ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្ពះមហាក្សព្ត

3
ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
នងៃសុព្ក្ ៦រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នំឆ្លូវ ព្តីស័ក្ ព.ស.២៥៦៥
ោជធាៃីភ្នំរពញ នងៃទី៣០ ខែក្ក្កដា ឆ្នំ២០២១
សសចរតីព្រកាសរ័ត្៌មាន
សតីរស
ី ិកាាសាលារិសព្រះសោរល់សលើសសចរតីព្ាងចារ់សតីរីការព្ររ់ព្រងចំណូលម្ិនមម្នសារសរើរនធ
នានងៃព្ពហសបតិ៍ ៥រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នំឆ្លូវ ព្តីស័ក្ ព.ស ២៥៦៥ ព្តូវៃឹងនងៃទី២៩ ខែក្ក្កដា ឆ្នំ២០២១
ព្ក្សួងរសដ្ឋក្ិចច ៃិងហិរញ្ញវតថុ បាៃររៀបចំសិក្ខាសាលាពិរព្រះរយាបល់រលើ “រសចក្តីព្ាងចាប់សតីពីក្ខរព្រប់ព្រង
ចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ” ខដ្លបាៃព្បព្ពឹតតរៅតាមអៃឡាញ (ក្មម វិធី Zoom) ព្សបតាមវិធាៃក្ខរ សុខាភ្ិបាល
៣ក្ុំ-៣ក្ខរារ របស់ោជរដាឋភ្ិបាល ៃិងបាៃដ្ំរណើរក្ខររយៈរពលរពញមួយព្ពឹក្ រព្ក្ខមអធិបតីភាព ឯក្ឧតតម
ិ ត រដ្ឋមន្តៃតព្ី បតិភ្អ
បណឌត
ិ សភាចារយ ជូ វិជត្
ូ មនាយក្រដ្ឋមន្តៃតី ៃិងជារដ្ឋរលខាធិក្ខរព្ក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ច ៃិងហិរញ្ញវតថុ
តំណាងដ្៍ែពងែ
់ ពស់របស់ ឯក្ឧតតអរគបណឌត
ិ សភាចារយ អូន រ័នធម្ុនីរ័ត្ន ឧបនាយក្រដ្ឋមន្តៃតី រដ្ឋមន្តៃតីព្ក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ច
ៃិងហិរញ្ញវតថុ រដាយមាៃវតតមាៃចូលរួមពីថ្ននក្់ដ្ឹក្នាំ ៃិងមន្តៃតីជំនាញ តំណាងពីព្ក្សួង-សាថប័ៃរដ្ឋ ោជធាៃី-រែតត
ព្ក្ុង ព្រឹះសាថៃសាធារណៈរដ្ឋបាល សហព្រសសាធារណៈ ៃិងអងគក្ខរសាធារណៈព្បហាក្់ព្បខហល សរុបព្បមាណ
ជាង ៤០០នាក្់។
អងគសិក្ខាសាលារៃះព្តូវបាៃររៀបចំរ ើងក្នុងររលបំណងបង្ហាញពីវឌ្ឍភាពនៃក្ខរររៀបចំរសចក្តីព្ាងចាប់
សត ីពីក្ខរព្រប់ព្រងចំណូលមិៃខមៃសារពើពៃធ ៃិងដាក្់រសចក្តីព្ាងចាប់រៃះរៅក្នុងក្ិចចពិភាក្ា ព្បមូលមតិ ៃិង
ធាតុចូលសំខាៃ់ៗ ពីសណា
ំ
ក្់ឯក្ឧតតម រលាក្ជំទាវ រលាក្ រលាក្ព្សី ជាតំណាងមក្ពីព្ក្សួង សាថប័ៃ ៃិងអងគភាព
ាក្់ព័ៃធ សព្មាប់ជាមូលដាឋៃពិៃិតយ ពិចារណា ខក្សព្មួល ៃិង/ឬបខៃថមែលម
