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១. ក្ច ដីក ដ្ើម 

១. សៅកនុងអ្ំឡុងមួ្យយេវតសរច៍ ងសប្កាយសន្ុះ ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជាលន្ន្ិងកំព ងសប្កបជញ្ជកន់្ូវចផ្ៃផ្ទា ម្ន្  

េន្ដិភាព, ឯកភាពជាតិ ន្ងិេា ិរភាពន្សបាលយ ចឋលជាេមិ្យធផ្លប្បវតតសិាស្តេត ម្ន្សលលន្សបាលយឈ្នុះឈ្នុះរបេ់ 

្កមតចអគគមហាក្នាបតកីតកជា ហ ុន ម្ន នាយករឋបាម្ស្តន្តមី្ន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។  សលើមូ្លដាបា ន្សន្ុះ កនុង

យេវតសរ៍កន្ៃងសៅ កម្ពុជាេសប្ម្ចលន្ន្ូវកំសណើន្សេឋបាកិចេកនុងកប្ម្ិតខពេ់ប្បមាណ ៨% កនងុមួ្យឆ្ន ំ ន្ិងការកាត់បន្ាយ

ភាពប្កបី្កជាង ២% កនងុមួ្យឆ្ន ំ ចឋលជាេមិ្យធផ្លរួរជាយីសមាយន្ៈមួ្យ កនុងចំសណាម្បណាត ប្បសយេចឋលមាន្ការ

អ្ភិវឌ្ឍទាបនានាសលើេកលសោក។ សឋើម្បីបន្តធានាឱ្យលន្ន្ូវចីរភាព ន្ងិវឌ្ឍន្ភាពទាងំសន្ុះ កនុងយិេសៅចប្បកាៃ យ

កម្ពុជាឱ្យសៅជាប្បសយេមាន្ចំណូលម្្យម្កប្មិ្តខពេ់សៅឆ្ន ំ ២០៣០ ក៏ឋូចជាសឋើម្បីធានាេា ិរភាព ន្ិងចីរភាពថវ្កា

េប្មាប់បសប្ម្ើសេចកតីប្តូវការម្ន្ចំណាយសាធារណៈចំាលច់នានា ការពប្ងឹងការប្បមូ្លចំណូលកនុងប្េុកន្ងឹសឋើរតនួាយី

ជារន្ៃុឹះឋ៏េំនន្់បំផ្ តមួ្យ។ នាសពលបចេុបបន្ន សៅបណាដ ប្បសយេកំព ងអ្ភិវឌ្ឍ ចំណូលកនងុប្េុកប្តូវលន្យយួលសានា ល់

ថ្នជាប្បភព្ន្ធាន្មួ្យឋ៏មាន្សារៈេំនន្់េប្មាប់ធានាចីរភាពម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍ ខណៈចឋលជនំ្យួហិរញ្ញបបទាន្ពី

នងសប្ៅប្តូវលន្រំពឹងថ្នន្ឹងមាន្យំហំមិ្ន្ប្រប់ប្លន្ ់ ន្ិងមាន្ភាពម្និ្ប្លកឋប្បជា ចឋលអាចប ុះពាលឋ់លភ់ាពជា

មាេ េ់សពញសលញកនងុការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ឱ្យស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការអ្ភិវឌ្ឍន្៍ចថម្សយៀត។ 

២. ឋូចលន្រូេបញ្ជជ ក់បា ងចាេ់សៅកនុង យុទ្ធសាស្រ ត្ចតុកកាណ - ដ្ំណា ់កាលទ្ី ៣ របេ់           

្កមតចអគគមហាក្នាបតកីតកជា ហ ុន ម្ន នាយករឋបាម្ស្តន្តមី្ន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ន្ិង ម្នការយុទ្ធសាស្រ ត្

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ សៅកនុងបរ្ការណ៍ចឋលកំព ងមាន្ការផ្ទៃ េ់បតូរកនុងតំបន្់ ន្ិងេកលសោក         

ជាពិសេេឋំសណើរផ្ទៃ េ់បតូរសៅកនុងប្បសយេទាងំកនុងវ្េ័យសេឋបាកិចេ, េងនាម្ ន្ងិប្បជាសាស្តេត  កម្ពុជាមាន្តប្មូ្វការចំាលច់

កនុងការកសាងប្បពន័្ធចំណូលថវ្កាជាតិមួ្យរឹងមាបំ្បកបសដាយប្បេិយធភាព ន្ងិតមាៃ ភាព ម្ ាងសឋើម្បធីានាលន្ន្វូ 

មូ្លដាបា ន្អ្ន្ សប្លុះឋល់ការស្វើ្  រកិចេ ន្ងិការ វ្ន្ិសបារ ន្ិងម្ា ងសយៀត សឋើម្បីកសាងប្បភពចំណូលជាកោ់ក ់ន្ងិមាន្

េា ិរភាព េំសៅស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹការសកើន្សឡើងម្ន្សេចកតីប្តូវការចំណាយ េប្មាប់ធានាន្រិន្តភាពម្ន្ប្បតិបតតិការរបេ់

រឋបា ន្ិងេប្មាប់ការអ្ភិវឌ្ឍឋូចជា ការកសាង ន្ិងចកលម្គសហដាបា រចនាេម្ពន័្ធរូបវន្ត, ការពប្ងងឹវ្េ័យអ្ប់រំ, ការបណតុ ុះ- 

បណាត លជំនាញឋលយ់ វជន្ ន្ងិយ វនារី, ការស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងន្ូវការផ្តល់សេវាេ នភលិល, ការសរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យ

សប្បើប្លេ់ន្វូេំណាញេ់ វតាិភាពេងនាម្ ន្ិងការពប្ងឹងរ ណភាពម្ន្ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ។ល។ ប្បការទាងំអ្េ់សន្ុះ

មាន្សារៈេំនន្ប់ា ងនៃ ំងេប្មាប់ការធានាលន្ន្ូវកំសណើន្សេឋបាកិចេ ចឋលមាន្លកខណៈបរ្បាប័ន្ន ន្ងិចីរភាព    

ប្ពម្ទាងំការកាត់បន្ាយន្ូវភាពប្កបី្ក ន្ិងការសលើកកម្ពេ់ជីវភាពរេ់សៅរបេ់ប្បជាជន្។ យន្ទឹម្សន្ុះ ការចាកសចញ

របេ់កម្ពុជាពបី្បសយេមាន្ចំណូលទាប សៅជាប្បសយេមាន្ចំណូលម្្យម្កប្ម្ិតទាបន្ឹងស្វើឱ្យកម្ពុជាលត់បង់ជាបសណត ើរក្

ន្ូវហិរញ្ញបបទាន្ឥតេំណង ន្ិងហិរញ្ញបបទាន្េម្បទាន្។ សលើេពីសន្ុះ េភាពការណ៍សេឋបាកិចេសៅកនងុតំបន្់ ន្ងិ

េកលសោក ពិសេេការអ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរីនានា ប្ពម្ទាងំការចូលរួម្បសងាើតេហរម្ន្៍សេឋបាកិចេ

តំបន្់ ឋូចជាេហរម្ន្៍សេឋបាកិចេអាសា៊ា ន្ ២០១៥ ជាសឋើម្ ន្ងឹស្វើឱ្យប្បសយេកម្ពុជាលតប់ង់ចំណូលពន្ធពាណិជជកម្ម

សប្ៅប្បសយេមួ្យចផ្នកចថម្សយៀតផ្ងចឋរ។ ឋូសចនុះ កត្តត ទាងំសន្ុះទាម្ទារឱ្យកម្ពុជាខិតខំប្បឹងចប្បងសដាយខៃួន្ឯងកនុង  

ការសកៀរររចំណូលទាងំរយៈសពលខៃី ន្ិងម្្យម្ឱ្យលន្សប្ចើន្ចថម្សយៀត សឋើម្បីស ៃ្ ើយតបន្ងឹសេចកតីប្តូវការឋូចសពាល

នងសលើ។ 
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៣. កនុងរយៈសពលកន្ៃងម្កសន្ុះ ត្តម្រយៈការដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតកម្មវ្្ីចកយប្ម្ង់ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ 

រាជរដាបា ភិលលេសប្ម្ចលន្វឌ្ឍន្ភាពរួរឱ្យកត់េមានា ល់សលើការសកៀរររចំណូលបចន្ាម្ ចឋលស្វើឱ្យចំណូលកនុងប្េុក

មាន្ការសកើន្សឡើងជាលដំាប់។ ជាក់ចេតង កិចេខិតខំប្បឹងចប្បងពប្ងកីមូ្លដាបា ន្ពន្ធ ន្ិងការចកលម្គអ្ប្ត្តពន្ធ លន្ស្វើឱ្យ

ចំណូលចរន្តសកើន្សឡើងរួរឱ្យកត់េមានា លព់ ី ១០,២៧% ម្ន្ ផ្លតិផ្លកនុងប្េុកេរ ប (ផ្េេ) សៅឆ្ន ំ ២០០៤     

សៅ ១៥,០៤% ម្ន្ ផ្េេ សៅឆ្ន ំ ២០១៣ ត្តម្អ្ប្ត្តកំសណើន្ជាម្្យម្ ១៧% កនុង ១ ឆ្ន ំ។  កនងុសនាុះ ចំណូល

សារសពើពន្ធក៏លន្សកើន្សឡើងជាលដំាប់ផ្ងចឋរពី ៨,៤៦% ម្ន្ ផ្េេ សៅ ១២,៦៩% ម្ន្ ផ្េេ កនុងអ្ំឡុងឆ្ន ំ 

២០០៤-២០១៣។ ប  ចន្តចំណូលចឋលប្បមូ្លលន្របេ់កម្ពុជា សៅចតមាន្កប្ម្ិតទាបសៅសឡើយស្ៀបជាមួ្យប្បសយេ

សៅកនងុតំបន្អ់ាសា៊ា ន្ ន្ងិប្បសយេចឋលមាន្កប្មិ្តអ្ភិវឌ្ឍន្ប៍្បហាក់ប្បចហលលន ។ កប្ម្ិតចំណូលទាបសន្ុះបណាត ល

ម្កពីម្ូលសហត មួ្យចំន្នួ្ រួម្មាន្ : (១)- មូ្លដាបា ន្ពន្ធតូចចសងគៀតសដាយសារចតរចនាេម្ព័ន្ធសេឋបាកិចេមិ្ន្មាន្លកខណៈ

យូោយ ន្ងិឧេាហកម្មសៅមិ្ន្ទាន្ល់ន្ស្វើពិពិ្ កម្ម, (២)- វបប្ម៌្បង់ពន្ធ ន្ងិការសលរពចាប់សៅមាន្កប្ម្ិត,  

(៣)- រឋបាលលសារសពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធសៅយន្់សខាយ ន្ិង (៤)- កំសណើន្ម្ន្ការសលើកយឹកចិតតចផ្នកពន្ធឋល់

រសប្មាងវ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្់។ 

 ៤. េា ិតកនងុបរ្ការណ៍សន្ុះ យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្ ២០១៤-២០១៨ ប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង 

សឋើម្បកីំណត់ចកខុវ្េ័យ, សលលបំណង ន្ិងសលលសៅ, អ្ភិប្កម្,  វ្ធាន្ការចកយប្ម្ងរ់ឋបាលល, ការចកលម្គសលល-

ន្សបាលយសារសពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ប្ពម្ទាងំការពប្ងងឹការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃ សឋើម្បីស ៃ្ ើយតបសៅ

ន្ងឹេភាពការណ៍កម្ពុជានាសពលបចេុបបន្ន ន្ងិកនុងរយៈសពលម្្យម្នងម្ ខ។ 
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២. ច ខុវិ្័យ 

៥. ចកខុ វ្េ័យម្ន្យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្ ២០១៤-២០១៨ រឺផ្ារភាជ ប់ន្ឹងចកខុ វ្េ័យ   

ម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍកម្ពុជា សដាយសផ្ទត តសលើការប្បមូ្លចំណូលកនុងប្េុកឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព ន្ងិភាពេ័កដិេិយធិ សឋើម្បីស ៃ្ ើយតប

ឱ្យលន្េម្ប្េបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការអ្ភិវឌ្ឍន្៍សេឋបាកិចេ ន្ងិេងនាម្ប្បកបសដាយចីរភាព។ កម្ពុជាមាន្ចកខុវ្េ័យេសប្ម្ច

ឱ្យលន្ន្ូវឋាន្ៈ ជាប្បសយេចំណូលម្្យម្កប្ម្ិតខពេ់ សដាយចំណូលេប្មាប់ប្បជាជន្មាន ក់ក្កនុងមួ្យឆ្ន ំន្ងឹសកើន្សឡើងឋល់

រងវង ់ ៤.០០០ សៅ ៥.០០០ ឋ ោៃ រឤសម្រ្កសៅឆ្ន ំ ២០៣០ ត្តម្រយៈការធានាឱ្យលន្ន្វូកសំណើន្សេឋបាកិចេ ចឋលមាន្     

មូ្លដាបា ន្រងឹមា ំន្ងិភាព្ន្់ខពេ់, េម្្ម៌្ម្ន្ការចបងចចកចផ្ៃផ្ទា ម្ន្កសំណើន្, ការពប្ងងឹសាា ប័ន្ជាត ិន្ងិប្បពន័្ធអ្ភលិលកិចេ 

សឋើម្បធីានាលន្ប្បេិយធភាព, រណសន្យយភាព ន្ងិតមាៃ ភាព ន្ិងធានាលន្េម្្ម៌្េងនាម្ ចឋលមាន្ប រប្ាប័ន្ន, ផ្តល់

ឱ្កាេសេម ើលន  ន្ិងប្បកបសដាយយ តតិ្ម៌្។ កនងុន្យ័សន្ុះ ចំណូលកនុងប្េុករបេ់កម្ពុជាន្ងឹកាៃ យជាលន េ់បា ងេំនន្ក់នងុ

ការប្យប្យង់កំសណើន្សេឋបាកិចេ, ការផ្តលក់ារងារជនូ្ប្បជាពលរឋបា ត្តម្រយៈការចបងចចកសឡើងវ្ញន្វូផ្លយ ន្ជាតិកនងុ

ប្កបខ័ណឌ ម្ន្ប្បពន័្ធថវ្កាជាតិឋ៏េម្ប្េបមួ្យ។ ម្ ាងសយៀត ការសកៀរររចំណូលឱ្យអ្េ់េកាត ន្ ពល រឺជាលកខខណឌ ចំាលច់

មិ្ន្អាចខវុះលន្ េប្មាប់ពប្ងឹងភាពជាមាេ េ់សលើការអ្ភិវឌ្ឍប្បសយេ ន្ិងបំសពញឱ្យលន្ប្រប់ប្លន្់សៅន្ឹងតប្ម្ូវការ   

ម្ន្ចំណាយសាធារណៈចំាលច់នានា សឋើម្បចូីលរួម្វ្ភារទាន្ឋលក់ារេសប្ម្ចឱ្យលន្ន្ូវចកខុវ្េ័យនងសលើ។ 

៣. កោលបំណង និងកោលកៅ 

៦. យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្មាន្សលលបំណងពប្ងឹងរឋបាលលសារសពើពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ចម្ន្

សារសពើពន្ធ ន្ងិសលើកកម្ពេ់វបប្ម៌្បងព់ន្ធ ន្ងិការសលរពចាប់ សឋើម្បពីប្ងឹងការប្បមូ្លចំណូលឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព, 

ស ៃ្ើយតបសៅន្ឹងតប្ម្ូវការសេឋបាកិចេយីផ្ារចឋលកំព ងលតូោេ់ ន្ងិការសកើន្សឡើងម្ន្ចំន្នួ្អ្នកបង់ពន្ធ ក៏ឋូចជាភាព

េមុរសាម ញម្ន្េកម្មភាព្ រកិចេកនុងេម័្យយំសន្ើប ប្ពម្ទាងំផ្តលភ់ាពងាយប្េួលឋលក់ារប្រប់ប្រងប្បកបសដាយប្បេិយធ-

ភាពន្ូវការផ្តល់សេវាជនូ្អ្នកបង់ពន្ធ, រួម្ចំចណកចកលម្គបរ្បាកាេ វ្ន្ិសបារ ន្ងិការអ្ភវិឌ្ឍវ្េ័យឯកជន្, ន្ងិធានា

េម្្ម៌្ ន្ិងយ តតិ្ ម៌្េប្មាប់ពលរឋបាទាងំអ្េ់។ 

៧. សឋើម្បេីសប្ម្ចសលលបំណងនងសលើ យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្មាន្សលលសៅឋូចតសៅ :  

(១)- ប្បមូ្លចំណូលចរន្តេរ បឱ្យសកើន្លន្បា ងតិចបំផ្ ត ០,៥ ពនិ្ទុភាររយ បចន្ាម្សលើផ្លស្ៀបរវាងចំណូលចរន្ត

ន្ឹងផ្លិតផ្លកនុងប្េុកេរ បជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ សដាយប្តូវសកើន្ពី ១៥,១៨% សៅឆ្ន ំ ២០១៤ ឋល ់១៧,៣៥% សៅឆ្ន ំ 

២០១៨, (២)- ស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការអ្ភិវឌ្ឍន្ ៍ សឋើម្បីរកាកំសណើន្សេឋបាកិចេខពេ់ ន្ងិេសប្ម្ចសលលសៅអ្ភិវឌ្ឍន្៍

ជាតិចឋលប្េបន្ឹង យុទ្ធសាស្រ ត្ចតុកកាណ - ដ្ំណា ក់ាលទ្ី ៣ ន្ិងសឋើម្បីសប្តៀម្ខៃួន្កាៃ យជាប្បសយេចំណូលម្្យម្

កប្ម្ិតខពេ់នាសពលនងម្ ខ, (៣)- ពប្ងីកលំហថវ្កា សឋើម្បីពប្ងឹងេា ិរភាពមា ប្កូសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, ប្រប់ប្រង

បំណ លប្បកបសដាយចីរភាព ន្ិងកាត់បន្ាយការពឹងចផ្គកសលើហិរញ្ញបបទាន្សប្ៅប្បសយេ ន្ងិ (៤)- បសងាើន្្ន្ធាន្ថវ្កា

េប្មាប់តប្ម្ូវការបនាទ ន្់, ករណីប្បធាន្េ័កតិ ន្ិង វ្បតតិសផ្សងក្ ឬតប្ម្ូវការចំណាយចំាលច់ភាៃ ម្ក្របេ់រាជរដាបា ភលិល

នាសពលអ្នារត។ 
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៤. អភិក្ មននការករៀបចំយុទ្ធសាស្រ ត្ 

៨. យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្មាន្អ្ភបិ្កម្ចផ្គកសលើសលលការណ៍្ំក្ចំន្នួ្បួន្រ ឺ : (១)- 

ប្បមូ្លឱ្យអ្េ់លយធភាពន្ូវេកាត ន្ ពលចំណូលចឋលមាន្នាសពលបចេុបបន្ន,  (២)- មិ្ន្បសងាើតប្បសភយពន្ធថមី, (៣)- មិ្ន្

ឋំសឡើងអ្ប្ត្តពន្ធ ន្ងិអាករ សលើកចលងចតសៅកនុងករណីប ុះប ូវឋល់ការលត់ចំណូល ន្ងិការការពារេ ខភាព ន្ងិ/ឬ         

ការការពារបរ្សាា ន្ ន្ិង (៤)- ធានាឱ្យលន្ន្ូវភាពងាយប្េួល, េម្្ម៌្ ន្ិងយ តតិ្ម៌្ ប្ពម្ទាងំធានាប្បេិយធភាព,   

តមាៃ ភាព ន្ិងរណសន្យយភាពកនុងការប្រប់ប្រង ន្ងិប្បមូ្លចំណូល។ 

៩. ចផ្គកសលើសលលការណ៍្កំ្នងសលើ យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្ន្ឹងសផ្ទត តសលើការងារចក

យប្ម្ង់ ៤ បា ងរ ឺ : (១)- ការសលើកកម្ពេ់វបប្ម៌្បង់ពន្ធ, (២)- ការចកលម្គការផ្តល់សេវាបង់ពន្ធ, (៣)- ការចកលម្គ

រឋបាលលសារសពើពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ន្ិង (៤)- ការចកលម្គអ្ភលិលកិចេសារសពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ។ 

១០. សឋើម្បីេសប្ម្ចលន្ន្វូចកខុវ្េ័យ, សលលបំណង, សលលសៅ ន្ិងសលលការណ៍្ំក្នងសលើ យ យធសាស្តេត

សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្ប្តូវលន្សរៀបចំសឡើងសដាយចផ្គកសលើេេរេតម្ភបី រួម្មាន្៖ 

- េេរេតម្ភយមី្យួរកឺារពប្ងងឹរឋបាលលចណូំល : ជាមួ្យន្ងឹសលលការណ៍ម្ន្ការប្បមូ្លចំណូលេកាត ន្ ពល

នាសពលបចេុបបន្នឱ្យអ្េ់លយធភាព ការពប្ងងឹ ន្ិងការចកយប្ម្ង់រឋបាលល រឺជាការចំាលច់េប្មាប់កាត់បន្ាយ

ភាពយន្់សខាយ ន្ងិភាពមិ្ន្ប្រប់ប្ជងុសប្ជាយម្ន្ការប្រប់ប្រងការប្បមូ្លចំណូល សឋើម្បីស ៃ្ ើយតបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការ

សេឋបាកិចេយីផ្ារចឋលកំព ងលូតោេ់, ការសកើន្សឡើងម្ន្ចំន្ួន្អ្នកបង់ពន្ធ, ការសកើន្សឡើងឥតឈ្ប់ឈ្រម្ន្ 

ភាពេមុរសាម ញសៅកនុងេកម្មភាពពាណិជជកម្ម និ្ងការវ្វតតម្ន្កិចេេហប្បតិបតតិការតំបន្់ និ្ងអ្ន្តរជាតិ។    

ការពប្ងងឹរឋបាលលន្ងឹសផ្ទត តសៅសលើបញ្ជា ប្បឈ្ម្្ំក្ ចឋលមាន្សៅកនងុការប្បមូ្លចំណូលសារសពើពន្ធ ន្ងិ 

មិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ សហើយសលើកជាវ្ធាន្ការជាក់ចេតងសដាយមាន្កំណត់សពលសវោចាេ់ោេ់េប្មាប់

អ្ន្ វតតឱ្យលន្េសប្ម្ច សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ន្ីមួ្យក្ប្បកបសដាយប្បេិយធភាព ន្ងិភាពេ័កតិេិយធិ។ 

- េេរេតម្ភយីពីររឺការចកលម្គសលលន្សបាលយចំណូល ន្ិងប្កបខ័ណឌ សាា ប័ន្ : ជាមួ្យនឹ្ងការពប្ងឹង    

រឋបាលល ការចកលម្គសលលន្សបាលយក៏ជាកត្តត រន្ៃុឹះម្ួយសៅកនងុការពប្ងឹងប្បេិយធភាពម្ន្ការសកៀរររចំណូល

ផ្ងចឋរ។ សទាុះបជីារួម្ ប្បសភយពន្ធថមីមិ្ន្ប្តូវលន្បសងាើត សហើយអ្ប្ត្តពន្ធ ន្ិងអាករមិ្ន្ប្តូវលន្ឋំសឡើងក៏សដាយ 

កប៏្បេិយធភាពម្ន្ការប្បមូ្លចំណូលតប្ម្ូវឱ្យមាន្ការចកលម្គសលលន្សបាលយមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា អាករពិសេេ, 

អាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្, របបស  ការ, កាតពវកិចេពន្ធអ្ន្តរជាតិ, ពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ ន្ងិរបបសលើកយឹកចិតតចផ្នក

ពន្ធឋល់រសប្មាងវ្ន្ិសបារ។ល។ 

- េេរេតម្ភយបីរីកឺារពប្ងងឹការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃ : ការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេត សន្ុះទាម្ទារឱ្យមាន្រចនា- 

េម្ព័ន្ធប្តួតពិន្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃជាក់ោក។់ កនុងន្័យសន្ុះ រចនាេម្ព័ន្ធប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃប្តូវបសងាើតសឡើង 

សដាយរួម្មាន្ រណៈកមាម ្កិារប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលសារសពើពន្ធ ន្ងិរណៈកមាម ្កិារប្តួតពនិ្តិយ 

ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ចឋលមាន្តួនាយី ន្ងិភារកិចេចាេ់ោេ់។ យន្ទឹម្សន្ុះ សឋើម្បីវាយ-

តម្ម្ៃលយធផ្លម្ន្ការអ្ន្ វតតរបេ់សាា ប័ន្ប្បមូ្លចំណូលទាងំអ្េ់ យ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្

ន្ឹងដាក់សចញន្ូវេូចនាករត្តម្វ្ធាន្ការនី្មួ្យក្ ន្ិងេូចនាករលយធផ្លម្ន្ការប្បមូ្លចំណូលជាក់ចេតង 

ត្តម្ម្ ខចំណូលសារសពើពន្ធ ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ សដាយបញ្ជជ កអ់្ំពីសពលសវោអ្ន្ វតតចាេ់ោេ់។ 
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របូភាព ១: អ្ភបិ្កម្ម្ន្យ យធសាស្តេត សកៀរររចណូំលរយៈសពលម្្យម្ ២០១៤-២០១៨ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការចកលម្គសលល

ន្សបាលយចំណូល ន្ងិ

ប្កបខ័ណឌ សាា ប័ន្ 

 

 

ការពប្ងឹងរឋបាលលចំណូល 

 

 

ការពប្ងឹងការប្តតួពនិ្តិយ 

ន្ងិវាយតម្ម្ៃ 

 

 ំកណើន  

ចំណូល 
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៥. ការេក្ងឹងរដ្ឋបាលចំណូល 

១១. ការពប្ងឹងរឋបាលលចំណូល រឺជាការងារឋ៏េំនន្់សៅកនុងប្បសយេន្ីមួ្យក្។ សលលន្សបាលយចំណូល

មាន្េកាត ន្ ពលកនុងការបសងាើន្ចំណូល ប  ចន្តចំណូលចឋលយយួលលន្ពិតប្លកឋ ភារសប្ចើន្ពឹងចផ្គកសៅសលើការប្រប់ប្រង

ប្បកបសដាយប្បេិយធភាព ន្ិងភាពេក័តិេិយធម្ន្រឋបាលលចំណូល។ សហត សន្ុះ ការពប្ងឹងរឋបាលលចំណូលមាន្វ្សាលភាព

ប្របឋណត ប់សលើការពប្ងងឹរឋបាលលចំណូលរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ1, ការពប្ងឹងរឋបាលលចំណូលរបេ់អ្រនានាយក-

ដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងការពប្ងឹងរឋបាលលកនុងការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ 

៥.១ ការេក្ងឹងរដ្ឋបាលចណូំលរប្អ់គគនាយ ដ្ឋឋ នេនធដ្ឋរ 

១២. អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារប្តូវលន្បសងាើតសឡើងសឋើម្បីប្បមូ្លពន្ធន្ងិអាករកនងុប្េុក ន្ិងចូលរួម្កនុងការសរៀបចំ

សលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ, សេចកតីប្ពាងចាប់ ន្ងិបយបបញ្ញតតពិាកព់ន័្ធន្ឹងការប្បមូ្លពន្ធ ន្ងិអាករ។ កន្ៃងម្ក   

អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ស្វើការចកយប្ម្ង់សពញសលញេំនន្់ក្ចំន្នួ្ ២ សលើក សលើប្បពន័្ធពន្ធដារ រឺសៅឆ្ន ំ ១៩៩៤ 

ន្ិងឆ្ន ំ ១៩៩៧ ប្ពម្ទាងំការចកយប្ម្ង់បនាទ ប់បន្សមួំ្យចំន្នួ្សយៀតសលើសលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ ន្ិងរឋបាលលសារសពើ-

ពន្ធ។ ជាមួ្យន្ងឹការចកយប្ម្ង់ទាងំសន្ុះ ការប្បមូ្លចំណូលពន្ធរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារកនងុរយៈសពល ១២ ឆ្ន  ំ 

ច ងសប្កាយសន្ុះមាន្ការសកើន្សឡើងរួរឱ្យកត់េមានា ល ់សដាយមាន្អ្ប្ត្តកសំណើន្ម្្យម្ប្បចំាឆ្ន ំប្បមាណជាង ២០% (រូបភាព 

២)។ ចំណូលពន្ធដារេរ បរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារស្ៀបន្ឹង ផ្េេ លន្សកើន្សឡើងប្បមាណ ៣ ឋង រឺពី ១,៩% 

សៅឆ្ន ំ ២០០២ ឋល ់៥,៨% សៅឆ្ន ំ ២០១៣។ ចំណូលពន្ធដាររិតជាេមាមាប្តម្ន្ចំណូលពន្ធេរ បលន្សកើន្ពី ២៧% 

សៅឆ្ន ំ ២០០២ ឋល់ ៤៦% សៅឆ្ន ំ ២០១៣។ 

 
 

របូភាព ២ :  េម្យិធផ្លម្ន្ការប្បម្លូចណូំលរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ (២០០២-២០១៣) 

  
   

                                                           
1 អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតិតរឋបា ន្ិងចំណូលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ជាសាា បន័្

ចំណ ុះសប្កាម្ប្កេងួសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ។ 
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ប្លក់ពន្ធេរ បប្បមូ្លលន្ កំសណើន្ប្បចំាឆ្ន ំ (នងសាត )ំ

ប្បភព :ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ
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១៣. េមិ្យធផ្លទាងំសន្ុះេសប្ម្ចលន្សដាយសារកំសណើន្ខពេ់របេ់ប្បសភយពន្ធេំនន្់ក្ឋូចជា អាករសលើតម្ម្ៃ

បចន្ាម្កនងុប្េុក, ពន្ធសលើប្លកចំ់សណញ, អាករពិសេេកនងុប្េុក, ពន្ធសលើប្លក់សបៀវតសរ ៍ ន្ងិចំណូលពន្ធពីថ្នន កស់ប្កាម្

ជាតិ។ កនុងចំសណាម្ប្បសភយពន្ធទាងំអ្េ់ ចឋលប្បមូ្លសដាយអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ អាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្កនុងប្េុក ន្ងិ

ពន្ធសលើប្លក់ចំសណញលន្រួម្ចំចណកប្បមាណជាង ៦២% ម្ន្ចំណូលពន្ធេរ បរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារកនុងឆ្ន ំ 

២០១៣។ ប្បសភយពន្ធទាងំសន្ុះប្តូវលន្រំពឹងថ្នន្ងឹបន្តសលបឿន្កំសណើន្កនងុរយៈសពលម្្យម្នងម្ ខ សដាយសារកំសណើន្

សេឋបាកិចេខពេ់, កំចណយប្ម្ង់េ ជីសប្ របេ់រាជរដាបា ភិលល, កចំណយប្ម្ង់ការប្របប់្រងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ ន្ងិកំចណ-

យប្ម្ង់ជាបន្តបនាទ ប់សយៀតរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារនាសពលអ្នារត។ 

១៤. អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារប្រប់ប្រងការប្បមូ្លពន្ធត្តម្ម្ ខងារ ន្ងិត្តម្ប្បសភយអ្នកជាប់ពន្ធ។ ការប្រប់ប្រង

ត្តម្ម្ ខងារប្តូវលន្ចបងចចកជាម្ ខងារប្បតិបតតិការេនូល ចឋលរួម្មាន្ : (១)- ការច ុះបញ្ជអី្នកជាប់ពន្ធ, (២)- ការផ្តល់

សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ, (៣)- ការចាត់ចចងលិខិតប្បកាេ, (៤)- ការស្វើេវន្កម្ម ន្ិង (៥)- ការប្បមូ្លបំណ លពន្ធ ន្ងិ 

បណត ឹងតវា៉ា  ន្ងិម្ ខងារលំប្យ ចឋលរួម្មាន្ : (១)- ការពប្ងឹងការប្រប់ប្រង ន្ិងរចនាេម្ព័ន្ធ, (២)- ការប្រប់ប្រង

្ន្ធាន្ម្ន្ េស ន្ងិ (៣)- បសចេកវ្យាព័ត៌មាន្។  

១៥. ជាមួ្យលន សន្ុះ អ្នកជាប់ពន្ធប្តូវលន្ចបងចចកជាបីប្បសភយរ ឺអ្នកជាប់ពន្ធ្ំ, អ្នកជាប់ពន្ធម្្យម្ ន្ិងអ្នកជាប់

ពន្ធតូច។ អ្នកជាប់ពន្ធ្េំំសៅឋលេ់ហប្លេ ចឋលជារសប្មាងវ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្់, សាន  

ប្កុម្ហ៊ា ន្បរសយេ ន្ងិេហប្លេសផ្សងសយៀត ចឋលមាន្ផ្លរបរប្បចំាឆ្ន ំចាប់ព ី១.០០០ ោន្សរៀលសឡើងសៅ។ សៅឆ្ន ំ 

២០១៣ អ្នកជាប់ពន្ធ្ំទាងំសន្ុះ រឺជាប្បភពចំណូលពន្ធដារប្បមាណជា ៨០% ម្ន្ចំណូលពន្ធេរ បរបេ់អ្រនានាយក-

ដាបា ន្ពន្ធដារ។ ចំណូលពន្ធចឋលប្បមូ្លលន្ពអី្នកជាប់ពន្ធ្ជំាងសរទាងំ ១០០ ប្កុម្ហ៊ា ន្មាន្េមាមាប្តជាង ៦០% ម្ន្

ចំណូលពន្ធេរ បរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ 

១៦. អ្នកជាប់ពន្ធម្្យម្ រេំឺសៅឋលអ់្នកជាប់ពន្ធចឋលមាន្ផ្លរបរប្បចំាឆ្ន ំសលើេព ី ៥០០ ោន្សរៀល 

ចំសពាុះការផ្នាតផ់្នាង់យំន្ញិ, ផ្លរបរសលើេព ី២៥០ ោន្សរៀលចំសពាុះការផ្នាតផ់្នាង់សេវា ឬផ្លរបរសលើេព ី១២៥ ោន្

សរៀល ចំសពាុះការផ្នាតផ់្នាង់យំន្ិញ ន្ិងសេវាជាមួ្យរឋបា។ សៅឆ្ន ំ ២០១៣ អ្នកជាប់ពន្ធម្្យម្ទាងំសន្ុះជាប្បភពចំណូលពន្ធ

ប្បមាណ ១៩,៣% ម្ន្ចំណូលពន្ធេរ បរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ អ្នកជាប់ពន្ធតូច រឺេំសៅឋល់អ្នកជាប់ពន្ធស  ការ 

ចឋលមិ្ន្េា ិតសៅកនុងអ្នកជាប់ពន្ធ្ំ ន្ិងម្្យម្ ន្ងិជាប្បភពចំណូលពន្ធប្បមាណ ០,៧% ម្ន្ចំណូលេរ បរបេ់អ្រនា-

នាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ 

១៧. សទាុះបីជាអ្ប្ត្តកំសណើន្ចំណូលពន្ធកនុងប្េុកមាន្កប្មិ្តខពេ់ អ្ន្ លតចំណូលពន្ធស្ៀបន្ឹង ផ្េេ 

របេ់ប្បសយេកម្ពុជាមាន្កប្មិ្តទាបជាងប្បសយេចឋលមាន្កប្ម្ិតអ្ភិវឌ្ឍន្៍ប្បហាក់ប្បចហល សដាយសារកម្ពុជាមាន្

មូ្លដាបា ន្កំណតព់ន្ធតូចសៅសឡើយ ន្ិងវបប្ម៌្បង់ពន្ធក៏សៅមាន្កប្ម្ិតទាប។ ម្ា ងវ្ញសយៀត សបើស្ៀបជាមួ្យបណាត   

រឋបាលលសារសពើពន្ធរបេ់ប្បសយេមួ្យចំន្ួន្សៅកនុងតំបន្់ រឋបាលលសារសពើពន្ធកម្ពុជាសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្

ទាងំចផ្នកេម្តាភាព, ចំន្នួ្ម្ស្តន្តី, ្ន្ធាន្េមាភ រៈ ន្ិង្ន្ធាន្បសចេកវ្យាពត័៌មាន្ សឋើម្បីលំប្យឋលប់្បតិបតតកិារយូសៅ។  

១៨. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្្ំក្ឋូចលន្សរៀបរាប់នងសលើ ការពប្ងងឹរឋបាលលចំណូលរបេ់អ្រនានាយក-

ដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ឹងសផ្ទត តសលើការស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងន្ូវម្ ខងារប្បតិបតតិការេនូល ន្ិងម្ ខងារលំប្យរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្  

ពន្ធដារ។ ការចកលម្គម្ ខងារន្មួី្យក្ន្ឹងផ្តលផ់្លវ្ជជមាន្ឋល់ម្ ខងារឋម្យសយៀត។ 
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៥.១.១ ការេក្ងងឹមខុងារក្បតិបតតកិារ ន្លូ 

១៩. ម្ ខងារប្បតិបតតិការេនូលរឺជាប្បសភយម្ ខងារ ចឋលទាកយ់ងសៅន្ឹងការប្រប់ប្រង ន្ងិប្បតិបតតិការប្បមូ្ល

ពន្ធសដាយផ្ទទ ល់សលើរូបវន្តប រនាល ន្ិងន្តីិប រនាល ចឋលចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធកំណតថ់្នប្តូវជាប់កាតពវកិចេបង់ពន្ធ។ ឋំសណើរ

ការលគម្ន្ម្ ខងារប្បតិបតតិការេនូល អាចជួយេប្ម្ួលឋល់ការប្រប់ប្រងកនុងអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ប្បកបសដាយ        

ប្បេិយធភាព ន្ិងភាពេ័កតេិិយធិ។ ម្ ខងារប្បតិបតតិការេនូល រួម្មាន្ : (១)- ការច ុះបញ្ជអី្នកជាប់ពន្ធ, (២)- ការផ្តល់សេវា

អ្នកជាប់ពន្ធ, (៣)- ការចាតច់ចងលិខតិប្បកាេ, (៤)- ការស្វើេវន្កម្ម ន្ងិ (៥)- ការប្បមូ្លបំណ លពន្ធ ន្ងិបណត ឹងតវា៉ា។ 

៥.១.១.១ ការច ុះបញ្ជអី្នកជាបព់ន្ធ 

២០. ប្បពន័្ធម្ន្ការច ុះបញ្ជ ីអ្នកជាប់ពន្ធសពញសលញមួ្យ ចឋលប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័លន្ប្តឹម្ប្តូវ ន្ងិផ្តល់សលខ

អ្តតេញ្ជញ ណកម្មសារសពើពន្ធចតមួ្យ មាន្សារៈេំនន្់េប្មាប់រឋបាលលសារសពើពន្ធ សឋើម្បីស្វើជាមូ្លដាបា ន្កនុងការចាតច់ចង

លិខិតប្បកាេ, ការស្វើេវន្កម្ម, ការប្បមូ្លបំណ លពន្ធ ន្ងិការប្តតួពនិ្តិយសផ្សងក្សយៀតប្បកបសដាយប្បេិយធភាពសៅ

សលើអ្នកជាប់ពន្ធ។ បចេុបបន្ន អ្នកជាប់ពន្ធច ុះបញ្ជ ីសៅអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារមាន្ចំន្នួ្េរ បប្បមាណ ៩០.៥៥០    

េហប្លេ។ យន្ទឹម្សន្ុះ សឋើម្បីពប្ងឹងប្បព័ន្ធម្ន្ការច ុះបញ្ជ ីអ្នកជាប់ពន្ធ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ឋំសឡើងបណាត ញ  

តភាជ ប់តំបន្់យូោយ (Wide Area Network-WAN) សឋើម្បីបញ្ជូន្ព័តម៌ាន្ ន្ិងយិន្នន្័យអ្នកជាប់ពន្ធពសីានពន្ធដារ

ខណឌ ចំន្ួន្ ៧ (ជំហាន្យី១) ន្ងិសខតតចំន្នួ្ ១៦ (ជហំាន្យី២) ម្កប្បមូ្លផ្តុំសៅអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ 

២១. ប្បេិយធភាពម្ន្ការច ុះបញ្ជ ី ន្ិងការប្រប់ប្រងបញ្ជអី្នកជាប់ពន្ធសៅមាន្កប្ម្ិត សដាយសារបញ្ជា ប្បឈ្ម្

មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- ការបញ្ជូន្យិន្នន្យ័សលើការច ុះបញ្ជអី្នកជាប់ពន្ធម្កថ្នន ក់កណាត លសៅមិ្ន្ទាន្ម់ាន្លកខណៈ

េវ ័យប្បវតតិ ន្ងិទាន្់សពលសវោ សដាយសាររសប្មាងជហំាន្យី ២ សៅមិ្ន្ទាន្់បញ្េប់សៅសឡើយ, (២)- ព័តម៌ាន្អ្ពំ ី  

ប្កុម្ហ៊ា ន្មួ្យចំន្នួ្មិ្ន្ប្តឹម្ប្តវូ (ឋូចជាអាេយដាបា ន្របេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្ព លំន្កំណត់ចាេ់ោេ់) សដាយសារការផ្តល់

ព័តម៌ាន្មិ្ន្ចាេ់ោេ់ពបី្កេួងពាណិជជកម្ម ន្ិងប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធសផ្សងក្ ន្ិង (៣)- ការខកនន្មិ្ន្លន្ល ប

សចញពីបញ្ជ ីអ្នកជាប់ពន្ធ (Deregistration) បនាទ ប់ពលីន្ស្វើការល បស ម្ ុះប្កុម្ហ៊ា ន្សចញពីបញ្ជ ីចំន្នួ្ពីរសលើកកនងុឆ្ន ំ 

២០០២ ន្ិង ២០០៥ ចំសពាុះប្កុម្ហ៊ា ន្មួ្យចំន្នួ្ចឋលលន្លត់ខៃួន្  ឬមិ្ន្ដាកល់ិខិតប្បកាេ។  

២២. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ទាងំសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការមួ្យចនំ្នួ្សៅកនុងរយៈសពលខៃ ីឋូចនងសប្កាម្៖ 

 បសងាើតប្បពន័្ធប្រប់ប្រងការច ុះបញ្ជ ីប្កុម្ហ៊ា ន្ត្តម្រយៈប្បពន័្ធប្បមូ្លផ្តុំយិន្នន្យ័សៅថ្នន កក់ណាត ល, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 9 នន 112 

 

 ស្វើបចេុបបន្នកម្មបញ្ជ ីអ្នកជាប់ពន្ធឱ្យលន្សយៀងទាត ់ ន្ងិទាន្ស់ពលសវោ ពិសេេបន្តការងារល ប

សចញពីបញ្ជ ីចំសពាុះេហប្លេចឋលលត់ខៃួន្ ឬេហប្លេមិ្ន្ដាកល់ិខិតប្បកាេបនាទ ប់ពីលន្ស្វើ

ការប្តតួពនិ្តិយរួច, 

 ច ុះប្តួតពនិ្តិយឋល់យីតំ្តងរបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្ ចឋលសេន ើេ ំច ុះបញ្ជ ីពន្ធដារ ន្ិងស្វើយ យធនាការយូទាងំប្បសយេ 

សឋើម្បីប្បមូ្លព័តម៌ាន្ច ុះបញ្ជ ីសដាយច ុះអ្សងាតប្សាវប្ជាវត្តម្ឋងផ្ៃូវ, យិន្នន្យ័ពីតតិយជន្ ន្ងិ

ប្បពន័្ធផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្ សឋើម្បីបញ្េូលអ្នកជាប់ពន្ធសៅកនងុបញ្ជ  ី         ឬសឋើម្បពីនិ្ិតយផ្លរបរ ចឋលប្តូវ

សផ្ទរពីរបបស  ការសៅរបបេវ ័យប្បកាេ, 

 ស្វើបចេុបបន្នកម្ម វ្ញ្ជញ បន្បប្តអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ (អ្តប) ចឋលលន្សចញ ន្ងិសប្តៀម្ផ្តលជ់នូ្ថម ី

ចឋលមាន្េ វតាភិាពជាងម្ ន្, 

 ចូលរួម្អ្ន្ វតតយន្តការ “ឋំបូលចតមួ្យ” ជាមួ្យប្កេួងឧេាហកម្មន្ិងេិបបកម្ម ន្ិងប្កេួង

ពាណិជេកម្ម ប្ពម្ទាងំប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ េប្មាប់កិចេការច ុះបញ្ជ ីេហប្លេ្ ន្តូច ន្ងិ     

ម្្យម្។ 

៥.១.១.២ ការផ្តលស់េវាអ្នកជាបព់ន្ធ 

២៣. ការផ្តល់សេវាឋល់អ្នកជាប់ពន្ធជាការងារេំនន្់ចឋលជួយពប្ងឹងការសលរពចាប់ ន្ងិវបប្ម៌្បង់ពន្ធ 

ប្ពម្ទាងំពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ការប្រប់ប្រង ន្ងិការប្បមូ្លពន្ធ។ បចេុបបន្ន ការផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធមាន្វឌ្ឍន្ភាព

ត្តម្រយៈការអ្ន្ វតតចផ្ន្ការពប្ងឹងសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ឋូចជា សរៀបចំេិកាខ សាោផ្សពវផ្ាយ, ស ៃ្ើយេំណួរផ្ទទ លម់ាត ់

ន្ងិោយលកខណ៍អ្កសរសៅអ្នកជាប់ពន្ធ, បណតុ ុះបណាត លភាន ក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ ន្ងិសាធារណជន្សៅសាោជាតិ

ពន្ធដារ, ផ្តល ់ ន្ងិផ្សពវផ្ាយសេចកតីជនូ្ឋំណឹងសផ្សងក្, បយបបញ្ញតតេិត ីពីពន្ធដារ ន្ងិសេៀវសៅចណនំាមួ្យចនំ្នួ្ ន្ងិ

ផ្សពវផ្ាយសលើសរហយំព័ររបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ យន្ទឹម្សន្ុះ សឋើម្បបីន្តពប្ងឹងអ្ភិលលកិចេ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ

លន្បិយផ្ាយជាសាធារណៈ ជាពិសេេសៅកចន្ៃងផ្តលស់េវា ន្ូវត្តរាងតម្ម្ៃ ន្ងិសពលសវោផ្តលស់េវាសាធារណៈ 

ប្ពម្ទាងំលន្សរៀបចំឱ្យមាន្កចន្ៃង ឬប្បអ្ប់េំប ប្តយយួលបណត ឹង ជាពិសេេកនងុករណីមាន្ការអ្ន្ វតតខ េ ន្ាងព ី     

េតងដ់ារសេវា, ការយកកម្ប្ម្សលើេពីការកំណត ់ឬការយឺតបា វជាសឋើម្។ 

២៤. ជាមួ្យន្ឹងវឌ្ឍន្ភាពនងសលើសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ពាក់ពន័្ធន្ងឹ

ការផ្តលស់េវាអ្នកជាប់ពន្ធ ឋូចជា : (១)- កងវុះចផ្ន្ការយ យធសាស្តេត រួម្ចឋលបងាា ញពីយិេសៅ ន្ងិកម្មវ្្ជីាកោ់កម់្ន្

ការសលើកកម្ពេ់ឋល់ការយល់ឋឹងជាេកលម្ន្វបប្ម៌្បង់ពន្ធ, (២)- ការផ្តល ់ន្ិងចបងចចក្ន្ធាន្សៅមិ្ន្ទាន្់ប្រប់ប្លន្់

េប្មាប់េកម្មភាពសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ, (៣)- ន្តាភិាពម្ន្ការប្ាលយ័ពិសប្លុះសបាបលព់ន្ធត្តម្យូរេ័ពទលន្កាត់បន្ាយ

លយធភាពកនុងការយយួលលន្ពត័ម៌ាន្លម្គិតទាក់យងន្ងឹការបងព់ន្ធ ន្ងិ (៤)- ចំន្នួ្ ន្ងិេម្តាភាពរបេ់ម្ស្តន្តីមិ្ន្ទាន្់

ស ៃ្ើយតបសៅន្ឹងយំហមំ្ន្ការងារផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធប្បកបសដាយប្បេិយធភាព។ 

២៥. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 សរៀបចំ ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចផ្ន្ការផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ្ំបំផ្ តចំន្នួ្ ១៥០,  



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 10 នន 112 

 

 សរៀបចំបញ្ជ ីេំណួរចសម្ៃើយ ចឋលប្តូវលន្េួរញឹកញាប់ ន្ិងចងប្កងដាក់ចលូកនងុសេៀវសៅចណនំា 

ន្ងិដាកក់នងុសរហយំព័័ររបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ,  

 សរៀបចំបសងាើតការ្បាលយ័ផ្តលព់័តម៌ាន្ត្តម្យូរេ័ពទ ន្ងិការ្បាលយ័យំនាក់យំន្ងសាធារណៈសៅ

នាយកដាបា ន្សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិបំណ លពន្ធ ន្ងិបសងាើតបញ្ជរពិសប្លុះសបាបលព់ន្ធសៅត្តម្នាយក-

ដាបា ន្ ន្ងិសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ , 

 បសងាើន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីយយួលបន្ទុកសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិផ្តល់្ ន្ធាន្ ន្ងិម្ស្ាលយបចន្ាម្េប្មាប់

ការងារផ្តលស់េវាអ្នកជាប់ពន្ធសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ ន្ិងសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  សឋើម្បីបំសពញ

បចន្ាម្ន្ូវតប្ម្ូវការជាក់ចេតង ន្ងិផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព, 

 បន្តអ្ន្ វតត ន្ិងពប្ងឹងការបិយផ្ាយជាសាធារណៈ ជាពិសេេសៅកចន្ៃងផ្តលស់េវា ន្វូត្តរាងតម្ម្ៃ 

ន្ងិសពលសវោផ្តលស់េវាសាធារណៈ, 

 បន្តសរៀបចំឱ្យមាន្កចន្ៃងយយួលបណត ឹងត្តម្រយៈ ប្បអ្ប់េំប ប្ត, យូរេ័ពទ ឬអ្ ីចម្ ល, 

 សរៀបចំ ន្ិងផ្សពវផ្ាយសេៀវសៅចណនំាេត ីពីសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ិងសេៀវសៅចណនំាេត ីពីប្បសភយពន្ធ

ន្ីមួ្យក្, 

 សរៀបចំ ន្ងិផ្សពវផ្ាយឋលស់ាធារណជន្ ត្តម្រយៈការសរៀបចំេិកាខ សាោ, សារពត័ម៌ាន្,  វ្យយុ, 

យូរយេសន្៍, សរហយំព័រ, ផ្ទទ ងំផ្សពវផ្ាយ ន្ងិខិតតបណណផ្សពវផ្ាយ សឋើម្បីបស្តញ្ជជ បវបប្ម៌្បង់ពន្ធ, 

 ពប្ងងឹេម្តាភាព ន្ងិកិចេេហការជាមួ្យចផ្នកឯកជន្, រណសន្យយករ, េវន្ករជនំាញ, អ្នកចាប់ 

ន្ងិភាន ក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ សឋើម្បីពប្ងងឹការសលរពចាប់ ន្ងិចេវងយលព់ីតប្មូ្វការរបេ់អ្នកជាប់

ពន្ធ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្វូយ យធសាស្តេតពប្ងឹងសេវាអ្នកជាប់ពន្ធចឋលមាន្លកខណៈប្រប់ប្ជុងសប្ជាយ 

កនុងសនាុះរួម្មាន្យន្តការេប្ម្បេប្ម្ួលរវាងថ្នន កក់ណាត ល ន្ងិអ្ងនាភាពម្លូដាបា ន្, កម្មវ្្ផី្តល់សេវា

អ្នកជាប់ពន្ធ, ការបណតុ ុះបណាត លប្កុម្ម្ស្តន្តីបសងានា ល ចឋលមាន្ជំនាញសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ិងការ

ផ្សពវផ្ាយ។ល។ 

៥.១.១.៣ ការចាតច់ចងលខិតិប្បកាេ 

២៦. អ្នកជាប់ពន្ធចឋលលន្ច ុះបញ្ជ ីរួចមាន្កាតពវកិចេដាកល់ខិិតប្បកាេពន្ធប្បចំាចខ ន្ិងប្បចំាឆ្ន ំ។ នាសពល

កន្ៃងម្ក អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ខតិខំចកលម្គការចាត់ចចងលិខិតប្បកាេ សដាយលន្បញ្េូលលន ន្វូលិខិតប្បកាេ

ប្បចំាចខ ន្ិងប្បចំាឆ្ន ំ, ដាកល់ិខតិប្បកាេសៅសលើសរហយំព័រចឋលអ្នកជាប់ពន្ធអាចទាញយកម្កសប្បើលន្ ន្ងិពប្ងកី 

សេវាបង់ប្លកព់ន្ធត្តម្ប្បពន័្ធ្នាលរ។ល។ 

២៧. អ្នកជាប់ពន្ធមួ្យចនំ្នួ្ ទាងំអ្នកជាប់ពន្ធ្សំៅកនងុនាយកដាបា ន្ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ ំ ន្ងិអ្នកជាប់ពន្ធ

ម្្យម្សៅត្តម្សានពន្ធដារសខតត-ខណឌ មិ្ន្លន្ដាកល់ិខិតប្បកាេពន្ធ សហើយមួ្យចំន្នួ្សយៀតលន្ដាកល់ិខិតប្បកាេ

ចតប្បកាេថ្ន "លម ន្េកម្មភាព"។ សលើេពីសន្ុះ ឋំសណើរការម្ន្ការដាកល់ិខតិប្បកាេសៅចតមាន្ភាពេមុរសាម ញ ន្ិង

យឺតបា វ ចឋលមិ្ន្អាចប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យឱ្យលន្ទាន្់សពលសវោ សដាយសារមូ្លសហត ឋូចតសៅ : (១)- ការដាក់

លិខិតប្បកាេជាយប្ម្ង់ប្កដាេ, (២)- ន្តាិភាពម្ន្ប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្េប្មាប់កំណតហ់ាន្ភិ័យសៅឋំណាក់កាល
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ឋំបូង សឋើម្បីច ុះស្វើេវន្កម្មចំសពាុះអ្នកជាប់ពន្ធចឋលមាន្ហាន្ភិ័យឱ្យលន្ទាន្ស់ពលសវោ ន្ងិ (៣)- ចំន្នួ្ ន្ងិេម្តា-

ភាពម្ន្ម្ស្តន្តសីៅកនុងការប្ាលយ័ចាត់ចចងលិខតិប្បកាេសៅមាន្កប្ម្ិត។ 

២៨. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ទាងំសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 សរៀបចំេតងដ់ាររលយការណ៍ដាកល់ិខតិប្បកាេប្បចំាចខ ចំសពាុះប្រប់ប្បសភយពន្ធេប្មាប់អ្ងនាភាព

ន្ីមួ្យក្,  

 កំណតអ់្ប្ត្តសលលសៅម្ន្ការដាកល់ិខតិប្បកាេឱ្យលន្ខពេ់ជាអ្តិបរមា បនាទ ប់ពលីន្ស្វើការល ប

ស ម្ ុះអ្នកជាប់ពន្ធសចញពីបញ្ជ ីសឋើម្បីវាយតម្ម្ៃហាន្ភិ័យអ្នកជាប់ពន្ធឱ្យលន្ទាន្ស់ពលសវោ, 

 អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការល បសចាលការច ុះបញ្ជ ី ឬឋកវ្ញ្ជញ បន្បប្តអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ជាបសណាត ុះអាេន្ន  

ចំសពាុះអ្នកជាប់ពន្ធ ចឋលមិ្ន្លន្ដាក់លិខិតប្បកាេអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្កនុងរយៈសពល ៣ ចខ  

ជាប់លន , 

 សរៀបចំយន្តការឱ្យអ្នកជាប់ពន្ធអាចដាកល់ិខតិប្បកាេត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ ន្ងិបង់ប្លក់

ពន្ធត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ សឋើម្បីកាត់បន្ាយបន្ទុកចំណាយ ន្ិងសពលសវោរបេ់អ្នកជាប់-

ពន្ធ ន្ងិរឋបាលលសារសពើពន្ធ។ 

៥.១.១.៤ ការស្វើេវន្កម្ម 

២៩. កិចេការេវន្កម្មសឋើរតនួាយីឋ៏េំនន្់កនងុចំសណាម្កិចេការចម្បងក្កនុងរឋបាលលសារសពើពន្ធ ចឋលប្តូវលន្

សប្បើប្លេ់កនុងការពនិ្តិយបញ្ជជ ក់ពភីាពសសាម ុះប្តង់ ន្ងិភាពប្តឹម្ប្តូវកនងុការដាកល់ិខតិប្បកាេ ន្ិងការបងប់្លក់ពន្ធ

របេ់អ្នកជាប់ពន្ធកនងុរបបេវ ័យប្បកាេ។ េវន្កម្មប្តូវលន្ចបងចចកជាពីរប្បសភយ : (ក)- េវន្កម្មមាន្កប្ម្ិត អ្ន្ វតត

សដាយនាយកដាបា ន្ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ំ ន្ងិសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  ន្ងិប្តូវស្វើសឡើងកនុងឆ្ន ំចរន្តថមីក្ (រយៈសពល 

១២ ចខ) សដាយសផ្ទត តសលើប្បសភយពន្ធជាកោ់ក់ម្យួចំន្នួ្ ន្ងិ (ខ)- េវន្កម្មសពញសលញប្តូវស្វើសឡើងេប្មាប់ការយ្-

បរ្សចេយបីសៅឋប់ឆ្ន ំកន្ៃងសៅ សដាយនាយកដាបា ន្េវន្កម្មេហប្លេ ន្ិងប្តូវពនិ្ិតយសលើពន្ធប្រប់ប្បសភយសដាយរួម្ទាងំ

ពន្ធសលើប្លកចំ់សណញប្បចំាឆ្ន ំផ្ង។ 

៣០. កន្ៃងម្ក អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ខិតខំពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ការស្វើេវន្កម្ម ត្តម្រយៈការកំណត់

ហាន្ភិយ័ េប្មាប់ស្វើេវន្កម្មត្តម្វ្េ័យ,  វ្ភារហាន្ភិ័យចផ្គកសលើលិខតិប្បកាេពន្ធ, រលយការណ៍ហិរញ្ញវតាុរបេ់

េហប្លេ, េហប្លេចឋលមាន្ឥណទាន្សបាងខពេ់, ការផ្នាូផ្នាងសលើវ្កាយបប្តអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្, ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់

ព័ត៌មាន្ពអី្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា, សាា ន្ភាពសេឋបាកិចេ ន្ិងរឋូវកាលអាជីវកម្ម។ ជាមួ្យលន សន្ុះ អ្រនានាយក-

ដាបា ន្ពន្ធដារ លន្សប្ជើេសរីេ ន្ងិបណតុ ុះបណាត លេវន្ករបចន្ាម្, សរៀបចំសារាចរចណនំាចំន្នួ្ ១៥ ទាក់យិន្ន្ឹងការស្វើ

េវន្កម្ម ន្ងិការកំណតហ់ាន្ភិយ័ ន្ងិកពំ ងសរៀបចំសេៀវសៅេត ីពីចបបបយអ្ន្ វតតេវន្កម្មសលើវ្េ័យេំនន្់ក្មួ្យចំន្នួ្

ឋូចជា ្នាលរ, េំណង,់ ឋឹកជញ្ជូន្ ន្ងិយូររម្នារម្ន្។៍  

៣១. សទាុះជាមាន្ការចកលម្គមួ្យចំន្នួ្ ន្ងិកិចេប្បឹងចប្បងសលើការងារេវន្កម្មឋូចនងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្

ពន្ធដារសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្សយៀតឋូចជា : (១)- ព ំទាន្ម់ាន្សេចកតីចណនំាជាផ្ៃូវការរួម្មួ្យកនងុការកំណត់

 វ្្ីសាស្តេតវាយតម្ម្ៃហាន្ភិ័យ ន្ិងការសប្ជើេសរីេអ្នកជាប់ពន្ធ សឋើម្បសី្វើេវន្កម្មប្បកបសដាយប្បេិយធភាព, (២)- មិ្ន្ទាន្់

មាន្ចផ្ន្ការរួម្មួ្យេប្មាប់សដាុះប្សាយហាន្ភិ័យ ចឋលមាន្លកខណៈខ េក្លន សៅត្តម្ វ្េ័យ, (៣)- មិ្ន្ទាន្ម់ាន្
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ការវ្ភារ ន្ងិេិកាលម្គតិបចន្ាម្អ្ំពីប្កុម្ហ៊ា ន្្កំ្ ន្ិងប្កុម្ហ៊ា ន្ ចឋលប្បកាេនតសប្ចើន្ឆ្ន ំចតមិ្ន្កសយ័្ន្, (៤)- 

ព័តម៌ាន្េប្មាប់វ្ភារហាន្ភិយ័េា ិតសៅរាយល យប្រប់អ្ងនាភាពរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, (៥)- ចំន្នួ្ ន្ងិេម្តា-

ភាពេវន្ករសៅមាន្កប្មិ្ត ន្ងិ (៦)- យន្តការសលើកយឹកចិតតសៅមិ្ន្ទាន្់េម្រម្យចំសពាុះេវន្ករ ចឋលេសប្ម្ចលន្
លយធផ្លេវន្កម្មលគ។  

៣២. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ចកលម្គវ្្សីាស្តេតកំណតហ់ាន្ភិ័យចឋលមាន្ប្សាប់ រួម្ទាងំសប្ជើេសរីេប្កុម្ហ៊ា ន្្ំក្ជាអាយិភាព

កនុងការស្វើេវន្កម្ម ន្ិងសរៀបចំសារាចរចណនំា សឋើម្បីដាក់ឱ្យសប្បើប្លេ់ជាផ្ៃូវការន្ូវេតងដ់ាររមួ្ 

ចឋលមាន្កំណតប់្ត្តបងាា ញពឥីរ្បាបថហាន្ភិយ័របេ់អ្នកជាប់ពន្ធ សឋើម្បីសប្បើជាការសប្ជើេសរីេ

អ្នកជាប់ពន្ធចឋលប្តូវស្វើេវន្កម្ម, 

 សប្ជើេសរីេបចន្ាម្េវន្ករទាងំកនុងម្ ខងារេវន្កម្មសពញសលញ ន្ិងេវន្កម្មមាន្កប្ម្ិត សឋើម្បី

បំសពញតប្ម្ូវការជាក់ចេតងសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ ន្ិងសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ េប្មាប់ស ៃ្ើយតបន្ងឹ

កំសណើន្ចំន្នួ្េហប្លេ ន្ងិប្បេិយធភាពម្ន្ការស្វើេវន្កម្ម, 

 សរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ វតតយន្តការសលើកយឹកចិតតឋល់េវន្ករ សដាយចផ្គកសលើលយធផ្លេវន្កម្មពិតប្លកឋ, 

 សរៀបចំសេៀវសៅចណនំាេតពីីេយិិធ ន្ងិកាតពវកិចេរបេ់អ្នកជាប់ពន្ធពាកព់ន័្ធន្ងឹេវន្កម្ម សឋើម្បីឱ្យ  

អ្នកជាប់ពន្ធយលឋឹ់ងអ្ពំីេិយធ ិន្ងិកាតពវកិចេរបេ់ខៃួន្កនងុសពលស្វើេវន្កម្ម, 

 សរៀបចំរលយការណ៍លយធផ្លេវន្កម្ម ន្ិងផ្តល់ម្តបិ្តលប់វ្ញ សឋើម្បីសផ្ទៀងផ្ទទ ត់ការកំណតហ់ាន្ភិ័យ

ម្ ន្សពលច ុះេវន្កម្មកន្ៃងម្ក េប្មាប់ចកលម្គវ្្សីាស្តេតកំណតហ់ាន្ភិយ័សៅសពលសប្កាយ ន្ិង

ស្វើការវាយតម្ម្ៃឥរ្បាបថអ្នកជាប់ពន្ធ (ឋូចជាការសលរពចាប់, កំហ េអ្សចតនា, ការអ្ន្ វតតខ េពី

