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អកសរកាត ់

BIP  Business Integrity Programme  កម្មវធិីសុចរតិភាពធុរកិចច 

CTA  Committee of Tax Arbitration   គណៈកម្មម ធិការសមម្រុះសមម្ួលសារពពើពន្ធ 

EUROCHAM European Chamber of Commerce  សភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអរឺ  បុ 

EAP  East Asia and the Pacific    អាសីុខាងពកើត ន្ិងប សីុហវិក 

GDCE  General Department of Customs and Excise អគគនាយកដ្ឋា ន្គយ ន្ងិរដ្ឋា ករ 

GDT  General Department of Taxation  អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ 

ITC  International Tax Compact   កិចចមពម្ពមពៀងអន្តរជាតិសតីពីពន្ធ 

KHR  Khmer Riel     មបកព់រៀលខ្មមរ 

MEF  Ministry of Economy and Finance  មកសួងពសដ្ាកចិច ន្ងិហិរញ្ញ វតថុ 

MLVT  Ministry of Labor and Vocational Training   មកសួងការងារ ន្ងិបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជ្ីវៈ 

MoC  Ministry of Commerce    មកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

NSSF  National Social Security Fund   ពបឡាជាតិរបបសន្តិសុមសងគម្ 

RGC  The Royal Government of Cambodia  រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជា 

QIP  Qualified Investment Project        គពមម្មងវនិ្ិពោគខ្ដ្លម្មន្លកខណៈសម្បតតិមគបម់ាន្ ់

SME  Small and Medium Enterprise   សហមាសធុន្តូច ន្ិងម្ធយម្ 

TI Cambodia Transparency International Cambodia  អងគការតម្មា ភាពកម្ពុជា  

TOP  Tax on Profit     ពន្ធពលើមបកច់ំពណញ 

USD  United States Dollar    មបកដុ់្ល្លា រអាពម្រកិ 

VAT  Value Added Tax    អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្  
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១. ដសចកតីដ្តើម្ 
 

មបពេសកម្ពុជាកដូ៏្ចជាមបពេសកំពុងអភវិឌ្ឍន្ដ៍្ម្េពេៀត ពាោម្ជ្ំន្ុះបញ្ហា សម្ធម្ស៌ងគម្ខ្ដ្លជាម្ូល 
ពហតុបងកឲ្យម្មន្អំពពើពុករលួយកនុងចំពណ្តម្ម្ន្តន្តសីាធារណៈ ខ្ដ្លទារយកកម្មម្ម្និ្ផ្ាូវការពដ្ើម្បបីន្តងគបច់ណូំល
មគួសាររបស់មាួន្។ អំពពើពុករលួយខ្ដ្លមបមពឹតតិពដ្ឋយម្ន្តន្តសីាធារណៈ ពៅខ្តជាឧបសគគចំបងម្យួសមម្មបក់ារពធវើ 
ធុរកិចចពៅកនុងមបពេសកម្ពុជា។ បរោិកាសធុរកិចចពៅកនុងមបពេសកម្ពុជា មតូវបន្ពគពម្ើលព ើញថាកំពុងរងផ្ល
វបិក ពកីារចណំ្តយខ្ដ្លម្និ្បន្ពមាងេុក ន្ងិការចណំ្តយម្លាពដ្ើម្មពស់។ ជាពិពសសមករម្ហ ុន្តូចៗជ្ួបមបេុះ
នូ្វបញ្ហា មបឈម្កនុងបរោិកាសធុរកិចចខ្បបពន្ុះ។ បចចុបបន្នមបពេសកម្ពុជាសថិតពៅពលមពរៀងេី១៥០ កនុងចំពណ្តម្
១៦៨ មបពេសខ្ដ្លមតូវបន្ចាតេុ់កថា ម្មន្កមម្តិអំពពើពុករលួយមពស់ ពោងតាម្សន្ទសសន្ម៍្ន្ការយល់ព ើញពី
អំពពើពុករលួយរបស់អងគការតម្មា ភាពអន្តរជាតិ 1 ។ ដ្ំពណើ រការម្ន្ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មរបស់មបពេសកម្ពុជា មតូវ
បន្ពគចាតថ់ាម្មន្លកខណៈពុករលួយ     ន្ិងម្និ្ម្មន្មបសិេធភាព2។     ពោងតាម្ការផ្តល់ចំណ្តតថ់ាន កខ់្ផ្នក
ពសដ្ាកិចចរបស់ធនាារពិភពពល្លកបន្បងាា ញថា មបពេសកម្ពុជាសថិតពៅពលមពរៀងេ១ី៣១ កនុងចំពណ្តម្១៨៩
មបពេសចំពពាុះភាពងាយមសួលកនុងការពធវើអាជ្ីវកម្ម 3 ។ មបពេសកម្ពុជាសថិតពៅលំដ្ឋបេ់៥ី ម្ន្មបពេសខ្ដ្លម្មន្
ហាន្ិភយ័មពស់ជាងពគបំផុ្ត ម្ន្ការសូកប ន្ក់នុងខ្ផ្នកធុរកិចច4។  ជាងពន្ុះពៅពេៀត   ពៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥  មបពេស
កម្ពុជាគឺជាមបពេសខ្ដ្លម្មន្អំពពើពុករលួយខាា ងំជាងពគបំផុ្តពៅអាសីុអាពគនយ ៍ន្ងិម្មន្ចណំ្តតថ់ាន កស់ថិតពៅ
ពលមពរៀងេ១ី៣៣ កនុងចំពណ្តម្១៥០មបពេស5។ 

រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជាបន្ពធវើការអភវិឌ្ឍោ ងលអមបពសើរកនុងរយៈពពលជាងម្យួេសវតសកន្ាងម្កពន្ុះ 
ជាម្យួន្ឹងអមតាកំពណើ ន្ពសដ្ាកិចចជាម្ធយម្មបម្មណជាង៧ភាគរយ ន្ិងកំពណើ ន្ោ ងគហុំកម្ន្ការមបម្ូលពន្ធ
បន្ដ្ល់ ២៥% កនុងឆ្ន ២ំ០១៥6។    ការរកីចពមម្ើន្ពន្ុះម្និ្អាចកាតផ់្តត ចព់ចញពីតួនាេដី្សំ៏ខាន្រ់បស់វស័ិយឯក
ជ្ន្បន្ព ើយ។ ជាកខ់្សតង រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជាបន្ពធវើកំខ្ណេមម្ងម់គបម់ជ្រងពមជាយពដ្ើម្បពីធវើឲ្យ “ការពធវើអាជ្ីវកម្ម
ពៅកនុងមបពេសកម្ពុជា” កាន្ខ់្តមបពសើរព ើង តាម្រយៈការពរៀបចំបពចចកវេិាកនុងការខ្សវងរកព ម្ ុះពាណិជ្ជកម្មខ្ដ្ល
ម្មន្លកខណៈសាម្ញ្ញ  ពដ្ើម្បជី្ួយ សមម្ួលដ្ល់ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម  ន្ងិការពធវើឲ្យន្ីតវិធិីសារពពើពន្ធកាន្ខ់្តម្មន្
មបសិេធភាពព ើង។ ចាប ់សតីពីការមគបម់គងហិរញ្ញ វតថុឆ្ន ២ំ០១៦ ខ្ដ្លបន្អនុ្ម្ត័ពៅខ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ បន្លុប
ពចាលនូ្វពន្ធរបបព  ការ ជ្ំន្សួពដ្ឋយពន្ធរបបពិត (ជាធម្មតាសំពៅពលើរបបសវ័យមបកាស)។ ជាការពតិ កំខ្ណ

                                                           
1អងគការតម្មា ភាពអន្តរជាតិ សន្ទសសន្៍ម្ន្ការយល់ព ើញអំពីអំពពើពុករលួយឆ្ន ២ំ០១៥ អាចរកបន្ពៅៈhttp://bit.ly/1Vq1aQe. 
2Bertelsmann Transformation Index របយការណ៍មបពេសកម្ពុជា ឆ្ន ២ំ០១០ អាចរកបន្ពៅៈhttp://bit.ly/2gBxFjh. 
3មករម្ធនាារពិភពពល្លក ចំណ្តតថ់ាន កព់សដ្ាកិចច ខ្មម្លុិនា ឆ្ន ២ំ០១៦អាចរកបន្ពៅៈhttp://bit.ly/K11iGM. 
4ក្េុមហ ុន TRACE International, Inc. 2016 Trace Matrix, អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2htlVRw. 
5ចំណ្តត់ថ្នន េ់អំលេើេុេរេួយថ្នការលធវើសវនេមមជាសាេេឆ្ន ២ំ០១៥អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/1Xow5gK. 
6សភាពាណិ្ជជេមមសហភាេអឺរ  ុប(EuroCham) លសៀវលៅស សាើេើអានុសាសន៍លេើលោេនលយាបាយពាណិ្ជជេមម និងការវនិិលយាេ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៦អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hrCA56. P.26. 
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ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  6 

 

េមម្ងព់ន្ុះបន្ពលើកេកឹចិតតដ្ល់មករម្ហ ុន្នានាឲ្យអនុ្វតតតាម្ចាបក់ាន្ខ់្តពមចើន្ ប ុខ្ន្តវាកប៏ន្បពងកើតនូ្វការយល់
មច ំម្យួចំន្នួ្ ពដ្ឋយសារខ្តកងវុះខាតនូ្វពត័ម៌្មន្ ន្ិងការយល់ដ្ឹងអំពនី្ីតិវធិសីារពពើពន្ធ។ 

មសបតាម្កម្មវធិីសុចរតិភាពធុរកិចចរបស់អងគការតម្មា ភាពកម្ពុជា ន្ិងពដ្ើម្បាីមំេដ្ល់មករម្ហ ុន្ខ្ដ្លបន្
អនុ្វតតតាម្ចាប ់ ន្ងិមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លចងអ់នុ្វតតតាម្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ  អងគការតម្មា ភាពកម្ពុជាបន្ផ្តួចពផ្តើម្បពងកើតនូ្វ  
“ករណីសិកាសតីពមីបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ” ខ្ដ្លម្មន្ពាលបំណងរកឲ្យព ើញនូ្វ បញ្ហា គន្ាឹុះពៅកនុងបរោិកាសពន្ធដ្ឋរពៅ
មបពេសកម្ពុជា ន្ិងដ្ំពណ្តុះមសាយខ្ដ្លអាចអនុ្វតតបន្សមម្មបក់ារខ្កលម្អ។ របកគំពហើញម្ន្ការមសាវមជាវពន្ុះ
ន្ឹងផ្តល់ជាម្ូលដ្ឋា ន្ដ្សំ៏ខាន្ព់ដ្ើម្បបីពងកើតជាអនុ្សាសន្ស៍មម្មបរ់ដ្ឋា ភបិល មករម្ហ ុន្ ន្ិងសងគម្សីុវលិកនុងការ
កាតប់ន្ថយការមបមពឹតតអំពពើពុករលួយ ពៅកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរខ្ដ្លជ្ុះឥេធពិលពៅពលើវស័ិយឯកជ្ន្ពៅកម្ពុជា។ 

២. ដោលរំណង្នន្ការសកិាប្ាវប្ជាវ 

ពាលបំណងម្ន្ករណីសិកាពន្ុះម្មន្៣ខ្ផ្នក ៖ (១) ពិពណ៌នាអំពីបរោិកាសពន្ធដ្ឋរពៅមបពេសកម្ពុជា 
ពដ្ឋយខ្ផ្អកពលើេសសន្ៈមបឆ្ងំអំពពើពុករលួយ (២) ចងអុលបងាា ញ ន្ិងវភិាគអំពបីេពិពសាធន្ព៍ផ្សងៗពាកព់ន័្ធន្ឹង
អំពពើពុករលួយខ្ដ្លមករម្ហ ុន្ជ្ួបមបេុះ ន្ិងផ្លប ុះពាល់ម្ន្អំពពើពុករលួយម្កពលើមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ន្ិង (៣) ផ្តល់អនុ្
សាសន្សំ៍ខាន្់ៗ ពដ្ើម្បខី្កលម្អមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជាពដ្ឋយខ្ផ្អក ពលើពត័ម៌្មន្មត បព់ីវស័ិយឯកជ្ន្។  

ពដ្ើម្បសីពមម្ចនូ្វពាលបណំងទាងំពន្ុះ ការវភិាគម្ន្ការសិកាមសាវមជាវពន្ុះបន្ពមបើមបស់នូ្វវធិីសិកា
ពដ្ឋយខ្ផ្អកពលើការរកុរក ពដ្ើម្បពីធវើការពសុើបអពងកតមករម្ហ ុន្ឯកជ្ន្ ន្ិងអនកផ្តល់ពសវាកម្មពន្ធ (េីមបកឹាពោបល់ខាង 
ខ្ផ្នកពន្ធដ្ឋរ)  សម្មគម្ពាណិជ្ជកម្ម  ន្ិងម្ន្តន្តីរដ្ឋា ភបិល។  ករណីសិកាពន្ុះមសាវមជាវពីការយល់ព ើញរបស់
មករម្ហ ុន្ឯកជ្ន្ពលើមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពដ្ឋយជ្ីកកកាយ ពីការអនុ្វតតកនុងការបងព់ន្ធផ្តទ ល់ជាម្យួន្ឹងម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ រមួ្
ម្មន្ទាងំេិដ្ាភាពវជិ្ជម្មន្ ន្ងិអវជិ្ជម្មន្ម្ន្ន្ីតិវធិសីារពពើពន្ធ។ ការសិកាពន្ុះ កព៏ធវើការមសាវមជាវពីលេធផ្លម្ន្កំខ្ណ
េមម្ងម់បពន័្ធពន្ធដ្ឋរនាពពលលមីៗ  ន្ិងម្ូលពហតុសំខាន្ម់្យួចំន្ួន្ម្ន្ការមបមពឹតតអំពពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ
ខ្ដ្លវស័ិយឯកជ្ន្បន្ជ្បួមបេុះផ្ងខ្ដ្រ។ ការសិកាមសាវមជាវ ន្ឹងពមបើរបកគពំហើញខ្ដ្លរកព ើញកនុងការខ្សវងរក
ដ្ំពណ្តុះមសាយ  ន្ិងអនុ្សាសន្ ៍ សមម្មបរ់ដ្ឋា ភបិលពធវើការពិចារណ្តពដ្ើម្បពីធវើឲ្យមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ  ន្ងិបរោិកាស
ធុរកិចចពៅកម្ពុជាកាន្ខ់្តលអមបពសើរព ើង។ ការពធវើកំខ្ណេមម្ងម់បពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ន្ិងបរោិកាសធុរកិចចពៅកម្ពុជាន្ឹង
នាឲំ្យម្មន្ការមបកតួមបខ្ជ្ង ន្ងិបរោិកាសវនិ្ិពោគដ្ល៏អមបពសើរជាកជ់ាម្និ្ខាន្។  

របយការណ៍ម្ន្ការសិកាមសាវមជាវពន្ុះខ្ចកពចញជា ៦ខ្ផ្នក៖ 

១. ការសិកាពលើឯកសារពាកព់ន័្ធនានា 

២. វធិីសាន្តសតម្ន្ការសិកា 
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៣. ពសចកតីសពងខបអំពីមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជា 

៤. បរោិកាសពន្ធដ្ឋរពដ្ឋយខ្ផ្អកពលើេសសន្ៈមបឆ្ងំអំពពើពុករលួយ 

៥. ម្ូលពហតុ ន្ិងផ្លប ុះពាល់ម្ន្អំពពើពុករលួយពលើមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជា ន្ងិ 

៦. ពសចកតីសន្និដ្ឋា ន្ ន្ិងអនុ្សាសន្។៍ 

៣. ការសកិាដលើឯការពាក់ព័ន្ធនានា 

ការសិកាពលើឯកសារពាកព់ន័្ធនានា ម្មន្ពាលបណំងខ្សវងរកនូ្វន្ិយម្ន្យ័ម្ន្ពាកយគន្ាុឹះ ខ្ដ្លចាបំច ់
បំផុ្តចំពពាុះរបកគំពហើញរបយការណ៍ ពាកយទាងំពនាុះរមួ្ម្មន្៖ (i) អំពពើពុករលួយ (ii) អនកជាបព់ន្ធតាម្របបព  
ការ (iii) អនកជាបព់ន្ធតាម្របបសវ័យមបកាស (iv) មបករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ (v) ពន្ធកាតេុ់ក (vi) អាករពលើ
តម្ម្ាបខ្ន្ថម្ (vii) ពន្ធប តង ់ន្ងិ (viii) ពន្ធពលើមបកព់បៀវតស។ 

– អពំពើពកុរលយួៈ គជឺាការរពំល្លភបំពាន្ពលើអំណ្តច ខ្ដ្លផ្តល់ឲ្យពដ្ើម្បផី្លមបពោជ្ន្ឯ៍កជ្ន្7។ ធនាារ 

ពិភពពល្លកបន្ចាតេុ់កអំពពើពុករលួយ គឺជាការរពំល្លភបពំាន្នូ្វម្ុមតំខ្ណងសាធារណៈ ពដ្ើម្បេីេួល
បន្ផ្លមបពោជ្ន្ផ៍្តទ ល់មាួន្8។ 

– អនកជាបព់ន្ធតាម្របបព ៉ៅ ការៈ   សំពៅពលើអាជ្ីកម្មទាងំឡាយណ្ត    ខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ទំាបជាង 

