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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញវតថុ

អគ្គនាយរដ្ឋឋ នរនធដ្ឋរ

រនធសលើចំសេញម្ូលធន

រ ៀបចំរោយ៖ នាយកោា នពនធចលនទ្រពយនិងអចលនទ្រពយ

ថ្ងៃទ០ី៤ ខែម្ិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១
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▪ រេចកតីរ្តើម និងនិយមន័យ

▪ កមមវត្ថនុនពនធ 

▪ អទ្ាពនធ និងមូលោា នគិត្ពនធ 

▪  វធាននននរ រត្កកងចំយយអនញ្ញា ត្

▪រ រលើកលលងពនធ

▪រ គណនាទ្ាកកពនធ និងឧទាហ ណ៍

▪រ ោកកលិខិត្ទ្បរេ និងបងកទ្ាកកពនធ

▪រ ទ្គបកទ្គង និងរទាេរណឌ



សសចរតីស ត្ើម្

ចាបកនងិបរបបញ្ាតិ្ត៖

- ចាបកេតីពីហិ ញ្ាវត្ថេុទ្ាបករ ទ្គបកទ្គងឆ្ន ំ ២០០៧ :  វធារធ នកមមាទ្ា ៧ ននចាបកេតីពី

ធ រពើពនធរៅជាាទ្ា ៧ ថ្មី រោយកំណត្កចំរណញមូល នជាទ្ាកកចំរណញជាបកពនធ។

- ចាបកេតីពីហិ ញ្ាវត្ថេុទ្ាបករ ទ្គបកទ្គងឆ្ន ំ ២០១៩: រ វើវធារធ នកមមបលនថមរលើាទ្ា ៧ ថ្មី

រៅជាាទ្ា ៧ ថ្មី (មួយ)

- ទ្បរេរលខ ៣៤៦ េហវ.ទ្បកចញ្ុះនថ្ៃរី០១ លខរមធ ឆ្ន ំ២០២០: កំណត្ក វធានន និង

នីត្ិវធា ីទ្គបកទ្គងទ្បមូល ពនធរលើចំរណញមូល ន។
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និយម្ន័យ

ចំសេញមូ្លធន៖ទ្ាកកចំណូលជាបកពនធ លែលានពីរ យកចំណូលពីរ លកកឬរ េ្ មលូ ន

ែករ រត្កកងចំយយលែលអនញ្ញា ត្។

អនរជាប់រនធ៖អនកជាបកពនធនិវាេជន ឬ អនកជាបកពនធអនិវាេនជន លែលានលកកឬរ េ្ មូល ន

រៅបញ្គគលែនរ។

អនរជាប់រនធអនិវាសនជន៖ ូបវនតបញ្គគល ឬនីត្ិបញ្គគលលែលមិនលមនជាអនកជាបកពនធនិវាេនជន។
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អនរជាប់រនធនិវាសនជន៖ រូបវនតបុគ្គលានលកខណវធានិចឆ័យចាបកពីមួយរងើងរៅកនុង៖

ក.ាននិវាេនោា នរៅកមពុជា លែលជាកមមេិរធ ិឬជលួ  ឬភត្ិេនា  ្េុះ អគា  បនេបកជួល 

អរនតវាេិកោា ន។ល។ លែលអាចរទ្បើទ្ាេកាន រហើយលែល ូបវនតបញ្គគលរនាុះលត្ងលត្ធន កករៅឬ

រនករបក

ខ. ានកលនែងធន កករៅរគាលរែើមរៅកមពុជា ល្ែករលើកាត ែូចជា៖ មជឈមណឌ លរេែាកិចច

 បេក ូបវនតបញ្គគល  យៈរពលធន កករៅ ច ធាត្ននរ ធន កករៅ រីកលនែងលែលទ្គួធ ធន កករៅ គណនី

 នាគា   រីកលនែងរ វើេកមមភាពេងគមជាេំខានក 

គ.ានវត្តានរៅកមពុជារលើេពី១៨២នថ្ៃកនុងមួយរលើកឬរទ្ចើនរលើក កនុង  យៈរពល១២

លខយមួយលែលានបញ្ចបកកនុងឆ្ន ំជាបកពនធច នត។ វត្តានកនុងចំលណកយមួយនននថ្ៃទ្ត្ូវរាបកថាជា 

១នថ្ៃរពញ។ 
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ែី េ្ុះ អគា  និងេំណងករ្េងៗលែលេងកភាា បកនឹងែីរនាុះ ទ្េបាម

