ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ថវិកាសង្ខេប ឆ្ន ាំ ២០១៧
BUDGET IN BRIEF

Fiscal Year 2017

នាយរដ្ឋានថវិកានីយរម្ម ននអគ្គ នាយរដ្ឋានថវិកា

មាតិកា
ទំព័រ
កា ឆ្នំ ២០១៧
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ

ជំពក
ូ ២

ជំពក
ូ ៣

២

១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ

៣

១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិការឆ្នំ ២០១៧

៤

ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០១៧

៥

២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិំច

៥

២.២. កំ ៍ើៃតានិកាេ័យ

៦

២.៣. អប្តាបតូរប្ាក់

៧

កា ឆ្នំ ២០១៧
ប្កបខ៍ឌវិរ

៨

៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ

១០

៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ

១២

៣.៣. វិការកនម ិកាធីនៃប្កេមង ស្ថាប័ៃំំៃមៃ ៣៦

១៤

៣.៤. គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ

២៣

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ

២៤

ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ

២៧

កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃេំខាៃ់ៗ
ជំពក
ូ ៦ ឧបេនពៃ
័ ធវ ិរ

២៨

ទំព័រ

1 នៃ 48

កា ឆ្នំ ២០១៧
ជំពក
ូ ១ ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ
ប្ពះរាជាណាំប្កកនពុជា

ាៃៃិងកំពុងទទមលផលពីេៃតភា
ិ ព,

ឯកភាពទឹកដ្ី,

ឯកភាពជាតិ, េា ិរភាពៃ ោាយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ ដែលក ើតកេញពីនកោបាយឈ្ន ះ-ឈ្ន ះ។
ប្រការកនះបានអនុញ្ញាតឱ្យ ម្ពុជាអាេសកប្ម្េបាននូវការអភិវឌ្ឍកលើប្ររ់ វិស័យ
ការសកប្ម្េបាននូវរកគោលេរម្ួយែ៏សំខាន់កៅ នុងប្រវតតិសាស្រសត
េំណូលម្ធ្យម្ ប្ម្ិតទារ កៅ នុងឆ្នំ ២០១៥

នា ងកៅ

ជាពិកសស

រឺការកាាយខ្ាួនជាប្រកេស

៏ែូេជាការសកប្ម្េបាននូវកោលកៅ

អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗកសេងកេៀត។

ែូកេនះ ំាប់េតីពីហិរញ្ញិតាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្នំ

ប្តូិាៃគិតគូរ របបំំ

ដ្ើនបីបង្ហាញអំពីររខិតខំប្បឹងប្ប្បងរបេ់រាជរដាឋភិាលកនុងររ

ើង

កា ៃ
កនម ិធ
ី ោាយរបេ់រាជរដាឋភិាល

េ ប្នំ ោល ៅនៃ
េា ិរភាពម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិំច

ៃិងប្បប្កតីភាពនៃជីិភាពរេ់ ៅរបេ់ប្បជាជៃ

ំលៃររនៃររអភិិឌ្ឍ ៃិងររប្កទប្នង់េំខាៃ់ៗ

២០១៧

ជាពិ េេេំ ៅធានា
ប្ពនទំងបៃត ប្ទប្ទង់

ដ្ើនបីប្ទប្ទង់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ៃិងធានា

ររប្បងប្ំកប្ផែផ្កានៃកំ ៍ើៃ ៃះ ឱ្យាៃរៃ់ប្តេនធន៌ប្វន ទបត ។
ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស ៃិង ររប៍ុត ះបណា
ត ល
ប ំចក ទេ ិកាជាាជីិៈ ដាយ ផ្កតតជាពិ េេ លើយុិជៃ

ររបៃត ិកាៃិ ោគ លើ ិកាេ័យ ហដាឋរំនាេនព័ៃធរូបិៃត ដ្ើនបីប ងាើៃភាពទក់ទញ ៃិងភាព

រង្បៀបវារៈង្ោល

ប្បកមតប្បប្ជងរបេ់ េដ្ឋកិំចកនពុជា

នង្ោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល

ររបៃត អភិិឌ្ឍិកាេ័យកេិកនម តានរយៈររប ងាើៃ

នីតិកាលទី៥

ផលិតភាព ទំ ៃើបកនមកេិកនម ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យ
ឧេាហកនម ៃិងររ លើកកនពេ់ពា៍ិជាូបៃីយកនម

ររពប្ងឹងអភិាលកិំចៃិងេនតាភាពនៃស្ថាប័ៃរដ្ឋ េំ ៅ
ប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ព ៃិងគុ៍ភាព េវាស្ថធារ៍ៈ

ទំព័រ

2 នៃ 48

១.១ បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភយ
័
ៃិោយជារមន កនពុជា ៅប្តអាំបៃត េ ប្នំាៃៃូិកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនុង រងវង់ ៧%
កនុងនមយឆ្នំ

ៅកនុងរយៈ ពលខែី ៃិងនធយនខាងនុខ

ពិភព ោកកនុង ពលវមីៗ ៃះ

ទះបីជារររ ិកាិតតនៃស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច

ាៃបង្ហាញពីេញ្ហញនមយំំៃៃ
ម

ប្ដ្លអាំ ធវើឱ្យ េដ្ឋកិំច

ពិភព ោកធាែក់ំូល ៅកនុង ិកាបតតិស្ថជាវមីនតង ទបតជាយថ្ន ហតុោ៉ាងណាកតី។ វិការឆ្នំ ២០១៧
ប្តូិាៃ របបំំ

ើងេា ិតកនុងបរការរ៍រប្ដ្លកនពុជាប្តូិប្បឈនៃឹងហាៃិភ័យពីកតាតខាង ប្ៅ ៃិង

កតាតខាងកនុងនមយំំៃមៃ ប្ដ្លអាំៃឹង ធវើឱ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចរបេ់កនពុ ជា ៃិោយ
ជារមន ៃិងៃិោយ ដាយប្ ក គឺអាំៃឹងប៉ាះពាល់ដ្ល់េនតាភាពវិការប្តនតង

ដាយស្ថរររ

ប្បនូលំំ៍ូលអាំៃឹងមៃររធាែក់ំុះជាងរររំពឹងទុក ។

រត្តាខាខង្ព្ៅ
- អៃដររល េដ្ឋកិំំ
ច ៃ
ិ និៃទៃ់ាៃបញ្ច ប់
ស្ថាៃភាពៃ ោាយេា ត
ិ ៅកនង
ុ
កា ិ ោគិៃកនង
លំហនមយ ប្ដ្លិៃ
ុ ៃិង
- កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំេ
ច ហរដ្ឋអា នរកាកទប

ប្ៅប្េុក េា ត
ិ កនង
ុ ស្ថាៃភាពរង់ចំ

រត្តាខាខរនុខ
វនវយកំ ៍ើៃឥ៍ទៃធនាោរ

- េដ្ឋកិំត
ច ំបៃ់អាស្ថ៊ាៃមៃកំ ៍ើៃនធយន

ស្ថាៃភាពនវែកេិផលទប

- េដ្ឋកិំត
ច ំបៃ់ឣឺរូ ៃិងជប៉ាៃ
ុ បៃដមៃកំ ៍ើៃទប

ទំព័រ

3 នៃ 48

កា ឆ្នំ ២០១៧
១.២ ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិរ
វិការឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃ របបំំ

ើង ដាយឈរ លើ ោលររ៍រេំខាៃ់ៗជាពិ េេ

ដ្ូំខាង ប្រន ៖

១- រកាះរក ៃិង ្ា ឹះរកប្បភពំំ៍ូល
២-ររកំ៍ត់លដា
ំ ប់អាទិភាព

៨- ររប្គប់ប្គងបំ៍ល
ុ
ដាយំីរភាព

៧-រររកាតុលយភាព

ថវិកា

វិការ

២០១៧

៦-ររផារភាាប់រវាង

៣-ររយកំិតត
ទុកដាក់ លើនៃុេស

៤- ររកំ៍ត់តននែជាក់ប្េត ង

ររប្បនូលំំ៍ូល

កា /ី េកនមភាព
នៃកនម ិធ

កា ជវិរ
កា
ៃិងររិភា
កា ឱ្យ
៥- ររ ផេរវិរ
ដ្ល់អងគភាពអៃុិតត

ទំព័រ

4 នៃ 48

ជំពក
ូ ២ ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ចឆ្នំ ២០១៧
២.១. េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

២០១៥

២០១៦

២០១៧

អៃុិតត

ា៉ា ៃ់ស្ថមៃ

ពាករ៍រ

៧៣ ៤២៣

៨០ ៣៦៤

៨៩ ០៣៣

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%)

៧,០%

៧,០%

៧,០%

ផេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ (ដ្ុោែរអា នរកាក)

១ ២១៥

១ ៣០០

១ ៤២២

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្នំ)

១,២%

២,៨%

៣,៧%

អប្តាបតូរប្ាក់ (ដ្ុោែរអា នរកាក/ របល)

៤ ០៦២

៤ ០៥០

៤ ០៥០

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ)

-៩,៦%

-៩,១%

-៨,៥%

ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ (ោៃដ្ុោែរអា នរកាក)

៥ ០៩៣

៥ ៤៥៩

៥ ៩០៥

៤,៥

៤,៥

៤,៥

េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

ផេេ តាននវែបំចុបបៃន (ប៊ា៊ីោៃ របល)

ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ (ំំៃមៃប្ខនៃររនាំ ំូល)

ទំព័រ

5 នៃ 48

តានររា៉ា ៃ់ស្ថមៃបឋន

កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនពុជា ៅកនុងឆ្នំ

ាៃប្បម៍ ៧% ដ្ូំររពាករពី ដ្ើនឆ្នំ
កំ ៍ើៃប្បម៍

១១,៤%

២០១៦

អាំេ ប្នំ

ដាយកនុង នាះ ទី១)-ិកាេ័យឧេាហកនមទទមលាៃ

ហើយិកាេ័យ ៃះ ៅប្តបៃត ដ្ើរតមនាទីជាកមែ ំងំលករអូេកំ ៍ើៃ

េដ្ឋកិំចនាំនុខទី១ដ្ប្ដ្ល ដាយស្ថរររនាំ ំញផលិតផលរត់ ដ្រមៃេៃេុ ះ កើៃ

ើង ជាពិ េេ

ររនាំ ំញ ៅទីផារអឺរុប ទះបី ិកាេ័យេំ៍ង់មៃកំ ៍ើៃវនវយបៃត ិំកតី, (ទី២)-ិកាេ័យ េវាកនម
អាំវនវយកំ ៍ើៃនកប្តឹនប្បម៍ ៦,៧% ដាយស្ថរររវនវយកំ ៍ើៃនៃ ិកាេ័យ ទេំរ៍រ
ៃិងអំលៃប្ទពយ ៃិង (ទី៣)-ិកាេ័យកេិកនមអាំៃឹងេ ប្នំាៃកំ ៍ើៃលអ ជាងឆ្នំនុៃបៃត ិំ ពាល
គឺកនុងអប្តា
កើៃ

០,៥%

ដាយស្ថរអារេធាតុមៃលកខ៍ៈលអប្ប េើរជាងឆ្នំនុៃ

ើងនៃពិពិធកនមនៃររដាំដ្ុះដ្ំណាំ

ៃិងររំិញ្ចឹនេតវ។

ប្ពនទំងររ

ដាយប្ កេប្មប់ឆ្នំ

២០១៧

េដ្ឋកិំចកនពុជាប្តូិាៃពាករថ្នៃឹងេ ប្នំាៃៃូិកំ ៍ើៃកនុងរងវង់ ៧% ប្ដ្ល ធវើឱ្យ ផ.េ.េ
តាននវែ បំចុបបៃន មៃំំៃៃ
ម ៨៩ ០៣៣ប៊ា៊ីោៃ របល ឬ ប្បម៍ជា ២១ ៩៨៣ ោៃដ្ុោែរអា នរកាក
ហើយ ផ.េ.េ.េប្មប់នៃុេសមនក់ៃឹង
ពាករថ្នៃឹង

ើងដ្ល់

ើងដ្ល់ ១ ៤២២ ដ្ុោែរអា នរកាក រឯឯ ទុៃបប្នុងអៃត រជាតិ

៥ ៩០៥ ោៃដ្ុោែរអា នរកាក ។

កា យ
២.២ កំ ៍ើៃតានិេ
័ េំខាៃ់ៗេប្មប់ឆ្នំ២០១៧

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យឧេាហកនមំំៃមៃ ១០,៥%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យ េវាកនមំំៃមៃ ៦,៨%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យកេិកនមំំៃមៃ ០,៨%

ទំព័រ
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២.៣ អប្តាបតូរប្ាក់

អប្តាបតូរប្ាក់មៃេា រិ ភាព ខ៍ៈប្ដ្លអតិផរណាេា ត
ិ កនុងកប្និតទប


អតិផរណានធយនប្បចំឆ្នំ ៃឹងប្តូិាៃប្គប់ប្គងឱ្យេា ិត ៅ ប្រនកប្និត ៥% ពាលគឺ ៅ
កនុងរងវង់ ២,៨% កនុងឆ្នំ ២០១៦ ៃិង ៣,៧% កនុងឆ្នំ ២០១៧ ដាយស្ថរររ ងើប

ើង

ិកាញបៃត ិំនៃនវែ ប្បង ៃិង នវែទំៃិញនមយំំៃមៃ ៅ លើទីផារអៃត រជាតិ។


អប្តាបតូរប្ាក់ របលគឺេាិត ៅកនុងរងវង់ ៤ ០៥០ របលកនុងនមយដ្ុោែរអា នរកាក ៅឆ្នំ ២០១៦
ៃិងឆ្នំ ២០១៧។

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០១៧
ជំពក
ូ ៣ ប្កបខ៍ឌវិរ
ឈរ លើ ោលររ៍រខាង លើ ក៏ដ្ូំជាកនុងប្កបខ៍ឌនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច ប្ដ្លប្តូិាៃ
ប្ោងកនុងរងវង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារឯយ៉ាូំំ៍ូលប្ដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន ៃិង
ដាយឈរ លើនូលដាឋៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល

ពិ េេំំ៍ូលគយ

ៃិង

ំំ៍ូលពៃធ ដារឆ្នំ ២០១៥ ៃិង ឆ្នំ ២០១៦ ប្កបខ៍ឌវិការឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃ របបំំ

ើង

ដាយ ធវើររកំ៍ត់ដ្ូំ ត ៅ៖
កា
េូំនាករវិរ

២០១៤

២០១៥

២០១៦

ំាប់

អៃុិតត

ំាប់

ប្ោង

ំំ៍ល
ូ កនង
ុ ប្ប ទេ (%ផ.េ.េ)

១៦,០៩

១៧,៩៨

១៧,៨៧

១៨,៦៦

ំំ៍ូលំរៃដ (%ផ.េ.េ)

១៥,៩១

១៧,៨២

១៧,៧១

១៨,៥០

២១,៣៨

២០,៨៨

២២,៧៥

២៣,៧៦

១៣,៣៦

១៣,០០

១៤,៧១

១៥,៥០

អតិ រកំរៃត (%ផ.េ.េ)

២,៥៥

៤,៨២

២,៩៩

៣,០០

ឱ្ៃភាពេរុប (%ផ.េ.េ)

-៥,២៩

-២,៨៩

-៤,៨៨

-៥,០៩

កា រដ្ឋេរុប (%ផ.េ.េ)
ំំណាយវិរ

ំំណាយំរៃដ (%ផ.េ.េ)



កា រដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ១៨,៦៦% នៃ ផេេ េម ើៃឹង
ំំ៍ូលកនុងប្ប ទេវិរ
ំំៃមៃ ១៦ ៦១៧ ៤២៨ ោៃ របល ។



ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ២៣,៧៦% នៃ ផេេ

េម ើៃឹង

ំំៃមៃ ២១ ១៥១ ៩៨៥ ោៃ របល ។


អតិ រកវិការំរៃត
ំំណាយំរៃត
ប្ំើៃ



កើៃ

ើងមៃៃ័យថ្ន ំំ៍ូលំរៃត កើៃ

ើង លឿៃជាង

ប្ដ្ល ធវើឱ្យរាជរដាឋភិាលកនពុ ជាអាំេៃស ំវិការាៃរៃ់ប្ត

ើងេប្មប់ំំណាយិកាៃិ ោគ ៃិង ប្តៀនបប្នុង។

ឱ្ៃភាពវិការេរុប ធាែក់ំុះគឺជាររបង្ហាញឱ្យ
ៃូិររពឹងប្ផអ ក លើហិរញ្ញបបទៃពី ប្ៅប្ប ទេ។

ទំព័រ
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ើញពីររវយំុះជាប ៍តើរៗ

ឯកតា ោៃ របល
ំំ៍ូលនិៃប្នៃ

ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ

ស្ថរ ពើពៃធ
២ ៣៣៣ ៥៩៧

ំំ៍ូលនូលធៃ

១៤ ១៣៥ ៤០០

៤ ៦៨២ ៩៨៨

សរុបចាំណាយ
ថវិការដ្ា
២១ ១៥១ ៩៨៥
ំំណាយនូលធៃវិការរដ្ឋ
៧ ៣៥២ ៩០៦

ំំណាយំរៃដវ ិការរដ្ឋ
១៣ ៧៩៩ ០៧៩

េដ្ឋកិំច

ិកាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ

១ ៣០៦ ៣៦៧

ហិរញ្ញបបទៃកនង
ុ ប្ប ទេ
២ ៤០២ ៨៣៥

ទូទត់ប្ាក់ខចី
៦៦៥ ៥១៤

រដ្ឋាលទូ ៅ
១ ៩៨៦ ៩៤២

េងគនកិំច

៤ ៨៣៦ ៤៩៨

ិកាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ
ហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ
៤ ២៨៤ ៥៥៧

ររពារជាតិ េៃត ិេុខ
ៃិងេណា
ដ ប់ធានប់

ររប្បងប្ំកតានិកាេ័យ

៣ ៣៣៨ ៤០០

ទំព័រ
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កា រដ្ឋ
៣.១ ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិរ
កនុងប្កបខ៍ឌនៃ ោល ៅខាង លើ

ៃិង

កនុង ោលបំ៍ងធានាឱ្យមៃលំហវិការ

ឆ្នំ២០១៧ ជាពិ េេ ដ្ើនបីប ងាើៃស្ថំ់ប្ាក់ ប្តៀនបប្នុងរាជរដាឋភិាលប្តូិប ងាើៃ ំំ៍ូលំរៃដ
ថ្ននក់ជាតិ ឱ្យ េម ៃ
ើ ឹង ១៥ ៥០១ ៤៦៩ ោៃ របល ប្ដ្លកនុង នាះ ៖


ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ១៣ ២០៩ ១០០ ោៃ របល



ំំ៍ូលនិៃប្នៃស្ថរ ពើពៃធ ២ ២៩២ ៣៦៩ ោៃ របល
ចាំណូលសរុបថវិការដ្ា ២១ ១៥១ ៩៨៥ រនុខង្នាះរួម្មាន៖
ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 4,534,557
ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ 148,431

ំំ៍ូលំរៃត វ ិការថ្ននក់ជាតិ

ំំ៍ូលំរៃត វ ិការថ្ននក់ ប្រនជាតិ

15,501,469

967,528

ឯកតា ោៃ របល

ពៃធ ផ្កេល់,

ំំ៍ូលគយ ៃិងរដាឋករ

ពៃធ ប្ប ោល

47%

75%

25%

ចាំណូលចរនា ថ្ននរ់ជាតិ
ពៃធ កនុងប្ប ទេ

១៥ ៥០១ ៤៦៩

83%

លានង្រៀល

ពៃធ លើពា៍ិជាកនម

ំំ៍ូលនិៃប្នៃ
ំំ៍ូលពៃធ ដារ

ស្ថរ ពើពៃធ

38%

15%

ទំព័រ
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ប្ៅប្ប ទេ
17%

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃមៃ ៤ ៦៨២ ៩៨៨ ោៃ របល កនុង នាះ


ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ ១៤៨ ៤៣១ ោៃ របល



ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ៥៣៤ ៥៥៧ ោៃ របល

ហិរញ្ញបបទៃឥតេំ៍ង មៃៃិនានររធាែក់ំុះនកប្តឹន ០,៦៧ % នៃ ផេេ
ររ ធវើដ្ំ ៍ើរចក ំញពីប្ប ទេមៃំំ៍ូលទប ៅជាប្ប ទេមៃំំ៍ូល
នធយនកប្និតទប ជានូល ហតុបណា
ត លឱ្យប្ប ទេកនពុជាាត់បង់ជាប ៍តើរៗ

0.67%

ៃូិលកខ៍ៈេនបតតិកនុងររបៃត ទទមលាៃៃូិហិរញ្ញបបទៃឥតេំ៍ង
ឥ៍ទៃប្ដ្លមៃេនបទៃខពេ់ក៏ប៉ាុប្ៃត កតាត ៃះក៏ាៃបង្ហាញពីររ កើៃ
នៃឯករាជយភាពនៃវិការជាតិប្ដ្រ។
៣%


ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃៃ
ម ១៤៨ ៤៣១ ោៃ របល

ចាំណូលម្ូលធន
៤ ៦៨២ ៩៨៨

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ

លានង្រៀល

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ

៩៧%


កា ២៥០ ០០០ ោៃ របល
នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិរ



នូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ២៨៤ ៥៥៧ ោៃ របល

ទំព័រ
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ៃិង
ើង

កា រដ្ឋ
៣.២ ស្ថាៃភាពំំណាយវិរ
េប្មប់ ឆ្នំ ២០១៧ រាជរដាឋភិាលៃឹងប្តូិររំំណាយវិការេរុប

កំ ៍ើៃ

ំំៃមៃ ២១ ១៥១ ៩៨៥ ោៃ របល មៃកំ ៍ើៃ ១៥,៧%
គឺប្តូិជា ២៣,៧៦% នៃ ផ.េ.េ
េនធន៌

ររង្ហរ

ចាំណាយចរនា
បៃេុកបុគល
គ ក
ិ សរុរ ៖ ៧ ១៣៤ ៣៨៨ លានករៀល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៦ ៨០៤ ០៥៩ ោៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ៣៣០ ៣២៩ ោៃ របល

ប្បេិទភា
ធ ព

ប្ៅបៃេុកបុគល
គ ក
ិ សរុរ ៖ ៦ ៦៦៤ ៦៩១ លានករៀល *


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ៦ ២៤៦ ៦២៧ ោៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ១ ០៥៦ ២៥០ ោៃ របល

*េំោល់៖េំហំេំណាយេរនត កប្ៅរនទុ រុរោលិ ថ្នន ់កប្កាម្ជាតិបានរូ រញ្ចូ ល

នូវឥណទានឧរតថម្ភ ធ្នពីថ្នន ់ជាតិេំនួន ៦៣៨ ១៨៦ លានករៀល។

ចាំណាយម្ូលធន
កា ិ ោគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ
ិៃ
េរុប៖ ២ ៤០២ ៨៣៥ ោៃ របល


ថ្ននក់ជាតិ ៖ ២ ១៨៣ ៧០០ ោៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ ៖ ២១៩ ១៣៥ ោៃ របល
កា ិ ោគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ
ិៃ
៤ ២៨៤ ៥៥៧ ោៃ របល
ររទូទត់ប្ាក់ខចី ៦៦៥ ៥១៤ ោៃ របល
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 ោំប្េែល់ការពប្ងឹងសម្តថភាពរបេ់ៃគរាល

 ោំប្ទររប្កទប្នង់ររ ាះ ឆ្នត
 កលើ

ៃិងកមែ ំងប្បដាប់អាិុធ

ម្ពស់ប្រសិេភា
ធ ពការគរប្ររ់ប្រងេំណូល

 ោំប្ទកិំចដ្ំ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអៃតរាគនៃរ ផសងៗ

និងប្រម្ូលេំណូលសារកពើពនធ
 ោំប្ទររអៃុិតតកនម ិកាធីជាតិកំប្៍ទប្នង់រដ្ឋាលស្ថធារ៍ៈ

 ោំប្ទររអៃុិតត ោលៃ ោាយភូនិ ុំមៃេុិតាភា
ិ ព

 ោំប្ទកំប្៍ទប្នង់ ិកាេយ
័ ដ្ីធីែ

 ោំប្ទដ្ល់ប្បតិបតតរ
ិ រផលិតអតតេញ្ហញ៍ប័៍ណ

កា ័យឧេាហកនម
 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ ោាយអភិិឌ្ឍៃរ ិេ

កា គ ប្មងិកាៃិ ោគផ្កេល់កង
 ផតល់វ ិរ
នុ ខតតតបូង មុ ំ

 ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ

 ប្បយុទប្ធ បឆ្ំងររជមញដ្ូរនៃុេស ស្តេតី ៃិងកុមរ

 ពប្ងឹងររង្ហរកំ៍ត់អតតេញ្ហញ៍ជៃប្កីប្ក ៃិងររង្ហរេា ត
ិ ិ

 ប្បយុទប្ធ បឆ្ំង ប្គឿង ញៀៃ

ិកាេ័យរដ្ឋាលទូ ៅ 15%

 ោំប្ទ េវាឥតគិតនវែរបេ់គ៍ៈ នធាិឯកនពុជា
ិកាេ័យររពារជាតិ េៃដិេុខ ៃិង
េណា
ដ ប់ធានប់ 26%

ំំណាយនិៃទៃ់ប្បងប្ំក
មៃនុខេញ្ហញ 12%

ទំហំំំណាយំរៃត
ថ្ននក់ជាតិតាន ិកាេ័យ

ិកាេ័យ េដ្ឋកំ
ិ ច
10%
 ពប្ងឹងរុណភាព និងោំប្េកសវាអរ់រំ

 ប ំចក ទេកេិកនម

ិកាេ័យេងគនកិំច  អភិិឌ្ឍជំនាញ ៃិង ិេ
កា ័យររង្ហរ

 ប្ទប្ទង់នៃេីរពិ ស្ថធៃរ

37%

 ប៍ុដ ះបណា
ដ លធៃធាៃនៃុេស



លើកកនពេ់គុ៍ភាព េវាេុខាភិាល

 ប្គប់ប្គងធៃធាៃធនមជាតិ

 ទប់ស្ថាត់អំ ពើហិងា លើស្តេតី ៃិងកុមរ



 ររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃធនមជាតិ

ហដាឋរំនាេនពៃ
័ ធកេិកនម

 បៃតជេ
ម ជុល ប្វទំំ ផែូិ ស្ថពៃ

 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ

 បៃតប្វទំ ៃិង ជមេជុលប្បព័ៃធធារាស្ថស្តេត

 េុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា

 ប ងាើតប្បព័ៃធំុះបញ្ា ពា
ី ៍ិជាកនម

 ពប្ងី វិសាលភាពននប្រព័នធសេពវសាយ
ព័តមា
៌ នររស់ជាតិ (វិេយុ និងេូរេសេន៍)

 ប្តួតពិៃត
ិ យេុិតាិភាពំំ៍ីអាហារ
 ររអភិិឌ្ឍប្បព័ៃធរដ្ឋាល អ ំ
ិ ប្តូៃិំ
 ជំរុញផលិតកនម េុខភាពេតវ ៃិងេុិតាភា
ិ ពស្ថំ់
 ិកាៃិ ោគ លើររប្ស្ថិប្ជាិពូជប្េូិ

ំំណាយំរៃត ិកាេ័យេងគនកិំចឆ្នំ ២០១៧

 ពប្ងឹងៃូិប្កបខ៍ឌ

ៅប្តប្តូិាៃចត់ទុកជា ិកាេ័យអាទិភាពទីនមយ

ៃិងយៃតររអភិិឌ្ឍេហប្ោេធុៃតូំ ៃិងនធយន
 អភិិឌ្ឍប្បព័ៃធេតង់ដា ៃិងមប្តាស្ថស្តេត
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កា កនម ិធ
កា រី បេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃំំៃៃ
៣.៣ វិរ
ម ៣៦
កា ៅកនពុជា
ប្េបតាន ឯកស្ថរទេសនាទៃេត ព
ី ទ
ី េ
ិ ៅយុទស្ថ
ធ ស្តេត កំប្៍ទប្នង់ប្បព័ៃធវ ិរ
២០១៣-២០២០ រាជរដាឋភិាលាៃដាក់ឱ្យអៃុិតតស្ថកលបងវិការកនម ិកាធី ពញ លញជាជំហា៊ាៃៗ

ំំណាយំរៃត របេ់

វិការកនម ិកាធីទង
ំ ៣៦

វិការនិៃប្នៃកនម ិកាធី

ប្កេមង ស្ថាប័ៃ ំំៃមៃ

ប្កេមង ស្ថាប័ៃ

40%

៣៦ អៃុិតតវ ិការកនម ិកាធី

60%

២០១៧

១.ប្ក.ព័តម
៌ ៃ,

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយ,រ

១១.អគគ.រដ្ឋេភា,

២.ប្ក.បរកាស្ថាៃ,

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ,

១២.អគគ.ប្ពឹទេ
ធ ភា,

៣.ប្ក.េងគនកិំ,ច

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក,

១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,

កា ,
៤.អារេំរេុី ិល

៩.តុោរកំពល
ូ ,

១៤.អាជាាធរេិៃកនមជាតិ,

៥.ប្ក.ពា៍ិជាកនម,

១០.ស្ថោឧទធរ៍រ

១៥.អងគភាពប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ,

ប្គប់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ
ថ្ននក់ជាតិ ៃិង
ថ្ននក់ ប្រនជាតិ
ប្តូិអៃុិតតវ ិការកនម ិកាធី ពញ

២០១៦

២០១៨ លញ។

២០១៥
១.ប្ក.អប់រំ,

២០១៧
៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,

២.ប្ក.េុខាភិាល, ៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,
៣.ប្ក.ររង្ហរ,

១. ប្កុនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពុជា

៦.ប្ក.ធនមររ,

២.ប្កុនប្បឹកាធនមៃញ្
ុ ,ញ

៧.ប្ក.ប្រ ៃិងថ្ននពល

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិតា,ុ ៣.ប្ក.ប្ពះបរនរាជវា ំង,

៨.ប្ក.ិបបធន៌

៤.ប្ក.កិំចររនារឯ, ៩.ប្ក.ប្ដ្ៃដ្,ី

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃ
ំ ងេភា,

៩.ប្ក.នុខង្ហរ,

៥.ប្ក.កេិកនម,

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំំររ ាះ ឆ្នត

១០. ប្ក.ប្ផៃររ,

១០.ប្ក.យុតតិធន៌

១១. ប្ក.ឧេាហកនម,

ទំព័រ
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ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ២ គឺ៖
ទី ១ ៖ ធានាលទធភាពទទមលាៃ េវាអប់រំ ប្បកប ដាយេនធន៌
ទី ២ ៖ លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងភាព ្ែើយតប
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំ
កនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ
ោៃ របល

២ ៣៨៣ ៦៧៣

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំកនុងប្បព័ៃធ ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផែូិររ

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់រំរយៃិងកីឡា
៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ំចក ទេៃិងជំនាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ
៥.ររោំប្ទ េវាអប់រំ ៃិងអភិាលកិំចលអ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ៖
អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធេុខាភិាល ដាយផដល់លទធភាពទទមលាៃៃូិ េវាេុខភាព
ប្បកប ដាយ គុ៍ភាព ៃិងេនធន៌ ដ្ើនបីប្កលនអ ស្ថាៃភាពេុខភាព ៃិង
េុខុមលភាពប្បជាពលរដ្ឋកនពុជាប្គប់រូប ផ្កដត លើស្តេត ី កុមរ ជៃប្កីប្ក ជៃង្ហយរង ប្ោះ ៃិងចេ់ជរា។

១. េុខភាពបៃត ពូជយុិិ័យ មតា ទរក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ
ោៃ របល

១ ២០១ ៨៥៥

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

២. ប្បយុទជ
ធ ំងឺ្ែង
៣. ប្បយុទជ
ធ ំងឺនិៃ្ែង ៃិងបញ្ហាេុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត
៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិាល

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

15 នៃ 48

ព្រសួខសខគម្រិចច អតីតយុទធជន និខ យុវនីតស
ិ ម្បទាមៃ ោលៃ ោាយ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ពប្ងឹងប្បព័ៃធររពារ ៃិងផដល់ េវាេុខមលភាពប្បកប ដាយ
ប្បេិទភា
ធ ព ៃិង េនធន៌។

១. ររប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ព េវាេុខុមលភាពេងគន
ោៃ របល

