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សេ�ចកី�សេ�ី�ម
ជំំពូូក	១
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១.១. បរិិការិណ្ឌ៍រិួមនៃន្និការិសេរិៀបចំថវិិកាឆំ្នាំ	ំ២០២២

		 ចំាប់សូូីពីិហិិរិញ្ញញវិតិាុសូប្រម៉ាប់ការិប្រគប់ប្រគងឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិូវិ��រៀរិៀបចំំរៀ�ើង
រៀ��ំុងបរិិការិណ៍៍ដែដ្ឋល�មុុជា	�ំពិុងសូា ិតិរៀ��ណូាលនៃ�វិិបតិូិ�ូវិីដ្ឋ-១៩	រៀ�រៀ�ើយ	
បនាា ប់ពិី	ប្រពិឹតិូិការិណ៍៍សូហិគម�៍	២០	�ុមៈ�	២០២១ប្រពិឹតិូិការិណ៍៍សូហិគម�៍	២០	�ុមៈ�	២០២១	�ិង	ការិប�ូរិី�រាលដ្ឋាលនៃ�
រៀមរៀរាគ�ូរិូូណាបំដែបែងថមីជាប�ូបនាា ប់	ដែដ្ឋល��បងកឱ្យយម៉ា�ផលបា�ពាល់អវិិជជម៉ា�	
ធីង�់ធីងរិ	ដ្ឋល់សូុខ័ភាពិ	សូងគម	រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងជីវិភាពិរិស់ូរៀ�រិបសូ់ប្របជាពិលរិដ្ឋឋ។	
�៏បាុដែ�ូ	រៀប្រកាមការិដឹ្ឋ�នំាបុិ�ប្របសូពិវ,	នៃវិឆ្នាំែ តិ	�ិងមុ�ងម៉ាា តិ់	រិបសូ់	សូរៀមូចំអគគមហា	សូរៀមូចំអគគមហា	
រៀសូនាបតិីរៀតិរៀជា	 ហុុិ�	 ដែសូ�	ជានាយ�រិដ្ឋឋមស្ត្រ�ូីរៀសូនាបតិីរៀតិរៀជា	 ហុុិ�	 ដែសូ�	ជានាយ�រិដ្ឋឋមស្ត្រ�ូី	 �មុុជារៀ�ដែតិ	អាចំប្រគប់ប្រគង	
សូភាពិការិណ៍៍នៃ�ការិឆ្លែងរាលដ្ឋាលនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	ឱ្យយសូា ិតិរៀ��ំុង�ប្រមិតិដែដ្ឋល	

អាចំប្រគប់ប្រគង��។	 �មការិវាយតិនៃមែជាទ្ធូរៀ�,	 ម�ុសូសជាតិិ�ឹងប្រតូិវិរិសូ់រៀ�	
ជាមួយ�ងឹជងំ��ូវិីដ្ឋ-១៩	រៀ��	យូរិឆំំ្នាំរៀទ្ធៀតិ	�មគ�ែងប្របប្រ�តីិភាពិថម។ី	�ុំង�យ័រៀ��		

�មុុជាប្រតិូវិប�ូខិ័តិខំ័ប្របយុទ្ធធ�ឹងជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩ផង	 �ិងប្រតិូវិរៀរិៀ�រិស់ូរៀ�ជាមួយ	
�ឹងជំង�រៀ��ផង	សំូរៀ�ឈា�រៀឆុ្នាំ�រៀ�រៀបើ�ដំ្ឋរៀណ៍ើរិការិប្របរៀទ្ធសូជាតិិរៀពិញរៀលញ	
រៀលើប្រគប់វិិសូ័យ	រៀដ្ឋើមីីសូារិ	�ិងជំរិុញរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចឱ្យយប�ូសូា ិតិរៀ�រៀលើគ�ែងនៃ��ំរៀណ៍ើ�	
ខុ័សូ់	�ិងរិសូ់រិរៀវិី�រៀ�ើងវិិញ	�ិ�យជារិួម	�ិង�ិ�យរៀដ្ឋាយដែ��	គ�សូារិជីវិភាពិ	

រិបសូ់ប្របជាជ�ទ្ធូរៀ�	ជាពិិរៀសូសូបងបូូ�ដែដ្ឋល���ត់ិបង់�ូវិឱ្យកាសូរិ�ប្រ��់	
ចំំណូ៍ល	�ិងការិងារិ	បណូាលម�ពិីវិិបតិូិនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩ទាំងំរៀដ្ឋាយផ្ទាា ល់	�ិង	

រៀដ្ឋាយប្របរៀ�ល។	

		 ដ្ឋូចំរៀ��	ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិូវិ��រៀរិៀបចំំរៀ�ើង	រៀដ្ឋើមីីប�ូការិពារិអាយុជីវិិតិ	
សូារិជីវិភាពិរិសូ់រៀ�រិបសូ់ប្របជាជ�ទ្ធូរៀ�	 �ិងសូារិ�ិចំចអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច-សូងគម	
�មុុជារៀ�ើងវិិញ	ប្រពិមទាំងំរៀដ្ឋើមីីសូរៀប្រមចំឱ្យយ���ូវិរៀ�លរៀ�អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សំូខា�់ៗ		
ដែដ្ឋលប្រតិូវិ���ំណ៍តិ់រៀ��ំុង�មម វិិធីី�រៀ��យរិបសូ់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល	�ីតិិកាល	
ទ្ធី៦	�ិងយុទ្ធធសាស្ត្រសូូចំតិុរៀកាណ៍-ដ្ឋំណា�់កាលទ្ធី៤	ពិិរៀសូសូគ�សូ�ូិភាពិ	�ិងសូា ិរិភាពិ	
�រៀ��យ	ដែដ្ឋលជាមូលដ្ឋាឋ �ប្រគឹ�ដ្ឋ៏ចំមីងបំផុតិ	�ិងមិ�អាចំខ័វ���	សូប្រម៉ាប់	
ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍជាតិិ	�ិងភាពិសុូខ័រៀ�សម�ា�ូរិបសូ់ប្របជាជ�។	�ំុង�័យរៀ��	ថវិិកា	
ឆំំ្នាំ	២០២២	គ�ជាថវិិកាសូប្រម៉ាប់ប�ូការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំង	�ិងការិ�សាងសូមតិាភាពិ	ថវិិកាសូប្រម៉ាប់ប�ូការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំង	�ិងការិ�សាងសូមតិាភាពិ	
រិសូ់រៀ�ជាមួយជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិី�មមថមី	 រៀដ្ឋើមីីប�ូប្របយុទ្ធធការិពារិ	រិសូ់រៀ�ជាមួយជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិី�មមថមី	 រៀដ្ឋើមីីប�ូប្របយុទ្ធធការិពារិ	
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អាយុជីវិិតិប្របជាជ�	 រិ�ាលំ�ឹងសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិងជីវិភាពិរិសូ់រៀ�រិបសូ់	អាយុជីវិិតិប្របជាជ�	 រិ�ាលំ�ឹងសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិងជីវិភាពិរិសូ់រៀ�រិបសូ់	

ប្របជាជ�ប្រពិមជាមួយ�ឹងការិតិប្រមង់ធី�ធា�រៀឆុ្នាំ�រៀ�រិ�ការិសូារិ�ិងជំរុិញ�ំរៀណ៍ើ�ប្របជាជ�ប្រពិមជាមួយ�ឹងការិតិប្រមង់ធី�ធា�រៀឆុ្នាំ�រៀ�រិ�ការិសូារិ�ិងជំរុិញ�ំរៀណ៍ើ�
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញ។រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញ។

	 ទ្ធ�ាឹមរៀ��,	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល��	�ិង�ំពិុងបរៀញ្ញចញចំំណាយអ�ូរាគម�៍�ា ង	
រៀប្រចំើ�ទ្ធប់ទ្ធល់�ឹងវិិបតិូិរៀ��	ប្រពិមជាមួយ�ឹងការិដ្ឋា�់រៀចំញឱ្យយអ�ុវិតិូ�ូវិ	“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 	“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 	
យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មម វិិធីីសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�មុុជា�ំុងការិរិសូ់រៀ�	យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មម វិិធីីសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�មុុជា�ំុងការិរិសូ់រៀ�	
ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី	សូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២១-២០២៣”ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី	សូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២១-២០២៣”សូំរៀ�	
រៀលើ�សូា� យជីវិភាពិរិបសូ់ប្របជាជ�ទ្ធូរៀ�រៀដ្ឋាយឈរិរៀលើរៀ�លការិណ៍៍	រៀប្រតិៀមខ័ែ��	រៀប្រតិៀមខ័ែ��	
សូប្រម៉ាបអ់វដីែដ្ឋលអាប្រ��បំ់ផុតិ�ិងសូងឹឹមសូប្រម៉ាប	់អវដីែដ្ឋលលូបផុំតិ	រៀដ្ឋើមីីធានាឱ្យយនាវា	សូប្រម៉ាបអ់វដីែដ្ឋលអាប្រ��បំ់ផុតិ�ិងសូងឹឹមសូប្រម៉ាប	់អវដីែដ្ឋលលូបផុំតិ	រៀដ្ឋើមីីធានាឱ្យយនាវា	
�មុុជាអាចំឆ្លែងដ្ឋល់រៀប្រតិើយរៀដ្ឋាយសូវុិតិាភិាពិ	ទាំងំសូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២២	�ិងឆំំ្នាំ	២០២៣�មុុជាអាចំឆ្លែងដ្ឋល់រៀប្រតិើយរៀដ្ឋាយសូវុិតិាភិាពិ	ទាំងំសូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២២	�ិងឆំំ្នាំ	២០២៣។		
ជាមួយ�ំរៀ��	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លរៀបូជាា ប�ូអ�ុវិតូិ	�ិងសូរៀប្រមចំឱ្យយ���ូវិអាទ្ធិភាពិ	
រៀ�ល�រៀ��យសូខំា�់ៗ ជាសារិវិ�ូ័,	ដ្ឋចូំម៉ា��ណំ៍តិ�ុំ់ងយទុ្ធធសាស្ត្រសូូចំតិរុៀកាណ៍-យទុ្ធធសាស្ត្រសូូចំតិរុៀកាណ៍-
ដ្ឋណំា�់កាលទ្ធ	ី៤ដ្ឋណំា�់កាលទ្ធ	ី៤,	រៀ�រៀលើម៉ា�ានៃ�ការិដែ�ទ្ធប្រមងស់ូុជីរៀប្រ�	�ិងការិជំរុិញការិអភ័វិិឌ្ឍឍ	
រៀដ្ឋាយឈរិរៀលើមូលដ្ឋាឋ �នៃ�សូមិទ្ធធផលជារៀប្រចំើ�	 ដែដ្ឋលសូរៀប្រមចំ����ែងម�	
ទាំំងខាង�រៀ��យ	 សូ�ិូសូុខ័	 សូណូាប់ធំាប់សូងគម	 �ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូងគម-
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 ពិិរៀសូសូគ�	សូ�ិូភាពិ	�ិង	សូា ិរិភាពិ�រៀ��យសូ�ិូភាពិ	�ិង	សូា ិរិភាពិ�រៀ��យ	ដ្ឋ៏រិឹងម៉ាជំាប់មិ�ដ្ឋាចំ់		
ដែដ្ឋលជាមលូដ្ឋាឋ �ប្រគឹ�ដ៏្ឋចំមីងបផំតុិ	�ិង	ម�ិអាចំខ័វ���សូប្រម៉ាបក់ារិអភ័វិិឌ្ឍឍ�ជ៍ាតិិ		
�ិងភាពិសូុខ័រៀ�សម�ា�ូរិបសូ់ប្របជាជ�។

		 �ំុង�័យរៀ��,	ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២ប្រតិូវិ��រៀរិៀបចំំ	�ិងវិិភាជសូប្រម៉ាប់ការិអ�ុវិតូិ	

សូ�មមភាពិអាទ្ធភិាពិដែដ្ឋល	ប្រតូិវិ���ំណ៍ត់ិ�ំងុ�មមវិិធីី	�ិងអាទ្ធភិាពិរៀ�ល�រៀ��យ	
សូខំា�់ៗរិបសូរ់ាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	�ំងុរៀនា�រិមួម៉ា�ជាអាទ្ធ៖៍	ការិទ្ធប់ទ្ធល�់ងឹការិរាតិតិាតិ	
�ិងកាតិប់�ាយផលបា�ពាលន់ៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩;	ការិសូារិ	�ងិជំរិញុ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	

ឱ្យយសូាុ �រៀងើបរៀ�ើងវិិញ	រៀដ្ឋើមីបី�ូបរៀងកើតិការិងារិជូ�ប្របជាជ�	ជាពិិរៀសូសូប្រសូទាំបយ់វុិជ�,		
ផូល់លទ្ធធភាពិឱ្យយប្របជាជ�ទ្ធទ្ធួល��ប្រ��់ចំំណូ៍លខុ័ស់ូរៀ�ើងវិិញ	�ិងជំរុិញបរៀងកើ�	
ចំណូំ៍លថវិិកាជាតិិ;	ការិប�ូអភ័វិិឌ្ឍឍធី�ធា�ម�ុសូស;	ការិប�ូ�សាងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ�័ធ	
រិូបវិ�ូ័;	ការិប�ូអភ័វិិឌ្ឍឍ	�ិងបរៀងកើ�តិនៃមែបដែ�ាមនៃ�វិិសូយ័�សូ�ិមម;	ការិ�សាងប្របពិ�័ធ	

�ំពារិសូងគមរិឹងម៉ា	ំ�ិងប្របពិ័�ធសូុខាភ័ិ�លប្រប�បរៀដ្ឋាយគុណ៍ភាពិ	�ិងម៉ា�ភាពិ	
រៀឆ្លែើយតិបខុ័ស់ូ;	ការិរៀលើ��មុស់ូគុណ៍ភាពិនៃ�ការិផូល់រៀសូវាសាធារិណ៍�	�ដ៏្ឋចូំជាការិ	
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ដែ�លមូប្របពិ័�ធអប់រិំកា�់ដែតិម៉ា�គុណ៍ភាពិខុ័ស់ូ;	 �ិងការិអ�ុវិតូិ�មម វិិធីីដែ�ទ្ធប្រមង់	
សូុីជរៀប្រ�រៀលើប្រគប់វិិសូ័យដែដ្ឋលរាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល��ដ្ឋា�់រៀចំញ។	រៀលើសូពិីរៀ��រៀទ្ធៀតិ		
ថវិិកាឆំំ្នាំ	 ២០២២	 �៏ជាថវិិកាដែដ្ឋលប្រតិូវិធានាដ្ឋល់រៀជាគជ័យនៃ�ការិរៀរិៀបចំំ	រៀជាគជ័យនៃ�ការិរៀរិៀបចំំ	
ការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិរៀប្រជើសូរៀរិីសូប្រ�ុមប្របឹ�ាឃុំុំ-សូងាក តិ់ការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិរៀប្រជើសូរៀរិីសូប្រ�ុមប្របឹ�ាឃុំុំ-សូងាក តិ់	 �៏ដ្ឋូចំជា	ការិបំរៀពិញកាតិពិវ�ិចំច	
តិំប�់	 �ិងអ�ូរិជាតិិរិបសូ់�មុុជា	ពិិរៀសូសូគ�	ការិរៀធីវើជាម៉ាច ស់ូផា�ការិរៀធីវើជាម៉ាច ស់ូផា�	 �ិង	ជាប្របធា�	ជាប្របធា�	
អាសុា�រៀ�ឆំំ្នាំ	២០២២អាសុា�រៀ�ឆំំ្នាំ	២០២២។	

១.២	 បញ្ហាា ក្របឈម	ន្និិងហាន្និិភ័័យ

	 ដ្ឋចូំបណូាប្របរៀទ្ធសូនានារៀ�រៀលើសូ�លរៀ��ដែដ្ឋរិ	ឆំំ្នាំ	២០២០	�ិង២០២១	គ�ជា	
ឆំំ្នាំដ្ឋ៏លំ��បំផុតិ�ំុងប្របវិតិូិសាស្ត្រសូូទំ្ធរៀ�ើបរិបសូ់�មុុជារៀដ្ឋាយសារិផលបា�ពាល់	
អវិិជជម៉ា�	 បញ្ហាា ប្របឈម	 �ិងហា�ិភ័័យជារៀប្រចំើ�ដែដ្ឋលមិ�ធាែ ប់ម៉ា�ពិីមុ�ម�	
បណូាលម�ពិីជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩។	ជំង�រៀ��	មិ�ប្រតិឹមដែតិ��រៀធីវើឱ្យយធាែ �់ខ័ែ��ឈ�	�ិង
ឆ្ល�់យ�អាយុជីវិិតិប្របជាជ��មុុជាបាុរៀណាះ �រៀទ្ធ	បាុដែ�ូដែថមទាំងំ��រៀធីវើឱ្យយ�ំរៀណ៍ើ�	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចធាែ �់ចំុ�	អាជីវិ�មមប្រគប់វិិសូ័យប្រតូិវិបា�ពាល់តិិចំឬរៀប្រចំើ�	រៀហិើយខ័ែ�រៀទ្ធៀតិ	

ប្រតិូវិបិទ្ធទាំវ រិ	ឬផូ្ទា�សូ�មមភាពិ	�ំុងខ័ណ៍�ដែដ្ឋលវិិសូ័យអប់រំិ	 �៏បា�ពាល់ខាែ ំងដ្ឋូចំ�ំ	
រៀដ្ឋាយសារិការិបិទ្ធសាសារៀរិៀ�	រៀទាំ�បសីូសិូសរៀ�ដែតិអាចំប�ូសូ�ិា�មអ�ឡាញ�ីូ។	
ជាងរៀ��រៀ�រៀទ្ធៀតិ	ឱ្យកាសូរិ�ប្រ��ច់ំណូំ៍ល	ការិងារិ	�ងិជវីិភាពិរិសូរ់ៀ�ប្របចំាំនៃថងរិបសូ	់
ប្របជាជ�ប្រតូិវិទ្ធទ្ធលួរិងផលបា�ពាល់ខាែ ំង	ជាពិិរៀសូសូអាជីវិ�រិតិចូំ�ចំ	�មម�រិ�ិរៀ�ជិតិ	
�ិងប្រ�ុមជ�ងាយរិងរៀប្រ��។	ជាមួយ�ំរៀ��	ការិរាតិតិាតិនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�៏��	

បងាចុំបងូា�់ដ្ឋល់សូមាុ�នៃ�ការិអ�ុវិតូិការិងារិដែ�ទ្ធប្រមងរ់ិបសូរ់ាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	�៏ដ្ឋចូំជា
ការិអ�ុវិតូិការិងារិរិបសូ់ប្រ�សូួងសាា ប័�នានាផងដែដ្ឋរិ	�ំុងខ័ណ៍�ដែដ្ឋល�ម៉ាែ ងំជួរិមុខ័	
�ំុងការិប្របយុទ្ធធ�ឹងជំង�រៀ��	កា�់ដែតិហិត់ិរៀ�ឿយ	រៀហិើយធី�ធា�រិបសូ់រិដ្ឋឋ�៏កា�់ដែតិ	
សូូ� ចំរៀសូូើង	រៀដ្ឋាយសារិប�ាុ�ចំំណាយ�ំុងការិប្របយុទ្ធធ�ឹងជំង�រៀ��រៀចំ�ដែតិរៀ�ើ�រៀ�ើង	
ឥតិឈប់�ុំងរៀពិលចំំណូ៍លថវិិកាជាតិិម៉ា�ការិថមថយ។	

	 រៀប្រ�ពិចីំណំាយ�ំងុការិប្របយទុ្ធធ�ងឹជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�ម៏៉ា�តិប្រមវូិការិ	

ចំំណាយអ�ូរាគម�៍	 ដែផំ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�ិងសូងគម�ិចំចផងដែដ្ឋរិ	 រៀដ្ឋើមីីរិ�ាលំ�ឹង	
ជីវិភាពិប្របជាជ�	�ិងប្រទ្ធប្រទ្ធង់សូ�មមភាពិអាជីវិ�មម�ំុង	 ប្រសូុ�	ដ្ឋូចំជាការិឧបតិាមៈ	

សាចំ់ប្រ��់ដ្ឋល់�មម�រិ-�ិរៀ�ជិតិដែដ្ឋលប្រតូិវិ��ពិយ�រិការិងារិ	�ិងការិអ�ុវិតូិ�មមវិិធីី	
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ជំ�ួយសូងគមមួយចំំ�ួ�រៀផសងរៀទ្ធៀតិ	ដ្ឋូចំជា	�មមវិិធីីឧបតិាមៈសាច់ំប្រ��់ជូ�ប្រគ�សារិ	
ប្រ�ីប្រ�	 �ិងងាយរិងរៀប្រ��	 ប្រពិមទាំំងអំ�ដែដ្ឋលប្រតិូវិធាែ �់ខ័ែ��រៀ��ំុងភាពិប្រ�ីប្រ�	
រៀដ្ឋាយសារិផលបា�ពាល់ពិីជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�មមវិិធីីសាចំ់ប្រ��់	ពិល�មម	�ិង�មមវិិធីី	

ឧបតិាមៈសាច់ំប្រ��់ដ្ឋលស់្ត្រសូូមី៉ា�នៃផារៀពា�	�ិង�ុម៉ារិអាយុរៀប្រកាម២ឆំំ្នាំ�ំងុប្រគ�សារិប្រ�ីប្រ�	
ជារៀដ្ឋើម។	ជាងរៀ��រៀ�រៀទ្ធៀតិ	ជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩	ម�ិប្រតិមឹដែតិរៀធីវើឱ្យយបា�ពាលដ់្ឋលស់ូមទិ្ធធផល	

សូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 ដែដ្ឋល�មុុជាសូរៀប្រមចំ��នារៀពិល��ែងម�រៀដ្ឋាយលំ��	
បាុរៀណាះ �រៀទ្ធ	ដែតិដែថមទាំងំ��បរៀងកើតិជាបចំច័យអវិិជជម៉ា�	�ិងបញ្ហាា ជារិចំនាសូមុ័�ធ	
ដែដ្ឋល�ពំិងុប្របឈមប្រសាប	់�ុំងរិយ�រៀពិលមធីយមខាងមខុ័ផង	�ិងអាចំបា�ទ្ធងគចិំដ្ឋល់
គ�ែងអភ័វិិឌ្ឍឍ�រ៍ិបសូ�់មុុជា	�ំងុរិយ�រៀពិលដែវិងផងដែដ្ឋរិ	ជាពិិរៀសូសូការិឈា�រៀឆុ្នាំ�រៀ�
សូរៀប្រមចំ���វូិចំ�ុុវិសិូយ័រិបសូខ់័ែ���ំងុការិដែប្របកាែ យជាប្របរៀទ្ធសូចំណូំ៍លមធីយម�ប្រមតិិ	
ខុ័សូ់រៀ�ឆំំ្នាំ	២០៣០	�ិងជាប្របរៀទ្ធសូចំំណូ៍លខុ័សូ់រៀ�ឆំំ្នាំ	២០៥០។

	 �មការិពិា�រិណ៍៍	ថវីតិីិតិដែតិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចពិិភ័ពិរៀ��ចាំប់រៀផូើមរៀងើបរៀ�ើងវិិញរៀ�
�ំុងឆំំ្នាំ	២០២១រៀ��	�ិង	�ំុងឆំំ្នាំ	២០២២ខាងមុខ័�ូី	�៏បាុដែ�ូផលបា�ពាល់អវិិជជម៉ា�	
បណូាលម�ពិីជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	 រៀ�មិ�ទាំ�់ថមថយ	 រៀ�រៀ�ើយ។	 មួយវិិញរៀទ្ធៀតិ	

�ម៉ាែ ងំ	 �ិងរៀលី��នៃ�ការិរៀងើបរៀ�ើងវិិញរៀ��រៀទ្ធៀតិរៀសាតិ�៏�ឹងម៉ា��ប្រមិតិខ័ុសូ�ំពិ	ី
ប្របរៀទ្ធសូមយួរៀ�ប្របរៀទ្ធសូមយួរៀដ្ឋាយសារិគម៉ាែ តិនៃ�អប្រ�ចាំ�វូ់ា�ស់ាងំ	ការិអ�វុិតូិ�វូិ	
វិិធា�ការិអ�ូរាគម�៍ទាំងំ	ខាងដែផំ�សូុខាភ័ិ�ល	�ិងទាំងំដែផំ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�មរិយ�	
ប្របសិូទ្ធធភាពិនៃ�ការិអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យសារិរៀពិើពិ�ធ	 �ិងរិូបិយវិតិាុរិួមទាំំង	
ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអ�ុវិតូិវិិធា�ការិ�ំប្រទ្ធរៀផសងរៀទ្ធៀតិ	ជាពិិរៀសូសូសូមតិាភាពិសូប្រមប	
ខ័ែ��	រៀ��ឹងវិិបតិូិ�ិងរិចំនាសូម័ុ�ធរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចមុ�វិិបតិូិ។	ពិិតិណាសូ់ថ្នា	រៀទាំ�បីជាវិិបតិូិ	

នៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩អាចំ�ឹងធីូរិប្រសាលនារៀពិលខាងមុខ័រៀដ្ឋាយសារិសូមាុ�នៃ�ការិទ្ធទ្ធួល
��	�ិងការិពិប្រងី�វិិសាលភាពិនៃ�ការិចាំ�់វូា�់សាងំ�មប្របរៀទ្ធសូ�ីមួយៗ�ីូ	បាុដែ�ូ
ពិិភ័ពិរៀ��ទាំងំមូលរៀ�ដែតិអាចំប្របឈម�ឹងហា�ិភ័័យនៃ�ការិម�ដ្ឋល់�ូវិរិល�ថមី	
បងករៀ�ើងរៀដ្ឋាយរៀមរៀរាគបំដែបែងខ័ែ��ថមីៗរៀទ្ធៀតិ។	

	 ឆ្លែងកាតិ់បទ្ធពិិរៀសាធី�៍នៃ�ការិប្រគប់ប្រគងវិិបតិូិនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	 ជាងមួយឆំំ្នាំ	

��ែងម�រៀ��	 �មុុជាពិិតិជា	មិ�អាចំពិឹងដែផូ�ដែតិរៀលើខ័ែ��ឯងទាំងំប្រសូុង	 រៀហិើយ	
កាតិ់ផូ្ទាចំ់បិទ្ធប្របរៀទ្ធសូ	ពិីប្រ�បខ័័ណ៍ឌ តិំប�់	�ិងសូ�លរៀ��	រៀដ្ឋើមីីទ្ធប់សាក ត់ិជំង�	
�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �ិងជំរិុញការិរៀងើបរៀ�ើង�ូវិការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច��រៀ�ើយ។		
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ដ្ឋរូៀចំំ�រៀដ្ឋាយសារិរៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�មុុជាម៉ា�ការិរៀបើ�ចំហំិរិខាែ ំង	ដ្ឋចូំ��គសូូបញ្ហាជ �់ខាងរៀលើ	
�មុុជា�អ៏ាចំងាយ�ឹងទ្ធទ្ធលួរិង�វូិបចំចយ័អវិិជជម៉ា�មយួចំ�ំ�ួបដែ�ាមរៀទ្ធៀតិ	ពីិសាា �ភាពិ	
ភ័មូសិាស្ត្រសូូ�រៀ��យ�ំងុតិបំ�	់�ងិពិិភ័ពិរៀ��	ដែដ្ឋលកា�ដ់ែតិរៀ�ើង�រំៀ�	�ងិកា�ដ់ែតិ	
វិវិិតូិសូមុគសាម ញជាងម�ុ	បណូាលម�ពិកីារិប្រប�តួិប្របដែជងរិវាងប្របរៀទ្ធសូមហាអណំាចំ		
ជាពិិរៀសូសូសូស្ត្រងាគ មពាណ៍ិជជ�មម	 �ិងបរៀចំច�វិិទ្ធា	 ប្រពិមទាំងំ�ិនំាការិធាែ �់ចំុ�នៃ�	
ពិហិុភាគី�ិយម	�ិង�ិនំាការិរៀ�ើ�រៀ�ើងនៃ�ឯ�រៀ�ភាគី�ិយម	ប្របជា�ិយម	�ិង	
ការិ�ំពារិ�ិយម	រិួមទាំងំរៀចំតិនារៀប្រជៀតិដែប្រជ��ចិំចការិនៃផា�ុំងពិសីូណំា�ប់្របរៀទ្ធសូមួយ	
ចំំ�ួ�រៀទ្ធៀតិរៀប្រកាមរិូបភាពិរៀផសងៗ។	ជាមួយ�ំរៀ��	 ការិដែប្របប្រប�លអាកាសូធាតិុ	
ដែដ្ឋលជាបញ្ហាា ប្របឈមរិបសូ់ម�ុសូសជាតិិ	�ិងប្របរៀទ្ធសូ�ីមួយៗ	�៏កា�់ដែតិអាប្រ��់	
�ិងម៉ា�សូភាពិធីង�់ធីងរិ	ជាងមុ�ជាលំដ្ឋាប់	រៀហិើយ�ំុង�រិណី៍ខ័ែ�ការិដែប្របប្រប�លនៃ�	
អាកាសូធាតិុ�៏��បរៀងកើតិជាជំង�រៀផសងៗឥតិឈប់ឈរិ	ផងដែដ្ឋរិ។	

	 �ំុង�័យរៀ��	 �មុុជាប្រតូិវិប�ូប្រគប់ប្រគងសូភាពិការិណ៍៍វិិបតិូិនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩		

ឱ្យយ��លូប្របរៀសូើរិ	�ំុងសាម រិតីិបុរៀរិសូ�មមជាប់ជាប្របចំាំ	ជាពិិរៀសូសូការិពិប្រងឹងប្របព័ិ�ធ
សូុខាភ័ិ�ល	�ិងប្របពិ័�ធ�ំពារិសូងគម	រៀដ្ឋើមីី�សាង	មូលដ្ឋាឋ �ចំាំ�ចំ់សូប្រម៉ាប់ការិ	
រិសូ់រៀ�ជាមួយ�ឹងជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	 �ិងអាចំម៉ា�លទ្ធធភាពិប្រគប់ប្រ��់ទ្ធប់ទ្ធល់ការិ	
វាយលុ�ពីិជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�ំុង�រិណី៍ម៉ា�ការិឆ្លែងរាលដ្ឋាលប្រទ្ធង់ប្រទាំយធំីចំូល�ំុង	

សូហិគម�៍។	�ិនំាការិថមីៗរៀ��	��បងាា ញថ្នា	ប្របរៀទ្ធសូណាដែដ្ឋលប្រគប់ប្រគងវិិបតិូិនៃ�	
ជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩��លូ	ជាពិិរៀសូសូចាំ�់វូា�ស់ាងំ��រៀលឿ�	ប្របរៀទ្ធសូរៀនា�អាចំចាំប់រៀផូើម	

រៀបើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរិបសូ់ខ័ែ����ឆ្នាំប់រិហ័ិសូ�មរៀនា�ដែដ្ឋរិ។	ដ្ឋូរៀចំំ��មុុជាដែដ្ឋល�ំពិុង	
សូា ិតិ�ំុងចំំរៀណាមប្របរៀទ្ធសូដែដ្ឋលឈា�មុខ័រៀគ	�ំុងដ្ឋំរៀណ៍ើរិរៀឆុ្នាំ�រៀ�រិ�ការិបរៀងកើតិ	
ភាពិសុាសំូហិគម�៍កាលពិីដ្ឋំណាចំ់ឆំំ្នាំ	២០២១	�ឹងមិ�ប្រតិឹមដែតិហិុចំលទ្ធធភាពិដ្ឋល	់
�មុុជាឱ្យយអាចំដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិសូ�មមភាពិសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញជាបរៀណូ៍ើរិៗ	�ម	
គ�ែងប្របប្រ�តិថីម�ី�ឆ្នាំប់បារុៀណាះ �រៀទ្ធ	ដែតិដែថមទាំងំអាចំបរៀងកើតិ��ជាកា��ុវិតូិភាពិ	
ដ្ឋ៏ពិិរៀសូសូ	រៀដ្ឋើមីីដ្ឋរៀណូ៍ើមទ្ធំ�ុ�ចំិតូិពីិអំ�វិិ�ិរៀ�គ�៏ដ្ឋូចំជារៀភ័ាៀវិរៀទ្ធសូចំរិបរិរៀទ្ធសូ	
ប្រសូបរៀពិលដែដ្ឋលរៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	រិបសូប់ណូាប្របរៀទ្ធសូជានៃដ្ឋគូពាណ៍ជិជ�មមធីំៗ រិបសូ�់មុុជា
ចាំបរ់ៀផូើមរៀងើបរៀ�ើងវិញិ	រៀហិើយប្របរៀទ្ធសូជាគូប្រប�ួតិប្របដែជង�មុុជាម៉ា�ភាពិយ�តិ�ា វិ
�ំុងការិអ�ុវិតូិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូវូា�់សាងំ។	
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	 រៀទាំ�បជីា�ា ងណា	ជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩អាចំ�ឹងអសូូបនាែ យយរូិឆំំ្នាំរៀទ្ធៀតិ	រៀហិើយការិងារិ	

ប្របយុទ្ធធ�ឹងជំង�រៀ��	�៏ពា�់ពិ័�ធរៀប្រចំើ�វិិសូ័យរៀលើសូពិីវិិសូ័យសូុខ័ភាពិសាធារិណ៍�ដែតិ
មួយមុខ័។	ដ្ឋូរៀចំំ��មុុជា�៏ប្រតិូវិប�ូប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យ	ហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍�ឱ្យយ��លូ
ប្របរៀសូើរិ	�ំុងរៀពិលដ្ឋ៏លំ��រៀ��	�ិងប្រតិូវិខ័ិតិខ័ំបរៀងកើតិ�ូវិឧប�រិណ៍៍ហិិរិញ្ញញបីទាំ�	
ថមីៗ	បដែ�ាមរៀទ្ធៀតិ	រៀដ្ឋើមីីអាចំម៉ា�ធី�ធា�ប្រគប់ប្រ��់សូមលមម�ំុងនៃដ្ឋ	រៀហិើយតិប្រមង់	
ធី�ធា�រៀ��ទាំំងសូប្រម៉ាប់ប�ូប្របយុទ្ធធ�ឹងជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	 �ិងសូារិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�ិង	

ជីវិភាពិប្របជាជ�។	ទ្ធ�ាឹម�ឹងរៀ��ដែដ្ឋរិ	�មុុជាប្រតិូវិប�ូពិប្រងឹងសូមតិាភាពិនៃផា�ំុងជាប់	
ជាប្របចំាំ	ជាពិិរៀសូសូសូមតិាភាពិសាា ប�័សាធារិណ៍�	�ិងអភ័�ិល�ចិំច	ឱ្យយកា�ដ់ែតិរឹិងម៉ា	ំ
ម៉ា�ភាពិរៀឆ្លែើយតិបប្រប�ប	រៀដ្ឋាយប្របសូទិ្ធធភាពិ	�ិងម៉ា�ភាពិធី�ខុ់័សូរ់ៀ��ងឹវិិបតិូិនានា	
រិមួទាំងំការិផ្ទាែ ស់ូបូូរិ�ិម៉ាម ប��មមរៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	�ិងពាណ៍ជិជ�មមអ�ូរិជាតិិនារៀពិលអនាគតិ។

		 �ំុងកាល�រៀទ្ធសូ�រៀ��	�មុុជាប្រតិូវិខ័ិតិខ័ំរៀទ្ធវដ្ឋង	រៀដ្ឋើមីីរៀប្របើប្រ�សូ់កា��ុវិតូិភាពិ	
រៀ��ឱ្យយអសូ់សូកូា�ុពិល	�ិងប្រតិូវិដែប្របកាែ យវិិបតិូិនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	រៀ�ជាឱ្យកាសូជាង	

រៀពិលណាៗទាំងំអស់ូ	 រៀដ្ឋើមីីជំរិុញអ�ុវិតូិ�ិចំចការិដែ�ទ្ធប្រមង់ប្រគប់ការិដ្ឋាឋ �ឱ្យយម៉ា�
ល�ុណ៍�សូុីជរៀប្រ�	ជាប្របពិ័�ធ	 �ិងប្រគប់ប្រជុងរៀប្រជាយ	 រៀដ្ឋើមីីអាចំវិ�កាតិ់បញ្ហាា ជា	
រិចំនាសូមុ័�ធនានា	សូំរៀ�រៀធីវើឱ្យយកា�់ដែតិប្របរៀសូើរិរៀ�ើង�ូវិ�ិចំចសូប្រម�លពាណ៍ិជជ�មម	
�ិងបរិិសាា �វិិ�ិរៀ�គ	សូប្រម៉ាប់ទាំ�់ទាំញបដែ�ាម�ូវិការិវិិ�ិរៀ�គ	�ិងធីុរិ�ិចំច	 ដែដ្ឋល	

អាចំហិូរិរៀចំញពីិតិំប�់ម៉ា�ជរៀម៉ាែ �ពាណ៍ិជជ�មម	 �ិងម៉ា�អរៀសូា រិភាពិ�រៀ��យ	
ប្រពិមទាំងំការិផ្ទាែ ស់ូបូូរិដែខ័សប្រចំវា�់ផគតិផ់គង�់ំងុតិបំ�ច់ំលូម��មុុជាផង	�ងិមាាងរៀទ្ធៀតិ	
រៀដ្ឋើមីីជំរុិញការិរៀធីវើពិិពិិធី�មមរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 សូប្រម៉ាប់បរៀងកើតិការិងារិជូ�ប្របជាជ�ផង	
ប្រពិមទាំងំការិរៀលើ��មុសូ់ផលិតិភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិងភាពិប្រប�ួតិ	
ប្របដែជងរិបសូ់�មុុជាផងដែដ្ឋរិ។	ទ្ធ�ាឹម�ឹងរៀ��	�មុុជាប្រតិូវិខ័ិតិខ័ំជំរិុញការិរៀធីវើបរិិវិតូិ�មម	
ឌ្ឍីជីថលឱ្យយ��រៀលឿ�	�មរិយ�ការិជំរុិញអ�ុវិតូិ�ូវិប្រ�បខ័័ណ៍ឌ រៀ�ល�រៀ��យ	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ រៀ�ល�រៀ��យ	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិងសូងគមឌ្ឍីជីថល�មុុជា២០២១-២០៣៥រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិងសូងគមឌ្ឍីជីថល�មុុជា២០២១-២០៣៥	 រៀដ្ឋើមីីជួយជំរិុញសូមាុ�	
�ំរៀណ៍ើ�	�ិងការិបរៀងកើតិ�ូវិចំ�ាល់�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចថមី	 ជំ�ួសូឱ្យយចំ�ាល់ចាំស់ូដែដ្ឋល	
ម៉ា�សូញ្ហាញ ថមថយជាបរៀណូ៍ើរិៗ	�៏ដ្ឋូចំជាការិកាតិ់ប�ាយផលបា�ពាល់	ឬបចំច័យ	
អវិិជជម៉ា�ពិីបរៀចំច�វិិទ្ធាឌ្ឍីជីថលឱ្យយសូា ិតិ�ុំង�ប្រមិតិអាចំប្រគប់ប្រគង��។
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១.៣.	 អភ័ិក្រកម	ន្និិងសេ�លការិណ្ឌ៍នៃន្និការិសេរិៀបចំថវិិកាឆំ្នាំ	ំ២០២២

	 ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតូិវិ��រៀរិៀបចំរំៀ�ើងរៀដ្ឋាយដែផូ�រៀលើ	អភ័បិ្រ�មប្រគឹ�ជាយទុ្ធធសាស្ត្រសូូ	
�ិងរៀ�លការិណ៍៍	បរៀចំច�រៀទ្ធសូសូំខា�់ៗ	ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

ក.	 អភ័ិក្រកមក្រ�ះ�ជាយុទ្ធធសាស្ត្រ�ី�ំខាន្និ់ៗ៥៖

		 ១.	 	ទ្ធប់ទ្ធលក់ារិរាតិតិាតិ	�ងិកាតិប់�ាយផលបា�ពាលព់ិជីំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	រៀហិើយ
ប�ាខំ័ែ��រិសូ់រៀ�ជាមួយជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�ំុងគ�ែងប្របប្រ�តិី�មមថមី	

		 ២.	 	អ�ុវិតូិប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	
�មុុជា�ំងុការិរិស់ូរៀ�ជាមយួ�ូវិដី្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិភីាពិថម	ីសូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	

ជេមា� ះពណិជ�កម�

ភពតនតឹងភូមិស�ស�
នេយបយ និង
សន�ិសុខពិភពេលក

ភពរឣក់រអួលផលិតកម�
ក��ងឧស្សោហកម� ជពិេសស

ឧស្សោហកម�កត់េដរ

ភពមិន្របកដ្របជ
ៃន្របព័ន�អនុេ្រគះពន�

ករែ្រប្រប�លឣកសធតុ
និងេ្រគះមហន�រយេផ្សងៗ

ផលប៉ះពល់ៃន្រពឹត�ិករណ៍
សហគមន៍ ២០ កុម�ៈ 
មកេល�វ�ស័យធនគរ

ករបន�រ�ករលដលៃនជំងឺកូវ�ដ-១៩
ទងំក��ង្របេទស និង្របេទសជៃដគូ ជពិេសសវ�រុស

បំែប�ងខ��នថ�ី ែដលត និងអូមី្រក�ង

កររងំស�ះមកេល�្របព័ន�
ដឹកជ���ន និងឡ�ជីស� ីក

េល្ប�ន និង្របសិទ�ភពៃនករចក់
វ�ក់សុងំជំងឺកូវ�ដ-១៩ ទល់នឹងករ

មកដល់ៃនវ�រុសបំែប�ងខ��នថ�ី ែដលត 
ក��ងសហគមន៍្រទង្់រទយធំ និងអមូ្ីរក�ង

ភពយឺតយ៉វៃន
ពិពិធកម�េសដ�កិច� 
ភព្របកួត្របែជង

េ�មានក្រមិត

រិូបភាពូទ្ធ�១	៖	 បញ្ហាា ប្របឈម	�ិងហា�ិភ័័យ
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២០២១-២០២៣	រៀដ្ឋើមីធីានាសូរៀប្រមចំឱ្យយ���វូិ�រំៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�ំងុរិងវង	់
៤,៨%	�ិងប�ូបរៀងកើតិការិងារិជូ�ប្របជាជ�	ជាពិិរៀសូសូប្រសូទាំប់យុវិជ�	
ប្រពិមទាំងំផូល់លទ្ធធភាពិឱ្យយប្របជាជ�ទ្ធទ្ធលួ��ប្រ��់ចំណូំ៍លខុ័សូរ់ៀ�ើងវិិញ	
�ិងបរៀងកើ�ចំំណូ៍លថវិិកាជាតិិ

		 ៣.	 	ធានាឱ្យយ���ូវិសូា ិរិភាពិម៉ាា ប្រ�ូរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	ជាពិិរៀសូសូការិប្រគប់ប្រគង���ូវិ	
អតិិផរិណា	�ិងការិធានាសូា រិិភាពិនៃ�អប្រ�បូូរិប្រ��់	ប្រពិមទាំងំសូា រិិភាពិហិិរិញ្ញញវិតិាុ	
ជាទ្ធូរៀ�

		 ៤.	 	ប�ូ�ិរិ�ូរិភាពិនៃ�ប្របតិិបតិូិការិរិបសូរ់ិដ្ឋឋ	�ិងប�ូជរំិញុអ�វុិតូិ�មមវិធីិីដែ�ទ្ធប្រមង	់
សូខំា�់ៗរិបសូរ់ាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	រៀដ្ឋើមីពីិប្រងងឹភាពិប្រប�តួិប្របដែជង	�ងិពិិពិិធី�មម	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	សូំរៀ�ធានាសូា ិរិភាពិ�ំរៀណ៍ើ�	�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិសូារិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិង	
រៀឆ្លែើយតិប�មការិសូ�ារៀ��ឹងរៀសូចំ�ីូប្រតិូវិការិរិបសូ់ប្របជាជ�	ប្រពិមទាំងំ	
ពិប្រងងឹប្រគឹ��ំងុការិ�សាងសាា ប�័	�ិងសូមតិាភាពិនៃ�វិិសូយ័សាធារិណ៍�	�ំងុ	

រៀ�លរៀ�ពិប្រងី�វិសិាលភាពិ	�ិងពិប្រងងឹគណុ៍ភាពិនៃ�រៀសូវាសាធារិណ៍�	�ងិ	

រៀសូវាយុតិូិធីមា

		 ៥.	 	ធានាអ�ុវិតូិឱ្យយ��រៀជាគជ័យ�ូវិរិរៀបៀបវារិ�នៃ�ការិរៀលើ�សូា� យលទ្ធធិ	
ប្របជាធីបិរៀតិយយ	�មរិយ�ការិរៀរិៀបចំកំារិរៀ��រៀឆំ្នាំតិរៀប្រជើសូរៀរិសីូប្រ�ុមប្រប�ឹា	
ឃុំុ	ំសូងាក ត់ិ�៏ដ្ឋចូំជាការិបរំៀពិញកាតិពិវ�ចិំច	តំិប�	់�ងិអ�ូរិជាតិិរិបស់ូ�មុុជា		
ជាពិិរៀសូសូ�ុំងនាមជាម៉ាច សូ់ផា�	�ិងជាប្របធា�អាសុា�។

ខ័.	 សេ�លការិណ្ឌ៍បសេចចកសេទ្ធ��ំខាន្និ់ៗ៧៖

		 ១.	 ការិធានាចំីរិភាពិ	�ិងសូមិទ្ធធ�មមនៃ�ចំំណូ៍ល,

		 ២.	 ការិរៀធីវើវិិចាំរិណ៍�មមលំដ្ឋាប់អាទ្ធិភាពិ,

		 ៣.	ការិយ�ចំិតូិទ្ធុ�ដ្ឋា�់រៀលើម�ុសូស,

		 ៤.	 ការិ�ំណ៍តិ់តិនៃមែជា�់ដែសូូងនៃ��មមវិិធីី/សូ�មមភាពិ,

		 ៥.	 ការិរៀផារិថវិិកាឱ្យយដ្ឋល់អងគភាពិអ�ុវិតិូ,

		 ៦.	 ការិផារិភាជ ប់រិវាងការិប្របមូលចំំណូ៍ល	�ិងការិវិិភាជថវិិកា,

		 ៧.	 ការិរិ�ាតុិលយភាពិ	�ិងចំីរិភាពិថវិិកា។
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ទប់ទល់កររតត្បោត 
និងកត់បន�យផល
ប៉ះពល់ពីជំងឺ
កូវ�ដ-១៩ និងរស់េ�
ជមួយជំងឺកូវ�ដ-១៩ 
ក��ងគន�ង្រប្រកតីកម�ថ�ី 

១ ២

អនុវត�្រកបខ័ណ�
យុទ�ស�ស�  និង

កម�វ�ធីស� រ និងជំរុញ
កំេណ�នេសដ�កិច�

៣

ធនឱ្យបននូវ
ស� ិរភពម៉ា្រក�េសដ�កិច� 

ជពិេសសករ
្រគប់្រគងបននូវ

អតិផរណ និងស� ិរភព
អ្រតប��រ្របក់ 

៤

បន�និរន�រភពៃន
្របតិបត�ិកររបស់រដ� 
និងបន�ជំរុញអនុវត�

កម�វ�ធីែកទ្រមង់
សំខាន់ៗរបស់
រជរដ� ភិបល

៥

ធនអនុវត�ឱ្យបន
េជគជ័យនូវ

រេបៀបវរៈៃនករ
េល�កស�� យ

លទ�ិ្របជធិបេតយ្យ

ក. អភិ្រកម្រគឹះជយុទ�ស�ស�                  សំខាន់ៗ ៥ ចំណុច

ករធន
ចីរភព និង
សមិទ�កម�ៃន

ចំណូល

១ ២

ករេធ��
វ�ចរណកម�

លំដប់
ឣទិភព

៣

ករយកចិត�
ទុកដក់េល�

មនុស្ស

៤

ករកំណត់
តៃម�ជក់ែស�ង

ៃនកម�វ�ធី/
សកម�ភព

៥

ករេផ�រថវ�ក
ឱ្យដល់អង�ភព

អនុវត�

៦

 ករផ្សោរភ� ប់
រវងករ្របមូល
ចំណូល និង

ករវ�ភជថវ�ក

៧

កររក្សោ
តុល្យភព និង
ចីរភពថវ�ក។

ខ. េគលករណ៍បេច�កេទស                  សំខាន់ៗ ៧ ចំណុច

រិូបភាពូទ្ធ�២	៖	 រៀ�លការិណ៍៍ប្រគឹ�យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិងរៀ�លការិណ៍៍បរៀចំច�រៀទ្ធសូ
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ក្រកបខ័័ណ្ឌឌ ម៉ាា ក្រកូ 
សេ�ដ្ឋឋកិចចឆំ្នាំ	ំ២០២២

ជំំពូូក	២
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២.១	 �ូចនាករិម៉ាា ក្រកូសេ�ដ្ឋឋកិចចឆំ្នាំ	ំ២០២២

	 �មការិវាយតិនៃមែពា��់ណូាលឆំំ្នាំ��ែងម�រៀ��	រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�មុុជារៀ�ឆំំ្នាំ	២០២១	
ប្រតិវូិ��			�ា �ស់ាម �ថ្នា	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ��ំងុអប្រ�២,៤%។	ការិ�ា �ស់ាម �អប្រ��រំៀណ៍ើ�រៀ��	
គ�ម៉ា��ិនំាការិប្រសូរៀដ្ឋៀង			�ំរៀ��ឹងការិវាយតិនៃមែរិបស់ូសាា ប័�ហិិរិញ្ញញវិតិាុអ�ូរិជាតិិ	
ធីំៗ �ំងុរិងវងប់្របម៉ាណ៍២,០%។	សូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២២	រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�មុុជាប្រតូិវិ��ពិា�រិ	
ថ្នា�ឹងសូរៀប្រមចំ���ំរៀណ៍ើ��ំុងអប្រ�៤,៨%	ដែដ្ឋលរៀធីវើឱ្យយ	ផ.សូ.សូ.	នៃថែបចំចុបី�ំ		
សូា ិតិ�ុំងរិងវង់១២៤	១៦២បុ�	��រៀរិៀល	ឬសូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	៣០	៥៤៤��	
ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�	ប្រសូបរៀពិលដែដ្ឋល	ផ.សូ.សូ.	សូប្រម៉ាប់	ម�ុសូស		មំ៉ា�់	ប្រតិូវិ��រិំពិឹងថ្នា	
�ឹងរៀ�ើ�រៀ�ើងដ្ឋល់	១	៨៤២ដ្ឋុ�ែ រិ			អារៀមារិិ�	រៀបើរៀធីៀប�ឹង	១	៧៣០ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�	
�ំុងឆំំ្នាំ	២០២១។	�ំរៀណ៍ើ�រៀ���ំប្រទ្ធរៀដ្ឋាយការិប�ូរៀ�ើ�រៀ�ើងនៃ�វិិសូ័យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	
សូំខា�់ៗ	ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖	

					ទ្ធ�១					 		 វិិសូយ័ឧសូាហិ�មមប្រតិវូិ��ពិា�រិថ្នា�ឹងសូរៀប្រមចំ���ំរៀណ៍ើ��ំងុអប្រ�	៧,៧%	
�ំងុឆំំ្នាំ	២០២២	ពិ�ីរំៀណ៍ើ�	៥,៧%	�ំងុឆំំ្នាំ	២០២១	រៀដ្ឋាយសារិការិរិពំិងឹទ្ធ�ុ�រំៀណ៍ើ�	
លូប្របរៀសូើរិនៃ�អ�ុវិិសូ័យកាតិ់រៀដ្ឋរិ	 �ិង�មម�ូសាល	មិ�ដែម�កាតិ់រៀដ្ឋរិ	ខ័ណ៍�ដែដ្ឋល	
អ�ុវិិសូ័យសូំណ៍ង់ប្រតូិវិ��រំិពឹិងថ្នារៀ�ប�ូសូរៀប្រមចំ���ំរៀណ៍ើ�ទាំប។	អ�ុវិិសូ័យ	
កាតិ់រៀដ្ឋរិ	ប្រតិូវិ��រិំពិឹងថ្នា�ឹងប�ូរៀ�ើ�រៀ�ើង	រៀដ្ឋាយសារិការិរិំពិឹងទ្ធុ�ភាពិលូប្របរៀសូើរិ	
នៃ�តិប្រមវូិការិខាងរៀប្រ�	ជាពិិរៀសូសូ	ទ្ធផីារិសូហិរិដ្ឋឋអារៀមារិិ�	�ិងចំ�ិ	ប្រសូបជាមយួការិ	
រិំពិឹងទ្ធុ�ការិបដែងវរិរៀរាងចំប្រ�ពិីប្របរៀទ្ធសូមី�ា �់ម៉ាា 	 គួបផស�ឹំងការិដ្ឋា�់រៀចំញ�ូវិ		
“យទុ្ធធសាស្ត្រសូូអភ័វិិឌ្ឍឍ�៍វិិសូយ័កាតិរ់ៀដ្ឋរិ	ផលតិិដែសូី�រៀជើង	�ិងកាបបូ�មុុជា	២០២១-	
២០២៥”។	ជាមួយ�ំរៀ��	អ�ុវិិសូ័យកាតិ់រៀដ្ឋរិ�៏ប្រតិូវិ��រិំពិឹងថ្នា�ឹងអាចំជួបប្របទ្ធ�	
�ូវិហា�ិភ័័យមួយចំំ�ួ�	ជាពិិរៀសូសូការិប�ូរិី�រាលដ្ឋាលនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�ិងការិ	
ផាុ�ជាប្រទ្ធង់ប្រទាំយធីំ�ំុងរៀរាងចំប្រ�	ដែដ្ឋលអាចំបណូាលឱ្យយបា�ពាល់ដ្ឋល់សូ�មមភាពិ	
ផលតិិ�មម	�ិងការិផគតិផ់គង	់រៀបើរៀទាំ�បតីិប្រមវូិការិខាងរៀប្រ�រៀ�ប�ូម៉ា�ភាពិលូប្របរៀសូើរិ	
�ា ងណា�ីូ។	អ�ុវិិសូយ័�មម�ូសាលម�ិដែម�កាតិរ់ៀដ្ឋរិប្រតិវូិ��រំិពិងឹថ្នារៀ�រិ�ា��	
�ំរៀណ៍ើ�រិឹងម៉ា	ំ	រៀដ្ឋាយសារិមួយដែផំ�គ�ការិប�ូ	រៀ�ើ�រៀ�ើងនៃ�តិប្រមូវិការិខាងរៀប្រ�	�ិង
មួយដែផំ�រៀទ្ធៀតិរៀដ្ឋាយសារិ�ិចំចប្រពិមរៀប្រពិៀងពាណ៍ិជជ�មមរៀសូរិី	ដែដ្ឋលអាចំប�ូជំរិុញការិ	
នំារៀចំញរៀលើផលិតិផលសូំខា�់ៗ	រិួមម៉ា�	រៀប្រគ�ងសូងាា រិិម,	 ដែសូី�សូតិវម៉ា�រៀរាម,	
កូារិ�ុង�ែ រៀ�,	រៀឈើមូល	ឬរៀឈើអារិ	(timber)	�ិងរៀឈើ	(veneer),	វិតិាុសូប្រម៉ាប់
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ជាងសូំណ៍ង់រៀធីវើពិី�ែ សូា ិ�,	សូូឡា,	រៀប្រគ�ងរៀអ�ិចំប្រតិូ�ិ�	�ិងភាគបំដែណ៍�,	ដែខ័សរៀភ័ែើង	
�ងិបងគុដំែខ័សរៀភ័ែើង,	រៀ�សូុ,ូ	រៀចំ�,	សូក រិសូ,	ដំ្ឋ�ងូម,ី	សាវ យ	�ងិ�សូផិលរៀផសងៗជារៀដ្ឋើម។	
ទ្ធ�ាឹមរៀ��	ការិដ្ឋា�់រៀចំញ�ូវិ	 “ចំាប់សូូីពិីវិិ�ិរៀ�គនៃ�ប្រពិ�រាជាណាចំប្រ��មុុជា”	
�ឹងអាចំរិួមចំំដែណ៍�បរៀងកើ�បរិិ�កាសូវិិ�ិរៀ�គឱ្យយកា�់ដែតិម៉ា�ភាពិទាំ�់ទាំញ	
�ងិប្របរៀសូើរិជាងម�ុ។		រៀដ្ឋាយដែ��	អ�ុវិិសូយ័សូណំ៍ង់	ប្រតូិវិ��រិពំិងឹថ្នា�ងឹប�ូរៀងើប�ំងុ
រៀលី��យ�តិ	រៀដ្ឋាយសារិការិរិពំិងឹទ្ធ�ុការិរៀងើបរៀ�ើងវិញិសូ�សមឹៗ	�វូិទ្ធ�ំ�ុចំតូិិវិ�ិរិៀ�គ	
�ងិរិហំិរូិទុ្ធ�វិ�ិរិៀ�គ	ជាពិិរៀសូសូសូ�មមភាពិសូណំ៍ងប់រៀប្រមើឱ្យយវិិសូយ័រៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	�ិង	
ពាណ៍ិជជ�មម	 ប្រសូបរៀពិលដែដ្ឋលសូ�មមភាពិសូំណ៍ង់លំរៀ�ឋា��៏ប្រតិូវិ��រិំពិឹងថ្នារៀ�	
ប�ូរិ�ា�ំរៀណ៍ើ�	បាុដែ�ូសូា ិតិ�ុំង�ប្រមិតិទាំប។

					ទ្ធ�២										 វិិសូ័យរៀសូវា�មមប្រតូិវិ��ពិា�រិថ្នា�ឹងប�ូរៀ�ើ�រៀ�ើង�ំុងអប្រ�	៤,១%	�ំុងឆំំ្នាំ	
២០២២	ពិី�ំរៀណ៍ើ�ប្រតិឹម	០,៣%	�ំុងឆំំ្នាំ	២០២១	រៀដ្ឋាយសារិការិរៀងើបរៀ�ើងវិិញ	
សូ�សឹមៗនៃ�អ�ុវិិសូ័យសូណាឋ �រិ	�ិងរៀភាជ�ីយដ្ឋាឋ �		�ិងវិិសូ័យ�ំប្រទ្ធរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	
រៀផសងរៀទ្ធៀតិ។	 អ�ុ វិិសូ័យសូណាឋ �រិ	 �ិងរៀភាជ�ីយដ្ឋាឋ �ប្រតូិវិ��រិំពិឹងថ្នា�ឹង	
រៀងើបរៀ�ើងវិិញ	បាុដែ�ូសូា ិតិ�ំុង�ប្រមិតិទាំប	ទាំងំទំ្ធហិំ	 �ិងអប្រ��ំរៀណ៍ើ�,	រៀដ្ឋាយសារិ	
ការិរំិពិងឹទ្ធ�ុការិរៀងើបរៀ�ើងវិិញ�ំងុរៀលី��យ�តិនៃ�រៀភ័ាៀវិរៀទ្ធសូចំរិអ�ូរិជាតិិ	ខ័ណ៍�ដែដ្ឋល
ចំំ�ួ�រៀភ័ាៀវិរៀទ្ធសូចំរិជាតិិប្រតិូវិ��រិំពិឹងថ្នា�ឹងរៀងើបរៀ�ើងវិិញ�ំុងសូមាុ�រៀលឿ�ជាងរៀ�	
រៀពិលដែដ្ឋលការិរាតិតិាតិ�ំុងសូហិគម�៍ម៉ា�ការិប្រសា�ប្រសា�ូ	�ិងប្រគប់ប្រគង��។			
អ�ុវិិសូ័យល�់ដ្ឋុំ-រាយប្រតិូវិ��ពិា�រិថ្នា�ឹងប�ូរៀ�ើ�រៀ�ើង	បាុដែ�ូ�ំុងអប្រ�ទាំបជាង	
�ំរៀណ៍ើ�មុ�រៀពិលម៉ា�វិិបតិូិ	 រៀដ្ឋាយសារិឥទ្ធធិពិលថមថយចំំណូ៍លរិបស់ូប្របជាជ�	
ប្រសូបរៀពិលដែដ្ឋលអ�ុវិិសូយ័សូខំា�់ៗ 	ដែដ្ឋលជាប្របភ័ពិចំណូំ៍លរិបសូប់្របជាជ�ប្រតូិវិ��	
រិពឹំិងថ្នា�ឹងរៀងើបរៀ�ើងសូ�សមឹៗ។	អ�ុវិិសូយ័អចំល�ប្រទ្ធពិយម៉ា��ិនំាការិដ្ឋចូំ�ំរៀ��ងឹ	
វិសិូយ័សូណំ៍ងដ់ែដ្ឋលប្រតូិវិ��រំិពិងឹថ្នាប�ូ�ំរៀណ៍ើ�ទាំប	រៀដ្ឋាយសារិការិរិពំិងឹទុ្ធ�នៃ�ការិ	
រៀងើបរៀ�ើងជាបរៀណូ៍ើរិៗ�ូវិទ្ធំ�ុ�ចិំតូិវិិ�ិរៀ�គ�ិងរំិហិូរិវិិ�ិរៀ�គទ្ធុ�ពីិបរិរៀទ្ធសូ។		
អ�ុវិិសូយ័ដ្ឋ�ឹជញ្ញជូ��ិងគមនាគម�ប៍្រតិវូិ��ពិា�រិថ្នា�ឹងប�ូរៀ�ើ�រៀ�ើងរៀដ្ឋាយសារិ	
ការិរិំពឹិងទ្ធុ�នៃ�ការិរៀងើបរៀ�ើងវិិញ�ូវិសូ�មមភាពិដ្ឋឹ�ជញ្ញជូ�	ប្រសូបរៀពិល�ឹងការិរៀងើប	
រៀ�ើងវិិញនៃ�អ�ុវិិសូ័យ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់សូ�មមភាពិដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ�	 �ិង�ិនំាការិនៃ�ការិប�ូ	

រៀ�ើ�រៀ�ើង�ូវិការិរៀប្របើប្រ�សូ់អុី�ធី�ណ៍ិតិ	គួបផស�ឹំងការិដ្ឋា�់រៀចំញ�ូវិ	“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 		“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 	
រៀ�ល�រៀ��យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងសូងគមឌ្ឍីជីថល�មុុជា	២០២១-២០៣៥”រៀ�ល�រៀ��យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងសូងគមឌ្ឍីជីថល�មុុជា	២០២១-២០៣៥”	ដែដ្ឋល	
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�ងឹបរៀងកើ�ការិវិ�ិរិៀ�គ	រៀលើរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ�័ធឌ្ឍជីីថល	�ិងរៀលើ��មុស់ូការិរៀប្របើប្រ�ស់ូ	

ឌ្ឍីជីថលរៀ��មុុជា។

					ទ្ធ�៣										 វិិសូយ័�សូ�ិមម	ប្រតូិវិ��ពិា�រិថ្នា�ឹងសូរៀប្រមចំ���ំរៀណ៍ើ��ំងុអប្រ�ទាំប	១,១%	
�ំងុឆំំ្នាំ	២០២២	រៀបើរៀប្របៀបរៀធីៀប�ងឹ�ំរៀណ៍ើ�	១,៤%	�ំងុឆំំ្នាំ	២០២១	រៀដ្ឋាយសារិការិ	
រិពំិងឹទ្ធ�ុនៃ�ការិប�ូ�រំៀណ៍ើ�លូប្របរៀសូើរិនៃ�អ�ុវិិសូយ័ដ្ឋណំំា	�ងិ	អ�ុវិិសូយ័ចំញិ្ញចមឹសូតិវ។			
អ�ុវិិសូយ័ដ្ឋណំំាប្រតិវូិ��រិពំិងឹថ្នា�ឹងរៀ�ប�ូ�ំរៀណ៍ើ�លូប្របរៀសូើរិ	រៀដ្ឋាយសារិការិរិពំិងឹទ្ធ�ុ		
�ំរៀណ៍ើ�លូប្របរៀសូើរិនៃ�ការិនំារៀចំញផលិតិផល�សូិ�មម	ជាពិិរៀសូសូដ្ឋំណំារិួមផស�ិំង	
ឧសូាហិ�មមដែដ្ឋល�ងឹប�ូជំរុិញ	រៀដ្ឋាយ�ិចំចប្រពិមរៀប្រពិៀងពាណ៍ជិជ�មមរៀសូរិ	ីគបួផសជំាមយួ�ងឹ	
ការិបរៀងកើ�ការិវិ�ិរិៀ�គរិបសូរ់ាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	ជាពិិរៀសូសូការិផូល់ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ំុង	
ការិជំរុិញផលតិិ�មម�ំងុប្រសូ�ុ។	អ�ុវិិសូយ័ចំញិ្ញចមឹសូតិវប្រតូិវិ��រិពំិងឹថ្នា�ឹងរៀ�ប�ូរិ�ា	
�ំរៀណ៍ើ�ខុ័សូ់	រៀដ្ឋាយសារិការិរិំពិឹងទ្ធុ�ការិប�ូរៀ�ើ�រៀ�ើងនៃ�ផលិតិ�មមប្រជូ�	គួបផស	ំ
�ឹងវិិធា�ការិអ�ូរាគម�៍រិបសូ់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល	�ិងការិអ�ុវិតូិគរៀប្រម៉ាងរិបសូ់នៃដ្ឋគូ	
អភ័ិវិឌ្ឍឍ�ន៍ានា។	រៀដ្ឋាយដែ��	អ�ុវិិសូ័យរៀ�សាទ្ធប្រតិូវិ��រិំពិឹងថ្នា�ឹងម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	
ថមថយរៀធីៀប�ឹងឆំំ្នាំ	២០២១	 រៀដ្ឋាយសារិការិរិំពិឹងទ្ធុ�ការិថមថយផលិតិ�មម
វារិីវិបី�មមបណូាលម�ពីិការិរាងំសូា�	�៏ដ្ឋូចំជាភាពិលំ���ំុងការិចំូលម�កា�់	
ទ្ធីផារិផគតិ់ផគង់។

ក្រកាហិិ្វិកទ្ធ�១	៖	 �ំរៀណ៍ើ�	ផ.សូ.សូ.	�មវិិសូ័យឆំំ្នាំ	២០១០-២០២២

ប្រ�ភព៖វិទិ្យាាស្ថាា នជាតិិស្ថិាតិិិ  (២០១៥-២០២០) និងការប៉ាា នស់្ថាា ននិងការពាករណ៍៍រ�ស់្ថិប្រកសួ្ថិងសេស្ថិដ្ឋឋកិច្ចច និងហិរិញ្ញញវិតិា� 
(២០២១-២០២២) 
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តារាងទ្ធ�១	៖	 សូូចំនា�រិសូំខា�់ៗនៃ�ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ម៉ាា ប្រ�ូរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចឆំំ្នាំ	២០២២

សូូចំនា�រិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច
២០២០ ២០២១ ២០២២

�ា �់សាម � �ា �់សាម � ពិា�រិណ៍៍

ផ.សូ.សូ.	នៃថែបចំចុបី�ំ	(បុ���រៀរិៀល) ១០៩	០៦២ ១១៥	២១៣ ១២៤	១៦២

�ំរៀណ៍ើ�នៃ�	ផ.សូ.សូ.	�មនៃថែរៀថរិ	(%) -៣,១ ២,៤ ៤,៨

ផ.សូ.សូ.សូប្រម៉ាប់ម�ុសូសមំ៉ា�់(ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�) ១	៦៥៣ ១	៧៣០ ១	៨៤២

អតិិផរិណា	(អប្រ�មធីយមប្របចំាំឆំំ្នាំ)	(%) ២,៩ ៣,៤ ២,៨

អប្រ�បូូរិប្រ��់	(ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�/រៀរិៀល) ៤	០៨០ ៤	០៦៥ ៤	០៦៥

សូមតិុលយគណ៍�ីចំរិ�ូ	(%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.) -៨,១ -១៤,៩ -១៣,១

ទ្ធុ�បប្រមុងអ�ូរិជាតិិ	(��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�) ២១	៣៣៤ ២១	៦១៤ ២២	១២០

ទ្ធុ�បប្រមុងអ�ូរិជាតិិ	(ចំំ�ួ�ដែខ័នៃ�ការិនំាចំូល) ១១,៦ ១០,៩ ១០,១

ប្រ�ភព៖ ការប៉ាា នស់្ថាា នឆំ្នាំ � ២០២០សេ�យវិទិ្យាាស្ថាា នជាតិិស្ថិាតិិ ិនងិការពាករណ៍៍ឆំ្នាំ� ២០២១-២០២២ រ�ស់្ថិប្រកសួ្ថិងសេស្ថិដ្ឋឋកិច្ចច 
និងហិរិញ្ញញវិតិា� ខែ�មិិថុ�នា ឆំ្នាំ � ២០២១

២.២. អតិិ�រិណា	ន្និិងអក្រតាបូីរិក្រ�ក់

	 អតិិផរិណាមធីយមប្របចំាំឆំំ្នាំអតិិផរិណាមធីយមប្របចំាំឆំំ្នាំ	ប្រតិូវិ���ា �់សាម �ថ្នាសូា ិតិ�ុំង�ប្រមិតិអាចំប្រគប់ប្រគង
��	�ុំងអប្រ�	២,៨%	�ុំងឆំំ្នាំ	២០២២	រៀដ្ឋាយសារិការិរិពំិងឹទ្ធ�ុការិវិលិប្រតិលបរ់ៀ�	
រិ��ិនំាការិធីមម�វិិញនៃ�នៃថែមាបូអាហារិ។	ចំំដែណ៍�ឯ	អប្រ�បូូរិប្រ��់រៀរិៀលរៀធីៀប�ឹង	អប្រ�បូូរិប្រ��់រៀរិៀលរៀធីៀប�ឹង	
ប្រ��់ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�ប្រ��់ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�	ប្រតូិវិ���ា �់សាម �ថ្នា�ឹងរៀ�ដែតិប�ូម៉ា�សូា ិរិភាពិ�ំុងរិងវង	់
៤០៦៥	រៀរិៀល៤០៦៥	រៀរិៀល	�ំុងមួយដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ��ំុងឆំំ្នាំ	២០២២	រៀដ្ឋាយសារិសូា ិរិភាពិម៉ាា ប្រ�ូ	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងជំរៀ�ឿទ្ធុ�ចំិតូិពិីសូំណា�់សាធារិណ៍ជ�រៀលើ	ការិរៀប្របើប្រ�សូ់ប្រ��់រៀរិៀល	
�មរិយ�ការិអ�ុវិតូិវិិធា�ការិរៀលើ��មុស់ូប្រ��់រៀរិៀលរិបស់ូធីនា�រិជាតិិនៃ��មុុជា		
�ិងការិប�ូពិប្រងឹងរៀ�ល�រៀ��យប្រគប់ប្រគងសាចំ់ប្រ��់�ំុងវិិសូ័យហិិរិញ្ញញវិតិាុ។		

ឱ្យ�ភាពិគណ៍�ីចំរិ�ូ	 (រួិមបញ្ញចូលបដែងវរិ)ឱ្យ�ភាពិគណ៍�ីចំរិ�ូ	 (រួិមបញ្ញចូលបដែងវរិ)	 ប្រតិូវិ��ពិា�រិថ្នា�ឹងរិួមតិូចំប�ិូចំ
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ម�ប្រតិឹម	 ១៣,១%	 នៃ�	 ផ.សូ.សូ.	 រៀដ្ឋាយសារិការិរិំពិឹងនៃ�ការិរៀងើបរៀ�ើងវិិញ	
សូ�សមឹៗ�វូិការិនំារៀចំញ	�ិងវិិសូយ័រៀទ្ធសូចំរិណ៍៍។	ទ្ធ�ុបប្រមងុអ�ូរិជាតិិសូរុិបទ្ធ�ុបប្រមងុអ�ូរិជាតិិសូរុិប	ប្រតិវូិ��	
រិពំិងឹថ្នា�ឹងរៀ�ើ�រៀ�ើងដ្ឋល់	២០	១២០	��ដុ្ឋ�ែ រិអារៀមារិិ�	�ិងធានាការិនំាចំលូ��	
១០,១	ដែខ័១០,១	ដែខ័	រៀដ្ឋាយរៀហិតិុថ្នាការិនំាចំូលរិបសូ់�មុុជា�៏�ឹងរៀងើបរៀ�ើងប�ិូចំវិិញ។

ក្រកាហិិ្វិកទ្ធ�២	៖	 អប្រ�អតិិផរិណា	�ិងអប្រ�បូូរិប្រ��់ឆំំ្នាំ	២០១០-២០២២

ប្រ�ភព៖ វិទិ្យាាស្ថាា នជាតិិស្ថិាិតិិ , ធនាគារជាតិិនៃនកមិុ�ជា និងប្រកសួ្ថិងសេស្ថិដ្ឋឋកិច្ចច និងហិរិញ្ញញវិតិា�

ក្រកាហិិ្វិកទ្ធ�៣	៖	 ទ្ធុ�បប្រមុងអ�ូរិជាតិិ	�ិងផលរៀធីៀបចំំ�ួ�ដែខ័នៃ�ការិនំាចំូលឆំំ្នាំ	២០១០-២០២២

ប្រ�ភព៖ ធនាគារជាតិិនៃនកមិុ�ជា

3,817 4,069 4,757 4,995 5,839 6,798 9,093 12,201 14,629 18,763 21,334 21,617 22,118 
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ទុនបំរ�ុងអន�រជតិ (លនដុល� រ) (េឆ�ង) ទុនបំរ�ុងអន�រជតិគិតជចំនួនែខៃនករនំចូល (ស� )ំ
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	 ជារិមួ	រៀបើរៀទាំ�បីជារៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�ំងុឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិវូិ��រិពំិងឹថ្នា�ឹងរៀងើបរៀ�ើងវិិញ	
�ំងុអប្រ�ដ្ឋចូំខាងរៀលើ	�៏រៀដ្ឋាយ,	�មុុជា�ប៏្រតូិវិជបួបញ្ហាា ប្របឈម	�ិងហា�ិភ័យ័មយួចំ�ំ�ួ	
ទាំងំ�ំុង	�ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	ដែដ្ឋលអាចំ�ឹងរៀធីវើឱ្យយបា�ពាល់ដ្ឋល់�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិង	
បងកភាពិរិអា�់រិអួលដ្ឋល់�ិចំចអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជារិួម។	�ំុង�័យរៀ��	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល�មុុជា	
�ឹងជំរុិញការិអ�ុវិតូិ	 ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	
រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�មុុជា�ំងុការិរិសូរ់ៀ�ជាមយួ�ូវិដី្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិភីាពិថម	ីសូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�មុុជា�ំងុការិរិសូរ់ៀ�ជាមយួ�ូវិដី្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិភីាពិថម	ីសូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	
២០២១-២០២៣	២០២១-២០២៣	ដែដ្ឋលរាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល��ដ្ឋា�រ់ៀចំញ�ំងុឆំំ្នាំ	២០២១	ប្រពិមជាមយួ	
�ឹងការិដ្ឋា�់ឱ្យយអ�ុវិតូិ�ូវិវិិធា�ការិអ�ូរាគម�៍សូមប្រសូប	 �ិងទាំ�់រៀពិលរៀវិ�	
�មរិយ�រៀ�ល�រៀ��យហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍�	 រៀ�ល�រៀ��យរិូបិយវិតិាុ	
�ងិរៀ�ល�រៀ��យជារិចំនាសូមុ�័ធ	�ំងុរៀ�លបណំ៍ងរិ�ាល�ំងឹសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	
�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀ�ើងវិិញ។	

២.៣	 ក្រកបខ័ណ័្ឌឌ យទុ្ធធសាស្ត្រ�ី	និ្និងកមមវិធិី�សីារិ	ន្និងិជំក្រមុញកសំេណ្ឌ�ន្និសេ�ដ្ឋឋកចិច

	 រៀដ្ឋើមីសីូរៀប្រមចំ���វូិ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�ំងុរិងវង	់៤,៨%	�ំងុបរិិបទ្ធនៃ�ការិរៀ�ើ�	
រៀ�ើង�ូវិភាពិមិ�ប្រ��ដ្ឋប្របជាទាំងំ�ំុង	�ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ,	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	
�ិង�មមវិិធីីសូារិ	�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា�ំុងការិរិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា�ំុងការិរិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	
�មគ�ែងប្របប្រ�តិភីាពិថម	ីសូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២១-២០២៣	�មគ�ែងប្របប្រ�តិភីាពិថម	ីសូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២១-២០២៣	ដែដ្ឋលរាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�មុុជា
��ដ្ឋា�់រៀអាយអ�វុិតូិ���ំណ៍ត់ិ�វូិចំ�ុុវិសិូយ័៖	ពិប្រងងឹការិ�សាងម៉ា�ា	�ិងជវីិភាពិ	ពិប្រងងឹការិ�សាងម៉ា�ា	�ិងជវីិភាពិ	
នៃ�ការិអភ័វិិឌ្ឍឍសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	ប្រប�បរៀដ្ឋាយភាពិរិងឹម៉ា	ំ�ងិចាំបយ់�កា��វុិតូិភាពិ	នៃ�ការិអភ័វិិឌ្ឍឍសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	ប្រប�បរៀដ្ឋាយភាពិរិងឹម៉ា	ំ�ងិចាំបយ់�កា��វុិតូិភាពិ	
ទាំំង�ំុង	 �ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	 រៀដ្ឋើមីីដែ�លមូមូលដ្ឋាឋ �រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចជាតិិឱ្យយម៉ា�ភាពិទាំំង�ំុង	 �ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	 រៀដ្ឋើមីីដែ�លមូមូលដ្ឋាឋ �រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចជាតិិឱ្យយម៉ា�ភាពិ
ប្រប�ួតិប្របដែជង	�ិងពិិពិិធី�មមខុ័សូ់	 ប្រពិមទាំងំរៀលើ��មុសូ់សុូខ័ុម៉ាលភាពិ	រិស់ូរៀ�	ប្រប�ួតិប្របដែជង	�ិងពិិពិិធី�មមខុ័សូ់	 ប្រពិមទាំងំរៀលើ��មុសូ់សុូខ័ុម៉ាលភាពិ	រិស់ូរៀ�	
រិបសូ់ប្របជាពិលរិដ្ឋឋ�មុុជាឱ្យយប្រសូបរៀ��ឹងប្របប្រ�តិីភាពិថមីនៃ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ។រិបសូ់ប្របជាពិលរិដ្ឋឋ�មុុជាឱ្យយប្រសូបរៀ��ឹងប្របប្រ�តិីភាពិថមីនៃ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ។	 រៀដ្ឋើមីី	
រៀឆ្លែើយតិប�ឹងចំ�ុុវិិសូ័យរៀ��	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល���ំណ៍ត់ិរៀ�លបំណ៍ងគ�រៀដ្ឋើមីីសីារិ	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា�ំុងរៀពិលចំំរៀពា�មុខ័	�ិងរិយ�រៀពិលមធីយមឱ្យយប្រតិ�ប់រៀ��ំរៀណ៍ើ�	
សូកីា�ុពិល	 �ិងពិប្រងឹងភាពិធី�់សូប្រម៉ាប់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 ប្រប�ប	
រៀដ្ឋាយចំីរិភាពិ	�ិងបរិិ�ប័�ំ�ំុងរិយ�រៀពិលដែវិង។	រៀដ្ឋើមីីសូរៀប្រមចំរៀ�លបំណ៍ងរៀ��	
រៀ�លរៀ�ចំំ�ួ�៤ប្រតិូវិ���ំណ៍តិ់៖
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	 	សូារិវិសិូយ័ជាចំ�ាលន់ៃ�រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	ដែដ្ឋលទ្ធទ្ធលួរិង�វូិផលបា�ពាល់ពិីវិិបតិូិនៃ�ជំង�
�ូវិដី្ឋ-១៩	រៀដ្ឋាយរៀដ្ឋា�ប្រសាយបញ្ហាា ជារិចំនាសូមុ�័ធ	�ងិលបុប�ំតិ�់�ូរាងំសូា�
គ�ែឹ�ៗ�មវិិសូ័យ	ឱ្យយខាងដែតិ��	គួបផស�ំឹងការិចាំប់យ�វិិសូ័យសូកីា�ុពិល
នៃ��ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច,

	 	ដែ�ទ្ធប្រមង់សូំខា�់ៗជារិចំនាសូម័ុ�ធ	សូំរៀ��សាងមូលដ្ឋាឋ �ប្រគឹ�រិឹងម៉ា	ំសូប្រម៉ាប់	
�ំរៀណ៍ើ�	ពិិពិិធី�មម	�ិងភាពិប្រប�ួតិប្របដែជង,

	 	ពិប្រងឹងភាពិធី�់	�មរិយ�ការិរៀប្រតិៀមខ័ែ��	�ិងការិរៀឆ្លែើយតិប	រៀដ្ឋើមីីធានា���ូវិ	
ចំីរិភាពិ	�ិងបរិិ�ប័�ំ	នៃ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច,	�ិង

	 	សូរៀប្រមចំ���ូវិសូា ិរិភាពិម៉ាា ប្រ�ូរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មរិយ�ការិរៀលើ��មុស់ូយ�ូការិ
សារិរៀពិើពិ�ធ,	ធានាសូា ិរិភាពិរិូបិយវិតិាុ,	ពិប្រងឹងសូមតិុលយពាណ៍ិជជ�មម	 �៏ដ្ឋូចំជា	
គិតិគូរិរៀ�រៀលើយ�ូការិហិិរិញ្ញញបីទាំ�	ជារៀដ្ឋើម។

	 ការិសូារិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញ	 គ�ទាំមទាំរិឱ្យយម៉ា�ការិដ្ឋា�់រៀចំញ�ូវិវិិធា�ការិ	

រៀ�ល�រៀ��យដែដ្ឋលម៉ា�ភាពិនៃចំំប្របឌ្ឍតិិខុ័សូ	់ប្រគបប់្រជងុរៀប្រជាយ	�ងិម៉ា�ធី�ធា�	
ប្រគប់ប្រ��់	សូប្រម៉ាប់អ�ុវិតូិ	 រៀដ្ឋើមីីអាចំអូសូ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចឱ្យយប្រតិ�ប់រៀ�ខ័ិតិជិតិ
�ំរៀណ៍ើ�ជាសូកូា�ុពិលរៀ�ើងវិិញ។	ទ្ធ�ាឹមរៀ��	យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ�ិងជំរិុញ	

�ំរៀណ៍ើ�រៀ��	មិ�ប្រតឹិមដែតិរៀផូ្ទាតិរៀ�រៀលើការិសូារិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�ិងជីវិភាពិប្របជាជ�ឱ្យយ	
��ឆ្នាំប់រិហ័ិសូបាុរៀណាះ �រៀនា�រៀទ្ធ	បាុដែ�ូដែថមទាំងំរៀដ្ឋើមីីធានាឱ្យយ���ូវិការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	
រៀសូដ្ឋឋ�ចិំចប្រប�បរៀដ្ឋាយសូមធីមា,	�រិិ�ូរិភាពិ,	�ងិ	បរិិ�ប�ំ័�ំងុរិយ�រៀពិលដែវិងផងដែដ្ឋរិ	
រៀដ្ឋាយឈរិរៀលើសូសូរិសូូមៈចំំ�ួ�	៣	(ឬរៀ�ថ្នា	3Rs)ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

��រិ�ីមភទ្ធ�១-ការិសីារិ	(Recovery)៖	�មរិយ�ការិ�សាងមលូដ្ឋាឋ �រឹិងម៉ាសំូប្រម៉ាប	់
សូារិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចឱ្យយវិិលរៀ�សូា ិតិរៀលើម៉ា�ានៃ��ំរៀណ៍ើ�រៀ�ើងវិិញ	រៀដ្ឋាយរៀផី្ទាតិរៀលើការិ	

ធានាសូវុិតិាភិាពិ,	ការិប្រគប់ប្រគងផលបា�ពាល់,	ការិរិ�ាល�ំងឹ	�ងិការិរិស់ូរៀ�ើងវិិញនៃ�
ធីរុិ�ិចំចដែដ្ឋលម៉ា�សូកូា�ពុិល	ជាពិរិៀសូសូ�ំងុវិិសូយ័ដែដ្ឋលទ្ធទ្ធលួរិងផលបា�ពាល់ខាែ ំង		
�ងិការិបរៀងកើតិការិងារិបដែ�ាមឱ្យយ��រៀប្រចំើ�	�ិងឆ្នាំប់រិហ័ិសូ	សូរំៀ�ជរំិញុការិរៀងើបរៀ�ើងវិិញ	
�ូវិជីវិភាពិប្របជាជ�	�៏ដ្ឋូចំជាដែផំ�អាជីវិ�មម�ិងធីុរិ�ិចំច	�ិងសូងគមទាំងំមូល។	
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��រិ�ីមភទ្ធ�២-ការិកែកទ្ធក្រមង់	 (Reform)៖	�មរិយ�ការិប�ូដ្ឋា�់រៀចំញវិិធា�ការិ	
ដែ�ទ្ធប្រមងស់ូខំា�់ៗ ជារិចំនាសូមុ�័ធ	ដែដ្ឋលរិមួម៉ា�	ការិរៀធីវើឱ្យយប្របរៀសូើរិរៀ�ើង�វូិបរិិ�កាសូ	
�ិង	�ិចំចសូប្រម�លពាណ៍ិជជ�មម	សូប្រម៉ាប់ការិវិិ�ិរៀ�គ	�ិង	ធីុរិ�ិចំច	�ិង	ការិជំរិុញ	
�ិង	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍឌ្ឍីជីថលូប�ីយ�មម	�ំុងប្របពិ័�ធរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចទាំងំវិិសូ័យសាធារិណ៍�	
�ិងវិិសូ័យឯ�ជ�។

��រិ�ីមភទ្ធ�៣-ការិកសាងភាពូធីន្និ់	 (Resilience)៖ �មរិយ�ការិពិប្រងឹងការិរៀប្រតិៀម	
ខ័ែ��	�ិងការិរៀឆ្លែើយតិបរៀ��ឹងជំង�រៀដ្ឋើមីីធានា���ូវិចំីរិភាពិ	�ិងបរិិ�ប័�ំនៃ�ការិ	
អភ័ិវិឌ្ឍឍសូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�៏ដ្ឋូចំជាទ្ធប់ទ្ធល់រៀ��ឹងជំង�	ឬវិិបតិូិប្រសូរៀដ្ឋៀង�ំដែដ្ឋលអាចំ	

