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Н. Π◦ş˝ →⅛◦Π₣ š║ĤΩ╟⅛╚ĤП⌐⅛П 
(ОМНФ-ОМОМ) 



ផអ៣ទ១ី ៖ ២០១១-២០១៤ ផអ៣ទ២ី ៖ ២០១៥-២០១៧ ផអ៣ទ៣ី៖២០១៨-២០២០

ơ. Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠΒеĮБĩΒư◦Бư
កមមវធិីជត១ិ០ឆន ្រតូវបនែបងែចកជ៣ដំ កក់លស្រមបក់រអនុវត្ត

4

ករអភវិឌ  េគល នេយ
បយ  ករេរៀបចេំឡើង វញិ  
នវូរចន សមពន័ធ ្របពន័ធ និង
នីតវិធិ ីអនវុត្តករងររបស់
រដ្ឋបល ថន ក ់េ្រកម ជត ិ 

ករេផទរមុខងរ និង
ធនធនេទឱយរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតេិដើមប ី
ែកលំអគណុភពេស  
និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន

ករបន្តជំរញុ  និង
ព្រងឹងករទទលួ ខសុ្រតូវ 
និងស្វយ័ភព របសរ់ដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ
កនុងករ ផ្តលេ់ស  និង
ករអភវិឌ មូល ្ឋ ន

 ផអ៣ទី៣ គឺជែផនករអនុវត្តដំ កក់លចុងេ្រកយៃនកមមវធិីជតិ



ơ. Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠΒеĮБĩΒư◦Бư (ĳ)

េគលបំណងចមបងៃនផអ៣ទី៣
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនែ់តមនស្វយ័ភព និង

គណេនយយភពកនុងករេឆ្លយីតបេទនឹងត្រមូវកររបស្របជ
ពលរដ្ឋកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។
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ơ. Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠΒеĮБĩΒư◦Бư (ĳ)
េគលេ ៃនផអ៣ទី៣ ៖
•ព្រងងឹករ្រគប់្រគងករងរកែំណទ្រមង់របស់្រកសងួ ថ ប័នេនថន ក់ជត ិនងិរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ
•ព្រងងឹអភិបលកចិចល្អរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
• េលកីកមពស់្របសទិធភព នងិស័ក្តសិទិធភិពៃនករ្រគប់្រគង នងិករអភវិឌ ធនធនមនុស
•ជរំុញករេផទរមុខងរេទឱយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិនងិករផ្តួចេផ្តមីគនំតិ្របកបេ យភពៃចន
្របឌតិរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតកិនុងករអនុវត្តមុខងរជ ណត្តទិូេទ មុខងរែដលបន
េផទរ នងិមុខងរដៃទេទៀត
•បេងកនីធនធនហរិញញវតថុរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
•ព្រងងឹភពជៃដគូជមយួអងគករសងគមសុវីលិ នងិវសិ័យឯកជនកនុងករផ្តល់េស  នងិករ
អភវិឌ មូល ្ឋ ន។
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О. ◦˝╩╪╧╟ş╩╒₣Σ┤ ╚.◦.↨ Ă┬ ΩОМОМ



Ł▲Π▲Ξ║şΩ◦˝╩╪╧╟Σ┤ ╚.◦.↨. Ă┬ ΩОМОМ
សកមមភពៃន ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០២០ ្រតូវបរេរៀបចេំ យែផ្អកេលី ៖
• សមសភគ និងលទធផលរពំឹងទុកននៃន ផអ៣ទី៣
• សកមមភពជ ទិភពែដល្រតូវអនុវត្តបន្តពីឆន ២ំ០១៩ និង្រតូវកររយៈ
េពលអនុវត្តនេ៍្រចីនឆន  ំេដីមបសីេ្រមចបននូវសកមមភពទងំេនះ។ ភគ
េ្រចីនៃនសកមមភពទងំ៣៩ ជសកមមភពែដល្រតូវបន្តពីឆន ២ំ០១៩។

• ជសកមមភពថមកីនុងផអ៣ទី៣ ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៩ ដូចជ  
ករេរៀបចំ កែ់តងកមមវធិីជតិដំ កក់លបនទ ប ់ករេរៀបចំផអ៣ទី១
ៃនកមមវធិីជតិដំ កក់លបនទ ប ់ករេរៀបចំេសចក្តែីណនសំ្តពីីករ 
យតៃម្លរមួគន េលកីរអនុវត្តករងររបសរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ល។
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Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠΒеĮБ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ
   ចេងក មសកមមភព និងសកមមភពៃន ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០២០

