






































































































































































































































































ឯក ៈ នេរៀល

សរបុរមួ 20.977.644 21.212.191 22.551.113

០១. ្រពះបរម ជ ងំ 78.471 80.940 83.520

សរុប ចំ យ ចរន្ត 78.471 80.940 83.520

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 35.983 37.782 39.671

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 42.488 43.158 43.849

០២. រដ្ឋសភ 158.053 164.510 171.260

សរុប ចំ យ ចរន្ត 158.053 164.510 171.260

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 99.392 104.362 109.580

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 58.661 60.148 61.681

០៣. ្រពឹទធសភ 76.095 79.203 82.454

សរុប ចំ យ ចរន្ត 76.095 79.203 82.454

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 48.930 51.377 53.945

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 27.165 27.827 28.508

០៤. ្រកុម្របឹក ធមមនុញញ 12.574 13.158 13.771

សរុប ចំ យ ចរន្ត 12.574 13.158 13.771

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 10.588 11.117 11.673

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 1.986 2.041 2.098

០៥.១. ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 395.351 400.555 405.977

សរុប ចំ យ ចរន្ត 395.351 400.555 405.977

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 61.871 64.965 68.213

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 333.480 335.591 337.765

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 11.247 11.584 11.932

០៥.៣. រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរសុវីិល 39.529 40.730 41.983

សរុប ចំ យ ចរន្ត 39.529 40.730 41.983

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 16.475 17.298 18.163

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 23.055 23.432 23.820

០៥.៤. ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍ កមពុជ 9.081 9.376 9.681

សរុប ចំ យ ចរន្ត 9.081 9.376 9.681

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 1.158 1.216 1.277

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 7.923 8.160 8.405

០៦. ្រកសងួករពរជតិ 2.552.211 2.672.251 2.798.098

សរុប ចំ យ ចរន្ត 2.552.211 2.672.251 2.798.098

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 2.205.532 2.315.809 2.431.599

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 346.679 356.442 366.499

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

០៧.១. ្រកសងួម ៃផទ-សន្តិសខុ ធរណៈ 1.620.455 1.694.218 1.771.429

សរុប ចំ យ ចរន្ត 1.594.755 1.667.218 1.743.129

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 1.274.462 1.338.186 1.405.095

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 320.293 329.033 338.034

សរុប ចំ យ មូលធន 25.700 27.000 28.300

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 25.700 27.000 28.300

- គេ្រមង វនិិេយគ 25.700 27.000 28.300

០៧.២. ្រកសងួម ៃផទ-រដ្ឋបលទូេទ 379.878 367.297 387.301

សរុប ចំ យ ចរន្ត 301.293 313.829 326.933

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 191.289 200.853 210.896

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 110.004 112.976 116.037

សរុប ចំ យ មូលធន 78.585 53.468 60.368

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 10.300 10.800 11.300

- គេ្រមង វនិិេយគ 10.300 10.800 11.300

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 68.285 42.668 49.068

០៨. ្រកសងួ ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 39.118 40.714 42.378

១.្រកសួង 21.164 22.061 22.997

សរុប ចំ យ ចរន្ត 21.164 22.061 22.997

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 13.151 13.809 14.499

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 8.013 8.252 8.498

៩.មនទីរជំនញ 17.954 18.653 19.381

សរុប ចំ យ ចរន្ត 17.954 18.653 19.381

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 8.038 8.440 8.862

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 9.916 10.213 10.519

០៩. ្រកសងួករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 148.088 153.335 158.791

សរុប ចំ យ ចរន្ត 148.088 153.335 158.791

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 51.946 54.543 57.270

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 96.142 98.792 101.521

១០. ្រកសងួេសដ្ឋកិចច  និងហរិញញវតថុ 436.711 447.297 458.330

១.្រកសួង 410.089 419.642 429.599

សរុប ចំ យ ចរន្ត 410.089 419.642 429.599

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 117.810 123.700 129.885

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 292.280 295.942 299.713

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 5.510 5.675 5.846
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

