្រពះរជណច្រកកម��ជ
ជតិ សសន ្រពះមហក្ស្រត

ថវ�កសេង�បឆ� ំ ២០២២
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១.២
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ជំំពូូក៣
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៤

៥.១

៥.២

សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន............................................................. ៥៣
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១.១.

បរិិការណ៍៍រួួមនៃ�ការរៀ�ៀបចំំថ វិិកាឆ្នាំំ � ២០២២
ច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សម្រា�ប់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឆ្នាំំ�  ២០២២ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង

នៅ�ក្នុុ�ងបរិិការណ៍៍ដែ�លកម្ពុុ�ជា កំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�កណ្តាា លនៃ�វិិបត្តិិ�កូូ វីីដ-១៩ នៅ�ឡើ�ើយ

បន្ទាាប់់ពីី ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សហគមន៍៍ ២០ កុុម្ភៈៈ� ២០២១ និិ
២០២១ ង ការបន្តតរីីករាលដាលនៃ�
មេ�រោ�គកូូរ៉ូូ�ណាបំំប្លែ�ែងថ្មីី�ជាបន្តតបន្ទាាប់់ ដែ�លបានបង្កកឱ្យយមានផលប៉ះះ�ពាល់់អ វិិជ្ជជមាន

ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដល់់សុុខភាព សង្គគម សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងជីីវភាពរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ។

ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្រោ��មការដឹឹកនាំំប៉ិិ�នប្រ�សព្វវ, វៃ�ឆ្លាាត និិងម៉ឺឺ�ងម៉ាា ត់់ របស់់ សម្តេ�េចអគ្គគមហា

សេ�នាបតីីតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន  ជានាយករដ្ឋឋ មន្ត្រី�ី� កម្ពុុ�ជានៅ�តែ�  អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ង

សភាពការណ៍៍នៃ�ការឆ្លលងរាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ឱ្យយស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតដែ�ល
អាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន។ តាមការវាយតម្លៃ�ៃជាទូូទៅ�, មនុុស្សសជាតិិនឹឹងត្រូ�ូវរស់់នៅ�

ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ នេះ�ះ យូូរឆ្នាំំ�ទៀ�ៀត តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី�។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ 
កម្ពុុ� ជាត្រូ�ូវបន្តតខិិតខំំប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ឹងជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ផង និិងត្រូ�ូវរៀ�ៀនរស់់នៅ�ជាមួួយ
នឹឹងជំំងឺឺនេះ�ះផង សំំដៅ�ឈានឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�បើ�ើកដំំណើ�ើរការប្រ�ទេ�សជាតិិពេ�ញលេ�ញ

លើ�ើគ្រ�ប់់ វិិស័័យ ដើ�ើម្បីី�ស្តាារ និិងជំំរុុញសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឱ្យយបន្តតស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើគន្លលងនៃ�កំំណើ�ើន
ខ្ពពស់់ និិងរស់់រវើ�ើកឡើ�ើង វិិញ និិយាយជារួួម និិងនិិយាយដោ�យឡែ�ក គឺឺស្តាារជីីវភាព

របស់់ប្រ�ជាជនទូូទៅ� ជាពិិសេ�សបងប្អូូ�នដែ�លបានបាត់់បង់់នូូវឱកាសរកប្រា�ក់់

ចំំណូូល និិងការងារ  បណ្តាា លមកពីី វិិបត្តិិ�នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ទាំំងដោ�យផ្ទាាល់់ និិង
ដោ�យប្រ�យោ�ល។

ដូូចនេះ�ះ ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង ដើ�ើម្បីី�បន្តតការពារអាយុុជីី វិិត 

ស្តាារជីីវភាពរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជនទូូទៅ� និិងស្តាារកិិច្ចចអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច-សង្គគម

កម្ពុុ�ជាឡើ�ើង វិិញ ព្រ�មទាំំងដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចឱ្យយបាននូូវគោ�លដៅ�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សំំខាន់់ៗ

ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងកម្មម វិិធីីនយោ�បាយរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល នីីតិិកាល
ទីី៦ និិងយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តចតុុកោ�ណ-ដំំណាក់់កាលទីី៤ ពិិសេ�សគឺឺសន្តិិ�ភាព និិងស្ថិិ�រភាព
នយោ�បាយ ដែ�លជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏ចម្បបងបំំផុុត និិងមិិនអាចខ្វះះ�បាន សម្រា�ប់់

ការអភិិវឌ្ឍឍជាតិិ និិងភាពសុុខក្សេ�េមក្សាាន្តតរបស់់ប្រ�ជាជន។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ  ថវិិកា

ឆ្នាំំ�  ២០២២ គឺឺជាថវិ
ថវិិកាសម្រា�ប់់បន្តតការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំង និិងការកសាងសមត្ថថភាព

រស់់នៅ�ជាមួួយជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីកម្មមថ្មីី� ដើ�ើម្បីី�បន្តតប្រ�យុុទ្ធកា
ធ រពារ
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អាយុុ ជីី វិិ ត ប្រ�ជាជន រក្សាាលំំ នឹឹ ង សង្គគ ម -សេ�ដ្ឋឋ កិិ ច្ចច  និិ ង ជីី វ ភាពរស់់ នៅ �របស់់
ប្រ�ជាជនព្រ�មជាមួួយនឹឹងការតម្រ�ង់់ធនធានឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការស្តាារនិិងជំំរុុញកំំណើ�ើន
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឡើ�ើង វិិញ។

ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ, រាជរដ្ឋាាភិិបាលបាន និិងកំំពុុងបញ្ចេ�េញចំំណាយអន្តតរាគមន៍៍យ៉ាាង

ច្រើ�ើ�នទប់់ទល់់នឹឹង វិិបត្តិិ�នេះ�ះ ព្រ�មជាមួួយនឹឹងការដាក់់ចេ�ញឱ្យយអនុុវត្តតនូូវ “ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ

យុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិងកម្មម វិិធីីស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការរស់់នៅ�
ជាមួួយកូូ វីីដ-១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១-២០២៣”សំំ
� ២០២១-២០២៣” ដៅ�
លើ�ើកស្ទួួ� យជីីវភាពរបស់់ប្រ�ជាជនទូូទៅ�ដោ�យឈរលើ�ើគោ�លការណ៍៍ ត្រៀ��ៀមខ្លួួ� ន
សម្រា�ប់់អ្វីី�ដែ�លអាក្រ�ក់់បំផុ
ំ តនិ
ុ ង
ិ សង្ឃឹឹម
� សម្រា�ប់់ អ្វីី�ដែ�លល្អអបំំផុត ដើ�
ុ
ម្បី
ើ ី�ធានាឱ្យយនាវា
កម្ពុុ�ជាអាចឆ្លលងដល់់ត្រើ�ើ�យដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ទាំំងសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២២ និិងឆ្នាំំ� ២០២៣។
០២៣

ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ  រាជរដ្ឋាាភិិបាលប្តេ�េជ្ញាាបន្តតអនុុវត្តត និិងសម្រេ�េចឱ្យយបាននូូវអាទិិភាព

គោ�លនយោ�បាយសំំខាន់់ៗជាសារវ័័ន្តត, ដូូចមានកំណត់
ំ
ក្នុុ�
់ ងយុុ
យុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តចតុុកោ�ណដំំណាក់់កាលទីី ៤, នៅ�លើ�ើ
៤
មាគ៌ានៃា �ការកែ�ទម្រ�ង់់ស៊ីី�ជម្រៅ�� និិងការជំំរុញ
ុ ការអភិិវឌ្ឍឍ

ដោ�យឈរលើ�ើមូូ លដ្ឋាាននៃ�សមិិទ្ធធផលជាច្រើ�ើ�ន  ដែ�លសម្រេ�េចបានកន្លលងមក 
ទាំំងខាងនយោ�បាយ សន្តិិ�សុុខ សណ្តាាប់់ធ្នាាប់់សង្គគម និិងការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពិិសេ�សគឺឺ  សន្តិិ�ភាព និិង ស្ថិិ�រភាពនយោ�បាយ ដ៏៏
 ស្ថិិ�រភាពនយោ�បាយ រឹឹងមាំ ំជាប់់មិិនដាច់់
ដែ�លជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ដ៏៏ចម្បបងបំំផុត និ
ុ
ង
ិ  មិិនអាចខ្វះះ�បានសម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជាតិិ
និិងភាពសុុខក្សេ�េមក្សាាន្តតរបស់់ប្រ�ជាជន។

ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ, ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំ និិង វិិភាជសម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត

ិ  និ
សកម្មមភាពអាទិិភាពដែ�ល ត្រូ�ូវបានកំណត់
ំ
ក្នុុ�
់ ងកម្មម វិធី
ី ង
ិ អាទិិភាពគោ�លនយោ�បាយ

សំំខាន់់ៗរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល ក្នុុ�ងនោះ�ះរួួមមានជាអាទិ៍៍៖ ការទប់់ទល់នឹ
់ ង
ឹ ការរាតត្បាាត 
និិងកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩; ការស្តាារ និិងជំំរុញ
ុ កំំណើ�នសេ�
ើ
ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច

ិ  ដើ�ើម្បីីប
ឱ្យយស្ទុះះ� �ងើ�ើបឡើ�ើង វិញ
� ន្តតបង្កើ�ើ�តការងារជូូនប្រ�ជាជន ជាពិិសេ�សស្រ�ទាប់យុ
់ វុ ជន,

ផ្តតល់់លទ្ធធភាពឱ្យយប្រ�ជាជនទទួួលបានប្រា�ក់់ចំំណូូលខ្ពពស់់ឡើ�ើង វិិញ និិងជំំរុុញបង្កើ�ើ�ន
ិ ជាតិិ; ការបន្តតអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សស; ការបន្តតកសាងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ចំំណូូលថវិកា

ិ យ
រូូបវ័័ន្តត; ការបន្តតអភិិវឌ្ឍឍ និិងបង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមនៃ�វិស័
័ កសិិកម្មម; ការកសាងប្រ�ព័័ន្ធធ
គាំំពារសង្គគម រឹឹងមាំ ំ និិងប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាលប្រ�កបដោ�យគុុណភាព និិងមានភាព

ឆ្លើ�ើ�យតបខ្ពពស់់; ការលើ�ើកកម្ពពស់គុ
់ ណ
ុ ភាពនៃ�ការផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈ ក៏៏ដូច
ូ ជាការ

6

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កែ�លម្អអប្រ�ព័័ន្ធធអប់់រំំកាន់់តែ�មានគុុណភាពខ្ពពស់់; និិងការអនុុវត្តតកម្មម វិិធីីកែ�ទម្រ�ង់់

ស៊ីី�ជម្រៅ��លើ�ើគ្រ�ប់់ វិិស័័យដែ�លរាជរដ្ឋាាភិិបាលបានដាក់់ចេ�ញ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត 
ថវិិ កា ឆ្នាំំ�  ២០២២ ក៏៏ ជា ថវិិ កា ដែ�លត្រូ�ូ វ ធានាដល់់ ជោ�គជ័
ជោ� គជ័័ យ នៃ�ការរៀ�ៀបចំំ
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើ�ើសក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ ក៏៏ដូូចជា ការបំំពេ�ញកាតព្វវកិិច្ចច

តំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិរបស់់កម្ពុុ�ជា ពិិសេ�សគឺឺ  ការធ្វើ�ើ�ជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ� និិ
� ង ជាប្រ�ធាន
អាស៊ាាននៅ�ឆ្នាំំ� ២០២២។
� ២០២២

១.២

បញ្ហា
ា ប្រ�ឈម និិងហានិិភ័័យ
ដូូចបណ្តាា ប្រ�ទេ�សនានានៅ�លើ�ើសកលលោ�កដែ�រ ឆ្នាំំ� ២០២០ និិង២០២១ គឺឺជា

ឆ្នាំំ�ដ៏៏លំំបាកបំំផុុតក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តទំំនើ�ើបរបស់់កម្ពុុ�ជាដោ�យសារផលប៉ះះ�ពាល់់
អវិិជ្ជជមាន  បញ្ហាាប្រ�ឈម និិងហានិិភ័័យជាច្រើ�ើ�នដែ�លមិិនធ្លាាប់់មានពីីមុុនមក

បណ្តាា លមកពីីជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩។ ជំំងឺឺនេះ�ះ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយធ្លាាក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ និិង
ឆក់់យកអាយុុជីី វិិតប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយកំំណើ�ើន
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចធ្លាាក់់ចុះះ� អាជីីវកម្មមគ្រ�ប់់ វិិស័័យត្រូ�ូវប៉ះះ�ពាល់់តិិចឬច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយខ្លះះ�ទៀ�ៀត

ត្រូ�ូវបិិទទ្វាារ  ឬផ្អាាកសកម្មមភាព ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លវិិស័័យអប់់រំំ ក៏៏ប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ� ងដូូចគ្នាា 
ដោ�យសារការបិិទសាសារៀ�ៀន ទោះ�ះបីីសិស្ស
ិ សនៅ�តែ�អាចបន្តតសិិក្សាាតាមអនឡាញក្តីី�។

ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ឱកាសរកប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ូល ការងារ និិងជីវី ភាពរស់់នៅ�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់

ី
ិ
ប្រ�ជាជនត្រូ�ូវទទួល
ួ រងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ� ង ជាពិិសេ�សអាជីវករតូ
ចតាច កម្ម
ូ
មករនិយោិ �ជិត 
និិងក្រុ�ុមជនងាយរងគ្រោះ��ះ។ ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ  ការរាតត្បាាតនៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ក៏៏បាន
បង្ទុុ�ចបង្អាាក់់ដល់សម្ទុះះ�
់
�នៃ�ការអនុុវត្តតការងារកែ�ទម្រ�ង់់របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល ក៏៏ដូូចជា
ការអនុុវត្តតការងាររបស់់ក្រ�សួួងស្ថាាប័័ននានាផងដែ�រ ក្នុុ�ងខណៈៈដែ�លកម្លាំំ�ងជួួរមុុខ
ក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ឹងជំំងឺឺនេះ�ះ  កាន់់តែ�ហត់់នឿ�ឿយ ហើ�ើយធនធានរបស់់រដ្ឋឋក៏៏កាន់់តែ�

ស្តួួ� ចស្តើ�ើ�ង ដោ�យសារបន្ទុុ�កចំំណាយក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ឹងជំំងឺឺនេះ�ះចេះ�ះតែ�កើ�ើនឡើ�ើង
ឥតឈប់់ក្នុុ�ងពេ�លចំំណូូលថវិិកាជាតិិមានការថមថយ។

ី -១៩ រាជរដ្ឋាាភិិបាលក៏៏មានតម្រូ�វូ ការ
ក្រៅ��ពីីចំណា
ំ
យក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ជំំងឺឺកូូ វីដ

ចំំ ណា យអន្តតរាគមន៍៍  ផ្នែ�ែកសេ� ដ្ឋឋ កិិ ច្ចច និិ ង សង្គគ ម កិិ ច្ចច ផ ងដែ�រ ដើ�ើ ម្បី ី�រក្សាាលំំ នឹឹ ង
ជីីវភាពប្រ�ជាជន និិងទ្រ�ទ្រ�ង់់សកម្មមភាពអាជីីវកម្មមក្នុុ�ង ស្រុ�ុក ដូូចជាការឧបត្ថថម្ភភ

សាច់់ប្រា�ក់់ដល់់កម្មមករ-និិយោ�ជិិតដែ�លត្រូ�ូវបានព្យួួ�រការងារ និិងការអនុុវត្តតកម្មម វិិធីី
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ជំំនួួយសង្គគមមួួយចំំនួួនផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជា កម្មម វិិធីីឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រា�ក់់ជូូនគ្រួ�ួសារ
ក្រី�ី ក្រ � និិ ង ងាយរងគ្រោះ��ះ ព្រ�មទាំំង អ្ននកដែ�លត្រូ�ូ វធ្លាាក់់ ខ្លួួ� នទៅ �ក្នុុ�ងភាពក្រី�ី ក្រ �

ដោ�យសារផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ កម្មម វិិធីីសាច់់ប្រា�ក់់ ពលកម្មម និិងកម្មម វិិធីី
ឧបត្ថថម្ភភសាច់់ប្រា�ក់់ដល់ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និ
់
ង
ិ កុុមារអាយុុក្រោ��ម២ឆ្នាំំ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារក្រី�ីក្រ�

ី -១៩ មិិនត្រឹ�ម
ជាដើ�ើម។ ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ជំំងឺឺកូូ វីដ
ឹ តែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់សមិ
់
ទ្ធ
ិ ផ
ធ ល
សង្គគ ម -សេ�ដ្ឋឋ កិិ ច្ចច ដែ�លកម្ពុុ� ជា សម្រេ�េចបាននាពេ�លកន្លលងមកដោ�យលំំ បាក
ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� តែ�ថែ�មទាំំងបានបង្កើ�ើ�តជាបច្ច័័�យអវិិជ្ជជមាន និិងបញ្ហាាជារចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ដែ�លកំំពុង
ុ ប្រ�ឈមស្រា�ប់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមធ្យយមខាងមុុខផង និិងអាចប៉ះះ�ទង្គិិ�ចដល់់
គន្លលងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍របស់់កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែ�ងផងដែ�រ ជាពិិសេ�សការឈានឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�

ិ យ
សម្រេ�េចបាននូូវចក្ខុុ� វិស័
័ របស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការប្រែ�ែក្លាា យជាប្រ�ទេ�សចំំណូូលមធ្យយមកម្រិ�ិត
ខ្ពពស់់នៅ�ឆ្នាំំ� ២០៣០ និិងជាប្រ�ទេ�សចំំណូូលខ្ពពស់់នៅ�ឆ្នាំំ� ២០៥០។

តាមការព្យាាករណ៍៍ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិភពលោ�កចាប់់ផ្តើ�ើ�មងើ�ើបឡើ�ើង វិិញនៅ�

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១នេះ�ះ និិង ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២២ខាងមុុខក្តីី� ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែផលប៉ះះ�ពាល់់អ វិិជ្ជជមាន

បណ្តាា លមកពីីជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ នៅ�មិិនទាន់់ថមថយ នៅ�ឡើ�ើយ។ មួួយ វិិញទៀ�ៀត

កម្លាំំ�ង និិងល្បឿ�ឿ�ននៃ�ការងើ�ើបឡើ�ើង វិិញនេះ�ះទៀ�ៀតសោ�តក៏៏នឹឹងមានកម្រិ�ិតខុុសគ្នាាពីី
ប្រ�ទេ�សមួួយទៅ�ប្រ�ទេ�សមួួយដោ�យសារគម្លាាតនៃ�អត្រា�ចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ ការអនុុវត្តតនូវូ
វិិធានការអន្តតរាគមន៍៍ទាំង
ំ ខាងផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាល និិងទាំំងផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច តាមរយៈៈ

ប្រ�សិិ ទ្ធ ធភា ពនៃ�ការអនុុ វត្តតគោ �លនយោ�បាយសារពើ�ើ ពន្ធធ  និិ ង រូូ បិិ យ វត្ថុុ�រួួ ម ទាំំង
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការអនុុវត្តត វិិធានការគាំំទ្រ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត  ជាពិិសេ�សសមត្ថថភាពសម្រ�ប

ខ្លួួ�ន ទៅ�នឹឹង វិិបត្តិិ�និិងរចនាសម័្ពព�ន្ធធសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមុុន វិិបត្តិិ�។ ពិិតណាស់់ថា ទោះ�ះបីីជា វិិបត្តិិ�

នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩អាចនឹឹងធូូរស្រា�លនាពេ�លខាងមុុខដោ�យសារសម្ទុះះ��នៃ�ការទទួួល

បាន និិងការពង្រី�ីក វិិសាលភាពនៃ�ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ តាមប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗក្តីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ពិិភពលោ�កទាំំងមូូលនៅ�តែ�អាចប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យនៃ�ការមកដល់់នូូវរលកថ្មីី� 
បង្កកឡើ�ើងដោ�យមេ�រោ�គបំំប្លែ�ែងខ្លួួ�នថ្មីី�ៗទៀ�ៀត។

ឆ្លល ងកាត់់បទពិិសោ�ធន៍៍នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិបត្តិិ�នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ជាងមួួយឆ្នាំំ�

កន្លលងមកនេះ�ះ កម្ពុុ� ជាពិិតជា មិិនអាចពឹឹងផ្អែ�ែកតែ�លើ�ើខ្លួួ� នឯងទាំំងស្រុ�ុង ហើ�ើយ
កាត់់ផ្តាាច់់បិិទប្រ�ទេ�ស ពីីក្រ�បខ័័ណ្ឌឌតំំបន់់ និិងសកលលោ�ក ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ជំំងឺឺ

កូូ វីីដ-១៩ និិងជំំរុុញការងើ�ើបឡើ�ើងនូូវការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចបានឡើ�ើយ។
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ដូូចេ្នះ�ះ�ដោ�យសារសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចកម្ពុុ�ជាមានការបើ�ើកចំំហរខ្លាំំ� ង ដូូចបានគូស
ូ បញ្ជាាក់់ខាងលើ�ើ

ិ ជមានមួយ
កម្ពុុ�ជាក៏៏អាចងាយនឹឹងទទួួលរងនូូវបច្ច័័�យអវិជ្ជ
ួ ចំំនួន
ួ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ពីីស្ថាានភាព

ភូូមិសា
ិ ស្រ្ត�តនយោ�បាយក្នុុ�ងតំំបន់់ និង
ិ ពិិភពលោ�ក ដែ�លកាន់់តែ�ឡើ�ើងកំំដៅ� និិងកាន់់តែ�

ិ
វិវត្តតស្មុុ�
គស្មាា ញជាងមុុន បណ្តាា លមកពីីការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងរវាងប្រ�ទេ�សមហាអំំណាច 

ជាពិិសេ�សសង្គ្រា�ា មពាណិិជ្ជជកម្មម និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា ព្រ�មទាំំងនិិន្នាា ការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�

ពហុុភាគីីនិិយម និិងនិិន្នាា ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ឯកតោ�ភាគីីនិិយម ប្រ�ជានិិយម និិង
ការគាំំពារនិិយម រួួមទាំំងចេ�តនាជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកកិិច្ចចការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងពីីសំណា
ំ
ក់់ប្រ�ទេ�សមួួយ
ចំំនួួនទៀ�ៀតក្រោ��មរូូបភាពផ្សេ�េងៗ។ ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ  ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

ដែ�លជាបញ្ហាាប្រ�ឈមរបស់់មនុុស្សសជាតិិ និិងប្រ�ទេ�សនីីមួួយៗ ក៏៏កាន់់តែ�អាក្រ�ក់់
និិងមានសភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ  ជាងមុុនជាលំំដាប់់ ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីខ្លះះ�ការប្រែ�ែប្រួ�ួលនៃ�
អាកាសធាតុុក៏៏បានបង្កើ�ើ�តជាជំំងឺឺផ្សេ�េងៗឥតឈប់់ឈរ ផងដែ�រ។

ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ កម្ពុុ� ជាត្រូ�ូវបន្តតគ្រ�ប់់គ្រ�ងសភាពការណ៍៍ វិិបត្តិិ�នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩

ឱ្យយបានល្អអប្រ�សើ�ើរ ក្នុុ�ងស្មាារតីីបុុរេ�សកម្មមជាប់់ជាប្រ�ចាំំ ជាពិិសេ�សការពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធ

សុុខាភិិបាល និិងប្រ�ព័័ន្ធធគាំំពារសង្គគម ដើ�ើម្បីី�កសាង មូូលដ្ឋាានចំាាបាច់់សម្រា�ប់់ការ

រស់់នៅ�ជាមួួយនឹឹងជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ និិងអាចមានលទ្ធធភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទប់់ទល់់ការ 
វាយលុុកពីីជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ក្នុុ�ងករណីីមានការឆ្លលងរាលដាលទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំចូូលក្នុុ�ង

សហគមន៍៍។ និិន្នាា ការថ្មីី�ៗនេះ�ះ បានបង្ហាាញថា ប្រ�ទេ�សណាដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិបត្តិិ�នៃ�
ី -១៩បានល្អអ ជាពិិសេ�សចាក់វ៉ាាក់
ជំំងឺឺកូូ វីដ
់ សាំ
់ ង
ំ បានលឿ�ឿន ប្រ�ទេ�សនោះ�ះអាចចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

បើ�ើកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ខ្លួួ�នបានឆាប់់រហ័័សតាមនោះ�ះដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�កម្ពុុ�ជាដែ�លកំំពុុង

ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ទេ�សដែ�លឈានមុុខគេ� ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការបង្កើ�ើ�ត

ភាពស៊ាំំ�សហគមន៍៍កាលពីីដំំណាច់់ឆ្នាំំ�  ២០២១ នឹឹងមិិនត្រឹ�ឹមតែ�ហុុចលទ្ធធភាពដល់់
កម្ពុុ�ជាឱ្យយអាចដំំណើ�ើរការសកម្មមភាពសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឡើ�ើង វិិញជាបណ្តើ�ើ�រៗ តាម
គន្លលងប្រ�ក្រ�តីីថ្មីី�បានឆាប់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�
់
ះ �ទេ� តែ�ថែ�មទាំំងអាចបង្កើ�ើ�តបានជាកាលានុុវត្តតភាព
ដ៏៏ពិិសេ�ស ដើ�ើម្បីី�ដណ្តើ�ើ�មទំំនុុកចិិត្តតពីីអ្ននក វិិនិិយោ�គក៏៏ដូូចជាភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរបរទេ�ស

ស្រ�បពេ�លដែ�លសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច របស់់បណ្តាា ប្រ�ទេ�សជាដៃ�គូូពាណិិជ្ជជកម្មមធំៗ
ំ របស់់កម្ពុុ�ជា
ិ  ហើ�ើយប្រ�ទេ�សជាគូូប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងកម្ពុុ�ជាមានភាពយឺឺតយ៉ាាវ
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មងើ�ើបឡើ�ើង វិញ
ក្នុុ�ងការអនុុវត្តតយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តវ៉ាាក់់សាំង
ំ ។

9

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

ី -១៩អាចនឹឹងអូូសបន្លាា យយូូរឆ្នាំំ�ទៀ�ៀត ហើ�ើយការងារ
ទោះ�ះបីីជាយ៉ាាងណា ជំំងឺឺកូូ វីដ

ប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ឹងជំំងឺឺនេះ�ះ ក៏៏ពាក់់ព័័ន្ធធច្រើ�ើ�ន វិិស័័យលើ�ើសពីី វិិស័័យសុុខភាពសាធារណៈៈតែ�
មួួយមុុខ។ ដូូច្នេះ�ះ�កម្ពុុ�ជាក៏៏ត្រូ�ូវបន្តតគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈឱ្យយបានល្អអ

ប្រ�សើ�ើរ ក្នុុ�ងពេ�លដ៏៏លំំបាកនេះ�ះ និិងត្រូ�ូវខិិតខំំបង្កើ�ើ�តនូូវឧបករណ៍៍ហិិរញ្ញញប្បបទាន
ថ្មីី�ៗ បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�អាចមានធនធានគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សមល្មមមក្នុុ�ងដៃ� ហើ�ើយតម្រ�ង់់

ធនធាននេះ�ះទាំំងសម្រា�ប់់បន្តតប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ឹងជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ និិងស្តាារសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចនិិង
ជីីវភាពប្រ�ជាជន។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះដែ�រ កម្ពុុ�ជាត្រូ�ូវបន្តតពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងជាប់់

ជាប្រ�ចាំំ ជាពិិសេ�សសមត្ថថភាពស្ថាាប័័នសាធារណៈៈ និិងអភិិបាលកិិច្ចច ឱ្យយកាន់់តែ�រឹង
ឹ មាំ ំ
ិ ត្តិិ�នានា
មានភាពឆ្លើ�ើ�យតបប្រ�កប ដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងមានភាពធន់់ខ្ពពស់ទៅ់ �នឹឹង វិប

រួួមទាំំងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រនិម្មាា
ិ បនកម្មមសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច និង
ិ ពាណិិជ្ជជកម្មមអន្តតរជាតិិនាពេ�លអនាគត។
ក្នុុ�ងកាលៈៈទេ�សៈៈនេះ�ះ កម្ពុុ�ជាត្រូ�ូវខិិតខំំទ្វេ�េដង ដើ�ើម្បីី�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កាលានុុវត្តតភាព

នេះ�ះឱ្យយអស់់សក្តាានុុពល និិងត្រូ�ូវប្រែ�ែក្លាា យវិិបត្តិិ�នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ទៅ�ជាឱកាសជាង

ពេ�លណាៗទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញអនុុវត្តតកិិច្ចចការកែ�ទម្រ�ង់់គ្រ�ប់់ការដ្ឋាានឱ្យយមាន

លក្ខខណៈៈស៊ីី�ជម្រៅ�� ជាប្រ�ព័័ន្ធធ និិងគ្រ�ប់់ជ្រុ�ុងជ្រោ��យ ដើ�ើម្បីី�អាចវះ�កាត់់បញ្ហាាជា
រចនាសម្ព័័�ន្ធធនានា សំំដៅ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវកិិច្ចចសម្រួ�ួលពាណិិជ្ជជកម្មម

និិងបរិិស្ថាានវិិនិិយោ�គ សម្រា�ប់់ទាក់់ទាញបន្ថែ�ែមនូូវការវិិនិិយោ�គ និិងធុុរកិិច្ចច ដែ�ល

អាចហូូរចេ�ញពីីតំំបន់់មានជម្លោះ�ះ �ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងមានអស្ថេ�េរភាពនយោ�បាយ

ព្រ�មទាំំងការផ្លាាស់់ប្តូូ�រខ្សែ�ែច្រ�វាក់់ផ្គគត់ផ្គ
់ គង់ក្នុុ�
់ ងតំំបន់់ចូល
ូ មកកម្ពុុ�ជាផង និិងម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត 
ដើ�ើម្បីី�ជំំរុុញការធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកម្មមសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច សម្រា�ប់់បង្កើ�ើ�តការងារជូូនប្រ�ជាជនផង

ព្រ�មទាំំងការលើ�ើកកម្ពពស់់ផលិិតភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងភាពប្រ�កួួត

ប្រ�ជែ�ងរបស់់កម្ពុុ�ជាផងដែ�រ។ ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ កម្ពុុ�ជាត្រូ�ូវខិិតខំំជំំរុុញការធ្វើ�ើ�បរិិវត្តតកម្មម

ឌីីជីីថលឱ្យយបានលឿ�ឿន តាមរយៈៈការជំំរុុញអនុុវត្តតនូូវក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគោ�លនយោ�បាយ
សេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច និិងសង្គគមឌីីជីីថលកម្ពុុ� ជា២០២១-២០៣៥ ដើ�ើ
២០២១-២០៣៥
ម្បីី�ជួួយជំំរុុញសម្ទុះះ��
កំំណើ�ើន និិងការបង្កើ�ើ�តនូូវចន្ទទល់់កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចថ្មីី� ជំំនួួសឱ្យយចន្ទទល់់ចាស់់ដែ�ល

មានសញ្ញាា ថមថយជាបណ្តើ�ើ�រៗ ក៏៏ដូូចជាការកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ ឬបច្ច័័�យ
អវិិជ្ជជមានពីីបច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថលឱ្យយស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន។
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រូូបភាពទីី១ ៖

បញ្ហាាប្រ�ឈម និិងហានិិភ័័យ
ករបន� រ�ករលដលៃនជំងឺកូ វ�ដ-១៩
ទំងក��ង្របេទស និង្របេទសជៃដគូ ជពិេសសវ�រុស
បំែប�ងខ��នថ�ី ែដលត និងអូមី្រក�ង

កររំងស� ះមកេល�្របព័ន�
ដឹកជ��� ន និងឡ�ជីស�ីក

ផលប៉ះពល់ៃន្រពឹត�ិករណ៍
សហគមន៍ ២០ កុម�ៈ
មកេល� វ�ស័យធនគរ

េល្ប�ន និង្របសិទភ
� ពៃនករចក់
វ� ក់សុង
ំ ជំងឺកូ វ�ដ-១៩ ទល់នឹងករ
មកដល់ៃនវ�រុសបំែប�ងខ��នថ�ី ែដលត
ក�ង
� សហគមន៍្រទង់្រទយធំ និងអូម្រី ក�ង

ភពយឺតយ
៉ វៃន

ជេមា�ះពណិជ�កម�

ពិពិធកម�េសដ�កិច�

ភព្របកួត្របែជង
េ�មានក្រមិត

ភពតនតឹងភូមិស�ស�
នេយបយ និង
សន�ិសុខពិភពេលក

ករែ្រប្រប�លឣកសធតុ
និងេ្រគះមហន�រយេផ្សងៗ

ភពមិន្របកដ្របជ
ៃន្របព័ន�អនុេ្រគះពន�

១.៣.

