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១.សេចក្តីេសខេប 

េតីពីការអនុវត្តថវិកា ខែសេសា ឆ្ន ាំ២០២០ 

(១).ការអនុវត្តចាំណូល៖ ក្នងុខែមេសា ឆ្ន ាំ២០២០ម េះ ចាំណូលរដ្ឋបាលថ្នន ក្ជ់ាតអិ ុវតតបា  ២ ៦៨៦ ០០៩ លា 

មរៀល គបឺា មក្ើ ម ើង ១៤,៤៤% ឬម ម្ ើ ងឹ ៣៣៨ ៨២០ លា មរៀល មបើម ៀប ឹងខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៩។ មៅក្នងុឆ្ន ាំ

២០២០ ចាំណូលរដ្ឋបាលថ្នន ក្ជ់ាតិសរុបអ វុតតបា  ៨ ៤២៨ ២៧៧ លា មរៀល ឬម ម្ ើ ងឹ ៣៣,៨៩% ន ចាប់ហិរញ្ញវតថឆុ្ន ាំ

២០២០ ឬបា មក្ើ ម ើង ១០,២៩% មបើម ៀប ងឹរយៈមេលដូ្ចគ្នន ក្នងុឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាំណូលម េះត្តូវបា គ្នាំត្រមោយចាំណូល

េ ធប្បមាណ ៨៤,៦៤% ចាំណូលមសេងៗ ១១,៤៦%  ិងចាំណូលេីអាំមោយប្បមាណ ៣,៩០%។ 

(២).ចាំណាយេរុប៖ ក្នងុខែមេសា ឆ្ន ាំ២០២០ម េះ ចាំោយ រ្ុបរដ្ឋបាលថ្នន ក្់ជាតិអ ុវតតបា  ២ ០១៨ ៦៩៣ លា 

មរៀល គឺបា មក្ើ ម ើង ៤០,៩៥% ឬម ម្ ើ ឹង ៥៨៦ ៤៧១ លា មរៀល មបើម ៀបមៅ ឹងខែមេសា ឆ្ន ាំ២០១៩ ខដ្លក្នុងម េះ 

ចាំោយអ ុវតតបា  ១ ៤៧២ ៥៣២ លា មរៀល  ិងត្រេយេិ ខេ ហិរញ្ញវតថុអ ុវតតបា  ៥៤៦ ១៦២ លា មរៀល។ 

មៅក្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ចាំោយ្រុបអ ុវតតបា  ៧ ២៩៩ ៦៤០ លា មរៀល ឬម ម្ ើ ឹង ២៥,៤៣% ន ចាប់ហិរញ្ញវតថុឆ្ន ាំ២០២០ 

ឬបា មក្ើ ម ើង ៣១,៥៦% មបើម ៀប ងឹរយៈមេលដូ្ចគ្នន ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩។ ក្នងុចាំោយ្រុបម េះ រួេមា ចាំោយ 

(expense) ្មត្េចបា  ៣២,០៨%  ិងត្រេយ្ក្េមេ ិខេ ហរិញ្ញវតថុ (net acquisition of non-financial assets) 

្មត្េចបា  ១៦,១៦% ន ចាប់ហិរញ្ញវតថុឆ្ន ាំ២០២០។ 

(៣).ត្លុយភាពប្បត្បិត្តកិារដលុ (ចាំណូលដ្ក្ចាំោយ)៖ គិតត្តឹេខែមេសា ន ឆ្ន ាំ២០២០ម េះ តុល្យភាពប្បតិបតតកិារ

ដុល្មា ្េតុលយចំនួន ៣ ០៦៦ ០២០ លា មរៀល ឬបានមក្ើ ម ើង ១៥,៧២% មបើម ៀបមៅ ឹងរយៈមេលដូ្ចគ្នន ក្នុងឆ្ន ាំ 

២០១៩។ ចំណណក្ឯ េេត្ុលយននការឱ្យែចី/ប្ាក់្ក្េចីេទុ្ធ (ចាំណូលដ្ក្ចាំោយ្រុប) គតិត្តឹេខែមេសា ន ឆ្ន ាំ២០២០

ម េះមា ្េតុលយចំនួន ១ ១២៨ ៦៣៨ លា មរៀល ខដ្លក្នុងម េះមា ត្រេយ្ ក្េមហិរញ្ញវតថុ្ ុរធ្ រុបចំនួ  ១ ៥៥៦ ៩៩៥ 

លា មរៀល  ិងបាំណលុ្រុបមា ចំនួន ៤៣០ ១០៦ លា មរៀល។  

(៤).េននិដ្ឋា ន៖ ខសែក្មលើរ ិន ័យបឋេន ការអ ុវតតឆ្ន ាំ២០២០ម េះ ការអ ុវតតចាំណូលថវកិារដឋបាល្ថ្នន ក្់ជាតិ

មៅខតររួលបា លរធសលលែ (មក្ើ ម ើង ១០,២៩%) ម ៀប ឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ត្្បមេលខដ្លចាំោយ្រុបក្ម៏ា  

្ ុ្េះគរួឱ្យក្ត់្មាា ល់ (មក្ើ ម ើង ៣១,៥៦%)។ មបើម េះបីជាការអ ុវតតចាំណូល  ិងចាំោយ្រុបមា ភាេលែ 

ត្បម ើ្រក្៍មោយ ខតការស្ុេះម ើងន ជាំងឺរលាក្សលវូដ្មងហើេ ង ់ ងរ (ក្ ូវីដ្-១៩)  ងឹសដល់សលប េះពាល់ដ្ល់ការអ ុវតតថវិការប្់ 

រដ្ឋបាលថ្នន ក្ជ់ាតកិ្នុងឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 



តារាងស្ថតិិរដ្ឋបាលថ្នា ក់ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

 ២.១.គបតិបតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋឋ ភិបាល

 

ឯកតា៖ លានរ ៀល

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ 

២០២០

អនុ/ច្បប 

២០២០

ប្បចាំខែ

មករា

ប្បចាំខែ

កុមភះ

ប្បចាំខែ

មីនា

ប្បចាំខែ

រមសា

ប្បចាំខែ

ឧសភា

ប្បចាំខែ

មិថុនា

ប្បចាំខែ

កកកដា

ប្បចាំខែ

សីហា

ប្បចាំខែ

កញ្ញា

ប្បចាំខែ

តុ្លា

ប្បចាំខែ

វិច្បឆិកា

ប្បចាំខែ

ធ្នូ

វិធី្សាស្តសតគណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

1
ច្បាំណូល

24,869,592.0 8,428,277.1 33.89% 1,762,284.2 1,945,090.3 2,034,893.7 2,686,008.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

11
ពនធ

20,793,145.0 7,133,514.3 34.31% 1,474,044.1 1,437,951.4 1,727,606.8 2,493,912.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

13
អាំរោយ្

1,250,277.0 328,775.1 26.30% 79,856.4 79,856.4 79,856.4 89,205.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

14
ច្បាំណូលរសេងៗ

2,826,170.0 965,987.7 34.18% 208,383.6 427,282.5 227,430.5 102,891.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

2
ច្បាំោយ្

16,714,297.8 5,362,256.8 32.08% 742,092.1 1,633,926.8 1,513,706.6 1,472,531.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

21
បនទុកបុគគលិក

8,337,283.9 2,573,368.0 30.87% 558,070.7 650,792.2 811,915.8 552,589.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

22
ទាំនិញ  និងរសវាកមម

3,390,043.3 510,759.3 15.07% 10,864.3 123,576.7 128,877.4 247,440.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

24
កា ប្ាក់

542,077.0 158,101.1 29.17% 6,526.8 101,803.7 37,188.0 12,582.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

25
ឧបត្ថមភកធ្ន

11,000.0 205,000.0 1863.64% 0.0 0.0 0.0 205,000.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

26
អាំរោយ្

1,602,082.7 917,773.2 57.29% 62,318.5 445,757.9 296,412.7 113,284.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

27
ឧបត្ថមភសងគមកិច្បច

1,811,692.4 631,237.0 34.84% 90,417.4 139,752.0 126,157.9 274,909.7 ... ... ... ... ... ... ... ...