៩.មនទីរជំនញ 26.621 27.655 28.731

សរុប ចំ យ ចរន្ត 26.621 27.655 28.731

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 11.784 12.373 12.992

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 14.837 15.282 15.740

១១. ្រកសងួព័ត៌មន 78.845 82.061 85.418

១.្រកសួង 53.309 55.489 57.764

សរុប ចំ យ ចរន្ត 53.309 55.489 57.764

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 30.142 31.649 33.232

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 23.167 23.839 24.532

៩.មនទីរជំនញ 25.536 26.573 27.654

សរុប ចំ យ ចរន្ត 25.536 26.573 27.654

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 13.550 14.228 14.939

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 11.986 12.345 12.715

១២. ្រកសងួសខុភិបល 1.550.690 1.540.815 1.630.787

១.្រកសួង 1.538.031 1.527.690 1.617.176

សរុប ចំ យ ចរន្ត 942.269 953.829 965.836

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 99.850 104.843 110.085

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 842.419 848.987 855.752

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 40.055 41.257 42.495

សរុប ចំ យ មូលធន 595.762 573.860 651.339

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 80.000 84.000 88.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 80.000 84.000 88.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 515.762 489.860 563.339

៩. មធយមសិក សុខភិបលភូមិភគ 12.658 13.126 13.612

សរុប ចំ យ ចរន្ត 12.658 13.126 13.612

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 4.388 4.607 4.838

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 8.270 8.518 8.774

១៣. ្រកសងួែរ ៉និងថមពល 44.094 45.804 47.585

១.្រកសួង 25.327 26.324 27.365

សរុប ចំ យ ចរន្ត 25.327 26.324 27.365

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 12.509 13.134 13.791

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 12.818 13.190 13.574
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

៩.មនទីរជំនញ 18.768 19.479 20.220

សរុប ចំ យ ចរន្ត 18.768 19.479 20.220

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 7.526 7.902 8.297

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 11.242 11.578 11.923

១៤. ្រកសងួែផនករ 73.383 76.623 80.013

១.្រកសួង 34.110 35.606 37.171

សរុប ចំ យ ចរន្ត 34.110 35.606 37.171

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 23.850 25.043 26.295

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 10.260 10.564 10.876

៩.មនទីរជំនញ 39.272 41.017 42.842

សរុប ចំ យ ចរន្ត 39.272 41.017 42.842

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 28.359 29.777 31.266

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 10.913 11.240 11.576

១៥. ្រកសងួពណិជជកមម 96.790 100.400 104.159

១.្រកសួង 75.607 78.402 81.313

សរុប ចំ យ ចរន្ត 75.607 78.402 81.313

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 32.071 33.675 35.358

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 43.536 44.727 45.955

៩.មនទីរជំនញ 21.183 21.998 22.846

សរុប ចំ យ ចរន្ត 21.183 21.998 22.846

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 8.980 9.429 9.900

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 12.203 12.569 12.946

១៦. ្រកសងួអប់រ ំយវុជន និងកី 3.213.036 3.268.784 3.416.264

១.្រកសួង 544.875 477.024 494.870

សរុប ចំ យ ចរន្ត 360.673 370.768 381.275

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 110.116 115.622 121.403

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 250.557 255.146 259.873

សរុប ចំ យ មូលធន 184.202 106.256 113.594

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 80.000 84.000 88.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 80.000 84.000 88.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 104.202 22.256 25.594
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

១.១. ែផនកអប់រ ំ 460.097 390.993 407.547

សរុប ចំ យ ចរន្ត 275.895 284.737 293.953

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 109.058 114.511 120.236

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 166.837 170.226 173.717

សរុប ចំ យ មូលធន 184.202 106.256 113.594

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 80.000 84.000 88.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 80.000 84.000 88.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 104.202 22.256 25.594

១.២. ែផនកឧត្ដមសិក 30.326 31.106 31.909

សរុប ចំ យ ចរន្ត 30.326 31.106 31.909

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 1.012 1.063 1.116

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 29.314 30.043 30.794

១.៣. ែផនកយុវជន និងកី 54.452 54.925 55.413

សរុប ចំ យ ចរន្ត 54.452 54.925 55.413

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 46 48 51

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 54.406 54.877 55.362

៩.មនទីរជំនញ 2.668.161 2.791.761 2.921.394

សរុប ចំ យ ចរន្ត 2.668.161 2.791.761 2.921.394

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 2.326.295 2.442.610 2.564.740

