
 

  



 

សេចក្តីស្តើម 
 

 
ស ៀវសៅណែនាំ តីព ី “ពន្ធស ើដធី្លមីនិ្បាន្ស្រើ្ បា ”់ ្រវូបាន្ស ៀរស ៀងស ើងសោយនយកោា ន្ពន្ធច ន្្រពយ

និ្ងអច ន្្រពយនន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  អន្ុសោមតាមមា្តា៩៦ នន្ចារ់ តីពសីា សពើពន្ធឆ្ន ាំ១៩៩៧ ន្ិង្ រតាម 

កា អន្វុរតយុរធសាស្ត តសកៀ គ្ ចាំែូ  ២០១៩-២០២៣  រ ់រាជ ោា ភិបា កមពុជា ន្ងិណែន្កា យុរធសាស្ត ត ២០១៩-២០២៣ 

 រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  កនុងសោ រាំែងែសពវែាយចាំសែេះដឹងជូន្សាធា ែជន្ ន្ងិអនកជារ់ពន្ធឱ្យបាន្យ ់ដឹង

កាន្់ណររូ ាំរូោយអាំពីរិដាភាពចារ់ រររបញ្ញរិតនន ន្ងិន្ីរិវធិ្ីនន្កា រងព់ន្ធ ្ពមទាំងជាជាំន្យួសាា  រីរណន្ែមសរៀរ កនងុ

កា រស្តរា រវរបធ្ម៌រងព់ន្ធ ន្ងិរាំសពញការពវកិចចរងព់ន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ឱ្យបាន្្រឹម្រូវ ចា ់ោ ់ ន្ិង្គ្រ់

្ជុងស្ជាយ។ 

មារិកានន្ស ៀវសៅសន្េះ ្រូវបាន្ស្ជើ ស ើ  ន្ិង ្មិរ ្មាាំងជាពិស  សដើមបីរក្សាយន្វូចមង ់ននពាក់ព័ន្ធ

ន្ឹងពន្ធសន្េះ សោយ្រូវបាន្ណរងណចកជា ៥ ណែនក ាំខាន្់ៗ ដូចជា៖ ណែនករី ១ រង្ហា ញអាំពីរដិាភាពចារ់ ន្ងិរររបញ្ញរិតនន 

សោយដក្ ង់ន្ូវពាកយគ្ន្លេឹះ ន្ិងខ្ល ឹមសា  ាំខាន្់ៗមកសធ្វើកា ពន្យ ់រណន្ែមឱ្យកាន្់ណរង្ហយយ ។់ ណែនករី ២ សតត រសៅស ើ

អ្តាពន្ធ មូ ោា ន្កាំែរព់ន្ធ ន្ិងកា គ្ែន្បាក់ពន្ធ។ ណែនករី ៣ រង្ហា ញអាំពីការពវកិចចអនកជារ់ពន្ធ ន្ិងន្រីិវធិ្ីសា សពើពន្ធ

នន្កា ោក់ពាកយស នើ ុាំរង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់។ សោយណ ក  សទ រែឌ  និ្ង ិរធិកនុងកា រវ៉ា  រ ់អនកជារ់ពន្ធ

្រូវបាន្ ំស ចសៅណែនករី ៤ ស ើយណែនករញ្ចរ់ បាន្រង្ហា ញអាំពីស វអនកជារ់ពន្ធណដ អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ បាន្ន្ងិកាំពុង

ខ្ិរខ្ាំ្រឹងណ្រងសោេះ្សាយររា ននជូន្អនកជារ់ពន្ធ ន្ិងពរ័ម៌ាន្រណន្ែម ្មារ់អនកជារ់ពន្ធសធ្វើកា រាំនករ់ាំន្ងកនុង

ក ែីមាន្ចមង ់រណន្ែម។ 
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ផ្្ែក្ទី១ 

លក្ខណៈទូសៅនៃពៃធសលើដីធ្លមីិៃបាៃស្រើ្បាេ ់

១.១. សាវតារ ៃិងក្មមវតថុនៃពៃធ 
 

ពន្ធស ើដធី្លមីនិ្បាន្ស្រើ្ បា  ់្រូវបាន្រសងកើរស ើង សោយចារ់ ដីពី ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ណដ ្រកា 

ឱ្យស្រើសោយ្ពេះរាជ្កមស ខ្ ១១ ន្.  ៩៤ ចុេះនងងរី៣១ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ន្ងិោកឱ់្យអន្ុវរតចារ់ពឆី្ន ាំ១៩៩៦។  

សោ រាំែងនន្ពន្ធសន្េះគ្ឺសដើមបី (១)ររ់សាក ររ់ា ់ ូរភាពរញិដីរុកមិន្ស្រើ្បា ់ ងច់ាាំសព ស ើងនងល កយ់កកន្មស ើ  

(២)ជាំ ុញកា ស្រើ្បា ់ដីធ្លឱី្យបាន្ ម្ រនិ្ងមាន្កា អភិវឌ្ឍ (៣)រសងកើន្ កមាភាពស ដាកិចចនិ្ងកមាល ាំងកា ង្ហ  ន្ងិ 

(៤) ួមចាំណែកសដើមបីជាគ្ុែ្រសយជន្៍ដ ់ងវិកា ដាបា ថ្នន ក់ស្កាមជារិ។ ពន្ធស ើដីធ្លមិីន្បាន្ស្រើ្បា ់ គ្ឺ្ រមូ ចាំសពាេះ

អច ន្្រពយទាំងឡាយណាណដ ្រូវបាន្ចារ់រកុជា “ដធី្លមីនិ្បាន្ស្រើ្ បា ”់ ដូចមាន្ណចងកនងុន្ិយមន្យ័ខាងស្កាម។ 

១.២. ៃិយមៃ័យនៃពាក្យេខំាៃ់ៗ 
 “កមា រិធកិ ”  ាំសៅដ ់រុគ្គ ណាណដ ណែនក ុ ិសយដី ឬអាជាា ធ្ ណដន្ដី ចារ់ពថី្នន កឃ់ុាំ- ង្ហក រ់ស ើងសៅ បាន្

សចញឯកសា ែលូវកា ររួ សាគ  ់ ិរធិ រ ់រុគ្គ សនេះ កនុងកា ស្រើ្បា ់ដីកនងុរាំរន់្ណាមួយ ជា កខែៈជារ់ោរ់កត ី ឬ    

រសណាត េះអា ន្នកត។ី កមា ិរធកិ មាន ក់ គ្ជឺា្កុម្គ្សួា មួយ “ឳពកុ មាត យ សាមីខ្លួ ន្ ្រពន្ធ កូន្កនងុរន្ទុក” ឬសម្គ្សួា  និ្ង

 មាជកិកនងុរន្ទុកមាន្ស ា្ េះកនុងរ័ែណ្គ្ួសា  ណដ សចញសោយសាែ រ័ន្មាន្ មរែកិចច។ 

“គ្ែៈកមាកា វយរនមលដមីនិ្បាន្ស្រើ្ បា ”់ មាន្ មា ភាពកាំែរ់សោយអន្ុ្កឹរយស ខ្  ៥៨ អ.ន្.្ក ចុេះនងង

រី២៥ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៩៥។ គ្ែៈកមាកា សន្េះមាន្ភា កិចច៖  

- រសងកើររញ្ាីរាយស ា្ េះរី្កងុ និ្ងរាំរន់្ណដ មាន្ដី្រូវជារ់ពន្ធ 

- កាំែរ់្រចាាំឆ្ន ាំន្វូរនមលដីកនងុ ១ណម៉ា្រ្កឡា 

- ែត ់មរិចាំសពាេះស ឿងវវិរ។ 

“ដធី្លមីនិ្បាន្ស្រើ្ បា ”់  ាំសៅដ ់ដីធ្លីទាំងឡាយណដ ពុាំមាន្ កខែៈណាមួយនន្ កខែៈទាំង៥ ដូចមាន្ណចងកនុង

