលួបាៃចំៃៃួ	៧៦០	០០០ ររៀល	

	បបា្រ់បំណាច់រមភូមិ	េេលួបាៃចំៃួៃ	៤៣០	០០០ ររៀល	

	បបា្រ់បំណាច់អៃុបបធ្ៃភូមិ	េេលួបាៃចំៃួៃ	៣១០	០០០ ររៀល	

	បបា្រប់ណំាចស់រាជ្ិរភមូ	ិេេលួបាៃចៃំៃួ	២៨០	០០០	ររៀល។	

៣០,៥៥%

៤៥,៣៧%

៦,២០%

៤,៦៣%

៥,៨៧%
៧,៣៨%

សរុប
៨,៤០៣.៩៤ លន

ដុល� រឣេមរ�ក

ឯកត លនេរៀល

ពហុភគី

ចិន

ជប៉ុន

សធរណរដ�កេូរ�

េទ�ភគីេផ្សងេទៀត

បំណលុចស់ែដលកំពុង
ចរចរេដះ្រសយ

៣.៦. ស្ថា នភាពបំណុល

	 សៃនាិធិបំណលុស្ធ្រណៈរបរៅបបរេស	គិតបតឹមដំណាច់បតីរាសេី៣	ឆ្នា ំ	២០២០
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អៃុបាតបំណលុគៃលឹះទាងំ	៤

អនុ្បាតសន្និ្ិបំណុ្សាធារណៈក្រៅរបក្ទសក្្ៀបន្ឹងអសស អនុ្បាតសន្និ្ិបំណុ្សាធារណៈក្រៅរបក្ទសក្្ៀបនឹ្ងការនាកំ្ចញ

អនុ្បាតក្សវាបំណុ្ក្្ៀបនឹ្ងការនាកំ្ចញ អនុ្បាតក្សវាបំណុ្ក្្ៀបនឹ្ងចំណូ្ថវិកាជាតិ

 តនម្ាចរឹក  តនម្ាបចចុបបនន  កសវាបំណលុ  អនុបាតករល
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ជំពកូ

បទប្បញ្ញត្ិេ្តីពតីពន្ធដារ

៤
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	 ្រនាថុងរោលរៅដ្រសបមលួល	ៃិង	បរំពញបដៃថាមៃវូលខិតិបេដ្្ឋ ៃគតយិតុ្តនានា	សរំៅធ្នាឱ្យៃតីិ
វធីិបបមលូពៃ្ធបបបពឹត្តរៅបប្របរដ្យភាពសុសីងាវ ្់របបទា្រប់បឡា	រលៃូ	ៃងិបប្របរដ្យតរាល ភាព	
បបសិេ្ធភាព	ស័្រ្តិសិេ្ធភាព	្រនាថុងបរិការណ៍សរាហរណ្រម្មរសដ្ឋ្រិច្ច្រនាថុងតំបៃ់	 ៃិង	ស្រលរោ្រ,	
វិធ្ៃការដចូខាងរបកាម	បតរូវបាៃរសនា ើដ្្រ់រចញ	៖

 េ១ី.	រធវើវរិស្ធៃ្រម្មរាបតា	៧២	នៃចបាបស់្ត ពីសី្ររពើពៃ្ធ	រដ្យរធវើការដ្រសបមលួល	បញ្ចរូលខលមឹស្រ 
បដៃថាមទា្់រេិៃៃឹងការដ្្់រឱ្យអៃុវត្តយៃ្តការបងវិលសងអា្រររលើតនមលបដៃថាម	សបរាប់រេសចរ	 
រដើមបីធ្នាបាៃៃូវចីរភាព្រំរណើៃរសដ្ឋ្រិច្ច	 ៃិង	 ោំបេរោលៃរយបាយរលើ្រេឹ្រចិត្តរបស់ 
រាជរដ្្ឋ ភិបាលចំរពាះរេសចរបររេស	សរំៅជរំញុបរយិកាសវៃិរិយគរៅ្រមពាថុជាឱ្យកាៃ់ដតល្អបបរសើរ	 
ៃិង	 ្រនាថុងរោលបំណងទា្រ់ទាញរេសចរបររេសឱ្យម្រ្រំស្ៃ្តរៅបពះរាជាណាចប្រ្រមពាថុជា	 
ៃិង	 េិញេំៃិញសបរាប់យ្ររៅរបបើបបាស់រៅរបរៅបពះរាជាណាចប្រ្រមពាថុជាឱ្យរាៃការរ្រើៃ
រ�ើងកាៃ់ដតរបចើៃ។

 េី២.	រធវើវិរស្ធៃ្រម្មរាបតា	៤០	ថ្មី	នៃចបាប់ស្ត ីពីស្ររពើពៃ្ធ	រដ្យអៃុរបោះលុបការបង់ពៃ្ធ 
បបថ្បប់តា	១	០០០	០០០	ររៀល	ចរំពាះការចះុបញ្ជពីៃ្ធដ្រ	រដើមបដី្រលម្អបរិយកាសវិៃរិយគរៅ្រមពាថុជា 
ឱ្យកាៃ់ដតរាៃភាពងាយបសលួល	ៃិង	ោំបេដល់ការដ្្រ់ឱ្យអៃុវត្តការចុះបញ្ជ ីពៃ្ធដ្រតាមបបព័ៃ្ធ 
បរច្ច្រវិេយាព័ត៌ារាៃ	(IT	Platform)	ដតមយួ្រដៃលង	ៃិង	សបរាលបៃទាថុ្រចំណាយរលើការចុះបញ្ជ ី។

	 *ចំណំា៖		សបរាប់ខលឹមស្រលម្អិតនៃបេបបញ្ញត្តិស្ត ីពីពៃ្ធដ្រ	គរឺាៃដចងរៅ្រនាថុងជំពូ្រេី៣	នៃ	
ចបាប់ស្ដ ីពីហិរញ្ញវតថាថុសបរាប់ការបគប់បគងឆ្នា ំ	២០២១	ដដលបាៃដ្្រ់ផ្សពវផសាយជា
ស្ធ្រណៈរៅរលើរគហេំព័ររបស់ប្រសងួរសដ្ឋ្រិច្ចៃិងហិរញ្ញវតថាថុ។



57

ជំពកូ

សេចក្តីេននាិដា្ឋ ន

៥



58

	 សរបុម្រ,	ថវកិាឆ្នា 	ំ២០២១	ជាឧប្ររណដ៍រ៏ាៃបបសេិ្ធភាពដដលអាច 
ជួយឱ្យរាជរដ្្ឋ ភិបាលរឆលើយតបរៅៃឹងបញ្ហា បបឈម	ៃិងហាៃិភ័យ 
ផងទាងំពងួ,	ទាងំ្រនាថុង	ៃងិរបរៅបបរេស,	ដដលបតរូវបាៃបបសេិ្ធនាមថ្ជា	
“ថវិកាបបយេុ្ធការពារអាយជុីវតិបបជាជៃ,	រ្រសាលៃឹំងសង្គម-រសដ្ឋ្រចិ្ច	
ៃិងជីវភាពរបស់បបជាជៃ	 បពមជាមួយៃឹងការតបមង់ធៃធ្ៃរឆ្ពា ះ 
រៅស្្ត រ	ៃិងជរំញុ្ំររណើៃរសដ្ឋ្រចិ្ចរ�ើងវិញ	រៅរបកាយរពលបស្្របស្ៃ្ត 
ពីវិបត្តិជំងឺ្រូវីដ-១៩	តាមគៃលងបបប្រតីថ្មី	 រដើមបីធ្នាសុខសៃ្តិភាព	
សថា ិរភាពសង្គម	ៃិងចីរភាពនៃ្រំរណើៃរសដ្ឋ្រិច្ច	 បពមទាងំភាពបប្ួរត 
បបដជងរបស់្រមពាថុជា	ជាមយួៃឹងការបៃ្តរលើ្រសទាលួយសុខុរាលភាពរបស់
បបជាជៃ”៕

	 ថវិកាឆ្នា ំ	 ២០២១	 បតរូវបាៃគិតគូរ	 ៃិងររៀបចំរ�ើង	 ្រនាថុងបរិការណ៍នៃវិបត្តិជំងឺ្រូវីដ-១៩	
រដើមបីតបមង់ការរបបើបបាស់ធៃធ្ៃសបរាប់បេបេង់ដល់ៃិរៃ្តរភាពនៃបបតិបត្តិការរបស់រដ្ឋ	ៃិង 
សបរាប់ការរ្រសាលំៃឹងសង្គម-រសដ្ឋ្រិច្ច្រមពាថុជា	ៃិងជីវភាពរបស់បបជាជៃ	បពមទាងំការស្្ត រ	ៃិង 
ជំរុញការរងើបរ�ើងវញិៃវូ្ំររណើៃរសដ្ឋ្រចិ្ច	្៏រដចូជារដើមបសីរបមចឱ្យបាៃៃវូរោលរៅសខំាៃ់ៗ	នៃ	 
្រម្មវធិៃីរយបាយ	យេុ្ធស្សស្តចតរុកាណ-ដណំា្រក់ាលេ	ី៤	ៃងិ	ដផៃការយុេ្ធស្សស្តអភវិឌ្ឍៃជ៍ាត ិ
ឆ្នា ំ២០១៩-២០២៣	ពរិសស	ការជរំញុអៃុវត្ត្រចិ្ចការដ្រេបមងប់គប់វសិយ័្រនាថុងឆ្នា ំ	២០២១	ដដលជា 
ឆ្នា ំពា្រ់្រណា្ត លអាណត្តិរបស់រាជរដ្្ឋ ភិបាលៃីតិកាលេី៦	 សំរៅឈាៃរៅសរបមចបាៃៃូវ 
បណំងបបាថ្នា រយៈរពលដវងរបសប់បជាជៃ	ដដលចងឱ់្យ្រមពាថុជាកាល យជាបបរេសរាៃររាេៃភាពជាតិ	
រាៃអនាគតដរ៏ងុររឿង	ភលសឺ្វ ង	បតចះបតចង	់ៃងិជារដ្ឋអធបិរតយ្យមយួរងឹរាដំដលរោរពខា្ជ បខ់្ជលួៃៃវូ 
រោលការណ៍បបជាធិបរតយ្យ	ៃិងៃីតិរដ្ឋ	ៃិងរាៃសៃ្តិភាពរពញរលញ	បពមទាងំរាៃ្រិតយាៃុភាព 
ខពាស់បតដដតរលើឆ្្រអៃ្តរជាតិ។	េៃទាឹមរៃះ,	ប្របខណ្ឌ ថវិកាឆ្នា ំ	២០២១	្រ៏រាៃរោលរៅបៃ្តរ្រសា
ការពារសមេិ្ធផលសង្គមជាតទិាងំឡាយ	ដដលសរបមចបាៃ្រនាថុងរយៈរពលជាង២េសវត្សរ្៍រៃលងម្រ	
បប្របរដ្យភាពជារា្ច ស	់បពមជាមយួៃងឹការខិតខំបបឹងដបបង	រដើមបជីមនាះ	ៃងិេបេ់លផ់លបះ៉ពាល់ 
អវិជ្ជរាៃនានាបណា្ត លម្រពីការរី្ររាលដ្លនៃជំងឺ្រូវីដ-១៩	ៃិងបញ្ហា បបឈមរផ្សងៗរេៀត,	
ទាងំ្រនាថុង	ៃិងរបរៅបបរេស,	រដើមបី្រមពាថុជាអាចឈររឹងរា	ំៃិងរធវើជារា្ច ស់រលើរជាគវាសនារបស់ខលលួៃ,	
ទាងំរៅ្រនាថុងរពលបច្ចថុបបៃនា	ៃិងតរៅអនាគត។
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៦.១. គសកមងចំណាយថវិកាចរន្របេ់កកេួង ស្ថា បព័ន តាមកម្មវិធតី អនុកម្មវិធតី

 ឯ្រតា	ោៃររៀល
តារាង ១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 3,024,413.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 281,501.1
១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 13,296.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសិកា 2,415.1
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌  ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការ អប់រកំ្ៅ 
មធយមសិកា 6,808.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 1,878.3
១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង  និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសិកា 668.7
១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 2,674.2
១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 8,835.8
១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 27,843.1
១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសិកា 779.6
១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 216,301.6

  ២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 30,119.0
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនិ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសិកា 2,475.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសិកា 835.3

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម និ្ងក្ប្កាយ
ឧតតមប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព 3,423.3

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,238.9
២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណុ្ុះបណ្្តល និ្ងប្ាវប្ាវ 2,195.0
២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 3,926.9
២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 4,700.1
២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,035.5
២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,480.2
២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវ 1,940.3
២.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ក្លីកកមពស់គុណភាពបណតុ ុះបណ្តត ល ប្ាវប្ាវ និ្ងសហប្គិន្ភាព 0.0

២.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 0.0

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទលួាា ល់គុណភាពអប់រឧំត្មសិកា 724.7
២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទស  វាិា ជីវៈ 
និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 1,882.1

២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,074.5

២.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទសនិ្ងវាិា ជីវៈ 1,187.2

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 62,933.9
៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្ 5,721.2
៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសតិ 3,048.9
៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 1,647.9
៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មិតខពស់ 28,320.5
៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការអភិវឌ្ឍការប្បកតួ និ្ងប្គប់ប្គងប្ពឹតតិការណ៍កីឡាប្គប់កប្មិត 5,481.5
៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកព័ត៌មាន្ និ្ងសថិតិកីឡាប្គប់ប្បក្ភទ 500.0
៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 18,213.9

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ជំនាញទន់្និ្ងសហប្គិន្ភាពសប្មាប់យុវជន្ 15,582.8
៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងឹងសមតថភាពយុវជន្ 5,878.3
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សរុបរួម 3,024,413.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 281,501.1
១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 13,296.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសិកា 2,415.1
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌  ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការ អប់រកំ្ៅ 
មធយមសិកា 6,808.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 1,878.3
១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង  និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសិកា 668.7
១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 2,674.2
១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 8,835.8
១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 27,843.1
១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសិកា 779.6
១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 216,301.6

  ២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 30,119.0
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនិ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសិកា 2,475.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសិកា 835.3

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម និ្ងក្ប្កាយ
ឧតតមប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព 3,423.3

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,238.9
២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណុ្ុះបណ្្តល និ្ងប្ាវប្ាវ 2,195.0
២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 3,926.9
២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 4,700.1
២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,035.5
២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,480.2
២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវ 1,940.3
២.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ក្លីកកមពស់គុណភាពបណតុ ុះបណ្តត ល ប្ាវប្ាវ និ្ងសហប្គិន្ភាព 0.0

២.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 0.0

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទលួាា ល់គុណភាពអប់រឧំត្មសិកា 724.7
២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទស  វាិា ជីវៈ 
និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 1,882.1

២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,074.5

២.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទសនិ្ងវាិា ជីវៈ 1,187.2

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 62,933.9
៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្ 5,721.2
៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសតិ 3,048.9
៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 1,647.9
៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មិតខពស់ 28,320.5
៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការអភិវឌ្ឍការប្បកតួ និ្ងប្គប់ប្គងប្ពឹតតិការណ៍កីឡាប្គប់កប្មិត 5,481.5
៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកព័ត៌មាន្ និ្ងសថិតិកីឡាប្គប់ប្បក្ភទ 500.0
៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 18,213.9

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ជំនាញទន់្និ្ងសហប្គិន្ភាពសប្មាប់យុវជន្ 15,582.8
៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងឹងសមតថភាពយុវជន្ 5,878.3តារាង ១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជន្ 2,684.2
៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទឹធិកមម 1,111.5
៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ក្សវាគបំ្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្របស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 5,908.8

  ៥.កមមវធីិទី៥៖ ការគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ 2,634,276.2
៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ 1,352.4
៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាព ធន្ធាន្មនុ្សស 109,564.5
៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផ្ផ្ន្ការហរិញ្ញវតថុ និ្ងមូលោា ន្សមាា រៈ 49,139.5
៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 612.7
៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការវាយតនមលលទធផ្លសិកា និ្ងអធិការកិចេគុណភាពអប់រ ំ 2,397.5
៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 489.8
៥.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការ ប្បមូល  ផ្សពវផ្ាយ ព័ត៌មាន្ អប់រ ំនិ្ង សហប្បតិបតតិការ   កនុង ប្កបខ័ណឌ     អាា៊ា ន្ និ្ង 
 សុីក្មអូ 967.7

