


ការវិភាគរបសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

លល៊ីលសចក្តីព្រាង្ចាបថ់វិកាឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

 

១. សរ បចាំណាយថវិការដ្ឋ 

យោងតាមខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ យចញផ្សាយយ ើយេហទាំពរ័
ប្ក្សួងយសដ្ឋកិ្ចច និងហិរញ្ញ វតថុ ថ្ថៃទី២៧ ខខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ មានឱ្យដឹ្ងថា ការចាំណាយថវកិារដ្ឋឆ្ន ាំ
២០១៨ ប្តូវបានយប្ោងចាំននួ ២៤,៥៩% ថ្នផ្សសស េឺមានក្ាំយ ើ ន ១៥,២% យ ៀបនឹងចាបថ់វកិារដ្ឋឆ្ន ាំ
២០១៧ ខដ្ ក្នុងយ ោះ ចាំណាយចរនតថវកិាជាតិ មានចាំននួ ១៥ ៩៤៥ ៤១៨លានយរៀ  ប្តូវជា 
១៦,០៩% ថ្នផ្សសស េឺមានក្ាំយ ើ ន ១៥,៦% យ ៀបនឹងចាបឆ់្ន ាំ២០១៧។ ការចាំណាយមូ  នថវកិា
រដ្ឋ មានចាំននួ ៨ ៤២៩ ៦៨៤លានយរៀ  ប្តូវជា ៨,៥០% ថ្នផ្សសស េឺមានក្ាំយ ើ ន ១៤,៦% យ ៀប
នឹងចាបឆ់្ន ាំ២០១៧។ 

ចាំណាយថវកិា 
(ឯក្តាលានយរៀ ) 

២០១៧ ២០១៨ %ក្ាំយ ើ ន 
ចាប ់ %ផ្សសស យប្ោង %ផ្សសស 

សរបុចាំណាយថវកិារដ្ឋ ២១,១៥១,៩៨៥ ២៣.៦៣% ២៤,៣៧៥,១០២ ២៤.៥៩% ១៥.២% 
ថាន ក្ជ់ាតិ ២០,១៨៤,៤៥៧ ២២.៥៥% ២៣,៤២៨,២៩៨ ២៣.៦៤% ១៦.១% 

ថាន ក្យ់ប្កាមជាតិ ១,៦០៥,៧១៤ ១.៧៩% ១,៦៨៤,៦៧៤ ១.៧០% ៤.៩% 
ចាំណាយចរនតថវកិារដ្ឋ ១៣,៧៩៩,០៧៩ ១៥.៤២% ១៥,៩៤៥,៤១៩ ១៦.០៩% ១៥.៦% 

ថាន ក្ជ់ាតិ ១៣,០៥០,៦៩៦ ១៤.៥៨% ១៥,២១៨,១៦៦ ១៥.៣៥% ១៦.៦% 
ថាន ក្យ់ប្កាមជាតិ ១,៣៨៦,៥៧៩ ១.៥៥% ១,៤៦៥,១២២ ១,៤៨% ៥.៧% 

ចាំណាយមូ  នថវកិារដ្ឋ ៧,៣៥២,៩០៦ ៨.២១% ៨,៤២៩,៦៨៤ ៨.៥០% ១៤.៦% 
វនិិយោេសាធារ ៈយោយហរិញ្ញបប
ទានក្នុងប្បយទស 

២,៤០២,៨៣៥ ២,៦៨% ៣,១៤៥,៣៥២ ៣.១៧% ៣០.៩% 

ក្នុងយ ោះចាំណាយមូ  នថាន ក្យ់ប្កាមជាតិ ២១៩,១៣៥ ០.២៤% ២១៩,៥៥២ ០.២២% ០.២% 
ការទូទាតប់្បាក្ខ់្ច ី ៦៦៥,៥១៤ ០.៧៤% ៧៣៧,៣៩៣ ០.៧៤% ១០.៨% 
វនិិយោេសាធារ ៈយោយហរិញ្ញបប
ទានយប្ៅប្បយទស 

៤,២៨៤,៥៥៧ ៤.៧៩% ៤,៥៤៦,៩៣៩ ៤.៥៩% ៦.១% 

 

 

ការយក្ើនយ ើងនូវចាំណាយថវកិារដ្ឋឆ្ន ាំ២០១៨ េឺជាការយក្ើនយ ើងនូវចាំណាយយ ើបនទុក្បុេគ ិក្ ខដ្ ក្នុង
យ ោះយបៀវតសបុេគ ិក្ថាន ក្ជ់ាតិ ប្តូវបានយក្ើនយ ើងជិត ៣ដ្ង យ ៀបនឹងឆ្ន ាំ២០១៣។ 