៧៤៩ ៧៦៣

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. ពប្ងឹងពប្ងីកប្បព័ៃធេៃត ិេុខេងគន ៃិងផតល់ េវាស្ថតរលទធភាពពលកនម
រយេនបទជៃពិររ
៣. ពប្ងឹង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខបរិសាាន មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ កិំចោំពារបរកាស្ថាៃ
អភិរកសជិិៈ ំប្នុះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធាៃ ធនមជាតិឱ្យមៃៃិរៃត រភាព

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររប្គប់ប្គងតំបៃ់ររពារធនម ជាតិ
ោៃ របល

៦១ ៩០៨

១. កិំចោំពារបរកាស្ថាៃ

៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព
៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ះដ្ឹង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថាៃ
៥. ររពប្ងឹងអភិាលកិំចលអ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

16 នៃ 48

ី ៈមៃ ោលៃ ោាយ
ព្រសួខការងារ និខបណាុះបណា
ា លវិជាាជវ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររង្ហរ ៃិងប៍តុះបណា
ត លិកាជាាជីិៈ
ដ្ើនបីំូលរមនរត់បៃា យភាពប្កីប្ក ៅកនពុជា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖
១. ររអភិិឌ្ឍលកខខ៍ឌររង្ហរ ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាាជីិៈ

ោៃ របល

១៨៩ ៧៥៩

២. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំប៍តុះបណា
ត លប ំចក ទេ ៃិង ិកាជាាជីិៈ
៣. ររអភិិឌ្ឍនុខរបរ ៃិងររង្ហរ ដ្ើនបី លើកកនពេ់ររផតល់ េវាររង្ហរ ៃិងព័ត៌មៃ
ទីផារររង្ហរ ៅកនពុជាប្បកប ដាយគុ៍ភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ព
៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃត ិេុខេងគន
៥. ររពប្ងឹង េវាោំប្ទទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖ ររ លើកកនពេ់
ស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគន ៃិងៃ ោាយរបេ់ស្តេដ ីឱ្យរែយជាកមែ ំងំលករ
េប្មប់ររអភិិឌ្ឍប្ប ទេ ៃិងេុភនងគលប្គួស្ថរ។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

ោៃ របល

៤២ ៧៤១

១. ប្កប្ប្បស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគនរបេ់ស្តេដ ី
២. កិំចររពារផែូិំាប់ំំ ពាះស្តេដ ី ៃិង កមងប្េី
៣. ររបស្តញ្ហាប យៃឌ្័រកនុង ោលៃ ោាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ
៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

17 នៃ 48

ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ជំរុញកំ ៍ើៃ ទេំរ៍រៃិងប ងាើៃតននែបប្ៃា នតានរយៈិកាេ័យ ទេំរ៍រ ៅកនពុជា។

១. ររអភិិឌ្ឍ ៃិងររប្គប់ប្គង ទេំរ៍រ
ោៃ របល

៨១ ៨២៨

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖

២. េវាោំប្ទដ្ំ ៍ើរររទូ ៅេប្មប់ររប្គប់ប្គងិកាេ័យ ទេំរ៍រ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខធនធានទឹរ និខឧតុនិយម្មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកស ធៃធាៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទភា
ធ ពខពេ់ េនធន៌
ៃិងៃិរៃត រភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោះរាំងេងួ ត
ោៃ របល

១១៨ ៣០២

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ធៃធាៃទឹក

៣. ររររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹក
៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធាៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន
៥. ររប្កលនអ ររប្គប់ប្គងរដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៨នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ

18 នៃ 48

ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ជប្នុញកំ ៍ើៃកនុង ិកាេ័យកេិកនម ឲ្យាៃកនុងរងវង់៥%កនុងនមយឆ្នំ តានរយៈ លើកកនពេ់ផលិតភាពពិពិធភាិូបៃីយកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនម កេិកនម
ៃិងររ លើកកនពេ់ររំិញ្ចឹនេតវ ៃិងវារឯិបបកនម
ដាយយកំិតតទុកដាក់ខពេ់ លើររររពារ ៃិងររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ
ៃិងជលផលប្បកប ដាយ ំីរភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ជប្នុញផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ
ោៃ របល

២២០ ១៨៧

១. ប ងាើៃផលិតភាព ពិពិធកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម

៣. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃជលផលប្បកប ដាយៃិរៃត រភាព
៤. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ពប្បកប ដាយៃិរៃត រភាព
៥. ពប្ងឹងស្ថាប័ៃ ប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ព េវាោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ
គមែតខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្នំ២០២៥
ទី ២ ៖ ជប្នុញកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចជៃបទ តានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ
ំប្នុះ ដាយមៃររំូលរមនពីេហគនៃរជាតិ ៃិងអៃត រជាតិ

១. បៃត ស្ថតរប្វទំ ៃិងប្កលនអរ ហដាឋរំនាេនព័ៃធផែូិជៃបទ
ោៃ របល

១៦០ ៨០៧

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. បៃត លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ
៣. ររកស្ថង ៃិង លើកកនពេ់េនតាភាព

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១០នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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ព្រសួខសាធារណការនិខដ្ឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិិឌ្ឍៃរ ប្វទំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ ហដាឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ
ន ធាាយ េវាកនម ដ្ឹកជញ្ាូ ៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតុ ភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព
ៃិងប្បេិទភា
ធ ព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖
១. អភិិឌ្ឍៃរ ប្វទំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ ហដាឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ

ោៃ របល

៣៨៨ ១៦០

ៃិងភេតុ ភារកនម
២. អភិិឌ្ឍៃរ ប្វទំ ប្គប់ប្គង ហដាឋរំនាេនព័ៃធ េវាកនម ៃិងេុិតាិភាពផែូិប្ដ្ក
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងំរាំរ៍រ /ន ធាាយ េវាកនម អាជីិកនម ប្បព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ
ៃិ ង ភេតុ ភារកនម ប្គប់ប្ប ភទ ដាយេុិតាិភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ព
៤. ោំប្ទ ោលៃ ោាយស្ថធារ៍ររ ដ្ឹកជញ្ាូ ៃ ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស
ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋាលទូ ៅ
កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១១នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខង្រៀបចាំដដ្នដ្ី នគ្រូបនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ
៖ កំប្៍ទំរង់ ិកាេ័យដ្ីធែី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេំ៍ង់

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

ោៃ របល

១៣៤ ៧៧៥

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីធែី
២. ពប្ងឹងររ របបំំប្ដ្ៃដ្ី ៃិងប្បងប្ំកដ្ីកនុង ោល ៅេនបទៃ ដ្ីេងគនកិំច
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់
៤. ររោំប្ទដ្ំ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
៥. ររង្ហរលំ ៅឋាៃ
កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១២នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ព្រសួខង្សដ្ារិចច និខហិរញ្ញវតាុ មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច ៃិង
ររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យហិរញ្ញិតាុ
ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររ
ប្គប់ប្គងហិរញ្ញិតាុស្ថធារ៍ៈ ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖
១. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច
២. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ

ោៃ របល

៥៧៥ ០៧៥

ិកាេ័យហិរញ្ញិតាុ
៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទភា
ធ ពៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររ គបរគរំំ៍ូល
វិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ
៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធារ៍ៈ
៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធានា
គ៍ ៃយយភាពកនុងររប្គប់ប្គងហិរញ្ញិតាុស្ថធារ៍ៈ
កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ព្រសួខពាណិជារម្ម មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ពប្ងឹងៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍិកាេ័យពា៍ិជាកនម
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖
១. ររផតល់ េវាស្ថធារ៍ៈ លើ ិកាេ័យពា៍ិជាកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យឯកជៃ

ោៃ របល

១៣០ ៣១៣

២. ពប្ងឹងគុ៍ភាព េុិតាិភាព ផលិតផល ៃិង េវាររពារអន ក ប្បើប្ាេ់
កិំចេប្នួលពា៍ិជាកនម
៣. បៃត ពប្ងឹង ៃឹងពប្ងីក ធវើេហប្បតិបតតិររ ៃិង ធវើេមហរ៍កនម េដ្ឋកិំច ពា៍ិជាកនម
កនុងប្កបខ៍ឌអៃុតំបៃ់ តំបៃ់ ពិភព ោក ៃិងររប្គប់ប្គងជំៃមយប្ផនកពា៍ិជាកនម
អភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស ៃិងពប្ងឹងស្ថាប័ៃ
កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៤ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ
ទំព័រ
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ព្រសួខយុតាិធម្៌មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ប ងាើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររផតល់ េវាយុតតិធន៌ប្បកប ដាយេំចភាព េម ើភាព
ៃិងតមែភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ អៃុកនម ិកាធី ំំៃៃ
ម
១១ ប្ដ្លប្គបដ្៍តប់ លើកិំចរររបេ់ប្កេមងយុតតិធន៌

(ទីេតីររប្កេមង តុោររកំពូល ស្ថោឧទេរ៍រ

ឧតតនប្កុនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន ៃិងស្ថោដ្ំបូងរាជធាៃី- ខតត) គឺ៖

១១៦ ៧៥០
ោៃ របល

១. កិំចររំាប់
២. កិំចររតុោររ
៣. េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនុង តារាង ១៥ នៃឧបេនពៃ
គ ប្មងំំណាយវិរ
័ ធ

ទំព័រ
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កា រដ្ឋាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ
៣.៤ គ ប្មងវិរ

២០១៦

ំំណាយ

ឱ្ៃភាព

១៦០៥៧១៤

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋ ាលរាជធាៃី- ខតដ ប្កុង-ប្េុក ៃិង

-៦៣៨១៨៦

ំំ៍ូល

២០១៧

-៥១៣២៨៣

-៤៥០៤៦៧

២០១៥

៩៦៧៥២៨

១៣៣៤៥២៥

៨២១២៤២

៨៣៧៣៨១

១២៨៧៨៤៨

ឯកតា លានរ ៀល

-ុំ

េង្ហាត់ មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ៦៣៨ ១៨៦ ោៃ របល ប្ដ្លប្តូិាៃ
ឧបតានភ ដាយវិការថ្ននក់ជាតិ

ហើយររឧបតានភ ៃះមៃកំ ៍ើៃ ២៤,៣%

ធបបៃឹងំាប់ឆ្នំ ២០១៦ ហើយប្តូិជា ០,៧២% នៃ ផ.េ.េ ។

អាទិភាពំំណាយ ប្តូិាៃផតល់ជាពិ េេ ដ្ល់ររត នែើងប្ាក់ បបិតស ជូៃដ្ល់៖
១. ប្កុនប្បឹការាជធាៃី ខតត,
២. ប្កុង ប្េុក ខ័៍ឌ ,
៣.

ុំ េង្ហាត់ ៃិង នស្តៃតភ
ី ន
ូ ិ

ទំព័រ
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រាជធាៃី- ខតត
128,710
ឯកតា លានរ ៀល

ការឧបតាម្ភធនដ្ល់ថ វិកា
រដ្ាបាលថ្ននរ់ង្ព្កាម្ជាតិ
នូលៃិធិ ុំេង្ហាត់
375,403

សព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០១៧

ប្កុង-ប្េុក
134,073

ជំពក
ូ ៤ បទបបញ្ញតតេ
ិ តព
ី ព
ី ៃធដារ
កនុង ោលបំ៍ងធានាប្បេិទភា
ធ ពកនុងររជំរុញ កបរគរំំ៍ូលឆ្នំ ២០១៧ ឱ្យទទមលាៃ
លទធផលតាន ោល ៅប្ដ្លាៃ ប្ោងទុក ក៏ដ្ូំជាររបៃត ប្កលនអ ោលៃ ោាយស្ថរ ពើពៃធ
ជាពិ េេៃីតិ ិកាធីកនុងររប្បនូលពៃធ នមយំំៃមៃឱ្យាៃប្បប្ពឹតត ៅ
រលូៃ

េនធន៌

យុតតិធន៌េងគន

តមែភាព

ប្បេិទភា
ធ ព

ដាយេុីេង្ហវក់ ប្បទក់ប្កឡា

គ៍ ៃយយភាព

ៃិងេងគតិភាព

ៅកនុងបរការរ៍រេមហរ៍កនម េដ្ឋកិំចកនុងតំបៃ់ៃិងពិភព ោក ៃិង ដ្ើនបី លើកកនពេ់ជីិភាព
របេ់នស្តៃត ីរាជររ ៃិងកនមករៃិ ោជិត ក៏ដ្ូំជាបៃធូ របៃា យពៃធ ដ្ល់អាជីិកនមតូំតាំ រេរបញ្ាតតិ
សត ីពីពនធ ដារេំនន
ួ ៣មាប្ា ប្តូវបានដា ់រញ្ចូ ល នុងេារ់សតីពីហិរញ្ាវតថុសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងឆ្នំ២០១៧
រួម្មាន ការដ សប្ម្ួលវា យសពទ, ការដ សប្ម្ួលមាប្ាម្ួយេំនន
ួ និង ការដ សប្ម្ួលការកលើ ដលង
និងអនុកប្ោះពនធប្រថ្នរ់ប្ា ដែល នុងក ះមានែូេខាងកប្កាម្៖
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ទី១. កធ្វកា
ើ រដ សប្ម្ួល ប្ម្ិតអរបរមាននប្បា េ
់ ណ
ំ ូលជារ់ពនធសប្មារ់ររ
ូ វនតររ
ុ ល
ោ

ឬ

សហប្ោសឯ រុរល
ោ
៖ កែើម្បីឱ្យមានសងោតិភាពកៅ នុងការអនុវតតពនធ កលើប្បា ់ករៀវតេ
ដែលប្តូវបានដ ដប្រ

ប្ពម្ទាំងកលើ េឹ េិតតែល់សហប្ោសជាអន ជារ់ពនធ តូេដែល

ភារកប្េើនប្រ រអាជីវ ម្មជាល ខណៈប្រួសារ។
ទី២. កធ្វកា
ើ រដ សប្ម្ួលមាប្ា ២៤ ថ្ម ី ននេារ់សតព
ី សា
ី រកពើពនធ ៖ កែើម្បីកលើ េឹ េិតតែល់
អន ជារ់ពនធ ដែលកាន់រញ្ជ ិការណកនយយប្តឹម្ប្តូវ
អរបររមា

ឱ្យរួេសុតពីកាតពវ ិេចរង់ប្បា ់ពនធ

៏ែូេជាកែើម្បីកលើ េឹ េិតតនិងជំរុញឱ្យអន ជារ់ពនធ ទាង
ំ អស់កោរពប្រតិរតតិឱ្យ

បានសម្ប្សរកៅាម្េារ់សតីពីរណកនយយនិងសវន ម្មជាធ្រមាន

ដែល ំ ម្ នូវ

តមាាភាព និងភាពប្រ ួតប្រដជងកដាយកសម ើភាព ប្ពម្ទាំង នុងកោលកៅក ៀរររេំណូលពនធ
កៅនថ្ៃអ រតសងដែរ។
ទី៣. កធ្វកា
ើ រដ សប្ម្ួលមាប្ា

៤៧

ថ្ម ី

ននេារ់សតព
ី សា
ី រកពើពនធ

រឺកែើម្បីតកម្ាង
ើ ប្ម្ិត

អរបរមាននប្បា ក់ រៀវតេជារ់ពនធឱ្យក ង
ើ ែល់ ១ ០០០ ០០០ករៀល ៖ កែើម្បីសតល់ការកលើ
េឹ េិតត

និងកលើ

ម្ពស់ជីវភាពែល់ម្ស្រនត ីរាជការ

ពិកសសប្រូរកប្ងៀន

និង

ប្រូកពេយ

ប្ពម្ទាំង ម្ម រនិកោជិត ដែលមានប្បា ់ករៀវតេទារ ។
ទី៤. កធ្វកា
ើ រដ សប្ម្ួលមាប្ា ៥៧ ននេារ់សតព
ី សា
ី រកពើពនធ ៖ កែើម្បីរដនថ ម្នូវការសោតស
់ ោ ង់
ម្ិនជារ់អា រកលើតនម្ា រដនថ ម្េំនួន ៤ ម្ុខ្សញ្ញារដនថ ម្កេៀត

