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  ទំព័រ 

ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៧ ២

 ១.១. បញ្ហា ប្បឈន ៃិង ហាៃិភ័យ ៣ 

 ១.២.  ោលររ៍រនៃររ របបំំវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ៤ 

ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០១៧ ៥

 ២.១. េូំនាករ េដ្ឋកិ ចំ ៥

 ២.២. កំ ើ៍ៃតានិកាេ័យ ៦

 ២.៣. អប្តាបតូរប្ាក ់ ៧ 

ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៧ ៨

 ៣.១. ស្ថា ៃភាពំំ៍ូលវិការរដ្ឋ ១០

 ៣.២. ស្ថា ៃភាពំំណាយវិការរដ្ឋ ១២

 ៣.៣. វិការកនមិកាធីនៃប្កេមង ស្ថា ប័ៃំំៃមៃ ៣៦  ១៤

 ៣.៤. គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ២៣ 

ជពំកូ ៤ បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ ២៤ 

 

ជពំកូ ៥  េំកតេីៃនដិាឋ ៃ ២៧ 

ជពំកូ ៦ ឧបេនពៃ័ធវិការកនមិកាធនីៃប្កេមង ស្ថា បៃ័េខំាៃ់ៗ  ២៨ 

 

 

 

មាតិកា 
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ជពំកូ ១ ប រការរ រ៍រមននៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៧ 

 ប្ពះរាជាណាំប្កកនពុជា ាៃៃិងកំពុងទទមលផលពីេៃតភិាព, ឯកភាពទឹកដី្, 

ឯកភាពជាត,ិ េា ិរភាពៃ ោាយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ ដែលក ើតកេញពីនកោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ។ 

ប្រការកនះបានអនុញ្ញា តឱ្យ ម្ពុជាអាេសកប្ម្េបាននវូការអភិវឌ្ឍកលើប្ររ់វិស័យ ជាពិកសស 

ការសកប្ម្េបាននូវរកគោ លេរម្ួយែ៏សំខាន់កៅ នុងប្រវតតិសាស្រសត  រកឺារកាា យខ្ាួនជាប្រកេស 

េំណូលម្ធ្យម្ ប្មិ្តទារ កៅ នុងឆ្ន ំ ២០១៥  នាងកៅ  ៏ែូេជាការសកប្ម្េបាននូវកោលកៅ 

អភិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗកសេងកេៀត។ ែូកេនះ ំាប់េត ីពីហិរញ្ញិ តាុេប្មប់ររប្គប់ប្គងឆ្ន ំ ២០១៧ 

ប្តូិាៃគិតគូរ របបំំ  ើង  ដ្ើនបីបង្ហា ញអំពីររខិតខំប្បឹងប្ប្បងរបេ់រាជរដាឋ ភិាលកនុងររ 

េ ប្នំ ោល ៅនៃ កនមិកាធៃី ោាយរបេរ់ាជរដាឋ ភាិល ជាពិ េេេំ ៅធានា 

េា ិរភាពម៉ា ប្កូ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងប្បប្កតីភាពនៃជីិភាពរេ់ ៅរបេ់ប្បជាជៃ ប្ពនទងំបៃតប្ទប្ទង ់

ំលៃររនៃររអភិិឌ្ឍ ៃិងររប្កទប្នង់េំខាៃ់ៗ  ដ្ើនបីប្ទប្ទង់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំ ៃិងធានា 

ររប្បងប្ំកប្ផែផ្កា នៃកំ ៍ើៃ ៃះ ឱ្យាៃរៃ់ប្តេនធន៌ប្វន ទបត ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រង្បៀបវារៈង្ោល

នង្ោបាយរបស់

រាជរដ្ឋា ភិបាល

នីតិកាលទ៥ី 

ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃេុស ៃិង ររប ត៍ុ ះបណាត ល

ប ចំក ទេ ិ កាជាា ជីិៈ   ដាយ  ផ្កត ត ជាពិ េេ  លើយុិជៃ 

ររបៃត កិាៃ ិោគ លើ កិាេ័យ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ-

របូិៃត  ដ្ើនបីប ងាើៃភាពទក់ទញ ៃិងភាព 

ប្បកមតប្បប្ជងរបេ់ េដ្ឋកិ ចំកនពុជា 

ររបៃតអភិិឌ្ឍិកាេ័យកេិកនម តានរយៈររប ងាើៃ

ផលិតភាព ទំ ៃើបកនមកេិកនម ររអភិិឌ្ឍ កិាេ័យ

ឧេាហកនម ៃិងររ លើកកនពេ់ពា៍ិជាូបៃយីកនម

ររពប្ងឹងអភិាលកិ ចំៃិងេនតាភាពនៃស្ថា ប័ៃរដ្ឋ េំ ៅ

ប ងាើៃប្បេិទធភាព ៃិងគុ៍ភាព  េវាស្ថធារ៍ៈ
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១.១ បញ្ហា ប្បឈន ៃងិ ហាៃភិយ័ 

 ៃិោយជារមន កនពុជា ៅប្តអាំបៃតេ ប្នំាៃៃូិ កំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំកនុង រងវង់ ៧% 

កនុងនមយឆ្ន ំ  ៅកនុងរយៈ ពលខែី ៃិងនធយនខាងនុខ  ទះបីជារររ ិ កាិតតនៃស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំ 

ពិភព ោកកនុង ពលវមីៗ ៃះ ាៃបង្ហា ញពីេញ្ហញ នមយំំៃមៃ ប្ដ្លអាំ ធវើឱ្យ េដ្ឋកិ ចំ 

ពិភព ោកធាែ ក់ំូល ៅកនុងិកាបតតិស្ថជាវមីនតង ទបតជាយថ្ន ហតុោ៉ា ងណាកតី។ វិការឆ្ន ំ ២០១៧ 

ប្តូិាៃ របបំំ  ើងេា ិតកនុងបរការរ រ៍ប្ដ្លកនពុជាប្តូិប្បឈនៃឹងហាៃិភ័យពីកតាត ខាង ប្ៅ ៃងិ 

កតាត ខាងកនុងនមយំំៃមៃ ប្ដ្លអាំៃឹង ធវើឱ្យប៉ាះពាល់ដ្ល់កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំរបេ់កនពុជា ៃិោយ 

ជារមន ៃិងៃិោយ ដាយប្ ក គអឺាំៃឹងប៉ាះពាល់ដ្ល់េនតាភាពវិការប្តនតង  ដាយស្ថរររ 

ប្បនូលំំ៍ូលអាំៃឹងមៃររធាែ ក់ំុះជាងរររំពឹងទុក ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- អៃដររល េដ្ឋកិំចំ ៃិនិៃទៃា់ៃបញ្ចប់ 

-  េដ្ឋកិំចតំបៃឣ់ឺរ ូ ៃិងជប៉ាៃុបៃដមៃកំ ើ៍ៃទប 

រត្តា ខាខង្ព្ៅ 

- កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិំចេហរដ្ឋអា នរកាកទប 

-  េដ្ឋកិំចតំបៃអ់ាស្ថ៊ា ៃមៃក ំ៍ើៃនធយន  
វនវយកំ ៍ើៃឥ៍ទៃធនាោរ 

ស្ថា ៃភាពៃ ោាយេាតិ ៅកនងុ

លហំនមយ ប្ដ្លិកាៃ ិោគិៃកនងុៃិង 

 ប្ៅប្េុក េា តិកនងុស្ថា ៃភាពរង់ចំ  

ស្ថា ៃភាពនវែកេផិលទប 

រត្តា ខាខរនុខ 
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១.២  ោលររ៍រនៃររ របបំវំិការឆ្ន ំ ២០១៧ 

 វិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃ របបំំ  ើង ដាយឈរ លើ ោលររ៍រេំខាៃ់ៗជាពិ េេ 

ដូ្ំខាង ប្រន ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ថវិកា

២០១៧

១- រកាះរក ៃិង ្ ា ឹះរកប្បភពំំ៍ ូល

២-ររកំ៍ តល់ដំាបអ់ាទភិាព

៣-ររយកំតិត

ទុកដាក ់លើនៃេុស

៤-ររកំ៍ តត់ននែជាកប់្េតង

នៃកនមិកាធ/ីេកនមភាព

៥-ររ ផេរវិការឱ្យ

ដ្លអ់ងគភាពអៃុិ តត

៦-ររផារភាា បរ់វាង

ររប្បនលូំំ៍ ូល

ៃិងររិកាភាជវិការ

៧-រររកាតលុយភាព

វិការ

៨-ររប្គបប់្គងបំ៍ លុ

 ដាយំរីភាព
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ជពំកូ ២ ប្កបខ ឌ៍ ម៉ា ប្ក ូេដ្ឋកិំ ចឆ្ន ំ ២០១៧ 

២.១. េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

េូំ នាករ េដ្ឋកិំ ច 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

អៃុិ តត ា៉ាៃស់្ថម ៃ ពាករ៍រ 

ផេេ តាននវែប ចំុបបៃន (ប៊ា៊ីោៃ របល) ៧៣ ៤២៣ ៨០ ៣៦៤ ៨៩ ០៣៣ 

កំ ៍ើៃពិតនៃ ផេេ (%) ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

ផេេ េប្មប់នៃុេសមន ក់ (ដ្ុោែ រអា នរកាក) ១ ២១៥ ១ ៣០០ ១ ៤២២ 

អតិផរណា (ជានធយនប្បចំឆ្ន ំ) ១,២% ២,៨% ៣,៧% 

អប្តាបតូរប្ាក់ (ដុ្ោែ រអា នរកាក/ របល) ៤ ០៦២ ៤ ០៥០ ៤ ០៥០ 

េនតុលយគ៍ៃីំរៃដ (% នៃ ផេេ) -៩,៦% -៩,១% -៨,៥% 

ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិ (ោៃដុ្ោែ រអា នរកាក) ៥ ០៩៣ ៥ ៤៥៩ ៥ ៩០៥ 

ទុៃបប្នុងអៃតរជាតិ (ំំៃមៃប្ខនៃររនំាំូល) ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ 
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កំ ើ៍ៃ កិាេ័យឧេាហកនម   ំ ំៃមៃ ១០,៥% 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ  េវាកនមំំៃមៃ ៦,៨% 

កំ ើ៍ៃ កិាេ័យ កេិកនមំំៃមៃ ០,៨% 

តានររា៉ា ៃ់ស្ថម ៃបឋន កំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំកនពុជា ៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៦ អាំេ ប្នំ 

ាៃប្បម  ៍ ៧% ដូ្ំររពាករពី ដ្ើនឆ្ន ំ  ដាយកនុង នាះ ទី១)- ិ កាេ័យឧេាហកនមទទមលាៃ 

កំ ៍ើៃប្បម  ៍ ១១,៤%  ហើយិកាេ័យ ៃះ ៅប្តបៃត ដ្ើរតមនាទីជាកមែ ងំំលករអេូកំ ើ៍ៃ 

 េដ្ឋកិ ចំនំានុខទី១ដ្ប្ដ្ល  ដាយស្ថរររនំា ំញផលិតផលរត់ ដ្រមៃេៃេុះ កើៃ  ើង ជាពិ េេ 

ររនំា ំញ ៅទីផារអរឺ ុប ទះបីិកាេ័យេំ៍ង់មៃកំ ើ៍ៃវនវយបៃតិំកតី, (ទី២)- ិ កាេ័យ េវាកនម 

អាំវនវយកំ ៍ើៃនកប្តឹនប្បម៍ ៦,៧%  ដាយស្ថរររវនវយកំ ៍ើៃនៃ  ិ កាេ័យ ទេ រំ រ៍ 

ៃិងអំលៃប្ទពយ ៃិង (ទី៣)- ិ កាេ័យកេិកនមអាំៃឹងេ ប្នំាៃកំ ើ៍ៃលអ ជាងឆ្ន ំនុៃបៃតិ  ំ ពាល 

គឺកនុងអប្តា ០,៥%  ដាយស្ថរអារេធាតុមៃលកខ៍ៈលអប្ប េើរជាងឆ្ន ំនុៃ ប្ពនទងំររ 

 កើៃ  ើងនៃពិពិធកនមនៃររដាដុំ្ះដំ្ណំា ៃិងររំិញ្ច ឹនេតវ។  ដាយប្ កេប្មប់ឆ្ន ំ ២០១៧ 

 េដ្ឋកិ ចំកនពុជាប្តូិាៃពាករថ្នៃងឹេ ប្នំាៃៃូិ ក ំ៍ើៃកនុងរងវង ់ ៧% ប្ដ្ល ធវើឱ្យ ផ.េ.េ 

តាននវែប ចំុបបៃនមៃំំៃមៃ ៨៩ ០៣៣ប៊ា៊ីោៃ របល ឬ ប្បម៍ជា  ២១ ៩៨៣ ោៃដុ្ោែ រអា នរកាក 

 ហើយ ផ.េ.េ.េប្មប់នៃុេសមន ក់ៃឹង  ើងដ្ល់ ១ ៤២២ ដ្ោុែ រអា នរកាក  រឯឯ ទុៃបប្នុងអៃតរជាត ិ

ពាករថ្នៃឹង  ើងដ្ល់       ៥ ៩០៥ ោៃដ្ោុែ រអា នរកាក ។ 

២.២ ក ំ ើ៍ៃតានិកាេយ័េខំាៃ់ៗ េប្មបឆ់្ន ំ២០១៧ 
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២.៣ អប្តាបតូរប្ាក ់

 

 

 

អប្តាបតូរប្ាកម់ៃេា រិភាព ខ៍ៈប្ដ្លអតផិរណាេាតិកនុងកប្នតិទប 

 អតិផរណានធយនប្បចំឆ្ន ំ ៃឹងប្តូិាៃប្គប់ប្គងឱ្យេា ិត ៅ ប្រនកប្និត ៥%  ពាលគឺ ៅ 

កនុងរងវង់ ២,៨% កនុងឆ្ន ំ ២០១៦ ៃិង ៣,៧% កនុងឆ្ន ំ ២០១៧  ដាយស្ថរររ ងើប  ើង 

 ិ កាញបៃតិំនៃនវែ ប្បង ៃិង នវែទំៃិញនមយំំៃមៃ ៅ លើទីផារអៃតរជាតិ។  

 អប្តាបតូរប្ាក់ របលគឺេា ិត ៅកនុងរងវង់ ៤ ០៥០  របលកនុងនមយដុ្ោែ រអា នរកាក ៅឆ្ន ំ ២០១៦ 

ៃិងឆ្ន ំ ២០១៧។ 
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ជពំកូ ៣ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៧ 

 ឈរ លើ ោលររ៍ រខាង លើ ក៏ដូ្ំជាកនុងប្កបខ ឌ៍ នៃកំ ៍ើៃ េដ្ឋកិ ចំ ប្ដ្លប្តូិាៃ 

 ប្ោងកនុងរងវង់ ៧% ប្ពនជានមយៃឹង េណារឯយ៉ាូំំ៍ូលប្ដ្លមៃលកខ៍ៈេុទិដ្ឋិៃិយន ៃិង 

 ដាយឈរ លើនូលដាឋ ៃនៃលទធផលលអប្ប េើរនៃររអៃុិតតំំ៍ូល ពិ េេំំ៍ូលគយ ៃិង 

ំំ៍ូលពៃធដារឆ្ន ំ ២០១៥ ៃិង ឆ្ន ំ ២០១៦ ប្កបខ ឌ៍ វិការឆ្ន ំ ២០១៦ ប្តូិាៃ របបំំ  ើង 

 ដាយ ធវើររកំ៍ត់ដូ្ំត ៅ៖ 

 

 

 ំំ៍ ូលកនុងប្ប ទេវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ១៨,៦៦% នៃ ផេេ  េម ើៃឹង            

ំំៃមៃ   ១៦ ៦១៧ ៤២៨ ោៃ របល ។ 

 ំំណាយេរុបវិការរដ្ឋ ប្តូិាៃ ប្ោង ២៣,៧៦% នៃ ផេេ  េម ើៃឹង               

ំំៃមៃ ២១ ១៥១ ៩៨៥ ោៃ របល ។ 

 អតិ រកវិការំរៃត  កើៃ  ើងមៃៃ័យថ្ន ំំ៍ូលំរៃត កើៃ  ើង លឿៃជាង 

ំំណាយំរៃត ប្ដ្ល ធវើឱ្យរាជរដាឋ ភិាលកនពុជាអាំេៃសវំិការាៃរៃ់ប្ត 

 ប្ ើំៃ  ើងេប្មប់ំំណាយិកាៃិ ោគ ៃិង ប្តៀនបប្នុង។ 

 ឱ្ៃភាពវិការេរុប ធាែ ក់ំុះគឺជាររបង្ហា ញឱ្យ  ើញពីររវយំុះជាប ត៍ ើរៗ 

ៃូិររពឹងប្ផអក លើហិរញ្ញបបទៃពី ប្ៅប្ប ទេ។ 

 

