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សេចក្តីអះអាងខ ន្ាកគតិយុតិ្

សេៀវសៅ កម្រង អត្ថបទ េ្តីពតី ការបំសពញ ខបបបទបស ច្េញ  ទំនិញ ពតី គយ (សៅ កាត់ ថា “កម្រង អត្ថបទ”) មតរូវបាន 
សរៀបសរៀងស�ើង សោយ អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា (សៅ កាត់ ថា “អគរ”) េហការ ជា្រយួ សលាក  Hiroshi 
Suzuki មបធាន ស្្ថ ប័ន មស្វមជាវ ពាណិជ្ជក្រ្ម េមរាប់ ក្្រពុជា (Business Research Institute for Cambodia - 
BRIC) សមកា្រ គសមរាង ជំនយួ បសចចេកសទេ  របេ់ ធនាគា រ អភិវឌ្ឍ អាេុតី (ADB) េ្តីពតី ការគំាមទ  កិចចេ េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម 
េមរាប ់ការអនុវត្ ខ្នការ េហគ្រ សេដឋាកចិចេ អាស្៊ា ន។ សគាលបណំង េខំាន ់នន កម្រង អត្ថបទ សនះ គសឺដើ្រ្ត្ី ្សព្វ្សាយ 
បសងកើន ការយលដ់ងឹ និង េម្ររួល បខន្ថ្រសទៀត ដល់ ស្ធារណជន កនាពុងការ ខេ្វងយល ់អពំតី នតីតិវិធតី បសំពញ ខបបបទ បស ច្េញ 
ទំនិញ ពតី គយ សៅ ក្្រពុជា។ សោះជា យ៉ា ងណា រាល់ ែ្ឹ្រស្រ នានា សៅកនាពុង សេៀវសៅ កម្រង អត្ថបទ សនះ គ ឺមគាន់ខត ជាការ 
មប្រលូ្្ពុំ និង បកមស្យ សោយ េសងខេប នវូ បទ ប្្្ញតិ្ ចបាប់ ជា ធររាន នានា ពាក់ព័ន្ធ នឹង នតីតិវិធតី នន ការ បំសពញខបបបទ 
បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ ខតប៉ាុសណាណ ះ និង ្រិន ឆ្ពុះបញ្ចេ ងំ នូវ ទេ្សនៈ ឬ សគាលនសយបាយ របេ់ អគ្គ នាយកោឋា ន គយ និង 
រោឋា ករ ក្្រពុជា ក៏ដចូជា រាជរោឋា ភិបាល ក្្រពុជា ស�ើយ។

កនាពុងន័យសនះ អគរ េូ្របញ្្ជ ក់ថា កម្រង អត្ថបទ សនះ នឹង ពុំ េ្ថ ិតកនាពុង មកបែណ្ឌ  នន ការធានា អះអាង ខ ន្ាក គតិយុតិ្ 
ជា សគាលសៅ េមរាប់ សមបើមបាេ់ កនាពុង ្ ្រូវ តុលាការ ស�ើយ និង ពុំរាន កាតព្វកិចចេ ្ ្រូវចបាប់ ណា្រួយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង កំហុេ 
ការបាត់បង់ ែ្ឹ្រស្រ ឬ  ការបកមស្យ ្រិន មតឹ្រមតរូវ នានា ខដល សកើតស�ើង ជាយថាសហតុ កនាពុងការ សរៀបចំ កម្រង អត្ថបទ 
សនះស�ើយ។ ទន្ឹ្រសនះ អគរ ក៏ េូ្រ រកសា េិទ្ធិ កនាពុងការ ខកខមប នានា ដូច ជាការ លុបសចញ ការបខន្ថ្រ ឬ ការខកតម្ររូវ 
ែ្ឹ្រស្រ និង ការសធ្វើ បចចេពុប្ននាភាព សដើ្រ្តី ឲ្យ មេបតា្រ ស្្ថ នភាព ជាក់ខេ្ង ពតី សពល ្ួរយ សៅ សពល ្ួរយ សោយ ពុំរាន 
ការ្្ល់ សហតុ្ល ឬ ការជនូដំណឹង ជា ស្ធារណៈ ជា្រុន ្ ងខដរ។ 

ចងុប ច្េប់ សដើ្រ្តី ធានា ការអនវុត ្ឲ្យ អនសុលា្រ តា្រចបាប ់នងិ បទ ប្្្ញត្ ិពាក់ពន័្ធ ជា ធររាន អគរ សេនា ើ ដល ់ស្ធារណជន 
ស្រត្ា អាន ឯកស្រ គតិយុតិ្ ជា ធររាន បខន្ថ្រសទៀត ដចូ រាន សយង សៅ មគប់ខ ន្ាក នន កម្រង អត្ថបទ សនះ ្រុនសពល អនុវត្ 
នតីតិ វិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ ជាក់ខេ្ង។
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សេចក្តីខ្្ងអំណរគុណ

កម្រង អត្ថបទ សនះ មតរូវបាន ចងមកង ស�ើង សោយរាន ការគំាមទ ពតី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាេុតី (ADB) សមកា្រ ជំនួយ 
បសចចេកសទេ (TA 8079) េ្តីពតី កិចចេ េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម េមរាប់ គំាមទ ខ្នការ អភិវឌ្ឍ េហគ្រន៍ សេដឋាកិចចេ អាស្៊ា ន 
(្រហា អនុតបំន ់ទសន្ស្រគង្គ / តបំន ់អភវិឌ្ឍន ៍មតតីសកាណ មបសទេ ឥណ្ឌរូ សនេុតី-រា៉ា ស�េុតី-ន្) ខដល មតរូវបាន ឧបត្ថ្រ្ភ ្ វកិា 
សោយ រោឋា ភិបាល ជប៉ាុន តា ្ររយៈ ្រលូនិធិ ជប៉ាុន េមរាប់ កាត់បន្ថយ ភាពមកតីមក។

ទេ្សនៈ ខដល បានសលើកស�ើង កនាពុង កម្រង អត្ថបទ សនះ គឺជា ទេ្សនៈ របេ់ អនាកនិពន្ធ និង ្រិន ឆ្ពុះបញ្ចេ ងំ ពតី ទេ្សនៈ និង 
សគាលនសយបាយ របេ់ ធនា គារ អភិវឌ្ឍន៍អាេុតី (ADB) ឬ មកពុ្រមបឹកសាភិបាល របេ់ ធនាគារ ឬ រាជ រោឋា ភិបាល ស�ើយ។
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អគរ អគ្គនាយកោឋា នគយនិងរោឋា ករក្្រពុជា

តេព តំបន់ សេដឋាកិចចេ  ពិសេេ

េហវ មកេងួសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ
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១.១.  រចនាេ្្រ័ន្ធ និង តនួាទតី របេ់ អគ្គនាយក ោឋា  ន 
គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា

១.១.១. មបវត្ិ សពងខេប

១
ជំពកូ

ព័ត៌រានទូសៅ

អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ មតរូវបាន បសងកើតស�ើង 
កនាពុងេ្រ័យ េង្គ្ររាសេ្និយ្រ សោយ មពះរាជមក្រ សលែ 
៦៦១ ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ១៩៥១។ កិចចេដំសណើរការ 
របេ់ អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ មតរូវបាន ប្្ឈប់ ពតី 
ឆ្នា ំ១៩៧៥ ដល់ ឆ្នា ំ១៩៧៩ សមកា្រ របប ខែ្មរមកហ្រ។ 
អង្គភាព សនះ ចាប់ដំសណើរការ ស�ើង វិញ សៅ ន ង្ៃទតី១៣ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ១៩៧៩ សមកា្រ ឱវទ មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម។ 
អង្គភាព សនះ មតរូវបាន ស្្រ សៅ សៅសមកា្រ ឱវទ មកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ តា្ររយៈ អនុមកឹត្យ សលែ ០៦ 
អនមក ចុះ ន ង្ៃទតី១១ ខែ ្ិរនា ឆ្នា ំ១៩៨៨។ ទតីចាត់ការគយ 

និង រោឋា ករ មតរូវបាន តស្្រើង ជា អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង 
រោឋា ករ ក្្រពុជា (អគរ) តា្ររយៈ អនុមកឹត្យ សលែ ១៣៤ 
ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨។ អគរ គឺជា រដឋាបាល 
ស្ធារណៈ េ្ថ ិតសមកា្រ ឱវទ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ។

មបធាន គយ និង រោឋា ករ មតរូវបាន សមជើេតំាង សោយ 
រោឋា ភិបាល រាន េរាេភាព ដចូខាងសមកា្រ៖

ល.រ ឆ្នា ំចលូកាន់តំខណង នា្រស ្្ម ះ កំណត់េរា្គ ល់

១. ឆ្នា ំ១៩៥២ សលាក សអៀរ េុតី ច ូវ និេ្សិតពាណិជ្ជក្រ្ម្រកពតីបារាងំ

២. ឆ្នា ំ១៩៥៤ សលាក ខកវ ្រ៉ាុង មគតី និេ្សិតពាណិជ្ជក្រ្ម្រកពតីបារាងំ



កម្រងអត្ថបទនតីតិវិធតីបំសពញខបបបទបស ច្េញទំនិញពតីគយ2

៣. ឆ្នា ំ១៩៥៦ សលាក អ៊ាុច ស្ ំខេ្រ អធិការគយ-រោឋា ករ

៤. ឆ្នា ំ១៩៥៨ សលាក កុ ច ស្ន អធិការគយ-រោឋា ករ

៥. ឆ្នា ំ១៩៦០ សលាក ញពុឹក នូ ្រសន្តីរាជវងំ

៦. ឆ្នា ំ១៩៦២ សលាក ជុំ ខយ៉ា្រ ្រសន្តីរាជវងំ

៧. ឆ្នា ំ១៩៦៣ សលាក ឈិន ខរ៉ា ន អធិការគយ-រោឋា ករ

៨. ឆ្នា ំ១៩៦៤ សលាក ជុំ ខយ៉ា្រ អធិការគយ-រោឋា ករ

៩. ឆ្នា ំ១៩៦៦ សលាក ហ៊ា ូហុង ្រសន្តីរាជវងំ

១០. ឆ្នា ំ១៩៦៨ សលាក ជុំ ខយ៉ា្រ អធិការគយ-រោឋា ករ

១១. ឆ្នា ំ១៩៧០ សលាក េ ូខំា ែ ូយ អធិការគយ-រោឋា ករ

១២. ឆ្នា ំ១៩៧២ សលាក ជុំ ខយ៉ា្រ អធិការគយ-រោឋា ករ

១៣. ឆ្នា ំ១៩៧៤ សលាក គិ ្រ េុន នាយកកិចចេការស្ធារណៈ

១៤. ឆ្នា ំ១៩៧៥ សលាក គង់ ស្ វិ ន អធិការគយ-រោឋា ករ

១៥. ឆ្នា ំ១៩៧៩-១៩៩៧ សលាក េ ហរូ នាយកទតីចាត់ការគយនិងរោឋា ករ

១៦. ឆ្នា ំ១៩៩៧ -១៩៩៨ សលាក អុិន ស្ សរឿង នាយកទតីចាត់ការគយនិងរោឋា ករ

១៧. ឆ្នា ំ១៩៩៨-២០១៤ ឯកឧត្ដ្រ បណ្ឌ ិត ខប៉ាន េុតី្រ៉ាន 
មបតិភូ រាជរោឋា ភិបាល ទទួលបន្ពុក ជា 
អគ្គនាយក គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា

១៨. ខែកញ្្ញ  ២០១៤ - 
បចចេពុប្ននា

បចចេពុប្ននា ឯកឧត្ដ្រ បណ្ឌ ិត 
គុណ ញឹ្រ 

អគ្គនាយក នន អគរ

អគរ បានក្ាយជា េរាជិក ទតី ១៥៥ នន អង្គការ គយ ពិភពសលាក (World Customs Organization) នា ន ង្ៃទតី០៣ 
ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០០១។
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១.១.២. ទស្សនវិស័យ

អគរ រាន ទេ្សនវិេ័យ កនាពុងការ អភិវឌ្ឍ ែ្រួន ឲ្យ ក្ាយជា 
រដឋាបាល គយ ទំសនើប ្រួយ  មេបតា្រ បរាណតីយ   និង   
ឧត្រា នុវត្ ន៍   ជា អន្រជាតិ សោយរាន ការទទួលស្្គ ល់ ពតី 
ថានា ក់ជាតិ និង អន្រជាតិ សលើ មបេិទ្ធភាព នន ការមគប់មគង  
រដឋាបាល និង កិចចេមបតិបតិ្ការ មព្រោំង ជា ស្្ថ ប័ន ្ ្ល់ 
សេវ យ៉ា ង រាន មបេិទ្ធភាព ដល់ េហគ្រន៍ ធុរកិចចេ និង 
ភាគតី ពាក់ព័ន្ធ។

១.១.៣. ពបសកក្រ្ម

សបេកក្រ្ម របេ់ អគរ គ ឺសដើ្រ្តី ជយួ ព សន្ឿ ន និង េម្ររួល 
ដល់ ការសធ្វើ ធុរកិចចេ មេបចបាប់ និង ដំសណើរ ឆ្ងកាត់ របេ់ 
អនាក សទេចរណ៍ ការមប្រលូ និង បសងកើន ចំណូល ្ វិកាជាតិ 
ការធានា ឲ្យ រានការ មបកួតមបខជង សេដឋាកិចចេ មបកបសោយ 
េ្រធ្រ៌ ការសធ្វើ ឲ្យ មបសេើរស�ើង នូវ េុវត្ថិភាព េង្គ្រ និង 
េនិ្េុែ ជាតិ និង ការសធ្វើ ឲ្យ រាន និរន្ ភាព នន ការអភិវឌ្ឍ 
និង េសម្រចបាន តា្រ សគាលសៅ កំសណើនសេដឋាកិចចេ របេ់  
ក្្រពុ ជា។ កនាពុងន័យសនះ សគាលសៅ យុទ្ធស្សេ្ និង ខ្នការ 
េក្រ្មភាព មតរូវ បសងកើតស�ើង សដើ្រ ត្ី សធ្វើ ឲ្យ សបេកក្រ្ម សនះ 
ទទួលបាន សជាគជ័យ។

១.១.៤. រចនាស្្រ័ន្ធ

១.១.៤.១. អង្គការពេែ

រចនាេ្្រ័ន្ធ និង ការមគប់មគង របេ់ អគរ បាន ផ្្េ់ប្រូរ 
បន្ាប់ពតី បាន ដំស�ើង ពតី នាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ សៅជា 
អគរ  សដើ្រ ត្ី សឆ្ើយតប តា្រ ការអភិវឌ្ឍ ពាណិជ្ជក្រ្ម 
អន្រជាតិ និង បញ្ហា  មបឈ្រស្្សងៗខដល រដឋាបាល គយ 
បាន ជួបមបទះ។ អង្គការសលែ របេ់ អគ្គ នាយកោឋា ន 
គយ និង រោឋា ករ នាសពល បចចេពុប្ននា បានសរៀបចំ មេបតា្រ 
សបេកក្រ្ម  តួនាទតី របេ់ អគ្គនាយក ោឋា  ន ខដល រានខចង 
សៅកនាពុង អនុមកឹត្យ សលែ៤៨៨ ចុះ ន ង្ៃទតី១៦ ខែតុលា 
ឆ្នា ំ២០១៣ ខដល មតរូវបាន ខកតម្ររូវ ពតី អនុមកឹត្យ សលែ 
១៣៤ ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ និង អនុមកឹត្យ 
សលែ ១៥២ ចុះ ន ង្ៃទតី០៦ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០០៨។
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រចនាេ្្រ័ន្ធ រដឋាបាល អគរ រាន នាយកោឋា ន សមកា្រ ឱវទ 
ចនំនួ មបំាពតីរ  នងិ សលខាធិការោឋា ន ្រយួ សៅ ថានា ក់កណ្ាល នងិ 
អង្គភាព ្រលូោឋា ន ្រយួចំននួ ដចូខាងសមកា្រ៖

១- អង្គភាព ថានា ក់កណ្ាល
 – សលខាធិការោឋា ន
 – នាយកោឋា ន រដឋាបាល និង មគប់មគង
 – នាយកោឋា ន ខ្នការ បសចចេកសទេ និង កិចចេការ 

អន្រជាតិ
 – នាយកោឋា ន បង្ក រ និង បសង្ក ប បទសល្មើេ
 – នាយកោឋា ន កិចចេការ ចបាប់ េវនក្រ្ម និង ទំនាក់ 

ទំនង ស្ធារណៈ
 – នាយកោឋា ន របប គយ
 – នាយកោឋា ន រោឋា ករ
 – នាយកោឋា ន មគប់មគង តំបន់ រចួ ពន្ធ

២- អង្គភាព ្រលូោឋា ន
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ អាកាេយនោឋា ន អន្រជាតិ
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នមបេណតីយ៍
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ ខ្េងៃរួ ត
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ កំពង់ខ្ អន្រជាតិ ភនាំសពញ
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ កំពង់ខ្ អន្រជាតិ 

មកពុងមពះេតីហនុ
 – ស្ខាគយ និង រោឋា ករ រាជធានតី-សែត្

១.១.៤.២. តួនាទី និង ភារកិចចេ

សលខាធិការោឋា ន

  មស្វមជាវ ពនិតិ្យ េកិសា សធ្វើ របាយការណ ៍នងិជនូ  
សយបល់ ជាមបចំា សលើ រាល់ ការង្រ ចំាបាច់ នានា ជូន  
អគ្គនាយក នន អគរ 

  សរៀបចំ តាក់ខតង ចងមកង ខ្រកសា នូវ បណា្ដ  
ឯកស្រ  នានា តា្រ ការចំាបាច់ របេ់ អគ្គ នាយក 
នន អគរ

  មតរួតពិនិត្យ បណា្ដ  ឯកស្រ សេចក្ដតីមពាង េំសណើ 
េំណុំលិែិតស្្សងៗ ឬ កំណត់ បង្ហា ញ ្រតិ នានា 
្រុននឹង ប ្្ជរូន សៅេុំ ការេសម្រច ពតី ថានា ក់ដឹកនំា នន 
អគរ

  សរៀបចំ មគប់មគង ការង្រ េវនក្រ្ម ន្្កនាពុង អង្គភាព 
គយ និង រោឋា ករ និង បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត 
តា្រ ការកំណត់ ជាក់ខេ្ដ ង របេ់ អគ្គនាយក នន 
អគរ ។

នាយកោឋា ន រដឋាបាល និង មគប់មគង

  សរៀបច ំនងិ ចាតខ់ចង ការង្រ មគបម់គង ្រសន្តីរាជការ 
គយ នងិ រោឋា ករ ខដល រាបប់ ច្េរូល ោងំ ការមគបម់គង 
េ្ថ តិ ិអនសុលា្រភាព ការផ្្េប់្ដរូរ-ស្្រ ភារកចិចេ នងិ 
ឋានៈ ការសលើកេរសេើរ ឬ ោក់វិន័យ និង ការ 
សរៀបចំ សគាលនសយបាយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង មកបែ័ណ្ឌ   
សបៀវត្សរ៍ មបាក់កនម្រ របប ឧបត្ថ្រ្ភ និង របប  
េមរាក  លំខហ ស្្សងៗ

  សរៀបចំ និង ចាត់ខចង ការង្រ បណ្ដពុ ះបណា្ដ ល ្រសន្តី 
រាជការ គយ និង រោឋា ករ ក៏ដូចជា ្រសន្តីរាជការនន  
អង្គភាព ពាក់ពន័្ធ ស្្សងសទៀត មព្រោងំ ខ ន្ាកឯកជន   
្ងខដរ កនាពុងករណតី ចំាបាច់

  មគប់មគង ការទទលួ ការប ្្ជរូន និង ការ ខចកចាយ 
ឯកស្រ  ្ ្រូវការស្្សងៗ

  ទទលួបន្ពុក ការង្ររដឋាបាល ស្្សងសទៀត រាបប់ ច្េរូល  
ោំង ការកស្ង របាយការណ៍ ការវយ តំ នល 
មបេិទ្ធភាព  ការង្រ នងិ ការសចញលែិតិឧសទេ្នា្រ 
ឬ លិែិត បញ្្ជ  សបេកក្រ្មស្្សងៗ

  មគប់មគង េ្ថ ិតិ ការសមបើមបាេ់ អាវុធ កនាពុង អង្គភាព

  ទទលួែេុមតរូវ មគបម់គង ការង្រ របេ ់អគរ  ពាកព់ន័្ធ  
នឹង ហិរ្្ញវត្ថពុ គណសនយ្យ ការចលូរ្ួរ កស្ង និង 
មតរួតពិនិត្យ ការអនុវត្ ខ្នការ ចំណូល -ចំណាយ 
ការទូោត់ នានា ការមគប់មគង តម្ររូវការ ការទិញ 
ការខបងខចក និង ការខ្រកសា េរា្ភ រ និង បរិកាខេ រ 
មព្រោងំ មទព្យេ្រ្ត្ិស្្សងៗរបេ់ អគរ 



កម្រងអត្ថបទនតីតិវិធតីបំសពញខបបបទបស ច្េញទំនិញពតីគយ6

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

នាយកោឋា ន ខ្នការ បសចចេកសទេ និង កិចចេការ អន្រជាតិ

  សលើកស�ើង នវូ សគាលនសយបាយ េ្រមេប ពាក់ពន័្ធ 
នងឹ  នតីតិវិធតី  នន ការមប្រលូ ពន្ធ នងិ អាករ ការកណំត់  
សគាលសៅ មប្រូល ចំណូល និង ការ កស្ង    នូវ 
ខ្នការស្រ និង ខ្នការ េក្រ្មភាព រប េ់  អង្គភាព  
គយ  និង រោឋា ករ

  មគប់មគង ការកស្ង ការមស្វមជាវ និង ចូលរួ្រ 
តា្រោន មតរួតពិនិត្យ ការអនុវត្ បទ ប្្្ញតិ្ និង 
សគាលនសយបាយ ោងំឡាយ ខដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
តារាង  ពន្ធគយ ការកំណត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ ឬ 
អាករ គយ  សលើ ទំនិញ នំាសចញ-នំាចូល កា វិ វត្ នន 
ការកំណត់ សដើ្រកំសណើត ទំនិញ សអាយបានោន ់
សពលសវលា និង មេបតា្រ ការវិវត្ នន សេដឋាកិចចេ 
ជាតិ និង ពាណិជ្ជក្រ្ម អន្រជាតិ សោយរាប់ប ច្េរូល 
ោងំ ការខកេម្ររួល ចំណាត់ថានា ក់ ទំនិញ  ការវយ 
តន្្រ  ្ លប៉ាះពាល់ ពតី ការេម្ររួល នានា ការកស្ង 
វិធតីស្សេ្ វិភាគ និង មគប់មគង ្រន្តីរពិសស្ធន៍ គយ 
នានា

  កស្ង និង មគប់មគង ការអនុវត្ នូវ ខ្នការ 
អភិវឌ្ឍន៍ មបព័ន្ធ ព័ត៌រានវិទយា គយ ជាពិសេេ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការសធ្វើ េ្វ ័យមបវតិ្ក្រ្ម នតីតិ វិធតី គយ 
មព្រោំង ការមគប់មគង មេង់ មប្រូល និង រកសា 
ទិននាន័យ  េ្ថ ិតិ នំាសចញ -នំាចលូ សោយ រាប់ប ច្េរូល 
ោំង ការ មគប់មគង ការសមបើមបាេ់ និង ខ្រកសា 
មបព័ន្ធ ោងំសនាះ

  មស្វមជាវ និង ខកេម្ររួល ជាមបចំា នូវ ប ្្ជ តី តន្្រ 
គិត ពន្ធ ឬ អាករ គយ េមរាប់ ពិចារណា សលើ ទំនិញ 
នំាសចញ -នំាចលូ តន្្រ របូិយប័ណណ អមតា ប្ដរូរមបាក់ 
សអាយបាន េ្រមេប តា្រ ភាពជាក់ខេ្ដង េមរាប់ 
ជា ្រូលោឋា ន ពិចារណា និង េសម្រចចិត្ កនាពុងការ 
អនុវត្ ការង្រ របេ់ អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ 
្រលូោឋា ន

  បសំពញ តនួាទតី ពនិតិ្យ នងិ ្ ្ដលស់យបល ់សលើការង្រ   
ពាក់ព័ន្ធ នឹង បសចចេកសទេ គយ ជាពិសេេ សលើ 
ការង្រ  កំណត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ សដើ្រកំសណើត 
និង  ចំណាត់ថានា ក់ ទំនិញ និង ចូលរួ្រ សធ្វើ េវនក្រ្ម 
សលើ  ការង្រ ខាងសលើសនះ មព្រោងំ ការង្រ ជម្រះ 
ប ្្ជ តីស្្សងៗសទៀត

  បំសពញ តួនាទតី ជា ្រជ្ឈ្រណ្ឌ ល កិចចេការ អន្រជាតិ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិេ័យ គយ ជារ្ួរ

  េិកសា និង វិភាគ ព័ត៌រាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង សេដឋាកិចចេ 
និង ពាណិជ្ជក្រ្ម អន្រជាតិ សោយ សមបៀបសធៀប 
ជា្រយួនឹង ទនិនាន័យ របេ ់រដឋាបាល គយ នន មបសទេ 
ជា នដគ ូពាណិជ្ជក្រ្ម កនាពុង តំបន់ និង ពិភពសលាក

  េម្របេម្ររួល កិចចេេហមបតិបតិ្ការ ជា្ួរយ អង្គការ   
គយ  ពិភពសលាក រដឋាបាល គយ ស្្សងសទៀត និង  
ជា្រយួ អង្គការ នានា ខដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង វិេ័យ គយ

  េម្របេម្ររួល និង ចូលរួ្រ េហការ ជា្រួយ   
អង្គភាព  ពាក់ព័ន្ធ នន មកេួង-ស្្ថ ប័នរាជរោឋា ភិបាល 
កនាពុង មកបែ័ណ្ឌ  េហមបតិបតិ្ការ សេដឋាកិចចេ និង 
ពាណិជ្ជក្រ្ម អន្រជាតិ

  ចូលរួ្រ ឃ្ាសំ្រើល និង វយតន្្រ មបេិទ្ធភាព នន 
មបតិបតិ្ ការ គ យ

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

នាយកោឋា ន បង្ក រ និង បសង្ក ប បទសល្មើេ

  េហការ កស្ង សគាលនសយបាយ បសម្រើសអាយ 
ការមស្វមជាវ នងិ បសង្ក ប អសំពើ រតព់ន្ធ នងិសគចពន្ធ 
មគប់ មបសភទ និង បទសល្មើេ ស្្សងសទៀត ទោូងំ   ខដន 
គយ

  ចាត់តំាង បណា្ដ ញ មស្វមជាវ េរាងៃ ត់ និង ករ្ាងំ 
ពិសេេ េមរាប់ ទប់ស្ក ត់ និង បសង្ក ប រាល់ អំសពើ 
សល្មើេ ចបាប់ គយ និង អំសពើ សល្មើេ ស្្សងសទៀត
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  រកសាទុក ទំនិញ ខដល ឃាត់ទុក បសណ្ាះអាេននា 
រង់ចំា ការេសម្រច វិនិច្័យ ជា ស្្ថ ពរ ពតី អង្គការ រាន 
េ្រត្ថកចិចេ នានា នងិ ចាតខ់ចង ទនំញិ ោងំសនាះ តា្រ 
្រុែេញ្្ញ  ខដល បានកំណត់

  ចាត់តំាង មកពុ្រ មបតិបតិ្ការ មស្វមជាវ និង បសង្ក ប 
អសំពើ រតព់ន្ធ សធ្វើ េក្រ្មភាព តា្រ សគាលសៅេខំាន់ៗ  
ចំាបាច ់សៅ ទោូងំមបសទេ តា្រ បទបញ្្ជ ផ្្ល ់របេ់   
អគ្គនាយក  នន អគ្គនាយកោឋា ន គយ  និង រោឋា ករ     
ក្្រពុជា

  ជា ្រជ្ឈ្រណ្ឌ ល េហមបតិបតិ្ ការ និង មគប់មគង 
មប្រូល ចងមកង រាល់ ព័ត៌រាន ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទំនិញ 
បុគ្គល ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន និង ល្ិច សល្មើេ 
មគប់ មបសភទ ពតី បណា្ដ  មបភព កនាពុងមបសទេ និង 
អន្រជាតិ មព្រោំង សធ្វើការ វិភាគ និង វយតន្្រ 
ហានិភ័យ សលើ ព័ត៌រាន ោំងសនះ េមរាប់ បសម្រើ 
សអាយ ការង្រ បសង្ក ប អំសពើ រត់ពន្ធ និង បទសល្មើេ 
ស្្សងសទៀត របេ់ ស្្ថ ប័ន រាន េ្រត្ថកិចចេ នន 
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា និង េ្រ ភាគតី បរសទេ 
្ងខដរ

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

នាយកោឋា ន កិចចេការ ចបាប់ េវនក្រ្ម និង ទំនាក់ទំនង 
ស្ធារណៈ

  េហការ មស្វមជាវ និង ្ ្ដល់សយបល់ ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង  ការកស្ង បទ ប្្្ញត្ិ គយ នានា មព្រោំង 
បទ ប្្្ញត្ិ  ស្្សងសទៀត ខដល ោក់ទង សៅនឹង កិចចេ 
មបតិបតិ្ការ គយ

  ទទួលបន្ពុក មតរួតពិនិត្យ ការអនុវត្ បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ 
គយ នានា មព្រោងំ បទ ប្្្ញតិ្ ស្្សងសទៀត ខដល 
ោក់ទង សៅនឹង កិចចេមបតិបត្ិការ គយ និង ការសធ្វើ 
វិសស្ធនក្រ្ម ឬ ការខកេម្ររួល បទ ប្្្ញតិ្ គយ

  ទទួលបន្ពុក ពិនិត្យ និង ចូលរួ្រ ពិនិត្យ េំសណើេុំ 
បសងកើត ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កណំត ់តបំន ់រចួ ពន្ធ 
សេវក្រ្ម សជើងស្ គយ និង បណា្ដ   អាជតីវក្រ្មោឋា ន   

មបហាក់មបខហល និង ចាត់ខចង មគប់មគង មតរួត 
ពិនិត្យ ទតីកខន្ង និង សេវក្រ្ម ោំងសនះ សោយ 
អនុសលា្រ តា្រ បទ ប្្្ញតិ្ ចបាប់ និង កិចចេេនយា ជា 
ធររាន នានា

  េម្រពុះេម្ររួល បទសល្មើេ គ យ និង វិវទ ស្្សង 
សទៀត សោយ ្ ្ដល់សយបល់ េមរាប់ បសម្រើ សអាយ 
ការ វិនិច្័យ រាល់ អំសពើ សល្មើេចបាប់ គយ នានា ោក់ 
ជនូ  អគ្គនាយក នន អគរ  ពិនិត្យ និង េសម្រច មេប 
តា្រ  ប្្ញតិ្ នន ចបាប់ េ្ដ តីពតី គយ

  ទទួល ពិនិត្យ និង វយតន្្រ នូវ រាល់ ការតវ៉ា  នានា 
របេ់ ខ ន្ាក ឯកជន នានា កនាពុងនា្រ ជា អង្គភាព 
ទនំាក់ទំនង  ស្ធារណៈ របេ ់អគរ  កនាពុង សគាលសៅ 
រកសា តុល្យភាព រវង មបេិទ្ធភាព នន ការអនុវត្ 
បទ ប្្្ញតិ្  ចបាប់ ជា ធររាន និង កិចចេ េម្ររួល 
ពាណិជ្ជក្រ្ម  អន្រជាតិ

  កស្ង និង មតរួតពិនិត្យ ការអនុវត្ ខ្នការ 
មគប់មគង ហានិភ័យ សដើ្រ្តី កំណត់ ្រុែេញ្្ញ  ខដល 
រាន  ហានិភ័យ ែ្េ់

  មប្រលូ វភិាគ វយតន្្រ នងិ មគបម់គង ពត័រ៌ាន នងិ 
ទិននាន័យ ពតី មបភព នានា ប ច្េរូល កនាពុង មបព័ន្ធមគប់មគង  
ភាពសជឿជាក់ សលើ ធុរជន និង មបព័ន្ធមគប់មគង 
លកខេណៈ    វិនិច្័យ   សមជើេសរើេ  ហានិភ័យ

  តា្រោន ការអនុវត្ កិចចេមព្រសមពៀង អន្រ ស្្ថ ប័ន 
ជា្រួយនឹង ភានា ក់ង្រ រាជរោឋា ភិបាល ស្្សងសទៀត 
សោយ អនុសលា្រ តា្រ សគាលនសយបាយ នន កិចចេ 
េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម  តា្ររយៈ ការមគប់ មគង 
ហានិភ័យ

  កស្ង ខ្នការ និង ចាត់ខចង សធ្វើ េវនក្រ្ម សលើ 
អាជតីវ ក្រ្មោឋា ន ខដលរាន ហានភិយ័ ែ្េ ់នានា តា្រ 
ការកំណត់ របេ់ អគ្គ នាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ 
ក្្រពុជា

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។
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នាយកោឋា នរបបគយ

  ចូលរួ្រ សរៀបចំ  សគាលនសយបាយ មគប់ មគង 
េក្រ្មភាព វិនិសយគ និង េក្រ្មភាព នំាសចញ-
នំាចូល ទំនិញ របេ់ អង្គការ ស្្ថ នទូត ស្្ថ ប័នរដឋា 
និង បុគ្គលស្្សងៗសទៀត តា្រ របប គយ អនុសមគាះ

  មតរួតពនិតិ្យ និង មគប់មគង ការសចញលិែតិ អនុញ្្ញ ត 
នំាសចញ-នំាចូល ទំនិញ តា្រ របប គយ អនុសមគាះ 
នានា តា្រ ការកំណត់ របេ់ អគរ  មព្រោងំ រាន 
ភារកិចចេ តា្រោន មតរួតពិនិត្យ ការសមបើមបាេ់ េរា្ភ រ 
បរិកាខេ រ និង ទំនិញ មគប់ មបសភទ ខដល ទទួលបាន 
ការអនសុមគាះ នានា តា្រ ទេិសៅ ខដល បានកណំត់

  ចាត់ខចង មតរួតពិនិត្យ ជា សមកាយ សលើ មបតិសវទន៍ និង 
ឯកស្រ ភា្ជ ប់ សហើយ េរុប លទ្្ធ ល និង សលើកស�ើង 
នវូ វិធានការ េ្រមេប កនាពុងករណតី ចំាបាច់

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

នាយកោឋា នរោឋា ករ

  សលើកស�ើង នូវ សគាលនសយបាយ ពន្ធ និង អាករ 
ការមគប់មគង ្ លិតក្រ្ម ការនំាសចញ-នំាចូល 
ការសធ្វើ ចរាចរ ខចកចាយ ឬ ការសធ្វើ េននាធិ ិ្ លតិ្ល 
សត ល េិលា និង ្ លិត្ល ជាប់ អាករ ពិសេេ 
ស្្សងសទៀត តា្រ ការកណំត ់របេ់ មកេងួ សេដឋាកចិចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

  កស្ង នូវ ខ្នការស្រ និង ខ្នការ េក្រ្មភាព 
េមរាប់ អភិវឌ្ឍ វិេ័យ រោឋា ករ និង េមរាប់ កិចចេ 
េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម តា្រ របប គយនតី្រួយៗរបេ់ 
អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ

  មគប់មគង មតរួតពិនិត្យ ខបបបទ នំាសចញ-នំាចូល 
ការមប្រូល ពន្ធ និង អាករ ការខចក ចាយ ការដឹក 
ជ ្្ជរូន ចរាចរ េ និនា ធិ ្ លិត្ល សត ល េិលា សៅ 
ទូោំងមបសទេ សៅតា្រ ្រណ្ឌ ល ឃ្ាងំ ឬ អាជតីវ 
ក្រ្មោឋា នស្្សងៗ

  មគប់មគង កិចចេដំសណើរការ របេ់ ប ណា្ដ  អាជតីវក្រ្មោឋា ន   
្លិត ទំនិញ ជាប់ អាករ ពិសេេ ហាង លក់ទំនិញ 
រចួ ពន្ធ ការសធ្វើ ខបបបទ ភ ណ្ឌ ិ កា នមបេណតីយ៍ តា្រ 
ការកំណត់ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ 
មព្រោំង ចូលរួ្រ េហការ ជា្រួយ េ្រត្ថកិចចេ 
ពាក់ព័ន្ធ មស្វមជាវ និង បសង្ក ប បទសល្មើេ គយ 
ពាក់ព័ន្ធ  នឹង មបតិបតិ្ការ អាជតីវក្រ្ម ោងំសនះ

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

នាយកោឋា នមគប់មគងតំបន់រចួពន្ធ

  ចូលរួ្រ សរៀបចំ សគាលនសយបាយ មគប់មគង កិចចេ 
ដសំណើរការ តបំន ់រចួ ពន្ធ នានា នន មពះរាជាណាចមក 
ក្្រពុជា ជាពិសេេ បណា្ដ  តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ 
ោំងអេ់ សោយ អនុសលា្រ តា្រចបាប់ និង បទ 
ប្្្ញតិ្  ពាក់ព័ន្ធ     ជា ធររាន ការអនុវត្ ល្អបំ្ុត  
ជា   អន្រជាតិ និង អនុេញ្្ញ  ទតីមកពុង ក្យរូ តូ េ្ដ តីពតី  ការ  
សធ្វើ សអាយ ស្្រ្្ញ និង េុតីចង្្វ ក់ នន នតីតិ វិធតី គយ 
េំសៅ ធានា សអាយបាន នូវ ភាពរលូន រហ័េ កនាពុង 
ការបសំពញ ខបបបទ សលើ ទំនញិ សចញ នងិ ចលូ តំបន់ 
ោងំសនះ

  ចូលរួ្រ ពិនិត្យ ជា្រួយ គណៈករា្ម ធិការ តំបន់ 
សេដឋាកិចចេ ពិសេេ ក្្រពុជា សលើ េំសណើេុំអនុញ្្ញ ត  
នំា ចូល  ឧបករណ៍ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ និង ទំនិញ ស្្សង 
សទៀត េមរាប់ ការង្រ ស្ងេង់ សហោឋា រចនា 
េ្្រ័ន្ធ   តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ របេ់ អនាក អភិវឌ្ឍន៍ 
តំបន់

  េម្របេម្ររួល សអាយរាន ការចូលរួ្រ មបកប 
សោយ មបេិទ្ធភាព របេ់ ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន 
េ្រ ត្ថ កិចចេ មបចំាការ ជា អចិនសន្យ៍ ជា្រយួ រដឋាបាល 
តបំន ់សេដឋាកចិចេ ពសិេេ កនាពុងការ ពនិតិ្យ នងិ េសម្រច 
សៅនឹងកខន្ង នូវ ការសលើកទឹកចិត្ សលើ ការ នំាចូល 
េរា្ភ រ បរកិាខេ  រ ្ លតិក្រ្ម េរា្ភ រ ស្ងេង ់នងិ ធាត ុ
ចូល ្ លិតក្រ្ម ស្្សងសទៀត របេ់ អនាកវិនិសយគ កនាពុង 
តំបន់
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  មគប់មគង មតរួតពនិតិ្យ នងិ ស្្ៀ ត ផ្្ត ់អនសុលា្រភាព 
នន ការអនុវត្ ភារកិចចេ និង កាតព្វកិចចេ របេ់ អនាក 
អភិវឌ្ឍន៍ តំបន់ និង អនាក វិនិសយគ  កនាពុង តំបន ់
សេដឋាកចិចេ  ពិសេេ កនាពុងសពល ស្ងេង់ សហោឋា រចនា 
េ្្រ័ន្ធ និង ្រូលោឋា ន ្ លិតក្រ្ម និង កនាពុង សពលសធ្វើ 
អាជតីវក្រ្ម

  មគប់មគង និង ដឹកនំា បញ្្ជ  តា្រ ឋានានុមក្រ សោយ 
ផ្្ល់ សលើ អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ 
មបចំាការ តា្រ តំបន់ រួច ពន្ធ ឬ តំបន់ សេដឋាកិចចេ 
ពិសេេ

  បំសពញសបេកក្រ្ម ស្្សងសទៀត តា្រ ការខណនំា 
របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

១.២. ែឹ្្រស្រពាក់ព័ន្ធចបាប់េ្តីពតីគយ

១.២.១. បទប្ប ្្ញត្ិទូពៅ

១.២.១.១. ពោេបំណង

សគាលបំណងននចបាប់សនះគ៖ឺ

  ្្ល់ េិទ្ធិ មគប់មគង មតរួតពិនិត្យ មប្រូល ពន្ធ និង 
កនម្រស្្សងៗសលើ ទំនិញ នំាសចញ ឬ នំាចលូ 

  ្្ល់ េិទ្ធិ ោក់ បទ ប្្្ញតិ្ សលើ ការសធ្វើ ចរាចរ ការសធ្វើ 
េននាធិ ិនិង ការដកឹជ ្្ជរូន ឆ្ងកាត ់នន ទំនញិ នំាសចញ 
ឬ នំាចលូ 

  ជំរុញ ការបង្ក រ និង បសង្ក ប អំសពើ សល្មើេ និង អំសពើ 
រត់ពន្ធ

  ចូលរួ្រ អនុវត្ សគាលនសយបាយ ពាណិជ្ជក្រ្ម 
អន្រជាតិ របេ់ រាជរ ោឋា  ភិ បាល នន មពះរាជា-
ណាចមក   ក្្រពុជា

  ជំរុញ នូវ ការ អនុវត្តា្រ េ្ង់ោ អន្រជាតិ និង 
ការអនុវត្ ល្អ មបសេើរ ខដល ពាក់ព័ន្ធ  សៅនឹង 
ការមតរួតពិនិត្យ គយ និង ការេម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម។ 

ទតីចាតក់ារគយ នងិ រោឋា ករ ជា ស្្ថ បន័ ទទលួែេុមតរូវកនាពុងការ  
មគប់មគង និង ការ អនវុត្តា្រ ប្្ញត្ ិនន ចបាប ់សនះ។ ស្្ថ បន័ 
សនះ េ្ថ ិតសមកា្រ ការមគប់មគងរ បេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ (រាមតា១)

១.២.១.២. បដន គយ  និង វង់ អំណាច គយ

ខដន គយ រាន ខដនដតី ខដនទឹក ខដនអាកាេ និង សកាះ 
នានា នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា។ រាជរោឋា ភិបាល រាន 
េិទ្ធិ បសងកើត តំបន់ រួច ពន្ធ នានា ខដល ្រិន េ្ថ ិតសៅសមកា្រ 
ការអនុវត្ ោងំមេពុង ឬ ភាគ ែ្ះ នវូ នតីតិវិធតី គយ។ 

ចបាប់ សនះ មតរូវអនុវត្៖

 – ដចូគានា  សៅកនាពុង ខដន គយ ោងំ្រលូ

 – សេ្ម ើភាព គានា  សោយ ឥត សយគយល់ ចំសពាះ បុគ្គល 
ណា ស�ើយ

 – សោយ ពុំរាន ្ ្ល់នូវ អភ័យឯកេិទ្ធិ ឬ រួច ្ ុតពតី 
ការអនុវត្ នន ចបាប់ សនះ ចំសពាះ ទំនិញ នំាសចញ និង 
នំាចលូ សោយ កនាពុងនា្រ រដឋា (រាមតា ៣) 

ទំនិញ នំាសចញ ឬ នំាចូល ោំងអេ់ គឺជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការ 
អនុវត្តា្រ ប្្ញតិ្ នន ចបាប់ សនះ។ ទំនិញ ោងំឡាយ ខដល 
ចូល្រកកនាពុង ឬ សចញពតី ខដន គយ មតរូវ ជាប់ពន្ធ នំាចូល ឬ 
នំាសចញ និង អាករ ដចូ ខចង កនាពុង តារាង ពន្ធគយ។ ខបបបទ 
េ្តីពតី ការសរៀបចំ និង ការអនុវត្ តារាង ពន្ធគយ មតរូវ ខចង 
លំអិត កនាពុង អនុមកឹត្យ (រាមតា ៥)។
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វង់ អំណាច គយ រាន ្រណ្ឌ ល េ្ុរមទ និង ្រណ្ឌ ល ដតីសគាក៖

ក. ្រណ្ឌ ល េ្រុមទ រាន មពំខដន ពតី សឆនារ សៅ សមរៅ ចរាងៃ យ 
ន្រ្ភ (២០) គតី�រូខ្រ៉ាមត។

ែ. ្រណ្ឌ ល ដតីសគាក លាតេន្ធឹងៈ

 – ពតី សឆនារេ្រមុទ ចលូ្រកកនាពុង ចរាងៃ យ ន្រ្ភ (២០) គតី�រូខ្រ៉ាមត 
មព្រោងំ ដតី ចរាងៃ យ ន្រ្ភ (២០) គតី�រូខ្រ៉ាមត ពតី រាតទ់សន្ 
រាត ់េ្ងឹ រាត ់ខមពក ខដល ហរូ ចាក ់សៅ េ្ុរមទ  ្រក 
ទល់ នឹង ការិយល័យ គយ សៅ សដើ្រ សគ  ង្អេ់  គិតពតី 
េ្រុមទ ្រក និង រង្វង់ ន្រ្ភ (២០) គតី�រូខ្រ៉ាមត ជុំវិញ 
ការិយល័យ គយ សនះ។

 – តា្រ មពំខដន ដតីសគាក ្រក ខាងកនាពុង ចរាងៃ យ ន្រ្ភ (២០) 
គតី�រូខ្រ៉ាមត។

 – សដើ្រ្តី ឲ្យ ង្យមេរួល ដល់ ការបសង្ក ប បទសល្មើេ 
រដឋា្រសន្តីមកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ អាច សចញ 
មបកាេ៖

ក. ពមងតីក ជសមរៅ ្រណ្ឌ ល ដតីសគាក រហូតដល់ 
ហុកេិប (៦០) គតី�រូខ្រ៉ាមត េមរាប់ ទតីកខន្ង 
និង   រយៈសពល  កំណត់ ្រយួ។

ែ. កំណត់ វង់ អំណាច គយ រហូតដល់ បតី (៣) 
គតី�រូខ្រ៉ាមត ជុំ វិញ ការិយល័យ គយ ខដល ្រិន 
េ្ថ ិតកនាពុង វង់ អំណាច ដចូ រានខចង ខាងសលើ។

១.២.១.៣. វិធានការ ការពារផេិតករ 
កនាថុងមសថុក

រាជរោឋា ភិបាល  អាច កំណត់ បាន  សោយ អនុមកឹត្យ ចាត់ 
វិធានការ ចំាបាច់ នានា រាប់ប ច្េរូល ោងំ ការដំស�ើង អមតា 
ពន្ធ សដើ្រ្តី ការពារ ្ លិតករ ក្្រពុជា សៅសពលខដល 
្លិតករ  កនាពុងមេពុក មតរូវ ទទួលរង សមគាះ សោយ កំសណើន នន 
ការ នំាចូល ឬ សោយ ឧបត្ថ្រ្ភ ធន ខដល បាន្្ល់ សោយ 
រោឋា ភិបាល  នន មបសទេ ស្្សងសទៀត ចំសពាះ ការនំា ចូល 
្លិត្ល  របេ់ែ្រួន ្រក ក្្រពុជា ឬ សោយ ការលក់ បងខេរូច 
ន្្ទំនិញ  សៅសលើ ទតី្សារ ក្្រពុជា (រាមតា ៧)។ 

១.២.១.៤. ការជាប់អាយ័ត ឬកម្រិតកំណត់

រាជរោឋា ភិបាល អាច កំណត់ បាន សោយ អនុមកឹត្យ នូវ 
្រុែទំនិញ ្រួយចំនួន ឲ្យ ជាប់ អាយ័ត ឬ កម្ិរត កំណត ់
សមកា្រ ល័កខេែ័ណ្ឌ  សលើ ការនំាសចញ និង នំាចូល កនាពុង 
សគាលបំណង  ណា្រយួ ដចូតសៅ (រាមតា ៨)៖

 – េន្ិេុែ ជាតិ

 – េណ្ាប់ធានា ប់ ស្ធារណៈ និង តា្រ េ្ង់ោ នន 
េុភាវធ្រ៌ និង េតីលធ្រ៌

 – ការការពារ េុែភាព និង ជតីវិត ្រនុេ្ស េត្វ ឬ 
រុកខេជាតិ

 – ការការពារ សបតិកភណ្ឌ  ជាតិ ខដលរាន តន្្រ ខាង 
េិល្ៈ មបវតិ្ស្សេ្ ឬ បុរាណវត្ថពុវិទយា

 – ការអភិរក្ស ធនធាន ធ្រ្មជាតិ

 – ការតម្ររូវ តា្រ ប្្ញតិ្ នានា នន ចបាប់ ណា្រយួ ជាធរ 
រាននន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 

 – ការបំសពញ កាតព្វកិចចេ សមកា្រ ធ្រ្មនុ្្ញ េហ មបជាជាតិ

សដើ្រ ត្ី មបយុទ្ធមបឆំ្ង អំសពើ សល្មើេ និង អំសពើ រត់ពន្ធ រដឋា្រសន្តី 
មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ អាច សចញមបកាេ កំណត់ 
នូវ ្រុែទំនិញ រាន សវទយិតភាព ឬ ទំនិញ ខដល ជាប់ពន្ធ 
ែ្េ់ ជា ទំនិញ កំណត់ ពិសេេ េមរាប់ សគាលបំណង នន 
ចបាប់ សនះ សហើយ អាច កំណត់ បខន្ថ្រ សលើ ការមតរួតពិនិត្យ 
និង ការោក់ កម្ិរត បាន សលើ ការដឹកជ ្្ជរូន ចរាចរ េននាិធិ 
និង ការកាន់កាប់ រកសា ទំនិញ។   
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ទំ និញនំាចូលោំងអេ់  មតរូវបានរាយការណ៍ សៅ 
ការិយល័យ គយ ឬ ទតីកខន្ង ស្្សងសទៀត សៅតា្រ 
ការកំណត់ របេ់ នាយក ទតីចាត់ការគយ និង រោឋា ករ។ 
រដឋា្រសន្តី មកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ មតរូវ សចញមបកាេ 
កំណត់សពល សវលា រសបៀបរបប តម្ររូវកា រ ឯកស្រ 
កាលៈសទេៈ និង ការសលើកខលង នានា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ 
រាយការណ៍   ពតី ទំនិញ នំាចលូ (រាមតា ១០)។

គា្ម ន ជនណារានា ក់ អាច សរើ ទំនិញ សចញពតី ្រសធយាបាយ ដឹក 
ជ ្្ជរូន សពល្រកដល់ ក្្រពុជា បានសទ ្រុន សពលខដល ទំនិញ 
ោំងសនះ មតរូវបាន រាយការណ៍ ដល់គ យ មេបតា្រ ចបាប ់
សនះ សលើកខលងខត កនាពុងករណតី ខដល េវុត្ថភិាព ្រសធយាបាយ 
ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ ជន នានា សលើ ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន ឬ 
តតិយជន ស្្សងសទៀត មតរូវបាន គរំា្រកំខហង កនាពុង ល័កខេែ័ណ្ឌ  
រាន អាេននា ដូច ខចង កនាពុង មបកាេ របេ់ រដឋា្រសន្តីមកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ (រាមតា ១២)។

រដឋាបាល គយ អាច អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ទំនិញ ដូច រានខចងកនាពុង 
រាមតា ១០ នន ចបាប់ សនះ យក សចញពតី កខន្ង បំសពញ 
ខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ ្រុនសពល បង់ពន្ធ អាករ 
និង កនម្រ នានា បន្ាបព់តី បាន បសំពញ ទម្រងក់ារ គយ រចួ នងិ 
សៅសមកា្រ ការមតរួតពិនិត្យ គយ កនាពុង សគាលបំណង៖

 – សធ្វើ េននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា

 – សធ្វើ េននាិធិ គយ រាន ខដន កំណត់ 

 – ដឹកជ ្្ជរូន បន្ កនាពុង រង្វង់ ឬ តា្រ ខដន គយ សឆ្្ះសៅ 
គ ្រ្យ ោឋា  ន តា្រតមរាយ ្ ្រូវ មេបចបាប់ និង កនាពុង 
រយៈសពល  កំណត់សោយ គយ រ្ួររាន ការឆ្ងកាត់ 
ការស្្រ  ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន ឬ ការដឹកជ ្្ជរូន 
សឆ្្ះ សៅ កាន់ ្រកពតី ឬ រវង ការិយល័យ និង 
ភណា្ឌ គារ គយ នានា (រាមតា ១៣)។ 

ទំនិញ នំាចូល ោំងឡាយ អាច ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត 
សោយ រដឋាបាល គយ ឲ្យ យកសចញ តា្រ របប មបសវេន ៍
កាលិក មបេិនសបើ កនាពុងសពល នំាចូល អាច មតរូវបាន បង្ហា ញ 
ថា ទំនិញ ោំងសនាះ នឹងមតរូវ នំាសចញ សៅវិញ។ ទំនិញ 
នំាចលូ  បសណ្ាះអាេននា មតរូវ េ្ថ តិសៅសមកា្រ ការមតរួតពនិតិ្យ 
គយ រហូតដល់ សពលខដល ល័កខេែ័ណ្ឌ ស្្សងៗតា្រ របប 
មបសវេន៍ កាលិក មតរូវបាន បំសពញ រចួ (រាមតា ១៥)។  

១.២.៣. ការនាពំចញ  

ទំនិញ មគប់ មបសភទ ខដល នំាសចញ មតរូវ រាយការណ៍ សៅ 
ការិយល័យ គយ និង រោឋា ករ ឬ ទតីកខន្ង ណា្រួយ តា្រ 
ការកំណត់ របេ់ នា យក ទតីចាត់ការគយ និង រោឋា ករ។ 

រដឋា្រសន្តីមកេងួ សេដឋាកចិចេ នងិ ហិរ្្ញវត្ថពុ អាច សចញមបកាេ 
កំណត់សពល សវលា រសបៀបរបប តម្ររូវការ ឯកស្រ 
កាលៈសទេៈ និង ការសលើកខលង ្រួយចំនួន ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការរាយការណ៍ ចរាចរ េននាិធិ និង ការដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ 
ោងំឡាយ  ខដល មតរូវ នំាសចញ (រាមតា ១៦)។

១.២.២. ការនាចំូេ 
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ចំណាត់ថានា ក់ តា្រ តារាង សដើ្រកំសណើត និង តន្្រ គិត 
ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចូល ខដល បានបញ្្ជ ក់ សៅកនាពុង 
មបតិសវទន៍ គយ មតរូវ បានមបកាេ មេបសៅតា្រ វិធាន 
ដចូខាងសមកា្រ សនះ (រាមតា ១៨)៖ 

  បុគ្គល អនាក នំាចូល ឬ ភានា ក់ង្រ របេ់ែ្រួន ខដល 
បំសពញ មបតិសវទន៍ គយ នន ទំនិញ នំាចូល មតរូវខត 
មបកាេ អំពតី ចំណាត់ថានា ក់ តា្រ តារាង ពន្ធ និង សដើ្រ 
កំសណើត  នន ទំនិញ ោងំសនាះ សដើ្រ ត្ី សធ្វើការ គណនា 
ពន្ធ និង អាករ។    រដឋាបាល គយ មតរូវសធ្វើការ ស្្ៀង 
ផ្្ត់  ចំណាត់ថានា ក់ តា្រ តារាង និង សដើ្រ កំសណើត   នន 
ទំនិញ នំាចលូ។

  បគុ្គល អនាក នំាចលូ ឬ ភានា ក់ង្រ របេែ្់រួន មតរូវ ទទលួ 
ែុេមតរូវ កនាពុងការ មបកាេ ឲ្យ បាន មតឹ្រមតរូវ នូវ តន្្រ 
គិត ពន្ធគយ សដើ្រ្តី បង់មបាក់ ពន្ធ និង អាករ និង 
មតរូវ លាតមតោង រាល ់ពត័រ៌ាន ោងំអេ ់វិកកយបមត 
និង ឯកស្រ ស្្សងសទៀត សដើ្រ ត្ី ឲ្យ រដឋាបាល គយ 
អាច ស្្ៀងផ្្ត់ និង សធ្វើ ការកណំត ់ឲ្យ បាន មតឹ្រមតរូវ 
នវូ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចលូ។ 

  កនាពុង រយៈសពល បតី (៣) ឆ្នា ំ  គិត ចាប់ពតី ន ង្ៃ  ចុះ  
ប ច្េ ិកា  មបតិសវទន៍ គយ បន្ាប់ពតី ការសធ្វើ េវនក្រ្ម 
ការសេើុបអសងកត អធិការកិចចេ ឬ ការមតរួត ពិនិត្យ 
ស�ើង វិញ នូវ ទំនិញ នំាចូល រដឋាបាល គយ អាច 
កំណត់ ស�ើងវិញ នូវ ចំណាត់ថានា ក់ តា្រ តារាង ឬ 
សដើ្រកំសណើត ខដល បានមបកាេ សោយ សចញ នូវ 
មបសវេន៍។ 

  សៅសពលខដល ការសធ្វើ េវនក្រ្ម ការសេើុបអសងកត 
អធិការកិចចេ ឬ ការមតរួត ពិនិត្យស�ើងវិញ មតរូវបាន 
សធ្វើស�ើង សៅសមកា្រ រាមតា សនះ បាន រកសឃើញ នូវ 
េក្រ្មភាព ែុេឆ្គង ណា្រួយ សនាះ មបសវេន៍ មតរូវ 
បានសចញ ចំសពាះខត ទំនិញ ខដល េ្ថ ិតសៅសមកា្រ 
ការសេើុបអសងកត កនាពុង រយៈសពល ្ិរន សលើេពតី ដប់ 
(១០) ឆ្នា ំ គិតពតី ន ង្ៃ ចុះ ប ្្ជ ិកា មបតិសវទន៍ គយ។ 

  ពន្ធ និង អាករ បខន្ថ្រ កនម្រ ស្្សងសទៀត និង ការ 
ពិន័យ ោងំអេ់ ខដល ជាប់ ពតី ការសចញ មបសវេន៍  
សនះ មតរូវខត បង់ ជនូ រដឋាបាល គយ។ 

  រាល់ ការ បង្វិល េង វិញ ណា្រួយ នូវ ពន្ធ អាករ 
កនម្រ និង ការពិន័យ ខដល បាន បង់ សលើេ សោយ 
បុគ្គល  អនាក នំាចលូ ឬ ភានា ក់ង្រ របេ់ែ្រួន ខដល សកើត 
ស�ើង ពតី ការសចញ មបសវេន៍ មតរូវខត បង្វិល េង វិញ 
សោយ រដឋាបាល គយ។ 