ប្បភព៖ ខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប្ក្សួងយសដ្ឋក្ិចច 

 



 

២. ការចាំណាយថវិកាតាមវិសយ័ និង្ព្ររសងួ្មយួចាំននួ 

 
 

ថវកិាតាមវស័ិយ ប្តូវបានយប្ោងចាំននួ ៧,៣០៣,២៤៣លានយរៀន មានសមាមាប្តយសមើនឹង ៤៨% ថ្ន
ចាំណាយចរនតថវកិាជាតិ ប្តូវជា ៧.៣៧% ថ្នផ្សសស េឺមានក្ាំយ ើ ន ១៦.៩% យ ៀបនឹងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ
២០១៧។  

 

៣. ការចាំណាយតាមព្ររសងួ្ និង្ស្ថា បន័ 

យៅក្នុងយប្ោងថវកិាឆ្ន ាំ២០១៨ យ ៀបនឹង២០១៣ វស័ិយសងគមកិ្ចច ប្តូវបានយប្ោងខ្ពស់ជាងយេ រហូតដ្ ់ 
៧.០៨% ថ្នផ្សសស ខដ្ ក្នុងយ ោះ ថវកិាប្ក្សួងអបរ់ ាំ យុវជន និង កី្ឡា មានក្ាំយ ើ ន ចាំននួ 
២,៣៥៦,៣៤៦លានយរៀ  និងប្ក្សួងសុខាភបិា  មានក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ១,១១០,១៦៩លានយរៀន។ 
យៅក្នុងវស័ិយយសដ្ឋកិ្ចចមាន ៥.៧២% ថ្នផ្សសស ខដ្ ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាេ ប្បមា៉ា ញ់ និងយនសាទ មាន
ក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ២៨៣,២២៧លានយរៀ  ប្ក្សួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ មានក្ាំយ ើ ន ចាំនួន ១០៨,៣៣៦
លានយរៀ  និងប្ក្សួងខរ ៉ានិងថាមព  មានក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ៤៤០,៨៨៥១លានយរៀ ។ យៅក្នុងវស័ិយ

ប្បភព៖ ខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប្ក្សួងយសដ្ឋក្ិចច 

 



ការារជាតិ សនតិសុខ្ និងសណាត បធ់ាន បម់ាន ៤.០៤% ថ្នផ្សសស ខដ្ ប្ក្សួងការារជាតិ មាន
ក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ១,១៨២,៩០៩លានយរៀ  និងប្ក្សួងមហាថ្ផ្សទ មានក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ៨៧៦,០៥៣។ រមួ
ជាមយួោន យនោះខដ្រ វស័ិយរដ្ឋបា ទូយៅមាន ២.៤៧% ថ្នផ្សសស ខដ្ ប្ក្សួងយរៀបចាំខដ្នដី្ នេរូបនី
យក្មម និងសាំ ង ់មានក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ១២១,៧៣២លានយរៀ  និងប្ក្សួងយសដ្ឋកិ្ចចនិងហិរញ្ញ វតថុ មាន
ក្ាំយ ើ ន ចាំននួ ៤៤៦,២០១លានយរៀ ។ 

 

 

 

 

៤. ថវិការដ្ឋបាលថ្នន រល់ព្រកាមជាតិ 

េយប្មាងចាំ ូ  ចាំណាយ
របស់រដ្ឋបា រាជធានី យខ្តត 
មូ និ ិប្កុ្ង ប្សុក្ និង មូ និ
 ិឃុាំ សង្កា ត ់មានឱ្នភា
ពថវកិា ខដ្ យ វើឱ្យមាន
ក្ាំយ ើ នឧបតថមភយោយថវកិា
ជាតិ ១៥,៦% យ ៀបនឹងចាប់
ថវកិាឆ្ន ាំ២០១៧។ 

ប្បភព៖ ខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប្ក្សួងយសដ្ឋក្ិចច 

 

ប្បភព៖ ខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប្ក្សួងយសដ្ឋក្ិចច 

 



៥. ស្ថា នភាពបាំណ ល 

យោងតាមខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ យចញផ្សាយយ ើយេហទាំពរ័
ប្ក្សួងយសដ្ឋកិ្ចច និងហិរញ្ញ វតថុ ថ្ថៃទី២៧ ខខ្តុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ បានឱ្យដឹ្ងថា រោឋ ភបិា ក្ាំ តពិ់ោន

