


តារាងឧបសម្ព័ន្ធទ២ី៤

របាយការណស៍មិ្ទធកម្ម តាម្ដាន្ការអនុ្វត្តកម្មវិធី :

កម្មវិធ/ីអនុ្កម្មវិធី ប្បចាំឆមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០១៩

ក្រសួង -ស្ថា ប័ន : ក្រសួងរសិរម្ម រុក្ខា ក្បមាញ់ និងននស្ថទ

រយៈនេល : ៦ ខែ (ម្ររា ដល់ ម្ិថុនា)

សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

១. ផលិតផលរសិរម្មសរបុ (លាននោន) 29.93

២. អនុបាត%ននេិេិធរម្មដណំំា 63.44

៣. ផលិតផលរសិរម្មនំានចញ (លាននោន) 5.87 2.20 37.48%

 

១. នផៃដីដដំុុះដណំំា (លានហិរោ) 4.265 1.85 43.47%

២. ផលិតផលដណំំាក្របម់្ែុដណំំា (លាននោន) 29.73 

១. រសិផលនំានចញជារម្មវត ានុនក្ខរក្តួតេិនិតយភតូោម្   

អនាម្័យ(លាននោន)

5.87 2.20 37.48%

២. ចំននួសំណារវិភារ (សំណារ) 4,600 1,838 39.96%

១. ក្បសិទធភាេនននសវាផសេវផាយរសិរម្ម ដល់ក្រួស្ថរ

រសិររ (%)

38

២. សហរម្ន៍រសិរម្មមានភាេនជារជ័យនលើម្ែុជំនញួ 

(បរូនោង)

2

១. អនុបាតននក្ខរអនុវតតថវិក្ខ (%) 95 48.10 50.63%

២. ក្បសិទធភាេនននសវាោំក្ទរដឋបាលនិងបនចចរនទស (%) 97

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

រម្មវិធីទី១: បនងកើន

ផលិតភាេ និងេិេិធរម្ម

ដំណំារសិរម្ម

            23,867,945 46.17%

 អនុរម្មវិធី ១.១៖ ជំរញុ

ផលិតរម្មនងិផលិតភាេ

ដណំំា

              5,248,302 53.50%

អនុរម្មវិធី ១.២៖នលើរ

រម្ពស់ក្ខរក្ខរពារដំណំា 

រុណភាេ និងសុវត ាិភាេ

ផលិតផលរសិរម្ម

              2,435,100 35.83%

 អនុរម្មវិធី ១.៣៖នលើរ

រម្ពស់នសវាផសេវផាយ

រសិរម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍សហ

រម្ន៍រសិរម្ម

              3,650,543 49.25%

អនុរម្មវិធី ១.៤៖សក្ម្ប

សក្ម្លួបនចចរនទស និង

បនងកើនសម្តាភាេអងគភាេ

              2,262,800 47.65%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១. ផលិតផលនៅស  ូ(នោន) 292,000 111,800 38.29%

២. រុណភាេនៅស ូ(ភាររយ) 78 77 98.72%

១. អក្ោថវិក្ខក្តូវបានអនុវតត (%) 95 47.09 49.57%

២. ចំននួក្បតិបតតររនៅស ូចលូរមួ្ផសេវផាយ (នារ)់ 450 200 44.44%

១. អក្ោ(%)ននក្ខរក្តួតេិនិតយ និងវាយតនម្ៃចារេូជ 25 12.5 50.00%

២. អក្ោ(%) ននក្ខរចុុះេិនិតយនិងវាយតនម្ៃនរាងចក្រនៅស ូ 2 1.3 65.00%

 ១. រសិររនិងអនរពារ់េ័នឋនឹងក្តូវបានបណុ្ុះបណ្ាល

(នារ)់

3,240 1,660 51.23%

 ២. បរិមាណននផលិតផលរសិរម្មចលូនៅក្ខន់ទផីារមាន

ក្ខរនរើនន ើង (%)

5

១. រំនណើនបរិមាណផលនដយក្ខរនក្បើក្បាស់

បនចចរវិទាខដលបនចចញ

5 2 40.00%

២. ក្បនភទេូជដណំំាថមីៗខដលក្តូវបានបនចចញ 3 1 33.33%

៣. រំនណើនក្បសិទឋភាេក្ខរងារ 5 2 40.00%

 

១.  ផលិតផលស្ថចក់្របក់្បនភទនរើនដល់ ៣១៦ពាន់នោន 316 302 95.57%

២  អក្ោសតវចិចច ឹម្ជាលរាណៈពាណិជជរម្មនរើន២០,៣% 20.3 17 83.74%

៣.អក្ោននក្ខរចិចច ឹម្នោក្ខត់នរើនន ើង្ 20 3 15.00%

 

១.ផលិតរម្មនោក្របនីរើនន ើង១%រនងុម្យួឆ្ន ំ 3.55  លានរាល 3.42 96.34%

២.ផលិតរម្មក្ជូរនរើនន ើង២%រនងុម្យួឆ្ន ំ 3.62  លានរាល 2.75 75.97%

៣.ផលិតរម្មបរសីនរើនន ើង៤%រនងុម្យួឆ្ន ំ 39.18  លានរាល 38 96.99%

អនុរម្មវិធី ១.៥: ជំរញុក្ខរ

អភិវឌ្ឍនៅស ធូម្មជាតិ

ក្បរបនដយនិរនតភាេ

                693,500 44.39%

អនុរម្មវិធី ១.៦: េក្ងឹងក្ខរ

នរៀបចំ ក្ខរអនុវតតខផនក្ខរ 

និងអភិបាលរិចច

              1,420,700 47.57%

 អនុរម្មវិធី ១.៧: នលើរ

រម្ពស់រុណភាេក្ខរងារ

េិនស្ថធន៍ និងក្ស្ថវក្ជាវ

              1,870,000 59.22%

អនុរម្មវិធី ១.៨: ជំរញុ

និងនលើររម្ពស់ក្ខរអភិវឌ្ឍ

រស-ិឧសាហរម្ម

              1,957,000 37.50%

 អនុរម្មវិធី ១.៩:ក្ខរ

ក្ស្ថវក្ជាវនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

រសិរម្មក្បរបនដយចីរភាេ

              4,330,000 40.59%

រម្មវិធីទី២:ជំរុញផលិតរម្ម

សតវ និងសុែភាេសតវ             13,911,300 49.70%

អនុរម្មវិធី ២.១:ជំរញុក្ខរ

ចិចច ឹម្សតវ និងបនងកើនផលិ

តភាេសតវ

                994,800 53.36%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១.េក្ងឹងក្ខរទបស់្ថក តជំ់ងឆឺ្ៃងនោ-ក្រប(ី%) 75 24 32.00%

២.ជំរញុខរលម្អក្បសិទធភាេក្ខរផគត់ផគង់ខចរចយផលិតផល

បសុេាបាល(%)

10 4.7 47.00%

៣.រំនណើនននក្ខរខរលម្អសតតឃាតដឋ នក្សបោម្បទដឋ ន

បនចចរនទស(%)

10 5.6 56.00%

១.រសិររ និងអនរពារ់េ័នធក្តូវបាននលើររម្ពស់ក្ខរអប់រំ

បណតុ ុះបណាត លខផនរបនចចរនទស (នារ)់

2,000 1,603 80.15%

២.អាជីវររ និងអនរពារ់េ័នធក្តូវបាននលើររម្ពស់ក្ខរអប់រំ

បណតុ ុះបណាត លខផនរចាបន់ិងនីតិវិធី (នារ)់

700 343 49.00%

១.សម្តាភាេ និងក្បសិទធភាេក្ខរងារ ក្ស្ថវក្ជាវ ក្តូវបាន

េក្ងឹងេីម្យួឆ្ន ំនៅ ម្យួឆ្ន ំ (%)

60

២.នោក្ខត់នៅរម្ពុជាក្តូវបានេក្ងឹង និងេក្ងីរ (%) 20 3 15.00%

៣.វារស់្ថងំស្ថរទឹរនោ-ក្របកី្តូវបានផលិត (២០២២

ចំននួ១លានរក្ម្ិត)

0

១.សម្តាភាេ និងក្បសិទធផលក្ខរងារ របស់ម្ន្តនតីរាជក្ខរក្តូវ

បានេក្ងឹងេីម្យួឆ្ន ំនៅម្យួឆ្ន ំ (%)

70  រំេុងអនុវតត

២.ក្បសិទធភាេននក្ខរអនុវតតថវិក្ខ (%) 93 50 53.76%

 

អនុរម្មវិធី ២.២៖នលើរ

រម្ពស់សុែភាេសតវ និង

សុែភាេ               7,045,800 56.00%

 អនុរម្មវិធី ២.៣៖ជំរញុ

ក្ខរអបរ់បំណតុ ុះបណាត

លបនចចរនទស
                864,000 38.00%

អនុរម្មវិធី ២.៤៖ជំរញុ

ក្ខរក្ស្ថវក្ជាវ និងក្ខរ

អភិវឌ្ឍសុែភាេសតវ               1,878,300 29.00%

អនុរម្មវិធី ២.៥:េក្ងឹង

សម្តាភាេអងគភាេ នសវា

ោំក្ទ និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធាន

ម្នុសស

              3,128,400 50.58%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១.ផលននស្ថទចបេី់ធម្មជាតិ(ពាន់នោន) 600 226 37.67%

២.អក្ោវារវីបបរម្មនធៀបនឹងផលននស្ថទសរុប (%) 32 33 103.13%

៣.ចំណូលសហរម្ន៍ននស្ថទនរើននទបើង (%) 5

 

១. ផលននស្ថទេីក្របក់្បភេ (ពាន់នោន) 600 226 37.67%

២. ចំននួសហរម្ន៍ខដលបានដនំណើរក្ខរលអ (សហរម្ន៍) 100 30 30.00%

៣. តំបន់អភិររសខដលក្របក់្រងបានលអ   (ហិរោ) 136,000 68,000 50.00%

១. ផលិតផលវារវីបបរម្មនរើននទបើង២០%រនុង១ឆ្ន ំ

(ពាន់នោន)

300 150 50.00%

២. ចំននួក្រុម្ហ ុនវារវីបបរម្មជាលរាណៈពាណិជជរម្ម

ក្ទង់ក្ទាយធំខដលបានចុុះបចជី និងបានសក្ម្បោម្នោល

ក្ខរណ៍អនុវតតលអ

30 15 50.00%

៣. តនម្ៃផលិតផលវារវីបបរម្មសរបុនៅរសិដឋ ន(លានUSD) 616

១. ផលននស្ថទនិងផលិតផលវារវីបបរម្មនំានចញនរើនន ើង 

(នោន)

25,000 8,710 34.84%

២. ចំននួរខនៃងខរនចនផល ផលិតផលជលផលក្ទង់ក្ទាយ

ម្ធយម្ និងធំខដលបានអនុវតតោម្លរាែណឌ អនាម្័យលអ

នរើនន ើង (រខនៃង)

8 2 25.00%

រម្មវិធីទី៣៖ ក្ខរក្រប់ក្រង

ធនធានជលផល និង

អភិវឌ្ឍវារីវបបរម្ម
            13,043,500 44.00%

អនុរម្មវិធី ៣.១៖ ក្ខរ

ននស្ថទ ក្ខរក្រប់ក្រង

និងក្ខរអភិររសធនធានជល

ផល

              2,938,200 35.53%

អនុរម្មវិធី ៣.២៖ ក្ខរ

អភិវឌ្ឍវារវីបបរម្ម

ទរឹស្ថប និងសម្កុ្ទ

              2,176,800 53.81%

អនុរម្មវិធី ៣.៣៖ ក្ខរ

ក្របក់្រង និងអភិវឌ្ឍ 

ខែសក្ចវា៉ារ់តនម្ៃជលផល                 350,000 50.43%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១. ចំននួឯរស្ថរវិទាស្ថន្តសតក្ស្ថវក្ជាវអំេីធនធានជលផល