អាជ្ីវកម្ម ខ្ដ្លជាបព់ន្ធតាម្របបសវ័យមបកាស  ខ្ដ្លកំណតព់ដ្ឋយរដ្ាបលសារពពើពន្ធ ។ អនកជាបព់ន្ធ
ពលើមបកច់ំពណញខ្ដ្លសថិតកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរតាម្របបព  ការ មតូវបងព់ន្ធពរៀងរាល់ខ្មពៅពពលណ្ត
ម្យួខ្ដ្លកណំតព់ដ្ឋយរដ្ាបលសារពពើពន្ធ។ អនកជាបព់ន្ធរបបព  ការ បងព់ន្ធជូ្ន្ម្ន្តន្តពីន្ធដ្ឋរខ្ដ្ល
ម្កមបម្ូលពន្ធពរៀងរាល់ខ្ម។ ផ្លវបិកគឺ រដ្ឋា ភបិលរកព ើញថាការមបម្ូលពន្ធតាម្មបពភេរបបពន្ុះ
ម្មន្បញ្ហា មបឈម្ ដូ្ពចនុះរដ្ឋា ភបិលបន្សពមម្ចលុបពចាលពន្ធតាម្របបព  ការ ពចញពីមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ
ចាបត់ាងំពីពដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

– អនកជាបព់ន្ធតាម្របបស្វយ័ប្រកាស្ៈ ចាបត់ាងំពីពដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០១៦ម្ក អនកជាបព់ន្ធតាម្របបសវ័យមបកាស

សំពៅដ្ល់អាជ្ីវកម្មទាងំឡាយណ្ត ខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ពំមចើន្មបម្មណជាង២៥០ល្លន្ពរៀល 
ពហើយអនកជាបព់ន្ធតាម្របបសវ័យមបកាសមតូវបន្ខ្បងខ្ចកជា ៣មបពភេ៖ អនកជាបព់ន្ធតូច អនកជាប់
ពន្ធម្ធយម្ អនកជាបព់ន្ធធំ អាមស័យពៅពលើផ្លរបរមបចាឆំ្ន រំបស់ពួកពគ9។ 

                                                           
7អងគការតម្លល ភាេអនារជាតិ លតើអំលេើេុេរេួយេឺជាអវើ?អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hk4wqT. 
8ក្េុមធនាោរេិភ្េលោេ ជួយក្បលេសនានាក្បយុេធក្បឆ្ងំនឹងអំលេើេុេរេួយៈ តួនាេើរបស់ធនាោរេិភ្េលោេ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/1G8kxVo. 
9ក្បសាសន៍របស់ ឯ.ឧ. េង់ វបុិេ អេគនាយេថ្នអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរ(GDT)េនុងេិចចសម្លា សន៍ជាមួយនឹងេូរេសសន៍បាយន័ លៅថ្ងៃេើ៣០ ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៦។សូមលមើេក្តង់ចំណុ្ច៥.២ ការចុះបញ្ជ ើេនធ
ដ្ឋរថ្នរបាយការណ៍្លនះសក្ម្លប់េ័ត៌ម្លនេំអិតសាើេើអនេជាប់េនធតាមរបបសវ័យក្បកាស។ 

http://bit.ly/2hk4wqT
http://bit.ly/1G8kxVo
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– ប្ាករ់ពំ ោះពន្ធពលើប្ាកច់ពំេញៈ រាល់អនកជាបព់ន្ធខ្ដ្លជាបក់ាតពវកិចចមតូវបងព់ន្ធពលើមបកច់ំពណញពរៀង

រាល់ខ្ម តាម្អមតាម្យួភាគរយ(១%) ម្ន្ផ្លរបរ រមួ្បញ្ចូលពន្ធមគបម់បពភេ ពលើកខ្លងខ្តអាករពលើ
តម្ម្ាបខ្ន្ថម្។ មបករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញពន្ុះ មតូវដ្កពចញពីពន្ធពលើមបកច់ំពណញពៅពពលជ្មម្ុះ
បញ្ជ ីពន្ធមបចាឆំ្ន 1ំ0។ 

– ពន្ធកាតទ់កុៈ ជាេូពៅមតូវបន្កណំតថ់ាអនកបងព់ន្ធជា ន្ិវាសន្ជ្ន្ ខ្ដ្លបន្ចំណូលពីអមតាការមបក ់

មបកសួ់យសារ ន្ិងចណូំលខ្ដ្លទាកេ់ងន្ឹងការពមបើមបស់ មេពយសម្បតតិ ភាគល្លភ ន្ិងមបកច់ណូំល 
ខ្ដ្លបន្េេួលពីការបំពពញពសវាកម្មបពចចកពេស ឬមគបម់គងរបស់បគុគលអន្ិវាសន្ជ្ន្ មតូវកាតេុ់ក 
ន្ិងបងនូ់្វមបកព់ន្ធចំន្នួ្១៤ភាគរយ។    ពន្ធកាតេុ់កមតូវដ្ល់កាលកំណតព់ៅពពលណ្តម្យួខ្ដ្លការ
បងម់បកម់តូវបន្ពធវើព ើង     ឬពៅពពលខ្ដ្លការចណំ្តយមតូវបន្កតម់តាេុក។     មបកខ់្ដ្លេូទាត់
ឲ្យបុគគល ន្ិវាសន្ជ្ន្មតូវជាបព់ន្ធកាតេុ់កតាម្អមតា ដូ្ចខាងពមកាម្៖ 

– ជ្ួល (១០%) 
– ការមបក ់(១៥% ពលើកខ្លងខ្តការបងម់បកព់ៅឲ្យសាថ បន័្ហិរញ្ញ វតថុកនុងមសរក) 
– ពសវាកម្ម (១៥% ពលើកខ្លងខ្តការបងម់បកព់ៅឲ្យអនកជាបព់ន្ធខ្ដ្លបន្ចុុះបញ្ជ ីខ្ដ្លម្មន្ 

វកិកយបម័តម្មន្អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្) ន្ិង 

– មបកសួ់យសារ (១៥%) 

ពន្ធកាតេុ់ក ម្និ្មតូវអនុ្វតតចំពពាុះការមបកខ់្ដ្លមតូវបងព់ៅឲ្យធនាារ ឬសាថ បន័្សញ្ជ ័យធន្កនុង 
មសរក ឬមបកច់ំណូលពលើកខ្លងពន្ធ11។ 

– អាករពលើតម្ម្ាបន្ន្ែម្ៈ ជាេូពៅ អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ជាបន្ទុករបស់អនកពមបើមបស់ ឬអាជ្ីវកម្មខ្ដ្លម្មន្ការ 

ពលើកខ្លងពន្ធ មណៈខ្ដ្លពគម្និ្អាចេេួលបន្ម្កវញិនូ្វតម្ម្ាពន្ធខ្ដ្លបន្បងរ់ចួពហើយ។ 
អាមស័យតាម្មបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ពៅកម្ពុជា លេធផ្លពន្ធមបម្ូលបន្ពអីតិលជិ្ន្ ពដ្ឋយបូក 
បខ្ន្ថម្អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ពៅពលើចំន្ួន្ខ្ដ្លមតូវគិតចំពពាុះេនំ្ិញ ឬពសវាកម្ម។ ពទាុះបីជាោ ងណ្តក៏
ពដ្ឋយ អាជ្ីវកម្មម្យួកម៏តូវេូទាតព់ន្ធខ្ដ្លបន្ដ្ឋកប់ញ្ចូលពៅឲ្យអនកផ្គតផ់្គងព់លើការេញិខ្ដ្លបន្ពធវើ
ព ើង។ អមតាម្ន្អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ម្មន្ដូ្ចខាងពមកាម្៖ 

– ០% អមតាពន្ុះអនុ្វតតចំពពាុះខ្តេំន្ិញនាពំចញពីមពុះរាជាណ្តចមកកម្ពុជា ន្ងិពសវាកម្មខ្ដ្ល
ពមបើមបស់ពៅពមៅមបពេសកម្ពុជា។ ការនាពំចញកណំតថ់ាជាការដ្ឹកជ្ញ្ជូ ន្ពដ្ឋយរមួ្បញ្ចូ ល
ទាងំអនកដ្ំពណើ រ ន្ិងេនំ្ិញជាអន្តរជាតិ ។  

                                                           
10អេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរ ថ្នក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក្បាេ់រលំដ្ឋះេនធលេើក្បាេ់ចំលណ្ញ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hjODUp. 
11ក្េុមហ ុន Bun & Associates, មេគលេទសន៍ដណ្នា ំអំេើក្បេ័នធេនធដ្ឋរលៅេមពជាឆ្ន ២ំ០១៤ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gByFnm. 

http://bit.ly/2hjODUp
http://bit.ly/2gByFnm
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– ១០% អមតាសតងដ់្ឋពន្ុះអនុ្វតតចំពពាុះមគបក់ារផ្គតផ់្គងទ់ាងំអស់ជាជាងការនាពំចញ ន្ិងការ
ផ្គតផ់្គងម់្និ្ជាបព់ន្ធផ្ង12។ 

 

– ពន្ធប៉ៅ តង្ៈ់ គឺជាពន្ធមបចាឆំ្ន  ំ ខ្ដ្លមតូវបន្កណំតព់លើសកម្មភាពអាជ្ីវកម្មពដ្ឋយខ្ផ្អកពលើមបពភេអនក

ជាបព់ន្ធ  ន្ិងកមម្តិផ្លរបរខ្ដ្លតមម្ូវឲ្យមគបម់ករម្ហ ុន្ខ្ដ្លមបកបអាជ្ីវកម្មពៅកនុងមបពេសកម្ពុជា
ទាងំអស់បងព់ៅមតឹម្ចុងខ្មម្នីាជាពរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ អនកជាបព់ន្ធខ្ដ្លម្មន្សកម្មភាពអាជ្ីវកម្មពមចើន្ មតូវ
បងព់ន្ធប តងព់ផ្សងាន ពៅតាម្សកម្មភាពអាជ្ីវកម្មន្មី្យួៗ។ ពោងតាម្មបកាសពលម១៨២១ សតីព ី
“ន្ីតិវធិីសមម្មបក់ារមគបម់គងការមបម្ូលពន្ធប តង”់ ។ ខ្បបបេម្ន្ការបងព់ន្ធប តងម់តូវបន្កំណត ់ន្ិង
ខ្បងខ្ចកដូ្ចតពៅ៖ ៤០០ ០០០៛ សមម្មបអ់នកជាបព់ន្ធតូច ១ ២០០ ០០០៛ សមម្មបអ់នកជាបព់ន្ធម្ធយម្ 
ន្ិងមតូវបងព់ី ៣ ០០០ ០០០៛ ពៅ ៥ ០០០ ០០០៛ សមម្មបអ់នកជាបព់ន្ធធំ។ អនកជាបព់ន្ធមតូវម្មន្ 
កាតពវកិចច ដ្ឋកត់ាងំបងាា ញបណ័ណ ប តងខ់្ដ្លម្មន្សុពលភាពពៅតាម្េីតាងំមបកបអាជ្ីវកម្មរបស់
មាួន្13។ 

– ពន្ធពលើប្ាកព់បៀវតសៈ មបកព់បៀវតសរបស់ន្ិពោជ្ិតន្ិវាសន្ជ្ន្ មតូវជាបព់ន្ធពលើមបកព់បៀវតសខ្ដ្លេេួល

បន្ពីមបភពកម្ពុជា     ន្ងិបរពេសតាម្អមតាកំពណើ ន្ពី០%     ពៅ២០%កនុងម្យួខ្ម     ន្ងិន្ិពោជ្ិត
អន្ិវាសន្ជ្ន្មតូវជាបព់ន្ធតាម្អមតាពលរម្យួគឺ ២០%ម្ន្មបកព់បៀវតសខ្ដ្លេេួលបន្ពីមបភពកម្ពុជាខ្ត
ប ុពណ្តណ ុះ។ មបកខ់្មមតវូបន្កណំតថ់ាជាមបកប់ំណ្តចម់បកឈ់នួល មបករ់ងាវ ន្ ់ មបកខ់្លម្ពម្ម ង មបក់
សំណង មបកអ់តថមបពោជ្ន្ផ៍្តទ ល់ ឬមបកអ់តថមបពោជ្ន្ម៍្និ្ផ្តទ ល់ ឬមបកព់បើកម្ុន្ពដ្ឋយន្ិពោជ្ក14

។  ម្ូលដ្ឋា ន្ពន្ធមតូវដ្កវញិចនំ្ួន្ ៧៥ ០០០៛ កនុងម្យួខ្មសមម្មបកូ់ន្ ឬមបពន្ធសថិតកនុងបន្ទុករបស់អនក
ជាបព់ន្ធពៅកនុងមសរក15។ 

របូភាពេី១ តារាងខាងពមកាម្បងាា ញពីអមតាពន្ធពលើមបកព់បៀវតសតាម្អមតាកពំណើ ន្ពី០%ពៅ២០% 

ប្ាក់ពបៀវតសប្រចនំ្ែ 

គិតជាប្ាក់ដរៀល(៛) គិតជាដុល្លា រ ($) អប្ា 

០ – ៨០០ ០០០ ០ – ២០០ ០% 

៨០០ ០០១ – ១ ២៥០ ០០០  ២០០ – ៣១២,៥០ 

 

៥% 

១ ២៥០ ០០១ – ៨ ៥០០ ០០០  ៣១២,៥០ – ២ ១២៥  ១០% 

                                                           
12ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក្បកាសសាើេើការអនុវតាអាេរលេើតថ្មលបដនាម(VAT)លែើមបើោកំ្េឧសាហេមម ឬអនេល  ការដែេផ្គត់ផ្គង់េំនិញ ឬលសវាេមមសក្ម្លប់បលក្មើឲ្យការនាលំចញថ្នឧសាហេមមកាត់លែរ 
ឧសាហេមមវាយនភ័្ណ្ឌ  ឧសាហេមមផ្េិតដសបេលជើង ឧសាហេមមផ្េិតកាបូបសាព យ និងកាបូបថ្ែ និងឧសាហេមមផ្េិតមួេ តាមក្បកាសលេខ៣១១ សហវ/ក្បេ ចុះថ្ងៃេើ១៩ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៤ អាច
រេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hCtxwR. 
13ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក្បកាសសាើេើនើតិវធិើថ្នការក្េប់ក្េងការក្បមូេេនធបា តង់ លេខ១៨២១ ចុះថ្ងៃេើ២៥ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ អាចរេបានៈhttp://bit.ly/2gTBU7s. 
14 Id. 
15អេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរថ្នក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក្បកាសសាើេើេនធលេើក្បាេ់ចំលណ្ញ លេខ១០៥៩ សហវ.ក្បេ.េែ ចុះថ្ងៃេើ១២ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៣ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hjKNe0. 

http://bit.ly/2hCtxwR
http://bit.ly/2gTBU7s
http://bit.ly/2hjKNe0
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៨ ៥០០ ០០១ – ១២ ៥០០ ០០០  
 

២ ១២៥ – ៣ ១២៥  ១៥% 

១២ ៥០០ ០០១  –ល ើងលៅ ៣ ១២៥  ល ើងលៅ ២០%  
អមតាបតូរមបក ់១ដុ្ល្លា រអាពម្រកិ = ៤ ០០០ពរៀល 

៤. វិធីាស្តសតនន្ការសកិា 

ការសិកាពន្ុះពមបើមបស់នូ្វវធិសីាន្តសតសិកាមសាវមជាវខ្បបគុណភាព ពដ្ើម្បេីេួលបន្នូ្វការយល់ដ្ឹងសីុ 
ជ្ពម ចំពពាុះបរោិកាសពន្ធពដ្ឋយខ្ផ្អកពលើេសសន្ៈមបឆ្ងំន្ឹងអំពពើពុករលួយ ន្ិងសិកាលម្អតិពីភាពសមុគសាម ញ
ខ្ដ្លម្មន្ពៅកនុងចាបស់តីពសីារពពើពន្ធពៅកម្ពុជា។ ពដ្ើម្បបីពងកើតឲ្យម្មន្ការយល់ដ្ឹងអំពបីរោិកាសពន្ធពៅកម្ពុជា 
ករណីសិកាពន្ុះ បន្ពមបើមបស់ទាងំេិន្នន្យ័ចម្បង (Primary Data) ន្ិងេិន្នន្យ័ខ្ដ្លម្មន្មសាប ់ (Secondary 

Data)។ ពដ្ើម្បេីេួលបន្នូ្វេិន្នន្យ័បឋម្ ការវភិាគបន្ពធវើពដ្ឋយពមបើនូ្វវធិីសិកាពដ្ឋយខ្ផ្អកពលើការរកុរកកនុងការ
ពសុើបអពងកតម្មច ស់អាជ្ីវកម្ម ឬអនកដ្កឹនាកំំពូលរបស់អាជ្ីវកម្មនានា អនកផ្តល់ពសវាកម្មពន្ធដ្ឋរ (េីមបឹកា) ន្ិង
សម្មគម្ពាណិជ្ជកម្ម។ ការសិកាពន្ុះមបម្ូលេនិ្នន្យ័ចម្បងបន្ពីមករម្ហ ុន្ចនំ្ួន្១២ទាងំមករម្ហ ុន្តូច ម្ធយម្ 
ន្ិងមករម្ហ ុន្ធំៗពៅកម្ពុជា   តាម្រយៈការសម្មា សជាម្យួន្ឹងម្មច ស់មករម្ហ ុន្ពដ្ឋយផ្តទ ល់   ន្ិងដ្ឋចព់ដ្ឋយខ្ កពី
ាន ។  ការសទងម់្តខិ្បបគុណភាពខ្សវងយល់ពីការយល់ព ើញរបស់ម្មច ស់អាជ្ីវកម្មពលើវស័ិយពន្ធ  ន្ិងការមបស័យ
ទាកេ់ងរបស់ពួកពគជាម្យួន្ងឹម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ។ ជាងពន្ុះពៅពេៀត វធិសីាន្តសតពន្ុះកប៏ន្រកុរកព ើញនូ្វលេធផ្លពចញ
ពីការពធវើកំខ្ណេមម្ងព់លើមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរនាពពលលមីៗពន្ុះ កដូ៏្ចជាបុពវពហតុម្យួចំន្នួ្ខ្ដ្លនាឲំ្យម្មន្អំពពើពុករលួយ
ពៅកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរផ្ងខ្ដ្រ។     របកគំពហើញសំខាន្់ៗ មតូវបន្ពមបើមបស់     ពដ្ើម្បបីពងកើតជាអនុ្សាសន្ស៍មម្មប់
រដ្ឋា ភបិល ពដ្ើម្បពីិចារណ្តកនុងការខ្កលម្អមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ន្ងិបរោិកាសអាជ្ីវកម្មពៅកម្ពុជា។ 