ភពរឣក់រអួលផលិតកម�
ក��ងឧស្សោហកម� ជពិេសស
ឧស្សោហកម�កត់េដរ

អភិិក្រ�ម និិងគោ�លការណ៍៍នៃ�ការរៀ�ៀបចំំថ វិិកាឆ្នាំំ � ២០២២
ិ ឆ្នាំំ� ២០២២ ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ អភិិក្រ�មគ្រឹះ�ះ�ជាយុុទ្ធសា
ថវិកា
ធ ស្ត្រ�រ 

និិងគោ�លការណ៍៍ បច្ចេ�េកទេ�សសំំខាន់់ៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
ក. អភិិក្រ�មគ្រឹះ�ះ�ជាយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រសំំខាន់់ៗ៥៖

១. ទប់់ទល់កា
់ ររាតត្បាាត និិងកាត់់បន្ថថយផលប៉ះះ�ពាល់់ពីជំ
ី ំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ហើ�ើយ
បន្សាំំ�ខ្លួួ� នរស់់នៅ�ជាមួួយជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ ក្នុុ�ងគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីកម្មមថ្មីី� 

២. អនុុវត្តតក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិងកម្មម វិិធីីស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ី -១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� 
កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការរស់់នៅ�ជាមួួយកូូ វីដ
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២០២១-២០២៣ ដើ�ើម្បីី�ធានាសម្រេ�េចឱ្យយបាននូូវកំណើ�
ំ
នសេ�
ើ
ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចក្នុុ�ងរង្វវង់់

៤,៨% និិងបន្តតបង្កើ�ើ�តការងារជូូនប្រ�ជាជន  ជាពិិសេ�សស្រ�ទាប់់យុុវជន
ិ
ព្រ�មទាំំងផ្តតល់់លទ្ធធភាពឱ្យយប្រ�ជាជនទទួួលបានប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ូលខ្ពពស់់ឡើ�ើង វិញ
និិងបង្កើ�ើ�នចំំណូូលថវិិកាជាតិិ

៣. ធានាឱ្យយបាននូូវស្ថិិ�រភាពម៉ាា ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ជាពិិសេ�សការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាននូូវ
អតិិផរណា និិងការធានាស្ថិិ�រភាពនៃ�អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ ព្រ�មទាំំងស្ថិិ�រភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
ជាទូូទៅ�

ិ កែី �ទម្រ�ង់់
៤. បន្តតនិិរន្តតរភាពនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់រដ្ឋឋ និង
ិ បន្តតជំំរុញ
ុ អនុុវត្តតកម្មម វិធី
ឹ ភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង និិងពិិពិធកម្ម
សំំខាន់់ៗរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ង
ិ
ម

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សំំដៅ�ធានាស្ថិិ�រភាពកំំណើ�ើន គាំំទ្រ�ដល់់ការស្តាារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង
ឆ្លើ�ើ�យតបតាមការសន្យាាទៅ�នឹឹងសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការរបស់់ប្រ�ជាជន ព្រ�មទាំំង
ឹ គ្រឹះ�ះ�ក្នុុ�ងការកសាងស្ថាាប័័ន និង
ិ យ
ពង្រឹ�ង
ិ សមត្ថថភាពនៃ�វិស័
័ សាធារណៈៈ ក្នុុ�ង

ី វិសា
ិ លភាព និិងពង្រឹ�ង
ឹ គុុណភាពនៃ�សេ�វាសាធារណៈៈ និិង
គោ�លដៅ�ពង្រី�ក
សេ�វាយុុត្តិិ�ធម៌៌

៥. ធា នាអនុុ វត្តត ឱ្យយបានជោ�គជ័័ យ នូូ វរបៀ� ៀបវារៈ�នៃ�ការលើ�ើ កស្ទួួ� យលទ្ធិិ�

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ តាមរយៈៈការរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើ�ើសក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា

ឃុំំ� សង្កាាត់់ក៏ដូ
៏ ូចជាការបំំពេ�ញកាតព្វវកិច្ច
ិ ច តំប
ំ ន់់ និង
ិ អន្តតរជាតិិរបស់់កម្ពុុ�ជា
ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងនាមជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ� និិងជាប្រ�ធានអាស៊ាាន។
ខ. គោ�លការណ៍៍បច្ចេ�េកទេ�សសំំខាន់់ៗ៧៖

១. ការធានាចីីរភាព និិងសមិិទ្ធកម្ម
ធ មនៃ�ចំំណូូល,
២. ការធ្វើ�ើ�វិិចារណកម្មមលំំដាប់់អាទិិភាព,
៣. ការយកចិិត្តតទុុកដាក់់លើ�ើមនុុស្សស,

៤. ការកំំណត់់តម្លៃ�ៃជាក់់ស្តែ�ែ ងនៃ�កម្មម វិិធីី/សកម្មមភាព,

៥. ការផ្ទេ�េរថវិិកាឱ្យយដល់់អង្គគភាពអនុុវត្តត,

៦. ការផ្សាារភ្ជាាប់់រវាងការប្រ�មូូលចំំណូូល និិងការវិិភាជថវិិកា,
៧. ការរក្សាាតុុល្យយភាព និិងចីីរភាពថវិិកា។
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រូូបភាពទីី២ ៖

គោ�លការណ៍៍គ្រឹះ�ះ�យុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិងគោ�លការណ៍៍បច្ចេ�េកទេ�ស

ក. អភិ្រកម្រគឹះជយុទ�ស�ស�

សំខាន់ៗ ៥ ចំណុច

១

២

៣

៤

៥

ទប់ទល់កររតត្បោត
និងកត់បន�យផល
ប៉ះពល់ពីជំងឺ

អនុវត�្រកបខ័ណ�
យុទស
� �ស� និង
� ីស�រ និងជំរុញ
កម� វធ

ធនឱ្យបននូវ
ស� ិរភពមា៉ ្រក�េសដ�កិច�

បន�និរន�រភពៃន
្របតិបត�ិកររបស់រដ�

ធនអនុវត�ឱ្យបន
េជគជ័យនូវ

អ្រតប��រ្របក់

រជរដ�ភិបល

កូ វ�ដ-១៩ និងរស់េ�
ជមួយជំងឺកូ វ�ដ-១៩

កំេណ�នេសដ�កិច�

ក��ងគន�ង្រប្រកតីកម�ថ�ី

ជពិេសសករ
្រគប់្រគងបននូវ
អតិផរណ និងស� ិរភព

ខ. េគលករណ៍បេច� កេទស

២

៣

៤

ករធន

ករេធ��
វ�ចរណកម�

ករយកចិត�
ទុកដក់េល�

ករកំណត់
តៃម�ជក់ែស� ង
ៃនកម� វ�ធី/

លំដប់
ឣទិភព

មនុស្ស

រេបៀបវរៈៃនករ
េល�កស�� យ
លទ�ិ្របជធិបេតយ្យ

សំខាន់ៗ ៧ ចំណុច

១
ចីរភព និង
សមិទក
� ម�ៃន
ចំណូល

និងបន�ជំរុញអនុវត�
កម� វ�ធីែកទ្រមង់
សំខាន់ៗរបស់

សកម�ភព
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៥

៦

ករេផ�រថវ�ក
ករផ្សោរភ�ប់
ឱ្យដល់អង�ភព រវងករ្របមូល
អនុវត�

ចំណូល និង
� ជថវ�ក
ករវភ

៧
កររក្សោ
តុល្យភព និង
ចីរភពថវ�ក។

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

ជំំពូូក ២

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌម៉ាាក្រូ�ូ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឆ្នាំំ � ២០២២
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២.១

សូូចនាករម៉ាាក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឆ្នាំំ � ២០២២
តាមការវាយតម្លៃ�ៃពាក់់កណ្តាា លឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចកម្ពុុ�ជានៅ�ឆ្នាំំ� ២០២១

ត្រូ�ូវបានប៉ាាន់់ស្មាានថា មានកំណើ�
ំ
នក្នុុ�
ើ ងអត្រា�២,៤%។ ការប៉ាា ន់់ស្មាានអត្រា�កំំណើ�ននេះ
ើ �ះ 
គឺឺមាននិិន្នាា ការស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាទៅ�នឹឹងការវាយតម្លៃ�ៃរបស់់ស្ថាាប័័នហិិរញ្ញញវត្ថុុ�អន្តតរជាតិិ

ធំំៗក្នុុ�ងរង្វវង់ប្រ់ �មាណ២,០%។ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២២ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចកម្ពុុ�ជាត្រូ�ូវបានព្យាាករ

ថានឹឹងសម្រេ�េចបានកំំណើ�ើនក្នុុ�ងអត្រា�៤,៨% ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយ ផ.ស.ស. ថ្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន 
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងរង្វវង់់១២៤ ១៦២ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ឬសមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ ៣០ ៥៤៤លាន

ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក ស្រ�បពេ�លដែ�ល ផ.ស.ស. សម្រា�ប់់មនុុស្សសម្នាាក់់ ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថា

នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ១ ៨៤២ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹង ១ ៧៣០ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក 

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�  ២០២១។ កំំណើ�ើននេះ�ះគាំំទ្រ�ដោ�យការបន្តតកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�វិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
សំំខាន់់ៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
     ទីី១    



ិ យ
វិស័
័ ឧស្សាាហកម្មមត្រូ�វបានព្យា
ូ
ាករថានឹឹងសម្រេ�េចបានកំំណើ�នក្នុុ�
ើ ងអត្រា� ៧,៧%

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២២ ពីីកំណើ�
ំ
ន 
ើ ៥,៧% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ដោ�យសារការរំំពឹង
ឹ ទុុកកំណើ�
ំ
ន
ើ
ល្អអប្រ�សើ�ើរនៃ�អនុុ វិិស័័យកាត់់ដេ�រ និិងកម្មមន្តតសាលមិិនមែ�នកាត់់ដេ�រ ខណៈៈដែ�ល

អនុុ វិិស័័យសំំណង់់ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានៅ�បន្តតសម្រេ�េចបានកំំណើ�ើនទាប។ អនុុ វិិស័័យ

កាត់់ដេ�រ ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងបន្តតកើ�ើនឡើ�ើង ដោ�យសារការរំំពឹឹងទុុកភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ

នៃ�តម្រូ�ូវការខាងក្រៅ�� ជាពិិសេ�ស ទីផ្សា
ី ារសហរដ្ឋឋអាម៉េ�េរិិក និង
ិ ចិិន ស្រ�បជាមួួយការ

រំំពឹឹងទុុកការបង្វែ�ែររោ�ងចក្រ�ពីីប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាាន់់ម៉ាា គួួបផ្សំំ�នឹឹងការដាក់់ចេ�ញនូូវ 
ិ យ
“យុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិស័
័ កាត់់ដេ�រ ផលិិតស្បែ�ែកជើ�ង
ើ  និិងកាបូូបកម្ពុុ�ជា ២០២១២០២៥”។ ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ អនុុ វិិស័័យកាត់់ដេ�រក៏៏ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងអាចជួួបប្រ�ទះះ

នូូវហានិិភ័័យមួួយចំំនួួន  ជាពិិសេ�សការបន្តតរីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ និិងការ
ផ្ទុះះ��ជាទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំក្នុុ�ងរោ�ងចក្រ� ដែ�លអាចបណ្តាា លឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សកម្មមភាព

ផលិិតកម្មម និង
ិ ការផ្គគត់ផ្គ
់ គង់ បើ�
់ ទោះ�ះបី
ើ
តម្រូ�
ី
វូ ការខាងក្រៅ��នៅ�បន្តតមានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ
ិ យ
យ៉ាាងណាក្តីី�។ អនុុ វិស័
័ កម្មមន្តតសាលមិិនមែ�នកាត់់ដេ�រត្រូ�វបានរំ
ូ
ំពឹង
ឹ ថានៅ�រក្សាាបាន

កំំណើ�ើនរឹឹងមាំ ំ  ដោ�យសារមួួយផ្នែ�ែកគឺឺការបន្តត កើ�ើនឡើ�ើងនៃ�តម្រូ�ូវការខាងក្រៅ�� និិង

មួួយផ្នែ�ែកទៀ�ៀតដោ�យសារកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងពាណិិជ្ជជកម្មមសេ�រីី ដែ�លអាចបន្តតជំំរុុញការ

នាំំចេ�ញលើ�ើផលិិតផលសំំខាន់់ៗ រួួមមាន គ្រឿ��ឿងសង្ហាា រិិម, ស្បែ�ែកសត្វវមានរោ�ម,
ក្តាារកុុងប្លាាកេ�, ឈើ�ើមូូល ឬឈើ�ើអារ  (timber) និិងឈើ�ើ (veneer), វត្ថុុ�សម្រា�ប់់
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ជាងសំំណង់់ធ្វើ�ើ�ពីីប្លាាស្ទិិ�ក, សូូឡា, គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក និិងភាគបំំណែ�ក, ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ង

និិងបង្គុំំ��ខ្សែ�ែភ្លើ�ើ�ង, កៅ�ស៊ូូ�, ចេ�ក, ស្កក រស, ដំំឡូង
ូ មីី, ស្វាា យ និិងកសិិផលផ្សេ�េងៗជាដើ�ើម។

ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ  ការដាក់់ចេ�ញនូូវ  “ច្បាាប់់ស្តីី�ពីី វិិនិិយោ�គនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា”

នឹឹងអាចរួួមចំំណែ�កបង្កើ�ើ�នបរិិយាកាសវិិនិិយោ�គឱ្យយកាន់់តែ�មានភាពទាក់់ទាញ

ិ យ
និិងប្រ�សើ�រើ ជាងមុុន។  ដោ�យឡែ�ក អនុុ វិស័
័ សំំណង់ ត្រូ�
់ វបានរំ
ូ
ពឹ
ំ ង
ឹ ថានឹឹងបន្តតងើ�ើបក្នុុ�ង
ិ សន្សឹឹ�មៗ នូូវទំនុ
ិ យោិ �គ
ល្បឿ�ឿ�នយឺឺត ដោ�យសារការរំំពឹង
ឹ ទុុកការងើ�ើបឡើ�ើង វិញ
ំ កចិ
ុ ត្តត
ិ វិនិ
ិ យោិ �គ ជាពិិសេ�សសកម្មមភាពសំំណង់ប
ិ យ
និិងរំំហូរទុ
ូ ន
ុ វិនិ
់ ម្រើ�ើ�ឱ្យយវិស័
័ ទេ�សចរណ៍៍ និង
ិ
ពាណិិជ្ជជកម្មម ស្រ�បពេ�លដែ�លសកម្មមភាពសំំណង់់លំំនៅ�ឋានក៏៏ត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានៅ�
បន្តតរក្សាាកំំណើ�ើន ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទាប។
     ទីី២        

វិិស័័យសេ�វាកម្មមត្រូ�ូវបានព្យាាករថានឹឹងបន្តតកើ�ើនឡើ�ើងក្នុុ�ងអត្រា� ៤,១% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 

២០២២ ពីីកំំណើ�ើនត្រឹ�ឹម ០,៣% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�  ២០២១ ដោ�យសារការងើ�ើបឡើ�ើង វិិញ
សន្សឹឹ�មៗនៃ�អនុុ វិិស័័យសណ្ឋាាគារ និិងភោ�ជនីីយដ្ឋាាន  និិង វិិស័័យគាំំទ្រ�ទេ�សចរណ៍៍

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ អនុុ វិិ ស័័ យ សណ្ឋាាគារ និិ ង ភោ�ជនីី យ ដ្ឋាានត្រូ�ូ វបានរំំ ពឹឹ ង ថានឹឹ ង

ងើ�ើបឡើ�ើង វិិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតទាប ទាំំងទំំហំំ និិងអត្រា�កំំណើ�ើន, ដោ�យសារ
ិ ក្នុុ�ងល្បឿ�ឿ�នយឺឺតនៃ�ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអន្តតរជាតិិ ខណៈៈដែ�ល
ការរំំពឹង
ឹ ទុុកការងើ�ើបឡើ�ើង វិញ

ចំំនួួនភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរជាតិិត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងងើ�ើបឡើ�ើង វិិញក្នុុ�ងសម្ទុះះ��លឿ�ឿនជាងនៅ�

ពេ�លដែ�លការរាតត្បាាតក្នុុ�ងសហគមន៍៍មានការស្រា�កស្រា�ន្តត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងបាន។  
អនុុ វិិស័័យលក់់ដុំំ�-រាយត្រូ�ូវបានព្យាាករថានឹឹងបន្តតកើ�ើនឡើ�ើង ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងអត្រា�ទាបជាង

កំំណើ�ើនមុុនពេ�លមានវិិបត្តិិ� ដោ�យសារឥទ្ធិិ�ពលថមថយចំំណូូលរបស់់ប្រ�ជាជន 
ិ យ
ស្រ�បពេ�លដែ�លអនុុ វិស័
័ សំំខាន់់ៗ ដែ�លជាប្រ�ភពចំំណូូលរបស់់ប្រ�ជាជនត្រូ�ូវបាន

ិ យ
រំំពឹង
ឹ ថានឹឹងងើ�ើបឡើ�ើងសន្សឹឹ�មៗ។ អនុុ វិស័
័ អចលនទ្រ�ព្យយមាននិិន្នាា ការដូូចគ្នាាទៅ�នឹឹង
ិ យ
វិស័
័ សំំណង់ដែ់ �លត្រូ�ូវបានរំពឹ
ំ ង
ឹ ថាបន្តតកំំណើ�នទា
ើ
ប ដោ�យសារការរំំពឹង
ឹ ទុុកនៃ�ការ

ងើ�ើបឡើ�ើងជាបណ្តើ�ើ�រៗនូូវទំំនុុកចិិត្តត វិិនិិយោ�គនិិងរំំហូូរ វិិនិិយោ�គទុុនពីីបរទេ�ស។

ិ យ
ឹ ជញ្ជូូ�ននិិងគមនាគមន៍៍ត្រូ�វបានព្យា
អនុុ វិស័
័ ដឹក
ូ
ាករថានឹឹងបន្តតកើ�ើនឡើ�ើងដោ�យសារ
ការរំំពឹឹងទុុកនៃ�ការងើ�ើបឡើ�ើង វិិញនូូវសកម្មមភាពដឹឹកជញ្ជូូ�ន ស្រ�បពេ�លនឹឹងការងើ�ើប
ឡើ�ើង វិិញនៃ�អនុុ វិិស័័យគាំំ ទ្រ�ដល់់សកម្មមភាពដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងនិិន្នាា ការនៃ�ការបន្តត

កើ�ើនឡើ�ើងនូូវការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អ៊ីី�នធឺឺណិិត គួួបផ្សំំ�នឹឹងការដាក់់ចេ�ញនូូវ “ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ

គោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគមឌីីជីីថលកម្ពុុ�ជា ២០២១-២០៣៥” ដែ�ល
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ិ យោិ �គលើ�ើហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធឌីជី
ី ល និិងលើ�ើកកម្ពពស់កា
នឹឹងបង្កើ�ើ�នការវិនិ
ី ថ
់ រប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ឌីីជីីថលនៅ�កម្ពុុ�ជា។
     ទីី៣        

ិ យ
វិស័
័ កសិិកម្មម ត្រូ�វបានព្យា
ូ
ាករថានឹឹងសម្រេ�េចបានកំំណើ�នក្នុុ�
ើ ងអត្រា�ទាប ១,១%

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២២ បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងកំំណើ�ន 
ើ ១,៤% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ដោ�យសារការ

ិ យ
ិ យ
រំំពឹង
ឹ ទុុកនៃ�ការបន្តតកំំណើ�នល្អអ
ើ
ប្រ�សើ�ើរនៃ�អនុុ វិស័
័ ដំំណាំំ និង
ិ អនុុ វិស័
័ ចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវ។  
ិ យ
អនុុ វិស័
័ ដំំណាំំត្រូ�វបានរំ
ូ
ពឹ
ំ ង
ឹ ថានឹឹងនៅ�បន្តតកំំណើ�នល្អអ
ើ
ប្រ�សើ�រ ដោ�
ើ
យសារការរំំពឹង
ឹ ទុុក 
កំំណើ�ើនល្អអប្រ�សើ�ើរនៃ�ការនាំំចេ�ញផលិិតផលកសិិកម្មម ជាពិិសេ�សដំំណាំំរួួមផ្សំំ�និិង
ឧស្សាាហកម្មមដែ�លនឹឹងបន្តតជំំរុញ
ុ  ដោ�យកិិច្ចព្រ�
ច មព្រៀ��ៀងពាណិិជ្ជកម្ម
ជ សេ�រី
ម
 គួ
ី ប
ួ ផ្សំំ�ជាមួួយនឹឹង

ិ យោិ �គរបស់់រាជរដ្ឋាាភិបា
ការបង្កើ�ើ�នការវិនិ
ិ ល ជាពិិសេ�សការផ្តតល់់ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ង

ិ យ
ការជំំរុញ
ុ ផលិិតកម្មមក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ អនុុ វិស័
័ ចិិញ្ចឹឹ�មសត្វវត្រូ�វបានរំ
ូ
ពឹ
ំ ង
ឹ ថានឹឹងនៅ�បន្តតរក្សាា

កំំណើ�ើនខ្ពពស់់ ដោ�យសារការរំំពឹឹងទុុកការបន្តតកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�ផលិិតកម្មមជ្រូ�ូក គួួបផ្សំំ�
នឹឹ ង វិិ ធា នការអន្តតរាគមន៍៍របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល និិងការអនុុវត្តតគម្រោ��ងរបស់់ដៃ�គូូ

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍នានា។ ដោ�យឡែ�ក អនុុ វិិស័័យនេ�សាទត្រូ�ូវបានរំំពឹឹងថានឹឹងមានកំំណើ�ើន
ថមថយធៀ�ៀបនឹឹ ង ឆ្នាំំ�  ២០២១ ដោ�យសារការរំំ ពឹឹ ង ទុុ ក ការថមថយផលិិ តកម្មម

វារីីវប្បបកម្មមបណ្តាា លមកពីីការរាំំងស្ទះះ � ក៏៏ដូូចជាភាពលំំបាកក្នុុ�ងការចូូលមកកាន់់
ទីីផ្សាារផ្គគត់់ផ្គគង់់។

ក្រា�ហ្វិិ �កទីី១ ៖ កំំណើ�ើន ផ.ស.ស. តាមវិិស័័យឆ្នាំំ� ២០១០-២០២២
10.0%

8.0%
6.0%

25.0%

6.0%
3.3 %
13.6 %

7.1%
5.0 %

7.3%
8.1 %

7.4%
8.7 %

14.5 %
9.3 %

4.0%

10.7 %

7.1%
8.7 %

10.1 %

7.0%
7.1 %

11.5 %

6.9%
6.8 %

10.6 %

7.0%
7.0 %

9.7 %

7.5%
6.8 %

11.6 %

7.1%
6.2 %

4.8%
2.4%

11.3 %

2.0%
0.0%

20.0%

0.3 %

0.5 %

4.0 %

3.1 %

0.3 %

0.2 %

1.3 %

1.7 %

1.1 %

-0.5 %

5.0%

-1.2 %

1.4 %

0.0%

1.1 %

-6.7 %

-2.0%

-5.0%

-3.1%

-4.0%
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 ប

10.0%

7.7 %

5.7 %

4.3 %
1.6 %

4.1 %

15.0%

-10.0%

2021 ប

2022

.ស.ស

ប្រ�ភព៖វិ ិទ្យាាស្ថាានជាតិស្ថិ
ួ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ តិ
ិ� ិ (២០១៥-២០២០) និង
ិ ការប៉ាាន់់ស្មាាននិង
ិ ការព្យាាករណ៍៍របស់់ក្រ�សួង
ិ ច និង
ិ ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�
(២០២១-២០២២)
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តារាងទីី១ ៖

សូូចនាករសំំខាន់់ៗនៃ�ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌម៉ាា ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឆ្នាំំ� ២០២២

សូូចនាករសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ផ.ស.ស. ថ្លៃ�ៃបច្ចុុ�ប្បបន្នន (ប៊ីី�លានរៀ�ៀល)

២០២០

២០២១

២០២២

ប៉ាា ន់់ស្មាាន

ប៉ាា ន់់ស្មាាន

ព្យាាករណ៍៍

១០៩ ០៦២

១១៥ ២១៣

១២៤ ១៦២

-៣,១

២,៤

៤,៨

១ ៦៥៣

១ ៧៣០

១ ៨៤២

២,៩

៣,៤

២,៨

៤ ០៨០

៤ ០៦៥

៤ ០៦៥

-៨,១

-១៤,៩

-១៣,១

២១ ៣៣៤

២១ ៦១៤

២២ ១២០

១១,៦

១០,៩

១០,១

កំំណើ�ើននៃ� ផ.ស.ស. តាមថ្លៃ�ៃថេ�រ (%)
ផ.ស.ស.សម្រា�ប់់មនុុស្សសម្នាាក់់(ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក)
អតិិផរណា (អត្រា�មធ្យយមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�) (%)
អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ (ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក/រៀ�ៀល)
សមតុុល្យយគណនីីចរន្តត (% នៃ� ផ.ស.ស.)
ទុុនបម្រុ�ុងអន្តតរជាតិិ (លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក)
ទុុនបម្រុ�ុងអន្តតរជាតិិ (ចំំនួួនខែ�នៃ�ការនាំំចូូល)

ប្រ�ភព៖ ការប៉ាាន់់ស្មាានឆ្នាំំ � ២០២០ដោ�យវិ ិទ្យាាស្ថាានជាតិស្ថិ
ិ� ិ និង
ួ សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ តិ
ិ ការព្យាាករណ៍៍ឆ្នាំំ � ២០២១-២០២២ របស់់ក្រ�សួង
ិ ច
និិងហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ � ២០២១

២.២.

អតិិផរណា និិងអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់
អតិិផរណាមធ្យយមប្រ�ចាំំឆ្នាំំ� ត្រូ�ូវបានប៉ាាន់់ស្មាានថាស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ិ ត្រ�លប់់ទៅ�
បាន ក្នុុ�ងអត្រា� ២,៨% ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២២ ដោ�យសារការរំំពឹង
ឹ ទុុកការវិល

រកនិិន្នាា ការធម្មមតា វិិញនៃ�ថ្លៃ�ៃម្ហូូ�បអាហារ។ ចំំណែ�កឯ អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់រៀ�ៀលធៀ�ៀបនឹឹង

ប្រា�ក់់ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក ត្រូ�ូវបានប៉ាាន់់ស្មាានថានឹឹងនៅ�តែ�បន្តតមានស្ថិិ�រភាពក្នុុ�ងរង្វវង់់
៤០៦៥ រៀ�ៀល ក្នុុ�ងមួួ
រៀ�ៀល
យដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិកក្នុុ�ងឆ្នាំំ�  ២០២២ ដោ�យសារស្ថិិ�រភាពម៉ាា ក្រូ�ូ

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងជំំនឿ�ឿទុុកចិិត្តតពីីសំំណាក់់សាធារណជនលើ�ើ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀល

តាមរយៈៈការអនុុវត្តត វិិធានការលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រា�ក់់រៀ�ៀលរបស់់ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
និិងការបន្តតពង្រឹ�ឹងគោ�លនយោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ក្នុុ�ងវិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។
ឱនភាពគណនីី ចរន្តត  (រួួ ម បញ្ចូូ� លបង្វែ�ែរ) ត្រូ�ូ
លបង្វែ�ែរ)
វបានព្យា ាករថានឹឹ ង រួួ ម តូូ ច បន្តិិ�ច
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មកត្រឹ�ឹម ១៣,១% នៃ� ផ.ស.ស. ដោ�យសារការរំំពឹឹងនៃ�ការងើ�ើបឡើ�ើង វិិញ
ិ យ
សន្សឹឹ�មៗនូូវការនាំំចេ�ញ និិង វិស័
័ ទេ�សចរណ៍៍។ ទុុនបម្រុ�ុងអន្តតរជាតិិសរុប
ុ  ត្រូ�ូវបាន

រំំពឹង
ឹ ថានឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងដល់់ ២០ ១២០ លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក និង
ិ ធានាការនាំំចូល
ូ បាន 
១០,១ ខែ� ដោ�យហេ�តុុថាការនាំំចូូលរបស់់កម្ពុុ�ជាក៏៏នឹឹងងើ�ើបឡើ�ើងបន្តិិ�ចវិិញ។
១០,១ ខែ�
ក្រា�ហ្វិិ �កទីី២ ៖ អត្រា�អតិិផរណា និិងអត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់ឆ្នាំំ� ២០១០-២០២២
5.5%

4200
4150

6.0%
5.0%

4.0%

3.9%

4100

2.9%

3.0%

3.0%

2.9%
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2.5%

4050

4.0%

3.4%

2.8%

1.8%

2.0%

1.2%

4000

3.0%

1.0%

4174
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4076

4034

4025

4039
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4056

4045

4045

4055

4080

4065

4065

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020e

2021p

2022p

អ្រតអតិផរណ (មធ្យម្របចំឆ�ំ) (េឆ�ង)

0.0%

អ្រតប��រ្របក់េរៀលេធៀបដុល�រឣេម៉ រ�ក (ស�)ំ

ប្រ�ភព៖ វិ ិទ្យាាស្ថាានជាតិិស្ថិិ�តិិ , ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា និិងក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ�

ក្រា�ហ្វិិ �កទីី៣ ៖ ទុុនបម្រុ�ុងអន្តតរជាតិិ និិងផលធៀ�ៀបចំំនួួនខែ�នៃ�ការនាំំចូូលឆ្នាំំ� ២០១០-២០២២
25,000
20,000

14.0
10.9

15,000
10,000

16.0

13.4

6.0

5.1

5.3

4.8

5.0

5.3

6.6

8.0

8.0

8.8

10.1

10.0
8.0
6.0
4.0

5,000
-

12.0

3,817 4,069 4,757 4,995 5,839 6,798 9,093 12,201 14,629 18,763 21,334 21,617 22,118
2010

2011

2012

2013

2014

ទុនបំរ�ុងអន�រជតិ (លនដុល�រ) (េឆ�ង)

ប្រ�ភព៖ ធនាគារជាតិិនៃ�កម្ពុុ�ជា
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ទុនបំរ�ុងអន�រជតិគិតជចំនួនែខៃនករនំចូល (ស�)ំ

2.0
0.0
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ិ
ជារួួម បើ�ើទោះ�ះបីជា
ី សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២២ ត្រូ�ូវបានរំពឹ
ំ ង
ឹ ថានឹឹងងើ�ើបឡើ�ើង វិញ

ក្នុុ�ងអត្រា�ដូូចខាងលើ�ើ ក៏ដោ�
៏ យ, កម្ពុុ�ជាក៏៏ត្រូ�វជួ
ូ ប
ួ បញ្ហាាប្រ�ឈម និិងហានិិភ័យ
័ មួួយចំំនួន 
ួ
ទាំំងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ដែ�លអាចនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង

បង្កកភាពរអាក់់រអួួលដល់់កិិច្ចចអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជារួួម។ ក្នុុ�ងន័័យនេះ�ះ  រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា
នឹឹងជំំរុុញការអនុុវត្តត  ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិងកម្មម វិិធីីស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើន

ី -១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� 
សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការរស់់នៅ�ជាមួួយកូូ វីដ
២០២១-២០២៣ ដែ�លរាជរដ្ឋាាភិិបាលបានដាក់់ចេ�ញក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ព្រ�មជាមួួយ

នឹឹងការដាក់់ឱ្យយអនុុវត្តតនូូវ វិិធានការអន្តតរាគមន៍៍សមស្រ�ប និិងទាន់់ពេ�លវេ�លា 
តាមរយៈៈគោ�លនយោ�បាយហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ គោ�លនយោ�បាយរូូបិិយវត្ថុុ� 
និិងគោ�លនយោ�បាយជារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងរក្សាាលំំនឹង
ឹ សង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច
និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនឡើ�ើង វិិញ។

២.៣

ុ កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងកម្មម វិធី
ិ ីស្តាារ និិងជម្រុ�ញ
ិ ច
ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាននូូវកំណើ�
ំ
នសេ�
ើ
ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចក្នុុ�ងរង្វវង់់ ៤,៨% ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�ការកើ�ើន

ឡើ�ើងនូូវភាពមិិនប្រា�កដប្រ�ជាទាំំងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស, ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត 
និិងកម្មម វិិធីីស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការរស់់នៅ�ជាមួួយកូូ វីីដ-១៩
តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១-២០២៣ ដែ�លរាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

ិ យ
ឹ ការកសាងមាគ៌ាា និង
បានដាក់់អោ�យអនុុវត្តតបានកំណត់
ំ
នូ
់ វចក្ខុ
ូ
ុ� វិស័
័ ៖ ពង្រឹ�ង
ិ ជីវី ភាព 

នៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច ប្រ�កបដោ�យភាពរឹឹងមាំ ំ និិងចាប់់យកកាលានុុវត្តតភាព 
ទាំំងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអមូូលដ្ឋាានសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចជាតិិឱ្យយមានភាព
ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង និិងពិិពិិធកម្មមខ្ពពស់់ ព្រ�មទាំំងលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាព រស់់នៅ�
របស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ កម្ពុុ�ជាឱ្យយស្រ�បទៅ�នឹឹងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី�នៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍ។ ដើ�ើ
ឌ្ឍឍ។
ម្បីី�
ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងចក្ខុុ� វិិស័័យនេះ�ះ  រាជរដ្ឋាាភិិបាលបានកំំណត់់គោ�លបំំណងគឺឺដើ�ើម្បីី�ស្ដាារ

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងពេ�លចំំពោះ�ះមុុខ និិងរយៈៈពេ�លមធ្យយមឱ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�កំំណើ�ើន
សក្ដាានុុពល និិងពង្រឹ�ឹងភាពធន់់សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច ប្រ�កប

ដោ�យចីីរភាព និិងបរិិយាប័័ន្ននក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែ�ង។ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចគោ�លបំំណងនេះ�ះ 
គោ�លដៅ�ចំំនួួន៤ត្រូ�ូវបានកំំណត់់៖
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ិ យ
ិ ត្តិិ�នៃ�ជំំងឺឺ
ស្តាារវិស័
័ ជាចន្ទទល់់នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច ដែ�លទទួួលរងនូូវផលប៉ះះ�ពាល់់ពីី វិប

កូូ វីីដ-១៩ ដោ�យដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាជារចនាសម្ព័័�ន្ធធ និង
ិ លុុបបំំបាត់កត្តាារាំ
់
ង
ំ ស្ទះះ �

គន្លឹះះ��ៗតាមវិិស័័យ ឱ្យយខាងតែ�បាន គួួបផ្សំំ�នឹឹងការចាប់់យកវិិស័័យសក្ដាានុុពល
នៃ�កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច,



កែ�ទម្រ�ង់់សំំខាន់់ៗជារចនាសម្ព័័�ន្ធធ សំំដៅ�កសាងមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�រឹឹងមាំ ំ សម្រា�ប់់
កំំណើ�ើន ពិិពិិធកម្មម និិងភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង,



ពង្រឹ�ឹងភាពធន់់ តាមរយៈៈការត្រៀ��ៀមខ្លួួ�ន និិងការឆ្លើ�ើ�យតប ដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវ

ចីីរភាព និិងបរិិយាប័័ន្នន នៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច, និិង


សម្រេ�េចបាននូូវស្ថិិ�រភាពម៉ាា ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចតាមរយៈៈការលើ�ើកកម្ពពស់់យន្តតការ

សារពើ�ើពន្ធធ, ធានាស្ថិិ�រភាពរូូបិិយវត្ថុុ�, ពង្រឹ�ឹងសមតុុល្យយពាណិិជ្ជជកម្មម ក៏៏ដូូចជា
គិិតគូូរទៅ�លើ�ើយន្តតការហិិរញ្ញញប្បបទាន ជាដើ�ើម។

ការស្តាារសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច ឡើ�ើង វិិញ គឺឺទាមទារឱ្យយមានការដាក់់ចេ�ញនូូវ វិិធានការ

ុ ជ្រោ��យ និិងមានធនធាន
គោ�លនយោ�បាយដែ�លមានភាពច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតខ្ពពស់ គ្រ�ប់
់
ជ្រុ�
់ ង

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់អនុុវត្តត ដើ�ើម្បីី�អាចអូូសកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឱ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�ខិិតជិិត

កំំណើ�ើនជាសក្តាានុុពលឡើ�ើង វិិញ។ ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ និិងកម្មម វិិធីីស្តាារនិិងជំំរុុញ
កំំណើ�ើននេះ�ះ មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ផ្តោ�ោតទៅ�លើ�ើការស្តាារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងជីីវភាពប្រ�ជាជនឱ្យយ
បានឆាប់់រហ័័សប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែថែ�មទាំំងដើ�ើម្បីី�ធានាឱ្យយបាននូូវការអភិិវឌ្ឍឍ

សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចប្រ�កបដោ�យសមធម៌៌, និិរន្តតរភាព, និិង បរិិយាប័ន្ននក្នុុ�
័ ងរយៈៈពេ�លវែ�ងផងដែ�រ 
ដោ�យឈរលើ�ើសសរស្តតម្ភភចំំនួួន ៣ (ឬហៅ�ថា 3Rs)ដូូចខាងក្រោ��ម៖

សសរស្តតម្ភភទីី១-ការស្តាារ (Recovery)៖ តាមរយៈៈការកសាងមូូលដ្ឋាានរឹឹងមាំ ំសម្រា�ប់់

ស្តាារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឱ្យយវិិលទៅ�ស្ថិិ�តលើ�ើមាគ៌ានៃា �កំំណើ�ើនឡើ�ើង វិិញ ដោ�យផ្ដោ�ោតលើ�ើការ
ិ នៃ�
ធានាសុុវត្ថិិ�ភាព, ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលប៉ះះ�ពាល់់, ការរក្សាាលំំនឹង
ឹ  និិងការរស់់ឡើ�ើង វិញ

ិ យ
ធុុរកិច្ច
ិ ចដែ�លមានសក្តាានុុពល ជាពិិសេ�សក្នុុ�ងវិស័
័ ដែ�លទទួួលរងផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំ� ង
ិ
និិងការបង្កើ�ើ�តការងារបន្ថែ�ម
ែ ឱ្យយបានច្រើ�ើ�ន និិងឆាប់់រហ័ស សំ
័
ដៅំ �ជំំរុញ
ុ ការងើ�ើបឡើ�ើង វិញ
នូូវជីីវភាពប្រ�ជាជន ក៏៏ដូូចជាផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មមនិិងធុុរកិិច្ចច និិងសង្គគមទាំំងមូូល។
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សសរស្តតម្ភភ ទីី២-ការកែ�ទម្រ�ង់់ (Reform)៖ តាមរយៈៈការបន្តតដាក់់ចេ�ញវិិធានការ

កែ�ទម្រ�ង់់សំខា
ំ ន់់ៗជារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដែ�លរួួមមាន ការធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវបរិិយាកាស 
និិង កិិច្ចចសម្រួ�ួលពាណិិជ្ជជកម្មម សម្រា�ប់់ការវិិនិិយោ�គ និិង ធុុរកិិច្ចច និិង ការជំំរុុញ

និិង ការអភិិវឌ្ឍឍឌីីជីីថលូូបនីីយកម្មម ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទាំង
ំ វិិស័័យសាធារណៈៈ 
និិង វិិស័័យឯកជន។

សសរស្តតម្ភភទីី៣-ការកសាងភាពធន់់ (Resilience)៖ តាមរយៈៈការពង្រឹ�ឹងការត្រៀ��ៀម

ខ្លួួ�ន និិងការឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងជំំងឺឺដើ�ើម្បីី�ធានាបាននូូវចីីរភាព និិងបរិិយាប័័ន្នននៃ�ការ
អភិិវឌ្ឍឍសង្គគម-សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក៏៏ដូូចជាទប់់ទល់់ទៅ�នឹឹងជំំងឺឺ ឬវិិបត្តិិ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ដែ�លអាច
ផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនាពេ�លអនាគត ដោ�យផ្តោ�ោតលើ�ើការកសាង ធានធានមនុុស្សស និិងជំំរុុញ

ី ល
ផលិិតភាព ការអភិិវឌ្ឍឍសហគ្រា�សធុុនតូចនិ
ូ ង
ិ មធ្យយម ការចាប់់យកឱកាស ឌីីជីថ
ការពង្រឹ�ឹងភាពធន់់នឹឹងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ការជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
បៃ�តង ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាល និិងប្រ�ព័័ន្ធធគាំំពារសង្គគម។
រូូបភាពទីី៣ ៖

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិងកម្មម វិិធីីស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការ

រស់់នៅ�ជាមួួយកូូ វីីដ-១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី�សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១-២០២៣
្រកបខ័ណ�យុទ�ស�ស� និងកម� វ�ធីស�រ និងជំរុញកំេណ�នេសដ�កិច�កម��ជ

ក��ងកររស់េ�ជមួយកូ វ�ដ-១៩ តមគន� ង្រប្រកតីភពថ�ីស្រមាប់ឆ� ំ ២០២១-២០២៣

វ�ស័យកសិកម� និង
កសិ-ឧស្សោហកម�
វ�ស័យេទសចរណ៍
វ�ស័យកត់េដរ

កិច្រ� ពមេ្រព�ង
ពណិជ�កម�េសរ�កង
� តំបន់

ករអភិវឌ្ឍ
វ�ស័យអប់រ�

ករអភិវឌ្ឍ
ៃបតង

ករជំរុញករ
អនុវត�ច្បោប់ វ�និេយគ

ករអភិវឌ្ឍ
ជំនញ

ករបន្សោ�ន
ំ ឹង
ករែ្រប្រប�ល
ធតុឣកស

វ�ស័យ
សុខាភិបល

ករអភិវឌ្ឍ
សហ្រគសធុន
តូច និងមធ្យម

វ�ស័យ
ឌីជីថល

្របព័ន�គំពរ
សង�ម

វ�ស័យ
អគ�ិសនី

ករែកលម�
បរ�យកស
ធុរកិច�

វ�ស័យកម�ន�សល
មិនែមនកត់េដរ

វ�ស័យដឹកជ��� ន
និងឡ�ជីស�ីក

ករស�រកំេណ�ន
េសដ�កិច�េឡ�ង វ�ញ

ករែកទ្រមង់េដ�ម្បីកសងមូលដ�ន
្រគឹះ រ�ងមាំស្រមាប់កំេណ�ន ពិពិធកម�
និង ភព្របកួត្របែជង

ករព្រងឹងភពធន់
្របកបេដយចីរភព
និងបរ�យប័ន�

ចំំណាំ៖
ំ សម្រា�ប់់ខ្លឹឹ�មសារលម្អិិ�តសូូមមើ�ើលក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងកម្មមវិ ិធីីស្តាា រ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងការរស់់នៅ�
ជាមួួយកូូវីីដ-១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ � ២០២១-២០២៣
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ជំំពូូក ៣

ថវិិកាឆ្នាំំ � ២០២២
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៣.១

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថវិិកាឆ្នាំំ � ២០២២
ឈរលើ�ើគោ�លការណ៍៍ និង
ិ ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងសម្រេ�េចឱ្យយបាននូូវគោ�លនយោ�បាយ

ខាងលើ�ើ ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់ដូូចខាងក្រោ��ម៖
តារាងទីី២ ៖

សូូចនាករក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២០-២០២២

សូូចនាករថវិិកា

ច្បាាប់់

ចំំណូូលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិិកាជាតិិ (% ផ.ស.ស.)

