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កំណែទម្រង់ពន្ធដារ៖ ការធានាឱ្យបាន្នូ្វ

ចីរភាពកំណែើន្រយៈណពលណវង

ថ្ងៃពុធ៧រោច ខែមិគសរិ ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 
ថ្ងៃទី១៨ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩
សណ្ឋា គារសុខាភ្នាំរពញ

សន្និសិទជាតិទ១ី ម្រចំឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពីគែណន្យយ

ណម្ការម្រធាន្រទ “តួនាទី វសស័យគែណន្យយណសដ្ឋកចិចឌី

ជីថល”



២- រគាលការណ៍រមួថ្ៃកាំខណទម្មង់ម្រព័ៃធពៃធដារ

១-ទសសៃទាៃថ្ៃចាំណូលពៃធថ្ទៃកនុង

៣-លទធទលថ្ៃកាំខណទម្មង់រគាលៃរោបាយ ៃិងរដ្ាបាលសាររពីពៃធ

មាតិកា

2

៤-លទធទលថ្ៃការម្រមូលចាំណូលពៃធ



3
១-ទសសន្ទាន្នន្ចំែូលពន្ធនទៃកនុង 

3

ការចូលរមួចាំខណកថ្ៃចាំណូលពៃធថ្ទៃកនុងសម្ារ់ការអភិ្វឌ្ឍជាតិ

 រសៃីរខតម្គរ់ម្ររទសអភិ្វឌ្ឍៃ៍ទាាំងអស់រៅរលីសាកលរោក ចាំណូលពៃធថ្ទៃកនុ ងគឺជាចាំណូលចមបងខដ្លរួម
ចាំខណកកនុងការអភិ្វឌ្ឍៃិងធានាៃិរៃតរភាពថ្ៃសាា ៃភាពងវកិាររស់ម្ររទស

 ចាំណូលពៃធថ្ទៃកនុងាៃតួនាទីសាំខាៃ់កនុងការអភិ្វឌ្ឍៃ៍ម្ររទសជាតិ ៃិងចូលរួមចាំខណកោ៉ា ងសកមមរលីវស័ិយសាំ
ខាៃ់ៗ រួមាៃ ររៀវតសមន្តៃតីោជការៃិងកងកាល ាំងម្រដារ់អាវុធ, កសាងរេដាា -រចនាសមព័ៃធ ជាអាទិ៍ ទលូ វងនល់ សាព ៃ 
មៃៃីររពទយ សាោររៀៃ, ចាំណ្ឋយរលីខទនកសងគមកិចច, ចូលរួមចាំខណកកនុងកាំរណីៃរសដ្ាកិចចៃិងការអភិ្វឌ្ឍៃ៍ៃិង
ជាទុៃរម្មុងសម្ារ់រម្រីម្បាស់ការពារការឈ្លល ៃពាៃណ្ឋមួយពីរររទស

 ជាក់ខសតង រៅរណ្ឋត ម្ររទសអភិ្វឌ្ឍៃ៍មួយចាំៃួៃដូ្ចជា ម្ររទសសឹងហរុរ ីចាំណូលពៃធថ្ទៃកនុងរធៀរៃឹង ទសស. គឺ
កនុងសាិតកនុងកម្មិតម្រាណ ១៣.៤% ែណៈខដ្ល ចាំណូលពៃធគយៃិងរដាា ករសាិតកនុងកម្មិតម្តឹមខត ០.៧% 
រ៉ាុរណ្ឋណ ោះ។



3
១-ទសសន្ទាន្នន្ចំែលូពន្ធនទៃកនុង 

ការចូលរួមចាំខណកថ្ៃចាំណូលពៃធថ្ទៃកនុងសម្ារ់ការអភិ្វឌ្ឍជាតិ
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3
១-ទសសន្ទាន្នន្ចំែូលពន្ធនទៃកនុង

5

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

អពដ្ 14.8% 17.2% 22.0% 20.7% 12.1% 19.0% 26.0%

អគរ 14.0% 13.8% 26.1% 10.0% 14.0% 9.2%
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កាំរណីៃខទៃការម្រមូលចាំណូលររស់ អពដ្ ៃិង អគរ ២០១៤ដ្ល់ ២០២០
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6

១-ទសសន្ទាន្នន្ចំែលូពន្ធនទៃកនុង 

ល.រ ររោិយ ម្ររទសអភិ្វឌ្ឍៃ៍ ម្ររទសកមពុជា

១ ធៃធាៃមៃុសស ាៃចាំៃួៃរម្ចីៃ ៃិង
គុណភាពែពស់

ាៃចាំៃួៃតិច ៃិង
គុណភាពាៃកម្មិត

២ កម្មិតអៃុរោមភាពសាររពីពៃធ
ររស់អនកជារ់ពៃធ

ែពស់
(អូម្សាលី/ស ុយខអត៖ រលីសពី ៩៥%) ទារ

៣ ទនត់គាំៃិតៃិងវរបធម៌រង់ពៃធ កម្មិតែពស់ ាៃកម្មិត
៤ សមតាភាពកនុងការកាំណត់ហាៃិភ័្យ ាៃកម្មិតែពស់ ាៃកម្មិត
៥ កម្មិតថ្ៃការរគចរវោះពៃធ ាៃកម្មិតទារ ាៃកម្មិតែពស់
៦ ម្រព័ៃធពៃធដារ អភិ្វឌ្ឍលអ កាំពុងខកទម្មង់
៧ សិទធិអាំណ្ឋចររស់រដ្ាបាលសាររពីពៃធ ាៃសិទធិអាំណ្ឋចទូលាំទូោយ កាំពុងពម្ងឹង

៨ ររចចកវទិាព័ត៌ាៃ ៃិងរេដាា រចនា-
សមព័ៃធគាាំម្ទ (IT & Infrastructure)

ាៃកម្មិតែពស់ បាៃៃិងកាំពុងរៃតអភិ្វឌ្ឍ

ភាពខុសគ្នន នន្កត្តត គន្្លឹះសំខាន់្ៗសម្មារ់ការម្ររូលពន្ធ រវាងម្រណទសអភិវឌឍន៍្ និ្ងករពុជា
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3
២- ណគ្នលការែ៍ររួនន្កំណែទម្រង់ម្រព័ន្ធពន្ធដារ  (២០១៤-២០១៨)
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3
២- ណគ្នលការែ៍ររួនន្កំណែទម្រង់ម្រព័ន្ធពន្ធដារ (២០១៩-២០២៣)
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3
២- ណគ្នលការែ៍ររួនន្កំណែទម្រង់ម្រព័ន្ធពន្ធដារ

9

អភ្ិបាលកចិចលអ
(Good 

Governance)

(១) តាល ភាព

(Transparency)
(២) គណរៃយយភាព

(Accountability)

(៣) ម្រសិទធភាព ៃិង
ស័កតិសិទធិភាព

(Effectiveness and 
Efficiency)

