
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ររសួងសសដឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
អគ្គនាយរដ្ឋឋ នហិរញ្ញវត្ថុរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 

បទបង្ហា ញ 
សតីពី 

នីតិ្វធីិហិរញ្ញវត្ថុ និងសសវាសាធារណៈ 
សៅរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 

 

សដ្ឋយបណឌិ ត្ ឌី សុវណណ 
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មាតិ្ោ 
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១. ចំណូលរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 

២. ចំណាយរបស់រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 

៣. យនតោរគំរទដល់សសវាសាធារណៈសៅថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 

៤. បញ្ហា របឈម។ 
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១.១. ចំណូលរបស់រដឋបាលរាជធានី សេត្ត 
រ.ចំណូលសារសពើពនធ (៨៥%) 
អាររសរមាប់បំភលឺសាធារណៈ 
អាររសលើោរសាន រ់សៅ 
ពនធសត្តឃាត្ 
ពនធបា៉ា ត្ង់ 
ពនធសលើមសធោបាយដឹរជញ្ជូ ន និងយានយនតរគ្ប់របសភទ 
ពនធរបថ្នប់រា 
ពនធសលើអចលនរទពយ (រាជធានីបបងបចរសអាយ េណឌ ១០% និងសង្ហា ត់្
២០%; សេត្តបបងបចរ សអាយ សង្ហា ត់្៣០%) 



១. ចំណូលរបស់រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 
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១.១. ចំណូលរបស់រដឋបាលរាជធានី សេត្ត 
េ. ចំណូលមិនបមនសារសពើពនធ (៣%) 
រម្រមសសវាសាធារណៈរដឋបាល 
រម្រមសសវារមមរត្ួត្ពិនិត្យអនាម័យសត្វ សាច់ និងផលិត្ផលសត្វ 
សៅសត្តឃាត្ដ្ឋឋ ន 
សួយសារបរ ៉ា និងរបារ់រង្ហវ ន់សលើរទឹរចិត្តពីរបារ់ោត់្ទុរម្នរបារ់ចំណូល
សួយសារបរ ៉ា 
ចំណូលបដលបានរំណត់្ាមវធីិសដញម្លលជាសាធារណៈ។ 
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១.១. ចំណូលរបស់រដឋបាលរាជធានី សេត្ត 
 គ្. ចំណូលឧបត្ថមភពីលវោិជាតិ្ (១២%) 
 ផតល់ជូនរដឋបាលរាជធានី សេត្តបផែរាមភាពជារ់បសតងសៅរនុងឆ្ន ំអនុវត្ត
លវោិ 
រតី្មាសទី១ ររសួងសសដឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់ជូនសដ្ឋយសវ័យរបវត្ត
សៅឲ្យរដឋបាលរាជធានី សេត្តសាមី 
រតី្មាសទី២ ទី៣ និងទី៤ រដឋបាលរាជធានី សេត្ត សសនើសំុមរ ររ.សហវ   
ាមរយៈររសួងមហាម្ផទ។  
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១.២. ចំណូលរបស់រដឋបាលររុង ស្សុរ េណឌ  
 រ. រម្រមសសវាសាធារណៈរដឋបាល  (៨%) 
ចំណូលពីោរអនុញ្ហញ ត្រដឋបាល ទរមង់ោររដឋបាលនិងោររគ្ប់រគ្ងរដឋបា
លសផេងៗ 
សសវាសុរសិយាដី 
សសវាសំណង់ 
សសវាសាល រសលេម៉ាូតូ្។ 
េ. ចំណូលពីោរសផទរមុេង្ហររបស់ររសួង សាថ ប័ន 
លវោិសផទរមុេង្ហរសសវាអនាម័យបរសិាថ ន (៨,០០០លានសរៀល ររុង២៦) 
លវោិសផទរមុេង្ហរទឹរសាែ ត្ជនបទ 
 ររសួង សាថ ប័នសផេងៗ 
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១.២. ចំណូលរបស់រដឋបាលររុង ស្សុរ 
 គ្. ចំណូលពីម្ដគូ្អភិវឌឍន៍ 
លវោិអងគោសីុដ្ឋ(SIDA) 
 លវោិបបរមបរមួលអាោសធាតុ្ 
ង.ចំណូលឧបត្ថមភពីលវោិជាតិ្(១%ម្នចំណូលចរនតលវោិជាតិ្=៩៩,១៣២
លានសរៀល  សសមើ ៩២%) 
ផតល់ជូនរដឋបាលររុង ស្សុរបផែរាមភាពជារ់បសតងសៅរនុងឆ្ន ំអនុវត្ត
លវោិ 
រតី្មាសទី១ ររសួងសសដឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់ជូនសដ្ឋយសវ័យរបវត្ត
សៅឲ្យរដឋ  បាលរាជធានី សេត្តសាមី 
រតី្មាសទី២ ទី៣ និងទី៤ រដឋបាលររុង ស្សុរសសនើសំុមរ ររ.សហវ  ាមរ
យៈសាលាសេត្តសាមី។ 
 
