
₤˝ņŊļĮďΖ◦ЊļĮаĕ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ 
ũĠ₤сЮŲžĊЊŁũŢť ĕ Ð.Ą.Β.Ġ.

បង្ហ ញេ យ ៖ េលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប.
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₤ЊŁš⅜ŵďĳЊ
◦→⅛╟⅛Ł▲Π▲Ξ║şΩΡ╚┤Ł▲◦˝╩╪╧╟ ┤Ỳ₣↨♀ỳŁĂ┬ ΩОМОМΣ┤Ð‗ή˝╬╪ ┌ỲŁ▲ď↑Ỳ

◦►╬║θŁ▲Ĥ╤Ỳ♀űΘ↔╩Ρ║║►║ď┌Ỳ║Π↑▄█Π═≡┬ θ̋Π►Ł╩ď↑Ỳ
ជធនីភនេំពញ ល្របជុំ្រកសួងម ៃផទ ៃថងទី០៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩



ŌĳЊŁ

Н. Ł▲Ĥ┤Ό♀↑→↨♀ỳŁ˝╩╪♀ỳ┌⅛
О.  ◦˝╩╪╧╟ďħ↑Ỳ╧╟Σ┤ ╚.◦.↨. Ă┬ ΩОМОМ
П. ↨♀ỳŁΣ┤ ╚.◦.↨. Ă┬ ΩОМОМ
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Н. Ł▲Ĥ┤Ό♀↑→↨♀ỳŁ˝╩╪ ♀ỳ┌⅛
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ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ˝ņŊŷЋĊБ
 េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ក្ល យជអងគភពថវកិៃន្រកសួងម ៃផទ 
េនៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

 េយង ស.ជ.ណ. ផក របសទ់ីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ីចុះៃថងទី២៩ ែខធនូ ឆន ំ
២០១៧  ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្តលថ់វកិដល ់គ.ជ.អ.ប. ចំនួន២ ន
ដុ ្ល រកនុងមួយឆន  ំឆន ពំីឆន ២ំ០១៨ តេទ េដីមបដីឹកន ំស្រមបស្រមួល 
និងអនុវត្តសកមមភពសនូល និងករចំ យេលីកិចច្របតិបត្តកិរនន 
របស ់គ.ជ.អ.ប.

 គេ្រមងថវកិឆន ២ំ០២០របសេ់លខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. បនអនុមត័
េ យ្រកសួងម ៃផទេនៃថងទី ១៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩
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О. ◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟Σ┤ ╚.◦.↨ Ă┬ ΩОМОМ 
▲║◦θΠ◘ž┌ỲŁ▲Ţť ┤ Ð.Ą.Ĥ.║.
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Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠΒеĮБ ĩ.₤.ℓ. ĂĖ еƯƠƯƠ

   ចេងក មសកមមភព សកមមភព និងសកមមភពជ ទិភព

6

ល.រ. ចេងា្កមសកម្មភាព សកម្មភាព អាទិភាព

១ ករ្រគប្រគងករងរកំែណទ្រមង់ ១៥ ១១
២ អភបិលកិចចល្អ ១០ ៦
៣ ករ្រគប្រគង និងករអភ.ិធនធនមនុស ២ ១
៤ ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន ៦ ៣
៥ វមិជឈករហិរញញ វតថុ ២ ២

សរបុ ៣៥ ២៣



Ł▲Π▲Ξ║şΩ◦˝╩╪╧╟─Ω₣ПС
សកមមភពទងំេនះ្រតូវបរេរៀបចេំ យែផ្អកេលី ៖
• សមសភគ នងិលទធផលរពំងឹទុកននៃន ផអ៣ទី៣
• សកមមភពជ ទិភពែដល្រតូវអនុវត្តបន្តពឆីន ២ំ០១៩ នងិ្រតូវកររយៈ