៥. ប្រពន័្ធពន្ធដារដៅកម្ពុជា 

៥.១ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

 ពន្ធ គឺជាមបភពចំណូលដ្ធ៏ំម្យួរបស់រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជា។ ចំណូលពីការមបម្ូលពន្ធ គឺមតូវពមបើមបស់ 
ពដ្ើម្បមីេមេងដ់្ល់ការចំណ្តយរបស់រដ្ឋា ភបិលពលើពសវាសាធារណៈនានា ដូ្ចជាម្ន្ទីរពពេយ ផ្ាូវ មពំខ្ដ្ន្ ន្ងិការ
ការពារពបតិកភណ័ឌ  មបកព់បៀវតសសមម្មបម់្ន្តន្តីរាជ្ការសីុវលិ មបកព់បៀវតសសមម្មបទ់ាហាន្ កងកម្មា ងំ សាព ន្ ន្ិង
សាល្លពរៀន្ ជាពដ្ើម្16។ 

                                                           
16រាេ់ចំណូ្េេើការក្បមូេេនធលនះេឺក្តូវលក្បើក្បាស់សក្ម្លប់ការពារជាតិ និងការអភិ្វឌ្ឈន៍ សក្ម្លប់េ័ត៌ម្លនបដនាម អាចរេបានលៅៈ http://bit.ly/2hk0wqD. 

http://bit.ly/2hk0wqD


ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  11 

 

 ចាបត់ាងំពីពដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០១៦ម្ក    ពគព ើញម្មន្ការដ្ឋកព់ចញបេបបញ្ញតតមិ្យួចំន្នួ្ខ្ដ្លម្មន្បំណងពធវើ 
កំខ្ណេមម្ង ់ ដូ្ចជាការលុបពចាលនូ្វពន្ធតាម្របបព  ការ ការខ្ចកមបពភេអនកជាបព់ន្ធតាម្របបសវ័យមបកាស 

កំខ្ណេមម្ង ់ ន្ីតិវធិីម្ន្ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ ការកណំតវ់ធិាន្គណពន្យយខ្ដ្លម្មន្លកខណៈសាម្ញ្ញសមម្មបអ់នក
ជាបព់ន្ធតូច ការតពម្ាើងកមម្តិពន្ធពលើមបកព់បៀវតសអបបបរម្ម ន្ិងការអនុ្ពមាុះម្និ្យកអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ពលើ      
សម្មា រៈឧសាហកម្ម ខ្ដ្លបំពរ ើឲ្យវស័ិយមសូវអងករ ន្ិងពសវាសាធារណៈ។ 

 ពទាុះបីោ ងណ្តកព៏ដ្ឋយ    ពោងតាម្មបសាសន្រ៍បស់     ឯកឧតតម្ គង្់ វិរលុ    អគគនាយកម្ន្
អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរខ្ដ្លបន្ពធវើព ើងកនុងខ្មកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៦លមីៗពន្ុះ បន្ឲ្យដ្ងឹថាអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ
សពមម្ចបន្នូ្វការងារសំខាន្់ៗ ម្យួចំន្នួ្ដូ្ចខាងពមកាម្៖ 

 ការលុបពចាលការមបម្ូលពន្ធពលើម្ពធាបយដ្ឹកជ្ញ្ជូ ន្ ន្ិងោន្ជ្នំ្ិុះម្យួចនំ្ួន្ 

 បន្បញ្ចបក់ចិចមពម្ពមពៀងការយកពន្ធមតតួាន ពលើកេី១របស់កម្ពុជាជាម្យួមបពេសសិងាបុរ ីពដ្ឋយម្មន្
ជ្ំន្ួយ ពីនាយកដ្ឋា ន្រតនាាររបស់សហរដ្ាអាពម្រកិកនុងការអនុ្វតតកចិចមពម្ពមពៀងពន្ុះ 

 ការពលើកខ្លងពន្ធពលើការពផ្ទរកម្មសិេធរវាងសាចញ់ាត ិ

 បពងកើតគណៈកម្មម ធិការសមម្រុះសមម្ួលសារពពើពន្ធ 
 ការចុុះអពងកតមសាវមជាវសហមាសតាម្ដ្ងផ្ាូវចាបព់ផ្តើម្ពីខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ពដ្ើម្បពីផ្ទៀងផ្តទ តក់ារអនុ្វតត

ការបងព់ន្ធរបស់អាជ្ីវកម្ម ពៅរាជ្ធាន្ីភនពំពញ ន្ិងេូទាងំមបពេសកម្ពុជា17។ 

ការវនិ្ិពោគបខ្ន្ថម្របស់អគគនាយកដ្ឋា ន្កនុងការពធវើឲ្យមបពសើរព ើងនូ្វដ្ំពណ្តុះមសាយបពចចកពេស រមួ្ម្មន្
ដូ្ចខាងពមកាម្៖ 

 ការចុុះបញ្ជ ីតាម្មបពន័្ធសវ័យមបវតតកម្ម ន្ិងជ្ពមម្ើសការបងព់ន្ធតាម្មបពន័្ធសវ័យមបវតតកម្ម 
 ការពធវើឲ្យកាន្ខ់្តម្មន្វជិាជ ជ្ីវៈចពំពាុះពសវាកម្មនានាពៅេីសតីការអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ 
 មបពន័្ធេនិ្នន្យ័លមីពដ្ើម្បមីគបម់គងការមបម្ូលពន្ធពលើអចលន្មេពយ 
 បពងកើតកម្មវធិីសមម្មបទ់ាញពមបើកនុងេូរស័ពទេំពន្ើប ពដ្ើម្បជី្យួ អនកពមបើមបស់មគបម់គងពន្ធពលើមបកព់បៀវតស 

ន្ិងពន្ធពលើោន្យន្ត 

 របយការណ៍ពអ ិចមតូន្ិច  (E-reports)  ពដ្ើម្បវីាយតម្ម្ាការអនុ្វតតការងាររបស់បុគគលិកម្ន្អគគនាយក
ដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ន្ិង 

                                                           
17សនទរេថ្នលបើេរបស់ឯ.ឧ.េង់ វបុិេ អេគនាយេថ្នអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរលៅថ្ងៃេើ៣០ ដខេញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ េនុងេមមវធិើរបស់សភាពាណិ្ជជមមសហភាេអឺរ  ុប អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hnxp64. 

http://bit.ly/2hnxp64


ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  12 

 

 មបពន័្ធវកិកយបម័តខ្តម្យួពដ្ើម្បធីានានូ្វតម្មា ភាព ន្ងិលុបបបំតនូ់្វឱកាសកនុងការជ្ួបាន រវាងអនកផ្តល់ពសវា 
ន្ិងអនកេេួលពសវា18។ 

៥.២ ការច ុះបញ្ជីពន្ធដារ 
ពមកាយពីបន្ចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មពៅមកសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬ/ន្ិងមកសួងពផ្សងពេៀតខ្ដ្លពាកព់ន័្ធមគបអ់នក 

ជាបព់ន្ធ មតវូជាបក់ាតពវកិចចចុុះបញ្ជ ីជាម្យួន្ឹងរដ្ាបលសារពពើពន្ធកនុងរយៈពពល១៥ម្លៃម្ន្ការចាបព់ផ្តើម្សកម្មភាព
អាជ្ីវកម្មរបស់មាួន្។ ម្នុ្ឆ្ន ២ំ០១៦ អនកជាបព់ន្ធពៅកនុងមពុះរាជាណ្តចមកកម្ពុជាទាងំអស់ មតូវបន្ខ្បងខ្ចកជាពីរ
មបពភេ គឺអនកជាបព់ន្ធរបបព  ការ ន្ិងអនកជាបព់ន្ធរបបពតិ (ជាធម្មតាសំពៅដ្ល់អនកជាបព់ន្ធរបបសវ័យមបកាស)
។ អនកជាបព់ន្ធរបបព  ការ សំពៅដ្ល់អនកជាបព់ន្ធតូចខ្ដ្លមុសពីអនកជាបព់ន្ធរបបសវ័យមបកាសខ្ដ្លពន្ធមតូវ
បន្កំណតជ់ាផ្ាូវការសមម្មបរ់យៈពពលម្យួជាកល់្លកក់នុងក ុំងឆ្ន ពំនាុះ។ អនកជាបព់ន្ធរបបសវ័យមបកាសសំពៅ
ពលើអនកខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ពំលើសពី៥០០ល្លន្ពរៀល (១២៥០០០ដុ្ល្លា រ) ពីការផ្គតផ់្គងេ់ំន្ិញ ឬ២៥០
ល្លន្ពរៀល (៦២៥០០ ដុ្ល្លា រ) ពីការផ្គតផ់្គងព់សវាកម្ម ន្ងិ១២៥ល្លន្ពរៀល (៣១២៥០ដុ្ល្លា រ) កនុងករណីផ្លរបរ
ជាបព់ន្ធបន្ម្កពកីិចចសន្ារដ្ឋា ភបិល19។ 

ពទាុះបីជាោ ងណ្តកព៏ដ្ឋយ   កនុងចាបស់តីពីការមគបម់គងហិរញ្ញ វតថុឆ្ន ២ំ០១៦   ខ្ដ្លបន្អនុ្ម្ត័នាពពល
លមីៗពន្ុះ (មពុះរាជ្មកម្ពលមន្ស/រក/១២១៥/០១៦) ម្មន្ការខ្កខ្មបពមចើន្ពលើចាបស់តីពសីារពពើពន្ធ20 ។ របបពន្ធព  
ការ មតូវវបន្លុបពចាល ពហើយសហមាសទាងំឡាយណ្តខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ជំាម្ធយម្ តចិជាង២៥០
ល្លន្ពរៀលម្និ្តមម្វូឲ្យបងព់ន្ធពេ។ អាជ្ីវកម្មណ្តខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ពំលើសពី  ២៥០ល្លន្ពរៀល ន្ឹងមតូវបង់
ពន្ធពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្  មតូវមបកាសពន្ធមបចាខំ្ម  ន្ិងមបចាឆំ្ន  ំ មបម្ូល  ន្ិងបងព់ន្ធកាតេុ់កជាកខ់្សតង  ន្ងិមតូវពធវើសវន្
កម្មពន្ធដ្ឋរ។ េន្ទឹម្ន្ងឹពន្ុះ ចាបល់មកីម៏្មន្ការខ្កខ្មបនូ្វពន្ធរបបពិតពដ្ឋយខ្ចកជាបីមបពភេ អនកជាបព់ន្ធតូច ម្ធយម្ 
ន្ិងធំ។ 

 អ្នក្សជាប់ពនធតូចៈ អាជ្ីវកម្មខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ពំី២៥០ល្លន្ពរៀល (៦២៥០០ដុ្ល្លា រ) ពៅ

៧០០ល្លន្ពរៀល (១៧៥០០០ដុ្ល្លា រ) 

 អ្នក្សជាប់ពនធមធ្យមៈ អាជ្ីវកម្មខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ពំី៧០០ល្លន្ពរៀល (១៧៥០០០ដុ្ល្លា រ) 

ពៅ២០០០ល្លន្ពរៀល (៥០០០០០ដុ្ល្លា រ) 

                                                           
18Id. 
19ប្រសាសន៍ររស់អគ្គនាយកននអគ្គនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរដែលបានធ្វើកនុងកិច្ចសម្ភា សន៍មួយអំពីនីតិវ ិ្ ី និងែំធ ើ រការននការចុ្ុះរញ្ញីពនធដ្ឋរ អាច្រកបានhttp://bit.ly/2hk0wqD. 
20ចាប់សាើេើការក្េប់ក្េងហរិញ្ញវតាុឆ្ន ២ំ០១៦ ក្េះរាជយក្េម លេខ នស/រេ/១២១៥/០៦ ចុះថ្ងៃេើ១៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

http://bit.ly/2hk0wqD


ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  13 

 

 អ្នក្សជាប់ពនធធ្ៈំ អាជ្ីវកម្មខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន ពំលើសពី២០០០ល្លន្ពរៀល (៥០០០០០

ដុ្ល្លា រ) ព ើងពៅ ឬខ្ដ្លបន្ចុុះបញ្ជ ីជាគពមម្មងវនិ្ិពោគខ្ដ្លម្មន្លកខណៈមតឹម្មតូវ។ 

រាល់អាជ្ីវកម្មកនុងមសរក ន្ងិបរពេសទាងំអស់ខ្ដ្លមបកបអាជ្ីវកម្មពៅកនុងមពុះរាជាណ្តចមកកម្ពុជា មតូវ
ជាបក់ាតពវកចិច ន្ិងមតូវពារពអនុ្វតតបេបបញ្ញតតិពន្ធដ្ឋរខ្ដ្លម្មន្កនុងចាប ់ ន្ិងមកម្មបតិបតតិគណពន្យយ រមួ្ម្មន្
ដូ្ចខាងពមកាម្ៈ 

 ការពរៀបចំ ន្ងិការបងព់ន្ធមបចាខំ្ម ន្ិងមបចាឆំ្ន  ំន្ឹងមតូវបងព់ន្ធពផ្សងៗពេៀតដូ្ចជា៖ 

o មបករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ 

o ពន្ធកាតេុ់ក 

o អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ 

o ពន្ធពលើមបកព់បៀវតស ន្ងិអតថមបពោជ្ន្ប៍ខ្ន្ថម្ពផ្សងៗ ន្ិង 

o ពន្ធពលើមបកច់ំពណញមបចាឆំ្ន  ំ
 មតូវពធវើសវន្កម្មពន្ធដ្ឋរ (ដូ្ចជាសវន្កម្មបឋម្ “ការពៅេូរស័ពទពដ្ើម្បសួីរនាពំីសំណ្តកម់្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ” 

ការពធវើសវន្កម្មម្មន្កមម្តិ ន្ងិការពធវើសវកម្មេូលំេូល្លយ) 
 ពោងតាម្កាតពវកចិចរបស់អនកជាបព់ន្ធដូ្ចខ្ដ្លបេបបញ្ញតតពិន្ធដ្ឋរបន្កណំត ់រមួ្ទាងំការខ្លរកានូ្វ 

របយការណ៍គណពន្យយផ្ងខ្ដ្រ។ 

៥.២.១ អនកជារ់ពន្ធតូច 

ដរំ ើ  កា ច៊ុុះបញ្ជី ពនធោ  

បនាទ បព់ីចុុះបញ្ជ ីជាម្យួមកសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬមកសួង ឬសាថ បន័្ខ្ដ្លម្មន្សម្តថកិចច អនកដ្ឋកព់ាកយជាប ់
ពន្ធតូចមតូវចុុះបញ្ជ ីជាម្យួន្ឹងការោិល័យរដ្ាបលសារពពើពន្ធខ្ដ្លពៅជ្ិតសហមាសរបស់មាួន្បំផុ្ត។ ការចុុះ
បញ្ជ ីពៅរដ្ាបលសារពពើពន្ធមតវូពធវើឲ្យបន្រចួរាល់កនុងរយៈពពល១៥ម្លៃ បនាទ បព់ីបន្មបកាសសកម្មភាពអាជ្ីវកម្ម 
របស់មាួន្ ពបើម្និ្ដូ្ពចនុះពេ អនកដ្ឋកព់ាកយន្ឹងមតូវេេួលពិន្យ័។ អនកដ្ឋកព់ាកយអាចពៅេសីាន កក់ាររបស់អគគនាយក
ដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរពដ្ឋយផ្តទ ល់ ឬអាចចូលពៅកាន្ព់គហេំពរ័របស់អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរពដ្ើម្បទីាញយកពាកយពសនើសំុចុុះ
បញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ។ បនាទ បម់្ក អនកដ្ឋកព់ាកយមតូវៈ 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេី១៖ បំពពញពាកយពសនើសំុ 



