
េសចក�ីែថ�ងករណ រួ រសស់ងងកសងងួ សមីុវី 

េវេសចក�ី្ រងចងរសស�ីពីហី�� ុត�មស្ររសក្្រស្ ្ងឆា �២០១៧ 

សេង�រ �់ពីកច�ំ ណថុកី ាិ កសាតី់ 

 
១.់កែរងែចកថុកីកួុសីវណ 

កងេ្រ្រេ�បរកច�ំណកួុសីវណកាមងណៈេពវ៣ឆា �ចមងេ្កណ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ច�ំណួីិ និសែរងែចករិ មួុសស�  

ច�ំណួីិ និសែរងែចករិ មួុសស�  ាែែាកួរណស�ំិសនិថុកីាតី្រត�ឆា � ថុកីនិែែាកេិន ្តតុវិេ្េងរមកេ្ចិាង ១០%

ស្ររសណៈេពវរ៉មនា ិឆា �ចមងេ្កណេិនយ តន �ួរូករ��ូ វេា និកែរងែចកថុកីស្ររស "កច�ំ ណែដវួីិ  �ពឹងរមក" (រួ រិ"ក

ច�ំណេែផងេរបត"ត់ េ ែតរិច�ិរិ េ្ចិ្រែហវ ៦០១ លិដមល� រេួកីកាមងួរណឆា � កាមងណៈេពវ៣ឆា �ចមងេ្កណេិន ថុកីេិន 

្ឺរិ្តឹួែត់៩០ លិដមល� រេួកី េ កាមងឆា �២០១១យ  េដណែែផកេវក់ មិុត�វផា់ �ិាតី, ថុកីរ្ រួងេិន ្តតុវិេសា ឬ់ួីិ

េវសពី ២%ិូុកច�ំណសមរកាមង្រេរសារួ យ់េយងេេេវ្រេរសកាមង់រសមីរេ ា្ណណ រួ ន�ង្រេរស ហ�ីវីពីិ ឥរ�ូ េិសមី ិីង 
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វស័ិយរដ�បាលទូេ 

វស័ិយកររររិាសិ ិស�ិាិិ ស

ណ �ប ធ់ �បប់រធ 

វស័ិយស �មកិច� 

វស័ិយូសដ�កិច� 

ចំណយមិិន បិន� នចកចិម�ិ

ស��  



រ៉េេសមី រិថុកីរ្ រួងរសស �ុរិ រមកួីិ េវសពី់២%់និថុកីសមរយ់េវសពីេិនេរបតដ �វីវ្រែតែ�វសររីពថុកីដវសុសីវណ

ររីព ដូចា ុសីវណ់រស � សមុព់កសីក ាួ សងងួកីច� ិីងក់�ីុ វឌ្ិររ1យ  

២.់កែរងែចកថុកីកួ្កសរងស�ំិសំ ួរណច�ិរិ  

កងេ្រ្រេ�បររ�ហ�និកច�ំណកួ្កសរងាួរណថុកីាតីសមរស�រសឆា �២០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 វស័ិយអថិភានដាបិកំរបូ់កធ� នុិករយ�ល�បុស អិវវឌថធ កបរិ២០១៤-២០១៨ 
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លីស ីកររធរដ�មមិ ី 

្កសស ូសដ�កិច�ិិ ងិររ�វរត� 

្កសស កររររិ 

្កសស មមហុៃ-សិ ិស�ិប់រធ 

្កសស ស�ុិបា 

្កសស ាអ�បរាំយ�វវិាាិិ ាកីី 

្កសស ស �មកិច�ាអរីរយ�លទវិាិិ យ�វិីរិ

សម្ន 
្កសស អិវវឌ ឍិវិ�ល 

្កសស ប់រករាិិ ដនកវរឹទ ិ 

្កសស ងិ់ិលនកាិ ិ ិរ�ិិយម 

ិ�រតម�រវ់ិីាូ ិរ ា្ក្ ា�ស្កាិិ ន�ំា

សង រប 
ករលទនរប្បកបកម�ី 



កងេ្រ្រេ�បរកេកិេេងនិកច�ំណកួ្កសរង់ាួរណថុកីាតីសមរស�រសឆា �២០១៧ 
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្កសស មមហុៃ-សិ ិស�ិប់រធ 