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 341.866 349.151 356.654

១៧. ្រកសងួកសកិមម រកុខ ្របមញ ់និងេន ទ 687.811 697.730 771.369

១.្រកសួង 589.727 595.802 665.427

សរុប ចំ យ ចរន្ត 155.343 161.263 167.426

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 65.925 69.221 72.682

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 89.418 92.041 94.744

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 19.410 19.992 20.592

សរុប ចំ យ មូលធន 434.384 434.540 498.001

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 16.000 16.800 17.600

- គេ្រមង វនិិេយគ 16.000 16.800 17.600

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 418.384 417.740 480.401

៩.មនទីរជំនញ 98.084 101.927 105.943

សរុប ចំ យ ចរន្ត 98.084 101.927 105.943

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 56.121 58.927 61.873

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 41.963 43.000 44.069
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

១៨. ្រកសងួវបបធម៌  និងវិចិ្រតសលិបៈ 156.057 161.828 167.830

១.្រកសួង 126.831 131.385 136.116

សរុប ចំ យ ចរន្ត 126.831 131.385 136.116

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 40.149 42.156 44.264

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 86.682 89.229 91.852

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 70.756 72.879 75.065

៩.មនទីរជំនញ 29.227 30.443 31.714

សរុប ចំ យ ចរន្ត 29.227 30.443 31.714

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 17.445 18.317 19.233

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 11.782 12.126 12.481

១៩. ្រកសងួបរ ិ ថ ន 80.440 83.812 87.337

១.្រកសួង 37.144 38.594 40.108

សរុប ចំ យ ចរន្ត 37.144 38.594 40.108

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 20.257 21.270 22.334

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 16.887 17.324 17.774

៩.មនទីរជំនញ 43.295 45.217 47.229

សរុប ចំ យ ចរន្ត 43.295 45.217 47.229

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 31.229 32.790 34.430

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 12.066 12.427 12.799

២០. ្រកសងួអភិវឌ ន៍ ជនបទ 954.287 1.071.983 1.190.999

១.្រកសួង 906.428 1.022.346 1.139.514

សរុប ចំ យ ចរន្ត 138.270 142.693 147.263

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 14.672 15.406 16.176

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 123.598 127.287 131.087

សរុប ចំ យ មូលធន 768.158 879.653 992.251

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 180.000 189.000 198.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 180.000 189.000 198.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 588.158 690.653 794.251

៩.មនទីរជំនញ 47.859 49.637 51.485

សរុប ចំ យ ចរន្ត 47.859 49.637 51.485

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 17.185 18.044 18.946

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 30.674 31.593 32.539
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

២១. ្រកសងួសងគមកិចច អតីតយទុធជន និង យវុនីតិសមបទ 1.286.414 1.289.699 1.293.121

១.្រកសួង 1.234.265 1.236.191 1.238.195

សរុប ចំ យ ចរន្ត 1.234.265 1.236.191 1.238.195

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 20.924 21.970 23.069

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 1.213.341 1.214.220 1.215.126

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 18.940 19.508 20.093

៩.មនទីរជំនញ 52.148 53.508 54.927

សរុប ចំ យ ចរន្ត 52.148 53.508 54.927

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 17.528 18.404 19.325

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 34.620 35.104 35.602

២២. ្រកសងួៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ 824.653 893.143 978.346

១.្រកសួង 807.475 875.305 959.822

សរុប ចំ យ ចរន្ត 41.550 43.178 44.876

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 20.486 21.510 22.585

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 21.064 21.668 22.290

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 3.774 3.887 4.004

សរុប ចំ យ មូលធន 765.925 832.127 914.946

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 400.000 420.000 441.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 400.000 420.000 441.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 365.925 412.127 473.946

៩.មនទីរជំនញ 17.179 17.838 18.524

សរុប ចំ យ ចរន្ត 17.179 17.838 18.524

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 7.211 7.572 7.950

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 9.968 10.266 10.574

២៣. ្រកសងួធមមករ និង សន 66.502 69.363 72.357

១.្រកសួង 25.638 26.641 27.689

សរុប ចំ យ ចរន្ត 25.638 26.641 27.689

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 15.131 15.888 16.682

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 10.507 10.753 11.007

៩.មនទីរជំនញ 40.864 42.722 44.669

សរុប ចំ យ ចរន្ត 40.864 42.722 44.669

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 32.169 33.777 35.466

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 8.695 8.945 9.202

ទំព័រ 7/11



ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

២៤. ្រកសងួកិចចករនរ ី 44.075 45.600 47.190

១.្រកសួង 18.276 18.862 19.472

សរុប ចំ យ ចរន្ត 18.276 18.862 19.472

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 7.174 7.533 7.909

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 11.102 11.329 11.563

៩.មនទីរជំនញ 25.799 26.738 27.717

សរុប ចំ យ ចរន្ត 25.799 26.738 27.717

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 11.231 11.793 12.382

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 14.568 14.946 15.335

២៥. ្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូន 3.058.684 2.617.555 2.920.176