(៤) ការចូលរួមមតិៃិង
អៃុវតត

(Participation)
(៥) ៃីតិរដ្ា

(Rule of law)

(៦) សមធម៌ ៃិង ររោិរ័ៃន

(Equity and Inclusiveness)

(៧) ការម្សោុះម្សលួគាន

(Consensus 
orientated)

(៨) គិតគូរពីតម្មវូការជារួម

(Responsiveness)



3
២- ណគ្នលការែ៍ររួនន្កំណែទម្រង់ម្រព័ន្ធពន្ធដារ

គាំរូថ្ៃការពម្ងឹងអភិ្បាលកិចចលអថ្ៃអគគនាយកដាា ៃពៃធដារ
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11

៣- លទធទលនន្កំណែទម្រង់ណគ្នលន្ណោបាយ និ្ងរដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ

កំណែទម្រង់រចនាសរពន័្ធនន្អគានាយកដាឋ ន្ពន្ធដារ

អគានាយក

នាយកដាឋ ន្ សាខាពន្ធដារខែឌ សាខាពន្ធដារណខតត

អគានាយករង

ម្កសួងណសដ្ឋកិចច និ្ងហិរញ្ញវតថុ

អគានាយកដាឋ ន្ពន្ធដារ

1) ៃ.រដ្ាបាល ៃិងកចិចការទរូៅ
2) ៃ.េិរញ្ញវតាុ ៃិងរុគគលិក
3) ៃ.ៃីតិកមម រគាលៃរោបាយសាររពីពៃធ 
4) ៃ.ពៃធចលៃម្ទពយ ៃិងអចលៃម្ទពយ
5) ៃ.ររចចកវទិាព័ត៌ាៃ
6) ៃ.រសុីរអរងេតរទរលមីសពៃធដារ
7) ៃ.ម្គរ់ម្គងអនកជារ់ពៃធធាំ
8) ៃ.ម្គរ់ម្គងអនកជារ់ពៃធតចូៃិងមធយម
9) ៃ.សវៃកមមសេម្គាស
10) សាោពៃធដារជាតិ
11) ទីចាត់ការពៃធដារោជធាៃីភ្នាំរពញ

សាខាពៃធដាររែតតចាំៃួៃ២៤សាខាពៃធដារែណឌ ចាំៃួៃ ០៩

អាជាា ធរាៃសមតាកិចចកនុងការពិៃិតយៃិងតាមដាៃ
ការអៃុវតតចារ់រល ីអពដ្ រួមាៃ៖

-អាជាា ធរសវៃកមមជាតិ
-អគគនាយកដាា ៃសវៃកមមថ្ទៃកនុងថ្ៃ កសេវ
-អគាគ ធិការដាា ៃ ថ្ៃ កសេវ
-អងគភាពម្រឆ្ ាំអាំរពីពុករលួយ
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៣- លទធទលនន្កំណែទម្រង់ណគ្នលន្ណោបាយ និ្ងរដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ

រររពន្ធ និ្ងចំណាត់ថ្នន ក់អនកជារ់ពន្ធ

ខទអកតាមចារ់សតីពីសាររពីពៃធ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ៃិងវរិសាធៃកមមជារៃតរនាៃ រ់ បាៃខចងអាំពីរររកាំណត់ងមី ៃិងម្ររភ្ទពៃធអាករសាំខាៃ់ៗ
មួយចាំៃួៃខដ្លកាំពុងអៃុវតតកនុងរពលរចចុរបៃន៖
ម្រព័ន្ធពន្ធដារករពុជាចស់ (រុន្ឆ្ន ំ ២០១៥ )

រររពៃធាៃ២ រររ៖
- រររពតិ (សវ័យម្រកាស)
- ររររ ៉ាការ
ម្រព័ន្ធពន្ធដារថមី (ណម្កាយឆ្ន ំ២០១៥ រដាឋ ភិបាលបាន្អន្ុវតតកណំែទម្រង់សារណពើពន្ធថមី ណដ្លមាន្រររកែំត់ពន្ធណតរួយ)

រររពៃធាៃខត ១ គឺ៖
រររពតិ (សវ័យម្រកាស)

ម្ររភ្ទអនកជារ់ពៃធ ទលរររ

អនកជារ់ពៃធតូច
 ទលរររម្រចាាំឆ្ន ាំចារ់ពី ២៥០ ោៃររៀល រៅ ៧០០ ោៃររៀល($62,500 to $175,000) 
 ទលរររ  ៣ ខែជារ់គាន  ចារ់ពី ៦០ ោៃររៀល ($15,000)
 ចូលរួមរដ្ញថ្ងលទគត់ទគង់ទាំៃិញឬរសវា ៃិងភាសុី

អនកជារ់ពៃធមធយម
 ទលរររម្រចាាំឆ្ន ាំចារ់ពី ៧០០ ោៃររៀល រៅ ៤ ០០០ ោៃររៀល ($175,000 to $1,000,000)
 សេម្គាសខដ្លចុោះរញ្ជជីាៃីតិរុគគល
 សាា រ័ៃរដ្ាថ្នន ក់រម្កាមជាតិ,សាគម ៃិងអងគការមិៃខមៃរដាា ភិ្បាល (NGOs).

អនកជារ់ពៃធធាំ

 ទលរររម្រចាាំឆ្ន ាំរលសីពី ៤ ០០០ ោៃររៀល  ($1,000,000)
 គរម្ាងវៃិិរោគខដ្លាៃលកខណសមបតតមិ្គរ់ម្គាៃ់ (QIPs)
 សាខាម្កមុេ ៃុរររទស
 សាា រ័ៃោជរដាា ភិ្បាល, សាា ៃទូតៃិងកុងស លុ,អងគការអៃតរជាតិ ៃិងទីភាន ក់ងារសេម្រតិរតតិការអៃតរ
ជាតិររសរ់ដាា ភិ្បាលនានា

12
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 អនកជារ់ពៃធតូច ម្តូវរម្រីវធិាៃគណរៃយយសាមញ្ញ
 អនកជារ់ពៃធមធយម ៃិងអនកជារ់ពៃធធាំ ម្តូវរម្រីវធិាៃគណរៃយយតាមសតង់ដារ គណរៃយយ អៃតរជាតិថ្ៃ

កមពុជា
 ម្បាក់ចាំណូលម្តូវគិតរញ្ចូ លរៅកនុងឆ្ន ាំខដ្លចាំណូលរនាោះបាៃរកតីរ ងី រទាោះរីម្បាក់ចាំណូលរនាោះ
បាៃទូទាត់ ឬមិៃទាៃ់ទូទាត់កតី

 ការកាត់កងចាំណ្ឋយណ្ឋមួយអាចរធវីរៅបាៃ លុោះណ្ឋខតរេតុការណ៍រញ្ជជ កៃូ់វរៃៃុកររស់អនក
ជារ់ពៃធបាៃរកតីរ ងី លទធទលថ្ៃសកមមភាពរសដ្ាកិចចខដ្លជារ់ទាកទ់ងដ្ល់ែៃង់ចាំណ្ឋយរនាោះ
បាៃរកីតរ ងី ៃិងចាំៃួៃទឹកម្បាក់ខដ្លជារៃៃុកររស់អនកជារ់ពៃធអាចរងាហ ញចាសោ់ស់