នុងកោលកៅរនត កលើ

ម្ពស់

ជីវភាពរស់កៅនិងសុខ្មាលភាពររស់ប្រជាពលរែឋ ប្សរាម្ការសកប្ម្េររស់រាជរដាឋភិបាល
នុងកពល នា ងម្ ដែលរួម្មាន៖
(១)-កសវាសិ ាអរ់រំ
(២)-ថ្នម្ពលអរោិសនី និងេឹ សាាត
(៣)-សលិតសល សិ ម្មម្ិនទាន់ដ នេន
(៤)-កសវាប្រម្ូលឬសមាាតកា សំណល់ រឹង-រាវ
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ទី៥. កធ្វកា
ើ រដ ដប្រមាប្ា ១៣ ននេារ់សតព
ី ហ
ី រិ ញ្ាវតថុសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងឆ្នំ ២០១៣ ៖
កែើម្បីសតល់ការកលើ ដលង និងអនុកប្ោះពនធ ប្រថ្នរ់ប្ាាម្ការសកប្ម្េររស់រាជរដាឋភិបាល នុង
កពល នា ងម្ :
(១)នុងរងវង់ញាតិ

កលើ ដលងពនធ ប្រថ្នរ់ប្ាេំក ះការេេួល ម្មសិេិឬ
ធ សិេិកា
ធ ន់ការ់អេលនប្េពយ
និងការេេួល ម្មសិេិកធ ទាេប្ ោនយនត

ប្តីេប្ ោនយនតប្ររ់ប្រកភេ

ប្ា ់េ័រ និងជលោនយនតប្ររ់ប្រកភេដែលមាន មាា ំងែល់ ១៥០ កសះ កែើម្បីរំកពញ
សំណូម្ពរែ៏េេូេររស់ប្រជាពលរែឋសង និងកែើម្បីេូលរួម្េំដណ កលើ

ម្ពស់ជីវភាព និង

កាត់រនថ យេំណាយររស់ប្រជាពលរែឋសង។
(២)-

សតល់ការអនុកប្ោះពនធ ប្រថ្នរ់ប្ា

េំក ះការេេួល ម្ម សិេិឬ
ធ សិេិកា
ធ ន់ការ់

អេលនប្េពយ នុងរងវង់ញាតិកដាយកោងកៅកលើកសេ តីប្តូវការចំបាេ់ររស់ប្រជាពលរែឋ ។

វិធានការដសន ពនធ ដារខាងកលើកនះ រឺប្តូវបានករៀរេំក ើងកប្កាម្ការ
េងាុលរគាញ និង ដណ ំ កដាយផ្ទទល់ពី សកម្តេអរោម្ហាកស រតីកតកជា
ហ៊ុន សែន

យ រែឋម្ស្រនតីននប្ពះរាជាណាេប្

ម្ពុជា ដែលសកម្តេដតងដត

យ េិតតេុ ដា ់ខ្ពស់ែល់ជីវភាពរស់កៅររស់ម្ស្រនតីរាជការប្ររ់ប្រកភេ និង
ជីវភាពរស់កៅ និង សុខ្មាលភាពររស់ប្រជាពលរែឋេូកៅប្ររ់ៗោន។

*ំំណាំ៖ សប្មារ់ខ្ាឹម្សារលម្ាិតននរេរបញ្ាតតិសតីពីពនធ ដារ រឺមានដេងកៅ នុងជំពូ េី៣ នន

េារ់សដព
ី ហ
ី រិ ញ្ាវតថុសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងឆ្នំ ២០១៧ ដែលបានដា ់សេពវសាយជាសាធារណៈកៅ
កលើករហេំព័រររស់ប្ សួងកសែឋ ិេចនិងហិរញ្ាវតថុ។
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ជំពក
ូ ៥ េំកតេ
ី ៃនដា
ិ ឋៃ

ទះបីជាប្តូិបៃត ជមបប្បទះៃឹងបញ្ហាប្បឈន,

ររេមុ គស្ថមញ

ៃិងមៃហាៃិភ័យ

កា ឆ្នំ ២០១៧ ្ែុះបញ្ហចង
ប្ពនទំង ៅមៃំំ៍ំ
ុ ខវះខាតនមយំំៃមៃ ទបតកតី, ក៏វ ិរ
ំ ពីររប ងាើៃ
ជាស្ថរិ័ៃតៃូិប្បេិទភា
ធ ពនៃររ របបំំ

កា ជវិរ
កា កនុងររ ្ែើយតប ៅៃឹងអាទិភាព
ៃិងររិភា

កា ីៃ ោាយរបេ់រាជរដាឋភិាលៃីតិរលទី ៥ នៃរដ្ឋេភា
ោលៃ ោាយេំខាៃ់ៗ នៃកនម ិធ
ជាពិ េេ ដ្ើនបីជំរុញររប ញ្ច ញលទធផលជាក់ប្េត ងជូៃប្បជាជៃ។

កា នៃររពមតផដុក
វិការឆ្នំ២០១៧ អាំប្បេិទនា
ធ នាៃថ្នជា “វិរ
ំ មែ ំង
កា ៃររ ោលៃ ោាយ
ៃិងធៃធាៃ ៃិងេប្នួំ ិធា

ដ្ើនបីេ ប្នំឱ្យ

កា ី
ខាងប្តាៃៃូិ េនិទផ
ធ លេំខាៃ់ៗ ប្ដ្លប្តូិាៃកំ៍ត់ ៅកនុងកនម ិធ
ៃ ោាយរបេ់រាជរដាឋភិាល ៅកនុងបរការរ៍រតំបៃ់ ៃិងពិភព ោក
ដ្៏េមុគស្ថមញ

ដ្ើនបីប្ទប្ទង់ៃូិដ្ំ ៍ើរររផ្កែេ់បូតរនមយ

ររអភិិឌ្ឍប្បកប ដាយ គុ៍ភាព ៃិងំីរភាព ” ។
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ឆ្ពះ ៅរក

កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃេំខាៃ់ៗ
ជំពក
ូ ៦ ឧបេនពៃ
័ ធ វ ិរ
(ឯកតា ោៃ របល)
ារាង ១ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង អ រ់ រំ យុ វជន និ ង ី ឡា ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០១៧

2,383,672.6

១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍការ អប់ រ ំកនុ ងប្ប ព័ ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ ន្ធ ន្ង
ិ មន្
ិ ផ្លូវការ

261,544.5

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការពប្ងក
ី ការអប់រ ំកុមារតូច

4,034.2

១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការពប្ងង
ឹ គុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំក្ៅបឋមសក
ិ ា

4,619.7

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌ ការពប្ងង
ឹ គុណភាពន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រ ំក្ៅ
មធយមសិកា
១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងក
ី ការអប់រ ំក្ប្ៅប្បព័ន្ធ

31,981.6
4,033.6

១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការពប្ងង
ឹ ន្ិងការពប្ងក
ី កមមវ ិធីក្លីកកមពស់ សុខភាពសក
ិ ា
១.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ក្លីកកមពស់ គុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការអន្ុវតតកមមវ ិធីអប់រ ំបក្ចេកក្ទស

635.1
6,187.5

១.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការអភិវឌ្ឍការងារបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងវ ិប្កត
ឹ ការប្គូបក្ប្ងៀន្

10,572.8

១.៨ អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ ការអភិវឌ្ឍកមមវ ិធីសិកា សមាារៈសិកា ន្ង
ិ បណ្តាល័យ

29,724.9

១.៩ អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំកនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ ន្ិងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទរី ជំនាញ
រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍឧ តតម សិ កា ន្ិ ង ការប្ាវប្ាវ

169,755.1

40,383.5

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការក្លីកកមពស់ គុណភាព ន្ិងភាពក្្លយ
ី តបនន្ការអប់រ ំឧតតមសក
ិ ា

5,943.4

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការអភិវវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសក
ិ ា

3,504.0

២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការពប្ងង
ត ល ការប្ាវប្ាវ ន្ង
ឹ គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ិ ក្សវាកមមសងគម

3,945.4

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្លីកកមពស់ គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ

4,496.2

២.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ការពប្ងង
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ
ឹ គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត

2,433.0

២.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការពប្ងង
ត ល ន្ង
ឹ គុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ិ ប្ាវប្ាវ

7,190.8

២.៨ អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ ការក្លីកកមពស់ គុណភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល ន្ិងការប្ាវប្ាវ

3,789.5

២.៩ អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ ការពប្ងង
ត ល ន្ង
ឹ គុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ិ ប្ាវប្ាវ

3,136.6

២.១០ អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ ការពប្ងង
ឹ គុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំ ន្ិងការប្ាវប្ាវ

3,150.6

២.១៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣៖ ការទទួលាគល់ គុណភាពអប់រ ំ

800.0

២.១៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៤៖ ការពប្ងង
ត ល ន្ង
ឹ គុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាពនន្ការបណុ ត ុះបណ្ត
ិ ប្ាវប្ាវ

ទំព័រ

28 នៃ 48

1,994.0

ារាង ១ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង អ រ់ រំ យុ វជន និ ង ី ឡា ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍវ ិស័ យអប់ រ ំកាយ ន្ិ ងកឡា
ី

២០១៧

51,635.2

៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្

9,083.6

៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការអភិវឌ្ឍអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡាសស
ិ ស-ន្ិសសត
ិ

7,433.7

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសសផ្ផ្នកអប់រ ំកាយ ន្ង
ិ កឡា
ី

1,650.3

៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មត
ិ ខពស់

15,988.8

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រ ំកាយ ន្ិងកីឡារបស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

17,478.8

៤ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍជំ នាញ បក្ចេក ក្ទ ស ន្ិ ង ជំ នាញ ទន្់ ស ប្មាប់យុវជន្

12,450.6

៤.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងង
ឹ សកមមភាពយុវជន្

4,816.0

៤.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌលយុវជន្

2,781.0

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ក្សវាគំប្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស ន្ិងជំនាញទន្់សប្មាប់យុវជន្របស់
មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
៥ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥៖ ការ គំប្ទ ក្ស វាអ ប់ រ ំ ន្ិ ង អភិ បាល កច
ិ េល អ

4,853.6
2,017,658.8

៥.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្ោបាយ ន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ

2,311.1

៥.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បសិទធភាពធន្ធាន្មន្ុសស

57,551.5

៥.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឍសមតថភាពការងារប្គប់ប្គងផ្ផ្ន្ការហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងមូលោាន្សមាារៈ

24,907.7

៥.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ពប្ងង
ន
ឹ ការងារសវកមមនផ្ទកុ ង

807.7

៥.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការពិន្ិតយតាមោន្វាយតនមល ន្ិងអធិការកិចេប្បព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រ ំ
៥.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ អធិការកិចេរដ្ាបាល ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ

1,984.5
537.6

៥.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការអភិវឌ្ឍបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្អប់រ ំ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រកនុងប្កបខណឌ
SEAEO ន្ិង ASEAN
៥.៨ អន្ុកមមវ ិធីទី ៨៖ ការពប្ងង
ឹ ការងារន្ីតិកមមស ប្មាប់វ ិស័យអប់រ ំ
៥.៩ អន្ុកមមវ ិធីទី ៩៖ ការពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គងក្ហោារចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ
៥.១០ អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ ការពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គង ការផ្គត់ផ្គង់សមាារៈ ន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា
៥.១១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១១៖ ការអភិវឌ្ឍ ន្ិងពប្ងង
កិ ទ
ឹ ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង ន្ិងការធានាភាពស័កស
ិ ធ
នន្ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ

1,980.9
1,281.1
14,017.5
3,937.1
2,970.2

៥.១២ អន្ុកមមវ ិធីទី ១២៖ ការអភិវឌ្ឍកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាតិ អន្តរាតិក្លីវ ិស័យអប់រ ំ

5,601.1

៥.១៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣៖ ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ

1,835.4

៥.១៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៤៖ ការប្ាវប្ាវ ន្ិងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្ោបាយអប់រ ំ

1,494.7

៥.១៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៥៖ ការអភិវឌ្ឍន្ិងពប្ងង
ឹ ប្បព័ន្ធពិន្ិតយ តាមោន្ ន្ង
ិ វាយតនមល

1,243.4

៥.១៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៦៖ ការអភិវឌ្ឍបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំ យុវជន្ ន្ង
ិ កឡា
ី
៥.១៧ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៦៖ ក្សវាគំប្ទក្សវាអប់រ ំ ន្ិងអភិបាលកិចេល អ របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

29 នៃ 48

802.0
1,894,395.3

ារាង ២ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សុ ខាភិ បាល ាម្ ម្ម វិធ្ី - អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០១៧

1,201,854.6

័ មាតា ទារ ក កុ មារ ន្ិ ង អាហារូបតថមា
១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ សុ ខភាព បន្ដពូ ជ យុ វ វ យ
១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អាហារូបតថមា

73,075.6
53.8

១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ សុ ខភាពបន្តពូជ

8,759.8

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុ ខភាពមាតា ទារក

5,694.7

១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ សុ ខភាពកុមារ

45,389.2

័ មាតា ទារក កុមារ
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទសុ ខភាពបន្ដពូជ យុវវយ
ន្ិងអាហារូបតថមា សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ប្ប យុ ទធជំ ងឹ ្លង

13,178.1
18,288.2

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ បងាករ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងក្ឺ អដ្ស៏

10,677.8

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ បងាករ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងរឺ ក្បង

3,040.1

២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ បងាករ ន្ិងផ្ែទាំពាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ ន្ង
ិ ប្គុន្ឈាម

1,298.0

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ជំងឺ្លងដ្នទក្ទៀត

703.4

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្បយុទធជំងឺ្លង សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

2,568.9

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ប្ប យុ ទធជំ ងឺ មិ ន្ ្លង ន្ិ ង បញ្ហាសុ ខភាព ាធារ ណៈដ្នទក្ទៀត

3,014.6

៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ សុ ខភាពផ្ភនក

266.9

៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ សុ ខភាពផ្លូវចិតត ន្ិងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្

173.0

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ សុ ខភាពមាត់-ក្ធមញ

77.2

៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ជំងឺរាុ ំនរ ៉ៃ

254.8

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ បញ្ហាសុ ខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត

596.0

៣.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទប្បយុទធជំងឺមិន្្លងន្ិងបញ្ហាសុ ខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត
សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៤ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ពប្ងឹ ងប្ប ព័ ន្ធសុ ខាភបា
ិ ល

1,646.7
1,107,476.2

៤.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាសុ ខាភបា
ិ ល

529,415.9

៤.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ហរិ ញ្ញបបទាន្សុ ខាភបា
ិ ល

61.6

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

105,454.6

៤.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុ ខាភបា
ិ ល

544.0

៤.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវ ិស័យសុ ខាភបា
ិ ល

3,145.7

៤.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងង
ឹ ប្បព័ន្ធសុ ខាភិបាល សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

30 នៃ 48

468,854.4

ារាង ៣ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ស ងោម្ ិ េច អ តី ត យុ េធជ ន និ ង យុ វនី តិ ស ម្បទា ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៧

749,762.7

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព ក្ស វាសុ ខុ មាលភាពសងគម

36,412.5

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុ ខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រង ក្ប្គុះន្ិងងាយរងក្ប្គុះន្ិងកច
ិ េការប្គួារ

9,432.4

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុ ខុមាលភាពកុមារ ន្ិងយុវន្ីតិសមបទា

5,051.7

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុ ខុមាលភាពជន្ពកា
ិ រ

2,379.9

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ កាការអភិវឌ្ឍសុ ខុមាលភាពមន្ុសសចាស់

1,615.8

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុ ខុមាលភាពអតីតយុទធជន្

4,248.8

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ក្សវាគំប្ទការបក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពក្សវាសុ ខុមាលភាពសងគម ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ពប្ងឹ ងពប្ងី កប្ប ព័ ន្ធស ន្តិ សុ ខស ងគម ន្ិ ង ផ្តល់ ក្ស វាាតរ ល ទធភាព ពល កមមកាយសមបទាជន្ពកា
ិ រ

13,683.9
663,185.5

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តស
ិ ុ ខសងគមសប្មាប់អតីតមន្រន្តរា
ី ជការសុវី ិល

4,940.5

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តស
ិ ុ ខសងគមសប្មាប់អតីតយុទធជន្

4,874.0

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ាតរលទធភាពពលកមមកាយសមបទា ន្ិងក្លក
ី កមពស់ ជវី ភាពជន្ពកា
ិ រ
២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តស
ិ ុ ខសងគមគំប្ទ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទទូក្ៅ

6,232.5
647,138.5
50,164.7

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍភាពានដ្គូ ន្ិងពប្ងង
ឹ សមតថភាពាថប័ន្
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មន្ុសស

