
 

   

  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  

សេចក្តីស្តើម 
 

 
ស ៀវសៅណែនាំ ត ីព ី “ពន្ធប្រថារប់្ាស ើការសទេរកម្ម ទិ្ធ ិ ឬ ទិ្ធកិាន្ក់ារអ់ច ន្ប្ទ្ពយ” ឬសៅកាតថ់ា           

“ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ” ប្តូវបាន្សរៀរសរៀងស ើងអន្ុសោម្ាម្មាប្ា ៩៦ នន្ចារ់ ត ីពីសារសពើពន្ធ កនុងសោ 

រាំែងទសពវទាយចាំសែេះដឹងជូន្សាធារែជន្ និ្ងអនកជារ់ពន្ធឱ្យបាន្យ ់ដឹងកាន្់ណតទ្ូ ាំទ្ោូយអាំពទី្ិដឋភាពចារ់  

រទ្របញ្ញតិតនន និ្ងនី្តិវធិីនន្ការរង់ពន្ធ ប្ពម្ទាំងជាជាំន្យួសាម រតីរណន្ែម្សទ្ៀត កនុងការរញ្ជ្រា រវរបធម៌្រង់ពន្ធ ន្ងិរាំសពញ

កាតពវកិចចរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយឱ្យបាន្ប្តឹម្ប្តូវ។ 

មាតកិានន្ស ៀវសៅសន្េះ ប្តូវបាន្សប្ជើ សរើ  ន្ងិ ប្ម្តិ ប្មា ាំងជាពិស  សដើម្បីរកប្សាយន្ូវចម្ង ់ននពាក់

ព័ន្ធន្ឹងពន្ធសន្េះ សោយប្តូវបាន្ណរងណចកជា ៥ ណទនក ាំខាន្់ៗ ដូចជា៖ ណទនកទ្ ី១ រង្ហា ញអាំពីទ្ិដឋភាពចារ់ ន្ងិរទ្របញ្ញតិត 

នន សោយដកប្ ង់ន្ូវពាកយគន្្ឹេះ ន្ងិខឹ្្ម្សារ ាំខាន្់ៗម្កសធវើការពន្យ ់រណន្ែម្ឱ្យកាន្់ណតង្ហយយ ។់ ណទនកទ្ី ២ សតត ត

សៅស ើអប្ាពន្ធ មូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ ន្ងិការគែនប្បាកព់ន្ធ រមួ្ទស ាំន្ឹងឧទហរែ៍ចាំសពាេះករែីសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្ក់ារ់

សទសងៗទងណដរ។ ណទនកទ្ី ៣ រង្ហា ញអាំពកីាតពវកិចចអនកជារ់ពន្ធន្ិងន្តីិវធិសីារសពើពន្ធនន្ការោក់ពាកយស ន ើ ុាំរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ា។ 

សោយណ ក  សទ ទ្ែឌ  និ្ង ិទ្ធិកនុងការតវ៉ា ររ ់អនកជារ់ពន្ធកប៏្តូវបាន្រំស ចសៅណទនកទ្ ី៤ សហើយណទនករញ្ចរ់រង្ហា ញអាំពី

ស វអនកជារ់ពន្ធណដ អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរបាន្ន្ងិកាំពងុខ្ិតខ្ាំប្រឹងណប្រងសោេះប្សាយររា ននជូន្អនកជារ់ពន្ធ ន្ងិ

ព័តម៌ាន្រណន្ែម្ ប្មារ់អនកជារ់ពន្ធសធវើការទ្ាំនកទ់្ាំន្ងករែីមាន្ចម្ង ់រណន្ែម្។ 
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នយកោឋ ន្ពន្ធច ន្ប្ទ្ពយន្ិងអច ន្ប្ទ្ពយ នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ  | ទ្ាំព័រទី្ 1  

 

ផ្្ែក្ទី១ 

លក្ខណៈទូសៅនៃពៃធប្រថារ់ប្ាសលើការស្េរក្មមេទិធិ ឬ 
េទិធិកាៃ់ការអ់ចលៃប្ទពយ 
 
 

១.១. សាវារ ៃិងក្មមវតថុនៃពៃធ 
 

ពន្ធប្រថារប់្ាស ើការសទេរកម្ម ទិ្ធិ ឬ ទិ្ធកិាន្ក់ារអ់ច ន្ប្ទ្ពយ ណដ សៅកាតថ់ា “ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ” គឺ

ជាណទនកមួ្យនន្ពន្ធប្រថារ់ប្ា ណដ បាន្រសងកើតស ើងសោយចារ់ ត ីពីការរសងកើតពន្ធប្រថារ់ប្ា ន្ិងបាន្ប្រកា ឱ្យសប្រើ

សោយប្កឹតយស ខ្ ២១ ប្ក ចុេះនងងទ្ី១៥ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩១ ន្ិងោកឱ់្យអន្ុវតតចារ់ពឆី្ន ាំ១៩៩២។ ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើ  

អច ន្ប្ទ្ពយ ប្តូវប្រមូ្ ស ើរា ់ការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយ (ដូចជា៖ ការទ្ិញ ក់ ឬការសោេះដូរ ឬ

ការសធវើអាំសោយ ឬការោក់ភាគហ ុន្ជាអច ន្ប្ទ្ពយកនុងប្កុម្ហ ុន្) ណដ  ែ ិតសៅកនុងប្ពេះរាជាោចប្កកម្ពុជា សទេះរីជា

អច ន្ប្ទ្ពយសនេះបាន្ចុេះរញ្ា ីសៅរដឋបា  ុរិសយដីរួចរា ់កតី (មាន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ ឬរ្ង់រឹង) ឬពុាំបាន្ចុេះរញ្ា ីកតី (ោម ន្   

រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ ឬរ្ង់ទ្ន្់)។  ពន្ធសន្េះ ប្តូវបាន្ប្រមូ្ ជាគុែប្រសយជន៍្ដ ង់វិការដឋបា ថាន ក់សប្កាម្ជាតិ ប្មារ់ការ

អភិវឌ្ឍមូ្ ោឋ ន្។ 

 

១.២. ៃិយមៃ័យនៃពាក្យេខំាៃ់ៗ  
“អច ន្ប្ទ្ពយ”  ាំសៅដ ់ដី ទេេះ អោរ ន្ងិ ាំែង់សទសងៗ សទេះរីបាន្ចុេះរញ្ា ី  (មាន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ ឬរ្ង់រឹង) 

ឬពុាំបាន្ចុេះរញ្ា ី  (ោម ន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ ឬរ្ង់ទ្ន្់)។  

 “រងវងញ់ាត”ិ  ាំសៅដ ់ការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយ៖ 

-រវងឪពុក-មាត យរសងកើតន្ិងកនូ្រសងកើត 

-រវងរតីន្ិងប្រពន្ធ 

-រវងយយ-ារសងកើតន្ងិសៅរសងកើត 

-រវងរងរអូន្រសងកើតនិ្ងរងរអូន្រសងកើត 

-រវងឪពុក-មាត យសកមកន្ិងកូន្ប្រសារ 

-រវងយយ-ាសកមកន្ងិសៅប្រសារ។ 

“ប្រទន្កម្ម”  ាំសៅដ ់ការសទេរអច ន្ប្ទ្ពយពីម្ន្ុ សរ ់សៅឱ្យញាតិសោយមិ្ន្យកនង្។ 

“ ន្តតកិម្ម”  ាំសៅដ ក់ារសទេរអច ន្ប្ទ្ពយពីម្ន្ុ សស្ារ់សៅឱ្យញាត ិាម្រយៈ៖ 

-រោត ាំជាោយ កខែអ៍កសរ ករែីោម ន្ទ្ាំន ់ ឬ 

-ររា ក់ស ើ ិខិ្តយថាភូត ករែីោម ន្ទ្ាំន ់ ឬ 

-សា ប្កម្ ឬសា ដីកាតោុការ ករែីមាន្ទ្ាំន ់។ 
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១.៣. ការសលើក្ផ្លងពៃធ 
ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយប្តូវបាន្ស ើកណ ងចាំសពាេះករែី ៖ 

១. ការទ្ទ្ួ កម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធិកាន់្ការ់ដីកនុង កខែៈ ម្បទន្ពរីាជរោឋ ភិបា   ប្មារ់ជាប្រសយជន្៍ស ដឋកិចច ឬ ងគម្

កិចចពីដីឯកជន្ររ ់រដឋដ ់ជន្ប្កីប្កណដ ខ្វេះខាតដី ប្មារ់ ង់ ាំសៅោឋ ន្ ឬ/ន្ិងសធវើក ិឧ ាហកម្ម ឬក ិកម្មជា   

 កខែៈប្គសួារ។ 

២. ការសទេរកម្ម ិទ្ធ ិឬ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយកនងុ “រងវងញ់ាតិ ”៖ 

❖  ការសធវើ ន្តតកិម្ម 

-រវងឪពុក-មាត យរសងកើតន្ិងកនូ្រសងកើត  

-រវងរតីន្ិងប្រពន្ធ 

-រវងយយ-ារសងកើតន្ងិសៅរសងកើត 

-ពឪីពុក-មាត យរសងកើតសៅឱ្យកនូ្រសងកើតន្ិងកូន្ប្រសារណដ ជា ហព័ទ្ធ (ប្ទ្ពយរួម្រតីប្រពន្ធកនងុអាំ ុងសព 

អាពាហ៍ពពិាហ៍) 

❖ ការសធវើប្រទន្កម្ម “ស ើកទ្១ី”  

-រវងឪពុក-មាត យរសងកើតន្ិងកនូ្រសងកើត  

-រវងរតីន្ិងប្រពន្ធ  

-រវងយយ-ារសងកើតន្ងិសៅរសងកើត  

-ពឪីពកុ-មាត យរសងកើតសៅឱ្យកនូ្រសងកើតន្ងិកូន្ប្រសារណដ ជា ហព័ទ្ធ (ប្ទ្ពយរួម្រតីប្រពន្ធកនងុអាំ ុងសព 

អាពាហ៍ពពិាហ៍)  

-ពយីយ-ាសៅសៅរសងកើតន្ិងសៅប្រសារណដ ជា ហព័ទ្ធ (ប្ទ្ពយរួម្រតីប្រពន្ធកនុងអាំ ុងសព អាពាហ៍ពពិាហ៍)  

១.៤. ការអៃុសប្រោះពៃធ 
ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយប្តូវបាន្អន្ុសប្ោេះចាំសពាេះករែី ៖ 

១. ការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយកនងុ “រងវងញ់ាតិ ”រួម្មាន្៖ 

-រវងឪពុក-មាត យសកមកន្ិងកូន្ប្រសារ  

-រវងរងរអូន្រសងកើតនិ្ងរងរអូន្រសងកើត  

ករែីខាងស ើប្តូវបាន្អន្ុរញ តឱ្យដកសចញពីម្ូ ោឋ ន្គិតពន្ធប្រថារ់ប្ា៖ 

•  ន្តតកិម្ម : ចាំន្ួន្ ២០០ ោន្សរៀ  ស ម ើន្ងឹប្បាកព់ន្ធ ៨ ោន្សរៀ   

• ប្រទន្កម្ម : ចាំន្ួន្ ១០០ ោន្សរៀ  ស ម ើន្ងឹប្បាកព់ន្ធ ៤ ោន្សរៀ  

*ករែីមាន្ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់ស ើ ពីសន្េះ ប្តូវរង់ចាំណែកណដ ស ើ ។ 

២. ការសធវើប្រទន្កម្មចារព់ ី“ស ើកទ្២ីតសៅ”ស ើអច ន្ប្ទ្ពយដណដ កនងុ “រងវង់ញាតិ ”រួម្មាន្៖ 