28
ច្បាំោយ្រសេងៗ

1,020,118.5 366,018.1 35.88% 13,894.5 172,244.4 113,154.8 66,724.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

GOB
តុ្លយភាពប្បតិ្បត្តិកា ដុល

8,155,294.2 3,066,020.3 37.60% 1,020,192.0 311,163.5 521,187.0 1,213,477.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

NOB
តុ្លយភាពប្បតិ្បត្តិកា សុទធ

8,155,294.2 3,066,020.3 37.60% 1,020,192.0 311,163.5 521,187.0 1,213,477.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

31
ប្ទពយសកមមមិនខមនហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ

11,987,442.2 1,937,382.8 16.16% 372,891.8 384,829.3 633,500.3 546,161.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

311
ប្ទពយអច្បល័ត្

11,987,442.2 1,937,382.8 16.16% 372,891.8 384,829.3 633,500.3 546,161.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

314
ប្ទពយសកមមគ្មម នសលិត្ភាព

0.0 … … 0.0 0.0 0.0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

2M
ច្បាំោយ្ស ុប

28,701,740.0 7,299,639.6 25.43% 1,114,983.9 2,018,756.1 2,147,207.0 2,018,692.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

NLB
សមតុ្លយននកា រោយ្ែចី/ប្ាក់កមចី

-3,832,148.0 1,128,637.5 … 647,300.2 -73,665.8 -112,313.3 667,316.3 ... ... ... ... ... ... ... ...

32
ប្ទពយហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ

244,843.0 1,556,994.5 635.92% 770,159.7 -138,739.6 -41,827.6 967,402.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

321
កនងុប្បរទស

244,843.0 1,556,994.5 635.92% 770,159.7 -138,739.6 -41,827.6 967,402.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

33
បាំណុលសុទធ

4,076,991.0 430,105.9 10.55% 122,859.5 -63,447.8 70,485.7 300,208.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

332
រប្ៅប្បរទស

4,076,991.0 430,105.9 10.55% 122,859.5 -63,447.8 70,485.7 300,208.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

ថ្ងៃ                           ខែ ឆ្ន ាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

រាជធានីភ្នាំទពញ ថ្ងៃទ ី        ខែ ឆ្ន ាំ២០២០

ប្រធានការិយាល័យ

ការិយាល័យស្ថិតិហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ

ថ្ងៃ                           ខែ ឆ្ន ាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

រាជធានីភ្នាំទពញ ថ្ងៃទ ី        ខែ ឆ្ន ាំ២០២០

ប្រធាននាយកដ្ឋា ន

នាយកដ្ឋា នស្ថិតិ និងវិភាគសស្ដ្ាកិច្ច

ថ្ងៃ                           ខែ ឆ្ន ាំជតូ ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤

រាជធានីភ្នាំទពញ ថ្ងៃទ ី        ខែ ឆ្ន ាំ២០២០

ជ.អគគនាយក 

អគគនាយកដ្ឋា នសោលនសយាបាយ

2



តារាខេថិតិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

២.២.តារាខេថិតិចំណូល

ឯកតា៖ លានរ ៀល

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ 

២០២០

អនុ/ច្បប 

២០២០

ប្បចាំខែ

មករា

ប្បចាំខែ

កុមភះ

ប្បចាំខែ

មីនា

ប្បចាំខែ

រមសា

ប្បចាំខែ

ឧសភា

ប្បចាំខែ

មិថុនា

ប្បចាំខែ

កកកដា

ប្បចាំខែ

សីហា

ប្បចាំខែ

កញ្ញា

ប្បចាំខែ

តុ្លា

ប្បចាំខែ

វិច្បឆិកា

ប្បចាំខែ

ធ្នូ

វិធី្សាស្តសតគណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

1 ច្បាំណូល
24,869,592.0 8,428,277.1 33.89% 1,762,284.2 1,945,090.3 2,034,893.7 2,686,008.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

11 ពនធ
20,793,145.0 7,133,514.3 34.31% 1,474,044.1 1,437,951.4 1,727,606.8 2,493,912.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

111 ពនធរលើ ប្ាក់ច្បាំណូល និងប្ាក់ច្បាំរណញ
5,080,000.0 2,544,103.5 50.08% 259,121.3 203,490.1 447,385.4 1,634,106.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

1111 ពនធ ូបវនតបុគគល
1,080,000.0 346,045.6 32.04% 76,836.6 62,773.7 116,041.2 90,394.2 ... ... ... ... ... ... ... ...

1112 ពនធនីតិ្បុគគល
4,000,000.0 2,198,057.9 54.95% 182,284.7 140,716.5 331,344.3 1,543,712.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

114 ពនធរលើ ទាំនិញ និងរសវារប្បើ ប្ាស់
12,956,745.0 3,834,922.8 29.60% 1,005,128.2 1,045,911.5 1,062,238.1 721,644.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

1141 ពនធទូរៅរលើទាំនិញ និងរសវារប្បើប្ាស់
7,222,800.0 2,131,711.0 29.51% 506,478.9 579,969.2 623,733.1 421,529.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

11411 ោក រលើត្នមៃបខនថម
7,222,800.0 2,131,674.7 29.51% 506,476.8 579,969.2 623,698.8 421,529.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

11413 ពនធរលើសល ប  និងពនធរលើទាំនិញ និងរសវាកមមរសេងៗ
0.0 36.3 … 2.0 0.0 34.3 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

1142 ោក ពិរសស
5,733,945.0 1,703,211.8 29.70% 498,649.3 465,942.4 438,505.0 300,115.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

115 ពនធរលើពាណិជ្ជកមមអនត ជាតិ្
2,756,400.0 754,488.1 27.37% 209,794.6 188,549.8 217,983.3 138,160.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

1151 ោក  និងបនទុកនាាំចូ្បលរសេងៗ
2,707,300.0 747,715.4 27.62% 207,516.1 186,264.4 216,153.9 137,780.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

1152 ពនធនាាំរច្បញ
49,100.0 6,772.7 13.79% 2,278.5 2,285.3 1,829.4 379.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

116 ពនធរសេងៗ
0.0 … … 0.0 0.0 0.0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

13 អាំរោយ្
1,250,277.0 328,775.1 26.30% 79,856.4 79,856.4 79,856.4 89,205.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

131 អាំរោយ្ពី ដាា ភិាលអនត ជាតិ្
579,483.0 105,177.1 18.15% 23,956.9 23,956.9 23,956.9 33,306.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

1312 មូលធ្ន
449,483.0 105,177.1 23.40% 23,956.9 23,956.9 23,956.9 33,306.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

132 អាំរោយ្ពីអងគកា អនត ជាតិ្
670,794.0 223,598.0 33.33% 55,899.5 55,899.5 55,899.5 55,899.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

1322 មូលធ្ន
670,794.0 223,598.0 33.33% 55,899.5 55,899.5 55,899.5 55,899.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

14 ច្បាំណូលរសេងៗ
2,826,170.0 965,987.7 34.18% 208,383.6 427,282.5 227,430.5 102,891.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

141 ច្បាំណូលពីប្ទពយសមបត្តិ
384,669.0 349,706.6 90.91% 19,842.0 283,549.9 21,484.8 24,829.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

1411 ច្បាំណូលកា ប្ាក់
146,926.0 39,036.1 26.57% 0.0 11,512.2 13,896.4 13,627.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

14112 ច្បាំណូលកា ប្ាក់កនងុប្បរទស
146,926.0 39,036.1 26.57% 0.0 11,512.2 13,896.4 13,627.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

1412 ច្បាំណូលភាគលាភ
19,650.0 270,310.5 1375.63% 6,884.8 263,105.7 0.0 320.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

1413 ច្បាំណូលសលទុនននរសវាសទត់្សទង់ (អគគសិនី, ទឹក...)
0.0 18.8 … 0.0 0.0 0.0 18.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

1415 ច្បាំណូលពីកា ជូ្ល
218,093.0 40,341.2 18.50% 12,957.2 8,932.1 7,588.3 10,863.5 ... ... ... ... ... ... ... ...
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តារាខេថិតិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