េមរាប់ សគាលបំណង នន ការនំាសចញ និង នំាចូល ទំនិញ 
ោងំឡាយ មតរូវបានសធ្វើ ចំណាត់ថានា ក់ សហើយ ពន្ធ និង អាករ 
មតរូវបាន គណនា មេបតា្រ តារាង ពន្ធគយ សវៀរខលងខត 
មតរូវបាន សលើកខលង សោយ ចបាប់ សនះ ឬ ចបាប់ ស្្សងសទៀត 
ជាធរ រាននន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា (រាមតា ១៩)។ 

េមរាប់ ការនំា ចូល ការមប្រូល ពន្ធ និង អាករនានា មតរូវ
អនវុត្មេបតា្រសដើ្រកសំណើតននទនំញិ។ សដើ្រកសំណើត នន 
្លិត្ល ធ្រ្មជាតិ នានា គឺជា មបសទេ ខដល ្ លិត្ល 
សនាះ មតរូវបាន មប្រលូ ឬ ោញ ពតី ដតី។ ទំនិញឧេសាហ្ល 
ខដល បាន ្ លិត សៅកនាពុង មបសទេ ខត្រួយ សោយ ពុំរាន 
ការោក់ប ច្េរូល វត្ថពុធាតុសដើ្រ ពតី មបសទេ ដនទ គឺរាន 
សដើ្រកំសណើត ពតី មបសទេ ខដល ឧេសាហ ្ ល សនាះ មតរូវបាន 
្លិត។ មបសទេ នំាសចញ គឺជា មបសទេ ខដល ទំនិញ 
មតរូវបាន សគ ប ្្ជរូន សោយ មតង់ េំសៅ ្រក ខដន គយ (រាមតា 
២០)។  

១.២.៤. ចំណាត់ថ្នា ក់ តា្រ តារាង ពដើ្រកំពណើត និង តម្រលៃ គិត េន្ធ
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តន្្រ គិត ពន្ធគយ សលើ ទំនិញ នំាចលូ មតរូវបាន កំណត់ សៅតា្រ វិធាន ដចូខាងសមកា្រ សនះ (រាមតា ២១) ៖

ក.  តន្្រ គិត ពន្ធគយ សលើ ទំនិញ នំាចូល គឺជា តន្្រច្្រង ការ រានន័យថា ន្្ ខដល បាន ទូោត់ ឬ នឹងមតរូវ ទូោត់ 
ពិតមបាកដ សលើ ទំនិញ ខដល បាន លក់ េមរាប់  នំា សចញ្រក មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា មេប តា្រ ប្្ញត្ិ នន 
មបកាេ របេ់ រដឋា្រសន្តីមកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ ដចូ រានកំណត់ កនាពុង វក្យែណ្ឌ  ជ នន រាមតា សនះ។ 

ែ.  មបេិនសបើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចលូ ពុំ អាច មតរូវបាន កំណត់ សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន វក្យែណ្ឌ  ក នន រាមតា 
សនះ តន្្រ គិត ពន្ធគយ គជឺា តន្្រ ច្្រងការ នន ទំនិញ ដចូគានា ។ 

គ.  មបេិនសបើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចូល ពុំ អាច មតរូវបាន កំណត់ សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន វក្យែណ្ឌ  ក និង 
វក្យែណ្ឌ  ែ នន រាមតា សនះ តន្្រ គិត ពន្ធគយ គជឺា តន្្រ ច្្រងការ នន ទំនិញ មបហាក់មបខហលគានា ។

ឃ. មបេិនសបើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចលូ ពុំ អាច មតរូវបាន កំណត់ សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន វក្យែណ្ឌ  ក វក្យែណ្ឌ  ែ 
និង វក្យែណ្ឌ  គ នន រាមតា សនះ តន្្រ គិត ពន្ធគយ មតរូវ ខ ្្អកសលើ វិធតីស្សេ្ អនុរាន។

ង. មបេនិសបើ តន្្រ គតិ ពន្ធគយ នន ទនំញិ នំាចលូ ពុ ំអាច  មតរូវបាន កណំត ់សមកា្រ ប្្ញត្ ិនន វក្យ ែណ្ឌ  ក វក្យែណ្ឌ  ែ 
វក្យែណ្ឌ  គ នងិ វក្យែណ្ឌ  ឃ នន រាមតា  សនះ តន្្រ គិត ពន្ធគយ មតរូវ ខ ្្អកសលើ វិធតីស្សេ្  គណនា។ 

ច.  លំោប់ នន ការអនុវត្ នន វក្យែណ្ឌ  ឃ និង វក្យែណ្ឌ  ង នន រាមតា សនះ អាច មតរូវ មត�ប់ ចុះ ស�ើង    បាន  តា្រ 
េំសណើ របេ់ អនាក នំាចលូ។ 

ឆ.  មបេិនសបើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចលូ ពុំ អាច មតរូវបាន កំណត់ សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន វក្យែណ្ឌ  ក វក្យែណ្ឌ  ែ 
វក្យែណ្ឌ  គ វក្យែណ្ឌ  ឃ និង វក្យែណ្ឌ  ង នន រាមតា សនះ តន្្រ គិត ពន្ធគយ មតរូវ ខ ្្អកសលើ  ្រលូោឋា ន ទិននាន័យ 
ខដលរាន មស្ប់ កនាពុង ខដន គយ  សមកា្រ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ចបាេ់លាេ់។ 

ជ.  រដឋា្រសន្តីមកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហរិ្្ញវត្ថពុ ឬ រដឋា្រសន្តី ទទលួបន្ពុក ហរិ្្ញវត្ថពុ មតរូវ សចញមបកាេ កណំត ់នវូ រាល ់បញ្ហា  
ខដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការកំណត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ។

តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាសចញ គឺជា តន្្រ ទំនិញ សៅ 
ចំណុច នំាសចញ។ តន្្រ គិត ពន្ធគយ សនះ នឹងមតរូវ កំណត ់
សោយ បូក ន្្ ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ រួ្រោំង រាល់ ចំណាយ 
ោំងឡាយ ខដល មតរូវ បង់ េមរាប់ មបតិបត្ិ ការនំាសចញ 

រហូត ដល់ មពំខដន សលើកខលង អាករ នំាសចញ អាករ កនាពុង 
មបសទេ និង បន្ពុក មបហាក់មបខហល ខដល អនាក នំាសចញ 
បាន  បង់ និង រាន បង្ក ន់នដ (រាមតា ២២)។ 
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រាល់ ទំនិញ នំាចលូ ឬ នំាសចញ សោះជា ជាប់ពន្ធ និង អាករ 
ក្តី ឬ មតរូវបាន សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ ទំនិញ ោងំសនាះ 
មតរូវខត ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសធ្វើ មបតិសវទន៍ គយ (រាមតា ២៩)។ 
រាល់ ទំនិញ នំាចូល ឬ នំាសចញ មតរូវ មបកាេ សោយរាចេ េ់ 
ទំនិញ ឬ សោយ បុគ្គល ខដល បានទទួល ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ 
បសំពញ ខបប ប បទ គយ កនាពុងនា្រ រាចេ េ ់ទនិំញ (រាមតា ៣១) 

បុគ្គល ណា ខដល គា្ម ន វជិា្ជ ជតីវៈ ជា សជើង ស្គយ អាចបសំពញ 
មបតិសវទន៍ គយ បាន េមរាប់ អាជតីវក្រ្ម ែ្រួ ន (រាមតា 
៣៣)។ 

ទំនិញ ខដល ចូលកនាពុង ខដន គយ េមរាប់ ឆ្ងកាត់ ឬ ស្្រ 
្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន ្រិនមតរូវ ជាប់ពន្ធ និង អាករ នំាចលូ 
ស�ើយ (រាមតា ២៥)។ 

ការសលើកខលង ពន្ធ និង អាករ នំាចូល មតរូវ អនុញ្្ញ ត ្ ្ល់ជូន 
ចំសពាះ ទំនិញ សបេកក្រ្ម ការទូត ឬ សបេកក្រ្ម កុងេ៊ាុល 
បរសទេ អង្គការ អន្រជាតិ និង ភានា ក់ង្រ េហ មបតិបត្ិការ  
បសចចេកសទេ របេ់រ ោឋា  ភិ បាល ស្្សងសទៀត និង សមកា្រ 

ប្្ញតិ្ នន ចបាប់ ស្្សងសទៀត របេ់ មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 
(រាមតា ២៦)។ 

ការសលើកខលង ជា ភាគ នន ពន្ធ អាករ នំាចូល អាច នឹង ្ ្ល់ 
ជូន ចំសពាះ ការនំា ចូល ពូជ ដំណំា និង ពូជ េត្វ េមរាប់ 
កេិក្រ្ម ទំនិញ នំាចូល បសណ្ាះអាេននា និង ទំនិញ 
និងេរា្ភ រ ខដលរាន ខចង កនាពុង ចបាប់ ស្្សងសទៀត  របេ់  
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា (រាមតា ២៧)។  

១.២.៥.  ការពេើកបេង ការពេើកបេង ជា ភាគ និង ការ បងិ្េ សង វិញ 
នូវ េន្ធ និង អាករ 

អនាក នំាចូល ឬ រាចេ េ់ ទំនិញ មតរូវ ទទួលែុេមតរូវ ចំសពាះពន្ធ 
និង អាករ នំាចូល។ កនាពុងករណតី ខដល អនាក នំាចូល ឬ រាចេ េ់  
ទំនិញ ្រិនមតរូវ បាន រកសឃើញ ភានា ក់ង្រ សជើងស្ គយ មតរូវ  
ទទួល ែុេមតរូវ ចំសពាះ ពន្ធ និង អាករ នំាចូល (រាមតា 
៣៥)។

១.២.៦. មបតិពវទន៍ គយ

េននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា គឺ េំសៅសលើ េននាិធិ ទំនិញ 
ខដល េ្ថ ិតសៅសមកា្រ ការមតរួតពិនិត្យ គយ សៅ កខន្ង 
ខដល ទទលួ ការអនុញ្្ញ ត សដើ្រ្តី រង់ចំា ការបំសពញ ខបបបទ 
បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ។ អាជាញា ប័ណណ េមរាប់ មបតិបតិ្ការ 
ទតីកខន្ង េននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា មតរូវ េសម្រច សោយ 
រដឋា្រសន្តីមកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ (រាមតា ៤៣)។ 

ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ គជឺា ទតីកខន្ង ខដលទំនិញ  
មតរូវ បានោក់ េមរាប់ រយៈសពល ជាក់លាក់ ្រួយេ្ថ ិតសៅ 
សមកា្រ ការមតរួតពិនិត្យ គយ សោយរាន បញ្្ជ ក់ ពតីសពល 
សវលា  ចបាេ់លាេ់។ ការោក់ ទំនិញ កនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ 

រាន ខដន កំណត់ មតរូវបាន ព្យរួរ ការបង់ពន្ធ អាករ និង 
ការោក់ កម្ិរត កំណត់ ខដល ទំនិញ ោងំសនាះ មតរូវ ជាប់។ 
ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ រាន បតី មបសភទ៖

ក.  ភណា្ឌ គារ ស្ធារណៈ ខដល ទទួល ការអនុញ្្ញ ត 
ពតី រដឋា្រសន្តីមកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ អាចសធ្វើ 
មបតិបតិ្ការ សោយ ភានា ក់ង្រ របេ់ រាជរោឋា ភិបាល 
ឬ សោយ បុគ្គល ណា្រួយ បាន។ ភណា្ឌ គារ សនះ 
មតរូវបាន សមបើមបាេ់ េមរាប់ ្ ្ល់ សេវ ដល់ បុគ្គល 
ោងំឡាយ ខដលរាន េិទ្ធិ សធ្វើ េននាិធិ ទំនិញ។ 

១.២.៧. សននាិធិ គយ បពណ្ាោះអាសននា និង ភណាឌា ោរ គយ មាន បដន កំណត់
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១.៣. ពន្ធ និង អាករ

១.៣.១. មបមេរឹត្ ក្រ្ម ធ្រ្មតា

ពន្ធ និង អាករ មតរូវ មប្រូល សលើ ទំនិញ នំាសចញ នំាចលូ ្រុនសពល បស ច្េញ ទំនិញ ោងំសនះ ពតី គយ សលើកខលងខត កនាពុងករណតី 
ពិសេេ ខដល ពន្ធ និង អាករ មតរូវបាន ព្យរួរ។ 

មបសភទ ពន្ធ និង អាករ មប្រូល សោយ គយ រាន ដចូខាងសមកា្រ៖ 

លរ. មបសភទ ពន្ធ និង អាករ អមតាពន្ធ
I. នំាចលូ

១ ពន្ធគយ ០%; ៧%; ១៥%; ៣៥%
២ អាករ ពិសេេ ០%; ៤,៣៥%; ៥%; ១០%; ១៥%; ២៥%; ៣០%; ៤៥%; ៥០%
៣ អាករ បខន្ថ្រ ០,០២$/លតីមត សលើ សមបងស្ងំ, ០,០៤$/លតីមត ចំសពាះ សមបង រា៉ា  េ៊ា ូត
៤ អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ ១០% 

II. នំាសចញ
១ អាករ នំាសចញ ០%, ៥%, ១០%, ១៥%, ២០%, ៥០%

មបភព៖ តារាង ពន្ធគយ ឆ្នា ំ២០១២ សបាះពុ្្រ សលើក ទតី៣ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៥

ែ.  ភណា្ឌ គារ ឯកជន មតរូវ បាន្្ល់ ការអនុញ្្ញ ត 
សោយ  នាយក ទតីចាត់ការគយ និង រោឋា ករ មតរូវបាន 
សមបើមបាេ់ សោយខ�ក សោយ បុគ្គល ណា រានា ក់ 
េមរាប់ សធ្វើ េននាិធិ ទំនិញ សដើ្រ ត្ី ការសមបើមបាេ់ 
សោយខ�ក រាបប់ ច្េរូល ោងំ មបតបិតិ្ ករ អគារ លក់ 
ទំនិញ រចួ ពន្ធ។

គ.  ភណា្ឌ គារ ពិសេេ គឺជា ភណា្ឌ គារ ខដល ទទួល 
បាន  េិទ្ធិ ពតី នាយក ទតីចាត់ការគយ និង រោឋា ករ 
េមរាប់ ខ្រកសា មបសភទ ទំនិញ សមគាះថានា ក់ ប៉ាះពាល់  
ដល់ គុណភាព ទំនិញ ដ៏នទសទៀត ឬ អាច មតរូវការ 
ទតីកខន្ង  ពិសេេ េមរាប់ រកសា ទំនិញ ោងំសនាះ។

អាជាញា ប័ណណ េមរាប់ ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ មតរូវ 
កណំត ់នវូ លក័ខេែ័ណ្ឌ  េមរាប់ រាចេ េ ់ក្រ្មេទិ្ធ ិនិង មបតបិត្កិរ    
រាប់ប ច្េរូល ោំង ទតីតំាង េំណង់ គសមរាង អគារ នតីតិ វិធតី 
េមរាប់ ចាត់ខចង និង មគប់មគង (រាមតា ៤៤)។ 

ទំនិញ អាច រកសាទុក កនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ 
រហូតដល់ រយៈសពល ពតី រ (២) ឆ្នា ំ គិតពតី ន ង្ៃ ចុះ ប ្្ជ ិកា 
(រាមតា ៤៦)។

េ្ថ ិតកនាពុង កាលៈសទេៈ ជាក់ខេ្ង រដឋា្រសន្តីមកេងួ សេដឋាកិចចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ អាច អនុញ្្ញ ត ឲ្យ បសងកើត ភណា្ឌ គារ ្ លិតក្រ្ម 
រាន ខដន កំណត់ េ្ថ ិតសៅសមកា្រ ការមគប់មគង របេ់ គយ 
កនាពុង សគាលបំណង ខកនចនា និង ្ លិត ទំនិញ។ ្លិត្ល 
ខដល ោក់ ចូលកនាពុង ភណា្ឌ គារ ្ លិតក្រ្ម រាន ខដន កំណត ់
មតរូវ ព្យរួរ ពន្ធ និង អាករ នំាចលូ (រាមតា ៤៩)។

មបតិបតិ្ ការខកនចនា ឬ ចំរាញ់ សត ល េិលា សៅ ឬ បតី ទតី ្រ 
ែនិជ សដើ្រ្តី ទទួលបាន ្ លិត្ល សត ល េិលា មតរូវោក ់
ឲ្យ េ្ថ ិតសៅសមកា្រ របប ភណា្ឌ គារ ្ លិតក្រ្ម រាន ខដន 
កំណត់ បាន (រាមតា ៥០)។
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១.៣.២.មបេ័ន្ធ អនុពមោោះ េន្ធ

មកបែ័ណ្ឌ  
កិចចេមព្រសមពៀង

ក្រ្មវិធតី អនុវត្ន៍

ពាណិជ្ជក្រ្ម ទំនិញ 
អាស្៊ា ន (ATIGA)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជមក្រ សលែ ០៨/០៩.០១៧ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៩ 

  មបកា េសលែ ២៨៨ េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ ខែ ្រិនា ឆ្នា ំ២០១១ េ្ដ តីពតី ការអនុញ្្ញ ត 
ឲ្យ សមបើ ក្រ្ម វិធតី កាត់បន្ថយ ឬ លុប ពន្ធ នំាចូល របេ់ ក្្រពុជា សមកា្រ កិចចេមព្រសមពៀង 
ពាណិជ្ជក្រ្ម ទំនិញ អាស្៊ា ន។ 

មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវ លុប ពន្ធ នំាចូល សលើ មគប់ ្ លិត្ល ោងំអេ់ មតឹ្រ ឆ្នា ំ២០១៥ សោយ 
រាន ភាពទន់ភ្ន់ ដល់ ឆ្នា ំ២០១៨ តា្ររយៈ ក្រ្មវិធតី ដចូខាងសមកា្រ ៖

 – ៨០%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ េរុប មតរូវ ប ច្េពុ ះ ្រក សៅមតឹ្រ ០-៥% មតឹ្រ ន ង្ៃទតី០១ 
ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០០៩

 – ពន្ធ នំាចលូ សលើ ្ លតិ្ល  Information and Communication Technology-
ICT មតរូវ ប ច្េពុះ ្រក០%ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១០

 – ពន្ធ នំាចូល សលើ ្ លិត្ល កេិក្រ្ម ្រិនោន់ ខកនចនា សៅកនាពុង ប ្្ជ តី សវទយិត SLមតរូវ 
កាត់បន្ថយ ឬ លុប ្រក ០-៥% សៅ ឆ្នា ំ២០១៧។

 – ពន្ធ នំាចលូ សលើ ្ លតិ្ល កេកិ្រ្ម ្រនិោន ់ខកនចនា សៅកនាពុង ប ្្ជ តី សវទយតិ ែ្េ ់HSLមតរូវ 
អនវុត្តា្រ អមតា MFN ជា ធររាន។

 – ពន្ធ នំាចូល សលើ ខ ន្ាក េរាហរណក្រ្ម អាទិភាព Priority Integration Sector-
PIS មតរូវ លុប ្រក០%សៅ ឆ្នា ំ២០១២។

 – ពន្ធ នំាចូល សលើ ខ ន្ាក េរាហរណក្រ្ម អាទិភាព Priority Integration Sector-
PIS Negative List PIS-NL មតរូវ លុប ្រក០%សៅ ឆ្នា ំ២០១៥។

 – មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា អាច រកសាទុក អមតាពន្ធ ៥% ចំននួ ៧% នន បន្ាតព់ន្ធគយ  
េរុប ឬ សេ្ម ើនឹង ៦៦២ បន្ាត់ ពន្ធ រហតូដល់ ឆ្នា ំ២០១៨។

កិចចេ េហ   មបតិ្បតិ្ការ 
សេដឋាកិចចេ ទលូំទលូាយ 

រវង  អាស្៊ា ន និង 
ស្ធារណរដឋា 

មបជារានិត ចិន 
(ACFTA)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជមក្រ សលែ ១២០៧/០៣៣ ចុះ ន ង្ៃទតី០៨ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ 

  មបកា េសលែ ៦៤៥ េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី២២ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការអនុញ្្ញ ត 
ឲ្យ សមបើ ក្រ្មវិធតី កិចចេមព្រសមពៀង របេ់ មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា េ្តីពតី កិចចេ េហ មប ត្ិ ប តិ្ 
ការ សេដឋាកិចចេ ទលូំទលូាយ រវង អាស្៊ា ន និង ស្ធារណរដឋា មបជារានិត ចិន។

្្រូវ ធ្រ្មតា 
 – ៥០%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ េរុប មតរូវ បន្ថយ ្រក០-៥% មតឹ្រ ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា 

ឆ្នា ំ២០១២ និង
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មកបែ័ណ្ឌ  
កិចចេមព្រសមពៀង

ក្រ្មវិធតី អនុវត្ន៍

 – បន្ លុប ពន្ធគយ រហូត មតឹ្រ ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ២០១៥ សោយរាន ភាពទន់ភ្ន់ 
ដល់ ឆ្នា ំ២០១៨។

ប ្្ជ តី សវទយិត 
 – មបសទេ ក្្រពុជា អាច រកសាទុក ៥០០ បន្ាត់ ពន្ធគយ កនាពុង ប ្្ជ តី SL សោយ ប ច្េពុះ ្រក 

០-៥% ្រុន ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០២០

ប ្្ជ តី សវទយិត ែ្េ់ 
 – មបសទេ ក្្រពុជា អាច រកសាទុក ្ិរន សលើេពតី ៤០%នន បន្ាត់ ពន្ធ េរុប កនាពុង ប ្្ជ តី 

សវទយិតភាព  ែ្េ់

កិចចេ េហ 
មបតិ្ការសេដឋាកិចចេ 
ទលូំទលូាយ រវង 

អាស្៊ា ន និង 
ស្ធារណរដឋា កសូរ៉ា 

(AKFTA)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជមក្រ សលែ ១២០៧/០៣៤ ចុះ ន ង្ៃទតី០៨ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧

  មបកា េសលែ ៦១៣េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី១៣ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការអនុញ្្ញ ត 
ឲ្យសមបើ ក្រ្ម វិធតី កិចចេមព្រសមពៀង េ្តីពតី កិចចេ េហ មប តិ្ ការ សេដឋាកិចចេ ទូលំទូលាយ  រវង 
អាស្៊ា ន   និង ស្ធារណរដឋា កសូរ៉ា។

្្រូវ ធ្រ្មតា 

 – មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវ កាត់បន្ថយ យ៉ា ងតិច៥០%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ េរុប ខដល 
េ្ថ តិសៅកនាពុង ្ ្រូវ ធ្រ្មតា ្រក០-៥%្រនិ ឲ្យ យតឺ ជាង ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៥ នងិ៩០%នន 
បន្ាត់ ពន្ធ មតរូវ លុប ឲ្យ បាន ្រុន ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៧។ បន្ាត់ ពន្ធ ោងំអេ់ កនាពុង ប ្្ជ តី 
NTមតរូវ ប ច្េពុះ ្រក ០% ឲ្យ បាន ្រុន ខែ្រករា ២០១៨ សោយរាន ភាពទន់ភ្ន់ ដល់ 
ឆ្នា ំ២០២០។

ប ្្ជ តី សវទយិត 

 – មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវ កាត់បន្ថយ អមតាពន្ធគយ ខដល េ្ថ ិតសៅកនាពុង ប ្្ជ តី សវទយិត ដល់ 
២០% ្រនិ ឲ្យ យរូ ជាង ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០២០។ បន្ាត ់ពន្ធ ោងំអេ ់កនាពុងប ្្ជ តី 
SL មតរូវ កាត់បន្ថយ ជា បន្ បន្ាប់្រក០-៥% ្រុន ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០២៤។

ប ្្ជ តី សវទយិត ែ្េ់ 

 – មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវ កាត់បន្ថយ អមតាពន្ធគយ េ្ថ ិតសៅកនាពុង ប ្្ជ តី សវទយិតភាព ែ្េ់ 
្រិន សលើេ៥០% នន បន្ាត់ ពន្ធ េរុប ឲ្យ បាន ្រុន ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០២៤
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មកបែ័ណ្ឌ  
កិចចេមព្រសមពៀង

ក្រ្មវិធតី អនុវត្ន៍

ភាពជា នដគ ូសេដឋាកិចចេ 
ទលូំទលូាយ 

រវង មបសទេ ជា 
េរាជិកអាស្៊ា ន 
និង មបសទេ ជប៉ាុន  

(AJCEP)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជមក្រ សលែ ១០០៩/០១៩ ចុះ ន ង្ៃទតី២២ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៩

  មបកា េសលែ ១៣៧៦ េហវ ចះុ ន ង្ៃទតី៣០ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតី ការអនញុ្្ញ ត ឲ្យ         
សមបើមបាេ់ ក្រ្មវិធតី កិចចេមព្រសមពៀង េ្តីពតី ភាពជា នដគូ សេដឋាកិចចេ ទូលំទូលាយរវង  
មបសទេ ជា េរាជិក អាស្៊ា ន និង មបសទេ ជប៉ាុន តា្រ ក្រ្មវិធតី ដចូខាងសមកា្រ។

្្រូវ ធ្រ្មតា ទតី១ 
 – អមតាពន្ធគយ េិ្ ត កនាពុង ប ្្ជ តី NT1មតរូវ បន្ថយ ្រក ០% សៅ ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា 

ឆ្នា ំ២០១០

្្រូវ ធ្រ្មតា ទតី២
 – ៤០%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ មតរូវ កាត់បន្ថយ ដល់៥% មតឹ្រ ឆ្នា ំ២០២០ និង៩០%នន 

បន្ាត់ ពន្ធគយ មតរូវ លុប មតឹ្រ ឆ្នា ំ២០២៣ សហើយ ១០០%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ មតរូវ 
លុប មតឹ្រ ឆ្នា ំ២០២៦។

ប ្្ជ តី សវទយិត ែ្េ់ ឬ មបសភទ C
 – មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវោក៤់%នន បន្ាត ់ពន្ធគយ កនាពុង មបសភទ C ឬ ប ្្ជ តី សវទយតិ ែ្េ។់

ប ្្ជ តី សវទយិត ឬ មបសភទ R
 – មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវោក់៨%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ កនាពុង មបសភទ R ឬ ប ្្ជ តី សវទយិត។

ប ្្ជ តី សលើកខលង ឬ មបសភទ X
 – មបសទេ ក្្រពុជា មតរូវោក់៣%នន បន្ាត់ ពន្ធ កនាពុង ប ្្ជ តី សលើកខលង។

តំបន់ 
ពាណិជ្ជក្រ្មសេរើ  

អាស្៊ា ន-អសូស្្លតី-
ណូខវ៉ាល សហ្ស �ង់ 
(AANZFTA)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជមក្រ សលែ ១០១០/០១៦ ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១០

  មបកា េសលែ ១១៩៩ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០១០ េ្ដ តីពតី ការអនញុ្្ញ ត 
ឲ្យសមបើមបាេ់ ក្រ្មវិធតី កាត់បន្ថយ ឬ លុប ពន្ធ នំាចូល របេ់ មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 
សមកា្រ កិចចេមព្រសមពៀង បសងកើត តំបន់ ពាណិជ្ជក្រ្ម សេរើ អាស្៊ា ន-អូសស្្លតី-ណូ ខវ៉ាល 
សហ្ស �ង់។

្្រូវ ធ្រ្មតា ទតី១ និង ទតី២

 – ៨៨%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ មតរូវ កាត់បន្ថយ សៅ ឆ្នា ំ២០២១ េមរាប់ ្ ្រូវ ធ្រ្មតា ទតី១  
និង២០២៤ េមរាប់ ្ ្រូវ ធ្រ្មតា ទតី២
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មកបែ័ណ្ឌ  
កិចចេមព្រសមពៀង

ក្រ្មវិធតី អនុវត្ន៍

ប ្្ជ តី សវទយិត

 – ៧%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ េរុប មតរូវ កាត់បន្ថយ ដល់ ៥% កនាពុង ឆ្នា ំ២០២៥។

ប ្្ជ តី សវទយិត ែ្េ់

 – មបសទេ ក្្រពុជា អាចោក់ ចំននួ ៣.៤៥%នន បន្ាត់ ពន្ធគយ េរុប កនាពុង ប ្្ជ តី សវទយិត 
ែ្េ់។

ប ្្ជ តី សលើកខលង

 – មបសទេ ក្្រពុជា អាចោក់ ១.៥០% នន បន្ាត់ ពន្ធគយ េរុប កនាពុង ប ្្ជ តី សលើកខលង 
ទសូៅ។

តំបន់ ពាណិជ្ជក្រ្ម 
សេរើ រវង មបសទេ 
េរាជិក អាស្៊ា ន 
និង មបសទេ ឥណា្ឌ  

(AIFTA)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជ មកិ ត្យ សលែ ០២១១/០០៤ ចុះ ន ង្ៃទតី០៩ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០១១

  មបកា េសលែ ៣៨៩ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ ខែ្ិរ្ុនា ឆ្នា ំ២០១១ េ្ដ តីពតី ការ 
អនុញ្្ញ ត ឲ្យ សមបើ ក្រ្មវិធតី កាត់បន្ថយ ឬ លុប ពន្ធ នំាចូល របេ់ មពះរាជាណាចមក 
ក្្រពុជា សមកា្រ កិចចេមព្រសមពៀង  បសងកើត តំបន់ ពាណិជ្ជក្រ្ម  សេរើ រវង  មបសទេ  េរាជិក 
អាស្៊ា ន និង មបសទេ ឥណា្ឌ ។ 

្្រូវ ធ្រ្មតា ទតី១ 

 – អមតាពន្ធគយ មតរូវ កាត់បន្ថយ  ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១០ 

្្រូវ ធ្រ្មតា ទតី២ 

 – អមតាពន្ធគយ មតរូវ កាត់បន្ថយ ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០០៩

ប ្្ជ តី សវទយិត 

 – អមតាពន្ធគយ មតរូវ កាត់បន្ថយ ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី០១ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០០៩ 

្លិត្ល ពិសេេ 

 – ដូចជាៈ សមបងដូង កាសហ្វ ខត ស ្្ម  និង សម្រច ខដល មតរូវ កាត់បន្ថយ ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី០១ 
ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០០៩ 
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មកបែ័ណ្ឌ  
កិចចេមព្រសមពៀង

ក្រ្មវិធតី អនុវត្ន៍

ភាពជា នដគ ូសេដឋាកិចចេ  
ទលូំទលូាយ តំបន់ 

RCEP

  ភាពជា នដគ ូសេដឋាកិចចេ ទលូំទលូាយ តំបន់ (RCEP) គជឺា កិចចេចរចា ពាណិជ្ជក្រ្ម សេរើ 
(FTA) ្រួយ ខដល មតរូវបាន បសងកើតស�ើង កនាពុងចំសណា្រ មបសទេ ោំង១៦ ៖ រាន 
េរាជិក អាស្៊ា ន ោងំ ១០មបសទេ (មប៊ាុយសណ ក្្រពុជា ឥណ្ឌរូ សនេុតី ឡាវ រា៉ា ស�េុតី 
្រតី យ៉ា ន ់រា៉ា  ហ្វតីលតីពតីន េងិហា បុរើ ន្ នងិ សវៀតណា្រ ) នងិ មបសទេ ោងំ មបំា ្រយួសទៀត 
ខដលរាន មស្ប់ នូវ កិចចេមព្រសមពៀង ពាណិជ្ជក្រ្ម សេរើ ជា្រួយ អាស្៊ា ន  (FTAs) 
រានដចូជា មបសទេ អសូស្្លតី ចិន ឥណា្ឌ  ជប៉ាុន កសូរ៉ា និង ន ូខវ ល សេ �ង់។ ោក់ទង 
ជា្រួយនឹង RCEP ោំង មបំា្រួយ មបសទេ ខដល ្រិនខ្រនជា េរាជិក អាស្៊ា ន 
ោងំសនាះ មតរូវបាន សគ ស្្គ ល់ ថា ជា នដគ ូពាណិជ្ជក្រ្ម សេរើ អាស្៊ា ន ( AFPs)។

  បន្ាប់ពតី ដំសណើរ សមតៀ្រ សរៀបចំ បណ្ា មបសទេ ខដល បាន ចូលរួ្របាន ចាប់ស្្ើ្រ 
កចិចេចរចា ជា ្ ្រូវការ សៅកនាពុង ខែឧេភា ឆ្នា ំ២០១៣។  RCEP នងឹ មគបដណ្ប ់ការសធ្វើ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម ទំនិញ ពាណិជ្ជក្រ្ម សេវក្រ្ម ការវិនិសយគ កិចចេេហមបតិបតិ្ការ 
សេដឋាកចិចេ នងិ បសចចេកសទេ ក្រ្មេទិ្ធបិញ្្ញ   ការមបកតួមបខជង ការសោះមស្យ វវិទ/ 
បញ្ហា  ្ ្រូវចបាប់ និង បញ្ហា  របេ់ ស្្ថ ប័ន មព្រោងំ បញ្ហា  ស្្សងសទៀត សដើ្រ ត្ី មតរូវបាន 
បញ្្ជ ក់ កំ�ពុងសពល នន ការចរចា សនះ។
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២.១. នតីតិវិធតី ទសូៅ 

២.១.១. នីតិវិធី មបតិពវទន៍ គយ 

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

២ជំពកូ

នតីតិវិធតី គយ

  មបកា េសលែ ១៤៤៧ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី២៦ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ប្្ញត្ ិនងិ នតីតិវិធតី មបតសិវទន៍ 
គយ 

  សេចក្តីខណនំា សលែ ១៣០៨ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៤ 
ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតី នតីតិ វិធតី លំអិត និង 
ភារកិចចេ ទទួលែុេមតរូវ កនាពុង ដំសណើរការ មបតិសវទន៍ 
គយ 
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ការោក់ ឲ្យ ដំសណើរការ មបព័ន្ធ ASYCUDA ្្ល់ លទ្ធភាព 
ឲ្យ ោក់ មបតិសវទន៍ គយ និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត 
តា្រ ្រសធយាបាយ សអ�ិចមតរូនិក។ 

នតីតិវិធតី ទូសៅ ខដល អនាក នំាចូល នំាសចញ និង អនាកតំណាង 
មតរូវ អនុវត្តា្រ េមរាប់ ការោក់ មបតិសវទន៍ គយ តា្រ 
្រសធយាបាយ សអ�ិចមតរូនិក តា្រ នតីតិវិធតី ដចូខាងសមកា្រ។

១. ការសរៀបចំ និង ការសបាះពុ្្រ មបតិសវទន៍ គយ

សជើង ស្គយ ឬ មបតិសវទ ករ មតរូវបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ 
សោយផ្្ល់ សៅកនាពុង មបព័ន្ធ ASYCUDA។ មបព័ន្ធ សនះ នឹង 
ខឆក ពិនិត្យ មបតិសវទន៍ ស្្ៀងផ្្ត់ សៅនឹង ឯកស្រសយង 
ខដលរាន សៅកនាពុង មបព័ន្ធ និង ដំសណើរការ មតរួតពិនិត្យ 

២.១.១.១. នីតិវិធី មបតិពវទន៍ គយ តា្រ មបេ័ន្ធ ស្័យ មប វត្ថិ ក្រ្ម ទិននាន័យ គយ

ការោក់ មបតិសវទន ៍គយ (ឯកស្រ រដឋាបាល ខត្រយួ Single 
Administrative Document-SAD)តា្រ មបព័ន្ធ 
េ្វ ័យមបវតិ្ក្រ្ម ទិននាន័យ គយ  (Automated System 

for Customs Data -ASYCUDA) រានដសំណើរ ការ តា្រ 
គំនេូបំមពរួញ ដចូខាងសមកា្រ៖

្រួយចំនួន។ មបព័ន្ធ នឹង អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ចុះ ប ្្ជ ិកា រួច អាច 
ទុកជា សរា ឃៈ បាន បន្ាប់ពតី រានការ អនុញ្្ញ ត ពតី អគរ ។ 
រានខត មបតិសវទន៍ ខដល ចុះប ្្ជ តី កា រួច ប៉ាុសណាណ ះ មតរូវបាន 
ចាត់ទុកជា ឯកស្រ គតិយុត្។

បន្ាបព់តី ចះុ ប ្្ជកិា រចួ សជើងស្ ឬ មបតសិវទ ករ មតរូវសបាះព្្ុរ 
និង ចុះហត្ថសលខា សលើ មបតិសវទន៍ ចុះប ្្ជ តី កា រួច ចំនួន 
២ចបាប់ ោក់ជូន ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ សោយ ភា្ជ ប់ 
ជា្រយួ   នវូ ឯកស្រសយង ោងំអេ់ ខដល តម្ររូវ។

មបព័ន្ធ ដំសណើរការ សោយ េ្វ ័យមបវត្ិ ជូន ជា ព័ត៌រាន ដល ់
សជើង ស្គយ ឬ មបតិសវទ ករពតី ស្្ថ នភាព នន ដំសណើរការ 
មបតិសវទន៍។
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២. ការោក់ មបតិសវទន៍ គយ

្រសន្តី គយ សៅ ខ ន្ាក ទទួល ឯកស្រ ខឆក ពិនិត្យស្រើល  
មបតិសវទន៍ គយ ចុះ ប ្្ជកិា រួច ទម្រង់ ជា មកោេ និង ឯកស្រ  
សយង នានា ជា្រួយ ទិននាន័យ កនាពុង មបព័ន្ធ សដើ្រ្តី ឲ្យ មបាកដ 
ថា មបតិសវទន ៍គយ មតរូវបាន បសំពញ មតឹ្រមតរូវ បាន សបាះព្្ុរ 
ចបាេ់ និង អាច អាន បាន រាន ចុះហត្ថសលខា សោយ សជើង 
ស្គយ ឬ មបតសិវទ ករ នងិ រាន ឯកស្រ ភា្ជ ប ់ចំាបាច ់នានា 
មតរូវោក់ ជា្រយួនឹង មបតិសវទន៍ គយ។

្រសន្តី គយ អាច បដិសេធ មបតិសវទន៍ ណា្រួយ ខដល ្រិន 
មេបតា្រ តម្ររូវការ នន កថា ែ័ ណ្ឌ  ទតី១ខាងសលើ។

៣. មចក ដំសណើរការ មបតិសវទន៍ គយ

សៅសពល មបតិសវទន៍ គយ មតរូវបាន ខឆក ពិនិត្យ មគប់មគាន់ 
និង មតឹ្រមតរូវ ្រសន្តី គយ បញ្្ជ  មបពន័្ធ ឲ្យ វយ តនំល មបតសិវទន៍  
គយ។ សោយ សមបើមបាេ ់លកខេណៈវនិចិ្យ័ មគបម់គង ហានភិយ័ 
មបព័ន្ធ នឹង កំណត់ មចក ដំសណើរការ មបតិសវទន៍  គយ  ដូច ខាង 
សមកា្រ៖

 – មចក មកហ្រៈ មបតិសវទន៍ គយ នឹងមតរូវ បានសធ្វើការ 
មតរួតពិនិត្យ ស្្ៀងផ្្ត់ ជា្រួយ ឯកស្រ សហើយ 
ទំនិញ នឹង មតរូវសធ្វើ អធិការកិចចេ ជា រូបវន្័ ្រុនសពល 
សធ្វើការ   ប្រូរ មចក មបតិសវទន៍ គយ សៅ មចក នបតង និង 
វយ  តំនល សោយ ្រសន្តី គយ។ 

 – មចក សលឿងៈ មបតិសវទន៍ គយ នឹងមតរូវ បានសធ្វើការ 
មតរួតពិនិត្យ ស្្ៀងផ្្ត់ ជា្រួយ ឯកស្រ ្រុនសពល 
សធ្វើការ ប្រូរ មចក មបតិសវទន៍ គយ សៅ មចក នបតង និង 
វយ តំនល សោយ ្រសន្តី គយ។

 – មចក នបតងៈ មបតិសវទន៍ គយ មតរូវបាន វយតំ នល 
សោយ េ្វ ័យមបវត្ិ សហើយ សចញ ឯកស្រ បស ច្េញ 
ទំនិញ។មបតិសវទន៍ គយ ទម្រង់ ជា មកោេ អាចជា 
ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសធ្វើ េវនក្រ្ម សមកាយសពល បស ច្េញ 
ទំនិញ។

 – មចក សែៀវៈ មបតិសវទន៍ គយ មតរូវ ្ ្ល់ មបមពឹត្ ក្រ្ម 
ដូចគានា  សៅនឹង មចក នបតង ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសធ្វើ 
េវនក្រ្ម សមកាយសពល បស ច្េញ ទំនិញ ជា្រួយ 
សហតុ្ល  ជាក់លាក់។

កនាពុងករណតី ខដល មបតិសវទន៍ មតរូវបាន សមជើេសរើេ ឲ្យ 
ដំសណើរការ តា្រ មចក មកហ្រ និង សលឿង ្រសន្តី គយ 
ស្្ៀងផ្្ត់ លកខេណៈវនិចិ្យ័ សមជើេសរើេ ខដល បណ្ាល ឲ្យ 
មបតិសវទន៍ គយ មតរូវបាន សមជើេសរើេ ោក់ប ច្េរូល កនាពុង មចក 
សនះ។ មបព័ន្ធ នឹង បង្ហា ញ ពតី តម្ររូវការ ពិសេេ ខដល មតរូវ 
ខឆក ពិនិត្យ ដូចជា ការតម្ររូវ ឲ្យ រាន អាជាញា ប័ណណ នំាចូល 
ឲ្យ ដក  គំរ ូ ទំនិញ មបវតិ្ នន ការ សគចពន្ធ។ល។

៤. កខន្ង ស្កេរួ

មបតិសវទន៍ គយ ខដល មតរូវបាន រកសឃើញ កំហុេឆ្គង ឬ 
ភាព្រិនមបមកតតី នានា នាសពល មតរួតពិនិត្យ ឯកស្រ ឬ 
សពល មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ ជា រូបវន្័ មតរូវ ប ្្ជរូនសៅ កខន្ង 
ស្កេរួ។ សជើង ស្គយ ឬ មបតសិវទ ករ នងឹមតរូវ ជនូដណំងឹ 
ថា មបតិសវទន៍ គយ បាន ប ្្ជរូនសៅ “កខន្ង ស្កេួរ” និង 
សហតុ្ល ខដល នំា ឲ្យ រានការ ប ្្ជរូន ករណតីសនះ សៅ 
“កខន្ង ស្កេរួ។

សៅសពល ទទួល បានការ ជូនដំណឹង សជើង ស្គយ ឬ 
មបតសិវទ ករ មតរូវ បង្ហា ញែ្រួន សៅ “កខន្ង ស្កេរួ។ ការខក 
តម្ររូវ ណា្រួយ សលើ មបតិសវទន៍ គយ នឹងមតរូវ ពិភាកសា រវង 
្រសន្តី គយ ខ ន្ាក ស្កេរួ និង សជើង ស្គយ ឬ មបតិសវទ ករ។ 
មបេិនសបើ ្រិនរាន ការមព្រសមពៀង ្រសន្តី គយ មតរូវ សរៀបចំ 
របាយការណ៍ ឬ កំណត់សហតុ ប ្្ជរូនសៅ ទតីចាត់ការគយ 
សដើ្រ្តី រាន វិធាន ការបន្។

សៅសពលខដល េក្រ្មភាព ខាងសលើ មតរូវបាន បំសពញ រួច 
និង រានការ មព្រសមពៀង ្រសន្តី គយ មតរូវ ចុះហត្ថសលខា 
សលើ មបតិសវទន៍ ខដល ខកតម្ររូវ រួច សហើយ សធ្វើ បចចេពុប្ននាភាព 
នូវ ឯកស្ រ លទ្្ធ ល នន ការមតរួតពិនិត្យ តា្រ លទ្្ធ ល 
នន ដំសណាះមស្យ សៅ កខន្ង ស្កេួរ ឬ តា្រ សេចក្តី 
េសម្រច របេ់ អគរ  រួច ប្រូរ មចក មបតិសវទន៍ សៅ មចក 
នបតង។
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៥. ការ ខេក  ន កុងតនឺ័រ

ការ ខេក  ន កុងតឺន័រ មតរូវបាន សធ្វើស�ើង ោច់សោយខ�ក ពតី 
ដំសណើរការ មបតិ សវន ទ៍។

មបពន័្ធ និង រានការ សមបើមបាេ ់សៅ ការយិលយ័ ខេក  នខដល  
អាចជួយ ្រសន្តី ខ ន្ាក ខេក  ន សធ្វើការ សមបៀបសធៀប ទំនិញ ខដល 
បានមបកាេ សលើ មបតិសវទន៍ គយ ជា្ួរយនឹង អ្វតីខដល បាន 
សឃើញ សៅសលើ របូភាព ខេក  ន ឬ ព័ត៌រាន ខេក  ន។

ភាព្រនិមបមកតតី ណា្រយួ បាន រកសឃើញ មតរូវ កតម់តាប ច្េរូល    
សៅកនាពុង ទម្រង់ លទ្្ធ ល មតរួតពិនិត្យ សោយ គយ។

៦. ការជនូដំណឹង វយ តំនល

សៅសពលខដល មបតិសវទន៍ គយ មតរូវបាន វយតន្្រសោយ  
មបព័ន្ធ ការជូនដំណឹង វយតន្្រ មតរូវបាន បង្ហា ញខដល 
រាន សរៀបរាប់ ពតី ចំនួន មបាក់ ពន្ធគយ និង អាករ មតរូវ បង់។ 
ការជូនដំណឹង សនះ មតរូវបាន សមបើមបាេ់ ជា ឯកស្រសយង 
សដើ្រ្តី បង់ពន្ធ អាករ និង កនម្រ នានា។

៧. គណសនយ្យ

ពន្ធ អាករ និង កនម្រ នានា មតរូវ បង់ មេបតា្រ បទ ប្្្ញត្ិ 
ជា ធររាន។ មបេិនសបើ មតរូវ បង់ សៅ ធនាគារជាតិ នន ក្្រពុជា 
ឬ សៅ ស្្ថ បន័ហរិ្្ញវត្ថពុ ខដលរាន ការអនញុ្្ញ ត ស្្សងសទៀត 
េកខេតីប័មត របេ់ ស្្ថ ប័ន ោងំសនះ មតរូវ ជូន ដល់ ្រសន្តី គយ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ សហើយ មបព័ន្ធ នឹង សចញ នវូ បង្ក ន់នដ គយ។

៨. ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ យក ទំនិញ សចញពតី គយ

សមកាយពតី បង់ពន្ធ អាករ បន្ពុក និង កនម្រ នានា ្រសន្តី គយ 
រាន  េ្រត្ថកិចចេ សចញ ប័ណណ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ យក ទំនិញសចញ។ 
ប័ណណ សនះ រានខចង លំអិត ព័ត៌រាន ពតី ពន្ធ អាករ និង កនម្រ 
នានា ខដល ពាក់ព័ន្ធ សៅនឹង មបតិសវទន៍ គយ សហើយមតរូវបាន 
សមបើមបាេ់ សដើ្រ្តី អនុញ្្ញ ត ឲ្យ យក ទំនិញ សចញពតី គយ។

៩. េវនក្រ្ម សមកាយសពល បស ច្េញ ទំនិញ

មបតិសវទន៍ គយ ខដល មតរូវបាន សមជើេសរើេ តា្រ មចក សែៀវ 
និង មចក នបតង មតរូវសធ្វើ េវនក្រ្ម ជាេំខាន់ សលើ ្រូលោឋា ន 
សមកាយសពល បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ។

២.១.១.២. បុគ្គេ បដេមាន នីតិស្រ្បទា
 – នតីតិបុគ្គល ឬ  មកពុ្រហ៊ាុន ខដលរាន វិ ញ្្ញ  ប័ន ប័មត 

ចុះ ប ្្ជ តី  អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ

 – រាចេ េ់ ទំនិញ ឬ តំណាង

 – សជើង ស្គយ ខដល ទទួលស្្គ ល់ សោយ អគ្គ នាយក 
ោឋា ន   គយ និង រោឋា ករ

 – បុគ្គល របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន ខដល ទទួលបាន េិទ្ធិ មេប 
ចបាប់

២.១.១.៣.  ឯកសារ ចាបំាច់ កនាថុងការ បំពេញ 
មបតិពវទន៍ គយ 

ឯកស្រ មតរូវ ភា្ជ ប់ ជា្រយួ មបតិសវទន៍ គយ រ្ួររាន៖

 – វិកកយបមត និង ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ 

 – ឯកស្រ ដឹកជ ្្ជរូន

កនាពុងករណតី តម្ររូវ ចំាបាច់

 – និសវទន៍ប័ណណ 

 – អាជាញា ប័ណណ 

 – លិែិតអនុញ្្ញ ត 

 – វិញ្្ញ បនបមត សដើ្រកំសណើត ទំនិញ

 – វិញ្្ញ បនបមត ធានារា៉ាប់រង និង

 – ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត
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២.១.១.៤.  ភារកិចចេ និង ការទទួេែុសមតរូវ 
រប ស់ ព�ើង សាគយ ឬមបតិពវទ ករ 

 – ប ច្េរូល ទិននាន័យ មបតិសវទន៍ គយ រួ្រោំង ប័ណណ 
កំណត់  តន្្រ រហតូដល់ ចុះ ប ្្ជ ិកា

 – សៅសពល ការ ប ច្េរូល ទិននាន័យ បាន ប ច្េប់ ខឆក 
ពិនិត្យ  ជា ្រលូោឋា ន កនាពុង កំ ព្យរូ ទ័ រ  (ស្្ៀងផ្្ត់) និង  
ចុះ ប ្ ចេ ិ កា មបតិសវទន៍ (្្ល់ េុពលភាព) មបេនិ 
សបើ  ្ិរន រាន កហំេុ ឬ សមកាយ សពល កហំេុោងំអេ់      
មតរូវ បាន ខកេម្ររួល រចួ។ សៅ សពល ចុះ    ប ្្ជកិាមបព័ន្ធ 
កំ ព្យរូ ទ័ រ នឹង ្ ្ល់ សោយ េ្វ ័យ មបវត្ិ នូវ      សលែ     ចុះ 
ប ្្ជ ិកា និងកាលបរិសចទ្

 – សបាះពុ្្រ មបតិសវទន៍ គយ ចុះ ប ្្ជ ិកា រួច ពតី មបព័ន្ធ  
កំព្យរូ ទ័ រ  រួ្រោំង ប័ណណ កំណត់ តន្្រ (ខត ករណតី 
ចំាបាច់ ប៉ាុសណាណ ះ) ទម្រង់ ជា មកោេ ទំហំ A4 
ចំនួន  ពតីរ (២) ចបាប់ (មបតិសវទន៍ គយ សបាះពុ្្រ 
បាន ខត  សមកាយ  សពល ចុះ ប ្ ចេ ិ កា រចួ)

 – យក មបតិសវទន៍ គយ  ខដល ចុះ ប ្្ជ ិកា បាន  សបាះ 
ពុ  ្រ្ភភា្ជ ប់  ជា្រួយ នូ វ  ឯកស្រសយង ចំាបាច់ 
នានា សៅ ោក់ជូន ្រសន្តី គយ ខ ន្ាក ទទួល ការោក ់
ឯកស្រ (ោក់ កនាពុង ថាេ ខដល បាន កំណត់ទុក 
េមរាប់  ោ ក់ឯក ស្រ) និង ចុះហត្ថសលខា សលើ 
មបតសិវទន ៍គយ  សនាះ សៅ ចសំពាះ្រែុ ្រសន្តី គយ ខ ន្ាក 
ទទួល  ការ ោក់  ឯកស្រ

 – មបេិនសបើ ្រសន្តី គយ ទួល ការោក់ ឯកស្រ ្រិន 
ទទួលយក មបតិសវទន៍ គយ មតរូវ ទំនាក់ទំនង សៅ 
ខ ន្ាក ស្កេរួ ព័ត៌រាន

 – មបេិនសបើ  រាន ខ ន្ាក មគប់ មគង និ សវទន៍ប័ណណ 
យក  ចបាប់ ច្្រង មបតិសវទន៍ គយ េមរាប់ សជើង 
ស្គយ ឬ មបតិសវទ ករ សៅ ោក់ជូន ្រសន្តី គយ ខ ន្ាក 
និសវទន៍ប័ណណ សដើ្រ ត្ី សធ្វើការ កាត់ េ្ពុ ក មបតិសវទន៍ 
សចញ ពតី  និសវទន៍ប័ណណ

 – មបេិនសបើ រាន ខ ន្ាក មគប់មគង ខេក  ន និង សបើ រាន 
ការ ចំាបាច់ មតរូវ ខេក  ន យក ចបាប់ ច្្រង មបតិសវទន៍ 
គយ  េមរាប់ សជើងស្រ ឬ មបតិសវទ ករ សៅកាន់ 
កខន្ង  ខេក  ន សដើ្រ្តី ខេក  ន កុងតនឺ័រ

 – មបេិនសបើ មបតិសវទន៍ គយ តម្ររូវ ឲ្យ រានការ មតរួត 
ពិនិត្យ  ជា របូវន្័ ទំនិញ មតរូវ ទំនាក់ទំនង សៅ មបធាន 
មតរួតពិនិត្យ សដើ្រ្តី ចាត់ខចង សធ្វើការ មតរួតពិនិត្យ 
ទំនិញ ជា របូវន្័

 – មបេិនសបើ មបតិសវទន៍ គយ មតរូវបាន ស្កេួរ សោយ 
្រសន្តី គយ សៅកាន ់ខ ន្ាក ស្កេរួ ពត័រ៌ាន េមរាប់ 
ការ ស្កេរួ ព័ត៌រាន ចំាបាច់

 – មបេិន សបើការបង់ មបាក់  សធ្វើ ស�ើ ងតា្ររយៈ 
ធនាគារ ទទួល យក េកខេតី ប័ មត ប ង់  មបាក់ពតី 
ធនាគារ ្រក មបគល ់ឲ្យ ខ ន្ាក គណសនយ្យគយ សដើ្រ្តី 
បញ្្ជ ក់ ការ បង់ មបាក់ សៅ កនាពុង មបព័ន្ធ កុំព្យរូទ័រ

 – មបេិនសបើការបងម់បាកស់ោយផ្្ល ់ដលគ់យ យក 
ស្ច់មបាក់ ឬ ្រូលប្ោនប័មត ្រក មបគល់ ឲ្យ 
ខ ន្ាក គណសនយ្យ គយ  សដើ្រ្តី បញ្្ជ ក់ ការបង់មបាក់ 
សៅកនាពុង មបព័ន្ធ កុំព្យរូទ័រ

 – សមកាយពតី ការបង់មបាក់ ពន្ធ និង អាករ ឬ ក៏ ចំសពាះ 
ទំនិញ ខដល បានមបកាេ សោយ សមបើមបាេ់ គណនតី 
បង់មបាក់ ជា្រុន ទទួលយក បង្ក ន់នដ ពតី សបឡាករ 
គយ  និង បន្ាប់្រក ទទួលយក ប ង្ក  ន់ នដ ពន្ធ 
យនយន្ (មបេិនសបើ រាន)និង ប័ណណ បស ច្េញ 
ទំនិញ ពតី មបធាន គណសនយ្យ

 – យក ប័ណណដឹកជ ្្ជរូន ពតី ្រសន្តី គយ ខដល មបចំាការ 
ឃ្ាងំ ឬ ទតីលាន និង បន្ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី ឃ្ាងំ ឬ 
ទតីលាន និង សៅ មចកោ្វ  សចញ

 – មបេិនសបើ រានការ េសម្រច និង អនុញ្្ញ ត ឲ្យ សធ្វើការ 
បង្វិល េង វិញ ោំងមេពុង ឬ ភាគ ែ្ះ នូវ ពន្ធ និង 
អាករ ខដល បាន បង់ រចួ មេបតា្រ បទប្្្ញតិ្ ចបាប់ 
ជា ធររាន យក ឯកស្រ ចំាបាច់ នានា រួ្ររាន 
សេចក្តីេសម្រច របេ់ អាជាញា  ធររាន េ្រត្ថកិចចេ 
មបតិសវទន៍ គយ បង្ក ន់នដ ពន្ធ អ ្ ្ញត្ិ ប័ណណ។ល។ 
្រក មបគល់ ឲ្យ ខ ន្ាក គណសនយ្យ និង សបឡា គយ 
សដើ្រ ត្ី បញ្្ជ ក់ ការ បង្វិល េង វិញ នូវ ពន្ធ និង អាករ 
ខដល បាន បង់ សៅកនាពុង មបព័ន្ធ កំ ព្យរូ ទ័ រ។
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២.១.២. ការនា ំចូេ

២.១.២.១. ផលៃរូវ ស្ុរមទ/ផលៃរូវ ទពនលៃ

ការ នំាចលូ ទំនិញ តា្រ្្រូវ េ្រុមទ/្្រូវ ទសន្ មតរូវ អនុវត្តា្រ 
នតីតិវធិតី ្រយួចនំនួ ដចូជា ការសធ្វើ ខបបបទ នាវ ចលូ ការង្រ 
ឃ្ាងំ និង នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ 
តា្រចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ជា ធររាន។

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  អនុមកឹត្យ សលែ ៦៤ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី០៩ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០១ េ្តីពតី ការកំណត់ និង ការ 
មគប់មគង  ទតីស្នា កក់ារ មតរួតពនិតិ្យ មចកោ្វ រ អន្រជាតិ 
មចកោ្វ រមពំខដន អន្រជាតិ មចកោ្វ រ មពំខដន   សទ្វភាគតី 
មចកោ្វ រ តំបន់ មពំខដន និង មចកោ្វ រ កំពង់ខ្ 
េ្រុមទ សៅ ទោូងំ មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា

  មបកា េសលែ ៥៧២ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតី ការរាយការណ៍ អំពតី 
ទំនិញ នាសពល ចូលកនាពុង ខដន គយ នន មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា 

  លិែិត សលែ ០១បប ចុះ ន ង្ៃទតី០១ ខែស្រស្ 
ឆ្នា ំ២០០២ េ្តីពតី បទបញ្្ជ ន្្កនាពុងរ បេ់ ទតីស្នា ក់ការ 
មតរួតពិនិត្យ មចកោ្វ រ អន្រជាតិ កំពង់ខ្ េ្វ យ័ត 
មកពុងមពះេតីហនុ។

ក. ការសធ្វើ ខបបបទ នាវ ចលូ

នតីតិវិធតី នន ការសធ្វើ ខបបបទ នាវ ចលូ ដចូខាងសមកា្រ៖

១. សពល នាវ ្រកដល់ ចំណចុេូន្យ ភានា ក់ង្រ នាវចរ 
មតរូវ ជូនដំណឹង ដល់ ្រសន្តី គយ ទទួលបន្ពុក សធ្វើ 
ខបបបទ  នាវ ជា្រុន។