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការពប្ងឹងការងារនី្តិកមម 713.0
៥.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ 6,461.6
៥.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាា រៈ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 2,368.0
៥.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការធានាភាពស័កកិសិទធនន្
ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ 2,319.2

៥.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លីវស័ិយអប់រ ំ 4,882.5
៥.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ 1,136.8
៥.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖អភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 1,694.6
៥.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖អភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធពិនិ្តយតាមោន្ និ្ងវាយតនមល 701.5
៥.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា 795.9
៥.១៧.អនុ្កមមវធីិទី១៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារប្បឡងក្ៅមធយមសិកានិ្ង
អប់របំក្ចេកក្ទស 28,015.2

៥.១៨.អនុ្កមមវធីិទី១៨៖ក្សវាគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,420,663.8

តារាង ១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 3,024,413.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 281,501.1
១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 13,296.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសិកា 2,415.1
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌  ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការ អប់រកំ្ៅ 
មធយមសិកា 6,808.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 1,878.3
១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង  និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសិកា 668.7
១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 2,674.2
១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 8,835.8
១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 27,843.1
១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសិកា 779.6
១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 216,301.6

  ២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 30,119.0
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនិ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសិកា 2,475.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសិកា 835.3

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម និ្ងក្ប្កាយ
ឧតតមប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព 3,423.3

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,238.9
២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណុ្ុះបណ្្តល និ្ងប្ាវប្ាវ 2,195.0
២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 3,926.9
២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 4,700.1
២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,035.5
២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,480.2
២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវ 1,940.3
២.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ក្លីកកមពស់គុណភាពបណតុ ុះបណ្តត ល ប្ាវប្ាវ និ្ងសហប្គិន្ភាព 0.0

២.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 0.0

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទលួាា ល់គុណភាពអប់រឧំត្មសិកា 724.7
២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទស  វាិា ជីវៈ 
និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 1,882.1

២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,074.5

២.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទសនិ្ងវាិា ជីវៈ 1,187.2

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 62,933.9
៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្ 5,721.2
៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសតិ 3,048.9
៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 1,647.9
៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មិតខពស់ 28,320.5
៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការអភិវឌ្ឍការប្បកតួ និ្ងប្គប់ប្គងប្ពឹតតិការណ៍កីឡាប្គប់កប្មិត 5,481.5
៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកព័ត៌មាន្ និ្ងសថិតិកីឡាប្គប់ប្បក្ភទ 500.0
៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 18,213.9

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ជំនាញទន់្និ្ងសហប្គិន្ភាពសប្មាប់យុវជន្ 15,582.8
៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងឹងសមតថភាពយុវជន្ 5,878.3
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៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជន្ 2,684.2
៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍកាយរទឹធិកមម 1,111.5
៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ក្សវាគបំ្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្របស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 5,908.8

  ៥.កមមវធីិទី៥៖ ការគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ 2,634,276.2
៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ 1,352.4
៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាព ធន្ធាន្មនុ្សស 109,564.5
៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការងារប្គប់ប្គង ផ្ផ្ន្ការហរិញ្ញវតថុ និ្ងមូលោា ន្សមាា រៈ 49,139.5
៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ពប្ងឹងការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 612.7
៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការវាយតនមលលទធផ្លសិកា និ្ងអធិការកិចេគុណភាពអប់រ ំ 2,397.5
៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖អធិការកិចេរដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 489.8
៥.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការ ប្បមូល  ផ្សពវផ្ាយ ព័ត៌មាន្ អប់រ ំនិ្ង សហប្បតិបតតិការ   កនុង ប្កបខ័ណឌ     អាា៊ា ន្ និ្ង 
 សុីក្មអូ 967.7

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការពប្ងឹងការងារនី្តិកមម 713.0
៥.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ 6,461.6
៥.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្ាត់ផ្ាង់សមាា រៈ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 2,368.0
៥.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការធានាភាពស័កកិសិទធនន្
ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ 2,319.2

៥.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លីវស័ិយអប់រ ំ 4,882.5
៥.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ 1,136.8
៥.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖អភិវឌ្ឍក្គលន្ក្យាបាយអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 1,694.6
៥.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖អភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធពិនិ្តយតាមោន្ និ្ងវាយតនមល 701.5
៥.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិា 795.9
៥.១៧.អនុ្កមមវធីិទី១៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារប្បឡងក្ៅមធយមសិកានិ្ង
អប់របំក្ចេកក្ទស 28,015.2

៥.១៨.អនុ្កមមវធីិទី១៨៖ក្សវាគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,420,663.8
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សរុបរួម 3,024,413.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 281,501.1
១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 13,296.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសិកា 2,415.1
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌  ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការ អប់រកំ្ៅ 
មធយមសិកា 6,808.7

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 1,878.3
១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹង  និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសិកា 668.7
១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 2,674.2
១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 8,835.8
១.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 27,843.1
១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ពប្ងីកការអប់របំរយិាបន្នប្គប់ភូមិសិកា 779.6
១.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 216,301.6

  ២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧតតមសិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 30,119.0
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនិ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសិកា 2,475.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសិកា 835.3

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការបណតុ ុះបណ្តត លកប្មិតឧតតម និ្ងក្ប្កាយ
ឧតតមប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព 3,423.3

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,238.9
២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណុ្ុះបណ្្តល និ្ងប្ាវប្ាវ 2,195.0
២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 3,926.9
២.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 4,700.1
២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល  និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,035.5
២.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,480.2
២.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវ 1,940.3
២.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ក្លីកកមពស់គុណភាពបណតុ ុះបណ្តត ល ប្ាវប្ាវ និ្ងសហប្គិន្ភាព 0.0

២.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២៖ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 0.0

២.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ការទទលួាា ល់គុណភាពអប់រឧំត្មសិកា 724.7
២.១៤.អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទស  វាិា ជីវៈ 
និ្ងក្សវាសហគមន៍្ 1,882.1

២.១៥.អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 1,074.5

២.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ការពប្ងឹងគុណភាព ប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងប្ាវប្ាវក្លីផ្ផ្នកបក្ចេកក្ទសនិ្ងវាិា ជីវៈ 1,187.2

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 62,933.9
៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្ 5,721.2
៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស និ្សសតិ 3,048.9
៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 1,647.9
៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មិតខពស់ 28,320.5
៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ការអភិវឌ្ឍការប្បកតួ និ្ងប្គប់ប្គងប្ពឹតតិការណ៍កីឡាប្គប់កប្មិត 5,481.5
៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកព័ត៌មាន្ និ្ងសថិតិកីឡាប្គប់ប្បក្ភទ 500.0
៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 18,213.9

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ជំនាញទន់្និ្ងសហប្គិន្ភាពសប្មាប់យុវជន្ 15,582.8
៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ការពប្ងឹងសមតថភាពយុវជន្ 5,878.3



63
ទំព័រ 48 នៃ ៧៥  

 

 

 
 

តារាង  ២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងសុខាភិ បាល   តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 1,720,684.0

១ .រមមវិ ធី ទី ១ ៖ សុខភាព បនដពូ ជ យុ វវ័យ ោតា ទារ រ រុោរ  និ ងអាហារូ បត្ថមភ 117,082.7

១.១.អនុរមមវិធីទី ១ ៖  អាហារូ បត្ថមភ 827.4

១.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពបន្តពូជ 8,990.8

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាតា និ្ងទារក 6,174.8

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ សុខភាពកុមារ 90,734.5

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

10,355.2

២ .រមមវិ ធី ទី ២ ៖ របយុទធជំ ងឹឆ្លង 25,362.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺក្អដ្ស៍ 12,478.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖  បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺរក្បង 9,019.8

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ និ្ងប្គុន្ឈាម 1,228.9

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ បងាក រ និ្ងក្ ល្ីយតបជំងឺ ល្ងដ្នទក្ទៀត 620.7

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឹ ល្ង សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 2,014.6

៣ .រមមវិ ធី ទី ៣  ៖ របយុទធជំ ងឺ មិន ឆ្លង  និ ងបញ្ហា សុ ខភាព សាធារ ណៈ ដទទ ម្ទៀ ត្ 2,586.9

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ សុខភាពផ្ភនក 100.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពផ្លូវចិតត និ្ងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្ 472.6

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាត់-ក្ធមញ 107.3

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖  ជំងឺរុានំរ ៉ៃ 59.6

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ បញ្ហា សុខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត 830.9

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

1,016.5

៤.រមមវិ ធី ទី ៤ ៖ ពរងឹ ងរបព័នធសុ ខាភិ បាល 1,575,652.4

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល 777,274.4

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ហរិញ្ញបបទាន្សុខាភិបាល 5,075.9

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 100,829.6

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុខាភិបាល 126.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវស័ិយសុខាភិបាល 2,884.8

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុខាភិបាល នន្រដ្ាបាលរាជធានី្ ក្ខតត 689,461.7
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ទំព័រ 49 នៃ ៧៥  

 

 

តារាង  ៣   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងសងគម រិចច អត្ីត្យុទធជន  និ ងយុ វនី ត្ិសមបទា  

តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 1,287,695.0

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖ ម្ស វាសុ ខុោល ភាព សងគម 70,434.9

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាពប្បាជន្ប្កីប្កនិ្ងជន្រងក្ប្គុះក្ៅតាមសហគមន៍្ 40,221.2

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ កិចេការពារជន្រងក្ប្គុះក្ោយអំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស និ្ងរកំ្ោភបំពាន្ផ្លូវក្ភទ 57.2

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាព និ្ងកិចេការពារកុមារ 1,076.1

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ កិចេការពារអនី្តិជន្ទំនាស់នឹ្ងចាប់ និ្ងាត រនី្តិសមបទាអនកក្ញៀន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្ 3,330.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាព និ្ងកិចេការពារជន្មាន្ពិការភាព 1,525.9

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ កិចេគពំារសុខុមាលភាពមនុ្សសចាស់ 195.9

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ កិចេគពំារអតីតយុទធជន្ និ្ងការប្គប់ប្គងសកមមភាពផ្តល់ក្សវាសុខុមាលភាពសងាម 4,187.2

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្សវាសុខុមាលភាពសងាមក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 19,841.4

២ . រមមវិ ធីទី ២ ៖ ពរងឹ ងពរងី ររបព័នធស នតិ សុខសងគម  និ ងផ្តល់ ម្ស វាសាត រ ល ទធភាព

ពល រមមកាយ សមបទាជ ន ពិការ
1,156,747.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់មន្រន្តរីាជការសុីវលិ 484,373.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការផ្តល់របបសន្តិសុខសងាមសប្មាប់អតីតយុទធជន្ និ្ងប្គួារអតីតយុទធជន្ 662,712.5

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ាត រលទធភាពពលកមមកាយសមបទា និ្ងការគបំ្ទមុខរបរជន្ពិការ 9,662.0

៣ . រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ការ រគប់រគងសាថ ប័ ន  និ ងរិចចការ រដឋបាល ទូម្ៅ 60,512.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្ និ្ងកិចេសហការភាពានដ្គូ 28,063.9

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មនុ្សស 361.1

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងកិចេការរដ្ាបាលទូក្ៅ ក្ោយរាជធានី្ ក្ខតត 32,087.6
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តារាង ៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងការងារ និងបណ្ដ ុះបណ្ាលវិជ្ជា ជីវៈ  តាមរមមវិធី -អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 264,357.0

១. រមមវិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍលរខខណឌ ការ ងារ និងសុខដុមនីយរមមននទំនារ់ទំនងវិជ្ជា ជីវៈ 28,993.7
១.១ អនុកមមវធីិទី ១ ៖ លលីកកមពស់លកខខណ្ឌ ការងារឱ្យកាន់តែប្បលសីរល ងី 6,989.4
១.២ អនុកមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងលកខខណ្ឌ សុវែថិភាព និងសុខភាពការងារ 0.0
១.៣ អនុកមមវធីិទី ៣ ៖ ទប់ស្កា ែ់ការលប្បីប្ាស់ទប្មង់ធងន់ធងរបំផុែននពលកមមកុមារ និងការងារលោយបងខំ 1,180.0
១.៤ អនុកមមវធីិទី ៤ ៖ យនតការកំណ្ែ់ប្ាក់ឈ្នួលអបបបរមា និងអែថប្បលោជន៍របស់កមមករនិលោជិែ 800.0
១.៥ អនុកមមវធីិទី ៥ ៖ ភាពសុខដុមរមនាលៅកនុងទំនាក់ទំនងវជិ្ជា ជីវៈ 18,629.9
១.៦.អនុកមមវធីិទី ៦ ៖ លសវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍលកខខណ្ឌ ការងារ និងសុខដុមនីយកមមននទំនាក់ទំនងវជិ្ជា ជីវៈរបស់
មនទីរជំនាញរាជធានី លខែត

1,394.4

២. រមមវិធីទី ២ ៖ ទំម្នើបរមមរបព័នធអប់រំបណ្ដ ុះបណ្ាលបម្ចេរម្ទស និងវិជ្ជា ជីវៈ 65,269.6
២.១ អនុកមមវធីិទី ១ ៖ គុណ្ភាពអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលចេកលទស និងវជិ្ជា ជីវៈ 46,110.9
២.២ អនុកមមវធីិទី ២ ៖ ការបណ្តុ ុះបណ្តត លជំនាញលដីមបគីបំ្ទលគលនលោាយអភិវឌ្ឍលសដឋកិចេ និងសងគម 18,047.0
២.៣ អនុកមមវធីិទី ៣ ៖ ភាពជ្ជនដគូរវាងរដឋ និងឯកជន និងនដគូនានា 117.4
២.៤ អនុកមមវធីិទី ៤ ៖ ប្បព័នធអភិាលកិចេវស័ិយអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលចេកលទស និងវជិ្ជា ជីវៈ 576.5
២.៥ អនុកមមវធីិទី ៥ ៖ ជំរុញការប្ស្កវប្ជ្ជវ និងនវានុវែតន៍បលចេកវទិាអនុវែតន៍ 120.5
២.៦ អនុកមមវធីិទី ៦ ៖ លសវាគបំ្ទទំលនីបកមមប្បព័នធអប់របំណ្តុ ុះបណ្តត លបលចេកលទស និងវជិ្ជា ជីវៈរបស់មនទីរជំនាញ
រាជធានី លខែត 297.3

៣. រមមវិធីទី ៣  ៖ បរិយាកាស មុខរបរ និងការងារកាន់តែទូលំទលូាយ 3,896.5

៣.១ អនុកមមវធីិទី ១ ៖ បលងាីនឱ្កាសការងារសមរមយ និងផលិែភាពការងារខពស់ 23.1
៣.២ អនុកមមវធីិទី ២ ៖ ការពប្ងីកយនតការ វសិ្កលភាព និងប្បសិទធភាពការផតល់លសវាមុខរបរ និងការងារឱ្យល ល្ីយែប
កាន់តែប្បលសីរតាមែប្មូវការអនកលប្បីប្ាស់លសវា

1,632.8

៣.៣ អនុកមមវធីិទី ៣ ៖ ពប្ងឹងយនតការលវទិកាការងារ និងបលងាីនការប្បមូលផសពវផាយ និងបញ្រ្ជា បព័ែ៌មានទីផារការងារ 1,597.2

៣.៤ អនុកមមវធីិទី ៤ ៖ ពប្ងឹងយនតការប្គប់ប្គងការលប្បីប្ាស់កមាល ងំពលកមមកនុងប្បលទស និងការពារពលករលទសនតរ-
ប្បលវសន៍តខមរ 73.4