 តាមវធិាៃគណរៃយយ ម្បាក់ចាំណូលពិតគឺជាសមតុលយថ្ៃគណៃី “លទធទលថ្ៃការយិរររិចឆទ” រ៉ាុខៃែ
រដាយរេតុថ្នាៃរទរបញ្ញតែិសាររពីពៃធរដាយខ ករនាោះលទធទលពិតគណរៃយយម្តូវខតជាកមមវតាុថ្ៃ
ការខកតម្មូវរម្ៅគណរៃយយខដ្លាៃការរញ្ចូ លមកវញិ ៃិងការកាត់រចញរទសងៗ ។

 រដាយរេតុថ្នាៃរទរបញ្ញតែិរដាយខ កខាងពៃធដារម្បាក់ចាំណូលជារ់ពៃធតាមពៃធដារ តាមធមមតា
មិៃរសមីគាន ៃឹងម្បាក់ចាំណូលជារ់ពៃធតាមគណរៃយយរទ។
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និ្យរន័្យសវន្ករមពន្ធដារ

• សវៃកមមពៃធដារ សាំរៅដ្ល់ការពិៃិតយរញ្ជជ ក់រលីរញ្ជ ិកាគណរៃយយ របាយការណ៍េិរញ្ញវតាុ ៃងិឯកសាររទសងៗ
ខដ្លពាក់ព័ៃធៃឹងអាជីវកមមររស់អនកជារ់ពៃធ រដ្ីមបីរញ្ជជ ក់ថ្នការគណនា ការម្រកាស ៃិងការរង់ម្បាក់ពៃធ បាៃ
ម្តឹមម្តូវតាមចារ់ៃិងរទរបញ្ញតតិសតពីីពៃធដារ។

• សវៃកមមពៃធដារ គឺជាវធិាៃការដ៏្សាំខាៃ់កនុងការម្គរ់ម្គង ៃិងម្រមូលពៃធឱ្យាៃតាល ភាព ៃិងម្រសទិធភាព រដី្មបី
ធានាសមធម៌កនុងការរង់ពៃធ។

ម្រណភទនន្សវន្ករមពន្ធដារ

១. សវៃកមមរលលីែិិតសាន ម៖ រធវីរ ីងរៅទីកខៃលងរដ្ាបាលសាររពីពៃធ រដាយពិៃិតយវៃិិចឆ័យរលលីែិិតម្រកាសសាររពី
ពៃធ ខដ្លាៃភាពមិៃម្រម្កតី ឬភាពមិៃសុីសងាវ ក់គាន រលលីិែិតម្រកាស។
២. សវៃកមមពៃធដ្ល់ទីកខៃលង៖គឺជាការចុោះរធវីសវៃកមមដ្ល់ទតីាាំងម្រករអាជីវកមមររស់សេម្គាស ខដ្លជាកមមវតាុថ្ៃ
ការរធវីសវៃកមម រដី្មបីពិៃិតយសាា ៃភាពអាជីវកមមជាក់ខសតង រញ្ជ ិកាគណរៃយយ លិែិតយុតតិការ ៃិងឯកសាររទសងៗ

២.១សវៃកមមាៃកម្មិត
២.២.សវៃកមមរពញរលញ

រោងតាមម្រកាសរលែ ២៧០ សេវ ម្រក ចុោះថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៩៖
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សវន្ករមមាន្កម្រិត

• សវៃកមមាៃកម្មិត គឺជាការរធវីសវៃកមមរយៈរពលែលីៃងិភាល មៗរៅរលមី្ររភ្ទពៃធអាករមួយចាំៃួៃ រវៀរខលងខត
ពៃធរលីម្បាក់ចាំណូល។

• សវៃកមមាៃកម្មិត អាចរធវីរ ីងចាំរពាោះខតរយៈរពលជារ់ពៃធកនុងឆ្ន ាំជារ់ពៃធចរៃត(N) ៃិងឆ្ន ាំជារ់ពៃធមុៃឆ្ន ាំជារ់
ពៃធចរៃត(N-1)។

សវន្ករមណពញណលញ

 សវៃកមមរពញរលញគឺជាការរធវីសវៃកមមរៅរលពីៃធអាករម្គរ់ម្ររភ្ទ។
 សវៃកមមរពញរលញ រធវីរ ីងកនុងរងវង់៣ឆ្ន ាំជារ់ពៃធងយរម្កាយ(N-3)។
 សវៃកមមមិៃតម្មូវឱ្យរធវីម្គរ់ឆ្ន ាំជារ់ពៃធ ឬរយៈរពលជារ់ពៃធរនាោះរទ គឺរធវីរ ីងខតឆ្ន ាំជារ់ពៃធណ្ឋ ខដ្លាៃហា
ៃិភ័្យែពស់រ៉ាុរណ្ឋណ ោះ។ រវៀរខលងខតករណី៖

- ាៃការរសនីសុាំពីអនកជារ់ពៃធ
- ាៃខាតរោង ឬឥណទាៃរោងពីឆ្ន ាំជារ់ពៃធមុៃ
- ាៃភ្សតុតាងថ្នសេម្គាសបាៃរគចរវោះពៃធ
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ការណម្ជើសណរើសសហម្គ្នសណ វ្ ើសវន្ករម

• ការរម្ជីសររសីសេម្គាសរធវីសវៃកមមខទអករលលីកខែណឌ វៃិចិឆ័យ៖
- ការវភិាគហាៃភ័ិ្យ
- លទធទលបាៃមកពីការរទៃៀងផ្ទៃ ត់ទគូរទគងព័ត៌ាៃ (Cross check)
- ព័ត៌ាៃទទួលបាៃពីតតយិជៃ
- ព័ត៌ាៃអាំពីម្ររភ្ទពៃធ ឬវស័ិយជាក់ោក់ណ្ឋមួយ
- ព័ត៌ាៃររស់អនកជារ់ពៃធណ្ឋមួយ
- ទីតាាំងររស់សេម្គាស។ល។

ការណរៀរចំករមវស្ីណ វ្ ើសវន្ករម

ការររៀរចាំសេម្គាសរធវីសវៃកមម៖
- ររៀរចាំសេម្គាសរធវីសវៃកមមរដាយគណៈកមមការ
- ខរងខចកសេម្គាសតាមអងគភាព
- សវៃករម្តូវរញ្ច រ់កនុងឆ្ន ាំខដ្លបាៃខរងខចកជូៃ ឬម្តឹមម្តីាសទ១ីថ្ៃឆ្ន ាំរនាៃ រ់
- ករណីមិៃរញ្ច រ់ម្រធាៃអងគភាពរសនសុីាំពៃារមកអគគនាយកដាា ៃ
- ករណីពិរសសម្តូវរធវីរមួគាន
- អគគនាយកថ្ៃអគគនាយកដាា ៃពៃធដារ អាចចាត់អងគភាពណ្ឋមួយរធវីសវៃកមមពរិសស។
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ពន្ធរណន្ថរ និ្ងការម្បាក់