្រកា ១ នន្្រកា ស ខ្ ២២៤ ្រក.  វ.ពដ ចុេះនងងរី០៥ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ( ូមសមើ ចាំែចុ ១.៣)។ 

១.៣. លក្ខណៈផ្ដលចាត់ទុក្ជាដីធ្លីបាៃស្រើ្បាេ ់
១. ដមីាន្ ាំែង ់ែរិកនងុរាំរន្ ់ាំសៅោា ន្ 

ដីមាន្ ាំែង ់ែរិកនងុរាំរន្ ់ាំសៅោា ន្ ណដ 

កមា ិរធិក ស្រើ្បា ់ ជាកណន្លងសាន ក់សៅជា ាំខាន្់ រ ់ខ្លួ ន្ និ្ង

បាន្សាន ក់សៅកណន្លងសន្េះ ចាំន្នួ្ ១៨៣នងង ឬស្ចើន្ជាង គ្រិចារ់ពី

នងងរី០១ ណខ្រុោ នន្ឆ្ន ាំកន្លង សៅ  ូរដ ់នងងរី៣០ ណខ្ករញ  នន្

ឆ្ន ាំ្រមូ ពន្ធ។ កណន្លងសាន ក់សៅជាសោ  ាំខាន្់ រ ់កមា ិរធិក  

គ្ឺជាកណន្លងណដ កមា ិរធកិ បាន្សដកសៅ  ូរចុកយ៉ា ងជាកោ់ក់

ជាស ៀងរា ់នងង ស្កាយពីសព ្រ រ់មកពីរាំសពញកា ង្ហ ្រចាាំ

នងង។  ្មារ់កា កាំែរ់ពន្ធសន្េះ កមា ិរធកិ មាន កព់ុាំអាចមាន្រកីណន្លងសាន ក់សៅជាសោ  ាំខាន្់ស ើ ពីមួយកណន្លងបាន្សរ។ 
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២. ដជី ួណដ មាន្ ាំែងម់ាន្កា កាន្ក់ារ ់ 

ដី ែិរសៅកនងុរាំរន់្ ាំសៅោា ន្ ឬ ែរិសៅកនុងរាំរន្់ណដ មាន្ កមាភាពស ដាកិចចដូចជា រាំរន្ឧ់ ា កមា 

ក ិកមា ពាែិជាកមា សរ ច ែ៍... ស ើយដីសនេះមាន្ ាំែង់សែសងៗ ដូចជា ាំសៅោា ន្ អោ  ឃ្ល ាំង...ណដ បាន្ជ ួទាំង

ដី្ពមទាំង ាំែង់សៅឱ្យអរិងិជន្ សដើមបយីកឈ្នួ  ្រចាាំណខ្ ្រចាាំឆ្ន ាំ ឬស្កាមកិចច ន្ា យៈសព ណវង។ ដី្រសភរសន្េះ្រូវ

ចារ់រកុជាដីធ្លីស្រើ្ បា ់ ណដ មិន្្រូវជារ់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់  ុេះណាណរដីទាំងសនេះែត ់ោភកា ្រចាាំណខ្ 

ស ើ ពី ៨០% នន្ចាំន្នួ្មួយភាគ្ដរ់ពី នន្រនមលដីសៅកនងុឆ្ន ាំ្រមូ ពន្ធគ្ុែនឹ្ងសមគ្ុែ ណដ កាំែរ់សោយ្រកា  រ ់

្ក ួងស ដាកិចចន្ិង ិ ញ្ញវរែ ុស ើយកនុងសនេះរនមលដី្រូវបាន្កាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់។ 

 

 

 

ច្ទមលើយ៖ សដើមបកីាំែរប់ាន្ថ្នដីសន្េះ្រូវជារ់ពន្ធ ឬមិន្ជារ់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ សយើង្រូវគ្ែន កោភកា 

្រចាាំណខ្ណដ កាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្ស្រើ្ បា ់ដូចខាងស្កាម៖ 

ររិយាយ គណនា លទធនល 

នែទដី  ុរ ២០ម x ៦០ម ១ ២០០ម២ 

រនមលដី  ុរ ១ ២០០ម២ x ៤០ ០០០៛/ម២ ៤៨ ០០០ ០០០៛ 

ោភកា ្រចាាំណខ្កាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា  (៤៨ ០០០ ០០០៛ ៖ ១២) x ០,០៨ ៣២០ ០០០៛ 

ោភកា ្រចាាំណខ្កាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា  (៨០%) ៣២០ ០០០៛  x ៨០% ២៥៦ ០០០៛ 

ោភកា ពកីា ជ ួដីកនុង១ណខ្  ១ ៦០០ ០០០៛ 

សមគ្ុែ ្មារ់វយរនមលោភកា ្រចាាំណខ្ ្រូវបាន្កាំែរ់ស ាើន្ឹង ០,០៨ កនុង្រកា ១ នន្្រកា ស ខ្ ៧៤៤ ្រក.  វ.ពដ 

ចុេះនងងរី២១ ណខ្វិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៦។ 

ឧោហរណ៖៍ ដី ូរិ៍ណដ មាន្ ាំែង់មួយកណន្លង ែិរសៅជាយរាជធានី្ភនាំសពញ មាន្រាំ ាំ ២០ម  x ៦០ម កមា ិរធិ

ក បាន្ោកជ់ួ កនងុរនមល ១ ៦០០ ០០០៛/មួយណខ្។ សគ្ដឹងថ្នរនមលមូ ោា ន្គ្រិពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ កាំែរ់

សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីគ្ឺ ៤០ ០០០៛/ម២។ សរើដីជ ួមួយកណន្លងសន្េះជារ់ពន្ធស ើដីធ្លមិីន្បាន្ស្រើ្បា ់ណដ ឬសរ? 

 

  



 នយកោា ន្ពន្ធច ន្្រពយន្ិងអច ន្្រពយ នន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ   | រាំព័ រី 3 

សោយោភកា ្រចាាំណខ្ររួ បាន្ពកីា ជ ួដីសន្េះ ចាំន្នួ្ ១ ៦០០ ០០០ ស ៀ  ស ើ ពី ៨០% នន្ោភកា ្រចាាំណខ្ណដ 

កាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ ចាំន្ួន្ ២៥៦ ០០០ ស ៀ  ដសូចនេះ ដសីន្េះមនិ្្រវូជារព់ន្ធស ើដធី្លី

មនិ្បាន្ស្រើ្ បា ស់នេះសរ។ 

៣. ដណីដ មាន្ កមាភាពស ដាកចិច  

ដី្រសភរសន្េះ  ាំសៅដ ់ដីណដ កមា ិរធិក ស្រើ្បា ់ ្មារ់ កមាភាពស ដាកិចចដូចជា ោាំដុេះ 

ឧ ា កមា ពាែិជាកមា សរ ច ែ៍ ្ រតាមកា កាំែរ់រាំរន្់ រ ់ ដា។ ដី្រសភរសន្េះ្រូវចាររ់ុកជាដីធ្លីស្រើ្បា ់  

មិន្្រូវជារ់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់  េុះ្តាណរ្បាកច់ាំែូ ្រចាាំណខ្បាន្មកពី កមាភាពស ដាកិចចទាំងសនេះស ើ 

ពីចាំន្ួន្ ៨០% នន្ចាំន្នួ្មួយភាគ្ដរ់ពី នន្រនមលដីសៅកនងុឆ្ន ាំ្រមូ ពន្ធគ្ុែនឹ្ងសមគ្ុែ ណដ កាំែរ់សោយ្រកា  រ ់