២០២០

អនុុវត្តត

២០២១ ២០២២
ច្បាាប់់

ច្បាាប់់

24.15

21.81

18.61

20.61

23.97

21.64

18.42

19.56

30.57

28.80

27.78

27.95

18.17

17.25

16.28

16.79

អតិិរេ�កចរន្តត (% ផ.ស.ស.)

5.80

4.39

2.15

2.77

ឱនភាពសរុុប (% ផ.ស.ស.)

-6.42

-7.00

-9.17

-7.34

-ចំំណូូលចរន្ដដ (% ផ.ស.ស.)
ចំំណាយសរុុបថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិិកាជាតិិ (% ផ.ស.ស.)
- ចំំណាយចរន្ដដ (% ផ.ស.ស.)

ិ រដ្ឋឋ ឬ ថវិកា
ិ ជាតិិ ត្រូ�វបានគ្រោ�
១. ចំំ
ចំណូ
ំ ូលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថវិកា
ូ
�ងចំំនួន 
ួ ២៥ ៥៩៤ ៣៦៦
លានរៀ�ៀល, សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ  ៦,៣ ប៊ីី�លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក, ត្រូ�ូវជា
លានរៀ�ៀល
២០,៦១% នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ន 
ើ ១៩,៣% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ។
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថវិិកាឆ្នាំំ�  ២០២២ មានគោ�លដៅ�បង្កើ�ើ�នចំំណូូលចរន្តតថវិិការដ្ឋឋ

ឱ្យយបានស្មើ�ើ�នឹឹង ១៩,៥៦% នៃ� ផ.ស.ស. ដែ�លមានកំំណើ�ើនចំំនួួន  ១,១៤

ពិិន្ទុុ�ភាគរយនៃ� ផ.ស.ស. ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ឆ្នាំំ�  ២០២១ ពោ�លគឺឺ 
នឹឹងសម្រេ�េចបានខ្ពពស់់ជាង គោ�លដៅ�នៃ�ការប្រ�មូូលចំំណូូលចរន្តតថវិិការដ្ឋឋ

ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់ឱ្យយកើ�ើនជាមធ្យយម ០,៣ ពិិន្ទុុ�ភាគរយ នៃ� ផ.ស.ស.
ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ� នៅ�ក្នុុ�ងយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តកៀ�ៀរគរចំំណូូល ឆ្នាំំ� ២០១៩-២០២៣។
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២. ចំំ
ចំណា
ំ
យសរុុបថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិិកាជាតិិ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន ៣៤ ៧០៨ ៦៣០
លានរៀ�ៀល, សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ  ៨,៥ ប៊ីី�លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក, ស្មើ�ើ�នឹឹង
លានរៀ�ៀល
២៧,៩៥% នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ើន ៨,៤% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១;
ក្នុុ�ងនោះ�ះ  ចំំណាយចរន្តតថវិិការដ្ឋឋ  ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន  ២០ ៨៥០ ៤៤០

លានរៀ�ៀល, សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ  ៥,១ ប៊ីី�លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក, ត្រូ�ូវជា
លានរៀ�ៀល
១៦,៧៩% នៃ� ផ.ស.ស. កើ�ើនឡើ�ើង ១១,២% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ។

៣. តុុ
តុ
 ល្យ
ុ យភាពរួួមនៃ�ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័
� ២០២២
ណ្ឌឌថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិិកាជាតិិ,

ិ ថ្នាាក់ជា
ិ ថ្នាាក់ក្រោ��
ទាំំងថវិកា
់ តិិ និង
ិ ថវិកា
់
មជាតិិ, រាជរដ្ឋាាភិិបាលអាចរក្សាាអតិិរេ�ក
ិ ចរន្តតឱ្យយបានក្នុុ�ងកម្រិ�ិតប្រ�មាណ ២,៧៧%
ថវិកា
២,៧៧% នៃ� ផ.ស.ស. នៅ�ឆ្នាំំ� ២០២២
ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ�  ២០២១ ដែ�លមានចំំនួួន  ២,១៥% នៃ� ផ.ស.ស.។
ជាលទ្ធធផល, ឱនភាពថវិិកាជាតិិសរុុប នឹឹងមានទំំហំំស្មើ�ើ�នឹឹង -៧,៣៤%
នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺថយចុះះ�ពីីកម្រិ�ិតនៃ�ឱនភាពគ្រោ��ងក្នុុ�ងច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ឆ្នាំំ�  ២០២១ ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹង -៩,១៧% នៃ� ផ.ស.ស.។ ឱនភាពនេះ�ះ 

ត្រូ�ូវបានបំំពេ�ញតុុល្យយភាពដោ�យ ៖

(១). ហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ក្នុុ�ងទំំ
�ប្រ�ទេ�ស
ហំំ ៤,៦៨% នៃ� ផ.ស.ស.
(២). មូូលនិិធិិទ្រ�ទ្រ�ង់់ថ វិិកា ក្នុុ�ងទំំហំំ ១,០២% នៃ� ផ.ស.ស.

(៣). ការបោះ�ះផ្សាាយលក់់មូូលបត្រ�រដ្ឋឋ ក្នុុ�ងទំំហំំ ០.៩៨% នៃ� ផ.ស.ស.
ស្មើ�ើ�នឹឹង ១ ២១៩ ប៊ីី�លាន  រៀ�ៀល, សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ  ៣០០
លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក; និិង

(៤). ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�រាជរដ្ឋាាភិិបាល ក្នុុ�ងទំំហំំ ១,៦៤% នៃ� ផ.ស.ស. ស្មើ�ើ�នឹឹង
២ ០៣២ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល, សមមូូលនឹឹង ៥០០ លានដុុល្លាារ
អាម៉េ�េ រិិ ក  ដែ�លត្រូ�ូ វបានគ្រោ� �ងយកមកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ សម្រា�ប់់

អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ និិង វិិធានការរក្សាាលំំនឹឹង ទប់់ទល់់នឹឹង
ផលប៉ះះ�ពាល់់ ពីី ជំំ ងឺឺកូូ វីី ដ -១៩

ជាពិិ សេ�សសម្រា�ប់់ អ នុុ វត្តត 

“ក្រ�បខ័័
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិង កម្មម វិិធីីស្ដាារ និិង ជំំរុុញកំំណើ�ើន

សេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការរស់់នៅ�ជាមួួយកូូ វីីដ-១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� ”។
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៣.២

៣.២.១

គម្រោ��ងចំំណូូល-ចំំណាយថវិិការដ្ឋឋ
គម្រោ��ងចំំណូូលថវិិការដ្ឋឋ

ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ ណ្ឌឌ នៃ�គោ�លដៅ�ខាងលើ�ើ រាជរដ្ឋាាភិិ បា លត្រូ�ូ វ បង្កើ�ើ�នចំំ
ចំំ ណូូ ល

ិ ជាតិិ ឱ្យយស្មើ�ើ�នឹឹង ៣២ ៦៧៦ ១៣០ លានរៀ�ៀល ក្នុុ�ងនោះ�ះ 
សរុុបថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិកា

ចំំណូូលចរន្ដដថ្នាាក់់ជាតិិឱ្យយស្មើ�ើ�នឹឹង ២២ ១៥៧ ៣៤៣ លានរៀ�ៀល (ដែ�លរួួមមាន 
ចំំណូូលសារពើ�ើពន្ធធ ២០ ២២៧ ០០៥ លានរៀ�ៀល និិង ចំំណូូលមិិនមែ�ន សារពើ�ើពន្ធធ
១ ៩៣០ ៣៣៨ លានរៀ�ៀល)។ ដោ�យឡែ�ក  ចំំណូូលមូូលធនថវិិការដ្ឋឋ ត្រូ�ូវបាន

គ្រោ��ងចំំនួន 
ួ ៨ ៣៨៧ ០២៣ លានរៀ�ៀល, ត្រូ�ូវជា ៦,៧៥% នៃ�ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ន 
ើ
២៨,២% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះចំំណូូលមូូលធនក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
ស្មើ�ើ�នឹឹងប្រ�មាណ ២០%នៃ�ចំំណាយថវិិការដ្ឋឋសរុុបឆ្នាំំ� ២០២២ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
តារាងទីី៣ ៖

ចំំណូូលថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២១-២០២២

ចំំណូូលថវិិកា

(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)

សរុុបចំំណូូលថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិិកាជាតិិ
 ថ្នាាក់់ជាតិិ

 ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

១. ចំំណូូលចរន្ដដថវិិការដ្ឋឋ
ក. ចំំណូូលសារពើ�ើពន្ធធ
ថវិិការដ្ឋឋ

 ថ្នាាក់់ជាតិិ

 ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

ច្បាប់

២០២១

27,768,742

26,250,336
1,518,406

% ផ.ស.ស.

24.10%

32,676,130

1.32%

2,131,764

22.78%

21,224,389

18.42%

17,520,000

18,570,323

1,050,323
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ច្បាប់

២០២២

30,544,366

% ផ.ស.ស.

26.32%
24.60%
1.72%

16.12%

24,289,107

21,811,132

19.56%

15.21%

20,227,005

16.29%

0.91%

1,584,127

17.57%

1.28%

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

ចំំណូូលថវិិកា

(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)

ច្បាប់

២០២១

ខ. ចំំណូូលមិិនមែ�ន

2,654,066

 ថ្នាាក់់ជាតិិ

2,185,983

សារពើ�ើពន្ធធថ វិិការដ្ឋឋ
 ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

% ផ.ស.ស.

2.30%

2,477,975

1.90%

1,930,338

6,544,353

5.68%

8,387,023

6,323,150

5.49%

468,083

២. ចំំណូូលមូូលធនថវិិការដ្ឋឋ
 ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

0.41%

221,203

 ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

ច្បាប់

២០២២

0.19%

% ផ.ស.ស.

2.00%

1.55%

547,637

0.44%

1,305,259

1.05%

6.75%

7,081,764

5.70%

ក្រា�ហ្វិិ �ចទីី៤ ៖ ចំំណូូលថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២

ចំណូលមិនែមនសរេព�រពន�
1,930,338

7%

ថា�ក់ជតិ
30,544,366

ថា�ក់េ្រកមជតិ
2,131,764

ចំណូលមិនែមន
សរេព�ពន�
547,637

26%
74%
ចំណូលសរេព�ពន�
1,584,127

91%

93%
ចំណូលចរន�
22,157,343

ចំណូលសរេព�ពន�
20,227,005

73%
27%

2022

32,676,130

សរុបចំណូលថវ�ករដ�

27

9%

ចំណូលមូលធន
8,387,023

16%

ចំណូល
មូលធនក��ង្របេទស
1,305,259

84%

ចំណូលមូលធនេ្រ�្របេទស
7,081,764

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

៣.២.២

គម្រោ��ងចំំណាយថវិិការដ្ឋឋ
ិ រដ្ឋឋ ឬ ថវិកា
ិ ជាតិិ ត្រូ�វបានគ្រោ�
សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២២ ចំំណាយសរុុបថវិកា
ូ
�ងចំំនួន 
ួ
៣៤ ៧០៨ ៦៣០ លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូ
៦៣០ លានរៀ�ៀល វជា ២៧,៩៥% នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ើន 
៨,៤% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ�  ២០២១ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ  (១)-ចំំ
ចំំណាយចរន្តតថវិិការដ្ឋឋ
មានចំំនួួន  ២០ ៨៥០ ៤៤០ លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូ
៤៤០ លានរៀ�ៀល
វជា ១៦,៧៩% នៃ� ផ.ស.ស.
កើ�ើនឡើ�ើង ១១,២% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ�  ២០២១ និិង (២)-ចំំ
ចំំណាយមូូលធន
ថវិិការដ្ឋឋមានចំំនួួន ១៣ ៨៥៨ ១៩០ លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូ
១៩០ លានរៀ�ៀល វជា ១១,១៦% នៃ� ផ.ស.ស.
មានកំំណើ�ើន ៤,៥% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១។

តារាងទីី៤ ៖

ចំំណាយថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២១-២០២២

ចំំណាយថវិិកា

(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)

សរុុបចំំណាយថវិិការដ្ឋឋ ឬ ថវិិកាជាតិិ

ច្បាាប់់

២០២១

32,009,742

% ផ.ស.ស.

27.78%

ច្បាាប់់

២០២២

34,708,630

% ផ.ស.ស.

27.95%

30,491,336

26.47%

32,576,866

26.24%

១. ចំំណាយចរន្ដដថវិិការដ្ឋឋ

18,751,041

16.28%

20,850,440

16.79%

 បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

8,565,575

7.43%

8,653,955

 ថ្នាាក់់ជាតិិ

 ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

១.១. ថ្នាាក់់ជាតិិ

 ក្រៅ��បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

១.២. ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
 បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

 ក្រៅ��បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

២. ចំំណាយមូូលធនថវិិការដ្ឋឋ
- វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

 ក្នុុ�ងនោះ�ះចំំណាយមូូលធន

ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

- ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ខ្ចីី�

2,578,856

2.24%

17,446,841

15.14%

8,881,267

2.73%

19,111,704

15.39%

7.71%

10,457,749

8.42%

0.66%

779,801

2,364,650

2.05%

1,603,635

1.39%

761,015

3,394,814

6.97%

3,001,786

2.42%

2,221,985

1.79%

0.63%

13,258,701

11.51%

13,858,190

11.16%

214,206

0.19%

393,028

0.32%

1,185,190

1.03%

1,477,657

1.19%

6,607,861
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5.74%

6,567,049

5.29%

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

ចំំណាយថវិិកា

(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)

ច្បាាប់់

- វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ

5,465,650

ហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស


២០២១

% ផ.ស.ស.

4.74%

ច្បាាប់់

២០២២

5,813,484

% ផ.ស.ស.

4.68%

តួួលេ�ខនេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លការឧបត្ថថម្ភភធនដល់់រដ្ឋឋបាលថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

ក្រា�ហ្វិិ �ចទីី៥ ៖ ចំំណាយថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២
ថា�ក់ជតិ
32,576,866

ថា�ក់េ្រកមជតិ
3,394,814

ចំណយមូលធន
393,028

12%

41%

ចំណយមូលធន
13,465,162

59%

88%
បន��កបុគ�លិក

ចំណយចរន�
3,001,786

2022

779,801

េ្រ�បន��កបុគ�លិក
10,457,749

55%

26%
74%
េ្រ�បន��កបុគ�លិក
2,221,985

45%

សរុប 34,708,630
ចំណយថវ�ករដ� ២០២២

40%

60%

ចំណយចរន�
20,850,440

ចំណយចរន�
19,111,704

ចំណយ
ថវ�ករដ�
២០២២

47%

ចំណយមូលធន
13,858,190

វ�និេយគ
សធរណៈេដយ
ហិរ��ប្បទនេ្រ�្របេទស
5,813,484

29

42%

បន��កបុគ�លិក
8,653,955

វ�និេយគសធរណៈេដយ
ហិរ��ប្បទនក��ង្របេទស
6,567,049

11%

ករទូទត់្របក់ខ�ី
1,477,657

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

៣.៣

៣.៣.១

ថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ

ចំំណូូលថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ
គម្រោ��ងចំំណូូលថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិមានសមាសធាតុុដូូចខាងក្រោ��ម ៖

តារាងទីី៥៖

សូូចនាករចំំណូូលថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២០-២០២២
២០២០

២០២១

២០២២

២៦,១៣

ច្បាាប់់

២២,៧៨

ច្បាាប់់

២២,០៩

១៩,៨១

១៧,៣០

១៨,៩០

២១,៩១

១៩,៦៤

១៧,១០

១៧,៨៥

ចំំណូូលមូូលធន (% ផ.ស.ស.)

៥,៩៦

៦,៤៩

៥,៦៨

៦,៧៥

ចំំណូូលមូូលធនក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស (% ផ.ស.ស.)

០,១៨

០,១៧

០,១៩

១,០៥

ចំំណូូលមូូលធនក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស (% ផ.ស.ស.)

៥,៧៨

៦,៣២

៥,៤៩

៥,៧០

សូូចនាករថវិិកា
ចំំណូូលថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិសរុុប (% ផ.ស.ស.)
ចំំណូូលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថ្នាាក់់ជាតិិ (% ផ.ស.ស.)
ចំំណូូលចរន្តតថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ (% ផ.ស.ស.)

ច្បាាប់់

២៧,៨៧

អនុុវត្តត

២៤,៦០

ថវិិកាឆ្នាំំ�  ២០២២ មានគោ�លដៅ�បង្កើ�ើ�នចំំណូូលក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សថ្នាាក់់ជាតិិឱ្យយ

ស្មើ�ើ�នឹឹង១៨,៩០%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹង២៣ ៤៦២ ៦០២លានរៀ�ៀល ដែ�លកើ�ើន
ឡើ�ើង១៧,៧%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១។

ក- ចំំណូូលចរន្ដដថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ ត្រូ�ូវសម្រេ�េចឱ្យយបានចំំនួួន២២ ១៥៧ ៣៤៣

លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា១៧,៨៥%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានកើ�ើនឡើ�ើង១២,៤%
ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ៖

 
ចំណូ
ចំំ
ំ ូលសារពើ�ើពន្ធធ ត្រូ�វសម្រេ�េច
ូ
ឱ្យយបានចំំនួន
ួ ២០

២២៧ ០០៥លានរៀ�ៀល

ត្រូ�ូវជា១៦,២៩%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានកើ�ើនឡើ�ើង១៥,៥%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់
ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះ៖




ចំំណូូលគយនិិងរដ្ឋាាករ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន១០
ចំំ

៤០០ ០០៥លាន

រៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា៨,៣៨%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានការកើ�ើនឡើ�ើង៩,៥%
ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១
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ចំណូ
ំ ូលពន្ធធដារ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួន
ួ ៩ ៨២៧ ០០០លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា
៧,៩១%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានការកើ�ើនឡើ�ើង២២,៥%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់

ិ ឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លនៅ�ឆ្នាំំ� ២០២២ រាជរដ្ឋាាភិិបាលមិិនបាន
ថវិកា
ដាក់់ចេ�ញនូូវប្រ�ភេ�ទពន្ធធថ្មីី� ឬបង្កើ�ើ�នអត្រា�ពន្ធធនោះ�ះទេ�។

 ចំំ
ចំ
ំណូូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន១

៩៣០ ៣៣៨លាន

រៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា១,៥៥%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានការថយចុះះ�១១,៧%ធៀ�ៀបនឹឹង
ច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះ៖




ចំណូ
ចំំ
ំ ូលពីីការចាត់់ចែ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ និង
ិ ចំំណូូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតថ្នាាក់់ជាតិិ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន១ ៧៥៦ ១៨៧លានរៀ�ៀល
ថយចុះះ�៩,៥%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១



ចំ
ចំំ
ណូ
ំ ូលពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកាតព្វវកិិច្ចចពីីកាស៊ីី�ណូូ ឆ្នោ�ោត  អាជ្ញាាប័័ណ្ណណ  ត្រូ�ូវបាន

គ្រោ��ងចំំនួួន១៧៤ ១៥២លានរៀ�ៀល ថយចុះះ�២៩,២%ធៀ�ៀបនឹឹង
ច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១។

ខ- ចំំណូូលមូូលធន ត្រូ�ូ
ធន វបានគ្រោ��ងចំំនួួន៨ ៣៨៧ ០២៣លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា
៦,៧៥%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានកំំណើ�ើន២៨,២%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ�
២០២១ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ៖

 
ចំំ ណូូ ល មូូ ល ធនក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស 
ចំំ

ត្រូ�ូ វបានកំំ ណត់់ សម្រេ�េច ឱ្យយបានចំំ នួួ ន 

១ ៣០៥ ២៥៩លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា១,០៥%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមាន
កំំណើ�ើន៤៩០,១%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះ៖


ិ នូូវប្រា�ក់់ដើ�ម
ចំ
ចំំ
ណូ
ំ ូលមានប្រ�ភពពីីការសងត្រ�ឡប់់មកវិញ
ើ ពីីសហគ្រា�ស
សាធារណៈៈរបស់់រដ្ឋឋ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន៨៥ ៧៥៩លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវ
ជា០,០៧%នៃ�ផ.ស.ស. គឺឺថយចុះះ�៦១,២% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកា
ឆ្នាំំ� ២០២១



ចំ
ចំំ
ំណូូលដែ�លបានមកពីីការគ្រោ��ងធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះផ្សាាយមូូលបត្រ�រដ្ឋឋ ជា

លើ�ើកដំបូ
ំ ង
ូ  ត្រូ�ូវបានកំណត់
ំ
ចំ
់ នួ
ំ ន
ួ ១ ២១៩ ៥០០លានរៀ�ៀល ឬសមមូូលនឹឹង
ប្រ�មាណ៣០០លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក ត្រូ�ូវជា០,៩៨%នៃ� ផ.ស.ស.។
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 ចំំ
ចំ
ំណូូលមូូលធនក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ត្រូ�ូ
ធនក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស វសម្រេ�េចឱ្យយបានចំំនួួន  ៧

០៨១ ៧៦៤

លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា៥,៧០% នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានកំំណើ�ន
ើ ១២,០%ធៀ�ៀបនឹឹង
ច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះ៖


ិ

មូល
មូូ
ូ និិធិទ្រ�ទ្រ�ង់
ិ
ថ
់ វិកា

ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន ១ ២៦៨ ២៨០លានរៀ�ៀល

ត្រូ�ូវជា១,០២%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានកំំណើ�ើន៤៧,៩%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់
ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២១

ិ យោិ �គ
 
ចំណូ
ចំំ
ំ ូលមូូលធនដោ�យហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�សសម្រា�ប់់គម្រោ��ងវិនិ
ដែ�លមានប្រ�ភពពីីហិិរញ្ញញប្បបទានឥតសំំណងនិិងពីីការខ្ចីី�ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ង
ចំំនួួន ៥ ៨១៣ ៤៨៤លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា៤,៦៨%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានការ
កើ�ើនឡើ�ើង៦,៤%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១។
៣.៣.២

ចំំណាយថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ
ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ មានទិិសដៅ�ជាយុុទ្ធសា
ធ ស្ដ្រ�រកំំណត់ចំំ
ចំ
់ ណា
ំ
យថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ

ឱ្យយស្ថិិ�តក្នុុ�ងកម្រិ�ិតចំំនួួន  ៣២ ៥៧៦ ៨៦៦ លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា ២៦,២៤% នៃ�
ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ន 
ើ ៦,៨% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះ ចំំ
ចំំណាយ

ចរន្តតថ្នាាក់់ជាតិិ មានចំំនួួន  ១៩ ១១១ ៧០៤ លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា ១៥,៣៩%
នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺកើ�ើនឡើ�ើង៩,៥% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ និិង ចំំណាយ
មូូលធនថ្នាាក់់ជាតិិមានចំំនួួន  ១៣ ៤៦៥ ១៦២ លានរៀ�ៀលត្រូ�ូវជា ១០,៨៤%

នៃ� ផ.ស.ស. កើ�ើនឡើ�ើង៣,២%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ�  ២០២១។ ចំំណាយ

ចរន្តតថ្នាាក់់ជាតិិមានសមាសធាតុុចំំណាយធំំៗពីីរគឺឺ  ចំំណាយលើ�ើបន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក 

និិងចំំណាយមិិនមែ�នបន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក។

ក. ចំំណាយលើ�ើបន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក រួួមមាន៖ បៀ�ៀវត្សសមូូលដ្ឋាាន ប្រា�ក់់បំំណាច់់មុុខងារ 
ិ ជសង្គគមសម្រា�ប់់ថ្នាាក់ដឹ
ឹ
លាភការ រង្វាាន់់ផ្សេ�េងៗ និិងប្រា�ក់់ វិភា
់ កនាំ
ំនៃ�ស្ថាាប័័នសាធារណៈៈ 
បុុគ្គលិ
គ កក្រ
ិ �បខ័័ណ្ឌឌអចិិន្ដ្រៃ�ៃ�យ៍៍ មន្រ្តី�ី�ជាប់់កិច្ច
ិ សន្យា
ច
ាត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួន 
ួ ៨ ៦៥៣ ៩៥៥

ិ ថ្នាាក់ជា
លានរៀ�ៀល មានសមាមាត្រ�ស្មើ�ើ�នឹឹង៤៥,៣% នៃ�ចំំណាយចរន្ដដថវិកា
់ តិិ, ត្រូ�ូវ
ិ ឆ្នាំំ� ២០២១។
ជា ៦,៩៧% នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ន 
ើ ១,០% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិកា
ចំំ ណា យបន្ទុុ�កបុុ គ្គគ លិិ កនេះ �ះ ត្រូ�ូ វបានគ្រោ� �ងដោ�យរក្សាាកម្រិ�ិ តប្រា �ក់់ បៀ� ៀវត្សស
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ិ  និិងកម្លាំំ�ងប្រ�ដាប់់អាវុុធឆ្នាំំ� ២០២២
អប្បបបរមា និិងប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្សសមន្រ្តី�ី�រាជការស៊ីី�វិល

ស្មើ�ើ�នឹឹងកម្រិ�ិតឆ្នាំំ�  ២០២១ ដើ�ើម្បីី�រាជរដ្ឋាាភិិបាលនៅ�មានលទ្ធធភាពសន្សំំ�ថវិិកា
សម្រា�ប់់បន្តតការងារអន្តតរាគមន៍៍ផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាល និិងសង្គគម ពិិសេ�សគឺឺការបង្កើ�ើ�ន

កញ្ចច ប់់ថ វិិកាជួួយជនក្រី�ីក្រ� (ក្រ�១ និិង ក្រ�២) និិងជនងាយរងគ្រោះ��ះ ឱ្យយបានដល់់

៩ ខែ�  ជាបន្តតទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�  ២០២២។ ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ 
២០២២
រាជរដ្ឋាាភិិបាលនឹឹងបន្តតធានា

បាននូូវការបើ�ើកផ្តតល់បៀ�
់ ៀវត្សសជូូនមន្ត្រី�ី�រាជការឱ្យយបានទាន់់ពេ�លវេ�លា គឺឺ២ដង ក្នុុ�ង១ខែ� 
ដោ�យមិិនមានការកាត់់ប្រា�ក់់បៀ�ៀវត្សសមន្រ្តី�ី�រាជការគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ហើ�ើយកម្រិ�ិតប្រា�ក់់
បៀ�ៀវត្សសអប្បបបរមាឆ្នាំំ� ២០២២ ត្រូ�ូវបានរក្សាាដូូចខាងក្រោ��ម៖




បៀ�ៀវត្សសមន្ត្រី�ី�រាជការស៊ីី�វិិល រក្សាាស្មើ�ើ�នឹឹងប្រ�មាណ ១ ១៧២ ៥០០ រៀ�ៀល;

បៀ�ៀវត្សសគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិង គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ រក្សាាស្មើ�ើ�នឹឹងប្រ�មាណ ១ ២៧២ ៥០០ រៀ�ៀល;
បៀ�ៀវត្សសនគរបាល (ពលបាលត្រី�ី) រក្សាាស្មើ�ើ�នឹឹងប្រ�មាណ ១ ២៥៦ ៩៧៧ រៀ�ៀល

(គិិតបញ្ចូូ�លរបបអង្កករ);



បៀ�ៀវត្សសយោ�ធិិន  (ពលទោ�) រក្សាាស្មើ�ើ�នឹឹ
(ពលទោ�)
ងប្រ�មាណ  ១ ១២៣ ៥០០ រៀ�ៀល

(មិិនគិិតបញ្ចូូ�លរបបអង្កករ) ហើ�ើយបើ�ើគិិតបញ្ចូូ�លរបបអង្កករត្រូ�ូវជាប្រ�មាណ 
១ ១៨១ ៩៧៧ រៀ�ៀល។

ចំំពោះ�ះប្រា�ក់់បំណា
ំ
ច់់ប្រ�ចាំំខែ�របស់់មន្រ្តី�ី�ជាប់់កិច្ច
ិ ចសន្យាា ក៏៏ត្រូ�វបានរក្សា
ូ
ាស្មើ�ើ�នឹឹង

កម្រិ�ិតឆ្នាំំ�  ២០២១ផងដែ�រគឺឺចំំនួួន  ៦៧០ ០០០រៀ�ៀល។ ដោ�យឡែ�កប្រាប្រា�ក់់សោ�ធន
ិ ចំំនួួន៣០ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សម្រា�ប់់ ការកាត់់បន្ថថយគម្លាាត
និិវត្តតន៍ ត្រូ�
៍ វបានគ្រោ�
ូ
�ងថវិកា

របបសោ�ធនរបស់់និវត្តត
ិ ជន រវាងអ្ននកចូូលនិិវត្តតន៍ចាស់
៍
 និ
់ ង
ិ អ្ននកចូូលនិិវត្តតន៍ថ្មីី� ជូ
៍
នដល់
ូ
់
និិវត្តតជនដែ�លជាអតីីតមន្ត្រី�ី�រាជការស៊ីី�វិិល និិងកងកម្លាំំ�ងប្រ�ដាប់់អាវុុធផងដែ�រ។

ការសម្រេ�េចរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងការរក្សាាកម្រិ�ិតបៀ�ៀវត្សសអប្បបបរមា និិងបៀ�ៀវត្សស

មន្រ្តី�ី�រាជការឆ្នាំំ� ២០២២ ស្មើ�ើ�នឹឹងកម្រិ�ិតឆ្នាំំ� ២០២១ និិងការមិិនអនុុញ្ញាាតឱ្យយជ្រើ�ើ�សរើ�ើស
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថ្មីី� ជំំនួសអ្ននកចូ
ួ
ល
ូ និិវត្តតន៍លើ�
៍ កលែ�
ើ
ងក្រ�សួួងស្ថាាប័័ន ដែ�លមានគោ�លការណ៍៍

ដោ�យឡែ�កពីីរាជរដ្ឋាាភិិបាល បានអនុុញ្ញាាតឱ្យយរាជរដ្ឋាាភិិបាលមានលទ្ធធភាពសន្សំំ�
ិ បានចំំនួន
ថវិកា
ួ ប្រ�មាណ ១០០លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក សម្រា�ប់់ត្រៀ��ៀមបន្តតអន្តតរាគមន៍៍

ផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាល និិងសង្គគម ព្រ�មទាំំងអន្តតរាគមន៍៍ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច ដើ�ម្បី
ើ ី�បន្តតទប់់ទល់់

នឹឹងផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការអូូសបន្លាា យនៃ�វិិបត្តិិ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩។ ទោះ�ះបីីជាយ៉ាាងនេះ�ះក្តីី�
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រាជរដ្ឋាាភិិបាលអនុុញ្ញាាតឱ្យយរៀ�ៀបចំំបៀ�ៀវត្សសតាមឋានន្តតរស័័ក្តិិ� និិងថ្នាាក់់ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�
២០២២ តែ�មិិនអនុុញ្ញាាតឱ្យយគិិតត្រ�ឡប់់ក្រោ��យតាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០២១ នោះ�ះទេ�។

លើ�ើសពីីនេះ�ះ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�  ២០២២ នេះ�ះដែ�រ  រាជរដ្ឋាាភិិបាលបានគ្រោ��ងថវិិកា

ចំំនួួន៤០ប៊ីី�លានរៀ�ៀល ដោ�យឡែ�កផ្សេ�េងទៀ�ៀត សម្រា�ប់់ផ្តតល់់លទ្ធធភាពដល់់ក្រ�សួួង
ស្ថាាប័័នអាចជ្រើ�ើ�សរើ�ើសមន្រ្តី�ី�មានសមត្ថថភាពនិិងជំំនាញខ្ពពស់់ចូូលបម្រើ�ើ�ការងារ

រដ្ឋឋ។ ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ចនិង
ិ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� នឹង
ឹ សហការជាមួួយក្រ�សួួងមុុខងារសាធារណៈៈ 
ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិងគោ�លការណ៍៍ និិងដាក់់ឱ្យយអនុុវត្តតនៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២២។

ិ ចំំនួន
ដូូចឆ្នាំំ�មុុនដែ�រ រាជរដ្ឋា
រាជរដ្ឋាាភិិបាលក៏៏បានគ្រោ��ងថវិកា
ួ ៥០ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សម្រា�ប់់

មូូលនិិធិិថែ�ទាំំសុុខភាពមន្រ្តី�ី�សាធារណៈៈ អតីីតមន្រ្តី�ី�រាជការ និិងអតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន និិង
ិ ចំំនួន
បានបន្តតគ្រោ��ងថវិកា
ួ ៦ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សម្រា�ប់់របបសន្តិិ�សុុខសង្គម
គ ផ្នែ�ែកហានិិភ័យ
័

ិ  នៅ�
ការងារសម្រា�ប់់មន្រ្តី�ី�សាធារណៈៈ ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់សុ
់ ខ
ុ ភាពមន្ត្រី�ី�រាជការស៊ីី�វិល
ក្នុុ�ងកញ្ចច ប់់ថ វិិការបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល។

ខ. ចំំណាយមិិនមែ�នបន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន  ១០ ៤៥៧ ៧៤៩
ិ ថ្នាាក់ជា
លានរៀ�ៀល, មានសមាមាត្រ�ស្មើ�ើ�នឹឹង ៥៤,៧% នៃ�ចំំណាយចរន្ដដថវិកា
់ តិិ ត្រូ�វូ ជា

៨,៤២% នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ន 
ើ ១៧,៨% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១។ ជារួួម