ផាុ�រៀ�ើងនារៀពិលអនាគតិ	រៀដ្ឋាយរៀផូ្ទាតិរៀលើការិ�សាង	ធា�ធា�ម�ុសូស	�ិងជំរុិញ	
ផលតិិភាពិ	ការិអភ័វិិឌ្ឍឍសូហិប្រ�សូធុី�តិចូំ�ងិមធីយម	ការិចាំបយ់�ឱ្យកាសូ	ឌ្ឍជីថីល	
ការិពិប្រងឹងភាពិធី�់�ឹងការិដែប្របប្រប�លអាកាសូធាតិុ	ការិជំរុិញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	
នៃបតិង	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍប្របពិ័�ធសូុខាភ័ិ�ល	�ិងប្របពិ័�ធ�ំពារិសូងគម។	

ច្ច�ណាំ�៖ ស្ថិប្រ��់�ឹ�មិស្ថារលមិិិតិសូ្ថិមិសេមិើលប្រក��័ណ៍ឌ យ�ទ្យាធស្ថាស្ត្រស្ថិរ និងកមិាវិធិើស្ថារ រ និងជំ�រ�ញក�សេណ៍ើ នសេស្ថិដ្ឋឋកិច្ចចកមិុ�ជាកំ�ងការរស់្ថិសេ�
 ជាមិួយកូវិ ើដ្ឋ-១៩ តាមិគនឹងប្រ�ប្រកតិើភាពថុាើ ស្ថិប្រ��់ឆំ្នាំ � ២០២១-២០២៣ 

ករស� រកំេណ�ន
េសដ�កិច�េឡ�ងវ�ញ

វ�ស័យកសិកម� និង
កសិ-ឧស្សោហកម�

វ�ស័យកម�ន�សល
មិនែមនកត់េដរ

វ�ស័យេទសចរណ៍

វ�ស័យកត់េដរ

ករែកទ្រមង់េដ�ម្បីកសងមូលដ� ន
្រគឹះរ�ងមាសំ្រមាប់កំេណ�ន ពិពិធកម�

និង ភព្របកួត្របែជង

កិច�្រពមេ្រព�ង
ពណិជ�កម�េសរ�ក��ងតំបន់

វ�ស័យដឹកជ���ន
និងឡ�ជីស� ីក

ករជំរុញករ
អនុវត�ច្បោប់វ�និេយគ

វ�ស័យ
អគ�ិសនី

ករែកលម�
បរ�យកស

ធុរកិច�

ករព្រងឹងភពធន់
្របកបេដយចីរភព 

និងបរ�យប័ន�

វ�ស័យ
សុខាភិបល

ករអភិវឌ្ឍ
សហ្រគសធុន
តូច និងមធ្យម

ករអភិវឌ្ឍ
ជំនញ

ករបន្សោ� នំឹង
ករែ្រប្រប�ល
ធតុឣកស

ករអភិវឌ្ឍ
វ�ស័យអប់រ�

ករអភិវឌ្ឍ
ៃបតង

វ�ស័យ
ឌីជីថល

្របព័ន�គំពរ
សង�ម

្រកបខ័ណ� យុទ�ស�ស� និងកម�វ�ធីស� រ និងជំរុញកំេណ�នេសដ�កិច�កម��ជ
ក��ងកររស់េ�ជមួយកូវ�ដ-១៩ តមគន�ង្រប្រកតីភពថ�ីស្រមាប់ឆ�  ំ២០២១-២០២៣

រិូបភាពូទ្ធ�៣	៖	 	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា�ុំងការិ	
រិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមីសូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២១-២០២៣
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ថវិិកាឆំ្នាំ	ំ២០២២
ជំំពូូក	៣
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៣.១	 ក្រកបខ័័ណ្ឌឌ ថវិិកាឆំ្នាំ	ំ២០២២

	 ឈរិរៀលើរៀ�លការិណ៍៍	�ិង�ំងុរៀ�លបណំ៍ងសូរៀប្រមចំឱ្យយ���វូិរៀ�ល�រៀ��យ	
ខាងរៀលើ	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិូវិ���ំណ៍តិ់ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

តារាងទ្ធ�២	៖	 សូូចំនា�រិប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២០-២០២២

សូូចំនា�រិថវិិកា
២០២០ ២០២១ ២០២២

ចំាប់ អ�ុវិតូិ ចំាប់ ចំាប់

ចំំណូ៍ល�ុំងប្របរៀទ្ធសូថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ	(%	ផ.សូ.សូ.) 24.15 21.81 18.61 20.61

-ចំំណូ៍លចំរិ�ី	(%	ផ.សូ.សូ.) 23.97 21.64 18.42 19.56

ចំំណាយសូរិុបថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ	(%	ផ.សូ.សូ.) 30.57 28.80 27.78 27.95

-	ចំំណាយចំរិ�ី	(%	ផ.សូ.សូ.) 18.17 17.25 16.28 16.79

អតិិរៀរិ�ចំរិ�ូ	(%	ផ.សូ.សូ.) 5.80 4.39 2.15 2.77

ឱ្យ�ភាពិសូរិុប	(%	ផ.សូ.សូ.) -6.42 -7.00 -9.17 -7.34

១.	 	១.	 	ចំណូំ៍ល�ំងុប្របរៀទ្ធសូថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិចំណូំ៍ល�ំងុប្របរៀទ្ធសូថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ួំ�	២៥	៥៩៤	៣៦៦		២៥	៥៩៤	៣៦៦		
��រៀរិៀល��រៀរិៀល,	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	៦,៣	បុ���ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�៦,៣	បុ���ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�,	 ប្រតូិវិជា		
២០,៦១%២០,៦១%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	១៩,៣%	រៀធីៀប�ឹងចំាបឆំំ់្នាំ	២០២១	។		
ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ម៉ា�រៀ�លរៀ�បរៀងកើ�ចំំណូ៍លចំរិ�ូថវិិការិដ្ឋឋ	

ឱ្យយ��រៀសូម ើ�ឹង	១៩,៥៦%១៩,៥៦%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ដែដ្ឋលម៉ា��ំរៀណ៍ើ�ចំំ�ួ�	១,១៤		
ពិិ�ាុភាគរិយនៃ�	ផ.សូ.សូ.	 រៀធីៀប�ឹងចំាប់ហិិរិញ្ញញវិតិាុឆំំ្នាំ	២០២១	 រៀពាលគ�		
�ឹងសូរៀប្រមចំ��ខុ័ស់ូជាង	 រៀ�លរៀ�នៃ�ការិប្របមូលចំំណូ៍លចំរិ�ូថវិិការិដ្ឋឋ		
ដែដ្ឋលប្រតិូវិ���ំណ៍តិ់ឱ្យយរៀ�ើ�ជាមធីយម	០,៣	 ពិិ�ាុភាគរិយ	 នៃ�	ផ.សូ.សូ.		
�ំុងមួយឆំំ្នាំ	រៀ��ុំងយុទ្ធធសាស្ត្រសូូរៀ�ៀរិគរិចំំណូ៍ល	ឆំំ្នាំ	២០១៩-២០២៣។
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២.	 	២.	 	ចំំណាយសូរិុបថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិចំំណាយសូរិុបថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ	ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	៣៤	៧០៨	៦៣០		៣៤	៧០៨	៦៣០		
��រៀរិៀល��រៀរិៀល,	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	៨,៥	បុ���ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�៨,៥	បុ���ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�,	 រៀសូម ើ�ឹង	
២៧,៩៥%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	៨,៤%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១;		
�ំុងរៀនា�	ចំំណាយចំរិ�ូថវិិការិដ្ឋឋ	 ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	២០	៨៥០	៤៤០		២០	៨៥០	៤៤០		
��រៀរិៀល��រៀរិៀល,	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	៥,១	បុ���ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�៥,១	បុ���ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�,	 ប្រតូិវិជា	
១៦,៧៩%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	រៀ�ើ�រៀ�ើង	១១,២%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១	។

៣.	 	៣.	 	តិុលយភាពិរិួមនៃ�ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២តិុលយភាពិរិួមនៃ�ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	រៀ��ំុងប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ,	
ទាំងំថវិិកាថំ្នា�ជ់ាតិិ	�ិង	ថវិិកាថំ្នា�រ់ៀប្រកាមជាតិិ,	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិលអាចំរិ�ាអតិិរៀរិ�	

ថវិិកាចំរិ�ូឱ្យយ���ំងុ�ប្រមិតិប្របម៉ាណ៍	២,៧៧%២,៧៧%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	រៀ�ឆំំ្នាំ	២០២២		
រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	 ២០២១	 ដែដ្ឋលម៉ា�ចំំ�ួ�	 ២,១៥%	 នៃ�	 ផ.សូ.សូ.។		
ជាលទ្ធធផល,	 ឱ្យ�ភាពិថវិិកាជាតិិសូរិុប	 �ឹងម៉ា�ទ្ធំហិំរៀសូម ើ�ឹង	 -៧,៣៤%-៧,៣៤%		
នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ថយចំុ�ពិី�ប្រមិតិនៃ�ឱ្យ�ភាពិរៀប្រ�ង�ំុងចំាប់សីូីពីិហិិរិញ្ញញវិតិាុ	
ឆំំ្នាំ	 ២០២១	 ដែដ្ឋលរៀសូម ើ�ឹង	 -៩,១៧%-៩,១៧%	 នៃ�	 ផ.សូ.សូ.។	 ឱ្យ�ភាពិរៀ��	
ប្រតិូវិ��បំរៀពិញតិុលយភាពិរៀដ្ឋាយ	៖	

	 	 (១).	 ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ(១).	 ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	�ុំងទ្ធំហិំ	៤,៦៨%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	
	 	 (២).	 មូល�ិធីិប្រទ្ធប្រទ្ធង់ថវិិកា(២).	 មូល�ិធីិប្រទ្ធប្រទ្ធង់ថវិិកា	�ុំងទ្ធំហិំ	១,០២%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	
	 	 (៣).	 	ការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋ(៣).	 	ការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋ	�ំុងទ្ធំហិំ	០.៩៨%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.		

រៀសូម ើ�ឹង	១	២១៩	បុ���	រៀរិៀល,	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	៣០០		
��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�;	�ិង	

	 	 (៤).	 	ប្រ��ប់រៀញ្ញញើរាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល		 	 (៤).	 	ប្រ��ប់រៀញ្ញញើរាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	�ំងុទ្ធហំិ	ំ១,៦៤%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	រៀសូម ើ�ឹង		
២	 ០៣២	 បុ���រៀរិៀល,	 សូមមូល�ឹង	 ៥០០	 ��ដ្ឋុ�ែ រិ	
អារៀមា រិិ�	 ដែដ្ឋលប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងយ�ម�រៀប្របើប្រ�ស់ូសូប្រម៉ាប់	
អ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យ	�ិង	 វិិធា�ការិរិ�ាលំ�ឹង	ទ្ធប់ទ្ធល់�ឹង	
ផលបា�ពាល់ពិីជំង��ូ វិីដ្ឋ-១៩	 ជាពិិរៀសូសូសូប្រម៉ាប់អ�ុវិតូិ	
“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	 �ិង	 �មម វិិធីីសីារិ	 �ិង	 ជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	 �ិង	 �មម វិិធីីសីារិ	 �ិង	 ជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា	 �ំុងការិរិស់ូរៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �មគ�ែង-រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា	 �ំុងការិរិស់ូរៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �មគ�ែង-
ប្របប្រ�តិីភាពិថមីប្របប្រ�តិីភាពិថមី	”។
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៣.២	 �សេក្រម៉ាងចំណូ្ឌល-ចំណាយថវិិការិដ្ឋឋ

៣.២.១	 �សេក្រម៉ាងចំណូ្ឌលថវិិការិដ្ឋឋ

	 �ំុងប្រ�បខ័័ណ៍ឌ នៃ�រៀ�លរៀ�ខាងរៀលើ	 រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លប្រតិូវិបរៀងកើ�ចំំណូ៍ល	ចំំណូ៍ល	
សូរិុបថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិសូរិុបថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិ	ិឱ្យយរៀសូម ើ�ឹង	៣២	៦៧៦	១៣០	��រៀរិៀល	�ំុងរៀនា�	
ចំំណូ៍លចំរិ�ីថំ្នា�់ជាតិិឱ្យយរៀសូម ើ�ឹង	២២	១៥៧	៣៤៣	��រៀរិៀល	(ដែដ្ឋលរិួមម៉ា�	
ចំណូំ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ	២០	២២៧	០០៥	��រៀរិៀល	�ងិ	ចំណូំ៍លម�ិដែម�	សារិរៀពិើពិ�ធ	
១	៩៣០	៣៣៨	��រៀរិៀល)។	រៀដ្ឋាយដែ��	ចំំណូ៍លមូលធី�ថវិិការិដ្ឋឋ	 ប្រតិូវិ��	
រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ	៨	៣៨៧	០២៣	��រៀរិៀល,	ប្រតិវូិជា	៦,៧៥%	នៃ�ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��រំៀណ៍ើ�		
២៨,២%	រៀធីៀប�ងឹចំាបឆំំ់្នាំ	២០២១	ដែដ្ឋល�ំុងរៀនា�ចំណូំ៍លមលូធី�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	
រៀសូម ើ�ឹងប្របម៉ាណ៍	២០%នៃ�ចំំណាយថវិិការិដ្ឋឋសូរិុបឆំំ្នាំ	២០២២	បាុរៀណាះ �។

តារាងទ្ធ�៣	៖	 ចំំណូ៍លថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១-២០២២

ចំំណូ៍លថវិិកា	 ២០២១ ២០២២

(ឯ��៖	��រៀរិៀល) ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.

សូរិុបចំំណូ៍លថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ 27,768,742 24.10% 32,676,130 26.32%

	ថំ្នា�់ជាតិិ 26,250,336 22.78% 30,544,366 24.60%

	ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 1,518,406 1.32% 2,131,764 1.72%

១.	ចំំណូ៍លចំរិ�ីថវិិការិដ្ឋឋ 21,224,389 18.42% 24,289,107 19.56%

�.		ចំំណូ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ	
ថវិិការិដ្ឋឋ

18,570,323 16.12% 21,811,132 17.57%

	ថំ្នា�់ជាតិិ 17,520,000 15.21% 20,227,005 16.29%

	ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 1,050,323 0.91% 1,584,127 1.28%
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32,676,130

2022

26%

74%

ចំណូលមិនែមន
សរេព�ពន�
547,637

ចំណូលសរេព�ពន�
1,584,127 

ចំណូលចរន� 
 22,157,343

7% 2,131,764
ថា� ក់េ្រកមជតិ

សរុបចំណូលថវ�ករដ�

73%

27%

84%

16%

9%

ចំណូលមូលធន
8,387,023

ចំណូលមូលធនេ្រ�្របេទស
7,081,764

ចំណូលមិនែមនសរេព�រពន�
1,930,338  

ចំណូលសរេព�ពន�   
20,227,005

93%ថា� ក់ជតិ 
30,544,366

ចំណូល
មូលធនក��ង្របេទស

1,305,259

91%

ចំំណូ៍លថវិិកា	 ២០២១ ២០២២

(ឯ��៖	��រៀរិៀល) ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.

ខ័.		ចំំណូ៍លមិ�ដែម�	
សារិរៀពិើពិ�ធថវិិការិដ្ឋឋ

2,654,066 2.30% 2,477,975 2.00%

	ថំ្នា�់ជាតិិ 2,185,983 1.90% 1,930,338 1.55%

	ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 468,083 0.41% 547,637 0.44%

២.	ចំំណូ៍លមូលធី�ថវិិការិដ្ឋឋ 6,544,353 5.68% 8,387,023 6.75%

	�ុំងប្របរៀទ្ធសូ 221,203 0.19% 1,305,259 1.05%

	រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 6,323,150 5.49% 7,081,764 5.70%

ក្រកាហិិ្វិចទ្ធ�៤	៖	 	ចំំណូ៍លថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២
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៣.២.២	 �សេក្រម៉ាងចំណាយថវិិការិដ្ឋឋ

	 សូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២២	ចំណំាចំណំាយសូរុិបថវិិការិដ្ឋឋយសូរុិបថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិថវិិកាជាតិិ	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ		
៣៤	៧០៨	៦៣០	��រៀរិៀល៣៤	៧០៨	៦៣០	��រៀរិៀល	ប្រតិូវិជា	២៧,៩៥%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�		
៨,៤%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១	ដែដ្ឋល�ំុងរៀនា�	(១)-ចំំណាយចំរិ�ូថវិិការិដ្ឋឋ	ចំំណាយចំរិ�ូថវិិការិដ្ឋឋ	
ម៉ា�ចំំ�ួ�	២០	៨៥០	៤៤០	��រៀរិៀលម៉ា�ចំំ�ួ�	២០	៨៥០	៤៤០	��រៀរិៀល	 ប្រតូិវិជា	១៦,៧៩%	 នៃ�	ផ.សូ.សូ.		
រៀ�ើ�រៀ�ើង	១១,២%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១	�ិង	 (២)-ចំំណាយមូលធី�	ចំំណាយមូលធី�	
ថវិិការិដ្ឋឋម៉ា�ចំំ�ួ�	១៣	៨៥៨	១៩០	��រៀរិៀលថវិិការិដ្ឋឋម៉ា�ចំំ�ួ�	១៣	៨៥៨	១៩០	��រៀរិៀល	ប្រតិវូិជា	១១,១៦%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	
ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	៤,៥%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១។	

តារាងទ្ធ�៤	៖	 ចំំណាយថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១-២០២២

ចំំណាយថវិិកា	 ២០២១ ២០២២

(ឯ��៖	��រៀរិៀល) ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.
សូរិុបចំំណាយថវិិការិដ្ឋឋ	ឬ	ថវិិកាជាតិិ 32,009,742 27.78% 34,708,630 27.95%

	ថំ្នា�់ជាតិិ 30,491,336 26.47% 32,576,866 26.24%

	ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 2,578,856 2.24% 3,394,814 2.73%

១.	ចំំណាយចំរិ�ីថវិិការិដ្ឋឋ 18,751,041 16.28% 20,850,440 16.79%

១.១.	ថំ្នា�់ជាតិិ 17,446,841 15.14% 19,111,704 15.39%

	ប�ាុ�បុគគលិ� 8,565,575 7.43% 8,653,955 6.97%

	រៀប្រ�ប�ាុ�បុគគលិ� 8,881,267 7.71% 10,457,749 8.42%

១.២.	ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 2,364,650 2.05% 3,001,786 2.42%

	ប�ាុ�បុគគលិ� 761,015 0.66% 779,801 0.63%

	រៀប្រ�ប�ាុ�បុគគលិ� 1,603,635 1.39% 2,221,985 1.79%

២.	ចំំណាយមូលធី�ថវិិការិដ្ឋឋ 13,258,701 11.51% 13,858,190 11.16%

-		វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូ

6,607,861 5.74% 6,567,049 5.29%

		�ំុងរៀនា�ចំំណាយមូលធី�	
ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ

214,206 0.19% 393,028 0.32%

-		ការិទ្ធូទាំតិ់ប្រ��់ខ័ចី 1,185,190 1.03% 1,477,657 1.19%
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សរុប 34,708,630
ចំណយថវ�ករដ� ២០២២

3,394,814
ថា� ក់េ្រកមជតិ ថា� ក់ជតិ

32,576,866

2022

74%

បន��កបុគ�លិក
779,801

េ្រ�បន��កបុគ�លិក
2,221,985

ចំណយមូលធន
393,028

ចំណយចរន�
3,001,786

55%

45%

បន��កបុគ�លិក
8,653,955

ចំណយមូលធន
13,858,190

  វ�និេយគ
សធរណៈេដយ

ហិរ��ប្បទនេ្រ�្របេទស
5,813,484

ចំណយចរន�
20,850,440

40%

60%

ចំណយ
ថវ�ករដ�
២០២២ 42%

47%

11%

  វ�និេយគសធរណៈេដយ
ហិរ��ប្បទនក��ង្របេទស

6,567,049

ករទូទត់្របក់ខ�ី
1,477,657

26%

88%

េ្រ�បន��កបុគ�លិក
10,457,749

59% ចំណយចរន�
19,111,704

12%
ចំណយមូលធន

13,465,162

41%

ចំំណាយថវិិកា	 ២០២១ ២០២២

(ឯ��៖	��រៀរិៀល) ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.
-		វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ

5,465,650 4.74% 5,813,484 4.68%

តិួរៀលខ័រៀ��រិួមបញ្ញចូលការិឧបតិាមៈធី�ដ្ឋល់រិដ្ឋឋ�លថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ

ក្រកាហិិ្វិចទ្ធ�៥	៖	 	ចំំណាយថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២
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៣.៣	 ថវិិកាថំ្នាក់ជាតិិ
៣.៣.១	 ចំណូ្ឌលថវិិកាថំ្នាក់ជាតិិ

	 គរៀប្រម៉ាងចំំណូ៍លថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិម៉ា�សូម៉ាសូធាតិុដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម	៖

តារាងទ្ធ�៥៖	 សូូចំនា�រិចំំណូ៍លថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២០-២០២២

សូូចំនា�រិថវិិកា
២០២០ ២០២១ ២០២២

ចំាប់ អ�ុវិតូិ ចំាប់ ចំាប់
ចំំណូ៍លថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិសូរិុប	(%	ផ.សូ.សូ.) ២៧,៨៧ ២៦,១៣ ២២,៧៨ ២៤,៦០

ចំំណូ៍ល�ុំងប្របរៀទ្ធសូថំ្នា�់ជាតិិ	(%	ផ.សូ.សូ.) ២២,០៩ ១៩,៨១ ១៧,៣០ ១៨,៩០

ចំំណូ៍លចំរិ�ូថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិ	(%	ផ.សូ.សូ.) ២១,៩១ ១៩,៦៤ ១៧,១០ ១៧,៨៥

ចំំណូ៍លមូលធី�	(%	ផ.សូ.សូ.) ៥,៩៦ ៦,៤៩ ៥,៦៨ ៦,៧៥

ចំំណូ៍លមូលធី��ុំងប្របរៀទ្ធសូ	(%	ផ.សូ.សូ.) ០,១៨ ០,១៧ ០,១៩ ១,០៥

ចំំណូ៍លមូលធី�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	(%	ផ.សូ.សូ.) ៥,៧៨ ៦,៣២ ៥,៤៩ ៥,៧០

	 ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ម៉ា�រៀ�លរៀ�បរៀងកើ�ចំំណូ៍ល�ំុងប្របរៀទ្ធសូថំ្នា�់ជាតិិឱ្យយ	
រៀសូម ើ�ឹង១៨,៩០%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�រៀសូម ើ�ឹង២៣	៤៦២	៦០២��រៀរិៀល	ដែដ្ឋលរៀ�ើ�	
រៀ�ើង១៧,៧%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។

�-	 	ចំំណូ៍លចំរិ�ីថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិ�-	 	ចំំណូ៍លចំរិ�ីថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិ	ប្រតូិវិសូរៀប្រមចំឱ្យយ��ចំំ�ួ�២២	១៥៧	៣៤៣	
��រៀរិៀល	 ប្រតូិវិជា១៧,៨៥%នៃ�	 ផ.សូ.សូ.	 គ�ម៉ា�រៀ�ើ�រៀ�ើង១២,៤%	
រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	ដែដ្ឋល�ំុងរៀនា�៖

	 		ចំណូំ៍លសារិរៀពិើពិ�ធចំណូំ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ	ប្រតូិវិសូរៀប្រមចំឱ្យយ��ចំ�ំ�ួ២០	២២៧	០០៥��រៀរិៀល	
ប្រតិូវិជា១៦,២៩%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ម៉ា�រៀ�ើ�រៀ�ើង១៥,៥%រៀធីៀប�ឹងចំាប់	
ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�៖

	 	 		ចំំណូ៍លគយ�ិងរិដ្ឋាឋ �រិចំំណូ៍លគយ�ិងរិដ្ឋាឋ �រិ	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�១០	៤០០	០០៥��
រៀរិៀល	 ប្រតិូវិជា៨,៣៨%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	 គ�ម៉ា�ការិរៀ�ើ�រៀ�ើង៩,៥%	
រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

	 	 	 	ចំណូំ៍លពិ�ធដ្ឋារិ		 	ចំណូំ៍លពិ�ធដ្ឋារិ	ប្រតិវូិ��រៀប្រ�ងចំ�ួំ�៩	៨២៧	០០០��រៀរិៀល	ប្រតិវូិជា	
៧,៩១%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ម៉ា�ការិរៀ�ើ�រៀ�ើង២២,៥%រៀធីៀប�ឹងចំាប់	
ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ំងុរៀពិលដែដ្ឋលរៀ�ឆំំ្នាំ	២០២២	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិលម�ិ��	
ដ្ឋា�់រៀចំញ�ូវិប្របរៀភ័ទ្ធពិ�ធថមី	ឬបរៀងកើ�អប្រ�ពិ�ធរៀនា�រៀទ្ធ។

	 		ចំំណូ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធចំំណូ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ	 ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�១	៩៣០	៣៣៨��
រៀរិៀល	ប្រតិូវិជា១,៥៥%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ម៉ា�ការិថយចំុ�១១,៧%រៀធីៀប�ឹង
ចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�៖

	 	 		ចំណូំ៍លពីិការិចាំតិដ់ែចំងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ	�ិងចំណូំ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ	ចំណូំ៍លពីិការិចាំតិដ់ែចំងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ	�ិងចំណូំ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ	
រៀផសងរៀទ្ធៀតិថំ្នា�់ជាតិិ	រៀផសងរៀទ្ធៀតិថំ្នា�់ជាតិិ	ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�១	៧៥៦	១៨៧��រៀរិៀល	
ថយចំុ�៩,៥%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១

	 	 		ចំំណូ៍លពា�់ពិ័�ធ�ឹងកាតិពិវ�ិចំចពិីកាសូុីណូ៍	រៀឆំ្នាំតិ	អាជាា ប័ណ៍ះ	ចំំណូ៍លពា�់ពិ័�ធ�ឹងកាតិពិវ�ិចំចពិីកាសូុីណូ៍	រៀឆំ្នាំតិ	អាជាា ប័ណ៍ះ	ប្រតិូវិ��	
រៀប្រ�ងចំំ�ួ�១៧៤	 ១៥២��រៀរិៀល	 ថយចំុ�២៩,២%រៀធីៀប�ឹង	
ចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។

ខ័-	 	ចំំណូ៍លមូលធី�ខ័-	 	ចំំណូ៍លមូលធី�	ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�៨	៣៨៧	០២៣��រៀរិៀល	ប្រតូិវិជា	
៦,៧៥%នៃ�	 ផ.សូ.សូ.	 គ�ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�២៨,២%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	
២០២១	ដែដ្ឋល�ំុងរៀនា�៖

	 		ចំំណូ៍លមូលធី��ំុងប្របរៀទ្ធសូ	ចំំណូ៍លមូលធី��ំុងប្របរៀទ្ធសូ	 ប្រតិូវិ���ំណ៍តិ់សូរៀប្រមចំឱ្យយ��ចំំ�ួ�		
១	 ៣០៥	 ២៥៩��រៀរិៀល	 ប្រតូិវិជា១,០៥%នៃ�	 ផ.សូ.សូ.	 គ�ម៉ា�	
�ំរៀណ៍ើ�៤៩០,១%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�៖

	 	 		ចំណូំ៍លម៉ា�ប្របភ័ពិពិកីារិសូងប្រតិ�ប់ម�វិញិ�វូិប្រ��់រៀដ្ឋើមពីិសូហិប្រ�សូ	ចំណូំ៍លម៉ា�ប្របភ័ពិពិកីារិសូងប្រតិ�ប់ម�វិញិ�វូិប្រ��់រៀដ្ឋើមពីិសូហិប្រ�សូ	
សាធារិណ៍�រិបសូ់រិដ្ឋឋសាធារិណ៍�រិបសូ់រិដ្ឋឋ	 ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�៨៥	៧៥៩��រៀរិៀល	ប្រតិូវិ	
ជា០,០៧%នៃ�ផ.សូ.សូ.	គ�ថយចំុ�៦១,២%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកា	
ឆំំ្នាំ	២០២១

	 	 		ចំំណូ៍លដែដ្ឋល��ម�ពិីការិរៀប្រ�ងរៀធីវើការិរៀ��ផាយមូលបប្រតិរិដ្ឋឋជា	ចំំណូ៍លដែដ្ឋល��ម�ពិីការិរៀប្រ�ងរៀធីវើការិរៀ��ផាយមូលបប្រតិរិដ្ឋឋជា	
រៀលើ�ដំ្ឋបងូរៀលើ�ដំ្ឋបងូ	ប្រតូិវិ���ំណ៍ត់ិចំ�ំ�ួ១	២១៩	៥០០��រៀរិៀល	ឬសូមមូល�ងឹ	
ប្របម៉ាណ៍៣០០��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�	ប្រតិូវិជា០,៩៨%នៃ�	ផ.សូ.សូ.។
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

	 		ចំំណូ៍លមូលធី�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូចំំណូ៍លមូលធី�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	ប្រតិូវិសូរៀប្រមចំឱ្យយ��ចំំ�ួ�	៧	០៨១	៧៦៤	
��រៀរិៀល	ប្រតិវូិជា៥,៧០%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ម៉ា��រំៀណ៍ើ�១២,០%រៀធីៀប�ងឹ	
ចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�៖

	 	 		មលូ�ធិីបិ្រទ្ធប្រទ្ធង់ថវិិកា	មលូ�ធិីបិ្រទ្ធប្រទ្ធង់ថវិិកា	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ	១	២៦៨	២៨០��រៀរិៀល	
ប្រតិូវិជា១,០២%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�៤៧,៩%រៀធីៀប�ឹងចំាប់
ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១

	 		ចំណូំ៍លមលូធី�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូសូប្រម៉ាបគ់រៀប្រម៉ាងវិ�ិរិៀ�គចំណូំ៍លមលូធី�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូសូប្រម៉ាបគ់រៀប្រម៉ាងវិ�ិរិៀ�គ	
ដែដ្ឋលម៉ា�ប្របភ័ពិពីិហិិរិញ្ញញបីទាំ�ឥតិសំូណ៍ង�ិងពីិការិខ័ចីប្រតូិវិ��រៀប្រ�ង	
ចំ�ំួ�	៥	៨១៣	៤៨៤��រៀរិៀល	ប្រតិវូិជា៤,៦៨%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�ម៉ា�ការិ	
រៀ�ើ�រៀ�ើង៦,៤%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។

៣.៣.២	 ចំណាយថវិិកាថំ្នាក់ជាតិិ

	 ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ម៉ា�ទ្ធិសូរៀ�ជាយុទ្ធធសាស្ត្រសីូ�ំណ៍តិច់ំំណាយថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិចំំណាយថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិ
ឱ្យយសូា ិតិ�ំុង�ប្រមិតិចំំ�ួ�	៣២	៥៧៦	៨៦៦	��រៀរិៀល	ប្រតូិវិជា	២៦,២៤%	នៃ�		
ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��រំៀណ៍ើ�	៦,៨%	រៀធីៀប�ងឹចំាបឆំំ់្នាំ	២០២១	ដែដ្ឋល�ំងុរៀនា�	ចំណំាយ	ចំណំាយ	
ចំរិ�ូថំ្នា�់ជាតិិចំរិ�ូថំ្នា�់ជាតិិ	ម៉ា�ចំំ�ួ�	១៩	១១១	៧០៤	��រៀរិៀល	 ប្រតូិវិជា	១៥,៣៩%	
នៃ�	ផ.សូ.សូ.	គ�រៀ�ើ�រៀ�ើង៩,៥%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ិង	ចំំណាយ	ចំំណាយ	
មូលធី�ថំ្នា�់ជាតិិមូលធី�ថំ្នា�់ជាតិិម៉ា�ចំំ�ួ�	១៣	៤៦៥	១៦២	��រៀរិៀលប្រតិូវិជា	១០,៨៤%		
នៃ�	ផ.សូ.សូ.	 រៀ�ើ�រៀ�ើង៣,២%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។	ចំំណាយ
ចំរិ�ូថំ្នា�់ជាតិិម៉ា�សូម៉ាសូធាតិុចំំណាយធំីៗពិីរិគ�	 ចំំណាយរៀលើប�ាុ�បុគគលិ�	
�ិងចំំណាយមិ�ដែម�ប�ាុ�បុគគលិ�។

�.	ចំំណាយរៀលើប�ាុ�បុគគលិ��.	ចំំណាយរៀលើប�ាុ�បុគគលិ�	រិួមម៉ា�៖	រៀបៀវិតិសមូលដ្ឋាឋ �	ប្រ��់បំណាចំ់មុខ័ងារិ	
�ភ័ការិ	រិងាវ �់រៀផសងៗ	�ងិប្រ��់វិិភាជសូងគមសូប្រម៉ាបថំ់្នា�់ដ្ឋ�ឹនំានៃ�សាា ប�័សាធារិណ៍�		

បគុគល�ិប្រ�បខ័័ណ៍ឌ អចំនិៃស្ត្រ�ីយ	៍មស្ត្រ�ូជីាប់�ចិំចសូ�ាប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ	៨	៦៥៣	៩៥៥		
��រៀរិៀល	ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិរៀសូម ើ�ឹង៤៥,៣%	នៃ�ចំណំាយចំរិ�ីថវិិកាថំ្នា�ជ់ាតិិ,	ប្រតូិវិ	
ជា	៦,៩៧%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	១,០%	រៀធីៀប�ឹងចំាបថ់វិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។		
ចំំណាយប�ាុ�បុគគលិ�រៀ��	 ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងរៀដ្ឋាយរិ�ា�ប្រមិតិប្រ��់រៀបៀវិតិស	ចំំណាយប�ាុ�បុគគលិ�រៀ��	 ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងរៀដ្ឋាយរិ�ា�ប្រមិតិប្រ��់រៀបៀវិតិស	
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អបីបរិម៉ា	�ិងប្រ��់រៀបៀវិតិសមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិលិ	�ងិ�ម៉ាែ ងំប្របដ្ឋាប់អាវុិធីឆំំ្នាំ	២០២២		អបីបរិម៉ា	�ិងប្រ��់រៀបៀវិតិសមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិលិ	�ងិ�ម៉ាែ ងំប្របដ្ឋាប់អាវុិធីឆំំ្នាំ	២០២២		
រៀសូម ើ�ឹង�ប្រមិតិឆំំ្នាំ	 ២០២១	 រៀដ្ឋើមីីរាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លរៀ�ម៉ា�លទ្ធធភាពិសូ�សថំវិិកា	រៀសូម ើ�ឹង�ប្រមិតិឆំំ្នាំ	 ២០២១	 រៀដ្ឋើមីីរាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លរៀ�ម៉ា�លទ្ធធភាពិសូ�សថំវិិកា	
សូប្រម៉ាប់ប�ូការិងារិអ�ូរាគម�៍ដែផំ�សូុខាភ័ិ�ល	�ិងសូងគម	ពិិរៀសូសូគ�ការិបរៀងកើ�	សូប្រម៉ាប់ប�ូការិងារិអ�ូរាគម�៍ដែផំ�សូុខាភ័ិ�ល	�ិងសូងគម	ពិិរៀសូសូគ�ការិបរៀងកើ�	
�ញ្ញចប់ថវិិកាជួយជ�ប្រ�ីប្រ�	(ប្រ�១	�ិង	ប្រ�២)	�ិងជ�ងាយរិងរៀប្រ��	ឱ្យយ��ដ្ឋល់	�ញ្ញចប់ថវិិកាជួយជ�ប្រ�ីប្រ�	(ប្រ�១	�ិង	ប្រ�២)	�ិងជ�ងាយរិងរៀប្រ��	ឱ្យយ��ដ្ឋល់	
៩	ដែខ័	ជាប�ូរៀទ្ធៀតិរៀ��ំុងឆំំ្នាំ	២០២២៩	ដែខ័	ជាប�ូរៀទ្ធៀតិរៀ��ំុងឆំំ្នាំ	២០២២។	ទ្ធ�ាឹមរៀ��	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល�ឹងប�ូធានា	
���វូិការិរៀបើ�ផូលរ់ៀបៀវិតិសជ�ូមស្ត្រ�ូរីាជការិឱ្យយ��ទាំ�រ់ៀពិលរៀវិ�	គ�២ដ្ឋង	�ំងុ១ដែខ័	
រៀដ្ឋាយមិ�ម៉ា�ការិកាតិ់ប្រ��់រៀបៀវិតិសមស្ត្រ�ីូរាជការិប្រគប់ប្របរៀភ័ទ្ធ	រៀហិើយ�ប្រមិតិប្រ��់	
រៀបៀវិតិសអបីបរិម៉ាឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិូវិ��រិ�ាដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

		 រៀបៀវិតិសមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិិលរៀបៀវិតិសមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិិល	រិ�ារៀសូម ើ�ឹងប្របម៉ាណ៍	១	១៧២	៥០០	រៀរិៀល;

	 រៀបៀវិតិសប្រគបូរៀប្រងៀ�	�ងិ	ប្រគរូៀពិទ្ធយ		 រៀបៀវិតិសប្រគបូរៀប្រងៀ�	�ងិ	ប្រគរូៀពិទ្ធយ	រិ�ារៀសូម ើ�ឹងប្របម៉ាណ៍	១	២៧២	៥០០	រៀរិៀល;

	 	រៀបៀវិតិស�គរិ�ល	(ពិល�លប្រតិ)ី		 	រៀបៀវិតិស�គរិ�ល	(ពិល�លប្រតិ)ី	រិ�ារៀសូម ើ�ឹងប្របម៉ាណ៍	១	២៥៦	៩៧៧	រៀរិៀល	
(គិតិបញ្ញចូលរិបបអងករិ);

	 	រៀបៀវិតិសរៀ�ធីិ�	(ពិលរៀទាំ)	 	រៀបៀវិតិសរៀ�ធីិ�	(ពិលរៀទាំ)	រិ�ារៀសូម ើ�ឹងប្របម៉ាណ៍	១	១២៣	៥០០	រៀរិៀល	
(មិ�គិតិបញ្ញចូលរិបបអងករិ)	 រៀហិើយរៀបើគិតិបញ្ញចូលរិបបអងករិប្រតូិវិជាប្របម៉ាណ៍		
១	១៨១	៩៧៧	រៀរិៀល។

	 ចំំរៀពា�ប្រ��ប់ណំាចំប់្របចំាំដែខ័រិបសូម់ស្ត្រ�ីូជាប់�ចិំចសូ�ា	�ប៏្រតិវូិ��រិ�ារៀសូម ើ�ងឹ	
�ប្រមិតិឆំំ្នាំ	២០២១ផងដែដ្ឋរិគ�ចំ�ំួ�	៦៧០	០០០រៀរិៀល។	រៀដ្ឋាយដែ��ប្រ��់រៀសាធី�	ប្រ��់រៀសាធី�	
�វិិតូិ�៍	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងថវិិកាចំ�ំ�ួ៣០បុ���រៀរិៀល	សូប្រម៉ាប់	ការិកាតិប់�ាយគម៉ាែ តិ	�វិិតូិ�៍	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងថវិិកាចំ�ំ�ួ៣០បុ���រៀរិៀល	សូប្រម៉ាប់	ការិកាតិប់�ាយគម៉ាែ តិ	
រិបបរៀសាធី�រិបសូ�ិ់វិតូិជ�	រិវាងអំ�ចំលូ�វិិតូិ�៍ចាំស់ូ	�ិងអំ�ចំលូ�វិិតូិ�៍ថម	ីជូ�ដ្ឋល់	រិបបរៀសាធី�រិបសូ�ិ់វិតូិជ�	រិវាងអំ�ចំលូ�វិិតូិ�៍ចាំស់ូ	�ិងអំ�ចំលូ�វិិតូិ�៍ថម	ីជូ�ដ្ឋល់	
�ិវិតូិជ�ដែដ្ឋលជាអតិីតិមស្ត្រ�ូីរាជការិសូុីវិិល	�ិង�ង�ម៉ាែ ងំប្របដ្ឋាប់អាវិុធីផងដែដ្ឋរិ។�ិវិតូិជ�ដែដ្ឋលជាអតិីតិមស្ត្រ�ូីរាជការិសូុីវិិល	�ិង�ង�ម៉ាែ ងំប្របដ្ឋាប់អាវិុធីផងដែដ្ឋរិ។

	 ការិសូរៀប្រមចំរិបសូរ់ាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�ំងុការិរិ�ា�ប្រមិតិរៀបៀវិតិសអបីបរិម៉ា	�ងិរៀបៀវិតិស	
មស្ត្រ�ីូរាជការិឆំំ្នាំ	២០២២	រៀសូម ើ�ឹង�ប្រមិតិឆំំ្នាំ	២០២១	�ិងការិមិ�អ�ញុ្ហាញ តិឱ្យយរៀប្រជើសូរៀរិសីូ	
ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ថម	ីជ�ំសួូអំ�ចំលូ�វិិតូិ�រ៍ៀលើ�ដែលងប្រ�សូងួសាា ប�័	ដែដ្ឋលម៉ា�រៀ�លការិណ៍៍	
រៀដ្ឋាយដែ��ពីិរាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល	��អ�ុញ្ហាញ តិឱ្យយរាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លម៉ា�លទ្ធធភាពិសូ�ស	ំ
ថវិិកា��ចំ�ំ�ួប្របម៉ាណ៍	១០០��ដ្ឋ�ុែ រិអារៀមារិិ�ប្របម៉ាណ៍	១០០��ដ្ឋ�ុែ រិអារៀមារិិ�	សូប្រម៉ាបរ់ៀប្រតិៀមប�ូអ�ូរាគម�៍
ដែផំ�សូខុាភ័ិ�ល	�ងិសូងគម	ប្រពិមទាំងំអ�ូរាគម�ដ៍ែផំ�រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	រៀដ្ឋើមីបី�ូទ្ធបទ់្ធល	់
�ឹងផលបា�ពាល់នៃ�ការិអូសូបនាែ យនៃ�វិិបតិូិជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩។	រៀទាំ�បីជា�ា ងរៀ���ីូ	
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រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លអ�ុញ្ហាញ តិឱ្យយរៀរិៀបចំំរៀបៀវិតិស�មឋា��ូរិស័ូ�ិូ	 �ិងថំ្នា�់	សូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	
២០២២	ដែតិមិ�អ�ុញ្ហាញ តិឱ្យយគិតិប្រតិ�ប់រៀប្រកាយ�ំងពិីឆំំ្នាំ	២០២១	រៀនា�រៀទ្ធ។