23,278.9
265.8

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត

ទំព័រ

31 នៃ 48

26,620.0

ារាង ៤ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង រ រិ សាថន ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៧

61,907.6

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេគ ំ ពារ បរា
ិ ថ ន្

1,976.5

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ទប់ាកត់ន្ិងកាត់បន្ថយការបំពុលខយល់ ន្ិងសំក្េង

328.0

១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការទប់ាកត់ន្ិងកាត់បន្ថយការបំពុលទក
ឹ ាធារណៈ

92.5

១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងារធាតុ ន្ិងសំណល់ក្ប្គុះថ្ននក់បរា
ិ ថ ន្

65.0

១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការប្តួតពិន្ិតយក្លកា
ី រប្បតិបតតកា
ិ រប្គប់ប្គងសំណល់រង
ឹ

72.5

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការពប្ងង
ំ របរា
ឹ ការអន្ុវតតចាប់ លិខិតបទោាន្ពាក់ព័ន្ធន្ឹងកិចេគពា
ិ ថ ន្

67.0

១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ វ ិភាគ ន្ិងពិក្ាធន្៍សំណល់ ន្ិងារធាតុបំពុល

340.0

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ អក្ងកត ពិន្ិតយការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរា
ិ ថ ន្

235.0

១.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្

225.4

១.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ ក្សវាគំប្ទកិចេគពា
ំ របរា
ិ ថ ន្ សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត

551.1

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងតំ ប ន្់ ការ ពារ ធមមាតិ

7,147.5

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវាគំប្ទការងារប្គប់ប្គងតំបន្់ការពារធមមាតិ

2,759.4

២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន្់ការពារធមមាតដ្
ិ ក្ី គក

1,100.6

២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងតំបន្់ដ្ីក្សម
ី ទក
ឹ ាប

329.5

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្សមុប្ទ ន្ិងតំបន្់ក្្នរ

745.0

២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ពប្ងង
ន បន្់ការពារធមមាតិ
ឹ ការអន្ុវតតចាប់កុ ងតំ

101.5

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ អភិរកសក្បតិកភណឌវបបធម៌ន្ិងធមមាតិកុ ងតំ
ន បន្់ការពារធមមាតិ
២.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការក្លក
ី កមពស់ ជិវភាពសហគមន្៍តំបន្់ការពារធមមាតិ
២.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍ក្អកូក្ទសចរកនុងតំបន្់ការពារធមមាតិ
២.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងតំបន្់ការពារធមមាតិ សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងការ អភិ វ ឌ្ឍក្ោយចរី ភាព

82.1
1,584.5
71.0
373.9
1,626.6

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង ន្ិងក្លក
ី កមពស់ ការអន្ុវតតវ ិទាាន្រសត ន្ង
ិ បក្ចេកវ ិទា

1,210.1

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ជប្មុញកាអន្ុវតត ក្្លយ
ី តបន្ឹងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ

142.6

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ ន្ិងជីវសុ វតតភា
ិ ព

171.4

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ក្សវាគំប្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត

102.5
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ារាង ៤ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង រ រិ សាថន ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងចំ ក្ណុះ ដ្ឹ ង ន្ិ ង ព័ ត៌ មាន្ បរា
ិ ថ ន្

២០ ១ ៧

2,166.3

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ក្សវាកមមគប្ំ ទប្គប់ប្គងចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្

636.6

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ការប្គប់ប្គងក្សវាកមមព័ត៌មាន្ភូមិាន្រសត ន្ិងទិន្នន្័យបរា
ិ ថ ន្

481.7

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការក្លក
ី កមពស់ ការអប់រ ំ ន្ិងចំក្ណុះដ្ឹងបរា
ិ ថ ន្

170.0

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការក្រៀបចំ ន្ិងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្

464.4

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការក្លក
ី ទឹកចិតត ប្បតិបតតនិ បតង ន្ិងក្មប្តភា
ី ពបរា
ិ ថ ន្

267.3

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ពប្ងង
ឹ ការងារសហប្បតិបតតកា
ិ រក្លផ្ី ផ្នកចំក្ណុះដ្ឹង ន្ិងព័ត៌មាន្បរា
ិ ថ ន្
៤.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងង
ឹ អភិបាលកិចេល អ សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ ពប្ងឹ ងអភិ បាល កិ ចេល អ

40.9
105.4
48,990.7

៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពនន្ដ្ំក្ណីរការរដ្ាបាលន្ិងការផ្ដល់ ក្សវាាធារណៈ ន្ង
ិ ការងារ
ន្ីតិកមម

441.0

៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ការប្គប់ប្គង ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លធន្ធាន្មន្ុសស

20,463.2

៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិង ប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា

10,203.2

៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារផ្ផ្ន្ការ ែវ ិកា សថិតិ កិចេការអន្ដរាតិ វ ិមជឈការ ន្ង
ិ វ ិសហមជឈការ
៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ ន្រសតី យុវជន្ ន្ិងកុមារ កនុងវ ិស័យ បរា
ិ ថ ន្
៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការងារអធិការកច
ិ េ

132.0
94.0
128.0

៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង
ន

62.0

៥.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ក្សវាគំប្ទការពប្ងង
ឹ អភិបាលកិចេល អ សប្មាប់ថ្ននក់រាជធាន្ក្ី ខតត
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17,467.3

ារាង ៥ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ការ គរ និ ង រណដុះ រណា
ដ ល វិ ជាជជី វៈ ាម្ ម្ម វិធ្ី - អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០១៧

189,758.7

១ . កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍល កខខ ណឌការ ងារ ឱ្យកាន្់ ផ្ត ប្បក្សរី ក្េង
ី
១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ បន្តក្លីកកមពស់ លកខខណឌការងារឱ្យកាន្់ផ្តប្បក្សរី ក្េង
ី
១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងង
ឹ ភាពសុ ខដ្ុមរមនានន្ទំនាក់ទំន្ងវ ិាាជីវៈ
១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ បន្តការសិកាប្ាវប្ាវប្បាក់ឈ្ួ លអបបរមា
ន
ន្ិងអតថប្បក្ោជន្៍របស់កមមករ
ន្ិក្ោជិត

21,120.3
11,433.0
5,800.0
590.0

១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ពប្ងង
ការវ ិាាជីវៈ
ឹ ន្ិងពប្ងក
ី ក្សរភាពអងគ
ី

629.0

១.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ពប្ងង
ឹ ការទប់ាកត់ការក្ប្បប្ី បាស់ពលកមមកុមារ

760.6

១.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍលកខខណឌការងារឱ្យកាន្់ផ្តប្បក្សីរក្េង
ី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ត ល បក្ចេក ក្ទ ស ន្ិ ង វ ិាាជីវៈ
ិ ី ទី ២៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍការ អប់ រ ំបណុ ត ុះបណ្ត

1,907.7

51,306.6

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ ការកាង ន្ិងអន្ុវតតក្គលន្ក្ោបាយាតិសតីពីការអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត ល
បក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ ន្ិងផ្ផ្ន្ការនានាក្ដ្ីមបព
ត លបក្ចេកក្ទស
ឹ គុណភាពវ ិស័យអប់រ ំ បណុ ត ុះបណ្ត
ី ប្ងង

1,187.7

ន្ិងវ ិាាជីវៈ
២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងង
ុ ការចុុះក្ឈាមុះចូលក្រៀន្របស់សិកាខកាមសិសស ន្ិសសិ តកនុងផ្ផ្នក
ឹ យន្តការជំរញ
អប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ិងវ ិាាជីវៈ
២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងង
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ង
ឹ យន្តការប្គប់ប្គងការអប់រ ំបណុ ត ុះ បណ្ត
ិ វ ិាាជីវៈ
២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រ ំបណុ ត ុះបណ្ត
ត លបក្ចេកក្ទស ន្ង
ិ វ ិាាជីវៈ
ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍមុ ខរបរ ន្ិ ង ការ ងារ ក្ដ្ី មបី ក្លី កកមពស់ ការ ផ្តល់ ក្ស វាការ ងារ ន្ង
ិ ព័ត៌មាន្
ទី ផ្ារ ការ ងារ ក្ៅក មពុ ាប្ប កបក្ោយ គុ ណ ភាព ន្ង
ិ ប្បសទ
ិ ធភាព
៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ជំរញ
ុ ការកាង ន្ិងអន្ុវតតក្គលន្ក្ោបាយាតិសតីពីមុខរបរ ន្ង
ិ ការងារ
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងង
ឹ យន្តការផ្តល់ ក្សវាមុខរបរ ន្ិងការងារ ឱ្យកាន្់ផ្តមាន្ប្បសទ
ិ ធភាព ន្ង
ិ
ក្្លយ
ី តបបាន្តាមតប្មូវការរបស់អនកក្ប្បប្ី បាស់ក្សវា
៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងង
ឹ យន្តការផ្សពវផ្ាយ ន្ិងបន្រញ្ហាបអំពីព័ត៌មាន្ទផ្
ី ារការងារ
៣.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ក្សវាគំប្ទការអភិវឌ្ឍមុខរបរ ន្ិងការងារ ក្ដ្ីមបក្ី លីកកមពស់ ការផ្តល់ក្សវាការងារ
ន្ិងព័ត៌មាន្ទីផ្ារ ការងារក្ៅកមពុាប្បកបក្ោយគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាព ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥៖ ការ ពប្ងឹ ងក្ស វាគំ ប្ទទូក្ៅ

46,497.7
3,236.2
385.0

3,405.2
199.6
1,780.4
1,419.6
5.6

113,926.6

៥.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការបក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាព ន្ិងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ
៥.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងង
ធិ ព
ឹ ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ាប្បកបក្ោយតមាលភាពប្បសទ
ិ ភា
ន្ិងគណក្ន្យយភាព
៥.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ពប្ងង
ឹ ន្ិងពប្ងក
ី កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រាមួយនដ្គូាតិ ន្ង
ិ អន្តរាតិ
៥.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ពប្ងង
ឹ យន្តការកាងផ្ផ្ន្ការ សថិតិ ន្ិងន្ត
ី ក
ិ មម
៥.៧ អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ ការពប្ងង
ឹ ក្សវាគំប្ទទូក្ៅ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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47,118.1
14,374.4
4,245.0
558.8
47,630.3

ារាង ៦ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ិ េចការ

រី ាម្ ម្ម វិធ្ី - អ នុ ម្ម វិ ធ្ី

ស រុ ប រួម

២០១៧

42,740.9

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ផ្ក ផ្ប្ប ាថន្ ភាព ក្ស ដ្ាកិ ចេ ស ងគម របស់ន្រសតី

5,821.7

១.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ក្លីកកមពស់ សីលធម៌សងគម តនមលន្រសតី ន្ិងប្គួារផ្ខមរ

163.4

១.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ក្លីកកមពស់ ការអប់រ ំ ន្ិងសុ ខុមាលភាពសងគម

370.5

១.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍ក្សដ្ាកិចេន្រសតី ន្ង
ិ ប្គួារ
១.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការក្លីកកមពស់ អាហារូបតថមាដ្ល់ន្រសតី ន្ង
ិ កុមារ
១.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្សវាគំប្ទការផ្កផ្ប្បាថន្ភាពក្សដ្ាកិចេ សងគមរបស់ន្រសតី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ កិ ចេការ ពារ ផ្លូ វចាប់ ចំ ក្ពាុះ ន្រសតី ន្ង
ិ ក្កមងប្សី

3,509.2
338.3
1,440.3
1,585.8

២.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការងារទប់ាកត់ការរ ំក្ោភបំពាន្ផ្លូវក្ភទក្លីន្រសដី ន្ង
ិ ក្កមងប្សី

289.4

២.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការពប្ងង
តិ ម៌
ឹ សមតថភាពភានក់ងារន្គរបាលយុតធ

173.1

័ នានា
២.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការទប់ាកត់អំក្ពជ
ី ួញដ្ូរមន្ុសស ន្ិងការក្កងប្បវញ្េ

319.0

២.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការទប់ាកត់អំក្ពហ
ី ង
ឹ ាកនុងប្គួារ

229.3

២.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការក្លីកកមពស់ កិចេការពារន្រសតព
ី កា
ិ រ

155.1

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ក្សវាគំប្ទកិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី ន្ិងក្កមងប្សី ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

419.9

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ការ បន្រញ្ហាប ក្យ ន្ឌ្័ រ កនុ ងក្គល ន្ក្ោបាយ ាតិ ន្ង
ិ តាមវ ិស័យ
៣.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពក្លីការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ
៣.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវ ិធីនាររតន្ៈ
ី

3,104.1
250.8
1,021.3

៣.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការអន្ុវតតអន្ុសញ្ហញអន្តរាតិ សតីពីការលុ បបំបាត់រាល់ទប្មង់ក្រសក្អ
ង
ី
ី ក្លី
នារក្ភទ
(CEDAW) ន្ិងក្សវាជួយន្រសតរី ងក្ប្គុះក្ោយហង
ី
ិ ាប្គប់រូបភាព

951.3

៣.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ន្រសតី ន្ិងការក្ធវក្ី សចកតស
ី ក្ប្មច

217.4

៣.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្សវាគំប្ទការក្លីកកមពស់ សមភាពក្យន្ឌ្័រ ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត

663.3

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងន្ិ ង ការ អភិ វ ឌ្ឍាថប័ន្

32,229.3

៤.១ អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រកនុងការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការ

286.3

៤.២ អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ពប្ងង
ឹ ការងារហរិ ញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធកា
ិ រកច
ិ េ

171.3

៤.៣ អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ កិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិក្ដ្ីមបស
ី មភាពក្យន្ឌ្័រ

170.3

៤.៤ អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល

246.9

៤.៥ អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ការអន្ុវតតន្៍ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររតន្ៈ
ី

11,171.0

៤.៦ អន្ុកមមវ ិធីទី ៦៖ ក្សវាគំប្ទដ្ល់ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររតន្ៈ
ថ្ននក់រាជធាន្ី ក្ខតត
ី

20,183.5

ទំព័រ
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ារាង ៧ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង កេ ស េ រ ណ៍ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី

២០ ១ ៧

ស រុ ប រួមៈ

81,828.1

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍ ន្ិ ង ការ ប្គ ប់ ប្គ ងក្ទ សចរណ៍

26,587.6

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការបក្ងកត
ី ន្ិងផ្ផ្ន្ការក្ទសចរណ៍
ី ផ្លិតផ្លក្ទសចរណ៍ែមៗ
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងង
ឹ គុណភាពឧសាហកមមក្ទសចរណ៍ "ក្សវាមួយសតង់ោរមួយ "
១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ជំរញ
ុ ការសិកាទីផ្ារ ន្ិងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍
១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ពប្ងង
ឹ ន្ិងពប្ងក
ី ទំនាក់ទំន្ងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រក្ទសចរណ៍
១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គងសថិតិ ន្ិងបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្ក្ទសចរណ៍
១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លន្ិងពប្ងង
ឹ សមតថភាពជំនាញក្ទសចរណ៍ ''បុគគលិកមានក់ជំនាញមួយ ''

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ជំរញ
ុ ចលនាប្បេងប្បណ្តំង "ទីប្កុងាអត រមណីយោាន្ាអត ក្សវាលអ ន្ិងបដ្ិសណ្ត
ា រកច
ិ េល អ ''

4,370.0
570.4
12,200.0
3,403.0
580.1
1,520.0
1,637.0

១.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្លក្ទសចរណ៍ ពប្ងង
ុ ការអន្ុវតតចលនាប្បេង
ឹ គុណភាពក្សវាកមម ជំរញ
ប្បណ្តំង "ទីប្កុងាអត រមណីយោាន្ាអត ក្សវាលអ បដ្ិសណ្ត
ា រកច
ិ េល អ" ក្ៅតាមមូលោាន្ សិកាទីផ្ារ ន្ង
ិ ផ្សពវផ្ាយ

