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I.េតបនថវិកមកពីណសរមប់ជូនចស់ៗ  និងតេមលងរបក់ែខមរនតីរជករ 
រគូបេរងៀន នគរបល និង េយធ 
 

១-ករបេងកនរបសទិធភិពៃនកររបមលូពនធដរ និងពនធគយ 
  

កលពីឆន ំ២០០៧ អងគករកនុងរសុក និងអនតរជតិបនរកេឃញថអំេពពុករលួយកនុងសថ ប័នគយ
និងពនធដរបនេធវឲយបត់ចំណូលថវកិជតិតមរយៈករលួចបំបត់ និងពុករលួយអស់យ៉ងតិច ៥០០
លនដុលល អេមរកិ េហយកររកេឃញេនះបនរតវូឯកអគគរដឋទូតសហរដឋអេមរកិរបចំរបេទសកមពុជ
បនរបកសឲយដឹងជសធរណៈេនេពលេនះផងែដរ ។ 
 តមទំហំេសដឋកិចចៃនរបេទសកមពុជបចចុបបននែដលទំហំៃនករនំចូលទំនិញេកនេឡងេទវដង េប
េរបៀបេធៀបនឹងឆន ំ២០០៧ េហយកររបមូលពនធដរ មនលកខណៈកន់ែតធំេធងជងឆន ំ២០០៧ យ៉ង
េរចនសនធឹកសនធ ប់ េដយករកំណត់ពនធរតូវបនពរងីកេទេលវស័ិយេផសងៗ មនពនធេលអចលនៈរទពយ 
ពនធេលរបក់ចំណូល ពនធេលរបក់ចំេណញ ពនធVAT ពនធេផទរកមមសិទធិ ។ល។ ផងេនះករសិកសចុង
េរកយេនះបនរកេឃញថ ៖ 
  

កកកក////ពនធគយពនធគយពនធគយពនធគយ    
 

ករលួចបំបត់ពនធគយតមរគប់រចកចូលទំនិញមនែផសមុរទ(ទំងែផរដឋនិងឯកជន), ែផភនំេពញ
, រចកចូលរពលនយនតេហះអនតរជតិភនំេពញនិងេសៀមរប , រចកផលូវេគកសំខន់ៗមនេនរចកបវតិ, 
រចកេប៉យែប៉ត, រចកចំយម ។ល។ បនេធវឲយបត់ចំណូលជតិមិនតិចជង២លនដុលល អេមរកិកនុង
មួយៃថង ែដលអចប៉ន់សម នថមនចំនួនរបមណ ៧០០លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ តមរយៈកររត់
ពនធ និងនំទំនិញចូល េដយែកលងថគម នលកខណៈពណិជជកមម េហយរតវូរវូជមួយមរនតីគយ េដមបបីនលំពនធ 
ជេដម ។ ែតេបមនករពរងឹងកររបមូលពនធែតបនតិចរជរដឋ ភិបលសេរងគ ះជតិ អចរបមូលយ៉ងតិច 
៣០០លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ បែនថមេលកររបមូលពនធគយបចចុបបនន ។ 

 

ខខខខ////ពនធដរពនធដរពនធដរពនធដរ    
 

ករបំបត់ពនធដរតមរយៈករសូកមរនតីពនធដរឲយែកចំនួនទឹករបក់ ែដលរកមុអនកជំនួញរតូវបង់
ពនធជូនរដឋនិងករបំបត់ឯកសរ ។ ករសងសង់សំណង់ដក់េឈម ះអនកធំ េហយទទួលបនសមបទន
ពិេសសមិនតរមូវបង់កៃរមជូនជតិ និងករលួចបនលំេរចនរបេភទេទៀតពីកររបមូលពនធយនយនត ពនធ
ជួលអចលនៈរទពយ ។ល។ ែដលនំឲយបត់ចំណូលជតិដូចេនេពលបចចុបបននេនះរបមណ ២០០លន
ដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ ។ 