9

ល.រ. ចេងា្កមសកម្មភាព សកម្មភាព សកម្មភាព
ជាអាទិភាព

១ ករ្រគប្រគងករងរកំែណទ្រមង់ ២២ ៨
២ អភបិលកិចចល្អ ២៣ ៧
៣ ករ្រគប្រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស ៩ ៣
៤ ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន ៤០ ១៧
៥ វមិជឈករហិរញញ វតថុ ៥ ៤

សរបុ ៩៩ ៣៩



Ł▲˝ Ω‗↑θ◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ПХ
សកមមភពជ ទិភពទងំ៣៩េនះ ្រតូវបនកំណតេ់ចញពីសកមមភពជចមបងទងំ៩៩ 
េ យែផ្អកេលសីកមមភពចមបងទងំ យ ែដលមន ទិភពខពស ់និង្រតូវេផ្ត តករ
យកចិត្តទុក ក ់និងេ ះ្រ យកនុងឆន នំីមួយៗដូចជ ៖

 ករពនិតិយ នងិករែកស្រមួលរចនសមពន័ធរបស់អងគភពពក់ព័នធរបស់្រកសងួ ថ ប័ន 
នងិរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយវមិជឈករ

 ករេរៀបចលំខិតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តសខំន់ៗែដលពក់ព័នធនងឹករេផទរ នងិអនុវត្តមុខងរ
ែដលបនេផទរ រមួទងំកចិចដេំណីរករករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ

 ករេរៀបចកំមមវធិជីតដិំ ក់កលបនទ ប់ នងិែផនករអនុវត្តរយៈេពលបីឆន ំ
 ជសកមមភពែដលពក់ព័នធនងឹបញ្ហ អន្តរវសិ័យដូចជ ករេលកីកមពស់បរយិប័នននងិ

សមធម៌សងគម គណេនយយភព ករព្រងងឹយន្តករស្រមុះស្រមួលបណ្តឹ ង...។ល។
 ករបេងកនីធនធនហរិញញវតថុរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក នងិឃុ ំសងក ត់ ស្រមប់ករផ្តល់ 

េស  នងិកចិចអភវិឌ មូល ្ឋ ន រមួទងំករេឆ្លយីតបនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ПХ
១. ករែកស្រមួលរចនសមពន័ធរបស់អងគភពននៃន្រកសួងម ៃផទ  នងិរបស់
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. េដមីបធីនដល់ករគ្រទ នងិករអនុវត្តកែំណ
ទ្រមង់វមិជឈករ នងិវសិហមជឈករ

២. ករេរៀបចរំចនសមពន័ធ នងិ្របព័នធរបស់រដ្ឋបល្រកុង  នងិរដ្ឋបល្រសុក
៣. ករេរៀបចកំមមវធិជីតដិំ ក់កលបនទ ប់
៤. ករេរៀបច ំផអ៣ទី១ ៃនកមមវធិជីតិដំ ក់កលបនទ ប់
៥. ករេរៀបច ំនងិករ កប់ញចូ លសកមមភពសនូលៃនកំែណទ្រមង់េទកនុងែផនករ
សកមមភព នងិថវកិរបស់្រកសួង ថ បន័ នងិរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ПХ (↑)
៦. ករេរៀបចសំកមមភពននៃនករ្រប្រសយ័ទក់ទង នងិករផ ព្វផ យ
ពត័ម៌ន េដមីបេីលីកកមពស់ចេំណះដងឹ នងិករយល់ដងឹរបស់ ធរណជន
អពំកីែំណទ្រមង់វមិជឈករ នងិវសិហមជឈករ

៧. ករេរៀបចែំបបែផនននៃនភពជៃដគូជមួយអងគករសងគមសុីវលិ នងិវសិ័យ
ឯកជនកនុងករផ្តល់េស  និងករអភិវឌ មូល ្ឋ ន

៨. ករព្រងកី នងិករព្រងងឹករងរគណេនយយភពសងគមកនុង្រកុង ្រសុកេគល
េ ចនំនួ១៤៣

៩. ករព្រងងឹ នងិករព្រងកីករយិល័យ្របជពលរដ្ឋេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
េនកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអស់
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ПХ (↑)
១០. ករេរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្តស្តពីីអធិករកិចចេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
១១. ករេរៀបច្រកបខណ័្ឌ យតៃម្លករបំេពញករងររបសរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
១២. ករេរៀបចកំិចចដំេណីរករស្តពីីករពិនិតយេមីលរមួគន ្របចឆំន នំូវ្របពន័ធ្រគប្រគងរបស់

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
១៣. ករ្រគប្រគង និងកិចចដំេណីរករៃន្របពន័ធទិនននយ័ពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្រគងេន

ថន កេ់្រកមជតិ េ យរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក
១៤. ករអនុវត្តកមមវធិីស្តពីីករបេងកនីចំនួន្រស្តកីនុងមុខតំែណង្រគប្រគង និងមុខតំែណង