	 រៀលើសូពិីរៀ��	សូប្រម៉ាប់ឆំំ្នាំ	២០២២	រៀ��ដែដ្ឋរិ	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល��រៀប្រ�ងថវិិការាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល��រៀប្រ�ងថវិិកា
ចំំ�ួ�៤០បុ���រៀរិៀល	រៀដ្ឋាយដែ��រៀផសងរៀទ្ធៀតិ	សូប្រម៉ាប់ផូល់លទ្ធធភាពិដ្ឋល់ប្រ�សូួង	ចំំ�ួ�៤០បុ���រៀរិៀល	រៀដ្ឋាយដែ��រៀផសងរៀទ្ធៀតិ	សូប្រម៉ាប់ផូល់លទ្ធធភាពិដ្ឋល់ប្រ�សូួង	
សាា ប័�អាចំរៀប្រជើសូរៀរិីសូមស្ត្រ�ូីម៉ា�សូមតិាភាពិ�ិងជំនាញខុ័សូ់ចំូលបរៀប្រមើការិងារិ	សាា ប័�អាចំរៀប្រជើសូរៀរិីសូមស្ត្រ�ូីម៉ា�សូមតិាភាពិ�ិងជំនាញខុ័សូ់ចំូលបរៀប្រមើការិងារិ	
រិដ្ឋឋរិដ្ឋឋ។	ប្រ�សូងួរៀសូដ្ឋឋ�ចិំច�ងិហិិរិញ្ញញវិតិាុ	�ឹងសូហិការិជាមយួប្រ�សូងួមខុ័ងារិសាធារិណ៍�	
រៀដ្ឋើមីីរៀរិៀបចំំប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 	�ិងរៀ�លការិណ៍៍	�ិងដ្ឋា�់ឱ្យយអ�ុវិតូិរៀ��ំុងឆំំ្នាំ	២០២២។

	 ដ្ឋចូំឆំំ្នាំម�ុដែដ្ឋរិ	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�៏��រៀប្រ�ងថវិកិាចំ�ំ�ួ៥០បុ���រៀរិៀល	សូប្រម៉ាប	់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�៏��រៀប្រ�ងថវិកិាចំ�ំ�ួ៥០បុ���រៀរិៀល	សូប្រម៉ាប	់
មូល�ិធីិដែថទាំសំូុខ័ភាពិមស្ត្រ�ូីសាធារិណ៍�	អតិីតិមស្ត្រ�ីូរាជការិ	�ិងអតិីតិយុទ្ធធជ�	�ិង	មូល�ិធីិដែថទាំសំូុខ័ភាពិមស្ត្រ�ូីសាធារិណ៍�	អតិីតិមស្ត្រ�ីូរាជការិ	�ិងអតិីតិយុទ្ធធជ�	�ិង	
��ប�ូរៀប្រ�ងថវិកិាចំ�ំ�ួ៦បុ���រៀរិៀល	សូប្រម៉ាបរ់ិបបសូ�ិូសូខុ័សូងគមដែផំ�ហា�ភិ័យ័	��ប�ូរៀប្រ�ងថវិកិាចំ�ំ�ួ៦បុ���រៀរិៀល	សូប្រម៉ាបរ់ិបបសូ�ិូសូខុ័សូងគមដែផំ�ហា�ភិ័យ័	
ការិងារិសូប្រម៉ាប់មស្ត្រ�ីូសាធារិណ៍�	រៀដ្ឋើមីីរៀលើ��មុសូស់ូខុ័ភាពិមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិលិការិងារិសូប្រម៉ាប់មស្ត្រ�ីូសាធារិណ៍�	រៀដ្ឋើមីីរៀលើ��មុសូស់ូខុ័ភាពិមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិលិ	រៀ�
�ំុង�ញ្ញចប់ថវិិការិបសូ់ប្រ�សូួងសូុខាភ័ិ�ល។

ខ័.	 ចំំណាយមិ�ដែម�ប�ាុ�បុគគលិ�ខ័.	 ចំំណាយមិ�ដែម�ប�ាុ�បុគគលិ�	 ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	 ១០	 ៤៥៧	៧៤៩		
��រៀរិៀល,	ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិរៀសូម ើ�ងឹ	៥៤,៧%	នៃ�ចំណំាយចំរិ�ីថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិ	ប្រតិវូិជា	
៨,៤២%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	១៧,៨%	រៀធីៀប�ងឹចំាបឆំំ់្នាំ	២០២១។	ជារិមួ	
ប្រគប់ប្រ�សូួង-សាា ប័�ទាំងំអសូ់	ជាទ្ធូរៀ�រៀ�រិពិ���ូវិពិិ��ចំំណាយរៀ�លដែដ្ឋល	
រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល���ំណ៍ត់ិផូល់ជ�ូសូប្រម៉ាបច់ំណំាយមិ�ដែម�ប�ាុ�បគុគល�ិ�ំងុ�ប្រមតិិ	
ថវិកិាវិិចាំរិណ៍�មមចំណំាយឆំំ្នាំ	២០២១	�ំងុប្រ�បខ័័ណ៍ឌ នៃ�ការិធាែ �់ចំ�ុចំណូំ៍ល។	បាដុែ�ូ	

�ំរៀណ៍ើ�ចំំណាយមិ�ដែម�ប�ាុ�បុគគលិ�ដែដ្ឋល��រៀប្រ�ង	គ�សូប្រម៉ាប់ការិអ�ុវិតូិ	
អាទ្ធភិាពិចំមីងសូខំា�់ៗ 	រិមួម៉ា�៖	ការិប�ូអ�ូរាគម�៍ប្របយទុ្ធធ�ងឹការិរិ�ីរាលដ្ឋាល
នៃ�ជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩,	ការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិរៀប្រជើសូរៀរិសីូប្រ�ុមប្រប�ឹាឃំុុំ-សូងាក ត់ិ,	ការិរៀធីវើជាម៉ាច សូផ់ា�	

រៀរិៀបចំំ�ិចំចប្របជំុ�ំពិូលអាសុា�	�ិង�ិចំចប្របជំុពា�់ពិ័�ធ	 ប្រពិមទាំងំអាទ្ធិភាពិមួយចំំ�ួ�	
រៀទ្ធៀតិ។	�ញ្ញចប់ថវិិការៀ��	ប្រតូិវិ��វិិភាជរៀ��មវិិសូ័យចំំណាយរៀដ្ឋាយដែផូ�រៀលើ	

តិប្រមូវិការិ	�ិងអាទ្ធិភាពិចំាំ�ចំ់�មវិិសូ័យ�ីមួយៗ	ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖
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ចំណាយវិិ�័យរិដ្ឋឋ�លទ្ធូសេ�

	 �ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិរៀរិៀបចំំដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិឃុំុំ-សូងាក តិ់ឆំំ្នាំ	២០២២,�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិរៀរិៀបចំំដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិឃុំុំ-សូងាក តិ់ឆំំ្នាំ	២០២២,
	 	�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិរៀរិៀបចំរំៀធីវើជាម៉ាច សូផ់ា�	�ិងជាប្របធា�អាសុា�ឆំំ្នាំ	២០២២	�ំុងការិ	�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិរៀរិៀបចំរំៀធីវើជាម៉ាច សូផ់ា�	�ិងជាប្របធា�អាសុា�ឆំំ្នាំ	២០២២	�ំុងការិ	

រៀរិៀបចំំ�ិចំចប្របជុំ�ំពិូលអាសុា�រៀរិៀបចំំ�ិចំចប្របជុំ�ំពិូលអាសុា�	�ិង�ិចំចប្របជុំពា�់ពិ័�ធ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិរៀលើ��មុស់ូប្របសិូទ្ធធភាពិការិងារិប្រគប់ប្រគងចំំណូ៍ល	 �ិង	

ប្របមូលចំំណូ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ,	
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធការិអ�ុវិតូិ�មមវិិធីីជាតិិ�ំដែណ៍ទ្ធប្រមង់រិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍�,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធ�ំដែណ៍ទ្ធប្រមង់វិិសូ័យដ្ឋីធីែី,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធ	 �ិងពិប្រងឹងរៀ�ល�រៀ��យអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ វិិសូ័យឧសូាហិ�មមឆំំ្នាំ		

២០១៥-២០២៥,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើពិុ�រិលួយ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិរៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ��ិចំចការិទ្ធូតិ	។

ចំណាយវិិ�័យការិពារិជាតិិ	�នី្និិ�ុខ័	ន្និិង�ណីាប់ធំ្នាប់សាធ្នារិណ្ឌៈ

	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិពិប្រងងឹសូមតិាភាពិរិបសូ�់គរិ�ល	�ងិ�ង�ម៉ាែ ងំប្របដ្ឋាបអ់ាវិធុី,
	 	ប�ូរៀផូ្ទាតិការិយ�ចំិតូិទ្ធុ�ដ្ឋា�់រៀលើជីវិភាពិ	 �ិងសូុខ័ុម៉ាលភាពិ�ង�ម៉ាែ ងំ	

ប្របដ្ឋាប់អាវិុធី,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរិបសូ់ឧតូិមប្រ�ុមប្របឹ�ានៃ�អងគរៀ�ប្រ�ម	សា�	

ជប្រម��ីូប្រគប់ជា�់ថំ្នា�់	�ិងរិដ្ឋឋ�លតិុ�ការិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធ�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរិដ្ឋឋ�ល	�ិងអ�ូរាគម�៍រៀផសងៗ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិនៃ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�មដែបបប្របជាធីិបរៀតិយយរៀ�ថំ្នា�់	

រៀប្រកាមជាតិិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធការិអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យ	ភ័ូមិ-ឃុំុំ	ម៉ា�សូុវិតិាិភាពិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ប្របព័ិ�ធប្រតិ�តិពិិ�ិតិយសូ�ិូសុូខ័�មប្រចំ�ប្រពំិដែដ្ឋ�	 �ិងការិផលិតិ	

លិខ័ិតិឆ្លែងដែដ្ឋ�,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងការិជួញដ្ឋូរិម�ុសូស	ស្ត្រសូូី	�ិង�ុម៉ារិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងរៀប្រគ�ងរៀញៀ�,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធរៀសូវាឥតិគិតិនៃថែរិបសូ់គណ៍�រៀមធាវិី�មុុជា។
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ចំណាយវិិ�័យ�ងគមកិចច

	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិរៀលើ��មុសូគុ់ណ៍ភាពិ	�ិងការិទ្ធទ្ធលួ��រៀសូវាសុូខាភ័�ិល,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិង�ំប្រទ្ធរៀសូវាអប់រិំ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិរៀលើ��មុសូ់វិិសូ័យ�ីឡាជាតិិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជំនាញ	�ិងវិិសូ័យការិងារិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិទ្ធប់សាក តិ់អំរៀពិើហិឹងារៀលើស្ត្រសីូូ	�ិង�ុម៉ារិ,
	 	ប�ូឧបតិាមៈ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់សូម៉ាគមអតិីតិយុទ្ធធជ�,
	 	ប�ូឧបតិាមៈដ្ឋល់មជឈមណ៍ឌ លសូារិ�ីតិិសូមីទាំ�មបណូារាជធា�ី-រៀខ័តូិ	�ិង	

មជឈមណ៍ឌ លសូារិលទ្ធធភាពិពិល�មម	កាយសូមីទាំ,
	 	ប�ូផូលថ់វិិកា�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិរៀដ្ឋា�ប្រសាយជវីិភាពិចំរំៀពា�ជ�ប្រ�ីប្រ��ងិចាំសូជ់រា

រៀ��មសូហិគម�៍,
	 ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងពិ័តិាម៉ា�ដែ�ែងកាែ យ,
	 ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិការិពារិ	�ិងអភ័ិរិ�សធី�ធា�ធីមមជាតិិ,
	 ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអភ័ិរិ�ស	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍វិបីធីមាជាតិិ,
	 ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់សូុខ័ដ្ឋុម�ីយ�មមសាសូនា។

ចំណាយវិិ�័យសេ�ដ្ឋឋកិចច

	 ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិរៀលើ��មុស់ូបរៀចំច�រៀទ្ធសូ�សិូ�មម	�ងិ	សូវុិតិាភិាពិចំណីំ៍អាហារិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិប្រគប់ប្រគងដ្ឋីសូមីទាំ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 ការិបងាក រិទ្ធប់សាក ត់ិ	 �ិង	

បស្ត្រងាក បបទ្ធរៀលមើសូនៃប្រពិរៀឈើ	�ិងជលផល,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិ�ំុងការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ដែរិូប្រគប់ប្របរៀភ័ទ្ធ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ទ្ធឹ�សូាតិ	�ិងអនាម័យជ�បទ្ធ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិជួសូជុល	�ិងដែថទាំបំ្របពិ័�ធធារាសាស្ត្រសូូ,
	 	ជំរិុញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ផលិតិផល	�ិងការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិរៀសូវារៀទ្ធសូចំរិណ៍៍,
	 	ប�ូរៀបើ�ទ្ធីផារិសូប្រម៉ាប់ការិនំារៀចំញរិបសូ់�មុុជា,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិជសួូជុល	ដែថទាំផំែូវិ	សុា�	�ិងផែូវិលំជ�បទ្ធ	ប្រពិមទាំងំការិសូារិ	

ប្រសូ�	ជី�ប្រសូ�	�ិងអណូូ៍ងទ្ធឹ�	រៀដ្ឋើមីីទ្ធប់ទ្ធល់�ឹងរៀប្រ��រំាងសូង� តិ,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយសូុវិតិាិភាពិចំំណ៍ីអាហារិ,



37

 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ប្របពិ័�ធរិដ្ឋឋ�លរៀអ�ិ�ប្រតិូ�ិ�,
	 	ប�ូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូហិប្រ�សូធីុ�តិូចំ	�ិងមធីយម,
	 	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ប្របពិ័�ធសូូង់ដ្ឋា	�ិងម៉ាប្រ�សាស្ត្រសូូ។

	 រៀលើសូពីិរៀ��	សូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២២	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�៏��រៀប្រ�ងថវិិកា	រៀឆ្លែើយតិប	
�ឹងសូ�មមភាពិ�ំពារិសូងគមដែដ្ឋលរិួមម៉ា�ជាអាទ្ធ៍ដ្ឋូចំជា៖

-	 	ការិប�ូ�ំប្រទ្ធការិដែថទាំសំូុខ័ភាពិសូប្រម៉ាប់�មម�រិ៖-	 	ការិប�ូ�ំប្រទ្ធការិដែថទាំសំូុខ័ភាពិសូប្រម៉ាប់�មម�រិ៖	��រៀប្រតិៀមថវិិកា�ំុង�ញ្ញចប់
ថវិិការិបសូ់ប្រ�សូួងសូុខាភ័ិ�ល	សូប្រម៉ាប់ពិប្រងី�វិិសាលភាពិមូល�ិធីិសូមធីមា	
រៀដ្ឋើមីផូីលល់ទ្ធធភាពិឱ្យយ�មម�រិ	(ទាំងំ�ំុងប្របពិ�័ធ	�ងិ	រៀប្រ�ប្របពិ�័ធ)	ដែដ្ឋលម�ិទាំ�់	
ជាសូម៉ាជិ�រៀបឡាជាតិិរិបបសូ�ិូសុូខ័សូងគម	(ប.សូ.សូ.)	ទ្ធទ្ធលួ��រិបបដែថទាំ	ំ
សូុខ័ភាពិដ្ឋូចំប្របជាជ�ដែដ្ឋលម៉ា�ប័ណ៍ះប្រ�ីប្រ�ដែដ្ឋរិ;

-	 	ការិប�ូការិឧបតិាមៈម៉ាតិុភាពិសូប្រម៉ាប់�មម�រិ�ិរៀ�ជិតិ៖	-	 	ការិប�ូការិឧបតិាមៈម៉ាតិុភាពិសូប្រម៉ាប់�មម�រិ�ិរៀ�ជិតិ៖	��រៀប្រ�ងរៀ��ំុង	
�ញ្ញចប់ថវិិការិបស់ូប្រ�សូួងសុូខាភ័ិ�លសូប្រម៉ាប់ប�ូរៀបើ�ផូល់ប្រ��់ឧបតិាមៈជូ�	
�មមការិិ�ី	រៀ�រៀប្រកាយរៀពិលសូប្រម៉ាល�ូ�	�ិងសូប្រម៉ា�លំដែហិម៉ាតិុភាពិ;	

-	 	ការិប�ូ�ិរិ�ូរិភាពិម�ាីរិរៀពិទ្ធយគ�ធបុ�ា ៖-	 	ការិប�ូ�ិរិ�ូរិភាពិម�ាីរិរៀពិទ្ធយគ�ធបុ�ា ៖	 ប�ូផូល់ថវិិកាសូប្រម៉ាប់បរៀងកើ�	
“មូល�ិធីិគ�ធបុ�ា �មុុជា”,	បដែ�ាមរៀលើថវិិកាដែដ្ឋលប្រតិូវិផូល់ផ្ទាា ល់រៀ�ម�ាីរិរៀពិទ្ធយ	
គ�ធបុ�ា សូប្រម៉ាប់ចំំណាយប្របតិិបតិូិការិឆំំ្នាំ	២០២២,	រៀដ្ឋើមីីធានា�ិរិ�ូរិភាពិ	
គុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិ	រិបសូ់ម�ាីរិរៀពិទ្ធយផង	�ិងធានាការិផូល់រៀសូវារៀដ្ឋាយ	
មិ�យ�នៃថែជូ�ដ្ឋល់�ុម៉ារិនៃ�ប្រគ�សារិប្រ�ីប្រ�ផង;	

-	 	�មមវិិធីីរៀផារិសាចំប់្រ��់សូប្រម៉ាប់ស្ត្រសូូបី្រ�ីប្រ�ម៉ា�នៃផារៀពា�	�ិង�ុម៉ារិតូិចំ៖-	 	�មមវិិធីីរៀផារិសាចំប់្រ��់សូប្រម៉ាប់ស្ត្រសូូបី្រ�ីប្រ�ម៉ា�នៃផារៀពា�	�ិង�ុម៉ារិតូិចំ៖	��រៀប្រ�ង	
ថវិិកាសូប្រម៉ាបឧ់បតិាមៈរៀពិលពិិ�ិតិយនៃផារៀពា�	ចំ�ំ�ួ	៤	រៀលើ�,	១	រៀលើ�	៤	ម�ុ�រៀរិៀល,		
រៀពិលសូប្រម៉ាល�ូ�រៀ�មណ៍ឌ លសូុខ័ភាពិ	 ឬរៀពិទ្ធយរិដ្ឋឋ	 ជូ�	 ២០មុ��រៀរិៀល,	
ឧបតិាមៈ	 ១០	 រៀលើ�រៀទ្ធៀតិ	 ១រៀលើ�	 ៤	 ម�ុ�រៀរិៀល	 រៀពិលរៀ�ទ្ធទ្ធួលថំ្នាបំងាក រិ		
រិហិូតិដ្ឋល់�ុម៉ារិអាយុ	២	ឆំំ្នាំ។

គ.	ចំំណាយមូលធី�ថំ្នា�់ជាតិិគ.	ចំំណាយមូលធី�ថំ្នា�់ជាតិ	ិប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	១៣	៤៦៥	១៦២	��រៀរិៀល	
ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិរៀសូម ើ�ឹង៤១,៣%	នៃ�ចំណំាយថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិសូរុិប	ប្រតូិវិជា	១០,៨៤%		
នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	៣,២២%	រៀធីៀប�ឹងចំាបថ់វិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ំុងរៀ�លរៀ�	�ំុងរៀ�លរៀ�	
�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិប�ូអ�វុិតូិ�មមវិិធីីវិិ�រិៀ�គសាធារិណ៍�៣ឆំំ្នាំរិ�ំលិ	(២០២២-២០២៤)�ំប្រទ្ធដ្ឋលក់ារិប�ូអ�វុិតូិ�មមវិិធីីវិិ�រិៀ�គសាធារិណ៍�៣ឆំំ្នាំរិ�ំលិ	(២០២២-២០២៤)		
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ជាពិិរៀសូសូការិអ�ុវិតូិ	“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	“ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ យុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិង�មមវិិធីីសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា�ំុងការិរិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី	រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា�ំុងការិរិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី	
សូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២១-២០២៣”សូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២១-២០២៣”។	គរៀប្រម៉ាងចំណំាយមូលធី�រៀ��	ប្រតូិវិ��ដែបងដែចំ�	
ជាសូម៉ាសូធាតិុធីំៗពិីរិដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

១-គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ��ំុងប្របរៀទ្ធសូ	១-គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ��ំុងប្របរៀទ្ធសូ	 ប្រតិូវិ��	
រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	៦	១៧៤	០២១	��រៀរិៀល	ប្រតិូវិជា	៤,៩៧%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ថយចំុ�	
៣,៤%	 រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	 ២០២១។	 	 អាទ្ធិភាពិនៃ�ចំំណាយគរៀប្រម៉ាង	
វិិ�ិរៀ�គផ្ទាា ល់រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូរៀផី្ទាតិអាទ្ធិភាពិរៀ�រៀលើ៖

	 	ការិ�សាង	�ិងជួសូជុលរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ	ផែូវិថំល់	សុា�	លូ	ប្រពិមទាំងំការិ	
ជួសូជុលរៀ�ើងវិិញ�ូវិ	 រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធដែដ្ឋលរិងផលបា�ពាល់ពិីជំ��់ទ្ធឹ�	
រៀភ័ែៀង	រិួមទាំងំការិ�សាងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ	ដ្ឋូចំជាប្របពិ័�ធចំរៀប្រម៉ា�ទ្ធឹ��ខ័វ�់	
ប្របពិ័�ធលូ	អូរិ	ប្របឡាយរិំរៀដ្ឋា�ទ្ធឹ�រៀភ័ែៀង	�ិងប្របពិ័�ធបងារូិទ្ធឹ��ខ័វ�់,

	 	ការិ�សាង	�ិងជួសូជុលផែូវិចំំ�ួ�	៣៨	ដែខ័ស	�ុំងទ្ធីរិួមរៀខ័តិូរៀសូៀមរាប,

	 	ការិប�ូសូារិ	�ិង�សាងប្របព័ិ�ធធារាសាស្ត្រសូូ	�ិងរៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�	
ប្របពិ័�ធប្រគប់ប្រគងធារាសាស្ត្រសូូ,	

	 	ការិជំរិុញផលិតិ�មមរៀសូីៀង	�ិងការិរៀលើ��មុសូ់ផលិតិភាពិ�សូិ�មម,	

	 	ការិប�ូ�សាងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ វិិសូ័យអប់រិំ�ិងបណុី៍�បណីាលបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	
វិិជាជ ជីវិ�	�ិងការិសាងសូង់រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធចំាំ�ចំ់មួយចំំ�ួ�រៀផសងរៀទ្ធៀតិ	។	

២-គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	២-គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	 ប្រតិូវិ��	
រៀប្រ�ងចំំ�ួ�៥	៨១៣	៤៨៤��រៀរិៀល	ប្រតិូវិជា៤,៦៨%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	រៀ�ើ�រៀ�ើង	
៦,៤%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	រៀហិើយរៀសូម ើ�ឹងប្របម៉ាណ៍១៦,៧%	នៃ�	
ចំណំាយថវិិការិដ្ឋឋសូរិបុឆំំ្នាំ	២០២២។	គរៀប្រម៉ាងចំណំាយរៀ��	គ�ជាតិរួៀលខ័�ា �ស់ាម �	
នៃ�ការិរៀបើ�ផូល់សាចំ់ប្រ��់	 ទាំំងឥណ៍ទាំ�សូមីទាំ�	 �ិងទាំំងហិិរិញ្ញញបីទាំ�	
ឥតិសំូណ៍ង	ពីិនៃដ្ឋគូអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូប្រម៉ាប់ហិិរិញ្ញញបីទាំ�គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�	
�ំពិុងដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិ�ិងគរៀប្រម៉ាងថមី	ដែដ្ឋល��ចំុ�ហិតិារៀលខា�ុំងឆំំ្នាំ	២០២១។
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	 ទ្ធ�ាមឹរៀ��	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	�៏��រៀប្រ�ងថវិិកាសូប្រម៉ាបក់ារិប�ូរៀប្រតិៀមអ�ូរាគម�៍	អ�ូរាគម�៍	
ទ្ធប់ទ្ធល់�ឹងផលបា�ពាល់ពិីជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	ទ្ធប់ទ្ធល់�ឹងផលបា�ពាល់ពិីជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	ម៉ា�ជាអាទ្ធ៍	ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖
	 	�មមវិិធីីឧបតិាមៈប្រគ�សារិប្រ�ីប្រ�	(ប្រ�១	�ិងប្រ�២)	�ិងជ�ងាយរិងរៀប្រ��	ប្រតិូវិ��	

រៀប្រ�ងទ្ធឹ�ប្រ��់ចំំ�ួ�	១	១៣៨	បុ���រៀរិៀល	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	២៨០		
��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�,

	 	�មម វិិធីីបណុូ៍�បណូាលសូមតិាភាពិជំនាញវិិជាជ ជីវិ�	 �ិងការិជួយ�មម�រិពិយ�រិ	
�ិចំចសូ�ាការិងារិ	 ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងទឹ្ធ�ប្រ��់ចំំ�ួ�	 ២៣៩	 បុ���រៀរិៀល	
សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	៥៩	��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�,	

	 	គរៀប្រម៉ាងសាច់ំប្រ��់ពិល�មម	(Cash	for	Works)	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងទឹ្ធ�ប្រ��់ចំ�ួំ�	
៤០៦	បុ���រៀរិៀល	សូមមលូ�ងឹប្របម៉ាណ៍	១០០	��ដុ្ឋ�ែ រិអារៀមារិិ�	សូប្រម៉ាប	់
ប្រសូូបយ��ម៉ាែ ងំពិល�មមដែដ្ឋល�តិ់បង់ការិងារិ	�ិង�សាងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ
រិូបវិ�ូ័រៀ�ជ�បទ្ធ	ម៉ា�ដ្ឋូចំជា	ប្របឡាយរៀជើងដែ�ូប	ប្រសូ�ទ្ធឹ�	អណូូ៍ង	�ិងបងគ�់
អនាម័យរៀ��មសា�រៀរិៀ�ជារៀដ្ឋើម,	

	 	ហិិរិញ្ញញបីទាំ�សូប្រម៉ាប់អ�ុវិតូិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	
�មុុជា	�ំុងការិរិស់ូរៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	�មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី	 ប្រតូិវិ��	
គរៀប្រម៉ាងទ្ធឹ�ប្រ��់ចំំ�ួ�	១	០១៦	បុ���រៀរិៀល	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	២៥០		
��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�,

	 	គរៀប្រម៉ាងប្របពិ័�ធបរៀចំច�វិិទ្ធា	�ិងរិចំនាសូមុ័�ធឌ្ឍីជីថល	ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងទ្ធឹ�ប្រ��	់
ចំំ�ួ�ប្របម៉ាណ៍	១០១	បុ���រៀរិៀល	សូមមូល�ឹងប្របម៉ាណ៍	២៥	��ដ្ឋុ�ែ រិ	
អារៀមារិិ�	។
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	 ជាលទ្ធធផលរួិម	 ថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិប្រតិូវិ��ដែបងដែចំ�រៀ��មវិិសូ័យទាំំង	 ៤		
ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

តារាងទ្ធ�៦៖	 ចំំណាយថវិិកាសូរិុប�មវិិសូ័យឆំំ្នាំ	២០២១-២០២២

ចំំណាយថវិិកា�មវិិសូ័យ	
(ឯ��៖	��រៀរិៀល)

២០២១ ២០២២

ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.

១.	វិិសូ័យរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 1,972,197 1.71% 2,088,946 1.68%

			�.	ចំំណាយចំរិ�ូ 1,815,921 1.58% 1,916,131 1.54%

	 -ប�ាុ�បុគគលិ� 692,810 0.60% 694,130 0.56%

	 -រៀប្រ�ប�ាុ�បុគគលិ� 1,123,111 0.97% 1,222,001 0.98%

			ខ័.	ចំំណាយមូលធី� 156,276 0.14% 172,815 0.14%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូ 16,500 0.01% 0 0.00%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 139,776 0.12% 172,815 0.14%

២.		វិិសូ័យការិពារិជាតិិ	សូ�ិីសូុខ័	
�ិងសូណីាប់ធំាប់សាធារិណ៍� 4,769,559 4.14% 4,795,111 3.86%

			�.	ចំំណាយចំរិ�ូ 4,715,869 4.09% 4,675,287 3.77%

	 -ប�ាុ�បុគគលិ� 3,832,150 3.33% 3,822,770 3.08%

	 -រៀប្រ�ប�ាុ�បុគគលិ� 883,719 0.77% 852,517 0.69%

			ខ័.	ចំំណាយមូលធី� 53,690 0.05% 119,824 0.10%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូ 20,000 0.02% 22,600 0.02%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 33,690 0.03% 97,224 0.08%

៣.	វិិសូ័យសូងគម�ិចំច 7,824,906 6.79% 8,449,790 6.81%

			�.	ចំំណាយចំរិ�ូ 6,872,756 5.97% 7,332,061 5.91%

	 -ប�ាុ�បុគគលិ� 3,523,530 3.06% 3,610,626 2.91%
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ចំំណាយថវិិកា�មវិិសូ័យ	
(ឯ��៖	��រៀរិៀល)

២០២១ ២០២២

ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.

	 -រៀប្រ�ប�ាុ�បុគគលិ� 3,349,227 2.91% 3,721,435 3.00%

			ខ័.	ចំំណាយមូលធី� 952,150 0.83% 1,117,729 0.90%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូ 90,000 0.08% 110,000 0.09%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 862,150 0.75% 1,007,729 0.81%

៤.	វិិសូ័យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច 6,425,789 5.58% 6,531,922 5.26%
			�.	ចំំណាយចំរិ�ូ 1,459,755 1.27% 1,457,206 1.17%
	 -ប�ាុ�បុគគលិ� 517,085 0.45% 526,429 0.42%
	 -រៀប្រ�ប�ាុ�បុគគលិ� 942,670 0.82% 930,777 0.75%
			ខ័.	ចំំណាយមូលធី� 4,966,034 4.31% 5,074,716 4.09%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូ 536,000 0.47% 539,000 0.43%

	 -	វិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�រៀដ្ឋាយ	
ហិិរិញ្ញញបីទាំ�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 4,430,034 3.85% 4,535,716 3.65%
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3,382,658
អប់រ� យុវជន និងកីឡ

សុខាភិបល

សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន 
និងយុវនីតិសម្បទ

  អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ករពរជតិ   សធរណករ និងដឹកជ���ន មហៃផ�

2,529,616

1,426,095

599,503

ឧស្សោហកម� វ�ទ្យោស�ស�
បេច�កវ�ទ្យោ និង នវនុវត�ន៍

465,853 464,427

870,410 689,887

  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម

2,524,786 2,091,964

2,888,090

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22
23 24 25

11844,667
ែរ�និងថាមពល

ឧស្សោហកម� វ�ទ្យោស�ស�
បេច�កវ�ទ្យោ និង នវនុវត�ន៍ េសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ទីស� ីករគណៈរដ�ម�ន�ី

1		 �សូិ�មម	រិុកុាប្របម៉ាញ់	�ិងរៀ�សាទ្ធ
2		 ការិងារិ�ិងបណុូ៍�បណូាលវិិជាជ ជីវិ�
3		 គណ៍��ម៉ាម ធីិការិជាតិិរៀរិៀបចំំការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ
4		 ពាណ៍ិជជ�មម
5		 រិដ្ឋឋសូភា
6		 យុតិូិធីមា
7	 វិបីធីមា�ិងវិិចំិប្រតិសូិលី�	
8 ការិបរិរៀទ្ធសូ�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ
9 នៃប្របសូណ៍ីយ៍�ិងទ្ធូរិគមនាគម�៍
10 រៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី	�គរិូប�ីយ�មម	�ិងសូំណ៍ង់
11 បរិិសាា �
12 រៀទ្ធសូចំរិណ៍៍
13 ដែផ�ការិ
14 ពិ័តិាម៉ា�

ចំំណំា៖	រៀលខ័រៀរិៀងពិី	1	ដ្ឋល់	25	សូប្រម៉ាប់សូំ�ល់រៀឈាម �ប្រ�សូួង	សាា ប័�រៀ��ំុងប្រកាហិវិ�ខាងរៀលើ

15 ប្រពិ�បរិមរាជវាងំ
16 ប្រពិឹទ្ធធសូភា
17 ធីមមការិ	�ិងសាសូនា
18 មុខ័ងារិសាធារិណ៍�
19 �ិចំចការិនារិី
20 រិដ្ឋឋរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ �អាកាសូចំរិសូុីវិិល	
21 សាា ប័�ប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើពិុ�រិលួយ
22 ទ្ធនំា�ទ់្ធ�ំងរិដ្ឋឋសូភា	ប្រពិទឹ្ធធសូភា	�ិងអធីកិារិ�ចិំច
23 ប្រ�ុមប្របឹ�ាធីមម�ុញ្ញញ
24 អាជាា ធីរិសូវិ��មមជាតិិ
25  ប្រ�ុមប្របឹ�ាអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍�មុុជា

ក្រកាហិិ្វិកទ្ធ�៦៖	 ចំំណាយថវិិកាសូរិុបរិបសូ់ប្រ�សូួង-សាា ប័�ឆំំ្នាំ	២០២២
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៣.៤ ថវិិការិដ្ឋឋ�លថំ្នាក់សេក្រកាមជាតិិ

	 គរៀប្រម៉ាងចំណូំ៍ល-ចំណំាយថវិិការិបសូរ់ិដ្ឋឋ�លថំ្នា�រ់ៀប្រកាមជាតិិ	 គរៀប្រម៉ាងចំណូំ៍ល-ចំណំាយថវិិការិបសូរ់ិដ្ឋឋ�លថំ្នា�រ់ៀប្រកាមជាតិិ	(រាជធា�-ីរៀខ័តីិ	
ប្រ�ុង	ប្រសូុ�	�ិង	ឃុំុំ-សូងាក តិ់)	ប្រតិូវិ��រៀរិៀបចំំរៀ�ើងរៀដ្ឋាយឈរិរៀលើចំាប់សីីូពិីប្របពិ័�ធ	
ហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍�	ចំាប់សីូីពីិការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�លរាជធា�ី	 រៀខ័តីិ	ប្រ�ុង	ប្រសូុ�	
ខ័័ណ៍ឌ 	�ិងចំាប់សីូីពិីរិបបហិិរិញ្ញញវិតិាុ	 �ិងការិប្រគប់ប្រគងប្រទ្ធពិយសូមីតិីិរិបសូ់រិដ្ឋឋ�ល	
ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ	�ិងចំាប់សូូីពិីការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�លឃុំុំ	សូងាក តិ់	 ប្រពិមទាំងំរាល	់
ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ គតិិយុតីិដែដ្ឋលម៉ា�ជាធីរិម៉ា�។

	 	ចំំណូ៍លចំរិ�ីថវិិការិបសូ់រិដ្ឋឋ�លរាជធា�ី	 រៀខ័តីិ	ប្រ�ុង	ប្រសូុ�		ចំំណូ៍លចំរិ�ីថវិិការិបសូ់រិដ្ឋឋ�លរាជធា�ី	 រៀខ័តីិ	ប្រ�ុង	ប្រសូុ�	ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ង	
ចំំ�ួ�២	១៣១	៧៦៤��រៀរិៀល	ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិរៀសូម ើ�ឹង៨,៩%នៃ�ចំំណូ៍ល	
ចំរិ�ីថវិិការិដ្ឋឋ	 ប្រតូិវិជា១,៧២%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា�ការិរៀ�ើ�រៀ�ើង	៤០,៤%	
រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�រិួមម៉ា�៖

	 			ចំណូំ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ១	៥៨៤	១២៧��រៀរិៀល	ប្រតិវូិជា	
១,២៨%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	រៀ�ើ�រៀ�ើង៥០,៨%រៀធីៀប�ងឹចំាបថ់វិិកាឆំំ្នាំ	២០២១

	 		ចំណូំ៍លម�ិដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ួំ�	៥៤៧	៦៣៧��រៀរិៀល		
ប្រតូិវិជា	 ០,៤៤%នៃ�	 ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�១៧,០%រៀធីៀប�ឹងចំាប	់
ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។

	 	ចំំណាយសូរិុបថវិិការិបស់ូរិដ្ឋឋ�លថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ	ចំំណាយសូរិុបថវិិការិបស់ូរិដ្ឋឋ�លថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ	 ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	
៣	៣៩៤	៨១៤��រៀរិៀល	ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិរៀសូម ើ�ឹង	 ៩,៨%នៃ�ចំំណាយ	
ថវិិការិដ្ឋឋសូរិុប	ប្រតិូវិជា២,៧៣%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	រៀ�ើ�រៀ�ើង	៣១,៦%រៀធីៀប�ឹង	
ចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�៖

ក.	 ចណំាយចរិនី្និ:	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ	៣	០០១	៧៨៦��រៀរិៀល	ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិ	
រៀសូម ើ�ឹង	១៤,៤%នៃ�ចំំណាយចំរិ�ីថវិិការិដ្ឋឋសូរិុប	ប្រតិូវិជា	២,៤២%នៃ�	ផ.សូ.សូ.	
រៀ�ើ�រៀ�ើង	២៦,៩%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១។	�ំុងទ្ធំហិំចំំណាយចំរិ�ូរៀ��		
ប្រ��់បំណាច់ំរិបស់ូប្រ�ុមប្របឹ�ារាជធា�ី-រៀខ័តូិ	ប្រ�ុមប្របឹ�ាប្រ�ុង-ប្រសូុ�-ខ័័ណ៍ឌ 	 �ិង	

ប្រ�ុមប្របឹ�ាឃំុុំ-សូងាក តិ់�ំុងឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិូវិ��រិ�ារៀសំូើ�ឹង�ប្រមិតិឆំំ្នាំ	២០២១។		



44

 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

ដ្ឋូចំរៀ��	 ប្រ��់បំណាចំ់រិបសូ់ប្រ�ុមប្របឹ�ារាជធា�ី-រៀខ័តូិ	 �ិងប្រ�ុង-ប្រសូុ�-ខ័័ណ៍ឌ 	
�៏ដ្ឋូចំជាប្រ�ុមប្របឹ�ាឃុំុំ-សូងាក តិ់	�ិងមស្ត្រ�ីូភ័ូមិ	ប្រតិូវិ��ផូល់ជូ�ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

	 	ប្រ�ុមប្របឹ�ារាជធា�ី	រៀខ័តូិ៖	ប្រ�ុមប្របឹ�ារាជធា�ី	រៀខ័តូិ៖

	 			ប្រ��់បំណាចំ់ប្របធា�ប្រ�ុមប្របឹ�ារាជធា�ី-រៀខ័តូិ	 �ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�	
១	៤៤០	០០០រៀរិៀល	

	 		ប្រ��់បំណាចំ់សូម៉ាជិ�ប្រ�ុមប្របឹ�ារាជធា�ី-រៀខ័តូិ	 �ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�	

១	១៣៥	០០០រៀរិៀល។

	 ប្រ�ុមប្របឹ�ាប្រ�ុង	ប្រសូុ�	ខ័័ណ៍ឌ ៖ប្រ�ុមប្របឹ�ាប្រ�ុង	ប្រសូុ�	ខ័័ណ៍ឌ ៖

	 				ប្រ��់បំណាចំ់ប្របធា�ប្រ�ុមប្របឹ�ាប្រ�ុង-ប្រសូុ�-ខ័័ណ៍ឌ 	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�	

១	១៥៥	០០០រៀរិៀល	

	 			ប្រ��់បំណាចំ់សូម៉ាជិ�ប្រ�ុមប្របឹ�ាប្រ�ុង-ប្រសូុ�-ខ័័ណ៍ឌ 	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�	

៩១០	០០០រៀរិៀល។

	 ប្រ�ុមប្របឹ�ាឃំុុំ	សូងាក តិ់៖ប្រ�ុមប្របឹ�ាឃំុុំ	សូងាក តិ់៖

	 			ប្រ��់បំណាចំ់រៀមឃុំុំរៀ�សូងាក តិ់	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�១	១១០	០០០រៀរិៀល

	 			ប្រ��់បំណាចំ់ជំទ្ធប់ទ្ធី១	ទ្ធី២	រៀ�សូងាក ត់ិរិងទី្ធ១	ទ្ធី២	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�	
៨៧០	០០០រៀរិៀល	

	 			ប្រ��់បំណាច់ំសូម៉ាជិ�ប្រ�ុមប្របឹ�ាឃំុុំ-សូងាក ត់ិ	 �ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�	

៧៦០	០០០រៀរិៀល	

	 			ប្រ��់បំណាចំ់រៀមភ័ូមិ	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�៤៣០	០០០រៀរិៀល	

	 			ប្រ��់បំណាចំ់អ�ុប្របធា�ភ័ូមិ	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�៣១០	០០០រៀរិៀល	�ិង

	 			ប្រ��់បំណាចំ់សូម៉ាជិ�ភ័ូមិ	�ឹងទ្ធទ្ធួល��ចំំ�ួ�២៨០	០០០រៀរិៀល។

ខ័.ចំណាយមលូធីន្និ:	ប្រតូិវិ��រៀប្រ�ងចំ�ំ�ួ៣៩៣	០២៨��រៀរិៀល	ម៉ា�សូម៉ាម៉ាប្រតិ	
៦,០%នៃ�ចំំណាយមូលធី�រៀដ្ឋាយហិិរិញ្ញញបីទាំ��ំុងប្របរៀទ្ធសូ	ប្រតិូវិជា០,៣២%នៃ�	
ផ.សូ.សូ.។
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	 គរៀប្រម៉ាងចំំណូ៍ល-ចំំណាយរិបសូ់រិដ្ឋឋ�លរាជធា�ី-រៀខ័តីិ	 ប្រ�ុង-ប្រសូុ�	 �ិង	
ឃុំុ-ំសូងាក ត់ិខាងរៀលើ	��រៀធីវើឱ្យយម៉ា�ឱ្យ�ភាពិថវិិកាចំ�ំ�ួ	១	២៦៣	០៥០	��រៀរិៀល	
ប្រតិូវិជា	១,០២%	នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ដែដ្ឋលប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងឧបតិាមៈរៀដ្ឋាយថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិ	
ដែដ្ឋលការិឧបតិាមៈរៀ��រៀ�ើ�រៀ�ើង	១៩,១%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១	�ុំងរៀនា�៖	

(១)-	ឧបតិាមៈរាជធា�-ីរៀខ័តូិ(សូប្រម៉ាបរ់ិដ្ឋឋ�លខ័័ណ៍ឌ )(១)-	ឧបតិាមៈរាជធា�-ីរៀខ័តូិ(សូប្រម៉ាបរ់ិដ្ឋឋ�លខ័័ណ៍ឌ )	ចំ�ំ�ួ	១៣	៣០៤	��រៀរិៀល	
រៀដ្ឋើមីីអ�ុវិតូិការិរៀផារិមុខ័ងារិរិបសូ់ម�ាីរិជំនាញ;	

(២)-	ឧបតិាមៈប្រ�ុង-ប្រសូុ�(២)-	ឧបតិាមៈប្រ�ុង-ប្រសូុ�	ចំំ�ួ�	៤០២	៣៨៩	��រៀរិៀល,	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	១៩,០%	
រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១;	

(៣)-	ឧបតិាមៈឃុំុ-ំសូងាក តិ់(៣)-	ឧបតិាមៈឃុំុ-ំសូងាក តិ	់ចំ�ំួ�	៦៥០	២៩៧	��រៀរិៀល,	ម៉ា��រំៀណ៍ើ�	២០,៣%		
រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១;	

(៤)-	មលូ�ធិិីអភ័វិិឌ្ឍឍ�៍ឃំុុំ-សូងាក ត់ិ(៤)-	មលូ�ធិិីអភ័វិិឌ្ឍឍ�៍ឃំុុំ-សូងាក ត់ិ	ចំ�ំ�ួ	១៩៧	០៦០	��រៀរិៀល,	រៀសូម ើ�ឹង	០,១៦%		
នៃ�	ផ.សូ.សូ.	ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	១៦,៦%	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២១,	ដែដ្ឋលជាការិ	
រៀផារិធី�ធា�បដែ�ាមជូ�រិដ្ឋឋ�លឃំុុំ-សូងាក ត់ិ	សូប្រម៉ាប់ចំំណាយអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍មូលដ្ឋាឋ �	
ចាំបព់ិឆំំី្នាំ	២០២០	ដ្ឋលឆំំ់្នាំ	២០២៣។	ការិឧបតិាមៈធី�បដែ�ាមរៀ��	�ងឹរៀធីវើឱ្យយរិដ្ឋឋ�ល	
ឃុំុំ-សូងាក តិ់�ីមួយៗ	ទ្ធទ្ធួល��ជាមធីយមប្របម៉ាណ៍	២៤២	��រៀរិៀល	ឬសូមមូល	
�ឹង	៦០	០០០	ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�	ជាមធីយម�ុំង	១	ឆំំ្នាំ។	

តារាងទ្ធ�៧៖	 ថវិិការិដ្ឋឋ�លថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិឆំំ្នាំ	២០២១-២០២២

ថវិិការិដ្ឋឋ�លថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ
(ឯ��៖	��រៀរិៀល)

២០២១ ២០២២

ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.

