
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

វិញ្ញា សារប្រលង 
សំណួរ 
 
សមយ័ប្រលងខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2018 
 

រយៈពពលអនុញ្ញា ត 
អំនាន និងពរោងគំនិតពលើចពមលើយ   :15នាទើ 
សំពេរ      :3ព ៉ោ ង 
 
តរមូវពោយពឆលើយរគប់សំេួរទងំររ។ំ 
អរាពនធ និងររក់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធ នបង្ហា ញពៅទំព័រទើ1 និងទើ2។ 
 
ហាមពបើកវញិ្ញា សាររបឡងរហូតទល់តត នការអនុញ្ញា តពើពមរបពោគ។ 
 
កនុងអំឡុងពពលព វ្ើអំនាន និងពរោងគំនិត ពបកខជនរបលងោចកត់រារនតតពលើវញិ្ញា សារ
របលងតតប៉ោុព ណ្ ោះ។ ពបកខជនរបលងមិនរតូវសរពសរពលើរកដ្ឋសចពមលើយ រហូតទល់តត នការ
អនុញ្ញា តពើពមរបពោគ។ 
 
វញិ្ញា សាររបលងមិនរតូវយកពចញពើបនទប់របលងពឡើយ។ 
 

សា
រពព

ើពន្
ធកម្

ពជា
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ការតេនាបំតនថម 
1. រាល់ការគេនា និងចពមលើយ តរមូវពោយគេនារតឹមពលខគត់ជាររក់ដុល្លល រ ឬររក់ពរៀល។ ចំននួពលខពសមើនឹង 0.5 ពឡើងពៅ រតូវ

បង្រងគប់ពោយពសមើ 1។ 
2. រាល់ការតបងតចកទងំអស់ តរមូវពោយគិតរតឹមតតពលខតដលពកៀកបំផុត។ 
3. រាល់ការង្ហរគេនាទងំអស់តរមូវពោយបង្ហា ញ ពលើកតលងតតសំេួរពរជើសពរ ើស។ 
4. ពដើមបើទទលួរនពិនទុ រាល់ការគេនាគរួរតូវបញ្ញជ ក់ពដ្ឋយពរបើសញ្ញា ពលខសូនយ “0” ពោយរនសមរសបចំព ោះចេូំល ឬ ចំ្យ

ពលើកតលងពនធ មិនជាប់ពនធ ឬក៏មិនតរមូវពោយព វ្ើនិយត័កមម។  
 
អរាពនធ និង ររកប់នថយមូលដ្ឋា នកេំតព់នធពផេងៗ 
ខាងពរកាមពនោះគឺជាអរាពនធ និងររក់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធពផេងៗសរ ប់ពរបើកនុងការពឆលើយសំេួរ។ 
 
ោករពលើតនមលបតនថម (អតប) 
អរាសតង់ដ្ឋ: 10% 
ការនាពំចញ: 0%  
ការផគត់ផគង់ពលើកតលងោករ: ោម ន (ការផតត់ផគង់តដលជាប់ោករពលើធាតុចូល) 
  
ពនធពលើររក់ចំេូល 
អរាសតង់ដ្ឋ: 20% 
រយៈពពលពលើកតលងពនធ: 0% 
 
ពនធកាតទុ់ក 
ពនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់ពើគេនើសនេ ំនកាលកំេត់ជាមយួ្នាោរកនុងរសុក: 6% 
ពនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់ពើគេនើសនេោំម នកាលកំេត់ជាមយួ្នាោរកនុងរសុក: 4% 
 
ពនធពលើររក់ពបៀវតេ (ពបវ) 
ររក់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហព័ទធតដលមិន នការង្ហរព វ្ើខាងពរៅគឺ 150,000 ពរៀលសរ ប ់ន ក់កនុងមយួ
តខ។ 
 
អរា ពបវ សរ ប់និវាសនជន 
ភាគពបៀវតេរបចតំខរតូវជាប់ពនធ (ពរៀល) ររកព់នធបូកបនតននកំរតិររក់ពបៀវតេ 

ខពស់បំផុតកនុងចពនាល ោះនើមយួៗ 
អរាពនធ 

   
0 – 1,200,000 0 0% 
1,200,001 – 2,000,000 40,000 5% 
2,000,001 – 8,500,000 690,000 10% 
8,500,001 – 12,500,000 1,290,000 15% 
12,500,001 ពឡើងពៅ  20% 
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អរា ពបវ សរ ប់អនិវាសនជន 
អរាពេរ: 20% 
 
ពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថម 
អរាពេរ: 20% 
 
ោករបំភលសឺាធារេៈ  
អរា 3% 
 
ោករពលើការសាន ក់ពៅ  
អរា 2% 
 
ោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមយួចនំនួ (អពទស)  
អរា 3%, 10%, 30% ឬ 35%  ពោងាមរបពភទទំនិញ និងពសវា 
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តប្មូ្វពោយព្លើយប្របសំ់ណួរទំងប្រំ 
សេួំរទើ1 - សេួំរពរជើសពរ ើស)សេួំរនើមួយៗ ទទួលរន 2ពិនទុ( 
 

i. តផែកាមបទបបញ្ាតតិសតើពើអតប ពតើចំេុចខាងពរកាម្មយួ/ខលោះ តដលរតឹមរតូវ៖ 
 
1. តនមលជាប់ោករននការផគត់ផគង់ គឺជានេលទំនិញ ឬពសវា តដលអនកលក់យកពើអនកទិញ។ តនមលជាប់ោករ មិនរមួបញ្ចូ លបនទុកដឹក

ជញ្ជូ ន ពហើយនិងខទង់ដនទពទៀត តដលរតូវទូទត់ឱ្យអនកលក់ចំព ោះការផគត់ផគង់ពនាោះ។ 
2. វកិក័យប័រតោករពលើតនមលបតនថម រតូវពចញោ៉ោ ងយតឺបំផុត15នេៃពរកាយការបញ្ជូ នទំនិញ ឬការបំពពញពសវា ឬការទូទត់រតូវ

រនព វ្ើពឡើង ។ 
3. ការផគត់ផគង់ជាប់ោករ រមួ នការដឹកជញ្ជូ នអនកដំពេើ រពដ្ឋយរបព័នធដឹកជញ្ជូ នសាធារេៈតដលជាកមមសិទធិទងំរសុងរបស់   

រដា។ 
4. តនមលជាប់ោកររបស់ទំនិញនាចូំល គឺជាតនមលគយរមួបញ្ចូ លទងំតនមលធានារា៉ោ ប់រង និងដឹកជញ្ជូ ន ពដ្ឋយបូកបតនថមនូវពនធគយ 

ពវៀរតលងតតោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមយួចំននួ។ 
 

A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1 និង 3 
C. 1 និង 4 
D. ោម នចពមលើយ្មយួខាងពលើ 

 
ii. ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះជាការផគត់ផគង់មិនជាប់ោករពដ្ឋយពោងាមបទបបញ្ាតិតសតើពើអតប នាពពលបចចុបបនន? 

1.  ពសវាធានារា៉ោប់រង  
2. ពសវានរបសេើ យស៍ាធារេៈ 
3. ពសវារបមូល និងបពញ្ចញពចលកាកសំេល់រងឹ- រាវ  
4. អគគិសនើ និងទឹកសាែ ត  

 
A. 1, 2, និង 3 
B. 1, 2, និង 4 
C. 2, 3 និង 4 
D. 1, 2, 3 និង 4 
 

iii. តផែកាមតផនកទើ11 ននរបកាសសតើពើ អតប បុគគលជាប់ោកររតូវជូនដំេឹងជាល្លយល័កខអកេរដល់នាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរអំពើការតរបរបួល
ព័ត៌ នទក់ទិននឹង (1) នាមករេ៍ ឬោសយដ្ឋា នរបស់បុគគលពនាោះ (2) សាថ នភាពពផេងៗតដលប ត្ លឱ្យបុគគលពនាោះមិនោច
បំពពញាមលកខខេឌ ននការចុោះបញ្ជ ើតពៅពទៀត ឬ(3) របពភទននសកមមភាពោជើវកមម ឬរបពភទននការផគត់ផគង់ជាប់ោករតដលកំពុង
អនុវតតនិងព័ត៌ នពផេងៗពទៀត។  

ការជូនដំេឹងពនោះរតូវព វ្ើពឡើងកនុងរយៈពពល.................. នេៃពរកាយការតរបរបួលរនពកើត នពឡើង។ 
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A. 10  
B. 15  
C. 20  
D. 30   

 
iv. ពោងាមបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធកាត់ទុក ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 

 
1. ការទូទត់ររក់ចំេូលរបភពកមពុជាពើអនកជាប់ពនធនិវាសនជន ពៅអនកជាប់ពនធអនិវាសនជន រតូវជាប់ពនធកាត់ទុកាមអរា 

14%  
2. ភាគល្លភតបងតចកពដ្ឋយសហរោស/អនកជាប់ពនធនិវាសនជនរតូវចត់ទុកជាចំេូលននរបភពកមពុជា 
3. ការររក់ទូទត់ពដ្ឋយរគឹោះសាថ នមើរកូហរិញ្ាវតថុកនុងរសុកកនុងរបពទសកមពុជា ពៅ្នាោរ ឬសាថ ប័នសញ័្ជយ្ន ពរៅរសុករតូវរចួពនធ

កាត់ទុក 
4. ការទូទត់សួយសារពដ្ឋយអនកជាប់ពនធនិវាសនជន ពៅអនកជាប់ពនធនិវាសនជន/អនកផគត់ផគង់មយួពផេងពទៀត )តដលភាគើទងំពើរ

សថិតពរកាមរបព័នធសវ័យរបកាស( រតូវពលើកតលងពើពនធកាត់ទុក។ 
 

A. 1, 2 និង 3  
B. 1, 2 និង 4 
C. 1 និង 2 
D. 2 និង 4 

 
v. Protect Insurance Plc. ជារកុមហ ុនធានារា៉ោ ប់រងមយួតដលរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមយួោជាា ្រ ក់ព័នធ រមួ នអគគនាយក

ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ )អនព(។ 
 
ពតើចំេុចខាងពរកាម្មយួ/ខលោះតដលរតឹមរតូវ ក់ព័នធនឹងកាតពវកិចចសារពពើពនធរបស់រកុមហ ុន? 

 
1. បុពវល្លភធានារា៉ោប់រង តដលរកុមហ ុនទទលួរនពើអតិេិជនរបស់ខលួន រតូវចត់ទុកជាការផគត់ផគង់ជាប់ោករ តដលរតូវជាប់ អតប 

ាមអរា 10% ។ 
2. បុពវល្លភធានារា៉ោប់រងរបចតំខតដលរកុមហ ុនទទលួរនពើអតិេិជនរបស់ខលួន រតូវជាប់ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូលរកុមហ ុន 

ាមអរា 5% ។ 
3. រកុមហ ុនរតូវជាប់ពនធពលើររក់ចំេូលាមអរា 20% ពលើររក់ចំេូលរបស់ខលួនពើសកមមភាពធានារា៉ោ ប់រងរបស់ខលួន។ 

 
A. 1, 2 និង 3 
B. 1 និង 2  
C. 1 និង 3  
D. 2 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
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vi. RE Co., Ltd. ជារកុមហ ុនអចលនរទពយមយួតដលរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមយួ អ.ព.ដ និងរកសួង ក់ព័នធ។ សកមមភាព   

ោជើវកមមចមបងរបស់ខលួនគឺ ជលួការោិល័យ។ RE Co., Ltd. រនជលួោោរម៌យួខនងពើពល្លការា និងជលួជាបនទប់ការោិល័យពៅ
អតិេិជនរបស់ខលួន។ RE Co., Ltd. រនរបកាស និងបង់ពនធកាត់ទុកពៅ អ.ព.ដ ពៅពពលរកុមហ ុនរនទទលួវកិកយបរតនេលជលួពើ
ពល្លការា។  

GS Co., Ltd. ជារកុមហ ុន េិជជកមមមយួតដលរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមយួ អ.ព.ដ និងរកសួង ក់ព័នធ។ GS Co., Ltd. ជលួ
បនទប់ការោិល័យពើរកុមហ ុន RE Co., Ltd ។ 
 
RE Co., Ltd. រនពចញវកិកយបរតមយួ ចុោះពៅនេៃទើ10 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ018 ពដ្ឋយគិតនេលជលួចំននួ 1,100 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ ល អតប ពៅ 
រកុមហ ុន GS Co., Ltd ។ ពតើររក់ពនធកាត់ទុកតដលរកុមហ ុន GS Co., Ltd. រតូវកាត់ទុកពើការទូទត់នេលជលួតដលរតូវបង់ពៅឱ្យ     
រកុមហ ុន RE Co., Ltd. ចំននួប៉ោុនាម ន?  