្កសស ស�ុិបា 

្កសស ាអ�បរាំយ�វវិាាិិ ាកីី 

្កសស កសិកមាារ�កក ្�ចរបាិិ ូិបល 

្កសស ងិ់ិលនកាិ ិ ិរ�ិិយម 

្កសស អិវវឌ ឍិវិ�ល 

ិ�រតម�រវ់ិីាូ ិរ ា្ក្ ា�ស្កាិិ ន�ំា

សង រប 
ចំណយមិិបិូ្េ ល�ក 

ករលទនរប្បកបកម�ី 



កងេ្រ្រេ�បរកប� កសចមននិច�ំណកួ្កសរង់ាួរណថុកីាតីសមរស�រសឆា �២០១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េដណែែផកេវកងំងេវ់សរ្ីកសាតី្រែតពីតំថុកី្កសរងករាតីយ ថុកីាតី្រែតរែ �ិួវិេ្ចិស្ររសុ សីវណ

ររីព ដូចា សមំ�វីវ ់រស �់ កសីក ាួ ក់�ីុ វឌិណ្ ិររ �ិបិរឹក សងងួកីច�់ិឹងាពីេសស ថុកីេិន្រេផ� តេដួ្ី្ រណដ់វស 

កមរ �ស�ី កររ�ម នរ �ំ វណមុ្ិ ិីង់្ិែដវងណងេ្េនយ់ 

កួណៈររពីេេ�ិណ់ កងរសស់ងងក សងងួសមីុវីែដវេ��កងផរ វសាួរណ្រាពវដ់ិីង់�វីវកីច�េ ាិ កសួ ូវដ ិ វិ

កេឃញិ កមរាេ្ចិេ កាមង្រេរសក េួមា �ុនវរ�ពរររវវិ៖ 

• េសវសមុពែដវរិ ម្រព េដណេែតក �ុនំតស់ ាកែ�វសេសវែដវរិសួត�ព ក �ុនំតឳសថ ិីងរកី�

រ�េ ិរេ កាមងួរ� វសមុពយ កែ�វស់រិស�ៈ្្រស្ េិសកួួរ� វសមុព រួ ន�ងកែ�វសេសវ់រស �ែែាកសមុព 

រហូរត� �ួ ់នួវណ ិីងរឹកេផ ត េ ត�រិស្ ិររ្រែតណកចីត�រមកដកសយ 

• ម្រពក់រស �កេ៏ ែតាររប េតរេវ ម្រព្ ត្រេ្ង្ិ ិឹងាពីេសសកតកេចញពីេលរសសេកាង្សី មួិចរសិ ា កស

ច�េរនរូេេ ិីង់ក�ក ាួរសសួ មិសផុ វណច�ំសស ពីេសស�ស�ី្ិាតីេដួ្តីចយ ដូេចានកេវកក េួសស ម្រពរេ្ង្ិ

្រែតរ �ិ់វិងឹរ� ិីងរេង�ិណ �ិកកាមងកររសេ� តសកមរតកេចញពីេលយ 

•  េសវករកេ៏ រិក�តី់ ែដវរ �ំ វ់ �់េពហីងហ ិីងក �េល�រ�រិែ�ូុេ�រេវ�ស�ី ិីងេកាង្សី ែដវាររទ្កីដ 

រ �ិេកតរិេេង េហណ្ិង េ្េនរិកវ�វកេដួ្ែីស�ងកណមត�ី�ួមកួែ�ូុចងរស ិីងករររវវិេសវេ�្ រែែផកសមុ

ពន�ងែ�ូុកណ ែ�ូុចីត� ិីងេសដកីច� ាពីេសសេ ួូវដា ិ្ិររ េ េពវែដវ ថុកីាតីស្ររសេ�្ រែែាកេិនេ រិ

តីចេ េេណយ ្សរាួរណេា  េននែដវ ក �្មញិីងរេង�ិសួត�ពរសសួ� �ិី ់ មិុត�ចងរស ្រាច� មិចររីពែដវ្តតុ