ចាប់, ការប្បកាេប្លកព់ន្ធខវុះ, ការសរចសវេពន្ធ្ាន្់្ ារ។ល។), 

 ជំរ ញការអ្ន្ វតតកាតពវកិចេផ្តលរ់លយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ចឋលស្វើេវន្កម្មសដាយេនងការរណសន្យយ

ឯករាជយ សឋើម្បីពប្ងងឹការសលរពចាប់ ន្ិងបន្ាយបន្ទុកេវន្កម្ម។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 បន្តស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងន្វូវ្្សីាស្តេតកំណតហ់ាន្ភិយ័របេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្ ន្ងិបសងាើតប្បពន័្ធក ពំយូយ័រ វ្ភារ

ហាន្ភិយ័សដាយេវយ័ប្បវតតិ, 

 ពប្ងងឹការយយួលព័តម៌ាន្អ្នកជាប់ពន្ធឱ្យមាន្លកខណៈេវ ័យប្បវតតិពអី្ងនាភាពម្ផ្ទកនងុ ន្ងិសាា ប័ន្ពាក-់

ពន័្ធ,  

 សរៀបចំសារាចរចណនំាេតពីីការស្វើេវន្កម្មសលើវ្េ័យេំនន្់ក្មួ្យចំន្នួ្រួម្មាន្ ្នាលរ, េំណង់, 

ឋឹកជញ្ជូន្ ន្ិងយូររម្នារម្ន្ ៍ សឋើម្បីឱ្យេវន្ករងាយប្េលួកនុងការអ្ន្ វតតេវន្កម្ម ន្ងិបសងាើន្

ប្បេិយធភាពេវន្កម្ម, 

 សរៀបចំសារាចរចណនំាេតពីីការសផ្ទរម្ថៃ (Transfer Pricing)។ 
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៥.១.១.៥ ការប្បម្លូបណំ លពន្ធ ន្ងិបណត ងឹតវា៉ា  

៣៣. នាសពលកន្ៃងម្ក ចំណូលពកីារប្បមូ្លបំណ លពន្ធមាន្ការសកើន្សឡើងជាលដំាប់ សដាយសារអ្រនានាយក-

ដាបា ន្ពន្ធដារចាត់វ្ធាន្ការមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា មិ្ន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យច ុះបញ្ជបីសងាើតប្កុម្ហ៊ា ន្ថមី, មិ្ន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យសផ្ទរកម្មេិយធិ

អ្ចលន្ប្យពយ, ច ុះផ្ាយស ម្ ុះអ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធសៅសលើយំព័រសារព័តម៌ាន្, េហការជាមួ្យអ្រនានាយកដាបា ន្រតនា-

លរជាតិ សឋើម្បកីាត់ប្លក់យូទាត់បំណ លពន្ធ, េហការជាមួ្យអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា សឋើម្បឃីាត់យ ក

យំន្ិញ ន្ងិេហការជាមួ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ សឋើម្បីចាត់ វ្ធាន្ការឱ្យអ្នកជពំាកបំ់ណ លពន្ធម្កយូទាត់បំណ ល   
ពន្ធ។  

៣៤. សទាុះជាចំណូលពីការប្បមូ្លបំណ លពន្ធមាន្ការសកើន្សឡើង កក៏ារប្បមូ្លបំណ លពន្ធជាបញ្ជា ប្បឈ្ម្

មួ្យេប្មាប់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ ប្បការសន្ុះសកើតមាន្សឡើង សដាយសារមូ្លសហត ឋូចតសៅ : (១)- ការមិ្ន្ទាន្ ់ 

ល បសចាលបំណ លពន្ធមួ្យចនំ្នួ្ ចឋលអ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធលត់ខៃួន្ជាយរូឆ្ន ំម្កសហើយ, (២)- ប្កុម្ហ៊ា ន្ខៃុះដាក់

លិខតិប្បកាេ ចតមិ្ន្បង់ប្លក់ពន្ធ, (៣)- ការកំណត់ពន្ធជាឯកសត្តភារ ី សលើអ្នកជាប់ពន្ធមិ្ន្លន្ដាកល់ិខតិប្បកាេ, 

ការមិ្ន្រកាយ កបញ្ជ ីរណសន្យយឱ្យលន្ប្តឹម្ប្តូវ ន្ិងការមិ្ន្េហការផ្តលព់័ត៌មាន្ឋល់េវន្ករពន្ធដារ, (៤)- បំណ លពន្ធ

ចឋលជពំាករ់យៈសពលយូរនំាឱ្យសកើន្សឡើងន្ូវពនិ្័យពន្ធបចន្ាម្ ន្ិងការប្លក់, (៥)- ការមិ្ន្ទាន្់អ្ន្ វតតន្វូវ្ធាន្ការតឹងទារ

ចឋលមាន្ចចងកនងុបយបបញ្ញតតពិាកព់ន័្ធសារសពើពន្ធ ឋូចជា ការរឹបអ្ូេ, ការឃ ំប្រងប្យពយេម្បតតិរបេ់អ្នកជពំាក់បំណ ល

ពន្ធ ឬការបតឹង អ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធសៅត ោការ ន្ងិ (៦)- អ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធភារសប្ចើន្អាចន្ឹងមិ្ន្លន្ឋឹងអ្ំពី

ន្តីិវ្្ីបតឹងតវា៉ា  ចឋលកត្តត សន្ុះអាចន្ឹងបណាត លឱ្យមាន្ការពនូ្ររបំណ លពន្ធ។ 

៣៥. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី ឋចូនងសប្កាម្៖ 

 កំណត់សលលសៅប្បមូ្លបំណ លពន្ធសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ ន្ងិសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  ន្ងិអ្ន្ វតត

 វ្ធាន្ការតឹងទារចំសពាុះអ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធ្ំក្ ចឋលមិ្ន្តវា៉ា  ន្ងិមាន្បំណ លពន្ធថមីក្, 

 អ្ន្ វតតបា ងម្ ឺងមា ត់ន្ូវវ្ធាន្ការតឹងទារបំណ លពន្ធ ចឋលមាន្ចចងកនុងបយបបញ្ញតតិេត ីពីពន្ធដារ   

ឋូចជា ការ រឹបអ្ូេ ឬការឃ បំ្រងប្យពយេម្បតតិរបេ់អ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធ ន្ងិការបតងឹអ្នកជពំាក់

បំណ លពន្ធសៅត ោការ, 

 សរៀបចំសេៀវសៅចណនំាេត ពីីការប្រប់ប្រងប្បមូ្លបំណ លពន្ធ, 

 ចកចប្បប្បកាេេត ីពីវ្ធាន្ ន្ងិន្តីិវ្្មី្ន្ការសដាុះប្សាយបណត ងឹតវា៉ា។ 

៥.១.២ ការេក្ងងឹមខុងារោកំ្ទ្ 

៣៦. ម្ ខងារលំប្យ រឺជាប្បសភយម្ ខងារពាកព់ន័្ធការសរៀបចំរចនាេម្ពន័្ធចាតត់្តំងការងារ ន្ិងការសរៀបចំចផ្ន្ការ

យូសៅរបេ់អ្ងនាភាព ឋូចជា ចផ្ន្ការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្រួម្ទាងំ្ន្ធាន្ជាេមាភ រៈឧបករណ៍បសចេកវ្យា ន្ងិ្ន្ធាន្

ម្ន្ េសចឋលជាម្ ខងាររន្ៃឹុះកនងុការលំប្យ ន្ិងពប្ងឹងប្បេិយធភាពម្ន្ការបំសពញម្ ខងារប្បតបិតតិការេនូល។ ការពប្ងឹង

ម្ ខងារលំប្យ រួម្មាន្ : (១)- ការពប្ងឹងការប្រប់ប្រង ន្ិងរចនាេម្ព័ន្ធ, (២)- ការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស ន្ិង   

(៣)- បសចេកវ្យាព័តម៌ាន្។ 

៥.១.២.១ ការពប្ងងឹការប្របប់្រង ន្ងិរចនាេម្ពន័្ធ 

៣៧. ការពប្ងឹងការប្រប់ប្រង ន្ងិរចនាេម្ពន័្ធ រឺជាការងារចំាលច់េប្មាប់ពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ការប្រប់ប្រង

កិចេប្បតិបតិតការយូសៅ ន្ងិការប្បមូ្លពន្ធ។ សៅកនុងន្យ័សន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ចកយប្ម្ង់រចនាេម្ពន័្ធប្រប់ប្រង
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ជាសប្ចើន្ ចឋលរួម្មាន្ការបសងាើតការ្បាលយ័ប្រប់ប្រងប្បមូ្លពន្ធត្តម្របបពិតសៅឆ្ន ំ ១៩៩៤, អ្ងនាភាពប្បមូ្លអាករ

សលើតម្ម្ៃបចន្ាម្សៅឆ្ន ំ ១៩៩៦, ការពប្ងីករបបេវយ័ប្បកាេសៅយូទាងំប្បសយេ ន្ិងការ្បាលយ័ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ំ

សៅឆ្ន ំ ១៩៩៩ ។ សៅឆ្ន ំ ២០០៥ នាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ចកយប្ម្ង់រចនាេម្ព័ន្ធម្តងសយៀត សដាយសផ្ទត តសៅសលើចកខុវ្េ័យ, 

សបេកកម្ម, តនួាយី ន្ងិភារកចិេ។ សៅឆ្ន ំ ២០០៨ នាយកដាបា ន្ពន្ធដារប្តូវលន្ឋំសឡើងសៅជាអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ

សប្កាម្ការប្រប់ប្រងរបេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ចឋលមាន្នាយកដាបា ន្ថ្នន ក់កណាត លចំន្នួ្ ៧ សានពន្ធដារ

ខណឌ សៅរាជធាន្ភីនំសពញចំន្នួ្ ៧ ន្ងិសានពន្ធដារសខតតចំន្នួ្ ២៣។   

៣៨. ជាមួ្យន្ងឹវឌ្ឍន្ភាពនងសលើ កំចណយប្ម្ង់សៅមិ្ន្ទាន្់ប្រប់ប្លន្ ់ន្ងិមិ្ន្អាចស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹការរីក-

ចសប្ម្ើន្បា ងសលឿន្របេ់សេឋបាកិចេជាត,ិ តប្ម្ូវការរបេ់អ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិការអ្ភិវឌ្ឍនាម្ថាអ្នារតសៅសឡើយសយ។ អ្រនា-

នាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ចឋលការងាររបេ់ខៃួន្មាន្ចរ្តលកខណៈជំនាញឯកសយេេមុរសាម ញ ចំាលច់ប្តូវបញ្ជជ ក់ ន្ងិផ្សពវ- 

ផ្ាយពីចកខុ វ្េ័យរយៈសពលចវង ន្ិងកំណត់ពីសលលសៅជាកោ់ក់មួ្យ សឋើម្បីជំរ ញឱ្យមាន្េងនាតិភាពម្ន្ការសរៀបចំ

រចនាេម្ព័ន្ធ ន្ិងការស្វើចផ្ន្ការ ន្ិងអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេតឱ្យប្េបត្តម្ចកខុ វ្េ័យរយៈសពលចវង។ ជាមួ្យលន សន្ុះ     

នាយកដាបា ន្មួ្យចំន្នួ្មិ្ន្ទាន្ម់ាន្ការ្បាល័យេំនន្់ក្ ឋូចជា ការ្បាលយ័សេ ើបអ្សងាតបយសលមើេពន្ធដារ, ការ្បាលយ័ 

េវន្កម្មម្ផ្ទកនុង, ការប្ាលយ័ផ្តល់ពត័៌មាន្ត្តម្យូរេ័ពទ, ការ្បាលយ័យំនាក់យំន្ងសាធារណៈ ន្ិងការប្ាលយ័

ប្សាវប្ជាវ ន្ងិវ្ភារប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្។  

៣៩. េវន្កម្មម្ផ្ទកនុងប្តូវលន្យយួលសានា ល់ថ្នមាន្ម្ ខងារេំនន្់កនងុការសលើកកម្ពេ់ប្បេិយធភាពអ្ភិលលកិចេ 

ន្ងិការប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័កនុងសាា ប័ន្ សហើយការស្វើេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងសន្ុះអាចជយួសលើកកម្ពេ់សេចកតមី្ថៃថនូរជនូ្សាា ប័ន្ 

ន្ិងផ្តលយំ់ន្ កចិតតឋល់អ្នកជាប់ពន្ធ។ កន្ៃងម្ក អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្បសងាើតការ្បាល័យប្តួតពិន្ិតយសៅកនុង

នាយកដាបា ន្ប្តតួពនិ្តិយ ចឋលមាន្តួនាយី ន្ងិភារកិចេឋូចេវន្កម្មម្ផ្ទកនងុចឋរ ប  ចន្តការ្បាលយ័សន្ុះម្និ្លន្អ្ន្ វតត   

ម្ ខងារេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងប្បកបសដាយបសចេកសយេ ន្ិងេតង់ដារ សហើយជា្ម្មត្ត រឺមិ្ន្េូវមាន្េកម្មភាព។ កងវុះ 

ប្បេិយធភាពកនុងការស្វើេវន្កម្មម្ផ្ទកនុង, ការម្និ្ទាន្អ់្ន្ វតតឱ្យលន្សពញសលញន្ូវតនួាយី ន្ងិភារកិចេរបេ់នាយកដាបា ន្

ប្តួតពនិ្តិយ លន្ស្វើឱ្យមាន្ការលលំកឋលក់ារពនិ្ិតយត្តម្ដាន្ ន្ិងវាយតម្ម្ៃប្បតិបតដិការរបេ់នាយកដាបា ន្ ន្ិងសាន

ពន្ធដារសខតត-ខណឌ ។ 

៤០. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតត វ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយ:សពលខៃ ី: 

 កំណត់ ន្ងិផ្សពវផ្ាយន្វូចកខុវ្េ័យរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារឋលប់្រប់ម្ស្តន្តីពន្ធដារ ន្ងិសាធារ-

ណជន្, 

 ពនិ្ិតយសឡើងវ្ញន្វូចផ្ន្ការប្បតិបតតិរបេ់នាយកដាបា ន្ ន្ងិសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  ន្ងិកំណត់

សលលសៅអាយិភាព ន្ងិសពលសវោេសប្ម្ចលន្, 

 ចកេប្ម្ួលរចនាេម្ព័ន្ធការងាររបេ់អ្ងនាភាពពន្ធដារន្ីមួ្យក្ ន្ិងបសងាើតការ្បាល័យមួ្យចំន្នួ្បចន្ាម្ 

សយៀតសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ថ្នន កក់ណាត ល ន្ងិត្តម្សានពន្ធដារសខតត សឋើម្បីឋំសណើរការការងារ ន្ងិ

ការប្រប់ប្រងឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 15 នន 112 

 

 បន្តពប្ងងឹ ន្ងិចកេប្ម្លួតួនាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់កា រ្បាលយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនុងម្ន្នាយកដាបា ន្ប្តតួ-

ពនិ្ិតយ, 

 បសងាើតរណៈកម្មការ/ប្កុម្ការងារប្រប់ប្រងកំចណយប្ម្ង់អ្ចិម្ស្តន្តយ៍ សដាយសប្ជើេសរីេម្ស្តន្តីចឋល

មាន្ បយពិសសា្ន្៍ រួម្ទាងំមាន្ការផ្តលក់ារសលើកយឹកចិតតឱ្យលន្េម្រម្យ, 

 បសងាើតការប្ាលយ័សេ ើបអ្សងាតបយសលមើេពន្ធដារកនងុនាយកដាបា ន្ប្តតួពនិ្តិយ ន្ិងបណតុ ុះបណាត ល 

ជំនាញ វ្ជាជ ជីវៈឋល់ម្ស្តន្តសីេ ើបអ្សងាតបយសលមើេពន្ធដារ, 

 សរៀបចំន្តីិេម្បទាជនូ្ម្ស្តន្តពីន្ធដារជាន្ររលលយ តតិ្ ម៌្។ 

 វធ្ាន្ការរយ:សពលម្្យម្ : 

 បន្តសរៀបចំចកលម្គរចនាេម្ពន័្ធ ន្ងិបសងាើតនាយកដាបា ន្ ន្ងិការ្បាលយ័ថមីមួ្យចនំ្នួ្ត្តម្ការចំាលច់

របេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្ូវចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្។ 

៥.១.២.២ ការប្របប់្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស 

៤១. ការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស រឺជាការងារេនូលចឋលអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ខតិខំយកចិតតយ កដាក់

អ្ន្ វតតត្តម្រយៈការសប្ជើេសរីេម្ស្តន្តីបចន្ាម្, ការបណតុ ុះបណាត លម្ស្តន្តសីៅកនុង  ន្ិងសប្ៅប្បសយេ, ការសរៀបចំវ្ន្យ័ ន្ិង

ប្កម្េីល្ម៌្ម្ស្តន្ត,ី ការពប្ងងឹវ្ជាជ ជីវៈ, ការដាក់សទាេយណឌ ម្ស្តន្តបី្បប្ពតឹតខ េ។ល។ សឋើម្បីប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស   

ឱ្យលន្កាន្់ចតប្បសេើរ។ ជាមួ្យន្ងឹសលលសៅនងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ន្ិងកំព ងសរៀបចំយ យធសាស្តេត ប្រប់ប្រង

្ន្ធាន្ម្ន្ េស សដាយសផ្ទត តសលើការសប្ជើេសរីេម្ស្តន្តីថមី, ការបណតុ ុះបណាត លម្ស្តន្តី, ការស្វើចផ្ន្ការអ្ពំចំីន្ួន្ម្ស្តន្តីេប្មាប់

សពលបចេុបបន្ន ន្ិងសពលអ្នារត,  វ្ន្័យ ន្ងិប្កម្េីល្ម៌្, ការប្រប់ប្រងេាតិិម្ស្តន្តី, អ្ប្ត្តចបងចចកម្ស្តន្តតី្តម្េកាត ន្ -

ពលរបេ់ចំណូល ន្ងិអ្ប្ត្តលត់បង់ម្ស្តន្ត។ី 

៤២. កនុងខណៈចឋលអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារកំព ងសរៀបចំឱ្យមាន្យ យធសាស្តេត ប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស  អ្រនា-

នាយកដាបា ន្ជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្នាសពលបចេុបបន្នសន្ុះ ឋូចជា : (១)- ម្ស្តន្តីចឋលមាន្ជំនាញ ន្ិងបយពិសសា្ន្៍

សប្ចើន្មាន្ចំន្នួ្តិច ន្ិងប្តូវលន្ចាតត់្តំងឱ្យយយួលបន្ទុកកិចេការជាសប្ចើន្ ចឋលមិ្ន្ចម្ន្ជាភារកិចេចម្បងរបេ់ខៃួន្ ឋូចជា 

ការសរៀបចំសលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ ន្ិងកិចេការបនាទ ន្ស់ផ្សងក្ ចឋលអាចប ុះពាលឋ់លប់្បេិយធភាពម្ន្ការប្បមូ្ល

ចំណូលពន្ធ, (២)- ម្ស្តន្តីមួ្យភារ្ំសៅត្តម្សានពន្ធដារខណឌ -សខតតប្តូវលន្ចាតត់្តំងឱ្យប្បមូ្លចំណូលពន្ធតូចក្  រីឯ

ប្បសភយចំណូលពន្ធ្ំក្ វ្ញ រឺមាន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តយីយួលបន្ទុកសៅមាន្កប្ម្ិត ចឋលបញ្ជា ប្បឈ្ម្សន្ុះន្ងឹមាន្ភាពេមុរសាម ញ

កាន្់ចតនៃ ំងសៅសពលមាន្ការចកចប្បការប្បមូ្លពន្ធត្តម្របបស  ការម្កជារបបេវ ័យប្បកាេ, ការសកើន្សឡើងអ្នកជាប់ពន្ធ

ត្តម្របបេវ ័យប្បកាេ ន្ងិការសកើន្សឡើងចំន្នួ្េហប្លេថមី ន្ងិ (៣)- ការស្វើេន្ទិាន្កម្មសលើរងាវ ន្់សលើកយឹកចិតត   

នាសពលបចេុបបន្ន ចឋលផ្តលជ់នូ្ម្ស្តន្តីពន្ធដារប្រប់រូបមិ្ន្លន្ចបងចចកកប្ម្ិតម្ន្ប្លក់រងាវ ន្់ សដាយចផ្គកសលើលយធផ្ល 

ការងាររបេ់ម្ស្តន្តមីាន ក់ក្សៅសឡើយ។ 

៤៣. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 បញ្េប់ការសរៀបចំយ យធសាស្តេត ប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 16 នន 112 

 

 ស្វើេន្ិទាន្កម្មរបបរងាវ ន្ស់លើកយឹកចិតត ចឋលប្តូវចផ្គកសលើលយធផ្លការងារជាមូ្លដាបា ន្, បន្តបណតុ ុះ-

បណាត លេម្តាភាពម្ស្តន្តីពន្ធដារប្រប់កប្ម្ិត ន្ងិចកលម្គកម្មវ្្េិីការបេ់សាោជាតិពន្ធដារ សឋើម្បី

ស ៃ្ ើយតបសៅន្ឹងតប្ម្ូវការជាកច់េតង, 

 ស្វើការសប្ជើេសរីេម្ស្តន្តីពន្ធដារឱ្យលន្ឆ្ប់រហ័េប្េបត្តម្តប្មូ្វការជាក់ចេតងរបេ់អ្ងនាភាពពន្ធដារ

ន្ីមួ្យក្, 

 បញ្េប់ការសរៀបចំលកខខណឌ ការងារ ន្ងិការយយួលខ េប្តូវសលើម្ ខងារន្ីមួ្យក្ ន្ងិយប្ម្ងវ់ាយតម្ម្ៃ

លយធផ្លការងារ របេ់ម្ស្តន្តរីាជការពន្ធដារត្តម្ឋានាន្ ប្កម្, 

 បញ្េប់សេចកតីប្ពាងេតពីីប្កម្េីល្ម៌្វ្ជាជ ជីវៈម្ស្តន្តីពន្ធដារ ន្ងិសរៀបចំសេចកតីចណនំាេត ីពី វ្ន្យ័ ន្ងិ

ការដាកយ់ណឌ កម្ម ចឋលបញ្ជជ កអ់្ំពនី្តីិវ្្ីអ្ន្ វតតចាេ់ោេ់, 

 សរៀបចំបយដាបា ន្សលលការណ៍ឱ្យលន្ចាេ់ោេ់េប្មាប់ការផ្ទៃ េ់បតូរម្ស្តន្ត,ី 

 សរៀបចំរសប្មាងចំណាយថវ្ការបេ់អ្ងនាភាពពន្ធដារ សឋើម្បីយយួលលន្ថវ្កាប្រប់ប្លន់្ ន្ិងទាន្់ 

សពលសវោេប្មាប់លំប្យការអ្ន្ វតតការងារប្បមូ្លចំណូលពន្ធ ន្ងិការចកយប្ម្ង់ពន្ធដារឱ្យមាន្

ប្បេិយធភាព។ 

៥.១.២.៣ បសចេកវយ្ាពត័ម៌ាន្ 

៤៤. ប្បពន័្ធបសចេកវ្យាពត័ម៌ាន្ ចឋលមាន្លកខណៈយំសន្ើបមាន្សារៈេំនន្ក់នុងការលំប្យឋលក់ារងារច ុះបញ្ជ ី

អ្នកជាប់ពន្ធ, សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ, ការចាតច់ចងលិខតិប្បកាេ, ការស្វើេវន្កម្ម, ការប្រប់ប្រងបំណ លពន្ធ ន្ងិការេន្ស ំ

សពលសវោ ត្តម្រយៈការបសងាើន្ប្បេិយធភាពម្ន្ការប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័ ន្ងិចំន្នួ្ម្ស្តន្តតី្តម្រយៈការផ្ទៃ េ់បតូរពីការងារ ចឋល

ប្បតិបតតិសដាយម្ឋ ម្កជាការប្បតិបតតិសដាយប្បព័ន្ធក ំពយូយ័រ។ សដាយយល់ឋឹងអ្ំពីផ្លប្បសបាជន្៍ម្ន្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យា

ព័តម៌ាន្ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ខិតខំស្វើបចេុបបន្នកម្មពត័៌មាន្ថមីក្សលើសរហយំព័រ ន្ិងផ្ទៃ េ់បតូរបងាា ន្ម់្ឋ ចឋលធាៃ ប់

េរសេរសដាយម្ឋម្កជាលិខិតបញ្ជជ កក់ារបង់ប្លកព់ន្ធសលុះព ម្ពសចញសដាយក ំពយូយ័រ (ពន្ធរបបេវ ័យប្បកាេ, ពន្ធរបប-

ស  ការ ន្ងិពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ)។ ជាមួ្យលន សន្ុះអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ឋំសឡើងបណាត ញតភាជ ប់តំបន្យូ់ោយ 

(Wide Area Network-WAN) សឋើម្បីបញ្ជូន្ព័តម៌ាន្ ន្ិងយិន្នន្យ័អ្នកជាប់ពន្ធពសីានពន្ធដារខណឌ ចំន្នួ្ ៧ (ជហំាន្

យី១) ន្ិងសខតតចំន្នួ្ ១៦ (ជហំាន្យី២) ម្កប្បមូ្លផ្តុំសៅអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ។ 

៤៥. សទាុះជាមាន្វឌ្ឍន្ភាពឋូចសន្ុះក៏សដាយ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : 

(១)- ការប្រប់ប្រងប្បតិបតតិការប្បមូ្លចំណូលពន្ធដារត្តម្រយៈប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ ន្ងិម្ ខងារប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្

សៅមាន្កប្ម្ិតទាប ន្ងិមិ្ន្ទាន្ល់ន្ស្វើយំសន្ើបភាវូបន្យីកម្ម ន្ងិេវ ័យប្បវតតិកម្មសៅសឡើយ, (២)- មិ្ន្ទាន្ម់ាន្ចផ្ន្ការ

យ យធសាស្តេតបសចេកវ្យាពត័៌មាន្េប្មាប់ឋំសឡើងប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ពន្ធដារមួ្យ ចឋលមាន្លកខណៈយំសន្ើប ន្ងិ

េវ ័យប្បវតតកិម្ម, (៣)- ម្ស្តន្តសីៅនាយកដាបា ន្ព័តម៌ាន្ វ្យាមាន្ចំន្នួ្តិច ន្ងិ (៤)- តប្ម្ូវការ្ន្ធាន្េប្មាប់ការវ្ន្-ិ 

សបារសលើប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ថម ីសៅមិ្ន្ទាន្ម់ាន្ការវាយតម្ម្ៃ ន្ងិេិកាឱ្យលន្ប្រប់ប្ជុងសប្ជាយ។ 

៤៦. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 
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 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 សប្ជើេសរីេបចន្ាម្ន្ូវម្ស្តន្តីជនំាញបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ប្រប់អ្ងនាភាពពន្ធដារទាងំអ្េ់ សឋើម្បីលំពារឋល ់

ចផ្ន្ការយំសន្ើបភាវូបន្ីយកម្ម ន្ងិេវ ័យប្បវតតិកម្មពន្ធដារ, 

 បញ្េប់ការសរៀបចំបណាត ញតភាជ ប់តំបន្់យូោយ (WAN) ត្តម្លកខណៈបសចេកសយេពីសានពន្ធដារ

សខតត-ខណឌ ទាងំអ្េ់ម្កកាន្អ់្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, 

 សរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ វតតការដាកល់ិខតិប្បកាេពន្ធត្តម្រយៈប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្។  

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 សរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ វតតចផ្ន្ការយ យធសាស្តេតបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ពន្ធដារត្តម្ឋំណាកក់ាលម្ន្ការអ្ន្ វតត, 

តប្ម្ូវការរបេ់អ្នកសប្បើប្លេ់ ន្ងិតប្ម្ូវការ្ន្ធាន្េមាភ រៈបរ្កាខ រ ន្ិងសរៀបចំចផ្ន្ការស្វើលយធកម្ម

ប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ សដាយចផ្គកសៅត្តម្ចផ្ន្ការយ យធសាស្តេតេប្មាប់លំប្យឋល់ការងារសេវា

អ្នកជាប់ពន្ធ, ការចាតច់ចងលខិិតប្បកាេ, ការស្វើេវន្កម្ម ន្ងិការប្រប់ប្រងបំណ លពន្ធ។ 

៥.២ ការេក្ងឹងរដ្ឋបាលចណូំលរប្អ់គគនាយ ដ្ឋឋ នគយ និងរដ្ឋឋ  រ មពុជា 

៤៧. អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ចឋលជាអ្ងនាភាពម្យួសប្កាម្ឱ្វាយប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ

លន្អ្ន្ វតតយ យធសាស្តេត  ន្ងិកម្ម វ្្ីចកយប្ម្ង់ ន្ិងយំសន្ើបកម្មរយប្លំឆ្ន ំ ចំន្នួ្ ៣ សលើក រួចម្កសហើយ សឋើម្បពីប្ងងឹរឋបា-   

លលរយទាំងំចផ្នករចនាេម្ពន័្ធ, ជំនាញវ្ជាជ ជីវៈ ន្ងិន្តីិវ្្ីប្បតិបតតិការ កនុងសលលបំណងសកៀរររចំណូលឱ្យអ្េ់លយធ-

ភាព ន្ងិចប្បកាៃ យជាអ្ងនាភាពបសប្ម្ើសេវាបា ងមាន្ប្បេិយធភាព។  

៤៨. ត្តម្រយៈការអ្ន្ វតតកម្មវ្្ចីកយប្ម្ង ់ ន្ិងយំសន្ើបកម្មរយកន្ៃងម្កសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករ

កម្ពុជាេសប្ម្ចលន្េមិ្យធផ្លម្ន្ការប្បមូ្លចំណូលរួរជាយីសពញចិតត សទាុះបីជាមូ្លដាបា ន្ពន្ធសៅមាន្លកខណៈតូច

ចសងគៀត ជាពិសេេសដាយពងឹចផ្គកចតសៅសលើយំន្ញិនំាចូលមួ្យចំន្នួ្ឋូចជា បាន្យន្ត, ផ្លតិផ្លសប្បងឥន្ធន្ៈ, លរ,ី 

េមាភ រៈេំណង់ ន្ិងឧបករណ៍អ្រនាិេន្ី ជាសឋើម្។ ចំណូលចឋលប្បមូ្លលន្ជាក់ចេតងចតងចតេសប្ម្ចលន្ត្តម្   

សលលសៅ ន្ិងចផ្ន្ការ ចឋលលន្កំណត់សហើយលន្រួម្ចំចណកសប្ចើន្ជាងពាកក់ណាត លម្ន្ចំណូលពន្ធេរ ប។ ចំណូល

ពន្ធអាកររយជាម្្យម្ប្បចំាឆ្ន ំេសប្ម្ចលន្ប្បមាណជា ៦% ម្ន្ ផ្េេ ជាមួ្យន្ងឹអ្ប្ត្តកំសណើន្ជាង ១០% កនុង   

១ ឆ្ន ំ (រូបភាព៤)។ ជាមួ្យការអ្ន្ វតតចផ្ន្ការប្បតិបតតិប្រប់ប្ជុងសប្ជាយរយៈសពល  ៦០ ម្ថា ចាបព់ចីខ  វ្ចេិកា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ចឋលស ៃ្ើយតបន្ឹងអ្ន្ សាេន្៍របេ់ ្កមតចកតកជានាយ រដ្ឋមស្រនត ី កនុងសលលសៅបសងាើន្ចំណូលបចន្ាម្,  

យប់សាា ត់ ន្ងិបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ ន្ិងចកលម្គអ្ភលិលកិចេរយ, អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាេសប្ម្ច

លន្ន្ូវការប្បមូ្លចំណូលេរ បចំន្នួ្ ៣.៩៥៥ ពាន្ោ់ន្សរៀល ឬ ៦,៤៤% ម្ន្ ផ្េេ កនងុឆ្ន ំ ២០១៣។  

៤៩. យំន្ញិនំាចូលេំនន្់ក្ចឋលរួម្ចំចណកមួ្យចផ្នក្ំឋល់ចំណូលពន្ធអាកររយរួម្មាន្ ផ្លតិផ្លសតល-

េិោ, បាន្យន្ត, លរី ន្ិងសប្រឿងេំណង។់ ចំណូលពីការនំាចូលផ្លតិផ្លសតលេិោ ន្ិងបាន្យន្តជាចំណូល

ខពេ់ជាងសរកនងុអ្ប្ត្តជាង ៤% ម្ន្ ផ្េេ ន្ិងប្បមាណជា ៦២% ម្ន្ចំណូលពន្ធអាកររយេរ ប។ ចំណូលពន្ធអាករ

រយេំនន្់បនាទ ប់ រឺចំណូលពីការនំាចូលលរី ន្ិងសប្រឿងេំណង់ ចឋលលន្រួម្ចំចណកឋល់ចំណូលពន្ធរយជាម្្យម្

ប្បមាណ ០,៤% ន្ិង ០,២% ម្ន្ ផ្េេ កនុង ១ ឆ្ន ំ។ េប្មាប់ចំណូលត្តម្ប្បសភយពន្ធ ចំណូលពអីាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្

មាន្កប្ម្តិខពេ់ជាងសរកនងុអ្ប្ត្តម្្យម្ ២,២% ម្ន្ ផ្េេ (៣៦% ម្ន្ចំណូលពន្ធរយេរ ប) េប្មាប់ឆ្ន ំ ២០០៧-
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២០១២ ន្ងិរួម្ចំចណកជាបន្តបនាទ ប់សដាយចំណូលពីអាករពសិេេ (១,៦% ម្ន្ ផ្េេ), ចំណូលពីពន្ធពាណិជជកម្ម

អ្ន្តរជាតនំិាចូល (១,១% ម្ន្ ផ្េេ) ន្ងិចំណូលពីការនំាសចញ (០,១% ម្ន្ ផ្េេ)។ 

៥០. យន្ទឹម្សន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្ក៏េសប្ម្ចលន្ន្ូវវឌ្ឍន្ភាពសលើការចកលម្គចផ្នករឋបាលលពន្ធរយរួរឱ្យកត ់  

េមានា ល។់ ការស្វើេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពរីយ ប្តូវលន្ពប្ងកី វ្សាលភាពរបេ់ខៃួន្បចន្ាម្។ អ្ងនាភាព

ប្រប់ប្រងព័ត៌មាន្េមាា តរ់យប្តូវលន្បសងាើតសឡើងសៅយីសាន កក់ារកណាត ល សឋើម្បីប្បមូ្លពត័ម៌ាន្េប្មាប់ការប្រប់ប្រង

ហាន្ភិយ័។ សលើេពីសន្ុះសយៀត អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា្ន្សៅេសប្ម្ចលន្ទាងំប្េុងន្វូការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់

តម្ម្ៃពន្ធរយ ចឋលអ្ន្ សោម្សៅត្តម្កិចេប្ពម្សប្ពៀងរបេ់អ្ងនាការពាណិជជកម្មពភិពសោក។ កនុងឆ្ន ំ ២០១២ ន្តីិវ្្ី

រយកម្ពុជា ប្តូវលន្វាយតម្ម្ៃថ្នអ្ន្ សោម្សេទ ើរចតទាងំប្េុងសៅនឹ្ងពិ្ីសារម្ន្វ្សសា្ន្កម្មអ្ន្ េញ្ជញ អ្ន្តរជាតិេត ីពី

សាម្ញ្ញកម្ម ន្ិងេ ខឋ ម្ន្កីម្មរយ សហើយសៅឆ្ន ំ ២០១៤ សន្ុះ ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជាលន្កាៃ យជាភារីហតាសលខី 

សៅកនងុពិ្សីារសន្ុះ។  

 
 

៥១. យន្ទឹម្ន្ឹងវឌ្ឍន្ភាពឋ៏សប្ចើន្សន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាក៏សៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ 

ចឋលប្តូវសដាុះប្សាយ សឋើម្បីស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងន្ូវការសកៀរររចំណូលពន្ធអាកររយបចន្ាម្សយៀត។ បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យ

ចំន្នួ្កនងុចផ្នករឋបាលលរយរួម្មាន្ : ការរត់សរចពន្ធ, ភាពមាន្កប្ម្ិតម្ន្ការអ្ន្ វតតន្ីតិវ្្ីរយ, ម្ ខងារប្បមូ្ល ន្ងិវ្ភារ

ព័ត៌មាន្េមាា ត់រយ, ការប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យ, ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយ, ការស្វើេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញ

យំន្ិញពីរយ។ល។ ទាក់យងន្ងឹសលលន្សបាលយពន្ធរយ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាក៏សៅមាន្បញ្ជា

ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- ប្បភពចំណូលឋ៏េំនន្់របេ់ជាតបិ្តូវលន្ផ្ទៃ េ់បតូរពកីារពងឹចផ្គកសលើចំណូលពន្ធ

អាកររយម្កជាចំណូលពន្ធកនងុប្េុក សដាយសារការអ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរី ជាមួ្យេមាជិកអាសា៊ា ន្ 

ន្ងិម្ឋរពូាណិជជកម្មសផ្សងសយៀត, (២)- ការសលើកចលងពន្ធ ន្ងិអាករ សដាយការអ្ន្ វតតសលលន្សបាលយសលើកយឹកចិតត

រសប្មាង វ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្់, (៣)- ភាពមាន្កប្ម្ិតម្ន្ចំណូលអាករពិសេេ ពីការនំាចូល 

សដាយសារអ្ប្ត្តអាករពិសេេសៅកម្ពុជាសៅមាន្កប្ម្ិតទាបស្ៀបន្ឹងប្បសយេកនុងតំបន្់, (៤)- ការផ្លតិកនងុប្េុកជនំ្ួេ

ឱ្យការនំាចូល ន្ងិ (៥)- ការសប្បើប្លេ់តម្ម្ៃជាមូ្លដាបា ន្េប្មាប់កំណត់ពន្ធមិ្ន្មាន្បចេុបបន្នភាពប្រប់ប្លន្ត់្តម្ការចប្ប-

ប្បួលតម្ម្ៃយីផ្ារ។ យន្ទឹម្សន្ុះ ការប្តតួពនិ្តិយ ឬអ្ភលិលកចិេរយក៏សៅមាន្ចំណ ចខវុះនតមួ្យចំន្នួ្ឋូចជា ចផ្ន្ការ

អ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្រយៈសពលចវង, ការពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃកម្មវ្្ីចកយប្ម្ង់រយឱ្យលន្សយៀងទាត់, ការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្

ម្ន្ េស ន្ិងេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងមិ្ន្លន្ឋំសណើរការសពញសលញត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្។ 
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រូបភាព ៤: ចំណូលពន្ធ ន្ិងអាកររបេអ់្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា

(ជាភាររយម្ន្ ផ្េេ)

ប្បភពៈ អ្រនានាយកដាបា ន្រតនាលរជាត ិ
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៥២. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ ចឋលមាន្សរៀបរាប់នងសលើ ការពប្ងងឹរឋបាលលរយ ន្ងិរដាបា ករន្ឹងសផ្ទត ត

សៅសលើ : (១)- ការពប្ងងឹការប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិបសញ្េញយំន្ញិ, (២)- ការពប្ងឹងយន្តការ ៃ្ងកាត ់ន្ងិ (៣)- ការពប្ងងឹ 

យន្តការលំប្យ។ 

៥.២.១ ការេក្ងឹងការក្តួតេិនិតយ នងិបកចេញទំទ្ំនិញទំ 

៥៣. ការពប្ងឹងការប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិបសញ្េញយំន្ិញន្ងឹសផ្ទត តសៅសលើ ៣ ចំណ ច្ំក្រឺ : (១)- ការប្បកាេរយ, 

(២)- ការកណំត ់ន្ិងស្វើចំណាត់ថ្នន ក់យំន្ញិ ន្ងិ (៣)- ការស្វើេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ិញពីរយ។ 

៥.២.១.១ ការប្បកាេរយ  

ក. ការប្រប់ប្រងឯកសារនំាសចញ-នំាចូល 

 ៥៤. សបាងត្តម្ឧតតមាន្ វតតន្អ៍្ន្តរជាត ិអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជារួរយយួលលន្ព័តម៌ាន្របេ់យំន្ញិ

នំាចូលឋូចជាស ម្ ុះប្កុម្ហ៊ា ន្នំាចូល, ប្បសភយយំន្ញិ, បរ្មាណ, យម្ាន្ ់ ន្ងិសលខក ងតនឺ្័រពបី្កុម្ហ៊ា ន្ឋឹកជញ្ជូន្ម្ ន្

សពលយំន្ញិម្កឋល់ សឋើម្បីយ កេប្មាប់ស្វើការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់។ សប្កាយសពលយំន្ញិម្កឋល់ចផ្ ឯកសារនំាចូល ឋូចជា ឯកសារ

ឋឹកជញ្ជូន្,  វ្កាយបប្តយំន្ញិ ន្ងិបញ្ជ ីសវចខេប់ ប្តូវផ្តលជ់នូ្ម្ស្តន្តរីយេប្មាប់ស្វើការប្តតួពនិ្ិតយ។ ជាកិចេផ្តួចសផ្តើម្ម្ន្  

ការប្រប់ប្រងឯកសារនំាសចញ-នំាចូលឱ្យមាន្ប្បេិយធិភាព អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាលន្ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវ

ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងន្ិសវយន្៍បណណជាេវ ័យប្បវតតសិាកលបងសៅកពំង់ចផ្េវយត័ភនំសពញកាលពឆី្ន ំ ២០១២ កន្ៃងសៅ ចឋលជា

ឋំណាក់កាលយី ១ ម្ន្ការសប្បើប្លេ់ប្បពន័្ធេវយ័ប្បវតតិ។  

 ៥៥. សទាុះបីជាមាន្ការសប្បើប្លេ់ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងន្ិសវយន្៍បណណជាេវ ័យប្បវតតិ ការប្រប់ប្រងឯកសារនំាសចញ-

នំាចូលក៏សៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្សលើភាពមិ្ន្េ លីន  ឬលសម្គៀងរវាងយំន្ិញនំាចូលពិតប្លកឋ ន្ិងព័តម៌ាន្យំន្ញិ ចឋលលន្

ប្បកាេ។ កនុងករណីខៃុះ  វ្កាយបប្តយំន្ិញព ំមាន្បញ្ជជ កព់ីពត័ម៌ាន្អ្បបបរមាចាេ់ោេ់ត្តម្ប្បសភយពាណិជជកម្មទាក់យង

ន្ងឹយថ្នប្បសភយយំន្ញិ ន្ងិវ្កាយបប្តចាប់ចម្ៃង កប៏្តូវលន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យសប្បើប្លេ់េប្មាប់ការបំសពញចបបបយរយឱ្យ

លន្ឆ្ប់រហ័េ។ ឋូសចនុះ លយធភាពកនុងការចកៃងបន្ៃឯំកសារនំាចូលអាចន្ងឹមាន្កប្ម្ិតខពេ់ ចឋល្ន្សៅឋលក់ារ

ប្បកាេយំន្ញិខ េសលើតម្ម្ៃ, បរ្មាណ ន្ិងប្បសភយយំន្ញិ។ សលើេពីសន្ុះ សៅប្ចកប្ពំចឋន្ខៃុះ ម្ស្តន្តរីយមិ្ន្លន្យយួល

ព័តម៌ាន្យំន្ញិនំាចូលពីប្កុម្ហ៊ា ន្ឋឹកជញ្ជូន្ម្ ន្សពលយំន្ញិម្កឋល ់ ន្ិងខៃុះលន្យយួលពត័៌មាន្ចឋរ ចតម្និ្លន្ប្រប់

ប្ជុងសប្ជាយ ន្ិងជាប្បចំា សឋើម្បីសផ្ទៀងផ្ទទ ត់ជាមួ្យន្ឹងព័តម៌ាន្ចឋលលន្ប្បកាេសឡើយ។ យន្ទឹម្ន្ឹងសនាុះ កនុងករណីខៃុះ 

ភាន ក់ងារកម្ពុជានាវាចរ “កំាសាប” ចឋលចតងចតយយួលលន្ឯកសារឋឹកជញ្ជូន្ចាប់សឋើម្ម្ ន្ មិ្ន្លន្ផ្តលឯ់កសារសន្ុះ

ជូន្អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាទាន្់សពលសវោ។ ជាមួ្យលន សន្ុះ បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យសយៀត រឺប្កុម្ហ៊ា ន្     

មួ្យចំន្នួ្លន្ស ៃ្ៀតសប្បើស ម្ ុះរបេ់ខៃួន្ជាសជើងសារយផ្ង ន្ិងជាប្កុម្ហ៊ា ន្នំាចូលផ្ងត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្ សដាយ

មិ្ន្លន្សប្បើប្លេ់ស ម្ ុះប្កុម្ហ៊ា ន្ ចឋលស្វើការនំាចូលពតិប្លកឋ។ 

 ៥៦. បចន្ាម្សលើសន្ុះ ការចកៃងបន្ៃំឯកសារឋឹកជញ្ជូន្មួ្យចំន្នួ្សលើយំន្ញិ ៃ្ងកាតត់្តម្ប្បសយេជិតនង ក៏សៅ

ចតជាបញ្ជា  សដាយសារកងវុះប្បេិយធភាពម្ន្ការអ្ន្ វតតម្ ខងារប្តួតពនិ្ិតយយំន្ិញ ៃ្ងកាត់របេ់រយ, ន្តាិភាពម្ន្ប្បពន័្ធ     

បសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ សឋើម្បលំីប្យយន្តការប្បកាេយំន្ញិសដាយេវ ័យប្បវតតិ, ភាពម្និ្ឋំសណើរការម្ន្យន្តការយយួលព័តម៌ាន្

យំន្ិញម្ ន្សពលម្កឋល ់ ន្ិងការពន្ារសពលម្ន្ការផ្ទៃ េ់បតូរព័តម៌ាន្ជាមួ្យប្បសយេជតិនង សបើសទាុះជាអ្ន្ េារណៈ

សបារយលល់ន ប្តូវលន្ច ុះហតាសលនរួចសហើយកត។ី 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 20 នន 112 

 

 ៥៧. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ទាងំអ្េ់នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិង

ហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖  

  វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 កំណត់យិន្នន្យ័អ្បបបរមា ចឋលប្តូវមាន្សលើវ្កាយបប្តពាណិជជកម្មកនងុយប្ម្ង់ជាកោ់កត់្តម្បយ-

បបញ្ញតតិជា្រមាន្, 

 ពប្ងឹងប្បពន័្ធប្បកាេពន្ធរយសដាយេវ ័យប្បវតតិ ត្តម្រយៈការតភាជ ប់សៅវ្ញសៅម្កជាមួ្យន្ងឹប្បពន័្ធ

របេ់េហរម្ន្៍កំពង់ចផ្, 

 ពប្ងឹងប្បេិយធភាពម្ន្ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់េងនាតិភាព ន្ងិអ្ន្ សោម្ភាពម្ន្ឯកសារនំាសចញ-នំាចូល, 

 សរៀបចំកិចេប្បជ ំរវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងភាន ក់ងារកម្ពុជានាវាចរ “កំាសាប” 

សឋើម្បីសរៀបចំសេចកតីប្ពាងអ្ន្ េារណៈម្ន្ការសបារយលល់ន សលើន្តីិវ្្ីប្រប់ប្រង ន្ិងយយួលឯកសារ

ឋឹកជញ្ជូន្ចឋលប្តឹម្ប្តូវ ន្ងិទាន្់សពលសវោ, 

 ពប្ងឹងយន្តការប្រប់ប្រងប្កុម្ហ៊ា ន្សជើងសារយ ន្ិងស្វើការប្ពមាន្ ន្ិងដាក់សទាេយណឌ ជាសយៀងទាត់

ត្តម្ចាប់ជា្រមាន្ចំសពាុះប រនាលផ្តលស់េវាកម្មសជើងសារយ ចឋលព មំាន្ន្តីេិម្បទាជាសជើងសារយ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្វូន្តីិវ្្ីបសញ្េញយំំំន្ិញពីរយម្ ន្សពលយំន្ញិម្កឋល,់  

 បសងាើត ន្ិងអ្ន្ វតតម្ ឌូ្ លប្តួតពនិ្តិយយំន្ញិ ៃ្ងកាត់កនងុប្បពន័្ធអាេ ីរូដា, 

 ដាកឱ់្យអ្ន្ វតតអ្ន្ េារណៈសបារយលល់ន រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងភាន ក់ងារ

កម្ពុជានាវាចរ “កំាសាប” សលើការប្រប់ប្រងការយយួលឯកសារឋឹកជញ្ជូន្ប្តឹម្ប្តូវ ន្ិងទាន្់សពលសវោ។ 

ខ. ការសផ្ទៀងផ្ទទ តត់ម្ម្ៃរតិពន្ធរយ 

 ៥៨. អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាលន្ស្វើវ្ម្ជឈការម្ន្ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយសៅត្តម្អ្ងនាភាព

រយ ន្ងិរដាបា ករមូ្លដាបា ន្កនុងបណាត សខតតនានាសៅត្តម្ប្ពំចឋន្ (ការផ្តល់េិយធិសន្ុះ រមឺាន្កប្មិ្តកំណត់េប្មាប់យំន្ញិ

សចញ-ចូលត្តម្ប្ចកកំពង់ចផ្ប្កងុប្ពុះេីហន្ ) សឋើម្បីបសងាើន្ប្បេិយធភាពម្ន្ការអ្ន្ វតតតម្ម្ៃរតិពន្ធរយត្តម្តម្ម្ៃចម្ៃងការ 

សហើយប្តវូលន្អ្ន្ វតតជាជំហាន្ក្ ប្េបសពលន្ឹងយន្តការលំប្យអ្ន្ សោម្ភាពសផ្សងសយៀតប្តូវលន្ពប្ងឹងផ្ងចឋរ។ ជំហាន្

បនាទ ប់ រកឺារបន្តពប្ងីកការស្វើវ្ម្ជឈការសន្ុះឱ្យប្របឋណត ប់ប្រប់អ្ងនាភាពរយ ន្ិងរដាបា ករមូ្លដាបា ន្ទាងំអ្េ់ ន្ងិការពប្ងឹង

ន្តីិវ្្មី្ន្ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់ចំណាត់ថ្នន ក់ ន្ិងសឋើម្កំសណើតយំន្ញិ។ សលើេពីសន្ុះ ប្កុម្សផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយប្តូវលន្

បសងាើតសឡើង ន្ងិមាន្តនួាយីបញ្ជជ ក់ពភីាពប្តឹម្ប្តូវម្ន្តម្ម្ៃរតិពន្ធ ន្ងិរណនាបរ្មាណប្លកព់ន្ធអាកររយ ចឋលប្តូវ

បង់សដាយចផ្គកសលើប្បពន័្ធយិន្នន្យ័វាយតម្ម្ៃរយ ចឋលលន្ស្វើបចេុបបន្នកម្មសយៀងទាតច់ផ្គកសលើព័តម៌ាន្ពបី្បភពសផ្សងក្។ 

 ៥៩. ការសផ្ទៀងផ្ទទ តត់ម្ម្ៃរតិពន្ធរយក៏សៅជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្ សដាយសហត ថ្នការសផ្ទៀងផ្ទទ តត់ម្ម្ៃរតិពន្ធរយអាច

ស្វើសឡើងសដាយចផ្គកសលើប្បព័ន្ធយិន្នន្័យតម្ម្ៃយំន្ិញ ចឋលមិ្ន្លន្ស្វើបចេុបបន្នកម្មជាប្បចំាឱ្យប្េបត្តម្តម្ម្ៃយីផ្ារ។ 

ម្ា ងសយៀត យិន្នន្យ័វាយតម្ម្ៃពន្ធរយសន្ុះ រមឺាន្លកខណៈពាកក់ណាត លេវយ័ប្បវតតិសៅសឡើយ។ 
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 ៦០. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ទាងំសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា ម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិ

ហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖  

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ពប្ងីក ន្ិងស្វើបចេុបបន្នកម្មប្បពន័្ធយិន្នន្័យតម្ម្ៃរិតពន្ធរយឱ្យប្េបត្តម្តម្ម្ៃយិញលក់ពិតរាលឋំ់ណាច់

ប្តីមាេត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្សដាយស្វើ ៣ ជពំូក កនងុ ១ ប្តីមាេ, 

 ពនិ្ិតយលយធភាពស្វើម្ជឈការការងារសផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរតិពន្ធរយ ចំសពាុះម្ ខយំន្ញិសវយយិតសលើចំណូល

ពន្ធរយមួ្យចំន្ួន្ វ្ញ  សឋើម្បីធានាប្បេិយធភាពកនុងការប្បមូ្លចំណូលពន្ធរយ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 ស្វើវ្ម្ជឈការការងារសផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរតិពន្ធរយសលើយំន្ញិ ចឋលមិ្ន្មាន្សវយយិតភាពសលើចំណូលពន្ធ

អាកររយឱ្យសៅការ្បាល័យរយយូទាងំសខតត-ប្កុង សប្កាយសពលប្បពន័្ធយិន្នន្័យតម្ម្ៃរិតពន្ធរយប្តូវ

លន្ស្វើបចេុបបន្នកម្ម។ 

៥.២.១.២ ការកណំត ់ន្ងិស្វើចណំាតថ់្នន កហ់ាន្ភិយ័ 

ក. ការប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័ 

៦១. ការប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យប្តវូលន្សរៀបចំសឡើង ន្ិងដាកឱ់្យសប្បើប្លេ់ សឋើម្បីជំរ ញឋលក់ិចេេប្ម្ួលពាណិជជកម្ម

ត្តម្រយៈការកាត់បន្ាយការប្តតួពនិ្ិតយ ចឋលមិ្ន្ចំាលច់ ន្ងិកាត់បន្ាយសពលសវោប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងបសញ្េញយំន្ញិសៅ

កំពង់ចផ្ សដាយស្វើចំណាត់ថ្នន កហ់ាន្ភិ័យសលើយំន្ិញនំាចូលជា ៤ ប្ចកឋូចជា ប្ចកប្កហម្ (ពិន្តិយឯកសារ ន្ិងពនិ្ិតយជា

រូបវន្ត), ប្ចកសលឿង (ពនិ្តិយ ន្ងិសផ្ទៀងផ្ទទ ត់ឯកសារ), ប្ចកសខៀវ ន្ិងប្ចកម្បតង (ស្វើេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញ

យំន្ិញពីរយ)។ 

៦២. អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាេសប្ម្ចលន្វឌ្ឍន្ភាពរួរឱ្យកត់េមានា លក់នងុការងារប្រប់ប្រងហា-

ន្ភិយ័។ ប្បពន័្ធយិន្នន្យ័ប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័រយ ចឋលសប្បើេប្មាប់បសងាើតកប្ម្ិត ន្ងិល រា៉ាចម្ ប្តហាន្ភិយ័យំន្ញិនំាចូលប្តូវ

លន្ដាកឱ់្យឋំសណើរការ ន្ិងពប្ងីកវ្សាលភាពម្ន្ការសប្បើប្លេ់សៅសានរយចំន្នួ្ ៥។ ព័ត៌មាន្របេ់្ រជន្, សជើងសា

រយ ន្ិងប រនាលពាក់ពន័្ធសផ្សងក្សយៀត ចឋលមាន្ហាន្ភិ័យខពេ់ ប្តូវលន្ស្វើបចេុបបន្នភាព ន្ិងដាក់បញ្េូលសៅកនុងប្បព័ន្ធ

ប្រប់ប្រងភាពសជឿជាក់សលើ្  រជន្។ បចន្ាម្ពីសលើសន្ុះ ក៏មាន្ការពិន្តិយបញ្ជជ ក់ពីហាន្ភិ័យម្ន្យំន្ញិ ៃ្ងកាត់មួ្យចំន្នួ្ផ្ង

ចឋរ។ សបាងត្តម្ចផ្ន្ការប្រប់ប្ជុងសប្ជាយរយៈសពល ៦០ ម្ថា ប្បពន័្ធយិន្នន្័យប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័រយប្តូវលន្ឋំសឡើង

បចន្ាម្សយៀតនាច ងឆ្ន ំ ២០១៣ សៅមាតប់្ចកផ្ៃូវសលកចំន្នួ្ ២ របឺ្តពំាងចប្េ ន្ងិប្តពំាងផ្ៃុង។ 

៦៣. ជាមួ្យន្ឹងវឌ្ឍន្ភាពនងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ និ្ងរដាបា ករកម្ពុជាសៅជួបប្បយុះបញ្ជា ប្បឈ្ម្    

មួ្យចំន្នួ្ផ្ងចឋរ រ ឺ : (១)- ការពនិ្តិយជារូបវន្តមិ្ន្ចំាលច់មួ្យចំន្នួ្សៅចតបន្តស្វើ សដាយសារចតកងវុះប្បេិយធភាពម្ន្

ការអ្ន្ វតតម្ ខងារប្របប់្រងហាន្ភិ័យកនងុការកំណតព់ណ៌ប្ចក។ ជាលយធផ្លសៅឆ្ន ំ ២០១៣ យំន្ញិមួ្យចនំ្នួ្្ំ

ប្បមាណ ១២%  ម្ន្ឯកសាររឋបាលលចតម្យួទាងំអ្េ់ប្តូវលន្ចាតថ់្នន ក់សៅកនងុប្ចកពណប៌្កហម្ ចឋលទាម្ទារឱ្យមាន្

ការពនិ្តិយជារូបវន្ត ប  ចន្តសេទ ើរចតមិ្ន្អាចរកសឃើញករណីមិ្ន្ប្បប្កតីសៅវ្ញ ចឋលបងាា ញថ្នប្បពន័្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័

បចេុបបន្នមាន្លកខណៈបងាា រជាជាងលកខណៈបស្តងាា ប ន្ិង (២)- ការចកេប្ម្លួយិន្នន្័យន្ិសវយន្៍បណណមិ្ន្លន្ប្រប់ប្ជងុ-

សប្ជាយ, ការមិ្ន្លន្ស្វើបចេុបបន្នកម្មពត័៌មាន្្ រជន្ឱ្យលន្សពញសលញ, ការវ្ភារហាន្ភិយ័មិ្ន្លន្ប្រប់ប្លន្់ ន្ងិ

ភាពមាន្កប្មិ្តម្ន្ម្ ខងារវ្ភារព័តម៌ាន្េមាា ត់រយ។  
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៦៤. សឋើម្បីចកលម្គប្បពន័្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័ឱ្យលន្ប្បសេើរ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 ស្វើបចេុបបន្នកម្មជាប្បចំាន្ូវលកខណៈវ្ន្ិចេ័យេប្មាប់កំណតហ់ាន្ភិ័យ ន្ិងបញ្េូលសៅកនុងប្បពន័្ធយិន្ន- 

ន្័យប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យរយសដាយរកាឱ្យលន្ន្វូការេមាា ត់វ្ជាជ ជីវៈ, 

 ឋំសឡើងប្បព័ន្ធយិន្នន្័យប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យរយបចន្ាម្សយៀតសៅត្តម្ការ្បាល័យរយនានា, 

 អ្សងាត ន្ិងវាយតម្ម្ៃេូចនាករហាន្ភិ័យរបេ់្ រជន្បញ្េូលសៅកនុងប្បពន័្ធប្រប់ប្រងភាពសជឿជាក់សលើ

្ រជន្ ន្ិងស្វើបចេុបបន្នកម្មឱ្យលន្សយៀងទាត់, 

 ចកេប្ម្ួលកប្ម្ិតហាន្ិភ័យម្ន្ម្ ខយំន្ិញកនុងបញ្ជ ីយំន្ិញហាម្ឃាត់ ន្ិងយំន្ិញជាប់កប្ម្ិតកំណត់ 

ត្តម្រយៈការស្វើវ្សសា្ន្កម្មអ្ន្ ប្កតឹយសលខ ២០៩ អ្ន្ប្ក.បក ច ុះម្ថាយី ៣១ ចខ ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ េត ីពី

ការដាកឱ់្យសប្បើប្លេ់បញ្ជ ីយំន្ញិហាម្ឃាត់ ន្ិងយំន្ញិជាប់កប្ម្ិតកំណត់។  

ខ. ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា តរ់យ 

៦៥. ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា តរ់យប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិសប្បើប្លេ់កនុងការស្វើបចេុបបន្នកម្មេូចនាករហាន្-ិ

ភ័យថមីក្ សឋើម្បបីសងាើតលកខណៈវ្ន្ិចេ័យេប្មាប់កំណតហ់ាន្ភិ័យ ន្ងិដាក់បញ្េូលសៅកនងុប្បព័ន្ធអាេ ីរដូា។ បនាទ ប់ម្ក 

ប្បពន័្ធអាេ ីរដូាន្ឹងផ្តល់េញ្ជញ ជាពណ៌ប្ចកប្តយបប់សៅឱ្យប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យ ន្ិងផ្តល់រលយការណ៍សៅកាន្់ប្ចក

ប្ពំចឋន្រយនានា។ 

៦៦. ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា តរ់យមាន្វឌ្ឍន្ភាពរួរឱ្យកត់េមានា ល ់ ត្តម្រយៈការអ្ន្ វតតរនំ្តិផ្តួចសផ្តើម្ 

នានា ឋូចជា កិចេប្ពម្សប្ពៀងសយវភារីជាមួ្យេម្ភារីរយរបេ់ប្បសយេកនុងតំបន្់, ការបសងាើតជន្បសងានា លេប្មាប់      

ការសដាុះឋូរពត័ម៌ាន្េមាា ត់រយ ន្ងិជនំ្យួពីេណំាកម់្ឋរអូ្ភិវឌ្ឍន្៍សយវភារី ន្ងិអ្ងនាការអ្ន្តរជាតិ ន្ងិកិចេេហប្បតិបតតិការ

ជាមួ្យអ្ងនាភាពរយម្ន្បណាត ប្បសយេជាេមាជិកអាសា៊ា ន្សផ្សងសយៀត។ 

៦៧. ជាមួ្យន្ងឹវឌ្ឍន្ភាពររួឱ្យកត់េមានា លន់ងសលើ ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា ត់រយក៏សៅមាន្បញ្ជា

ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ សដាយប្បពន័្ធសន្ុះមិ្ន្ទាន្អ់ាចបំសពញម្ ខងារប្បតិបតតទិាងំប្េុង សដាយសារអ្ងនាភាពប្រប់ប្រងប្បពន័្ធ

សន្ុះសៅជួបប្បយុះបញ្ជា កងវុះប រនាលិក ន្ងិេម្តាភាពជនំាញផ្ងចឋរ។ 

៦៨. សឋើម្បឱី្យម្ ខងារប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា ត់រយឋំសណើរការប្បកបសដាយប្បេិយធភាព អ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតត វ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ប្បមូ្លយិន្នន្័យចំាលច់ពីប្រប់ប្បភពទាងំអ្េ់ សឋើម្បីស្វើការប្រប់ប្រងព័ត៌មាន្េមាា ត់រយឱ្យមាន្

ប្បេិយធភាព, 

 បសងាើន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា ត់រយសៅប្រប់សាន ឬការ្បាល័យរយ ន្ិងអ្ន្ វតតម្ ខងារ

ប្រប់ប្រងពត័៌មាន្េមាា ត់រយឱ្យលន្សពញសលញ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 កសាង ន្ងិអ្ន្ វតតចផ្ន្ការេកម្មភាពជាលកខណៈប្បពន័្ធេប្មាប់ការប្រប់ប្រងពត័ម៌ាន្េមាា តរ់យ 

សដាយមាន្ការតភាជ ប់ជាមួ្យន្ងឹសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ។ 
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៥.២.១.៣ េវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញយនំ្ញិពរីយ 

៦៩. េវន្កម្មសលើប្បតិសវយន្៍រយប្តូវលន្សប្បើប្លេ់ជាឧបករណ៍  េប្មាប់កិចេេប្ម្ួលពាណិជជកម្មត្តម្រយៈ  

ការកាត់បន្ាយការប្តួតពនិ្ិតយយំន្ិញសប្ចើន្សលើេលប់សៅត្តម្កំពងច់ផ្ ន្ិងមាត់ប្ចកប្ពំចឋន្នានា សហើយយន្តការសន្ុះ