ការកាំណត់ពៃធរ ងីវញិ ម្តូវកាំណត់ពៃធរខៃាម ៃិងការម្បាក់៖
១. ករណីរធវសម្រខេស៖ ពៃធរខៃាម ១០% ៃិងការម្បាក់ ១.៥% កនុង១ខែ
២.ករណីរធវសម្រខេសធៃៃ់ធៃរ៖ ពៃធរខៃាម ២៥% ៃិងការម្បាក់ ១.៥% កនុង១ខែ
៣.ករណីរគចរវោះពៃធ៖ ពៃធរខៃាម ៤០% ៃិងការម្បាក់ ១.៥% កនុង១ខែ
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• រោងតាម ម្រកាសរលែ ០៥៣៦ សេវ ម្រក ចុោះថ្ងៃទី ២៣ ខែធនូឆ្ន ាំ ២០១៦៖ ចាំណ្ឋត់ថ្នន ក់
អៃុរោមភាពសាររពីពៃធររស់អនកជារ់ពៃធ ម្តូវបាៃខរងខចកជា ៣ ម្ររភ្ទគឺ៖ ាស (អៃុរោម
ភាពែពស់) ម្បាក់ (អៃុរោមភាពមធយម) ៃិងសាំរទិធ (អៃុរោមភាពទារ) រដាយខទអករលីលកខណៈ
វៃិិចឆ័យ ដូ្ចាៃកាំណត់កនុងម្រការ៤ ខដ្លកនុងរនាោះាៃខចងទងខដ្រអាំពីកាតពវកិចចររស់អនកជារ់ពៃធ 
កនុងការកាៃ់ការ់រញ្ជ ិកាគណរៃយយ លិែិតយុតតិការ ៃិងឯកសាររទសងៗតាមការតម្មូវ។

• អគគនាយកដាច ៃពៃធដារ ម្តូវម្រគល់ជូៃវញិ្ជញ រៃរម្តអៃុរោមភាពសាររពីពៃធចាំរពាោះអនកជារ់ពៃធ
ម្ររភ្ទាស។ រដាយខ ក អនកជារ់ពៃធម្ររភ្ទម្បាក់ ឬសាំរទិធ អាចៃឹងម្តូវម្រគល់ជូៃវញិ្ជញ រៃរម្ត
អៃុរោមភាព តាមការរសនីសុាំ។ សុពលភាពថ្ៃវញិ្ជញ រៃរម្តរៃោះាៃរយៈរពល០២ឆ្ន ាំ។ កនុងរយៈ
រពលរៃោះ អ.ព.ដ្ ាៃសិទធិដ្កេូតៃិងវាយតថ្មលអៃុរោមភាពសាររពីពៃធរ ីងវញិ កនុងករណីខដ្ល
រករ ញីថ្នអនកជារ់ពៃធមិៃរគារពតាមលកខណៈវៃិិចឆ័យខដ្លែលួៃទទួលបាៃ។

• អនកជារ់ពៃធតាមរររសវ័យម្រកាសខដ្លម្តូវបាៃពិៃិតយ ៃិងវាយតថ្មលរៅរលីកម្មិតអៃុរោមភាព 
សាររពីពៃធទទួលបាៃៃូវអតាម្ររោជៃ៍មួយចាំៃួៃរៅតាមកម្មិតររស់ែលួៃដូ្ចាៃខចងកនុងសាោចរ 
រលែ ០០៧ សេវ ចុោះថ្ងៃទី ០៤ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧។   
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9. អាកររលីតថ្មលរខៃាម (10%)

10. ពៃធរលីម្បាក់ររៀវតស (0% ដ្ល់ 20%)

11. ពៃធរលីអចលៃម្ទពយ (0.1%)

12. ពៃធរលីដ្ីធលីមិៃបាៃរម្រីម្បាស់ (2%)

13. ពៃធរលីមរធាបាយដ្ឹកជញ្ជូ ៃ ៃិងោៃជាំៃិោះម្គរ់ម្ររភ្ទ

14. ពៃធម្រថ្នរ់ម្តា
 ៤ % រលីការរទៃរកមមសិទធិអចលៃម្ទពយ (ម្រកាសកាំណត់តថ្មលអចលៃម្ទពយ)

 ០.១ % រលីតថ្មលភាគេ ុៃ ឬតថ្មលរលកីិចចសៃាទគត់ទគង់ទាំៃិញឬរសវារម្រីម្បាស់ងវកិារដ្ា
 ២៥០$ ចាំរពាោះលិែិតាៃលកខណគតិយុតត ៣ ម្ររភ្ទ  

(លិែិតសតីពីការររងេីតម្កុមេ ុៃ, រិទម្កុមេ ុៃ ៃិងរ ាំោយម្កុមេ ុៃ)

1. ម្បាក់រ ាំរដាោះពៃធរលីម្បាក់ចាំណូល (1%)
2. ពៃធអរបររា (1%)
3. អាករពិរសសរលីទាំៃិញ ៃិងរសវាមួយចាំៃួៃ (35 % ម្សា

30% ម្សាររៀ, 20% បារ,ី សាំរុម្តយៃតរហាោះ 10%, ទូរគមនាគមៃ៍ 3%)

3. អាកររាំភ្លឺសាធារណៈ (3%)
4. អាកររលីការសាន ក់រៅ (2%)
5. ពៃធកាត់ទុក (ការជួល 10%, រសវាកមម ៃិង Royalties 15%, 

ការម្បាក់ 15% (កមចីកនុងម្សុក), ការម្បាក់ 4% ឬ 6% (សាា រ័ៃេិរញ្ញវតាុ))

6. ពៃធរលីម្បាក់ចាំណូល (20%)
7. ពៃធបា៉ា តង់ (តូច- 100$, មធយម- 300$, ធាំ 750$ ឬ 1,250$)

8. ពៃធរលីសាល កយីរហា

៣- លទធទលនន្កំណែទម្រង់ណគ្នលន្ណោបាយ និ្ងរដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ

ម្រណភទពន្ធ និ្ងអាករណទសងៗ



3កមពុជាបាៃអៃុម័តរលីកចិចម្ពមរម្ពៀង DTA ជាមួយយុតាត ធកិារពៃធដារ ៃិងទទួលបាៃការសរម្មចអៃុមត័ពីទសីែីការគណៈរដ្ាមន្តៃតីរួចោល់ ចាំៃួៃ ០៧ 
ៃិង បាៃចុោះេតារលខារលកីិចចម្ពមរម្ពៀង DTA ចាំៃួៃ ០២ ដូ្ចខាងរម្កាម ៖