្ក ួងស ដាកិចច ន្ងិ ិ ញ្ញវរែ ុស ើយកនុងសនេះរនមលដី្រូវកាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់។ 

 

 

 

៤. ដជីាកមា រិធ ិរ  ់ដាជ ួឱ្យន្រីរិគុ្គ  ឬ រូវន្តរគុ្គ ណាមយួ 

ដី្រសភរសន្េះជាដីសាធា ែៈ ណដ ជាកមា ិរធិ រ ់ ដា សទេះរីមាន្កនងុរញ្ាីសា សពើភែឌ  ឬស្ៅរញ្ាី

សា សពើភ័ែឌ ្រពយ មបរិត ដាកតី ស ើយដីសនេះមាន្ កខែៈណាមួយនន្ចាំែចុទាំង៣ខាងស ើ។ 

 

សារាច ណែនាំ ដីពីកា អន្ុវរតពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ស ខ្ ០១៧   ន្.  វ.ពដ ចុេះនងងរី០១ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩ កនុងចាំែុច 

១-គ្ បាន្ណចងថ្ន “...្រូវករ់ មាគ  ់ ន្ិងយកចិរតរុកោក់ស ើកា ខ្ុ ោន  វងដីោាំដុេះ រ ់្រជាព  ដាសធ្វើណ្ ចាំកា ពិរ្បាកដ

ណដ មិន្្រូវជារ់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ ន្ិងដី រ ់អាជីវក  ក ុីរិញ ក់ដីសោយមិន្សធ្វើអាជីវកមាស ើដីសនេះសោយខ្លួ ន្

ឯង ណរ្រគ្ ់ឬ្រវ ់ឱ្យ្រជាជន្សធ្វើអាជីវកមា ន្ិងក ែដីីមួយសរៀរ ស្កាយពីកា ជនូ្ដាំែឹង ដីពីកា ្គ្រ់្គ្ង្រមូ ពន្ធស ើដី

ធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ អាជីវក រិញ ក់ដីខ្ល េះបាន្យកដាំណាាំដូចជាសចក អាំសៅ ន្ិងដាំណាាំ រូណែលសែសងៗសរៀរ មកោាំស ើដីសនេះ

រាំភ័ន្ដណភនក ណ្រកាល យដីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ឱ្យសមើ សឃើញថ្នជាដីស្រើ្បា ់កនុងសោ រាំែងសគ្ចសវេះមិន្្ពមរង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្

ស្រើ្បា ់។ ទក់រិន្ន្ឹងដីខាងស ើ សដើមបីកាំែរ់ឱ្យបាន្ចា ់ថ្នសរើដីសនេះជាដីស្រើ្បា ់ ឬជាដីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ ចាាំបាច់្រូវគ្ិរ

គ្ូ  កឱ្យសឃើញន្ូវ្បាក់ចាំែូ ្រចាាំណខ្ ណដ បាន្មកពី កមាភាពស ដាកិចចដូចបាន្ស ៀររារ់ខាងស ើ។”។ 
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៥.ដ ី ែរិស្កាមកចិច្ ពមស្ពៀងវិន្សិយគ្ 

ដី្រសភរសន្េះ  ួមមាន្ដី ែិរសៅស្កាមកិចច្ពមស្ពៀង វិន្ិសយគ្ន្ងិដី មបទន្ ណដ បាន្កា អន្ុរញ រ

សោយ្កុម្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុជា (CDC) ឱ្យសធ្វើវនិ្ិសយគ្ស ើវិ ័យអវីមួយ ឬដី មបទន្ យៈសព ខ្ល  ីមធ្យម ឬណវង ណដ 

ររួ បាន្កា អន្ុរញ រពីរាជ ោា ភិបា ឱ្យអន្ុវរតន្ូវគ្ស្មាងអវីមួយ។ ្រ ិន្សរើដីវិនិ្សយគ្ ឬ មបទន្សនេះពុាំបាន្ ឬពុាំទន្់

ដាំសែើ កា សោយមូ ស រុ្ រធាន្ កតិ ឬសោយមូ ស រអុ ន្តិ ុខ្សែសងៗសនេះ ពុាំ្រូវជារ់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់

សរ រ៉ាុណន្ត ុេះណាណរកា អាកខ់ាន្ ឬពន្ា សព សនេះ មាន្កា ររា ក់ររួ យ ់្ ពមពសីាែ រ័ន្ជាំនញមាន្ មរែកិចច ន្ងិ

្ក ួងស ដាកិចចន្ិង ិ ញ្ញវរែ។ុ 

 

3 
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ផ្្ែក្ទី២ 

អ្តាពៃធ មូលដ្ឋា ៃក្ំណត់ពៃធ ៃិងការគណនា្បាក្់ពៃធ 

២.១. អ្តាពៃធ 
ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្ បា ់ ្រូវកាំែរ់តាមអ្តា ២% ស ើមូ ោា ន្កាំែរ់ពន្ធ។ 

 
២.២. មូលដ្ឋា ៃក្ំណត់ពៃធ 
មូ ោា ន្កាំែរព់ន្ធ គ្ជឺានងលដីគ្ិរតាមនងលរីែា  តាមរី្កងុ ន្ិងតាមរាំរន្់ន្ីមួយៗ ណដ វយរនមលសៅតាមរនមលគ្ិរកនុងមួយ

ណម៉ា្រ្កឡា ណដ កាំែរ់សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្បាន្ស្រើ្ បា ់។ 

 

 

 

 

 

កា កាំែរ់ណរងណចករាំរន្់ ន្ិងរនមលដីកនុងមួយណម៉ា្រ្កឡា ្មារ់គ្ិរពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ មាន្ណចងកនុងឧរ មព័ន្ធភាា រ់

ជាមួយស ចកដី ស្មចស ខ្ ០០៧    .  វ.ពដ ចុេះនងងរី២៩ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៥  រ ់គ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្បាន្ 

ស្រើ្បា ់។ ឧរ មព័ន្ធសន្េះ្រូវបាន្ែសពវែាយជាសាធា ែៈណដ សាធា ែជន្ ន្ិងអនកជារ់ពន្ធអាចសធ្វើកា ណ វង ក ន្ិងទញយកពី

សគ្ រាំព័  រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ តាម យៈរាំែភាា រ់ https://www.tax.gov.kh សោយចូ សៅកាន្់  “ចារ់ន្ិងររ

របញ្ញរតិ”  ួចចុច្រង់ចាំែុច  “ចារ់” រនទ រ់មក ូមណ វង ក “ ខិ្រិររោា ន្ ដពីពីន្ធស ើដធី្លីមនិ្បាន្ស្រើ្ បា ់”  ួចចុចស ើរ ូរុង

ទញយក ដូចខាងស្កាម។ 

    

1 

2 

3 
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២.៣. ការគណនា្បាក្់ពៃធ  
១. ការគណនា្បាក់ពៃធ្តវូរង់ស្មារក់ារិយររិទច្េទមុៃឆ្ែ ២ំ០០៧ 

្បាក់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់្រូវរង់ ស ាើន្ងឹនែទដី  ុរ ដក ១ ២០០ណម៉ា្រ្កឡា គ្ែុន្ឹងមូ ោា ន្កាំែរព់ន្ធ 

គ្ុែន្ឹងអ្តាពន្ធ។ 

 

 
 

២. ការគណនា្បាក់ពៃធ្តវូរង់ស្មារក់ារិយររិទច្េទចារ់ពឆី្ែ ២ំ០០៧ 

្បាក់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់្រូវរង់ ស ាើន្ងឹនែទដី  ុរ គ្ុែនឹ្ងមូ ោា ន្កាំែរ់ពន្ធ គ្ុែន្ងឹអ្តាពន្ធ។ 

 

 
 

 
 

 