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  14 

 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេី២៖ បញ្ជូ ន្ពាកយពសនើសំុខ្ដ្លបន្បំពពញ រចួពផ្ញើពៅអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ពដ្ឋយ
ភាជ បជ់ាម្យួនូ្វ21៖ 

o វញិ្ហញ បន្បមតខ្ដ្លពចញឲ្យពដ្ឋយមកសួងពាណិជ្ជកម្ម     ឬមកសួង    ឬសាថ បន័្ខ្ដ្លម្មន្
សម្តថកិចច (មបសិន្ពបើម្មន្) 

o អតតសញ្ហញ ណបណ័ណ សញ្ហជ តិខ្មមរ ឬលិមតិឆ្ាងខ្ដ្ន្ខ្ដ្លម្មន្សុពលភាព 

o របូលត១សន្ាកឹរបស់ម្មច ស់អាជ្ីវកម្ម េំហំ ៣៥ គុណន្ឹង ៤៥ ម្លីីខ្ម្ មត 

o បណ័ណ កម្មសិេធកាន្ក់ាបេ់ីតាងំ ឬកិចចសន្ាជ្ួលេីតាងំ (មបសិន្ពបើម្មន្) 
o វកិកយបម័តពន្ធអចលន្មេពយ (មបសិន្ពបើម្មន្) 
o លិមិតខ្ដ្លពចញពដ្ឋយមកសួង ឬសាថ បន័្ខ្ដ្លម្មន្សម្តថកិចច (មបសិន្ពបើម្មន្) 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេ៣ី៖ បងព់ន្ធប តង ់ ន្ិងពន្ធចុុះបញ្ជ ីពៅតាម្ធនាារណ្តម្យួបនាទ បេ់េលួបន្នូ្វ 
ពលមអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ VAT TIN ខ្ដ្លេេួលបន្ពីអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ន្ិង22 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេី៤៖  បញ្ជូ ន្វកិកយបម័តម្ន្ពន្ធប តង ់ន្ិងអាករចុុះបញ្ជ ីខ្ដ្លពចញឲ្យ ពដ្ឋយធនាារពៅ
ឲ្យម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ ពដ្ើម្បបីំពពញដ្ំពណើ រការសំុចុុះបញ្ជ ីបពងាើយ។ 

  

                                                           
21រាេ់ឯេសារភាជ ប់ក្តូវបញ្ជ េ់លដ្ឋយមស្តនាើេនធដ្ឋរដែេេេួេខុសក្តូវ ឬលដ្ឋយក្េសួង/សាា ប័នម្លនសមតាេិចច 
22ម្លនសាា ប័នហរិញ្ញវតាុចំនួន៥សាា ប័នដែេេេួេបានសិេធលែើមបើក្បមូេេនធឲ្យអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរ និងអេគនាយេដ្ឋា នេយ និងរដ្ឋា េរ។ សាា ប័នទងំលនះម្លន ធនាោរលអសុើេើដ្ឋ ធនាោរកាណ្តឌ្ើយា  
ធនាោរេមពុជាសាធារណ្ៈ ធនាោរវឌ្ឍនៈ(ចាប់េើលែើមឆ្ន ២ំ០១៧) និង ធនាោរឯេលេសវ ើង។  



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  15 

 

របូភាពេី២ ដ្ពំណើ រការចុុះបញ្ជីពន្ធដ្ឋរ 

 

ថ្លៃច៊ុុះបញ្ជី ពនធោ  

ពៅដ្ំណ្តកក់ាលេ៣ី  អនកដ្ឋកព់ាកយជាបព់ន្ធតូច មតូវតមម្ូវឲ្យបងម់្លាពសវា ន្ិងម្លាអាករដូ្ចខាង 
ពមកាម្៖ 

 ម្លាពសវាម្ន្ការចុុះបញ្ជ ី ចំន្ួន្២០០០០៛ (៥ដុ្ល្លា រ) 
 អាករចុុះបញ្ជ ី ចនំ្ួន្១០០០០០០៛ (២៥០ដុ្ល្លា រ) 
 ពន្ធប តង ់ចំន្ួន្៤០០០០០៛ (១០០ដុ្ល្លា រ) 

កាតពវក្សចិច ប្់អ្នក្សជាប់ពនធតូច 

 រាល់អនកជាបព់ន្ធតូចមតូវបំពពញកាតពវកិចចដូ្ចខាងពមកាម្ៈ 



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  16 

 

 កាតពវកិចចមបចាខំ្មៈ មតូវពរៀបចំរបយការណ៍គណពន្យយសាម្ញ្ញម្យួ (កតម់តានូ្វការលក ់ ការ 
ចំណ្តយ ន្ិងសារពពើភណ័ឌ ) ន្ងិបងម់បករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ ពន្ធពលើមបកព់បៀវតស អាករ 
សាន កព់ៅ ន្ិង២០%ម្ន្តម្ម្ាអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្។23 

 កាតពវកិចចមបចាឆំ្ន ៈំ អនកជាបព់ន្ធតូចម្មន្កាតពវកិចច៖ 

o មបកាសពន្ធពលើមបកច់ំពណញមបចាឆំ្ន ជំាម្យួ ន្ឹងអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរពៅមតឹម្ចុង
ខ្មម្នីាបនាទ បព់ីឆ្ន សំារពពើពន្ធ ន្ិង 

o មបកាសពន្ធ ន្ិងបងព់ន្ធប តងព់រៀងរាល់ឆ្ន ពំៅចុងខ្មម្នីា 

៥.២.២         អនកជារ់ពន្ធម្ធយម្ ន្ិង្ធំ 

ដរំ ើ  កា ច៊ុុះបញ្ជី ពនធោ  

មសពដ្ៀងាន ន្ឹងអនកជាបព់ន្ធតូចខ្ដ្រ អនកដ្ឋកព់ាកយខ្ដ្លជាបព់ន្ធម្ធយម្ ន្ងិពន្ធធំ មតូវចុុះបញ្ជ ីពៅរដ្ាបល 
សារពពើពន្ធ   កនុងរយៈពពល១៥ម្លៃបនាទ បព់ីបន្មបកាសពធវើសកម្មភាពអាជ្ីវកម្មរបស់មាួន្។   អនកដ្ឋកព់ាកយអាចពៅ
េីសាន កក់ាររបស់អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរពដ្ឋយផ្តទ ល់ ឬអាចចូលពៅកាន្ព់គហេំពរ័របស់អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ
ពដ្ើម្បទីាញយកពាកយពសនើសំុចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ។ បនាទ បម់្ក អនកដ្ឋកព់ាកយមតូវៈ 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេី១៖ បំពពញពាកយពសនើសំុ24 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេី២៖ បញ្ជូ ន្ពាកយពសនើសំុខ្ដ្លបន្បំពពញពហើយពនាុះ ពៅអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ 
ពដ្ឋយភាជ បជ់ាម្យួនូ្វ៖25 

o វញិ្ហញ បន្បមតខ្ដ្លពចញឲ្យពដ្ឋយមកសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬមកសួង ឬសាថ បន័្ខ្ដ្លម្មន្ 
សម្តថកិចច (មបសិន្ពបើម្មន្) ចាបព់ដ្ើម្ 

o លកខន្តិកៈមករម្ហ ុន្ ចាបព់ដ្ើម្ 

o លិមិតបញ្ហជ កព់ីការដ្ឋកព់ដ្ើម្េុន្ពៅធនាារ 
o អតតសញ្ហញ ណបណ័ណ សញ្ហជ តិខ្មមរ ឬលិមតិឆ្ាងខ្ដ្ន្ 

o ពសៀវពៅមគួសារ ឬពសៀវពៅសាន កព់ៅ 

o លិមិតបញ្ហជ កេ់ីលំពៅខ្ដ្លពចញពដ្ឋយអាជាញ ធរម្ូលដ្ឋា ន្ ចាបព់ដ្ើម្ 

o របូលត១សន្ាកឹ េំហំ ៣៥ គុណន្ឹង ៤៥របស់មករម្មបឹកាភបិល  ម្មច ស់ភាគហ ុន្ ឬ
តំណ្តងខ្ដ្លេេួលសិេធពីមបធាន្មករម្មបកឹាភបិល លតលមីៗ  ចាបព់ដ្ើម្ 

o លិមិតបញ្ហជ កក់ម្មសិេធបាងដ់្ីធា ីឬកិចចសន្ាជ្ួលេីតាងំ (មបសិន្ពបើម្មន្) 
                                                           
23វាជាេរណ្ើ េិលសសសក្ម្លប់អនេជាប់េនធតូច លហើយេួេលេក្តូវបង់ដត២០%ថ្នតថ្មលVATលៅឲ្យរដ្ឋា ភិ្បាេប ុលណ្តណ ះ។ 
24សូមលមើេការបំលេញេក្មង់លសនើសុំចុះបញ្ញើតាមរយៈhttps://www.youtube.com/watch?v=ufNp2frmklg 
25រាេ់ឯេសារភាជ ប់ក្តូវបញ្ជ េ់លដ្ឋយមស្តនាើេនធដ្ឋរដែេេេួេខុសក្តូវ ឬលដ្ឋយក្េសួង/សាា ប័នម្លនសមតាេិចច 

https://www.youtube.com/watch?v=ufNp2frmklg


ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  17 

 

o របយការណ៍ពន្ធអចលន្មេពយ ឬវកិកយបម័តពន្ធអចលន្មេពយ (មបសិន្ពបើម្មន្) 
o លិមិតបញ្ហជ កខ់្ដ្លពចញពដ្ឋយមករម្មបឹកាវនិ្ពិោគកម្ពុជា ឬមករម្មបកឹាតំបន្ព់សដ្ាកិចច

ពិពសស ឬអនុ្គណៈកម្មម ធកិារវនិ្ិពោគរាជ្ធាន្-ីពមតត (គពមម្មងវនិ្ិពោគខ្ដ្លម្មន្
លកខណៈសម្បតតិមគបម់ាន្)់ 

o លិមិតខ្ដ្លពចញឲ្យពដ្ឋយមកសួង ឬសាថ បន័្ខ្ដ្លម្មន្សម្តថកិចច (មបសិន្ពបើម្មន្) 
 ដ្ំណ្តកក់ាលេ៣ី៖ បងព់ន្ធប តង ់ ន្ិងពន្ធចុុះបញ្ជ ីពៅតាម្ធនាារណ្តម្យួ បនាទ បព់េីេួល

បន្នូ្វពលមអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ខ្ដ្លេេួលបន្ពអីគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ន្ិង 

 ដ្ំណ្តកក់ាលេី៤៖ បញ្ជូ ន្វកិកយបម័តម្ន្ពន្ធប តង ់ ន្ងិអាករចុុះបញ្ជ ី ខ្ដ្លពចញឲ្យពដ្ឋយ
ធនាារ ពៅឲ្យម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ ពដ្ើម្បបីំពពញដ្ំពណើ រការសំុចុុះបញ្ជ ីបពងាើយ។  

ថ្លៃច៊ុុះបញ្ជី ពនធោ  

អនកដ្ឋកព់ាកយជាបព់ន្ធម្ធយម្ ន្ិងធំតមម្ូវឲ្យបងម់្លាពសវា ន្ងិម្លាអាករ ដូ្ចខាងពមកាម្៖ 

 ម្លាពសវាម្ន្ការចុុះបញ្ជ ី ចំន្ួន្ ៤០០ ០០០៛ (១០០ដុ្ល្លា រ) 
 អាករចុុះបញ្ជ ី ចនំ្ួន្ ១ ០០០ ០០០៛  (២៥០ដុ្ល្លា រ) 
 ពន្ធប តង ់ចនំ្ួន្ ១ ២០០ ០០០៛ (៣០០ដុ្ល្លា រ) សមម្មបអ់នកជាបព់ន្ធម្ធយម្ ន្ិងចពនាា ុះពីចនំ្នួ្      

៣ ០០០ ០០០៛ (៧៥០ដុ្ល្លា រ) ពៅចំន្នួ្ ៥ ០០០ ០០០៛ (១ ២៥០ដុ្ល្លា រ) សមម្មបអ់នកជាបព់ន្ធ
ធំ។ 

កាតពវក្សចិច ប្់អ្នក្សជាប់ពនធមធ្យម និងពនធធ្ ំ

រាល់អនកជាបព់ន្ធម្ធយម្ ន្ិងពន្ធធំទាងំអស់ មតូវជាបក់ាតពវកចិចមបកាសរបយការណ៍សារពពើពន្ធ 
ពទាុះបីជាពគម្និ្មបតិបតតិការកនុងខ្មឬឆ្ន ខំ្ដ្លបន្ពមាងេុក ប ុខ្ន្តម្និ្ទាន្ច់ាបព់ផ្តើម្ខ្ដ្លអាចរាយការណ៍បន្ ឬ
ម្និ្ទាន្ប់ន្បងព់ន្ធមបចាខំ្ម ឬពន្ធមបចាឆំ្ន កំព៏ដ្ឋយ។ 

 កាតពវកិចចមបចាខំ្មៈ មតូវបងម់បករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ ពន្ធពលើមបកព់បៀវតស អាករសាន ក់
ពៅ ន្ិង២០%ម្ន្តម្ម្ាអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ ន្ិងពន្ធដ្ម្េពេៀតកនុងន្យ័ពន្ធពលើមបកច់ំពណញ
បខ្ន្ថម្ពលើការខ្បងខ្ចកភាគល្លភ េនំ្ិញ ន្ងិពសវាកម្ម 

 កាតពវកិចចមបចាឆំ្ន ៈំ អនកជាបព់ន្ធម្ធយម្ ន្ងិពន្ធធំ ម្មន្កាតពវកិចច៖ 

o មបកាសពន្ធពលើមបកច់ំពណញមបចាឆំ្ន  ំ  ជាម្យួន្ឹងអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរមតឹម្ចុងខ្ម
ម្នីា បនាទ បព់ីឆ្ន សំារពពើពន្ធ ន្ងិ 



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  18 

 

o មបកាសពន្ធ ន្ិងបងព់ន្ធប តងព់រៀងរាល់ឆ្ន ពំៅចុងខ្មម្នីា 

       ៥.៣       ការរីកចទ្រើន្នាទពលថ្មីៗបំផ តរបស់អគ្គនាយកដាឋ ន្ពន្ធដារ 

           ៥.៣.១    ការលរុដោលន្ូវពន្ធកាត់ទ្ុកដលើអតថប្រដោជន្៍រន្ន្ថម្សប្ម្លរ់អាជីវកម្មទងំ្អស ់

មកសួងពសដ្ាកចិច ន្ងិហិរញ្ញ វតថុកាលពីម្លៃេី៦ ខ្មធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ បន្ពចញសារាចរពលម០១១សហវ សតីព ី
“ការអនុ្វតតកាតពវកិចចកាតេុ់កពន្ធពលើអតថមបពោជ្ន្ប៍ខ្ន្ថម្”។ សារាចរពន្ុះ អនុ្វតតចំពពាុះមគបអ់ាជ្ីវកម្មទាងំអស់ 
ន្ិងពិពណ៌នាអពំអីតថមបពោជ្ន្រ៍បស់ន្ិពោជ្ិតជាមបកជ់ាកខ់្សតង ឬអតថមបពោជ្ន្ម៍្និ្ខ្ម្ន្សាចម់បកខ់្ដ្លម្និ្
មតូវជាបព់ន្ធពលើអតថមបពោជ្ន្ប៍ខ្ន្ថម្ពនាុះ។26 

             ៥.៣.២   ការចុុះពិន្ិតយដម្ើលប្គរ់សហប្ោសទងំ្អស(់ទងំ្ចុុះរញ្ជ  ីន្ិង្ម្ិន្ចុុះរញ្ជ )ីដៅកម្ពុជា 

ជាខ្ផ្នកម្យួម្ន្ដ្ំពណើ រការកំខ្ណេមម្ង ់ មកសួងពសដ្ាកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតថុ បន្ពចញពសចកតីមបកាសម្យួ
ពលម ០៣៩ ចុុះម្លៃេ២ី១ ខ្មកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៦ សតីពី “ការចុុះេសសន្កចិចតាម្សហមាសពដ្ើម្បមីបម្ូលពត័ម៌្មន្ 
អាជ្ីវកម្មពៅរាជ្ធាន្ីភនពំពញពដ្ើម្បខី្កតមម្ូវការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ”។27 ពៅខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០១៦ ការចុុះេសសន្កចិចតាម្
សហមាស ឬការចុុះសទងម់្តសិហមាសតាម្ដ្ងផ្ាូវ បន្ពធវើព ើងពៅរាជ្ធាន្ភីនពំពញ។28 ការសទងម់្តិពន្ុះ ពធវើការ
វាយតម្ម្ាពលើសថិតរិបស់សហមាស កំណតថ់ាពតើអាជ្វីកម្មទាងំពនាុះបន្អនុ្វតតតាម្កាតពវកិចច ខ្ដ្លតមម្ូវឲ្យ “ចុុះ
បញ្ជ ីព ើងវញិ”  ពដ្ឋយពោងតាម្មបកាសពលម៤៩៦សតីពកីារចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរខ្ដ្រឬពេ ន្ងិពធវើឲ្យមបកដ្ថាអាជ្ីវកម្ម
ន្ីម្យួៗបន្បំពពញកាតពវកចិច ន្ិងពលើកព ើងនូ្វបញ្ហា ពាកព់ន័្ធ។  ម្ុន្ពពលេសសន្កចិចមគប ់ ម្មច ស់អាជ្ីវកម្មមតូវ
បន្ជូ្ន្ដ្ណឹំង ពដ្ើម្បពីមតៀម្ពរៀបចំឯកសារចាបំចន់ានាឲ្យបន្ពមសច។29 

          ៥.៣.៣ ការន្កន្ប្រកប្ម្ិតពន្ធដលើប្ាក់ដរៀវតសអរបរម្ល 

កមម្តិមបកព់បៀវតសអបបរម្មចាបព់ផ្តើម្បងព់ន្ធបន្ខ្កខ្មបពី ៨០០ ០០០៛ (២០០ដុ្ល្លា រ) ពៅ ១ ០០០ ០០១៛ 
(មបខ្ហល ២៥០ដុ្ល្លា រ) ចាបអ់នុ្វតតពីខ្មម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ម្ក។ ដូ្ពចនុះ អនកខ្ដ្លម្មន្មបកខ់្មចាបព់ ី ១ ០០០ 
០០១៛ ពៅមតូវជាបក់ាតពវកចិចបងព់ន្ធពលើមបកព់បៀវតស។ ប ុខ្ន្តមបកខ់្មទាបជាង ១ ០០០ ០០១៛ ន្ឹងម្និ្ជាប់
កាតពវកិចចបងព់ន្ធពលើមបកព់បៀវតសព ើយ។30 