គ្រ�ប់់ក្រ�សួួង-ស្ថាាប័័នទាំំងអស់់ ជាទូូទៅ�គោ�រពបាននូូវពិិតានចំំណាយគោ�លដែ�ល

រាជរដ្ឋាាភិិបាលបានកំំណត់ផ្តតល់
់
ជូ
់ នសម្រា�ប់
ូ
ចំ
់ ណា
ំ យមិិនមែ�នបន្ទុុ�កបុុគ្គលិ
គ កក្នុុ�
ិ ងកម្រិ�ិត
ិ វិចារណកម្ម
ិ
ថវិកា
មចំណា
ំ
យឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនៃ�ការធ្លាាក់់ចុះះ�ចំំណូូល។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
កំំណើ�ើនចំំណាយមិិនមែ�នបន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិកដែ�លបានគ្រោ��ង គឺឺសម្រា�ប់់ការអនុុវត្តត

អាទិិភាពចម្បបងសំំខាន់់ៗ រួួមមាន៖ ការបន្តតអន្តតរាគមន៍៍ប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ការរីីករាលដាល

ី -១៩, ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើ�ើសក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់, ការធ្វើ�ើ�ជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�
នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីដ
រៀ�ៀបចំំកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលអាស៊ាាន និិងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ពាក់់ព័័ន្ធធ ព្រ�មទាំំងអាទិិភាពមួួយចំំនួួន

ទៀ�ៀត។ កញ្ចច ប់់ថ វិិកានេះ�ះ ត្រូ�ូវបាន វិិភាជទៅ�តាមវិិស័័យចំំណាយដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
តម្រូ�ូវការ និិងអាទិិភាពចាំំបាច់់តាមវិិស័័យនីីមួួយៗ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
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ចំំណាយវិិស័័យរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�



គាំំទ្រ�ដល់់ការរៀ�ៀបចំំដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឃុំំ�-សង្កាាត់់ឆ្នាំំ� ២០២២,

គាំំ
គាំំទ្រ�ដល់កា
់ ររៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ� និិងជាប្រ�ធានអាស៊ាានឆ្នាំំ� ២០២២ ក្នុុ�ងការ
រៀ�ៀបចំំកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលអាស៊ាាន និិ
អាស៊ាាន ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ពាក់់ព័័ន្ធធ,



បន្តតគាំំ ទ្រ�ដល់់ការលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណូូល និិង

ប្រ�មូូលចំំណូូលសារពើ�ើពន្ធធ,





បន្តតគាំំទ្រ�ការអនុុវត្តតកម្មម វិិធីីជាតិិកំំណែ�ទម្រ�ង់់រដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ,
បន្តតគាំំទ្រ�កំំណែ�ទម្រ�ង់់ វិិស័័យដីីធ្លីី�,

ប ន្តតគាំំ ទ្រ� និិ ង ពង្រឹ�ឹ ង គោ�លនយោ�បាយអភិិ វ ឌ្ឍឍន៍៍ វិិ ស័័ យ ឧស្សាាហកម្មម ឆ្នាំំ� 

២០១៥-២០២៥,




បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�កិិច្ចចការទូូត ។

ចំំណាយវិិស័័យការពារជាតិិ សន្ដិិ�សុុខ និិងសណ្ដាាប់់ធ្នាាប់់សាធារណៈៈ



ឹ សមត្ថថភាពរបស់់នគរបាល និិងកងកម្លាំំ�ងប្រ�ដាប់់អាវុុធ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់កា
់ រពង្រឹ�ង
ប ន្តតផ្តោ�ោតការយកចិិ ត្តតទុុ កដាក់់ លើ�ើ ជីី វ ភាព និិ ង សុុ ខុុ មា លភាពកងកម្លាំំ�ង

ប្រ�ដាប់់អាវុុធ,


បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់កិិច្ចចដំំណើ�ើរការរបស់់ឧត្តតមក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាានៃ�អង្គគចៅ�ក្រ�ម សាលា

ជម្រះ�ះក្តីី�គ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាាក់់ និិងរដ្ឋឋបាលតុុលាការ,




បន្តតគាំំទ្រ�កិិច្ចចដំំណើ�ើរការរដ្ឋឋបាល និិងអន្តតរាគមន៍៍ផ្សេ�េងៗ,

បន្តតគាំំ ទ្រ�ដល់់ដំំណើ�ើរការនៃ�ការអភិិវឌ្ឍឍតាមបែ�បប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�ថ្នាាក់់

ក្រោ��មជាតិិ,




បន្តតគាំំទ្រ�ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ ភូូមិិ-ឃុំំ� មានសុុវត្ថិិ�ភាព,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសន្តិិ�សុុខតាមច្រ�កព្រំ�ំដែ�ន និិងការផលិិត

លិិខិិតឆ្លលងដែ�ន,





បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងការជួួញដូូរមនុុស្សស ស្រ្តី�ី� និិងកុុមារ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន,

បន្តតគាំំទ្រ�សេ�វាឥតគិិតថ្លៃ�ៃរបស់់គណៈៈមេ�ធាវីីកម្ពុុ�ជា។
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ចំំណាយវិិស័័យសង្គគមកិិច្ចច









បន្តតគាំំទ្រ�ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់កា
់ រលើ�ើកកម្ពពស់គុ
់ ណ
ុ ភាព និិងការទទួួលបានសេ�វាសុុខាភិិបាល,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព និិងគាំំទ្រ�សេ�វាអប់់រំំ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការលើ�ើកកម្ពពស់់ វិិស័័យកីីឡាជាតិិ,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជំំនាញ និិង វិិស័័យការងារ,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការទប់់ស្កាាត់់អំំពើ�ើហឹឹង្សាាលើ�ើស្រ្តី�ី� និិងកុុមារ,
បន្តតឧបត្ថថម្ភភគាំំទ្រ�ដល់់សមាគមអតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន,

បន្តតឧបត្ថថម្ភភដល់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលស្តាារនីីតិិសម្បបទាតាមបណ្តាា រាជធានីី-ខេ�ត្តត និិង

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលស្តាារលទ្ធធភាពពលកម្មម កាយសម្បបទា,



ិ គាំំទ្រ�ដល់កា
បន្តតផ្តតល់់ថ វិកា
់ រដោះ�ះស្រា�យជីវី ភាពចំំពោះ�ះជនក្រី�ីក្រ�និិងចាស់់ជរា
នៅ�តាមសហគមន៍៍,






បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងព័័ត៌៌មានក្លែ�ែងក្លាា យ,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការការពារ និិងអភិិរក្សសធនធានធម្មមជាតិិ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិរក្សស និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍វប្បបធម៌៌ជាតិិ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់សុុខដុុមនីីយកម្មមសាសនា។

ចំំណាយវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច



បន្តតគាំំទ្រ�ដល់កា
់ រលើ�ើកកម្ពពស់ប
់ ច្ចេ�េកទេ�សកសិិកម្មម និង
ិ  សុុវត្ថិិ�ភាពចំំណីអា
ី ហារ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីសម្បបទានសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច ការបង្កាារទប់់ស្កាាត់់ និិង

បង្រ្កា�ា បបទល្មើ�ើ�សព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងជលផល,








បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានរ៉ែ�ែគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ទឹឹកស្អាាត និិងអនាម័័យជនបទ,
បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំប្រ�ព័័ន្ធធធារាសាស្រ្ត�ត ,

ជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ផលិិតផល និិងការពង្រឹ�ឹងគុុណភាពសេ�វាទេ�សចរណ៍៍,
បន្តតបើ�ើកទីីផ្សាារសម្រា�ប់់ការនាំំចេ�ញរបស់់កម្ពុុ�ជា,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់កា
់ រជួួសជុល
ុ  ថែ�ទាំំផ្លូូ�វ ស្ពាាន និង
ិ ផ្លូូ�វលំំជនបទ ព្រ�មទាំំងការស្តាារ
ស្រះ�ះ ជីីកស្រះ�ះ និិងអណ្តូូ�ងទឹឹក ដើ�ើម្បីី�ទប់់ទល់់នឹឹងគ្រោះ��ះរំាា ងស្ងួួ� ត,



បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយសុុវត្ថិិ�ភាពចំំណីីអាហារ,
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បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធរដ្ឋឋបាលអេ�ឡិិកត្រូ�ូនិិក,

បន្តតគាំំទ្រ�ដល់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្យយម,
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធស្តតង់់ដា និិងមាត្រា�សាស្ត្រ�រ ។

ិ  ឆ្លើ�ើ�យតប
លើ�ើសពីនេះី �ះ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២២ រាជរដ្ឋាាភិិបាលក៏៏បានគ្រោ��ងថវិកា

នឹឹងសកម្មមភាពគាំំពារសង្គគមដែ�លរួួមមានជាអាទិ៍៍ដូូចជា៖
-

ិកាក្នុុ�ងកញ្ចច ប់់
ការបន្តតគាំំទ្រ�ការថែ�ទាំំសុុខភាពសម្រា�ប់់កម្មមករ៖ បានត្រៀ��ៀមថវិ
៖

ថវិិការបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល សម្រា�ប់់ពង្រី�ីក វិិសាលភាពមូូលនិិធិិសមធម៌៌ 
ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់លទ្ធធភាពឱ្យយកម្មមករ (ទាំំងក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ និង
ិ  ក្រៅ��ប្រ�ព័័ន្ធធ) ដែ�លមិិនទាន់់

ិ
ជាសមាជិកបេ�
ឡាជាតិិរបបសន្តិិ�សុុខសង្គម
គ (ប.ស.ស.) ទទួួលបានរបបថែ�ទាំំ
-

-

សុុខភាពដូូចប្រ�ជាជនដែ�លមានប័័ណ្ណណក្រី�ីក្រ�ដែ�រ;

ការបន្តតការឧបត្ថថម្ភភមាតុុភាពសម្រា�ប់់កម្មមករនិិយោ�ជិិត៖ បានគ្រោ��ងនៅ�ក្នុុ�ង

កញ្ចច ប់់ថ វិិការបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលសម្រា�ប់់បន្តតបើ�ើកផ្តតល់់ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភជូូន 
កម្មមកា រិិនីី នៅ�ក្រោ��យពេ�លសម្រា�លកូូន និិងសម្រា�កលំំហែ�មាតុុភាព;

កា របន្តតនិិ រន្តតរ ភាពមន្ទីី�រពេ�ទ្យយគន្ធធ បុុ ប្ផាា ៖ បន្តតផ្តតល់់ ថ វិិ កា សម្រា�ប់់ ប ង្កើ�ើ�ន 
“មូូលនិិធិិគន្ធធបុុប្ផាាកម្ពុុ�ជា”, បន្ថែ�ែមលើ�ើថ វិិកាដែ�លត្រូ�ូវផ្តតល់់ផ្ទាាល់់ទៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

គន្ធធបុុប្ផាាសម្រា�ប់់ចំំណាយប្រ�តិិបត្តិិ�ការឆ្នាំំ�  ២០២២, ដើ�ើម្បីី�ធានានិិរន្តតរភាព 
គុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព របស់់មន្ទីី�រពេ�ទ្យយផង និិងធានាការផ្តតល់់សេ�វាដោ�យ
-

មិិនយកថ្លៃ�ៃជូូនដល់់កុុមារនៃ�គ្រួ�ួសារក្រី�ីក្រ�ផង;

ិ ផ្ទេ�េរ
កម្មម វិធី
ី សាច់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់ស្រ្តី�ី�ក្រី
់
�ីក្រ�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិងកុុមារតូច
ូ ៖ បានគ្រោ��ង
៖

ិ សម្រា�ប់់ឧបត្ថថម្ភភពេ�លពិិនិត្យ
ថវិកា
ិ យផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ចំំនួន 
ួ ៤ លើ�ើក, ១ លើ�ើក ៤ ម៉ឺឺ�នរៀ�ៀល,
ពេ�លសម្រា�លកូូននៅ�មណ្ឌឌលសុុខភាព  ឬពេ�ទ្យយរដ្ឋឋ  ជូូន  ២០ម៉ឺឺ�នរៀ�ៀល,

ឧបត្ថថម្ភភ  ១០ លើ�ើកទៀ�ៀត  ១លើ�ើក  ៤ ម៉ឺឺ�នរៀ�ៀល ពេ�លទៅ�ទទួួលថ្នាំំប
� ង្កាារ 
រហូូតដល់់កុុមារអាយុុ ២ ឆ្នាំំ�។

គ. ចំំណាយមូូលធនថ្នាាក់់ជាតិិ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន ១៣ ៤៦៥ ១៦២ លានរៀ�ៀល

ិ ថ្នាាក់ជា
មានសមាមាត្រ�ស្មើ�ើ�នឹឹង៤១,៣% នៃ�ចំំណាយថវិកា
់ តិិសរុប
ុ  ត្រូ�ូវជា ១០,៨៤%
ិ ឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងគោ�លដៅ�
នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ន 
ើ ៣,២២% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិកា
ិ ី វិនិ
ិ យោិ �គសាធារណៈៈ៣ឆ្នាំំ�រំំកិល
គាំំទ្រ�ដល់កា
់ របន្តតអនុុវត្តតកម្មម វិធី
ិ (២០២២-២០២៤)
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ជាពិិសេ�សការអនុុវត្តត  “ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត និិងកម្មម វិិធីីស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើន

សេ�ដ្ឋឋ កិិ ច្ចច កម្ពុុ� ជា ក្នុុ�ងការរស់់ នៅ �ជាមួួ យ កូូ វីី ដ -១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីី ភា ពថ្មីី� 
សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១-២០២៣”។
០២១-២០២៣” គម្រោ��ងចំំណាយមូូលធននេះ�ះ ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�ក
ជាសមាសធាតុុធំំៗពីីរដូូចខាងក្រោ��ម៖

១-គម្រោ��ងវិិ និិ យោ �គសាធារណៈៈដោ�យហិិ រ ញ្ញញប្បបទានក្នុុ� ងប្រ�ទេ�ស  ត្រូ�ូ វបាន

គ្រោ��ងចំំនួួន ៦ ១៧៤ ០២១ លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា ៤,៩៧% នៃ� ផ.ស.ស. ថយចុះះ�

៣,៤% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ�  ២០២១។   អាទិិភាពនៃ�ចំំណាយគម្រោ��ង
វិិនិិយោ�គផ្ទាាល់់ដោ�យហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សផ្ដោ�ោតអាទិិភាពទៅ�លើ�ើ៖



ការកសាង និិងជួួសជុុលហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ផ្លូូ�វថ្ននល់់ ស្ពាាន លូូ ព្រ�មទាំំងការ

ជួួសជុុលឡើ�ើង វិិញនូូវ ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីជំំនន់់ទឹឹក
ភ្លៀ�ៀ�ង រួួមទាំំងការកសាងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដូូចជាប្រ�ព័័ន្ធធចម្រោះ��ះទឹឹកកខ្វវក់់
ប្រ�ព័័ន្ធធលូូ អូូរ ប្រ�ឡាយរំំដោះ�ះទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង និិងប្រ�ព័័ន្ធធបង្ហូូ�រទឹឹកកខ្វវក់់,




ការកសាង និិងជួួសជុុលផ្លូូ�វចំំនួួន ៣៨ ខ្សែ�ែ ក្នុុ�ងទីីរួួមខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប,

ការបន្តតស្តាារ និិងកសាងប្រ�ព័័ន្ធធធារាសាស្រ្ត�ត និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�

ប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងធារាសាស្ត្រ�រ ,




ការជំំរុុញផលិិតកម្មមស្បៀ�ៀ�ង និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ផលិិតភាពកសិិកម្មម,

ការបន្តតកសាងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ វិិស័័យអប់់រំំនិិងបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា លបច្ចេ�េកទេ�ស
វិិជ្ជាាជីីវៈ� និិងការសាងសង់់ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធចាំំបាច់់មួួយចំំនួួនផ្សេ�េងទៀ�ៀត ។

២-គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស  ត្រូ�ូវបាន
គ្រោ��ងចំំនួួន៥ ៨១៣ ៤៨៤លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា៤,៦៨%នៃ� ផ.ស.ស. កើ�ើនឡើ�ើង

៦,៤% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ�  ២០២១ ហើ�ើយស្មើ�ើ�នឹឹងប្រ�មាណ១៦,៧% នៃ�
ិ រដ្ឋឋសរុប
ចំំណាយថវិកា
ុ ឆ្នាំំ� ២០២២។ គម្រោ��ងចំំណាយនេះ�ះ គឺឺជាតួួលេ�ខប៉ាាន់់ស្មាាន

នៃ�ការបើ�ើកផ្តតល់់សាច់់ប្រា�ក់់ ទាំំងឥណទានសម្បបទាន និិងទាំំងហិិរញ្ញញប្បបទាន

ឥតសំំណង ពីីដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សម្រា�ប់់ហិិរញ្ញញប្បបទានគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គសាធារណៈៈ
កំំពុុងដំំណើ�ើរការនិិងគម្រោ��ងថ្មីី� ដែ�លបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១។
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ិ សម្រា�ប់់ការបន្តតត្រៀ��ៀមអន្តតរាគមន៍៍
ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ រាជរដ្ឋាាភិិបាល ក៏៏បានគ្រោ��ងថវិកា
អន្តតរាគមន៍៍

ទប់់ទល់់នឹឹងផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ មានជាអាទិ៍៍ ដូូចខាងក្រោ��ម៖


កម្មម វិិធីីឧបត្ថថម្ភភគ្រួ�ួសារក្រី�ីក្រ� (ក្រ�១ និិងក្រ�២) និិងជនងាយរងគ្រោះ��ះ ត្រូ�ូវបាន
គ្រោ��ងទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន  ១ ១៣៨ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ  ២៨០
លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក,



កម្មម វិិធីីបណ្តុះះ� �បណ្តាា លសមត្ថថភាពជំំនាញវិិជ្ជាាជីីវៈ� និិងការជួួយកម្មម ករព្យួួ�រ

កិិច្ចចសន្យាាការងារ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន  ២៣៩ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល
សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ ៥៩ លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក,



គម្រោ��ងសាច់់ប្រា�ក់់ពលកម្មម (Cash for Works) ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងទឹឹកប្រា�ក់់ចំនួ
ំ ន 
ួ
៤០៦ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ ១០០ លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក សម្រា�ប់់
ស្រូ�ូបយកកម្លាំំ�ងពលកម្មមដែ�លបាត់់បង់់ការងារ និិងកសាងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ

រូូបវ័័ន្តតនៅ�ជនបទ មានដូូចជា ប្រ�ឡាយជើ�ើងក្អែ�ែប ស្រះ�ះទឹឹក  អណ្តូូ�ង និិងបង្គគន់់
អនាម័័យនៅ�តាមសាលារៀ�ៀនជាដើ�ើម,



ហិិរញ្ញញប្បបទានសម្រា�ប់់អនុុវត្តតយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច

កម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ងការរស់់នៅ�ជាមួួយកូូ វីីដ-១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� ត្រូ�ូវបាន

គម្រោ��ងទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន  ១ ០១៦ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ ២៥០

លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក,


គម្រោ��ងប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងរចនាសម្ព័័�ន្ធធឌីីជីីថល ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងទឹឹកប្រា�ក់់
ចំំនួួនប្រ�មាណ ១០១ ប៊ីី�លានរៀ�ៀល សមមូូលនឹឹងប្រ�មាណ ២៥ លានដុុល្លាារ
អាម៉េ�េរិិក ។
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ជាលទ្ធធផលរួួម ថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កទៅ�តាមវិិស័័យទាំំង ៤

ដូូចខាងក្រោ��ម៖
តារាងទីី៦៖

ចំំណាយថវិិកាសរុុបតាមវិិស័័យឆ្នាំំ� ២០២១-២០២២

ចំំណាយថវិិកាតាមវិិស័័យ
(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)

១. វិិស័័យរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�
   ក. ចំំណាយចរន្តត

-បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

-ក្រៅ��បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

   ខ. ចំំណាយមូូលធន

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

២. វិិស័័យការពារជាតិិ សន្ដិិ�សុុខ 
និិងសណ្ដាាប់់ធ្នាាប់់សាធារណៈៈ
   ក. ចំំណាយចរន្តត

-បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

-ក្រៅ��បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

   ខ. ចំំណាយមូូលធន

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

៣. វិិស័័យសង្គគមកិិច្ចច
   ក. ចំំណាយចរន្តត

-បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

២០២១

២០២២

ច្បាាប់់

% ផ.ស.ស.

1,815,921

1.58%

1,123,111

0.97%

1,222,001

16,500

0.01%

0

0.00%

139,776

0.12%

172,815

0.14%

4,769,559

4.14%

4,795,111

3.86%

3,832,150

3.33%

3,822,770

3.08%

53,690

0.05%

119,824

0.10%

20,000

0.02%

22,600

0.02%

33,690

0.03%

97,224

0.08%

6,872,756

5.97%

7,332,061

5.91%

1,972,197

692,810

156,276

4,715,869
883,719

7,824,906

3,523,530
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ច្បាាប់់

% ផ.ស.ស.

1,916,131

1.54%

1.71%

2,088,946

0.60%

694,130

0.56%

172,815

0.14%

0.14%

4.09%

4,675,287

0.77%

852,517

6.79%

8,449,790

3.06%

3,610,626

1.68%

0.98%

3.77%

0.69%

6.81%

2.91%
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ចំំណាយថវិិកាតាមវិិស័័យ
(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)
-ក្រៅ��បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

   ខ. ចំំណាយមូូលធន

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

៤. វិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

   ក. ចំំណាយចរន្តត

-បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

-ក្រៅ��បន្ទុុ�កបុុគ្គគលិិក

   ខ. ចំំណាយមូូលធន

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

-វិិនិិយោ�គសាធារណៈៈដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

២០២១

ច្បាាប់់

% ផ.ស.ស.

952,150

0.83%

3,349,227

២០២២

ច្បាាប់់

% ផ.ស.ស.

2.91%

3,721,435

3.00%

1,117,729

0.90%

90,000

0.08%

110,000

0.09%

862,150

0.75%

1,007,729

0.81%

1,457,206

1.17%

6,425,789

5.58%

6,531,922

517,085

0.45%

526,429

4,966,034

4.31%

5,074,716

4.09%

536,000

0.47%

539,000

0.43%

4,430,034

3.85%

4,535,716

3.65%

1,459,755
942,670
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1.27%

0.82%

930,777

5.26%

0.42%
0.75%
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ក្រា�ហ្វិិ �កទីី៦៖

ចំំណាយថវិិកាសរុុបរបស់់ក្រ�សួួង-ស្ថាាប័័នឆ្នាំំ� ២០២២

អប់រ� យុវជន និងកីឡ

ករពរជតិ

សធរណករ និងដឹកជ��� ន

មហៃផ�

3,382,658

2,529,616

2,524,786

2,091,964

ឧស្សោហកម� វ�ទ្យោស�ស�
បេច�ក វ�ទ្យោ និងនវនុវត�ន៍

េសដ�កិច�និងហិរ��វត��

599,503

សង�មកិច� អតីតយុទជ
� ន
និងយុវនីតិសម្បទ

ែរ�និងថាមពល

844,667

1,426,095

3

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

870,410
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

10

11

7

12

13

4

2,888,090

កសិិកម្មម រុុក្ខាា ប្រ�មាញ់់ និិងនេ�សាទ
ការងារនិិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�
គណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ពាណិិជ្ជជកម្មម
រដ្ឋឋសភា
យុុត្តិិ�ធម៌៌
វប្បបធម៌៌និិង វិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�
ការបរទេ�សនិិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ
ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍និិងទូូរគមនាគមន៍៍
រៀ�ៀបចំំដែ�នដីី នគរូូបនីីយកម្មម និិងសំំណង់់
បរិិស្ថាាន
ទេ�សចរណ៍៍
ផែ�នការ
ព័័ត៌៌មាន

ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម

689,887

8
2

5

464,427

6

1

សុខាភិបល

ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី

465,853

9

14

15

17

18

21

22

ព្រះ�ះបរមរាជវាំ ំង
ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា
ធម្មមការ និិងសាសនា
មុុខងារសាធារណៈៈ
កិិច្ចចការនារីី
រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការដ្ឋាានអាកាសចរស៊ីី�វិិល
ស្ថាាប័័នប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងរដ្ឋឋសភា ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា និិងអធិិការកិិច្ចច
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាធម្មមនុុញ្ញញ
23 ក្រុ�ម
24 អាជ្ញាាធរសវនកម្មមជាតិិ
25 ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុ�ុជា
15
16
17
18
19
20
21
22

ចំំណាំំ៖ លេ�ខរៀ�ៀងពីី 1 ដល់់ 25 សម្រា�ប់់សំំគាល់់ឈ្មោះ�ះ �ក្រ�សួួង ស្ថាាប័័ននៅ�ក្នុុ�ងក្រា�ហ្វិិ�កខាងលើ�ើ
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៣.៤

ថវិិការដ្ឋឋបាលថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
ិ របស់់រដ្ឋឋបាលថ្នាាក់ក្រោ��
គម្រោ��ងចំំណូូល-ចំំណាយថវិកា
់
មជាតិិ (រាជធានីី-ខេ�ត្ដដ 

ក្រុ�ុង ស្រុ�ុក និិង ឃុំំ�-សង្កាាត់់) ត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យឈរលើ�ើច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីប្រ�ព័័ន្ធធ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ ច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលរាជធានីី ខេ�ត្ដដ ក្រុ�ុង ស្រុ�ុក 
ខ័័ណ្ឌឌ និិងច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីរបបហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្ដិិ�របស់់រដ្ឋឋបាល
ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ និិងច្បាាប់់ស្តីី�ពីីការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋ បាលឃុំំ� សង្កាាត់់ ព្រ�មទាំំងរាល់់
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌគតិិយុុត្ដដដែ�លមានជាធរមាន។


ចំំណូូលចរន្ដដថវិិការបស់់រដ្ឋឋបាលរាជធានីី ខេ�ត្ដដ ក្រុ�ុង ស្រុ�ុក  ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ង

ចំំនួួន២ ១៣១ ៧៦៤លានរៀ�ៀល មានសមាមាត្រ�ស្មើ�ើ�នឹឹង៨,៩%នៃ�ចំំណូូល
ចរន្ដដថវិិការដ្ឋឋ ត្រូ�ូវជា១,៧២%នៃ� ផ.ស.ស. មានការកើ�ើនឡើ�ើង ៤០,៤%
ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះរួួមមាន៖
 ចំំ
ណូូលសារពើ�ើពន្ធធ ត្រូ�វបានគ្រោ�
ូ
�ងចំំនួន
ួ ១

៥៨៤ ១២៧លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា

ិ ឆ្នាំំ� ២០២១
១,២៨%នៃ� ផ.ស.ស. កើ�ើនឡើ�ើង៥០,៨%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិកា

 
ចំណូ
ំ ូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ ត្រូ�វបានគ្រោ�
ូ
�ងចំំនួន 
ួ ៥៤៧

៦៣៧លានរៀ�ៀល

ត្រូ�ូវជា ០,៤៤%នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ើន១៧,០%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់
ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២១។



ចំំណាយសរុុបថវិិការបស់់រដ្ឋឋ បាលថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួួន

៣ ៣៩៤ ៨១៤លានរៀ�ៀល មានសមាមាត្រ�ស្មើ�ើ�នឹឹង ៩,៨%នៃ�ចំំណាយ

ថវិិការដ្ឋឋសរុុប ត្រូ�ូវជា២,៧៣%នៃ� ផ.ស.ស. កើ�ើនឡើ�ើង ៣១,៦%ធៀ�ៀបនឹឹង
ច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះ៖

ក. ចំំណាយចរន្ដដ: ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួន 
ួ ៣ ០០១ ៧៨៦លានរៀ�ៀល មានសមាមាត្រ�

ស្មើ�ើ�នឹឹង ១៤,៤%នៃ�ចំំណាយចរន្ដដថវិិការដ្ឋឋសរុុប ត្រូ�ូវជា ២,៤២%នៃ� ផ.ស.ស.

កើ�ើនឡើ�ើង ២៦,៩%ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ� ២០២១។ ក្នុុ�ងទំំហំំចំំណាយចរន្តតនេះ�ះ 
ប្រា�ក់់បំំណាច់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាារាជធានីី-ខេ�ត្តត ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក-ខ័័ណ្ឌឌ និិង
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�  ២០២២ ត្រូ�ូវបានរក្សាាស្នើ�ើ�នឹឹងកម្រិ�ិតឆ្នាំំ�  ២០២១។
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ដូូចនេះ�ះ ប្រា�ក់់បំំណាច់់របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាារាជធានីី-ខេ�ត្តត និិងក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក-ខ័័ណ្ឌឌ
ក៏៏ដូូចជាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ និិងមន្រ្តី�ី�ភូូមិិ ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់ជូូនដូូចខាងក្រោ��ម៖


ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាារាជធានីី ខេ�ត្តត៖

 
ប្រា�ក់់ បំំ ណា ច់់ ប្រ �ធានក្រុ�ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្សា ារាជធានីី - ខេ�ត្តត នឹឹ ង ទទួួ ល បានចំំ នួួ ន

១ ៤៤០ ០០០រៀ�ៀល

 
ប្រា�ក់់បំំណាច់់សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាារាជធានីី-ខេ�ត្តត នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន

១ ១៣៥ ០០០រៀ�ៀល។



ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង ស្រុ�ុក ខ័័ណ្ឌឌ៖

 ប្រា
�ក់់បំំណាច់់ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក-ខ័័ណ្ឌឌ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន

១ ១៥៥ ០០០រៀ�ៀល

 ប្រា
�ក់់បំំណាច់់សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក-ខ័័ណ្ឌឌ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន

៩១០ ០០០រៀ�ៀល។



ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ� សង្កាាត់់៖

 
ប្រា�ក់់បំំណាច់់មេ�ឃុំំ�ចៅ�សង្កាាត់់ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន១

១១០ ០០០រៀ�ៀល

 ប្រា
�ក់់បំំណាច់់ជំំទប់់ទីី១ ទីី២ ចៅ�សង្កាាត់់រងទីី១ ទីី២ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន

៨៧០ ០០០រៀ�ៀល

 
ប្រា�ក់់ បំំ ណា ច់់ សមាជិិ កក្រុ �ុ ម ប្រឹ�ឹ ក្សា ាឃុំំ� - សង្កាាត់់  នឹឹ ង ទទួួ ល បានចំំ នួួ ន

៧៦០ ០០០រៀ�ៀល

 
ប្រា�ក់់បំំណាច់់មេ�ភូូមិិ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន៤៣០

០០០រៀ�ៀល

 
ប្រា�ក់់បំំណាច់់អនុុប្រ�ធានភូូមិិ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន៣១០
 
ប្រា�ក់់បំំណាច់់សមាជិិកភូូមិិ នឹឹងទទួួលបានចំំនួួន២៨០

០០០រៀ�ៀល និិង

០០០រៀ�ៀល។

ខ.ចំំណាយមូូលធន: ត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងចំំនួន
ួ ៣៩៣ ០២៨លានរៀ�ៀល មានសមាមាត្រ�

៦,០%នៃ�ចំំណាយមូូលធនដោ�យហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ត្រូ�ូវជា០,៣២%នៃ�
ផ.ស.ស.។
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គម្រោ��ងចំំណូូល-ចំំណាយរបស់់រដ្ឋឋ បាលរាជធានីី-ខេ�ត្ដដ ក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក និិង

ិ ចំំនួន 
ឃុំំ�-សង្កាាត់់ខាងលើ�ើ បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានឱនភាពថវិកា
ួ ១ ២៦៣ ០៥០ លានរៀ�ៀល

ត្រូ�ូវជា ១,០២% នៃ� ផ.ស.ស. ដែ�លត្រូ�ូវបានគ្រោ��ងឧបត្ថថម្ភភដោ�យថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិ
ដែ�លការឧបត្ថថម្ភភនេះ�ះកើ�ើនឡើ�ើង ១៩,១% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ក្នុុ�ងនោះ�ះ៖

(១)- ឧបត្ថថម្ភភរាជធានីី-ខេ�ត្តត(សម្រា�ប់់រដ្ឋឋបាលខ័័ណ្ឌឌ) ចំំនួួន ១៣ ៣០៤ លានរៀ�ៀល
ដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតការផ្ទេ�េរមុុខងាររបស់់មន្ទីី�រជំំនាញ;

(២)- ឧបត្ថថម្ភភក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក ចំំនួួន ៤០២ ៣៨៩ លានរៀ�ៀល, មានកំំណើ�ើន ១៩,០%

ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១;

(៣)- ឧបត្ថថម្ភភឃុំ-ំ� សង្កាាត់់ ចំំនួួន ៦៥០ ២៩៧ លានរៀ�ៀល, មានកំំណើ�ន 
ើ ២០,៣%
ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២១;

(៤)- មូូលនិិធិអ
ិ ភិិវឌ្ឍឍន៍៍ឃុំ-ំ� សង្កាាត់់ ចំំនួន 
ួ ១៩៧ ០៦០ លានរៀ�ៀល, ស្មើ�ើ�នឹឹង ០,១៦%

នៃ� ផ.ស.ស. មានកំំណើ�ើន  ១៦,៦% ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ឆ្នាំំ�  ២០២១, ដែ�លជាការ

ផ្ទេ�េរធនធានបន្ថែ�ែមជូូនរដ្ឋឋបាលឃុំំ�-សង្កាាត់់ សម្រា�ប់់ចំំណាយអភិិវឌ្ឍឍន៍៍មូូលដ្ឋាាន 
ចាប់់ពីឆ្នាំ
ី ំ � ២០២០ ដល់់ឆ្នាំំ� ២០២៣។ ការឧបត្ថថម្ភភធនបន្ថែ�ែមនេះ�ះ នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយរដ្ឋឋបាល
ឃុំំ�-សង្កាាត់់នីីមួួយៗ ទទួួលបានជាមធ្យយមប្រ�មាណ ២៤២ លានរៀ�ៀល ឬសមមូូល
នឹឹង ៦០ ០០០ ដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក ជាមធ្យយមក្នុុ�ង ១ ឆ្នាំំ�។
តារាងទីី៧៖

ថវិិការដ្ឋឋបាលថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិឆ្នាំំ� ២០២១-២០២២

ថវិិការដ្ឋឋបាលថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)

ចំំណូូលចរន្ដដថវិិកាថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
 ចំំណូូលសារពើ�ើពន្ធធ

 ចំំណូូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ

សរុុបចំំណាយថវិិកាថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
 ចំំណាយចរន្ដដ

 ចំំណាយមូូលធន

ច្បាាប់់

២០២១

1,518,406

% ផ.ស.ស.

1.32%

ច្បាាប់់

២០២២

2,131,764

% ផ.ស.ស.

1.72%

1,050,323

0.91%

1,584,127

1.28%

2,578,856

2.24%

3,394,814

2.73%

0.19%

393,028

468,083

2,364,650

214,206
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0.41%

2.05%

547,637

3,001,786

0.44%

2.42%

0.32%
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ថវិិការដ្ឋឋបាលថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
(ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល)
ឱនភាពថវិិកា

ឧបត្ថថម្ភភដល់់ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

 រាជធានីី-ខេ�ត្តត (សម្រា�ប់់រដ្ឋឋបាលខ័័ណ្ឌឌ)

ច្បាាប់់

២០២១

-1,060,450
1,060,450

1,263,050

0.29%

402,389

0.15%

197,060

540,608

0.47%

 មូូលនិិធិិអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ឃុំំ�-សង្កាាត់់

168,940

៣.៥

0.92%

0.01%

338,095

ច្បាាប់់

-0.92% -1,263,050

12,807

 ក្រុ�ុង-ស្រុ�ុក
 ឃុំំ�-សង្កាាត់់

% ផ.ស.ស.

២០២២

% ផ.ស.ស.