បរបបញ្ាត្តិេតីពីពនធរលើអចលនទ្រពយ
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អចលនព្ទរយ

ម្លូធន េំរៅែលក អចលនទ្រពយ ភត្ិេនា ទ្រពយវធានិរោគ រក តិ៍រ ម្ ុះអាជីវកមម កមមេិរធ ិបញា

 ូបិយវត្ថបុ ររេ ។



➢ទ្បត្ិបត្តិរ លែលភត្ិបត្ីចញ្ុះកិចចទ្ពមរទ្ពៀងជាមួយភត្ិកៈកនុងរនាុះភត្ិកៈទ្ត្ូវាន

្តលកេិរធ ិឱ្យរនករបក និងរទ្បើទ្ាេកអចលនវត្ថកុនុង យៈរពលមួយរោយរ បងកនថ្ែ

ឈ្នួ លាមទ្គា ឬាមត្នមែេមមូល។ 

➢ភត្ិេនា ួមបញ្ចូលទាងំភត្ិេនាបនត្ ងលែ  រវៀ លលងលត្ភត្ិេនាហិ ញ្ាវត្ថនុន

ចលនវត្ថុ និងភត្ិេនាពិរេេលែលានលចងកនុងចាបកេតពីីភត្ិេនាពិរេេ។
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ភតិសនា



➢កនុងន័យរនុះ ភត្ិេនា េំរៅែលកកិចចេនាជួលអចលនវត្ថ ុលែលអនកជួល

អចលនវត្ថ ុ(ភត្ិកៈ)ទ្ត្ូវាន្តលកេិរធ ិឱ្យរនករបកនិងរទ្បើទ្ាេកអចលនវត្ថុ

រនាុះកនុង យៈរពលមួយ រោយរ បងកនថ្ែឈ្នួ លាមទ្គា ឬាមត្នមែេមមូល

រៅឱ្យាច េកអចលនវត្ថ ុ(ភត្ិបត្ី)។ 

➢កិចចេនាជួលរនុះ ួមបញ្ចូលទាងំេិរធិជួលអចនិ្នតយ៍ (កិចចេនាជួល យៈលវង)

និងកិចចេនាជួលបនត្ ងលែ ។ 
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ភតិសនា



រោយលងក ពនធរលើចំរណញមូល នមិនអនញ្វត្តចំរ ុះ៖

▪ ភត្ិេនាហិ ញ្ាវត្ថនុនចលនវត្ថ ុ(Financial Lease)

▪ កិចចេនាជលួអចលនវត្ថរុៅឱ្យកមមក និរោជិត្ និងេិេេនិេេិត្លែលាន

លចងកនុងចាបកេដីពីភត្ិេនាពិរេេ។
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ភតិសនា



ភាគហ ញ្ន េញា ប័ណណ និងមូលបទ្ត្ លែលរាុះ្ាយរោយេហទ្គាេឯកជន។ េហទ្គាេឯកជន ួម

បញ្ចូលទាងំេហទ្គាេលែលានចញ្ុះបញ្ាី និងមិនានចញ្ុះបញ្ាីកនុង្ា មូលបទ្ត្។
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ព្ទរយវិនិសោគ្

➢ភាគហ ញ្ន (Share/Stock)គជឺាមលូបទ្ត្កមមេិរធ ិលែលេំរៅែលក្ល

ទ្បរោជន៍ ឬេិរធិទ្េបចាបករលើមូលបទ្ត្ននេហទ្គាេ  ួមបញ្ចូលទាងំ

ភាគហ ញ្នលែលានេិរធិរាុះរឆ្ន ត្ និងគាម នេិរធិរាុះរឆ្ន ត្។ 
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ព្ទរយវិនិសោគ្