គគគគ////សននិដឋ នសននិដឋ នសននិដឋ នសននិដឋ ន    
 

ជសរបុវស័ិយពនធេបមនវធិនករអនុវតតកររបមូលបនរបេសរែតបនតិច រដឋអចរបមូលបន
យ៉ងតិច ៥០០លនដុលល អេមរកិ។ 

 

២-ចំណូលបែនថមពីវសិយ័េទសចរណ៍ 
    

កកកក////ករលក់សំបុរតឲយេទសចរណ៍ចូលតំបន់រមនីយដឋ នអងគរករលក់សំបុរតឲយេទសចរណ៍ចូលតំបន់រមនីយដឋ នអងគរករលក់សំបុរតឲយេទសចរណ៍ចូលតំបន់រមនីយដឋ នអងគរករលក់សំបុរតឲយេទសចរណ៍ចូលតំបន់រមនីយដឋ នអងគរ    
 

តំងពីឆន ១ំ៩៩៩ មករដឋ ភិបល ហុ៊ន ែសន បនផតល់សិទធិលក់សំបុរតចូលទសសនអងគវតត និង
របសទបូរណេនេខតតេសៀមរបឲយេទរកមុហុ៊នេយៀកណម េឈម ះ SOKIMEX េដយឥតមនករ
េដញៃថល ។ រកមុហុ៊នេនះបនទញយកពីេទសចរតមរយៈឲយទិញសំបុរតចូលទសសនរបសទ ែដល
មនតៃមល ២០ដុលល អេមរកិ សរមប់ករចូលទសសនមួយៃថង តៃមល ៤០ដុលល អេមរកិ សរមប់ករចួល
ទសសនបីៃថង និង ៦០ដុលល អេមរកិ សរមប់ករចូលទសសនរបសទកនុងរយៈេពលមួយសបត ហ៍។ 

េនឆន ំ២០១២ តមករអះអងរបស់រកសួងេទសចរណ៍ចំនួនេទសចរមកទសសនរបេទសកមពុជ
មនរបមណ ៣លន៨ែសននក់ ែដលចំនួនរបែហល ៣លននក់បនទិញសំបុរតចូលទសសន
របសទបូរណេនេសៀមរប ។ 

តមករសិកសបនឲយដឹងថចំនួន ៩៥% ៃនេទសចរបនទិញសំបុរតៃថល ៤០$ និង ៦០$ ែដល
ទឹករបក់របមូលបនរបមណ១៥០លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន  ំ។ 

សពវៃថងរកមុហុ៊ន SOKIMEX បង់ជូនរដឋែតរបមណ ៣៥លនដុលល អេមរកិបុ៉េណណ ះ ែដលទឹក
របក់ជង ១០០លនដុលល អេមរកិ អចរតូវរបមូលដក់កនុងថវកិជតិបន ។ 

 

ខខខខ////ពនធពនធពនធពនធVAT VAT VAT VAT សណឋ គរសណឋ គរសណឋ គរសណឋ គរ    និងេសវេទសចរណ៍េផសងៗេទៀតនិងេសវេទសចរណ៍េផសងៗេទៀតនិងេសវេទសចរណ៍េផសងៗេទៀតនិងេសវេទសចរណ៍េផសងៗេទៀត    
 

រដឋតរមវូឲយេទសចរណ៍បង់ពនធ VAT ចំនួន ១០% េលតៃមលសន ក់កនុងសណឋ គរ េហយជមធយម
អនកេទសចរសន ក់េនរបមណ ១០ៃថង កនុងរបេទសកមពុជ េហយតៃមលសណឋ គរ ែដលអចមនតៃមល
ជមធយម ៣០ដុលល អេមរកិ កនុងមួយៃថង ែដលអចនំដល់កររបមូលពនធពីេទសចរមន ក់ចំនួន ៣០ដុលល
អេមរកិ េហយជសរបុៃនអនកេទសចរ ៣លន៨ែសននក់ រដឋអចទទួលបនចំណូលរបមណ ១០០
លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ េដយមិនគិតពីចំណូលពនធបែនថមេលមហូបអហរ និងករលួចបំបត់របក់
ពីវស័ិយេសវេទសចរណ៍ដៃទេទៀតេនះផង ។ 