២. សពល នាវ ចូល ចត សៅ កំពង់ខ្ សហើយ ្រសន្តី គយ 
ទទួលបន្ពុក សធ្វើ ខបបបទ នាវ និង េ្រត្ថកិចចេ 
ពាក់ព័ន្ធ រួ្ររាន កំពង់ខ្ េ្វ យ័ត នគរបាល 
អសន្ាមបសវេន៍ ច ត្ា �តី េ័ ក្ ភានា ក់ង្រ នាវចរ និង 
តំណាង មកពុ្រហ៊ាុន ដឹកជ ្្ជរូន ស�ើង សធ្វើ ខបបបទ សលើ 
នាវ។

៣. ឯកស្រ ខដល នា វប តតី មតរូវ បង្ហា ញជូន េ្រត្ថកិចចេ 
ពា ក់ ព័ន្ធ ខដល ស�ើង សធ្វើ ខបបបទ សលើ នាវ រ្ួររាន៖

 – របាយ ការ ណ៏ នាវ 

 – និសវទន៍ប័ណណ ទំនិញ 

 – និសវទន៍ប័ណណ េំភារៈសមបើមបាេ់ របេ់ នាវិក 

 – ប ្្ជ តី ស ្្ម ះ នាវិក 

 – ប ្្ជ តី ស្្រ ទំនិញ 

 – ប ្្ជ តី ស ្្ម ះ អនាកដំសណើរ 

 – អ ្ ្ញតិ្ ប័ណណ 

 – កិចចេេនយាជលួ នាវ 

 – វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី នាវ និង ឯកស្រ ដនទ 
សទៀត តា្រ ការតម្ររូវ របេ់រ ដឋា បាល គយ សដើ្រ្តី 
អនុវត្ វិធានការ គយ។

៤. សៅសពល ្រសន្តី គយ ពិនិត្យ រចួ គា្ម ន ភាព្រិនមបមកតតី 
សទ ្រសន្តី គយ ប ច្េប់ ការសធ្វើ ខបបបទ សោយការចុះ 
ន ង្ៃខែ ឆ្នា ំ  ចុះហត្ថសលខា និង សបាះមតា សលើ  និសវទន៍ 
ប័ណណ រួចប ្្ជរូ នសៅ ខ ន្ាក ទទួល និង មគប់មគង  
និសវទន៍ប័ណណ ទំនិញ។

ែ. ការង្រ ឃ្ាងំ

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ១០៩ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការមគប់មគង ទំនិញ គា្ម ន 
ការោ្រោរ

  មបកា េសលែ ១០៦ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃ ទតី ១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី េននាិធិ គយ បសណ្ាះ 
អាេននា
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នតីតិវិធតី ការង្រ ឃ្ាងំ៖

១. ទនំញិ រាយ នងិ ទំនញិ ្រនិ ្ ្ពុក សៅកនាពុង កងុតនឺរ័   (ស្្រ 
ចលូ ឃ្ាងំ)៖

 – ្រសន្តី គយ ទទួលបន្ពុក ឃ្ាងំ ទទួលបាន ពាក្យេំុ 
ស្្រ ទំនិញ ចូល ឃ្ាងំ ្រួយចបាប់ សដើ្រ ត្ី កត់មតា 
កនាពុង  ប ្្ជ តី តា្រោន ទំនិញ រាយ របេ់ែ្រួន។

 – សពល សជើង ស្គយ ប ច្េប់ មបតិសវទន៍ គយ និង 
្រក ទទួលយក ទំនិញ ្រសន្តី គយ ទទួលបន្ពុក 
ឃ្ាងំ កាត់ េ្ពុ ក ទំនិញ សនាះ សចញពតី កនាពុង ប ្្ជ តី 
តា្រោន របេ់ែ្រួន និង សចញ ប័ណណ បស ច្េញ 
ទនំញិ  ពតី ឃ្ាងំ ចនំនួ ពតីរ (២)ចបាប។់ ្រយួចបាប់ 
រកសាទុក េមរាប់ ្រសន្តី គយ ទទួលបន្ពុក ឃ្ាងំ 
និង ្រួយចបាប់ សទៀត ឲ្យ សជើង ស្គយ េមរាប់ 
សៅយក ទំនិញ ពតី ឃ្ាងំ។

២. ទំនិញ សពញ កុងតនឺ័រ៖

 – សមកាយ សពលសធ្វើ ខបបបទ នាវ រួច ្រសន្តីគយ 
ទទួលបន្ពុក ទតីលាន ទទួលបាន នូវ និសវទន៍ 
បណ័ណ ចនំនួ ្រយួ (០១)ចបាប ់សដើ្រ ត្ី កត់មតាកនាពុង  
ប ្្ជ តី តា្រោន កុងតនឺ័រ។

 – សពល សជើងស្ ប ច្េប់ មបតិសវទន៍ គយ និង 
្រក ទទួល យក កុងតឺន័រ ទំនិញ ្រសន្តី គយ 
ទទួល បន្ពុក ទតីលាន កាត់ េ្ពុក កុងតឺន័រ ទំនិញ 
សនាះ សចញពតី កនាពុង ប ្្ជ តី តា្រោន របេ់ ែ្រួ ន 
និង សចញ លិែិត អនុ ្ ្ញ ត ដឹក ជ ្្ជរូន ទំនិញ 
នំាចូល កនាពុង ករណតី ខដល ទំនិញ ្ ្ពុក សមចើន 
ជាង  ្រួយ  កុងតឺន័រ សោយ រាន ការ បញ្្ជ ក់ ពតី 
កាលបរិសចទ្ សលែ រ្យន្ គ ្រ្យ ោឋា  ន និង 
រយៈសពល ដល់គ ្រ្យ ោឋា  ន។

៣. រយៈសពល រកសាទុក ទំនិញ កនាពុង េននាិធិ គយ បសណ្ាះ 
អាេននា

 – រាន រយៈសពល ខេេិប មបំា (៤៥) ន ង្ៃ គិត 
ចាប់  ពតីន ង្ៃ ចុះ ប ្្ជ ិកា ទំនិញ ្រកដល់

 – ្ុត រយៈ សពលសនះ ទំនិញ មតរូវោក់ កនាពុង និ កខេិ ត្ 
ភ័ ណ្ឌ  គយ សហើយ រាចេ េ់ ទំនិញ មតរូវ បង់ក នម្រ 
០.១% សលើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ កនាពុង ្រយួន ង្ៃ

 – មបេិនសបើ ទំនិញ មតរូវបាន រកសាទុក សលើេពតី 
រ យៈ សពល បតី(៣)ខែ  គិត ចាប់ ពតីន ង្ៃ កត់មតា 
ចូលកនាពុង ប ្្ជ តី នន េននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា 
ទំនិញ ោងំសនាះ មតរូវបាន ចាត់ទុកថា ជា ទំនិញ 
គា្ម ន ការោ្រោរ។

គ. នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ

រូបវន្័ បុគ្គល ឬ នតីតិបុគ្គល ខដល នំាចូល ទំនិញ តា្រ កំពង់ 
ខ្  អន្រជាតិ ្ ្រូវ េ្ុរមទ/្្រូវ ទសន្នតី្រួយៗ មតរូវបំសពញ 
មបតសិវទន ៍ គយ នំាចលូ អ្រ ជា្រយួ ឯកស្រ ភា្ជ ប ់ចបាបស់ដើ្រ 
និង  ោក់ជូន ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ សៅ ការិយល័យ 
បំសពញ ខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ។ នតីតិ វិធតី នន ការបំសពញ 
មបតិសវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចំណចុ ២.១.។

ឃ. ការង្រ ខេក  ន

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  លិែិត សលែ ៤៣៧ គ.រ ចុះ ន ង្ៃទតី២០ ខែឧេភា 
ឆ្នា ំ២០០២ េ្តីពតី  ការចាប់ ស ្្ើ្រ  ោក់ សអាយ 
ដំសណើរការ ជា ្ ្រូវការ នូវ ស្្ថ នតីយ៍ មតរួតពិនិត្យ កុង 
ខត ន ឺរ តា្រ មបព័ន្ធ TC-SCAN 

  លិែិត សលែ ៨២៣ គ.រ ចុះ ន ង្ៃទតី១២ ខែវិច្ិកា 
ឆ្នា ំ២០០៣ េ្តីពតី សេចក្តីខណនំា បខន្ថ្រ និង ការខក 
េម្ររួល មបសភទ ទំនិញ ខដល មតរូវ ឆ្ង ស្្ថ នតីយ៍ មតរួត 
ពិនិត្យ តា្រ មបព័ន្ធ TC-SCAN 

  លិែិត សលែ ១៣៥៨ អ.គ.រ ចុះ ន ង្ៃទតី២៣ ខែធនារូ 
ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី ការេម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម បខន្ថ្រ 
សទៀត ដល់ វិនិសយគិន កនាពុង តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ 

  មបកា េសលែ ៣១៦ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការខកេម្ររួល កនម្រ 
មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ តា្រ មបព័ន្ធ រា៉ា េុតីន ខេក  ន

  លិែិត សលែ ៧៩០ អ.គ.រ ចុះ ន ង្ៃទតី១៣ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការ្្ល់ មបមពឹត្ិក្រ្ម សលើកទឹកចិត្ 
ជនូ ធុរជន ខដលជា េរាជិក មកពុ្រ ធុរជន ល្អ បំ្ុត 
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  លែិិត សលែ ១៤៨៩ អ.គ.រ ចះុ ន ង្ៃទតី២១ ខែកកកោ 
ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី នតីតិ វិធតី នន ការអនុវត្ យន្ការ 
ឃ្ាសំ្រើល អនុសលា្រ ភាព េរាជិក មកពុ្រធុរជន   ល្អ 
បំ្ុត 

  លែិតិ សលែ ១៨៦៧ អ.គ.រ ចះុ ន ង្ៃទតី១២ ខែកញ្្ញ  
ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការពមងឹង មបេិទ្ធភាព នន ការ 
អនុវត្ នតីតិវិធតី គយ តា្រ បណ្ា ខ្េងៃរួ ត 

កុងតឺន័រ ខដល មតរូវ ឆ្ងកាត់ រា៉ា េុតីន ខេក  ន អនុវត្ ដូចខាង 
សមកា្រ៖

១. ចំសពាះ ទំនិញ ខដល មតរូវ បំសពញខបបបទ សៅ រាត់ 
មចកចូល 

រាល់ ទំនិញ នំាចូល តា្រ កុងតឺន័រ ោំងអេ់  មតរូវ  
ខេកន សលើកខលងខត៖

 – ទំនិញ នំាចលូ េមរាប់ អង្គទូត ឬ អង្គការរាន  
អភ័យឯកេទិ្ធ ិការទតូ អង្គការ អន្រជាត ិអង្គការ  
សមរៅរោឋា ភិបាល នានា ខដល មតរូវបាន ទទួល 
ស្្គ ល់ ជា ្ ្រូវការ ពតី រាជរោឋា ភិបាល

 – ទំនិញ ជា អំសណាយ ្រនុេ្សធ្រ៌ ជា ជំនួយ 
ការ  នំាចូល តា្ររយៈ ឥណោន ក្រចេតី របេ់ រដឋា 
មព្រោងំ  ទំនិញ នំាចលូ របេ់ អង្គភាព រដឋា

 – ទំនិញ ខដល ទទួល ការអនុញ្្ញ ត សោយខ�ក 
ឲ្យ រចួ ពតី កាតព្វកិចចេ សនះ ពតី មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរញវត្ថពុ

 – ទំនិញ នំាចូល សោយ មកពុ្រ ធុរៈជន ល្អ បំ្ុត 
តា្រ សគាលការណ៍ នន ការមគប់មគង ហា នតី ភ័យ 
គយ

 – កុងតនឺ័រ ទសទ។

២. ចំសពាះ ទំនិញ ខដល មតរូវ ដឹកជ ្្ជរូន សមកា្រ របប ឆ្ង 
កាត់ ជាតិ

 – មបតិបត្ិ ករ ខ្េងៃរួ ត ោងំអេ់ អាច សមជើេសរើេ 
រា៉ា េុតីន ខេក  ន សៅ រាត់មចក ចូល តា្រ េ្រុមទ/
ទសន្ ឬ សៅ ការិយល័យ គយ និង រោឋា ករ 
ខ្េងៃរួ ត  ណា្រយួ ខដលរាន រា៉ា េុតីន ខេក  ន

 – ទំនិញ ឆ្ងកាត់ សៅ តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ 
មតរូវបាន សលើកខលង ការ ខេក  ន។

៣. កនម្រ មតរួតពិនតិ្យ ទំនញិ ឆ្ងកាត់ រា៉ាេុតីន ខេក ន អនវុត្     
ដចូ ខាងសមកា្រ

 – តន្្រ ស្្រេិប ពតីរ (៣២) ដុល្ារ អាស្ររិក 
េមរាប់  កុងតឺន័ រ  ខដលរាន ទំហំ  ចាប់ពតី 
ខេេិប (៤០) ហ្វតី ត ស�ើង

 – តន្្រ ន្រ្ភ  (២០) ដល្ុា អាស្ររកិ េមរាបក់ងុតនឺរ័  
ខដលរាន ទំហំ សមកា្រ ខេេិប (៤០) ហ្វតី ត។

កំណត់េរា្គ ល់៖ ទំនិញ នំាចូល តា្រ កុងតឺន័រ ខដលជា 
ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសលើកខលង ខេក  ន នងិ កនម្រ មតរួតពនិតិ្យ ទំនញិ 
ឆ្ងកាត់ រា៉ា េុតីន ខេក  ន សនះ អាច នឹងរាន ការខកេម្ររួល 
មបេិនសបើ រានការ តម្ររូវ ណា្រយួ ពតី អគរ។ 

២.១.២.២. ផលៃរូវអាកាស

ការ នំាចូល ទំនិញ តា្រ ្ ្រូវអាកាេ មតរូវអនុវត្ តា្រ នតីតិវិធតី 
្រួយចំនួន ដូចជា នតីតិ វិធតី និង ការសធ្វើ ខបបបទ យន្សហាះ 
ការង្រ ឃ្ាងំ និង នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី 
គយ តា្រចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ជា ធររាន។

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ១៤៤៧ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី២៦ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ប្្ញតិ្ និង នតីតិវិធតី មបតិសវទន៍ 
គយ

  មបកា េសលែ ១០៦ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី េននាិធិ គយ បសណ្ាះ 
អាេននា

  មបកា េសលែ ១០៩ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការមគប់មគង ទំនិញ គា្ម ន 
ការោ្រោរ
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ក. នតីតិវិធតី និង ការសធ្វើ ខបបបទ យន្សហាះ

 – យន្សហាះ សចញចូល កនាពុង មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 
មតរូវ ជូនដំណឹង ដល់ អាជាញា ធរ នន រដឋាសលខាធិការ 
ោឋា ន អាកាេចរ េុតីវិល នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា

 – សពល សហាះសហើរ កនាពុង ខដនអាកាេ ក្្រពុជា ្រិន 
អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ទរ្ាក់ ទំនិញ ែុេពតី តមរាយ ្ ្រូវ ស�ើយ 
សលើកខលងខត ករណតី ខដល បណ្ាល ឲ្យ រាន 
សមគាះថានា ក់   ជាយថាសហតុ ខដល មតរូវ រាយការណ៍ 
ជាបន្ាន់  ដល់ េ្រត្ថកិចចេ គយ ខដល សៅ ជិត បំ្ុត 
សៅនឹង កខន្ង ចុះចត

 – ការសលើកោក់ ទំនិញ ឥ វ៉ា ន់ អនាកដំសណើរ ចុះស�ើង 
ពតី យន្សហាះ មតរូវរាន ការអនុញ្្ញ ត និង ការ មតរួត 
ពិនិត្យ  ពតី ្រសន្តី គយ

 – សៅសពល ្រសន្តី គយ សធ្វើការ មតរួតពិនិត្យ ខឆកសឆរ 
យន្សហាះ អាកាេយនកិ ឬ អនាកតណំាង មតរូវបងក 
លកខេណៈ ង្យមេរួល កនាពុងសពល បំសពញភារកិចចេ

 – កនាពុងករណតី យន្សហាះ ខដលរាន សមគាះថានា ក់ ឬរាន 
ការ សចៀេវង សមគាះថានា ក់ រួច រានការ ចុះចតសៅ 
ចំណត អាកាេយនោឋា ន ណា្រួយ ខដល គា្ម ន 
្រសន្តី គយ កនាពុងករណតីសនះ អាកាេយន និក ឬ អនាក 
តំណាង មតរូវ រាយការណ៍ ឲ្យ រដឋាអំណាច ្រលូោឋា ន 
ទតីសនាះ សធ្វើការ មតរួតពិនិត្យ ជំនេួ ្រសន្តី គយ។

ែ. ការង្រ ឃ្ាងំ

ទំនិញ នំាចូល តា្រ្្រូវ អាកាេ ោំង អេ់ មតរូវ រកសារ កនាពុង 
េននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា សមកា្រ ការមគប់មគង សមកា្រ 
ការមគប់មគង របេ ់គ យ មតរូវ រងចំ់ា បសំពញខបបបទ បស ច្េញ  
ទំនិញ ពតី គយ ្រុននឹង អនុញ្្ញ ត ោក់ ឲ្យ សមបើមបាេ់ បាន  កនាពុង 
មបសទេ ឬ ោក់ សមកា្រ របប គយ ្រយួ ស្្សងសទៀត បាន។

 – រាន រយៈសពល ស្្រេិប មបំា (៣០) ន ង្ៃ គិត ចាប់ 
ពតីន ង្ៃ ចុះ ប ្្ជ ិកា ទំនិញ ្រកដល់

 – ្ុត រយៈ សពលសនះ ទំនិញ មតរូវោក់ កនាពុង និ កខេិ ត្ ភ័ ណ្ឌ  
គយ រាចេ េ់ ទំនិញ មតរូវ បង់ក នម្រ ០.១% សលើ តន្្រ 
គិត  ពន្ធ គយ កនាពុង ្រយួន ង្ៃ

 – មបេិនសបើ ទំនិញ មតរូវបាន រកសាទុក សលើេពតីរ យៈ 
សពល  បតី (៣)ខែ  គតិ ចាប ់ពតីន ង្ៃ កត់មតា ចលូកនាពុង ប ្្ជ តី 
នន េននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា ទំនិញ ោំងសនាះ 
មតរូវបាន ចាត់ទុកថា ជា ទំនិញ គា្ម ន ការោ្រោរ។

គ. នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ

រូបវន្័ បុគ្គល ឬ នតីតិបុគ្គល ខដល នំាចូល ទំនិញ តា្រ 
អាកាេយនោឋា ន អន្រជាតិ នតី្រួយៗ មតរូវ បំ សពញ 
មបតសិវទន ៍គយ  នំាចលូ អ្រ ជា្រយួ ឯកស្រ ភា្ជ ប ់ចបាបស់ដើ្រ 
និង   មបគល់ ជូន ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ គយ សៅ រាត់មចក 
អាកាេយនោឋា ន អន្រជាតិ នតី្រួយៗ។ នតីតិ វិធតី នន ការ 
បំសពញ មបតិសវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចំណចុ ២.១.។

២.១.២.៣. ផលៃរូវពោក

ការ នំាចូល ទំនិញ តា្រ្្រូវ សគាក មតរូវបំសពញ ខបបបទ 
បស ច្េញ ទនំញិ ពតី គយ តា្រចបាប់ នងិ បទ ប្្្ញត្ ិជា ធររាន។

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  លែិិត សលែ ១៧៣៥ េហវ ចះុ ន ង្ៃទតី៣០ ខែ្រតីនា 
ឆ្នា ំ២០០៦ េ្តីពតី ខបបបទ នន ការមគប់មគង ទំនិញ 
នំាចូល តា្រ្្រូវ សគាក សោយ សមបើមបាេ់ កំពង់ខ្ 
េ្រុមទ អន្រជាតិ នន មបសទេ ជាប់ មពំខដន ក្្រពុជា 
តា្រ របប ឆ្ងកាត់ (Customs Transit) មបសទេ 
ោងំសនាះ សោយ ្ ្ពុ ក កនាពុង កុងតនឺ័រ

  មបកាេ ៥៧២ ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ េតីហា ២០១០ េ្តីពតី 
ការរាយការណ៍ អំពតី ទំនិញ នាសពល ចូលកនាពុង ខដន 
គយ នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា។

ក. ទម្រង់ការ គយ ្រុនសពល មបកាេ ទំនិញ

សៅសពលខដល ទំនិញ ្រកដល់ រាត់មចក មពំខដន សគាក នន 
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា រាចេ  េ់ ទំនិញ ឬ តំណាង មតរូវសធ្វើ 
ការរាយការណ៍ ្រក រដឋាបាល គយ។
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ែ. នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ

រូបវន្័ បុគ្គល ឬ នតីតិបុគ្គល ខដល នំាចូល ទំនិញ តា្រ 
រាត់មចក មពំខដន សគាកនតី្រួយៗ មតរូវបំសពញ មបតិសវទន ៍
គយ នំាចូល អ្រ ជា្រួយ ឯកស្រ ភា្ជ ប់ ចបាប់សដើ្រ និង 
មបគល់ជូន ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ គយ សៅ រាត់ តា្រ 
រាត់មចក មពំខដន សគាកនតី្រួយ។ នតីតិ វិធតី នន ការបំសពញ 
មបតិសវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចំណចុ ២.១.។

គ. ការង្រ ខេក  ន

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ៣១៦ េហវ. មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការខកេម្ររួល កនម្រ 
មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ តា្រ មបព័ន្ធ រា៉ា  េតី ន សេក  ន

  លិែិត សលែ ៧៩០ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី១៣ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការ្្ល់ មបមពឹត្ ក្រ្ម សលើកទឹកចិត្ 
ធុរជន មកពុ្រហ៊ាុន ខដលជា េរាជិក មកពុ្រ ធុរជន ល្អ 
បំ្ុត។    

  លិែិត សលែ ១៨៦៨ ចុះ ន ង្ៃទតី១២ ខែកញ្្ញ  
ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការពមងឹង មបេិទ្ធភាព នន ការ 
សមបើមបាេ់  រា៉ា េុតីន ខេក  ន នូវ ការិយល័យ គយ និង 
រោឋា ករ បាវិត

១. ចំសពាះ ទំនិញ ខដល មតរូវ បំសពញខបបបទ សៅ រាត់ 
មចកចូល៖  

 – រាល់ ទំនិញ នំាចូល តា្រ កុងតឺន័រ ោងំអេ់ មតរូវ 
ខេក  ន សលើកខលងខត៖

 – ទំនិញ នំាចូល េមរាប់ អង្គទូត ឬ អង្គការ 
រាន អភ័យឯកេិទ្ធិ ការទូត អង្គការ អន្រជាតិ 
អង្គការសមរៅរោឋា ភិបាល នានា ខដល មតរូវបាន 
ទទួលស្្គ ល់ ជា ្ ្រូវការ ពតី រាជរោឋា ភិបាល

 – ទំនិញ ជា អំសណាយ ្រនុេ្សធ្រ៌ ជា ជំនួយ 
ការ  នំាចូល តា្ររយៈ ឥណោន ក្រចេតី របេ់ រដឋា 
មព្រោងំ  ទំនិញ  នំាចលូ របេ់ អង្គភាព រដឋា

 – ទំនិញ ខដល ទទួល ការអនុញ្្ញ ត សោយខ�ក 
ឲ្យ រចួ ពតី កាតព្វកិចចេ សនះ ពតី មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរញវត្ថពុ

 – ទំនិញ នំាចូល សោយ មកពុ្រ ធុរៈជន ល្អ បំ្ុត 
តា្រ សគាលការណ៍ នន ការមគប់មគង ហា នតី ភ័យ 
គយ

 – កុងតនឺ័រ ទសទ។

២. ចំសពាះ ទំនិញ ខដល មតរូវ ដឹកជ ្្ជរូន សមកា្រ របប 
ឆ្ងកាត់ ជាតិ៖

 – មបតិបត្ិ ករ ខ្េងៃរួ ត ោងំអេ់ អាច សមជើេសរើេ 
រា៉ា េុតីន ខេក  ន សៅ រាត់មចក ចូល តា្រ េ្រុមទ 
ទសន្ ឬ សៅ ការិយល័យ គយ និង រោឋា ករ 
ខ្េងៃរួ ត  ណា្រយួ   ខដល រាន  រា៉ា េុតីន ខេក  ន

 – ទនំញិ ឆ្ងកាត ់សៅ តបំន ់សេដឋាកចិចេ ពសិេេ  មតរូវ  
បាន សលើកខលង ការ ខេក  ន។

៣. កនម្រ មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ ឆ្ងកាត់ រា៉ា េុតីន ខេក  ន 
អនុវត្ ដចូខាងសមកា្រ៖

 – តន្្រ ៣២ (ស្្រេិប ពតីរ) ដុល្ារ អាស្ររិក 
េមរាប់ កុងតឺន័រ ខដលរាន ទំហំ ចាប់ពតី ៤០ 
ហ្វតី ត ស�ើង

 – តន្្រ ២០ (ន្រ្ភ) ដល្ុា អាស្ររកិ េមរាប ់កងុតន័ឺរ   
ខដលរាន ទំហំ សមកា្រ ៤០ ហ្វតី ត។ 

កំណត់េរា្គ ល់៖ 

១. ទំនិញ នំាចូល តា្រ កុងតឺន័រ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន 
ការសលើកខលង ខេក  ន និង កនម្រ មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ 
ឆ្ងកាត់ រា៉ា េុតីន ខេក  ន សនះ អាច នឹងរាន ការខក 
េម្ររួល មបេិនសបើ រានការ តម្ររូវ ណា្រួយ ពតី 
អគរ។ 

២. ទំនិញ នំាចូល តា្រ្្រូវ សគាក សោយ សមបើមបាេ់ 
កំពង់ខ្ េ្រុមទ អន្រជាតិ នន មបសទេ ជាប់មពំខដន 
ក ្្រពុ ជា  តា្ររបប ឆ្ងកាត់  ( Cu s t oms 
Transit) មតរូវអនុវត្ ដូចខាងសមកា្រ (លិែិត 
សលែ១៧៣៥េហវ)៖
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 – តម្ររូវ ឲ្យ ទំនិញ នំាចូល កនាពុង មពះរាជាណាចមក 
ក្្រពុជា ខដល សមបើមបាេ់ របប គយ ឆ្ងកាត់ 
(Customs Transit) មបសទេ ជាប់ មពំខដន 
ក្្រពុជា តា្រ្្រូវ សគាក ោំងអេ់ មតរូវ ្ ្ពុក កនាពុង 
កុងតឺន័រ សោយ ភា្ជ ប់ ជា្រួយ នូវ អ្្ញ ត្ ប័ណណ 
(Bill of lading) ្្រូវ េ្រុមទ ្ ងខដរ និង ្រិន 
អនុញ្្ញ ត ឲ្យ សរើ បខំបក ទនិំញ សចញពតី កងុតនឺរ័ ជា 
របូភាពតចូៗ ្រុន ប ច្េប់ ខបបបទ គយ នំាចលូ 
កនាពុង មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា ស�ើយ

 – ចំសពាះ ទំនិញ ដូច សរៀបរាប់ និង រានកំណត់ 
ដចូ ខចង ខាងសលើ សនះសហើយ សៅខត បន្ នំាចលូ 
តា្រ  រូបភាព បំខបក រាយ សមរៅ កុងតឺន័រ សនាះ 
មតរូវរាន ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី អគរ សដើ្រ ត្ី 
ពិនិត្យ េសម្រច តា្រ ករណតី ជាក់ខេ្ងនតី្រយួ។

២.១.៣. ការនាពំចញ

២.១.៣.១. ផលៃរូវ ស្ុរមទ/ផលៃរូវ ទពនលៃ

នតីតិវិធតី នន ការនំាសចញ ទំនិញ សោយ បំសពញខបបបទ សៅ 
រាត់មចក ្ ្រូវ េ្រុមទ/្្រូវ ទសន្ ៖

 – អនាក នំាសចញ ឬ តំណាង មតរូវ សធ្វើលិែិត សេនា ើេុំ 
នំាសចញ  ទំនិញ សៅ មបធាន អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ 
រាត់មចក សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រួយ នូវ ឯកស្រ 
ពាក់ព័ន្ធ

 – មបធាន អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ រាត់មចក ពិនិត្យ 
សលើ ពាក្យសេនា ើេំុ និង ឯកស្រ ភា្ជ ប់ មព្រោំង ចុះ 
ហត្ថសលខា អនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ តា្រ េំសណើ 
មបេិន សបើ ពុំរាន ភាព្រិនមបមកតតី

 – សមកាយសពល ទទួលបាន កា រ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ 
អនាក នំាសចញ ឬ តំណាង មតរូវបំសពញ នតីតិ វិធតី នន 
ការបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ ដូច រាន កនាពុង ចំណុច 
២.១.។ 

ការង្រ ខេក  ន

រាល់ ទំនិញ នំាសចញ តា្រ កុងតឺន័រ ោំងអេ់ មតរូវ ខេក  ន 
សលើកខលងខត៖

 – ទំនិញ នំាសចញ ខដលជា ្ លិត្ល េសម្រច របេ់ 
វិនិសយគិន វិេ័យ កាត់សដរ ខដល បាន បំសពញ 
ខបបបទ  សៅ ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ

 – ទំនិញ នំាសចញ ខដល មតរូវបាន មតរួតពិនិត្យ រួប 
វន្័  សោយ ្រសន្តី គយ នន អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ 
រាត់មចក រចួ នាសពល្្ពុក ចលូ កុងតនឺ័រ

 – ទំនិញ នំាចូល េមរាប់ អង្គទូត ឬ អង្គការ រាន 
អភ័យឯកេិទ្ធិ ការទូត អង្គការ អន្រជាតិ អង្គការ 
សមរៅរោឋា ភិបាល នានា ខដល មតរូវបាន ទទួលស្្គ ល់ 
ជា ្ ្រូវការ ពតី រាជរោឋា ភិបាល

 – ទំនិញ ខដល ទទួល ការអនុញ្្ញ ត សោយខ�ក ឲ្យ រចួ 
ពតី កាតព្វកិចចេ សនះ ពតី មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរញវត្ថពុ

 – កុងតនឺ័រ ទសទ។

២.១.៣.២. ផលៃរូវអាកាស

ទំនិញ នំា សចញ ោំងអេ់    មតរូវ រាយការណ៍ សៅ 
ការិយល័យ  គយ    ឬ ទតីកខន្ង ស្្សងសទៀត សៅតា្រ 
ការ កំណត់ រប េ់អគ្គ នាយក គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា។ 
ទំនិញ  ោំងសនាះ នឹងមតរូវ រកសាទុក បសណ្ាះ អាេននា សៅ 
ទតីកខន្ង   ខដល មគប់មគង សោយ រដឋាបាល គយ (េននាិធិ គយ 
បសណ្ាះអាេននា) រង់ចំា បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី 
គយ ្រុននឹង អនុញ្្ញ ត យក ទំនិញ សចញ។ 
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នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ

អនាក នំាសចញ ទំនិញ ោំងអេ់ មតរូវ ភា្ជ ប់ ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ 
សដើ្រ ត្ី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ។ នតីតិវិធតី នន 
ការបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចំណចុ ២.១.។

២.១.៣.៣. ផលៃរូវពោក

នតីតិវិធតី នន ការនំាសចញ ទំនិញ សោយ បំសពញខបបបទ សៅ 
រាត់មចក ្ ្រូវសគាក ៖

 – អនាក នំាសចញ ឬ តំណាង មតរូវ សធ្វើលិែិត សេនា ើេុំ 
នំាសចញ ទំនិញ សៅ មបធាន អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ 
រាត់មចក សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រួយ នូវ ឯកស្រ 
ពាក់ព័ន្ធ

 – មបធាន អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ រាត់មចក ពិនិត្យ 
សលើ ពាក្យសេនា ើេុំ  និង ឯកស្រ ភា្ជ ប់ មព្រោំង 
ចុះហត្ថសលខា អនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ តា្រ េំសណើ 
មបេិនសបើ ពុំរាន ភាព្រិនមបមកតតី

 – សមកាយសពល ទទួលបាន កា រ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ 
អនាក នំាសចញ ឬ តំណាង មតរូវបំសពញ នតីតិ វិធតី នន 
ការបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ ដូច រាន កនាពុង ចំណុច 
២.១.។ 

២.១.៤. ឆលៃងកាត់

ការឆ្ងកាត់ គឺជា នតីតិវិធតី គយ ខដល អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ដឹកទំនិញ 
ពតី ការិយល័យ គយ ្រួយ សៅ ការិយល័យ គយ ្រួយសទៀត 
សមកា្រ ការមតរួតពិនិត្យ របេ់ គយ សោយ ព្យរួរ ពន្ធ និង អាករ 
នំាចលូ។ ការឆ្ងកាត់ រាន ពតីរ (២)មបសភទ គ៖ឺ  ឆ្ងកាត់ 
ជាតិ និង ឆ្ងកាត់ អន្រជាតិ។

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ៥០៨ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី០១ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការឆ្ងកាត់ គយ

  សេចក្តីខណនំា សលែ ៧៩០ គរ ចុះ ន ង្ៃទតី ២៨ 
ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី នតីតិវិធតី នន ការឆ្ងកាត ់
គយ

  មបកា េសលែ ៩០៧ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី០៩ 
ខែតលុា ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតី ការកណំត ់កនម្រ ឆ្ងកាត់ 
សលើ ្រុែទំនិញ ្រួយចំនួន ខដល េ្ថ ិតសមកា្រ នតីតិវិធតី 
ឆ្ងកាត់ គយ

  សេចក្តីខណនំា សលែ ១០៩០ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ 
ខែតុលា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការអនុវត្ នតីតិ វិធតី នន 
ការឆ្ងកាត់ គយ

២.១.៤.១. ឆលៃងកាត់ ជាតិ

ការឆ្ងកាត់ ជាតិ រានន័យថា ជាការ ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ 
ពតី ក)ការិយល័យ គយ រាត់ មចកចូល សឆ្្ះសៅកាន់ 
ការិយល័យ គយ ្រួយសទៀត  ែ)ការិយល័យ គយ ្រួយ 
ឬ ទតីកខន្ង បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ ខដលរាន ការអនុញ្្ញ ត 
សៅ ការិយល័យ គយ ្រួយនា រាត់ មចកសចញ និង គ)
ការិយល័យ គយ ្រួយ ឬ ទតីកខន្ង បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ 
ខដលរាន ការអនុញ្្ញ ត សៅ ការិយល័យ គយ ្រួយសទៀត 
ឬ ទតីកខន្ង បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ ខដលរាន ការអនុញ្្ញ ត 
ស្្សងសទៀត សៅកនាពុង ខដន គយ។

ការអនុវត្ នតីតិវិធតី ឆ្ងកាត់ ជាតិ ដចូខាងសមកា្រ៖

ក. ទំនិញ នំាចលូ ឆ្ងកាត់ សៅ ខ្េងៃរួ ត

 – មបតិ ប តិ្ ករ មតរូវ ទទលួ ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី អគរ  
សដើ្រ្តី អនុវត្ នតីតិវិធតី នន ការឆ្ងកាត់ គយ

 – សជើងស្ គយ មតរូវបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ បំ មពរួញ 
សៅ  ការិយល័យ សចញដំសណើរ
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 – ្រសន្តី គយ ទទួលបន្ពុក មគប់មគង និសវទន៍ប័ណណ 
ទំនិញ កាត់ កុងតនឺ័រ សចញពតី ប ្្ជ តី េ្ពុក កុងតនឺ័រ

 – កុងតឺន័រ អាច មតរូវ ខេក  ន សៅ ការិយល័យ សចញ 
ដំសណើរ  ឬការិយល័យ គយ ណា្រយួ សៅ ភនាំសពញ

 – កនាពុងករណតី ពុំរាន ភាព្ិរនមបមកតតី ្រសន្តី គយ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ មតរូវ សបាះមតា និង បញ្្ជ ក់ នតីតិ វិធតី គយ 
ឆ្ងកាត់ សោយ កំណត់ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ្រយួចំននួ ដចូជា 
តមរាយ ្ ្រូវ មេបចបាប់ និង រយៈសពល ឆ្ងកាត់ 
សហើយ កិប សេៀ ល គយ

 – មបធានការិយល័យ សចញដំសណើរ ចុះហត្ថសលខា 
ប ច្េប់ ខបបបទ ឆ្ងកាត់

 – ្រសន្តី គយ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ កុងតនឺ័រ សចញសៅ ខ្េងៃរួ ត។

ែ. ទំនិញ នំាចលូ ឆ្ងកាត់ សៅ តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

 – មបតិ ប តិ្ ករ មតរូវសធ្វើ លិែិតសេនា ើ េុំ សៅ ការិយល័យ 
សចញដំសណើរ សដើ្រ ត្ី ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ សមកា្ររបប 
ឆ្ងកាត ់ជាត ិ្រក តបំន ់សេដឋាកចិចេ ពសិេេ។ លែិតិ   
សេនា ើ េុំ សនះ  មតរូវរាន ការបញ្្ជ ក់ ពតី តំណាងអគ្គ 
នាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ មបចំា តំបន់ សេដឋាកិចចេ  
ពិសេេ

 – សជើងស្ គយ មតរូវបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ បំ មពរួញ 
សៅ ការិយល័យ សចញដំសណើរ

 – ្រសន្តី គយ ទទួលបន្ពុក មគប់មគង និសវទន៍ប័ណណទំនិញ 
កាត់ កុងតនឺ័រ សចញពតី ប ្្ជ តី េ្ពុក កុងតនឺ័រ

 – កនាពុងករណតី ពុំរាន ភាព្ិរនមបមកតតី ្រសន្តី គយ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ មតរូវ សបាះមតា និង បញ្្ជ ក់ នតីតិ វិធតី គយ 
ឆ្ងកាត់ សោយ កំណត់ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ្រយួចំននួ ដចូជា 
តមរាយ ្ ្រូវ មេបចបាប់ និង រយៈសពល ឆ្ងកាត់ 
សហើយ កិប សេៀ ល គយ

 – មបធានការិយល័យ សចញដំសណើរ ចុះហត្ថសលខា 
ប ច្េប់ ខបបបទ ឆ្ងកាត់

 – ្រសន្តី គយ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ កុងតឺន័រ សចញសៅ តំបន ់
សេដឋាកិចចេ ពិសេេ។

គ. ទំនិញ នំាសចញ ឆ្ងកាត់ សៅ រាត់ មចកសចញ

 – ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ មបចំាការ 
រាត់មចក សចញ មតរួតពិនិត្យ  មបមកតតីភាព នន 
សេៀ ល គយ សលើ ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូ ន ឬ 
កុងតឺន័ រ ឆ្ងកាត់ សោយ ស្្ៀងផ្្ត់ ជា្រួយ 
ឯកស្រ ឆ្ងកាត់។ កនាពុងករណតី យល់ថា ពុំរាន 
ភាព្រិនមបមកតតី ្រសន្តី គយ កាត់ សេៀ ល គយ សចញ 
្រុននឹង អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ដឹកជ ្្ជរូន សចញ

 – ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ មបចំាការ 
រាត់មចក សបាះមតា  ’បាន កាត់ សេៀ ល គយ 
រួច” និង ចុះហត្ថសលខា សលើ កំណត់សហតុ រួ្រ 
េ្តីពតី ការមតរួតពិនិត្យ ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  នំាសចញ 
ខដលរាន ចុះហត្ថសលខា រវង ្រសន្តី គយ និង 
រោឋា ករ នន ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ និង ្រសន្តី 
កំាកងុមតរូល នន ការយិល័យ កំាកងុមតរូល ខ្េងៃរួ ត។

២.១.៤.២. ឆលៃងកាត់ អន្រជាតិ

ឆ្ងកាត ់អន្រជាត ិគជឺា ការដកឹជ ្្ជរូន ទនំញិ ពតី ការយិលយ័ 
គយ រាត់ មចកចូល ចូលសៅកនាពុង ខដន គយ សឆ្្ះសៅកាន់ 
ការិយល័យ គ យ រាត់ មចកសចញ សចញសៅ សមរៅ ខដន 
គយ។ មបតិបត្ិ ករ មតរូវ ទទួល ការអនុញ្្ញ ត ពតី អគរ សដើ្រ ត្ី 
អនុវត្ នតីតិ វិធតី ឆ្ងកាត់ អន្រជាតិ និង មតរូវ អនុវត្តា្រ 
នតីតិវិធតី ដចូខាងសមកា្រ៖

ក. សៅ រាត់ មចកចូល

 – សជើងស្ គយ មតរូវបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ បំ មពរួញ 
សៅ ការិយល័យ សចញដំសណើរ

 – ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ មតរូវបំសពញ 
កនាពុង ខ ន្ាក A និង C នន មបតិសវទន៍ គយ។ កនាពុងករណតី 
ពុំរាន ភាព្រិនមបមកតតី ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ 
មតរូវ សបាះមតា និង បញ្្ជ ក់ នតីតិវិធតី គយ ឆ្ងកាត់ សោយ 
កំណត់ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ្រួយចំនួន ដូចជា តមរាយ ្ ្រូវ 
មេបចបាប់ និង រយៈសពល ឆ្ងកាត់ សហើយ កិប សេៀ 
ល គយ
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ែ. សៅ រាត់ មចកសចញ

 – មបតិបតិ្ ករ នតីតិវិធតី នន ការឆ្ងកាត់ គយ ឬ តំណាង 
របេ់ែ្រួន បង្ហា ញ មបតិសវទន៍ គយ បំ មពរួញ ជនូ ដល់ 
្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ

 – ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ  នា រាត ់
មចកសចញ មតរួតពិនិត្យ នូវ មបមកតតី ភាព នន មតា 
ឬ សេៀ ល គយ សលើ ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូ ន ឬ 

កុងតឺន័រ ឆ្ងកាត់។ កនាពុងករណតី យល់ថា ពុំរាន 
ភាព្ិរនមបមកតតី ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ បញ្្ជ ក់ 
សៅកនាពុង ខ ន្ាក D នន មបតិសវទន៍ គយ រួច កាត់ មតា 
ឬ សេៀ ល គយ សចញ ្រុន អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ដឹកជ ្្ជរូន 
ឆ្ងកាត់ មបសទេ ទតី បតី។

២.២. នតីតិវិធតី ពិសេេ

២.២.១. ធុរ�ន េ្អ បំផុត

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ៤៥២េហវ ចះុ ន ង្ៃទតី១១ ខែស្រស្ 
ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី យន្ការ សលើកទឹកចិត្ ជូន ធុរជន 
រាន អនុសលា្រភាព ែ្េ់

  សេចក្តីេសម្រច សលែ ២៧៨ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការ្្ល់ មបមពឹត្ ក្រ្ម 
សលើកទឹកចិត្ ជនូ ធុរជន ល្អ

  សេចក្តីេសម្រច សលែ ២៧៩ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការបសងកើត អង្គភាព 
មគប់មគង ធុរជន ល្អ

  លិែិត សលែ ៧៩០ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី១៣ ខែឧេភា 
ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការ្្ល់ មបមពឹត្ ក្រ្ម សលើកទឹកចិត្ 
ជនូធុរជន ល្អ បំ្ុត

ការអនុវត្ ក្រ្ម វិធតី សលើទឹក ចិត្ ដល់ ធុរជន ខដលរាន 
អនុសលា្រភាព ែ្េ់ គឺជា ខ ន្ាក ្រួយ នន ការអនុវត្ សគាល 
នសយបាយ កិចចេ  េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម  របេ់ រាជរោឋា  
ភិបាល  ក្្រពុជា។ ក្រ្ម វិធតី សនះ មតរូវបាន អនុវត្ ជា ្ ្រូវការ 
ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី២៣ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៤ នាឱកាេ ពិធតី 

មបគល់ វិញ្្ញ បនបមត េរាជិក មកពុ្រ ធុរជន ល្អ បំ្ុត សៅ 
អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា។ គិត មតឹ្រ ខែ 
កកកោ ឆ្នា ំ២០១៥ មកពុ្រហ៊ាុន ចំនួន ១៣ មតរូវបាន អគរ 
េសម្រច ្ ្ល់ ជា បសណ្ាះអាេននា នូវ េរាជិកភាព មកពុ្រ 
ធរុជន ល្អ បំ្ តុ។ ជា ជហំាន បន្ អគរ នងឹ ពនិតិ្យ លទ្ធភាព 
សធ្វើការ សមជើេសរើេ េរាជិក បខន្ថ្រសទៀត និង ្ នសៅ 
អនុវត្ សពញសលញ នូវ ក្រ្មវិធតី មបតិបតិ្ ករ សេដឋាកិចចេ រានការ 
អនុញ្្ញ ត (Authorized Economic Operator-AEO) 
តា្រ ជំហាន នន យុទ្ធស្សេ្ និង ក្រ្ម វិធតី កំខណទម្រង់ និង 
ទំសនើបក្រ្ម ឆ្នា ំ២០១៤-២០១៨ របេ់ែ្រួន។

២.២.១.១.ក ច្េ ប់ េកខេណៈវិនិច័្យ

សដើ្រ ត្ី អាច ក្ាយជា ធុរជន ល្អ បំ្ុត សៅ ក្្រពុជា ធុរជន ឬ 
បុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ មតរូវរាន លកខេណៈេ្រ្តិ្ ដូចខាងសមកា្រ៖

 – េ្ថ ិតកនាពុង ប ្្ជ តី ធុរជន ចំណាត់ ថានា ក់ សលែ១ (Rank 
1) នន មបព័ន្ធមគប់មគង ភាពសជឿជាក់ សលើ ធុរជន 
នាសពល ោក់ពាក្យ សេនា ើេុំ

 – ជា នតីតិបុគ្គល ខដ រាន សដើ្រទុន ចុះប ្្ជ តី ្រិនតិចជាង 
១ពាន់ លាន សរៀល
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 – ្រិន ធ្ាប់ មបមពឹត្ បទសល្មើេ គយ ធងៃន់ធងៃរ សោយ 
សចតនា   កនាពុង រយៈសពល ៣ឆ្នា ំ ចុង សមកាយសនះ គិត 
មតឹ្រ ន ង្ៃ ោក់ពាក្យ សេនា ើេុំ

 – ្រិន ធ្ាប់ ជំពាក់ បំណលុ ពន្ធអាករ គយ ហួេ កាល 
កំណត់ ឬ បំណលុ ស្្សងសទៀត ខដល ្រិនអាច េង 
បាន

 – អនុវត្បាន សពញសលញ នូវ កាតព្វកិចចេ មគប់មគង 
ឯកស្រ ប ្្ជ តី គណសនយ្យ កណំតម់តា នងិ ព័តរ៌ាន 
ស្្សងសទៀត ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការនំាសចញ នំាចូល តា្រ 
បទ ប្្្ញតិ្ ជា ធររាន

 – មតរូវខត ជា ស្ រា ជិ ក នន េហគ្រន៍ ធុរកិចចេ ណា្រយួ 
ខដលរាន ការអនុញ្្ញ ត និង មតរូវរាន ការបញ្្ជ ក់ 
ពតី មបធាន េហគ្រន៍ ធុរកិចចេ សនាះ ពតី ភាពរឹងរានំន  
ស្្ថ នភាព ហិរ្្ញវត្ថពុ  និង អនុសលា្រភាព របេ់ 
ធុរជន

 – មតរូវរាន ទំហំ ពាណិជ្ជក្រ្ម នំាសចញ នំាចលូ មបចំាឆ្នា ំ 
្រិនតិចជាង ២លាន ដុល្ារ អាស្ររិក និង រាន 
កាតព្វកិចចេ សធ្វើ របាយ ការ តា្រ ទម្រង់ នានា ខដល 
កំណត់សោយ អង្គភាព មគប់មគង ធុរជន ល្អ បំ្ុត 
នន អគរ ។

២.២.១.២.ក ច្េ ប់ មបមេរឹត្ ក្រ្ម ពេើកទរឹកចិត្

េមរាប់ ជំហាន ដំបូង នន ការអនុវត្ ស្កល្ង (Pilot 
Implementation stage) ធុរជន ល្អ បំ្ុត សៅ 
ក្្រពុជា អាច ទទួលបាន នូវ មបមពឹត្ ក្រ្ម អនុសមគាះ នានា 
ដចូខាងសមកា្រ៖ 

 – អាទិ ភាព្រិន រង់ចំា តា្រ ជួរ លំោប់លំសោយ តា្រ 
សគាលការណ៍ ្រក ្រុន ្ ្ល់ សេវ ្រុន (First-in 
First-out principle)ោំង កនាពុងដំណាក់កាល 
ោក់ ឯកស្រ ដំណាក់កាល មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ ឬ 
ឯកស្រ នងិ ដណំាក ់អនញុ្្ញ ត ឲ្យ យក ទនំញិ សចញ 
តា្រ រូបភាព រហ័េ និង លទ្ធភាព ខដល អាចសធ្វើ 
សៅបាន

 – អាច ទទលួបាន នវូ ការអនញុ្្ញ ត ឲ្យ ជំពាក់ ខបបបទ 
គយ សោយ សលើក សលង ការត្រកល់ និ្រុតិ្ ធានា

 – ការសលើកខលង នតីតិវិធតី នន ការស្្ៀងផ្្ត់ ជា្រុន នូវ 
តន្្រ គិត ពន្ធគយ និង វិញ្្ញ បនបមត មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ

 – ការសលើកខលង កាតព្វកិចចេ អ្រ លិែិតអនុញ្្ញ ត 
ដឹកជ ្្ជរូន កាតព្វកិចចេ មតា ពន្ធគយ និង ការកាត់ 
បន្ថយ  កាតព្វកិចចេ ឆ្ង រា៉ា េុតីន ខេក  ន

 – លទ្ធភាព នន ការបំសពញ ខបបបទ គយ ្រុនសពល 
ទំនិញ ្រកដល់ (Pre-arrival Clearance) និង 
ការបំសពញ ខបបបទ គយ ចុង ទតី (Destination 
Clearance) សមកា្រ របប គយ ឆ្ងកាត់ ជាសដើ្រ។

២.២.១.៣.ការដ្ក់ ពាក្យពសនាើសុំ ជា សមា�ិក

ធុរជន ខដលរាន លកខេណៈេ្រ្តិ្ មគប់មគាន់ សដើ្រ ត្ី ក្ាយ 
ជា េរាជិក មកពុ្រ ធុរជន ល្អ បំ្ុត មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើ េុំ្រក  
អគ្គ នាយគយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា អ្រ ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រួយ នូវ 
ឯកស្រ ដចូខាងសមកា្រ៖

 – វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី ពាណិជ្ជក្រ្ម និង លកខេន្ិកៈ 
មកពុ្រហ៊ាុន អ្រ ប ្្ជ តី រាចេ េ់ ភាគហ៊ាុន នា ន ង្ៃ សេនា ើេុំ

 – ការមបកាេ ពតី ស្្ថ នភាព ហិរ្្ញវត្ថពុ (Financial 
Statement) នាពតីរ ឆ្នា ំ ចុងសមកាយ (សបើ រានការ 
តម្ររូវ)

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ ទទួលស្្គ ល់ អនុសលា្រភាព ពតី 
េហគ្រ ន៍  ធុរកិចចេ ពាក់ព័ន្ធ

 – វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ និង/ឬ 
បណណ បា៉ា តង់ ឬ លិែិតអនុញ្្ញ ត មបហាក់មបខហល

 – ចបាប់ ច្្រង នន អត្េញ្្ញ ណ បណណ ឬ ឯកស្រ 
មបហាក់ មបខហល របេ់ ថានា ក់ដឹកនំា មកពុ្រហ៊ាុន

 – ទំហំ នន ការ នំាចូល ការនំាសចញ និង ការលក់ ចូល 
ទតី្សារ កនាពុងមេពុក នា ឆ្នា ំ ចុងសមកាយ។
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  ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 
ខដល មបកាេ សអាយសមបើ សោយ មពះរាជមក្រ សលែ 
០៣ នេ ចុះ ន ង្ៃទតី០៥ ខែេតីហា ឆ្នា ំ១៩៩៤

  លិែិត សលែ ១១០ េជណ.្េ ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ 
ខែ្រករា ឆ្នា ំ១៩៩៩ េ្តីពតី ករណតី អនុវត្ អាករ សលើ 
តន្្របខន្ថ្រ (VAT) សលើ ធាតុ ចូល ខដល នំាចូល 
សោយ សរាងចមក ្ លិត េំសលៀកបំពាក់ េមរាប់ 
នំាសចញ របេ់ ទតីេ្តីការគណៈរដឋា្រសន្តី

  ចបាប់ េ្តីពតី វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន 
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា ខដល មបកាេសអាយ សមបើ 
សោយ មពះរាជមក្រ សលែ នេ/រក្រ/ ០៣០៣/ 
០០៩ ចុះ ន ង្ៃទតី២៤ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០០៣

  អនុមកឹត្យ សលែ ១១១ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតី ការអនុវត្ ចបាប់េ្តីពតី  
វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា

  មបកា េសលែ ១០៥ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី ការមគប់មគង ទំនិញ ខដល មតរូវបាន  
សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ

  មបកា េសលែ ៣១១ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការអនុវត្ អាករ សលើ 
តន្្របខន្ថ្រ ចំសពាះ ឧេសាហក្រ្ម គំាមទ ឬ អនាកចុះ 
កិចចេេនយា ខដល សធ្វើការ ្ ្គត់ ្្គង់ ទំនិញ ឬ សេវ 
េមរាប ់បសម្រើ ឲ្យ ការ   នំាសចញ របេ់ ឧេសាហក្រ្ម 
កាត់សដរ ឧេសាហក្រ្ម វយនភ័ណ្ឌ  ឧេសាហក្រ្ម 
្លិត ខេ្កសជើង ឧេសាហក្រ្ម ្ លិត កាបូបយួរ 
និង ការ ប ូប នដ និង ឧេសាហក្រ្ម ្ លិត ្រកួ

  លិែិត សលែ ៣៩៣ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៦ ខែ្រតីនា 
ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតី ការអនុវត្ អាករ ពិសេេ េមរាប់ 
ការនំា ចូល ទំនិញ ្រួយចំនួន ខដលជា ធាតុ ចូល 
្លតិ ក្រ្មវេិយ័ កាតស់ដរ នងិ ឧេសាហក្រ្ម មទមទង់ 
វិេ័យ កាត់សដរ

  លិែិត សលែ ៧៥៨ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតី ការអនុវត្ អាករ ពិសេេ េមរាប់ 
ការនំា ចូល ទំនិញ ្រួយចំនួន ខដលជាធាតុ  ចូល 
្លិតក្រ្ម និង ឧេសាហក្រ្ម មទមទង់ ្ លិតក្រ្ម 
បសម្រើការ  នំាសចញ របេ់ វិនិសយគិន រាន លកខេណៈ 
េ្រ្តិ្ មគប់មគាន់

អនុសលា្រ តា្រចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជាណាចមក 
ក្្រពុជា រានខត គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ 
មគប់ មគាន់ សទ  ខដលរានេិទ្ធិ ទទួលបាននូ វ្ល 
មបសយជន៍  ខដល េ្ថ ិតកនាពុង មកបែ័ណ្ឌ  នន ចបាប់ សនះ។ 
គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្តិ្ មគប់មគាន់  សៅ   
កាត់   ថា គ. ល. គ រានន័យថា គសមរាង វិនិសយគ ខដល  
ទទួល បាន វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី ជា ស្្ថ ពរ។ សដើ្រ ត្ី  
ទទួល ស្្គ ល់ ជា គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈ េ្រ្ត្ិ 
មគប់មគាន់ អនាក វិនិសយគ មតរូវ ោក់ េំសណើ វិនិសយគ សៅ 
មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា (ក.អ.ក) ឬ អនុគណៈ 
ករា្ម ធិការ វិនិសយគ សែត្ រាជធានតី និង ទទួល បាន 
វិញ្្ញ បនបមត ចុះ ប ្្ជ តី ជា ស្្ថ ពរ។

គសមរាង រាន លកខេណៈេ្រ្តិ្ មគប់មគាន់ រាន បតី មបសភទ 
១)គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ 
បសម្រើ ទតី្សារ កនាពុងមេពុក ២)គសមរាង វិនិសយគ រាន 
លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ ៣)
គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ 
ខដលជា ឧេសាហក្រ្ម គំាមទ។

២.២.២. គពមមាង វិនិពោគ មាន េកខេណៈស្រ្បតិ្ មគប់មោន់ (គ.េ.គ)

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ 
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២.២.២.១. ការពេើកបេង េន្ធគយ និង 
អាករ

ក. ការសលើកខលង ពន្ធគយ

អនុសលា្រ តា្រ អនុមកឹត្យ សលែ ១១១ អនមក.បក េ្តីពតី 
ការអនុវត្ ចបាប់ េ្តីពតី វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ 
នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា គសមរាង វិនិសយគ រាន 
លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ ទទួលបាន ការសលើកខលង 
ពន្ធគយ ោងំមេពុង ឬ ជា ភាគ ខ ្្អកសលើ មបសភទនតី្រយួៗនន 
គសមរាង ដចូខាងសមកា្រ៖

គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ បសម្រើ 
ទតី្សារ កនាពុងមេពុកៈ េំសៅ ដល់ គ.ល.គ ខដល ្រិន បសម្រើ ឲ្យ 
ការនំាសចញ។ គសមរាង មបសភទ សនះ មតរូវបាន សលើកខលង 
ពន្ធគយ សលើ ការ នំាចូល េរា្ភ រ បរិកាខេ  រ ្ លិតក្រ្ម និង 
េរា្ភ រ ស្ងេង់ ខតប៉ាុសណាណ ះ។ កនាពុងករណតី ខដល គសមរាង 
មបសភទ សនះ រានលទ្ធភាព នំាសចញ នូវ ខ ន្ាក ណា្រួយ 
នន ្ លិត្ល ខដល ្ លិត បាន សោយផ្្ល់ ឬ បាន 

្្គត់ ្្គង់ ដល់ ឧេសាហក្រ្ម នំាសចញ បរិរាណ ធាតុ ចូល 
្លិតក្រ្ម ខដល បាន បង់ពន្ធ នំាចូល រួច យកសៅ ្ លិត 
បសម្រើ ការនំាសចញ សោយផ្្ល់ ឬ សោយ មបសយល 
សនាះ មតរូវ បានទទួល ការសលើកខលង ពន្ធគយ សមកាយពតី 
ការមតរួតពិនិត្យ របាយការណ៍ មបចំាមតតីរាេ។

គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ បសម្រើ 
ឲ្យ ការនំាសចញៈ េំសៅ ដល់ គ.ល.គ ខដល បាន លក់ 
ឬ បាន ស្្រ េរារាមត ណា្រួយ នន ្ លិត្ល របេ់ែ្រួន 
សៅ ឲ្យ អនាកទិញ ឬ អនាកទទួល សៅសមរៅ មពះរាជាណាចមក 
ក្្រពុជា។ គសមរាង មបសភទ សនះ មតរូវបាន សលើកខលង 
ពន្ធគយ សលើ ការ នំាចូល េរា្ភ រ បរិកាខេ  រ ្ លិតក្រ្ម េរា្ភ រ 
ស្ងេង់ និង ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម។ សោយខ�ក 
គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ បសម្រើ 
ឲ្យ ការនំាសចញ ខដល េ្ថ ិតសៅសមកា្រ យន្ការ ភណា្ឌ គារ 
្លិតក្រ្ម សមកា្រ ការមគប់មគង រប េ់គយ ការសលើកខលង 
ពន្ធគយ មតរូវអនុវត្ សៅតា្រ ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ជា 
ធររាន របេ់ យន្កា រ សនាះ។ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម ខដល 

ខកនចនា សហើយ ្រិនបាន នំាសចញ មតរូវ បង់ ពន្ធគយ និង 
អាករ ស�ើងវិញ សលើ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម នាសពល នំាចូល 
សមកាយពតី ការមតរួតពិនិត្យ របាយការណ៍ មបចំាមតតីរាេ។

គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ ខដល 
ជា ឧេសាហក្រ្ម គំាមទៈ េំសៅ ដល់ គ.ល.គ ខដល 
្លតិ្ល របេែ្់រួន ១០០ (្រយួរយ) ភាគរយ មតរូវ ្្គត់្ ្គង់  
ដល់ ឧេសាហក្រ្ម នំាសចញ ជំនួេ វត្ថពុធាតុសដើ្រ ឬ េរា្ភ រ 
បន្ាប់បន្ស ំខដល ខតងខត នំាចូល។ គសមរាង មបសភទ សនះ 
មតរូវបាន សលើកខលង ពន្ធគយ សលើ ការ នំាចូល េរា្ភ រ បរិកាខេ  
រ ្ លិតក្រ្ម េរា្ភ រ ស្ងេង់ និង ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម។ 
ប៉ាុខន្ កនាពុងករណតី ខដល គសមរាង ោំងសនះ ្ិរនបាន សធ្វើការ 

្្គត់ ្្គង់ ១០០ (្រួយរយ)ភាគរយ នន ្ លិត្ល ខដល 
្លិត បាន សៅដល់ ឧេសាហក្រ្ម នំាសចញ ឬ នំាសចញ 
សោយផ្្ល់ សទសនាះ គសមរាង រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ 
មគប់មគាន់ ោងំសនាះ មតរូវ បង់ពន្ធ និង អាករ ស�ើងវិញ សលើ 
ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម នាសពល នំាចូល នូវ បរិរាណ ខដល 
្រិនបាន ្ ្គត់ ្្គង់ ឲ្យ ឧេសាហក្រ្ម នំាសចញ ឬ នំាសចញ 
សោយផ្្ល់ សមកាយពតី ការមតរួតពិនិត្យ របាយការណ៍ 
មបចំាមតតីរាេ។

ែ. ការសលើកខលង អាករ

វិេ័យ កាត់សដរ បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ

 – អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ សលើ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម 
នំាចូល មតរូវបាន ោក់ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា (លិែិត 
សលែ ១១០ េជណ.្េ របេ់ ទតីេ្តីការ 
គណៈរដឋា្រសន្តី ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ ខែ្រករា ឆ្នា ំ១៩៩៩ 
េ្តីពតី  ករណតី អនុវត្ អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ VAT សលើ 
ធាតុ  ចូល  ខដល នំាចូល សោយ សរាងចមក ្ លិត 
េំសលៀក បំពាក់  េមរាប់ នំាសចញ)

 – អាករ ពិសេេ សលើ ទំនិញ ខដល នំាចូល ជា ធាតុ 
ចូល ្ លិតក្រ្ម  េមរាប់ ឧេសាហក្រ្ម  ្ លិត 
េំសលៀក បំពាក់ មតរូវបាន ោក់ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា 
(លិែិត  សលែ ៣៩៣ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៦ ខែ្រតីនា 
ឆ្នា ំ២០១៥)។
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ឧេសាហក្រ្ម បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ

 – អាករ ពិសេេ សលើ ទំនិញ ខដល នំាចូល ជា ធាតុ 
ចូល  ្ លិតក្រ្ម េមរាប់ ឧេសាហក្រ្ម គំាមទ ដល ់
ឧេសាហក្រ្ម បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ មតរូវបាន ោក់ 
ជា  បន្ពុក  រប េ់រ ដឋា (លិែិត សលែ ៧៥៨ អគរ ចុះ 
ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់ អគរ )។

ឧេសាហក្រ្ម គំាមទ ដល់ ឧេសាហក្រ្ម បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ

 – អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ សលើ ទំនិញ នំាចូល ខដលជា 
ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម និង េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម 
េមរាប់ បសម្រើ ឲ្យ ការ ្្គត់ ្្គង់ សោយផ្្ល់ ដល ់
ឧេសាហក្រ្ម កាត់សដរ ឧេសាហក្រ្ម វយនភ័ណ្ឌ  
ឧេសាហក្រ្ម ្ លិត ខេ្កសជើង ឧេសាហក្រ្ម 
្លិត កាបូបយួរ និង កាបូបនដ និង ឧេសាហក្រ្ម 
្លិត ្រកួ មតរូវបាន ចាត់ទុក ជាប ន្ពុ ក របេ់ រដឋា។ 

 – អាករ ពសិេេ សលើ ទនំញិ ខដល នំាចលូ ជា ធាតចុលូ  
្លិតក្រ្ម  េមរាប់  ឧេសាហក្រ្ម  គំា មទ ដល់ 
ឧេសាហក្រ្ម បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ មតរូវបាន ោក់ 
ជា  បន្ពុក  រប េ់រ ដឋា (លិែិត សលែ ៣៩៣ អគរ ចុះ 
ន ង្ៃទតី២៦ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៥ និង លិែិត សលែ 
៧៥៨ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៥)។

២.២.២.២. នីតិវិធី នាចំូេ សមមាប់ គ.េ.គ

សដើ្រ្តី នំាចលូ នវូ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម េរា្ភ រ ស្ងេង់ 
ឬ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម េមរាប់ បសម្រើ ដល់ ្ លិតក្រ្ម 
របេែ្់រួន សោយ ទទលួបាន នវូ ការសលើកខលង ពន្ធ ឬ អាករ 
គ.ល.គ មតរូវ អនុវត្តា្រ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ដចូខាងសមកា្រ៖

 – អនាកវិនិសយគ ឬ តំណាង មតរូវ សេនា ើេុំ ប ្្ជ តីស្រ នន ្រុែ 
ទំនិញ នំាចូល បសម្រើ ឲ្យ គ.ល.គ ពតី មកពុ្រមបឹកសា 
អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា “គណៈករា្ម ធិការ វិនិសយគ 
ក្្រពុជា ” (ក.អ.ក“គ.វ.ក”)។

 – បន្ាប់ពតី ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ពតី ក.អ.ក 
“គ.វ.ក” ប ្្ជ តីស្រ ខាងសលើ មតរូវ យក្រក ត្រកល់ទុក 
សៅ អគ្គនាយកោឋា ន គយ  និង រោឋា ករ ក្្រពុជា 
(នាយកោឋា ន  របប គយ)។

 – សៅសពល នំាចលូ ទំនិញ ខដលរាន សៅកនាពុង ប ្្ជ តីស្រ 
អនាកវិនិសយគ ឬ តំណាង មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេុំ 
លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ ្រក អគ្គនាយកោឋា ន គ យ 
និង រោឋា ករ ក្្រពុជា (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ 
ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រួយ នូវ ឯកស្រ ចំាបាច់ នានា រួ្ររាន 
វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ ឯកស្រ  ដឹក ជ្្ញរូន 
លិែិត ស្្រេិទ្ធិ  េមរាប់ បុគ្គល តំណាង និង 
ឯកស្រ  ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត កនាពុងករណតី ចំាបាច់។

 – បន្ាប់ពតី ទទួលបាន លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ អនាក 
វិនិសយគ ឬ តំណាង មតរូវអនុវត្ នតីតិ វិធតី នន ការ 
បសំពញ មបតសិវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចណំចុ ២.១.។

២.២.២.៣. ការបំពេញ បបបបទ បព ច្េ ញ 
ទំនិញ  នាពំចញ ពៅ សាខាគយ 
និង រដ្្ឋ ករ នាពំចញ

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  សេចក្តីខណនំា សលែ ៨២២ គ.រ ចុះ ន ង្ៃទតី១២ 
ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០០៣ េ្ដ តីពតី ការខកេំរលួ ្រុែេញ្្ញ  
សមបើមបាេ់ នូវ មបសភទ ខែ្សចំណង SEAL គយ 
េំរាប់ កិប ចំណំា សលើ ោ្វ រ កុងតឺន័រ ទំនិញ នំាសចញ 
ឬ នំាចូល េមរាប់ ករណតី ចំាបាច់ នានា របេ់ 
ការិយល័យ  នំាសចញ ខ្េងៃរួ ត និង ស្ខាគយ និង 
រោឋា ករ  មកពុងមពះេតីហនុ របេ់ ទតីចាត់ការគយ និង 
រោឋា ករ។

  សេចក្តីខណនំា សលែ ០១៦ េហវ.េជណ 
របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ និង មកេួង 
ពាណិជ្ជក្រ្ម ចុះ ន ង្ៃទតី១៨ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៤ 
សេចក្តី ជូនដំណឹង េ្តីពតី ការខកេំរួល នតីតិ វិធតី 
នំាសចញ  សលើ ្រុែទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  

  សេចក្តីខណនំា សលែ៤៦៨៣េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី១០ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៤ េ្តីពតី ការបសងកើត ការិយល័យ 
េហព័ទ្ធ រវង អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ និង 
កំាកុងមតរូល របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

  សេចក្ដតី ខណនំា សលែ៧៤១គរ ចុះ ន ង្ៃទតី២០ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ទំនិញ េំសលៀកបំពាក់ 
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នំាសចញ សៅកាន់ ទតី្សារ េហ គ្រ ន៍ អឺរ៉ាុប លក់ ជូន 
មកពុ្រហ៊ាុន DuPont គា្ម ន ស្្ក េញ្្ញ  “Made 
in Cambodia” សៅសលើ េំបក កា តុង របេ់ 
ទតីចាត់ការ គយ  និង រោឋា ករ ក្្រពុជា 

  មបកា េសលែ ១៤៤៧ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី២៦ 
ខែធនារូ  ឆ្នា ំ២០០៧  េ្តីពតី  ប្្ញត្ិ  និង នតីតិ វិធតី 
មបតិសវទន៍ គយ

  សេចក្ដតី ខណនំា សលែ៨៣៥គរ ចុះ ន ង្ៃទតី០៥ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ េ្ដ តីពតី  ការដក គំរូ  ទំនិញ 
វយនភ័ណ្ឌ   នំាសចញ របេ់ ទតីចាត់ការគយ និង 
រោឋា ករ

  សេចក្ដតីខណនំា សលែ៥៤៨អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២២ 
ខែឧេភា ឆ្នា ំ២០០៩ េ្ដ តីពតី ការកំណត់ នតីតិ វិធតី 
េមរាប់ ការមតរួតពិនិត្យ ខបបបទ គយ សលើ ទំនិញ 
វយនភ័ណ្ឌ  នំាចលូ មត�ប់្រកវិញ សមកាយពតី បាន 
នំាសចញ របេ់ អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ 
ក្្រពុជា

  មបកា េសលែ ៣៨៩េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ 
ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតី  ការសរៀបចំ និង 
ការ  មប មពិត្  សៅ របេ់ អង្គភាព ្រូលោឋា ន នន អគ្គ 
នាយកោឋា ន  គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា

  សេចក្ដតីខណនំា សលែ ១១១៤ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៨ 
ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០១១ េ្ដ តីពតី ការខកេំរលួ នតីតិវិធតី និង 
តំរូវការ ឯកស្រ េំរាប់ ការមតរួតពិនិត្យ ខបបបទ 
គយ សលើ ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  និង កាត់សដរ នំាចូល 
មត�ប់្រកវិញ សមកាយពតី បាន នំាសចញ មបកា េ 
សលែ ១១៥១េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ ខែកញ្្ញ  
ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតី ការ្្ល់ សេវស្ធារណៈ របេ់ 
អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា នន មកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

ក. នតីតិ វិធតី ទូសៅ  េមរាប់ ការបំសពញ ខបបបទ បស ច្េញ 
ទំនិញ នំាសចញ

ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ រាន្រុែ ង្រ និង ភារកិចចេ 
សធ្វើជា សេនាធិការ ឲ្យ អគរ សលើ ការង្រ បំសពញខបបបទ 

គយ សលើ ទំនិញ នំាសចញ េ្ថ ិតសមកា្រ រូបភាព វិនិសយគ និង 
ការង្រ ស្្សងសទៀត ដូច រានខចង កនាពុង មបការ៤ នន មបកាេ 
សលែ ៣៨៩ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១០។ ការមតរួតពិនិត្យ រូបវន្័ ទំនិញ នំាសចញ សៅ 
ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ មតរូវសធ្វើស�ើង ខត្្រងរួ្រគានា   
រវង ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ និង ្រសន្តី កំាកុងមតរូល សលើ ទម្រង់ 
ឯកស្រ មតរួតពិនិត្យ ខត្រួយ រួ្រគានា  គឺកំណត់សហតុ  រួ្រ  
េ្តីពតី ការមតរួតពិនិត្យ ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  នំាសចញ (សេចក្តី 
ខណនំា សលែ០១៦ េហវ.េជណ ចុះ ន ង្ៃទតី១៨ ខែេតីហា 
ឆ្នា ំ២០០៤ សេចក្តីជូនដំណឹង េ្តីពតី ការខកេំរួល នតីតិវិធតី 
នំាសចញ សលើ ្រែុទនំញិ វយនភណ័្ឌ  របេ ់មកេងួ សេដឋាកចិចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ និង មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម និង សេចក្តីខណនំា 
សលែ ៤៦៨៣ េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី១០ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៤ 
េ្តីពតី ការបសងកើត ការិយល័យ េហព័ទ្ធ រវង អង្គភាព គយ 
និង រោឋា ករ និង កំាកុងមតរូល របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ)។

ទំនិញ នំាសចញ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសធ្វើ ខបបបទ គយ 
នំាសចញ សៅ ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ គឺជា ទំនិញ 
នំាសចញ េ្ថ ិត សមកា្ររូបភាព វិនិសយគ សៅតា្រ បណ្ា 
េននាិធិ គយ បសណា្ដ ះអាេននា និង/ឬ អាជតីវ ក្រ្មោឋា ន នានា 
របេ់វិនិសយគិន និង ទំនិញ នំាសចញ ស្្សងសទៀត តា្រការ 
កំណត់ របេ ់អគរ ។ សមកាយសពល មតរួតពនិតិ្យ របូវន្័ ទនំញិ 
្្ពុក កនាពុង កុងតនឺរ័ រចួរាល ់្រសន្តី គយ នន ស្ខាគយ នងិ រោឋា ករ  
នំាសចញ និង ្រសន្តី កំាកុងមតរូល សធ្វើការ កិប  សេៀល  គយ និង 
សេៀ ល កំាកុងមតរូលសរៀងៗែ្រួន ។  សេៀ ល គយ នំាសចញ 
កបិ សៅ ខ ន្ាក ខាងស្្ ំនន ោ្វ រ កងុតនឺរ័ នងឹមតរូវ កាតស់ចញ វញិ 
្រនុសពល សលើកស�ើង ្រសធយាបាយ ដកឹជ ្្ជរូន នំាសចញ សោយ 
្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន េ្រត្ថកិចចេ សៅ រាត់ មចកសចញ 
សមកាយសពល ពនិតិ្យ ស្្ៀងផ្្ត ់សលែ   សេៀល   ជាកខ់េ្ង នងិ 
ឯកស្រ  គយ នំាសចញ (សេចក្តីខណនំា សលែ ៨២២គ.រ 
ចុះ ន ង្ៃទតី១២  ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០០៣)។

ែ. នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ

អនាក នំាសចញ ទំនិញ ោំងអេ់ មតរូវ ភា្ជ ប់ ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ 
សដើ្រ ត្ី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ។ នតីតិវិធតី នន 
ការបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចំណចុ ២.១.។



កម្រងអត្ថបទនតីតិវិធតីបំសពញខបបបទបស ច្េញទំនិញពតីគយ40

  អនុមកឹត្យ សលែ១១១ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតី  ការអនុវត្ ចបាប់ 
វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា

  អនុមកឹត្យ សលែ ១៤៨ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតី ការបសងកើត និង ការមគប់មគង 
តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

  លិែតិ សលែ៣៨៤១ េហវ ចះុ ន ង្ៃទតី០២ ខែកកកោ 
ឆ្នា ំ២០០៩ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ   
េ្តីពតី ការសលើកខលង អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ (VAT) 
េមរាប់ វិនិសយគិន កនាពុង តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ 
(SEZ)

  លិែិត សលែ៣៧២៥ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ 
ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតី ការបន្ ព្យរួរ បសណ្ាះ នវូ 
អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ (VAT) េមរាប់ វិនិសយគិន 
កនាពុង តំបន់ ពិសេេ ពិសេេ (SEZ) រហូតដល់ 
រានការ េសម្រច ជា ្្មតី

  លិែិត សលែ ៧៥៨ អគរ  ចុះ ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតី ការអនុវត្ អាករ ពិសេេ េមរាប់ 
ការ នំាចូល ទំនិញ ្រួយចំនួន ខដលជា ធាតុ ចូល 
្លិតក្រ្ម និង ឧេសាហក្រ្ម មទមទង់ ្ លិតក្រ្ម 
បសម្រើ ឲ្យ ការនំាសចញ េមរាប់ គំសរាង វិនិសយគ 
រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់

ការសលើកទឹកចិត្ សលើ ការនំា ចូល េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម 
េរា្ភ រ ស្ងេង់ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម មតរូវ េសម្រច ្ ្ល់ 
ជូន ដល់ អនាកវិនិសយគ កនាពុង តំបន់ តា្រ េំណូ្រពរ និង 
សគាលការណ៍ នន ចបាប់ សោយ ស្្រតី អនាកវិនិសយគ កនាពុង 
តំបន់ សនាះ មតរូវ សរៀបចំ ប ្្ជ តី េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម 
េរា្ភ រ ស្ងេង់ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម ខដល មតរូវ នំាចូល 
ោងំសនាះ ោកជ់នូ រដឋាបាល តំបន ់សេដឋាកិចចេ ពសិេេ ពិនតិ្យ 

ខដល នងឹមតរូវ ្ ្លជ់នូ សៅនងឹកខន្ង សហើយ រដឋាបាល  តបំន ់
សេដឋាកិចចេ ពិសេេ មគាន់ខត រាយការណ៍ ជូន ្រក គណៈ 
ករា្ម ធិការ តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ ក្្រពុជា និង ស្្ថ ប័ន  
មគប់មគង សដើ្រ្តី មជាប ជា ព័ត៌រាន ប៉ាុសណាណ ះ។

េិទ្ធ ិខដល មតរូវ បានទទួល ការសលើកទឹកចិត្ ខ ន្ាក ស្រសពើពន្ធ 
នឹង េសម្រច ជូន អនាក វិនិសយគ កនាពុង តំបន់ សៅកនាពុង 
វញិ្្ញ បនបមត ចះុប ្្ជ តី ជា ស្្ថ ពរ ខដល នងឹមតរូវ សចញ ជនូ អនាក 
វិនិសយគ  កនាពុង តំបន់ មេបតា្រ ចបាប់ និង អនុមកឹត្យ េ្តីពតី 
ការ អនុវត្ ចបាប់ េ្តីពតី វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ វិនិសយគ នន 
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា ជា ធររាន។

ក. ការសលើកខលង ពន្ធគយ៖ ដូច បញ្្ជ ក់ កនាពុង ចំណុច 
២.២.២.១ េ្តីពតី ការសលើកខលង ពន្ធគយ។ 

ែ. ការសលើកខលង អាករ៖

គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ បសម្រើ 
ទតី្សារ កនាពុងមេពុកៈ

 – អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ សលើ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម 
និង   េរា្ភ រ ស្ងេង់ នំាចលូ មតរូវបាន សលើកខលង 
(លិែិត សលែ ៣៨៤១ េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី០២ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៩ និង លិែិត សលែ៣៧២៥ 
េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១០ 
របេ់   មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ )

គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ បសម្រើ 
ឲ្យ ការនំាសចញៈ

 – អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ សលើ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម 
េរា្ភ រ ស្ងេង់ នងិ វត្ថពុធាតុសដើ្រ នំាចលូ មតរូវ បាន 
សលើកខលង (លិែិត សលែ ៣៨៤១ េហវ ចុះ 
ន ង្ៃទតី០២ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៩ និង លិែិត  សលែ 
៣៧២៥ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ ខែ្ិរ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១០ របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ )

២.២.៣. តំបន់ ពសដ្ឋកិចចេ េិពសស (ត សេ)

២.២.៣.១. ការពេើកទរឹកចិត្ េន្ធ និង អាករ ដេ់ អនាកវិនិពោគ កនាថុង តំបន់

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ
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 – អាករ ពិសេេ សលើ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម នំាចូល 
មតរូវបាន សលើកខលង (លិែិត សលែ ៧៥៨ អគរ 
ចុះ ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់ អគរ )។

គសមរាង វិនិសយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ ខដល 
ជា ឧេសាហក្រ្ម គំាមទៈ

 – អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ សលើ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ ្ លិតក្រ្ម 
េរា្ភ រ ស្ងេង់ និង វត្ថពុធាតុសដើ្រ នំាចូល មតរូវ 
បាន  សលើកខលង (លិែិត សលែ ៣៨៤១ េហវ 

ចុះ ន ង្ៃទតី០២ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៩ និង លិែិត 
សលែ៣៧២៥ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ ខែ្រិ្ នុា 
ឆ្នា ំ២០១០ របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ )

 – អាករ ពិសេេ សលើ ធាតុ ចូល ្ លិតក្រ្ម នំាចូល 
មតរូវបាន សលើកខលង (លិែិត សលែ ៧៥៨ អគរ 
ចុះ ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់ អគ្គ 
នាយកោឋា ន  គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា)។

២.២.៣.២.នីតិវិធី នាចំូេ

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ៖

  មបកា េសលែ៧៣៤ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១១ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី នតីតិ វិធតី គយ ពិសេេ 
េមរាប់ អនុវត្ កនាពុង តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

  លិែិត សលែ១៣៥៨ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៣ ខែធនារូ 
ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី ការេំរួល ពាណិជ្ជក្រ្ម បខន្ថ្រ 
ដល់ វិនិសយគិន កនាពុង តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

ក. តំបន់ ខដល េ្ថ ិតសៅ ជិត រាត់មចក មពំខដន ្ ្រូវការ ឬ 
េ្ថ ិតសៅកនាពុង រង្វង់ ន្រ្ភ (២០) គតី�រូខ្រ៉ាមត នន វង់ អំណាច គយ 
្រណ្ឌ ល ដតីសគាក ជាប់ មពំខដន សគាក ឬ តំបន់សឆនារ េ្រុមទ 
(ចំណចុ ៣.៤.១ នន មបកា េសលែ៧៣៤ េហវ.មបក) 

១. សៅរាត់មចក្្រូវការ

អនាកវិនិសយគមគាន់ខតបង្ហា ញឯកស្រពាក់ព័ន្ធ 
ការដឹកជ ្្ជរូនឆ្ងកាត់សៅ តេព

២. សៅ តេព

អនាកវិនិសយគត្រកល់ឯកស្រោក់ទងការដឹកជ ្្ជរូន
ឆ្ងកាត់សោយអនុវត្តា្រនតីតិវិធតីដចូការខណនំា

១.សៅ រាត់មចក ្ ្រូវការ

 – ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ មបចំា តំបន់ មតរូវ ពិនិត្យ 
និង សេនា ើេុំ ការ េសម្រច ពតី អគរ សដើ្រ្តី កំណត ់
តមរាយ  ្ ្រូវ លំហូរ ទំនិញ សោយ សេរើ (seamless 
route) និង កំណត់ រយៈសពល េ្រមេប េមរាប់ 
ដកឹ ជ ្្ជរូន ទនំញិ ឆ្ងកាត់ សៅ-្រករ វង ត េព នងិ 
រាត់ មចក មពំខដន ្ ្រូវការ

 – អនាក នំា ចូល មគាន់ខត បង្ហា ញ និង ្ ្ល់ជូន ដល ់
្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ សៅ រាត់មចក ្ ្រូវការ នូវ 
ឯកស្រ ច្្រង ខដល ពាកព់ន័្ធ នងឹ ទនំញិ ឆ្ងកាត ់សៅ 
ត េព។ ឯកស្រ រ្ួររាន វិកកយបមត ឯកស្រ ដឹក 
ជ ្្ជរូន ឬ ឯកស្រ ស្្សងសទៀត ខដល អាច បង្ហា ញ 
បាន  នូវ ទិននាន័យ ទំនិញ ឬ ថា ទំនិញ សនះ មតរូវ ដឹក 
ជ ្្ជរូន សៅ ត េព សៅ ជិត រាត់មចក ្ ្រូវការ សនះ។ 

២. សៅតំបន់សេដឋាកិចចេពិសេេ (ត េព )

 – អនាក នំាចូល មតរូវ ត្រកល់ ឯកស្រ ខដល អាច បង្ហា ញ 
នូវ  ទិននាន័យ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទំនិញ ដូច សរៀបរាប់ ខាង 
សលើ  ដល់ ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ 

 – ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ មគាន់ខត ស្្ៀងផ្្ត់ បឋ្រ 
នូវ អត្េញ្្ញ ណ បុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ ្រសធយាបាយ ដឹក 
ជ ្្ជរូន នងិ ឯកស្រ ពាកព់ន័្ធ រចួ អនញុ្្ញ ត ឲ្យ ទំនញិ 
ឆ្ង  ចលូសៅកនាពុង អាជតីវ ក្រ្មោឋា ន របេ់ អនាកវិនិសយគ 
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កនាពុង តំបន់ ខដល ពាក់ព័ន្ធ ឬ ទតីតំាង ស្្សងសទៀត 
នន ត េព មបេិនសបើ អនាកវិនិសយគ ពុំរាន ទតីតំាង 
េ្រមេប េមរាប់ ទទួល ទំនិញ សនះ

 – អនាក នំាចលូ អាច ចាត់ខចង សរើ ទំនិញ របេ់ែ្រួន សដើ្រ្តី 
សមបើមបាេ់ ឬ ខកនចនា តា្រ តម្ររូវការ នន ការវិនិសយគ 
របេ់ែ្រួន សោយ ពំុ ចំាបាច់ រាន វត្រាន ្រសន្តី គយ 
រាន េ្រត្ថកចិចេ ស�ើយ សលើកខលងខត រានការ តម្ររូវ 
ជាពិសេេ ពតី ្រសន្តី ោងំសនះ សដើ្រ ត្ី សធ្វើការ ពិនិត្យ 
រូបវន្័ សលើ ទំនិញ មេបតា្រ សគាលនសយបាយ នន 
កិចចេ េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម តា្ររយៈ ការមគប់មគង 
ហានិភ័យ និង សោយរាន ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី 
តំណាង អគរ មបចំា តំបន់

 – សមកាយសពល សរើ ទំនិញ រួច ភ្ា្រ អនាក នំាចូល មតរូវ 
ត្រកល់ មបតិសវទន៍ គយ ល្រ្អិត ជូន ្រសន្តី គយ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ តា្រ នតីតិវិធតី ASYCUDA ដូច បញ្្ជ ក ់
កនាពុង ចំណុច ២.១.១ សោយ បញ្្ជ ក់ ចបាេ់លាេ់ 
នូវ ្រុែទំនិញ ខដលរាន ឬ គា្ម ន កនាពុង ប ្្ជ តីស្រខដល 
រាន ការឯកភាព ពតី រដឋាបាល ត េព ឬ ពតី គណៈ 
ករា្ម ធិការ តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ ក្្រពុជា

 – ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ មតរូវ មគប់មគង កាត់កង 
សចញពតី ប ្្ជ តីស្រ នូវ ្រុែទំនិញ ខដល មបកាេ ខាង 
សលើ។ ចំសពាះ្រុែ ទំនិញ ខដល គា្ម ន កនាពុង ប ្្ជ តីស្រ ខត 
េ្ថ ិតកនាពុង ្រុែេញ្្ញ  មតរូវ សលើកទឹកចិត្ មេបតា្រ 
ប្្ញតិ្ នន អនុមកឹត្យ សលែ ១៤៨ អនមក.បក សនាះ 
តំណាង អគរ មបចំា តំបន់ រាន េិទ្ធិ អនុញ្្ញ ត  ឲ្យ 
នំាចូល សោយ ជំពាក់ ខបបបទ គយ សៅនឹងកខន្ង 
មបេិនសបើ  រានការ សេនា ើេុំ  ដូចគានា  សនះ ពតី  អនាក 
វនិសិយគ  កនាពុង តបំន។់ ចំសពាះ ្រុែទនំញិ  ស្្សង សទៀត 
ខដល ្រិន េ្ថ ិតកនាពុង ្រុែេញ្្ញ  សលើក ទឹកចិត្ ដូច 
សរៀបរាប់  ខាងសលើ គឺជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការ អនុវត្តា្រ 
នតីតិវិធតី  គយ  ជា ធររាន ជាពិសេេ ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
កាតព្វកិចចេ  ពន្ធ និង អាករ និង ការជាប់ កម្ិរត 
កំណត់ ស្្សង។

ែ. ខដល ្រិន េ្ថ ិតសៅ ជិត រាត់មចក មពំខដន ្ ្រូវការ ឬ ្រិន 
េ្ថ ិតសៅកនាពុង រង្វង់ ន្រ្ភ (២០) គតី�រូខ្រ៉ាមត នន វង់ អំណាច គយ 
្រណ្ឌ ល ដតីសគាក ជាប់ មពំខដន សគាក ឬ តំបន់សឆនារ េ្រុមទ 
(ចំណចុ ៣.៤.២ នន មបកា េសលែ ៧៣៤ េហវ.មបក)

១. អនាកវិនិសយគ

 – អនាក វិនិសយគ កនាពុង តំបន់ មតរូវ សេនា ើ េំុ  ជាលា យ 
ល័កខេណ៍ អក្សរ សៅ ការិយល័យ គយ រាត់មចក 
្្រូវការ ខដល ទំនិញ របេ់ ែ្រួន មតរូវបាន នំាចូល 
សដើ្រ្តី  េុំ ការ អនុញ្្ញ ត ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ សមកា្រ របប 
ឆ្ងកាត់  ជាតិ  ពតី រាត់មចក ្ ្រូវការ ្រក ត េព ខដល 
ែ្រួន  សធ្វើ  អាជតីវក្រ្ម 

 – លិែិត សេនា ើេុំ ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ សមកា្រ របប ឆ្ងកាត់ 
ជាតិ មតរូវរាន ការបញ្្ជ  ក់ទ ទលួ ស្្គ ល់ ពតី ្រសន្តី គយ 
រាន េ្រត្ថកិចចេ មបចំា ត េព។ 

២. ្រសន្តី គយ មបចំា ត េព

 – ្រសន្តី គយ មបចំា ត េព មតរូវ បញ្្ជ ក់ ទទួលស្្គ ល់ 
សលើ  ពាក្យេុំ ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ សមកា្រ របប ឆ្ងកាត់ 
ជាតិ  កនាពុង រយៈសពល ពតីរ (២) សរា៉ា ង សធ្វើការ។ 

១. អនាកវិនិសយគ

ោក់ពាក្យេុំដឹកជ ្្ជរូនទំនិញសមកា្ររបប ឆ្ងកាត់ជាតិ

២. ្រសន្តីគយមបចំា តេព

បញ្្ជ ក់សលើពាក្យេុំដឹកជ ្្ជរូនទំនិញសមកា្ររបប 
ឆ្ងកាត់ជាតិ (រយៈសពល ២សរា៉ា ងសធ្វើការ)

៣. ្រសន្តីគយមបចំារាត់មចក្្រូវការ

ស្្ៀងផ្្ត់ និងអនុវត្នតីតិវិធតីឆ្ងកាត់សៅ តេព  
(រយៈសពល ២សរា៉ា ងសធ្វើការ)

៤. ្រសន្តីគយមបចំា តេព

អនវុត្តា្រនតីតិវិធតីដចូបញ្្ជ កក់នាពុងចណំចុ ក.២ ខាងសលើ
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៣. ្រសន្តី គយ មបចំា រាត់មចក ្ ្រូវការ

 – ោក់ ពាក្យេុំ ដឹកជ ្្ជរូន ដឹកទំនិញ សមកា្រ របប ឆ្ង 
កាត់ ជាតិ សោយរាន ការបញ្្ជ  ក់ទ ទួល ស្្គ ល់ពតី 
្រសន្តី គយ មបចំា ត េព ជូន ្រសន្តី គយ មបចំា 
រាត់មចក  ្ ្រូវការ សោយ អ្រ ភា្ជ ប់ មបតិសវទន៍ គយ 
ឆ្ង កាត់ និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ នានា

 – ្រសន្តី គយ មបចំា រាត់មចក ្ ្រូវការ មតរូវ ្ ្ល់ អាទិភាព 
កនាពុងការ ពិនិត្យ ស្្ៀងផ្្ត់ ខបបបទ គយ ឆ្ងកាត ់
តា្រ េំសណើ សនះ និង អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ដឹកទំនិញ 
ឆ្ង កាត់  ្រក ត េព ជា បន្ាន់ សោយ មគាន់ខត 
កិប  សេៀល   គយ និង អ្រ ភា្ជ ប់ សោយ ឯកស្រ 
ពាក់ព័ន្ធ តា្រ នតីតិ វិធតី ឆ្ង កាត់ ជា ធររាន។ ្រសន្តី 
គយ  រាត់មចក  ្ ្រូវការ  យ៉ា ងតិច  បតី (៣) នាក់ មតរូវ 
ចាត់ តំាង   ឲ្យ ទទួល បន្ពុក កនាពុងការ ទំនាក់ ទំនង និង 
មតរួត ពិនិត្យ  ខបបបទ គយ ឆ្ង កាត់ ជូន អនាក វិនិសយគ 
សោយ េម្ររួល ការង្រ ជូន ខត្រួយ កខន្ង កនាពុង 
រយៈសពល ្រិន សលើេពតីរ (២) សរា៉ា ង សធ្វើការ គិត 
ចាប់ពតី សពល ទទួល ឯកស្រ តា្រ បទ ប្ ្ ្ញ តិ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ ឆ្ង កាត់ គយ ជា ធររាន។

៤. ្រសន្តី គយ មបចំា ត េព

 – សៅសពល ទនំញិ ឆ្ងកាត ់្រកដល ់ត េព ្រសន្តី គយ 
មបចំា តំបន់ មតរូវអនុវត្ តា្រ នតីតិ វិធតី ដចូ បញ្្ជ ក់ កនាពុង 
ចំណចុ ក.២ ខាងសលើ 

២.២.៣.៣.នីតិវិធី នាពំចញ

ក. នំាសចញ ផ្្ ល់ពតី តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ៖

  មបកា េសលែ៧៣៤ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១១ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី នតីតិ វិធតី គយ ពិសេេ 
េមរាប់ អនុវត្ កនាពុង តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

  លិែិត សលែ ១៣៥៨ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៣ ខែធនារូ 
ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី ការេំរួល ពាណិជ្ជក្រ្ម បខន្ថ្រ 
ដល់   វិនិសយគិន កនាពុង តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

១. អនាកវិនិសយគ

ត្រកល់មបតិសវទន៍គយនំាសចញសៅការិយល័យគយ
មបចំា តេព

២. ្រសន្តីគយមបចំា តេព

ពិនិត្យខបបបទនំាសចញ(កនាពុងករណតីពុំរានភាព្រិន 
មបមកតតី អនុញ្្ញ តឱ្យដឹកទំនិញសចញជាបន្ាន់)

៣. ្រសន្តីគយមបចំារាត់មចក្្រូវការ

ស្្ៀងផ្្តម់បមកតតីភាព ្រសធយាបាយដកឹជ ្្ជរូនឯកស្រ  
ពាកព់ន័្ធ  (ករណតីគា្ម នភាព្រនិមបមកតតី អនញុ្្ញ ត  

ឲ្យទនំញិសចញជាបន្ាន)់

១.អនាកវិនិសយគ

វិនិសយគ ត្រកល់ មបតិសវទន៍ គយ នំាសចញ តា្រ នតីតិ វិធតី 
ASYCUDA ដចូ បញ្្ជ ក ់កនាពុង ចណំចុ ២.១.១ សៅ ការយិលយ័  
គយ  និង រោឋា ករ មបចំា ត េព តា្រ នតីតិវិធតី ជា ធររាន។  

២.្រសន្តី គយ មបចំា ត េព

 – ្រសន្តី គយ មបចំា តំបន់ ពិនិត្យ ស្្ៀងផ្្ត់ ខបបបទ 
នំាសចញ 

 – កនាពុងករណតី ពុំរាន ភាព្ិរនមបមកតតី ្រសន្តី គយ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ មតរូវ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ទំនិញ បាន នំាសចញ 
ជាបន្ាន់ សោយ មគាន់ខត កិប សេៀ ល គយ និង 
អ្រ  ភា្ជ ប់  នវូ ចបាប់ ច្្រង នន ឯ ស្រ នំាសចញ ពាក់ព័ន្ធ 
តា្រ នតីតិ វិធតី គយ ជា ធររាន េមរាប់ បង្ហា ញជូន 
្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ មបចំា រាត់មចក្្រូវការ។ 
ចំសពាះ ទំនិញ ខដល ្ិរន ្ ្ពុក កនាពុង កុងតឺន័រ មតរូវ 
កស្ង   យន្ការ ឃ្ាសំ្រើល។

៣.្រសន្តី គយ មបចំា រាត់មចក ្ ្រូវការ

 – ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ មបចំា រាត់មចក ្ ្រូវការ 
មតរូវ ស្្ៀងផ្្ត់ មបមកតតីភាព ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន 
និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ភ្ា្រ សោយ ្រិន បខង្អបង្អង់ 
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ឬ រង់ចំា តា្រ លំោប់លំសោយ សនាះសទ ។ ករណតី 
ពុំរាន ភាព្រិនមបមកតតី គួរ ឲ្យ កត់េរា្គ ល់ សនាះ សទ 
មតរូវ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ទំនិញ សចញ ជាបន្ាន់។ ការមតរួត 
ពិនិត្យ  រូបវន្័ សលើ ទំនិញ អាចអនុវត្ បានខត កនាពុង 
ករណតី  រាន ភាព្រិនមបមកតតី ចបាេ់លាេ់ និងមតរូវ 
រាន  ការអនញុ្្ញ ត ជា្រនុ ពតី មបធាន អង្គភាព ពាកព់ន័្ធ   
ជា លា យ ល័ កខេ ណ៍ អ ក ្ស រ  មេប តា ្រ ស គា ល 
នសយបាយ    នន កិចចេ េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម តា្ររយៈ 
ការ មគប់មគង ហានិភ័យ។ 

ែ. នំាសចញ តា្ររយៈ ខ្េងៃរួ ត

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ៖

  លិែិត សលែ៦៥៣ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី០២ ខែេតីហា 
ឆ្នា ំ២០១១ េ្តីពតី ការេម្ររួល នតីតិវិធតី គយ េមរាប់ 
ការដឹក ទំនិញ សចញពតី តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ ្រក 
បណ្ា ខ្េងៃរួ ត សដើ្រ ត្ី ប ច្េរូល កនាពុង កុងតឺន័រ រួ្រគានា  
ជា្រយួនងឹ ទនំញិ ស្្សង សដើ្រ ត្ី នំាសចញ សៅ បរសទេ

១.អនាកវិនិសយគ

 – អនាកវិនិសយគ ោក់ពាក្យ សេនា ើេុំ (៣ចបាប់)សៅ ្រសន្តី 
គយ មបចំា ត េព សដើ្រ្តី ដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ សចញពតី 
តំបន់ សៅ ខ្េងៃរួ ត។

២.្រសន្តី គយ មបចំា ត េព

 – ្រសន្តី គយ មបចំា ត េព បញ្្ជ ក់ ទទួលស្្គ ល់ និង 
អនុញ្្ញ ត ឲ្យ ដឹក ឆ្ងកាត់ ្រក បំសពញខបបបទ សៅ 
ខ្េងៃរួ ត ខត្្រង សោយ ទំនិញ មតរូវ ្ ្ក កនាពុង កុងតឺន័រ 
កិប សេៀ ល គយ និង អ្រ ភា្ជ ប់ សោយ ឯកស្រ 
ពាក់ព័ន្ធ តា្រ ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន។ 

៣.្រសន្តី ស្ខាគយ និង រោឋា ករ នំាសចញ

 – សពល ទនំញិ ្រកដល ់ខ្េងៃរួ ត រាចេ េ់ ទនំញិ ឬតណំាង  
មេប ចបាប់ មតរូវ រាយ ការណ៍ ជូន ្រសន្តី គយ រាន  
េ្រត្ថកិចចេ នន ស្ខា គយ និង រោឋា ករ នំាសចញ ភ្ា្រ 
សដើ្រ្តី ស្្ៀងផ្្ត់ មបមកតតីភាព នន សេៀ ល និង 
្រសធយាបាយ  ដឹកជ ្្ជរូន និង បញ្្ជ ក់ ការ ្រក ដល់ 
សគាលសៅ  នន  ទំនិញ 

 – កនាពុងករណតី ្រនិរាន ភាព្ិរនមបមកតតី មតរូវ កាត់ សេៀ ល 
និង អនុញ្្ញ ត ឲ្យ បំសពញខបបបទ គយ នំា សចញ ភ្ា្រ 
ឬ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ សរើ ទំនិញ រកសាទុក កនាពុង ឃ្ាងំ ខ្េងៃរួ ត 
សដើ្រ្តី រង់ចំា បំសពញ ខបបបទ គយ តា្រ សមកាយ 
សោយ ោក់ ឲ្យ េ្ថ ិត សមកា្រ ការ ទទលួ ែុេមតរូវ របេ់ 
មបតិបតិ្ ករ ខ្េងៃរួ ត និង រង់ចំា ការ បំសពញ  ខបបបទ 
គយ នំា សចញ តា្រ នតីតិវិធតី គយ ជា ធររាន 

 – សៅសពល ប ច្េ ប់ ការបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ នំា 
សចញ ្រសន្តី គយ សធ្វើការ មតរួតពិនិត្យ និង អនុញ្្ញ ត 
ឲ្យ សរើ ទំនិញ ប ច្េរូល កុងតនឺ័រ និង កិប សេៀ ល គយ។  

១. អនាកវិនិសយគ

សេនា ើេុំគយមបចំា តេព ដឹកទំនិញសៅខ្េងៃរួ ត

២. ្រសន្តីគយមបចំា តេព

អនុញ្្ញ តឱ្យដឹកទំនិញសចញពតីតំបន់ សៅខ្េងៃរួ ត

៣. ្រសន្តីស្ខាគយនិងរោឋា ករនំាសចញ

ស្្ៀងផ្្តម់បមកតតីភាព នងិបញ្្ជ កទ់នំញិ 
្រកដល់ខ្េងៃរួ ត នងិអនញុ្្ញ តឱ្យសធ្វើខបបបទនំាសចញ
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២.២.៣.៤. ការេក់ទំនិញ ចូេ ទីផសារ 
កនាថុងមសថុក

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  អនុមកឹត្យ សលែ ១៤៨ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតី ការបសងកើត និង ការមគប់មគង 
តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ

ក.សេនា ើេុំ ការអនុញ្្ញ ត ពតី រដឋាបាល តំបន់

 – ចំសពាះ ការលក់ ធាតុ សចញ ្ លិតក្រ្ម ខដល ែ្វះ ឬ 
ែូចគុណភាព ឬ ហួេ េ្័រយ ខដល ្ិរនអាច នំា 
សចញ ចលូ ទត្ី សារ កនាពុងមេពុក អនាកវិនសិយគ មតរូវ សេនា ើេុំ  
ការ អនុញ្្ញ ត ពតី រដឋាបាល តំបន់។ 

ែ.ត្រកល់ មបតិសវទន៍ គយ ល្រ្អិត

 – រាល់ ទំនិញ ខដល បស ច្េញ សៅ លក់ សៅ ទតី្សារ កនាពុង 
មេពុក សោះបតី កនាពុងស្្ថ នភាព ណាក៏សោយ ទំនិញ 
សនាះ មតរូវបំសពញ ខបបបទ ដូចជា ទំនិញ ខដល នំា 
ចូល្រក មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា និង មតរូវ រង នូវ 
កាតព្វកិចចេ បង់ពន្ធ នំាចូល និង អាករស្្សងៗសទៀត 
ជា ធររាន សោយ ត្រកល់ មបតិសវទន៍ គយ តា្រ 
មបព័ន្ធ ASYCUDA ដូច រាន បញ្្ជ ក់ កនាពុង ចំណចុ 
២.១.។ 

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ៩២៨ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី០២ 
ខែតុលា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការ នំាចូល បសណ្ាះ 
អាេននា  តា ្រ របប មបសវេន៍ កាលិក

មបសវេន៍ កាលិក គឺជា នតីតិ វិធតី គយ ខដល អាច អនុញ្្ញ ត 
ឲ្យ ទំនិញ នំាចូល បាន កនាពុង ខដន គយ សមកា្រ ល័កខេែ័ណ្ឌ  រួច 
្ុត ពតី  ការបង់ពន្ធ និង អាករ ោងំមេពុង ឬ ភាគ ែ្ះ។ ទំនិញ 
ោងំសនាះ មតរូវបាន នំាចូល កនាពុង សគាលបំណង ចបាេ់លាេ់ 
សហើយ មតរូវ នំាសចញ សៅវិញ កនាពុង កម្ិរត សពលសវលា ជាក់ 
លាក ់្រយួ នងិ ្រនិ សធ្វើការ ខកនចនា ឬ ផ្្េប្់រូរ សលើក ខលងខត 
ការ រំលេ់ ជាធ្រ្មតា តា្រ ការសមបើមបាេ់ (រាមតា ៩ នន 
ចបាប់ េ្តីពតី គយ)។

ការ នំាចូល ទំនិញ សមកា្រ របប មបសវេន៍ កាលិក អាច មតរូវ 
បាន  អនុញ្្ញ ត ចំសពាះ ករណតី ដចូខាងសមកា្រ ៖

 – ទំំ និ ញ េមរាប់ ោក់តំាង បង្ហា ញ ឬ សមបើមបាេ់ កនាពុង 
ពតី ធតី តំា ពិ ព័រ ណ៌ កិចចេមបជុំ ឬ មពឹត្ិការណ៍ មបហាក ់
មបខហល ខដលរាន បរិរាណ េ្រ មេប

 – បរិកាខេ រ វិជា្ជ ជតីវៈ ចំាបាច់ េមរាប់ អនាកបសចចេកសទេ 
ឬ បុគ្គល វិជា្ជ ជតីវៈស្្សងៗ ខដល ចូល្រក មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា សដើ្រ្តី បំសពញ ភារ កិ ចចេច្ ឬ ្ុរែរបរ 
ឯកសទេ សោយ ្ិរន រាប់ប ច្េរូល នូវ បណ្ា សមគឿង 
រា៉ា េុតីន សមគឿងចមក និង បរិកាខេ រ ឯកសទេ េមរាប់ 
សមបើមបាេ់ កនាពុង វិេ័យ ក្រ្មន្ស្ល ឧេសាហក្រ្ម 
ការ សវច ែចេប់ ទំនិញ អាជតីវក្រ្ម ធនធានធ្រ្មជាតិ 
ការកស្ង ឬ ការជួេជុល អគារ ការង្រ ដតី ឬ 
គសមរាង  មបហាក់មបខហល នានា

 – កុងតឺន័រ បា៉ា  ខ� ត ក ច្េប់ គម្ររូ ទំនិញ និង ទំនិញ 
នំាចលូ ស្្សងសទៀត ខដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង មបតិបតិ្ការ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម ខត ពុំខ្រន ជា ខ ន្ាក នន មបតិបតិ្ការ 
ពាណិជ្ជក ្រ្ម សៅសពលខដល មតរូវបាន លក់ ឬ ទិញ

 – ទំំ និ ញ នំាចូល េមរាប់ េំណូ្រពរ នន ការអប់រ ំ
វិទយាស្សេ្ និង វប្ធ្រ៌ រាប់ប ច្េរូល ោងំ បំខណក 
នន បរិកាខេ រ វិទយាស្សេ្ និង េរា្ភ រ អប់រំ ខដល 
ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចូល តា្រ របប 
មបសវេន៍  កាលិក

២.២.៤. ការនា ំចូេ តា្រ របប មបពវសន៍ កាេិក
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 – ទំនិញ នំាចូល េមរាប់ វិេ័យ កតីឡា ខដល សមបើមបាេ់ 
សោយ អនាកសទេចរ កតីឡាករ អនាកដំសណើរ េមរាប់ 
ការ មបកួតមបខជង ការបង្ហា ញ ឬ ការហ្វឹកហាត ់
កនាពុង ខដន គយ

 – េរា្ភ រ េមរាប់  ្ ្សព្វ្សាយ សទេចរ េមរាប់ 
ោក់ោញ ការ ទេ្សនា មបសទេស្្សងៗសទៀត

 – ទំនិញ នំាចូល សោយ អនាកដំសណើរ ឆ្ងកាត់ មពំខដន 
េមរាប់ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន

 – ទំនិញ នំាចូល េមរាប់ សគាលបំណង ្រនុេ្សធ្៌រ 
រាប ់ប ្ ្ជរូ  ល ោងំ បរកិាខេ រ ្រន្តីរពសិស្ធន ៍្រន្តីរ វះកាត់ 
និង ទំនិញ ជំនួយ េសសង្្គ ះ ជនរងសមគាះ សោយ 
សមគាះ ធ្រ្មជាតិ និង ្រហន្រាយ មបហាក់មបខហល

 – ្រសធយាបាយ ដកឹជ ្្ជរូន ្រនេុ្ស នងិ ទនំញិ េមរាប់ 
សគាលបំណង ពាណិជ្ជក្រ្ម ដូចជា នាវ អាកាេ 
យន្ យនយន្ ្ ្រូ វសគាគ ឬ ្្រូ វខដក ខដល 
សមបើមបាេ់  កនាពុង ចរាចរ ដឹកជ ្្ជរូន ជា អន្រជាតិ រាប ់
ប ច្េរូល  ោំង សមគឿង បន្ាេ់ សមគឿង បន្ស ំនិង 
បរិកាខេ រ្ ្សសៗ សោះបតីជា ្រិន យក កនម្រ ក្តី។

សដើ្រ ត្ី នំាចលូ ទនំញិ តា្រ របប មបសវេន ៍កាលកិ មតរូវ អនវុត្ 
តា្រ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ដចូខាងសមកា្រ៖

 – មតរូវោក់ ពាក្យេុំ ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី រដឋាបាល 
គយ សោយ បញ្្ជ ក ់ឲ្យ បាន ចបាេល់ាេ ់នវូមបសភទ  
ទំនិញ បរិរាណ តន្្រ សគាល បំណង នន ការនំា 
ទំនិញ ចូល អត្េញ្្ញ ណ របេ់ រាចេ េ់ ទំនិញ 
រយៈសពល  នន ការ ទទួល បាន របប មបសវេន៍ កាលិក 
និង  កាល បរិសចទ្ នន ការ នំា សចញ សៅ វិញ ។

 – ការ នំាចូល ទំនិញ តា្រ របប មបសវេន៍ កាលិក ជា 
ក្រ្មវត្ថពុ នន ការត្រកល់ មបតិសវទន៍ គយ និង អាច 
តម្ររូវ ឲ្យ ត្រកល ់ន្ិរត្ុ ិធានា។ ន្ិរត្ុ ិធានា សនះ អាច 
នឹងមតរូវ លប់សចាល ឬ បង្វិល េង វិញ សៅសពល 
ខដល  រាន ការ  បញ្្ជ  ក់ថា ទំនិញ មតរូវបាន នំាសចញ 
សៅវិញ 

 – ចំសពាះ បណ្ា សមគឿង រា៉ា េុតីន សមគឿងចមក និង 
បរិកាខេ រ ឯកសទេ េមរាប់ ការសមបើមបាេ់ កនាពុង 
វិេ័យ ក្រ្មន្ស្ល ឧេសាហក្រ្ម ការ សវច ែចេប់ 
ទំនិញ អាជតីវក្រ្ម ធនធានធ្រ្មជាតិ ការស្ងេង់ 
ឬ ការជួេជុល អគារ ការង្រ ដតី ឬ គសមរាង 
មបហាក់មបខហល នានា អាច មតរូវបាន អនុញ្្ញ ត 
សោយ រដឋាបាល គយ ឲ្យ  នំាចូល តា្រ របប 
មបសវេន៍ កាលិក េមរាប់ រយៈសពល កំ ណ ត់ 
្រយួ។ កាតព្វកិចចេ ពន្ធ និង អាករ សលើ ទំនិញ នំាចលូ 
តា្រ របប មបសវេន៍ កាលិក សនះ មតរូវ ជាប់ តា្រ 
អមតា បន្ថយ សេ្ម ើនឹង ២០% នន កាតព្វកិចចេ ពន្ធ 
និង អាករ ខដល មតរូវ ជាប់ តា្រ តារាង ពន្ធគយ ជា 
ធររាន េមរាប់ រយៈសពល ្រួយឆ្នា ំ។ កនាពុងករណតី 
ខដល រយៈសពល កំណត់ កនាពុង របប មបសវេន៍ កាលិក 
តិចជាង ្រួយឆ្នា ំ កាតព្វកិចចេ ពន្ធ និង អាករ ខដល មតរូវ 
ជាប់ មតរូវ គិត តា្រ ខែនតី្រួយៗតា្រ អមតា បន្ថយ 
សេ្ម ើនឹង ពតីរ (២)ភាគរយ នន មបាក់ ពន្ធ និង អាករ 
េរុប សលើ ទំនិញ ោងំសនះ  

 – ទំនិញ នំាចូល បសណ្ាះអាេននា តា្រ បប មបសវេន៍ 
កាលិក មតរូវ នំាសចញ សៅ វិញ កនាពុង រយៈសពល 
្រួយឆ្នា ំ គិតពតី ន ង្ៃ ខដល ទំនិញ មតរូវបាន នំាចូល។ 
រយៈសពល កំណត់ សនះ អាច មតរូវបាន ពនយា សោយ 
រដឋាបាល គយ មបេិនសបើ រានការ សេនា ើេុំ ជា លាយ 
ល័កខេណ៍ អក្សរ ្រុនសពល ្ ុត រយៈសពល កំណត់ 
សោយរាន បញ្្ជ ក់ សហតុ្ល នន េំសណើ សនះ។
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ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ១១៦ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន 
កំណត់

ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ គឺជា អាគារ ទតីកខន្ង ឬ 
ទតីលាន ខដល ទទលួបាន ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ សធ្វើ េននាិធិ ទំនិញ 
សមកា្រ ការមតរួតពិនិត្យរ បេ់ គយ េមរាប់ រយៈសពល 
ជាក់លាក់ ្ួរយ និង សោយរាន បញ្្ជ ក់ ពតី សពលសវលា 
ចបាេល់ាេ់។ ទនំញិ នំាចលូ នងិ ទនំញិ កនាពុងមេពុក េមរាប់ 
នំាសចញ អាច មតរូវ បានោក់ កនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន 
កំណត់។ ទំនិញ កនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ 
មតរូវបាន ព្យរួរ ពន្ធ នងិ អាករ ខដល មតរូវ ជាប។់ ការហា្រឃាត់ 
ឬ ការោក់ កម្ិរត កំណត់ នានា សលើ ទំនិញ ោងំសនះ អាច 
មតរូវបាន សលើកខលង រហតូ ដល់សពល ខដល ទំនិញ មតរូវបាន 
បស ច្េញ ពតី គយ េមរាប់ ការសមបើមបាេ់ កនាពុងមបសទេ ឬ 
សដើ្រ្តី នំាសចញ។

២.២.៥.១. មបពភទ ភណាឌា ោរ គយ មាន បដន 
កំណត់

ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ រាន បតី មបសភទ៖

មបសភទ កៈ ភណា្ឌ គារ ស្ធារណៈ គឺជា ភណា្ឌ គារ គយ 
រាន ខដន កំណត់ ខដល ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ពតី មកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ ខដល អាចសធ្វើ មបតិបត្ិការ សោយ 
ភានា ក់ង្រ របេ់ រាជរោឋា ភិបាល ឬ សោយ បុគ្គល ណា្រយួ។ 
ភណា្ឌ គារ សនះ មតរូវបាន សមបើមបាេ់ េមរាប់ ្ ្ល់ សេវ ដល់ 
បុគ្គល ណា្រួយ ខដលរាន េិទ្ធិ មេបចបាប់ សលើ ទំនិញ 
ឲ្យ សធ្វើ េននាិធិ ទំនិញ រាប់ ប ្ ្ជរូ  ល ោងំ អនាក នំាចូល បុគ្គល 
ខដល ទិញ ទំនិញ កនាពុង ភណា្ឌ គារ សនះ ឬ បុគ្គល ណា្រួយ 
ស្្សងសទៀត ខដលរាន េិទ្ធិ មេបចបាប់ សលើ ទំនិញ ោងំសនះ

មបសភទ ែៈ ភណា្ឌ គារ ឯកជន គឺជា ភណា្ឌ គារ គយ រាន 
ខដន កំណត់ ខដល ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ពតី អគ្គនាយក 
អគរ មតរូវបាន សមបើមបាេ់ សោយខ�ក សោយ បុគ្គល ណា 
រានា ក ់េមរាបស់ធ្វើ េននាធិ ិទនំញិ សដើ្រ្តី សមបើមបាេ ់សោយខ�ក 
រាប់ប ច្េរូល ោងំ មបតិបតិ្ ករ អាគារ លក់ទំនិញ រចួ ពន្ធ

មបសភទ គៈ ភណា្ឌ គារ ពិសេេ គឺជា ភណា្ឌ គារ គយ រាន 
ខដន កំណត់ ខដល ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ពតី អគ្គនាយក 
អគរ េមរាប់ រកសា មបសភទ ទំ និគ សមគាះថានា ក់ ប៉ាះពាល់ដល់  
គុណភាព ទំនិញ ដនទសទៀត ឬ អាច មតរូវការ ទតីកខន្ង 
ពិសេេ  េមរាប់ រកសា ទំនិញ ោងំសនាះ។ ភណា្ឌ គារ គយ 
មបសភទ សនះ អាចជា ភណា្ឌ គារ ស្ធារណៈ ឬ ឯកជន។