-រវងឪពុក-មាត យរសងកើតន្ិងកនូ្រសងកើត  

-រវងរតីន្ិងប្រពន្ធ 

-រវងយយ-ារសងកើតន្ងិសៅរសងកើត 

-ពីឪពកុ-មាត យរសងកើតសៅឱ្យកនូ្រសងកើតន្ងិកូន្ប្រសារណដ ជា ហព័ទ្ធ  (ប្ទ្ពយរួម្រតីប្រពន្ធកនងុអាំ ុងសព 

អាពាហ៍ពពិាហ៍)  
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-ពីយយ-ាសៅសៅរសងកើតន្ិងសៅប្រសារណដ ជា ហព័ទ្ធ (ប្ទ្ពយរួម្រតីប្រពន្ធកនុងអាំ ុងសព អាពាហ៍- 

ពិពាហ៍)  

ករែីខាងស ើប្តូវបាន្អន្ុរញ តឱ្យដកសចញពីម្ូ ោឋ ន្គិតពន្ធប្រថារ់ប្ាចាំន្ួន្ ១០០ ោន្សរៀ  ស ម ើន្ឹងប្បាក់

ពន្ធចាំន្ួន្ ៤ ោន្សរៀ  

*ករែីមាន្ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់ស ើ ពីសន្េះ ប្តូវរង់ចាំណែកណដ ស ើ ។ 
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សមាា ល ់៖ 

សយងាម្ស ចកតីជូន្ដាំែឹងស ខ្ ៣៦៧  ជែ ចុេះនងងទ្ី០២ ណខ្ឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ររ ់ទ្ី ត ីការគែៈរដឋម្ញ្ជ្ន្តី ន្ងិ

 ិខ្ិតស ខ្ ២៨៥១៧ អពដ ចុេះនងងទ្ី៣០ ណខ្ធន ូឆ្ន ាំ២០២០ ររ ់អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ៖ 

 ក-ការសទេរ ទិ្ធកិាន្ក់ារអ់ច ន្ប្ទ្ពយពុាំបាន្ចេុះរញ្ា ី (ោម ន្រែ័ណកម្ម ទិ្ធ)ិ ណដ បាន្សទេរ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់សៅថាន ក់

ឃុាំ- ង្ហក ត់ ឬប្កុង-ប្ ុក-ខ្ែឌ  ចារ់ពីនងងទ្ី០១ ណខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្តូវបាន្អន្ុរញ តឱ្យរងព់ន្ធប្រថារប់្ាស ើការសទេរ

 ិទ្ធិកាន្ក់ារ់ាម្ដាំោកក់ា ន្ីមួ្យៗ នន្ការសទេរ ិទ្ធកិាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយសនេះ មាន្ន្័យថា មាន្ការសទេរ ិទ្ធកិាន្់

ការ់មួ្យដង ប្តូវរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាមួ្យដង។ ជាមួ្យសន្េះ ប្តូវជាំរុញឱ្យអនកកាន្់ការអ់ច ន្ប្ទ្ពយរួ រាន្់សៅចុេះរញ្ា ី

ដាំរូងសៅរដឋបា  ុរិសយដី សោយប្តូវភាា រ់ន្វូរង្ហក ន់្នដរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាសនេះ 

ខ្-ការសទេរ ទិ្ធកិាន្ក់ារអ់ច ន្ប្ទ្ពយពុាំបាន្ចេុះរញ្ា ី (ោម ន្រែ័ណកម្ម ទិ្ធ)ិ ណដ បាន្សទេរ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់សៅថាន ក់

ឃុាំ- ង្ហក ត់ ឬប្កងុ-ប្ ុក-ខ្ែឌ  ណដ មាន្សាវារសទេររន្តនដោន សប្ចើន្ដងមុ្ន្នងងទ្ី០១ ណខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៧ សហើយស ន ើ ុាំ

ចុេះរញ្ា ីដាំរូងសៅរដឋបា  ុរិសយដី អនុ្រញ តឱ្យរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាណតមួ្យដងស ើកចងុសប្កាយ ន្ងិអន្ុរញ តឱ្យដក

សចញន្ូវមូ្ ោឋ ន្គតិពន្ធប្រថារ់ប្ាចាំន្ួន្ ៦០០ ០០០ ០០០ (ប្បាាំមួ្យរយោន្)សរៀ  ( ម្មូ្  ១៥០ ០០០ ដុោ្រ         

អាសម្រកិ)។ ការអន្រុញ តឱ្យដកសចញន្ូវមូ្ ោឋ ន្គតិពន្ធសន្េះ មាន្ ុព ភាពអន្ុវតតប្តឹម្នងងទ្ី៣១ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៨  

សហើយប្តូវបាន្ពន្ារសព រហតូដ ់នងងទ្៣ី១ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០២១។  

គ-ការសទេរកម្ម ទិ្ធអិច ន្ប្ទ្ពយណដ បាន្ចេុះរញ្ារីចួ (មាន្រែ័ណកម្ម ទិ្ធ)ិ សហើយបាន្សទេរទាំងប្ ុង ឬពុេះ ូតិ៍ 

ឬរាំណរកកា ដី រន្តនដោន ពមីាន ក់សៅនដមាន ក់សប្ចើន្ដងសៅប្តឹម្ថាន ក់ឃុាំ- ង្ហក ត់ ឬប្កុង-ប្ ុក-ខ្ែឌ  ណដ បាន្សធវើស ើង

មុ្ន្ឆ្ន ាំ២០១៧ ប្តូវបាន្អន្ុសប្ោេះឱ្យរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាណតមួ្យដង។ ការរន្តអន្ុសប្ោេះឱ្យរង់ពន្ធណតមួ្យដងសន្េះ មាន្

 ុព ភាពអន្ុវតតប្តឹម្នងងទ្៣ី១ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

*** ចាំសពាេះការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយណដ ប្តូវបាន្ស ើកណ ងពន្ធ ឬការអន្ុសប្ោេះពន្ធប្រថារ់ប្ា

សទេះរីជាមាន្ប្បាក់ពន្ធស ម ើ ០ ( ូន្យ) សរៀ  ក៏ប្តូវរាំសពញណរររទ្និ្ងនី្តិវិធីសៅរដឋបា សារសពើពន្ធជាធរមាន្ សដើម្បី

ចុេះរញ្ា ីន្ិងកត់ប្ាទ្ិន្នន្យ័ន្ូវរា ់ការសទេរកម្ម ិទ្ធ ិឬ ិទ្ធិកាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយទាំងសនេះណដរ។ 
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ផ្្ែក្ទី២ 

អប្ាពៃធ មូលដ្ឋា ៃគិតពៃធ ៃិងការគណនាប្ាក្់ពៃធ 
 
២.១. អប្ាពៃធ 
ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ ប្តូវកាំែត់ាម្អប្ា ៤% នន្តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ។ 

 
២.២. មូលដ្ឋា ៃគិតពៃធ 
មូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ គឺជាតនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ  (រួម្មាន្ដី ឬ/និ្ង ាំែង់) ណដ ប្តូវបាន្កាំែត់

ាម្ ាំោរ់អាទ្ភិាព ដូចខាងសប្កាម្៖  

១. តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ ណដ ប្តូវបាន្កាំែតក់នុងឧរ ម្ព័ន្ធនន្ប្រកា  ៣៤៣  ហវ.ប្រក ចុេះនងងទ្ី២២ ណខ្មី្ន ឆ្ន ាំ

២០១៩ ររ ់ប្ក ួងស ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ញវតែុ។ 

២.តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ ណដ ប្តូវបាន្កាំែតក់នុងកិចច ន្ាសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្់ការ់ ឬ ិខ្ិតគតិយតុតសទសងសទ្ៀត 

កនុងករែីណដ មាន្តនម្្ស ម ើ ឬខ្ព ់ជាងតនម្្ ដូចមាន្ណចងកនុងឧរ ម្ព័ន្ធនន្ប្រកា  ៣៤៣  ហវ.ប្រក ចុេះនងងទ្ី

២២ ណខ្មី្ន ឆ្ន ាំ២០១៩ ររ ់ប្ក ួងស ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ញវតែ។ុ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

ឧរ ម្ព័ន្ធនន្ប្រកា ស ខ្ ៣៤៣  ហវ. ប្រក ប្តូវបាន្ទសពវទាយជាសាធារែៈ ណដ សាធារែជន្ ន្ិងអនកជារ់ពន្ធអាចសធវើការ

ណ វងរក ន្ិងទញយកពីសគហទ្ាំព័រររ ់អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរាម្រយៈតាំែភាា រ់ https://www.tax.gov.kh សោយចូ សៅកាន្់ 

“ចារន់្ងិរទ្របញ្ញតតិ” រួចចុចប្តង់ចាំន្ុច  “ឧរ ម្ព័ន្ធ” រួចន្ឹងរង្ហា ញសចញន្ូវ ឧរ ម្ព័ន្ធដូចរូរខាងសប្កាម្។ 

 

https://www.tax.gov.kh/
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២.៣. វិធីសាស្តេតគណនាមូលដ្ឋា ៃគិតពៃធដូចមាៃផ្ចងក្ែងុឧរេមព័ៃធ នៃប្រកាេសលខ 
៣៤៣ េហវ.ប្រក្ ររេប់្ក្េងួសេដាក្ិចចៃងិហរិញ្ញវតថុ 

“តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ” គឺជាតនម្្ណដ គិតរញ្ចូ ទាំងដី ឬ/និ្ង ាំែង់ សៅាម្ប្រសភទ្នន្អច ន្ប្ទ្ពយ។ ឧទហរែ៍៖ ដី, 

 ាំសៅោឋ ន្, អោរ, សរាងអាជីវកម្ម, ខុ្ន្ដូ ។ ។ ឧរ ម្ព័ន្ធសន្េះ បាន្សធវើការណរងណចកតនម្្នន្អច ន្ប្ទ្ពយជា ០២ ណទនកគ ឺ

“ ាំែង ់ន្ងិដ ី” សដើម្បីគែនរកតនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២.៣.១. រសរៀរពិៃិតយតនមៃេណំង់ាមឧរេមព័ៃធ 
“តនម្្ ាំែង”់នន្អច ន្ប្ទ្ពយមួ្យប្តូវបាន្កាំែតស់ោយណទអកស ើអាយកុា  ាំែង ់ន្ិងប្រសភទ្ ាំែង់នន្ជាន្់ន្ីមួ្យៗ 

ដូចខាងសប្កាម្៖ 

− អាយកុា  ាំែងៈ់ ណរងណចកជាពីរប្រសភទ្គឺ៖ “ដ ់ ១០ឆ្ន ាំ” ន្ងិ “ស ើ  ១០ឆ្ន ាំ” 

− ប្រសភទ្ ាំែងៈ់ ណរងណចកជារីប្រសភទ្គឺ៖ “ឥដឋសរតុង”, “មិ្ន្ណម្ន្ឥដឋសរតុង” និ្ង “ខ្ុន្ដូ” 

−  ជាន្ៈ់ ណរងណចកជាប្បាាំមួ្យប្រសភទ្គឺ៖ “ជាន់្សប្កាម្ដី”, “ជាន់្តេ  ់ដី”, “ជាន្ទ់្ី១”, “ជាន្់ទ្២ី-ទ្ី៥”,  

“ជាន្់ទ្ី៦-ទ្ី១០” ន្ងិ “ចារ់ពជីាន្់ទ្ី១១ ស ើងសៅ” 

 

 

 

 

អាយកុា  ាំែង ់

ប្រសភទ្ ាំែង ់

ជាន្ ់
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២.៣.២. រសរៀរពិៃតិយតនមៃដីាមឧរេមព័ៃធ 
 “តនម្្ដី” នន្អច ន្ប្ទ្ពយមួ្យប្តូវកាំែត់ាម្ន្យិម្ន្យ័ ដូចខាងសប្កាម្៖ 

“តាំរន្់”  ាំសៅដ ់រែតុ ាំនន្ខ្ែឌ ពីរ ឬសប្ចើន្នន្រាជធានី្ភនាំសពញណដ រួម្មាន្តាំរន់្ I ន្ិងតាំរន្់ II នន្រាជធាន្ីភនាំសពញ 

