
 

 

 

 

 

 

 

ររសងួសសដ្ឋរិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថ ុ
   ផលូ វលលខ៩២ សង្កា ត់វតតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ កមពុជា 

ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៩៦០ 
ទូរសារ ៖ (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៧៩៨ 
អីុមម៉ែល ៖ efi@camnet.com.kh 

វុ ៉ិបសាយ ៖ http://www.mef.gov.kh 

 

 

 

 

 

 



ផ្តល់លិខិត្ររកាសឥណទានពីការកាត្់ពនធអាររសលើរររស ៉ៅ ការ និង រររពិត្ 

ល ម្ ោះលសវា ផតល់ល៉ិខ៉ិតរបកាសឥណ្ទានពកីារកាតព់នធអាករលលីរបបល ៉ែការ ន៉ិងរបបព៉ិត 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh  

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់ល៉ិខ៉ិតរបកាសឥណ្ទានពកីារកាតព់នធអាករជូនអត៉ិថ៉ិជន 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត  របកាសលលខ ១៦១ សហវ.ពដ.របក សតីពី កាតពវក៉ិចចសារលពីពនធននក៉ិចចលទធ
កមម ចុោះនថៃទី ១៥ មខម៉ិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ របស់រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ១២៥៩ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ២៤ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពី ការ
របគល់កាតពវក៉ិចចរបមូលចំណូ្លថវ ៉ិកា 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិងបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 របកាសឥណ្ទានចំនួន ៖ ១សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 អាករលលីរបបល ៉ែការ ន៉ិង របបព៉ិត 
 ល៉ិខ៉ិតសមាគ ល់ខលួន 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ផ្តល់លិខិត្ររកាសឥណទានពីការកាត្់ពនធ សលើរារ់សរៀវត្ស 

ល ម្ ោះលសវា ផតល់ល៉ិខ៉ិតរបកាសឥណ្ទានពកីារកាតព់នធ លលីរបាក់លបៀវតស 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់ល៉ិខ៉ិតជូនដំណឹ្ងឥណ្ទានពកីារកាតព់នធជូនអត៉ិថ៉ិជន 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត  របកាសលលខ ១៦១ សហវ.ពដ.របក សតីពី កាតពវក៉ិចចសារលពីពនធននក៉ិចចលទធ
កមម ចុោះនថៃទី១៥ មខម៉ិនា ឆ្ន ២ំ០០៥ របស់រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
(រតង់ របការ ១  ចំណុ្ច ខ ) 

 របកាសលលខ ១២៥៩ សហវ.របក ចុោះនថៃទី២៤ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពី ការ 
របគល់កាតពវក៉ិចចរបមូលចំណូ្លថវ ៉ិកា 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិងបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 របកាសឥណ្ទានចំនួន ៖ ១សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ការកាត់ពនធលលីរបាក់លបៀវតស 
 ល៉ិខ៉ិតសមាគ ល់ខលួន 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់សសច្រតីជូនដ្ំណឹងឥណទានសតីពីច្ំណូលមិនមមនសារសពើពនធ 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពចីណូំ្លម៉ិនមមនសារលពីពនធ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពចីណូំ្លម៉ិនមមនសារលពីពនធ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត  ល៉ិខ៉ិតលលខ ០១៤សហវ.រតន ចុោះនថៃទី ១៧ មខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៧ របស់   
រតនាគារជាត៉ិ 

 លយាងអនុសារណ្ៈ សតីពីលគាលនលយាបាយលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ រវាងរាជ   
រដ្ឋឋ ភ៉ិបាល ជាមួយអងគការមូលន៉ិធ៉ិរបូ៉ិយវតថុអនតរជាត៉ិ (IMF) ចុោះនថៃទី២៦ 
មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០១ 

 របកាសលលខ ១២៧ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១៨ មខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពី 
ការមកលមអអនីត៉ិវ ៉ិធី ន៉ិងវ ៉ិធីសាស្តសតគណ្លនយយ ននហ៉ិរញ្ដវតថុសាធារណ្ៈ 

 ការចបំាច់ននកមមវ ៉ិធីកំមណ្ទរមង់ហ៉ិរញ្ដវតថុសាធារណ្ៈ 
អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិង បរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 ល៉ិខ៉ិតជូនដំណឹ្ងឥណ្ទានចំនួន ៖ ០១សនលឹក 
 សលាកប័រតបមងវរចំណូ្លចូលថវ ៉ិកា ០៥សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 របកាសឥណ្ទានពីធនាគារសតីពីការបង់សាច់របាក់លៅធនាគារ 
 ល៉ិខ៉ិតសមាគ ល់មស្តនតីរាជការ 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 



ផ្តល់សលារររត្័រមងវរច្ំណូលច្ូលថវិកា 

ល ម្ ោះលសវា ផតល់សលាកបរតប័មងវរចំណូ្លចូលថវ ៉ិកា 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់សលាកបរតប័ងច់ណូំ្លចូលថវ ៉ិកាជូនអត៉ិថ៉ិជន 
 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត អនុរកឹតយលលខ ៨២ អនរក/បក ចុោះនថៃទ១ី៦  មខវ ៉ិចឆកា  ឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពី  បទ 
បញ្ជជ ទូលៅននគណ្លនយយសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិងបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា  មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 ល៉ិខ៉ិតលសនីសុំចំនួន ៖  ៣សនលឹក 
 លផទរភារៈចំណាយចំនួន ៖  ១ ឬ ២សនលឹក 
 សលាកប័រតបមងវរចំណូ្លចូលថវ ៉ិកា  ៥សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 បមងវរចំណូ្លចូលថវ ៉ិកា 
 ល៉ិខ៉ិតសមាគ ល់មស្តនតីរាជការ (មានល ម្ ោះលៅកនុងគំរហូតថលលខា) 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់សសច្រតីជូនដ្ំណឹងឥណទានសតីពីច្ំណូលពនធដារ និងពនធគយ 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពចីណូំ្លពនធដ្ឋរ ន៉ិងពនធគយ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពចីណូំ្លពនធដ្ឋរ ន៉ិងពនធគយ 
 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត  ល៉ិខ៉ិតលលខ ០១៤ សហវ.រតន ចុោះនថៃទី១៧ មខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៧ របស់  
រតនាគារជាត៉ិ 

 លយាងអនុសារណ្ៈសតពីី លគាលនលយាបាយលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ រវាង រាជ  
រដ្ឋឋ ភ៉ិបាលជាមួយអងគការមូលន៉ិធ៉ិរបូ៉ិយវតថុអនតរជាត៉ិ ( IMF ) ចុោះនថៃ ទី២៦ 
មខធនូ  ឆ្ន  ំ២០០១ 

 របកាសលលខ ១២៧ សហវ-របក ចុោះនថៃទី១៨ មខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពី 
ការមកលមអនីត៉ិវ ៉ិធី ន៉ិងវ ៉ិធីសាស្តសត គណ្លនយយ ននហ៉ិរញ្ដវតថុសាធារណ្ៈ 

 ការចបំាច់ននកមមវ ៉ិធីកំមណ្ទរមង់ហ៉ិរញ្ដវតថុសាធារណ្ៈ 
អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិង បរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 ល៉ិខ៉ិតជូនដំណឹ្ងឥណ្ទានចំនួន ៖  ០១សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 របកាសឥណ្ទានពីធនាគារ សតីពីការបង់សាច់របាក់លៅធនាគារ 
 ប័ណ្ណសមាគ ល់មស្តនតីរាជការ ( មានល ម្ ោះលៅកនុងគំរហូតថលលខា ) 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់លិខិត្ធានារារ់ររ់ 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់ល៉ិខ៉ិតធានារបាក់កក ់
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 
      អងគភាពរគបរ់គងសាចរ់បាក់ 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់ល៉ិខ៉ិតធានារបាក់កក ់ជូនសាមរីកសងួ សាថ ប័ន ន៉ិងភាគីឯកជន 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០១១២/០០៤ ចុោះនថៃទ១ី៤ មខមករា ឆ្ន ២ំ០១២ 
មដលរបកាសឲ្យលរបីចាបស់តពីីលទធកមមសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិង បរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០២នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបានល៉ិខ៉ិតធានា
របាក់កក់ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ប័ណ្ណបង់របាក់/របកាសឥណ្ទានរបស់ធនាគារជាត៉ិននកមពុជា ឬធនាគារ
ពាណ្៉ិ ជជ 

 ឯកសារលដញនថល 
 ល៉ិខ៉ិតរបគល់ក៉ិចចសនា ឬក៉ិចចសនា 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការដ្ររារ់ររ់ 

ល ម្ ោះលសវា ការដករបាក់កក់ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 
      អងគភាពរគបរ់គងសាចរ់បាក់ 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ព៉ិន៉ិតយសំលណី្ដករបាកក់ក ់លរៀបចំមូលបបទានប័រត បមងវសងរបាកក់កជូ់នភាគី
ឯកជន 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/០១១២/០០៤ ចុោះនថៃទ១ី៤ មខមករា ឆ្ន ២ំ០១២ 
មដលរបកាសឲ្យលរបីចាបស់តពីីលទធកមមសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិង បរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា មានរយៈលពល ០២ នថៃ  លៅ ០៣ នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន              
មូលបបទានប័រត សរមាប់ដករបាកក់ក ់

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ល៉ិខ៉ិតលសនីសុំដករបាក់កក់ 
 ល៉ិខ៉ិតធានារបាក់កករ់បស ់អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ ( ចាប់ចមលង ) 
 ប័ណ្ណបង់របាក់/របកាសឥណ្ទានរបស់ធនាគារជាត៉ិននកមពុជា ឬធនាគារ
ពាណ្៉ិ ជជ 

 កំណ្ត់លហតុរបគល់-ទទួលទំន៉ិញ 
 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ការធានាគុណ្ភាព ( សរមាប់សំណ្ង់ ) ន៉ិងក៉ិចចសនា 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់សសច្រតីជូនដ្ំណឹងឥណទានសតីពីច្ំណូលពនធដារមរពីរាជធានី សខត្ត 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីព ីចំណូ្លពនធដ្ឋរមកពីរាជធានី-លខតត 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពចីណូំ្លពនធដ្ឋមកពរីាជធាន-ីលខតត 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត  

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិងបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 ល៉ិខ៉ិតជូនដំណឹ្ងឥណ្ទានចំនួន ៖  ១សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ការរបកាសចំណូ្លពនធដ្ឋមកពីរាជធានី-លខតត 
 ប័ណ្ណសមាគ ល់មស្តនតីរាជការ   

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់សសច្រតីជូនដ្ំណឹងឥណទានសតីពីសរជជសេយយច្ំណូលមរពីរាជធានី សខត្ត 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពលីរជជលទយយចំណូ្លមកពីរាជធាន-ីលខតត 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
     ការ ៉ិយាល័យចំណូ្លថវ ៉ិកានននាយកដ្ឋឋ នចណូំ្ល ន៉ិងចំណាយថវ ៉ិកា 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់លសចកតីជូនដណឹំ្ងឥណ្ទានសតីពលីរជជលទយយចំណូ្លមកពីរាជធានី-លខតត 
 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត អនុរកឹតយលលខ ៨២ អនរក/បក ចុោះនថៃទ១ី៦ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពី បទ
បញ្ជជ ទូលៅននគណ្លនយយសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិងបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 មានរយៈលពល ០១នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ ) លដីមបទីទួលបាន 
 ល៉ិខ៉ិតជូនដំណឹ្ងឥណ្ទានចំនួន ៖  ១សនលឹក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ការរបកាសលរជជលទយយចំណូ្លមកពីរាជធានី-លខតត  
 ប័ណ្ណសមាគ ល់មស្តនតីរាជការ (មានល ម្ ោះលៅកនុងគំរហូតថលលខា ) 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការរត្ួត្ពិនិត្យលិខិត្យតុ្តិការច្ំណាយនិងការផ្តល់ការេូទាត្់ច្ំណាយថវិកា 

ល ម្ ោះលសវា ការរតួតព៉ិន៉ិតយល៉ិខ៉ិតយុតត៉ិការចំណាយន៉ិងការផតល់ការទូទាតច់ណំាយថវ ៉ិកា 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នចំណូ្ល ន៉ិងចណំាយថវ ៉ិកា 
      ការ ៉ិយាល័យចំណាយថវ ៉ិកាទ១ី ន៉ិងសរបុ, ការ ៉ិយាល័យចណំាយថវ ៉ិកាទ២ី      
      ន៉ិងការ ៉ិយាល័យរបូ៉ិយបណ័្ណបរលទស 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់ការរតួតព៉ិន៉ិតយល៉ិខ៉ិតយុតត៉ិការចណំាយ ន៉ិងទូទាតច់ណំាយថវ ៉ិកា 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត អនុរកឹតយលលខ ៨២ អនរក/បក ចុោះនថៃទ១ី៦ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពីបទ
បញ្ជជ ទូលៅននគណ្លនយយសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិង បរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា មានរយៈលពល ០២នថៃ លៅ ០៣នថៃ (នថៃលធវីការ) លលីកមលងចុងឆ្ន ថំវ ៉ិកានមួីយៗ 
មដលមានរយៈលពល ០៥នថៃ លៅ ១០នថៃ (នថៃលធវីការ) លដីមបទីទួលបានការរតួត
ព៉ិន៉ិតយល៉ិខ៉ិតយុតត៉ិការចំណាយ ន៉ិងទូទាត់ចំណាយថវ ៉ិកា 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

អាណ្តត៉ិលបីករបាក់ ន៉ិងល៉ិខ៉ិតយុតត៉ិការចំណាយថវ ៉ិកា 
 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់ការេូទាត្់ជូនអត្ថគាហរៈ 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់ការទូទាត់ជូនអតថគាហកៈ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

       នាយកដ្ឋឋ នគណ្លនយយ 
 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  

                      រាជធានីភនំលពញ  
 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់ការទូទាត់ជូនអតថគាហកៈរតឹមរតូវទានល់ពលលវលា 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 
អនុរកឹតយលលខ ៨២ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១៦ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពី បទ
បញ្ជជ ទូលៅននគណ្លនយយសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

 រកសួង សាថ ប័ន មនទីរ អងគភាព អាជាញ ធរ... 
 សហរគាស រកុមហ ុន 
 ជនជាត៉ិមខមរ ន៉ិង បរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 
មានរយៈលពល ០១នថៃលៅ១០នថៃ (នថៃលធវីការ ) លៅតាមសាថ នភាពសាចរ់បាក់
ជាក់មសតង ន៉ិងការរគប់រគងសាចរ់បាក ់( លដីមបធីានាសថ៉ិរភាពអរតាបតូ ររបាក ់) 
លដីមបទីទួលបានការទូទាត់មូលបបទានបរ័ត 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ព័ត៌មានអំពីគណ្នីរបស់របសួង សាថ ប័ន រកុមហ ុន សហរគាស 
 ប័ណ្ណសមាគ ល់ខលួន 
 ល៉ិខ៉ិតឧលទទសនាម 
 ល៉ិខ៉ិតលផទរស៉ិទធ៉ិ ( ករណី្មានការលផទរស៉ិទ៉ិធ ) 

លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផ្តល់សសវាគណនីរារ់រសញ្ញ ើ 

ល ម្ ោះលសវា ការផតល់លសវាគណ្នរីបាក់បលញ្ដី 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 

         នាយកដ្ឋឋ នគណ្លនយយ 
         ការ ៉ិយាល័យរបាក់បលញ្ដី 

 អាសយដ្ឋឋ ន ៖   ផលូ វលលខ  ១០៦  សង្កា ត់វតតភនំ   ខណ្ឌ ដូនលពញ  
                      រាជធានីភនំលពញ  

 ទូរស័ពទ        ៖  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 ទូរសារ        ៖  ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៨១៦ 
 លគហទំព័រ    ៖   www.treasury.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់លសវាគណ្នរីបាក់បលញ្ដី សរមាប់របត៉ិបតត៉ិការចំណូ្ល ចំណាយ របត៉ិបតត៉ិ
ការលផទរលៅតាមរាជធានី លខតត របត៉ិបតត៉ិការទូទាតជូ់នអតថគាហកៈ របត៉ិបតត៉ិការ
បមងវរបង់ពនធ។ល។ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត អនុរកឹតយលលខ ៨២ អនរក/បក ចុោះនថៃទ១ី៦ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ១ំ៩៩៥ សតីពីបទ
បញ្ជជ ទូលៅននគណ្លនយយសាធារណ្ៈ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

 រកសួង សាថ ប័ន មនទីរ អងគភាព អាជាញ ធរ... 
 រកុមហ ុន 
 អងគការជាត៉ិ អនតរជាត៉ិ 
 រគឹោះសាថ នសាធារណ្ៈរដឋបាល 
 សហរគាសសាធារណ្ៈ 
 មូលន៉ិធ៉ិរកុង រសុក 
 មូលន៉ិធ៉ិឃំុ សង្កា ត់ 
 ភាន ក់ង្កររបស់រកសួង សាថ ប័ន ( រជជលទយយករបុលររបទាន ន៉ិងភាន ក់ង្ករ     
លបីកផតល់ ) 

សតង់ដ្ឋលសវា មានរយៈលពល ០២នថៃ (នថៃលធវីការ) លដីមបទីទួលបានការលបីកគណ្នរីបាកប់លញ្ដី
លៅនាយកដ្ឋឋ នគណ្លនយយ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ព័ត៌មានអំពរីកុមហ ុន អងគការជាត៉ិ អនតរជាត៉ិ រគឹោះសាថ នសាធារណ្ៈរដឋបាល 
សហរគាស មូលន៉ិធ៉ិរកុង រសុក ឃំុ សង្កា ត់ 

 គំរហូតថលលខាមាច ស់គណ្នី 
 ប័ណ្ណសមាគ ល់ខលួន 

លយាបល់  

 

 

 

 

 



អាជ្ញា រណណ អាជីវរមមធានារា៉ៅ រ់រង 

ល ម្ ោះលសវា អាជាញ បណ្ណអាជីវកមមធានារា៉ែ បរ់ង 

រកសួង/សាថ បន័         
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
អគគនាយកដ្ឋឋ នរតនាគារជាត៉ិ 
នាយកដ្ឋឋ នធានារា៉ែ បរ់ង ន៉ិង លសាធន 
 ផលូ វលលខ  ៩២  សង្កា ត់វតតភនំ  ខណ្ឌ ដូនលពញ  រាជធានីភនលំពញ  
 រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 

 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥) ៧០ ៥៣១ ៦៧៤ 
 ទំព័រសងគមwww.Facebook.com/cambodiaIPD 

 លគហទំព័រ ៖ www.gdfi.mef.gov.kh/insurance 

លគាលបណំ្ង          
ននការផតល់លសវា 

ផតល់លសវាកមមធានារា៉ែ បរ់ងទូលៅ ធានារា៉ែ ប់រងអាយុជវី ៉ិត ធានារា៉ែ ប់រងខាន តតូច 
ធានារា៉ែ ប់រងបនត ភាន ក់ង្ករធានារា៉ែ បរ់ង លជីងសាធានារា៉ែ បរ់ង 
ន៉ិងរកុមហ ុនរតតួព៉ិន៉ិតយហាន៉ិភយ័ធានារា៉ែប់រងលៅកមពុជា 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/ រកម/ ០៨១៤/ ០២១ ចុោះនថៃទី០៤ មខសីហា ឆ្ន ំ
២០១៤ មដលរបកាសលអាយលរបីចាបស់តីពកីារធានារា៉ែ ប់រង 

 អនុរកឹតយលលខ ១០៦ អនរក.បក ចុោះនថៃទ២ី២ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពី
ការធានារា៉ែ ប់រង 

 របកាសលលខ ៨៦៥ សហវ.របក ចុោះនថៃទី២៣ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពី
ការលចញអាជាញ បណ្ណធានារា៉ែ បរ់ងជូនភាន កង់្ករធានារា៉ែប់រង លជីងសា ធានា
រា៉ែ ប់រង ន៉ិងរកុមហ ុនរតួតព៉ិន៉ិតយហាន៉ិភយ័ធានារា៉ែ បរ់ង 

 របកាសលលខ ៩៣៣ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១៧ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពីការ
លរបីរបាស់សាល កយីលហារបស់រកុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ង ភាន ក់ង្ករធានារា៉ែប់រង ន៉ិង
លជីងសាធានារា៉ែ ប់រង 

 របកាសលលខ ៩៣៤ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១៧ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពីការ
កំណ្ត់ទូលៅចំលពាោះរបត៉ិបតត៉ិការធានារា៉ែប់រង 

 របកាសលលខ ១៧៦ សហវ.ឧហ ចុោះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
បទបបញ្ដតត៉ិ មដលរតូវអនុវតតចលំពាោះភាន កង់្ករធានារា៉ែប់រង ន៉ិងលជីងសាធានា
រា៉ែ ប់រង 

 របកាសលលខ ០៩៨ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១៧ មខមករា ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី
ការផតល់អាជាញ បណ្ណជូនរកុមហ ុនធានារា៉ែប់រងទូលៅ ឬអាយុជវី ៉ិត 

 របកាសលលខ ១៨៥ សហវ.របក ចុោះនថៃទី២០ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី
អភ៉ិបាលក៉ិចចរកុមហ ុនធានារា៉ែប់រង 

 របកាសលលខ ១៨៦ សហវ.របក ចុោះនថៃទី២០ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី
ករម៉ិតសាធនភាពសរមាបរ់កុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ងទូលៅ 

 របកាសលលខ ៥៤៩ សហវ.របក ចុោះនថៃទី៣០ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពី
លគាលការណ៍្មណ្នាមំផនកគណ្លនយយសរមាបអ់ាជវីកមមធានារា៉ែ បរ់ងទូលៅ 

 របកាសលលខ ៦០៨ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១២ មខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពី
ការផតល់អាជាញ បណ្ណធានារា៉ែ បរ់ងខាន តតូចបលណាត ោះអាសនន 
 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុគគល ន៉ិង នីត៉ិបុគគល 



សតង់ដ្ឋលសវា 

រកុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ងទូលៅ អាយុជីវ ៉ិត ន៉ិងធានារា៉ែ បរ់ងបនត 
 លដីមទុនចុោះបញ្ជ ី ៧ ០០០ ០០០ ដុលាល រអាលមរ ៉ិក 
 លសាហ ុយអាជាញ បណ្ណ ៥០ ០០០ ០០០ លរៀល 
 សុពលភាពអាជាញ បណ្ណ ៥ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណដបូំង/ ៣ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណបនត 
 រយោះលពលផតល់អាជាញ បណ្ណ ៩០នថៃ 
រកុមហ ុនរតួតព៉ិន៉ិតយហាន៉ិភយ័ ន៉ិងភាន កង់្ករធានារា៉ែប់រង 
 លដីមទុនចុោះបញ្ជ ី ២០ ០០០ ០០០ ដុលាល រអាលមរ ៉ិក 
 លសាហ ុយអាជាញ បណ្ណ ៣ ០០០ ០០០ លរៀល 
 សុពលភាពអាជាញ បណ្ណ ៣ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណដំបូង/ ៣ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណបនត 
 រយោះលពលផតល់អាជាញ បណ្ណ ៩០នថៃ 
រកុមហ ុនលជីងសាធានារា៉ែ បរ់ង 
 លដីមទុនចុោះបញ្ជ ី ២០០ ០០០ ០០០ ដុលាល រអាលមរ ៉ិក 
 លសាហ ុយអាជាញ បណ្ណ ៤ ០០០ ០០០ លរៀល 
 សុពលភាពអាជាញ បណ្ណ ១ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណដបូំង/ ១ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណបនត 
 រយោះលពលផតល់អាជាញ បណ្ណ ៩០នថៃ 
រកុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ងខាន តតូច 
 លដីមទុនចុោះបញ្ជ ី ១៥០ ០០០ ដុលាល រអាលមរ ៉ិក 
 លសាហ ុយអាជាញ បណ្ណ ១ ៥០០ ០០០ លរៀល 
 សុពលភាពអាជាញ បណ្ណ ១ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណដបូំង/ ១ឆ្ន  ំអាជាញ បណ្ណបនត 
 រយោះលពលផតល់អាជាញ បណ្ណ ៩០នថៃ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ពាកយលសនីសុំអាជាញ បណ្ណ រកុមហ នុធានារា៉ែ បរ់ងទូលៅ រកុមហ ុនធានារា៉ែប់រង 
អាយុជីវ ៉ិត រកុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ងបនត រកុមហ ុនធានារា៉ែប់រងខាន តតូច ភាន ក់ង្ករ
ធានារា៉ែ ប់រង លជីងសាធានារា៉ែ បរ់ង ន៉ិង រកុមហ ុនរតួតព៉ិន៉ិតយ ហាន៉ិភយ័ធានា
រា៉ែ ប់រង 

 លកខនត៉ិកោះរបសរ់កុមហ ុនធានារា៉ែប់រងមដលនងឹដលំណី្រការ 
 របាយណ៍្ហ៉ិរញ្ដវតថុបា៉ែ ន់សាម នននការ ៉ិយបរ ៉ិលចឆទដបូំង 
 បញ្ជ ីរាយនាមសមាជ៉ិកភាគហ ុន ន៉ិងភាគហ នុរបស់សមាជ៉ិកមាន ក់ៗ 
 ជីវរបវតត៉ិសលងខបរបស់អនកដកឹនា ំន៉ិងអនករគប់រគងសខំាន់ៗ  មដលនងឹ រតូវ
មតងតាងំ ន៉ិងល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសននបុគគលទាងំលនាោះ 

 មផនការអាជីវកមមរយោះលពល ៣ ឆ្ន បំនតបនាទ ប ់
 ព័តមានសតីពទីីកមនលងនានា  មដលរកុមហ នុកណំ្តយ់កសរមាបល់ធវីអាជវីកមម 
 គំរបូណ្ណសនារា៉ែ បរ់ង ក៉ិចចសនាបមនថម ន៉ិងល៉ិខ៉ិតលបាោះពុមពមដលសរមាប ់
មចកផាយដលស់ាធារណ្ជន ឬសរមាបផ់សពវផាយលៅតាមរបលភទរបត៉ិបតត៉ិ
ការនីមួយៗ 

 ឯកសារចាំបាច់ផ្សេងៗដែលតម្រូវផ្ោយម្កសួងផ្សែឋកិចច និង 
ហិរញ្ញវតថុ 
  

លយាបល់ កនុងការផតល់លសវាធានារា៉ែ ប់រងលៅកមពុជា រកុមហ ុនធានារា៉ែ ប់រងទូលៅ រកុមហ ុន
ធានារា៉ែ ប់រងអាយុជីវ ៉ិត សាខា ឬបុរតសមពន័ធ របស់រកមុហ នុធានារា៉ែ ប់រងបរលទស
រកុមហ ុនធានារា៉ែ បរ់ងបនតរកមុហ នុធានារា៉ែ បរ់ងខាន តតូច ភាន ក់ង្ករធានារា៉ែ បរ់ងន៉ិង
លជីងសាធានារា៉ែ ប់រង រតូវសុំអាជាញ បណ្ណលៅរកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ លដីមបី
ទទួលស៉ិទធ៉ិរសបចាបក់នុងការរបកបអាជវីកមមធានារា៉ែ ប់រងលៅកនុងរពោះរាជាណា



ចរកកមពុជា ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



វិញ្ញញ រនររត្វិជ្ញជ ជីវៈ និងអាជ្ញា រណណ មផ្នរសសវារមមវាយត្ម្មល និងសសវារមមអច្លនវត្ថុ 

ល ម្ ោះលសវា 
វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនកលសវាកមមវាយតនមល ន៉ិងលសវាកមម
អចលនវតថុ  

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ  
 ផលូ វលលខ  ១៩២ សង្កា ត់វតតភនំ  ខណ្ឌ ដូនលពញ  រាជធានីភនលំពញ កមពុជា 

 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៣៥ 

 ទូរសារ ៖ ( ៨៥៥-២៣) ៤២៧៩០១ 

 លគហទំព័រ ៖ www.treasury.gov.kh 

 អគគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ 
នាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងអាជីវកមមអចលនវតថុ  បញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ        
អនុបបទាន 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ ន៉ិង អាជាញ បណ្ណមផនកលសវាកមមវាយតនមល ន៉ិងលសវាកមម 
អចលនវតថុ  

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីហ៉ិរញ្ដវតថុសរមាបរ់គបរ់គងឆ្ន ២ំ០០៧ មផនកទី២ សតីពបីទបបញ្ដតត៉ិ 
ននពនធដ្ឋរ មារតា ៥ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅនន 
រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ១៣៣០ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ១១ មខ ធនូ  ឆ្ន  ំ២០១៣ សតីពី
ការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបសន់ាយកដ្ឋឋ នលរកាមចណុំ្ោះអគគនាយក ដ្ឋឋ ន
ឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ១៤២ សហវ.ឧហ ចុោះនថៃ ១៣ មខ កុមភៈ ឆ្ន  ំ២០០៧ សតីពីការ
ផតល់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនកលសវាកមមវាយតនមល ន៉ិងលសវា
កមមអចលនវតថុ  

 សារាចរមណ្នាអំនុវតតរបកាស លលខ ០០២ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ០៣ មខ 
សីហា ឆ្ន  ំ២០០៧ សតីពីការផតល់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជីវៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនក 
លសវាកមមវាយតនមល ន៉ិង លសវាកមម 