១- ម្ររទសសឹងហរុរ ី(ចូលជាធរាៃ ៃិងាៃម្រសិទធភាពអៃុវតតចារ់ពីថ្ងៃទ០ី១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០១៨)

២- ម្ររទសថ្ង (ចូលជាធរាៃ ៃិងាៃម្រសិទធភាពអៃុវតតចារ់ពីថ្ងៃទ០ី១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០១៨)

៣- ម្ររទសចិៃ (ចូលជាធរាៃ ៃិងាៃម្រសិទធភាពអៃុវតតរៅថ្ងៃទី០១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០១៩)*

៤- ម្ររទសម្រ ុយរណ (ចូលជាធរាៃ ៃិងាៃម្រសិទធភាពអៃុវតតចារ់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០១៩)*

៥- ម្ររទសរវៀតណ្ឋម (ចូលជាធរាៃ ៃិងាៃម្រសិទធភាពអៃុវតតចារ់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមកោ ឆ្ន ាំ២០២០)

៦- ម្ររទសឥណឌូ រណសុី (បាៃទតល់សចាច រ័ៃរដាយម្ពោះមហាកសម្ត រៅថ្ងៃទី ១២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៨ ៃិងកាំពុងរងចាាំ

ការជូៃដ្ាំណឹងពីការរញ្ចរ់ៃីតិវធិីររស់ម្ររទសឥណឌូ រៃសុី

៧-រដ្ាបាលពិរសស េុងកុង (បាៃរញ្ចរ់ៃិងចុោះេតារលខារលី DTA នាថ្ងៃទី២៦ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៩)

៨-ម្ររទសា៉ា រ សុី (បាៃចុោះេតារលខា កាលពីថ្ងៃទ០ី៣ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០១៩)

៩ - ម្ររទសកូររ ៉ាខាងតបូង (បាៃចុោះេតារលខា កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩)
20

៣- លទធទលនន្កំណែទម្រង់ណគ្នលន្ណោបាយ និ្ងរដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ

កិចចម្ពរណម្ពៀងសតីពីការណចៀសវាងការយកពន្ធម្តួតគ្នន  (DTA)
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រលីសពីរៃោះ ក៏ាៃការចរចារកិចចម្ពមរម្ពៀង DTA ជារៃតរនាៃ រ់ ជាមួយយុតាត ធិការពៃធចាំៃៃួ ០៦ ម្ររទស៖

១ រដ្ាបាលពិរសស ា៉ា កាវ បាៃរញ្ចរ់ការចរចាជាសាា ពរ ម្តឹមកម្មិតររចចករទស ៃិងកាំពុងោយការណ៍ជូៃថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ កាំពុងដ្ាំរណីរការ

២ ម្ររទសមីោ៉ា ៃ់ា៉ា កាំពុងរង់ចាាំការរ ល្ីយតរពីភាគីមីោ៉ា ៃ់ា៉ា រដី្មបីចារ់រទតីមកិចចចរចាជុាំទី១ កាំពុងដ្ាំរណីរការ

៣ ម្ររទសេវលីពីីៃ រម្កាយពីទទួលបាៃចាំណ្ឋររលីរបាយការណ៍សែីពីការចរចាជុាំទី១ រួចមកនាយកដាា ៃកាំពុងរៃតសិការលីរញ្ជហ ខដ្ល

រៅរសសសល់ ៃិងរម្តៀមចរចាជុាំទី២កនុងរពលឆ្រ់ៗរៃោះ
កាំពុងដ្ាំរណីរការ

៤ ម្ររទសឡាវ កាំពុងរង់ចាាំការរ ល្ីយតរពីភាគីឡាវ រដី្មបីចារ់រទតីមកិចចចរចាជុាំទី១ កាំពុងដ្ាំរណីរការ

៥ ម្ររទសជរ៉ាុៃ កាំពុងររៀរចាំរបាយការណ៏វឌ្ឍៃភាពថ្ៃការចរចា ៃិងរសនីសុាំរគាលការណ៍រលីជាំេរចុងរម្កាយររស់កមពុជា រដី្មបីរៃត 

ការចរចា ជាមួយជរ៉ាុៃ 
កាំពុងដ្ាំរណីរការ

៦ ម្ររទសសលូវា៉ាក កាំពុងខសវងរកអាសយដាា ៃមន្តៃតីទទួលរៃៃុកររសស់លូវា៉ា ក រដី្មបីទាំនាក់ទាំៃងកនុងការររៀរចាំការចរចា កាំពុងដ្ាំរណីរការ

21

៣- លទធទលនន្កំណែទម្រង់ណគ្នលន្ណោបាយ និ្ងរដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ

កិចចម្ពរណម្ពៀងសតីពីការណចៀសវាងការយកពន្ធម្តួតគ្នន  (DTA)
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៣- លទធទលនន្កំណែទម្រង់ណគ្នលន្ណោបាយ និ្ងរដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ

កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសារណពើពន្ធ



3
មុែងារសនូល “ការចុោះរញ្ជ ីអនកជារព់ៃធ ”

ររោិយ មុៃកាំខណទម្មង់ រម្កាយកាំខណទម្មង់ គុណម្ររោជៃ៍
1-ពាកយរសនីសុាំចុោះរញ្ជ ី ាៃ 4 ទម្មង់ 1 ទម្មង់ ងាយម្សួលគាម ៃទិៃនៃ័យម្តួតគាន

2- ម្រព័ៃធកត់ម្តាទិៃនៃ័យចុោះរញ្ជ ី
រញ្ចូ លទិៃនៃ័យដាច់រដាយខ ក
ពីគាន រៅម្គរ់សាខារែតត-ែណឌ
(Standalone System)

ការរញ្ចូ លទិៃនៃ័យម្តូវបាៃម្រមូលទតុ ាំមក
ថ្នន ក់កណ្ឋត ល(Centralize System)

រងេភាពងាយម្សួលៃិងការ
ម្គរ់ម្គងទិៃនៃ័យទូទាាំងម្ររទស

3- ព័ត៌ាៃអាំពីម្កុមេ ុៃ
ការម្រមូលព័ត៌ាៃមៃិម្គរម់្គាៃ់
មិៃអស់ រេីយាៃការអៃុរម្គាោះឱ្យ
ជាំពាក់ឯកសារ

• តាោងសាំណុាំ ឯកសារម្តូវភាជ រ់
• ម្រព័ៃធតម្មូវរញ្ចូ ល ៃិងភាជ រ់ឯកសាររទីរ
អៃុញ្ជញ តឱ្យរធវីការចុោះរញ្ជ ីបាៃកាំណតទ់ិៃនៃយ័

• អនកជារ់ពៃធពុាំអាចសុាំជាំពាក់ឯក
សារបាៃរ ីយ

• ឯកសារាៃម្គរ់រៅកនុងម្រព័ៃធ

4- ទិៃនៃ័យររស់អនកជារ់ពៃធ ាៃទិៃនៃ័យម្តួតគាន រម្ចីៃ
(Duplicate)