                                                           
26ក្េឹតិាបក្តអំេើបចចុបបននភាេេនធដ្ឋរេមពុជារបស់ក្េុមហ ុន VDB/Loi, ការវវិតាន៍ចុងលក្កាយថ្នេនធលេើអតាក្បលយាជន៍លផ្សងៗអាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gC4lsD. 
27ក្េុមហ ុនSciaroni& Associates, លសចេាើជូនែំណឹ្ង លេខៈ០៣៩ សាើេើអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរលធវើេសសនេិចចតាមសហក្ោសលែើមបើក្បមូេេ័ត៌ម្លន លៅថ្ងៃេើ៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2gPQNI0. 
28សនទរេថ្នលបើេរបស់ឯ.ឧ.េង់ វបុិេ អេគនាយេថ្នអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរលៅថ្ងៃេើ៣០ ដខេញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ េនុងេមមវធិើរបស់សភាពាណិ្ជជមមសហភាេអឺរ  ុប អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hnxp64. 
29ក្េុមហ ុនSciaroni& Associates, លសចេាើជូនែំណឹ្ង លេខៈ០៣៩ សាើេើអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរលធវើេសសនេិចចតាមសហក្ោសលែើមបើក្បមូេេ័ត៌ម្លន លៅថ្ងៃេើ៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2gPQNI0. 
30Kali Kotoski, “Income-tax threshold to rise,”កាដសតភ្នំលេញប ុសាិ៍ ថ្ងៃេើ១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gqJ6GT. 
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៦.   ររោិកាសពន្ធដារដដាយន្្ែកដលើទ្សសន្ៈប្រឆ្ងំ្ន្ឹង្អំដពើពកុរលយួ 

         ៦.១       ទសសន្ៈរបស់្កុរហ  ន្ដដ្លបាន្បង់ពន្ធ 
មបពេសកម្ពុជាសថិតពៅពលមពរៀងេី១៣១ ន្ងិ១៨០ កនុងចពំណ្តម្១៩០មបពេស តាម្ការសទងម់្តិអពំីភាព 

ងាយមសួលកនុងការពធវើអាជ្ីវកម្ម ន្ិងការចាបព់ផ្តើម្អាជ្ីវកម្ម ដូ្ចម្មន្បងាា ញកនុងរបូេី៣ ន្ងិរបូេី៤។ ចំណ្តតថ់ាន ក ់
ម្ន្ភាពងាយមសួលកនុងការពធវើអាជ្ីវកម្ម គឺពផ្តត តពលើវដ្ដម្ន្ការពធវើអាជ្ីវកម្ម ដូ្ចជាការចាបព់ផ្តើម្អាជ្ីវកម្ម ការបញ្ជូ ន្ 
ន្ិងការអនុ្ម្ត័ពលើការសាងសង ់ការតពម្ាើងអគគីសន្ី ការចុុះបញ្ជ ីអចលន្មេពយ ការការពារវនិ្ិពោេុន្តូចៗ ការបង់
ពន្ធ ការជ្ួញដូ្រឆ្ាងកាតម់ពខំ្ដ្ន្ ការអនុ្វតតកចិចសន្ា ការពដ្ឋុះមសាយបញ្ហា កសយ័ធន្ ន្ងិបេបបញ្ញតតិេីផ្ារការងារ 
ជាពដ្ើម្។31 

 

 

 

 

  

                                                           
31ក្េុមធនាោរេិភ្េលោេ ការលធវើអាជើវេមមឆ្ន ២ំ០១៧ World Bank Group Flagship Report 14th Ed., អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2eCMkup. 

http://bit.ly/2eCMkup
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របូភាពេី៣ ការដ្ឋកច់ណំ្តតថ់ាន កព់លើភាពងាយមសួលកនុ ងការពធវើអាជី្វកម្មរបស់អាសីុខាងពកើត និ្ងប សីុហវិក 

 
របូភាពេី៤  ការដ្ឋកច់ណំ្តតថ់ាន កព់លើភាពងាយមសួលកនុងការចាបព់ផ្តើម្ពធវើអាជី្វកម្មរបស់ អាសីុខាងពកើត 

និ្ងប សីុហវិក 
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ពទាុះបីោ ងណ្តកព៏ដ្ឋយ មគបអ់នកខ្ដ្លមតូវបន្សម្មា ស បន្ពធវើការកតស់ម្មគ ល់ចំពពាុះការខ្កខ្មបដ្ព៏មចើន្
កនុងដ្ំពណើ រការម្ន្ការចាបព់ផ្តើម្ពធវើអាជ្ីវកម្មពៅកម្ពុជា ជាពិពសសការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរពបើពមបៀបពធៀបន្ឹងឆ្ន កំន្ាង
ពៅ។ ការចុុះបញ្ជ ី ន្ិងដ្ំពណើ រការផ្តល់អាជាញ បណ័ណ ជាកខ់្សតង គឺម្មន្លកខណៈចាស់ល្លស់ ន្ងិអាចបញ្ចប់
មបកបពដ្ឋយមបសិេធភាព ពបើពមបៀបពធៀបពៅន្ឹងេសវតសកន្ាងពៅ។ រាល់អាជ្ីវកម្ម ន្ិងការវនិ្ិពោគពលើមគបវ់ស័ិយ 

មតូវបន្ពបើកចំហ ន្ិងម្និ្ម្មន្ការហាម្ឃាតព់លើវស័ិយណ្តម្យួពនាុះពេ ។ ពៅកនុងការចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវកម្មលមមី្យួ 
ម្មច ស់អាជ្ីវកម្មមតូវពសនើសំុពៅ ៥ មកសួង/សាថ បន័្ពផ្សងៗាន  ោ ងពហាចណ្តស់ ម្មន្ដូ្ចជា (i) មកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
(ii) អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ (iii) មកសួងការងារ ន្ងិបណតុ ុះបណ្តត លវជិាជ ជ្ីវៈ   (vi) ធនាារ (v) ម្ូលន្ធិិជាតិរបប
សន្តិសុមសងគម្ (បសស) ចំពពាុះសហមាសទាងំឡាយណ្តខ្ដ្លម្មន្  ន្ិពោជ្តិចាបព់ី៨នាក ់ឬពមចើន្ជាងពន្ុះ
មតូវខ្តចុុះបញ្ជ ីជាម្យួ បសស។32 

សមម្មបអ់គគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ   មករម្ហ ុន្ទាងំអស់មតូវអនុ្វតតមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរដូ្ចាន    គឺមបពន័្ធរបប
សវ័យមបកាស ខ្ដ្លខ្ចកជាបមីបពភេ៖ អនកជាបព់ន្ធតូច អនកជាបព់ន្ធម្ធយម្ ន្ិងអនកជាបព់ន្ធធំ។ ការចុុះបញ្ជ ីម្មន្
ភាពងាយមសួល ន្ិងអាចរកបន្ពៅពលើពគហេំពរ័អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ។ រាល់ពត័ម៌្មន្ខ្ដ្លបន្ចុុះបញ្ជ ី ន្ឹង
មតូវបន្មបម្ូលផ្តុ ំេុកពៅម្ជ្ឈម្ណឌ លេនិ្នន្យ័របស់អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ។ 

តាងំពីពដ្ើម្ឆ្ន ២ំ០១៦ម្ក មគបអ់នកខ្ដ្លមតូវបន្សម្មា សបន្ពធវើការកតស់ម្មគ ល់ចំពពាុះការខ្កខ្មបជាពមចើន្ 
កនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ដូ្ចជា កំខ្ណេមម្ងសីុ់ជ្ពម ខ្ដ្លពធវើពដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ។ ជាេូពៅ កំខ្ណេមម្ងព់ន្ុះ 
មតូវបន្ពគពម្ើលព ើញថាជាជ្ហំាន្ដ្ធ៏ំម្យួពឆ្ព ុះពៅម្មុកនុងការមបយុេធមបឆ្ងំ អំពពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ
ពៅមបពេសកម្ពុជា។ មករម្ហ ុន្ពសទើរទាងំអស់េេួលសាគ ល់ថា ការខ្កេមម្ងន់ាពពលលមីៗពន្ុះបន្កាតប់ន្ថយការ
មបមពឹតត នូ្វអំពពើពុករលួយបន្ពមចើន្ ខ្ដ្លជាធម្មតាខ្តងពកើតម្មន្កនុងដ្ំពណើ រការម្ន្ (i) ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ (ii) ការ
មបម្ូលឯកសារពន្ធមត បម់្កវញិមបចាខំ្ម (iii) ការពធវើបណ័ណ ប តងល់មី (iv) ការមបម្ូលឯកសារពន្ធមត បម់្កវញិ
មបចាឆំ្ន ។ំ ជាពិពសសការខ្កខ្មបដ្សំ៏ខាន្ប់ផុំ្តកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពនាុះ គឺការលុបពចាលនូ្វពន្ធរបបព  ការ គផឺ្តល់
អតថមបពោជ្ន្ ៍        ជាពមចើន្សមម្មបអ់ាជ្ីវកម្មខាន តតូច        ខ្ដ្លម្មន្ផ្លរបរមបចាឆំ្ន តំចិជាង២៥០ល្លន្ពរៀល 
(៦២ ៥០០ ដុ្ល្លា រ)។ 

ពោងតាម្លេធផ្លម្ន្ការសទងម់្ត ិ អនកខ្ដ្លមតវូបន្សម្មា សមាុះគិតថា  ការពារពកាតពវកិចចបងព់ន្ធពធវើ
ឲ្យពួកពគចាញ់ពមបៀបពៅវញិពបើពធៀបន្ឹងអនកខ្ដ្លម្និ្បន្អនុ្វតតតាម្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ ពមពាុះការពារពកាតពវកចិចបង់
ពន្ធប ុះពាល់ដ្ល់ការមបកួតមបខ្ជ្ង ន្ិងបពងកើតឲ្យម្មន្បន្ទុកហិរញ្ញ វតថុបខ្ន្ថម្ពលើអាជ្ីវកម្មរមួ្ម្មន្ (i) ពន្ធកាតេុ់ក (ii) 

                                                           
32រាេ់អាជើវេមមទងំអស់តក្មូវឲ្យចុះបញ្ជ ើជាមួយនឹង៥សាា ប័នយា ងតិច លទះបើជាយា ងណ្តក្េុមហ ុនមិនទងំអស់លេដែេបានបំលេញតាមតក្មូវការលនះ សូមលមើេក្តង់លនះលែើមបើេ័ត៌ម្លនបដនាមដែេក្បមូេលធវើ
េលក្ម្លងថ្នការលធវើអាជើវេមមដែេលធវើលដ្ឋយធនាោរេិភ្េ http://bit.ly/2heABmC. 

http://bit.ly/2heABmC
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អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្១០% (iii) មបករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ ន្ងិ (iv) អំពពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ។ 
កាតពវកិចចទាងំពន្ុះ បន្សពងខបកនុងរបូេី៥ខាងពមកាម្៖ 

របូភាពេី៥ កតាត ខ្ដ្លពធវើឲ្យអនកបងព់ន្ធមិ្ន្ពពញចិតត 

 

(i) ពន្ធកាតេុ់ក 

ពោងតាម្ចាបស់តីពសីារពពើពន្ធ   មករម្ហ ុន្ខ្ដ្លបន្បងព់ន្ធពលើការចំណ្តយពាកព់ន័្ធពៅន្ឹងការជ្លួ
ពសវាកម្មរបស់បគុគល ឬមករម្ហ ុន្ណ្តម្យួខ្ដ្លម្និ្អាចផ្តល់ឲ្យនូ្វវកិកយបមតខ្ដ្លម្មន្អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ តមម្ូវ
ឲ្យពធវើការកាតេុ់កនូ្វចនំ្ួន្សម្មម្មមតម្ន្មបកខ់្ដ្លមតូវបងព់នាុះពីអនកផ្តល់ពសវាកម្ម ន្ងិមតវូបងច់ំន្នួ្សម្មម្មមតជា
ពន្ធកាតេុ់កខ្ដ្លកំណត ់ ១៥%33 ជាេូពៅ។ ជាផ្លវបិក ការបងព់ន្ុះបន្ពធវើឲ្យមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លបន្បងព់ន្ធ ម្និ្
េេួលបន្ផ្លមបពោជ្ន្ព៍នាុះពេ ពបើពមបៀបពធៀបន្ឹងមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លម្និ្បន្បងព់ន្ធ ពពីមពាុះមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លម្និ្
បន្បងព់ន្ធន្ឹងម្និ្មតូវបងព់ន្ធកាតេុ់កពន្ុះពេ។ អនកពឆ្ាើយតបការសទងម់្តិពសទើរខ្តទាងំអស់  បន្ផ្តល់អនុ្សាសន្៍
ឲ្យលុបពចាលនូ្វពន្ធកាតេុ់កពន្ុះ។ 

                                                           
33ចាប់សាើេើសារលេើេនធ ដខមេរា ឆ្ន ២ំ០០៤ ក្តង់ម្លក្តា២៥ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hDdChV. 

http://bit.ly/2hDdChV
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(ii) អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្១០%  

មគបផ់្លិតផ្ល ន្ិងពសវាកម្មខ្ដ្លលកព់ៅកនុងមពុះរាជាណ្តចមកកម្ពុជា មតូវជាបអ់ាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្កនុង 
អមតា១០%។ អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្ពន្ុះពិតជាកាតពវកិចចខ្ដ្លអនកពមបើមបស់ចុងពមកាយមតវូបង ់ប ុខ្ន្តជាកខ់្សតងមតូវ
បន្ពគមបម្ូលពីមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លផ្គតផ់្គងផ់្លិតផ្ល ន្ងិពសវាកម្មពៅវញិពេ។ អមតាអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្១០% បន្
កាា យជាបន្ទុកខ្ផ្នកហិរញ្ញ វតថុពលើតម្ម្ាលក ់សមម្មបម់ករម្ហ ុន្ខ្ដ្លបន្អនុ្វតតការបងព់ន្ធមតមឹ្មតូវ ជាផ្លវបិក វាពធវើ
ឲ្យមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លបន្បងព់ន្ធមតឹម្មតូវពិបកកនុងការមបកួតពលើតម្ម្ាផ្លិតផ្ល ឬពសវាកម្មជាម្យួន្ឹងមករម្ហ ុន្ 
ខ្ដ្លម្និ្បន្បងព់ន្ធមតឹម្មតូវ ។  

(iii) មបករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ពំណញ 

បខ្ន្ថម្ពីពលើពន្ុះ មករម្ហ ុន្រមួ្ទាងំគពមម្មងវនិ្ិពោគម្មន្លកខណៈសម្បតតិមគបម់ាន្ខ់្ដ្លជាបព់ន្ធពលើមបក ់
ចំពណញតាម្អមតា៩ភាគរយម្មន្កាតពវកចិចបងម់បករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញមបចាខំ្ម តាម្អមតា១ភាគរយម្ន្
ផ្លរបរមបចាខំ្ម គតិរមួ្ទាងំពន្ធអាករមគបម់បពភេខ្ដ្លសពមម្ចបន្កនុងខ្មម្នុ្ ពលើកខ្លងខ្តអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្។ 
ការណ៍ពន្ុះ កាា យជាបញ្ហា សមម្មបអ់នកជាបព់ន្ធខ្ដ្លកំពុងម្មន្បញ្ហា ចរន្តសាចម់បក ់ពហើយពួកពគបន្ពសនើសំុឲ្យពធវើ
ការខ្កខ្មបពដ្ឋយមបកាសពន្ធជាមបចាខំ្ម ជាជាងការមបកាសមបចាឆំ្ន ។ំ 

(iv)  អពំពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ 

អនកពឆ្ាើយតបការសទងម់្តិម្យួចំន្ួន្េេួលសាគ ល់ថា ពៅម្មន្អំពពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ប ុខ្ន្តក៏
ពិបកកណំត ់ ន្ិងសឹងខ្តម្និ្អាចរកព ើញបន្ ពីពមពាុះថាការស ុ ៊ុំមគលំាន រវាងអនកជាបព់ន្ធ ន្ិងម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរពកើត
ម្មន្ជាសម្មៃ ត។់ បខ្ន្ថម្ពីពលើពន្ុះ ម្មន្កតាត ដ្ម៏្េពេៀតខ្ដ្លជ្មម្រញឲ្យម្មន្អំពពើពុករលួយរមួ្ទាងំភាពសមុគសាម ញ
ម្ន្ចាបស់ារពពើពន្ធ តួនាេីដ្ម៏្មន្បុពវសិេធរបស់ម្ន្តន្តពីន្ធដ្ឋរ ន្ិងេម្មា បក់នុងការចណំ្តយពមៅផ្ាូវការ ន្ិងបរោិកាស
េូពៅម្ន្វស័ិយសាធារណៈ។ កតាត ទាងំពន្ុះបន្ចូលរមួ្ចំខ្ណកកនុងការបពងកើតវបបធម្ពុ៌ករលួយខ្ដ្លកំពុងខ្តម្មន្
កនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ។ 

៦.២ ទសសន្ៈរបស់្កុរហ  ន្ដដ្លរិន្បាន្បង់ពន្ធ 
ការបងព់ន្ធ គឺជាកាតពវកចិចរបស់មបជាពលរដ្ាមគបរ់បូកនុងមបពេស  ប ុខ្ន្តមបជាពលរដ្ាម្និ្ទាងំអស់ពនាុះពេ