 យុទធសាស្តសតអភ៉ិវឌ្ឍន៍វ ៉ិសយ័ហ៉ិរញ្ដវតថុឆ្ន  ំ២០១១-២០២០ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ, ជនបរលទស (របូវនតបុគគល ន៉ិង នីតីបុគគល) 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 តនមលវ ៉ិញ្ជដ បនបរត ២០០ ០០០លរៀល 
 តនមលអាជាញ ប័ណ្ណ ៥០០ ០០០លរៀល 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១- សរមាប់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ (របូវនតបុគគល) 

 របូថត ៤x៦ របស់អនកសុំវ ៉ិញ្ជដ បនបរតចំនួន ៤ សនលឹក 
 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរកសួង
យុតត៉ិធម៌ 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរបលទសលដីម 
(ជនបរលទស) 

 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់លលរីកមវ ៉ិជាជ ជីវៈ ន៉ិងការរគបរ់គងលចញលដ្ឋយរកុមហ ុន មដល
ខលួនកំពុងរបកបលសវាកមម 

 ថតចមលងសញ្ជដ បរ័ត ន៉ិងវ ៉ិញ្ជដ បនបរតពាក់ពន័ធ លដ្ឋយមានលធវីន៉ិតានុកូលកមម



លៅសាលារាជធានី-លខតត 
 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ពបីទព៉ិលសាធន៍ការង្កររយៈលពល ៦មខ ពាក់ពន័ធវ ៉ិញ្ជដ បនបរត
មដលសាមីខលួនលសនីសុ ំ

 បានបង់នថលវ ៉ិញ្ជដ បនបរតដូចមានមចងកនុងលសៀវលៅបនទុ  
២- សរមាប់អនកកានអ់ាជាញ ប័ណ្ណ ( នីត៉ិបុគគល) 

 របូថត ៤x៦ របស់អនកសុំវ ៉ិញ្ជដ បនបរតចំនួន ៤ សនលឹក 
 លកខនត៉ិកៈចុោះបញ្ជ ីរបស់រកមុហ នុលៅរកសងួពាណ្៉ិ ជជកមម 
 របាយការណ៍្លមអ៉ិតលលីលសវាកមមរបសរ់កុមហ ុនកនុងរយៈលពលមួយឆ្ន កំនលង
មក (ចំលពាោះរកុមហ ុនមដលកំពុងលធវីលសវាកមម) 

 តារាងបចចុបបភាពតនមលមដលរកុមហ ុនបាននងឹកពុំងអនុវតតលៅតាមទផីារ
(ចំលពាោះរកុមហ ុនកំពុងលធវីលសវាកមម) 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរកសួង
យុតត៉ិធម៌ 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរបលទសលដីម 
(ជនបរលទស) 

 វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈថតចមលងរបស់អនកឈរល ម្ ោះឪ្យរកុមហ នុ 
 លសចកតីបកមរបសញ្ជដ បរ័តលចញលដ្ឋយអាជាញ ធរសមតថក៉ិចចននរបលទសលដមី
មដលបញ្ជដ ក់ក បានលធវសីកមមភាពរសបចាប់ 

 តារាងបចចុបបភាពតនមលលសវាកនរមលជីងសារមដលរកុមហ ុនយកពអីត៉ិជន 
 បានបង់នថលអាជាញ បណ័្ណដូចមានមចងកនុងលសៀវលៅបនទុក 

លយាបល់ កនុងការផតល់លសវាលនោះ រកុមហ នុរតវូមកសុំអាជាញ បណ្ណលៅរកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង 
ហ៉ិរញ្ដវតថុ  លដីមបទីទួលស៉ិទធ៉ិរសបចាបក់នុងការរបកបអាជវីកមម។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា រណណ អភិវឌ្ឍន៍អច្លនវត្ថុ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាញ បណ្ណអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ  

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ  
 ផលូ វលលខ  ៩២  សង្កា ត់វតតភនំ  ខណ្ឌ ដូនលពញ  រាជធានីភនំលពញ កមពុជា 

 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៣៥ 

 ទូរសារ ៖ ( ៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩០១ 

 លគហទំព័រ ៖ www.mef.gov.kh / http//fid.mef.gov.kh 

អគគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ 
នាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងអាជីវកមមអចលនវតថុ  បញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ        
អនុបបទាន 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 លដីមបជីំរញុមានការអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ មួយមដលមានការទុកច៉ិតត ន៉ិងទទួល
យកបានតាមរយៈការរតួតព៉ិន៉ិតយគលរមាងអាជីកមមអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ រគប់ 
រគងគលរមាងហ៉ិរញ្ដវតថុ  គណ្នីអភ៉ិវឌ្ឍនអ៍ចលនវតថុ  ន៉ិងការលធវីសវនកមមលលី
ការអនុវតតក៉ិចចសនាទ៉ិញ-លក់ 

 ធានានូវន៉ិរនតភាពលសដឋក៉ិចចជាត៉ិ ន៉ិងការអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុឪ្យរសបតាម
លកខណ្ៈជាត៉ិន៉ិង សតង់ដ្ឋរអនតរជាត៉ិ 

 ទប់សាា ត់រាល់ការអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ  មដលគាម នភាពចាស់លាស់ ន៉ិងគាម ន
ការអនុវតតរតឹមរតូវ 

 បលងាីនរបាក់ចំណូ្លជាត៉ិតាមរយៈការយកពនធអាករន៉ិងការបងន់ថលលសវាលផស
ងៗ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 យុទធសាស្តសតអភ៉ិវឌ្ឍន៍វ ៉ិសយ័ហ៉ិរញ្ដវតថុឆ្ន  ំ២០១១-២០២០ 
 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅនន
រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ១២២២ សហវ.របក ចុោះនថៃទី  ១៥ មខ ធនូ  ឆ្ន  ំ ២០០៩ សតីពី
ការរគប់រគងអាជីវកមមអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ  

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ, ជនបរលទស (នីតីបុគគល) 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មានរយៈលពល ១៥នថៃ លៅ ៤៥នថៃ  លដីមបទីទួលបានអាជាញ បណ្ណ 
 តនមលអាជាញ បណ្ណ  
ក. សំណ្ង់ផទោះមលវង 

ទំហំ នថលអាជាញ ប័ណ្ណ(លរៀល) សុពលភាព 
០៤ មលវង-១០ មលវង ១ ៥០០ ០០០ ០២ឆ្ន  ំ
១១ មលវង-៥០ មលវង ៣ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន  ំ
៥១ មលវង-១០០ មលវង ៥ ០០០ ០០០ ០៤ឆ្ន  ំ
១០១ មលវងលឡីងលៅ ៨ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន  ំ
ខ. សំណ្ង់ភូម៉ិរគឹោះ 

ទំហំ នថលអាជាញ ប័ណ្ណ(លរៀល) សុពលភាព 
០៣ភូម៉ិរគឹោះ១០ភូម៉ិរគឹោះ ៣ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន  ំ
១១ មលវង-៥០ មលវង ៦ ០០០ ០០០ ០៤ឆ្ន  ំ
៥១ មលវង-១០០ មលវង ១១ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន  ំ



គ. សំណ្ង់អាគារសាន ក់លៅរមួ(Apartment) ឬសហវ ៉ិជ៉ិតរាជយ
(Condominium) 

ទំហំ នថលអាជាញ ប័ណ្ណ(លរៀល) សុពលភាព 
០៤-១០ យូនីត ១ ៥០០ ០០០ ០២ឆ្ន  ំ
១១-៥០ យូនីត ៣ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន  ំ
៥១-១០០ យូនីត ៥ ០០០ ០០០ ០៣ឆ្ន  ំ
១០១-២០០ យូនីត ៨ ០០០ ០០០ ០៤ឆ្ន  ំ
២០១-៤០០ យូនីត ១០ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន  ំ
៤០០ យូនីតលឡីងលៅ ១២ ០០០ ០០០ ០៥ឆ្ន  ំ

 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១-បុគគលអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុទាងំ ០៣ របលភទរតូវភាជ បម់កនូវឯកសារដូចខាង
លរកាម 
 ល៉ិខ៉ិតលសនីសុំអាជាញ បណ្ណអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ  
 របូថតបុគគលអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុទំហំ ៤ គុណ្ ៦ 
 លកខនត៉ិកៈរកុមហ ុន ន៉ិងវ ៉ិញ្ជដ បនបរតបញ្ជជ ក់ការចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពាណ្៉ិ ជជ
កមម លៅកនុងរកសួងពាណ្៉ិ ជជកមម 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបស់បុគគលអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ លចញលដ្ឋយរកសួង
យុតត៉ិធម៌ 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបស់បុគគលអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ លចញលដ្ឋយរបលទស
សាមី 

 ថតចមលងអតតសញ្ជដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ជជ ត៉ិមខមររបស់បុគគលអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ  
ឬល៉ិខ៉ិតឆលងមដន  ន៉ិង ទ៉ិដ្ឋឋ ការចូលរពោះរាជាណាចរកកមពុជា  (ចំលពាោះជន 
បរលទស) 

 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ទលីលំៅរបស់អភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុពីអាជាញ ធរមានសមតថក៉ិចច 
 លគាលការណ៍្ អនុញ្ជដ ត ពី រាជរដ្ឋឋ ភ៉ិបាល កនុង ការអភ៉ិវឌ្ឍន៍  អចលនវតថុ  
អចលនវតថុ លៅតាមតំបន់នីមួយៗ (របស៉ិនលបីមាន) 

 ល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តសាងសង់ ល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តលបីកការដ្ឋឋ ន ន៉ិង គលរមាងបលងស់ាថ
បតយកមមមដលលចញលដ្ឋយរកសួងមដនដ ីនគររបូនីយកមម ន៉ិងសណំ្ង់សាលា
រាជធានី-លខតត 

 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់របស់ធនាគារ     ឬរគឹោះសាថ ហ៉ិរញ្ដវតថុអំពីលដីមទុន    សរមាប់ 
អភ៉ិវឌ្ឍន៍គលរមាងទាងំមូល ឬតាមដណំាក់កាល (សរមាប់មតបុគគលរបលភទ 
ទី១ ន៉ិងទី២ )   លលខគណ្នីអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ មដលលបីកលដ្ឋយបុគគល 
អភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ លៅធនាគារ ពាណ្៉ិ ជជណាមួយសរមាបគ់លរមាងមដលរតវូ 
អភ៉ិវឌ្ឍន៍ (សរមាប់បុគគលរបលភទទី៣) 

 ឯកសារតមាល់របាកធ់ានាដូចមានមចងកនុងរបការ    ១៥    ននរបកាសលលខ 
១២២២ សហវ.របក (សរមាប់មតបុគគលរបលភទទី៣) 

 ប័ណ្ណធានារា៉ែ ប់រងមដលលចញលដ្ឋយរកុមហ ុនធានារា៉ែ ប់រងកនុងរសុកណាមួយ
លៅលលីភារៈទទួលខុសរតូវការដ្ឋឋ ន 

 ថតចមលងវ ៉ិញ្ជដ បនបរត សមាគ លអ់ចលនវតថុ  ឬបរ ៉ិញ្ជដ បរតជួលរយោះលពលមវង
មដលមានលធវីនីតានុកូលកមមលៅសាលារាជធានី-លខតត 

 ឯកសារ ឬព័ត៌មានលផសងៗលទៀតមដលលសនីលដ្ឋយរកុមការង្ករអនតររកសួង  

លយាបល់ រកុមហ ុនរបកបអាជវីកមមអភ៉ិវឌ្ឍន៍អចលនវតថុ រតូវដ្ឋកល់សនីសុអំាជាញ បណ័្ណលៅ



រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  លដីមបមីានស៉ិទ៉ិធរបកបអាជីវកមមរសបចាប។់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា រណណ ររុមហ ុន/សហរគាសរញ្ញច សំរាររ់គររ់គងអាជីវរមមេេួលរញ្ញច  ំនិងរាត្ិសោគសដាយអនុរបទាន 

ល ម្ ោះលសវា 
អាជាញ បណ្ណទទួលបញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយអនុបបទាន សរមាប់រគប់រគង 
អាជីវកមមទទួលបញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយអនុបបទាន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ  
 ផលូ វលលខ  ១៩២  សង្កា ត់វតតភនំ  ខណ្ឌ ដូនលពញ  រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 

 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៣៥ 

 ទូរសារ ៖ ( ៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩០១ 

 លគហទំព័រ ៖ www.mef.gov.kh / http:fid.mef.gov.kh 
អគគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ 
នាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងអាជីវកមមអចលនវតថុ  បញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ        
អនុបបទាន 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបី្ នលៅរកការរគប់រគងអាជីវកមមទទួលបញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ   
អនុបបទានលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា ដូចមានមចងកនុងរបកាសលលខ
០២៨ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១២ មខមករា ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពីការផតល់អាជាញ បណ្ណ
អាជីវកមមទទួលបញ្ជច  ំន៉ិងទ៉ិញ-លករ់ទពយបញ្ជច  ំន៉ិងអាជីវកមមទទួលរបាត៉ិលភាគ
លដ្ឋយអនុបបទាន 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 យុទធសាស្តសតអភ៉ិវឌ្ឍន៍វ ៉ិសយ័ហ៉ិរញ្ដវតថុឆ្ន  ំ២០១១-២០២០ 
 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.របក សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅនន
រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ១៣៣០ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ១១ មខ ធនូ  ឆ្ន  ំ២០១៣  សតីពី
ការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបសន់ាយកដ្ឋឋ នលរកាមចណុំ្ោះអគគនាយកដ្ឋឋ ន
ឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ០២៨ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ១២ មខ មករា ឆ្ន  ំ២០១០ សតីពី
ការផតល់អាជាញ បណ្ណអាជីវកមមទទួលបញ្ជច  ំន៉ិងទ៉ិញ-លករ់ទពយបញ្ជច នំ៉ិងអាជវី
កមមទទួលរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ អនុបបទាន 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ ជនបរលទស (របូវនតបុគគល ន៉ិងនតី៉ិបុគគល) 

សតង់ដ្ឋលសវា 
តនមលអាជាញ បណ្ណ -២ ០០០ ០០០ លរៀល (បញ្ជច ំ) 

                                -១ ០០០ ០០០ លរៀល (របាត៉ិលភាគលដ្ឋយអនុបបទាន) 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ល៉ិខ៉ិតលសនីសុំអាជាញ បណ្ណរបកបអាជវីកមមទទួលបញ្ជច  ំឬ/ន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ
អនុបបទាន 

 បំលពញពាកយលសនីសុំរបកបអាជីវកមមទទួលបញ្ជច  ំ  ឬ/ន៉ិង    របាត៉ិលភាគលដ្ឋយ
អនុបបទាន 

 របូថតបុគគលអភ៉ិវឌ្ឍនអ៍ចលនវតថុទំហំ ៤ គុណ្ ៦ (៤ សនលឹក) 