វជិជ ជីវៈេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
១៥. ករអនុវត្តកមមវធិីអភិវឌ នស៍មតថភព និងករបេងកនីចំេណះដឹងរបស់ថន កដ់ឹកនរំដ្ឋ

បលថន កេ់្រកមជតិអំពីបរយិបន័ន និងសមធម៌សងគម 
13



◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ПХ (↑)
១៦. ករព្រងឹងេគលករណ៍ ែបបបទ និងនីតិវធិីស្រមបក់រ្រគប្រគងធនធនមនុស  

មែបបវមិជឈករេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េ យថន កជ់តិ
១៧. ករព្រងឹងសមតថភពរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកកនុងករ

បំេពញករងរ និងករទទួលខុស្រតូវរបសខ់្លួន
១៨. ជតិរដ្ឋបលមូល ្ឋ នផ្តលេ់ស អភិវឌ សមតថភព ែផ្អក មែផនករអនុវត្ត

របសខ់្លួន
១៩. ករពិនិតយ និងករែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នស្រមបេ់លកីកមពសក់រអនុវត្តមុខងរ

ជ ណត្តទិូេទ
២០-៣៤. ករគ្រទរដ្ឋបល្រកុង និងរដ្ឋបល្រសុកកនុងករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរពី

្រកសួង ថ បន័នន ្រសប មរចនសមពន័ធថមដីូចមុខងរវសិយ័អបរ់ ំសុខភិបល 
បរ ិ ថ ន សងគមកិចច អភិវឌ នជ៍នបទ ធនធនទឹក ធរណៈករ េទសចរណ៍ 
កសិកមម វបបធម។៌ល។
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ПХ (↑)
៣៥. ករព្រងងឹ នងិករព្រងកីកិចចដេំណីរករៃនករយិល័យ្រចកេចញចូលែត

មយួ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចនំនួ១២១
៣៦. ករពិនិតយ និងករែកស្រមួលករវភិជធនធនហរិញញវតថុស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក
៣៧. ករពិនិតយ និងករែកស្រមួល្របពន័ធែចករែំលកធនធនហរិញញវតថុពីរដ្ឋបលេខត្តេទ  

ឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក
៣៨. ករេផទរមូលនិធិមនភជ បល់ក័ខខណ័្ឌ ស្រមបក់រអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ
៣៩. ករេរៀបច ំនិងករអនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិវនិិេយគរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។
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ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ

17

ល.រ. ចេងា្កមសកម្មភាព ថវិកា (លានេរៀល)

១ ករ្រគប្រគងករងរកំែណទ្រមង់ 7,407

២ អភបិលកិចចល្អ 39,696
៣ ករ្រគប្រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស 2,251
៤ ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន 151,825

៥ វមិជឈករហិរញញ វតថុ 3,330,486

សរុប 3,531,665



ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ

18

ល.រ. ្របេភទថវកា រាជរដាភិបាល ៃដគូអភវិឌ សរុប 
(លានេរៀល)

១ ធនធនហិរញញ វតថុេផទេទឱយថន កេ់្រកមជតិ 3,304,904 117,264 3,422,167

២ សកមមភពកំែណទ្រមងស់នូល 34,455 35,097 69,552

៣ គេ្រមង កមមវធិីគ្រទេ យៃដគូអភវិឌ 6,829 33,118 39,946

សរុប 3,346,187 185,478 3,531,665



ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ
ធនធនហរិញញវតថុេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ

19

ល.រ. រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ថវកិរដ្ឋ ថវកិៃដគូ សរបុ ( នេរៀល)
១ ជធនី េខត្ត 2,262,899 0 2,262,899

២ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ 238,688 22,480 261,168

៣ ឃុ ំសងក ត់ 803,317 94,784 898,101

សរបុ 3,304,904 117,264 3,422,167



ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ (ĳ)
ថវកិគ្រទករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០២០ របស្រកសួង ថ បន័

20

ល.រ. ្រកសងួ ថ បន័ ថវកិ ( នេរៀល) ល.រ. ្រកសងួ ថ បន័ ថវកិ ( នេរៀល)

១ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 9,500 ១៣ ្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ 0

២ ្រកសួងម ៃផទ 936 ១៤ ្រកសួងឧស ហកមម និងសិបបកមម 0

៣ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 144 ១៥ ្រកសួងែរ ៉និងថមពល 119

៤ ្រកសួងែផនករ 197 ១៦ ្រកសួងពណិជជកមម 164

៥ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 123 ១៧ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 20

៦ ្រកសួងកិចចករនរ ី 161 ១៨ ្រកសួងវបបធម ៌និងវចិិ្រតសិលបៈ 110

៧ ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី 600 ១៩ ្រកសួង្រគប្រគងែដនដី 115