 
 
 

 
 



១. ចំណូលរបស់រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 
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១.៣. ចំណូលរបស់រដឋបាលឃំុ សង្ហា ត់្ 
 រ. ចំណូលពីោរបបងបចរពនធអចលនរទពយ 
េណឌ ចំណុុះរាជធានី ១០% ម្នពនធអចលនរទពយរបស់រាជធានី 
សង្ហា ត់្ចំណុុះរាជធានី ២០% ម្នពនធអចលនរទពយរបស់រាជធានី 
សង្ហា ត់្ចំណុុះររុង ៣០% ម្នពនធអចលនរទពយរបស់រដឋបាលសេត្ត 
 របោសអនតរររសួង ១៥៨៤ សហវ របរ.២៤ ធនូ ២០១៦ 
េ.ចំណូលឧបត្ថមភពីលវោិជាតិ្(២.៨%ម្នចំណូលចរនតលវោិជាតិ្=៣០៨,៤១០លាន
សរៀល) 
លវោិសង្ហា ត់្ចំណុុះររុង គ្សរមាងលវោិសៅរនុងសសៀវសៅលវោិរបស់រដឋបាល
ររុងសាមី សដ្ឋយ   រនុងឆ្ន ំលវោិសង្ហា ត់្រតូ្វសសនើសំុលវោិពីរដឋបាលររុងសាមី 
លវោិឃំុ ររសួងសសដឋរិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ ផតល់ជូនសដ្ឋយសវ័យរបវត្ត១០០% 
សៅសដើមឆ្ន ំម្នោរអនុវត្តលវោិ។ 
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២.១ ចំណាយរបស់សាលារាជធានី សេត្ត 
រ. ចំណាយរបតិ្បត្តិោររដឋបាល  (៤៤%) 
ោរទិញ  
បនទុរបុគ្គលិរ(៥%) និងរបារ់រង្ហវ ន់ពីរម្រមសសវា(៧០% សៅ ៨០%) 
ោរបលទំ និងជួសជុល 
សផេងៗ 
េ. ចំណាយមូលធន(ចំណាយអភិវឌឍន៍) (៥៦%) 
ោរសរៀបចំបរលមែ ដីធលី ដីបរ ៉ា និងសមបត្តិធមមជាតិ្សផេងៗ 
សំណង់អគររដឋបាល និងោរបរលមែ 
សហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ 
សផេងៗ 
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២.១. ចំណាយរបស់សាលារាជធានី សេត្ត 
 គ្. ចំណាយអត្ថរបសយាជន៍សងគម 
អត្ថរបសយាជន៍សនតិសុេសងគម 
ជំនួយដល់របជាជនសរមារសពទយនិងចំណាយដំសណើ រោររបស់មណឌ ល
បលទំសុេភាព 
ជួយជនរងសរគុះសដ្ឋយសរគុះធមមជាតិ្ 
ឧបត្ថមភដល់អងគោរមូលដ្ឋឋ ន  និងគំរទរមមវធីិសផេងៗ 
សផេងៗ។ 
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២.២ ចំណាយរបស់រដឋបាលររុង ស្សុរ 
រ. សមាសភាគ្រដឋបាល(ឆ្ន ២ំ០១៦ = ៧៣,៨៦៧លានសរៀន =៧៤.៥១%)  
ោរទិញ  
បនទុរបុគ្គលិរ និងរបារ់រង្ហវ ន់ពីរម្រមសសវា(៧០% សៅ ៨០% ម្នចំណូល
ពីសសវាសាធារណៈសរបុ) 
ចំណាយអត្ថរបសយាជន៍សងគម ដូចជា  សនតិសុេសៅមូលដ្ឋឋ ន ជួយជនរង
សរគុះសដ្ឋយសរគុះធមមជាតិ្  និងឧបត្ថមភដល់អងគោរមូលដ្ឋឋ ន  និងគំរទរមម
វធីិសផេងៗ។ 
េ. សមាសភាគ្អភិវឌឍន៍(ឆ្ន ២ំ០១៦ = ២៥,២៦៥លានសរៀន =២៥.៤៩%)  
ោរបលទំ និងជួសជុល ៖ សហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ របព័នធធារាសាស្រសត.....។ 
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២.៣ ចំណាយរបស់រដឋបាលឃំុ សង្ហា ត់្ 
រ. ចំណាយសមាសភាគ្រដឋបាល(២០១៦=១៨៥,១១៩.២៤លានសរៀន =
៦០.០៧%)  
ោរទិញ  
បនទុរបុគ្គលិរ និងរបារ់រង្ហវ ន់ពីរម្រមសសវា(៧០% សៅ ៨០%) 
ចំណាយអត្ថរបសយាជន៍សងគម ដូចជា  ជួយជនរងសរគុះសដ្ឋយសរគុះធមម
ជាតិ្ និងឧបត្ថមភដល់អងគោរមូលដ្ឋឋ ន  និងគំរទរមមវធីិសផេងៗ។ 
េ. ចំណាយអភិវឌឍន៍ (២០១៦ = ១២៣,២៩០.៧៦លានសរៀន =៣៩.៩៣%)  
ោរបលទំ និងជួសជុល ៖ សហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធ របព័នធធារាសាស្រសត.....។ 
 