 អតតសញ្ជដ ណ្ប័ណ្ណថតចមលង 
 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់អាសយដ្ឋឋ នកមនលងអាជីវកមមពអីាជាញ ធរមូលដ្ឋឋ ន(០១ចាប)់ 
 របូថតទីតាងំអាជីវកមម 
 ឯកសារបញ្ជជ កល់ដីមទុនជាសាចរ់បាក ់
 ថតចមលង/ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ កព់អីាស័យដ្ឋឋ នសាន កល់ៅរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាស/ ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ក៉ិរ ៉ិយាមាយាទរបស់នាយករកុមហ ុន ឬ

http://www.mef.gov.kh/


សហរគាសលចញលដ្ឋយរកសួងយុតត៉ិធម៌ ឬអាជាញ ធរមានសមតថក៉ិចច 
 ថតចមលងវ ៉ិញ្ជដ បនបរ័ត ឬសញ្ជដ ប័រតបញ្ជជ កក់ារស៉ិការបស់នាយករកុមហ ុន/
សហរគាស ឬបទពីលសាធន៍ធុរៈក៉ិចច 

 បង់នថលអាជាញ បណ្ណ    ន៉ិងរបាក់តមាល់ដូចមានមចងកនុងរបកាសលលខ   ០២៨ 
សហវ.របក ចុោះនថៃទី ១២ មខ មករា ឆ្ន  ំ២០១០ 

លយាបល់ រកុមហ ុន/សហរគាស   រតូវដ្ឋក់ពាកយលសនីសុំអាជាញ បណ្ណលៅរកសួងលសដឋក៉ិចច  
ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ លដីមបមីានស៉ិទធ៉ិរបកបអាជវីកមមរសបចាប់កនុងការរបត៉ិបតត៉ិការអាជវី
កមមទទួលបញ្ជច  ំន៉ិងទ៉ិញ-លករ់ទពយបញ្ជច  ំន៉ិងអាជវីកមមទទួលរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ
អនុបបទាន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា រ័ណណ សជើងសារគយ និងអាជ្ញា រ័ណណ សរារ់ភណាា គារគយានមដ្នរំណត្់ 

ល ម្ ោះលសវា អាជាញ ប័ណ្ណលជីងសារគយ ន៉ិងអាជាញ បណ័្ណសរមាបភ់ណាឌ គារគយមានមដនកណំ្ត ់

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
អគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 

 លលខ ៦-៨ មហាវ ៉ិថីរពោះនលរាតតម រាជធានភីនលំពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
អងគភាពទំនាកទ់នំងសាធារណ្ៈ 
 ទូរស័ពទ  (៨៥៥ ២៣) ៧២២ ៧៦៧ 
 ទូរសារ  (៨៥៥ ២៣) ៧២២ ៧៦៨ 
 អុីមម៉ែល info-pru-@customs.gov.kh 
 លគហទំព័រ  www.customs.gov.kh 
នាយកដ្ឋឋ នក៉ិចចការចាប់ សវនកមម ន៉ិងទនំាកទ់ំនងសាធារណ្ៈ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 រគប់រគងលជីងសារគយតាមបទបបញ្ដតត៉ិចាបជាធរមាន 
 ព៉ិន៉ិតយ ន៉ិងចូលរមួព៉ិន៉ិតយសំលណី្សុបំលងាតីភណាឌ គារគយមានមដនកណំ្ត់
តំបន់រចួពនធ ន៉ិងបណាត អាជវីកមមដ្ឋឋ នរបហាករ់បមហល ន៉ិងចតម់ចងរតួត
ព៉ិន៉ិតយទីកមនលងន៉ិងលសវាកមមទាងំលនោះ លដ្ឋយអនុលលាមតាមបទបបញ្ដតត៉ិចាប់ 
 ន៉ិងក៉ិចចសនាជាធរមាននានា 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីគយមដលរតូវបានរដឋសភាអនុមត័លៅនថៃទ២ី២      មខម៉ិថុនា ឆ្ន ំ
២០០៧ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក ចុោះនថៃ១៦ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពីការ
លរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅននរកសងួលសដឋក៉ិចចន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ១១៥សហវ/របក   សតីពីការបលងាីតន៉ិងក៉ិចចដលំណី្ការលជីងសារ
គយ 

 របកាសលលខ ១១៦សហវ/របក សតីពីភណាឌ គារគយមានមដនកណំ្ត់ 
អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុគគល ន៉ិងនតី៉ិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា តាមបទបបញ្ដតត៉ិជាធរមានមដលមានមចងកនុងមូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត៉ិខាងលលី 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ពាកយលសនីសុអំាជាញ បណ័្ណលជងីសារគយរមួមានៈ 
 ល ម្ ោះ ន៉ិងអាស័យដ្ឋឋ នរបសអ់នកលសនីសុ ំ(មានសញ្ជជ ត៉ិកមពុជា ឬជាន៉ិលវសន   
ជន  មដលមានលំលៅដ្ឋឋ នលៅកមពុជា)    កនុងករណី្ជានតី៉ិបុគគលរតូវបញ្ជជ ក់
ល ម្ ោះ ន៉ិងអាស័យដ្ឋឋ នរបសក់ន កដ់កឹនានំ៉ិងមស្តនតីពាកព់ន័ធនានា 

 ទីតាងំមដលធុរក៉ិចចលជងីសារគយរតវូដំលណី្រការ 
 ល ម្ ោះរបស់លជីងសារគយមដលមានលកខណ្ៈសមបតត៉ិរគបរ់គាន់(របលងលជីង
សារគយជាប់លហីយ) ន៉ិងទីតាងំមដលរតូវលធវីរបត៉ិបតត៉ិការ 

 របាយការណ៍្ហ៉ិរញ្ដវតថុ  មដលបង្កា ញកអនកលសនីសុមំានធនធានហ៉ិរញ្ដវតថុ រគប់
រគាន់លដីមបលីធវីធុរក៉ិចចបាន 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសមដលលចញលដ្ឋយសាថ បន័មានសមតថក៉ិចចមដលបញ្ជជ កក់ពុំ
ធាល ប់មានលទាស 

 វ ៉ិញ្ជដ បនប័រតចុោះបញ្ជអីាករលលីតនមលបមនថម 
 ឯកសារ ន៉ិងព័ត៌មានលផសងលទៀតពាក់ពន័ធនឹងអនុលលាមភាព 
លកខខណ្ឌ សរមាបក់ារ ទទួលបានអាជាញ បណ័្ណសរមាបភ់ណាឌ គារគយមានមដន 

http://www.customs.gov.kh/


កំណ្តៈ់ 
 មានល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសមដលលចញលដ្ឋយសាថ បន័មានសមតថក៉ិចច 
 មានធនធានហ៉ិរញ្ដវតថុ រគបរ់គានល់ដីមបផីតលនូ់វទកីមនលងសមាភ របរ ៉ិកាខ រឧបករណ៍្
បុគគល៉ិក ន៉ិងលសវាកមមចបំាចន់ានាសរមាបក់៉ិចចដលំណី្រការភណាឌ គារគយ
មានមដនកំណ្ត ់

 មានរបវតត៉ិអនុលលាមភាពលលីកាតពវក៉ិចចសារលពីពនធសាអ តសអ ំ
 រដឋបាលគយព៉ិន៉ិតយលឃីញកសំលណី្លនោះមានរបស៉ិទធភាពលសដឋក៉ិចច 
 ទីតាងំភណាឌ គារគយមដលលសនីសុសំថ៉ិតលៅចមាៃ យសមរសបមួយពផីលូ វ       
គមនាគមនស៍ំខាន់  ៗន៉ិងពកីារ ៉ិយាល័យគយមានទីធាលសមលមមសរមាប់លធវី
សនន៉ិធ៉ិទំន៉ិញរបកបលដ្ឋយសុវតថ៉ិភាព 

 រដឋបាលគយអាចរគប់រគង ន៉ិងផតលល់សវាកមមបានកនុងភណាឌ គារលនោះ 
លយាបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសផ្ទៀងផ្ទទ ត្់ត្ម្មលគិត្ពនធគយ និងសដ្ើមរំសណើ ត្េំនិញ 

ល ម្ ោះលសវា ការលផទៀងផ្ទទ ត់តនមលគ៉ិតពនធគយ ន៉ិងលដីមកំលណី្តទនំ៉ិញ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
អគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 

 លលខ ៦-៨ មហាវ ៉ិថីរពោះនលរាតតម រាជធានភីនលំពញ កមពុជា 
អងគភាពទំនាកទ់នំងសាធារណ្ៈ 
 ទូរស័ពទ  (៨៥៥ ២៣) ៧២២ ៧៦៧ 
 ទូរសារ  (៨៥៥ ២៣) ៧២២ ៧៦៨ 
 អុីមម៉ែល info-pru-@customs.gov.kh 
 លគហទំព័រ  www.customs.gov.kh 

នាយកដ្ឋឋ នមផនការ បលចចកលទស ន៉ិងក៉ិចចការអនតរជាត៉ិ ន៉ិងអងគភាពលផទៀងផ្ទទ ត ់
តនមលគ៉ិតពនធគយតាមរបូភាពវ ៉ិមជឈការ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 រគប់រគង កសាង ន៉ិងតាមដ្ឋនព៉ិន៉ិតយការអនុវតតបទបញ្ដតត៉ិទាងំឡាយ មដល
ពាក់ព័នធនឹងតារាងពនធគយ  ការកំណ្ត់តនមលគ៉ិតពនធគយ  ឬអាករលលីទំន៉ិញ
នាលំចញនាចូំលការវ ៉ិវតតននការកំណ្តទ់ំន៉ិញឪ្យបានទានល់ពលលវលា ន៉ិងរសប 
តាមការវ ៉ិវតតននលសដឋក៉ិចចជាត៉ិ ន៉ិងពាណ្៉ិ ជជកមមអនតរជាត៉ិ 

 ចូលរមួបង្កា រ ន៉ិងបស្តង្កា បអលំពីលលមីសគយ ន៉ិងអលំពីរត់ពនធ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីគយមដលរតូវបានរដឋសភាអនុមត័លៅនថៃទ២ី២      មខម៉ិថុនា ឆ្ន ំ
២០០៧ 
អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក ចុោះនថៃ១៦ មខតុលា  ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពីការ
លរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅននរកសងួលសដឋក៉ិចចន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 អនុរកឹតយលលខ ២០៩ អនរក/បក សតីពីការដ្ឋកឪ់្យលរបីរបាស់ទំន៉ិញហាម
ឃាត់ ន៉ិងទំន៉ិញជាបក់រម៉ិតកណំ្ត់ 

 របកាសលលខ ១២៦៣ សហវ/របក សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបស ់
បណាត ការ ៉ិយាល័យនននាយកដ្ឋឋ នមផនការបលចចកលទស ន៉ិងក៉ិចចការអនតរជាត៉ិ 
ននអគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 

 របកាសលលខ ៣៨៧ សហវ/គរ សតីពីការកំណ្ត់តនមលគ៉ិតពនធគយលលីទនំ៉ិញ 
នាចូំល 

 លសចកតីមណ្នាបំមនថមលលខ ៦៦៨ គរ សតីពីការមកសរមួលមបបបទរគបរ់គង 
ការបញ្ជជ ក់បង្កា នន់ដពនធនាចូំលរថយនតរគបរ់បលភទ 

 លសចកតីមណ្នាបំមនថមលលខ ៧៩៣ គរ  សតីពីមបបបទរគបរ់គងការបញ្ជជ ក ់
បង្កគ ន់នដពនធនាចូំលលទាចរកយានយនត ន៉ិងរតីចរកយានយនតរគបរ់បលភទ 

 ល៉ិខ៉ិតលលខ ២៨៦ អគ រ សតីពីការមកសរមួល  ន៉ិងការកំណ្តប់មនថមមួយ 
ចំនួនលលីនីត៉ិវ ៉ិធីគយ លដីមបបីងាការង្កយរសួលបមនថមលទៀតដលវ់ ៉ិន៉ិលយាគគ៉ិន 
ន៉ិងធុរជនពាកព់ន័ធ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុគគល ន៉ិងនតី៉ិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 
ការលផទៀងផ្ទទ តត់នមលគ៉ិតពនធគយៈ 
 មានរយៈលពលយា៉ែ ងយូរបំផុតកនុងរងវង ់១ លៅ ២ នថៃលធវីការកនុងកណី្ឯក 
សារលសនីសុំនាលំចញ ឬនាចូំលមានភាពរបរកត ីន៉ិងរគប់រគាន។់ 

http://www.customs.gov.kh/


ការបញ្ជជ កប់ង្កា នន់ដពនធយានយនតៈ 
 មានរយៈលពល ១ លៅ ២ នថៃលធវីការ 
 តនមលលសវា គាម ន   

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ការលផទៀងផ្ទទ តត់នមលគ៉ិតពនធគយៈ 
 ល៉ិខ៉ិតលសនីសុំពីសាមីខលួន   សាមីរកុមហ ុន ឬសាថ បន័មដលមានតរមូវការលសវា 
 ឯកសារពាក់ព័នធនឹងទនំ៉ិញ ( វ ៉ិកា័យប័រតទំន៉ិញបញ្ជ លីវចខជបឯ់កសារដកឹជញ្ជូ ន 
ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ទ៉ិញ  ឯកសារលផទររបាក់តាមធនាគារ  វ ៉ិញ្ជដ បនបរ័តលដីមកលំណី្ត 
វ ៉ិញ្ជដ បនបរតធានារា៉ែ បរ់ង។ល។) 

 វ ៉ិញ្ជដ បនប័រត អាករលលីតនមលបមនថម   ន៉ិងប័ណ្ណបា៉ែ តង ់  (សរមាប់សហរគាស 
ឯកជន) 

 ល៉ិខ៉ិតលផទរស៉ិទធ៉ិលៅបុគគលមាននតី៉ិសមបទា 
(កនុងករណី្មដលមាច សរ់កុមហ ុនម៉ិនបានមកផ្ទទ ល)់ 

 អាជាញ ប័ណ្ណពីអាជាញ ធរមានសមតថក៉ិចចពាកព់ន័ធ    ន៉ិងឯកសារពាកព់័នធលផសង
លទៀត (កនុងករណី្មានការតរមវូតាមបទបបញ្ដតត៉ិចាបន់ានា) 

លយាបល់ រាល់របូវនតបុគគល ន៉ិងនតី៉ិបុគគលមដលមាននីត៉ិសមបទាទទួលលសវារតូវលរតៀម 
របគល់ឯកសារភសតុតាងនានាពាកព់័នធនងឹក៉ិចចរបត៉ិបតត៉ិការ នាលំចញ-នាចូំល 

របស់ខលួនរពមទាងំពនយល់ដល់មស្តនតីគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករមានសមតថក៉ិចចកនុងករណី្ 

មានការតរមូវ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ព័ត្៌ានសតីពីពាណិជជរមមសសរអីាសា ន និងត្រំន់ពាណិជជរមមសសរជី្ញមួយររសេស ម្ដ្គូពាណិជជរមមសរារ់ពាណិជជ
រមមេំនិញ 