ចំំណូ៍លចំរិ�ីថវិិកាថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 1,518,406 1.32% 2,131,764 1.72%

	ចំំណូ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ 1,050,323 0.91% 1,584,127 1.28%

	ចំំណូ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ 468,083 0.41% 547,637 0.44%

សូរិុបចំំណាយថវិិកាថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 2,578,856 2.24% 3,394,814 2.73%

	ចំំណាយចំរិ�ី 2,364,650 2.05% 3,001,786 2.42%

	ចំំណាយមូលធី� 214,206 0.19% 393,028 0.32%
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ថវិិការិដ្ឋឋ�លថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ
(ឯ��៖	��រៀរិៀល)

២០២១ ២០២២

ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ. ចំាប់ %	ផ.សូ.សូ.

ឱ្យ�ភាពិថវិិកា -1,060,450 -0.92% -1,263,050 -1.02%

ឧបតិាមៈដ្ឋល់ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 1,060,450 0.92% 1,263,050 1.02%

		រាជធា�ី-រៀខ័តូិ	(សូប្រម៉ាប់រិដ្ឋឋ�លខ័័ណ៍ឌ ) 12,807 0.01% 13,304 0.01%

	ប្រ�ុង-ប្រសូុ� 338,095 0.29% 402,389 0.32%

	ឃុំុំ-សូងាក តិ់ 540,608 0.47% 650,297 0.52%

	មូល�ិធីិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ឃុំុំ-សូងាក តិ់ 168,940 0.15% 197,060 0.16%

៣.៥	 	ការិកំណ្ឌតិ់ពូិតាន្និនៃន្និការិខ័ច��ក្រម៉ាប់ឆំ្នាំ	ំ២០២២	  
ន្និិងសាា ន្និភាពូបំណុ្ឌល	

�ុំងការិប្រគបប់្រគងបណំ៍លុសាធារិណ៍�,	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិលប្របកា�់ខាជ ប់�វូិរៀ�លការិណ៍៍
គ�ែឹ�ចំំ�ួ�	៥	ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

(១)-	 	ខ័ចីឥណ៍ទាំ��ំុងទ្ធំហិំសូមប្រសូបដែដ្ឋលសាា �ភាពិថវិិកា	�ិងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចអាចំ	
ប្រទាំបំ្រទ្ធ��;

(២)-	 ខ័ចីដែតិឥណ៍ទាំ�ដែដ្ឋលម៉ា��ប្រមិតិសូមីទាំ�	ឬល�ុខ័័ណ៍ឌ អ�ុរៀប្រ��ខុ័សូ់;

(៣)-	 	ខ័ចីសូប្រម៉ាប់ដែតិវិិសូ័យអាទ្ធិភាពិប្រទ្ធប្រទ្ធង់ចំីរិភាពិនៃ��ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិង	
វិិសូ័យបរៀងកើ�ផលិតិភាពិ	រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	ឬផលិតិភាពិផលិតិ�មម;

(៤)-	 	រៀប្របើប្រ�ស់ូឥណ៍ទាំ�	ប្រប�បរៀដ្ឋាយតិម៉ាែ ភាពិ,	គណ៍រៀ�យយភាពិ,	ប្របសូទិ្ធធភាពិ,	
�ិងសូ័�ិូសូិទ្ធធភាពិខុ័សូ់បំផុតិ;

(៥)-	 	រៀប្របើប្រ�សូ់ឥណ៍ទាំ�សូប្រម៉ាប់ហិិរិញ្ញញបីទាំ�គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិ រៀ�គរៀលើ	
រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធសាធារិណ៍�	ដែដ្ឋលប្រតូិវិម៉ា�សូូង់ដ្ឋា	�ិងគុណ៍ភាពិខុ័ស់ូ		
ប្រសូប�មរៀ�លការិណ៍៍នៃ�ការិប្រគប់ប្រគងការិវិ�ិរិៀ�គសាធារិណ៍�	ប្រពិមទាំងំ	
រៀឆ្លែើយតិបរៀ��ឹងតិប្រមូវិការិនៃ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជាតិិរៀ��ំុងដ្ឋំណា�់កាល	
ថមី	ពិិរៀសូសូ	ធានា���ូវិចំីរិភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច,	សូងគម,	បរិិសាា �,	�ិងភាពិធី�់
�ឹងបដែប្រមបប្រម�លអាកាសូធាតិុ។
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	 ដែផូ��មការិ�ំណ៍ត់ិពិិ��នៃ�ការិខ័ចរីៀ��ំងុចំាបថ់វិិកាឆំំ្នាំ	២០២២ការិ�ំណ៍ត់ិពិិ��នៃ�ការិខ័ចរីៀ��ំងុចំាបថ់វិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	រាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល	
���ំណ៍ត់ិទ្ធហំំិនៃ�ការិខ័ចបី្រ��់ពិ�ីំងុប្របរៀទ្ធសូ	�ិងពីិនៃដ្ឋគូអភ័វិិឌ្ឍឍ�	៍ដ្ឋចូំខាងរៀប្រកាម៖

(�)-រៀប្រ�ងរៀធីវើការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋជារៀលើ�ដំ្ឋបូង	 �ំុង�ប្រមិតិ	(�)-រៀប្រ�ងរៀធីវើការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋជារៀលើ�ដំ្ឋបូង	 �ំុង�ប្រមិតិ	
១	២១៩	៥០០��រៀរិៀល	ឬសូមមូលរៀសូម ើ�ឹប្របម៉ាណ៍៣០០��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�១	២១៩	៥០០��រៀរិៀល	ឬសូមមូលរៀសូម ើ�ឹប្របម៉ាណ៍៣០០��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�		
រៀដ្ឋើមីីរៀធីវើហិិរិញ្ញញបីទាំ��ំប្រទ្ធគរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសូំរៀ�រៀលើ�សូា� យ�ំរៀណ៍ើ�	 �ិង	
ផលិតិភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 រិួមម៉ា�៖	ការិអ�ុវិតូិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	ការិអ�ុវិតូិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូសូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា	 �ំុងការិរិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី		រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា	 �ំុងការិរិសូ់រៀ�ជាមួយ�ូវិីដ្ឋ-១៩	 �មគ�ែងប្របប្រ�តិីភាពិថមី		
ដែដ្ឋលប្រតិូវិ���ំណ៍តិ់រិួចំរៀហិើយ	ចំំ�ួ�	២៥០	��ដ្ឋុ�ែ រិអារៀមារិិ�	�ិងគរៀប្រម៉ាង	
ដែដ្ឋល�ងឹ�ណំ៍តិ�់មរៀប្រកាយរៀទ្ធៀតិចំ�ំ�ួ	២៥	��ដ្ឋ�ុែ រិអារៀមារិិ�	ប្រពិមទាំងំគរៀប្រម៉ាង	
ប្របព័ិ�ធបរៀចំច�វិទិ្ធា	�ងិរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ�័ធឌ្ឍជីថីលចំ�ំ�ួ	២៥	��ដ្ឋ�ុែ រិអារៀមារិិ�។		

គួរិបញ្ហាជ �់ដែដ្ឋរិថ្នាការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋរៀ��	 �ឹងចំូលរិួមអភិ័វិឌ្ឍឍ	
វិសិូយ័ហិិរិញ្ញញវិតិា	ុ�ិងរិ�ារៀសូា រិភាពិម៉ាា ប្រ�ូរៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	�មរិយ�តិនួាទ្ធរីិបសូម់លូបប្រតិរិដ្ឋឋ	
ជាឧប�រិណ៍៍អ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យរូិបិយវិតិាុ	 �ិងជាមូលដ្ឋាឋ �រៀប្របៀបរៀធីៀប	
�ិង�ំណ៍តិ់នៃថែឧប�រិណ៍៍ហិិរិញ្ញញវិតិាុ�ំុងទ្ធីផារិ	 ប្រពិមទាំំងជំរិុញការិរៀធីវើពិិពិិធី�មម	
ប្របភ័ពិហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្រសូុ�។	ដ្ឋូចំរៀ��	ការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋខាងរៀលើ		
គ�ជាការិគិតិគូរិប្រសូប�មរិបតិ់ថមីនៃ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិងសូងគម�មុុជា		
រៀដ្ឋើមីីអាចំឈា�រៀ��សាងប្របពិ័�ធប្រគប់ប្រគងមួយដ្ឋ៏រិឹងម៉ា	ំសូប្រម៉ាប់ការិរៀ��ផាយ		
�ិងការិជួញដ្ឋូរិមូលបប្រតិរិដ្ឋឋទាំំងមូលរៀដ្ឋើមីីបំរៀពិញបដែ�ាមរៀលើភាពិម៉ា��ប្រមិតិ	
នៃ�ប្របភ័ពិធី�ធា�រិបស់ូរិដ្ឋឋបចំចុបី�ំ	 ខ័ណ៍�ដែដ្ឋលលទ្ធធភាពិ�ំុងការិទ្ធទ្ធួល��	
ឥណ៍ទាំ�សូមីទាំ�ខុ័សូម់៉ា�ការិថមថយ	រៀដ្ឋាយសារិការិរៀ�ើងឋា��ម�ជាប្របរៀទ្ធសូ	
ចំំណូ៍លមធីយម�ប្រមិតិទាំបរិបសូ់�មុុជា។

(ខ័)-�ំណ៍ត់ិទ្ធំហិំនៃ�ការិខ័ចីប្រ��់ពិីនៃដ្ឋគូអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	 �ំុង�ប្រមិតិ១៦០០��SDR(ខ័)-�ំណ៍ត់ិទ្ធំហិំនៃ�ការិខ័ចីប្រ��់ពិីនៃដ្ឋគូអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	 �ំុង�ប្រមិតិ១៦០០��SDR
គ�រៀ�ើ�រៀ�ើង១០០��	SDR	រៀធីៀប�ឹងចំាប់ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២១	រៀដ្ឋាយឈរិរៀលើ	
មូលដ្ឋាឋ �នៃ�ការិគិតិគូរិ	�ិងដែផូ�រៀ�រៀលើទ្ធដិ្ឋឋភាពិសូខំា�់ៗ មួយចំ�ំួ�ដែដ្ឋលរិួមម៉ា�៖	

	 ១-	 	ទ្ធំហិំនៃ�តិប្រមូវិការិវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�ម៉ា�ការិរៀ�ើ�រៀ�ើងជាគំហិុ�	រៀដ្ឋើមីី	
សូារិ	 �ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញរៀឆ្លែើយតិប�ឹងបរិិការិណ៍៍នៃ�	
ផលបា�ពាល់ពិីការិរិី�រាលដ្ឋាលជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩,	
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	 ២-	 	គរៀប្រម៉ាងអភិ័វិឌ្ឍឍ�៍ដែដ្ឋល�ឹងចំុ��ិចំចប្រពិមរៀប្រពិៀងឥណ៍ទាំ�សូមីទាំ��ំុង	
ឆំំ្នាំ	 ២០២១	 ជាគរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍��ំុងវិិសូ័យអាទ្ធិភាពិ		

(រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធរិូបវិ�ូ	 �ិងការិបរៀងកើ�ផលិតិភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 �ិង	
ផលិតិភាពិផលិតិ�មម)	 រៀហិើយដែដ្ឋលរៀចំ�ដែតិរិំ�ិលពីិឆំំ្នាំមុ�ៗម�	ដែតិម៉ា�	
ចំរិិតិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ�ំុងការិប្រទ្ធប្រទ្ធង់ដ្ឋល់ចំីរិភាពិនៃ��ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�ំុង	
រិយ�រៀពិលមធីយម	�ិងដែវិង,	

	 ៣-	ឥណ៍ទាំ�ម៉ា��ប្រមិតិសូមីទាំ�ខុ័សូ់,	

	 ៤-	 	សាា �ភាពិបំណ៍លុសាធារិណ៍��មុុជាបចំចុបី�ំ	�ិង�ំងុរិយ�រៀពិលមធីយមរៀ�	
ដែតិម៉ា�	“ចំីរិភាពិ”	�ិង	“ហា�ិភ័័យ�ប្រមិតិទាំប”	�ិង	

	 ៥-	 ការិប�ូបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិខុ័សូ់�ំុងការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអ�ុវិតូិគរៀប្រម៉ាង។	

	 ជារិមួ	ការិ�ំណ៍តិពិ់ិ���ំងុការិខ័ចថីមសីូប្រម៉ាបឆំំ់្នាំ	២០២២	�ំងុ�ប្រមតិិ	១	៦00	��		១	៦00	��	
SDRSDR	គ�រៀដ្ឋើមីឱី្យយរាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិលអាចំចំ�ុហិតិារៀលខាខ័ចបី្រ��ព់ិរីៀគសូប្រម៉ាបហិ់ិរិញ្ញញបីទាំ�	
�មម វិិធីី/គរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គសាធារិណ៍�ចំំ�ួ�៣៥	ដែដ្ឋលរិួមម៉ា�៖	សាធារិណ៍រិដ្ឋឋ	

ប្របជាម៉ា�ិតិចំិ�ចំំ�ួ�	 ៦គរៀប្រម៉ាង,	 ប្រពិ�រាជាណាចំប្រ�នៃថចំំ�ួ�	 ១គរៀប្រម៉ាង,	
ប្របរៀទ្ធសូជបាុ�ចំំ�ួ�	 ៣គរៀប្រម៉ាង,	 សាធារិណ៍រិដ្ឋឋ�ូរៀរូិចំំ�ួ�	 ៥គរៀប្រម៉ាង,		
សាធារិណ៍រិដ្ឋឋ�រំាងចំ�ំួ�	៥គរៀប្រម៉ាង,ធីនា�រិអភ័វិិឌ្ឍឍ�អ៍ាលែ�មាងច់ំ�ំួ�	១គរៀប្រម៉ាង,	
ធីនា�រិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍អាសូុីចំំ�ួ�	៩គរៀប្រម៉ាង,	ធីនា�រិពិិភ័ពិរៀ��ចំំ�ួ�	៣គរៀប្រម៉ាង,		
ធីនា�រិវិ�ិរិៀ�គអ�រុូិបចំ�ួំ�	១គរៀប្រម៉ាង,	ធីនា�រិវិ�ិរិៀ�គរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ�័ធអាសូុី
ចំំ�ួ�	១គរៀប្រម៉ាង,	�ិង	រៀដ្ឋាយដែបងដែចំ��មវិិសូ័យ	ដ្ឋូចំខាងរៀប្រកាម៖

វិិ�័យថ្នាមពូលចំន្និួន្និ	៩	�សេក្រម៉ាង�ឺ៖	

	 គរៀប្រម៉ាងពិប្រង�ីសូមតិាភាពិផគតិផ់គងអ់គគសិូ�ី	ជហំា�ទ្ធ១ី,	គរៀប្រម៉ាងពិប្រង�ីសូមតិាភាពិ	

ផគតិផ់គងអ់គគសិូ�ី	ជហំា�ទ្ធ២ី,	គរៀប្រម៉ាងពិប្រង�ីដែខ័សបញ្ញជូ�អគគសិូ�ីជ�បទ្ធ	ជំហា�ទ្ធ៨ី,	
គរៀប្រម៉ាងពិប្រងី�ប្របពិ័�ធដែខ័សបញ្ញជូ�	�ិងដែចំ�ចាំយរៀ�រាជធា�ីភំ័ំរៀពិញ	ជំហា�ទ្ធី២,		
គរៀប្រម៉ាងពិប្រងងឹសូមតិាភាពិប្របពិ�័ធបណូាញបញ្ញជូ�អគគសិូ�ី,	គរៀប្រម៉ាងសាងសូង់ដែខ័សបញ្ញជូ�	
១១៥	គី�វុូូិល	�រាយណ៍៍-សូា ងឹប្រតិង់,	គរៀប្រម៉ាងប្របសិូទ្ធធភាពិថ្នាមពិលសូប្រម៉ាបក់ារិផគតិផ់គង់	
អគគិសូ�ីជ�បទ្ធ	ជំហា�ទ្ធី២,	�ិង�មមវិិធីីអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ប្របសូិទ្ធធភាពិវិិសូ័យថ្នាមពិល;
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វិិ�័យធ្នារាសាស្ត្រ�ីចំន្និួន្និ	៥	�សេក្រម៉ាង�ឺ	៖

	 គរៀប្រម៉ាងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍អាងទ្ធឹ�ដ្ឋងកំាបិតិ	រៀខ័តូិ�ំពិង់ធីំ,	គរៀប្រម៉ាងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ទ្ធំ�ប	់
ដ្ឋូ�ប្រទ្ធីរៀ�រៀខ័តូិ�ត់ិដ្ឋំបង	 (ហិិរិញ្ញញបីទាំ�បដែ�ាម),	 គរៀប្រម៉ាងសូារិរៀ�ើងវិិញសូា ឹង	
សាវ យ-រៀចំ�,	�មមវិិធីីប្រគបប់្រគងធី�ធា�ទ្ធ�ឹ	�ិងការិផ្ទាែ សូបូូ់រិវិសិូយ័�សូ�ិមម	ជំហា�ទ្ធ២ី,	
�ិងគរៀប្រម៉ាងជួសូជុល	�ិងសូារិផលបា�ពាល់ពិីទ្ធឹ�ជំ��់ឆំំ្នាំ	២០២០;

វិិ�័យសេហ្វិដ្ឋាឋ រិចនា�ម័័ន្និធរិូបវិ័នី្និចំន្និួន្និ	៧	�សេក្រម៉ាង�ឺ៖

	 គរៀប្រម៉ាងសាងសូងសុ់ា�ទ្ធរៀ�ែរៀមគងគ	�ងិផែូវិតិភាជ ប់	រៀខ័តូិប្រ�រៀចំ�,	គរៀប្រម៉ាងពិប្រង�ី	
�ំណាតិ់ផែូវិជាតិិរៀលខ័៧	 (សូគ�់-�ំពិង់ចាំម),	 គរៀប្រម៉ាងរៀរិៀបចំំប្រចំ�ទាំវ រិអ�ូរិជាតិិ	
សូា ឹងបតិ់	 �ិងផែូវិតិភាជ ប់ផែូវិជាតិិរៀលខ័៥	ជំហា�ទ្ធី២,	គរៀប្រម៉ាងរៀធីវើឱ្យយប្របរៀសូើរិរៀ�ើង	
�ូវិ�ំណាត់ិផែូវិជាតិិរៀលខ័៥	ពីិធាែ មូម	រៀខ័តូិរៀពាធ៍ីសាតិ់-ប្រ�ុង�តិ់ដ្ឋំបង	�ិងពិីប្រ�ុង	
សូិរិីរៀសាភ័័ណ៍	(�ញ្ញចប់ឥណ៍ទាំ�	ដំ្ឋណា�់កាលទ្ធី៣),	គរៀប្រម៉ាងដែ�លមូបណូាញ	
តិភាជ ប់ជ�បទ្ធរៀដ្ឋាយចំីរិភាពិ,	គរៀប្រម៉ាងសាងសូង់សុា�មិតូិភាពិ�មុុជា-�ូរៀរូិ,	�ិង	
គរៀប្រម៉ាងរៀលើ��មុសូ់សូមតិាភាពិប�ារំៀ�ជ�បទ្ធ;	

វិិ�័យ�ុខាភ័ិ�លចំន្និួន្និ	៣	�សេក្រម៉ាង�ឺ៖		

	 គរៀប្រម៉ាងរៀធីវើឱ្យយប្របរៀសូើរិរៀ�ើងម�ាីរិរៀពិទ្ធយបដែងូ�រៀខ័តូិ,	 គរៀប្រម៉ាងពិប្រងឹងវិិសូ័យ	

សូុខាភ័ិ�ល�ំុងតិំប�់រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចពិិរៀសូសូ�ំុងមហាអ�ុតិំប�់រៀមគងគ,	 �ិង	គរៀប្រម៉ាង	
រៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិ	�ិងសូមធីមាសូុខាភ័ិ�ល	ជំហា�ទ្ធី២;

វិិ�័យអប់រិំន្និិងបណុី្ឌ�បណីាលវិិជាា ជំ�វិៈចំន្និួន្និ	២	�សេក្រម៉ាង�ឺ៖	

	 គរៀប្រម៉ាងបណុូ៍�បណូាលជំនាញសូប្រម៉ាប់តិប្រមូវិការិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀពិលអនាគតិ,	
�ិងគរៀប្រម៉ាងវិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ	�ិងបរៀចំច�វិិទ្ធារៀ�មធីយមសូិ�ាទ្ធុតិិយភ័ូមិ;

វិិ�័យក�ិកមមចំន្និួន្និ	៣	�សេក្រម៉ាង�ឺ៖	

	 �មមវិិធីីអភ័វិិឌ្ឍឍ��៍សិូ�មមតិបំ�ព់ិងឹរៀលើទ្ធ�ឹរៀភ័ែៀងសូប្រម៉ាប់ប្របរៀទ្ធសូ	�មុុជា,	គរៀប្រម៉ាង	
រៀ�សាទ្ធរៀ��មតិំប�់រៀឆំ្លរិប្រប�បរៀដ្ឋាយ�ិរិ�ូរិភាពិ,	�ិង	គរៀប្រម៉ាងផលិតិ�មមសូតិវ					
ឆ្លែងដែដ្ឋ��ិងការិជំរិុញដែខ័សប្រចំវូា�់ផលិតិ�មមមហាអ�ុតិំប�់រៀមគងគ;
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វិិ�័យអាទ្ធិភាពូសេ�េងសេទ្ធៀតិចំន្និួន្និ	៦	�សេក្រម៉ាង�ឺ៖

	 គរៀប្រម៉ាងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ប្របពិ័�ធចំរៀប្រម៉ា�ទ្ធឹ��ខ័វ�់	 ប្រ�ុង�រៀ�ម 	(ឥណ៍ទាំ�បដែ�ាម),	
�មម វិិធីីពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍�	អ�ុ�មម វិិធីីទ្ធី២,	គរៀប្រម៉ាង�ំប្រទ្ធ	

ការិសិូ�ាសូមិទ្ធធិលទ្ធធភាពិ�ិងការិអ�ុវិតូិគរៀប្រម៉ាង,	�មម វិិធីីជំរុិញពាណ៍ិជជ�មម	 �ិង		
ការិប្រប�ួតិប្របដែជង	អ�ុ�មម វិិធីីទ្ធី១,	គរៀប្រម៉ាងប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ធីមមជាតិិ,	គរៀប្រម៉ាង	
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចឌ្ឍីជីថល	�ិងការិវិិ�ិរៀ�គរៀលើការិប្រប�ួតិប្របដែជងរៀ��មុុជា។	

	 ចំំណាយរៀលើការិទ្ធូទាំត់ិប្រ��់ខ័ចី	 �ំុងឆំំ្នាំ	 ២០២២	 ប្រតិូវិ��រៀប្រ�ងចំំ�ួ�	
១	 ៤៧៧	 ៦៥៧��រៀរិៀល	 ប្រតូិវិជា១,១៩%នៃ�	 ផ.សូ.សូ.	 គ�ម៉ា��ំរៀណ៍ើ�	
២៤,៧%រៀធីៀប�ឹងចំាប់ឆំំ្នាំ	 ២០២១	 សូប្រម៉ាប់រិំលសូ់បំណ៍ុលសាធារិណ៍�	
រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ។

	 ជារិួម	ការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋជារៀលើ�ដ្ឋំបូងរៀ��ការិរៀ��ផាយល�់មូលបប្រតិរិដ្ឋឋជារៀលើ�ដ្ឋំបូងរៀ��	�ិងការិខ័ចី�ំុងទ្ធំហិំ	ការិខ័ចី�ំុងទ្ធំហិំ	
ខាងរៀលើ	 �ឹងមិ�បរៀងកើតិជាប�ាុ�បំណ៍លុវិណ័៍ឌ �រិដ្ឋល់�មុុជារៀទ្ធខាងរៀលើ	 �ឹងមិ�បរៀងកើតិជាប�ាុ�បំណ៍លុវិណ័៍ឌ �រិដ្ឋល់�មុុជារៀទ្ធរៀពាលគ�ជាទ្ធិដ្ឋឋភាពិ	
បរៀចំច�រៀទ្ធសូ	សាា �ភាពិបំណ៍លុសាធារិណ៍��មុុជា	រៀ�ដែតិប្រតិូវិ��វាយតិនៃមែថ្នាម៉ា�	
‹ចំីរិភាពិចំីរិភាពិ›	�ិង	‹ហា�ិភ័័យ�ប្រមិតិទាំបហា�ិភ័័យ�ប្រមិតិទាំប›		ដ្ឋដែដ្ឋលរៀដ្ឋាយរាល់សូូចំនា�រិបំណ៍លុ	
គ�ែឹ�ៗ	រិបសូ់�មុុជា	សូុទ្ធធដែតិសូា ិតិរៀប្រកាមអ�ុ�តិរៀ�លទាំងំអសូ់។	
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ក្រកាហិិ្វិកទ្ធ�៧៖	 សូ�ំិធីិបំណ៍លុសាធារិណ៍�រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	គិតិប្រតិឹមដ្ឋំណាចំ់ឆ្លម៉ាសូទ្ធី១	ឆំំ្នាំ	២០២១
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សេ�ចកី��និំ្និដ្ឋាឋ ន្និ
ជំំពូូក	៤
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៤	 សេ�ចកី��និំ្និដ្ឋាឋ ន្និ

	 ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ប្រតិូវិ��គិតិគូរិ	�ិងរៀរិៀបចំំរៀ�ើង�ំុងបរិិការិណ៍៍ដែដ្ឋល�មុុជា		
�ដ៏្ឋចូំជាពិិភ័ពិរៀ��ទាំងំមលូ�ពំិងុសូា តិិរៀ��ណូាលនៃ�វិបិតិូិជំង��ូវិដី្ឋ-១៩	រៀ�រៀ�ើយ	
ដែដ្ឋលតិប្រមវូិឱ្យយរាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិលតិប្រមងក់ារិរៀប្របើប្រ�ស់ូធី�ធា�រៀដ្ឋើមី,ី	មុ៉ាង,	ប្រទ្ធប្រទ្ធងដ់្ឋល	់
�ិចំចខ័ិតិខំ័ប្របយុទ្ធធ�ឹងជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩,	មុ៉ាងរៀទ្ធៀតិ,	សូារិ	�ិងជំរិុញរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចឱ្យយប�ូ	

សូា ិតិរៀ�រៀលើគ�ែងនៃ��ំរៀណ៍ើ�ខុ័ស់ូ	 �ិងរិស់ូរិរៀវិី�រៀ�ើងវិិញ	ប្រពិមទាំងំសូារិជីវិភាពិ	

រិបសូប់្របជាជ�ទ្ធរូៀ��ដ៏្ឋចូំជារៀដ្ឋើមីីសូរៀប្រមចំឱ្យយ���វូិរៀ�លរៀ�សូខំា�់ៗ នៃ��មមវិិធីី	�មមវិិធីី	
�រៀ��យ,យុទ្ធធសាស្ត្រសូូចំតុិរៀកាណ៍	-ដ្ឋំណា�់កាលទ្ធី៤�រៀ��យ,យុទ្ធធសាស្ត្រសូូចំតុិរៀកាណ៍	-ដ្ឋំណា�់កាលទ្ធី៤	�ិង	ដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	ដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	
អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជាតិិឆំំ្នាំ	២០១៩-២០២៣អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជាតិិឆំំ្នាំ	២០១៩-២០២៣	ពិិរៀសូសូការិជំរិុញសូមាុ�រៀលី��នៃ�ការិអ�ុវិតូិ	
�ិចំចការិដែ�ទ្ធប្រមង់រៀលើប្រគប់ វិិសូ័យ�ំុងឆំំ្នាំ	 ២០២២ដែដ្ឋលជាឆំំ្នាំទ្ធី៤	 នៃ�អាណ៍តិូិ	
រិបសូរ់ាជរិដ្ឋាឋ ភ័�ិល�តិីិកាលទ្ធ៦ី	នៃ�រិដ្ឋឋសូភា	រៀដ្ឋើមីីសូរំៀ��សាងមលូដ្ឋាឋ �ប្រគឹ�ថមីៗ 	
បដែ�ាម	�ំុងដ្ឋំរៀណ៍ើរិឈា�រៀឆុ្នាំ�រៀ�សូរៀប្រមចំ���ូវិបំណ៍ងប្រ�ថំ្នារិយ�រៀពិលដែវិង	
រិបសូ់ប្របជាជ��មុុជា	ដែដ្ឋលចំង់ឱ្យយ�មុុជាកាែ យជាប្របរៀទ្ធសូម៉ា�រៀម៉ាទ្ធ�ភាពិជាតិិ	
ម៉ា�អនាគតិដ្ឋ៏រិុងរៀរិឿងភ័ែ�សាវ ង	ប្រតិចំ�ប្រតិចំង់	�ិងជារិដ្ឋឋអធីិបរៀតិយយមួយរិឹងម៉ា	ំដែដ្ឋល	
រៀ�រិពិខាជ ប់ខ័ជ���ូវិរៀ�លការិណ៍៍ប្របជាធីិបរៀតិយយ	 �ិង�ីតិិរិដ្ឋឋ	 �ិងម៉ា�សូ�ិូភាពិ	
រៀពិញរៀលញ	ប្រពិមទាំងំម៉ា��ិតិា�ុភាពិខុ័សូ់ប្រតិដែដ្ឋតិរៀលើឆ្នាំ�អ�ូរិជាតិិ។	ទ្ធ�ាឹមរៀ��	
ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	�ម៏៉ា�រៀ�លរៀ�ប�ូរិ�ាការិពារិសូមទិ្ធធផលសូងគមជាតិិ	
ទាំងំឡាយ	ដែដ្ឋលសូរៀប្រមចំ����ែងម�	ប្រប�បរៀដ្ឋាយភាពិជាម៉ាច ស់ូ	ប្រពិមជាមយួ�ងឹ	
ការិខ័ិតិខ័ំប្របឹងដែប្របងរៀដ្ឋើមីីជមំ�	�ិង	ទ្ធប់ទ្ធល់ផលបា�ពាល់អវិិជជម៉ា�នានាបណូាល	
ម�ពិីការិរិី�រាលដ្ឋាលនៃ�ជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩	�ិងបញ្ហាា ប្របឈមរៀផសងៗរៀទ្ធៀតិ	ទាំងំ�ំុង	

�ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ�ំុងសាម រិតីិធានាឱ្យយ�មុុជាអាចំឈរិរឹិងម៉ា	ំ �ិងរៀធីវើជាម៉ាច សូ់រៀលើ	
រៀជាគវាសូនារិបសូ់ខ័ែ��	ទាំងំរៀ��ំុងរៀពិលបចំចុបី�ំ	�ិងតិរៀ�អនាគតិ។	

	 ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ចំំណាយថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	ម៉ា�ចំរិិតិជាការិប្របឹងដែប្របងបូូរិផូ្ទាចំ់	�ំុង	
ការិប្របយទុ្ធធ�ងឹជំង��ូវិដី្ឋ-១៩	រៀដ្ឋើមីីការិពារិអាយជីុវិតិិរិបសូប់្របជាជ�ផង	�ិង�សាង	

មូលដ្ឋាឋ �រៀដ្ឋើមីីសូប្រម៉ាប់រិសូ់រៀ�ជាមួយ�ឹងជំង�	 �ូវិីដ្ឋ-១៩ផង�ំុងរៀ�លរៀ�	

សូារិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងសូារិជីវិភាពិប្របជាជ�រៀ�ើងវិិញ�មរិយ�ការិប�ូអ�ុវិតូិ�ូវិ�ញ្ញចប់	
អ�ូរាគម�៍សូងគម-រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	សូរំៀ�ប�ូប្រគប់ប្រគងផលបា�ពាល់ពិកីារិរីិ�រាលដ្ឋាលនៃ�	
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ជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩	បរៀងកើតិការិងារិជ�ូប្របជាជ�	រៀលើ��មុស់ូបរិិ�កាសូធីរុិ�ិចំច	�មរិយ�	

ការិផូល់ការិរៀលើ�ទ្ធឹ�ចំិតូិ	�ិងបរៀងកើ�ទ្ធំ�ុ�ចំិតូិវិិ�ិរៀ�គិ�	ការិប�ូអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�	
ម�ុសូស	 ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធរិូបវិ�ូ	 ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិនៃ�រៀសូវា	
សាធារិណ៍�ប្រគបប់្របរៀភ័ទ្ធ	ការិបរៀងកើ�ប្របសិូទ្ធធភាពិ�ិងសូ�័កសិូទិ្ធធភាពិនៃ�សាា ប�័សាធារិណ៍�		
ការិរៀលើ��មុស់ូសូុខ័ុម៉ាលភាពិប្របជាជ�	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍប្របព័ិ�ធ�ំពារិសូងគម	�ិងការិ	
ជរំិញុការិរៀធីវើបរិិវិតូិ�មមជីឌ្ឍីថល	ប្រពិមទាំងំការិ	ប�ូរៀដ្ឋា�ប្រសាយរាលប់ញ្ហាា ប្របឈមជា	
រិចំនាសូមុ�័ធនានា	ដែដ្ឋលជរំិញុការិរៀធីវើពិិពិិធី�មមរៀសូដ្ឋឋ�ចិំច		�ិងការិរៀលើ�	�មុស់ូផលិតិភាពិ		
ប្របសូិទ្ធធភាពិ	�ិងភាពិប្រប�ួតិប្របដែជង�មុុជា។		

	 ទ្ធ�ាមឹរៀ��ប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ចំណូំ៍លថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	�៏��គសូូបញ្ហាជ �់�ូវិការិរៀបូជាា 	
ចំិតូិរិបសូ់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល�ំុងការិខ័ិតិខ័ំពិប្រងឹងការិរៀ�ៀរិគរិធី�ធា�ដែដ្ឋលរៀ�ម៉ា�	
សូកូា�ុពិល		ទាំងំរៀ�រៀលើដែផំ�ចំំណូ៍លសារិរៀពិើពិ�ធ	�ិងចំំណូ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ		
ប្រពិមទាំងំបដែ�ាមការិគិតិគូរិរៀ�រៀលើយ�ូការិហិិរិញ្ញញបីទាំ�នានារៀដ្ឋើមីីមាាង	បំរៀពិញ	
ឱ្យយ���វូិរាល់តិប្រមវូិការិចំណំាយ�ំងុបរិិការិណ៍៍វិិបតិូិនៃ�ជងំ��ូវិដី្ឋ-១៩	�ងិមាាងរៀទ្ធៀតិ	
រៀដ្ឋើមីីរិ�ាឱ្យយ��ដ្ឋាចំ់	ខាតិ�ូវិតិុលយភាពិថវិិកាដែដ្ឋលជាមូលដ្ឋាឋ �ប្រគឹ��ុំងការិធានា
សូា ិរិភាពិម៉ាា ប្រ�ូរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញវិតិាុ	សាធារិណ៍�។

	 សូរុិបម�,	 ថវិិកាឆំំ្នាំ	២០២២	អាចំប្រតូិវិ��សូ�ំិដ្ឋាឋ �ជាឧប�រិណ៍៍ដ្ឋ៏ម៉ា�	
ប្របសូិទ្ធធភាពិដែដ្ឋលអាចំជួយឱ្យយរាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លរៀឆ្លែើយតិបរៀ��ឹងបញ្ហាា ប្របឈម	�ិង	
ហា�ិភ័័យផងទាំងំពួិង,	ទាំងំ�ំុង	 �ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ,	សូំរៀ�ប�ូការិពារិអាយុជីវិិតិ	
រៀលើ��មុស់ូជីវិភាពិរិសូរ់ៀ�រិបសូប់្របជាជ�ពិលរិដ្ឋឋ	ប្រពិមទាំងំសូារិ	�ិងជំរុិញការិរៀងើប	
រៀ�ើងវិិញ�ូវិ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	 រៀហិើយអាចំប្របសិូទ្ធធនាម��ថ្នាជា	“ថវិិកាសូប្រម៉ាប់	ថវិិកាសូប្រម៉ាប់	
ប�ូការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំង	 �ិងការិ�សាងសូមតិាភាពិរិសូ់រៀ�ជាមួយជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩		ប�ូការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំង	 �ិងការិ�សាងសូមតិាភាពិរិសូ់រៀ�ជាមួយជំង��ូវិីដ្ឋ-១៩		

�មគ�ែងប្របប្រ�តិថីម	ីរៀដ្ឋើមីបី�ូប្របយទុ្ធធការិពារិអាយជុីវិតិិប្របជាជ�	រិ�ាលំ�ងឹសូងគម-�មគ�ែងប្របប្រ�តិថីម	ីរៀដ្ឋើមីបី�ូប្របយទុ្ធធការិពារិអាយជុីវិតិិប្របជាជ�	រិ�ាលំ�ងឹសូងគម-
រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	�ិងជីវិភាពិរិស់ូរៀ�រិបសូប់្របជាជ�	ប្រពិមជាមយួ�ងឹការិតិប្រមង់ធី�ធា�រៀឆុ្នាំ�រៀសូដ្ឋឋ�ចិំច	�ិងជីវិភាពិរិស់ូរៀ�រិបសូប់្របជាជ�	ប្រពិមជាមយួ�ងឹការិតិប្រមង់ធី�ធា�រៀឆុ្នាំ�
រៀ�សូារិ	�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញរៀ�សូារិ	�ិងជំរិុញ�ំរៀណ៍ើ�រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចរៀ�ើងវិិញ”។	
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ឧប�ម័័ន្និធ
ជំំពូូក	៥
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៥.១	 សេ�លន្និសេ��យ	ន្និិងថវិិកាកមមវិិធី�រិប�់ក្រក�ួង-សាា ប័ន្និ
ឯ��៖	��រៀរិៀល

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងអប់រិំ	យុវិជ�	�ិង�ីឡា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា	(I+II) 3,040,826.0

I.	សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	១	-	ធ្នានាឱ្យយការិអបរ់ិំម៉ាន្និ�ុណ្ឌភាពូក្របកប	សេដ្ឋាយ 
�មធីម៌	បរិិ�បនំ្និ	ការិ�ិកាសេពូញមួយជំ�វិិតិ�ក្រម៉ាប់ទាំងំអ�់�ំ,	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍយុវិជំន្និ	
ន្និិងការិសេល�កកម័�់វិិ�័យក�ឡា

378,220.5

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិអប់រិំ�ំុងប្របពិ័�ធ	រៀប្រ�ប្របពិ័�ធ	�ិងមិ�ផែូវិការិ 276,882.1

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖ការិពិប្រងី�ការិអប់រិំ�ុម៉ារិតិូចំ 11,695.2

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអប់រិំរៀ�បឋមសូិ�ា 1,858.3

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖ការិចំូលរៀរិៀ�ប្រប�បរៀដ្ឋាយសូមធីមា	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ		
�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអប់រិំរៀ�មធីយមសូិ�ា

6,503.5

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖ការិពិប្រងី�ការិអប់រិំរៀប្រ�ប្របពិ័�ធ 1,614.0

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖ការិពិប្រងឹង		�ិងការិពិប្រងី��មមវិិធីីរៀលើ��មុសូ់សូុខ័ភាពិសូិ�ា 767.1

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖រៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអ�ុវិតូិ�មមវិិធីីអប់រិំ	
បរៀចំច�រៀទ្ធសូ

2,283.2

107 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិងារិបណុូ៍�បណីាល	�ិងវិិប្រ�ឹតិការិប្រគូបរៀប្រងៀ� 1,438.9

108 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�មមវិិធីីសូិ�ា	សូម៉ាៈ រិ�សូិ�ា	�ិងបណាះ ល័យ 27,182.3

109 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖ពិប្រងី�ការិអប់រិំបរិិ�ប�ំប្រគប់ភ័ូមិសូិ�ា 571.0

110 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិអប់រិំ�ំុងប្របពិ័�ធ	រៀប្រ�ប្របពិ័�ធ	�ិង	
មិ�ផែូវិការិរិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី	រៀខ័តូិ

222,968.6

2 	�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍឧតូិមសូិ�ា	�ិងការិប្រសាវិប្រជាវិ 28,042.4

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិ	�ិងភាពិរៀឆ្លែើយតិបនៃ�ការិអប់រិំឧតូិមសូិ�ា 2,055.8

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិប្រសាវិប្រជាវិរៀ�ឧតូិមសូិ�ា 544.3

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិងភាពិរៀឆ្លែើយតិបនៃ�ការិបណុូ៍�បណូាល�ប្រមិតិ
ឧតូិម	�ិងរៀប្រកាយឧតូិមប្រប�បរៀដ្ឋាយប្របសូិទ្ធធភាពិ

2,971.7

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអប់រិំ	បណុូ៍�បណូាល	
�ិងប្រសាវិប្រជាវិ

1,042.7

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិនៃ�ការិបណុី៍�បណីាល	�ិងប្រសាវិប្រជាវិ 1,902.1
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងអប់រិំ	យុវិជ�	�ិង�ីឡា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិបណុូ៍�បណូាល	�ិងប្រសាវិប្រជាវិ 3,363.7

207 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិបណុូ៍�បណូាលប្រគូ		
�ិងប្រសាវិប្រជាវិ

3,718.4

208 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ការិរៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិនៃ�ការិបណុូ៍�បណូាល		�ិងការិប្រសាវិប្រជាវិ 2,458.2

209 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	ប្របសូិទ្ធធភាពិអប់រិំ	�ិងប្រសាវិប្រជាវិ 1,294.2

210 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	ប្របសូិទ្ធធភាពិអប់រិំ	�ិងការិប្រសាវិប្រជាវិ 1,846.4