េូំនាករវិការ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

ំាប ់ អៃុិ តត ំាប ់  ប្ោង 

ំំ៍ លូកនងុប្ប ទេ (%ផ.េ.េ) ១៦,០៩ ១៧,៩៨ ១៧,៨៧ ១៨,៦៦ 

    ំំ៍ ូលំរៃដ (%ផ.េ.េ) ១៥,៩១ ១៧,៨២ ១៧,៧១ ១៨,៥០ 

ំំណាយវិការរដ្ឋេរបុ (%ផ.េ.េ) ២១,៣៨ ២០,៨៨ ២២,៧៥ ២៣,៧៦ 

    ំណំាយំរៃដ (%ផ.េ.េ) ១៣,៣៦ ១៣,០០ ១៤,៧១ ១៥,៥០ 

អត ិរកំរៃត (%ផ.េ.េ) ២,៥៥ ៤,៨២ ២,៩៩ ៣,០០ 

ឱ្ៃភាពេរបុ (%ផ.េ.េ) -៥,២៩ -២,៨៩ -៤,៨៨ -៥,០៩ 
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ទទូត់ប្ាក់ខចី 

៦៦៥ ៥១៤ 

រដ្ឋាលទ ូៅ     

១ ៩៨៦ ៩៤២ 

 េដ្ឋកិ ចំ       

១ ៣០៦ ៣៦៧ 

េងគនកិ ចំ       

៤ ៨៣៦ ៤៩៨ 
ររពារជាតិ េៃតិេុខ 

ៃិងេណាដ ប់ធាន ប់    

៣ ៣៣៨ ៤០០ 

 ិ កាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ 

ហិរញ្ញបបទៃកនងុប្ប ទេ              

២ ៤០២ ៨៣៥ 

 ិ កាៃិ ោគស្ថធារ៍ៈ 

ហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ              

៤ ២៨៤ ៥៥៧ 

ំំ៍ូលនូលធៃ 

៤ ៦៨២ ៩៨៨ 

 

ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ 

១៤ ១៣៥ ៤០០ 

ំំ៍ូលនៃិប្នៃ 

ស្ថរ ពើពៃធ   

២ ៣៣៣ ៥៩៧ 

ំំណាយំរៃដវ កិាររដ្ឋ 

  ១៣ ៧៩៩ ០៧៩ 

ំំណាយនូលធៃវិការរដ្ឋ 

៧ ៣៥២ ៩០៦ 

សរុបចាំណាយ 

ថវិការដ្ា 

២១ ១៥១ ៩៨៥ 

ររប្បងប្ំកតានិកាេ័យ 

ឯកតា ោៃ របល 
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៣.១ ស្ថា ៃភាពំំ៍ លូវិការរដ្ឋ 

 កនុងប្កបខ ឌ៍ នៃ ោល ៅខាង លើ ៃិង កនុង ោលបំ៍ងធានាឱ្យមៃលំហវិការ     

ឆ្ន ំ២០១៧ ជាពិ េេ ដ្ើនបីប ងាើៃស្ថំ់ប្ាក់ ប្តៀនបប្នុងរាជរដាឋ ភិាលប្តូិប ងាើៃ ំំ៍ ូលំរៃដ 

ថ្នន កជ់ាត ិឱ្យ េម ើៃឹង ១៥ ៥០១ ៤៦៩ ោៃ របល ប្ដ្លកនុង នាះ ៖ 

 ំំ៍ូលស្ថរ ពើពៃធ ១៣ ២០៩ ១០០ ោៃ របល 

 ំំ៍ូលនិៃប្នៃស្ថរ ពើពៃធ ២ ២៩២ ៣៦៩ ោៃ របល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ំំ៍ូលគយ ៃិងរដាឋ ករ

47%

ំំ៍ូលពៃធដារ   

38%

ំំ៍ូលនិៃប្នៃ

ស្ថរ ពើពៃធ

15%

ចាំណូលចរនាថ្នន រ់ជាតិ

១៥ ៥០១ ៤៦៩ 

លានង្រៀល 

ពៃធកនុងប្ប ទេ

83%

ពៃធ លើពា៍ិជាកនម

 ប្ៅប្ប ទេ

17%

ពៃធផ្កេ ល់, 

25%
ពៃធប្ប ោល

75%

ំំ៍ូលំរៃតវិការថ្នន ក់ជាតិ

15,501,469

ំំ៍ូលំរៃតវិការថ្នន ក់ ប្រនជាតិ

967,528

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ 148,431

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 4,534,557

ចាំណូលសរុបថវិការដ្ា ២១ ១៥១ ៩៨៥ រនុខង្នាះរួម្មាន៖

ឯកតា ោៃ របល 
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ំំ៍ ូលនលូធៃ ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំំៃមៃ ៤ ៦៨២ ៩៨៨ ោៃ របល កនុង នាះ 

 ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ ១៤៨ ៤៣១ ោៃ របល 

 ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ៥៣៤ ៥៥៧ ោៃ របល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហរិញ្ញបបទៃឥតេំ៍ ង មៃៃនិាន ររធាែ ក់ំុះនកប្តឹន ០,៦៧ %   នៃ ផេេ 

ររ ធវើដំ្ ៍ើរចក ំញពីប្ប ទេមៃំំ៍ ូលទប ៅជាប្ប ទេមៃំំ៍ ូល

នធយនកប្នតិទប ជានូល ហតុបណាត លឱ្យប្ប ទេកនពុជាាត់បង់ជាប ត៍ ើរៗ 

ៃូិលកខ៍ៈេនបតតិកនុងររបៃតទទមលាៃៃូិហិរញ្ញបបទៃឥតេំ៍ង ៃិង 

ឥ៍ទៃប្ដ្លមៃេនបទៃខពេ់ក៏ប៉ាុប្ៃតកតាត  ៃះក៏ាៃបង្ហា ញពរីរ កើៃ  ើង 

នៃឯករាជយភាពនៃវិការជាតិប្ដ្រ។ 

 

 0.67%  

៣%

៩៧%

ចាំណូលមូ្លធន  

ំំ៍ូលនូលធៃកនុងប្ប ទេ 

ំំ៍ូលនូលធៃ ប្ៅប្ប ទេ 

 នូលៃិធិប្ទប្ទង់វិការ  ២៥០ ០០០ ោៃ របល  

 នូលធៃ ដាយហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ ៤ ២៨៤ ៥៥៧ ោៃ របល  

 ប្តូិេ ប្នំឱ្យាៃំៃំមៃ ១៤៨ ៤៣១ ោៃ របល 

៤ ៦៨២ ៩៨៨ 

លានង្រៀល 
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៣.២ ស្ថា ៃភាពំណំាយវិការរដ្ឋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េប្មប់ ឆ្ន ំ ២០១៧ រាជរដាឋ ភិាលៃឹងប្តូិររំំណាយវិការេរុប 

ំំៃមៃ ២១ ១៥១ ៩៨៥ ោៃ របល មៃកំ ៍ើៃ ១៥,៧% 

គឺប្តូិជា ២៣,៧៦% នៃ ផ.េ.េ 

 

បៃេុកបគុគលកិសររុ ៖ ៧ ១៣៤ ៣៨៨ លានករៀល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៦ ៨០៤ ០៥៩ ោៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ៣៣០ ៣២៩ ោៃ របល 

  ប្ៅបៃេុកបគុគលកិសររុ ៖ ៦ ៦៦៤ ៦៩១ លានករៀល * 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ៦ ២៤៦ ៦២៧ ោៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ១ ០៥៦ ២៥០ ោៃ របល 

 

ចាំណាយចរនា 

ចាំណាយម្លូធន 

 ិ កាៃ ិោគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃកនុងប្ប ទេ 

េរបុ៖  ២ ៤០២ ៨៣៥ ោៃ របល 

 ថ្នន ក់ជាតិ ៖ ២ ១៨៣ ៧០០ ោៃ របល 

 ថ្នន ក់ ប្រនជាតិ ៖ ២១៩ ១៣៥ ោៃ របល 

 
 ិ កាៃ ិោគស្ថធារ៍ៈហិរញ្ញបបទៃ ប្ៅប្ប ទេ  

៤ ២៨៤ ៥៥៧ ោៃ របល 

ររទទូតប់្ាកខ់ច ី៦៦៥ ៥១៤ ោៃ របល 

ប្បេិទធភាព 

កំ ៍ើៃ 

ររង្ហរ េនធន៌ 

*េោំល៖់េំហំេំណាយេរនតកប្ៅរនទុ រុរោលិ ថ្នន  ់កប្កាម្ជាតិបានរូ រញ្ចូល 

នូវឥណទានឧរតថម្ភ ធ្នពីថ្នន  ់ជាតិេំនួន ៦៣៨ ១៨៦ លានករៀល។ 
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 ិ កាេ័យរដ្ឋាលទូ ៅ 15%

 ិ កាេ័យររពារជាត ិេៃដិេុខ ៃិង

េណាដ ប់ធាន ប់ 26%

 ិ កាេ័យេងគនកិំច

37%

 ិ កាេ័យ េដ្ឋកិំច

10%

ំំណាយនិៃទៃប់្បងប្ំក

មៃនុខេញ្ហញ 12%

 ប ំចក ទេកេិកនម  

 ប្ទប្ទង់នៃេីរពិ ស្ថធៃរ 

 ប ដ៍ុ ះបណាដ លធៃធាៃនៃុេស 

 ប្គប់ប្គងធៃធាៃធនមជាត ិ

  ហដាឋ រំនាេនពៃ័ធកេិកនម   

 បៃតជមេជលុ ប្វទំ ំផែូិ ស្ថព ៃ  

 បៃតប្វទ ំៃិង ជមេជលុប្បពៃ័ធធារាស្ថស្តេត  

 ប ងាើតប្បពៃ័ធំុះបញ្ាពីា៍ជិាកនម 

 ប្តតួពៃិតិយេុិតាិភាពំំ៍ ីអាហារ 

 ររអភិិឌ្ឍប្បពៃ័ធរដ្ឋាល អ ិំប្តៃូិំ 

 ជំរុញផលតិកនម េុខភាពេតវ ៃិងេុិតាភិាពស្ថំ ់

  ិ កាៃិ ោគ លើររប្ស្ថិប្ជាិពជូប្េូិ 

 ពប្ងឹងៃូិ ប្កបខ ឌ៍  

ៃិងយៃតររអភិិឌ្ឍេហប្ោេធៃុតូំ  ៃងិនធយន 

 អភិិឌ្ឍប្បពៃ័ធេតងដ់ា ៃិងមប្តាស្ថស្តេត    

ំំណាយំរៃតិកាេ័យេងគនកិ ចំឆ្ន ំ ២០១៧ 

 ៅប្តប្តូិាៃចត់ទុកជា ិ កាេ័យអាទិភាពទីនមយ 

 

 ពប្ងឹងរុណភាព និងោំប្េកសវាអរ់រំ 

 អភិិឌ្ឍជនំាញ ៃិងិកាេ័យររង្ហរ 

  លើកកនពេ់គុ៍ភាព េវាេខុាភាិល 

 ទប់ស្ថា ត់អ ំពើហិងា លើស្តេត ី ៃិងកុមរ   

 ររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃធនមជាត ិ

 អភិរកស ៃិងអភិិឌ្ឍិបបធន៌ជាត ិ

 េុខដុ្នៃយីកនមស្ថេនា 

 ពប្ងី វិសាលភាពននប្រពន័ធសេពវសាយ 

ព័តម៌ានររស់ជាតិ (វិេយុ និងេូរេសេន)៍ 

 ោំប្ទររប្កទប្នង់ររ ាះ ឆ្ន ត 

 កលើ  ម្ពស់ប្រសិេធភាពការគរប្ររ់ប្រងេណូំល 

និងប្រមូ្លេំណូលសារកពើពនធ  

 ោំប្ទររអៃុិ តតកនមិកាធីជាតិកំប្៍ទប្នង់រដ្ឋាលស្ថធារ៍ៈ 

 ោំប្ទកំប្៍ទប្នង់ិកាេយ័ដី្ធែី 

 ោំប្ទ ៃិងពប្ងឹង ោលៃ ោាយអភិិ ឌ្ឍៃរិកាេ័យឧេាហកនម 

 ោំប្ទដ្លរ់រប្បយុទធប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ 

 ពប្ងឹងររង្ហរកំ៍តអ់តតេញ្ហញ ៍ជៃប្កីប្ក ៃិងររង្ហរេាតិ ិ  

 ោំប្េែលក់ារពប្ងឹងសម្តថភាពរបេៃ់គរាល 

ៃិងកមែ ងំប្បដាប់អាិុធ 

 ោំប្ទកិំចដំ្ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអៃតរាគនៃរ ផសងៗ 

 ោំប្ទររអៃុិ តត ោលៃ ោាយភូនិ ុំមៃេុិតាភិាព 

 ោំប្ទដ្ល់ប្បតិបតតរិរផលតិអតតេញ្ហញ ៍ប័ ណ៍ 

 ផតល់វិការគ ប្មងិកាៃ ិោគផ្កេ លក់នងុ ខតតតបូង មុ  ំ

 ប្បយុទធប្បឆំ្ងររជមញដូ្រនៃុេស ស្តេត ី ៃិងកុមរ 

 ប្បយុទធប្បឆំ្ង ប្គឿង ញៀៃ 

 ោំប្ទ េវាឥតគិតនវែរបេ់គ៍ៈ នធាិឯកនពុជា 

ទំហំំំណាយំរៃត 

ថ្នន ក់ជាតិតាន ិ កាេ័យ 
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៣.៣ វិការកនមិកាធរីបេប់្កេមង ស្ថា បៃ័ំៃំមៃ ៣៦ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

វិការនិៃប្នៃកនមិកាធី

40%

វិការកនមិកាធីទងំ ៣៦  

ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ 

60%

ប្េបតាន ឯកស្ថរទេសនាទៃេតពីទិីេ ៅយទុធស្ថស្តេតកបំ្៍ទប្នងប់្បពៃ័ធវិការ ៅកនពុជា  

២០១៣-២០២០ រាជរដាឋ ភិាលាៃដាក់ឱ្យអៃុិតតស្ថកលបងវិការកនមិកាធី ពញ លញជាជំហា៊ា ៃៗ 

ំំណាយំរៃតរបេ ់

ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ ំំៃមៃ 

៣៦ អៃុិតតវិការកនមិកាធី 

២០១៧ 

ប្គប់ប្កេមង ស្ថា ប័ៃ 

ថ្នន ក់ជាតិ ៃិង 

ថ្នន ក ់ប្រនជាតិ 

ប្តូិអៃុិតតវិការកនមិកាធី ពញ

 លញ។ 

១១.អគគ.រដ្ឋេភា,  

១២.អគគ.ប្ពឹទធេភា,  

១៣.ប្ក.ររបរ ទេ,  

១៤.អាជាា ធរេិៃកនមជាត,ិ  

១៥.អងគភាពប្បឆំ្ងអំ ពើពុករលមយ,  

១.ប្ក.ព័តម៌ៃ,  

២.ប្ក.បរកាស្ថា ៃ,  

៣.ប្ក.េងគនកិំច,  

៤.អារេំរេុីិកាល,  

៥.ប្ក.ពា៍ជិាកនម,  

៦.ប្ក.នប្បេ៍ីយរ,    

៧.ប្ក. ទេំរ៍រ,  

៨.ប្ក.ធៃធាៃទឹក,  

៩.តោុរកំពលូ,  

១០.ស្ថោឧទធរ៍រ 

 

១.ប្ក.អប់រំ,  

២.ប្ក.េុខាភាិល,  

៣.ប្ក.ររង្ហរ,  

៤.ប្ក.កិំចររនារឯ,  

៥.ប្ក.កេិកនម,  

៦.ប្ក.អភិិឌ្ឍជៃបទ,  

៧.ប្ក.ស្ថធារ៍ៈររ,  

៨.ប្ក. េដ្ឋកិំច ៃិងហិរញ្ញិ តា,ុ  

៩.ប្ក.ប្ដ្ៃដី្,  

១០.ប្ក.យតុតិធន៌ 

 

