ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ថវិកាសង្ខេប ឆ្ន ាំ ២០១៦
BUDGET IN BRIEF Fiscal Year 2016

នាយរដ្ឋានថវិកានីយរម្ម ននអគ្គ នាយរដ្ឋានថវិកា

មាតិកា
ទំព័រ
ជំពក
ូ ១

ជំពក
ូ ២

ជំពក
ូ ៣

ជំពក
ូ ៤

កា ឆ្នំ ២០១៦
ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ

២

១.១. បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភយ
័

៣

១.២. ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិការឆ្នំ ២០១៦

៤

ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ឆ្
ច ន ំ ២០១៦

៥

២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិំច

៥

២.២. កំ ៍ើៃ ផ.េ.េ ៃិង កំ ៍ើៃតានិកាេ័យ

៦

២.៣. អប្តាបតូរប្ាក់

៧

កា ឆ្នំ ២០១៦
ប្កបខ៍ឌវិរ

៨

៣.១. ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ

១០

៣.២. ស្ថាៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ

១៣

៣.៣. វិការកនម ិកាធីនៃប្កេមង ស្ថាប័ៃំំៃមៃ ២៥

១៥

៣.៤. គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ

២២

៣.៥. េំកតីេៃនដ្ឋ
ិ ឋៃ

២៣

កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃេំានៃ់
ឧបេនពៃ
័ ធវ ិរ

២៤
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ជំពក
ូ ១

កា ឆ្នំ ២០១៦
ប រការរ៍ររន
ម នៃររ របបំំវ ិរ

វិការឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃ របបំំ

ើងប្បកប ដ្ឋយនេិំតា
ឆ ៅកនតងទិេ ៅ

ដ្៏ជាក់លាក់ គឺោំប្ទដ្ល់ររបៃតអៃុិតតររជកទប្នង់េុីជ ប្ៅ ៃិងប្គប់ប្ជតង ប្ជាយ
េំ ៅធានាឱ្យាៃៃូិររផតល់ េវាស្ថធារ៍ៈរៃ់ជតមៃគុ៍ភាព

ៃិងមៃ

ប្បេិទភា
ធ ព ដ្ើនបី ្លើយតបៃឹងបំ៍ងប្ាថ្ននរបេ់ប្បជាជៃ ៃិង ដ្ើនបីេ ប្នំឱ្យ
ាៃៃូិ ោល ៅជាយុទស្ថ
ធ ស្រេត ជដ្លាៃដ្ឋក់ ំញ ៅកនង
ត យុទស្ថ
ធ ស្រេតំតុ រ៍
ដ្ំណាក់រល ទី៣ ដ្ើនបីកំ ៍ើៃ ររងារ េនធន៌ ៃិងប្បេិទភា
ធ ព ជដ្លជា
“រ បបបវារៈ ោលៃ ោាយេងគន- េដ្ឋ កិំច” នៃ “កនម ិកាធីៃ ោាយរបេ់
រាជរដ្ឋឋភិាលៃីតិរលទី៥ នៃរដ្ឋ េភា”
ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស ៃិង ររប៍តុះបណា
ត ល
ប ំចក ទេ ិកាជាាជីិៈ ដ្ឋយ តតតជាពិ េេ លើយុិជៃ

ររបៃត ិកាៃិ ោគ លើ ិកាេ័យ េដ្ឋឋរំនាេនព័ៃធរូបិៃត ដ្ើនបីប ងកើៃភាពទាក់ទាញ ៃិងភាព

រង្បៀបវារៈង្ោល

ប្បកមតប្បជជងរបេ់ េដ្ឋកិំចកនពជា
ត

នង្ោបាយរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល

ររបៃត អភិិឌ្ឍិកាេ័យកេិកនម តានរយៈររប ងកើៃ

នីតិកាលទី៥

ផលិតភាព ទំ ៃើបកនមកេិកនម ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យ
ឧេាេកនម ៃិងររ លើកកនពេ់ពា៍ិជាូបៃីយកនម

ររពប្ងឹងអភិាលកិំចៃិងេនតាភាពនៃស្ថាប័ៃរដ្ឋ េំ ៅ
ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព ៃិងគុ៍ភាព េវាស្ថធារ៍ៈ
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១.១ បញ្ហាប្បឈន ៃិង ហាៃិភយ
័
ៃិោយជារមន កនពតជា ៅជតអាំបៃតេ ប្នំាៃៃូិកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនតង
រងវង់ ៧% កនតងនមយឆ្នំ ៅកនតងរយៈ ពលខលី ៃិងនធយនានងនុខ។ ទេសៃិកាេ័យ
េុទិដ្ឋិៃិយន ៃុះ ឈរ លើស្ថាៃភាពលអប្ប េើរនៃ េដ្ឋកិំចេកល លាក ពិ េេ
កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចរបេ់អា នរកាក

ៃិងររបៃតធាលក់ំុះុ នៃតននល ប្បង ៅ លើទផ
ី ារ

ពិភព លាក។ ក៏ប៉ាុជៃតវ ិការឆ្នំ ២០១៦ ៃុះ ក៏េាិតកនតងបរការរ៍រជដ្លកនពតជាប្តូិ
ឥប្បឈនៃឹងហាៃិភយ
័ ពីកតាតានង ប្ៅ ៃិងកតាតានងកនង
ត នមយំំៃមៃ ជដ្លអាំៃឹង
ធវើឱ្យប៉ាុះពាល់ដ្ល់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចរបេ់កនពតជា។
ភាពទៃ់ ខាយនៃ
កំ ៍ើៃ េដ្ឋកំ
ិ ចអរឺ ប
ុ