ល ម្ ោះលសវា 
ព័ត៌មានសតីពពីាណ្៉ិ ជជកមមលសរអីាសា ន ន៉ិងតបំន់ពាណ្៉ិ ជជកមមលសរជីាមួយ
របលទសនដគូពាណ្៉ិ ជជកមមទនំ៉ិញ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដធក៉ិចច ន៉ិង ហ៉ិរញ្ដវតថុ  
 ផលូ វលលខ៩២ សង្កា ត់វតតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនលំពញ  
រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 

 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៦៦៤ 
 ទូរសារ ៖ ( ៨៥៥-២៣) ៤៧៧ ៧៨៩ 

 អគគនាយកដ្ឋឋ នលគាលនលយាបាយលសដធក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុសាធារណ្: 
នាយកដ្ឋឋ នសមាហរណ្កមមលសដឋក៉ិចច ន៉ិងអាសា ន 
ការ ៉ិយាល័យតំបនព់ាណ្៉ិ ជជកមមលសរ ី
 ទូរសព័ទ(៨៥៥ ២៣)៧២៤ ៣៧៥/៧២៤ ៣៧៤ 
 ទូសារ(៨៥៥ ២៣)៧២៤ ៣៧៤ 
 អុីមម៉ែល : Kongrathasnec@yahoo.com 

            Thithary_th@yahoo.com 
            rithymonyuy@gmail.com 

លគាលបណំ្ង          
ននការផតល់លសវា 

ផតល់សមាសភាពននពត័ម៌ានពីពាណ្៉ិ ជជកមមទនំ៉ិញលៅលរកាមតបំន់ពាណ្៉ិ ជជកមម
លសរអីាសា ន ន៉ិងតំបន់ពាណ្៉ិ ជជកមមលសរជីាមួយនដគូពាណ្៉ិ ជជកមមកនុងលគហទពំ័រ
ននន៉ិហ៉ិតដ្ឋឋ នជាត៉ិពត័៌មានពាកព់នធនងឹពាណ្៉ិ ជជកមម: 
 ការមសវងរកទីផារ (Market Access)  
 តារាងនាមវលី (Tariff Nomenclature) 
 តារាងពនធចងរបសក់មពុជាលរកាមអងគការពាណ្៉ិ ជជកមមព៉ិភពលលាក 
 តារាងពនធរបជាជាត៉ិអនុលរគាោះបំផុត (MFN Rate) 
 អរតាពនធអនុលរគាោះ (Preferential Rate) 
 កមមវ ៉ិធីកាត់បនថយន៉ិងលុបពនធនាចូំលលរកាមក៉ិចចរពមលរពៀមតបំន់ពាណ្៉ិ ជជកមម
លសរនីានា 

 វ ៉ិធានលដីមកំលណី្តទនំ៉ិញ (Rules of Origin) 
 វ ៉ិធានការម៉ិនមមនពនធ (Non Tariff Measures) 
 របាងំម៉ិនមមនពនធ (Non Tariff Barriers) 
 របព័នធសមាហរណ្កមមអាសា ន សរមាប់ការអនុលរគាោះ 
 យនតការលដ្ឋោះរសាយវ ៉ិវាទលលីពាណ្៉ិ ជជកមមទនំ៉ិញ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ក៉ិចចរពមលរពៀងពាណ្៉ិ ជជកមមទំន៉ិញអាសា ន ន៉ិងក៉ិចចរពមលរពៀងពាណ្៉ិ ជជកមម
ទំន៉ិញជាមួយនដគូពាណ្៉ិ ជជកមមមដលកមពុជា ជាភាគី 

 អនុរកឹតយលលខ២៥៨ .អនរប.បក ចុោះនថៃទ១ី៩ មខកញ្ជដ  ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី
ការលរៀបចំន៉ិងការរបរពឹតតលៅននន៉ិហ៉ិតដ្ឋឋ នជាត៉ិពត័៎មានពាក់ពន័ធនឹង 
ពាណ្៉ិ ជជកមម 

 អនុរកឹតយលលខ២៥៧ .អនរប.បក ចុោះនថៃទ១ី៩ មខកញ្ជដ  ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី
ការលរៀបចំន៉ិងការរបរពឹតតលៅននគណ្ៈកមាម ធ៉ិការជាត៉ិសរមាប់វ ៉ិធានការម៉ិន
មមនពនធ 

mailto:Kongrathasnec@yahoo.com
mailto:Thithary_th@yahoo.com


អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

សាថ ប័នរដឋ វ ៉ិទាសាថ នរសាវរជាវវ ៉ិស័យឯកជន ន៉ិងសាថ បន័លផសងៗលទៀតមដលមាន
តរមូវការ 

សតង់ដ្ឋលសវា រាល់នថៃការង្ករ(៨ លមា៉ែ ង x ៥ នថៃ) លលីកមលងចុងសបាត ហ៍ ន៉ិង នថៃឈប់សរមាក 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ល៉ិខ៉ិតផលូ វការពីសាថ បន័ទទួលបនទុក 

 ឯកសារលផសងៗមដលពាក់ពន័ធលៅនឹងតរមូវការលសវា 

លយាបល់ នាយកដ្ឋឋ នសមាហរណ្កមមលសដឋក៉ិចច ន៉ិង អាសា នននអគគនាយកដ្ឋឋ នលគាល
នលយាបាយលសដថក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុសាធារណ្ោះននរកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ
អាចផតល់ព័តម៌ានពាកព់័នធលៅនងឹក៉ិចចរពមលរពៀងទាងំអស់លរកាមតំបនព់ាណ្៉ិ ជជ
កមមលសរអីាសា ន(AFTA)តបំនព់ាណ្៉ិ ជជកមមលសរអីាសា ន- ច៉ិន (ACFTA) 
តំបន់ពាណ្៉ិ ជជកមមលសរអីាសា ន -កូលរ ៉ែ(AKFTA)ក៉ិចចសហរបត៉ិបតតការលសដធក៉ិចច
ទូលំទូលាយអាសា ន - ជប៉ែុន (AJCEP) តំបនព់ាណ្៉ិ ជជកមមលសរ ី                
អាសា ន - អូស្តសាត លី - ណូ្មវ ៉ែលលហសឡង់ (AANZFTA) ន៉ិង តំបន់ពាណ្៉ិ ជជកមម
លសរអីាសា ន - ឥណាឌ (AIFTA) ។ 
ព័ត៌មានខាងលលមី៉ិនរតឹមមតលផ្ទត តលៅលលីពាណ្៉ិ ជជកមមទនំ៉ិញ មដលរគបដណ្ត បអ់
រតាពនធ MFN កមមវ ៉ិធីកាត់បនធយ/លុបពនធនាចូំល វ ៉ិធានលដីមកលំណី្តទនំ៉ិញ 
វ ៉ិធានលដ្ឋយមឡកសរមាប់ផល៉ិតផល ន៉ិត៉ិវ ៉ិធរីបត៉ិបតត វ ៉ិញ្ជដ បនបរត យនតការ
លដ្ឋោះរសាយវ ៉ិវាទមតប៉ែុ លណាណ ោះលទ មតអាចផតល់ពត័ម៌ានសតីពវី ៉ិធានម៉ិនមមនពនធ 
របាងំម៉ិនមមនពនធ អរតាពនធ កូតា ន៉ិងការសរមួលពាណ្៉ិ ជជកមម៕ ក៉ិចចរពមលរពៀង
ពាណ្៉ិ ជជកមមលសវា ន៉ិងក៉ិចចរពមលរពៀងវ ៉ិន៉ិលយាគ ក៏អាចរកបានមដរ៕ លយីងបាន
លរតៀមលកខណ្ោះរចួជាលរសច លដីមបជួីយវ ៉ិស័យឯកជនកមពុជា ន៉ិងវ ៉ិទាសាថ ន
រសាវរជាវ លដីមបទីាញយកផលរបលយាជនព៍ីតបំនព់ាណ្៉ិ ជជកមមលសរទីាងំលនាោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិត្អនុញ្ញញ ត្គយនាសំច្ញ  នាចំ្ូល 

ល ម្ ោះលសវា ល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តគយនាលំចញ នាចូំល 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
 អគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 

 លលខ ៦-៨ មហាវ ៉ិថីរពោះនលរាតតម រាជធានភីនលំពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
អងគភាពទំនាកទ់នំងសាធារណ្ោះ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៧៦៧ 
 ទូរសារ ៖ ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៧៦៨ 
 អុីមម៉ែល៖Info-pru@customs.gov.kh 
 លគហទំព័រ ៖ www. customs.gov.kh 

 -នាយកដ្ឋឋ នរបបគយ (ទំន៉ិញហាមឃាត ់ទំន៉ិញជាប់ករម៉ិតកណំ្ត ់ន៉ិងទនំ៉ិញ
រគប់របលភទមដលទទួលបានការអនុលរគាោះនានា ន៉ិងតាមទ៉ិសលៅ មដលបាន
កំណ្ត់) 

 -នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ករ(ផល៉ិតផលលតលស៉ិលា កមពល ន៉ិងទនំ៉ិញតាមរបប 
អគារលក់ទំន៉ិញរចួពនឋ) 
-ការ ៉ិយាល័យ ន៉ិងសាខាគយន៉ិងរដ្ឋឋ ករលខតត រាជធានមីានសមតថក៉ិចច 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 ជាក៉ិចចសរមួលរបស់រដឋបាលគយដលស់កមមភាពពាណ្៉ិ ជជកមមអនតរជាត៉ិ 
 តាមដ្ឋនរតួតព៉ិន៉ិតយសកមមភាពនាលំចញនាចូំលទនំ៉ិញហាមឃាត់ ន៉ិងទំន៉ិញ
ជាប់ករម៉ិតកំណ្តស់កមមភាពនាចូំលទនំ៉ិញរបសរ់កុមហ ុនវ ៉ិន៉ិលយាគ ឯកជន
កនុងរកបខណ័្ឌ ចាប់វ ៉ិន៉ិលយាគរពមទាងំសកមមភាពនាលំចញនាចូំលទំន៉ិញរបស់
សាថ ប័ន សាថ នទូត អងគការ ន៉ិងរបូវនតបុគគលលផសងៗតាមការអនុលរគាោះ នានា 
ន៉ិងតាមទ៉ិសលៅមដលបានកំណ្ត ់

 រគប់រគងលលីការនាចូំលសនន៉ិធ៉ិ ន៉ិងចរាចរផល៉ិតផលលតលស៉ិលា កមពល 
ន៉ិងទំន៉ិញតាមរបបលក់ទនំ៉ិញរចួពនឋ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីគយមដលរតូវបានរដឋសភាអនុមត័ លៅនថៃទី២២ មខម៉ិថុនា ឆ្ន  ំ
២០០៧ 

 សារាចរមណ្នាលំលខ ០៧ សរណ្ន ចុោះនថៃទី ២២ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០របស់
រាជរដ្ឋឋ ភ៉ិបាលកមពុជា សតីពីវ ៉ិធានការរគបរ់គងអាជវីកមមមចកចយផល៉ិតផល
លតលស៉ិលា 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១៦ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពី
ការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅននរកសងួលសដឋក៉ិចចន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 អនុរកឹតយលលខ ២០៩ អនរក.បក សតីពីការដ្ឋកឲ់្យលរបីរបាស់ទំន៉ិញហាម
ឃាត់ ន៉ិងទំន៉ិញជាបក់រម៉ិតកណំ្ត់ ចុោះនថៃទ ី៣១ មខធនូ  ឆ្ន  ំ២០០៧ 

 សារាចរមណ្នាលំលខ ០០៨ សហវ  ចុោះនថៃទី០៧ មខលមសា ឆ្ន ២ំ០១១ 
របស់រកសួងលសដឋក៉ិចចន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  សតីពីន៉ិត៉ិវ ៉ិធរីគបរ់គង ន៉ិង រតួតព៉ិន៉ិតយ 
ការដឹកជញ្ជូ ន ចរាចរសនន៉ិធ៉ិ ន៉ិងការកាន់រកាផល៉ិតផលលតលស៉ិលា 

 របកាសលលខ ១៥៦១ សហវ សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបសប់ណ្ត
ការ ៉ិយាល័យនននាយកដ្ឋឋ នរបបគយននអគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុ
ជា ចុោះនថៃទី១៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៨ 

 របកាសលលខ ២៥៤ សហវ.របក សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបស់



ការ ៉ិយាល័យនននាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ករ ននអគគនាយកដ្ឋឋ ន រដ្ឋឋ ករកមពុជា  ចុោះនថៃទ ី
១៨ មខម៉ិនា ឆ្ន ២ំ០១០ 

 របកាសលលខ ១០៥ សហវ.របក សតីពីការរគប់រគងទនំ៉ិញ មដលរតូវបាន
លលីកមលងពនឋ អាករ ចុោះនថៃទី១៥ មខកុមភោះ ឆ្ន  ំ២០០៨ 

 របកាសលលខ ៩២៨ សហវ. របក សតីពីការនាចូំលបលណាត ោះអាសននតាមរបប
របលវសន៍កាល៉ិក ចុោះនថៃទី០២ មខ តុលា ឆ្ន  ំ២០០៨ 

 សារាចរមណ្នាលំលខ ០០៤ សហវ សតីពីវ ៉ិធានការលលីការរគប់រគងកាដរនាំ
ចូលសនន៉ិធ៉ិ ន៉ិងចរាចរផល៉ិតផលលតលស៉ិលា ចុោះនថៃទី២៣ មខកុមភោះ ឆ្ន ំ
២០០០ 

 សារាចរមណ្នាលំលខ ០០៥ សហវ សតីពីការមកសរមួលមបបបទរគបរ់គងការ
នាចូំលទំន៉ិញតាមរបបអាគារលកទ់នំ៉ិញរចួពនធ ចុោះនថៃទ០ី២ មខមីនា ឆ្ន ំ
២០០០ 

 លសចកតីជូនដណឹំ្ង សតីពីការកំណ្ត់របបលកជូ់នតាមអាគារលកទ់ំន៉ិញរចួព
នឋ ចុោះនថៃទី ២១ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ២ំ០០១ 

 ល៉ិខ៉ិតលលខ ២៨៦ អគរ សតីពីការមកសរមួល ន៉ិងការកំណ្តប់មនថមមួយ
ចំនួនលលីន៉ិត៉ិវ ៉ិធីគយ លដីមបបីងាការង្កយរសួលបមនថមលទៀតដលវ់ ៉ិន៉ិលយាគគ៉ិន 
ន៉ិងធុរជនពាកព់ន័ធ ចុោះនថៃទី ៣០ មខមីនា ឆ្ន  ំ២០១០ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុគគល ន៉ិង នីត៉ិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មានរយៈលពលយា៉ែ ងយូរបំផុតកនុងរងវង ់១ លៅ ២នថៃលធវីការកនុងករណី្ឯកសារ
លសនីសុំនាលំចញ ឬនាចូំលមានភាពរតឹមរតូវ ន៉ិងរគប់រគាន ់ន៉ិង 