➢េញា ប័ណណ គឺជាមូលបទ្ត្បំណញ្ល លែលេំរៅែលកឧបក ណ៍ហិ ញ្ាវត្ថលុែលរាុះ

្ាយរោយបញ្គគលយមយួ រោយបញា កកឬររួលធគ លកនូវបំណញ្ល បេកខែួ នចំរ ុះ

បញ្គគលមួយររៀត្លែលានឱ្យទ្ាកកខច ី ឬោកកជាទ្ាកកបរញ្ាើជាមួយបញ្គគលរនាុះ ឬបញ្គគល

រនាុះជំ កកាមវធា ីរ្េងពីរនុះ រហើយរទាុះបីជាាន ឬគាម នទ្រពយោកកននាកតី។

➢មូលបទ្ត្ េំរៅែលកមូលបទ្ត្កមមេិរធ ិរាបកបញ្ចូលទាងំភាគហ ញ្ន,មលូបទ្ត្បំណញ្លរាបក

បញ្ចូលទាងំេញា ប័ណណ,្លទ្បរោជន៍កនុងគរទ្ាងវធានិរោគ មួ,ឧបក ណ៍និេេនេ ឬ

ឧបក ណ៍រែវីរវរីវលែលទាកករងនឹងមូលបទ្ត្មួយ និងឧបក ណ៍ហិ ញ្ាវត្ថែុនរររៀត្

លែលកំណត្កថាជាមូលបទ្ត្។
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សររ្ តស ម្ ះអាជីវរម្ម អាជាា ប័ណណ បញ្ាីរ ម្ ុះអត្ថិ្ិជន និងយីរ 

➢អាជាា ប័ណណ េំរៅែលកលិខិត្អនញ្ញា ត្ េិរធ ិអាជីវកមម ឬអាជាា ប័ណណលែល្តលករោយ

អាជាា   ានេមត្ថកិចច ឬបញ្គគលយមួយរៅឱ្យបញ្គគលយមួយររៀត្ រែើមបីរ វើអាជីវ

កមមឬេកមមភាពរេែាកិចច។

➢បញ្ាីរ ម្ ុះអតិ្ថិ្ជន េំរៅរៅរលើបណតុ ំននអត្ិថិ្ជន (អត្ិថិ្ា) បេកបញ្គគលលែលរ វើេកមមភាពរេែាកិចច។