២.២.៥.២. នីតិវិធី មគប់មគង ទំនិញ កនាថុង 
ភណាឌា ោរ គយ មាន បដន កំណត់

ទំនិញ អាច រកសាទុក កនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ 
រហូតដល់ រយៈសពល ពតី រ (២) ឆ្នា ំ គិតពតី ន ង្ៃ ចុះ ប ្្ជ ិកា 
មបតិសវទន៍ គយ។ មបេិនសបើ ទំនិញ េ្ថ ិតកនាពុង េភាព ល្អ 
រយៈសពល កំណត់ សនះ អាច មតរូវបាន ពនយា រហូតដល់ ដ ប់ 
ពតីរ (១២) ខែ សោយ រដឋាបាល គយ តា្រ ការសេនា ើេុំ របេ់ 
មបតិបតិ្ ករ ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់

 – ទំនិញ ខដល េ្ថ ិតកនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន 
កំណត់ អាច មតរូវបាន លក់ ឬ ស្្រ។ អនាក នំាចូល 
ឬ រាចេ េ់ ទំនិញ មតរូវ ជូនដំណឹង ជាលា យ ល័កខេណ៍ 
អក្សរ ដល់ រដឋាបាល គយ ពតី ការស្្រក្រ្មេិទ្ធិ សនះ។ 
ទំនិញ ខដល េ្ថ ិតកនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន 
កំណត់ អាច មតរូវបាន ស្្រ សៅ ភណា្ឌ គារ គយ រាន 
ខដន កំណត់ ្ួរយសទៀត សមកា្រ ការមតរួតពិនិត្យ គយ។ 
េំណុំ ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការស្្រ ទំនិញ សនះ មតរូវ 
ោក់ជនូ រដឋាបាល គយ

២.២.៥. ភណាឌា ោរ គយ មាន បដន កំណត់



កម្រងអត្ថបទនតីតិវិធតីបំសពញខបបបទបស ច្េញទំនិញពតីគយ48

 – ទំនិញ ខដល យក សចញពតី ភណា្ឌ គារ គយ រានខដន  
កំណត់ េមរាប់ នំាសចញ មតរូវជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការ 
ត្រកល់ មបតិសវទន៍ គយ នំាសចញ សហើយ ពុំ មតរូវ ជាប់ 
ពន្ធអាករ នំាចូល ឬ នំាសចញ សទ សលើកខលងខត 
ទំនិញ កនាពុងមេពុក ខដល អាច ជាប់ អាករ នំាសចញ។ 
ទំនិញ ខដល យក សចញពតី ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន 
កំណត់ េមរាប់ ោក់ ឲ្យ សមបើមបាេ់ កនាពុងមេពុក មតរូវ 
ជាប់ពន្ធ និង អាករ តា្រ អមតាពន្ធ និង អាករ ជាធរ 
រាននន ន ង្ៃ ចុះ ប ្្ជ ិកា មបតិសវទន៍ គយ សដើ្រ្តី យក 
ទំនិញ សចញពតី ភណា្ឌ គារ

 – រាចេ េ់ ទំនិញ កនាពុង ភណា្ឌ គារ គយ រាន ខដន កំណត់ 
អាច មតរូវបាន អនុញ្្ញ ត សោយ រដឋាបាល គយ សដើ្រ ត្ី 
ពនិតិ្យស្រើល ទនំញិ ដក គម្ររូ ទនំញិ នងិ សធ្វើ មបតបិតិ្ 
ការចំាបាច់ នានា កនាពុង សគាលបំណង ខ្រកសា ទំនិញ 
ោងំសនាះ សោយ ្ិរន ផ្្េ់ប្រូរ លកខេណៈ េំខាន់ នន 
ទំនិញ សនះ រួ្ររាន ការបាញ់ ថានា  ំេរ្ាប់ េត្វល្អិត 
កា រេ ្រងៃរួ  ត ការេរា្អ ត ការស្កល្ង ការ សដរ 
ប៉ាះ សមស្្រ េ្រ្ក រខហក ការបិទ ស្្ក េរា្គ ល់ 
ការេរសេរ ចំណំា ការសរៀបចំ ក ច្េ ប់ ទំនិញ 
ស�ើងវិញ ការសមជើេសរើេ ឬ សវច ែចេប់ ស�ើងវិញ 
ជាសដើ្រ។

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  លិែិត សលែ ០០៥ េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី០២ ខែ្រតីនា 
ឆ្នា ំ២០០០ េ្តីពតី ការខកេំរួល ខបបបទ មគប់មគង 
ការ នំាចូល ទំនិញ តា្រ របប អាគារ លក់ទំនិញ រួច 
ពន្ធ Duty Free Shop

  លិែិត សលែ ១០០៦ គរ ចុះ ន ង្ៃទតី២១ ខែធនារូ 
ឆ្នា ំ២០០៤ េ្តីពតី ខបបបទ មគប់មគង ការនំា ចូល 
ទំនិញ តា្រ របប អាគារ លក់ទំនិញ រួច ពន្ធ Duty 
Free Shop

២.២.៦.១. បបបបទ មន ការនា ំចូេ
 – មតរូវរាន លិែិតអនុញ្្ញ ត នំាចូល ខដល សចញ សោយ 

អគរ (នាយកោឋា ន រោឋា ករ)រាល់សពល នំាចលូ

 – មតរូវរាន ឃ្ាងំ េមរាប់ េ្ពុក និង អាគារ លក់ទំនិញ 
រួច ពន្ធ សដើ្រ ត្ី ដំសណើរការ អាជតីវក្រ្ម មេបតា្រ 
កិចចេេនយា

 – ការបំសពញ ខបបបទ នំាចូល ការបង់ កនម្រ Duty 
Free មតរូវសធ្វើ សៅ រាត់មចក នំាចូល តា្រ បណ្ា 
ការិយល័យ ស្ខាគយ និង រោឋា ករ ពាក់ព័ន្ធ តា្រ 
ចបាប់ និង នតីតិវិធតី ជា ធររាន។

២.២.៦.២. ការពធ្ើ ចរាចរ ទំនិញ រួច េន្ធ

រាល់ ការដឹកជ ្្ជរូន ចរាចរ ទំនិញ រួច ពន្ធ មគប់ មបសភទ 
ឆ្ងកាត់ ន្្កនាពុង មបសទេ មតរូវ អ្រ ភា្ជ ប់ ជា្រួយ នូវ លិែិត 
អនុញ្្ញ ត ដឹកជ ្្ជរូន ខដល សចញ សោយ អគរ សហើយ កនាពុង 
ករណតី ខដល អាជាញា  រធរ គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ យល់ថា ចំាបាច់ 
្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ យ៉ា ងតិច ពតីររូប អ្រ ឃ្ាសំ្រើល ទំនិញ 
ោំងសនាះ រហូតដល់ សគាលសៅ អាជតីវក្រ្ម មេបចបាប់ 
នានា។

២.២.៦.៣. កាតេ្កិចចេ របស់ អា�ីវ ករ
 – អាជតីវករ លក់ទំនិញ រួច ពន្ធ ោំងអេ់ មតរូវសគារព 

និង អនុវត្ ឲ្យ បានល្អ និង ោន់សពលសវលា តា្រ 
ែ្ឹ្រស្រ នន សេចក្តីជូនដំណឹង សលែ០០៥េហវ 
ខាងសលើ

 – មតរូវ បងក ការង្យមេរួល និង ការេហការ ែ្េ់ 
ជាមបចំា ជា្រយួ ្រសន្តី រាន េ្រត្ថកិចចេ មគប់ខ ន្ាក

 – ស្ញាើ របាយការណ៍ ជាមបចំា តា្រ គំរូ ខដល ខណនំាសោយ 
អគរ ឲ្យ បាន សទៀងោត់ ្រក នាយកោឋា ន រោឋា ករ

 – កត់មតា ឲ្យ បានចបាេ់លាេ ់សលើ វិកកយបមត លក់សចញ   
នូ វយ ថា មបសភទ បរិរាណ ទំនិញ មព្រោំងអត្ 
េញ្្ញ ណ អតិ្ិជន ខដល បាន ទិញ មបចំា ន ង្ៃ នតី្ួរយ។

២.២.៦. ទំនិញ នាចំូេ តា្រ របប អាោរ េក់ទំនិញ រួច េន្ធ 



ជំពកូ ២ ៖ នតីតិវិធតីគយ 49

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  ចបាប់ េ្តីពតី គយ ខដល មបកាេ សអាយសមបើ សោយ 
មពះរាជមក្រ សលែ នេ/រក្រ/០៧០៧/០១៧ ចះុ 
ន ង្ៃទតី២០  ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៧

  មបកា េសលែ ១១៤ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការកំណត់ ្ុរែទំនិញ 
ខដល មតរូវ សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ

  មបកា េសលែ ១០៥ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែក្ុរ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការមគប់មគង ទនំញិ ខដល 
មតរូវបាន សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ

២.២.៧.១. ការកំណត់ ្ុរែទំនិញ បដេ មតរូវ 
ពេើកបេង េន្ធ និង អាករ

អនុសលា្រ សៅតា្រ ប្្ញត្ិ រាមតា២៦ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ 
ការសលើកខលង ពន្ធ និង អាករ មតរូវបាន ្ ្ល់ជូន ចំសពាះ 
ទំនិញ និង អនាក នំាចូល ខដលរាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ 
ដចូខាងសមកា្រ៖

ក. ទំនិញ េមរាប់ សបេកក្រ្ម ការទូត ឬ សបេកក្រ្ម 
កុងេ៊ាុល បរសទេ អង្គការ អន្រជាតិ និង ភានា ក់ង្រ 
េហមបតិបតិ្កា រប សចចេកសទេ របេ់ រោឋា ភិបាល 
ស្្សងសទៀត សដើ្រ្តី សមបើមបាេ់ កនាពុង ការិយកិចចេ នន 
្រុែង្រ ជា ្ ្រូវការ សោយរាន ការបញ្្ជ ក់ ពតី មបធាន 
សបេកក្រ្ម និង ពតី មកេួងការបរសទេ និង េហ 
មបតិបតិ្ការ អន្រជាតិ

ែ. ទំនិញ េមរាប់ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន របេ់ បុគ្គលិក 
្្រូវការ នន សបេកក្រ្ម នងិ អង្គការ ដចូ បាន សរៀបរាប់ 
សៅកនាពុង វក្យែណ្ឌ  ក នន មបការសនះ។ ការអនុវត្ 
នវូ វក្យែណ្ឌ  សនះ និង វក្យែណ្ឌ  ក នន មបការសនះ 
មតរូវ ខ ្្អកសលើ សគាលការណ៍ ចបាប់ អន្រជាតិ  និង 
សគាលការណ៍ បដិការ រវង រោឋា ភិបាល ពាក់ ព័ នឋា

គ. ទំនិញ រាន សដើ្រកំសណើត ក្្រពុជា ឬ ទំនិញ នំាចូល 
ខដល បាន បង់ ព នឋា និង អាករ រចួ ខដល សចញពតី ខដន 

គយ សហើយ មតរូវ នំាចូល មត�ប់ ពតី បរសទេ ្រកវិញ 
សោយ ពុំរាន ការបសងកើន តន្្រ

ឃ. ទំនិញ ខដល មតរូវ សលើកខលង ព នឋា និង អាករ សមកា្រ 
ប្្ញតិ្ នន ចបាប់ ស្្សងសទៀត របេ់ មពះរាជាណាចមក 
ក្្រពុជា

ង. ទំនិញ ជា អំសណាយ េមរាប់ ្រនុេ្សធ្រ៌ ទំនិញ 
េមរាប់ ការមស្វមជាវ នងិ សគាលបំណង វទិយា ស្សេ្ 
ទំនិញ គំរូ និង ទំនិញ តំាងពិព័រណ៍ខដល  គា្ម ន តន្្រ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម ្រឈេូ ខដលរានស្កេព   ្រនុេ្ស

ច. ទំនិញ នំាចូល ខដលរាន តន្្រ និង បរិរាណ 
ចបាេ់លាេ់ ្រួយចំនួន តា្រ ការកំណត់ របេ់ អគ្គ 
នាយក នន អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ ក្្រពុជា 
ខដល នំាចលូ សោយ អនាកដំសណើរ អនាកបសម្រើ ការ តា្រ 
្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន និង ជន ោំងឡាយ ខដល 
ឆ្ងកាត់ មពំខដន

ឆ. ទំនិញ ខដល ចលូកនាពុង ខដន គយ េមរាប់ ឆ្ងកាត់ ឬ 
ស្្រ  ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន

ជ. េរា្ភ រ សមបើមបាេ ់កនាពុង្្ះ េរា្ភ រ សមបើមបាេ ់ផ្្លែ្់រួន 
និង មទព្យេ្រ្ត្ិ ស្្សងសទៀត សលើកខលងខត យន 
យន្ ខដល នំាចូល សោយ បុគ្គល ខដល ផ្្េ់ប្រូរ  
លំសៅស្្ថ ន ្រក ក្្រពុជា កនាពុង បរិរាណ ខដល កំណត ់
សោយ  អគ្គនាយក នន អគ្គនាយកោឋា ន គយ  និង  
រោឋា ករ  ក្្រពុជា

ឈ.បរកិាខេ រ ឧេសាហក្រ្ម នងិ េរា្ភ រ ស្្សងសទៀត ខដលជា 
តម្ររូវការ េមរាប់ មបតិបត្ិការ និង ការខ្រកសា 
បរិកាខេ រ  ោងំ សនះ ខដល សមបើមបាេ់ សៅកនាពុង េ្រុមទ 
េមរាប់ ការរុករក និង ោញយក ្ លិត្ល សត ល 
េិលា និង ស្រធាតុ ែនិជ និង េរើរាង្គ ស្្សង សទៀត 
តា្រ ការេសម្រច របេ់រ ដឋា ្រសន្តី មកេួង សេដឋាកិចចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

ញ. ទំនិញ ស្្សងសទៀត តា្រ ការេសម្រច របេ់រ ដឋា ្រសន្តី 
មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

២.២.៧. ទំនិញ បដេ មតរូវ ពេើកបេង េន្ធ និង អាករ
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បុគ្គល ខដល នំាចូល ទំនិញ សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន កថាែណ្ឌ  
ខាងសលើ មតរូវ ្ ្ល់នូវ ឯកស្រ ជា ភេ្ពុតាង ដល់ រដឋាបាល 
គយ ថា ទំនិញ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ េមរាប់ 
ទទួលបាន ការសលើកខលង ពន្ធ និង អាករ។

អង្គការ នានា និង បុគ្គល ខដល រានបំណង សេនា ើេុំ ការ 
សលើកខលង ពន្ធ នងិ អាករ សលើ ទំនញិ នំាចលូ សមកា្រ ប្្ញត្ិ   
កថាែណ្ឌ  ក និង កថាែណ្ឌ  ែ ខាងសលើ មតរូវរានការ  
អនញុ្្ញ តជា្រនុ ពតីមកេងួការបរសទេ និងេហ មបតបិត្កិារ    
អន្រជាតិ  មេបតា្រ នតីតិវិធតី ជា ធររាន។

បុគ្គល ខដលរាន បំណង នំាចូល ទំនិញ សមកា្រ ប្្ញត្ិនន  
ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា មតរូវ អនុវត្ 
តា្រ នតីតិវិធតី និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ ជា ធររាន។ 

ការសលើកខលង ជា ភាគ នវូ ពន្ធ និង អាករ នំាចលូ មតរូវបាន 
្្ល់ ចំសពាះ ្រុែទំនិញ និង អនាក នំាចូល ្រួយចំនួន មេប 
តា្រ  ប្្ញតិ្ រាមតា ២៧ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ។ ទំនិញ ខដល 
មតរូវបាន សលើកខលង ជា ភាគ នវូ ពន្ធ និង អាករ នំាចលូ រាន 
ដចូខាងសមកា្រ ៖

 – ទនិំញ និង េរា្ភ រ ខដល មតរូវបាន សលើកខលង ជា ភាគ 
នូវ  ពន្ធ និង អាករ នំាចូល សមកា្រ ប្្ញត្ិ នន ចបាប់ 
ណា្រ យួ ជា ធររាន                           

 – ពជូ ដំណំា និង ពជូ េត្វ េមរាប់ កេិក្រ្ម

 – ទំនិញ  ខដល នឹងមតរូវ ទទួល ការជេួជុល ការខកនចនា 
ឬ ពិសស្ធន៍ 

 – ទំនិញ ខដល បាន នំាចលូ វិញ តា្រ េភាព សដើ្រ

 – ទំនិញ ខដល នំាចូល សោយ រោឋា ភិបាល  សដើ្រ្តី  ជា 
មបសយជន ៍ស្ធារណៈ នងិ ទនំញិ នំាចលូ េមរាប់ 
របប មបសវ េ កាលិក

 – ទំនិញ ស្្សងសទៀត តា្រ ការេសម្រច របេ់រ ដឋា ្រសន្តី 
មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

 – បុគ្គល ខដល នំាចូល ទំនិញ សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន មបការ 
សនះ មតរូវ ្ ្ល់នវូ ឯកស្រ ជា ភេ្ពុតាង ដល់ រដឋាបាល 
គយ ថា ទំនិញ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ មគប់មគាន់ 
េមរាប់  ទទួលបាន ការសលើកខលង ជា ភាគ នូវ ពន្ធ 
និង អាករ។

២.២.៧.២. ការមគប់មគង ទំនិញ បដេ បាន 
ពេើកបេង េន្ធ និង អាករ

ទំនិញ នំាចូល សោយ សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ នំាចូល 
សមកា្រ ប្្ញតិ្ នន វក្យែណ្ឌ  ក កថាែណ្ឌ  ទតី ១ រាមតា 
២៦ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ េមរាប់ សបេកក្រ្ម ការទូត ឬ 
សបេកក្រ្ម កុងេ៊ាុល បរសទេ អង្គការ អន្រជាតិ និង 
ភានា ក់ង្រ  េហមបតិបតិ្កា រ បសចចេកសទេ របេ់រ ោឋា  ភិ បាល 
ស្្សងសទៀត សដើ្រ ត្ី សមបើមបាេ់ កនាពុង ការិយកិចចេ នន ្រុែង្រ ជា 
្្រូវការ របេ់ែ្រួន និង បុគ្គលិក របេ់ អង្គការ ោងំសនះ មតរូវ 
នំាសចញ សៅវិញ បន្ាប់ពតី ប ច្េប់ សបេក្រ្ម របេ់ែ្រួន។ 

ទំនិញ ោងំសនះ មព្រោងំ ទំនិញ ស្្សងសទៀត សមកា្រ ប្្ញត្ិ 
កថាែណ្ឌ  ទតី ១ រាមតា ២៦ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ ្រិនមតរូវ 
បានអនុញ្្ញ ត ឲ្យ លក់ ស្្រ បខង្វរ សៅសមបើ មបាេ់ អ្វតី ស្្សង ពតី 
គ ្រ្យ ោឋា  ន ខដល បាន អនុសមគាះ ឬ សបាះបង់សចាល សោយ 
គា្ម ន ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី រដឋាបាល គយ ស�ើយ ។

អង្គការ ឬ បុគ្គល នានា ខដលរាន បំណង លក់ ស្្រ បខង្វរ 
សៅសមបើ មបាេ់ អ្វតី ស្្សង ពតី គ ្រ្យ ោឋា  ន ខដល បាន អនុសមគាះ ឬ 
សបាះបងស់ចាល ទនំញិ ខដល បាន នំាចលូ សោយ សលើកខលង 
ឬ សលើកខលង ជា ភាគ នវូ ពន្ធ និង អាករ នំាចលូ មតរូវ សេនា ើេុំ  
ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី រដឋាបាល គយ មេបតា្រ នតីតិ វិធតី 
ដចូខាងសមកា្រ ៖

 – មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេុំ ការអនុញ្្ញ ត ្រក រដឋាបាល 
គយ សោយ បញ្្ជ ក់ ឲ្យ បានចបាេ់លាេ់ ពតី រសបៀប 
នន ការប្រូរ គ ្រ្យ ោឋា  ន ឬ ការប្រូរ ក្រ្មេិទ្ធិ សលើ ទំនិញ 
សនះ។ ចបាប់ ច្្រង នន ពាក្យសេនា ើេុំ សនះ មតរូវ ស្ញាើជូន  
មកេួងការបរសទេ និង េហមបតិប តិ្ការ 
អន្រជាតិ ឬ មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា េមរាប់ 
ទំនិញ  ខដល នំាចូល សមកា្រ ប្្ញតិ្ កថាែណ្ឌ  ទតី ១ 
មបការ ១ នន មបកា េសលែ ១០៥ េហវ.មបក 
ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់ មកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី ការមគប់មគង ទំនិញ 
ខដល មតរូវបាន សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ
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 – ពាក្យសេនា ើេុ ំមតរូវ អ្រសោយ ប ្្ជ តី ទនំញិ នងិ ឯកស្រ 
នំាចូល មព្រោំង ឯកស្រ ស្្សងសទៀត មបេិនសបើ 
រាន។ ទំនិញ ្រិនមតរូវ បានអនុញ្្ញ ត ឲ្យ លក់ ស្្រ  
ឬ បខង្វរ ្រុនសពល ទទួលបាន កា រ អនុញ្្ញ ត ពតី 
រដឋាបាល គយ ស�ើយ

 – ក្រ្មេិទ្ធិករ ្ ្មតី មតរូវ ទទួលែុេមតរូវ សលើ ការបង់ពន្ធ 
និង អាករ ជូន រដឋាបាល គយ តា្រ នតីតិ វិធតី គយ ជា 
ធររាន។ ទំនិញ ្រិនមតរូវ បានមបគល់ ជូ នក ្រ្ម 
េិទ្ធិករ ្ ្មតី  សោយ គា្ម ន ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី 
រដឋាបាល គយ និង ្រុនសពល បង់ពន្ធ និង អាករ 
ខដល ជាប់ ឬ ទទួលបាន ការសលើកខលង ពន្ធ ជា ្្មតី 
ពតី ស្្ថ ប័ន រាន េ្រត្ថកិចចេ

 – រដឋាបាល គយ មតរូវ គតិគរូ ពតី លក័ខេែណ័្ឌ  ជាក់ ខេ្ ង នងិ 
េភា ពនន ទំនិញ ោងំសនាះ នាសពល មបគល់ ទទួល 
និង អាច ខកេម្ររួល តន្្រ គិត ពន្ធគយ តា្រ សនះ។

ទំនិញ ខដលរាន មបភព កនាពុង ខដន គយ ឬ ខដល បាន 
នំាចូល សោយ បង់ពន្ធ និង អាករ រួច ឬ ខដល នំាចូល      
មត�ប់្រកវិញ ពតី បរសទេ សោយ ពុំរាន បខន្ថ្រ តន្្រ 
មតរូវបាន អនុញ្្ញ ត ឲ្យ លក់ ស្្រ បខង្វរ សៅសមបើ មបាេ់ ឬ 
សបាះបង់សចាល សោយ ពុំ ចំាបាច់ រាន ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន 
ពតី រដឋាបាល គយ ស�ើយ ។

អង្គការ ឬ បុគ្គល នានា ខដលរាន បំណង សបាះបង់សចាល 
ទំនិញ ខដល បាន នំាចូល សោយ សលើកខលង ពន្ធ និង 
អាករ នំាចូល មតរូវ សេនា ើេុំ ការអនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី រដឋាបាល 
គយ។ ការសេនា ើេុំ  មតរូវ អ្រសោយ ប ្្ជ តី  ទំនិញ និង 
ឯកស្រ  នំាចូល មព្រោងំ ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត។ 
ការសបាះបង់សចាល ទំនិញ អាចសធ្វើ ស�ើង ខត សមកាយសពល 
រាន ការ អនុញ្្ញ ត ពតី រដឋាបាល គយ។ រដឋាបាល គយ អាច 
ឃ្ាសំ្រើល ការសបាះបង់សចាល ឬ ការបំផ្្ញ ទំនិញ 
ោងំសនះ។

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ១០៧េហវមបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការរាយការណ៍ ការសធ្វើ 
ចរាចរ ការសធ្វើ េននាិធិ និង ការដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ 
នំាសចញ របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

  មបកា េសលែ ១១១ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ បំសពញ 
ទម្រងក់ារ គយ សៅ ការយិលយ័ គយ របេ ់មកេងួ 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

  សេចក្តីខណនំា សលែ ៥៤៦ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី៣០ 
ខែ្រិ្ នុា ឆ្នា ំ២០១១ េ្តីពតី ការេម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម  
បខន្ថ្រសទៀត ដល់ វិេ័យ ឯកជន កនាពុងការ   បំសពញ 
ខបបបទ គយ

  សេចក្តីខណនំា សលែ ៥១៦ អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី០២ 
ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការសលើកខលង កនម្រ 
ខបបបទ គយ (Customs Processing Fee-
CPF)សលើ ការនំាសចញ អងករ

 – តា្រ សគាលនសយបាយ របេ់ រាជ រោឋា ភបិាល ក្្រពុជា 
និង តា្រ ការខណនំា របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ  អគរ  បាន្្ល់ អាទិភាព ្រិនចំាបាច់ 
រង់ ចំា តា្រ ជួរ លំោប់លំសោយ និង េម្ររួលឲ្យ  
បានជា អតិបររា សលើ ការបំសពញ ខបបបទ គយនំា 
សចញ អងករ តា្រចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ជា ធររាន។ 
ទន្ឹ្រសនះ អគរ ក៏បាន េសម្រច សលើកខលង 
កាតព្វកិចចេ  បង់ក នម្រ ខបបបទ គយ ្ ងខដរ (ដូច 
រាន កនាពុង សេចក្តីខណនំា សលែ៥១៦ អគរ ចុះ ន ង្ៃ 
ទតី០២ ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៤ )។  

 – ការនំាសចញ ្ លិត្ល កេិក្រ្ម  ស្្សងសទៀត 
មកេួង  សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ ក៏បាន េម្ររួល 
ឲ្យ  អនាក នំាសចញ ឬ តំណាង សធ្វើការ សេនា ើេុំ ជាលាយ   
ល័កខេណ៍ អក្សរ រដឋាបាល គយ អាច អនុញ្្ញ ត 
សធ្វើការ   បំសពញ   ខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ 
សៅ  កខន្ង  ស្្សង  ពតី  ការិយល័យ  គយ ខដល បាន 
កំណត់  ដូចជា ទតីកខន្ង ខដល ្ លិត ឬ ខកនចនា 
ទំនិញ សដើ្រ្តី នំាសចញ។ល។ ដូច រានខចង កនាពុង 

២.២.៨. នីតិវិធី កនាថុងការ នាពំចញ អង្ករ និង ផេិតផេ កសិក្រ្ម
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មបកា េសលែ១០៧េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្ដ តីពតី ការរាយការណ៍ ការសធ្វើ 
ចរាចរ ការសធ្វើ េននាិធិ និង ការដឹកជ ្្ជរូន ទំនិញ 
នំាសចញ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ និង 
មបកា េសលែ ១១១ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ បំសពញ 
ទម្រង់ការ គយ សៅសមរៅ ការិយល័យ គយ របេ់ 
មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

នតីតិវិធតី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ

អនាក នំាសចញ ទំនិញ ោំងអេ់ មតរូវ ភា្ជ ប់ ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ 
សដើ្រ ត្ី បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ។ នតីតិវិធតី នន 
ការបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ ដចូ រាន កនាពុង ចំណចុ ២.១.។

២.៣. នតីតិវិធតី ្រុនសពល បំសពញខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ 
ពតី គយ

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ០០២ េហវ.មបក.អគរ ចុះ ន ង្ៃ 
ទតី០៤ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី វិធាន បញ្្ជ ក់ 
ជា្រនុ សលើ ចណំាតថ់ានា ក ់ទនំញិ តា្រ តារាង ពន្ធគយ 
សដើ្រកំសណើត ទំនិញ និង តន្្រ គិត ពន្ធគយ 

  សេចក្តីខណនំាសលែ៣៤៥ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៣ 
ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី ការអនវុត្វធិានបញ្្ជ ក់ 
ជា្រុនសលើចំណាត់ថានា ក់ទំនិញតា្រតារាងពន្ធគយ 

  សេចក្តីខណនំាសលែ៣៤៦ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៣ 
ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី ការអនវុត្វធិានបញ្្ជ ក់ 
ជា្រុនសលើតន្្រគិតពន្ធគយ 

  សេចក្តីខណនំាេ្តីសលែ ២១៧៥ អគរចុះន ង្ៃទតី០៤ 
ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៤េ្តី ពតី ការអនវុត្វធិានបញ្្ជ ក់    
ជា្រុនសលើសដើ្រកំសណើតទំនិញ 

២.៣.១. វិធាន បញ្ជា ក់ ជា្រុន

វធិាន បញ្្ជ ក ់ជា្រនុ (Advance Ruling) មតរូវបាន បសងកើត 
និង ោក់សអាយអនុវត្ សៅ ក្្រពុ ជានា ន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រករា 
ឆ្នា ំ២០១៣ កនាពុង សគាលបំណង សដើ្រ្តី សលើកក្្រេ់ កិចចេ 
េម្ររួល ពាណិជ្ជក្រ្ម និង សដើ្រ្តី ធានាថា មបតិសវទន៍ គយ 
មតរូវ បានមបកាេ មតឹ្រមតរូវ មេបតា្រ ប្្ញត្ិ នន ចបាប់ េ្តីពតី 
គយ ជា ធររាន។ 

២.៣.១.១. និយ្រន័យ

វធិាន បញ្្ជ ក ់ជា្រនុ គជឺា សេចក្តីេសម្រច ជាលាយលកខេណ៍ 
អក្សរ ខដល សចញ សោយ អគរ េ្តីពតី (ក) ចំណាត់ថានា ក់ 
ទំនិញ តា្រ តារាង ពន្ធគយ (ែ)ការបកមស្យ និង ការ 
អនុវត្ ចបាប់ និង បទ ប្្្ញត្ិ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការកំណត់ តន្្រ 
គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ ឬ (គ) សដើ្រកំសណើត ទំនិញ ខដល 
នឹងមតរូវ នំាចូល ឲ្យ សៅ បុគ្គល ណា្រួយ សៅសពល រានការ 
សេនា ើេុំ។ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន នឹងរាន លកខេណៈ គតិយុត្ិ 
ចំសពាះ អាជាញា ធរ គយ ចាប់ពតី ន ង្ៃ វិធាន សនះ ចលូ ជា ធររាន។ 
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២.៣.១.២. បុគ្គេ បដេមាន សិទ្ធិ ពសនាើសុំ  
វិធាន  បញ្ជា ក់  ជា្ុរន(អនាកពសនាើសុំ)

 – អនាក នំាចលូ 

 – អនាក ្ លិត ទំនិញ 

 – ឬ បុគ្គល ខដល បានទទួល េិទ្ធិ កនាពុងការ នំាចូល 
ទំនិញ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសេនា ើេុំ។ 

២.៣.១.៣. ការិោេ័យ ទទួេបន្ថុក វិធាន 
បញ្ជា ក់ ជា្ុរន

ការិយល័យ ចំនួន ពតីរ ទទួលបន្ពុក វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្ុរន 
ខដល េ្ថ ិតសមកា្រ ការមគប់មគងរ បេ់ នាយកោឋា ន ខ្នការ 
បសចចេកសទេ និង កិចចេការ អន្រជាតិ (្ បក) នន អគរ៖

 – ការិយល័យ ខ្នការ  និង សគាលនសយបាយ 
េមរាប់  ការចាត់ ថានា ក់ ទំនិញ តា្រ តារាង ពន្ធគយ 
និង សដើ្រកំសណើត ទំនិញ 

 – ការយិលយ័ បសចចេកសទេ គយ េមរាប ់ការកណំត ់
តន្្រ គិត ពន្ធគយ។

២.៣.១.៤. នីតិវិធី កនាថុងការ ពសនាើសុំ វិធាន 
បញ្ជា ក់ ជា្ុរន

កនាពុងការ សេនា ើេុ ំវធិាន បញ្្ជ ក ់ជា្រនុ អនាកសេនា ើេុ ំមតរូវ យលដឹ់ង 
ពតី ែ្ឹ្រស្រ នានា នន ការសេនា ើេុំ និង បំសពញ រាល់ ព័ត៌រាន 
ោងំអេ់  នន ពាក្យសេនា ើេុំ ជា ភាស្ ខែ្មរ ឬ អង់សគ្េ មព្រ 
ោងំ ចះុហត្ថសលខា បញ្្ជ ក ់្ ងខដរ។ ទម្រង ់នន ពាក្យសេនា ើេុំ 
វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន រ្ួររាន៖

 – AR-TC Form 1 េមរាប ់ការចាត ់ថានា ក ់ទនំញិ តា្រ 
តារាង ពន្ធគយ

 – AR-CVForm1 េមរាប់ការកំណត់ តន្្រ គិត 
ពន្ធគយ

 –  AR-OGForm1 េមរាបក់ារកណំត ់សដើ្រកសំណើត 
ទំនិញ។

ពាក្យសេនា ើេុំ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន ្រួយចបាប់ សមបើ បាន 
េមរាប់ខត ទំនិញ ខត្រួយ ឬ េមរាប់ខត កិចចេ ច្្រងការ 
នំាចូល ្រួយ ប៉ាុសណាណ ះ។ អនាកសេនា ើេុំ មតរូវប ្្ជរូន ពាក្យសេនា ើេុំ 
នងិឯកស្រចំាបាចន់ានាសោយផ្្ល ់សៅកាន ់ការយិលយ័   
ទទួលបន្ពុក។ កនាពុងករណតី ខដល អនាកសេនា ើេុំ ជា បុគ្គល ខដល 
បានទទួល េិទ្ធិ មតរូវោក់ ភា្ជ ប់ លិែិត ស្្រេិទ្ធិ ្រកជា ្រួយ 
ពាក្យសេនា ើេុំ។ 

ឯកស្រ ចំាបាច់ នានា េមរាប់ ភា្ជ ប់ ជា្រយួ ពាក្យសេនា ើេុំ៖

 – ឯកស្រ ចបាប់ ច្្រង និង រានការ សបាះមតាទទួល 
ស្្គ ល់  ពតី មកពុ្រហ៊ានុ សេនា ើេំុ ខដល បញ្្ជ ក់ ពតីអត្េញ្្ញ ណ   
មកពុ្រហ៊ានុ នងិ អនាកសេនា ើេុ ំរាន ជាអាទ ិវញិ្្ញ បនបមត   
អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ ប័ណណ បា៉ា តង់ លិែិត  ស្្រេិទ្ធិ 
អត្េញ្្ញ ណប័ណណ ឬ លិែិត ឆ្ងខដន 

 – ទំនិញ គំរូ  ឬ ឯកស្រ គំាមទ សដើ្រ ត្ី ពិ ព័ណ៌នា 
ជាក់លាក់   ពតី លកខេណៈ របេ់ ទំនិញ ខដល មតរូវ សេនា ើេុំ 
រាន ដចូជា  កាតា�ពុក វធិតី ្ លតិ វធិតី សមបើ ប ្្ជ តី ធាតុ 
្្ស ំដំសណើរការ ្ លិតក្រ្ម  

 – ឯកស្រ បញ្្ជ ក់ ការទិញ លក់ និង កិចចេ ច្្រងការ 
ពាក់ព័ន្ធ  ការនំា ចលូ  រានដចូជា លិែិត បញ្្ជ  ទិញ 
កិចចេេនយា វិកកយបមត ប័ណណឥណោន នន ការទិញ 
លក់ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសេនា ើេុំ។

២.៣.១.៥. ដំពណើរការ ពាក្យពសនាើសុំ វិធាន 
បញ្ជា ក់ ជា្រុន

សមកាយពតី ទទួលបាន ព័ត៌រាន ចំាបាច់ មគប់មគាន់ អគរ នឹង 
្្ល់ជូន អនាកសេនា ើេុំ នូវ សេចក្តីេសម្រច េ្តីពតី វិធាន បញ្្ជ ក់ 
ជា្រុន ជា លាយលកខេណ៍អក្សរ មព្រោងំ ្ ្ល់ ការពន្យល់ 
ពតី ្រូលសហតុ កនាពុង រយៈសពល ស្្រេិប (៣០) ន ង្ៃ សធ្វើការ 
េមរាប់ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន សលើ ការចាត់ ថានា ក់ ទំនិញ 
តា្រ តារាង ពន្ធគយ និង សដើ្រកំសណើត ទំនិញ និង កនាពុង 
រយៈសពល សរៅេិប (៩០)ន ង្ៃ សធ្វើការ េមរាប់ វិធាន បញ្្ជ ក់ 
ជា្រុន សលើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ។ មបេិនសបើ ព័ត៌រាន ចំាបាច់ 
នានា ្រិនមតរូវ បាន្្ល់ មគប់មគាន់ ជា្រួយ ពាក្យសេនា ើេុំ 
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អគរ នឹង សចញ មបសវេន៍ សេនា ើ ឲ្យ ្ ្ល់ព័ត៌រាន បខន្ថ្រ 
សហើយ រយៈសពល កំណត់ សដើ្រ ត្ី សចញ សេចក្តីេសម្រច 
សនះ ្រិន រាប់ប ច្េរូល រយៈសពល រង់ ចំា ព័ត៌រាន បខន្ថ្រ សទ។ 
កនាពុងន័យសនះ អនាកសេនា ើេុំ រាន រយៈសពល ស្្រេិប (៣០)
ន ង្ៃ សធ្វើការ (ឬ អាច ខវង ជាង សនះ មបេិនសបើ រានខចង កនាពុង 
មបសវេន៍) គិតពតី ន ង្ៃ សចញ មបសវេន៍ សដើ្រ្តី ្ ្ល់ព័ត៌រាន 
បខន្ថ្រ ឬ បំសពញ កាតព្វកិចចេ ស្្សងសទៀត តា្រ ការតម្ររូវ។ 
មបេិនសបើ ្រិនរាន ការសឆ្ើយតប នឹង មបសវេន៍ កនាពុង 
រយៈសពល សនះ ការពិនិត្យ ពាក្យសេនា ើេុំ វិធាន បញ្្ជ ក់ 
ជា្រុន នឹងមតរូវ ប្្ឈប់ សហើយ ចាត់ទុកថា ពាក្យសេនា ើេុំ សនះ 
មតរូវបាន ដកហតូ។ 

កត្ា ្រយួចនំនួ ខដល វធិាន បញ្្ជ ក់ ជា្រនុ ្ិរនអាច ្ ្លជ់នូ 
ចំសពាះ ករណតី ដចូខាងសមកា្រ៖

 – សៅសពលខដល ក្រ្មវត្ថពុ  នន ការសេនា ើេុំ  ្រិនរាន 
លកខេណៈ  ជាក់ខេ្ង ឬ ជាការ ឧបរា

 – សៅសពលខដល អនាកសេនា ើេុំ ្រិនបាន ្ ្ល់ព័ត៌រាន ឬ 
ឯកស្រ មគប់មគាន់ សដើ្រ ត្ី ឲ្យ អគរ អាចសធ្វើ សេចក្តី 
េសម្រច តា្រ ការសេនា ើេុំ ចំសពាះ ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន 
ការសេនា ើេុំ បាន

 – សៅសពល ទំនិញ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសេនា ើេុំ េ្ថ ិត 
កនាពុង ការបដិសេធ ឬ ដំសណើរការ ឧទ្ធរណ៍ ដចូ រាន 
ខចង កនាពុង រាមតា២៤ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ

 – សៅសពល ខដលរាន ករណតី វិវទ កំពុងខត សកើតស�ើង 
ឬ បម្រពុង នឹង សកើតស�ើង រវង ភាគតី នានា ខដល រាន 
ការពាក់ព័ន្ធ នឹង ចំណាត់ថានា ក់ ទំនិញ តា្រ តារាង 
ពន្ធគយ កិចចេ ច្្រងការ នំាចូល និង សដើ្រកំសណើត 
ទំនិញ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសេនា ើេុំ

 – សៅសពលខដល ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសេនា ើេុំ េ្ថ ិត 
កនាពុង  ដំសណើរការ មតរួតពិនិត្យ សលើ ឯកស្រ រដឋាបាល 
ខត្រយួ

 – ឬ សៅសពលខដល ការសេនា ើេុំ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ នំាចូល ខដល បាន សកើតស�ើង 
រចួសហើយ

 – កនាពុងករណតី ខដល ទំនិញ នន កិចចេ ច្្រងការ នំាចូល ជា 
ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសលើកខលង ពន្ធ ឬ អាករ ោងំមេពុង 

 – កនាពុងករណតី ខដល ទំនិញ នន កិចចេ ច្្រងការ ជា ក្រ្មវត្ថពុ 
នន ការសេនា ើេុំ ឬ កិចចេ ច្្រងការ មបហាក់មបខហលគានា  
េ្ថ តិកនាពុង ដសំណើរការ េវនក្រ្ម សមកាយសពល បស ច្េញ 
ទំនិញ ពតី គយ  ដូច រានខចង កនាពុង រាមតា៥៧ នន 
ចបាប់ េ្តីពតី គយ

 – កនាពុងករណតី ខដល ការសេនា ើេុំ តម្ររូវ ឲ្យ រានការ បក 
មស្យ ប្្ញតិ្ នន ចបាប់ និង/ឬ បទ ប្ ្ ្ញ ត្ិ ណា ស្្សង 
សមរៅពតី ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ខដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង 
ការកំណត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ

 – កនាពុងករណតី ខដល កិចចេ ច្្រងការ នំាចូល ជា ក្រ្មវត្ថពុនន  
ការសេនា ើេុំ ជា មប តិ្ ប ត្ិ ការ សល្មើេ នឹង ចបាប់ ឬ  
បទប្ ្ ្ញ តិ្  ជា ធររាន

 – កនាពុងករណតី ខដល កិចចេ ច្្រងការ នំាចូល ជា ក្រ្មវត្ថពុ 
នន ការសេនា ើេុំ រាន លកខេណៈ ្រិន េ្រ សហតុ្ល 
ខដល អាច ចាត់ទុកជា ការអនុវត្ ធុរកិចចេ ធ្រ្មតា 
(ឧោហរណ៍៖ កិចចេ ច្្រងការ នំាចូល ្រួយ ខដល 
តន្្រ ទំនិញ ោប ជាង ន្្ ្ លិតក្រ្ម)

 – កនាពុងករណតី ខដល ការ សេើនា  េុំ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន 
មគប ដណ្ប់ ខត្រួយ ខ ន្ាក នន កិចចេ ច្្រងការ នំាចូល 
ជា  ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសេនា ើេុំ សនាះ

 – កនាពុងករណតី ខដល ស្្ថ នភាព ជាក់ខេ្ង នន កិចចេ ច្្រង 
ការ នំាចូល មតរូវសធ្វើ ការស្្ៀងផ្្ត់ តា្ររយៈ ការសធ្វើ 
េវនក្រ្ម និង ការស្កេួរ ចំសពាះ ភាគតី ពាក់ព័ន្ធ 
ស្្សងសទៀត។
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២.៣.១.៦. សុេេភាេ របស់ វិធាន បញ្ជា ក ់
ជា្ុរន

វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន រាន េុពលភាព រយៈសពល បតី (៣)
ឆ្នា ំ គិតពតី ន ង្ៃ សចញ សេចក្តីេសម្រច។ ប៉ាុខន្ វិធាន សនះ នឹង 
អេ់ េុពលភាព ្រុនសពល កំណត់ កនាពុងករណតី ខដល កត្ា 
នានា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទំនិញ នំាចលូ ជាក់ខេ្ង រាន លកខេណៈ 
ែុេគានា  នឹង អ្វតីខដល បានបង្ហា ញ សៅកនាពុង ពាក្យសេនា ើេុំ វិធាន 
បញ្្ជ ក់ ជា្រុន ឬ កនាពុងករណតី រានការ សធ្វើ វិសស្ធនក្រ្ម 
ចបាប់ ឬ បទ ប្្្ញត្ិ ជា ធររាន ខដល ប៉ាះពាល់ ដល់ វិធាន 
បញ្្ជ ក់ ជា្រុន  ឬ កនាពុងករណតី ខដល អគ្គនាយកោឋា ន គយ 
និង រោឋា ករ ក្្រពុជា ្ ្ល់ សេចក្តីេសម្រច សលើ ការខកតម្ររូវ ឬ 
ការដកហតូ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន ឬ កនាពុងករណតី ខដល វិធាន 
សនះ មតរូវបាន ខកតម្ររូវ បន្ាប់ពតី រានការ ពិនិត្យស�ើងវិញ។ 

សដើ្រ ត្ី ទទួលបាន នូវ ្ លមបសយជន៍ ពតី វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្ុរន 
នាសពល នំាចលូ ចបាប់ ច្្រង នន សេចក្តីេសម្រច េ្តីពតី វិធាន 
បញ្្ជ ក់ ជា្រុន មតរូវោក់ ភា្ជ ប់ ជា្រួយនឹង ឯកស្រ រដឋាបាល 
ខត្រយួ (SAD) កនាពុងសពល បំសពញខបបបទ គយ។

២.៣.១.៧. ការេិនិត្យ ព�ើងវិញ នូវ វិធាន 
បញ្ជា ក់ ជា្ុរន

សដើ្រ្តី ជំោេ់ នឹង វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន អគរ តម្ររូវ ឲ្យ 
អនាកសេនា ើេុំ ោក់ពាក្យ សេនា ើេុំ ពិនិត្យស�ើងវិញ នូវ វិធាន 
បញ្្ជ ក់ ជា្រុន សោយផ្្ល់ សៅ ការិយល័យ ទទួលបន្ពុក 
កនាពុងអំ�ពុងសពល៤៥ន ង្ៃ សធ្វើការ បន្ាប់ពតី កាលបរិសចទ្ នន 
ការសចញ សេចក្តីេសម្រច វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន។ ទម្រង់ នន 
ពាក្យសេនា ើេុំ ពិនិត្យស�ើងវិញ រ្ួររាន៖

 – AR-TC Form 4 េមរាប់ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន សលើ 
ការចាត់ ថានា ក់ ទំនិញ

 –  AR-CVForm4 េមរាប់វិធា ន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន សលើ 
តន្្រ គិត ពន្ធគយ

 –  AR-OGForm4 េមរាប់វិធា ន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន សលើ 
សដើ្រកំសណើត ទំនិញ 

អនាកសេនា ើេុំ មតរូវបំសពញ នូវ រាល់ ព័ត៌រាន នន ពាក្យសេនា ើេុំ ជា 
ភាស្ ខែ្មរ ឬ អង់សគ្េ រួច ចុះហត្ថសលខា បញ្្ជ ក់ និង 
ភា្ជ ប់ ចបាប់ ច្្រង នន វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ 
នន ការជំោេ់ មព្រោងំ ្ ្ល់ សហតុ្ល ជា លាយលកខេណ៍ 
អក្សរ សដើ្រ្តី គំាមទ ដល់ ការជំោេ់ សនះ។ 

ពាក្យសេនា ើេុំ នឹង ឆ្ងកាត់ ដំសណើរ ការ នន ការ ពិនិត្យ សៅតា្រ 
នតីតិវិធតី ដចូ រានខចង កនាពុង កថាែណ្ឌ  ទតី១ នន ចំណចុ“ដំសណើរ 
ការ ពាក្យ សេនា ើេុ ំវធិាន បញ្្ជ ក់ ជា្រនុ។ សមកាយ ពតី ការពនិតិ្យ 
វយតន្្រ ការិយល័យ ទទួល បន្ពុក នឹង  សចញ  នូវ សេចក្តី 
េសម្រច សលើ េំសណើ សនះ សហើយ ខដល សេចក្តី េសម្រច  សនះ 
អាច សមបើ ជំនេួ វិធាន បញ្្ជ ក់ ជា្រុន ខដល ជា  ក្រ្មវត្ថពុ  នន ការ 
ជំោេ់ សនាះបាន។ 

២.៣.១.៨. ការផ្សេ្ផសាយ វិធាន បញ្ជា ក ់
ជា្រុន

កនាពុងសគាលបំណងបសងកើនតរ្ាភាព វិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុន 
អាចមតរូវ្្សព្វ្សាយជាស្ធារណៈ តា្រ្រសធយាបាយ 
្រួយចំនួន ដូចជា តា្រមបព័ន្ធអុតីនធឺ សណតជាសដើ្រ  
(សគហ៍ទំព័រ web.customs.gov.kh/advance_
ruling_decisions ) ជា្រយួនងឹពត៌័រាន្រយួចំននួខដល 
្រិនពាក់ព័ន្ធផ្្ល់នឹងអត្េញ្្ញ ណរបេ់អនាកសេនា ើេុំ។ អនាក 
សេនា ើេុមំតរូវជនូដណំងឹដល ់អគរ អំពតីពត័រ៌ានេរាងៃ ត ់ខដល 
រានសៅកនាពុងពាក្យសេនា ើេុំ វិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុន  ឬ សៅកនាពុង 
ពាក្យសេនា ើេុំពិនិត្យស�ើង វិញ សលើ វិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុន 
សដើ្រ្តី ធានាថាព័ត៌រានោំងសនះនឹង្រិនមតរូវ្្សព្វ្សាយ 
ជាស្ធារណៈ។
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ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ៣៨៧េហវ គរ ចុះ ន ង្ៃទតី២២ 
ខែឧេភា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតី ការកំណត់ តន្្រ គិត 
ពន្ធគយ  សលើ ទំនិញ នំាចលូ របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ 
និង  ហិរ្្ញវត្ថពុ 

២.៣.២.១. និយ្រន័យ តម្រលៃ គិត េន្ធគយ

តន្្រ គិត ពន្ធគយ សលើ ទំនិញ នំាចូល គឺជា តន្្រ ច្្រងការ 

រានន័យថា ជា ន្្ ខដល បាន ទូោត់ ឬ នឹងមតរូវ ទូោត ់
ពតិមបាកដ សលើ ទនិំញ ខដល បាន លក់ េមរាប ់នំា សចញ្រក 
ក្្រពុជា។ ការមបកាេ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចូល 
មតរូវ អនុសលា្រ តា្រ ប្្ញតិ្ រាមតា ១៨ ចំណុច “ែ” នន 
ចបាប់ េ្តីពតី គយ នងិ ប្្ញតិ្ មបកា េសលែ ៣៨៧ េហវ.គរ 
ចុះ ន ង្ៃទតី២២ ខែឧេភា ឆ្នា ំ២០០៨ របេ ់មកេងួ សេដឋាកិចចេ  
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី ការកំណត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ សលើ ទំនិញ 
នំាចលូ។ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នន ទំនិញ នំាចលូ មតរូវ មបកាេ 
ជា មបាក់សរៀល (រាមតា២៣ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ)។

២.៣.២. ការពផ្ៀងផ្្ត់ តម្រលៃ គិត េន្ធគយ
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វិធតីស្សេ្ គណនា តន្្រ គិត ពន្ធគយ រាន បកមស្យ 
តា្ររសបៀប ស្្រ្្ញ សៅកនាពុង Brochure េ្តីពតី ការកំណត់ 
តន្្រ គិត ពន្ធគយ ខដល អាច ខេ្វង រកបាន សៅ អគរ។

២.៣.២.២. ការពធ្ើ វិ្រ�្ឈការ ការងារ តម្រលៃ 
គិត េន្ធគយ

ការសធ្វើ វិ្រជ្ឈការ តន្្រ គិត ពន្ធគយ រាន សគាលបំណង បងក 
ភាពង្យមេរួល បខន្ថ្រសទៀត ដល់ ការនំាសចញ នំាចូល 
តា្ររយៈ ការកាត់បន្ថយ សពលសវលា និង ការចំណាយ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការបំសពញ ខបបបទ បស ច្េញ ទំនិញ ពតី គយ។ 
គិត មតឹ្រ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០១៥ ការង្រ ស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ 
គិត ពន្ធគយ មតរូវបានសធ្វើ វិ្រជ្ឈការ សៅ បណ្ា អង្គភាព 
គយ និង រោឋា ករ ្រូលោឋា ន នានា សៅតា្រ រាត់មចក មពំខដន 
នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា សលើកខលងខត ស្ខាគយ 
និង រោឋា ករ កំពង់ខ្ មកពុងមពះេតីហនុ និង កំពង់ខ្ 
ភនាំសពញ។ រានន័យថា រាល់ ការនំា ចូល តា្រ រាត់មចក 
នានា សមរៅពតី កំពង់ខ្ អន្រជាតិ ោំងពតីរ ខាងសលើ ធុរជន 
អាច សៅ ស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ សៅតា្រ អង្គភាព 
គយ និង រោឋា ករ ្ូរលោឋា ន ខត្្រង សលើកខលងខត ការនំា 
ចូល ្រុែទំនិញ រាន ហានិភ័យ ែ្េ់ ្រួយចំនួន ដូចជា 
្រុែទំនិញ សមបើ រួច យនយន្ មគប់ មបសភទ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ 
ទរូគ្រនាគ្រន៍ ្លិត្ល សត ល េិ ស្ និង បរិកាខេ រ ខល្ង 
ជាសដើ្រ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ 
សៅ ទតីចាតក់ារ កណ្ាល (នាយកោឋា ន ខ្នការ បសចចេកសទេ 
និង កិចចេការ អន្រជាតិ)។ អគរ បាននិងកំពុង ពិនិត្យ  
លទ្ធភាព នន ការសធ្វើ វ្ិរជ្ឈការ សនះ ឲ្យ រាន ភាព មគប ដណ្ប់  
សពញសលញ សៅ មគប់ អង្គភាព គយ និង រោឋា ករ ្រូលោឋា ន  
ទោូងំមបសទេ។

២.៣.២.៣. នីតិវិធី មន ការពផ្ៀងផ្្ត់ តម្រលៃ 
គិត េន្ធគយ

ក. ទតីកខន្ង៖

 – អង្គភាព តន្្រ គិត ពន្ធគយ សៅតា្រ ស្ខា និង 
ការិយល័យ គយ និង រោឋា ករ ្រូលោឋា ន (កនាពុង មកប 
ែ័ណ្ឌ  វិ្រជ្ឈការ)

 – នាយកោឋា ន ខ្នការ បសចចេកសទេ និង កិចចេការ 
អន្រជាត ិនន អគ្គនាយកោឋា ន គយ នងិ រោឋា ករ ក្្រពុជា

ែ. ការោក់ ឯកស្រ សេនា ើេុំ ស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ៖

សដើ្រ្តី ោក់ ឯកស្រ នំាសចញ នំាចូល ឲ្យ ្រសន្តី គយ និង 
រោឋា ករ  រាន េ្រត្ថកិចចេ សធ្វើការ ស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ 
ធុរជន  ពាក់ព័ន្ធ មតរូវ បំសពញ មបតិសវទន៍ តន្្រ គិត ពន្ធគយ 
សោយ  អ្រ  ភា្ជ ប់  ជា្រយួ នវូ បណ្ា ឯកស្រ គំាមទ ដចូជា៖

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង អ ្ ្ញត្ិ 
ប័ណណចំននួ ៣ ចបាប់

 – វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ ប័ណណ 
បា៉ា តង់ លិែិត ស្្រេិទ្ធិ អត្េញ្្ញ ណ បណណ ឬ 
លិែិត ឆ្ងខដន រាចេ េ់ ទំនិញ និង អនាកតំណាង

 – លិែិតអនុញ្្ញ ត (មបេិនសបើ តម្ររូវ)

កនាពុង ករណតីែ្ះ ្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ អាច តម្ររូវ ឲ្យ 
ធុរជន ពាក់ព័ន្ធ ្ ្ល់ ឯកស្រ គំាមទ បខន្ថ្រសទៀត ដចូជា៖

 – កិចចេេនយាលក់ ប័ណណ បញ្្ជ  ទិញ លិែិតបញ្្ជ ក់ 
មបតិបតិ្ការ តា្រ ធនាគារ តារាង តន្្រ ស្ធារណៈ 
និង ឯកស្រ ស្្សងសទៀត ខដល ពាក់ព័ន្ធ នឹង កិចចេ 
ច្្រងការ ឬ ការទោូត់

 – ឯកស្រ ខដល បញ្្ជ ក់ ពតី អត្េញ្្ញ ណ ឬ យ ថា 
មបសភទ ល្រ្អិត ចបាេ់លាេ់ នន ទំនិញ 

គ. ឯកស្រ មតឹ្រមតរូវ គជឺា ឯកស្រ ខដល៖

 – បាន បំសពញ សោយ មតឹ្រមតរូវ មគប់ មប�ង់ ព័ត៌រាន

 – ពុំរាន ភាព្រិនមបមកតតី ឬ ការ សកាេ លុប

 – រាន សបាះមតា បញ្្ជ ក់ របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន រាចេ េ់ ទំនិញ 
ចំសពាះ ឯកស្រ ចបាប់ ច្្រង។ល។

ឃ. បុគ្គល ខដលរាន នតីតិេ្រ្ោ សេនា ើេុំ៖

 – រាចេ េ់ មកពុ្រហ៊ាុន សេនា ើេុំ នំាចលូ ឬ

 – បុគ្គលិក របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន សេនា ើេុំ នំាចូល ខដលរាន 
ទទួល េិទ្ធិ តំណាង ពតី រាចេ េ់ មកពុ្រហ៊ាុន (មតរូវ ភា្ជ ប់ 
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្រកជា ្រយួ នវូ បណណ េំគាល់ បុគ្គលិក មកពុ្រហ៊ាុន)

 – នតីតិបុគ្គល ឬ បុគ្គល ខដលរាន នតីតិ េ្រ្ោន ជា 
សជើង ស្គយ

ង. រយៈសពល នន ការស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ៖

កនាពុងករណតី ឯកស្រ រាន ភាពមតឹ្រមតរូវ និង មគប់មគាន់ ការ 
ស្្ៀងផ្្ត់ និង ការេសម្រច សលើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ នឹងសធ្វើ 
ស�ើង កនាពុង រង្វង់ ពតី ១ សៅ ២ន ង្ៃ សធ្វើការ។ កនាពុងករណតី ្រិនអាច 
សធ្វើបាន សោយ មបការ ណា្រួយ ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ នឹង ចុះ អាទិេសងកត សៅសលើ ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ 
បញ្្ជ ក់ ពតី ្រូលសហតុ នន ការយឺតយ៉ា វ កនាពុង ការសចញ 
សេចក្តីេសម្រច សនះ។