 មានរយៈលពលលលីសពីលនោះ កនុងករណី្ឯកសារលសនីសុមំ៉ិនមានភាពរតមឹរតវូ
ម៉ិនរគប់រគាន់ មដលរតូវការរយៈលពលកនុងការរសាវរជាវ ន៉ិងព៉ិន៉ិតយបញ្ជជ ក់
បមនថម។ 

មស្តនតីគយរតូវចុោះអាទ៉ិសលងាតលលពីាកយសុំពីភាពសុមំ៉ិនរតមឹរតវូ ឬរគប់រគាន់
ទាងំឡាយមដលមាន លដ្ឋយម៉ិនបមងអរបងអង់លដ្ឋយបញ្ជជ កក់ារបរ ៉ិលចឆទ
ចាស់លាស់ 
 តនមលលសវាៈគាម ន 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ល៉ិខ៉ិតលសនីសុំពីសាថ ប័ន សាថ នទូត អងគការ រកុមហ ុន ឬសាមខីលួន មដលមាន
តរមូវការលសវា 

 ល៉ិខ៉ិតពាក់ពន័ឋនងឹទនំ៉ិញ ( វ ៉ិក័ាយប័រតទំន៉ិញ បញ្ជ ីលវចខចប ់ឯកសារដឹក
ជញ្ជូ ន) 

 ល៉ិខ៉ិតលផទរស៉ិទធ ជូនបុគគលមាននតី៉ិសមបទា 
 អាជាញ ប័ណ្ណ ន៉ិងឯកសារពាកព់័នធលផសងលទៀត (កនុងករណី្ចបំាច)់ 

លយាបល់ លដីមបកីាត់បនថយរយៈលពលទទួលល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តគយ ន៉ិងបលងាីនបរ ៉ិយាកាស
លយាគយល់គាន ឱ្យកានម់តលអរបលសីរ អត៉ិថ៉ិជនមដលមានតរមូវការលសវាគួរខ៉ិតខំ
ពរងឹងសមតថភាពយលដ់ឹងចាប ់បទបញ្ជដ ត៉ិពាក់ពន័ធ ន៉ិងចលំណ្ោះដងឹអពំទីនំ៉ិញ
របស់ខលួនឱ្យបានខពស។់រាលច់ាប់ បទបញ្ជដ ត៉ិគយជាធរមាននានា រតូវបាន
ផសពវផាយតាមលគហទពំ័រ www.customs.gov.kh រមួទាងំការចមលងជូនលៅ
តំណាងមផនកឯកជនផងមដរជាព៉ិលសស សភាពាណ្៉ិ ជជកមមន៉ិង GMAC ។ 

 



ការរត្ួត្ពិនិត្យមរររេរសញ្ចញេំនិញពីគយ 

ល ម្ ោះលសវា ការរតួតព៉ិន៉ិតយមបបបទបលញ្ចញទនំ៉ិញពីគយ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដធក៉ិចចន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
អគគនាយកដ្ឋឋ នគយន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 
 លលខ ៦-៧ មហាវ ៉ិថីរពោះនលរាតតម រាជធានភីនលំពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
អងគភាពទំនាកទ់នំងសាធារណ្ៈ 
 ទូរស័ពទៈ(៨៥៥ ២៣) ៧២២ ៧៦៧ 
 ទូរសារ ៖( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៧៦៨ 
 អុីមម៉ែល៖ info-pru@customs.gov.kh 

 លគហទំព័រ ៖ www.customs.gov.kh 
-នាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ករ ផល៉ិតផលលតលស៉ិលា កមពលន៉ិងអគាលកទ់ំន៉ិញរចួពនធ 
-បណាត ការ ៉ិយាលយ័គយន៉ិងរដ្ឋឋ ករលរកាមឪ្វាទនាយកដ្ឋឋ នរគបរ់គងតបំនរ់ចួ
ពនធ 
-បណាត ការ ៉ិយាលយ័រតួតព៉ិន៉ិតយគយលរកាមឪ្វាទអងគភាពគយន៉ិងរដ្ឋឋ កររតួត    
ព៉ិន៉ិតយមបបបទមូលដ្ឋឋ ន(សាខាគយន៉ិងរដ្ឋឋ ករនាលំចញ នរបសណី្យ ៏មផសៃួត
អាកាសយានដ្ឋឋ នអនតរជាត៉ិ កំពងម់ផរកងុរពោះសីហនុ កំពងម់ផភនំលពញ) 
-បណាត ការ ៉ិយាលយ័រតួតព៉ិន៉ិតយគយលរកាមឪ្វាទសាខាគយន៉ិងរដ្ឋឋ កររាជធានី
លខតត 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ទទួលខុសរតវូកនុងការរគបរ់គង រតួតព៉ិន៉ិតយ ន៉ិងរបមូលពនធ  អាករ ន៉ិងកនរមលផស
ងៗលលីទំន៉ិញនាលំចញ-នាចូំលរគបរ់បលភទរសបតាមបញ្ជដ តត៉ិននចាបស់តីពគីយ
រពមទាងំចាបន់៉ិងបទបញ្ជដ តត៉ិលផសងលទៀត មដលពាកព់ន័ធនងឹការនាលំចញ-នាចូំល 
ការលធវីចរាចរ ន៉ិងការលធវីសនន៉ិធ៉ិទនំ៉ិញ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីគយមដលរតូវបានរដឋសភាអនុមត័លៅនថៃទ២ី២ មខម៉ិថុនា ឆ្ន ំ
២០០៧ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក ចុោះនថៃទ១ី៦ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពី
ការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅននរកសងួលសដឋក៉ិចចន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 អនុរកឹតយលលខ ២០៩ អនរក.បក សតីពីការដ្ឋក់លអាយលរបីរបាសទ់នំ៉ិញហាម
ឃាត់ន៉ិងទនំ៉ិញជាបក់រម៉ិតកំណ្ត ់ចុោះនថៃទី ៣១ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 

 របកាសលលខ ២៥៤ សហវ.របក សតីពីការលរៀបចំន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបស់ប
ណាត ការ ៉ិយាល័យនននាយកដ្ឋឋ នរដ្ឋឋ ករ ននអគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករ
កមពុជា ចុោះនថៃទី ១៨ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០១០ 

 របកាសលលខ ៣៨៩ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ១៧ មខម៉ិថុនា ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពី
ការលរៀបចំន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបសអ់ងគភាពមូលដ្ឋឋ ន នន អគរ 

 របកាសលលខ ១៤៤៧ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ២៦ មខ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពី
បញ្ជដ តត៉ិន៉ិងន៉ិត៉ិវ ៉ិធីរបត៉ិលវទ៍គយ 

 របកាសលលខ ១០៧ សហវ.របក ចុោះនថៃទី ១៥ មខកុមភោះ ឆ្ន ២ំ០០៨ សតីពី
ការរាយការណ៍្ការលធវីចរាចរ ការលធវីសនន៉ិធ៉ិ ន៉ិងការដកឹជញ្ជូ នទនំ៉ិញនាលំចញ 

 ល៉ិខ៉ិតលលខ ២៨៦ អគរ ចុោះនថៃទី៣០ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពីការមក
សរមួលន៉ិងការកណំ្តប់មនថមមួយចំនួនលលីនតី៉ិវ ៉ិធគីយ លដីមបបីងាការង្កយ
រសួលបមនថមលទៀតដល់វ ៉ិន៉ិលយាគគ៉ិន ន៉ិងធុរជនពាក់ពន័ឋ  
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អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុគគល ន៉ិងនតី៉ិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 មានរយៈលពលម៉ិនយឺតជាង ១នថៃលធវីការកនុងករណី្មដលទំន៉ិញន៉ិងឯកសារ
ពាក់ព័នធមានលកខណ្ៈរតមឹរតវូ ន៉ិងរគប់រគាន ់

 តនមលមបបបទគយៈ 
- ៦០០០០លរៀល សរមាប់ទំន៉ិញ ១កុងមតនរ័២០ហវីតលឡីងលៅ មដលមាន
មាច ស់មតមួយ ន៉ិងផល៉ិតផលលតលស៉ិលា១របត៉ិលវទនគ័យ 

- ៤០០០០លរៀលសរមាប់ទំន៉ិញម៉ិនផទុកកនុងកុងមតនរ័ឬកុងមតនរ័តូចជាង២០
ហវីតឬម៉ិនបានលរៀបរាបខ់ាងលលី 

 កនរមរបត៉ិលវទន៍ៈ ១៥០០០លរៀលកនុងមួយរបត៉ិលវទន ៍

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

 ឯកសាររដឋបាលមតមួយ (SAD) ឬលៅករបត៉ិលវទនគ៍យ 

 ឯកសារពាក់ព័នឋនឹងទនំ៉ិញ(វ ៉ិកា័យបរ័តទនំ៉ិញ បញ្ជ ីលវចខចប ់ឯកសារដឹក
ជញ្ជូ ន) 

 ប័ណ្ណបា៉ែ តង់ន៉ិងវ ៉ិញ្ជដ បនបរ័តអាករលលីតនមលបមនថមសរមាប់សហរគាសឯកជន 

 ល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តគយ(ចលំពាោះទំន៉ិញហាមឃាត ់ទំន៉ិញជាបក់រម៉ិតកណំ្ត ់ន៉ិង
ទំន៉ិញរគប់របលភទមដលទទួលបានការអនុលរគាោះនានា ន៉ិងតាមទ៉ិសលៅ
មដលបានកំណ្ត ់

 ល៉ិខ៉ិតលផទរស៉ិទធលៅបុគគលមាននតី៉ិសមបទា 

 កំណ្ត់លហតុរមួសតពីីការរតួតព៉ិន៉ិតយទនំ៉ិញវាយនភណ័្ឌ នាលំចញ (ចំលពាោះ
ការ ៉ិយាល័យគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករនាលំចញ) 

 ន៉ិលវទន៍ប័ណ្ណ អាជាញ ប័ណ្ណ វ ៉ិញ្ជដ បនបរ័តលដមីកលំណី្ត វ ៉ិញ្ជដ បនបរ័តធានា
រា៉ែ ប់រង ន៉ិងឯកសារពាកព់័នធលផសងលទៀត(កនុងករណី្ចបំាច់)  

លយាបល់  ការយល់ដឹងពីចាប ់ន៉ិងបទបបញ្ដតត៉ិនានាពាក់ពន័ធនឹងការនាចូំល នាលំចញ
ទំន៉ិញមានសារៈសំខានយ់ា៉ែ ងខាល ងំកនុងការកាតប់នថយភាពអសកមមនានាកនុង
ការបំលពញមបបបទបលញ្ចញទំន៉ិញពគីយ ន៉ិង្នលៅបលងាីនបរ ៉ិយាកាស
លយាគយល់គាន លអរវាងអនកទទួលលសវា ន៉ិងមស្តនតគីយន៉ិងរដ្ឋឋ ករ 

 រាល់ចាប់ន៉ិងបទបបញ្ដតត៉ិគយ ជាធរមាននានា រតូវបានផសពវផាយតាមលគ

ហទំព័រ www.customs.gov.kh រមួទាងំការចមលងជូនលៅ
តំណាងមផនកឯកជនផងមដរជាព៉ិលសសសភាពាណ្៉ិ ជជកមម ន៉ិង GMAC 

 លដីមបលីចៀសវាងភាពយឹតយា៉ែ វននការបលំពញមបបបទបលញ្ចញទំន៉ិញពគីយអនក
ទទួលលសវារតូរបគល់ជូនមស្តនតគីយនូវឯកសារមដលរតវូការឧយបានរតមឹរតវូ
ន៉ិងរគប់រគាន់។ 
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េំនារ់េំនងសាធារណៈ និងសសវារមមសផ្សងៗសេៀត្ពារ់ព័នធនឹងគយ 

ល ម្ ោះលសវា ទំនាក់ទំនងសាធារណ្ៈ ន៉ិងលសវាកមមលផសង លៗទៀតពាក់ពន័ធនឹងគយ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
អគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 
 លលខ ៦-៨ មហាវ ៉ិថីរពោះនលរាតតម រាជធានភីនលំពញ រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
អងគភាពទំនាកទ់នំងសាធារណ្ៈ 
 ទូរស័ពទៈ (៨៥៥-២៣) ៧២២ ៧៦៧ 
 ទូរសារៈ ( ៨៥៥-២៣) ៧២២ ៧៦៨ 
 អុីលម៉ែលៈ infor-pru@customs.gov.kh 
 លគហទំព័រៈ www.customs.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 ទទួលរាល់សំណូ្មពរ ឬការតវា៉ែនានារបសម់ផនកឯកជន ជាព៉ិលសសអនកនាំ
លចញ-នាចូំលមកសរមបសរមលួ ន៉ិងលដ្ឋោះរសាយតាមបទបញ្ដតត៉ិចាប់ជា
ធរមាន្នលៅលលីកសទួយសីលធ័ម សារលពីពនធ ន៉ិងការសរមលួពាណ្៉ិ ជជ
កមម ឪ្យបានជាអត៉ិបរមាជាព៉ិលសសតរមវូការននការយល់ដងឹពបីទបញ្ដតត៉ិជា
ធរមានការជរមុញករម៉ិតអនុលលាមតាមចាប ់ន៉ិងការលធវីសាមញ្ដកមមនតី៉ិវ ៉ិធី
គយ្នលៅកាត់បនថយការចំណាយ ន៉ិងការយឺតយា៉ែ វនានាកនុងការបលំពញ
មបបបទគយ 

 ផតល់ព័ត៌មានដលស់ាធារណ្ជនអពំកីារវ ៉ិវតត៉ិនានាលៅអគគនាយកដ្ឋឋ នគយ 
ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីគយមដលរតូវបានរដឋសភាអនុមត័លៅនថៃទ២ី២ មខម៉ិថុនា ឆ្ន ំ
២០០៧ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក/បក ចុោះនថៃទី១៦ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពី
ការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅននរកសងួលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 

 លសចកតីសលរមចលលខ ១៤១២ អគរ សតីពីការបលងាីតអងគភាពទំនាក់ទនំងសា
ធារណ្ៈ សថ៉ិតលរកាមការរគប់រគងរបសន់ាយកដ្ឋឋ នក៉ិចចការចាបស់វនកមម 
ន៉ិងទំនាក់ទនំងសាធារណ្ៈននអគគនាយកដ្ឋឋ នគយ ន៉ិងរដ្ឋឋ ករកមពុជា 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

របូវនតបុគគល ន៉ិងនតី៉ិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 អាចទំនាក់ទំនងលដ្ឋយផ្ទទ លត់ាមអាសយ័ដ្ឋឋ ន ន៉ិងមលធាបាយខាងលល ី

 ម៉ិនទាន់មានការកំណ្ត់របមូលកនរម 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ឯកសារពាក់ព័នធមដលមាន 