 
A. 110 
B. 100 
C. 90.99 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 

 
vii. កនុងតខវចិឆិកា ឆ្ន 2ំ017 រកុមហ ុន FL Co. Ltd. រនតបងតចកភាគល្លភពចញពើររក់ចំពេញរកាទុករបស់ខលួន ពរកាយបង់ពនធពលើ

ររក់ចំេូលាមអរា សតង់ដ្ឋ 20% ចំននួ200,000 ដុល្លល  ពៅ ច ស់ភាគហ ុននិវាសនជនរបស់ខលួន JV Limited។ JV Limited 
រនកត់រាភាគល្លភតដលទទលួរនជាចំេូលពផេងៗកនុងររយការេ៍ចំេូល ឆ្ន 2ំ017 របស់ខលួន។ ពតើចំេុចខាងពរកាម្
មយួតដលរតឹមរតូវ  ក់ព័នធនឹងការអនុវតតពនធននចំេូលភាគល្លភសរ ប់ JV Limited? 
 
A. ចំេូលភាគល្លភតដលរនទទលួរតូវចត់ទុកជាចំេូលជាប់ពនធរបស់ JV Limited តដលរតូវជាប់ពនធពលើររក់ចំេូលាម
អរា 20% កនុងឆ្ន ជំាប់ពនធ2017។ 

B. ចំេូលភាគល្លភតដលរនទទលួរតូវរចួពនធពើពនធពលើររក់ចំេូល 
C. ពនធកាត់ទុកាមអរា 15% រតវូអនុវតតពលើភាគល្លភតដលរនទូទត់ ពហើយនិង JV Limited ោចពសនើសំុររក់ពនធពនោះជាឥេ
ទនពនធពដើមបើកាត់កងបំេុលពនធពលើររក់ចំេូលកនុងឆ្ន  ំ2017 របស់ខលួន។ 

D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 

  
viii. ពតើចំ្យខាងពរកាម្មយួ/ ខលោះ ជាចំ្យតដលោចកាត់កងរន សរ ប់ពោលពៅពនធពលើររក់ចំេូល? 

 
1. ោករពិពសសបង់ពលើការនាចូំលទំនិញ  
2. ខាតផ្ទទ ល/់ពដ្ឋយរបពោលពើការលក់/ផ្ទល ស់បតូរចលនរទពយរវាងបុគគលទក់ទិន 
3. ពនធបតនថម ការររក់ពលើការបង់យតឺោ៉ោ វ និងររក់ពិន័យរនពកើតពឡើងពើការពំល្លភបទបបញ្ាតតចិាប់ 
4. ពនធពលើររក់ចំេូល 
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A. 1 
B. 1, 2 និង 3  
C. 1, 2 និង 4 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 
 

ix. តផែកាមតផនកទើ9.5 ននរបកាសសតើពើពនធពលើររក់ចំពេញ ការខាតសារពពើពនធោចពោង និងកាត់កងររក់ចំពេញជាប់ពនធនាពពល
អនាគត កនុងករេើ វាបំពពញនូវល័កខខ័េឌ ជាក់ល្លក់មយួចំននួ។  
 
ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលមិនតមនជាលក័ខខ័េឌ សំរាប់ការខាតពោងសារពពើពនធ ពោងាមរបកាសពនោះ៖ 
 

1. អនកជាប់ពនធតដលរតូវទទលួរងការកំេត់ពនធ )ការកំេត់ពនធពឡើងវញិជា្មមា( ពដ្ឋយរដារលសារពពើពនធ មិនរតូវរន
អនុញ្ញា តឱ្យពោងការខាតបង់ពើមុន មកកាត់ពចញពទ។ 

2. ការខាតបង់រតូវ នចុោះកនុងលិខិតរបកាសពនធ និងលិខិតរបកាសពនោះរតូវរនដ្ឋក់ជូនរដារលសារពពើពនធ កនុង    រយៈពពល
តដលបទបបញ្ាតតសិតើពើពនធដ្ឋរ រនកំេត់ឱ្យដ្ឋក់លិខិតរបកាសពនោះ។ 

3. របសិនពបើពដ្ឋយមូលពហតុ្មយួ អនកជាប់ពនធមិនរនពោងការខាតបង់ពៅកាត់ពចញនឹងររក់ចំពេញននឆ្ន ជំាប់ពនធ
្មយួតដលចាប់រនអនុញ្ញា តឱ្យកាត់ពចញ ការខាតបង់ពនោះមិនោចពោងពៅកាត់ពចញពើររក់ចំពេញននឆ្ន ជំាប់ពនធ
បនាទ ប់ៗពទៀតរនពទ។ 

 
A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1 និង 2  
C. 1 និង 3  
D. 2 និង 3 

 
x. Great Garment Cambodia (GGC) ជាពរាងចរកវាយនភ័េឌ មយួតដលរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមយួោជាា ្រ ក់ព័នធកនុងឆ្ន  ំ

2012 ជារកុមហ ុនបុរតសម័ពនធនន Great Garment International (GGI) តដលកាន់ភាគហ ុន 100% ។ ពៅចុងតខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ013 GGI 
រនលក់កមមសិទធិភាគហ ុន 100% របស់ខលួនកនុង GGC ពៅ ច ស់ភាគហ ុនេមើ Bright Investment Co. Ltd តដលរកសួង េិជជកមម
រនអនុម័តយល់រពមពលើការតកតរបពៅនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ013 ពហើយនិង GGC រនជូនដំេឹងពើការអនុម័តយល់រពមអំពើការតកតរប
ពនោះ ពៅអ.ព.ដ កនុងនេៃដតដល។ 
 
ខាងពរកាមជាសាថ នភាពចំពេញនិងខាតរបស់ GGC ។ 

ឆ្ន  ំ
ររកច់ពំេញជាបព់នធ  

)មុនកាត់កងខាតសារពពើពនធ( 
 (ដុល្លល ) 

ខាតសារពពើពនធ  
(ដុល្លល ) 

2012 - 2,000,000 
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2013 - 5,000,000 
2014 800,000 - 
2015 - 2,100,000 
2016 900,000 - 
2017 1,000,000 - 

 
GGC  នចំននួខាតសារពពើពនធសរុប សរ ប់ពោងពៅចុងការយិបរពិចឆទ 2017 គឺ៖ 

 
A. 640,000 ដុល្លល  
B. 200,000 ដុល្លល  
C. 600,000 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 

 
xi. ពោងាមរបកាសពលខ 116 របស់ ស.ហ.វ សតើពើកាលបរពិចឆទរបសិទធិភាពអនុវតតននកិចចរពមពរពៀងពជៀសយកពនធរតួតោន

(DTA)តដលរនចុោះហតថពលខា  កាលបរពិចឆទរបសិទធិភាពអនុវតតននកិចចរពមពរពៀងពជៀសយកពនធរតួតោន (DTA)តដលរនចុោះហតថ
ពលខា រវាងរបពទសកមពុជា និងរបពទសសឹងាបុរ ើគឺពៅនេៃទើ 1 តខមករា ឆ្ន 2ំ018 ។ ពោងាម DTA ពនោះ ពតើចំេុចខាងពរកាម្
មយួ/ខលោះ តដលរតឹមរតូវ? 
 
1. ការទូទត់ការររក់ពដ្ឋយនិវាសនជនកមពុជា ពៅនិវាសនជនសឹងាបុរ ើ ោចជាប់ពនធកាត់ទុកាមអរាកាត់បនថយ 10% ។ 
2. ការទូទត់ភាគល្លភពដ្ឋយរកុមហ ុននិវាសនជនកមពុជា ពៅ ច ស់ភាគទុននិវាសនជនសឹងាបុរ ើ ោចជាប់ពនធកាត់ទុកាមអរា

កាត់បនថយ 10% ។ 
3. ពនធគយមិន នតចងពទកនុង DTA ។ 
4. អតប មិន នតចងពទកនុង DTA ។  

ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 
 
A. 1, 2, 3 និង 4 
B. 1, 2 និង 3 
C. 1 និង 2 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 

 
xii. ពតើអំពពើខាងពរកាម្ខលោះ ចត់ទុកថាជាការរាងំសទោះការអនុវតតបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋរ? 

  
1. ខកខានមិនរនជូនដំេឹងពៅរដារលសារពពើពនធ អំពើការផ្ទល ស់បតូរកនុងការចុោះបញ្ជ ើ 
2. ពាោមព វ្ើឱ្យរាងំសទោះដល់ការកំេត់ និងការរបមូលពនធ។ 
3. មិនរនរកាបញ្ជ ើការគេពនយយនិងឯកសារពផេងពទៀត ឬមិនរនពចញវកិក័យប័រតពលើកិចចការជំនញួ។ 
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4. យតឺោ៉ោ វកនុងការដ្ឋក់លិខិតរបកាស និងបង់ពនធោករ។ 
 

A. 1, 2 និង 3 
B. 1, 2, និង 4 
C. 1, 3 និង 4 
D. 2, 3 និង 4 

 

xiii. ពតើរបតិបតតិការខាងពរកាម្ខលោះរតូវជាប់ពនធរបថាប់រា)stamp tax(? 