២០១៥ 

២០១៦ 

២០១៧ 

១. ប្កុនប្បឹកាអភិិឌ្ឍៃរកនពុជា 

២.ប្កុនប្បឹកាធនមៃញុ្ញ,  

៣.ប្ក.ប្ពះបរនរាជវាងំ, 

៤.ប្ក.ទំនាក់ទៃំងេភា,  

៥. គ៍ៈកនមររជាតិ របបំរំរ ាះ ឆ្ន ត  

៦.ប្ក.ធនមររ,  

៧.ប្ក.ប្រ  ៃិងថ្ននពល  

៨.ប្ក.ិបបធន ៌ 

៩.ប្ក.នុខង្ហរ,  

១០. ប្ក.ប្ផៃររ,     

១១. ប្ក.ឧេាហកនម, 

២០១៨ 
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 ព្រសួខអប់រំ យុវជន និខរីឡា មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ២ គឺ៖ 

 ទី ១ ៖ ធានាលទធភាពទទមលាៃ  េវាអប់រំ ប្បកប ដាយេនធន៌ 

 ទី ២ ៖  លើកកនពេ់គុ៍ភាព ៃិងភាព ែ្ើយតប 

  ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំ 

 កនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍររអប់រកំនុងប្បព័ៃធ  ប្ៅប្បព័ៃធ ៃិងនិៃផែូិររ 

២. ររអភិិឌ្ឍឧតតនេិកាៃិងររប្ស្ថិប្ជាិ 

៣. ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យអប់ររំយៃិងកីឡា 

៤. ររអភិិឌ្ឍជំនាញប ចំក ទេៃិងជនំាញទៃ់េប្មប់យុិជៃ 

៥.ររោំប្ទ េវាអប់រំ ៃិងអភិាលកិ ចំលអ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១នៃឧបេនព័ៃធ 

 ព្រសួខសុខាភិបាល មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ  ១ គឺ៖ 

អភិិឌ្ឍៃរប្បព័ៃធេុខាភិាល  ដាយផដល់លទធភាពទទមលាៃៃូិ េវាេុខភាព 

ប្បកប ដាយ     គុ៍ភាព ៃិងេនធន៌  ដ្ើនបីប្កលនអស្ថា ៃភាពេុខភាព ៃិង 

េុខុមលភាពប្បជាពលរដ្ឋកនពុជាប្គប់រូប ផ្កដ ត លើស្តេត ី កុមរ ជៃប្កីប្ក ជៃ-

ង្ហយរង ប្ោះ ៃិងចេ់ជរា។ 

  ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. េុខភាពបៃតពជូយុិិយ័ មតា ទរក កុមរ ៃិងអាហាររូបតានភ 

២. ប្បយុទធជំងឺ្ ែង 

៣. ប្បយុទធជំងឺនិៃ ែ្ង ៃិងបញ្ហា េុខភាពស្ថធារ៍ៈដ្នទ ទបត 

៤. ពប្ងឹងប្បព័ៃធេុខាភិាល 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ២នៃឧបេនព័ៃធ 
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ទំព័រ 16 នៃ 48 

 

 

 

 

 ព្រសួខសខគម្រចិច អតតីយុទធជន នខិ យុវនតីសិម្បទាមៃ ោលៃ ោាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ពប្ងឹងប្បពៃ័ធររពារ ៃិងផដល់  េវាេុខមលភាពប្បកប ដាយ 

ប្បេិទធភាព ៃិង េនធន៌។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររប ងាើៃប្បេិទធភាព េវាេុខុមលភាពេងគន 

២. ពប្ងឹងពប្ងីកប្បព័ៃធេៃតិេុខេងគន ៃិងផតល់ េវាស្ថត រលទធភាពពលកនម      

រយេនបទជៃពិររ 

៣. ពប្ងឹង េវាោំប្ទទូ ៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៣នៃឧបេនព័ៃធ 
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 ព្រសួខបរសិាា ន មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ កិ ចំោំពារបរកាស្ថា ៃ 

  អភិរកសជិិៈ ំប្នុះ ៃិង ររប្គប់ប្គងធៃធាៃ ធនមជាតិឱ្យមៃៃិរៃតរភាព 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. កិ ចំោំពារបរកាស្ថា ៃ 

២. ររប្គប់ប្គងតំបៃ់ររពារធនមជាតិ 

៣. ររប្គប់ប្គងររអភិិឌ្ឍ ដាយំីរភាព 

៤. ររប្គប់ប្គងំំ ៍ះដឹ្ង ៃិងព័ត៌មៃបរកាស្ថា ៃ 

៥. ររពប្ងឹងអភិាលកិ ចំលអ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៤នៃឧបេនព័ៃធ 
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ទំព័រ 17 នៃ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ព្រសួខការងារ នខិបណាុ ះបណាា លវជិាា ជីវៈមៃ ោលៃ ោាយ 

ំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររអភិិឌ្ឍិកាេ័យររង្ហរ ៃិងប ត៍ុ ះបណាត លិកាជាា ជីិៈ 

 ដ្ើនបីំូលរមនរត់បៃាយភាពប្កីប្ក ៅកនពុជា។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍលកខខ ឌ៍ ររង្ហរ ៃិងេុខដុ្នៃីយកនមទំនាក់ទំៃងិកាជាា ជីិៈ 

២. ររអភិិឌ្ឍររអប់របំ ត៍ុ ះបណាត លប ចំក ទេ ៃិងិកាជាា ជីិៈ 

៣. ររអភិិឌ្ឍនុខរបរ ៃិងររង្ហរ  ដ្ើនបី លើកកនពេ់ររផតល់ េវាររង្ហរ ៃិងព័ត៌មៃ   

ទីផារររង្ហរ ៅកនពុជាប្បកប ដាយគុ៍ភាព ៃិងប្បេិទធភាព 

៤. ររអភិិឌ្ឍរបបេៃតិេុខេងគន 

៥. ររពប្ងឹង េវាោំប្ទទូ ៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៥នៃឧបេនព័ៃធ 

 ព្រសួខរិចចការនារីមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ ររ លើកកនពេ់   

ស្ថា ៃភាព  េដ្ឋកិ ចំ េងគន ៃិងៃ ោាយរបេ់ស្តេដ ីឱ្យរែ យជាកមែ ងំំលករ 

េប្មប់ររអភិិឌ្ឍប្ប ទេ ៃិងេុភនងគលប្គួស្ថរ។ 

  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ ៤ គឺ៖ 

១. ប្កប្ប្បស្ថា ៃភាព េដ្ឋកិ ចំ  េងគនរបេ់ស្តេដ ី 

២. កិ ចំររពារផែូិំាប់ំំ ពាះស្តេដ ី ៃិង កមងប្េី 

៣. ររបស្តញ្ហា ប យៃឌ្័រកនុង ោលៃ ោាយជាតិ ៃិងតានិកាេ័យ 

៤. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៦នៃឧបេនព័ៃធ 
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ទំព័រ 18 នៃ 48 

 

 

 ព្រសួខង្ទសចរណ៍មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

ជំរុញកំ ើ៍ៃ ទេំរ រ៍ៃិងប ងាើៃតននែបប្ៃានតានរយៈិកាេ័យ ទេំរ រ៍ ៅកនពុជា។ 
 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ២ គឺ៖ 

១. ររអភិិឌ្ឍ ៃិងររប្គប់ប្គង ទេំរ៍រ 

២.  េវាោំប្ទដំ្ ើ៍រររទូ ៅេប្មប់ររប្គប់ប្គងិកាេ័យ ទេំរ រ៍ 

 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៧នៃឧបេនព័ៃធ 
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 ព្រសួខធនធានទឹរ និខឧតុនិយម្មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

ររប្គប់ប្គង អភិិឌ្ឍៃរ ៃិងអភិរកស ធៃធាៃទឹកប្បកប ដាយប្បេិទធភាពខពេ់ េនធន៌ 

ៃិងៃិរៃតរភាព។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ររប្គប់ប្គង ៃិងអភិិឌ្ឍៃរ ធៃធាៃទឹក 

២. ររប្គប់ប្គង ប្ោះទឹកជំៃៃ់ ៃិង ប្ោះរាងំេងួ ត 

៣. ររររពារ ៃិងអភិរកសធៃធាៃទឹក 

៤. ររប្គប់ប្គងព័ត៌មៃេត ីពីធៃធាៃទឹក ៃិងឧតុៃិយន 

៥. ររប្កលនអររប្គប់ប្គងរដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៨នៃឧបេនព័ៃធ 
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ទំព័រ 19 នៃ 48 

 

 

 ព្រសួខរសិរម្ម រុកាេ ព្បមាញ់ និខង្នសាទមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖     

ជប្នុញកំ ើ៍ៃកនុងិកាេ័យកេិកនមឲ្យាៃកនុងរងវង់៥%កនុងនមយឆ្ន ំ តានរយៈ លើក-

កនពេ់ផលិតភាពពិពិធភាិូបៃីយកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនម កេិកនម 

ៃិងររ លើកកនពេ់ររំិញ្ច ឹនេតវ ៃិងវារឯិបបកនម 

 ដាយយកំិតតទុកដាក់ខពេ់ លើររររពារ ៃិងររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ 

ៃិងជលផលប្បកប ដាយ ំីរភាព។ 
 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ប ងាើៃផលិតភាព ពិពិធកនមកេិកនម ៃិងពា៍ិជាូបៃីយកនមកេិកនម 

២. ជប្នុញផលិតកនមេតវ ៃិងេុខភាពេតវ 

៣. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃជលផលប្បកប ដាយៃិរៃតរភាព 

៤. ររប្គប់ប្គងធៃធាៃនប្ព ឈើ ៃិងេតវនប្ពប្បកប ដាយៃិរៃតរភាព 

៥. ពប្ងឹងស្ថា ប័ៃ ប ងាើៃប្បេិទធភាព េវាោំប្ទ ៃិងអភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ៩នៃឧបេនព័ៃធ 
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 ព្រសួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ធានា លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពរេ់ ៅ របេ់ប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ ឱ្យមៃ    

គមែ តខិតជិតទីប្បជុំជៃ ៅឆ្ន ំ២០២៥ 

ទី ២ ៖ ជប្នុញកំ ើ៍ៃ េដ្ឋកិ ចំជៃបទ តានរយៈររអភិិឌ្ឍៃរជៃបទ 

ំប្នុះ ដាយមៃររំូលរមនពីេហគនៃរជាតិ ៃិងអៃតរជាត ិ

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. បៃតស្ថត រប្វទ ំៃិងប្កលនអរ ហដាឋ រំនាេនព័ៃធផែូិជៃបទ   

២. បៃត លើកកនពេ់កប្និតជីិភាពប្បជាពលរដ្ឋជៃបទ 

៣. ររកស្ថង ៃិង លើកកនពេ់េនតាភាព 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១០នៃឧបេនពៃ័ធ 

១
៦
០
 ៨
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៧

 

ោ
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 ព្រសួខសាធារណការនិខដ្ឹរជញ្ាូ នមៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖  

អភិិឌ្ឍៃរ ប្វទ ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ  ហដាឋ រំនាេនព័ៃធដឹ្កជញ្ាូៃ    

ន ធាាយ េវាកនមដឹ្កជញ្ាូៃប្គប់ប្ប ភទ ៃិងភេតុភារកនមប្បកប ដាយេុិតាិភាព 

ៃិងប្បេិទធភាព ។ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៤ គឺ៖ 

១. អភិិឌ្ឍៃរ ប្វទ ំៃិងប្គប់ប្គងេំ៍ង់ស្ថធារ៍ររ  ហដាឋ រំនាេនព័ៃធដឹ្កជញ្ាូៃ   

ៃិងភេតុភារកនម  

២. អភិិឌ្ឍៃរ ប្វទ ំប្គប់ប្គង ហដាឋ រំនាេនព័ៃធ េវាកនម ៃិងេុិតាិភាពផែូិប្ដ្ក 

៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងំរាំរ រ៍ /ន ធាាយ េវាកនម អាជីិកនម ប្បព័ៃធដឹ្កជញ្ាូៃ 

ៃិងភេតុភារកនមប្គប់ប្ប ភទ ដាយេុិតាិភាព ៃិងប្បេិទធភាព 

៤. ោំប្ទ ោលៃ ោាយស្ថធារ៍ររ ដឹ្កជញ្ាូៃ ររអភិិឌ្ឍធៃធាៃនៃុេស  

 ៃិងប្គប់ប្គងរដ្ឋាលទ ូៅ  

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១១នៃឧបេនពៃ័ធ 

៣
៨
៨
 ១
៦
០

 

ោ
ៃ
 រ
បល

 

 ព្រសួខង្រៀបចាំដដ្នដ្ី នគ្របូនីយរម្ម និខសាំណខ់ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ

៖ កំប្៍ទំរង់ិកាេ័យដី្ធែី ៃិងររអភិិឌ្ឍៃរ ិ កាេ័យេំ៍ង់ 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងដី្ធែី 

២. ពប្ងឹងររ របបំំប្ដ្ៃដី្ ៃិងប្បងប្ំកដី្កនុង ោល ៅេនបទៃ ដី្េងគនកិ ចំ 

៣. ពប្ងឹងររប្គប់ប្គងិកាេ័យេំ៍ង់ 

៤. ររោំប្ទដំ្ ៍ើររររដ្ឋាល ៃិងអភិិឌ្ឍៃរស្ថា ប័ៃ 

៥. ររង្ហរលំ ៅឋាៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១២នៃឧបេនពៃ័ធ 
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 ព្រសួខង្សដ្ារិចច និខហិរញ្ញវតាុ មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ២ គ ឺ៖  

ទី ១ ៖ ពប្ងឹង  ៃិងប ងាើៃប្បេិទធភាពប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ ៃិង 

 ររអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យហិរញ្ញិ តាុ 

ទី ២ ៖ ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររ 

 ប្គប់ប្គងហិរញ្ញិ តាុស្ថធារ៍ៈ  ៃិង ប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៥ គឺ៖ 

១. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង េដ្ឋកិ ចំ 

២. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង ររប្តួតពិៃិតយ ៃិងររអភិិឌ្ឍ 

 ិ កាេ័យហិរញ្ញិ តាុ 

៣. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទធភាពៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គង ររ គបរគរំំ៍ូល 

វិការជាតិ ៃិងប្ទពយេនបតតិរដ្ឋ 

៤. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររប្គប់ប្គងំំណាយស្ថធារ៍ៈ 

៥. ពប្ងឹង ៃិងប ងាើៃេ័កតិេិទធភាព ៃិងប្បេិទធភាពនៃររោំប្ទទូ ៅៃិងររធានា 

គ៍ ៃយយភាពកនុងររប្គប់ប្គងហិរញ្ញិ តាុស្ថធារ៍ៈ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១៣ នៃឧបេនពៃ័ធ 

៥
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៥
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 ព្រសួខពាណិជារម្ម មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ពប្ងឹងៃិងជំរុញររអភិិឌ្ឍិកាេ័យពា៍ិជាកនម 

 

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ គឺ៖ 

១. ររផតល់ េវាស្ថធារ៍ៈ លើិកាេ័យពា៍ិជាកនម ៃិងអភិិឌ្ឍៃរិកាេ័យឯកជៃ 

២. ពប្ងឹងគុ៍ភាព េុិតាិភាព ផលិតផល ៃិង េវាររពារអនក ប្បើប្ាេ់ 

កិ ចំេប្នួលពា៍ិជាកនម 

៣. បៃតពប្ងឹង ៃឹងពប្ងីក ធវើេហប្បតិបតតិររ ៃិង ធវើេមហរ៍កនម េដ្ឋកិ ចំ ពា៍ិជាកនម 

កនុងប្កបខ ឌ៍ អៃុតំបៃ់ តំបៃ់ ពិភព ោក ៃិងររប្គប់ប្គងជំៃមយប្ផនកពា៍ិជាកនម 

អភិិឌ្ឍៃរធៃធាៃនៃុេស ៃិងពប្ងឹងស្ថា ប័ៃ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១៤ នៃឧបេនពៃ័ធ 
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 ព្រសួខយុតាិធម្៌មៃ ោលៃ ោាយំំៃមៃ ១ គ ឺ៖ 

ប ងាើៃប្បេិទធភាពនៃររផតល់ េវាយុតតិធន៌ប្បកប ដាយេ ចំភាព  េម ើភាព 

ៃិងតមែ ភាព។  

 ដ្ើនបីេ ប្នំ ោលបំ៍ង ោលៃ ោាយខាង លើ ប្កេមងាៃ របបំំកនមិកាធីំំៃមៃ៣ អៃុកនមិកាធី ំំៃមៃ 

១១ ប្ដ្លប្គបដ្ ត៍ ប់ លើកិ ចំរររបេ់ប្កេមងយុតតិធន៌  (ទីេត ីររប្កេមង តុោររកំពូល ស្ថោឧទេរ៍រ 