៣.៥ អនុកមមវធីិទី ៥ ៖ បលងាីនផលិែភាពកមាល ងំពលកមមតដលកំពុងសថិែកនុងទីផារការងារ 570.0

៥. រមមវិធីទី ៥ ៖ ការរគប់រគងស្ថា ប័ន និងម្សវាគំរទទមូ្ៅ 166,197.2

៥.១ អនុកមមវធីិទី ១ ៖ ការងាររដឋាល វមិជឈការ វសិហមជឈការ និងលសវាស្កធារណ្ៈ 68,034.2
៥.២ អនុកមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវែថុ និងធនធាន 36,501.6
៥.៣ អនុកមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍសមែថភាពមញ្រ្នតីរាជការ តផនការ សថិែិ និងកស្កងលិខិែបទោឋ នគែិយុែតពាក់ព័នធ 2,272.1
៥.៤ អនុកមមវធីិទី ៤ ៖ កិចេសហប្បែិបែតិការជ្ជែិ អនតរជ្ជែិ សមភាពលយនឌ័្រ និងលសវាសងគម 3,889.9
៥.៥.អនុកមមវធីិទី ៥ ៖ ការតាមោន ប្ែួែពិនិែយ និងវាយែនមល ការអនុវែតតផនការសកមមភាពរបស់ប្កសួង និង
លគលនលោាយពាក់ព័នធនឹងវស័ិយការងារ និងបណ្តុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈ

165.1

៥.៦ អនុកមមវធីិទី ៦ ៖ ការប្គប់ប្គងស្កថ ប័ន និងលសវាគបំ្ទទូលៅរបស់មនទីរជំនាញរាជធានី លខែត 55,334.3
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ទំព័រ 51 នៃ ៧៥  

 

 

តារាង  ៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងបរិសាថ ន   តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 85,498.0

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  រិចចគំ ពារ ប រិសាថ ន 2,019.9
១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយតាមោន្គុណភាពបរាិថ ន្ (គុណភាពទឹក-ដី្-ខយល់) 73.5

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយការបំពុលបរាិថ ន្ (ក្ោយសំណល់រងឹ-រាវ ផ្ផ្សង-សំក្ឡង-រញ័ំរ) 170.2
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរាិថ ន្ 199.6
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ 1,217.7
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 358.9

២ . រមមវិ ធីទី ២ ៖ ការ រគប់រគង និ ងអភិររសធ ន ធាន ធមមជ្ជត្ិ  និ ង ការ អភិវឌ្ឍស ហគមន៍ មូល ដ្ឋឋ ន 7,465.2

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ 1,656.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសតំបន់្ការពារធមមាតិ 1,970.1
២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទការងារសហគមន៍្មូលោា ន្ 1,436.3
២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិរកសតំបន់្ក្បតិកភណឌ 269.3
២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទសចរណ៍ធមមាតិ និ្ងសហគមន៍្មូលោា ន្ 335.0
២.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកសធន្ធាន្ធមមាតិ និ្ងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍្មូលោា ន្ 
របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 1,798.0

៣ . រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ការ រគប់រគងការ អភិវឌ្ឍន៍ ម្ដ្ឋយ ចីរភាព 1,256.0

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង និ្ងក្លីកកមពស់ការអនុ្វតត វទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា 837.9
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ជំរញុការក្ ល្ីយតបនឹ្ងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ 92.0
៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ និ្ងជីវសុវតថិភាព 304.4

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 21.7

៤. រមមវិ ធីទី ៤ ៖ ការ រគប់រគងចំម្ណុះ ដឹង និ ងព័ត្៌ោន បរិសាថ ន 2,082.3

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លីកកមពស់ចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងក្មប្តីភាពបរាិថ ន្ 314.8
៤.២. អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ប្គប់ប្គងទិន្នន័្យភូមិាន្រសត និ្ងពត៌មាន្បរាិថ ន្ 674.8
៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាកមមគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 720.9

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ របស់មន្ទីរ រាជធានី្ ក្ខតត 371.8

៥. រមមវិ ធីទី ៥ ៖ ម្ស វាគំ រទការ ងារ បរិសាថ ន  និ ងធន ធាន ធមមជ្ជត្ិ 72,674.6

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងការងាររដ្ាបាល និ្ងខុទធកាល័យ 511.5
៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងបណុ្ុះបណ្្តលធន្ធាន្មនុ្សស 20,703.2
៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 10,045.8
៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារផ្ផ្ន្ការ និ្ងការងារសងាមកនុងវស័ិយបរាិថ ន្ 569.5
៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារអធិការកិចេ និ្ងសវន្កមមនផ្ទកនុង 250.0
៥.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារបរាិថ ន្ និ្ងធន្ធាន្ធមមាតិ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 40,594.6
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តារាង  ៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងវបបធ ម៌ និ ង វិចិ រត្សិលបៈ   តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 165,056.0
១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  រិចចគំ ពារ ម្ប ត្ិរភណឌ វ បបធ ម៌រូបី 1,829.8

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការបក្ងកីន្កិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 1,004.0
១.២អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការក្លីកតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ 525.3
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារក្បតិកភណឌ វបបធម៌របីូ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 300.5

២ . រមមវិ ធី២ ៖ ការ ម្លើ រសទួ យម្ប ត្ិរភណឌ វ បបធ ម៌អរូបី 3,142.2

២.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការពប្ងឹងកិចេអភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 510.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការក្លីកតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ 2,163.1
២.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ក្សវាគបំ្ទការក្លីកសទួយក្បតិកភណឌ វបបធម៌អរបីូ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 469.1

៣ . រមមវិ ធីទី ៣  ៖ ការ ពរងឹ ងម្ស វាគំរទ ទូម្ៅ 160,084.0

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ ការពប្ងឹងអភិបាលកិចេ 54,223.0
៣.២.អនុ្កមមវធីិទី ២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយវបបធម៌ (ាោមធយមវចិិប្តសិលបៈ) 2,994.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយវបបធម៌ (ាកលវទិាល័យភូមិន្ទចិប្តសិលបៈ) 2,051.3

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤៖ កិចេគពំារនិ្ងក្លីកតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ (អាាា ធរាតិសំបូរនប្ពគុក) 3,010.2
៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥៖  កិចេគពំារនិ្ងក្លីកតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ (អាាា ធរាតិប្ពុះវហិារ) 8,079.6
៣.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦៖ កិចេគពំារនិ្ងក្លីកតក្មកីងតនមលក្បតិកភណឌ វបបធម៌ ( អាាា ធរអបសរា) 60,674.0
៣.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណៈកមាម ធិការាតិក្បតិភណឌ ពិភពក្ោក 409.5
៣.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨៖ការពប្ងឹងយន្តការការងាររបស់គណៈកមមការាតិយូក្ណសកូកមពុា 320.0
៣.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩៖ ក្សវាគបំ្ទការងារវបបធម៌ និ្ងវចិិប្តសិលបៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 28,322.4

តារាង  ៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងព័ត្៌ោន   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 80,558.0

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  ការ រគប់រគង និ ងអភិវឌ្ឍវិ ស័យព័ត្៌ោន 80,558.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ កិចេការព័ត៌មាន្ និ្ងក្ាតទសសន៍្ 972.0
១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទូរទសសន៍្ាតិកមពុា 1,802.0
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់វទិយុាតិកមពុា 1,072.0
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្សពវផ្ាយរបស់ទីភាន ក់ងារារព័ត៌មាន្កមពុា AKP 790.0
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ កិចេការរដ្ាបាលទូក្ៅ 50,535.0
១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្លីកកមពស់វស័ិយព័ត៌មាន្ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 25,387.0



68
ទំព័រ 53 នៃ ៧៥  

 

 
  

តារាង  ៨   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរិចចការ នារី   តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 44,538.0

១ .រមមវិ ធី ទី ១ ៖ តរ តរប សាថ ន ភាព ម្ស ដឋរិ ចច សងគម របស់ ស្រសត ី 5,787.5

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្លីកកមពស់សីលធម៌សងាម តនមលន្រសតី និ្ងប្គួារផ្ខមរ 194.3

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ក្លីកកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងសុខុមាលភាពសងាម 309.8

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ក្សដ្ាកិចេន្រសតី និ្ងប្គួារ 3,793.3

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការក្លីកកមពស់សុខភាពរបស់ន្រសតី និ្ងកុមារ 217.2

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ផ្កផ្ប្បាថ ន្ភាពក្សដ្ាកិចេ សងាមរបស់ន្រសតី ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 1,272.9

២ .រមមវិ ធី ទី ២ ៖ រិចចការ ពារ ផ្លូ វចាប់ សរោប់ ស្រសត ី 1,566.6

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ទប់ាក ត់ការរកំ្ោភបំពាន្ក្លីន្រស្ី 192.1

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងសមតថភាពមន្រន្តី/ភាន ក់ងារន្គរបាលយុតតិធម៌ 168.0

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ទប់ាក ត់ក្ប្គឿងក្ញៀន្ និ្ងអំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស 382.9

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ទប់ាក ត់អំក្ពីហងិាក្លីន្រសតី 201.4

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់កិចេការពារន្រសតីពិការ 169.3

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ កិចេការពារផ្លូវចាប់សប្មាប់ន្រសតី ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 452.9

៣ .រមមវិ ធី ទី ៣  ៖ ការ បស្រញ្ហា ប ម្យ ន ឌ័្ រ រនដង ម្គល ន ម្យាបាយ ជ្ជតិ្  និ ងតាម វិស័យ 2,801.2

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពសតីពី ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 167.2

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវធីិនាររីតន្ៈ 705.9

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការអនុ្វតតអនុ្សញ្ហញ អន្តរាតិសតីពី ការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់នន្ការក្រសីក្អីងក្លីន្រសតី 
(CEDAW)

800.1

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ន្រសតី និ្ងការក្ធវីក្សចកតីសក្ប្មច 177.7

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រកនុងកំផ្ណទប្មង់វមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការ 162.3

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 788.0

៤.រមមវិ ធី ទី ៤ ៖ ការ រគ ប់រគង និ ងការ អភិវឌ្ឍសាថ ប័ ន 34,382.7

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការសថិតិ និ្ងការប្តួតពិនិ្តយវាយតនមលក្ ល្ីយតបនឹ្ងក្យន្ឌ័្រ 179.1

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ពប្ងឹងការងារហរិញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 166.8

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ ក្ដី្មបសីមភាពក្យន្ឌ័្រ 171.5

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល 242.6

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ 10,554.5

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ ថ្នន ក់រាជធានី្-ក្ខតត 23,068.2
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ទំព័រ 54 នៃ ៧៥  

 

 

 

 

តារាង  ៩  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងធមមការ  និ ងសាស នា  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 66,270.0

១ . រមមវិ ធីទី ១ ៖  សុខដុមនី យរមមសាស នាម្ៅរ មពដជ្ជ 66,270.0
១.១. អនុរមមវិធីទ ី១ ៖ ការអប់រំ វិស័យពុទធរិសិរា 5,603.9

១.២. អនុរមមវិធីទ ី២ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ រពុះពុទធសាសនា និងររាសុខដុមនីយរមមខាងជំម្នឿសាសនា 1,949.2

១.៣. អនុរមមវិធីទ ី៣ ៖ រិចចការរដឋបាល ទមូ្ៅ 18,095.9

១.៤. អនុរមមវិធីទ ី៤ ៖ ម្សវាគំរទទមូ្ៅរាជ ធានី  ម្ខត្ត 40,621.0

តារាង  ១០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្ទ សចរណ៍  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 84,175.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការប្គ ប់ប្គងឧសាហ កមមក្ទ សចរណ៍ 5,218.7

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមនិ្ងក្សវាកមមក្ទសចរណ៍ “ក្សវាមយួសតង់ោរមួយ” 989.2
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈក្ទសចរណ៍ “បុគាលិកមួយ ជំនាញមួយ” 989.5
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុក្ទសចរណ៍កនុងប្សុក និ្ងការយល់ដឹ្ងាធារណៈ 658.0
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុចលនាប្បឡងប្បណ្តងំ “ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ” 1,530.0
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងឧសាហកមមក្ទសចរណ៍និ្ងការប្បឡងប្បណ្តងំក្ៅរាជធានី្-ក្ខតត 1,052.0
២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍក្ទ សចរណ៍និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 13,374.5
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ 3,815.4
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងនិ្ងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទសចរណ៍ 2,034.9
២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការសិកាទីផ្ារ និ្ងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ក្ប្ៅប្បក្ទស 5,885.0
២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងគុណភាពប្បព័ន្ធសថិតិក្ទសចរណ៍ និ្ងការសិកាប្ាវប្ាវក្រៀបចំក្គលន្ក្យាបាយ
ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត និ្ងការប្គប់ប្គងសថិតិក្ទសចរណ៍� 260.2

២០៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ផ្ផ្ន្ការ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្ល និ្ងវនិិ្ក្យាគក្ទសចរណ៍ រាជធានី្-ក្ខតត 1,379.0
៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ក្សវាគំប្ទ ដំ្ក្ណីរការ ទូក្ៅរ បស់ាថ ប័ ន្ 65,581.8
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ ការសប្មួលការក្ធវីដំ្ក្ណីរការ ដឹ្កជញ្ាូ ន្តាមប្ចកទាវ រ និ្ងសន្តិសុខ 
សុវតថិភាពក្ទសចរ

381.2

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី 16,911.4
៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងគណក្ន្យយនិ្ងហរិញ្ញវតថុ 6,164.2
៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការកាង និ្ងអនុ្វតតបទោា ន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 434.7
៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ កិចេការសប្មបសប្មួលអន្្រវស័ិយ 308.3
៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្គប់ប្គងការប្បមូលចំណូលពីរមណីយោា ន្អងារ 20,589.0
៣.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ កិចេការគបំ្ទក្ទសចរណ៍រាជធានី្-ក្ខតត 20,793.0

តារាង ១០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងម្េសចរណ៍  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 84,175.0

១.កមមវធីិទី១៖ ការគ្រប់គ្រងឧសាហកមមទទសចរណ៍ 5,218.7
១.១. អនុកមមវធីិទី១៖ ពគ្ងឹងរុណភាពឧសាហកមមនិងទសវាកមមទទសចរណ៍ “ទសវាមយួសតង់ដារមយួ” 989.2
១.២. អនុកមមវធីិទី២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លវជិ្ជា ជីវៈទទសចរណ៍ “បុរគលិកមយួ ជំនាញមយួ” 989.5
១.៣. អនុកមមវធីិទី៣៖ ជំរុញទទសចរណ៍កនុងគ្សុក និងការយល់ដឹងសាធារណៈ 658.0
១.៤. អនុកមមវធីិទី៤៖ ជំរុញចលនាគ្បឡងគ្បណ្តងំ “ទីគ្កុងសាា ត រមណីយដាា នសាា ត ទសវាលា បដិសណ្តា រកិចចលា” 1,530.0
១.៥. អនុកមមវធីិទី៥៖ ពគ្ងឹងការគ្រប់គ្រងឧសាហកមមទទសចរណ៍និងការគ្បឡងគ្បណ្តងំទៅរាជធានី-ទេតត 1,052.0

២.កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍទទសចរណ៍និងសហគ្បតិបតតិការអនតរជ្ជតិ 13,374.5
២.១. អនុកមមវធីិទី១៖ ផែនការ ការអភិវឌ្ឍែលិតែល និងវនិិទោរទទសចរណ៍ 3,815.4
២.២. អនុកមមវធីិទី២៖ ពគ្ងឹងនិងពគ្ងីកទំនាក់ទំនងកិចចសហគ្បតិបតតិការទទសចរណ៍ 2,034.9
២.៣. អនុកមមវធីិទី៣៖ ការសិកាទីែារ និងែសពវែាយទទសចរណ៍ទគ្ៅគ្បទទស 5,885.0
២.៤. អនុកមមវធីិទី៤៖ ពគ្ងឹងរុណភាពគ្បព័នធសថិតិទទសចរណ៍ និងការសិកាគ្សាវគ្ជ្ជវទរៀបចំទោលនទោបាយ
ផែនការយុទធសាស្តសត និងការគ្រប់គ្រងសថិតិទទសចរណ៍� 260.2

២.៥. អនុកមមវធីិទី៥៖ ផែនការ ការអភិវឌ្ឍែលិតែល និងវនិិទោរទទសចរណ៍ រាជធានី-ទេតត 1,379.0
៣.កមមវធីិទី៣៖ ទសវាោំគ្ទដំទណីរការទូទៅរបស់សាថ ប័ន 65,581.8