េពលអនុវត្តនេ៍្រចនីឆន  ំេដមីបសីេ្រមចបននូវសកមមភពទងំេនះ។ ភគ
េ្រចនីៃនសកមមភពទងំ៣៥ ជសកមមភពែដល្រតូវបន្តពឆីន ២ំ០១៩។

• ជសកមមភពថមកីនុងផអ៣ទី៣ ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០២០ ដូចជ  ករ
េរៀបចំ កែ់តងកមមវធិជីតដិំ ក់កលបនទ ប ់ករេរៀបចែំផនករអនុវត្ត
រយៈេពលបីឆន ដំំ ក់កលទី១ករេរៀបចេំសចក្តែីណនសំ្តពីកីរ យតៃម្ល 
រមួគន អពំកីរអនុវត្តករងររបសរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិយុទធ ្រស្តស្តពីី
ភពជៃដគូជមយួអងគករសងគមសុីវលិ នងិវសិ័យឯកជន។ល។
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟─Ω₣ОП◦►╬║θĂ┬ ΩОМОМ
Ų.ũ. ₤˝ņŊļĮďΖ◦ЊļĮ

ចេងក មសកមមភពទ១ី ៖ ករ្រគប់្រគងករងរកែំណទ្រមង់

១ ករស្រមបស្រមលួ និងគ្រទករេរៀបចរំចនសមព័នធ និង្របព័នធរបស់្រកងុ ្រសុក និងយន្ត
ករននស្រមប់ព្រងឹងកិចច្របតបិត្តកិររបស់គ.ជ.អ.ប

២ ករេរៀបចំកមមវធិជីតដិំ ក់កលបនទ ប់
៣ ករេរៀបចំ ផអ៣ទី១ ៃនកមមវធិីជតិដំ ក់កលបនទ ប់
៤ ករស្រមបស្រមលួ និងករគ្រទ្រកសងួ ថ ប័ន និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ កនុងករ

េរៀបចំ និងបញចូ លសកមមភពសនូលៃនកំែណទ្រមង់កនុងែផនកររបស់ខ្លួន

៥ ករព្រងឹងករដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួលរបស់ គ.ជ.អ.ប. េលីកិចចដេំណីរករកំែណទ្រមង់
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 

៦ ករេរៀបចំ និងករផ ព្វផ យព័ត៌មន េដីមបេីលកីកមពស់កែំណទ្រមង់ D&D
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟◦►╬║θĂ┬ ΩОМОМ (↑)
Ų.ũ. ₤˝ņŊļĮďΖ◦ЊļĮ

ចេងក មសកមមភពទ១ី ៖ ករ្រគប់្រគងករងរកែំណទ្រមង់ (ត)

៧ ករពិនិតយែកស្រមលួ និងករេរៀបចំេគលនេយបយ និងលខិិតបទ ្ឋ ននន

៨ ករេរៀបចំែបបែផនននៃនភពជៃដគូជមួយអងគករសងគមសុវីលិ និងវសិ័យឯកជន
កនុងករផ្តល់េស  និង ករអភវិឌ មូល ្ឋ ន

៩ ករផ ព្វផ យ និងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ្រតតួពនិិតយ និងករ យតៃម្ល
១០ ករព្រងឹងសវនកមមៃផទកនុងេលកីរអនុវត្តហរិញញវតថុឆន ២ំ០២០

១១ ករេលកីកមពស់កិចចសហកររ ងកំែណទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ និងកំែណទ្រមង់ 
រដ្ឋបល ធរណៈ និង កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟◦►╬║θĂ┬ ΩОМОМ (↑)
Ų.ũ. ₤˝ņŊļĮşņġ₣