លយាបល់ គួរឲ្យមានលសវាផតល់ពត័ម៌ានទូលៅ ន៉ិងលសវាផតល់ពត័ម៌ានជនំាញលដ្ឋយមឡកពី
គាន  

 

 

 

 



វិញ្ញញ រនររត្វិជ្ញជ ជីវៈ និងអាជ្ញា រណណ មផ្នរសសវារមមវាយត្ម្មល និងសសវារមមអច្លនវត្ថុ 

ល ម្ ោះលសវា 
វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនកលសវាកមមវាយតនមល ន៉ិងលសវាកមម
អចលនវតថុ  

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  
 ផលូ វលលខ១៩២ សង្កា ត់វតតភនំ ខណ្ឌ ដូនលពញ រាជធានភីនំលពញ  
រពោះរាជាណាចរកកមពុជា 

 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩៣៥ 
 ទូរសារ ៖ ( ៨៥៥-២៣) ៤២៧ ៩០១ 
 លគហទំព័រ ៖ www.mef.gov.kh / http//fid.mef.gov.kh  

 អគគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 នាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងអាជីវកមមអចលនវតថុ  បញ្ជច  ំន៉ិងរបាត៉ិលភាគលដ្ឋយ        

អនុបបទាន 
លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ផតល់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនកលសវាកមមវាយតនមល ន៉ិងលសវាកមម
អចលនវតថុ  

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 ចាប់សតីពីហ៉ិរញ្ដវតថុសរមាបរ់គបរ់គងឆ្ន ២ំ០០៧ មផនកទី២ សតីពបីទបបញ្ដតត៉ិ
ននពនថដ្ឋរ មារតា៥ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៨៨ អនរក.បក សតីពីការលរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅនន
រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ១៣៣០ សហវ.របក ចុោះនថៃទី១១ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ សតីពីការ
លរៀបចំ ន៉ិងការរបរពឹតតលៅរបសន់ាយកដ្ឋឋ នលរកាមចណុំ្ោះអគគនាយកដ្ឋឋ ន
ឧសាហកមមហ៉ិរញ្ដវតថុ  

 របកាសលលខ ១៤២ សហវ.ឧហចុោះនថៃទី១៣ មខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ
ផតល់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនកលសវាកមមវាយតនមល ន៉ិងលសវា
កមមអចលនវតថុ  

 សារាចរមណ្នាអំនុវតតរបកាសលលខ ០០២ សហវ.របក ចុោះនថៃទី០៣ មខ
សីហា ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការផតល់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជីវៈ ន៉ិងអាជាញ បណ្ណមផនកលស
វាកមមវាយតនមល 

 យុទធសាស្តសតអភ៉ិវឌ្ឍន៍វ ៉ិសយ័ហ៉ិរញ្ដវតថុឆ្ន  ំ២០១១-២០២០ 
អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

ជនជាត៉ិមខមរ, ជនបរលទស (របូវនតបុគគល ន៉ិង នីត៉ិបុគគល) 

សតង់ដ្ឋលសវា 
 តនមលវ ៉ិញ្ជដ បនបរត ២០០,០០០លរៀល 
 តនមលអាជាញ បណ្ណ ៥០០,០០០លរៀល 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១. សរមាបវ់ ៉ិញ្ជដ បនបរតវ ៉ិជាជ ជវីៈ (របូវនតបុគគល) 

 របូថត ៤x៦ របស់អនកសុំវ ៉ិញ្ជដ បនបរតចំនួន ៤សនលឹក 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរកសួង
យុតត៉ិធម៌ 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលតាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលចញលដ្ឋយរបលទសលដីម 
(ជនបរលទស) 

 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់លលរីកមវ ៉ិជាជ ជីវៈ ន៉ិងការរគបរ់គងលចញលដ្ឋយរកុមហ ុនមដល
ខលួនកំពុងរបកបលសវាកមម 

http://www.mef.gov.kh/


 ថតចមលងសញ្ជដ បរ័ត ន៉ិងវ ៉ិញ្ជដ បនបរតពាក់ពន័ធ លដ្ឋយមានលថវីន៉ិតានុកូលកមម
លៅសាលារាជធានី លខតត 

 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ពបីទព៉ិលសាធន៍ការង្កររយៈលពល ៦មខ ពាក់ព័នធវ ៉ិញ្ជដ បនបរត
មដលសាមីខលួនលសនីសុ ំ

 បានបង់នថលវ ៉ិញ្ជដ បនបរតដូចមានមចងកនុងលសៀវលៅបនទុក 

២. សរមាបអ់នកកានអ់ាជាញ បណ្ណ (នតី៉ិបុគគល) 

 របូថត ៤x៦ របស់អនកសុំវ ៉ិញ្ជដ បនបរតចំនួន ៤សនលឹក 

 លកខនត៉ិកៈចុោះបញ្ជ ីរបស់រកមុហ នុលៅរកសងួពាណ្៉ិ ជជកមម 
 របាយការណ៍្លមអ៉ិតលលីលសវាកមមរបសរ់កុមហ ុនកនុងរយៈលពលមួយឆ្ន កំនលង
មក (ចំលពាោះរកុមហ ុនមដលកពុំងលធវីលសវាកមម) 

 តារាងបចចុបបននភាពតនមលមដលរកុមហ ុនបាននឹងកពុំងអនុវតតលៅតាមទផីារ 
(ចំលពាោះរកុមហ ុនកំពុងលធវីលសវាកមម) 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរកសួង
យុតត៉ិធម៌ 

 ល៉ិខ៉ិតលកា លលទាសរបសអ់នកដ្ឋក់ពាកយលសនីសុមំដលលចញលដ្ឋយរបលទសលដីម 
(ជនបរលទស) 

 វ ៉ិញ្ដបនបរតវ ៉ិជាជ ជីវៈថតចមលងរបសអ់នកឈរល ម្ ោះឲ្យរកុមហ ុន 

 លសចកតីបកមរបសញ្ជដ បរ័តលចញលដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថក៉ិចចននរបលទសលដមី
មដលបញ្ជដ ក់កបានលធវីសកមមភាពរសបចាប់ 

 តារាងបចចុបបននភាពតនមលលសវាកនរមលជីងសារមដលរកុមហ ុនយកពីអត៉ិថ៉ិជន 

 បានបង់នថលអាជាញ បណ្ណដូចមានមចងកនុងលសៀវលៅបនទុក 
លយាបល់ កនុងការផតល់លសវាលនោះ រកុមហ នុរតវូមកសុំអាជាញ បណ្ណលៅ រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិង

ហ៉ិរញ្ដវតថុ  លដីមបទីទួលស៉ិទធ៉ិរសបចាបក់នុងការរបកបអាជវីកមម។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការច្ុុះរញ្ជ ីពនធដារ និងការស្វើរច្ចុរបននោពព័ត្៌ាន 

ល ម្ ោះលសវា ការចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ ន៉ិងការលធវីបចចុបបននភាពពត័៌មាន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ 
 ១. អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ 
 ឡូតិ៍លលខ ៥២២-៥២៤ មកងមហាវ ៉ិថីសហពន័ធរសុសុ ី(១១០) ន៉ិងមហាវ ៉ិថីល ៉ែ

លសទុង (២៤៥) សង្កា ត់ទឹកលអក១់ ខណ្ឌ ទួលលគាក រាជធានភីនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧០៨  

 សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ gdt@tax.gov.kh 
 ២. ការ ៉ិយាល័យលសវាអនកជាបព់នធ ន៉ិងចុោះបញ្ជ ីនននាយកដ្ឋឋ នលសវាអនកជាបព់នធ 

ន៉ិងបណុំ្លពនធ 
 ឡូតិ៍លលខ ៥២២-៥២៤ មកងមហាវ ៉ិថីសហពន័ធរសុសុ ី(១១០) ន៉ិងមហាវ ៉ិថីល ៉ែ

លសទុង (២៤៥) សង្កា ត់ទឹកលអក១់ ខណ្ឌ ទួលលគាក រាជធានភីនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៧៩១  

 សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ dtsta@tax.gov.kh 
 ៣. ការ ៉ិយាលយ័លសវាអនកជាបព់នធ ន៉ិងចុោះបញ្ជ នីននាយកដ្ឋឋ នរគបរ់គងអនកជាប់

ពនធធ ំ
 ឡូតិ៍លលខ ៥២២-៥២៤ មកងមហាវ ៉ិថីសហពន័ធរសុសុ ី(១១០) ន៉ិងមហាវ ៉ិថីល ៉ែ

លសទុង (២៤៥) សង្កា ត់ទឹកលអក១់ ខណ្ឌ ទួលលគាក រាជធានភីនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧១១ 

 សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ dltsta@tax.gov.kh 
 ៤. ការ ៉ិយាលយ័លសវាអនកជាបព់នធ ន៉ិងចុោះបញ្ជ ីននសាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ទាងំ៩លៅ

រាជធានភីនំលពញ 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ឫសសមីកវ 
ដីឡូតិ៍លលខ ១០២ ផលូ វជាត៉ិលលខ៥ សង្កា ត់គឡូីមម៉ែរតលលខ៦ ខណ្ឌ ឫសសមីកវ 
រាជធានីភនំលពញ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ russeykeo@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ដូនលពញ 
ផទោះលលខ១៦៦ ផលូ វលលខ១៣០ សង្កា ត់ផារកណាត លទ២ី ខណ្ឌ ដូនលពញ  
រាជធានីភនំលពញ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៧២៥ ៦៧៣ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ daunpehn@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ៧មករា 
ដីឡូលលខ០៥ ផលូ វលលខ១៥០ សង្កា ត់វាលវង់ ខណ្ឌ ៧មករា រាជធានភីនលំពញ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦០ ៦៦០ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ 7makara@tax.gov.kh 

 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ មានជយ័ 
អាគារលលខ ៣៤C ផលូ វ៣៦១ មកងផលូ វ៦៤២ សង្កា ត់ចារអំលៅ១ ខណ្ឌ មាន
ជ័យ រាជធានីភនំលពញ 
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សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ meanchey@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ចកំារមន 
អាគារលលខ២៨ ផលូ វលលខ៤៨៨ សង្កា ត់ផារលដីមថាូវ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានី
ភនំលពញ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៩៧៦ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ chamkarmorn@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ទួលលគាក 
ផទោះលលខ២៤ ផលូ វលលខ២៨៧ សង្កា ត់បឹងកក១់ ខណ្ឌ ទួលលគាក រាជធានី
ភនំលពញ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៨៨៩ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ tuolkork@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ ដលង្កា  
ផទោះលលខ២៩៣ ផលូ វលលខ២១៧ ភូម៉ិម័ល សង្កា ត់ដលង្កា  ខណ្ឌ ដលង្កា  រាជធានី
ភនំលពញ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ dangkor@tax.gov.kh 

 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ មសនសខុ 
អាគារលលខ៩ សង្កា ត់ភនំលពញថម ីខណ្ឌ មសនសុខ រាជធានភីនលំពញ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២៣១ ៥៦០ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ sensok@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរខណ្ឌ លពាធិ៍មសនជ័យ 
ផទោះលលខ២៣៤B ផលូ វលលខ២០០៧ សង្កា ត់កាកាប ខណ្ឌ លពាធិ៍មសនជយ័ 
រាជធានីភនំលពញ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ porsenchey@tax.gov.kh 
 ៥. ការ ៉ិយាលយ័លសវាអនកជាបព់នធ ន៉ិងចុោះបញ្ជ ីននសាខាពនធដ្ឋរលខតតទាងំ២៤ 

 សាខាពនធដ្ឋរលខតតកណាត ល 
ផទោះលលខ១០៣ ផលូ វលលខ១០៨ សង្កា ត់តាលមម  រកុងតាលមម  លខតតកណាត ល 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៣ ៤២៣ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kandal@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតកពំងច់ម 
ផទោះលលខ៥ ភូម៉ិ១៥ ផលូ វលខមរភូម៉ិនទ សង្កា ត់កពំង់ចម រកុងកពំង់ចម លខតត
កំពង់ចម 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៤២ ៣៩១ ៥៣៩ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kampongcham@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតបាតដ់បំង 
ភូម៉ិលលខ២ សង្កា ត់កពំងល់ាវ រកុងនរពមវង លខតតនរពមវង 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៥៣ ៩៥៣ ៩៦៣ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ battambang@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតនរពមវង 
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ផទោះលលខ១០៣ ផលូ វលលខ១០៨ សង្កា ត់តាលមម  រកុងតាលមម  លខតតកណាត ល 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ preyveng@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតលសៀមរាប 
ផលូ វជាត៉ិលលខ៦ សង្កា ត់សាវ យដងគុ ំរកុងលសៀមរាប លខតតលសៀមរាប 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៦៣ ៩៦៤ ៦៦៥ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ siamreap@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតកពំងធ់ ំ
ផលូ វជាត៉ិលលខ៦ សង្កា ត់ដំរជីានខ់ាល  រកុងសទងឹមសន លខតតកពំង់ធ ំ
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៨៣ ៤២៣ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kampong_thom@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតតាមកវ 
ផលូ វភូម៉ិ១ សង្កា ត់រកាកនុង រកុងដូនមកវ លខតតតាមកវ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៣២ ៩៣១ ២៣៩ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ takeo@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតសាវ យលរៀង 
ផលូ វភូម៉ិលរាងបមនល សង្កា តស់ាវ យលរៀង រកុងសាវ យលរៀង លខតតសាវ យលរៀង 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៤៤ ៩៤៥ ៧៤១ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ svayrieng@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតលពាធិ៍សាត់ 
ផលូ វជាត៉ិលលខ៥ សង្កា ត់ផទោះនរព រកុងលពាធិ៍សាត ់លខតតលពាធិ៍សាត ់
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៥២ ៧៤០ ០៧៤ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ pursat@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតកពំងឆ់្ន ងំ 
ឃំុលបអរ រសុកកំពង់ឆ្ន ងំ លខតតកពំងឆ់្ន ងំ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៦ ៧៧០ ០០៤ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kampongchhnang@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតកពំងស់ព ឺ
ផលូ វជាត៉ិលលខ៤ សង្កា ត់រការធំ រកុងចារមន លខតតកំពងស់ពឺ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ២៥ ៩៨៧ ៣៨៩ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kampongspeu@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតកពំត 
ផលូ វភូម៉ិ១ឧសភា សង្កា តក់ំពងក់ណាត ល រកុងកពំត លខតតកពំត 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៣៣ ៩៣២ ៧១១ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kampot@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតរពោះសហីនុ 
ផលូ វ១៩ម៉ិថុនា សង្កា ត់លលខ៣ រកុងរពោះសហីនុ លខតតរពោះសហីនុ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៤ ៤៤៧ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ preahsihanouk@tax.gov.kh 

mailto:preyveng@tax.gov.kh
mailto:siamreap@tax.gov.kh
mailto:kampong_thom@tax.gov.kh
mailto:takeo@tax.gov.kh
mailto:svayrieng@tax.gov.kh
mailto:pursat@tax.gov.kh
mailto:kampongchhnang@tax.gov.kh
mailto:kampongspeu@tax.gov.kh
mailto:kampot@tax.gov.kh
mailto:preahsihanouk@tax.gov.kh