211 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១១៖	រៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិបណុូ៍�បណូាល	ប្រសាវិប្រជាវិ	
�ិងសូហិប្រគិ�ភាពិ

0.0

212 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១២៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិប្របសូិទ្ធធភាពិអប់រិំ	�ិងការិប្រសាវិប្រជាវិ 0.0

213 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៣៖	ការិទ្ធទ្ធួលសាគ ល់គុណ៍ភាពិអប់រិំឧតីិមសូិ�ា 565.5

214 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៤៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអប់រិំ	ការិប្រសាវិប្រជាវិ	�ិង
រៀសូវាសូហិគម�៍រៀលើដែផំ�បរៀចំច�វិិទ្ធា

1,564.9

215 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៥៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិបណុូ៍�បណូាល	
�ិងប្រសាវិប្រជាវិ

927.1

216 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៦៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	ប្របសូិទ្ធធភាពិអប់រិំ	�ិងប្រសាវិប្រជាវិរៀលើដែផំ�	
បរៀចំច�រៀទ្ធសូ�ិងវិិជាជ ជីវិ�

1,159.5

217 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៧៖	រៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិអប់រិំប្រគូបរៀប្រងៀ�រៀឆ្លែើយ	
ប្រសូប�មខ័ណ៍ឌ គុណ៍វិុឌ្ឍឍិជាតិិ

1,324.5

218 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៨៖	ពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិបណុូ៍�បណូាល		វិិប្រ�ឹតិការិប្រគូ		�ិងការិប្រសាវិប្រជាវិ	
ប្រសូប�មប្រ�បខ័ណ៍ឌ គុណ៍វិុឌ្ឍឍិជាតិិ

1,303.4

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិសូ័យអប់រិំកាយ�ិង�ីឡា 59,715.7

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�ីឡាមហាជ� 5,377.1

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍអប់រិំកាយ	�ិង�ីឡាសូិសូស	�ិសូសិតិ 2,261.4

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបណុូ៍�បណូាលធី�ធា�ម�ុសូសដែផំ�អប់រិំកាយ	�ិង�ីឡា 1,030.7

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�ីឡា�ប្រមិតិខុ័សូ់ 22,915.9

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិប្រប�ួតិ	�ិងប្រគប់ប្រគងប្រពិឹតិូិការិណ៍៍�ីឡាប្រគប់�ប្រមិតិ 10,063.9
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងអប់រិំ	យុវិជ�	�ិង�ីឡា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍដែផំ�ពិ័តិាម៉ា�	�ិងសូា ិតិិ�ីឡាប្រគប់ប្របរៀភ័ទ្ធ 348.8

307 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិសូ័យអប់រិំកាយ	
�ិង�ីឡារិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី	រៀខ័តូិ

17,717.9

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍយុវិជ� 13,580.3

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូ�មមភាពិយុវិជ� 5,489.2

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍមជឈមណ៍ឌ លយុវិជ� 1,715.2

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍកាយរិិទ្ធធិ�មម 1,005.0

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិអភ័ិវិឌ្ឍឍយុវិជ�រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី	រៀខ័តូិ 5,370.9

II.	សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	២	-	ពូក្រងះង�មតិាភាពូសាា ប័ន្និ	សេដ្ឋ�មី�ធ្នានា 
ភាពូ�័កីិ�ិទ្ធធិនៃន្និការិដ្ឋះកនា	ំន្និិងការិក្រ�ប់ក្រ�ងអប់រិំក្រ�ប់លដំ្ឋាប់ថំ្នាក់

2,662,605.5

5 �មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិ�ំប្រទ្ធរៀសូវាអប់រិំ	�ិងអភ័ិ�ល�ិចំចលូ 2,662,605.5

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងពិប្រងឹងប្របពិ័�ធដែផ�ការិអប់រិំ 925.2

502 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិធី�ធា�ម�ុសូស 109,763.6

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញវិតិាុ	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�សូមតិាភាពិ	
ការិ�ំប្រទ្ធការិរៀលើ�មុសូ់គុណ៍ភាពិអប់រិំ	�ិងមូលដ្ឋាឋ �សូម៉ាៈ រិ

80,583.4

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖ការិពិប្រងឹងការិងារិសូវិ��មមនៃផា�ំុង 348.8

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖ការិពិិ�ិតិយ�មដ្ឋា�	វាយតិនៃមែ	�ិងអធីិការិ�ិចំចប្របពិ័�ធធានាគុណ៍ភាពិ
អប់រិំ

1,916.0

506 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖អធីិការិ�ិចំចរិដ្ឋឋ�ល	�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 293.7

507 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖រៀលើ��មុសូ់ការិផសពិវផាយពិ័តិាម៉ា�អប់រិំ	�ិង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិ	
អាសុា�	�ិងសូុីរៀមអូ

752.3

508 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ការិពិប្រងឹងការិងារិ�ីតិិ�មម 422.2

509 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	ការិពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធអប់រិំ 4,047.6

510 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖	ការិពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគង	ការិផគតិ់ផគង់សូម៉ាៈ រិ�	�ិងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ 1,832.2

511 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិធានាភាពិ
សូ�ិូសូិទ្ធធនៃ�រៀសូវារិដ្ឋឋ�លអប់រិំ

1,853.1

512 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិជាតិិ	អ�ូរិជាតិិរៀលើវិិសូ័យអប់រិំ 4,672.6

513 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៣៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍប្របពិ័�ធពិ័តិាម៉ា�ប្រគប់ប្រគងអប់រិំ 827.1
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងអប់រិំ	យុវិជ�	�ិង�ីឡា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

514 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៤៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍរៀ�ល�រៀ��យអប់រិំ	�ិងការិប្រសាវិប្រជាវិ 1,193.5

515 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៥៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍប្របពិ័�ធពិិ�ិតិយ�មដ្ឋា�	�ិងវាយតិនៃមែ 406.2

516 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៦៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�ិងពិប្រងឹងប្របពិ័�ធពិ័តិាម៉ា�វិិទ្ធា 594.7

517 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៧៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិប្រប�ងរៀ�មធីយមសូិ�ា	
�ិងអប់រិំបរៀចំច�រៀទ្ធសូ

0.0

518 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៨៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធរៀសូវាអប់រិំ	�ិងអភ័ិ�ល�ិចំចលូ	
រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី	រៀខ័តូិ

2,452,173.3

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងសូុខាភ័ិ�ល�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	សេល�កកម័�់លទ្ធធ�ល�ុខ័ភាពូក្របជាពូលរិដ្ឋឋឱ្យយកាន្និ់កែតិក្របសេ��រិសេ��ង	 
ន្និងិបសេងើ�ន្និការិបង្កាើ រិហាន្និភិ័យ័ហ្វិរិិញ្ញញវិតិាុកុំងការិសេក្រប�ក្រ��ស់េ�វាកែថទាំ�ំខុ័ភាពូ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 1,341,377.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១	៖	សូុខ័ភាពិប�ីពិូជ	យុវិវិយ័	ម៉ា�	ទាំរិ�	�ុម៉ារិ	�ិងអាហារិូបតិាមៈ 110,138.9

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖		អាហារិូបតិាមៈ 829.1

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	សូុខ័ភាពិប�ូពិូជ 9,003.3

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	សូុខ័ភាពិម៉ា�	�ិងទាំរិ� 6,133.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	សូុខ័ភាពិ�ុម៉ារិ 94,173.5

2 �មមវិិធីីទ្ធី២	៖	ប្របយុទ្ធធជំង�ឆ្លែង 26,958.1

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	បងាក រិ	�ិងដែថទាំពំិា�លជំង�រៀអដ្ឋសូ៍ 16,090.7

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖		បងាក រិ	�ិងដែថទាំពំិា�លជំង�រិរៀបង 9,017.8

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	បងាក រិ	�ិងដែថទាំពំិា�លជំង�ប្រគុ�ចាំញ់	�ិងប្រគុ�ឈាម 1,228.9

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	បងាក រិ	�ិងរៀឆ្លែើយតិបជំង�ឆ្លែងដ្ឋនៃទ្ធរៀទ្ធៀតិ 620.7

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	ប្របយុទ្ធធជំង�មិ�ឆ្លែង	�ិងបញ្ហាា សូុខ័ភាពិសាធារិណ៍�ដ្ឋនៃទ្ធរៀទ្ធៀតិ 1,543.3

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	សូុខ័ភាពិដែភំ័� 100.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	សូុខ័ភាពិផែូវិចំិតូិ	�ិងបំពា�រៀប្រគ�ងរៀញៀ� 472.6

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	សូុខ័ភាពិម៉ាតិ់-រៀធីមញ 107.3
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងសូុខាភ័ិ�ល�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖		ជំង�រុានំៃរិូ 51.9

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥	៖	បញ្ហាា សូុខ័ភាពិសាធារិណ៍:រៀផសងៗរៀទ្ធៀតិ 811.5

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	ពិប្រងឹងប្របពិ័�ធសូុខាភ័ិ�ល 1,202,736.7

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	ការិផូល់រៀសូវាសូុខាភ័ិ�ល 1,067,411.3

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	ហិិរិញ្ញញបីទាំ�សូុខាភ័ិ�ល 5,861.8

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�ម�ុសូស 114,178.7

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	ប្របពិ័�ធពិ័តិាម៉ា�សូុខាភ័ិ�ល 126.0

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥	៖	អភ័ិ�ល�ិចំចវិិសូ័យសូុខាភ័ិ�ល 2,881.9

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធពិប្រងឹងប្របពិ័�ធសូុខាភ័ិ�លសូប្រម៉ាប់សា�មធីយម	
សូិ�ាសូុខាភ័ិ�លភ័ូមិភាគ

12,277.0

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងសូងគម�ិចំច	អតិីតិយុទ្ធធជ�	
�ិងយុវិ�ីតិិសូមីទាំ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ពូក្រងះងក្របពូ័ន្និធ�ពំារិ�ងគម	ន្និិង�ីល់សេ�វា�ុខ័ុម៉ាលភាពូ 
�ងគម	ក្របកបសេដ្ឋាយក្រប�ិទ្ធធភាពូ	ន្និិង�មធីម៌ 1,412,862.0

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 1,412,862.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	រៀសូវាសូុខ័ុម៉ាលភាពិសូងគម 73,631.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិផូល់រៀសូវាសូុខ័ុម៉ាលភាពិប្របជាជ�ប្រ�ីប្រ��ិងជ�រិងរៀប្រ��	
រៀ��មសូហិគម�៍

42,561.2

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	�ិចំចការិពារិជ�រិងរៀប្រ��រៀដ្ឋាយអំរៀពិើជួញដ្ឋូរិម�ុសូស	
�ិងរិំរៀ�ភ័បំពា�ផែូវិរៀភ័ទ្ធ

57.8

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	ការិផូល់រៀសូវាសូុខ័ុម៉ាលភាពិ�ិង	�ិចំចការិពារិ�ុម៉ារិ 1,105.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៤	៖	�ិចំចការិពារិអ�ីតិិជ�ទ្ធំនាសូ់�ឹងចំាប់	�ិងសូារិ�ីតិិសូមីទាំ	
អំ�រៀញៀ�រៀប្រគ�ងរៀញៀ�

3,507.7

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៥	៖	ការិផូល់រៀសូវាសូុខ័ុម៉ាលភាពិ	�ិង�ិចំចការិពារិជ�ម៉ា�ពិិការិភាពិ 1,407.2

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៦	៖	�ិចំច�ំពារិសូុខ័ុម៉ាលភាពិម�ុសូសចាំសូ់ 176.9

107 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៧	៖	�ិចំច�ំពារិអតិីតិយុទ្ធធជ�	�ិងការិប្រគប់ប្រគងសូ�មមភាពិផូល	់
រៀសូវាសូុខ័ុម៉ាលភាពិសូងគម

4,391.2



61

 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងសូងគម�ិចំច	អតិីតិយុទ្ធធជ�	
�ិងយុវិ�ីតិិសូមីទាំ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

108 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៨	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធរៀសូវាសូុខ័ុម៉ាលភាពិសូងគមរៀដ្ឋាយរាជធា�ី	រៀខ័តូិ 20,424.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី	២	៖		ពិប្រងឹងពិប្រងី�ប្របពិ័�ធសូ�ូិសូុខ័សូងគម	�ិងផូល់រៀសូវាសូារិលទ្ធធភាពិ	
ពិល�មមកាយសូមីទាំជ�ពិិការិ

1,276,737.0

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រិបបសូ�ិូសូុខ័សូងគមសូប្រម៉ាប់មស្ត្រ�ូីរាជការិសូុីវិិល 504,258.0

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិផូល់រិបបសូ�ិូសូុខ័សូងគមសូប្រម៉ាប់អតិីតិយុទ្ធធជ�	
�ិងប្រគ�សារិអតិីតិយុទ្ធធជ�

762,864.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	សូារិលទ្ធធភាពិពិល�មមកាយសូមីទាំ	�ិងការិ�ំប្រទ្ធមុខ័រិបរិជ�ពិិការិ 9,615.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 62,494.0

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិពិប្រងឹងសូមតិាភាពិសាា ប័�	�ិង�ិចំចសូហិការិភាពិជានៃដ្ឋគូ 30,635.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍភាពិធី�ធា�ម�ុសូស 319.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	
រៀដ្ឋាយរាជធា�ី	រៀខ័តូិ

31,540.0

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៤៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងការិងារិ	�ិងបណុី៍�បណីាលវិិជាជ ជីវិ�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ការិអភ័ិវិឍវិិ�័យការិង្ការិ	ន្និិងបណុី្ឌ�បណីាលវិិជាា ជំ�វិៈ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 233,893.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍល�ុខ័ណ៍ឌ ការិងារិ	�ិងសូុខ័ដ្ឋុម�ីយ�មមនៃ�ទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងវិិជាជ ជីវិ� 16,059.7

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀលើ��មុសូ់ល�ុខ័ណ៍ឌ ការិងារិឱ្យយកា�់ដែតិប្របរៀសូើរិរៀ�ើង	 3,347.4

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ទ្ធប់សាក តិ់ការិរៀប្របើប្រ�សូ់ទ្ធប្រមង់ធីង�់ធីងរិបំផុតិនៃ�ពិល�មម�ុម៉ារិ	
�ិងការិងារិរៀដ្ឋាយបងុំ	

1,080.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹងយ�ូការិ�ំណ៍តិ់ប្រ��់ឈំ� លអបីបរិម៉ា	�ិងអតិាប្របរៀ�ជ�៍រិបសូ់
�មម�រិ�ិរៀ�ជិតិ	

1,000.0

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ពិប្រងឹងភាពិសូុខ័ដ្ឋុមរិមនារៀ��ំុងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងវិិជាជ ជីវិ� 9,229.9

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិអភ័ិវិឌ្ឍឍល�ុខ័ណ៍ឌ ការិងារិ	�ិងសូុខ័ដ្ឋុម�ីយ�មមនៃ�	
ទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងវិិជាជ ជីវិ�រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

1,402.4

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀធីវើទ្ធំរៀ�ើប�មមប្របពិ័�ធអប់រិំបណុូ៍�បណូាលបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	�ិងវិិជាជ ជីវិ� 54,029.4

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិអប់រិំបណុូ៍�បណូាលបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	�ិងវិិជាជ ជីវិ�	 36,646.7
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៤៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងការិងារិ	�ិងបណុី៍�បណីាលវិិជាជ ជីវិ�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងី�ការិបណុូ៍�បណូាលជំនាញរៀដ្ឋើមីី�ំប្រទ្ធរៀ�ល�រៀ��យ	
អភ័ិវិឌ្ឍឍរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងសូងគម

16,097.5

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ពិប្រងឹងភាពិជានៃដ្ឋគូរិវាងរិដ្ឋឋ	�ិងឯ�ជ�	�ិងនៃដ្ឋគូនានា	រៀដ្ឋើមីីធានា	
�ិរិ�ូភាពិនៃ�ការិអប់រិំបណុូ៍�បណូាលបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	�ិងវិិជាជ ជីវិ�

217.4

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀលើ��មុសូ់ប្របពិ័�ធអភ័ិ�ល�ិចំចវិិសូ័យអប់រិំបណុូ៍�បណូាល	
បរៀចំច�រៀទ្ធសូ	�ិងវិិជាជ ជីវិ�	

656.5

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ជំរិុញការិប្រសាវិប្រជាវិ	�ិង�វា�ុវិតូិ�៍បរៀចំច�វិិទ្ធាអ�ុវិតិូ�៍ 120.5

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិរៀធីវើទ្ធំរៀ�ើប�មមប្របពិ័�ធអប់រិំបណុូ៍�បណូាលបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	
�ិងវិិជាជ ជីវិ�រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

290.8

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	ការិរិ�ា	�ិងបរៀងកើ�មុខ័រិបរិ	�ិងការិងារិរៀ��ុំង	�ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 3,996.5

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	បរៀងកើ�ឱ្យកាសូការិងារិសូមរិមយ	�ិងផលិតិភាពិការិងារិខុ័សូ់ 23.1

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងី�យ�ូការិវិិសាលភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិការិផូល់រៀសូវាមុខ័រិបរិ		
�ិងការិងារិឱ្យយរៀឆ្លែើយតិបកា�់ដែតិប្របរៀសូើរិ�មតិប្រមូវិការិអំ�រៀប្របើប្រ�សូ់រៀសូវា

1,700.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖ពិប្រងឹងយ�ូការិរៀវិទ្ធិកាការិងារិ	�ិងបរៀងកើ�ការិប្របមូលផសពិវផាយ	
�ិងបស្ត្រញ្ហាជ បពិ័តិាម៉ា�ទ្ធីផារិការិងារិ	

1,630.0

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹងយ�ូការិប្រគប់ប្រគងការិរៀប្របើប្រ�សូ់�ម៉ាែ ងំពិល�មម�ំុងប្របរៀទ្ធសូ	�ិង
ការិពារិពិល�រិរៀទ្ធសូ�ូរិប្របរៀវិសូ�៍ដែខ័មរិ	

73.4

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	បរៀងកើ�ផលិតិភាពិ�ម៉ាែ ងំពិល�មមដែដ្ឋល�ំពិុងសូា ិតិ�ុំងទ្ធីផារិការិងារិ 570.0

5 �មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិងរៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 159,807.4

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងការិងារិរិដ្ឋឋ�ល	វិិមជឈការិ	�ិងវិិសូហិមជឈការិរៀដ្ឋើមីីបរៀងកើ�	
ប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវាសាធារិណ៍�	

69,599.4

502 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញវិតិាុ	�ិងធី�ធា�	 28,294.6

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍសូមតិាភាពិមស្ត្រ�ូីរាជការិ	�ិង�សាងលិខ័ិតិបទ្ធដ្ឋាឋ �គតិិយុតូិ	
ពា�់ពិ័�ធ វិិសូ័យការិងារិ	�ិងបណុូ៍�បណូាលវិិជាជ ជីវិ�	

2,609.1

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិ	សូមភាពិរៀយ�ឌ្ឍ័រិ	�ិងរៀសូវាសូងគម	 4,093.4

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ពិប្រងឹងយ�ូការិ�មដ្ឋា�	ប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ	�ិងវាយតិនៃមែការិអ�ុវិតូិ	
ដែផ�ការិសូ�មមភាពិរិបសូ់ប្រ�សូួង	�ិងរៀ�ល�រៀ��យនានាពា�់ពិ័�ធ�ឹងវិិសូ័យការិងារិ	
�ិងបណុូ៍�បណូាលវិិជាជ ជីវិ�

165.1

506 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ 55,045.8
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៥៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងបរិិសាា ��ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	កិចច�ពំារិបរិិសាា ន្និ	ការិក្រ�ប់ក្រ�ងធីន្និធ្នាន្និធីមមជាតិិ	ន្និិង 
ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសេដ្ឋាយ	ច�រិភាពូ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 80,849.0

1 ១.	�មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំច�ំពារិបរិិសាា � 1,588.7

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធ១ី៖	ការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ	�មដ្ឋា�	គុណ៍ភាពិបរិិសាា �	(គុណ៍ភាពិទ្ធ�ឹ	ដី្ឋ	ខ័យល់) 48.1

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយការិបំពិុលបរិិសាា �	(រៀដ្ឋាយសូំណ៍ល់រិឹង	រាវិ		
សារិធាតិុរៀប្រ��ថំ្នា�់	ដែផសង	សូំរៀ�ង	រិំញ័រិ)

115.6

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិវាយតិនៃមែរៀហិតិុបា�ពាល់បរិិសាា � 125.4

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ�ិចំច�ំពារិបរិិសាា � 1,038.9

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ�ិចំច�ំពារិបរិិសាា �	សូប្រម៉ាប់ម�ាីរិបរិិសាា � 260.7

2 ២.	�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិរិ�សធី�ធា�ធីមមជាតិិ	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	
សូហិគម�៍មូលដ្ឋាឋ �

5,609.1

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិងារិប្រគប់ប្រគង	�ិងពិប្រងឹងការិអ�ុវិតូិចំាប់ 1,481.4

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិរិ�សតិំប�់ការិពារិធីមមជាតិិ 679.4

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិងារិប្រគប់ប្រគង់សូហិគម�៍មូលដ្ឋាឋ � 1,279.6

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិអភ័ិរិ�សរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ 	ធីមមជាតិិតិវិបីធីមា 194.7

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍ធីមមជាតិិ	�ិងសូហិគម�៍មូលដ្ឋាឋ � 182.9

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៦	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិរិ�សធី�ធា�ធីមមជាតិ	ិ
�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូហិគម�៍មូលដ្ឋាឋ �	រិបសូ់ម�ាីរិបរិិសាា �

1,791.1

3 ៣.	�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	ការិប្រគប់ប្រគងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រៀដ្ឋាយចំីរិភាពិ 839.7

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចនៃបតិង	�ិងការិរៀលើ��មុសូ់	ការិអ�ុវិតូិ	
វិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ�ិងបរៀចំច�វិិទ្ធា

530.2

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ជំរិុញការិអ�ុវិតូិរៀឆ្លែើយតិប�ឹងការិដែប្របប្រប�លអាកាសូធាតិុ 60.5

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	ការិអភ័ិរិ�សជីវិ�ចំប្រមុ�	�ិងជីវិសូុវិតិាិភាពិ 228.3

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិប្រគប់ប្រគងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រៀដ្ឋាយចំីរិភាពិរិបសូ់	
ម�ាីរិបរិិសាា �

20.7

4 ៤.	�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	ការិប្រគប់ប្រគងចំំរៀណ៍�ដឹ្ឋង	�ិងពិ័តិាម៉ា�បរិិសាា � 1,664.7

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ចំំរៀណ៍�ដ្ឋឹង	�ិងរៀមប្រតិីភាពិបរិិសាា � 214.2
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៥៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងបរិិសាា ��ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ប្រគប់ប្រគងទ្ធិ�ំ�័យភ័ូមិសាស្ត្រសូូ	�ិងពិ័តិាម៉ា�បរិិសាា � 554.7

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�មម�ំប្រទ្ធការិងារិប្រគប់ប្រគងចំំរៀណ៍�ដ្ឋឹង	�ិងពិ័តិាម៉ា�បរិិសាា � 543.1

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិប្រគប់ប្រគងចំំរៀណ៍�ដ្ឋឹង	�ិងពិ័តិាម៉ា�បរិិសាា �	
រិបសូ់ម�ាីរិបរិិសាា �

352.7

5 ៥.	�មមវិិធីីទ្ធី៥	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិងារិបរិិសាា �	�ិងធី�ធា�ធីមមជាតិិ 71,146.8

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងការិងារិរិដ្ឋឋ�ល	�ិងខ័ុទ្ធធកាល័យ 351.7

502 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងបណុី៍�បណីាលធី�ធា�ម�ុសូស 20,670.6

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញវិតិាុ	�ិងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ 8,260.0

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិងារិដែផ�ការិ	�ិងការិងារិសូងគម�ុំងវិិសូ័យបរិិសាា � 473.5

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិងារិអធីិការិ�ិចំច	�ិងសូវិ��មមនៃផា�ំុង 167.2

506 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិងារិបរិិសាា �	�ិងធី�ធា�ធីមមជាតិិ		
រិបសូ់ម�ាីរិបរិិសាា �

41,223.8

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៦៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងវិបីធីមា	�ិងវិិចំិប្រតិសូិលី�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	អភ័ិរិកេ	ន្និិងអភ័ិវិឌ្ឍឍវិបីធីម៌ជាតិិ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 158,060.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖		�ិចំច�ំពារិរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមារិូបី 1,495.9

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិបរៀងកើ��ិចំចអភ័ិរិ�សរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមារិូបី 654.0

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិរៀលើ�តិរៀមកើងតិនៃមែរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមារិូបី 467.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ�ិចំច�ំពារិរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមារិូបី	ថំ្នា�់រាជធា�ី	រៀខ័តូិ 374.9

2 �មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិរៀលើ�សូា�យរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមាអរិូបី 2,379.7

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិពិប្រងឹង�ិចំចអភ័ិរិ�សរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមាអរិូបី 180.0

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិរៀលើ�តិនៃមែរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមាអរិូបី 1,694.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធការិរៀលើ�សូា�យរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមាអរិូបី 505.7

3 �មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 154,184.4
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៦៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងវិបីធីមា	�ិងវិិចំិប្រតិសូិលី�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិពិប្រងឹងអភ័ិ�ល�ិចំច 51,708.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិបណុូ៍�បណូាលធី�ធា�ម�ុសូសរៀលើវិិសូ័យវិបីធីមា	
(សា�មធីយមវិិចំិប្រតិសូិលី�)

2,769.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	ការិបណុូ៍�បណូាលធី�ធា�ម�ុសូសរៀលើវិិសូ័យវិបីធីមា		
(សា�លវិិទ្ធាល័យភ័ូមិ�ាវិិចំិប្រតិសូិលី�)

2,097.4

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៤	៖	�ិចំច�ំពារិ�ិងរៀលើ�តិរៀមកើងតិនៃមែរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមា	
(អាជាា ធីរិជាតិិសូំបូរិនៃប្រពិគុ�)

3,006.8

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៥៖		�ិចំច�ំពារិ�ិងរៀលើ�តិរៀមកើងតិនៃមែរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមា	
(អាជាា ធីរិជាតិិប្រពិ�វិិហារិ)

6,217.6

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៦៖	�ិចំច�ំពារិ�ិងរៀលើ�តិរៀមកើងតិនៃមែរៀបតិិ�ភ័ណ៍ឌ វិបីធីមា		
(	អាជាា ធីរិជាតិិអបសរា)

58,298.1

307 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៧	៖	ការិពិប្រងឹងយ�ូការិការិងារិរិបសូ់គណ៍��ម៉ាម ធីិការិជាតិ	ិ
រៀបតិិភ័ណ៍ឌ ពិិភ័ពិរៀ��

334.1

308 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៨	៖	ការិពិប្រងឹងយ�ូការិការិងារិរិបសូ់គណ៍��មមការិជាតិិយូរៀណ៍សូកូ�មុុជា 270.0

309 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៩	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	
ថំ្នា�់រាជធា�ី	រៀខ័តូិ

29,483.4

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៧៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងពិ័តិាម៉ា��ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ការិសេល�កកម័�់សេ�វាពូ័តិ៌ម៉ាន្និ	ធ្នានាឱ្យយ�ន្និន្និូវិ 
�ិទ្ធធិទ្ធទ្ធួល�ន្និពូ័តិ៌ម៉ាន្និសេពូញសេលញ	ទាំន្និ់សេពូលសេវិលា	ន្និិង�ុក្រកះតិយ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 76,054.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិសូ័យពិ័តិាម៉ា�	 76,054.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	�ិចំចការិពិ័តិាម៉ា�	�ិងរៀសាតិទ្ធសូស�៍	 753.8

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិងារិផសពិវផាយរិបសូ់ទ្ធូរិទ្ធសូស�៍ជាតិិ�មុុជា 1,153.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	ការិងារិផសពិវផាយរិបសូ់វិិទ្ធយុជាតិិ�មុុជា 953.1

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៤	៖	ការិងារិផសពិវផាយរិបសូ់ទ្ធីភំា�់ងារិសារិពិ័តិាម៉ា��មុុជា	AKP		 675.3

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៥	៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 47,319.8

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធ	ី៦	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធរៀលើ��មុស់ូវិិសូយ័ពិត័ិាម៉ា�រិបសូម់�ារីិជំនាញរាជធា�	ីរៀខ័តូិ 25,199.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៨៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួង�ិចំចការិនារិី�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"កែក្របកាា យស្ត្រ�ី�ជាកម៉ាា ងំចលករិ	ដ្ឋ៏�ំខាន្និ់កំុងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍក្របសេទ្ធ� 
ជាតិិ	កែកកែក្របសាា ន្និភាពូសេ�ដ្ឋឋកិចច	�ងគម	ន្និិងន្និសេ��យរិប�់ស្ត្រ�ី�	ឱ្យយម៉ាន្និការិកែក្របក្របួលលអក្របសេ��រិជាលំដ្ឋាប់	
សេដ្ឋ�មី��ុភ័មងគលក្រ�ួសារិ"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 43,074.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ដែ�ដែប្របសាា �ភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	សូងគមរិបសូ់ស្ត្រសូូី 5,686.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀលើ��មុសូ់សូីលធីមាសូងគម	តិនៃមែស្ត្រសូូី	�ិងប្រគ�សារិដែខ័មរិ 165.4

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀលើ��មុសូ់ការិអប់រិំ	�ិងសូុខ័ុម៉ាលភាពិសូងគម 269.3

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រៀសូដ្ឋឋ�ិចំចស្ត្រសូូី	�ិងប្រគ�សារិ 3,786.4

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិរៀលើ��មុសូ់សូុខ័ភាពិរិបសូ់ស្ត្រសូូី	�ិង�ុម៉ារិ 163.2

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ដែ�ដែប្របសាា �ភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	សូងគមរិបសូ់ស្ត្រសូូី	ថំ្នា�់រាជធា�ី-រៀខ័តូិ 1,301.7

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	�ិចំចការិពារិផែូវិចំាប់សូប្រម៉ាប់ស្ត្រសូូី 1,552.4

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ទ្ធប់សាក តិ់ការិរិំរៀ�ភ័បំពា�រៀលើស្ត្រសីូី 185.9

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងសូមតិាភាពិមស្ត្រ�ូី/ភំា�់ងារិ�គរិ�លយុតិូិធីមា 124.5

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ទ្ធប់សាក តិ់រៀប្រគ�ងរៀញៀ�	�ិងអំរៀពិើជួញដ្ឋូរិម�ុសូស		 351.3

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ទ្ធប់សាក តិ់អំរៀពិើហិិងារៀលើស្ត្រសីូូ 200.0

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	រៀលើ��មុសូ់�ិចំចការិពារិស្ត្រសីូូពិិការិ 168.7

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	�ិចំចការិពារិផែូវិចំាប់សូប្រម៉ាប់ស្ត្រសូូី	ថំ្នា�់រាជធា�ី-រៀខ័តូិ 522.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបស្ត្រញ្ហាជ បរៀយ�ឌ្ឍ័រិ	�ុំងរៀ�ល�រៀ��យជាតិិ	�ិង�មវិិសូ័យ 2,478.2

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍសូមតិាភាពិសូូីពិី	ការិបស្ត្រញ្ហាជ បរៀយ�ឌ្ឍ័រិ 115.6

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ផសពិវផាយ�មមវិិធីីនារិីរិតិ�� 596.9

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិអ�ុវិតូិអ�ុសូញ្ហាញ អ�ូរិជាតិិសីូូពិី	ការិលុបបំ�តិ់រាល់ទ្ធប្រមង់នៃ�ការិ
រៀរិីសូរៀអើងរៀលើស្ត្រសូូី	(CEDAW)

860.1

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ស្ត្រសីូូ	�ិងការិរៀធីវើរៀសូចំ�ូីសូរៀប្រមចំ 117.3

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិបស្ត្រញ្ហាជ បរៀយ�ឌ្ឍ័រិ�ំុង�ំដែណ៍ទ្ធប្រមង់វិិមជឈការិ	�ិងវិិសូហិមជឈការិ 108.5

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀលើ��មុសូ់សូមភាពិរៀយ�ឌ្ឍ័រិ	ថំ្នា�់រាជធា�ី-រៀខ័តូិ 679.8

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសាា ប័� 33,357.4

401 អ��ុមមវិិធីីទ្ធ១ី៖	ការិរៀរិៀបចំដំែផ�ការិសូាតិិិ	�ិងការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយវាយតិនៃមែរៀឆ្លែើយតិប�ឹងរៀយ�ឌ័្ឍរិ 178.8
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៨៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួង�ិចំចការិនារិី�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងការិងារិហិិរិញ្ញញវិតិាុសូវិ��មមនៃផា�ំុង	�ិងអធីិការិ�ិចំច 162.7

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ	រៀដ្ឋើមីីសូមភាពិរៀយ�ឌ្ឍ័រិ 185.9

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូមតិាភាពិរៀលើការិងារិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�ល 236.9

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអ�ុវិតូិដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូនារិីរិតិ�� 9,702.6

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិអ�ុវិតូិដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូនារិីរិតិ��	
ថំ្នា�់រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

22,890.5

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៩៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងធីមមការិ	�ិងសាសូនា�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌង	សេ�លន្និសេ��យ		៖	សេល�កកម័�់សា�នារិប�់រិដ្ឋឋ	តិនៃមា��លធីម៌�ងគម	
ន្និិង�ុខ័ដ្ឋុមន្និ�យកមមសា�នា

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 64,818.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖		សូុខ័ដ្ឋុម�ីយ�មមសាសូនារៀ��មុុជា 64,818.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិអប់រិំវិិសូ័យពិុទ្ធធិ�សូិ�ា 5,185.9

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	២	៖	ការិផសពិវផាយប្រពិ�ពិុទ្ធធសាសូនា	�ិងរិ�ាសូុខ័ដ្ឋុម�ីយ�មម	
ខាងជំរៀ�ឿសាសូនា

1,408.3

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៣	៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 18,293.8

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	៤	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�រាជធា�ី	រៀខ័តូិ 39,930.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១០៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"ជំំរិុញកំសេណ្ឌ�ន្និសេទ្ធ�ចរិណ្ឌ៍	ន្និិងបសេងើ�ន្និតិនៃមាបកែន្និាមតាមរិយៈ 
វិិ�័យសេទ្ធ�ចរិណ្ឌ៍សេ�កមុ័ជា"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 74,578.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងឧសូាហិ�មមរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍ 4,308.2

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិឧសូាហិ�មម�ិងរៀសូវា�មមរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	
“រៀសូវាមួយសូូង់ដ្ឋារិមួយ”

1,319.2

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិបណុូ៍�បណូាលវិិជាជ ជីវិ�រៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	“បុគគលិ�មួយ	ជំនាញមួយ” 696.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ជំរិុញរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍�ុំងប្រសូុ�	�ិងការិយល់ដឹ្ឋងសាធារិណ៍� 423.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ជំរិុញចំលនាប្រប�ងប្របណំាង	"ទ្ធីប្រ�ុងសូាតិ	រិមណ៍ីយដ្ឋាឋ �សូាតិ			
រៀសូវាលូ	បដ្ឋិសូណាឋ រិ�ិចំចលូ”

1,088.0

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងឧសូាហិ�មមរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍�ិងការិប្រប�ង	
ប្របណំាងរៀ�រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

782.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ 9,917.8

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ដែផ�ការិ	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍផលិតិផល	�ិងវិិ�ិរៀ�គរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍ 3,153.8

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹង�ិងពិប្រងី�ទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍ 1,570.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិសូិ�ាទ្ធីផារិ�ិងផសពិវផាយរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍រៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 3,610.0

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិប្របពិ័�ធសូា ិតិិរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	�ិងការិសូិ�ាប្រសាវិប្រជាវិ	
រៀរិៀបចំំរៀ�ល�រៀ��យដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងសូា ិតិិរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍

188.0

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ដែផ�ការិ	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍផលិតិផល	�ិងវិិ�ិរៀ�គរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍		
រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

1,396.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិទ្ធូរៀ�រិបសូ់សាា ប័� 60,352.0

301 	អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	បរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិ	�ិងគុណ៍ភាពិរៀសូវារិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍�	
សូប្រម�លការិរៀធីវើដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ�	�ិងសូ�ិូសូុខ័	សូុវិតិាិភាពិរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	

244.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគង�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូមតិាភាពិមស្ត្រ�ូី 17,596.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងគណ៍រៀ�យយ�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 4,589.0

304 	អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិ�សាង	�ិងអ�ុវិតូិបទ្ធដ្ឋាឋ �គតិិយុតូិ	ការិងារិសូវិ��មមនៃផា�ំុង	
�ិងអធីិការិ�ិចំច

348.0

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	�ិចំចការិសូប្រមបសូប្រម�លអ�ូរិវិិសូ័យ	 193.0

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្រគប់ប្រគងការិប្របមូលចំំណូ៍លពិីរិមណ៍ីយដ្ឋាឋ �អងគរិ 16,049.0

307 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	�ិចំចការិ�ំប្រទ្ធរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍	រាជធា�ី-រៀខ័តូិ 21,333.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងធី�ធា�ទ្ធឹ�	�ិងឧតិុ�ិយម	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"ការិក្រ�ប់ក្រ�ង	អភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍	ន្និិងអភ័ិរិកេ	ធីន្និធ្នាន្និទ្ធះកក្របកប 
សេដ្ឋាយក្រប�ិទ្ធធភាពូខ័�័់	�មធីម៌	ន្និិងន្និិរិនី្និរិភាពូ"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 278,317.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�ទ្ធឹ� 214,392.0

101 	អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិ	�ិងការិជួសូជុលដែថទាំបំ្របពិ័�ធធារាសាស្ត្រសូូ	
(�.ធារាសាស្ត្រសូូ�សូិ�មម)

74,056.0

102 	អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	សូារិ	ជួសូជុល	�ិងសាងសូង់រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធធារាសាស្ត្រសូូ	
(�.វិិសូវ�មម)

120,057.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបរៀងកើតិសូហិគម�៍�សូិ�រិរៀប្របើប្រ�សូ់ទ្ធឹ�	
(�.សូហិគម�៍�សូិ�រិរៀប្របើប្រ�សូ់ទ្ធឹ�)

38.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងសូហិគម�៍�សូិ�រិរៀប្របើប្រ�សូ់ទ្ធឹ�ប្រប�បរៀដ្ឋាយ�ិរិ�ូរិភាពិ	
(�.សូហិគម�៍�សូិ�រិរៀប្របើប្រ�សូ់ទ្ធឹ�)

8,026.0

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ការិយល់ដឹ្ឋង	ការិផសពិវផាយ	រិួមទាំងំការិ	
សូិ�ាប្រសាវិប្រជាវិ	ការិរៀរិៀបចំំ	អ�ុវិតូិ	�ិងវាយតិនៃមែសូ�មមភាពិ	�ិងគរៀប្រម៉ាងពា�់ពិ័�ធ	
(គណ៍��ម៉ាម ធីិការិជាតិិទ្ធរៀ�ែរៀមគងគ�មុុជា)

620.0

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិសូប្រមបសូប្រម�ល	�ិងការិពិប្រងឹង	
�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិ	�ិងភាពិជានៃដ្ឋគូ	(គណ៍��ម៉ាម ធីិការិ	ជាតិិទ្ធរៀ�ែរៀមគងគ�មុុជា)

800.0

107 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិ	ការិជួសូជុល	�ិងដែថទាំ	ំ	
រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធប្របពិ័�ធធារាសាស្ត្រសូូរិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

10,795.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀប្រ��ទ្ធឹ�ជំ��់	�ិងរៀប្រ��រាងំសូង� តិ 3,564.0

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិងារិអ�ូរាគម�៍បូមទ្ធឹ�សូរៀស្ត្រងាគ �ប្រសូូវិ	�ិងទ្ធប់ទ្ធល់រៀប្រ��ធីមមជាតិិ		
(�.ធារាសាស្ត្រសូូ�សូិ�មម)

1,682.0

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	សាងសូង់	ជួសូជុល	�ិងដែថទាំមំ៉ាាសូុី�បូមទ្ធឹ�ចំល័តិ	
�ិងសាា �ីយបូមទ្ធឹ�	(�.ធារាសាស្ត្រសូូ�សូិ�មម)

807.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀប្រ��ទ្ធឹ�ជំ��់	�ិងរៀប្រ��រាងំសូង� តិ	
រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

1,075.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិការិពារិ	�ិងអភ័ិរិ�សធី�ធា�ទ្ធឹ� 2,261.0

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ទ្ធឹ�ចំំរិុ�	�ិងអាងទ្ធរៀ�ែប្រប�បរៀដ្ឋាយ�ិរិ�ូរិភាពិ	
(�.ប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិរិ�សធី�ធា�ទ្ធឹ�)

61.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	សូប្រមបសូប្រម�លការិអភ័ិរិ�ស	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍តិំប�់ទ្ធរៀ�ែសាប�ំុងសាម រិតិី	
ការិការិពារិប្របពិ័�ធរៀអ�ូ�ូសូុីជីវិចំប្រមុ�រៀ�តិំប�់បឹងទ្ធរៀ�ែសាប	�ិងតិំប�់ពា�់ពិ័�ធរៀ�	
តិំប�់ទ្ធរៀ�ែសាប	�ិងតិំប�់ពា�់ពិ័�ធ	(អាជាា ធីរិទ្ធរៀ�ែសាប)

2,200.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងធី�ធា�ទ្ធឹ�	�ិងឧតិុ�ិយម	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងពិ័តិាម៉ា�សីីូពិីធី�ធា�ទ្ធឹ�	�ិងឧតិុ�ិយម 2,182.0

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀរិៀបចំំចំងប្រ�ង	ប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធទ្ធិ�ំ�័យសូា ិតិិរិបសូ់ប្រ�សូួង		
សូប្រម៉ាប់រៀលើ�ដែផ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រៀលើវិិសូ័យធី�ធា�ទ្ធឹ�	�ិងឧតិុ�ិយមរិយ�រៀពិលខ័ែី	
មធីយម	�ិងដែវិង	រៀលើប្រគប់ដែផំ�ទាំងំអសូ់�ំុងប្រ�បខ័ណ៍ឌ ទ្ធូទាំងំប្របរៀទ្ធសូ	(�.ដែផ�ការិ	
�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ)	

62.0

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធទ្ធិ�ំ�័យជលសាស្ត្រសូូ	ការិប្រគប់ប្រគងប្រចំាំងទ្ធរៀ�ែ	
�ិងការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយគុណ៍ភាពិទ្ធឹ�	(�.ជលសាស្ត្រសូូ	�ិងការិងារិទ្ធរៀ�ែ)

339.0

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ប្រគប់ប្រគងពិ័តិាម៉ា�ឧតិុ�ិយមប្រប�បរៀដ្ឋាយប្របសូិទ្ធធភាពិ	(�.ឧតិុ�ិយម) 1,442.0