(ឯរស្ថរ)

13  រំេុងក្ស្ថវក្ជាវ 50.00%

២. ចំននួអនរពារ់េ័នធទទលួបានក្ខរផសេវ ផាយក្បេ័នធសតី

េីស្ថរៈសំខានន់អរទូបូសុីនិងជីវស្ថន្តសតជលផល (នារ)់

700 50 7.14%

១. ក្បសិទធភាេននក្ខរអនុវតតខផនក្ខរសរម្មភាេវិស័យជល

ផល (%)

95 45 47.37%

២. អក្ោអនរពារ់េ័នធទទលួចំនណុះដងឹចាបស់តីេីជលផល 

និងលិែតិបទដឋ នរតិយុតតពារ់េ័នធនរើននទបើង (%)

5 អនុវតតនៅក្តីមាសទី៣

៣. អក្ោម្ន្តនតជីលផលក្តូវបានេក្ងឹងសម្តាភាេ និង

ក្បសិទធភាេក្ខរងារ (%)

5 1.6 32.00%

 

១. ទហំំនផៃដីដនំ ើ រដឋ និងឯរជន (ហិរោ) 25,000  89 (រដឋ) 49.00%

២. ចំននួសហរម្ន៍នក្េន ើក្តូវបាននលើររម្ពស់ជីវភាេរស់

នៅ (សហរម្ន៍)

5 5 100.00%

៣. ចំននួសតវនក្េក្តូវបានខថររា និងសនន្តងាគ ុះ (រាល) 2,000 

 

១. ចំននួសហរម្ន៍នក្េន ើក្តូវបាននលើររម្ពស់ជីវភាេរស់

នៅ (សហរម្ន៍)

5 5 100.00%

២. ទហំំនផៃដីដនំ ើ រដឋ និងឯរជន (ហិរោ) 25,000  89 (រដឋ) 49.00%

៣. ចំននួនរាងសននិធិ និងនរាងសិបបរម្មក្តវូបានេក្ងឹង និង

ក្របក់្រង (រខនៃង)

100 64 64.00%

អនុរម្មវិធី ៣.៤៖ ក្ខរ

ក្ស្ថវក្ជាវ និង

អភិវឌ្ឍនធ៍នធានជលផល                 757,100 49.30%

អនុរម្មវិធី ៣.៥៖ េក្ងឹង

សម្តាភាេអងគភាេ

នសវាោំក្ទ និងអភិវឌ្ឍន៍

ធនធានម្នុសស               6,821,400 44.03%

រម្មវិធីទី៤:ក្រប់ក្រងនិង

អភិវឌ្ឍន៍ធនធាននក្េន ើ 

និងសតវនក្េ
            12,895,700 65.78%

អនុរម្មវិធី ៤.១:ក្ខរ

ក្របក់្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍នក្េ

ន ើ               5,472,600 75.59%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១. ចំននួទោំីង និងរសិដឋ នចិចច ឹម្សតវនក្េខដលបានចុុះ

បចជិក្ខ (ទោំីង)

25 14 56.00%

២. ចំននួនផៃដី ូតិ៍ក្ស្ថវក្ជាវក្តូវបានបនងកើត (ហិរោ) 35 7 20.00%

១. ចំននួសតវនក្េក្តូវបានចិចច ឹម្ខថររា (រាល) 1,200 352 29.33%

២. ចំននួសតវនក្េក្តូវបានសនន្តងាគ ុះ និងនដុះខលង (រាល) 800 1575 100.00%

១. ចំននួក្បជាជន និងអនរពារ់េ័នធ យល់ដងឹេីចាប់ និង

លិែតិបទដឋ នរតិយុតតិ (នារ)់

1,200 49 4.08%

២. ចំននួក្ខរចុុះក្ស្ថវក្ជាវ ទបស់្ថក ត ់និងបន្តងាក បបទនលមើស 

(នលើរ)

40 24 60.00%

៣. ចំននួសំណុំនរឿងបទនលមើសនក្េន ើក្តូវបាន

េិនិតយនផៃៀតផ្ទៃ ត់ និងនធវើបចចុបបននភាេ (ររណី)

900 221 24.56%

១. លទធផលននក្ខរអនុវតខ្ផនក្ខរថវិក្ខ (%) 90 48 53.33%

២. លទធផលននក្ខរអនុវតខ្ផក្ខរសរម្មភាេ (%) 90 45 50.00%

 

អនុរម្មវិធី ៤.២: េក្ងឹង

ក្ខរសិរាក្ស្ថវក្ជាវ និង

អភិវឌ្ឍនក្េន ើ និងសតវនក្េ

              1,453,400 49.59%

អនុរម្មវិធី ៤.៣: ក្ខរ

ក្របក់្រងឧទានសួនសតវ 

និងសនន្តងាគ ុះខថររាសតវនក្េ

              1,621,500 83.31%

អនុរម្មវិធី ៤.៤:េក្ងឹងក្ខរ

អនុវតតចាបស់តីេីនក្េន ើ

                447,000 46.64%

អនុរម្មវិធី ៤.៥:េក្ងឹងក្ខរ

ក្របក់្រង និងនសវាោំក្ទ

អងគភាេ

              3,901,200 52.97%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១. អនុបាត(%)ននក្ខរអនុវតតថវិក្ខរម្មវិធី 93 46.94 50.47%

២. និសសិតបានសិរាបនចចរនទសរសិរម្ម (នារ)់ 1,800 2,323 100.00%

៣. ម្ន្តនតទីទលួបានក្ខរបណុ្ុះបណ្ាលរនងុនិងនក្ៅក្បនទស

(នារ)់

310 610 100.00%

 

១. អនុបាត(%)ននក្ខរអនុវតតសរម្មភាេថវិក្ខរម្មវិធី 94 

២. អនុបាត (%) ននរក្ម្តិលំនអៀងថយចុុះរនងុក្ខរអនងកត

សៃង់ទនិនផលដំណំា

0.5 

៣. (%) ននរំនណើន SMS ក្តូវបាននក្បើក្បាស់េ័ត៌មានទី

ផាររសិរម្ម

2.5 

(១) អនុបាតននអនរនក្បើក្បាស់ ក្បេ័នធ  រណននយយ ហិរចញវត ា ុ

រនងុ រុេំយូរទ័រ (%)

50 

(២)អនុបាតននក្ខរអនុវតតថវិក្ខរម្មវិធី (%) 90 

១.ចំននួអងគភាេក្តូវបានសិរា ក្តួតេិនិតយ និងខរលម្អនលើ

ក្ខរងារក្របក់្រងម្ន្តន្ីរាជក្ខរ (អងគភាេ)

21 7 33.33%

២. ចំននួវរគបណតុ ុះបណាត ល សិក្ខា ស្ថលា និងផសេវផាយ 

េក្ងឹងសម្តាភាេម្ន្តន្ីរាជក្ខរ (នលើរ)

18 7 38.89%

៣. ចំននួម្ន្តន្រីសិរម្មទទលួបានក្ខរបណុ្ុះបណ្ាលរនុងនិង

នក្ៅក្បនទស (នារ)់

2,500 610 24.40%

                579,000 38.21% អក្ោ(%)ននក្ខរអនុវតតអនុស្ថសន៏ 50 0 0.00%

រម្មវិធីទី៥: េក្ងឹងនសវាោំក្ទ 

និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុសស

            91,606,630 47.24%

អនុរម្មវិធី ៥.៣:េក្ងឹងក្ខរ

ក្របក់្រងស្ថា បន័និងអភិវឌ្ឍ

ន៍ធនធានម្នុសស 

            66,661,200 47.99%

អនុរម្មវិធី ៥.៤:បនងកើន

ក្បសិទធភាេក្ខរងារសវន

រម្មនផៃរនុង

អនុរម្មវិធី ៥.១:នលើរ

រម្ពស់ក្ខររស្ថងនិងក្ខរអនុ

វតតខផនក្ខរនោល

ននោបាយ និងវិនិនោរ

រសិរម្មធនធានម្នុសស

              2,042,600 44.44%

អនុរម្មវិធី ៥.២:បនងកើន

ក្បសិទធភាេក្ខរនរៀបចំ 

ក្របក់្រង និងក្ខរអនុវតត

ថវិក្ខ

              2,197,200 40.94%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១. ចំននួរនក្មាងរិចចសហក្បតិបតតិក្ខរ (រនក្មាង) 15 

២. ចំននួវរគបណុ្ុះបណ្ាល សិក្ខា ស្ថលា ក្បជំុ សននិសិទធ រនុង

 នក្ៅក្បនទស

78 

៣. ចំននួចុុះោម្ដននិងវាយតនម្ៃក្ខរអនុវតតរនក្មាង ឥណ

ទាននិងNGO (នលើរ)

8 

១. ចំននួនដប នូធវើអាជីវរម្មសមាា ររសិរម្មរនុងរាជធានី-នែតត

ក្តូវបានក្តួតេិនិតយ និងខណនំា (នដប )ូ

540 110 20.37%

២.ម្ន្តនតអីងគភាេនីតិរម្ម អាជាា ធរខដនដី ពាណិជជររ

អាជីវររលរ់សមាា ររសិរម្មទទលួបានចំនណុះដឹង (នារ)់

1,260 457 36.27%

១. ចំននួម្ន្តនតរីាជក្ខរទទលួបានក្ខរបណុ្ុះបណ្ាលរនុង

ក្ខរងាររិចចក្ខររដឋបាលទនូៅ (នារ)់

30 0.00%

២. ចំននួម្ន្តនតរីាជក្ខរ រសិររទទលួបានក្ខរបណុ្ុះ

បណ្ាលស្ីក្ខរបន្តជជ បនយនឌ្រ័រនងុផលិតរម្មរសិរម្មោម្

នែតត (នារ)់

300 90 30.00%

១.អងគភាេនធវើអធិក្ខររិចចរចួ បាននធវើក្ខរខរលម្អក្ខរអនុវតត

ចាប ់និងក្ខត់បនាយនវូបាតុភាេអសរម្មនានាបានចំននួ

៧០% (អងគភាេ)

28 10 35.71%

២.ម្ន្តនតចីលូរមួ្វរគបណតុ ុះបណាត លចំននួ៨០% ទទលួបាន

ចំនណុះដងឹនលើម្ែុជំនាញនធវើអធិក្ខររិចចបខនាម្ (នារ)់

140 0.00%

អនុរម្មវិធី ៥.៥:នលើរ

រម្ពស់សម្តាភាេ និង

ក្បសិទធភាេក្ខរងារ

សហក្បតិបតតកិ្ខរអនតរជាតិ

              3,647,300 42.57%

អនុរម្មវិធី ៥.៦: េក្ងឹង

ក្បសិទធភាេក្ខរអនុវតត

ចាបស់តីេីក្ខរក្របក់្រងថ្ន ំ

រសិរម្ម និងជីរសិរម្ម 

(ននរ)

                432,000 28.07%

អនុរម្មវិធី ៥.៧: េក្ងឹង

ក្ខរងាររដឋបាលនិងក្ខរ

បន្តជជ បនយនឌ្័រ               5,141,000 39.36%

អនុរម្មវិធី ៥.៨: បនងកើន

ក្បសិទធភាេក្ខរងារអធិក្ខរ

រិចច

                448,430 52.26%
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សរបុឥណទាន

ចំណាយចរនត

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានចរនត

សរបុខដលបានចំណាយ

សរបុឥណទាន

ចំណាយម្លូធន

(ពាន់នរៀល)

% នន ឥណទានម្លូ

ធនសរបុខដលបាន

ចំណាយ

នរៀបរាប់អំេីសូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ នោលនៅក្បចំឆ្ន ំ