ខ្ដ្លម្មន្ឆ្ន្ទៈបំពពញកាតពវកិចចពន្ុះ។ តាម្េសសន្ៈពន្ុះ គំន្ិតទាកេ់និ្ន្ឹងពន្ធដ្ឋរគជឺាកតីបរម្ាសមម្មប ់ មបជា
ពលរដ្ា ន្ិងអាជ្ីវកម្មជាពមចើន្ពៅកម្ពុជាខ្ដ្លជាបក់ាតពវកចិចបងព់ន្ធពផ្សងៗ ការមបមស័យទាកេ់ងជាម្យួម្ន្តន្តីពន្ធ
ដ្ឋរ ន្ឹងបពងកើតឲ្យម្មន្បញ្ហា ជាពមចើន្ពេៀតខ្ដ្លម្និ្ទាកេ់ងន្ឹងពន្ធដ្ឋរ។ ពមៅពីកាតពវកិចចបងព់ន្ធ កម៏្មន្ឧបសគគ
ខ្ដ្លនាឲំ្យ អាជ្ីវកម្មជាពមចើន្ម្និ្ចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរជាម្យួន្ឹងរដ្ាបលសារពពើពន្ធផ្ងខ្ដ្រ ដូ្ចជាការមវុះការយល់ដ្ឹង



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  24 

 

ពីមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ន្ិងបេបបញ្ញតតិនានា ការយល់ព ើញមពស់ចំពពាុះអំពពើពុករលួយ លេធភាពមបកួតមបខ្ជ្ងទាប ភាព
សមុគសាម ញម្ន្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ ការលំបករបស់បុគគល/សម្មព ធការងារ ន្ិងកងវុះតម្មា ភាពកនុងការផ្តល់ពសវា ន្ិងេនំ្ិញ
ពីសាថ បន័្សាធារណៈ។ កតាត ទាងំអស់ពន្ុះ មតវូបន្សពងខបដូ្ចកនុងរបូេី៦ខាងពមកាម្៖ 

របូភាពេី៦ កតាត ខ្ដ្លរារាងំមករម្ហ ុន្ពីរដ្ាបលសារពពើពន្ធ 

 

 

៦.២.១    ការខ្វុះការយលដ់ឹង្ពីប្រព័ន្ធពន្ធដារ ន្ិង្រទ្របញ្ញតតិនានា 

អនកពឆ្ាើយតបន្ឹងការសទងម់្តទិាងំអស់េេួលសាគ ល់ថាពន្ធដ្ឋរ គឺជាមបភពចណូំលចំបងរបស់រដ្ឋា ភបិល 
ពហើយម្ូលន្ិធិពន្ុះមតូវពមបើមបស់ពដ្ើម្បបីំពពញតមម្ូវការជាម្លូដ្ឋា ន្របស់មបជាពលរដ្ាេូពៅដូ្ចជាសុវតថិភាព ការ
ការពារសន្តិភាព ន្ិងសណ្តត បធ់ាន បស់ងគម្។ ពទាុះបោី ងណ្តកព៏ដ្ឋយ មករម្ហ ុន្ទាងំពនាុះម្និ្បន្យល់ដ្ឹង
ចាស់ល្លស់ អពំីដ្ំពណើ រការម្ន្មបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ន្ិងបេបបញ្ញតតិពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជា។ មករម្ហ ុន្ទាងំពនាុះបន្ចាតេុ់ក
ពន្ធ គឺជាបន្ទុកហិរញ្ញ វតថុពៅវញិ។ ជាលេធផ្ល មករម្ហ ុន្ភាគពមចើន្ម្និ្ចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវកម្មជាម្យួន្ឹងរដ្ាបលសារពពើ
ពន្ធពនាុះពេ។ 



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  25 

 

៦.២.២     ការយលដ់ ើញខ្ពសច់ំដពាុះអំដពើពុករលយួ 

ដូ្ចខ្ដ្លបន្ពរៀបរាបខ់ាងពដ្ើម្ មបពេសកម្ពុជាមតូវបន្ពគយល់ព ើញថា ជាមបពេសខ្ដ្លម្មន្អំពពើពុក
រលួយកំរតិមពស់កនុងពិភពពល្លក ដូ្ពចនុះសម្មជ្ិកម្យួចំន្ួន្ម្ន្សហគម្ន្ព៍ាណិជ្ជកម្មម្និ្មបកដ្ថា ពតើមបកប់ងព់ន្ធ
របស់ពួកពគន្ឹងពតិជាមតូវបន្ពមបើមបស់ ពដ្ើម្បពីធវើហិរញ្ញបបទាន្ដ្ល់ផ្លិតផ្ល ន្ិងពសវាសាធារណៈ ឬោ ងណ្ត 
ការណ៍ពន្ុះនាឲំ្យពួកពគពាោម្ពគចពវុះពីកាតពវកចិចបងព់ន្ធ។ មករម្ហ ុន្អាចពិចារណ្តម្និ្ចុុះបញ្ជ ី មបសិន្ពបើតម្ម្ា
ម្ន្ការសូកប ន្ម់្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរទាបជាងផ្លមបពោជ្ន្ខ៍្ដ្លមករម្ហ ុន្េេួលបន្ ពបើមករម្ហ ុន្ពនាុះពារពតាម្ចាប់
ពន្ធដ្ឋរ ។ 

៦.២.៣     លទ្ធភាពប្រកតួប្រន្ជង្ទរ 

ពោងតាម្ការពឆ្ាើយតបពីការសទងម់្តិ ជាញឹកញាបម់បពន័្ធពន្ធដ្ឋរនាឲំ្យអាជ្ីវកម្មរបស់ពកួពគចាញ់ពមបៀប
កនុងការមបកតួមបខ្ជ្ង មបសិន្ពបើពួកពគពធវើការចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវកម្មពៅអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ពីពមពាុះពួកពគមតូវបង់
អាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្(១០%) ពន្ធកាតេុ់កមបករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ ពន្ធពលើមបកច់ំពណញ ន្ិងការ
ចំណ្តយម្លារដ្ាបលដ្ម្េពផ្សងពេៀតពៅកនុងអំ ុងពពល ន្ិងពមកាយដ្ំពណើ រការចុុះបញ្ជ ីរចួ។ 

៦.២.៤     ភាពសមគុាម ញនន្ចារ់ពន្ធដារ 

ភាពសមុគសាម ញម្ន្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ ន្ិងបេបបញ្ញតតិខ្ដ្លម្មន្ជាម្យួន្ឹងចាបព់នាុះ កន៏ាដំ្ល់ការពន្ារ ឬម្និ្ 
ពអើពពើកនុងការបំពពញការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋររបស់ពកួពគ។ កនុងការពិភាកាពរឿងចាបព់ន្ធដ្ឋរ ន្ិងបេបបញ្ញតតិនានា 
សម្មជ្ិកម្ន្សហគម្ន្ព៍ាណិជ្ជកម្មម្មន្ការមពួយបរម្ាចំពពាុះ ការេំនាកេ់ំន្ងជាម្យួម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ ន្ិងបញ្ហា
ចំពណុះដ្ងឹពីបេបបញ្ញតតពិន្ធដ្ឋរនានា។ 

៦.២.៥     ការលាំករុគគល/សម្លព ធកាតពវកិចច 

ការលំបកផ្តទ ល់មាួន្ ការមវុះឆ្ន្ទៈ ន្ងិសម្មព ធការងារ េនំ្ងជារញុមចាន្អនកជាបព់ន្ធម្និ្ឲ្យចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ 
ជាម្យួន្ឹងអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ពីពមពាុះខ្តការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ គឺជាការជាបប់ន្ទុក។ ជាពិពសស អនកពឆ្ាើយតប
ការសទងម់្តិបរម្ាពីការពរៀបចំរបយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ការបងម់បករ់ពំដ្ឋុះពន្ធពលើមបកច់ំពណញ ពន្ធពលើមបកព់បៀវតស 
អាករសាន កព់ៅ ន្ិង២០%ម្ន្ចំន្ួន្អាករពលើតខ្ម្ាបខ្ន្ថម្។ 34  ជាងពន្ុះពៅពេៀត អាជ្ីវកម្មខ្ដ្លបន្ចុុះបញ្ជ ីមតូវ
មបកាសពន្ធ ពលើមបកច់ំពណញមបចាឆំ្ន  ំ ន្ិងបងព់ន្ធប តងព់រៀងរាល់ឆ្ន ។ំ កាតពវកិចចទាងំអស់ពន្ុះពហើយខ្ដ្លជា
ម្ូលពហតុនាឲំ្យម្មន្ការមវុះការពលើកេឹកចតិតសមម្មបម់្មច ស់អាជ្ីវកម្ម កនុងការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរជាម្យួន្ឹងរដ្ាបល
សារពពើពន្ធ។ 

                                                           
34ជាេូលៅ ការផ្គត់ផ្គង់េំនិញ ឬលសវាេមមលៅឲ្យេើផ្ារេនុងក្សុេក្តូវជាប់េនធVAT១០% ប ុដនាម្លនការលេើេដេងចំលពាះអនេជាប់េនធតូច។ អនេជាប់េនធតូចក្តូវបង់ដត២០%ថ្នចំនួនVATសរុបប ុលណ្តណ ះ។ 



ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  26 

 

៦.២.៦     កង្វុះតម្លា ភាពកនងុ្ការ្តលដ់សវាាធារណៈ ន្ិង្ទ្ំន្ិញ 

កងវុះតម្មា ភាពកនុងការពមបើមបស់ម្ូលន្ិធសិាធារណៈបន្នាឲំ្យម្មន្ការម្និ្េុកចតិតចំពពាុះមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ  
ន្ិងការចំណ្តយរបស់រដ្ឋា ភបិល។ ម្ូលន្ិធិខ្ដ្លមតូវយកពៅកសាងផ្ាូវ សាព ន្ សាល្លពរៀន្ ន្ិងអារម្ន្ទីរពពេយ 
មតូវបន្ពគយល់ព ើញថា ម្មន្ការមគបម់គងអន្ព់មាយ។ ជាលេធផ្លអាជ្ីវកម្មខាន តតូចជាពមចើន្ ម្និ្ចងចុ់ុះបញ្ជ ី
អាជ្ីវកម្មរបស់ពួកពគជាម្យួន្ងឹអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ឬសាថ បន័្ម្មន្សម្តថកិចចណ្តម្យួព ើយ។ 

៧. ម្ូលដហត ុន្ិង្្លរ ុះពាលន់ន្អំដពើពកុរលយួដលើប្រព័ន្ធពន្ធដារ 

៧.១ រូលទហត នន្អំទពើព ករលួយ 
អំពពើពុករលួយបន្បងកជាឧបសគគដ្ល់ដ្ំពណើ រការមបម្ូលពន្ធពៅកម្ពុជាជាពមចើន្េសវតសម្កពហើយ។ 

ពោងតាម្ការសទងម់្តមិ្យួរបស់ធនាារពិភពពល្លកឆ្ន ២ំ០១៦ បន្ឲ្យដ្ឹងថា អាជ្ីវកម្មមបម្មណជា ៥៨,៧ ភាគ
រយរពំឹងថា ន្ឹងផ្តល់សំណូក ឬកម្មម្ពមៅផ្ាូវការកនុងការជ្ួបជាម្យួន្ឹងម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ។35 ជាងពន្ុះពេៀត ខ្ផ្អកពលើសន្ទ
សសន្ម៍្ន្ការយល់ព ើញអំពអីំពពើពុករលួយឆ្ន ២ំ០១៥ បន្បងាា ញថាកម្ពុជាេេួលបន្ពិន្ទុ២១ ម្ន្១០០ពិន្ទុ។ ពន្ុះ
បងាា ញថាពទាុះបីជាម្មន្ការខ្កលម្អ ន្ិងកំខ្ណេមម្ងព់ផ្សងៗពៅកនុងវស័ិយម្យួចំន្នួ្កព៏ដ្ឋយ កក៏ារយល់ព ើញ
របស់វស័ិយឯកជ្ន្ចំពពាុះពសវាសាធារណៈ គឺពៅខ្តម្មន្កមម្តិទាបពៅព ើយ។ 36 

កនុងចំពណ្តម្អាជ្ីវកម្មចំន្នួ្១២ខ្ដ្លបន្ចូលរមួ្កនុងការសទងម់្តិ កប៏ន្បងាា ញថាម្មន្កតាត ពផ្សងៗពេៀត 
ខ្ដ្លជ្មម្រញឲ្យម្មន្ការមបមពតឹតអំពពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ។ កតាត ទាងំពនាុះរមួ្ម្មន្៖ 

 ភាពសមុគសាម ញម្ន្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ 
 អំណ្តចផ្តត ចម់្ុមរបស់ម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ 
 ផ្លមបពោជ្ន្ព៍ៅវញិពៅម្ក 

 មបពន័្ធឧបតថម្ាពមៅផ្ាូវការពដ្ើម្បេីេួលបន្ផ្លមបពោជ្ន្អ៍វមី្យួ 

 េម្មា បម់្ន្ការបងម់បកព់ដ្ឋយបគុគលសមម្មបក់ារសមម្បសមម្លួការងារ      ពៅឲ្យម្ន្តន្តីសាធារណៈកនុង
វស័ិយឯកជ្ន្ ន្ិង 

 បរោិកាសេូពៅម្ន្រដ្ាបលសាធារណៈ 

  

                                                           
35ធនាោរេិភ្េលោេ ការសទង់មតិអំេើសហក្ោស េ័ត៌ម្លនសលងេបអំេើក្បលេសេមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hDrzfY. 
36អងគការតម្លល ភាេអនារជាតិ ឧបេរណ៍្វាស់ដវងអំលេើេុេរេួយ ឆ្ន ២ំ០១៥អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gCI7qN. 

http://bit.ly/2hDrzfY
http://bit.ly/2gCI7qN


ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  27 

 

 

៧.១.១    ភាពសមគុាម ញនន្ចារ់ពន្ធដារ 

ការសទងម់្តិបន្ឲ្យដ្ឹងថា ភាពសមុគសាម ញម្ន្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ ន្ិងបេបបញ្ញតតសិារពពើពន្ធ បពងកើន្នូ្វហាន្ិភយ័ 
កាន្ខ់្តមពស់កនុងការមបមពតឹតអំពពើពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ ជាពិពសសកនុងដ្ំពណើ រការពធវើសវន្កម្ម។ ការមវុះខាតនូ្វ 
ពត័ម៌្មន្ បន្ពធវើឲ្យអនកជាបព់ន្ធម្និ្បន្ដ្ឹងពីកាតពវកិចចរបស់មាួន្ ន្ិងពធវើឲ្យពួកពគមបឈម្ន្ងឹការពកងយកផ្ល 
មបពោជ្ន្ព៍ីអនកដ្ម្េកាន្ខ់្តខាា ងំ។ េន្ទឹម្ន្ងឹពន្ុះ ការពគចពន្ធ ន្ិងការម្និ្ចងប់ងព់ន្ធរតឹខ្តេំន្ងជាពកើតម្មន្ពៅ
កនុងបរោិកាសខ្ដ្លម្មន្អំពពើពុករលួយខាា ងំ។  ការណ៍ពន្ុះ ពលើកេកឹចិតតអនកជាបព់ន្ធភាគពមចើន្ម្និ្ឲ្យទាកេ់ង
ពៅអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ឬម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរពដ្ឋយផ្តទ ល់ខ្ដ្រ ប ុខ្ន្តមតូវពធវើការជាម្យួអន្តរការខី្ផ្នកពន្ធដ្ឋរជាពិពសស
អនកពិពមាុះពោបល់ខាងពន្ធដ្ឋរជ្ំន្ួសវញិ។  

ពមៅពីភាពសមុគសាម ញម្ន្ចាបព់ន្ធដ្ឋរ ការម្និ្ពអើពពើ ន្ិងភាពមវុះឆ្ន្ទៈកនុងការសិកាខ្សវងយល់ កជ៏ាកតាត
រមួ្ចំខ្ណកដ្ល់ការមបមពឹតតអំពពើពុករលួយកនុងវស័ិយឯកជ្ន្ផ្ងខ្ដ្រ។ អនកជាបព់ន្ធខ្ដ្លមពពងើយកពន្តើយ មបឈម្
ខាា ងំន្ឹងការសូកប ន្ម់្ន្តន្តពីន្ធដ្ឋរ ន្ិងឈមួញកណ្តត លខ្ដ្លនាឲំ្យពួកពគភាន្ម់ច តំាម្រយៈការពន្យល់ពីន្តីិវធិី
សារពពើពន្ធម្និ្បន្មតឹម្មតូវ។ 

៧.១.២     អំណាចផ្តត ច់ម្ុខ្ររសម់្ស្តន្តីពន្ធដារ 

ពមៅពីអវីខ្ដ្លពគពៅថាអនកមបម្ូលពន្ធ   ម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរកម៏តូវបន្ពគយល់ថាជាអនករកុរកនូ្វបញ្ហា ពផ្សងៗ
ពាកព់ន័្ធ ន្ឹងការបងព់ន្ធរបស់អាជ្ីវកម្មផ្ងខ្ដ្រ ពដ្ឋយសារខ្តតួនាេីឯកសិេធរបស់ពគកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរ។ 
បរោិកាសពពារពពញពដ្ឋយសម្មព ធ ន្ិងម្មន្ភាពផ្តត ចម់្មុផ្តល់ឲ្យម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរនូ្វឱកាសទាកទ់ាញឲ្យអនកជាបព់ន្ធ
មបមពឹតតនូ្វអំពពើពុករលួយ ពដ្ឋយចំណ្តយកម្មម្ម្និ្ផ្ាូវការ។  អនកខ្ដ្លម្មន្សិេធសពមម្ចកាន្ខ់្តធំ ឱកាសសមម្មប់
ម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរកនុងការរពំល្លភអណំ្តចខ្ដ្លផ្តល់ឲ្យពដ្ើម្បទីារនូ្វកម្មម្ពមៅផ្ាូវការកក៏ាន្ខ់្តពមចើន្ ពដ្ើម្បផី្តល់នូ្វការ
អនុ្ពមាុះ ចំពពាុះការបកមសាយបេបបញ្ញតតពិន្ធដ្ឋរដ្ល់អាជ្វីកម្ម។ 