ប្តូវលន្អ្ន្ វតតេប្មាប់យំន្ញិចឋលចាត់ថ្នន ក់កនុងប្ចកពណ៌សខៀវ ន្ិងពណ៌ម្បតងប  សណាណ ុះ។ េប្មាប់ឆ្ន ំ ២០១៣ អ្ងនាភាព

េវន្កម្មលន្ច ុះស្វើការប្តួតពនិ្តិយសយបើងវ្ញន្វូឯកសាររឋបាលលចតមួ្យលន្ចំន្នួ្ ១៨៤.៤៦៧ ប្បតិសវយន្៍រយសេម ើន្ងឹ 

៥៨% ម្ន្ប្បតិសវយន្៍រយេរ ប។ 

៧០. ការស្វើេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ិញពីរយសៅយីតំ្តងអាជីវកម្មដាបា ន្មាន្វឌ្ឍន្ភាពលគប្បសេើរ កនុងសនាុះ

មាន្ : (១)- បសងាើតលន្ប្កមុ្ការងារេវន្កម្ម សប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពីរយសៅត្តម្អាជវីកម្មដាបា ន្ ន្ិង (២)- សរៀបចំ

ចងប្កងសេៀវសៅចណនំាេប្មាប់ការស្វើេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពីរយ សឋើម្បលីន្ជាឯកសារសបាងឋលម់្ស្តន្តរីយ

ចឋលពាកព់ន័្ធទាងំឡាយ។ 

៧១. សទាុះបីជាមាន្វឌ្ឍន្ភាពនងសលើកត ី េវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពរីយសៅប្បឈ្ម្ន្ងឹបញ្ជា   

មួ្យចំន្នួ្ផ្ងចឋរ។ យំហំម្ន្េវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ិញសៅអាជីវកម្មដាបា ន្ប្បប្ពឹតតសៅកនុងកប្មិ្តប្យង់ប្ទាយតូច

សៅសយបើយ ចឋលអាចមាន្ចសនាៃ ុះប្បសហាង ន្ិងអាច្ន្ឋល់ការនតបង់ចំណូលពន្ធរយជាយថ្នសហត ។ សលើេពីសន្ុះ

ប្កុម្ហ៊ា ន្នំាចូល ន្ងិ្ រជន្មួ្យចំន្នួ្ព លំន្ប្រប់ប្រងបញ្ជរីណសន្យយប្តឹម្ប្តូវត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្ ចឋលបងា

ផ្លលលំកឋល់ការស្វើេវន្កម្ម។ ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីបសប្ម្ើការងារក៏សៅមិ្ន្ទាន្់ប្រប់ប្លន្់េប្មាប់ស ៃ្ើយតបន្ឹងតប្មូ្វការពប្ងីក

ម្ ខងារេវន្កម្មសន្ុះឱ្យ្ំជាងម្ ន្ សហើយេម្តាភាពបសចេកសយេវ្ញក៏សៅមាន្កប្ម្ិតសៅសយបើយ។ ការចចករំចលកពត័៌មាន្

រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារក៏សៅព ំទាន្ផ់្តលល់ន្ទាន្ស់ពលសវោ ន្ងិ    

មិ្ន្មាន្បចេុបបន្នភាព។ 

៧២. សឋើម្បីបសងាើន្អ្ន្ សោម្ភាពម្ន្ការបំសពញកាតពវកិចេបង់ពន្ធអាកររយឱ្យលន្ប្តឹម្ប្តូវ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពប្ងឹងប្បេិយធភាព ន្ិងពប្ងីក វ្សាលភាពម្ន្ការស្វើេវន្កម្ម

សប្កាយសពលបសញ្េញយំន្ិញពីរយសដាយប្តូវអ្ន្ វតត វ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ពប្ងកីអ្ងនាភាពេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពីរយព ី៦ សៅ ៩ ប្កុម្, 

 បស្តញ្ជជ បជាប្បចំាឋល់្ រជន្ន្ូវយន្តការេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញយំន្ញិពីរយ ជាពិសេេពាក-់

ពន័្ធន្ឹងកាតពវកិចេប្រប់ប្រង  ន្ងិចថរកាបញ្ជសីាន ម្រណសន្យយ ន្ងិឯកសារពាក់ពន័្ធន្ងឹការនំាសចញ-

នំាចូល, 

 ចចករំចលកជាប្បចំាន្ូវលយធផ្លេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពីរយ ជាមួ្យន្ឹងប្បពន័្ធប្រប់ប្រង 

ហាន្ភិយ័។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 បសងាើតបណាត ញផ្ទៃ េ់បតូរពត័៌មាន្ហាន្ភិយ័េវ ័យប្បវតតិរវាងការ្បាល័យរយពាកព់ន័្ធ ចឋលលន្ពី

លយធផ្លម្ន្ការងារេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញយំន្ញិពីរយ, 

 រកាឯករាជយភាពម្ន្តនួាយីរបេ់ម្ស្តន្តីេវន្កម្មសប្កាយបសញ្េញយំន្ញិពីរយ សដាយមិ្ន្ប្តូវមាន្តួនាយី

ឋម្យសយៀត សៅកចន្ៃងស្វើចបបបយបសញ្េញយំន្ញិពីរយ។ 
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៥.២.២ ការេក្ងឹងយនតការឆ្លងកាត ់

៧៣. ការពប្ងឹងយន្តការ ៃ្ងកាតន់្ឹងសផ្ទត តសលើអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ ន្ងិការវាយតម្ម្ៃពន្ធរយ។  

៥.២.២.១ អ្សំពើរតស់រចពន្ធ 

៧៤. សៅប្បសយេកម្ពុជា អ្ំសពើរត់សរចពន្ធលន្សកើតសយបើងប្រប់រូបភាព ទាងំផ្ៃូវយឹក, ផ្ៃូវសលក ន្ងិផ្ៃូវអាកាេ ន្ិង

សកើតសឡើងចំសពាុះយំន្ញិសេទ ើរចតទាងំអ្េ់ ជាពិសេេរឺសលើផ្លតិផ្លសតលេិោ ចឋលជាយំន្ិញមាន្សវយយិតភាពខពេ់

ចំសពាុះចំណូលពន្ធអាកររយ។ 

៧៥. អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាលន្ស្វើការយប់សាា ត ់ ន្ិងប្បឆំ្ងន្ងឹអ្ំសពើរត់សរចពន្ធមួ្យចំន្នួ្  

នាសពលកន្ៃងម្ក សដាយកនងុសនាុះអ្ំសពើរត់សរចពន្ធសលើផ្លតិផ្លរថយន្ត ន្ិងសប្រឿងមា េ នី្មាន្ការថយច ុះរួរឱ្យកត-់

េមានា ល់េប្មាប់រយៈសពល ១០ ឆ្ន ំ កន្ៃងម្ក។  អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាលន្បស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធកនងុ

ប្យង់ប្ទាយតូចចំន្នួ្ ៦.៣៧៨ ករណី ន្ងិប្យងប់្ទាយ្ំចំន្នួ្ ៣៩១ ករណី កនុងឆ្ន ំ ២០១៣ សហើយចំណូលលន្ពពីន្ធ 

ន្ងិការផ្ទកពនិ្យ័េរ បយយួលលន្ចំន្នួ្ ៣៣ ពាន្ោ់ន្សរៀលកនុងឆ្ន ំ ២០១៣។   

៧៦. ជាមួ្យន្ឹងវឌ្ឍន្ភាពនងសលើ អ្ំសពើរត់សរចពន្ធសៅចតជាបញ្ជា ប្បឈ្ម្សដាយសារមូ្លសហត  : (១)- អ្ំសពើ

រត់សរចពន្ធ ចឋលមាន្បណាត ញរឹងមាអំាចសៅមាន្ខៃុះសៅសឡើយ, (២)- ការកំណត់មិ្ន្លន្ប្តឹម្ប្តូវម្ន្ចំណាត់ថ្នន ក់

យំន្ិញ ន្ិងប្បភពកំសណើតប្បសយេនំាចូល រឺមួ្យចផ្នកបណាត លម្កពីការផ្តល់ឯកសារប្បកាេពន្ធរយចកៃងបន្ៃំ,    

(៣)- កងវុះឧបករណ៍ច ុះលាត ន្ងិបស្តងាា ប, (៤)- ន្តាភិាពម្ន្ការច ុះប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំសពាុះការសប្បើប្លេ់

យំន្ិញកនងុរបបអ្ន្ សប្លុះពន្ធឱ្យលន្ហមត់ចត់, (៥)- ការពាបាម្បំចបកការឋឹកជញ្ជូន្ឱ្យសៅជាការនំាចូលនន តតូច   

មិ្ន្ផ្ៃូវការត្តម្បសណាត យប្ពចំឋន្ ន្ងិអ្ំសពើរត់សរចពន្ធសលើម្ផ្ទេម្ ប្យ ន្ិង (៦)- កងវុះប្បេិយធភាពម្ន្ការចចករំចលក

ព័តម៌ាន្រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ន្ងិអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ិងអ្ងនាភាពពាក់ពន័្ធសផ្សងសយៀត។ 

៧៧. សឋើម្បយីប់សាា ត់ ន្ងិបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធប្រប់រូបភាព អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតត វ្ធាន្ការរយៈសពលខៃ ីឋូចនងសប្កាម្៖ 

 បន្តអ្ន្ វតតចផ្ន្ការេកម្មភាពរយៈសពល ៦០ ម្ថា យន្ទឹម្ន្ឹងចផ្ន្ការេកម្មភាពប្បចំាឆ្ន ំ សឋើម្បីកាត់

បន្ាយប្រប់យប្ម្ងម់្ន្អ្ំសពើរត់សរចពន្ធ,  

 បញ្េប់ការសរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវចផ្ន្ការេកម្មភាព សឋើម្បីបងាា រ ន្ិងបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ    

រយៈសពលម្្យម្ សដាយមាន្កណំត់េូចនាករ ន្ិងរយៈសពលអ្ន្ វតតចាេ់ោេ់,  

 ពប្ងឹងេម្តាភាពម្ស្តន្តកីនុងការសរៀបចំដាក់បណត ឹងសៅត ោការ,  

 ពប្ងឹងអ្ន្ សោម្ភាពម្ន្ការសប្បើប្លេ់យំន្ញិសប្កាម្របបអ្ន្ សប្លុះពន្ធរយ,  

 ដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្ូវចតម្ប្បិ៍េមានា លប់ាន្យន្តនំាចូលចឋលរួចពន្ធ ន្ិងបសងាើតប្បពន័្ធប្រប់ប្រងយិន្នន្័យ

ប្រប់ប្រងបាន្យន្តចឋលមាន្មាេ េ់ សដាយេហការជាមួ្យអាជាា ្រមូ្លដាបា ន្ ន្ងិស្វើការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់

សាៃ កសលខបាន្យន្តខ េចាប់ សឋើម្បីកាត់បន្ាយអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ,  

 សរៀបចំឱ្យមាន្េន្និ្ ិរយបសណាត ុះអាេន្នសៅត្តម្មាត់ប្ចកប្ពំចឋន្ ន្ងិត្តម្តំបន្ប់្បជ ជំន្បចន្ាម្ 

េំសៅកាត់បន្ាយការជញ្ជូន្យំន្ញិត្តម្រូបភាពបំចបកយំន្ញិ ន្ិងបងាភាពងាយប្េលួឋល់្ រជន្កនុង

ការបំសពញចបបបយរយ, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 25 នន 112 

 

 ចកេប្ម្ួលេមាេភាពរណៈកមាម ្ិការអ្ន្តរប្កេួងយប់សាា ត ់ ន្ិងបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ ចឋលប្តូវ

លន្កំណត់ សដាយបយបញ្ជជ សលខ ០២បប របេ់រាជរដាបា ភលិល ច ុះម្ថាយី ១៩ ចខ ្ន ូឆ្ន ំ ២០០១    

េត ីពីវ្ធាន្ការបសងាើន្ប្បេិយធភាពកនុងការយប់សាា ត់ ន្ិងបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ។ 

៥.២.២.២ តម្ម្ៃរតិពន្ធរយ 

៧៨. កម្ពុជាលន្ចាប់សផ្តើម្អ្ន្ វតតសពញសលញន្វូការកំណតត់ម្ម្ៃរិតពន្ធរយឱ្យប្េបត្តម្កិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពី

ការកំណត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយរបេ់អ្ងនាការពាណិជជកម្មពិភពសោកត្តំងពីចខ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០១១។ ជាមួ្យន្ងឹការអ្ន្ វតត

សពញសលញន្ូវការកំណតត់ម្ម្ៃរិតពន្ធរយសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា លន្បញ្ឈប់ការសលុះផ្ាយ    

ជាសាធារណៈន្ូវត្តរាងតម្ម្ៃរិតពន្ធរយជាតម្ម្ៃរឋបាលល ន្ិងចាប់សផ្តើម្ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវប្បព័ន្ធប្យប្យង់ការកំណត់តម្ម្ៃ

រិតពន្ធរយ ន្ងិស្វើវ្ម្ជឈការការងារសផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយជាបសណត ើរក្សៅឋលស់ានរយសខតតចំន្នួ្ ១៦។  

៧៩. ម្កឋល់បចេុបបន្នសន្ុះ ការអ្ន្ វតតសពញសលញន្វូការកណំត់តម្ម្ៃរតិពន្ធរយសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យ

ចំន្នួ្ចឋលប្តូវសដាុះប្សាយ ឋូចជា : (១)- តម្ម្ៃជាមូ្លដាបា ន្េប្មាប់ពិចារណា ចឋលសប្បើសឋើម្បីសផ្ទៀងផ្ទទ ត់ជាមួ្យតម្ម្ៃ

ប្បកាេពន្ធមិ្ន្ប្តូវលន្ស្វើបចេុបបន្នកម្មសយៀងទាត់ចផ្គកសលើតម្ម្ៃយិញលក់ពតិប្លកឋ សហើយតម្ម្ៃជាមូ្លដាបា ន្េប្មាប់

ពិចារណាសន្ុះមិ្ន្ ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំប្រប់ប្ជងុសប្ជាយសៅន្ឹងតម្ម្ៃជាក់ចេតង, (២)-  វ្ន្ិសបារនិ្មួ្យចំន្នួ្ ចឋលេាតិសប្កាម្របប

អ្ន្ សប្លុះពន្ធ ន្ងិអាករ លន្ដាកម់្ថៃសឋើម្យំន្ញិនំាចូលសលើវ្កាយបប្តខពេ់ជាងតម្ម្ៃយិញលក់ពតិប្លកឋ ចឋលកត្តត សន្ុះ

អាចស្វើឱ្យពួកសរមាន្ឱ្កាេសរចសវេពីកាតពវកិចេពន្ធសលើប្លក់ចំសណញ, (៣)- ប្បពន័្ធប្យប្យង់ការកំណតត់ម្ម្ៃរតិពន្ធ

រយព ំទាន្់លន្ភាជ ប់ជាលកខណៈេវ ័យប្បវតតិសពញសលញជាមួ្យប្បព័ន្ធអាេ ីរូដាសៅសយបើយ, (៤)- ការចចករំចលក

ព័ត៌មាន្ពីអ្ងនាភាពេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពរីយ ន្ងិអ្ងនាភាពរយពាក់ពន័្ធសផ្សងសយៀតសៅមាន្កប្មិ្ត ន្ិង 

(៥)- ប្ចករសបៀងតូចក្មួ្យចំន្នួ្អាចកំណត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយសលើយំន្ញិតម្ម្ៃខពេ់ ខណៈចឋលមាតប់្ចកសនាុះម្និ្មាន្

លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្់េប្មាប់ការប្តតួពនិ្តិយយំន្ញិឱ្យលន្ហមត់ចត។់ 

៨០. សឋើម្បីស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងន្ូវការកំណត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយ ន្ិងសឋើម្បីបសញ្េៀេន្ូវការលត់បង់ចំណូល អ្រនា-

នាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវេិកា ន្ងិវាយតម្ម្ៃពលីយធភាពម្ន្ការអ្ន្ វតត

ឱ្យលន្សពញសលញន្វូកាតពវកចិេប្បកាេតម្ម្ៃរតិពន្ធរយសលើយំន្ិញនំាសចញ-នំាចូលសប្កាម្របបអ្ន្ សប្លុះពន្ធត្តម្តម្ម្ៃ

ចម្ៃងការ។ 

៥.២.៣ ការេក្ងឹងយនតការោកំ្ទ្ 

៨១. ការពប្ងងឹយន្តការលំប្យ រួម្មាន្ : ការពប្ងឹង ន្ិងពប្ងកីប្បពន័្ធអាេ ីរដូា, ការជំរ ញអ្ន្ វតតប្បពន័្ធបញ្ជរ

ចតមួ្យជាតិ, យន្តការពប្ងឹងកចិេេហប្បតិបតតិការរវាងរយ ន្ិង វ្េ័យឯកជន្, ចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្, ការប្តួតពនិ្ិតយ 

ន្ងិវាយតម្ម្ៃកម្មវ្្ីចកយប្ម្ង់រយ, ការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស ន្ិងេវន្កម្មម្ផ្ទកនុង។ 

៥.២.៣.១ ប្បពន័្ធអាេ រីដូា 

៨២. អាេ ីរដូាមាន្ម្ ខងារេនូលកនុងកិចេេប្ម្លួពាណិជជកម្មត្តម្រយៈការស្វើឱ្យមាន្ជាបយដាបា ន្ ន្ងិសាម្ញ្ញ-

កម្មម្ន្យប្ម្ង់ឯកសារ ន្ងិយិន្នន្យ័រយ ប្ពម្ទាងំេវ ័យប្បវតតិកម្មម្ន្ម្ ខងារ ន្ងិយិន្នន្យ័រយត្តម្មាត់ប្ចកប្ពចំឋន្   

ទាងំអ្េ់សលើម្ផ្ទប្បសយេ សឋើម្បីជួយបសងាើន្សលបឿន្ម្ន្ការបសញ្េញយំន្ញិពីរយ ន្ិងផ្តលព់ត័៌មាន្ ន្ងិយិន្នន្យ័ពាណិជជកម្ម   

េំនន្់ក្េប្មាប់ការវ្ភារ ន្ងិសរៀបចំសលលន្សបាលយសកៀរររចំណូល ន្ងិសលលន្សបាលយពាណិជជកម្មសផ្សងក្។ 

ប្បព័ន្ធអាេ ីរដូាប្តូវលន្សរៀបចំសយបើង ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតសៅយីសាន ក់ការកណាត លម្ន្អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា 
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ន្ងិបណាត សានរយចំន្នួ្ ២១ កចន្ៃង ចឋលប្របឋណត ប់ប្បមាណជា ៩៥% ម្ន្ឯកសាររឋបាលលចតម្យួ ន្ងិប្បមាណ 

៨៥% ម្ន្ពាណិជជកម្មកម្ពុជាទាងំអ្េ់។ ្ រជន្ ឬសជើងសារយអាចស្វើការបញ្េូលយិន្នន្យ័យំន្ិញនំាចូលសៅកនងុប្បពន័្ធ

អាេ ីរូដាពីយីតំ្តងផ្ទទ ល់របេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្ សដាយមិ្ន្ចំាលច់ម្កបញ្េូលយិន្នន័្យផ្ទទ ល់សៅយីចាត់ការរយត្តម្មាត់ប្ចក

ន្ីមួ្យក្សឡើយ។ ការអ្ន្ វតតចបបសន្ុះអាចកាត់បន្ាយការជួបម្ ខលន ផ្ទទ ល់រវាង្ រជន្ ន្ិងម្ស្តន្តរីយ ន្ងិពសន្ៃឿន្ការពនិ្ិតយ 

ន្ងិអ្ន្ ម័្តសលើឯកសារនំាសចញ-នំាចូលនានា ក៏ឋូចជាការបសញ្េញយំន្ញិ។  

៨៣. ប្បពន័្ធអាេ ីរដូាសៅមិ្ន្ទាន្់សប្បើប្លេ់ឱ្យអ្េ់េកាត ន្ ពល សដាយសារមូ្លសហត  ឋូចជា : (១)- ម្ ូឌ្ ល 

េំនន្់ក្ចឋលរួម្មាន្ម្ ូឌ្ លការប្រប់ប្រងន្សិវយន្៍បណណ, ម្ ូឌ្ លពនិ្តិយយំន្ញិសៅកនុងឃាៃ ងំ, ម្ ូឌ្ លពនិ្តិយយំន្ញិ ៃ្ងកាត ់

ន្ងិម្ ូឌ្ លរកាយិន្នន្យ័្ រជន្សៅមិ្ន្ទាន្ល់ន្សប្បើប្លេ់ឱ្យលន្សពញសលញ ន្ងិ (២)- ការម្និ្តភាជ ប់សៅម្កជាេវ ័យ-

ប្បវតតិរវាងប្បពន័្ធសផ្សងក្ ឋូចជាប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងយិន្នន្័យហាន្ភិ័យរយជាមួ្យន្ឹងប្បពន័្ធអាេ ីរដូា។ 

៨៤. សឋើម្បីធានាឱ្យប្បពន័្ធអាេ ីរដូាអាចអ្ន្ វតតលន្ទាងំប្េុងន្វូម្ ខងារទាងំអ្េ់ ន្ិងសឋើម្បីពប្ងីកវ្សាលភាព

ម្ន្ការសប្បើប្លេ់ប្បពន័្ធសន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហរិញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ 

ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 តភាជ ប់ប្បពន័្ធអាេ រីដូាជនូ្តណំាងសាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធសៅត្តម្មាត់ប្ចក ន្ិងនាយកដាបា ន្រដាបា ករ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 តភាជ ប់ប្បពន័្ធេវ ័យប្បវតតអិាេ រីដូាជាមួ្យន្ឹងប្បពន័្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យរយ, ប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យ

ជាតិ ន្ងិប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យអាសា៊ា ន្, 

 ពប្ងីកម្ ខងាររបេ់ប្បព័ន្ធអាេ រីដូាចឋលសៅសេេេល។់ 

៥.២.៣.២ ប្បពន័្ធបញ្ជរចតម្យួជាត ិ

៨៥. ប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិ រឺជាចផ្ន្ការម្យួកនងុចំសណាម្ចផ្ន្ការទាងំ ១២ របេ់រាជរដាបា ភលិល កនងុការ

ចកលម្គន្វូបរ្បាកាេវ្ន្ិសបារ ន្ិងកិចេេប្ម្លួពាណិជជកម្មសៅកម្ពុជាឱ្យកាន្់ចតប្បសេើរសឡើង។ សឋើម្បីឱ្យប្េបសៅន្ឹង

យេសន្វ្េ័យេហរម្ន្៍អាសា៊ា ន្នាឆ្ន ំ ២០១៥ រាជរដាបា ភលិលលន្េសប្ម្ចបន្តឋំសណើរការប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិ 

សដាយមាន្អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាជាអ្នកឋឹកនំា ន្ងិចាប់សផ្តើម្ឋំបូងពីរសប្មាងបញ្ជរចតម្យួជាតិសដាយ

មិ្ន្ទាន្ម់ាន្លកខណៈេវ ័យប្បវតតិសពញសលញេិន្។ សលលបំណងេំនន្ ់ រឺស្វើការតភាជ ប់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិង      

រដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធទាងំអ្េ់សដាយបសងាើតបណាត ញក ពំយូយ័រកនុងប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យ សឋើម្បីយយួលប្បតិសវយន្៍

រយេប្មាប់ការប្បកាេយំន្ញិ, ការច ុះបញ្ជ ីយំន្ញិ, ការប្តតួពនិ្តិយឯកសារ ន្ងិការផ្តលអ់ាជាា បណណអ្ន្ ញ្ជញ តសៅសលើ

ការនំាសចញ-នំាចូលកនុងសពលចតមួ្យ។  
៨៦. កន្ៃងម្ក ការអ្ន្ វតតរសប្មាងប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិសៅមាន្ភាពយឺតបា វ សដាយសារមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្

មួ្យចំន្ួន្រឺ : (១)- កងវុះ្ន្ទៈកនុងការចូលរួម្ ន្ិងេហប្បតិបតតិការពីសាា ប័ន្ចឋលពាក់ព័ន្ធ សឋើម្បីផ្តល់ន្ូវធាត ចូល

េប្មាប់កំណតហ់ាន្ភិ័យរយ ចឋលន្ងឹប្តូវបញ្េូលសៅកនុងប្បព័ន្ធយិន្នន្័យប្រប់ប្រងហាន្ិភយ័ ន្ិង (២)- ការចូលរួម្  

តិចតចួពីវ្េ័យ ឯកជន្កនុងឋំសណើរការបសងាើត ន្ងិអ្ន្ វតតរសប្មាងបញ្ជរចតមួ្យជាតិ។  

៨៧. សឋើម្បី្ ន្សៅអ្ន្ វតតជាក់ចេតងប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិនាសពលឋ៏ខៃីនងម្ ខ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិ  

រដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្៖ 
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 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ជំរ ញការដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតឱិ្យលន្សពញសលញត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្។  

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 ភាជ ប់ប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតជិាមួ្យប្បពន័្ធបញ្ជរចតម្យួអាសា៊ា ន្េប្មាប់រសប្មាងសាកលបង ចឋល

ន្ងឹប្តូវអ្ន្ វតត, 

 ពប្ងឹងប្បេិយធភាពការងាររវាង សាា ប័ន្រឋបាន្ិង្ រជន្, សាា ប័ន្រឋបាន្ិងសាា ប័ន្រឋបា ន្ិង ្ រជន្ន្ងិ្ រជន្ 

សឋើម្បលំីប្យការអ្ន្ វតតប្បពន័្ធសន្ុះេប្មាប់រយៈសពលយូរ។ 

៥.២.៣.៣ យន្តការេហប្បតបិតតកិាររវាងរយ ន្ងិ វេ័្យឯកជន្ 
៨៨. ការសលើកយឹកចិតតឱ្យ វ្េ័យឯកជន្ចូលរួម្កនុងការជំរ ញអ្ន្ សោម្ភាព ន្ងិប្បេិយធភាពម្ន្កិចេេប្ម្លួ

ពាណិជជកម្មកនុងប្បសយេកម្ពុជា រឺជាសលលសៅយ យធសាស្តេត ម្ន្យន្តការេហប្បតិបតតកិាររវាងរយ ន្ងិវ្េ័យឯកជន្

សដាយកនងុសនាុះអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាលន្បសងាើតរណៈកមាម ្កិារពិសប្លុះសបាបលព់ាណិជជកម្ម សឋើម្បី

សប្បើជាយន្តការពប្ងឹងកិចេពិសប្លុះសបាបល់ជាមួ្យវ្េ័យឯកជន្។ នាសពលថមីក្សន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករ  

កម្ពុជាលន្បសងាើតកម្មវ្្បី្បតិបតតិករសេឋបាកិចេយយួលេិយធិ (Authorized Economic Operator-AEO) សដាយសរៀបចំ

ជាបយបបញ្ញតតិត្តម្ឧតតមាន្ វតតន្អ៍្ន្តរជាត ិ ន្ិងច ុះអ្ន្ េារណៈរវាងរឋបាលលរយប្បសយេពាកព់ន័្ធ សឋើម្បយីយួលសានា ល់

ប្បតិបតតិករសេឋបាកិចេយយួលេិយធិ េប្មាប់ជំរ ញយន្តការភាពជាម្ឋរូរវាងរយ ន្ងិប្បតិបតតិករឱ្យកាន្ច់តមាន្ប្បេិយធភាព។ 

៨៩. នាចខ វ្ចេិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាលន្សរៀបចំេិកាខ សាោសៅប្រប់សាន

រយទាងំអ្េ់ សឋើម្បីឱ្យ វ្េ័យឯកជន្កាន់្ចតប្ជួតប្ជាបពីេតង់ដារ និ្ងនី្តិវ្្ីរយទាក់យងនឹ្ងការបសញ្េញយំន្ិញ,  

ការឋឹកជញ្ជូន្ ន្ងិកាតពវកិចេបង់ពន្ធ កនងុសលលបំណងជំរ ញឱ្យ វ្េ័យឯកជន្ចូលរួម្េហការលគចថម្សយៀតកនុងការបំសពញ

កាតពវកិចេបងព់ន្ធអាកររយ។ 

 ៩០. សទាុះជាបា ងសន្ុះកតី  វ្េ័យឯកជន្សៅមិ្ន្ទាន្់លន្ចូលរួម្េហប្បតិបតតិការជាមួ្យអ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាឱ្យលន្េកម្មសពញយំហឹង ន្ិងប្បកបសដាយប្បេិយធភាពសៅសឡើយសយ ទាក់យងន្ឹងការផ្តល់ម្តិសបាបល ់

ក៏ឋូចជាព័ត៌មាន្ចឋលចំាលច់ឋល់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា សឋើម្បីជំរ ញការផ្តល់សេវាបងព់ន្ធអាកររយជនូ្

្ រជន្ឱ្យលន្ប្បសេើរសឡើង ន្ិងការចេវងយលព់នី្តីិវ្្ីរយថមកី្ ចឋលលន្ដាកឱ់្យអ្ន្ វតត សឋើម្បីធានាឋល់អ្ន្ សោម្ភាព

ម្ន្ការបងព់ន្ធអាកររយ។  

 ៩១. សឋើម្បឱី្យ វ្េ័យឯកជន្ចូលរួម្ឱ្យលន្េកម្ម ន្ិងមាន្ប្បេិយធភាពជាងម្ ន្ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករ

កម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតត វ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 សរៀបចំកិចេប្បជ ំយន្តការភាពជាម្ឋរូ ពិភាកាសដាុះប្សាយបញ្ជា  ឬកងវលន់ានារបេ់្ រជន្,  

 ដាកឱ់្យអ្ន្ វតតយន្តការសលើកយឹកចិតតឋល់្  រជន្ ចឋលមាន្អ្ន្ សោម្ភាពខពេ់។  

៥.២.៣.៤ ចផ្ន្ការអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍ាា បន័្ 

៩២. កន្ៃងម្កអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាលន្សរៀបចំចផ្ន្ការកំចណយប្ម្ង់ ន្ងិយំសន្ើបកម្មរយ   

ជាសរៀងរាល ់៥ ឆ្ន ំ សឋើម្បពីប្ងងឹការប្បមូ្លចំណូលពន្ធអាកររយ ន្ិងអ្ន្ សោម្ភាព, ចកលម្គរឋបាលលរយ ន្ិងសលល-

ន្សបាលយពន្ធឱ្យមាន្ភាពេម្ប្េប ន្ងិប្បកបសដាយេម្្ម៌្ជាងម្ ន្ ន្ិងប្េបសៅន្ងឹកម្មវ្្ីចកយប្ម្ងក់ារប្រប់ប្រង

ហិរញ្ញវតាសុាធារណៈ ន្ងិ យុទ្ធសាស្រ ត្ចតកុកាណ។ 
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៩៣. សឋើម្បីេសប្ម្ចម្ហិចេត្តកសាងរឋបាលលរយយំសន្ើបមួ្យប្េបត្តម្ឧតតមាន្ វតតន្៍អ្ន្តរជាតិ ទាំងំចផ្នករចនា-

េម្ព័ន្ធ, ជំនាញវ្ជាជ ជីវៈ ន្ិងន្ីតិ វ្្ីប្បតិបតតិការ ន្ិងបសប្ម្ើសេវាប្បកបសដាយប្បេិយធភាពឋល់រាជរដាបា ភិលល ន្ិង

េហរម្ន្៍្ រកិចេ ប្ពម្ទាងំចេវងរកប្បភពចំណូលសផ្សងសយៀតេំសៅយប់យល់ន្ឹងការលត់បងចំ់ណូលពន្ធអាកររយ ចឋល

ន្ឹងបន្តនាសពលអ្នារត ត្តម្រយៈការអ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរីអាសា៊ា ន្ ន្ិងការស្វើេមាហរណកម្មសេឋបាកិចេ

សៅកនងុតំបន្ ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាប្តូវមាន្ចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្ចាេ់ោេ់រយៈសពលចវងសលើេ

ព ី៥ ឆ្ន ំ សដាយកំណត់ឱ្យមាន្យេសន្វ្េ័យចវងឆ្ា យ, សលលសៅយ យធសាស្តេត ប្តឹម្ប្តូវ ន្ងិេកម្មភាពចាេ់ោេ់។ 

៩៤. ឋូចសន្ុះ សឋើម្បីឱ្យសលលសៅយ យធសាស្តេត របេ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាកាន្់ចតមាន្ភាព

ចាេ់ោេ់  អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី

រឺសរៀបចំចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្ ចឋលមាន្យេសន្ វ្េ័យរយៈសពលចវង។  

៥.២.៣.៥ ការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃកម្មវ្្ ចីកយប្ម្ងរ់យ 

៩៥. យ យធសាស្តេត  ន្ងិកម្មវ្្កីារងារកំចណយប្ម្ង់ ន្ិងយំសន្ើបកម្មរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា 

២០១៤-២០១៨ រឺជាឋំណាក់កាលយីបួន្ ចឋលអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាលន្ន្ិងកំព ងអ្ន្ វតត បនាទ ប់ពី

ឋំណាក់កាលយីបី ២០០៩-២០១៣ លន្អ្ន្ វតតប្បកបសដាយលយធផ្លជាចផ្ៃផ្ទា ។ ការត្តម្ដាន្ប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃ

កម្មវ្្ីចកយប្ម្ងរ់យ ចឋលន្ងឹប្តូវអ្ន្ វតតកនងុឋំណាក់កាលយីបួន្សន្ុះ រឺជាការចំាលច់ ន្ងិប្តូវអ្ន្ វតតចផ្គកសលើេូចនាករ

ប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃចាេ់ោេ់ សឋើម្បតី្តម្ដាន្ ន្ងិប្តួតពនិ្តិយជាប្បចំាសលើលយធផ្លការងារម្ន្ការអ្ន្ វតតកម្ម វ្្ី

ចកយប្ម្ង់រយ។ 

៩៦. កនងុការអ្ន្ វតតកន្ៃងម្ក អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាលន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវេូចនាករ

កប្ម្ិតបឋម្េប្មាប់វាេ់ចវងលយធផ្លេំនន្់ក្ ន្ិងការអ្ន្ វតតការងាររបេ់កម្មវ្្ចីកយប្ម្ង់រយ។ ជាមួ្យន្ឹងវឌ្ឍន្ភាព

សន្ុះ ការប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃកម្មវ្្ីចកយប្ម្ង់រយសៅចតជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចនំ្នួ្ រ ឺ : (១)- រណៈកមាម ្ិការ

ចកយប្ម្ង់មិ្ន្េូវមាន្លកខណៈេកម្មកនុងការងារ, (២)- ការមិ្ន្លន្សរៀបចំរលយការណ៍ការងារជាប្បចំា សឋើម្បីសប្បើជា

េូចនាករប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃប្បេិយធភាពការងារ ន្ងិលយធផ្លការងារ ន្ិង (៣)- យិន្នន្យ័ចឋលប្បមូ្លលន្ រឺជា

យិន្នន្័យជាន្ល់ន  ន្ងិមិ្ន្េូវមាន្អ្តាប្បសបាជន្៍េប្មាប់ការវាយតម្ម្ៃការងារ។ 

៩៧. សឋើម្បីចកលម្គការប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃកម្មវ្្ីចកយប្ម្ង់រយ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតត វ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី រពឺប្ងឹងកិចេឋំសណើរការម្ន្រណៈកមាម ្កិារចកយប្ម្ង់

រយសឡើងវ្ញ សឋើម្បីប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃវឌ្ឍន្ភាព ន្ងិបញ្ជា ប្បឈ្ម្កនុងការអ្ន្ វតតការងារចកយប្ម្ង់សន្ុះ។ 

៥.២.៣.៦ ការប្របប់្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស 

៩៨. ការប្រប់ប្រង ន្ិងអ្ភិវឌ្ឍ្ន្ធាន្ម្ន្ េសប្បកបសដាយប្បេិយធភាព រឺជាសលលសៅយ យធសាស្តេត ឋ៏េំនន្់មួ្យ

កនុងចំសណាម្សលលសៅយ យធសាស្តេតទាងំឡាយម្ន្កម្មវ្្ីការងារកំចណយប្ម្ង់ ន្ិងយំសន្ើបកម្មរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ឆ្ន ំ ២០១៤-២០១៨ សដាយកនងុសនាុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាលន្កសាង ន្ិងសរៀបចំ : 

(១)- ចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្៍្ ន្ធាន្ម្ន្ េស, (២)- កម្មវ្្ីសលើកយឹកចិតត, (៣)- ការពប្ងងឹេម្តាភាព ន្ងិជនំាញឯកសយេ, 

(៤)- ការជំរ ញ ន្ិងសលើកកម្ពេ់ការអ្ប់រកំាយេម្បទា ន្ិងភាពម្ថៃថនូររបេ់ម្ស្តន្តីរយ, (៥)- ការសរៀបចំវរនាហវឹកហវឺន្ 

ន្ិងពប្ងឹងេម្តាភាពឋល់ម្ស្តន្តីរយ ន្ិងរដាបា ករ, (៦)- ការពប្ងឹងការអ្ន្ វតតប្កម្េីល្ម៌្ ន្ងិកិរប្ាមាបាយម្ស្តន្តីរយ 



___________________________________________________________________________________________________________ 
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ន្ងិ (៧)- ការអ្ន្ វតតប្បពន័្ធវាយតម្ម្ៃការងារជាសឋើម្។ ម្ស្តន្តរីយេរ បយូទាងំប្បសយេមាន្ចំន្នួ្ ១.៥៩៤ នាក ់ រិតម្ក

ប្តឹម្ច ងឆ្ន ំ ២០១៣។  

៩៩. ប្កម្េីល្ម៌្ ន្ងិកិរ្បាមាបាយម្ស្តន្តីរយ ជាចផ្នកមួ្យម្ន្កចំណយប្ម្ង់អ្ភលិលកិចេរបេ់អ្រនានាយក-

ដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា។ អ្រនានាយកដាបា ន្លន្សរៀបចំកចិេប្បជ ំជាមួ្យម្ស្តន្តីរយម្កពីបណាត សានរយ ន្ងិរដាបា ករ

ទាងំអ្េ់ សឋើម្បីសប្កើន្រំលឹក ន្ិងពប្ងឹងការអ្ន្ វតតវ្ន្័យ, ប្កម្េីល្ម៌្ ន្ិងកិរ្បាមាបាយរបេ់ម្ស្តន្តីរយទាងំអ្េ់។ 

ម្ស្តន្តីរយទាងំអ្េ់ប្តូវបំសពញចបបបយសលលការណ៍អ្ភិលលកិចេលគ ចឋលបញ្ជជ ក់អ្ំពីការម្ិន្ចូលរួម្កនុងយំនាេ់ផ្ល-

ប្បសបាជន្៍ ឬការសរីេសអ្ើងសផ្សងក្ចំសពាុះអ្នកបង់ពន្ធ។ េប្មាប់សលលសៅអ្ភិលលកិចេលគ ប្បអ្ប់តវា៉ារយប្តូវលន្ដាក់

សៅត្តម្សានរយទាងំអ្េ់ ន្ងិយីសាន កក់ារកណាត ល សឋើម្បយីយួលសបាបល់ប្តឡប់ពីអ្នកបង់ពន្ធ ន្ងិចាត់វ្ធាន្ការឱ្យ

លន្ទាន្ស់ពលសវោស ៃ្ើយតបន្ងឹកងវល់ទាងំឡាយរបេ់្ រជន្។ យន្ទឹម្សន្ុះ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាមាន្

យន្តការភាពជាម្ឋរូរយចផ្នកឯកជន្ ន្ងិអ្ងនាភាពយំនាក់យំន្ងសាធារណៈ ចឋលជាសលន្កិារដាបា ន្ម្ន្យន្តការសន្ុះ 

ន្ងិជាចំណ ចយំនាក់យំន្ងេប្មាប់សដាុះប្សាយកងវលន់ានារបេ់វ្េ័យឯកជន្ ក៏ឋូចជាេប្មាប់យយួលរាលេំ់ណូម្ពរ 

ឬការតវា៉ានានារបេ់ចផ្នកឯកជន្ ជាពិសេេអ្នកនំាសចញ អ្នកនំាចូល ម្កេប្ម្បេប្ម្លួ ន្ិងសដាុះប្សាយត្តម្បយ-

បបញ្ញតតិចាប់ជា្រមាន្ សឋើម្បី្ន្សៅសលើកេទួយេីល្ម៌្សារសពើពន្ធ ន្ិងការេប្ម្លួពាណិជជកម្មឱ្យលន្ជាអ្តិបរមា។ 

១០០. បា ងណាក៏សដាយ សៅមាន្ការកត់េមានា ល់សឃើញន្ូវការេប្ម្បេប្ម្ួលរយ ចឋលមិ្ន្ប្េបចាប់  

មួ្យចំន្នួ្រវាងម្ស្តន្តីរយ ន្ិង្ រជន្ខ េចាប់ ទាងំថ្នន កប់្រប់ប្រង ន្ងិថ្នន ក់អ្ន្ វតតជាក់ចេតង មួ្យចផ្នកសដាយសារកងវុះ

ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងការអ្ន្ វតតការងារ, ឋំសណើរការ ន្ងិការប្តតួពនិ្ិតយ។ យន្ទឹម្សន្ុះ ការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េសរបេ់អ្រនា-

នាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជាសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- កនុងការអ្ន្ វតតការងារជាក់ចេតង ម្ស្តន្តី

រយមួ្យចនំ្នួ្មាន្តនួាយី ន្ងិម្ ខតំចណងសប្ចើន្ជាង ១ ចឋលជាសហត ស្វើឱ្យម្ស្តន្តីទាងំសនាុះមាន្បន្ទុកការងារខពេ់ ចឋល

នំាសៅឋល់ភាពយឺតបា វកនុងការបំសពញការងារ, កាត់បន្ាយប្បេិយធភាព ន្ិងភាពេ័កតិេិយធិកនុងការអ្ន្ វតតការងារ

របេ់អ្ងនាភាពរយ ន្ងិរដាបា ករទាងំមូ្ល, (២)- ការសលរពប្បតិបតតិប្កម្េីល្ម៌្របេ់ម្ស្តន្តីរយសៅមាន្កប្ម្ិត ន្ិង  

(៣)- ម្ស្តន្តរីយសៅមាន្ភាពខវុះនតនងេម្តាភាព, ចំសណុះឋឹង ន្ងិជនំាញចំាលច់មួ្យចំន្នួ្េប្មាប់ការអ្ន្ វតតការងារ។ 

១០១. សឋើម្បីពប្ងឹងប្កម្េីល្ម៌្ ន្ិងកិរ្បាមាបាយម្ស្តន្តីរយ, េម្តាភាព ន្ិងការកំណត់តនួាយី ន្ិងការយយួល 

ខ េប្តូវ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃ ី ឋូច

នងសប្កាម្៖ 

 កាត់បន្ាយន្ូវការប្បរលភ់ារកចិេសប្ចើន្កចន្ៃងឋល់ម្ស្តន្តីរយមាន ក់ក្កនុងសពលចតមួ្យ,  

 ពប្ងឹងការសលរពប្បតិបតតិប្កម្េីល្ម៌្របេ់ម្ស្តន្តីរយ, 

 ពប្ងឹងេម្តាភាពម្ស្តន្តីរយត្តម្រយៈការបណតុ ុះបណាត លជំនាញចំាលច់ទាងំឡាយ, 

 ពប្ងីកវ្សាលភាពប្បអ្ប់តវា៉ា រយសៅត្តម្ការ្បាល័យរយ ន្ិងរដាបា ករសៅមាត់ប្ចកេំនន្់ក្   

មួ្យចំន្ួន្, 

 បសងាើតឱ្យមាន្ម្ស្តន្តីយំនាក់យំន្ងសាធារណៈសៅត្តម្សានការ្បាល័យរយ ន្ិងរដាបា ករេំនន្់ក្  

មួ្យចំន្ួន្។ 

៥.២.៣.៧ េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ 

១០២. កនុងយ យធសាស្តេត  ន្ិងកម្មវ្្ីការងារកំចណយប្ម្ង់ ន្ងិយំសន្ើបកម្មរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករ
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កម្ពុជា ២០០៩-២០១៣ ការប្ាលយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនុងប្តូវលន្បសងាើតប្េបត្តម្ប្បកាេសលខ ៣៨៨ េហវ.ប្បក ន្ិង

េា ិតសៅសប្កាម្សលន្កិារដាបា ន្ ចឋលប្តវូរាយការណ៍ផ្ទទ ល់ជាប្បចំាជនូ្អ្រនានាយកម្ន្អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា 

ចឋលជាប្បធាន្រណៈកមាម ្កិារចកយប្ម្ង ់ន្ិងយំសន្ើបកម្មរយ។ 

១០៣. កន្ៃងម្ក ម្ ខងារេវន្កម្មម្ផ្ទកនងុសៅមិ្ន្ទាន្់បំសពញការងារលន្សពញសលញសៅសឡើយសយ សដាយសារ

ចតមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចនំ្នួ្ ចឋលមាន្ជាអាយិ៍ : (១)- កិចេឋំសណើរការរបេ់ការប្ាលយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនុងព ំទាន្ល់ន្

សពញសលញត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្ ន្ងិ (២)- ម្ស្តន្តនីាយកដាបា ន្រឋបាលលលន្ជយួបំសពញម្ ខងារមួ្យចំន្នួ្របេ់

ការ្បាលយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ ចឋលខ េពីតនួាយី ន្ិងភារកិចេកំណត់សដាយបយបបញ្ញតតិជា្រមាន្។  

១០៤. សឋើម្បពីប្ងឹងប្បេិយធភាពេវន្កម្មម្ផ្ទកនុង អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាម្ន្ប្កេួងសេឋបាកចិេ 

ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការរយៈសពលខៃី ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 ជំរ ញកិចេឋំសណើរការសពញសលញរបេ់ការប្ាលយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនុង ត្តម្តនួាយី ន្ិងភារកិចេ ចឋល

ប្តូវលន្កំណត់សដាយបយបបញ្ញតតិជា្រមាន្សដាយផ្តល់ម្ស្ាលយស្វើការងារ ន្ិង្ន្ធាន្ម្ន្ េស

េម្ប្េប,  

 បសងាើតប្បពន័្ធរលយការណ៍លយធផ្លេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងសយៀងទាត់ ជូន្អ្រនានាយកម្ន្អ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា, 

 ជំរ ញកិចេេហការរវាងការ្បាល័យេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា

ជាមួ្យអ្ងនាភាពេវន្កម្មសផ្សងសយៀត។ 

៥.៣ ការេក្ងឹងរដ្ឋបាលចណូំលមិនមមនសារកេើេនធ 

១០៥.  វ្េ័យចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធមាន្ វ្សាលភាពយូលំយូោយ។ ប្បភពចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 

រឺលន្ម្កពីវ្េ័យ ន្ិងេកម្មភាពជាសប្ចើន្សផ្សងលន  មាន្ជាអាយិ៍ ចំណូលលន្ម្កពកីារចាត់ចចង ន្ិងការស្វើអាជីវកម្ម

ប្យពយេម្បតតិរឋបា, ផ្លពេីម្បទាន្, កម្ប្ម្សេវាសាធារណៈ, ផ្លពកីារពនិ្យ័ ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធឋម្យសយៀត។ 

ជារួម្ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហរិញ្ញវតា ុរឺជាសាា ប័ន្ប្រប់ប្រង, ត្តម្ដាន្ ន្ងិជំរ ញការប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 

ត្តម្រយៈ អ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្ឧេាហកម្មហិរញ្ញវតា។ុ 

ជាមួ្យន្ងឹ វ្សាលភាពយូលំយូោយសន្ុះ  វ្េ័យចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្រួម្ ន្ិងសដាយចឡក

ត្តម្វ្េ័យន្ីមួ្យក្។ សៅកនងុន្យ័សន្ុះ ការពប្ងឹងរឋបាលលចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធប្តវូសផ្ទត តសលើបញ្ជា ជារួម្ ន្ងិ    

 វ្េ័យ្ំក្ ចឋលមាន្េកាត ន្ ពលចំណូលខពេ់។  

៥.៣.១ បរកិារណ៍ និងបញ្ហា ក្បឈមរួមននចណូំលមិនមមនសារកេើេនធ 

១០៦. ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ រឺជាប្បភពមួ្យចំចណកម្ន្ប្លកចំ់ណូលេរ បរបេ់រាជរដាបា ភិលល ចឋល

មាន្ជាម្្យម្ប្បមាណ ១៩% កនុងមួ្យឆ្ន ំ ន្ងិជាង ២% ម្ន្ ផ្េេ កនងុអ្ំឡុងឆ្ន ំ ២០០២-២០១២។ ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្

សារសពើពន្ធលន្សកើន្សឡើងពី ៨០២ ពាន្ោ់ន្សរៀល សៅឆ្ន ំ ២០០៨ សៅ ១.៤៤២ ពាន្ោ់ន្សរៀលសៅឆ្ន ំ ២០១៣។  

នាឆ្ន ំ ២០១៣ សន្ុះ ប្បភពម្ន្ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធេំនន្់ក្ មាន្ជាអាយិ៍ ផ្លពអីាករសាា ន្យូតចំន្នួ្ ១៩,៨%, 

ផ្លពឯីកជន្ភាវូបន្ីយកម្ម ន្ងិការសប្បើប្លេ់ប្យពយេម្បតតិរឋបាចំន្នួ្ ១៧,៨%, ផ្លពី វ្េ័យសយេចរណ៍ចំន្ួន្ ១៧,១%, 

ផ្លព ីវ្េ័យអាកាេចរណ៍េ ីវ្លចំន្នួ្ ៦,៦%, ផ្លពមី្ប្បេណីយ៍ ន្ងិយូររម្នារម្ន្ចំ៍ន្នួ្ ៥,៣% ន្ិងផ្លពី

កម្ប្ម្ប្តួតពនិ្តិយរ ណភាពផ្លតិផ្ល ន្ងិការសលរពបយដាបា ន្ចំន្នួ្ ៥,៥%។  
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១០៧. ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធប្តូវលន្ប្រប់ប្រង ន្ិងប្បមូ្លសៅត្តម្ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបា-

លលថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិរឋបាលលថ្នន ក់សប្កាម្ជាត។ិ ការបងចំ់ណូលប្បប្ពតឹតសៅត្តម្រូបភាពពីរ រកឺារបង់ចំណូលសដាយប្តង ់

ន្ងិសដាយផ្ទទ ល់ជាសាច់ប្លក ់ ឬជាមូ្លបបទាន្បប្ត។ ការបងចំ់ណូលសដាយប្តង ់ រឺជាការបង់ចំណូលចឋលលន្ម្កពី

ប្លក់ចំសណញ (ភារោភ) របេ់េហប្លេសាធារណៈ, ចំណូលចផ្គកត្តម្កិចេេន្ា ឬកចិេប្ពម្សប្ពៀងម្ន្ការចាត់ចចង

ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ងិេម្បទាន្ឋម្យសយៀតរបេ់រឋបា។ ការបងចំ់ណូលសដាយផ្ទទ ល ់រឺជាការបងចំ់ណូលជាសាច់ប្លក ់ឬជា

មូ្លបបទាន្បប្ត ចឋលស្វើសឡើងត្តម្រយៈរជជសយយយករចំណូល។ ការប្រប់ប្រង ន្ិងប្បមូ្លចំណូលសៅត្តម្ប្កេួង-សាា ប័ន្ 

លន្ជួបប្បយុះបញ្ជា ប្បឈ្ម្្កំ្មួ្យចំន្នួ្ ចឋលតប្មូ្វឱ្យមាន្វ្ធាន្ការសដាុះប្សាយជារួម្។ 

១០៨. ការប្របប់្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធសដាយប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិ

ថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិសៅមិ្ន្ទាន្ម់ាន្ការចាតត់្តំងម្ស្តន្តីជាន្់ខពេ់ចាេ់ោេ់េប្មាប់ការត្តម្ដាន្, ការកត់ប្ត្ត, ការសកៀរររ

ចំណូល ន្ងិការចាត់វ្ធាន្ការតឹងទារបំណ ល។ ការចូលរួម្ ន្ងិកិចេេហការពបី្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពរឋបាជាសប្ចើន្ 

កនុងការកត់ប្ត្ត, ការប្បមូ្លចំណូល ន្ងិការតងឹទារបំណ ល សៅមិ្ន្ទាន្់មាន្ភាពរលនូ្។ កិចេេហការកនុងការផ្តល ់

រលយការណ៍,  តួសលខ, កិចេេន្ា, កិចេប្ពម្សប្ពៀង ឬអាជាា បណណពីប្កេួង-សាា ប័ន្ឋលប់្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ

សៅមាន្កប្ម្ិតសៅសឡើយ។ យន្ទមឹ្សន្ុះ មាន្ករណីមួ្យចំន្នួ្សលើការច ុះ ឬការចកចប្បកិចេេន្ា, កិចេប្ពម្សប្ពៀង ឬអាជាា -

បណណប្តូវលន្ស្វើសឡើង សដាយលម ន្ការពនិ្តិយ ន្ិងយល់ប្ពម្ពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ។ ការបងចំ់ណូលយឺតបា វ,   

ការោក់ចំណូល ន្ិងភាពខវុះចសនាៃ ុះម្ន្ការសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លកត់្តម្ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលល

ថ្នន ក់ជាត ិន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតមួិ្យចំន្នួ្ ក៏ជាបញ្ជា ប្បឈ្ម្រមួ្សៅកនងុវ្េ័យចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធផ្ងចឋរ។ 

១០៩. ចំសពាុះបំណ លក៏សៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្ផ្ងចឋរ ឋូចជាបំណ លកនងុ វ្េ័យម្ប្បេណីយ៍ ន្ងិយូររម្-   

នារម្ន្៍,  វ្េ័យសយេចរណ៍ ន្ិង វ្េ័យអាកាេចរណ៍េ ី វ្ល។ កន្ៃងម្ក បំណ លទាងំសន្ុះលន្សកើន្សឡើងជាបន្តបនាទ ប់ 

សហើយយន្តការចឋលប្តូវលន្បសងាើតសឡើង សឋើម្បទីារបំណ លក៏មិ្ន្មាន្ប្បេិយធភាពប្រប់ប្លន្់ ចឋលស្វើឱ្យបំណ លទាងំ

សនាុះកាៃ យសៅជាបំណ លរា មំ្រ៉ា។ េកម្មភាពមួ្យចំន្ួន្សយៀតកល៏ន្បសងាើតជាបំណ លសប្ចើន្ចឋរ ឋូចជា ការលក់ ន្ងិជលួ

ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងេម្បទាន្ចរ៉ា សដាយសារចតភារីឯកជន្មិ្ន្លន្អ្ន្ វតតត្តម្កិចេេន្ា ន្ិងមិ្ន្លន្សលរពត្តម្    

បយបបញ្ញតតជិា្រមាន្ពាក់ពន័្ធការបងចំ់ណូល សហើយរដាបា ភិលលមិ្ន្លន្ចាត់វ្ធាន្ការម្ ឺងមា ត់ប្រប់ប្លន្់សឋើម្បីសដាុះ-

ប្សាយបញ្ជា សន្ុះ។ 

១១០. សប្ៅពីបញ្ជា បំណ ល េម្តាភាពកនុងការប្បមូ្លចំណូលពី វ្េ័យេំនន្់ក្ក៏សៅមាន្កប្មិ្តផ្ងចឋរ ឋូចជា 

្ន្ធាន្្ម្មជាតិ, កាេ ីណូ, ការធានារា៉ាប់រង ន្ងិយូររម្នារម្ន្ ៍ ចឋលទាម្ទារឱ្យមាន្ជាចំាលច់ន្ូវចំសណុះឋឹងចផ្នក

បសចេកសយេ សឋើម្បអីាចយលេ់ ីជសប្ អ្ំពកីារសរៀបចំកិចេេន្ា, ការអ្ន្ វតតប្បចំាម្ថា ន្ងិផ្លវ្លកនាសពលអ្នារត។ 

យន្ទឹម្សន្ុះ ការងារប្បមូ្លចំណូល ន្ងិការត្តម្ដាន្ការប្បមូ្លចំណូលមួ្យចំន្នួ្ តប្ម្ូវឱ្យស្វើឋំសណើរសៅត្តម្បណាត សខតត 

ឆ្ា យក្ ចឋលទាម្ទារឱ្យមាន្្ន្ធាន្ ន្ងិម្ស្ាលយេម្ប្េប។ 

 ១១១. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ប្កេួង-សាា ប័ន្ ចឋលប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធទាងំអ្េ់ប្តូវចាតត់្តំងថ្នន ក់ឋឹកនំា  ចឋលជា

េមាជិករាជរដាបា ភិលលមួ្យរូប សឋើម្បីយយួលខ េប្តូវកនុងការត្តម្ដាន្, ការកត់ប្ត្ត, ការសកៀរររ

ចំណូល ន្ិងការចាត់វ្ធាន្ការតឹងទារបំណ ល សៅសប្កាម្េម្តាកិចេប្កេួង-សាា ប័ន្របេ់ខៃួន្, 
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 បន្តពប្ងឹង ន្ិងជំរ ញការសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លក់, 

 បន្តជំរ ញ ន្ិងសប្បើប្លេ់ប្បពន័្ធ្នាលរកនុងការបង់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

 ជំរ ញការបង់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធពីប្កេួង-សាា ប័ន្ចូលសៅកនុងរណន្ីសទាលរតនាលរជាតិ 

ឱ្យលន្ប្រប់ចំន្នួ្ ន្ងិទាន្់សពលសវោ, 

 បន្តជំរ ញការដាកឱ់្យអ្ន្ វតត ន្ងិការចកលម្គេតងដ់ារសេវាេប្មាប់ការបង់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ

ឱ្យមាន្ភាពងាយប្េួល ន្ិងមាន្តមាៃ ភាព, រណសន្យយភាព ន្ងិប្បេិយធភាព, 

 សរៀបចំ ន្ងិដាក់អ្ន្ វតតលិខតិបយដាបា ន្រតយិ តតពាក់ពន័្ធ ប្ពម្ទាងំកំណត់េម្តាកិចេឱ្យលន្ចាេ់- 

ោេ់រវាងប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពពាក់ព័ន្ធកនុងការកត់ប្ត្ត, ការត្តម្ដាន្ ន្ិងការសកៀរររ

ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

 ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ ប្តូវចាត់វ្ធាន្ការជំរ ញឱ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលល

ថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិឱ្យពប្ងឹងកិចេការប្បមូ្លចំណូល ន្ិងបំណ លមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ប្េប

ត្តម្បយដាបា ន្រតយិ តត ន្ិងសលលការណ៍កំណត់ជា្រមាន្, 

 ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ចឋលប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្

សារសពើពន្ធប្តូវប្បរលក់ិចេេន្ា, កិចេប្ពម្សប្ពៀង, អាជាា បណណ, សេៀវសៅបន្ទុក ន្ិងឯកសារពាក់ពន័្ធ

ប្រប់ប្បសភយម្កប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បីសរៀបចំយិន្នន្័យេប្មាប់ត្តម្ដាន្ការបង់

ចំណូល, ការអ្ន្ វតដកិចេេន្ា, កិចេប្ពម្សប្ពៀង, អាជាា បណណ ន្ងិសេៀវសៅបន្ទុក ន្ងិការជំរ ញការបង់

ចំណូល  រួម្ទាងំការដាកស់ចញន្ូវ វ្ធាន្ការចំាលច់នានា,  

 ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ ប្តូវសរៀបចំយប្ម្ង់រំរូេប្មាប់ការសរៀបចំរលយការណ៍ចំណូលឱ្យឋល់

ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពរឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ សឋើម្បីសរៀបចំ ន្ិងសផ្ាើរលយការណ៍ 

ចំណូលប្បចំាចខសយៀងទាត់ម្កប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, 

 ចកេប្មួ្លប្កុម្ការងារចឋលលន្បសងាើតសហើយ ន្ិងបសងាើតប្កមុ្ការងារអ្ន្តរប្កេួងជាបនាទ ន្ ់ ចំសពាុះ  

 វ្េ័យណា ចឋលមិ្ន្ទាន្់មាន្ សឋើម្បីទារបំណ លត្តម្ន្ីតិវ្្ី, សលលការណ៍ ន្ងិបយបបញ្ញតិតជា្រមាន្

ឋូចជា  វ្េ័យអាកាេចរណ៍េ ីវ្ល,  វ្េ័យសយេចរណ៍,  វ្េ័យយូររម្នាម្ន្ ៍ ន្ងិវ្េ័យសផ្សងក្

សយៀត, 

 សេន ើអាជាា ្រេវន្កម្មជាតិស្វើេវន្កម្មសលើការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើ-

ពន្ធរបេ់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ, 

 ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា ុ ប្តូវស្វើរលយការណ៍ជនូ្នាយករឋបាម្ស្តន្ត ី េដ ីពសីាា ន្ភាពម្ន្ការត្តម្-

ដាន្, កត់ប្ត្ត ន្ិងប្បមូ្លចំណូល ឬការោក់យ កចំណូលរបេ់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពម្ន្        

រឋបាលលថ្នន ក់ជាត ិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ សហើយសេន ើេ មំាន្វ្ធាន្ការសលើកយឹកចិតតេប្មាប់សាា ប័ន្

ទាងំឡាយណាចឋលប្បមូ្លចំណូលលន្លគ ន្ិងដាក់ វ្ធាន្ការរឋបាលលតឹងរ ឹងចំសពាុះសាា ប័ន្ ន្ងិ    

ម្ស្តន្តពីាកព់ន័្ធ ចឋលប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្លន្លគ ឬោក់ចំណូល សដាយមិ្ន្រាប់បញ្េូលន្ូវសទាេយណឌ

សផ្សងសយៀតប្េបត្តម្ចាប់ជា្រមាន្, 
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 ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិទាងំអ្េ់ ចឋលមាន្ភារកិចេទារ

បំណ លប្តូវស្វើរលយការណ៍លម្គិតប្បចំាប្ល ម្កកាន្់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាពុីយន្តការ ន្ិង

លយធផ្លម្ន្ការទារបំណ ល, 

 ប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធប្តូវេហការជាមួ្យ ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាកុនុងការចាត់វ្ធាន្ការ

ប្ពមាន្, ឋកហូតអាជាា បណណ, ល បសចាលកិចេេន្ា ឬបងាករណន្ីសៅ្នាលរពាណិជជ ន្ិងវ្ធាន្ការ

ចំាលច់សផ្សងក្សយៀតត្តម្ការអ្ន្ ញ្ជញ តរបេ់ចាប់ កនុងករណីប្កុម្ហ៊ា ន្មិ្ន្មាន្ចំណាតក់ារណាមួ្យ

កនុងការេងបំណ ល, 

 ផ្តល់េិយធអ្ំណាចប្រប់ប្លន្ត់្តម្ផ្ៃូវចាប់, ្ន្ធាន្ ន្ិងម្ស្ាលយេម្ប្េបេប្មាប់ម្ស្តន្តីច ុះប្តួត

ពនិ្ិតយ ន្ងិប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

 េិកាពីការសរៀបចំយន្តការសលើកយឹកចិតតឋល់ម្ស្តន្តីពាក់ព័ន្ធ សឋើម្បីពប្ងឹងប្បេិយធភាពម្ន្ការប្បមូ្ល   

ចំណូល។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 សរៀបចំការពិន្តិយសឡើងវ្ញ ន្ងិស្វើវ្សសា្ន្កម្មជាយថ្នសហត  សលើកិចេប្ពម្សប្ពៀង ឬកិចេេន្ាណា

មួ្យចឋលមិ្ន្ ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំពវីឌ្ឍន្ភាពេងនាម្ ឬមិ្ន្ផ្តលផ់្លប្បសបាជន្េ៍ម្ប្េបេប្មាប់ភាររីាជ-     