 
 

 
 



៣.យនតោរគំរទដល់សសវាសាធារណៈសៅថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 
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៣.១. សសវាសាធារណៈសៅរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 
របោសអនតរររសួងសលេ ១៤៣៤២ របរ ចុុះម្លៃទី២៩ បេធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ សតី
ពីោរផតល់សសវារដឋបាលរបស់រដឋបាលថ្នន រ់ររសរោមជាតិ្។  
រ. រដឋបាលរាជធានី សេត្ត  
ោរង្ហរនីត្ោនុរូលរមម (ោរបញ្ហជ រ់សលើឯរសារលត្ចមលង) 
សសចរតីអនុញ្ហញ ត្របរអាជីវរមម 
បលង់សាងសង និង 
សញ្ហញ បរត្ ឬវញិ្ហញ បនបរត្សិរា 
ោរង្ហរដឋបាល 
ោរអនុញ្ហញ ត្ឲ្យដឹរឆលងោត់្ 
លិេិត្ឆលងបដន និងសផេងៗ។ 
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៣.១. សសវាសាធារណៈសៅរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 
េ. រដឋបាលររុង ស្សុរ េណឌ  
ោរង្ហរនីត្ោនុរូលរមម(ោរបញ្ហជ រ់សលើឯរសារលត្ចមលង) 
វញិ្ហញ បនបរត្បញ្ហជ រ់ោរសិរា និងវញិ្ហញ បនបរត្ររមិត្១ 
វញិ្ហញ បនបរត្របរបអាជីវរមម និងបា៉ា ត្ង់ 
លិេិត្សផទររមមសិទធិោន់ោប់អចលនរទពយ និងសផេងៗ 
ោរង្ហរដឋបាល 
ោរសចញលិេិត្អនុញ្ហញ ត្បំសពុះអាចម៍ដីរមមសិទធិឯរជន(១០០០បម៉ាត្ោសរ) 
ោរង្ហរអរានុរូលដ្ឋឋ ន 
សសចរតីចមលងសំបុរត្រំសណើ ត្ អាពាពិពាហ៍ និងមរណភាព.... 
សផេងៗ។ 
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៣.១. សសវាសាធារណៈសៅរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ 
គ្. រដឋបាលឃំុ សង្ហា ត់្ 
ោរង្ហរអរានុរូលដ្ឋឋ ន 
សសចរតីចមលងសំបុរត្រំសណើ ត្ អាពាពិពាហ៍ និងមរណភាព.... 
សផេងៗ។ 
ោរសចញលិេិត្បញ្ហជ រ់ 
លិេិត្បញ្ហជ រ់ទីលំសៅ លិេិត្បញ្ហជ រ់រិរយិាមាយាទ 
លិេិត្បញ្ហជ រ់ោរេចីរបារ់ 
ោរសចញលិេិបញ្ហជ រ់សផេងៗសទៀត្។ 
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៣.២ មូលនិធិវនិិសយាគ្សៅរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្(SNIF)  
 អនុររឹត្យសលេ ៣២ អនររ.បរ ចុុះម្លៃទី២៩ បេរុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី
ោរសរៀបចំ និងោររបរពឹត្តសៅម្នមូលនិធិវនិិសយាគ្រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជា
តិ្។ 
 សគលបំណង ៖  រំណត់្ពីោរសរៀបចំ និងោររបរពឹត្តសៅ ម្នមូលនិធិវនិិ