ច្ទមលើយ៖ ្បាក់ពន្ធ្រូវរង ់= ៩ ០០០ម២ x ១៥ ០០០៛ x ២% = ២ ៧០០ ០០០៛ 
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្បាកព់ន្ធ្រវូរង ់= (នែទដ ី រុ - ១ ២០០ម២) x ម ូោា ន្កាំែរព់ន្ធ x អ្តាពន្ធ 

្បាកព់ន្ធ្រវូរង ់= នែទដ ី រុ x ម ូោា ន្កាំែរព់ន្ធ x អ្តាពន្ធ 

 មាគ  ៖់  

− កនុងកា គ្ិរពន្ធ ្រូវបាន្អន្ុរញ រឱ្យការ់សចញពីមូ ោា ន្កាំែរ់ពន្ធចាំន្ួន្ ១ ២០០ ណម៉ា្រ្កឡាកនុងដីមួយកណន្លង សយង

មា្តា៣០ នន្ចារ់ ដីពី ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ១៩៩៥ 

− កា អន្ុរញ រខាងស ើ ្រូវបាន្ ុរសោយមា្តា៣ នន្ចារ់ តីពី ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៧ ន្ិង្រកា ១ 

នន្្រកា ស ខ្ ៤៥២   វ.្រក.ពដ ចុេះនងងរី០៦ ណខ្មិងុន ឆ្ន ាំ២០០៧។ 

 

ឧោហរណ៖៍ សោក “ក” មាន្ដីធ្លីមិន្ស្រើ្បា ់មួយកណន្លងរាំ ាំ ៩ ០០០ម២។ រនមលមូ ោា ន្គ្ិរពន្ធណដ កាំែរ់

សោយគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់គ្ ឺ ១៥ ០០០៛/ម២។ ចូ គ្ែន្បាក់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់

កនុងឆ្ន ាំ២០២០? 

 មាគ  ៖់ 

សយង ិខិ្រស ខ្ ៣៦៧  ជែ ចុេះនងងរី០២ ណខ្ឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៧  រ ់រី ដីកា គ្ែៈ ដាមស្តន្តី ន្ិង ិខិ្រស ខ្ ២៨៥១៧ អពដ 

ចុេះនងងរី៣០ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  អច ន្្រពយពុាំបាន្ចុេះរញ្ាី (ោា ន្រ័ែណកមា ិរធិ) ណដ បាន្សែទ  ិរធិ

កាន្់ការ់សៅថ្នន ក់ឃុាំ- ង្ហក រ់ ឬ្កុង-្ ុក-ខ្ែឌ  ស ើយជាកមាវរែនុន្ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ ្រូវបាន្អន្ុរញ រឱ្យរងព់ន្ធស ើដីធ្លី

មិន្បាន្ស្រើ្បា ់ចារ់ពីឆ្ន ាំររ ួ ិរធិកាន្់ការ់ចុងស្កាយ សោយែដ ់កា អន្ុស្ោេះឱ្យដកសចញន្ូវមូ ោា ន្គ្ិរពន្ធ ១០០ ០០០ ០០០ 

(មួយ យោន្) ស ៀ  ន្ិងែដ ់កា ស ើកណ ង្បាក់សទ រែឌ សែសងៗពាក់ព័ន្ធន្ឹងពន្ធសន្េះ។ កា អន្ុរញ រឱ្យដកសចញន្ូវមូ ោា ន្

គ្ិរពន្ធ ន្ិង្បាក់សទ រែឌ សែសងៗសន្េះ មាន្ ុព ភាពអន្ុវរត្ រឹមនងងរី៣១ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។ 
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ផ្្ែក្ទី៣ 

កាតពវក្ិចច ៃងិៃតីិវធិ្ីនៃការ្រកាេរងព់ៃធ 
៣.១. កាតពវក្ិចចនៃការដ្ឋក្់លខិិត្រកាេ ៃិងការរង់្បាក្់ពៃធ 
ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្ បា ់ ្រូវរង់សោយកមា ិរធិក ។ កមា ិរធិក នន្ដីជារ់ពន្ធនិ្ងអនកជ ួដីពី ដា ្រូវគ្ែន្បាកព់ន្ធ 

សៅតាមរ្មង់្រកា សា សពើពន្ធណដ  ដាបា សា សពើពន្ធបាន្ែត ឱ់្យ ស ើយ្រូវស នើ ុាំរង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ 

យ៉ា ងយរឺរាំែុរ្រឹមនងងរ៣ី០ ណខ្ករញ  នន្ឆ្ន ាំ្រមូ ពន្ធន្ីមួយៗ សៅអគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  ឬសាខាពន្ធោ សខ្រតណដ 

អច ន្្រពយសនេះ ែិរសៅ។  ្មារ់ដីជារ់ពន្ធនី្មួយៗ ្រវូសធ្វើ្រកា សា សពើពន្ធមួយោច់សោយណ ក។ មា៉ាងវិញសរៀរ 

កា រង់ពន្ធសន្េះ មិន្ណមន្ជា កខខ្ែឌ ររា កក់មា ិរធិ្ រចារ់ រ ់មាច  ់អច ន្្រពយសនេះសរ។ 

៣.២. ៃីតិវិធ្ីនៃដ្ឋក្ល់ខិិត្រកាេ ៃិងរង់្បាក្់ពៃធ 
កមា ិរធិក នន្ដីជារ់ពន្ធនិ្ងអនកជ ួដីពី ដា អាចោក់ ិខ្រិ្រកា រងព់ន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ សៅអគ្គនយកោា ន្

ពន្ធោ  ចាំសពាេះដីណដ  ែិរសៅរាជធាន្ីភនាំសពញនិ្ងសៅសខ្រត ឬសៅសាខាពន្ធោ សខ្រតណដ ដីសនេះ ែរិសៅ ន្ងិរង់្បាក់ពន្ធ

សៅសាខាពន្ធោ សខ្រត ឬរង់្ បាក់ពន្ធសៅសាខាធ្នោ សអ ីុ ីោ ភីអិ  ីុ ឬធ្នោ កាណាឌ្ីយ៉ា  ក.អ  ឬធ្នោ វឌ្ឍន្ៈ ឬ

ធ្នោ កមពុជាសាធា ែៈ ឬធ្នោ សាែ រន ភីអិ  ីុ ឬធ្នោ សជ្តា ់  ៉ាូយ៉ា  ់ ម.ក ឬធ្នោ ន្រ ែីយ៍កមពុជា ក.អ 

ឬធ្នោ វឌ្ឍន្ៈអា ីុចាំការ ់(ABA) ឬធ្នោ ណដ បាន្ចុេះអន្ុ ស ែៈនន្កា សយគ្យ ោ់ន ជាមួយ្ក ួងស ដាកិចចន្ងិ

 ិ ញ្ញវរែ។ុ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រនទ រ់ពីថ្នន ក់ដឹកនាំឯកភាពស ើកា វយរនមល្បាក់ពន្ធ  ដាបា 

សា សពើពន្ធន្ឹងសបាេះពុមព “ ិខ្ិរ្រកា រង់ពន្ធ ស ើដីធ្លីមិន្បាន្ 

ស្រើ្បា ់” ន្ិង “ស ចកដជីនូ្ដាំែងឹ ដពីកីា រងព់ន្ធស ើដធី្លមីនិ្បាន្

ស្រើ្ បា ់” សចញពី្រព័ន្ធ រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ សដើមបីចុេះ 

 រែស ខា ន្ិងរង់្បាក់ពន្ធសៅធ្នោ ណដ បាន្ចុេះអន្ុ ស ែៈ

ជាមួយអគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  ឬសាខាពន្ធោ សខ្រត។ 

កមមសិទធិករ អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ / សាខាពៃធដ្ឋរទេតត 