១.្រកសួង 3.001.736 2.558.124 2.858.148

សរុប ចំ យ ចរន្ត 342.725 353.721 365.085

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 36.311 38.126 40.033

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 306.414 315.595 325.052

សរុប ចំ យ មូលធន 2.659.011 2.204.403 2.493.063

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 400.000 420.000 441.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 400.000 420.000 441.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 2.259.011 1.784.403 2.052.063

៩.មនទីរជំនញ 56.948 59.431 62.028

សរុប ចំ យ ចរន្ត 56.948 59.431 62.028

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 39.241 41.203 43.263

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 17.707 18.228 18.765

២៦. ្រកសងួយតុ្តិធម៌ 160.849 167.298 174.029

១.្រកសួង 67.213 69.703 72.299

សរុប ចំ យ ចរន្ត 67.213 69.703 72.299

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 30.695 32.230 33.841

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 36.518 37.474 38.458

១.១. យុត្ដិធម៌ 40.699 42.049 43.452

សរុប ចំ យ ចរន្ត 40.699 42.049 43.452

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 13.371 14.039 14.741

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 27.328 28.009 28.711
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

១.២. តុ កំពូល 6.754 7.045 7.349

សរុប ចំ យ ចរន្ត 6.754 7.045 7.349

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 4.456 4.679 4.913

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 2.298 2.366 2.436

១.៣. ឧទធរណ៍ 14.723 15.370 16.047

សរុប ចំ យ ចរន្ត 14.723 15.370 16.047

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 10.283 10.797 11.337

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 4.440 4.573 4.710

១.៤. ឧត្ដម្រកុម្របឹក ៃនអងគេច្រកម 5.037 5.239 5.450

សរុប ចំ យ ចរន្ត 5.037 5.239 5.450

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 2.585 2.714 2.850

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 2.452 2.525 2.600

៩.មនទីរជំនញ 93.636 97.595 101.730

សរុប ចំ យ ចរន្ត 93.636 97.595 101.730

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 57.528 60.405 63.425

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 36.108 37.190 38.305

២៧. ្រកសងួេទសចរណ៍ 82.074 85.028 88.098

១.្រកសួង 58.633 60.633 62.709

សរុប ចំ យ ចរន្ត 58.633 60.633 62.709

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 16.457 17.279 18.143

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 42.177 43.353 44.565

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 18.389 18.941 19.509

៩.មនទីរជំនញ 23.441 24.395 25.390

សរុប ចំ យ ចរន្ត 23.441 24.395 25.390

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 12.549 13.176 13.835

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 10.892 11.218 11.554

២៨. ្រកសងួេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសណំង់ 99.930 103.033 106.274

១.្រកសួង 62.797 64.262 65.789

សរុប ចំ យ ចរន្ត 62.797 64.262 65.789

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 18.567 19.495 20.470

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 44.230 44.766 45.319

៩.មនទីរជំនញ 37.134 38.772 40.486

សរុប ចំ យ ចរន្ត 37.134 38.772 40.486

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 26.222 27.533 28.910

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 10.912 11.239 11.576
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

២៩. ្រកសងួធនធនទឹក និងឧតុនិយម 1.146.605 1.292.770 1.451.949

១.្រកសួង 1.109.241 1.254.009 1.411.732

សរុប ចំ យ ចរន្ត 124.512 128.297 132.214

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 18.871 19.815 20.805

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 105.641 108.483 111.409

សរុប ចំ យ មូលធន 984.728 1.125.711 1.279.518

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 140.000 147.000 154.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 140.000 147.000 154.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 844.728 978.711 1.125.518

៩.មនទីរជំនញ 37.365 38.762 40.216

សរុប ចំ យ ចរន្ត 37.365 38.762 40.216

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 15.587 16.366 17.185

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 21.778 22.396 23.032

៣០. គណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំករេបះេឆន ត 38.637 40.231 41.895