➢យីរ េំរៅែលករទ្គឿងេាគ លកឬប័ណណទ្បរេ នាមលែលាំងជាេាគ លក បេកអនករ វើេកមមភាពរេែាកិចច 

រក ិ៍ តរ ម្ ុះកនុងរ រ វើេកមមភាពរេែាកិចច។ 



ត្កកកមម ធន នែអកេ ធ្េតនិងេិលបៈ និមិត្តេញា

 ូបភាពនិងគំនូ  លែលទ្ត្ូវានរទ្បើទ្ាេកកនុងរគាលរៅ ណិជាកមម

13

រម្មសិទធិបញ្ញញ

➢ត្កកកមម េំរៅែលកគំនិត្ បេកត្កកក លែលអាចយករៅអនញ្វត្តានរៅកនុងែំរយុះទ្ធយបញា

ជាកកលាកកយមួយកនុងវធាេ័យបរចចកវធារា។ ត្កកកមមអាចជារ  ករ ើញ្លិត្្ល ឬែំរណើ រ 

្លិត្កមម ឬអាចជារ  ករ ើញអវីមួយ លែលទាកករងរៅនឹង្លិត្្ល ឬែំរណើ រ ្លិត្កមម។



14

រម្មសិទធិបញ្ញញ

➢និមិត្តេញា  េំរៅែលកេញា លែលរមើលរ ើញ រហើយអាចេំគាលកលកខណ:ខញ្េគាន ននរំនិញ ឬ

រេវាននេហទ្គាេនីមួយៗែូចជា  ណិជាេញា   និងរេវាេញា ។

➢ធន នែអកេ ធ្េតនងិេិលបៈ េំរៅែលកេិរធ ិលែល្តលកឱ្យរោយចាបកែលកអនកនិពនធេិលបៈក ឬ

អនកបរងកើត្ធន នែ រ្េងៗររៀត្កនុងរ រទ្បើទ្ាេកនិងរ   ធន នែ បេកខែួ ន។



15

រូបិយវតថុបរសទស

 ូបិយប័ណណរទ្ៅពីទ្ាកករ ៀល



រម្មវតថុថ្នរនធ

ម្ូលធន ឬព្ទរយ លែលជាកមមវត្ថជុាបក រនធសលើចំសេញម្ូលធនាន ០៦ ទ្បរភរគឺ៖

16

អចលនព្ទរយ ភតិសនា

ព្ទរយវិនិសោគ្ សររ ត្ស ម្ ះអាជីវរម្ម

រម្មសិទធិបញ្ញញ រូបិយវតថុបរសទស 



រម្មវតថុថ្នការរំេត់រនធ

អនកជាបកពនធេរទ្មចានចំរណញមូល នរៅរពល៖

1. លកក ឬរ េ្  ឬបរងកើត្ឱ្យានេិរធ ិទ្គបកទ្គងរលើទ្រពយ ឬ

2. ចញ្ុះបញ្ាីេទ្ាបករ រ្េ កមមេរិធ ិឬេិរធ ិរនករបកទ្រពយរៅអាជាា   ានេមត្ថកិចច  ឬ

3. រពលេរទ្មចរ្េ កមមេិរធ ិ ឬេិរធ ិរនករបកទ្រពយរោយធលទ្កម ឬធលែីរធថ ព 

 បេកត្ញ្លារ ។

17



អព្ារនធ និងម្ូលដ្ឋឋ នគ្ិតរនធ

អព្ារនធ:ទ្ត្ូវកំណត្ករោយអទ្ារថ្ ២០%

ម្ូលដ្ឋឋ នគ្ិតរនធ គឺជា ចំសេញម្ូលធន លែលជាទ្ាកកចំណូលជាបកពនធានពីរ យក

ចំណូលពីរ លកក ឬរ្េ មូល ន ែករ រត្កកងចំយយលែលអនញ្ញា ត្ឬនថ្ែរែើមននទ្រពយ។

18

ចំរណញមូល ន នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ នថ្ែរែើមននទ្រពយ

ត្នមែកណំត្កកនុងកចិចេនា

ឬឯកធ  កកពន័ធ

នថ្ែរែើមរពលរិញទ្រពយ 

និងចំយយ កកពន័ធ



ការរំេត់ថ្ងៃលរ់ថ្នព្ទរយ

ថ្ងៃលរ់ថ្នព្ទរយ ទ្ត្ូវគិត្ាមត្នមែលកកឬរ្េ ទ្រពយរោយភាា បកមកជាមួយនូវកិចចេនារិញ-លកក

និងឯកធ  កកព័នធរ្េងៗររៀត្។

19

កនុងក ណី ែាាលធ រពើពនធ ករ ើញថា៖ នថ្ែលកកកនុងកិចចេនា ានត្នមែទាបជាងត្នមែរី្ា  ែាាល

ធ រពើពនធានេិរធ ិកំណត្ករងើងវធាញនូវនថ្ែលកកននទ្រពយ រោយឈ្ រលើត្នមែរី្ា ឬ ត្នមែលែលកំណត្កកនុង

ឧបេមព័នធននទ្បរេេតីពីរ កំណត្កមូលោា នគិត្ពនធទ្បថាបកទ្ាចំរ ុះរ រ េ្ កមមេិរធ ិឬេិរធ ិរនករបក

អចលនទ្រពយ    ឬត្នមែកំណត្ករោយគណៈកមមរ វាយត្នមែទ្រពយននពនធចំរណញមលូ ន។



ថ្ងៃសដ្ើម្ថ្នព្ទរយ

20

រេវាពិរទ្គាុះរោបលក

ទ្ាកកពនធទ្បថាបកទ្ាលែលានបងករពលរិញឬររួលទ្រពយ

ទ្ាកកពនធអចលនទ្រពយ ឬពនធរលើែី ែីមិនានរទ្បើទ្ាេក

រេវា ែាាលេញ្ ធារោែីឬភមិូាល

រ ្េពវ្ាយ ណិជាកមម

ថ្ងៃសដ្ើម្ថ្នព្ទរយ េំរៅែលកនថ្ែរែើមរពលរិញ ឬររួលទ្រពយ និងចំយយ កកព័នធ៖

កនទ្មរជើងធ

រ វាយត្នមែទ្រពយ

រេវា ែាាលរលើរ ខច ីទ្ាកករែើមបីរិញឬររួលទ្រពយ

រ ទ្ាកកលែលានបងកកនុងអំងុងរពលរនករបកទ្រពយ

រ លថ្ទានំិងលកលមែទ្រពយ

រ បរងកើត្ឬ ការ   នូវេិរធ ិរនករបកទ្រពយ



 វិននថ្នការកាត់រងចំណាយ

▪ ក ណីចំយយជាកកលេតង >ចំណូលពីរ លកកឬរ េ្ ទ្រពយ (ក ណីខាត្)

➢ ចំនួនរលើេរនុះមិនអនញ្ញា ត្ ឱ្យរ វើរ បងវិលេង ឬយករៅរត្កកងរចញពីចំរណញមូល នននទ្រពយែនរររៀត្ររ។