ប្ោុះរាំងេងួ ត
ទឹកទ ៃលមៃ
ធាលក់ំុុះនៃ

កប្និតទាប

តននល ប្បង

ហាៃិភ័យ ិកាេយ
័

តននលកេិផល

នីប្កូេិរញ្ញិតាត

ររវនវយ េដ្ឋកិំច

ក៏ធាលក់ំុុះជដ្រ

របេ់ំៃ
ិ
រត្តាខាខរនខ
ុ

ទីផារផលិតផល

លទធភាពនៃពពុុះ

វាយៃភ័៍ឌកនពតជា

ិកាេ័យ

កនង
ត ពិភព លាក

អំលៃប្ទពយ

ធាលក់ំុុះ
ៃិនានររនៃររ

ររ កើៃ

ើងប្ាក់ឈួ ន ល

ើងតននលប្ាក់

ដ្ុលាលរអា នរកាក

ទំព័រ
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កា ឆ្នំ ២០១៦
១.២ ោលររ៍រនៃររ របបំំវ ិរ
វិការឆ្នំ

២០១៦

ប្តូិាៃ របបំំ

ើង ដ្ឋយឈរ លើ ោលររ៍រេំានៃ់

ដ្ូំានង ប្រន ៖

ររកំ៍ត់អាទិភាព ដ្ឋយ

ររ ផេរវិការឱ្យដ្ល់អងគភាព

ជផអក ៅតានលទធភាពនៃ

ជដ្លអៃុិតតររងារតេល់

វិការ

ថវិកា

ររ តតតររយកំិតត
ទុកដ្ឋក់ លើនៃុេស

២០១៦

ររជំរុញប ងកើៃំំ៍ូល
វិការឱ្យាៃខពេ់

ររគិតគូរឱ្យរៃ់ជតេមត់ំត់ លើភាព

ររផារភាាប់រវាងររប្បនូល

េនប្េបនៃនវល, បរកាម៍, ៃិង

ំំ៍ូល ររប្គប់ប្គង

គុ៍ភាព ដ្ើនបីកំ៍ត់តននលជាក់-

ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ ៃិង

ជេត ងនៃកនម ិកាធី ៃិងេកនមភាពនានា

ររិកាភាជវិការ
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4 នៃ 41

ជំពក
ូ ២

ប្កបខ៍ឌម៉ា ប្កូ េដ្ឋកំ
ិ ឆ្
ច ន ំ ២០១៦

២.១. េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច
២០១៤

២០១៥

២០១៦

អៃុិតត

ា៉ា ៃ់ស្ថមៃ

ពាករ៍រ

៦៧ ៧៤០

៧៤ ៩៣២

៨១ ៩៣៤

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%)

៧,១%

៦,៩%

៧,០%

ផេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ (ដ្ុលាលរអា នរកាក)

១ ១៣៨

១ ២២៨

១ ៣២៥

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្នំ)

៣,៩%

៣,០%

៣,៥%

អប្តាបតូរប្ាក់ (ដ្ុលាលរអា នរកាក/ របល)

៤ ០៣៩

៤ ០៥០

៤ ០៥០

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ)

-៩,៧%

-៨,៧%

-៩,៧%

ទុៃបប្នតងអៃត រជាតិ (លាៃដ្ុលាលរអា នរកាក)

៤ ៣៨២

៤ ៩២៦

៥ ៧៣៩

៤,៣

៤,៥

៤,៥

េូំនាករ េដ្ឋកំ
ិ ច

ផេេ តាននវលបំចតបបៃន (ប៊ីលាៃ របល)

ទុៃបប្នតងអៃត រជាតិ (ំំៃមៃជខនៃររនាំ ំូល)
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តានររា៉ា ៃ់ស្ថមៃបឋន កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចកនពតជា ៅកនតងឆ្នំ ២០១៥ អាំ
េ ប្នំាៃប្បម៍ ៦,៩% ប៉ាុ ណាណុះ ដ្ឋយស្ថរររប្បឈនៃឹងហាៃិភ័យនមយ
ំំៃមៃដ្ូំាៃជប្មបជូៃានង លើ ប៉ាុជៃតេប្មប់ឆ្នំ ២០១៦ េដ្ឋកិំចកនពតជាប្តូិ
ាៃពាករថ្នៃឹងេ ប្នំាៃៃូិកំ ៍ើៃកនង
ត រងវង់ ៧% ជដ្ល ធវឱ្
ើ យ ផេេ តាន
នវលបំចតបបៃនមៃំំៃៃ
ម ៨១ ៩៣៤ ៣៣៣ លាៃ របល ឬ ប្បម៍ជា ២០ ២៣១
លាៃដ្ុលាលរអា នរកាក ៅឆ្នំ ២០១៦ េើយ ផេេ េប្មប់នៃុេសមនក់ៃឹង
ដ្ល់ ១ ៣២៥ ដ្ុលាលរអា នរកាក រឯ ទុៃបប្នតងអៃតរជាតិពាករថ្នៃឹង
៥ ៧៣៩ លាៃដ្ុលាលរអា នរកាក ។