1. ការដ្ឋក់អចលនរទពយវតថុជាភាគទុនកនុងរកុមហ ុន 
2. ពផទរចំតេក្មយួ ឬភាគហ ុនទងំអស់របស់រកុមហ ុន 
3. កិចចសនាលក់ទំនិញ ឬពសវាកមមតដលទក់ទងនឹងេវកិារបស់រដ្ឋា ភិរល 
4. ឯកសារផលូវចាប់ទក់ទិននឹងការចុោះបញ្ជ ើរកុមហ ុន ការបិទរកុមហ ុន ឬការរលំ្លយរកុមហ ុនបញ្ចូ លោន  )merger (  

 
A. 1, 2, និង 3 
B. 1, 2, និង 4 
C. 2, 3, និង 4 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ 

 
xiv. ពោងាមចាប់សតើពើសារពពើពនធ ) រា116 និង 117( រដារលសារពពើពនធោចព វ្ើការកំេត់ពនធពឡើងវញិ កនុងរយៈពពលកំេត់      

មយួ។ ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ៖ 

 
1. សារពពើពនធោចព វ្ើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពពល បើឆ្ន ពំរកាយនេៃដ្ឋក់លិខិតរបកាសសារពពើពនធ។ 
2. សារពពើពនធោចព វ្ើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពពល ររឆំ្ន ពំរកាយនេៃដ្ឋក់លិខិតរបកាសសារពពើពនធ។ 
3. សារពពើពនធោចព វ្ើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពពល ររឆំ្ន ពំរកាយកាលបរពិចឆទតដលតរមូវឱ្យដ្ឋក់លិខិតរបកាសសារពពើពនធ 

របសិនពបើ នភសតុាងបញ្ញជ ក់ថា នអំពពើរាងំសទោះដល់ការអនុវតតបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋរ។ 
4. សារពពើពនធោចព វ្ើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពពល ដប់ឆ្ន ពំរកាយកាលបរពិចឆទតដលតរមូវឱ្យដ្ឋក់លិខិតរបកាសសារពពើពនធ 

របសិនពបើ នភសតុាងបញ្ញជ ក់ថា នអំពពើរាងំសទោះដល់ការអនុវតតបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋរ។ 
5. សារពពើពនធោចព វ្ើការកំេត់ពឡើងវញិ កនុងរយៈពពល្មយួក៏រន ាមការយល់រពមជាល្លយល័កខអកេររបស់អនកជាប់ពនធ។ 

 
A. 1 និង 4 
B. 1, 3 និង 5 
C. 2, 4 និង 5 
D. 1, 4 និង 5  
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xv. តផែកាមបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋ ) រា 135 ននចាប់សតើពើសារពពើពនធ( អភិរល ឬកមមសិទធិកររបស់សហរោស្មយួតដល
របរពឹតតអំពពើពគចពវសពនធរតូវទទលួរងការនូវ៖ 

 
A. ពិន័យជាររក់ពើ ដប់ ពៅដប់ររ ំល្លនពរៀល ប៉ោុតនតមិនជាប់ពនធនាោរពទ។ 
B. ពិន័យជាររក់ពើ ដប់ ពៅ នមៃល្លនពរៀល 
C. ពិន័យជាររក់ពើ ដប់ ពៅ នមៃល្លនពរៀល ឬជាប់ពនធនាោរពើ មយួឆ្ន  ំដល់ររឆំ្ន  ំឬពទសទេឌ ទងំពើរ។ 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើតដលរតឹមរតូវ។ 
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សេួំរទើ 2 - សេួំរពរជើសពរ ើស)សេួំរនើមួយៗ ទទួលរន 2ពិនទុ( 
 

A. រកសួងពសដាកិចច និងហរិញ្ាវតថុ )សហវ( រនពចញរបកាសពលខ 1536 កនុងតខ ន្ូ ឆ្ន  ំ2016 តដលតបងតចកចំ្ត់ថាន ក់របស់អនកជាប់
ពនធ ពៅជាបើរបពភទ–របពភទ ស របពភទររក់ និងរបពភទសំរទិធ – ពោងាមករមិតននអនុពល្លមភាពពនធដ្ឋររបស់ពកួពគ។ អ.ព.ដ 
រនបពងកើតគេៈក ម ្ិការមយួ កនុងពោលបំេងព វ្ើការវាយតនមលអនកជាប់ពនធពរៀងរាល់ពើរឆ្ន មំតង ពដើមបើកំេត់ពតើថាអនកជាប់ពនធទងំ
ពនោះរនបំពពញលកខេៈវនិិចឆ័យដូច នតចងកនុងរបកាស ឬពទ។ បនាទ ប់មក ស.ហ.វ ក៏រនពចញសារាចរមយួពផេងពទៀតពលខ 007 
សហវ កនុងតខសើហា ឆ្ន 2ំ017 ពដើមបើផតល់ការពលើកទឹកចិតតដល់អនកជាប់ពនធរបពភទ ស និងររក់។ 
 

i. ពោងាមសារាចរពលខ 007 សហវ ខាងពលើ ពតើអនកជាប់ពនធរបពភទ ស  នសិទធិទទលួរនការពលើកទឹកចិតត្ខលោះពៅខាង
ពរកាមពនោះ? 

 
1. ទទលួរនវញិ្ញា បនបរតននអនុពល្លមភាពពនធដ្ឋរតដល នសុពលភាព ពើរឆ្ន  ំ
2. ោចសំុបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពរកាមចំននួ 500 ល្លនពរៀល)របតហល 125,000 ដុល្លល (  ពដ្ឋយមិនចរំច់ព វ្ើសវន

កមមអតប  
3. រតូវជាប់សវនកមមសារពពើពនធពពញពលញតតមយួដងគត់ កនុងរយៈពពលពរៀងរាល់ពើរឆ្ន មំតង 
4. រតូវរនពលើកតលងពើការព វ្ើសវនកមម នករមិត ឬ សវនកមមពលើលិខិតសាន ម 

  
A. 1, 2 និង 3  
B. 1, 2 និង 4 
C. 1, 2, 3 និង 4 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 

 
ii. ពោងាមសារាចរពលខ 007 សហវ ខាងពលើ ពតើអនកជាប់ពនធរបពភទររក់  នសិទធិទទលួរនការពលើកទឹកចិតត្ខលោះពៅខាង

ពរកាមពនោះ? 
 

1. ទទលួរនវញិ្ញា បនបរតននអនុពល្លមភាពពនធដ្ឋរតដល នសុពលភាព ពើរឆ្ន  ំ

2. ោចសំុបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពរកាមចំននួ 200 ល្លនពរៀល )របតហល 50,000 ដុល្លល  ( ពដ្ឋយមិនចរំច់ព វ្ើសវន
កមមអតប  

3. រតូវជាប់សវនកមមសារពពើពនធពពញពលញតតមយួដងគត់ កនុងរយៈពពលពរៀងរាល់ពើរឆ្ន មំតង 
4. រតូវរនពលើកតលងពើការព វ្ើសវនកមម នករមិត ឬ សវនកមមពលើលិខិតសាន ម  

 
A. 1, 2 និង 3  
B. 1, 2 និង 4 
C. 1, 2, 3 និង 4 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 
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iii. ចប់ាងំពើកាលបរពិចឆទ នរបសិទធិភាពពើនេៃទើ 1 តខមករា ឆ្ន 2ំ017  រា 24 ននចាប់សតើពើសារពពើពនធតដលរនព វ្ើវពិសា្នកមម    
ផតល់ការពលើកទឹកចិតតពនធដ្ឋរមយួចំននួសរ ប់សហរោស តដលកាន់កាប់ „បញ្ជ ើកាគេពនយយរតឹមរតូវ‟ ។ ារាងលកខេៈវនិិចឆ័យ 
និងនើតិវ ិ្ ើ កនុងការកំេត់បញ្ជ ើកាគេពនយយមិនរតឹមរតូវ  នតចងកនុងរបកាសពលខ 638 សហវ ចុោះនេៃទើ4 តខកកកដ្ឋ ឆ្ន 2ំ017 ។ 
 
ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះជាលកខេៈវនិិចឆ័យតដលបង្ហា ញថាបញ្ជ ើកាគេពនយយមិនរតឹមរតូវ? 

 
1. សហរោសទងំឡាយ្តដលខកខានពចញវកិកយបរតរបតិបតតកិារោជើវកមមដូច នតចងកនុង រា 77, 79 និង 98 ននចាប់សតើ

ពើសារពពើពនធ 
2. សហរោសទងំឡាយ្តដល នការព វ្សរបតហស ៃ្ន់ ៃ្រដូច នតចងកនុង រា 126 ននច.ស.ព 
3. សហរោសទងំឡាយ្តដលពគចពវសពនធដូច នតចងកនុង រា 127 ននច.ស.ព 
4. សហរោសទងំឡាយ្ តដលមិន នររយការេ៍សវនកមមពើសវនករឯករាជយ កនុងករេើ ផលរបររបចឆំ្ន ពំរចើនជាង2,000 

ល្លនពរៀល )របតហល 500,000 ដុល្លល ( 
 

A. 1, 2, 3 និង 4 
B. 1, 2 និង 3 
C. 1, 2 និង 4 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 

 
iv. Blue Finance Ltd., ជាវទិាសាថ នមើរកូហរិញ្ាវតថុតដលរនចុោះបញ្ជ ើ រតូវរនរបកាសជាអនកជាប់ពនធរបពភទ ស ពហើយក៏រនទទលួ

លិខិតពើ អ.ព.ដ ពៅតខមករា ឆ្ន 2ំ018 ពដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថា្នាោរពនោះកាន់កាបប់ញ្ជ ើកាគេពនយយរតឹមរតូវ )គឺសរ ប់ការយិបរពិចឆទ
បញ្ច ប់ពៅនេៃទើ 31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 និង 2018)។ ្នាោរពនោះកំពុងពរៀបចំលិខិតរបកាសពនធពលើររក់ចំេូលរបស់រកុមហ ុនខលួន 
សរ ប់ការយិបរពិចឆទនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017។ ទិននន័យខាងពរកាមជាលទធផលពរង្ហងននការគេនារបស់្នាោរ៖ 
 

 ដុល្លល  
ផលរបររបចឆំ្ន  ំ)មិនរមួបញ្ចូ ល អតប( 5,000,000 
ររក់ចំពេញជាប់ពនធ/)ខាត( 
)ពរកាយព វ្ើនិយត័កមម ក់ព័នធពដ្ឋយតផែកាមបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋរ( 

225,000 

ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូលរនបង់ពៅកនុងឆ្ន  ំ 40,000 
 
តផែកាមព័ត៌ នខាងពលើ សរ ប់ការយិបរពិចឆទបញ្ច ប់ពៅនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017, Blue Finance Ltd រតវូ៖ 
 

1. ជាប់ពនធអបបបរ  )MT) ចំននួ50,000 ដុល្លល  )MT ពរចើនជាងពនធពលើររក់ចំេូល( 
2. ជាប់ពនធពលើររក់ចំេូលាមអរា 20% ននចំននួ45,000 ដុល្លល  )ពដ្ឋយសារ MT រតូវរចួពនធ( 
3.  នពនធបតនថមចនំនួ5,000 ដុល្លល  តដលរតូវបង់ពៅោជាា ្រពនធដ្ឋរ 
4.  នពនធបតនថមចនំនួ10,000   ដុល្លល តដលរតូវបង់ពៅោជាា ្រពនធដ្ឋរ 

 
ពតើចំេុច្មយួ/ ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 
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A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 2 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
C. 1 និង 4 
D. 2 និង 3 

 
v. ជាបញ្ញា ដ្ឋច់ពដ្ឋយតឡក ពៅនេៃទើ27 តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ017 រកសួងពសដាកិចច និងហរិញ្ាវតថុ)សហវ( រនពចញរបកាសពលខ 1129 សហវ

.របក សតើពើកាតពវកិចចពនធកាត់ទុករបស់រគឹោះសាថ នមើរកូហរិញ្ាវតថុ តដលទទលួររក់កមចើពើ ច ស់បំេុលពៅបរពទស។ 
 
កនុងតខមករា ឆ្ន 2ំ018 Blue Finance រនទូទត់ការររក់ចំននួ 500,000 ដុល្លល  ពៅ ច ស់បេុំលចំបងមយួរបស់ខលួនកនុងរបពទសកូ
ពរ ៉ោខាងតបូង។ ពដ្ឋយសនមតថា Blue Finance រនអនុពល្លមាមលកខខេឌ នានាដូច នតចងកនុងរបកាសពលខ 1129 ខាងពលើ       
ពតើចំននួររក់ពនធកាត់ទុក តដល Blue Finance រតូវបង់ពៅោជាា ្រពនធដ្ឋរសរ ប់ចំ្យការររក់ខាងពលើ ចំននួប៉ោុនាម ន? 