២.២.តារាខេថិតិចំណូល

ឯកតា៖ លានរ ៀល

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ 

២០២០

អនុ/ច្បប 

២០២០

ប្បចាំខែ

មករា

ប្បចាំខែ

កុមភះ

ប្បចាំខែ

មីនា

ប្បចាំខែ

រមសា

ប្បចាំខែ

ឧសភា

ប្បចាំខែ

មិថុនា

ប្បចាំខែ

កកកដា

ប្បចាំខែ

សីហា

ប្បចាំខែ

កញ្ញា

ប្បចាំខែ

តុ្លា

ប្បចាំខែ

វិច្បឆិកា

ប្បចាំខែ

ធ្នូ

វិធី្សាស្តសតគណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

142 ច្បាំណូលពីកា លក់ទាំនិញ និងរសវាកមម
2,258,055.2 556,480.6 24.64% 179,515.5 132,187.8 182,806.2 61,971.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

1421 ច្បាំណូលពីកា លក់កនងុទីសា 
574,330.3 220,520.3 38.40% 87,350.7 22,595.4 87,272.0 23,302.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

1422 ច្បាំណូលរសវា ដាាល
1,139,210.7 254,308.2 22.32% 50,415.2 81,045.7 84,489.9 38,357.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

1423 ច្បាំណូលពីកា លក់ ឬសកមមភាពរសេងៗ (រទសច្ប ណ៍, វបបធ្ម៌...)
544,514.2 81,652.0 15.00% 41,749.6 28,546.7 11,044.3 311.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

143 ច្បាំណូលានពីកា ពិន័យ្
181,445.8 59,408.9 32.74% 8,899.6 11,472.4 23,041.5 15,995.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

144 កា រសទ រសេងៗខដលមិនានខញក
2,000.0 391.6 19.58% 126.5 72.4 98.0 94.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

1441 ច្ប នត
2,000.0 391.6 19.58% 126.5 72.4 98.0 94.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

14412 រសេងៗ
2,000.0 391.6 19.58% 126.5 72.4 98.0 94.8 ... ... ... ... ... ... ... ...
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តារាខេថតិិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

២.៣.តារាខេថតិិចំណាយ

ឯកតា៖ លានរ ៀល

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ 

២០២០

អនុ/ច្បប 

២០២០

ប្បចាំខែ

មករា

ប្បចាំខែ

កុមភៈ

ប្បចាំខែ

មីនា

ប្បចាំខែ

រមសា

ប្បចាំខែ

ឧសភា

ប្បចាំខែ

មិថុនា

ប្បចាំខែ

កកកដា

ប្បចាំខែ

សីហា

ប្បចាំខែ

កញ្ញា

ប្បចាំខែ

តុ្លា

ប្បចាំខែ

វិច្បឆិកា

ប្បចាំខែ

ធ្នូ

វិធី្សាស្តសតគណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

2 ច្បាំោយ្
16,714,297.8 5,362,256.8 32.08% 742,092.1 1,633,926.8 1,513,706.6 1,472,531.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

21 បនទុកបុគគលិក
7,731,219.9 2,573,368.0 33.29% 558,070.7 650,792.2 811,915.8 552,589.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

211 ប្ាក់ខែ
7,731,219.9 2,573,368.0 33.29% 558,070.7 650,792.2 811,915.8 552,589.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

22 ទាំនិញ និងរសវាកមម 
3,156,676.8 510,759.3 16.18% 10,864.3 123,576.7 128,877.4 247,440.8 ... ... ... ... ... ... ... ...

24 កា ប្ាក់
525,089.0 158,101.1 30.11% 6,526.8 101,803.7 37,188.0 12,582.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

241 បាំណុលរប្ៅប្ប រទស
525,089.0 157,978.0 30.09% 6,526.8 101,680.5 37,188.0 12,582.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

25 កា ឧបត្ថមភធ្ន
11,000.0 205,000.0 1863.64% 0.0 0.0 0.0 205,000.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

251 សហប្គ្មសសាធា ណៈ
11,000.0 205,000.0 1863.64% 0.0 0.0 0.0 205,000.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

26 អាំរោយ្
1,296,571.8 917,773.2 70.78% 62,318.5 445,757.9 296,412.7 113,284.1 ... ... ... ... ... ... ... ...

262 អងកកា អនត ជាតិ្
166,837.2 27,873.7 16.71% 0.0 4,867.8 9,210.1 13,795.7 ... ... ... ... ... ... ... ...

2621 ច្ប នត
166,837.2 27,873.7 16.71% 0.0 4,867.8 9,210.1 13,795.7 ... ... ... ... ... ... ... ...

263  ដាា ភិាលដនទរទៀត្ ( ដាាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្,...)
1,129,734.6 889,899.5 78.77% 62,318.5 440,890.1 287,202.6 99,488.3 ... ... ... ... ... ... ... ...

2631 ច្ប នត
1,129,734.6 889,899.5 78.77% 62,318.5 440,890.1 287,202.6 99,488.3 ... ... ... ... ... ... ... ...

27 ឧបត្ថមភសងគមកិច្បច
1,596,371.5 631,237.0 39.54% 90,417.4 139,752.0 126,157.9 274,909.7 ... ... ... ... ... ... ... ...

271 អត្ថប្បរោជ្ន៍សនតិសុែសងគម
868,871.0 345,140.8 39.72% 75,402.8 79,582.0 88,298.1 101,857.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

272 អត្ថប្បរោជ្ន៍ជ្ាំនួយ្សងគម
511,101.9 212,674.3 41.61% 397.4 49,336.8 17,225.9 145,714.2 ... ... ... ... ... ... ... ...

273 អត្ថប្បរោជ្ន៍សងគមសប្ាប់មស្តនតីរាជ្កា 
216,398.6 73,421.9 33.93% 14,617.2 10,833.2 20,633.9 27,337.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

28 ច្បាំោយ្រសេងៗ
1,087,681.8 366,018.1 33.65% 13,894.5 172,244.4 113,154.8 66,724.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

282 កា រសទ រសេងៗខដលមិនានខបងខច្បក
1,087,681.8 365,671.0 33.62% 13,894.5 172,064.2 113,154.8 66,557.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

2821 ច្ប នត
1,087,681.8 365,671.0 33.62% 13,894.5 172,064.2 113,154.8 66,557.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

283 បុពវលាភធានារា៉ាប់  ង, និងរសេងៗ
1,756.2 347.1 19.77% 0.0 180.2 0.0 167.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

2831 បុពវលាភធានារា៉ាប់ ងច្ប នត
1,756.2 347.1 19.77% 0.0 180.2 0.0 167.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

28311 បុពវលាភធានារា៉ាប់ ង
1,756.2 347.1 19.77% 0.0 180.2 0.0 167.0 ... ... ... ... ... ... ... ...
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តារាខេថតិិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

២.៤.តារាខេថតិិគបតិបតតិការគទពយេក្មមនិខបំណុល

ឯកតា៖ លានរ ៀល

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ 

២០២០

អនុ/ច្បប 

២០២០

ប្បចាំខែ

មករា

ប្បចាំខែ

កុមភៈ

ប្បចាំខែ

មីនា

ប្បចាំខែ

រមសា

ប្បចាំខែ

ឧសភា

ប្បចាំខែ

មិថុនា

ប្បចាំខែ

កកកដា

ប្បចាំខែ

សីហា

ប្បចាំខែ

កញ្ញា

ប្បចាំខែ

តុ្លា

ប្បចាំខែ

វិច្បឆិកា

ប្បចាំខែ

ធ្នូ

វិធី្សាស្តសតគណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

3 បខប្មបប្មួលត្នមៃសុទធននប្ទពយកមម
8,155,294.2 3,064,271.5 37.57% 1,020,192.0 309,537.5 521,187.0 1,213,354.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

31 ប្ទពយសកមមមិនខមនហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ
11,987,442.2 1,937,382.8 16.16% 372,891.8 384,829.3 633,500.3 546,161.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

311 អច្បលនប្ទពយ
11,987,442.2 1,937,382.8 16.16% 372,891.8 384,829.3 633,500.3 546,161.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

311A កា ទិញ៖ អច្បលនប្ទពយ
11,987,451.2 1,939,131.7 16.18% 372,891.8 386,455.3 633,500.3 546,284.3 ... ... ... ... ... ... ... ...