សរុប ចំ យ ចរន្ត 38.637 40.231 41.895

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 22.100 23.205 24.365

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 16.537 17.026 17.529

៣១. អជញ ធរសវនកមមជតិ 12.970 13.533 14.122

សរុប ចំ យ ចរន្ត 12.970 13.533 14.122

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 8.750 9.188 9.647

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 4.220 4.346 4.475

៣២. ្រកសងួករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល វិជជ ជីវៈ 296.868 284.709 299.736

១.្រកសួង 239.601 224.882 237.231

សរុប ចំ យ ចរន្ត 153.945 158.267 162.773

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 55.122 57.878 60.772

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 98.823 100.389 102.001

កនុងេនះ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល 8.922 9.190 9.466

សរុប ចំ យ មូលធន 85.655 66.615 74.457

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនកនុង្របេទស 20.000 21.000 22.000

- គេ្រមង វនិិេយគ 20.000 21.000 22.000

វនិិេយគ ធរណៈេ យហរិញញបបទនេ្រក្របេទស 65.655 45.615 52.457

៩.មនទីរជំនញ 57.267 59.827 62.505

សរុប ចំ យ ចរន្ត 57.267 59.827 62.505

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 42.111 44.217 46.428

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 15.156 15.610 16.078
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ឯក ៈ នេរៀល

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២២

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៣

គេ្រមង 
ថវិកឆន ំ
 ២០២៤

គេ្រមងថវិក ឆន  ំ២០២២-២០២៤
ម ្រកសងួ- ថ ប័ន

បរយិយ

៣៣. ថ ប័ន ្របឆងំអំេពើពុករលយួ 43.088 44.862 46.714

សរុប ចំ យ ចរន្ត 43.088 44.862 46.714

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 24.391 25.611 26.891

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 18.697 19.252 19.823

៣៤. ្រកសងួ មុខងរ ធរណៈ 55.733 57.610 59.569

១.្រកសួង 34.486 35.528 36.618

សរុប ចំ យ ចរន្ត 34.486 35.528 36.618

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 16.167 16.975 17.824

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 18.319 18.553 18.794

៩.មនទីរជំនញ 21.247 22.082 22.951

សរុប ចំ យ ចរន្ត 21.247 22.082 22.951

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 9.874 10.368 10.886

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 11.373 11.714 12.065

៣៥. ្រកសងួឧស ហកមម វិទយ ្រស្ត បេចចកវិទយ និង ន នុវត្តន៍ 52.511 54.565 56.705

១.្រកសួង 32.064 33.309 34.608

សរុប ចំ យ ចរន្ត 32.064 33.309 34.608

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 15.602 16.382 17.201

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 16.462 16.927 17.407

៩.មនទីរជំនញ 20.447 21.255 22.097

សរុប ចំ យ ចរន្ត 20.447 21.255 22.097

បនទុកបុគគលិក (មិនគិត បញចូ ល ្របក់រង្វ ន់) 9.779 10.268 10.781

មិនែមនបនទុកបុគគលិក 10.668 10.987 11.316

ចំ យេផ ងៗ 827.004 859.766 894.096

693.317 719.779 747.494

133.687 139.987 146.603- ឧបតថមភធនដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក (ករ្របគល់មុខងរករអប់រកុំមរតូច បឋមសិក  
និង េ្រក្របព័នធ)

- ឧបតថមភធនដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត (ករ្របគល់មុខងរសុខភិបល)
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ទ មង់គំរូ ប់ ចរែណ ំស ប់ កសួង ប័ន 

1 
 

 

ែផន រយុទ សថវ  ំ២០២២-២០២៤ 
 

កសួង ប័ន ..................... 

 
I. េសចកីេផម 

.................................................................................................................. 

១. រេលចអំពីទស ន វស័យ េបសកកម និង រកចិចម ងៗស ប់  ំ ២០២២-

២០២៤ កង កបខ័ណ ៃនតួ ទី និង រកិចរបស់ កសងួ ប័ន 

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

២. បរ យអំពីលទផលសេ មច នកង  ំ២០២០ និងវឌ ន ពៃនសូច ករគនឺះ 

...........................................................................................................

...........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

៣. េលកអំពីប បឈម (ែដល តវយកចិតទុក ក់កង  ំ២០២១ នងិ ំ ងមុខ) 

-ប បឈម.............................................................................................

........................................................................................................................ 