 
A.  70,000 ដុល្លល  
B. 50,000 ដុល្លល  
C. សូនយ )ពលើកតលងពនធ( 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 
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B. BB Advisory Limited (BBA) ជាភាន ក់ង្ហរពសវាកមមពនធដ្ឋរតដលរនចុោះបញ្ជ ើ កនុងការផតល់ពសវាពនធដ្ឋរ និងពសវារបឹកាពផេងៗ។ 
 
ពៅនេៃទើ1 តខមករា ឆ្ន 2ំ018 ពល្លក Jonh Mario រនពហាោះពហើរពើទើរកុងញ៉ោួយក មករបពទសកមពុជា ពដើមបើបំពពញតនួាទើជារបធាន
រគប់រគងតផនកពនធដ្ឋរកនុងរយៈពពលខលើ សរ ប់រកុមហ ុន BBA ។ ោត់រនចុោះកិចចសនាការង្ហរជាមយួរកុមហ ុន BBA ពដើមបើពិនិតយពៅ
ពលើបញ្ញា ពនធដ្ឋរកនុងកំឡុងពពលម ញឹក )ពើតខមករា ដល់តខមើនា ឆ្ន 2ំ018( និងពហាោះរតលប់ពៅទើរកុងញ៉ោួយកវញិពរកាយបញ្ច ប់
កិចចសនារបស់ោត់។ 
 
ខាងពរកាមជាពសចកតើសពងខបននររក់ពបៀវតេចុងពរកាយរបស់ពល្លក Jonh សរ ប់តខមើនា ឆ្ន 2ំ018។ ចំននួពនោះរតូវរនទូទត់បញ្ចូ ល
ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ពៅកនុងគេនើ្នាោររបស់ោត់កនុងរបពទសកមពុជា។ 
 

ររកព់បៀវតេ              ដុល្លល  
ពបៀវតេដុល 5,500  
នេលឈប់សំរាករបចឆំ្ន តំដលមិនទន់រនទូទត ់ 800 
បុពវល្លភ 3,000 
សំេងនេលសំបុរតយនតពហាោះសរ ប់ការពហាោះពហើររតលប់ពៅផទោះ 1,500  
 

i. ពោងាម រា 106 ននចសព ដូច នតចងជាល្លយល័កខអកេរពដ្ឋយអតិេិជនរបស់ខលួន )តដលជាអនកជាប់ពនធស័វយរបកាស(ពតើ
ភាន ក់ង្ហរ BBA  នសិទធិព វ្ើជាតំ្ង និងអនុវតតសកមមភាពជំនសួឱ្យអតិេិជនរបស់ខលួន សរ ប់បញ្ញា ពនធដ្ឋរដូចខាងពរកាម្
ខលោះ? 
 
1. ដ្ឋក់លិខិតរបកាសពនធ និងបង់ចំននួររក់ពនធោករតដល ក់ព័នធ 
2. បង្ហា ញររយការេ៍ និង ឯកសារពផេងៗ 
3. បតឹងតវា៉ោ ពលើបញ្ញា ពនធដ្ឋរពផេងៗ 
4. បំពពញកាតពវកិចចទងំអស់តដលអនកជាប់ពនធ )គឺអតិេិជន( រតូវទទលួខុសរតូវ ពោងាមបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋរ។ 
 
A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1, 2 និង 3 
C. 1, 2 និង 4 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ  

 
ii. តផែកពលើចាប់សតើពើសារពពើពនធ និងរបកាសសតើពើពនធពលើររក់ពបៀវតេ និពោជិតរតូវរនអនុញ្ញា តឱ្យពសនើសំុកាត់បនថយមូលដ្ឋា នកេំត់

ពនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហព័ទធ។ ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះផតល់សិទធិសរ ប់ការកាត់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធពនោះ? 
 
1. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចចុបបនន នោយុ 5 ឆ្ន  ំនិងមិនទន់ចូលពរៀន 
2. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចចុបបនន នោយុ 15 ឆ្ន  ំនិងឈប់ពរៀន 
3. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចចុបបនន នោយុ  20  ឆ្ន  ំនិងកំពុងពរៀនពៅវទិាល័យរដាមយួ 
4. សាវ មើតដលមិន នការង្ហរព វ្ើ 
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A. 1, 2 និង 3  
B. 1, 3, និង 4 
C. 1 និង 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ 

 
iii. តផែកាមរបកាសពនធពលើររក់ពបៀវតេ ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលខុស ទក់ទិននឹងពបៀវតេរបស់នាយករគប់រគងតផនកពនធដ្ឋរ

េមើខាងពលើពនោះ? 
 

1. ពបៀវតេដុលរបស់ពល្លក John រតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេាមអរាកំពេើ នាមថាន ក់ពើ  0% ដល់ 20%។ 
2. ពល្លក John ជានិពោជិតអនិវាសនជន និងរតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេាមអរាពេរ 20% ។ 
3. នេលឈប់សំរាករបចឆំ្ន តំដលមិនទន់រនទូទត់ មិនរតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេ / ពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថម កនុងរបពទស     
កមពុជាពឡើយ។ 

4. សំេងនេលសំបុរតយនតពហាោះ រតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេ ាមអរា 20% ។ 

A. 1, 3 និង 4 
B. 2, 3 និង 4 
C. 1 និង 4 
D. 2, និង 4 

 
iv. តផែកពលើព័ត៌ នតដលផតល់ឱ្យខាងពលើ ចូរគេនាជាររក់ពរៀលនូវបំេុលពនធពលើររក់ពបៀវតេរបសព់ល្លក John សំរាប់តខមើនា ឆ្ន ំ

2018។ សនមតថា អរាបតូរររក់ 1ដុល្លល រ= 4,000ពរៀល ។ 
A. 7,440,000 ពរៀល 
B. 5,560,000 ពរៀល 
C. 6,800,000 ពរៀល 
D. 5,590,000 ពរៀល 
 

v. តផែកពលើព័ត៌ នតដលផតល់ឱ្យខាងពលើ ចូរគេនាជាររក់ពរៀលនូវបំេុលពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថមរបសព់ល្លក John សំរាប់តខ
មើនា ឆ្ន 2ំ018។ សនមតថា អរាបតូរររក់ 1ដុល្លល រ= 4,000ពរៀល ។ 
 
A. សូនយ 
B. 1,200,000 ពរៀល 
C. 1,840,000 ពរៀល 
D. ោម នចំពលើយ្មយួខាងពលើ 
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C. Comfort Life (Cambodia) Co., Ltd. (CLC) ជារកុមហ ុន េិជជកមមពរគឿងសង្ហា រមឹតដលរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមយួ
ោជាា ្រ ក់ព័នធកនុងតខមើនា ឆ្ន 2ំ016 ។ រកុមហ ុន CLC ទិញសារពពើភ័េឌ របស់ខលួនពើរបភពចំននួពើរ 1) ពើអនកផគត់ផគង់បរពទស និង 
2)ពរាងចរកកនុងរសុក Home (Cambodia) Co., Ltd (Home) ។ ពរៅពើពរគឿងសង្ហា រមឹ រកុមហ ុន CLC ទិញទំនិញ និងពសវាពើ
រកមុហ ុនចុោះបញ្ជ ើអតប កនុងរសុក។ 
 

កនុងតខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ017 រកុមហ ុន CLC  នរបតិបតតិការដូចខាងពរកាម៖ 
 

 នេលពរគឿងសង្ហា រមឹនាចូំល   ៖ 60,500 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ លពនធនាចូំល និងពនធោករពផេងៗ 
 នេលពរគឿងសង្ហា រមឹទិញពើ Home ៖ 50,000 ដុល្លល មិនរមួបញ្ចូ ល អតប  
 នេលដឹកជញ្ជូ ន ចំននួ 1,000 ដុល្លល  បង់ពៅរូបវនតបុគគល 
 ពនធគយ    ៖ 7,500 ដុល្លល  
 ចំ្យនេលជលួ    ៖ 3,630 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ ល អតប 
 នេលស ា្ ោរសរ ប់ពភាៀវ    ៖ 1,650 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ ល អតប 
 នេលពសវាទូរស័ពទចល័តទូទត់ពរកាយពរបើររស់ ៖ 1,100 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ ល អតប 
 ធានារា៉ោ ប់រងឡាន បង់ពៅរកុមហ ុនធានារា៉ោ ប់រងជាប់ពនធាមរបបពិត  ៖ 2,200 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ លពនធោកររតូវអនុវតត 
 ផគត់ផគង់ពរគឿងសង្ហា រមឹពៅរបពទសនេ ចំននួ 180,000 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ ល អតប 
 ចំេូលពលើការលក់សរុប ៖ 334,000 ដុល្លល  រមួបញ្ចូ លការលក់ពៅបរពទសខាងពលើ និងអតបតដលរតូវអនុវតត 
 ចំេូលការររក់ពើគេនើសនេ ំនកាលកំេត់ពើ្នាោរកនុងរសុក៖ 2,000 ដុល្លល ។ 

ស គ ល:់ 
 

 រាល់ការលក់ទងំអស់ជាការលក់ពរគឿងសង្ហា រមឹកនុងរសុក ពវៀរតលងតតសរ ប់ការផគត់ផគង់ពៅរបពទសនេ។ 
 រាល់ការទិញ នភាជ ប់វកិកយបរតអតប តដលរតឹមរតូវ។ 

 
i. តផែកាម រា 77 ននចាប់សតើពើសារពពើពនធ វកិកយបរតអតប តដលរតឹមរតូវរតូវ នចុោះនិពទទសដូចខាងពរកាម៖ 
 

1. ព ម្ ោះ និងពលខចុោះបញ្ជ ើរបស់អនកលក់ 
2. កាលបរពិចឆទពចញវកិកយបរត 
3. ព ម្ ោះរបស់អនកទិញ ឬរបស់និពោជិត ឬភាន ក់ង្ហររបស់អនកទិញ 
4. បរ ិេ ពសចកតើបរោិយ និងនេលលក់ ទំនិញ ឬពសវា 

 
 

ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 
 
A. 1, 2 និង 3 
B. 1, 2 និង 4 
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C. 1, 3 និង 4 
D. 1, 2, 3  និង 4 

 
ii. ពោងាម រា 54.1. ខ ននរបកាសសតើពើ អតប ការផគត់ផគង់ទំនិញតដលនាពំចញពើរបពទសកមពុជា និងការផគត់ផគង់ពសវាតដលរន

បំពពញពរៅរបពទសកមពុជា រតូវជាប់ អតប ាមអរា 0% ។ តដនអនុវតតននបទបបញ្ាតតិពនោះក៏រតូវរមួ ន៖ 
 

1. ការផគត់ផគង់ទំនិញពៅទើកតនលង្មយួពរៅពើរបពទសកមពុជា តដល នឯកសារភសតុាងតដលោចទទលួយល់រពមពើោជាា ្រពនធ
ដ្ឋរ 

2. ការផគត់ផគង់ពសវា សរ ប់ការពរបើររស់ ពៅពរៅពើរបពទសកមពុជា តដល នឯកសារភសតុាងតដលោចទទលួយល់រពមពើោជាា ្
រពនធដ្ឋរ 

3. ការផគត់ផគង់ពសវាដឹកជញ្ជូ នអនកដំពេើ រ និងទំនិញជាអនតរជាតិ 
4. ការផគត់ផគង់ពសវាតដលទក់ទិននឹងការដឹកជញ្ជូ នអនកដំពេើ រ និងទំនិញជាអនតរជាតិ។ 

 
ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 
 
A. 1, 2 និង 3 
B. 1, 2 និង 4 
C. 1, 3 និង 4 
D. 1, 2, 3 និង 4 

 
iii. ពតើចំ្យខាងពរកាម្ខលោះ រតូវចត់ទុកជាការទិញមិនោចពសនើសំុឥេទនអតបពលើធាតុចូលរន ? 