311B កា លក់៖ អច្បលនប្ទពយ
9.0 1,748.9 19431.67% 0.0 1,626.0 0.0 122.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

3111 ោគ្ម  និងសាំណង់រសេងៗ
11,653,746.0 1,764,557.3 15.14% 249,680.0 374,675.3 602,132.5 538,069.6 ... ... ... ... ... ... ... ...

3111A កា ទិញ៖ ោគ្ម  និងសាំណង់រសេងៗ
11,653,749.0 1,766,306.2 15.16% 249,680.0 376,301.3 602,132.5 538,192.4 ... ... ... ... ... ... ... ...

3111B កា លក់៖ ោគ្ម  និងសាំណង់រសេងៗ
3.0 1,748.9 58295.00% 0.0 1,626.0 0.0 122.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

3112 ា៉ា សីុន និងសាភ  ប ិកាា
333,702.2 172,825.5 51.79% 123,211.8 10,154.0 31,367.8 8,091.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

3112A កា ទិញ៖ ា៉ា សីុន និងសាភ  ប ិកាា
333,702.2 172,825.5 51.79% 123,211.8 10,154.0 31,367.8 8,091.9 ... ... ... ... ... ... ... ...

3113 អច្បលនប្ទពយរសេងៗ
-6.0 … … 0.0 0.0 0.0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

3113B កា លក់៖ អច្បលនប្ទពយរសេងៗ
6.0 … … 0.0 0.0 0.0 0.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

32 ប្ទពយសកមមហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ
244,843.0 1,556,994.5 635.92% 770,159.7 -138,739.6 -41,827.6 967,402.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

3202  ូបិយ្ប័ណណ និងប្ាក់បរញ្ាើ
138,884.0 1,622,606.3 1168.32% 770,159.7 -133,752.9 -24,994.1 1,011,193.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

321 កនុងប្សុក
244,843.0 1,556,994.5 635.92% 770,159.7 -138,739.6 -41,827.6 967,402.0 ... ... ... ... ... ... ... ...

3212  ូបិយ្ប័ណណ និងប្ាក់បរញ្ាើ
138,884.0 1,622,606.3 1168.32% 770,159.7 -133,752.9 -24,994.1 1,011,193.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

33 បាំណុលសុទធ
4,076,991.0 430,105.9 10.55% 122,859.5 -63,447.8 70,485.7 300,208.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

3304 កមចី
4,076,991.0 430,105.9 10.55% 122,859.5 -63,447.8 70,485.7 300,208.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

332 រប្ៅប្សុ ក
4,076,991.0 430,105.9 10.55% 122,859.5 -63,447.8 70,485.7 300,208.5 ... ... ... ... ... ... ... ...

3324 កមចី
4,076,991.0 430,105.9 10.55% 122,859.5 -63,447.8 70,485.7 300,208.5 ... ... ... ... ... ... ... ...
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តារាខេថិតិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

២.៥.តារាខេថិតិេដីពីភាពខុេគ្នា រវាខេថិតិTOFE និខេថិតិGFS

សថ ិតិ្ TOFE៖ ច្បាំណូលកនុងប្បរទស 24,092,665   8,200,147     34.04% 1,685,858   1,882,621   1,975,195   2,656,473   -             -             -             -             -             -             -                 -             

បូក៖ -               328,775        -         79,856       79,856       79,856       89,206       -             -             -             -             -             -             -                 -             

អាំរោយ្-ប្ទប្ទង់ថវិកា 162,000        9,349            -         -             -             -             9,349         -             -             -             -             -             -             -                 -             

អាំរោយ្ 958,277        319,426        -         79,856       79,856       79,856       79,856       -             -             -             -             -             -             -                 -             

ដក៖ -               100,645        -         3,431         17,387       20,158       59,670       -             -             -             -             -             -             -                 -             

កា បងវិលសងវិញនូវពនធនិងោក រសេងៗ 150,000        33,653          -         2,956         12,029       3,013         15,655       -             -             -             -             -             -             -                 -             

សលននឯកជ្នភាវូបនីយ្កមមសហប្គ្មសសាធា ណៈ -               1,749            -         -             1,626         -             123            -             -             -             -             -             -             -                 -             

សលហិ ញ្ាវត្ថុរសេងរទៀត្ -               1,381            -         474            371            312            223            -             -             -             -             -             -             -                 -             

កា ឲ្យែចី (កា សងវិញនូវមូលធ្ន) 193,341        63,863          -         -             3,361         16,833       43,669       -             -             -             -             -             -             -                 -             

 សថ ិតិ្ GFS៖ ច្បាំណូល 24,869,592   8,428,277     33.89% 1,762,284   1,945,090   2,034,894   2,686,009   ... ... ... ... ... ... ... ...

-                -                -          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                 -             

សថ ិតិ្ TOFE៖ ច្បាំោយ្ស ុប 29,989,933   7,336,422     24.46% 1,118,415   2,032,782   2,150,531   2,034,693   -             -             -             -             -             -             -                 -             

បូក៖ -               (3,129)          -         (474)           (1,997)        (312)           (346)           -             -             -             -             -             -             -                 -             

សលហិ ញ្ាវត្ថុរសេងរទៀត្ -               (1,381)          -         (474)           (371)           (312)           (223)           -             -             -             -             -             -             -                 -             

សលននឯកជ្នភាវូបនីយ្កមមសហប្គ្មសសាធា ណៈ -               (1,749)          -         -             (1,626)        -             (123)           -             -             -             -             -             -             -                 -             

ដក៖ -               33,653          -         2,956         12,029       3,013         15,655       -             -             -             -             -             -             -                 -             

កា បងវិលសងវិញនូវពនធនិងោក រសេងៗ 150,000        33,653          -         2,956         12,029       3,013         15,655       -             -             -             -             -             -             -                 -             

 សថ ិតិ្ GFS៖ ច្បាំោយ្ស ុប 28,701,740   7,299,640     25.43% 1,114,984   2,018,756   2,147,207   2,018,693   ... ... ... ... ... ... ... ...

-                -                -          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                 -             

សថ ិតិ្ TOFE៖ តុ្លយភាពស ុប ឱនភាព/អតិ្រ ក (I-II) (5,897,268)    863,725        … 567,444      (150,161)     (175,336)     621,779      -             -             -             -             -             -             -                 -             

បូក៖ -               328,775        -         79,856       79,856       79,856       89,206       -             -             -             -             -             -             -                 -             

អាំរោយ្-ប្ទប្ទង់ថវិកា 162,000        9,349            -         -             -             -             9,349         -             -             -             -             -             -             -                 -             

អាំរោយ្ 958,277        319,426        -         79,856       79,856       79,856       79,856       -             -             -             -             -             -             -                 -             

ដក៖ -               63,863          -             3,361         16,833       43,669       -             -             -             -             -             -             -                 -             

២.ច្បាំោយ្មូលធ្ន 193,341        63,863          -         -             3,361         16,833       43,669       -             -             -             -             -             -             -                 -             

 សថ ិតិ្ GFS៖ សមតុ្លយននកា រោយ្ែចី/ប្ាក់កមចី (3,832,148)    1,128,637     … 647,300      (73,666)       (112,313)     667,316      ... ... ... ... ... ... ... ...

-                -                -          -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -                 ...

សថ ិតិ្ TOFE៖ ហិ ញ្ាបបទាន ពីរប្ៅប្បរទស 5,197,268     758,881        14.60% 202,716      16,409        150,342      389,414      -             -             -             -             -             -             -                 -             

ដក៖ 1,120,277     328,775        -         79,856       79,856       79,856       89,206       -             -             -             -             -             -             -                 -             

អាំរោយ្-ប្ទប្ទង់ថវិកា 162,000        9,349            -         -             -             -             9,349         -             -             -             -             -             -             -                 -             

អាំរោយ្ 958,277        319,426        -         79,856       79,856       79,856       79,856       -             -             -             -             -             -             -                 -             

 សថ ិតិ្ GFS៖ បាំណុលសុទធ 4,076,991     430,106        10.55% 122,859      (63,448)       70,486        300,209      ... ... ... ... ... ... ... ...