-សកម ពអន គមន៍ មរយៈគេ ងថវ ចំ យែដល នេសេឡង......................  

........................................................................................................................ 

៤.េលកអំពី វ ន រេ លនេ យស ប់រួមចំែណកអនវុត ទិ ពេ លនេ -

យរបស់ ជរ ភិ ល និង វ ន រេ លនេ យែដល នចរត មវស័យ និងអនរ-

 វស័យស ប់  ំ២០២២-២០២៤ 

..................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 



ទ មង់គំរូ ប់ ចរែណ ំស ប់ កសួង ប័ន 

2 
 

 
II. េ លបំណងេ លនេ យ 

េដម ីរួមចំែណកអនុវតេ លនេ យ មវស័យ ពិេសស េ លនេ យរមួរបស់ ជ-

រ ភិ ល េដម ី កំេណន រ រ សមធម ៌ និង បសទិ ព សំេ សេ មចឱ ននវូេ លេ ត់

បនយ ព កី ក និងេលកកមស់ក មិតជីវ ពរបស់ ប ពលរដ កសួង ប័ន........................... 

នេ លបំណងេ លនេ យដូច ងេ មៈ  
  

េ លបណំងេ លនេ យ បេ មឱ េ លេ យុទ ស មួយ 

នងិវ ន រេ លនេ យអីខះរបស ់

ជរ ភិ ល 

 

សិតេ កងវស័យ មួយេ កង 

ែផន រយុទ សអភវិឌ ន៍ ត ិ

ទី១ :  ........................................    
ទី២ :  .......................................    
 

កំណតសំ់ ល់ ៖ ង ងេលេនះ ផល់ គំនិត  េ លបំណងេ លនេ យែដល តវកំណត់ 

តវេធ ៉ ង ឱ នខឹម រេឆយេ នឹងចំណចុេ លកង ងេនះ ន។ េហតុេនះ កសួង ប័ន 

ចេរ បចំមកវញ ទ មង់ ងសេងបែបបេនះក៏ ន ឬ ក៏េរ បចំ ខឹម រអធិប យពន ល់អពំី 

េ លបំណងេ លនេ យ េ យមិន ច់ ទ មង់ ង ងេលេនះក៏ ន។ សំ ន់គឺេធ ៉ ង-

ឱ ែត ចឆះប ញអពំី ពច ស់ ស់ និង រៈសំ ន់ៃនេ លនេ យ ន់ែត បេសរ។ 

III. រេរ បចំកមវធ ី 

េដម ីអនុវតេ លបំណងេ លនេ យ ងេលឱ ទទួល នេ គជ័យ កសួង ប័ន 

នេរ បចំ កមវធ ីចំនួន ........(មិនេលសពី ៥) ដចូ ងេ ម៖ 

១- ............................................................................................. 

 េ លបំណងៃនកមវធី៖ ......... 

២- ............................................................................................. 

 េ លបំណងៃនកមវធី៖ ......... 

៣- ............................................................................................ 

 េ លបំណងៃនកមវធី៖ ......... 

កំណតសំ់ ល៖់ តវបរ យអំពីេ លបំណងរបស់កមវធី/អនុកមវធីនីមយួៗ េដម ី យ-

សលកង រកំណត់សូច ករ និងេ លេ សូច ករ។ 
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កសួង បន័ .........................    
 

ង ១ : កមវធី អនុកមវធី អក គប់ គង និង អង ពទទួលខុស តវ 
េ ះ 

េ លបំណងេ លនេ យ េ ះ កមវធី និង អនុកមវធី អក គប់ គង អង ពទទួលខុស តវ 

 េ លបំណងគ.ប.ទី១  : ...............   កមវធីទី១ :  ..................................................  
 អនុកមវធីទី១ :  .......................................  
 អនុកមវធីទី.... :  .......................................  

  

 កមវធីទី២ :  ..................................................  
 អនុកម វធីទី១ :  .......................................  
 អនុកមវធីទី.... :  .......................................  

  

 េ លបំណងគ.ប.ទី២ : ...............   កមវធីទី៣ :  ..................................................  
 អនុកមវធីទី១ :  .......................................  
 អនុកមវធីទី.... :  .......................................  

  

  ..................... :  ..................................................    
 