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ទ្ធឹ�រៀប្រកាមដី្ឋ	�ិងការិសូិ�ាប្រសាវិប្រជាវិចំងប្រ�ង	
ទ្ធិ�ំ�័យទ្ធឹ�រៀប្រកាមដ្ឋី	(�.ទ្ធឹ�សូាតិ	�ិងអនាម័យ)

220.0

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	�ំប្រទ្ធរៀសូវាការិប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធទ្ធិ�ំ�័យឧតិុ�ិយម	�ិងជលសាស្ត្រសូូ	
រិបសូ់ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

119.0

5 �មមវិិធីីទ្ធី៥៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 55,918.0

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិដែ�លមូការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�ល	�ិងការិ�សាងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូមតិាភាពិ
មស្ត្រ�ូី	(�.រិដ្ឋឋ�ល	�ិងធី�ធា�ម�ុសូស)

419.0

502 	អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀរិៀបចំំដែផ�ការិរៀ�ល�រៀ��យយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ				�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	
វិិសូ័យធី�ធា�ទ្ធឹ�	�ិងឧតិុ�ិយម	(�.ដែផ�ការិ	�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ)

244.0

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	បរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិអ�ុវិតូិថវិិកា	(�.ហិិរិញ្ញញវិតិាុ) 22,516.0

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�ម�ុសូសរៀលើវិិសូ័យធី�ធា�ទ្ធឹ�	(TSC) 330.0

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	រៀធីវើឱ្យយប្របរៀសូើរិរៀ�ើងប្របពិ័�ធប្រគប់ប្រគងនៃផា�ំុងរិបសូ់សូវិ�ដ្ឋាឋ �	
(�.សូវិ��មមនៃផា�ំុង)

99.0

506 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	�ិង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិជាមួយនៃដ្ឋគូ	
ពា�់ពិ័�ធ	(អាជាា ធីរិទ្ធរៀ�ែសាប)

2,100.0

507 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិពិប្រងឹងសាា ប័�	�ិងធី�ធា�ម�ុសូស	(គណ៍��ម៉ាម ធីិការិជាតិ	ិ
ទ្ធរៀ�ែរៀមគងគ�មុុជា)

5,186.0

508 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ពិប្រងឹងរៀសូវា�ំប្រទ្ធរិដ្ឋឋ�ល	ហិិរិញ្ញញវិតិាុ	�ិងការិ�សាងសូមតិាភាពិរិបសូ់
ម�ាីរិជំនាញរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

25,024.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួង�សូិ�មម	រិុកុាប្របម៉ាញ់	
�ិងរៀ�សាទ្ធ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	“ជំំរិុញកំសេណ្ឌ�ន្និក�ិកមមក្របកបសេដ្ឋាយការិក្របកួតិក្របកែជំង�លិតិ�ល 
ម៉ាន្និ�ុណ្ឌភាពូ	�ុវិតិាិភាពូ	ន្និិងអាហារិូបតិាមភ	ក្រពូមទាំងំបសេងើ�ន្និក្រប�ិទ្ធធភាពូនៃន្និការិក្រ�ប់ក្រ�ងធីន្និធ្នាន្និដ្ឋ�	 
នៃក្រពូសេឈ�	ន្និិងជំល�ល	ក្របកបសេដ្ឋាយច�រិភាពូ"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 258,327.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិបរៀងកើ�ផលិតិ	ភាពិ		ពិិពិិធី�មមដ្ឋំណំា�សូិ�មម	�ិង�សូិ-ធីុរិ�ិចំច 39,746.6

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍដ្ឋំណំាប្រសូូវិ 4,056.9

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសា�វិបី�មម 4,711.3

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍដ្ឋំណំាឧសូាហិ�មម 2,384.7

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិពិប្រងឹងរៀសូវា�ំប្រទ្ធ	�ិងសូមតិាភាពិអងគភាពិ 12,521.4

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិជំរិុញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀ�សូុូធីមមជាតិិ 990.2

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិរៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិការិងារិពិិរៀសាធី�៍�ិងប្រសាវិប្រជាវិរៀ�សូុូ 2,580.0

107 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�សូិ-ឧសូាហិ�មម 1,512.7

108 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ការិប្រសាវិប្រជាវិរៀដ្ឋើមីីអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍�សូិ�មមប្រប�បរៀដ្ឋាយចំីរិភាពិ 4,661.4

109 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	ការិជំរិុញផលិតិ�មមដ្ឋំណំា�សូិ�មម	�ិង�សូិ-ធីុរិ�ិចំច	រាជធា�ី-រៀខ័តូិ 6,328.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ផលិតិ�មមសូតិវ	�ិងសូុខ័ភាពិសូតិវ	 14,002.7

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ផលិតិ�មមសូតិវ 1,260.6

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀលើ��មុសូ់សូុខ័ភាពិសូតិវ 7,541.9

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងសូមតិាភាពិ	�ិងរៀសូវា�ំប្រទ្ធអងគភាពិ 2,675.2

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិជំរិុញផលិតិ�មមសូតិវ	�ិងសូុខ័ភាពិសូតិវ	រាជធា�ី-រៀខ័តូិ 2,525.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ជលផល	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវារិីវិបី�មម 14,532.5

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិអភ័ិរិ�សធី�ធា�ជលផល 4,116.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវារិីវិបី�មម	�ិងដែខ័សប្រចំវា�់តិនៃមែជលផល	 2,090.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងសូមតិាភាពិ	�ិងរៀសូវា�ំប្រទ្ធអងគភាពិ	 4,599.5

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ជលផល	�ិងការិជំរិុញវារិីវិបី�មម	
រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

3,727.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួង�សូិ�មម	រិុកុាប្របម៉ាញ់	
�ិងរៀ�សាទ្ធ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគង�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�នៃប្រពិរៀឈើ	�ិងសូតិវនៃប្រពិ 12,515.5

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងនៃប្រពិរៀឈើ 913.1

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងប្រសាវិប្រជាវិនៃប្រពិរៀឈើ�ិងសូតិវនៃប្រពិ 4,370.1

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគង	�ិងរៀសូវា�ំប្រទ្ធ 3,047.3

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�នៃប្រពិរៀឈើ�ិង	
សូតិវនៃប្រពិ	រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

4,185.0

5 �មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�ម�ុសូស 177,529.7

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ការិ�សាង�ិងការិអ�ុវិតូិដែផ�ការិរៀ�ល�រៀ��យ	
�ិងវិិ�ិរៀ�គ�សូិ�មម	(�ផ�)

1,316.3

502 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	បរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិការិរៀរិៀបចំំ	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងការិអ�ុវិតូិថវិិកា	
(�គហិ)

1,207.8

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័��ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�ម�ុសូស		
(�បុ.អភ័ធី)	

75,425.9

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិជំរិុញសូវិ��មមនៃផា�ំុង	(�សូវិ�) 222.0

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិរៀលើ��មុសូ់សូមតិាភាពិ	�ិងប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិសូហិប្របតិិបតិូិការិ	
អ�ូរិជាតិិ	(�សូហិ)

2,099.5

506 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្រគប់ប្រគងថំ្នា�ំសូិ�មម	�ិងជី�សូិ�មម	(���) 260.6

507 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិងារិរិដ្ឋឋ�ល	�ិងការិបស្ត្រញ្ហាជ បរៀយ�ឌ្ឍ័រិ 3,878.6

508 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិអធីិការិ�ិចំច	(អ�គ ធីិការិដ្ឋាឋ �) 196.2

509 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	ការិប្រគប់ប្រគងឯ�សារិ	�ិងប្របពិ័�ធពិ័តិាម៉ា��សូិ�មម	(AIDOC) 327.0

510 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិអប់រិំ	�ិងបណុូ៍�បណូាលធី�ធា�ម�ុសូស	
�ំុងវិិសូ័យ	�សូិ�មម	�ិងពា�់ពិ័�ធរៀ�សា�លវិិទ្ធាល័យភ័ូមិ�ា�សូិ�មម	(RUA)

4,627.0

511 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១១៖	ការិរៀលើ��មុសូ់គុណ៍ភាពិអប់រិំ	�ិងបណុូ៍�បណីាលបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	
�សូិ�មមរៀ�វិិទ្ធាសាា �ជាតិិ�សូិ�មមដែប្រពិ�រៀលៀប

4,094.0

512 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១២៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិអប់រិំ	�ិងបណុូ៍�បណូាលធី�ធា�ម�ុសូស	
�ំុងវិិសូ័យ�សូិ�មមរិបសូ់វិិទ្ធាសាា �ជាតិិ�សូិ�មម�ំពិង់ចាំម

3,842.0

513 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៣៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ការិងារិផសពិវផាយ	�សូិ�មម	រិុកុាប្របម៉ាញ់		
�ិងរៀ�សាទ្ធ

891.8

514 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៤៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវា�ំប្រទ្ធ	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�ម�ុសូស		
រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

79,141.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៣៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងពាណ៍ិជជ�មម�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖		‹ ពូក្រងះង	ន្និិងជំំរិុញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិ�័យពាណ្ឌិជំាកមម	›

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 117,685.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិផូល់រៀសូវាសាធារិណ៍�	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍វិិសូ័យឯ�ជ� 9,291.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគង	�ិងប្រតិ�តិពិិ�ិតិយការិផូល់អាជាា ប័ណ៍ះ 1,667.0

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិិពិិធី�មមទ្ធីផារិ	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍដែផំ�ឯ�ជ� 5,282.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិផូល់រៀសូវាសាធារិណ៍�	ជំរិុញពាណ៍ិជជ�មម	
�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍដែផំ�ឯ�ជ�	រៀ�ម�ាីរិពាណ៍ិជជ�មមរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

2,342.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយគុណ៍ភាពិ	សូុវិតិាិភាពិផលិតិផលទ្ធំ�ិញ�ិងរៀសូវា 9,428.0

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយផលិតិផលទ្ធំ�ិញ�ិងរៀសូវា	
�ិងការិឃ្លាំែ ពំិិ�ិតិយទ្ធីផារិ

3,163.0

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹង	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូមតិាភាពិម�ាីរិពិិរៀសាធី�៍ 5,465.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ពិប្រងឹង	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍�ិចំចការិហាឡាល 800.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	ពាណ៍ិជជ�មម�ំុង�ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ	
�ិងរៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�

98,966.0

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិ	�ិងសូម៉ាហិរិណ៍�មមរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	ពាណ៍ិជជ�មម	
�ំុងប្រ�បខ័័ណ៍ឌ រៀទ្ធវភាគី	អ�ុតិប�់	តិំប�់	�ិងពិិភ័ពិរៀ��	

2,770.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងសាា ប័�	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�ម�ុសូស	�ិងរៀយ�ឌ្ឍ័រិ 77,803.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធរិដ្ឋឋ�ល	ហិិរិញ្ញញវិតិាុ	�ិង�សាងសូមតិាភាពិរិបសូ	់
ម�ាីរិពាណ៍ិជជ�មមរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

18,393.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៤៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងដែរិូ	�ិងថ្នាមពិល�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	‹ពូក្រងះងន្និិងបសេងើ�ន្និចំណូ្ឌលឧ�ាហ្វិកមមន្និិ�ារិណ្ឌកមម	ពូក្រងះង�មតិាភាពូ 
ន្និិង�និី្និ�ុខ័	ថ្នាមពូលរិួមទាំងំ�និី្និ�ុខ័	�ុវិតិាិភាពូវិិទ្ធយុ�កមម	សេដ្ឋាយឈរិសេល�មូលដ្ឋាឋ ន្និសេ�ដ្ឋឋកិចច	�ងគម	
ន្និិងបរិិសាា ន្និ› 

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 58,042.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ដែរិូ 1,508.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	បរៀងកើតិបដែ�ាមរៀខ័ឿ�ឧសូាហិ�មម�ិសូារិណ៍�មមពិីវិិសូ័យដែរិូ	 838.8

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងយ�ូការិប្រគប់ប្រគង	រៀដ្ឋើមីីបរៀងកើ�លំហិូរិចំំណូ៍លជាតិិពិីវិិសូ័យដែរិូ 286.1

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ពិប្រងឹងភាពិអ�ុរៀ�មនៃ�ការិរៀធីវើប្របតិិបតិូិការិ	ធី�ធា�ដែរិូ 154.3

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹងសូមតិាភាពិសាា ប័��ំុង�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យដែរិូ 228.8

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យរៀប្របងកាតិ 685.3

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	បរៀងកើតិបដែ�ាមរៀខ័ឿ�ឧសូាហិ�មម�ិសូារិណ៍�មមពិីវិិសូ័យរៀប្របងកាតិ 164.4

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	បរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិ�ំុងការិប្រគប់ប្រគងលំហិូរិចំំណូ៍លជាតិិពិីវិិសូ័យ	
រៀប្របងកាតិ

15.5

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិការិពារិបរិិសាា ��ិងសូងគម�ំុងប្របតិិបតិូិការិរៀប្របងកាតិ 452.6

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិងារិ�ំប្រទ្ធ�ិង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិពិីវិិសូ័យរៀប្របងកាតិ 52.8

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យថ្នាមពិល 615.0

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ	ប្រគប់ប្រគង	�ិងរៀរិៀបចំំដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ		
�ិងការិវិិ�ិរៀ�គវិិសូ័យថ្នាមពិល

298.2

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	បរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិការិប្រគប់ប្រគងបរៀចំច�រៀទ្ធសូអគិគសូ�ី		
រៀ�ល�រៀ��យអាជវីិ�មម	�ិងរៀ�ល�រៀ��យប្របសូទិ្ធធភាពិ�ិងសូ�សសំូនំៃចំថ្នាមពិល

79.4

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងប្រគប់ប្រគងការិងារិបរិម៉ាណូ៍សូុីវិិល	រិួមទាំងំវិិទ្ធយុសូ�មម 96.2

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹងការិអ�ុវិតូិប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិ	�ិង�ំប្រទ្ធប្របតិិបតិូិការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	
វិិសូ័យថ្នាមពិល�ិងដែផំ�	បរិម៉ាណូ៍	សូុីវិិលរិួមទាំងំវិិទ្ធយុសូ�មម

141.2

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 55,233.7

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀលើ��មុសូ់សូមតិាភាពិសាា ប័�	 22,876.0

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិសាា ប័� 1,065.4

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបរៀងកើ�គណ៍រៀ�យយភាពិនៃ�អភ័ិ�ល�ិចំច 237.4

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័��ិចំច	�ិង	ការិ	�ំប្រទ្ធប្របតិិបតិូិការិ 659.9

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិងារិ	ប្របតិិបតិូិការិវិិសូ័យដែរិូ�ិងថ្នាមពិលរាជធា�ី-រៀខ័តូិ 30,395.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៥៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងសាធារិណ៍ការិ	�ិងដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍	កែថទាំ	ំន្និិងក្រ�ប់ក្រ�ង�ំណ្ឌង់សាធ្នារិណ្ឌការិ	 
សេហ្វិដ្ឋាឋ រិចនា�ម័័ន្និធ	ដ្ឋះកជំញ្ញាូន្និ,	មសេធីោ�យសេ�វាកមមដ្ឋះកជំញ្ញាូន្និក្រ�ប់ក្របសេភ័ទ្ធ	ន្និិងភ័�ុីភារិកមម	
ក្របកបសេដ្ឋាយ�ុវិតិាិភាពូ	ន្និិងក្រប�ិទ្ធធភាពូ				

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 655,228.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	�ិងការិប្រគប់ប្រគងសូំណ៍ង់សាធារិណ៍ការិ		
រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូម័ុ�ធផែូវិថំល់	ផែូវិដែដ្ឋ�	�ិងប្របពិ័�ធចំរៀប្រម៉ា�ទ្ធឹ��ខ័វ�់

530,412.2

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគង	បទ្ធបីញ្ញញតិូិ	�ិងសូូង់ដ្ឋារិបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	
សូំណ៍ង់សាធារិណ៍ការិ	�ិងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធដ្ឋឹ�ជញ្ញជូ�

80.9

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	ជួសូជុល	ដែថទាំ	ំ�ិងប្រគប់ប្រគងសូំណ៍ង់សាធារិណ៍ការិ	
�ិងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធផែូវិថំល់

530,096.4

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	ជួសូជុល	ដែថទាំ	ំ�ិងប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធចំរៀប្រម៉ា�ទ្ធឹ��ខ័វ�់	
�ិងអនាម័យទ្ធីប្រ�ុង

106.2

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	ជួសូជុល	ដែថទាំ	ំ�ិងប្រគប់ប្រគងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ	
�ិងសូមីទាំ��ិចំចផែូវិដែដ្ឋ�

128.7

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	ដែ�លមូ	ប្រគប់ប្រគង	រៀសូវាដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ�	រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ	
ដ្ឋឹ�ជញ្ញជូ�ផែូវិទ្ធឹ�	ផែូវិសូមុប្រទ្ធ	�ំពិង់ដែផ	�ិងភ័សុូូភារិ�មម

5,264.4

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិសូប្រមបសូប្រម�ល	�ិងប្រគប់ប្រគងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍការិងារិដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ�	
ផែូវិរៀ��	

2,750.9

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	ជួសូជុល	ដែថទាំ	ំ�ិងប្រគប់ប្រគង	រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ	
ដ្ឋឹ�ជញ្ញជូ�ផែូវិទ្ធឹ�	ផែូវិសូមុប្រទ្ធ	�ិង�ំពិង់ដែផ

1,537.8

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធ៣ី៖	អភ័វិិឌ្ឍឍ�ក៍ារិតិភាជ ប់ប្របពិ�័ធដ្ឋ�ឹជញ្ញជូ�ពិហិមុរៀធីា�យ�ងិភ័សុូូភារិ�មម 975.7

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 119,551.4

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	សូប្រមបសូប្រម�ល	�ិងប្រគប់ប្រគង	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�ល	ហិិរិញ្ញញវិតិាុ	បុគគលិ�	
�ីតិិ�មម	សូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ	សូវិ��មម	�ិងលទ្ធធ�មម

62,193.7

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធ២ី៖	ការិរៀរិៀបចំដំែផ�ការិ	រៀ�ល�រៀ��យ	�ិងការិ�មដ្ឋា�	�ិងវាយតិនៃមែ 321.1

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងយ�ូការិអធីិការិ�ិចំច 86.3

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�ម�ុសូស�ុំងវិិសូ័យសាធារិណ៍ការិ	�ិងដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ� 531.0

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	ដែថទាំ	ំ�ិងប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធពិ័តិាម៉ា�វិិទ្ធា	សូវ ័យប្របវិតិូិ�មម	
�ិងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងសាធារិណ៍�

320.3

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិ�ំប្រទ្ធរិបសូ់រាជធា�ី-រៀខ័តូិ	ដែផំ�ប្រគប់ប្រគងសាា ប័�	
�ិង�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�

56,099.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៦៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជ�បទ្ធ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	
២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"	សេល�កកម័�់�ុណ្ឌភាពូ	ន្និិង�ុណ្ឌតិនៃមានៃន្និជំ�វិិតិរិ�់សេ�រិប�់ 
ក្របជាជំន្និជំន្និបទ្ធ		ក្របកបសេដ្ឋាយបរិិ�ប័នំ្និ	ទាំងំកែ�ំកសេ�ដ្ឋឋកិចច	�ងគម	ន្និិងវិបីធីម៌	"	

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 328,895.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធរិូបវិ�ូ័	�ិងគមនាគម�៍	 267,306.8

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិជួសូជុល	�ិងរិ�ាគុណ៍ភាពិផែូវិជ�បទ្ធ 99,858.4

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងី�វិិសាលភាពិនៃ�ការិសាា បនា	រៀលើ��ប្រមិតិ	
រៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធផែូវិជ�បទ្ធ

150,000.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិរៀរិៀបចំំបញ្ញជ ីសារិរៀពិើភ័័ណ៍ឌ 	�ិងមូលដ្ឋាឋ �ទ្ធិ�ំ�័យផែូវិជ�បទ្ធ 310.4

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិផូល់រៀសូវារៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធរិូបវិ�ូ័ជ�បទ្ធរៀដ្ឋាយម�ាីរិជំនាញ២៥ 17,138.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ដែ�លមូល�ុខ័ណ៍ឌ នៃ�ការិរិសូ់រៀ�រិបសូ់សូហិគម�៍ជ�បទ្ធ 10,881.7

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិសាា បនារៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធទ្ធឹ�សូាតិជ�បទ្ធ 5,805.7

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិរៀប្របើប្រ�សូ់ទ្ធឹ�សូាតិជ�បទ្ធ	 451.4

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិសាា បនារៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធរិូបវិ�ូ័អនាម័យជ�បទ្ធ	 1,860.7

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិរៀលើ��មុសូ់ការិរិសូ់រៀ�សូាតិ	ការិអប់រិំសូុខ័ភាពិ	�ិងអនាម័យជ�បទ្ធ 546.3

205 	អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិផូល់រៀសូវាសូុខ័ភាពិ�ិងល�ុខ័័ណ៍ឌ នៃ�ការិរិសូ់រៀ�សូប្រម៉ាប់	
សាធារិណ៍�ជ�រៀដ្ឋាយម�ាីរិជំនាញ២៥

2,217.6

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ពិិពិិធី�មមសូ�មមភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចជ�បទ្ធ 2,944.6

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិជំរិុញបរៀងកើតិការិងារិ	�ិងមុខ័រិបរិរៀ�ជ�បទ្ធ	 118.4

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិជំរិុញសូ�មមភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំចប្រគ�សារិរៀ�ជ�បទ្ធ	 218.9

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបណុូ៍�បណូាលធី�ធា�ម�ុសូស	�ិងជំនាញអាជីពិ		 773.0

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ជំរិុញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍចំប្រមុ�សូប្រម៉ាប់សូហិគម�៍ជ�បទ្ធ 907.2

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	�ិងអភ័ិរិ�សជ�ជាតិិរៀដ្ឋើមភាគតិិចំ	 300.0

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិរៀលើ��មុសូ់�ប្រមិតិជីវិភាពិរិសូ់រៀ��មជ�បទ្ធ	
រៀដ្ឋាយម�ាីរិជំនាញទាំងំ២៥

627.1

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ពិប្រងឹងរៀសូវា�ំប្រទ្ធរិដ្ឋឋ�ល	�ិង�ិចំចការិទ្ធូរៀ� 47,761.9

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិពិប្រងឹងគុណ៍ភាពិប្របពិ័�ធប្រគប់ប្រគងដែផ�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជ�បទ្ធ	 405.5

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិរៀប្របើប្រ�សូ់ថវិិកា�មមវិិធីី	 391.1

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិសូវិ��មមនៃផា�ំុង	�ិងអធីិការិ�ិចំច		 124.7

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�ល	�ិងរៀយ�ឌ្ឍ័រិ 116.6

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធរៀ�ល�រៀ��យ	 19,618.7

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិពិប្រងឹងសូមតិាភាពិ	�ិងរៀសូវា�ំប្រទ្ធរៀដ្ឋាយម�ាីរិរាជធា�ី	រៀខ័តូិទាំងំ២៥	 27,105.3
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៧៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងនៃប្របសូណ៍ីយ៍	
�ិងទ្ធូរិគមនាគម�៍�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

	សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"	បនី្និអភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍វិិ�័យនៃក្រប�ណ្ឌ�យ៍	
ន្និិងទ្ធូរិ�មនា�មន្និ៍	ក្រពូមទាំងំបសេចចកវិិទ្ធោ�មនា�មន្និ៍	ន្និិងពូ័តិ៌ម៉ាន្និ	"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 116,331.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍វិិសូ័យនៃប្របសូណ៍ីយ៍,ទ្ធូរិគមនាគម�៍		
�ិងការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�វិិសាលគម�៍រៀស្ត្រហិវ�ង់សូ៍វិិទ្ធយុ	

35,100.2

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀរិៀបចំំ�ិង�មដ្ឋា�ការិអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	
វិិសូ័យទ្ធូរិគមនាគម�៍	�ិងការិប្រគប់ប្រគងទ្ធិ�ំ�័យទ្ធូរិគមនាគម�៍

33,827.6

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀរិៀបចំំ�ិង�មដ្ឋា�ការិអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យ	
អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍វិិសូ័យនៃប្របសូណ៍ីយ៍

744.3

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�វិិសាលគម�៍រៀស្ត្រហិវ�ង់សូ៍វិិទ្ធយុ 528.3

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍វិិសូ័យបរៀចំច�វិិទ្ធាគមនាគម�៍�ិងពិ័តិាម៉ា� 6,512.1

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ជំរិុញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លរៀអ�ិចំប្រតិូ�ិ�	�ិងប្រគប់ប្រគងសូ�ូិសូុខ័		
បរៀចំច�វិិទ្ធាគមនាគម�៍	�ិងពិ័តិាម៉ា�

542.7

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍វិិសូ័យបរៀចំច�វិិទ្ធាគមនាគម�៍�ិងពិ័តិាម៉ា� 356.4

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធពិ័តិាម៉ា�ជាតិិ�ិងប្របពិ័�ធវិីរៀដ្ឋអូ	
នៃ�សូ�ំិសូីទ្ធរិបសូ់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល

4,615.3

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍�មមវិិធីី�ុំពិយូទ្ធ័រិ	�ិងម៉ាតិិកាពិ័តិាម៉ា� 523.0

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�ល	�ិងរៀរិៀបចំំរៀ�ល�រៀ��យអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	
វិិសូ័យបរៀចំច�វិិទ្ធាគមនាគម�៍	�ិងពិ័តិាម៉ា�

474.7

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិ�ំប្រទ្ធដែផំ�សាា ប័� 74,718.7

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�ល	ហិិរិញ្ញញវិតិាុ	�ិង�ិចំចការិអ�ូរិវិិសូ័យ 5,619.3

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ម�ុសូស 41,264.8

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ពិប្រងឹងការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ	�ិងអភ័ិ�ល�ិចំច 991.3

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	�ិចំចការិ�ីតិិ�មម	�ិងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងអ�ីរិជាតិិ 969.6

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	អប់រិំបណុូ៍�បណូាល	ប្រសាវិប្រជាវិ	�ិង�វា�ុវិតូិ�៍�ុំងវិិសូ័យ	
បរៀចំច�វិិទ្ធាឌ្ឍីជីថល

8,273.7

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យនៃប្របសូណ៍ីយ៍	ទ្ធូរិគមនាគម�៍		
�ិងបរៀចំច�វិិទ្ធាគមនាគម�៍�ិងពិ័តិាម៉ា�រៀ�មូលដ្ឋាឋ �

17,600.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៨៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងឧសូាហិ�មម	វិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ		
បរៀចំច�វិិទ្ធា	�ិង�វា�ុវិតូិ�៍�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ជំំរិុញ	ន្និិងបសេងើ�ន្និការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិ�័យឧ�ាហ្វិកមម	�ហ្វិក្រ��ធីុន្និ 
តិូចន្និិងមធីយម	វិិទ្ធោសាស្ត្រ�ី	បសេចចកវិិទ្ធោ	ន្និិងន្និវាន្និុវិតីិន្និ៍	រិួមបញ្ញាូលទាំងំវិិ�័យ�ិបីកមម	ន្និិងទ្ធះកសាអ តិ	 
សេដ្ឋ�មី�កំសេណ្ឌ�ន្និសេ�ដ្ឋឋកិចចជាតិិ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 56,783.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិសូ័យឧសូាហិ�មម	សូហិប្រ�សូធីុ�តិូចំ	មធីយម	�ិងសូិបី�មម	
�ិងការិផគតិ់ផគង់ទ្ធឹ�សូាតិ

1,439.7

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀធីវើពិិពិិធី�មមមុខ័ទ្ធំ�ិញឧសូាហិ�មម 536.4

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�ិងទ្ធំរៀ�ើប�មមសូហិប្រ�សូធីុ�តិូចំ	�ិងមធីយម 623.2

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹង	�ិងពិប្រងី�វិិសាលភាពិការិផគតិ់ផគង់ទ្ធឹ�សូាតិ 280.1

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍសូូង់ដ្ឋារិ	ម៉ាប្រ�សាស្ត្រសូូជាតិិ	វិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ	បរៀចំច�វិិទ្ធា	
�ិង�វា�ុវិតូិ�៍

3,717.5

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	សូូង់ដ្ឋារិូប�ីយ�មមផលិតិផល	�ិងរៀសូវា�មម 956.4

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍម៉ាប្រ�សាស្ត្រសូូ 1,283.8

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	បរៀងកើតិ	�ិងជំរិុញការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ	បរៀចំច�វិិទ្ធា	�ិង�វា�ុវិតូិ�៍ 401.3

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	សូិ�ា	ប្រសាវិប្រជាវិ	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍការិងារិវិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ	បរៀចំច�វិិទ្ធា		
�ិង�វា�ុវិតូិ�៍

1,076.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិបរៀងកើ�រៀសូវាប្រទ្ធប្រទ្ធង់ដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិ�ិចំចការិទ្ធូរៀ�	�ុំងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	
វិិសូ័យឧសូាហិ�មមសូហិប្រ�សូធីុ�តិូចំ	�ិងមធីយម	វិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ	បរៀចំច�វិិទ្ធា	�ិង	
�វា�ុវិតូិ�៍	រិួមបញ្ញចូលទាំងំវិិសូ័យសូិបី�មម	�ិងទ្ធឹ�សូាតិ

51,625.8

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិ�ំប្រទ្ធដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិទ្ធូរៀ�	�ិង�សាងសូមតិាភាពិសាា ប័� 30,771.8

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	បរៀងកើ�សូ�មមភាពិអ�ុវិតូិការិ�ំប្រទ្ធការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិសូ័យ	
ឧសូាហិ�មម	សូហិប្រ�សូធីុ�តិូចំ	�ិងមធីយម	វិិទ្ធាសាស្ត្រសូូបរៀចំច�វិិទ្ធា	�ិង�វា�ុវិតូិ�៍		
រិួមបញ្ញចូលទាំងំវិិសូ័យសូិបី�មម	�ិងទ្ធឹ�សូាតិរៀ�រាជធា�ី	រៀខ័តូិ

20,854.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង១៩៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិការិដ្ឋឋរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ �អាកាសូចំរិសូុីវិិល	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	
២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	“សេល�កកម័�់�ុណ្ឌភាពូសេ�វាកមមន្និិង	អភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍សេហ្វិដ្ឋាឋ រិចនា�ម័័ន្និធ 
អាកា�ចរិ�ុ�វិិលសេដ្ឋ�មី�ធ្នានា�ុវិតិាិភាពូ	ន្និិង�និី្និ�ុខ័	�ក្រម៉ាប់ក្របតិិបតិីិការិដ្ឋះកជំញ្ញាូន្និ	�ាូវិអាកា�

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 42,020.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិធានាសូុវិតិាិភាពិ	សូ�ិូសូុខ័	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធអាកាសូចំរិសូុីវិិល 4,123.8

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិដែ�លមូសូុវិតិាិភាពិ	�ិងសូ�ិូសូុខ័អាកាសូចំរិសូុីវិិល 1,368.7

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ	សូ�ិូសូុខ័	�ិងសូុវិតិាិភាពិអាកាសូចំរិសូុីវិិល 2,516.5

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិផូល់រៀសូវា�មមអាកាសូចំរិសូុីវិិល 238.6

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងឹងសាា ប័�	�ិង	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 37,896.2

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�	ម�ុសូស	�ិងពិប្រងឹងសាា ប័�	 22,761.2

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ	�ិង	អភ័ិ�ល�ិចំចលូ 15,135.0
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២០៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

�រិុបរិួមចំណាយថវិិកា	(I+II) 				452,594.0	

I.រៀ�លបំណ៍ងរៀ�ល�រៀ��យទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងវិិសូ័យហិិរិញ្ញញវិតិាុ 					13,407.1	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច 							4,505.3	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀ�ល�រៀ��យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	ហិិរិញ្ញញវិតិាុ	
�ិងរៀ�ល�រៀ��យ�មវិិសូ័យរៀផសងៗ

							2,069.4	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងផលិតិភាពិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�មុុជា 										647.0	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀ�ល�រៀ��យ	�ិងយុទ្ធធសាស្ត្រសូូអភ័ិវិឌ្ឍឍសូងគម-
រៀសូដ្ឋឋ�ិចំច

										950.0	

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធ�ំពារិសូងគម 										733.7	

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិ�ំប្រទ្ធការិអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	រៀ�រាជធា�ី	រៀខ័តូិ 										105.2	

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យហិិរិញ្ញញវិតិាុ 							8,901.8	

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិសូប្រមបសូប្រម�ល�ិងប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ	ការិងារិ�ុំង	
វិិសូ័យហិិរិញ្ញញវិតិាុមិ�ដែម�ធីនា�រិ

							4,594.7	

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យធានារូាប់រិង�ិងរៀសាធី�ឯ�ជ� 										592.0	

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យមូលបប្រតិ 							1,515.1	

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖		ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យបរិធី��ល�ិចំច 										509.4	

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖		ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យ�ិងវិិជាជ ជីវិ�គណ៍រៀ�យយ�ិងសូវិ��មម 										894.9	

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖		ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យអចំល�វិតិាុ	�ិងវិិសូ័យបញ្ហាច �ំិងប្រ�តិិរៀភាគ	
រៀដ្ឋាយអ�ុបីទាំ�

										671.3	

207 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិ�ំប្រទ្ធ�ិងប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យអចំល�វិតិាុ	�ិង	
វិិសូ័យបញ្ហាច �ំិងប្រ�តិិរៀភាគរៀដ្ឋាយអ�ុបីទាំ�	រៀ�រាជធា�ី	រៀខ័តូិ

										124.4	

II.	រៀ�លបំណ៍ងរៀ�ល�រៀ��យទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធហិិរិញ្ញញវិតិាុ	សាធារិណ៍� 				439,186.9	

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងចំំណូ៍លសាធារិណ៍�	�ិងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ 				310,395.3	

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងចំំណូ៍លគយ�ិងរិដ្ឋាឋ �រិ	�ិចំចសូប្រម�លពាណ៍ិជជ�មម	�ិង
�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិគយ

					78,640.5	

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងចំំណូ៍លពិ�ធដ្ឋារិ 				223,280.8	

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ	�ិងចំំ	ណូ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ 							6,227.8	
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២០៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យមណ៍ឌ លដែលីងពាណ៍ិជជ�មមសូម៉ាហិរិ័ណ៍	�ិង
ដែលីងពាណ៍ិជជ�មម

1,837.4	

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិ�ំប្រទ្ធ�ិងប្រគប់ប្រគងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ	
�ិងចំំណូ៍លមិ�ដែម�សារិរៀពិើពិ�ធ	រៀ�រាជធា�ី	រៀខ័តូិ

408.8	

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងចំំណាយសាធារិណ៍�	�ិងប្របពិ័�ធហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍� 52,321.5	

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀរិៀបចំំថវិិកាជាតិិ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងចំំណាយថវិិកាថំ្នា�់ជាតិិរៀដ្ឋាយ
ហិិរិញ្ញញបីទាំ��ុំងប្របរៀទ្ធសូ

7,995.2	

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងថវិិកា	�ិង�ីតិិវិិធីីចំំណាយសាធារិណ៍�ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 2,792.4	

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគង�ីតិិវិិធីីលទ្ធធ�មមសាធារិណ៍� 2,646.2	

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងសាចំ់ប្រ��់	�ិងប្របពិ័�ធគណ៍រៀ�យយសាធារិណ៍� 					17,961.1	

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញបីទាំ�សូហិប្របតិិបតិូិការិ�ិងបំណ៍លុសាធារិណ៍� 					15,485.8	

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្រគប់ប្រគងគរៀប្រម៉ាងវិិ�ិរៀ�គ�មយ�ូការិភាពិជានៃដ្ឋគូ	
រិវាងរិដ្ឋឋ�ិងឯ�ជ�

252.0	

407 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិប្រគប់ប្រគងការិងារិរៀដ្ឋា�ប្រសាយផលបា�ពាល់រៀដ្ឋាយសារិ	
គរៀប្រម៉ាងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍

1,433.0	

408 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ការិប្រគប់ប្រគងការិងារិអធីិការិ�ិចំចហិិរិញ្ញញវិតិាុ 							2,632.9	

409 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	ការិ�ំប្រទ្ធ�មមវិិធីីដែ�ទ្ធប្រមង់ការិប្រគប់ប្រគងហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍� -			

410 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖	ការិ�ំប្រទ្ធ�ិងប្រគប់ប្រគងចំំណាយសាធារិណ៍�	�ិងការិងារិ	
ពា�់ពិ័�ធ	រៀ�រាជធា�ី	រៀខ័តូិ

1,122.9	

5 �មមវិិធីីទ្ធី៥៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�ល�ិង	អភ័ិវិឌ្ឍឍសាា ប័� 					76,470.1	

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិ�សាងសូមតិាភាពិមស្ត្រ�ូីរាជការិរៀលើជំនាញរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	
�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុសាធារិណ៍�

1,354.8	

502 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិផូល់រៀសូវា�ំប្រទ្ធដែផំ�ចំាប់ជូ�ប្រ�សូួងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 							1,595.4	

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិ�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�រៀលើ�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរិបសូ់ប្រ�សូួងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 					47,634.8	

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងសូវិ��មមនៃផា�ំុង 							1,195.4	

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិ�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�រៀលើ�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរិបសូ់ម�ាីរិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	
�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុរាជធា�ី	រៀខ័តូិ

					24,689.7	
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាគណ៍��ម៉ាម ធីិការិជាតិិរៀរិៀបចំំការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	
២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	ពូក្រងះងលទ្ធធិក្របជាធីិបសេតិយយសេ�រិីពូហ្វិុបកេតាមរិយៈ 
ការិសេ��សេឆំ្នាំតិ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា	 276,042.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១	៖	រៀរិៀបចំំបទ្ធបញ្ហាជ 	�ិង�ីតិិវិិធីីសូប្រម៉ាប់ការិចំុ�រៀឈាម �រៀ��រៀឆំ្នាំតិ	�ិងការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ 35,181.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�។ 35,181.0	

2 �មមវិិធីីទ្ធី២	៖	�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិចំុ�រៀឈាម �រៀ��រៀឆំ្នាំតិ 60,531.0	

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖រៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�ដ្ឋល់�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិចំុ�រៀឈាម �	
រៀ��រៀឆំ្នាំតិ។

41,613.8	

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវា�មមចំាប់�ិងបរៀចំច�រៀទ្ធសូដ្ឋល់�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិ	
ការិចំុ�រៀឈាម �រៀ��រៀឆំ្នាំតិ។	

14,285.5	

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀលើ��មុសូ់ការិអប់រិំការិផូល់ពិ័តិាម៉ា�	�ិងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងសាធារិណ៍�	
ដ្ឋល់�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិចំុ�រៀឈាម �រៀ��រៀឆំ្នាំតិ។	

4,631.7	

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ 180,330.0	

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�ដ្ឋល់�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ	 120,363.4	

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិរៀសូវា�មមចំាប់�ិងបរៀចំច�រៀទ្ធសូដ្ឋល់�ិចំច	
ដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ។	

53,691.5	

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀលើ��មុសូ់ការិអប់រិំ	ការិផូល់ពិ័តិាម៉ា�	�ិងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ង	
សាធារិណ៍�ដ្ឋល់�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ។

6,275.1	
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី	�គរិូប�ីយ�មម	
�ិងសូំណ៍ង់�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	កំកែណ្ឌទ្ធំរិង់វិិ�័យដ្ឋ�ធីា �	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍វិិ�័យ�ំណ្ឌង់	
ន្និិងលំសេ�ឋាន្និ	

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 123,257.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងដី្ឋធីែី 26,933.2

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិផសពិវផាយពា�់ពិ័�ធ�ឹងការិចំុ�បញ្ញជ ីដ្ឋីធីែី		�ិង	ការិ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់ការិ	
�សាងប្របពិ័�ធវាយតិនៃមែនៃថែអចំល�ប្រទ្ធពិយ

110.4

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិដែណ៍នំា	�ិង�ំប្រទ្ធបរៀចំច�រៀទ្ធសូវាសូ់ដែវិងសូុរិិរៀ�ដី្ឋ 233.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិងារិអភ័ិរិ�សសូុរិិរៀ�ដ្ឋី 237.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិរៀធីវើបចំចុបី�ំភាពិទ្ធិ�ំ�័យដែផ�ទ្ធីរិដ្ឋឋ�លនៃ��មុុជា 456.5

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥	៖	ការិ�ំប្រទ្ធបរៀចំច�វិិទ្ធាពិ័តិាម៉ា�សូុរិិរៀ�ដ្ឋី 150.4

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិរៀដ្ឋា�ប្រសាយវិិវាទ្ធដ្ឋីធីែី 1,347.2

107 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧	៖		អ�ុវិិសូ័យរិដ្ឋឋ�លដ្ឋីធីែី 24,140.5

108 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨	៖	ការិងារិសូុរិិរៀ�ដី្ឋ	�ិងភ័ូមិសាស្ត្រសូូ�ំប្រទ្ធដ្ឋល់�មមវិិធីីទ្ធី១	
រិបសូ់ម�ាីរិរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

258.2

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី		�ិង�គរិូប�ីយ�មម 2,146.0

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ជំរិុញការិ�សាងដែផ�ការិរៀប្របើប្រ�សូ់ដី្ឋរៀ��ំុងថំ្នា�់ឃុំុំ/សូងាក តិ់		
�ិង�សាងបទ្ធបីញ្ញញតិូិរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី					�ិង�គរិូប�ីយ�មម

242.8

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិ�ំប្រទ្ធការិងារិរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី	�ិង�ំប្រទ្ធបរៀចំច�រៀទ្ធសូ�សាងបែង់រៀ�ល
រៀប្របើប្រ�សូ់ដ្ឋីថំ្នា�់ប្រសូុ�

166.6

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិ�ំប្រទ្ធការិងារិ�គរិូប�ីយ�មម	�ិង�ំប្រទ្ធបរៀចំច�រៀទ្ធសូ�សាង	
បែង់រៀ�ល	�ិងដែផ�ការិរៀប្របើប្រ�សូ់ដី្ឋទ្ធីប្រ�ុង

185.7

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ជំរិុញ	�ិងពិប្រងឹង�មមវិិធីីអ�ុវិិសូ័យរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី 81.0

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិ�សាង	�ិងសូប្រមបសូប្រម�លការិងារិរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដី្ឋ	
�ិង�គរិូប�ីយ�មម

556.1

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្រគប់ប្រគង	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍតិំប�់រៀឆំ្លរិសូមុប្រទ្ធ�មុុជា 656.6

207 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិពិប្រងឹងវិិសូ័យវិិជាជ ជីវិ�សាា បតិយ�មម 84.2

208 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖ការិងារិរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី	�ិង�គរិូប�ីយ�មម�ំប្រទ្ធដ្ឋល់�មមវិិធីីទ្ធី២	
រិបសូ់ម�ាីរិរាជធា�ី-រៀខ័តូិ