គាម ៃទិៃនៃ័យម្តួតគាន (No Duplicate) ងាយម្សួលកនុងការរទៃៀងផ្ទៃ ត់

5-ការរូរងត ៃិងសាន មម្ាមថ្ដ្ គាម ៃ ាៃរអាយងតរូរ-ខសគៃម្ាមថ្ដ្ ខតមួយនាក់ 
(ម្រធាៃម្កុមម្រឹកាភិ្បាល ឬអនកតាំណ្ឋង)

ាៃទិៃនៃ័យអតតសញ្ជញ ណអនកជារ់
ពៃធម្គរ់ម្គាៃ់ ពិបាករគចរវោះ

6- រ័ណណបា៉ា តង់ ៃិង វញិ្ជញ រៃរម្តអតរ

ការរបាោះពុមពរ័ណណបាៃម្តឹមខត
សាខារែតត-ែណឌ ខដ្លរញ្ចូ ល
ទិៃនៃ័យ រេីយរងចាាំម្រធាៃ
សាខាចុោះេតារលខា៣-៦ខែ

របាោះពុមពរៅ
- រដ្ាបាលសាររពីពៃធ ឬ
- ម្គរ់សាខាធនាគារខដ្លជាថ្ដ្គូរររស់ អពដ្
- ាៃសុវតាិភាពែពស់ (QR code )

ទតល់រសវាបាៃឆ្រ់រេ័ស ៃិង
ទាៃ់រពលរវោ រេីយម្រមូល
ចាំណូលបាៃភាល ម

7- កថ្ៃលងទតល់រសវាចុោះរញ្ជ ី មិៃាៃសតង់ដារ ាៃសតង់ដារ ៃិងាៃម្រព័ៃធរងចាាំ តាល ភាព ៃិងម្រសិទធភាព

8-ការតាមដាៃការចុោះរញ្ជ ី គាម ៃការតាមដាៃ ចុោះអរងេតសេម្គាស, ចុោះអរងេតអចលៃម្ទពយ ាៃទិៃនៃ័យអតតសញ្ជញ ណអនកជារ់
ពៃធម្គរ់ម្គាៃ់ ពិបាករគចរវោះ

23
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មុែងារសនូល “ការទតល់រសវាអនកជារ់ពៃធ ”
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ររោិយ មុៃកាំខណទម្មង់ រម្កាយកាំខណទម្មង់

1-ការទសពវទាយព័ត៌ាៃពៃធដារ

មិៃទូលាំទូោយ
- រសៀវរៅ
- ទូរទសសៃ៍ 
- សិកាខ សាោបាៃតិចតួច

- រសៀវរៅ
- រគេទាំព័រ
- រណ្ឋត ញសងគម
- ផ្ទៃ ាំងទាយពាណិជជកមម
- ទូរទសសៃ៍ 
- សិកាខ សាោបាៃរម្ចីៃដ្ង ៃិងម្គរ់ោជធាៃី-រែតត
- មជឈមណឌ លពិរម្គាោះរោរល់(Call Center)
- កមមវធីិជខជកផ្ទៃ លជ់ាមួយអពដ្(GDT Live Chat App.)

2- រសវាអនកជារ់ពៃធ - រង់ចាាំ រដាយពុាំដ្ឹងថ្នៃឹងបាៃទទួលរសវា
រៅរពលណ្ឋ

 ម្រព័ៃធរង់ចាាំការទតល់រសវាដ្លអ់នកជារ់ពៃធ 
 ការវាយតថ្មលរសវាកមមររសម់ន្តៃតីពៃធដារ 
 ម្រព័ៃធការមោ៉ា សុវតាិភាព

3-ភាពងាយម្សួល ៃិងភាពចាស់ោស់ - ពិបាកគណនា ៃិងមិៃាៃមូលដាា ៃ
ចាស់ោស់

ការររងេីតៃូវកមមវធីិនានារល ីSmart Phone
• កមមវធីិគណនាពៃធរលីមរធាបាយ (សាំោរ់ទូរសព័ៃថ្ដ្) 
• កមមវធីិគណនាពៃធរលីម្បាក់ររៀវតស (សាំោរ់ទូរសព័ៃថ្ដ្) 
• កមមវធីិម្រតិទិៃពៃធដារ (សាំោរ់ទូរស័ពៃថ្ដ្) 
• កមមវធីិព័ត៌ាៃពៃធដារ (សាំោរ់ទូរស័ពៃថ្ដ្) 

4-ការរង់ម្បាក់ពៃធ - ម្តូវរៅរង់រៅសាខាពៃធដាររែតត-ែណឌ - រង់តាមធនាគារថ្ដ្គូរ ឬ E-Payment
- ាៃសាររ ាំលឹក
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មុែងារសនូល “ការចាតខ់ចងលិែតិម្រកាស ”
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ររោិយ មុៃកាំខណទម្មង់ រម្កាយកាំខណទម្មង់

១- ដ្ាំរណីរការដាក់លិែតិម្រកាស

ចាំៃួៃដ្ាំណ្ឋក់កាល ៦ ដ្ាំណ្ឋក់កាល (រង់ចាាំធនាគារ ៃិងមន្តៃតី) ២ ដ្ាំណ្ឋក់កាល (ការម្រកាសរង់ម្បាក់ពៃធតាម Online)

២- ការទទួលម្បាក់ពៃធម្គរ់ម្ររភ្ទ

ក- ការម្គរ់ម្គងទទួលម្បាក់ពៃធ មិៃាៃម្រព័ៃធ រធវីរដាយ Manual ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងទទួលម្បាក់ពៃធម្គរ់ម្ររភ្ទ

ែ- ចាំៃួៃរងាេ ៃ់ថ្ដ្ទទួលម្បាក់ពៃធ ៣ ម្ររភ្ទែុសៗគាន ពៃធដាររទសង ធនាគាររទសង ាៃខត០១ម្ររភ្ទ

គ- ការរបាោះពុមព សររសរថ្ដ្ (ធាំរលីតូចរម្កាម) ០៣ ចារ់របាោះពុមពពីម្រព័ៃធខត០១

 - Notification រុគគលិក ឬភាន ក់ងាោយការណ៍ Auto Notification with Message (Email or SMS)

ង- ការរូកសរុរចាំណូល ចាំណ្ឋយរពលរវោោ៉ា ងរហាច ១សបាត េ៍ ចាំណូលរមីល Online

៣- ការរង់ពៃធ

ការរង់ពៃធ ម្តូវរៅរង់រៅសាខាពៃធដារ - អាចរង់រៅសាខាពៃធដារ/ធនាគារថ្ដ្គូរ
- ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរង់ពៃធតាមអៃឡាញ (E-Payment)