ឹ សារសំខាៃ់ៗ រៅក្នុងរសចក្តីព្ាង
ចាប់រៃះ ឱ្យក្ខៃ់ខតមាៃភាពព្រប់ព្ជុងរព្ជាយ ៃិងរពញរលញ រដ្ើមបីធានាព្បសិទភា
ធ ព ៃិងសក្តិសិទភា
ធ ពក្នុងក្ខរ
ព្រប់ព្រង ៃិងក្ខរព្បមូលចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ ឱ្យអស់សក្ខាៃុពល។
ខងលងក្នុងឱ្ក្ខសរបើក្អងគសក្ខ
ិ ា សាលាពិរព្រះរយាបល់រៃះ ឯក្ឧតតមបណឌត
ិ សភាចារយ ជូ វិជិត្ត រដ្ឋមន្តៃតី
ព្បតិភ្អ
ូ មនាយក្រដ្ឋមន្តៃតី ៃិងជារដ្ឋរលខាធិក្ខរព្ក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ បាៃរលើក្រ ង
ើ អំពីសមិទផ
ធ លសំខាៃ់ៗ
ធំៗជារព្ចើៃរបស់ោជរដាឋភ្ិបាលក្មពុជា រព្ក្ខមក្ខរដ្ឹក្នាំ ដ្៍នវឈ្លលស ៃិងព្បក្បរដាយរតិបណឌិតរបស់ សរមត ច

អរគមហារសនាបតីរតរជា ហុន មសន នាយក្រដ្ឋមន្តៃតី នៃព្ពះោជាណាចព្ក្ក្មពុជា មាៃដ្ូចជា ក្ខររក្ាបាៃ
រពញរលញៃូវសុែសៃតិភាព បូរណភាពទឹក្ដ្ី សថ ិរភាពៃរយាបាយ ៃិងសថ ិរភាពមា៉ា ព្ក្ូរសដ្ឋក្ិចច ខដ្លជាក្ក្ខតចមបងដ ម្
ើ បី
សរព្មចបាៃៃូវជវភាពនៃការកែទព្មង់សុីជរព្ៅ ៃិងមុតព្សួចរបស់ោជរដាឋភ្ិបាល ខដ្លក្នុងរនាះមាៃដ្ូចជា ក្ខរខក្
ទព្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ, ហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ, ចាប់ៃិងព្បព័ៃធយុតតិធម៌ ៃិងក្ខរខក្ទព្មង់តាមខបបព្បជាធិបរតយយ
ទំព័រទី

1

នៃ

3

ថ្ននក្់រព្ក្ខមជាតិ រដាយអៃុរលាមតាម “យុទសា
ធ ន្តសត ចតុរក្ខណ” ទាំង ៣ដ្ំណាក្់ក្ខល ៃិងក្ំពុងបៃតអៃុវតត “យុទសា
ធ ន្តសត
ចតុរក្ខណ ដ្ំណាក្់ក្ខលទី៤” ខដ្លបាៃរធវើឱ្យក្មពុជាផ្លលស់បតូរៃូវរចនាសមព័ៃធរសដ្ឋក្ិចច, រលើក្ក្មពស់ជីវភាពព្បជាជៃ
ទាំងខផនក្សមាារៈ ៃិងសាមរតី តាមរយៈក្ំរណើៃរសដ្ឋក្ិចចព្បក្បរដាយចីរភាព, បរងកើៃក្ខរង្ហរជូៃព្បជាជៃ, ធានាសមធម៌
សងគម ៃិងពព្ងឹងព្បសិទភា
ធ ពនៃអភ្ិបាលក្ិចចរបស់សាថប័ៃរដ្ឋ។
ជាមួយរៃះ ក្នុងររលរៅបរងកើៃវឌ្ឍៃភាពជាវិជជមាៃ, បៃតចលនាអភ្ិវឌ្ឍៃ៍សងគម-រសដ្ឋក្ិចចព្បក្បរដាយ
ចីរភាព ៃិងភាពជាមាចស់ក្នុងក្ខរអភ្ិវឌ្ឍព្បរទសរបស់ែួ លៃ ោជរដាឋភ្ិបាលបាៃែិតែំ រិះរក្មរធោបាយ ៃិងយុទសា
ធ ន្តសត