“ទ្ូវសម្”  ាំសៅដ ់ទ្ូវ ាំខាន់្ៗទាំងឡាយណដ មាន្ស ម្ េះ ឬស ខ្ ដូចមាន្ណចងកនុងឧរ ម្ព័ន្ធ 

“ទ្ូវរែរ”  ាំសៅដ ់ទ្ូវទាំងឡាយណដ  ែ ិតសៅប្ រនឹ្ងទ្វូសម្ និ្ងភាា រ់ទ្ូវសម្ោមួ្យ 

“ប្ចកទ្ូវ”  ាំសៅដ ់ទ្ូវទាំងឡាយណដ មាន្ កខែៈទ្័  ឬតចូចសងអៀត ែតិសៅចសន្េះទ្ូវសម្ ឬចសន្េះទ្ូវរែរ 

“ទ្ូវឃុាំ ឬទ្ូវ ង្ហក ត”់  ាំសៅដ ់ទ្ូវទាំងឡាយណដ តភាា រ់ពទី្ូវសម្កនុងតាំរន់្ II នន្រាជធានី្ភនាំសពញ ឬទ្ូវទាំងឡាយ

ណដ ភាា រ់ពីទ្ូវសម្កនងុប្កុង ឬប្ ុក នន្រោត សខ្តតនន 

“ទ្ូវភមូ្”ិ  ាំសៅដ ់ទ្ូវទាំងឡាយណដ តភាា រ់ពីទ្ូវឃុាំ ឬទ្ូវ ង្ហក ត់ ឬរោត ញទ្ូវពីភូមិ្មួ្យសៅភូមិ្មួ្យកនុងតាំរន់្ II 

សៅរាជធានី្ភនាំសពញ ឬកនងុប្កុង ឬប្ ុក នន្រោត សខ្តតនន 

 

 

 

គាំន្ ូរង្ហា ញពី៖ ទូ្វសម្ ទូ្វរែរ ន្ងិប្ចកទូ្វ  (តាំរន្ ់I នន្រាជធាន្ភីនាំសពញ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

➢ តនម្្ដីនន្អច ន្ប្ទ្ពយខាងស ើអាចសធវើការកាំែតប់ាន្ សោយពិន្តិយតនម្្ទ្ូវកនងុតាំរន់្ទ្ ី I នន្ឧរ ម្ព័ន្ធទ្ី១ 

រាជធាន្ីភនាំសពញ  

➢ រួចពិនិ្តយតនម្្ដីាម្ប្រសភទ្នី្មួ្យៗ សឃើញថា៖អច ន្ប្ទ្ពយណដ  ែ ិតសៅទ្ូវប្ពេះមុ្នី្វងស (៩៣) ចារ់ពី តុរ 

រូកសោ ដ ់ ួន្ចារសាត តចា ់ ប្តូវកាំែតជ់ា “ទូ្វសម្” ណដ មាន្តនម្្ ៤ ៥០០ដោ្ុរ កនងុ១ណម្៉ាប្តប្កឡា 

 
 
 
 
 
 

ទ្ូវសម្ 

ទ្ូវរែរ 

ប្ចកទ្ូវ 

 

 

ឧោហរណ៍៖ អច ន្ប្ទ្ពយមួ្យសៅរាជធាន្ីភនាំសពញ ែ ិតស ើម្ហាវិងីប្ពេះមុ្ន្ីវងស (៩៣) ណដ  ែ ិតសៅចសន្េះ តុររូកសោ ដ ់ ួន្

ចារសាត តចា ់  (ចាំែចុពែ៌ប្កហម្ខាងសប្កាម្)។ សតើអច ន្ប្ទ្ពយសន្េះប្តូវបាន្កាំែត់តនម្្ដីរ៉ាុនម ន្? 

 

ម្ហាវិងីប្ពេះ ីហន្ុ 

(២៧៤) 

ទ្ូ
វស
 
ខ្
 ១
០
៥

 

ទ្ូ
វស
 
ខ្
 ១
៤
៣

 

 

 តុររូកសោ 
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គាំន្ ូរង្ហា ញពី៖ ទូ្វសម្ ទូ្វ ង្ហក ត ់ន្ងិទូ្វភមូ្ ិ (តាំរន្ ់II នន្រាជធាន្ភីនាំសពញ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ តនម្្ដីនន្អច ន្ប្ទ្ពយខាងស ើអាចសធវើការកាំែតប់ាន្ សោយពិនិ្តយតនម្្ទ្ូវកនងុតាំរន់្ II កនុងខ្ែឌ ដសង្ហក  នន្

ឧរ ម្ព័ន្ធទ្ី១ រាជធាន្ីភនាំសពញ 

➢ រួចពិន្ិតយាម្អា យោឋ ន្ររ ់អច ន្ប្ទ្ពយខាងស ើ សឃើញថា៖ អច ន្ប្ទ្ពយណដ  ែតិភូមិ្ប្តពាាំងចក 

 ង្ហក ត់នប្ពណវង ខ្ែឌ ដសង្ហក  ណដ ភាា រ់ពីទ្ូវនប្ព   (ចាំែចុពែ៌ប្កហម្ខាងស ើ) ប្តូវកាំែតជ់ា “ទូ្វ

 ង្ហក ត់”មាន្តនម្្ ៣៥ ដោ្ុរ កនុង១ណម្៉ាប្តប្កឡា សប្ពាេះទ្ូវសន្េះបាន្តភាា រ់ពទី្ូវនប្ព ណដ ជាទ្ូវសម្។  

 

 

 

 

 

 

 

២.៣.៣. វិធីសាស្តេតគណនាតនមៃអចលៃប្ទពយេប្មារ់មលូដ្ឋា ៃគតិពៃធ 
សដើម្បីគែនរកតនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ (មូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ) ណដ កាំែត់សោយឧរ ម្ព័ន្ធនន្ប្រកា ស ខ្ ៣៤៣  ហវ.ប្រក 

ររ ់ប្ក ួងស ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ញវតែុ សយើងប្តូវ៖  

1. ពនិ្តិយឧរ ម្ពន័្ធន្មី្យួៗសៅាម្រាជធាន្ី-សខ្តតណដ អច ន្ប្ទ្ពយ ែ ិតសៅ (ឧទ៖ អច ន្ប្ទ្ពយសៅ 

រាជធាន្ីភនាំសពញ ប្តូវពនិ្ិតយឧរ ម្ព័ន្ធទ្ី១, អច ន្ប្ទ្ពយសៅស ៀម្រារ ប្តូវពិន្តិយឧរ ម្ព័ន្ធទ្ី២ ...) 

ទ្ូវសម្ 

ទ្ូវ ង្ហក ត់ 

ទ្ូវភូម្ិ 

 ង្ហក ត់សាក់ ាំសៅ 

ប្តពាាំងសាវ យ 

ទ្័ពសបាេះ 

កាំសរៀង 

ប្តពាាំងចក 

 

 

 

 

ឧោហរណ៍៖ អច ន្ប្ទ្ពយមួ្យសៅរាជធាន្ីភនាំសពញ ែ ិតសៅកាំែត់ទូ្វមួ្យណដ តភាា រ់ពីទូ្វនប្ព   (ចាំែុចពែ៌ប្កហម្ខាងសប្កាម្) 

សៅភូមិ្ប្តពាាំងចក  ង្ហក ត់នប្ពណវង ខ្ែឌ ដសង្ហក ។ សតើអច ន្ប្ទ្ពយសន្េះប្តូវបាន្កាំែត់តនម្្ដីរ៉ាុនម ន្? 

 



 

នយកោឋ ន្ពន្ធច ន្ប្ទ្ពយន្ិងអច ន្ប្ទ្ពយ នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ  | ទ្ាំព័រទី្ 8  

 

2. ពនិ្តិយតនម្្ដ ីន្ងិតនម្្ ាំែង ់សៅាម្ប្រសភទ្នន្អច ន្ប្ទ្ពយ (ឧទ៖ ដី, ទេេះ, ខ្ុន្ដូ ...) 

3. គែនតនម្្ដ ីន្ងិតនម្្ ាំែង ់(ទ្ាំហាំគុែន្ឹងតនម្្កនុង ១ណម្៉ាប្តប្កឡា)សៅាម្ប្រសភទ្នន្អច ន្ប្ទ្ពយ  

4. រកូ ររុតនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ (តនម្្ដី រូក តនម្្ ាំែង់)សៅាម្ប្រសភទ្នន្អច ន្ប្ទ្ពយ 

 

 

 
 

 

➢ ពនិ្តិយឧរ ម្ពន័្ធ៖ ពនិ្តិយឧរ ម្ព័ន្ធទ្ី១ ណ វងរកកនងុតាំរន្ ់II នន្រាជធាន្ភីនាំសពញ ណដ បាន្កាំែតត់នម្្ររ ់

អច ន្ប្ទ្ពយ ែតិកនងុខ្ែឌ ដសង្ហក  

➢ ពនិ្តិយតនម្្ដ៖ី ដី ែ ិតសៅរុរើពភិពងម ី(ចាំការដងូ) ពិន្តិយសឃើញថាប្តូវបាន្ណចងសៅកនងុ ប្រសភទ្ប្បាាំរនួ្ (ទ្ាំពរ័ ៨ 

នន្ឧរ ម្ពន័្ធទ្១ី) ណដ កាំែតត់នម្្ ២៥០ដោ្ុរ កនុង១ណម្៉ាប្តប្កឡា 

➢ ពនិ្តិយតនម្្ ាំែង៖់ ពិន្តិយតនម្្ ាំែង់ ណដ បាន្ណចងសៅតាំរន្ ់II  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ គែនតនម្្ដ៖ី ទេេះណ វងសន្េះមាន្ទ្ាំហាំដី ១០០ ណម្៉ាប្តប្កឡា សហើយឧរ ម្ព័ន្ធកាំែត់តនម្្ ២៥០ ដោ្ុរ កនងុ១

ណម្៉ាប្តប្កឡា។ ដូចសន្េះ តនម្្ដីគ ឺ១០០ ម្២ x ២៥០ $/ម្២ = $២៥ ០០០។ 

ឧោហរណ៍៖ ទេេះមួ្យណ វងមាន្កម្ព ់ ២ជាន្់  (E0&E1)  ែ ិតសៅរុរើពិភពងមី  (ចាំការដូង) ខ្ែឌ ដសង្ហក  រាជធាន្ីភនាំសពញ ណដ បាន្

សាង ង់សៅឆ្ន ាំ២០១៥ (អាយុកា  ាំែង់សប្កាម្ ១០ឆ្ន ាំ គិតប្តឹម្ឆ្ន ាំ២០២០) ជា ាំែង់ឥដឋសរតុង មាន្ជាន្់តេ  ់ដី ន្ិងជាន្់ទី្១ 

ទ្ាំហាំ  ៦៤ ណម្៉ាប្តប្កឡាស ម ើោន  ន្ិងដីទ្ាំហាំ ១០០ ណម្៉ាប្តប្កឡា។ 

 

 

តនម្្ដី 

តនម្្ ាំែង ់
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➢ គែនតនម្្ ាំែង៖់ ទេេះណ វងសន្េះមាន្កម្ព ់២ជាន់្។ ជាន់្តេ  ់ដី និ្ងទ្ី១  (E0&E1) មាន្ទ្ាំហាំ ៦៤ ណម្៉ាប្តប្កឡា 

សហើយឧរ ម្ព័ន្ធកាំែត់៖ 

o ជាន់្តេ  ់ដី (E0) ចាំសពាេះ ាំែង់ឥដឋសរតុងមាន្អាយុកា ដ  ់១០ឆ្ន ាំ តនម្្ ២៥០ ដោ្ុរ កនងុ១ណម្៉ាប្ត