-1.02%
1.02%

13,304

0.01%

650,297

0.52%

0.32%

0.16%

 រកំំណត់់ពិិតាននៃ�ការខ្ចីី�សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ � ២០២២
កា
និិងស្ថាានភាពបំំណុុល
ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបំំណុល
ុ សាធារណៈៈ, រាជរដ្ឋាាភិិបាលប្រ�កាន់់ខ្ជាាប់នូ
់ ូវគោ�លការណ៍៍
គន្លឹះះ��ចំំនួួន ៥ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
(១)-

ខ្ចីី�ឥណទានក្នុុ�ងទំំហំំសមស្រ�បដែ�លស្ថាានភាពថវិិកា និិងសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចអាច
ទ្រាំ�ំទ្រ�បាន;

(២)- ខ្ចីី�តែ�ឥណទានដែ�លមានកម្រិ�ិតសម្បបទាន ឬលក្ខខខ័័ណ្ឌឌអនុុគ្រោះ��ះខ្ពពស់់;

(៣)- ខ្ចីី�សម្រា�ប់់តែ� វិិស័័យអាទិិភាពទ្រ�ទ្រ�ង់់ចីីរភាពនៃ�កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច និិង
(៤)-

វិិស័័យបង្កើ�ើ�នផលិិតភាព សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ឬផលិិតភាពផលិិតកម្មម;

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឥណទាន ប្រ�កបដោ�យតម្លាា ភាព, គណនេ�យ្យយភាព, ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព,

និិងស័័ក្តិិ�សិិទ្ធភា
ធ ពខ្ពពស់់បំំផុុត;

(៥)- ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ឥ ណទានសម្រា�ប់់ ហិិ រ ញ្ញញ ប្បបទាន គម្រោ��ង វិិ និិ យោ �គលើ�ើ
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធសាធារណៈៈ  ដែ�លត្រូ�ូវមានស្តតង់់ដា និិងគុុណភាពខ្ពពស់់

ិ យោិ �គសាធារណៈៈ ព្រ�មទាំំង
ស្រ�បតាមគោ�លការណ៍៍នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការវិនិ
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹ ង តម្រូ�ូ វ ការនៃ�ការអភិិ វ ឌ្ឍឍន៍៍ ជា តិិ នៅ �ក្នុុ�ងដំំ ណា ក់់ កា ល

ថ្មីី� ពិិសេ�ស ធានាបាននូូវចីីរភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច, សង្គគម, បរិិស្ថាាន, និិងភាពធន់់

នឹឹងបម្រែ�ែបម្រួ�ួលអាកាសធាតុុ។
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ិ ឆ្នាំំ� ២០២២ រាជរដ្ឋាាភិិបាល
ផ្អែ�ែកតាមការកំំ
ការកំំណត់ពិ
់ តាន
ិ
នៃ�ការខ្ចីី�នៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់ថ វិកា

បានកំំណត់ទំ
់ ហំ
ំ នៃំ �ការខ្ចីី�ប្រា�ក់់ពីក្នុុ�
ី ងប្រ�ទេ�ស និិងពីីដៃ�គូអ
ូ ភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ដូច
ូ ខាងក្រោ��ម៖
(ក)-គ្រោ��ងធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះផ្សាាយលក់់ មូូ ល បត្រ�រដ្ឋឋ ជា លើ�ើ កដំំ បូូ ង  ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ ត

១ ២១៩ ៥០០លានរៀ�ៀល ឬសមមូូលស្មើ�ើ�នឹឹប្រ�មាណ៣០០លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក
ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ហិិរញ្ញញប្បបទានគាំំទ្រ�គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គសំំដៅ�លើ�ើកស្ទួួ� យកំំណើ�ើន និិង
ផលិិតភាពសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច រួួមមាន៖ ការអនុុវត្តតយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើន

សេ�ដ្ឋឋ កិិ ច្ចច កម្ពុុ� ជា  ក្នុុ�ងការរស់់ នៅ �ជាមួួ យ កូូ វីី ដ -១៩ តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីី ភា ពថ្មីី� 
ដែ�លត្រូ�ូវបានកំំណត់់រួួចហើ�ើយ ចំំនួួន  ២៥០ លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក និិងគម្រោ��ង

ដែ�លនឹឹងកំំណត់តា
់ មក្រោ��យទៀ�ៀតចំំនួន 
ួ ២៥ លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក ព្រ�មទាំំងគម្រោ��ង

ិ ា និិងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធឌីជី
ី លចំំនួន 
ប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិទ្យា
ី ថ
ួ ២៥ លានដុុល្លាារអាម៉េ�េរិិក។
គួួ រ បញ្ជាាក់់ ដែ �រថាការបោះ�ះផ្សាាយលក់់ មូូ ល បត្រ�រដ្ឋឋ នេះ �ះ នឹឹ ង ចូូ ល រួួ ម អភិិ វ ឌ្ឍឍ
ិ យ
វិស័
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និង
ិ រក្សាាស្ថេ�េរភាពម៉ាា ក្រូ�សេ�
ូ ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច តាមរយៈៈតួួនាទីីរបស់់មូល
ូ បត្រ�រដ្ឋឋ

ជាឧបករណ៍៍អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយរូូបិិយវត្ថុុ� និិងជាមូូលដ្ឋាានប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប

និិ ង កំំ ណត់់ ថ្លៃ�ៃ ឧបករណ៍៍ ហិិ រ ញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ� ងទីី ផ្សា ារ ព្រ�មទាំំង ជំំ រុុ ញ ការធ្វើ�ើ�ពិិ ពិិ ធកម្មម

ប្រ�ភពហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងស្រុ�ុក។ ដូូចនេះ�ះ ការបោះ�ះផ្សាាយលក់់មូូលបត្រ�រដ្ឋឋខាងលើ�ើ
គឺឺជាការគិិ តគូូ រស្រ� បតាមរបត់់ ថ្មីី� នៃ�ការអភិិ វ ឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋ កិិ ច្ចច  និិ ង សង្គគ ម កម្ពុុ� ជា

ដើ�ើម្បីី�អាចឈានទៅ�កសាងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងមួួយដ៏៏ រឹឹងមាំ ំ សម្រា�ប់់ការបោះ�ះផ្សាាយ

និិ ង ការជួួ ញ ដូូ រមូូ ល បត្រ�រដ្ឋឋ ទាំំង មូូ ល ដើ�ើ ម្បី ី�បំំ ពេ� ញបន្ថែ�ែ ម លើ�ើ ភា ពមានកម្រិ�ិ ត
នៃ�ប្រ�ភពធនធានរបស់់រដ្ឋឋ បច្ចុុ�ប្បបន្នន ខណៈៈដែ�លលទ្ធធភាពក្នុុ�ងការទទួួលបាន

ឥណទានសម្បបទានខ្ពពស់់មានការថមថយ ដោ�យសារការឡើ�ើងឋានៈៈមកជាប្រ�ទេ�ស
ចំំណូូលមធ្យយមកម្រិ�ិតទាបរបស់់កម្ពុុ�ជា។

(ខ)-កំំណត់់ទំំហំំនៃ�ការខ្ចីី�ប្រា�ក់់ពីីដៃ�គូូអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត១៦០០លានSDR

គឺឺកើ�ើនឡើ�ើង១០០លាន  SDR ធៀ�ៀបនឹឹងច្បាាប់់ថ វិិកាឆ្នាំំ�  ២០២១ ដោ�យឈរលើ�ើ

មូូលដ្ឋាាននៃ�ការគិិតគូូរ និង
ិ ផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើទិដ្ឋ
ិ ឋភាពសំំខាន់់ៗមួួយចំំនួួនដែ�លរួួមមាន៖
១- ទំំហំំនៃ�តម្រូ�ូវការវិិនិិយោ�គសាធារណៈៈមានការកើ�ើនឡើ�ើងជាគំំហុុក ដើ�ើម្បីី�

ស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចឡើ�ើង វិិញឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងបរិិការណ៍៍នៃ�
ផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីការរីីករាលដាលជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩,
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២- គម្រោ��ងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ដែ�លនឹឹងចុះះ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងឥណទានសម្បបទានក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ�  ២០២១ ជាគម្រោ��ងវិិ និិ យោ �គសាធារណៈៈក្នុុ�ងវិិ ស័័ យ អាទិិ ភា ព 
(ហេ�ដ្ឋាារច នាសម្ព័័�ន្ធធ រូូ បវន្តត និិងការបង្កើ�ើ�នផលិិតភាពសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចច  និិង
ផលិិតភាពផលិិតកម្មម) ហើ�ើយដែ�លចេះ�ះតែ�រំំកិិលពីីឆ្នាំំ�មុុនៗមក តែ�មាន
ចរិិតយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�តក្នុុ�ងការទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់ចីីរភាពនៃ�កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចក្នុុ� ង
រយៈៈពេ�លមធ្យយម និិងវែ�ង,

៣- ឥណទានមានកម្រិ�ិតសម្បបទានខ្ពពស់់,

៤- ស្ថាានភាពបំំណុល
ុ សាធារណៈៈកម្ពុុ�ជាបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមធ្យយមនៅ�
តែ�មាន “ចីីរភាព” និិង “ហានិិភ័័យកម្រិ�ិតទាប” និិង

៥- ការបន្តតបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពខ្ពពស់់ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអនុុវត្តតគម្រោ��ង។
ជារួួម ការកំំណត់ពិ
់ តានក្នុុ�
ិ
ងការខ្ចីី�ថ្មីី�សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២២ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត ១ ៦00 លាន

SDR គឺឺដើ�ើម្បីី�ឱ្យយរាជរដ្ឋាាភិិបាលអាចចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាខ្ចីី�ប្រា�ក់់ពីគេ�សម្រា�ប់
SDR
ី
ហិ
់ រិ ញ្ញញប្បបទាន
កម្មម វិិធីី/គម្រោ��ងវិិនិិយោ�គសាធារណៈៈចំំនួួន៣៥ ដែ�លរួួមមាន៖ សាធារណរដ្ឋឋ

ប្រ�ជាមានិិ តចិិ ន ចំំ នួួ ន  ៦គម្រោ��ង, ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�ថៃ�ចំំ នួួ ន  ១គម្រោ��ង,
ប្រ�ទេ�សជប៉ុុ�នចំំ នួួ ន  ៣គម្រោ��ង,

សាធារណរដ្ឋឋ កូូ រ៉េ�េ ចំំ នួួ ន  ៥គម្រោ��ង,

សាធារណរដ្ឋឋបារំាា ងចំំនួួន ៥គម្រោ��ង,ធនាគារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់ចំ
់ នួ
ំ ួន ១គម្រោ��ង,

ធនាគារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អាស៊ីី�ចំំនួួន  ៩គម្រោ��ង, ធនាគារពិិភពលោ�កចំំនួួន  ៣គម្រោ��ង,  
ិ យោិ �គអឺឺរ៉ុុ�បចំំនួួន ១គម្រោ��ង, ធនាគារវិនិ
ិ យោិ �គហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធអាស៊ីី�
ធនាគារវិនិ
ចំំនួួន ១គម្រោ��ង, និិង ដោ�យបែ�ងចែ�កតាមវិិស័័យ ដូូចខាងក្រោ��ម៖
វិិស័័យថាមពលចំំនួួន ៩ គម្រោ��ងគឺឺ៖

ី
ី
គម្រោ��ងពង្រី�កស
មត្ថថភាពផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ អ
់ គ្គិិ�សនីី ជំហា
ំ នទីី១, គម្រោ��ងពង្រី�កស
មត្ថថភាព

ី
ផ្គគត់ផ្គ
់ គង់អ
់ គ្គិិ�សនីី ជំហា
ំ នទីី២, គម្រោ��ងពង្រី�កខ្សែ�ែ
បញ្ជូូ�នអគ្គិិ�សនីីជនបទ ជំំហានទីី៨,

គម្រោ��ងពង្រី�ីកប្រ�ព័័ន្ធធខ្សែ�ែបញ្ជូូ�ន និិងចែ�កចាយនៅ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ជំំហានទីី២,

ឹ សមត្ថថភាពប្រ�ព័ន្ធ
គម្រោ��ងពង្រឹ�ង
័ ធបណ្តាា ញបញ្ជូូ�នអគ្គិិ�សនីី, គម្រោ��ងសាងសង់់ខ្សែ�ែបញ្ជូូ�ន 
១១៥ គីីឡូវ៉ុុ�ូ ល បារាយណ៍៍-ស្ទឹឹ�ងត្រ�ង់់, គម្រោ��ងប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ពថាមពលសម្រា�ប់់ការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់

អគ្គិិ�សនីីជនបទ ជំំហានទីី២, និិងកម្មម វិិធីីអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពវិិស័័យថាមពល;
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វិិស័័យធារាសាស្រ្ត�តចំំនួួន ៥ គម្រោ��ងគឺឺ ៖

គម្រោ��ងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អាងទឹឹកដងកាំំបិិត ខេ�ត្តតកំំពង់់ធំំ, គម្រោ��ងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ទំំនប់់

ដូូនទ្រី�ីនៅ�ខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង (ហិិរញ្ញញប្បបទានបន្ថែ�ែ ម), គម្រោ��ងស្តាារឡើ�ើង វិិញស្ទឹឹ�ង

ិ គ្រ�ប់
ិ យ
ស្វាា យ-ចេ�ក, កម្មម វិធី
ី
គ្រ�
់ ងធនធានទឹឹក និង
ិ ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ វិស័
័ កសិិកម្មម ជំហា
ំ នទីី២,
និិងគម្រោ��ងជួួសជុុល និិងស្តាារផលប៉ះះ�ពាល់់ពីីទឹឹកជំំនន់់ឆ្នាំំ� ២០២០;
វិិស័័យហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធរូូបវ័័ន្តតចំំនួួន ៧ គម្រោ��ងគឺឺ៖

ី
គម្រោ��ងសាងសង់់ស្ពាានទន្លេ�េមេ�គង្គគ និង
ិ ផ្លូូ�វតភ្ជាាប់់ ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ, គម្រោ��ងពង្រី�ក

កំំណាត់់ផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៧ (ស្គគ ន់់-កំំពង់់ចាម), គម្រោ��ងរៀ�ៀបចំំច្រ�កទ្វាារអន្តតរជាតិិ
ស្ទឹឹ�ងបត់់ និិងផ្លូូ�វតភ្ជាាប់់ផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៥ ជំំហានទីី២, គម្រោ��ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

នូូវកំំណាត់់ផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៥ ពីីធ្លាាម្អអម ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់-ក្រុ�ុងបាត់់ដំំបង និិងពីីក្រុ�ុង
សិិ រីីសោ�ភ័័ណ  (កញ្ចច ប់់ឥណទាន ដំំណាក់់កាលទីី៣), គម្រោ��ងកែ�លម្អអបណ្តាា ញ
តភ្ជាាប់់ជនបទដោ�យចីីរភាព, គម្រោ��ងសាងសង់់ស្ពាានមិិត្តតភាពកម្ពុុ�ជា-កូូរ៉េ�េ, និិង
គម្រោ��ងលើ�ើកកម្ពពស់់សមត្ថថភាពបន្សាំំ�នៅ�ជនបទ;
វិិស័័យសុុខាភិិបាលចំំនួួន ៣ គម្រោ��ងគឺឺ៖  

គម្រោ��ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយបង្អែ�ែកខេ�ត្តត, គម្រោ��ងពង្រឹ�ឹង វិិស័័យ

សុុខាភិិបាលក្នុុ�ងតំំបន់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិសេ�សក្នុុ�ងមហាអនុុតំំបន់់មេ�គង្គគ, និិង គម្រោ��ង
លើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាព និិងសមធម៌៌សុុខាភិិបាល ជំំហានទីី២;
វិិស័័យអប់់រំំនិិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈៈចំំនួួន ២ គម្រោ��ងគឺឺ៖

គម្រោ��ងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លជំំនាញសម្រា�ប់់តម្រូ�ូវការសេ�ដ្ឋឋ កិិច្ចចពេ�លអនាគត,

និិងគម្រោ��ងវិិទ្យាាសាស្រ្ត�ត និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាានៅ�មធ្យយមសិិក្សាាទុុតិិយភូូមិិ;
វិិស័័យកសិិកម្មមចំំនួួន ៣ គម្រោ��ងគឺឺ៖

ិ អ
កម្មម វិធី
ី ភិិវឌ្ឍឍន៍៍កសិកម្ម
ិ មតំប
ំ ន់់ពឹង
ឹ លើ�ើទឹកភ្លៀ�ៀ�
ឹ
ងសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�ស កម្ពុុ�ជា, គម្រោ��ង

នេ�សាទនៅ�តាមតំំបន់់ឆ្នេ�េរប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព, និិង គម្រោ��ងផលិិតកម្មមសត្វវ     
ឆ្លលងដែ�ននិិងការជំំរុុញខ្សែ�ែច្រ�វ៉ាាក់់ផលិិតកម្មមមហាអនុុតំំបន់់មេ�គង្គគ;
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វិិស័័យអាទិិភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀតចំំនួួន ៦ គម្រោ��ងគឺឺ៖

គម្រោ��ងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ប្រ�ព័័ន្ធធចម្រោះ��ះទឹឹកកខ្វវក់់ ក្រុ�ុងតាខ្មៅ�ៅ  (ឥណទានបន្ថែ�ែម),

កម្មម វិិធីីពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ  អនុុកម្មម វិិធីីទីី២, គម្រោ��ងគាំំទ្រ�
ការសិិក្សាាសមិិទ្ធិិ�លទ្ធធភាពនិិងការអនុុវត្តតគម្រោ��ង, កម្មម វិិធីីជំំរុុញពាណិិជ្ជជកម្មម និិង

ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង អនុុកម្មម វិិធីីទីី១, គម្រោ��ងគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានធម្មមជាតិិ, គម្រោ��ង
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឌីីជីីថល និិងការវិិនិិយោ�គលើ�ើការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងនៅ�កម្ពុុ�ជា។

ចំំ ណា យលើ�ើ កា រទូូ ទាត់់ ប្រា �ក់់ ខ្ចីី� ក្នុុ� ងឆ្នាំំ�  ២០២២ ត្រូ�ូ វបានគ្រោ� �ងចំំ នួួ ន

១ ៤៧៧ ៦៥៧លានរៀ�ៀល ត្រូ�ូវជា១,១៩%នៃ� ផ.ស.ស. គឺឺមានកំំណើ�ើន
២៤,៧%ធៀ�ៀបនឹឹ ង ច្បាាប់់ ឆ្នាំំ�  ២០២១ សម្រា�ប់់ រំំ ល ស់់ បំំ ណុុល សាធារណៈៈ
ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស។

ជារួួម ការបោះ�ះផ្សាាយលក់់មូូលបត្រ�រដ្ឋឋជាលើ�ើកដំំបូូងនេះ�ះ និិ
នេះ�ះ ងការខ្ចីី�ក្នុុ�ងទំំហំំ

ខាងលើ�ើ នឹឹងមិិនបង្កើ�ើ�តជាបន្ទុុ�កបំំណុល
ុ វ័័ណ្ឌឌករដល់់កម្ពុុ�ជាទេ�ពោ�លគឺឺជាទិិ
ទេ�
ដ្ឋឋភាព

បច្ចេ�េកទេ�ស ស្ថាានភាពបំំណុល
ុ សាធារណៈៈកម្ពុុ�ជា នៅ�តែ�ត្រូ�ូវបានវាយតម្លៃ�ៃថាមាន 
‹ចីី
ចីីរភាព› និិ
ភាព
ង ‹ហានិិ
ហានិិភ័័យកម្រិ�ិតទាប›  ដដែ�លដោ�យរាល់់
ប
សូូចនាករបំំណុល
ុ
គន្លឹះះ��ៗ របស់់កម្ពុុ�ជា សុុទ្ធតែ�ស្ថិិ�តក្រោ��
ធ
មអនុុបាតគោ�លទាំំងអស់់។
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ក្រា�ហ្វិិ �កទីី៧៖ សន្និិ�ធិិបំំណុល
ុ សាធារណៈៈក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស គិិតត្រឹ�ឹមដំំណាច់់ឆមាសទីី១ ឆ្នាំំ� ២០២១
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ជំំពូូក ៤

សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន
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៤

សេ�ចក្ដីី�សន្និិ�ដ្ឋាាន
ថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ ត្រូ�ូវបានគិិតគូូរ និិងរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងក្នុុ�ងបរិិការណ៍៍ដែ�លកម្ពុុ�ជា

ិ ត្តិិ�ជំំងឺឺកូូ វីដ
ី -១៩ នៅ�ឡើ�ើយ
ក៏៏ដូច
ូ ជាពិិភពលោ�កទាំំងមូូលកំំពុង
ុ ស្ថិិ�តនៅ�កណ្តាា លនៃ�វិប
ដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយរាជរដ្ឋាាភិិបាលតម្រ�ង់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ធនធានដើ�ើម្បីី�, ម្ខាា ង, ទ្រ�ទ្រ�ង់់ដល់់
កិិច្ចចខិិតខំំប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ឹងជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩, ម្ខាា ងទៀ�ៀត, ស្តាារ និិងជំំរុុញសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឱ្យយបន្តត

ស្ថិិ�តនៅ�លើ�ើគន្លលងនៃ�កំំណើ�ើនខ្ពពស់់ និិងរស់់រវើ�ើកឡើ�ើង វិិញ ព្រ�មទាំំងស្តាារជីីវភាព

ិ ី
របស់់ប្រ�ជាជនទូូទៅ�ក៏៏ដូូចជាដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចឱ្យយបាននូូវគោ�លដៅ�សំំខាន់់ៗនៃ�កម្មម
កម្មម វិធី
នយោ�បាយ,យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រចតុុកោ�ណ  -ដំំណាក់់កាលទីី៤ និិង ផែ�នការយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជាតិិឆ្នាំំ�  ២០១៩-២០២៣ ពិិសេ�សការជំំរុុញសម្ទុះះ��ល្បឿ�ឿ�ននៃ�ការអនុុវត្តត

កិិច្ចច ការកែ�ទម្រ�ង់់លើ�ើគ្រ�ប់់ វិិស័័យក្នុុ�ងឆ្នាំំ�  ២០២២ដែ�លជាឆ្នាំំ�ទីី៤ នៃ�អាណត្តិិ�
របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាលនីីតិកា
ិ លទីី៦ នៃ�រដ្ឋឋសភា ដើ�ើម្បីី�សំំដៅ�កសាងមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ថ្មីី�ៗ

បន្ថែ�ែម ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរឈានឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�សម្រេ�េចបាននូូវបំំណងប្រា�ថ្នាារយៈៈពេ�លវែ�ង
របស់់ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ដែ�លចង់់ឱ្យយកម្ពុុ�ជាក្លាា យជាប្រ�ទេ�សមានមោ�ទនភាពជាតិិ
មានអនាគតដ៏៏រុុងរឿ�ឿងភ្លឺឺ�ស្វាា ង ត្រ�ចះះត្រ�ចង់់ និិងជារដ្ឋឋអធិិបតេ�យ្យយមួួយ រឹឹងមាំ ំ ដែ�ល

គោ�រពខ្ជាាប់់ខ្ជួួ� ននូូវគោ�លការណ៍៍ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងនីីតិិរដ្ឋឋ  និិងមានសន្តិិ�ភាព

ពេ�ញលេ�ញ ព្រ�មទាំំងមានកិិត្យាានុុភាពខ្ពពស់់ត្រ�ដែ�តលើ�ើឆាកអន្តតរជាតិិ។ ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះ 
ិ ឆ្នាំំ� ២០២២ ក៏៏មានគោ�លដៅ�បន្តតរក្សាាការពារសមិិទ្ធផ
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌថវិកា
ធ លសង្គគមជាតិិ
ទាំំងឡាយ ដែ�លសម្រេ�េចបានកន្លលងមក ប្រ�កបដោ�យភាពជាម្ចាាស់់ ព្រ�មជាមួួយនឹឹង

ការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីី�ជម្នះះ� និិង ទប់់ទល់់ផលប៉ះះ�ពាល់់អ វិិជ្ជជមាននានាបណ្តាា ល

មកពីីការរីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩ និិងបញ្ហាាប្រ�ឈមផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត  ទាំំងក្នុុ�ង

និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងស្មាារតីីធានាឱ្យយកម្ពុុ� ជាអាចឈររឹឹងមាំ និ
ំ ិងធ្វើ�ើ�ជាម្ចាាស់់លើ�ើ
ជោ�គវាសនារបស់់ខ្លួួ�ន ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន និិងតទៅ�អនាគត។

ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌចំំណាយថវិិកាឆ្នាំំ� ២០២២ មានចរិិតជាការប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងប្តូូ�រផ្តាាច់់ ក្នុុ�ង

ី -១៩ ដើ�ើម្បីី�ការពារអាយុុជីី វិតរ
ិ បស់់ប្រ�ជាជនផង និិងកសាង
ការប្រ�យុុទ្ធនឹ
ធ ង
ឹ ជំំងឺឺកូូ វីដ

មូូ ល ដ្ឋាានដើ�ើ ម្បី ី�សម្រា�ប់់ រស់់ នៅ �ជាមួួ យ នឹឹ ង ជំំ ងឺឺ កូូ វីី ដ -១៩ផងក្នុុ�ងគោ�លដៅ�
ស្តាារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងស្តាារជីីវភាពប្រ�ជាជនឡើ�ើង វិិញតាមរយៈៈការបន្តតអនុុវត្តតនូូវកញ្ចចប់់
អន្តតរាគមន៍៍សង្គម
គ -សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច សំដៅំ �បន្តតគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលប៉ះះ�ពាល់់ពីកា
ី ររីីករាលដាលនៃ�
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ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

ី -១៩ បង្កើ�ើ�តការងារជូូនប្រ�ជាជន លើ�ើកកម្ពពស់ប
ជំំងឺឺកូូ វីដ
់ រិិយាកាសធរុុកិច្ច
ិ ច តាមរយៈៈ
ការផ្តតល់់ការលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិងបង្កើ�ើ�នទំំនុុកចិិត្តត វិិនិិយោ�គិិន  ការបន្តតអភិិវឌ្ឍឍធនធាន
មនុុ ស្ស ស ការអភិិ វ ឌ្ឍឍហេ�ដ្ឋាារច នាសម្ព័័�ន្ធធ រូូ ប វន្តត  ការពង្រឹ�ឹ ង គុុ ណ ភាពនៃ�សេ�វា

សាធារណៈៈគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ពនិិងស័័ក្កិិ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ពនៃ�ស្ថាាប័័នសាធារណៈៈ 
ការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខុុមាលភាពប្រ�ជាជន  ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធគាំំពារសង្គគម និិងការ

ជំំរុញ
ុ ការធ្វើ�ើ�បរិិវត្តតកម្មមជីីឌីីថល ព្រ�មទាំំងការ បន្តតដោះ�ះស្រា�យរាល់់បញ្ហាាប្រ�ឈមជា

រចនាសម្ព័័�ន្ធធនានា ដែ�លជំំរុញ
ុ ការធ្វើ�ើ�ពិិពិធកម្ម
ិ
មសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ   និ
ច ង
ិ ការលើ�ើក កម្ពពស់ផ
់ លិិតភាព 
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងកម្ពុុ�ជា។  

ិ ឆ្នាំំ� ២០២២ ក៏៏បានគូូសបញ្ជាាក់់នូូវការប្តេ�េជ្ញាា
ទន្ទឹឹ�មនេះ�ះក្រ�បខ័័ណ្ឌឌចំំណូូលថវិកា

ចិិត្តតរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងការខិិតខំំពង្រឹ�ឹងការកៀ�ៀរគរធនធានដែ�លនៅ�មាន
សក្តាានុុពល  ទាំំងនៅ�លើ�ើផ្នែ�ែកចំំណូូលសារពើ�ើពន្ធធ និិងចំំណូូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ

ព្រ�មទាំំងបន្ថែ�ែមការគិិតគូូរទៅ�លើ�ើយន្តតការហិិរញ្ញញប្បបទាននានាដើ�ើម្បីី�ម្យ៉ាា� ង បំំពេ�ញ

ិ ត្តិិ�នៃ�ជំំងឺឺកូូ វីដ
ី -១៩ និិងម្យ៉ាា�ងទៀ�ៀត 
ឱ្យយបាននូូវរាល់់តម្រូ�វូ ការចំំណាយក្នុុ�ងបរិិការណ៍៍ វិប
ដើ�ើម្បីី�រក្សាាឱ្យយបានដាច់់ ខាតនូូវតុុល្យយភាពថវិិកាដែ�លជាមូូលដ្ឋាានគ្រឹះ�ះ�ក្នុុ�ងការធានា

ស្ថិិ�រភាពម៉ាា ក្រូ�ូសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� សាធារណៈៈ។

សរុុបមក, ថវិិកាឆ្នាំំ�  ២០២២ អាចត្រូ�ូវបានសន្និិ�ដ្ឋាានជាឧបករណ៍៍ដ៏៏មាន

ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពដែ�លអាចជួួយឱ្យយរាជរដ្ឋាាភិិបាលឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបញ្ហាាប្រ�ឈម និិង

ហានិិភ័័យផងទាំំងពួួង, ទាំំងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស, សំំដៅ�បន្តតការពារអាយុុជីី វិិត 
លើ�ើកកម្ពពស់ជី
់ វី ភាពរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជនពលរដ្ឋឋ ព្រ�មទាំំងស្តាារ និិងជំំរុញ
ុ ការងើ�ើប
ឡើ�ើង វិិញនូូវកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ហើ�ើយអាចប្រ�សិិទ្ធនា
ធ មបានថាជា “ថវិ
ថវិិកាសម្រា�ប់់

បន្តតការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំ ង និិងការកសាងសមត្ថថភាពរស់់នៅ�ជាមួួយជំំងឺឺកូូ វីីដ-១៩
ិ ប្រ�ជាជន រក្សាាលំំនឹង
តាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីថ្មីី� ដើ�ម្បី
ើ ី�បន្តតប្រ�យុុទ្ធកា
ធ រពារអាយុុជីី វិត
ឹ សង្គគម-

សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច និង
ិ ជីវី ភាពរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជន ព្រ�មជាមួួយនឹឹងការតម្រ�ង់់ធនធានឆ្ពោះ�ះ �
ទៅ�ស្តាារ និិងជំំរុុញកំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឡើ�ើង វិិញ”។

54

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

ជំំពូូក ៥

ឧបសម្ព័័�ន្ធធ
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៥.១
កូូដ
កម្មម វិិធីី

គោ�លនយោ�បាយ និិងថវិិកាកម្មម វិិធីីរបស់់ក្រ�សួួង-ស្ថាាប័័ន

ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល

តារាង១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងអប់់រំំ យុុវជន និិងកីីឡា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា (I+II)

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
3,040,826.0

I. គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ១ - ធានាឱ្យយការអប់់រំំមានគុុណភាពប្រ�កបដោ�យ
សមធម៌៌ បរិិយាបន្នន ការសិិក្សាាពេ�ញមួួយជីីវិិតសម្រា�ប់់ទាំង
ំ អស់់គ្នាា , ការអភិិវឌ្ឍឍយុុវជន 
និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ វិិស័័យកីីឡា

378,220.5

1

276,882.1

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
2
201
202
203
204
205

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍការអប់់រំំក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ ក្រៅ��ប្រ�ព័័ន្ធធ និិងមិិនផ្លូូ�វការ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ការពង្រី�ីកការអប់់រំំកុុមារតូូច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការអប់់រំំនៅ�បឋមសិិក្សាា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ការចូូលរៀ�ៀនប្រ�កបដោ�យសមធម៌៌ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព 
និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការអប់់រំំនៅ�មធ្យយមសិិក្សាា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ការពង្រី�ីកការអប់់រំំក្រៅ��ប្រ�ព័័ន្ធធ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ការពង្រឹ�ឹង និិងការពង្រី�ីកកម្មម វិិធីីលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខភាពសិិក្សាា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖លើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការអនុុវត្តតកម្មម វិិធីីអប់់រំំ
បច្ចេ�េកទេ�ស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ការអភិិវឌ្ឍឍការងារបណ្តុះះ� �បណ្ដាា ល និិង វិិក្រឹ�ឹតការគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ការអភិិវឌ្ឍឍកម្មម វិិធីីសិិក្សាា សម្ភាារៈ�សិិក្សាា និិងបណ្ណាាល័័យ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ពង្រី�ីកការអប់់រំំប រិិយាបន្ននគ្រ�ប់់ភូូមិិសិិក្សាា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការអភិិវឌ្ឍឍការអប់់រំំក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ ក្រៅ��ប្រ�ព័័ន្ធធ និិង
មិិនផ្លូូ�វការរបស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី ខេ�ត្តត
 កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍឧត្តតមសិិក្សាា និិងការស្រា�វជ្រា�វ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាព និិងភាពឆ្លើ�ើ�យតបនៃ�ការអប់់រំំឧត្តតមសិិក្សាា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍការស្រា�វជ្រា�វនៅ�ឧត្តតមសិិក្សាា

ឹ គុុណភាព និិងភាពឆ្លើ�ើ�យតបនៃ�ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លកម្រិ�ិត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ង
ឧត្តតម និិងក្រោ��យឧត្តតមប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការអប់់រំំ បណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
និិងស្រា�វជ្រា�វ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាពនៃ�ការបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា ល និិងស្រា�វជ្រា�វ
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11,695.2
1,858.3
6,503.5
1,614.0
767.1
2,283.2
1,438.9
27,182.3
571.0
222,968.6
28,042.4
2,055.8
544.3
2,971.7
1,042.7
1,902.1

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
3
301
302
303
304
305

តារាង១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងអប់់រំំ យុុវជន និិងកីីឡា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការអភិិវឌ្ឍឍការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល និិងស្រា�វជ្រា�វ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លគ្រូ�ូ
និិងស្រា�វជ្រា�វ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាពនៃ�ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល និិងការស្រា�វជ្រា�វ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពអប់់រំំ និិងស្រា�វជ្រា�វ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពអប់់រំំ និិងការស្រា�វជ្រា�វ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១១៖ លើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាពបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល ស្រា�វជ្រា�វ 
និិងសហគ្រិ�ិនភាព

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១២៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាពប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពអប់់រំំ និិងការស្រា�វជ្រា�វ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៣៖ ការទទួួលស្គាាល់់គុុណភាពអប់់រំំឧត្ដដមសិិក្សាា

ឹ គុុណភាពនិិងប្រ�សិិទ្ធភា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៤៖ ការពង្រឹ�ង
ធ ពនៃ�ការអប់់រំំ ការស្រា�វជ្រា�វ និិង
សេ�វាសហគមន៍៍លើ�ើផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៥៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
និិងស្រា�វជ្រា�វ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៦៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពអប់់រំំ និិងស្រា�វជ្រា�វលើ�ើផ្នែ�ែក
បច្ចេ�េកទេ�សនិិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៧៖ លើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការអប់់រំំគ្រូ�ូបង្រៀ��ៀនឆ្លើ�ើ�យ
ស្រ�បតាមខណ្ឌឌគុុណវុុឌ្ឍិិ�ជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៨៖ ពង្រឹ�ឹងគុុណភាពបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល  វិិក្រឹ�ឹតការគ្រូ�ូ  និិងការស្រា�វជ្រា�វ 
ស្រ�បតាមក្រ�បខណ្ឌឌគុុណវុុឌ្ឍិិ�ជាតិិ
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យអប់់រំំកាយនិិងកីីឡា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍកីីឡាមហាជន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍអប់់រំំកាយ និិងកីីឡាសិិស្សស និិស្សិិ�ត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លធនធានមនុុស្សសផ្នែ�ែកអប់់រំំកាយ និិងកីីឡា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការអភិិវឌ្ឍឍកីីឡាកម្រិ�ិតខ្ពពស់់

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការអភិិវឌ្ឍឍការប្រ�កួួត និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍កីីឡាគ្រ�ប់់កម្រិ�ិត
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ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
3,363.7
3,718.4
2,458.2
1,294.2
1,846.4
0.0
0.0
565.5
1,564.9
927.1
1,159.5
1,324.5
1,303.4
59,715.7
5,377.1
2,261.4
1,030.7
22,915.9
10,063.9

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
306
307
4
401
402
403
404

តារាង១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងអប់់រំំ យុុវជន និិងកីីឡា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការអភិិវឌ្ឍឍផ្នែ�ែកព័័ត៌៌មាន និិងស្ថិិ�តិិកីីឡាគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យអប់់រំំកាយ
និិងកីីឡារបស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការអភិិវឌ្ឍឍយុុវជន

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
348.8
17,717.9
13,580.3

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍសកម្មមភាពយុុវជន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍមជ្ឈឈមណ្ឌឌលយុុវជន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការអភិិវឌ្ឍឍកាយរិិទ្ធិិ�កម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការអភិិវឌ្ឍឍយុុវជនរបស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី ខេ�ត្តត

5,489.2
1,715.2
1,005.0
5,370.9

II. គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ ២ - ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពស្ថាាប័័ន ដើ�ើម្បីី�ធានា
ភាពស័័ក្តិិ�សិិទ្ធិិ�នៃ�ការដឹឹកនាំំ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអប់់រំំគ្រ�ប់់លំដាប់
ំ
់ថ្នាាក់់

