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្ណសសួ ចរុខង រងធ 
េសជណ�ី្របសរសា័ត៌ 

ស�រី ី
រតធីរតទស៌�តបារបណសង ររលទ�ផលបងខង្របចឆ� ច២០១៩ 

៌តួេលណទតសេដបងខងស្តរាឆ� ច២០២០ ងរសា្ ណសសួ ចរុខង រងធ 
ៃថ�ររធិ១២េណាិែុតាិឆ� ចណរងិរណសសណិរ ស ២៥៦៣ 
សា គងរ�ចេរព ៃថ�ទី៥ ែុណរច�ធ ឆ� ច២០២០ 

3 
 

្រកសួងមុខងរងធារណរ មា កកក�ងយសងូម្រាម�ណរងមណូម ណ ួរណាងូម យង ាិ ្ូា 
ថា ្រកសួណងួយងេាៀបកណស �មា�រកងមារុបលរ�ងខង្ាងបរស ប២០១៩ា ណ ួា យរីរុ កយដ�ងខងក្រា្ 
រស ប២០២០ា យ្�ងរម ាមតីូឯរឧមាងា ្រពចិ សរុ  ងដ�យរខម �ង្ាងប�ងា មបួដតុណួ្ុណក្ ឯរឧមាង
រ មា ា� មា េរ្រិ របរ៌ ធត៌  ងដ�ង�ណាី្រកសួ ងមុខងរងធណ រួ�កណស �ម �ណ្ា្ូងមាយ�រសមួងកធយូរ
ងសកៃថ�រណ�ះា គ មងា្ូីៃថ�រខ� ង- មូមា ១១-១២យរីមា ែុរាារស បរមង ឯរក័រា ូ.ក.២៥៦៣ ្មត�ណងួ ៃថ�ុ៤ី-៥ 
ែុរមង�ធ រស ប២០២០ យនក� សងរសបយូព យដករណ�ងរយរអ ីពៀ�រងសងូីមបួ្គា្្រកសួា ា័ណាងដ��រ
ថស រ្យ្�ងូម ា យរ ិ�រ មា កកា ្ូង បួ ថស រ្ដងរាបណ ួង�ណាីរម�ងៃណ្រកសួងមុខងរងធាកងមាៀបណសណ
៤៤១ារ្ (�កាី៩១ារ្់ណ 

រួ�កណស �មា�ណា ា្ង�ក�ងយ ា�រកងមារុបលរ�ងខង្ាងបរស ប២០១៩ាាុរណារគងណយកាីូីុ ក្ណ
�  ក័ករបែុ្ងួ្ងដ��ររងធាណ ួាាុរណារគងណយងាក្ងណសីងងមុខងរងធយុមារបូមាយុមាាាស ក-

រណម័ក ណ ួយុមាកសងួែ្មួា ណ ួយមធី�ងូ តរភាក ួលមកលមរយរី្ ារណាុៀបណសណ០៤ា គឺ (១់របែុ្ងួ្
ងដ��ររងធ (២់�ងររ �វឌមណរណងណមក្រសមួ�  ក័កងមុខងរងធ (៣់�ងូ្ួងួ្ាក ុ បលរ
រសមួ�ង្គា្្គួង�ណាីរម�ងកមី�  រណ ួែររង�ងយាេាងាា្គា្្គួណ ួងម្ែៀួ�ងខង ណ ួា (៤់�ងសប្ ុណ ួ 
ក្ងាក្ងរររ ៀិ�ង �ុយ�ងាក្្រកសួណ ួ ងណសីងរសមួ្រាុ� ្រកសួងមុខងរងធណា 

រួ�កណស �មា�ណរបម្យសរយដកមុប�កា�ុ តូ�ងខងក្រា្រស ប២០២០ាដ�ៀមយ�៖ 
− ដរ្់�ួយកៀរាី្រួរងក�  មីូម របែុ្ងួ្ងដ��ររងធ ២០២០-២០៣០ ម�ណ្ាងមុ
រមងដ� រ �ររណមង័មឱ្�ណ រសមួ្មីរកុ១ី រស ប២០២០ 

− មបងមព�ងរណម�មា្ាូ័ណប្គា្្គួែល�រយរីកង ុបរងក ូូ យកក�ងរួរ ុ មាុដ� ណគម កមមា យដីង្ ី
ឱ្្រកសួ- ា័ណខក្កររករយ�រណម�មា 

− មបងមព�ងដរ្ឱ្រណម�មា�ង�កមៃង�រួ�តូលារ្យក�រងធគបង�រសមួ�  ក័ករា្ង បា យមធ�ីង�កមៃង�
រណម�  ុ ្រ័កណ ួងាងក រភ ណ ួ �  ក័កកមខរ �រ យមធី�ង�កមៃង�ង� រកមុតូ  
្ូង បួ ដរ្ឱ្រណម�មា�ង�កមៃង�ថស រ្ដងរាបគបង�រ្ង មរគ�ាករដ� ណ 