ប្កឡាគ ឺ៦៤ ម្២ x ២៥០ $/ម្២ = $១៦ ០០០  

o ជាន្់ទ្ី១ (E1) ចាំសពាេះ ាំែងឥ់ដឋសរតុងមាន្អាយកុា ដ  ់១០ឆ្ន ាំ តនម្្ ២០០ ដោ្ុរ កនងុ១ណម្៉ាប្តប្កឡា

គឺ ៦៤ ម្២ x ២០០ $/ម្២= $១២ ៨០០  

o ដូចសន្េះ តនម្្ ាំែង ់រុរគ ឺ $១៦ ០០០ + $១២ ៨០០ =  $២៨ ៨០០ 

➢ គែនតនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ ររុ៖ ទេេះណ វងមាន្តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ រុរណដ កាំែត់ាម្ឧរ ម្ព័ន្ធគឺ $២៥ ០០០ 

+ $២៨ ៨០០ = $៥៣ ៨០០។ 

តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយនន្ទេេះណ វងកនុងឧទហរែខ៍ាងស ើអាចគែនាម្ារាងខាងសប្កាម្៖ 

ដី ន្ងិ ាំែង ់ ទ្ាំហាំ (ម្២) តនម្្/១ម្២ តនម្្ ររុ 

ដី 100 $250 $25,000 

ជាន្់តេ  ់ដី (E0) 64 $250 $16,000 

ជាន្់ទ្ី១ (E1) 64 $200 $12,800 

តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ រុរ ឬមូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ  (A) $53,800 

២.៤. ការគណនាប្ាក្់ពៃធប្តូវរង់  
ប្បាក់ពន្ធប្រថារ់ប្ាប្តូវរង ់ស ម ើន្ឹងមូ្ ោឋ ន្គតិពន្ធ គុែន្ឹងអប្ាពន្ធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ប្បាកព់ន្ធប្តវូរង ់= ម្ ូោឋ ន្គតិពន្ធ X អប្ាពន្ធ 
      (តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ ររុ)            (៤%) 

រូរតាំោង 

ឧោហរណ៍៖ សោក “ក” មាន្ទេេះមួ្យណ វងមាន្កម្ព ់ ២ជាន្់  (E0&E1)  ែ ិតសៅរុរើពិភពងមី  (ចាំការដូង) ខ្ែឌ ដសង្ហក  រាជធាន្ី

ភនាំសពញ ណដ បាន្សាង ង់សៅឆ្ន ាំ២០១៥  (អាយុកា  ាំែង់សប្កាម្ ១០ឆ្ន ាំ គិតប្តឹម្ឆ្ន ាំ២០២០) ជា ាំែង់ឥដឋសរតុង មាន្ជាន្់

តេ  ់ដី ន្ិងជាន្់ទី្១ ទ្ាំហាំ  ៦៤ ណម្៉ាប្តប្កឡាស ម ើោន  ន្ិងដីទ្ាំហាំ ១០០ ណម្៉ាប្តប្កឡា។ (អប្ារតូរប្បាក់ $១ =៤,០០០ សរៀ ) 
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២.៤.១. ក្រណីទិញ-លក្់ 
សោក “ក” បាន្ ក់ទេេះមួ្យណ វងសនេះជូន្សោក “ខ្”  

➢ ករែសីន្េះ ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយអាចគែនសោយណទអកស ើតនម្្ណដ មាន្ណចងកនុងឧរ ម្ពន័្ធទ្ ី១ នន្

ប្រកា ស ខ្ ៣៤៣  ហវ. ប្រក ដចូខាងសប្កាម្៖ 

ដី ន្ងិ ាំែង ់ ទ្ាំហាំ (ម្២) តនម្្/១ម្២ តនម្្ ររុ 

ដី 100 $250 $25,000 

ជាន្់តេ  ់ដី (E0) 64 $250 $16,000 

ជាន្់ទ្ី១ (E1) 64 $200 $12,800 

តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ រុរ ឬមូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ  (A) $53,800 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់  (B = A x 4%) $2,152 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់គិតជាសរៀ  (C = B x 4000៛) 8,608,000៛ 

២.៤.២. ក្រណីសលើក្ផ្លងពៃធក្ែងុរងវង់ញាតិ “េៃតតិក្មម” 
សោក “ក” បាន្ស្ារ់សោយរន្ស ទ់្ុករោត ាំម្រតកជាោយ កខែ៍អកសរប្រគ ទ់េេះមួ្យណ វងសនេះ ជនូ្សោក “ខ្” 

ណដ ជាសៅរសងកើត។ 

➢ ករែសីន្េះ សោក“ខ្” ទ្ទ្ ួបាន្ការស ើកណ ងពន្ធ “ពន្ធ នូ្យ” ាម្រយៈការទ្ទ្ ួ ន្តតកិម្ម កនុងរងវងញ់ាត ិ 

(ការសធវើ ន្តតកិម្មរវងយយារសងកើតន្ងិសៅរសងកើត)។ 

២.៤.៣. ក្រណីសលើក្ផ្លងពៃធក្ែងុរងវង់ញាតិ “ប្រទាៃក្មមសលើក្ទី១” 
សោក “ក” បាន្សធវើអាំសោយទេេះមួ្យណ វងសនេះជូន្សោក “ខ្” ណដ ជាកនូ្រសងកើតសោយមិ្ន្យកនង្។ 

➢ ករែសីន្េះ សោក “ខ្” ទ្ទ្ ួបាន្ការស ើកណ ងពន្ធ “ពន្ធ នូ្យ” ាម្រយៈប្រទន្កម្មស ើកទ្១ី  កនងុរងវងញ់ាត ិ 

(អាំសោយរវងឪពកុមាត យរសងកើតន្ងិកនូ្រសងកើត)។ 

២.៤.៤. ក្រណីអៃុសប្រោះពៃធក្ែងុរងវង់ញាតិ “ ប្រទាៃក្មម”  
សោក “ក” បាន្សធវើអាំសោយទេេះមួ្យណ វងសនេះជូន្សោក “ខ្” ណដ ជារអូន្រសងកើតសោយមិ្ន្យកនង្។  

➢ ករែសីន្េះ សោក “ខ្” ទ្ទ្ ួបាន្ការអន្សុប្ោេះពន្ធ ចាំន្នួ្ ៤ ០០០ ០០០ សរៀ  (D) ាម្រយៈប្រទន្កម្ម កនងុ

រងវងញ់ាត ិ (អាំសោយរវងរងរអូន្រសងកើតន្ងិរងរអូន្រសងកើត)។ 

ដី ន្ងិ ាំែង ់ ទ្ាំហាំ (ម្២) តនម្្/១ម្២ តនម្្ ររុ 

ដី 100 $250 $25,000 

ជាន្់តេ  ់ដី (E0) 64 $250 $16,000 

ជាន្់ទ្ី១ (E1) 64 $200 $12,800 

តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ រុរ ឬមូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ  (A) $53,800 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់មុ្ន្សព អន្ុសប្ោេះ  (B = A x 4%) $2,152 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់មុ្ន្សព អន្ុសប្ោេះគិតជាសរៀ  (C = B x 4000៛)  8,608,000៛ 

 ការអន្ុសប្ោេះពន្ធ  (D) 4,000,000៛ 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់  (E = C - D) 4,608,000៛ 
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២.៤.៥. ក្រណីអៃុសប្រោះពៃធក្ែងុរងវង់ញាតិ “ េៃតតិក្មម”  
សោក “ក” បាន្ស្ារ់សោយរន្ស ទ់្ុករោត ាំម្រតកជាោយ កខែ៍អកសរប្រគ ់ទេេះមួ្យណ វងសនេះ ជនូ្សោក “ខ្” 

ណដ ជាកនូ្ប្រសារ។ 

➢  ករែសីន្េះ សោក“ខ្” ទ្ទ្ ួបាន្ការអន្សុប្ោេះពន្ធចាំន្នួ្ ៨ ០០០ ០០០ សរៀ  (D)ាម្រយៈការទ្ទ្ ួ ន្តតកិម្ម 

កនុងរងវងញ់ាត ិ (ការសធវើ ន្តតកិម្មរវងឪពកុមាត យសកមកន្ងិកនូ្ប្រសារ) 

ដី ន្ងិ ាំែង ់ ទ្ាំហាំ (ម្២) តនម្្/១ម្២ តនម្្ ររុ 

ដី 100 $250 $25,000 

ជាន្់តេ  ់ដី (E0) 64 $250 $16,000 

ជាន្់ទ្ី១ (E1) 64 $200 $12,800 

តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ រុរ ឬមូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ  (A) $53,800 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់មុ្ន្សព អន្ុសប្ោេះ  (B = A x 4%) $2,152 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់មុ្ន្សព អន្ុសប្ោេះគិតជាសរៀ  (C = B x 4000៛)  8,608,000៛ 

 ការអន្ុសប្ោេះពន្ធ  (D) 8,000,000៛ 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់  (E = C - D) 608,000៛ 

២.៤.៦. ក្រណីអៃុសប្រោះពៃធក្ែងុរងវង់ញាតិ “ប្រទាៃក្មមចារ់ពីសលើក្ទី២តសៅ”  
សោក “ក” បាន្សធវើអាំសោយទេេះមួ្យណ វងសនេះជូន្សោក “ខ្” ណដ ជាកូន្រសងកើតសោយមិ្ន្យកនង្ (ឧទហរែ៍ ២.៤.៣)

។ រនេ រ់ម្កសោក “ខ្” បាន្សធវើអាំសោយទេេះខាងស ើន្វូចាំណែកកម្ម ិទ្ធ ិ៥០ % ជូន្សោកប្  ី“គ” សប្កាយពអីនកទាំងពីរបាន្

សរៀរការជាមួ្យោន ជារតីប្រពន្ធប្ រចារ់ សដើម្បសីធវើជាប្ទ្ពយរួម្រតីប្រពន្ធ។   

➢ ករែសីន្េះ សោកប្  ី“គ” ទ្ទ្ ួបាន្ការអន្សុប្ោេះពន្ធ ចាំន្នួ្ ៤ ០០០ ០០០ សរៀ   (C) ាម្រយៈប្រទន្កម្ម

ស ើកទ្២ី កនងុរងវងញ់ាត ិ (អាំសោយរវងរតនី្ងិប្រពន្ធ) សប្ពាេះអច ន្ប្ទ្ពយសន្េះធ្ារប់ាន្សធវើប្រទន្កម្មម្តងរួចម្ក

សហើយ ណដ អាចគែនប្បាកព់ន្ធដចូខាងសប្កាម្៖ 
 

ដី ន្ងិ ាំែង ់ ទ្ាំហាំ (ម្២) តនម្្/១ម្២ តនម្្ ររុ 

ដី 100 $250 $25,000 

ជាន្់តេ  ់ដី (E0) 64 $250 $16,000 

ជាន្់ទ្ី១ (E1) 64 $200 $12,800 

តនម្្អច ន្ប្ទ្ពយ រុរ ឬមូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធ  (A) $53,800 

ចាំណែកភាគរយនន្ការសធវើប្រទន្កម្ម 50% 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់មុ្ន្សព អន្ុសប្ោេះ (B=A x 50% x 4%)  $1,076 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់មុ្ន្សព អន្ុសប្ោេះគិតជាសរៀ  (C = B x 4000៛) 4,304,000៛ 

  ការអន្ុសប្ោេះពន្ធ  (D) 4,000,000៛ 

ប្បាក់ពន្ធប្តូវរង់  (E = C - D) 304,000៛ 
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ផ្្ែក្ទី៣ 

កាតពវក្ិចច ៃងិៃីតិវិធីនៃការប្រកាេរង់ពៃធ 
 
៣.១. កាតពវក្ិចចនៃការដ្ឋក្់លខិិតប្រកាេ ៃិងរង់ប្ាក្់ពៃធ 
ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ ប្តូវប្រមូ្ ពអីនកទ្ទ្ ួកម្ម ទិ្ធ ិឬ ទិ្ធកិាន្ក់ារអ់ច ន្ប្ទ្ពយ។ 

 