រដាបា ភលិល, 

 សរៀបចំប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័ សដាយភាជ ប់បណាត ញយំនាក់យំន្ងរវាងអ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា 

ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ជាមួ្យន្ឹងរជជសយយយករចំណូល

របេ់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិយយួលបន្ទុកចំណូល 

សឋើម្បីកត់ប្ត្តចំណូល, ត្តម្ដាន្ការបង់ចំណូល ន្ិងចាត់វ្ធាន្ការបង់ចំណូលឱ្យទាន្់សពលសវោ 

ន្ិងមាន្ប្បេិយធភាព, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវចផ្ន្ការបណតុ ុះបណាត លជំនាញត្តម្វ្េ័យឋល់ម្ស្តន្តីចឋលប្រប់ប្រង ន្ិង

ប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

 សរៀបចំប្កុម្ការងារមួ្យឋឹកនំាសដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាកុនុងប្កបខ័ណឌ រណៈកមាម ្កិារ

សលលន្សបាលយសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បីស្វើការវាយតម្ម្ៃអ្ំពបី្បេិយធភាពម្ន្ការប្បមូ្ល

ចំណូលពីកម្ប្ម្សេវាសាធារណៈរបេ់រឋបា សដាយផ្ារភាជ ប់ជាមួ្យន្ឹងការេិកាអ្ពំីភាពប្បកួតប្បចជង

របេ់កម្ពុជាពាក់ពន័្ធន្ងឹកម្ប្ម្សេវាន្ីមួ្យក្សៅកនងុតម្ម្ៃម្ន្ការស្វើ្ រកិចេ, អាជីវកម្ម ន្ងិពាណិជជកម្ម

ជារួម្ សដាយសប្បៀបស្ៀបជាមួ្យប្បសយេជិតនងកនុងតំបន្់ សឋើម្បីដាក់សចញជាយ យធសាស្តេត ស្វើការចក

តប្ម្ូវកម្ប្ម្សេវា ន្ិងរងាវ ន្់សលើកយឹកចិតតផ្ារភាជ ប់ជាមួ្យន្ឹងកចំណយប្ម្ង់សបៀវតសកនុងសលលសៅបសងាើន្

េម្តាភាពប្បកតួប្បចជងរបេ់កម្ពុជា។ 

៥.៣.២  វិ្័យកាកា្ចរណ៍្ុីវិល  

 ១១២. ចំណូលពអីាកាេចរណ៍េ ីវ្លរួម្មាន្ចំណូលេំនន្់ក្ ឋូចជា ការចបងចចកប្លក់ចំណូលពីកម្ប្ម្

េួយសារ ន្ងិកម្ប្ម្សេវានំាផ្ៃូវច ុះចត, សហាុះសឡើង ន្ិងសហាុះ ៃ្ងកាត ់ ចឋលមាន្ប្កមុ្ហ៊ា ន្សេវាកម្មចរាចរណ៍ផ្ៃូវ

អាកាេកម្ពុជាយយួលបន្ទុក ន្ងិការចបងចចកប្លក់ចំណូលពបី្កុម្ហ៊ា ន្េម្បទាន្ប្ពោន្យន្តសហាុះកម្ពុជា ចឋលយយួល
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ប្រប់ប្រងេកម្មភាពរបេ់អាកាេបាន្ដាបា ន្អ្ន្តរជាតទិាងំអ្េ់។ វ្េ័យសន្ុះមាន្េកាដ ន្ ពលខពេ់ សដាយសារចតកំសណើន្

ចំន្នួ្សជើងសហាុះសហើរជាសរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ សៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៣ ចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះយយួលលន្ប្បចហល ៦,៦ % ម្ន្

ចំណូល មិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធេរ ប។ កំសណើន្ម្្យម្ប្បចំាឆ្ន ំម្ន្វ្េ័យសន្ុះ រមឺាន្ប្បមាណជា ៦,២% កនុងអ្ំឡុងឆ្ន ំ 

២០០៨-២០១៣ ។ 

 ១១៣. ការប្បមូ្លចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះជួបប្បយុះន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្ួន្ ឋូចជា : (១)- ចំណូល ន្ិង    

ការចបងចចកចំណូលពីប្កុម្ហ៊ា ន្សេវាកម្មចរាចរណ៍ផ្ៃូវអាកាេកម្ពុជា ន្ងិប្កុម្ហ៊ា ន្េម្បទាន្ប្ពោន្យន្តសហាុះកម្ពុជា

មាន្បរ្មាណតិចតួច ន្ងិ (២)- កម្ប្ម្សេវាជាកច់េតងបចេុបបន្នសៅមាន្កប្ម្ិតទាប។ 

 ១១៤. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការរយៈសពលខៃចំីាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូច

នងសប្កាម្៖ 

 ពនិ្ិតយ ន្ងិេិកាអ្ពំីការចកចប្បកិចេេន្ាជាមួ្យប្កុម្ហ៊ា ន្សេវាកម្មចរាចរណ៍ផ្ៃូវអាកាេកម្ពុជា ន្ិង

ប្កុម្ហ៊ា ន្េម្បទាន្ប្ពោន្យន្តសហាុះកម្ពុជាេត ីពីការចបងចចកចំណូល សដាយចផ្គកសលើការវ្ន្ិសបារ

ជាក់ចេតងរបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្សលើការពប្ងីក ន្ិងចកលម្គសហដាបា រចនាេម្ព័ន្ធ ន្ិងសេវាប្ពោន្យន្តសហាុះ 

ន្ិងសដាយសបាងសៅត្តម្កំសណើន្សេឋបាកិចេ ន្ិងចំណូលពី វ្េ័យសន្ុះ, 

 ពនិ្ិតយ ន្ងិេិកាសឡើងវ្ញន្វូការផ្តល់រងាវ ន្់សលើកយឹកចិតតឋលរ់ឋបាសលន្កិារដាបា ន្អាកាេចរេ ីវ្ល។ 

៥.៣.៣  វិ្័យកទ្្ចរណ ៍

១១៥.  វ្េ័យសយេចរណ៍ រជឺាកត្តលកីរឋ៏មាន្េកាត ន្ ពលមួ្យកនងុការជំរ ញកំសណើន្សេឋបាកិចេជាតិ។ ជាមួ្យ

ន្ងឹសលលន្សបាលយសបើកចំហសជើងសម្ឃ  វ្េ័យសយេចរណ៍លន្រីកចសប្ម្ើន្បា ងឆ្ប់រហេ័ ទាងំចំន្នួ្សភាៀវសយេចរ, 

េណាបា លរ ន្ិងយីកចន្ៃងកសំាន្ត។ កនុងឆ្ន ំ ២០១៣ ចំន្នួ្សភាៀវសយេចរស្វើឋំសណើរម្កកាន្ប់្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជាមាន្

ចំន្នួ្ប្បមាណ ៤,២ ោន្នាក ់ សកើន្សឡើង ១៧,៥% ស្ៀបន្ងឹឆ្ន ំ ២០១២ ចឋលមាន្ចំន្នួ្ ៣,៦ ោន្នាក់។ 

ចំណូលពីវ្េ័យសយេចរណ៍ លន្ម្កពកីារផ្តលអ់ាជាា បណណសយេចរណ៍ប្រប់ប្បសភយឋល់េណាបា លរ, ផ្ទុះេំណាក់, សភាជន្-ី

យដាបា ន្, នរា៉ាអ្ូសខ, យីកចន្ៃងកសំាន្ត ន្ិងការលក់េំប ប្តចូលយេសនារម្ណីយដាបា ន្្ម្មជាត ិន្ិងប្បវតតិសាស្តេតនានា។ល។ 

សៅកនុងឆ្ន ំ ២០១៣ ចំណូលពចីផ្នកសន្ុះប្តូវលន្ល ន្ស់ាម ន្ថ្នចូលរួម្ចំចណកសៅកនងុចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធេរ ប  

ប្បមាណ ១៧,៨% សេម ើន្ឹង ២១០ ពាន្ោ់ន្សរៀល ជាមួ្យន្ងឹអ្ប្ត្តកំសណើន្ជាម្្យម្ប្បមាណ ១០,៥% កនុងចសនាៃ ុះឆ្ន ំ 

២០០៨-២០១៣។ ការប្បមូ្លចំណូលនងសលើសន្ុះជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- កំសណើន្ចំណូលមិ្ន្ 

េមាមាប្តសៅន្ងឹកំសណើន្ម្ន្ចនំ្នួ្សភាៀវសយេចរ, (២)- ភាពម្ិន្ចាេ់ោេ់ម្ន្ការច ុះបញ្ជ ី ន្ិងការស្វើចំណាតថ់្នន ក់

ប្បសភយេណាបា លរ ន្ិងសភាជន្យីដាបា ន្ ន្ងិ (៣)- ការសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបងប់្លក់សៅមាន្កប្ម្តិ។ 

 ១១៦. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 េិកាលយធភាពឋំសឡើងកម្ប្ម្អាជាា បណណសយេចរណ៍ប្រប់ប្បសភយ,  

 បសងាើតការសេន ើេ ំអាជាា បណណសយេចរណ៍ត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្, 

 បសងាើតប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួងថមី សឋើម្បីច ុះប្សាវប្ជាវ, ពនិ្ិតយ ន្ងិត្តម្ដាន្ចំណូលសផ្សងក្សយៀតព ី  

 វ្េ័យ សយេចរណ៍, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 35 នន 112 

 

 េិកាអ្ំពលីយធភាពឋំសឡើងម្ថៃេំប ប្តចូលយេសនាតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្សយេចរណ៍នានា, 

 កំណត់ឱ្យមាន្ការស្វើចំណាតថ់្នន ក់េណាបា លរ ម្ ន្ន្ឹងបន្តអាជាា បណណសយេចរណ៍អាជីវកម្មេណាបា លរ, 

 សលើកកម្ពេ់ ន្ិងពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ប្កុម្ការងារវាយតម្ម្ៃ ន្ិងស្វើចំណាតថ់្នន ក់េណាបា លរ ចឋល

ឋឹកនំាសដាយប្កេួងសយេចរណ៍។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 ចាត់វ្ធាន្ការជំរ ញបសងាើន្ចំណូលពីកិចេេន្ាេម្បទាន្ េត ីពីការប្បមូ្លចំណូលពីរម្ណីយដាបា ន្

សយេចរណ៍ រួម្ទាងំពនិ្ិតយលយធភាពចកចប្បកិចេេន្ាមួ្យចំន្នួ្ចឋលមាន្ការចំាលច់, 

 បសងាើតឱ្យមាន្ប្បពន័្ធចំណាតថ់្នន ក់សេវាកម្មសយេចរណ៍ប្រប់ប្បសភយ។ 

៥.៣.៤ ចំណូលេកីា រសាា នទ្ូត 

១១៧. ប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការបរសយេ ន្ងិេហប្បតបិតតកិារអ្ន្តរជាតិយយួលបន្ទុកប្បមូ្លចំណូលពអីាករ

សាា ន្យូត។ ការផ្តល់យិដាបា ការមាន្ពីរចបប : (១)- ការបិយេន្ៃកឹយិដាបា ការសលើលិខតិ ៃ្ងចឋន្ ន្ងិ (២)- យិដាបា ការសអ្ឡិចប្តនូ្ចិ 

(e-Visa)។ អាប្េយ័សដាយ e-Visa លន្ផ្តលន់្វូផ្លប្បសបាជន្៍ជាសប្ចើន្បា ងឋល់សភាៀវសយេចរសៅកនងុការសេន ើេ ំយិដាបា ការ

ឋូចជា ចំសណញសពលសវោកនងុការស្វើឋំសណើរម្កេ ំយិដាបា ការសៅសាា ន្យូត, សាា ន្អ្រនាក ងេ៊ា ល ឬសាា ន្ក ងេ៊ា លកិតតិយេ 

ន្ងិចំសណញថវ្កាកនងុការចាយសលើសសាហ៊ា យសផ្សងក្ ការសប្បើប្លេ់សេវាសន្ុះមាន្ការសកើន្សឡើងជាបន្តបនាទ ប់។ ចំណូលព ី 

 វ្េ័យសន្ុះមាន្យំហំ្រំរួឱ្យកតេ់មានា ល ់ន្ងិបន្តសកើន្សឡើងជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ សៅត្តម្កំសណើន្ម្ន្សភាៀវសយេចរ។ យន្ទឹម្ន្ងឹសន្ុះ 

សបាងអ្ន្ ប្កតឹយសលខ ២២៧ អ្ន្ប្ក.បក ច ុះម្ថាយី ០៦ ចខ េីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ តម្ម្ៃយិដាបា ការកប៏្តូវលន្រាជរដាបា ភលិលឋំសឡើង

ម្ថៃពី ២០ ឋ ោៃ រអាសម្រក្ សៅ ៣០ ឋ ោៃ រអាសម្រក្ ចំសពាុះយិដាបា ការសយេចរណ៍ (យិដាបា ការប្បសភយ T) ន្ងិឋំសឡើងម្ថៃពី ២៥ 

ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក សៅ ៣៥ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក ចំសពាុះយិដាបា ការ្ម្មត្ត (យិដាបា ការប្បសភយ E) ចឋលលន្អ្ន្ វតតចាប់ពមី្ថាយី ០១ ចខ 

ត ោ ឆ្ន ំ ២០១៤ សន្ុះតសៅ ឱ្យប្េបសៅត្តម្វឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍកនងុប្បសយេ ន្ងិតំបន្។់ ចំណូលពអីាករសាា ន្យូតកនងុ

ឆ្ន ំ២០១៣ លន្រួម្ចំចណក ១៩,៨% ម្ន្ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធេរ ប។ 

១១៨. សបើសទាុះជាចំណូលពអីាករសាា ន្យូតមាន្ន្និាន ការសកើន្សឡើង សដាយសារមាន្ការសកើន្សឡើងម្ន្សភាៀវសយេចរ 

ន្ងិការឋំសឡើងម្ថៃយិដាបា ការ ក៏ចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ឋូចជា : (១)- ព ទំាន្ម់ាន្បយដាបា ន្

បសចេកសយេេប្មាប់ការកត់ប្ត្តចំណូល ន្ងិន្តីិវ្្មី្ន្ការប្រប់ប្រងេន្និ្ េិន្ៃកឹយិដាបា ការ, (២)- ការផ្តលព់័តម៌ាន្ពាកព់ន័្ធ

ន្ងឹការប្រប់ប្រងចំណូលអាករសាា ន្យូតពីម្ស្តន្ត ីចឋលមាន្េម្តាកិចេផ្តល់យិដាបា ការម្កអ្ងនាភាពរណសន្យយ សៅព ំទាន្ម់ាន្

ភាពចាេ់ោេ់ ន្ងិមាន្ភាពយតឺបា វ ចឋលស្វើឱ្យការកត់ប្ត្តមាន្ភាពេមុរសាម ញ, (៣)- ការសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋ 

បង់ប្លក់សៅព ទំាន្ម់ាន្េងនាតភិាពសៅន្ឹងចំន្នួ្េន្ៃកឹយិដាបា ការ ចឋលសភាៀវសយេចរលន្បងអ់ាករសាា ន្យូត ន្ិង (៤)- 

ការបន្តសលើកចលងយិដាបា ការនាសពលនងម្ ខន្ឹងបងាឱ្យមាន្ផ្លប ុះពាលឋ់ល់ចំណូលពីអាករសាា ន្យូត។ 

១១៩. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្វូបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តវូលន្កំណត់ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 បន្តជំរ ញឱ្យប្រប់ចំណ ចសលលសៅ ចឋលមាន្េម្តាកិចេផ្តលយិ់ដាបា ការជនូ្សភាៀវសយេចររួម្មាន្ ប្ចក

អ្ន្តរជាតិ ន្ងិសាា ន្យូត, សាា ន្អ្រនាក ងេ៊ា ល ន្ងិសាា ន្ក ងេ៊ា លកតិតិយេ សរៀបចំរលយការណ៍េត ីពី

ចំណូលអាករសាា ន្យូត សាា ន្ភាពសប្បើប្លេ់េន្ៃឹកយិដាបា ការ ន្ិងសាា ន្ភាពសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់

ប្លកប់្បចំាចខ, ប្បចំាប្តីមាេ, ប្បចំា្មាេ ន្ងិប្បចំាឆ្ន ំឱ្យលន្សយៀងទាត់ ន្ងិចាេ់ោេ់, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 36 នន 112 

 

 ប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ិងប្កេួងការបរសយេ ន្ិងេហប្បតិបតតិការអ្ន្តរជាតិ ប្តូវសរៀបចំរលយការណ៍ទាងំ

បីប្បសភយនងសលើ សហើយប្តូវ ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំលន សៅវ្ញសៅម្ក ប្ពម្ទាងំមាន្មូ្លដាបា ន្អាចវាេ់ចវង ន្ងិ

វាយតម្ម្ៃពីការប្រប់ប្រងលន្, 

 អ្ងនាភាពអ្ន្ វតតការផ្តល់យិដាបា ការប្តូវរការល់េន្ៃឹកយិដាបា ការ ន្ិងរល់បងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លក់េប្មាប់ការ

ប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិសផ្ទៀងផ្ទទ ត់, 

 ជំរ ញអ្ន្ វតតន្ីតិវ្្មី្ន្ការកត់ប្ត្ត ន្ិងត្តម្ដាន្េន្និ្ ិេន្ៃកឹយិដាបា ការ ន្ិងេន្និ្ិបងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លក់

សៅត្តម្វ្្ីសាស្តេតឃាៃ ងំេន្និ្ ិ (Stock Inventory)។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 សរៀបចំសារាចរចណនំាេត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលពីអាករសាា ន្យូត ន្ិងប្រប់ប្រងេន្ៃឹកយិដាបា ការ សឋើម្បី

ជាបនាទ ត់កនុងការផ្នាូផ្នាង ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំរវាងេន្ៃឹកយិដាបា ការ ចឋលលន្សប្បើប្លេ់ ន្ិងចំណូលពីអាករ  

សាា ន្យូត, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតជាជហំា៊ា ន្ក្ន្ូវកម្ប្ម្សេវាស្វើឋំសណើរ សដាយកនុងសនាុះអាចចាប់សផ្តើម្ពីកម្ប្ម្

សេវាស្វើឋំសណើរត្តម្ផ្ៃូវអាកាេម្ ន្ សឋើម្បីប ុះប ូវឋល់លយធភាពម្ន្ការលត់បង់ចំណូលពីការបន្តផ្តល់

ការសលើកចលងយិដាបា ការនាសពលនងម្ ខ។ 

៥.៣.៥  វិ្័យនក្ប្ណីយ៍ និងទ្រូគមនាគមន៍ 

១២០.  វ្េ័យម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយូររម្នារម្ន្៍ រឺជាវ្េ័យឋ៏េំនន្់សៅកនុងការអ្ភិវឌ្ឍសេឋបាកិចេជាតិ។   វ្េ័យ

សន្ុះមាន្ការរីកចសប្ម្ើន្រួរឱ្យកត់េមានា លទ់ាងំយីផ្ារយូរេ័ពទចលត័ ន្ងិអ្ ីន្ស្ើចណត។ ចំណូលពីវ្េ័យម្ប្បេណីយ៍ ន្ងិ

យូររម្នារម្ន្៍មាន្ ឋូចជា ការចចករំចលកចំណូលរវាងប្បតិបតតិករយូររម្នារម្ន្៍ ជាមួ្យរាជរដាបា ភិលល, ម្ថៃអាជាា បណណ

យូររម្នារម្ន្៍ ន្ងិអ្ នី្ស្ើចណត, ម្ថៃអាជាា បណណម្ប្បេណីយ៍, ផ្លយ ន្ពមី្ប្បេណីយ ៍ន្ិងយូររម្នារម្ន្ ៍ន្ងិចំណូល

សផ្សងក្សយៀត។ ចំណូលពីវ្េ័យម្ប្បេណីយ៍ ន្ងិយូររម្នារម្ន្៍សៅឆ្ន ំ ២០១៣ លន្រួម្ចំចណក ៥,៤ % ម្ន្ចំណូល

មិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធេរ ប។  

១២១. ចំណូលពី វ្េ័យម្ប្បេណីយ៍ ន្ងិយូររម្នារម្ន្ប៍្តូវលន្រំពងឹថ្នន្ឹងបន្តសកើន្សឡើងសដាយសារកំសណើន្

ម្ន្េកម្មភាពយូររម្នារម្ន្៍ឋូចជាសេវាយូរេ័ពទចល័ត, អ្ នី្ស្ើចណត ន្ិងចំន្នួ្អ្នកសប្បើប្លេ់។ សទាុះបីជាកន្ៃងម្ក 

ចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះ លន្រួម្ចំចណកបា ងសប្ចើន្សៅកនុងចំណូលថវ្កាជាតិក៏សដាយ ក៏វ្េ័យសន្ុះជួបប្បយុះបញ្ជា ប្បឈ្ម្

មួ្យចំន្ួន្ឋូចជា : (១)- កងវុះសលលន្សបាលយ ន្ិងលិខិតបយដាបា ន្ពាក់ព័ន្ធការប្រប់ប្រងវ្េ័យម្ប្បេណីយ៍ ន្ិង

យូររម្នារម្ន្៍, (២)- កងវុះប្បេិយធភាពម្ន្ការប្រប់ប្រង, ការសចញអាជាា បណណ ន្ិងការកំណត់ចំន្ួន្អាជាា បណណ, (៣)- 

កងវុះយន្តការ ន្ិងយ យធសាស្តេតកនុងការប្រប់ប្រងវ្េ័យម្ប្បេណីយ៍ ន្ងិយូររម្នារម្ន្៍ ន្ងិ (៤)- ការចបងចចកប្លក់

ចំណូលឋ លជាមួ្យប្កុម្ហ៊ា ន្យូរេ័ពទមិ្ន្ស ៃ្ើយតបន្ឹងសាា ន្ភាពយីផ្ារ ន្ិងមិ្ន្ទាន្់សពលសវោ។ 

 ១២២. សឋើម្បសីដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 សលើកកម្ពេ់ ន្ិងពប្ងងឹប្បេិយធភាពការងារម្ន្ប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួងេប្មាប់ទារបំណ លវ្េ័យយូរ-

រម្នារម្ន្៍, 



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 37 នន 112 

 

 ជំរ ញការសរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យឋំសណើរការម្ជឈម្ណឌ លប្រប់ប្រងព័ត៌មាន្យូររម្នារម្ន្៍ (DMC) ឱ្យលន្

ឆ្ប់, 

 ឋកហូត ឬល បសចាលន្ូវអាជាា បណណ ឬកិចេេន្ាណាចឋលមិ្ន្ប្តូវលន្អ្ន្ វតត, 

 ជំរ ញការសរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីពីយូររម្នារម្ន្៍។  

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 សរៀបចំ ន្ិងស្វើវ្សសា្ន្កម្មចាប់េត ីពមី្ប្បេណីយ៍, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតសលលន្សបាលយម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយូររម្នារម្ន្៍, សលលន្សបាលយប្ប៊ាឋ -

ចបន្ជាត ិ(National Broadband Policy) ន្ងិសលលន្សបាលយបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ ន្ងិយូររម្-

នារម្ន្។៍ 

៥.៣.៦ ចណូំលេី្មបទានដី្ក្ដ្ឋ ិចេ និងចំណូលេី្ល-អនុ្លនក្េកឈើ 

 ១២៣. ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរ្សាា ន្ជាសាា ប័ន្យយួលបន្ទុកសលើេម្បទាន្ឋី

សេឋបាកិចេ។ កនងុឆ្ន ំ ២០១៣ េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេេរ ប ២៣០ ប្កុម្ហ៊ា ន្ មាន្ម្ផ្ទឋីេរ បចំន្នួ្ ១.៩៣៤.៨៩៦ ហកិត្ត

កនុងសនាុះ ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ិងសន្សាយលន្ផ្តល់ឱ្យ ១២២ ប្កុម្ហ៊ា ន្ ចឋលមាន្ម្ផ្ទឋីេរ ប 

១.៣១៦.៣៩៦ ហកិត្ត ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្លន្ផ្តល់ឱ្យ ១០៨ ប្កុម្ហ៊ា ន្ ចឋលមាន្ម្ផ្ទឋីចំន្នួ្ ៦១៨.៥០០ ហកិត្ត។ 

ជាមួ្យន្ងឹការអ្ន្ វតតបយបញ្ជជ សលខ ០១បប របេ់រាជរដាបា ភលិល ម្ផ្ទេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេចំន្នួ្ ៣៦ ម្ ឺន្ហិកត្តរបេ់ 

១២៩ ប្កុម្ហ៊ា ន្ប្តូវលន្កាត់សចញ ន្ិងផ្តលជ់នូ្ប្បជាជន្ សប្កាម្សលលន្សបាលយចាេ់េកម្មភាពថមី សលើ វ្េ័យឋី្ៃី។ 

យន្ទឹម្សន្ុះ េម្បទាន្ឋីសេឋបាកចិេចំន្នួ្ ២១៥.២៤០ ហិកត្ត ប្តូវលន្ឋកហតូទាងំប្េុងព ី២៥ ប្កុម្ហ៊ា ន្ ន្ិងឋកហូត

សេទ ើរចតទាងំអ្េ់ព ី៧ ប្កុម្ហ៊ា ន្ម្កដាក់សប្កាម្ការប្រប់ប្រងរបេ់រឋបា វ្ញ។ ជាលយធផ្ល រិតប្តមឹ្សឋើម្ចខ ម្ករា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

ម្ផ្ទេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ចឋលលន្ច ុះកិចេេន្ាមាន្ចំន្នួ្ ២០៥ ប្កុម្ហ៊ា ន្ មាន្ម្ផ្ទឋីេរ បចំន្នួ្ ១.៣៥៩.៦៥៦ ហកិត្ត។ 

ម្កឋល់បចេុបបន្នសន្ុះ យំហមំ្ផ្ទេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេចំន្នួ្ប្បមាណ ៣៦០.៨៥៦,០៤ ហកិត្ត ប្តូវលន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យ

ឈ្ូេឆ្យ ន្ិងចំន្ួន្ ៣១៦.៤៧២ ហិកត្ត ប្តូវលន្ដាឋំ ុះរួច។ ត្តម្សលលការណ៍របេ់រាជរដាបា ភិលល េម្បទាន្កិ

ប្តូវបង់ម្ថៃឈ្នួ លេម្បទាន្ឋីចំន្នួ្ ៥ ឋ ោៃ រអាសម្ រ្ក កនុង ១ ហិកត្ត កនុងមួ្យឆ្ន ំម្ន្ម្ផ្ទឋី ចឋលលន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យ 

ឈ្ូេឆ្យ សដាយរិតពឆី្ន ំយី ៦ សៅ សហើយម្ថៃេម្បទាន្ឋីប្តូវសកើន្ ១% កនងុមួ្យឆ្ន ំចាបរ់ិតពឆី្ន ំយី ៧។ យន្ទឹម្សន្ុះ 

ប្កុម្ហ៊ា ន្េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ប្តូវបង់ប្លក់កក់ ១០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្កកនុងមួ្យហិកត្តម្ន្យំហំឋី ចឋលលន្ផ្តល់ជូន្

បនាទ ប់ពីច ុះកិចេេន្ាកនុងរយៈសពលមួ្យចខ។ ប្លក់កក់ចំន្នួ្ ៧០% ន្ងឹប្តូវប្បរលជ់នូ្ប្កុម្ហ៊ា ន្ វ្ញសៅសពលការដាំ

ឋ ុះចប់េពវប្រប់ត្តម្ចផ្ន្ការសម្។ ប្លកក់ក់ចំន្នួ្ ៣០% ចឋលសៅេល់ រឺេប្មាប់យូទាតម់្ថៃេម្បទាន្ឋីសៅច ងប្លម្ន្

កិចេេន្ា។ រាជរដាបា ភលិលន្ងឹបន្តប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃសលើប្កុម្ហ៊ា ន្េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេទាងំឡាយណាចឋល

អ្េកម្ម សឋើម្បី្ន្សៅឋកយកឋីេប្មាប់រឋបាប្រប់ប្រងវ្ញ ។ 

 ១២៤. ជាកិចេខិតខំកនុងការប្រប់ប្រងេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេឱ្យលន្លគប្បសេើរ ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ិង

សន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរ្សាា ន្លន្ដាក់សចញន្ូវប្បកាេរួម្ ច ុះម្ថាយី ០៩ ចខ ឧេភា ឆ្ន ំ ២០១៤ េត ពីីការពប្ងឹង      

ការប្រប់ប្រងេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ន្ងិលន្ឯកភាពយកម្ថៃឈ្នួ លឋីសៅត្តម្យំហំ ចឋលប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់

ន្ងិសន្សាយ ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្លន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យឈ្ូេឆ្យ។ ជាមួ្យលន សន្ុះចឋរ ផ្ល-អ្ន្ ផ្លពមី្ប្ពសឈ្ើសៅសលើ
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េម្បទាន្ឋីសេឋបាកចិេទាងំអ្េ់មិ្ន្ចម្ន្ជារបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្សយ ចតជាកម្មេិយធិរបេ់រឋបា ចឋលប្តូវស្វើបញ្ជសីារសពើភ័ណឌ  ន្ិង

ដាក់សឋញម្ថៃលកចូ់លជាថវ្ការឋបា។ សប្ៅពីេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ផ្ល-អ្ន្ ផ្លម្ប្ពសឈ្ើសៅកនងុយីត្តំងអាងេតុកវារីអ្រនា-ិ

េន្ី, យំន្ប់អាងេតុកយឹកសប្សាចប្េព ន្ងិចំណូលពនិ្យ័បយសលមើេផ្ល-អ្ន្ ផ្លសផ្សងក្ កជ៏ាប្បភពចំណូលឋ៏េំនន្ ់

មួ្យចឋរ។ ជាក់ចេតង រិតចាប់ពីឆ្ន ំ ២០១១ ឋលឆ់្ន ំ ២០១៤ ចំណូលសន្ុះមាន្ចំន្ួន្េរ ប ៣១៧,២១ ពាន្ោ់ន្

សរៀល កនងុសនាុះពីេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេចំន្នួ្ ១៩០,២៧ ពាន្ោ់ន្សរៀល, ចំណូលពអីាងេតុកយឹកវារីអ្រនាិេន្ី ចំន្នួ្  

២៨,១ ពាន្ោ់ន្សរៀល  ន្ងិចំណូលសផ្សងក្ចំន្នួ្ ៩៨,៨៤ ពាន្ោ់ន្សរៀល។ កនងុសនាុះេប្មាប់ឆ្ន ំ ២០១៤ ចំណូលពី

ម្ថៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេសប្កាម្បន្ទុកប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ិងសន្សាយ លន្បង់េរ បចំន្នួ្ ៤,៣៨ ពាន្ោ់ន្

សរៀល។  

 ១២៥. សទាុះបីជាការផ្តល់េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេសន្ុះលន្ចាប់សផ្តើម្ជាយរូម្កសហើយកតី វ្េ័យសន្ុះសៅជបួបញ្ជា

ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ឋូចជា : (១)- រឋបាយយួលលន្ចំណូលតិចតចួសៅសឡើយពមី្ថៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ន្ងិផ្ល-អ្ន្ ផ្លព ី

ម្ប្ពសឈ្ើពីេម្បទាន្កិ ន្ងិ (២)- កងវុះប្បេិយធភាពកនុងការចាត់វ្ធាន្ការពីប្កេួងពាកព់ន័្ធ សឋើម្បីរកឋំសណាុះប្សាយ ឬទារ

ម្ថៃឈ្នួ លេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ន្ងិផ្ល-អ្ន្ ផ្លពមី្ប្ពសឈ្ើ ចឋលប្តូវបង់ ន្ងិម្ថៃជពំាក់ពបី្កមុ្ហ៊ា ន្ឯកជន្។  

 ១២៦. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្វូបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតប្បកាេរួម្រវាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ -

ប្បមាញ់ ន្ងិសន្សាយ ន្ិង ប្កេួងបរ្សាា ន្ េត ីពកីារលក់ ន្ិងសផ្ទរេិយធិេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ, ប្បកាេ

រួម្េត ីអ្ំពនី្ីតិវ្្មី្ន្ការបងម់្ថៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ន្ិងប្បកាេរួម្េដ ីពីការបសងាើតយន្តការ ន្ងិន្តីិវ្្ី

កនុងការប្រប់ប្រង ន្ិងការប្បមូ្លចំណូលពផី្ល-អ្ន្ ផ្លម្ប្ពសឈ្ើសលើេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ, វារីអ្រនា-ិ

េន្ី, យំន្ប់អាងសប្សាចប្េព ន្ិងពីប្បភពសផ្សងក្សយៀត, 

 ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ិងសន្សាយ ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្ ប្តូវជំរ ញឱ្យេម្បទាន្ិកបង ់ន្ិងបង់

រំលឹកចំណូលម្ថៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេជូន្រឋបាត្តម្សលលការណ៍របេ់រាជរដាបា ភលិល សៅសលើឋីចឋល

លន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យឈ្ូេឆ្យ កនងុតម្ម្ៃ ៥ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក/ហិកត្ត/ឆ្ន ំ ចាប់ពឆី្ន ំយី ៦ បនាទ ប់ពកីាល-

បរ្សចេយម្ន្កិចេេន្ាេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ, 

 ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ិងសន្សាយ ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្ប្តូវសរៀបចំយិន្នន្័យេម្បទាន្ឋី    

សេឋបាកិចេទាងំអ្េ់ សឋើម្បីប្រប់ប្រង ន្ងិត្តម្ដាន្ការអ្ន្ វតតកាតពវកិចេកនុងកិចេេន្ា កនុងសនាុះរួម្មាន្

ការត្តម្ដាន្ការបង់ចំណូលជនូ្រឋបាផ្ងចឋរ, 

 សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតការបង់កម្ប្ម្សៅកនុងការលក់ ឬសផ្ទរេិយធិភារហ៊ា ន្សៅកនងុេម្បទាន្ឋី 

សេឋបាកិចេ ន្ងិអ្ន្ វតតការបង់ពន្ធប្បថ្នប់ប្ត្តត្តម្ចាប់ជា្រមាន្។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 េិកាសលើសលលន្សបាលយតម្ម្ៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ សដាយពិចារណាសៅសលើភាពទាក់ទាញេប្មាប់

អ្នកវ្ន្ិសបារ ន្ិងផ្លប្បសបាជន្៍េម្ប្េបជូន្រាជរដាបា ភលិល, 
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 ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ិងសន្សាយ ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្ប្តូវស្វើបញ្ជសីារសពើភ័ណឌ េម្បទាន្ឋី 

សេឋបាកិចេទាងំអ្េ់ សដាយធានាឱ្យមាន្េងនាតិភាពសៅន្ងឹការច ុះបញ្ជ ីឋីរឋបា។ 

៥.៣.៧ ការជួលកកាោះ នងិតបំន់កឆ្នរ្ក្មាប់អភិវឌ្ឍតំបន់កទ្្ចរណ ៍

១២៧. កន្ៃងម្ករាជរដាបា ភិលលលន្ច ុះកិចេេន្ាជលួសកាុះ តំបន្់ស ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្មួ្យចនំ្នួ្ 

ចឋលមាន្លកខណៈជាកិចេេន្ាជលួរយៈសពលចវងឱ្យប្កុម្ហ៊ា ន្ឯកជន្ សឋើម្បសី្វើការវ្ន្ិសបារអ្ភិវឌ្ឍជាតំបន្់សយេចរណ៍ 

សដាយភាជ ប់ជាមួ្យន្ឹងកាតពវកចិេបង់ប្លក់កក,់ ម្ថៃឈ្នួ ល ន្ងិលកខខណឌ  វ្ន្ិសបារមួ្យចំន្នួ្សយៀត។ ប្កុម្ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន្៍

កម្ពុជា កនុងនាម្ជាភារមី្ន្កិចេេន្ា តណំាងឱ្យរាជរដាបា ភិលល ជាសាា ប័ន្យយួលបន្ទុកកនុងការចាត់ចចងសលើន្តីិវ្្ីេំសណើ 

ន្ងិត្តម្ដាន្ផ្ទទ លស់លើការអ្ន្ វតតរសប្មាង។  រហតូម្កឋល់បចេុបបន្នសន្ុះ កិចេេន្ាប្បសភយសន្ុះចំន្នួ្ ៣៩ ប្តូវលន្ស្វើ

សឡើងត្តម្រយៈការពនិ្ិតយពភិាកាកនងុប្កបខ័ណឌ អ្ន្តរប្កេួង ន្ងិប្ចកសចញចូលចតមួ្យម្ន្ប្កុម្ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន្ក៍ម្ពុជា។ 

ជាក់ចេតង វ្េ័យសន្ុះមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្ឋូចជា : (១)- ភាពយឺតបា វកនុងការអ្ន្ វតតត្តម្កម្មវ្្ីអ្ភិវឌ្ឍន៍្ ន្ិង (២)- 

ភាពយឺតបា វកនងុការបងម់្ថៃឈ្នួ ល។ 

១២៨. សឋើម្បសីដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្ទាងំសន្ុះ វ្ធាន្ការមួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ន្ិងអ្ន្ វតត ឋូចនង

សប្កាម្៖ 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតប្បកាេរួម្រវាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ន្ងិប្កុម្ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន្៍

កម្ពុជាេត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលពីកិចេេន្ាជលួសកាុះ, តំបន្់ស ន្រ ន្ងិតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្ សឋើម្បី    

ពនិ្ិតយត្តម្ដាន្ឱ្យលន្ម្ ងឺមា ត់សលើការអ្ន្ វតតកាតពវកិចេរបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្, កាតពវកិចេបង់ចំណូលជនូ្

រឋបា ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតយន្តការតឹងទារបំណ ល, ពនិ្យ័ ឬសេន ើល បកិចេេន្ា ន្ិងរឹបអ្ូេប្លក់កក ់

ជាយថ្នសហត  យន្ទឹម្ន្ងឹបន្តជំរ ញការអ្ន្ វតតរសប្មាងអ្ភិវឌ្ឍន្៍សកាុះ ន្ិងស ន្រទាងំសនាុះ សឋើម្បីស្វើពពិិ្-

កម្មផ្លិតផ្លសយេចរណ៍, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតការបង់កម្ប្ម្ សៅកនុងការលក់ ឬសផ្ទរេិយធិភារហ៊ា ន្សៅកនុងកិចេេន្ាជលួ

សកាុះ, តំបន្់ស ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្នានា ន្ិងអ្ន្ វតតការបង់ពន្ធប្បថ្នប់ប្ត្តត្តម្ចាប់      

ជា្រមាន្។  

៥.៣.៨ ចណូំលេី្ហក្ោ្សាធារណៈ 

១២៩. េហប្លេសាធារណៈ រឺជាេហប្លេ ចឋលមាន្សឋើម្យ ន្ទាងំអ្េ់ ឬភារសប្ចើន្ជារបេ់រឋបា។ េហ-

ប្លេសាធារណៈប្តូវលន្បសងាើតសឡើងកនុងសលលបំណងបងាលកខណៈងាយប្េួលឋលក់ារអ្ភវិឌ្ឍសេឋបាកិចេ ន្ិងេងនាម្-

កិចេ។ េហប្លេសាធារណៈប្តូវលន្ដាក់ឱ្យេា ិតសប្កាម្ការប្រប់ប្រងម្ន្អាណាពាលលហិរញ្ញវតាុ សដាយប្កេួង  

សេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ន្ងិសប្កាម្អាណាពាលលបសចេកសយេម្ន្ប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ។ ចំណូលពេីហប្លេ   

សាធារណៈ រលឺន្ម្កពីការចបងចចកភារោភរបេ់េហប្លេសាធារណៈសនាុះ។ ចំណូលសន្ុះលន្ម្កពីេហប្លេ

សាធារណៈមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា រដាបា ករយឹកេវយ័តប្កុងភនំសពញ, ភាន ក់ងារនាវាចរណ៍កម្ពុជា, េហប្លេសលុះព ម្ព ន្ិងចចក-

ផ្ាយ, កពំងច់ផ្េវយត័ប្កងុប្ពុះេីហន្  ន្ងិេហប្លេឋម្យសយៀត ។ល។ 

១៣០. ការបង់ចំណូលពកីារចបងចចកប្លក់ចំសណញេហប្លេសាធារណៈ ជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្  

ឋូចជា : (១)-  េហប្លេមួ្យចំន្នួ្េ ំបង់មួ្យចំចណកតូច ឬរកាយ កទាងំអ្េ់ម្ន្ប្លក់ចំសណញេប្មាប់ការវ្ន្ិសបារ
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បន្ត ន្ិងពប្ងីកអាជីវកម្មរបេ់ខៃួន្, (២)- ការសផ្ទរភារោភ ជាចំចណកថវ្ការឋបាមាន្ការយតឺបា វសដាយសារកងវុះសាច់-

ប្លក់ ឬមាន្អ្តិថិជន្ជពំាក់ ន្ងិ (៣)- ការយយួលខ េប្តូវសៅមាន្កប្ម្ិតពីេំណាក់េមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភលិល ន្ងិ 

ម្ស្តន្តបី្តតួពនិ្តិយរឋបាមួ្យចនំ្នួ្កនងុការជួយជំរ ញការបង់ភារោភរបេ់េហប្លេចូលថវ្ការឋបា។ 

 ១៣១. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 េហប្លេសាធារណៈប្តូវសរៀបចំចផ្ន្ការ ន្ងិសលលន្សបាលយអ្ភិវឌ្ឍន្៍រយៈសពលចវងឱ្យលន្

ចាេ់ោេ់, 

 ពប្ងឹងតនួាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់េមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភិលលតណំាងឱ្យប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ

ន្ិងម្ស្តន្តីប្តួតពិន្ិតយអ្ម្េហប្លេន្ីមួ្យក្កនុងការផ្តល់ព័ត៌មាន្ ន្ិងរលយការណ៍លម្គិតេត ីពី 

សាា ន្ភាពហិរញ្ញវតាុ, ការប្រប់ប្រងេហប្លេ ន្ងិបញ្ជា េំនន្់សផ្សងក្ម្កប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បដីាក់ជាវ្ធាន្ការទាន្់សពលសវោ, 

 សរៀបចំកិចេប្បជ បំា ងតិច ២ ឋង កនុងមួ្យឆ្ន ំ រវាងេមាជកិប្កុម្ប្បឹកាភលិលជាតំណាងប្កេួង 

សេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, ម្ស្តន្តីប្តតួពនិ្តិយរឋបា ន្ងិថ្នន ក់ឋឹកនំាេហប្លេ ជាមួ្យន្ងឹថ្នន ក់ឋឹកនំា

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, 

 េហប្លេសាធារណៈទាងំអ្េ់មាន្កាតពវកិចេបងភ់ារោភប្បចំាឆ្ន ំចូលថវ្ការឋបា ត្តម្ការកំណត់

ម្ន្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្, 

 េហប្លេសាធារណៈ ប្តូវស្វើេវន្កម្មសពញសលញសលើចផ្នកហិរញ្ញវតាពុីប្កុម្ហ៊ា ន្េវន្កម្មឯកជន្ 

ចឋលមាន្ការយយួលសានា លត់្តម្ផ្ៃូវចាប់សៅកនុងប្បសយេកម្ពុជា ន្ងិត្តម្ការេសប្ម្ចរបេ់រឋបាម្ស្តន្តី

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, 

 ពប្ងឹងការប្តួតពនិ្ិតយសលើកិចេឋំសណើរការអាជីវកម្ម ន្ិងចំណាយសលើការវ្ន្ិសបារប្បចំាឆ្ន ំ ន្ិងស្វើ   

ការសផ្ទៀងផ្ទទ តស់ាា ន្ភាពចប្បប្បួលម្ន្បញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ របេ់េហប្លសាធារណៈ សដាយប្កេួងសេឋបា-

កិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ។ កនុងករណីចំាលច់ ការត្តម្ដាន្ ន្ិងការប្តួតពិន្តិយន្ឹងប្តូវស្វើសដាយប្កមុ្ចប្មុ្ុះ 

ចឋលមាន្ការចលូរួម្ពអី្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, អ្លនា ្កិារដាបា ន្, អ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា 

ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ន្ិងប្កេួងអាណាពាលល   

បសចេកសយេ។ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 េិកា ន្ិងសរៀបចំចកលម្គបយដាបា ន្រតយិ តតពាកព់ន័្ធការប្រប់ប្រងេហប្លេសាធារណៈ, 

 ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវេិកា ន្ិងឋឹកនំាសរៀបចំន្បិាម្សលើម្ ខចំណាយេំរាប់េហប្លេ

ន្ីមួ្យក្។ កនុងករណីចឋលេហប្លេមិ្ន្សលរពត្តម្ន្បិាម្ចឋលលន្កំណត ់េហប្លេ ន្ងិម្ស្តន្តី

ពាក់ពន័្ធប្តូវប្បឈ្ម្ន្ឹង វ្ធាន្ការ វ្ន្័យ ន្ិងសទាេយណឌ ជា្រមាន្។ 

៥.៣.៩ ក្គឹោះសាា នសាធារណៈរដ្ឋបាល  

១៣២. ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល រឺជាសាា ប័ន្ ចឋលមាន្សបេកកម្មចផ្នកសេវាកម្មជាលកខណៈរឋបាលល, 

េងនាម្វបប្ម៌្,  វ្យាសាស្តេត  ឬបសចេកសយេ។ នាសពលបចេុបបន្នសន្ុះ ប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈមាន្លកខណៈរឋបាលល មាន្
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ចំន្នួ្ ២៥ សហើយចឋលេាតិសៅសប្កាម្អាណាពាលលបសចេកសយេរបេ់ប្កេួងេ នភលិល, ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ -

ប្បមាញ ់ន្ិងសន្សាយ, ប្កេួងអ្ប់រ ំយ វជន្ ន្ងិកឡីា, យីេតកីាររណៈរឋបាម្ស្តន្តី, ប្កេួងការងារ ន្ងិបណតុ ុះបណាត លវ្ជាជ ជីវៈ, 

ប្កេួងការពារជាតិ, ប្កេួងេងនាម្កិចេ អ្តតីយ យធជន្ ន្ងិយ វន្តីេិម្បទា ន្ិងប្កេួងវបប្ម៌្ ន្ងិវ្ចិប្តេិលបៈ។  

ប្រឹុះសាា ន្ទាងំសន្ុះមាន្ប្បភពចំណូលមួ្យចនំ្នួ្ពកីារឧបតាម្ភ្ន្ពថីវ្ការឋបាេប្មាប់ឋំសណើរការរឋបាលល ន្ិងវ្ន្ិសបារ

ប្ពម្ទាងំចំណូលពកីារផ្តលស់េវាសាធារណៈ ន្ិងចំណូលសផ្សងក្សយៀតរបេ់ខៃួន្។  

១៣៣. កនុងឋំណាក់កាលចាប់សផ្តើម្ឋំបូង រាជរដាបា ភិលលធាៃ ប់លន្ផ្តល់ភាពអ្ន្ សប្លុះសដាយមិ្ន្តប្ម្ូវឱ្យ

ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលបង់ចំណូលចូលរឋបា ន្ងិយ កថវ្កាចឋលសៅសេេេល់មួ្យចំន្នួ្េប្មាប់កសាង ន្ងិ

អ្ភិវឌ្ឍប្រឹុះសាា ន្សៅសពលចឋលប្រឹុះសាា ន្សនាុះសយើបចតចាប់ឋំសណើរការ។ រហូតម្កឋល់បចេុបបន្នសន្ុះ ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈ    

រឋបាលលមួ្យចំន្នួ្មាន្ការ រីកចសប្ម្ើន្ ន្ងិវ្វឌ្ឍប្េបត្តម្ការរីកចសប្ម្ើន្ម្ន្ប្បសយេជាតិ សដាយអាចរកចំណូលប្យប្យង់

ន្វូប្បតិបតតកិាររបេ់ខៃួន្ផ្ង  វ្ន្ិសបារសលើសហដាបា រចនាេម្ព័ន្ធរូបវន្តចំាលច់ផ្ង ប្ពម្ទាងំមាន្អ្តិសរកសាច់ប្លក់។ 

សទាុះបីជាមាន្វឌ្ឍន្ភាពឋូចសន្ុះ ប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលមួ្យចនំ្នួ្សៅចតយយួលការឧបតាម្ភ្ន្ពរីាជរដាបា ភិលល 

ន្ងិមិ្ន្មាន្សចតនាកាៃ យសៅជាេហប្លេសាធារណៈ ចឋលមាន្េវ ័យភាពចផ្នកហិរញ្ញវតាុសនាុះសឡើយ។ 

១៣៤. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ពប្ងឹងតនួាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់េមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភិលលតណំាងឱ្យប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ

ន្ងិម្ស្តន្តបី្តួតពនិ្ិតយអ្ម្ប្រុឹះសាា ន្ន្ីមួ្យក្ កនុងការផ្តល់ពត័ម៌ាន្ ន្ងិរលយការណ៍លម្គិតេត ីពីសាា ន្-

ភាពហិរញ្ញវតាុ, ការប្រប់ប្រងប្រឹុះសាា ន្ ន្ិងបញ្ជា េំនន្់សផ្សងក្ម្កប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ

សឋើម្បីចាត់វ្ធាន្ការទាន្់សពលសវោ, 

 សរៀបចំកិចេប្បជ បំា ងតិច ២ ឋង កនុងមួ្យឆ្ន ំ រវាងេមាជកិប្កុម្ប្បឹកាភលិលជាតំណាងប្កេួង 

សេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, ម្ស្តន្តីប្តួតពនិ្ិតយរឋបា ន្ងិថ្នន ក់ឋឹកនំាប្រឹុះសាា ន្ ជាមួ្យន្ងឹថ្នន ក់ឋឹកនំាប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, 

 ពិន្ិតយកាត់បន្ាយត្តម្សាា ន្ភាពជាក់ចេតងន្ូវឧបតាម្ភ្ន្ពីថវ្ការឋបា េប្មាប់ឋំសណើរការរឋបាលល 

ឋូចជា ម្ថៃយឹក, សភៃើង, យូរេ័ពទ, េំរាម្ ន្ិងចំណាយសផ្សងក្ ប្ពម្ទាងំកាត់បន្ាយចំណាយវ្ន្សិបារ   

សេឋបាកិចេ ន្ិងេងនាម្ចឋលមិ្ន្មាន្ប្បេិយធភាព, 

 ប្តួតពនិ្ិតយកិចេប្បតិបតតិការទាងំចំណូល ន្ិងចំណាយជាប្បចំា, 

 ពប្ងឹងការសរៀបចំរសប្មាងថវ្កាប្បចំាឆ្ន ំេប្មាប់ប្រប់ប្បភពចំណូល ន្ងិចំណាយ រួម្ទាងំចផ្ន្ការ

អ្ភិវឌ្ឍន្៍របេ់ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល។ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 េិកា ន្ងិសរៀបចំសឡើងវ្ញឱ្យលន្ប្រប់ប្ជងុសប្ជាយន្ូវប្កបខណ័ឌ ចាប់ ន្ិងលិខិតបយដាបា ន្រតិយ តត

ពាក់ពន័្ធន្ងឹប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល រួម្ទាងំពនិ្ិតយលយធភាពឱ្យប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល

ចឋលមាន្អ្តិសរកសាច់ប្លក់បង់ចូលថវ្ការឋបា ន្ងិចកលម្គលកខន្តិកៈរតយិ តតប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈ 
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រឋបាលល សឋើម្បីសរៀបចំប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលឱ្យប្េបត្តម្ការរីកចសប្ម្ើន្ម្ន្សេឋបាកិចេរបេ់

ប្បសយេកម្ពុជានាសពលបចេុបបន្ន, 

 ពនិ្ិតយលយធភាពដាក់ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលទាងំឡាយណា ចឋលមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់-

ប្លន្់សៅជាេហប្លេសាធារណៈ, 

 ពនិ្ិតយលយធភាពដាកអ់្ងនាភាពរឋបាទាងំឡាយណាចឋលមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្់សៅជាប្រឹុះសាា ន្

សាធារណៈរឋបាលល។ 

៥.៣.១០ ធ្នធានធ្មមជាត ិ

១៣៥. ្ន្ធាន្្ម្មជាត ិចឋលមាន្ចរ៉ា, សប្បងកាត, ឧេម ន័្, ខាច់ ន្ងិសាច់ឋី អាចន្ឹងកាៃ យជាប្បភពចំណូល

្ំមួ្យេប្មាប់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ ចំណូលពី្ន្ធាន្្ម្មជាតិ រឺលន្ម្កពីកម្ប្ម្ម្ន្ការផ្តល់អាជាា បណណ

្ន្ធាន្ចរ៉ា, កិចេេន្ា ឬកិចេប្ពម្សប្ពៀងសប្បង, កម្ប្ម្េួយសារម្ន្្ន្ធាន្្ម្មជាតិ ន្ិងេកម្មភាពសផ្សងក្សយៀត។      

 វ្េ័យសន្ុះមាន្េកាត ន្ ពលខពេ់កនុងការប្បមូ្លចំណូលបចន្ាម្ សដាយសារេកម្មភាពអាជវីកម្មសលើ្ន្ធាន្្ម្មជាតិេា ិត

សៅកនុងការរ ករកសៅសឡើយ។ 

 ១៣៦.  វ្េ័យ្ន្ធាន្្ម្មជាតិ សៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ឋូចជា : (១)- ចំណូលលន្ម្កពីេួយសារ 

ន្ងិកម្ប្ម្ពីេកម្មភាពរ ករកសៅទាប, (២)- កិចេេហការរវាងប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ សៅ

មាន្កប្ម្ិតកនុងការផ្តល់រលយការណ៍ ន្ិងកិចេេន្ា ចឋលបងាជាការលំលកឋល់ម្ស្តន្តីយយួលបន្ទុកការងារសន្ុះកនងុ    

ការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃការប្បមូ្លប្លក់ចំណូល ន្ងិ (៣)- កិចេប្ពម្សប្ពៀង ឬកិចេេន្ាប្តូវលន្េសប្ម្ចសដាយ

លម ន្ការចូលរួម្ពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ផ្ទុយពមីាប្ត្ត ១៧ ម្ន្ចាប់េត ីពីប្បពន័្ធហិរញ្ញវតាសុាធារណៈ។ 

 ១៣៧. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ប្កេួងចរ៉ា ន្ិងថ្នម្ពលប្តូវសរៀបចំយិន្នន្យ័ ន្ិងប្បពន័្ធត្តម្ដាន្កាតពវកិចេហិរញ្ញវតាុសៅសលើកចិេេន្ា 

ន្ងិអាជាា បណណ ចឋលប្កេួងលន្ស្វើ ឬសចញសៅឱ្យន្តីបិ រនាល ឬរូបវន្តប រនាលឯកជន្ សដាយបញ្ជជ ក់

ផ្ងចឋរន្ូវកិចេេន្ា ឬអាជាា បណណចឋលលន្សចញ, កំព ងអ្ន្ វតត ន្ិងមិ្ន្មាន្ឋំសណើរការ ន្ិងការអ្ន្ -

វតតកិចេេន្ា ន្ិងអាជាា បណណពាក់ពន័្ធ, 

 រាល់កិចេេន្ា ន្ងិអាជាា បណណពាក់ពន័្ធន្ងឹការចាតច់ចងចរ៉ា ន្ិងថ្នម្ពល ប្តូវមាន្ការចូលរួម្ពបី្កេួង

សេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា ុ សឋើម្បមីាន្េ ពលភាពរតយិ តតប្េបត្តម្មាប្ត្ត ១៧ ម្ន្ចាប់េដពីបី្បពន័្ធ

ហិរញ្ញវតាសុាធារណៈ, 

 ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាក់ពន័្ធប្តូវផ្សពវផ្ាយចណនំាឋល់រូបវន្តប រនាល ន្ិងន្តីិប រនាលឯកជន្

អ្ំពីចាប់, បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្ ន្ិងកាតពវកិចេកនុងការបង់េួយសារ ន្ិងចំណូលឋម្យសយៀតជូន្រឋបា, 

 ពប្ងឹងកិចេេហការបចន្ាម្សយៀតឱ្យកាន្់ចតមាន្ប្បេិយធភាពរវាងប្កេួងសរៀបចំចឋន្ឋី ន្ររូបន្យីកម្ម 

ន្ិងេំណង់, ប្កេួងចរ៉ា ន្ិងថ្នម្ពល, ប្កេួង្ន្ធាន្យឹក ន្ងិឧត ន្ិយម្, ្នាលរជាតមិ្ន្កម្ពុជា, 

្នាលរពាណិជជ, អាជាា ្រចឋន្ឋីប្រប់លដំាប់ថ្នន ក់ ន្ិងម្ន្ទីរជំនាញពាកព់ន័្ធជាមួ្យប្កេួងសេឋបាកិចេ 
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ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ កនុងការកំណតក់ារបង់ចំណូលេួយសារ ន្ងិការជំរ ញឱ្យបង់ចំណូលេួយសារសលើ

អាជីវកម្ម្ន្ធាន្ចរ៉ា, សាច់ឋី ន្ងិខាច់ត្តម្អ្ភិប្កម្យីផ្ារ, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតយន្តការផ្ទកពនិ្័យអ្ន្តរការណ៍ ចំសពាុះបយសលមើេកនុងវ្េ័យ្ន្ធាន្ចរ៉ា។ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 េិកា ន្ិងសរៀបចំស្វើការចកចប្បតម្ម្ៃម្ន្កម្ប្ម្អាជាា បណណ ន្ិងកម្ប្ម្េួយសារេប្មាប់ការរ ករក ន្ិង  

ការស្វើអាជីវកម្ម្ន្ធាន្ចរ៉ាប្រប់ប្បសភយ, 

 េិកា ន្ិងសរៀបចំកំណត់េន្ទេសន្ម៍្ថៃផ្លតិផ្លចរ៉ាេប្មាប់សលលសៅវាយតម្ម្ៃេួយសារចរ៉ា។ 

៥.៣.១១ ចណូំលេឯី ជនភាវបូនីយ មម (ការល ់ -កដ្ឋោះដ្រូ) និងការជលួក្ទ្េយ្មបតតិរដ្ឋ 

១៣៨. ឯកជន្ភាវូបន្ីយកម្ម ន្ិងការជលួប្យពយេម្បតតិរឋបា លន្ចូលរួម្ចំចណកបា ងសប្ចើន្ សៅកនុងចំណូល

ថវ្កាជាតិ។ សៅឆ្ន ំ ២០១៣ ចំណូលពីឯកជន្ភាវូបន្ីយកម្ម ន្ិងការលក់ប្យពយេម្បតតិរឋបាមាន្ចំន្ួន្ ២០៦ ពាន្់ោន្

សរៀលសេម ើន្ងឹ ១៧,៥% ចឋលលន្ធាៃ កច់ ុះពកីប្ម្តិ ១៩,១% ម្ន្ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធេរ បសៅឆ្ន ំ ២០០៨។ 

ចំណូលពី វ្េ័យសន្ុះប្តូវលន្រំពឹងថ្នន្ឹងធាៃ ក់ច ុះ សដាយសារការស្វើឯកជន្ភាវូបន្ីយកម្មមិ្ន្បន្តេា ិតសៅជាអាយិភាព  

ម្ន្សលលន្សបាលយរបេ់រាជរដាបា ភិលលនី្តិកាលយី ៥ ម្ន្រឋបាេភាសយៀតសយ។ ចំណូលពីការជួលេម្បតតិរឋបាប្តូវលន្

ប្បមូ្លសៅត្តម្តម្ម្ៃ ចឋលកណំត់កនងុកិចេេន្ាម្ន្ការជលួ ន្ងិបង់ប្លក់។ សដាយចឡក ចំណូលពកីារជលួរួម្ចំចណក

តិចតួចសៅកនងុថវ្ការឋបា។ 

១៣៩. បញ្ជា ប្បឈ្ម្េំនន្ក់្សៅកនុងវ្េ័យសន្ុះេា ិតសៅប្តង់ថ្ន : (១)- ការស្វើឯកជន្ភាវូបន្យីកម្ម ន្ងិ 

ការលក់ប្យពយេម្បតតិរឋបាខៃុះមិ្ន្េម្ប្េបត្តម្នី្តិវ្្ីជា្រមាន្ ន្ិង (២)- ការកំណត់តម្ម្ៃជួលប្យពយេម្បតតិរឋបា    

មួ្យចំន្ួន្មិ្ន្ស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹសាា ន្ភាពបចេុបបន្នម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍេងនាម្ ន្ងិសេឋបាកិចេ។ 

 ១៤០. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្ ៖ 

  វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ ប្តូវពនិ្តិយជាក់ចេតងសលើលកខខណឌ ម្ន្កិចេេន្ាជួលប្យពយេម្បតតិរឋបា, 

ចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតតពិាកព់ន័្ធ សដាយេហការជាមួ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ សឋើម្បពីនិ្ិតយពិភាកា

ម្ថៃឈ្នួ លសឡើងវ្ញជាមួ្យភារជីលួ សដាយចផ្គកសលើសាា ន្ភាពជាក់ចេតងម្ន្យីផ្ារ ន្ិងឈ្រសលើសលល-

ការណ៍ប្េុុះប្េួលលន  ន្ិងធានាផ្លប្បសបាជន្៍ឋល់ភារីទាងំេងនង, 

 ជំរ ញឱ្យស្វើបណណកម្មេិយធិប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់ ពិសេេប្យពយេម្បតតិរឋបា ចឋលលន្ជលួឱ្យភារី

ឯកជន្។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 េិកា ន្ិងពនិ្ិតយលយធភាពចកចប្បកិចេេន្ាមួ្យចំន្នួ្ ចឋលមិ្ន្លន្ផ្តលផ់្លប្បសបាជន្េ៍ម្រម្យ

ឋល់ភាររីឋបា, 

 សរៀបចំការច ុះបញ្ជ ីប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់, 

 ជំរ ញការស្វើបណណកម្មេិយធិរាល់ប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់របេ់សាា ប័ន្ថ្នន ក់ជាតិ, ថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ន្ិង

ន្តីិប រនាលសាធារណៈ, 
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 ជំរ ញការច ុះបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ សលើប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់ រួម្បញ្េូលទាងំប្យពយ ចឋលរឹបអ្េូលន្ពី

បយសលមើេសផ្សងក្, ការបញ្េប់រសប្មាងនានារបេ់សាា ប័ន្ថ្នន កជ់ាតិ, ថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ន្ិងន្តីិប រនាល 

សាធារណៈ, អ្ំសណាយរបេ់ម្ឋរូអ្ភិវឌ្ឍន្,៍ អ្ងនាការសប្ៅរាជរដាបា ភិលល ន្ងិេបបុរេជន្នានា, 

 ជំរ ញការវាយតម្ម្ៃឋី្ៃីរបេ់ថ្នន ក់ជាត,ិ ថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ន្ិងន្តីិប រនាលសាធារណៈ ចឋលេា ិតសៅសប្ៅ

ត្តរាងតម្ម្ៃពន្ធអ្ចលន្ប្យពយ ចឋលកំណត់សដាយអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, 

 ជំរ ញការច ុះបញ្ជសីារសពើភ័ណឌ ន្វូឋី្ៃ ី ចឋលលន្សដាុះប្សាយរួចត្តម្រយៈសលលន្សបាលយសដាុះ-

ប្សាយផ្លប ុះពាល់។ 

៥.៣.១២ ចណូំលេកីា្ុណូី 

១៤១. ប្បភពចំណូលឋ៏េំនន្់មួ្យសយៀតរចំឺណូលពីកាេ ណូី ន្ិងេកម្មភាពអាជីវកម្មសផ្សងក្កនុងបរ្សវណ   

កាេ ីណូ។ ចំណូលសន្ុះលន្ម្កពីកម្ប្ម្ម្ន្ការសចញអាជាា បណណេប្មាប់ឋំសណើរការកាេ ីណូ ន្ិងការបង់ចំណូល

កាតពវកិចេពីេកម្មភាពអាជវីកម្មចលបងេ ីេង ន្ងិមិ្ន្ចម្ន្ចលបងេ ីេងប្រប់ប្បសភយ។ កនងុឆ្ន ំ ២០១៤ សន្ុះ មាន្ប្កុម្ហ៊ា ន្