21

អចលនទ្រព្យ

 វិធីកាត់រងចំណាយជារ់ខសតង

 វិធីកាត់រងចំណាយាម្ការរំេត់ 

(៨០%ននចំណូលពរី លកក ឬរ េ្ ទ្រពយ)

ទ្រព្យដទរទរៀត

 វិធីកាត់រងចំណាយជារ់ខសតង



ចំណាយខដ្លអាចកាត់រងបាន

ចំយយលែលអាចរត្កកងានទ្ត្ូវបំរពញលកខខណឌ ទាងំ៣៖

1. រហត្ញ្រ ណ៍លែលបញា កកអំពីរ រកើត្រងើងនូវបនេុក ឬចំយយលែលានភ័េតាុង

អាចទ្ត្ួត្ពិនិត្យាន

2. លរធ្លននេកមមភាពរេែាកិចចលែលជាបកទាកករិននឹងចំយយ

3. ានវធាកកយបទ្ត្ ឬឯកធ ភ័េតាុងបញា កកអំពីចំនួនរឹកទ្ាកកលែលានចំយយ។

22



ចំណាយខដ្លអាចកាត់រងបាន

ានន័យថា រហត្ញ្រ ណ៍លែលបយត លឱ្យានចំយយរកើត្រងើង និងជារត្ពវកិចចពិត្ទ្ាកែ

 បេកអនកជាបកពនធ លែលភាពពិត្ បេកចំយយទ្ត្ូវានបញា កកអុះអាងរោយភ័េតាុងលែល

អាចទ្ត្ួត្ពិនិត្យានែូចជា៖ វធាកកយបទ្ត្ កិចចេនាខច ីទ្ាកក ជារែើម។ 

លរធ្លននេកមមភាពរេែាកិចចលែលទាកករិននឹងចំយយរនាុះានរកើត្រងើង  ានន័យថា 

ក ណីចំយយលែលត្ទ្មូវឱ្យានរ រូទាត្កេងរលើរ ្គត្ក្គងករំនិញ ឬរេវារនាុះលរធ្លនន

េកមមភាពរេែាកិចចរកើត្រងើងរៅរពលលែលអនកជាបកពនធានររួលរ ្គត្ក្គងករំនិញ ឬរេវា

រនាុះ។ឧទា៖ អនកជាបកពនធអុះអាងពីចំយយរលើរេវាវាយត្នមែអចលនទ្រពយ រហត្ញ្រនុះអនកជាបកពនធទ្ត្ូវររួល

ាន ាយរ ណ៍ឬលរធ្លននរ វាយត្នមែអចលនទ្រពយ រោយអនក្គត្ក្គងករេវារនាុះ។

23



ការគ្េនារនធសលើចំសេញម្ូលធន

24

ចំរណញមូល ន ២០%

ពនធរលើចំរណញមូល ន មូលោា នគិត្ពនធ អទ្ាពនធ



25

នថ្ែរែើមនងិចយំយ

អនញ្ញា ត្

ចំរណញមូល នឬមូលោា នគតិ្ពនធ

ចំរណញមូល នឬមូលោា នគតិ្ពនធ

X អទ្ាពនធ 20%



ការសលើរខលងរនធ

❖ទ្រពយលែលជាកមមេិរធ ិ បេកធថ ប័ន ែា

❖ទ្រពយជាកមមេិរធ ិ បេករបេកកមមរូត្ឬកញ្ងេ ញ្លប ររេ អងគរ អនត ជាត្ិ ឬ រីភាន កកងា 

េហទ្បត្ិបត្តិរ បរចចកររេនន ោា ភិាលែនរ

❖និវាេនោា នជារគាលរែើម បេកអនកជាបកពនធ លែលានរនករបកកនុង យៈរពលោ៉ា ងត្ិច 

៥ ឆ្ន ំមញ្នរពលលកកឬរ េ្ ។ 

• កនុងក ណីាននិវាេនោា នរទ្ចើនជាងមួយ ឬអនកជាបកពនធនិងេហព័រធាននិវាេនោា នរ្េងពគីាន   

និវាេនោា នលត្មួយប៉ាញ្រយណ ុះលែលទ្ត្ូវានអនញ្ញា ត្ ជានិវាេនោា នរគាលរែើម។

26



ការសលើរខលងរនធ

❖អចលនទ្រពយកនុង ងវងកញាត្ិែូចានលចងកនុងបរបបញ្ាត្តិេតីពីពនធទ្បថាបកទ្ា 

• រវៀ លលងលត្រ រ េ្ កមមេិរធ ិឬេិរធ ិរនករបកអចលនទ្រពយ វាងបងបែូនបរងកើត្និងបងបែូនបរងកើត្ វាង