កា យ
២.២ កំ ៍ើៃ ផ.េ.េ ៃិង កំ ៍ើៃតានិេ
័

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យឧេាេកនមំំៃមៃ ៩,៦%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យ េវាកនមំំៃមៃ ៦,៥%

កំ ៍ើៃ ិកាេ័យកេិកនមំំៃមៃ ៤,៣%

ទំព័រ
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ើង

ើងដ្ល់

២.៣ អប្តាបតូរប្ាក់

អប្តាបតរូ ប្ាក់មៃេា រិ ភាព ខ៍ៈជដ្លអតិផរណាេា ត
ិ កនង
ត កប្និតទាប


អតិផរណានធយនប្បចំឆ្នំ ២០១៥ ៃឹងប្តូិាៃប្គប់ប្គងឱ្យេា ិត ៅកនតងរងវង់
៣,០% ដ្ឋយរំពឹងថ្ននវល ប្បង ៃិងនវលទំៃិញិតាតធាតុ ដ្ើន ៅ លើទផ
ី ារអៃតរជាតិ
បៃដធាលក់ំុុះ ប៉ាុជៃតេប្មប់ឆ្នំ ២០១៦ អាំ

ើងដ្ល់ ៣,៥% ដ្ឋយស្ថរហាៃិភយ
័

ដ្ូំាៃជប្មបជូៃានង លើ។


អប្តាបតូរប្ាក់ របល គឺេាិត ៅកនតងរងវង់ ៤ ០៥០ របល កនតងនមយដ្ុលាលរអា នរកាក
េប្មប់ឆ្នំ ២០១៥ ៃិង ២០១៦។
ទំព័រ
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ជំពក
ូ ៣

កា ឆ្នំ ២០១៦
ប្កបខ៍ឌវិរ

ឈរ លើ ោលររ៍រានង លើ ក៏ដ្ូំជា កនតងប្កបខ៍ឌនៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំច
ជដ្លប្តូិាៃ ប្ោងកនតងរងវង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារឯយ៉ាូំំ៍ូលជដ្លមៃ
លកខ៍ៈេុទិដ្ឋៃ
ិ ិយន ៃិង ដ្ឋយឈរ លើនល
ូ ដ្ឋឋៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររ
អៃុិតតំំ៍ូល ពិ េេំំ៍ូលគយ ៃិងំំ៍ូលពៃធដ្ឋរឆ្នំ ២០១៤ ៃិង ឆ្នំ ២០១៥
ប្កបខ៍ឌវិការឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃ របបំំ

កា
េូំនាករវិរ

ើង ដ្ឋយ ធវើររកំ៍ត់ដ្ូំត ៅ៖

២០១៤

២០១៥

២០១៦
ប្ោង

ំាប់

អៃុិតត

ំាប់

ំំ៍ូលកនតងប្ប ទេ (%ផ.េ.េ)

១៥,៥៣

១៧,០៥

១៥,៧៦

១៧,៥៣

ំំ៍ូលំរៃដ (%ផ.េ.េ)

១៥,១៨

១៦,៧៨

១៥,៥៩

១៧,៣៧

២០,៩១

២១,៥៥

២០,៩៥

២២,៣២

១២,៨៧

១២,៧២

១៣,០៩

១៤,៤៣

អតិ រកំរៃត (%ផ.េ.េ)

២,៣១

៤,០៦

២,៥០

២,៩៣

ឱ្ៃភាពេរុប (%ផ.េ.េ)

-៥,៣៩

-៤,៥០

-៥,១៩

-៤,៧៩

កា រដ្ឋេរុប (%ផ.េ.េ)
ំំណាយវិរ

ំំណាយំរៃដ (%ផ.េ.េ)

ទំព័រ
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ឯកតា លានរ ៀល

ំំ៍ូលនិៃ
ជនៃស្ថរ ពើពៃធ

ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ

១ ៨៩៥ ៩៤៦

ំំ៍ូលនូលធៃ

១២ ៣៣២ ៥៥៩

៤ ២០៥ ២១៤

ទាំហាំថ វិកា
ចាំណាយ
១៨ ២៨៣ ៧១៩
ំំណាយនូលធៃ
៦ ៤៥៨ ៣៩៣

ំំណាយំរៃដ
១១ ៨២៥ ៣២៦

េដ្ឋកិំច
១ ១៥៤ ៥៥៧

ិកាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ
េិរញ្ញបបទាៃកនង
ត ប្ប ទេ
២ ០៧៧ ៩០៥

ទូទាត់ប្ាក់ខចី
៥០៩ ១៣៨

រដ្ឋាលទូ ៅ
១ ៥៩៧ ១៨០

េងគនកិំច

ិកាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ
េិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ

៤ ២៩១ ៤៤១ ររពារជាតិ េៃតិេុខ

៣ ៨៧១ ៣៥០

ៃិងេណា
ដ ប់ធានប់
២ ៧៧២ ៨៥៧

កា បែងបែកតាមវ ិស័យ
ទំព័រ
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កា កនង
ំំ៍ូលវិរ
ត ប្ប ទេ ប្តូិាៃ ប្ោង ១៧,៥៣% នៃ ផេេ េម ើៃឹង
ំំៃមៃ ១៤ ៣៥៩ ៣៦៩ លាៃ របល ។



ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ២២,៣២% នៃ ផេេ េម ើៃឹង
ំំៃមៃ ១៨ ២៨៣ ៧១៩ លាៃ របល ។



អតិ រកវិការំរៃត កើៃ

ើងមៃៃ័យថ្ន ំំ៍ូលំរៃត កើៃ

ើង លឿៃ

ជាងំំណាយំរៃត ជដ្ល ធវើឱ្យរាជរដ្ឋឋភិាលកនពត ជាអាំេៃសវិ
ំ ការាៃ
រៃ់ជត ប្ំើៃ


ើងេប្មប់ំំណាយិកាៃិ ោគ ៃិង ប្តៀនបប្នតង។

ឱ្ៃភាពវិការេរុប ធាលក់ំុះុ គឺជាររបងាាញឱ្យ

ើញ ពីររវយំុុះជា

ប ៍តើរ ៃូិររពឹងជផអក លើេិរញ្ញបបទាៃពី ប្ៅប្ប ទេ។

កា រដ្ឋ
៣.១ ស្ថាៃភាពំំ៍ូលវិរ
កនតងប្កបខ៍ឌនៃ ោល ៅានង លើ ៃិង កនតង ោលបំ៍ងធានាឱ្យមៃ
លំេវិការឆ្នំ ២០១៦ ជាពិ េេ ដ្ើនបីប ងកើៃស្ថំ់ប្ាក់ ប្តៀនបប្នតង រាជរដ្ឋឋភិាលប្តូិប ងកើៃ ំំ៍ូលំរៃដថ្ននក់ជាតិ ឱ្យ េម ើៃង
ឹ ១៣ ៤០៧ ២៦៣ លាៃ របល
ជដ្លកនង
ត នាុះ ៖


ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ១១ ៥៥៥ ០៥៥ លាៃ របល



ំំ៍ូលនិៃជនៃស្ថរ ពើពៃធ ១ ៨៥២ ២០៨ លាៃ របល

ទំព័រ
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ចាំណូលចរនដ ថ វិការដ្ា

១៤%

ថ្ននក់ជាតិ
ថ្ននក់ ប្រនជាតិ

៦%

ំំ៍ូលគយ ៃិងរដ្ឋឋករ
ំំ៍ូលពៃធ ដ្ឋរ

៩៤%
៣ ៦%

ំំ៍ូលនិៃជនៃស្ថរ ពើពៃធ

៥០%

ពៃធ តេល់ ៅមៃេរតៃុពលេប្មប់ពប្ងីក

ពៃធ កនតងប្ប ទេជាប្បភពំំ៍ូល

ស្ថរ ពើពៃធ ដ្៏េំានៃ់

១ ៩%

២៣%

៨១%

៧៧%

ពៃធ តេល់

ពៃធ លើពា៍ិជាកនម ប្ៅប្ប ទេ

ពៃធ ប្ប ោល

ពៃធ កនតងប្ប ទេ

ទំព័រ
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ំំ៍ូលនូលធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃមៃ ៤ ២០៥ ២១៤ លាៃ របលកនតង នាុះ


ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ ១៣០ ៨៦៤ លាៃ របល



ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ០៧៤ ៣៥០ លាៃ របល

េិរញ្ញបបទាៃឥតេំ៍ង មៃៃិនានររធាលក់ំុុះនកប្តឹន ០,៦៦ % នៃ ផេេ
ររ ធវើដ្ំ ៍ើរចក ំញពីប្ប ទេមៃំំ៍ូលទាប ៅជាប្ប ទេមៃំំ៍ូល

0.66%

នធយនកប្និតទាប ជានូល េតុបណា
ត លឱ្យប្ប ទេកនពតជាាត់បង់ជាប ៍តើរ
ៃូិលកខ៍ៈេនបតតិ កនតងររបៃត ទទមលាៃៃូិេិរញ្ញបបទាៃឥតេំ៍ង ៃិង
ឥ៍ទាៃជដ្លមៃេនបទាៃខពេ់

ក៏ប៉ាុជៃត កតាត ៃុះក៏ាៃបងាាញពីររ កើៃ

ើងនៃ ករាជយភាពនៃវិការជាតិជដ្រ។
៣%


ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃៃ
ម ១៣០ ៨៦៤ លាៃ របល

ចាំណូលម្ូលធន
៤ ២០៥ ២១៤

ំំ៍ូលនូលធៃកនតងប្ប ទេ

លានង្រៀល

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ

៩៧%



កា ២០៣ ០០០ លាៃ របល
នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិរ



នូលធៃ ដ្ឋយេិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ ៣ ៨៧១ ៣៥០ លាៃ របល

ទំព័រ
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កា រដ្ឋ
៣.២ ស្ថាៃភាពំំណាយវិរ