៧.១.៣    ្លប្រដោជន្៍ដៅវិញដៅម្ក 

ពាលពៅខ្តម្យួកនុងការបពងកើន្មបកច់ំពណញជាអតបិរម្ម ន្ិងកាតប់ន្ថយម្លាចណំ្តយឲ្យកាន្ខ់្តតិច គឺជា 
ពរឿងធម្មតាសមម្មបម់គបអ់ាជ្ីវកម្មទាងំអស់ ពទាុះបីជាម្មន្មករម្ហ ុន្ម្យួចំន្ួន្ពាោម្សូកប ន្ម់្ន្តន្តី ពដ្ើម្បេីេួល
បន្នូ្វការបងព់ន្ធកនុងតម្ម្ាទាបជាងតម្ម្ាធម្មតា។ ជាលេធផ្ល មករម្ហ ុន្ទាងំពនាុះ ន្ិងម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរជាអនកេេួល
បន្ផ្លមបពោជ្ន្ ៍ពហើយមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លអនុ្វតតការបងព់ន្ធមតឹម្មតូវ គឺម្និ្េេួលបន្អតថមបពោជ្ន្ព៍េ។ 
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៧.១.៤     ប្រព័ន្ធររាិលកិចច 

បរបិលកិចចកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរបពងកើន្ឱកាសកនុងការពគចពន្ធ  ន្ិងបពងកើតឲ្យម្មន្អំពពើពុករលួយ។   មបពន័្ធ
បរបិលកិចចខ្ដ្លពកើតម្មន្ពៅកម្ពុជា គឺជាកតីបរម្ាដ្ធ៏ំសមម្មបប់ុគគល ទាងំឡាយណ្តខ្ដ្លពារពតាម្បេបបញ្ញតត ិ
ពន្ធដ្ឋរ ជាពិពសសសមម្មបម់ករម្ហ ុន្បរពេស។ មករម្ហ ុន្បរពេសជ្ួន្កាលយល់ថា មាួន្ឯងសថិតកនុងសាថ ន្ភាពម្និ្
េេួលបន្អតថមបពោជ្ន្ព៍េ ពបើពមបៀបពធៀបន្ឹងមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លអាចមបតបិតតិអាជ្ីវកម្មរបស់មាួន្បន្លអកនុងវបបធម្ ៌
បរបិលកិចច។ មបពន័្ធបរបិលកិចចហាកដូ់្ចជាពកើតម្មន្ពមចើន្កនុងអាជ្ីវកម្មពឈើ ឧសាហកម្មផ្លិត ន្ងិការសាង
សងអ់ារសាធារណៈ។ 

៧.១.៥    ទ្ម្លា រ់នន្ការរង្់ប្ាក់សប្ម្លរ់ការសប្ម្រសប្ម្ួល 

កនុងការសទងម់្តិ អនកពឆ្ាើយតបមាុះបន្បងាា ញថា ម្មន្បគុគលម្យួចំន្នួ្ពៅខ្តរកានូ្វេម្មា បប់ងម់បក់
សមម្មបក់ារសមម្បសមម្ួល ពទាុះបីជាពួកពគម្និ្រងគំនាបកព៏ដ្ឋយ។ េម្មា បព់ន្ុះជាធម្មតាពកើតម្មន្ពៅពពល
មបកាសពន្ធមបចាខំ្ម ន្ិងការមបកាសពន្ធមបចាឆំ្ន ។ំ 

៧.១.៦     ររោិកាសទ្ូដៅនន្រដឋាលាធារណៈ 

អំពពើពុករលួយកនុងរដ្ាបលសាធារណៈមតវូបន្យល់ព ើញថា   ជាពរឿងធម្មតា   ពហើយវាបន្តពកើតម្មន្ជា
លកខណៈមបពន័្ធពៅកម្ពុជា។ េីបំផុ្ត ការមវុះគណពន្យយភាព ន្ងិតម្មា ភាពរបស់អនកផ្តល់ពសវាសាធារណៈ នាពំៅ
ដ្ល់ការផ្តល់នូ្វផ្លិតផ្ល ន្ងិពសវាសាធារណៈខ្ដ្លម្មន្គុណភាពអន្។់ 

៧.២ ផលប ុះពាល់នន្អំទពើព ករលួយទលើ្បព័ន្ធពន្ធដារ 
អំពពើពុករលួយ គឺជាកតាត ចំបងខ្ដ្លកាតប់ន្ថយចណូំលពន្ធរបស់រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជា ន្ិងបងខឲំ្យរាជ្រដ្ឋា

ភបិលកម្ពុជាខ្សវងរកមបភពហិរញ្ញ វតថុដ្ម៏្េពផ្សងពេៀតសមម្មបក់ារចំណ្តយរបស់មាួន្ ដូ្ចជាមតូវមចីកម្ចហិីរញ្ញ វតថុព ី
មបពេសពផ្សងពេៀត រមួ្ម្មន្មបពេសចិន្ជាពដ្ើម្។ កងវុះម្លូន្ិធិរបស់រដ្ឋា ភបិល អាចពធវើឲ្យម្មន្បញ្ហា ពសថរភាព 
ន្ពោបយរបស់មបពេសខ្ដ្លបងកពដ្ឋយភាពចល្លចលកនុងសងគម្។ ផ្លប ុះពាល់ម្ន្អំពពើពុករលួយចំពពាុះ
មបពេស      អាចពធវើឲ្យមបជាពលរដ្ាមាួន្បតប់ងនូ់្វេំនុ្កចតិតពលើលេធិមបជាធបិពតយយ      អនកដ្កឹនាសំាថ បន័្នានា 
មបជាពលរដ្ាកម្ពុជា ពាណិជ្ជកម្ម ន្ិងការវនិ្ិពោគ មបសិេធភាពខាងរដ្ាបល អភបិលកចិចលអ ន្ិងសម្ភាពរបស់
មបជាពលរដ្ា។  

ជាញឹកញាប ់ការសហការជាសម្មៃ តរ់វាងអនកជាបព់ន្ធ ន្ិងម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ បន្ពធវើឲ្យអនកជាបព់ន្ធខ្ដ្លពសាម ុះ
មតង ់ ងាយរងពមាុះ ន្ងិពលើកេឹកចតិតពួកពគកនុងការសវុះខ្សវងរកនូ្វជ្ពមម្ើសពផ្សងពេៀតពដ្ើម្បរីស់រាន្ ដូ្ចជាមតូវពគច
ពន្ធ ន្ិងអនុ្វតតអពំពើពុករលួយពផ្សងៗ ជាចុងពមកាយបណ្តត លឲ្យម្មន្នូ្វផ្លប ុះពាល់ជាបន្តបនាទ បម់្និ្ពចុះចប។់  
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ពមៅពីផ្លប ុះពាល់ពលើមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លបន្ចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរមតមឹ្មតូវ អំពពើពុករលួយកប៏ងាអ កដ់្ំពណើ រការអាជ្ីវកម្ម
ខ្ដ្លម្និ្ចុុះបញ្ជ ីម្យួចនំ្ួន្ពកីារអនុ្វតតតាម្បេបបញ្ញតតិពន្ធដ្ឋរ ពីពមពាុះភាគពមចើន្ពួកពគបរម្ាអំពីការបងសំ់ណូក
ជូ្ន្ម្ន្តន្តពីន្ធដ្ឋរ។ 

៨ ដសចកតីសន្និដាឋ ន្ ន្ងិ្អន្ុាសន្ ៍

កនុងកិចចមិតមំមបឹងខ្មបងបពងកើតបរោិកាសធុរកិចចឲ្យកាន្ខ់្តម្មន្ការមបកួតមបខ្ជ្ងពសមើភាពាន        រាជ្រដ្ឋា
ភបិលកម្ពុជាបន្លុបពចាលនូ្វរបបពន្ធព  ការពដ្ើម្បអីនុ្ពមាុះ ឲ្យមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរម្មន្ភាពសីុសងាវ កា់ន  ន្ិរន្តភាព 
ន្ិងតម្មា ភាព។ មកបមណ័ឌ កំខ្ណេមម្ងេ់េួលបន្ការពសៃើចសរពសើរខាា ងំ ន្ងិសាវ គម្ន្ព៍ីសម្មជ្ិកម្ន្សហគម្ន្៍
អាជ្ីវកម្មជាពមចើន្។ អនកពឆ្ាើយតបការសទងម់្តិពសទើរខ្តទាងំអស់បន្េេួលសាគ ល់ថា រាជ្រដ្ឋា ភបិលបន្ពលើក
កម្ពស់បរោិកាសធុរកចិច ឲ្យកាន្ខ់្តមបពសើរព ើងសមម្មបអ់នកពធវើធុរកិចចទាងំឡាយតាម្រយៈការពធវើឲ្យមបពសើរព ើង
នូ្វ៖ (i) ន្ីតិវធិចុីុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរ (ii) ន្តីិវធិីការមបកាសពន្ធមបចាខំ្ម (iii) ន្តីិវធិីការមបកាសពន្ធមបចាឆំ្ន  ំ (iv) ន្ីតិវធិី
បន្តពន្ធប តង ់ ន្ិង (v)  ន្តីិវធិីសវន្កម្មពន្ធដ្ឋរ   ន្ិងការមគបម់គង។    ការពលើកខ្លងអាករពលើតម្ម្ាបខ្ន្ថម្របស់
រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជាសមម្មបអ់ាជ្ីវកម្មខាន តតូច   មតូវបន្ពគយល់ព ើញថា   ជាម្ូលដ្ឋា ន្មគឹុះពដ្ើម្បកីាររកីចពមម្ើន្
របស់អាជ្ីវកម្មខាន តតូច។    ពមៅពីការពធវើឲ្យមបពសើរព ើងទាងំពន្ុះ    កម្ពុជាពៅម្មន្កិចចការមតូវពធវើពមចើន្បខ្ន្ថម្ពេៀត
ពដ្ើម្បជី្មម្រញឲ្យបរោិកាសកាន្ខ់្តម្មន្ភាពអនុ្ពមាុះ ន្ិងកាន្ខ់្តម្មន្ភាពមបកួតមបខ្ជ្ងពដ្ើម្បកីាររកីចពមម្ើន្របស់
បរោិកាសអាជ្ីវកម្មេូពៅ។     អងគការតម្មា ភាពកម្ពុជាសូម្ផ្តល់ជូ្ន្នូ្វអនុ្សាសន្ច៍ំពពាុះ   រាជ្រដ្ឋា ភបិលកម្ពុជា 
ដូ្ចខាងពមកាម្ៈ 

អន្ុាសន្៍សប្ម្លរ់រាជរដាឋ ភិាលកម្ពុជា 

១. កម្មវធិីផ្តល់ជ្ំន្ួយ ន្ិងការអបរ់អំនកជាបព់ន្ធ៖   ចាបស់តីពសីារពពើពន្ធគួរខ្តផ្សពវផ្ាយឲ្យបន្កាន្ខ់្តេូលំ
េូល្លយ ជាពិពសសចំពពាុះអនកជាបព់ន្ធតូច ន្ងិមករម្ហ ុន្ខ្ដ្លម្និ្បន្អនុ្វតតតាម្ចាបម់តមឹ្មតូវ។ អគគនាយកដ្ឋា ន្
ពន្ធដ្ឋរ គួរខ្តបន្តពធវើបចចុបបន្នភាពផ្សពវផ្ាយដ្ល់សាធារណៈជ្ន្អំពីការងារកំខ្ណេមម្ងរ់បស់មាួន្ ន្ិងចំណុច
ខ្ដ្លម្មន្ការខ្កខ្មបចំពពាុះចាប។់ 

២. ពមងឹងភាពជាអនកដ្កឹនាឲំ្យកាន្ខ់្តខាា ងំ៖ សារៈសំខាន្ស់មម្មបថ់ាន កដ់្ឹកនាកំនុងវស័ិយសាធារណៈគ ឺ ការ
ដ្ឹកនាជំាគំរ ូ  ន្ិងសំខ្ដ្ងឲ្យព ើញនូ្វសីលធម្ម៌ពស់កនុងការអនុ្វតតការងារ ន្ិងការផ្តល់យុតតិធម្ព៌ៅកនុងការពដ្ឋុះ
មសាយបញ្ហា ពផ្សងៗជាម្យួន្ងឹម្ន្តន្តីបគុគលិក ន្ិងម្នុ្សសេូពៅ។ 
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៣. ពលើកកម្ពស់តម្មា ភាពពៅកនុងមកសួងពសដ្ាកចិច ន្ិងហិរញ្ញ វតថុ ន្ិងអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ៖ ចំពពាុះការ
សពមម្ចបន្នូ្វពាលពៅម្ន្ការពធវើកំខ្ណេមម្ងរ់បស់មាួន្     ន្ិងការវវិតតន្រ៍កីចពមម្ើន្ពផ្សងៗពេៀតខ្ដ្លមកសួងបន្
ពធវើ។  

៤. បពងកើតឲ្យម្មន្មបសិេធភាពកនុងការអនុ្វតតការងាររបស់ការោិល័យរដ្ាបលសារពពើពន្ធ៖ ពដ្ឋយម្មន្
ធន្ធាន្ម្នុ្សសមគបម់ាន្ ់ ម្មន្គណពន្យយភាព ន្ិងការេេួលមុសមតូវ ពដ្ើម្បពីឆ្ាើយតបរាល់ចម្ៃល់ទាងំឡាយ
ទាកេ់ងន្ងឹពន្ធដ្ឋរ ន្ិងពធវើការបកមសាយចាប ់ន្ងិបេបបញ្ញតតិសារពពើពន្ធមបកបពដ្ឋយមបសិេធភាព។ 

៥. បពងកើតមបពន័្ធពលើកេឹកចតិតខ្ដ្លសម្រម្យម្យួដ្ល់វស័ិយឯកជ្ន្ ពដ្ើម្បពីលើកេកឹចិតតមករម្ហ ុន្ពផ្សងពេៀតឲ្យ
បងព់ន្ធ។ 

៦. លុបបំបតនូ់្វពន្ធកាតេុ់ក។ 

៧. រដ្ឋា ភបិលគួរខ្តេុកពពល(ពីរពៅបីឆ្ន )ំ សមម្មបអ់នកបងព់ន្ធតូចឲ្យពរៀបចំមាួន្កនុងការអនុ្វតតតាម្ការខ្មប-       

មបួលពៅកនុងន្តិិវធិីពន្ធដ្ឋរ។  ពន្ុះគឺជាដ្ំពណើ រការពីរជ្ហំាន្ខ្ដ្លតមម្ូវឲ្យអនកបងព់ន្ធតូចចុុះបញ្ជ ីពៅអគគនាយក-      

ដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរជាម្នុ្សិន្ ពហើយបនាទ បម់្កម្និ្តមម្ូវឲ្យពកួពគបងព់ន្ធពេ អំ ុងរយៈពពលពីរពៅបីឆ្ន ដំ្ំបូង។ 

៨. ពលើកេឹកចតិតមករម្ហ ុន្ឲ្យអនុ្វតតនូ្វមបពន័្ធសុចរតិភាពសាជ្ីវកម្ម ន្ងិពលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងពីអតថ-
មបពោជ្ន្ម៍្ន្ការពារពចាបព់ន្ធ។ 

អន្ុាសន្៍សប្ម្លរ់វសិយ័ឯកជន្ 

១. បពងកើន្ការសមម្បសមម្ួលពដ្ើម្បពីិភាកា ន្ិងពលើកកម្ពស់ការយល់ដ្ឹងអំពីការខ្កខ្មបទាងំឡាយខ្ដ្លម្មន្
កនុងចាប។់ 

២. បពងកើន្កចិចមិតមំមបឹងខ្មបងកនុងការតស ូម្តិពដ្ើម្បពីធវើឲ្យចាប ់ន្ិងបេបបញ្ញតតិនានាមបពសើរព ើងខ្ដ្លន្ឹង
ជ្ួយ ពធវើឲ្យមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរកាន្ខ់្តម្មន្ភាពចាស់ល្លស់ព ើង ន្ិងការលុបបំបតអ់ំពពើពុករលួយ។ 

៣. គួរេេួលយក ន្ិងអនុ្វតតមបពន័្ធសុចរតិភាពធុរកិចច ពហើយពលើកេឹកចតិតដ្ល់មករម្ហ ុន្ដ្ម្េពេៀតឲ្យអនុ្វតត
តាម្ កនុងពនាុះរមួ្ម្មន្ការបពងកើតឲ្យម្មន្ពាលការណ៍មបឆ្ងំន្ឹងការសីុសំណូក ន្ិងការបងម់បកស់មម្មបក់ារ
សមម្បសមម្ួល ពដ្ើម្បបីពងកើតនូ្វវបបធម្ម៌្ន្ការពធវើអាជ្ីវកម្មខ្ដ្លពារពចាបព់ន្ធដ្ឋរ ន្ិងាម ន្អំពពើពុករលួយ។ 
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អន្ុាសន្៍សប្ម្លរស់ង្គម្សុវីិល 

១. ជ្ួយ ផ្សពវផ្ាយចាប ់ន្ិងពលើកកម្ពស់ឲ្យម្មន្ការយល់ដ្ឹងអពំីការខ្កខ្មបបេបបញ្ញតតិពន្ធ។ 

២. ពធវើការជ្ិតសនិេធជាម្យួវស័ិយឯកជ្ន្ ពដ្ើម្បជី្មម្រញបរោិកាសធុរកិចចម្និ្ឲ្យម្មន្អំពពើពុករលួយ។ 
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៩ ឯការដោង្ 

េិចចសម្លា សន៍របស់េូរេសសន៍បាយន័ជាមួយនឹង ឯ.ឧ េង់ វបុិេ អេគនាយេថ្នអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរ(GDT)លៅថ្ងៃេើ៣០ 
ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

Bertelsmann Transformation Index, របាយការណ៍្ក្បលេសេមពុជាឆ្ន ២ំ០១០ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gBxFjh. 