លទធផលសនក្ម្ចបាន 

ម្រទល់បចចុបបនន

% នននោលនៅ

សនក្ម្ចបាន

ន ម្ ុះ រម្មវិធី/អនុរម្មវិធី

ចំណាយ៖ ចរនត +ម្លូធន សូចនាររលទធផលរនុងឆ្ន ំ

១.នរហទេ័ំរ (Web) និង Mobile App របស់ក្រសងួ 17 7 41.18%

២.នរហទេ័ំររបស់ម្នៃីររសិរម្ម រកុ្ខា ក្បមាញ់ និងននស្ថទ 10 6 60.00%

៣.ក្បេ័នធផសេវផាយេ័ត៌មានវិស័យរសិរម្មក្តូវបានេក្ងឹង 

(Social Media, E-Library, Video Clip, Web GIS)

4 8 100.00%

១. ចំននួនិសសិតបចចប់ក្ខរសិរាក្រប់រក្ម្ិត (នារ)់ 741 677 91.36%

២. ចំននួអតាបទក្ស្ថវក្ជាវវិទាស្ថន្តសតក្តូវបាននបាុះេុម្ព

ផសេវផាយ (អតាបទ)

10 12 100.00%

១. ចំននួនិសិសតបណុ្ុះបណ្ាលរនងុឆ្ន ំនីម្យួៗ 1,020 993 97.35%

២.ចំននួម្ន្តនតរីាជក្ខរបានបណុ្ុះបណ្ាលរនងុឆ្ន ំនីម្យួៗ 20 

អនុរម្មវិធី ៥.១១: នលើរ

រម្ពស់រុណភាេអបរ់ ំនិង

បណតុ ុះបណ្ាលបនចចរនទស

រសិរម្មនៅស្ថលាជាតិ

រសិរម្មខក្េរនលៀប

              3,883,800 43.00%

អនុរម្មវិធីទី៩: ក្ខរ

ក្របក់្រងឯរស្ថរ និង

ក្បេ័នធេ័ត៌មានរសិរម្ម

                414,800 38.00%

អនុរម្មវិធី ៥.១០: េក្ងឹង

រុណភាេអបរ់ ំនិងបណតុ ុះ

បណាត លធនធានម្នុសសរនុង

              3,679,000 92.80%
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តារាងឧបសម្ព័ន្ធទី២៥

រយៈពេល : ៦ខែ (មករា ដល់ មិថុនា)

46.17% 37.69%

១. ផែនទីប្រើ្ាស់ដីកសិកម្មនិងផែនទីចាតថ់្នា ក់
ដីកសិកម្មបេតត

2 កំពុងដំប ើ ការ 50.37%

២. ម្ន្រនតនិីងកសិករទទលួានការ
រ តុ ុះរណ្តត ល (នាក)់

786 434 55.22%

១. ផ្ែៃដីដដុំុះ្សូវ្រមូ្លែលបដយប្រឿងយនត
កសិកម្ម (%)

85 កំពុងដំប ើ ការ

២. ម្ន្រនតនិីងកសិករទទលួានការ
រ តុ ុះរណ្តត ល (នាក)់

360 180 50.00%

៣. កសិដា នប្រើ្ាស់្រពន័ធប្ោច្សពសនសំ
សំផ្ចទឹក (កសិដា ន)

7 7 100.00%

១. ផ្ែៃដីែលិតកម្ម្ ារពូ់ជ្សូវវញិ្ញា រនរ្ត័
(ហិកតា)

67 កំពុងដំប ើ ការ 20.00%

២. ពិបោធន៍្ ោវ្ាវ របចេកបទស (ពិបោធន)៍ 46 25 54.35%

៣. ម្ន្រនតនិីងកសិករទទលួានការរ តុ ុះរណ្តត ល 
(នាក)់

720 544 75.56%

58.05%

43.65%1,518,800        
 ចបកោ ម្សកម្មភាព  ១.១.៣ : 
ជំរុញកាអភវិឌ្ឍដំណ្តំ្សូវ

ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

5,248,302        

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ

របាយការណ៍សមិ្ទធកម្ម តាម្ដាន្ការអនុ្វត្តកម្មវិធី :

អនុ្កម្មវិធី / ចង្កោ ម្សកម្មភាព ប្បចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩

50.42%

78.11%1,069,800        

អនុកម្មវធីិ ១.១៖ ជំរុញែលិតកម្មនិង
ែលិតភាពដំណ្តំ

1,084,700        
ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.១.១: ្ររ់្ រងនិងប្រើ្ាស់
ដីកសិកម្ម្ រករបដយចីរភាព

 ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.១.២: ជំរុញការអភវិឌ្ឍ
វសិវកម្មកសិកម្ម

53.50%

ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

រកសួង -ស្ថា ប័ន្ : រកសួងកសិកមម រុក្ខា របមាញ់ និ្ងពន្ស្ថទ្

កម្មវធីិទី១: របងោើនែលិតភាព និងពិពិធកម្មដំណ្តកំសិកម្ម

4.265

 ទំព័រ 1



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ម្ន្រនតនិីងកសិករទទលួានការ
រ តុ ុះរណ្តត ល (នាក)់

1,450 880 60.69%

២. សតងដ់រដំណ្តំប ើហូរផែែ 
(ោវ យ និងធុបរន)

2 កំពុងដំប ើ ការ 63.00%

៣. ពូជដំណ្តំោកវរបកម្ម្ តូវានប្ជើសបរ ើស 
ែសពវែាយ និងដរំកាទុក (ពូជ)

12 កំពុងដំប ើ ការ 63.00%

១. ម្ន្រនតនិីងកសិករទទលួានការ
រ តុ ុះរណ្តត ល (នាក)់

720 450 62.50%

២. ពូជដំណ្តំឧសាហកម្មប្ជើសបរ ើស ែសពវែាយ
និងដរំកាទុក (្របភទ)

11 11 100.00%

១. ្រសិទធភិាពផ្នការ្ររ់្ រងសមាសភាពចផ្្ង
រំផ្លែ ញដំណ្ត ំ(%)

95 40 42.11%

២. ឯកោរផ នាអំំពីបាលការ ៍ GAP បលើ
រផនែ

1 0.00%

៣. ម្ន្រនតនិីងកសិកររំរូទទលួានការរ តុ ុះ
រណ្តត ល (នាក)់

1,880 926 49.26%

១. នីតិវធីិវភិារថ្មីៗ ្តូវានចង្កង 
(វធីិោន្រសតវភិារ)

5 3 60.00%

២. ចំននួសំណ្តកវភិារកាុងម្យួឆ្ា  ំ(សំណ្តក) 1,100 1,838 100.00%

50.27%

33.35%3,650,543        
អនុកម្មវធីិ ១.៣៖បលើកកម្ពស់បសវាែសពវែាយកសិកម្ម
 និងអភវិឌ្ឍនស៍ហរម្នក៍សិកម្ម

 ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.១.៤: ជំរុញការអភវិឌ្ឍ
ោកវរបកម្មនិងដំណ្តំរមួ្ែសំ

728,400           

649,202           

អនុកម្មវធីិ១.២៖បលើកកម្ពស់ការការពារដំណ្ត ំរុ 
ភាព និងសុវតថិភាពែលិតែលកសិកម្ម

2,435,100        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.២.១:ជំរុញការអភវិឌ្ឍការករ
ការពារដំណ្តំ អនាម្យ័ និងភូតាម្អនាម្យ័

1,706,700        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.២.២: ព្ងឹងនិងអភវិឌ្ឍសម្តថ
ភាពម្នៃរីពិបោធនា៍តិកសិកម្ម

 ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.១.៥: ជំរុញការអភវិឌ្ឍដំណ្ត ំ
ឧសាហកម្ម

925,800           

31.90%

37.52%

49.25%

45.38%

50.55%

35.83%

 ទំព័រ 2



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ទសសនាវដត ី្ពឹតតរ្តកសិកម្ម្ តូវានបាុះពុម្ព 
(ចារ)់

47,800 23,900 50.00%

២. ម្ន្រនតែីសពវែាយកសិកម្ម្ តូវព្ងឹងសម្តថភាព
កាែ យាទី្រឹកាែសពវែាយកសិកម្ម (នាក)់

54 រញ្េរចុ់ងឆ្ា ំ 0

៣. អតថរទរបចេកបទសែសពវែាយកសិកម្ម
(អតថរទ)

80 37 46.25%

១. សហរម្នក៍សិកម្មមានភាពបារជយ័បលើការ
ដឹកនានិំង្ររ់្ រងសហរម្ន ៍(សហរម្ន)៍

2 កំពុងដំប ើ ការ 0

២. ថ្នា កដឹ់កនានិំង សមាជិកនិងសហរម្ន៍
កសិកម្មទទលួានការរ ុ្ុះរណ្តត ល (នាក)់

1,135 800 70.48%

១. វរគរ តុ ុះរណ្តត លអំពីនីតិវធីិផ្នការបរៀរចំថ្វកិា
 ផែនការសកម្មភាព ការ្ររ់្ រង សថិតិដំណ្ត ំ(វរគ)

23 4 17.39%

២. ការអបងោតទិនាែលដំណ្តំ្សូវនិងដំឡូងម្ ី
(រាយការ ៍)

1
0

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៤.២: ាំ្ ទការកររដាាលទូបៅ 1,249,900        46.60%
១. រាយការ ៍សម្ទិធែិលការករ្រចាឆំ្ា  ំ
(រាយការ ៍)

1
0

១. ចំននួកសិករចូលរមួ្រ ុ្ុះរណ្្តលនិង
ែសពវែាយ(នាក)់

815 428 52.52%

២. ចំននួម្ន្រនតរីបកគ លចលួរមួ្រ ុ្ុះរណ្្តល(នាក)់ 40 0 0.00%

១. ចំននួសហរម្នរ៍បងោើត(សហរម្ន)៍ 3 0 0.00%
២. ចំននួសហរម្នព៍្ងឹង(សហរម្ន)៍ 7 6 85.71%

148,200           

338,600           

2,447,443        

 ១.៤. អនុកម្មវធីិទី៤៖ស្ម្រស្មួ្លរបចេកបទស 
និងរបងោើនសម្តថភាពអងគភាព

2,262,800        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៤.១: ព្ងឹងសម្តថភាពការករ
្ររ់្ រង និងអភវិឌ្ឍធនធានម្នុសស

1,012,900        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៣.១: ព្ងឹងនិងជំរុញការករ
ែសពវែាយកសិកម្ម

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៥.១: បែៃររបចេកវទិាដំណ្តំ
បៅស ូដល់កសិករបៅស ូ ្រួោរ និងម្ន្រនតីរបកគ ល

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៥.២: ព្ងឹងនិងចង្កងសហ
រម្នក៍សិកម្មបៅស ូ ្រួោរ

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៣.២: ព្ងឹងនិងជំរុញការ
អភវិឌ្ឍសហរម្នក៍សិកម្ម

1,203,100        

693,500           
អនុកម្មវធីិ ១.៥:ជំរុញការអភវិឌ្ឍបៅស ូធម្មាតិ
្រករបដយនិរនរ្ភាព

46.83%

50.44%

47.65%

59.83%

44.39%

33.54%

52.60%

5.80%

34.85%

 ទំព័រ 3



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៥.៣: ែសពវែាយនិងរ ុ្ុៈ
រណ្្តលរបចេកបទសផកផ្ចាដល់្រតិរតតកិរបៅស ូ

94,400             41.06% ១. ចំននួ្រតិរតតកិរបៅស ូ ចូលរមួ្ែសពវែាយ(នាក)់ 660 289 43.79%

១. ចំននួកសិករចូលរមួ្ែសពវែាយ(នាក)់ 350 100 28.57%
២. ចំននួ្ពឹតតរិ្តបៅស ូ (ចារ)់ 2160 720 33.33%

១. ចំននួសិកាា កាម្ចូលរមួ្ការរ ុ្ុះរណ្្តល 
(នាក)់

40 42 105.00%

២. ចំននួចុុះតាម្ដន (បលើក) 8 3 37.50%
១. ចំននួចុុះតាម្ដន (បលើក) 10 2 20.00%
២. ចំននួសិកាា កាម្រ ុ្ុះរណ្្តលនិងែសពវែាយ 
(នាក)់