ច. យន្ការ ឧទ្ធរណ៍ នន តន្្រ គិត ពន្ធគយ៖

បុគ្គល ណា ខដល ្រិន សពញចិត្ ចំសពាះ ការេសម្រច របេ់ 
្រសន្តី គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ សលើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ អាច សធើ្វ 
ការតវ៉ា  ជា លាយលកខេណអ៍ក្សរ សៅ អគរ មេបតា្រ ប្្ញត្ិ 
រាមតា២៤ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ។

ឆ. ្រសធយាបាយ ទំនាក់ទំនង៖

កនាពុងករណតី រាន ច្រងៃល់ ពតី វិធតីស្សេ្ គណនា ឬ នតីតិ វិធតី 
នន ការស្្ៀងផ្្ត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ បុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ អាច 
ស្កេួរ ព័ត៌រាន សៅ នាយកោឋា ន ខ្នការ បសចចេកសទេ 
និង កិចចេការ អន្រជាតិ នន អគរ។

២.៣.៣. វិញ្្ញ បនបមត 
ពដើ្រកំពណើត ទំនិញ

អគរ ជា ស្្ថ ប័ន ទទួលបន្ពុក មតរួតពិនិត្យ ស្្ៀងផ្្ត់ភាព 
មតឹ្រមតរូវ នន វិញ្្ញ បនបមត សដើ្រកំសណើត ទំនិញ ខ ្្អកតា្រ 
នតីតិ វិធតី  មបតិប តិ្  វិញ្្ញ បនបមត (Opera t iona l 
Certification Procedures-OCP) (ឧបេ្្រ័ន្ធ ទតី៨ នន 
កិចចេមព្រសមពៀង ពាណិជ្ជក្រ្ម សេរើ អាស្៊ា ន)

២.៣.៣.១. ការបងាហា ញ វិញ្្ញ បនបមត 
ពដើ្រកំពណើត ទំនិញ

ក.  មបតិសវទន៍ គយ (ឯកស្រ រដឋាបាល ខត្រយួ)

ែ.  វិញ្្ញ បនបមត សដើ្រកំសណើត ទំនិញ

គ.  ឯកស្រ ពាកព័់ន្ធ ដចូជា៖ វ ិកយ័ ប មត ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ 
និង និ សវទ ប័ណណ

ឃ. ឯកស្រ ស្្សងសទៀត ខដល តម្ររូវ សោយ ចបាប់ និង 
បទប្្្ញតិ្ នានា

២.៣.៣.២. ករណ ីវញិ្្ញ បនបមត ពដើ្រកពំណើត  
ទនំញិ  មតរូវ បាន មចាន ពចាេ

ក.  សធ្វើ េញ្្ញ  េរា្គ ល់ និង េរសេរ ្រតិ កនាពុង មបអប់ ទតី៤ 
រចួ មបគល់ជនូ វិញ

ែ.  ្រិន សលើេពតី ៦០ន ង្ៃ

គ.  តម្ររូវ ឲ្យ រានការ បញ្្ជ ក់ ពតី អាជាញា ធរ ខដល សចញ 
វិញ្្ញ បនបមត

ឃ. បស ច្េញ ទំនិញ តា្រ អមតា MFN

២.៣.៣.៣.ទម្រង់ មន វិញ្្ញ បនបមត ពដើ្រ 
កំពណើត  ទំនិញ

ក.  វិញ្្ញ បនបមត សដើ្រកំសណើត ទំនិញ មតរូវជា មកោេ 
ខដលរាន ទំហំ A4

ែ.  វិញ្្ញ បនបមត សដើ្រកំសណើត ទំនិញ មតរូវរាន ចបាប ់
សដើ្រ ១ចបាប់ និង ចបាប់ ្ តច្្រង ចំននួ ២ចបាប់

គ.  ចបាប់សដើ្រ មតរូវ ស្ញាើ ្រកកាន់ អង្គភាព គយ ចបាប់ 
ច្្រង១ចបាប់ មតរូវ ទុក នូវ អាជាញា ធរ ខដល សចញ 
វញិ្្ញ បន បមត ចបាប់ ច្្រង១ចបាប់ សទៀត មតរូវ មបគល់ 
ជនូ  មកពុ្រហ៊ាុននំាសចញ

២.៣.៣.៤. ការមតរួតេិនិត្យ វិញ្្ញ បនបមត 
ពដើ្រកំពណើត ទំនិញ

ក.  វញិ្្ញ បនបមត សដើ្រកសំណើត ទំនិញ មតរូវ ចុះ ហត្ថសលខា   
មតឹ្រមតរូវ ពតី អាជាញា ធរ

ែ.  សដើ្រកំសណើត នន ្ លិត្ល មតឹ្រមតរូវ តា្រ បទ 
ប្្្ញតិ្  នន  ជំពកូ ទ ៣ នន កិចចេមព្រសមពៀង

គ.  មគប់ខ ន្ាក ោងំអេ់ នន វិញ្្ញ បនបមត ស្្ៀងផ្្ត់ សៅ 
តា្រ  ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ



ជំពកូ ២ ៖ នតីតិវិធតីគយ 61

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  អនុមកឹត្យ សលែ ២០៩ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ការោក់ ឲ្យ សមបើមបាេ់ ប ្្ជ តី 
ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ កម្រិត កំណត់

  អនុមកឹត្យ សលែ ២០៨ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី០៨ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១១ េ្តីពតី ការខកេម្ររួល សលើ 
កំណត់  េរា្គ ល់ II ឧបេ្័្រន្ធ ២ នន អនុមកឹត្យ 
សលែ២០៩ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ 
ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ោក់ឲ្យ សមបើមបាេ់ ប ្្ជ តី ទំនិញ 
ហា្រ ឃាត់ និង  ទំនិញ  ជាប់  កម្រិត កំណត់

ទនិំញ ហា្រឃាត ់នងិ ទនំញិ ជាប ់កម្រិត កណំត ់គជឺា ទនំញិ 
រានខចង កនាពុង ប ្្ជ តី ឧបេ្្រ័ន្ធ ១ នន អនុមកឹត្យ សលែ ២០៩ 
អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ោក់ ឲ្យ 
សមបើមបាេ់ ប ្្ជ តី ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ កម្ិរត 
កំណត់។

និយ្រន័យ

ទនិំញ ហា្រឃាត ់នងិ ទនំញិ ជាប ់កម្រិត កណំត ់គជឺា ទំនញិ 
ខដល េ្ថ តិសមកា្រ លក័ខេែណ័្ឌ  សលើ ការនំាសចញ ឬ នំាចលូ  កនាពុង 
សគាលបំណង ណា្រយួ ដចូជា៖

 – ការការពារ េនិ្េុែ ជាតិ

 – ការការពារ េណ្ាបធ់ានា ប ់ស្ធារណៈ នងិ េ្ងោ់រ 
នន េុភាវធ្រ៌ និង េតីលធ្រ៌

 – ការការពារ េុែភាព និង ជតីវិត ្រនុេ្ស េត្វ ឬ 
រុកខេជាតិ

 – ការការពារ សបតិកភណ្ឌ  ជាតិ ខដលរាន តន្្រ ខាង 
េិល្ៈ មបវតិ្ស្សេ្ ឬ បុរាណវត្ថពុវិទយា

 – ការអភិរក្ស ធនធាន ធ្រ្មជាតិ

 – ការតម្ររូវ តា្រ ប្្ញតិ្ នានា នន ចបាប់ ណា្រយួ ជាធរ 
រាននន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 

 – ការបំសពញ កាតព្វកិចចេ សមកា្រ ធ្រ្មនុ្្ញ េហមបជាជាតិ។

ការនំាសចញ ឬ នំាចូល ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ 
កម្រិត កំណត់ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ៖

 – ការហា្រឃាត់ ោច់ខាត ្រិន ឲ្យ សធ្វើការ នំាសចញ ឬ 
នំាចលូ

 – ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ ឬ នំាចូល សោយ តម្ររូវ 
ឲ្យ រាន អាជាញា ប័ណណ លិែិតអនុញ្្ញ ត ឬ វិញ្្ញ បន 
បមត ស្្សងៗ មព្រោងំ ឯកស្រ គតិយុតិ្ ខដលរាន 
ទម្រង់ មបហាក់មបខហល ជា្ុរន ឬ េ្ថ ិតសមកា្រ 
មបមពឹត្ិក្រ្ម សោយខ�ក ្រួយចំនួន ពតី អាជាញា  ធររាន 
េ្រត្ថកិចចេ របេ់ រាជរោឋា ភិបាល រួ្ររាន មកេួង 
ស្្ថ បន័ ឬ អង្គភាព ជនំាញ រាន េ្រត្ថកិចចេ ពាកព់ន័្ធ 
មេប តា្រ  ចបាប់ ឬ បទ ប្្្ញតិ្ នានា ជាធរ រាននន 
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា។

កំណត់េរា្គ ល់

១- ទំនិញ កនាពុង ប ្្ជ តី ឧបេ្័្រន្ធ ១ នន អនុមកឹត្យ សលែ 
២០៩ អនមក.បក ្រិន អនុវត្ ចំសពាះ ការនំាសចញ 
ឬ នំាចូល ខដល គា្ម ន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម តា្រ 
រូប ភាព ជាទំនិញ គំរូ េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន 
របេ់ អនាក សធ្វើ ដំសណើរ េរា្ភ រ ផ្្េ់ប្រូរ លំសៅោឋា ន ឬ 
ករណតី តា្រ របូភាព មបហាក ់មបខហល មព្រោងំ ការ 
នំាសចញ រាន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម នូវ្លិត្ល  
្លិត ពតី សឈើ (សឈើ ោ ំកនាពុងមេពុក) ឫេ្សតី ស្្ 
សដើ្រសតានា ត កក ់ឬ រពាក ់ជា ស្នា នដេបិ្ករ   េមរាប់ 
សមបើ កនាពុង លសំៅោឋា ន វត្ថពុ តបុខតង ល្រ្អ នងិ របូចរ្ាក់ 
ស្្សងៗ ខដល រាន កម្រិតខានា ត  តិចជាង ៥គតី�រូមកា្រ 
កនាពុង ្រួយ ឯក តា។ ការ សលើក ខលង  សនះ ្រិន អនុវត្ 
ចសំពាះ ្រែុ ទំនិញ ខដល េ្ថ តិ សមកា្រ ្រែុ េញ្្ញ  ហា្រ 
ឃាត់ ោច់ខាត កនាពុងការ នំាសចញ នំាចលូ ឬ មបសភទ 
រាន ហានិភ័យ ែ្េ់ ដល់ េុវត្ថិភាព ស្ធារណៈ 
(សយង អនុមកឹត្យ សលែ២០៨ អនមក.បក ចុះ 
ន ង្ៃទតី០៨ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១១)។

២- ្លិត្ល រាន សដើ្រកំសណើត ពតីេ ត្វ ខដល េ្ថ ិតកនាពុង 
ប ្្ជ តី ស្យ សតេ ប៉ាុខន្ ្រិនរាន បញ្្ជ ក់ ចបាេ់ កនាពុង 
តារាង សនះ សោយ សហតុ្ល បសចចេកសទេ សនាះ មតរូវ 
រាន  លិែិតអនុញ្្ញ ត ស្យ សតេ។

២.៣.៤. ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ កម្ិរត កំណត់



កម្រងអត្ថបទនតីតិវិធតីបំសពញខបបបទបស ច្េញទំនិញពតីគយ62

៣- ទនំញិ ហា្រឃាត ់នងិ ទនំញិ ជាប ់កម្រិត ស្្សង សទៀត 
សមរៅពតី ទំនិញ កនាពុង ប ្្ជ តី ឧបេ្្រ័ន្ធ១ នន អនុ មកឹត្យ  
សលែ ២០៩ អនមក.បក រាន ដចូ ខាង សមកា្រ ៖

 – រ្យន្ ចងករូត ស្្ំ

 – ទំនិញ សមបើ រចួ ្រយួចំននួ ដចូជា កំ ព្យរូ ទ័ រ ខេ្ក 
សជើង កាបបូ អាគុយ ជាសដើ្រ 

 – សេៀវសៅ ស្េនា សេៀវសៅ នសយបាយ 
រូបភាព អាេអាភាេ រូបភាព ពាណិជ្ជក្រ្ម 
និង ឯកស្រ សបាះពុ្្រ ខដល ចបាប់ ហា្រឃាត់ 
ស្្សងសទៀត

 – ទំនិញ សល្មើេចបាប់ ក្រ្មេិទ្ធិបញ្្ញ  (IPR Law) 
ឬ ទំនិញ ខក្ងក្ាយ និង ទំនិញ សល្មើេ េិទ្ធិ 
ផ្្ច់្រុែ

៤- បរិកាខេ រ ឬ ឧបករណ៍ បសចចេកសទេ បសម្រើ ឲ្យការ 
សហាះ សហើរ មតរូវរាន ការឯកភាព ជា្រនុ ពតី រដឋាសលខា 
ធិការោឋា ន  អាកាេចរណ៍ េុតីវិល។

៥- ឧបករណ៍ មតជាក់ មបសភទ សមបើ រួច មគប់ មបសភទ ឬ 
មបសភទ ្ ្មតី ខដល សមបើមបាេ់ ស្រធាតុ បំផ្្ញ មេោប់  
អហូ្សរូន មតរូវរាន ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចលូ ពតី មកេងួ 
បរិស្្ថ ន។

៦- ទំនិញ នំាចូល មតរូវសគារព តា្រ វិធាន េ្ង់ោរ 
ឧេសាហក្រ្ម ក្្រពុជា និង វិធាន គុណភាព និង 
េុវត្ថិភាព

៧- ចំសពាះ ពជូ ដំណំា ឬ មគាប់ពជូ ស្្សងសទៀត ខដល ពុំ 
រានខចង កនាពុង ប ្្ជ តី សនះ មតរូវ ទទួល នូវ មបមពឹត្ ក្រ្ម 
ដូចគានា  ជា្រួយ ពូជ ដំណំា ឬ មគាប់ពូជ កនាពុង ប ្្ជ តី 
សនះខដរ មេបតា្រ បទ ប្្្ញតិ្ ជា ធររាន ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង េរា្ភ រ កេិក្រ្ម។

៨- ចំសពាះ មបសភទ ទំនិញ នំាសចញ ណា ខដល មបសទេ 
នំាចូល ត ម្ររូវឲ ្យរាន វិញ្្ញ បនបមតបញ្្ជ ក់ 
េុែភាព  េត្វ វិ ញ្្ញ ប ន ប័មត ភូតគា្រ អនា្័រយ 
វិញ្្ញ ប ន ប័មត បញ្្ជ ក់ គុណភាព ខ ន្ាក សរាគស្សេ្ 
ជល្ល ឬ វិញ្្ញ បនបមតស្្សងៗសទៀត អនាក 
នំាសចញ មតរូវ សេនា ើេំុ វិញ្្ញ បនបមត ោំងសនាះ សៅ 
មកេួងកេិក្រ្ម រុកាខេ មបរាញ់ និង សនស្ទ ឬ 

មកេួង  ស្្ថ ប័ន រាន េ្រត្ថកិចចេ ដនទសទៀត មេប 
តា្រ    ការតម្ររូវ នន មបសទេ នំាចលូ សនាះ។

៩- ចំសពាះ ការនំាសចញ ធនធាន ខរ៉ា មតរូវ រានការ   
អនញុ្្ញ ត្      ឲ្យ នំា សចញពតី មកេងួ ឧេសាហក្រ្ម ខរ៉ា នងិ 
ថា្រពល។

១០-ចំសពាះ ទំនិញ កនាពុង ជំពូក ទតី ២៨ និង ជំពូក ទតី ២៩ 
ណា ខដលជា វត្ថពុធាតុសដើ្រ េមរាប់ ្ លិត ឱេ្ 
និង/ឬ ខដល រានខចង កនាពុង ប ្្ជ តី នន ស្រធាតុ ្ ្ស ំ
សមគឿងសញៀន ប ្្ជ តី នន ស្រធាតុ ប៉ាះពាល់ ដល់ 
េរនេ មបស្ទ និង ប ្្ជ តី សមគឿងសញៀន មតរូវរាន 
លិែិតអនុញ្្ញ ត ពតី មកេួងេុខាភិបាល។ សោយ 
ខ�ក  ចំសពាះ ទំនិញ កនាពុង ជំពូក ទតី ២៨ និង ជំពូកទតី 
២៩ ណា ខដល ពុ ំរានខចង កនាពុង ប ្្ជ តី ោងំបតី សនះ មតរូវ 
រាន  លិែតិអនញុ្្ញ ត ពតី មកេងួ ឧេសាហក្រ្ម ខរ៉ា នងិ 
ថា្រពល។

១១-ចំសពាះ ប េុ ឱេ្ ខដល ពុំ រានខចង ចបាេ់លាេ់ 
សៅកនាពុងប ្្ជ តីសនះ មតរូវរាន លិែិតអនុញ្្ញ ត ពតី 
មកេងួ កេិក្រ្ម រុកាខេ មបរាញ់ និង សនស្ទ។

១២-មបេិនសបើ រានការ អនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ ឬ 
នំាចលូ  ពតី មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា ការនំាសចញ 
ឬ នំាចលូ អាចសធ្វើ សៅបាន សោយ ពុ ំចំាបាច់ រានការ 
អនញុ្្ញ ត ពតី មកេងួ ឬ ស្្ថ បន័ រាន េ្រត្ថកចិចេ ស្្សង 
សទៀតស�ើយ សលើកខលងខត ទនំញិ ខដល េ្ថ តិសមកា្រ 
កម្ិរត កំណត់ នន ការដឹកជ ្្ជរូន សោយ សហតុ្ល 
េន្ិេុែ និង េុវត្ថិភាព ស្ធារណៈ។

១៣-សយងតា្រ េំណូ្រពរ នន ការមគប់មគង មតរួត 
ពិនិត្យ ជាក់ខេ្ង ការសធ្វើ វិ្រជ្ឈការ ការង្រ និង 
លទ្ធភាព នន មបព័ន្ធ ត ភា្ជ ប់ ព័ត៌រាន ទំនិញ កនាពុង ប ្្ជ តី 
សនះ ខដល ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាសចញ ឬ 
នំាចលូ រចួសហើយ ពតី មកេងួ ស្្ថ ប័ន រាន េ្រត្ថកិចចេ 
តា្រ រូប ភាពជា ក ច្េប់ េមរាប់ ការនំាសចញ ឬ នំា 
ចូល សមចើនដង និង/ឬ តា្រ រាត់មចក សលើេពតី ្រួយ 
មតរូវ េ្ថ តិសៅសមកា្រ ការមគបម់គង មតរួតពនិតិ្យសោយ 
ខ�ក ជា បសណ្ាះអាេននា ពតី ទតីចាត់ការគយ និង 
រោឋា ករ និង/ឬ ពតី នាយកោឋា ន កំាកុងមតរូល។
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ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា 
ខដល មបកាេ សអាយសមបើ សោយ មពះរាជមក្រ សលែ 
០៣ នេ ចុះ ន ង្ៃទតី០៥ ខែេតីហា ឆ្នា ំ១៩៩៤

  ស្រាចរ សលែ ០៣ េរ ចុះ ន ង្ៃទតី១២ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ១៩៩៧ របេ់ រាជរោឋា ភិបាល ក្្រពុជា េ្តីពតី 
ខបបបទ នងិ នតីតិវិធតី នន ការសេនា ើេុ ំរចួ ពន្ធ ឧបករណ៍ 
េរា្ភ រ នំាចូល កនាពុង មកបែ័ណ្ឌ  ជំនួយឥតេំណង 
ឥណោន និង ជំនយួ ្រនុេ្សធ្រ៌

  ចបាប់ េ្តីពតី វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន 
មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា ខដល មបកាេសអាយ សមបើ 
សោយ មពះរាជមក្រ សលែ នេ/រក្រ/ ០៣០៣/ 
០០៩ ចុះ ន ង្ៃទតី២៤ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០០៣

  អនុមកឹត្យ សលែ ១១១ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី២៧ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតី ការអនុវត្ ចបាប់េ្តីពតី  
វិសស្ធនក្រ្ម នន ចបាប់ េ្តីពតី វិនិសយគ នន មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា

  ចបាប់ េ្តីពតី គយ ខដល មបកាេ សអាយសមបើ សោយ 
មពះរាជមក្រ សលែ នេ/រក្រ/០៧០៧/០១៧ ចះុ 
ន ង្ៃទតី២០ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៧

  អនុមកឹត្យ សលែ ២០៩ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី ៣១ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ការោក់ ឲ្យ សមបើមបាេ់ ប ្្ជ តី 
ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ កម្រិត កំណត់

  មបកា េសលែ ១១៤ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី ការកំណត់ ្ុរែទំនិញ ខដល មតរូវ 
សលើក ខលង ពន្ធ និង អាករ

  អនុមកឹត្យ សលែ ២០៨ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី០៨ 
ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១១ េ្តីពតី ការខកេម្ររួល សលើ 
កំណត់េរា្គ ល់ II ឧបេ្័្រន្ធ ២ នន អនុមកឹត្យ 
សលែ ២០៩ អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ 
ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ោក់ ឲ្យ សមបើមបាេ់ ប ្្ជ តី ទំនិញ 
ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ កម្រិត កំណត់

  មបកាេ អន្រមកេងួ សលែ ៥៨១ េហវ នងិ សលែ 
១២៧៦ ក.អ.ក/គ.ជ.នា របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ និង មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា 
ចុះ ន ង្ៃទតី១០ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតី ខបបបទ 
និង នតីតិវិធតី នន ការសេនា ើេុំ នំាចូល ឧបករណ៍ េរា្ភ រ 
សមគឿងចមក យនយន្ នងិ ្ លតិ្ល សត ល េលិា 
សោយ ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា កនាពុង មកប 
ែ័ណ្ឌ  ហិរ្្ញប្ោន ឥត េំណង

  មបកា េសលែ ៣១១ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការអនុវត្ អាករ សលើ 
តន្្រ បខន្ថ្រ ចំសពាះ ឧេសាហក្រ្ម គំាមទ ឬ អនាក ចុះ 
កិចចេេនយា ខដល សធ្វើការ ្ ្គត់ ្្គង់ ទំនិញ ឬ សេវ 
េមរាប់ បសម្រើ ឲ្យ ការនំា សចញ របេ់ ឧេសាហក្រ្ម 
កាត់សដរ ឧេសាហក្រ្ម វយនភ័ណ្ឌ  ឧេសាហក្រ្ម 
្លិត ខេ្កសជើង ឧេសាហក្រ្ម ្ លិត កាបបូ យរួ 
និង កាប ូប នដ និង ឧេសាហក្រ្ម ្ លិត ្រកួ

  លែិិត មបគល ់េទិ្ធ ិសលែ ០០៥ េហវ ចះុ ន ង្ៃទតី០៦ 
ខែស្រស្ ឆ្នា ំ ២០១៥

២.៣.៥. េិែិតអនុញ្្ញ ត គយ 
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២.៣.៥.១. ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថថុ មន ការពសនាើសុំ 
េិែិតអនុញ្្ញ ត គយ

ទំនិញ នំាចូល/នំាសចញ ខដល តម្ររូវ ឲ្យ សេនា ើេំុ លិែិត 
អនុញ្្ញ ត គយ សៅ អគរ រាន ដចូខាងសមកា្រ៖

 – ទំនិញ មគប់ មបសភទ ខដល នំាចូល សោយ គសមរាង 
វនិសិយគ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ ិមគបម់គាន ់(គ.ល.គ) 
ខដល េ្ថ ិតសៅ ខាងសមរៅ តំបន់ រួច ពន្ធ នានា និង 
ខដល ពន្ធ និង/ឬ អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា

 – ទំនិញ នំាចូល/នំាសចញ មគប់ មបសភទ ខដលរាន 
សៅកនាពុង ប ្្ជ តី ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប ់
កម្ិរត កំណត់ កនាពុងការ នំាចូល និង នំាសចញ នន 
ឧបេ្្រ័ន្ធ ១ នន អនុមកឹត្យ សលែ ២០៩ អនមក.
បក ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតី ការោក ់
ឲ្យ សមបើមបាេ់ ប ្្ជ តី ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ 
ជាប់ កម្រិត កំណត់

 – ទំនិញ នំាចូល មគប់ មបសភទ ខដល ពន្ធ និង អាករ 
ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា សមកា្រ មកបែ័ណ្ឌ  វិនិសយគ 
ស្ធារណៈ

 – ទំនិញ នំាចូល មគប់ មបសភទ ខដល ពន្ធ និង អាករ ជា 
បន្ពុក របេ់ រដឋា សមកា្រ មកបែណ័្ឌ  ជនំយួឥតេណំង 
ឥណោន និង ជំនយួ ្រនុេ្សធ្រ៌

 – ទំនិញ នំាចូល មគប់ មបសភទ ខដល ពន្ធ និង អាករ 
ជា  បន្ពុក របេ់ រដឋា និង ខដល នំាចូល េមរាប់ 
សបេកក្រ្ម    ការទតូ ឬ សបេកក្រ្ម កងុេ៊ាលុ បរសទេ 
អង្គការ  អន្រជាតិ និង ភានា ក់ង្រ េហមបតិបត្ិកា រ 
បសចចេកសទេ  របេ់រ ោឋា  ភិ បាល ស្្សងសទៀត សដើ្រ្តី 
សមបើមបាេ់ កនាពុង ការិយកិចចេ នន ្រុែង្រ ជា ្ ្រូវការ និង 
សមបើមបាេ់  ផ្្ល់ែ្រួន របេ់ បុគ្គលិក

 – ទំនិញ នំាចូល មគប់ មបសភទ ខដល ពន្ធ និង អាករ 
ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា និង ខដលជា េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ 
កនាពុង្្ះ េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន និង មទព្យ 
េ្រ្តិ្  ស្្សងសទៀត សលើកខលង យនយន្ ខដល 
នំាចលូ  សោយ បុគ្គល ខដល ផ្្េ់ ទតីលំសៅ ស្្ថ ន ្រក 
ក្្រពុជា

 – ទំនិញ ស្្សងសទៀត តា្រ ការេសម្រច របេ់រ ដឋា ្រសន្តី 
មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

២.៣.៥.២. នីតិវិធី មន ការពសនាើសុំ េិែិត 
អនុញ្្ញ ត  គយ

ក. ការ នំាចលូ ទំនិញ សោយ គ.ល.គ

បុគ្គល ខដល សេនា ើេំុ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សដើ្រ្តី នំាចូល 
ទំនិញ បសម្រើ ឲ្យ ្ លិតក្រ្ម របេ់ គ.ល.គ ខដល ពន្ធ និង 
អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា មតរូវ៖

 – រាន ប ្្ជ តីស្រ នន ្រុែទំនិញ ខដល នំាចូល េមរាប់ 
បសម្រើ ្ លិតក្រ្ម របេ់ គ.ល.គ និង ខដល បាន 
អនុញ្្ញ ត សោយ មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា 
(ក.អ.ក)/គណៈករា្ម ធិការ វិនិសយគ ក្្រពុជា 
(គ.វ.ក)

 – មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រក 
ជា្រួយ  នូវ វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង 
ឯកស្រ ដឹកជ ្្ជរូន លិែិត មបគល់ េិទ្ធិ េមរាប់ 
អនាកតំណាង និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត កនាពុង 
ករណតី  ចំាបាច់។

ែ. ការ នំាចលូ ទំនិញ ខដលរាន សៅកនាពុង ប ្្ជ តី ទំនិញ 
ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប់ កម្រិត កំណត់

សដើ្រ្តី នំាចូល ទំនិញ ខដល េ្ថ ិតកនាពុង ប ្្ជ តី ទំនិញ ហា្រឃាត ់
នងិ ទនំញិ ជាប ់កម្រិត កណំត ់មតរូវអនវុត្ ដចូខាងសមកា្រ៖

 – មតរូវរាន អាជាញា បណ័ណ លែិតិអនញុ្្ញ ត ឬ វញិ្្ញ បនបមត  
ស្្សងៗ មព្រោំង ឯកស្រ គតិយុតិ្ ខដលរាន 
ទម្រង់ មបហាក់មបខហល ជា្ុរន ឬ េ្ថ ិតសមកា្រ 
មបមពឹត្ិក្រ្ម សោយខ�ក ្រួយចំនួន ពតី អាជាញា  ធរ រាន 
េ្រត្ថកិចចេ របេ់ រាជរោឋា ភិបាល រួ្ររាន មកេួង 
ស្្ថ បន័ ឬ អង្គភាព ជនំាញ រាន េ្រត្ថកិចចេ  ពាក់ពន័្ធ

 – មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប ់្រកជា្រយួ   
នូវ វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង ឯកស្រ   
ដកឹជ ្្ជរូន លែិតិមបគលេ់ទិ្ធេិមរាបអ់នាក តណំាង 
នងិ ឯកស្រ ពាកព់ន័្ធ ស្្សងសទៀត កនាពុង ករណតី ចំាបាច់។



ជំពកូ ២ ៖ នតីតិវិធតីគយ 65

គ. ការ នំាចលូ ទំនិញ សមកា្រ មកបែ័ណ្ឌ  វិនិសយគ 
ស្ធារណៈ

  សមកា្រ មកបែណ័្ឌ  វនិសិយគស្ធារណៈ (ជ ំន ួយ ឥត 
េំណង) 

បុគ្គល ខដល សេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សដើ្រ្តី នំាចូល 
ទំនិញ ខដល ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា សមកា្រ មកបែ័ណ្ឌ    
វនិសិយគស្ធារណៈ សោយ សមបើមបាេ ់ជនំយួ ឥត េណំង 
មតរូវ៖

 – រាន ប ្្ជ តីស្រ នន ្រុែទំនិញ ខដល នំាចូល េមរាប់ 
បសម្រើ ្ លតិក្រ្ម របេ ់គសមរាង វនិសិយគ ស្ធារណៈ 
និង បានអនុញ្្ញ ត សោយ មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ 
ក្្រពុជា (ក.អ.ក)/ គណៈ ករា្ម ធិការ នតីតិេ្រ្ោ  
និង អភិវឌ្ឍន៍ (ក.អ.ក/គ.ជ.នា)

 – មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេំុ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រក 
ជា្រួយនូវ វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង 
ឯកស្រ  ដឹកជ ្្ជរូន លិែិត មបគល់ េិទ្ធិ េមរាប់ 
អនាកតំណាង និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត កនាពុង 
ករណតី ចំាបាច់។

  សមកា្រមកបែណ័្ឌ វនិសិយគស្ធារណៈ (ឥណោន) 

បុគ្គល ខដល សេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សដើ្រ្តី នំាចូល 
ទំនិញ ខដល ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា សមកា្រ មកប 
ែ័ណ្ឌ  វិនិសយគស្ធារណៈ សោយ សមបើមបាេ់ ឥណោន 
មតរូវ៖

 – រាន ប ្្ជ តីស្រ នន ្រុែទំនិញ ខដល នំាចូល បសម្រើ 
្លិតក្រ្ម របេ់ គសមរាង វិនិសយគស្ធារណៈ 
និង បានអនុញ្្ញ ត សោយ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ

 – មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេំុ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា 
្រួយ នូវ វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង 
ឯកស្រ ដឹកជ ្្ជរូន លិែិត មបគល់ េិទ្ធិ េមរាប់ 
អនាកតំណាង និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត 
កនាពុងករណតី ចំាបាច់។

ឃ. ការ នំាចលូ ទនំញិ សមកា្រ មកបែ័ណ្ឌ  ជនំយួឥតេណំង 
ឥណោន និង ជំនយួ ្រនុេ្សធ្រ៌ 

  ការ នំាចលូ ទនំញិ សមកា្រ មកបែណ័្ឌ  ជនំយួឥត េំណង 
(សទ្វភាគតី ពហភុាគតី អង្គការ ្រនិខ្រន រោឋា ភបិាល) 

្រនុ ការសេនា ើេុ ំលែិតិអនញុ្្ញ ត គយ នំាចលូ សដើ្រ្តី នំាចលូ 
ឧបករណ៍ េរា្ភ រ សមគឿងចមក យនយន្ និង ្ លិត្ល 
សត ល េិលា សោយ ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា កនាពុង 
មកបែ័ណ្ឌ  ហិរ្្ញប្ោន ឥត េំណង េមរាប់ អនុវត្ 
គសមរាង ឬ បសម្រើ កនាពុង ការិយល័យ របេ់ ភានា ក់ង្រ េហ 
មបតិបតិ្កា រ អភិវឌ្ឍន៍ ភានា ក់ង្រ អនុវត្ គសមរាង (រួ្ររាន 
មកេងួ នងិ ស្្ថ បន័ របេ ់រោឋា ភបិាល ក្្រពុ ជា នងិ/ឬ ស្្ថ បន័ 
្្ល់ ហិរ្្ញប្ោន ឥត េំណង នន នដគូ អភិវឌ្ឍន៍ អង្គការ 
អន្រជាតិ និង អង្គការ ្រិនខ្រន រោឋា ភិបាល) អនាកអនុវត្ 
គសមរាង មតរូវ សេនា ើេុំ ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចលូ សោយ ពន្ធ និង 
អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា ពតី មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍន៍ ក្្រពុជា/
គណៈករា្ម ធិការ នតីតិេ្រ្ោ និង អភិវឌ្ឍន៍ (ក.អ.ក/
គ.ជ.នា)។ 

បន្ាប់ពតី ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចូល ទំនិញ សោយ 
ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា ពតី ក.អ.ក/គ.ជ.នា អនាក 
នំាចូល ខាងសលើ មតរូវ សេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រួយ នូវ 
ឯកស្រ ចំាបាច់ នានា រ្ួររាន៖

 – លិែិតអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចូល ទំនិញ សោយ ពន្ធ និង 
អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា ពតី ក.អ.ក/គ.ជ.នា

 – លិែិត សេនា ើេុំ ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចូល សោយ ពន្ធ 
និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា ពតី ក.អ.ក/គ.ជ.នា

 – វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង ឯកស្រ ដឹក 
ជ ្្ជរូន លែិិត មបគល ់េទិ្ធ ិេមរាប ់អនាកតណំាងនងិ 
ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត កនាពុងករណតី ចំាបាច់។

  ការ នំាចលូ ទំនិញ សមកា្រ មកបែ័ណ្ឌ  ឥណោន និង 
ជំនយួ ្រនុេ្សធ្រ៌

្រុន ការសេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ នំាចូល សដើ្រ្តី នំាចូល 
ឧបករណ៍ េរា្ភ រ សោយ ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា 
កនាពុង មកបែ័ណ្ឌ  ឥណោន ឬ ជំនួយ ្រនុេ្សធ្រ៌ ភានា ក់ង្រ 
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អនុវត្ គសមរាង ឬ ស្្រតី ស្្ថ ប័ន ទទលួ ជំនយួ មតរូវបំសពញ 
ទម្រង់ ខបបបទ សេនា ើេុំ សៅ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ 
សដើ្រ្តី ពិនិត្យ និង េសម្រច។ 

បន្ាប់ពតី ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត ពតី មកេួង សេដឋាកិចចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ ភានា ក់ង្រ អនុវត្ គសមរាង ឬ ស្្រតី ស្្ថ ប័ន 
ទទួល ជំនយួ ខាងសលើ មតរូវ សេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រួយ នូវ 
ឯកស្រ ចំាបាច់ នានា រ្ួររាន៖

 – លិែិតអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចូល ទំនិញ សោយ ពន្ធ និង 
អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា ពតី មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ ឬ លិែិត សេនា ើេុំ ការអនុញ្្ញ ត ឲ្យ នំាចលូ 
សោយ ពន្ធ និង អាករ ជា បន្ពុក របេ់ រដឋា ខដលរាន 
ចំណារ ឯកភាព ពតី ឯកឧត្្រ រដឋា្រសន្តី មកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

 – ឯកស្រ មតរូវ ភា្ជ ប់ ជា្រយួ រ្ួររាន វិកកយបមត ទំនិញ 
ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង ឯកស្រ ដឹកជ ្្ជរូ ន លិែិត 
មបគល់ េិទ្ធិ េមរាប់ អនាកតំណាង និង ឯកស្រ 
ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត កនាពុងករណតី ចំាបាច់។

ង. ការ នំាចូល ទំនិញ េមរាប់ សបេកក្រ្ម ការទូត ឬ 
សបេកក្រ្ម កុងេ៊ាុល បរសទេ អង្គការ អន្រជាតិ និង 
ភានា ក់ង្រ  េហមបតិបតិ្កា រ បសចចេកសទេ របេ់រ ោឋា  ភិ បាល 
ស្្សងសទៀត

 – អង្គការ នានា ឬ បុគ្គល ខដលរាន បំណង សេនា ើេុំ 
ការ សលើក ខលង ពន្ធ និង អាករ សលើ ទំនិញ នំាចូល 
េមរាប់  សបេកក្រ្ម  ការទូត ឬ សបេកក្រ្ម 
កុងេ៊ាុល  បរសទេ អង្គការ អន្រជាតិ និង ភានា ក់ង្រ 
េហ មបតិបតិ្កា រប សចចេកសទេ របេ់ រោឋា ភិបាល 
ស្្សងសទៀត សដើ្រ្តី សមបើមបាេ់ កនាពុង ការិយកិចចេ នន 
្រុែង្រ ជា ្ ្រូវការ និង េមរាប់ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន 
របេ់  បុគ្គលិក ្ ្រូវការ នន សបេកក្រ្ម និង អង្គការ 
មតរូវរាន ការ អនុញ្្ញ ត ជា្រុន ពតី មកេងួ ការបរសទេ 
និង  េហ មបតិបតិ្ការ អន្រជាតិ

 – តា្រ េំសណើ ខាងសលើ មកេួងការបរសទេ និង 
េហមបតបិតិ្ការ អន្រជាត ិោក ់េសំណើេុ ំនំាចលូ 
ទំនិញ សោយ ពន្ធអាករ ជា បន្ពុក រដឋា សៅ មកេួង 
សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ សដើ្រ ត្ី ពតី និត្យ និង េសម្រច 
(អគរ នឹង ពិនិត្យ េសម្រច សលើ លិែិតសេនា ើ េុំ សនះ 
កនាពុងនា្រ មកេងួ សេដឋាកចិចេ នងិ ហរិ្្ញវត្ថពុ តា្រ លែិិត 
មបគល់ េិទ្ធិ សលែ០០៥ ចុះ ន ង្ៃទតី០៦ ខែស្រស្ 
ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ)

 – បន្ាប់ពតី ទទលួបាន ការឯកភាព ពតី ថានា ក់ដឹកនំា អគរ 
អនាកសេនា ើេុំ មតរូវ សេនា ើេុំ លិែិតអនុញ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា 
្រួយ នូវ វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ ឯកស្រ 
ដឹក ជ ្ ្ញរូ ន លិែិត ស្្រេិទ្ធិ េមរាប់ បុគ្គល តំណាង 
និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ  ស្្សងសទៀត កនាពុងករណតី 
ចំាបាច់។

ច. ការ នំាចូល ទំនិញ ខដលជា េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ កនាពុង្្ះ 
េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន និង មទព្យេ្រ្ត្ិ ស្្សងសទៀត 
សលើកខលង យនយន្ កនាពុងករណតី ផ្្េ់ ទតីលំសៅ ស្្ថ ន

 – អនាកសេនា ើេុំ មតរូវោក់ លិែិតសេនា ើ េុំ នំាចូល ទំនិញ 
សោយ ពន្ធអាករ ជា បន្ពុក រដឋា សៅជនូ មកេួង សេដឋាកិចចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

 – អគរ នឹង ពិនិត្យ េសម្រច សលើ លិែិតសេនា ើ េុំ សនះ 
កនាពុង នា្រ មកេងួ សេដឋាកចិចេ នងិ ហរិ្្ញវត្ថពុ តា្រ លែិិត 
មបគល់ េិទ្ធិ សលែ០០៥ ចុះ ន ង្ៃទតី០៦ ខែស្រស្ 
ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ

 – បន្ាប់ពតី ទទួលបាន ការឯកភាព ពតី ថានា ក់ដឹកនំា 
អគរ អនាកសេនា ើេុ ំមតរូវ សេនា ើេុ ំលែិិតអនញុ្្ញ ត គយ សៅ 
អគរ (នាយកោឋា ន របប គយ) សោយ ភា្ជ ប់ ្រកជា 
្រួយ រួ្ររាន វិកកយបមត ទំនិញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ និង 
ឯកស្រ ដឹកជ ្្ជរូន លិែិត មបគល់ េិទ្ធិ េមរាប់ 
អនាកតំណាង និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ ស្្សងសទៀត 
កនាពុងករណតី ចំាបាច់។
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២.៤. នតីតិវិធតីស្្សងៗ

២.៤.១. ក ច្េ ប់ បព ្្ញើ តា្រ មមបសណីយ៍

ចបាប់ និង បទ ប្ ្ ្ញ តិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មពះរាជមក្រ សលែ នេ/រក្រ/០៧០២/០១២ 
ចុះ ន ង្ៃទតី២០ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០០២េ្តីពតី វិេ័យ 
នមបេណតីយ៍

  មបកា េសលែ ១៨៣បទ មបក ចុះន ង្ៃទតី០៥ 
ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ១៩៩៧ របេ់ មកេួង នមបេណតីយ៍ 
និង  ទរូគ្រនាគ្រន៍ េ្តីពតី ការោក់សអាយ សមបើមបាេ់ 
បទ ោឋា  ន  នមបេណតីយ៍

  លិែិត សលែ ៩១២គ.រ ចុះ ន ង្ៃទតី២៩ ខែកញ្្ញ  
ឆ្នា ំ២០០៦ របេ់ ទតីចាត់ការគយ និង រោឋា ករ េ្តីពតី 
ការកំណត់ជា បសណ្ាះអាេននា នវូ បរិរាណ េរា្ភ រ 
សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន របេ់ អនាកដំសណើរ ខដលអាច  
យកតា្រ ែ្រួន បាន សោយ ្រិន ជាប់ពន្ធ និង អាករ 
ស្្សងៗ

  មបកា េសលែ ១៤៤៧េហវមបក ចុះ ន ង្ៃទតី២៦ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី ប្្ញតិ្ និង នតីតិវិធតី មបតិសវទ ន៏ គយ

  មបកា េសលែ ១០៦េហវមបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៥ 
ខែ  កុ្រ្ភៈ  ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតីេននាិធិ គយ បសណ្ាះអាេននា

  មបកា េសលែ ៥៦៩េហវមបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១០ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី ការមតរួតពិនិត្យ ទំនិញ នំាសចញ 
ទំនិញ នំាចលូ និង ្រសធយាបាយ ដឹក ជ ្ ចេរូ  ន។

  ស្រាចរ ខណនំា សលែ ០០៤េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី២៤ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០១២ របេ់ មកេួង សេដឋាកិចចេ និង 
ហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី នតីតិវិធតី គយ សលើ ទំនិញ តន្្រ ោប

  លិែិត សលែ ៧៧៣អគរ ចុះ ន ង្ៃទតី០៥ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតី ការកំណត់ បរិរាណ ទំនិញ ឬ 
េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួនខដល អាច យកតា្រ ែ្រួន 
បាន សោយ សលើកខលង ពន្ធ និង អាករស្្សងៗរបេ់ 
អនាកដំសណើរ អនាកបសម្រើ ការ តា្រ ្រសធយាបាយ ដឹក 
ជ ្្ជរូន និង ជន ោងំឡាយ ខដល ឆ្ងកាត់ មពំខដន

២.៤.១.១.សននាិធិ គយ បពណ្ាោះអាសននា

រាល់ ទំនិញ នំាសចញ  នំាចូល សោះជា ជាប់ពន្ធ និង អាករ 
ឬ មតរូវបាន សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ ក្តី ទំនិញ ោំងសនះ 
មតរូវខត ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមបកាេ គយ (រាមតា១០ ននចបាប់  
េ្តីពតី គយ)។ ទំនិញ នំាចូល សោយ សេវក្រ្ម បស្្ញើ 
នមបេណតីយ៍ មតរូវបាន ខ្រកសា ទុក សៅកនាពុង េននាិធិ គយ 
បសណ្ាះអាេននា សមកា្រ ការមគប់មគង សោយ េ្រត្ថកិចចេ 
គយ រង់ ចំា ការ បំសពញខបបបទ កនាពុង សគាលបំណង សដើ្រ្តី 
ជា េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន ឬ កនាពុង សគាលបំណង ស្្សង 
សទៀត។

២.៤.១.២. ការបំពេញ បបបបទ គ យ

រាល់ ទំនិញ នំាសចញ  នំាចូល សោះជា ជាប់ពន្ធ និង អាករ  
ឬ មតរូវបាន សលើកខលង ពន្ធ និង អាករ ក្តី ទំនិញ ោងំសនះ 
មតរូវខត ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការសធ្វើ មបតិសវទន៍ គយ (រាមតា២៩ នន 
ចបាប់ េ្តីពតី គយ)។

ការបំសពញ ខបបបទ កនាពុងសពល ស្ញាើ រាចេ េ់ ឬ តំណាង មតរូវ 
បំសពញខបបបទ សៅសលើ ប័ណណ ស្ញាើ និង លិែិត មបកាេ គយ 
តា្រ គំរូ CP72េមរាប់ បស្្ញើ នមបេណតីយ៍ ភ័ ណ្ឌ  (បស្្ញើ 
ធ្រ្មតា) និង CN22េមរាប់ បស្្ញើ ឆ្ប់រហ័េ EMS ខដល 
នឹងមតរូវ បិត ភា្ជ ប់ សៅសលើ ក ច្េប់ បស្្ញើ។
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ក ច្េប់ បស្្ញើ ខដល ពុំ រានខចង សៅកនាពុង ចបាប់ និង បទ 
ប្្្ញតិ្  អំពតី ការសលើកខលង ពន្ធ និង អាករ និង រានតន្្រ 
សលើេពតី ចំនួន ខដល បានកំណត់ សៅកនាពុង បទ ប្្្ញត្ិ មតរូវ 
ជាប់ កាតព្វកិចចេ ពន្ធ និង អាករ។ (េូ្រ សយង បន្សៅ 
ចំណុច ១.២.៥ េ្តីពតី ការសលើកខលង ការសលើកខលង 
ជា ភាគ  និង ការ បង្វិល េង វិញ នូវ ពន្ធ និង អាករ និង 
ចំណុច២.៤.៥េ្តីពតី នតីតិ វិធតី គយ សលើ ទំនិញ តន្្រ ោប 
De Minimis)។ រាចេ េ់ ទំនិញ ឬ តំណាង មតរូវបំសពញ 
មបតិសវទន៍ គយ ខដល មតរូវសធ្វើស�ើង ជា លាយ ល័កខេណ៍ 
អក្សរ ឬ តា្រ ្រសធយាបាយ សអ �ិ ក មតរូ និក និង មតរូវ ចុះ 
នូវ រាល់ េូចនា ចំាបាច់ នានា។ ឯកស្រ ភា្ជ ប់ ជា្រួយ 
មបតិសវទន៍ គយ រួ្ររាន វិកកយបមត ទំនិញ  ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ 
និង ឯកស្រ ដឹកជ ្្ជរូន កនាពុងករណតី ចំាបាច់  និសវទន៍ប័ណណ  
អា ជាញា  ប័ណណ  លិែិតអនុញ្្ញ ត  វិញ្្ញ បនបមត សដើ្រកំសណើត 
ទំនិញ វិញ្្ញ បនបមត ធានារា៉ាប់រង  និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ 
ស្្សងសទៀត។ 

២.៤.១.៣. ការមតរួតេិនិត្យ ទំនិញ

ទំនិញ នំាសចញ នំាចលូ ោងំអេ់ សោះបតីជា ឬ ្រិនខ្រនជា  
ក្រ្មវត្ថពុ នន ការ ជាបព់ន្ធ និង អាករ ក្តី ខដល នំាចលូ ឬសចញពតី  

២.៤.២. ទំនិញ ឬ សមាភា រ ពមបើមបាស់ ផ្្េ់ែលៃរួន របស់ អនាកដំពណើរ 

ខដន គយ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមតរួតពិនិត្យ គយ ( រាមតា៥៦ 
នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ)។ ការមតរួតពិនិត្យ ក ច្េប់ នមបេណតីយ៍ 
សោយ ្រសន្តី គយ មបមពឹត្សៅ សោយរាន វត្រាន ្រ មនតី្ 
នមបេណតីយ៍ ឬ រាចេ េ់ ទំនិញ ឬ តំណាង រាចេ េ់។

ការមតរួតពិនិត្យ  នឹង្រិន មតរូវសធ្វើ  សលើ បណ្ា ក ច្េ ប ់ 
នមបេណតីយ៍    ោងំឡាយ ដចូជា៖

ក.  ក ច្េប ់បស្្ញើ សោយ សបេកក្រ្ម កុងេ៊ាលុ ឬ ការទតូ 
បរសទេ ឬ គណៈមបតភិ ូ្ ្រូវការ នន រោឋា ភបិាល បរសទេ

ែ.  នមបេណតីយ៍ ប មត និង លិែិត ខដល រានខត ស្រ 
ផ្្ល់ ែ្រួន អក្ស ស្សេ្ េមរាប់ ្រនុេ្ស ពិការខភនាក

គ.  ឯកស្រ សបាះពុ្្រ ខដល ្រិនខ្រនជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការ 
ជាប់ ពន្ធ

ឃ. ក ច្េប់ នមបេណតីយ៍ ខដល ដឹកជ ្្ជរូន ឆ្ងកាត់ ជា 
អន្រជាតិ។

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  លិែិត សលែ ៧៧៣ អគរ. ចុះ ន ង្ៃទតី០៥ ខែ្រិ្ុនា 
ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់ អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ 
ក្្រពុជា   េ្តីពតី ការកំណត់ បរិរាណ ទំនិញ ឬ េរា្ភ រ 
សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន ខដល អាច យកតា្រ ែ្រួន បាន 
សោយ សលើកខលង ពន្ធ និង អាករស្្សងៗរបេ់ 
អនាកដំសណើរ អនាកបសម្រើ ការ តា្រ ្រសធយាបាយ 
ដឹកជ ្្ជរូ ន និង ជន ោំងឡាយ ខដល ឆ្ងកាត ់
មពំខដន

អនាកដំសណើរ អនាកបសម្រើ ការ តា្រ ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូន និង 
ជន ោងំឡាយ ខដល ឆ្ងកាត់ មពំខដន អាច យកតា្រ ែ្រួន 

បាន សោយ សលើកខលង ពន្ធ និង អាករស្្សងៗនូវ បរិរាណ 
ទំនិញ និង េរា្ភ រ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន ដចូខាងសមកា្រ ៖

១. េុរា មគប់ មបសភទ ្រិន សលើេ២លតីមត

២. បារើ ្រិន សលើេ ២០០សដើ្រ ឬ េុតី ហា្គ  ្រិន សលើេពតី 
៥០សដើ្រ ឬ ថានា ជំក់ ្រិន សលើេពតី ២៥០មកា្រ

៣. ទឹកអប់ និង សមគឿង តុបខតង ែ្រួន ចំណះុ ្រិន សលើេ 
៣៥០ ្រតី លតី លតីមត

៤. េរា្ភ រ និង ឧបករណ៍ ស្្សងសទៀត កនាពុង បរិរាណ 
េ្រមេប ខដលជា តម្ររូវការ កនាពុងការ សធ្វើដំសណើរ 
សហើយ ពំុខ្រន ជា ទំនិញ មបសភទ ហា្រឃាត់ ោច់ខាត។

៥. ជន ខដលរាន អាយុ តិចជាង១៨ឆ្នា ំ ្រិន ទទលួបាន 
ការអនសុមគាះ សលើ ្រែុទនំញិ ទតី១នងិ ទតី២ ខាងសលើ សទ។
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ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  ស្រាចរ ខណនំា សលែ០០៩ េហវ ចុះ ន ង្ៃទតី០១ 
ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតី ការមគប់មគង ទំនិញ នំាចូល 
គា្ម ន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម 

ទំនិញ គា្ម ន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម គឺជា ទំនិញ ខដល 
មតរូវបាន នំាចូល ្្រងរាក ល សោយ អនាកដំសណើរ ឬ មតរូវបាន 
នំាចូល សោយ មបជាពលរដឋា ខដលរាន លំសៅោឋា ន ជា 
អចិនសន្យ៍ កនាពុង តំបន់ មពំខដន េមរាប់ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន 
ឬ សមបើមបាេ់ កនាពុង តំបន់ មពំខដន។ ការ នំាចូល ទំនិញ គា្ម ន 
លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម មតរូវអនុវត្ ដចូខាងសមកា្រ៖

 – ការនំា ចូល ្្រងរាក ល របេ់ អនាក ដំំ សណើ រ ខដល មតរូវ 
ចាត់ទុកថា គា្ម ន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម មតរូវបំសពញ 
ខបបបទ គ យ តា្រចបាប់ ជា ធររាន សោយ មតរូវ 
បង្ហា ញ នូវ លិែិតឆ្ងខដន ខដលរាន បញ្្ជ ក់ ពតី 
ការសចញ-ចូល មបសទេ ពតី ស្្ថ ប័ន រាន េ្រត្ថកិចចេ 
មចកោ្វ រ សហើយ មតរូវ មបថាប់មតា ឬ េរសេរ សលើ 
បង្ក ន់នដ ពន្ធ ថា “គា្ម ន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម-
េមរាប់ សមបើមបាេ់ ផ្្ល់ែ្រួន” និង ពុំ ចំាបាច់ បិទ 
មតា គយ ស�ើយ។ កនាពុងករណតី ខដល អនាកដំសណើរ 
្្រងរាក ល សនាះ នំាចូល ទំនិញ សហើយ មបកាេថា 

រាន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម េមរាប់សធ្វើ អាជតីវក្រ្ម 
ការកំណត់ តន្្រ គិត ពន្ធគយ មតរូវ បូក បខន្ថ្រ ២០ 
ភាគរយ សលើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ ជា ធររាន និង មតរូវ 
មបថាបម់តា ឬ េរសេរ សលើ បង្ក នន់ដ ពន្ធ ថា “រាន 
លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម” សហើយ មតរូវ បិទ មតា គយ ជនូ 
មបេិនសបើ ្រុែទំនិញ សនាះ េ្ថ ិតសមកា្រ មបព័ន្ធ មតា 
គយ សដើ្រ្តី អាច ចរាចរ សលើ ទតី្សារ បាន

 – ចំសពាះ ការនំា ចូល របេ់ មបជាជន ខដលរាន 
លំសៅោឋា ន ជា អចិនសន្យ៍  កនាពុង តំបន់  មពំខដន 
មតរូវបំសពញ ខបបបទ គ យ តា្រ ការកំណត់ ជា 
ធររាន សហើយ មតរូវ មបថាប់មតា ឬ េរសេរ សលើ 
បង្ក ន់នដ ពន្ធ ថា “េមរាប់ ចរាចរ កនាពុង តំបន ់
មពំខដន។ មបជាជន តំបន់ មពំខដន ខដល សធ្វើ 
អាជតីវក្រ្ម នំាសចញ-នំាចូល ទំនិញ រាន លកខេណៈ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម  េមរាប់ ចរាចរ  ទូោំង មបសទេ 
សនាះ មតរូវខត បសងកើតជា មកពុ្រហ៊ាុន ខដលរាន សលែ 
អត្េញ្្ញ ណ ក្រ្ម អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ និង 
មតរូវរាន ប័ណណ  បា៉ា តង់ ឆ្នា ំ  ចុងសមកាយ ដូច អនាក 
នំាសចញ-នំាចូល ធ្រ្មតា សហើយ កនាពុងករណតី ចំាបាច់ 
មតរូវអនុវត្ តា្រ ការ ខណនំា ខាងសលើ។

២.៤.៣. ទំនិញ ោ្ម ន េកខេណៈ ពាណិ�ជាក្រ្ម 

  ស្រាចរ ខណនំា សលែ ០០៧ េហវ. ចុះន ង្ៃទតី 
២៩ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតី ការមគប់មគង ការនំា 
សចញ-នំាចូល ទំនិញ ្រួយចំនួន តា្រ រូបភាព តូច  
(ស្រាចរ ខណនំា សនះ បន្ អនុវត្តា្រ ស្រាចរ 
សលែ ០០៩ េហវ.ចុះ ន ង្ៃទតី០១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៥ 
េ្តីពតី ការមគប់មគង ទំនិញ នំាចូល គា្ម ន លកខេណៈ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម របេ់ មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ)

 – សេវក្រ្ម បំសពញខបបបទ គយ នំាសចញ-នំាចូល 
ទំនិញ ជំនួេ អនាកដនទ អាចសធ្វើ សៅបាន ខត សោយ 
បុគ្គល ខដលរាន គុណ វ ឌ្ឍ ជា សជើងស្រ គយ ្រួយ 
ប៉ាុសណាណ ះ តា្រ ប្្ញតិ្ ជំពកូ ៥ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ។ 
បគុ្គល សជើងស្ គយ អាច មប្រលូ ក ំនរ៉ា ពតី រាចេ េ ់ទនំញិ 
ពិត សៅតា្រ ការមព្រសមពៀង គានា  ជា្រុន តា្រ ករណតី 
ជាក់ខេ្ង

២.៤.៤. ទំនិញ តា្រ រូបភាេ តូច 

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ
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ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  ស្រាចរ ខណនំា សលែ ០០៤ េហវ.ចុះ ន ង្ៃទតី២៤ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០១២ េ្តីពតី នតីតិ វិធតី គយ ចំសពាះ 
ទំនិញ តន្្រ ោប (ស្រាចរ ខណនំា សនះ អនុសលា្រ 
តា្រ ស្រាចរ ខណនំា សលែ ០០៧ េហវ. ចុះ 
ន ង្ៃទតី២៩ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតី ការមគប់មគង 
ការនំាសចញ-នំាចលូ ទំនិញ ្រយួចំននួ តា្រ របូភាព 
តចូ)

 – មតរូវបាន កំណត់ថា ជា ទំនិញ តន្្រ ោប (De 
Minimis) ចសំពាះ ទនំញិ នំាសចញ នំាចលូ ោងំឡាយ 
ណា កនាពុង ទម្រង ់ជា ក ច្េបប់ស្្ញើ រហេ័ ទនំញិ នំាចលូ 
គា្ម ន លកខេណៈ ពាណជិ្ជក្រ្ម និង/ឬ ទម្រង់ មបហាក ់
មបខហល រាន តន្្រ FOB េ្រ្រូល៥០ ដុល្ារ 
អាស្ររិក ចុះ 

 – ទំនិញ តន្្រ ោប (De Minimis) មតរូវបាន សលើក 
ខលង ពន្ធ និង អាករ គយ នានា

 – រាចេ េ់ ទំនិញ ឬ តំណាង មេបចបាប់ មតរូវសធ្វើ ការ 
មបកាេ តា្រ ទម្រង់ មបតិសវទន៍ គយ េសងខេប អ្រ 
សោយ  ឯកស្រ មទមទង់ នានា ដូចជា វិកកយបមត 
ប ្ ចេ តី សវច ែចេប់ វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី អាករ សលើ 
តន្្របខន្ថ្រ អ ្ ្ញតិ្ ប័ណណ និង ឯកស្រ ពាក់ព័ន្ធ 
ស្្សង សទៀត  មបេិនសបើ រាន