េ��យ  
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0.00%

្កសស ស �មកិច�ាអរីរយ�លទវិាិិ យ�វិីរិ

សម្ន 
្កសស នរ រិ ិ ថមាា 

្កសស ហ្�សីយឍិិ លទររមគរម ឍិ 

្កសស ប់រករាិិ ដនកវរឹទ ិ 

្កសស ិសសងកមាាិ ិ សិ�្កមា 

�ិៃ�កងិររ�វរត� 

�ដិភរវ ិិ ិូេរ 

មទាិិងិ្ល្ល បថវកិ 



• ាងេិនេរបត្រាពវដ្រ្ួ មួុិឹងររប ្ីុពេ្រនឥរ�ីពវនិរ�ែ្ររ�្ររវរកសបតម េ��់រិែវរន៉រវសយ៉ង

�ំ �ងដវស ា់កែដវពឹងេវកងកសីក ាួយ់ ករេង�ិថុកីស្ររសកែស�ងករេច�កេរសថាី រិសេដួ្ពី្ងីងវរ�ពកសីក ាួ 

រួ ន�ងរីែហេដួ្បីនិូុកែវីត េុសសិឹងរច្រណស់�រវដវស្ីុព្រាពវដយ 

ាួរណេា េននែដវស �មស�ីវាិ េ ែតេួវេឃញពីពត�វចសកព្ងឹងសួត�ពួ� �ិីេ ួូវដ ិពីកកេងែែិក្សរ

េពវែដវរិិី ាិកាេ្ចិែែាកុ ីួ ្វកែែាក់រស �់ ិីងែែាកេែផងេរបតដូចាដវវ ាិ កសេ្កួាតីស្ររសក់�ីុ វឌ្រករេដណចី

ពយ ដូេចានករេង�ិថុកីេ ាិ កសឃម�ពី២.៨% និថុកីាតីេេ ៥% េ កាមងថុកីឆា � ២០១៧ ិីងេ កាមងថុកី្សរកពី ១% និថុកី

ាតីេេ ៥%េ កាមងថុកីឆា � ២០១៧់្រែតេ��េេង ពីេ្រនរាជ � ាិ កសេ្កួាតី្ឺាាពមករ� ណេដណផរ វសដវស្រាពវដ ិីងា

ពីេសសរិកផ� សសរ�ូ មួុងាេ្ចិេេ ាិ កសួ ូវដ ិដូចា សមុត�ីពចចរណ  កែ្រ្ររវរកសបតម រេី� ិ ែណិវវ់ួេតណ្

សហ្ួិណ់ េេវិេយវណសមុត�ីព�ូួយីវយ់ាងេិនេរបត់ រ៉មនា ិឆា �ចមងេ្កណេិន  ដ �វីវវិដ�េេង្វកសេរបុតផ ណរម ង្វីក

ាិ កសឃម�ិីង្ករួ្រឹកហ្សរក រ៉មែ �ិ្វកសន�ងេនន្តតុ វិដកេចញពីថុកីឃម�ិីង្សរក ែដវេ��ឱ្ថុកីែែាកដវវ េុសសពី៧០% េេ 

៧៥% ិីងថុកីស�រសក់�ីុ វឌកិសែតនរែដវតីចាង២៥%និថុកីឃម�ិីង្សរក ែដវាួូវេហតមែដវ ាិ កសួ ូវដ ិួីិ រចេេ�ណ

តរេេិឹងត្ តួុករសស្រាពវដយ 

កែរងែចងថុកីួីិ ្្រស្ េិសស�រសុ សីវណន�ងេិន ្រាពវដរច្រ្ួ មួុិឹងេ្េន ាិ កសាេ្ចិ ិីងួីិ រចរួ ច�ែរកកាមងក

់�ីុ វឌិណ្ រេរសាតី្រករេដណិី �ិព់ ិីង់ កេេ�ណតរហវសវិេេណន�់ ្ ា់ករររវែវេ ែត្រ្ួិឹងកង�នំត់ េហណវ

ន�ួ មុិូុព្កី្កណៈេពវែុងយ ាពីេសសេ��់្រាពវដ្រ្ួ មួុិឹងពួីិ េសាេា វង ា់ករី្ករង ិីង ្ិររច�េរនកែរង