85 0 0.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៦.៣ : ្ររ់្ រង  
និងាំ្ ទកិចេការរដាាល

1,031,200        50.14% 0.00%

១. ចំននួ្រតិរតតកិរបៅស ូ ចូលរមួ្ែសពវែាយ(នាក)់ 450 200 44.44%

២.ចំននួ្រជំុ្កុម្ការករ (បលើក) 28 5 17.86%
ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៦.៥: រ ុ្ុះរណ្្តលសម្តថ
ភាពជំនាញដល់្រតិរតតកិរបៅស ូ

10,200             0.00%
១. ចំននួ្រតិរតក្របៅស ូ ចូលរមួ្រ ុ្ុះរណ្្តល
(នាក)់

45 0 0.00%

  ១.ចំននួចាររកោ តពូ់ជថ្មី (ពូជ/វដត) 19 19 100.00%
២.(ចំននួកែូន) ចំការពិបោធន៥៍តំរន់ 53 3 5.66%

៣. ែតល់អនុោសនប៍លើការប្រើ្ាស់ជី២០ហិ
កតា និង្រពន័ធប្ោច្សព ១២ហត

32 12 37.50%

112,300           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៦.១: តាម្ដនវឌ្ឍនភាពផ្ន
ការអនុវតតផែនការសកម្មភាព

102,200           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៦.២: តាម្ដនវាយតំផ្លការ
អនុវតតកម្មវធីិវនិិបោរសម្បទានដីបសដាកិចេបលើដំណ្តំ
បៅស ូ

184,200           

1,420,700        

អនុកម្មវធីិ ១.៧:បលើកកម្ពស់រុ ភាពការករ
ពិបោធននិ៍ង្ោវ្ាវបៅស ូ

អនុកម្មវធីិ ១.៦: ព្ងឹងការបរៀរចំ ការអនុវតតផែនការ
 និងអភាិលកិចេ

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៦.៤:្រជំុបរៀរចំ និង
ែសពវែាយលិេិតរទដា នរតិយុតតពិាកព់ន័ធបៅស ូ

92,900             

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៧.១: ការអភរិកសនិងការ
អភវិឌ្ឍកែូនបៅស ូ  និងការសិកាបលើការអនុវតត
កសិកម្មលអកាុងការដដុំុះនិងផថ្ទាបំៅស ូ  បដើម្បីរបងោើន
ែលិតភាពបៅស ូ

600,000           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៥.៤: រ តុ ុះរណ្តត លនិង
ែសពវែាយទីែារបៅស ូដល់្រតិរត្ិករបៅស ូ

1,870,000        

36.74%

47.57%

39.58%

9.01%

42.15%

59.22%

50.00%

28.10%

50.94%

 ទំព័រ 4



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.្រពន័ធមុ្េបចៀរ (ចំននួចំការ/ឆ្ា )ំ 2 1 50.00%

២.ពិបោធនា៍ម្យួ IRA (២ដង) ពិបោធន៍
កាុង្សុក (៤ដង) និងវភិារសររីុៈទឹកជរ័ (២ដង)

8 1 12.50%

៣.ចុុះពិនិតយបោងច្ក (ដង) 2 2 100.00%
ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៧.៣: ទទលួបធវើោវកម្មផ្ែៃកាុង
និងប្ៅពីការោិល័យោគ ល់ាែែូវការ និងចំណ្តយ
ទូបៅបលើដំប ើ រការពិបោធ្ោវ្ាវ

1,015,000        54.43%

១. កសិករ និងអាកពាកព់ន័ានឹង្តូវានរ ុ្ុះ
រណ្្តល (នាក)់

1410 675 47.87%

២. ែលិតកម្មកសិកម្ម និងចំ ីអាហារ្តូវាន
វភិាររកបម្បោរ និងាតិពុល (សំណ្តក)

150 80 53.33%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៨.២: ជំរុញការអនុវតតយនតការ
ែលិតកម្មកសិកម្មតាម្កិចេសនា

354,500           54.90%
 ១. កសិករ និងអាកពាកព់ន័ានឹង្តូវានរ ុ្ុះ
រណ្្តល (នាក)់

1200 695 57.92%

 ១. កសិករ និងអាកពាកព់ន័ានឹង្តូវានទទលួ
ការែសពវែាយ (នាក)់

630 290 46.03%

២. វធីិោន្រសតស្មារអ់នុវតតនក៍ាុងម្នៃីរពិបោធន៍
(SOP,WI,OPL)្តូវានចង្កង (វធីិោន្រស្)

20 10 50.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៨.៤: បសវាាំ្ ទដំប ើ រការ
រដាាលទូបៅររស់នាយកដា ន

821,000           24.30%
១. ្រសិទធភាពផ្នកិចាដំប ើ រការការកររដាាល
ទូបៅនិងរបចេកបទស (%)

95 24.3 25.58%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៨.៣: ជំរុញការបរៀរចំ និង
ែសពវែាយលិេិតរទដា នរតិយុតតិ ចារ់

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៧.២: ការសិកានិងការអភវិឌ្ឍ
វធីិោន្រសត្ រមូ្លែល្រករបដយ្រសិទធិភាព និង
ការព្ងឹងរុ ភាពជរ័បៅស ូកម្ពុា្សរបៅតាម្
និោម្អនតរាតិ

255,000           

1,957,000        
អនុកម្មវធីិ ១.៨: ជំរុញនិងបលើកកម្ពស់កា
រអភវិឌ្ឍកសិ-ឧសាហកម្ម

260,000           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៨.១: សិកា្ោវ្ាវនិង
រ ុ្ុះរណ្្តលអំពី របចេកបទសស្មារជំ់រុញការ
អភវិឌ្ឍកសិ-ឧសាហកម្ម

521,500           

100.00%

37.50%

34.70%

47.90%

46.79%

 ទំព័រ 5



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ពូជដំណ្តំផដល្តូវាន្រមូ្ល និងបធវើយុវកម្ម 
(សំណ្តក)

100 30 30.00%

២. ្របភទពូជដំណ្តំថ្មីៗ ផដល្តូវានរបញ្េញ 3 1 33.33%
៣. របចេកបទសថ្មីៗ ផដល្តូវានរបងោើត 
(របចេកបទស)

8 3 37.50%

១. យថ្ន្របភទរងោុ ំរបចេកវទិា្តូវានរបញ្េញ  
(យថ្ន្របភទ)

1 0.00%

២. កំប ើ នររមិា ែលបដយការប្រើ្ាស់
របចេកបទសវទិាផដលរបញ្េញ

5 2 40.00%

៣. ររមិា ្ារពូ់ជដំណ្តំផដលមានភាពសុទា 
និងរុ ភាពលអ្ តូវានែលិត  (បតាន)

65 19 29.23%

១. ចំននួសិកាា កាម្ានទទលួការរ ុ្ុះរណ្្តល 110 45 40.91%

២. ចំននួឯកោរវទិាោន្រសតានសរបសរចង្កង
 (្រធានរទ)

7 2 28.57%

៣.្រសិទាភាព្ររ់្ រង (%) 5 2 40.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៩.២: ការ្ោវ្ាវបដើម្បបីលើក
កម្ពស់ ពិពិធកម្មដំណ្តំ និងែសពវែាយរបចេកវទិា
កសិកម្ម

1,388,600        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៩.៣ : ការរបងោើនសម្តថភាព
កាុងការ្ោវ្ាវវទិាោន្រសតកសិកម្ម និង្រសិទធ
ភាពបសវាាំ្ ទ

1,643,800        

4,330,000        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ១.៩.១: ការ្ោវ្ាវបដើម្បី
របងោើនែលិតភាពនិងរុ ភាពកសិែល

1,297,600        

អនុកម្មវធីិ ១.៩:ការ្ោវ្ាវបដើម្បអីភវិឌ្ឍន៍
កសិកម្ម្ រករបដយចីរភាព

40.59%

36.14%

35.65%

48.48%

31.06%

 ទំព័រ 6



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

45.39% 43.40%

អនុកម្មវធីិ ២.១:ជំរុញការចិញ្េ ឹម្សតវ និង
របងោើនែលិតភាពសតវ

994,800           53.36% 57.09%

១.កផនែងចិញ្េ ឹម្សតវរកា ញអនុវតតតាម្បាល
ការ ៍ជីវសុវតថភិាព (កផនែង)

50 30 60.00%

២.ចំននួកសិដា នចិញ្េ ឹម្សតវានបធវើការវាយតផ្ម្ែ
តាម្បាលការ ៍ GAHP (កសិដា ន)

200 98 49.00%

៣.ឡជីវឧសម័នានានោងសង ់បដើម្បី្ ររ់្ រង
កាកសំ ល់ (ឡ)

500 0 0.00%

១.ទីកផនែងែលិត និងលាយែសចំំ ីសតវ ាន
្តួតពិនិតយ តាម្ដន និងវាយតផ្ម្ែ (បលើក)

17 13 76.47%

២.ម្ន្រនត ីនិងអាកពាកព់ន័ធ្ តូវានព្ងឹងសម្តថ
ភាពបលើការ្ររ់្ រងចំ ីសតវ (នាក)់

50 50 100.00%

អនុកម្មវធីិ ២.២:បលើកកម្ពស់សុេភាពសតវ និងសុេ
ភាពោធារ ុៈរសុពាាល

7,045,800        56.00% 48.68%

១.ចំននួសតវបា-្ករី ផដលានចាកថ់្នា កំារពារ
ជំងឺោរទឹក និងអុតកាត ម្ (ពានក់ាល)

860 272.38 31.67%

២.ចំននួអាកចូលរមួ្ការអនុវតតលអបលើសុេភាពសតវ 
(នាក)់

1000 948 94.80%

៣.វរគរ តុ ុះរណ្តត លព្ងឹងសម្តថភាពដល់
ភាា កក់រសុេភាពសតវភូម្ ិ(វរគ)

39 18 46.15%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.១.២:របងោើនែលិតភាពសតវ 329,800           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.២.១:ព្ងឹងការរកោ រ
ទរោ់ោ តនិ់ងការពារជំងឺឆ្ែងសតវ

5,738,000        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.១.១:ជំរុញការចិញ្េ ឹម្សតវ 665,000           

២. កម្មវធីិទី២:ជំរុញែលិតកម្មសតវ និងសុេភាពសតវ

57.00%

47.00%

65.00%

 ទំព័រ 7



ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.របងោើនការយល់ដឹងបលើការ្ររ់្ រង និងប្រើ
្ាស់ែលិតែលរសុពាាល (នាក)់

600 279 46.50%

២.ចំននួករ ី្តួតពិនិតយវធិានអនាម្យ័សតវ និង
ែលិតែលសតវ (បលើក)

300 156 52.00%

៣.ចំននួម្ន្រនតជំីនាញ្តូវានរំពាករំ់រន៉សម្តថ
ភាពបលើការ្តួតពិនិតយអនាម្យ័សតវ និង
ែលិតែលសតវ និងែលិតែលរសុពាាល (នាក)់

200 68 34.00%

១.របងោើនការយល់ដឹងការអនុវតតលអកាុងសតត
ឃាតដា នតាម្លកា ុៈរបចេកបទស(នាក)់

250 140 56.00%

២.ព្ងឹងការអនុវតត្ តួតពិនិតយអនាម្យ័សតវ ោច់
 និងែលិតែលសតវ(បលើក)

50 23 46.00%

៣.ចំននួម្ន្រនតជំីនាញ និងអាកពាកព់ន័ធ្ តូវាន
ទទលួការរ តុ ុះរណ្តត លពីជំងឺស ូ ូស 
របចេកបទសពិឃាតសតវ និងអនាម្យ័ោច់(នាក)់