 – ្រុែទំនិញ ្រួយចំនួន ខដល ្រិនមតរូវ បានអនុញ្្ញ ត 
ជា បសណ្ាះអាេននា ឲ្យ េ្ថ ិតសមកា្រ នតីតិ វិធិ គយ សលើ 
ទំនិញ តន្្រ ោប រួ្ររាន ៖ បណ្ា ទំនិញ ខដល 
េ្ថ ិតកនាពុង ប ្្ជ តី ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ទំនិញ ជាប ់
កម្រិត កណំត ់តា្រ ប្្ញត្ ិនន អនមុកតឹ្យ សលែ ២០៩ 
អនមក.បក ចុះ ន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ ខដល 
ជាប់ មបមពឹត្ ក្រ្ម ហា្រឃាត់ ោច់ខាត និង ទំនិញ 
ខដលរាន សវទយិតភាព ែ្េ់ និង អាច ប៉ាះពាល់ 
ដល់ េនិ្េុែ េុវត្ថិភាព ស្ធារណៈ ដូចជា 
សមគឿងស្សស្្វុធ ជាតិ ្ ្ពុះ េរា្ភ រ បរិកាខេ រ សយធា 
សមគឿងសញៀន ស្រជាតិ ្ ្ស ំសមគឿងសញៀន និង 
ស្រធាតុ  មបកបសោយ សមគាះថានា ក់ ស្្សងសទៀត។

២.៤.៥. ទំនិញ តម្រលៃ ទាប

 – េម្ររួល ចំសពាះ រូបវន្័ បុគ្គល ខដល សធ្វើ អាជតីវក្រ្ម 
នំាសចញ-នំាចូល តា្រ រូបភាព តូចតាច រានតន្្រ 
គិត ពន្ធ េ្រ្រូល មតឹ្រ ៣០០ ដុល្ារ អាស្ររិក ចុះ 
សលើ ្រុែទំនិញ រ្ួររាន បខន្ ខ្្សឈើ និង កេិ្ល 
មបហាក់មបខហល ស្្សងសទៀត ខដល ្រិន េ្ថ ិតកនាពុង 
ប ្្ជ តី  ទំនិញ ហា្រឃាត់ និង ប ្្ជ តី  ទំនិញ ជាប់ 
កម្ិរត  កំណត់ ជា ធររាន អាចបំសពញ ខបបបទ 
គ យ សោយ ែ្រួនឯងបាន សោះបតី រាន ឬ គា្ម ន 
អត្េញ្្ញ ណ ក្រ្ម អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ ក្តី សោយ 
មគាន់ខត សធ្វើការ មបកាេ េុំ តា្រ ទម្រង់ េសងខេប 
(មបតិសវទន៍ គយ េសងខេប) និង ត្រកល់ នូវ ចបាប់ 
ច្្រង នន អត្េញ្្ញ ណប័ណណ ឬ ឯកស្រ េំគាល់ 

ែ្រួន ្ ្រូវការ ស្្សងសទៀត សោយរាន ្ ្ិតស្រនដ ស្្ ំ
បញ្្ជ ក់ មព្រោងំ ចុះហត្ថសលខា ចំសពាះ្រុែ ្រសន្តី 
គយ រាន េ្រត្ថកិចចេ ជាប់ ជា្រួយ។ ករណតី ដូចគានា  
មតរូវបាន អនុវត្ េមរាប់ ការនំាសចញ -នំាចលូ តា្រ 
រូបភាពតូចៗ សដើ្រ ត្ី ចរាចរ ខចកចាយ កនាពុងមបសទេ 
សោះបតី រាន លកខេណៈ ពាណិជ្ជក្រ្ម ក្តី សហើយ តន្្រ គតិ 
ពន្ធ សលើ ្ុរែទនំញិ ោងំសនះ មតរូវបាន កណំតស់ោយ 
បូក បខន្ថ្រ ១០% សលើ តន្្រ គិត ពន្ធគយ តា្រ បទ 
ប្្្ញតិ្ ជា ធររាន សោយ ្រសន្តី គយ និង រោឋា ករ 
រាន េ្រត្ថកិចចេ នា រាត់មចក បំសពញខបបបទ គយ 
ខត្្រង។



ជំពកូ ២ ៖ នតីតិវិធតីគយ 71

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ០១៣ មបក.េហវ.គរ ចុះ ន ង្ៃទតី១៧ 
ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ១៩៩៨ េ្តីពតី នតីតិវិធតី កនាពុងការ នំាសចញ-
នំាចលូ របូិយប័ណណ បរសទេ

២.៤.៦.១. ការ នាចំូេ រូបិយប័ណ្ណ

ការ នំាចូល រូបិយប័ណណ បរសទេ ្រក កនាពុង ទឹកដតី នន មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា សោយ គណៈមបតិភូ នានា សភញាៀវ មគប់ 
មបសភទ នតីតិបុគ្គល និង របូវន្័ បុគ្គល ដនទសទៀត សៅ កាត់ 
ថា “អនាកតំណាង” ពុំរាន ការកម្ិរត បរិ រាណ សទ។ អនាក 
ដសំណើរ  ខដល នំាចលូ នវូ របូយិបណ័ណ បរសទេ រាន ទកឹមបាក់ 
សេ្ម ើ ឬ សលើេពតី ១០.០០០ “្រួយ ្រុឺន” ដុល្ារ អាស្ររិក 
ចំាបាច់ មតរូវបំសពញ មបតិសវទន៍ គយ តា្រ នតីតិវិធតី កំណត់ ជា 
ធររាន សហើយ មតរូវមបគល់ ឲ្យ ្រសន្តី គយ េមរាប់ ពិនិត្យ 
ស្្ៀងផ្្ត់ សៅសពល នំាសចញ សៅវិញ។

២.៤.៦.២. ការនាពំចញ រូបិយប័ណ្ណ

អនាកដំសណើរ ខដល នំាសចញ នូវ រូបិយប័ណណ បរសទេ ពតីទឹកដតី  
នន មពះរាជាណាចមក ក្្រពុ ជា រាន ទឹកមបាក់ សលើេពតី 
១០.០០០ “្រួយ ្រុឺន” ដុល្ារ អាស្ររិក ឬ សលើេពតី ចំនួន 
រូបិយប័ណណ បរសទេ ខដល ស្ ្រុតី ែ្រួន បានមបកាេ កនាពុង 
មបតិសវទន៍ គយ  នាសពល នំាចូល មតរូវរាន ការអនុញ្្ញ ត 
ឲ្យ នំាសចញ ពតី ធនាគារជាតិ នន ក្្រពុជា និង ស្្ថ ប័ន រាន 
េ្រត្ថកិចចេ  ពាក់ព័ន្ធ នានា។ 

២.៤.៦.៣. នីតិវិធី នាពំចញ រូបិយប័ណ្ណ

អនាកដំសណើរ ខដល នំាសចញ រូបិយប័ណណ បរសទេ មតរូវអនុវត្ 
ដចូតសៅ៖

 – បង្ហា ញ ចំសពាះ ្រសន្តី គយ នូវ លិែិតអនុញ្្ញ ត ឲ្យ 
នំាសចញ ខដល ្ ្ល់ សោយ ធនាគារជាតិ នន ក្្រពុជា

 – បសំពញ មបតសិវទន ៍គយ ឲ្យ បាន មតឹ្រមតរូវ មគបម់គាន់ 
និង ចបាេ់លាេ់

 – សធ្វើដំសណើរ តា្រ រាត់ មចកចូល-សចញ ខដល បាន 
កំណត់ សោយ ភានា ក់ង្រ រាន េ្រត្ថកិចចេ។ ការយក 
របូិយប័ណណ សធ្វើដំសណើរ តា្រ មចក ្ ្រូវ ស្្សង ឬ សោយ 
អនាក កាន់ បស្្ញើ ដ៏ នទ សមរៅពតី រាចេ េ់ ក្រ្មេិទ្ធិ មតរូវ 
ហា្រឃាត់ ជាោច់ខាត

 – បំសពញ ជាលា យ ល័កខេណ៍ អក្សរ ឲ្យ បាន មតឹ្រមតរូវ 
មគប់មគាន់ និង ចបាេ់លាេ់ សលើ មបតិសវទន៍ គយ 
អំពតី មបសភទ និង ចំនួន រូបិយប័ណណ ខដលរាន 
ជាប់ នឹង ែ្រួន បស្្ញើ ជា្រួយ អនាក ដ៏ នទ បស្្ញើ តា្រ 
យន្សហាះ សដើ្រ្តី បង្ហា ញ ដល់ ្រសន្តី គយ ខដលរាន 
ភារកិចចេ មតរួតពិនិត្យ សៅកនាពុង ការិយល័យ គយ និង 
រោឋា ករ។

២.៤.៦. ការនា ំចូេ និង នាពំចញ រូបិយប័ណ្ណ  បរពទស

ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  លិែិត សលែ ៦៧៣៨ កប ទ.េ អ/ច្.ក៥ ចុះ 
ន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៣ េ្តីពតី ការ អនុញ្្ញ ត  
នំាយក ស្កេព ជន បរ ទេ សចញពតី មពះរាជា 
ណាចមក  ក្្រពុជា

 – ការ នំាចូល ស្កេព ពតី សមរៅមបសទេ ចូល្រក 
ក្្រពុជា មកពុ្រមគរួស្រ េព មតរូវ ភា្ជ ប់ ឯកស្រ ពតី 
ស្្ថ នទូត  ក្្រពុជា តំាងសៅ កនាពុងមបសទេ នន េព ទទួល 
្ររណៈភាព និង ភា្ជ ប់ ជា្រួយ កំណត់សហតុ ឬ 
្រលូសហតុ នន ស្កេព ស្្ប់ នន មបសទេ នំាសចញ

២.៤.៧. ការនា ំចូេ និង នាពំចញ សាកសេ
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ចបាប់ និង បទ ប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធ

  មបកា េសលែ ៦១៨ េហវ.មបក.គរ ចុះ ន ង្ៃទតី២៤ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតី ការេម្រពុះេម្ររួល 
បទសល្មើេ គយ

  មបកា េសលែ ៥៧០ េហវ.មបក ចុះ ន ង្ៃទតី១៩ 
ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតី នតីតិ វិធតី តវ៉ា  មបឆំ្ង 
កំណត់សហតុ គយ

រដឋាបាល គយ រាន េិទ្ធិ េម្រពុះេម្ររួល ចំសពាះ បទសល្មើេ 
គយ តា្រ ប្្ញតិ្ រាមតា ៧៧ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ។  េិទ្ធិ 
េម្រពុះេម្ររួល សនះ សមបើមបាេ់ ចំសពាះខត ការពិន័យ ជា 
មបាក់ ខតប៉ាុសណាណ ះ។ 

២.៤.៨.១. សិទ្ធិ រដ្ឋបាេ គយ កនាថុងការ សម្រថុោះ 
សម្ររួេ បទ ពេ្មើ សគយ

 – មបធានការិយល័យ គយ និង រោឋា ករ រាន េិទ្ធិ 
េម្រពុះេម្ររួល បទសល្មើេ គយ មគប់  មបសភទ 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទំនិញ ខដលរាន តន្្រ ្រិន សលើេ ពតី 
្រយួ  លាន មបំា ខេន (១.៥០០.០០០) សរៀល

 – មបធាន ស្ខា ឬ មបធាន នាយកោឋា ន គយ និង 
រោឋា ករ រាន េិទ្ធិ េម្រពុះេម្ររួល បទសល្មើេ គយ 
មគប់  មបសភទ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទំនិញ ខដលរាន តន្្រ ្ិរន 
សលើេ ពតី  បនួ លាន (៤.០០០.០០០) សរៀល

 – អគរ រាន េិទ្ធិ េម្រពុះេម្ររួល បទសល្មើេ គយ មគប់ 
មបសភទ។

២.៤.៨.២. នីតិវិធី សម្រថុោះសម្ររួេ បទពេ្មើស 
គយ

 – កនាពុង រយៈសពល ស្្រេិប ន ង្ៃ (៣០) ន ង្ៃ គិតពតី 
កាលបរិសច្ទ កនាពុង កំណត់សហតុ បទសល្មើេ គយ 
ឬ កំណត់សហតុ គយ ស្្សងសទៀត បុគ្គល ខដល 
ពាក់ព័ន្ធ នឹង កំណត់សហតុ ោំងសនះ មតរូវ ចូលែ្រួន 
្រក េម្រពុះេម្ររួល មបេិនសបើ រានបំណងេម្រពុះ 
េម្ររួល ករណតីសនះ សោយ ្រិនបាច់ ប ្ ចេរូ  នេំណុំ 
សរឿង សៅ តុលាការ រាន េ្រត្ថកិចចេ។ េិទ្ធិេម្រពុះ 
េម្ររួល និង ការកំណត់ សពលសវលា សនះ មតរូវ ខចង 
សៅកនាពុង កណំតស់ហត ុបទសល្មើេ គយ ឬ កណំតស់ហត ុ
ស្្សងសទៀត។ មបេនិសបើ កនាពុង រយៈសពល សរៅេបិ ន ង្ៃ 
(៩០) ន ង្ៃ គិតពតី កាលបរិសចទ្ កនាពុង កំណត់សហតុ សល្មើ 
េគយ ឬ កណំតស់ហត ុស្្សងសទៀត សេចក្តីេសម្រច 
ជា ្ ្រូវការ េ្តីពតី ការេម្រពុះេម្ររួល នូវ បទសល្មើេ 
គយ ្រិនអាច សធ្វើសៅបាន រដឋាបាល គយ មតរូវប ្្ជរូន 
េំណុំសរឿង សៅ តុលាការ រាន េ្រត្ថកិចចេ

 – បុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ មតរូវ អនុវត្តា្រ កម្ិរត កំណត់ និង 
ល័កខេែ័ណ្ឌ  នានា នន សេចក្តីេសម្រច ្ ្រូវការ េ្តីពតី 
ការេម្រពុះេម្ររួល បទសល្មើេ គយ រាប់ប ច្េរូល 
ោងំ ការបង់មបាក់ ពិន័យ ពន្ធ និង អាករ ខដលមតរូវ  
ជាប់ និង កាតព្វកិចចេ ស្្សងសទៀត ខដលរាន ខចងកនាពុង  
សេចក្តីេសម្រច កនាពុង រយៈសពល សរៅេិប ន ង្ៃ (៩០) 
ន ង្ៃ គតិពតី កាលបរសិចទ្ នន សេចក្តីេសម្រច។ មបេនិ 

២.៤.៨. ការសម្រថុោះសម្ររួេ បទពេ្មើស គយ

 – ការនំាយក ស្កេព ជនជាតិ របេ់ែ្រួន ឬមកពុ្រ 
មគរួស្រ ខដល បានទទួល ្ររណៈភាព សៅ កនាពុង 
មបសទេ  ក្្រពុជា សោយស្រ ជំងឺ សមគាះថានា ក់ ចរាចរ 
ឬ ករណតី ស្្សងសទៀត មតរូវ សេនា ើេុំ សៅ មកេួងការ 

បរសទេ  និង េហមបតិបតិ្ការ អន្រជាតិ  នន 
មបសទេ    ក្្រពុជា  ជា្រុន ្រុននឹង សធ្វើការ អនុញ្្ញ តិ  
ឲ្យ  នំា យក   ស្កេព   ជន បរសទេ   សចញ ពតី មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា។ 
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សបើ បុគ្គល ពាក់ព័ន្ធ ែកខាន អនុវត្តា្រ កម្ិរត 
កំណត់   និង ល័កខេែ័ណ្ឌ  នានា នន សេចក្តីេសម្រច កនាពុង 
រយៈសពល  កំណត់ សនះ ទំនិញ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន 
សេចក្តី េសម្រច ្ ្រូវការ សនះ មតរូវ ចាត់ទុកជា ទំនិញ 
គា្ម ន  ការោ្រោរ  តា្រ ប្្ញតិ្ រាមតា ៥៤ នងិ រាមតា 
៥៥ នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ។

២.៤.៨.៣. នីតិវិធី តវ៉ា  មបឆ្ងំ កំណត់ពហត ុ
គយ

 – បគុ្គល ខដល មតរូវ រង នវូ សោេទណ្ឌ  ឬ ការឃាតទ់កុ 
នវូ ទនិំញ ្រសធយាបាយ ដកឹជ ្្ជរូន ឬ វត្ថពុ ស្្សងសទៀត 
អាច តវ៉ា  ជាលា យ ល័កខេណ៍ អក្សរ សៅ អគរ កនាពុង 
អំ�ពុងសពល ស្្រេិប (៣០) ន ង្ៃ សមកាយពតីបាន 
ទទួល សេចក្តីជូនដំណឹង ពតី សោេទណ្ឌ  ឬ ការ 
ឃាត់ទុក សោយ បញ្្ជ ក់ ពតី ្រូលសហតុ នន ការតវ៉ា  
និង ត្រកល់ និ្រុតិ្ ធានា មេបតា្រ ប្្ញតិ្ រាមតា ៤១ 
នន ចបាប់ េ្តីពតី គយ 

 – អគរ មតរូវ សចញ សេចក្តីេសម្រច ជាលា យ ល័កខេណ ៍
អក្សរ សលើ ការតវ៉ា  កនាពុងអំ�ពុងសពល ហុកេិប ន ង្ៃ 
(៦០) ន ង្ៃ គិត ចាប់ ពតីន ង្ៃ ខដល ទទួល ពាក្យ តវ៉ា  
សបើ ្រិន ដូសចានា ះ សទ ការតវ៉ា  សនាះ មតរូវ ចាត់ទុកថា 
បានទទួល យល់មព្រ

 – ការតវ៉ា  អាច មតរូវ ត្រកល់ សៅតា្រ អង្គភាព គយ 
នានា ដូចជា (១)ការិយល័យ ខដល តាក់ខតង 
កណំតស់ហត ុឬ កណំត ់ការពនិយ័ (២)ស្ខាគយ 

និង រោឋា ករ ពាក់ព័ន្ធ (៣)ការិយល័យ កិចចេការ 
ចបាប់ និង ទំនាក់ទំនង ស្ធារណៈ ឬ (៤)
សលខាធិការោឋា ន  នន អគរ ។ បន្ាប់ពតី បានទទួល 
ការតវ៉ា  អង្គភាព គយ ពាក់ព័ន្ធ មតរូវប ្្ជរូន លិែិត េុំ 
តវ៉ា   សោយ  ្រិន បខង្អបង្អង់ ជនូ អគរ 

 – លិែិត េុំ តវ៉ា  មតរូវរាន ព័ត៌រាន ដចូតសៅ (១)នា្រ 
អាេយោឋា ន និង ហត្ថសលខា របេ់ បុគ្គល ខដល 
ត្រកល់ ការតវ៉ា  (២)សេចក្តីល្រ្អិត នន កំណត់សហតុ 
បទសល្មើេ គយ ឬ កំណត់សហតុ ឃាត់ទុក បសណ្ាះ 
អាេននា រាប់ប ច្េរូល ោងំ សេចក្តី ្ តច្្រង កំណត់ 
សហតុ  ោំងសនាះ និង (៣)សេចក្តីពន្យល់ អំពតី 
្រលូសហតុ  នន ការតវ៉ា

 – មបេិនសបើ ទំនិញ ឃាត់ទុក បសណ្ាះអាេននា  ្រិន  
ជាប់អាយ័តទំនិញ ្រសធយាបាយ ដឹកជ ្្ជរូ ន 
ឯកស្រ និង វត្ថពុ ចាប់ ឃាត់ ស្្សងសទៀត ្ិរន តម្ររូវ 
េមរាប់  ជា ភ័េ្ពុតាង វត្ថពុ ឃាត់ទុក ោំងសនះ អាច 
មតរូវ បានមបគល ់សៅ រាចេ េ ់សមកាយសពល បាន ត្រកល់  
និ្រុតិ្ ធានា

 – មបេិនសបើ អគរ ្រិន យល់មព្រ តា្រ ការតវ៉ា សទ 
បុគ្គល ខដល បានោក់ ពាក្យ តវ៉ា  រាន េិទ្ធិ តវ៉ា  សៅ 
ស្្ថ ប័ន រាន េ្រត្ថកិចចេ ស្្សងសទៀត រាប់ប ច្េរូល 
ោងំ តុលាការ រាន េ្រត្ថកិចចេ ចំសពាះ ការេសម្រច 
របេ់ អគរ។ ការតវ៉ា  សនះ មតរូវសធ្វើ កនាពុង រយៈសពល 
ស្្រេិប (៣០) ន ង្ៃ បន្ាប់ពតី បាន ទ ទលូ សេចក្តី 
េសម្រច របេ់ អគរ។
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៣.១. អាជាញា ប័ណណ លិែិត អនុញ្្ញ តិ និង វិញ្្ញ បនបមត

៣
ជំពកូ

នតីតិវិធតី ស្្សងសទៀត អនុសលា្រ  
តា្រចបាប់ និង បទប្្្ញតិ្ 
របេ់ មកេងួ ពាក់ព័ន្ធ

អនាក នំាសចញ មតរូវ ្ ្ល់ ឯកស្រ បខន្ថ្រ េមរាប់ ទំនិញ 
ោំងឡាយណា ខដល រាជរោឋា ភិបាល ក្្រពុជា កំណត់ថា 
ជា ្ លិត្ល រសេើប ឬ ទំនិញ ខដល មតរូវបាន ោក់់ ឲ្យ 
េ្ថ ិតសៅសមកា្រ ការឃ្ាសំ្រើល េ មរា ប់ ការសធ្វើ ពាណិជ្ជក្រ្ម។ 
តារាង ខាងសមកា្រ បង្ហា ញ ពតី មបសភទ នន អាជាញា ប័ណណ 
លិែិត អនុញ្្ញ តិ ឬ វិញ្្ញ បនបមត ខដលជា ឯកស្រ 
ចំាបាច់ េមរាប់ ការនំាសចញ ទំនិញ ្រួយចំនួន និង អាជាញា  
ធររាន េ្រត្ថកិចចេ ខដល ទទួលបន្ពុក កនាពុង ការសចញលិែិត 
ោងំសនះ។

េំគាល់ ៖ េិប្ក្រ្ម ្ ្ម តី ខដល ទំនិញ សធ្វើ ពតី េូមត ្រិន 
តម្ររូវ ឲ្យ រាន ឯកស្រ បខន្ថ្រ ស�ើយ សលើកខលងខត ទំនិញ 
ោងំសនះ ជា ខ ន្ាក ្រយួ នន សមគឿងមបាក ់ឬ ទនំញិ សនាះ ជា វត្ថពុ 
េិល្ៈ និង សបតិកភណ្ឌ  ជាតិ។

អាជាញា ប័ណណ លិែិត អនុញ្្ញ តិ និង វិញ្្ញ បនបមត

មបសភទទំនិញ ឯកស្រ អាជាញា ធររានេ្រត្ថកិចចេ

អាជាញា ប័ណណ 
នំាសចញ

សរៅេ៊ាធូ្រ្មជាតិ  – អាជាញា ប័ណណនំាសចញ 
េុពលភាព៖៦០ន ង្ៃ 

 – មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម

្ល និងអនុ្លនមពសឈើ  – អាជាញា ប័ណណនំាសចញ       
េុពលភាព៖៦០ន ង្ៃ     

 – លិែិតអនុញ្្ញ ត

 – មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម
 – មកេងួកេិក្រ្ម
 – រុកាខេ មបរាញ់ និងសនស្ទ
 – ទតីេ្តីការគណៈរដឋា្រសន្តី
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មបសភទទំនិញ ឯកស្រ អាជាញា ធររានេ្រត្ថកិចចេ

វិញ្្ញ បនបមត

ខ្្សឈើមេេ់ បខន្ រុកខេជាតិ       
េរា្ភ រ  សធ្វើកេិក្រ្ម (ថានា  ំ
េរ្ាប់     េត្វ ល្អិត មគាប់ពជូ 
េរា្ភ រ   បណ្ពុ ះ កនូ រុកខេជាតិ និង 
ចំណតី  េត្វ)

 – លិែិតអនុញ្្ញ ត
 – គយនិងរោឋា ករ
 – វិ្្ញបនប័មតអនា្រ័យ 
និងភតូគា្រអនា្រ័យ 
(SPS)

 – អគរ 
 – មកេងួកេិក្រ្ម
 – រុកាខេ មបរាញ់ និងសនស្ទ

េស្្រៀកបំពាក់
វិញ្្ញ បនបមត មបភព សដើ្រ 
ទំនិញ  េុពលភាព ៖ ៦ខែ

 – មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម

ថានា សំពទ្យ
វិញ្្ញ បនបមតរបេ់ មកេងួ 
េុខាភិបាល

 – មកេងួេុខាភិបាល

េត្វរេ់
វិញ្្ញ បនបមតេុែភាពេត្វ 
េុពលភាព ៖ ៥ឆ្នា ំ ឬ 
វិញ្្ញ បនបមត CITES 

 – មកេងួកេិក្រ្ម 
រុកាខេ មបរាញ់ និងសនស្ទ

លិែិត អនុញ្្ញ ត

្លិត្លេិល្ៈ និង 
វប្ធ្រ៌

លិែិតអនុញ្្ញ ត
មកេងួវប្ធ្រ៌ និង វិចិមត 
េិល្ៈ

្ល និង្លិត្ល 
ជល្ល

 – លិែិ ត អនុញ្្ញ ត 
េុពលភាព  ៖ ១ឆ្នា ំ

 – វិញ្្ញ បនបមត មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ

 – លិែិតអនុញ្្ញ តិគយ

 – មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម
 – មកេងួកេិក្រ្ម 
រុកាខេ មបរាញ់ និងសនស្ទ

 – អគរ 

សមគឿងអលង្ក រ សមគឿងមបាក់  
និង ត្រូង រាន តន្្រ ្រិនោន់ 
ខកនចនា 

លិែិតអនុញ្្ញ ត  
េុពលភាព៖ ១ឆ្នា ំ

ធនាគារជាតិននក្្រពុជា

មបភពព័ត៌រាន ៖ សេៀវសៅ ្រ គ្គពុ សទេ ក៏ េ្តីពតី នតីតិវិធតី នន ការនំាសចញ េមរាប់ េហមគាេ ខានា តតូច និង ្រធ្យ្រ សៅ ក្្រពុជា 
(ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០០៩)
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៣.២. វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ

៣.២.១. ពសចកី្ ពផ្ើ្រ
វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ គឺជា ឯកស្រ 
្្រូវការ ្រួយ សមបើ សដើ្រ្តី បញ្្ជ ក់ ពតី មបភពសដើ្រ ទំនិញ ខដល 
បាន ្ លតិ ឬ បានទទលួ ោងំមេពុង សៅកនាពុង មបសទេ្រយួ។ 
ជាទូសៅ ឯកស្រ សនះ គឺជា ខ ន្ាក េនារូល នន ឯកស្រ នំាចូល 
ខដល មបសទេ នំាចលូ បាន តម្ររូវ។

សៅសពល អនុវត្ ទម្រង់ការ ោំងឡាយ េមរាប់ នំាសចញ 
ទនំញិ សមកា្រ មបមពត្ឹកិ្រ្ម អនុសមគាះ អនាក នំាសចញ ឬ តណំាង  
ទទួល េិទ្ធិ របេ់ែ្រួន មតរូវោក់ ពាក្យ ជាលាយ លកខេណ៍ 
អក្សរ សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 

សោយ  ភា្ជ ប់ ្រកជា ្រយួ នវូ ឯកស្រ គំាមទ មតឹ្រមតរូវ ខដល 
បង្ហា ញថា ទនំញិ ខដល មតរូវ នំាសចញ រាន លកខេណៈេ្រ្ត្ិ 
មគប់មគាន់ េមរាប់ ការសចញ វិញ្្ញ បនបមត  បញ្្ជ ក់ មបភព 
សដើ្រ ទំនិញ។ 

វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ រាន ពតីរ មបសភទ 
គ៖ឺ 

 – ្រិន ទទួលបាន ភាពអនុសមគាះ ពន្ធ និង

 – ទទួលបាន ភាពអនុសមគាះ ពន្ធ។

ក្្រពុជា វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក ់មបភពសដើ្រ ទនិំញ ទទលួបាន 
អមតាពន្ធ អនុសមគាះ កនាពុង ទម្រង់ស្្សងៗ ដចូជា៖ 

 – អាស្៊ា ន-អសូស្្លតី-ញ៉ារូ វ ហ្សតី ខល ន ៖ វិញ្្ញ បនបមត 
បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ ទម្រង់ AANZ 

 – ចិន ៖ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 
ទម្រង់ AC 

 – ឥណា្ឌ  ៖ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 
ទម្រង់ AI 

 – កូសរ៉ា ៖ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 
ទម្រង់ AK 

 – ជប៉ាុន ៖ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 
ទម្រង់ AJ 

 – សវៀតណា្រ ៖ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ ទម្រង់ S 

 – មបព័ន្ធ អនុ ស មគាះទូ សៅ ខ ន្ា កពាណិជ្ជ ក្រ្ម   
(LDC នងិ LLDC) ៖ វញិ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក ់ មបភព 
សដើ្រ   ទំនិញ   ទម្រង់ A

 – អមតាពន្ធ ្រនិ អនសុមគាះ អាច សចញ បាន សោយ សមបើ 
វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ ទម្រង់ N

៣.២.២. មបពទស បដេ តម្ររូវ ឲ្យ មាន វិញ្្ញ បនបមត បញ្ជា ក់ មបភេពដើ្រ 
ទំនិញ
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៣.២.៣. រពបៀប ដ្ក់ពាក្យ ពសនាើសំុ វិញ្្ញ បនបមត បញ្ជា ក់ មបភេពដើ្រ 
ទំនិញ 

អនាក នំាសចញ ចំាបាច់ មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត 
បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ សៅ នាយកោឋា ន នំាសចញ-
នំាចលូ នន មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម។ នតីតិវិធតី នន ការោក់ ពាក្យ 
សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ អាច 
រកបាន សៅកនាពុង មបកា េសលែ១១២ MOC/SM 2013 េ្តី 
ពតី   ការខកខមប នតីតិវិធតី សចញ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភព សដើ្រ  
ទំនិញ។ (មបការ ទតី៤)

ោក់ ពា ក្ស សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 
មតរូវ សធ្វើតា្រ ខបបបទ ដចូខាងសមកា្រ ៖ 

១. ការនាពំចញ តា្រផលៃរូវ ទរឹក

ក. ទំនិញ ជាេស្្រៀកបំពាក់ ្លិត្ល វយនភ័ណ្ឌ  
ខេ្ក សជើង និង របេ់របរ សមបើមបាេ់ ស្្សងសទៀត (មបោប់ 
តុបខតង កាយ) ដចូជា កាបបូ ្រកួ ជាសដើ្រ។ល។

 – ពាក្យសេនា ើេុំ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ   ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់ (ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតី 
ការ ទូោត់  កនម្រ រដឋាបាល និង កនម្រ មគប់មគង ការ 
នំាសចញ 

 – វិកកយបមត ទោូត់ កនម្រ សេវស្ធារណៈ 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ 

 – អញ្្ញ តប័ណណ ដឹកជ ្្ជរូន (Bill of Lading) 

 – របាយការណ៍ មតរួតពិនិត្យ រ្ួរ នន ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  
នំាសចញ សចញ សោយ អគរ និង កំាកុងមតរូល

 – មបតិសវទន៍ គយ នំា សចញពតី ក្្រពុជា  

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

ែ. ្លិត្ល ស្្សងសទៀត សមរៅពតី េស្្រៀកបំពាក់ 
វយនភ័ណ្ឌ  ខេ្កសជើង និង មបោប់ តុបខតង កាយ

 – ពាក្យសេនា ើេុ ំវញិ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក ់មបភពសដើ្រ ទំនញិ   
ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក ់(ខេក) បញ្្ជ ក ់ពតី ការ 
ទូោត់ កនម្រ រដឋាបាល និង កនម្រ មគប់មគង ការ 
នំាសចញ 

 – វិកកយបមត ទោូត់ កនម្រ សេវស្ធារណៈ 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់

 – អញ្្ញ តប័ណណ ដឹកជ ្្ជរូន (Bill of Lading)  

 – មបតិសវទន៍ គយ នំា សចញពតី ក្្រពុជា

 – វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ គុណភាព ទំនិញ នំាសចញ 
សចញ  សោយ កំ កុងមតរូល (CQ)

 – មបតិសវទន៍ គយ សចញ សោយ អគ្គនាយកោឋា ន គយ 
និង រោឋា ករ នន ក្្រពុជា (CD) 

 – ឯកស្រ ស្្សងសទៀត របេ ់មកពុ្រហ៊ានុ ខដល អាច បញ្្ជ ក់  
ពតី មបភពសដើ្រ នន ទំនិញ 

 – អាជាញា ប័ណណ នំាសចញ (េមរាប់ ទំនញិ ខដល ោ្រោរ 
ឲ្យ រាន អាជាញា ប័ណណ នំាសចញ) 

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

គ. ទំនិញ ជា េិប្ក្រ្មតចូៗ និង កេិក្រ្ម 

 – ពាក្យសេនា ើេុំ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ  ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់(ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតីការ 
ទូោត់ កនម្រ រដឋាបាល និង កនម្រ មគប់មគង ការ នំា 
សចញ មបេិនរានការ ោ្រោរ សោយ បទ  ប្ ្ ្ញ តិ  
ណា្រយួ 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់
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 – អញ្្ញ តប័ណណ ដឹកជ ្្ជរូន (Bill of Lading)  

 – មបតិសវទន៍ នំាសចញ ពតី ក្្រពុជា  

 – វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ គុណភាព ទំនិញ នំាសចញ 
សចញ សោយ កំ កុងមតរូល (CQ)

 – មបតិសវទន៍ គយ សចញ សោយ អគ្គនាយកោឋា ន គយ 
និង រោឋា ករ នន ក្្រពុជា (CD) 

 – ឯកស្រ ស្្សងសទៀត របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន ខដល អាច 
បញ្្ជ ក់   ពតី មបភពសដើ្រ នន ទំនិញ (ករណតី អងករ និង 
្លិត្ល  កេិក្រ្ម ខដលជា ្ លិត្ល រសេើប)

 – អាជាញា បណ័ណ នំាសចញ (េមរាប ់ទនំញិ ខដល ោ្រោរ 
ឲ្យ រាន អាជាញា ប័ណណ នំាសចញ) 

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

ឃ. ទនំញិ ជា េស្្រៀកបពំាក ់រាន ពណ័ ៌ចម្រពុះ ពណ័ ៌នបតង 
(ព័ណ៌ នបតងចាេ់) និង ព័ណ៌ នបតង ខបប ោហាន

ខបបបទ និង ឯកស្រ តម្ររូវ េមរាប់ នំាសចញ និង នំាចូល 
ទំនិញ មបសភទ សនះ មតរូវសគារព តា្រ មបកាេ របេ់ មកេួង 
ពាណិជ្ជក្រ្ម ជា ធររាន។ 

២. ការនាពំចញ តា្រផលៃរូវ អាកាស 

ក. ទំនិញ ជា េស្្រៀកបំពាក់ ្លិត្ល វយនភ័ណ្ឌ  
ខេ្កសជើង និង របេ់របរ សមបើមបាេ់ ស្្សងសទៀត (មបោប់ 
តុបខតង កាយ) ដចូជា កាបបូ ្រកួ ជាសដើ្រ។ល។ 

 – ពាក្យសេនា ើេុំ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ  ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់ (ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតី 
ការ ទូោត់ កនម្រ រដឋាបាល និង កនម្រ មគប់មគង ការ 
នំាសចញ 

 – វិកកយបមត ទោូត់ កនម្រ សេវស្ធារណៈ 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

បន្ាប់ពតី នំាសចញ ទំនិញ រចួសហើយ មតរូវោក់ ឯកស្រ បខន្ថ ្រ 
សទៀត ដចូជា ៖ 

 – អ ្ ្ញតិ្ ប័ណណដឹកជ ្្ជរូន តា្រ អាកាេ 

 – របាយការណ៍ មតរួតពិនិត្យ រួ្រ សលើ ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  
នំា សច សញ សោយ អគរ និង កំាកុងមតរូល

 – មបតិសវទន៍ គយ នំា សចញពតី ក្្រពុជា  

ែ. ទំនិញ ជា េិប្ក្រ្មតចូៗ និង កេិក្រ្ម

 – ពាក្យសេនា ើេុ ំវញិ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក ់មបភពសដើ្រ ទនំញិ  
ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់(ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតីការ 
ទោូត ់កនម្រ រដឋាបាល នងិ កនម្រ មគបម់គង ការនំា សចញ 
មបេិន រានការ តម្ររូវ សោយ  បទប្្្ញតិ្ណា្រយួ

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

បន្ាប់ពតី នំាសចញ ទំនិញ រចួសហើយ មតរូវោក់ ឯកស្រ បខន្ថ ្រ 
សទៀត ដចូជា ៖ 

 – អ្្ញ ត ប័មត ដឹកជ ្្ជរូន តា្រ អាកាេ 

 – របាយការណ៍ មតរួតពិនិត្យ រួ្រ សលើ ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  
នំា សច សញ សោយ អគរ និង កំាកុងមតរូល

 – មបតិសវទន៍ គយ នំា សចញពតី ក្្រពុជា  

៣. ទំនិញ ជា េស្្រៀកបំពាក់ ្លិត្ល វយ ន ភណ្ឌ  និង 
្លិត្ល សធ្វើ ពតី ខេ្ក និង ្ លិត្ល ខដល ដឹកជ ្្ជរូន 
តា្រ្្រូវ សគាក ឆ្ងកាត់ មពំមបទល់ មបសទេ ក្្រពុជា សដើ្រ ត្ី 
ដឹកជ ្្ជរូន បន្សទៀត សៅសពល សមកាយ តា្រ្្រូវ អាកាេ 
កនាពុងមបសទេ ជិតខាង (្្រូវសគាក-្្រូវអាកាេ) 

 – ពាក្យសេនា ើេុំ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ  ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់ (ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតី 
ការ ទូោត់ កនម្រ រដឋាបាល និង កនម្រ មគប់មគង ការ 
នំាសចញ
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 – វិកកយបមត ទោូត់ កនម្រ សេវស្ធារណៈ 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់

 – របាយការណ៍ សចញ សោយ ្រសន្តី មតរួតពិនិត្យ 
្លិត្ល និង ្  លិ តិ ្ ល នំាសចញ តម្ររូវ ឲ្យ 
សធ្វើការ មតរួតពិនិត្យ យ៉ា ងសហាចណាេ់៥០%នន 
ទំនិញ នំាសចញ េរុប(ចំសពាះ ការនំាសចញ ទំនិញ 
បរិរាណ សមចើន) និង តម្ររូវឱ្យសធ្វើ ការមតរួតពិនិត្យ 
យ៉ា ងសហាចណាេ់២០%នន ទំនិញ នំាសចញ េរុប 
ចំសពាះ ការនំាសចញ ទំនិញ បរិរាណ តិច ខដល 
សរាងចមក អាច ្ លិត បាន កនាពុង រយៈសពល២ន ង្ៃ។ 

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

កនាពុងអំ�ពុងសពល៣០ន ង្ៃ យ៉ា ងយូរ បន្ាប់ពតី ទទួលបាន 
វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ អនាក នំាសចញ 
មតរូវោក់ នវូ ឯកស្រ ដចូខាងសមកា្រ ៖ 

 – អ ្ ្ញតិ្ ប័ណណដឹកជ ្្ជរូន តា្រ អាកាេ 

 – របាយការណ៍ មតរួតពិនិត្យ រួ្រ សលើ ទំនិញ វយនភ័ណ្ឌ  
នំា សច សញ សោយ អគរ និង កំាកុងមតរូល

 – មបតិសវទន៍ គយ នំា សចញពតី ក្្រពុជា

៤. ការនាពំចញ តា្រផលៃរូវ ពោក 

ក. ទំនិញ ជា េស្្រៀកបំពាក់ ្លិត្ល វយនភ័ណ្ឌ  
ខេ្កសជើង និង របេ់របរ សមបើមបាេ់ ស្្សងសទៀត (មបោប់ 
តុបខតង កាយ) ដចូជា កាបបូ ្រកួ ជាសដើ្រ ៖

 – ពាក្យសេនា ើេុំ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ  ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់ (ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតី 
ការ ទូោត់ កនម្រ រដឋាបាល និង កនម្រ មគប់មគង ការ 
នំាសចញ

 – វិកកយបមត ទោូត់ កនម្រ សេវស្ធារណៈ 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់

 – របាយការណ៍ មតរួតពិនិត្យ រួ្រ សលើ ្ លិត្ល វយ ន 
ភណ្ឌ  នំាសចញ សោយ អគរ និង កំាកុងមតរូល 

 – មបតិសវទន៍ គយ នំា សចញពតី ក្្រពុជា

 – លិែិតបញ្្ជ ក់ អនាកតំណាង របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន 

ែ. ទំនិញ ជា េិប្ក្រ្មតចូៗ និង កេិក្រ្ម 

 – ពាក្យសេនា ើេុំ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ  ពតី មកពុ្រហ៊ាុន 

 – វិកកយបមត ពាណិជ្ជក្រ្ម 

 – ប ្្ជ តី សវច ែចេប់

 – អ ្ ្ញតិ្ ប័ណណដឹកជ ្្ជរូន តា្រ្្រូវ សគាក 

 – មបតិសវទន៍ នំាសចញ ពតី ក្្រពុជា  

បន្ាប់ពតី នំាសចញ ទំនិញ រចួសហើយ មតរូវោក់ ឯកស្រ បខន្ថ ្រ 
សទៀត ដចូជា ៖ 

 – វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ គុណភាព ទំនិញ នំាសចញ 
សោយ កំាកុងមតរូល (CQ)

 – មបតិសវទន៍ គយ សោយ អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង 
រោឋា ករ នន ក្្រពុជា (CD) 

 – ចបាប់ ច្្រង ប័ណណ សបើកមបាក់(ខេក) បញ្្ជ ក់ ពតី ការ 
ទោូត់ កនម្រ រដឋាបាល

 – ឯកស្រ ស្្សងសទៀត របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន ខដល អាច 
បញ្្ជ ក់ ពតី មបភពសដើ្រ នន ទំនិញ (ករណតី អងករ និង 
្លិត្ល  កេិក្រ្ម ខដលជា ្ លិត្ល រសេើប)

(រាមតា ទតី៥)

សពលសវលាេរុប  មតរូវបានកំណត់យ៉ា ងយូ របំ ្ុត 
រយៈសពល  ១៦សរា៉ា ង នន សរា៉ា ង សធ្វើការ េមរាប់ នាយកោឋា ន 
បសចចេកសទេ នន មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម ការិយល័យ មចក 
សចញ ចូល ខត្រួយ សៅ មកពុ្រមបឹកសា អភិវឌ្ឍ ក្្រពុជា និង 
ការិយល័យ តំណាង មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម តំាងសៅ កនាពុង 
រដឋាបាល  តំបន់ សេដឋាកិចចេ ពិសេេ សហើយ សពលសវលា នន 
ដំសណើរ ការ សចញ  វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ 
សនះ ្រិន បាន គិត ប ច្េរូល នូវ សពលសវលា េមរាប់  សរៀបចំ  
ឯកស្រ និង ខបបបទ របេ់ មកពុ្រហ៊ាុន ឬ អនាកតំណាង តា្រ 
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្្រូវ ចបាប ់របេ ់មកពុ្រហ៊ានុ ស�ើយ។ សពលសវលា េរបុ ខាងសលើ 
គឺ េមរាប់ បម្រពុង បខន្ថ្រ ពតីសលើ សពលសវលា ្រូលោឋា ន របេ់ 
្រសន្តី រាជា ការ ពាកព់ន័្ធ សៅនងឹ ការង្រ ្ លតិ្ល នងិ អាច 
នឹងមតរូវ ខកេម្ររួល ជា ្្មតី សោយ រដឋា្រសន្តី មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម 
កនាពុងករណតី មបព័ន្ធ េ្វ ័យ មបមពឹត្ិក្រ្ម នន ការសចញ វិញ្្ញ បន 
បមត  បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ មតរូវបាន ខណនំា ជា ្ ្រូវការ។ 

(មបការ ទតី៦)

ការមតរួតពនិតិ្យ ្ លិត្ល និង ទនិំញ នំាសចញ មតរូវសធ្វើស�ើង 
សោយ ្រសន្តី បសចចេកសទេ នន មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម សៅ ទតីតំាង 
្លិតក្រ្ម សៅ កខន្ង មប្រូល ទំនិញ ឬ សៅ ឃ្ាងំទំនិញ 
សៅតា្រ ការសេនា ើេុំ ពតី េំណាក់ មកពុ្រហ៊ាុន ឬ អនាក នំាសចញ 
តា្រ ភាពចំាបាច់ កំណត់សោយ នាយកោឋា ន បសចចេកសទេ 
ខដល កនាពុងសនាះ ៖ 

 – េមរាប់ ទំនិញ កេិក្រ្ម និង ្ លិត្ល ខកនចនា 
េមរាប់  ្ លិត៖ ការមតរួតពិនិត្យ មតរូវសធ្វើស�ើង ឲ្យ 
បាន ្រុន ការសេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភព 
សដើ្រ  ទំនិញ។ មបេិនសបើ ចំាបាច់ មកពុ្រហ៊ាុន ឬ 
អនាក នំា សចញ ខដល ធ្ាប់ ទទួលបាន ការអនុញ្្ញ ត 
នំាសចញ សមចើនដង ពតី្រុន ្រកសហើយ អាចសធ្វើ ការ 
សេនា ើេុំ សៅ រដឋា្រសន្តី មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម សដើ្រ្តី េុំ  ការ 
មតរួតពិនិត្យ សមកាយ ការសេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ 
មបភពសដើ្រ ទំនិញ។ 

 – េមរាប់ ទំនិញ ជា េស្្រៀកបំពាក់ ្លិត្ល 
វយន ភណ្ឌ  ខដល សធ្វើ អំពតី ខេ្ក ៖ ការមតរួតពិនតិ្យ 
មតរូវសធ្វើ ស�ើង បន្ាប់ពតី ការសេនា ើ េំុ វិញ្្ញ បនបមត 
បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ ខត ្រិន ឲ្យ សលើេពតី 
៣០ន ង្ៃ រាប់ ចាប់ ពតីន ង្ៃ សចញ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ 
មបភពសដើ្រ ទំនិញ។ 

(មបការ ទតី៧)

ការមប្រូល ចំណូល ពតី កនម្រ រដឋាបាល មតរូវសធ្វើស�ើង សោយ 
ប័ណណ សបើកមបាក់ (ខេក) សៅ នាយកោឋា ន គណសនយ្យ 
នន មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម  អនុសលា្រ តា្រ មបកាេ រួ្រ 
សលែ៩៨៥ មក.េ.ហ ចះុ ន ង្ៃទតី២៨ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០១២ េ្តីពតី 
សេវស្ធារណៈ ្ ្ល់ សោយ មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម។ 

ការមប្រលូ ចណូំល ពតី កនម្រ មគប់មគង ការនំាសចញ (EMF) 
មតរូវសធ្វើស�ើង សគារព តា្រ មបកាេ រ្ួរ រវង មកេងួ ពាណជិ្ជក្រ្ម 
និង មកេងួ សេដឋាកិចចេ និង ហិរ្្ញវត្ថពុ ជា ធររាន។ 

(មបការ ទតី៨)

ការទោូត ់កនម្រ សេវស្ធារណៈ មតរូវសគារព តា្រ មបកាេ 
រួ្រ សលែ៩៨៥ មក.េ.ហ ចុះ ន ង្ៃទតី២៨ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០១២ 
េ្តីពតី  សេវស្ធារណៈ ្ ្ល់ សោយ មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម។ 

(មបការ ទតី៩)  

អគ្គនាយកោឋា ន ពាណិជ្ជក្រ្ម អន្រជាតិ រាន តួនាទតី ជា 
ចំណុចេនារូ ល សោយរាន នាយកោឋា ន អនុសមគាះ ពន្ធ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម (Trade Preferences Department) 
ជា អនាកពិនិត្យ មស្វមជាវ និង បញ្្ជ  ក់នូវ ភាពមតឹ្រមតរូវ នន 
វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ មបេិនសបើ រាន 
េំណួរ ពតី មបសទេ នំាចលូ។ នតីតិវិធតី ល្រ្អិត ពាក់ព័ន្ធ សៅនឹង 
ការមតរួតពិនិត្យ និង ការសរៀបចំ បញ្្ជ ក់ ឯកស្ រ នឹងមតរូវ 
កំណត់សោយ មបក ស្ សោយខ�ក នន មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម។ 

(មបការ ទតី១០)

នតីតិវិធតី នន កា រប ន្សតី គានា  នវូ េ្ពុក រវង វត្ថពុធាតសុដើ្រ នំាចលូ នងិ 
ទំនិញ នំាសចញ មតរូវសធ្វើស�ើង សៅ នាយកោឋា ន អនុសមគាះ ពន្ធ 
ពាណិជ្ជក្រ្ម អនុសលា្រ តា្រ អនុ មកឹ ត សលែ៩១ អនមក.
បក ចះុ ន ង្ៃទតី០១ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៧ តា្រ សេចក្តីខណនំា 
របេ់ មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម សលែ០០៥១ មកព/េ្រ ចុះ 
ន ង្ៃទតី១០ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១១ និង សគាលការណ៍ េម្ររួល 
ពាណិជ្ជក្រ្ម នន រាជរោឋា ភិបាល។ 

(មបការ ទតី១១)

អនាក នំាសចញ មតរូវ រួេរាន់ ោក់ពាក្យ សេនា ើេំុ វិញ្្ញ បនបមត 
បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ និង បំសពញ កាតព្វកិចចេ បង់ 
មបាក់ ចូល ្ វិកាជាតិ ្រិន ឲ្យ សលើេពតី ស្្រ (៣០)ន ង្ៃ 
បន្ាប់ពតី ទំនិញ មតរូវបាន នំាសចញ រាប់ ចាប់ ពតីន ង្ៃ ខដល 
បាន  កត់មតា ចូលកនាពុង របាយការណ៍ មតរួតពិនិត្យ រួ្រ សោយ 
អគ្គនាយកោឋា ន គយ និង រោឋា ករ និង អគ្គនាយកោឋា ន 
កំាកុងមតរូល។ 
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៣.២.៤. កមម្រ ពសវ មន ការដ្ក់ ពាក្យ ពសនាើសំុ វិញ្្ញ បនបមត បញ្ជា ក ់
មបភេពដើ្រ ទំនិញ

ជាទូសៅ មកពុ្រហ៊ាុន ោំងឡាយ ខដល ោក់ពាក្យ សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ ចំាបាច់ មតរូវ បង់ កនម្រ 
សេវស្ធារណៈ និង សេវ មគប់មគង ការនំាសចញ (Export Mangement Fee-EMF) ដចូ រាន បង្ហា ញជនូ ខាងសមកា្រ 
សនះ៖ 

C/O កនម្រ សេវស្ធារណៈ កនម្រ EMF
ទម្រង់ N 38ដុល្ា សយង ឧបេ្្រ័ន្ធ ទតី១មបកាេ១៦៤៣ េហវ.មបក.

ចុះ ន ង្ៃទតី១៦ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការខកខមប កម្រង 
សេវស្ធារណៈ

ទម្រង់ A 58ដុល្ា
ទម្រង់ស្្សងៗ 58ដុល្ា

េមរាប់ ្ លិត្ល េស្្រៀកបំពាក់ សមកា្រ ចំននួ ២.០០០ ឬ សមគឿង ពាក់ សៅ នឹង សជើង សមកា្រ ២០០ គូ

C/O កនម្រ សេវស្ធារណៈ កនម្រ EMF
ទម្រង់ N 18 ដុល្ា សយង ឧបេ្្រ័ន្ធ ទតី១មបកាេ១៦៤៣ េហវ.មបក.