2,662,605.5

5

2,662,605.5

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

កម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគាំំទ្រ�សេ�វាអប់់រំំ និិងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធផែ�នការអប់់រំំ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពធនធានមនុុស្សស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការអភិិវឌ្ឍឍនសមត្ថថភាព 
ការគាំំទ្រ�ការលើ�ើកម្ពពស់់គុុណភាពអប់់រំំ និិងមូូលដ្ឋាានសម្ភាារ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ការពង្រឹ�ឹងការងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ការពិិនិិត្យយតាមដាន វាយតម្លៃ�ៃ និិងអធិិការកិិច្ចចប្រ�ព័័ន្ធធធានាគុុណភាព
អប់់រំំ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖អធិិការកិិច្ចចរដ្ឋឋបាល និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖លើ�ើកកម្ពពស់់ការផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មានអប់់រំំ និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ 
អាស៊ាាន និិងស៊ីី�មេ�អូូ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ការពង្រឹ�ឹងការងារនីីតិិកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ ការពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធអប់់រំំ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ ការពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ការផ្គគត់់ផ្គគង់់សម្ភាារៈ� និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការធានាភាព
សក្តិិ�សិិទ្ធនៃធ �សេ�វារដ្ឋឋបាលអប់់រំំ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាតិិ អន្តតរជាតិិលើ�ើ វិិស័័យអប់់រំំ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៣៖ ការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានគ្រ�ប់់គ្រ�ងអប់់រំំ
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925.2
109,763.6
80,583.4
348.8
1,916.0
293.7
752.3
422.2
4,047.6
1,832.2
1,853.1
4,672.6
827.1

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
514
515
516
517
518

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងអប់់រំំ យុុវជន និិងកីីឡា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៤៖ អភិិវឌ្ឍឍគោ�លនយោ�បាយអប់់រំំ និិងការស្រា�វជ្រា�វ

1,193.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៥៖ អភិិវឌ្ឍឍប្រ�ព័័ន្ធធពិិនិិត្យយតាមដាន និិងវាយតម្លៃ�ៃ

406.2

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៦៖ ការអភិិវឌ្ឍឍនិិងពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មាន វិិទ្យាា

594.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៧៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារប្រ�ឡងនៅ�មធ្យយមសិិក្សាា
និិងអប់់រំំបច្ចេ�េកទេ�ស
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៨៖ សេ�វាគាំំទ្រ�សេ�វាអប់់រំំ និិងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ 
របស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី ខេ�ត្តត

តារាង២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

0.0
2,452,173.3

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ លើ�ើកកម្ពពស់់លទ្ធធ ផលសុុខភាពប្រ�ជាពលរដ្ឋឋឱ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ង
ើ
និិងបង្កើ�ើន
� ការបង្កាារហានិិភ័យ
័ ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ក្នុុ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សេ�វាថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាព
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
2
201
202
203
204
3
301
302
303

័  មាតា ទារក កុុមារ និិងអាហារូូបត្ថថម្ភភ
កម្មម វិិធីីទីី១ ៖ សុុខភាពបន្ដដពូូជ យុុវវ័យ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖  អាហារូូបត្ថថម្ភភ

1,341,377.0
110,138.9
829.1

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖ សុុខភាពបន្តតពូូជ

9,003.3

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ សុុខភាពមាតា និិងទារក

6,133.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ សុុខភាពកុុមារ

94,173.5

កម្មម វិិធីីទីី២ ៖ ប្រ�យុុទ្ធជំ
ធ ំងឺឺឆ្លលង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ បង្កាារ និិងថែ�ទាំំព្យាាបាលជំំងឺឺអេ�ដស៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖  បង្កាារ និិងថែ�ទាំំព្យាាបាលជំំងឺឺរបេ�ង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ បង្កាារ និិងថែ�ទាំំព្យាាបាលជំំងឺឺគ្រុ�ុនចាញ់់ និិងគ្រុ�ុនឈាម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ បង្កាារ និិងឆ្លើ�ើ�យតបជំំងឺឺឆ្លលងដទៃ�ទៀ�ៀត

កម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ ប្រ�យុុទ្ធជំ
ធ ំងឺឺមិិនឆ្លលង និិងបញ្ហាាសុុខភាពសាធារណៈៈដទៃ�ទៀ�ៀត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ សុុខភាពភ្នែ�ែក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖ សុុខភាពផ្លូូ�វចិិត្តត និិងបំំពានគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ សុុខភាពមាត់់-ធ្មេ�េញ

26,958.1
16,090.7
9,017.8
1,228.9
620.7
1,543.3
100.0
472.6
107.3
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កូូដ
កម្មម វិិធីី
304
305
4
401
402
403
404
405
406

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤ ៖  ជំំងឺឺរ៉ាំំ�រ៉ៃ�ៃ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥ ៖ បញ្ហាាសុុខភាពសាធារណ:ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត
កម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាល

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
51.9
811.5
1,202,736.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសុុខាភិិបាល

1,067,411.3

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖ ហិិរញ្ញញប្បបទានសុុខាភិិបាល

5,861.8

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស

114,178.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ ប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានសុុខាភិិបាល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥ ៖ អភិិបាលកិិច្ចច វិិស័័យសុុខាភិិបាល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធសុុខាភិិបាលសម្រា�ប់់សាលាមធ្យយម
សិិក្សាាសុុខាភិិបាលភូូមិិភាគ

តារាង៣៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចច អតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន 
និិងយុុវនីីតិិសម្បបទាតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

126.0
2,881.9
12,277.0

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ពង្រឹ�ឹងប្រ�ព័័ន្ធធគាំពា
ំ រសង្គគម និិងផ្តតល់់សេ�វាសុុខុុមាលភាព
សង្គគម ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព និិងសមធម៌៌

1,412,862.0

សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

1,412,862.0

1
101
102
103
104
105
106
107

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ សេ�វាសុុខុុមាលភាពសង្គគម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសុុខុុមាលភាពប្រ�ជាជនក្រី�ីក្រ�និិងជនរងគ្រោះ��ះ
នៅ�តាមសហគមន៍៍
អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ កិិច្ចចការពារជនរងគ្រោះ��ះដោ�យអំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សស
និិងរំំលោ�ភបំំពានផ្លូូ�វភេ�ទ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសុុខុុមាលភាពនិិង កិិច្ចចការពារកុុមារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៤ ៖ កិិច្ចចការពារអនីីតិិជនទំំនាស់់នឹឹងច្បាាប់់ និិងស្តាារនីីតិិសម្បបទា
អ្ននកញៀ�ៀនគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៥ ៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសុុខុុមាលភាព និិងកិិច្ចចការពារជនមានពិិការភាព

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៦ ៖ កិិច្ចចគាំំពារសុុខុុមាលភាពមនុុស្សសចាស់់

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៧ ៖ កិិច្ចចគាំំពារអតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសកម្មមភាពផ្តតល់់
សេ�វាសុុខុុមាលភាពសង្គគម
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73,631.0
42,561.2
57.8
1,105.0
3,507.7
1,407.2
176.9
4,391.2

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
108
2
201
202
203
3
301
302
303

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៣៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចច អតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន 
និិងយុុវនីីតិិសម្បបទាតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៨ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�សេ�វាសុុខុុមាលភាពសង្គគមដោ�យរាជធានីី ខេ�ត្តត

ឹ ពង្រី�ក
ី ប្រ�ព័័ន្ធធសន្តិិ�សុុខសង្គគម និិងផ្តតល់់សេ�វាស្តាារលទ្ធធភាព
កម្មម វិិធីីទីី ២ ៖  ពង្រឹ�ង
ពលកម្មមកាយសម្បបទាជនពិិការ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖អភិិវឌ្ឍឍន៍៍របបសន្តិិ�សុុខសង្គគមសម្រា�ប់់មន្រ្តី�ី�រាជការស៊ីី�វិិល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការផ្តតល់់របបសន្តិិ�សុុខសង្គគមសម្រា�ប់់អតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន 
និិងគ្រួ�ួសារអតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ ស្តាារលទ្ធធភាពពលកម្មមកាយសម្បបទា និិងការគាំំទ្រ�មុុខរបរជនពិិការ
កម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចសហការភាពជាដៃ�គូូ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ អភិិវឌ្ឍឍភាពធនធានមនុុស្សស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�
ដោ�យរាជធានីី ខេ�ត្តត

តារាង៤៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងការងារ និិងបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
20,424.0
1,276,737.0
504,258.0
762,864.0
9,615.0
62,494.0
30,635.0
319.0
31,540.0

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ការអភិិវ្ឍឍវិិស័័យការងារ និិងបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា លវិិជ្ជាាជីីវៈៈ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
103
104
105
106
2

201

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងសុុខដុុមនីីយកម្មមនៃ�ទំំនាក់់ទំំនងវិិជ្ជាាជីីវៈ�
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ លើ�ើកកម្ពពស់់លក្ខខខណ្ឌឌការងារឱ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ទប់់ស្កាាត់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទម្រ�ង់់ធ្ងងន់់ធ្ងរបំ
ង ំផុុតនៃ�ពលកម្មមកុុមារ 
និិងការងារដោ�យបង្ខំំ� 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងយន្តតការកំំណត់់ប្រា�ក់់ឈ្នួួ� លអប្បបបរមា និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍របស់់
កម្មមករនិិយោ�ជិិត 
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ពង្រឹ�ឹងភាពសុុខដុុមរមនានៅ�ក្នុុ�ងទំំនាក់់ទំំនងវិិជ្ជាាជីីវៈ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការអភិិវឌ្ឍឍលក្ខខខណ្ឌឌការងារ និិងសុុខដុុមនីីយកម្មមនៃ�
ទំំនាក់់ទំំនងវិិជ្ជាាជីីវៈ�របស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធអប់់រំំបណ្តុះះ� �បណ្តាា លបច្ចេ�េកទេ�ស និិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងគុុណភាពអប់់រំំបណ្តុះះ� �បណ្តាា លបច្ចេ�េកទេ�ស និិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�
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233,893.0
16,059.7
3,347.4
1,080.0
1,000.0
9,229.9
1,402.4
54,029.4
36,646.7

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
202
203
204

តារាង៤៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងការងារ និិងបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រី�ីកការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លជំំនាញដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�គោ�លនយោ�បាយ
អភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងសង្គគម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ពង្រឹ�ឹងភាពជាដៃ�គូូរវាងរដ្ឋឋ និិងឯកជន និិងដៃ�គូូនានា ដើ�ើម្បីី�ធានា
និិរន្តតភាពនៃ�ការអប់់រំំបណ្តុះះ� �បណ្តាា លបច្ចេ�េកទេ�ស និិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
16,097.5
217.4

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�ព័័ន្ធធអភិិបាលកិិច្ចច វិិស័័យអប់់រំំបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល
បច្ចេ�េកទេ�ស និិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�

656.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមប្រ�ព័័ន្ធធអប់់រំំបណ្តុះះ� �បណ្តាា លបច្ចេ�េកទេ�ស 
និិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�របស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត

290.8

205

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ជំំរុុញការស្រា�វជ្រា�វ និិងនវានុុវត្តតន៍៍បច្ចេ�េកវិិទ្យាាអនុុវត្តតន៍៍

3

កម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ ការរក្សាា និិងបង្កើ�ើ�នមុុខរបរ និិងការងារនៅ�ក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

3,996.5

302

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រី�ីកយន្តតការវិិសាលភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការផ្តតល់់សេ�វាមុុខរបរ 
និិងការងារឱ្យយឆ្លើ�ើ�យតបកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរតាមតម្រូ�ូវការអ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សេ�វា

1,700.0

206

301

303
304
305

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ បង្កើ�ើ�នឱកាសការងារសមរម្យយ និិងផលិិតភាពការងារខ្ពពស់់

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ពង្រឹ�ឹងយន្តតការវេ�ទិិកាការងារ និិងបង្កើ�ើ�នការប្រ�មូូលផ្សសព្វវផ្សាាយ
និិងបញ្រ្ជា�ា បព័័ត៌៌មានទីីផ្សាារការងារ 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងយន្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កម្លាំំ�ងពលកម្មមក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស និិង
ការពារពលករទេ�សន្តតរប្រ�វេ�សន៍៍ខ្មែ�ែរ 
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ បង្កើ�ើ�នផលិិតភាពកម្លាំំ�ងពលកម្មមដែ�លកំំពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ងទីីផ្សាារការងារ

5

កម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងសេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

502

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងធនធាន 

501

503
504

505

506

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងការងាររដ្ឋឋបាល វិិមជ្ឈឈការ និិង វិិសហមជ្ឈឈការដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�ន
ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាសាធារណៈៈ 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ អភិិវឌ្ឍឍសមត្ថថភាពមន្រ្តី�ី�រាជការ និិងកសាងលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត
ពាក់់ព័័ន្ធធ វិិស័័យការងារ និិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ សមភាពយេ�នឌ័័រ និិងសេ�វាសង្គគម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ពង្រឹ�ឹងយន្តតការតាមដាន ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងវាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តត
ផែ�នការសកម្មមភាពរបស់់ក្រ�សួួង និិងគោ�លនយោ�បាយនានាពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង វិិស័័យការងារ 
និិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�របស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត

62

120.5

23.1

1,630.0
73.4
570.0

159,807.4

69,599.4
28,294.6
2,609.1
4,093.4
165.1

55,045.8

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៥៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងបរិិស្ថាានតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ កិិច្ចចគាំពា
ំ របរិិស្ថាាន ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានធម្មមជាតិិ និិង
ការអភិិវឌ្ឍឍដោ�យ ចីីរភាព
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105
2
201
202
203
204
205
206
3
301
302
303
304
4
401

80,849.0

១. កម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចគាំំពារបរិិស្ថាាន

ិ ទី
ី យល់់)
អនុុកម្មម វិធី
ី ១
ី ៖ ការត្រួ�ួតពិិនិត្យ
ិ យ តាមដាន គុុណភាពបរិិស្ថាាន (គុុណភាពទឹឹក ដី ខ្យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការបំំពុុលបរិិស្ថាាន (ដោ�យសំំណល់់ រឹឹង រាវ 
សារធាតុុគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ផ្សែ�ែង សំំឡេ�ង រំំញ័័រ)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការវាយតម្លៃ�ៃហេ�តុុប៉ះះ�ពាល់់ប រិិស្ថាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ សេ�វាគាំំទ្រ�កិិច្ចចគាំំពារបរិិស្ថាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�កិិច្ចចគាំំពារបរិិស្ថាាន សម្រា�ប់់មន្ទីី�របរិិស្ថាាន

២. កម្មម វិិធីីទីី២ ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិរក្សសធនធានធម្មមជាតិិ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការងារគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងពង្រឹ�ឹងការអនុុវត្តតច្បាាប់់
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិរក្សសតំំបន់់ការពារធម្មមជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការងារគ្រ�ប់់គ្រ�ង់់សហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការអភិិរក្សសបេ�តិិកភណ្ឌឌ ធម្មមជាតិិតវប្បបធម៌៌

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការអភិិវឌ្ឍឍទេ�សចរណ៍៍ធម្មមជាតិិ និិងសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៦ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិរក្សសធនធានធម្មមជាតិិ
និិងការអភិិវឌ្ឍឍសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាាន របស់់មន្ទីី�របរិិស្ថាាន
៣. កម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ដោ�យចីីរភាព

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចបៃ�តង និិងការលើ�ើកកម្ពពស់់ ការអនុុវត្តត
វិិទ្យាាសាស្រ្ត�តនិិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ជំំរុុញការអនុុវត្តតឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ ការអភិិរក្សសជីីវៈ�ចម្រុះ�ះ� និិងជីីវសុុវត្ថិិ�ភាព

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ដោ�យចីីរភាពរបស់់
មន្ទីី�របរិិស្ថាាន
៤. កម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណេះ�ះដឹឹង និិងព័័ត៌៌មានបរិិស្ថាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ចំំណេះ�ះដឹឹង និិងមេ�ត្រី�ីភាពបរិិស្ថាាន

63

1,588.7
48.1
115.6
125.4
1,038.9
260.7
5,609.1
1,481.4
679.4
1,279.6
194.7
182.9
1,791.1
839.7
530.2
60.5
228.3
20.7
1,664.7
214.2

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
402
403
404
5
501
502
503
504
505
506

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៥៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងបរិិស្ថាានតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ គ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័័យភូូមិិសាស្រ្ត�ត និិងព័័ត៌៌មានបរិិស្ថាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�ការងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណេះ�ះដឹឹង និិងព័័ត៌៌មានបរិិស្ថាាន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណេះ�ះដឹឹង និិងព័័ត៌៌មានបរិិស្ថាាន
របស់់មន្ទីី�របរិិស្ថាាន
៥. កម្មម វិិធីីទីី៥ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការងារបរិិស្ថាាន និិងធនធានធម្មមជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការងាររដ្ឋឋបាល និិងខុុទ្ធកា
ធ ល័័យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា លធនធានមនុុស្សស
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការងារផែ�នការ និិងការងារសង្គគមក្នុុ�ងវិិស័័យបរិិស្ថាាន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការងារអធិិការកិិច្ចច និិងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការងារបរិិស្ថាាន និិងធនធានធម្មមជាតិិ
របស់់មន្ទីី�របរិិស្ថាាន

តារាង៦៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងវប្បបធម៌៌ និិង វិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
554.7
543.1
352.7
71,146.8
351.7
20,670.6
8,260.0
473.5
167.2
41,223.8

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ អភិិរក្សស និិងអភិិវឌ្ឍឍវប្បបធម៌៌ជាតិិ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖  កិិច្ចចគាំំពារបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌រូូបីី

101

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការបង្កើ�ើ�នកិិច្ចចអភិិរក្សសបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌រូូបីី

103

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�កិិច្ចចគាំំពារបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌រូូបីី ថ្នាាក់់រាជធានីី ខេ�ត្តត

102
2

201
202

203
3

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងតម្លៃ�ៃបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌រូូបីី

158,060.0
1,495.9
654.0

467.0

374.9

កម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការលើ�ើកស្ទួួ� យបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌អរូូបីី

2,379.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការលើ�ើកតម្លៃ�ៃបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌អរូូបីី

1,694.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចអភិិរក្សសបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌អរូូបីី

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ការលើ�ើកស្ទួួ� យបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌អរូូបីី
កម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

64

180.0
505.7

154,184.4

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៦៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងវប្បបធម៌៌ និិង វិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

301

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការពង្រឹ�ឹងអភិិបាលកិិច្ចច

303

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លធនធានមនុុស្សសលើ�ើ វិិស័័យវប្បបធម៌៌ 
(សាកលវិិទ្យាាល័័យភូូមិិន្ទទ វិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�)

302

304
305
306
307
308

309

កូូដ
កម្មម វិិធីី

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លធនធានមនុុស្សសលើ�ើ វិិស័័យវប្បបធម៌៌ 
(សាលាមធ្យយមវិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�)

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
51,708.0

2,769.0
2,097.4

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៤ ៖ កិិច្ចចគាំំពារនិិងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងតម្លៃ�ៃបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌ 
(អាជ្ញាាធរជាតិិសំំបូូរព្រៃ�ៃគុុក)

3,006.8

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៦៖ កិិច្ចចគាំំពារនិិងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងតម្លៃ�ៃបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌ 
( អាជ្ញាាធរជាតិិអប្សសរា)

58,298.1

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៥៖  កិិច្ចចគាំំពារនិិងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងតម្លៃ�ៃបេ�តិិកភណ្ឌឌវប្បបធម៌៌ 
(អាជ្ញាាធរជាតិិព្រះ�ះ វិិហារ)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៧ ៖ ការពង្រឹ�ឹងយន្តតការការងាររបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិ
បេ�តិិភណ្ឌឌពិិភពលោ�ក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៨ ៖ ការពង្រឹ�ឹងយន្តតការការងាររបស់់គណៈៈកម្មមការជាតិិយូូណេ�ស្កូូ�កម្ពុុ�ជា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៩ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ� ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�
ថ្នាាក់់រាជធានីី ខេ�ត្តត

តារាង៧៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងព័័ត៌៌មានតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

6,217.6

334.1
270.0

29,483.4

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់សេ�វាព័័ត៌៌មាន ធានាឱ្យយបាននូូវ
សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានព័័ត៌៌មានពេ�ញលេ�ញ ទាន់់ពេ�លវេ�លា និិងសុុក្រឹ�ឹត្យយ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105
106

76,054.0

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យព័័ត៌៌មាន 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ កិិច្ចចការព័័ត៌៌មាន និិងសោ�តទស្សសន៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការងារផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ទូូរទស្សសន៍៍ជាតិិកម្ពុុ�ជា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ ការងារផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ វិិទ្យុុ�ជាតិិកម្ពុុ�ជា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៤ ៖ ការងារផ្សសព្វវផ្សាាយរបស់់ទីីភ្នាាក់់ងារសារព័័ត៌៌មានកម្ពុុ�ជា AKP  

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៥ ៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

ិ ទី
ិ យ
អនុុកម្មម វិធី
ី ី ៦ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�លើ�កកម្ពពស់
ើ
់ វិស័
័ ព័័ត៌៌មានរបស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី ខេ�ត្តត

65

76,054.0
753.8
1,153.0
953.1
675.3
47,319.8
25,199.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៨៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងកិិច្ចចការនារីីតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ "ប្រែ�ែក្លាាយស្រ្តី�ី�ជាកម្លាំំ�ងចលករ ដ៏៏សំំខាន់់ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍប្រ�ទេ�ស
ជាតិិ កែ�ប្រែ�ែស្ថាានភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សង្គគម និិងនយោ�បាយរបស់់ស្រ្តី�ី� ឱ្យយមានការប្រែ�ែប្រួ�ួលល្អអប្រ�សើ�ើរជាលំំដាប់់
ដើ�ើម្បីី�សុុភមង្គគលគ្រួ�ួសារ"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105
2
201
202
203
204
205
206
3
301
302
303
304
305
306
4
401

43,074.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖ កែ�ប្រែ�ែស្ថាានភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សង្គគមរបស់់ស្រ្តី�ី�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ លើ�ើកកម្ពពស់់សីីលធម៌៌សង្គគម តម្លៃ�ៃស្រ្តី�ី� និិងគ្រួ�ួសារខ្មែ�ែរ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់រំំ និិងសុុខុុមាលភាពសង្គគម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចស្ត្រី�ី� និិងគ្រួ�ួសារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខភាពរបស់់ស្រ្តី�ី� និិងកុុមារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ កែ�ប្រែ�ែស្ថាានភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សង្គគមរបស់់ស្ត្រី�ី� ថ្នាាក់់រាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី២៖ កិិច្ចចការពារផ្លូូ�វច្បាាប់់សម្រា�ប់់ស្រ្តី�ី�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ទប់់ស្កាាត់់ការរំំលោ�ភបំំពានលើ�ើស្ដ្រី�ី�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពមន្រ្តី�ី�/ភ្នាាក់់ងារនគរបាលយុុត្តិិ�ធម៌៌
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ទប់់ស្កាាត់់គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន និិងអំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សស  

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ទប់់ស្កាាត់់អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើស្រ្តី�ី�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ លើ�ើកកម្ពពស់់កិិច្ចចការពារស្រ្តី�ី�ពិិការ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ កិិច្ចចការពារផ្លូូ�វច្បាាប់់សម្រា�ប់់ស្ត្រី�ី� ថ្នាាក់់រាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបញ្ជ្រា�ា បយេ�នឌ័័រ ក្នុុ�ងគោ�លនយោ�បាយជាតិិ និិងតាមវិិស័័យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ អភិិវឌ្ឍឍសមត្ថថភាពស្តីី�ពីី ការបញ្ជ្រា�ា បយេ�នឌ័័រ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ផ្សសព្វវផ្សាាយកម្មម វិិធីីនា រីីរតនៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការអនុុវត្តតអនុុសញ្ញាា អន្តតរជាតិិស្តីី�ពីី ការលុុបបំំបាត់់រាល់់ទម្រ�ង់់នៃ�ការ
រើ�ើសអើ�ើងលើ�ើស្រ្តី�ី� (CEDAW)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ស្ត្រី�ី� និិងការធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការបញ្រ្ជា�ា បយេ�នឌ័័រក្នុុ�ងកំំណែ�ទម្រ�ង់់ វិិមជ្ឈឈការ និិង វិិសហមជ្ឈឈការ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ លើ�ើកកម្ពពស់់សមភាពយេ�នឌ័័រ ថ្នាាក់់រាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអភិិវឌ្ឍឍស្ថាាប័័ន

ិ ទី
អនុុកម្មមវិធី
ី ១
ី ៖ ការរៀ�ៀបចំំផែ�នការស្ថិិ�តិិ និង
ិ ការត្រួ�ួតពិិនិត្យ
ិ យវាយតម្លៃ�ៃឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងយេ�នឌ័័រ
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5,686.0
165.4
269.3
3,786.4
163.2
1,301.7
1,552.4
185.9
124.5
351.3
200.0
168.7
522.0
2,478.2
115.6
596.9
860.1
117.3
108.5
679.8
33,357.4
178.8

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
402
403
404
405
406

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៨៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងកិិច្ចចការនារីីតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងការងារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងអធិិការកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ ដើ�ើម្បីី�សមភាពយេ�នឌ័័រ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាពលើ�ើការងារគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ដល់់ការអនុុវត្តតផែ�នការយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត នារីីរតនៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ដល់់ការអនុុវត្តតផែ�នការយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ នារីីរតនៈៈ 
ថ្នាាក់់រាជធានីី-ខេ�ត្តត

តារាង៩៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងធម្មមការ និិងសាសនាតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
162.7
185.9
236.9
9,702.6
22,890.5

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ លើ�ើកកម្ពពស់់សាសនារបស់់រដ្ឋឋ តម្លៃ�ៃសីីលធម៌៌សង្គគម
និិងសុុខដុុមនីីយកម្មមសាសនា
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104

64,818.0

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖  សុុខដុុមនីីយកម្មមសាសនានៅ�កម្ពុុ�ជា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការអប់់រំំ វិិស័័យពុុទ្ធិិ�កសិិក្សាា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ២ ៖ ការផ្សសព្វវផ្សាាយព្រះ�ះពុុទ្ធសា
ធ សនា និិងរក្សាាសុុខដុុមនីីយកម្មម
ខាងជំំនឿ�ឿសាសនា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៣ ៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ៤ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�រាជធានីី ខេ�ត្តត
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64,818.0
5,185.9
1,408.3
18,293.8
39,930.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១០៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងទេ�សចរណ៍៍តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ "ជំំរុុញកំំណើ�ើនទេ�សចរណ៍៍ និិងបង្កើ�ើ�នតម្លៃ�ៃបន្ថែ�ែមតាមរយៈៈ
វិិស័័យទេ�សចរណ៍៍នៅ�កម្ពុុ�ជា"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

74,578.0

1

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧស្សាាហកម្មមទេ�សចរណ៍៍

102

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�ទេ�សចរណ៍៍ “បុុគ្គគលិិកមួួយ ជំំនាញមួួយ”

101

103
104
105
2

201
202
203

204
205

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងគុុណភាពឧស្សាាហកម្មមនិិងសេ�វាកម្មមទេ�សចរណ៍៍
“សេ�វាមួួយស្តតង់់ដារមួួយ”

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ជំំរុុញទេ�សចរណ៍៍ក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងការយល់់ដឹឹងសាធារណៈៈ

4,308.2

1,319.2
696.0
423.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ជំំរុុញចលនាប្រ�ឡងប្រ�ណាំំង "ទីីក្រុ�ុងស្អាាត រមណីីយដ្ឋាានស្អាាត  
សេ�វាល្អអ បដិិសណ្ឋាារកិិច្ចចល្អអ”

1,088.0

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍទេ�សចរណ៍៍និិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

9,917.8

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឧស្សាាហកម្មមទេ�សចរណ៍៍និិងការប្រ�ឡង
ប្រ�ណាំំងនៅ�រាជធានីី-ខេ�ត្តត

782.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ផែ�នការ ការអភិិវឌ្ឍឍផលិិតផល និិង វិិនិិយោ�គទេ�សចរណ៍៍

3,153.8

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការសិិក្សាាទីីផ្សាារនិិងផ្សសព្វវផ្សាាយទេ�សចរណ៍៍ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

3,610.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ផែ�នការ ការអភិិវឌ្ឍឍផលិិតផល និិង វិិនិិយោ�គទេ�សចរណ៍៍
រាជធានីី-ខេ�ត្តត

1,396.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងនិិងពង្រី�ីកទំំនាក់់ទំំនងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការទេ�សចរណ៍៍
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងគុុណភាពប្រ�ព័័ន្ធធស្ថិិ�តិិទេ�សចរណ៍៍ និិងការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ
រៀ�ៀបចំំគោ�លនយោ�បាយផែ�នការយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថិិ�តិិទេ�សចរណ៍៍

1,570.0
188.0

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ដំំណើ�ើរការទូូទៅ�របស់់សា្ថថប័័ន

60,352.0

302

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាពមន្ត្រី�ី�

17,596.0

304

 នុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការកសាង និិងអនុុវត្តតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត ការងារសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
អ
និិងអធិិការកិិច្ចច

3

301

303

305

306

307

 នុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
អ
ធ ព និិងគុុណភាពសេ�វារដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ 
សម្រួ�ួលការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរការដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងសន្តិិ�សុុខ សុុវត្ថិិ�ភាពទេ�សចរណ៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគណនេ�យ្យយនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ កិិច្ចចការសម្រ�បសម្រួ�ួលអន្តតរវិិស័័យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការប្រ�មូូលចំំណូូលពីីរមណីីយដ្ឋាានអង្គគរ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ កិិច្ចចការគាំំទ្រ�ទេ�សចរណ៍៍ រាជធានីី-ខេ�ត្តត
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244.0

4,589.0
348.0
193.0

16,049.0

21,333.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងធនធានទឹឹក និិងឧតុុនិិយម
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ "ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងអភិិរក្សស ធនធានទឹឹកប្រ�កប
ដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់ សមធម៌៌ និិងនិិរន្តតរភាព"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105

106
107
2
201
202
203
3
301
302

278,317.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអភិិវឌ្ឍឍធនធានទឹឹក

 នុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចដំំណើ�ើរការ និិងការជួួសជុុលថែ�ទាំំប្រ�ព័័ន្ធធធារាសាស្ត្រ�រ 
អ
(ន.ធារាសាស្រ្ត�តកសិិកម្មម)

 នុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ស្តាារ ជួួសជុុល និិងសាងសង់់ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធធារាសាស្ត្រ�រ 
អ
(ន.វិិស្វវកម្មម)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបង្កើ�ើ�តសហគមន៍៍កសិិករប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹក 
(ន.សហគមន៍៍កសិិករប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹក)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសហគមន៍៍កសិិករប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹកប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព 
(ន.សហគមន៍៍កសិិករប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹក)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការយល់់ដឹឹង ការផ្សសព្វវផ្សាាយ រួួមទាំំងការ
សិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វ ការរៀ�ៀបចំំ អនុុវត្តត និិងវាយតម្លៃ�ៃសកម្មមភាព និិងគម្រោ��ងពាក់់ព័័ន្ធធ
(គណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិទន្លេ�េមេ�គង្គគកម្ពុុ�ជា)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងការពង្រឹ�ឹង
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងភាពជាដៃ�គូូ (គណៈៈកម្មាាធិិការ ជាតិិទន្លេ�េមេ�គង្គគកម្ពុុ�ជា)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ សេ�វាគាំំទ្រ�កិិច្ចចដំំណើ�ើរការ ការជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំ
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធប្រ�ព័័ន្ធធធារាសាស្រ្ត�តរបស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោះ��ះទឹឹកជំំនន់់ និិងគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ� ត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការងារអន្តតរាគមន៍៍បូូមទឹឹកសង្គ្រោះ��ះ �ស្រូ�ូវ និិងទប់់ទល់់គ្រោះ��ះធម្មមជាតិិ
(ន.ធារាសាស្រ្ត�តកសិិកម្មម)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សាងសង់់ ជួួសជុុល និិងថែ�ទាំំម៉ាាស៊ីី�នបូូមទឹឹកចល័័ត 
និិងស្ថាានីីយបូូមទឹឹក (ន.ធារាសាស្រ្ត�តកសិិកម្មម)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោះ��ះទឹឹកជំំនន់់ និិងគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ� ត 
របស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការការពារ និិងអភិិរក្សសធនធានទឹឹក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានទឹឹកចំំរុះ�� និិងអាងទន្លេ�េប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព 
(ន.គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិរក្សសធនធានទឹឹក)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សម្រ�បសម្រួ�ួលការអភិិរក្សស និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍តំំបន់់ទន្លេ�េសាបក្នុុ�ងស្មាារតីី
ការការពារប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូឡូូស៊ីី�ជីីវចម្រុះ�ះ�នៅ�តំំបន់់បឹឹងទន្លេ�េសាប និិងតំំបន់់ពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�
តំំបន់់ទន្លេ�េសាប និិងតំំបន់់ពាក់់ព័័ន្ធធ (អាជ្ញាាធរទន្លេ�េសាប)

69

214,392.0
74,056.0
120,057.0
38.0
8,026.0
620.0

800.0
10,795.0
3,564.0
1,682.0
807.0
1,075.0
2,261.0
61.0
2,200.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
4
401

402
403
404
405
5
501
502
503
504
505
506
507
508

តារាង១១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងធនធានទឹឹក និិងឧតុុនិិយម
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានស្ដីី�ពីីធនធានទឹឹក និិងឧតុុនិិយម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ រៀ�ៀបចំំចងក្រ�ង គ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យស្ថិិ�តិិរបស់់ក្រ�សួួង
សម្រា�ប់់លើ�ើកផែ�នការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍លើ�ើ វិិស័័យធនធានទឹឹក និិងឧតុុនិិយមរយៈៈពេ�លខ្លីី� 
មធ្យយម និិងវែ�ង លើ�ើគ្រ�ប់់ផ្នែ�ែកទាំំងអស់់ក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�ស (ន.ផែ�នការ 
និិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យជលសាស្ត្រ�រ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងច្រាំ�ំងទន្លេ�េ 
និិងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគុុណភាពទឹឹក (ន.ជលសាស្រ្ត�ត និិងការងារទន្លេ�េ)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ គ្រ�ប់់គ្រ�ងព័័ត៌៌មានឧតុុនិិយមប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព (ន.ឧតុុនិិយម)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានទឹឹកក្រោ��មដីី និិងការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វចងក្រ�ង
ទិិន្ននន័័យទឹឹកក្រោ��មដីី (ន.ទឹឹកស្អាាត និិងអនាម័័យ)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ គាំំទ្រ�សេ�វាការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធទិិន្ននន័័យឧតុុនិិយម និិងជលសាស្រ្ត�ត
របស់់មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី៥៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការកែ�លម្អអការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាល និិងការកសាងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាព
មន្ត្រី�ី� (ន.រដ្ឋឋបាល និិងធនធានមនុុស្សស)

 នុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការរៀ�ៀបចំំផែ�នការគោ�លនយោ�បាយយុុទ្ធសា
អ
ធ ស្រ្ត�ត និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
វិិស័័យធនធានទឹឹក និិងឧតុុនិិយម (ន.ផែ�នការ និិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអនុុវត្តតថវិិកា (ន.ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សសលើ�ើ វិិស័័យធនធានទឹឹក (TSC)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់សវនដ្ឋាាន 
(ន.សវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ� និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយដៃ�គូូ
ពាក់់ព័័ន្ធធ (អាជ្ញាាធរទន្លេ�េសាប)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការពង្រឹ�ឹងស្ថាាប័័ន និិងធនធានមនុុស្សស (គណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិ
ទន្លេ�េមេ�គង្គគកម្ពុុ�ជា)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ពង្រឹ�ឹងសេ�វាគាំំទ្រ�រដ្ឋឋបាល ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងការកសាងសមត្ថថភាពរបស់់
មន្ទីី�រជំំនាញរាជធានីី-ខេ�ត្តត