ឧតតនប្កុនប្បឹកានៃអងគ ៅប្កន ៃិងស្ថោដំ្បូងរាជធាៃី- ខតត) គឺ៖ 

១. កិ ចំររំាប់  

២. កិ ចំររតុោររ  

៣.  េវាោំប្ទទ ូៅ 

គ ប្មងំំណាយវិការឆ្ន ំ ២០១៧ ប្តូិាៃប្បងប្ំក ៅតានកនមិកាធី ៃិងអៃុកនមិឯធីដ្ូំ មៃកនុង តារាង ១៥ នៃឧបេនពៃ័ធ 

១១៦ ៧៥០ 

ោៃ របល 
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៣.៤ គ ប្មងវិការរដ្ឋាលថ្នន ក ់ប្រនជាត ិ
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ំំ៍ូល ំំណាយ ឱ្ៃភាព

គ ប្មងំំ៍ូល-ំំណាយរបេ់រដ្ឋាលរាជធាៃ-ី ខតដ ប្កុង-ប្េុក ៃិង  ុ-ំ

េង្ហា ត់ មៃឱ្ៃភាពវិការំំៃមៃ ៦៣៨ ១៨៦ ោៃ របល ប្ដ្លប្តូិាៃ 

ឧបតានភ ដាយវិការថ្នន ក់ជាតិ  ហើយររឧបតានភ ៃះមៃកំ ៍ើៃ ២៤,៣% 

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

អាទិភាពំណំាយ ប្តូិាៃផតល់ជាពិ េេ ដ្ល់ររត នែើងប្ាក់ បបិតស ជូៃដ្ល់៖ 

  ១. ប្កនុប្បកឹារាជធាៃ ី ខតត, 

  ២. ប្កងុ ប្េកុ ខ័ ឌ៍  , 

  ៣.  ុ ំេង្ហា ត ់ៃងិ នស្តៃតភីនូ ិ

ឯកតា លានរ ៀល 
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ជពំកូ ៤  បទបបញ្ញតតេិត ពីពីៃធដារ 

 កនុង ោលបំ៍ងធានាប្បេិទធភាពកនុងររជំរុញ កបរគរំំ៍ូលឆ្ន ំ២០១៧ ឱ្យទទមលាៃ 

លទធផលតាន ោល ៅប្ដ្លាៃ ប្ោងទុក ក៏ដ្ូំជាររបៃតប្កលនអ ោលៃ ោាយស្ថរ ពើពៃធ 

ជាពិ េេៃីតិិកាធីកនុងររប្បនូលពៃធនមយំំៃមៃឱ្យាៃប្បប្ពឹតត ៅ  ដាយេុីេង្ហវ ក់ ប្បទក់ប្កឡា 

រលូៃ េនធន៌ យុតតិធន៌េងគន តមែ ភាព ប្បេិទធភាព គ៍ ៃយយភាព ៃិងេងគតិភាព 

 ៅកនុងបរការរ៍រេមហរ៍កនម េដ្ឋកិ ចំកនុងតំបៃ់ៃិងពិភព ោក ៃិង ដ្ើនបី លើកកនពេ់ជីិភាព 

របេ់នស្តៃតីរាជររ ៃងិកនមករៃិ ោជិត ក៏ដូ្ំជាបៃធូរបៃាយពៃធដ្ល់អាជីិកនមតូំ តាំ រេរបញ្ាតត ិ

សត ីពីពនធដារេំនួន ៣មាប្ា ប្តូវបានដា ់រញ្ចូល នុងេារ់សត ីពីហិរញ្ាវតថុសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងឆ្ន ំ២០១៧ 

រួម្មាន ការដ សប្មួ្លវា យសពទ, ការដ សប្មួ្លមាប្ាមួ្យេំនួន និង ការដ សប្មួ្លការកលើ ដលង 

និងអនុកប្ោះពនធប្រថ្នរ់ប្ា ដែល នុងក ះមានែូេខាងកប្កាម្៖ 

រាជធាៃ-ី ខតត

128,710

ប្កុង-ប្េុក   

134,073

នូលៃិធិ ុំេង្ហា ត់

375,403

ឯកតា លានរ ៀល 

ការឧបតាម្ភធនដ្ល់ថវកិា

រដ្ាបាលថ្នន រ់ង្ព្កាម្ជាតិ

សព្មាប់ឆ្ន ាំ ២០១៧ 
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ទី១. កធ្វើការដ សប្ម្លួ ប្ម្តិអរបរមាននប្បា េ់ណូំលជារព់នធសប្មាររ់រូវនតររុោល ឬ 

សហប្ោសឯ ររុោល ៖ កែើម្បីឱ្យមានសងោតិភាពកៅ នុងការអនវុតតពនធកលើប្បា ់ករៀវតេ 

ដែលប្តូវបានដ ដប្រ ប្ពម្ទាងំកលើ េឹ េិតតែល់សហប្ោសជាអន ជារ់ពនធតូេដែល     

ភារកប្េើនប្រ រអាជីវ ម្មជាល ខណៈប្រួសារ។ 

ទី២. កធ្វើការដ សប្ម្លួមាប្ា ២៤ ថ្ម ី ននេារស់ត ពីសីារកពើពនធ ៖ កែើម្បីកលើ េឹ េិតតែល់ 

អន ជារ់ពនធដែលកាន់រញ្ជ ិការណកនយយប្តឹម្ប្តូវ ឱ្យរួេសុតពីកាតពវ ិេចរង់ប្បា ់ពនធ 

អរបររមា  ៏ែូេជាកែើម្បីកលើ េឹ េិតតនិងជំរុញឱ្យអន ជារ់ពនធទាងំអស់កោរពប្រតិរតតិឱ្យ 

បានសម្ប្សរកៅាម្េារ់សត ីពីរណកនយយនិងសវន ម្មជាធ្រមាន ដែល ំម្ នវូ 

តមាា ភាព និងភាពប្រ ួតប្រដជងកដាយកសម ើភាព ប្ពម្ទាងំ នុងកោលកៅក ៀរររេំណូលពនធ 

កៅនថ្ៃអ រតសងដែរ។  

ទី៣. កធ្វើការដ សប្ម្លួមាប្ា ៤៧ ថ្ម ី ននេារស់ត ពីសីារកពើពនធ រកឺែើម្បតីកម្ាើង ប្ម្តិ  

អរបរមាននប្បា ក់រៀវតេជារព់នធឱ្យក ើងែល ់១ ០០០ ០០០ករៀល ៖ កែើម្បីសតល់ការកលើ  

េឹ េិតត និងកលើ  ម្ពស់ជីវភាពែល់ម្ស្រនតីរាជការ ពិកសសប្រូរកប្ងៀន និង ប្រូកពេយ 

ប្ពម្ទាងំ ម្ម រនិកោជិត ដែលមានប្បា ់ករៀវតេទារ ។  

ទី៤. កធ្វើការដ សប្ម្លួមាប្ា ៥៧ ននេារស់ត ពីសីារកពើពនធ ៖ កែើម្បីរដនថម្នូវការសោតស់ោង ់

មិ្នជារ់អា រកលើតនម្ារដនថម្េំនួន ៤ មុ្ខ្សញ្ញា រដនថម្កេៀត  នុងកោលកៅរនតកលើ  ម្ពស់ 

ជីវភាពរស់កៅនិងសុខ្មាលភាពររស់ប្រជាពលរែឋ ប្សរាម្ការសកប្ម្េររស់រាជរដាឋ ភិបាល 

 នុងកពល នាងម្ ដែលរួម្មាន៖  

 (១)-កសវាសិ ាអរ់រ ំ 

 (២)-ថ្នម្ពលអរោិសនី និងេឹ សាា ត  

 (៣)-សលិតសល សិ ម្មមិ្នទាន់ដ នេន  

 (៤)-កសវាប្រមូ្លឬសមាា តកា សំណល់រឹង-រាវ 
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ទី៥. កធ្វើការដ ដប្រមាប្ា ១៣ ននេារស់ត ពីហីរិញ្ាវតថុសប្មារក់ារប្ររប់្រងឆ្ន ំ ២០១៣ ៖ 

កែើម្បីសតល់ការកលើ ដលង និងអនុកប្ោះពនធប្រថ្នរ់ប្ាាម្ការសកប្ម្េររស់រាជរដាឋ ភិបាល នុង 

កពល នាងម្ :  

 (១)- កលើ ដលងពនធប្រថ្នរ់ប្ាេំក ះការេេួល ម្មសិេធិឬសិេធិកាន់ការ់អេលនប្េពយ 

 នុងរងវង់ញាតិ និងការេេលួ ម្មសិេធិកទាេប្ ោនយនត ប្តីេប្ ោនយនតប្ររ់ប្រកភេ 

ប្ា ់េ័រ និងជលោនយនតប្ររ់ប្រកភេដែលមាន មាា ងំែល់ ១៥០ កសះ កែើម្បីរំកពញ 

សំណូម្ពរែ៏េេេូររស់ប្រជាពលរែឋសង និងកែើម្បីេូលរមួ្េំដណ កលើ  ម្ពស់ជីវភាព និង 

កាត់រនថយេំណាយររស់ប្រជាពលរែឋសង។ 

 (២)- សតល់ការអនុកប្ោះពនធប្រថ្នរ់ប្ា េំក ះការេេលួ ម្មសិេធិឬសិេធិកាន់ការ់ 

អេលនប្េពយ នុងរងវង់ញាតិកដាយកោងកៅកលើកសេ តីប្តូវការចំបាេ់ររស់ប្រជាពលរែឋ។ 

 

  

 

 

 

 

 

*ំណំំា៖ សប្មារ់ខ្ាឹម្សារលម្ាិតននរេរបញ្ាតតិសត ីពីពនធដារ រឺមានដេងកៅ នុងជំពូ េ៣ី នន 

េារស់ដ ពីហីរិញ្ាវតថុសប្មារក់ារប្ររប់្រងឆ្ន ំ ២០១៧ ដែលបានដា ់សេពវសាយជាសាធារណៈកៅ

កលើករហេំព័រររស់ប្ សួងកសែឋ ិេចនិងហិរញ្ាវតថុ។ 

 

  វិធានការដសន ពនធដារខាងកលើកនះ រឺប្តូវបានករៀរេំក ើងកប្កាម្ការ 

េងាុលរគា ញ និង ដណ ំកដាយផ្ទទ ល់ពី សកម្តេអរោម្ហាកស រតីកតកជា 

ហ ៊ុន សែន  យ រែឋម្ស្រនតីននប្ពះរាជាណាេប្  ម្ពុជា ដែលសកម្តេដតងដត 

យ េិតតេុ ដា ់ខ្ពស់ែល់ជីវភាពរស់កៅររស់ម្ស្រនតីរាជការប្ររ់ប្រកភេ និង 

ជីវភាពរស់កៅ និង សុខ្មាលភាពររស់ប្រជាពលរែឋេូកៅប្ររ់ៗោន ។ 
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ជពំកូ ៥   េំកតេីៃនដិាឋ ៃ 

  ទះបីជាប្តូិបៃតជមបប្បទះៃឹងបញ្ហា ប្បឈន, ររេមុគស្ថម ញ ៃិងមៃហាៃិភ័យ 

ប្ពនទងំ ៅមៃំំ៍ុំ ខវះខាតនមយំំៃមៃ ទបតកតី, ក៏វិការឆ្ន ំ ២០១៧ ែ្ុះបញ្ហច ងំពីររប ងាើៃ 

ជាស្ថរិៃ័តៃូិ ប្បេិទធភាពនៃររ របបំំ ៃិងររិកាភាជវិការកនុងររ ែ្ើយតប ៅៃឹងអាទិភាព 

 ោលៃ ោាយេំខាៃ់ៗ នៃកនមិកាធីៃ ោាយរបេ់រាជរដាឋ ភិាលៃីតិរលទី ៥ នៃរដ្ឋេភា 

ជាពិ េេ  ដ្ើនបីជំរុញររប ញ្ចញលទធផលជាក់ប្េតងជៃូប្បជាជៃ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

វិការឆ្ន ំ២០១៧ អាំប្បេិទធនានាៃថ្នជា “វិការនៃររពមតផដុកំមែ ងំ 

ៃិងធៃធាៃ ៃិងេប្នួំ ិកាធាៃររ ោលៃ ោាយ  ដ្ើនបីេ ប្នំឱ្យ 

ខាងប្តាៃៃូិ េនទិធផលេខំាៃ់ៗ  ប្ដ្លប្តូិាៃកំ៍ត ់ៅកនុងកនមិកាធ ី

ៃ ោាយរបេរ់ាជរដាឋ ភាិល ៅកនុងបរការរ៍រតំបៃ់ ៃិងពិភព ោក 

ដ៏្េមុគស្ថម ញ  ដ្ើនបីប្ទប្ទង់ៃូិ ដំ្ ើ៍រររផ្កែ េ់បតូរនមយ  ឆ្ព ះ ៅរក      

ររអភិិឌ្ឍប្បកប ដាយ គុ៍ភាព ៃិងំីរភាព ” ។ 
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ជពំកូ ៦ ឧបេនពៃ័ធវិការកនមិកាធនីៃប្កេមង ស្ថា បៃ័េខំាៃ់ៗ   

 

 

ារាង ១ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងអរ់រំ  យុ វជន  និ ង ីឡា  ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួម 2,383,672.6

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការ អប់រកំនុ ងប្ប ព័ន្ធ ក្ប្ៅប្ប ព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការ 261,544.5

១.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការពប្ងីកការអប់រកុំមារតូច 4,034.2

១.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅបឋមសិកា 4,619.7

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការចូលក្រៀន្ប្បកបក្ោយសមធម៌ ការពប្ងឹងគុណភាពនិ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអប់រកំ្ៅ
មធយមសិកា

31,981.6

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងីកការអប់រកំ្ប្ៅប្បព័ន្ធ 4,033.6

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការពប្ងឹង និ្ងការពប្ងីកកមមវធីិក្លីកកមពស់សុខភាពសិកា 635.1

១.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតកមមវធីិអប់របំក្ចេកក្ទស 6,187.5

១.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការអភិវឌ្ឍការងារបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងវបិ្កឹតការប្គូបក្ប្ងៀន្ 10,572.8

១.៨ អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍកមមវធីិសិកា សមាា រៈសិកា និ្ងបណ្តា ល័យ 29,724.9

១.៩ អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់រកំនុងប្បព័ន្ធ ក្ប្ៅប្បព័ន្ធ និ្ងមិន្ផ្លូវការរបស់មន្ទីរជំនាញ
រាជធានី្ ក្ខតត 169,755.1

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍឧ តតមសិកា និ្ងការប្ាវប្ាវ 40,383.5

២.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្លីកកមពស់គុណភាព និ្ងភាពក្ ល្ីយតបនន្ការអប់រឧំតតមសិកា 5,943.4

២.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវវឌ្ឍការប្ាវប្ាវក្ៅឧតតមសិកា 3,504.0

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល ការប្ាវប្ាវ និ្ងក្សវាកមមសងគម 3,945.4

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 4,496.2

២.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 2,433.0

២.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 7,190.8

២.៨ អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការក្លីកកមពស់គុណភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងការប្ាវប្ាវ 3,789.5

២.៩ អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 3,136.6

២.១០ អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការពប្ងឹងគុណភាពប្បសិទធភាពអប់រ ំនិ្ងការប្ាវប្ាវ 3,150.6

២.១៣ អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការទទួលាគ ល់គុណភាពអប់រ ំ 800.0

២.១៤ អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាពនន្ការបណតុ ុះបណ្តត ល និ្ងប្ាវប្ាវ 1,994.0

(ឯកតា ោៃ របល) 
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ារាង ១ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងអរ់រំ  យុ វជន  និ ង ីឡា  ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍវ ិស័យអប់រកំាយ  និ្ងកីឡា 51,635.2

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍកីឡាមហាជន្ 9,083.6

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍអប់រកំាយ និ្ងកីឡាសិសស-និ្សសតិ 7,433.7

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកអប់រកំាយ និ្ងកីឡា 1,650.3

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍកីឡាកប្មិតខពស់ 15,988.8

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍវស័ិយអប់រកំាយ និ្ងកីឡារបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 17,478.8

  ៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍជំ នាញបក្ចេក ក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្ 12,450.6

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងសកមមភាពយុវជន្ 4,816.0

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លយុវជន្ 2,781.0

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាគបំ្ទអភិវឌ្ឍជំនាញបក្ចេកក្ទស និ្ងជំនាញទន់្សប្មាប់យុវជន្របស់
មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត

4,853.6

  ៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ការគំប្ទ ក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាល កិចេលអ 2,017,658.8