 

គគគគ////សននិដឋ នសននិដឋ នសននិដឋ នសននិដឋ ន    
 

កនុងវស័ិយេទសចរណ៍យ៉ងតិចអចរបមូលបនបែនថម ២០០លនដុលល អេមរកិ ។ 
 

៣-ពនធេលកសុណូីCASINO 
 

របេទសកមពុជមនកសីុណូរបមណ ៥០ ែដលកនុងេនះមន ១ េនរជធនីភនំេពញ និងេរកពី
េនះមនទីតំងេនតមេខតតេទសចរណ៍នន និងតមរចករពំែដន មនេប៉យែប៉ត, េកះកុង, បវតិ, 
ជេដម។ 



េនរបេទសននកនុងសកលេលកមនករយកពនធរបេភទេផសងៗេលវស័ិយកសីុណូ តមរយៈ
ចបប់រគប់រគងបនែលបងកសីុណូេនះ េដយរបេទសខលះយកពនធតមរយៈរបក់ចំណូល(ដូចេនMacao) 
និងខលះយកពនធេលរបក់ចំេណញ ែដលគិតជមធយមយ៉ងតិច ៦៥% េលរបក់ចំេណញ ។ 

េនរជធនីភនំេពញរកមុហុ៊នកសីុណូ NagaWorld បនរបកសថរបក់ចំេណញរបស់េគេនឆន ំ
២០១២ របមណ ២៣០លនដុលល អេមរកិ ។ 

គណបកសសេរងគ ះជតិនឹងជំរញុឲយមនករយកពនធេលរបក់ចំេណញេលកសីុណូចំនួន៥០% 
ែដលនឹងនំមកនូវរបក់ចំណូលរដឋរបមណ ២៥០លនដុលល អេមរកិ ។ 

 

៤-កររបមូលពនធេលេរបងសងំ 
 

េនឆន ំ២០១១ រដឋនំចូលេរបងរបមណ ១លន៥ែសនេតន កនុងមួយឆន ំ ែដលកនុងេនះ៩៣% ជ
េរបងសំង េហយបនកំណត់ពនធ ៣២០ដុលល អេមរកិកនុងមួយេតន ែដលអចរបមូលពនធបន $៣២០×
១,៥០០,០០០=៤៨០លនដុលល អេមរកិ េដយមិនគិតពនធេលេរបងកត, េរបងម៉សូត, េរបងម៉សីុន 
និងឧសម័ន(Gas) ។ បុ៉ែនតកនុងតួេលខៃនរបក់ចំណូលពីពនធេរបងឆន ំ២០១១ េយងេឃញមនែត ១៦១
លនដុលល អេមរកិបុ៉េណណ ះ ែដលទឹករបក់យ៉ងតិច ៣២០លនដុលល អេមរកិរតូវបត់បង់ ។ 
រជរដឋ ភិបលសេរងគ ះជតិនឹងកត់បនថយពនធពី ៣២០ដុលល អេមរកិកនុងមួយេតន ឲយមកេនែត ១៥០
ដុលល អេមរកិកនុងមួយេតន ែតបុ៉េណណ ះ េដមបឲីយតៃមលេរបងសំងចុះេថកមកេសមនឹងរបេទសជិតខង
ែដលនឹងបញឈប់ដល់កររត់ពនធេរបងសំង េហយេដយចំនួនេរបងសំងនំចូលេនឆន ំ២០១៣េនះអច
េកនេឡងដល់របមណ ១លន៨ែសនេតន េនះ ចំណូលពីពនធេរបងសំងនឹងបនរបមណ ២៧០ 
លនដុលល អេមរកិ ែដលេកនជង ១០០លនដុលល អេមរកិែថមេទៀត ។ 
 