ប្បចាំខែ

កុមភៈ

តារាខេថិតិពីភាពខុេគ្នា រវាខេថិតិTOFE និខេថិតិGFS

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ 

២០២០

អនុ/ច្បប 

២០២០

ប្បចាំខែ

មករា

ប្បចាំខែ

កញ្ញា

ប្បចាំខែ

តុ្លា

ប្បចាំខែ

វិច្បឆិកា

ប្បចាំខែ

ធ្នូ

ប្បចាំខែ

មីនា

ប្បចាំខែ

រមសា

ប្បចាំខែ

ឧសភា

ប្បចាំខែ

មិថុនា

ប្បចាំខែ

កកកដា

ប្បចាំខែ

សីហា
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តារាខេថិតិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

៣.គកាហវិក្
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ប្កាហវិកទី ២៖ ច្ំណូល (ពនធ អំសោយ និងសសេងៗ) 

ឆាំណូលពនធ ២០២០ អាំទោល ២០២០ ឆាំណូលទសេងៗ ២០២០

ឆាំណូលពនធ ២០១៩ អាំទោល ២០១៩ ឆាំណូលទសេងៗ ២០១៩
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ប្កាហវិកទី ៤៖ ច្ំោយស្រុរ

ឆាំោយ ២០២០ ទ្ទពយសកមមមកនខមនហក ញ្ាិ តថុ ២០២០

ឆាំោយ ២០១៩ ទ្ទពយសកមមមកនខមនហក ញ្ាិ តថុ ២០១៩
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ប្កាហវិកទី ៣៖ ច្ំណូលពនធ

ពនធទលើទ្ាកឆ់ាំណូលនកងទ្ាកឆ់ាំទណញ  ២០២០ ពនធទលើទាំនកញ នកងទសវាទទ្បើទ្ាស ់២០២០

ពនធទលើពាណកជជកមមអនត ជាតក ២០២០ ពនធទលើទ្ាកឆ់ាំណូលនកងទ្ាកឆ់ាំទណញ  ២០១៩

ពនធទលើទាំនកញ នកងទសវាទទ្បើទ្ាស ់២០១៩ ពនធទលើពាណកជជកមមអនត ជាតក ២០១៩
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ប្កាហវិកទី ១៖ ស្ូច្នាករស្ំខាន់ៗននប្រតិរតតកិាររដ្ឋា ភិបិបាល

ឆាំណូល{២០២០} ឆាំោយ{២០២០}

ទ្ទពយសកមមមកនខមនហក ញ្ាិ តថុសទុធ{២០២០} ទ្ទពយសកមមហក ញ្ាិ តថុសទុធ{២០២០}

បាំណុលសទុធ{២០២០}
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តារាខេថិតិរដ្ឋបាលថ្នា ក់្ជាតិមិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាល

៣.គកាហវិក្
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ប្កាហវិកទី ៦៖ ប្រតិរតតិការប្ទពយស្កម្ម និងរំណុល

ទ្ទពយសកមមមកនខមនហក ញ្ាិ តថុសទុធ ២០២០ ទ្ទពយសកមមហក ញ្ាិ តថុសទុធ ២០២០

បាំណុលសទុធ ២០២០ ទ្ទពយសកមមមកនខមនហក ញ្ាិ តថុសទុធ ២០១៩

ទ្ទពយសកមមហក ញ្ាិ តថុសទុធ ២០១៩ បាំណុលសទុធ ២០១៩
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ប្កាហវិកទី ៧៖ ប្ទពយស្កម្មហិរញ្ញវតថុ

 ូបកយប័ណណ នកងទ្ាកប់ទញ្ាើ ២០២០ មកនខមន ូបកយបណ័ណ នកងទ្ាកប់ទញ្ាើ ២០២០

 ូបកយប័ណណ នកងទ្ាកប់ទញ្ាើ ២០១៩ មកនខមន ូបកយបណ័ណ នកងទ្ាកប់ទញ្ាើ ២០១៩
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ប្កាហវិកទី ៥៖ ច្ំោយ

ឆាំោយបនទុកបគុគលកក ២០២០ ឆាំោយមកនខមនបនទុកបគុគលកក ២០២០

ឆាំោយបនទុកបគុគលកក ២០១៩ ឆាំោយមកនខមនបនទុកបគុគលកក ២០១៩
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 ៤.ឧបេមព័នធេថតិិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋឋ ភិបាលទូសៅ(១)

តារាខគបតិបតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋឋ ភិបាល

 

ឯកតា៖ លានរ ៀល

អនុវត្តន៍ 

២០១៥

អនុវត្តន៍ 

២០១៦

អនុវត្តន៍ 

២០១៧

អនុវត្តន៍ 

ឆ្ន ាំ២០១៨

អនុវត្តន៍ 

ឆ្ន ាំ២០១៩  (២)