 
1- ចំ្យនេលោហារ )សរ បព់ភាៀវ( ពៅពភាជនើយដ្ឋា ន  
2- ចំ្យពលើនេលពសវាពរបើររស់ទូរស័ពទចល័ត  
3- ការទិញ រេយនត )4ពៅអើ( 
4- អតប បង់ពលើការនាចូំលទំនិញ 

 
 

A. 1, 2 និង 3 
B. 1, 2 និង 4 
C. 1, 3 និង 4 
D. ោម នចំេុច្មួយខាងពលើ 

 
iv. កនុងតខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ 2017 រកុមហ ុន CLC  នអតបពលើធាតុចូលសរុប ចំព ោះការទិញ/នាចូំល តដលោចសំុឥេទនរនពៅកនុងតខ

ចំននួ៖ 
 

A. 10,930 ដុល្លល  
B. 11,080 ដុល្លល  
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C. 10,830 ដុល្លល  
D. ោម នចំេុច្មួយខាងពលើ 

 
v. កនុងតខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ2017 រកុមហ ុន CLC  អតបពលើធាតុពចញសរុប ពលើការផគត់ផគង់ជាប់ោកររបស់ខលួន ពៅកនុងតខចំននួ៖ 
 

A. 14,000 ដុល្លល  
B. 32,000 ដុល្លល  
C. 33,400 ដុល្លល  
D. ោម នចំេុច្មួយខាងពលើ 
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សំេួរទើ 3 
 
Great Construction Supplies Co., Ltd (GCS) រនចុោះបញ្ជ ើកនុងរបពទសកមពុជាជាមយួោជាា ្ររដ្ឋា ភិរលតដល ក់ពនធ រមួទងំ អ.ព
.ដ ពៅនេៃទើ1 តខមករា ឆ្ន 2ំ017។ សកមមភាពោជើវកមមចំបងរបស់ខលួន គឺលក់ឧបករេ៍ និងសំភារៈសំេង់។ រកុមហ ុន GCS រគបរ់គង
ទងំរសុងពដ្ឋយ រកមុហ ុន International Great Construction Supplies Co., Ltd (IGCS) តដល នមូលដ្ឋា នកនុងរបពទសកូពរ ៉ោ។ 
 
ខាងពរកាមជាររយការេ៍ហរិញ្ាវតថុសរ ប់ការយិបរពិចឆទបញ្ចប់រតឹមនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017។ 
 
ររយការេ៍ចេូំល ដុល្លល  
ចំេូលលក់          10,000,000  
ចំពេញពើការបតូរររក់មិនសពរមចរន                  10,000  
ចំេូលពផេងៗ                  15,000  
ចេូំលសរបុ      10,025,000  
នេលពដើមទំនិញតដលលក់រន             6,540,000  
រលំស់                  142,950  
រទពយសកមមរតូវលុបពចល )ដកពចញ(                  20,000  
ជលួជុល និងថាទំ ំ                  55,000  
ពបៀវតេ និងអតថរបពោជន៍ពផេងៗ                297,000  
ចំ្យទើផារ                250,000  
ចំ្យពលើការព វ្ើដំពេើ រ និងសាងំ                500,250  
នេលោហារសរ ប់ពោលបំេងោជើវកមម                   20,000  
ពរោះពុមព និងឧបករេ៍ការោិល័យ                  10,000  
នេលពសវាសនតិសុខ                110,000  
នេលទឹក និងអគគសិនើ                 120,000  
អំព្យ និងវភិាគទនសបបុរស្ម៌                   50,000  
ចំ្យនេលសំោត                20,000  
ពនធរ៉ោ តង់                     1,250  
នេលោជាា បេណ )Permit and license fees(                  34,000  
ចំ្យធានារា៉ោប់រង - បុគគលិក                   76,120  
ចំ្យធានារា៉ោប់រង - ចលនរទពយ                341,500  
ចំ្យពផេងៗ                    8,250  
ចំ្យការររក់                 114,000  
ពនធពលើររក់ចំេូលរបចឆំ្ន  ំ               200,000  
សរបុចំ្ យ         8,910,320  
ចពំេញ           1,114,680  
  
 

  



ទំព័រទើ 19 នន 23 
 

 

ារាងតុលយការ  ដុល្លល  
រទពយសកមម    
ោោរ ៌                720,000  
ឧបករេ៍ការោិល័យ និងពរគឿងសង្ហា រមឹ                 252,000  
កំពយួរទ័រ និងសូហវតវរ                  157,500  
ឡាន និងរេយនតដឹកទំនិញ )Cars and vans(               300,000  
រលំស់បូកពោង               (142,950) 
សតុកននទំនិញនាចូំល                400,000  
សំវធិាន្នទំនិញខូចគុេភាព                (40,000) 
សាច់ររក់             3,072,030  
គេនើរតវូទទលួ                   75,000  
ពនធោករតដលរនទូទត់ជាមុន                 150,000  
រទពយសកមមសរបុ         4,943,580  
មូល្ន             2,000,000  
ចំពេញកនុងឆ្ន ចំរនត              1,114,680  
កមចើពើ្នាោរ            1,000,000  
គេនើរតូវសង                318,900  
ររក់កក់របស់អតិេិជន                 150,000  
បុពវល្លភបងគររបស់និពោជិត                  65,000  
ចំននួតដលរតូវសងរកុមហ នពម                145,000  
ពនធរតូវបង់                150,000  
សរបុបេុំល និងទុន ច ស់រទពយ         4,943,580  
 
ស គ លៈ់ 
 
1. រកុមហ ុន GCS រនទទលួ និងរនពចញវកិកយបរតពៅនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 ពលើការទូទត់ជាមុន ចំននួ150,000 ដុល្លល )គឺមិនរមួ

បញ្ចូ ល អតប( ពើអនកតចកចយជាពរចើន សរ ប់ការបញ្ញជ ទិញទំនិញរបស់ពកួពគ តដលរតូវរនដឹកជញ្ជូ នពៅពកួពគពៅពដើមតខមករា 
ឆ្ន 2ំ018 ។ រកុមហ ុន GCS រនកត់រាចំននួពនោះកនុងារាងតុលយការកនុងគេនើ „ររក់កក់របស់អតិេិជន‟ ។ 
 

2. ពៅតខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 រេយនតដឹកទំនិញ)vans( មយួពរគឿងរបស់រកុមហ ុន រតូវរនរងការខូចខាត ៃ្ន់ ៃ្រកនុងពរោោះថាន ក់មយួ។ ពហតុដូច
ពនោះ រកុមហ ុន GCS រនសពរមចចិតតលុបពចលតនមលពិតគេពនយយ )net book value( របស់រេយនតដឹកទំនិញ និងកត់រាចំននួ
ពនោះជាចំ្យ កនុងចំននួ20,000 ដុល្លល  កនុងគេនើ „រទពយសកមមរតូវលុបពចល )ដកពចញ(‟ កនុងររយការេ៍ចំេូល។ 
ពដ្ឋយសារតតរេយនតដឹកទំនិញរតូវរនទទលួការធានារា៉ោ ប់រង រកុមហ ុន GCS រនទទលួសំេងធានារា៉ោប់រងចំននួ 15,000 ដុល្លល  ពើ
រកុមហ ុនធានារា៉ោ ប់រងពៅនេៃទើ25 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017។ ចំននួពនោះរតូវរនកត់រាកនុង „ចំេូលពផេងៗ‟ កនុងររយការេ៍ចំេូល។ 
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3. គេនើ „ោហារសរ ប់ពោលបំេងោជើវកមម‟ គឺជាការជបួពលៀងរបចឆំ្ន រំបស់បុគគលិក តដលពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថមមិនរតូវ
រនបង់ និងនេលោហារជាមយួអតិេិជន និងអនកព ៉ោការបនត )sub-contractors(។ 
 

4. គេនើ „អំព្យ និងវភិាគទនសបបុរស្ម៌‟ ជាវភិាគទនសបបុរស្ម៌ពៅកាករទរកហមកមពុជា ចំននួ 35,000 ដុល្លល  និងសម
តុលយតដលពៅសល់ជាការបរចិច កពៅរបជាជនរកើរកពៅតំបន់ជនបទ។ 

 
5. គេនើ „នេលោជាា ប័េណ‟ ជាចំ្យពនធពលើមព្ារយដឹកជញ្ជូ ន និងោជាា ប័េណការអនុញ្ញា តននការនាចូំល ចនំនួ 26,000 ដុល្លល  ។ 

សមតុលយតដលពៅសល់ជាចំននួររក់ពទសទេឌ  និងការររក់ចំព ោះការបង់ពនធយតឺោ៉ោ វ តដលរកុមហ ុន GCS រនបង់ពៅោជាា ្រ
ពនធដ្ឋរកនុងតខតុល្ល ឆ្ន 2ំ017 ។ 

 
6. ពដើមបើសរមួលដល់បញ្ញា សាច់ររក់ រកុមហ ុន GCS រនចុោះកិចចសនាខចើររក់ពៅនេៃទើ 1 តខមករា ឆ្ន 2ំ017 ជាមយួ្នាោរ េិជជ

កមមមយួកនុងរបពទសកូពរ ៉ោ តដលជាតតិយជន សរ ប់ររក់ខចើចំននួ1,000,000 ដុល្លល  កនុងអរាការររក់ 2.5%កនុងមយួរតើ ស។ ពើរ
សរត ហ៍ពរកាយកាលបរពិចឆទចុោះហតថពលខា រកុមហ ុន GCS រនដ្ឋក់លិខិតជូនដំេឹងពៅោជាា ្រពនធដ្ឋរអំពើរបតិបតតិការររក់ខចើ
របស់ខលួន។ ពដ្ឋយពោងាមកិចចសនាខចើររក់ ការររក់រតូវបង់ោ៉ោ ងយូររតឹមនេៃទើ 31 តខ ន្ូ ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ចំ្យការររក់រន
កត់រាកនុងររយការេ៍ចំេូល រមួបញ្ចូ លពនធកាត់ទុក 14% តដលរកុមហ ុន GCS ទទលួបនទុកបង់ជំនសួឱ្យ្នាោរកូពរ ៉ោ។ 

 
7. គិតរតឹមនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 រកុមហ ុន GCS រនកត់រាសំវធិាន្នសតុកខូចគុេភាពចំននួ 40,000 ដុល្លល ។ ការផ្ទល ស់បតូរគេនើ

សំវធិាន្នពនោះរតូវរនកត់រាកនុង „នេលពដើមទំនិញតដលលក់រន‟ កនុងររយការេ៍ចំេូល។ 
 

8. គេនើ „ពនធោករតដលរនបង់មុន‟ រមួ នររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូល តដលរនបង់ពៅកនុងឆ្ន ចំំននួ 100,000 ដុល្លល ។ 
តុលយភាពតដលពៅសល់ជាឥេទនពនធ ចំព ោះ ពនធបតនថមពលើការតបងតចកភាគល្លភ  (ATDD), ពលើការទូទត់ភាគល្លភ )ពចញពើ
ររក់ចំពេញឆ្ន ចំរនត មុនគិតពនធពលើររក់ចំេូល( តដលរកុមហ ុនរនបង់ពៅោជាា ្រពនធដ្ឋរកនុងតខតុល្ល ឆ្ន 2ំ017 ។ 