៥.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្ោបាយ និ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធផ្ផ្ន្ការអប់រ ំ 2,311.1

៥.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពធន្ធាន្មនុ្សស 57,551.5

៥.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍសមតថភាពការងារប្គប់ប្គងផ្ផ្ន្ការហរិញ្ញវតថុ និ្ងមូលោា ន្សមាា រៈ 24,907.7

៥.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងការងារសវកមមនផ្ទកនុង 807.7

៥.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការពិនិ្តយតាមោន្វាយតនមល និ្ងអធិការកិចេប្បព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រ ំ 1,984.5

៥.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ អធិការកិចេរដ្ាបាល និ្ងហរិញ្ញវតថុ 537.6

៥.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការអភិវឌ្ឍបក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្អប់រ ំនិ្ងសហប្បតិបតតិការកនុងប្កបខណឌ
 SEAEO និ្ង ASEAN 1,980.9

៥.៨ អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការពប្ងឹងការងារនី្តិកមមសប្មាប់វស័ិយអប់រ ំ 1,281.1

៥.៩ អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធអប់រ ំ 14,017.5

៥.១០ អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គង ការផ្គត់ផ្គង់សមាា រៈ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 3,937.1

៥.១១ អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងពប្ងឹងប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គង និ្ងការធានាភាពស័កកិសិទធ
នន្ក្សវារដ្ាបាលអប់រ ំ 2,970.2

៥.១២ អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ការអភិវឌ្ឍកិចេសហប្បតិបតតិការាតិ អន្តរាតិក្លីវស័ិយអប់រ ំ 5,601.1

៥.១៣ អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្គប់ប្គងអប់រ ំ 1,835.4

៥.១៤ អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ការប្ាវប្ាវ និ្ងអភិវឌ្ឍក្គលន្ក្ោបាយអប់រ ំ 1,494.7

៥.១៥ អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ ការអភិវឌ្ឍនិ្ងពប្ងឹងប្បព័ន្ធពិនិ្តយ តាមោន្ និ្ងវាយតនមល 1,243.4

៥.១៦.អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ការអភិវឌ្ឍ បក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការងារអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 802.0

៥.១៧ អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ក្សវាគបំ្ទក្សវាអប់រ ំនិ្ងអភិបាលកិចេលអ របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 1,894,395.3
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សរុបរួម 1,201,854.6

  ១ .កមមវ ធីិទី ១ ៖ សុខភាពបន្ដពូ ជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ  និ្ងអាហារូបតថមា 73,075.6

១.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  អាហារបូតថមា 53.8

១.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពបន្តពូជ 8,759.8

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាតា ទារក 5,694.7

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ សុខភាពកុមារ 45,389.2

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទសុខភាពបន្ដពូជ យុវវយ័ មាតា ទារក កុមារ
 និ្ងអាហារបូតថមា សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 13,178.1

  ២ .កមមវ ធីិទី ២ ៖ ប្បយុទធជំ ងឹ ល្ង 18,288.2

២.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺក្អដ្ស៏ 10,677.8

២.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺរក្បង 3,040.1

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖  បងាក រ និ្ងផ្ែទាពំាបាលជំងឺប្គុន្ចាញ់ និ្ងប្គុន្ឈាម 1,298.0

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ជំងឺ ល្ងដ្នទក្ទៀត 703.4

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្បយុទធជំងឺ ល្ង សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 2,568.9

  ៣.កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ប្បយុទធជំ ងឺមិន្ ល្ង  និ្ងបញ្ហា សុខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត 3,014.6

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ សុខភាពផ្ភនក 266.9

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ សុខភាពផ្លូវចិតត និ្ងបំពាន្ក្ប្គឿងក្ញៀន្ 173.0

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ សុខភាពមាត់-ក្ធមញ 77.2

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ជំងឺរុានំរ ៉ៃ 254.8

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ បញ្ហា សុខភាពាធារណ:ក្ផ្សងៗក្ទៀត 596.0

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទប្បយុទធជំងឺមិន្ ល្ងនិ្ងបញ្ហា សុខភាពាធារណៈដ្នទក្ទៀត 
សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,646.7

  ៤ .កមមវ ធីិទី ៤ ៖ ពប្ងឹងប្ប ព័ន្ធសុខាភិបាល 1,107,476.2

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការផ្តល់ក្សវាសុខាភិបាល 529,415.9

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ហរិញ្ញបបទាន្សុខាភិបាល 61.6

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី ៣  ៖  អភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 105,454.6

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី ៤៖  ប្បព័ន្ាព័ត៌មាន្សុខាភិបាល 544.0

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ អភិបាលកិចេវស័ិយសុខាភិបាល 3,145.7

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖  ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងប្បព័ន្ធសុខាភិបាល សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 468,854.4
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ារាង ៣  ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងសងោម្  ិេច អតីតយុេធជន  និ ងយុ វនី តិសម្បទា  ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួម 749,762.7

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖ បក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព ក្សវាសុ ខុមាលភាពសងគម 36,412.5

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពសប្មាប់ជន្រង ក្ប្គុះនិ្ងងាយរងក្ប្គុះ      និ្ងកិចេការប្គួារ 9,432.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពកុមារ និ្ងយុវនី្តិ  សមបទា 5,051.7

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពជន្ពិការ 2,379.9

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ កាការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពមនុ្សសចាស់ 1,615.8

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពអតីតយុទធជន្ 4,248.8

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពក្សវាសុខុមាលភាពសងគម ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 13,683.9

២ .  កមមវ ធីិទី ២ ៖ ការពប្ងឹងពប្ងីកប្ប ព័ន្ធសន្តិសុខសងគម  និ្ងផ្តល់ ក្សវាាត រ លទធភាព ពលកមមកាយសមបទាជន្ពិការ 663,185.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងគមសប្មាប់អតីតមន្រន្តរីាជការសុីវលិ 4,940.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងគមសប្មាប់អតីតយុទធជន្ 4,874.0

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ាត រលទធភាពពលកមមកាយសមបទា និ្ងក្លីកកមពស់ជីវភាពជន្ពិការ 6,232.5

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការអភិវឌ្ឍរបបសន្តិសុខសងគមគបំ្ទ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 647,138.5

៣.  កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 50,164.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ការអភិវឌ្ឍភាពានដ្គូ និ្ងពប្ងឹងសមតថភាពាថ ប័ន្ 23,278.9

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ អភិវឌ្ឍភាពធន្ធាន្មនុ្សស 265.8

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 26,620.0
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សរុបរួម 61,907.6

១ .  កមមវ ធីិទី ១ ៖  កិចេគំពារបរាិថ ន្ 1,976.5

១.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ទប់ាក ត់និ្ងកាត់បន្ថយការបំពុលខយល់ និ្ងសំក្េង 328.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការទប់ាក ត់និ្ងកាត់បន្ថយការបំពុលទឹកាធារណៈ 92.5

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងារធាតុ និ្ងសំណល់ក្ប្គុះថ្នន ក់បរាិថ ន្ 65.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការប្តួតពិនិ្តយក្លីការប្បតិបតតិការប្គប់ប្គងសំណល់រងឹ 72.5

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការពប្ងឹង ការអនុ្វតតចាប់ លិខិតបទោា ន្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងកិចេគពំារបរាិថ ន្ 67.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ វភិាគ និ្ងពិក្ាធន៍្សំណល់ និ្ងារធាតុបំពុល 340.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ អក្ងកត ពិនិ្តយការវាយតនមលក្ហតុប៉ៃុះពាល់បរាិថ ន្ 235.0

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ 225.4

១.៩. អនុ្កមមវធីិទី ៩ ៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេគពំារបរាិថ ន្ សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 551.1

២ .  កមមវ ធីិទី ២ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គងតំបន់្ការពារធមមាតិ 7,147.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាគបំ្ទការងារប្គប់ប្គងតំបន់្ការពារធមមាតិ 2,759.4

២.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ការអភិរកសតំបន់្ការពារធមមាតិដី្ក្គក 1,100.6

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងតំបន់្ដី្ក្សីមទឹកាប 329.5

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្សមុប្ទ និ្ងតំបន់្ក្ ន្រ 745.0

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់កនុងតំបន់្ការពារធមមាតិ 101.5

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ អភិរកសក្បតិកភណឌ វបបធម៌និ្ងធមមាតិកនុងតំបន់្ការពារធមមាតិ 82.1

២.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការក្លីកកមពស់ជិវភាពសហគមន៍្តំបន់្ការពារធមមាតិ 1,584.5

២.៨. អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្អកូក្ទសចរកនុងតំបន់្ការពារធមមាតិ 71.0

២.៩.អនុ្កមមវធីិទី ៩ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងតំបន់្ការពារធមមាតិ សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 373.9

៣.  កមមវ ធីិទី ៣ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព 1,626.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖  ការអភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេនបតង និ្ងក្លីកកមពស់ការអនុ្វតតវទិាាន្រសត និ្ងបក្ចេកវទិា 1,210.1

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ៖ ជប្មុញកាអនុ្វតត ក្ ល្ីយតបនឹ្ងការផ្ប្បប្បួលអាកាសធាតុ 142.6

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ការអភិរកសជីវៈចប្មុុះ និ្ងជីវសុវតតិភាព 171.4

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ក្សវាគបំ្ទការប្គប់ប្គងការអភិវឌ្ឍក្ោយចីរភាព សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 102.5



ទំព័រ 33 នៃ 48 

 

 

ារាង ៤ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងររិសាថ ន   ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

៤ .  កមមវ ធីិទី ៤ ៖ ការ ប្គ ប់ប្គងចំក្ណុះ ដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 2,166.3

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ ក្សវាកមមគបំ្ទប្គប់ប្គងចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 636.6

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ការប្គប់ប្គងក្សវាកមមព័ត៌មាន្ភូមិាន្រសត និ្ងទិន្នន័្យបរាិថ ន្ 481.7

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការក្លីកកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងចំក្ណុះដឹ្ងបរាិថ ន្ 170.0

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការក្រៀបចំ និ្ងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 464.4

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការក្លីកទឹកចិតត ប្បតិបតតិនបតង និ្ងក្មប្តីភាពបរាិថ ន្ 267.3

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ពប្ងឹងការងារសហប្បតិបតតិការក្លីផ្ផ្នកចំក្ណុះដឹ្ង និ្ងព័ត៌មាន្បរាិថ ន្ 40.9

៤.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 105.4

៥ .  កមមវ ធីិទី ៥ ៖ ការពប្ងឹងអភិបាល កិចេលអ 48,990.7

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី ១ ៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ដំ្ក្ណីរការរដ្ាបាលនិ្ងការផ្ដល់ក្សវាាធារណៈ និ្ងការងារ
នី្តិកមម 441.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី ២ ការប្គប់ប្គង និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស 20,463.2

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ង ប្ទពយសមបតតិរដ្ា 10,203.2

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖ ការងារផ្ផ្ន្ការ ែវកិា សថិតិ កិចេការអន្ដរាតិ វមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការ 132.0

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ ន្រសតី យុវជន្ និ្ងកុមារ កនុងវស័ិយ   បរាិថ ន្ 94.0

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការងារអធិការកិចេ 128.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 62.0

៥.៨.អនុ្កមមវធីិទី ៨ ៖ ក្សវាគបំ្ទការពប្ងឹងអភិបាលកិចេលអ សប្មាប់ថ្នន ក់រាជធានី្ក្ខតត 17,467.3



ទំព័រ 34 នៃ 48 

 

 

ារាង ៥ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងការគរ  និ ងរណដុ ះរណាដ ល វិជាជ ជី វៈ  ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួម 189,758.7

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍល កខខណឌ ការងារឱ្យកាន់្ ផ្ត ប្បក្សីរក្េងី 21,120.3

១.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ បន្តក្លីកកមពស់លកខខណឌ ការងារឱ្យកាន់្ផ្តប្បក្សីរក្េងី 11,433.0

១.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងភាពសុខដុ្មរមនានន្ទំនាក់ទំន្ងវាិា ជីវៈ 5,800.0

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បន្តការសិកាប្ាវប្ាវប្បាក់ឈ្នួលអបបរមា និ្ងអតថប្បក្ោជន៍្របស់កមមករ 
និ្ក្ោជិត 590.0

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកក្សរភីាពអងគការវាិា ជីវៈ 629.0

១.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងការទប់ាក ត់ការក្ប្បីប្បាស់ពលកមមកុមារ 760.6

១.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍលកខខណឌ ការងារឱ្យកាន់្ផ្តប្បក្សីរក្េងី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,907.7

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍការ អប់របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេក ក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 51,306.6

២.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុការកាង និ្ងអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយាតិសតីពីការអប់របំណតុ ុះបណ្តត ល
បក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ និ្ងផ្ផ្ន្ការនានាក្ដី្មបពីប្ងឹងគុណភាពវស័ិយអប់រ ំបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស 
និ្ងវាិា ជីវៈ

1,187.7

២.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងយន្តការជំរញុការចុុះក្ឈាម ុះចូលក្រៀន្របស់សិកាខ កាមសិសស និ្សិសតកនុងផ្ផ្នក
អប់របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ

46,497.7

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការប្គប់ប្គងការអប់របំណតុ ុះ បណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 3,236.2

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍការអប់របំណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទស និ្ងវាិា ជីវៈ 
ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 385.0

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការអភិវឌ្ឍមុ ខរបរ និ្ងការងារ  ក្ដី្ មបី ក្លី កកមពស់ការផ្តល់ ក្សវាការងារ និ្ងព័ត៌មាន្
ទីផ្ារការងារ ក្ៅក មពុាប្ប កបក្ោយ គុណភាព និ្ងប្បសិទធភាព

3,405.2

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ជំរញុការកាង និ្ងអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយាតិសតីពីមុខរបរ និ្ងការងារ 199.6

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងយន្តការផ្តល់ក្សវាមុខរបរ និ្ងការងារ   ឱ្យកាន់្ផ្តមាន្ប្បសិទធភាព និ្ង
ក្ ល្ីយតបបាន្តាមតប្មូវការរបស់អនកក្ប្បីប្បាស់ក្សវា

1,780.4

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការផ្សពវផ្ាយ និ្ងបន្រញ្ហា បអំពីព័ត៌មាន្ទីផ្ារការងារ 1,419.6

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាគបំ្ទការអភិវឌ្ឍមុខរបរ និ្ងការងារ ក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ការផ្តល់ក្សវាការងារ 
និ្ងព័ត៌មាន្ទីផ្ារ   ការងារក្ៅកមពុាប្បកបក្ោយគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាព ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត

5.6

៥ .កមមវ ធីិទី៥៖ ការពប្ងឹងក្សវាគំប្ទទូក្ៅ 113,926.6

៥.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ 47,118.1

៥.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុ និ្ងប្ទពយសមបតតិរដ្ាប្បកបក្ោយតមាល ភាពប្បសិទធិភាព 
និ្ងគណក្ន្យយភាព 14,374.4

៥.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកកិចេសហប្បតិបតតិការាមួយនដ្គូាតិ និ្ងអន្តរាតិ 4,245.0

៥.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងយន្តការកាងផ្ផ្ន្ការ សថិតិ និ្ងនី្តិកមម 558.8

៥.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទទូក្ៅ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 47,630.3



ទំព័រ 35 នៃ 48 

 

 

ារាង ៦ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួង ិេចការ  រី   ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួម 42,740.9

១ .កមមវ ធីិទី១៖  ផ្ក ផ្ប្បាថ ន្ភាព ក្សដ្ាកិ ចេ សងគម របស់ន្រសតី 5,821.7

១.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖  ក្លីកកមពស់សីលធម៌សងគម តនមលន្រសតី និ្ងប្គួារផ្ខមរ 163.4

១.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖  ក្លីកកមពស់ការអប់រ ំនិ្ងសុខុមាលភាពសងគម 370.5

១.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖  ការអភិវឌ្ឍន៍្ក្សដ្ាកិចេន្រសតី និ្ងប្គួារ 3,509.2

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖  ការក្លីកកមពស់អាហារបូតថមាដ្ល់ន្រសតី និ្ងកុមារ 338.3

១.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាគបំ្ទការផ្កផ្ប្បាថ ន្ភាពក្សដ្ាកិចេ សងគមរបស់ន្រសតី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 1,440.3

២ .កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ ពារផ្លូ វចាប់  ចំក្ពាុះ ន្រសតី  និ្ងក្កមងប្សី 1,585.8