សាខាធ្នាគារផ្ដលបាៃចុ្ុះអៃុសសរណៈ 

កមា ិរធ ិក នន្ដីជារ់ពន្ធ ឬអនកជួ ដីពី ដា ស ៀរចាំឯកសា ស នើ ុាំចុេះ

រញ្ាី ន្ិង្រកា រង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ មកអគ្គនយកោា ន្

ពន្ធោ  ឬសាខាពន្ធោ សខ្រតណដ ដីសនេះ ែិរសៅ។ 

 ដាបា សា សពើពន្ធររួ ឯកសា ស នើ ុាំ្រកា រង់ពន្ធពីកមា ិរធ ិក  

សដើមបីពិន្ិរយ វយរនមល្បាក់ពន្ធ ន្ិងោក់ជូន្ថ្នន ក់ដឹកនាំពិន្ិរយ ស្មច។ 

កមា ិរធ ិក ្រូវយក “រង្កា ៃ់នដរញ្ជា ក់ការរង់្បាក់ពៃធ (Single 

Invoice)” ចាំន្ួន្០២  ន្លឹកណដ ធ្នោ បាន្សបាេះពុមពមក្រគ្ ់ជូន្

 ដាបា សា សពើពន្ធ សដើមបី្រថ្នរ់្តារញ្ចរ់ន្ីរិវិធី្។  ដាបា សា សពើពន្ធ 

ន្ឹងែដ ់ន្ូវ ាំែុាំឯកសា  ( ិខ្ិរ្រកា រង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ 

ស្រើ្បា ់ ន្ិងរង្ហក ន្់នដររា ក់កា រង់្បាក់ពន្ធ) ណដ បាន្្រថ្នរ់្តា

 ចួជូន្កមា ិរធ ិក  វិញ។ 

អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ / សាខាពៃធដ្ឋរទេតត 

 



 នយកោា ន្ពន្ធច ន្្រពយន្ិងអច ន្្រពយ នន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ   | រាំព័ រី 8 

៣.៣. ទំនាក្់ទំៃងរវាងពៃធសលើអចលៃ្ទពយ ៃិងពៃធសលើដីធ្លីមិៃបាៃស្រើ្បាេ ់
ដីជាកមាវរែុ្ រូវជារ់ពន្ធស ើអច ន្្រពយណដ បាន្រង់ពន្ធ ួចស ើយ មិន្្រូវជារ់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់សរៀរសរ

 ្មារ់ឆ្ន ាំណដ ្រូវជារ់ពន្ធស ើអច ន្្រពយ។  ្មារ់ដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ និ្ងមិន្ទន់្បាន្រងព់ន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្

ស្រើ្បា ់កនុងឆ្ន ាំណដ ពុាំជារ់ពន្ធស ើអច ន្្រពយ ដីសនេះសៅណរជារាំែ ុពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់នន្ឆ្ន ាំជារ់ពន្ធស ើ

ដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់។ 

 

៣.៤. ឯក្សារត្មូវេ្មារ់ការរង់ពៃធ 
កមា ិរធិក នន្ដីជារ់ពន្ធឬអនកជ ួដីព ីដាណដ ស នើ ុាំរង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ ្រូវសធ្វើកា ចុេះរញ្ាី ឬសធ្វើរចចុរបន្នភាព

ព័រម៌ាន្អច ន្្រពយ សោយភាា រ់មកជាមួយន្ូវ ាំែុាំឯកសា ដូចខាងស្កាម៖ 

− រ័ែណ មាគ  ់ ិរធិ ឬរ័ែណ មាគ  ់ ិរធកិាន្់ការ់អច ន្វរែ ុ ឬវិរញ រន្រ្រ មាគ  ់អច ន្វរែ ុ ឬឯកសា 

ពាកព់័ន្ធន្ឹងកា កាន្់ការ់អច ន្្រពយណដ ររា ក់សោយអាជាា ធ្ ឃុាំ/ ង្ហក រ់ស ើងសៅ (ចារ់ចមលង) 

− អរត រញ ែរ័ែណ រា រិណខ្ា   ឬ ាំរុ្រររា ក់កាំសែើរ ឬ ិខ្ិរឆ្លងណដន្ ឬស ៀវសៅ្គ្សួា  ឬស ៀវសៅ 

សាន ក់សៅ ឬ ិខ្រិររា ក់រី ាំសៅ  រ ់កមា ិរធិក  (ចារ់ងរចមលង) 

−  ូរងរ រ ់អច ន្្រពយ 

− ន្ិយមកាអច ន្្រពយ ( យៈររឹង ន្ិង យៈរសណាដ យ) 

− រាំសពញ “ពាកយស នើ ុាំចុេះរញ្ា ី ឬសធ្វើរចចុរបន្នភាពអច ន្្រពយ ្មារ់កា រង់ពន្ធស ើអច ន្្រពយ FORM 

PT 01”។ ពាកយស នើ ុាំសន្េះ អាចណ វង កបាន្សៅ ដាបា សា សពើពន្ធ ឬតាម យៈរាំែភាា រ់សគ្ រាំព័  រ ់ 

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

កនុងក ែីអច ន្្រពយណដ ស នើ ុាំរង់ពន្ធធាល រ់បាន្ចុេះរញ្ា ី និ្ងបាន្សធ្វើរចចុរបន្នភាពព័រម៌ាន្អច ន្្រពយ កនងុ្រពន័្ធ

្គ្រ់្គ្ងរិន្នន្យ័ រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  ួចស ើយ សនេះកមា ិរធិក នន្ដីជារ់ពន្ធឬអនកជ ួដីពី ដា្ោន្់ណរភាា រ់មកន្ូវ

រ័ែណ មាគ  ់កា រង់ពន្ធអច ន្្រពយ ឬរង្ហក ន្់នដររា កក់ា រង់្បាក់ពន្ធណដ បាន្រងឆ់្ន ាំចា ់ មក ដាបា សា សពើពន្ធ

សធ្វើកា វយរនមល ន្ិងសបាេះពមុព ិខិ្រ្រកា រង់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់សចញពី្រព័ន្ធ រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ 

សដើមបីរង់រន្ត។ 

  

មា្តា ១២ នន្ចារ់ ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ២០១៥ បាន្ណកណ្រមា្តា ២៩ នន្ចារ់ ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ

១៩៩៥ ណដ មាន្ខ្ល ឹមសា  “...មា្តា ២៩._ងាី ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់្ រូវរង់សោយកមា ិរធិក  ចាំសពាេះដីណដ ពុាំណមន្ជា

កមាវរែនុន្ពន្ធស ើអច ន្្រពយ។”។ 

គំររូ័ណណ សមាគ ល់ការរង់ពៃធទលើអច្លៃ្ទពយ 

 

គំររូង្កា ៃ់នដរញ្ជា ក់ការរង់្បាក់

ពៃធ 

 



 នយកោា ន្ពន្ធច ន្្រពយន្ិងអច ន្្រពយ នន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ   | រាំព័ រី 9 

 

 

 

 

 

គំរូពាកយទសែើសុំច្ុុះរញ្ា  ីឬទធ្វើរច្ចុរបៃែភាពអច្លៃ្ទពយ 

ស្មារក់ាររងព់ៃធទលើអច្លៃ្ទពយ FORM PT 01 

គំរូៃិយាមកាអច្លៃ្ទពយ 

1 

2 



 នយកោា ន្ពន្ធច ន្្រពយន្ិងអច ន្្រពយ នន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ   | រាំព័ រី 10 

 

គំរទូសច្កដីជូៃដំណងឹសដីពកីាររង់្បាក់ពៃធទលើដីធ្លមីិៃបាៃទ្រើ្បាស់ 

 

 
3 

គំរូលិេិត្រកាសរង់ពៃធទលើដីធ្ល ីមិៃបាៃទ្រើ្បាស់ៃិងារាងគណនា្បាក់ពៃធ 

 