៤- ការម្គរ់ម្គង ៃិងការរកាឯកសារ 

ទីតាាំង ៃិងការទុកដាក់ឯកសារ ោយបា៉ា យគាម ៃសណ្ឋត រ់ធាន រ់ ៃិងសុវតតិភាព ររៀរចាំទុកដាក់ាៃសណ្ឋត រ់ធាន រ់ ៃិងាៃសុវតតិភាពរៅ
រៃៃរ់ម្គរ់ម្គងទិៃនៃ័យ

RMS/ការចាត់ចែងលិខិតប្រកាស.pptx
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មុែងារសនូល “ការរធវីសវៃកមម”
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ររោិយ មុៃកាំខណទម្មង់ រម្កាយកាំខណទម្មង់

1- ទម្មង់ខរររទ - នាយកដាា ៃ ៃិងសាខារែតតែណឌ ែុសគាន សតង់ដារខតមួយ

2- ការម្គរ់ម្គងការរធវីសវៃកមម
- រធវីរដាយ Manual ៃិងមិៃចាស់ោស់
- ពិបាករកឯកសារ

ម្រព័ៃធសវៃកមម

• ម្ររភ្ទសវៃកមម

• ការយិរររិចឆទសម្ារ់រធវីសវៃកមម

• ទឹកម្បាក់ពៃធខដ្លបាៃកាំណត់រ ីងវញិ

• រឈ្លម ោះមន្តៃតីសវៃករ

• កាលរររិចឆទថ្ៃការតវា៉ា

• រាំណុលពៃធដារ ៃឹងម្តូវរកីតាៃរដាយសវ័យម្រវតតិ ម្រសិៃររី

គាម ៃការតវា៉ាកនុងរយៈរពល ៣០ថ្ងៃ 
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មុែងារសនូល “ការម្រមូលរាំណុលពៃធ ៃិងរណតឹ ងតវា៉ា  ”
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ររោិយ មុៃកាំខណទម្មង់ រម្កាយកាំខណទម្មង់

ការម្គរ់ម្គងរាំណុល • មិៃចាស់ោស់ 
• របា៉ា ត់របាយ

ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងរាំណុលពៃធ

ការទូទាត់រាំណុលពៃធ រង់ផ្ទត ច់
• រង់ផ្ទត ច់
• រង់ជាដ្ាំណ្ឋក់កាល

ការរដាោះម្សាយរណតឹ ងតវា៉ា មិៃាៃគណៈកាម ធិការ គណៈកាម ធិការរដាោះម្សាយ វវិាទសាររពពីៃធ (កម្មិត កសេវ)

ររៀរចាំរកៀររាំណុលពៃធ 
• មិៃចាស់ោស់ 
• មិៃាៃម្កុមការងារសម្មរសម្មួល

• ាៃររងេីតម្កុមការងាររាំណុលពៃធ
• ាៃវធិាៃ ៃិងៃីតិវធិីចាត់ទុករាំណុលពៃធមៃិអាចម្រមូលបាៃ



3
មុែងារគាាំម្ទ៖ “ការពម្ងឹងការម្គរ់ម្គងរចនាសមព័ៃធ ៃិងការម្គរ់ម្គងធៃធាៃមៃុសស”

28

5- ៃគរបាលយុតតិធម៌ មិៃទទួលបាៃ ទទួលបាៃ

4-ការររីកររៀវតស មកទទួលផ្ទៃ ល់ រង់ចាាំយូរ ររីកតាមWing ឆ្រ់រេ័ស ៃិងទទួលររៀវតសរពញចាំៃួៃ

ររោិយ មុៃកាំខណទម្មង់ រម្កាយកាំខណទម្មង់

1- រចនាសមព័ៃធ 
ក. នាយកដាា ៃថ្នន ក់កណ្ឋត លចាំៃួៃ ៧ 
ែ.សាខាពៃធដារែណឌ ថ្ៃោជធាៃីភ្នាំរពញចាំៃួៃ ៩ ៃិង
គ.សាខាពៃធដាររែតតចាំៃួៃ ២៤

ក. នាយកដាា ៃ-អងគភាពថ្នន ក់កណ្ឋត លចាំៃួៃ១១
ែ. អងគភាពថ្នន ក់មូលដាា ៃ
 សាខាពៃធដារែណឌ ថ្ៃោជធាៃីភ្នាំរពញចាំៃួៃ ៩ ៃិង
 សាខាពៃធដាររែតតចាំៃួៃ ២៤

2- រា៉ា ងរធវីការ ៃិងការកត់ម្តាវតតាៃ
ចូលរធវីការរា៉ា ង១០ម្ពឹក រ៉ាុខៃតេតារលខាដាក់រា៉ា ង ៧ ម្ពឹក
រចញរា៉ា ង ៣ោៃ ច រ៉ាុខៃតេតារលខាដាក់រា៉ា ង ៥ោៃ ច

បាៃខកសម្មួលរា៉ា ងរធវីការររសម់ន្តៃតីពៃធដារ ៃិងររងេីតម្រព័ៃធ
វតតាៃ រដាយាៃការខសគៃម្ាមថ្ដ្ 

3-ការោិល័យរធវីការ  - អត់សតង់ដារ
• រាំពាក់កុាំពយូទ័រ ៃិងសាា រៈការោិលយ័ ដ៌្សតង់ដារ
• ទតល់រ័ណណសាគ ល់មន្តៃតីោជការពៃធដារ សម្ារ់រចញ-ចូល 
• ម្រព័ៃធ Camera សុវតតិភាព

6-ការម្គរ់ម្គងធៃធាៃមៃុសស គាម ៃការម្គរ់ម្គង ៃិង Manual 

ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងធៃធាៃមៃុសស
• ព័ត៌ាៃររស់មន្តៃតី
• ម្គរ់ម្គងរបាយការណ៍ម្រចាាំថ្ងៃររសម់ន្តៃតី
• ម្គរ់ម្គងវាយតថ្មលមន្តៃតី
• ម្គរ់ម្គងវតតាៃមន្តៃតី
• ម្គរ់ម្គងការសុាំចារ់ររសម់ន្តៃតី
• ម្គរ់ម្គងរបាយការណ៍សរងខរ
• របាយការណ៍ ៃិងរា៉ា ងរធវីការ