ចុះ ន ង្ៃទតី១៦ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតី ការខកខមប កម្រង 
សេវស្ធារណៈ

ទម្រង់ A 23ដុល្ា
ទម្រង់ស្្សងៗ 23ដុល្ា

EMF ខមបមបរួល តា្រ ្ លិត្ល និង ការសលើកខលង ចំសពាះ ការនំាសចញ ្ លិត្ល គិត តា្រ តន្្រ សមកា្រ ៦.០០០អឺរ៉ា ូ
េមរាប់ បណ្ា មបសទេ អរឺ៉ាុប និង សមកា្រ ៨០០ដុល្ារ េហរដឋាអាស្ររិក េមរាប់ បណ្ា មបសទេ ស្្សងសទៀត។ 

៣.២.៥. កាេវិភាគ ដំពណើរការ មបេ័ន្ធ ស្័យមបវតិ្ក្រ្ម

អនាក នំាសចញ ខដល យឺតយ៉ា វ កនាពុងការ បំសពញខបបបទ 
សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ មតរូវ ទទួល 
ការផ្កពិន័យ ឬ ផ្្អ ក ការនំាសចញ ជា បសណ្ាះអាេននា។ 
មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម នឹង សធ្វើការ ពិនិត្យស្រើល លទ្ធភាព ថា 
អាច អនុញ្្ញ ត ្្រងសទៀត ខដរ ឬ សទ ចំសពាះ ការនំាសចញ 

សៅសពល អនាក នំាសចញ បាន បំសពញខបបបទ សេនា ើេុំ 
វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ និង បាន ទូោត ់
បំណុល ចូលកនាពុង ្ វិកាជាតិ មព្រោំង បង់មបាក់ ពិន័យ 
រចួរាល់។

មកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម បសងកើត មបព័ន្ធ េ្វ ័យមបវត្ិក្រ្ម សនះ 
ស�ើង សដើ្រ្តី េម្របេម្ររួល វិេ័យ ឯកជន។ ខ ន្ាក ្រួយ 
េំខាន់ កនាពុងចំសណា្រ ខ ន្ាកេំខាន់ៗ ជាសមចើន នន មបព័ន្ធ 
េ្វ ័យមបវតិ្ក្រ្ម គឺ ការោក់ ពាក្យ សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត 
បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ តា្រ អន ឡាញ។ ការោក់ 
ពាក្យសេនា ើេំុ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ ទំនិញ តា្រ 
អន ឡាញ ឋិត កនាពុង ដំសណើរការ ស្កល្ង ចាប់ពតី ន ង្ៃទតី១៥ 

ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៤ េមរាប់ មកពុ្រហ៊ាុន ោំងឡាយ 
ខដល ចុះស ្្ម ះ កនាពុង គសមរាង ស្កល្ង សនះ។ មបព័ន្ធ 
េ្វ ័យមបវតិ្ក្រ្ម នន វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ មបភពសដើ្រ 
ទំនិញ រំពឹងថា នឹងោក់ ឲ្យ ដំសណើរការ សពញសលញ 
នា ឆរាេ ទតី២ ឆ្នា ំ២០១៤។ សយើងែញាពុំ េូ្រ សលើកទឹកចិត្ 
ដល់ មកពុ្រហ៊ាុននំាសចញ ោងំអេ់ អស ្្ជ ើញ ្រក ចុះស ្្ម ះ 
សមបើមបាេ់ មបព័ន្ធ េ្វ ័យមបវតិ្ ក្រ្មសនះ។ 
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៣.២.៦. េ័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង
http://www.moc.gov.kh/en-us/certificate-of-origin 

៣.៣. វិញ្្ញ បនបមត អនា្រ័យ និង ភតូគា្រ អនា្រ័យ

៣.៣.១. និយ្រន័យ 
ការោ្រោរ េំខាន់បំ្ុត កនាពុងការ នំាចូល ្ លិត្ល 
កេិក្រ្ម  សនាះ មតរូវខតរាន េុវត្ថិភាព និង បង្ក  ហានិភ័យ 
ដល់  េុែភាព ្រនុេ្ស េត្វ និង រុកខេជាតិ។

សដើ្រ្តី ឲ្យ មបាកដថា ពិតជា ធានា េុវត្ថិភាព អាហារ និង 
សជៀេវង បាន នវូ ការឆ្ង រាលោល ជងំ ឺេរាេភាព េត្វ 
ចនមងស្្សងៗតា្ររយៈ េក្រ្មភាព ពា ណ ិជ្ជ ក្រ្ម រោឋា ភបិាល 
នន មគប់ មបសទេ បាន បសងកើតស�ើង នូវ លិែិតបទោឋា ន 
ចបាប់ សដើ្រ ត្ី ការពារ េុែភាព ្រនុេ្ស និង េុ ឋ ភាព េត្វ 
(វិធានការ  អនា្រ័យ/Sanitary Measure) និង សដើ្រ្តី 
ការពារ  េុែភាព  រុកខេជាតិ (វិធានការ ភូតគា្រ អនា្រ័យ/
Phytosanitary Measure)។

ការមតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ អនា្រ័យ រាន សគាលបំណង 
សដើ្រ្តី ទប់ស្ក ត់ ការរើក រាលោល ឆ្ង នវូ េរាេភាព ចនមង 
ភតូគា្រ អនា្រ័យ និង េរាេភាព ចនមង បងក សមគាះថានា ក់ ពតី 
តំបន់ ្រយួសទៀត កនាពុង មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា ចលូ-សចញ 
ឬ ឆ្ងកាត ់មពះរាជាណាចមក ក្្រពុជា តា្រ មគប់ ្រសធយាបាយ 
សដើ្រ្តី ការពារ ្ លិត្ល កេិក្រ្ម និង ជតីវស្សេ្ ចំរុះ។

រាចេ េ់ ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមតរួតពិនិត្យ ភតូគា្រ អនា្រ័យ 
ខដល នំាយក ឬ ដកឹជ ្្ជរូន ចលូ-សចញ ឬ ឆ្ងកាត ់មពះរាជា 
ណាចមក ក្្រពុជា មតរូវេុ ំការមតរួតពនិតិ្យ នងិ មតរូវសគារព តា្រ 
មគប់ វិធាន ភតូគា្រ អនា្រ័យ។

បណ្ា វិធាន ការខដល មតរូវអនុវត្

 – សដើ្រ្តី ការពារ េត្វ រុកខេជាត ិឬ េែុភាព សៅកនាពុង  ខដនដតី 
នន េរាជិក ទល់នឹង ហានិភ័យ បងកស�ើង  សោយ 
ការឆ្ង រាលោល រាតតបាត នន េរាេភាព ចនមង 
ជំងឺ ស្រពាង្គកាយ ច្្រងជំងឺ ឬ ស្រពាង្គកាយ ជា 
ភានា ក់ង្រ បងក សរាគ។ 

 – សដើ្រ្តី ការពារ េុែភាព អាយុជតីវិត ្រនុេ្ស េត្វ 
ខដនដតី េរាជិក ទល់នឹង ហានិភ័យ បងកស�ើង 
សោយ សមគឿង បខន្ថ្រ កនាពុង អាហារ បន្ស ំជាតិពុល 
ឬ ស្រពាង្គកាយ បងក សរាគ កនាពុង អាហារ សភេជ្ជៈ ឬ 
ចំណតី  េត្វ ជាសដើ្រ។ 

៣.៣.២. ពោេបំណង
 – សដើ្រ្តី ការពារ េុែភាព អាយុជតីវិត ្រនុេ្ស សៅសលើ  

ខដនដតី េរាជិក ទល់នឹង ហានិភ័យ បងកស�ើង  
សោយ  ជងំឆ្ឺង តា្រ េត្វ តា្រ រុកខេជាត ិឬ ្ លិត្ល 
ស្្សងៗ សោយ ការឆ្ង រាលោល នន េរាេភាព 
េត្វ  ចនមង។

 – សដើ្រ្តី បង្ក  ឬ កំណត់ ការែូចខាត ដនទសទៀត កនាពុង 
ខដនដតី  េរាជិក ទល់នឹង ការឆ្ង រាលោល និង 
រាតតបាត  នន េរាេភាព េត្វ ចនមង។
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វិធានការ អនា្រ័យ និង ភូតគា្រ អនា្រ័យ រា ចរិត ជាការ 
ោក់កំហិត ចំសពាះ ពាណិជ្ជក្រ្ម កនាពុង កំរិត ចំាបាច់ ្រួយ មតឹ្រ 

ខត ឲ្យ មបាកដថា ពិតជា ធានាបាន នូវ េុវត្ថិភាព អាហារ 
េុែភាព េត្វ និង េុែភាព រុកខេជាតិ។

៣.៣.៣. កិចចេការពារ

ទំនិញ ខដលជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមតរួតពិនិត្យ រ្ួររាន ៖

 – រុកខេជាតិ បំខណក រុកខេជាតិ ្លិត្ល រុកខេជាតិ និង 
្លិត្ល ខកនចនា ពតី ្ លិត្ល

 – រុកខេជាត ិខដល អាចជា ជម្រក នងិ ច្្រង េរាេភាព 
ចនមង

 – េរា្ភ រ សវច ែចេប ់ឡាងំ សឈើ កណំាតស់ឈើ ឬ ្រសធយាបាយ  
ដឹកជ ្្ជរូន មគប់ មបសភទ និង ឃ្ាងំ េននាិធិ

 – ដតី ឬ ដតី ខដល ជាប់ នឹង ឬ េ ឬ បំខណក រុកខេជាតិ

 – កត្ាចនមង ឬ េរើរៈ រាន មបសយជន៍ រេ់ ឬ ង្ប់

 – ្លិត្ល ខដល គា្ម ន សដើ្រកំសណើត ពតី រុកខេជាតិ ខត 
អាចជា ជម្រក នន េរាេភាព ចនមង

៣.៣.៤. ទំនិញ បដេជា ក្រ្មវត្ថថុ មតរូវ មតរួតេិនិត្យ ភូតោ្រ អនា្រ័យ

វិញ្្ញ បនបមត អនា្រ័យ និង ភតូគា្រ អនា្រ័យ (Sanitary 
and Phytosanitary Certificate-SPS) ជា ឯកស្រ 
ចំាបាច់ េមរាប់ ការនំាសចញ ខ្្សឈើ មេេ់ បខន្មេេ់ 
រុកខេជាតិ មេេ់ មតតី េត្វ រេ់ និង ្ លិត្ល ស្្សងសទៀត 
ខដល តម្ររូវ សោយ មបសទេ នំាចូល។ វិញ្្ញ បនបមត សនះ 
បញ្្ជ ក់ថា ្លិត្ល នំាសចញ គា្ម ន ្ ្ពុក េត្វល្អិត បងក 
ជំងឺ ឬ េត្វល្អិត ចនមង ខដល អាច បំផ្្ញ ្ លដំណំា។ 
អនាក នំាចូល មតរូវ ទទួលែុេមតរូវ កនាពុងការ បំសពញ សៅតា្រ 
លកខេែណ្ឌ  អនា្រ័យ និង ភតូគា្រ អនា្រ័យ។

ទនំញិ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមតរួតពិនិត្យ ភតូគា្រ អនា្រយ័ រាន ៖

 – រុកខេជាតិ បំខណក រុកខេជាតិ ្លិត្ល រុកខេជាតិ និង 
្លិត្ល ខកនចនា ពតី ្ លិត្ល

 – រុកខេជាត ិខដល អាចជា ជម្រក នងិ ច្្រង េរាេភាព 
ចនមង

 – េរា្ភ រ សវច ែចេប ់ឡាងំ សឈើ កណំាតស់ឈើ ឬ ្រសធយាបាយ  
ដឹកជ ្្ជរូន មគប់ មបសភទ និង ឃ្ាងំ េននាិធិ

 – ដតី ឬ ដតី ខដល ជាប់ នឹង ឬ េ ឬ បំខណក រុកខេជាតិ

 – កត្ាចនមង ឬ េរើរៈ រាន មបសយជន៍ រេ់ ឬ ង្ប់

 – ្លិត្ល ខដល គា្ម ន សដើ្រកំសណើត ពតី រុកខេជាតិ ខត 
អាចជា ជម្រក នន េរាេភាព ចនមង

ប ្្ជ តី ្រុែទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ 
អនា្រ័យ មតរូវ កំណត់សោយ មបកាេ រួ្រ របេ់ រដឋា  ្រសន្តី 
មកេួងកេិក្រ្ម រុកាខេ មបរាញ់ និង សនស្ទ និង រដឋា្រសន្តី 
មកេងួេុខាភិបាល។ 

រាចេ េ់ ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ នន ការមតរួតពិនិត្យ ភតូគា្រ អនា្រ័យ 
តា្រ នតីតិវិធតី ដចូខាងសមកា្រ ៖

 – មតរូវសធ្វើ មបតិសវទន៍ ទំនិញ ឲ្យ បាន មតឹ្រមតរូវ

 – មតរូវរាន វិញ្្ញ បនបមត ភតូគា្រ អនា្រ័យ

 – មតរូវ សវច ែចេប់ ទំនិញ និង ធានា េុវត្ថិភាព ្រិន ឲ្យ 
ធ្ពុះធ្ាយ ឬ កំពប់ រាយបា៉ា យ តា្រ្្រូវ កនាពុងសពល 
ដឹកជ ្្ជរូន

 – មតរូវ ទុកោក់ ឬ ដឹកទំនិញ តា្រ ទិេសៅ កំណត ់
របេ់  េ្រត្ថកិចចេ ភូតគា្រ អនា្រ័យ។ កនាពុងករណតី 
រាន  ការ  ដឹកជ ្្ជរូន រកសាទុក ឬ ោក់ ទំនិញ ែុេពតី 
ទិេសៅ  កំណត់ មតរូវេុំ ការអនុញ្្ញ តិ ពតី េ្រត្ថកិចចេ 
ភតូគា្រ  អនា្រ័យ។

៣.៣.៥. ដំពណើរការ ពសនាើសុំ វិញ្្ញ បនបមត អនា្រ័យ និង ភូតោ្រ អនា្រ័យ
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្រុន រយៈសពល១០ន ង្ៃ ្រុន នំា ទំនិញ សចញ រូបវន្័ បុគ្គល 
ឬ នតីតិបុគ្គល ខដលជា រាចេ េ់ ទំនិញ មតរូវោក់ ពាក្យសេនា ើេុំ 
មតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ អនា្រ័យ ្រក េ្រត្ថកិចចេ ភូតគា្រ 
អនា្រ័យ ខដល សៅ ជិត បំ្ុត សហើយ មតរូវ បងកលកខេណៈ 
ង្យមេរួល ដល់ ការមតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ អនា្័រយ។ កនាពុង 
រយៈសពល សនះ េ្រត្ថកិចចេ ភូតគា្រ អនា្រ័យ មតរូវ ប ច្េប់ 
ការមតរួតពិនិត្យ និង ការអនុវត្ន៍ វិធាន ភូតគា្រ អនា្រ័យ 
ឲ្យ បាន ចប់េព្វមគប់។

ចំសពាះ ទំនិញ ជា ក្រ្មវត្ថពុ  នន ការមតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ 
អនា្រ័យ ខដល ្រិន េ្រមេប តា្រ ល័កខេែ័ណ្ឌ  ភូតគា្រ 
អនា្រ័យ នន មបសទេ នំាចលូ រាចេ េ់ ទំនិញ មតរូវ អនុវត្តា្រ 
វិធាន ភតូគា្រ អនា្រ័យ នន មបសទេ នំាចលូ សនាះ។

ការចណំាយ សលើ វធិាន ភតូគា្រ អនា្រយ័ ខាងសលើ ជា បន្ពុក 
របេ់ រាចេ េ់ ទំនិញ។

រូបវន្័ បុគ្គល ឬ នតីតិបុគ្គល ខដល បាន សេនា ើេុំ សធ្វើការ មតរួត 
ពិនិត្យ ភូតគា្រ អនា្័រយ សលើ ទំនិញ របេ់ែ្រួន មតរូវ បង់ 
សស្ហ៊ាុយ សេវក្រ្ម មតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ អនា្រ័យ។ 
មបេិន សបើ សេនា ើ ឲ្យ សធ្វើការ ករាចេ ត់ េរាភាព ចនមង សនាះ មតរូវ 
បង់ សស្ហ៊ាុយ សេវក្រ្ម ករាចេ ត់ េរាេភាព ចនមង សនាះ។ 
សស្ហ៊ាុយ សេវក្រ្ម ោំងសនះ មតរូវ បង់ ចូល ្ វិកាជាតិ 
តា្ររយៈ េ្រត្ថកិចចេ ភតូគា្រ អនា្រ័យ។

សស្ហ៊ាុយ សេវក្រ្ម មតរួតពិនិត្យ ភូតគា្រ អនា្័រយ និង 
សស្ហ៊ាុយ សេវក្រ្ម ករាចេ ត់ េរាេភាព ចនមង មតរូវ 
កំណត់សោយ មបកាេ រួ្រ របេ់ រដឋា្រសន្តីមកេួង កេិក្រ្ម 
រុកាខេ មបរាញ់ និង សនស្ទ និង រដឋា្រសន្តីមកេួង សេដឋាកិចចេ 
និង ហិរ្្ញវត្ថពុ។

Cambodia Pest Control Source ជា មកពុ្រហ៊ាុន 
ទទលួបាន េទិ្ធ ិ្ ល្ ់សេវ មគបម់គង េត្វល្អតិ នងិ  ធ ុបទក្រ្ម 
(Fumigation)របេ់ មកេួងកេិក្រ្ម រុកាខេ មបរាញ់ និង 
សនស្ទ។

ដំសណើរការ សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត អនា្រ័យ និង ភតូគា្រ អនា្រ័យ

ជំហាន ទតី១ ោក់ ពាក្យេុំ

ោក់ពាក្យ សេនា ើេុំ វិញ្្ញ បនបមត អនា្រ័យ និង ភូតគា្រ អនា្រ័យ និង េុំ ឲ្យ ្រសន្តី នាយកោឋា ន 
សក្សមតស្សេ្ និង បសងកើន គុណភាព ដតី កេិក្រ្ម នន មកេួងកេិក្រ្ម រុកាខេ មបរាញ់ និង សនស្ទ 
សធ្វើការ មតរួតពិនិត្យ ទំនិញ របេ់ សលាកអនាក។ សលាកអនាក មតរូវ បង្ហា ញ ប ្្ជ តី សវច ែចេប់ វិកកយបមត ប័ណណ 
បា៉ា តង់ វិញ្្ញ បនបមត ចុះប ្្ជ តី អាករ សលើ តន្្របខន្ថ្រ វិញ្្ញ បនបមត បញ្្ជ ក់ ការចុះស ្្ម ះ កនាពុង 
ប ្្ជ តីពាណិជ្ជក្រ្ម និង ពាក្យសេនា ើេុំ។ 

ជំហាន ទតី២ សគារព តា្រ ការខណនំា

បន្ាប់្រក មកេងួកេកិ្រ្ម រកុាខេ មបរាញ ់នងិ សនស្ទ នងឹសធ្វើ ការវយតន្្រ ពតី ហានភិយ័ សោយ ខ ្្អក 
សលើ ហានភិយ័ របេ់ ្ លតិ្ល ខដល រង ការបផ្ំ្ញ ពតី េត្វល្អិត មបវតិ្ របេ់ មកពុ្រហ៊ានុ មបភពសដើ្រ 
របេ ់ ្ លិត្ល។ បន្ាប់្រក មកេងួ នងឹសធ្វើ ការខណនំា នងិ មបាប ់ពតី លក័ខេែណ័្ឌ  នំាសចញ ្ លតិ្ល 
ោងំសនះ ពតី មបសទេ ក្្រពុជា។

ជំហាន ទតី៣ កំណត់ ពតី ការោ្រោរ សធ្វើ អធិការកិចចេ និង ការសធ្វើ សតេ្ សោយ មបសទេ នំាចលូ

មកេួងកេិក្រ្ម រុកាខេ មបរាញ់ និង សនស្ទ នឹង សធ្វើការ ពិនិត្យថា សតើ មបសទេ នំាចូល ោ្រោរ សធ្វើ 
សតេ្ និង អធិការកិចចេ អ្វតីែ្ះ។ បន្ាប់្រក មកេួង នឹង សរៀបចំ សធ្វើ អធិការកិចេ និង សតេ្ សៅតា្រ ការ 
ោ្រោរ   ោងំ សនាះ។
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ជំហាន ទតី៤ សរៀបចំ សធ្វើសតេ្ សៅកនាពុង ្រន្តីរពិសស្ធន៍

មបេិនសបើ ចំាបាច់ មកេងួ នឹង សរៀបចំ សធ្វើ សត្ស ត សៅកនាពុង ្រន្តីរពិសស្ធន៍ យ៉ា ងសហាចណាេ់ ឲ្យ បាន 
្រុន ការនំាសចញ ចំនួន១៥ន ង្ៃ (គិត ន ង្ៃ សធ្វើការ ប៉ាុសណាណ ះ)។ មកេួង សរៀបចំ សធ្វើសតេ្ ខដល ចំាបាច់ 
ោងំអេ់ ប៉ាុខន្ សលាកអនាក គរួ សធ្វើការ ជនូដំណឹង ជា្រុន។

ជំហាន ទតី៥ សធ្វើ ធុ បទ ក្រ្ម ទំនិញ នំាសចញ

មបេនិសបើ ចំាបាច ់មកេងួ នងឹរាន សរៀបច ំសធ្វើ ធបូ ទក ្រ្ម យ៉ា ងសហាចណាេ់ ឲ្យ បាន ្រនុ ការនំាសចញ 
ចំននួ១៥ន ង្ៃ (គតិ ន ង្ៃ សធ្វើការ ប៉ាសុណាណ ះ)។ ដសំណើរការ ធបូ ទក ្រ្ម មតរូវ ចណំាយសពល ចនំនួ៩៦សរា៉ា ង។ 
មកេងួ នឹងសធ្វើ ការមតរួតពិនិត្យ សមកាយសពល សធ្វើ ធបូ ទក ្រ្ម សដើ្រ្តី កំណត់ថា សតើ ចំាបាច់ មតរូវសធ្វើ ធបូ ទក 
្រ្ម ្្រងសទៀត ខដរ ឬ សទ។

ជំហាន ទតី៦ នំាសចញ ្ លិត្ល

បន្ាប់្រក មកេងួ នឹង សចញ វិញ្្ញ បនបមត ធបូ ទក ្រ្ម (Fumigation Certificate) វិញ្្ញ បនបមត 
សនះ បញ្្ជ ក់ ពតី មបសភទ ទំនិញ ការ បរិសចទ្ និង មបសភទ ថានា  ំខដល សមបើ សៅសពល សធ្វើ មបមពឹត្ ក្រ្ម។ 
សមកាយពតី សលាកអនាក ទទួលបាន វិញ្្ញ បនបមត ធូប ទក ្រ្ម រានន័យថា ទំនិញ របេ់សលាក អនាក បាន 
ទទួល ការពិនិត្យ អនា្រ័យ និង ភតូគា្រ អនា្រ័យ និង អាចសធ្វើ ការនំាសចញ បាន សហើយ។

៣.៣.៦. កំណត់សមា្គ េ់
 – ការសធ្វើ សរាគវិនិច្័យ មតរូវ ចំណាយសពល រង់ចំា ពតី១ន ង្ៃ ដល់ ៥ន ង្ៃ

 – ការសធ្វើ ធបូ ទក ្រ្ម មតរូវ ចំណាយសពល រង់ចំា ពតី៣ន ង្ៃ ដល់ ៧ន ង្ៃ

៣.៣.៧. េ័ត៌មាន បបន្ថ្រ សមមាប់ ការងារ ភូតោ្រ អនា្រ័យ

េូ្រ អាន ការខណនំា េ្តីពតី នតីតិវិធតី េុំ វិញ្្ញ បនបមត ភូតគា្រ 
អនា្រ័យ (េមរាប់ ការនំាសចញ ឬ បន្ ការនំាសចញ) ឬ 
េូ្រ ពិនិត្យស្រើល សគហទំព័រ នន អនុេញ្្ញ  ការពារ ដំណំា 
អន្រជាតិ ៖
http://www.ippc.int/ipp/en/default.jsp 

ឬ សគហទពំរ័េ្តីពតីវធិានការអនា្រយ័ នងិភតូគា្រអនា្រយ័ 
របេ់អង្គការពាណិជ្ជក្រ្មពិភពសលាក ៖
http://www.wto.org/english/tratpo_e/sps_
tratp_e.htm 

ឬ េូ្រទំនាក់ទំនងផ្្ល់ អគ្គនាយកោឋា នកេិក្រ្ម 
(នាយកោឋា នការពារដំណំាអនា្រ័យ និងភូតគា្រ 
អនា្រ័យ) អាេ័យោឋា ន: អាគារសលែ៥៤សប-49សអេ 
្្រូវសលែ៣៩៥ ខកង្្រូវសលែ៦៥៦ េង្ក ត់ទឹកល្អក់៣ 
ែណ្ឌ ទលួសគាក រាជធានតីភនាំសពញ។ 

ទរូេ័ព្សលែ: (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៤៨២

ទរូស្សលែ: (៨៥៥) ២៣ ២៣៨ ៨៣២/២៦៧

ស្រសអ�ិចមតរូនិក: ppspsdcam@online.com.kh 
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ក. ចបាប់ និងបទប្្្ញតិ្ ពាក់ព័ន្ធនឹងខបបបទបស ច្េញទំនិញពតីគយ

ែ. តារាងតន្្រ

គ. ប ្្ជ តីទំនាក់ទំនងតា្រមកេួងពាក់ព័ន្ធ

ឃ. សយង

ឧបស្័្រន្ធ ក.  ចបាប់ និងបទប្ប ្្ញត្ិ ពាក់េ័ន្ធនរឹងបបបបទបព ច្េ ញទំនិញ
េីគយ

ប ្្ជ តីរាយអំពតីចបាប់ និងបទប្្្ញតិ្ពាក់ព័ន្ធ

ចបាប់
១. ចបាបេ្់តីពតីវនិសិយគននមពះរាជាណាចមកក្្រពុជា មបកាេសអាយសមបើសោយមពះរាជមក្រសលែ០៣ នេ ចះុន ង្ៃទតី០៥ 

ខែេតីហា ឆ្នា ំ១៩៩៤

២. ចបាប់វសិស្ធនក្រ្ម ននចបាបេ្់តីពតីវនិសិយគននមពះរាជាណាចមកក្្រពុជា មបកាេសអាយសមបើសោយមពះរាជមក្រសលែ 
នេ/រក្រ/០៣០៣/០០៩ ចុះន ង្ៃទតី ២៤ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០០៣

៣. ចបាប់េ្តីពតីគយ ខដលមបកាេសអាយសមបើសោយមពះរាជមក្រសលែ នេ/រក្រ/០៧០៧/០១៧ ចុះន ង្ៃទតី២០ 
ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៧

អនុមករឹត្យ
៤. ស្រាចរសលែ០៣េរ ចុះន ង្ៃទតី១២ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ១៩៩៧ របេ់រាជរោឋា ភិបាលក្្រពុជា េ្តីពតីខបបបទនិងនតីតិវិធតីនន

ការសេនា ើេុំរចួពន្ធឧបករណ៍េរា្ភ រនំាចលូ កនាពុងមកបែ័ណ្ឌ ជំនយួឥតេំណងឥណោន និងជំនយួ្រនុេ្សធ្រ៌

៥. អនុមកឹត្យសលែ១១១ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី២៧ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតីការអនុវត្ចបាប់វិសស្ធនក្រ្ម ននចបាប់
េ្តីពតីវិនិសយគននមពះរាជាណាចមកក្្រពុជា

៦. អនុមកឹត្យសលែ ១៤៨ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី២៩ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតីការបសងកើត និងការមគប់មគងតំបន់សេដឋាកិចចេ 
ពិសេេ

៧. អនុមកឹត្យសលែ២០៩ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតីការោក់សអាយសមបើមបាេ់ប ្្ជ តីទំនិញហា្រ
ឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់

៨. អនុមកឹត្យសលែ១៣៤ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការតស្្រើងទតីចាត់ការគយ នាយកោឋា ន 
ពន្ធោរ និងនាយកោឋា នរតនាគារជាតិននមកេងួសេដឋាកិចចេ និងហិរ្្ញវត្ថពុ ឱ្យសៅជាអគ្គនាយកោឋា នគយ និងរោឋា ករ 
ក្្រពុជា អគ្គនាយកោឋា នពន្ធោរ និងអគ្គនាយកោឋា នរតនាគារជាតិននមកេងួសេដឋាកិចចេ និងហិរ្្ញវត្ថពុ
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៩. អនុមកឹត្យសលែ១៥២ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី០៦ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការបសងកើតនាយកោឋា នរោឋា ករ 
នាយកោឋា នរបបគយ និងនាយកោឋា នមគប់មគងតំបន់រួចពន្ធ េ្ថ ិតសៅសមកា្រការមគប់មគងរបេ់ 
អគ្គនាយកោឋា នគយ  និងរោឋា ករក្្រពុជា ននមកេងួសេដឋាកិចចេ និងហិរ្្ញវត្ថពុ

១០. អនមុកឹត្យសលែ២០៨ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី០៨ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១១ េ្តីពតីការខកេម្ររួលសលើកណំតេ់រា្គ ល ់II 
ឧបេ្្រន័្ធ២ ននអនមុកឹត្យសលែ២០៩ អនមក.បកច ុះន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតីោកឲ់្យសមបើមបាេប់ ្្ជ តី 
ទំនិញ ហា្រឃាត់ និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់

១១. អនុមកឹត្យសលែ៤៨៨ អនមក.បក ចុះន ង្ៃទតី១៦ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតីការសរៀបចំ និងការមបមពឹត្សៅនន
មកេងួសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ

មបកាស និងេិែិតរបស់មកសួងពសដ្ឋកិចចេនិងហិរ ្្ញវត្ថថុ
១២. មបកាេសលែ០១៣ មបក.េហវ.គរ ចះុន ង្ៃទតី១៧ ខែក្ុរ្ភៈ ឆ្នា ំ១៩៩៨ េ្តីពតីនតីតិវធិតីកនាពុងការនំាសចញ-នំាចលូ 

របូិយប័ណណបរសទេ

១៣. លិែិតសលែ១១០ េជណ.្េ ចុះន ង្ៃទតី២៧ ខែ្រករា ឆ្នា ំ១៩៩៩ េ្តីពតីករណតីអនុវត្អាករសលើ តន្្របខន្ថ្រ 
(VAT) សលើធាតុចូលខដលនំាចូលសោយសរាងចមក្លិតេំសលៀកបំពាក់េមរាប់នំាសចញ របេ់ ទតីេ្តីការ 
គណៈរដឋា្រសន្តី

១៤. លែិតិសលែ០០៥ េហវ ចះុន ង្ៃទតី០២ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០០០ េ្តីពតីការខកេរំលួខបបបទមគបម់គងការនំាចលូ 
ទំនិញ តា្ររបបអាគារលក់ទំនិញរចួពន្ធ Duty Free Shop

១៥. លិែិតសលែ៦៧៣៨ កបទ.េអ/ច្.ក៥ ចុះន ង្ៃទតី៣១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៣ េ្តីពតីការអនុញ្្ញ តនំាយកស្ក
េពជនបរទេសចញពតីមពះរាជាណាចមកក្្រពុជា

១៦. សេចក្តីខណនំាសលែ០១៦ េហវ.េជណ របេ់មកេួងសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ និងមកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម 
ចុះន ង្ៃទតី ១៨ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៤ សេចក្តីជូនដំណឹង េ្តីពតីការខកេំរួលនតីតិវិធតីនំាសចញសលើ្រុែទំនិញ 
វយនភ័ណ្ឌ

១៧. សេចក្តីខណនំាសលែ៤៦៨៣ េហវចះុន ង្ៃទតី១០ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៤ េ្តីពតីការបសងកើតការយិលយ័េហពទ័្ធ 
រវងអង្គភាពគយ និងរោឋា ករនិងកំាកុងមតរូល របេ់មកេងួសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ

១៨. ស្រាចរខណនំាសលែ០០៩ េហវ ចុះន ង្ៃទតី០១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៥ េ្តីពតីការមគប់មគងទំនិញនំាចូលគា្ម ន 
លកខេណៈពាណិជ្ជក្រ្ម

១៩. មបកាេសលែ១៤៤៧ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី២៦ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតីប្្ញតិ្និងនតីតិវិធតីមបតិសវទន៍គយ

២០. មបកាេសលែ១០៥ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់មកេួងសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ 
េ្តីពតី ការ មគប់មគងទំនិញខដលមតរូវបានសលើកខលងពន្ធ និងអាករ 

២១. មបកាេសលែ១០៦ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីេននាិធិគយបសណ្ាះអាេននា

២២. មបកាេសលែ១០៧ េហវ.មបក ចះុន ង្ៃទតី១៥ ខែក្ុរ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការរាយការណក៍ារសធ្វើចរាចរ ការសធ្វើ 
េននាិធិ  និងការដឹកជ ្្ជរូនទំនិញនំាសចញ

២៣. មបកាេសលែ១០៩ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែក្ុរ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការមគបម់គងទនំញិគា្ម ន ការោ្រោរ

២៤. មបកាេសលែ១១១ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការអនុញ្្ញ តឲ្យបំសពញទម្រង់ការ
គយសៅសមរៅការិយល័យគយ
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២៥. មបកាេសលែ១១៤ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការកំណត់្រុែទំនិញខដលមតរូវ 
សលើកខលងពន្ធនិងអាករ

២៦. មបកាេសលែ១១៦ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៥ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់មកេួងសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ 
េ្តីពតីភណា្ឌ គារគយរានខដនកំណត់

២៧. មបកាេសលែ៣៨៧ េហវ គរ ចះុន ង្ៃទតី២២ ខែឧេភា ឆ្នា ំ២០០៨ េ្តីពតីការកណំតត់ន្្រគិតពន្ធគយសលើទនំញិ 
នំាចលូរបេ់មកេងួសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ

២៨. មបកាេសលែ៥០៨ េហវ.មបក ចះុន ង្ៃទតី០១ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៨ របេម់កេងួសេដឋាកិចចេនងិហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតីការ 
ឆ្ងកាត់គយ

២៩. មបកាេសលែ៧៣៤ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១១ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់មកេួងសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតី
នតីតិវិធតីគយពិសេេេមរាប់អនុវត្កនាពុងតំបន់សេដឋាកិចចេពិសេេ

៣០. មបកាេសលែ៩២៨ េហវ.មបក ចះុន ង្ៃទតី០២ ខែតលុា ឆ្នា ំ២០០៨ របេម់កេងួសេដឋាកចិចេនងិហរិ្្ញវត្ថពុ េ្តីពតីការ 
នំាចលូបសណ្ាះអាេននាតា្ររបបមបសវេន៍កាលិក 

៣១. លិែិតសលែ៣៨៤១ េហវចុះន ង្ៃទតី០២ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៩ របេ់មកេួងសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុេ្តីពតីការ 
សលើកខលង អាករសលើតន្្របខន្ថ្រ (VAT) េមរាប់វិនិសយគិនកនាពុងតំបន់សេដឋាកិចចេពិសេេ (SEZ)

៣២. មបកាេសលែ៦១៨ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី២៤ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតីការេម្រពុះេម្ររួលបទសល្មើេគយ

៣៣. ស្រាចរខណនំាសលែ០០៧ េហវ ចុះន ង្ៃទតី២៩ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតីការមគប់មគងការនំាសចញនំាចូលទំនិញ 
្រយួចំននួតា្ររបូភាពតចូ

៣៤. មបកាេ៩០៧ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី០៩ ខែតុលា ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតីការកំណត់កនម្រឆ្ងកាត់សលើ្រុែទំនិញ្រយួ 
ចំននួ ខដលេ្ថ ិតសមកា្រនតីតិវិធតីឆ្ងកាត់

៣៥. មបកាេសលែ៣៨៩ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៧ ខែ្ិរ្ុនា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតីការសរៀបចំនិងការមបមពឹត្សៅរបេ់ 
អង្គភាព ្រលូោឋា នននអគ្គនាយកោឋា នគយនិងរោឋា ករក្្រពុជា

៣៦. មបកាេសលែ៣៧២៥ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៧ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១០ របេ់មកេួងសេដឋាកិចចេនិងហិរ្្ញវត្ថពុ 
េ្តីពតី ការ  បន្ព្យរូរបសណ្ាះនវូអាករសលើតន្្របខន្ថ្រ (VAT) េមរាប់វិនិសយគិនកនាពុងតំបន់ពិសេេពិសេេ (SEZ) 
រហតូដល់រានការេសម្រចជា ្្មតី 

៣៧. មបកាេសលែ៥៦៩ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៩ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតីការមតរួតពិនិត្យទំនិញនំាសចញ ទំនិញ 
នំាចលូ  និង្រសធយាបាយដឹកជ ្្ជរូន

៣៨. មបកាេសលែ៥៧០ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៩ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតីនតីតិវិធតីតវ៉ា មបឆំ្ងកំណត់សហតុគយ

៣៩. មបកាេសលែ៥៧២ េហវ.មបកចះុន ង្ៃទតី១៩ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១០ េ្តីពតីការរាយការណ៍អពំតីទនំញិនាសពល ចលូ 
កនាពុង  ខដនគយននមពះរាជាណាចមកក្្រពុជា

៤០. លែិិតសលែ១១១៤ អគរ ចះុន ង្ៃទតី២៨ ខែវចិ្កិា ឆ្នា ំ២០១១ េ្ដ តីពតីការខកេរំលួនតីតិវិធតី នងិតរំវូការឯកស្រេរំាប់ 
ការមតរួតពិនិត្យខបបបទគយ សលើទំនិញវយនភ័ណ្ឌ និងកាត់សដរនំាចលូមត�ប់្រកវិញសមកាយពតីបាននំាសចញ

៤១. សេចក្តីេសំរច០០៩ េហវ ចះុន ង្ៃទតី៣១ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០១១ េ្តីពតីការបសងកើតនងិកចិចេដំសណើរការមបពន័្ធទនិនានយ័ 
មគប់មគងហានិភ័យ

៤២. ស្រាចរខណនំាសលែ០០៤ េហវ.ចុះន ង្ៃទតី២៤ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០១២ េ្តីពតីនតីតិវិធតីគយចំសពាះទំនិញតន្្រោប

៤៣. មបកាេសលែ០០២ េហវ.មបក.អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតីវិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុនសលើចំណាត់
ថានា ក់ ទំនិញតា្រតារាងពន្ធគយ សដើ្រកំសណើតទំនិញ និងតន្្រគិតពន្ធគយ
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៤៤. មបកាេសលែ ៤៥២េហវ ចុះន ង្ៃទតី១១ ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតីយន្ការសលើកទឹកចិត្ជូនធុរជន រាន 
អនុសលា្រភាពែ្េ់

៤៥. មបកាេអន្រមកេងួសលែ៥៨១ េហវ នងិសលែ១២៧៦ ក.អ.ក/គ.ជ.នា របេម់កេងួសេដឋាកចិចេនងិ ហរិ្្ញវត្ថពុ 
នងិ មកពុ្រមបឹកសាអភិវឌ្ឍនក៍្្រពុជា ចះុន ង្ៃទតី១០ ខែ្រិ្ នុា ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតីខបបបទនងិនតីតិវធិតីននការសេនា ើេុ ំនំាចលូ  
ឧបករណ ៍េរា្ភ រសមគឿងចមកយនយន្នងិ្លតិ្លសតលេលិា សោយពន្ធនងិអាករជាបន្ពុករបេ់រដឋា កនាពុង មកប 
ែ័ណ្ឌ ហិរ្្ញប្ោនឥតេំណង

៤៦. មបកាេសលែ៣១១ េហវ.មបក ចុះន ង្ៃទតី១៩ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការអនុវត្អាករសលើតន្្របខន្ថ្រចំសពាះ 
ឧេសាហក្រ្មគំាមទ ឬអនាកចុះកិចចេេនយាខដលសធ្វើការ ្្គត់ ្្គង់ទំនិញ ឬសេវេមរាប់បសម្រើឲ្យការនំាសចញរបេ់ 
ឧេសាហក្រ្មកាត់សដរ ឧេសាហក្រ្មវយនភ័ណ្ឌ  ឧេសាហក្រ្ម្លិតខេ្កសជើង ឧេសាហក្រ្ម្លិតកាបូបយួរ 
និងកាបបូនដ និងឧេសាហក្រ្ម្លិត្រកួ

៤៧. លិែិតសលែ៣១៦េហវ (១៩០៣២០១៥) ការខកេម្ររួលកនម្រមតរួតពិនិត្យសោយរា៉ា េុតីនខេ្គន

៤៨. លិែិតមបគល់េិទ្ធិសលែ០០៥េហវ ចុះន ង្ៃទតី០៦ ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៥

េិែិត និងពសចក្ីបណនារំបស់អគ្គនាយកដ្្ឋ នគយនិងរដ្្ឋ ករក្្រថុជា
៤៩. សេចក្តីខណនំាសលែ ៨២២ គ.រ ចុះន ង្ៃទតី១២ ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០០៣ េ្ដ តីពតីការខកេំរួល្ុរែេញ្្ញ សមបើមបាេ់ 

នូវ មបសភទ ខែ្ស ចំណង SEAL គយេំរាប់កិបចំណំាសលើោ្វ រកុងតឺន័រទំនិញនំាសចញ ឬនំាចូល េំរាប់ ករណតី 
ចំាបាច់ នានា របេ់ការិយល័យនំាសចញខ្េងៃរួ តនិងស្ខាគយនិងរោឋា ករមកពុងមពះេតីហនុ របេ់ ទតីចាត់ការ គយ 
និងរោឋា ករ

៥០. លិែតិសលែ១០០៦ គរ ចះុន ង្ៃទតី២១ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០០៤ េ្តីពតីខបបបទមគបម់គងការ នំាចលូទនំញិតា្ររបបអាគារលក់ 
ទំនិញ រចួពន្ធ Duty Free Shop

៥១. សេចក្ដតីខណនំាសលែ៧៤១គរ ចុះន ង្ៃទតី២០ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០០៧ េ្តីពតីទំនិញេំសលៀកបំពាក់នំាសចញសៅកាន់ 
ទតី្សារ េហគ្រន៍អរឺ៉ាុប លក់ជនូមកពុ្រហ៊ាុន DuPont គា្ម នស្្កេញ្្ញ  “Made in Cambodia” សៅសលើេំបក
កាតុងរបេ់ទតីចាត់ការគយនិងរោឋា ករក្្រពុជា

៥២. សេចក្តីខណនំាសលែ៧៩០ គរ ចុះន ង្ៃទតី២៨ ខែេតីហា ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់ទតីចាត់ការគយនិងរោឋា ករ េ្តីពតីនតីតិវិធតី 
ននការ ឆ្ងកាត់គយ

៥៣. លិែិតសលែ ៨៣៥ គរ ចុះន ង្ៃទតី០៥ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០០៨ របេ់ទតីចាត់ការគយនិងរោឋា ករ េ្តីពតីការដកគំរ ូទំនិញ 
នំាសចញ

៥៤. សេចក្តីខណនំាសលែ ១០៩០ អគរ ចះុន ង្ៃទតី១៧ ខែតលុា ឆ្នា ំ២០០៨ របេអ់គ្គនាយកោឋា នគយនងិរោឋា ករ ក្្រពុជា 
េ្តីពតីការអនុវត្នតីតិវិធតីននការឆ្ងកាត់គយ 

៥៥. សេចក្ដតីខណនំាសលែ៥៤៨អគរ ចះុន ង្ៃទតី២២ខែឧេភាឆ្នា ំ២០០៩ េ្ដ តីពតីការកណំតន់តីតិវិធតីេមរាប់ការមតរួត ពិនិត្យ 
ខបបបទគយសលើទំនិញវយនភ័ណ្ឌ នំាចូលមត�ប់្រកវិញ សមកាយពតីបាននំាសចញ របេ់អគ្គនាយកោឋា នគយ 
និងរោឋា ករក្្រពុជា

៥៦. សេចក្តីខណនំាសលែ១៣០៨អគរ ចុះន ង្ៃទតី២៤ ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០០៩ េ្តីពតីនតីតិ វិធតីលំអិត និងភារកិចចេទទួល 
ែុេមតរូវ កនាពុងដំសណើរការមបតិសវទន៍គយ

៥៧. លែិិតសលែ៥៤៦ អគរ ចះុន ង្ៃទតី៣០ ខែ្រិ្ នុា ឆ្នា ំ២០១១ របេអ់គ្គនាយកោឋា នគយនងិរោឋា ករក្្រពុជា េ្តីពតីការ 
េម្ររួលពាណិជ្ជក្រ្មបខន្ថ្រសទៀត ដល់វិេ័យឯកជនកនាពុងការបំសពញខបបបទគយ 
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៥៨. លែិិតសលែ៦៥៣ អគរ ចះុន ង្ៃទតី០២ ខែ េតីហា ឆ្នា ំ២០១១ របេអ់គ្គនាយកោឋា នគយនងិរោឋា ករក្្រពុជា េ្តីពតីការ 
េម្ររួលនតីតិវធិតីគយេមរាបក់ារដកឹទនំញិសចញពតីតបំនស់េដឋាកចិចេពសិេេ ្រកបណ្ាខ្េងៃរួ តសដើ្រ្តីប ច្េរូលកនាពុងកងុ
តនឺ័ររ្ួរគានា ជា្រយួនឹងទំនិញស្្សង សដើ្រ្តីនំាសចញសៅបរសទេ 

៥៩. សេចក្ដតីខណនំាសលែ១១១៤ អគរ ចុះន ង្ៃទតី២៨ ខែវិច្ិកា ឆ្នា ំ២០១១ េ្ដ តីពតីការខកេំរួលនតីតិ វិធតីនិងតំរូវការ 
ឯកស្រ េំរាប់ការមតរួតពិនិត្យខបបបទគយសលើទំនិញវយនភ័ណ្ឌ និងកាត់សដរនំាចូលមត�ប់្រកវិញសមកាយពតី 
បាននំាសចញ

៦០. សេចក្តីខណនំាសលែ៣៤៥ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៣ ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៣េ្តីពតីការអនុវត្វិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុនសលើ 
ចំណាត់ ថានា ក់ ទំនិញតា្រតារាងពន្ធគយ 

៦១. សេចក្តីខណនំាសលែ៣៤៦ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៣ ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៣េ្តីពតីការអនុវត្វិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុនសលើតន្្រ 
គិត ពន្ធគយ 

៦២. លែិិតសលែ១៣៥៨ អគរ ចះុន ង្ៃទតី២៣ ខែធនារូ ឆ្នា ំ២០១៣ េ្តីពតីការេរំលួពាណជិ្ជក្រ្មបខន្ថ្រដល់វិនសិយគនិ កនាពុង 
តំបន់សេដឋាកិចចេពិសេេ

៦៣. សេចក្តីេសម្រចសលែ ២៧៨ អគរ ចុះន ង្ៃទតី២៧ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការ្្ល់មបមពឹត្ក្រ្មសលើកទឹកចិត្ជនូ 
ធុរជនល្អ

៦៤. សេចក្តីេសម្រចសលែ២៧៩ អគរចុះន ង្ៃទតី២៧ ខែកុ្រ្ភៈ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការបសងកើតអង្គភាពមគប់មគងធុរជនល្អ

៦៥. លិែិតសលែ៥១៦ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០២ ខែស្រស្ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការសលើកខលងកនម្រខបបបទគយ (Customs 
Processing Fee-CPF)សលើការនំាសចញអងករ

៦៦. លិែិតសលែ៧៩០ អគរ ចុះន ង្ៃទតី១៣ ខែឧេភា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការ្្ល់មបមពឹត្ក្រ្មសលើកទឹកចិត្ជូនធុរជន 
ល្អបំ្ុត

៦៧. លិែិតសលែ១៤៨៩ អគរ ចុះន ង្ៃទតី២១ ខែកកកោ ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីនតីតិ វិធតីននការអនុវត្យន្ការឃ្ាសំ្រើល 
អនុសលា្រភាព ធុរជនល្អបំ្ុត

៦៨. លែិិតសលែ១៨៦៧ អគរ ចះុន ង្ៃទតី១២ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការពមងឹងមបេិទ្ធភាពននការអនវុត្ នតីតិវិធតីគយ 
តា្របណ្ាខ្េងៃរួ ត

៦៩. លិែិតសលែ១៨៦៨ អគរ ចុះន ង្ៃទតី១២ ខែកញ្្ញ  ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការពមងឹងមបេិទ្ធភាពននការសមបើមបាេ់រា៉ា េុតីន
ខេកន កុងខតន័រសៅការិយល័យគយនិងរោឋា ករបាវិត

៧០. សេចក្តីខណនំាេ្តីសលែ ២១៧៥ អគរចុះន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រករា ឆ្នា ំ២០១៤ េ្តីពតីការអនុវត្វិធានបញ្្ជ ក់ជា្រុនសលើ
សដើ្រកំសណើតទំនិញ 

៧១. លិែិតសលែ៣៩៣ អគរ ចុះន ង្ៃទតី២៦ ខែ្រតីនា ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតីការអនុវត្អាករពិសេេេមរាប់ការនំាចូល 
ទំនិញ ្រយួចំននួខដលជាធាតុចលូ ្លិតក្រ្មវិេ័យកាត់សដរ និងឧេសាហក្រ្មមទមទង់វិេ័យកាត់សដរ

៧២. លិែិតសលែ៧៥៨ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៤ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៥ េ្តីពតីការអនុវត្អាករពិសេេេមរាប់ការនំាចូល 
ទំនិញ ្រួយចំនួន ខដលជាធាតុចូល ្លិតក្រ្មនិងឧេសាហក្រ្មមទមទង់ ្លិតក្រ្មបសម្រើការនំាសចញរបេ់ 
វិនិសយគិន  រានលកខេណៈេ្រ្ត្ិមគប់មគាន់

៧៣. លែិិតសលែ ៧៧៣ អគរ ចុះន ង្ៃទតី០៥ ខែ្រិ្ុនា ឆ្នា ំ២០១៥ របេ់អគ្គនាយកោឋា នគយនិងរោឋា ករក្្រពុជា េ្តីពតី 
ការកំណត់បរិរាណទំនិញឬ េរា្ភ រសមបើមបាេ់ផ្្ល់ែ្រួន ខដលអាចយកតា្រែ្រួនបាន សោយសលើកខលងពន្ធនិង
អាករស្្សងៗរបេអ់នាកដសំណើរ អនាកបសម្រើការតា្រ្រសធយាបាយដកឹជ ្្ជរូន នងិ ជនោងំឡាយខដលឆ្ងកាតម់ពំខដន
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ឧបស្័្រន្ធ ែ. តារាងតម្រលៃ

ល.រ បរិយយ តន្្រ កនម្រសេវ
រយៈសពល 
(ន ង្ៃសធ្វើការ)

១ សស្ហ៊ាុយដំសណើរការមបតិបតិ្ការគយ (CPF)
១ កុងតនឺ័រ (20 ហ្វតីត+) ៦0,000សរៀល 0 ១-២ន ង្ៃ
មបកាេគយនវូ្លិត្លសតលេិលា 
ពិតមបាកដ

៦0,000សរៀល 0 ១-២ន ង្ៃ

មបកាេគយនវូទំនិញសមរៅកុងតនឺ័រននទំនិញ 
កនាពុងកុងតនឺ័រខានា តតចូ<20 ហ្វតីត

៤0,000សរៀល 0 ១-២ន ង្ៃ

២ សស្ហ៊ាុយមតរួតពិនិត្យកុងតនឺ័រតា្រមបព័ន្ធធតីសអចសេ្គន
១ កុងតនឺ័រ (<40 ហ្វតីត) ២០ ដុល្ារអាស្ររិច 0 ១-២ន ង្ៃ
១ កុងតនឺ័រ (>40 ហ្វតីត) ៣២ ដុល្ារអាស្ររិច 0 ១-២ន ង្ៃ

៣
សស្ហ៊ាុយអជាញា ប័ណណេននាិធិគយបសណ្ាះ អាេននា 
(្រយួឆ្នា ំ)

២០,000,000 សរៀល 0 ១-២ន ង្ៃ

៤
សស្ហ៊ាុយេមរាប់រកសាទំនិញកនាពុងេននាិធិគយ
បសណ្ាះអាេននា បន្ាប់ពតីហេួកាលកំណត់ 
(្រយួន ង្ៃ)

0.១% នន ន្្ មតរូវ 
គណនាពន្ធគយ

0 ភ្ា្រៗ

៥ សស្ហ៊ាុយឆ្ងកាត់
សគា មកបតី និងសេះ (សៅរេ់) ២០,000សរៀល 0 ភ្ា្រៗ
មជរូក សចៀ្រ និងពខព (សៅរេ់) ៥,000សរៀល 0 ភ្ា្រៗ
បកសាបក្សតី (រាន់ ោ) (្រយួគតី�រូមកា្រ) ៥00សរៀល 0 ភ្ា្រៗ
្លិត្លជល្ល (្រយួគតី�រូមកា្រ) ៥00សរៀល 0 ភ្ា្រៗ

៦ កំណត់តន្្រទំនិញនំាចលូេមរាប់ហាងរចួពន្ធ
១០% នន ន្្ មតរូវ 
គណនាពន្ធគយ

0 ភ្ា្រៗ

៧ លក់មបកាេគយ (្រយួសលើក) 0 ១៥,000 សរៀល ភ្ា្រៗ
៨ ពន្ធមបថាប់មតាេមរាប់យនយន្ (្រយួសលើក) 0 ៣០,000 សរៀល ១-២ន ង្ៃ
៩ លក់មតាពន្ធគយ (្រយួទំព័រ) 0 ៥០សរៀល ១-២ន ង្ៃ

១០ ពន្ធមបថាប់មតា (បិទសលើមបអប់បារើ) (្រយួទំព័រ) 0 ៤.២សរៀល ១-២ន ង្ៃ
១១ លិែិតអនុញ្្ញ តិដឹកជ ្្ជរូនេននាិធិ (្រយួទំព័រ) 0 ៥០០សរៀល ភ្ា្រៗ
១២ លក់មតាបិទសលើកុងតនឺ័រ (្រយួ) 0 ៨,000 សរៀល ១-២ន ង្ៃ
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ឧបស្័្រន្ធ គ. ប ជ្ា ីទំនាក់ទំនងតា្រមកសួងពាក់េ័ន្ធ

មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម
�រូតិ៍សលែ១៩-៦១ វិ្ តីមកេងួពាណជិ្ជក្រ្ម (្្រូវសលែ១១៣សប) បតច់លូពតី្រហាវិ្ តីេហព័ន្ធរេុ្សពុតី ភ្ូរទិកឹថ្ា េង្ក តទ់កឹថ្ា 
ែណ្ឌ ខេនេុែ ភនាំសពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា
ទរូេ័ព្&ទរូស្រ  :០២៣ ៨៦៦ ៤២៥
ទរូេ័ព្ចល័ត   :០៧៧ ៦៧៧ ៥៩៩ / ០១២ ៩៣៤ ០៨៨
អុតីស្រល  : info@moc.gov.kh  / moc.gov.kh@gmail.com
សគហទំព័រ  : www.moc.gov.kh

អគ្គនាយកោឋា នកំាកុងមតរូល
ស ្្ម ះសពញជា្្រូវការ: អគ្គនាយកោឋា នក្្រពុជាមតរួតពិនិត្យទំនិញអាហ័រណ នតីហ័រណ និងបសង្ក បការខក្ងបន្ំ
ភ្ូរិក្តីតាកុយ េង្ក ត់វលេ្រូវ ែណ្ឌ ចបារអំសៅ ភនាំសពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា
ទរូេ័ព្&ទរូស្រ  :០២៣ ៤២៦ ១៦៦
អុតីស្រល  : ccdg@camcontrol.gov.kh
សគហទំព័រ  : www.camcontrol.gov.kh

មកេងួសេដឋាកិចចេ និងហិរ្្ញវត្ថពុ
ដតី�រូតិ៍សលែ៦០ ្្រូវសលែ៩២ ខកង្្រូវសលែ១៣ និង្្រូវសលែ១០៦ េង្ក ត់វត្ភនាំ ែណ្ឌ ដនូសពញ ភនាំសពញ 
មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា ១២២០២
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៧២៤ ៦៦៤
ទរូស្រ : ០២៣ ៤២៧ ៧៩៨
អុតីស្រល : admin@mef.gov.kh
សគហទំព័រ : www.mef.gov.kh

អគ្គនាយកោឋា នគយ និងរោឋា ករក្្រពុជា
ដតី�រូតិ៍សលែ៦-៨ ្រហាវិ្តីមពះនសរាត្្រ (៤១)េង្ក ត់្ សារ ្្មតី៣ ែណ្ឌ ដនូសពញ ភនាសំពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា ១២២០២
ទរូេ័ព្&ទរូស្រ : ០២៣ ២១៤ ០៦៥
អុតីស្រល : info-pru@customs.gov.kh
សគហទំព័រ : www.customs.gov.kh

មកេងួបរិស្្ថ ន
អគារសលែ៤៨ ្រហាវិ្តីមពះេតីហនុ (២៧៤) ភនាំសពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា ១២៣០១
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៤២៧ ៨៩៤ / ០២៣ ២១៣ ៩០៨ / ០២៣ ២១២ ៩៩៤
ទរូស្រ : ០២៣ ៤២៧ ៨៤៤ / ០២៣ ២១២ ៥៤០ / ០២៣ ២១៥ ៩២៥
អុតីស្រល : moe-cabinet@camnet.com.kh
សគហទំព័រ : www.moe.gov.kh
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មកេងួេុខាភិបាល
អាគារសលែ៨០ វិ្តីេស្្រចខប៉ាននុត េង្ក ត់បឹងកក់៣ ែណ្ឌ ទលួសគាក ភនាំសពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៨៨១ ៤០៨ / ០២៣ ៤២៦ ៦៧២ / ០២៣ ៨៨១ ៤០៥ / ០២៣ ៧២៥ ៨៣៣ / 
  ០២៣ ៨៨២ ៣១៧ / ០២៣ ៨៨១ ៤០៩
ទរូស្រ : ០២៣ ៤២៦ ៨៤១
អុតីស្រល : PR@online.com.kh
អុតីស្រល : moh_cabinet@online.com.kh
សគហទំព័រ : www.moh.gov.kh

មកេងួឧេសាហក្រ្ម និងេិប្ក្រ្ម
ដតី�រូតិ៍សលែ ៤៥ ្រហាវិ្តីមពះនសរាត្្រ (៤១) ១២២០៥
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ២២២ ៥០៤
អុតីស្រល : industry@camnet.com.kh
សគហទំព័រ : www.mih.gov.kh

មកេងួ្រហាន្្
ដតី�រូតិ៍សលែ២៧៥ ្រហាវិ្តីមពះនសរាត្្រ (៤១)  ១២៣០១ ភនាំសពញ
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៧២៦ ២៣៩ / ០២៣ ៧២៦ ០៥៣
ទរូេ័ព្&ទរូស្រ : ០២៣ ៧២១ ៩០៥ / ០២៣ ២៧១ ១៩០ 
ទរូស្រ : ០២៣ ៧២៦ ០៥២ / ០២៣ ២១៩ ៣៩០
អុតីស្រល : moi@interior.gov.kh
អុតីស្រល : info@interior.gov.kh
សគហទំព័រ : www.interior.gov.kh

មកេងួកេិក្រ្ម រិកាខេ មបរាញ់ និងសនស្ទ 
ដតី�រូតិ៍សលែ ២០០ ្រហាវិ្តីមពះនសរាត្្រ (៤១) ១២៣០១ ភនាំសពញ
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៧២៦ ១២៨ / ០២៣ ៧២៦ ១២៩
ទរូស្រ : ០២៣ ២១៧ ៣២០
អុតីស្រល : info@maff.gov.kh
សគហទំព័រ : www.maff.gov.kh

មកេងួការបរសទេ និងេហមបតិបតិ្ការអន្រជាតិ 
ដតី�រូតិ៍សលែ៣ វិ្តីអគ្គ្រហាសេនាបតតីសតសជា ហ៊ាុន ខេន េង្ក ត់ទសន្បាស្ក់ ែណ្ឌ ចំការ្រន ភនាំសពញ 
មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ២១៤ ៤៤១ / ០២៣ ២១៦ ១២២ / ០២៣ ២២៤ ៩៧៣
ទរូស្រ : ០២៣ ២១៦ ១៤៤ / ០២៣ ២១៦ ១៤១
អុតីស្រល : mfaic@mfa.gov.kh
សគហទំព័រ : www.mfaic.gov.kh
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មកេងួនមបេណតីយ៍ និងទូរគ្រនាគ្រន៍
្្រូវសលែ១៣ ខកង្្រូវ១០២ េង្ក ត់វត្ភនាំ ែណ្ឌ ដនូសពញ ភនាំសពញ 
ទរូេ័ព្ : ០២៣៧២៤ ៨០៩/ ០២៣៤២៨ ២៤៦
អុតីស្រល  : info@mptc.gov.kh
សគហទំព័រ : www.mptc.gov.kh

មកពុ្រមបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍ក្្រពុជា - CDC
វិរានរោឋា ភិបាល វិ្តីមពះេុតីេុវត្ថិ េង្ក ត់វត្ភនាំ ែណ្ឌ ដនូសពញ ភនាំសពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា
ទរូេ័ព្ &ទរូស្រ : ០២៣ ៤២៧ ៥៩៧ / ០២៣ ៤២៣ ៩៥៤
អុតីស្រល : info@cambodiainvestment.gov.kh
សគហទំព័រ : www.cambodiainvestment.gov.kh

ធនាគារជាតិននក្្រពុជា
ដតី�រូតិ៍សលែ២២-២៤ ្រហាវិ្តីមពះនសរាត្្រ (៤១) ១២២០៣ ភនាំសពញ
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៧២២ ២២១ / ០២៣ ៧២៥ ០០៥
ទរូស្រ : ០២៣ ៤២៦ ១១៧
អុតីស្រល : info@nbc.org.kh
អុតីស្រល : nbc@online.com.kh
មបអប់នមបេណតីយ៍ : 25
សគហទំព័រ : www.nbc.org.kh

កំពង់ខ្េ្វយ័តមកពុងមពះេតីហនុ
តិរៈវិ្តីេស្្រចអគ្គ្រហាសេនាបតតីសតសជា ហ៊ាុន ខេន េង្ក ត់សលែ៣ មកពុងមពះេតីហនុ សែត្មពះេតីហនុ
ទរូេ័ព្ : ០៣៤ ៩៣៣ ៥១១ / ០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦
ទរូស្រ : ០៣៤ ៩៣៣ ៩១៧ / ០៣៤ ៩៣៣ ៦៩៣
ទរូេ័ព្ចល័ត : ០១៦ ៣៤៥ ២២៨ / ០១២ ៨៣១ ៧៨៤
អុតីស្រល : pasinfo@pas.gov.kh / spsez@pas.gov.kh
សគហទំព័រ : www.pas.gov.kh

កំពង់ខ្េ្វយ័តភនាំសពញ
ដតី�រូតិ៍សលែ៦៤៩ វិ្តីមពះេុតីេុវត្ថិ េង្ក ត់មេះចក ែណ្ឌ ដនូសពញ ១២២០១ ភនាំសពញ
ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៤២៨ ៧៦២
ទរូេ័ព្&ទរូស្រ : ០២៣ ៤២៧ ៨០២
អុតីស្រល : ppapmpwt@online.com.kh
សគហទំព័រ : www.ppap.com.kh
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១. អគ្គនាយកោឋា នគយ និងរោឋា ករ មកេងួសេដឋាកិចចេ និងហិរ្្ញវត្ថពុ

ដតី�រូតិ៍សលែ៦-៨ ្រហាវិ្តីមពះនសរាត្្រ (៤១)េង្ក ត់្សារ ្្មតី៣ ែណ្ឌ ដនូសពញ ភនាំសពញ មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា 
១២២០២

ទរូេ័ព្ : +៨៥៥ ២៣២១៤០៦៥

ទរូស្រ : +៨៥៥ ២៣២១៤០៦៥

អុតីស្រល : info-pru@customs.gov.kh

សគហទំព័រ : www.customs.gov.kh

២. មកេងួពាណិជ្ជក្រ្ម

�រូសលែ១៩-៦១ វិ្តីមកេួងពាណិជ្ជក្រ្ម(្្រូវសលែ១១៣សប) ភូ្រិទឹកថ្ា េង្ក ត់ទឹកថ្ា ែណ្ឌ ខេនេុែ ភនាំសពញ 
មពះរាជាណាចមកក្្រពុជា

ទរូេ័ព្ : ០២៣ ៨៦៦ ៤២៥ / ០៧៧ ៦៧៧ ៥៩៩

អុតីស្រល : moc.gov.kh@gmail.com

សគហទំព័រ :http://www.moc.gov.kh/en-us/certificate-of-origin

សេៀវសៅ្រគ្គពុសទេក៏នតីតិវិធតីនំាសចញ (សលែ ្្មតី)

៣. មកពុ្រមបឹកសាអភិវឌ្ឍន៍ក្្រពុជា

សេៀវសៅ្រគ្គពុសទេក៏វិនិសយគក្្រពុជា

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/#fragment-3-tab

៤. េរាគ្រសរាងចមកកាត់សដរសៅក្្រពុជា (GMAC)

http://www.gmac-cambodia.org/legal/