ែចក�ិបិ ិីង ករររវវិិូុេសវក ាួែដវដ �វីវវិែ�វស់យ កេកិេេងនិថុកីាតីេវុសីវណន�ងេិន ិឹងរួ ច�ែរកកាមង

ករេង�ិសមុរវពស្ររស ្រាពវដ ាពីេសស ្រណ់ដ �វីវេដួ្រី�េពញកួេេវេេកាមងកកតសរ �ិណព្កី្កេ 

ក្ួតីួូវដ ិេ កាមង្រេរសយ  

កែរងែចកថុកីេ កាមង្រេរស់�ីុ វឌិណួ រណច�ិរិ  

ំងេ្កួេិន ្ឺា្ណនិថុកីែរងែចកេេុសីវណស�ំិសពី្ឺ សមំ�វីវ់ ិីង ់រស � េ�បរាួរណថុកីាតីសមររសស្រេរស

ិីួរណំ៖ 

 កំដ រេុ ៉ ់ូ�េ� វី ្រ៉មិ  កូេ ៉ំ ងត្ូង សហដរេួកី វ�ង ់ងសេ �្ស ចីិ មសផ ី

សមំ�វីវ ១៧.៩ ១៧.៩ ១៧ ១៧.៩ ១១.៧ ១៩.៣ ១៦.៧ ១៦.៣ ៩.៩ ១០.៨ 

់រស � ១២.៧ ១៦.២ ១៣.៣ ១០.៥ ១៥.៥ ១៧.១ ១១.៤ ១១.៥ ១២.១ ១១.៥ 

ករាតី ៦.៣ ៤.៨ ៧.១ ៦.៤ ១២.០ ១៩.៣ ៥.៤ ៦.៣ ១៨.២ ១៨.២ 
្រ�ព៖់https://www.creditloan.com/blog/how-countries-spend-their-money/ 

កួណៈរី ាិិវណេិន់្រេរស្េ្ចិវិែ�វសថុកីដវសុសីវណសមំ�វីវេវសពី់១៥% និថុកីាតីសមរយ 

កែ�វសេយរវសរួ ស�រសេសចក�ី្រងចងរសថុកីនេពវ់ន្ត 

• ្រែតរិកពិ្វសេរណវិចងសសស�រសកែរងែចកថុកី ែដវរួ រិួូវេហតមនិកេកិេេង ិីងកតសរ �ិណថុកីស�

រស្ កសរងររីពួរណច�ិរិ ់េដួ្តី�ំង�ស� ិីង្ករួ ា់កុី្ ណវសពីេេវរ�រង េេវិេយវណ ែដវេ ពីេ្កណ

តរេវុ ែដវវិរងប ញេ កាមងថុកីេិនយ 



• រួ ាួរណិឹងកពិ្វសេិនែដ េសចក�ី្រងចងរសថុកីាតី ្រែតពិ្វសពីកែហស រសេា វងកែរងែចកថុកីែដវវិរួ

រ��ូ វេ កាមងែែិកណមរ�េ�ស�់ �ីុ វឌិណាតី ឆា � ២០១៤-២០១៨យ់ 

• េសចក�ី្រងចងរសថុកី ្រែផព�ែហណាេបរស្ររស្ រាពវដ់ ិីង រេង�តេរណរិសួវណ្រ ម្�ពីកហដចសេដណ

ែេកវង់្កសរង់ដសាតី ្រាពវដ់ិីង ់ងងកសងងួសមីុវី េដួ្េីរណពរកេ្រចចូវរួ ច�ែរកែ�វសួតីេយរវស

ិីងេ��េរណ្រេសេេងរែ �ិួេរបត េេ�ណតរពីថុកីាតីេេិឹងត្ តួុករសស្រាពវដក េួមាយ 

៣.់ែដិក�រតសនិេសចក�សីេង�រ 

កេបររសេដណសេង�រ េវេសចក�ី្រងចងរសថុកី ឆា �២០១៧ ្តតុវិក្ួតីេដណកក� ួរណច�ិ រិ  ដូចា កេបររសេិន្តតុវិេ��

េេង េដណពឹងែែផកេវកេេសចក�ី្រងចងរសស�ីពីក្្រស្ ្ងហី�� ុត�មេបរៈ់ឆា �២០១៧ ែដវរររវវិពី្រ�ពនន់េសច

ក�ីសេង�រេិន្តតុវិក�រតស្ តឹួកច�ំណថុកីាតី់ដូចរិែចងកាមងកង់“ុ” រ៉មេ ាំ ន េហណកេបររសេិន រិេេវរ�រង ែ�

វសេយរវសែែាករេច�កេរសថុកី េដណួីិ រកសពវិ �ិឹងិេយវណេេណយ 

 

់ងងកសងងួ សមីុវីែដវចូវរួ រិ៖ 

 

• េុរីក់ងងកួីិ ែួិដ �វីវស�ីពីក េួមា 

• ់ងងកតរ� ព់ �ិាតី ក េួមា 

• ់ងងកស េួវិ �ព េដួ្តីរ� ពច�រូវ�ិបិក េួមា 

• ់ងងក ម់កេ� ួ 

• ុរី្េ� ិតសនូួតីិីងេេវិេយវណ 

• ់ងងកសេ�ងង នកមរ 

• ់ងងកែណិវវិីង់�ីុ វឌិណេដួ្កី េួមា 

• ពានដ្ូ់់រស �និ់ងងកេ្រដ �វីវ 

• ស េួ ិវ្ រេិណ្ពសងងួក េួមា 

• ់ងងករសផិៈពី�ពេលកក េួមា 

 

 