អនកជារ់ពន្ធមាន្កាតពវកិចចោក់ ិខ្ិតប្រកា  ន្ងិរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាឲ្យបាន្ប្គរ់កនងុរយៈសព  ៣ណខ្ រនេ រ់ពកីា -

ររិសចេទ្នន្ “ដកីារញ្ាូន្” ាំែុាំឯកសារសទេរកម្ម ិទ្ធិររ ់រដឋបា  ុរិសយដីរាជធានី្-សខ្តត ចាំសពាេះអច ន្ប្ទ្ពយបាន្ចុេះរញ្ា ី

(មាន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធ ិឬរ្ង់រឹង)  ឬរនេ រ់ពកីា ររិសចេទ្នន្ “ដកីារញ្ាូន្” ាំែុាំឯកសារសទេរ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយររ ់

អាជាា ធរណដន្ដី (ឃុាំ- ង្ហក ត ់ឬប្កុង-ប្ ុក-ខ្ែឌ ) ចាំសពាេះអច ន្ប្ទ្ពយពុាំបាន្ចុេះរញ្ា ី (ោម ន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ ឬរ្ង់ទ្ន្់) ។ 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

កា ររសិចេទ្នន្ដកីារញ្ាូន្ររ រ់ដឋបា  ុរសិយដ ីឬអាជាា ធរណដន្ដ ី

គំរដូីការញ្ជូ ៃសំណ ំឯកសារសប្មារ់ 

អចលៃប្ទពយាៃច ុះរញ្ជ ី (មាៃរ័ណណកម្មសិទធិ ឬរលង់រឹង) 

គំរដូីការញ្ជូ ៃសំណ ំឯកសារសប្មារ់ 

អចលៃប្ទពយព ំាៃច ុះរញ្ជ ី (គ្មម ៃរ័ណណ កម្មសិទធិ រលង់ទៃ់) 
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៣.២. ៃីតិវិធីនៃការដ្ឋក្់លខិិតប្រកាេ ៃិងរង់ប្ាក្់ពៃធ  
អនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោង អាចោក់ ិខ្ិតប្រកា ន្ិងរង់ប្បាក់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ សៅអគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ 

ចាំសពាេះអច ន្ប្ទ្ពយណដ  ែតិសៅរាជធាន្ី-សខ្តត ឬសៅសាខាពន្ធោរសខ្តតណដ អច ន្ប្ទ្ពយសនេះ ែ ិតសៅ ឬរង់ប្បាក់ពន្ធ

សៅសាខាធនោរសអ ីុ ីោ ភីអិ  ីុ ឬធនោរកាោឌ្ីយ៉ា  ក.អ  ឬធនោរវឌ្ឍន្ៈ ឬធនោរកម្ពុជាសាធារែៈ ឬធនោរ

សាែ រន ភីអិ  ីុ ឬធនោរសជប្ា ់ រ៉ាយូ៉ា  ់ ម្.ក ឬធនោរនប្រ ែីយក៍ម្ពុជា ក.អ ឬធនោរវឌ្ឍន្ៈអា ុីចាំកាត់ 

(ABA) ឬធនោរណដ បាន្ចុេះអន្ុ សរែៈនន្ការសយគយ ់ោន ជាមួ្យប្ក ួងស ដឋកិចចន្ងិហិរញ្ញវតែ។ុ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អែកជារ់ពៃធ / 

អែកតំណាង 

អគានាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ / 

 សាខាពៃធដ្ឋរទេតត 

សាខាធនាគ្មរផ្ដលាៃ 

ច ុះអៃ សសរណៈ 

 រនេ រ់ពីទ្ទ្ ួបាន្ “ដីការញ្ជូ ៃ” ពីរដឋបា  

 ុរិសយដី (មាន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ) ឬអាជាា ធរណដន្ដី

(ោម ន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ) អនកជារ់ពន្ធប្តូវយក ាំែុាំ 

ឯកសារម្កអគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ (ចាំសពាេះអច - 

ន្ប្ទ្ពយសៅរាជធាន្ីភនាំសពញ) ឬសាខាពន្ធោរសខ្តត 

(ចាំសពាេះអច ន្ប្ទ្ពយសៅាម្រោត សខ្តត) សដើម្បី

ស ន ើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធិ

កាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយ សោយប្តូវជួរជាម្ួយម្ញ្ជ្ន្តី

ពិន្ិតយន្ិងទ្ទ្ួ ឯកសារ។ ចាំសពាេះអច ន្ប្ទ្ពយសៅ

រោត សខ្តត ក៏អាចស ន ើ ុាំរង់ពន្ធសៅអគគនយកោឋ ន្

ពន្ធោរបាន្។ អនកជារ់ពន្ធ ន្ឹងទ្ទ្ួ បាន្ ិខ្ិត

ររា ក់ការទ្ទ្ ួឯកសារចាំន្ួន្ ២ ចារ់ណដ មាន្

ស ខ្បារកូដ ឬ QR Code  ប្មារ់ាម្ោន្

ដាំសែើរការ ន្ិង ររា ក់អាំពីការទ្ទួ្ ឯកសារ ( ូម្

សម្ើ គាំរសូៅណទនកទ្ី ៥.១)។  

 

 ម្ញ្ជ្ន្តីពិន្ិតយន្ិងទ្ទួ្ ឯកសារ រញ្ចូ 

ទ្ិន្នន្័យរឋម្ចូ កនុងប្រព័ន្ធ សដើម្បីឱ្យម្ញ្ជ្ន្តី

វយតនម្្រន្តន្ីតិវិធីចុេះរញ្ា ី ន្ិងកាំែត់ប្បាក់

ពន្ធប្តូវរង់ សហើយរញ្ាូន្ ាំែុាំឯកសារជូន្ 

ថាន ក់ដឹកនាំពិន្ិតយ ន្ិង សប្ម្ចាម្ឋានន្ុប្កម្។ 

រនេ រ់ពី ថាន ក់ដឹកនាំពិន្ិតយន្ិងឯកភាពស ើ

ការកាំែត់ប្បាក់ពន្ធរចួ ម្ញ្ជ្ន្តីប្រគ ់ស ចកតី 

ជូន្ដាំែឹងន្ិងឯកសារ ប្តូវសបាេះពុម្ព “ទសចកតី

ជូៃដំណឹងសតីពីការរង់ពៃធប្រថារ់ប្ាទលើការ 

ទនេរកម្មសិទធិឬសិទធិកាៃ់ការ់អចលៃប្ទពយ” 

សហើយទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងសៅអនកជារ់ពន្ធ សដើម្បីយក 

ស ចកតីជូន្ដាំែឹង សៅរង់ប្បាក់ពន្ធសៅធនោរ

ណដ បាន្ចុេះអន្ុ សរែៈ នន្ការសយគយ ់ោន

ជាម្ួយប្ក ងួស ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ញវតែុ។ 

រនេ រ់ម្ក អនកជារ់ពន្ធប្តូវប្រគ ់ “រង្កា ៃ់នដរញ្ជជ ក់ការរង់ប្ាក់

ពៃធ” (Single Invoice) ចាំន្ួន្ពីរ ន្្ឹកណដ ធនោរបាន្សបាេះពុម្ពដ ់ 

ម្ញ្ជ្ន្តីប្រគ ់ស ចកតីជូន្ដាំែឹងន្ិងឯកសារ វិញ សដើម្បីរន្តន្ីតិវិធីប្រថារប់្ា

ស ើឯកសារណដ បាន្ស ន ើ ុាំ។ 

ម្ញ្ជ្ន្តីប្រគ ់ស ចកតីជូន្ដាំែឹងន្ិងឯកសារ សធវើការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងសៅ

អនកជារ់ពន្ធ សដើម្បីម្កទ្ទ្ួ យក ាំែុាំឯកសារណដ ប្រថារ់ប្ារចួ រមួ្

ន្ិង “រង្កា ៃ់នដរញ្ជជ ក់ការរង់ប្ាក់ពៃធ” ពែ៌តក ឈូក ន្ិង “លិេិត

រញ្ជជ ក់អំពីការរង់ពៃធប្រថារ់ប្ាទលើការទនេរកម្មសិទធិ ឬសិទធិកាៃ់

ការ់អចលៃប្ទពយ” សដើម្បីសៅរន្តន្ីតិវិធីរញ្ចរ់ការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធិ

កាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយសៅរដឋបា  ុរិសយដី ឬអាជាា ធរណដន្ដីវិញ។ 

អគានាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ /សាខាពៃធដ្ឋរទេតត 

 

រដាាលស រិទោដី /អាជាា ធរផ្ដៃដី 



 

នយកោឋ ន្ពន្ធច ន្ប្ទ្ពយន្ិងអច ន្ប្ទ្ពយ នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ  | ទ្ាំព័រទី្ 14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៣.៣. ឯក្សារតប្មូវេប្មារ់ការរង់ពៃធ 
អនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងណដ ស ន ើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយទាំងអ ់ ប្តូវភាា រ់ម្កជាមួ្យន្ូវ ាំែុាំឯកសារ

ណដ ទ្ទ្ួ បាន្ពរីដឋបា  ុរសិយដី ឬអាជាា ធរណដន្ដី ដូចមាន្រាយ ម្អិតសៅកនុងរញ្ា ីរាយឯកសារតប្ម្ូវអាំពីការចុេះរញ្ា ី 

ន្ិងរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយ (ទ្ាំព័រ ១៦ ន្ងិ១៧) រួចរាំសពញរណន្ែម្ន្ូវឯកសារ

មួ្យចាំន្ួន្សទ្ៀតដូចជា៖ 

− ងតចម្្ង ាំែុាំឯកសារចាំន្ួន្ ០១ ចារ់  

− រាំសពញ “ពាកយស ន ើ ុាំរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាស ើការសទេរកម្ម ិទ្ធ ិឬ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយ ទ្ប្ម្ង់ Form PT 02”។ 

អនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងអាចណ វងរកពាកយស ន ើ ុាំទ្ប្ម្ង់ FORM PT 02 សៅរដឋបា សារសពើពន្ធ (រញ្ាររង់ពន្ធ) 

ឬសៅការិយ ័យសរៀរចាំណដន្ដី ន្គរូរន្ីយកម្ម  ាំែង់ និ្ងភូមិ្បា ប្កុង-ប្ ុក-ខ្ែឌ  ឬសៅការិយ ័យប្ចក

សចញ-ចូ ណតម្យួ ឬអាចទញយក (Download) ពីសគហទ្ាំព័រររ ់អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ ាម្រយៈតាំែភាា រ់៖ 

https://www.tax.gov.kh/km/document-form។ 

− ចារ់ងតចម្្ងរ័ែណ មាគ  ក់ាររង់ពន្ធស ើអច ន្ប្ទ្ពយ ឬ រង្ហក ន្់នដររា ក់ការរង់ប្បាក់ពន្ធស ើអច ន្ប្ទ្ពយ

ឆ្ន ាំចុងសប្កាយ  (ប្រ ិន្សរើបាន្ចុេះរញ្ា ីរង់ពន្ធស ើអច ន្ប្ទ្ពយរួច) 

 

គំរូទសចកតីជូៃដំណឹង 

សតីពីការរង់ពៃធប្រថារ់ប្ាទលើការទនេរកម្មសិទធិ  

ឬសិទធិកាៃ់ការ់អចលៃប្ទពយ 

គំរូលិេិតរញ្ជជ ក់ 

អំពីការរង់ពៃធប្រថារ់ប្ាទលើការទនេរកម្មសិទធិ  

ឬសិទធិកាៃ់ការ់អចលៃប្ទពយ 



 

នយកោឋ ន្ពន្ធច ន្ប្ទ្ពយន្ិងអច ន្ប្ទ្ពយ នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ  | ទ្ាំព័រទី្ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គំរូពាកយទសែើស ំរង់ពៃធប្រថារ់ប្ាទលើការទនេរកម្មសិទធិ 