 
9. បុពវល្លភបងគរទងំអស់របស់និពោជិតនឹងរតូវទូទត់ោ៉ោ ងយូររតឹម ក់ក ត្ លតខកុមៃៈ ឆ្ន 2ំ018 ។ 

 
10. គិតរតឹមនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 រកុមហ ុន GCS  នសមតុលយពៅសល់តដលរតូវបង់ ពៅរកុមហ ុនពមរបស់ខលួន ពលើនេលពសវាទើផារកនុង

កំឡុងឆ្ន 2ំ017 តដលរនកត់រាកនុងគេនើ „ចំននួតដលរតវូសងពៅរកុមហ នពម‟ ។ ហាសិបភាគរយននចំននួពនោះនឹងរតូវទូទត់ ឱ្យ
រនមុនតខពមសា ឆ្ន 2ំ018 ពហើយចំននួសមតុលយតដលពៅសល់នឹងរតូបង់ឱ្យរនមុនតខសើហា ឆ្ន 2ំ018។ 

 
11. ខាងពរកាមជាពសចកតើលមែិតរទពយសកមម។ រទពយសកមមទងំអស់រតូវរនដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់កនុងឆ្ន 2ំ017។ 
 

រទពយសកមម 
 

នេលពដើមរបវតតសិាង្រសត 
(ដុល្លល ) 

ោោរ ៌ 720,000 (*) 
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ឧបករេ៍ការោិល័យ និងពរគឿងសង្ហា រមឹ 252,000 
កំពយួរទ័រ និងសូហវតវរ 157,500 
ឡាន និងរេយនតដឹកទំនិញ )Cars and vans( 300,000 

 
(*)  ចំននួពនោះរមួបញ្ចូ លពនធកាត់ទុក 5,000 ដុល្លល  តដលរកមុហ ុន GSC ទទលួបនទុកបង់ ជំនសួឱ្យអនកព ៉ោការរបស់ខលួន និងការព វ្ើ
មូល្នកមម)capitalised(ពលើនេលពដើមោោរ ៌។ 
. 
  
ពត័ ៌នពផេងៗ: 
 
ក( សនមតថាអរាការររក់ទើផារពលើររក់ខចើសរ ប់ឆ្ន  ំ2017 កំេត់ពដ្ឋយ អ.ព.ដ គឺ 8.5% កនុងមយួឆ្ន ។ំ 
ខ( រគប់ចំ្យនិងចំេូលមិនរមួបញ្ចូ ល អតប និងពនធោករតដលរតូវអនុវតត ពវៀរតលងតត នការបញ្ញជ ក់។ 
គ( ពៅនេៃទើ31 តខ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 រកុមហ ុន GCS រនទទលួវញិ្ញា បនបរតជាអនកជាប់ពនធរបពភទ ស និងពសចកតើបញ្ញជ ក់ថារកុមហ ុន

រនកាន់បញ្ជ ើការគេពនយយរតឹមរតូវសរ ប់ការយិបរពិចឆទ 2017 ពើអ.ព.ដ។ 
 
សេួំរ: 
 

1. ចូរពនយល់ពើការអនុវតតនានា )treatments (ចំព ោះពនធពលើររក់ចំេូល នន „ររក់កក់របស់អតិេិជន‟ តដលរកុមហ ុន GCS រន
ទទលួកនុងឆ្ន 2ំ017 ពដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពើបទបបញ្ាតតតិដលសមរសបពដើមបើោរំទចពមលើយរបស់អនក។ (2 ពិនទុ) 
 

2. ចូរគេនាបំេុលពនធពលើររក់ចំេូលរបសរ់កុមហ ុន GCS សរ ប់ការយិបរពិចឆទបញ្ច ប់រតឹមឆ្ន 2ំ017 ពដ្ឋយតផែកាមពត័ ៌នតដល
ផតល់ឱ្យខាងពលើ។ (18 ពិនទុ) 

(សរបុ 20 ពិនទុ) 
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សំេួរទើ 4  
 
Happy Finance Plc (the Bank) ជា្នាោរ េិជជមយួកនុងរបពទសកមពុជាតដលរនចុោះបញ្ជ ើកនុងរបពទសកមពុជាាងំពើឆ្ន  ំ 2010។ 
្នាោរពនោះរតូវរនកាន់កាប់ពដ្ឋយ ច ស់ភាគហ ុនចំននួពើរ៖  
 

(1) Bright Finance Singapore (រកុមហ ុននិវាសនជនននរបពទសសឹងាបុរ ើ) – កាន់កាប់ភាគហ ុន 80%  
(2) Star Investment Limited (រកុមហ ុននិវាសនជនកមពុជា) – កាន់កាប់ភាគហ ុន 20%  

កនុងឆ្ន  ំ 2012 ្នាោរជាតិននកមពុជា)NBC( រនតរមូវឱ្យរគប់្នាោរទងំអស់បពងកើនមូល្នចុោះបញ្ជ ើអបបបរ របស់ខលួន។ ពដើមបើ
អនុពល្លមាមលកខខេឌ ពនោះ ្នាោររនបងវលិររក់ចំពេញរកាទុករបស់ខលួនចំននួ 1,000,000 ដុល្លល  ពៅកនុងមូល្នចុោះបញ្ជ ើ។ ការ
បងវិលទុន និងការពកើនពឡើងនូវមូល្នរតូវរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមយួនឹង NBC និងរកសួង េិជជកមម រពមទងំរនជូនដំេឹង
ពៅោជាា ្រពនធដ្ឋរកនុងតខកកកដ្ឋ ឆ្ន 2ំ012 ។ 
 
កនុងតខកុមៃៈ ឆ្ន 2ំ018 ្នាោរពនោះរនតបងតចកភាគល្លភ )ពចញពើររក់ចំពេញរកាទុក ពរកាយគិតពនធពលើររក់ចំេូលាមអរា 
20% (កនុងចំននួ 5,000,000 ដុល្លល  ពៅ ច ស់ភាគហ ុនទងំពើរ។  ច ស់ភាគហ ុននើមយួៗរនទទលួភាគល្លភ តផែកាមភាគរយននភាគ
ហ ុនរបស់ខលួន។ 
 
កនុងតខមើនា ឆ្ន 2ំ018  ច ស់ភាគហ ុនទងំពើរពនោះរនសពរមចចិតតលក់ភាគហ ុនរបស់ខលួនទងំអស់ពៅកនុង្នាោរពៅអនកវនិិពោគេមើមយួ 
Smile Investment Limited (រកុមហ ុននិវាសនជនកមពុជា)។   
 
សំេួរ៖ 
 
i. ចូរពនយល់ពដ្ឋយសពងខបអំពើការអនុវតតពនធកាត់ទុកសតើពើការបងវិលពផទរររក់ចំពេញរកាទុកខាងពលើ )គឺពៅពពលតដលព វ្ើការ

បងវិលភាគទុន និងពៅពពលផ្ទល ស់បតូរ ច ស់ភាគហ ុនេមើ( ពដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពើបទបបបញ្ាតតិតដលសមរសបពដើមបើោរំទនូវចពមលើយរបស់អន
ក។  )3 ពិនទុ( 
 

ii. ចូរគេនាបំេុលពនធកាត់ទុកពលើការតបងតចកភាគល្លភកនុងតខកុមៃៈ ឆ្ន 2ំ018 កនុងករេើ ទងំពើរដូចខាងពរកាម៖ 

ក. ោម នអតថរបពោជន៍ពនធដ្ឋរ ពោងាម DTA របពទសកមពុជា - របពទសសឹងាបុរ ើ រតូវអនុវតតពឡើយ )គឺតផែកាមចាប់កនុងរសុកនា
ពពលបចចុបបននតតប៉ោុព ណ្ ោះ(។ )5 ពិនទុ(  

 
ខ. សនមតថាអតថរបពោជន៍ពនធដ្ឋររតូវអនុវតត )គឺអរាពនធកាត់ទុកតដលកាតប់នថយ( ពោងាមាម DTA របពទសកមពុជា - 
របពទសសឹងាបុរ ើ រតូវអនុវតត។ )2 ពិនទុ( 

 
 

(សរបុ 10 ពិនទុ) 
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សំេួរទើ 5 
 
Jingle Bell Group (JBG) ជារកុមហ ុននិវាសនជនពនធនេ តដល នភាពលបើលាយពលើសកមមភាពោជើវកមមដ៏របេិតរបស់ខលួនជា 
ស ា្ ោរផ្ទក យររ។ំ រហូតមកទល់ ក់ក ត្ លឆ្ន 2ំ018 JBG រនរបតិបតតកិារកនុងរបពទសជាពរចើនកនុងតំបន់ឥេឌូ ចិនរមួ នរបពទសនេ 
របពទសពវៀត្ម និងរបពទសឡាវ។ កនុងរតើ សទើបើ ននឆ្ន 2ំ018 រកុមហ ុន JBG   នបំេងពរងើករបតិបតតិការោជើវកមមរបស់ខលួន ទូ
ទងំតំបន់ឥេឌូ ចិន និង នបំេងបពងកើតរកុមហ ុនបុរតសមព័នធកនុងរបពទសកមពុជាពៅពដើមឆ្ន  ំ2019 ។ 
 
ពល្លក Khun Pakorn នឹងរតូវរនចត់ាងំជារបធានរបតិបតតកិារេមើននស ា្ ោរតដលបពងកើតេមើកនុងរបពទសកមពុជាពនោះ។ ពោងាមសនទរ
កថារបស់ពល្លក ស ា្ ោរេមើកនុងរបពទសកមពុជានឹងរតូវសាងសង់ពលើនផទដើ នមៃ ន់តម៉ោតកាពរ ៉ោ តដល នស ា្ ោរលំដ្ឋប់ផ្ទក យររ ំកលឹប/ររ 
ពភាជនើយដ្ឋា ន  ៉ោ សា និងកលឹបហាត់ររេ។ ពដ្ឋយសារោត់ពទើបតតចប់ពផតើមតសវងយល់ពើបរោិកាសសារពពើពនធកមពុជា ោត់ នបំេង
តសវងយល់បតនថមពើបទបបញ្ាតតសិតើពើពនធដ្ឋរ។ 
 
សេួំរ: 
 
i. សរ ប់ពោលពៅហរិញ្ាវតថុ រកមុហ ុន JBG នឹងព វ្ើហរិញ្ាបបទនពលើគពរ ងវនិិពោគេមើពនោះ ាមរយៈររក់កមចើពើតតិយជន។ ពល្លក 

Khun Pakorn មិនររកដអំពើកំហតិននវធិានកាត់កងការររក់និងលកខខេឌ ពផេងៗពទៀតតដលរតូវបំពពញ អំពើររក់កមចើពើតតិយជ
ន។ សូមផតល់របឹកាពៅឱ្យោត់ ពដ្ឋយពោងាមបទបបញ្ាតតិសតើពើពនធដ្ឋរកមពុជានាពពលបចចុបបនន។ (4 ពិនទុ) 

 
ii. ពល្លក Khun Pakorn ក៏ នបំេងតសវងយល់ពើការអនុវតតពនធដ្ឋរតដល ក់ព័នធ អំពើការតបងតចកភាគល្លភពដ្ឋយគពរ ងវនិិពោគ

កនុងរបពទសកមពុជាពៅរកុមហ ុន JBG កនុងរបពទសនេ។ ពដ្ឋយសនមតថាគពរ ងវនិិពោគរតូវរនទទលួសាគ ល់ជា គ.ល.គ សូមពនយល់
ពដ្ឋយសពងខបពដ្ឋយតផែកាមបទបបញ្ាតតិពនធដ្ឋរកមពុជានាពពលបចចុបបនន៖ 