1000 310 31.00%

អនុកម្មវធីិ ២.៣:ជំរុញការអររ់រំ តុ ុះរណ្តត
លរបចេកបទស និងព្ងឹងការអនុវតតចារ់

864,000           38.00% 55.12%

១.ចំននួកសិករនិងអាកបធវើអាជីវកម្មពាកព់ន័ធសុេ
ភាពសតវ និងែលិតកម្មសតវទទលួានចំប ុះដឹង
 និងបសវារបចេកបទស (នាក)់

1,700.00 1,513.00 89.00%

២.សហរម្នចិ៍ញ្េ ឹម្សតវ្ តូវានរបងោើត ព្ងឹង 
និងរ តុ ុះរណ្តត ល (សហរម្ន)៍

6 3 50.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.២.២: ព្ងឹងការ្តួតពិនិតយ
អនាម្យ័សតវ ែលិតែលសតវ និងែលិតែល
រសុពាាល

731,000           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.២.៣:ព្ងឹងការករ
សុេភាពោធារ :រសុពាាល

576,800           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៣.១:ជំរុញការអររ់ ំ
រ តុ ុះរណ្តត លបសវារបចេកបទស

643,100           

49.00%

54.00%

33.00%
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.ចំននួលិេិតរទដា នរតិយុតត្ តូវានកោង
និងែសពវែាយ(ឯកោចារ)់

5 3 60.00%

២.ចំននួម្ន្រនត ីនិងអាកពាកព់ន័ធផដល ទទលួាន
ការព្ងឹងសម្តថភាពអនុវតតចារ ់(នាក)់

500 223 44.60%

៣.ចំននួចុុះបធវើអធិការកិចេចំ ីសតវ និងរសុឱសថ្
 (បលើក)

50 16 32.00%

អនុកម្មវធីិ ២.៤:ជំរុញការ្ោវ្ាវ និងការអភវិឌ្ឍ
សុេភាពសតវ និងែលិត កម្មសតវ

1,878,300        29.00% 2.50%

១.ចំននួលទធែល្ោវ្ាវជំងឺឆ្ែងសតវ ជំងឺ
រណ្តត លម្កពី ចំ ីអាហារ និងភាពោំុបៅ
នឹងឱសថ្្រឆ្ងំបម្បោរ (អតថរទ)

2 0 0.00%

២.ម្នៃរីពិបោធនប៍ោរវនិាចិឆយ័ជំងឺសតវតំរន់្ តូវ
ានរបងោើត និងរំពាកឧ់រករ ៍ស្មារដំ់ប ើ រ
ការ (ម្នៃរីពិបោធន៍)

1 0 0.00%

៣.ចំននួវរគរ តុ ុះរណ្តត លម្ន្រនតជំីនាញអំពីបអពី
បដម្ោីន្រសត និងរបចេកបទសម្នៃរីពិបោធន ៍(វរគ)

10 0 0.00%

១.ចំននួលទធែល្ោវ្ាវចំ ីសតវ ពូជសតវ 
និងការ រកោ តពូ់ជសតវ (អតថរទ)

2 0 0.00%

២.ចំននួវរគរ តុ ុះរណ្តត លម្ន្រនតជំីនាញអំពីចំ ី
សតវ ពូជសតវ និងការរកោ ត់
សិរបនិម្មតិបា (២០២០ចំននួ២០វរគ) (វរគ)

០ 0 0.00%

៣.ចំននួទឹកបម្ជីវតិរងោកបាស្មារែ់គតែ់គង ់ការ
រកោ តសិ់របនិម្មតិ  (បដើម្)

1,000 150 15.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៣.២: ជំរុញការព្ងឹង
អនុវតតចារ់

220,900           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៤.១: បលើកកម្ពស់ ការករ
្ោវ្ាវសុេភាពសតវ

1,441,200        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៤.២: បលើកកម្ពស់ការករ
្ោវ្ាវែលិតកម្មសតវ

323,900           

29.00%

51.00%

34.00%
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.ចំននួលទធែល្ោវ្ាវរុ ភាពរសុឱសថ្ 
និងវ៉ាកោំ់ង (ឯកោរ)

2 0 0.00%

២.ម្នៃរីពិបោធនែ៍លិតរសុឱសថ្ និងវ៉ាកោំ់ង 
្តូវានរបងោើត រំពាកឧ់រករ ៍ និងដំប ើ រការ 
(ប្ាង២០២១ ចំននួ០១) (ម្នៃរីពិបោធន៍)

០ 0 0.00%

៣.ចំននួវរគរ តុ ុះរណ្តត លការវភិាររុ ភាពរ
សុឱសថ្ ការែលិតរសុឱសថ្ និងវ៉ាកោំ់ងោរ
ទឹកបា្ករី (វរគ)

5 1 20.00%

អនុកម្មវធីិ ២.៥:ព្ងឹងសម្តថភាពអងគភាព
បសវាាំ្ ទ និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស

3,128,400        50.58% 53.60%

១.ចំននួម្ន្រនតាីនព្ងឹង និងរបងោើនសម្តថភាព 
(នាក)់

200 140 70.00%

២.ចំននួ្រជំុរូកសរុរ សិកាា ោលានិង វរគរ តុ ុះ
រណ្តត លចំប ុះដឹងដល់
អាកពាកព់ន័ធ (វរគ)

12 3 25.00%

១.ម្ន្រនតទីទលួរនៃុកពាកព់ន័ធនឹងការ អនុវតត
ផែនការយុទធោន្រសត និងថ្វកិា្តូវាន ព្ងឹង
សម្តថភាព(នាក)់

100 133 133.00%

២.ចំរាយការ ៍តាម្ដន និងវាយតផ្ម្ែថ្វកិាកម្ម
វធីិ (M1&M2) ្តូវានបរៀរចំ(រាយការ ៍)

5 2 40.00%

៣.្រសិទធភាពផ្នការអនុវតត្ រមូ្លចំ ូលម្និ
ផម្នោរបពើពនធ (%)

5 កំពុងអនុវតត
0

526,300           
ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៥.១: ព្ងឹងោថ រន័
និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៥.២: បលើកកម្ពស់ការកោង 
និងអនុវតតបាលនបោាយនិងផែនការ

2,602,100        

ចបកោ ម្សកម្មភាព ២.៤.៣: បលើកកម្ពស់ការករ
្ោវ្ាវ និងអភវិឌ្ឍនវ៉៍ាកោំ់ងនិងរសុឱស

113,200           17.00%

54.00%

36.15%
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

46.62% 54.10%

អនុកម្មវធីិ ៣.១:ការបនោទ ការ្ររ់្ រង និងការអភិ
រកសធនធានជលែល

2,938,200        35.53% 60.61%

១. ចំននួសហរម្នប៍នោទ្តូវានចុុះរញ្ជ ី
(សហរម្ន)៍

12 អនុវតតបៅ្តីមាសទី៣ 0
២. សហរម្នប៍នោទចុុះរញ្ជ ីរចួ្តូវានវាយ
តផ្ម្ែថ្នមាន្រសិទធភាព

32 30 93.75%

១. ផ្្ពលិចទឹក និងផ្្ពបកាងកាង្តូវានការពារ
 និង្ររ់្ រង្រករ បដយនិរនតរភាព (ហិកតា)

 (៨របកគ ល)
៧ ៨០០

7 87.50%

២. អាកបនោទអនុវតតតាម្រទរញ្ញា តតផិ្នការបធវើ
អាជីវកម្មបនោទនិងការប្រើ្ាស់ឧរករ ៍
បនោទ្រករបដយ្រសិទធភាព(នាក)់

3,500 1,670 47.71%

១. អ្តា្របភទធនធានជលែលកំពុងរងប្ាុះ
ថ្នា ក់្ តូវានបកើនបទបើងបៅកាុងរឹងធម្មាតិ (%)

5 3 60.00%

២. កផនែងការពារ និងអភរិកសធនធានជលែល
្តូវាន្ររ់្ រង្រករបដយ្រសិទធភាព(កផនែង)

17 6 35.29%

៣. ផ្ែៃដីផ្្ពលិចទឹកនិងផ្្ពបកាងកាងផដលរចិរលិ
្តូវានដបំឡើងវញិ (ហិកតា)

20 20 100.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព ៣.១.១:ព្ងឹងការ្ររ់្ រង និង
អភវិឌ្ឍនស៍ហរម្នប៍នោទ

496,000           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ៣.១.២:ការ្ររ់្ រងផដនបនោទ 438,100           

ចបកោ ម្សកម្មភាព ៣.១.៣:ការពារនិងអភរិកស
ធនធានជលែល

2,004,100        

កម្មវធីិទី៣:ការ្ររ់្ រងធនធានជលែល និងអភវិឌ្ឍវារវីរបកម្ម

29.31%

37.47%

58.93%
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

អនុកម្មវធីិទី៣.២:ការអភវិឌ្ឍវារវីរបកម្ម
ទឹកោរនិងសមុ្្ទ

2,176,800        53.81% 73.74%

១. កសិករចិញ្េ ឹម្្តីបកើនបទបើង(្រួោរ) 130 150 115.38%
២. ព្ងឹងសម្តថភាពកសិករែលិតកូន្តីពូជ
(្រួោរ)

80 80 100.00%

៣. ចំននួ្សុះជ្ម្ក្តីសហរម្នប៍កើនបទបើង
(សហរម្ន)

13

ានបរៀរចំសិកាា ោ
លាែសពវែាយប្ជើស
បរ ើស និងរ តុ ុះ
រណ្តត លលកានតិកុៈ
រទរញ្ញជ ផ្ែៃកាុង
្សុះជ្ម្ក្តី
សហរម្នចំ៍ននួ
២៦វរគ

50.00%

១. ្ោវ្ាវបសបនទិច និងរំរន៉បម្ពូជកាុង្សុក
(្របភទ)

10 5 50.00%

២. ្ោវ្ាវរំរន៉្របភទ្តីបម្ពូជនិងែលិតកូ
្តីសមុ្្ទ (រ.្ក)

4,000 2,000 50.00%

៣. ការែលិតកូន្តីពូជ កូនរងោងពូជនិងផថ្រំរន៉
្តីបម្ពូជ (លានកូន)

12 9.25 77.08%

អនុកម្មវធីិ៣.៣:ការ្ររ់្ រង និងអភវិឌ្ឍន៍
ផេសសកវ កត់ផ្ម្ែនិងែលិតកម្មជលែល

350,000           50.43% 44.73%

១. ចំននួបាលកា ៍ផ នាសំតីពីរចេកបទសនិង
ការអនុវតតអនាម្យ័ លអស្មារែ់ល ែលិតែល
ជលែល(បាលការ ៍)

2 1 50.00%

២. ចំននួកផនែងផកផ្ចាទទលួានកិចេ អនតោរម្ន៍
បដើម្បឲី្យែលិតែល
មានរុ ភាព និងតផ្ម្ែរផនថម្ (កផនែង)

5 2 40.00%

54.01%

50.32%

53.52%ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.២.១:ជំរុញការអភវិឌ្ឍវារវីរបកម្ម 865,500           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.២.២:្ោវ្ាវនិងអភវិឌ្ឍនរ៍ច ្
ចកវទិាវារវីរបកម្ម

1,311,300        

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៣.១:អភវិឌ្ឍនរ៍បចេកវទិាផកផ្ចា
 និងបលើកកម្ពស់អាហារូរតថម្ភ

77,800             
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ចំននួទីតាងំានចុុះ្តួតពិនិតយបលើ រុ ភាព 
និងសុវតតភិាពែល ែលិតែលជលែល បៅតាម្
ផេសសកវ កែ់គតែ់គង ់(ទីតាងំ)

50 25 50.00%

២. ចំននួសំណ្តកបៅតាម្ទីតាងំចុុះ្តួតពិនិតយ
្តូវានវភិាររុ ភាពនិងសុវតថភិាពបលើផែាកម្ី
្កូជីវោន្រសត (សំណ្តក)

100 50 50.00%

៣. ការយកសំណ្តកែលិតែលវារវីរបកម្មបដើម្បី
តាម្ដនអំពីសំ ល់
ថ្នា ំនិងោរធាតុរីម្ ី(៤០កសិដា ន)