ព្បក្រដាយឆ្ៃទះរមាះមុត រដ្ើមបីរក្ៀរររព្បមូលចំណូលឱ្យអស់លទធភាព ៃិងអស់សក្ខតៃុពល សព្មាប់ព្ទព្ទង់ ៃិង
រឆ្លើយតបរៅៃឹងតព្មូវក្ខរនៃក្ំរណើៃចំណាយ តាមរយៈក្ខរដាក្់រចញៃូវយុទសា
ធ ន្តសត រក្ៀរររចំណូល២០១៩-២០២៣
បៃតពីយុទសា
ធ ន្តសត រក្ៀរររចំណូលរយៈរពលមធយម២០១៤-២០១៨។
តាមរយៈក្ខរអៃុវតតយុទសា
ធ ន្តសត រក្ៀររចំណូលរយៈរពលមធយម២០១៤-២០១៨ រយៈរពល ៥ឆ្នំក្ៃលងមក្
ចំណូលចរៃតសរុបមាៃក្ខររក្ើៃរ ើងជាលំដាប់ពី ១៥,១% នៃផ.ស.ស រៅឆ្នំ២០១៣ ដ្ល់ ២២,០% នៃផ.ស.ស
រៅឆ្នំ២០១៨ រហើយមាៃក្ំរណើៃជាមធយមព្បមាណ ១,៤ ពិៃទុភាររយ នៃផ.ស.ស ក្នុងមួយឆ្នំ។ អំ ុងរពលបៃត
ក្ខរអៃុវតតយទ
ុ សា
ធ ន្តសត រក្ៀរររចំណូលឆ្នំ២០១៩-២០២៣, រៅឆ្នំ២០១៩ រសដ្ឋក្ិចចក្មពុជារៅបៃតរក្ាបាៃៃូវក្ំរណើៃ
រងងមា ំក្នុងរងវង់ ៧,១% ខដ្លចំណូលចរៃតសរុបសរព្មចបាៃ ២៥,០៨ % នៃផ.ស.ស រសម ើៃឹង ១៣០,៥% នៃ
ចាប់ហិរញ្ញវតថុ។ រដាយខ ក្ ក្នុងឆ្នំ២០២០ រដាយសារខតបរិក្ខរណ៍នៃក្ខររីក្ោលជំងឺឆ្លងសក្លបាៃចូលមក្ដ្ល់
ព្បរទសក្មពុជា បាៃបណា
ត លឱ្យវិស័យជំរុញក្ំរណើៃសំខាៃ់ៗទទួលរងផលប៉ាះាល់រួរឱ្យក្ត់សមាគល់ ៃិងនាំឱ្យ
រសដ្ឋក្ិចចក្មពុជាមាៃក្ំរណើៃអវិជជមាៃ ៣,១% រដាយសារវិបតតិជំងឺក្ូ វីដ្-១៩រៃះ ខដ្លចំណូលចរៃតឆ្នំ២០២០
អៃុវតតបាៃព្តឹមខតចំៃួៃ ២១,៦៤% នៃ ផ.ស.ស. រឺទាបជាងចាប់ហិរញ្ញវតថុ ១០,៣%។
ចំរាះចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ, រៅមុៃសាថៃក្ខរណ៍នៃក្ខររីក្ោលជំងឺក្ូ វីដ្-១៩, សរព្មចបាៃជាមធយម
ព្បមាណ ២% នៃផ.ស.ស ៃិងបាៃរួមចំខណក្ព្បមាណ ១៤% នៃចំណូលចរៃតសរុប។ ជាក្់ខសត ង រៅក្នុងឆ្នំ
២០១៩ ចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធសរព្មចបាៃព្បមាណ ៣ ៣៤២ បលា
៊ី ៃររៀល (ឬព្បមាណ ៨២៥ លាៃដ្ុលាលរ
អារមរិក្) ព្តូវជា ៣,០៤%នៃ ផ.ស.ស រសម ើៃឹង ១២៣,១% នៃចាប់ហរិ ញ្ញវតថុ។ រដាយខ ក្ ក្នុងបរិក្ខរណ៍នៃក្ខរ
រីក្ោលដាលនៃជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ ក្នុងឆ្នំ២០២០ រឺជាឆ្នំរដាយខ ក្ ខដ្លចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធសរព្មចបាៃ
ព្តឹមព្បមាណ ២ ០៩៧ បលា
៊ី ៃររៀល (ឬព្បមាណ ៥១៨ លាៃដ្ុលាលរអារមរិក្) ព្តូវជា ១,៩២% នៃផ.ស.ស ទាបជាង