កាេ ីណូចំន្នួ្ ៥៧ ប្តូវលន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហរិញ្ញវតាផុ្តល ់ ឬ/ន្ងិបន្តេ ពលភាពអាជាា បណណេប្មាប់ឋំសណើរការ

អាជីវកម្ម កនងុសនាុះ កាេ ីណូចំន្នួ្ ១៨ េា តិសៅត្តម្តបំន្ប់្ពំចឋន្កម្ពុជា-ម្ថ, កាេ ីណូចំន្នួ្ ២៩ េា តិសៅត្តម្តបំន្ ់    

ប្ពំចឋន្កម្ពុជា-សវៀតណាម្, កាេ ីណូចំន្នួ្ ០៨ សៅសខតតប្ពុះេីហន្ , ចំន្នួ្ ០១ សៅសលើភនបូំកសល ន្ងិចំន្នួ្ ០១ សៅ    

រាជធាន្ភីនំសពញ។ 

១៤២. ចំណូលពីវ្េ័យកាេ ីណូលន្ចូលរួម្ចំំចណកមួ្យចផ្នកសៅកនុងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ ប  ចន្ត     

 វ្េ័យសន្ុះ លន្ជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចនំ្នួ្ ចឋលសៅកនងុសនាុះបញ្ជា ប្បឈ្ម្ជាចម្បង រឺន្តាិភាពម្ន្ចាប់េប្មាប់    

ការប្រប់ប្រងវ្េ័យកាេ ីណូ ន្ិងបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្សយៀត ឋូចជា : (១)- កិចេេហប្បតិបតតិការសលើការអ្ន្ វតត  

បយបបញ្ញតិត ចឋលមាន្ប្សាប់រវាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា ុ ន្ងិប្កេួងម្ហាម្ផ្ទសៅមាន្កប្ម្ិត, (២)- ម្ស្តន្តបី្តតួ- 

ពិន្ិតយរបេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុមិ្ន្មាន្អំ្ណាចប្រប់ប្លន្់កនុងការចាត់វ្ធាន្ការបស្តងាា បចំសពាុះេកម្មភាព

ចលបងេ ីេងខ េចាប់ ន្ិង (៣)- កាេ ីណូភារសប្ចើន្េា ិតសៅតំបន្ដ់ាច់ប្េបាល ចឋលជាតំបន្ល់ម ន្ការអ្ភិវឌ្ឍ

អាជីវកម្ម ន្ិងជាកាេ ីណូចឋលមាន្ប្យងប់្ទាយតចូក្ សហើយជាញកឹញាប់ប្តូវលន្ផ្ទគ កេកម្មភាពអាជីវកម្មវ្ញ។ 

១៤៣. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្វូបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តវូដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ខិតខំសកៀរររប្បមូ្លចំណូលឱ្យអ្េ់លយធភាពពអីាជីវកម្មចលបងភាន ល់ប្រប់ប្បសភយ ចឋលយយួលលន្

សលលការណ៍អ្ន្ ញ្ជញ តពរីាជរដាបា ភិលល, 

 សរៀបចំយន្តការយប់សាា ត់ ន្ងិហាម្ឃាត់ជាដាច់នតន្ូវេកម្មភាពចលបងភាន លប់្រប់ប្បសភយ ចឋលលម ន្

អាជាា បណណពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, 

 ពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ការសកៀរររចំណូលត្តម្របបស  ការ កនុងសពលរង់ចំាចាប់េត ីពកីារប្រប់ប្រង    

កាេ ីណូប្តូវលន្អ្ន្ ម័្ត ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតត។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 ជំរ ញការសរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ ម័្តចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងកាេ ីណូ។ 
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៥.៣.១៣ ចំណូលេកីារកចញទំវិញ្ហា បនបក្តបញ្ហា  ់ក្បភេកដ្ើមទ្ំនិញទំ (C/O)  

១៤៤. ការសចញវ្ញ្ជញ បន្បប្តបញ្ជជ ក់ប្បភពសឋើម្យំន្ញិជាប្បភពចំណូលចឋលលន្ពកីារបញ្ជជ ក់ប្បភពសឋើម្

កំសណើតផ្លិតផ្លេប្មាប់ការនំាសចញសៅសប្ៅប្បសយេ។ ចំណូលសន្ុះមាន្ពីរប្បសភយ រឺចំណូលពីកម្ប្ម្រឋបាលល 

(Administrative Fee) ន្ិងចំណូលពកីម្ប្ម្ប្រប់ប្រងការនំាសចញ (Export Management Fee)។ ប្បភពចំណូល

សន្ុះអាចសកើតមាន្សឡើង សដាយសារការនំាសចញន្វូផ្លតិផ្លពីកម្ពុជា។ ចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះរពំឹងថ្នន្ងឹសកើន្សឡើង 

អាប្េយ័សដាយការសកើន្សឡើងន្វូយំន្ិញនំាសចញ ន្ងិលកខខណឌ អ្ន្ សប្លុះពន្ធពីបណាត ប្បសយេសប្ៅ។ កនងុឆ្ន ំ ២០១៣ 

ប្កេួងពាណិជជកម្មលន្ប្បមូ្លចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះលន្ចំន្នួ្ ១២៧ ពាន្់ោន្សរៀល សហើយរពំងឹថ្ន សៅឆ្ន ំ ២០១៤  

ចំណូលពីវ្េ័យសន្ុះន្ឹងបន្តសកើន្សឡើងបចន្ាម្សយៀត សទាុះជាេហរឋបាអាសម្រ្កមិ្ន្តប្ម្ូវឱ្យមាន្ វ្ញ្ជញ បន្បប្តបញ្ជជ ក់ប្បភព

សឋើម្យំន្ិញ ចឋលស្វើឱ្យចំណូលពីកម្ប្ម្រឋបាលលមាន្ការធាៃ ក់ច ុះខៃុះក្ក៏សដាយ។ ជាមួ្យន្ងឹវឌ្ឍន្ភាពនងសលើវ្េ័យ

សន្ុះសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្ួន្រួម្មាន្ : (១)- ភាពរអាក់រអ្ួលចផ្នកវាយន្ភ័ណឌ  ចឋលបងាសឡើងសដាយប្កុម្

លត កម្ម ន្ងិកូឋកម្មសផ្សងក្ ចឋលនំាឱ្យការផ្លតិមាន្ការធាៃ ក់ច ុះ ន្ងិ (២)- ការបញ្ឈប់ការអ្ន្ សប្លុះពន្ធនំាចូលព ី    

បណាត ប្បសយេសប្ៅ ចឋលបណាត លឱ្យមាន្ការធាៃ ក់ចំណូលពីកម្ប្ម្រឋបាលល។ 

១៤៥. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ រាជរដាបា ភលិលដាក់សចញន្វូវ្ធាន្ការ ឋូចនងសប្កាម្ ៖ 

 ខិតខំជំរ ញការអ្ន្ វតតប្បកាេរមួ្រវាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហរិញ្ញវតាុ ន្ិងប្កេួងពាណិជជកម្មឱ្យមាន្

ប្បេិយធភាព សដាយប្តូវផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យលន្លគ ន្ងិមាន្តមាៃ ភាព សឋើម្បីបងាលកខណៈងាយ

ប្េួល ន្ងិមាន្យំន្ កចិតតឋលអ់្នកយយួលសេវា, 

 ជំរ ញការកត់ប្ត្តបញ្ជ ីរណសន្យយប្េបត្តម្ការចណនំារបេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បី ៃ្ុុះ

បញ្ជេ ងំពសីាា ន្ភាពជាក់ចេតងម្ន្ការប្បមូ្លចំណូល ប្ពម្ទាងំអាចវាេ់ចវង ន្ិងវាយតម្ម្ៃពីេមិ្យធកម្ម, 

 សលើកកម្ពេ់ការផ្តលស់េវាឋលម់ាេ េ់សរាងចប្ក-េហប្លេ សឋើម្បីជួយឱ្យឋំសណើរការផ្លិតកម្មលន្លគ

ប្បសេើរ ន្ិងយយួលលន្បរ្មាណផ្លិតផ្លខពេ់។ 

៥.៣.១៤ ចំណូលេី្មបទានក្ទ្េយ្មបតតសិាធារណៈរប្់រដ្ឋ 

១៤៦. ចំណូលពីេម្បទាន្ប្យពយេម្បតតិសាធារណៈរបេ់រឋបាមាន្ឋូចជា ភាេ ីផ្ារ, ចំណតរថយន្ត, ភាេ ី

សផ្សងក្ ន្ិងេម្បទាន្ឋម្យសយៀតរបេ់រឋបា។ ចំណូលចផ្នកសន្ុះប្តូវលន្សររំពងឹថ្នសៅមាន្េកាត ន្ ពលសកើន្សឡើងបន្ត   

សយៀត។ ការប្បមូ្លចំណូលសៅកនុងវ្េ័យសន្ុះជបួបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្រឺ : (១)- កងវុះការយយួលខ េប្តូវសពញសលញ

របេ់អ្ងនាភាពជំនាញ ន្ងិអាជាា ្រមូ្លដាបា ន្កនងុការប្តតួពនិ្តិយសលើការអ្ន្ វតតកិចេេន្ា ន្ងិសេៀវសៅបន្ទុក ន្ិង (២)- 

ការផ្តល់កិចេេន្ា វ្ន្ិសបារ ន្ងិកិចេេន្ាេម្បទាន្មួ្យចំន្នួ្មិ្ន្លន្សលរពត្តម្បយបបញ្ញតិតេត ីពនី្តីិវ្្ហីិរញ្ញវតាុ។ 

 ១៤៧. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ពប្ងឹងការសលរពត្តម្បយបបញ្ញតតិេត ីពីន្ីតិវ្្ីហិរញ្ញវតាុសៅកនុងការផ្តល់កិចេេន្ាវ្ន្ិសបារ ន្ិងកិចេ-

េន្ានានារួម្មាន្ទាំងវ្ធាន្ការដាក់សទាេយណឌ  ចំសពាុះអ្ងនាភាពចឋលមិ្ន្សលរពត្តម្ន្ីតិវ្្ី  

ជា្រមាន្ផ្ងចឋរ, 
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 ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុប្តូវចាត់ម្ស្តន្តីជនំាញច ុះពនិ្ិតយការអ្ន្ វតតសេៀវសៅបន្ទុក ន្ងិកចិេេន្ា

េម្បទាន្ប្យពយេម្បតតិសាធារណៈប្រប់ប្បសភយបា ងតិច ២ ឋង កនុង ១ ឆ្ន ំ សឋើម្បីចាត់ វ្ធាន្ការឱ្យ

លន្ទាន្ស់ពលសវោ, 

 អាជាា ្ររាជធាន្-ីសខតតប្តូវឋឹកនំា ន្ងិេហការជាមួ្យម្ន្ទីរសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ សរៀបចំយន្តការ

ប្បកបសដាយប្បេិយធភាពេប្មាប់ប្តួតពនិ្ិតយជាប្បចំា សលើការអ្ន្ វតតសេៀវសៅបន្ទុកេម្បទាន្នានា 

ចឋលេាតិសៅសប្កាម្េម្តាកិចេរបេ់ខៃួន្, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតយន្តការប្ពមាន្ជាឋំណាក់កាល ន្ងិឋកអាជាា បណណអាជីវកម្ម ឬល បសចាល

កិចេេន្ា ភាេ ី កនុងករណីមិ្ន្សលរពត្តម្ន្ីតិវ្្ីហិរញ្ញវតាុ, 

 ប្កេួងសេឋបាកិចេ និ្ងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពប្ងឹងការសរៀបចំចផ្ន្ការចំណូលពីេម្បទាន្ប្យពយេម្បតតិ   

សាធារណៈរបេ់រឋបាប្បចំាឆ្ន ំន្មួី្យក្ សដាយេហការជាមួ្យអាជាា ្រសខតត ន្ិងម្ន្ទីរសេឋបាកចិេ ន្ិង

ហិរញ្ញវតារុាជធាន្-ីសខតត។ 
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៦. ការម លមអកោលនកោបាយចំណូល និងក្ បខ័ណឌ សាា ប័ន 

១៤៨. ការប្បមូ្លចំណូលប្បកបសដាយប្បេិយធភាពតប្ម្ូវឱ្យមាន្ការរិតរូរសលើការចកលម្គសលលន្សបាលយ

ចំណូល ន្ិងប្កបខ័ណឌ សាា ប័ន្ សដាយសផ្ទត តសលើ : (១)- ការចកលម្គប្បព័ន្ធសារសពើពន្ធ ន្ិងមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, (២)- 

ការពប្ងឹងយន្តការសាា ប័ន្ សដាយសផ្ទត តសលើការចចករំចលក ន្ិងផ្តល់ព័ត៌មាន្រវាងសាា ប័ន្ ប្ពម្ទាងំយន្តការេប្ម្ប-

េប្ម្ួលសលលន្សបាលយ ន្ិងយន្តការសដាុះប្សាយវ្វាយសារសពើពន្ធ ន្ិង (៣)- ការចកលម្គសលលន្សបាលយ ន្ិង

ប្កបខ័ណឌ អ្ន្ វតតសលើចំណូលសារសពើពន្ធ ន្ងិមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធមួ្យចំន្នួ្។ 

៦.១. ការម លមអក្បេ័នធសារកេើេនធ និងចំណូលមិនមមនសារកេើេនធ 

 ១៤៩. សដាយឈ្រសលើសលលការណ៍សចៀេវាងការបសងាើតប្បសភយពន្ធថមី,  មិ្ន្ឋំសឡើងអ្ប្ត្តពន្ធ ន្ងិអាករ, ន្ងិ

ធានាឱ្យលន្ន្ូវភាពងាយប្េលួ, េម្្ម៌្ ន្ិងយ តតិ្ ម៌្ ប្ពម្ទាងំធានាប្បេិយធភាព, តមាៃ ភាព ន្ិងរណសន្យយភាពកនងុ

ការប្រប់ប្រងការប្បមូ្លចំណូល ន្ិងស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹកប្ម្តិអ្ភិវឌ្ឍន្៍សេឋបាកិចេនាសពលបចេុបបន្ន យ យធសាស្តេត សកៀរររ

ចំណូលរយៈសពលម្្យម្ ២០១៤-២០១៨ សន្ុះន្ងឹសផ្ទត តជារួម្ ន្ិងជាេំនន្់សៅសលើការប្បមូ្លឱ្យអ្េ់លយធភាពន្ូវ

េកាត ន្ ពលចំណូល ចឋលមាន្នាសពលបចេុបបន្ន សៅកនុងប្កបខ័ណឌ សលលន្សបាលយសារសពើពន្ធចឋលមាន្ប្សាប់។  

១៥០. នាសពលអ្នារតនងម្ ខ ជាពិសេេបនាទ ប់ពឆី្ន ំ ២០១៨ សៅសពលចឋលការប្បមូ្លចំណូលពីេកាត ន្ -

ពលចំណូល ចឋលមាន្នាសពលបចេុបបន្ន ្ន្ឋលក់ប្ម្ិតអ្តិបរមា ន្ងិសឋើម្បីស ៃ្ ើយតបសៅន្ឹងតប្ម្ូវការម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍ

សេឋបាកិចេនាសពល ១០ ឆ្ន ំ នងម្ ខបន្តសយៀត រាជរដាបា ភិលលចំាលច់ប្តូវពនិ្ិតយ ន្ងិចកលម្គសឡើងវ្ញន្វូប្បពន័្ធសារសពើពន្ធ 

ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ េំសៅស្វើឱ្យប្បព័ន្ធសន្ុះកាៃ យសៅជាលន េ់សេឋបាកិចេមួ្យបា ងពិតប្លកឋ ចឋលន្ឹង

សឋើរតួបា ងេំនន្ក់នុងការបសងាើតការងារជូន្ប្បជាពលរឋបា, ការទាក់ទាញការវ្ន្ិសបារ, ការផ្តលន់្ូវេម្្ម៌្ ន្ិងយ តតិ្ម៌្, 

ការធានាប្បេិយធភាព, តមាៃ ភាព ន្ងិរណសន្យយភាពកនងុការប្បមូ្លចំណូល, ការបសងាើន្ចំណូលលន្សៅត្តម្សេចកត-ី

ប្តូវការរបេ់រាជរដាបា ភលិល ន្ងិការបសប្ម្ើលន្ប្បកបសដាយប្បេិយធភាពសលើសលលន្សបាលយសផ្សងក្ ចឋលប្តូវលន្

ដាក់សចញសដាយរាជរដាបា ភិលល។ 

១៥១. សឋើម្បីស ៃ្ ើយតបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍសេឋបាកចិេនាសពល ១០ ឆ្ន ំ នងម្ ខបន្តសយៀត វ្ធាន្ការ

ចំាលច់ចឋលប្តូវដាក់សចញ រេិឺកា ន្ងិសរៀបចំឯកសារសលល (Blueprint) េត ីពីការចកលម្គប្បពន័្ធសារសពើពន្ធ ន្ងិ   

ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ 

៦.២ ការេក្ងឹងយនតការសាា ប័ន 

១៥២. ការេប្ម្បេប្ម្លួសលលន្សបាលយ ន្ងិការចចករំចលកពត័ម៌ាន្ប្បកបសដាយប្បេិយធភាព ន្ងិភាព-

េ័កតិេិយធិរវាងសាា ប័ន្ប្បមូ្លចំណូល ឋូចជា អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា, អ្រនា-

នាយកដាបា ន្ឧេាហកម្មហិរញ្ញវតាុ ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ រឺជាកត្តត េនូល

ម្ន្ការសលើកកម្ពេ់លយធផ្លការងារ ក៏ឋូចជាការបសងាើន្ន្ូវប្បេិយធភាពរបេ់រឋបាលលចំណូលចឋលពាកព់ន័្ធទាងំអ្េ់។ 

យន្ទឹម្សន្ុះ ការផ្តល់យិន្នន្យ័ ន្ងិពត័៌មាន្េត ីពកីារច ុះបញ្ជ ី, ការច ុះកិចេេន្ា, ការយយួលលន្េម្បទាន្ ន្ងិការសឋញម្ថៃ
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ពី ឬជាមួ្យរាជរដាបា ភលិលពសីាា ប័ន្ចំណាយ ឋូចជា អ្រនានាយកដាបា ន្លយធកម្ម, អ្រនានាយកដាបា ន្រតនាលរជាតិ, ប្កុម្-

ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន្៍កម្ពុជា, ប្កេួងពាណិជជកម្ម, ប្កេួងសរៀបចំចឋន្ឋី ន្ររូបន្យីកម្ម ន្ងិេំណង់, ប្កេួងសាធារណៈការ 

ន្ងិឋឹកជញ្ជូន្ ន្ងិប្កេួង-សាា ប័ន្ទាងំអ្េ់ជូន្ឋលអ់្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ងិអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា 

ន្ងឹជយួេប្ម្ួល ន្ងិពសន្ៃឿន្ការងារប្បចំាម្ថារបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ទាងំពីរ ក៏ឋូចជាការស្វើេវន្កម្មសៅសលើេកម្មភាព

ជនំ្ួញរបេ់អ្នកជាប់ពន្ធ។ 

១៥៣. សប្ៅពកីិចេេហប្បតិបតតិការលគរវាងសាា ប័ន្របេ់រាជរដាបា ភលិល ប្បេិយធភាពម្ន្រឋបាលលចំណូលក៏ពឹង

ចផ្គកសៅសលើកិចេេហប្បតិបតតកិារលគរវាងសាា ប័ន្រឋបា ន្ងិវ្េ័យឯកជន្។ នាសពលកន្ៃងម្ក រាជរដាបា ភលិលលន្សរៀបចំ 

ន្ងិអ្ន្ វតតយន្តការមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា សវយិការាជរដាបា ភលិល ន្ងិវ្េ័យឯកជន្, ប្កុម្ការងារពន្ធដារចឋលេាតិសៅសប្កាម្

ប្កុម្ការងារចផ្នកន្តីិកម្ម, ពន្ធដារ ន្ងិអ្ភលិលកិចេ, រណៈកម្មការពិសប្លុះសបាបលព់ាណិជជកម្មរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្

រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា។ល។ សឋើម្បីជយួសដាុះប្សាយន្វូកងវល ់ន្ងិការលលំកនានារបេ់វ្េ័យឯកជន្ ក៏ឋូចជាពប្ងងឹ

កិចេេហប្បតិបតតិការរវាងសាា ប័ន្រឋបា ន្ងិវ្េ័យឯកជន្។ 

១៥៤. ជារួម្ សាា ន្ភាពម្ន្ការេប្ម្បេប្ម្ួលសលលន្សបាលយ ប្ពម្ទាងំការចចករំចលក ន្ងិផ្តល់យិន្នន្យ័ 

ន្ងិព័ត៌មាន្រវាងសាា ប័ន្ចំណូល ន្ងិចំណាយនាសពលបចេុបបន្នកំព ងជួបបញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ន្ិងជាបញ្ជា យូសៅមួ្យ 

ចឋលមិ្ន្លន្យយួលន្ូវការសដាុះប្សាយប្បកបសដាយប្បេិយធភាពសៅសឡើយ។ ជាក់ចេតង សបើសទាុះជាមាន្អ្ន្ េារណៈ

សបារយល់លន សលើការចចករំចលកព័ត៌មាន្រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា 

ចឋលលន្បញ្ញតតថ្នរាល់េំសណើេ ំព័តម៌ាន្ អ្រនានាយកដាបា ន្ទាងំពីរប្តូវស្វើការចចករំចលកលន សៅ វ្ញសៅម្កក៏សដាយ ក៏

ឋំសណើរការស ៃ្ើយតបសៅន្ឹងការសេន ើេ ំព័ត៌មាន្មាន្រយៈសពលយូរ ន្ងិពត័ម៌ាន្ចឋលផ្តល់ឱ្យសៅព ំមាន្លកខណៈស ៃ្ើយតប

សៅន្ងឹេំសណើ។  ការផ្តល់យិន្នន្យ័ ន្ិងព័តម៌ាន្ពសីាា ប័ន្សផ្សងសយៀត ឋូចជា ពីអ្រនានាយកដាបា ន្លយធកម្ម, អ្រនានាយកដាបា ន្

រតនាលរជាតិ ន្ងិសាា ប័ន្សផ្សងក្ជូន្សៅសាា ប័ន្ឋម្យសយៀតក៏សៅមាន្កប្ម្ិត។ សលើេពីសន្ុះសយៀត ការេប្ម្បេប្ម្លួ

សលលន្សបាលយសារសពើពន្ធសៅមិ្ន្ទាន្ល់ន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតសៅសឡើយ។ យន្ទឹម្សន្ុះ សទាុះបីជាមាន្យន្តការ

ជាសប្ចើន្ សឋើម្បីពប្ងងឹកិចេេហប្បតិបតតិការរបេ់សាា ប័ន្រឋបា ន្ងិវ្េ័យឯកជន្ ម្កឋល់សពលបចេុបបន្នសន្ុះ រាជរដាបា ភិលល 

សៅមិ្ន្ទាន្ល់ន្សរៀបចំយន្តការសដាុះប្សាយវ្វាយសារសពើពន្ធសៅសឡើយ។ 

 ១៥៥. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 ដាកឱ់្យឋំសណើរការសឡើងវ្ញន្វូការប្បជ ំជាប្បចំារបេ់ប្កុម្ការងារចប្មុ្ុះ ពីអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិ  

រដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ សដាយចាតត់្តំងថ្នន ក់ឋឹកនំាជាន្់ខពេ់ពីប្កេួងសេឋបាកិចេ 

ន្ិងហិរញ្ញវតាុមួ្យរូប សឋើម្បីឋឹកនំាការប្បជ ំសន្ុះ ន្ិងធានាពប្ងឹងការអ្ន្ វតតការងាររបេ់ប្កុម្ការងារ

សន្ុះ ន្ងិស្វើការប្តួតពនិ្ិតយ ប្ពម្ទាងំវាយតម្ម្ៃកិចេេហការរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ទាងំពីរ, 

 កិចេេន្ាេម្បទាន្, កិចេេន្ាលយធកម្ម, កិចេេន្ាសផ្សងក្, កិចេប្ពម្សប្ពៀង, យិន្នន្យ័ម្ន្ការច ុះបញ្ជ ី

អ្ចលន្ប្យពយ, យិន្នន្័យម្ន្ការច ុះបញ្ជ ីបាន្យន្ត ឬលខិិតអ្ន្ ញ្ជញ ត ប្ពម្ទាងំឯកសារសផ្សងសយៀត 

ចឋលពាកព់ន័្ធន្ងឹកាតពវកិចេពន្ធ ន្ងិអាករ ន្ងិកាតពវកិចេហិរញ្ញវតាសុាធារណៈរបេ់រឋបាទាងំអ្េ់ រវាង

អ្នកជាប់ពន្ធជាមួ្យរាជរដាបា ភិលល ប្តូវចតផ្តលជ់នូ្អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា, 
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 បសងាើតប្កុម្ការងារសឋើម្បីេិកាអ្ំពលីកខខណឌ , វ្សាលភាព ន្ិងតប្មូ្វការព័ត៌មាន្រវាងអ្រនានាយក-

ដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា ន្ងិអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ កនុងការចចករំចលកពត័៌មាន្ផ្ទទ លត់្តម្ប្បព័ន្ធ

បសចេកវ្យាព័ត៌មាន្, 

 បសងាើត ន្ិងដាក់ឱ្យឋំសណើរការរណៈកមាម ្ិការសលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ សឋើម្បីស្វើការចកេប្ម្ួល

រចនាេម្ព័ន្ធពន្ធនំាសចញ-នំាចូល ន្ងិមូ្លដាបា ន្រិតពន្ធ សដាយមាន្ការរិតរូរចាេ់ោេ់ពីយិឋបាភាព

សេឋបាកិចេ ន្ិងេងនាម្ សដាយឈ្រសលើសលលការណ៍េម្្ម៌្, យ តតិ្ម៌្េងនាម្, ប្បេិយធភាពសេឋបាកិចេ, 

តមាៃ ភាព ន្ងិរណសន្យយភាព, 

 សរៀបចំអ្ន្ ប្កឹតយេត ពីីរណៈកមាម ្ិការេប្មុ្ុះេប្មួ្លសារសពើពន្ធ សឋើម្បីសដាុះប្សាយ វ្វាយសារសពើពន្ធ។ 

៦.៣. ការម លមអកោលនកោបាយ និងក្ បខ័ណឌ អនុវតតកលើចំណូលសារកេើេនធ និងមិនមមនសារកេើ-

េនធមួយចំនួន 

១៥៦. ការចកេប្ម្លួសលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ ន្ងិប្កបខ័ណឌ អ្ន្ វតតសៅកនុងយ យធសាស្តេត សន្ុះន្ងឹសផ្ទត តសលើ

ការចកេប្ម្ួលសលលន្សបាលយ ន្ិងប្កបខ័ណឌ ម្ន្ការអ្ន្ វតតចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា របបសលើកយឹកចិតតចផ្នកពន្ធឋល់

រសប្មាងវ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតិតប្រប់ប្លន្់, យំហផំ្លរបរប្តូវជាប់កនុងរបបេវ ័យប្បកាេ ន្ងិអ្ប្ត្តអាករពិសេេ

សលើម្ ខយំន្ិញេំនន្់ក្ ជាសឋើម្។ ឋូចលន្រូេបញ្ជជ កព់នីងសឋើម្ ការស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងសលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ 

ន្ងិមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធជាយូសៅមាន្សលលសៅស្វើការប ុះប ូវឋលក់ារលត់បងន់្ូវចំណូលមួ្យចំន្នួ្ ន្ងិស្វើសាម្ញ្ញកម្ម

ចំសពាុះប្បពន័្ធពន្ធ, ធានាេម្្ម៌្ ន្ងិយ តតិ្ ម៌្ ន្ងិរកាេា រិភាព, តមាៃ ភាព, រណសន្យយភាព ន្ងិប្បេិយធភាពម្ន្      

ការប្បមូ្លចំណូល ប្ពម្ទាងំធានាន្វូភាពរលនូ្ ន្ិងេងនាតភិាពកនុងការអ្ន្ វតតកាតពវកិចេអ្ន្តរជាតិរបេ់កម្ពុជា ពិសេេ

ពាក់ពន័្ធន្ឹងការស្វើេមាហរណកម្មសេឋបាកិចេ។ ជាក់ចេតង សលលន្សបាលយ ន្ិងប្កបខ័ណឌ អ្ន្ វតតម្ន្ចំណូលសារសពើពន្ធ 

ន្ិងមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធចឋលជាកម្មវតាុម្ន្ការចកលម្គរួម្មាន្ជាអាយិ៍ : (១)- អាករពិសេេសលើយំន្ិញ ន្ិងសេវាមួ្យចំន្នួ្, 

(២)- ការអ្ន្ វតតអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្, (៣)- របបស  ការ, (៤)- ការពិន្ិតយសឡើង វ្ញន្ូវរបបសលើកយឹកចិតតពន្ធឋលរ់សប្មាង

 វ្ន្ិសបារ, (៥)- កិចេប្ពម្សប្ពៀងពន្ធអ្ន្តរជាតិ ពិសេេការចរចាសលើកិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពកីារសចៀេវាងការយកពន្ធប្តួត-

លន  (Double Taxation Agreement-DTA), (៦)- ពន្ធសលើអ្ចលប្យពយ, (៧)- ពន្ធសលើចំណូលរូបវន្តប រនាល, (៨)- ពន្ធ

សលើប្បតិបតតកិារសប្បងកាត ន្ិង្ន្ធាន្ចរ៉ា, (៩)- ការស្វើ វ្សសា្ន្កម្មចាប់ ន្ងិបយបបញ្ញតតពិន្ធដារមួ្យចំន្នួ្ សឋើម្បធីានា

ភាពរលូន្កនុងការអ្ន្ វតត, (១០)- ការអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការ សឋើម្បីប ុះប ូវឋល់ការលត់បង់ចំណូលពន្ធរយពីការអ្ន្ វតតកិចេ-

ប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរីអាសា៊ា ន្ ន្ងិកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាកព់ន័្ធសផ្សងសយៀត ន្ងិ (១១)- ការសរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតត

ចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។  

៦.៣.១ កា រេិក្្កលើទ្និំញទំ នងិក្វាមួយចំនួន 

១៥៧. សលលសៅយ យធសាស្តេត ម្ន្ការចកេប្ម្លួអាករពិសេេ រ ឺ  : (១)- បសងាើន្ចំណូលពន្ធេប្មាប់សលល-

បំណងជារួម្ផ្ង ន្ិងប ុះប ូវឋល់ការលត់បង់ចំណូលពីការល បបំលត់ ឬកាត់បន្ាយពន្ធសលើពាណិជជកម្មអ្ន្តរជាតិ 

សដាយសារការអ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរផី្ង, (២)- ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំចំណាយសប្បើប្លេ់ ឬចំណាយផ្លតិពី

ប្បភពនងសប្ៅ ចឋលមិ្ន្លន្រួម្បញ្េូលកនុងតម្ម្ៃយំន្ិញ, (៣)- ជំរ ញការកាត់បន្ាយម្ន្ការសប្បើប្លេ់យំន្ញិ ន្ិងសេវា

មួ្យចំន្នួ្ចឋលប ុះពាល់ឋលេ់ ខភាព, េងនាម្, បរស្ាា ន្ ន្ងិមាន្ភាពប្បណិត ន្ងិ (៤)- បសងាើន្ប្បេិយធភាពម្ន្ប្បពន័្ធ

ពន្ធប្បកបសដាយរណសន្យយភាព ន្ិងតមាៃ ភាព។ 
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១៥៨. សទាុះបីជាចំណូលពអីាករពិសេេសលើយំន្ញិ ន្ងិសេវាម្យួចំន្នួ្ពីម្យួឆ្ន ំសៅម្យួឆ្ន ំមាន្ការសកើន្សឡើង

ជាលដំាប់ក៏សដាយ ក៏ការប្រប់ប្រង ន្ងិប្បមូ្លអាករពិសេេសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- សរាងចប្ក  

ផ្លតិយំន្ញិសៅកនងុប្េុកមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា ប្សា, ប្សាសបៀរ, លរ,ី សភេជជៈប្រប់ប្បសភយ។ល។ សៅមិ្ន្ទាន្ល់ន្បំសពញ

កាតពវកិចេបងព់ន្ធប្តឹម្ប្តូវត្តម្ចាប់សៅសឡើយ, (២)- អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារមិ្ន្ទាន្ល់ន្ដាក់ម្ស្តន្តពីន្ធដារប្បចំាការសៅ

ប្រប់សរាងចប្កផ្លិតផ្លតិផ្លជាប់អាករពិសេេកនងុប្េុកមួ្យចំន្នួ្, (៣)- សលលន្សបាលយសលើកចលងអាករពិសេេ

ចំសពាុះរសប្មាងវ្ន្ិសបារ ចឋលមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្,់ (៤)- អ្ប្ត្តអាករពិសេេទាបសបើសប្បៀបស្ៀបការប្បមូ្ល

អាករពិសេេជាមួ្យបណាត ប្បសយេ ចឋលជាេមាជកិអាសា៊ា ន្, (៥)- ការផ្លតិកនុងប្េុកជនំ្េួឱ្យការនំាចូលចំសពាុះ

យំន្ិញ ចឋលជាប់អាករពិសេេមួ្យចំន្នួ្ ន្ងិ (៦)- កងវុះប្បេិយធភាពេម្ប្េបកនុងការប្រប់ប្រង ន្ិងប្តតួពនិ្តិយយំន្ញិ

នំាចូលចឋលជាប់អាករពិសេេ។ 

១៥៩. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ពាកព់ន័្ធន្ងឹការពប្ងឹងយន្តការ  

អ្ន្ វតត ន្ងិការចកេប្ម្លួសលលន្សបាលយ ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 បន្តពប្ងឹងការដាក់ម្ស្តន្តីពន្ធដារប្បចំាការសៅត្តម្សរាងចប្កផ្លតិផ្លិតផ្លកនុងប្េុក ចឋលប្តូវជាប់

អាករពិសេេ ឋូចជា ប្សា, ប្សាសបៀរ, លរី, សភេជជៈប្រប់ប្បសភយ។ល។, 

 សរៀបចំប្បកាេេត ីពីការកំណត់ឱ្យបិយចតម្ប្បិ៍សលើយំន្ញិជាប់អាករពិសេេមួ្យចំន្នួ្សយៀត, 

 ពិន្ិតយលយធភាពម្ន្ការឋំសឡើងអាករពិសេេសលើយំន្ិញសអ្ឡិចប្តូន្ិច និ្ងផ្លិតផ្លលៃ  េទ ិកបចន្ាម្

សយៀត។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 ពនិ្ិតយសឡើងវ្ញសលើបញ្ជ ីយំន្ញិនំាចូលចឋលប្តូវជាប់អាករពិសេេ, 

 ឋំសឡើងអ្ប្ត្ត ន្ងិចកចប្បមូ្លដាបា ន្រិតអាករពិសេេសលើម្ ខយំន្ញិប ុះពាល់េ ខភាពមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា 

លរ,ី ប្សា, ប្សាសបៀរ ន្ងិសភេជជៈមាន្ជាតិអាលក់ ល, 

 ស្វើការេិកាសលើការចករសបៀបយកពន្ធពីការយកពន្ធត្តម្អ្ប្ត្ត សៅជាការយកពន្ធត្តម្ឯកត្តជាមួ្យ

ន្ឹងការបង់អាករពិសេេចាប់ពកីប្ម្ិតអ្បបបរមាមួ្យ, 

 សរៀបចំ ន្ិងត្តក់ចតងសេចកតីប្ពាងចាប់េត ីពីអាករពិសេេ ឬរដាបា ករ។ 

៦.៣.២ កា រកលើតនមលបមនាម 

១៦០. ចំណូលអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ប្បមូ្លលន្េរ បប្បមាណជា ៤% ម្ន្ ផ្េេ កនុងឆ្ន ំ ២០១៣ ចឋលកនងុ

សនាុះ   អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារប្បមូ្លលន្ ១,៧% ម្ន្ ផ្េេ។ ចំណូលអាករសន្ុះមាន្កប្មិ្តទាបសៅសឡើយ សបើស្ៀប

ជាមួ្យប្បសយេមួ្យចំន្នួ្កនុងតំបន្។់ ការប្បមូ្លអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្មាន្កប្មិ្តទាបសន្ុះ សដាយសារសៅមាន្បញ្ជា

ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- យំហំផ្លរបរប្បចំាឆ្ន ំេប្មាប់េហប្លេជាប់ពន្ធកនុងរបបេវ ័យប្បកាេសៅមាន្កប្ម្ិត

ខពេ់ សពាលរផឺ្លរបរប្បចំាឆ្ន ំសលើេពី ៥០០ ោន្សរៀល (១២៥.០០០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក) ចំសពាុះការផ្នាតផ់្នាង់យំន្ញិ ឬ

ផ្លរបរសលើេពី ២៥០ ោន្សរៀល (៦២.៥០០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក) ចំសពាុះការផ្នាតផ់្នាង់សេវា ឬផ្លរបរសលើេព ី១២៥ 

ោន្សរៀល (៣១.២៥០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក) ចំសពាុះការផ្នាតផ់្នាង់យំន្ញិ ន្ិងសេវាជាមួ្យរឋបា សបើសប្បៀបស្ៀបន្ងឹប្បសយេឋម្យ

សយៀត ឋូចជា ប្បសយេម្ថ ៣០.០០០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក, ហវលីពីនី្ ១៤.០០០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក, សវៀតណាម្ ០ (លម ន្កប្មិ្ត
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ផ្លរបរ), ណូចវលសហសឡង ់ ២៧.៣៤០ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក, អ្ូស្តសាត លី ៣៦.៦៨៤ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក, ចិន្ ២.៩៧៤-

៧.៤៣៦ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក, កូសរ៉ា ០ (លម ន្កប្ម្ិតផ្លរបរ) ន្ិង (២)- ការសលើកចលងអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្សលើវ្េ័យ ចឋល

មិ្ន្មាន្ចចងកនុងចាប់សារសពើពន្ធ។  

១៦១. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 សរៀបចំចកចប្បអ្ន្ ប្កតឹយេត ីពអីាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ សដាយបន្ាយកប្ម្ិតផ្លរបរប្បចំាឆ្ន ំេប្មាប់េហ-

ប្លេជាប់ពន្ធត្តម្របបេវ ័យប្បកាេ សឋើម្បីពប្ងីកមូ្លដាបា ន្យកពន្ធ ន្ិងបសងាើន្ចំណូលអាករសលើ

តម្ម្ៃបចន្ាម្ ន្ិងពន្ធឋម្យសយៀត។  

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 បញ្ឈប់ការសលើកចលងអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្សលើវ្េ័យ ចឋលមិ្ន្មាន្ចចងកនងុចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធ, 

 បសងាើតយន្តការបងវិលេងចំសពាុះការយិញយំន្ិញនំាសចញសដាយជន្បរសយេសៅអាកាេបាន្ដាបា ន្

អ្ន្តរជាតិ។ 

៦.៣.៣ របបក ៉ៅ ការ 

១៦២. អ្នកជាប់ពន្ធត្តម្របបស  ការ រឺជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចក្ ចឋលមិ្ន្េា ិតសៅកនងុរបបពន្ធេវ ័យប្បកាេ ចឋល

ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ំ ន្ងិម្្យម្។ អ្នកជាប់ពន្ធត្តម្របបស  ការប្តូវបងអ់ាករសលើផ្លរបរ ២% ន្ងិបងព់ន្ធសលើប្លក់

ចំសណញត្តម្អ្ប្ត្តកំសណើន្ត្តម្ថ្នន កព់ី ០% ឋល់ ២០% ជាសរៀងរាលច់ខ។ ការប្បមូ្លពន្ធកនុងរបបស  ការមាន្បញ្ជា

ប្បឈ្ម្មួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា : (១)- ការបងប់្លកព់ន្ធមិ្ន្មាន្តមាៃ ភាព ពីសប្ពាុះប្តូវបងត់្តម្ការពភិាកា ន្ិងយលប់្ពម្ 

រវាងអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិម្ស្តន្តីពន្ធដារ សហើយអាចស្វើការចកចប្បការកំណត់ពន្ធសន្ុះកនងុរយៈសពល ៣ចខ, ៦ចខ, ឬ ១ឆ្ន ំ 

ចឋលកត្តត សន្ុះអាចន្ងឹបងាឱ្យមាន្ វ្េម្ភាពកនុងចំសណាម្អ្នកជាប់ពន្ធ, (២)- កប្ម្តិផ្លរបរប្បចំាឆ្ន ំជាប់ពន្ធត្តម្របប

េវ ័យប្បកាេខពេ់ស្វើឱ្យចំន្នួ្អ្នកជាប់ពន្ធកនុងរបបស  ការសប្ចើន្ ន្ិងម្ស្តន្តពីន្ធដារសៅត្តម្សានសខតត-ខណឌ  បសប្ម្ើការងារ

ប្បមូ្លពន្ធត្តម្របបស  ការមាន្ចំន្នួ្សប្ចើន្ ប  ចន្តប្បមូ្លប្លក់ពន្ធលន្តិច ន្ិង (៣)- អ្នកជាប់ពន្ធមួ្យចំន្នួ្កនងុរបប

ស  ការ ចឋលមាន្កប្ម្ិតផ្លរបរប្តូវជាប់ពន្ធកនុងរបបេវ ័យប្បកាេមិ្ន្ចងច់ ុះបញ្ជ ីកនុងរបបេវ ័យប្បកាេសយ សដាយសារ

ការសកើន្បន្ទុកចំណាយកនុងការកាន្់កាប់បញ្ជ ីរណសន្យយ, ការប្តូវបងអ់ាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ ១០% រួម្ទាងំពន្ធឋម្យសយៀត

សប្ចើន្ជាងរបបស  ការ ន្ងិការប្តូវស្វើេវន្កម្មនាសពលសប្កាយ។  

១៦៣. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 សរៀបចំបយបបញ្ញតតិេប្មាប់អ្នកជាប់ពន្ធត្តម្របបស  ការ សដាយតប្ម្ូវឱ្យបង់ពន្ធល តង់ប្បចំាឆ្ន ំ រួម្

បញ្េូលទាងំការបង់ប្លកអ់ាករសលើផ្លរបរ ន្ិងពន្ធសលើប្លកចំ់សណញកនុងមួ្យ្មាេម្តង ឬមួ្យឆ្ន ំ

ម្តង សឋើម្បីបន្ាយបន្ទុករបេ់អ្នកជាប់ពន្ធ ន្ិងសផ្ទរម្ស្តន្តីសៅបសប្ម្ើការងារសៅកចន្ៃង ចឋលមាន្ចំណូល

ខពេ់, 

 ស្វើយ យធនាការសផ្ទរអ្នកជាប់ពន្ធកនងុរបបស  ការ ចឋលមាន្កប្មិ្តផ្លរបរប្តូវជាប់ពន្ធកនុងរបបេវ ័យ- 

ប្បកាេឱ្យចូលកនុងរបបេវ ័យប្បកាេ, 
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 សរៀបចំ ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្វូរបបេវ ័យប្បកាេបំប្ពញួ ន្ងិតប្ម្ូវឱ្យអ្ន្ វតតកាតពវកិចេកាន្់បញ្ជ ី

រណសន្យយ ចឋលមាន្លកខណៈសាម្ញ្ញេប្មាប់អ្នកជាប់ពន្ធកនងុរបបសន្ុះ។  

៦.៣.៤ េិនិតយក ើងវញិទំរបបកលើ ទ្ឹ ចិតតម ន្ េនធដ្លគ់កក្មាង វិនិកោគ 

១៦៤. សលលន្សបាលយសលើកយឹកចិតតចផ្នកពន្ធឋលរ់សប្មាង វ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្ប់្តូវលន្

ដាកស់ចញត្តម្រយៈចាប់េត ីពីវ្ន្ិសបារម្ន្ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជាឆ្ន ំ ១៩៩៤ ន្ិងលន្ស្វើវ្សសា្ន្កម្មកនុងឆ្ន ំ ២០០៣។ 

សលលន្សបាលយសន្ុះមាន្សលលបំណងទាក់ទាញការវ្ន្ិសបារពីបរសយេ កនងុខណៈចឋលការអ្ភិវឌ្ឍសេឋបាកិចេរបេ់

ប្បសយេកម្ពុជាសៅមាន្កប្ម្ិតទាប, ឧេាហកម្មសៅមាន្ភាពយន្់សខាយ ន្ិងសហដាបា រចនាេម្ព័ន្ធរូបវន្តសៅមាន្លកខណៈ

មិ្ន្ប្រប់ប្លន្។់ សបាងត្តម្ការេិកាប្សាវប្ជាវបឋម្ រាជរដាបា ភិលលលន្ផ្តលក់ារសលើកយឹកចិតតចផ្នកពន្ធនំាចូលឋល់

រសប្មាង វ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្ ់ជាម្្យម្កនងុមួ្យឆ្ន ំប្បមាណជាង ៣% ម្ន្ ផ្េេ ពឆី្ន ំ ២០០៤-

២០១២  ន្ងិការសលើកយឹកចិតតពន្ធសលើប្លកចំ់សណញជាម្្យម្ប្បមាណ ០,៤% ម្ន្ ផ្េេ ពឆី្ន ំ ២០០៩-២០១១។ 

ការសលើកយឹកចិតតពន្ធសន្ុះលន្ផ្តលអ់្តាប្បសបាជន្៏សេឋបាកិចេត្តម្រយៈការបសងាើតការងារជនូ្ប្បជាពលរឋបា ជាពិសេេកនុង  

 វ្េ័យឧេាហកម្មអ្តពិលកម្ម ចឋលេរ បមាន្ពលករប្បមាណ ៦០០ ពាន្ន់ាក ់ ន្ងិការបសងាើតការងារប្បសបាល   

មួ្យចំន្នួ្សយៀត។  

១៦៥. នាសពលបចេុបបន្ន េភាពការវ្វតតន្៍ថមីក្របេ់កម្ពុជា រួម្មាន្ : កំសណើន្សេឋបាកិចេមាន្កប្ម្ិតខពេ់,    

ការអ្ភិវឌ្ឍសហដាបា រចនាេម្ព័ន្ធរូបវន្ត ន្ិងផ្លតិភាពពលករមាន្ការរីកចំសរីន្ជាលដំាប់ ជាមួ្យន្ងិការសរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យ

អ្ន្ វតតសលលន្សបាលយអ្ភិវឌ្ឍន្ឧ៍េាហកម្មកនុងសលលសៅចាប់យកវ្េ័យឧេាហកម្ម ចឋលមាន្តម្ម្ៃបចន្ាម្ ន្ងិ

ជំនាញខពេ់ លន្តប្ម្ូវឱ្យមាន្ការរិតរូរ ន្ិងសរៀបចំសឡើងវ្ញន្ូវសលលន្សបាលយសលើកយឹកចិតតចផ្នកពន្ធឋល់រសប្មាង 

 វ្ន្ិសបារមាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្។់ 

១៦៦. ស ៃ្ើយតបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការនងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់ចឋលប្តូវដាក់សចញ រឺការពនិ្តិយសឡើងវ្ញចំសពាុះ

ការសលើកយឹកចិតតពន្ធកនុងចាប់ ន្ងិបយបបញ្ញតតពិាកព់ន័្ធការវ្ន្ិសបារ សដាយបញ្េូលការសលើកយឹកចិតតពន្ធកនងុ វ្សសា្ន្កម្ម

ចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតតិេត ពីីពន្ធដារ។ 

៦.៣.៥  ិចេក្េមកក្េៀងេនធអនតរជាត ិ

១៦៧. កិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ពីីការសចៀេវាងការយកពន្ធប្តតួលន  រឺជាកិចេប្ពម្សប្ពៀងសយវភារមីាន្ភាពេមុរសាម ញ 

ចឋលស្វើសឡើងកនុងសលលសៅមួ្យចំន្នួ្ រួម្មាន្ : (១)- ល បសចាលន្ូវរលំងពន្ធេប្មាប់ការស្វើពាណិជជកម្ម ន្ងិ វ្ន្ិសបារ

ៃ្ងប្បសយេ, (២)- ល បសចាល ឬបន្ាយការយកពន្ធប្តួតលន សៅសលើន្ិវាេន្ជន្ ចឋលមាន្ន្វិាេន្ដាបា ន្សៅកនុងប្បសយេ

ច ុះកិចេេន្ាទាងំពីរ, (៣)- យប់សាា ត់ ន្ងិប្បឆំ្ងអ្ំសពើសចៀេវាងពន្ធ ន្ិងសរចសវេពន្ធ, (៤)- បសងាើតយន្តការសដាុះប្សាយ

ជសមាៃ ុះ ចឋលសកើតសឡើងសដាយការបង់ពន្ធប្តតួលន , (៥)- ស្វើឱ្យមាន្ភាពប្លកឋប្បជាកនុងការបង់ពន្ធ, (៦)- ស្វើឱ្យមាន្  

ការកាត់បន្ាយមូ្លដាបា ន្ ន្ងិអ្ប្ត្តពន្ធមួ្យចំន្នួ្, (៧)- ស្វើឱ្យមាន្ការថយច ុះចំណាយសឋើម្បីបំសពញកាតពវកិចេបង់ពន្ធ,  

(៨)- សលើកយឹកចិតតឱ្យមាន្ការហរូចូលការវ្ន្ិសបារបរសយេ, (៩)- ផ្ទៃ េ់បតូរពត័៌មាន្រវាងប្បសយេច ុះកិចេប្ពម្សប្ពៀង ន្ិង 

(១០)- ចបងចចក ន្ិងកំណតេិ់យធិ ន្ិងអ្្ិបសតយយយកពន្ធរវាងប្បសយេ ចឋលច ុះកិចេប្ពម្សប្ពៀង។ល។ 

១៦៨. បចេុបបន្នសន្ុះ ប្បសយេកម្ពុជាព ំទាន្ល់ន្ច ុះកិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពកីារសចៀេវាងការយកពន្ធប្តួតលន ជាមួ្យ

ប្បសយេណាមួ្យសឡើយ សដាយសារ : (១)- ការចរចាជាមួ្យប្បសយេម្ឋរតូប្ម្ូវឱ្យមាន្ការេិកាចាេ់ោេ់ជាម្ ន្ 

សឋើម្បសីចៀេវាងការលត់បង់ចំណូលពន្ធ ន្ងិតប្ម្ូវឱ្យមាន្ប្កបខណ័ឌ សលលន្សបាលយ ន្ងិរំរកូិចេប្ពម្សប្ពៀងពន្ធមួ្យ
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ចាេ់ោេ់, (២)- េម្តាភាពម្ស្តន្តីជនំាញម្ន្អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារសៅមាន្កប្ម្ិតេប្មាប់ការសរៀបចំកិចេប្ពម្សប្ពៀង 

សឋើម្បីកំណត់េិយធិយកពន្ធរបេ់ភារចី ុះកិចេប្ពម្សប្ពៀង ចឋលជាកិចេការេមុរសាម ញ សដាយតប្ម្ូវឱ្យអ្នកចូលរួម្ចរចាប្តូវ

មាន្ចំសណុះឋឹងខពេ់សលើរំរូកិចេប្ពម្សប្ពៀងរបេ់អ្ងនាការេប្មាប់េហប្បតិបតតកិារសេឋបាកិចេ ន្ងិអ្ភិវឌ្ឍន្ ៍ ន្ិងរំរូរបេ់

អ្ងនាការេហប្បជាជាតិ ន្ិង (៣)- អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារមាន្ការចកយប្ម្ង់សារសពើពន្ធជាសប្ចើន្កនុងសពលចតមួ្យ  

ជាសហត ស្វើឱ្យការសរៀបចំកិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពកីារសចៀេវាងការយកពន្ធប្តួតលន មាន្ភាពយតឺបា វ។   

១៦៩. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ជំរ ញប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួង ចឋលមាន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុជាអ្នកនំាម្ ខ ន្ិងប្កុម្ការងារ

កប្ម្ិតបសចេកសយេ សឋើម្បីសរៀបចំស្វើការចរចាជាមួ្យប្បសយេជាម្ឋរូ, 

 សប្ជើេសរីេប្បសយេេប្មាប់ស្វើការចរចាឋំបូង ន្ិងបន្តបនាទ ប់សយៀត ពិសេេប្បសយេអាសា៊ា ន្ ន្ិង

ប្បសយេ ចឋលមាន្ការវ្ន្ិសបារសប្ចើន្សៅកម្ពុជា, 

 សរៀបចំបយបបញ្ញតតិចឋលពាក់ពន័្ធ សឋើម្បីស្វើវ្សសា្ន្កម្មបយបបញ្ញតតិនានាចឋលខវុះចសនាៃ ុះ, 

 បសងាើន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តី ន្ងិបន្តស្វើការបណតុ ុះបណាត ល្ន្ធាន្ម្ន្ េសេប្មាប់ឋំសណើរការចរចាកិចេប្ពម្-

សប្ពៀងេត ពីីការសចៀេវាងការយកពន្ធប្តតួលន ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 បន្តស្វើការចរចា ន្ងិច ុះកិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពកីារសចៀេវាងការយកពន្ធប្តួតលន ជាមួ្យបណាត ប្បសយេ

កនុងអាសា៊ា ន្ ន្ិងប្បសយេឋម្យសយៀត, 

 បន្តការងារពប្ងឹងេម្តាភាពសាា ប័ន្ ន្ិង្ន្ធាន្ម្ន្ េសេប្មាប់ការងារសន្ុះ។ 

៦.៣.៦ េនធកលើអចលនក្ទ្េយ 

១៧០. ចាប់េត ីពីហិរញ្ញវតាុេប្មាប់ការប្រប់ប្រងឆ្ន ំ ២០១០ លន្កំណតថ់្នការប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ

មាន្វ្សាលភាពអ្ន្ វតតយូទាងំប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ចំសពាុះចតអ្ចលន្ប្យពយ ចឋលមាន្តម្ម្ៃសលើេពី ១០០ ោន្សរៀល 

ត្តម្អ្ប្ត្តពន្ធ ០,១% ន្ងិមូ្លដាបា ន្រិតពន្ធប្តឹម្ចត ៨០% ម្ន្តម្ម្ៃអ្ចលន្ប្យពយេរ ប។ ប្បសភយពន្ធសន្ុះលន្ចាប ់     

អ្ន្ វតតកនុងឆ្ន ំ ២០១១ េប្មាប់ថវ្ការាជធានី្-សខតត ជាមួ្យន្ឹងការសលើកចលងពន្ធមួ្យចំន្ួន្។ កនុងឆ្ន ំ ២០១១ ពន្ធ

អ្ចលន្ប្យពយប្បមូ្លលន្ចំន្នួ្ ៤៨,៧៨ ពាន្ោ់ន្សរៀល ឬប្បមាណ ១២,២ ោន្ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក ន្ងិសកើន្សឡើងឋល់

ចំន្នួ្ ៦០,៤៧ ោន្សរៀល ឬប្បមាណ ១៥ ោន្ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក សៅឆ្ន ំ ២០១៣។  

១៧១. ការប្បមូ្លពន្ធអ្ចលន្ប្យពយសៅមាន្បញ្ជា ប្បឈ្ម្មួ្យចនំ្នួ្ ឋូចជា : (១)- ពន្ធអ្ចលន្ប្យពយអ្ន្ វតត

ចតសៅសលើអ្ចលន្ប្យពយសៅកនុងភូមិ្សាស្តេតខណឌ ម្ន្រាជធាន្ភីនសំពញ ន្ងិប្កុងម្ន្សខតត សដាយមិ្ន្ទាន្អ់្ន្ វតតលន្យូទាងំ

ប្បសយេសៅសឡើយ, (២)- អ្ចលន្ប្យពយមួ្យចំន្ួន្សៅមិ្ន្ទាន្ល់ន្ប្បកាេបង់ពន្ធសៅសឡើយ, (៣)- ប្បសភយពន្ធអ្ចលន្-

ប្យពយសន្ុះមិ្ន្ទាន្់ប្តូវលន្ស្វើេវន្កម្ម ន្ងិមិ្ន្ទាន្ម់ាន្ការដាក់សទាេយណឌ ចំសពាុះមាេ េ់អ្ចលន្ប្យពយ ចឋលមិ្ន្ទាន្់

លន្ប្បកាេ ន្ិងបង់ពន្ធសៅសឡើយ ន្ិង (៤)- មិ្ន្ទាន្ម់ាន្ការេហការសពញសលញជាមួ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ ឋូចជា 

ប្កេួងសរៀបចំចឋន្ឋី ន្រររូបន្យីកម្ម ន្ងិេំណង់ ន្ិងអាជាា ្រចឋន្ឋី។ 

១៧២. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 
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 វធ្ាន្ការរយៈសពលខៃ ី: 

 ច ុះស្វើេវន្កម្ម ន្ងិអ្ន្ វតតត្តម្ចាប់ចំសពាុះមាេ េ់អ្ចលន្ប្យពយ ចឋលលន្ប្បកាេបង់ពន្ធមិ្ន្  

ប្តឹម្ប្តូវ ន្ិងមិ្ន្ទាន្ដ់ាកល់ិខិតប្បកាេបង់ពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយរបេ់ខៃួន្សៅសឡើយ, 

 ពប្ងឹងកិចេេហការជាមួ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ ពិសេេអាជាា ្រមូ្លដាបា ន្ កនុងការប្បមូ្លពន្ធសលើ

អ្ចលន្ប្យពយ, 

 ចកលម្គសេវា ន្ិងផ្តល់ការេប្ម្ួលឋល់អ្នកជាប់ពន្ធ ពិសេេសរៀបចំយន្តការបង់ប្លក់ពន្ធសលើ

អ្ចលន្ប្យពយត្តម្ប្បពន័្ធ្នាលរ ន្ិងប្បពន័្ធសអ្ឡិចប្តនូ្កិ។ 

 វធ្ាន្ការរយៈសពលម្្យម្ : 

 ពប្ងីកវ្សាលភាពប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយឋល់យីប្បជ ំជន្ប្េុក, យីប្បជ ំជន្េំនន្់ក្ ន្ងិតំបន្់

អ្ភិវឌ្ឍន្ត៍្តម្ប្ពំចឋន្ ន្ងិបន្តបនាទ ប់យូទាងំប្បសយេ, 

 ចកលម្គលិខិតបយដាបា ន្រតយិ តតពាក់ពន័្ធការប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ។ 

៦.៣.៧ េនធកលើចំណូលរបូវនតបុគគល 

១៧៣. ពន្ធសលើចំណូលរូបវន្តប រនាល ចឋលមាន្លកខណៈសពញសលញ រជឺាពន្ធផ្ទទ ល ់ចឋលបងត់្តម្របបេវ ័យ-

ប្បកាេប្បចំាឆ្ន ំ សហើយតប្ម្ូវឱ្យរូបវន្តប រនាលមាន ក់ក្ប្តូវស្វើការរណនាប្លក់ពន្ធ (ចំណូលជាប់ពន្ធរ ណន្ងឹអ្ប្ត្តពន្ធ) 

ន្ិងដាក់លិខិតប្បកាេម្ករឋបាលលសារសពើពន្ធសដាយខៃួន្ឯង។ ចំណូលជាប់ពន្ធរបេ់រូបវន្តប រនាលសកើតសឡើងពីប្លក់

ចំណូលរបេ់ប រនាលមាន ក់ក្ ចឋលលន្យយួលពីការងារអាជីវកម្ម, ការវ្ន្ិសបារ ឬការប្លកម់្ន្ការេន្ស ំ ន្ិងចំណូលពី

ប្បភពសផ្សងក្ សដាយស្វើការកាត់កងន្ូវចំណាយចំាលច់នានា ន្ងិប្តូវរណនាសដាយឋកសចញន្ូវការសលើកចលងពន្ធ ន្ិង

ការបន្ធូរបន្ាយពន្ធចឋលកំណត់សដាយចាប់។ ប្បពន័្ធពន្ធដារកម្ពុជានាសពលបចេុបបន្នមាន្ចតពន្ធសលើប្លកស់បៀវតស ចឋល

កាត់យ ក ន្ិងដាកល់ិខតិប្បកាេបង់ពន្ធជាសរៀងរាលច់ខសដាយន្ិសបាជកជនំ្ួេឱ្យន្ិសបាជតិ ត្តម្អ្ប្ត្តកំសណើន្ត្តម្ថ្នន ក់

ព ី០% ឋល់ ២០%។ ជាមួ្យលន សនាុះចឋរ កនងុករណីប រនាលមាន ក់ក្មាន្ចំណូលម្កពីប្បភពសផ្សងក្ ប្តូវលន្អ្ន្ វតតពន្ធ

កាត់យ កសដាយអ្នកសបើកផ្តលឱ់្យចំសពាុះការយូទាត់ ឋូចជា ឈ្នួ លផ្ទុះ ន្ងិឋី, ការផ្តល់សេវា, ការប្លក,់ ភារោភ។ល។  

១៧៤. ម្កយល់បចេុបបន្នសន្ុះ កម្ពុជាមិ្ន្ទាន្ម់ាន្បយបបញ្ញតិត ន្ងិយន្តការលំប្យ សឋើម្បីអ្ន្ វតតពន្ធសលើចំណូល  

រូបវន្តប រនាលសពញសលញ ចឋលស្វើឱ្យកម្ពុជាលត់បងន់្វូេកាត ន្ ពលចំណូលពីពន្ធសលើរូបវន្តប រនាលសន្ុះ។  

១៧៥. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ទាងំសន្ុះ  វ្ធាន្ការចំាលច់ ចឋលប្តូវដាក់សចញ រកឺារេិកាអ្ពំកីារសរៀបចំ

បយបបញ្ញតតិ ន្ិងយន្តការលំប្យទាងំឡាយ េប្មាប់សប្តៀម្ឱ្យអ្ន្ វតតពន្ធសលើចំណូលរូបវន្តប រនាល ចឋលមាន្លកខណៈ 

សពញសលញ។ 

៦.៣.៨ េនធកលើក្បតិបតតកិារកក្បងកាត នងិធ្នធានមរ៉ែ 

១៧៦. ការយកពន្ធសលើវ្េ័យសប្បងកាត ន្ងិ្ន្ធាន្ចរ៉ា ចឋលជាវ្េ័យថមី ន្ងិេមុរសាម ញតប្មូ្វឱ្យម្ស្តន្តីពន្ធដារ

មាន្ជំនាញខពេ់ ន្ងិប្តូវមាន្បយបបញ្ញតតពិាក់ពន័្ធន្ងឹពន្ធដារប្រប់ប្លន្់។ ចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធបចេុបបន្នមិ្ន្ទាន្ម់ាន្

ចចងអ្ពំបីយបបញ្ញតតិពន្ធទាក់យិន្ន្ងឹ្ន្ធាន្្ម្មជាតិ (សប្បងកាត ន្ងិ្ន្ធាន្ចរ៉ាឋម្យសយៀត) ប្រប់ប្លន្ ់ ឋូចជា ការស្វើ

រំលេ់ប្លក់បប្មុ្ងេប្មាប់ចំណាយរ ុះសរីសលេេមាគ ត, ចំណាយរ ុះសរីសលេេមាគ ត, ចំណាយការប្លក់, កំហិតសលើ    

ការកាត់កង, ការសផ្ទរអ្តាប្បសបាជន្ ៍ ន្ិងេម្ពន័្ធអាជីវកម្ម។ កងវុះនតសន្ុះតប្មូ្វឱ្យរាជរដាបា ភលិលសរៀបចំឱ្យមាន្        
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បយបបញ្ញតតេិប្មាប់ប្រប់ប្រងវ្េ័យសន្ុះ សឋើម្បីប្រប់ប្រងប្បមូ្លពន្ធសលើប្បតិបតតកិារសប្បងកាត ន្ងិ្ន្ធាន្ចរ៉ាប្េបត្តម្