 
ក. ការអនុវតតពនធបតនថមពលើការតបងតចកភាគល្លភ (ATDD)។ (3 ពិនទុ) 
ខ. លំដ្ឋប់លំពដ្ឋយ )ោទិភាព( ននការតបងតចកភាគល្លភ ។ (3 ពិនទុ) 

 
 
 

(សរបុ 10 ពិនទុ) 
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វិញ្ញា សាប្រលង 
ខែធ្ន ូ2018 
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រមព

ើពន្
ធក្

ព ុជា
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ចម្លើយទើ 1 
 
i. D 
ii. D 
iii. B 
iv. C 
v. D 
vi. D 
vii. B 
viii. A 
ix. A 
x. B 
(សូមកត់សម្គា ល់ថាការខាតបង់សម្រម្គប់ឆ្ន 2ំ012 ៃិង2013 ម្រតូវបាៃលុបចោល ចោយសារការផ្លា ស់បតូ រម្គា ស់កមមសិទធកនុង
ឆ្ន 2ំ013។ ដូចចៃេះ ម្គៃតតការខាតបង់កនុងឆ្ន  ំ 2015  តតប ុច ណ្ េះ អាចម្រតូវបាៃចម្របីម្របាស់កាត់កងម្របាក់ចំចេញជាប់ពៃធកនុងឆ្ន  ំ
2016 ៃិង 2017) ។ 

 
xi. B 
xii. A 
xiii. D 
xiv. D 
xv. C 
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ចមំ្លើយទើ 2 
តននក A 
 
i. C 
ii. A 
iii. A 
iv. D 
v. B 

 
តននក B 

 
i. D 
ii. B 
iii. A 
iv. A 
ពៃធម្របាក់ចបៀវតស              ដុល្លា  Riel 
ចបៀវតសដុល 5,500  
នលាឈប់សំរាកម្របោឆំ្ន តំដលមិៃទាៃ់បាៃទូទាត់ 800  
បុពវល្លភ 3,000  
មូលោា ៃគតិពៃធចលីម្របាក់ចបៀវតសសរុប (ក) 9,300 37,200,000 
ពៃធចលីម្របាក់ចបៀវតស @ [(ក) * 20%]  7,440,000 
 

* ចោងតាមម្គម្រតា 42 នៃចសព ៃិងតននកទី1.3.1 នៃម្របកាសសតីពីពៃធចលីម្របាក់ចបៀវតស ពាកយ ‘ៃិវាសៃជៃ’ សំចៅចលីរូបវៃតបុគាល 
តដលម្គៃៃិវាសៃោា ៃ ឬម្គៃកតៃាងសាន ក់ចៅជាចោលចដីមចៅកនុងម្រពេះរាជា្ចម្រកកមពុជា ឬតដលម្គៃវតតម្គៃចៅកនុងម្រពេះរាជា
្ចម្រកកមពុជា ចលីសពី 182 នលៃ ចៅកនុងរយៈចពល 12 តែ ្មួយតដលបាៃបញ្ា ប់កនុងឆ្ន សំារចពីពៃធចរៃត។ សម្រម្គប់ចោល
បំេងពៃធោរ ចល្លក John ជាៃិចោជិតអៃិវាសៃជៃ ចោយសាររយៈចពលសាន ក់ចៅកនុងម្រពេះរាជា្ចម្រកកមពុជារបស់ោត់តិច
ជាង 182 នលៃ។ 
 
v. B ( 20% x  សំេងនលាសំបុម្រតយៃតច េះ)  
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តននក C 
 
i. D 
ii. D 
iii. A 
iv. C 
v. A 

 
ចសចកតបីរោិយ ចំៃៃួ (ដុល្លា ) អតប 

ចលីធាតុចូល 
(ដុល្លា ) 

អតប 
ចលីធាតុចចញ 
(ដុល្លា ) រមួបញ្ាូ ល អតប មិៃរមួបញ្ាូ ល 

អតប 

ទិញ     

នលាចម្រគឿងសង្ហា រមឹនចូំល 60,500                
50,000  

 

 5,500                 
4,545  

 

 

នលាចម្រគឿងសង្ហា រមឹទិញកនុងម្រសុក  50,000 5,000  

នលាដឹកជញ្ជូ ៃ បង់ចៅរូបវៃតបុគាល                    
1,000  

 

1,000 -  

ពៃធគយ  7,500 -  

ចំ្យនលាជួល  3,630  330  

នលាស ា្ ោរសម្រម្គប់ចភញៀវ   1,650  -  

នលាចសវាទូរស័ពទចល័តទូទាត់ចម្រកាយចម្របីម្របាស់ 1,100                     
1,100  

 

 -  

ធានរា ប់រងឡាៃ  2,200 -  

លក/់ចំេូល     

ការនាតន់ាងច់ៅម្របចទសនល 
 

180,000             
180,000  

 

  - 

លកក់នុងម្រសុក [334,000-180,000] 
company   

154,000   14,000 

ចំេូលការម្របាក់ពីគេៃីសៃសមំ្គៃកាលកំៃត់
តកំេត់ 

 2,000  - 

សរបុ 10,830 14,000 
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ចមំ្លើយទើ 3 
 
1. ចូរពៃយល់ពកីារអៃុវតតននចចំពាេះពៃធចលីម្របាក់ចេូំល នៃ ‘ម្របាក់កក់របស់អតលិជិៃ’ តដលម្រកមុហ ុៃ GCS បាៃទទលួកនុង
ឆ្ន 2ំ017 
 
ចោងតាមម្របកាសសតីពីពៃធចលីម្របាក់ចំចេញ (តននកទី 4.1) ចំេូលម្រតូវកត់ម្រតាចៅចពលនាត់នាង់ គឺជាចពល្មួយមុៃចគ
តដលអនកនាត់នាង់ម្រតូវចចញវកិកយបម្រត ឬអនកនាត់នាង់ចចញវកិកយបម្រត។ ចោងតាមម្គម្រតា 48 នៃអៃុម្រកឹតយសតិពី អតប ម្រកុមហ ុៃ
ម្រតូវចចញវកិកយបម្រត ោ ងយូរបំនុត ម្របាពំីរនលៃចម្រកាយការបញ្ជូ ៃទំៃិញ ឬការបំចពញចសវា ឬចម្រកាយការទូទាត់ កនុងករេីតដល
ការទូទាត់ម្រតូវបាៃច្វីច ងីមុៃការបញ្ជូ ៃទំៃិញ ឬការបំចពញចសវា។ 
 
GCS បាៃទទួលម្របាក់កក់របស់អតិលិជៃ( ម្របាក់ទូទាត់ជាមុៃ) ពីអតិលិជៃ ៃិងបាៃចចញវកិកយបម្រតចៅនលៃទី 31 តែ្នូ 
ឆ្ន 2ំ017 ។ ចហតុដូចចៃេះ ចំៃួៃម្របាក់កក់ (មិៃរមួបញ្ាូ ល អតប) តដលបាៃទទួលពីអតិលិជៃម្រតូវោត់ទុកជាចំេូលតដលរក
បាៃ សម្រម្គប់ការគេនម្របាក់ចំេូលម្រកុមហ ុៃកនុងឆ្ន 2ំ017។ 

 
2. ការគេនពៃធម្របាក់ចេូំល ( CIT )សរំាប់ការយិបរចិចេទចុងឆ្ន នំលៃទ ី31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ017 

  សម្គា ល ់   ដុល្លា      ដុល្លា   
        

ម្របាក់ចចំេញចម្រកាយគតិពៃធតាមវធិាៃគេចៃយយ   
         

1,114,680  
  

បូក: ចំ្យពៃធម្របាក់ចំេូល   
          

200,000  
  

        
ម្របាក់ចចំេញមុៃគតិពៃធតាមវធិាៃគេចៃយយ          1,314,680  
        
បូក       

រលំស់គេចៃយយ   
           

142,950  
  

ការខាតពីការលប់ចចញម្រទពយសមបតតិរយៈចពលតវងតាមគេចៃយយ   
            

20,000  
  

ចំ្យចៅចលីការកំសាៃត   
            

20,000  
  

អំច្យ   
             

15,000  
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ចទាសទេឌ  ៃិងការម្របាក់ចំចពាេះការបង់ពៃធយតឺោ វ   
               

8,000  
  

ពៃធកាត់ទុកចលីការម្របាក់ បង់ជំៃួស ម្រកុមហ ុៃ GCS [114,000/1.14*14%]   
             

14,000  
  

បុពវល្លភបងាររបស់ៃិចោជិត   
                      

-    
  

ចំៃួៃម្រតូវង់ចៅបុគាលទាក់ទិៃ តដលមិៃទាៃ់ទូទាត់កនុងរយៈចពល180 នលៃ [50% * 
145,000] 

  
             

72,500  
  

ចំតេកនៃចំ្យការម្របាក់ចំចពាេះម្របាក់កមាី តដលមិៃអៃុញ្ញា តឱ្យកាត់កង ម្របម្គេវ ិ្ ី 3 
                      

-    
  

ម្របាក់កក់របស់អតិលិជៃ Q1 
           

150,000  
  

សំវធិាៃ្ៃសំរាប់សតុកែូចគុេភាព  
            

40,000  
  

សរុប             482,450  
        
ដក៖       

រលំស់សារចពីពៃធ ម្របម្គេវ ិ្ ី 1 
        

(252,500) 
  

សំេងធានរា ប់រង   
                      

-    
  

ការចំចេញចៅចលីការបតូរម្របាក់មិៃទាៃ់បាៃសចម្រមច   (10,000)              
សរុប           (262,500) 
        
ចំេូលសុទធមុៃៃិយត័កមមវភិាគទាៃសបបុរស           1,534,630  
       

បូក៖ ចំ្យសបបុរស្ម៍តដលមិៃអាចកាត់កងបាៃ ម្របម្គេវ ិ្ ី 2   
                      

-    
        
ចំេូលសុទធមុៃៃិយត័កមមចំ្យការម្របាក់          1,534,630  
        

បូក៖ ចំ្យការម្របាក់មិៃអាចកាត់កងបាៃ ម្របម្គេវ ិ្ ី 3    
                      

-    
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ចចំេញជាប់ពៃធកនុងការយិបរចិចេទ          1,534,630  
        
ពៃធចលីម្របាក់ចេូំល @ 20%             306,926  
        
ពៃធអបបបរម្គ(ម្រតូវបាៃចលីកតលង ចោយសារកាៃ់កាប់បញ្ជ ីការគេចៃយយម្រតឹម
ម្រតូវ) 

    -                          

        

ដក: ឥេទាៃពៃធចំចពាេះម្របាក់ពៃធបតៃែមចលីការតបងតចកភាគល្លភ   
          

(50,000) 
  

ដកៈ ឥេទាៃម្របាក់រចំោេះពៃធចលីម្របាក់ចំេូ   
        

(100,000) 
  

            (150,000) 
        
ពៃធចលីម្របាក់ចេូំលម្រតវូបង់              156,926  

 
ម្របម្គេវ ិ្ ទីី 1 - កាលវភិាគរលំសស់ារចពីពៃធ    

     

ម្រទពយសកមម នលាចដីមម្របវតដសិាស្ដសដ ថាន ក ់ អម្រតារលំស ់
រលំសក់នុង
ការយិបរចិចេទ 

អោរ *                           715,000  1 5%                35,750  
ឧបករេ៍ការោិលយ័ ៃិងចម្រគឿងសង្ហា រមឹ                          252,000  3 25%                63,000  
កំពយួរទរ័ ៃិងសូហវតវរ                           157,500  2 50%                78,750  
ឡាៃ ៃិងរលយៃតដឹកទំៃិញ (Cars and 
vans)                          300,000  