(*)  េ ល រណ៍ ចំននួេ លបំណងេ លនេ យ មិន តវ នេលសពី ២ េឡយ 
(**) េ ល រណ៍ ចំននួកមវធី មិន តវ នេលសពី ៥ េឡយ 
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IV. រកំណត់សូច ករ និងេ លេ សូច ករ 
 កសួង ប័ន.......................................... នកំណត់នវូសូច ករនិងេ លេ សូច ករ េដម ី ម នវឌ ន ពនងិសមិទផលៃន រអនុវតកមវធី អនុកមវធី 
និងេ លបំណងេ លនេ យនីមួយៗដចូ ងេ ម ៖ 
កសួង បន័ ....................................................  

 
 

(*) កមវធីនីមួយៗ ច នសូច ករលទផលចុងេ យ ៉ ងេ ចនចំននួ ៣ 

ង ២ : រកំណត់សូច ករ និង េ លេ សូច ករ  ៃនកមវធី  និង អនុកមវធ ី

េ ះ េ លបំណងេ លនេ យ 
កមវធី និងអនុកមវធី 

សូច ករលទផលកង ំ នងិ េ លេ  សូច ករលទផលចងុេ យ នងិេ លេ  (*) 

សូច ករ 
ំ២០២០ 

(អនុវត) 
 

ំ២០២១ 
(បចប ន) 

ំ២០២២ 
(េ ង) 

 

ំ២០២៣  
(េ ង) 

 

ំ២០២៤ 
(េ ង) 

 

សូច ករ េ លេ  

 េ លបំណងគ.ប.ទី១ : ...................          

 កមវធីទី១ : ..................................          

 អនុកមវធីទី១:..............................          

 កមវធីទី២ : ..................................          

 អនុកមវធីទី១:..............................          

 េ លបំណងគ.ប.ទី២ : ..................          

 កមវធីទី៣ : .................................          

 អនុកមវធីទី១:..............................          
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V. រកំណត់ធន ន  

ក. រេ ងចំណូល 

េដម ីរួមចំែណក រអនុវតយទុ សេក រគរចំណូល ំ ២០១៩-២០២៣ របស់ ជរ ភិ ល និងេដម ីចូលរមួសេ មចឱ នេ លេ សូច ករចំណូល ែដល

នកំណត់កង កបខណ័ហិរ វត រណៈ ំ ២០២២-២០២៤ កសួង ប័ន.................. ន ក់េចញនវូវ ន រមយួចំននួ េដម ីព ងឹង រ បមូលចំណូល

ដចូ ងេ ម៖ 

ក.................................................... 

ខ.................................................... 

  ................................................... 
 

មរយៈវ ន រ ងំេនះ កសួង ប័ន............................................... នេ ងចំណូលដចូ ងេ ម៖ 

 

កសួង បន័ ....................................................  

 

ង ៣ : រេ ងចំណូល 
ឯក  : នេរ ល 

រេ ងចំណូល 
ម បេភទចំណូល 

ំ២០២០ 

(អនុវត) 

ច ប់ហិរ វត 
២ំ០២១ 

េ ង ំ២០២២ េ ង ំ២០២៣ េ ង ំ២០២៤ 

ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគូ 
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ 

សរុបរួម              

១. ចំណូលពី បភពកង សក 
 ចំណូល រេពពន 

 ចំណូលមិនែមន រេពពន 
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ង ៣ : រេ ងចំណូល 
ឯក  : នេរ ល 

រេ ងចំណូល 
ម បេភទចំណូល 

ំ២០២០ 

(អនុវត) 

ច ប់ហិរ វត 
២ំ០២១ 

េ ង ំ២០២២ េ ង ំ២០២៣ េ ង ំ២០២៤ 

ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគូ 
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ 

 ចំណូលមូលធនកង សក 

( រខីបន) 

២. ចំណូលពី រអនុវតគេ ង 
-គេ ងវនិេ គ ( នហិរ ប ន) 

 គេ ង ............................................

 គេ ង ............................................

- ជំនួយបេចកេទស ( នហិរ ប ន) 

 គេ ង ............................................

 គេ ង ............................................
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ខ. រកំណត់ត មវ រចំ យ 
 

កសួង បន័ ....................................................  