បយដាបា ន្អ្ន្តរជាតិ ចឋលមាន្ភាពងាយប្េលួអ្ន្ វតត ន្ិងផ្តលន់្ូវភាពសជឿយ កចិតតឋល់អ្នកជាប់ពន្ធ។  

១៧៧. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្ទាងំសន្ុះ  វ្ធាន្ការរយៈសពលខៃីចំាលច់មួ្យចំន្នួ្ប្តូវដាក់សចញ ឋូចនង

សប្កាម្៖ 

 ជំរ ញការសរៀបចំសេចកតីប្ពាងបយបបញ្ញតិតេត ីពីពន្ធសលើប្បតិបតតកិារសប្បងកាត ន្ិង្ន្ធាន្ចរ៉ា, 

 សរៀបចំលិខិតបយដាបា ន្រតយិ តតអ្ន្ វតតពាក់ពន័្ធពន្ធសលើប្បតិបតិតការសប្បងកាត ន្ិង្ន្ធាន្ចរ៉ា។ 

៦.៣.៩ ការកធ្វើវិកសាធ្ន មមចាប់ និងបទ្បបចាតតិេនធដ្ឋរ 

១៧៨. កន្ៃងម្ក អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារលន្ស្វើការចកយប្ម្ង់សពញសលញេំនន្់ក្ពីរសលើកសលើប្បពន័្ធពន្ធដារ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៩៤ ន្ិងឆ្ន ំ ១៩៩៧ ប្ពម្ទាងំការចកយប្ម្ង់បនាទ ប់បន្សមួំ្យចំន្ួន្សយៀត សលើសលលន្សបាលយសារសពើពន្ធ ន្ងិ

រឋបាលលសារសពើពន្ធ។ បចេុបបន្ន សាា ន្ភាពសេឋបាកិចេរបេ់ប្បសយេកម្ពុជាមាន្ការ រីកចសប្ម្ើន្ ចឋលតប្ម្ូវឱ្យអ្រនានាយកដាបា ន្

ពន្ធដារប្តូវស្វើបចេុបបន្នកម្មចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធឱ្យលន្េម្ប្េបកនុងសលលបំណងបំសពញបចន្ាម្ចំណ ចខវុះចសនាៃ ុះ ន្ងិ

ភាពមិ្ន្ចាេ់ោេ់ម្ន្មាប្ត្តមួ្យចំន្នួ្កនងុចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតតិេត ីពីពន្ធដារ។ 

១៧៩. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារម្ន្ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ

អ្ន្ វតត វ្ធាន្ការរយៈសពលម្្យម្ រឺស្វើការេិកា ន្ងិពនិ្តិយសឡើងវ្ញអ្ពំីប្បពន័្ធពន្ធដារ ន្ងិបយបបញ្ញតតិេត ពីីពន្ធដារន្វូ

ចំណ ចខវុះចសនាៃ ុះ ន្ិងភាពមិ្ន្ចាេ់ោេ់ សហើយសរៀបចំស្វើវ្សសា្ន្កម្មបយបបញ្ញតតពិាក់ពន័្ធត្តម្ការចំាលច់។ 

៦.៣.១០ ការបាតប់ង់ចំណូលេនធគយេកីារអនុវតត ិចេក្េមកក្េៀងពាណិជា មមក្រី 

១៨០. កិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណជិជកម្មសេរីអាសា៊ា ន្សលើការសដាុះឋូរយំន្ិញប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង កនុងសលលបំណង

បសងាើតមូ្លដាបា ន្ផ្លតិរួម្មួ្យ ន្ិងយីផ្ាររមួ្មួ្យេប្មាប់លហំូរពាណិជជកម្មសដាយសេរីកនុងតំបន្អ់ាសា៊ា ន្ ន្ងិេប្មាប់

ការស្វើេមាហរណកម្មសេឋបាកចិេកនុងតំបន្់ឱ្យកាន្់ចតេ ីជសប្  សឋើម្បី្ន្សៅេសប្ម្ចសលលសៅរួម្ម្ន្ការបសងាើតេហ-

រម្ន្៍សេឋបាកិចេអាសា៊ា ន្នាឋំណាច់ឆ្ន ំ ២០១៥។ ប្បសយេកម្ពុជាលន្អ្ន្ វតតសពញសលញន្ូវកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្ម

សេរីអាសា៊ា ន្សលើការសដាុះឋូរយំន្ញិសន្ុះចាប់ត្តំងពឆី្ន ំ ២០១១ បនាទ ប់ពីការចាប់សផ្តើម្អ្ន្ វតតឋំបូងនាច ងឆ្ន ំ ២០១០ ត្តម្

រសប្មាងកាត់បន្ាយអ្ប្ត្តពន្ធនំាចូលចំសពាុះប្កុម្ប្បសភយយំន្ិញចំន្នួ្ ៦ ចឋលមាន្លកខខណឌ  ន្ិងសពលសវោកំណត់     

សរៀងក្ខៃួន្។  

១៨១. េប្មាប់រយៈសពលចវង ការចលូរួម្កនងុកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរីអាសា៊ា ន្សន្ុះន្ងឹស្វើឱ្យប្បសយេ

កម្ពុជាសកើន្សឡើងន្ូវេម្តាភាពប្បកួតប្បចជងខពេ់សលើការស្វើពាណិជជកម្មត្តម្រយៈការកាត់បន្ាយម្ថៃសឋើម្ ន្ងិការជំរ ញ

េន្ទុុះកំសណើន្ពាណិជជកម្មឱ្យកាន្់ចតនៃ ំងកាៃ ជាងម្ ន្។ សៅកនុងរយៈសពលខៃី កិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសន្ុះន្ឹង      

ជុះឥយធិពលជាអ្វ្ជជមាន្ចំសពាុះកម្ពុជា សដាយសារការថយច ុះម្ន្ចំណូលពន្ធព ី : (១)- ការនំាចូលផ្លិតផ្លសតលេិោ 

ន្ិងផ្លតិផ្លចរ៉ាសផ្សងក្, (២)- ការនំាចូលបាន្យន្ត ន្ិង (៣)- ការនំាចូលសប្រឿងឧបសភារបរ្សភារ រួម្បញ្េូលលរី ន្ងិ   

សភេជជៈមាន្ជាតិប្េវឹងសផ្សងក្។  

១៨២. សឋើម្បីសដាុះប្សាយបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ 

ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវវាយតម្ម្ៃសរៀងរាលប់្តមីាេសលើការលត់បងចំ់ណូលពន្ធអាកររយពកីារអ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជ-

កម្មសេរីអាសា៊ា ន្ ន្ងិប្បសយេម្ឋរូសផ្សងសយៀត ន្ងិសេន ើសឡើងន្វូវ្ធាន្ការេម្ប្េប។ 
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៦.៣.១១ ការករៀបច ំនិងដ្ឋ ់ឱ្យអនុវតតចាប់ ត្ីេកីារក្គប់ក្គងក្ទ្េយ្មបតតិរដ្ឋ និងចាប់ ត្ីេកីារក្គប់ក្គង

ចំណូលមិនមមនសារកេើេនធ 

១៨៣. កនងុសលលសៅរួម្ចំចណកេសប្ម្ចឱ្យលន្កំសណើន្ចំណូល ០,៥ % ម្ន្ ផ្េេ ន្ិងចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ ៍

ចឋលលន្រូេបញ្ជជ កក់នុង យុទ្ធសាស្រ ត្ចតកុកាណ - ដ្ំណា ក់ាលទ្ ី៣ ន្ងិ ម្នការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ 

២០១៤-២០១៨ ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ចឋលរួម្មាន្ កម្ប្ម្ពីសេវាសាធារណៈ, ចំណូលពី្ន្ធាន្ ន្ិង

េម្បទាន្ ន្ិងចំណូលពកីារចាត់ចចងប្យពបេម្បតតិរឋបា លន្កាៃ យជាប្បភពចំណូលមួ្យបា ងេំនន្រ់បេ់រាជរដាបា ភិលល 

សដាយសារ វ្សាលភាពម្ន្ប្បភពចំណូលសន្ុះមាន្ការសកើន្សឡើងជាលដំាប់។ 

១៨៤. កងវុះចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ លន្បណាត លឱ្យការប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្

សារសពើពន្ធសៅមាន្ភាពខៃុះចសនាៃ ុះ, មិ្ន្ប្រប់ប្ជុងសប្ជាយ, មិ្ន្ទាន្់អ្េ់លយធភាព ន្ិងមិ្ន្ទាន្់ប្បទាក់ប្កឡាលន សពញសលញ

រវាងប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពប្បមូ្លចំណូលទាងំអ្េ់។ កនុងន្យ័សន្ុះ ចាប់េត ីពីចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធន្ងឹ 

សផ្ទត តេំនន្ស់លើការបសងាើតឱ្យលន្ន្ូវយន្តការ, ន្តីិវ្្ី, ចបបបយ ន្ងិសទាេយណឌ ចាេ់ោេ់ សឋើម្បីពប្ងងឹការប្រប់ប្រង 

ន្ងិប្បមូ្លពន្ធប្បសភយសន្ុះឱ្យមាន្េងនាតភិាព, តមាៃ ភាព, ប្បេិយធភាព ន្ងិរណសន្យយភាព។ បចន្ាម្ពសីន្ុះសយៀត ចាប់

សន្ុះន្ឹងផ្តល់លយធភាពឱ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពប្បមូ្លចំណូលទាងំអ្េ់ មាន្មូ្លដាបា ន្រតិយ តតរឹងមា ំ កនុង    

ការអ្ន្ វតតន្ូវតួនាយី ន្ងិភារកចិេរបេ់ខៃួន្ កនុងការសកៀរររប្បមូ្លចំណូល ន្ងិតឹងទារបំណ ល។ 

១៨៥. យន្ទឹម្ន្ឹងសន្ុះចឋរ កងវុះចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា ក៏លន្បងាជាបញ្ជា សចាយសៅឋល់   

ការប្រប់ប្រង ន្ងិចាត់ចចងប្យពយេម្បតតិរឋបា ជាពិសេេការស្វើចំណាតថ់្នន ក់ប្យពយេម្បតតិរឋបា, ការកំណតម់្ថៃ ន្ងិកម្ប្ម្,    

ការសរៀបចំបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ , ការសផ្ទរេិយធិកាន្់កាប់, ការអ្ភិរកស, ការអ្ភិវឌ្ឍ ន្ិងការសប្បើប្លេ់ប្យពយេម្បតតិរឋបា។    

សហត សន្ុះ ការបសងាើតសឡើងន្ូវចាប់សន្ុះ រឺជាកត្តត រន្ៃុឹះម្ួយ ម្ា ងសឋើម្បី្ ន្សៅឋលក់ារប្រប់ប្រង ន្ិងចាតច់ចងប្យពយ-

េម្បតតិរឋបាឱ្យមាន្ប្បេិយធភាពខពេ់ ន្ិងម្ ាងសយៀតជយួពប្ងឹងយន្តការការប្បមូ្លចំណូលពបី្បភពសន្ុះឱ្យអ្េ់ពលីយធភាព, 

ប្រប់ប្ជុងសប្ជាយ, ប្បកបសដាយប្បេិយធភាព ន្ិងប្េបត្តម្ការអ្ភិវឌ្ឍរបេ់េងនាម្  ជាពិសេេចំណូលពីេម្បទាន្ប្យពយ-

េម្បតតិសាធារណៈរបេ់រឋបា។  

 ១៨៦. សឋើម្បីសដាុះប្សាយន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្នងសលើ  វ្ធាន្ការចំាលច់មួ្យចនំ្នួ្េប្មាប់រយៈសពលម្្យម្ប្តូវ

ដាក់សចញ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីពកីារប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា, 

 សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីពកីារប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

 ប្កេួង ន្ិងសាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធប្តវូស្វើការប្សាវប្ជាវ ន្ិងសលើកេំសណើសរៀបចំ ន្ិងស្វើ វ្សសា្ន្កម្មចាប់ 

ន្ងិលិខិតបយដាបា ន្ពាកព់ន័្ធន្ឹងការប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ប្រប់ប្បសភយរបេ់រឋបា រួម្មាន្ជាអាយិ៍ ចាប់េត ីពី

ចរ៉ា, ចាប់េត ីពីសប្បងកាត ន្ិងចាប់េត ីពីេម្បទាន្ ជាសឋើម្ សដាយធានាឱ្យមាន្េងនាតិភាព ន្ិង       

ការបំសពញឱ្យលន ជាមួ្យន្ងឹចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធ, ចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងចាប់

េត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ 
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៧. ការេក្ងឹងការក្តួតេិនិតយ និងវាយតនមល 

១៨៧. ការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេត ប្បកបសដាយប្បេិយធភាពតប្ម្ូវឱ្យមាន្ការត្តម្ដាន្ ន្ិងវាយតម្ម្ៃជាប្បចំា ន្ិងជា

បន្ទុកការងារឋ៏ចម្បងមួ្យ ចឋលទាម្ទារ្ន្ធាន្សប្ចើន្ ន្ិងកិចេខិតខំប្បឹងចប្បងខពេ់កនុងរយៈសពលចវង។ ភាពសជារជយ័

ន្ងឹមិ្ន្អាចយយួលលន្សយ ប្បេិន្សបើមិ្ន្មាន្ការលំប្យពថី្នន ក់ឋឹកនំាន្សបាលយ, ថ្នន ក់ប្រប់ប្រង ន្ិងម្ស្តន្តីអ្ន្ វតត។ យន្ទឹម្

សន្ុះ ប្បេិយធភាព ន្ិងចីរភាពម្ន្ការឋឹកនំាការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេត សន្ុះ រឺជាកត្តត កំណត់ភាពសជារជ័យ។ សឋើម្បសី ៃ្ើយតបសៅ

ន្ងឹកត្តត ចឋលលន្សរៀបរាប់នងសលើ រណៈកមាម ្កិារប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃយ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលចំន្នួ្ពីរន្ងឹ

ប្តូវលន្បសងាើតសឡើង : (១)- រណៈកមាម ្ិការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលសារសពើពន្ធ ន្ងិ (២)- រណៈកមាម ្កិារ

ប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ 

១៨៨. រណៈកមាម ្ិការប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃចំណូលសារសពើពន្ធមាន្េមាេភាព, តួនាយី ន្ិងភារកិចេ ឋូច

នងសប្កាម្៖ 

 េមាេភាពរណៈកមាម ្ិការប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃចំណូលសារសពើពន្ធ រួម្មាន្ : 

- រឋបាម្ស្តន្តីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហរិញ្ញវតា ុជាប្បធាន្, 

- រឋបាសលន្កិារប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុមួ្យរូប ជាអ្ន្ ប្បធាន្, 

- េមាជកិរណៈកមាម ្ិការមាន្តំណាងពអី្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិ    

រដាបា ករកម្ពុជា, អ្រនានាយកដាបា ន្េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ, អ្រនានាយកដាបា ន្រតនាលរជាតិ, អ្រនានាយក-

ដាបា ន្ថវ្កា ន្ងិអ្រនានាយកដាបា ន្សលលន្សបាលយសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាសុាធារណៈ, 

- អ្រនានាយកដាបា ន្សលលន្សបាលយសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាសុាធារណៈយយួលបន្ទុកជាសលន-   

្ិការដាបា ន្។ 

 តួនាយី ន្ងិភារកិចេរបេ់រណៈកមាម ្ិការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលសារសពើពន្ធ រួម្មាន្ : 

- កំណតក់ាលវ្ភារម្ន្ការអ្ន្ វតត ប្ពម្ទាងំប្តតួពនិ្តិយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃសៅសលើេកម្មភាព, ន្ងិ 

េូចនាករទាងំអ្េ់ ចឋលទាក់យងន្ឹងអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិ     

រដាបា ករកម្ពុជា, 

- េប្ម្បេប្ម្ួល ន្ិងផ្តលក់ារចណនំាសលើការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេតឋល់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ិង

អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា, 

- ប្បជ ំសរៀងរាលប់្តមីាេ សឋើម្បបី្តួតពនិ្ិតយ, វាយតម្ម្ៃ ន្ិងចាត់វ្ធាន្ការជាក់ចេតងកនងុការជរំ ញ          

ការប្បមូ្លចំណូលសារសពើពន្ធ ន្ងិបំណ លនាសពលអ្នារត, 

១៨៩. រណៈកមាម ្កិារប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធមាន្េមាេភាព, តួនាយី ន្ងិ

ភារកិចេ ឋូចនងសប្កាម្៖ 

 េមាេភាពរណៈកមាម ្ិការប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ រួម្មាន្ : 

- រឋបាម្ស្តន្តបី្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ជាប្បធាន្, 

- រឋបាសលន្កិារប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុមួ្យរូប ជាអ្ន្ ប្បធាន្, 

- ថ្នន ក់ឋឹកនំាប្កេួង-សាា ប័ន្ (រឋបាសលន្កិារ ឬថ្នន កប់្បហាក់ប្បចហល) ចឋលលន្យយួល    

ការចាតតំ់្តងឱ្យយយួលបន្ទុកប្រប់ប្រង ន្ិងប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ តណំាងពអី្រនា-



___________________________________________________________________________________________________________ 

យុទ្ធសាស្រ ត្ក ៀរគរចំណូលរយៈកេលមធ្យម ២០១៤-២០១៨  ទ្ំេ័រ 58 នន 112 

 

នាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ,     

អ្រនានាយកដាបា ន្េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ, អ្រនានាយកដាបា ន្រតនាលរជាតិ, អ្រនានាយកដាបា ន្ឧេាហកម្ម

ហិរញ្ញវតាុ, អ្រនានាយកដាបា ន្ថវ្កា, អ្រនានាយកដាបា ន្សលលន្សបាលយសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ

សាធារណៈ, អ្លនា ្កិារដាបា ន្ ន្ងិអ្រនាសលន្កិារដាបា ន្ម្ន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, 

- អ្រនានាយកដាបា ន្សលលន្សបាលយសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាសុាធារណៈយយួលបន្ទុកជាសលន-       

្ិការដាបា ន្។ 

 តួនាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់រណៈកមាម ្ិការប្តួតពិន្ិតយ ន្ិងវាយតម្ម្ៃចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ   

រួម្មាន្ : 

- កំណតក់ាលវ្ភារម្ន្ការអ្ន្ វតត ប្ពម្ទាងំប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃសលើេកម្មភាព, ន្ងិ     

េូចនាករទាងំអ្េ់ ចឋលទាកយ់ងន្ងឹការប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

- េប្ម្បេប្ម្ួល ន្ិងផ្តលក់ារចណនំាកនុងការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេតឋល់អ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិ

រឋបា ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, អ្រនានាយកដាបា ន្ឧេាហកម្មហិរញ្ញវតាុ ន្ិងប្កេួង-  
សាា ប័ន្ចឋលមាន្ការពាកព់ន័្ធ, 

- វាយតម្ម្ៃ ន្ិងជំរ ញការបង់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធពីប្រប់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងចាត់     

 វ្ធាន្ការជាក់ចេតង សឋើម្បីពប្ងឹងការប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ ន្ិងបំណ លនាសពល     

អ្នារត។ 

១៩០. ជាមួ្យន្ងឹរចនាេម្ពន័្ធចាេ់ោេ់, ការត្តម្ដាន្ ន្ងិវាយតម្ម្ៃការអ្ន្ វតត ន្ិងវឌ្ឍន្ភាពរបេ់យ យធ-

សាស្តេត សកៀរររចំណូលន្ឹងចចកសចញជាពីរប្បសភយ្ំក្ រឺ : (១)- ការវាយតម្ម្ៃសៅសលើការអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការទាងំឡាយ ចឋល

លន្ដាក់សចញ ជាមួ្យន្ឹងសពលសវោបញ្េប់ ចឋលលន្កំណត់សដាយចផ្គកសលើេូចនាករចាេ់ោេ់ ន្ិង (២)- ការពិន្ិតយ

សៅសលើេូចនាករវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការប្បមូ្លចំណូលជាក់ចេតង ចឋលលន្កំណត់កនុងយ យធសាស្តេត សន្ុះ រួម្មាន្ : កំសណើន្

ចំណូលជាម្្យម្ប្បចំាឆ្ន ំ ន្ិងបរ្មាណចំណូលជាភាររយម្ន្ ផ្េេ ។  
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របូភាព ៥: រចនាេម្ពន័្ធរណៈកមាម ្កិារប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃយ យធសាស្តេត សកៀរររចណូំល 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ

អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករ

កម្ពុជា

អ្រនានាយកដាបា ន្សលលន្សបាលយ

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ 

ជាសលន្ិការដាបា ន្

អ្រនានាយកដាបា ន្ថវ្កា

អ្រនានាយកដាបា ន្រតនាលរជាតិ អ្រនានាយកដាបា ន្េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ

គណៈ មាម ធ្ិការក្តួតេិនិតយ និងវាយតនមល

ចំណូលមិនមមនសារកេើេនធ

ប្បធាន្ៈ រឋបាម្ស្តន្តីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ

អ្ន្ ប្បធាន្ៈ រឋបាសលន្ិការប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ

អ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតរិឋបា

ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ

អ្រនានាយកដាបា ន្ឧេាហកម្ម

ហិរញ្ញវតាុ

អ្រនានាយកដាបា ន្សលលន្សបាលយ

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុសាធារណៈ

ជាសលន្ិការដាបា ន្

អ្រនានាយកដាបា ន្ថវ្កា

អ្រនានាយកដាបា ន្រតនាលរជាតិ

អ្លនា ្ិការដាបា ន្ម្ន្ប្កេួង    

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ

តំណាងជាន្់ខពេ់ម្ន្

ប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ

អ្រនាសលន្ិការដាបា ន្ម្ន្ប្កេងួ    

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ

អ្រនានាយកដាបា ន្េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ
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ត្តរាង ១: េូចនាកររន្ៃុឹះេប្មាបក់ារត្តម្ដាន្ប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃជាម្លូដាបា ន្សលើការប្បម្លូចណូំល2 

ចណូំលចរន្ត (ពាន្ោ់ន្សរៀល) ចប3.២០១៤ ពយ4.២០១៥ ពយ.២០១៦ ពយ.២០១៧ ពយ.២០១៨ 

អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា 4,634 5,271 5,926 6,657 7,461 

អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ 3,974 4,658 5,419 6,275 7,215 

ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 1,677 1,750 1,960 2,210 2,486 

ចណូំលចរន្តេរ ប 10,284 11,679 13,306 15,142 17,162 

កសំណើន្ប្បចំាឆ្ន ំ 
     

អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា 13.4% 13.8% 12.4% 12.3% 12.1% 

អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ 12.2% 17.2% 16.3% 15.8% 15.0% 

ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ(*) 16.3% 4.3% 12.0% 12.7% 12.5% 

ចណូំលចរន្តេរ ប 13.4% 13.6% 13.9% 13.8% 13.3% 

ភាររយម្ន្ផ្េេ 
     

អ្រនានាយកដាបា ន្រយ 6.85% 7.08% 7.24% 7.39% 7.54% 

អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ 5.87% 6.26% 6.62% 6.97% 7.29% 

ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 2.48% 2.35% 2.40% 2.45% 2.51% 

ចណូំលចរន្តេរ ប 15.18% 15.69% 16.26% 16.81% 17.35% 

កសំណើន្ចណូំលចរន្តជាភាររយម្ន្ផ្េេ 0.44 0.51 0.57 0.55 0.54 

(*)
ចំណូលសារសពើពន្ធសផ្សងក្ ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2េូចនាករចំណូលន្ីមួ្យក្ប្តូវលន្រណនាចផ្គកសលើអ្ប្ត្តកំសណើន្ពាករណ៍ម្្យម្រយៈសពល០៥ឆ្ន ំសដាយសប្បើប្លេ់ម្ ចូឋលវ្យាសាស្តេតត្តម្ចបបបរ្មាណន្ិងបន្សុី

ជាមួ្យន្ឹងការវន្្ិចេយ័ប្បកបសដាយលកខណៈអ្ភិរកសន្ិយម្ផ្ងចឋរ។េូចនាករន្ីមួ្យក្តណំាងឱ្យសលលសៅចណូំលអ្បបបរមាចឋលអ្រនានាយកដាបា ន្ន្ងិនាយកដាបា ន្

ន្ីមួ្យក្ប្តូវេសប្ម្ចឱ្យលន្ សឋើម្បី ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំពីវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអ្ន្ វតតការងារប្បមូ្លចណូំលរបេ់ខៃួន្។   

3 ចប. មាន្ន្យ័ថ្ន ត្តម្ចាប់ថវក្ាជាត ិ
4 ពយ. មាន្ន្យ័ថ្ន ត្តម្ការពាករណ ៍
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៨. ក្ច តី្ននដិ្ឋឋ ន 

១៩១. រាជរដាបា ភលិលលន្សរៀបចំ ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្ូវយ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្ ២០១៤-

២០១៨ ចឋលជាចផ្នកមួ្យម្ន្កចិេការកំចណយប្ម្ង់េ ីជសប្ សលើប្រប់វ្េ័យ ចឋលលន្ដាក់សចញសដាយ ្កមតចអគគមហា-

ក្នាបតីកតកជា ហ ុន ម្ន នាយ រដ្ឋមស្រនតី ននក្េោះរាជាណាចក្  មពុជា ន្ិងប្េបត្តម្សលលន្សបាលយ ចឋល

លន្កំណត់កនងុ យុទ្ធសាស្រ ត្ចតុកកាណ - ដ្ណំា ក់ាលទ្ី ៣ សឋើម្បីស ៃ្ ើយតបសៅន្ងឹតប្ម្ូវការម្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍនាសពល

អ្នារត, ជំរ ញកំសណើន្សេឋបាកចិេ, កាត់បន្ាយភាពប្កបី្ក, សលើកកម្ពេ់ជីវភាពប្បជាជន្, ប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ប្បកបសដាយ

ចីរភាព, ពប្ងឹងបរ្បាកាេវ្ន្ិសបារ, សលើកកម្ពេ់ការអ្ភិវឌ្ឍវ្េ័យឯកជន្ ន្ិងជំរ ញការស្វើេមាហរណកម្មប្បកប

សដាយសជារជយ័សៅកនងុតំបន្ ់ន្ងិពភិពសោក។ 

១៩២. ការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្សន្ុះ រឺជាកិចេការងារលំលក, េមុរសាម ញ,  

មាន្លកខណៈជាប្បព័ន្ធ ន្ិងអាចជួបន្ូវបញ្ជា ប្បឈ្ម្ជាសប្ចើន្ ចឋលទាម្ទារឱ្យប្កេួង, សាា ប័ន្ ន្ិងតួអ្ងនាពាក់ព័ន្ធ   

ទាងំអ្េ់សៅកនុងេងនាម្មាន្ការេប្ម្បេប្ម្ួលឱ្យលន្លគប្បសេើរ, សបតជាា ចិតតចូលរួម្បា ងេប្សាក់េប្សា,ំ ប្បឹងចប្បងឱ្យ

អ្េ់ពីចិតតពីសថៃើម្ សឋើម្បីេសប្ម្ចន្ូវចកខុវ្េ័យ សលលបំណង ន្ិងសលលសៅ ចឋលលន្កណំត់។ យន្ទឹម្សន្ុះ ការអ្ន្ វតត

យ យធសាស្តេត ប្បកបសដាយសជារជ័យ ន្ងិសដាយរលនូ្ ក៏ទាម្ទារផ្ងចឋរឱ្យមាន្ការផ្ទៃ េ់បតូរផ្នត់រនំ្តិ ន្ិងឥរ្បាបថសៅ

កនុងការបំសពញកាតពវកិចេបសប្ម្ើជាតិ សដាយប្តូវប្បកាន្ន់ជ ប់ន្វូអ្ភបិ្កម្ការងារថមី ៤ បា ង ចឋលប្តូវលន្ដាក់សចញម្ក

សដាយ  ្កមតចអគគមហាក្នាបតកីតកជា ហ ុន ម្ន នាយ រដ្ឋមស្រនតី ននក្េោះរាជាណាចក្  មពុជា រឺ “ឆ្លុោះ ចេ ,់ 

ងូតទ្ ឹ, ដ្ុ្ ម អល និងេាបាល”សលើការប្បមូ្លចំណូល ន្ងិបងព់ន្ធ សដាយឈ្រសលើមូ្លដាបា ន្សេម ើភាព, តមាៃ ភាព, 

រណសន្យយភាព ន្ងិការតម្ាលឧ់តតម្ប្បសបាជន្៍ជាត ិន្ិងប្បជាជន្ជា្ំ។ 

១៩៣. េមិ្យធផ្លម្ន្ការអ្ន្ វតតយ យធសាស្តេត សកៀរររចំណូលរយៈសពលម្្យម្សន្ុះ ន្ងឹសឋើរតួនាយីបា ងេំនន្ ់

កនុងការចប្បកាៃ យកម្ពុជាពបី្បសយេ ចឋលមាន្ចំណូលទាបសៅជាប្បសយេ ចឋលមាន្ចំណូលម្្យម្កប្ម្ិតខពេ់សៅឆ្ន ំ 

២០៣០ ន្ិងជាប្បសយេអ្ភិវឌ្ឍន្៍សៅឆ្ន ំ ២០៥០ ប្េបត្តម្យេសន្ វ្េ័យចវងឆ្ា យរបេ់រាជរដាបា ភលិលកម្ពុជា។ 
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ឧប្មព័នធ 

ឧបេម្ពន័្ធ ១:  វធ្ាន្ការេំនន្ក់្កនងុការពប្ងឹងរឋបាលលចណូំលរបេអ់្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ 

លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

៥.១.១ ការពប្ងងឹម្ ខងារប្បតបិតតកិារេនូល    

៥.១.១.១ ការច ុះបញ្ជអី្នកជាបព់ន្ធ    

១ បសងាើតប្បពន័្ធប្រប់ប្រងការច ុះបញ្ជ ីប្កុម្ហ៊ា ន្ត្តម្រយៈប្បពន័្ធប្បមូ្លផ្តុំយិន្ន-

ន្យ័សៅថ្នន ក់កណាត ល, 

២០១៥  - ប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងការច ុះបញ្ជ ីប្កុម្ហ៊ា ន្ ត្តម្រយៈ

ប្បពន័្ធប្បមូ្លផ្តុំយិន្នន្យ័សៅថ្នន ក់កណាត ល ន្ងឹប្តូវ

លន្បសងាើតសឡើង 

២ ស្វើបចេុបបន្នកម្មបញ្ជ ីអ្នកជាប់ពន្ធឱ្យលន្សយៀងទាត ់ន្ិងទាន្់សពលសវោ

ពិសេេបន្តការងារល បសចញពីបញ្ជ ីចំសពាុះេហប្លេ ចឋលលត់ខៃួន្ ឬ

េហប្លេមិ្ន្ដាកល់ិខតិប្បកាេបនាទ ប់ពលីន្ស្វើការប្តតួពនិ្ិតយរួច, 

២០១៥ ស្វើជាប្បចំា - ចំន្ួន្េហប្លេ ចឋលប្តូវលន្ល បសចាលជាសរៀង

រាល់ឆ្ន ំ 

៣ ច ុះប្តតួពនិ្តិយឋល់យីតំ្តងរបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្ចឋលសេន ើេ ំច ុះបញ្ជ ីពន្ធដារ ន្ិងស្វើ

យ យធនាការយូទាងំប្បសយេ សឋើម្បីប្បមូ្លព័តម៌ាន្ច ុះបញ្ជ ីសដាយច ុះអ្សងាត

ប្សាវប្ជាវត្តម្ឋងផ្ៃូវ, យិន្នន្យ័ពតីតយិជន្ ន្ងិប្បពន័្ធផ្សពវផ្ាយពត័៌មាន្

សឋើម្បីបញ្េូលអ្នកជាប់ពន្ធសៅកនងុបញ្ជ ីឬសឋើម្បពីនិ្ិតយផ្លរបរចឋលប្តូវសផ្ទរ

ពីរបបស  ការសៅរបបេវ ័យប្បកាេ, 

សរៀងរាល៣់ចខ សរៀងរាល៣់ចខ - ចំន្នួ្ប្កុម្ហ៊ា ន្ ចឋលប្តូវលន្អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធ-

ដារច ុះប្តតួពនិ្តិយឋល់យីកចន្ៃងជាសរៀងរាលប់្តមីាេ 

- ចំន្នួ្កម្មវ្្អី្សងាតប្សាវប្ជាវត្តម្ឋងផ្ៃូវជាសរៀង

រាល់ប្តមីាេ 

៤ 

 

ស្វើបចេុបបន្នកម្មវ្ញ្ជញ បន្បប្តអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ (អ្តប) ចឋលលន្សចញ

ន្ងិសប្តៀម្ផ្តលជ់នូ្ថមីចឋលមាន្េ វតាិភាពជាងម្ ន្, 

២០១៥  - ចំន្នួ្វ្ញ្ជញ បន្បប្ត អ្តប ថមីចឋលប្តូវលន្ផ្តលជ់នូ្ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

៥ ចូលរួម្អ្ន្ វតតយន្តការ “ឋំបូលចតម្ួយ” ជាមួ្យប្កេួងឧេាហកម្ម ន្ងិ

េិបបកម្ម ន្ិងប្កេួងពាណិជជកម្ម ប្ពម្ទាងំប្កេួងសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធេប្មាប់

កិចេការច ុះបញ្ជ ីេហប្លេ្ ន្តូច ន្ិងម្្យម្។ 

២០១៥  - ការច ុះបញ្ជ ីសប្កាម្ឋំបូលចតមួ្យេប្មាប់េហប្លេ

្ ន្តូច ន្ងិម្្យម្ (SMEs) ន្ងឹប្តូវលន្អ្ន្ វតត 

៥.១.១.២ ការផ្តលស់េវាអ្នកជាបព់ន្ធ    

 ១ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចផ្ន្ការផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ្ំបំផ្ តចំន្នួ្ ១៥០, ២០១៥  - ចផ្ន្ការផ្តល់សេវាជូន្អ្នកជាប់ពន្ធ្ំបំផ្ តចំន្នួ្ 

១៥០ ន្ឹងប្តូវលន្អ្ន្ ម័្ត 

 ២ សរៀបចំបញ្ជ ីេំណួរចសម្ៃើយ ចឋលប្តូវលន្េួរញឹកញាប់ ន្ិងចងប្កងដាក់

ចូលកនុងសេៀវសៅចណនំា ន្ងិដាក់កនងុសរហយំព័័ររបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធ-

ដារ, 

២០១៥  - បញ្ជ ីេំណួរចសម្ៃើយចឋលប្តូវលន្េួរញឹកញាប់ន្ងឹ

ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិផ្សពវផ្ាយ 

 ៣ សរៀបចំបសងាើតការ្បាល័យផ្តលព់័ត៌មាន្ត្តម្យូរេ័ពទ ន្ិងការ្បាល័យយំនាក-់

យំន្ងសាធារណៈសៅនាយកដាបា ន្សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ិងបំណ លពន្ធ ន្ិង

បសងាើតបញ្ជរពិសប្លុះសបាបល់ពន្ធសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ ន្ិងសានពន្ធដារ

សខតត-ខណឌ , 

២០១៦  - ការ្បាលយ័ផ្តលព់័តម៌ាន្ត្តម្យូរេ័ពទ, ការ្បាលយ័

យំនាក់យំន្ងសាធារណៈ ន្ងិបញ្ជរពិសប្លុះសបាបល់

ពន្ធន្ឹងប្តូវលន្បសងាើតសឡើង 

 ៤ បសងាើន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីយយួលបន្ទុកសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិផ្តល់្ ន្ធាន្ ន្ងិ

ម្ស្ាលយបចន្ាម្ េប្មាប់ការងារផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធសៅត្តម្នាយក-

ដាបា ន្ ន្ិងសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  សឋើម្បីបំសពញបចន្ាម្ន្ូវតប្មូ្វការ   

ជាក់ចេតង ន្ិងផ្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព, 

២០១៦  - េា ិតមិ្ន្ម្ស្តន្តផី្តលស់េវាអ្នកជាប់ពន្ធ, ថវ្កាេប្មាប់

លំប្យសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ 

 ៥ បន្តអ្ន្ វតត ន្ិងពប្ងឹងការបិយផ្ាយជាសាធារណៈជាពិសេេសៅកចន្ៃងផ្តល់ ២០១៥  - ត្តរាងតម្ម្ៃ ន្ិងសពលសវោផ្តល់សេវាសាធារណៈន្ងឹ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

សេវាន្ូវត្តរាងតម្ម្ៃ ន្ិងសពលសវោផ្តលស់េវាសាធារណៈ, ប្តូវលន្បិយផ្ាយ 

 ៦ បន្តសរៀបចំឱ្យមាន្កចន្ៃងយយួលបណត ឹងត្តម្រយៈប្បអ្ប់េំប ប្ត, យូរេ័ពទ

ឬអ្ ីចម្ ល, 

២០១៥  - ចំន្នួ្កចន្ៃង ឬប្បអ្ប់េំប ប្ត យយួលបណត ឹងតវា៉ា   

 ៧ សរៀបចំ ន្ិងផ្សពវផ្ាយសេៀវសៅចណនំាេត ីពីសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ិងសេៀវសៅ

ចណនំាេត ីពីប្បសភយពន្ធន្ីមួ្យក្, 

២០១៦  - សេៀវសៅចណនំាេតពីីសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិសេៀវសៅ

ចណនំាេត ីពីប្បសភយពន្ធន្ីមួ្យក្ន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ

ន្ងិផ្សពវផ្ាយ 

 ៨ សរៀបចំ ន្ិងផ្សពវផ្ាយឋលស់ាធារណជន្ត្តម្រយៈការសរៀបចំេិកាខ សាោ 

សារព័តម៌ាន្, វ្យយុ, យូរយេសន្៍, សរហយំព័រ, ផ្ទទ ងំផ្សពវផ្ាយ ន្ងិខិតតបណណ

ផ្សពវផ្ាយ សឋើម្បីបស្តញ្ជជ បវបប្ម៌្បង់ពន្ធ, 

២០១៦  - ចំន្នួ្កម្មវ្្ផី្សពវផ្ាយត្តម្ម្ស្ាលយទាងំសន្ុះន្ងឹ

ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិផ្សពវផ្ាយ 

 ៩ ពប្ងឹងេម្តាភាព ន្ិងកិចេេហការជាមួ្យចផ្នកឯកជន្, រណសន្យយករ, 

េវន្ករជំនាញ, អ្នកចាប់ន្ងិភាន ក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារសឋើម្បពីប្ងងឹការ

សលរពចាប់ ន្ងិចេវងយលព់ីតប្ម្ូវការរបេ់អ្នកជាប់ពន្ធ,  

២០១៥  - ចំន្នួ្ប្ពតឹតិការណ៍េហប្បតបិតតិការ ន្ងិការកសាង

េម្តាភាព ន្ិងការជួបប្បជ នំ្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង

សរៀងរាល់ ៣ ចខ 

 ១០ សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវយ យធសាស្តេតពប្ងឹងសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ចឋល

មាន្លកខណៈប្រប់ប្ជងុសប្ជាយ កនុងសនាុះរួម្មាន្ យន្តការេប្ម្បេប្ម្ួល

រវាងថ្នន កក់ណាត ល ន្ិងអ្ងនាភាពម្ូលដាបា ន្, កម្មវ្្ផី្តល់សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ, 

ការបណតុ ុះបណាត លប្កុម្ម្ស្តន្តបីសងានា ល ចឋលមាន្ជនំាញសេវាអ្នកជាប់ពន្ធ 

ន្ងិការផ្សពវផ្ាយ។ល។ 

  

៣ ឆ្ន ំ 

- យ យធសាស្តេត សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ ចឋលមាន្លកខណៈ

ប្រប់ប្ជងុសប្ជាយន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំ, អ្ន្ ម័្ត ន្ងិ

ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

៥.១.១.៣ ការចាតច់ចងលខិតិប្បកាេ    
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

 ១ សរៀបចំេតងដ់ាររលយការណ៍ដាកល់ិខតិប្បកាេប្បចំាចខចំសពាុះប្រប់

ប្បសភយពន្ធេប្មាប់អ្ងនាភាពន្មួី្យក្, 

២០១៥  - េតងដ់ាររលយការណ៍ដាកល់ខិិតប្បកាេប្បចំាចខ 

ន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ 

 ២ កំណតអ់្ប្ត្តសលលសៅម្ន្ការដាកល់ិខតិប្បកាេ ឱ្យលន្ខពេ់ជាអ្តិបរមា

បនាទ ប់ពលីន្ស្វើការល បស ម្ ុះអ្នកជាប់ពន្ធសចញពីបញ្ជ ី សឋើម្បវីាយតម្ម្ៃ  

ហាន្ភិយ័អ្នកជាប់ពន្ធឱ្យលន្ទាន្់សពលសវោ, 

ជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ ជាសរៀងរាលឆ់្ន ំ - អ្ប្ត្តសលលសៅម្ន្ការដាកល់ិខតិប្បកាេ ប្តូវលន្

កំណត់៖ 

 ៧៥%េប្មាប់នាយកដាបា ន្ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ំ  

 ៧០%េប្មាប់សានពន្ធដារខណឌ  ន្ងិ 

 ៨០%េប្មាប់សានពន្ធដារសខតត 

 ៣ អ្ន្ វតតវ្ធាន្ការល បសចាលការច ុះបញ្ជ ី ឬឋកវ្ញ្ជញ បន្បប្តអាករសលើតម្ម្ៃ

បចន្ាម្ជាបសណាត ុះអាេន្នចំសពាុះអ្នកជាប់ពន្ធ ចឋលមិ្ន្លន្ដាកល់ិខិត

ប្បកាេអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្កនងុរយៈសពល ៣ ចខជាប់លន , 

សរៀងរាល់៦ចខ សរៀងរាល់៦ចខ - ចំន្នួ្វ្ញ្ជញ បន្ប័ប្ត អ្.ត.ប.ចឋលលន្ល បសចាល 

 ៤ សរៀបចំយន្តការឱ្យអ្នកជាប់ពន្ធអាចដាកល់ិខតិប្បកាេត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេក-

 វ្យាព័ត៌មាន្ ន្ិងបង់ប្លក់ពន្ធត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ សឋើម្បីកាត់

បន្ាយបន្ទុកចំណាយ ន្ងិសពលសវោរបេ់អ្នកជាប់ពន្ធ ន្ិងរឋបាលល 

សារសពើពន្ធ។ 

២០១៦  - យន្តការដាកល់ិខិតប្បកាេត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យា- 

ព័ត៌មាន្ ន្ងិបង់ប្លកព់ន្ធត្តម្ប្បពន័្ធបសចេកវ្យា

ព័ត៌មាន្ន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតត៖ 

 ជហំាន្ឋំបូងសៅ ន្/ឋ ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ ំ 

 ជហំាន្បនាទ ប់សៅសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  

៥.១.១.៤ ការស្វើេវន្កម្ម    

 ១ ចកលម្គវ្្ីសាស្តេតកំណត់ហានិ្ភ័យ ចឋលមាន្ប្សាប់រួម្ទាងំសប្ជើេសរីេ

ប្កុម្ហ៊ា ន្្ំក្ជាអាយិភាពកនងុការស្វើេវន្កម្ម ន្ងិសរៀបចំសារាចរចណនំា

២០១៦ ជាប្បចំា 

 

- សារាចរចណនំាេតពីីការកំណតហ់ាន្ិភយ័រួម្ន្ងឹប្តូវ

លន្សរៀបចំន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតត 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

សឋើម្បីដាក់ឱ្យសប្បើប្លេ់ជាផ្ៃូវការន្ូវេតង់ដាររួម្ ចឋលមាន្កំណត់ប្ត្ត 

បងាា ញពីឥរប្ាបថហាន្ភិយ័របេ់អ្នកជាប់ពន្ធ សឋើម្បីសប្បើជាការសប្ជើេសរីេ

អ្នកជាប់ពន្ធ ចឋលប្តូវស្វើេវន្កម្ម, 

 -  វ្្ីសាស្តេតកំណតហ់ាន្ភិយ័ន្ងឹប្តូវលន្ចកលម្គ 

- កំណត់ប្ត្តបងាា ញពីឥរ្បាបថហាន្ភិ័យរបេ់   

ប្កុម្ហ៊ា ន្្ំក្ន្ីមួ្យក្ន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង 

 ២ សប្ជើេសរីេបចន្ាម្េវន្ករទាងំកនុងម្ ខងារេវន្កម្មសពញសលញ ន្ងិេវន្-

កម្មមាន្កប្មិ្ត សឋើម្បីបំសពញតប្ម្ូវការជាក់ចេតងសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ ន្ងិ

សានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  េប្មាប់ស ៃ្ើយតបន្ងឹកំសណើន្ចំន្នួ្េហប្លេ 

ន្ងិប្បេិយធភាពម្ន្ការស្វើេវន្កម្ម, 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ សរៀងរាលឆ់្ន ំ - ចំន្នួ្េវន្ករន្ឹងប្តូវលន្សប្ជើេសរីេបចន្ាម្ 

 ៣ សរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ វតតយន្តការសលើកយឹកចិតតឋល់េវន្ករសដាយចផ្គកសលើលយធផ្ល

េវន្កម្មពិតប្លកឋ, 

២០១៥  - យន្តការសលើកយឹកចិតតេប្មាប់េវន្ករ ន្ឹងប្តូវលន្

សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតត 

 ៤ សរៀបចំសេៀវសៅចណនំាេតពីីេយិិធ ន្ិងកាតពវកិចេរបេ់អ្នកជាប់ពន្ធពាក់ពន័្ធ

ន្ងឹេវន្កម្ម សឋើម្បីឱ្យអ្នកជាប់ពន្ធយល់ឋឹងអ្ំពីេិយធិន្ិងកាតពវកិចេរបេ់

ខៃួន្កនុងសពលស្វើេវន្កម្ម, 

២០១៥  - សេៀវសៅចណនំាន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យសប្បើ

ប្លេ់ 

 ៥ សរៀបចំរលយការណ៍លយធផ្លេវន្កម្ម ន្ិងផ្តលម់្តិប្តលប់វ្ញសឋើម្បីសផ្ទៀង-

ផ្ទទ តក់ារកំណតហ់ាន្ភិ័យម្ ន្សពលច ុះេវន្កម្មកន្ៃងម្ក េប្មាប់ចកលម្គ

 វ្្ីសាស្តេតកំណតហ់ាន្ភិយ័សៅសពលសប្កាយ ន្ិងស្វើការវាយតម្ម្ៃឥរ្បាបថ

អ្នកជាប់ពន្ធ (ឋូចជាការសលរពចាប់, កំហ េអ្សចតនា, ការអ្ន្ វតតចាប់

ខ េ, ការប្បកាេប្លក់ពន្ធខវុះ, ការសរចសវេពន្ធ្ាន្់្ ារ។ល។) 

២០១៦ ជាប្បចំា - កំណត់ប្ត្តលយធផ្លេវន្កម្ម ន្ងិម្តបិ្តលប់វ្ញ

ន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យសប្បើប្លេ់ 
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 ៦ ជំរ ញការអ្ន្ វតតកាតពវកិចេផ្តល់រលយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ចឋលស្វើេវន្កម្ម

សដាយេនងការរណសន្យយឯករាជយ សឋើម្បីពប្ងឹងការសលរពចាប់ ន្ិង

បន្ាយបន្ទុកេវន្កម្ម, 

២០១៦ ជាប្បចំា 

 

- នាយកដាបា ន្ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់ពន្ធ្ំន្ឹងចាប់សផ្តើម្

អ្ន្ វតតឱ្យលន្បា ងតិចចាប់ពី ៣០% ម្ន្េហប្លេ

ចឋលដាក់លិខិតប្បកាេមាន្ប្លក់ពន្ធ 

 ៧ បន្តស្វើឱ្យប្បសេើរសឡើងន្ូវវ្្ីសាស្តេតកំណត់ហានិ្ភ័យរបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្ ន្ិង

បសងាើតប្បព័ន្ធក ំពយូយ័រវ្ភារហាន្ិភ័យសដាយេវ ័យប្បវតតិ, 

 ៣ឆ្ន ំ - ប្បពន័្ធក ពំយូយ័រវ្ភារហាន្ភិយ័ សដាយេវ ័យប្បវតតនិ្ឹង
ប្តូវលន្ដាកឱ់្យសប្បើប្លេ់ 

 ៨ ពប្ងងឹការយយួលព័តម៌ាន្អ្នកជាប់ពន្ធឱ្យមាន្លកខណៈេវ ័យប្បវតតិពអី្ងនាភាព

ម្ផ្ទកនងុ ន្ងិសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ, 

 ៣-៤ឆ្ន ំ 

 

- ព័តម៌ាន្ទាក់យិន្ន្ងឹអ្នកជាប់ពន្ធន្ឹង0ប្តូវយយួលលន្

ពីប្រប់សាា ប័ន្សដាយេវ ័យប្បវតត ិ

 ៩ សរៀបចំសារាចរចណនំាេត ីពីការស្វើេវន្កម្ម សលើវ្េ័យេំនន់្ក្មួ្យចំន្ួន្

រួម្មាន្ ្នាលរ, េំណង់, ឋឹកជញ្ជូន្ ន្ិងយូររម្នារម្ន្៍ សឋើម្បីឱ្យេវន្ករ

ងាយប្េួលកនុងការអ្ន្ វតតេវន្កម្ម ន្ងិបសងាើន្ប្បេិយធភាពេវន្កម្ម, 

 ២០១៦ - សារាចរចណនំាទាងំសន្ុះន្ងឹប្តូវលន្ចងប្កង ន្ងិ

ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

 ១០ សរៀបចំសារាចរចណនំាេតពីីការសផ្ទរម្ថៃ  (Transfer Pricing)។  ២០១៧ - សារាចរចណនំាន្ងឹប្តូវលន្ចងប្កង ន្ងិដាក់ឱ្យ  

អ្ន្ វតត 

៥.១.១.៥ ការប្បម្លូបណំ លពន្ធ ន្ងិបណត ងឹតវា៉ា     

 ១ កំណត់សលលសៅប្បមូ្លបំណ លពន្ធសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ ន្ិងសានពន្ធ

ដារសខតត-ខណឌ  ន្ងិអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការតងឹទារចំសពាុះអ្នកជពំាកបំ់ណ លពន្ធ

្ំក្ ចឋលមិ្ន្តវា៉ា  ន្ងិមាន្បំណ លពន្ធថមីក្, 

២០១៥ 

 

 

 

 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ 

 

 

 

- អ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធ្ំក្ ន្ងឹប្តូវលន្សប្ជើេសរីេ 

ន្ងិអ្ន្ វតតវ្ធាន្ការតឹងទារ 

- បំណ លពន្ធប្តូវលន្ប្បមូ្លឱ្យលន្ចាបព់ី ២០%

សឡើងសៅម្ន្បំណ លពន្ធេ យធសៅេល់េរ ប (បំណ ល

ពន្ធេ យធសៅេល់េរ បបនាទ ប់ពលី បបំណ លចឋល
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មិ្ន្អាចប្បមូ្លលន្) 

 ២ អ្ន្ វតតបា ងម្ ឺងមា ត់ន្ូវវ្ធាន្ការតឹងទារបំណ លពន្ធ ចឋលមាន្ចចងកនុង

បយបបញ្ញតតិេត ីពពីន្ធដារឋូចជាការរឹបអ្ូេ ឬការឃ ំប្រងប្យពយេម្បតតិរបេ់

អ្នកជំពាក់បំណ លពន្ធ ន្ងិការបតឹងអ្នកជពំាក់បំណ លពន្ធសៅត ោការ, 

២០១៦ 

 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ - ការ រឹបអ្ូេ ឬការឃ ំប្រងប្យពយេម្បតតិរបេ់អ្នក

ជពំាក់បំណ លពន្ធ  ន្ងិការបតងឹអ្នកជពំាក់បំណ ល

ពន្ធសៅត ោការន្ឹងប្តូវលន្អ្ន្ វតត 

 ៣  សរៀបចំសេៀវសៅចណនំាេតពីីការប្រប់ប្រងប្បមូ្លបំណ លពន្ធ, ២០១៥   - សេៀវសៅចណនំាេតពីីការប្រប់ប្រងប្បមូ្លបំណ ល

ពន្ធន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំន្ងិអ្ន្ វតត 

 ៤  ចកចប្បប្បកាេេត ីពីវ្ធាន្ ន្ងិន្តីិវ្្មី្ន្ការសដាុះប្សាយបណត ងឹតវា៉ា។ ២០១៥  - ប្បកាេន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិអ្ន្ វតត 

៥.១.២ ការពប្ងងឹម្ ខងារលំប្យ    

៥.១.២.១ ការពប្ងងឹការប្របប់្រង ន្ងិរចនាេម្ពន័្ធ    

១ កំណត់ ន្ងិផ្សពវផ្ាយន្វូចកខុវ្េ័យរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារឋលប់្រប់

ម្ស្តន្តពីន្ធដារ ន្ិងសាធារណជន្, 

២០១៥  - ចកខុវ្េ័យរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ឹងប្តូវលន្

សរៀបចំ ន្ិងផ្សពវផ្ាយ 

២ ពនិ្ិតយសឡើងវ្ញន្វូចផ្ន្ការប្បតិបតតិរបេ់នាយកដាបា ន្ ន្ងិសានពន្ធដារ

សខតត-ខណឌ  ន្ិងកំណត់សលលសៅអាយិភាព ន្ិងសពលសវោេសប្ម្ចលន្, 

២០១៥  - ចផ្ន្ការប្បតិបតតិរបេ់នាយកដាបា ន្ ន្ងិសានពន្ធ

ដារសខតត-ខណឌ ន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំ 

៣ ចកេប្ម្ួលរចនាេម្ព័ន្ធការងាររបេ់អ្ងនាភាពពន្ធដារន្ីមួ្យក្ ន្ិងបសងាើត

ការ្បាលយ័មួ្យចំន្នួ្បចន្ាម្សយៀតសៅត្តម្នាយកដាបា ន្ថ្នន ក់កណាត ល ន្ងិ

ត្តម្សានពន្ធដារសខតត សឋើម្បីឋំសណើរការការងារ ន្ងិការប្រប់ប្រងឱ្យមាន្

ប្បេិយធភាព, 

២០១៥  - ប្បកាេចកេប្ម្លួន្ឹងប្តូវលន្បសងាើត 
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៤ បន្តពប្ងឹងន្ិងចកេប្មួ្លតួនាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់ការ្បាលយ័េវន្កម្ម

ម្ផ្ទកនងុម្ន្នាយកដាបា ន្ប្តតួពនិ្តិយ, 

២០១៥  - ភារកិចេ ន្ងិតួនាយីន្ឹងប្តូវលន្ចកេប្ម្លួ 

៥ បសងាើតរណៈកម្មការ/ប្កុម្ការងារប្រប់ប្រងការចកយប្ម្ងអ់្ចិម្ស្តន្តយ៍ សដាយ

សប្ជើេសរីេម្ស្តន្តី ចឋលមាន្បយពិសសា្ន្៍ រួម្ទាងំមាន្ការផ្តលក់ារសលើក 

យឹកចិតតឱ្យលន្េម្រម្យ, 

២០១៤  - រណៈកម្មការ/ប្កុម្ការងារប្រប់ប្រងកំចណយប្ម្ង់   

អ្ចិម្ស្តន្តយ៍ន្ឹងប្តូវលន្បសងាើតសឡើង 

៦ បសងាើតការ្បាល័យសេ ើបអ្សងាតបយសលមើេពន្ធដារ កនុងនាយកដាបា ន្ប្តួត-   

ពិន្ិតយ ន្ិងបណតុ ុះបណាត លជំនាញវ្ជាជ ជីវៈឋល់ម្ស្តន្តីសេ ើបអ្សងាតបយសលមើេ

ពន្ធដារ, 

២០១៦  - ការ្បាលយ័សេ ើបអ្សងាតបយសលមើេពន្ធដារន្ងឹប្តូវ

លន្បសងាើតសឡើង 

៧ សរៀបចំន្តីិេម្បទាជនូ្ម្ស្តន្តពីន្ធដារជាន្ររលលយ តតិ្ ម៌្, ២០១៥  - ចាប់ពន្ធដារន្ឹងប្តូវលន្ស្វើវ្សសា្ន្កម្ម 

៨ បន្តសរៀបចំចកលម្គរចនាេម្ពន័្ធ ន្ងិបសងាើតនាយកដាបា ន្ ន្ងិការ្បាលយ័ថមី

មួ្យចំន្នួ្ត្តម្ការចំាលច់របេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, 

 ត ោ/២០១៨ - រចនាេម្ពន័្ធ ន្ងិនាយកដាបា ន្ថមីមួ្យចំន្នួ្ ន្ឹងប្តូវ

លន្បសងាើត 

៩ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្ូវចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្។  ត ោ/២០១៨ - ចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្ន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង 

៥.១.២.២ ការប្របប់្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស    

១ បញ្េប់ការសរៀបចំយ យធសាស្តេត ប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស, ២០១៦ 

 

 - យ យធសាស្តេតប្រប់ប្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េសន្ងឹប្តូវលន្

សរៀបចំសឡើង 

២ ស្វើេន្ិទាន្កម្មរបបរងាវ ន្់សលើកយឹកចិតត ចឋលប្តូវចផ្គកសលើលយធផ្លការងារ

ជាមូ្លដាបា ន្, បន្តបណតុ ុះបណាត លេម្តាភាពម្ស្តន្តីពន្ធដារប្រប់កប្មិ្ត ន្ិង

២០១៥ 

 

 - របបរងាវ ន្់សលើកយឹកចិតតចឋលចផ្គកសលើលយធផ្ល

ការងាររបេ់ម្ស្តន្តនី្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ចកលម្គកម្ម វ្្ីេិការបេ់សាោជាតិពន្ធដារ សឋើម្បីស ៃ្ ើយតបសៅន្ឹង

តប្ម្ូវការជាក់ចេតង, 

- កម្មវ្្ីបណតុ ុះបណាត លេម្តាភាពម្ស្តន្តពីន្ធដារប្រប់

កប្ម្ិត 

- កម្មវ្្ីេិការបេ់សាោជាតិពន្ធដារន្ងឹប្តូវលន្

ចកលម្គ 

៣ ស្វើការសប្ជើេសរីេម្ស្តន្តីពន្ធដារឱ្យលន្ឆ្ប់រហ័េប្េបត្តម្តប្ម្ូវការជាក់

ចេតងរបេ់អ្ងនាភាពពន្ធដារន្ីមួ្យក្, 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ សរៀងរាលឆ់្ន ំ - ការសប្ជើេសរីេម្ស្តន្តពីន្ធដារន្ងឹប្តូវលន្ចកលម្គ 

៤ បញ្េប់ការសរៀបចំលកខខណឌ ការងារ ន្ិងការយយួលខ េប្តូវសលើម្ ខងារ

ន្ីមួ្យក្ ន្ិងយប្ម្ង់វាយតម្ម្ៃលយធផ្លការងាររបេ់ម្ស្តន្តីរាជការពន្ធដារ

ត្តម្ឋានាន្ ប្កម្, 

២០១៤ 

 

 - លកខខណឌ ការងារ ន្ិងការយយួលខ េប្តូវសលើម្ ខងារ

ន្ីមួ្យក្ ន្ិងយប្ម្ង់វាយតម្ម្ៃការងារប្តូវលន្បសងាើត

សឡើង 

៥ បញ្េប់សេចកតីប្ពាងេត ីពបី្កម្េីល្ម៌្វ្ជាជ ជីវៈម្ស្តន្តីពន្ធដារ ន្ិងសរៀបចំសេចកតី

ចណនំាេត ីពី វ្ន្័យ ន្ិងការដាក់យណឌ កម្មចឋលបញ្ជជ ក់អ្ំពីន្ីតិ វ្្ីអ្ន្ វតត

ចាេ់ោេ់, 

២០១៥  - ប្កម្េីល្ម៌្ន្ងឹប្តូវលន្អ្ន្ ម័្ត 

- សេចកតីចណនំាវ្ន្័យន្ងិការដាក់យណឌ កម្មន្ឹងប្តូវ

លន្អ្ន្ ម័្ត 

៦ សរៀបចំបយដាបា ន្សលលការណ៍ឱ្យលន្ចាេ់ោេ់េប្មាប់ការផ្ទៃ េ់បតូរម្ស្តន្ត,ី ២០១៥  - សលលការណ៍ចតងត្តំង  ឬចាត់បញ្ជូន្ម្ស្តន្តីសៅ

បំសពញភារកិចេត្តម្សានសខតត-ប្កុងន្ងឹប្តូវលន្

បសងាើតសឡើង 

៧ សរៀបចំរសប្មាងចំណាយថវ្ការបេ់អ្ងនាភាពពន្ធដារ សឋើម្បីយយួលលន្ថវ្កា

ប្រប់ប្លន្់ ន្ងិទាន្់សពលសវោេប្មាប់លំប្យការអ្ន្ វតតការងារប្បមូ្ល

ចំណូលពន្ធ ន្ិងការចកយប្ម្ងព់ន្ធដារឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព។ 

២០១៥ 

 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ 

 

- រសប្មាងថវ្កាចំណាយន្ងឹប្តូវលន្បសងាើត 

- ថវ្កាេប្មាប់អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ងឹប្តូវលន្

ផ្ដលជ់នូ្ប្រប់ប្លន្់ទ់ាន្់សពលសវោ 

៥.១.២.៣ បសចេក វយ្ាពត័ម៌ាន្    
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

១ សប្ជើេសរីេបចន្ាម្ន្វូម្ស្តន្តីជនំាញបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ ប្រប់អ្ងនាភាពពន្ធដារ

ទាងំអ្េ់ សឋើម្បីលំពារឋល់ចផ្ន្ការយំសន្ើបភាវូបន្យីកម្ម ន្ិងេវ ័យប្បវតតកិម្ម

ពន្ធដារ, 

២០១៦  - ចំន្នួ្ម្ស្តន្តជីនំាញន្ឹងប្តូវលន្សប្ជើេសរីេបចន្ាម្ 

២ បញ្េប់ការសរៀបចំបណាត ញតភាជ ប់តំបន្់យូោយ (WAN) ត្តម្លកខណៈ

បសចេកសយេពីសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ ទាងំអ្េ់ម្កកាន្់ អ្រនានាយកដាបា ន្

ពន្ធដារ, 

២០១៥  - បណាត ញតភាជ ប់តំបន្់យូោយ (WAN) ន្ឹងប្តូវលន្

តភាជ ប់ 

៣ សរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ វតតការដាក់លិខិតប្បកាេពន្ធត្តម្រយៈប្បព័ន្ធបសចេកវ្យា

ព័ត៌មាន្, 

 ២០១៧ - ប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ន្ងឹប្តូវលន្ដាកអ់្ន្ វតត៖ 

 ជហំាន្ឋំបូងសៅនាយកដាបា ន្ប្រប់ប្រងអ្នកជាប់

ពន្ធ្ ំ 

 ជហំាន្បនាទ ប់សៅសានពន្ធដារសខតត-ខណឌ  

៤ សរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ វតតចផ្ន្ការយ យធសាស្តេតបសចេកវ្យាពត័៌មាន្ពន្ធដារត្តម្

ឋំណាក់កាលម្ន្ការអ្ន្ វតត,តប្មូ្វការរបេ់អ្នកសប្បើប្លេ់ ន្ងិតប្ម្ូវការ

្ន្ធាន្េមាភ រៈបរ្កាខ រ ន្ងិសរៀបចំចផ្ន្ការស្វើលយធកម្មប្បពន័្ធបសចេកវ្យា

ព័តម៌ាន្ សដាយចផ្គកសៅត្តម្ចផ្ន្ការយ យធសាស្តេតេប្មាប់លំប្យឋលក់ារងារ

សេវាអ្នកជាប់ពន្ធ, ការចាត់ចចងលិខិតប្បកាេ, ការស្វើេវន្កម្ម ន្ិង 

ការប្រប់ប្រងបំណ លពន្ធ, 

 

 

៣-៤ឆ្ន ំ - ចផ្ន្ការយ យធសាស្តេតបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ ម្ន្ប្បពន័្ធ