៣.១. អនុកមមវធីិទី១៖ ទសវារដាបាលសាធារណៈ ការសគ្មួលការទធវីដំទណីរការ ដឹកជញ្ាូ នតាមគ្ចកទ្វវ រ និងសនតិសុេ 
សុវតថិភាពទទសចរ 381.2

៣.២. អនុកមមវធីិទី២៖ ការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍សមតថភាពមស្តនតី 16,911.4
៣.៣. អនុកមមវធីិទី៣៖ ការគ្រប់គ្រងរណទនយយនិងហរិញ្ញវតថុ 6,164.2
៣.៤. អនុកមមវធីិទី៤៖ ការកសាង និងអនុវតតបទដាា នរតិយុតតិ ការងារសវនកមមផ្ែៃកនុង និងអធិការកិចច 434.7
៣.៥. អនុកមមវធីិទី៥៖ កិចចការសគ្មបសគ្មួលអនដរវស័ិយ 308.3
៣.៦. អនុកមមវធីិទី៦៖ ការគ្រប់គ្រងការគ្បមូលចំណូលពីរមណីយដាា នអងគរ 20,589.0
៣.៧. អនុកមមវធីិទី៧៖ កិចចការោគំ្ទទទសចរណ៍រាជធានី-ទេតត 20,793.0
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ទំព័រ 55 នៃ ៧៥  

 

 

 

តារាង  ១១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងធន ធាន ទឹរ និ ងឧត្ុនិ យម  តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 158,619.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការប្គ ប់ប្គង និ្ងការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្ ទឹក 94,000.8

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេដំ្ក្ណីរការ និ្ងការជួសជុលផ្ែទាបំ្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសតកសិកមម) 74,067.9
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាត រ ជួសជុល និ្ងាងសង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វសិវកមម) 77.0
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងកីតសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក (ន្.សហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 43.4
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.សហគមន៍្កសិករ      
ក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 8,040.5

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្លីកកមពស់ការយល់ដឹ្ង ការផ្សពវផ្ាយ រមួទាងំការសិកាប្ាវប្ាវ ការក្រៀបចំ អនុ្វតត និ្ង 
វាយតនមលសកមមភាព និ្ងគក្ប្មាងពាក់ព័ន្ធ (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា) 620.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការក្លីកកមពស់ប្បសិទធភាពការងារសប្មបសប្មួល និ្ងការពប្ងឹងកិចេសហប្បតិបតតិការ និ្ង     
ភាពានដ្គូ (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា) 800.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការ ការជួសជុល និ្ងផ្ែទា ំក្ហោា រចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសតរបស់
មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 10,352.0

២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការប្គ ប់ប្គងក្ប្គុះ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះ រាងំសងួ ត 4,234.1
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារអន្តរាគមន៍្បូមទឹកសក្ន្រងាា ុះប្សូវ និ្ងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ  (ន្.ធារាាន្រសតកសិកមម) 2,245.3

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាងសង់ ជួសជុល និ្ងផ្ែទាមំា៉ៃ សុីន្បូមទឹកចល័ត និ្ងាថ នី្យបូមទឹក (ន្.ធារាាន្រសតកសិកមម) 815.8
២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ -ក្ខតត 1,173.0
៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការការពារ  និ្ងអភិរកសធ ន្ធាន្ ទឹក 2,283.8
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុុះ និ្ងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.ប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកស
ធន្ធាន្ទឹក) 83.8

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ សប្មបសប្មួលការអភិរកស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្តំបន់្ទក្ន្លាបកនុងាម រតី ការការពារប្បព័ន្ធក្អកូឡូសុី    
ជីវចប្មុុះក្ៅតំបន់្បឹងទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្ពាក់ព័ន្ធក្ៅតំបន់្ទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្ពាក់ព័ន្ធ (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,200.0

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការប្គ ប់ប្គងព័ត៌មាន្ស្ី ពីធន្ធាន្ ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 2,297.6
៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្រៀបចំចងប្កង ប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យសថិតិរបស់ប្កសួង និ្ងក្លីកផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ាទូក្ៅ      
រយៈក្ពល ខលី មធយម និ្ងផ្វង ក្លីប្គប់ផ្ផ្នកទាងំអស់របស់ប្កសួង និ្ងតាមបណ្តត មន្ទីរធន្ធាន្ទឹក និ្ងឧតុនិ្យមរាជធានី្ -
ក្ខតត (ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ)

74.4

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាងំទក្ន្ល និ្ងការប្តួតពិនិ្តយគុណភាពទឹក 
(ន្.ជលាន្រសត និ្ងការងារទក្ន្ល) 424.8

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុនិ្យមប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព (ន្.ឧតុនិ្យម) 1,424.8
៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដី្ និ្ងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្នន័្យទឹកក្ប្កាមដី្ (ន្.ទឹក
ាអ ត និ្ងអនាម័យ) 259.6

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ គបំ្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យឧតុនិ្យម និ្ងជលាន្រសតរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 114.0
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តារាង  ១១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងធន ធាន ទឹរ និ ងឧត្ុនិ យម  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ កិចេការ រដ្ាបាល ទូក្ៅ 55,802.7
៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងការកាងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្ត ី(ន្.រដ្ាបាល និ្ង   
ធន្ធាន្មនុ្សស) 571.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយយុទធាន្រសត    និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយធន្ធាន្ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម    
 (ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 346.8

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្.ហរិញ្ញវតថុ) 22,344.6
៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយធន្ធាន្ទឹក (TSC) 431.4
៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្ធវីឱ្យប្បក្សីរក្ឡងីប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុងរបស់សវន្ោា ន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកនុង) 138.9
៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ កិចេការរដ្ាបាលទូក្ៅ និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូពាក់ព័ន្ធ (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,100.0
៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សសរបស់គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា      
(គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងាកមពុា) 4,644.0

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្-ក្ខតត 25,226.0

តារាង  ១២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរសិរមម រុកាខ រប ោញ់  និ ងម្ន សាទ   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 261,553.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការបក្ងកី ន្ផ្លិត ភាព   ពិពិធកមមដំ្ណ្តំកសិកមម និ្ងកសិ -ធុរកិចេ 34,207.1

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការជំរញុអភិវឌ្ឍន៍្ដំ្ណ្តបំ្សូវ 3,620.6
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការជំរញុអភិវឌ្ឍន៍្ាកវបបកមម 5,077.3
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការជំរញុអភិវឌ្ឍន៍្ដំ្ណ្តឧំសាហកមម 3,022.4
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងក្សវាគបំ្ទអងាភាព 5,288.4
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការជំរញុការអភិវឌ្ឍក្ៅស៊ាូធមមាតិ 1,359.8
១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការក្លីកកមពស់គុណភាពការងារពិក្ាធន៍្និ្ងប្ាវប្ាវក្ៅស៊ាូ 2,836.0
១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការក្លីកកមពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,980.6
១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍន៍្កសិកមមប្បកបក្ោយចីរភាព 4,368.0
១.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការជំរញុផ្លិតកមមដំ្ណ្តកំសិកមម និ្ងកសិ-ធុរកិចេ រាជធានី្-ក្ខតត 6,654.0
២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការក្លី កកមពស់ ផ្លិតកមមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ  15,883.1

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្លីកកមពស់ផ្លិតកមមសតវ 1,795.4

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្លីកកមពស់សុខភាពសតវ 8,208.7

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងក្សវាគបំ្ទអងាភាព 3,148.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការជំរញុផ្លិតកមមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ រាជធានី្-ក្ខតត 2,731.0
៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្ល  និ្ងការអភិវឌ្ឍវារ ី វបបក មម 17,519.9
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល 5,417.5
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍវារវីបបកមម និ្ងផ្ខសប្ចវាក់តនមលជលផ្ល 2,322.2

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងសមតថភាព និ្ងក្សវាគបំ្ទអងាភាព 6,098.2

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្ល និ្ងការជំរញុវារវីបបកមម រាជធានី្-ក្ខតត 3,682.0
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តារាង  ១២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរសិរមម រុកាខ រប ោញ់  និ ងម្ន សាទ   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការប្គ ប់ប្គងនិ្ងការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី  និ្ងសតវនប្ព 14,564.2

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងនប្ពក្ឈ្ី 1,834.6
៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងប្ាវប្ាវនប្ពក្ឈ្ ីនិ្ងសតវនប្ព 4,838.8
៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងក្សវាគបំ្ទ 3,604.8
៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្នប្ពក្ឈ្និី្ងសតវនប្ព រាជធានី្-ក្ខតត 4,286.0
៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ការប្គ ប់ប្គងាថ ប័ ន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្មនុ្សស 179,378.7
៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការកាងនិ្ងការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្យាបាយ និ្ងវនិិ្ក្យាគកសិកមម (ន្ផ្ក) 1,731.9
៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំ ការប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្គហ) 1,628.0
៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស (ន្បុ.អភធ) 73,093.7
៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការជំរញុសវន្កមមនផ្ទកនុង (ន្សវក) 312.4
៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ កិចេការសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ (ន្សហ) 3,292.5
៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្គប់ប្គងថ្នន កំសិកមម និ្ងជីកសិកមម (ន្ន្ក) 379.7
៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការងាររដ្ាបាល និ្ងការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ (នាយកោា ន្កិចេការរដ្ាបាល) 4,742.0
៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ កិចេការអធិការកិចេ (អគា ធិការោា ន្) 275.1
៥.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ ឯការ និ្ងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្វទិាកសិកមម (AIDOC) 305.7
៥.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្ៅាកលវទិាល័យភូមិន្ទកសិកមម (RUA) 4,627.0
៥.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ការបណតុ ុះបណ្្តលបក្ចេកក្ទសកសិកមមក្ៅវទិាាថ ន្ាតិកសិកមមផ្ប្ពកក្លៀប 4,094.0
៥.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសក្ៅវទិាាថ ន្ាតិកសិកមមកំពង់ចាម 3,650.0
៥.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការងារផ្សពវផ្ាយ កសិកមម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងក្ន្ាទ 1,323.7
៥.១៤. អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ក្សវាគបំ្ទ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស រាជធានី្-ក្ខតត 79,923.0

តារាង  ១៣   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងពាណិ ជារ មម  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 123,743.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈ  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ វស័ិយឯកជន្ 13,279.0

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងប្តួតពិនិ្តយការផ្តល់អាាា ប័ណា 2,015.0
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ 8,648.0
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ ជំរញុពាណិជាកមម និ្ងការអភិវឌ្ឍផ្ផ្នកឯកជន្ ក្ៅមន្ទីរពាណិជាកមម     
រាជធានី្-ក្ខតត 2,616.0

២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការប្តួ តពិនិ្តយគុណភាព  សុវតថិភាពផ្លិតផ្លទំនិ្ញនិ្ងក្សវា 10,271.0
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្តួតពិនិ្តយផ្លិតផ្លទំនិ្ញនិ្ងក្សវា និ្ងការឃ្ល ពិំនិ្តយទីផ្ារ 4,242.0
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ 6,029.0
៣.កមមវ ធីិទី៣៖ កិចេសហប្ប តិបតតិការ ក្សដ្ាកិ ចេ ពាណិជាកមមកនុ ងនិ្ងក្ប្ៅប្ប ក្ទស  និ្ងក្សវាគំប្ទ ទូក្ៅ 100,193.0
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេសហប្បតិបតតិការ និ្ងសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេ ពាណិជាកមមកនុងប្កបខ័ណឌ ក្ទវភាគី អនុ្តបន់្ 
តំបន់្ និ្ងពិភពក្ោក 3,825.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងាថ ប័ន្ អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងក្យន្ឌ័្រ 78,056.0
៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្-ក្ខតត 18,312.0
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តារាង  ១៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងតរ៉ែ  និ ងថាម ពល   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 54,808.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ ផ្រ ៉ៃ 1,971.3

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីតបផ្ន្ថមក្ខឿន្ឧសាហកមមនិ្សារណកមមពីវស័ិយផ្រ ៉ៃ 985.2
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គង ក្ដី្មបបីក្ងកីន្លំហូរចំណូលាតិពីវស័ិយផ្រ ៉ៃ 358.4
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងភាពអនុ្ក្ោមនន្ការក្ធវីប្បតិបតតិការ ធន្ធាន្ផ្រ ៉ៃ 244.1
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្កនុងកិចេដំ្ក្ណីរការប្គប់ប្គងវស័ិយផ្រ ៉ៃ 383.6
២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយក្ប្ប ងកាត  780.3
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីតបផ្ន្ថមក្ខឿន្ឧសាហកមមនិ្សារណកមមពីវស័ិយក្ប្បងកាត 210.4
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពកនុងការប្គប់ប្គងលំហូរចំណូលាតិពីវស័ិយក្ប្បងកាត 28.5
២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការការពារបរាិថ ន្និ្ងសងាមកនុងប្បតិបតតិការក្ប្បងកាត 379.4
២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារគបំ្ទនិ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការកនុងវស័ិយក្ប្បងកាត 162.0
៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយថ្នមពល 737.2
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ប្គប់ប្គង និ្ងការងារក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត និ្ងការវនិិ្ក្យាគវស័ិយថ្នមពល 360.8
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងបក្ចេកក្ទសអគិាសនី្ ក្គលន្ក្យាបាយអាជីវកមម និ្ង
ក្គលន្ក្យាបាយប្បសិទធភាពនិ្ងសន្សសំំនចថ្នមពល

62.7

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គប់ប្គងការងារបរមាណូសុីវលិ រមួទាងំវទិយុសកមម 98.1
៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតប្បសិទធភាពការងារ និ្ងគបំ្ទប្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍវស័ិយថ្នមពលនិ្ងផ្ផ្នក បរមាណូ
 សុីវលិរមួទាងំវទិយុសកមម

215.6

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការប្គ ប់ប្គងាថ ប័ ន្ និ្ងកិចេការ រដ្ាបាល ទូក្ៅ 51,319.2
៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្លីកកមពស់សមតថភាពាថ ប័ន្ 22,831.4
៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងប្បសិទធភាពាថ ប័ន្ 1,129.9
៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងកីន្គណក្ន្យយភាពនន្អភិបាលកិចេ 302.4
៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្កិចេ និ្ង ការ គបំ្ទប្បតិបតតិការ 1,215.5

  ៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារប្បតិបតតិការវស័ិយផ្រ ៉ៃនិ្ងថ្នមពលរាជធានី្-ក្ខតត 25,840.0
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តារាង ១៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងសាធារណការ និងដឹរជញ្ជូន  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 408,326.0

១.កមមវធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍ ជួសជុល ថែទំានិងគ្រប់គ្រងសំាណង់សាធារណការ ហេដ្ឋា រចនាសម្ពនធផ្លូវែនល់ ផ្លូវថែក
និងគ្បព្នធចហគ្រោះទឹកកខ្វក់ 280,484.5

១.១.អនុកមមវធីិទី១៖ សិកា គ្រប់គ្រង គ្រួរពិនិរយ បណុ្ោះបណ្្តល និងសគ្មបសគ្មួល បទបបញ្ញរិ្ និងស្ង់ដ្ឋ 
បហចេកហទស សំាណង់សាធារណការ និងហេដ្ឋា រចនាសមព្នធែឹកជញ្ជូ ន

158.8

១.២.អនុកមមវធីិទី២៖ គ្រប់គ្រង សគ្មបសគ្មួល រគ្មង់ទិស ថណនាំាតាមដ្ឋនគ្រួរពិនិរយ ការអភិវឌ្ឍ ជសួជុល ថែទំា
សំាណង់សាធារណការ និងហេដ្ឋា រចនាសមព្នធផ្លូវែនល់ 280,133.7

១.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ គ្រប់គ្រង សគ្មបសគ្មួល រគ្មង់ទិស ថណនាំា តាមដ្ឋនគ្រួរពិនិរយ សាា បនាជសួជុល ថែទំា
គ្បរិបរិ្ការ គ្បព្នធចហគ្រោះ ទឹកកខ្វក់ និងអនាម្យទីគ្កុង 150.0