 នយកោា ន្ពន្ធច ន្្រពយន្ិងអច ន្្រពយ នន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ   | រាំព័ រី 11 

ផ្្ែក្ទី៤ 

សោេទណឌ  ៃិងេទិធិក្ែងុការតវា៉ា  

៤.១. ការយតឺយ៉ា វក្ែងុការរំសពញកាតពវក្ិចច 
កនុងក ែីខ្កខាន្មិន្បាន្ោក់ ិខ្ិរ្រកា  ន្ងិរង់្បាកព់ន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ឱ្យបាន្ទន្់សព សវោកាំែរ់

 ្មារ់ឆ្ន ាំជារ់ពន្ធន្ីមួយៗសរ កមា ិរធកិ នន្ដីជារ់ពន្ធឬអនកជ ួដីពី ដា នឹ្ង្រូវររួ  ងសទ រែឌ  ដូចមាន្ណចងកនងុ

មា្តា ១៣១ និ្ងមា្តា ១៣២ នន្ចារ់ ដីពសីា សពើពន្ធឆ្ន ាំ១៩៩៧ ជាធ្ មាន្៖ 

១. កា សធ្វ ្រណ  ៖ ្បាកព់ន្ធរណន្ែម្រវូស ាើន្ងឹ ១០ភាគ្ យ នន្ចាំន្ួន្្បាកព់ន្ធណដ រងខ់្វេះ រូករណន្ែមកា ្បាក ់

២ភាគ្ យ នន្ចាំន្ួន្្បាក់ពន្ធណដ រង់ខ្វេះ ្មារ់ណខ្ន្ីមួយៗ ឬចាំណែកនន្ណខ្ណដ ្បាក់ពន្ធខ្វេះមិន្ទន្ប់ាន្រង។់ 

២. កា សធ្វ ្រណ  ធ្ងន្ធ់្ង ៖ កា មិន្រង់្បាក់ពន្ធកនុង យៈសព  ១៥នងង ស្កាយររ ួបាន្ ិខិ្រជូន្ដាំែឹង

 ំ ឹកកា ទ រាំែ ុពន្ធ ្ បាកព់ន្ធរណន្ែម្រូវស ាើន្ងឹ ២៥ភាគ្ យ នន្្បាក់ពន្ធណដ រង់ខ្វេះ  រូករណន្ែមកា ្បាក ់២ភាគ្ យ 

នន្ចាំន្ួន្្បាកព់ន្ធណដ រង់ខ្វេះ ្មារ់ណខ្ន្ីមួយៗ ឬចាំណែកនន្ណខ្ណដ ្បាកព់ន្ធខ្វេះមិន្ទន្ប់ាន្រង។់ 

 ៣. កា កាំែរព់ន្ធជាឯកសតាភាគ្៖ី កា មិន្មក្រកា រង់ពន្ធ ្បាក់ពន្ធរណន្ែមស ាើ ៤០ភាគ្ យ នន្ចាំន្ួន្្បាក់ពន្ធ

ណដ រង់ខ្វេះ រូករណន្ែមកា ្បាក់ ២ភាគ្ យ នន្ចាំន្នួ្្បាកព់ន្ធណដ រង់ខ្វេះ ្មារ់ណខ្ន្មួីយៗ ឬចាំណែកនន្ណខ្ណដ ្បាក់

ពន្ធខ្វេះមិន្ទន្់បាន្រង។់ 

 

 

៤.២. េទិធិក្ែងុការតវា៉ា  
កមា ិរធិក នន្ដីជារ់ពន្ធឬអនកជ ួដីពី ដា ណដ មិន្សពញចិរតន្ឹងកា កាំែរ់ពន្ធ ស ចកត ីស្មច ឬវធិាន្កា សែសងៗ រ ់ 

 ដាបា សា សពើពន្ធ មាន្ ិរធោិក់ពាកយរែត ងឹរវ៉ា  សៅអគ្គនយក នន្អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ កនុង យៈសព  ៣០នងង នន្នងង

សធ្វើកា  គ្រិចារព់ីកា រ ិសចឆរ នន្កា ររួ ស ចកដជីនូ្ដាំែឹង ដីពកីា រង់្បាក់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ ឬស ចកតី

 ស្មច ឬវធិាន្កា សែសងៗ រ ់ ដាបា សា សពើពន្ធ។  

៤.៣. ពាក្យរណតឹ ងតវា៉ា  
ពាកយរែត ងឹរវ៉ា  ្រូវចុេះ រែស ខាសោយអនករវ៉ាតទ  ់ ឬរាំណាង្ រចារ់។ អនករវ៉ាអាចចារ់រាំណាង្ រចារ់ណដ 

មាន្ ិរធិ ស្មច សោយភាា រ់ជាមួយ ិខិ្រសែទ  ិរធិណដ មាន្ចុេះ រែស ខា រ ់សាមីអនករវ៉ា  សដើមបីចូ  ួមជាំន្ ួកនុង 

នី្រិវធិ្ីនន្កា សោេះ្សាយរែត ងឹរវ៉ា។ 

ពាកយរែត ងឹរវ៉ា  ្រូវសធ្វើជាោយ កខែ៍អកស  សោយ្រូវមាន្ខ្ល ឹមសា  និ្ងពរ័ម៌ាន្ ដូចខាងស្កាម៖ 

-កា រ ិសចឆរនន្រែត ងឹរវ៉ា  

-អរត រញ ែ រ ់អនកជារ់ពន្ធ (អរត រញ ែរ័ែណ ឬ ាំរុ្រកាំសែើរ ឬ ិខ្ិរឆ្លងណដន្) 

-ស ខ្អរត រញ ែកមាសា សពើពន្ធ (ក ែីអនករវ៉ាជានី្រិរុគ្គ ) 

អ្តាកា ្បាក់ខាងស ើ្ រូវបាន្ណកណ្រពី ២ភាគ្ យ សៅ ១,៥ភាគ្ យ សយងតាម្រកា  ១៧ នន្្រកា ស ខ្ ២៧០   វ.្រក 

ចុេះនងងរី១៣ ណខ្មីន ឆ្ន ាំ២០១៩  រ ់្ក ួងស ដាកិចចន្ិង ិ ញ្ញវរែ ុ  តីពី វន្កមាពន្ធោ  ន្ិងមា្តា៩ នន្ចារ់ តីពី ិ ញ្ញវរែុ

 ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ង ឆ្ន ាំ២០២០ ណដ បាន្ណចងថ្ន “...ពាកយ “កា ្បាក់ ២ភាគ្ យ” ណដ មាន្ណចងកនុងមា្តា១៣១ ន្ិងមា្តា

១៣២ ្រូវបាន្រតូ សៅជា “កា ្បាក់ ១,៥ភាគ្ យ”។”។ 
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-អា យោា ន្ ស ខ្រូ  ័ពទ ន្ងិ/ឬសា សអ ិក្រូនិ្ក  រ ់អនករវ៉ា  ឬអនករាំណាង្ រចារ់ 

-ឯកសា សយងណដ ជាកមាវរែនុន្រែត ឹងរវ៉ា   

-អងគស រុ ឬវធិាន្កា ោក់សចញសោយអគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  ឬអងគភាពកាំែរ់ពន្ធ ណដ ជាកមាវរែនុន្រែត ឹងរវ៉ា  

- ាំអាងស រុ និ្ងមូ ោា ន្គ្រយិុរត នន្រែត ឹងរវ៉ា  ណដ សាមីអនករវ៉ា ស ើកជា ាំអាង កនុងកា រវ៉ា  

-ព័រម៌ាន្ចាាំបាច់សែសងសរៀរពាក់ព័ន្ធរែត ងឹរវ៉ា  

 