ឬសិទធិកាៃ់ការ់អចលៃប្ទពយ ( Form PT 02) 

គំរូរ័ណណសមាា ល់ការរង់ពៃធទលើអចលៃប្ទពយ  

គំរូរង្កា ៃ់នដរញ្ជជ ក់ការរង់ប្ាក់ពៃធទលើអចលៃប្ទពយ 



 

នយកោឋ ន្ពន្ធច ន្ប្ទ្ពយន្ិងអច ន្ប្ទ្ពយ នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ  | ទ្ាំព័រទី្ 16  

 

 

 
 
 

  
 

 
 

១. ាំែុាំឯកសារពីរដឋបា  ុរិសយដី ចារ់សដើម្ ចារ់ចម្្ង 

-ដីការញ្ាូន្ររ ់ម្ន្េីរសរៀរចាំណដន្ដី ន្គរូរន្ីយកម្ម  ាំែង់ ន្ិង ុរិសយដី   

-កាំែត់រង្ហា ញររ ់ម្ន្េីរសរៀរចាំណដន្ដី ន្គររូន្ីយកម្ម  ាំែង់ ន្ិង ុរិសយដី    

- ិខិ្ត ក់តត ច់ (ករែីទ្ិញ ក់) ឬ ិខិ្តអាំសោយតត ច់ (ករែីប្រទន្កម្ម)   

-ស ចកតីប្ពម្សប្ពៀងន្ិងអន្ុរញ ត ឬ ាំរុប្តអន្ុរញ តពីប្កុម្ប្រឹកាញាតិ ឬ ាំរុប្តតាំែវងស

ប្តកូ នន្សខាម ច ឬរោត ាំម្រតកជាោយ កខែ៍អកសរ (ករែី ន្តតិកម្ម) 
  

- វិរញ រន្រប្ត មាគ  ់មាច  ់អច ន្វតែុ ឬវិរញ រន្រប្ត មាគ  ់មាច  ់ចាំណែកឯកជន្ ឬរ័ែណ

 មាគ  ់ ិទ្ធិកាន្់ការ់អច ន្វតែុ ឬរ័ែណ មាគ  ់ ិទ្ធិកាន្់ការ់ដីធ្ី ឬរ័ែណ មាគ  ់កម្ម ិទ្ធិ   

សទសងៗសទ្ៀត 

  

- ោករប្ត ប្ម្ង់រ្ង់ជាក់ណ តង (ន្ិយម្កា) ន្ិងរូរងតអច ន្ប្ទ្ពយ   

-អតត រញ ែរ័ែណ រា តិណខ្មរ ឬ ិខិ្តឆ្្ងណដន្ ឬ ាំរុប្តររា ក់ម្រែភាព   

- ាំរុប្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ាំរុប្តររា ក់កាំសែើត ឬស ៀវសៅប្គួសារ                                     

(ករែីប្រទន្កម្ម ឬ ន្តតិកម្ម) 
  

-ទ្ប្ម្ង់ណរររទ្ប្រមូ្ ទិ្ន្នន្័យកា ដី (ករែីចុេះរញ្ា ីដាំរូង)   

- ោករប្តរប្ងួម្កា ដី ឬរាំណរកកា ដី (ករែីរប្ងួម្ ឬរាំណរកកា ដី)   

-សា ប្កម្ ឬសា ដីកា (ប្រ ិន្សរើមាន្)   

- ិខិ្ត  ជែ ររ ់ទ្ី ត ីការគែៈរដឋម្ញ្ជ្ន្តី (ប្រ ិន្សរើមាន្)   

-ព័ត៌មាន្កា ដី (ប្រ ិន្សរើមាន្)   

២.ឯកសារតប្មូ្វរណន្ែម្ ប្មារ់អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ ចារ់សដើម្ ចារ់ចម្្ង 

-ពាកយស ន ើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាទ្ប្ម្ង់ FORM PT 02   

-រង្ហក ន្់នដររា ក់ការរង់ប្បាក់ពន្ធ ឬរ័ែណ មាគ  ់ការរង់ពន្ធស ើអច ន្ប្ទ្ពយ 

(ប្រ ិន្សរើមាន្) 
  

-រ័ែណពន្ធបា៉ា តង់ ឬវិរញ រន្រប្តអាករស ើតនម្្រណន្ែម្ (ករែីអនក ក់ឬអនកទ្ិញជាន្ីតិរុគគ )   

- កខន្តិកៈ ឬវិរញ រន្រប្តររា ក់ការចុេះរញ្ា ីប្កុម្ហ ុន្ (ករែីអនក ក់ឬអនកទ្ិញជាន្ីតិរុគគ )   

-កិចច ន្ាទ្ិញ ក់អច ន្ប្ទ្ពយ (ករែីអនក ក់ឬអនកទ្ិញជាន្ីតិរុគគ )   

- ិខិ្តររា ក់ប្រវតិតដី (ករែីមាន្ប្រវតតិសទេរសប្ចើន្តាំែ)   

រញ្ជ ីរាយឯកសារតប្មូ្វអំពីការច ុះរញ្ជ ី ៃិងរង់ពៃធប្រថារ់ប្ា 

ទលើការទនេរកម្មសិទធអិចលៃប្ទពយផ្ដលាៃច ុះរញ្ជ ី 

(មាៃរ័ណណកម្មសិទធិ ឬរលង់ រឹង) 
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z 
 

 

 

 

 
៣.៤. សេវាសាធារណៈ ៃិងរយៈសពលនៃការ្តលស់េវា  
ការពិន្តិយស ើ ាំសែើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ មាន្រយៈសព ព ី៤ សៅ ៨នងង នន្នងងសធវើការ កនងុករែីណដ អនក

ជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងបាន្ភាា រ់ម្កជាមួ្យន្ូវឯកសារតប្ម្ូវប្គរ់ប្ោន្់ ន្ងិប្តូវរង់ស វសាធារែៈចាំន្ួន្ ៤០០ ០០០ សរៀ  

ចាំសពាេះណតអច ន្ប្ទ្ពយណដ មាន្ប្បាក់ពន្ធចារ់ពី ៤ ០០០ ០០០ សរៀ  ស ើងសៅ។ 

3 

១. ាំែុាំឯកសារពីអាជាា ធរណដន្ដី  ចារ់សដើម្ ចារ់ចម្្ង 

-ដីការញ្ាូន្ររ ់អាជាា ធរណដន្ដី   

- ិខិ្តសទេរ ិទ្ធិកាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយណដ មិ្ន្ទន្់ចុេះរញ្ា ី    

- ិខិ្តសធវើអាំសោយតត ច់ (ករែីប្រទន្កម្ម)   

- ិខិ្តររា ក់ការសធវើ ន្តតិកម្ម ឬស ចកតីប្ពម្សប្ពៀងន្ិងអន្ុរញ ត ឬ ាំរុប្តអន្ុរញ តពីប្កុម្

ប្រឹកាញាតិ ឬ ាំរុប្តតាំែវងសប្តកូ នន្សខាម ច ឬរោត ាំម្រតកជាោយ កខែ៍អកសរ        

(ករែី ន្តតិកម្ម) 

  

-គាំន្ូ រង្ហា ញទ្ីាាំងអច ន្ប្ទ្ពយណដ មិ្ន្ទន្់ចុេះរញ្ា ី (ន្ិយម្កា) ន្ិងរូរងតអច ន្ប្ទ្ពយ   

-អតត រញ ែរ័ែណ រា តិណខ្មរ ឬ ិខិ្តឆ្្ងណដន្ ឬ ាំរុប្តររា ក់ម្រែភាព   

-  ាំរុប្តអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ាំរុប្តររា ក់កាំសែើត ឬស ៀវសៅប្គួសារ                             

(ករែីប្រទន្កម្ម ឬ ន្តតិកម្ម) 
  

- ិខិ្តររា ក់ប្រវតិតដី (ករែីមាន្ប្រវតតិសទេរសប្ចើន្តាំែ)   

-សា ប្កម្ ឬសា ដីកា (ប្រ ិន្សរើមាន្)   

២.ឯកសារតប្មូ្វរណន្ែម្ ប្មារ់អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ ចារ់សដើម្ ចារ់ចម្្ង 

-ពាកយស ន ើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាទ្ប្ម្ង់ FORM PT 02   

-រង្ហក ន្់នដររា ក់ការរង់ប្បាក់ពន្ធ ឬរ័ែណ មាគ  ់ការរង់ពន្ធស ើអច ន្ប្ទ្ពយ         

(ប្រ ិន្សរើមាន្) 
  

-រ័ែណពន្ធបា៉ា តង់ ឬវិរញ រន្រប្តអាករស ើតនម្្រណន្ែម្ (ករែីអនក ក់ឬអនកទ្ិញជាន្ីតិរុគគ )   

- កខន្តិកៈ ឬវិរញ រន្រប្តររា ក់ការចុេះរញ្ា ីប្កុម្ហ ុន្ (ករែីអនក ក់ឬអនកទ្ិញជាន្ីតិរុគគ )   

-កិចច ន្ាទ្ិញ ក់អច ន្ប្ទ្ពយ (ករែីអនក ក់ឬអនកទ្ិញជាន្ីតិរុគគ )   

រញ្ជ ីរាយឯកសារតប្មូ្វអំពីការច ុះរញ្ជ ី ៃិងរង់ពៃធប្រថារ់ប្ា 

 ទលើការទនេរសិទធិកាៃ់ការ់អចលៃប្ទពយផ្ដលព ំោៃា់ៃច ុះរញ្ជ ី 

(គ្មម ៃរ័ណណកម្មសិទធិ ឬរលង់ទៃ់) 



 

នយកោឋ ន្ពន្ធច ន្ប្ទ្ពយន្ិងអច ន្ប្ទ្ពយ នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ  | ទ្ាំព័រទី្ 18  

 

ផ្្ែក្ទី៤ 

សទាេទណឌ  ៃងិេទិធិក្ែងុការតវា៉ា  
 
៤.១. ការយតឺយ៉ា វក្ែងុការរំសពញកាតពវក្ិចច 
កនុងករែីខ្កខាន្មិ្ន្បាន្ោក់ ិខ្ិតប្រកា  ន្ងិរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយឱ្យបាន្ប្គរ់កនុងរយៈសព  ០៣ណខ្ 

រនេ រ់ពីកា ររិសចេទ្នន្ “ដីការញ្ាូន្” ររ ់រដឋបា  ុរិសយដី ឬអាជាា ធរណដន្ដី    អនកជារ់ពន្ធនឹ្ងប្តូវទ្ទ្ួ ពិន្យ័ស ម ើ

ន្ឹងចាំន្ួន្ប្បាកព់ន្ធប្រថារ់ប្ាណដ ប្តូវរង់ ។  

 

 

 

 

 

 

 

៤.២. ការមិៃមក្រំសពញកាតពវក្ិចចរង់ពៃធប្រថារ់ប្ាសលើអចលៃប្ទពយ 
ប្រ ិន្សរើអនកជារ់ពន្ធមិ្ន្បាន្ោក់ ិខ្តិប្រកា  និ្ងរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយឱ្យប្តឹម្ប្តូវាម្ការកាំែត់ 

ររ ់ប្ក ួងស ដឋកិចចន្ិងហិរញ្ញវតែុ សនេះរដឋបា  ុរិសយដី ឬអាជាា ធរមូ្ ោឋ ន្ថាន ក់សប្កាម្ជាតិ (ឃុាំ- ង្ហក ត់ ឬប្កុង- ប្ ុក-

ខ្ែឌ ) មិ្ន្អាចសចញឬសទេរ វិរញ រន្រប្ត មាគ  ់មាច  ់អច ន្វតែុ ឬរ័ែណ មាគ  ់ ិទ្ិធកាន្់ការ់អច ន្វតែ ុ ឬរ័ែណប្រហាក់