ឪពញ្ក-ាត យរកមកនិងកូនទ្បធ  និង វាងោយ-ារកមកនិងរៅទ្បធ ។

❖ទ្រពយលែលទ្ត្ូវានលកកឬរ្េ រែើមបីទ្បរោជន៍ធន ណៈ ទ្េបាមចាបកអេាមកិ ណ៍

❖បលនថមពីរនុះ រាជ ោា ភិាលក៏ានរ វើរ រលើកលលងពនធ្ងលែ  ចំរ ុះរ លកកឬរ្េ      

ែីកេិកមម ជា កមមេិរធ ិ  ឬេិរធ ិរនករបក បេក ទ្បជាពល ែា   លែល ជា កេិក  កំពញ្ង បងកបរងកើន 

្ល ពិត្ ទ្ាកែ និងា ន    អាេយោា ន េករៅ េថិត្រៅ កនុង  ញ្ំ/េងាក ត្ក   លែល ែីកេិកមម រនាុះ 

េថិ ត្រៅ។

27



រនធសលើចំសេញម្ូលធនចំស ះព្ទរយ

សៅសព្ៅព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ក ណីអនកជាបកពនធនិវាេនជន ានចំរណញមូល នពីទ្រពយរៅរទ្ៅកមពុជា រហើយានបងក

ពនធចំរណញមូល នាមចាបកពនធោ ប ររេ ួចរហើយ

28

ទ្ាកកពនធ
ចំរណញមូល ន

រៅប ររេ

ទ្ាកកពនធ
ចំរណញមូល ន

កនុងទ្េុក

បងកបលនថមលត្ចំននួទ្ាកក

ព នធលរមែៀងលត្ប៉ាញ្រយណ ុះ<



ឧទាហរេ៍ (អចលនព្ទរយ)

រលាក រលកក េ្ុះរៅឱ្យរលាក ែ កនុងត្នមែ ៨០០ លានរ ៀល រោយមិនាន កាឯកធ ចំយយនានា។ ែូចរនុះ

រលាក រ រទ្ជើេរ ីេវធា ីរត្កកងចំយយាមរ កំណត្ក រែើមបីគណនាពនធរលើចំរណញមូល ន។
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➢ គ្េនាថ្ងៃសដ្ើម្ថ្នព្ទរយ នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ x ៨០%

800លាន x 80%= 640 លានរ ៀល

➢ គ្េនាចំសេញមូ្លធន នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ - នថ្ែរែើមននទ្រពយ

800លាន - 640លាន= 160 លានរ ៀល

➢ គ្េនារនធសលើចំសេញម្លូធន ចំរណញមូល ន X អទ្ាពនធ ២០%

160លាន x 20%= 32 លានរ ៀល



ឧទាហរេ៍ (អចលនព្ទរយ)

រលាក រ លកក េ្ុះរៅឱ្យរលាក ែ កនុងត្នមែ ៦០០ លានរ ៀល លែលរលាករិញកនុងត្នមែ ៤០០ លានរ ៀល។ រលាកានបងក

ពនធទ្បថាបកទ្ារលើអចលនទ្រពយ ១៦ លានរ ៀល ានចំយយកនទ្មរជើងធេទ្ាបកលកក េ្ុះ ២៤ លានរ ៀល និងាន

ចំយយជួេជញ្ល ២០ លានរ ៀល។ រលាក រ ាន ការញ្កឯកធ ចំយយ កកព័នធទាងំអេក។
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➢ គ្េនាថ្ងៃសដ្ើម្ថ្នព្ទរយ នថ្ែរែើម + ទ្ាកកពនធានបងក + ចំយយកនទ្មរជើងធ + ចំយយលកលមែ

400លាន +16លាន +24លាន +20លាន=460លានរ ៀល 

➢ គ្េនាចំសេញមូ្លធន នថ្ែលកកឬរ្េ ទ្រពយ - នថ្ែរែើមននទ្រពយ

600លាន - 460លាន =140លានរ ៀល

➢ គ្េនារនធសលើចំសេញម្លូធន ចំរណញមូល ន X អទ្ាពនធ ២០%

140លាន x 20%= 28 លានរ ៀល



ឧទាហរេ៍ (អចលនព្ទរយ)