ចេងក មសកមមភពទ២ី ៖ អភបិលកចិចល្អ
១ ករព្រងឹង និងព្រងីកករងរគណេនយយភពសងគមកនុង្រកុង ្រសកុេគលេ ចំនួន១៤៣
២ ករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
៣ ករេរៀបចំកចិចដំេណីរករស្តពីកីរពិនិតយេមលីរមួគន ្របចឆំន នំូវ្របព័នធ្រគប់្រគងរបស់ SNAs
៤ ករ្រគប់្រគង និងកិចចដំេណីរករ្របព័នធទិននន័យព័ត៌មនស្រមប់ករ្រគប់្រគងេន SNAs
៥ ករស្រមបស្រមលួ និងករគ្រទដល់ករពិនិតយ និងករែកស្រមលួ្របព័នធ្រគប់្រគង

ហរិញញវតថុរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
៦ ករអនុវត្តកមមវធិសី្តពីីករបេងកីនចំនួន្រស្តកីនុងមុខតំែណង្រគប់្រគង និងមុខតំែណង

វជិជ ជីវៈេនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟◦►╬║θĂ┬ ΩОМОМ (↑)
Ų.ũ. ₤˝ņŊļĮďΖ◦ЊļĮ

ចេងក មសកមមភពទី៣ ៖ ករ្រគប្រគង និងករអភិវឌ ធនធនមនុស
១ ករស្រមបស្រមួល និងករគ្រទកនុងេផទរធនមនុស  និងករព្រងឹងេគលករណ៍ 

ែបបបទ និងនីតិវធិីស្រមបក់រ្រគប្រគងធនធនមនុស  មែបបវមិជឈករេន
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
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◦˝╩╪╧╟ďħ⌐Ỳ╧╟◦►╬║θĂ┬ ΩОМОМ (↑)
Ų.ũ. ₤˝ņŊļĮďΖ◦ЊļĮ

ចេងក មសកមមភពទី៤ ៖ ករផ្តលេ់ស  និងករអភិវឌ មូល ្ឋ ន
១ ករពិនិតយ និងែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នស្រមបេ់លីកកមពស់ករអនុវត្តមុខងរ

ជ ណត្តិទូេទ
២ ករស្រមបស្រមួល និងករគ្រទ្រកសួង ថ បន័ននកនុងករេរៀបចំ និងករផ ព្វ 

ផ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េសចក្តីែណន ំនិងឯក របេចចកេទសននស្តីពី
ករេផទរមុខងរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ

៣ ករស្រមបស្រមួល និងករគ្រទករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរេទឱយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ ្របកបេ យ្របសិទធភព
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◦˝╩╪╧╟ş╩╒₣◦►╬║θĂ┬ ΩОМОМ (↑)

Ų.ũ. ₤˝ņŊļĮďΖ◦ЊļĮ
ចេងក មសកមមភពទី៥ ៖ វមិជឈករហរិញញវតថុ

១ ករស្រមបស្រមួល និងករគ្រទកិចចដំេណីរករពិនិតយ និងែកស្រមួលេឡងីវញិ
នូវមូលនិធិ្រកុង ្រសុក េ យេផ្ត តេលីចំ យែផនកអភិវឌ

២ ករស្រមបស្រមួល និងករគ្រទកិចចដំេណីរករៃនករេផទរមូលនិធិមនភជ បល់័កខ
ខណ័្ឌ ស្រមបក់រអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ
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П. ↨♀ỳŁΣ┤ ╚.◦.↨ Ă┬ ΩОМОМ ▲║◦θ
Π◘ž┌ỲŁ▲Ţť ┤ Ð.Ą.Ĥ.║.
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П. ↨♀ỳŁΣ┤ ╚.◦.↨. Ă┬ ΩОМОМ ▲║◦θΠ◘ž┌ỲŁ▲Ţť ┤ Ð.Ą.Ĥ.║.

15

ល.រ. ចេងា្កមសកម្មភាព ថវិកា (លានេរៀល)

១ ករ្រគប្រគងករងរកំែណទ្រមង់ 6,036

២ អភបិលកិចចល្អ 2,562

៣ ករ្រគប្រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស 102

៤ ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន 720

៥ វមិជឈករហិរញញ វតថុ 80

សរបុ 9,500
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