 

 

 

 
 

 

3 
  

គំរូពាកយតវ៉ា ស្មារ់អែកជារ់ពៃធ 

រូរវៃតរុគគល 

គំរូពាកយតវ៉ា ស្មារ់អែកជារ់ពៃធ 

ៃីតិរុគគល 
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ផ្្ែក្ទី៥ 

សេវាអែក្ជារ់ពៃធ ៃងិពត័៌មាៃរផ្ៃថម 

៥.១. ចមងលស់្េងៗ ៃងិការពិស្រោះសយរល ់
ក ែីកមា ិរធិក មាន្ចមង ់សែសងៗពាកព់័ន្ធន្ងឹកា ស នើ ុាំរង់្បាក់ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់  ូមរាំនក់រាំន្ងតាម យៈ 

Call Center  រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ ស ខ្ ១២៧៧ សោយឥរគ្ិរនងល ឬសែាើសា មកកាន្់ GDT Live Chat ឬសា  

សអ ិច្រូន្ិក dpt@tax.gov.kh។ កមា ិរធិក កអ៏ាចមករាំនក់រាំន្ងសោយតទ  ់សៅអគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  ឬសាខាពន្ធោ 

សខ្រត ណដ មាន្អា យោា ន្ដូចខាងស្កាម៖ 

អគគនាយក្ដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ 
អា យោា ន្ស ខ្ ៥២២-៥២៤ ណកងមហាវិងី  ព័ន្ធ ុ សុី  

(១១០) ន្ិងមហាវិងីស ៉ា ស រុង  (២៤៥)  

 ង្ហក រ់រឹក អក់១ ខ្ែឌ រួ សោក រាជធាន្ីភនាំសពញ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧០៨ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ info@tax.gov.kh 

នាយក្ដ្ឋា ៃពៃធចលៃ្ទពយៃិងអចលៃ្ទពយ  
អា យោា ន្ស ខ្ ៥២២-៥២៤ ណកងមហាវិងី  ព័ន្ធ ុ សុី  

(១១០) ន្ិងមហាវិងីស ៉ា ស រុង  (២៤៥)  

 ង្ហក រ់រឹក អក់១ ខ្ែឌ រួ សោក រាជធាន្ីភនាំសពញ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ២៣ ៨៨៤ ៨១៨ 

សា សអ ិច្រូន្ិក ៖ dpt@tax.gov.kh 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតក្ណ្តត ល 
ែទេះស ខ្១០៣ ែលូវស ខ្១០៨  

 ង្ហក រ់តាសមា  ្កុងតាសមា  សខ្រតកណាត   

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ២៣ ៩៨៣ ៤២៣ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kandal@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតកំ្ពង់ចាម 
ែទេះស ខ្៥ ែលូវសខ្ម ភូមិន្ទ  

 ង្ហក រ់កាំពង់ចាម ្កុងកាំពង់ចាម សខ្រតកាំពង់ចាម 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៤២ ៣៩១ ៥៣៩ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kampongcham@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតបាត់ដំរង 
ែទេះស ខ្២ ែលូវជារិស ខ្៥  

 ង្ហក រ់ រន្ៈ ្កុងបារ់ដាំរង សខ្រតបារ់ដាំរង 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៥៣ ៩៥៣ ៩៦៣ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ battambang@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតតាផ្ក្វ 
ែលូវភូមិ១  ង្ហក រ់ កាកនុង ្កុងដូន្ណកវ សខ្រតតាណកវ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៣២ ៩៣១ ២៣៩ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ takeo@tax.gov.kh 

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសាវ យសរៀង 
ែលូវភូមិសរាងរណន្ល  ង្ហក រ់សាវ យស ៀង  

្កុងសាវ យស ៀង សខ្រតសាវ យស ៀង 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៤៤ ៩៤៥ ៧៤១  

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ svayrieng@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសពាធ្ិ៍សាត់ 
ែលូវជារិស ខ្៥  ង្ហក រ់ន្ពញី  

្កុងសពាធ្ិ៍សារ់ សខ្រតសពាធ្ិ៍សារ់ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៥២ ៧៤០ ០៧៤ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ pursat@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតកំ្ពង់ឆ្ែ ងំ 
ភូមិឃ្ល ាំង្បាក់ ឃុាំសរអ   

្ ុកកាំពង់ឆ្ន ាំង សខ្រតកាំពង់ឆ្ន ាំង 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ២៦ ៧៧០ ០០៤ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kampongchhnang@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតកំ្ពង់េព ឺ
ែលូវជារិស ខ្៤ ភូមិ្រពាាំងស ើក  ង្ហក រ់ កាធ្ាំ  

្កុងចា មន្ សខ្រតកាំពង់ ពឺ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ២៥ ៩៨៧ ៣៨៩ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kampongspeu@tax.gov.kh  

 

mailto:info@tax.gov.kh
mailto:takeo@tax.gov.kh
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សាខាពៃធដ្ឋរសខតតន្ពផ្វង 
អោ ណកងែលូវស ខ្៥ ន្ិងែលូវស ខ្៣ ភូមិ២  

 ង្ហក រ់កាំពង់ោវ ្កុងន្ពណវង សខ្រតន្ពណវង 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៤៣ ៦៩ ០០ ១៦៨ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ preyveng@tax.gov.kh 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសេៀមរារ 
ែលូវជារិស ខ្៦ 

 ង្ហក រ់សាវ យដងគុាំ ្កុងស ៀមរារ សខ្រតស ៀមរារ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤ ៦៦៥ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ siamreap@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតកំ្ពង់ធំ្ 
ែលូវជារិស ខ្៦ ភូមិ្រឡាាំង ិច  ង្ហក រ់ដាំ ើជាន្់ខាល   

្កុង ទឹងណ ន្ សខ្រតកាំពង់ធ្ាំ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ១២ ៩៦០ ១៤២ / ១១ ៧៧៥ ២៩៦ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kampong_thom@tax.gov.kh 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតសកាោះក្ងុ 
ភូមិ២  ង្ហក រ់សាា ច់មាន្ជ័យ  

្កុងសខ្ម ភូមិន្ទ សខ្រតសកាេះកុង 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៣៥ ៩៣៦ ០៤១ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kohkong@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតត្ពោះវហិារ 
ភូមិកណាត    ង្ហក រ់កាំពង់្រណាក  

្កុង្ពេះវិហា  សខ្រត្ ពេះវិហា  

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៩៧ ៧០៧ ២១១៧ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ preahvihear@tax.gov.kh 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតត្ក្សចោះ 
ែទេះស ខ្៧៣  ង្ហក រ់្កសចេះ  

្កុង្កសចេះ សខ្រត្ កសចេះ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៧២ ៩៧១ ៤៤៤ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kratie@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតរតៃៈគិរ ី
ែលូវភូមិអូ កណន្សង  ង្ហក រ់រឹងកណន្សង  

្កុងបាន្ ុង សខ្រត រន្ៈគ្ិ ើ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៩៧ ៦៤១ ១៥៥៥ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ ratanakiri@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតកំ្ពត 
ភូមិ១ឧ ភា  ង្ហក រ់កាំពង់កណាត    

្កុងកាំពរ សខ្រតកាំពរ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៣៣ ៩៣២ ៧១១ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kampot@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតត្ពោះេហីៃុ 
ែលូវ២៨មិងុន  ង្ហក រ់ស ខ្៣  

្កុង្ពេះ ី ន្ុ សខ្រត្ ពេះ ី ន្ុ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៤៥៤ 

សា សអ ិច្រូន្ិ៖ preahsihanouk@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតេទងឹផ្្តង 
ែលូវភូមិសាព ន្ងា  ង្ហក រ់ ទឹងណ្រង  