ង ៤ : រកំណត់ត មវ រចំ យស ប់កមវធី និងអនុកមវធី 
ឯក  : នេរ ល 

ត មវ រឥណ ន 
ម បេភទចំ យ 

ំ២០២០ 

(អនុវត) 

ច ប់ហិរ វត 
២ំ០២១ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២២ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២៣ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២៤ 

ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគូ 
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ 

សរុបរួម 
 សរុបចំ យចរន 
 បនកបុគលិក 
 េ បនកបុគលិក 
 សរុបចំ យមូលធន 
 គេ ងវនេិ គ 

- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 

 ជំនួយបេចកេទស 
- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 
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ង ៤ : រកំណត់ត មវ រចំ យស ប់កមវធី និងអនុកមវធី 
ឯក  : នេរ ល 

ត មវ រឥណ ន 
ម បេភទចំ យ 

ំ២០២០ 

(អនុវត) 

ច ប់ហិរ វត 
២ំ០២១ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២២ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២៣ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២៤ 

ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគូ 
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ 

១. េ លបំណងេ លនេ យទ១ី 
 សរុបចំ យចរន 
 បនកបុគលិក 
 េ បនកបុគលិក 
 សរុបចំ យមូលធន 
 គេ ងវនេិ គ 

- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 

 ជំនួយបេចកេទស 
- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 

             

១.១. : កមវធីទី១ 
 សរុបចំ យចរន 
 បនកបុគលិក 
 េ បនកបុគលិក 
 សរុបចំ យមូលធន 
 គេ ងវនេិ គ 

- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 

 ជំនួយបេចកេទស 
- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 
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ង ៤ : រកំណត់ត មវ រចំ យស ប់កមវធី និងអនុកមវធី 
ឯក  : នេរ ល 

ត មវ រឥណ ន 
ម បេភទចំ យ 

ំ២០២០ 

(អនុវត) 

ច ប់ហិរ វត 
២ំ០២១ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២២ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២៣ 

េ ងត មវ រឥណ ន 
ស ប់ ំ២០២៤ 

ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគូ 
អភិវឌ  

េផ ងៗ ថវ រដ 
ថវ ៃដគ ូ
អភិវឌ  

េផ ងៗ 

១.១.១. : អនុកមវធីទី១ 
 សរុបចំ យចរន 
 បនកបុគលិក 
 េ បនកបុគលិក 
 សរុបចំ យមូលធន 
 គេ ងវនេិ គ  

- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 

 ជំនួយបេចកេទស 
- នហិរ ប ន 
- មិន ន់ នហិរ ប ន 
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កំណតសំ់ ល ់  

១) ស បច់ំ យចរន៖ េ ល រណ៍ រកំណត់ត មវ រចំ យ តវគិតគូរេលទិដ ពបី ៖ ទ១ី. ែផន រសកម ព ឬសកម ព រ រែដល តវបនអនុវត, ទី២. 

ែផន រសកម ព ឬសកម ពែដល នលកណៈប ប់ តឹមមយួ ំ, និង ទី៣. ែផន រសកម ព ឬសកម ព រ រថី។ េហតេុនះ ល់ រកំណតត់ មវ រ

ចំ យែដលធំ និងខស់ ងេ ល រណ៍ែដលែចងកង ចរែណ ំសីពី រេរ បចំែផន រយុទ សថវ  (ែផក រេ ងចំ យ) គឺ តវផល់ រពន ល់ និងផល់

អំណះអំ ងឱ ន តឹម តវ ក់ ក់ និងច ស់ ស់។ 
២) ស បច់ំ យមលូធន ៖ 
- គេ ង នហរិ ប នសំេ ដល់គេ ងកំពុងដំេណរ រ និងគេ ងែដល នចុះកិចសន រួច 
- គេ ងមិន ន់ នហរិ ប នសំេ ដល់គេ ងកំពងុចរ  និងគេ ងកំពុងែសងរកហរិ ប ន 



 

  

ទ មង់គំរូ ប់ ចរែណ ំស ប់ កសួង  ប័ន 

 

VI. េសចកីសនិ ន  
 រសនិ នរួម េ យេធ របូកសរុបសេងបអំពី រៈសំ ន់ៃនែផន រយុទ សថវ  ែដល 

នេរ បចំ ពម មួយនឹង រេលកទិសេ  និងវ ន រេដម ីសេ មចេ លេ ែដល ន ក់េចញ 
..................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................ 

 
ៃថ                              ែខ            ំ                      ព.ស.២៥៦           

   ជ នីភំេពញ ៃថទ.ី.............ែខ................. ំ ២០២១ 

                រដម នី/ ប ន ប័ន 

 

 