៥-ៃថលជួលដសីមបទនេសដឋកិចច ៩៩ឆន  ំ
 

ជេគលករណ៍គណបកសសេរងគ ះជតិមិនទទួលសគ ល់ករផតល់ដីសមបទនេសដឋកិចច ៩៩ឆន  ំ
ែដលរដឋ ភិបល ហុ៊ន ែសន បនរបគល់ឲយបកសពួក និងរកមុហុ៊នបរេទសេនះេទ បុ៉ែនតកនុងរយៈកលៃន
ករសិកសផលូវចបប់ េដមបីដកហូតដីទំងេនះមកទុកជសមបតតិរដឋ ឬ ែចកជូនដល់កសិករែខមរ ែដលគម នដី
េធវែរសចំករេនះរជរដឋ ភិបលៃនគណបកសសេរងគ ះជតិនឹងដក់ឲយអនកកន់កប់ដីសមបទនទំងេនះ
ែដលមនទំហំសរបុរបមណ ២លន៨ែសនហិកត ឲយបង់ៃថលឈនូល ៧០ដុលល អេមរកិកនុងមួយហិកត 
សរមប់មួយឆន ំ ែដលរដឋអចរបមូលរបក់ពីករជួលបេណត ះអសននេនះរបមណ ៧០$×២,៨០០,០០០= 
១៩០លនដុលល អេមរកិ ។ 
 

៦-ករបត់ចណូំលពីករេធវលខិិតឆលងែដន ករជួលសមបតតិរដឋ ករេធវលខិតិកនក់បអ់ចលនៈ
រទពយ វិសយ័អកសចរណ៍សុវីលិ នងិរពលនយនតេហះ អចប៉ន់សម នយ៉ងតិច ១៥០លន 
ដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ។ 
 

៧-ករបត់ចណូំលពីវសិយ័ថមពល និងធនធនែរ ៉
ធនធនែរែ៉ខមររតូវបនរដឋ ភិបលបចចុបបននេចញអជញ ប័ណណឲយរកុរក និងជីកយកយ៉ងអណធិប

េតយយ េដយពំុមនរបក់ចូលថវកិជតិ េហយកនុងេនះថមភនំ និងខសច់កនុងទេនល/សមុរទ រតវូេគលក់ដូរតម



អំេពចិតត ែដលអចផតល់ចំណូលជូនរដឋមិនតិចជង ៦០លនដុលល អេមរកិេទកនុងមួយឆន ំ េហយេនះមិន
ទន់គិតដល់េរបងកតេនបតសមុរទែដលរកុមហុ៊នChevron អចនឹងជីកយកេនេពលឆប់ជមួយនឹង
ែរធ៉យូងថម និងែរែ៉ដក ែដលេទបរកេឃញ ែដលនឹងផតល់របក់ចំណូលជូនជតិរប់រយលនដុលល អេមរកិ 
ែថមេទៀត។ 
 

៨-ថវិកចំណូលបែនថមសរបុ 
 

តមករគណនខងេលថវកិអចរបមូលបនបៃនថមេលថវកិជតិបចចុបបនន េដមបរីជរដឋ ភិបល
គណបកសសេរងគ ះជតិអចយកមកេរបរបស់តមកមមវធីិនេយបយបន េនះមនចំនួនសរបុយ៉ងតិច
គឺ ៖ 

-ពីពនធដរ និងពនធគយ  ៥០០លនដុលល អេមរកិ 
-ពីវស័ិយេទសចរណ៍  ២០០លនដុលល អេមរកិ 
-ពីពនធេលកសីុណូ  ២៥០លនដុលល អេមរកិ 
-ពីេរបងសំង   ១០០លនដុលល អេមរកិ 
-ពីដីសមបទន   ១៩០លនដុលល អេមរកិ 
-ពីេសវេផសងៗ   ១៥០លនដុលល អេមរកិ 
-ពីថមពល និងែរ ៉  ៦០លនដុលល អេមរកិ 
  សរបុសរបុសរបុសរបុ    ====    ១១១១,,,,៤៥០៤៥០៤៥០៤៥០លនដុលល អេមរកិលនដុលល អេមរកិលនដុលល អេមរកិលនដុលល អេមរកិ    
    