ចាប់ហិរញ្ញវតថុ ២៥,៣% ៃិងបាៃរួមចំខណក្ព្បមាណ ៩% នៃចំណូលចរៃតសរុប រដាយសារវិស័យរសដ្ឋក្ិចចសំខាៃ់ៗ
ព្តូវទទួលរងផលប៉ាះាល់រួរឱ្យក្ត់សមាគល់។
ក្នុងរចនាសមពៃ
័ ធនៃចំណូលងវិក្ខជាតិ, ចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធមាៃវិសាលភាពធំទូលាយ ៃិងជាព្បរភ្ទ
ចំណូលតាមវិស័យ ខដ្លទទួលបាៃពីសក្មមភាពជារព្ចើៃរផសងរន ជាអាទិ៍មាៃ ចំណូលបាៃមក្ពីក្ខរចាត់ខចង
ព្ទពយសមបតតិរដ្ឋ ផលពីសមបទាៃ ក្នព្មរសវាសាធារណៈ ភារលាភ្សហព្រសសាធារណៈ ផលពីក្ខរពិៃ័យ ៃិង
ចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធដ្នទរទៀត ខដ្លសថ ិតរៅរព្ក្ខមក្ខរគ្រប់គ្រង និងការទទួលែុសព្តូវរបស់ព្ក្សួង សាថប័ៃរព្ចើៃ
ៃិងោជធាៃី-រែតត ៃិងមាៃព្ក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ចៃិងហិរញ្ញវតថុ ជាសាថប័ៃតាមដាៃ ព្តួតពិៃិតយ ៃិងជំរុញក្ខរព្បមូលចំណូល
តាមរយៈអរគនាយក្ដាឋៃព្ទពយសមបតតិរដ្ឋៃិងចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ។
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រដាយចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធជាព្បរភ្ទចំណូលតាមវិស័យ សថ ិតរៅរព្ក្ខមក្ខរព្រប់ព្រង ៃិងក្ខរទទួល
ែុសព្តូវរបស់ព្ក្សួង-សាថប័ៃរព្ចើៃរដាយខ ក្ៗពីរន រធវើឱ្យក្ខរព្រប់ព្រង ៃិងរក្ៀរររព្បមូលចំណូលរៃះមាៃលក្ាណៈ
សមុ រសាមញ ៃិងមិៃទាៃ់អស់សក្ខតៃុពល។ មោ៉ា ង វិញរទៀត រដាយបចចុបបៃនរៃះ វិធាៃ ៃីតិ វិធី ៃិងព្ក្បែ័ណឌរតិយុតត
មិៃទាៃ់ព្រប់ព្ជុងរព្ជាយ ៃិងរពញរលញ សព្មាប់ធានាឱ្យក្ខរព្បមូលចំណូលរៃះសក្តិសមៃឹងតួនាទីដ្៏សំខាៃ់របស់ែួ លៃ
រៅក្នង
ុ រចនាសមព័ៃធនៃចំណូលងវិក្ខជាតិ, ដ្ូរចនះ ចាំបាច់ព្តូវមាៃព្ក្បែ័ណឌរតិយុតតមយ
ួ ចាស់លាស់ ព្រប់ព្ជុងរព្ជាយ
ៃិងរពញរលញ តាមរយៈក្ខរររៀបចំរសចក្តីព្ាងចាប់សតីពីក្ខរព្រប់ព្រងចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ ខដ្លជាក្មមវតថុ
នៃក្ខរពិរព្រះរយាបល់ នៃអងគសិក្ខាសាលារៃះ។
រសចក្តីព្ាងចាប់សតីពីក្ខរព្រប់ព្រងចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធខដ្លបាៃររៀបចំរៃះ រឺជាក្ខររធវើបចចុបបៃនភាព