40 20 50.00%

១. កផនែងផកផ្ចា្ តូវានែតល់សិទធប្រើ្ាស់និម្តិត
សញ្ញា រុ ភាព (ទីតាងំ)

5

ានបធវើោវនកម្ម 
និងផកលម្អាន២
កផនែង

20%

២. ចំននួអាកពាកព់ន័ធផែាកផកផ្ចាានទទលួការ
រ តុ ុះរណ្តត លសតីពីការអនុវតតអនាម្យ័លអ និង
ការែលិតលអ (នាក)់

160 85 53.13%

អនុកម្មវធីិ៣.៤:ការ្ោវ្ាវ និងអភវិឌ្ឍន៍
ធនធានជលែល

757,100           49.30% 50.00%

១. ចំននួឯកោរវទិាោន្រសត្ ោវ្ាវអំពី
ធនធានជលែលទឹកោរ(ឯកោរ)

8 កំពុង្ោវ្ាវ 50.00%

២. ចំននួអាកពាកព់ន័ធទទលួានការែសពវែាយោ
រុៈសំខាន់្ រពន័ធបអកូឡូសីុ និងជីវោន្រសតជលែល
ទឹកោរ(នាក)់

350 175 50.00%

១. ចំននួឯកោរវទិាោន្រសត្ ោវ្ាវសតីពី
ធនធានជលែល(ឯកោរ)

5 កំពុង្ោវ្ាវ 50.00%

២. ចំននួអាកពាកព់ន័ធទទលួានការែសពវែាយោ
រុៈសំខាន់្ រពន័ធបអកូឡូសីុ និងជីវោន្រសតជល
ែលសមុ្្ទ(នាក)់

350 175 50.00%

50.47%

50.40%

50.10%

48.96%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៣.២:ព្ងឹងការ្តួតពិនិតយ និង
វភិាររុ ភាពែល ែលិតែលជលែល

72,200             

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៤.១: ការ្ោវ្ាវនិងអភវិឌ្ឍ
នជ៍លែលទឹកោរ

532,000           

200,000           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៤.២: ការ្ោវ្ាវនិងអភវិឌ្ឍ
នជ៍លែលសមុ្្ទ

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៣.៣:បលើកកម្ពស់ការែលិត
តាម្សតងដ់ររុ ភាព និងជ្មុ្ញទីែារ

225,100           
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

អនុកម្មវធីិ៣.៥:ព្ងឹងសម្តថភាពអងគភាព
បសវាាំ្ ទ និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស

6,821,400        44.03% 41.39%

១. អ្តា%ផ្នការអនុវតតផែនការសកម្មភាព
អភវិឌ្ឍន ៍វស័ិយជលែល (%)

100 50 50.00%

២. ម្ន្រនតរីបចេកបទសទទលួានវរគរ តុ ុះរណ្តត ល 
(នាក)់

670 227 33.88%

៣. សកម្មភាពផដលានអនុវតត្ តូវានតាម្ដន
និងវាយតផ្ម្ែ (រាយការ ៍)

16 8 50.00%

១. ចំននួឯកោរលិេិតរទដា នរតិយុតតពាកព់ន័ា 
វស័ិយជលែល(ឯកោរ)

2
ពិប្ាុះបោរល់បៅ

ថ្នា ករ់ដាាល 0
២. ម្ន្រនតជីលែល និងអាកពាកព់ន័ធ្ តូវានរ តុ ុះ
រណ្តត លសម្តថភាពជំនាញ ចារស់តីពីជលែល 
និងលិេិតរទដា នរតិយុតតពាកព់ន័ធ
(នាក)់

360 163 45.28%

៣. រទបលមើសជលែល្តូវានរន្រកោ រ(ករ ី) 250 173 69.20%

65.78% 43.17%

អនុកម្មវធីិ៤.១:ការ្ររ់្ រងនិងអភវិឌ្ឍនផ៍្្ពប ើ 5,472,600        75.59% 58.58%

១. ចំននួសហរម្នផ៍្្ពប ើ្ តូវានបលើកកម្ពស់
ជីវភាពរស់បៅ (សហរម្ន)៍

5 5 100.00%

២. ចំននួសហរម្នផ៍្្ពប ើ ្តូវានបលើកកម្ពស់
ការយល់ដឹង និងបធវើនិយត័កម្ម
(សហរម្ន)៍

20 11 55.00%

៣. ចំននួ្កុម្ហ ុនដីសម្បទាន្តូវានព្ងឹងការ
្ររ់្ រងែល អនុែលផ្្ពប ើ (្កុម្ហ ុន)

50 32 64.00%

កម្មវធីិទី៤:្ររ់្ រងនិងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានផ្្ពប ើ និងសតវផ្្ព

21.59%

42.44%

48.29%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.១.១:ការអភវិឌ្ឍនស៍ហរម្ន៍
ផ្្ពប ើ និង្ររ់្ រងែល អនុែលផ្្ពប ើ

739,300           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៥.១: បលើកកម្ពស់ការអនុវតត
ផែនការសកម្មភាពវស័ិយជលែល

4,965,200        

ចបកោ ម្សកម្មភាព៣.៥.២: ការអនុវតតចារនិ់ងលិេិត
រទដា នរតិយុតតកាុងវស័ិយជលែល

1,856,200        
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ផ្ែៃដីរ តុ ុះកូនប ើ និងដបំ ើ្ ររ់្ របភទ
្តូវានដោំត រ (រដា ផ្ដរូសហការ និងឯកជន) 
(ហិកតា)

25,000
186 (រដា)

89 (រដា) 49.00%

២. ចមាោ ររពូជប ើកាុង្សុក្តូវានបរៀរចំរបងោើត 
និងអភរិកស (ហិកតា)

12 0 0.00%

៣. ្ារពូ់ជប ើកាុង្សុក្តូវានបរុះ្រមូ្ល (រ
.្ក)

505 185 36.63%

១. ចំននួមូ្លដា នឧសាហកម្មផ្្ពប ើ និងបោង
សនាធិិ លកផ់ចកចាយែល អនុែលផ្្ពប ើ្ តូវ
ានព្ងឹង (កផនែង)

100 64 64.00%

២. ចំននួកិចេ្ រជំុ សិកាា ោលាពាកព់ន័ធការករ
សហ្រតិរតតកិារអនតរាតិ និងការផ្រ្រួល
អាកាសធាតុ្តូវានបរៀរចំ និងចូលរមួ្(ដង)

6 20 100.00%

អនុកម្មវធីិ៤.២: ព្ងឹងការសិកា្ោវ្ាវ និង
អភវិឌ្ឍផ្្ពប ើ និងសតវផ្្ព

1,453,400        49.59% 32.38%

១. ចំននួទីតាងំ និងកសិដា នចិញ្េ ឹម្សតវផ្្ពផដល
ានចុុះរញ្ជ ិកា (ទីតាងំ)

25 14 56.00%

២. ចំននួការចុុះព្ងឹងការផថ្រកា ្ោវ្ាវ តាម្
ដនវតតមានសតវផ្្ព ការ្តួតពិនិតយ និងែតល់
របចេកបទសចិញ្េ ឹម្សតវផ្្ព ការកំ តតំ់រន ់
សកាត នុពលបទសចរ ៍ធម្មាតិ និងការ
ែសពវែាយ (បលើក)

71 38 53.52%
33.71%

52.27%

90.47%3,934,400        
ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.១.២:ការអភវិឌ្ឍចមាោ រប ើដំ
និងរុកាវរបកម្ម

ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.២.១ : ព្ងឹងការ្ោវ្ាវ ផថ្
រកា និង អភវិឌ្ឍសតវផ្្ព និងជីវច្មុ្ុះ

798,900           
ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.១.៣: ការ្ររ់្ រង និងអភវិឌ្ឍ
នឧ៍សាហកម្មផ្្ពប ើ ពា ិជជកម្ម និងសហ្រតិរតតិ
ការអនតរាតិ

858,800           
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ចំននួផ្ែៃដី្តូវានដោំត រផ្្ពប ើបឡើងវញិ 
និងការរ តុ ុះកូនប ើ ្ោវ្ាវ និងផចកចាយ 
(ហិកតា)

16 0 0.00%

២. ចំននួវរគរ តុ ុះរណ្តត ល ែសពវែាយ និង្តួត
ពិនិតយការអនុវតតរប្មាង  (វរគ)

5 1 20.00%

អនុកម្មវធីិ៤.៣: ការ្ររ់្ រងឧទានសួនសតវ និង
សបន្រកគ ុះផថ្រកាសតវផ្្ព

1,621,500        83.31% 71.79%

១. ចំននួសតវផ្្ព្តូវានចិញ្េ ឹម្ផថ្រកា (កាល) 1,200 1,575 131.25%

២. ចំននួសតវផ្្ព្តូវានសបន្រកគ ុះ និងបដុះផលង 
(កាល)

800 352 44.00%

៣. ចំននួសិសសនិសសតិានទទលួការអររ់ពីំ
ររោិថ ន និងសតវផ្្ព (នាក)់

7,000 2,808 40.11%

អនុកម្មវធីិ៤.៤ :ព្ងឹងការអនុវតតចារស់តីពីផ្្ពប ើ
447,000           46.64% 29.55%

១. ចំននួ្រាជន និងអាកពាកព់ន័ធ យល់ដឹងពី
ចារ ់និងលិេិតរទដា នរតិយុតតិ (នាក)់

1,200 49 4.08%

២. ចំននួការចុុះ្ោវ្ាវ ទរោ់ោ ត ់និងរន្រកោ រ
រទបលមើស (បលើក)

40 24 60.00%

៣. ចំននួសំ ំុបរឿងរទបលមើសផ្្ពប ើ្ តូវាន
ពិនិតយ បែៃៀតផ្លៃ ត ់និងបធវើរចេុរបនាភាព (ករ ី)

900 221 24.56%

អនុកម្មវធីិ៤.៥:ព្ងឹងការ្ររ់្ រង និងបសវាាំ្ ទ
អងគភាព

3,901,200        52.97% 23.57%

១. ចំននួកិចេ្ រជំុ (បលើក) 30 7 23.33%
២. ចំននួវរគែសពវែាយ សិកាា ោលា និងវរគ
រ ុ្ុះរណ្្តល (វរគ)

21 5 23.81%
52.97%

46.64%

83.31%

72.54%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.៥.១: ព្ងឹងការ្ររ់្ រង
ផែនការ ថ្វកិា ធនធានម្នុសស និងបសវាាំ្ ទអងគភាព

ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.២.២: សិកា្ោវ្ាវការោត រ
ផ្្ពប ើបរចរលឹ ការអនុវតតកសិរុកាកម្មទរោ់ោ តក់ារហូរ
 ប្ចាុះដី និងព្ងឹង សម្តថភាពកាុង ការ្ររ់្ រង
តំរនោ់ត រ និងអភវិឌ្ឍនផ៍្្ពប ើ

594,600           

1,621,500        
ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.៣. ១: ការសបន្រកគ ុះ ផថ្រកាសតវ
ផ្្ព និងអររ់ែំសពវែាយ

3,901,200        

447,000           
ចបកោ ម្សកម្មភាព៤.៤.១:ព្ងឹងការអនុវតតចារ់
សតីពីផ្្ពប ើ
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

47.24% 45.16%

អនុកម្មវធីិ៥.១:បលើកកម្ពស់ការកោងនិងការអនុវតត
ផែនការបាលនបោាយ និងវនិិបោរកសិកម្ម

2,042,600        44.44% 29.13%

១. អនុាត ផ្នការបរៀរចំផែនការស្មារថ់្វកិា
កម្មវិធីិ

95 45 47.37%

២. ចំននួវរគរ តុ ុះរណ្តត ល/សិកាា ោលាបលើក
ការករពាកព់ន័ធផែនការ និងដីសម្បទានបសដាកិចេ 
(វរគ)