ក្នុងការខ្ចីសប្មាបឆ់្ន ាំ២០១៨ ក្នុងក្ប្មតិ 
១០០០លានយអសយដ្ខអ៊ែរ ក្នុងយោ 
យៅយ្លើយតបយៅនឹង យសចក្តីប្តូវការ
ឥ ទានោ៉ា ងេាំហុក្ និងមានទាំហាំ
កានខ់ត ាំយ ើងៗ សប្មាបយ់ វើហិរញ្ញបប
ទានេយប្មាង វនិិយោេសាធារ ៈ 
ខដ្ យចោះខតរ ាំកិ្ ពីឆ្ន ាំមុនៗមក្ និង

ប្តូវរងច់ាំចុោះហតថយ ខាដ្ ់ជាង 
១៨៩៣លានយអសយដ្ខអ៊ែរ។ ក្នុង

ក្ប្មតិ ១០០០លានយអសយដ្ខអ៊ែរ រោឋ ភបិា អាចខ្ចីពីយេ សប្មាបេ់យប្មាង ចាំននួ ២៦ ខដ្ មាន ក្េ ៈ
សមបតតរិចួរា ់ក្នុងចាំយណាមេយប្មាងរងច់ាំចុោះហតថយ ខាសរុបចាំននួ ៣១េយប្មាង ក្នុងយោ យៅប្ទប្ទង់
ក្ាំយ ើ នយសដ្ឋកិ្ចច ការយ ើក្ក្មពស់ភាពប្បក្ួតប្បខជង និងផ្ស ិតភាពយសដ្ឋកិ្ចច យ ើវស័ិយថាមព  ធារា
សាស្តសត យហោឋ រច សមពន័ធរូបវន័ត និងវស័ិយអាទិភាពយផ្សសងៗយទៀត។ 

 

៦. លសចក្តីសននិដ្ឋឋ ន 

ការសយងេបនិងវភិាេខាងយ ើ េឺខផ្សែក្យ ើទិនននយ័ទាាំងប្សុងថ្ន ”ខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាង
ចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨” យចញផ្សាយយ ើយេហទាំពរ័ប្ក្សួងយសដ្ឋកិ្ចច និងហិរញ្ញ វតថុ កា ពីថ្ថៃទី២៧ ខខ្
តុលា ឆ្ន ាំ២០១៧។ ក្នុងក្រ ីយនោះ យយើងមានពត័ម៌ានតិចតចួ និងមនិ្លុោះបញ្ច ាំងអាំពីយសចក្តីប្ាងចាបស់តី
ពីហិរញ្ញ វតថុ សប្មាបក់ារប្េបប់្េងឆ្ន ាំ២០១៨ ឬយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ទាាំងប្សុងយ ើយ។ 

ជាមយួោន យនោះខដ្រ អងគការសងគមសីុវ ិ សូមយ វើការវាយតថ្មលខ្ពស់របស់រាជរោឋ ភបិា  ជាពិយសសសាថ បន័ 
ប្ក្សួងសាម ី និងប្ក្សួងយសដ្ឋកិ្ចច និងហិរញ្ញ វតថុ ខដ្ បានខិ្តខ្ាំប្បឹងខប្បងក្នុងការយរៀបចាំជាយសចក្តីប្ាង
ចាបស់តីពីហិរញ្ញ វតថុសប្មាបក់ារប្េបប់្េងឆ្ន ាំ២០១៨ ខដ្ រដ្ឋសភាជាតិ យប្ោងនឹងោក្ពិ់ភាក្ា និងអនុម័

ប្បភព៖ ខ្លឹមសារសយងេបប្បតិបតតិសតីពីយសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១៨ 
ប្ក្សួងយសដ្ឋក្ិចច 

 



តក្នុងយព ឆ្ប់ៗ ខាងមុខ្ យៅថ្ថៃទី១៧ ខខ្វចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ អងគការសងគមសីុវ ិ សាំ ូមពរឱ្យរាជរ
ោឋ ភបិា  យ វើការផ្សសពវផ្សាយ និងជយួ ផ្សត ់យសចក្តីប្ាងចាបថ់វកិាយពញយ ញ សប្មាបប់្បជាព រដ្ឋ និង
បយងាើតឱ្យមានកិ្ចចពិភាក្ា រវាង ប្ក្សួង រដ្ឋសភាព ប្បជាព រដ្ឋ និង អងគការសងគមសីុវ ិ យដ្ើមបបីនតចូ 
រមួចាំខ ក្ជាមយួនឹងរាជរោឋ ភបិា ក្មពុជា ក្នុងការពប្ងឹងតមាល ភាពថវកិាខដ្ ជាខផ្សនក្មយួថ្នក្មមវ ីិខក្
ទប្មងក់ារប្េបប់្េងហិរញ្ញ វតថុសាធារ ៈ។ 

 

 

 

 

 

 