ទរស េួវិ �១ 

្កសរង 
2015 2016 2017 Change    

(2016-

2017ត 
%់GDP 
2016e 

Total 
Exp 

Total 
Exp 

Total 
Exp 

Billion USD 3.7 4.3 5.0 15.6% 25.1% 

ុសីវណដវវរូេេ 11.2% 9.8% 10.7% 0.9% 2.7% 

្ពនរួ្វ�ង 0.50% 0.44% 0.42% -0.02% 0.11% 

ដស 0.83% 0.81% 0.74% -0.07% 0.19% 

្ពឹរ�ស 0.37% 0.34% 0.31% -0.03% 0.08% 

្ករួ្រឹកហ� ាួ មិ��  0.05% 0.05% 0.05% 0.00% 0.01% 

រីស�ីក្រៈដួ� �ិ ី 2.92% 2.36% 2.99% 0.63% 0.75% 

្ករួ្រឹកហ់�ីុ វឌិណក េួមា 0.08% 0.08% 0.08% 0.00% 0.02% 

្កសរងរ�នកសរ�ិងាួរណដស ្ពឹរ�ស់ិងី់�កីកីច� 0.16% 0.17% 0.18% 0.01% 0.04% 

្កសរងករេរសិីងសហ្រតីរត�កី់ �ិាត ី 0.56% 0.53% 0.51% -0.02% 0.13% 

្កសរងេសដកចី� ិីងហី�� ុត�ម 4.05% 2.90% 2.97% 0.07% 0.75% 

្កសរងែែិក 0.35% 0.30% 0.32% 0.01% 0.08% 

្កសរងេបរច�ែដិដ ីិ្ូរិណីក ាួ់ិងីស�រងស 0.75% 0.70% 0.73% 0.03% 0.18% 

្រៈករា �កីាតីេបរច�កេវនេឆា ត 0.09% 0.66% 0.90% 0.24% 0.23% 

រាជ �សុិក ាួាត ី 0.06% 0.06% 0.06% 0.0002% 0.02% 

េ� រវិ ្រឆ�ង់�េពពមកវរណ 0.18% 0.18% 0.19% 0.01% 0.05% 

្កសរង មួុងេបរៈ 0.22% 0.22% 0.23% 0.01% 0.06% 

ុសីវណករាតី់ ស �ិសីមុ់ិងីស �ំ រសបា រសេបរៈ 16.2% 16.3% 17.0% 0.7% 4.3% 

្កសរងករាត ី 8.80% 8.89% 9.20% 0.31% 2.31% 

្កសរងួហនែរ-ស �ិសីមុេបរៈ 5.46% 6.00% 6.22% 0.21% 1.56% 

្កសរងួហនែរ-ដវវរូេេ 1.53% 0.85% 1.00% 0.16% 0.25% 

្កសរងណមត�ី�ួម 0.44% 0.55% 0.61% 0.05% 0.15% 

ុសីវណសងងួកចី� 27.8% 27.7% 28.5% 0.8% 7.2% 

្កសរងពវតមរិ 0.37% 0.36% 0.37% 0.01% 0.09% 

្កសរងសមំ�វីវ 8.63% 8.15% 8.41% 0.26% 2.11% 

្កសរង់រស � ណមុ្ិ ិីងកីឡ 12.06% 12.64% 13.57% 0.93% 3.41% 

្កសរងុរ្�ួម ិីងុចីី្ តសីវ្ៈ 0.37% 0.41% 0.39% -0.02% 0.10% 

្កសរងរេី� ិ 0.40% 0.45% 0.40% -0.05% 0.10% 

្កសរងសងងួកីច� ់តតីណមរ�្ិ់ិីងណមុិីតីសួ្ន 4.43% 4.10% 3.76% -0.34% 0.94% 

្កសរង� ាួក ិីងេសន 0.26% 0.26% 0.28% 0.03% 0.07% 

្កសរងកចី�កន ី 0.23% 0.23% 0.25% 0.02% 0.06% 

្កសរងកងិីងររ�ម នរ �ំ វុាីស ្ីុៈ 1.06% 1.12% 1.06% -0.06% 0.27% 

ុសីវណេសដកចី� 28.6% 29.5% 26.8% -2.7% 6.7% 

ដេវំ�ីកដ ិរកសចសមីុវី 0.46% 0.36% 0.32% -0.04% 0.08% 

្កសរងែ ៉ិ ីងិួពវ 2.95% 3.54% 2.05% -1.48% 0.52% 

្កសរងររី ស្ក ាួ 0.94% 0.78% 0.74% -0.04% 0.19% 



្កសរងកសីក ាួ មក� ្ររញស់ិីងេិេរ 2.17% 1.97% 2.17% 0.21% 0.55% 

្កសរង់�ីុ វឌិណ្ ិររ 2.74% 2.74% 2.92% 0.17% 0.73% 

្កសរងន្រសរីណណិ ងីរូ្ួន្ួិណ 0.57% 0.47% 0.36% -0.10% 0.09% 

្កសរងេបរក ិីងដឹក្�សូ ិ 11.80% 13.87% 11.93% -1.94% 3.00% 

្កសរងេរសចរណ  0.44% 0.50% 0.59% 0.09% 0.15% 

្កសរង�ិបិរឹក ិីងទតមិណីួ 5.64% 4.37% 5.02% 0.65% 1.26% 

្កសរងទសហហក ាួ ិីងសីរ្ក ាួ 0.86% 0.93% 0.69% -0.24% 0.17% 

ច�ំ ណួីិ និសែរងែចករិ មួុសស�  16.2% 16.7% 17.0% 0.3% 4.3% 

ច�ំណច �ិកាមងក់ មិុត�្េ្រង 0.86% 0.78% 0.74% -0.04% 0.19% 

រ រិមកហី�� ុត�ម 1.84% 1.93% 1.70% -0.23% 0.43% 

ទរត� �ួ្បិ ីេុត�់្ករង់្សរក់ិងី ឃម�់ សង� តស 2.95% 2.94% 3.16% 0.22% 0.79% 

ច�ំណួីិ វិេ្េងរមក 1.41% 2.03% 2.24% 0.21% 0.56% 

ករូនតស្ វកសក �ួ ី 2.90% 2.92% 3.30% 0.38% 0.83% 

្េ្រងុ ីិ ីេយ្ 2.14% 2.07% 2.19% 0.11% 0.55% 

រដី្ុ ីិ ីេយ្ 2.11% 2.58% 2.46% -0.12% 0.62% 

ួូវិ�ីី្រ្រងសថុកី 2.00% 1.43% 1.24% -0.19% 0.31% 

GDP់2016e=19.8់billion់USD 
      