រលាក រ លកក េ្ុះរៅឱ្យរលាក ែ កនុងត្នមែ ៦០០ លានរ ៀល លែលរលាករិញកនុងត្នមែ ៥០០ លានរ ៀល។

រលាកានបងកពនធទ្បថាបកទ្ារលើអចលនទ្រពយ ២០ លានរ ៀល ានចយំយរ ទ្ាកកបងក ំលេក េ្ុះ ៨០ លាន

រ ៀល និងចំយយជួេជញ្ល ៣០លានរ ៀល។ រលាក រ ាន ការញ្កឯកធ ចំយយ កកព័នធទាងំអេក។
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➢ គ្េនាថ្ងៃសដ្ើម្ថ្នព្ទរយ នថ្ែរែើម + ទ្ាកកពនធានបងក + ចំយយរ ទ្ាកក + ចំយយលកលមែ

500លាន +20លាន +80លាន +30លាន=630លានរ ៀល 

➢ គ្េនាចំសេញមូ្លធន នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ - នថ្ែរែើមននទ្រពយ

600លាន - 630លាន =-30លានរ ៀល (ខាត្)

➢ គ្េនារនធសលើចំសេញម្លូធន ចំរណញមលូ ន X អទ្ាពនធ ២០%

ពញ្ំានរត្ពវកិចចបងកពនធរលើចំរណញមូល នររ



ឧទាហរេ៍ (ភតិសនា)

រលាក ែ ានរញិភត្ិេនារលើអចលនទ្រពយរៅឆ្ន ំ២០២២ េទ្ាបក យៈរពល១០ឆ្ន ំ កនងុត្នមែ ៣០០ លានរ ៀល។

រៅឆ្ន ំ២០២២ រលាក ែ ានលកកភត្ិេនារលើអចលនទ្រពយរនុះរៅឱ្យរលាក គ្ កនុងត្នមែ ៤០០ លានរ ៀល។

រលាក ែ ានចំយយរលើរ ជួេជញ្លបលនថមអេកចំនួន ២០លានរ ៀល។
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➢ គ្េនាចំសេញម្ូលធន នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ - (នថ្ែរែើម +ចំយយអនញ្ញា ត្ឱ្យរត្កកង)

400លាន - (300លាន + 20 លាន) =80លានរ ៀល

➢ គ្េនារនធសលើចំសេញម្លូធន ចំរណញមូល ន X អទ្ាពនធ ២០%

80លាន x 20% = 16លានរ ៀល



ឧទាហរេ៍ (ព្ទរយវិនិសោគ្-ភាគ្ហ ុន)

រលាក រ ានរិញ ភាគហ ញ្នទ្កុមហ ញ្ន ែ ចំនួន ១ ០០០ ភាគហ ញ្ន កនុងត្នមែ ៤០០ ០០០រ ៀល កនងុមួយភាគហ ញ្ន។

រទ្រយមករលាក រ ានលកកភាគហ ញ្នទាងំអេករៅឱ្យរលាក គ្ កនុងត្នមែ ៤៥០ ០០០ រ ៀល កនុងមួយភាគហ ញ្ន។

រលាក រ ានចយំយបងកពនធទ្បថាបកទ្ារលើរ រ េ្ ភាគហ ញ្នរៅរពលគាត្ករញិភាគហ ញ្នទ្កុមហ ញ្ន ែ ចំននួ

៤០០ ០០០ រ ៀល។
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➢ គ្េនាចំសេញម្ូលធន នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ - (នថ្ែរែើម +ចំយយអនញ្ញា ត្ឱ្យរត្កកង)

450លាន - (400 + 0.4)លាន =49.6លាន

➢ គ្េនារនធសលើចំសេញម្លូធន ចំរណញមលូ ន X អទ្ាពនធ ២០%

49.6លាន x 20% = 9.92លាន



ឧទាហរេ៍ (រូបិយវតថុបរសទស)

រលាក រ ានរញិទ្ាកកអឺ  ូចំនួន ២០០ ០០០ អឺ  ូ រោយចំយយអេក ៨៥០ លានរ ៀល (១អឺ  ូ =៤ ២៥០រ ៀល)។