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

វធីិសាស្ត រ្ គណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

1
ច្បាំណូល

14,409,681.0 16,913,324.7 19,386,751.9 23,599,112.0 28,476,233.8 27,113,288.0

11
ពនធ

11,468,515.3 12,800,088.3 15,192,684.4 18,560,887.3 23,751,084.1 22,879,453.0

13
អាំរោយ្

2,057,063.0 2,644,306.4 2,449,035.7 2,132,905.2 1,327,234.8 1,250,277.0

14
ច្បាំណូលរសេងៗ

1,513,623.9 2,102,769.0 2,487,431.3 2,905,319.5 3,397,914.9 2,983,558.0

2
ច្បាំោយ្

9,183,370.5 10,983,010.4 13,335,238.8 14,827,812.0 17,853,222.2 17,695,220.8

21
បនទុកបុគគលិក

4,149,137.6 5,124,588.2 6,297,239.8 7,412,913.8 8,351,734.2 9,034,534.3

22
ទាំនិញ  និងរសវាកមម

2,841,264.8 3,120,399.0 3,650,346.4 4,092,508.7 4,911,471.1 4,543,732.5

24
កា ប្ាក់

222839.138 291394.9996 288,323.1 338,017.6 366,559.1 542,077.0

25
ឧបត្ថមភកធ្ន

20700.16198 82080 225,055.2 10,484.7 616,400.0 11,000.0

26
អាំរោយ្

870,531.7 915,823.9 1,220,989.1 93,788.2 614,222.0 554,800.4

27
ឧបត្ថមភសងគមកិច្បច

1,122,171.7 1,195,515.0 1,376,074.8 1,540,132.0 1,689,463.9 1,833,525.6

28
ច្បាំោយ្រសេងៗ

586,246.6 887,048.2 1,019,610.0 1,339,967.1 1,303,371.8 1,175,551.0

GOB
តុ្លយភាពប្បតិ្បត្តិកា ដុល

5,226,310.5 5,930,314.3 6,051,513.1 8,771,300.1 10,623,011.5 9,418,067.2

NOB
តុ្លយភាពប្បតិ្បត្តិកា សុទធ

5,226,310.5 5,930,314.3 6,051,513.1 8,771,300.1 10,623,011.5 9,418,067.2

ប្បតិ្បត្តិកា ប្ទពយមិនខមនហិ ញ្ាវត្ថុ
0 0 0 0 0 0

31
ប្ទពយសកមមមិនខមនហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ

5,700,651.6 6,173,781.6 6,747,190.9 7,663,906.8 7,135,047.8 11,299,962.3

311
ប្ទពយអច្បល័ត្

5,688,350.2 6,149,369.2 6,742,609.7 7,526,576.9 7,070,084.1 12,656,302.6

314
ប្ទពយសកមមគ្មម នសលិត្ភាព

12,301.4 24,412.4 4,581.3 137,329.9 64,963.7 18,619.5

2M
ច្បាំោយ្ស ុប

15,513,543.3 17,790,631.0 20,824,829.2 22,491,718.8 24,988,270.1 28,995,183.1

NLB
សមតុ្លយននកា រោយ្ែចី/ប្ាក់កមចី

-474,341.1 -243,467.3 -695,677.8 1,107,393.3 3,487,963.7 -3,256,854.9

ប្បតិ្បត្តិកា ប្ទពយហិ ញ្ាវត្ថុ និង បាំណុល (ហិ ញ្ាបបទាន )
0 0 0 0 0 0

32
ប្ទពយហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ

1,719,816.4 1,833,690.1 2,800,848.2 2,693,628.9 6,042,205.3 820,218.0

321
កនុងប្បរទស

1,883,927.1 1,626,246.3 2,939,690.7 2,693,628.9 6,042,205.3 820,218.0

33
បាំណុលសុទធ

2,194,086.0 2,077,158.8 1,750,968.1 1,610,591.5 2,601,313.4 4,076,991.0

331
កនុងប្បរទស

220,291.3 115,194.1 -466,420.5 -266,244.5 274,364.1 0.0

332
រប្ៅប្បរទស

2137905.351 1754520.897 2,356,231.1 1,876,835.9 2,326,949.3 4,076,991.0



(១) មិន ួមបញ្ចូលទិននន័យ្ប្គឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាាល និងទិននន័យ្របឡាជាតិ្ បបសនដិសុែសងគម

(២) ទិននន័យ្បឋម
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៥.ឧបេមព័នធេថិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋឋ ភិបាលរដ្ឋបាលថ្នា ក់្សគកាមជាតិ(១)

តារាខគបតិបតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋឋ ភិបាល

 

ឯកតា៖ លានរ ៀល

អនុវត្តន៍ 

២០១៥

អនុវត្តន៍ 

២០១៦

អនុវត្តន៍ 

២០១៧

អនុវត្តន៍ 

ឆ្ន ាំ២០១៨

អនុវត្តន៍ 

ឆ្ន ាំ២០១៩  (២)

ច្បាប់ឆ្ន ាំ

២០២០

អនុវត្តន៍ ឆ្ន ាំ២០២០

 ប្តី្ាសទី១  (២)

វធីិសាស្ត រ្ គណនយ្យ Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash Non Cash

1
ច្បាំណូល

1,449,977.4 1,444,774.2 1,796,172.6 2,863,180.4 3,909,121.2 3,329,964.0 910,746.4

11
ពនធ

761,372.3 755,258.1 1,009,595.3 1,586,513.4 2,104,418.9 2,086,308.0 342,700.1

13
អាំរោយ្

634,297.1 635,351.4 744,479.7 1,225,729.1 1,742,688.3 1,086,268.0 554,867.9

14
ច្បាំណូលរសេងៗ

54,308.0 54,164.7 42,097.6 50,937.9 62,014.0 157,388.0 13,178.5

2
ច្បាំោយ្

974,628.8 1,078,847.2 1,279,522.0 1,594,824.6 2,456,729.7 2,067,191.0 306,740.0

21
បនទុកបុគគលិក

225,075.1 308,999.5 343,718.4 418,454.6 500,918.1 736,168.1 118,969.9

22
ទាំនិញ  និងរសវាកមម

684,972.7 696,590.9 843,084.7 1,035,442.4 1,799,716.0 1,153,689.2 170,907.3

25
ឧបត្ថមភកធ្ន

... ... ... 0 4800 ... 0

26
អាំរោយ្

42.1 42.9 37.4 9.8 7.6 68.0 0.0

27
ឧបត្ថមភសងគមកិច្បច

9,708.6 11,504.4 16,358.0 16,514.1 15,536.6 21,833.2 1,138.6

28
ច្បាំោយ្រសេងៗ

54,830.4 61,709.5 76,323.4 124,403.7 135,751.3 155,432.5 15,724.2

GOB
តុ្លយភាពប្បតិ្បត្តិកា ដុល

475,348.6 365,927.1 516,650.6 1,268,355.8 1,452,391.5 1,262,773.0 604,006.4

NOB
តុ្លយភាពប្បតិ្បត្តិកា សុទធ

475,348.6 365,927.1 516,650.6 1,268,355.8 1,452,391.5 1,262,773.0 604,006.4

ប្បតិ្បត្តិកា ប្ទពយមិនខមនហិ ញ្ាវត្ថុ
... ... ... 0 0 0 0

31
ប្ទពយសកមមមិនខមនហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ

313,219.4 294,622.4 304,720.5 533,916.5 645,251.3 687,479.9 86,631.1

311
ប្ទពយអច្បល័ត្

311,694.1 276,672.4 304,681.1 533,422.3 631,037.2 668,860.4 86,471.3

314
ប្ទពយសកមមគ្មម នសលិត្ភាព

1,525.3 17,950.0 39.4 494.2 14,214.1 18,619.5 159.9

2M
ច្បាំោយ្ស ុប

1,287,848.2 1,373,469.6 1,584,242.6 2,128,741.1 3,101,981.0 2,754,670.9 393,371.1

NLB
សមតុ្លយននកា រោយ្ែចី/ប្ាក់កមចី

162,129.2 71,304.7 211,930.1 734,439.3 807,140.2 575,293.1 517,375.2

ប្បតិ្បត្តិកា ប្ទពយហិ ញ្ាវត្ថុ និង បាំណលុ (ហិ ញ្ាបបទាន)
... ... ... 0 0 0 0

32
ប្ទពយហិ ញ្ាវត្ថុសុទធ

271,748.2 52,119.5 333,478.0 848,034.8 1,201,410.0 575,375.0 -180,025.6

321
កនងុប្បរទស

271,748.2 52,119.5 333,478.0 848,034.8 1,201,410.0 575,375.0 -180,025.6

33
បាំណលុសុទធ

109,619.0 -19,183.6 121,548.0 113,596.0 394,269.8 ... -697,400.8

331
កនងុប្បរទស

109,619.0 -19,183.6 121,548.0 113,596.0 394,269.8 ... -697,400.8



(១) សថ ិតិ្សាស វាង ដាាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ទាាំង ៣ កប្មិត្ ( ួមាន ដាាលរាជ្ធានី/រែត្ត,  ដាាលប្កុង/ប្សុក/ែណឌ , និង ដាាលឃុាំ/សង្កក ត់្)

(២) ទិននន័យ្បឋម
11
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៦.សេចក្តីេសខេបេតីអំពី “ក្ក្បខ័ណ្ឌ ក្បព័ន្ធេថិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាល” 

អន្ុសោមសៅតាម Government Finance Statistics (GFSM2014)  

1. របាយការណ្៍ក្បតិបតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាល 

1.1. របាយការណប៍្រតរិតតកិារហរិញ្ញវតថុរដ្ឋា ភបិាល ជារបាយការណ៍មួយដែលរង្ហា ញយ៉ា ងលមអតិតាមរយៈប្រតិរតតកិារសំខាន់ៗ

ែូចជា៖ ចំណូល, ចំណាយ,  វននិោយ សុទ្ធោលើប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុ,  វននិោយ សុទ្ធោលើប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថ,ុ 

និងរំណលុសុទ្ធ។ ដអអកោលើប្ករខ័ណឌ សតង់ដ្ឋរសថ ិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាលោនេះ ចណូំល  ជឺាប្រតិរតតិការ (transaction)

ដែលោ្វើឲ្យតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យសកមម (net worth) ោកើនោ ើង។ រីឯចណំាយ  ឺជាប្រតិរតតិការ (transactions) ដែលោ្វើ

ឲ្យតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យសកមមថយចុេះ។ ការវននោិយ សទុ្ធោលើប្ទ្ព្យសកមមមនិដមនហរិញ្ញវតថុ  ឺជាលទ្ធអលម្នអចលនប្ទ្ព្យ 

(fixed assets) រូកសននិ្ិសុទ្ធ, ប្ទ្ព្យមានតម្មៃសុទ្ធ នងិប្ទ្ព្យគ្មម នអលតិភាព្សុទ្ធ (non-produce assets) ។ 