II.ករែបងែចកថវិកបែនថមសរមប់អនុវតតន៍េគលនេយបយរបស ់
គណបកសសេរងគ ះជត ិ
 

១-សរមបម់នសុសចស ់
  

តមសថិតិរដឋ ភិបលកនុងែខកកកដឆន ំ២០១២ បនបងហ ញថចំនួនពលរដឋែខមរសរបុមន ១៤,៩៥២,
៦៦៥នក់ េហយកនុងេនះពលរដឋ ែដលមនអយុពី ៦៥ឆន ំេឡងេទមន ៥៦៩,៣២២នក់ ែដលមនរសត ី
៣៥៥,១១៤នក់ និងបុរស២១៤,២០៨នក់ ។ ដូចេនះករចំណយសរមប់ផតល់ ១០ដុលល អេមរកិ(ឬ 
៤មឺុនេរៀល)កនុងមួយែខជូនពលរដឋែខមរចស់ពីអយុ ៦៥ឆន ំ គឺ $១០×១២×៥៦៩,៣២២=៦៨,៣១៨,៦៤០ 
ដុលល អេមរកិ ឬ របមណ ៧០លនដុលល អេមរកិ ។ 
  

២-សរមប់មរនតីរជករ និងេយធ ២៥០ដុលល អេមរកិ ឬ ១លនេរៀល 
 

ករចំណយ េដមបបីែនថមេលរបក់េបៀវតយន៍មរនតីរជករ, រគបូេរងៀន, នគរបល និងេយធ ឲយ
ទទួលបនសរបុយ៉ងតិច $២៥០(១លនេរៀល)កនុងមួយែខ ។ 

ចំនួនសរបុៃនចំនួនរគបូេរងៀន និងមរនតីរជករ ែដលទទួលរបក់េបៀវតយន៍ពីរដឋមន ២១២,៩៩១
នក់ និងេយធមនចំនួន ១២០,០០០នក់ េដយមិនគិតពីចំនួនេខម ច(មនែតេឈម ះែតអត់មនុសស) 
សរបុគឺ ៣៣២,៩៩១នក់ ។ 



េដយរដឋសពវៃថងចំណយរបក់ចំនួន ៥២,៨២៧,១០១ដុលល អេមរកិកនុងមួយែខ សរមប់េបៀវតយន៍ 
ដូចេនះជមធយមមន ក់ៗទទួលបន $១៦១កនុងមួយែខរចួជេរសច ។ 

ដូចេនះេដមបបីែនថមរបក់េបៀវតយន៍ឲយបនដល់យ៉ងតិច ២៥០ដុលល អេមរកិ(១លនេរៀល) គឺ
រតូវចំណយបែនថម $៩០ដុលល អេមរកិបែនថមេទៀតសរមប់មន ក់កនុងមួយែខ េហយសរបុចំណយបែនថម
កនុងមួយឆន ំគឺ៖ 

៣៣២,៩៩១×$៩០×១២=៣៦០៣៦០៣៦០៣៦០លនដុលល អេមរកិលនដុលល អេមរកិលនដុលល អេមរកិលនដុលល អេមរកិ 
 ជទូេទមរនតីរជករ, រគូបេរងៀន, និងេយធ រតូវមនរបក់េបៀវតយន៍េកនេទតមកំថន ក់តួនទី 
និងឋរនតសកតិ ែដលរតវូករថវកិបែនថមេទៀត បុ៉ែនតេដយកនុងជួរេយធក៏ដូចកនុងជួរមរនតីរជករ មនករ
ចយវយខជះខជ យពីថវកិែដលរដឋរបគល់ឲយតមរកសួង េហយជពិេសសេទៀតមនចំនួនេយធ និង
បុគគលិករដឋមួយចំនួនធំ ែដលមនេឈម ះែតអត់មនុសស ែដលតរមវូឲយមនកររតតួពិនិតយ េដមបបីញឈប់
ករចំណយខុសែបបេនះ េយងយករបក់ទំងេនះមកផតល់ែថមឲយសមតមតួនទី កំថន ក់ និងសកតិ 
ៃនមរនតីសីុវលិ និងេយធទំងឡយេនះ ។ 