មួយលខរទ្រយមក គាត្កានលកករចញទ្ាកកអឺ  រូនុះវធាញរោយបតូ ានជាលញ្យរ ៀលានចំននួ ៨៧០ លានរ ៀល

(១អឺ  ូ =៤ ៣៥០រ ៀល) លែលចំរណញានចំនួន ២០លានរ ៀល។
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➢ គ្េនាចំសេញម្ូលធន នថ្ែលកកឬរ្េ ននទ្រពយ - (នថ្ែរែើម +ចំយយអនញ្ញា ត្ឱ្យរត្កកង)

870លាន - 850លាន =20លាន

➢ គ្េនារនធសលើចំសេញម្លូធន ចំរណញមលូ ន X អទ្ាពនធ ២០%

20លាន x 20% = 4លាន



ឯរសារតព្ម្វូ

អនកជាបកពនធទ្ត្ូវ្តលកឯកធ  កកព័នធែូចជា៖

▪ អត្តេញា ណប័ណណ ឬេំបញ្ទ្ត្កំរណើត្ ឬលិខិត្ឆ្ែងលែន

▪ រេៀវរៅទ្គួធ  ឬរេៀវរៅធន កករៅ ឬលិខិត្បញា កករីលំរៅ

▪ លិខិត្បញា កកអំពីរ កំណត្កនវិាេនោា នជារគាលរែើម បេកខែួ ន

▪ ប័ណណកមមេិរធ ិអចលនទ្រពយនានា លែលរចញរោយ ែាាលេញ្ ធារោែី ឬឯកធ  កកព័នធនឹង

រ រនករបកអចលនទ្រពយលែលបញា កករោយអាជាា    ញ្-ំេងាក ត្ករងើងរៅ ឬឯកធ បញា កក

រ ររួលធគ លក បេកធថ ប័នានេមត្ថកិចច

▪ កិចចេនារិញ-លកកទ្រពយ ឬកិចចេនារោុះែូ ឬអំរយយ

▪  វធាកកយបទ្ត្រូទាត្កទ្ាកក និងវធាកកយបទ្ត្ចំយយរ្េងៗែូចលចងកនុងទ្បរ  ៩ននទ្បរេ

▪ ឯកធ ែនរររៀត្ កកព័នធនឹងរ លកកឬរ េ្ មូល ន។
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ការដ្ឋរ់លិែិតព្បកាស និងការបង់ព្បារ់រនធ

អនកជាបកពនធទ្ត្ូវោកកលិខិត្ទ្បរេពនធាមរទ្មងកលែលកំណត្ករោយ ែាាលធ រពើពនធ 

និងបងកទ្ាកកពនធ កនុងអំងុងរពលមិនរលើេពី០៣លខបនាេ បកពីេរទ្មចចំរណញមលូ ន។

➢ចំរ ុះទ្រពយលែលេថិត្រៅរាជននីភនំរពញទ្ត្ូវោកកលិខិត្ទ្បរេនិងបងកពនធរៅ

អគគនាយកោា នពនធោ  

➢ចំរ ុះទ្រពយលែលេថិត្រៅបយត រខត្ត ទ្ត្ូវោកកលិខិត្ទ្បរេនិងបងកពនធរៅ  

ធខាពនធោ រខត្តលែលទ្រពយរនាុះេថិត្រៅ ឬរៅអគគនាយកោា នពនធោ ។
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ការព្គ្ប់ព្គ្ង និងសទាសទេឌ

➢ ែាាលធ រពើពនធានេិរធ ិទ្ត្ួត្ពិនិត្យ រែើមបីរ វើរ កំណត្ករងើងវធាញនូវមូលោា នគិត្ពនធ 

និងទ្ាកកពនធទ្ត្ូវបងកកនុងក ណីលែលអនកជាបកពនធមិន្តលកឯកធ  កកព័នធ

➢រាលករ រ្េ េិរធ ិឬេិរធរិនករបកមលូ នមនិានលកខណៈគត្ិយញ្ត្តិទ្គបកទ្គានកររ 

កនុងក ណីលែលមូល នរនាុះមិនទានកានរ បញា កកពីរ បងកពនធរលើចំរណញមលូ ន

➢អនកជាបកពនធទ្ត្ូវររួល ងនូវរទាេរណឌ ាមចាបកេតពីីធ រពើពនធជា  ាន កនុងក ណី

មិនានោកកលិខិត្ទ្បរេ និងបងកពនធរលើចំរណញមូល នាមរពលកណំត្ក។ 
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