រាជរដ្ឋឋភិាលៃឹងប្តូិររំំណាយវិការេរុបំំៃមៃ
១៨ ២៨៣ ៧១៩ លាៃ របល មៃកំ ៍ើៃ

១៦,៥%

គឺប្តូិជា ២២,៣២% នៃ ផេេ

ចាំណាយចរនា

បៃេតកបុគល
គ ក
ិ
ថ្ននក់ជាតិ៖ ៥ ៦៣៦ ៣៣៩ លាៃ របល
ថ្ននក់ ប្រនជាតិ៖ ២៨៥ ៦៦៣ លាៃ របល

ប្ៅបៃេតកបុគល
គ ក
ិ
ថ្ននក់ជាតិ៖ ៥ ៥២០ ៦៥០ លាៃ របល

ចាំណាយម្ូលធន

ថ្ននក់ ប្រនជាតិ៖ ៨៩៥ ៩៥៧ លាៃ របល

កា ិ ោគស្ថធារ៍ៈេិរញ្ញបបទាៃកនង
ិៃ
ត ប្ប ទេ


ថ្ននក់ជាតិ៖ ១ ៩២៥ ០០០ លាៃ របល



ថ្ននក់ ប្រនជាតិ៖ ១៥២ ៩០៥ លាៃ របល

កា ិ ោគស្ថធារ៍ៈេិរញ្ញបបទាៃ ប្ៅប្ប ទេ
ិៃ
៣ ៨៧១ ៣៥០ លាៃ របល

ររទូទាត់ប្ាក់ខចី ៥០៩ ១៣៨ លាៃ របល
ទំព័រ
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 ត នលើង បបិតស ជូៃៃគរាល ៃិងកមល ំងប្បដ្ឋប់អាិុធ

 ោំប្ទររជកទប្នង់ររ ាុះ ឆ្នត
 ោំប្ទររអៃុិតតកនម ិកាធីជាតិកំជ៍ទប្នង់រដ្ឋាលស្ថធារ៍ៈ

 ោំប្ទកិំចដ្ំ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអៃតរាគនៃរ ផសង

 ោំប្ទកំជ៍ទប្នង់ ិកាេយ
័ ដ្ីធីល

 ោំប្ទររអៃុិតត ោលៃ ោាយភូនិ ុំមៃេុិតាភា
ិ ព

កា ័យឧេាេកនម
 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ ោាយអភិិឌ្ឍៃរ ិេ

 ោំប្ទដ្ល់ប្បតិបតតរ
ិ រផលិតអតតេញ្ហញ៍ប័៍ណ
កា គ ប្មងិកាៃិ ោគតេល់កង
 ផតល់វ ិរ
នត ខតតតបូង មត ំ

 ោំប្ទដ្ល់ររប្បយុទប្ធ បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ
 ពប្ងឹងររងារកំ៍ត់អតតេញ្ហញ៍ជៃប្កីប្ក ៃិងររងារេា ត
ិ ិ

 ប្បយុទប្ធ បឆ្ំងររជមញដ្ូរនៃុេស ស្រេតី ៃិងកុមរ
 ប្បយុទប្ធ បឆ្ំង ប្គឿង ញៀៃ

ិកាេយ
័ រដ្ឋាលទូ ៅ , ១៤%

 ោំប្ទ េវាឥតគិតនវលរបេ់គ៍ៈ នធាិឯកនពតជា

ិកាេយ
័ ររពារជាតិ េៃដេ
ិ ខ
ុ
ៃិងេណា
ដ ប់ធានប់ស្ថធារ៍ៈ,

ិកាេយ
័ េដ្ឋកំ
ិ ,ច ១ ០ %

២៥%
 ប ំចក ទេកេិកនម
 ប្ទប្ទង់នៃេីរពិ ស្ថធៃរ
 ប៍តដ ុះបណា
ដ លធៃធាៃនៃុេស
 ប្គប់ប្គងធៃធាៃធនមជាតិ