២.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារទប់ាក ត់ការរកំ្ោភបំពាន្ផ្លូវក្ភទក្លីន្រសដី និ្ងក្កមងប្សី 289.4

២.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការពប្ងឹងសមតថភាពភាន ក់ងារន្គរបាលយុតតិធម៌ 173.1

២.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការទប់ាក ត់អំក្ពីជួញដូ្រមនុ្សស និ្ងការក្កងប្បវញ័្េនានា 319.0

២.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖  ការទប់ាក ត់អំក្ពីហងឹាកនុងប្គួារ 229.3

២.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្លីកកមពស់កិចេការពារន្រសតីពិការ 155.1

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេការពារផ្លូវចាប់ចំក្ពាុះន្រសតី និ្ងក្កមងប្សី ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 419.9

៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ការបន្រញ្ហា ប ក្យន្ឌ័្រកនុ ងក្គល ន្ក្ោបាយ ាតិ  និ្ងតាមវស័ិយ 3,104.1

៣.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពក្លីការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 250.8

៣.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖ ផ្សពវផ្ាយកមមវធីិនាររីតន្ៈ 1,021.3

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការអនុ្វតតអនុ្សញ្ហញ អន្តរាតិ សតីពីការលុបបំបាត់រាល់ទប្មង់ក្រសីក្អីងក្លី
នារកី្ភទ (CEDAW) និ្ងក្សវាជយួន្រសតីរងក្ប្គុះក្ោយហងិាប្គប់រូបភាព

951.3

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖  ន្រសតី និ្ងការក្ធវីក្សចកតីសក្ប្មច 217.4

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាគបំ្ទការក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 663.3

៤ .កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងនិ្ងការអភិវឌ្ឍាថ ប័ន្ 32,229.3

៤.១ អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រកនុងការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការ 286.3

៤.២ អនុ្កមមវធីិទី២៖  ពប្ងឹងការងារហរិញ្ញវតថុ សវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 171.3

៤.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣៖ កិចេសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិក្ដី្មបសីមភាពក្យន្ឌ័្រ 170.3

៤.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពក្លីការងារប្គប់ប្គងរដ្ាបាល 246.9

៤.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតន៍្ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ 11,171.0

៤.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាគបំ្ទដ្ល់ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតនាររីតន្ៈ ថ្នន ក់រាជធានី្ ក្ខតត 20,183.5
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ារាង ៧ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងកេសេរណ៍  ាម្  ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួមៈ 81,828.1

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍ និ្ងការ ប្គ ប់ប្គងក្ទសចរណ៍ 26,587.6

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការបក្ងកីតផ្លិតផ្លក្ទសចរណ៍ែមីៗ និ្ងផ្ផ្ន្ការក្ទសចរណ៍ 4,370.0

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងគុណភាពឧសាហកមមក្ទសចរណ៍ "ក្សវាមយួសតង់ោរមយួ " 570.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការសិកាទីផ្ារ និ្ងផ្សពវផ្ាយក្ទសចរណ៍ 12,200.0

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹង និ្ងពប្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចេសហប្បតិបតតិការក្ទសចរណ៍ 3,403.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងសថិតិ និ្ងបក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្ក្ទសចរណ៍ 580.1

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លនិ្ងពប្ងឹងសមតថភាពជំនាញក្ទសចរណ៍ ''បុគគលិកមាន ក់ជំនាញមយួ '' 1,520.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ជំរញុចលនាប្បេងប្បណ្តងំ "ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ និ្ងបដិ្សណ្តា រកិចេលអ '' 1,637.0

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការអភិវឌ្ឍផ្លិតផ្លក្ទសចរណ៍ ពប្ងឹងគុណភាពក្សវាកមម ជំរញុការអនុ្វតតចលនាប្បេង
ប្បណ្តងំ "ទីប្កុងាអ ត រមណីយោា ន្ាអ ត ក្សវាលអ បដិ្សណ្តា រកិចេលអ" ក្ៅតាមមូលោា ន្ សិកាទីផ្ារ និ្ងផ្សពវផ្ាយ
ក្ទសចរណ៍រាជធានី្ ក្ខតត

2,307.1

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ក្សវាគំប្ទ ដំ្ក្ណីរការ ទូក្ៅស ប្មាប់ការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយក្ទសចរណ៍ 55,240.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងគុណភាពក្សវារដ្ាបាលាធារណៈ សប្មួលការក្ធវីដំ្ក្ណីរការដឹ្កជញ្ាូ ន្
និ្ងសន្តិសុខ សុវតថិភាពក្ទសចរណ៍

606.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី 12,448.3

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងយន្តការ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធហរិញ្ញវតថុាធារណៈឱ្យមាន្ប្បសិទធភាព និ្ងក្រៀបចំដំ្ក្ណីរការ
 ការងារថ្នន ក់ដឹ្កនា ំនិ្ងការងារ 7,287.4

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ការកាង និ្ងជំរញុការអនុ្វតតបទោា ន្គតិយុតតិ ការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 439.9

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមភាពក្យន្ឌ័្រ សុវតថិភាពកុមារគបំ្ទជន្ពិការ និ្ងការងារវមិជឈការ ការងារ AIDS
 និ្ងការងារប្បយុទធប្បឆងំក្ប្គឿង 544.4

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការប្បមូលចំណូលពីការលក់ប័ណាចូលរមណីយោា ន្អងគរ 17,080.0

២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទក្ទសចរណ៍រាជធានី្ ក្ខតត 16,834.0
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សរុបរួមៈ 118,301.8

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ការ ប្គ ប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្ទឹក 64,756.2

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ កិចេដំ្ក្ណីរការ និ្ងការជួសជុលផ្ែទាបំ្បព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.ធារាាន្រសតកសិកមម) 53,073.4

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាត រ ជួសជុល និ្ងាងសង់ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធធារាាន្រសត (ន្.វសិវកមម) 342.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការបក្ងកីតសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក (ន្.សហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 38.3

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុការអភិរកស និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្ធមមាតិ និ្ងប្បព័ន្ធក្អកូេូសុីក្ៅតំបន់្ទក្ន្លាប និ្ងតំបន់្
ពាក់ព័ន្ធ (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,000.0

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសត ឯការក្គលការណ៍ផ្ណនាបំក្ចេកក្ទស និ្ងប្បព័ន្ធប្គប់ប្គង
ទិន្នន័្យព័ត៌មាន្សប្មាប់ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ទឹកកនុងប្កបខ័ណឌ គណៈកមមការទក្ន្លក្មគងគ (គណៈកមាម ធិការ
ាតិទក្ន្លក្មគងគ)

420.0

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការពប្ងឹងយន្តការសប្មបសប្មួល និ្ងសហប្បតិបតតិការសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍ និ្ងប្គប់ប្គងធន្ធាន្
ទឹកកនុងប្កបខ័ណឌ គណៈកមមការទក្ន្លក្មគងគ (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងគ) 350.0

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ក្សវាគបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការ ការជួសជុល និ្ងផ្ែទា ំក្ហោា រចនាសមព័ន្ធប្បព័ន្ធធារាាន្រសតរបស់មន្ទីរ
ជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 8,532.1

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ការ ប្គ ប់ប្គងក្ប្គុះ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត 6,841.6

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការងារអន្តរាគមន៍្បូមទឹកសក្ន្រងាគ ុះប្សូវ និ្ងទប់ទល់ក្ប្គុះធមមាតិ (ន្.ធារាាន្រសតកសិកមម) 3,849.5

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ាងសង់ ជួសជុល និ្ងផ្ែទាមំា៉ៃ សុីន្បូមទឹកចល័ត និ្ងាថ នី្យបូមទឹក (ន្.ធារាាន្រសតកសិកមម) 849.5

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការប្គប់ប្គងក្ប្គុះទឹកជំន្ន់្ និ្ងក្ប្គុះរាងំសងួត របស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 2,142.6

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ការការពារ  និ្ងអភិរកសធ ន្ធាន្ទឹក 4,214.5

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកចំរុុះ និ្ងអាងទក្ន្លប្បកបក្ោយនិ្រន្តភាព (ន្.ប្គប់ប្គង និ្ងអភិរកស
ធន្ធាន្ ទឹក) 126.4

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់ប្គងសហគមន៍្កសិករក្ប្បីប្បាស់ទឹកប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព (ន្.សហគមន៍្កសិករ    
ក្ប្បីប្បាស់ទឹក) 4,088.1
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៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងព័ត៌មាន្សដី ពីធន្ធាន្ ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 1,031.9

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការប្សង់ប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្ប្បព័ន្ធធារាាន្រសតក្ៅកមពុា (ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការ) 214.9

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យជលាន្រសត ការប្គប់ប្គងប្ចាងំទក្ន្ល និ្ងការប្តួតពិនិ្តយគុណភាពទឹក 
(ន្.ជលាន្រសត និ្ងការងារទក្ន្ល) 157.3

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ប្គប់ប្គងព័ត៌មាន្ឧតុនិ្យមប្បកបក្ោយប្បសិទធភាព (ន្.ឧតុនិ្យម) 381.3

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការប្គប់ប្គងធន្ធាន្ទឹកក្ប្កាមដី្ និ្ងការសិកាប្ាវប្ាវចងប្កងទិន្ន័យ ក្ោយផ្ផ្អកក្លីមូលោា ន្
នន្អណតូ ងផ្ដ្លបាន្ និ្ងកំពុងក្ប្បីប្បាស់សថិតក្ៅកនុងក្ខតតនប្ពផ្វង (ន្.ទឹកាអ ត និ្ងអនាម័យ) 136.3

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ គបំ្ទក្សវាការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យឧតុនិ្យម និ្ងជលាន្រសតរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 142.1

៥ .  កមមវ ធីិទី៥៖ ការ ផ្កលមអការ ប្គ ប់ប្គងរដ្ាបាល  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្មនុ្សស 41,457.6

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការផ្កលមអការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល និ្ងការកាង អភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្រន្តី (ន្.រដ្ាបាលនិ្ងធន្ធាន្
 មនុ្សស) 717.6

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្ោបាយយុទធាន្រសត    និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយធន្ធាន្ទឹក និ្ងឧតុនិ្យម 
(ន្.ផ្ផ្ន្ការ និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ) 269.5

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងនិ្ងការអនុ្វតតែវកិា (ន្.ហរិញ្ញវតថុ) 17,711.9

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សសក្លីវស័ិយធន្ធាន្ទឹក (TSC) 485.4

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្េងីប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុងរបស់សវន្ោា ន្ (ន្.សវន្កមមនផ្ទកនុង) 346.4

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ អភិបាលកិចេការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល បុគគលិក ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកិចេសហប្បតិបតតិការ ក្ដី្មបកី្លីកកមពស់
ប្បសិទធភាពការងាររបស់អាាា ធរទក្ន្លាប (អាាា ធរទក្ន្លាប) 2,000.0

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ អភិបាលកិចេក្លីការប្គប់ប្គងរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ បុគគលិក និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស ក្ដី្មបធីានា
 ដ្ល់ប្បសិទធភាពការងាររបស់គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងគកមពុា (គណៈកមាម ធិការាតិទក្ន្លក្មគងគ) 3,220.0

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងការកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរជំនាញរាជធានី្ ក្ខតត 16,706.8
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សរុបរួមៈ 220,187.3

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ បក្ងកី ន្ផ្លិតភាព  ពិពិធកមម និ្ងពាណិជាូ បនី្យកមមកសិកមម 28,098.2

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ សប្មបសប្មួលបក្ចេកក្ទស និ្ងបក្ងកីន្សមតថភាពអងគភាព 2,142.8

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ជំរញុការងារប្គប់ប្គងធន្ធាន្ដី្កសិកមម ប្បកបក្ោយចីរភាព 1,027.4

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍដំ្ណ្តបំ្សូវ 1,596.5

១.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍដំ្ណ្តាំកវបបកមម និ្ងដំ្ណ្តរំមួផ្សំ 878.7

១.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍដំ្ណ្តឧំសាហកមម 589.5

១.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការអភិវឌ្ឍក្ប្គឿងយន្តកសិកមម 1,000.2

១.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍការងារការពារដំ្ណ្ត ំអនាម័យ ភូតគមអនាម័យ 1,654.6

១.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងនិ្ងជំរញុការងារផ្សពវផ្ាយកសិកមម 2,320.7

១.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ អភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្កសិកមម 1,143.7

១.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ពប្ងឹងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ាតិកសិកមម 571.0

១.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ជំរញុការវនិិ្ក្ោគ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ដំ្ណ្តកំ្ៅស ូ ប្បកបក្ោយប្បសិទធភាពក្សដ្ាកិចេខពស់់និ្ងចីរភាព 495.9

១.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ជំរញុផ្ខសចងាវ ក់ តនមលក្ៅស ូឲ្យបាន្លអ 127.9

១.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពផ្លិតផ្លក្ៅស ូ 86.5

១.១៤. អនុ្កមមវធីិទី១៤៖ ក្លីកកមពស់ការប្គប់ប្គងនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត ល ធន្ធាន្មនុ្សសកនុងផ្ផ្នកក្ៅស ូ 97.4

១.១៥. អនុ្កមមវធីិទី១៥៖ ពប្ងឹងការកាង ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការនិ្ងអភិបាលកិចេកនុងវស័ិយក្ៅស ូ 1,025.5

១.១៦. អនុ្កមមវធីិទី១៦៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពពូជក្ៅស ូែមី និ្ងប្បសិទធភាពគុណភាពផ្លិតផ្លក្ៅស ូកមពុា (IRCC) 1,545.0

១.១៧. អនុ្កមមវធីិទី១៧៖ ជំរញុ និ្ងក្លីកកំពស់ការអភិវឌ្ឍកសិ-ឧសាហកមម 1,279.0

១.១៨. អនុ្កមមវធីិទី១៨៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ផ្លិតភាពដំ្ណ្តកំសិកមម 1,287.4

១.១៩. អនុ្កមមវធីិទី១៩៖ ការប្ាវប្ាវក្ដី្មបកី្លីកកមពស់ពិពិធកមមដំ្ណ្តកំសិកមម និ្ងផ្សពវផ្ាយបក្ចេកវទិាកសិកមម 1,802.6

១.២០. អនុ្កមមវធីិទី២០៖ ការពប្ងឹងាថ ប័ន្ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពក្សវាគបំ្ទនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សសផ្ផ្នកពិក្ាធន៍្
ប្ាវប្ាវកសិកមម

1,010.0

១.២១. អនុ្កមមវធីិទី២១៖ ការបក្ងកីន្ផ្លិតភាពកសិកមមរបស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥រាជធានី្ ក្ខតត 6,415.9
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២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ជំរុញផ្លិតកមមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ 15,468.2

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការអភិវឌ្ឍការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងបក្ងកីន្ផ្លិតកមមសតវ 897.2

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងក្សវាកមម សុខភាពសតវ ការបងាក រទប់ាក ត់ និ្ងប្បយុទធប្បឆងំជំងឺ ល្ងសតវ 5,452.7

២.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការងារអធិការកិចេ និ្ងចតាត េស័ីក 700.0

២.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្េងីសុខភាពាធារណៈ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងសតតឃាតោា ន្ ការបងាក រទប់ាក ត់ និ្ង
ប្បយុទធប្បឆងំជំងឺសូណូសុីស

474.5

២.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការអក្ងកតឃាល កំ្មីល ប្ាវប្ាវជំងឺសតវ និ្ងក្ធវីក្រាគវនិិ្ចឆ័យសតវ 535.9

២.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការប្ាវប្ាវផ្លិតកមមសតវ ក្សក្ន្ទិចសតវ ចំណីសតវ និ្ងការបងាក ត់ពូជសតវ 1,119.1

២.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងសមតថភាពអងគភាព ការអនុ្វតតចាប់ និ្ងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស 290.6

២.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយកមមវធីិ/ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតែវកិា និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធិភាពក្សវាគបំ្ទ
 ផ្លិតកមមសតវ

2,658.8

២.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ជំរញុការផ្សពវផ្ាយបក្ចេកក្ទសចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវ 482.1

២.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការជំរញុការចិញ្េ ឹមសតវ និ្ងសុខភាពសតវរបស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥រាជធានី្ ក្ខតត 2,857.3

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ ការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ជលផ្លប្បកបក្ោយ និ្រន្តរភាព 16,094.3

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សហគមន៍្ ក្ន្ាទ 700.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការប្គប់  ប្គង ផ្ដ្ន្ ក្ន្ាទ 438.1