70

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
2,182.0
62.0

339.0
1,442.0
220.0
119.0
55,918.0
419.0
244.0
22,516.0
330.0
99.0
2,100.0
5,186.0
25,024.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងកសិិកម្មម រុុក្ខាា ប្រ�មាញ់់
និិងនេ�សាទតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ “ជំំរុុញកំំណើ�ើនកសិិកម្មមប្រ�កបដោ�យការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងផលិិតផល
មានគុុណភាព សុុវត្ថិិ�ភាព និិងអាហារូូបត្ថថម្ភភ ព្រ�មទាំំងបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានដីី 
ព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងជលផល ប្រ�កបដោ�យចីីរភាព"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105
106
107
108
109
2
201
202
203
204
3
301
302
303
304

258,327.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការបង្កើ�ើ�នផលិិតភាព ពិិពិិធកម្មមដំំណាំំកសិិកម្មម និិងកសិិ-ធុុរកិិច្ចច
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍដំំណាំំស្រូ�ូវ

39,746.6
4,056.9

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍសាកវប្បបកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការអភិិវឌ្ឍឍដំំណាំំឧស្សាាហកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការពង្រឹ�ឹងសេ�វាគាំំទ្រ� និិងសមត្ថថភាពអង្គគភាព
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍកៅ�ស៊ូូ�ធម្មមជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាពការងារពិិសោ�ធន៍៍និិងស្រា�វជ្រា�វកៅ�ស៊ូូ�
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការអភិិវឌ្ឍឍកសិិ-ឧស្សាាហកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ការស្រា�វជ្រា�វដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍន៍៍កសិិកម្មមប្រ�កបដោ�យចីីរភាព

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ ការជំំរុុញផលិិតកម្មមដំំណាំំកសិិកម្មម និិងកសិិ-ធុុរកិិច្ចច រាជធានីី-ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ផលិិតកម្មមសត្វវ និិងសុុខភាពសត្វវ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ផលិិតកម្មមសត្វវ

4,711.3
2,384.7
12,521.4
990.2
2,580.0
1,512.7
4,661.4
6,328.0
14,002.7
1,260.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់សុុខភាពសត្វវ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាព និិងសេ�វាគាំំទ្រ�អង្គគភាព

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការជំំរុុញផលិិតកម្មមសត្វវ និិងសុុខភាពសត្វវ រាជធានីី-ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានជលផល និិងការអភិិវឌ្ឍឍវារីីវប្បបកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអភិិរក្សសធនធានជលផល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍវារីីវប្បបកម្មម និិងខ្សែ�ែច្រ�វាក់់តម្លៃ�ៃជលផល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាព និិងសេ�វាគាំំទ្រ�អង្គគភាព 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានជលផល និិងការជំំរុុញវារីីវប្បបកម្មម
រាជធានីី-ខេ�ត្តត
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7,541.9
2,675.2
2,525.0
14,532.5
4,116.0
2,090.0
4,599.5
3,727.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
4
401
402
403
404
5
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

តារាង១២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងកសិិកម្មម រុុក្ខាា ប្រ�មាញ់់
និិងនេ�សាទតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនិិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងសត្វវព្រៃ�ៃ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងព្រៃ�ៃឈើ�ើ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងស្រា�វជ្រា�វព្រៃ�ៃឈើ�ើនិិងសត្វវព្រៃ�ៃ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងសេ�វាគាំំទ្រ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអភិិវឌ្ឍឍធនធានព្រៃ�ៃឈើ�ើនិិង
សត្វវព្រៃ�ៃ រាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងការអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការកសាងនិិងការអនុុវត្តតផែ�នការគោ�លនយោ�បាយ
និិង វិិនិិយោ�គកសិិកម្មម (នផក)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការរៀ�ៀបចំំ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងការអនុុវត្តតថវិិកា
(នគហ)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ននិិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស
(នបុុ.អភធ)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការជំំរុុញសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង (នសវក)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់សមត្ថថភាព និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
អន្តតរជាតិិ (នសហ)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងថ្នាំំ �កសិិកម្មម និិងជីីកសិិកម្មម (ននក)
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការងាររដ្ឋឋបាល និិងការបញ្ជ្រា�ា បយេ�នឌ័័រ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារអធិិការកិិច្ចច (អគ្គាាធិិការដ្ឋាាន)

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឯកសារ និិងប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មានកសិិកម្មម (AIDOC)

ឹ គុុណភាពអប់់រំំ និិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លធនធានមនុុស្សស
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ ការពង្រឹ�ង
ិ ័យកសិិកម្មម និិងពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�សាកលវិិទ្យាាល័័យភូូមិិន្ទទកសិិកម្មម (RUA)
ក្នុុ�ងវិស័

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាពអប់់រំំ និិងបណ្តុះះ� �បណ្ដាា លបច្ចេ�េកទេ�ស
កសិិកម្មមនៅ�វិិទ្យាាស្ថាានជាតិិកសិិកម្មមព្រែ�ែកលៀ�ៀប
ឹ គុុណភាពអប់់រំំ និិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លធនធានមនុុស្សស
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១២៖ ការពង្រឹ�ង
ិ ័យកសិិកម្មមរបស់់ វិិទ្យាាស្ថាានជាតិិកសិិកម្មមកំំពង់់ចាម
ក្នុុ�ងវិស័
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៣៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការងារផ្សសព្វវផ្សាាយ កសិិកម្មម រុុក្ខាា ប្រ�មាញ់់
និិងនេ�សាទ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៤៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាគាំំទ្រ� និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស
រាជធានីី-ខេ�ត្តត
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ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
12,515.5
913.1
4,370.1
3,047.3
4,185.0
177,529.7
1,316.3
1,207.8
75,425.9
222.0
2,099.5
260.6
3,878.6
196.2
327.0
4,627.0
4,094.0
3,842.0
891.8
79,141.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១៣៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មមតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖  ‹ ពង្រឹ�ឹង និិងជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យពាណិិជ្ជជកម្មម ›
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
2
201
202
203
3
301
302
303

117,685.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈ និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិិស័័យឯកជន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការផ្តតល់់អាជ្ញាាប័័ណ្ណណ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពិិពិិធកម្មមទីីផ្សាារ និិងការអភិិវឌ្ឍឍផ្នែ�ែកឯកជន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈ ជំំរុុញពាណិិជ្ជជកម្មម
និិងការអភិិវឌ្ឍឍផ្នែ�ែកឯកជន នៅ�មន្ទីី�រពាណិិជ្ជជកម្មមរាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយគុុណភាព សុុវត្ថិិ�ភាពផលិិតផលទំំនិិញនិិងសេ�វា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយផលិិតផលទំំនិិញនិិងសេ�វា
និិងការឃ្លាំំ�ពិិនិិត្យយទីីផ្សាារ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹង និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាពមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ពង្រឹ�ឹង និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កិិច្ចចការហាឡាល

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងនិិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស 
និិងសេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ និិងសមាហរណកម្មមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពាណិិជ្ជជកម្មម
ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌទ្វេ�េភាគីី អនុុតបន់់ តំំបន់់ និិងពិិភពលោ�ក 
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងស្ថាាប័័ន អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស និិងយេ�នឌ័័រ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាគាំំទ្រ�រដ្ឋឋបាល ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងកសាងសមត្ថថភាពរបស់់
មន្ទីី�រពាណិិជ្ជជកម្មមរាជធានីី-ខេ�ត្តត
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9,291.0
1,667.0
5,282.0
2,342.0
9,428.0
3,163.0
5,465.0
800.0
98,966.0
2,770.0
77,803.0
18,393.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១៤៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងរ៉ែ�ែ និិងថាមពលតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ‹ពង្រឹ�ឹងនិិងបង្កើ�ើ�នចំំណូូលឧស្សាាហកម្មមនិិស្សាារណកម្មម ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាព
និិងសន្តិិ�សុុខ ថាមពលរួួមទាំំងសន្តិិ�សុុខ សុុវត្ថិិ�ភាពវិិទ្យុុ�សកម្មម ដោ�យឈរលើ�ើមូូលដ្ឋាានសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សង្គគម
និិងបរិិស្ថាាន›
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

58,042.0

1

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានរ៉ែ�ែ

102

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងយន្តតការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នលំំហូូរចំំណូូលជាតិិពីី វិិស័័យរ៉ែ�ែ

286.1

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាពស្ថាាប័័នក្នុុ�ងកិិច្ចចដំំណើ�ើរការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យរ៉ែ�ែ

228.8

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ បង្កើ�ើ�តបន្ថែ�ែមខឿ�ឿនឧស្សាាហកម្មមនិិស្សាារណកម្មមពីី វិិស័័យប្រេ�េងកាត

164.4

101

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ បង្កើ�ើ�តបន្ថែ�ែមខឿ�ឿនឧស្សាាហកម្មមនិិស្សាារណកម្មមពីី វិិស័័យរ៉ែ�ែ 

103

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ពង្រឹ�ឹងភាពអនុុលោ�មនៃ�ការធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការធនធានរ៉ែ�ែ

2

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យប្រេ�េងកាត

202

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងលំំហូូរចំំណូូលជាតិិពីី វិិស័័យ
ប្រេ�េងកាត

104

201

203

204

3

301

1,508.0
838.8
154.3

685.3
15.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការការពារបរិិស្ថាាននិិងសង្គគមក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការប្រេ�េងកាត

452.6

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យថាមពល

615.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការងារគាំំទ្រ�និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការពីី វិិស័័យប្រេ�េងកាត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ អភិិវឌ្ឍឍ គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងរៀ�ៀបចំំផែ�នការយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ 
និិងការវិិនិិយោ�គវិិស័័យថាមពល

52.8

298.2

302

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបច្ចេ�េកទេ�សអគិ្គគ�សនីី
ី
គោ�លនយោ�បាយអាជីវកម្ម
ម និង
ិ គោ�លនយោ�បាយប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនិិងសន្សំំ�សំំចៃ�ថាមពល

79.4

303

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ អភិិវឌ្ឍឍ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការងារបរមាណូូស៊ីី� វិិល រួួមទាំំង វិិទ្យុុ�សកម្មម

96.2

4

កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

304

401

402

403

404

405

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងការអនុុវត្តតប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារ និិងគាំំទ្រ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការអភិិវឌ្ឍឍ
វិិស័័យថាមពលនិិងផ្នែ�ែកបរមាណូូ ស៊ីី� វិិលរួួមទាំំង វិិទ្យុុ�សកម្មម
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ន 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបង្កើ�ើ�នគណនេ�យ្យយភាពនៃ�អភិិបាលកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័នកិិច្ចច និិងការគាំំទ្រ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការងារប្រ�តិិបត្តិិ�ការវិិស័័យរ៉ែ�ែនិិងថាមពលរាជធានីី-ខេ�ត្តត
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141.2
55,233.7

22,876.0
1,065.4
237.4

659.9

30,395.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១៥៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសាធារណការ និិងដឹឹកជញ្ជូូ�ន
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ ថែ�ទាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំណង់់សាធារណការ 
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ ដឹឹកជញ្ជូូ�ន, មធ្យោ�ោបាយសេ�វាកម្មមដឹឹកជញ្ជូូ�នគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ និិងភស្តុុ�ភារកម្មម
ប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព    
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
2
201
202
203
3
301
302
303
304
305
306

655,228.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំណង់់សាធារណការ  
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម័្ពព�ន្ធធផ្លូូ�វថ្ននល់់ ផ្លូូ�វដែ�ក និិងប្រ�ព័័ន្ធធចម្រោះ��ះទឹឹកកខ្វវក់់

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង បទប្បបញ្ញញត្តិិ� និិងស្តតង់់ដារបច្ចេ�េកទេ�ស 
សំំណង់់សាធារណការ និិងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធដឹឹកជញ្ជូូ�ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ ជួួសជុុល ថែ�ទាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំណង់់សាធារណការ 
និិងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធផ្លូូ�វថ្ននល់់

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ ជួួសជុុល ថែ�ទាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធចម្រោះ��ះទឹឹកកខ្វវក់់
និិងអនាម័័យទីីក្រុ�ុង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ ជួួសជុុល ថែ�ទាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
និិងសម្បបទានកិិច្ចចផ្លូូ�វដែ�ក

ឹ ជញ្ជូូ�ន ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
កម្មម វិិធីីទីី២៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ កែ�លម្អអ គ្រ�ប់់គ្រ�ង សេ�វាដឹក
ដឹឹកជញ្ជូូ�នផ្លូូ�វទឹឹក ផ្លូូ�វសមុុទ្រ� កំំពង់់ផែ� និិងភស្តុុ� ភារកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការសម្រ�បសម្រួ�ួល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងការអភិិវឌ្ឍឍការងារដឹឹកជញ្ជូូ�ន
ផ្លូូ�វគោ�ក 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ ជួួសជុុល ថែ�ទាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ដឹឹកជញ្ជូូ�នផ្លូូ�វទឹឹក ផ្លូូ�វសមុុទ្រ� និិងកំំពង់់ផែ�

ិ ទី
ឹ ជញ្ជូូ�នពហុុមធ្យោ�ោបាយនិិងភស្តុុ� ភារកម្មម
អនុុកម្មម វិធី
ី ៣
ី ៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ការតភ្ជាាប់់ប្រ�ព័័ន្ធធដឹក
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សម្រ�បសម្រួ�ួល និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាល ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� បុុគ្គគលិិក 
នីីតិិកម្មម សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ សវនកម្មម និិងលទ្ធធកម្មម

ិ ទី
អនុុកម្មម វិធី
ី ២
ី ៖ ការរៀ�ៀបចំំផែ�នការ គោ�លនយោ�បាយ និិងការតាមដាន និិងវាយតម្លៃ�ៃ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹងយន្តតការអធិិការកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សសក្នុុ�ងវិិស័័យសាធារណការ និិងដឹឹកជញ្ជូូ�ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ ថែ�ទាំំ និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធព័័ត៌៌មាន វិិទ្យាា ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�កម្មម
និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគាំំទ្រ�របស់់រាជធានីី-ខេ�ត្តត ផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងស្ថាាប័័ន 
និិងកិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

75

530,412.2
80.9
530,096.4
106.2
128.7
5,264.4
2,750.9
1,537.8
975.7
119,551.4
62,193.7
321.1
86.3
531.0
320.3
56,099.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១៦៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជនបទតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� 
២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ " លើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាព និិងគុុណតម្លៃ�ៃនៃ�ជីីវិិតរស់់នៅ�របស់់
ប្រ�ជាជនជនបទ  ប្រ�កបដោ�យបរិិយាប័័ន្នន ទាំំងផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សង្គគម និិងវប្បបធម៌៌ "
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1

កម្មម វិិធីីទីី១៖ អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធរូូបវ័័ន្តត និិងគមនាគមន៍៍

102

103

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រី�ីក វិិសាលភាពនៃ�ការស្ថាាបនា លើ�ើកកម្រិ�ិត
ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធផ្លូូ�វជនបទ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការរៀ�ៀបចំំបញ្ជីី�សារពើ�ើភ័័ណ្ឌឌ និិងមូូលដ្ឋាានទិិន្ននន័័យផ្លូូ�វជនបទ

2

កម្មម វិិធីីទីី២៖ កែ�លម្អអលក្ខខខណ្ឌឌនៃ�ការរស់់នៅ�របស់់សហគមន៍៍ជនបទ

101

104
201
202

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការជួួសជុុល និិងរក្សាាគុុណភាពផ្លូូ�វជនបទ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការផ្តតល់់សេ�វាហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធរូូបវ័័ន្តតជនបទដោ�យមន្ទីី�រជំំនាញ២៥
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការស្ថាាបនាហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធទឹឹកស្អាាតជនបទ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹកស្អាាតជនបទ 

328,895.0
267,306.8
99,858.4

150,000.0
310.4

17,138.0

10,881.7

5,805.7

451.4

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការស្ថាាបនាហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធរូូបវ័័ន្តតអនាម័័យជនបទ 

1,860.7

2,217.6

3

 នុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការផ្តតល់់សេ�វាសុុខភាពនិិងលក្ខខខ័័ណ្ឌឌនៃ�ការរស់់នៅ�សម្រា�ប់់
អ
សាធារណៈៈជនដោ�យមន្ទីី�រជំំនាញ២៥
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ពិិពិិធកម្មមសកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជនបទ

302

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការជំំរុុញសកម្មមភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចគ្រួ�ួសារនៅ�ជនបទ 

203

204

205

301

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់ការរស់់នៅ�ស្អាាត ការអប់់រំំសុុខភាព និិងអនាម័័យជនបទ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការជំំរុុញបង្កើ�ើ�តការងារ និិងមុុខរបរនៅ�ជនបទ 

303

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លធនធានមនុុស្សស និិងជំំនាញអាជីីព  

305

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការអភិិវឌ្ឍឍ និិងអភិិរក្សសជនជាតិិដើ�ើមភាគតិិច 

304
306
4

401

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍចម្រុះ�ះ�សម្រា�ប់់សហគមន៍៍ជនបទ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់កម្រិ�ិតជីីវភាពរស់់នៅ�តាមជនបទ
ដោ�យមន្ទីី�រជំំនាញទាំំង២៥
កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ពង្រឹ�ឹងសេ�វាគាំំទ្រ�រដ្ឋឋបាល និិងកិិច្ចចការទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការពង្រឹ�ឹងគុុណភាពប្រ�ព័័ន្ធធគ្រ�ប់់គ្រ�ងផែ�នការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជនបទ 

402

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ វិិកាកម្មម វិិធីី

404

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាល និិងយេ�នឌ័័រ

403
405
406

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង និិងអធិិការកិិច្ចច  
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ សេ�វាគាំំទ្រ�គោ�លនយោ�បាយ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការពង្រឹ�ឹងសមត្ថថភាព និិងសេ�វាគាំំទ្រ�ដោ�យមន្ទីី�ររាជធានីី ខេ�ត្តតទាំំង២៥

76

546.3

2,944.6

118.4
218.9

773.0
907.2

300.0
627.1

47,761.9
405.5
391.1
124.7

116.6

19,618.7

27,105.3

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

តារាង១៧៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍
និិងទូូរគមនាគមន៍៍តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

កូូដ
កម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

 គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ " បន្តតអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិិស័័យប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍
និិងទូូរគមនាគមន៍៍ ព្រ�មទាំំងបច្ចេ�េកវិិទ្យា�គមនាគមន៍៍ និិងព័័ត៌៌មាន "
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
2
201
202
203
204
205
3
301
302
303
304
305
306

ិ ័យប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍,ទូូរគមនាគមន៍៍
កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិស័
និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានវិិសាលគមន៍៍ហ្រ្វេ��េកង់់ស៍៍ វិិទ្យុុ� 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការរៀ�ៀបចំំនិិងតាមដានការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
វិិស័័យទូូរគមនាគមន៍៍ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទិិន្ននន័័យទូូរគមនាគមន៍៍
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការរៀ�ៀបចំំនិិងតាមដានការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ
អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិិស័័យប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានវិិសាលគមន៍៍ហ្រ្វេ��េកង់់ស៍៍ វិិទ្យុុ�

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិិស័័យបច្ចេ�េកវិិទ្យាាគមនាគមន៍៍និិងព័័ត៌៌មាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍រដ្ឋាាភិិបាលអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងសន្តិិ�សុុខ 
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាគមនាគមន៍៍ និិងព័័ត៌៌មាន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិិស័័យបច្ចេ�េកវិិទ្យាាគមនាគមន៍៍និិងព័័ត៌៌មាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធព័័ត៌៌មានជាតិិនិិងប្រ�ព័័ន្ធធ វីីដេ�អូូ
នៃ�សន្និិ�សីីទរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្មម វិិធីីកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រ និិងមាតិិកាព័័ត៌៌មាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាល និិងរៀ�ៀបចំំគោ�លនយោ�បាយអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
វិិស័័យបច្ចេ�េកវិិទ្យាាគមនាគមន៍៍ និិងព័័ត៌៌មាន
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាល ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិងកិិច្ចចការអន្តតរវិិស័័យ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ពង្រឹ�ឹងការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងអភិិបាលកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ កិិច្ចចការនីីតិិកម្មម និិងទំំនាក់់ទំំនងអន្ដដរជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ អប់់រំំបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល ស្រា�វជ្រា�វ និិងនវានុុវត្តតន៍៍ក្នុុ�ងវិិស័័យ
បច្ចេ�េកវិិទ្យាាឌីីជីីថល
ិ ័យប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍ ទូូរគមនាគមន៍៍
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិស័
និិងបច្ចេ�េកវិិទ្យាាគមនាគមន៍៍និិងព័័ត៌៌មាននៅ�មូូលដ្ឋាាន

77

116,331.0
35,100.2
33,827.6
744.3
528.3
6,512.1
542.7
356.4
4,615.3
523.0
474.7
74,718.7
5,619.3
41,264.8
991.3
969.6
8,273.7
17,600.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

ិ ាសាស្រ្ត�ត 
តារាង១៨៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងឧស្សាាហកម្មម វិទ្យា
បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងនវានុុវត្តតន៍៍តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ជំំរុុញ និិងបង្កើ�ើ�នការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យឧស្សាាហកម្មម សហគ្រា�សធុុន
តូូចនិិងមធ្យយម វិិទ្យា�សាស្រ្ត�ត បច្ចេ�េកវិិទ្យា� និិងនវានុុវត្តតន៍៍ រួួមបញ្ជូូ� លទាំំង វិិស័័យសិិប្បបកម្មម និិងទឹឹកស្អាាត 
ដើ�ើម្បីី�កំំណើ�ើនសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
2
201
202
203
204
3

301
302

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យឧស្សាាហកម្មម សហគ្រា�សធុុនតូូច មធ្យយម និិងសិិប្បបកម្មម
និិងការផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹកស្អាាត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការធ្វើ�ើ�ពិិពិិធកម្មមមុុខទំំនិិញឧស្សាាហកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍនិិងទំំនើ�ើបកម្មមសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្យយម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹង និិងពង្រី�ីក វិិសាលភាពការផ្គគត់់ផ្គគង់់ទឹឹកស្អាាត

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍស្តតង់់ដារ មាត្រា�សាស្រ្ត�ត ជាតិិ វិិទ្យាាសាស្រ្ត�ត បច្ចេ�េកវិិទ្យាា
និិងនវានុុវត្តតន៍៍
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ស្តតង់់ដារូូបនីីយកម្មមផលិិតផល និិងសេ�វាកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍមាត្រា�សាស្ត្រ�រ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ បង្កើ�ើ�ត និិងជំំរុុញការអភិិវឌ្ឍឍវិិទ្យាាសាស្រ្ត�ត បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងនវានុុវត្តតន៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ សិិក្សាា ស្រា�វជ្រា�វ និិងអភិិវឌ្ឍឍការងារវិិទ្យាាសាស្រ្ត�ត បច្ចេ�េកវិិទ្យាា
និិងនវានុុវត្តតន៍៍

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការបង្កើ�ើ�នសេ�វាទ្រ�ទ្រ�ង់់ដំំណើ�ើរការកិិច្ចចការទូូទៅ� ក្នុុ�ងការអភិិវឌ្ឍឍ
វិិស័័យឧស្សាាហកម្មមសហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្យយម វិិទ្យាាសាស្រ្ត�ត បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិង
នវានុុវត្តតន៍៍ រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង វិិស័័យសិិប្បបកម្មម និិងទឹឹកស្អាាត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគាំំទ្រ�ដំំណើ�ើរការទូូទៅ� និិងកសាងសមត្ថថភាពស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ បង្កើ�ើ�នសកម្មមភាពអនុុវត្តតការគាំំទ្រ�ការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យ
ឧស្សាាហកម្មម សហគ្រា�សធុុនតូូច និិងមធ្យយម វិិទ្យាាសាស្រ្ត�ត បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងនវានុុវត្តតន៍៍
រួួមបញ្ចូូ�លទាំំង វិិស័័យសិិប្បបកម្មម និិងទឹឹកស្អាាតនៅ�រាជធានីី ខេ�ត្តត
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56,783.0
1,439.7
536.4
623.2
280.1
3,717.5
956.4
1,283.8
401.3
1,076.0
51,625.8

30,771.8
20,854.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង១៩៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិការដ្ឋឋលេ�ខាធិិការដ្ឋាានអាកាសចរស៊ីី�វិិល
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� 
២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ “លើ�ើកកម្ពពស់់គុុណភាពសេ�វាកម្មមនិិង អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
អាកាសចរស៊ីី� វិិលដើ�ើម្បីី�ធានាសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសន្តិិ�សុុខ សម្រា�ប់់ប្រ�តិិបត្តិិ�ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន ផ្លូូ�វអាកាស
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
2
201
202

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការធានាសុុវត្ថិិ�ភាព សន្តិិ�សុុខ និិងអភិិវឌ្ឍឍហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធអាកាសចរស៊ីី�វិិល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការកែ�លម្អអសុុវត្ថិិ�ភាព និិងសន្តិិ�សុុខអាកាសចរស៊ីី�វិិល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ សន្តិិ�សុុខ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពអាកាសចរស៊ីី�វិិល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការផ្តតល់់សេ�វាកម្មមអាកាសចរស៊ីី�វិិល

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រឹ�ឹងស្ថាាប័័ន និិង សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍធនធាន មនុុស្សស និិងពង្រឹ�ឹងស្ថាាប័័ន 
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វាគាំំទ្រ� និិង អភិិបាលកិិច្ចចល្អអ
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42,020.0
4,123.8
1,368.7
2,516.5
238.6
37,896.2
22,761.2
15,135.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២០៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា (I+II)

I.គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិង វិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
1
101
102
103
104
105
2
201
202
203
204
205
206

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� 
និិងគោ�លនយោ�បាយតាមវិិស័័យផ្សេ�េងៗ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងផលិិតភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចកម្ពុុ�ជា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគោ�លនយោ�បាយ និិងយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ អភិិវឌ្ឍឍសង្គគមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធគាំំពារសង្គគម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគំាាទ្រ�ការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នៅ�រាជធានីី ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការសម្រ�បសម្រួ�ួលនិិងត្រួ�ួតពិិនិិត្យយការងារក្នុុ�ង
វិិស័័យហិិរញ្ញញវត្ថុុ�មិិនមែ�នធនាគារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យធានារ៉ាាប់់រងនិិងសោ�ធនឯកជន
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យមូូលបត្រ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖  ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យបរធនបាលកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖  ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យនិិង វិិជ្ជាាជីីវៈ�គណនេ�យ្យយនិិងសវនកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖  ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យអចលនវត្ថុុ� និិង វិិស័័យបញ្ចាំំ�និិងប្រា�តិិភោ�គ
ដោ�យអនុុប្បបទាន

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
    452,594.0
     13,407.1
       4,505.3
       2,069.4
          647.0
          950.0
          733.7
          105.2
       8,901.8
       4,594.7
          592.0
       1,515.1
          509.4
          894.9
          671.3

ិ ័យអចលនវត្ថុុ� និិង
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការគាំំទ្រ�និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិស័
វិិស័័យបញ្ចាំំ�និិងប្រា�តិិភោ�គដោ�យអនុុប្បបទាន នៅ�រាជធានីី ខេ�ត្តត

          124.4

II. គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ

    439,186.9

3

    310,395.3

207

301
302
303

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណូូលសាធារណៈៈ និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណូូលគយនិិងរដ្ឋាាករ កិិច្ចចសម្រួ�ួលពាណិិជ្ជជកម្មម និិង
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការគយ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណូូលពន្ធធដារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ និិងចំំណូូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ
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     78,640.5
    223,280.8
       6,227.8

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
304
305
4
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
5
501
502
503
504
505

តារាង២០៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យមណ្ឌឌលល្បែ�ែងពាណិិជ្ជជកម្មមសមាហរ័័ណ និិង
ល្បែ�ែងពាណិិជ្ជជកម្មម
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគំាាទ្រ�និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ
និិងចំំណូូលមិិនមែ�នសារពើ�ើពន្ធធ នៅ�រាជធានីី ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណាយសាធារណៈៈ និិងប្រ�ព័័ន្ធធហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការរៀ�ៀបចំំថ វិិកាជាតិិ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណាយថវិិកាថ្នាាក់់ជាតិិដោ�យ
ហិិរញ្ញញប្បបទានក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងថវិិកា និិងនីីតិិ វិិធីីចំំណាយសាធារណៈៈថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងនីីតិិ វិិធីីលទ្ធធកម្មមសាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសាច់់ប្រា�ក់់ និិងប្រ�ព័័ន្ធធគណនេ�យ្យយសាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញប្បបទានសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការនិិងបំំណុល
ុ សាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគម្រោ��ងវិិនិិយោ�គតាមយន្តតការភាពជាដៃ�គូូ
រវាងរដ្ឋឋនិិងឯកជន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការងារដោះ�ះស្រា�យផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារ
គម្រោ��ងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងការងារអធិិការកិិច្ចចហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ ការគាំំទ្រ�កម្មម វិិធីីកែ�ទម្រ�ង់់ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ ការគាំំទ្រ�និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណាយសាធារណៈៈ និិងការងារ
ពាក់់ព័័ន្ធធ នៅ�រាជធានីី ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី៥៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលនិិងអភិិវឌ្ឍឍស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការកសាងសមត្ថថភាពមន្ត្រី�ី�រាជការលើ�ើជំំនាញសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�សាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការផ្តតល់់សេ�វាគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកច្បាាប់់ជូូនក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគាំំទ្រ�ទូូទៅ�លើ�ើកិិច្ចចដំំណើ�ើរការរបស់់ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការគាំំទ្រ�ទូូទៅ�លើ�ើកិិច្ចចដំំណើ�ើរការរបស់់មន្ទីី�រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រាជធានីី ខេ�ត្តត
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ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
1,837.4
408.8
52,321.5
7,995.2
2,792.4
2,646.2
     17,961.1
     15,485.8
252.0
1,433.0
       2,632.9
-   
1,122.9
     76,470.1
1,354.8
       1,595.4
     47,634.8
       1,195.4
     24,689.7

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាគណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� 
២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ ពង្រឹ�ឹងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយសេ�រីីពហុុបក្សសតាមរយៈៈ
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
2
201
202
203
3
301
302
303

កម្មម វិិធីីទីី១ ៖ រៀ�ៀបចំំបទបញ្ជាា និិងនីីតិិ វិិធីីសម្រា�ប់់ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �បោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�។
កម្មម វិិធីីទីី២ ៖ កិិច្ចចដំំណើ�ើរការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �បោះ�ះឆ្នោ�ោត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖លើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�ដល់់កិិច្ចចដំំណើ�ើរចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �
បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាកម្មមច្បាាប់់និិងបច្ចេ�េកទេ�សដល់់កិិច្ចចដំំណើ�ើរ
ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់រំំការផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ
ដល់់កិិច្ចចដំំណើ�ើរការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �បោះ�ះឆ្នោ�ោត។
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ កិិច្ចចដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�ដល់់កិិច្ចចដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោត 
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពសេ�វាកម្មមច្បាាប់់និិងបច្ចេ�េកទេ�សដល់់កិិច្ចច
ដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ការអប់់រំំ ការផ្តតល់់ព័័ត៌៌មាន និិងទំំនាក់់ទំំនង
សាធារណៈៈដល់់កិិច្ចចដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។
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276,042.0
35,181.0
35,181.0
60,531.0
41,613.8
14,285.5
4,631.7
180,330.0
120,363.4
53,691.5
6,275.1

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងរៀ�ៀបចំំដែ�នដីី នគរូូបនីីយកម្មម
និិងសំំណង់់តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ កំំណែ�ទំំរង់់ វិិស័័យដីីធ្លីី� ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ វិិស័័យសំំណង់់
និិងលំំនៅ�ឋាន 
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

123,257.0

1

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងដីីធ្លីី�

102

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការណែ�នាំំ និិងគាំំទ្រ�បច្ចេ�េកទេ�សវាស់់វែ�ងសុុ រិិយោ�ដីី

233.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពទិិន្ននន័័យផែ�នទីីរដ្ឋឋបាលនៃ�កម្ពុុ�ជា

456.5

101

103
104

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការផ្សសព្វវផ្សាាយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការចុះះ�បញ្ជីី�ដីីធ្លីី� និិងការគាំំទ្រ�ដល់់ការ
កសាងប្រ�ព័័ន្ធធវាយតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃអចលនទ្រ�ព្យយ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការងារអភិិរក្សសសុុ រិិយោ�ដីី

105

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥ ៖ ការគាំំទ្រ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាព័័ត៌៌មានសុុ រិិយោ�ដីី

107

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧ ៖ អនុុ វិិស័័យរដ្ឋឋបាលដីីធ្លីី�

106
108
2

201
202
203
204

205
206

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការដោះ�ះស្រា�យវិិវាទដីីធ្លីី�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨ ៖ ការងារសុុ រិិយោ�ដីី និិងភូូមិិសាស្រ្ត�តគាំំទ្រ�ដល់់កម្មម វិិធីីទីី១
របស់់មន្ទីី�ររាជធានីី-ខេ�ត្តត

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការរៀ�ៀបចំំដែ�នដីី  និិងនគរូូបនីីយកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ជំំរុុញការកសាងផែ�នការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដីីនៅ�ក្នុុ�ងថ្នាាក់់ឃុំំ�/សង្កាាត់់
និិងកសាងបទប្បបញ្ញញត្តិិ�រៀ�ៀបចំំដែ�នដីី និិងនគរូូបនីីយកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគាំំទ្រ�ការងាររៀ�ៀបចំំដែ�នដីី និិងគាំំទ្រ�បច្ចេ�េកទេ�សកសាងប្លលង់់គោ�ល
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដីីថ្នាាក់់ស្រុ�ុក

237.0

150.4

1,347.2

24,140.5
258.2

2,146.0

242.8
166.6
185.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការកសាង និិងសម្រ�បសម្រួ�ួលការងាររៀ�ៀបចំំដែ�នដីី
និិងនគរូូបនីីយកម្មម

556.1

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ជំំរុុញ និិងពង្រឹ�ឹងកម្មម វិិធីីអនុុ វិិស័័យរៀ�ៀបចំំដែ�នដីី

81.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិវឌ្ឍឍតំំបន់់ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�កម្ពុុ�ជា

656.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ការងាររៀ�ៀបចំំដែ�នដីី និិងនគរូូបនីីយកម្មមគាំំទ្រ�ដល់់កម្មម វិិធីីទីី២
របស់់មន្ទីី�ររាជធានីី-ខេ�ត្តត

173.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការពង្រឹ�ឹង វិិស័័យ វិិជ្ជាាជីីវៈ�ស្ថាាបត្យយកម្មម

3

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិស័័យសំំណង់់

301

110.4

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគាំំទ្រ�ការងារនគរូូបនីីយកម្មម និិងគាំំទ្រ�បច្ចេ�េកទេ�សកសាង
ប្លលង់់គោ�ល និិងផែ�នការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដីីទីីក្រុ�ុង

207

208

26,933.2

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ ការរៀ�ៀបចំំបទដ្ឋាាន បទប្បបញ្ញញត្តិិ�សម្រា�ប់់ការងារសិិក្សាាគម្រោ��ងប្លលង់់

83

84.2

852.6
135.4

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
302

304

305

4

401

402
403
404

405
406
407
408
409

410

តារាង២២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងរៀ�ៀបចំំដែ�នដីី នគរូូបនីីយកម្មម
និិងសំំណង់់តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយតាមដានវិិស័័យសំំណង់់

170.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការងារសំំណង់់គាំំទ្រ�ដល់់កម្មម វិិធីីទីី៣ របស់់មន្ទីី�ររាជធានីី-ខេ�ត្តត

193.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការងារមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍សំំណង់់

កម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ� និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ស្ថាាប័័ន 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងភាពស័័ក្កិិ�សិិទ្ធ ធ
នៃ�ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណូូលចំំណាយសាធារណៈៈ និិងគាំំទ្រ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការទូូទៅ�របស់់ក្រ�សួួង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ការផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈលើ�ើ វិិស័័យដីីធ្លីី� និិងសំំណង់់
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនៃ�ដំំណើ�ើរការរដ្ឋឋបាល និិងដំំណើ�ើរការទូូទៅ�
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងធនធានមនុុស្សស

257.2

294.6

280.8

297.4

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ នីីតិិកម្មម កិិច្ចចការគតិិយុុត្តត និិងការផ្សសព្វវផ្សាាយ
គោ�លនយោ�បាយនិិងបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ អភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច កិិច្ចចការវិិនិិយោ�គ និិងការងារស្ថិិ�តិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សវនដ្ឋាាន