10 3 30.00%

៣. ចំននួបេតតបាលបៅចុុះ្តួតពិនិតយ និងបែៃៀង
ផ្លៃ តរំ់ ុលសនាធិិ្សូវពូជ (ចំននួបេតត)

7 3 42.86%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១.២: ព្ងឹង្រពន័ាតាម្ដន និង
វាយតផ្ម្ែបៅបលើការអនុវតតថ្វកិាកម្មវធីិ និងរប្មាង

166,000           48.44% ១. អនុាតផ្នការអនុវតតថ្វកិាកម្មវធីិ (%) 94 50.24 53.45%

១. ចំននួសំណ្តកផ្នការអបងោតសៃងទិ់នាែល្សូវ 
និងដំណ្តំអចិផ្ន្រនតយ ៍(សំណ្តក)

27,770 3600 12.96%

២. ចំននួម្ន្រនតទីទលួានចំប ុះដឹងពីសិកាា ោលា
 (នាក)់

171 76 44.44%

៣. ចំននួ្រួោរផ្នការអបងោតផ្ថ្ែបដើម្ែលិតែល
ដំណ្តំ្សូវ (្រួោរ)

500 0

១. បរៀរចំ និងចង្កង្ពឹតតរិ្តពត័ម៌ានតផ្ម្ែ
ទីែារកសិកម្ម

4360 0

២. ចំននួអាកប្រើ្ាស់ពត័ម៌ានទីែារកសិកម្ម 
(SMS)

12000 3038 25.32%

៣. ចំននួកសិករ អាជីវករ និងម្ន្រនតទីទលួានការ
រ តុ ុះរណ្តត លសតីពីពត័ម៌ានទីែារកសិកម្ម (នាក)់

600 54 9.00%

កម្មវធីិទី៥: ព្ងឹងបសវាាំ្ ទ និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសស

58.25%

24.48%

31.20%
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១.៣: ព្ងឹង្រពន័ាពត័ម៌ាន
សថិតិកសិកម្ម

606,100           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១.៤: ព្ងឹង្រពន័ាទីែារ
កសិែល

361,500           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១.១: ព្ងឹងការករផែនការ 
និងជំរុញការ្ររ់្ រងវនិិបោរឯកជន

370,000           
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១. ចំននួកសិករចូលរមួ្វរគរ តុ ុះរណ្តត ល
សតីពីែលរុ៉ះពាល់ររោិថ នកាុងែលិតកម្មកសិកម្ម 
(នាក)់

300 0 0.00%

២. ចំននួម្នៃរីកសិកម្ម រុកាា ្រមាញ់ និងបនោទ
បេតតផដលានចុុះតាម្ដន (បលើក)

6 4 66.67%

១. ចំននួផ្នការែតល់បសវាាំ្ ទបលើកិចេការរដាាល
 (ដង/ឆ្ា )ំ

4 2 50.00%

អនុកម្មវធីិ៥.២:របងោើន្រសិទធភាពការបរៀរចំ ្ររ់្ រង
 និងការអនុវតតថ្វកិា

2,197,200        40.94% 51.71%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.២.១:បសវាាំ្ ទដំប ើ រការ
ររស់នាយកដា នរ បនយយ និងហិរញ្ា វតថុ

1,074,200        43.00%
ការ្ររ់្ រងរដាាល ធនធានម្នុសស្តូវាន
ព្ងឹង

43.77%

49.62%

151,500           
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១.៥: ជំរុញការករវាយតផ្ម្ែ
បហតុរុ៉ះពាល់ររោិថ ន

387,500           
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១.៦: ការព្ងឹងបសវាាំ្ ទ
និងកិចេការរដាាល
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.ចំននួម្ន្រនតថី្នា ករ់ដាាលកណ្តត ល និងថ្នា កោ់ជ
ធានី-បេតត្ តូវានចូលរមួ្សិកាា ោលា និងកិចេ
្រជំុែសពវែាយ បដើម្បរីបងោើនសម្តថភាព សតីពីការ
បរៀរចំថ្វកិា ការអនុវតតថ្វកិា នីតិវធីិលទធកម្ម ការ
ប្រើ្ាស់្រពន័ធរបចេកវទិាពត័ម៌ាន្ររ់្ រង
ចំ ូលម្និផម្នោរបពើពនធ (NRMIS) និងការ
្ររ់្ រង្ទពយសម្បតតិរដា និង្ទពយសម្បតតិរប្មាង
 (នាក)់

400 117 29.25%

២.អងគភាព្រមូ្លចំ ូលបៅថ្នា កក់ណ្តត លនិង
បៅ  ោជធានីបេតត ្កុង្តូវានចុុះពិនិតយ ផ នា ំ
និងផកលម្អការ្ររ់្ រងការ្រមូ្លចំ ូល (អងគ
ភាព)

25 4 16.00%

៣.ឯកោរនិងលិេិតរទដា នពាកព់ន័ធការ
្ររ់្ រងហិរញ្ា វតថុ្រចាឆំ្ា ំ្ តូវានបរៀរចំនិង
បាុះពុម្ព (កាល)

600 450 75.00%

១.ចំននួរប្មាងហិរញ្ារបទានពីររបទសនិងពី
ោជរដា ភាិល្តូវានស្ម្រស្មួ្ល្ររ់្ រង 
(រប្មាង)

20 11 55.00%

២.ចំននួរប្មាង្កុម្ហ ុនសម្បទានដីបសដាកិចេ
រងចំ់ ូលចូលថ្វកិាាតិ (្កុម្ហ ុន)

205 32 15.61%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.២.៤: ព្ងឹងការ្ររ់្ រង
កិចេរញ្ជ ិការ បនយយ

110,000           39.00%

យនតការអនុវតតកិចេរញ្ជ ិការ បនយយររស់អងគ
ភាពនិងម្នៃរីកសិកម្ម រុកាា ្រមាញ់ និងបនោទោជ
ធានី បេតត្ តូវានតាម្ដន ្តួតពិនិតយ និងបធវើការ
ផកលម្អា្រចាបំៅតាម្នីតិវធីិ (អងគភាព/បេតត
បាលបៅ)

30 14 46.67%

49.66%

37.80%
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.២.៣:ជំរុញការ្ររ់្ រងរប្មាង
ហិរញ្ារបទាន និងថ្វកិាវនិិបោរ

281,100           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.២.២: របងោើន្រសិទធភាព
ការ្ររ់្ រងហិរញ្ា វតថុ

275,000           
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.ចំននួម្ន្រនតផីដលទទលួរនៃុកការករលទធកម្ម្ តូវ
ានព្ងឹងសម្តថភាពកាុងការបរៀរចំឯកោរលទធ
កម្មឲ្យានលអ្ របសើរ (នាក)់

50 25 50.00%

២.ចំននួអងគភាពថ្នា កក់ណ្តត ល ្តូវានចុុះ្តួត
ពិនិតយ និងវាយតផ្ម្ែបលើការអនុវតតកិចេលទធកម្មោ
ធារ ុៈ

 ២៥ ោជធានី បេតត 
និង០៣ អងគភាព
បាលបៅ

12 48.00%

តាោងរចេុរបនាភាពបកើនបឡើង ថ្យចុុះ្ទពយសម្បតតិ
រដាររស់អងគភាព/ម្នៃរីនីម្យួៗ្តូវានបរៀរចំ
រចួោល់

 ៤៥អងគភាព/បេតត
បាលបៅ 45 100.00%

្ទពយសម្បតតិរដាររស់អងគភាព/ម្នៃរី    ផដលចាស់
្ទុឌ្ប្ទាម្េូច ប្រើ្ាស់ផលងបកើត្តូវានជ្ម្ុះ

 ០៦អងគភាព/បេតត
បាលបៅ

2 33.33%

្រពន័ធទិនានយ័្ររ់្ រង្ទពយសម្បតតិរដា្ តូវាន
រ តុ ុះរណ្តត ល និងអនុវតតរញ្េូ លទិនានយ័

 ៤៥អងគភាព/បេតត
បាលបៅ (៩០នាក)់

45 100.00%

អនុកម្មវធីិ៥.៣:ព្ងឹងការ្ររ់្ រងោថ រន័និងអភវិឌ្ឍ
នធ៍នធានម្នុសស 66,661,200      47.99% 39.66%

41.25%

30.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.២.៦: ព្ងឹងការ្ររ់្ រង
្ទពយសម្បតតិរដា

314,900           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.២.៥: ព្ងឹងការអនុវតតនីតិវធីិ
លទធកម្មោធារ ុៈ

142,000           
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.  ម្នៃរីកសិកម្ម រុកាា ្រមាញ់ និងបនោទបេតត 
្តូវានចុុះសិកាពីត្មូ្វការផ្ន ការប្រើ្ាស់
ធនធានម្នុសស តាម្មុ្េករ តនួាទីភារកិចេកាុង
រចនាសម្ពន័ធផដល្តូវានកំ ត ់នូវភាពាក់
លាកម់្យួ (អងគភាព)

5 2 40.00%

២.  រាយការ ៍លទធែល សតីពីត្មូ្វការកម្មវធីិ
រ តុ ុះរណ្្តលវាិជ ជីវុៈរយុៈបពលេែី (ចារ)់

10 3 30.00%

៣.  ចំននួការោិល័យកសិកម្ម្ កុង ្សុក េ ឌ  
្តូវានចុុះតាម្ដន ្តួតពិនិតយ និងវាយតផ្ម្ែបលើ
ការអនុវតតមុ្េករ ភារកិចេតាម្រចនាសម្ពន័ធ 
(ការោិល័យ)

7 2 28.57%

១.  ចំននួវរគរ តុ ុះរណ្តត ល សតីពីការប្រើ្ាស់
្រពន័ធ្ ររ ់្រងធនធានម្នុសសតាម្្រពន័ធពត័ម៌ាន
វទិា ្តូវានបរៀរចំ (វរគ)

4 2 50.00%

២.  វរគរ តុ ុះរណ្តត ល សតីពីការពិព ័នាការករ
 និងការបរៀរចំលកាេ ឌ ការករ ្តូវានបរៀរចំ 
(វរគ)

3 2 66.67%

៣.  ចំននួម្ន្រនតទីទលួានការែសពវែាយលិេិត
រទដា នរតិយុតត ិពាកព់ន័ធនឹងអតថ្ របោជនម៍្ន្រនតី
ោជការ (នាក)់

550 125 22.73%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៣.៣: ្រតិរតតកិារនាយកដា ន 441,200           30.00% ្រសិទធភាពផ្នការអនុវតតថ្វកិា                          -   
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៣.៤: រនៃុករុរគលិក 65,747,000       49.00% បរៀវតសររស់រុរគលិក្តូវានបរើកែតល់                          -   
អនុកម្មវធីិ៥.៤:របងោើន្រសិទធភាពការករសវនកម្មផ្ែៃ
កាុង  (នសវក)

579,000           38.21% 56.32%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៤.១: របងោើន្រសិទាភាព
ការបធវើសវនកម្មផ្ែៃកាុង

353,400           45.77% ចំននួសវនដា នផដលានបធវើសវនកម្មផ្ែៃកាុង 38 20 52.63%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៤.២: បសវាាំ្ ទដំប ើ រ
ការរដាាល

225,600           26.55% ចំននួ្រជំុរូកសរុរការករសវនកម្មផ្ែៃកាុង 5 3 60.00%

32.67%

38.55%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៣.២: អភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាព
ម្ន្រនតកីសិកម្ម

ចបកោ ម្សកម្មភាព ៥.៣.១: ព្ងឹងការ្ររ់្ រងោថ រន័ 244,500           

228,500           
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

អនុកម្មវធីិ៥.៥:បលើកកម្ពស់សម្តថភាព និង្រសិទធ
ភាពការករសហ្រតិរតតិការអនតរាតិ

3,647,300        42.57% 52.83%

១.ចុុះ្តួតពិនិតយបលើការអនុវតតរប្មាងររស់អងគ
ការផ្ដរូ

5 5 100.00%

២.បរៀរចំកិចេ្ ពម្ប្ពៀងបលើការអនុវតតរប្មាងថ្មី 
ឬរនត

10 3 30.00%

៣.បរៀរចំទិវានិងកិចេ្ រជំុកាុង្ករេ ឌ  UNCCD 
និងទិវាបសបៀងអាហារពិភពបលាក និងចូលរមួ្កិចេ
្រជំុប្ៅ្របទស