យំសន្ើបភាវូបន្ីយកម្ម ន្ិងេវ ័យប្បវតតិកម្មពន្ធដារ

ន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំ 

- ចផ្ន្ការលយធកម្មត្តម្តណំាកន់្ីមួ្យក្ន្ឹងប្តូវលន្

សរៀបចំសឡើង 
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ឧបេម្ពន័្ធ ២:  វធ្ាន្ការេំនន្ក់្កនងុការពប្ងឹងរឋបាលលចណូំលរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា 

លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រក្តួតេិនិតយ 

៥.២.១ ការេក្ងងឹការក្តួតេិនិតយ និងបកចេញទំទ្ំនិញទំ     

៥.២.១.១ ការប្បកាេរយ    

ក. ការប្រប់ប្រងឯកសារនំាសចញ-នំាចូល    

១ កំណត់យិន្នន្័យអ្បបបរមា ចឋលប្តូវមាន្សលើវ្កាយបប្តពាណិជជកម្មកនុង

យប្ម្ង់ជាក់ោកត់្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្, 

 

២០១៥  - សេចកតីចណនំា ន្ឹងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតរបេ់អ្រនានាយក-

ដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជាសលើយិន្នន្័យអ្បបបរមា 

ចឋលប្តូវមាន្សលើវ្កាយបប្ត 

- ចំន្នួ្ករណីបយសលមើេម្ន្ការសប្បើប្លេ់ ឯកសារ  

ចកៃងកាៃ យ  

២ ពប្ងងឹប្បពន័្ធប្បកាេរយ សដាយេវ ័យប្បវតតតិ្តម្រយៈការតភាជ ប់សៅវ្ញសៅ

ម្កជាមួ្យន្ឹងប្បពន័្ធរបេ់េហរម្ន្៍កពំងច់ផ្, 

២០១៥  - ប្បពន័្ធប្បកាេរយសដាយេវយ័ប្បវតតបិ្តូវលន្តភាជ ប់

ន្ងិដាកឱ់្យឋំសណើរការសពញសលញ 

៣ ពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់េងនាតភិាព ន្ងិអ្ន្ សោម្ភាពម្ន្    

ឯកសារនំាសចញ-នំាចូល, 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - កប្ម្ិតអ្ន្ សោម្ភាពម្ន្ឯកសារនំាសចញ-នំាចូល 

- ចំន្នួ្ឯកសារចឋលមាន្ភាពមិ្ន្ប្បប្កប្តី  

៤ សរៀបចំកិចេប្បជ រំវាង អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា ន្ងិភាន ក់ងារកម្ពុជា

នាវាចរ “កំាសាប” សឋើម្បីសរៀបចំសេចកតីប្ពាងអ្ន្ េារណៈម្ន្ការសបារ-

យល់លន  សលើន្តីិវ្្ីប្រប់ប្រងន្ងិ យយួលឯកសារឋឹកជញ្ជូន្ ចឋលប្តឹម្ប្តូវ 

ន្ងិទាន្់សពលសវោ, 

២០១៥  - អ្ន្ េារណៈសបារយល់ជាមួ្យេហប្លេសាធារ-

ណៈភាន ក់ងារកម្ពុជានាវាចរ “កំាសាប” ប្តូវលន្

សរៀបចំ ន្ងិច ុះហតាសលន 

៥ ពប្ងងឹយន្តការប្រប់ប្រងប្កុម្ហ៊ា ន្សជើងសារយ ន្ងិស្វើការប្ពមាន្ ន្ងិដាក ់

សទាេយណឌ ជាសយៀងទាតត់្តម្ចាប់ជា្រមាន្ ចំសពាុះប រនាលផ្តល់សេវាកម្ម 

សជើងសារយសដាយព មំាន្ន្តីេិម្បទាជាសជើងសារយ, 

២០១៥  - ការកសាងបញ្ជ ីេា តិតិ្តម្ដាន្ប រនាល ឬ ប្កុម្ហ៊ា ន្

ចឋលជាមាេ េ់យំន្ញិនំាសចញ-នំាចូលពតិប្លកឋ 

- ចំន្នួ្ករណីប្ពមាន្ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រក្តួតេិនិតយ 

៦ សរៀបចំ ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្វូន្តីិវ្្ីបសញ្េញយំំំន្ញិពរីយម្ ន្សពលយំន្ិញម្ក 

ឋល,់ 

 ២០១៥ - ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្ីតិវ្្ីបសញ្េញយំន្ញិពីរយ ម្ ន្

ការម្កឋល់ឱ្យលន្សពញសលញ 

៧ បសងាើត ន្ងិអ្ន្ វតតម្ ូឌ្ លប្តតួពនិ្តិយយំន្ិញ ៃ្ងកាតក់នុងប្បពន័្ធអាេ ីរដូា,  

 

 ២០១៥ - ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតម្ ូឌ្ លប្តួតពនិ្ិតយយំន្ញិ ៃ្ងកាត់

កនុងប្បពន័្ធអាេ ីរដូា   

៨ ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតអ្ន្ េារណៈសបារយលល់ន រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិង   

រដាបា ករកម្ពុជា ន្ងិភាន ក់ងារកម្ពុជានាវាចរ “កំាសាប” សលើការប្រប់ប្រងការ

យយួលឯកសារឋឹកជញ្ជូន្ប្តឹម្ប្តូវ ន្ិងទាន្់សពលសវោ។ 

 ២០១៥ - អ្ន្ េារណៈប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិអ្ន្ វតត 

ខ. ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត់តម្ម្ៃរិតពន្ធរយ    

 ១ ពប្ងកី ន្ងិស្វើបចេុបបន្នកម្មប្បពន័្ធយិន្នន្័យតម្ម្ៃរតិពន្ធរយឱ្យប្េបត្តម្តម្ម្ៃ 

យិញលក់ពតិរាល់ឋំណាច់ប្តមីាេត្តម្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្ សដាយស្វើ ៣

ជំពកូ កនងុ ១ប្តមីាេ, 

ជាសរៀងរាលប់្តី

មាេ 

ជាសរៀងរាលប់្តី

មាេ 

- ចំន្នួ្ម្ ខយំន្ញិចឋលលន្ស្វើបចេុបបន្នភាព កនុងប្បពន័្ធ

យិន្នន្័យប្យប្យង់តម្ម្ៃរតិពន្ធរយ 

 ២ ពនិ្ិតយលយធភាពស្វើម្ជឈការការងារសផ្ទៀងផ្ទទ តត់ម្ម្ៃរតិពន្ធរយ ចំសពាុះម្ ខ 

យំន្ិញសវយយតិសលើចំណូលពន្ធរយមួ្យចនំ្នួ្ សឋើម្បធីានាប្បេិយធភាពកនុង

ការប្បមូ្លចំណូលពន្ធរយ, 

សរៀងរាល់ឋំណាច់

ឆ្ន ំន្ីមួ្យក្ 

សរៀងរាល់

ឋំណាច់ឆ្ន ំ 

ន្ីមួ្យក្ 

- ចំន្នួ្ម្ ខយំន្ញិសវយយិតចឋលលន្ស្វើម្ជឈការសៅអ្រនា-

នាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា 

 ៣ ស្វើ វ្ម្ជឈការការងារសផ្ទៀងផ្ទទ តត់ម្ម្ៃរិតពន្ធរយសលើយំន្ញិចឋលមិ្ន្មាន្សវយ- 

យិតភាពសលើចំណូលពន្ធអាកររយឱ្យសៅការ្បាលយ័រយយូទាងំសខតត-ប្កុង 

សប្កាយសពលប្បពន័្ធយិន្នន្យ័តម្ម្ៃរិតពន្ធរយប្តូវលន្ស្វើបចេុបបន្នកម្ម។ 

សរៀងរាល់ឋំណាច់

ឆ្ន ំន្ីមួ្យក្ 

សរៀងរាល់

ឋំណាច់ឆ្ន ំ 

ន្ីមួ្យក្ 

- ចំន្នួ្ម្ ខយំន្ញិមិ្ន្មាន្សវយយិតប្តូវលន្ស្វើ វ្ម្ជឈការ

សៅអ្ងនាភាពរយ ន្ងិរដាបា ករសខតត-ប្កងុ 

 

៥.២.១.២ ការកណំត ់ន្ងិស្វើចណំាតថ់្នន កហ់ាន្ភិយ័    
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ក. ការប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័    

 ១ ស្វើបចេុបបន្នកម្មជាប្បចំាន្វូលកខណៈវ្ន្ិចេ័យ េប្មាប់កំណតហ់ាន្ភិយ័ន្ិង 

បញ្េូលសៅកនងុប្បពន័្ធយិន្នន្យ័ប្រប់ប្រងហាន្ភិយ័រយ សដាយរកាឱ្យលន្

ន្វូការេមាា ត់វ្ជាជ ជីវៈ, 

សរៀងរាល់ប្តមីាេ សរៀងរាល់ប្តី

មាេ 

- កប្មិ្តបចេុបបន្នភាពម្ន្លកខណៈវ្ន្ិចេ័យ េប្មាប់

កំណតហ់ាន្ភិ័យ ន្ងិប្បពន័្ធយិន្នន្យ័ប្រប់ប្រង      

ហាន្ភិ័យ 

 ២ ឋំសឡើងប្បពន័្ធយិន្នន្យ័ប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យរយបចន្ាម្សយៀត សៅត្តម្ការ្បា-

លយ័រយនានា, 

២០១៥  - ចំន្នួ្ប្បពន័្ធយិន្នន្យ័ ចឋលលន្តសម្ៃើងបចន្ាម្សៅត្តម្

ការ្បាលយ័រយនានា 

 ៣ អ្សងាត ន្ងិវាយតម្ម្ៃេូចនាករហាន្ភិយ័របេ់្ រជន្បញ្េូលសៅកនងុប្បពន័្ធ 

ប្រប់ប្រងភាពសជឿជាកស់លើ្ រជន្ន្ងិស្វើបចេុបបន្នកម្មឱ្យលន្សយៀងទាត់, 

បា ងតិចម្តងកនុង 

១ឆ្ន ំ 

 

បា ងតិចម្តងកនុង 

១ឆ្ន ំ 

 

- រលយការណ៍វាយតម្ម្ៃេូចនាករហាន្ភិយ័រយ ន្ងិ

កប្ម្តិបចេុបបន្នភាពម្ន្ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងភាពសជឿជាក់ 

សលើ្  រជន្ 

 ៤ ចកេប្ម្លួកប្មិ្តហាន្ភិយ័ម្ន្ម្ ខយំន្ិញកនុងបញ្ជ ីយំន្ញិហាម្ឃាត់ ន្ងិ

យំន្ិញជាប់កប្ម្ិតកំណតត់្តម្រយៈការស្វើវ្សសា្ន្កម្មអ្ន្ ប្កតឹយសលខ២០៩ 

អ្ន្ប្ក.បក ច ុះម្ថាយី ៣១ ចខ ្នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ េត ពីីការដាក់ឱ្យសប្បើប្លេ់

បញ្ជ ីយំន្ញិហាម្ឃាត់ ន្ិងយំន្ញិជាប់កប្ម្តិកំណត់។ 

២០១៥  - សារាចរណ៍ចណនំាេតពីីការចកេប្ម្លួកប្ម្ិតហាន្-ិ 

ភ័យយំន្ញិប្តូវលន្អ្ន្ វតត ្

ខ. ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងពត័៌មាន្េមាា ត់រយ    

 ១ ប្បមូ្លយិន្នន្័យចំាលច់ពីប្រប់ប្បភពទាងំអ្េ់សឋើម្បីស្វើការប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្

េមាា តរ់យឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព, 

២០១៥  - យិន្នន្័យចំាលច់េប្មាប់ការប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា ត់

រយប្តូវលន្ប្បមូ្ល 

 ២ បសងាើន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីប្រប់ប្រងពត័ម៌ាន្េមាា តរ់យសៅប្រប់សាន ឬការ្បា-   

លយ័រយ ន្ងិអ្ន្ វតតម្ ខងារប្រប់ប្រងព័តម៌ាន្េមាា ត់រយឱ្យលន្សពញ

២០១៥  - ចំន្នួ្ម្ស្តន្តពី័តម៌ាន្េមាា ត់រយ 

- ភាពសពញសលញម្ន្ការអ្ន្ វតតម្ ខងារប្រប់ប្រង
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សលញ, ព័ត៌មាន្េមាា ត់រយ 

 ៣ កសាង ន្ងិអ្ន្ វតតចផ្ន្ការេកម្មភាពជាលកខណៈប្បពន័្ធេប្មាប់ការ-

ប្រប់ប្រងពត័ម៌ាន្េមាា ត់រយ សដាយមាន្ការតភាជ ប់ជាមួ្យន្ងឹសាា ប័ន្    

ពាកព់ន័្ធ។ 

 ២០១៦ - ចផ្ន្ការេកម្មភាពជាលកខណៈប្បព័ន្ធ េប្មាប់ការ-

ប្រប់ប្រងពត័ម៌ាន្េមាា ត់រយប្តូវលន្អ្ន្ វតត  ន្ងិ 

  តភាជ ប់ជាមួ្យន្ឹងសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធ 

៥.២.១.៣ េវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញយនំ្ញិពរីយ    

 ១ ពប្ងកីអ្ងនាភាពេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពីរយព ី៦ សៅ ៩ ប្កុម្,  

 

២០១៥  - អ្ងនាភាពេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពីរយ

ប្តូវលន្ពប្ងកីឋល់ ៩ ប្កុម្ 

 ២ បស្តញ្ជជ បជាប្បចំាឋល់្ រជន្ន្ូវយន្តការេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញ

យំន្ិញពីរយ ជាពិសេេពាកព់ន័្ធន្ងឹកាតពវកិចេប្រប់ប្រង ន្ងិចថរកាបញ្ជ ី

សាន ម្រណសន្យយ ន្ិងឯកសារពាកព់ន័្ធន្ឹងការនំាសចញ-នំាចូល, 

សរៀងរាល់ប្តមីាេ សរៀងរាល់ប្តី

មាេ 

- េិកាខ សាោេត ីពីយន្តការេវន្កម្មសប្កាយសពល

បសញ្េញយំន្ញិពរីយប្តូវលន្អ្ន្ វតត 

 ៣ ចចករំចលកជាប្បចំាន្ូវលយធផ្លេវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ិញពីរយ 

ជាមួ្យន្ងឹប្បពន័្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យ, 

២០១៥  - លយធផ្លម្ន្េវន្កម្មសប្កាយការបសញ្េញយំន្ញិពរីយ

ប្តូវលន្ចចករំចលកជាប្បចំាជាមួ្យប្បពន័្ធប្រប់ប្រង

ហាន្ភិយ័ 

 ៤ បសងាើតបណាត ញផ្ទៃ េ់បតូរពត័៌មាន្ហាន្ភិយ័េវ ័យប្បវតតិរវាងការ្បាល័យរយ 

ពាកព់ន័្ធចឋលលន្ពលីយធផ្លម្ន្ការងារេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញ

យំន្ិញពីរយ, 

 ២០១៥ - បណាត ញផ្ទៃ េ់បតូរព័ត៌មាន្ហានិ្ភ័យេវ ័យប្បវតតិប្តូវ

លន្តភាជ ប់ជាមួ្យការ្បាលយ័រយ ចឋលលន្លយធ-

ផ្លពីេវន្កម្មសប្កាយសពលបសញ្េញយំន្ញិពីរយ 

 ៥ រកាឯករាជយភាពម្ន្តនួាយីរបេ់ម្ស្តន្តីេវន្កម្មសប្កាយបសញ្េញយំន្ញិពីរយ 

សដាយមិ្ន្ប្តូវមាន្តនួាយីឋម្យសយៀត សៅកចន្ៃងស្វើចបបបយបសញ្េញយំន្ញិពី

 ២០១៥ - ចំន្នួ្ករណីម្ស្តន្តីេវន្កម្មសប្កាយបសញ្េញយំន្ញិពីរយ

ចឋលមាន្តនួាយីសលើេពីម្យួ 
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រយ។  

៥.២.២ ការេក្ងងឹយនតការឆ្លងកាត ់    

៥.២.២.១ អ្សំពើរតស់រចពន្ធ    

 ១ បន្តអ្ន្ វតតចផ្ន្ការេកម្មភាពរយៈសពល ៦០ ម្ថា យន្ទឹម្ន្ឹងចផ្ន្ការ

េកម្មភាពប្បចំាឆ្ន ំ សឋើម្បីកាតប់ន្ាយប្រប់យប្ម្ងម់្ន្អ្ំសពើរត់សរចពន្ធ, 

 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - រលយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការអ្ន្ វតតចផ្ន្ការេកម្ម-

ភាពរយៈសពល ៦០ ម្ថា ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិងត្តម្ដាន្

ជាប្បចំា 

 ២ បញ្េប់ការសរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្ូវចផ្ន្ការេកម្មភាពសឋើម្បីបងាា រ ន្ងិ 

បស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធរយៈសពលម្្យម្ សដាយមាន្កំណត់េចូនាករ ន្ិង 

រយៈសពលអ្ន្ វតតចាេ់ោេ់,  

 

២០១៥  - ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចផ្ន្ការេកម្មភាពការងារបងាា រ 

ន្ងិបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ រយៈសពលម្្យម្ 

- ចំន្ួន្ករណីអ្ំសពើរត់សរចពន្ធប្តូវលន្បងាា រ ន្ិងបស្តងាា ប 

- រលយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពជាប្បចំាម្ន្ការអ្ន្ វតត

ចផ្ន្ការេកម្មភាពបងាា រ ន្ិងបស្តងាា បអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ 

 ៣ ពប្ងងឹេម្តាភាពម្ស្តន្តីកនងុការសរៀបចំដាក់បណត ឹងសៅត ោការ, 

 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - ចំន្នួ្បយសលមើេបស្តងាា ប ចឋលប្តូវលន្ដាកព់ាកយ     

បណត ឹង 

 ៤ ពប្ងងឹអ្ន្ សោម្ភាពម្ន្ការសប្បើប្លេ់យំន្ញិសប្កាម្របបអ្ន្ សប្លុះពន្ធរយ,  

 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - រលយការណ៍សប្បើប្លេ់យំន្ញិសប្កាម្របបអ្ន្ សប្លុះ

ពន្ធអាករ ចឋលមិ្ន្ប្តូវត្តម្សលលសៅ 

 ៥ ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវចតម្ប្បិ៍េមានា លប់ាន្យន្តនំាចូលចឋលរួចពន្ធ ន្ងិបសងាើត

ប្បពន័្ធ ប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័ប្រប់ប្រងបាន្យន្ត ចឋលមាន្មាេ េ់សដាយេហ-

ការជាមួ្យ អាជាា ្រមូ្លដាបា ន្ ន្ងិស្វើការសផ្ទៀងផ្ទទ តស់ាៃ កសលខបាន្យន្ត

២០១៥  - ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចតម្ប្បិ៍េមានា លប់ាន្យន្តនំាចូល

ចឋលរួចពន្ធ ន្ងិប្បពន័្ធប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័បាន្យន្ត

ប្តូវលន្អ្ន្ វតត 
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ខ េចាប់ សឋើម្បកីាត់បន្ាយអ្ំសពើរត់សរចពន្ធ, 

 ៦ សរៀបចំឱ្យមាន្េន្និ្ ិរយបសណាត ុះអាេន្នសៅត្តម្មាត់ប្ចកប្ពំចឋន្ ន្ងិត្តម្ 

តំបន្ប់្បជ ជំន្បចន្ាម្េំសៅកាត់បន្ាយការជញ្ជូន្យំន្ញិត្តម្រូបភាពបំចបក 

យំន្ិញ ន្ិងបងាភាពងាយប្េលួឋល់្  រជន្កនុងការបំសពញចបបបយរយ, 

២០១៥ 

 

 - ចំន្នួ្េន្និ្ ិរយបសណាត ុះអាេន្នត្តម្មាត់ប្ចកប្ពំចឋន្ 

ន្ងិត្តម្តំបន្់យីប្បជ ជំន្ចំាលច់ ប្តូវលន្សរៀបចំ 

 ៧ ចកេប្ម្លួេមាេភាពរណៈកមាម ្ិការអ្ន្តរប្កេួងយប់សាា ត ់ន្ងិបស្តងាា ប 

អ្ំសពើរត់សរចពន្ធ ចឋលប្តូវលន្កំណត់សដាយបយបញ្ជជ សលខ ០២បប របេ់ 

រាជរដាបា ភិលលច ុះម្ថា ១៩ ចខ ្នូ ឆ្ន ំ ២០០១ េត ីពីវ្ធាន្ការបសងាើន្ប្បេិយធភាព

កនុងការយប់សាា ត ់ន្ិងបស្តងាា បអ្សំពើរតព់ន្ធ។ 

២០១៥  - េមាេភាពថមមី្ន្រណៈកមាម ្ិការត្តម្ឋាន្ៈ ន្ិង   

តួនាយីប្តូវលន្សរៀបចំ 

 ៥.២.២.២ តម្ម្ៃរតិពន្ធរយ    

 ១. េិកា ន្ិងវាយតម្ម្ៃពលីយធភាពម្ន្ការអ្ន្ វតតឱ្យលន្សពញសលញន្ូវកាតពវ-

កិចេប្បកាេតម្ម្ៃរតិពន្ធរយសលើយំន្ញិនំាសចញ-នំាចូលសប្កាម្របប

អ្ន្ សប្លុះពន្ធត្តម្តម្ម្ៃចម្ៃងការ។ 

២០១៥  - ការប្បកាេតម្ម្ៃរតិពន្ធរយយំន្ិញសប្កាម្របប

អ្ន្ សប្លុះពន្ធអាករត្តម្តម្ម្ៃចម្ៃងការ 

 ៥.២.៣ ការេក្ងងឹយនតការោកំ្ទ្    

 ៥.២.៣.១ ប្បពន័្ធអាេ រីដូា    

១ តភាជ ប់ប្បពន័្ធអាេ រីដូាជនូ្តណំាងសាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធសៅត្តម្មាតប់្ចក ន្ងិ

នាយកដាបា ន្រដាបា ករ, 
២០១៥  - ប្បពន័្ធអាេ ីរដូា ចឋលមាន្ម្ ខងារសពញសលញប្តូវ

លន្តភាជ ប់សៅត្តម្សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធសៅមាត់ប្ចក ន្ងិ

នាយកដាបា ន្រដាបា ករ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រក្តួតេិនិតយ 

២ តភាជ ប់ប្បពន័្ធេវ ័យប្បវតតអិាេ រីដូាជាមួ្យន្ឹងប្បពន័្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យ

រយ, ប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិ ន្ងិប្បពន័្ធបញ្ជរចតម្យួអាសា៊ា ន្,   
 ២០១៦ - ប្បពន័្ធេវ ័យប្បវតតអិាេ ីរដូាប្តូវលន្តភាជ ប់សពញ-

សលញន្ងឹប្បពន័្ធប្រប់ប្រងហាន្ភិ័យរយ ន្ងិប្បពន័្ធ

បញ្ជរចតមួ្យជាត ិន្ិងប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យអាសា៊ា ន្ 

៣ ពប្ងកីម្ ខងាររបេ់ប្បពន័្ធអាេ ីរដូាចឋលសៅសេេេល់។  ២០១៧ - ម្ ូឌ្ លសេេេលម់្ន្ប្បពន័្ធអាេ ីរដូាប្តូវលន្ពប្ងកី 

ន្ងិសប្បើប្លេ់សពញសលញ 

៥.២.៣.២ ប្បពន័្ធបញ្ជរចតម្យួជាត ិ    

 ១ ជំរ ញការដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតឱិ្យលន្សពញសលញត្តម្ 

បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្, 

២០១៦ 

 

 - ការដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតប្បព័ន្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិមាន្  

លកខណៈសពញសលញត្តម្បយបបញ្ញតតិ 

 ២ ភាជ ប់ប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតជិាមួ្យប្បពន័្ធបញ្ជរចតម្យួអាសា៊ា ន្េប្មាប់ 

រសប្មាងសាកលបង ចឋលន្ងឹប្តូវអ្ន្ វតត, 

 ២០១៦ - ការតភាជ ប់រួចរាលម់្ន្ប្បពន័្ធបញ្ជរចតមួ្យជាតិសៅន្ងឹ

ប្បពន័្ធបញ្ជរចតម្យួអាសា៊ា ន្ 

 ៣  ពប្ងឹងប្បេិយធភាពការងាររវាងសាា ប័ន្រឋបាន្ិង្ រជន្ សាា ប័ន្រឋបាន្ិងសាា ប័ន្រឋបា 

ន្ងិ ្ រជន្ន្ងិ្ រជន្ សឋើម្បីលំប្យការអ្ន្ វតតប្បពន័្ធសន្ុះរយៈសពលយូរ។ 

 ២០១៧ - រលយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពេតពីេីហប្បតិបតតកិាររវាង 

សាា ប័ន្រឋបាន្ិង្ រជន្ សាា ប័ន្រឋបាន្ិងសាា ប័ន្រឋបា ន្ិង     

្ រជន្ន្ងិ្ រជន្ ចឋលពាកព់ន័្ធ 

 ៥.២.៣.៣ យន្តការេហប្បតបិតតកិាររវាងរយ ន្ងិវេ័្យឯកជន្    

 ១ សរៀបចំកិចេប្បជ យំន្តការភាពជាម្ឋរពូភិាកាសដាុះប្សាយបញ្ជា  ឬកងវល់

នានារបេ់្ រជន្, 

សរៀងរាល់្មាេ សរៀងរាល់្មាេ - ចំន្នួ្សបាបល់ប្តឡប់ ន្ងិអ្ន្ សាេន្៍ ចឋលលន្

យយួលពីវ្េ័យឯកជន្ 

 ២ ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតយន្តការសលើកយឹកចិតតឋល់្ រជន្ចឋលមាន្អ្ន្ សោម្ភាព   

ខពេ់។ 

២០១៤  - ត្តម្ដាន្អ្ន្ សោម្ភាពកិចេប្បតិបតតិការរបេ់ប្បតិបតតិ-

ករសេឋបាកិចេយយួលេិយធិ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រក្តួតេិនិតយ 

៥.២.៣.៤ ចផ្ន្ការអ្ភវិឌ្ឍន្ស៍ាា បន័្    

១ សរៀបចំចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្ ចឋលមាន្ដាក់សចញយេសន្ៈវ្េ័យរយៈ 

សពលចវង។ 

២០១៥  - ចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្ស៍ាា ប័ន្ចផ្គកសលើយេសន្វ្េ័យ 

រយៈសពលចវងប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិបញ្េប់ 

៥.២.៣.៥ ការប្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃកម្មវ្្ ចីកយប្ម្ងរ់យ    

១ ពប្ងងឹកិចេឋំសណើរការម្ន្រណៈកមាម ្ិការចកយប្ម្ងរ់យសឡើងវ្ញ សឋើម្ប ី

ប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតម្ម្ៃវឌ្ឍន្ភាព ន្ងិបញ្ជា ប្បឈ្ម្កនុងការអ្ន្ វតត 

ការងារចកយប្ម្ង់សន្ុះ។ 

២០១៥  - រលយការណ៍វាយតម្ម្ៃវឌ្ឍន្ភាពការងារ ន្ងិបញ្ជា

ប្បឈ្ម្ម្ន្ការងារចកយប្ម្ង ់

៥.២.៣.៦ ការប្របប់្រង្ន្ធាន្ម្ន្ េស    

១ កាត់បន្ាយន្ូវការប្បរលភ់ារកចិេសប្ចើន្កចន្ៃងឋល់ម្ស្តន្តីរយមាន ក់ក្កនុងសពល 

ចតម្ួយ, 
២០១៥  - ចំន្នួ្ម្ស្តន្តរីយ ចឋលមាន្ភារកិចេសប្ចើន្កចន្ៃងសលើេ

ពីម្យួប្តូវលន្កាត់បន្ាយ 

២ ពប្ងងឹការសលរពប្បតិបតតិប្កម្េីល្ម៌្របេ់ម្ស្តន្តីរយ, ជាប្បចំា ជាប្បចំា - រលយការណ៍ត្តម្ដាន្ការសលរពប្បតិបតតិប្កម្-  

េីល្ម៌្របេ់ម្ស្តន្តីរយ 

- ចំន្នួ្ពាកយបណត ឹងចឋលយយួលលន្ 

៣ ពប្ងងឹេម្តាភាពម្ស្តន្តីរយត្តម្រយៈការបណតុ ុះបណាត លជនំាញចំាលច់         

ទាងំឡាយ, 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - ចំន្នួ្វរនាបណតុ ុះបណាត លជំនាញ 

- ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីយយួលលន្ការបណតុ ុះបណាត ល 

៤ ពប្ងកីវ្សាលភាពប្បអ្ប់តវា៉ារយ ន្ងិបសងាើតឱ្យមាន្ម្ស្តន្តីយំនាក់យំន្ង     

សាធារណៈសៅត្តម្សានការ្បាលយ័រយ ន្ងិរដាបា ករនាមាត់ប្ចក        

េំនន្់ក្ទាងំអ្េ់, 

២០១៥  - ចំន្នួ្ប្បអ្ប់តវា៉ារយប្តូវលន្ឋំសយបើង 

- ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីយំនាក់យំន្ងសាធារណៈសៅត្តម្សាន

ការ្បាលយ័រយ ន្ងិរដាបា ករ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រក្តួតេិនិតយ 

- ចំន្នួ្បណត ឹងតវា៉ា  ឬការបងាា ញន្វូកងវល/់សបាបល់

របេ់្ រជន្ប្តូវលន្យយួល 

៥ បសងាើតឱ្យមាន្ម្ស្តន្តីយំនាក់យំន្ងសាធារណៈសៅត្តម្សានការ្បាល័យរយ 

ន្ិងរដាបា ករេំនន្់ក្មួ្យចំន្ួន្។ 

២០១៥  - ចំន្នួ្ម្ស្តន្តីយំនាក់យំន្ងសាធារណៈ 

៥.២.៣.៧ េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ    

១ ជំរ ញកិចេឋំសណើរការសពញសលញរបេ់ការប្ាលយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនុងត្តម្    

តួនាយី ន្ងិភារកិចេ ចឋលប្តូវលន្កំណត់សដាយបយបបញ្ញតតជិា្រមាន្ 

សដាយ ផ្តល់ម្ស្ាលយស្វើការងារ ន្ិង្ន្ធាន្ម្ន្ េសេម្ប្េប,  

២០១៥  - ភាពសពញសលញម្ន្ការបំសពញម្ ខងាររបេ់ការប្ា- 

លយ័េវន្កម្មម្ផ្ទកនងុ 

២ បសងាើតប្បពន័្ធរលយការណ៍លយធផ្លេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងសយៀងទាត់ជនូ្ 

អ្រនានាយកម្ន្អ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ងិរដាបា ករកម្ពុជា, 
២០១៥  - រលយការណ៍លយធផ្លេវន្កម្មម្ផ្ទកនងុប្តូវលន្

សរៀបចំជាប្បចំា 

៣ ជំរ ញកិចេេហការរវាងការ្បាល័យេវន្កម្មម្ផ្ទកនុងរបេ់អ្រនានាយកដាបា ន្

រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា ជាមួ្យអ្ងនាភាពេវន្កម្មសផ្សងសយៀត។ 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - រលយការណ៍េត ីពីកិចេេហការរវាងការ្បាល័យ  

េវន្កម្មម្ផ្ទកនុងម្ន្ អ្.រ.រ ន្ិងអ្ងនាភាពេវន្កម្ម

សផ្សងសយៀត 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

៥.៣.១ បរក្ារណ៍ ន្ងិបញ្ជា ប្បឈ្ម្ម្ន្ចណូំលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ    

១ ប្កេួង-សាា ប័ន្ចឋលប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធទាងំអ្េ់ប្តូវចាត់- 

តំ្តងថ្នន ក់ឋឹកនំា ចឋលជាេមាជិករាជរដាបា ភិលលមួ្យរូប សឋើម្បីយយួលខ េ-

ប្តូវកនងុការត្តម្ដាន្, ការកត់ប្ត្ត, ការសកៀរររចំណូល ន្ងិការចាត់វ្ធាន្

ការតងឹទារបំណ លសៅសប្កាម្េម្តាកិចេប្កេួង-សាា ប័ន្របេ់ខៃួន្, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាព ចឋលយយលួបន្ទុកប្បម្លូចណូំល

ម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

២០១៥  - េមាជកិរាជរដាបា ភលិលមួ្យរូបប្តូវលន្ចតងត្តំង 

២ បន្តពប្ងងឹ ន្ងិជំរ ញការសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លក់, (យយលួបន្ទុកសដាយ 

ប្របប់្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាពប្បម្លូចណូំលពាកព់ន័្ធទាងំអ្េ់) 

សរៀងរាល់្មាេ  - យន្តការពប្ងឹង ន្ិងជំរ ញការសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់

ប្លក់ប្តូវលន្ដាក់សចញ 

៣ បន្តជរំ ញ ន្ងិសប្បើប្លេ់ប្បពន័្ធ្នាលរកនុងការបង់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារ- 

សពើពន្ធ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាពចឋលយយលួបន្ទុក

ប្បម្លូចណូំលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការជំរ ញន្វូការសប្បើប្លេ់្នាលរ ន្ងិរលយ-

ការណ៍វឌ្ឍន្ភាពេតពីីការសប្បើប្លេ់ 

៤ 

 

 

ជំរ ញការបង់ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធពីប្កេួង-សាា ប័ន្ចូលសៅកនងុ

រណន្ីសទាលរតនាលរឱ្យលន្ប្រប់ចំន្នួ្ ន្ិងទាន្់សពលសវោ, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាព ចឋលយយលួបន្ទុកប្បម្លូចណូំល

ម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

២០១៥  - យន្តការជំរ ញការបង់ចំណូលសៅកនងុរណន្ីសទាល   

រតនាលរ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

៥ បន្តជរំ ញការដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត ន្ងិការចកលម្គេតងដ់ារសេវាេប្មាប់ការបង់

ចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធឱ្យមាន្ភាពងាយប្េួល ន្ិងមាន្តមាៃ ភាព, 

រណសន្យយភាព ន្ងិទាន្់សពលសវោ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ 

ន្ងិអ្ងនាភាព ចឋលប្បម្លូចណូំលទាងំអ្េ់) 

២០១៥  - ការដាក់វ្ធាន្ការជំរ ញ ន្ិងចកលម្គ ន្ិងរលយការណ៍

វឌ្ឍន្ភាពេត ីពកីារអ្ន្ វតត ន្ិងការចកលម្គ 

៦ សរៀបចំ ន្ិងដាកអ់្ន្ វតតលិខតិបយដាបា ន្រតិយ តតពាក់ពន័្ធ ប្ពម្ទាងំកំណត់ 

េម្តាកិចេឱ្យលន្ចាេ់ោេ់រវាងប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាក់ពន័្ធ 

កនុងការកត់ប្ត្ត, ការត្តម្ដាន្ ន្ងិការសកៀរររចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាព ចឋលយយលួបន្ទុកប្បម្លូ

ចណូំលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

២០១៥  - លិខតិរតិយ តតេត ីពកីារកំណត់េម្តាកិចេ ន្ិងភារកិចេ

កនុងការកត់ប្ត្ត, ការត្តម្ដាន្ ន្ងិការសកៀរររចំណូល

ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

៧ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាបុ្តូវចាត់វ្ធាន្ការជំរ ញប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិ

អ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ពប្ងឹងកិចេការប្បមូ្ល

ចំណូលន្ងិបំណ លមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធប្េបត្តម្បយដាបា ន្រតិយ តត ន្ិង

សលលការណ៍កំណត់ជា្រមាន្, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ការដាក់សចញជាវ្ធាន្ការ ន្ងិការវាយតម្ម្ៃពលីយធ-

ផ្លជាបន្តបនាទ ប់ 

៨ ប្កេួងសាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ចឋល 

ប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធប្តូវប្បរលក់ិចេេន្ា, កចិេប្ពម្សប្ពៀង, 

អាជាា បណណ, សេៀវសៅបន្ទុក ន្ងិឯកសារពាកព់ន័្ធប្រប់ប្បសភយម្កប្កេួង 

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បីសរៀបចំយិន្នន្័យេប្មាប់ត្តម្ដាន្ការបង់

២០១៥  - រលយការណ៍រួម្ សដាយភាជ ប់ម្កជាមួ្យន្ូវកិចេេន្ា, 

កិចេប្ពម្សប្ពៀង, អាជាា បណណ, សេៀវសៅបន្ទុក ន្ិង   

ឯកសារពាកព់ន័្ធ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ចំណូល, ការអ្ន្ វតតកិចេេន្ា, កិចេប្ពម្សប្ពៀង, អាជាា បណណ ន្ងិសេៀវសៅ

បន្ទុក ន្ងិការជំរ ញការបង់ចំណូល រួម្ទាងំការដាក់សចញន្វូវ្ធាន្ការ

ចំាលច់នានា, (យយលួបន្ទុកសដាយប្របប់្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាព ចឋល

យយលួបន្ទុកប្បម្លូចណូំលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

៩ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុប្តូវសរៀបចំយប្ម្ង់រំរូេប្មាប់ការសរៀបចំ

រលយការណ៍ចំណូលឱ្យឋល់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពរឋបាលលថ្នន ក់-

ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ សឋើម្បីសរៀបចំ ន្ិងសផ្ាើរលយការណ៍ចំណូលប្បចំា

ចខសយៀងទាត់ម្កប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, (យយួលបន្ទុកសដាយ

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ) 

២០១៥  - យប្ម្ង់រំរូេប្មាប់ការសរៀបចំរលយការណ៍ចំណូលប្តូវ

លន្ដាក់ឱ្យសប្បើប្លេ់ 

១០ ចកេប្មួ្លប្កុម្ការងារ ចឋលលន្បសងាើតសហើយ ន្ិងបសងាើតប្កមុ្ការងារអ្ន្តរ-

ប្កេួងជាបនាទ ន្ចំ់សពាុះវ្េ័យណា ចឋលមិ្ន្ទាន្់មាន្ សឋើម្បទីារបំណ ល

ត្តម្ន្តីិវ្្,ី សលលការណ៍ ន្ិងបយបបញ្ញតិតជា្រមាន្ឋូចជា វ្េ័យអាកាេ-

ចរណ៍េ ីវ្ល, វ្េ័យសយេចរណ៍, វ្េ័យយូររម្នាម្ន្៍ ន្ងិវ្េ័យសផ្សងក្

សយៀត, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ ន្ងិប្កេួងសាម្ី

មាន្បណំ ល) 

២០១៥  - ការចកេប្ម្លួ ន្ងិបសងាើតលន្ប្កុម្ការងារ ន្ងិលយធ-

ផ្លម្ន្ការទារបំណ ល 

១១ សេន ើអាជាា ្រេវន្កម្មជាតសិ្វើេវន្កម្មសលើការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា 

ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធរបេ់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបា- 

លលថ្នន កជ់ាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ, (យយលួបន្ទុកសដាយអាជាា ្រេវន្កម្ម

ជាត)ិ  

សរៀងរាលឆ់្ន ំ  - ចំន្នួ្រលយការណ៍េវន្កម្ម  
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១២ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាបុ្តូវស្វើរលយការណ៍ជនូ្ប្បម្ ខរាជរដាបា ភិ-  

លល េដ ពីសីាា ន្ភាពម្ន្ការត្តម្ដាន្, កត់ប្ត្ត ន្ិងប្បមូ្លចំណូល ឬការ-

ោក់យ កចំណូលរបេ់ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ 

ន្ងិថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ សហើយសេន ើេ ំមាន្វ្ធាន្ការសលើកយឹកចិតតេប្មាប់    

សាា ប័ន្ទាងំឡាយណា ចឋលប្បមូ្លចំណូលលន្លគ ន្ងិមាន្វ្ធាន្ការ    

រឋបាលលតងឹរ ឹងចំសពាុះសាា ប័ន្ ន្ងិម្ស្តន្តពីាកព់ន័្ធ ចឋលប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្

លន្លគ ឬោក់ចំណូល សដាយមិ្ន្រាប់បញ្េូលន្វូសទាេយណឌ សផ្សងសយៀត

ប្េបត្តម្ចាប់ជា្រមាន្, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ 

ហរិញ្ញវតា)ុ 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ  - រលយការណ៍សលរពជនូ្នាយករឋបាម្ស្តន្ត ី

១៣ ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិទាងំ-

អ្េ់ ចឋលមាន្ភារកិចេទារបំណ លប្តូវស្វើរលយការណ៍លម្គតិប្បចំាប្ល  

ម្កកាន្ប់្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាពុីយន្តការ ន្ិងលយធផ្លម្ន្ការទារ

បំណ ល, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាកព់ន័្ធចឋល

យយលួបន្ទុកទារបណំ ល) 

សរៀងរាល់្មាេ  - រលយការណ៍លម្គិតេត ីពីយន្តការ ន្ិងលយធផ្លម្ន្   

ការទារបំណ ល 

១៤ ប្កេួង-សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធប្តូវេហការជាមួ្យ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញ-

វតាកុនុងការចាត់វ្ធាន្ការប្ពមាន្, ឋកហូតអាជាា បណណ, ល បសចាលកិចេេន្ា 

ឬបងាករណន្ីសៅ្នាលរពាណិជជ ន្ងិវ្ធាន្ការចំាលច់សផ្សងក្សយៀត 

ត្តម្ការអ្ន្ ញ្ជញ តរបេ់ចាប់ កនងុករណីប្កុម្ហ៊ា ន្មិ្ន្មាន្ចំណាតក់ារ 

ណាមួ្យកនុងការេងបំណ ល, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនា-

សរៀងរាល់្មាេ  -  វ្ធាន្ការប្ពមាន្, ឋកហូតអាជាា បណណ, ល បសចាល

កិចេេន្ា ឬបងាករណន្ីសៅ្នាលរពាណិជជ 
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ភាពពាកព់ន័្ធ ន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

១៥ ផ្តល់េិយធអ្ំណាចប្រប់ប្រងត្តម្ចាប់, ្ន្ធាន្ ន្ងិម្ស្ាលយេម្ប្េប

េប្មាប់ម្ស្តន្តីច ុះប្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសាម្ ីន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ) 

២០១៥  - ការផ្តល់េិយធិអ្ំណាចប្រប់ប្លន្់, ្ន្ធាន្ ន្ិងម្្យ-

លយប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

១៦ េិកាពីការសរៀបចំយន្តការសលើកយឹកចិតតឋល់ម្ស្តន្តីពាក់ព័ន្ធ សឋើម្បីពប្ងឹង

ប្បេិយធភាពម្ន្ការប្បមូ្លចំណូល, (យយួលបន្ទុកសដាយប្កេួងសាមី្) 

២០១៥  - យន្តការសលើកយឹកចិតតប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ -

វតត 

១៧ សរៀបចំការពិន្តិយសឡើងវ្ញ ន្ិងស្វើវ្សសា្ន្កម្មជាយថ្នសហត សលើកិចេប្ពម្-

សប្ពៀង ឬកិចេេន្ាណាមួ្យ ចឋលមិ្ន្ ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំពវីឌ្ឍន្ភាពេងនាម្ ឬមិ្ន្

ផ្តលផ់្លប្បសបាជន្េ៍ម្ប្េបេប្មាប់ភាររីាជរដាបា ភលិល, (យយលួបន្ទុក

សដាយប្កេួងសាម្នី្មី្យួក្ ចឋលជាមាេ េ់អ្ចលន្ប្យពយ) 

 ២០១៦ - ចំន្នួ្កិចេប្ពម្សប្ពៀង ឬកិចេេន្ាចឋលប្តូវពនិ្តិយ 

ន្ងិចកចប្បសឡើងវ្ញ 

១៨ សរៀបចំប្បព័ន្ធប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័ សដាយភាជ ប់បណាត ញយំនាក់យំន្ងរវាងអ្រនា- 

នាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ងិចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធម្ន្ប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ជាមួ្យន្ឹងរជជសយយយករចំណូលរបេ់ប្កេួង-  
សាា ប័ន្ ន្ិងអ្ងនាភាពម្ន្រឋបាលលថ្នន ក់ជាតិ ន្ិងថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិយយួលបន្ទុក

ចំណូល សឋើម្បីកតប់្ត្តចំណូល,ត្តម្ដាន្ការបង់ចំណូល ន្ិងចាត់វ្ធាន្ការ

បង់ចំណូលឱ្យទាន្ស់ពលសវោ ន្ិងមាន្ប្បេិយធភាព, (យយលួបន្ទុកសដាយ

ប្របប់្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាកព់ន័្ធ ចឋលយយលួបន្ទុកប្បម្លូចណូំល

ម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

 ២០១៧ - ប្បពន័្ធប្រប់ប្រងយិន្នន្យ័ប្តូវលន្ដាក់ឱ្យសប្បើប្លេ់ 
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១៩ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតន្វូចផ្ន្ការបណតុ ុះបណាត លជំនាញត្តម្វ្េ័យ

ឋលម់្ស្តន្តី ចឋលប្រប់ប្រង ន្ិងប្បមូ្លចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសាម្)ី 

 ២០១៦ - ចផ្ន្ការបណតុ ុះបណាត លជនំាញប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិង

ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

២០ សរៀបចំប្កុម្ការងារមួ្យឋឹកនំាសដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាកុនុង

ប្កបខ័ណឌ រណៈកមាម ្ិការសលលន្សបាលយសេឋបាកិចេ ន្ងិហរិញ្ញវតា ុ

សឋើម្បីស្វើការវាយតម្ម្ៃអ្ំពបី្បេិយធភាពម្ន្ការប្បមូ្លចំណូលពកីម្ប្ម្សេវា

សាធារណៈរបេ់រឋបា សដាយផ្ារភាជ ប់ជាមួ្យន្ឹងការេិកាអ្ំពភីាពប្បកួត

ប្បចជងរបេ់កម្ពុជាពាកព់ន័្ធន្ងឹកម្ប្ម្សេវាន្ីមួ្យក្សៅកនុងតម្ម្ៃម្ន្ការស្វើ

្ រកិចេ, អាជីវកម្ម ន្ងិពាណិជជកម្មជារួម្ សដាយសប្បៀបស្ៀបជាមួ្យ

ប្បសយេជិតនងកនងុតំបន្ ់សឋើម្បីដាក់សចញជាយ យធសាស្តេត ស្វើការចកតប្ម្ូវ

កម្ប្ម្សេវា ន្ិងរងាវ ន្ស់លើកយឹកចិតតផ្ារភាជ ប់ជាមួ្យន្ងឹការចកយប្ម្ង់

សបៀវតសកនុងសលលសៅបសងាើន្េម្តាភាពប្បកតួប្បចជងរបេ់កម្ពុជា។ 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា ុន្ងិប្កេួងសាា បន័្ ន្ងិ

អ្ងនាភាពពាកព់ន័្ធ ចឋលយយលួបន្ទុកប្បម្លូចណូំលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ) 

 ២០១៦ - ប្កុម្ការងារ ន្ិងលយធផ្លម្ន្ការវាយតម្ម្ៃពីប្បេិយធ-

ភាពម្ន្ការប្បមូ្លចំណូល 

៥.៣.២  វេ័្យអាកាេចរណ៍េ ីវល្    

 ១ ពនិ្ិតយ ន្ងិេិកាអ្ំពកីារចកចប្បកិចេេន្ាជាមួ្យប្កុម្ហ៊ា ន្សេវាកម្ម

ចរាចរណ៍ផ្ៃូវអាកាេកម្ពុជា ន្ងិប្កុម្ហ៊ា ន្េម្បទាន្ប្ពោន្យន្តសហាុះ 

កម្ពុជាេត ីពីការចបងចចកចំណូលសដាយចផ្គកសលើការវ្ន្ិសបារជាក់ចេតង

របេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្សលើការពប្ងកី ន្ងិចកលម្គសហដាបា រចនាេម្ពន័្ធ ន្ងិសេវា

២០១៥  - លយធផ្លម្ន្ការពនិ្តិយ ន្ងិេិកា 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ប្ពោន្យន្តសហាុះ ន្ងិសដាយសបាងសៅត្តម្កំសណើន្សេឋបាកិចេ ន្ងិ

ចំណូលម្ន្វ្េ័យសន្ុះ, (យយលួបន្ទុកសដាយយេីតកីាររណៈរឋបាម្ស្តន្ត)ី 

 ២ ពនិ្ិតយ ន្ងិេិកាសឡើងវ្ញន្វូការផ្តល់រងាវ ន្់សលើកយឹកចិតតឋល់រឋបាសលន-   

្ិការដាបា ន្អាកាេចរេ ីវ្ល។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ   

ហរិញ្ញវតាុ ន្ងិរឋបាសលន្កិារដាបា ន្អាកាេចរេ ីវល្) 

២០១៥  - លយធផ្លេតពីីការពនិ្តិយ ន្ិងេិកា 

៥.៣.៣  វេ័្យសយេចរណ៍    

 ១ េិកាលយធភាពឋំសឡើងកម្ប្ម្អាជាា បណណសយេចរណ៍ប្រប់ប្បសភយ, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសយេចរណ៍ ន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - លយធផ្លេត ីពលីយធភាពឋំសឡើង ន្ងិការឋំសឡើងជា

យថ្នសហត ណាមួ្យ 

 ២ បសងាើតការសេន ើេ ំអាជាា បណណសយេចរណ៍ត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសយេចរណ៍) 

២០១៥  - ការដាកឱ់្យសប្បើប្លេ់ប្បពន័្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ 

 ៣ បសងាើតប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួងថមី សឋើម្បីច ុះប្សាវប្ជាវ, ពនិ្ិតយ ន្ិងត្តម្ដាន្

ចំណូលសផ្សងក្សយៀតពីវ្េ័យសយេចរណ៍, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

សយេចរណ៍) 

២០១៥  - ប្កុម្ការងារ ន្ិងលយធផ្លបឋម្េត ីពីការច ុះប្សាវប្ជាវ, 

ពនិ្ិតយ ន្ងិត្តម្ដាន្ 

 ៤ េិកាអ្ំពលីយធភាពឋំសឡើងម្ថៃេំប ប្តចូលយេសនាតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្

សយេចរណ៍នានា, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសយេចរណ៍) 

២០១៥  - លយធភាពឋំសឡើងម្ថៃេំប ប្តចូលយេសនាតំបន្ ់

រម្ណីយដាបា ន្សយេចរណ៍នានា 

 ៥ កំណត់ឱ្យមាន្ការស្វើចំណាតថ់្នន ក់េណាបា លរម្ ន្ន្ឹងបន្តអាជាា បណណ

សយេចរណ៍អាជីវកម្មេណាបា លរ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសយេចរណ៍) 

២០១៥  - លខិិតរតយិ តតេត ពីីការស្វើចំណាតថ់្នន កេ់ណាបា លរម្ ន្

ន្ងឹបន្តអាជាា បណណសយេចរណ៍អាជីវកម្មេណាបា លរ 

 ៦ សលើកកម្ពេ់ ន្ិងពប្ងឹងប្បេិយធភាពម្ន្ប្កុម្ការងារវាយតម្ម្ៃ ន្ងិស្វើចំណាត់

ថ្នន កេ់ណាបា លរ ចឋលឋឹកនំាសដាយប្កេួងសយេចរណ៍, (យយលួបន្ទុកសដាយ

២០១៥  - យន្តការសលើកកម្ពេ់ ន្ងិពប្ងងឹប្បេិយធភាព 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ប្កេួងសយេចរណ៍ ន្ងិប្កេួង-សាា បន័្ពាកព់ន័្ធ) 

 ៧ ចាត់វ្ធាន្ការជំរ ញបសងាើន្ចំណូលកិចេេន្ាេម្បទាន្េតពីីការប្បមូ្ល

ចំណូលម្ន្រម្ណីយដាបា ន្សយេចរណ៍ រួម្ទាងំពិន្តិយលយធភាពចកចប្បកិចេ-

េន្ាមួ្យចំន្នួ្ចឋលមាន្ការចំំាលច់, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

សយេចរណ៍ ន្ងិប្កេួង-សាា បន័្ពាកព់ន័្ធ) 

 ២០១៦ -  វ្ធាន្ការជំរ ញបសងាើន្ចំណូល ន្ិងការសកើន្សឡើង

ចំណូល 

 ៨ បសងាើតឱ្យមាន្ប្បពន័្ធចំណាតថ់្នន ក់សេវាកម្មសយេចរណ៍ប្រប់ប្បសភយ។ 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសយេចរណ៍) 

 ២០១៦ - ការេសប្ម្ចលន្ន្ូវប្បពន័្ធចំណាតថ់្នន ក់សេវាកម្ម

សយេចរណ៍ 

៥.៣.៤ ចណូំលពអីាករសាា ន្យតូ    

 ១ បន្តជំរ ញឱ្យប្រប់ចំណ ចសលលសៅចឋលមាន្េម្តាកិចេផ្តល់យិដាបា ការជូន្

សភាៀវសយេចររួម្មាន្ ប្ចកអ្ន្តរជាតិ ន្ិងសាា ន្យូត, សាា ន្អ្រនាក ងេ៊ា ល ន្ិង

សាា ន្ក ងេ៊ា លកិតតយិេ, សរៀបចំរលយការណ៍េត ីពីចំណូលអាករសាា ន្យូត, 

សាា ន្ភាពសប្បើប្លេ់េន្ៃឹកយិដាបា ការ ន្ិងសាា ន្ភាពសប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់

ប្លកប់្បចំាចខ, ប្បចំាប្តីមាេ, ប្បចំា្មាេ ន្ងិប្បចំាឆ្ន ំឱ្យលន្សយៀងទាត់ 

ន្ិងចាេ់ោេ់, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការ-

បរសយេ ន្ងិេហប្បតបិតតកិារអ្ន្តរជាត)ិ 

ជាប្បចំាចខ/ 

ប្តមីាេ/្មាេ/

ន្ងិប្បចំាឆ្ន ំ 

 -  វ្ធាន្ការជំរ ញ ន្ិងលយធផ្ល 

 ២ ប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការបរសយេ ន្ិងេហប្បតិបតតិការអ្ន្តរជាតបិ្តូវ

សរៀបចំរលយការណ៍ទាងំបីប្បសភយនងសលើ សហើយប្តូវ ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំលន សៅ វ្ញ

សៅម្ក ប្ពម្ទាងំមាន្មូ្លដាបា ន្អាចវាេ់ចវង ន្ិងវាយតម្ម្ៃពីការប្រប់ប្រង

លន្ , (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការបរសយេ ន្ងិ     

សរៀងរាល់ប្តមីាេ  - រលយការណ៍ទាងំបីប្បសភយេត ីពីចំណូលអាករសាា ន្-

យូត, សាា ន្ភាពសប្បើប្លេ់េន្ៃកឹយិដាបា ការ ន្ិងសាា ន្ភាព

សប្បើប្លេ់បងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លក ់
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

េហប្បតបិតតកិារអ្ន្តរជាត)ិ 

 ៣ អ្ងនាភាពអ្ន្ វតតការផ្តល់យិដាបា ការប្តូវរការល់េន្ៃឹកយិដាបា ការ ន្ងិរលប់ងាា ន្់

ម្ឋបង់ប្លក់េប្មាប់ការប្តួតពនិ្តិយ ន្ិងសផ្ទៀងផ្ទទ ត់, (យយលួបន្ទុកសដាយ

ប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការបរសយេ ន្ងិេហប្បតបិតតកិារអ្ន្តរជាត)ិ 

សរៀងរាល់ប្តមីាេ  - ការរការល់េន្ៃកឹយិដាបា ការ ន្ងិរល់បងាា ន្ម់្ឋបង់

ប្លក ់

 ៤ ជំរ ញអ្ន្ វតតន្ីតិវ្្មី្ន្ការកត់ប្ត្ត ត្តម្ដាន្េន្និ្ិេន្ៃឹកយិដាបា ការ ន្ិងេន្និ្ ិ

បងាា ន្ម់្ឋបង់ប្លក់សៅត្តម្វ្្ីសាស្តេតឃាៃ ងំេន្និ្ ិ (Stock Inventory), 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការបរសយេ ន្ងិ          

េហប្បតបិតតកិារអ្ន្តរជាត)ិ 

២០១៥  - យន្តការជំរ ញអ្ន្ វតតន្តីិវ្្ ី

 ៥ សរៀបចំសារាចរចណនំាេត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលពីអាករសាា ន្យូត ន្ងិប្រប់-

ប្រងេន្ៃឹកយិដាបា ការ សឋើម្បីជាបនាទ ត់កនុងការផ្នាូផ្នាង ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំរវាងេន្ៃឹក

យិដាបា ការ ចឋលលន្សប្បើប្លេ់ ន្ិងចំណូលពីអាករសាា ន្យូត, (យយលួបន្ទុក

សដាយប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួងការបរសយេ ន្ងិេហប្បតបិតតកិារអ្ន្តរ-

ជាត)ិ 

 ២០១៧ - សារាចរចណនំាេតពីីការប្រប់ប្រងចំណូលពអីាករ 

សាា ន្យូត ន្ងិប្រប់ប្រងេន្ៃឹកយិដាបា ការប្តូវលន្ដាក់ 

ឱ្យអ្ន្ វតត 

 ៦ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតជាជហំា៊ា ន្ក្ន្ូវកម្ប្ម្សេវាស្វើឋំសណើរ សដាយកនុង

សនាុះអាចចាប់សផ្តើម្ពីកម្ប្ម្សេវាស្វើឋំសណើរត្តម្ផ្ៃូវអាកាេម្ ន្ សឋើម្បីប ុះប វូ

ឋលល់យធភាពម្ន្ការលត់បង់ចំណូលពីការបន្តផ្តលក់ារសលើកចលងយិដាបា ការ

នាសពលនងម្ ខ។ (យយលួបន្ទកុសដាយប្កេួងការបរសយេ ន្ងិេហប្បត-ិ 

បតតកិារអ្ន្តរជាត)ិ 

 ២០១៦ - កម្ប្ម្សេវាស្វើឋំសណើរប្តូវលន្ដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

៥.៣.៥  វេ័្យម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយរូរម្នារម្ន្ ៍    
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

 ១ សលើកកម្ពេ់ ន្ងិពប្ងឹងប្បេិយធភាពការងារម្ន្ប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួង

េប្មាប់ទារបំណ លវ្េ័យយូររម្នារម្ន្៍, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង  

សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាកព់ន័្ធ ចឋលយយលួបន្ទុកប្បម្លូចណូំលម្និ្ចម្ន្

សារសពើពន្ធ) 

២០១៥  - ចំន្នួ្បំណ លចឋលទារលន្ 

 ២ ជំរ ញការសរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យឋំសណើរការម្ជឈម្ណឌ លប្រប់ប្រងព័ត៌មាន្ 

យូររម្នារម្ន្៍ (DMC) ឱ្យលន្ឆ្ប់, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

ម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយរូរម្នារម្ន្)៍ 

២០១៥  - ម្ជឈម្ណឌ លប្រប់ប្រងពត័ម៌ាន្យូររម្នារម្ន្៍ប្តូវលន្

ដាក់ឱ្យឋំសណើរការ 

 ៣ ឋកហូត ឬល បសចាលន្ូវអាជាា បណណ ឬកិចេេន្ាណា ចឋលមិ្ន្ប្តូវលន្  

អ្ន្ វតត, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយរូរម្នារម្ន្)៍ 

២០១៥  - ចំន្នួ្កិចេេន្ា ឬអាជាា បណណ ចឋលលន្ឋកហតូ ន្ងិ

ល បសចាល 

 ៤ ជំរ ញការសរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីពីយូររម្នារម្ន្៍, (យយលួបន្ទុក

សដាយប្កេួងម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយរូរម្នារម្ន្)៍ 

២០១៦  - ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីពីយូររម្នារម្ន្ ៍

 ៥ សរៀបចំ ន្ិងស្វើវ្សសា្ន្កម្មចាប់េត ីពមី្ប្បេណីយ៍, (យយលួបន្ទុកសដាយ

ប្កេួងម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិយរូរម្នារម្ន្)៍ 

 ២០១៦ - ការស្វើវ្សសា្ន្កម្មចាប់េត ីពមី្ប្បេណីយ ៍

 ៦ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតសលលន្សបាលយម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិ

យូររម្នារម្ន្,៍ សលលន្សបាលយប្ប៊ាឋចបន្ជាតិ (National 

Broadband Policy) ន្ិងសលលន្សបាលយបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្ ន្ងិ  

យូររម្នារម្ន្៍។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងម្ប្បេណីយ ៍ន្ងិ

យរូរម្នារម្ន្)៍ 

 

 

 

 

២០១៧ 

 

- ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតសលលន្សបាលយម្ប្បេណីយ៍ ន្ងិ

យូររម្នារម្ន្,៍ សលលន្សបាលយប្ប៊ាឋចបន្ជាត,ិ 

ន្ងិសលលន្សបាលយបសចេកវ្យាព័តម៌ាន្ ន្ងិ

យូររម្នារម្ន្ ៍

៥.៣.៦ ចណូំលពេីម្បទាន្ឋសីេឋបាកចិេ ន្ងិចណូំលពផី្ល-អ្ន្ ផ្លម្ប្ពសឈ្ើ    
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

 ១ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតប្បកាេរួម្របេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, 

ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ងិសន្សាយ ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្ េត ីពីការលក់

ន្ិងសផ្ទរេិយធេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ, ប្បកាេរួម្េត ីអ្ំពីន្តីិវ្្មី្ន្ការបង់ម្ថៃ 

េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ន្ិងប្បកាេរួម្េដ ីពីការបសងាើតយន្តការ ន្ងិន្តីិវ្្ីកនងុ

ការប្រប់ប្រង ន្ិងការប្បមូ្លចំណូលពផី្ល-អ្ន្ ផ្លម្ប្ពសឈ្ើសលើ 

េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ, វារីអ្រនាិេន្ី, យំន្ប់អាងសប្សាចប្េព ន្ិងពីប្បភព   

សផ្សងក្សយៀត, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា,ុ ប្កេួង

កេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្) 

២០១៥  - ប្បកាេរួម្របេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា,ុ 

ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួង   

បរ្សាា ន្ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

 ២ ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្ ប្តូវជំរ ញ

ឱ្យេម្បទាន្ិកបង់ ន្ងិបង់រំលកឹចំណូលម្ថៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេជនូ្រឋបា

ត្តម្សលលការណ៍របេ់រាជរដាបា ភិលលសៅសលើឋី ចឋលលន្អ្ន្ ញ្ជញ តឱ្យ

ឈ្ូេឆ្យ កនុងតម្ម្ៃ ៥ ឋ ោៃ រអាសម្រ្ក/ហិកត្ត/ឆ្ន ំ ចាប់ពឆី្ន ំយី ៦ បនាទ ប់

ពីកាលបរ្សចេយម្ន្កិចេេន្ាេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ, (យយលួបន្ទកុសដាយ

ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ ន្ងិ ប្កេួងបរស្ាា ន្) 

២០១៥  - បរ្មាណចំណូលពកីារបង់រលំកឹ 

 ៣ ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្ប្តូវសរៀបចំ

យិន្នន្័យេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេទាងំអ្េ់ សឋើម្បីប្រប់ប្រង ន្ងិត្តម្ដាន្ការ

អ្ន្ វតតកាតពវកិចេកនុងកិចេេន្ា កនុងសនាុះរួម្មាន្ការត្តម្ដាន្ការបង់

ចំណូលជនូ្រឋបាផ្ងចឋរ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់

ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្) 

២០១៥  - យិន្នន្័យេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេទាងំអ្េ់ ន្ិងលយធផ្ល

ម្ន្ការប្រប់ប្រង ន្ិងត្តម្ដាន្ប្តូវលន្សរៀបចំ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

 ៤ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតការបង់កម្ប្ម្សៅកនុងការលក់ ឬសផ្ទរេិយធិភារហ៊ា ន្

សៅកនងុេម្បទាន្ឋីសេឋបាកចិេ ន្ងិអ្ន្ វតតការបង់ពន្ធប្បថ្នប់ប្ត្តត្តម្ចាប់ 

ជា្រមាន្, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ 

ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្) 