173.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងវិិសូ័យសូំណ៍ង់ 852.6

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	ការិរៀរិៀបចំំបទ្ធដ្ឋាឋ �	បទ្ធបីញ្ញញតិូិសូប្រម៉ាប់ការិងារិសូិ�ាគរៀប្រម៉ាងបែង់	 135.4
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី	�គរិូប�ីយ�មម	
�ិងសូំណ៍ង់�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ�មដ្ឋា�វិិសូ័យសូំណ៍ង់ 170.6

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិងារិម�ាីរិពិិរៀសាធី�៍សូំណ៍ង់ 46.2

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិងារិសូំណ៍ង់�ំប្រទ្ធដ្ឋល់�មមវិិធីីទ្ធី៣	រិបសូ់ម�ាីរិរាជធា�ី-រៀខ័តូិ 193.6

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សាា ប័�	 75,986.0

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិ	�ិងភាពិសូ័�កិសូិទ្ធធ	
នៃ�ការិប្រគប់ប្រគងចំំណូ៍លចំំណាយសាធារិណ៍�	�ិង�ំប្រទ្ធ
ប្របតិិបតិូិការិទ្ធូរៀ�រិបសូ់ប្រ�សូួង

35,755.5

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ការិផូល់រៀសូវាសាធារិណ៍�រៀលើវិិសូ័យដ្ឋីធីែី	�ិងសូំណ៍ង់ 257.2

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ប្របសូិទ្ធធភាពិនៃ�ដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរិដ្ឋឋ�ល	�ិងដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិទ្ធូរៀ� 294.6

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្រគប់ប្រគងធី�ធា�ម�ុសូស 280.8

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិបណុូ៍�បណូាលវិិជាជ ជីវិ�	�ិងការិផសពិវផាយអប់រិំចំាប់		
�ិងរៀ�ល�រៀ��យពា�់ពិ័�ធ�ឹងវិិសូ័យការិងារិរិបសូ់ប្រ�សូួង

240.1

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិងារិបស្ត្រញ្ហាជ បរៀយ�ឌ្ឍ័រិរៀលើវិិសូ័យដ្ឋីធីែី		
�ិងការិ�ំប្រទ្ធការិងារិសូងគមរៀផសងៗ

130.1

407 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	អធីិការិ�ិចំចរៀលើដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិរិដ្ឋឋ�ល	�ិងគុណ៍ភាពិបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	 297.4

408 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	�ីតិិ�មម	�ិចំចការិគតិិយុតូិ	�ិងការិផសពិវផាយ	
រៀ�ល�រៀ��យ�ិងបទ្ធដ្ឋាឋ �គតិិយុតូិ

1,340.9

409 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិចំចការិវិិ�ិរៀ�គ	�ិងការិងារិសូា ិតិិ 129.6

410 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូវិ�ដ្ឋាឋ � 92.9

411 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១១៖	ពិប្រងឹង	�ិងបរៀងកើ�ការិអ�ុវិតូិ�ិចំចលទ្ធធ�មមសាធារិណ៍� 87.9

412 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១២៖	ការិងារិរិដ្ឋឋ�ល�ំប្រទ្ធដ្ឋល់�មមវិិធីីទ្ធី៤	រិបសូ់ម�ាីរិរាជធា�ី-រៀខ័តូិ 37,079.0

5 �មមវិិធីីទ្ធី៥៖	លំរៀ�ឋា� 17,339.2

501 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹង�ិចំចការិបទ្ធបីញ្ញញតិូិ	ដែផ�ការិ	�ិងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងសូហិប្របតិិបតិូិការិ
ការិងារិលំរៀ�ឋា�

123.4

502 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	បទ្ធដ្ឋាឋ �បរៀចំច�រៀទ្ធសូ	�ិងគតិិយុតូិលំរៀ�ឋា� 164.6

503 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	មូល�ិធីិ	�ិងឥណ៍ទាំ�លំរៀ�ឋា� 215.5

504 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	សូមីទាំ�ដី្ឋសូងគម�ិចំច	�ិងការិសាងសូង់ផា�ជូ�ប្រគ�សារិរៀ�ធីិ�	
�ិង�គរិ�ល

16,683.5

505 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិងារិលំរៀ�ឋា��ំប្រទ្ធដ្ឋល់�មមវិិធីីទ្ធី៥រិបសូ់ម�ាីរិរាជធា�ី-រៀខ័តូិ 152.2
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៣៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងមុខ័ងារិសាធារិណ៍�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	ក្រ�ប់ក្រ�ង	ន្និិងអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិ�័យមុខ័ង្ការិសាធ្នារិណ្ឌៈ	ន្និិង
ពូក្រងះងការិកែកលមអអភ័ិ�លកិចចកុំងរិដ្ឋឋ�លសាធ្នារិណ្ឌៈ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 					53,630.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិដែ�ទ្ធប្រមង់រិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍� 							3,816.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី	១៖ការិដែ�ទ្ធប្រមង់	�ិង	រៀលើ��មុសូ់សូមតិាភាពិសាា ប័� 										647.5	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖ការិពិប្រងឹងភាពិសូាតិសំូូ�ំុងរិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍� 										675.0	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិអ�ុវិតូិការិងារិ 							1,309.0	

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ជំរិុញ�មដ្ឋា�	ប្រតិ�តិពិិ�ិតិយ	�ិងវាយតិនៃមែការិអ�ុវិតូិ�មមវិិធីីជាតិ	ិ
�ំដែណ៍ទ្ធប្រមង់រិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍�

										465.0	

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖ពិប្រងឹងយ�ូការិអ�ុវិតូិការិងារិអ�ូរិដែ�ទ្ធប្រមង់រិបសូ់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល	
�ិងផសពិវផាយសូ�មមភាពិកាងារិដែ�ទ្ធប្រមង់រិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍�

										581.5	

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិរៀធីវើអធីិការិ�ិចំចវិិសូ័យមុខ័ងារិសាធារិណ៍� 										138.0	

2 �មមវិិធីីទ្ធី២	៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍធី�ធា�ម�ុសូស�ុំងវិិសូ័យសាធារិណ៍� 							5,710.0	

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖បណុូ៍�បណូាល	�ិង	អភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សូមតិាភាពិមស្ត្រ�ូីរាជការិ 							2,510.0	

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖ការិប្រសាវិប្រជាវិ�ិងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងអ�ូរិជាតិិ	�ិង	�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 							3,200.0	

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	ការិប្រគប់ប្រគងមស្ត្រ�ីូរាជការិសូុីវិិល 							1,248.6	

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ប្រតិ�តិពិិ�ិតិយរិដ្ឋឋ�លមស្ត្រ�ីូរាជការិ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 											70.5	

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖ពិប្រងឹង�ិងរៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិ�ីតិិ�មម�ិចំចការិមុខ័ងារិ	
សាធារិណ៍�អាសុា�	�ិង	អ�ូរិជាតិិ�ិងការិ�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�

											73.5	

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធ៣ី៖ទ្ធរំៀ�ើប�មមបរៀចំច�រៀទ្ធសូពិត័ិាម៉ា�វិទិ្ធា�ងិការិដែ�លមូការិចាំត់ិដែចំងការិងារិ 										103.0	

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិ�ំុងការិប្រគប់ប្រគងមស្ត្រ�ីូរាជការិ	�ិង	
បណុូ៍�បណូាលរៀ�ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ	

										898.6	

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖ការិ�ំពារិសូុខ័ុម៉ាលភាពិមស្ត្រ�ីូរាជការិ	�ិងការិរៀប្រជើសូរៀរិីសូ	
មស្ត្រ�ូីរាជការិ	�ិងបុគគលិ�បរៀប្រមើការិងារិរិដ្ឋឋ�មប្របពិ័�ធ�ិរៀ�ជ�៍

											53.5	

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖ពិប្រងឹងការិងារិ�ំងសូុប់	ដ្ឋំរៀ�ើងឋា��ូរិសូ័�ិូ	�ិងថំ្នា�់	�ិងដែតិង�ំង	
រៀផារិ	ផ្ទាែ សូ់បូូរិ	បរៀញ្ញចញពិីប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 	�ិងចំូល�ិវិតូិ�៍

											49.5	

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤	៖	ពិប្រងឹង	�ិងរៀលើ��មុសូ់ការិងារិ�ីតិិ�មម	ទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងសាធារិណ៍�		
�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ�ុំង�ិចំចការិមុខ័ងារិសាធារិណ៍�	�ិង�ិចំចការិមុខ័ងារិ	
សាធារិណ៍�អាសុា�	�ិង�ិចំចការិទ្ធូរៀ�រិបសូ់ប្រ�សូួង	�ិងម�ាីរិមុខ័ងារិសាធារិណ៍�	
រាជធា�ី	រៀខ័តូិទាំងំ	២៥

					42,855.4	

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖ការិប្រគប់ប្រគងចាំតិ់ដែចំង�ិចំចការិទ្ធូរៀ�	�ិង	ការិប្រគប់ប្រគងបុគគលិ�	
�ំុងប្រ�បខ័័ណ៍ឌ ប្រ�សូួងមុខ័ងារិសាធារិណ៍�

										218.0	



86

 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៣៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងមុខ័ងារិសាធារិណ៍�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិរៀរិៀបចំំ	�ិង	ប្រគប់ប្រគងថវិិកា	�ិចំចការិហិិរិញ្ញញវិតិាុ	ការិផគតិ់ផគង់	�ិង	
ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍរៀហិដ្ឋាឋ រិចំនាសូមុ័�ធ

					21,823.0	

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិងារិដែ�ទ្ធប្រមង់រិដ្ឋឋ�ល�ុំងប្រ�បខ័ណ៍ឌ ប្រ�សូួង	 											70.0	

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖ពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិប្រសាវិប្រជាវិ	��់ដែតិង	ប្របឹ�ារៀ�បល់		
�ិងផសពិវផាយលិខ័ិតិបទ្ធដ្ឋាឋ �គតិិយុតូិ

											19.5	

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖ការិ�ំប្រទ្ធ	�ិង	ការិសូប្រមបសូប្រម�ល�ិចំចការិទ្ធូរៀ�រិបសូ់ម�ាីរិមុខ័ងារិ	
សាធារិណ៍�រាជធា�ី	រៀខ័តូិទាំងំ២៥

					20,608.4	

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖រៀលើ��មុសូ់	�ិងពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងសាធារិណ៍� 											36.0	

407 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖ការិរៀលើ��មុសូ់ប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងអ�ូរិជាតិិ	
�ិងការិ�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�

											50.0	

408 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖		ពិប្រងឹង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិមុខ័ងារិសាធារិណ៍�អាសុា�	
�ិងកា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�

											30.5	

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៤៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងដែផ�ការិ	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍ	ន្និិងជំំរិុញការិអន្និុវិតីិសេ�លន្និសេ��យ	ន្និិង
យុទ្ធធសាស្ត្រ�ីវិិ�័យកែ�ន្និការិ�ាិតិិ		

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា	 93,823.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍យុទ្ធធសាស្ត្រសូូវិិសូ័យដែផ�ការិ 2,079.4

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិរៀរិៀបចំំដែផ�ការិយុទ្ធធសាស្ត្រសូូ	រៀដ្ឋើមីីអភ័ិវិឌ្ឍឍជាតិិ 1,495.0

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងឹងការិងារិដែផ�ការិរិបសូ់ម�ាីរិដែផ�ការិរាជធា�ី	រៀខ័តូិទាំងំ២៥ 584.4

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖		ការិប្រគប់ប្រគងប្របពិ័�ធសូា ិតិិជាតិិ	 24,397.7

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀលើ��មុសូ់សូា ិតិិជាតិិ	�ិងថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 24,116.0

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងឹងការិងារិសូា ិតិិរិបសូ់ម�ាីរិដែផ�ការិរាជធា�ី	រៀខ័តូិទាំងំ២៥ 281.7

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	សូប្រមបសូប្រម�លរៀ�ល�រៀ��យជាតិិប្របជាជ�	២០១៦-២០៣០	 995.7

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិបស្ត្រញ្ហាជ បរៀ�ល�រៀ��យប្របជាជ�	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ 765.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងឹងការិងារិរៀ�ល�រៀ��យជាតិិប្របជាជ�	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ	
រិបសូ់ម�ាីរិដែផ�ការិរាជធា�ី	រៀខ័តូិទាំងំ២៥

230.7

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិ�ំប្រទ្ធ�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	�ិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សាា ប័� 66,350.2

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិចំូលរិួមរៀលើ��មុសូ់រិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍� 28,576.0

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិពិប្រងឹងរៀលើវិិសូ័យដែផ�ការិសូា ិតិិរិបសូ់ម�ាីរិដែផ�ការិរាជធា�ី	
រៀខ័តូិទាំងំ២៥

37,774.2
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៥៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងការិបរិរៀទ្ធសូ	�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិ	
អ�ូរិជាតិិ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ពូក្រងះង	ន្និិងសេល�កកម័�់សេ�លន្និសេ��យការិបរិសេទ្ធ�	
សេដ្ឋ�មី�ការិពារិ�លក្របសេ�ជំន្និ៍ជាតិិកំុងក្រកបខ័័ណ្ឌឌ តិំបន្និ់	ន្និិងពូិភ័ពូសេលាក

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 				158,079.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖		�ិចំចការិការិបរិរៀទ្ធសូ	�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ	�ុំងប្រ�បខ័័ណ៍ឌ 	
តិំប�់	�ិងពិិភ័ពិរៀ��

				158,079.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិតិំប�់	�ិងអ�ូរិជាតិិពា�់ពិ�ធ័�ឹងការិងារិអាសុា� 										825.0	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិតិំប�់អ�រិូុប	អារៀមរិិ�	�ិងអាស្ត្រហិវិ�-មជឈឹមបូពាា 										493.0	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិតិំប�់អាសូុី-�ាសូុីហិវិ� 										278.0	

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ 										687.0	

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិពា�់ពិ័�ធ�ឹង�ិចំចការិចំាប់	�ុងសូុុល	
�ិង�ិចំចការិប្រពិំដែដ្ឋ�

										165.0	

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�ម�ុសូស	 ការិប្រសាវិប្រជាវិ	�ិងវិិភាគវិិសូ័យ	
ការិបរិរៀទ្ធសូ	�ិងការិទ្ធូតិរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច

							1,227.8	

107 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	�ិចំចការិរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	�ុំង	�ិងរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 				154,403.2	
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៦៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាសាា ប័�ប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើពិុ�រិលួយ	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖ពូក្រងះងអភ័ិ�លកិចចលអតាមរិយៈការិកាតិ់បន្និាយ 
អំសេពូ�ពូុករិលួយក្រ�ប់រិូបភាពូ	ក្រ�ប់វិិ�័យ	ន្និិងក្រ�ប់ជាន្និ់ថំ្នាក់

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 		41,872.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	វិិធា�ការិអប់រិំបងាក រិទ្ធប់សាក តិ់	�ិងអ�ុវិតូិចំាប់ប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើពិុ�រិលួយ	 							860.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអប់រិំផសពិវផាយចំាប់ប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើពិុ�រិលួយ 							385.0	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិងារិបងាក រិទ្ធប់សាក តិ់បទ្ធរៀលមើសូពិុ�រិលួយ 								60.0	

103 អ��ុមមវិិធីីទ្ធ៣ី៖	ការិប្រគបប់្រគងពា�យបូងឹ		ការិទ្ធទ្ធលួ	ការិពិិ�ិតិយ	�ិងចំណំាត់ិការិពា�យបូងឹ 								60.0	

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖		ពិប្រងឹង�ិចំចសូហិប្របតិិបតិូិការិជាមួយនៃដ្ឋគូជាតិិ	�ិងអ�ូរិជាតិិ 							160.0	

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ពិប្រងឹងយ�ូការិការិងារិបរៀចំច�រៀទ្ធសូ	�ិងរៀកាសូលយវិិចំ័យ 								85.0	

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្របមូលពិ័តិាម៉ា�	�ិងការិរៀសូុើបអរៀងកតិបទ្ធរៀលមើសូពិុ�រិលួយ	 							110.0	

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវា�មម�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 		41,012.0	

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិបរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិ	�ិងគុណ៍ភាពិរៀសូវា�មមរិដ្ឋឋ�លសាធារិណ៍�	 				7,059.4	

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀបសូ��មមពិិរៀសូសូ	ចាំរិ�មម	�ិងរៀសូុើបអរៀងកតិសូម៉ាង តិ់	 				7,000.0	

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀលើ��មុសូ់ល�ុខ័ណ៍ឌ ការិងារិរិបសូ់មស្ត្រ�ីូរាជការិ 		26,712.0	

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	បរៀងកើ�សូមតិាភាពិ	�ិងសូុខ័ម៉ាលភាពិមស្ត្រ�ីូរាជការិ	 							210.6	

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិប្របកាសូប្រទ្ធពិយសូមីតិូិ	�ិងបំណ៍លុ	 								30.0	

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៧៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�ុមប្របឹ�ាអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍	�មុុជា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	សេល�កកម័�់ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិ�័យឯកជំន្និ	
ន្និិងភាពូជានៃដ្ឋ�ូកុំងកិចចអភ័ិវិឌ្ឍឍ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 									11,365.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖ពិប្រងឹង	�ិងពិប្រងី�វិិសូ័យឯ�ជ�	�ិងភាពិជានៃដ្ឋគូ�ុំង�ិចំចអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ 									11,365.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំចការិប្រគប់ប្រគង	�ិងសូប្រមបសូប្រម�លការិងារិវិិ�ិរៀ�គឯ�ជ�		
�ិងការិអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យអភ័ិវិឌ្ឍឍវិិសូ័យឧសូាហិ�មម

											1,100.0	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ភាពិជានៃដ្ឋគូ�ំុង�ិចំចអភ័ិវិឌ្ឍឍ 														400.0	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិ�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ��ំុង	�.អ.� 											9,865.0	
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៨៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាអាជាា ធីរិសូវិ��មមជាតិិ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	រិួមចំកែណ្ឌកសេល�ក�ួួយអភ័ិ�លកិចចលអ	ន្និិងការិសេក្រប�ក្រ�� ់
ធីន្និធ្នាន្និសាធ្នារិណ្ឌៈក្របកបសេដ្ឋាយក្រប�ិទ្ធធភាពូ	តិម៉ាា ភាពូ	ន្និិង�ណ្ឌសេន្និយយភាពូ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 				12,310.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអ�ុវិតូិតិួនាទ្ធី	សូវិ��	មមរៀលើការិរៀប្របើប្រ�សូ់ធី�ធា�សាធារិណ៍� 				12,310.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	ការិអ�ុវិតូិការិងារិសូវិ��មម 									625.0	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�រិបសូ់សាា ប័� 				11,685.0	

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង២៩៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងជាមួយរិដ្ឋឋសូភា-ប្រពិឹទ្ធធសូភា	
�ិងអធីិការិ�ិចំច�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ការិសេល�កកម័�់អភ័ិ�លកិចចលអតាមរិយៈការិអប់រិំបង្កាើ រិទ្ធប់សាើ តិ់�តិុភាពូ 
អ�កមមបសេងើ�ន្និ�ណ្ឌសេន្និយយភាពូ	ក្រប�ិទ្ធធភាពូការិង្ការិ	ន្និិងពូក្រងះងន្និ�តិិរិដ្ឋឋ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 				38,027.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំចការិទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងជាមួយរិដ្ឋឋសូភា-ប្រពិឹទ្ធធសូភា	�ិងអធីិការិ�ិចំច 				38,027.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងជាមួយសាា ប័��ីតិិបញ្ញញតិូិ	�ិងអប់រិំផសពិវផាយចំាប់ 								968.4	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិងារិអធីិការិ�ិចំច 								918.5	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 				17,968.1	

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិងារិទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ង	�ិងសូប្រមបសូប្រម�លជាមួយម�ាីរិរាជធា�ី	រៀខ័តូិ 				18,172.0	

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣០៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាអគគរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ �ប្រ�ុមប្របឹ�ាធីមម�ុញ្ញញ	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	សេ�រិពូន្និ�តិិរិដ្ឋឋ	ការិពារិឯករាជំយភាពូ	អន្និុវិតីិអពូោក្រកះតិ
ភាពូកុំងការិបំសេពូញមុខ័ង្ការិ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 					12,485.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអ�ុវិតូិតិួនាទ្ធី	�ិងមុខ័ងារិភារិ�ិចំចរិបសូ់ប្រ�ុមប្របឹ�ាធីមម�ុញ្ញញ 					12,485.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	រៀលើ��ំពិសូ់ការិអ�ុវិតូិសូមតិា�ិចំច	�ិងគុណ៍តិនៃមែរិបសូ់សាា ប័� 										604.5	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សាា ប័�	�ិង�ំប្រទ្ធដែផំ�រិដ្ឋឋ�ល	�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 					11,880.5	
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣១៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាអគគរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ �ប្រពិឹទ្ធធសូភា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	ពូក្រងះង	ន្និិងសេល�កកម័�់លទ្ធធិក្របជាធីិបសេតិយយ	ន្និិងន្និ�តិិរិដ្ឋឋ

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 										69,866	

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ការិអ�ុវិតូិមុខ័ងារិរិបសូ់ប្រពិឹទ្ធធសូភា	�ិងអគគរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ � 										69,866	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអ�ុវិតូិមុខ័ងារិ�ីតិិ�មម	�មដ្ឋា�ការិអ�ុវិតូិចំាប់	�ិងតិំណាង 										69,866	

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣២៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាអគគរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ �រិដ្ឋឋសូភា	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	ការិសេល�កកម័�់ន្និ�តិិរិដ្ឋឋ	ន្និិងលទ្ធធិក្របជាធីិបសេតិយយ 
តាមរិយៈការិអន្និុវិតីិតិួនាទ្ធ�នៃន្និអំណាចន្និ�តិិបីញ្ញញតីិិ		

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា	 147,552.0

1 �មមវិិធីីទ្ធ	ី១	៖	ការិអ�វុិតូិមខុ័ងារិ	�ិងតិនួាទ្ធនីៃ�អណំាចំ�តិីិបីញ្ញញតិិរិបសូស់ាា ប�័រិដ្ឋឋសូភា 147,552.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១	៖	ការិពិិ�ិតិយពិិភា�ា	�ិងអ�ុម័តិរៀលើរៀសូចំ�ីីប្រពាងចំាប់	
�ិងរៀសូចំ�ីីរៀសំូើចំាប់

3,554.2

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២	៖	ការិពិិ�ិតិយ�មដ្ឋា�ការិរៀលើ��មុសូ់ការិអ�ុវិតូិចំាប់	
�ិងការិពិប្រងឹងតិួនាទ្ធីភាពិជាតិំណាង

20,046.2

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣	៖	ការិបរៀងកើ�គុណ៍ភាពិរៀសូវាជូ�រិដ្ឋឋសូភា	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ធី�ធា�ម�ុសូស 123,951.6

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៣៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងប្រពិ�បរិមរាជវាងំ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	បសេក្រម�ការិង្ការិឱ្យយកាន្និ់កែតិលអក្របសេ��រិថិ្នាយក្រពូ�មហាកេក្រតិ	ន្និិង 
�សេមីចក្រពូ�មហាកេក្រតិ�	ក្រពូ�វិរិរាជំម៉ាតា	ជាតិិកែខ័មរិ	ជាទ្ធ�សេ�រិពូ�កាើ រិ:ដ្ឋ៏ខ័ង័់ខ័�័់បំ�ុតិ	កុំងការិបំសេពូញ 
ក្រពូ�រាជំសេប�កកមមបសេក្រម�ក្របសេទ្ធ�ជាតិិឲ្យយម៉ាន្និការិអភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍	ន្និិងម៉ាន្និកិតិិីយ�	សេល�ឆ្នាំកអនី្និរិជាតិិ	 
តាមក្រពូ�រាជំកិចចរិប�់ក្រពូ�អងគកែដ្ឋលរិដ្ឋឋធីមមន្និុញ្ញញ�ន្និកំណ្ឌតិ់។

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 						77,887.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖		ប្រពិ�រាជ�ិចំច	ប្រពិ��រិុណា	�ិង	សូរៀមូចំប្រពិ�មហា�សប្រតិី	
ប្រពិ�វិរិរាជម៉ា�ជាតិិដែខ័មរិ		

						77,887.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ប្រពិ�រាជសូ�មមភាពិ�ំុងវិិសូ័យសូងគម�ិចំច	ម�ុសូសធីមា	វិបីធីមា	សាសូនា 						28,335.0	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ប្រពិ�រាជរៀបសូ��មមរៀប្រ�ប្របរៀទ្ធសូ 								1,828.0	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	�ិចំចការិ�ំប្រទ្ធ	ថ្នាវ យប្រពិ�រាជ�ិចំច	�ិងការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 						47,724.0	
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៤៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាទ្ធីសូូីការិគណ៍�រិដ្ឋឋមស្ត្រ�ីូ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ	៖	បនី្និដ្ឋះកនា�ំក្រមប�ក្រមួលការិសេរិៀបចំ	ន្និិងអន្និុវិតីិសេ�លន្និសេ��យ 
រិប�់រាជំរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�លសេល�ក្រ�ប់វិិ�័យ	សេដ្ឋ�មី�ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍន្និ៍	ន្និិងកាតិ់បន្និាយភាពូក្រក�ក្រក

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 					363,842.0	

1 �មមវិិធីីទ្ធី	១	៖	ពិប្រងឹងប្របសូិទ្ធធិភាពិនៃ�ការិសូប្រមបសូប្រម�ល�ំុងការិរៀរិៀបចំំ	�ិងអ�ុវិតូិ	
រៀ�ល�រៀ��យរិបសូ់រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល

					363,842.0	

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖ការិសូប្រមបសូប្រម�ល�ំុងការិរៀរិៀបចំំ	�ិងអ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យរិបសូ់
រាជរិដ្ឋាឋ ភ័ិ�ល

					109,486.0	

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖ការិអ�ុវិតូិតិួនាទ្ធីរិបសូ់អាជាា ធីរិ	គណ៍��ម៉ាម ធីិការិ	ប្រ�ុមប្របឹ�ា	�ិង	
អងគភាពិចំំណ៍�ុទ្ធីសូូីការិគណ៍�រិដ្ឋឋមស្ត្រ�ូី

							49,068.0	

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ�រៀផសងៗរិបសូ់ទ្ធីសូូីការិគណ៍�រិដ្ឋឋមស្ត្រ�ូី 					205,288.0	

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៥៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងការិពារិជាតិិ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"ការិពារិ	អធីិបសេតិយយ	បូរិណ្ឌភាពូទ្ធះកដ្ឋ�	រិកា�និី្និ�ុខ័	 
ន្និិង�ុវិតិាិភាពូ�ងគម"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 2,529,616.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ដ្ឋឹ�នំាបញ្ហាជ 	ហិវឹ�ហិវ��	រៀធីវើប្របតិិបតិូិការិ	ការិពារិសូុខ័សូ�ិូភាពិ	
�ិងរិ�ាសូណូាប់ធំាប់សូងគម

11,993.0

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	បញ្ហាជ ដ្ឋឹ�នំា�មជំនាញ 1,012.0

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ប្របតិិបតិូិការិ�ងទ្ធ័ពិរៀជើងរៀ�� 3,048.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ប្របតិិបតិូិការិ�ងទ្ធ័ពិរៀជើងទ្ធឹ� 4,224.0

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ប្របតិិបតិូិការិ�ងទ្ធ័ពិរៀជើងអាកាសូ 2,941.0

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ប្របតិិបតិូិការិ�ងរាជអាវិុធីហិតិារៀលើនៃផាប្របរៀទ្ធសូ 614.0

106 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	�ិចំចការិពារិសូុវិតិាិភាពិថំ្នា�់ដ្ឋឹ�នំា 154.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	សូហិប្របតិិបតិូិការិរៀ�ធា�ុំងតិំប�់	�ិងអ�ូរិជាតិិ 6,465.0

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិងារិការិទ្ធូតិ	�ិង�រៀ��យវិិសូ័យរៀ�ធា 3,189.0

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិងារិប្រសាវិប្រជាវិ-ចាំរិ�ិចំច 115.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ចំូលរិួមភារិ�ិចំចរិ�ាសូ�ិូភាពិរិបសូ់អងគការិសូហិប្របជាជាតិិ 1,350.0
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៥៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងការិពារិជាតិិ�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ទ្ធប់សាក តិ់អាវិុធី	�ិងសារិធាតិុគីមីសូស្ត្រងាគ ម 1,811.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ដែថទាំរំៀប្រគ�ងបំពា�់បរៀចំច�រៀទ្ធសូ	វិិសូវ�មម	�ិងបញ្ញជូ�សារិ 31,724.5

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ប្រគប់ប្រគងដែថទាំរំៀប្រគ�ងបំពា�់បរៀចំច�រៀទ្ធសូ 11,144.5

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ប្រគប់ប្រគងការិងារិវិិសូវ�មម 20,184.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ប្រគប់ប្រគងការិងារិបញ្ញជូ�សារិ 396.0

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធរិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 2,479,433.5

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវារិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ� 1,737.0

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	អ�ុវិតូិរៀ�ល�រៀ��យរៀ�ធីរៀសូវា 33,402.0

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវាភ័សុូូភារិហិិរិញ្ញញវិតិាុ 2,444,294.5

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៦៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងមហានៃផា	
ដែផំ�សូ�ិូសូុខ័សាធារិណ៍��ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"ពូក្រងះង�និី្និភាពូ	�ាិរិភាពូន្និសេ��យ	�និី្និ�ុខ័	
�ណីាប់ធំ្នាប់សាធ្នារិណ្ឌៈ"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 1,684,474.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិការិពារិសូ�ិូសូុខ័ជាតិិ	�ិងសូណូាប់ធំាប់សាធារិណ៍� 108,692.6

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងរៀសូវា�ំប្រទ្ធ	�ិងការិពារិសូ�ិូសូុខ័សូងគម 83,620.4

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិដែថរិ�ាសូ�ិូសូុខ័�មប្រពិំដែដ្ឋ� 866.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិចំូលរិួមអ�ុវិតូិរៀសូវាយុតិូិធីមា 467.7

104 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិរិ�ាសូណីាប់ធំាប់សាធារិណ៍� 3,942.5

105 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិដែថរិ�ាសូ�ិូសូុខ័	សូុវិតិាិភាពិ	�ិងសូណីាប់ធំាប់សាធារិណ៍�	
រាជធា�ី-រៀខ័តូិ

19,796.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	�ិចំចការិអតូិសូញ្ហាញ ណ៍បុគគល	�ិងអរៀនូាប្របរៀវិសូ�៍ 85,176.0

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគងអតូិសូញ្ហាញ ណ៍បុគគល 68,299.4

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងអរៀនូាប្របរៀវិសូ�៍ 16,876.6
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 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៦៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងមហានៃផា	
ដែផំ�សូ�ិូសូុខ័សាធារិណ៍��ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី

ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	�ិចំចការិសូ�ិូសូុខ័មិ�ប្របនៃពិណ៍ី 11,828.3

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងរៀប្រគ�ងរៀញៀ� 6,903.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើជួញដ្ឋូរិម�ុសូស 2,575.0

303 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងសូុវិតិាិភាពិចំរាចំរិណ៍៍ផែូវិរៀ�� 833.0

304 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	ការិប្របឆំ្នាំងទាំរិុណ៍�មម 500.0

305 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងផលិតិផលដែ�ែងកាែ យ 542.1

306 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	ការិប្រគប់ប្រគងរៀប្រ��មហិ�ូរាយ 33.7

307 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	ការិងារិ�ីឡាប្រ�សូួងមហានៃផា 34.8

308 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	ការិងារិ�ំប្រទ្ធម�ាីរិពិិរៀសាធី�៍ផលិតិផលដែ�ែងកាែ យ 256.8

309 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	បរៀងកើ�ប្របសូិទ្ធធភាពិការិងារិមូលដ្ឋាឋ �រាជធា�ី	រៀខ័តូិ 55.2

310 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១០៖	ការិប្របយុទ្ធធប្របឆំ្នាំងជំង�រៀអដ្ឋសូ៍	�ិងកាមរៀរាគ 12.2

311 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១១៖	បងាក រិទ្ធប់សាក តិ់ការិរៀប្របើប្រ�សូ់	ជួញដ្ឋូរិរៀប្រគ�ងរៀញៀ� 82.5

4 �មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ�ិចំចប្របតិិបតិូិការិទ្ធូរៀ� 1,478,777.1

401 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវារិដ្ឋឋ�ល	�ិងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍សាា ប័� 3,902.7

402 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធហិិរិញ្ញញវិតិាុ	ភ័សុីូភារិ	�ិងការិប្រគប់ប្រគងប្រទ្ធពិយសូមីតិូិរិដ្ឋឋ 1,466,506.1

403 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវានៃ�ការិបណុី៍�បណីាល 6,990.6

404 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀសូវាអធីិការិ�ិចំច 274.8

405 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	ពិប្រងឹងរៀសូវាសូវិ��មមនៃផា�ំុង 912.3

406 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀសូវាប្រ�ុមប្របឹ�ា�ីតិិ�មម 190.6
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៧៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងមហានៃផា	ដែផំ�រិដ្ឋឋ�លទ្ធូរៀ�	
�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖	"ដ្ឋះកនាកំ្រ�ប់ក្រ�ងរិដ្ឋឋ�លកែដ្ឋន្និដ្ឋ�សេដ្ឋ�មី�សេល�កកម័� ់
ការិ�ីល់សេ�វាសាធ្នារិណ្ឌៈ	ន្និិងការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 294,673.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�លដែដ្ឋ�ដ្ឋី 13,437.8

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិប្រគប់ប្រគងរិដ្ឋឋ�លដែដ្ឋ�ដ្ឋីរិបសូ់រាជធា�ី	រៀខ័តូិ 1,521.8

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិអភ័ិវិឌ្ឍឍ�មដែបបប្របជាធីិបរៀតិយយរៀ�ថំ្នា�់រៀប្រកាមជាតិិ 8,550.0

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	ការិប្រគប់ប្រគងអតូិសូញ្ហាញ ណ៍បុគគល 3,366.0

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	ការិប្រគប់ប្រគងពិ�ធនា�រិ 74,013.7

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	ការិអ�ុវិតូិបទ្ធដ្ឋាឋ �ប្រគប់ប្រគងពិ�ធនា�រិ 66,229.1

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	អភ័ិវិឌ្ឍឍជំនាញវិិជាជ ជីវិ�	 7,784.6

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 207,221.5

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវា�ិចំចការិបុគគលិ� 196,641.0

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវារិដ្ឋឋ�លហិិរិញ្ញញវិតិាុ	អធីិការិ�ិចំច	�ិងសូវិ��មមនៃផា�ំុង 10,580.5
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�ូដ្ឋ	
�មមវិិធីី

�រាង៣៨៖	គរៀប្រម៉ាងចំំណាយថវិិកាប្រ�សូួងយុតិូិធីមា�ម�មមវិិធីី-អ�ុ�មមវិិធីី ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

សេ�លបំណ្ឌងសេ�លន្និសេ��យ៖		"បសេងើ�ន្និក្រប�ិទ្ធធភាពូនៃន្និការិ�ីល់សេ�វាយុតិីិធីម៌"

សូរិុបរិួមចំំណាយថវិិកា 166,524.0

1 �មមវិិធីីទ្ធី១៖	�ិចំចការិចំាប់ 6,359.7

101 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវាអយយការិ	�ិងប្រពិហិមទ្ធណ៍ឌ 597.7

102 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវារិដ្ឋឋបីរៀវិណ៍ី 1,039.8

103 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវាអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍រៀលើវិិសូ័យយុតិូិធីមា 4,722.2

2 �មមវិិធីីទ្ធី២៖	�ិចំចការិតិុ�ការិ 134,749.1

201 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវារិដ្ឋឋ�លតិុ�ការិ 626.1

202 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវាផូល់វិិជាជ ជីវិ�ពា�់ពិ័�ធតិុ�ការិ 6,796.0

203 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវាសា�ដ្ឋំបូង	�ិងអយយការិអមសា�ដ្ឋំបូងរាជធា�ី	រៀខ័តិូ 98,255.0

204 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៤៖	រៀសូវាសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍ភំ័ំរៀពិញ	�ិងមហាអយយការិអមសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍
ភំ័ំរៀពិញ

6,754.0

205 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៥៖	រៀសូវាសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍ប្រពិ�សូីហិ�ុ	�ិងមហាអយយការិអមសា�	
ឧទ្ធធរិណ៍៍ប្រពិ�សូីហិ�ុ

3,339.0

206 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៦៖	រៀសូវាសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍�តិ់ដ្ឋំបង	�ិងមហាអយយការិអមសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍
�តិ់ដ្ឋំបង

3,588.0

207 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៧៖	រៀសូវាសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍តិីូងឃុំមុ ំ	�ិងមហាអយយការិអមសា�ឧទ្ធធរិណ៍៍
តិីូងឃុំមុ ំ

3,336.0

208 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៨៖	រៀសូវាតិុ�ការិ�ំពិូល	�ិងមហាអយយការិអមតិុ�ការិ�ំពិូល 7,287.0

209 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី៩៖	�ិចំចការិឯ�រាជយភាពិរៀ�ប្រ�ម 4,768.0

3 �មមវិិធីីទ្ធី៣៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធទ្ធូរៀ� 25,415.2

301 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី១៖	រៀសូវាពិប្រងឹងការិប្រគប់ប្រគង	�ិងធី�ធា�ម�ុសូស 13,914.7

302 អ�ុ�មមវិិធីីទ្ធី២៖	រៀសូវា�ំប្រទ្ធ�ិចំចដ្ឋំរៀណ៍ើរិការិទ្ធូរៀ� 11,500.5



96

 ថវិិកាសង្ខេ�េបឆំ្នាំ� ២០២២

៥.២	 ចំណាយថវិិកា�រិុបរិប�់ក្រក�ួង-សាា ប័ន្និ
ឯ��៖	��រៀរិៀល

លរិ ប្រ�សូួង-សាា ប័� ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

ចំរិ�ូ មូលធី� សូរិុប

	1 ប្រពិ�បរិមរាជវាងំ 77,887	 0	 77,887	

2 រិដ្ឋឋសូភា 147,552	 26,517	 174,069	

3 ប្រពិឹទ្ធធសូភា 69,866	 0	 69,866	

4 ប្រ�ុមប្របឹ�ាធីមម�ុញ្ញញ 12,485	 0	 12,485	

5 ទ្ធីសូូីការិគណ៍�រិដ្ឋឋមស្ត្រ�ូី 363,842	 100,585	 464,427	

6 ប្រ�ុមប្របឹ�ាអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍�មុុជា 11,365	 0	 11,365	

7 ប្រ�សូួងទ្ធំនា�់ទ្ធំ�ងរិដ្ឋឋសូភា	ប្រពិឹទ្ធធសូភា	�ិងអធីិការិ�ិចំច 38,027	 1,224	 39,251	

8 ប្រ�សូួងការិបរិរៀទ្ធសូ�ិងសូហិប្របតិិបតិូិការិអ�ូរិជាតិិ 158,079	 0	 158,079	

9 ប្រ�សូួងរៀសូដ្ឋឋ�ិចំច	�ិងហិិរិញ្ញញវិតិាុ 452,594	 13,259	 465,853	

10 ប្រ�សូួងដែផ�ការិ 93,823	 0	 93,823	

11 ប្រ�សូួងរៀរិៀបចំំដែដ្ឋ�ដ្ឋី	�គរិូប�ីយ�មម	�ិងសូំណ៍ង់ 106,757	 29,964	 136,721	

12 គណ៍��ម៉ាម ធីិការិជាតិិរៀរិៀបចំំការិរៀ��រៀឆំ្នាំតិ 276,042	 0	 276,042	

13 អាជាា ធីរិសូវិ��មមជាតិិ 12,310	 0	 12,310	

14 សាា ប័�ប្របឆំ្នាំងអំរៀពិើពិុ�រិលួយ 41,872	 0	 41,872	

15 ប្រ�សូួងមុខ័ងារិសាធារិណ៍� 53,630	 1,265	 54,895	

16 ប្រ�សូួងការិពារិជាតិិ 2,529,616	 0	 2,529,616	

17 ប្រ�សូួងមហានៃផា 1,979,147	 112,817	 2,091,964	

18 ប្រ�សូួងយុតិូិធីមា 166,524	 7,007	 173,531	

19 ប្រ�សូួងពិ័តិាម៉ា� 76,054	 4,904	 80,958	
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លរិ ប្រ�សូួង-សាា ប័� ចំាប់ឆំំ្នាំ	២០២២

ចំរិ�ូ មូលធី� សូរិុប

20 ប្រ�សូួងសូុខាភ័ិ�ល 2,087,196	 800,894	 2,888,090	

21 ប្រ�សូួងអប់រិំ	យុវិជ�	�ិង�ីឡា 3,175,255	 207,403	 3,382,658	

22 ប្រ�សូួងវិបីធីមា�ិងវិិចំិប្រតិសូិលី� 158,060	 6,061	 164,121	

23 ប្រ�សូួងបរិិសាា � 80,849	 38,564	 119,413	

24 ប្រ�សូួងសូងគម�ិចំច	អតិីតិយុទ្ធធជ�		�ិងយុវិ�ីតិិសូមីទាំ 1,412,862	 13,233	 1,426,095	

25 ប្រ�សូួងធីមមការិ�ិងសាសូនា 64,818	 0	 64,818	

26 ប្រ�សូួង�ិចំចការិនារិី 43,074	 0	 43,074	

27 ប្រ�សូួងការិងារិ�ិងបណុូ៍�បណូាលវិិជាជ ជីវិ� 233,893	 46,670	 280,563	

28 រិដ្ឋឋរៀលខាធីិការិដ្ឋាឋ �អាកាសូចំរិសូុីវិិល 42,020	 0	 42,020	

29 ប្រ�សូួងដែរិូ�ិងថ្នាមពិល 58,042	 786,625	 844,667	

30 ប្រ�សូួងពាណ៍ិជជ�មម 117,685	 148,664	 266,349	

31 ប្រ�សូួង�សូិ�មម	រិុកុាប្របម៉ាញ់	�ិងរៀ�សាទ្ធ 249,327	 202,054	 451,381	

32 ប្រ�សូួងអភ័ិវិឌ្ឍឍ�៍ជ�បទ្ធ 178,895	 691,515	 870,410	

33 ប្រ�សូួងនៃប្របសូណ៍ីយ៍�ិងទ្ធូរិគមនាគម�៍ 116,331	 27,204	 143,535	

34 ប្រ�សូួងសាធារិណ៍ការិ�ិងដ្ឋឹ�ជញ្ញជូ� 405,228	 2,119,558	 2,524,786	

35 ប្រ�សូួងរៀទ្ធសូចំរិណ៍៍ 74,578	 24,806	 99,384	

36 ប្រ�សូួងធី�ធា�ទ្ធឹ��ិងឧតិុ�ិយម 158,317	 531,570	 689,887	

37 ប្រ�សូួងឧសូាហិ�មម	វិិទ្ធាសាស្ត្រសូូ	បរៀចំច�វិិទ្ធា	�ិង	
�វា�ុវិតូិ�៍

56,783	 542,720	 599,503	
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