សយាគ្រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ សដើមបីសលើររមពស់សងគមសសដឋរិចចសៅថ្នន រ់
សរោមជាតិ្ សដ្ឋយផតល់ហិរញ្ញបបទនសៅដល់គ្សរមាងវនិិសយាគ្សាធារណៈ
របស់រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ បដលមានលរខណៈយុទធសាស្រសត និងផតល់ោរ
សលើរទឹរចិត្តដល់រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្សដើមបីសលើររមពស់ោរបំសពញភារ
រិចច និងោររគ្ប់រគ្ងោរវនិិសយាគ្សាធារណៈឲ្យោន់បត្របសសើ។ 
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៣.៣. ោរសផទរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភាជ ប់លរខេណឌ  
 អនុររឹត្យសលេ ០៦ អនររ.បរ ចុុះម្លៃទី០៥ បេមររា ឆ្ន ំ២០១៧ សតីពី
ោរសផទរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភាជ ប់លរខេណឌ សៅឲ្យរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជា
តិ្។ 
 សគលបំណង ៖ ធានាដល់ោរសផទរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភាជ ប់
លរខេណឌ របរបសដ្ឋយចីរភាពសដើមបីអនុវត្តមុេង្ហរបដលរត្ូវបានសផទរសៅឲ្យ
រដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្។ 
 សគលសៅ ៖ រំណត់្ ទរមង់ សគលោរណ៍ លរខេណឌ  និងវធិានម្នោរ
សផទរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភាជ ប់លរខេណឌ សៅឲ្យរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្។  
 វសិាលភាព ៖ អនុវត្តចំសពាុះោរសផទរធនធានហិរញ្ញវត្ថុមានភាជ ប់
លរខេណឌ    ពីរដឋបាលថ្នន រ់ជាតិ្សៅឲ្យរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ និងរវាងរដឋបា
លថ្នន រ់សរោម    ជាតិ្និងរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្។ 
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៣.៤. បផនោរយុទធសាស្រសតលវោិ   
ចាប់សផតើមអនុវត្តពីឆ្ន ំ ២០១៥  សរមាប់រគ្ប់រដឋបាលរាជធានី 
សេត្ត 
៣.៥. បផនោរយុទធសាស្រសតលវោិ   
ចាប់សផតើអនុវត្តពី២០១៧ ដល់រគ្ប់រដឋបាលរាជធានីសេត្តរនុងឆ្ន ំ 
២០២០ 
 
 



៤.បញ្ហា របឈម 
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ោរសលើររមពស់សសវាសាធារណៈសៅរដឋបាលថ្នន រ់សរោមជាតិ្ របឈមនឹង
បញ្ហា មួយចំនួនដូចខាងសរោម ៖ 
ទំហំលវោិសរមាប់គំរទដល់ោរអនុវត្តសសវាសាធារណៈមានររមិត្តិ្ច 
សមត្ថភាពមន្រនតីរាជោរសៅថ្នន រ់សរោមជាតិ្មានររមិត្  
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