្កុង ទឹងណ្រង សខ្រត ទឹងណ្រង 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៧៤ ៦៣០ ៣៣៦៦ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ stoengtreng@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតផ្ក្រ 
ែលូវ៣៣A ភូមិណករ  ង្ហក រ់ណករ  

្កុងណករ សខ្រតណករ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ១២ ៨២៨ ៧៣៩ / ១២ ៧៧៩ ៤៥៦ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ kep@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតនរ៉ាលៃិ 
ភូមិរឌ្ិនវ  ង្ហក រ់នរ៉ា ិន្  

្កុងនរ៉ា ិន្ សខ្រតនរ៉ា ិន្ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ១៦ ៨៨២ ៩០៥ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ pailin@tax.gov.kh  

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតឧតតរមាៃជ័យ 
ភូមិឈ្ូក  ង្ហក រ់ ាំសរាង  

្កុង ាំសរាង សខ្រតឧរត មាន្ជ័យ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៤២ ៤៧៤ ៧០៤៧ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ odormeanchey@tax.gov.kh 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតតបងូឃមុ ំ
ែលូវជារិស ខ្៧ ភូមិសពាធ្ិសរាង ិច ឃុាំសកាងកាង 

្ ុកពញាណ្កក សខ្រតរបូងឃាុ ាំ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៤២ ៤៧៤ ៧០៤៧ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ tboungkhmum@tax.gov.kh  

mailto:preyveng@tax.gov.kh
mailto:kampong_thom@tax.gov.kh
mailto:tboungkhmum@tax.gov.kh
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សាខាពៃធដ្ឋរសខតតមណឌ លគិរ ី
ភូមិកណាត    ង្ហក រ់សាព ន្មាន្ជ័យ  

្កុងណ ន្មសន មយ សខ្រតមែឌ  គ្ិ ើ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៩៧ ៦២៨ ២៩២៩ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ mondulkiri@tax.gov.kh  

 

សាខាពៃធដ្ឋរសខតតរនាទ យមាៃជ័យ 
ែលូវជារិស ខ្៥ ភូមិកា សាព ន្  ង្ហក រ់្ពេះពនល   

្កុងស  ើសសាភ័ែ សខ្រតរនទ យមាន្ជ័យ 

រ ូ ័ពទ៖  (៨៥៥) ៥៤ ៩៥៨ ៩៩២ 

សា សអ ិច្រូន្ិក៖ banteaymeanchey@tax.gov.kh 
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ឧរេមព័ៃធ 

ចារ់ៃិងរទរបញ្ញតតិេដពីីពៃធសលើដីធ្លីមិៃបាៃស្រើ្បាេ ់

ចារ ់
• ចារ់ ដីពី ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ២០១៥ ្រកា ឱ្យស្រើសោយ្ពេះរាជ្កមស ខ្ ន្ / កម/១២១៤/

០២៦ ចុេះនងងរី០៨ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

• ចារ់ ដីពី ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ២០០៧ ្រកា ឱ្យស្រើសោយ្ពេះរាជ្កមស ខ្ ន្ / កម/១២០៦/

០៣៥ ចុេះនងងរី២៩ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៦ 

• ចារ់ តីពីសា សពើពន្ធឆ្ន ាំ១៩៩៧ ្រកា ឱ្យស្រើសោយ្ពេះរាជ្កមស ខ្ ន្ / កម ០២៩៧/០៣ ចុេះនងងរី២៤  

ណខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ 

• ចារ់ ដីពី ិ ញ្ញវរែ ុ្មារ់កា ្គ្រ់្គ្ងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ្រកា ឱ្យស្រើសោយ្ពេះរាជ្កមស ខ្ ១១ ន្  ៩៤  

ចុេះនងងរី៣១ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ 

អៃុ្ក្ឹតយ 
• អន្ុ្ករឹយស ខ្ ០៣ អន្្ក.រក ចុេះនងងរី០៦ ណខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៦  តពីកីា ស ៀរចាំន្ងិកា ្រ្ពរឹតសៅនន្គ្ែៈកមាធ្កិា 

សោេះ្សាយវិវរសា សពើពន្ធ 

• អន្ុ្កឹរយស ខ្ ៥៨ អ.ន្.្ក ចុេះនងងរី២៥ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៩៥  តពីីកា រសងកើរគ្ែៈកមាកា វយរនមលដីធ្លីមិន្បាន្

ស្រើ្បា ់ 

្រកាេ 
• ្រកា ស ខ្ ១២៤   វ.្រក ចុេះនងងរី០៦ ណខ្កុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩  តីពីកា ណក ្មួ  មា ភាពគ្ែៈកមាកា 

វយរនមលដី ្មារ់ពន្ធស ើដីធ្លមិីន្បាន្ស្រើ្បា ់ 

• ្រកា ស ខ្ ១៤៧០   វ.្រក ចុេះនងងរី០៦ ណខ្វិចឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៥  តីពីនី្រិវធិ្ីនន្កា សោេះ្សាយរែត ឹងរវ៉ា  

ពន្ធោ  សៅអគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  នន្្ក ួងស ដាកិចចន្ិង ិ ញ្ញវរែ ុ

• ្រកា ស ខ្ ៤៥២   វ.្រក ចុេះនងងរី០៦ ណខ្មិងុន ឆ្ន ាំ២០០៧  តីពកីា ណកណ្រ្រកា  តីពីកា ្រមូ ពន្ធ

ស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ 

• ្រកា ស ខ្ ៧៤៤ ្រក.  វ.ពដ ចុេះនងងរី២១ ណខ្វិចឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៦  តីពកីា កាំែរ់សមគ្ែុ ្មារ់អន្ុវរតកនុង

កា ង្ហ ្រមូ ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ 

• ្រកា ស ខ្ ២២៤ ្រក.  វ.ពដ ចុេះនងងរី០៥ ណខ្កកកោ ឆ្ន ាំ១៩៩៦  តីពកីា ្រមូ ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ 

ស្រើ្បា ់ 

សេចក្ដីេស្មច 
• ស ចកតី ស្មចស ខ្ ០៣៧   វ ចុេះនងងរី១៨ ណខ្មីន ឆ្ន ាំ២០១៩  តីពកីា ណក ្ម ួ មា ភាពអន្គុ្ែៈកមាកា 

វយរនមលដី ្មារ់ពន្ធស ើដីធ្លមិីន្បាន្ស្រើ្បា ់ រាជធាន្ីភនាំសពញ 

• ស ចកតី ស្មចស ខ្ ០០៧    .  វ.ពដ ចុេះនងងរី២៩ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០០៥  តីពកីា កាំែរ់រនមលគ្រិពន្ធស ើដីធ្លី

មិន្បាន្ស្រើ្បា ់ 
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• ស ចកតី ស្មចស ខ្ ០០៤    .  វ.ពដ ចុេះនងងរី២៤ ណខ្ ីហា ឆ្ន ាំ១៩៩៨  តីពកីា ្រមូ ពន្ធស ើដីធ្លីមិន្

បាន្ស្រើ្បា ់ 

សារាចរផ្ណនា ំ
•  ិខ្ិរស ខ្ ២៨៥១៧ អពដ ចុេះនងងរី៣០ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  រ ់អគ្គនយកោា ន្ពន្ធោ  

•  ិខ្ិរស ខ្ ៣៦៧  ជែ ចុេះនងងរី០២ ណខ្ឧ ភា ឆ្ន ាំ២០១៧  រ ់រី ដីកា គ្ែៈ ដាមស្តន្តី 

• សារាច ណែនាំស ខ្ ០១៧   ន្.  វ.ពដ ចុេះនងងរី០១ ណខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ១៩៩៩  រ ់្ក ួងស ដាកិចច ន្ិង ិ ញ្ញវរែ ុ

 តីពីកា អនុ្វរតពន្ធស ើដីធ្លីមិន្បាន្ស្រើ្បា ់ 
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