១.៤.អនុកមមវធីិទី៤៖ គ្រប់គ្រង សគ្មបសគ្មួល រគ្មង់ទិស ថណនាំាតាមដ្ឋនគ្រួរពិនិរយ ការអភិវឌ្ឍ ជសួជុល ថែទំា
ហេដ្ឋា រចនាសមព្នធ និងការងារសមបទនផ្លូវថែក 42.0

២.កមមវធីិទី២៖ គ្រប់គ្រងថកលមអហសវាែឹកជញ្ជូ ននិងអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋា រចនាសមព្នធផ្លូ វទឹក កំាពង់ថផ្ និងភស្ុភារកមម 6,014.5
២.១.អនុកមមវធីិទី១៖ គ្រប់គ្រង សគ្មបសគ្មួល និងការអភិវឌ្ឍការងារែឹកជញ្ជូ នផ្លូវហោក 2,777.0
២.២.អនុកមមវធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍន៍ ថែទំាហេដ្ឋា រចនាសមព្នធផ្លូ វទឹក កំាពង់ថផ្ និងគ្រប់គ្រង ថកលមអហសវាែឹកជញ្ជូ នផ្លូវទឹក
ផ្លូវសមុគ្ទ និងកំាពង់ថផ្ 2,217.8

២.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ពគ្ងឹង និងបហងកីនគ្បសិទធភាព ននការរភាជ ប់គ្បព្នធែឹកជញ្ជូ នពេុមហធោបាយ និងភស្ុភារកមម 1,019.7
៣.កមមវធីិទី៣៖ ោំាគ្ទហោលនហោបាយសាធារណការ ែឹកជញ្ជូ ន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងគ្រប់គ្រង
រែាបាលទូហៅ 121,827.0

៣.១.អនុកមមវធីិទី១៖ គ្រប់គ្រង សគ្មបសគ្មួល កិចេការរែាបាល បុរគលិក េរិញ្ញវរាុ នីរិកមម សេគ្បរិបរិ្ការអន្រជារិ
សវនកមម និងលទធកមម 64,622.0

៣.២.អនុកមមវធីិទី២៖ គ្រប់គ្រង សគ្មបសគ្មួល ហរៀបចំាថផ្នការគ្បព្នធព្រ៌រន ហោលនហោបាយ តាមដ្ឋន និងវាយរនមល
វស្ិយសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន

253.7

៣.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ពគ្ងឹងយន្ការអធិការកិចេ 117.5
៣.៤.អនុកមមវធីិទី៤៖  គ្រប់គ្រង ថែទំា និងអភិវឌ្ឍគ្បព្នធព្រ៌រនវទិោ សវ្យគ្បវរិ្កមម និងទំានាក់ទំានងសាធារណៈ 266.8
៣.៥.អនុកមមវធីិទី៥៖ ោំាគ្ទហោលនហោបាយសាធារណការ ែឹកជញ្ជូ ន ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងគ្រប់គ្រង
រែាបាលទូហៅ 56,567.0
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តារាង ១៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 184,355.0

១.កមមវធីិទី១.អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍ 117,582.9
១.១.អនុកមមវធីិទី១៖ ការជសួជុល និងរកាគុណភាពផ្លូវជនបទ 100,028.5
១.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការពង្ងីកវសិាលភាពននការសាា បនា ហលីកកង្មិតហេដ្ឋា រចនាសមព័នធផ្លូវជនបទ 0.0
១.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ការហរៀបចំបញ្ជ ីសារហពីភ័ណឌ  និងមូលដ្ឋា នទិននន័យផ្លូវជនបទ 447.5
១.៤ អនុកមមវធីិទី៤៖ ការផ្តល់ហសវាហេដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវន័តជនបទហដ្ឋយមនទីរជំនាញ ២៥ 17,106.9

  ២.កមមវធីិទី ២៖ កកលមអលកខខណឌ ននការរស់ហៅរបស់សេគមន៍ជនបទ 11,337.0
២.១.អនុកមមវធីិទី១៖ ការសាា បនាហេដ្ឋា រចនាសមព័នធទឹកសាអ តជនបទ 5,605.7
២.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការបហងកីនង្បសិទធភាពននការហង្បីង្ាស់ទឹកសាអ តជនបទ 651.0
២.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ការសាា បនាហេដ្ឋា រចនាសមព័នធរូបវន័តអនាម័យជនបទ 2,337.1
២.៤.អនុកមមវធីិទី៤៖ ការហលីកកមពស់ការរស់ហៅសាអ ត ការអប់រសុំខភាព និងអនាម័យជនបទ 813.9
២.៥ អនុកមមវធីិទី៥៖ ការផ្តល់ហសវាសុខភាពនិងលកខខ័ណឌ ននការរស់ហៅសង្ាប់សាធារណៈជនហដ្ឋយមនទីរជំនាញ ២៥ 1,929.3

  ៣.កមមវធីិទី៣៖ ពិពិធកមមសកមមភាពហសដ្ាកិចចជនបទ 3,651.0
៣.១. អនុកមមវធីិទី១៖  ការជំរុញបហងកីតការងារ និងមុខរបរហៅជនបទ 180.5
៣.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការជំរុញសកមមភាពហសដ្ាកិចចង្គួសារហៅជនបទ 342.1
៣.៣ អនុកមមវធីិទី៣៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធនធានមនុសស និងជំនាញអាជីព  1,139.6
៣.៤ អនុកមមវធីិទី៤៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍចង្មរុះសង្ាប់សេគមន៍ជនបទ 1,189.6
៣.៥ អនុកមមវធីិទី៥៖ ការអភិវឌ្ឍ និងអភិរកសជនជាតិហដី្មភាគតិច 196.4
៣.៦ អនុកមមវធីិទី៦៖ ការហលីកកមពស់កង្មិតជីវភាពរស់ហៅតាមជនបទ ហដ្ឋយមនទីរជំនាញទងំ២៥ 602.8

  ៤.កមមវធីិទី៤៖ ពង្ងឹងហសវាគំង្ទរដ្ាាល និងកិចចការទូហៅ 51,784.1
៤.១. អនុកមមវធីិទី១៖  ការពង្ងឹងគុណភាពង្បព័នធង្គប់ង្គងកផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 587.6
៤.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការបហងកីនង្បសិទធភាពននការហង្បីង្ាស់ថវកិាកមមវធីិ 515.0
៤.៣ អនុកមមវធីិទី៣៖ ការបហងកីនង្បសិទធភាពសវនកមមនផ្ទកនុង និងអធិការកិចច 188.5
៤.៤ អនុកមមវធីិទី៤៖ ការពង្ងឹងង្បសិទធភាពង្គប់ង្គងរដ្ាាលនិងហយនឌ័្រ 181.0
៤.៥ អនុកមមវធីិទី៥ ៖ ហសវាគងំ្ទហគលនហោាយ 22,984.0
៤.៦ អនុកមមវធីិទី៦៖ ការពង្ងឹងសមតាភាព និងហសវាគងំ្ទហដ្ឋយមនទីររាជធានី ហខតតទងំ ២៥ 27,328.0
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តារាង ១៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាៃ់ ២០២១

សរុបរួម 77,655.0
១.កមមវធីិទី១៖ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍវស័ិយប្គ្បសណីយ៍ ,ទូររមនារន៍ និងការគ្រប់គ្រងធនធានវសិាល
 រមន៍ហ្រ្វេកង់ស៍វទិយុ 2,505.1

១.១.អនុកមមវធីិទី១៖ ការហ្ររៀបចំនិងតាមដានការអនុវត្តហ្រោលនហ្រោបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយ ទូររមនារមន៍ និងការគ្រប់គ្រង
ទិននន័យទូររមនារមន៍ 1,027.6

១.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការហ្ររៀបចំនិងតាមដានការអនុវត្តហ្រោលនហ្រោបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយប្គ្បសណីយ៍ 949.5

១.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានវសិាលរមន៍ហ្រ្វេកង់ស៍វទិយុ 528.0
២.កមមវធីិទី២៖ ការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍវស័ិយបហ្រចេកវទិារមនារមន៍និងព័ត៌្មាន 6,597.6

២.១.អនុកមមវធីិទី១៖ ជំរុញការអភិវឌ្ឍរដាា ភិបាលហ្រអឡកិគ្តូ្និកនិងគ្រប់គ្រងសនតិសុខ  បហ្រចេកវទិារម នារមន៍និងព័ត៌្មាន 747.5
២.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន៍វស័ិយបហ្រចេកវទិារមនារមន៍និងព័ត៌្មាន 356.5
២.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ការគ្រប់គ្រងហ្រវដាា រចនាសមព័នធព័ត៌្មានជាតិ្និងគ្បព័នធវហី្រេអូប្នសននិសីទរបស់រាជរដាា ភិបាល 4,496.1
២.៤.អនុកមមវធីិទី៤៖ ការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍកមមវធីិកំុពយូទ័រ និងមាតិ្កាព័ត៌្មាន 523.0
២.៥.អនុកមមវធីិទី៥៖ ការគ្រប់គ្រងរេាបាល និងហ្ររៀបចំហ្រោលនហ្រោបាយអភិវឌ្ឍវស័ិយបហ្រចេកវទិារមនារមន៍ និងព័ត៌្មាន 474.5

៣.កមមវធីិទី៣៖ ការោគំ្ទផ្ននកសាា ប័ន 68,552.3
៣.១.អនុកមមវធីិទី១៖ ការគ្រប់គ្រងរេាបាល វរិញ្ញវត្ាុ និងកិចេការអនតរវស័ិយ 6,925.8
៣.២.អនុកមមវធីិទី២៖ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុសស 38,847.1
៣.៣.អនុកមមវធីិទី៣៖ ពគ្ងឹងការគ្តួ្ត្ពិនិត្យ និងអភិបាលកិចេ 992.1
៣.៤.អនុកមមវធីិទី៤៖ កិចេការនីតិ្កមម និងទំនាក់ទំនងអនដរជាតិ្ 974.6
៣.៥.អនុកមមវធីិទី៥៖ អប់របំណដុ ុះបណ្ដដ ល គ្សាវគ្ជាវ និងនវានុវត្តន៍កនុងវស័ិយ បទ និង ICT 3,773.7
៣.៦.អនុកមមវធីិទី៦៖ ការគ្រប់គ្រងវស័ិយប្គ្បសណីយ ៍និងទូររមនារមន៍ និង ICT ហ្រៅមូលដាា ន 17,039.0
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ទំព័រ 62 នៃ ៧៥  

 

 

 

   

តារាង  ១៨   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងឧសាហ រមម វិទាសាស្រសត  បម្ចចរ វិទា និ ងន វានុ វត្តន៍

តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 56,966.0

១ .កមមវ ធីិ ទី១ . ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឧសាហ កមម សហប្គស ធុន្តូច  មធយម  និ្ងសិបបក មម និ្ងការផ្ាត់ ផ្ាង់
ទឹកាអ ត 1,744.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១-ការក្ធវីពិពិធកមមមុខទំនិ្ញឧសាហកមម 755.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២-ការអភិវឌ្ឍនិ្ងទំក្នី្បកមមសហប្គសធុន្តូច និ្ងមធយម 689.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣-ការពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកវាិលភាពការផ្ាត់ផ្ាង់ទឹកាអ ត 300.0

 ២ .កមមវ ធីិ ទី២៖ ការអភិវឌ្ឍសតង់ ោរ  មាប្តាាន្រសតាតិ  វទិាាន្រសត បក្ចេក វទិា និ្ងន្វានុ្ វតតន៍្ 4,489.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ សតង់ោរបូនី្យកមមផ្លិតផ្ល និ្ងក្សវាកមម 918.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍមាប្តាាន្រសត 1,471.0

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីត និ្ងជំរញុការអភិវឌ្ឍវទិាាន្រសត បក្ចេកវទិា និ្ងន្វានុ្វតតន៍្ 500.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សិកា ប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍការងារវទិាាន្រសត បក្ចេកវទិា និ្ងន្វានុ្វតតន៍្ 1,600.0

  ៣.កមមវ ធីិ ទី៣៖ ការបក្ងកី ន្ក្សវាប្ទ ប្ទ ង់ដំ្ក្ណី រការកិចេការ ទូក្ៅ កនុ ងការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឧសាហ កមម  
សហប្គស ធុន្តូច  និ្ងមធយម  វទិាាន្រសត បក្ចេក វទិា និ្ងន្វានុ្ វតតន៍្  រួមបញ្េូ លទាំងវស័ិយសិបបក មម 
និ្ងទឹកាអ ត

50,733.0

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការគបំ្ទដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ និ្ងកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ 30,456.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្សកមមភាពអនុ្វតតការគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយឧសាហកមម សហប្គសធុន្តូច និ្ង
មធយម វទិាាន្រសត បក្ចេកវទិា និ្ងន្វានុ្វតតន៍្ រមួបញ្េូ លទាងំវស័ិយសិបបកមម និ្ងទឹកាអ តក្ៅរាជធានី្ ក្ខតត 20,277.0

តារាង  ១៩  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការ ដឋម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋឋ ន អាកាស ចរសុី វិល   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 49,555.0

១ .  កមមវ ធីិទី១ ៖ សុវតថិភាព  សន្តិសុខ និ្ងអភិវឌ្ឍក្ហ ោា រចនាសមព័ន្ធអាកាស ចរសុី វលិ 4,712.0
១.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ផ្កលមអសុវតថិភាព និ្ងសន្តិសុខអាកាសចរសុីវលិ 1,841.0
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយសន្តិសុខ និ្ងសុវតថិភាពអាកាសចរសុីវលិ 2,501.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការផ្តល់ក្សវាកមមអាកាសចរសុីវលិ 370.0
២ .  កមមវ ធីិទី២ ៖ ការអភិវឌ្ឍាថ ប័ ន្ និ្ងក្សវាគំប្ទ ទូក្ៅ 44,843.0
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ 28,797.4
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ និ្ងក្សវាគបំ្ទ 16,045.7
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ទំព័រ 63 នៃ ៧៥  

 

 

តារាង  ២០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្ស ដឋរិ ចចនិ ងហិ រញ្ញវ ត្ថដ   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 468,559.0

១ .រមមវិ ធីទី១៖ ការ រគប់រគងម្ស ដឋរិ ចច 4,968.4

១.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនការម្រៀបចំ អភិវឌ្ឍ វិភាគ ពាររណ៍ តាមដ្ឋន  និងវាយត្ទមលការអនុវត្ត  

ម្គល នម្យាបាយ ោ៉ា ររូម្សដឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈរបរបម្ដ្ឋយសុររតឹ្ភាព
3,038.0

១.២.អនុរមមវិធីទ២ី៖ ដឹរនំា អភិវឌ្ឍ និងជំរុញផ្លិត្ភាពម្សដឋរិចចជ្ជត្ិ និងភាពរបរួត្របតជង រសបតាម

ម្គល នម្យាបាយ របស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល
660.6

១.៣.អនុរមមវិធីទ៣ី៖ គំរទរបមុខរាជរដ្ឋឋ ភិបាល រនដងការម្រៀបចំ ការអនុវត្ត និងការវាយត្ទមលរម្បៀបវារៈ  

ម្គល នម្យាបាយ  និងយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍស ងគម-ម្សដឋរិចច
1,155.0

១.៤.អនុរមមវិធីទ៤ី៖ គំរទការរគប់រគង និងអភិវឌ្ឍវិ ស័យម្សដឋរិចចម្ៅរាជ ធានី  ម្ខត្ត 114.8

២ .រមមវិ ធីទី២៖ ការ រគប់រគង ការ រត្ួត្ពិនិ ត្យ និ ងការ អភិវឌ្ឍវិ ស័យហិរញ្ញវ ត្ថដ 8,589.6

២.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖ រគប់រគង រត្តួ្ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍន៍ វិស័យឧសាហរមមហិរញ្ញវត្ថដ 4,130.0

២.២.អនុរមមវិធីទ២ី៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និងស័រដិសិទធភាព ទនការម្រៀបចំ និងអនុវត្ត  ម្គល នម្យាបាយ  

យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍ ររបខណឌ គត្ិយុត្ត  ការរគប់រគង ការរត្តួ្ពិនិត្យ ការម្ដ្ឋុះរសាយ វិវាទ ការ អនុវត្ត ការពិនិត្យតាមដ្ឋន