RMS/ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងរចនាសម្ព័ន្ធ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស.pptx
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ឆ្ន ាំ2014
1. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការចុោះរញ្ជ ីពៃធដារ
2. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការចុោះរញ្ជ ីពៃធដារ តាមអៃឡាញ
3. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងធៃធាៃមៃុសស
ឆ្ន ាំ2015
4. ម្រព័ៃធសុវតាិភាពម្ចករចញ-ចូល
5. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងរងាេ ៃ់ថ្ដ្រញ្ជជ ក់ការទទួលម្បាក់ពៃធ
6. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងពៃធអចលម្ទពយ 
7. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងពៃធមរធាបាយ ។
8. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរទៃរកមមសិទធិមរធាបាយដ្ឹកជញ្ជូ ៃ
9. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការម្រ ងរម្ជីសររសីមន្តៃតីពៃធដារ
10. មជឈមណឌ លរកាទុកទិៃនៃ័យលកខណៈសវ័យម្រវតតិ 
ឆ្ន ាំ2016
11. ររៀរចាំមជឍមណឌ លរាំខលងឯកសារ
12. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការម្រមូលម្បាក់ពៃធម្គរម់្ររភ្ទ 
13. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងទទួលលែិិតម្រកាសពៃធ 
14. ម្រព័ៃធដាក់លិែិតម្រកាសពៃធតាម Online 
15. ការម្គរ់ម្គងឯកសារររស់អនកជារ់ពៃធ
16. ការម្គរ់ម្គងរបាយការណ៍តាមសាខា
17. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងពៃធរលីការជួលអចលៃម្ទពយ
18. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងភាន ក់ងាររសវាកមមពៃធដារ
19. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសេម្គាសទទួលទគតទ់គង VAT 0%
20. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសេម្គាសខដ្លជា Q.I.Ps
21. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការផ្ទអ កសកមមភាពររស់សេម្គាស
22. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការងារអរងេតសេម្គាស 
23. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គង ៃិងវាយតថ្មល លទធទលការងារ

ឆ្ន ាំ2017
24. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងតាមដាៃឯកសារ
25. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងព័ត៌ាៃររស់រុគគល
26. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរង់ពៃធតាមអៃឡាយ 
27. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គង Call Center 
28. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសវៃកមម
29. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងរាំណុលពៃធ
30. ម្រព័ៃធវាយតថ្មលមន្តៃតី តាមទូរស័ពៃ  
31. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងលិែិតរ ាំលឹកពីការដាក់លែិិតម្រកាស
32. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងខតមម្រិ៍
33. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសតីពីការររងេីតអៃុរោមភាពសាររពីពៃធ
34. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងលិែិតរ្លីយតរ
35. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរញ្ជូ ៃរបាយការណ៍(FATCA)
ឆ្ន ាំ2018
36. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងព័ត៌ាៃសេម្គាស
37. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការកត់ម្តាឯកសារលិែិតម្រកាស
38. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការខសេៃឯកសារលិែិតម្រកាស
39. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរសនីសុាំរងវិលសងអាកររលីតថ្មលរខៃាម
40. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គង e-Filing
41. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងគណៃីរម្រីម្បាស់ររស់អនកជារ់ពៃធ 
42. ររៀរចាំម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការចៀសវាងយកពៃធម្តួតគាន
43. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសតុកររស់អគគនាយកដាា ៃពៃធដារ
44. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងកមមវធិីម្រជុាំររស់អគគនាយកដាា ៃពៃធដារ
45. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរងវិលសង អតរ សម្ារ់ជៃរររទស 
46. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងគណៃីររសម់ន្តៃតីពៃធដារ ៃិងថ្ដ្គូសេការ 
47. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងចាំណូលពៃធដារ 
48. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសិកខសាោររស់អគគនាយកដាា ៃពៃធដារ
49. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសាំរណីសុាំជាំៃួយ ជាំនាៃ់ទ១ី.០។

ឆ្ន ាំ 2019
50. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរចៀសវាងយកពៃធម្តួតគាន  
51. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរសនីសុាំរងវិលសង អតរ (VAT Refund) 

52. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងពៃធមរធាបាយ 
53. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងចុោះរញ្ជ ីសេម្គាស
54. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងព័ត៌ាៃរុគគល
55. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការទទួលម្បាក់ពៃធ (Single Invoice)
56. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការរង់ពៃធ  តាមអៃឡាញ (e-Payment)
57. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការម្រកាសពៃធអាជីវកមម តាមអៃឡាញ
58. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងអរងេតអចលៃម្ទពយ
59. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការកត់ម្តាឯកសារលិែិតម្រកាស
60. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងខសេៃឯកសារលិែិតម្រកាសសវ័យម្រវតតិ
61. កមមវធិីការម្រកាសពៃធអាជីវកមម សម្ារ់អនកជារ់ពៃធតូច 
62. កមមវធិីគណនាពៃធរលីមរធាបាយដ្ឹកជញ្ជូ ៃ។ ឆ្ន ាំ២០១៩
63. កមមវធិីម្តួតពិៃិតយ ៃិងតាមដាៃឯកសារ
64. កមមវធិីខសគៃវតតាៃមន្តៃតី (Upgrade)
65. រគេទាំព័រអគគនាយកដាា ៃពៃធដារ
66. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសាោជាតិពៃធដារ
67. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងសតុកររស់អគគនាយកដាា ៃពៃធដារ
68. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងគណៃីអនកជារព់ៃធ(e-Tax Core System)
69. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងចាំណូលពៃធដារ (Map Revenue Dashboard)

70. កមមវធិីខចករណណបា៉ា តង់សេម្គាស
71. ម្រព័ៃធម្គរ់ម្គងការចុោះរឈ្លម ោះចូលរមួសកិាខ សាោ
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3
៤- លទធទលម្ររូលចំែូលពន្ធ

ពីឆ្ន  ំ២០១១ ដ្ល់ ណខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៩



ឆ្ន ាំ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ចាំណូល (រ ីោៃររៀល ) 2,360.05 3,036.32 3,604.89 4,267.00 5,210.00 6,010.48 7,906.52 8,791.40 
ចាំណូល (ោៃដុ្ោល រ) $590.01 $759.08 $901.22 $1,067.00 $1,302.00 $1,502.62 $1,976.64 $ 2,197.85 
កាំរណីៃ (រ ីោៃររៀល ) - 676.27 568.57 646.27 945.64 791.90 1,917.82 884.88 
កាំរណីៃ (ោៃដុ្ោល រ) - $169.07 $142.14 $161.57 $236.41 $197.98 $479.46 $221.22 
%កាំរណីៃថ្ៃចាំណូល - 28.65% 18.73% 17.93% 22.24% 15.24% 32.02% 11.19%

៤- លទធទលម្ររូលចំែលូពន្ធ

កំណែើន្នន្ចំែូលពន្ធណដ្លម្ររូលបាន្ចរ់ពីឆ្ន ២ំ០១២ ដ្ល់ ឆ្ន ២ំ០១៨

31

676.27 568.57 646.27 945.64 791.90 

1,917.82 

884.88 

28.65% 18.73% 17.93%
22.24% 15.24%

32.02%

11.19%

 -

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 2016 / 2015 2017 / 2016 2018 / 2017

រ ីោៃររៀល កាំរណីៃ (រ ីោៃររៀល) %កាំរណីៃថ្ៃចាំណូលពៃធម្រមលូបាៃ

លទធទលម្រមូលចាំណូលពៃធ-អាករររស់អគគនាយកដាា ៃពៃធដារាៃការរកីៃរទបីងជារៃតរនាៃ រ់ររៀងោល់ឆ្ន ាំ 
កនុងរងវង់ជាមធយមម្រាណ ២០%



32

សូរអរគុែ