 

ក្េុមហ ុន Bun & Associates, មេគុលេទសន៍ដណ្នា ំអំេើក្បេ័នធេនធដ្ឋរលៅេមពុជាឆ្ន ២ំ០១៤ អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2gByFnm.  
 

ក្េុមហ ុន DFDL, េូនលសៀវលៅ មេគុលេទសន៍េនធដ្ឋរចំលពាះការវនិិលយាេលៅេមពុជាឆ្ន ២ំ០១៦ អាចទញយេេុេបានលៅៈ
http://bit.ly/2hrJIyg.  
 

សភាពាណិ្ជជេមមសហភាេអឺរ  ុប   (EuroCham)   លសៀវលៅស    សាើេើអនុសាសន៍លេើលោេនលយាបាយពាណិ្ជជេមម    និង
ការវនិិលយាេ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៦ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hrCA56 

 

Kali Kotoski, “Income-tax threshold to rise,” កាដសតភ្នំលេញប ុសាិ៍ ថ្ងៃេើ១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦ អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2gqJ6GT. 

ចាប់សាើេើការក្េប់ក្េងហរិញ្ញវតាុឆ្ន ២ំ០១៦ ក្េះរាជយក្េម លេខ នស/រេ/១២១៥/០៦ ចុះថ្ងៃេើ១៧ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ អេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរ ក្បាេ់រលំដ្ឋះេនធលេើក្បាេ់ចំលណ្ញ អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2hjODUp.  

 

ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក្បកាសសាើេើការអនុវតាអាេរលេើតថ្មលបដនាម (VAT) លែើមបើោកំ្េឧសាហេមម ឬអនេល  ការដែេ 
ផ្គត់ផ្គង់េំនិញ ឬលសវាេមមសក្ម្លប់បលក្មើឲ្យការនាលំចញថ្នឧសាហេមមកាត់លែរ ឧសាហេមមវាយនភ័្ណ្ឌ  ឧសាហេមមផ្េិត 
ដសបេលជើង ឧសាហេមមផ្េិតកាបូបសាព យ និងកាបូបថ្ែ និងឧសាហេមមផ្េិតមួេ តាមក្បកាសលេខ៣១១ សហវ/ក្បេ 
ចុះថ្ងៃេើ១៩ ដខមើនា ឆ្ន ២ំ០១៤ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hCtxwR.  

ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ក្បកាសសាើេើេនធលេើក្បាេ់លបៀវតស លេខ១១៧៣ សហវ ចុះថ្ងៃេើ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៣ អាចរេ
បានលៅៈhttp://bit.ly/2hCtmSn.  

ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ អេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរក្បកាសសាើេើេនធលេើក្បាេ់ចំលណ្ញ លេខ១០៥៩ សហវ.ក្បេ.េែ ចុះ
ថ្ងៃេើ១២ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៣ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hjKNe0. 

ក្េសួងលសែាេិចច និងហរិញ្ញវតាុ ចាប់សាើេើសារលេើេនធ ដខមេរា ឆ្ន ២ំ០០៤ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hDdChV. 

ក្េុមហ ុន Sciaroni & Associates,    លសចេាើជូនែំណឹ្ង   លេខៈ០៣៩   សាើេើអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរលធវើេសសនេិចចតាម
សហក្ោសលែើមបើក្បមូេេ័ត៌ម្លន លៅថ្ងៃេើ៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gPQNI0.  

ក្េុមហ ុន TRACE International, Inc. 2016 Trace Matrix, អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2htlVRw 

 

អងគការតម្លល ភាេអនារជាតិ ឧបេរណ៍្វាស់ដវងអំលេើេុេរេួយ ឆ្ន ២ំ០១៥ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gCI7qN. 

http://bit.ly/2gBxFjh
http://bit.ly/2gByFnm
http://bit.ly/2hrJIyg
http://bit.ly/2hrCA56
http://bit.ly/2gqJ6GT
http://bit.ly/2hjODUp
http://bit.ly/2hCtxwR
http://bit.ly/2hCtmSn
http://bit.ly/2hjKNe0
http://bit.ly/2hDdChV
http://bit.ly/2gPQNI0
http://bit.ly/2htlVRw
http://bit.ly/2gCI7qN
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អងគការតម្លល ភាេអនារជាតិ លតើអំលេើេុេរេួយេឺជាអវើ? អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hk4wqT.  

 

ក្េឹតាបិក្តអំេើបចចុបបននភាេេនធដ្ឋរេមពុជារបស់ក្េុមហ ុន VDB/Loi, ការវវិតាន៍ចុងលក្កាយថ្នេនធលេើអតាក្បលយាជន៍លផ្សងៗ អាច
រេបានលៅៈhttp://bit.ly/2gC4lsD.   

ចំណ្តត់ថ្នន េ់អំលេើេុេរេួយថ្នការលធវើសវនេមមជាសាេេឆ្ន ២ំ០១៥ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/1Xow5gK 

 

ក្េុមធនាោរេិភ្េលោេ ការលធវើអាជើវេមមឆ្ន ២ំ០១៧ World Bank Group Flagship Report 14th Ed., អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2eCMkup.  

ក្េុមធនាោរេិភ្េលោេ ចំណ្តត់ថ្នន េ់លសែាេិចច ដខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៦ អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/K11iGM. 

 

ធនាោរេិភ្េលោេ ការសទង់មតិអំេើសហក្ោស េ័ត៌ម្លនសលងេបអំេើក្បលេសេមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦ អាចរេបានលៅៈ
http://bit.ly/2hDrzfY. 

ក្េុមធនាោរេិភ្េលោេ ជួយក្បលេសនានាក្បយុេធក្បឆ្ងំនឹងអំលេើេុេរេួយៈ តួនាេើរបស់ធនាោរេិភ្េលោេ អាចរេបាន
លៅៈhttp://bit.ly/1G8kxVo. 

សុនទរេថ្នលបើេរបស់ឯ.ឧ.េង់ វបុិេ អេគនាយេថ្នអេគនាយេដ្ឋា នេនធដ្ឋរលៅថ្ងៃេើ៣០ ដខេញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ េនុងេមមវធិើរបស់ 
សភាពាណិ្ជជេមមសហភាេអឺរ  ុប អាចរេបានលៅៈhttp://bit.ly/2hnxp64. 

  

http://bit.ly/2hk4wqT
http://bit.ly/2gC4lsD
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http://bit.ly/2eCMkup
http://bit.ly/K11iGM
http://bit.ly/2hDrzfY
http://bit.ly/1G8kxVo
http://bit.ly/2hnxp64


ករណីសកិាអំពីប្រពន័្ធពន្ធដារ  អង្គការតម្លា ភាពកម្ពជុា 

រ ៀបចរំោយ ស រ្៊ុន ស្ូយ ទីសបកឹ្សាក្សន៊ុងស ៊្ុក្ស  34 

 

១០ ឧរសម្ព័ន្ធ 
ឧរសម្ព័ន្ធ១ ម្គគុដទ្េសន្ស៍ម្លា សសប្ម្លរ់ប្កមុ្ហ ុន្ន្ដលម្ិន្ាន្រង្់ពន្ធ 

ព័ត៌ម្លន្សដង្េរ 

i. ព ម្ ុះមករម្ហ ុន្ៈ 
ii. ម្មច ស់/អគគនាយក/នាយកមករម្ហ ុន្ៈ 
iii. ឆ្ន បំពងកើតៈ 
iv. មបពភេម្ន្អាជ្ីវកម្ម (សហមាសឯកបុគគល/មករម្ហ ុន្សហកម្មសិេធ/មករម្ហ ុន្សាជ្ីវកម្ម) 
v. ពដ្ើម្េុន្ៈ 
vi. មបពភេម្ន្មបតិបតតិការ (ផ្លិតផ្ល ឬពសវាកម្ម) 
vii.  ផ្លរបរមបចាឆំ្ន /ំមបកច់ណូំល (មបហាកម់បខ្ហល) 

 

១. ពតើអនកដ្ឹងពត័ម៌្មន្ទាកេ់ងន្ឹងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជាខ្ដ្រឬពេ? 

២. ពតើអនកបន្េេួលពត័ម៌្មន្ទាកេ់ងន្ងឹមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរខ្ដ្រឬពេ? 

៣. ពតើអនកបន្ដ្ឹងអពំីការពធវើកខំ្ណេមម្ងព់ន្ធដ្ឋរខ្ដ្លអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរបន្ពធវើនាពពលលមីៗពន្ុះខ្ដ្រឬពេ? 

៤. ពតើអនកបន្កតស់ម្មគ ល់ព ើញថាម្មន្ការខ្កខ្មបកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជាខ្ដ្រឬពេ? 

៥. ជាេូពៅ ពតើអវីខ្ដ្លជាការយល់ព ើញរបស់អនក ចំពពាុះមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជា? 

៦. ពតើម្មន្ម្ន្តន្តពីន្ធដ្ឋរម្កបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល/បងខអំនកឲ្យចុុះបញ្ជ ីពន្ធដ្ឋរពៅរដ្ាបលសារពពើពន្ធខ្ដ្រឬពេ? 

៧. ពតើពកួពគបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល/បងខំអនកោ ងដូ្ចពម្តច? 

៨. ពតើអនកពពញចិតតចំពពាុះការខ្ណនា ំន្ិងការពន្យល់របស់ម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរខ្ដ្រឬពេ? 

៩. ពហតុអវីបន្ជាអនកសពមម្ចចិតតម្និ្ចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវកម្មរបស់អនកជាម្យួន្ងឹរដ្ាបលសារពពើពន្ធ? 

១០. មបសិន្ពបើអនកម្និ្បន្ចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវកម្មរបស់អនកជាម្យួន្ឹងរដ្ាបលសារពពើពន្ធពេ   ពតើអនកមតូវបន្ពគដ្ឋក់
សម្មព ធឲ្យបងក់ម្មម្ពមៅផ្ាូវការខ្ដ្រឬពេ? 

១១. មបសិន្ពបើអនករងសម្មព ធឲ្យបងក់ម្មម្ពមៅផ្ាូវការសមម្មបក់ារពធវើឲ្យអនកបន្រចួផុ្តពីកាតពវកិចចបងព់ន្ធជាម្យួ
ន្ឹងរដ្ាបលសារពពើពន្ធ ពតើអនកយល់មពម្បងក់ម្មម្ពមៅផ្ាូវការខ្ដ្រឬពេ? ចំន្ួន្ប ុនាម ន្? 

១២. ពតើអនកម្មន្ការពពញចិតត ឬម្និ្ពពញចិតតជាម្យួន្ឹងកម្មម្ពមៅផ្ាូវការ/ការសូកប ន្ក់មម្តិណ្តខ្ដ្រ? 
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១៣. ពតើម្មន្ផ្លប ុះពាល់ម្ន្បញ្ហា អំពពើពុករលួយម្កពលើអាជ្ីវកម្មរបស់អនកខ្ដ្រឬពេ? 

១៤. ពតើអនកម្មន្សំណូម្ពរ/អនុ្សាសន្ព៍ៅដ្ល់រដ្ឋា ភបិលពដ្ើម្បខី្កខ្មប ន្ិងខ្កេមម្ងប់ខ្ន្ថម្ពេៀតខ្ដ្រឬពេ? 

១៥. ជាេូពៅ ពតើអនកម្មន្អនុ្សាសន្ព៍ដ្ើម្បពីធវើឲ្យបរោិកាសពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជាមបពសើរព ើងខ្ដ្រឬពេ? 

 

ឧរសម្ព័ន្ធ២ ម្គគុដទ្េសន្ស៍ម្លា សសប្ម្លរ់ប្កមុ្ហ ុន្ាន្រង្ព់ន្ធ 

ព័ត៌ម្លន្សដង្េរ 

i. ព ម្ ុះមករម្ហ ុន្ៈ 
ii. ម្មច ស់/អគគនាយក/នាយកមករម្ហ ុន្ៈ 
iii. ឆ្ន បំពងកើតៈ 
iv. មបពភេម្ន្អាជ្ីវកម្ម (សហមាសឯកបុគគល/មករម្ហ ុន្សហកម្មសិេធ/មករម្ហ ុន្សាជ្ីវកម្ម) 
v. ពដ្ើម្េុន្ៈ 
vi. មបពភេម្ន្មបតិបតតិការ (ផ្លិតផ្ល ឬពសវាកម្ម) 
vii. មបពភេអនកជាបព់ន្ធៈ 
viii. ផ្លរបរមបចាឆំ្ន /ំមបកច់ណូំល (មបហាកម់បខ្ហល) 

 

១. ពហតុអវីបន្ជាអនកសពមម្ចចិតតចុុះបញ្ជ ីអាជ្ីវកម្មរបស់អនកជាម្យួន្ឹងនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ (ពដ្ឋយឆ្ន្ទៈ ឬពដ្ឋយ 
បងខំ)? 

២. ពតើអនកចុុះបញ្ជ ីជាម្យួន្ឹងនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរតាម្រពបៀបណ្ត (តាម្រយៈភាន កង់ារ ឬពដ្ឋយមាួន្ឯង)? 

៣. ពតើឯកសារអវមីាុះខ្ដ្លអនកមតូវបញ្ជូ ន្ពៅពដ្ើម្បពីសនើសំុចុុះបញ្ជ ី (មបសិន្ជាពៅចា)ំ? 

៤. ពតើដ្ពំណើ រការចុុះបញ្ជ ីពមបើមបស់អស់រយៈពពលប ុនាម ន្ (មបសិន្ជាពៅចា)ំ? 

៥. ពតើអនកបន្បងម់បកច់នំ្ួន្ប ុនាម ន្? 

ក. សមម្មបម់្លាចុុះបញ្ជ ី? 

ម.  សមម្មបម់្លាពន្ធប តង?់ 

៦. ពតើអនកម្មន្េសសន្ៈោ ងណ្តចំពពាុះមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជា ជាេូពៅ? 
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៧. ខ្ផ្អកពលើការពធវើកំខ្ណេមម្ងដ់្សីុ៏ជ្ពម ពលើពាលន្ពោបយពន្ធដ្ឋរ ន្ីតិវធិសីារពពើពន្ធ ន្ិងរដ្ាបលសារពពើពន្ធ 
ខ្ដ្លបន្ពធវើពដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរនាពពលលមីៗពន្ុះ ពតើអនកបន្កតស់ម្មគ ល់ព ើញថាម្មន្ការខ្កខ្មបខ្ដ្រ
ឬពេ? 

៨. ពតើអនកធាា បម់្មន្បេពិពសាធន្ប៍ងម់បកក់ម្មម្ពមៅផ្ាូវការពៅឲ្យម្ន្តន្តីពន្ធដ្ឋរ (ពពលពសនើសំុចុុះបញ្ជ ី ពពលមបកាស
ពន្ធមបចាខំ្ម ពពលពសនើសំុបន្តប តង ់ន្ិងពពលបេិបញ្ជ ីគណពន្យយមបចាឆំ្ន )ំ ខ្ដ្រឬពេ? 

៩. ពតើអនករងសម្មព ធឲ្យបងក់ម្មម្ពមៅផ្ាូវការោ ងដូ្ចពម្តច? 

១០. ពតើអនកម្មន្ការពពញចិតត ឬម្និ្ពពញចិតតជាម្យួន្ឹងកម្មម្ពមៅផ្ាូវការ/ការសូកប ន្ក់មម្តិណ្ត? 

១១. ពតើម្មន្ផ្លប ុះពាល់ម្ន្បញ្ហា អំពពើពុករលួយម្កពលើអាជ្ីវកម្មរបស់អនកខ្ដ្រឬពេ? 

១២. ពតើអនកម្មន្គនំ្ិត/ដ្ំពណ្តុះមសាយ ពដ្ើម្បេីបស់ាក តប់ញ្ហា ពុករលួយកនុងមបពន័្ធពន្ធដ្ឋរខ្ដ្រឬពេ? ដូ្ចជា 

ក. ដ្ំពណើ រការចុុះបញ្ជ ី 

ម. ការមបកាសពន្ធមបចាខំ្ម 

គ. ការបន្តពន្ធប តង ់

 . ការបិេបញ្ជ ីគណពន្យយមបចាឆំ្ន  ំន្ិង 

ង. ពផ្សងៗ 

១៣. ពតើអនកម្មន្សំណូម្ពរ/អនុ្សាសន្ព៍ៅដ្ល់រដ្ឋា ភបិលពដ្ើម្បខី្កខ្មប ន្ិងខ្កេមម្ងប់ខ្ន្ថម្ពេៀតខ្ដ្រឬពេ? 

១៤. ជាេូពៅ ពតើអនកម្មន្អនុ្សាសន្ព៍ដ្ើម្បពីធវើឲ្យបរោិកាសពន្ធដ្ឋរពៅកម្ពុជាមបពសើរព ើងខ្ដ្រឬពេ? 