 និងការវាយត្ទមលម្លើ ការអនុវត្តរបព័នធ គណម្នយយ និងសវនរមម

1,134.3

២.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ ការរគប់រគង រត្តួ្ពិនិត្យ អភិវឌ្ឍ និងការម្ធវើសោហរណរមមវិស័យមូលបរត្ 2,718.3

២.៤.អនុរមមវិធីទ៤ី៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាពទនការរគប់រគង ការរត្តួ្ពិនិត្យនិងការអភិវឌ្ឍរបព័នធគំពារសងគម 607.0

៣ .រមមវិ ធីទី៣ ៖ ការ រគប់រគង ការ ម្រៀ រគរចំណូល ថ វិកាជ្ជត្ិ  និ ងរទពយស មបត្តិ រដឋ 321,099.3

៣.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖ រគប់រគង អនុវត្ត រត្តួ្ពិនិត្យ  តាមដ្ឋន  និងវាយត្ទមល ម្លើការរបមូលចំណូលគយ និងរដ្ឋឋ ររ 81,616.2

៣.២.អនុរមមវិធីទី២៖ រគប់រគងនិងពរងងឹការម្គៀរគរចំណូលពនធដ្ឋរ 232,399.3

៣.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ រគប់រគង សរមបសរមលួ រត្តួ្ពិនិត្យការរបមូលចំណូលមិនតមនសារម្ពើពនធ និងការរគប់រគង

រទពយសមបត្តិរដឋ
6,664.3

៣.៤.អនុរមមវិធីទ៤ី៖  រគប់រគង តណនំាអនុវត្ត និងគំរទការម្រៀបចំបញ្ា ីសារម្ពើភណឌ រទពយសមបត្តិរដឋ និងការម្រៀរគរ

ចំណូលមិនតមនសារម្ពើពនធ ម្ៅរាជ ធានី  ម្ខត្ត
419.5
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តារាង  ២០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្ស ដឋរិ ចចនិ ងហិ រញ្ញវ ត្ថដ   តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

៤.រមមវិ ធីទី៤៖ ការ រគប់រគងចំណាយ សាធារ ណៈ 51,165.9

៤.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ការម្រៀបចំថវិកាជ្ជត្ិ និងការរត្តួ្ ពិនិត្យតាមដ្ឋនការអនុវត្តថវិកាថាន រ់ ជ្ជត្ិ 8,659.7

៤.២.អនុរមមវិធីទី២៖ គំរទ សរមបសរមលួ រគប់រគងនិងតាមដ្ឋនម្លើការម្រៀបចំនិងអនុវត្តថវិកា និងការងារ      តរ

ទរមង់របព័នធថ វិការបស់រដឋបាល ថាន រ់ ម្រកាមជ្ជត្ិ
2,884.8

៤.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ ការគំរទ សរមបសរមលួ និងរគប់រគងលទធរមមសាធារណៈ 2,729.6

៤.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ បម្ងកើនរបសិទធភាពទនការរគប់ រគងសាច់របារ់ បចចដបបននរមមទន របព័នធរត្់រតា និងការម្រៀបចំរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដ តាមសដង់ដ្ឋរ អនតរជ្ជត្ិ
18,828.6

៤.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការរគប់រគង តាមដ្ឋននិងរត្តួ្ពិនិត្យម្លើការម្រៀបចំ និងអនុវត្តហិរញ្ញបបទាន សហរបត្ិបត្តិការ 

និងរគប់រគងបំណុលសាធារណៈ
16,619.9

៤.៦.អនុរមមវិធីទី៦៖ គំរទ សរមបសរមលួ និងរគប់រគងគម្រោង វិនិម្យាគ តាមយនតការភាពជ្ជទដគូរវាងរដឋ និងឯរជន 329.2

៤.៧.អនុរមមវិធីទី៧៖រគប់រគង រត្តួ្ពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថដ សរមបសរមលួ តាមដ្ឋនការអនុវត្តថវិការបស់មនទី រជំនាញ        

រដឋបាល ថាន រ់ ម្រកាមជ្ជត្ិ និងការងារលទធរមមសាធារណៈ ម្ៅរាជ ធានី  ម្ខត្ត
1,114.1

៥.រមមវិ ធីទី៥៖ ការ គំរទទូម្ៅ និ ងការ ធានាគ ណម្ន យយភាព រនដងការ រគប់រគងហិរញ្ញវ ត្ថដសាធារ ណៈ 82,735.8

៥.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និង ស័រដិសិទធភាព ទនការរទរទង់រមមវិធីតរទរមង់ការរគប់រគង

ហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈ ម្ ព្ ុះម្ៅកាន់ សដង់ដ្ឋរអនតរជ្ជត្ិ
0.0

៥.២.អនុរមមវិធីទី២៖ ពរងងឹ និងបម្ងកើនរបសិទធភាព និងស័រដិសិទធភាព ទនការផ្ដល់ ម្សវាគំរទទមូ្ៅថាន រ់ រណាត ល 49,081.6

៥.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ គំរទរិចចដំម្ណើរការរបស់មនទី រម្សដឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថដ និងសរមបសរមលួការងារតរទរមង់

ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដសាធារណៈ ម្ៅរាជ ធានី  ម្ខត្ត
24,661.6

៥.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖  អនុវត្តមុខងារអធិការរិចចហិរញ្ញវត្ថដរបរបម្ដ្ឋយរបសិទធភាព និងស័រតិសិទធភាព 2,922.6

៥.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការម្រៀបចំនិងការអនុវត្តម្គល នម្យាបាយ  និងយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍមុខងារសវនរមមទផ្ទរនដង 

ររបខណឌ សតង់ដ្ឋសវនរមមទផ្ទរនដង និងម្ធវើសវនរមមម្លើដំម្ណើរការរបព័នធរគប់រគងទផ្ទរនដង
1,348.7

៥.៦.អនុរមមវិធីទី៦៖ ផ្ដល់ ម្សវាគំរទ សរមបសរមលួម្លើការសិរារសាវរជ្ជវ និងបណតដ ុះបណាត លនិ វិររតិ្ការសមត្ថភាព

មស្រនតីរាជការម្លើមុខជំនាញពារ់ព័នធការអនុវត្តថវិការមមវិធី និង ការអនុវត្តការតរទរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ញវត្ថដ

សាធារណៈជូន រសហវ និងររសួងសាថ ប័នពារ់ព័នធ

1,620.7

៥.៧.អនុរមមវិធីទី៧៖ គំរទដល់ការម្រៀបចំ និងរគប់រគងការអនុវត្តការងារម្ដ្ឋុះរសាយផ្លប៉ាុះពាល់ម្ដ្ឋយសារគម្រោង

អភិវឌ្ឍន៍  សំម្ៅធានាស ងគត្ិភាព អនុម្លាមភាព និងរបសិទធភាព
1,431.0

៥.៨.អនុរមមវិធីទី៨៖  ពរងងឹនិងបម្ងកើនរបសិទធភាពនិងស័រតិសិទធភាព ទនការផ្តល់ ម្សវាគំរទតផ្នរចាបជូ់នររសួង

ម្សដឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថដ
1,669.6
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តារាង  ២១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាគ ណៈ រោម ធិ ការ ជ្ជត្ិ ម្រៀ បចំការ ម្បាុះ ម្ ន្ ត្   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 87,422.0
  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ក្រៀ បចំបទបញ្ហា  និ្ងនី្តិវធីិសប្មាប់ការ ចុុះ ក្ឈាម ុះ ក្បាុះ ក្នន ត  និ្ងការ ក្បាុះ ក្នន ត 34,819.0

១.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖   ម្រៀបចំបទបញ្ហា  និងនីត្ិ វិធីសរោប់ការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្ និងការម្បាុះម្ ន្ ត្ 34,819.0
  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ កិចេដំ្ ក្ណីរការ ចុុះ ក្ឈាម ុះ ក្បាុះ ក្នន ត  និ្ងការ ក្បាុះ ក្នន ត 52,603.0

២.១.អនុរមមវិធីទ១ី៖ រិចចដំម្ណើរការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្ 51,228.0
២.២.អនុរមមវិធីទ១ី៖ រិចចដំម្ណើរការចុុះម្ ម្ ុះម្បាុះម្ ន្ ត្ សារលបង 1,375.0

តារាង  ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្រៀ បចំតដ ន ដី ន គរូបនី យរមម និ ងសំណង់  

តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម          109,926.0 

១.រមមវិ ធីទី  ១ ៖ ការ រគប់រគងដីធលី            27,585.5 

១.១.អនុរមមវិធីទី១ ៖ ការផ្សពវផ្ាយ ពារ់ព័នធនឹងការចុុះបញ្ា ីដធីលី  និង ការគំរទដល់ការរសាងរបព័នធ

វាយត្ទមលទថលអ ចលនរទពយ
141.4

១.២.អនុរមមវិធីទី២ ៖ ការតណនំា និងគំរទបម្ចចរម្ទសវាស់តវងសុរិម្យាដី 361.6
១.៣.អនុរមមវិធីទី៣ ៖ ការងារអភរិរសសុ រិម្យាដី 225.5
១.៤.អនុរមមវិធីទី៤ ៖ ការម្ធវើបចចដបបននភាពទិននន័យតផ្នទីរដឋបាលទនរមពដជ្ជ 517.0
១.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការគំរទបម្ចចរ វិទាព័ត្៌ោនសុរិម្យាដី 196.5
១.៦.អនុរមមវិធីទី ៦ ៖ ការម្ដ្ឋុះរសាយវិវាទដធីលី 1,714.6
១.៧.អនុរមមវិធីទី៧ ៖  អនុ វិស័យរដឋបាលដធីលី 24,198.4
១.៨.អនុរមមវិធីទី៨៖ ការងារសុរិម្យាដី  និងភមូសិាស្រសតគំរទដល់រមមវិធីទី ១ របស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្ត 230.5

២.រមមវិ ធីទី  ២ ៖ ការ ម្រៀ បចំតដ នដី  និងនគរូបនីយរមម              2,630.3 

២.១.អនុរមមវិធីទី១៖  ជំរញុការរសាងតផ្នការម្របើរបាស់ដមី្ៅរនដងថាន រ់ឃុំ/សងាក ត្់  និងរសាងបទបបញ្ញត្តិ

ម្រៀបចតំដនដ ី    និងនគរនូីយរមម
364.1

២.២.អនុរមមវិធីទី២៖ ការគំរទការងារម្រៀបចតំដនដ ីនិងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលងម់្គល ម្របើរបាស់ដី

ថាន រ់រសដរ
252.0

២០៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ ការគំរទការងារនគរបូនីយរមម និងគំរទបម្ចចរម្ទសរសាងបលងម់្គល  និង

តផ្នការម្របើរបាស់ដទីីររដង
277.6

២.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ ជំរញុ និងពរងឹងរមមវិធីអនុ វិស័យម្រៀបចតំដនដី 121.3

២.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការរសាង និងសរមបសរមលួការងារម្រៀបចតំដនដ ីនិងនគរបូនីយរមម 473.5

២.៦.អនុរមមវិធីទី៦៖ ការរគបរ់គង និងអភវិឌ្ឍត្ំ បន់ម្ឆ្នរសមរុទរមពដជ្ជ 881.5

តារាង ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងម្រៀបចំដែនែី នគរូបនីយរម្ម និងសំណង់  

តាម្រម្មវិធី-អនុរម្មវិធី
ចាប់ ២០២១

សរុបរួម           109,926.0 

១.រម្មវិធីទី ១ ៖ ការរគប់រគងែីធលី             27,585.5 
១.១.អនុរម្មវិធីទី១ ៖ ការផ្សព្វផ្ាយពារ់ព័្នធនឹងការចុុះបញ្ជ ីែីធលី  និង ការគំរទែល់ការរសាងរបព័្នធ

វាយតម្ម្លម្ថលអចលនរទព្យ
141.4

១.២.អនុរម្មវិធីទី២ ៖ ការដណនំ និងគំរទបម្ចេរម្ទសវាស់ដវងសុរិម្ោែី 361.6
១.៣.អនុរម្មវិធីទី៣ ៖ ការងារអភរិរសសុរមិ្ោែី 225.5
១.៤.អនុរម្មវិធីទី៤ ៖ ការម្ធវើបចេុបបននភាព្ទិននន័យដផ្នទីរែឋបាលម្នរម្ពុជា 517.0
១.៥.អនុរម្មវិធីទី៥៖ ការគំរទបម្ចេរវិទាព័្ត៌ោនសុរិម្ោែី 196.5
១.៦.អនុរម្មវិធីទី ៦ ៖ ការម្ ុះរសាយវិវាទែីធលី 1,714.6
១.៧.អនុរម្មវិធីទី៧ ៖  អនុវិស័យរែឋបាលែីធលី 24,198.4
១.៨.អនុរម្មវិធីទី៨៖ ការងារសុរមិ្ោែី និងភមូ្ិសាស្រសតគំរទែល់រម្មវិធីទី ១ របស់ម្នទីររាជធានី-ម្េតត 230.5

២.រម្មវិធីទី ២ ៖ ការម្រៀបចំដែនែី  និងនគរូបនីយរម្ម               2,630.3 

២.១.អនុរម្មវិធីទី១៖  ជំរញុការរសាងដផ្នការម្របើរបាស់ែីម្ៅរនុងថ្នន រ់ឃុំ/សងាា ត់ និងរសាងបទបបញ្ញតតិម្រៀបចំដែនែី

     និងនគរនីូយរម្ម
364.1

២.២.អនុរម្មវិធីទី២៖ ការគំរទការងារម្រៀបចដំែនែី និងគំរទបម្ចេរម្ទសរសាងបលង់ម្គលម្របើរបាស់ែីថ្នន រ់រសុរ 252.0

២.៣.អនុរម្មវិធីទី៣៖ ការគំរទការងារនគរបូនីយរម្ម និងគំរទបម្ចេរម្ទសរសាងបលង់ម្គល និងដផ្នការម្របើរបាស់ែី

ទីររុង
277.6

២.៤.អនុរម្មវិធីទី៤៖ ជំរញុ និងព្រងឹងរម្មវិធីអនុវិស័យម្រៀបចដំែនែី 121.3

២.៥.អនុរម្មវិធីទី៥៖ ការរសាង និងសរម្បសរម្ួលការងារម្រៀបចដំែនែី និងនគរបូនីយរម្ម 473.5

២.៦.អនុរម្មវិធីទី៦៖ ការរគប់រគង និងអភវិឌ្ឍតំបន់ម្ននរសម្ុរទរម្ពុជា 881.5

២.៧.អនុរម្មវិធីទី៧៖ ការព្រងឹងវិស័យវិជាជ ជីវៈសាា បតយរម្ម 117.0

២.៨.អនុរម្មវិធីទី៨៖ ការងារម្រៀបចដំែនែី និងនគរបូនីយរម្មគំរទែល់  រម្មវិធីទី ២ របស់

ម្នទីររាជធានី-ម្េតត
143.3

៣.រម្មវិធីទី៣៖ ការរគប់រគងវិស័យសំណង់               1,005.9 

៣.១.អនុរម្មវិធីទី១៖ ការម្រៀបចបំទ ឋ ន បទបបញ្ញតតិសរោប់ការងារសិរាគម្រោងបលង់ 169.0

៣.២.អនុរម្មវិធីទី២៖ ការរតួតពិ្និតយតាម្ នវិស័យសំណង់ 240.2

៣.៣.អនុរម្មវិធីទី៣៖ ការសិរារសាវរជាវ ម្រៀបច ំចងររង និងចុុះផ្សព្វផ្ាយបទ ឋ នបម្ចេរម្ទសសំណង់ និង

ការងារផ្ដល់ម្តិ អពីំ្គុណភាព្ សុវតាិភាព្ បរោិណ សោា រ និងបរកិាា រសំណង់តាម្បណាដ

រាជធានី-ម្េតដ

372.8

៣.៤.អនុរម្មវិធីទី៤៖ ការងារម្នទីរពិ្ម្សាធន៍សំណង់ 66.0

៣.៥.អនុរម្មវិធីទី៥ ៖ ការងារសំណង់គំរទែល់រម្មវិធីទ៣ីរបស់ម្នទីររាជធានី-ម្េតត 157.9

៤.រម្មវិធីទី៤ ៖ រិចេការរែឋបាលទូម្ៅ និងអភិវឌ្ឍន៍សាា ប័ន             77,507.9 

៤.១.អនុរម្មវិធីទី ១៖ ការបម្ងាើនរបសិទធភាព្ និងភាព្សរាិសិទធ ម្នការរគប់រគងចណូំលចណំាយសាធារណៈ និងគំរទ