 

 

៣-តេមលងរបក់ែខរកុមរបឹកសឃុ-ំសងក ត ់ ឲយបន ១០០ដលុល អេមរកិ និងេមភមូិបន ៥០ដលុល
អេមរកិកនងុមួយែខ 

 

សពវៃថងេយងមនឃំុ-សងក ត់ ១,៦២៣ និងភូមិរបមណ ១៣,៤៣០ភូមិ មនសមជិករកមុរបឹកស
ឃំុ-សងក ត់ ១១,៣៥៣នក់ ។ េដមបីសមជិករកមុរបឹកសឃំុ-សងក ត់ទទួលបនរបក់យ៉ងតិច ១០០ដុលល
អេមរកិ រតវូករបែនថម ៨០ដុលល អេមរកិ េលរបក់ែខែដលមនរសប់ េហយចំេពះរបធនភូមិរតវូ
បែនថម ៤០ដុលល អេមរកិ េលរបក់ែខែដលទទួលបនសពវៃថងេនះែដរ ។ 

-បែនថម $៨០ ដល់សមជិករកុមរបឹកសឃំុ-សងក ត់មន ក់កនុងមួយែខ 
 $៨០×១១,៣៥៣×១២=$១០,៨៩៨,៨៨០ ឬ (១១លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ) 
-បែនថម $៤០ ដល់េមភូមិ 
 $៤០×១៣,៤៣០×១២=$៦,៤៤៦,៤០០ ឬ (៦,៥លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន )ំ 
   សរបុសរបុសរបុសរបុ    ====    ១៧១៧១៧១៧លនលនលនលន៥៥៥៥ែសនដុលល អេមរកិកនងុមួយឆន ំែសនដុលល អេមរកិកនងុមួយឆន ំែសនដុលល អេមរកិកនងុមួយឆន ំែសនដុលល អេមរកិកនងុមួយឆន ំ    
 

៤-ជួយយវុជននងិវសិយ័អប់រ ំ
 

គណបកសសេរងគ ះជតិ មនកមមវធីិកនុងករចំណយថវកិជតិចំនួន ១០០លនដុលល អេមរកិ 
បែនថមកនុងមួយឆន  ំ សរមប់ករសងសង់ែថទំអគរ និងសមភ រៈសិកសេហយកនុងេនះរបក់មួយចំែណក
សរមប់ជួយផគត់ផគង់ដល់ករធននូវករអប់រ ំ ៩ឆន ំ េដយឥតគិតៃថលរបស់កុមរ និងផតល់របក់កំចីដល់
យុវជន េដយអត់យកកររបក់សរមប់បនតករសិកសេនមហវទិយល័យ ឬ វទិយសថ នបេចចកេទស ។ 
 

៥-ជួយកសកិរែខមរ 
 

ថវកិ ១០០លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន  ំ រតូវបនបេងកតសរមប់ជួយដល់កសិករែខមរ តមរយៈ 
ករផតល់របក់ជួយដល់សហគមន៍កសិករ និង បែនថមដល់រកសួងកសិកមមសរមប់ករបេងកតបុគគលិក
កសិកមមឲយមនវតតមនេនតមឃំុសរមប់ជួយបេចចកេទស និងរកទីផសរជូនកសិករ ។ 



 