2,307.1

ក្ទសចរណ៍រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ដ្ំ ក្ណី រការ ទូ ក្ៅស ប្មាប់ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័យក្ទសចរណ៍
២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាព ន្ិងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួលការក្ធវដ្
ី ំក្ណីរការដ្ឹកជញ្ាូ ន្
ន្ិងសន្តស
ិ ុ ខ សុ វតថភា
ិ ពក្ទសចរណ៍
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងង
ឹ យន្តការ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធហរិ ញ្ញវតថុាធារណៈឱ្យមាន្ប្បសិទធភាព ន្ង
ិ ក្រៀបចំដ្ំក្ណីរការ
ការងារថ្ននក់ដ្ឹកនាំ ន្ង
ិ ការងារ
២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងកន្
ុ ការអន្ុវតតបទោាន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ង
ី ការកាង ន្ិងជំរញ
ិ អធកា
ិ រកច
ិ េ
២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្លក
ី កមពស់ សមភាពក្យន្ឌ្័រ សុ វតថភា
ិ ពកុមារគំប្ទជន្ពិការ ន្ិងការងារវ ិមជឈការ ការងារ AIDS
ន្ិងការងារប្បយុទធប្បឆំងក្ប្គឿង

55,240.5
606.5
12,448.3
7,287.4
439.9
544.4

២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងង
ូ រមណីយោាន្អងគរ
ឹ ន្ិងបក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពការប្បមូលចំណូលពីការលក់ប័ណាចល

17,080.0

២.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ក្សវាគំប្ទក្ទសចរណ៍រាជធាន្ី ក្ខតត

16,834.0

ទំព័រ
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ារាង ៨ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ធ្ ន ធាន េឹ

និ ង ឧតុ និ យ ម្ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី

ស រុ ប រួមៈ

២០ ១ ៧

118,301.8

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ទក
ឹ

64,756.2

១.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ កិចេដ្ំក្ណីរការ ន្ិងការជួសជុលផ្ែទាំប្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសតកសក
ិ មម )
១.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ាតរ ជួសជុល ន្ិងាងសង់ក្ហោារចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វ ិសវកមម)
១.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការបក្ងកត
ី សហគមន្៍កសិករក្ប្បប្ី បាស់ទក
ឹ (ន្.សហគមន្៍កសិករក្ប្បប្ី បាស់ទក
ឹ )
១.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ជំរញ
ុ ការអភិរកស ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្ធមមាតិ ន្ិងប្បព័ន្ធក្អកូេូសុីក្ៅតំបន្់ទក្ន្លាប ន្ង
ិ តំបន្់
ពាក់ព័ន្ធ (អាាាធរទក្ន្លាប)

53,073.4
342.4
38.3
2,000.0

១.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ឯការក្គលការណ៍ផ្ណនាំបក្ចេកក្ទស ន្ិងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គង
ទិន្នន្័យព័ត៌មាន្សប្មាប់ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខ័ណឌគណៈកមមការទក្ន្លក្មគងគ (គណៈកមាមធកា
ិ រ

420.0

ាតិទក្ន្លក្មគងគ)
១.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការពប្ងង
ឹ យន្តការសប្មបសប្មួល ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ ន្ង
ិ ប្គប់ប្គងធន្ធាន្
ទឹកកនុងប្កបខ័ណឌគណៈកមមការទក្ន្លក្មគងគ (គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងគ)

១.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ក្សវាគំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការ ការជួសជុល ន្ិងផ្ែទាំ ក្ហោារចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសតរបស់មន្ទរី
ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងក្ប្គុះ ទឹ ក ជំ ន្ ន្់ ន្ិ ង ក្ប្គុះរា ំងសងួត
២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការងារអន្តរាគមន្៍បូមទឹកសក្ន្រងាគុះប្សូវ ន្ិងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ (ន្.ធារាាន្រសតកសក
ិ មម )
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ាងសង់ ជួសជុល ន្ិងផ្ែទាំមា៉ៃសុីន្បូមទឹកចល័ត ន្ិងាថន្ីយបូមទក
ឹ (ន្.ធារាាន្រសតកសក
ិ មម )
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន្់ ន្ិងក្ប្គុះរា ំងសងួត របស់មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ការ ពារ ន្ិ ង អភិ រ កសធ ន្ធាន្ទក
ឹ

350.0
8,532.1
6,841.6
3,849.5
849.5
2,142.6
4,214.5

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុុះ ន្ិងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយន្រិ ន្តភាព (ន្.ប្គប់ប្គង ន្ិងអភិរកស
ធន្ធាន្ ទក
ឹ )
៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន្៍កសិករក្ប្បប្ី បាស់ទឹកប្បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព (ន្.សហគមន្៍កសិករ
ក្ប្បប្ី បាស់ទក
ឹ )

ទំព័រ
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126.4
4,088.1

ារាង ៨ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ធ្ ន ធាន េឹ

និ ង ឧតុ និ យ ម្ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងព័ ត៌ មាន្ សដី ពី ធ ន្ធាន្ ទឹ ក ន្ិ ង ឧតុន្យ
ិ ម
៤.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការប្សង់ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្បព័ន្ធធារាាន្រសតក្ៅកមពុា (ន្.ផ្ផ្ន្ការ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រ)
៤.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាំងទក្ន្ល ន្ិងការប្តួតពន្
ិ ត
ិ យគុណភាពទក
ឹ
(ន្.ជលាន្រសត ន្ិងការងារទក្ន្ល)
៤.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុ ន្ិយមប្បកបក្ោយប្បសទ
ិ ធភាព (ន្.ឧតុ ន្ិយម)
៤.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដ្ី ន្ិងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្ន័យ ក្ោយផ្ផ្អកក្លម
ី ូលោាន្
នន្អណូ ត ងផ្ដ្លបាន្ ន្ិងកំពុងក្ប្បប្ី បាស់សថិតក្ៅកនុងក្ខតតនប្ពផ្វង (ន្.ទឹកាអត ន្ិងអនាម័យ)

៤.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ គំប្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន្័យឧតុ ន្ិយម ន្ិងជលាន្រសតរបស់ មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ការ ផ្ក ល មអការ ប្គ ប់ ប្គ ងរដ្ាបាល ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ន្ិងការកាង អភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្រន្តី (ន្.រដ្ាបាលន្ិងធន្ធាន្
មន្ុ សស)
៥.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្ោបាយយុទធាន្រសត ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យធន្ធាន្ទឹក ន្ង
ិ ឧតុន្យ
ិ ម
(ន្.ផ្ផ្ន្ការ ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ)
៥.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា (ន្.ហរិ ញ្ញវតថុ)

២០១៧

1,031.9
214.9
157.3
381.3
136.3
142.1
41,457.6
717.6
269.5
17,711.9

៥.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុ សសក្លវី ិស័ យធន្ធាន្ទក
ឹ (TSC)

485.4

៥.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ក្ធវឲ្
ន
សវន្ោាន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកុ ង)
ន
ី យប្បក្សរី ក្េង
ី ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកុ ងរបស់

346.4

៥.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុ គគលិ ក ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកិចេស ហប្បតិបតតកា
ិ រ ក្ដ្ីមបក្ី លក
ី កមពស់
ប្បសិទធភាពការងាររបស់ អាាាធរទក្ន្លាប (អាាាធរទក្ន្លាប)
៥.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី៧៖ អភិបាលកិចេក្លីការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ បុ គគលិ ក ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស ក្ដ្ីមបធា
ី នា
ដ្ល់ ប្បសិទធភាពការងាររបស់ គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងគកមពុា (គណៈកមាមធិការាតិទក្ន្លក្មគងគ)
៥.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងង
ឹ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងការកាងសមតថភាពរបស់ មន្ទរី ជំនាញរាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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2,000.0

3,220.0
16,706.8

ារាង ៩ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សិ ម្ម រុ កាខប្រ មាញ់ និ ង កន សាេ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួ មៈ

២០១៧

220,187.3

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ បក្ងកី ន្ផ្លិ តភាព ពិ ពិ ធ កមម ន្ិ ង ពាណិ ជាូ បន្ី យ កមមកសក
ិ មម

28,098.2

១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស ន្ិងបក្ងកន្
ី សមតថភាពអងគភាព

2,142.8

១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ជំរញ
ុ ការងារប្គប់ប្គងធន្ធាន្ដ្ីកសិកមម ប្បកបក្ោយចរី ភាព

1,027.4

១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្តប្ំ សូវ

1,596.5

១.៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី៤៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្តា
ំ កវបបកមម ន្ិងដ្ំណ្តរំ ម
ួ ផ្សំ

878.7

១.៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្តឧ
ំ សាហកមម

589.5

១.៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី៦៖ ការអភិវឌ្ឍក្ប្គឿងយន្តកសក
ិ មម

1,000.2

១.៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី៧៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍការងារការពារដ្ំណ្តំ អនាម័យ ភូតគមអនាម័យ

1,654.6

១.៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងង
ុ ការងារផ្សពវផ្ាយកសក
ឹ ន្ិងជំរញ
ិ មម

2,320.7

១.៩. អន្ុ កមមវ ិធីទី៩៖ អភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍កសិកមម

1,143.7

១.១០. អន្ុ កមមវ ិធីទី១០៖ ពប្ងង
ឹ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្ទរី ពិក្ាធន្៍ាតក
ិ សក
ិ មម

571.0

១.១១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១១៖ ជំរញ
ុ ការវ ិន្ិក្ោគន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ដ្ំណ្តក្ំ ៅសូ ប្បកបក្ោយប្បសិទធភាពក្សដ្ាកិចេខពស់ន្ង
ិ ចរី ភាព

495.9

១.១២. អន្ុ កមមវ ិធីទី១២៖ ជំរញ
ុ ផ្ខសចងាវក់តនមលក្ៅសូ ឲ្យបាន្លអ

127.9

១.១៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៣៖ ក្លក
ី កមពស់ គុណភាពផ្លិតផ្លក្ៅសូ
១.១៤. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៤៖ ក្លក
ត លធន្ធាន្មន្ុ សសកនុងផ្ផ្នកក្ៅសូ
ី កមពស់ ការប្គប់ប្គងន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត

86.5
97.4

១.១៥. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៥៖ ពប្ងង
ឹ ការកាង ការអន្ុ វតតផ្ផ្ន្ការន្ិងអភិបាលកិចេកុ នងវ ិស័យក្ៅសូ

1,025.5

១.១៦. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៦៖ ក្លក
ី កមពស់ គុណភាពពូ ជក្ៅសូ ែមី ន្ិងប្បសិទធភាពគុ ណភាពផ្លិតផ្លក្ៅសូ កមពុា (IRCC)

1,545.0

១.១៧. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៧៖ ជំរញ
ុ ន្ិងក្លក
ី កំពស់ ការអភិវឌ្ឍកសិ -ឧសាហកមម

1,279.0

១.១៨. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបក្ី លក
ំ សក
ី កមពស់ ផ្លិតភាពដ្ំណ្តក
ិ មម

1,287.4

១.១៩. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដ្ីមបក្ី លក
ំ សិកមម ន្ិងផ្សពវផ្ាយបក្ចេកវ ិទាកសក
ី កមពស់ ពិពិធកមមដ្ំណ្តក
ិ មម

1,802.6

១.២០. អន្ុ កមមវ ិធីទី២០៖ ការពប្ងង
ឹ ាថប័ ន្ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពក្សវាគំប្ទន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសសផ្ផ្នកពក្ិ ាធន្៍
ប្ាវប្ាវកសក
ិ មម
១.២១. អន្ុ កមមវ ិធីទី២១៖ ការបក្ងកន្
ី ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់ មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ

39 នៃ 48

1,010.0
6,415.9

ារាង ៩ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សិ ម្ម រុ កាខប្រ មាញ់ និ ង កន សាេ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ជំ រុ ញ ផ្លិ ត កមមស តវ ន្ិ ង សុ ខភាពសតវ

២០ ១ ៧

15,468.2

២.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងបក្ងកន្
ី ផ្លិតកមមសតវ
២.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងង
ឹ ក្សវាកមម សុ ខភាពសតវ ការបងាករទប់ាកត់ ន្ិងប្បយុទធប្បឆំងជំង្
ឺ លងសតវ
២.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងង
ឹ ការងារអធិការកិចេ ន្ិងចតាតេស
ី ័ក

897.2
5,452.7
700.0

២.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ក្ធវឲ្
ឹ ការប្គប់ប្គងសតតឃាតោាន្ ការបងាករទប់ាកត់ ន្ង
ី យប្បក្សរី ក្េង
ី សុ ខភាពាធារណៈ ពប្ងង
ិ
ប្បយុទធប្បឆំងជំងឺសូណូសុស
ី
២.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការអក្ងកតឃាលក្ំ មល
ី ប្ាវប្ាវជំងឺសតវ ន្ិងក្ធវក្ី រាគវ ិន្ច
ិ ឆ័យសតវ
២.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការប្ាវប្ាវផ្លិតកមមស តវ ក្សក្ន្ទិចសតវ ចំណីសតវ ន្ិងការបងាកត់ពូជសតវ
២.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ពប្ងង
ឹ សមតថភាពអងគភាព ការអន្ុវតតចាប់ ន្ិងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសស
២.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ពប្ងង
ធិ ពក្សវាគំប្ទ
ឹ ការអន្ុវតតក្គលន្ក្ោបាយកមមវ ិធី/ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតែ វ ិកា ន្ិងបក្ងកន្
ី ប្បសិទភា
ផ្លិតកមមស តវ
២.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ជំរញ
ុ ការផ្សពវផ្ាយបក្ចេកក្ទសចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុខភាពសតវ
២.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ការជំរញ
ុ ការចិញ្េឹមសតវ ន្ិងសុ ខភាពសតវរបស់មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥រាជធាន្ី ក្ខតត

474.5
535.9
1,119.1
290.6
2,658.8
482.1
2,857.3

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ ជល ផ្ល ប្ប កបក្ោយ ន្រិ ន្តរភាព

16,094.3

៣.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សហគមន្៍ក្ន្ាទ

700.0

៣.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការប្គប់ប្គងផ្ដ្ន្ក្ន្ាទ

438.1

៣.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ជំរញ
ុ ការអភិវឌ្ឍវារវបបកមម
ី

1,200.0

៣.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មន្ុសសន្ិងការការពារធន្ធាន្ជលផ្ល

5,039.6

៣.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការសិកាប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ជលផ្លទក
ឹ ាប
៣.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការសិកាប្ាវប្ាវន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ជលផ្លសមុប្ទ
៣.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ សិកាប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសវារវបបកមម
ី

451.0
168.1
1,146.1

៣.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ការក្ធវឲ្
ី យប្បក្សរី ក្ទបង
ី ផ្ផ្នកផ្កនចនផ្ល ជលផ្ល

109.2

៣.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការពារន្ិងអភិរកសធន្ធាន្ជលផ្ល

2,004.1

៣.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ការអន្ុវតតប្កបខ័ណឌផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតស ប្មាប់វ ិស័យជលផ្ល

4,838.1

ទំព័រ

40 នៃ 48

ារាង ៩ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សិ ម្ម រុ កាខប្រ មាញ់ និ ង កន សាេ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី ន្ិ ង ស តវនប្ព ប្ប កបក្ោយន្រិ ន្តរភាព

២០ ១ ៧

17,879.9

៤.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍នប្ពក្ឈ្ី ន្ិងសហគមន្៍នប្ពក្ឈ្ី

2,321.6

៤.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ការអភិវឌ្ឍចំការក្ឈ្ោ
ី ំ ន្ិងរុកខវបបកមម

7,079.2

៤.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ការអភិរកសសតវនប្ព ន្ិងជីវចប្មុុះ

780.8

៤.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ សក្ន្រងាគុះ ាតរលទធភាពជីវាន្រសតបងាកត់ពូជ ន្ិងក្ោុះផ្លងសតវនប្ព ចូលកនុងផ្ដ្ន្នប្ពធមមាតិ

830.7

៤.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនប្ពក្ឈ្ី ពាណិជាកមម ន្ិងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ

898.9

៤.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការងារប្ាវប្ាវ ន្ិងពប្ងង
ឹ សមតថភាពកនុងវ ិស័យនប្ពក្ឈ្ី

186.6

៤.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ គក្ប្មាងពប្ងង
ឹ ការអន្ុវតតចាប់ក្ដ្ីមបច
ី ូលរូមចំផ្ណកផ្ែរកា ការពារនប្ពក្ឈ្ប្ី បកបក្ោយន្រិ ន្តរភាព

1,704.2

៤.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពនន្ការអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការ ន្ិងការប្គប់ប្គងែវ ិកា