1.2. ោៅកនងុរបាយការណ៍ប្រតិរតតកិារហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាលមានតលុយភាព្ចំនួន ០២ ដែលជាធាតុែ៏សំខាន់កនងុកិចចការ វនភា ។ 

តុលយភាព្ទ្ី១  ជឺាអលសងម្នចំណូល និងចំណាយ ដែលោៅថា តលុយភាព្ប្រតរិតតកិារសទុ្ធ និងតុលយភាព្ទ្ី២  ជឺា

អលសងម្នតុលយភាព្ប្រតិរតតកិារសុទ្ធ និងការវននិោយ ោលើប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុសុទ្ធ ដែលោៅថា តលុយភាព្

ការឲ្យខច/ីប្បាកក់មចសីទុ្ធ។ តុលយភាព្ទ្ី២ោនេះ ក៏អាចរង្ហា ញតាមរយៈអលសងម្នការ វននិោយ សុទ្ធោលើប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថ ុ

និងរំណលុសុទ្ធ។  

1.3. តលុយភាព្ប្រតរិតតកិារសទុ្ធ ទ្ិននន័យតុលយភាព្ោនេះអាចយកោៅោប្រៀរោ្ៀរជាមួយ ណនីជាតិតាមរយៈការរូករញ្ចូល

គ្មន ម្នការសនសនិំងមូលនិ្ិោអេរដែលប្តូវទ្ទ្ួល។ តលុយភាព្ប្រតរិតតកិារសទុ្ធោៅទ្ីោនេះមិនបានរារ់រញ្ចូលចំោណញ ឬខាត

ដែលោកើតោចញព្ី ការដប្រប្រលួម្ថៃ  (change in price level) និងការដប្រប្រួលជារ រនមាណ (other change in the 

volume)ប្ទ្ព្យសកមម ឬរំណុលោ ើយ។ ោគ្មលនោយបាយររស់ រដ្ឋា ភិបាលមានឥទ្ធិព្លផ្ទេ ល់ោលើប្រតិរតតិការដែលោ្វើឲ្យ

តម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យដប្រប្រួលោប្រេះដតរដ្ឋា ភិបាលជាអនកប្ រ់ប្ ងោដ្ឋយផ្ទេ ល់ោលើោសចកតីសោប្មចចិតតចំោរេះប្ រ់ប្រតិរតតិការ

ទងំអស់។ ចំោណញ ឬខាតោចញព្ីការដប្រប្រួលតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យសកមម ឬរំណលុ(ដប្រប្រលួម្ថៃទ្ីអារ)និងការដប្រប្រួល

ជាររនមាណ (ោដ្ឋយសារប្ព្ឹតិតការណ៍ណាមួយ)  ឺមិនសថ ិតោៅោប្កាមការប្ រ់ប្ ងោដ្ឋយផ្ទេ ល់ររស់រដ្ឋា ភិបាលោ ើយ ដត

រដ្ឋា ភិបាលអាចមានយនតការ ឬោគ្មលនោយបាយោែើមបកីាត់រនថយអលរ៉ាេះរលដ់ែលោកើតោចញព្ីការដប្រប្រួលខាងោលើ

ឲ្យសថ ិតកនុងកប្មិតអរបររមា។  

1.4. តលុយភាព្ការឲ្យខចី/ប្បាកក់មចសីទុ្ធ ដែលរង្ហា ញឲ្យោ ើញព្ីការោប្រើប្បាស់ (វននិោយ ) ្នធានហិរញ្ញវតថុោៅ វនស័យខាងោប្ៅ

ទងំោសែាកិចចកនុងប្រោទ្ស ឬោប្ៅប្រោទ្ស (ការឲ្យខចី) ឬរង្ហា ញឲ្យោ ើញព្ីការទញយកអតថប្រោយជន៍ប្រភព្ហិរញ្ញរបទន
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ព្ីវនស័យខាងោប្ៅទងំោសែាកិចចកនុងប្រោទ្ស ឬោប្ៅប្រោទ្ស (ប្បាក់កមចី)។  តុលយភាព្ោនេះជាសូចនាករមួយដែលរង្ហា ញ

ឲ្យោ ើញព្ីឥទ្ធិព្លម្នសកមមភាព្ហិរញ្ញវតថុររស់រដ្ឋា ភិបាលោៅោលើោសែាកិចចទងំកនុង នងិោប្ៅប្រោទ្ស។ 

1.5. តលុយភាព្ប្រតរិតតកិារែលុ៖ មានភាព្ខុសគ្មន ព្តីុលយភាព្ប្រតិរតតិការសុទ្ធោៅប្តង់ថាតុលយភាព្ប្រតិរតតិការែុលមិនបាន

រួមរញ្ចូលនូវចំណាយោលើការោប្រើប្បាស់(រំោ េះ)ប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុោ ើយ។ ចំណាយោលើការោប្រើប្បាស់ប្ទ្ព្យ

សកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថមុានភាព្លបំាកកនងុការវាយតម្មៃ។ ប្រសិនោរើតុលយភាព្ប្រតិរតតកិារែុល្ជំាងតលុយភាព្ប្រតិរតតិ

ការសុទ្ធោនេះមាននយ័ថាចំណាយោលើការោប្រើប្បាស់ោលើប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុប្តវូបានកត់ប្តា។  

1.6. ចណំាយសររុ (expenditure)  ឺជាលទ្ធអលដែលបានមកព្ីចំណាយ (expenses) និងវននិោយ  (ការទ្ិញ/ោដ្ឋេះែូរ)ោលើ

ប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុ។ ចំណាយសរុរោនេះបានរួមរញ្ចូលទងំចំណាយោលើការោប្រើប្បាស់ប្ទ្ព្យសកមមមិនដមន

ហិរញ្ញវតថុមានភាព្សមប្សរសប្មារ់ការោប្រៀរោ្ៀរជាមួយរណាត ប្រោទ្សោអសងៗ ោរើោទេះរីជាការវាយតម្មៃចំណាយ

រំោ េះោៅមិនទន់មានសងគតភិាព្ោៅោ ើយក៏ោដ្ឋយ។  

1.7. ចណូំល  ឺជាប្រតិរតតកិារ (transaction) ដែលោ្វើឲ្យតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យោកើនោ ើង។ ធាតសំុខាន់ៗម្នចំណូលរួមមាន៖ 

ចំណូលព្នធ (១១), ចំណូលព្ីការចូលរួមសងគម (១២), ចំណូលព្ីអំោណាយ (១៣), និងចំណូលោអសងៗ (១៤) ។ 

ចំណូលដែលបានមកព្ីការលក់ប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុដែលោប្រើប្បាស់រួច (ជប្មេះរញ្ជ ី) មិនប្តូវបានទ្ទ្ួលសាគ ល់

ជាចំណូលោ ើយ ព្ីោប្រេះវាមិនបានោ្វើឲ្យមានការដប្រប្រួលតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យសកមមោនាេះោទ្។ អវីដែលដប្រប្រួលោចញព្ី

ប្រតិរតតិការោនេះ ឺ ការដប្រប្រួលសមាសធាតុដែលមានោៅកនុងតារាងតលុយភាព្ដតរ៉ាុោណាណ េះ ោរល ឺប្ទ្ព្យសកមមមួយ

ថយចុេះ (ប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុ)ោហើយ ប្ទ្ព្យសកមមោអសងោកើនោ ើង (សាច់ប្បាក់)។ ែូចគ្មន ដែរសប្មារ់ប្បាកក់មចី

ដែលទ្ទ្ួលបានឬការសងរំណលុដែលោ ជំរក ់ក៏មិនប្តវូបានចាត់ទ្កុជាចំណូលដែរ។  

1.8. ចណំាយ  ជឺាប្រតិរតតកិារ (transaction)ដែលោ្វើឲ្យតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យថយចុេះ។ ធាតុសំខាន់ៗម្នចំណាយ រួមមាន៖ 