ប្រណហ ងម ី ឬររា ក់ស ើការសទេរ ិទ្ធិកាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយសនេះសទ្។ មាន្ន្យ័ថា ប្រ ិន្សរើអនកជារ់ពន្ធមិ្ន្បាន្រាំសពញ

កាតពវកិចចរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយឱ្យបាន្ចរ់ ពវប្គរ់សៅរដឋបា សារសពើពន្ធ សនេះការសទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្់

ការ់អច ន្ប្ទ្ពយន្ឹងមិ្ន្ប្តូវបាន្អន្ុរញ តស ើយ។ 

 

៤.៣. េទិធិក្ែងុការតវា៉ា  
អនកជារ់ពន្ធ ណដ មិ្ន្សពញចិតតន្ឹងការកាំែត់ពន្ធ ការកាំែត់ពន្ធស ើងវិញ ការទររាំែ ុពន្ធ ស ចកតី សប្ម្ច ឬវិធាន្ការ

សទសងៗររ ់រដឋបា សារសពើពន្ធ មាន្ ិទ្ធិោកព់ាកយរែត ឹងតវ៉ា សៅអគគនយក នន្អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរកនងុរយៈសព  

៣០ នងង នន្នងងសធវើការ គតិចារព់ីកា ររិសចេទ្ នន្ការទ្ទ្ ួ ិខ្ិតជូន្ដាំែឹង ត ីពីការរងព់ន្ធប្រថារប់្ាស ើការសទេរកម្ម ិទ្ធិ

ឬ ិទ្ធកិាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយ ឬស ចកតី សប្ម្ច ឬវធិាន្ការសទសងៗររ ់រដឋបា សារសពើពន្ធ។  

 

៤.៤. ពាក្យរណតឹ ងតវា៉ា  

ពាកយរែត ងឹតវ៉ា  ប្តូវចុេះហតែស ខាសោយអនកតវ៉ាតេ  ់ ឬតាំោងប្ រចារ់។   អនកតវ៉ាអាចចាត់តាំោងប្ រចារ់ណដ 

មាន្ ិទ្ធិ សប្ម្ច សោយភាា រ់ជាមួ្យ ិខិ្តសទេរ ិទ្ធណិដ មាន្ចុេះហតែស ខាររ ់សាមី្អនកតវ៉ា សដើម្បីចូ រួម្ជាំន្ ួកនុងនី្ត-ិ

 វិធីនន្ការសោេះប្សាយរែត ឹងតវ៉ា។ 

ឧោហរណ៖៍ សោក “ក ” បាន្ទ្ទ្ួ  ាំែុាំឯកសារពីរដឋបា  ុរិសយដី ណដ មាន្ដីការញ្ាូន្ឱ្យម្ករង់ពន្ធប្រថារ់ប្ា

ស ើអច ន្ប្ទ្ពយសៅនងងទ្ី០១ ណខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ រ៉ាុណន្តសោកសទ្ើរម្កោក់ ិខ្ិតប្រកា សៅនងងទ្ី២០ ណខ្សម្សា ឆ្ន ាំ

២០២០ ដូចសន្េះ សព ណដ សោក “ក ” ម្ករាំសពញកាតពវកិចចរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ សោកប្តូវពិន្័យស ម ើ

ន្ឹងចាំន្ួន្ប្បាក់ពន្ធប្រថារ់ប្ាណដ ប្តូវរង់។ មាន្ន្័យថា សរើអច ន្ប្ទ្ពយររ ់សោក “ក ” ប្តូវរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើ

អច ន្ប្ទ្ពយចាំន្ួន្ ១ ០០០ ០០០ សរៀ  សោកន្ឹងប្តូវពិន្័យចាំន្ួន្ ១ ០០០ ០០០ សរៀ រណន្ែម្សទ្ៀត  រុរទាំងប្បាក់ពន្ធ 

និ្ងប្បាកព់ិន្យ័ស ម ើន្ឹងចាំន្ួន្ ២ ០០០ ០០០ សរៀ ។  
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ពាកយរែត ងឹតវ៉ា  ប្តូវសធវើជាោយ កខែ៍អកសរ សោយប្តូវមាន្ខឹ្្ម្សារ និ្ងពត័ម៌ាន្ ដូចខាងសប្កាម្៖ 

-កា ររិសចេទ្នន្រែត ងឹតវ៉ា  

-អតត រញ ែររ ់អនកជារ់ពន្ធ (អតត រញ ែរ័ែណ ឬ ាំរុប្តកាំសែើត ឬ ិខ្ិតឆ្្ងណដន្) 

-ស ខ្អតត រញ ែកម្មសារសពើពន្ធ (ករែីអនកតវ៉ាជានី្តិរុគគ ) 

-អា យោឋ ន្ ស ខ្ទ្ូរ ័ពេ ន្ងិ/ឬសារសអ ិចប្តូន្កិ ររ ់អនកតវ៉ា  ឬអនកតាំោងប្ រចារ់ 

-ឯកសារសយងណដ ជាកម្មវតែុនន្រែត ឹងតវ៉ា   

-អងគសហតុ ឬវធិាន្ការោក់សចញសោយអគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ ឬអងគភាពកាំែត់ពន្ធ ណដ ជាកម្មវតែុនន្រែត ឹងតវ៉ា  

- ាំអាងសហតុ និ្ងមូ្ ោឋ ន្គតយិុតត នន្រែត ឹងតវ៉ា  ណដ សាមី្អនកតវ៉ា ស ើកជា ាំអាង កនុងការតវ៉ា  

-ព័តម៌ាន្ចាាំបាច់សទសងសទ្ៀតពាក់ព័ន្ធរែត ងឹតវ៉ា  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

គំរូពាកយតវ៉ា សប្មារ់អែកជារ់ពៃធ 

រូរវៃតរ គាល 

គំរូពាកយតវ៉ា សប្មារ់អែកជារ់ពៃធ 

ៃីតិរ គាល 
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ផ្្ែក្ទី៥ 

សេវាអែក្ជារព់ៃធ ៃិងព័ត៌មាៃរផ្ៃថម 
 
៥.១. លខិិតរញ្ជា ក្់ការទទួលេណំុំឯក្សារ 
អនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងណដ បាន្ោក់ពាកយស ន ើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ សៅអគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរ ឬសាខា

ពន្ធោរសខ្តតន្ឹងទ្ទ្ួ បាន្ “ ខិ្តិររា កក់ារទ្ទ្ ួឯកសារ ” (Document Tracking) ចាំន្ួន្ ០១ ចារ់ ប្មារ់ាម្ោន្

ដាំសែើរការឯកសារ ន្ិង “ ខិ្តិររា កក់ារទ្ទ្ ួឯកសារស ន ើ ុាំរងព់ន្ធប្រថារប់្ាស ើការសទេរកម្ម ទិ្ធិ ឬ ទិ្ធកិាន្ក់ារ់

អច ន្ប្ទ្ពយ ” ចាំន្ួន្ ០១ ចារ់សដើម្បីទត ់ភាពង្ហយប្ ួ កនុងការណ វងរក ន្ិងាម្ោន្ ាំែុាំឯកសារណដ បាន្ស ន ើ ុាំ

សនេះ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

គំរូលិេិតរញ្ជជ ក់ការទទួលឯកសារ  

សប្មារ់ាម្ដ្ឋៃឯកសារ (Document Tracking) 

ស ខ្កូដ Document Tracking 

ស ខ្បារកូដឯកសារប្រថារ់ប្ា 

QR Code  

 ប្មារ់ាម្ោន្ឯកសារ 

គំរូលិេិតរញ្ជជ ក់ការទទួលឯកសារ  

រញ្ជជ ក់អំពីសំណ ំឯកសារផ្ដលាៃទទួល 
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៥.២. ការាមដ្ឋៃឯក្សារផ្ដលាៃសេែើេុរំង់ពៃធ 
អនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងអាចសធវើការាម្ោន្ឯកសារណដ បាន្ស ន ើ ុាំ

រង់ពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយបាន្ ាម្រយៈកម្មវធិីទ្រូ ័ពេនដមាន្

ស ម្ េះថា “GDT Check & Track” ណដ អាចទញយកពី App Store 

ន្ិង Play Store សោយឥតគតិនង្។  

 

រនេ រ់ពីដាំស ើងកម្មវិធីសន្េះរួច អនកជារ់ពន្ធប្តូវសធវើការសប្ជើ សរើ  ICON “ាម្ោន្ឯកសារ” រួចសធវើការស កន្ QR Code 

ណដ មាន្សៅស ើ “ ខិ្តិររា កក់ារទ្ទ្ ួឯកសារ ” (Document Tracking) សនេះវន្ឹងរង្ហា ញពត័ម៌ាន្សទសងៗ ន្ិង

សាែ ន្ភាពដាំសែើរការនន្ឯកសារ។ 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
៥.៣. ចមងលស់្េងៗ ៃងិការពិសប្រោះសយរល ់
ករែីអនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងមាន្ចម្ង ់សទសងៗពាកព់ន័្ធនឹ្ងការស ន ើ ុាំរង់ពន្ធប្រថារប់្ាស ើអច ន្ប្ទ្ពយ  ូម្ទ្ាំនក់

ទ្ាំន្ងាម្រយៈ Call Center ររ ់អគគនយកោឋ ន្ពន្ធោរស ខ្ ១២៧៧ សោយឥតគិតនង្ ឬសទាើសារម្កកាន្់ GDT Live 

Chat ឬសារសអ ិចប្តូន្ិក dpt@tax.gov.kh។ អនកជារ់ពន្ធ ឬអនកតាំោងកអ៏ាចម្កសធវើការទ្ាំនក់ទ្ាំន្ងសោយតេ  ់សៅអគគ

នយកោឋ ន្ពន្ធោរ ឬសាខាពន្ធោរសខ្តត ណដ មាន្អា យោឋ ន្ខាងសប្កាម្៖ 
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អគគនាយក្ដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ 
អា យោឋ ន្ស ខ្ ៥២២-៥២៤ ណកងម្ហាវិងី ហព័ន្ធរុ សីុ  

(១១០) ន្ិងម្ហាវិងីស ៉ា ស ទុ្ង  (២៤៥)  

 ង្ហក ត់ទ្ឹក អក់១ ខ្ែឌ ទ្ួ សោក រាជធាន្ីភនាំសពញ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧០៨ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ info@tax.gov.kh 

 

នាយក្ដ្ឋា ៃពៃធចលៃប្ទពយៃិងអចលៃប្ទពយ 
អា យោឋ ន្ស ខ្ ៥២២-៥២៤ ណកងម្ហាវិងី ហព័ន្ធរុ សីុ  

(១១០) ន្ិងម្ហាវិងីស ៉ា ស ទុ្ង  (២៤៥)  

 ង្ហក ត់ទ្ឹក អក់១ ខ្ែឌ ទ្ួ សោក រាជធាន្ីភនាំសពញ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៨១៨ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក ៖ dpt@tax.gov.kh 

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ណ្តត ល 
ទេេះស ខ្១០៣ ទ្ូវស ខ្១០៨  

 ង្ហក ត់ាសមម  ប្កុងាសមម  សខ្តតកោត   

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ២៣ ៩៨៣ ៤២៣ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kandal@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ំពង់ចាម 
ទេេះស ខ្៥ ទ្ូវសខ្ម្រភូម្ិន្េ  

 ង្ហក ត់កាំពង់ចាម្ ប្កុងកាំពង់ចាម្ សខ្តតកាំពង់ចាម្ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៤២ ៣៩១ ៥៣៩ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kampongcham@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតាត់ដំរង 
ទេេះស ខ្២ ទ្ូវជាតិស ខ្៥  

 ង្ហក ត់រតន្ៈ ប្កុងបាត់ដាំរង សខ្តតបាត់ដាំរង 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៣ ៩៥៣ ៩៦៣ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ battambang@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតនប្ពផ្វង 
ភូម្ិស ខ្២  ង្ហក ត់កាំពង់ោវ  