ចាំណាយចរនា វិស័យសខគម្រិចច
ឆ្ន ាំ ២០១៦ ង្ៅតតព្តូវបានចាត់
ទុរជា វិស័យអាទិភារទីម្ួយ

ំំណាយ ប្តៀនបប្នតង

េដ្ឋឋរំនាេនពៃ
័ ធកេិកនម

មៃនុខេញ្ហញំំណាយ

 បៃតជេ
ម ជុល ជវទាំំ ផលូិ ស្ថពៃ

ជាក់លាក់, ១ ២ %

 បៃតជវទាំ ៃិង ជមេជុលប្បព័ៃធ
ធារាស្ថស្រេត
 ប ងកើតប្បព័ៃធំុុះបញ្ា ពា
ី ៍ិជាកនម

ិកាេយ
័ េងគនកិំច,  តំ

 ប្តួតពិៃត
ិ យេុិតាិភាពំំ៍ីអាហារ

៣៨%

 ររអភិិឌ្ឍប្បព័ៃធរដ្ឋាល អ ំ
ិ ប្តូៃិំ

ើង បបិតស

 ោំប្ទ េវា ៃិងគុ៍ភាពអប់រំ
កា ័យររងារ
 អភិិឌ្ឍជំនាញ ៃិង ិេ

 ជំរុញផលិតកនម េុខភាពេតវ ៃិង

 គុ៍ភាព េវាេុានភិាល

េុិតាភា
ិ ពស្ថំ់

 ទប់ស្ថកត់អំ ពើេិងា លើស្រេតី ៃិងកុមរ

 ិកាៃិ ោគ លើររប្ស្ថិប្ជាិពូជប្េូិ

 ររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃធនមជាតិ

 ពប្ងឹងៃូិប្កបខ័៍ឌ ៃិងយៃតររ

 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាតិ

អភិិឌ្ឍៃរេេប្ោេធុៃតូំ ៃិងនធយន

 េុខដ្ុនៃីយកនមស្ថេនា

 អភិិឌ្ឍប្បព័ៃធេតង់ដ្ឋ ៃិងមប្តាស្ថស្រេត

ទំព័រ
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កា កនម ិធ
កា រី បេ់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ
៣.៣ វិរ
កា ៅកនពតជា
ប្េបតាន កស្ថរទេសនាទាៃេត ព
ី ទ
ី េ
ិ ៅយុទស្ថ
ធ ស្រេត កំជ៍ទប្នង់ប្បព័ៃធវ ិរ
២០១៣-២០២០ រាជរដ្ឋឋភិាលាៃដ្ឋក់ឱ្យអៃុិតតស្ថកលបងវិការកនម ិកាធី ពញ លញជាជំហាៃ

ំំណាយរបេ់ប្កេមង

វិការនិៃជនៃកនម ិកាធី

វិការកនម ិកាធីទាង
ំ ២៥

ស្ថាប័ៃ ំំៃមៃ ២៥

៤៣%

ប្កេមង ស្ថាប័ៃ

អៃុិតតវ ិការកនម ិកាធី

៥៧%

២០១៦

១.ប្ក.ពត៌មៃ,

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយរ,

១១.អគគ.រដ្ឋេភា,

២.ប្ក.បរកាស្ថាៃ,

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ,

១២.អគគ.ប្ពឹទេ
ធ ភា,

៣.ប្ក.េងគនកិំច,

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក,

១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,

៤.អារេំរេុី ិកាល, ៩.តុលារកំពូល,

១៤.អាជាាធរេិៃកនមជាតិ,

៥.ប្ក.ពា៍ិជាកនម ,

១៥.អងគភាពប្បឆ្ំងអំ ពើពុករលមយ,

១០.ស្ថលាឧទធរ៍រ

២០១៦
២០១៥

១.ប្ក.អប់រំ,

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,

២.ប្ក.េុានភិាល, ៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,
៣.ប្ក.ររងារ,

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងេិរញ្ញិតាត ,

៤.ប្ក.កិំចររនារឯ, ៩.ប្ក.ជដ្ៃដ្ី,
៥.ប្ក.កេិកនម ,

១០.ប្ក.យុតតិធន៌
ទំព័រ
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២០១៨
ប្គប់ប្កេមង ស្ថាប័ៃ ថ្ននក់
ជាតិ ៃិង ថ្ននក់ ប្រនជាតិ
ប្តូិអៃុិតតវ ិការកនម ិកាធី
ពញ លញ។

ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ២ គឺ៖
ទី ១ ៖ ធានាលទធភាពទទមលាៃ េវាអប់រំ ប្បកប ដ្ឋយេនធន៌
ទី ២ ៖ លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងភាព ្លើយតប
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំ
កនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ
លាៃ របល

២ ០២៩ ៨៩៧

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំកនតងប្បព័ៃធ ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផលូិររ

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

កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ១នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ៖
អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធេុានភិាល ដ្ឋយផដល់លទធភាពទទមលាៃៃូិ េវាេុខភាព
ប្បកប ដ្ឋយ គុ៍ភាព ៃិងេនធន៌ ដ្ើនបីជកលនអ ស្ថាៃភាពេុខភាព ៃិង
េុខុមលភាពប្បជាពលរដ្ឋកនពតជាប្គប់រូប តដត លើស្រេត ី កុមរ ជៃប្កីប្ក ជៃងាយរង ប្ោុះ ៃិងចេ់ជរា។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖

លាៃ របល

១ ១១០ ៧៩១

១. េុខភាពបៃត ពូជយុិិ័យ មតា ទារក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ
២. ប្បយុទជ
ធ ំងឺ្លង
៣. ប្បយុទជ
ធ ំងឺនិៃ្លង ៃិងបញ្ហាេុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត
៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុានភិាល

កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
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ី ៈមៃ ោលៃ ោាយ
ព្រសួខការងារ និខបណាុះបណា
ា លវិជាាជវ
ំំៃមៃ ១ គឺ ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររងារ ៃិងប៍តុះបណា
ត លិកាជាាជីិៈ ដ្ើនបីំូលរមន
រត់បៃា យភាពប្កីប្ក ៅកនពតជា។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ររអភិិឌ្ឍររអប់រំប៍តុះបណា
ត លប ំចក ទេ ៃិង ិកាជាាជីិៈ
លាៃ របល

១៧១ ៣០០

១. ររអភិិឌ្ឍលកខខ៍ឌររងារ ៃិងេុខដ្ុនៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាាជីិៈ

៣. ររអភិិឌ្ឍនុខរបរ ៃិងររងារ ដ្ើនបី លើកកនពេ់ររផតល់ េវាររងារ ៃិងព័ត៌មៃ
ទីផារររងារ ៅកនពតជាប្បកប ដ្ឋយគុ៍ភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ព
៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃត ិេុខេងគន
៥. ររពប្ងឹង េវាោំប្ទទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