៨ ្រកសួងសងគមកិចច 0 ២០ ្រកសួងកសិកមម 165

៩ ្រកសួងបរ ិ ថ ន 466 ២១ ្រកសួងករងរ 20

១០ ្រកសួងសុខភិបល 205

១១ ្រកសួង ធរណៈករ 205

១២ ្រកសួងេទសចរណ៍ 187

សរបុ 13,438



ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ (ĳ)
ថវកិគ្រទករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០២០ របស់ ជធនី េខត្តរមួបញចូ ល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ

21

ល.រ. ជធនី េខត្ត ថវកិ ( នេរៀល) ល.រ. ជធនី េខត្ត ថវកិ ( នេរៀល)

១ បនទ យមនជ័យ 412 ១៣ ្រពះវ ិ រ 285

២ បត់ដំបង 0 ១៤ ៃ្រពែវង 297

៣ កំពង់ចម 2,451 ១៥ េពធិ៍ ត់ 421

៤ កំពង់ឆន ងំ 889 ១៦ រតនគិរ ី 272

៥ កំពង់សពឺ 301 ១៧ េសៀម ប 868

៦ កំពង់ធំ 1,369 ១៨ ្រពះសីហនុ 0

៧ កំពត 1,936 ១៩ សទឹងែ្រតង 778

៨ ក ្ត ល 2,491 ២០ ្វ យេរៀង 975

៩ េកះកុង 149 ២១ ែកវ 835

១០ ្រកេចះ 849 ២២ ឧត្តរមនជ័យ 774

១១ មណ្ឌ លគិរ ី 735 ២៣ ែកប 68

១២ ភនំេពញ 1,223 ២៤ ៃប៉លិន 216

២៥ តបូងឃមុ ំ 920

សរបុ 19,512



ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ (ĳ)
ថវកិៃនគេ្រមង កមមវធិគី្រទេ យៃដគូអភិវឌ

22

ល.រ គេ្រមង កមមវធិនីន ៃដគូអភវិឌ ថវកិេផទរេទឱយរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិ

ថវកិគ្រទករងរ 
កែំណទ្រមង់ សរបុ ( នេរៀល)

១ ករអភិវឌ សមតថភពេ យ ជតរិដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ADB 0 0 0
២ ករកត់បនថយភព្រក្រក និងអភវិឌ កសិកមមខន តតូច ជំ នទី២ ADB 43,144 15,905 59,050

៣ ករគ្រទមូលនិធវិនិេិយគរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ADB 22,000 1,880 23,880

៤ ករគ្រទករងរគណេនយយភពសងគម មរយៈកញច ប់ថវកិរមួ WB 0 6,870 6,870

៥ ករែបងែចកដេីដមីបសីងគមកចិច និងករអភវិឌ េសដ្ឋកចិច WB 31,607 1,672 33,279

៦ ករេលីកកមពស់ រូបតថមភ WB 5,520 1,960 7,480

៧ កមមវធិីអភវិឌ សហគមន៍ (កមមវធិីសិទធិកុមរ) UNICEF 280 600 880

៨ ករព្រងឹងសិទធអិំ ច្រស្តីេដមីបសីងគមធន់នងឹករែ្រប្របលួ កសធតុ UNEP 200 400 600

៩ កត់បនថយភពរងេ្រគះៃនជវីភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ UNDP 0 1,343 1,343

១០ ករបេងកីតបរយិកសអេំ យផល្របកបេ យចរីភព UNDP 0 120 120

១១ ករេលីកកមពស់្របព័នធេសប ងមូល ្ឋ ន្របកបេ យនរិន្តរភព WFP 480 202 682

១២ ករអភិវឌ េសដ្ឋកចិចតបំន់ដំ ក់កលទ៣ី GIZ 0 0 0

១៣ កមមវធិីកែំណទ្រមង់រដ្ឋបលែបបវមិជឈករ GIZ 0 5,683 5,683

១៤ ករផ ព្វផ យបេចចកេទសកសិកមមថមធីន់នងឹករែ្រប្របលួ កសធតុ IFAD 14,032 5,232 19,264

១៥ ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈេីនកនុង និងជុំវញិតបំន់ៃ្រពឡង់ USAID 0 0 0

១៦ ករព្រងឹងករងរគណេនយយភពសងគមែផនកត្រមវូករ CSOs 0 25,321 25,321

១៧ ករអភិវឌ សមតថភពរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ JICA 0 448 448

១៨ ករព្រងឹងតួនទសីមគមជត្រកមុ្របកឹ ជធន ីេខត្ត NACPC 0 233 233

ơ៩ ករព្រងឹងតួនទសីមព័នធភពជត្រកមុ្របឹក មូល ្ឋ ន NLLC 0 251 251

សរបុ 117,264 68,120 185,383
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