− ាណាយងេាៀបដបយឡីួ យាេ�ម្ង�រដ� ណាយនយដីងែុងររាៀបណសណ ៧%ាយកកណីងួ២.៥០០យងេរ ៃណមៃង�ឯរិ
កណសក្ណយយាេ�ម្ង�រដ� ណ ណ ួ ា �ងដបយឡីួ ្�រ្ាបៀ្ងមុខងយនរសមួែុយងា រសមួងួធួ ្ូី២ងមណឺ
យ�៣ងមឺណយងេរម�ណង�ណាីរម�ងណ ួរួររ� បួ ្ាដា្��មម្គា្្ាយរុ 

− ូ្ួីររ ៀិកស្ាម ាមា �ងូងសក្រកសួ  ា័ណររ្ូ័ណប យដីង្ីររ �វឌកងមតូង�ណាីរម�ង 
ឱ្�ណ្ែម �ុរប �ុងក ររ �វឌមណរណងណមក្យនរសមួងដ��រឯរតូ្រកួ ្កករ ុ�  ូូ យកក



�ងាាម ះាា រង�ណាីែដរុុសរ�ណមបែួថកី ណ ួ ង�ណាែីដរយ្មេង�� កូរសរដងរាបយនរសមួ
យូររាគម ូ  ូយកក�ងូ្ួងួណ ួូ្ួីរ�  រតូាាម ះាា រយនងរ�ង ណសងដ��រ 
ៀបណសណ៦.០០០ារ្ 

− ាណារ ៀកិស្ាម ាម ា�ងរ�ូ ងសក្ាយុក�ទ ណ ណ ួ  រណាងូម ា ្ូង បួ ៀ�រងសងរណម�មាែលណ�ង 
ករងកតូ�ទ ណ ណ ួា�ទ ណា�រាាីយដីង្កីយ្ងៀ�ណណ���ងរួកសគងណយងមុខងរងធ
�ទ ណារតដ�ៀូរួកសគងណយ�ទ ណរស ប២០២៥ 

− ូ្ួងួ្ាក ុបតូណ ួ្ាក ុបលររសមួ�ង្គា្្គួណ ួែររង�ងយាេាងាា ្គា្្គួ ណ ួងម្ែៀួ
�ងខង្ារាយដកណ�ណម�មាណយ ណ ួលភងតអ ា្ូងសកណងួាៀិមា្ណសតូៃណាយៀិរ�  ុ ្វីមីថរ 

− ែកធួងរងយម្�កណ ួកណា�ងាយដីង្កីស�ងយងេាៀប្ាូ័ណបកធ័ក្ា�មា រងក ង�ួ ាយៀិរ�  ុ ្ូ័ម៌រណ
�  ុ ្ក្រា្�ង្គា្្គួ្ស ងរគ�មមរងធា(PFMIS់ាណ ួា ្ាូ័ណបូ័ម៌រណ�  ុ ្្គា្្គួយាេ�ម្
ង�ណាីរម�ងា(Payroll់ 

− ាយួ�ីណ្ាក ុបតូយរី�ងខង្មរមូ ណ ម្ងដ��រ យាេ�ម្ ណ ួ�ង្គា្្គួ្រាុ� ង�ណារីម�ង
កមី�  រ ូូ យកកយនថស រ្យ្�ងូម ែដររណងណសីងងមុខងរងធរមរណ ីយុមា ូយកាម �ង 

− ្គា្្គួុបសបង�ណាីរម�ងកមី�  រយដកងរភរបយីណង�ណាីរម�ងរសមួងួធួ្ា ៦.៥%ា ូីរស ប២០១៩ា ដរ្
រស ប២០២៣ា រសមួណ័កៀបណសណង�ណាីរម�ងណងួយរណីយឡីួ ូីៀបណសណ២២០.១០២ារ្ា យនរសមួរស ប២០១៩ា
យ�ៀបណសណ្ាែសរ២២៣.៦០២ារ្យនរសមួរស ប២០២០ 

− មបងមព�ងយងេាៀប�ងខងែរុ្ងួ្រសមួ្រាុ� ្រកសួងមុខងរងធ ងសងរណា ដបយីង�ងកណា
�ងាាម ះាា រង�ណាីរម�ងយកីួ យនិងង�រដ� ណ ិងងកធ�ងរួងងដ��ររ�ង តគ 
្គា្្គួស ងរគ�មម ្គា្្គួៀងណាឯរង ណ ួ្គា្្គួមណរណងណមក្ ណ ួ�ងខងក�ណរងកៃលសរសមួណ 

យកៀរាីដ�ៀ�ណម្រាម�ណខួយរីាក�ងរងមណូម ណ ួរណាងូម  ថស រ្ដងរាបណ ួង�ណាីរម�ង 
ៃណ្រកសួងមុខងរងធា្ូង បួ ្គា្តគរីរ្ូ័ណបយង ាិ ្ូាូូ័ម៌រណិង�ងគសងណ 

 

 ៃថ� មូមា១២យរមីាែុរាារស បរមងាឯរក័រាូ.ក.២៥៦៣ 
 រមរណីរសបយូពា ៃថ�ុ៥ី ែុរមង�ធារស ប២០២០ 