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

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

លាៃ របល

៤០ ៦៧៤

១. ជកជប្បស្ថាៃភាព េដ្ឋកិំច េងគនរបេ់ស្រេដ ី
២. កិំចររពារផលូិំាប់ំំ ពាុះស្រេដ ី ៃិង កមងប្េី
៣. ររបស្រញ្ហាប យៃឌ្័រកនតង ោលៃ ោាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ
៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ
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ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
ជប្នតញកំ ៍ើៃកនតង ិកាេ័យកេិកនម ឲ្យាៃកនតងរងវង់៥%កនតងនមយឆ្នំ តានរយៈ លើកកនពេ់ផលិតភាពពិពិធភាិូបៃីយកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនម កេិកនម ៃិងររ
លើកកនពេ់ររំិញ្ចឹនេតវ ៃិងវារឯិបបកនម ដ្ឋយយកំិតតទុកដ្ឋក់ខពេ់ លើរររពារ
ៃិងររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងជលផលប្បកប ដ្ឋយ ំីរភាព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

២. ជប្នតញផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ
លាៃ របល

១៨៨ ០២៥

១. ប ងកើៃផលិតភាព ពិពិធកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម

៣. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃជលផលប្បកប ដ្ឋយៃិរៃត រភាព
៤. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ពប្បកប ដ្ឋយៃិរៃត រភាព
៥. ពប្ងឹងស្ថាប័ៃ ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ព េវាោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស

កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ
គមលតខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្នំ២០២៥
ទី ២ ៖ ជប្នតញកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចជៃបទ តានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ ំប្នតុះ ដ្ឋយ
មៃររំូលរមនពីេេគនៃរជាតិ ៃិងអៃត រជាតិ

១. បៃត ស្ថតរជវទាំ ៃិងជកលនអរ េដ្ឋឋរំនាេនព័ៃធផលូិជៃបទ
លាៃ របល

២៨៦ ១២៥

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖

២. បៃត លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ
៣. ររកស្ថង ៃិង លើកកនពេ់េនតាភាព

កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ
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ព្រសួខសាធារណការនិខដ្ឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គឺ ៖
អភិិឌ្ឍៃរ ជវទាំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ េដ្ឋឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ
ន ធាាយ េវាកនម ដ្ឹកជញ្ាូ ៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតត ភារកនមប្បកប ដ្ឋយេុិតាិភាព
ៃិងប្បេិទភា
ធ ព។
ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖

ៃិង ភេតត ភារកនម
លាៃ របល

៣៦៦ ២៧៨

១. អភិិឌ្ឍៃរ ជវទាំ ៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ េដ្ឋឋរំនាេនព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ

២. អភិិឌ្ឍៃរ ជវទាំ ប្គប់ប្គង េដ្ឋឋរំនាេនព័ៃធ េវាកនម ៃិងេុិតាិភាពផលូិជដ្ក
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងំរាំរ៍រ /ន ធាាយ េវាកនម អាជីិកនម ប្បព័ៃធដ្ឹកជញ្ាូ ៃ ៃិ ង
ភេតត ភារកនម ប្គប់ប្ប ភទ ដ្ឋយេុិតាិភាព ៃិងប្បេិទភា
ធ ព
៤. ោំប្ទ ោលៃ ោាយស្ថធារ៍ររ ដ្ឹកជញ្ាូ ៃ ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស
ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋាលទូ ៅ

កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ព្រសួខង្រៀបចាំតដ្នដ្ី នគ្រូបនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១
គឺ ៖ កំជ៍ទំរង់ ិកាេ័យដ្ីធលី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេំ៍ង់

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖

លាៃ របល

៦៣ ៨២៩

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដ្ីធលី
២. ពប្ងឹងររ របបំំជដ្ៃដ្ី ៃិងជបងជំកដ្ីកនតង ោល ៅេនបទាៃ ដ្ីេងគនកិំច
៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់
៤. ររោំប្ទដ្ំ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថាប័ៃ
៥. ររងារលំ ៅឋាៃ
កា ឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិឯធីដ្ូំមៃកនតង តារាង ៨នៃឧបេនព័ៃធ
គ ប្មងំំណាយវិរ

ទំព័រ
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ព្រសួខង្សដ្ារច
ិ ច និខហិរញ្ញវតថុ មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ២ គឺ ៖
ទី ១ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច ៃិង
ររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេិរញ្ញិតាត
ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររ
ប្គប់ប្គងេិរញ្ញិតាតស្ថធារ៍ៈ ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិកាធី
ំំៃមៃ៥ គឺ៖
១. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិំច

ររអភិិឌ្ឍៃរ ិកាេ័យេិរញ្ញិតាត
លាៃ របល

៥០២ ១៧៥

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃត
ិ យ ៃិង

៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ពៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង ររ
គបរគរំំ៍ូលវិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ
៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររប្គប់ប្គង
ំំណាយស្ថធារ៍ៈ
៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងកើៃេ័កតិេិទភា
ធ ព ៃិងប្បេិទភា
ធ ពនៃររោំប្ទទូ ៅ
ៃិងររធានាគ៍ ៃយយភាពកនតងររប្គប់ប្គងេិរញ្ញិតាតស្ថធារ៍ៈ