ចំណាយប្បាក់ោរៀវតស និង ភការ (២១), ចំណាយការោប្រើប្បាស់ទ្ំនិញ និងោសវាកមម (២២), ចំណាយោលើការប្បាក ់

(២៤) ,ចំណាយោលើការឧរតថមភ្ន (២៥), ចំណាយោលើអំោណាយ (២៦) ចំណាយោលើឧរតថមភសងគមកិចច (២៧), នងិ

ចំណាយោអសងៗ(២៨)។  មិនប្តឹមដតរ៉ាុោណាណ េះ ចំណាយកប៏្តូវបានោ្វើចំណាតថ់ាន ក់ ោៅតាមមុខង្ហរររស់រដ្ឋា ភិបាលអងដែរ 

ែូចជា៖ ចំណាយោលើសុខភាព្ ឬកិចចការររសងគមជាោែើម។ ការទ្ិញ ឬោដ្ឋេះែូរប្ទ្ព្យសកមមមិនដមនហិរញ្ញវតថុ មិនប្តូវ

បានចាតទ់្ុកជាចំណាយោ ើយ ព្ីោប្រេះវាមិនបានោ្វើឲ្យមានការដប្រប្រួលតម្មៃសុទ្ធម្នប្ទ្ព្យោ ើយ។ ការដប្រប្រួលោកើត

ោចញព្ីប្រតិរតតិការខាងោលើោនេះ ឺ ការដប្រប្រួលសមាសធាតុដែលមានោៅកនងុតារាងតុលយភាព្ដតរ៉ាុោណាណ េះ។ ែូចគ្មន

ដែរសប្មារ់ប្បាក់កមចីដែលបានសង ក៏មិនប្តូវបានចាត់ទ្ុកជាចំណាយដែរ។ 
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1.9. ដអនកទី្៣ម្នរបាយការណ៍ប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាលោនេះ  ឺជាប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថុ ទងំឡាយដែលោ្វើឲ្យមាន

រដប្មរប្មួលប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និងរំណលុ។ ប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតថបុ្តូវបានោ្វើចំណាត់ថាន ក់ោដ្ឋយដអអកោលើម្ែ  ូ

(counterpart) ដែលបានជំរក់ (ទងំកនងុ និងោប្ៅប្រោទ្ស)ទងំកនុងប្ទ្ព្យសកមម និងរំណលុ។   

1.10. រដនថមោលើចំណាត់ថាន ក់ខាងោលើ ប្រតិរតតកិារប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និងរំណលុក៏ប្តូវបានោ្វើចំណាតថ់ាន ក់ោដ្ឋយដអអកោលើ

ប្រោភទ្ឧរករណ៍ហរិញ្ញវតថដុែលមានែូចជា៖ រូរិយវតថុ មាស នងិោអសឌអីា, រូរិយរ័ណណ និងប្បាក់រោញ្ញើ, មូលរប្តរំណលុ, 

កមចី, ោែើមទ្ុន និងមូលនិ្ ភិា ហ ុន, ធានារា៉ារ់រង ោសា្ន និងកញ្ចរ់ធានារា៉ារ់រង, ោែរីោវទ្ិវហិរញ្ញវតថុ និងភា ហ នុ

រុ គលិក,  ណនីប្តូវទ្ទ្ួល/ប្តូវសងោអសងៗ។ មិនប្តឹមដតរ៉ាុោណាណ េះប្រតិរតតិការប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និងរំណលុក៏ប្តូវបាន

ោ្វើចំណាតថ់ាន ក់ោដ្ឋយដអអកោលើវនស័យដែលជាម្ែ ូរែិភា ម្នឧរករណ៍ហិរញ្ញវតថុែូចជា៖ សាជីវកមមហិរញ្ញវតថុ, សាជីវកមម

មិនដមនហិរញ្ញវតថុ, ោ ហកិចច (household) និងសាថ រ័នមិនដសវងរកប្បាក់ចំោណញ។  

1.11. មោ្ោបាយមោ៉ាងោទ្ៀត ម្នការោ្វើចំណាតថ់ាន កប់្រតិរតតិការប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ និងរំណលុ  ឺោដ្ឋយដអអកោលើការោកើនោ ើង

ថមី ឬក៏ការជប្មេះោចញ ដែលរោប្មើឲ្យោគ្មលោៅនោយបាយ ឬក៏ដអអកោលើការប្ រ់ប្ ងសនេនីភាព្។ ភាព្ខុសគ្មន ោនាេះោៅ

ប្តងថ់ាវាមិនប្តូវបានរារ់រញ្ចូលកនងុរបាយការណ៍ប្រតិរតតកិារហិរញ្ញវតថុរដ្ឋា ភិបាលោទ្ ដតវាប្តវូោប្រើសប្មារ់កំណតត់ុលយភាព្

សារោព្ើព្នធ។  

1.12. ោគ្មលនោយបាយសាធារណៈដែលទក់ទ្ងោៅនឹងប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុ ឬរំណលុអាចប្តូវបានោលើកមក ិត រូកនុងោហតុ

អលោអសងៗ ែូចជាការជប្មុញឧសាហកមមថមី, ជួយសោរង្ហគ េះសាជីវកមមសាធារណៈ, ឬក៏ជយួអាជីកមមណាមួយោែើមបឲី្យមាន

ភាព្សមបូរដររកនុងោសែាកិចច។ ប្រតិរតតិការទងំោនេះអាចមានទ្ប្មង់ោអសងៗគ្មន ែូចជា៖ កមចី, មូលរប្តោែើមទ្ុន ឬមូលរប្ត

រំណលុជាោែើម។ ជាមួយគ្មន ោនេះដែរ ប្រតិរតតិការខាងោលើក៏អាចមានអងដែរកនុងទ្ប្មង់ជាសមបទន។ 

1.13. ប្រតិរតតិការប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុោអសងៗោទ្ៀត  ឺប្តូវបានសនមត់ថាជាការប្ រ់ប្ ងសនេនភីាព្ឬក៏ោគ្មលរំណងោអសង។ 

ដែលោនេះរង្ហា ញថាប្ទ្ព្យសកមមហិរញ្ញវតថុប្តូវបានប្ រ់ប្ ងោដ្ឋយបានទញយកអលប្រោយជនប៍្សរតាមអប្តាទ្ីអារ 

ប្ព្មទងំធានាបាននូវមូលនិ្ិប្ រ់ប្គ្មន់សប្មារ់ប្រតិរតតិការប្រចំាម្ថៃ ឬប្ រ់ប្គ្មន់ជាមួយតប្មូវការសងគមោៅោព្លខាង

មុខែូចជាមូលនិ្ិព្ិោសសររស់រដ្ឋា ភិបាលជាោែើម។  



វិធីស្ថស្រេដេថិតិ សគ្នលការណ៍ខណនឆំ្ា ២ំ០១៤េថិតិហិរញ្ញវតថុរដ្ឋឋ ភិបាល

ឯក្តា: លានសរៀល

វិស្ថលភាពស្ថថ ប័ន: រដ្ឋឋ ភិបាលទូសៅ(មិនរួមបញ្ចូលគ រ្ឹះស្ថថ នស្ថធារណៈរដ្ឋបាលនិខសបឡាជាតិរបបេនដិេុខេខគម)

ក្គមិតរដ្ឋឋ ភិបាល៖  ដាាលថ្នន ក់ជាតិ្មិន ួមបញ្ចូលប្គឹះសាថ នសាធា ណៈ ដាាល (រធ្វើបច្បចុបបននភាពរៅនថៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០)

ក្គមិតរដ្ឋឋ ភិបាល៖  ដាា ភិាលទូរៅ (រធ្វើបច្បចុបបននភាពរៅនថៃទី ២០ ខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២០)

ក្គមិតរដ្ឋឋ ភិបាល៖  ដាាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ (រធ្វើបច្បចុបបននភាពរៅនថៃទី ០៧ ខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២០)

ចំណាំ

      Reference:   Government Finance Statistics Manual 2014 (GFSM 2014)

តារាខេថតិិឆ្ា ំ២០២០
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