របតិបតតិការទូម្ៅរបស់ររសងួ
37,059.0

៤.២.អនុរម្មវិធីទី២ ៖ របសិទធភាព្ម្នការផ្តល់ម្សវាសាធារណៈម្លើ វិស័យែីធលី និងសំណង់ 185.0
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តារាង  ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្រៀ បចំតដ ន ដី ន គរូបនី យរមម និ ងសំណង់  

តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

២.៧.អនុរមមវិធីទី៧៖ ការពរងឹងវិស័យវិជ្ជា ជីវៈសាថ បត្យរមម 117.0

២.៨.អនុរមមវិធីទី៨៖ ការងារម្រៀបចតំដនដ ីនិងនគរបូនីយរមមគំរទដល់  រមមវិធីទី ២ របស់

មនទីររាជធានី-ម្ខត្ត
143.3

៣ .រមមវិ ធីទី៣៖ ការ រគប់រគង វិស័យសំណង់              1,005.9 

៣.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ការម្រៀបចបំទដ្ឋឋ ន បទបបញ្ញត្តិសរោបក់ារងារសិរាគម្រោងបលង ់ 169.0

៣.២.អនុរមមវិធីទី២៖ ការរត្ួត្ពិនិត្យតាមដ្ឋន វិស័យសំណង់ 240.2

៣.៣.អនុរមមវិធីទី៣៖ ការសិរារសាវរជ្ជវ ម្រៀបច ំចងររង និងចុុះផ្សពវផ្ាយ បទដ្ឋឋ នបម្ចចរម្ទសសំណង់

 និងការងារផ្ដល់មត្ិ អពីំគុណភាព សុវត្ថិភាព បរិោណ សោភ រ និងបរិកាខ រសំណង់តាមបណាដ

រាជធានី-ម្ខត្ដ

372.8

៣.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ ការងារមនទីរពិម្សាធន៍សំណង់ 66.0

៣.៥.អនុរមមវិធីទី៥ ៖ ការងារសំណង់គំរទដល់រមមវិធីទី៣របស់មនទីររាជធានី-ម្ខត្ត 157.9

៤.រមមវិ ធីទី៤ ៖ រិចចការ រដឋបាល ទូម្ៅ និងអភិវឌ្ឍន៍ សាថ ប័ន            77,507.9 

៤.១.អនុរមមវិធីទី ១៖ ការបម្ងកើនរបសិទធភាព និងភាពសរកិសិទធ ទនការរគបរ់គងចណូំលចណំាយសាធារណៈ

 និងគំរទរបត្ិបត្តិការទូម្ៅរបស់ររសួង
37,059.0

៤.២.អនុរមមវិធីទី២ ៖ របសិទធភាពទនការផ្តល់ ម្សវាសាធារណៈម្លើ វិស័យដធីលី និងសំណង់ 185.0

៤.៣.អនុរមមវិធីទី៣ ៖ របសិទធភាពទនដមំ្ណើរការរដឋបាល និងដមំ្ណើរការទូម្ៅ 400.0

៤.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ ការរគបរ់គងធនធានមនុសស 367.0

៤.៥.អនុរមមវិធីទី៥ ៖ ការបណតដ ុះបណាត ល វិជ្ជា ជីវៈ និងការផ្សពវផ្ាយ អបរ់ចំាប ់និងម្គល នម្យាបាយ

ពារ់ព័នធនឹងវិស័យការងាររបស់ររសួង
381.0

៤.៦.អនុរមមវិធីទី៦ ៖ ការងារបស្រញ្ហា បម្យនឌ្័រម្លើ វិស័យដធីលី និងការគំរទការងារសងគមម្ផ្សងៗ 196.5

៤.៧.អនុរមមវិធីទី៧ ៖ អធិការរិចចម្លើដមំ្ណើរការរដឋបាល និងគុណភាពបម្ចចរម្ទស 435.0

៤.៨.អនុរមមវិធីទី៨ ៖ នីត្ិរមម រិចចការគត្ិយុត្តនិងការផ្សពវផ្ាយ ម្គល នម្យាបាយ និងបទដ្ឋឋ នគត្ិយុត្ត 1,799.0

៤.៩.អនុរមមវិធីទី៩ ៖ អភវិឌ្ឍម្ស ដឋរចិច រិចចការវិនិម្យាគ និងការងារសថ ិត្ិ 172.5

៤.១០.អនុរមមវិធីទី១០៖ ការអភវិឌ្ឍន៍ សវនដ្ឋឋ ន 138.0

៤.១១.អនុរមមវិធីទី១១ ៖ ការអនុវត្តរិចចលទធរមមសាធារណៈ 112.0

៤.១២.អនុរមមវិធីទី១២៖ ការងាររដឋបាលគំរទដល់រមមវិធីទី ៤របស់មនទីររបស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្ត 36,262.9
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ទំព័រ 67 នៃ ៧៥  

 

 

 

តារាង  ២២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងម្រៀ បចំតដ ន ដី ន គរូបនី យរមម និ ងសំណង់  

តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

៥.រមមវិ ធីទី៥ ៖ លំ ម្ៅឋាន               1,196.4 

៥.១.អនុរមមវិធីទី១៖ ពរងឹងរិចចការបទបបញ្ញត្តិ  តផ្នការ និងទំនារ់ទំនងសហរបត្ិបត្តិការការងារលំម្ៅឋាន 222.0

៥.២.អនុរមមវិធីទី២៖ បទដ្ឋឋ នបម្ចចរម្ទស និងគត្ិយុត្តលំ ម្ៅឋាន 276.5

៥.៣.អនុរមមវិធីទី ៣៖ មលូនិធិ និងឥណទានលំម្ៅឋាន 329.0

៥.៤.អនុរមមវិធីទី៤៖ សមបទានដសីងគមរិចច និងការសាងសង់ផ្ទុះជូនរគួសារម្យាធិន និងនគរបាល 247.5

៥.៥.អនុរមមវិធីទី៥៖ ការងារលំម្ៅឋានគំរទដល់រមមវិធីទី៥របស់មនទីររាជធានី -ម្ខត្ត 121.4

តារាង  ២៣   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងមុខងារ សាធារ ណៈ   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 56,574.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការផ្កទប្ម ង់រដ្ាបាលាធារណៈ 4,344.0
១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការផ្កទប្មង់ និ្ង ក្លីកកមពស់សមតថភាពាថ ប័ន្ 646.5
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងភាពាអ តសអំកនុងរដ្ាបាលាធារណៈ 675.0
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងប្បសិទធភាពអនុ្វតតការងារ 1,976.0
១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុតាមោន្ ប្តួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតនមលការអនុ្វតតកមមវធីិាតិកំផ្ណទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ 465.0
១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងយន្តការអនុ្វតតការងារអន្តរផ្កទប្មង់របស់រាជរោា ភិបាលនិ្ងផ្សពវផ្ាយសកមមភាពកាងារ
ផ្កទប្មង់រដ្ាបាលាធារណៈ 581.5

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្មនុ្សសកនុ ងវស័ិយាធារណៈ 6,104.0
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ បណតុ ុះបណ្តត ល និ្ង អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តរីាជការ 3,404.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការប្ាវប្ាវនិ្ងទំនាក់ទំន្ងអន្តរាតិ និ្ង គបំ្ទទូក្ៅ 2,700.0

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការប្គ ប់ប្គងមន្រន្តី រាជការសុី វលិ 1,318.3
៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្តួតពិនិ្តយរដ្ាបាលមន្រន្តរីាជការ និ្ងការប្គប់ប្គងប្កបខណឌ 153.0
៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងនិ្ងក្លីកកមពស់ប្បសិទធភាពការងារនី្តិកមមកិចេការមុខងារាធារណៈអាា៊ា ន្ និ្ង អន្តរ
ាតិនិ្ងការគបំ្ទទូក្ៅ 146.0

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ទំក្នី្បកមមបក្ចេកក្ទសព័ត៌មាន្វទិានិ្ងការផ្កលមអការចាត់ផ្ចងការងារ 160.0
៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងប្បសិទធភាពកនុងការប្គប់ប្គងមន្រន្តរីាជការ និ្ង បណតុ ុះបណ្តត លក្ៅថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 859.3

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ កិចេការ ទូក្ៅរ បស់ប្កសួង និ្ងមន្ទី រមុខងារាធារណៈរាជធានី្  ក្ខតតទាំង២៥ 44,807.7
៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងចាត់ផ្ចងកិចេការទូក្ៅ និ្ង ការប្គប់ប្គងបុគាលិកកនុងប្កបខណឌ ប្កសួងមុខងារ
ាធារណៈ 334.9

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំ និ្ង ប្គប់ប្គងែវកិា កិចេការហរិញ្ញវតថុ ការផ្ាត់ផ្ាង់ និ្ង ការអភិវឌ្ឍក្ហោា រចនាសមព័ន្ធ 24,026.1
៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការក្ធវីអធិការកិចេមុខងារាធារណៈ និ្ងការក្ធវីសវន្កមមនផ្ទកនុង 210.0
៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារផ្កទប្មង់រដ្ាបាលកនុងប្កបខណឌ ប្កសួង 40.0
៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការគបំ្ទ និ្ង ការសប្មបសប្មួលកិចេការទូក្ៅរបស់មន្ទីរមុខងារាធារណៈរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 20,196.7
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ទំព័រ 68 នៃ ៧៥  

 

 
 
 

 

តារាង  ២៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងតផ្ ន ការ   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 92,784.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖  ការអភិវឌ្ឍន៍្ យុទធាន្រសតវ ិ ស័យផ្ផ្ន្ការ 2,462.1
១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ក្ដី្មបអីភិវឌ្ឍាតិ   1,941.0
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារផ្ផ្ន្ការរបស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 521.1

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ការប្គ ប់ប្គងប្ប ព័ន្ធសថិ តិាតិ 22,059.6
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់សថិតិាតិ និ្ងថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 21,762.0
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារសថិតិរបស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ រាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 297.6

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ សប្មបសប្មួលក្គល ន្ក្យាបាយ ាតិ ប្បាជន្ ២០១៦-២០៣០  1,692.2
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបន្រញ្ហា បក្គលន្ក្យាបាយប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ 807.0
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងការងារក្គលន្ក្យាបាយាតិប្បាជន្ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៌្របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការ
 រាជធានី្ក្ខតតទាងំ២៥ 885.2

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការគំប្ទ កិចេការ រដ្ាបាល ទូក្ៅ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ ន្ 66,570.1
៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការចូលរមួក្លីកកមពស់រដ្ាបាលាធារណៈ 29,229.0
៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងក្លីវស័ិយផ្ផ្ន្ការ សថិតិ របស់មន្ទីរផ្ផ្ន្ការរាជធានី្ ក្ខតតទាងំ២៥ 37,341.1

តារាង  ២៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងការ បរម្ទ ស និ ងសហរបត្ិបត្តិការ អនតរ ជ្ជត្ិ   

តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 161,425.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ការបរក្ទស  និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ  កនុ ងប្កបខ័ណឌ តំបន់្ និ្ងពិភពក្ោក 161,425.0
១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេសហប្បតិបតតិការតំបន់្ និ្ងអន្តរាតិពាក់ពន្ធ័នឹ្ងការងារអាា៊ា ន្ 1,805.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ កិចេសហប្បតិបតតិការតំបន់្អឺរ ៉ៃបុ អាក្មរកិ និ្ងអាន្រហវកិ-មជឈមឹបូព៌ា 1,022.0
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការតំបន់្អាសុី-បា៉ៃ សុីហវកិ 556.0
១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 1,713.0
១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ កិចេសហប្បតិបតតិការពាក់ព័ន្ធនឹ្ងកិចេការចាប់ កុងស៊ាុល និ្ងកិចេការប្ពំផ្ដ្ន្ 331.0
១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស  ការប្ាវប្ាវ និ្ងវភិាគវស័ិយការបរក្ទស និ្ងការទូតក្សដ្ាកិចេ 1,179.0
១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ កិចេការរដ្ាបាលទូក្ៅ កនុង និ្ងក្ប្ៅប្បក្ទស 154,819.0
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តារាង  ២៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាសាថ ប័ ន  រប្ំងអំម្ពើ ពុររលួយ  តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 42,549.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ វធិាន្ការអប់របំងាក រទប់ាក ត់  និ្ងអនុ្វតតចាប់ ប្បនំងអំក្ពី ពុករលួយ 1,960.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការអប់រផំ្សពវផ្ាចាប់ប្បនងំអំក្ពីពុករលួយ 865.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការងារបងាក រទប់ាក ត់បទក្លមីសពុករលួយ 350.0
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងពាកបតឹងការទទួល ការពិនិ្តយ  និ្ងចំណ្តត់ការពាកយបតឹង 120.0
១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិ 370.0
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ យន្តការការងារបក្ចេកក្ទស និ្ងក្កាសលយវចិេ័យ  85.0
១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្បមូលព័ត៌មាន្ និ្ងការក្សុីបអក្ងកតបទក្លមីសពុករលួយ 170.0

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ក្សវាកមមគំ ប្ទ ទូក្ៅ 40,589.0
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវាកមមរដ្ាបាលាធារណៈ 8,333.0
២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្បសកកមមពិក្សស ចារកមម និ្ងក្សុីបអក្ងកតសមាង ត់ 7,518.5
២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្លីកកមពស់លកខខណឌ ការងាររបស់មន្រន្តរីាជការ 24,391.0
២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្សមតថភាព និ្ងសុខមាលភាពមន្រន្តរីាជការ 306.5
២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ប្បសិទធភាពការងារប្បកាសប្ទពយសមបតតិ និ្ងបំណុល 40.0

តារាង  ២៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរដ មរបឹរាអ ភិវឌ្ឍន៍ រមពដជ្ជ   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 13,691.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ង និ្ងពប្ងី កវស័ិយឯកជន្ និ្ងភាពានដ្ គូកនុ ងកិចេអ ភិវឌ្ឍន៍្ 13,691.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេការប្គប់ប្គង និ្ងសប្មបសប្មួលការងារវនិិ្ក្យាគឯកជន្ និ្ងការអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយ
អភិវឌ្ឍន៍្ឧសាហកមម 1,400.0

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ភាពានដ្គូកនុងកិចេអភិវឌ្ឍន៍្ 435.0

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការគបំ្ទទូក្ៅកនុងប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 11,856.0

តារាង  ២៨  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអាជ្ជា ធ រសវន រមមជ្ជតិ្   តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 12,948.0
  ១.កមមវ ធីិទី១៖ ការអនុ្វតតតួនាទី  សវន្ក មមក្លី ការ ក្ប្បី ប្បាស់ ធន្ធាន្ាធារណៈ 12,948.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតការងារសវន្កមម 790.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅរបស់ាថ ប័ន្ 12,158.0

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

 តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 38,878.0
  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ទំនាក់ ទំន្ងាមួយរដ្ាសភា-ប្ពឹ ទធសភា និ្ងអធិការ កិចេ 38,878.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ទំនាក់ទំន្ងាមួយាថ ប័ន្នី្តិបញ្ញតតិ និ្ងអប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់ 1,319.5
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការងារអធិការកិចេ 1,202.8
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ 18,609.7
១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការងារទំនាក់ទំន្ង និ្ងសប្មបសប្មួលាមួយមន្ទីរ រាជធានី្ ក្ខតត 17,746.0
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តារាង  ៣០  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋឋ ន ររដ មរបឹរាធ មមនុ ញ្ញ 

 តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 12,920.0
  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអនុ្វតតតួនាទី  និ្ងមុខងារភារ កិចេរ បស់ប្កុ មប្បឹ កាធ មមនុ្ញ្ញ 12,920.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកំពស់ការអនុ្វតតសមតថកិចេ និ្ងគុណតនមលរបស់ាថ ប័ន្ 564.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ និ្ងគបំ្ទផ្ផ្នករដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 12,356.0