ឯ ី
គ ប្មងំំណាយវិការឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិធ
ដ្ូំមៃកនតង តារាង ៩ នៃឧបេនព័ៃធ

ទំព័រ
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ព្រសួខយុតាិធម្៌មៃ ោលៃ ោាយំំៃៃ
ម ១ គឺ ៖
ប ងកើៃប្បេិទភា
ធ ពនៃររផតល់ េវាយុតធ
តិ ន៌ប្បកប ដ្ឋយ
េំចភាព េម ើភាព ៃិងតមាភាព។

ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយានង លើ

កា ី
ប្កេមងាៃ របបំំកនម ិធ

ំំៃមៃ៣ អៃុកនម ិកាធីំៃ
ំ មៃ ១១ ជដ្លប្គបដ្៍តប់ លើកិំចរររបេ់ប្កេមងយុតតិធន៌
(ទីេតីររប្កេមង តុលាររកំពូល ស្ថលាឧទេរ៍រ ឧតតនប្កតនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន

លាៃ របល

៩៤ ២៣៩

ៃិងស្ថលាដ្ំបូងរាជធាៃី- ខតត) គឺ៖

១. កិំចររំាប់
២. កិំចររតុលាររ
៣. េវាោំប្ទទូ ៅ

ឯ ី
គ ប្មងំំណាយវិការឆ្នំ ២០១៦ ប្តូិាៃជបងជំក ៅតានកនម ិកាធី ៃិងអៃុកនម ិធ
ដ្ូំមៃកនតង តារាង ១០ នៃឧបេនព័ៃធ
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កា រដ្ឋាលថ្ននក់ ប្រនជាតិ
៣.៤ គ ប្មងវិរ

១៣៣៤៥២៥

៨២១២៤២

២០១៥

-៤៤២៨៩៦

២០១៦

ំំណាយ

-៥១៣២៨៣

ំំ៍ូល

១១០៧១៩៦

៦៦៤៣០០

២០១៤

-១៣៧៧៣២

៦៣០០៦៦

៧៦៧៧៩៨

ឯកតា លានរ ៀល

ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋ ាលរាជធាៃី- ខតដ ប្កតង-ប្េតក ៃិង

ុំ-

េងាកត់ មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃៃ
ម ៥១៣ ២៨៣ លាៃ របល ជដ្លប្តូិាៃឧបតានភ
ដ្ឋយវិការថ្ននក់ជាតិ

េើយររឧបតានភ ៃុះមៃកំ ៍ើៃ ១៥,៩% ធបបៃឹង

ំាប់ឆ្នំ ២០១៥ េើយប្តូិជា ០,៦៣% នៃ ផេេ ។

អាទិភាពំំណាយ ប្តូិាៃផតល់ជាពិ េេ ដ្ល់ររត នលើងប្ាក់ បបិតស ជូៃដ្ល់៖
១. ប្កតនប្បឹការាជធាៃី ខតត,
២. ប្កតង ប្េតក ខ័៍ឌ ,
៣.

ុំ េងាកត់ ៃិង នស្រៃតភ
ី ន
ូ ិ
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រាជធាៃី- ខតត

ឯកតា លានរ ៀល

១០៥ ៧៤១

ការឧបតថម្ភធនដ្ល់ថ វិកា
នូលៃិធិ ុំ-េងាកត់

រដ្ាបាលថ្ននរ់ង្ព្កាម្ជាតិ
ប្កតង-ប្េតក

៣០៨ ៤១០

៩៩ ១៣២

៣.៥ េំកតេ
ី ៃនដ្ឋ
ិ ឋៃ

កា នៃររប្បនូលពមតផតតំ
វិការឆ្នំ២០១៦ អាំប្បេិទនា
ធ នាៃថ្នជា “វិរ
ៃូិកមល ំង ៃិងធៃធាៃ េំ ៅេ ប្នំាៃៃូិេនិទផ
ធ លេំានៃ់ បជៃាន ទបត
ដ្ើនបីធានាាៃៃូិដ្ំ ៍ើរតលេ់បូតរនមយ
គុ៍ភាព
េដ្ឋកិំច

ៃិងំីរភាព

ឆ្ពុះ ៅរកររអភិិឌ្ឍប្បកប ដ្ឋយ

ដ្ឋយផារភាាប់ររគិតគូរអំពត
ី ល
ុ យភាពនៃកំ ៍ើៃ

ៃិងររជបងជំកផលនៃកំ ៍ើៃ ៃុះ ៅៃឹងជិី ភាពរេ់ ៅប្បចំនវង

ៃិងបំ៍ងប្ាថ្ននរបេ់ប្បជាជៃ

ប្ពនទាំង ្លើយតប ៅៃឹងបរការរ៍រវមីរបេ់

កនពតជា ៃិងៃិនានររពិភព លាក ៃិងតំបៃ់ ដ្ើនបីនាំនាវាកនពតជា ឆ្ពុះ ៅរៃ់ ប្តើយ
កា ុលភាព ៃិងយុតតិធន៌េងគន”។
េុខេៃតភា
ិ ពយូរអជងវង ិប
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ជំពក
ូ ៤

កា កនម ិធ
កា នី ៃប្កេមង ស្ថាប័ៃេំានៃ់
ឧបេនពៃ
័ ធវ ិរ
( កតា លាៃ របល)

(
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