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ជំរញុការអភិវឌ្ឍវារវីបបកមម 1,200.0

៣.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងការការពារធន្ធាន្ជលផ្ល 5,039.6

៣.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការសិកាប្ាវ ប្ាវនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ ជលផ្លទឹកាប 451.0

៣.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការសិកាប្ាវប្ាវនិ្ង អភិវឌ្ឍន៍្ជលផ្លសមុប្ទ 168.1

៣.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ សិកាប្ាវប្ាវ បក្ចេកក្ទសវារវីបបកមម 1,146.1

៣.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការក្ធវីឲ្យប្បក្សីរក្ទបងីផ្ផ្នកផ្កនចនផ្ល ជលផ្ល 109.2

៣.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការពារនិ្ងអភិរកស ធន្ធាន្ជលផ្ល 2,004.1

៣.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ការអនុ្វតតប្កបខ័ណឌ ផ្ផ្ន្ការយុទធាន្រសតសប្មាប់វស័ិយជលផ្ល 4,838.1
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៤ .  កមមវ ធីិទី៤៖ ការ ប្គ ប់ប្គងធន្ធាន្ នប្ព ក្ឈ្ី  និ្ងសតវនប្ព ប្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 17,879.9

៤.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្នប្ពក្ឈ្ ីនិ្ងសហគមន៍្នប្ពក្ឈ្ី 2,321.6

៤.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការអភិវឌ្ឍចំការក្ឈ្ោី ំនិ្ងរកុខវបបកមម 7,079.2

៤.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការអភិរកសសតវនប្ព និ្ងជីវចប្មុុះ 780.8

៤.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ សក្ន្រងាគ ុះ ាត រលទធភាពជីវាន្រសតបងាក ត់ពូជ និ្ងក្ោុះផ្លងសតវនប្ព ចូលកនុងផ្ដ្ន្នប្ពធមមាតិ 830.7

៤.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនប្ពក្ឈ្ ីពាណិជាកមម និ្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 898.9

៤.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការងារប្ាវប្ាវ និ្ងពប្ងឹងសមតថភាពកនុងវស័ិយនប្ពក្ឈ្ី 186.6

៤.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ គក្ប្មាងពប្ងឹងការអនុ្វតតចាប់ក្ដី្មបចូីលរមូចំផ្ណកផ្ែរកា ការពារនប្ពក្ឈ្បី្បកបក្ោយនិ្រន្តរភាព 1,704.2

៤.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ការអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការ និ្ងការប្គប់ប្គងែវកិា 4,077.9

៥ .  កមមវ ធីិទី៥៖ ពប្ងឹងាថ ប័ ន្បក្ងកី ន្ ប្បសិទធ ភាព ក្សវាគំប្ទ  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្  ធន្ធាន្  មនុ្សសកនុងវស័ិយកសិកមម 142,646.7

៥.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្លីកកមពស់ការកាងនិ្ងកាអនុ្វតតផ្ផ្ន្ការក្គលន្ក្ោបាយ និ្ងវនិិ្ក្ោគកសិកមម (ន្ផ្ក) 1,772.0

៥.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការក្រៀបចំ ប្គប់ប្គង និ្ងការអនុ្វតតែវកិា 2,342.7

៥.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាថ ប័ន្ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 66,519.3

៥.៤. អនុ្កមមវធីិទី៤៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារសវន្កមមនផ្ទកនុង 498.0

៥.៥. អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្លីកកមពស់សមតថភាព និ្ងប្បសិទធភាពការងារសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 3,931.9

៥.៦. អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ពប្ងឹងប្បសិទធភាពការអនុ្វតតចាប់សតីពីការប្គប់ប្គងថ្នន កំសិកមម និ្ងជីកសិកមម 402.5

៥.៧. អនុ្កមមវធីិទី៧៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល ការបន្រញ្ហា បក្យន្ឌ័្រ 4,215.9

៥.៨. អនុ្កមមវធីិទី៨៖ បក្ងកីន្ប្បសិទធភាពការងារ អធិការកិចេកនុងវស័ិយកសិកមម 401.7

៥.៩. អនុ្កមមវធីិទី៩៖ ការប្គប់ប្គងឯការនិ្ងប្បព័ន្ធព័ត៌មាន្កសិកមម 395.8

៥.១០. អនុ្កមមវធីិទី១០៖ ពប្ងឹងគុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លធន្ធាន្មនុ្សស ក្លីបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាកល
វទិាល័យភូមិន្ទកសិកមម

1,999.2

៥.១១. អនុ្កមមវធីិទី១១៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតិកសិកមម
ផ្ប្ពកក្លៀប 3,413.8

៥.១២. អនុ្កមមវធីិទី១២៖ ក្លីកកមពស់គុណភាពអប់រ ំនិ្ងបណតុ ុះបណ្តត លបក្ចេកក្ទសកសិកមម ក្ៅាោាតិកសិកមម
កំពង់ចាម 2,080.0

៥.១៣. អនុ្កមមវធីិទី១៣៖ ការពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរបស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥រាជធានី្ ក្ខតត 54,673.9
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ារាង ១០៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងអភិវឌ្ឍន៍ ជនរេ  ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួម 160,806.80      

១ .កមមវ ធីិទី១ .  បន្តាត រ ផ្ែទាំ និ្ងផ្កលមអក្ហោា រចនាសមព័ន្ធជន្បទ 94,120.8

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការជួសជុលផ្ែទា ំនិ្ងផ្កលមអផ្លូវជន្បទ 79,399.5

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ក្រៀបចំបញ្ា ីារក្ពីភ័ណឌ  ផ្ផ្ន្ទីផ្លូវជន្បទ 670.0

១.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការជួសជុលផ្ែទា ំនិ្ងកាងផ្លូវជន្បទ របស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥ 14,051.3

  ២ .កមមវ ធីិទី ២ ៖ ក្លី កកមពស់ គុណភាពនន្ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈជន្បទ 15,394.4

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ជំរញុការ ផ្ដល់ក្សវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកជន្បទ 5,641.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ជំរញុ ការ ផ្តល់ ក្សវាអនាម័យ ជន្បទ 4,453.0

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ចប្មុុះសប្មាប់សហគមន៍្ជន្បទ 1,453.6

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤ ៖  អភិវឌ្ឍន៍្អភិរកសសហគមន៍្ជន្ាតិក្ដី្មភាគតិច 320.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ក្លីកកមពស់ក្សដ្ាកិចេប្គួារជន្បទ 510.9

២.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ការផ្តល់ក្សវាជន្បទ របស់មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥ 3,015.9

  ៣.កមមវ ធីិទី៣ ៖ ការអភិវឌ្ឍធ ន្ធាន្មនុ្សស និ្ងពប្ងឹងាថ ប័ន្ 51,291.6

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១ ៖  ការកាងផ្ផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជន្បទ 640.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតែវកិាកមមវធីិ 849.8

៣.៣ អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការពប្ងឹងសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងអធិការកិចេ 310.0

៣.៤ អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការកាងសមតថភាពាថ ប័ន្ និ្ងបណតុ ុះបណ្តត លជំនាញមូលោា ន្ 1,190.0

៣.៥ អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ការពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល និ្ងន្រសតីកនុងការអភិវឌ្ឍន៍្ 310.0

៣.៦ អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ក្សវាគបំ្ទក្គលន្ក្ោបាយ 21,136.5

៣.៧ អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ កាពប្ងឹងក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាលហរិញ្ញវតថុនិ្ង ការកាងសមតថភាព របស់
មន្ទីរជំនាញទាងំ២៥

26,855.3
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ារាង ១១ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួងសាធារ ណការ  និ ងែឹ ជញ្ជូ ន   ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួម 388,160.0

១ .កមមវ ធីិទី១៖ អភិវឌ្ឍន៍្  ជួសជុល ផ្ែទា ំ និ្ងប្គ ប់ប្គងសំណង់ាធារណការ  ក្ហោា រចនាស ម័ពន្ធដឹ្ កជញ្ាូ ន្       
និ្ងភសតុភារកមម

281,631.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ជួសជុល ផ្ែទា ំនិ្ងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ -
ផ្លូវក្ខតត

280,173.2

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ជួសជុល ផ្ែទា ំនិ្ងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធផ្លូវាតិ ផ្លូវក្ខតត និ្ង
រចនាសមព័ន្ធាធារណៈថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ និ្ងវសិវកមម 87.5

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ាថ បនា ជួសជុល ផ្ែទា ំសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ-ផ្លូវក្ខតត និ្ង
ប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសសំណង់ ាធារណការ និ្ងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្

87.5

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ ការងារគបំ្ទ និ្ងអន្តរាគមន៍្ ការាថ បនា ជួសជុល ផ្ែទា ំសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធ
ដឹ្កជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ-ផ្លូវក្ខតត (ប្កុមក) 75.7

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ការងារគបំ្ទ និ្ងអន្តរាគមន៍្ ការាថ បនា ជួសជុល ផ្ែទា ំសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធ
ដឹ្កជញ្ាូ ន្ ផ្លូវាតិ-ផ្លូវក្ខតតនិ្ងប្គប់ប្គង ផ្ែទាកំ្ប្គឿងចប្កាងសង់  (ប្កុម ខ ) 75.7

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្ ជួសជុល ផ្ែទា ំនិ្ងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសម័ពន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្ ផ្លូវទឹក 1,055.7

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧៖ អភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងប្គប់ប្គងសំណង់ាធារណការ ក្ហោា រចនាសមព័ន្ធដឹ្កជញ្ាូ ន្ ផ្លូវក្លបឿន្ក្លឿន្ ាព ន្ធំៗ
 និ្ងវនិិ្ក្ោគ 75.7

២ .កមមវ ធីិទី២ ៖ អភិវឌ្ឍន៍្  ផ្ែទាំ ប្គ ប់ប្គងក្ហោា រចនាសមព័ន្ធ ក្សវាកមម និ្ងសុវតថិភាពផ្លូវផ្ដ្ក 113.7

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ គបំ្ទរដ្ាបាលទូក្ៅ 113.7

៣.កមមវ ធីិទី៣ ៖ ពប្ងឹងការ ប្គ ប់ប្គងចរាចរណ៍ /  មក្ធាបាយ  ក្សវាកមម អាជី វកមម ប្ប ព័ន្ធដឹ្ កជញ្ាូ ន្ និ្ង           
ភសតុភារកមមប្គ ប់ប្ប ក្ភទ ក្ោយ សុវតថិភាព  និ្ងប្បសិទធភាព

3,367.4

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ប្គប់ប្គងមក្ធាបាយដឹ្កជញ្ាូ ន្ និ្ងសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវក្គក 3,195.6

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ប្គប់ប្គងមក្ធាបាយដឹ្កជញ្ាូ ន្ និ្ងសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវទឹក 112.3

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ប្គប់ប្គងនាវាជំន្ួញសមុប្ទ និ្ងសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវសមុប្ទ 59.5

៤ .កមមវ ធីិទី៤ ៖ គំប្ទ ក្គល ន្ក្ោបាយាធារណការ ,  ដឹ្កជញ្ាូ ន្ ការអភិវឌ្ឍន៍្ ធន្ធាន្មនុ្សស និ្ងប្គ ប់ប្គង     
រដ្ាបាល ទូក្ៅ 103,047.9

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្មនុ្សស 21,559.1

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ពប្ងឹងការងាររដ្ាបាល 485.1

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ការកាងផ្ផ្ន្ការរយៈក្ពលផ្វង និ្ងមធយម 103.1

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖  ពប្ងឹងការអនុ្វតតន៍្ែវកិាកមមវធីិ 15,391.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតន៍្កិចេលទធកមម 84.5

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ពប្ងឹងទំនាក់ទំន្ងសហប្បតិបតតិការអន្តរាតិ 103.1

៤.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ ពប្ងឹងយន្តការសវន្កមមនផ្ទកនុង 227.2

៤.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨ ៖ ពប្ងឹងយន្តការអធិការកិចេ 240.2

៤.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩ ៖ ប្គប់ប្គងចំណូល-ចំណ្តយរដ្ាបាល និ្ងក្សវាាធារណៈ ២៥ រាជធានី្-ក្ខតត 64,854.6
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សរុបរួម 134,775.0

១ .  កមមវ ធីិទី ១៖  ពប្ងឹងការ ប្គ ប់ប្គងដី្ធលី 29,823.7

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ ៖ពប្ងឹងនិ្ងក្ធវីបចេុបបន្នភាពក្លីការងារផ្សពវផ្ាយ ទាក់ទងនឹ្ងការចុុះបញ្ា ីដី្ធលី 157.9

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ពប្ងឹង និ្ងគបំ្ទបក្ចេកក្ទសវាស់ផ្វងសុរកិ្ោដី្ 978.8

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖  ការពប្ងឹងការអភិរកសសុរកិ្ោដី្ 138.9

១.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤ ៖ការក្ធវីបចេុបបន្នភាពផ្ផ្ន្ទីរដ្ាបាល និ្ងឋាន្ក្លខាន្នន្កមពុា 698.6

១.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖  ពប្ងឹង និ្ងគបំ្ទបក្ចេកវទិាព័ត៌មាន្សុរកិ្ោដី្ 270.6

១.៦.អនុ្កមមវធីិទី ៦ ៖ ការក្ោុះប្ាយទំនាស់ដី្ធលី 2,921.8

១.៧.អនុ្កមមវធីិទី ៧ ៖កមមវធីិអនុ្វស័ិយរដ្ាបាលដី្ធលី 24,000.0

១.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩ ៖  ការងារសុរកិ្ោដី្ និ្ងភូមិាន្រសតគបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទ ១ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 657.1

២ .  កមមវ ធីិទី ២៖ ពប្ងឹងការ ក្រៀ បចំផ្ដ្ន្ដី្  និ្ងន្គរូបនី្យកមម 3,782.8

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងការប្ាវប្ាវកាងបទបញ្ញតតិ និ្ងការគបំ្ទបក្ចេកក្ទសកាងផ្ផ្ន្ការរបូវន្តថ្នន ក់ក្ខតត និ្ងថ្នន ក់ឃុំ/
 សងាក ត់ 412.0

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការងារក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្ និ្ងកាងបលង់ក្គលក្ប្បីប្បាស់ដី្ថ្នន ក់ប្សុក 457.0

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការងារន្គរបូនី្យកមម និ្ងការងារកាងបលង់ក្គល និ្ងផ្ផ្ន្ការក្ប្បីប្បាស់ដី្ ថ្នន ក់ប្កុង និ្ងទីប្បជំុជន្ 442.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ជប្មុញ និ្ងពប្ងឹងកមមវធីិអនុ្វស័ិយក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្ 204.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការពប្ងឹងការកាង និ្ងសប្មបសប្មួលការងារក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្និ្ងន្គរូបនី្យកមម 772.0

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ការពប្ងឹងការប្គប់ប្គងនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្តំបន់្ក្ ន្រសមុប្ទកមពុា 1,087.0

២.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨៖ ការងារក្រៀបចំផ្ដ្ន្ដី្និ្ងន្គរបូនី្យកមមគបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី ២ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 408.8
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៣.  កមមវ ធីិទី ៣៖ ពប្ងឹងការ ប្គ ប់ប្គងវស័ិយសំណង់ 2,041.4

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតសប្មាប់ការងារសិកាគក្ប្មាងបលង់ 454.2

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតសប្មាប់ការងារសំណង់ 366.3

៣.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ការក្រៀបចំឯការគតិយុតតសប្មាប់ការងារប្ាវប្ាវបក្ចេកក្ទសសំណង់  627.6

៣.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ការពប្ងឹងវស័ិយវាិា ជីវៈាថ បតយកមមចុុះបញ្ា ី និ្ងការសិកាជំនាញាថ បតយកមមក្ៅកមពុា 
តាមសតង់ោរអាា ន្ 160.2

៣.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ការងារសំណង់គបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី ៣ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 433.1

៤ .  កមមវ ធីិទី ៤៖ ការគំប្ទ ដំ្ក្ណីរការ រដ្ាបាល  និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ាថ ប័ន្ 97,136.3

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី ១៖ការបក្ងកីន្ប្បសិទធភាព និ្ងភាពសកកិសិទធ នន្ការប្គប់ប្គងចំណូលចំណ្តយាធារណៈ 637.2

៤.២.អនុ្កមមវធីិទី២ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាព និ្ងប្បសិទធភាព ភាពសកតិសិទធ នន្ការផ្តល់ក្សវាាធារណៈក្លី    វស័ិយដី្ធលី និ្ង
សំណង់ 377.0