10 6 60.00%

១.ចុុះ្តួតពិនិតយបលើការអនុវតតរប្មាងកាុង្ករ
េ ឌ បទវភារី និងពហុភារី

3 2 66.67%

២.បរៀរចំសិកាា ោលាែសពវែាយពីកិចេសហ
្រតិរតតកិារាម្យួផ្ដរូអភវិឌ្ឍាតិ និងអនតរាតិ
 និងកិចេ្ រជំុកាុង្ករេ ័ឌ បទវភារី និងពហុភារី 
កាុង្របទស និងប្ៅ្របទស

21 10 47.62%

៣.បរៀរចំស្ម្រស្មួ្លបៅកាុងការចុុះ MOU 
និងកិចេ្ ពម្ប្ពៀងបលើការអនុវតតរប្មាងប្កាម្
្ករេ ឌ  ODA បទវភារី និងពហុភារី

5 5 100.00%

១.ចំននួកិចេ្ រជំុ និងសិកាា ោលាកាុង្ករេ ឌ
អាោ នកាុង្របទស្តូវានបរៀរចំ

2 0 0.00%

២.ចូលរមួ្ែតល់បោរល់ផ្លែ ស់រតូររទពិបោធនក៍ាុង
ការចូលរមួ្កិចេ្ រជំុប្ៅ្របទស

41 21 51.22%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៥.៤: ព្ងឹងកិចេសហ្រតិរតតិ
ការការករកសិពា ិជជកម្មកាុង្ករេ ័ឌ  WTO

230,200           21.35%

វរគរ តុ ុះរណ្តត លសតីពីនីតិវធីិផ្នការបធវើពា ិជជ
កម្មកសិកម្ម និងត្មូ្វការសតងដ់របចេកបទស្តូវ
ានបរៀរចំបឡើង និងចូលរមួ្ផ្លែ ស់រតូររទ
ពិបោធនក៍ាុងកិចេ្ រជំុប្ៅ្របទស

5 1 20.00%

25.03%

59.93%

59.97%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៥.២: ព្ងឹង
កិចេសហ្រតិរតតកិារបទវភារីនិងពហុភារី

1,046,200        

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៥.១: ព្ងឹងកិចេសហ្រតិរតតិ
ការការករអងគការអនតរាតិ

727,400           

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៥.៣: ព្ងឹងកិចេ
សហ្រតិរតតកិារអាោ ន

1,153,000        
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៥.៥: ែតល់បសវាាំ្ ទ្ររ់្ រង
រដាាល និង កញ្េរចំ់ណ្តយថ្វកិាបរៀវតស
ម្ន្រនតោីជការ

490,500           38.03%
បរៀវតសម្ន្រនត ីសកម្មភាពាំ្ ទដល់កិចេការរដាាល
 ស្ម្រស្មួ្លដល់ម្ន្រនតចូីលរមួ្កិចេ្ រជំុកាុង និង
ប្ៅ្របទស

អនុកម្មវធីិ៥.៦: ព្ងឹង្រសិទធភាពការអនុវតតចារស់តី
ពីការ្ររ់្ រងថ្នា ំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម (ននក)

432,000           28.07% 53.57%

១.ចំននួបដរ៉ូលកថ់្នា ំកសិកម្មានចុុះ្តួតពិនិតយ
បដយម្ន្រនតអីធិការកិចេ (បដរ៉ូ)

100 110 110.00%

២.ចំននួសំណ្តកជីកសិកម្ម (សំណ្តក) 457 66 14.44%
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៦.២: ការែសពវែាយ និង
ព្ងឹងសម្តថភាពម្ន្រនតនីីតិកម្មកសិកម្ម អាជីវករ 
ពា ិជជករ និងអាកពាកព់ន័ធប្កាម្ចារ ់សតីពីការ
្ររ់្ រងថ្នា ំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម

176,200           32.45%
២.ម្ន្រនតអីងគភាពនីតិកម្ម អាាា ធរផដនដី ពា ិជជករ
 អាជីវករលកស់មាភ រកសិកម្មទទលួានចំប ុះដឹង
 (នាក)់

1,260 457 36.27%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៦.៣: បសវាាំ្ ទរដាាល និង
ធនធានម្នុសស

177,400           23.32%

អនុកម្មវធីិ៥.៧: ព្ងឹងការកររដាាលនិងការ
រន្រញ្ញជ របយនឌ្រ័

5,141,000        39.36% 29.05%

28.82%
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៦.១: បធវើអធិការកិចេបលើការ
្ររ់្ រងថ្នា ំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម និងបលើកកម្ពស់
ម្នៃរីពិបោធន៍

78,400             
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

១.ចំននួម្ន្រនតបីពទយសតវភូម្ ិនិងកសិករានចូល
រមួ្កាុងការអនុវតតការរន្រញ្ញជ របយនឌ្រ័កាុង
ែលិតកម្មកសិកម្ម

685 0

0

២.ចំននួម្ន្រនតបីពទយសតវភូម្ ិផដលានចូលរមួ្
សិកាា ោលាថ្នា កា់តិសតីពីរ តុ ុះរណ្តត លសតីពី
ការរន្រញ្ញជ របយនឌ្រ័កាុងែលិតកម្មកសិកម្ម និង
ចំននួម្ន្រនតបីពទយសតវភូម្ ិផដលានចូលរមួ្កាុងវរគ
រ តុ ុះរណ្តត លសតីពីការែសពវែាយអនុសញ្ញា សីុដរ

300 90 30.00%

៣. (%)ភាររយដំប ើ រការបសវារដាាល្កសួង 70 40 57.14%

អនុកម្មវធីិ៥.៨: របងោើន្រសិទធភាពការករអធិការកិចេ 448,430           52.26% 17.86%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៨.១:ចុុះបធវើអធិការកិចេបលើ
ការករដឹកនា ំនិង្ររ់្ រង អបងោត្ោវ្ាវពាកយ
រ តឹ ង និងតាម្ដនការអនុវតតចារ ់និងលិេិត
រទដា នរតិយុតតនានាតាម្រណ្តត អងគភាពកាុង
្ករេ ័ឌ កាុង្ករេ ័ឌ ្កសួងកសិកម្ម រុកាា ្រមាញ់ 
និងបនោទ

251,930           52.38%
អងគភាពបធវើអធិការកិចេរចួ  ានបធវើការផកលម្អការ
អនុវតតចារ ់ និងកាតរ់នថយនូវាតុភាពអសកម្ម
នានាានចំននួ៧០% (អងគភាព)

28 10 35.71%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៨.២:បរើកវរគរ តុ ុះរណ្តត ល
ជំនាញបធវើអធិការកិចេ

32,000             0.00%
ម្ន្រនតចូីលរមួ្វរគរ តុ ុះរណ្តត លចំននួ៨០% ទទលួ
ានចំប ុះដឹងបលើមុ្េជំនាញបធវើអធិការកិចេរផនថម្
 (នាក)់

140 0 0.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៨.៣:បសវាាំ្ ទដំប ើ រការ
ររស់អាគ ធិការដា ន

164,500           48.08% ចំននួម្ន្រនតោីជការនិងម្ន្រនតាីរកិ់ចេសនា (នាក)់ 53

39.36%
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៧.១ :ព្ងឹង្រសិទធភាពបៅ
កាុងបសវាាំ្ ទ និងការរន្រញ្ញជ ររវស័ិយកសិកម្មបៅ
កាុងសងគម្

5,141,000        
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ចំណាយ : ចរន្ត +មូលធន្

% នន្ ឥណទាន្

មូលធន្សរុបខដល

បាន្ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយមូលធន្

(ពាន់្ពរៀល)

% នន្ ឥណទាន្

ចរន្តសរុបខដលបាន្

ចំណាយ

សរុបឥណទាន្

ចំណាយចរន្ត

(ពាន់្ពរៀល)

សូចនាករលទ្ធផលកនុងឆ្ន ំ

ពរៀបរាប់អំេីសូចនាករលទ្ធផលកនងុឆ្ន ំ

% នន្ពោល

ពៅសពរមចបាន្

លទ្ធផលសពរមចបាន្

 មកទ្ល់បចចុបបន្ន

ពោលពៅរបចំឆ្ន ំ
ព ម្ ោះ អនុ្កមមវិធី /ចពកោ មសកមមភាេ

អនុកម្មវធីិ៥.៩: ការ្ររ់្ រងឯកោរ និង្រពន័ធ
ពត័ម៌ានកសិកម្ម  (AIDOC)

414,800           38.00% 77.78%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៩.១: ្ររ់្ រងផែាករដាាល
និងទទលួរនៃុកផែាករុរគលិក

85,800             24.00%
ការអនុវតតសកម្មភាពការករបលើការែតល់បសវា
រដាាល ហិរញ្ា វតថុ និងជំរុញ  សកម្មភាព ការករ
ចម្បងៗររស់ការោិល័យនីម្យួៗ

                         -   

១. របងោើត Mobile App ររស់្កសួងកសិកម្ម 
រុកាា ្រមាញ់ និងបនោទ

1 1 100.00%

២. វរគរ តុ ុះរណ្តត លរបចេកវទិាពត័ម៌ានែារ
ភាជ រនឹ់ងវស័ិយកសិកម្ម

3 1 33.33%

៣. ែលិតវបីដអូកសិកម្ម, Web GIS, E-Library,
 Social Media បដើម្បែីសពវែាយ

4 4 100.00%

អនុកម្មវធីិ៥.១០: ព្ងឹងរុ ភាពអររ់ ំនិងរ តុ ុះ
រណ្តត លធនធានម្នុសសកាុងវស័ិយ កសិកម្ម និងពាក់
ពន័ធបៅោកលវទិាល័យភូម្និៃកសិកម្ម

3,679,000        92.80% 94.09%

១.ចំននួនិសសតិសិកាបៅសវភក្ររក់្ម្តិ 3,100 2,987 96.35%
២.ចំននួអតថរទ្ោវ្ាវវទិាោន្រសតនឹង្តូវាន
បាុះពុម្ពែសពវែាយ

20 17 85.00%

៣.ចំននួភាពាផ្ដរូាម្យួោថ  រន័ារព់ាកព់ន័ធ 
កាុង/ប្ៅ្របទសបកើនបឡើង

3 7 100.00%

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១០.២៖ អភវិឌ្ឍនប៍ហដា រចនា
សម្ពន័ធ និងព្ងឹងការ្ររ់្ រង ្ពម្ទាងំបលើកកម្ពស់
សម្តថភាពម្ន្រនតីោជការ

3,015,100        88.00%
១.ភាររយផ្ន្រសិទធភាពផ្នការអនុវតតការករ 
និងការរកីចប្ម្ើន

10 9.5 95.00%

៥.១១. អនុកម្មវធីិទី ១១: បលើកកម្ពស់រុ ភាពអររ់ ំ
 និងរ តុ ុះរណ្្តលរបចេកបទសកសិកម្មបៅោលា
ាតិកសិកម្មផ្ពកបលៀរ

3,883,800        43.00% 48.68%

82.00%

42.00%

663,900           
ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.១០.១៖ ព្ងឹងរុ ភាព
រ តុ ុះរណ្តត ល ការ្ោវ្ាវ និងភាពាផ្ដរូ

ចបកោ ម្សកម្មភាព៥.៩.២: ្ររ់្ រងឯកោរ និង
ែសពវែាយ្រពន័ធពត័ម៌ានវទិាកាុងវស័ិយកសិកម្ម

329,000           
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