4,077.9

៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ ៖ ពប្ងឹ ងាថប័ ន្បក្ងកី ន្ ប្ប សិ ទធ ភាព ក្ស វាគំ ប្ទ ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ មន្ុ សសកនុងវ ិស័យកសក
ិ មម
៥.១. អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្លក
ី កមពស់ ការកាងន្ិងកាអន្ុវតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្ោបាយ ន្ិងវ ិន្ិក្ោគកសក
ិ មម (ន្ផ្ក)
៥.២. អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ប្គប់ប្គង ន្ិងការអន្ុវតតែវ ិកា
៥.៣. អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គងាថប័ន្ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស
៥.៤. អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ បក្ងកន្
ន
ី ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកុ ង

142,646.7
1,772.0
2,342.7
66,519.3
498.0

៥.៥. អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្លក
ី កមពស់ សមតថភាព ន្ិងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ
៥.៦. អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ពប្ងង
ំ សិកមម ន្ង
ឹ ប្បសិទធភាពការអន្ុវតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្ននក
ិ ជីកសក
ិ មម
៥.៧. អន្ុកមមវ ិធីទី៧៖ ពប្ងង
ឹ ការងាររដ្ាបាល ការបន្រញ្ហាបក្យន្ឌ្័រ

3,931.9
402.5
4,215.9

៥.៨. អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ បក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពការងារ អធិការកិចេកុ នងវ ិស័យកសក
ិ មម

401.7

៥.៩. អន្ុកមមវ ិធីទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការន្ិងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសក
ិ មម

395.8

៥.១០. អន្ុកមមវ ិធីទី១០៖ ពប្ងង
ត លធន្ធាន្មន្ុសស ក្លប
ឹ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ី ក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាកល
វ ិទាល័យភូមិន្ទកសក
ិ មម
៥.១១. អន្ុកមមវ ិធីទី១១៖ ក្លក
ត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតក
ី កមពស់ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ិ សក
ិ មម
ផ្ប្ពកក្លៀប
៥.១២. អន្ុកមមវ ិធីទី១២៖ ក្លក
ត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតក
ី កមពស់ គុណភាពអប់រ ំ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ិ សក
ិ មម
កំពង់ចាម

៥.១៣. អន្ុកមមវ ិធីទី១៣៖ ការពប្ងង
ឹ ក្សវាគំប្ទរបស់មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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1,999.2
3,413.8
2,080.0
54,673.9

ារាង ១ ០ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង អ ភិ វ ឌ្ឍន៍ ជន រេ ាម្ ម្ម វិធ្ី - អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួ ម

២០១៧

160,806.80

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ . បន្តាតរ ផ្ែ ទាំ ន្ិ ង ផ្ក ល មអក្ហ ោារ ចនាស មព័ន្ធជន្បទ

94,120.8

១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការជួសជុ លផ្ែទាំ ន្ិងផ្កលមអផ្ូ លវជន្បទ

79,399.5

១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពភ
ល
ី ័ណឌ ផ្ផ្ន្ទីផ្ូ វជន្បទ

១.៤ អន្ុ កមមវ ិធីទី៤ ៖ ការជួសជុ លផ្ែទាំ ន្ិងកាងផ្លូវជន្បទ របស់ មន្ទរី ជំនាញទាំង ២៥

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ក្លី កកមពស់ គុ ណភាព នន្ ការ ផ្តល់ ក្ស វាាធារណៈជន្បទ

670.0
14,051.3
15,394.4

២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ជំរញ
ុ ការផ្ដល់ ក្សវាផ្គត់ផ្គង់ទក
ឹ ជន្បទ

5,641.0

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ជំរញ
ុ ការផ្តល់ ក្សវាអនាម័យជន្បទ

4,453.0

២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ចប្មុុះសប្មាប់សហគមន្៍ជន្បទ

1,453.6

២.៤.អន្ុ កមមវ ិធីទី៤ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍អភិរកសសហគមន្៍ជន្ាតិក្ដ្ីមភាគតច
ិ

320.0

២.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥ ៖ ក្លក
ី កមពស់ ក្សដ្ាកិចេប្គួារជន្បទ

510.9

២.៦ អន្ុ កមមវ ិធីទី៦ ៖ ការផ្តល់ ក្សវាជន្បទ របស់ មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ការ អភិ វ ឌ្ឍធ ន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង ពប្ងឹ ងាថប័ន្

3,015.9
51,291.6

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១ ៖ ការកាងផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន្៍ជន្បទ

640.0

៣.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី២ ៖ ពប្ងង
ឹ ការអន្ុ វតតែវ ិកាកមមវ ិធី

849.8

៣.៣ អន្ុ កមមវ ិធីទី៣ ៖ ការពប្ងង
ឹ សវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងអធិការកច
ិ េ

310.0

៣.៤ អន្ុ កមមវ ិធីទី៤ ៖ ការកាងសមតថភាពាថប័ ន្ ន្ិងបណុ ត ុះបណ្ត
ត លជំនាញមូលោាន្
៣.៥ អន្ុ កមមវ ិធីទី៥ ៖ការពប្ងង
ន
វិ ឌ្ឍន្៍
ឹ ការងាររដ្ាបាល ន្ិងន្រសតក
ី ុ ងការអភ
៣.៦ អន្ុ កមមវ ិធីទី៦ ៖ ក្សវាគំប្ទក្គលន្ក្ោបាយ

310.0
21,136.5

៣.៧ អន្ុ កមមវ ិធីទី៧ ៖ កាពប្ងង
ឹ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាលហរិ ញ្ញវតថុន្ិង ការកាងសមតថភាព របស់
មន្ទរី ជំនាញទាំង២៥

ទំព័រ

1,190.0
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26,855.3

ារាង ១ ១ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង សាធារ ណ ការ និ ង ែឹ ជញ្ជូ ន ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០១៧

388,160.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ជួ ស ជុ ល ផ្ែ ទាំ ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គ ងសំ ណ ង់ ាធារ ណការ ក្ហ ោារ ចនាស ម័ពន្ធដ្ឹ កជញ្ាូ ន្
ន្ិ ង ភសតុ ភារ កមម

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ ជួសជុល ផ្ែទាំ ន្ិងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ ផ្លូវក្ខតត

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ ជួសជុល ផ្ែទាំ ន្ិងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធផ្ូ លវាតិ ផ្លូវក្ខតត ន្ង
ិ
រចនាសមព័ន្ធាធារណៈថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ ន្ង
ិ វ ិសវកមម
១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ាថបនា ជួសជុល ផ្ែទាំ សំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ -ផ្លូវក្ខតត ន្ង
ិ
ប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសសំណង់ ាធារណការ ន្ិងក្ហោារចនាសមព័ន្ធដ្ក
ឹ ជញ្ាូ ន្

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ការងារគំប្ទ ន្ិងអន្តរាគមន្៍ ការាថបនា ជួសជុល ផ្ែទាំ សំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ -ផ្លូវក្ខតត (ប្កុមក)

១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការងារគំប្ទ ន្ិងអន្តរាគមន្៍ ការាថបនា ជួសជុល ផ្ែទាំ សំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធ
ដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ -ផ្លូវក្ខតតន្ិងប្គប់ប្គង ផ្ែទាំក្ប្គឿងចប្កាងសង់ (ប្កុមខ )

១.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ អភិវឌ្ឍន្៍ ជួសជុល ផ្ែទាំ ន្ិងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសម័ពន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ផ្លូវទក
ឹ

១.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧៖ អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោារចនាសមព័ន្ធដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ផ្លូវក្លបឿន្ក្លឿន្ ាពន្ធំៗ
ន្ិងវ ិន្ិក្ោគ

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ផ្ែ ទាំ ប្គ ប់ ប្គ ងក្ហ ោារ ចនាស មព័ ន្ធ ក្ស វាក មម ន្ិ ង សុ វតថភា
ិ ពផ្លូវផ្ដ្ក
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ គំប្ទរដ្ាបាលទូក្ៅ

281,631.0
280,173.2
87.5
87.5
75.7
75.7
1,055.7
75.7
113.7
113.7

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងចរាចរណ៍ / មក្ធាបាយ ក្ស វាក មម អាជី វកមម ប្ប ព័ ន្ធដ្ឹ កជញ្ាូ ន្ ន្ិ ង
ភសតុ ភារ កមមប្គ ប់ ប្ប ក្ភ ទ ក្ោយ សុ វតថិ ភាព ន្ិ ងប្បសទ
ិ ធភាព
៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ប្គប់ប្គងមក្ធាបាយដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ន្ិងសុ វតថភា
ិ ពចរាចរណ៍ផ្លូវក្គក
៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ប្គប់ប្គងមក្ធាបាយដ្ឹកជញ្ាូ ន្ ន្ិងសុ វតថភា
ិ ពចរាចរណ៍ផ្លូវទក
ឹ
៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ប្គប់ប្គងនាវាជំន្ួញសមុប្ទ ន្ិងសុ វតថភា
ិ ពចរាចរណ៍ផ្លូវសមុប្ទ

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ ៖ គំប្ទ ក្គល ន្ក្ោបាយ ាធារណការ , ដ្ឹ ក ជញ្ាូ ន្ ការ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ ធន្ធាន្ មន្ុ សស ន្ិ ង ប្គ ប់ ប្គង
រដ្ាបាល ទូក្ៅ
៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១ ៖ ការប្គប់ប្គង ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍ធន្ធាន្មន្ុសស

3,367.4
3,195.6
112.3
59.5
103,047.9
21,559.1

៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ពប្ងង
ឹ ការងាររដ្ាបាល

485.1

៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ការកាងផ្ផ្ន្ការរយៈក្ពលផ្វង ន្ិងមធយម

103.1

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤ ៖ ពប្ងង
ឹ ការអន្ុវតតន្៍ែវ ិកាកមមវ ិធី

15,391.0

៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ពប្ងង
ឹ ការអន្ុវតតន្៍កិចេល ទធកមម

84.5

៤.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ពប្ងង
ឹ ទំនាក់ទំន្ងសហប្បតិបតតកា
ិ រអន្តរាតិ

103.1

៤.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ពប្ងង
ន
ឹ យន្តការសវន្កមមនផ្ទកុ ង

227.2

៤.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ពប្ងង
ឹ យន្តការអធិការកច
ិ េ

240.2

៤.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល ន្ិងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធាន្ី-ក្ខតត

ទំព័រ
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64,854.6

ារាង ១ ២ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ករៀ រេំ ដែ ន ែី ន រ រូ រនី យ ម្ម និ ង សំ ណ ង់ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៧

134,775.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងដ្ីធលី

29,823.7

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១ ៖ពប្ងឹងន្ិងក្ធវប
ី លី
ី ចេុបបន្នភាពក្លកា
ី រងារផ្សពវផ្ាយ ទាក់ទងន្ឹងការចុុះបញ្ា ីដ្ធ

157.9

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២ ៖ ពប្ងឹង ន្ិងគំប្ទបក្ចេកក្ទសវាស់ផ្វងសុ រក្ោដ្ី
ិ

978.8

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣ ៖ ការពប្ងឹងការអភិរកសសុ រក្ោដ្ី
ិ

138.9

១.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤ ៖ការក្ធវប
ី ចេុបបន្នភាពផ្ផ្ន្ទីរដ្ាបាល ន្ិងឋាន្ក្លខាន្នន្កមពុា

698.6

១.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥ ៖ ពប្ងឹង ន្ិងគំប្ទបក្ចេកវ ិទាព័ត៌មាន្សុរក្ោដ្ី
ិ

270.6

១.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ការក្ោុះប្ាយទំនាស់ដ្ធ
ី លី

2,921.8

១.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖កមមវ ិធីអន្ុវ ិស័យរដ្ាបាលដ្ីធលី

24,000.0

១.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី៩ ៖ ការងារសុ រក្ោដ្ី
ន្ិងភូមិាន្រសតគប្ំ ទដ្ល់កមមវ ិធទ
ិ
ី ១ របស់មន្ទរី រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២៖ ពប្ងឹ ងការ ក្រៀ បចំ ផ្ដ្ ន្ដ្ី ន្ិ ង ន្គរូ ប ន្ី យ កមម

657.1
3,782.8

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងការប្ាវប្ាវកាងបទបញ្ញតតិ ន្ិងការគំប្ទបក្ចេកក្ទសកាងផ្ផ្ន្ការរូបវន្តថ្ននក់ក្ខតត ន្ង
ិ ថ្ននក់ឃុំ /
សងាកត់

412.0

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងឹងការងារក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ី ន្ិងកាងបលង់ក្គលក្ប្បប្ី បាស់ដ្ថ្ន
ី ន ក់ប្សុក

457.0

២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងការងារន្គរូបន្ីយកមម ន្ិងការងារកាងបលង់ក្គល ន្ិងផ្ផ្ន្ការក្ប្បប្ី បាស់ដ្ី ថ្ននក់ប្កុង ន្ង
ិ ទប្ី បជុំជន្

442.0

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ ជប្មុញ ន្ិងពប្ងឹងកមមវ ិធីអន្ុវ ិស័យក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ី

204.0

២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ការពប្ងឹងការកាង ន្ិងសប្មបសប្មួលការងារក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ីន្ិងន្គរូបន្យ
ី កមម

772.0

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍តំបន្់ក្្នរសមុប្ទកមពុា
២.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី៨៖ ការងារក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដ្ីន្ិងន្គរូបន្ីយកមមគប្ំ ទដ្ល់កមមវ ិធទ
ី ី ២ របស់មន្ទរី រាជធាន្ី ក្ខតត

ទំព័រ
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1,087.0
408.8

ារាង ១ ២ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង ករៀ រេំ ដែ ន ែី ន រ រូ រនី យ ម្ម និ ង សំ ណ ង់ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣៖ ពប្ងឹ ងការ ប្គ ប់ ប្គ ងវ ិស័ យសំណង់

២០១៧

2,041.4

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតស ប្មាប់ការងារសិកាគក្ប្មាងបលង់

454.2

៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតស ប្មាប់ការងារសំណង់

366.3

៣.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតស ប្មាប់ការងារប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសសំណង់

627.6

៣.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ការពប្ងឹងវ ិស័យវ ិាាជីវៈាថបតយកមមចុុះបញ្ា ី ន្ិងការសិកាជំនាញាថបតយកមមក្ៅកមពុា

160.2

តាមសតង់ោរអាាន្

៣.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥៖ ការងារសំណង់គប្ំ ទដ្ល់កមមវ ិធទ
ី ី ៣ របស់មន្ទរី រាជធាន្ី ក្ខតត

433.1

៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤៖ ការ គំប្ទ ដ្ំ ក្ណី រការ រដ្ាបាល ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍ាថប័ន្

97,136.3

៤.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ការបក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាព ន្ិងភាពសកកស
ិ ិទធ នន្ការប្គប់ប្គងចំណូលចំណ្តយាធារណៈ
៤.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាព ន្ិងប្បសិទធភាព ភាពសកតស
ិ ិទធ នន្ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈក្លី
សំណង់

637.2
វ ិស័យដ្ីធលី ន្ង
ិ

377.0

៤.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ ប្បសិទធភាពនន្ដ្ំក្ណីការរដ្ាបាល ន្ិងដ្ំក្ណីការទូក្ៅ

723.0

៤.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មន្ុសស

384.0

៤.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការបណុ ត ុះបណ្ត
ត លវ ិាាជីវៈ ន្ិងការផ្សពវផ្ាយអប់រ ំចាប់ ន្ង
ិ ក្គលន្ក្ោបាយ
ពាំក់ព័ន្ធន្ឹងវ ិស័យការងាររបស់ប្កសួង

950.5

៤.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី ៦ ៖ ពប្ងឹងការបន្រញ្ហាបផ្យន្ឌ្័រក្លីវ ិស័យដ្ីធលី

158.0

៤.៧.អន្ុកមមវ ិធីទី ៧ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ដ្ំក្ណីការរដ្ាបាល ន្ិងបក្ចេកក្ទស

553.0

៤.៨.អន្ុកមមវ ិធីទី ៨ ៖ ការអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងការពប្ងឹងក្គលន្ក្ោបាយចាប់ ន្ិងលិខិតបទោាន្គតយ
ិ ុតតិ

180.0

៤.៩.អន្ុកមមវ ិធីទី ៩ ៖ អភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេ កិចេការវ ិន្ិក្ោគ ន្ិងការងារសថត
ិ ិ

243.0

៤.១០.អន្ុកមមវ ិធីទី ១០៖ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍន្៍សវន្ោាន្