២០១៥  - ការបងក់ម្ប្ម្សៅកនងុការលក ់ឬសផ្ទរេិយធិភារហ៊ា ន្ប្តូវ

លន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

 ៥ េិកាសលើសលលន្សបាលយតម្ម្ៃេម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ សដាយពិចារណាសៅ

សលើភាពទាក់ទាញេប្មាប់អ្នកវ្ន្ិសបារ ន្ងិផ្លប្បសបាជន្េ៍ម្ប្េបជូន្

រាជរដាបា ភលិល, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា,ុ ប្កេួង

កេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្) 

  ២០១៦ - លយធផ្លម្ន្ការេិកាសលើសលលន្សបាលយតម្ម្ៃ

េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេ ន្ងិការេសប្ម្ចណាមួ្យ 

 ៦ ប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ់ ន្ិងសន្សាយ ន្ិងប្កេួងបរ្សាា ន្ប្តូវស្វើបញ្ជ ី

សារសពើភ័ណឌ េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេទាងំអ្េ់ សដាយធានាឱ្យមាន្េងនាតិភាព

សៅន្ងឹការច ុះបញ្ជ ីឋីរឋបា។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងកេិកម្ម រ កាខ ប្បមាញ ់

ន្ងិសន្សាយ ន្ងិប្កេួងបរស្ាា ន្) 

 ២០១៧ - បញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ េម្បទាន្ឋីសេឋបាកិចេទាងំអ្េ់ប្តូវ

លន្សរៀបចំ ន្ិងបញ្េប់ 

៥.៣.៧ ការជលួសកាុះ ន្ងិតបំន្ស់ ន្រេប្មាបអ់្ភវិឌ្ឍតបំន្ស់យេចរណ៍    

 ១ សរៀបចំន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតប្បកាេរួម្របេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា ុ

ន្ងិប្កុម្ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន្ក៍ម្ពុជាេត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលពកីចិេេន្ាជលួ

សកាុះ, តំបន្ស់ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្ សឋើម្បពីនិ្ិតយត្តម្ដាន្ឱ្យលន្ 

ម្ ងឺមា តស់លើការអ្ន្ វតតកាតពវកចិេរបេ់ប្កុម្ហ៊ា ន្, កាតពវកិចេបង់ចំណូល

ជនូ្រឋបា ន្ងិដាកអ់្ន្ វតតយន្តការតឹងទារបំណ ល, ពនិ្័យ ឬសេន ើល បកិចេ-

េន្ា ន្ងិរឹបអ្ូេប្លកក់កជ់ាយថ្នសហត  យន្ទឹម្ន្ងឹបន្តជំរ ញការអ្ន្ វតត

២០១៥  

 

 

- ប្បកាេរួម្របេ់ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុន្ិង

ប្កុម្ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន្ក៍ម្ពុជាេត ីពកីារប្រប់ប្រងចំណូល

ពីកិចេេន្ាជលួសកាុះ, តំបន្ស់ ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយ-

ដាបា ន្ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

រសប្មាងអ្ភិវឌ្ឍសកាុះ ន្ងិស ន្រទាងំសនាុះ សឋើម្បីស្វើពិពិ្ កម្មផ្លតិផ្ល

សយេចរណ៍, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ ន្ងិប្កមុ្-

ប្បកឹាអ្ភវិឌ្ឍន្ក៍ម្ពុជា) 

 ២ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតការបង់កម្ប្ម្សៅកនុងការលក់ ឬសផ្ទរេិយធិភារហ៊ា ន្

សៅកនុងកិចេេន្ាជលួសកាុះ, តំបន្់ស ន្រ ន្ិងតំបន្់រម្ណីយដាបា ន្នានា ន្ិង

អ្ន្ វតតការបង់ពន្ធប្បថ្នប់ប្ត្តត្តម្ចាប់ជា្រមាន្។ (យយួលបន្ទុកសដាយ

ប្កុម្ប្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន៍្កម្ពុជា និ្ងប្កេួងសេឋបាកិចេ និ្ងហិរញ្ញវតាុ) 

២០១៦   - ការបងក់ម្ប្ម្សៅកនងុការលក ់ឬសផ្ទរេិយធិភារហ៊ា ន្សៅ

កនុងកិចេេន្ាជលួសកាុះ, តំបន្ស់ ន្រ ន្ិងតំបន្់ 

រម្ណីយដាបា ន្ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតត 

៥.៣.៨ ចណូំលពេីហប្លេសាធារណៈ    

១ េហប្លេសាធារណៈប្តូវសរៀបចំចផ្ន្ការ ន្ិងសលលន្សបាលយអ្ភិវឌ្ឍន្៍ 

រយៈសពលចវងឱ្យលន្ចាេ់ោេ់, (យយលួបន្ទុកសដាយេហប្លេ      

សាធារណៈន្មី្យួក្) 

២០១៥  - ចផ្ន្ការ ន្ងិសលលន្សបាលយអ្ភិវឌ្ឍន្៍រយៈសពល

ចវង 

២ ពប្ងឹងតនួាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់េមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភិលលតណំាងឱ្យ

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ន្ងិម្ស្តន្តបី្តួតពនិ្ិតយអ្ម្េហប្លេន្ីមួ្យក្

កនុងការផ្តលព់ត័៌មាន្ ន្ងិរលយការណ៍លម្គិតេត ីពសីាា ន្ភាពហិរញ្ញវតា,ុ  

ការប្រប់ប្រងេហប្លេ ន្ងិបញ្ជា េំនន្់សផ្សងក្ម្កប្កេួងសេឋបាកិចេ 

ន្ងិហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បដីាកជ់ាវ្ធាន្ការទាន្់សពលសវោ, (យយលួបន្ទុកសដាយ

ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការេត ពីីការពប្ងងឹតនួាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់

េមាជកិប្កុម្ប្បឹកាភិលលតណំាងឱ្យប្កេួង   

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ

៣ សរៀបចំកិចេប្បជ បំា ងតិច ២ឋង កនុងមួ្យឆ្ន ំ រវាងេមាជិកប្កមុ្ប្បឹកា-    

ភិលលជាតំណាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, ម្ស្តន្តបី្តតួពនិ្តិយរឋបា, 

សរៀងរាល់្មាេ  - លយធផ្លម្ន្កិចេប្បជ ំរវាងេមាជកិប្កុម្ប្បឹកាភិលល

ជាតំណាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, ម្ស្តន្តបី្តួត-     
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ថ្នន ក់ឋឹកនំាេហប្លេ ន្ងិថ្នន ក់ឋឹកនំាប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

ពនិ្ិតយរឋបា, ថ្នន ក់ឋឹកនំាេហប្លេ ន្ងិថ្នន ក់ឋឹកនំា

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា ុន្ងិវ្ធាន្ការជាបន្ត

បនាទ ប់ 

៤ េហប្លេសាធារណៈទាងំអ្េ់មាន្កាតពវកិចេបងភ់ារោភប្បចំាឆ្ន ំចូល

ថវ្ការឋបាត្តម្ការកំណតម់្ន្បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្, (យយលួបន្ទកុសដាយ 

េហប្លេសាធារណៈន្មី្យួក្) 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ  - បរ្មាណម្ន្ការបង់ភារោភប្បចំាឆ្ន ំចូលថវ្ការឋបា

ត្តម្ការកំណតម់្ន្បយបបញ្ញតតជិា្រមាន្ 

៥ េហប្លេសាធារណៈប្តូវស្វើេវន្កម្មសពញសលញសលើចផ្នកហិរញ្ញវតាុ      

ពីប្កុម្ហ៊ា ន្េវន្កម្មឯកជន្ ចឋលមាន្ការយយួលសានា លត់្តម្ផ្ៃូវចាប់     

សៅកនងុប្បសយេកម្ពុជា ន្ិងត្តម្ការេសប្ម្ចរបេ់រឋបាម្ស្តន្តបី្កេួងសេឋបាកិចេ 

ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, (យយលួបន្ទុកសដាយេហប្លេសាធារណៈន្មី្យួក្) 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ  - រលយការណ៍ម្ន្ការស្វើេវន្កម្មចផ្នកហិរញ្ញវតាុរបេ់

េហប្លេន្ីមួ្យក្ 

៦ ពប្ងឹងការប្តួតពនិ្ិតយសលើកិចេឋំសណើរការអាជីវកម្ម ន្ិងចំណាយសលើការ វ្ន្-ិ

សបារប្បចំាឆ្ន ំន្ងិស្វើការសផ្ទៀងផ្ទទ តស់ាា ន្ភាពចប្បប្បលួម្ន្បញ្ជសីារសពើ-           

ភ័ណឌ របេ់េហប្លេសាធារណៈ សដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា។ុ 

កនុងករណីចំាលច់ ការត្តម្ដាន្ ន្ិងការប្តួតពនិ្តិយន្ឹងប្តូវស្វើសដាយប្កុម្

ចប្មុ្ុះ ចឋលមាន្ការចូលរួម្ពីអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, អ្លនា ្កិារដាបា ន្, 
អ្រនានាយកដាបា ន្ប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធម្ន្ប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ន្ិងប្កេួងអាណាពាលលបសចេកសយេ, (យយួល

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ និ្ងប្កេួងអាណាពាលល

បសចេកសយេ) 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ  - យន្តការម្ន្ការពប្ងឹងការប្តតួពនិ្តិយសលើកិចេឋំសណើរ-

ការអាជីវកម្ម ន្ងិចំណាយសលើការវ្ន្ិសបារប្បចំាឆ្ន ំ 
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៧ េិកា ន្ិងសរៀបចំចកលម្គបយដាបា ន្រតយិ តតពាកព់ន័្ធការប្រប់ប្រងេហប្លេ

សាធារណៈ, (យយួលបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ និ្ង

ប្កេួងអាណាពាលលបសចេកសយេ) 

 ២០១៧ - លយធផ្លម្ន្ការេិកា ន្ិងការចកលម្គបយដាបា ន្រត-ិ

យ តតពាកព់ន័្ធការប្រប់ប្រងេហប្លេសាធារណៈ 

៨ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវេិកា ន្ិងឋឹកនំាសរៀបចំន្បិាម្សលើម្ ខ

ចំណាយេប្មាប់េហប្លេន្ីមួ្យក្។ កនុងករណី ចឋលេហប្លេមិ្ន្

សលរពត្តម្ន្ិបាម្ ចឋលលន្កណំត់េហប្លេសនាុះប្តូវប្បឈ្ម្ន្ឹង វ្ធាន្-

ការវ្ន្័យ ន្ិងសទាេយណឌ ជា្រមាន្។ (យយួលបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ 

ន្ិងហិរញ្ញវតាុ) 

 ២០១៧ - ន្បិាម្សលើម្ ខចំណាយេប្មាប់េហប្លេន្ីមួ្យក្

ប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

៥.៣.៩ ប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល    

១ ពប្ងឹងតនួាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់េមាជិកប្កុម្ប្បឹកាភិលលតណំាងឱ្យ

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ន្ងិម្ស្តន្តបី្តួតពនិ្ិតយអ្ម្ប្រុឹះសាា ន្សាធារ-

ណៈន្ីមួ្យក្កនុងការផ្តលព់័តម៌ាន្ ន្ងិរលយការណ៍លម្គិតេត ីពីសាា ន្ភាព

ហិរញ្ញវតាុ, ការប្រប់ប្រងប្រឹុះសាា ន្ ន្ងិបញ្ជា េំនន្់សផ្សងក្ម្កប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បដីាកជ់ាវ្ធាន្ការទាន្ស់ពលសវោ, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការេត ពីីការពប្ងងឹតនួាយី ន្ិងភារកិចេរបេ់

េមាជកិប្កុម្ប្បឹកាភិលលតណំាងឱ្យប្កេួង   

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតា ុ

២ សរៀបចំកិចេប្បជ បំា ងតិច ២ឋង កនុងមួ្យឆ្ន ំ រវាងេមាជិកប្កមុ្ប្បឹកា    

ភិលលជាតំណាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ, ម្ស្តន្តបី្តតួពនិ្តិយរឋបា, 

ថ្នន ក់ឋឹកនំាប្រឹុះសាា ន្ ន្ងិថ្នន កឋឹ់កនំាប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

សរៀងរាល់្មាេ  - លយធផ្លម្ន្កិចេប្បជ  ំន្ិងវ្ធាន្ការជាបន្តបនាទ ប់ 
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៣ ពនិ្ិតយកាត់បន្ាយត្តម្សាា ន្ភាពជាក់ចេតងន្វូឧបតាម្ភ្ន្ពីថវ្ការឋបា

េប្មាប់ឋំសណើរការរឋបាលលឋូចជា ម្ថៃយឹក, សភៃើង, យូរេ័ពទ, េំរាម្ ន្ងិ

ចំណាយសផ្សងក្ ប្ពម្ទាងំកាតប់ន្ាយចំណាយវ្ន្ិសបារសេឋបាកិចេ ន្ិង

េងនាម្ចឋលមិ្ន្មាន្ប្បេិយធភាព, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - លយធផ្លម្ន្ការពនិ្តិយ ន្ងិបរ្មាណម្ន្ការកាត់បន្ាយ

ឧបតាម្ភ្ន្ 

៤ ប្តួតពនិ្តិយកិចេប្បតិបតតកិារទាងំចំណូល ន្ងិចំណាយជាប្បចំា, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

សរៀងរាល់្មាេ  - លយធផ្លម្ន្ការប្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវ្ធាន្ការដាក់សចញ 

៥ ពប្ងងឹការសរៀបចំរសប្មាងថវ្កាប្បចំាឆ្ន ំេប្មាប់ប្រប់ប្បសភយចំណូល ន្ងិ

ចំណាយ រួម្ទាងំចផ្ន្ការអ្ភិវឌ្ឍន្រ៍បេ់ប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

សរៀងរាលឆ់្ន ំ  -  វ្ធាន្ការេត ីពីការពប្ងងឹការសរៀបចំរសប្មាងថវ្កា 

ប្បចំាឆ្ន ំ 

៦ េិកា ន្ិងសរៀបចំសឡើងវ្ញប្រប់ប្ជុងសប្ជាយន្វូប្កបខ័ណឌ ចាប់ ន្ងិលិខិត

បយដាបា ន្រតិយ តតពាក់ពន័្ធន្ងឹប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល រមួ្ទាងំពនិ្តិយ

លយធភាពឱ្យេហប្លេសាធារណៈរឋបាលលចឋលមាន្អ្តិសរកសាច់ប្លក់

បង់ចូលថវ្ការឋបា  ន្ិងចកលម្គលកខន្តិកៈរតយិ តតប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈ   

រឋបាលល សឋើម្បីសរៀបចំប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលឱ្យប្េបត្តម្ការរីក-  

ចសប្ម្ើន្ម្ន្សេឋបាកិចេរបេ់ប្បសយេកម្ពុជានាសពលបចេុបបន្ន, (យយលួបន្ទុក

សដាយប្កេួងអាណាពាលលបសចេកសយេ ន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ        

ហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៦ - លយធផ្លម្ន្ការេិកា ន្ិងការសរៀបចំប្កបខ័ណឌ ចាប់ 

ន្ងិលិខិតបយដាបា ន្រតិយ តតពាក់ពន័្ធន្ងឹប្រឹុះសាា ន្      

សាធារណៈរឋបាលល 
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មធ្យម 
្ចូនា រ 

៧ ពនិ្ិតយលយធភាពដាក់ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលទាងំឡាយណា ចឋល

មាន្លកខណៈេម្បតតិប្រប់ប្លន្់សៅជាេហប្លេសាធារណៈ, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងអាណាពាលលបសចេកសយេ ន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៧ - ចំន្នួ្ប្រឹុះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលលចឋលកាៃ យសៅ

ជាេហប្លេសាធារណៈ 

៨ ពនិ្ិតយលយធភាពដាកអ់្ងនាភាពរឋបាទាងំឡាយណា ចឋលមាន្លកខណៈេម្បតតិ

ប្រប់ប្លន្ស់ៅជាប្រុឹះសាា ន្សាធារណៈរឋបាលល។ (ប្កេួងសាម្នី្មី្យួក្) 

 ២០១៦ - ការដាកអ់្ងនាភាពរឋបាណាមួ្យសៅជាប្រឹុះសាា ន្       

សាធារណៈរឋបាលល 

៥.៣.១០ ្ន្ធាន្្ម្មជាត ិ    

១ ប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពលប្តូវសរៀបចំយិន្នន្យ័ ន្ងិប្បពន័្ធត្តម្ដាន្កាតពវកិចេ

ហិរញ្ញវតាុសៅសលើកិចេេន្ា ន្ងិអាជាា បណណចឋលប្កេួងលន្ស្វើ ឬសចញសៅ

ឱ្យន្តីបិ រនាល ឬរូបវន្តប រនាលឯកជន្ សដាយបញ្ជជ កផ់្ងចឋរន្ូវកិចេេន្ា

ឬអាជាា បណណចឋលលន្សចញ, កំព ងអ្ន្ វតតន្ងិមិ្ន្មាន្ឋំសណើរការ ន្ងិ  

ការអ្ន្ វតតកិចេេន្ា ន្ិងអាជាា បណណពាក់ពន័្ធ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងចរ៉ា 

ន្ងិថ្នម្ពល) 

២០១៦  - ការដាកឱ់្យសប្បើប្លេ់យិន្នន្យ័ ន្ងិប្បពន័្ធត្តម្ដាន្  

២ រាល់កិចេេន្ា ន្ិងអាជាា បណណពាក់ពន័្ធន្ងឹការចាតច់ចងចរ៉ា ន្ិងថ្នម្ពលប្តូវ

មាន្ការចូលរួម្ពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បីមាន្េ ពលភាព 

រតិយ តតប្េបត្តម្មាប្ត្ត ១៧ ម្ន្ចាប់េដ ីពីប្បព័ន្ធហិរញ្ញវតាសុាធារណៈ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពល ន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ 

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ចំន្នួ្កិចេេន្ា ន្ិងអាជាា បណណ ចឋលមិ្ន្មាន្      

ការចលូរួម្ពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា ុ

៣ ប្កេួង-សាា ប័ន្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាក់ព័ន្ធប្តូវផ្សពវផ្ាយចណនំាឋល់រូបវន្ត ២០១៥  - ការផ្សពវផ្ាយចណនំា 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ប រនាល ន្ិងន្តីិប រនាលឯកជន្អ្ពំីចាប់, បយបបញ្ញតតិជា្រមាន្ ន្ងិ

កាតពវកិចេកនងុការបងេួ់យសារ ន្ងិចំណូលឋម្យសយៀតជនូ្រឋបា, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួង-សាា បន័្ ន្ងិអ្ងនាភាពពាកព់ន័្ធ) 

៤ ពប្ងឹងកិចេេហការបចន្ាម្សយៀតឱ្យកាន្់ចតមាន្ប្បេិយធភាពវាងប្កេួង

សរៀបចំចឋន្ឋី ន្ររូបន្យីកម្ម ន្ិងេំណង់, ប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពល, ប្កេួង

្ន្ធាន្យឹក ន្ិងឧត ន្ិយម្, ្នាលរជាតិម្ន្កម្ពុជា, ្នាលរពាណិជជ,  

អាជាា ្រចឋន្ឋីប្រប់លដំាប់ថ្នន ក់ ន្ិងម្ន្ទីរជំនាញពាក់ពន័្ធជាមួ្យប្កេួង

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាកុនុងការកំណតក់ារបង់ចំណូលេួយសារ ន្ិង                

ការជំរ ញឱ្យបង់ចំណូលេួយសារសលើអាជីវកម្ម្ន្ធាន្ចរ៉ា, សាច់ឋី ន្ងិ

ខាច់ត្តម្អ្ភិប្កម្យីផ្ារ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសរៀបចចំឋន្ឋ ី 

ន្ររបូន្យីកម្ម ន្ងិេំណង,់ ប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពល, ប្កេួង្ន្ធាន្យកឹ  

ន្ងិឧត ន្យិម្, ្នាលរជាតមិ្ន្កម្ពុជា, ្នាលរពាណិជជ, អាជាា ្រចឋន្ឋ ី 

ប្របល់ដំាបថ់្នន ក ់ន្ងិប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការេត ពីយីន្តការពប្ងឹងកិចេេហការ ន្ិង  

រលយការណ៍េត ីពីវឌ្ឍន្ភាពម្ន្ការពប្ងឹងកិចេេហការ 

 

៥ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតយន្តការផ្ទកពនិ្័យអ្ន្តរការណ៍ ចំសពាុះបយសលមើេ

កនុង វ្េ័យ្ន្ធាន្ចរ៉ា, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពល) 

២០១៥  - ការដាកឱ់្យអ្ន្ វតតយន្តការផ្ទកពនិ្យ័អ្ន្តរការណ៍

ចំសពាុះបយសលមើេកនុងវ្េ័យ្ន្ធាន្ចរ៉ា 

៦ េិកា ន្ិងសរៀបចំស្វើការចកចប្បតម្ម្ៃម្ន្កម្ប្ម្អាជាា បណណ ន្ិងកម្ប្ម្េួយសារ

េប្មាប់ការរ ករក ន្ងិការស្វើអាជីវកម្ម្ន្ធាន្ចរ៉ាប្រប់ប្បសភយ, (យយលួបន្ទុក

សដាយប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពល) 

 ២០១៦ - ការចកចប្បតម្ម្ៃម្ន្កម្ប្ម្អាជាា បណណ ន្ិងកម្ប្ម្េួយសារ 
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មធ្យម 
្ចូនា រ 

៧ េិកា ន្ិងសរៀបចំកំណត់េន្ទេសន្ម៍្ថៃផ្លតិផ្លចរ៉ាេប្មាប់សលលសៅ  

វាយតម្ម្ៃេួយសារចរ៉ា។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងចរ៉ា ន្ងិថ្នម្ពល) 

 ២០១៧ - ការេសប្ម្ចលន្ន្ូវេន្ទេសន្ម៍្ថៃផ្លតិផ្លចរ៉ាេប្មាប់

សលលសៅវាយតម្ម្ៃេួយសារ 

៥.៣.១១ ចណូំលពឯីកជន្ភាវបូន្យីកម្ម (ការលក-់សដាុះឋរូ) ន្ងិការជលួប្យពយ

េម្បតតរិឋបា 

   

១ 

 

 

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពនិ្តិយជាក់ចេតងសលើលកខខណឌ ម្ន្កិចេ-

េន្ាជួលប្យពយេម្បតតិរឋបា, ចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតតពិាកព់ន័្ធ សដាយេហការ

ជាមួ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ពាក់ពន័្ធ សឋើម្បពីិន្តិយពិភាកាម្ថៃឈ្នួ លសឡើងវ្ញ

ជាមួ្យភារីជួល សដាយចផ្គកសលើសាា ន្ភាពជាក់ចេតងម្ន្យីផ្ារ ន្ិងឈ្រសលើ

សលលការណ៍ប្េុុះប្េលួលន  ន្ងិធានាផ្លប្បសបាជន្៍ឋល់ភារីទាងំ-

េងនង, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - លយធផ្លម្ន្ការពនិ្តិយពភិាកាម្ថៃឈ្នួ លសឡើងវ្ញ 

២ ជំរ ញឱ្យស្វើបណណកម្មេិយធិប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់ ពិសេេប្យពយេម្បតតិរឋបា

ចឋលលន្ជលួឱ្យភារឯីកជន្, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការជំរ ញឱ្យស្វើបណណកម្មេិយធិប្យពយេម្បតតិរឋបា

ទាងំអ្េ់ 

៣ េិកា ន្ិងពនិ្តិយលយធភាពចកចប្បកិចេេន្ាមួ្យចំន្នួ្ ចឋលមិ្ន្លន្ផ្តល់

ផ្លប្បសបាជន្េ៍ម្រម្យឋល់ភារីរឋបា, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ 

ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៦ - ចំន្នួ្កិចេេន្ាចឋលប្តូវលន្េិកា ន្ងិពនិ្តិយ 

៤ សរៀបចំការច ុះបញ្ជ ីប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

សេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៧ - ច ុះបញ្ជ ីប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់ 

៥ ជំរ ញការស្វើបណណកម្មេិយធិរាល់ប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់របេ់សាា ប័ន្ថ្នន ក់-  ២០១៧ -  វ្ធាន្ការជំរ ញការស្វើបណណកម្មេិយធិរាល់ប្យពយេម្បតតិ
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ជាតិ, ថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ន្ិងន្តីបិ រនាលសាធារណៈ, (យយលួបន្ទកុសដាយ

ប្កេួងសរៀបចចំឋន្ឋ ីន្ររបូន្យីកម្ម ន្ងិេំណង ់ន្ងិប្កេួង-សាា បន័្ពាក់

ពន័្ធ) 

រឋបាទាងំអ្េ់ 

៦ ជំរ ញការច ុះបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ សលើប្យពយេម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់ រួម្បញ្េូលទាងំ

ប្យពយចឋលរឹបអ្ូេលន្ពីបយសលមើេសផ្សងក្,ការបញ្េប់រសប្មាងនានារបេ់

សាា ប័ន្ថ្នន ក់ជាត,ិ ថ្នន ក់សប្កាម្ជាតិ ន្ិងន្តីិប រនាលសាធារណៈ, អ្ំសណាយ

របេ់ម្ឋរអូ្ភិវឌ្ឍន្,៍អ្ងនាការសប្ៅរាជរដាបា ភលិល ន្ិងេបបុរេជន្នានា,  

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសរៀបចចំឋន្ឋ ីន្ររបូន្កីម្ម ន្ងិេំណង ់ន្ងិ 

ប្កេួង-សាា បន័្ពាកព់ន័្ធ) 

 ២០១៧ - យន្តការជំរ ញការច ុះបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ សលើប្យពយ-

េម្បតតិរឋបាទាងំអ្េ់ 

៧ ជំរ ញការវាយតម្ម្ៃឋី្ៃីរបេ់ថ្នន ក់ជាតិ, ថ្នន កស់ប្កាម្ជាតិ ន្ិងន្តីិប រនាល    

សាធារណៈ ចឋលេា ិតសៅសប្ៅត្តរាងតម្ម្ៃពន្ធអ្ចលន្ប្យពយ ចឋលកំណត់

សដាយអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៦ -  វ្ធាន្ការជំរ ញការវាយតម្ម្ៃឋី្ៃីរបេ់ថ្នន ក់ជាតិ,ថ្នន ក់

សប្កាម្ជាតិ ន្ិងន្តីិប រនាលសាធារណៈ  

៨ ជំរ ញការច ុះបញ្ជសីារសពើភ័ណឌ ន្វូឋី្ៃី ចឋលលន្សដាុះប្សាយរួចត្តម្រយៈ

សលលន្សបាលយសដាុះប្សាយផ្លប ុះពាល់។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

សេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៦ - យន្តការជំរ ញការច ុះបញ្ជ ីសារសពើភ័ណឌ ន្វូឋី្ៃី ចឋល

លន្សដាុះប្សាយរួចត្តម្រយៈសលលន្សបាលយ  

សដាុះប្សាយផ្លប ុះពាល ់

៥.៣.១២ ចំណូំលពកីាេ ណូី    

១ ខិតខំសកៀរររប្បមូ្លចំណូលឱ្យអ្េ់លយធភាពពអីាជីវកម្មចលបងភាន ល់ប្រប់

ប្បសភយចឋលយយួលលន្សលលការណ៍អ្ន្ ញ្ជញ តពរីាជរដាបា ភលិល, (យយលួ

២០១៥  -  វ្ធាន្ការសកៀរររប្បមូ្លចំណូលឱ្យអ្េ់លយធភាព 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ) 

២ សរៀបចំយន្តការយប់សាា ត់ ន្ិងហាម្ឃាត់ជាដាច់នតន្ូវេកម្មភាពចលបង

ភាន លប់្រប់ប្បសភយ ចឋលលម ន្អាជាា បណណពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ ន្ងិប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ) 

២០១៥  - យន្តការយប់សាា ត់ ន្ងិហាម្ឃាតជ់ាដាច់នតន្ូវ

េកម្មភាពចលបងភាន លប់្រប់ប្បសភយ ចឋលលម ន្   

អាជាា បណណពីប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតា ុ

៣ ពប្ងងឹប្បេិយធភាពម្ន្ការសកៀរររចំណូលត្តម្របបស  ការកនងុសពលរង់ចំា

ចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងកាេ ណូីប្តូវលន្អ្ន្ ម័្ត ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ការដាក់សចញជាវ្ធាន្ការពប្ងឹងប្បេិយធភាព 

៤ ជំរ ញការសរៀបចំ ន្ិងអ្ន្ ម័្តចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងកាេ ីណូ។ (យយលួបន្ទុក

សដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៦ -  វ្ធាន្ការជំរ ញការសរៀបចំ ន្ងិអ្ន្ ម័្តចាប់េត ីពីការ

ប្រប់ប្រងកាេ ីណូ 

៥.៣.១៣ ចណូំលពកីារសចញវញ្្ជញ បន្បប្តបញ្ជជ កប់្បភពសឋើម្យនំ្ញិ (C/O)    

១ ខិតខំជំរ ញការអ្ន្ វតតប្បកាេរមួ្រវាងប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ន្ិង

ប្កេួងពាណិជជកម្មឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព សដាយប្តូវផ្តល់សេវាសាធារណៈឱ្យ

លន្លគ ន្ងិមាន្តមាៃ ភាព សឋើម្បីបងាលកខណៈងាយប្េួល ន្ិងមាន្យំន្ ក

ចិតតឋលអ់្នកយយួលសេវា, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ 

ន្ងិប្កេួងពាណិជជកម្ម) 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការម្ន្ការជំរ ញការអ្ន្ វតតប្បកាេរួម្រវាង

ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ ន្ិងប្កេួងពាណិជជកម្ម

ឱ្យមាន្ប្បេិយធភាព 

២ ជំរ ញការកតប់្ត្តបញ្ជរីណសន្យយប្េបត្តម្ការចណនំារបេ់ប្កេួង   

សេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បី្ ៃុុះបញ្ជេ ងំពីសាា ន្ភាពជាក់ចេតងម្ន្ការ-

ប្បមូ្លចំណូល ប្ពម្ទាងំអាចវាេ់ចវង ន្ងិវាយតម្ម្ៃពីេមិ្យធកម្ម, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការជំរ ញការកត់ប្ត្តបញ្ជ ីរណសន្យយប្េបត្តម្

ការចណនំារបេ់ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ សឋើម្បី

ៃ្ុុះបញ្ជេ ងំពសីាា ន្ភាពជាក់ចេតងម្ន្ការប្បមូ្លចំណូល 
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រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

ប្ពម្ទាងំអាចវាេ់ចវង ន្ិងវាយតម្ម្ៃពីេមិ្យធកម្ម 

៣ សលើកកម្ពេ់ការផ្តលស់េវាឋលម់ាេ េ់សរាងចប្ក-េហប្លេ សឋើម្បីជួយឱ្យ

ឋំសណើរការផ្លតិកម្មលន្លគប្បសេើរ ន្ិងយយួលលន្បរ្មាណផ្លិតផ្ល  

ខពេ់។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងពាណិជជកម្ម ន្ងិប្កេួងឧេាហកម្ម ន្ងិ

េិបបកម្ម) 

២០១៥  - យន្តការសលើកកម្ពេ់ការផ្តល់សេវាឋល់មាេ េ់សរាងចប្ក-

េហប្លេ សឋើម្បីជយួឱ្យឋំសណើរការផ្លិតកម្មលន្

លគប្បសេើរ ន្ិងយយួលលន្បរ្មាណផ្លតិផ្លខពេ់ 

៥.៣.១៤ ចណូំលពេីម្បទាន្ប្យពយេម្បតតសិាធារណៈរបេ់រឋបា    

១ ពប្ងឹងការសលរពត្តម្បយបបញ្ញតតិេត ីពីន្ីតិវ្្ីហិរញ្ញវតាុសៅកនុងការផ្តល់កិចេ-

េន្ាវ្ន្ិសបារ ន្ិងកិចេេន្ានានារួម្មាន្ទាងំវ្ធាន្ការដាក់សទាេយណឌ  

ចំសពាុះអ្ងនាភាពចឋលមិ្ន្សលរពត្តម្ន្ីតិវ្្ីជា្រមាន្ផ្ងចឋរ, (យយួល

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកិចេ និ្ងហិរញ្ញវតាុ) 

២០១៥  -  វ្ធាន្ការពប្ងឹងការសលរពត្តម្បយបបញ្ញតតិេត ីពីន្ីតិវ្្ី

ហិរញ្ញវតាុ 

២ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតាបុ្តូវចាត់ម្ស្តន្តីជនំាញច ុះពនិ្ិតយការអ្ន្ វតត

សេៀវសៅបន្ទុក ន្ិងកិចេេន្ា េម្បទាន្ប្យពយេម្បតតិសាធារណៈប្រប់-

ប្បសភយបា ងតិច ២ឋង កនុង ១ឆ្ន ំ សឋើម្បីចាត់វ្ធាន្ការឱ្យលន្ទាន្ស់ពល-

សវោ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

សរៀងរាល់្មាេ  - ការចាត់ម្ស្តន្តជីំនាញច ុះប្តតួពនិ្ិតយការអ្ន្ វតតសេៀវសៅ

បន្ទុក ន្ិងកិចេេន្ាេម្បទាន្ប្យពយេម្បតតិសាធារណៈ

ប្រប់ប្បសភយបា ងតិច ២ឋង កនុង ១ឆ្ន ំ សឋើម្បីចាត់

 វ្ធាន្ការឱ្យលន្ទាន្ស់ពលសវោ 

៣ អាជាា ្ររាជធាន្-ីសខតត ប្តូវឋឹកនំា ន្ិងេហការជាមួ្យម្ន្ទីរសេឋបាកិចេ ន្ិង

ហិរញ្ញវតាុសរៀបចំយន្តការប្បកបសដាយប្បេិយធភាពេប្មាប់ប្តួតពនិ្ិតយ      

ជាប្បចំាសលើការអ្ន្ វតតសេៀវសៅបន្ទុកេម្បទាន្នានា ចឋលេាតិសៅសប្កាម្

េម្តាកិចេរបេ់ខៃួន្, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងម្ហាម្ផ្ទ ន្ងិប្កេួង  

សេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - យន្តការប្បកបសដាយប្បេិយធភាពេប្មាប់ប្តួតពនិ្តិយ

ជាប្បចំាសលើការអ្ន្ វតតសេៀវសៅបន្ទុកេម្បទាន្នានា 

ចឋលេា ិតសៅសប្កាម្េម្តាកិចេរបេ់ខៃួន្ 
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លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

៤ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតយន្តការប្ពមាន្ជាឋំណាក់កាល ន្ងិឋកអាជាា -   

បណណអាជីវកម្ម ឬល បសចាលកចិេេន្ាភាេ ី កនុងករណីមិ្ន្សលរពត្តម្ន្ីត-ិ

 វ្្ហីិរញ្ញវតាុ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - យន្តការជាឋំណាក់កាល ន្ងិឋកអាជាា បណណអាជីវកម្ម 

ឬល បសចាលកិចេេន្ាភាេ ី កនងុករណីមិ្ន្សលរពត្តម្

ន្តីិវ្្ហីិរញ្ញវតាុ, 

៥ ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពប្ងងឹការសរៀបចំចផ្ន្ការចណូំល     

ពេីម្បទាន្ប្យពយេម្បតតសិាធារណៈរបេ់រឋបាប្បចំាឆ្ន ំន្ីមួ្យក្ សដាយ   

េហការជាមួ្យអាជាា ្រសខតត ន្ិងម្ន្ទីរសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតារុាជធាន្-ី 
សខតត។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ការដាក់សចញន្វូវ្ធាន្ការពប្ងឹងការសរៀបចំចផ្ន្ការ

ចំណូលពេីម្បទាន្ប្យពយេម្បតតិសាធារណៈរបេ់រឋបា

ប្បចំាឆ្ន ំន្ីមួ្យក្ សដាយេហការជាមួ្យអាជាា ្រសខតត 

ន្ិងម្ន្ទីរសេឋបាកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតារុាជធាន្-ីសខតត។ 
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ឧបេម្ពន័្ធ ៤:  វធ្ាន្ការេំនន្ក់្កនងុការចកលម្គសលលន្សបាលយចណូំល ន្ងិប្កបខណ័ឌ សាា បន័្ 

លរ  វិធានការ រយៈកេលខល ី
រយៈកេល

មធ្យម 
្ចូនា រ 

៦.១ ការចកលម្គប្បពន័្ធសារសពើពន្ធ ន្ងិចណូំលម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធ    

១ េិកា ន្ិងសរៀបចំឯកសារសលល (Blueprint) េត ីពីការចកលម្គប្បព័ន្ធ

សារសពើពន្ធ ន្ិងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ។ (យយលួបន្ទុកសដាយ 

ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ៤ ឆ្ន ំ - ឯកសារសលល (Blueprint) េត ីពីប្បពន័្ធសារសពើពន្ធ 

ន្ិងមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ 

៦.២ ការពប្ងងឹយន្តការសាា បន័្    

១ ដាក់ឱ្យឋំសណើរការសឡើងវ្ញន្វូការប្បជ ំជាប្បចំារបេ់ប្កុម្ការងារចប្មុ្ុះ  

ពីអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ សដាយ

ចាតតំ់្តងថ្នន ក់ឋឹកនំាជាន្់ខពេ់ពបី្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាមួុ្យរូប 

សឋើម្បីឋឹកនំាការប្បជ ំសន្ុះ ន្ងិធានាពប្ងឹងការអ្ន្ វតតការងាររបេ់ប្កុម្

ការងារសន្ុះ ន្ិងស្វើការប្តតួពនិ្តិយ ប្ពម្ទាងំវាយតម្ម្ៃកិចេេហការរបេ់

អ្រនានាយកដាបា ន្ទាងំពីរ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥ 

 

ជាប្បចំា - កិចេប្បជ ំ ន្ិងរលយកាណ៏វឌ្ឍន្ភាពម្ន្កិចេឋំសណើរ

ការចចករំចលកព័តម៌ាន្របេ់អ្រនានាយកដាបា ន្ទាងំពីរ 

២ កិចេេន្ាេម្បទាន្, កិចេេន្ាលយធកម្ម, កិចេេន្ាសផ្សងក្, កិចេប្ពម្-

សប្ពៀង, យិន្នន្យ័ម្ន្ការច ុះបញ្ជអី្ចលន្ប្យពយ, យិន្នន្យ័ម្ន្ការច ុះបញ្ជ ី

បាន្យន្ត ឬលិខតិអ្ន្ ញ្ជញ ត ប្ពម្ទាងំឯកសារសផ្សងសយៀតចឋលពាកព់ន័្ធ

ន្ងឹកាតពវកិចេពន្ធ ន្ិងអាករ ន្ងិកាតពវកិចេហិរញ្ញវតាសុាធារណៈរបេ់រឋបា

ទាងំអ្េ់ រវាងអ្នកជាប់ពន្ធជាមួ្យរាជរដាបា ភិលល ប្តូវចតផ្តលជ់នូ្        

២០១៥  - កិចេេន្ាេម្បទាន្, កិចេេន្ាលយធកម្ម, កិចេេន្ា 

សផ្សងក្, កិចេប្ពម្សប្ពៀង, យិន្នន្យ័ម្ន្ការច ុះបញ្ជ ី

អ្ចលន្ប្យពយ, យិន្នន្យ័ម្ន្ការច ុះបញ្ជបីាន្យន្ត ឬ

លិខិតអ្ន្ ញ្ជញ តប្ពម្ទាងំឯកសារសផ្សងសយៀត ចឋល

ពាក់ព័ន្ធន្ឹងកាតពវកិចេពន្ធ ន្ិងអាករ ន្ិងកាតពវកិចេ
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អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ងិអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិងរដាបា ករកម្ពុជា, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ) 

ហិរញ្ញវតាសុាធារណៈរបេ់រឋបាទាងំអ្េ់រវាងអ្នកជាប់

ពន្ធជាមួ្យរាជរដាបា ភិលលន្ឹងប្តូវលន្សផ្ាើជូន្ម្ក 

អ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ 

និ្ងរដាបា ករកម្ពុជា 

៣ បសងាើតប្កុម្ការងារសឋើម្បីេិកាអ្ំពីលកខខណឌ ,  វ្សាលភាព ន្ិងតប្ម្ូវការ

ព័ត៌មាន្រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ និ្ងរដាបា ករកម្ពុជា ន្ិងអ្រនានាយកដាបា ន្

ពន្ធដារកនុងការចចករំចលកព័ត៌មាន្ផ្ទទ ល់ត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ប្កុម្ការងារេិកាអ្ំពីលកខខណឌ ,  វ្សាលភាព ន្ិង

តប្ម្ូវការព័ត៌មាន្រវាងអ្រនានាយកដាបា ន្រយ ន្ិង     

រដាបា ករកម្ពុជា ន្ងិអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារកនុងការចចក

រំចលកព័ត៌មាន្ផ្ទទ ល់ត្តម្ប្បព័ន្ធបសចេកវ្យាព័ត៌មាន្

ន្ឹងប្តូវលន្បសងាើតសឡើង 

៤ បសងាើតន្ងិដាកឱ់្យឋំសណើរការរណៈកមាម ្ិការសលលន្សបាលយសារសពើ-

ពន្ធសឋើម្បីស្វើការចកេប្ម្លួរចនាេម្ពន័្ធពន្ធនំាសចញ-នំាចូល ន្ងិមូ្លដាបា ន្

រិតពន្ធសដាយមាន្ការរតិរូរចាេ់ោេ់ពីយិឋបាភាពសេឋបាកិចេ ន្ងិេងនាម្ 

សដាយឈ្រសលើសលលការណ៍េម្្ម៌្, យ តតិ្ ម៌្េងនាម្, ប្បេិយធភាពសេឋបា-

កិចេ, តមាៃ ភាព ន្ិងរណសន្យយភាព, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ 

ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - បសងាើត ន្ិងដាក់ឱ្យឋំសណើរការរណៈកមាម ្កិារសលល-

ន្សបាលយ ន្ិងសដាុះប្សាយវ្វាយសារសពើពន្ធន្ឹងប្តូវ

លន្បសងាើតន្ិងដាកឱ់្យឋំសណើរការ 

៥ សរៀបចំអ្ន្ ប្កឹតយេត ីពរីណៈកមាម ្កិារេប្មុ្ុះេប្មួ្លសារសពើពន្ធ សឋើម្បី

សដាុះប្សាយវ្វាយសារសពើពន្ធ។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦ 

 

 - អ្ន្ ប្កឹតយន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិអ្ន្ វតត 

៦.៣ ការចកលម្គសលលន្សបាលយ ន្ងិប្កបខណ័ឌ អ្ន្ វតតសលើចណូំលសារសពើពន្ធ 

ន្ងិម្និ្ចម្ន្សារសពើពន្ធម្យួចនំ្នួ្ 
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៦.៣.១ អាករពសិេេសលើយនំ្ញិ ន្ងិសេវាម្យួចនំ្នួ្    

១ បន្តពប្ងងឹការដាក់ម្ស្តន្តពីន្ធដារប្បចំាការសៅត្តម្សរាងចប្កផ្លតិ

ផ្លតិផ្លកនុងប្េុក ចឋលប្តូវជាប់អាករពិសេេឋូចជាប្សា, ប្សាសបៀរ, 

លរ,ី សភេជជៈប្រប់ប្បសភយ។ល។, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦  - ម្ស្តន្តពីន្ធដារន្ងឹប្តូវលន្ដាកឱ់្យប្បចំាការសៅត្តម្

សរាងចប្កផ្លតិផ្លតិផ្លកនុងប្េុក ចឋលជាប់អាករ

ពិសេេ 

២ សរៀបចំប្បកាេេត ីពកីារកំណតឱ់្យបិយចតម្ប្បិ៍សលើយំន្ញិជាប់អាករពិសេេ

មួ្យចំន្នួ្សយៀត, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ប្បកាេន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំចកចប្ប ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

៣ ពនិ្ិតយលយធភាពម្ន្ការឋំសឡើងអាករពិសេេសលើយំន្ញិសអ្ឡិចប្តនូ្ិច ន្ងិ

ផ្លតិផ្លលៃ  េទ ិកបចន្ាម្សយៀត, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - រលយការណ៏េត ីពលីយធផ្លម្ន្ការេិកាពលីយធភាព

ឋំសឡើងអាករពិសេេសលើយំន្ញិសអ្ឡិចប្តនូ្កិ 

៤ ពនិ្ិតយសឡើងវ្ញសលើបញ្ជ ីយំន្ញិនំាចូល ចឋលប្តូវជាប់អាករពិសេេ, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២-៤ឆ្ន ំ - អ្ន្ ប្កឹតយ ន្ងិប្បកាេន្ងឹប្តវូលន្ចកចប្ប ន្ងិដាក់ឱ្យ

អ្ន្ វតត 

៥ ឋំសឡើងអ្ប្ត្ត ន្ងិចកចប្បមូ្លដាបា ន្រិតអាករពិសេេសលើម្ ខយំន្ិញប ុះពាល់

េ ខភាពមួ្យចំន្នួ្ ឋូចជា លរី, ប្សា, ប្សាសបៀរ ន្ងិសភេជជៈមាន្ជាត ិ

អាល់ក ល, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២-៤ឆ្ន ំ 

 

- អ្ន្ ប្កឹតយ ន្ងិប្បកាេន្ងឹប្តវូលន្ចកចប្ប ន្ងិដាក់ឱ្យ

អ្ន្ វតត 

៦ ស្វើការេិកាសលើការចករសបៀបយកពន្ធពីការយកពន្ធត្តម្អ្ប្ត្ត សៅជាការ-

យកពន្ធត្តម្ឯកត្តជាមួ្យន្ឹងការបង់អាករពិសេេចាប់ពីកប្មិ្តអ្បប-  

បរមាមួ្យ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ៣ ឆ្ន ំ 

 

- មូ្លដាបា ន្រិតអាករពិសេេថមបី្តូវលន្េិកា 

៧ សរៀបចំ ន្ិងត្តក់ចតងសេចកតបី្ពាងចាប់េត ីពីអាករពិសេេ ឬរដាបា ករ។  ៣-៤ឆ្ន ំ - សេចកតីប្ពាងចាប់ 
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(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

៦.៣.២ អាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្    

១ សរៀបចំចកចប្បអ្ន្ ប្កឹតយេត ីពអីាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ សដាយបន្ាយកប្ម្ិតផ្ល

របរប្បចំាឆ្ន ំេប្មាប់េហប្លេជាប់ពន្ធត្តម្របបេវ ័យប្បកាេ សឋើម្បី

ពប្ងកីមូ្លដាបា ន្យកពន្ធ ន្ងិបសងាើន្ចំណូលអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ ន្ងិពន្ធ

ឋម្យសយៀត, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦  - អ្ន្ ប្កឹតយេត ីពអីាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្ន្ងឹប្តូវលន្ចកចប្ប 

ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតត 

២ បញ្ឈប់ការសលើកចលងអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្សលើវ្េ័យ ចឋលមិ្ន្មាន្ចចង

កនុងចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ 

ហរិញ្ញវតា)ុ 

 ៣-៤ឆ្ន ំ - ការសលើកចលងអាករសលើតម្ម្ៃបចន្ាម្សលើវ្េ័យ ចឋល

មិ្ន្មាន្ចចងកនងុចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធន្ងឹប្តូវលន្

បញ្ឈប់ 

៣ បសងាើតយន្តការបងវលិេងចំសពាុះការយិញយំន្ញិនំាសចញសដាយជន្បរសយេ

សៅអាកាេបាន្ដាបា ន្អ្ន្តរជាត។ិ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

 ៣-៤ឆ្ន ំ - យន្តការបងវលិេងន្ឹងប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ងិដាក់ឱ្យ  

អ្ន្ វតត 

៦.៣.៣ របបពន្ធស  ការ    

១ សរៀបចំបយបបញ្ញតតិេប្មាប់អ្នកជាប់ពន្ធត្តម្របបស  ការ សដាយតប្ម្ូវឱ្យបង់

ពន្ធល តងប់្បចំាឆ្ន ំ រួម្បញ្េូលទាងំការបង់ប្លក់អាករសលើផ្លរបរ ន្ងិពន្ធ

សលើប្លក់ចំសណញកនងុមួ្យ្មាេម្តង ឬមួ្យឆ្ន ំម្តង សឋើម្បីបន្ាយបន្ទុក

របេ់អ្នកជាប់ពន្ធ ន្ងិសផ្ទរម្ស្តន្តសីៅបសប្ម្ើការងារសៅកចន្ៃង ចឋលមាន្

ចំណូលខពេ់, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦  - បយបបញ្ញតតិេប្មាប់អ្នកជាប់ពន្ធត្តម្របបស  ការ 

សដាយតប្ម្ូវឱ្យបង់ពន្ធល តងប់្បចំា្មាេ ឬប្បចំាឆ្ន ំ

ន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតត 

២ ស្វើយ យធនាការសផ្ទរអ្នកជាប់ពន្ធកនុងរបបស  ការ ចឋលមាន្កប្មិ្តផ្លរបរ

ប្តូវជាប់ពន្ធកនុងរបបេវ ័យប្បកាេឱ្យចូលកនុងរបបេវ ័យប្បកាេ, (យយលួ

២០១៦  - យ យធនាការសផ្ទរអ្នកជាប់ពន្ធកនុងរបបស  ការសៅកនុង

របបេវ ័យប្បកាេន្ឹងប្តូវលន្អ្ន្ វតតយូទាងំប្បសយេ 
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បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ) 

៣ សរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតន្ូវរបបេវ ័យប្បកាេបំប្ពួញ  ន្ិងតប្មូ្វឱ្យ

អ្ន្ វតតកាតពវកិចេកាន្់បញ្ជ ីរណសន្យយ ចឋលមាន្លកខណៈសាម្ញ្ញ

េប្មាប់អ្នកជាប់ពន្ធកនុងរបបសន្ុះ។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ 

ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦  - បញ្ជ ីរណសន្យយលកខណៈសាម្ញ្ញន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ 

ន្ងិដាកឱ់្យអ្ន្ វតត 

៦.៣.៤ ពនិ្តិយសឡើងវញ្របបសលើកយកឹចតិតចផ្នកពន្ធឋលរ់សប្មាង វន្្សិបារ    

១ ពនិ្ិតយសឡើងវ្ញចំសពាុះការសលើកយឹកចិតតពន្ធកនុងចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតត ិ  

ពាកព់ន័្ធការ វ្ន្ិសបារសដាយបញ្េូលការសលើកយឹកចិតតពន្ធកនុង វ្សសា្ន្កម្ម

ចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតតេិត ីពីពន្ធដារ។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ 

ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ៣-៤ឆ្ន ំ - ចាប់ ន្ិងអ្ន្ ប្កឹតយន្ឹងប្តូវលន្ស្វើ វ្សសា្ន្កម្ម 

៦.៣.៥ កចិេប្ពម្សប្ពៀងពន្ធអ្ន្តរជាត ិ    

១ ជំរ ញប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួង ចឋលមាន្ប្កេួងសេឋបាកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតាុជា

អ្នកនំាម្ ខ ន្ងិប្កុម្ការងារកប្មិ្តបសចេកសយេ សឋើម្បីសរៀបចំស្វើការចរចា

ជាមួ្យប្បសយេជាម្ឋរ,ូ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - ប្កុម្ការងារអ្ន្តរប្កេួងន្ឹងប្តូវលន្បសងាើត 

- ប្កុម្ការងារកប្ម្តិបសចេកសយេន្ងឹប្តូវលន្បសងាើត 

២ សប្ជើេសរីេប្បសយេេប្មាប់ស្វើការចរចាឋំបូង ន្ិងបន្តបនាទ ប់សយៀត ពិសេេ

ប្បសយេអាសា៊ា ន្ ន្ិងប្បសយេ ចឋលមាន្ការវ្ន្ិសបារសប្ចើន្សៅកម្ពុជា, 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - កម្មវ្្ីចរចាជាមួ្យប្បសយេជាម្ឋរនូ្ងឹប្តូវលន្

សរៀបចំ 

៣ សរៀបចំបយបបញ្ញតតិចឋលពាក់ពន័្ធ សឋើម្បីស្វើវ្សសា្ន្កម្មបយបបញ្ញតតិនានា

ចឋលខវុះចសនាៃ ុះ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦ ២០១៧ - ប្បកាេមួ្យចនំ្នួ្ន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំ 

- បយបបញ្ញតតិចាប់ន្ឹងប្តូវលន្អ្ន្ ម័្ត 

៤ បសងាើន្ចំន្នួ្ម្ស្តន្តី ន្ងិបន្តស្វើការបណតុ ុះបណាត ល្ន្ធាន្ម្ន្ េសេប្មាប់ ២០១៥  - ចំន្នួ្ម្ស្តន្តនី្ងឹប្តូវលន្បសងាើន្ ន្ងិយយួលការបណតុ ុះ   
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ឋំសណើរការចរចាកិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពកីារសចៀេវាងការយកពន្ធប្តតួលន , 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

បណាត ល 

៥ បន្តស្វើការចរចា ន្ងិច ុះកិចេប្ពម្សប្ពៀងេត ីពកីារសចៀេវាងការយកពន្ធ  

ប្តួតលន ជាមួ្យបណាត ប្បសយេកនុងអាសា៊ា ន្ ន្ិងប្បសយេឋម្យសយៀត, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ) 

 ៣-៤ឆ្ន ំ - បណាត ប្បសយេកនុងអាសា៊ា ន្ន្ងឹប្តូវលន្ឋំសណើរការ

ចរចាចប់េពវប្រប់ 

៦ បន្តការងារពប្ងងឹេម្តាភាពសាា ប័ន្ ន្ងិ្ន្ធាន្ម្ន្ េសេប្មាប់ការងារ

សន្ុះ។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

ជាប្បចំា ជាប្បចំា - ចំន្នួ្កម្មវ្្ីបណតុ ុះបណាត ល  

៦.៣.៦ ពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ    

១ ច ុះស្វើេវន្កម្ម ន្ិងអ្ន្ វតតត្តម្ចាប់ចំសពាុះមាេ េ់អ្ចលន្ប្យពយចឋលលន្

ប្បកាេបង់ពន្ធមិ្ន្ប្តឹម្ប្តូវ ន្ងិមិ្ន្ទាន្ដ់ាកល់ិខតិប្បកាេបង់ពន្ធសលើ

អ្ចលន្ប្យពយរបេ់ខៃួន្សៅសឡើយ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិ

ហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥ សរៀងរាលឆ់្ន ំ - េវន្កម្មសលើពន្ធអ្ចលន្ប្យពយន្ងឹប្តូវលន្អ្ន្ វតត 

២ ពប្ងងឹកិចេេហការជាមួ្យប្កេួង-សាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធពិសេេអាជាា ្រ    

មូ្លដាបា ន្កនុងការប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

សេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

ស្វើជាប្បចំា  - រលយការណ៍េត ីពកីិចេេហប្បតិបតតិការ 

៣ ចកលម្គសេវា ន្ិងផ្តលក់ារេប្ម្ួលឋល់អ្នកជាប់ពន្ធ ពិសេេសរៀបចំយន្តការ

បង់ប្លក់ពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយត្តម្ប្បពន័្ធ្នាលរ ន្ងិប្បពន័្ធសអ្ឡិច-   

ប្តនូ្កិ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦  - យន្តការបង់ប្លកព់ន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយត្តម្ប្បពន័្ធ

្នាលរ ន្ងិប្បពន័្ធសអ្ឡិចប្តនូ្កិន្ឹងប្តូវលន្ដាក់ឱ្យ

អ្ន្ វតត 

៤ ពប្ងីកវ្សាលភាពប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយឋល់យីប្បជ ំជន្ប្េុក,       

យីប្បជ ំជន្េំនន្់ក្ ន្ងិតំបន្អ់្ភិវឌ្ឍន្ត៍្តម្ប្ពំចឋន្ ន្ងិបន្តបនាទ ប់យូទាងំ

 ២-៤ឆ្ន ំ -  វ្សាលភាពប្បមូ្លពន្ធសន្ុះន្ងឹប្តូវលន្ពប្ងីកឋល់យី

ប្បជ ំជន្ប្េុក យីប្បជ ំជន្េំនន្់ក្ ន្ិងតំបន្អ់្ភិវឌ្ឍន្៍
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ប្បសយេ, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ ត្តម្ប្ពំចឋន្ 

៥ ចកលម្គលិខិតបយដាបា ន្រតិយ តតពាកព់ន័្ធការប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយ។ 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២ ឆ្ន ំ - ប្បកាេេត ីពកីារប្បមូ្លពន្ធសលើអ្ចលន្ប្យពយន្ឹងប្តូវ

លន្ចកេប្ម្លួ ន្ងិដាក់ឱ្យអ្ន្ វតត 

៦.៣.៧ ពន្ធសលើចណូំលរបូវន្តប រនាល    

១ េិកាអ្ពំីការសរៀបចំបយបបញ្ញតត ិន្ិងយន្តការលំប្យទាងំឡាយ េប្មាប់សប្តៀម្

ឱ្យអ្ន្ វតតពន្ធសលើចំណូលរូបវន្តប រនាល ចឋលមាន្លកខណៈសពញសលញ។ 

(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ៣ ឆ្ន ំ - រលយការណ៍លយធផ្លេត ីពកីារេិកាន្ងឹប្តូវលន្

បញ្េប់ 

៦.៣.៨ ពន្ធសលើប្បតបិតតកិារសប្បងកាត ន្ងិ្ន្ធាន្ចរ៉ា    

១ ជំរ ញការសរៀបចំសេចកតីប្ពាងបយបបញ្ញតិតេត ីពពីន្ធសលើប្បតិបតតកិារសប្បងកាត 

ន្ងិ្ន្ធាន្ចរ៉ា, (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៥  - សេចកតីប្ពាងចាប់េត ីពីពន្ធសលើប្បតិបតតកិារសប្បងកាត

ន្ងិ្ន្្ន្ធាន្ចរ៉ាន្ងឹប្តូវលន្ដាក់ចលូប្បជ ំសពញអ្ងនា  

រណៈរឋបាម្ស្តន្ត ី

២ សរៀបចំលិខិតបយដាបា ន្រតយិ តតអ្ន្ វតតពាក់ពន័្ធពន្ធសលើប្បតិបតិតការសប្បងកាត 

ន្ងិ្ន្ធាន្ចរ៉ា។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

២០១៦  - លិខតិបយដាបា ន្រតយិ តតអ្ន្ វតតន្ព៍ាក់ពន័្ធពន្ធសលើ   

ប្បតិបតិតការសប្បងកាត ន្ិង្ន្្ន្ធាន្ចរ៉ាន្ឹងប្តូវ

លន្សរៀបចំបញ្េប់ប្តឹម្កប្ម្ិតអ្រនានាយកដាបា ន្ពន្ធដារ 

៦.៣.៩ ការស្វើវស្សា្ន្កម្មចាប ់ន្ងិបយបបញ្ញតតេិត ពីពីន្ធដារ    

១ ស្វើការេិកា ន្ងិពនិ្តិយសឡើងវ្ញអ្ំពីប្បពន័្ធពន្ធដារ ន្ងិបយបបញ្ញតតិេត ីពី 

ពន្ធដារន្ូវចំណ ចខវុះចសនាៃ ុះ ន្ិងភាពមិ្ន្ចាេ់ោេ់ សហើយសរៀបចំស្វើ

 វ្សសា្ន្កម្មបយបបញ្ញតតិពាក់ព័ន្ធត្តម្ការចំាលច់។ (យយលួបន្ទុកសដាយ

ប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 

 ២-៤ឆ្ន ំ - សេចកតីប្ពាងវ្សសា្ន្កម្មចាប់ ន្ិងបយបបញ្ញតតេិត ីពី

ពន្ធដារន្ងឹប្តូវលន្អ្ន្ ម័្ត ឋូចជា៖ 

 េហប្លេធានារា៉ាប់រងសលើអាយ ជីវ្ត, 

 ចកចប្បពន្ធល តង,់ 

 ចកចប្បពន្ធេតតឃាត, 
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 ចកចប្បពន្ធចតម្ប្បិ៍សារសពើពន្ធ, 

 ចកចប្បពន្ធសលើឋី្ៃីមិ្ន្លន្សប្បើប្លេ់, 

 សរៀបចំប្បកាេេត ីពពីន្ធចំសណញសលើមូ្ល្ន្ 

 សរៀបចំប្បកាេេត ីពកីារកំណតន់្យិម្ន្័យពាកយ

បសចេកសយេ ចឋលសៅខវុះចសនាៃ ុះ ឋូចជា      

ផ្លរបរ, េួយសារ,សេវាប្រប់ប្រង, សេវា

បសចេកសយេ ន្ងិសេវាពិសប្លុះសបាបល់, 

 សរៀបចំប្បកាេេត ីពភីតិេន្ាហិរញ្ញវតាុ, 

 សរៀបចំប្បកាេេត ីពីការកំណត់សេវាជាមូ្លដាបា ន្

នងហិរញ្ញវតា។ុល។ 

៦.៣.១០ ការលត់បង់ចំណូលពន្ធរយពីការអ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរី    

១ វាយតម្ម្ៃសរៀងរាល់ប្តីមាេសលើការលត់បង់ចំណូលពន្ធអាកររយពីការ-

អ្ន្ វតតកិចេប្ពម្សប្ពៀងពាណិជជកម្មសេរីអាសា៊ា ន្ ន្ិងប្បសយេម្ឋរូសផ្សង

សយៀត ន្ិងសេន ើសឡើងន្ូវវ្ធាន្ការេម្ប្េប។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួង

សេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

សរៀងរាល់ប្តមីាេ  - រលយការណ៍វាយតម្ម្ៃចំណូល ចឋលលត់បងន់្ងឹប្តូវ

លន្ស្វើសឡើងជាសរៀងរាលច់ខ 

៦.៣.១១ ការសរៀបចំ ន្ិងដាក់ឱ្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ិង

ចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 

   

១ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីការប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា, (យយលួ

បន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតាុ) 

 ២០១៦ - ចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 

២ សរៀបចំ ន្ិងដាកឱ់្យអ្ន្ វតតចាប់េត ីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ,  ២០១៦ - ចាប់េត ីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្សារសពើពន្ធ 
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(យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

៣ ប្កេួង ន្ិងសាា ប័ន្ពាកព់ន័្ធប្តូវស្វើការប្សាវប្ជាវ ន្ងិសលើកេំសណើសរៀបចំ 

ន្ិងស្វើ វ្សសា្ន្កម្មចាប់ ន្ិងលិខតិបយដាបា ន្ពាកព់ន័្ធន្ងឹការប្រប់ប្រង

្ន្ធាន្ប្រប់ប្បសភយរបេ់រឋបា រួម្មាន្ជាអាយិ៍ ចាប់េត ីពីចរ៉ា, ចាប់េត ីពី

សប្បងកាត ន្ងិចាប់េត ីពីេម្បទាន្ជាសឋើម្ សដាយធានាឱ្យមាន្េងនាតភិាព

ន្ងិការបំសពញឱ្យលន ជាមួ្យន្ងឹចាប់េត ីពីសារសពើពន្ធ, ចាប់េត ីពីការ

ប្រប់ប្រងប្យពយេម្បតតិរឋបា ន្ងិចាប់េត ីពីការប្រប់ប្រងចំណូលមិ្ន្ចម្ន្

សារសពើពន្ធ។ (យយលួបន្ទុកសដាយប្កេួងសេឋបាកចិេ ន្ងិហរិញ្ញវតា)ុ 

 ២០១៦ - េំសណើវ្សសា្ន្កម្មចាប់, ចកចប្បបយបបញ្ញតិត ឬ 

កិចេេន្ាណាមួ្យចឋលមិ្ន្ ៃ្ុុះបញ្ជជ ងំពវីឌ្ឍន្ភាព

េងនាម្ ឬមិ្ន្ផ្តលផ់្លប្បសបាជន្េ៍ម្ប្េបេប្មាប់

ភាររីឋបាន្ងឹប្តូវលន្សរៀបចំសឡើង 
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