៦-ផតលថ់វិកសរមប់ករពយបលេដយឥតគិតៃថល 
 

តមករពិេសធន៍ជក់ែសតងពីគុណភពេសវសុខភព ែដលមនទីរេពទយគនធបុបផ របស់េវជជបណឌិ ត 
Beat Richner ែដលចំណយែត ៣០លនដុលល កនុងមួយឆន ំអចពយបលកុមររបមណ២លននក់កនុង
មួយឆន ំេនះ ។ រជរដឋ ភិបលគណបកសសេរងគ ះជតិនឹងេធវករពរងឹងវស័ិយសុខភិបល និងបែនថម
ថវកិរបចំឆន ំចំនួន ១៣៥លនដុលល អេមរកិ េដមបពីរងឹងេសវសុខភពរល់រគប់មនទីរេពទយរដឋ េដមបឲីយ
មនបរកិខ រ និងថន ំេពទយរគប់រគន់ េដមបផីតល់ករពយបលរតឹមរតវូដល់ពលរដឋែខមរេដយឥតគិតៃថល ។ 
 

៧-ករជួយដលរ់សត ីនងិពលរដឋជនជតិេដម 
 

េដមបីអនុវតតន៍នេយបយជួយជរមុញ និងធនដល់សិទធិនររីមួទំងករេលកសទយួដល់ជនជតិ
េដម ែដលបត់បង់លទធភពទទួលបនករយកចិតតទុកដក់ពីសងគមអស់ជេរចនសតវតយមកេហយេនះ 
គណបកសសេរងគ ះជតិនឹងដក់នូវកមមវធីិជតិសរមប់ជួយឧបតថមភពិេសសឲយពលរដឋទំងអស់ទទួលបន
ករអប់ររំតឹមរតវូ និងមនជំនញរគប់រគន់សរមប់ចូលរបឡូកកនុងសងគមបនេជគជ័យ េដយរតូវ
ចំណយថវកិជតិរបមណ ២៥លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំ ។ 
 

សននដិឋ ន 
 

ករចំណយបែនថមេលវស័ិយទំង ៧ ខងេលេនះ នឹងរតូវករថវកិរបមណ ៖ 
-មនុសសចស់    ៧០លនដុលល អេមរកិ 
-មរនតីរជក-បូ៉លីស-េយធ  ៣៦០លនដុលល អេមរកិ 
-សមជិកឃំុ-សងក ត់និងេមភូមិ  ១៧លន៥ែសនដុលល អេមរកិ 
-យុវជន និងករអប់រ ំ   ១០០លនដុលល អេមរកិ 
-ជួយកសិករ    ១០០លនដុលល អេមរកិ 
-ករពយបលជមងឺេដយឥតគិតៃថល ១៣៥លនដុលល អេមរកិ 
-រសតី និងជនជតិេដម   ២៥លនដុលល អេមរកិ 
  សរបុសរបុសរបុសរបុ        ====    ៨០៧៨០៧៨០៧៨០៧លនលនលនលន៥៥៥៥ែសនែសនែសនែសនដុលល អេមរកិដុលល អេមរកិដុលល អេមរកិដុលល អេមរកិកនងុមួយឆន ំកនងុមួយឆន ំកនងុមួយឆន ំកនងុមួយឆន ំ    
 

េបពិនិតយេលលទធភព ែដលរជរដឋ ភិបលៃនគណបកសសេរងគ ះជតិមនលទធភពរបមូលថវកិ
ជតិបែនថមបនដល់ ១,៤៥០លនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំេនះ គឺេយងអចមនថវកិសល់យ៉ងតិច 
៦០០លនដុលល អេមរកិ សរមប់ករសងសង់េហដឋ រចនសមព័នធផលូវថនល់-សព ន េដយមិនបច់ខចីលុយ
បរេទសដូចែដលរដឋ ភិបលបចចុបបននបនជំពក់របក់បរេទសរហូតដល់ជង ៧,០០០លនដុលល អេមរកិ 
េហយរតូវសងកររបក់េគរប់សិបលនដុលល អេមរកិកនុងមួយឆន ំៗេនះ ៕ 

 