កម្មម វិិធីីទីី៥៖ លំំនៅ�ឋាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១២៖ ការងាររដ្ឋឋបាលគាំំទ្រ�ដល់់កម្មម វិិធីីទីី៤ របស់់មន្ទីី�ររាជធានីី-ខេ�ត្តត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចការបទប្បបញ្ញញត្តិិ� ផែ�នការ និិងទំំនាក់់ទំំនងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ការងារលំំនៅ�ឋាន

502

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ បទដ្ឋាានបច្ចេ�េកទេ�ស និិងគតិិយុុត្តតលំំនៅ�ឋាន

504

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ សម្បបទានដីីសង្គគមកិិច្ចច និិងការសាងសង់់ផ្ទះះ�ជូូនគ្រួ�ួសារយោ�ធិិន 
និិងនគរបាល

505

35,755.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ អធិិការកិិច្ចចលើ�ើដំំណើ�ើរការរដ្ឋឋបាល និិងគុុណភាពបច្ចេ�េកទេ�ស 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការងារបញ្រ្ជា�ា បយេ�នឌ័័រលើ�ើ វិិស័័យដីីធ្លីី� 
និិងការគាំំទ្រ�ការងារសង្គគមផ្សេ�េងៗ

5

503

75,986.0

240.1

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១១៖ ពង្រឹ�ឹង និិងបង្កើ�ើ�នការអនុុវត្តតកិិច្ចចលទ្ធធកម្មមសាធារណៈៈ

501

46.2

ិ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិជ្ជាាជី
វៈី � និិងការផ្សសព្វវផ្សាាយអប់់រំំច្បាាប់់
និិងគោ�លនយោ�បាយពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង វិិស័័យការងាររបស់់ក្រ�សួួង

411

412

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ មូូលនិិធិិ និិងឥណទានលំំនៅ�ឋាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការងារលំំនៅ�ឋានគាំំទ្រ�ដល់់កម្មម វិិធីីទីី៥របស់់មន្ទីី�ររាជធានីី-ខេ�ត្តត

84

130.1

1,340.9
129.6
92.9

87.9

37,079.0
17,339.2
123.4
164.6

215.5

16,683.5
152.2

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២៣៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងមុុខងារសាធារណៈៈ
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ គ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យមុុខងារសាធារណៈៈ និិង
ពង្រឹ�ឹងការកែ�លម្អអអភិិបាលកិិច្ចចក្នុុ�ងរដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ

សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

     53,630.0

1

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការកែ�ទម្រ�ង់់រដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ

102

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ការពង្រឹ�ឹងភាពស្អាាតស្អំំ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ

          675.0

104

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ជំំរុុញតាមដាន ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ និិងវាយតម្លៃ�ៃការអនុុវត្តតកម្មម វិិធីីជាតិិ
កំំណែ�ទម្រ�ង់់រដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ

          465.0

101

103

105
106

អនុុកម្មម វិិធីីទីី ១៖ការកែ�ទម្រ�ង់់ និិង លើ�ើកកម្ពពស់់សមត្ថថភាពស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពអនុុវត្តតការងារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ពង្រឹ�ឹងយន្តតការអនុុវត្តតការងារអន្តតរកែ�ទម្រ�ង់់របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល
និិងផ្សសព្វវផ្សាាយសកម្មមភាពកាងារកែ�ទម្រ�ង់់រដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ

       2,510.0

កម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមន្រ្តី�ី�រាជការស៊ីី�វិិល

       1,248.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ការស្រា�វជ្រា�វនិិងទំំនាក់់ទំំនងអន្តតរជាតិិ និិង គាំំទ្រ�ទូូទៅ�

302

303

304

305
306
4

401

          581.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖បណ្តុះះ� �បណ្តាា ល និិង អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សមត្ថថភាពមន្រ្តី�ី�រាជការ

202
301

       1,309.0

          138.0

កម្មម វិិធីីទីី២ ៖ ការអភិិវឌ្ឍឍធនធានមនុុស្សសក្នុុ�ងវិិស័័យសាធារណៈៈ

3

          647.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការធ្វើ�ើ�អធិិការកិិច្ចច វិិស័័យមុុខងារសាធារណៈៈ

2

201

       3,816.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរដ្ឋឋបាលមន្ត្រី�ី�រាជការ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ពង្រឹ�ឹងនិិងលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារនីីតិិកម្មមកិិច្ចចការមុុខងារ
សាធារណៈៈអាស៊ាាន និិង អន្តតរជាតិិនិិងការគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

ិ ទី
ិ ានិិងការកែ�លម្អអការចាត់់ចែ�ងការងារ
អនុុកម្មម វិធី
ី ៣
ី ៖ទំំនើ�ើបកម្មមបច្ចេ�េកទេ�សព័័ត៌៌មាន វិទ្យា

       5,710.0

       3,200.0

           70.5

           73.5

          103.0

ឹ ប្រ�សិិទ្ធភា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការពង្រឹ�ង
ធ ពក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងមន្ត្រី�ី�រាជការ និិង
បណ្តុះះ� �បណ្តាា លនៅ�ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

          898.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ពង្រឹ�ឹងការងារតាំំងស៊៊ប់់ ដំំឡើ�ើងឋានន្តតរស័័ក្តិិ� និិងថ្នាាក់់ និិងតែ�ងតាំំង
ផ្ទេ�េរ ផ្លាាស់់ប្តូូ�រ បញ្ចេ�េញពីីក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ និិងចូូលនិិវត្តតន៍៍

           49.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ការគាំំពារសុុខុុមាលភាពមន្ត្រី�ី�រាជការ និិងការជ្រើ�ើ�សរើ�ើស
មន្ត្រី�ី�រាជការ និិងបុុគ្គគលិិកបម្រើ�ើ�ការងាររដ្ឋឋតាមប្រ�ព័័ន្ធធនិិយោ�ជន៍៍

ឹ  និិងលើ�ើកកម្ពពស់់ការងារនីីតិិកម្មម ទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ 
កម្មម វិិធីីទីី៤ ៖ ពង្រឹ�ង
កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិក្នុុ�ងកិិច្ចចការមុុខងារសាធារណៈៈ និិងកិិច្ចចការមុុខងារ
សាធារណៈៈអាស៊ាាន និិងកិិច្ចចការទូូទៅ�របស់់ក្រ�សួួង និិងមន្ទីី�រមុុខងារសាធារណៈៈ
រាជធានីី ខេ�ត្តតទាំំង ២៥
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចាត់់ចែ�ងកិិច្ចចការទូូទៅ� និិង ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងបុុគ្គគលិិក
ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌក្រ�សួួងមុុខងារសាធារណៈៈ

85

           53.5

     42,855.4

          218.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
402
403
404
405
406

407
408

តារាង២៣៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងមុុខងារសាធារណៈៈ
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការរៀ�ៀបចំំ និិង គ្រ�ប់់គ្រ�ងថវិិកា កិិច្ចចការហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ការផ្គគត់់ផ្គគង់់ និិង
ការអភិិវឌ្ឍឍហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ

     21,823.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារស្រា�វជ្រា�វ តាក់់តែ�ង ប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់
និិងផ្សសព្វវផ្សាាយលិិខិិតបទដ្ឋាានគតិិយុុត្តត

           19.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការងារកែ�ទម្រ�ង់់រដ្ឋឋបាលក្នុុ�ងក្រ�បខណ្ឌឌក្រ�សួួង

           70.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ការគាំំទ្រ� និិង ការសម្រ�បសម្រួ�ួលកិិច្ចចការទូូទៅ�របស់់មន្ទីី�រមុុខងារ
សាធារណៈៈរាជធានីី ខេ�ត្តតទាំំង២៥

     20,608.4

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ការលើ�ើកកម្ពពស់់ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារទំំនាក់់ទំំនងអន្តតរជាតិិ
និិងការគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

           50.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារទំំនាក់់ទំំនងសាធារណៈៈ

           36.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖  ពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការមុុខងារសាធារណៈៈអាស៊ាាន 
និិងកាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

           30.5

តារាង២៤៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងផែ�នការ
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

កូូដ
កម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ អភិិវឌ្ឍឍ និិងជំំរុុញការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ និិង
យុុទ្ធធសាស្រ្ត�ត វិិស័័យផែ�នការស្ថិិ�តិិ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

1

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍យុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត វិិស័័យផែ�នការ

102

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រឹ�ឹងការងារផែ�នការរបស់់មន្ទីី�រផែ�នការរាជធានីី ខេ�ត្តតទាំំង២៥

101
2

201

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការរៀ�ៀបចំំផែ�នការយុុទ្ធសា
ធ ស្រ្ត�ត ដើ�ើម្បីី�អភិិវឌ្ឍឍជាតិិ
កម្មម វិិធីីទីី២៖  ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ព័័ន្ធធស្ថិិ�តិិជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ស្ថិិ�តិិជាតិិ និិងថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ

202

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រឹ�ឹងការងារស្ថិិ�តិិរបស់់មន្ទីី�រផែ�នការរាជធានីី ខេ�ត្តតទាំំង២៥

301

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការបញ្រ្ជា�ា បគោ�លនយោ�បាយប្រ�ជាជន និិងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍

3

302
4

401
402

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ សម្រ�បសម្រួ�ួលគោ�លនយោ�បាយជាតិិប្រ�ជាជន ២០១៦-២០៣០

ឹ ការងារគោ�លនយោ�បាយជាតិិប្រ�ជាជន និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រឹ�ង
របស់់មន្ទីី�រផែ�នការរាជធានីី ខេ�ត្តតទាំំង២៥

93,823.0

2,079.4
1,495.0
584.4

24,397.7

24,116.0
281.7
995.7

765.0
230.7

កម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការគាំំទ្រ�កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ� និិងការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ស្ថាាប័័ន

66,350.2

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការពង្រឹ�ឹងលើ�ើ វិិស័័យផែ�នការស្ថិិ�តិិរបស់់មន្ទីី�រផែ�នការរាជធានីី
ខេ�ត្តតទាំំង២៥

37,774.2

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការចូូលរួួមលើ�ើកកម្ពពស់់រដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ
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28,576.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២៥៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងការបរទេ�ស និិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
អន្តតរជាតិិតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ពង្រឹ�ឹង និិងលើ�ើកកម្ពពស់់គោ�លនយោ�បាយការបរទេ�ស 
ដើ�ើម្បីី�ការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍ជាតិិក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌតំំបន់់ និិងពិិភពលោ�ក
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

    158,079.0

1

    158,079.0

101
102
103
104
105
106
107

កម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចការការបរទេ�ស និិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ ក្នុុ�ងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌ
តំំបន់់ និិងពិិភពលោ�ក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការតំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិពាក់់ពន្ធ័័�នឹឹងការងារអាស៊ាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការតំំបន់់អឺឺរ៉ុុ�ប អាមេ�រិិក និិងអាហ្វ្រិ�ិ�ក-មជ្ឈឹឹ�មបូូព៌ាា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការតំំបន់់អាស៊ីី�-ប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិិ�ក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ កិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងកិិច្ចចការច្បាាប់់ កុុងស៊ុុ�ល
និិងកិិច្ចចការព្រំ�ំដែ�ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស ការស្រា�វជ្រា�វ និិង វិិភាគវិិស័័យ
ការបរទេ�ស និិងការទូូតសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ កិិច្ចចការរដ្ឋឋបាលទូូទៅ� ក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
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          825.0
          493.0
          278.0
          687.0
          165.0
       1,227.8
    154,403.2

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២៦៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាស្ថាាប័័នប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ពង្រឹ�ឹងអភិិបាលកិិច្ចចល្អអតាមរយៈៈការកាត់់បន្ថថយ
អំំពើ�ើពុុករលួួយគ្រ�ប់់រូូបភាព គ្រ�ប់់ វិិស័័យ និិងគ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាាក់់
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

  41,872.0

1

       860.0

101
102
103
104
105
106
2
201
202
203
204
205

កូូដ
កម្មម វិិធីី

កម្មម វិិធីីទីី១៖ វិិធានការអប់់រំំបង្កាារទប់់ស្កាាត់់ និិងអនុុវត្តតច្បាាប់់ប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអប់់រំំផ្សសព្វវផ្សាាយច្បាាប់់ប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការងារបង្កាារទប់់ស្កាាត់់បទល្មើ�ើ�សពុុករលួួយ

ិ ទី
អនុុកម្មម វិធី
ី ៣
ី ៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពាក្យយប្តឹឹ�ង  ការទទួួល ការពិិនិត្យ
ិ យ និិងចំំណាត់់ការពាក្យយប្តឹឹ�ង

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖  ពង្រឹ�ឹងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការជាមួួយដៃ�គូូជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ពង្រឹ�ឹងយន្តតការការងារបច្ចេ�េកទេ�ស និិងកោ�សល្យយវិិច័័យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន និិងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបទល្មើ�ើ�សពុុករលួួយ
កម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វាកម្មមគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការបង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព និិងគុុណភាពសេ�វាកម្មមរដ្ឋឋបាលសាធារណៈៈ 
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ បេ�សកកម្មមពិិសេ�ស ចារកម្មម និិងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតសម្ងាាត់់
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ លើ�ើកកម្ពពស់់លក្ខខខណ្ឌឌការងាររបស់់មន្រ្តី�ី�រាជការ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ បង្កើ�ើ�នសមត្ថថភាព និិងសុុខមាលភាពមន្រ្តី�ី�រាជការ 

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារប្រ�កាសទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងបំំណុល
ុ

តារាង២៧៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

       385.0
        60.0
        60.0
       160.0
        85.0
       110.0
  41,012.0
    7,059.4
    7,000.0
  26,712.0
       210.6
        30.0

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ លើ�ើកកម្ពពស់់ការអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យឯកជន 
និិងភាពជាដៃ�គូូក្នុុ�ងកិិច្ចចអភិិវឌ្ឍឍ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

         11,365.0

1

         11,365.0

101
102
103

កម្មម វិិធីីទីី១៖ពង្រឹ�ឹង និិងពង្រី�ីក វិិស័័យឯកជន និិងភាពជាដៃ�គូូក្នុុ�ងកិិច្ចចអភិិវឌ្ឍឍន៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងសម្រ�បសម្រួ�ួលការងារវិិនិិយោ�គឯកជន 
និិងការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយអភិិវឌ្ឍឍវិិស័័យឧស្សាាហកម្មម
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ភាពជាដៃ�គូូក្នុុ�ងកិិច្ចចអភិិវឌ្ឍឍ

           1,100.0
              400.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគាំំទ្រ�ទូូទៅ�ក្នុុ�ង ក.អ.ក

           9,865.0
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កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង២៨៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាអាជ្ញាាធរសវនកម្មមជាតិិតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ រួួមចំំណែ�កលើ�ើកស្ទួួ�យអភិិបាលកិិច្ចចល្អអ និិងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ធនធានសាធារណៈៈប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធធភាព តម្លាាភាព និិងគណនេ�យ្យយភាព
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

    12,310.0

1

    12,310.0

101
102

កូូដ
កម្មម វិិធីី

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអនុុវត្តតតួួនាទីីសវនកម្មមលើ�ើការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ធនធានសាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ ការអនុុវត្តតការងារសវនកម្មម

         625.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�របស់់ស្ថាាប័័ន

    11,685.0

តារាង២៩៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយរដ្ឋឋសភា-ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា
និិងអធិិការកិិច្ចចតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់អភិិបាលកិិច្ចចល្អអតាមរយៈៈការអប់់រំំបង្កាារទប់់ស្កាាត់់បាតុុភាព
អសកម្មមបង្កើ�ើ�នគណនេ�យ្យយភាព ប្រ�សិិទ្ធធភាពការងារ និិងពង្រឹ�ឹងនីីតិិរដ្ឋឋ

សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

    38,027.0

1

    38,027.0

101
102
103
104

កូូដ
កម្មម វិិធីី

កម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចការទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយរដ្ឋឋសភា-ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា និិងអធិិការកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយស្ថាាប័័ននីីតិិបញ្ញញត្តិិ� និិងអប់់រំំផ្សសព្វវផ្សាាយច្បាាប់់

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការងារអធិិការកិិច្ចច

        968.4
        918.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការងារទំំនាក់់ទំំនង និិងសម្រ�បសម្រួ�ួលជាមួួយមន្ទីី�ររាជធានីី ខេ�ត្តត

តារាង៣០៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាអគ្គគលេ�ខាធិិការដ្ឋាានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាធម្មមនុុញ្ញញ
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

    17,968.1
    18,172.0

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ គោ�រពនីីតិិរដ្ឋឋ ការពារឯករាជ្យយភាពអនុុវត្តត អព្យា�ក្រឹ�ឹត
ភាពក្នុុ�ងការបំំពេ�ញមុុខងារ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

     12,485.0

1

     12,485.0

101
102

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអនុុវត្តតតួួនាទីី និិងមុុខងារភារកិិច្ចចរបស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាធម្មមនុុញ្ញញ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ លើ�ើកកំំពស់់ការអនុុវត្តតសមត្ថថកិិច្ចច និិងគុុណតម្លៃ�ៃរបស់់ស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖ ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ស្ថាាប័័ន និិងគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាល និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
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          604.5
     11,880.5

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៣១៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាអគ្គគលេ�ខាធិិការដ្ឋាានព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ ពង្រឹ�ឹង និិងលើ�ើកកម្ពពស់់លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងនីីតិិរដ្ឋឋ
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

          69,866

1

          69,866

101

កូូដ
កម្មម វិិធីី

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ការអនុុវត្តតមុុខងាររបស់់ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា និិងអគ្គគលេ�ខាធិិការដ្ឋាាន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអនុុវត្តតមុុខងារនីីតិិកម្មម តាមដានការអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិងតំំណាង

តារាង៣២៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាអគ្គគលេ�ខាធិិការដ្ឋាានរដ្ឋឋសភា
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

          69,866

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ ការលើ�ើកកម្ពពស់់នីីតិិរដ្ឋឋ និិងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
តាមរយៈៈការអនុុវត្តតតួួនាទីីនៃ�អំំណាចនីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ�  
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

147,552.0

1

147,552.0

101
102
103

កូូដ
កម្មម វិិធីី

ិ ទី
កម្មម វិធី
ី ី ១ ៖ ការអនុុវត្តតមុខ
ុ ងារ និិងតួួនាទីីនៃ�អំំណាចនីីតិប្បប
ិ ញ្ញញតិរិ បស់់ស្ថាាប័័នរដ្ឋឋសភា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១ ៖ ការពិិនិិត្យយពិិភាក្សាា និិងអនុុម័័តលើ�ើសេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងច្បាាប់់
និិងសេ�ចក្ដីី�ស្នើ�ើ�ច្បាាប់់

3,554.2

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២ ៖ ការពិិនិិត្យយតាមដានការលើ�ើកកម្ពពស់់ការអនុុវត្តតច្បាាប់់
និិងការពង្រឹ�ឹងតួួនាទីីភាពជាតំំណាង

20,046.2

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣ ៖ ការបង្កើ�ើ�នគុុណភាពសេ�វាជូូនរដ្ឋឋសភា និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ធនធានមនុុស្សស

តារាង៣៣៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងព្រះ�ះបរមរាជវាំ ំងតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

123,951.6

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ បម្រើ�ើ�ការងារឱ្យយកាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរថ្វាា យព្រះ�ះមហាក្សសត្រ� និិង
សម្តេ�េចព្រះ�ះមហាក្សសត្រី�ី ព្រះ�ះវររាជមាតា ជាតិិខ្មែ�ែរ ជាទីីគោ�រពសក្កាារ:ដ៏៏ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត ក្នុុ�ងការបំំពេ�ញ
ព្រះ�ះរាជបេ�សកកម្មមបម្រើ�ើ�ប្រ�ទេ�សជាតិិឲ្យយមានការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងមានកិិតិ្តត� យស លើ�ើឆាកអន្តតរជាតិិ
តាមព្រះ�ះរាជកិិច្ចចរបស់់ព្រះ�ះអង្គគដែ�លរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញបានកំំណត់់។
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

      77,887.0

1

      77,887.0

101
102
103

កម្មម វិិធីីទីី១៖  ព្រះ�ះរាជកិិច្ចច ព្រះ�ះករុុណា និិង សម្តេ�េចព្រះ�ះមហាក្សសត្រី�ី
ព្រះ�ះវររាជមាតាជាតិិខ្មែ�ែរ  

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ព្រះ�ះរាជសកម្មមភាពក្នុុ�ងវិិស័័យសង្គគមកិិច្ចច មនុុស្សសធម៌៌ វប្បបធម៌៌ សាសនា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ព្រះ�ះរាជបេ�សកកម្មមក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ កិិច្ចចការគាំំទ្រ� ថ្វាា យព្រះ�ះរាជកិិច្ចច និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលទូូទៅ�
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      28,335.0
        1,828.0
      47,724.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៣៤៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាទីីស្តីី�ការគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ ៖ បន្តតដឹឹកនាំំសម្រ�បសម្រួ�ួលការរៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ
របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាលលើ�ើគ្រ�ប់់ វិិស័័យ ដើ�ើម្បីី�ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ និិងកាត់់បន្ថថយភាពក្រី�ីក្រ�
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា

     363,842.0

1

     363,842.0

101
102
103

កូូដ
កម្មម វិិធីី

កម្មម វិិធីីទីី ១ ៖ ពង្រឹ�ឹងប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពនៃ�ការសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្តត
គោ�លនយោ�បាយរបស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ការសម្រ�បសម្រួ�ួលក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំ និិងអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយរបស់់
រាជរដ្ឋាាភិិបាល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ការអនុុវត្តតតួួនាទីីរបស់់អាជ្ញាាធរ គណៈៈកម្មាាធិិការ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា និិង
អង្គគភាពចំំណុះះ�ទីីស្តីី�ការគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�ផេ្ស�សងៗរបស់់ទីីស្តីី�ការគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

តារាង៣៥៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងការពារជាតិិតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

     109,486.0
       49,068.0
     205,288.0

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ "ការពារ អធិិបតេ�យ្យយ បូូរណភាពទឹឹកដីី រក្សាាសន្តិិ�សុុខ 
និិងសុុវត្ថិិ�ភាពសង្គគម"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105
106
2
201
202
203

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ដឹឹកនាំំបញ្ជាា ហ្វឹឹ�កហ្វឺឺ�ន ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ ការពារសុុខសន្តិិ�ភាព 
និិងរក្សាាសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់សង្គគម
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ បញ្ជាាដឹឹកនាំំតាមជំំនាញ

2,529,616.0
11,993.0
1,012.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការកងទ័័ពជើ�ើងគោ�ក

3,048.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការកងទ័័ពជើ�ើងទឹឹក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការកងទ័័ពជើ�ើងអាកាស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ប្រ�តិិបត្តិិ�ការកងរាជអាវុុធហត្ថថលើ�ើផ្ទៃ�ៃប្រ�ទេ�ស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ កិិច្ចចការពារសុុវត្ថិិ�ភាពថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំ

កម្មម វិិធីីទីី២៖ សហប្រ�តិិបត្តិិ�ការយោ�ធាក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងអន្តតរជាតិិ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការងារការទូូត និិងនយោ�បាយវិិស័័យយោ�ធា

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការងារស្រា�វជ្រា�វ-ចារកិិច្ចច

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ចូូលរួួមភារកិិច្ចចរក្សាាសន្តិិ�ភាពរបស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
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4,224.0
2,941.0
614.0
154.0
6,465.0
3,189.0
115.0
1,350.0

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២

កូូដ
កម្មម វិិធីី
204
3
301
302
303
4
401
402
403

តារាង៣៥៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងការពារជាតិិតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ទប់់ស្កាាត់់អាវុុធ និិងសារធាតុុគីីមីីសង្រ្គា�ា ម

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ ថែ�ទាំំគ្រឿ��ឿងបំំពាក់់បច្ចេ�េកទេ�ស វិិស្វវកម្មម និិងបញ្ជូូ�នសារ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ គ្រ�ប់់គ្រ�ងថែ�ទាំំគ្រឿ��ឿងបំំពាក់់បច្ចេ�េកទេ�ស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ គ្រ�ប់់គ្រ�ងការងារវិិស្វវកម្មម

1,811.0
31,724.5
11,144.5
20,184.0

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ គ្រ�ប់់គ្រ�ងការងារបញ្ជូូ�នសារ

កម្មម វិិធីីទីី៤៖ សេ�វាគាំំទ្រ�រដ្ឋឋបាលទូូទៅ� និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វារដ្ឋឋបាលទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ អនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយយោ�ធសេ�វា
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាភស្តុុ� ភារហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

396.0
2,479,433.5
1,737.0
33,402.0
2,444,294.5

តារាង៣៦៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ 
ផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខសាធារណៈៈតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

កូូដ
កម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ "ពង្រឹ�ឹងសន្តិិ�ភាព ស្ថិិ�រភាពនយោ�បាយ សន្តិិ�សុុខ 
សណ្តាាប់់ធា្ននប់់សាធារណៈៈ"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
104
105
2
201
202

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការការពារសន្តិិ�សុុខជាតិិ និិងសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់សាធារណៈៈ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងសេ�វាគាំំទ្រ� និិងការពារសន្តិិ�សុុខសង្គគម
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការថែ�រក្សាាសន្តិិ�សុុខតាមព្រំ�ំដែ�ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការចូូលរួួមអនុុវត្តតសេ�វាយុុត្តិិ�ធម៌៌

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការរក្សាាសណ្ដាាប់់ធ្នាាប់់សាធារណៈៈ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការថែ�រក្សាាសន្តិិ�សុុខ សុុវត្ថិិ�ភាព និិងសណ្ដាាប់់ធ្នាាប់់សាធារណៈៈ
រាជធានីី-ខេ�ត្តត
កម្មម វិិធីីទីី២៖ កិិច្ចចការអត្តតសញ្ញាាណបុុគ្គគល និិងអន្តោ�ោ ប្រ�វេ�សន៍៍

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអត្តតសញ្ញាាណបុុគ្គគល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអន្តោ�ោ ប្រ�វេ�សន៍៍

1,684,474.0
108,692.6
83,620.4
866.0
467.7
3,942.5
19,796.0
85,176.0
68,299.4
16,876.6
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កូូដ
កម្មម វិិធីី
3
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
4
401
402
403
404
405
406

តារាង៣៦៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ 
ផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខសាធារណៈៈតាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី
កម្មម វិិធីីទីី៣៖ កិិច្ចចការសន្តិិ�សុុខមិិនប្រ�ពៃ�ណីី

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងអំំពើ�ើជួួញដូូរមនុុស្សស

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងសុុវត្ថិិ�ភាពចរាចរណ៍៍ផ្លូូ�វគោ�ក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ ការប្រ�ឆាំំងទារុុណកម្មម

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងផលិិតផលក្លែ�ែងក្លាា យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
11,828.3
6,903.0
2,575.0
833.0
500.0
542.1
33.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ ការងារកីីឡាក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ ការងារគាំំទ្រ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ផលិិតផលក្លែ�ែងក្លាា យ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពការងារមូូលដ្ឋាានរាជធានីី ខេ�ត្តត
អនុុកម្មម វិិធីីទីី១០៖ ការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងជំំងឺឺអេ�ដស៍៍ និិងកាមរោ�គ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១១៖ បង្កាារទប់់ស្កាាត់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន

កម្មម វិិធីីទីី៤៖ សេ�វាគាំំទ្រ�កិិច្ចចប្រ�តិិបត្តិិ�ការទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វារដ្ឋឋបាល និិងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ស្ថាាប័័ន

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ភស្ដុុ� ភារ និិងការគ្រ�ប់់គ្រ�ងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រដ្ឋឋ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វានៃ�ការបណ្ដុះះ� �បណ្ដាា ល

34.8
256.8
55.2
12.2
82.5
1,478,777.1
3,902.7
1,466,506.1
6,990.6

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ សេ�វាអធិិការកិិច្ចច

274.8

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ ពង្រឹ�ឹងសេ�វាសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

912.3

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ សេ�វាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាានីីតិិកម្មម

190.6
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កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៣៧៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ ផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាលទូូទៅ�
តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖ "ដឹឹកនាំំគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលដែ�នដីីដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់
ការផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈ និិងការអភិិវឌ្ឍឍ"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
2
201
202
3
301
302

294,673.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលដែ�នដីី

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរដ្ឋឋបាលដែ�នដីីរបស់់រាជធានីី ខេ�ត្តត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ ការអភិិវឌ្ឍឍតាមបែ�បប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�ថ្នាាក់់ក្រោ��មជាតិិ
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងអត្តតសញ្ញាាណបុុគ្គគល

កម្មម វិិធីីទីី២៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងពន្ធធនាគារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ ការអនុុវត្តតបទដ្ឋាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងពន្ធធនាគារ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ អភិិវឌ្ឍឍជំំនាញវិិជ្ជាាជីីវៈ�

13,437.8
1,521.8
8,550.0
3,366.0
74,013.7
66,229.1
7,784.6

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

207,221.5

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វាកិិច្ចចការបុុគ្គគលិិក

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វារដ្ឋឋបាលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� អធិិការកិិច្ចច និិងសវនកម្មមផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង
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កូូដ
កម្មម វិិធីី

តារាង៣៨៖ គម្រោ��ងចំំណាយថវិិកាក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌តាមកម្មម វិិធីី-អនុុកម្មម វិិធីី

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

គោ�លបំំណងគោ�លនយោ�បាយ៖  "បង្កើ�ើ�នប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ការផ្តតល់់សេ�វាយុុត្តិិ�ធម៌៌"
សរុុបរួួមចំំណាយថវិិកា
1
101
102
103
2
201
202
203
204
205
206
207
208
209
3
301
302

166,524.0

កម្មម វិិធីីទីី១៖ កិិច្ចចការច្បាាប់់

6,359.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វាអយ្យយការ និិងព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

597.7

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វារដ្ឋឋប្បបវេ�ណីី

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍លើ�ើ វិិស័័យយុុត្តិិ�ធម៌៌

កម្មម វិិធីីទីី២៖ កិិច្ចចការតុុលាការ

1,039.8
4,722.2
134,749.1

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វារដ្ឋឋបាលតុុលាការ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វាផ្តតល់់ វិិជ្ជាាជីីវៈ�ពាក់់ព័័ន្ធធតុុលាការ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាសាលាដំំបូូង និិងអយ្យយការអមសាលាដំំបូូងរាជធានីី ខេ�ត្តត

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៤៖ សេ�វាសាលាឧទ្ធធរណ៍៍ភ្នំំ�ពេ�ញ និិងមហាអយ្យយការអមសាលាឧទ្ធធរណ៍៍
ភ្នំំ�ពេ�ញ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៥៖ សេ�វាសាលាឧទ្ធធរណ៍៍ព្រះ�ះសីីហនុុ និិងមហាអយ្យយការអមសាលា
ឧទ្ធធរណ៍៍ព្រះ�ះសីីហនុុ

អនុុកម្មម វិិធីីទីី៦៖ សេ�វាសាលាឧទ្ធធរណ៍៍បាត់់ដំំបង និិងមហាអយ្យយការអមសាលាឧទ្ធធរណ៍៍
បាត់់ដំំបង
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៧៖ សេ�វាសាលាឧទ្ធធរណ៍៍ត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� និិងមហាអយ្យយការអមសាលាឧទ្ធធរណ៍៍
ត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៨៖ សេ�វាតុុលាការកំំពូូល និិងមហាអយ្យយការអមតុុលាការកំំពូូល
អនុុកម្មម វិិធីីទីី៩៖ កិិច្ចចការឯករាជ្យយភាពចៅ�ក្រ�ម

626.1
6,796.0
98,255.0
6,754.0
3,339.0
3,588.0
3,336.0
7,287.0
4,768.0

កម្មម វិិធីីទីី៣៖ សេ�វាគាំំទ្រ�ទូូទៅ�

អនុុកម្មម វិិធីីទីី១៖ សេ�វាពង្រឹ�ឹងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងធនធានមនុុស្សស
អនុុកម្មម វិិធីីទីី២៖ សេ�វាគាំំទ្រ�កិិច្ចចដំំណើ�ើរការទូូទៅ�
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៥.២

ចំំណាយថវិិកាសរុុបរបស់់ក្រ�សួួង-ស្ថាាប័័ន

លរ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

1

ព្រះ�ះបរមរាជវាំ ំង

2

រដ្ឋឋសភា

3

ចរន្តត

ឯកតា៖ លានរៀ�ៀល

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

77,887

មូូលធន

0

សរុុប

77,887

147,552

26,517

174,069

ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា

69,866

0

69,866

4

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាធម្មមនុុញ្ញញ

12,485

0

12,485

5

ទីីស្តីី�ការគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

363,842

100,585

464,427

6

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិវឌ្ឍឍន៍៍កម្ពុុ�ជា

11,365

0

11,365

7

ក្រ�សួួងទំំនាក់់ទំំនងរដ្ឋឋសភា ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា និិងអធិិការកិិច្ចច

38,027

1,224

39,251

8

ក្រ�សួួងការបរទេ�សនិិងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការអន្តតរជាតិិ

158,079

0

158,079

9

ក្រ�សួួងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនិិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

452,594

13,259

465,853

10

ក្រ�សួួងផែ�នការ

93,823

0

93,823

11

ក្រ�សួួងរៀ�ៀបចំំដែ�នដីី នគរូូបនីីយកម្មម និិងសំំណង់់

106,757

29,964

136,721

12

គណៈៈកម្មាាធិិការជាតិិរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

276,042

0

276,042

13

អាជ្ញាាធរសវនកម្មមជាតិិ

12,310

0

12,310

14

ស្ថាាប័័នប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើពុុករលួួយ

41,872

0

41,872

15

ក្រ�សួួងមុុខងារសាធារណៈៈ

53,630

1,265

54,895

16

ក្រ�សួួងការពារជាតិិ

2,529,616

0 2,529,616

17

ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ

1,979,147

112,817 2,091,964

18

ក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌

166,524

7,007

173,531

19

ក្រ�សួួងព័័ត៌៌មាន

76,054

4,904

80,958
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លរ

ក្រសួង-ស្ថា ប័ន

ចរន្តត

ច្បាាប់់ឆ្នាំំ� ២០២២
មូូលធន

សរុុប

20

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល

2,087,196

21

ក្រ�សួួងអប់់រំំ យុុវជន និិងកីីឡា

3,175,255

22

ក្រ�សួួងវប្បបធម៌៌និិង វិិចិិត្រ�សិិល្បៈៈ�

23

ក្រ�សួួងបរិិស្ថាាន

24

ក្រ�សួួងសង្គគមកិិច្ចច អតីីតយុុទ្ធជ
ធ ន និិងយុុវនីីតិិសម្បបទា

25

ក្រ�សួួងធម្មមការនិិងសាសនា

64,818

0

64,818

26

ក្រ�សួួងកិិច្ចចការនារីី

43,074

0

43,074

27

ក្រ�សួួងការងារនិិងបណ្តុះះ� �បណ្តាា លវិិជ្ជាាជីីវៈ�

233,893

46,670

280,563

28

រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការដ្ឋាានអាកាសចរស៊ីី�វិិល

42,020

0

42,020

29

ក្រ�សួួងរ៉ែ�ែនិិងថាមពល

58,042

786,625

844,667

30

ក្រ�សួួងពាណិិជ្ជជកម្មម

117,685

148,664

266,349

31

ក្រ�សួួងកសិិកម្មម រុុក្ខាា ប្រ�មាញ់់ និិងនេ�សាទ

249,327

202,054

451,381

32

ក្រ�សួួងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជនបទ

178,895

691,515

870,410

33

ក្រ�សួួងប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍និិងទូូរគមនាគមន៍៍

116,331

27,204

143,535

34

ក្រ�សួួងសាធារណការនិិងដឹឹកជញ្ជូូ�ន

405,228 2,119,558 2,524,786

35

ក្រ�សួួងទេ�សចរណ៍៍

36

ក្រ�សួួងធនធានទឹឹកនិិងឧតុុនិិយម

37

ក្រ�សួួងឧស្សាាហកម្មម វិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិង
នវានុុវត្តតន៍៍
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800,894 2,888,090
207,403 3,382,658

158,060

6,061

164,121

80,849

38,564

119,413

1,412,862

13,233 1,426,095

74,578

24,806

99,384

158,317

531,570

689,887

56,783

542,720

599,503

ថវិិកាសង្ខេ�េបឆ្នាំំ� ២០២២
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