 សាខាពនធដ្ឋរលខតតលកាោះកុង 
សង្កា ត់សាម ច់មានជ័យ រកុងលខមរភូម៉ិនទ លខតតលកាោះកុង 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៣៥ ៩៣៦ ០៤១ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kohkong@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតរពោះវ ៉ិហារ 
ផលូ វភូម៉ិថមី សង្កា ត់កពំងរ់បណាក រកុងរពោះវ ៉ិហារ លខតតរពោះវ ៉ិហារ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ preahvihear@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតរកលចោះ 
សង្កា ត់រកលចោះ រកុងរកលចោះ លខតតរកលចោះ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៧២ ៩៧១ ៤៤៤ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kratie@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតរតនៈគីរ ី
ផលូ វភូម៉ិ១ សង្កា ត់ឡាបានលសៀក រកុងបានលុង លខតតរតនៈគីរ ី
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៧៥ ៦៣៦៣ ០០៨ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ ratanakiri@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតមណ្ឌ លគរី ី
សង្កា ត់សាព នមានជ័យ រកុងមសនមលនារមយ លខតតមណ្ឌ លគីរ ី

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ mondulkiri@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតបនាទ យមានជយ័ 
ផលូ វជាត៉ិលលខ៥ ភូម៉ិកាលសាព ន សង្កា ត់រពោះពនាល  រកុងលសរលីសាភ័ណ្ លខតត
បនាទ យមានជ័យ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៥៤ ៩៥៨ ៩៩២ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ banteaymeanchey@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតសទឹងមរតង 
ផលូ វភូម៉ិសាព នថម សង្កា តស់ទឹងមរតង រកុងសទឹងមរតង លខតតសទងឹមរតង 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៧៤ ៦៣០ ៣៣៦៦ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ stoengtreng@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតមកប 
ផលូ វ៣៣A សង្កា ត់មកប រកុងមកប លខតតមកប 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ kep@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតនប៉ែល៉ិន 
សង្កា ត់នប៉ែល៉ិន រកុងនប៉ែល៉ិន លខតតនប៉ែល៉ិន 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ pailin@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតឧតតរមានជយ័ 
ភូម៉ិឈូក សង្កា ត់សំលរាង រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ odormeanchey@tax.gov.kh 
 សាខាពនធដ្ឋរលខតតតបូងឃមុ ំ 
ផលូ វជាត៉ិលលខ៧ ភូម៉ិលពាធ៉ិលរាងល៉ិច ឃំុលកាងកាង រសុកពញ្ជដ មរកក លខតត
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តបូងឃមុ ំ 
ទូរស័ពទលលខ ៖ (៨៥៥) ៤២ ៤៧៤ ៧០៤៧ 

សារលអឡ៉ិចរតូន៉ិក ៖ tboungkhmum@tax.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ទទួលបានបណ្ណបា៉ែ តង ់វ ៉ិញ្ជដ បនបរតចុោះបញ្ជពីនធដ្ឋរ ន៉ិងបណ្ណសមាគល់ការចុោះ
បញ្ជ ីពនធដ្ឋរ។ 

មូលដ្ឋឋ នគត៉ិយុតត 

 មផអកតាមមារតា១០១, មារតា១០២, មារតា១០៣, ន៉ិងមារតា១២៨ នន
ចាប់សតីពីសារលពីពនធមដលរបកាសឲ្យលរបីលដ្ឋយរពោះរាជរកមលលខ នស/
រកម/០២៩៧/០៣ ចុោះនថៃទី២៤ មខកុមភៈ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ 

 របកាសលលខ ១១៣៩ សហវ.របក ចុោះនថៃទី០៩ មខតុលា ឆ្ន ២ំ០១៤ របស់
រកសួងលសដឋក៉ិចច ន៉ិងហ៉ិរញ្ដវតថុ  សតីពីការចុោះបញ្ជពីនធដ្ឋរ 

អត៉ិថ៉ិជនមដលមាន 
ស៉ិទធទទួលលសវា 

នីត៉ិបុគគល រកុមអាជីវកមម សហរគាសឯកបុគគល ឬបុគគលទាងំឡាយមដលមាន
សកមមភាពលសដឋក៉ិចចលៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 

សតង់ដ្ឋលសវា 

សហរគាសនីត៉ិបុគគល ឬរកុមអាជីវកមម ឬសហរគាសឯកបុគគល ឬបុគគល
ទាងំឡាយ រតូវលៅចុោះបញ្ជ ីលៅរដឋបាលសារលពីពនថកនុងរយៈលពល ១៥នថៃ នននថៃ
លធវីការលរកាយចប់លផតីមលធវីសកមមភាពលសដឋក៉ិចច ឬលរកាយពីលពលទទួលបានការ
បញ្ជ ីពនធដ្ឋររតូវបង ់៖ 
 អនកជាប់ពនធតាមរបបព៉ិត (សវ័យរបកាស) ៖ ៤០០,០០០លរៀល (បួនរយ
ពាន់លរៀល) សរមាប់នថលលសវាចុោះបញ្ជ ី លចញវ ៉ិញ្ជដ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ ន៉ិង
បណ្ណ សមាគ ល់ការចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ។ 

 អនកជាប់ពនធតាមរបបលមា៉ែ ការ ៖ ២០,០០០លរៀល (នមភពាន់លរៀល) សរមាប់
នថលលសវាចុោះបញ្ជ ី ន៉ិងបណ្ណសមាគ លក់ារចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ។ 

ចំលពាោះសហរគាសមដលបានចុោះបញ្ជពីនធដ្ឋរមុននថៃទ០ី១ មខវ ៉ិចឆ៉ិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ 
របធានរកុមរបឹកាភ៉ិបាល ឬមាច សស់ហរគស រតូវមកលធវីបចចុបបននភាពននការចុោះ
បញ្ជ ីពនធដ្ឋររបស់ខលួនតាមការជូនដណឹំ្ងរបសរ់ដឋបាលសារលពីពនធ។ ការលធវី
បចចុបបននភាពននការចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋររតូវបង ់៖ 
 អនកជាប់ពនធតាមរបបព៉ិត (សវ័យរបកាស) ៖ ២០០,០០០លរៀល (ពីររយ
ពាន់លរៀល) សរមាប់នថលលសវាលចញវ ៉ិញ្ជដ បនបរតចុោះបញ្ជពីនធដ្ឋរថម ីន៉ិងបណ្ណ
សមាគ ល់ការចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ។ 

 អនកជាប់ពនធតាមរបបលមា៉ែ ការ ៖ ១០,០០០លរៀល (ដប់ពាន់លរៀល) សរមាប់
លសវាចុោះបញ្ជ ី ន៉ិងបណ្ណសមាគល់ការចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរ។ 

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

ការច្ុុះរញ្ជតីាមរររពតិ្ (សវ័យររកាស) 
កនុងការលសនីសុំចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរតាមរបបព៉ិត (សវ័យរបកាស) របធានរកុមរបឹកា
ភ៉ិបាល ឬមាច ស់សហរគាស ឬរបធានអងគការ រតូវមកថតរបូ មសគន (Scan) 
រមាមនដផ្ទទ ល់លៅរដឋបាលសារលពីពនធ ន៉ិងរតូវបំលពញពត័៌មានកនុងទរមងម់ដល
បានកំណ្ត់លដ្ឋយរដឋបាលសារលពីពនធ លហីយភាជ ប់មកជាមួយនូវឯកសារចាប់
លដីម លដីមបឲី្យមស្តនតីពនធដ្ឋរទទួលបនទុកបញ្ជជ កព់ីការថតចមលងលចញពចីាបល់ដីម 
ឬចាប់ថតចមលងមដលមានបញ្ជជ កព់រីកសងួ សាថ ប័នសាម ីដូចខាងលរកាម៖ 
ក. ចលំពាោះសហរគាសឯកបុគគល ន៉ិងសហរគាសនតី៉ិបុគគល 
១. ឯកសារចុោះបញ្ជ ីលចញលដ្ឋយរកសងួពាណ្៉ិ ជជកមម ឬរកសងួ សាថ ប័នពាកព់ន័ធ  
 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ការចុោះបញ្ជ ីននរកសួងពាណ្៉ិ ជជកមម ឬរកសងួ សាថ ប័នពាកព់័នធ 
 លកខនត៉ិកៈរកុមហ ុនសរមាបន់ីត៉ិបុគគល 
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 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ការតមាល់លដមីទុនចុោះបញ្ជ ីលៅធនាគារ 
២. ឯកសារបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជដ ណ្របសរ់បធានរកមុរបកឹាភ៉ិបាល អភ៉ិបាលកមម
ស៉ិទធ៉ិករ ឬមាច ស់ភាគហ ុន ន៉ិងបណាណ ធ៉ិការ 
 អតតសញ្ជដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ជជ ត៉ិមខមរ ឬល៉ិខ៉ិតឆលងមដន 
 លសៀវលៅរគួសារ ឬលសៀវលៅសាន ក់លៅ រល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ កក់ារសាន កល់ៅមដលលចញ
លដ្ឋយអជាញ ធរមានសមតថក៉ិចច 

 របូថតបចចុបបននម៉ិនលលីសពរីយៈលពល ៣មខ មដលមានទហំំ ៣៥ x ៤៥មីលី
មម៉ែរតចំនួន ១សនលឹក របស់អភ៉ិបាល មាច ស់ភាគហ នុ បណាណ ធ៉ិការ អនក
តំណាង មដលមានការបញ្ជជ ក់ល ម្ ោះមាច សរ់បូថត ន៉ិងចុោះហតថលលខាទទួល
ខុសរតូវលដ្ឋយរបធានរកុមរបឹកាភ៉ិបាល។ 

៣. ឯកសារបញ្ជជ កទ់តីាងំទីចត់ការសហរគាស អាជីវកមមលគាលលដមី សាខា
សហរគាស ន៉ិងឃាល ំង 
 បណ្ណកមមស៉ិទធ៉ិកានក់ាបទ់តីាងំ ឬក៉ិចចសនាជួលទីតាងំរបកបអាជវីកមម 
 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ការបងរ់បាក់ពនធអចលនរទពយ ឬព័តម៌ានអចលនរទពយ 
៤. ឯកសារលផសងៗ 
 វ ៉ិញ្ជដ បនបរតចុោះបញ្ជ រីបសគ់ណ្ៈកមាម ធ៉ិការវ ៉ិន៉ិលយាគកមពុជា ឬគណ្ៈកមាម ធ៉ិ
ការតំបន់លសល ដឋក៉ិចចព៉ិលសសននរកមុរបកឹាអភ៉ិវឌ្ឍនក៍មពុជា ឬអនុគណ្ៈក
មាម ធ៉ិការវ ៉ិន៉ិលយាគរាជធានី លខតត (សរមាប់គលរមាងវ ៉ិន៉ិលយាគមានលកខណ្ៈ
សមបតត៉ិរគប់រគាន់) 

 អាជាញ បណ្ណមដលលចញលដ្ឋយរកសងួ សាថ ប័នមានសមតថក៉ិចច (លបីមាន) 
ខ. ចលំពាោះអងគការនានា 
១. ល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តលចញលដ្ឋយរកសងួ សាថ ប័ន មានសមតថក៉ិចច (លបីមាន) 
២. លកខនត៉ិកៈ ឬអនុសសរណ្ៈលយាគយលគ់ាន ជាមួយរកសងួ សាថ ប័ន មានសមតថ
ក៉ិចច 
៣. ឯកសារបញ្ជជ កអ់តតសញ្ជដណ្របសរ់បធានអងគការ 
 អតតសញ្ជដ ណ្បណ្ណសញ្ជជ ត៉ិមខមរ ឬល៉ិខ៉ិតឆៃងមដន 
 លសៀវលៅរគួសារ ឬលសៀវលៅសាន ក់លៅ រល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ កក់ារសាន កល់ៅមដលលចញ
លដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថក៉ិចច 

៤. ឯកសារបញ្ជជ ក់ទតីាងំអងគការ 
 បណ្ណកមមស៉ិទធ៉ិកានក់ាបទ់តីាងំ ឬក៉ិចចសនាជួលទីតាងំការ ៉ិយាលយ័ 
 ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ ក់ការបងរ់បាក់ពនធអចលនរទពយ ឬព័តម៌ានអចលនរទពយ 
ការច្ុុះរញ្ជតីាមរររស ៉ៅ ការ 
កនុងការលសនីសុំចុោះបញ្ជ ីពនធដ្ឋរតាមរបបល ៉ែការ មាច ស់អាជីវកមមដ្ឋឋ នរតូវបលំពញ
ព័ត៌មានកនុងទរមងម់ដលបានកណំ្តល់ដ្ឋយរដឋបាលសារលពីពនធ លហីយភាជ បម់ក
ជាមួយនូវឯកសារចាបល់ដីម លដីមបឲី្យមស្តនតីពនថដ្ឋរទទួលបនទុកបញ្ជជ កព់កីារថត
ចមលងលចញពីចាបល់ដីម ឬចាប់ថតចមលងមដលមានបញ្ជច កព់រីកសងួ សាថ ប័ន
សមី ឬសាថ ប័នមានសមតថក៉ិចច ដូចខាងលរកាម ៖ 
១. ល៉ិខ៉ិតអនុញ្ជដ តលចញលដ្ឋយ រកសួង សាថ ប័នមានសមតថក៉ិចច (លបីមាន) 
២. អជាញ បណ្ណមដលលចញលដ្ឋយ រកសួង សាថ ប័នមានសមតថក៉ិចច (លបីមាន) 
៣. អតតសញ្ជដ ណ្បណ្ណសញ្ជជ ត៉ិមខមរ ឬល៉ិខ៉ិតឆលងមដន 
៤. បណ្ណកមមស៉ិទធ៉ិកានក់ាបទ់តីាងំ រក៉ិចចសនាជួលទតីាងំ 
៥. ល៉ិខ៉ិតបញ្ជជ កក់ារបង់របាកព់នធអចលនរទពយ ឬព័តម៌ានអចលនរទពយ (លបី



មាន) 
៦. របូថតបចចុបបននម៉ិនលលសីពរីយៈលពល ៣មខ មដលមានទហំំ ៣៥ x ៤៥មីលី
មម៉ែរតចំនួន ២សនលឹក លដ្ឋយមានការសរលសរល ម្ ោះ ន៉ិងចុោះហតថលលខាលលីខនងរបូ
ថត។ 

លយាបល់ ការបង់លសវាខាងលលី គឺលដីមបបីលងាីនរបស៉ិទធភាពកនុងការផតល់លសវាចូនអនកជាប់
ពនធឲ្យបានកានម់តឆ្បរ់ហ័ស។ 

 