251.0

៤.១១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១១៖ក្សវាគំប្ទសប្មាប់ប្បតិបតតកា
ិ រទូក្ៅរបស់ប្កសួង ដ្ .ន្.ស
៤.១២.អន្ុកមមវ ិធីទី ១២ ៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកន្
ី ការអន្ុវតតកិចេល ទធកមមាធារណៈ
៤.១៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៣ ៖ ការងាររដ្ាបាលគំប្ទដ្ល់កមមវ ិធទ
ី ី ៤ របស់មន្ទរី រាជធាន្ី ក្ខតត
៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥៖ លំ ក្ៅឋាន្

29,355.8
198.5
63,125.3
1,990.8

៥.១.អន្ុកមមវ ិធីទី ១៖ ពប្ងឹងកិចេការបទបបញ្ញតតិ ផ្ផ្ន្ការ ន្ិងទំនាក់ទំន្ងសហប្បតិបតតកា
ិ រការងារលំក្ៅឋាន្

382.1

៥.២.អន្ុកមមវ ិធីទី ២៖ បទោាន្បក្ចេកក្ទស ន្ិងគតិយុតតលំក្ៅឋាន្

454.3

៥.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី ៣ ៖ មូលន្ិធិ ន្ិងឥណទាន្លំក្ៅឋាន្

409.5

៥.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី ៤៖ ផ្បងផ្ចកដ្ីកុ ងក្គលក្ៅសមបទាន្ដ្ី
ន
សងគមកច
ិ េ

520.2

៥.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី ៥ ៖ ការងារលំក្ៅឋាន្គំប្ទដ្ល់កមមវ ិធទ
ី ី ៥ របស់មន្ទរី រាជធាន្ី ក្ខតត

224.7

ទំព័រ
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២០១៧

575,075.3

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ : ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងក្សដ្ាកច
ិ េ
១.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ : ពប្ងឹងន្ិងបក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពនន្ការក្រៀបចំការ អភិវឌ្ឍន្៍ ការវ ិភាគ ការពាករណ៍ ការតាមោន្ ន្ង
ិ
ការ វាយតនមលក្លីការអន្ុ វតតក្គលន្ក្ោបាយមា៉ៃប្កូក្សដ្ាកិចេ ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុាធារណៈ។
១.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ : ការក្រៀបចំអន្ុ ាសន្៍ ការវ ិភាគ ការពាករណ៍ ការតាមោន្ ន្ិងការវាយតនមលការអន្ុ វតតប្កបខណឌ
ក្គលន្ក្ោបាយ ប្កបខណឌយុទធាន្រសត ន្ិងក្គលន្ក្ោបាយក្សដ្ាកិចេពលកមម ផ្លិតភាពលកមមន្ង
ិ ភាពប្បកួតប្បផ្ជង
១.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ : គំប្ទប្បមុ ខរាជរោាភិបាលកនុងការក្រៀបចំអន្ុ វតត ន្ិងវាយតនមលរក្បៀបវារៈក្គលន្ក្ោបាយ ន្ង
ិ យុទធាន្រសត
អភិវឌ្ឍន្៍សងគម - ក្សដ្ាកិចេ។
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ : ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គ ង ការ ប្តួ តពិ ន្ិ តយ ន្ិ ង ការ អភិ វ ឌ្ឍន្៍ វ ិស័យហរិ ញ្ញវតថុ
២.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ : ប្គប់ប្គង ប្តួតពិន្ិតយ អភិវឌ្ឍន្៍វ ិស័ យឧសាហកមមហរិ ញ្ញវតថុ

4,598.0
2,698.0
600.0
1,300.0
5,086.6
1,572.0

២.២.អន្ុ កមមវ ិធីទី ២ :ពប្ងឹងន្ិងបក្ងកន្
ី សកតស
ិ ិទធភាព ន្ិងប្បសិទធភាព នន្ការក្រៀបចំ ន្ិងការអន្ុ វតតក្គលន្ក្ោបាយ ន្ង
ិ
យុទធាន្រសតអ ភិវឌ្ឍ ប្កបខ័ណឌគតិយុតត ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិន្ិតយ ការក្ោុះ ប្ាយវ ិវាទ ការអន្ុ វតត ការតាមោន្ ន្ង
ិ ការវាយតនមល

1,204.1

ក្លីការអន្ុ វតត ប្បព័ន្ធគណក្ន្យយ ន្ិងសវន្កមម។
២.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី ៣ :ពប្ងឹងន្ិងបក្ងកន្
ី ប្បសិទធភាពនន្ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងការអភិវឌ្ឃវ ិស័ យមូ លប័ប្តប្បកបក្ោយ សថរិ
ភាពន្ិងចីរភាព
៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ : ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ស័ កតិ សិ ទធភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គ ងការ ក្គៀ រគរចំ ណូ ល ែវ ិកាាតន្
ិ ង
ិ ប្ទពយ
ស មបតតិ រដ្ា។

2,310.5
432,686.4

៣.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ : ប្គប់ប្គង អន្ុ វតត ប្តួតពិន្ិតយ តាមោន្ ន្ិងវាយតនមល ក្លីការប្បមូ លចំណូលគយន្ង
ិ រោាករ

297,328.5

៣.២.អន្ុ កមមវ ីធីទី ២៖ ប្គប់ប្គងន្ិងពប្ងឹងការក្គៀរគរចំណូលពន្ធោរ

127,334.2

៣.៣.អន្ុ កមមវ ីធីទី ៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ប្តួតពិន្ិតយការប្បមូ លចំណូលមិន្ផ្មន្ារក្ពព
ី ន្ធ ន្ិងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតរិ ដ្ា
៤. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៤ : ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ស័ កតិ សិ ទធភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ ប្គ ប់ ប្គងចំណ្តយាធារណៈ
៤.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី ១ :ការប្គប់ប្គងន្ិងក្រៀបចំែវ ិកាាតិ ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយតាមោន្ការអន្ុ វតតែវ ិកាថ្ននក់ាត។
ិ
៤.២.អន្ុ កមមវ ីធីទី ២៖គំប្ទ សប្មបសប្មួល ប្គប់ប្គងន្ិងវាយតនមលក្លីការងារែវ ិកាន្ិងការងារផ្កទប្មង់ែវ ិការបស់រដ្ាបាល
ថ្ននក់ក្ប្កាមាតិ
៤.៣.អន្ុ កមមវ ីធីទី ៣៖ ការប្គំប្ទ សប្មបសប្មួល ន្ិងប្គប់ប្គងលទធកមមាធារណៈ
៤.៤.អន្ុ កមមវ ីធីទី ៤៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាច់ ប្បាក់ ប្បព័ន្ធកត់ប្តា ន្ិងរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវតថុ
៤.៥.អន្ុ កមមវ ីធីទី ៥៖ ការប្គប់ប្គង តាមោន្ន្ិងប្តួតពិន្ិតយក្លីការក្រៀបចំ ន្ិងអន្ុ វតតហរិ ញ្ញបបទាន្សហប្បតិបតតកា
ិ រ ន្ង
ិ ប្គប់ប្គង
បំណុលាធារណៈ

ទំព័រ
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8,023.7
46,286.0
4,565.0
1,606.0
1,058.4
14,741.6
24,315.0

ារាង ១ ៣ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង កស ែឋ ិ េច និ ង ហិ រ ញ្ាវ តថុ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី

២០១៧

៥. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៥ : ពប្ងឹ ងន្ិ ង បក្ងកី ន្ស័ កតិ សិ ទធភាព ន្ិ ង ប្ប សិ ទធភាព នន្ ការ គំប្ទ ទូ ក្ៅ ន្ិ ង ការ ធានាគ ណក្ន្យយភាពកនុង ការ
ប្គ ប់ ប្គ ងហិ រ ញ្ញវ តថុ ាធារណៈ
៥.១.អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងឹងន្ិងបក្ងកន្
តិ ិទធភាពន្ិងប្បសិទធភាព នន្ការប្ទប្ទង់កមមវ ិធីផ្កទប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិ ញ្ញវតថុាធារណៈ
ី ស័ កស
ក្ឆពុះក្ៅកាន្់សតង់ោរអន្តរាត។
ិ

៥.២.អន្ុ កមមវ ីធីទី២៖ គំប្ទកិចេដ្ំក្ណីរការ ន្ិងការអន្ុ វតតមុខងារ ន្ិងភារកិចេរបស់ ថ្ននក់ដ្ឹកនាំ ន្ិងអងគភាពក្ប្កាមឱ្វាទប្កសួង
៥.៣.អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងឹងន្ិងបក្ងកន្
តិ ិទធភាពន្ិងប្បសិទធភាព នន្ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិន្ិតយ ការសប្មបសប្មួល
ី ស័ កស

86,418.3

1,800.0
57,363.9
24,233.0

ការផ្សពវផ្ាយផ្ណនាំអន្ុ វតត ន្ិងការគំប្ទការងារក្សដ្ាកិចេ ន្ិងហរិ ញ្ញវតថុក្ៅរាជធាន្ី ក្ខតត។
៥.៤.អន្ុ កមមវ ីធីទី៤៖ អន្ុ វតតមុខងារអធិការ កិចេហរិ ញ្ញវតថុប្បកបក្ោយប្បសិទភា
ធិ ព ន្ិងស័កស
តិ ទ
ិ ធភាព

950.0

៥.៥.អន្ុ កមមវ ិធីទី៥៖ ពប្ងឹងន្ិងបក្ងកន្
តិ ិទធភាពន្ិងប្បសិទធភាព នន្ការក្រៀបចំ ន្ិងការអន្ុ វតតក្គលន្ក្ោបាយ ន្ង
ី ស័ កស
ិ យុទធាន្រសត
់ រសវន្កមមនផ្ទកុ នង ន្ិងក្ធវស
អភិវឌ្ឍន្៍ មុ ខងារសវន្កមមនផ្ទកុ នង ប្កបខ័ណឌសតងោ
តិ ិទធភាពន្ិងប្បសទ
ី វន្កមមក្លីស័កស
ិ ធភាពនន្

ដ្ំក្ណីរ

807.0

ការប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកុ ង
ន
៥.៦.អន្ុ កមមវ ីធីទី៦៖ ពប្ងឹង ន្ិងបក្ងកន្
ដិ ិទធ នន្ការផ្ដល់ ក្សវាគំប្ទក្លកា
ត លន្វិ ិប្កត
ី ប្បសិទធភាពន្ិងភាពស័ កស
ី របណុ ត ុះបណ្ត
ិ ការសមតថ
ភាពមន្រន្តរា
ី ជការក្លជ
ី ំនាញប្គប់ប្គងក្សដ្ាកិចេន្ិងហរិ ញ្ញវតថុ រួមទាំង បក្ចេកវ ិទាព៌ត័មាន្ពាក់ព័ន្ធជូន្ កសហវ ន្ង
ិ ប្កសួង

ាថប័ន្

904.4

ពាក់ព័ន្ធ
៥.៧.អន្ុ កមមវ ីធីទី៧៖ ក្រៀបចំ អន្ុ វតត ន្ិងប្គប់ប្គងការងារក្ោុះប្ាយផ្លប៉ៃុះពាល់ ក្ោយារគក្ប្មាងអភិវឌ្ឍន្៍ ប្បកបក្ោយ
ប្បសិទធភាព ន្ិងស័ កស
តិ ទ
ិ ធភាព

ារាង ១ ៤ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង

ណិ ជជ ម្ម ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី

ស រុ ប រួ មៈ

360.0

២០១៧

130,313.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ ការ ផ្តល់ ក្ស វាាធារ ណៈ ក្លី វ ិស័ យពាណិ ជាក មម ន្ិ ង អភិ វ ឌ្ឍន្៍វ ិស័យឯកជន្
១.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ បន្ពពប្ងង
ឹ ន្ិងការប្តួតពិន្ិតយការផ្តល់ អាាាប័ណា ន្ិងវ ិញ្ហញបន្បប្តសប្មាប់ការនាំក្ចញ នាំចូលតាម
ចាប់ ន្ិងបទបបញ្ញតតិ
១.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍវ ិស័យឯកជន្
១.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ពប្ងង
ឹ ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈ ពិពិធកមមទីផ្ារ ន្ិងការអភិវឌ្ឍវ ិស័ យឯកជន្ ក្ៅមន្ទរី ពាណិជាកមម
រាជធាន្ី ក្ខតត
២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ ពប្ងឹ ងគុ ណភាព សុ វតថិ ភាព ផ្លិ តផ្ល ន្ិ ង ក្ស វា ការ ពារ អនក ក្ប្បី ប្បាស់ កិ ចេសប្មួលពាណិជាកមម

16,630.8
1,808.8
12,469.0
2,353.0
10,423.5

២.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ពប្ងង
ំ ិន្ិតយទីផ្ារ កិចេសប្មួលពាណិជាកមម
ឹ ប្តួតពិន្ិតយទំន្ិញនាំក្ចញ នាំចូល ការឃាលព

4,511.0

២.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងង
ឹ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍សមតថភាពមន្ទរី ពក្ិ ាធន្៍

5,912.5

៣. កមមវ ធ
ន
ិ ី ទី ៣ ៖ បន្តព ប្ងឹ ង ន្ឹ ង ពប្ងី កក្ធវី ស ហប្ប តិ ប តតិ ការ ន្ិ ង ក្ធវី ស មាហ រណកមមក្ស ដ្ាកិ ចេ ពាណិជាកមមកុ ង
ប្ក បខ័ ណឌ អន្ុ តំ ប ន្់ តំ ប ន្់ ពិ ភ ពក្ោក ន្ិ ង ការ ប្គ ប់ ប្គ ងជំ ន្ួ យ ផ្ផ្នក ពាណិជាកមម

៣.១. អន្ុ កមមវ ិធីទី១៖ ក្ធវស
ត ប្បក្ទស
ី ហប្បតិបតតកា
ិ រ ន្ិងក្ធវស
ី មាហរណកមមក្សដ្ាកិចេពាណិជាកមមាមួយអាាន្ ន្ង
ិ បណ្ត
ន្ិងអងគការអន្តរាតិ

103,258.7

2,395.0

៣.២. អន្ុ កមមវ ិធីទី២៖ ពប្ងង
ឹ ការអន្ុ វតតែវ ិកាកមមវ ិធី

85,836.0

៣.៣. អន្ុ កមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាគំប្ទរដ្ាបាល ហរិ ញ្ញវតថុ ន្ិងកាងសមតថភាពរបស់ មន្ទរី ពាណិជាកមមរាជធាន្ី ក្ខតត

15,027.7

ទំព័រ
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ារាង ១ ៥ ៖ រ កប្មាង េំ ណាយ ថ្ វិ កាប្ សួ ង យុ តតិ ធ្ ម្៌ ាម្ ម្ម វិធ្ី -អ នុ ម្ម វិ ធ្ី
ស រុ ប រួម

២០ ១ ៧
116,750.0

១. កមមវ ធ
ិ ី ទី ១ ៖ កិ ចេការ ចាប់

7,525.0

១.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាអយយការ ន្ិងប្ពហមទណឌ

1,298.8

១.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី

3,777.1

១.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍន្៍ក្លវី ិស័យយុតធ
តិ ម៌

2,449.1

២. កមមវ ធ
ិ ី ទី ២ ៖ កិ ចេការ តុ ោការ

85,872.0

២.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុោការ

622.5

២.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាផ្តល់វ ិាាជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ
២.៣.អន្ុកមមវ ិធីទី៣៖ ក្សវាាោដ្ំបូង ន្ិងមហាអយយការអមាោដ្ំបូងរាជធាន្ី -ក្ខតត

5,459.5
60,275.0

២.៤.អន្ុកមមវ ិធីទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម

5,750.0

២.៥.អន្ុកមមវ ិធីទី៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ ន្ិងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍

6,946.0

២.៦.អន្ុកមមវ ិធីទី៦៖ ក្សវាតុោការកំពូល ន្ិងមហាអយយការអមតុោការកំពូល

6,819.0

៣. កមមវ ធ
ិ ី ទី ៣ ៖ ក្ស វាគំ ប្ទ ទូក្ៅ

23,353.0

៣.១.អន្ុកមមវ ិធីទី១៖ ក្សវាកច
ិ េការបុគគលិក ន្ិងរដ្ាបាលទូក្ៅ
៣.២.អន្ុកមមវ ិធីទី២៖ ក្សវាពប្ងង
ឹ ការប្គប់ប្គង ន្ិងកិចេដ្ំក្ណីរការ

ទំព័រ
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21,318.0
2,035.0