ប្កុងនប្ពណវង សខ្តតនប្ពណវង 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៤៣ ៦៩០ ០១៦៨ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ preyveng@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសេៀមរារ 
A១៧១៨ ម្ែឌ  ២  ង្ហក ត់សាវ យដងគុាំ  

ប្កុងស ៀម្រារ សខ្តតស ៀម្រារ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤ ៦៦៥ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ siamreap@tax.gov.kh 

 សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ំពង់ធំ 
ទ្ូវស ខ្៦ ភូម្ិប្តឡាាំង ិច  ង្ហក ត់ដាំរើជាន្់ខ្ា  

ប្កុង េ ឹងណ ន្ សខ្តតកាំពង់ធាំ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ១២ ៩៦០ ១៤២/ ១១ ៧៧៥ ២៩៦  

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kampong_thom@tax.gov.kh  

 

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតាផ្ក្វ 
ទ្ូវស ខ្៣ ភូម្ិ១  ង្ហក ត់រកាកនុង  

ប្កុងដនូ្ណកវ សខ្តតាណកវ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៣២ ៩៣១ ២៣៩ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ takeo@tax.gov.kh  

   

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសាវ យសរៀង 
ទ្ូវភូម្ិសរាងរណន្្  ង្ហក ត់សាវ យសរៀង  

ប្កុងសាវ យសរៀង សខ្តតសាវ យសរៀង 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៤៤ ៩៤៥ ៧៤១ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ svayrieng@tax.gov.kh  

  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសពាធិ៍សាត់ 
ទ្ូវជាតិស ខ្៥  ង្ហក ត់នប្ពញី  

ប្កុងសពាធិ៍សាត់ សខ្តតសពាធិ៍សាត់ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៥២ ៧៤០ ០៧៤ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ pursat@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ំពង់ឆ្ែ ងំ 
ភូម្ិឃ្្ ាំងប្បាក់ ឃុាំសរអរ  

ប្ ុកកាំពង់ឆ្ន ាំង សខ្តតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ២៦ ៧៧០ ០០៤ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kampongchhnang@tax.gov.kh  

  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ំពង់េព ឺ
ទ្ូវជាតិស ខ្៤ ភូម្ិប្តពាាំងស ើក  ង្ហក ត់រកាធាំ  

ប្កុងចារម្ន្ សខ្តតកាំពង់ ព ឺ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ២៥ ៩៨៧ ៣៨៩  

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kampongspeu@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ំពត 
ភូម្ិ១ឧ ភា  ង្ហក ត់កាំពង់កោត    

ប្កុងកាំពត សខ្តតកាំពត 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៣៣ ៩៣២ ៧១១ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kampot@tax.gov.kh  

mailto:info@tax.gov.kh
mailto:siamreap@tax.gov.kh
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សាខាពៃធដ្ឋរសខតតប្ពោះេហីៃុ 
ទ្ូវ២៨ម្ិងុន  ង្ហក ត់ស ខ្៣  

ប្កុងប្ពេះ ហន្ុ សខ្តតប្ពេះ ីហន្ុ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៤៥៤  

សារសអ ិចប្តូន្ិ៖ preahsihanouk@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសកាោះក្ងុ 
ភូម្ិ២  ង្ហក ត់សាម ច់មាន្ជ័យ  

ប្កុងសខ្ម្រភូម្ិន្េ សខ្តតសកាេះកុង 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៣៥ ៩៣៦ ០៤១ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kohkong@tax.gov.kh  

  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតប្ពោះវិហារ 
ភូម្ិកោត    ង្ហក ត់កាំពង់ប្រោក  

ប្កុងប្ពេះវិហារ សខ្តតប្ពេះវិហារ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៩៧ ៧០៧ ២១១៧ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ preahvihear@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតប្ក្សចោះ 
ទេេះស ខ្៣  ង្ហក ត់ប្កសចេះ  

ប្កុងប្កសចេះ សខ្តតប្កសចេះ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៧២ ៩៧១ ៤៤៤ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kratie@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតរតៃៈគិរ ី
ទ្ូវភូម្ិអូរកណន្សង  ង្ហក ត់រឹងកណន្សង  

ប្កុងបាន្ ុង សខ្តតរតន្ៈគិរើ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៩៧ ៦៤១១ ៥៥៥ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ ratanakiri@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតមណឌ លគិរ ី
ភូម្ិកោត    ង្ហក ត់សាព ន្មាន្ជ័យ  

ប្កុងណ ន្ម្សនរម្យ សខ្តតម្ែឌ  គិរើ 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៩៧ ៦២៨ ២៩២៩ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ mondulkiri@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតរនាេ យមាៃជ័យ 
រុ្ក U ភូម្ិកា សាព ន្  ង្ហក ត់ប្ពេះពន្  

ប្កុងស រើសសាភ័ែ សខ្តតរនេ យមាន្ជ័យ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៩៥៨ ៩៩២  

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ banteaymeanchey@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតេេងឹផ្ប្តង 
ទ្ូវភូម្ិសាព ន្ងម  ង្ហក ត់ េ ឹងណប្តង  

ប្កុង េ ឹងណប្តង សខ្តត េ ឹងណប្តង 

ទ្រូ ័ពេ៖  (៨៥៥) ៧៤ ៦៣០ ៣៣៦៦ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ stoengtreng@tax.gov.kh  

  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតផ្ក្រ 
ទ្ូវ៣៣ A ភូម្ិណករ  ង្ហក ត់ណករ  

ប្កុងណករ សខ្តតណករ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ១២ ៨២៨ ៧៣៩ /១២ ៧៧៩ ៤៥៦ 

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ kep@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតនរ៉ាលៃិ 
ភូម្ិរឌិ្នវ  ង្ហក ត់នរ៉ា ិន្  

ប្កុងនរ៉ា ិន្ សខ្តតនរ៉ា ិន្ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ១៦ ៨៨២ ៩០៥  

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ pailin@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតឧតតរមាៃជ័យ 
ភូម្ិឈូក  ង្ហក ត់ ាំសរាង  

ប្កុង ាំសរាង សខ្តតឧតតរមាន្ជ័យ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៦៥ ៦៣៥ ៨១៦៨   

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ odormeanchey@tax.gov.kh 

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតតបងូឃមុ ំ
ទ្ូវជាតិស ខ្៧ ភូម្ិសពាធិសរាង ិច ឃុាំសកាងកាង  

ប្ ុកពរញ ណប្កក សខ្តតតបូងឃមុ ាំ 

ទ្រូ ័ពេ៖ (៨៥៥) ៤២ ៤៧៤ ៧០៤៧   

សារសអ ិចប្តូន្ិក៖ tboungkhmum@tax.gov.kh 
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ឧរេមព័ៃធ៖  

ចារ់ ៃិងរទរបញ្ញតិតេតពីីពៃធប្រថារ់ប្ាសលើការស្េរ    
ក្មមេទិធិ ឬេទិធិកាៃ់ការ់អចលៃប្ទពយ 
 
 

ចារ ់
-ប្ពេះរាជប្កម្ស ខ្ ន្ /រកម្/១២២០/០៣៨ ចុេះនងងទ្ី២៥ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ណដ ប្រកា ឱ្យសប្រើចារ់ ត ីពីហិរញ្ញវតែុ

 ប្មារ់ការប្គរ់ប្គងឆ្ន ាំ២០២១ 

-ប្ពេះរាជប្កម្ស ខ្ ន្ /រកម្/១២១៦/០១៩ ចុេះនងងទ្ី១៤ ណខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ណដ ប្រកា ឱ្យសប្រើចារ់ ត ីពីហិរញ្ញវតែុ

 ប្មារ់ការប្គរ់ប្គងឆ្ន ាំ២០១៧ 

-ប្ពេះរាជប្កម្ស ខ្ ន្ /រកម្/១២១២/០១០ ចុេះនងងទ្ី២៦ ណខ្ធន ូ ឆ្ន ាំ២០១២ ណដ ប្រកា ឱ្យសប្រើចារ់ ត ីពីហិរញ្ញវតែុ

 ប្មារ់ការប្គរ់ប្គងឆ្ន ាំ២០១៣ 

-ប្ពេះរាជប្កម្ស ខ្ ១១ ន្.  ៩៤ ចុេះនងងទ្៣ី១ ណខ្ធន ូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ណដ ប្រកា ឱ្យសប្រើចារ់ ត ីពីហិរញ្ញវតែុ ប្មារ់ការ

ប្គរ់ប្គងឆ្ន ាំ១៩៩៥ 

-ចារ់ ត ីពីការរសងកើតពន្ធប្រថារ់ប្ាណដ ប្រកា ឱ្យសប្រើសោយប្កឹតយស ខ្ ២១ ប្ក ចុេះនងងទ្ី១៥ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩១។ 
 

អៃុប្ក្ឹតយ 
-អន្ុប្កតឹយស ខ្ ២៧ អន្ប្ក.រក ចុេះនងងទ្ី២៤ ណខ្កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧  ត ីពី វិធាន្និ្ងនី្តិវិធនីន្ការស ើកណ ង ន្ងិអន្ុសប្ោេះពន្ធ
ប្រថារ់ប្ា។ 

 
ប្រកាេ 
-ប្រកា ស ខ្ ៣៤៣  ហវ.ប្រក ចុេះនងងទ្ី២២ ណខ្មី្ន ឆ្ន ាំ២០១៩  ត ីពកីារកាំែត់មូ្ ោឋ ន្គិតពន្ធប្រថារ់ប្ាចាំសពាេះការ

សទេរកម្ម ិទ្ធិ ឬ ិទ្ធកិាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយ  

-ប្រកា ស ខ្ ៥០៧  ហវ. ប្រក ចុេះនងងទ្ី២៦ ណខ្សម្សា ឆ្ន ាំ២០១៧  ត ីពីការប្រមូ្ ពន្ធប្រថារ់ប្ា។ 

 

សេចក្តីជូៃដំណឹង
-ស ចកតីជូន្ដាំែឹងស ខ្ ៣៦៧  ជែ ចុេះនងងទ្ី០២ ណខ្ឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៧  ត ីពី ាំសែើ ុាំសោ ការែ៍ពាកព់័ន្ធន្ងឹពន្ធ

ប្រថារ់ប្ាស ើការសទេរ ិទ្ធិកាន្ក់ារ់អច ន្ប្ទ្ពយពុាំបាន្ចុេះរញ្ា ី (ោម ន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ)។ 
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សេចក្តីផ្ណនា ំ
- ិខ្ិតស ខ្ ២៨៥១៧ អពដ ចុេះនងងទ្៣ី០ ណខ្ធន ូឆ្ន ាំ២០២០  ត ីពីការរន្តពន្ារ ុព ភាព ិខ្តិស ខ្ ៣៦៧  ជែ 

ចុេះនងងទ្ី០២ ណខ្ឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៧ ររ ់ទ្ី តកីារគែៈរដឋម្ញ្ជ្ន្តី  ត ីពី ាំសែើ ុាំសោ ការែ៍ពាកព់័ន្ធន្ឹងពន្ធប្រថារ់ប្ាស ើ

ការសទេរ ិទ្ធកិាន្់ការ់អច ន្ប្ទ្ពយពុាំបាន្ចុេះរញ្ា ី (ោម ន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ) ន្ិងការរន្តអន្ុសប្ោេះរងព់ន្ធប្រថារ់ប្ាណតមួ្យដង 

ចាំសពាេះការសទេរកម្ម ិទ្ធអិច ន្ប្ទ្ពយណដ បាន្ចុេះរញ្ា ីរួច (មាន្រ័ែណកម្ម ិទ្ធិ) សហើយបាន្សទេរទាំងប្ ុង ឬពុេះ ូតិ៍ ឬរាំណរក

កា ដី រន្តនដោន ពមីាន ក់សៅនដមាន ក់សប្ចើន្ដង សៅប្តឹម្ថាន ក់ឃុាំ  ង្ហក ត់ ឬប្កងុ ប្ ុក ខ្ែឌ  ណដ បាន្សធវើស ើងមុ្ន្ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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