៤.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ ៖ ប្បសិទធភាពនន្ដំ្ក្ណីការរដ្ាបាល និ្ងដំ្ក្ណីការទូក្ៅ 723.0

៤.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងធន្ធាន្មនុ្សស 384.0

៤.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥ ៖ ការបណតុ ុះបណ្តត លវាិា ជីវៈ និ្ងការផ្សពវផ្ាយអប់រចំាប់ និ្ងក្គលន្ក្ោបាយ
ពាក់ំព័ន្ធនឹ្ងវស័ិយការងាររបស់ប្កសួង 950.5

៤.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦ ៖ ពប្ងឹងការបន្រញ្ហា បផ្យន្ឌ័្រក្លីវស័ិយដី្ធលី 158.0

៤.៧.អនុ្កមមវធីិទី៧ ៖ ការពប្ងឹងគុណភាពនន្ដំ្ក្ណីការរដ្ាបាល និ្ងបក្ចេកក្ទស 553.0

៤.៨.អនុ្កមមវធីិទី៨ ៖ ការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងការពប្ងឹងក្គលន្ក្ោបាយចាប់ និ្ងលិខិតបទោា ន្គតិយុតតិ 180.0

៤.៩.អនុ្កមមវធីិទី៩ ៖ អភិវឌ្ឍក្សដ្ាកិចេ កិចេការវនិិ្ក្ោគ និ្ងការងារសថិតិ 243.0

៤.១០.អនុ្កមមវធីិទី១០៖ពប្ងឹងការអភិវឌ្ឍន៍្សវន្ោា ន្ 251.0

៤.១១.អនុ្កមមវធីិទី១១៖ក្សវាគបំ្ទសប្មាប់ប្បតិបតតិការទូក្ៅរបស់ប្កសួង ដ្ .ន្.ស 29,355.8

៤.១២.អនុ្កមមវធីិទី១២ ៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ការអនុ្វតតកិចេលទធកមមាធារណៈ 198.5

៤.១៣.អនុ្កមមវធីិទី១៣ ៖ ការងាររដ្ាបាលគបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី ៤ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 63,125.3

៥ .  កមមវ ធីិទី ៥៖ លំ ក្ៅឋាន្ 1,990.8

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងកិចេការបទបបញ្ញតតិ ផ្ផ្ន្ការ និ្ងទំនាក់ទំន្ងសហប្បតិបតតិការការងារលំក្ៅឋាន្ 382.1

៥.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ បទោា ន្បក្ចេកក្ទស និ្ងគតិយុតតលំក្ៅឋាន្ 454.3

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី ៣ ៖ មូលនិ្ធិ និ្ងឥណទាន្លំក្ៅឋាន្ 409.5

៥.៤.អនុ្កមមវធីិទី ៤៖ ផ្បងផ្ចកដី្កនុងក្គលក្ៅសមបទាន្ដី្សងគមកិចេ 520.2

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី ៥ ៖ ការងារលំក្ៅឋាន្គបំ្ទដ្ល់កមមវធីិទី ៥ របស់មន្ទីររាជធានី្ ក្ខតត 224.7
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សរុបរួម 575,075.3    

១ .កមមវ ធីិទី១ :  ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព នន្ការ ប្គ ប់ប្គងក្សដ្ាកិចេ 4,598.0        

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១ : ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ការក្រៀបចំការ អភិវឌ្ឍន៍្ ការវភិាគ ការពាករណ៍ ការតាមោន្ និ្ង             
ការ វាយតនមលក្លីការអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយមា៉ៃ ប្កូក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុាធារណៈ។ 2,698.0        

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២ :  ការក្រៀបចំអនុ្ាសន៍្ ការវភិាគ ការពាករណ៍ ការតាមោន្  និ្ងការវាយតនមលការអនុ្វតតប្កបខណឌ       
ក្គលន្ក្ោបាយ ប្កបខណឌ យុទធាន្រសត និ្ងក្គលន្ក្ោបាយក្សដ្ាកិចេពលកមម ផ្លិតភាពលកមមនិ្ងភាពប្បកតួប្បផ្ជង

600.0           

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ : គបំ្ទប្បមុខរាជរោា ភិបាលកនុងការក្រៀបចំអនុ្វតត និ្ងវាយតនមលរក្បៀបវារៈក្គលន្ក្ោបាយ និ្ងយុទធាន្រសត
អភិវឌ្ឍន៍្សងគម - ក្សដ្ាកិចេ។ 1,300.0        

២ .កមមវ ធីិទី២ :  ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកី ន្ប្បសិទធភាព នន្ការ ប្គ ប់ប្គង ការ ប្តួតពិនិ្តយ និ្ងការអភិវឌ្ឍន៍្ វស័ិយហរិញ្ញវតថុ 5,086.6        

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១ : ប្គប់ប្គង ប្តួតពិនិ្តយ អភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយឧសាហកមមហរិញ្ញវតថុ 1,572.0        

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២ :ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកីន្សកតិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព នន្ការក្រៀបចំ និ្ងការអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយ និ្ង         
យុទធាន្រសតអភិវឌ្ឍ ប្កបខ័ណឌ គតិយុតត ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិនិ្តយ ការក្ោុះ ប្ាយវវិាទ ការអនុ្វតត  ការតាមោន្ និ្ងការវាយតនមល
ក្លី ការអនុ្វតត ប្បព័ន្ធគណក្ន្យយ និ្ងសវន្កមម។

1,204.1        

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣ :ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនន្ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិនិ្តយ និ្ងការអភិវឌ្ឃវស័ិយមូលប័ប្តប្បកបក្ោយ   សថិរ
ភាពនិ្ងចីរភាព 2,310.5        

៣.កមមវ ធីិទី៣ :  ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកី ន្ស័កតិសិទធភាព និ្ងប្បសិទធភាព នន្ការ ប្គ ប់ប្គងការ ក្គៀ រគរចំណូលែវកិាាតិនិ្ងប្ទពយ
សមបតតិ រដ្ា។

432,686.4    

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១ : ប្គប់ប្គង អនុ្វតត ប្តួតពិនិ្តយ  តាមោន្  និ្ងវាយតនមល ក្លីការប្បមូលចំណូលគយ និ្ងរោា ករ 297,328.5    

៣.២.អនុ្កមមវធីីទី២៖ ប្គប់ប្គងនិ្ងពប្ងឹងការក្គៀរគរចំណូលពន្ធោរ 127,334.2    

៣.៣.អនុ្កមមវធីីទី៣៖ ប្គប់ប្គង សប្មបសប្មួល ប្តួតពិនិ្តយការប្បមូលចំណូលមិន្ផ្មន្ារក្ពីពន្ធ និ្ងការប្គប់ប្គងប្ទពយសមបតតិរដ្ា 8,023.7        

៤ .កមមវ ធីិទី៤ :  ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកី ន្ស័កតិសិទធភាព  និ្ងប្បសិទធភាព នន្ការ ប្គ ប់ប្គងចំណ្តយាធារណៈ 46,286.0      

៤.១.អនុ្កមមវធីិទី១ :ការប្គប់ប្គងនិ្ងក្រៀបចំែវកិាាតិ និ្ងការប្តួតពិនិ្តយតាមោន្ការអនុ្វតតែវកិាថ្នន ក់ាតិ។ 4,565.0        

៤.២.អនុ្កមមវធីីទី២៖គបំ្ទ សប្មបសប្មួល ប្គប់ប្គងនិ្ងវាយតនមលក្លីការងារែវកិានិ្ងការងារផ្កទប្មង់ែវកិារបស់រដ្ាបាល         
ថ្នន ក់ក្ប្កាមាតិ 1,606.0        

៤.៣.អនុ្កមមវធីីទី៣៖ ការប្គបំ្ទ សប្មបសប្មួល និ្ងប្គប់ប្គងលទធកមមាធារណៈ 1,058.4        

៤.៤.អនុ្កមមវធីីទី៤៖ ពប្ងឹងការប្គប់ប្គងាច់ប្បាក់ ប្បព័ន្ធកត់ប្តា និ្ងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 14,741.6      

៤.៥.អនុ្កមមវធីីទី៥៖ ការប្គប់ប្គង តាមោន្និ្ងប្តួតពិនិ្តយក្លីការក្រៀបចំ និ្ងអនុ្វតតហរិញ្ញបបទាន្សហប្បតិបតតិការ និ្ងប្គប់ប្គង    
       បំណុលាធារណៈ 24,315.0      
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៥ .កមមវ ធីិទី៥ :  ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកី ន្ស័កតិសិទធភាព  និ្ងប្បសិទធភាព នន្ការគំប្ទ ទូក្ៅ និ្ងការធានាគណក្ន្យយភាពកនុង   ការ
ប្គ ប់ប្គងហិរញ្ញវតថុាធារណៈ 86,418.3      

៥.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកីន្ស័កតិសិទធភាពនិ្ងប្បសិទធភាព នន្ការប្ទប្ទង់កមមវធីិផ្កទប្មង់ការប្គប់ប្គងហរិញ្ញវតថុាធារណៈ
 ក្ឆព ុះក្ៅកាន់្សតង់ោរអន្តរាតិ។ 1,800.0        

៥.២.អនុ្កមមវធីីទី២៖ គបំ្ទកិចេដំ្ក្ណីរការ និ្ងការអនុ្វតតមុខងារ និ្ងភារកិចេរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនា ំនិ្ងអងគភាពក្ប្កាមឱ្វាទប្កសួង 57,363.9      

៥.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកីន្ស័កតិសិទធភាពនិ្ងប្បសិទធភាព នន្ការប្គប់ប្គង ការប្តួតពិនិ្តយ ការសប្មបសប្មួល          
ការផ្សពវផ្ាយផ្ណនាអំនុ្វតត និ្ងការគបំ្ទការងារក្សដ្ាកិចេ និ្ងហរិញ្ញវតថុក្ៅរាជធានី្ ក្ខតត។

24,233.0      

៥.៤.អនុ្កមមវធីីទី៤៖ អនុ្វតតមុខងារអធិការ កិចេហរិញ្ញវតថុប្បកបក្ោយប្បសិទធិភាព និ្ងស័កតិសិទធភាព 950.0           

៥.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ពប្ងឹងនិ្ងបក្ងកីន្ស័កតិសិទធភាពនិ្ងប្បសិទធភាព នន្ការក្រៀបចំ និ្ងការអនុ្វតតក្គលន្ក្ោបាយ និ្ងយុទធាន្រសត 
អភិវឌ្ឍន៍្  មុខងារសវន្កមមនផ្ទកនុង ប្កបខ័ណឌ សតង់ោរសវន្កមមនផ្ទកនុង និ្ងក្ធវីសវន្កមមក្លីស័កតិសិទធភាពនិ្ងប្បសិទធភាពនន្    ដំ្ក្ណីរ
ការប្បព័ន្ធប្គប់ប្គងនផ្ទកនុង

807.0           

៥.៦.អនុ្កមមវធីីទី៦៖ ពប្ងឹង និ្ងបក្ងកីន្ប្បសិទធភាពនិ្ងភាពស័កដិសិទធ នន្ការផ្ដល់ក្សវាគបំ្ទក្លីការបណតុ ុះបណ្តត លនិ្វបិ្កិតការសមតថ
ភាពមន្រន្តរីាជការក្លីជំនាញប្គប់ប្គងក្សដ្ាកិចេនិ្ងហរិញ្ញវតថុ រមួទាងំ បក្ចេកវទិាព៌ត័មាន្ពាក់ព័ន្ធជូន្ កសហវ និ្ងប្កសួង      ាថ ប័ន្
ពាក់ព័ន្ធ

904.4           

៥.៧.អនុ្កមមវធីីទី៧៖ ក្រៀបចំ អនុ្វតត និ្ងប្គប់ប្គងការងារក្ោុះប្ាយផ្លប៉ៃុះពាល់ក្ោយារគក្ប្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ ប្បកបក្ោយ    
ប្បសិទធភាព និ្ងស័កតិសិទធភាព

360.0           

ារាង ១៤ ៖ រកប្មាង  េំណាយ  ថ្ វិកាប្ សួង ណិ ជជ ម្ម  ាម្ ម្មវិធ្ី -អនុ  ម្មវិ ធ្ី ២០១៧

សរុបរួមៈ 130,313.0

១ .  កមមវ ធីិទី១៖ ការផ្តល់ ក្សវាាធារណៈក្លី វស័ិយពាណិជាកមម និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វស័ិយឯកជន្ 16,630.8

១.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ បន្ពពប្ងឹង និ្ងការប្តួតពិនិ្តយការផ្តល់អាាា ប័ណា និ្ងវញិ្ហញ បន្បប្តសប្មាប់ការនាកំ្ចញ នាចូំលតាម
ចាប់ និ្ងបទបបញ្ញតតិ 1,808.8

១.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន្ 12,469.0

១.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ពប្ងឹងការផ្តល់ក្សវាាធារណៈ ពិពិធកមមទីផ្ារ និ្ងការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន្ ក្ៅមន្ទីរពាណិជាកមម 
រាជធានី្ ក្ខតត 2,353.0

២ .  កមមវ ធីិទី២៖ ពប្ងឹងគុណភាព សុវតថិភាព  ផ្លិតផ្ល និ្ងក្សវា ការពារអនក ក្ប្បី ប្បាស់  កិចេសប្មួលពាណិជាកមម 10,423.5

២.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ពប្ងឹងប្តួតពិនិ្តយទំនិ្ញនាកំ្ចញ នាចូំល ការឃាល ពិំនិ្តយទីផ្ារ កិចេសប្មួលពាណិជាកមម 4,511.0

២.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្សមតថភាពមន្ទីរពិក្ាធន៍្ 5,912.5

៣.  កមមវ ធីិទី៣៖ បន្តព ប្ងឹង នឹ្ងពប្ងីកក្ធវីសហប្បតិបតតិការ  និ្ងក្ធវីសមាហរណកមមក្ស ដ្ាកិ ចេ ពាណិជាកមមកនុង
ប្កបខ័ណឌ  អនុ្តំបន់្ តំបន់្ ពិភពក្ោក  និ្ងការ ប្គ ប់ប្គងជំន្ួយផ្ផ្នក ពាណិជាកមម 103,258.7

៣.១. អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្ធវីសហប្បតិបតតិការ និ្ងក្ធវីសមាហរណកមមក្សដ្ាកិចេពាណិជាកមមាមួយអាា ន្ និ្ងបណ្តត ប្បក្ទស 
និ្ងអងគការអន្តរាតិ 2,395.0

៣.២. អនុ្កមមវធីិទី២៖ ពប្ងឹងការអនុ្វតតែវកិាកមមវធីិ 85,836.0

៣.៣. អនុ្កមមវធីិទី៣៖  ក្សវាគបំ្ទរដ្ាបាល ហរិញ្ញវតថុ និ្ងកាងសមតថភាពរបស់មន្ទីរពាណិជាកមមរាជធានី្ ក្ខតត 15,027.7
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សរុបរួម 116,750.0

  ១ .កមមវ ធីិទី១៖ កិចេការ ចាប់ 7,525.0

១.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាអយយការ និ្ងប្ពហមទណឌ 1,298.8

១.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវារដ្ាបបក្វណី 3,777.1

១.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាអភិវឌ្ឍន៍្ក្លីវស័ិយយុតតិធម៌ 2,449.1

  ២ .កមមវ ធីិទី២៖ កិចេការ តុោការ 85,872.0

២.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវារដ្ាបាលតុោការ 622.5

២.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាផ្តល់វាិា ជីវៈពាក់ព័ន្ធតុោការ 5,459.5

២.៣.អនុ្កមមវធីិទី៣៖ ក្សវាាោដំ្បូង និ្ងមហាអយយការអមាោដំ្បូងរាជធានី្ -ក្ខតត 60,275.0

២.៤.អនុ្កមមវធីិទី៤៖ កិចេការឯករាជយភាពក្ៅប្កម 5,750.0

២.៥.អនុ្កមមវធីិទី៥៖ ក្សវាាោឧទធរណ៍ និ្ងមហាអយយការអមាោឧទធរណ៍ 6,946.0

២.៦.អនុ្កមមវធីិទី៦៖ ក្សវាតុោការកំពូល និ្ងមហាអយយការអមតុោការកំពូល 6,819.0

  ៣.កមមវ ធីិទី៣៖ ក្សវាគំប្ទ ទូក្ៅ 23,353.0

៣.១.អនុ្កមមវធីិទី១៖ ក្សវាកិចេការបុគគលិក និ្ងរដ្ាបាលទូក្ៅ 21,318.0

៣.២.អនុ្កមមវធីិទី២៖ ក្សវាពប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងកិចេដំ្ក្ណីរការ 2,035.0