នៃបទបបញ្ញតតិ ររលក្ខរណ៍ វិធាៃ ៃិងៃីតិ វិធី ៃិងក្ខរបំរពញបខៃថមៃូវចំណច
ុ ែវះខាតមួយចំៃួៃ ខដ្លដ្ក្ព្សង់ពី
បទពិរសាធៃ៍នៃក្ខរអៃុវតតក្ៃលងមក្ ក្៏ដ្ូចជាបទពិរសាធៃ៍នៃឧតតមាៃុវតតជាអៃតរជាតិ ជាពិរសសាក្់ព័ៃធៃឹងក្ខរពព្ងឹង
សិទិអ
ធ ំណាច, ក្ខរខបងខចក្ក្ខរទទួលែុសព្តូវ, ភាពព្បទាក្់ព្ក្ឡារនរពញរលញរវាងព្ក្សួង-សាថប័ៃ ោជធាៃី-រែតត
ៃិងអងគភាពព្បមូលចំណូល, វិធាៃក្ខរតឹងទារបំណល
ុ , ៃិងក្ខរដាក្់ពិៃ័យរទាសទណឌ រដ្ើមបីធានាព្បសិទភា
ធ ព ៃិង
ស័ក្តសិទិភា
ធ ព ក្នុងក្ខរព្រប់ព្រង ៃិងក្ខររក្ៀរររព្បមូលចំណូល។ ព្សបតាមយុទសា
ធ ន្តសត រក្ៀរររចំណូល២០១៩-២០២៣
រសចក្តីព្ាងចាប់សតីពីក្ខរព្រប់ព្រងចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ ព្តូវពិៃិតយ ៃិងអៃុម័ត ឱ្យបាៃរៅក្នុងឆ្នំ២០២២។
ជាទីបញ្ច ប់ ឯក្ឧតតមបណឌត
ិ សភាចារយ ជូ វិជិត្ត តាងនាម្ ឯក្ឧតតអរគបណឌត
ិ សភាចារយ អូន រ័នធម្ុនីរ័ត្ន
ឧបនាយក្រដ្ឋមន្តៃតី រដ្ឋមន្តៃតព្ី ក្សួងរសដ្ឋក្ច
ិ ចៃង
ិ ហិរញ្ញវតថុ បាៃខងលងរក្ខតសររសើរ ៃិងវាយតនមលែពស់ចំរាះថ្ននក្់ដ្ឹក្នាំ
ុ ព្បឹក្ាៃីតិក្មម
ទទួលបៃទុក្, ព្ក្ុមក្ខរង្ហរររៀបចំរសចក្តីព្ាងចាប់សតព
ី ីក្ខរព្រប់ព្រងចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធ, ព្ក្ម
ៃិងអរគនាយក្ដាឋៃព្ទពយសមបតតិរដ្ឋ ៃិងចំណូលមិៃខមៃសាររពើពៃធនៃព្ក្សួងរសដ្ឋក្ិចចៃិងហិរញ្ញវតថុ ខដ្លបាៃែិតែំ
រព្ៅពីបំរពញតួនាទី ៃិងភារក្ិចចសនូលរបស់ែួ លៃ, ក្៏បាៃែិតែំចូលរួមយា៉ាងសក្មមក្នុងក្ខរររៀបចំរសចក្តីព្ាងចាប់
រៃះរ ើង រដាយមិៃបងអង់នដ្រ ើយ ៃិងបាៃបៃតៃីតិ វិធីរហូតឈ្លៃដ្ល់ក្ខរររៀបចំសិក្ខាសាលាពិរព្រះរយាបល់រៅ
នងៃរៃះ តាមព្បព័ៃធអៃឡាញ រទាះបីជាសថ ិតក្នុងបរិក្ខរណ៍នៃក្ខរឆ្លងរីក្ោលដាលនៃជំងឺក្ូ វីដ្-១៩ ដ្៍ខសៃលំបាក្រៃះ
ៃិងជាពិរសសក្៏សូមខងលងអំណររុណចំរាះថ្ននក្់ដ្ឹក្នាំ ៃិងមន្តៃតីោជក្ខរនៃព្ក្សួង-សាថប័ៃ ៃិងអងគភាពាក្់ព័ៃធនានា
ខដ្លបាៃចំណាយរពលរវលាដ្៍មាៃតនមលក្នុងក្ខរចូលរួមក្នុងអងគសក្ខ
ិ ា សាលារៃះ។
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