តារាង  ៣១  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋឋ ន រពឹទធស ភា 

 តាម រមមវិ ធី -អនុ រមមវិ ធី
ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 76,052.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអនុ្វតតមុ ខងាររបស់ប្ពឹ ទធសភា និ្ងអគាក្ល ខាធិការោា ន្ 76,052.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអនុ្វតតមុខងារនី្តិកមម តាមោន្ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងតំណ្តង 76,052.0

តារាង  ៣២  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាអ គគម្ល ខាធិ ការ ដ្ឋឋ ន រដឋស ភា  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 162,699.0
  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអនុ្វតតមុ ខងារ  និ្ងតួនាទី នី្តិបបញ្ញតតិ របស់ាថ ប័ ន្រដ្ាសភា 19,819.8

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖  ការពិនិ្តយ និ្ងសិកាក្សចកី្ប្ពាងចាប់ ក្សចកី្ក្សនីចាប់ 7,136.8
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពិនិ្តយតាមោន្ការក្លីកកមពស់ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងការពប្ងឹងតួនាទីភាពាតំណ្តង  12,683.0

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ ទូតរបស់រដ្ាសភាកនុ ងតំបន់្ និ្ងកនុ ងពិភពក្ោក 16,006.5
២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖កិចេសហប្បតិបតតិការក្ទវភាគី ពហុភាគី និ្ងសមាហរណកមម 16,006.5

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ កិចេការ ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងបក្ងកី ន្គុណភាពក្សវាជូន្រដ្ាសភា 126,872.7
៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងសមតថភាពាថ ប័ន្ 126,872.7

តារាង  ៣៣  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងរពុះ បរមរាជ វាងំ  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 82,393.0
  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ប្ពុះ រាជ កិចេ ប្ពុះ ករុណ្ត និ្ងសក្មតច ប្ពុះ មហាកសប្តី  ប្ពុះ វររាជមាតាាតិ ផ្ខមរ 82,393.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្ពុះរាជសកមមភាពកនុងវស័ិយសងាមកិចេ មនុ្សសធម៌ វបបធម៌ ាសនា 30,080.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្ពុះរាជក្បសកកមមក្ប្ៅប្បក្ទស 1,828.0
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេការគបំ្ទ ថ្នវ យប្ពុះរាជកិចេ និ្ងការប្គប់ប្គងរដ្ាបាលទូក្ៅ 50,485.0
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ទំព័រ 71 នៃ ៧៥  
 

 

 
 

តារាង  ៣៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិកាទី សត ីការ គណៈ រដឋម ស្រនតី   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 397,101.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ពប្ងឹ ងប្បសិទធិភាព នន្ការសប្មបសប្មួលកនុ ងការ ក្រៀ បចំ និ្ងអនុ្វតតក្គល ន្ក្យាបាយ របស់
                   រាជរោា ភិបាល 397,101.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការសប្មបសប្មួលកនុងការក្រៀបចំ និ្ងអនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយរបស់រាជរោា ភិបាល 119,401.0
១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអនុ្វតតតួនាទីរបស់អាាា ធរ គណៈកមាម ធិការ ប្កុមប្បឹកា និ្ងអងាភាពចំណុុះទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី 62,412.0
១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទទូក្ៅក្ផ្សងៗរបស់ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី 215,288.0

តារាង  ៣ ៥  ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងការ ពារ ជ្ជតិ្   តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 2,565,862.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ដឹ្កនាំបញ្ហា  ហវឹកហវឺន្ ក្ធវី ប្ប តិបតតិការ  ការពារសុខសន្តិភាព  និ្ងរកាសណ្តត ប់ធាន ប់សងាម 34,150.5
១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បញ្ហា ដឹ្កនាតំាមជំនាញ 1,811.0
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងក្គក 3,124.0
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងទឹក 4,306.5
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ប្បតិបតតិការកងទ័ពក្ជីងអាកាស 2,641.0
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ប្បតិបតតិការកងរាជអាវធុហតថក្លីនផ្ទប្បក្ទស 22,114.0
១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖  កិចេការពារសុវតថិភាពថ្នន ក់ដឹ្កនាំ 154.0

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ សហប្បតិបតតិការ ក្យាធាកនុ ងតំបន់្ និ្ងអន្តរាតិ 6,672.0
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារការទូត និ្ងន្ក្យាបាយវស័ិយក្យាធា 3,182.5
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖  ការងារប្ាវប្ាវ-ចារកិចេ 289.5
២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ចូលរមួភារកិចេរកាសន្តិភាពរបស់អងាការសហប្បាាតិ 1,349.0
២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ទប់ាក ត់អាវធុ និ្ងារធាតុគីមីសន្រងាា ម 1,851.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ផ្ែទាំក្ប្គឿ ងបំពាក់បក្ចេក ក្ទស  វសិវក មម និ្ងបញ្ាូ ន្ារ 31,566.5
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ប្គប់ប្គងផ្ែទាកំ្ប្គឿងបំពាក់បក្ចេកក្ទស 11,637.0
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ប្គប់ប្គងការងារវសិវកមម 19,534.0
៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងការងារបញ្ាូ ន្ារ 395.5

៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖  ក្សវាគំប្ទ រដ្ាបាល ទូក្ៅ និ្ងហិរញ្ញវតថុ 2,493,473.0
៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលទូក្ៅ 1,157.0
៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ អនុ្វតតក្គលន្ក្យាបាយក្យាធក្សវា 33,286.0
៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាភសតុភារហរិញ្ញវតថុ 2,459,030.0

តារាង ៣៤  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិកាទីស្ត ីការគណៈរដ្ឋមន្រ ត្ី   តាមកមមវិធី-អ្ុកមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 397,101.0

  ១.កមមវធីិទី១៖ ពង្រឹរង្បសិទធិភាពនៃការសង្មបសង្មួលកនុរការររៀបចំ ៃិរអៃុវត្តរោលៃរោបាយរបស់
  រាជរដ្ឋា ភិបាល

397,101.0

១.១.អៃុកមមវធីិទី១៖ ការសង្មបសង្មួលកនុរការររៀបចំ ៃិរអៃុវត្តរោលៃរោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 119,401.0

១.២.អៃុកមមវធីិទី២៖ ការអៃុវត្តត្ួនាទីរបស់អាជ្ញា ធរ គណៈកម្មម ធិការ ង្កុមង្បឹកា ៃិរអរគភាពចំណុុះទីសតីការគណៈរដ្ាមន្តៃតី 62,412.0

១.៣.អៃុកមមវធីិទី៣៖ រសវាោងំ្ទទូរៅរ្សរៗរបស់ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្តៃតី 215,288.0
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តារាង ៣៦  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងមហាផ្ទៃ (ផ្ទែរ សន្តិសុខសាធារណៈ )  តាមរមមវិធី-អនុ្រមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរមួ 1,686,858.0

១. កមមវធីិទី១៖ ការការពារសន្តិសុខជាតិ និ្ងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ 116,551.6
១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖  ពង្ងឹងសសវាគាំង្ទ និ្ងការពារសន្តិសុខសងគម 91,470.9
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការថែរកាសន្តិសុខតាមង្ពាំថែន្ 706.4
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការចូលរមួអនុ្វតតសសវាយុតតិធម៌ 341.6
១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការរកាសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈ 3,999.5
១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការថែរកាសន្តិសុខ សុវតថិភាព និ្ងសណ្តត ប់ធ្នា ប់សាធ្នរណៈរាជធ្ននី្ សខតត 20,033.2

២. កមមវធីិទី២៖ កិចចការអតតសញ្ញា ណបុគ្គល និ្ងអសតត ង្បសវសន៍្ 78,386.5
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពង្ងឹងការង្គ្ប់ង្គ្ងអតតសញ្ញា ណបុគ្គល 75,283.6
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការង្គ្ប់ង្គ្ងអសតត ង្បសវសន៍្ 3,102.9

៣. កមមវធីិទី៣៖ កិចចការសន្តិសុខមិន្ង្បពពណី 14,535.0
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការង្បយុទធង្បឆាំងសង្គ្ឿងស ៀន្ 8,910.0
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការង្បយុទធង្បឆាំងអាំសពីជ ួែូរមនុ្សស 3,439.0
៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការង្គ្ប់ង្គ្ងសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវសគក 1,085.0
៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការង្បឆាំងទារុណកមម 556.0
៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការង្បយុទធង្បឆាំងផ្លិតផ្លថកលងកាល យ 545.0

៤. កមមវធីិទី៤៖ សសវាគាំង្ទកិចចង្បតិបតតិការទូសៅ 1,477,384.9
៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ សសវារែឋបាល និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សាថ ប័ន្ 2,542.8
៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ សសវាគាំង្ទហរិញ្ាវតថុ ភសតុភារ និ្ងការង្គ្ប់ង្គ្ងង្ទពយសមបតតិរែឋ 1,464,881.8
៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ សសវាពន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល 8,999.3
៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សសវាអធិការកិចច 280.5
៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពង្ងឹងសសវាសវន្កមមពផ្ៃកាុង 505.0
៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ សសវាង្កុមង្បឹកានី្តិកមម 175.5
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ទំព័រ 73 នៃ ៧៥  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

តារាង  ៣ ៨   ៖ គម្រោង  ចំណាយ  ថ វិការរ សួងយុត្តិធម៌  តាម រមមវិ ធី-អនុ រមមវិ ធី ចាប់  ២០២១

សរុបរួម 164,742.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ចាប់ 7,092.0
១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាអយយការ និ្ងប្ពហមទណឌ 976.0
១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី 1,757.1
១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍក្លីវស័ិយយុតតិធម៌ 4,358.9

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ តុោការ 129,626.0
២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុោការ 527.0
២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្តល់វាិា ជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ 7,209.0
២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាាោដំ្បូង និ្ងអយយការអមាោដំ្បូងរាជធានី្ ក្ខតត 94,727.0
២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ភនំក្ពញ និ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍ភនំក្ពញ 6,553.0
២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ប្ពុះសីហនុ្ និ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍ប្ពុះសីហនុ្ 2,920.0
២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍បាត់ដំ្បង និ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍បាត់ដំ្បង 2,922.0
២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍តបូងឃមុ ំនិ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍តបូងឃមុ ំ 2,844.0
២.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ក្សវាតុោការកំពូល និ្ងមហាអយយការអមតុោការកំពូល 6,958.0
២.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម 4,966.0

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ក្សវាគំប្ទ ទូក្ៅ 28,024.0
៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងធន្ធាន្មនុ្សស 14,120.0
៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការទូក្ៅ 13,904.0

តារាង ៣៧  ៖ គម្រោង  ចំណាយ ថវិការរសួងមហាផ្ទៃ (ផ្ទែររដ្ឋបាលទមូ្ៅ)  តាមរមមវិធី-អនុរមមវិធី ចាប់ ២០២១

សរុបរួម 298,407.0

១. កមមវធីិទី១៖  ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដដ្នដី្ 15,368.5
១.១. អនុកមមវធីិទី១៖ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដដ្នដី្របស់រាជធានី ខេត្ត 2,395.5
១.២. អនុកមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍតាមដបបគ្បជាធិបខត្យ្យខៅថ្នា ក់ខគ្កាមជាតិ្ 9,500.0
១.៣. អនុកមមវធីិទី៣៖ ការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញា ណបុរគល 3,473.0

២. កមមវធីិទី២៖ ការគ្រប់គ្រងពនធនាគារ 77,978.5
២.១. អនុកមមវធីិទី១៖ ការអនុវត្តបទដ្ឋឋ នគ្រប់គ្រងពនធនាគារ 69,830.9
២.២. អនុកមមវធីិទី២៖ អភិវឌ្ឍជំនាញវជិាា ជីវៈ 8,147.6

៣. កមមវធីិទី៣៖ ខសវាគាគំ្ទទូខៅ 205,060.0
៣.១. អនុកមមវធីិទី១៖ ខសវាកិច្ចការបុរគលិក 191,289.0
៣.២. អនុកមមវធីិទី២៖ ខសវាដនាករដ្ឋបាល ហរិញ្ាវត្ថុ អធិការកិច្ច និងសវនកមមផ្នៃកាុង 13,771.0
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៦.២. ចំណាយថវិកាេរុបរបេ់កកេួង ស្ថា បព័ន

ទំព័រ 74 នៃ ៧៥  
 

៦.២. ចណំាយថវកិាេរបុរបេប់្កេងួ ស្ថា បៃ័ (ចណំាយចរៃត ៃងិចណំាយមលូធៃ) 

 

តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
1 ប្កសួងអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 3,158,100 278,136 3,436,236
2 ប្កសួងការពារាតិ 2,565,862 2,565,862
3 ប្កសួងាធារណការនិ្ងដឹ្កជញ្ាូ ន្ 408,326 1,987,869 2,396,195
4 ប្កសួងសុខាភិបាល 1,720,684 507,385 2,228,069
5 ប្កសួងមហានផ្ទ 1,985,265 46,709 2,031,974
6 ប្កសួងសងាមកិចេ អតីតយុទធជន្  និ្ងយុវនី្តិសមបទា 1,287,695 13,554 1,301,249
7 ប្កសួងធន្ធាន្ទឹកនិ្ងឧតុនិ្យម 158,619 708,878 867,497
8 ប្កសួងផ្រ ៉ៃនិ្ងថ្នមពល 54,808 667,996 722,804
9 ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 184,355 486,761 671,116
10 ប្កសួងកសិកមម រកុាខ ប្បមាញ់ និ្ងក្ន្ាទ 261,553 405,496 667,049
11 ទីសតីការគណៈរដ្ាមន្រន្តី 397,101 95,253 492,354
12 ប្កសួងក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុ 468,559 8,910 477,469
13  ប្កសួងឧសាហកមម វទិាាន្រសត បក្ចេកវទិា និ្ង ន្វានុ្វតតន៍្ 56,966 323,654 380,620
14 ប្កសួងការងារនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ 264,357 113,181 377,538
15 ប្កសួងពាណិជាកមម 123,743 143,150 266,893
16 ប្កសួងនប្បសណីយនិ៍្ងទូរគមនាគមន៍្ 77,655 182,542 260,197
17 ប្កសួងវបបធម៌និ្ងវចិិប្តសិលបៈ 165,056 8,017 173,073
18 ប្កសួងយុតតិធម៌ 164,742 6,981 171,723
19 រដ្ាសភា 162,699 162,699
20 ប្កសួងការបរក្ទសនិ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 161,425 161,425
21 ប្កសួងក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្ ន្គរបូនី្យកមម និ្ងសំណង់ 109,926 43,130 153,056
22 ប្កសួងក្ទសចរណ៍ 84,175 42,988 127,163
23 ប្កសួងបរាិថ ន្ 85,498 25,547 111,045
24 ប្កសួងផ្ផ្ន្ការ 92,784 92,784
25 គណៈកមាម ធិការាតិក្រៀបចំការក្បាុះក្នន ត 87,422 87,422
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ទំព័រ 75 នៃ ៧៥  

 

 

តារាង ៣៩
ឯកតា លានរ ៀល

លរ ក្រសងួ-ស្ថា បន័ ចណំាយចរនត ចណំាយមលូធន ចណំាយសរបុ
26 ប្កសួងព័ត៌មាន្ 80,558 6,330 86,888
27 ប្ពុះបរមរាជវាងំ 82,393 82,393
28 ប្ពឹទធសភា 76,052 76,052
29 ប្កសួងធមមការនិ្ងាសនា 66,270 66,270
30 រដ្ាក្លខាធិការោា ន្អាកាសចរសុីវលិ 49,555 16,701 66,256
31 ប្កសួងមុខងារាធារណៈ 56,574 6,138 62,712
32 ប្កសួងកិចេការនារ ី 44,538 44,538
33 អងាភាពប្បនងំអំក្ពីពុករលួយ 42,549 42,549
34 ប្កសួងទំនាក់ទំន្ងរដ្ាសភា ប្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចេ 38,878 2,846 41,724
35 ប្កុមប្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុា 13,691 13,691
36 អាាា ធរសវន្កមមាតិ 12,948 12,948
37 ប្កុមប្បឹកាធមមនុ្ញ្ញ 12,920 12,920
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