3 25% 
               75,000  

Total                 252,500  
     
* ពៃធកាត់ទុកចំៃួៃ 5,000 ដុល្លា  ម្រតូវដកចចញពីនលាអាោរ ៌ចោយសារវាជាចំ្យមិៃអាចកាតក់ងបាៃ។  
  
   ម្របម្គេវ ី្  ី2៖ការគេនវភិាគទាៃសបបុរស   
  ដុល្លា   
 ចំេូលសុទធមុៃៃិយត័កមមវភិាគទាៃសបបុរស           1,534,630   
   បូក៖ វភិាគទាៃសបបុរស                35,000  * To red-cross 
  ចំេូលៃិយត័កមមសំរាប់គេនចំ្យសបបុរស្ម៍អតិបរមិ្គរអាចកាត់កងបាៃ           1,569,630   
  សបបុរស្ម៍អតបិរមិ្គរអាចកាត់កងបាៃ@ 5%               78,482   
 ចំ្យសបបុរស្ម៌អតិបរមិ្គរអាចកាត់កងបាៃកនុងឆ្ន  ំ                35,000   
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  ចំ្ យសបបុរស្ម៍បូកបញ្ជូ លវញិ                         -     
  
ម្របម្គេវ ី្ 3ី: ការម្របាក់អតបិរម្គតដលអាចកាត់កងបាៃ    
      
ការគេនការម្របាក់តដលអាចកាត់កងបាៃ     
    ដុល្លា  
អាម្រតាការម្របាក់ទីនារកំេត់ចោយ អពដ   8.5% 
អម្រតាតដលអាចកាត់កងបាៃ @120%   10% 
អម្រតាការម្របាក់ចំចពាេះម្របាក់ែាី   10% 
អម្រតាចលីស   - 
      
ចំ្យការម្របាក់តដលអាចកាត់កងបាៃចំចពាេះកមាីពីតតិយជៃ [114,000 / 1.14] (ក)            100,000  
ចំតេកនៃការម្របាក់ចំចពាេះម្របាក់ែាីតដលមិៃអៃុញ្ញា ត    -  
      
ការគេនការម្របាក់អតបិរម្គតដលអាចកាត់កងបាៃ     
  ដុល្លា    ដុល្លា   
      
ចំេូលការម្របាក់                         -    
      
 ចំេូលសុទធចម្រៅពីការម្របាក់:     

ម្របាក់ចំចេញៃិយត័កមមមុៃចំ្យការម្របាក់         1,534,630    
បូក៖ ចំ្យការម្របាក់ចៅកនុងឆ្ន  ំ(ក)          100,000    
ដក៖ ចំេូលការម្របាក់                       -      

ចចំេញសុទធចម្រកាពចីេូំលការម្របាក់     1,634,630    
 50% នៃចចំេញសុទធចម្រកាពចីេូំលការម្របាក់               817,315  

      
ចំ្ យការម្របាក់អតបិរម្គតដលអៃុញ្ញា តឱ្យកាត់កងចៅកនុងឆ្ន  ំ             817,315  
      
ចំ្ យការម្របាក់កនុងឆ្ន ចំរៃត           100,000  
      
ដូចចៃេះការម្របាក់ទាងំអស់តដលបាៃចកីតច ងីម្រតូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យកត់កង 
ទាងំម្រសុងកនុងឆ្ន 2ំ017 ។   
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ចម្លើយទើ 4: 
 
i. ការអៃុវតតពៃធកាត់ទុកចលីម្របាក់ចចំេញរកាតដលបាៃចនទរ 
 
ចៅចពលម្របាក់ចចំេញរកាទុកម្រតវូបាៃចនទរ 
 
តនែកតាមម្របកាសចលែ518 (ម្គម្រតា6) ចចញចោយម្រកសួងចសដាកិចា ៃិងហរិញ្ាវតែុ ចុេះនលៃទី 5 តែឧសភា ឆ្ន 2ំ017 ការចនទរចំតេក
្មួយ ឬទាងំម្រសុង នៃម្របាក់ចំចេញរកាទុក កនុងចដីមទុៃចុេះបញ្ជ ីរបស់សហម្រោស មិៃម្រតូវបាៃោត់ទុកជាការតបងតចកភាគ
ល្លភ ៃិងមិៃម្រតូវជាប់ពៃធកាត់ទុកច យី។ សហម្រោសទាងំឡាយ្តដលច្វីការបងវិលចៃេះម្រតូវម្គៃចសចកតីសំចរចរបស់គេៈ
អភិបាលរបស់ែាួៃ ៃិងមូល្ៃតដលម្រតូវបាៃតកតម្របចៃេះម្រតូវទទួលសាា ល់ចោយអាជាញ ្រតដលម្គៃសមតែកិចា។ 
 
ចោងតាមចំេុចខាងចលី Happy Finance Plc មិៃម្គៃកាតពវកិចាពៃធកាត់ទុក្មួយតដលម្រតូវអៃុវតតចទ ចៅចពលតដលែាួៃ
ចនទរម្របាក់ចំចេញរកាទុករបស់ែាួៃ ចៅកនុងមូល្ៃចុេះបញ្ជ ី ចោយសារសហម្រោសម្រតូវបាៃចុេះបញ្ជ ីចោយម្រតឹមម្រតូវៃូវមូល្ៃ
តដលចកីៃច ងីចៃេះ (ពីម្របាក់ចំចេញរកាទុកតដលបាៃចនទរ) ជាមួយ្នោរជាតិនៃកមពុជា ៃិងម្រកសួងពាេិជជកមម ម្រពមទាងំ
អាជាញ ្រពៃធោរ។ 
 
 
ចៅចពលផ្លា ស់បតូរម្គា ស់ភាគហ ុៃលម ី 
 
តនែកតាមម្របកាសខាងចលី កនុងករេីសហម្រោស្មួយលក់ភាគហ ុៃរបស់ែាួៃ ឬតបងតចកមូល្ៃរបស់ែាួៃកនុងកំ ុងចពល
ម្របតិបតតិការអាជីវកមម ឬកនុងកំ ុងចពលរលំ្លយ ឬបិទសហម្រោស ចំតេកមូល្ៃតដលម្រតូវបាៃចនទរពីម្របាក់ចំចេញរកាទុក 
ម្រតូវជាប់ពៃធកាត់ទុក។ 
 
តនែកតាមបទបបញ្ាតតិសតីពីពៃធកាត់ទុក ការតបងតចកភាគល្លភចៅម្គា ស់ភាគហ ុៃអៃិវាសៃជៃម្រតូវជាប់ពៃធកាត់ទុក តាមអម្រតា 
14% ែេៈពៃធកាត់ទុកម្រតូវបាៃចលីកតលងចំចពាេះការទូទាត់ភាគល្លភចៅម្គា ស់ភាគហ ុៃៃិវាសៃជៃ។ 
 
ចហតុដូចចៃេះ ចៅចពលម្គា ស់ភាគហ ុៃលក់ភាគហ ុៃចៅ Smile Investment Limited (កនុងតែកុមភៈ ឆ្ន 2ំ018), ម្របាក់ចំចេញ
រកាទុកតដលម្រតូវចនទរចៅជាមូល្ៃចុេះបញ្ជ ីម្រតូវជាប់ពៃធកាត់ទុកដូចខាងចម្រកាម៖ 
 

- ពៃធកាត់ទុក 14% ម្រតូវអៃុវតតចលីចំតេកនៃម្របាក់ចំចេញរកាទុកតដលម្រតូវចនទរ តដលជាកមមសិទធិរបស់ម្គា ស់ភាគ
ហ ុៃអៃិវាសៃជៃ Bright Finance Singapore។  

- ពៃធកាត់ទុកម្រតូវបាៃចលីកតលងចំចពាេះចំតេកនៃម្របាក់ចំចេញរកាទុកតដលម្រតូវចនទរ តដលជាកមមសិទធិរបស់ម្គា ស់
ភាគហ ុៃៃិវាសៃជៃ(គឺ Star Investment Cambodia)។ 
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ii. គេនបេុំលពៃធកាត់ទុកចលីការតបងតចកភាគល្លភកនុងតែកុមភៈ ឆ្ន 2ំ018: 
 
 

ចសចកតលីមែតិនៃការទូទាត់ភាគល្លភ បេុំលពៃធកាត់ទុក 
 

ម្គា សភ់ាគហ ុៃ 
 

% នៃភាគ
ហ ុៃ 

ការតបងតចកភាគល្លភ ក. ោម ៃអតែម្របចោជៃ៍ 
DTA ម្រតវូបាៃអៃុវតត 

ែ. អតែម្របចោជៃ៍ DTA ម្រតវូ
អៃុវតត 

Bright Finance 
Singapore 

80% 
                     

4,000,000.00  
 

560,000  
[4M x 14%] 

400,000 
[4M x 10%  

អម្រតាកាត់បៃែយ ចោងតាម 
DTA] 

Star Investment 
Limited  

20% 
                        

1,000,000.00  
 

                                                
- 

[ពៃធកាត់ទុកម្រតូវបាៃចលីក
តលង]    

 

                                                      
-  

[ពៃធកាត់ទុកម្រតូវបាៃចលីក
តលង]    

   
 

សរុប  5,000,000 560,000 400,000 
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ចម្លើយទើ 5: 
 
i. កហំតិនៃវធិាៃកាត់កងការម្របាក់ 

ចដីមបចី្វីការកាត់កងបាៃសម្រម្គប់ចោលចៅពៃធចលីម្របាក់ចំេូលម្របោឆំ្ន  ំ ចំ្យការម្របាក់ម្រតូវគិត តាមអម្រតាការម្របាក់
តដលអៃុញ្ញា ត ៃិងម្រតូវគេនតាមកំហតិដូចខាងចម្រកាម៖ 
 

- អម្រតាការម្របាក់តដលអៃុញ្ញា ត៖ សម្រម្គប់ម្របាក់កមាីពីតតិយជៃ អម្រតាការម្របាក់អតិបរម្គតដលអៃុញ្ញា តឱ្យកាត់កង
ពៃធ គឺ 120% នៃអម្រតាការម្របាក់ទីនារ។ អម្រតាការម្របាក់ទីនារម្រតូវបាៃកំេត់ ៃិងចចញចោយអពដ ជាចរៀងរាល់
ឆ្ន ។ំ អម្រតាការម្របាក់្តដលចលីសពីអម្រតាការម្របាក់ទីនាររបស់ អពដ ជាចំ្យតដលមិៃអាចកាត់កងបាៃជា
អចិនស្ដៃតយ។៍ 
 

- ការគេនកហំតិការម្របាក់ (វធិាៃកាត់កងការម្របាក់អតិបរម្គ) ៖ ចម្រកាយអៃុវតតអម្រតាការម្របាក់ខាងចលី ចំ្យ
ការម្របាក់តដលអាចកាត់កងបាៃៃឹងម្រតូវគេនតាមវធិាៃកាត់កងការម្របាក់អតិបរម្គ ដូចខាងចម្រកាម៖ 

 
 ចំ្ យការម្របាក់អាចកាត់កងបាៃអតិបរម្គ នៃចំេូលការម្របាក់សរុបតដលបាៃទទួល បូក 50% 

នៃចំចេញសុទធចម្រៅពីចំេូលការម្របាក់ 
 ការម្របាក់្តដលចលីសពីចំៃួៃអតិបរម្គម្រតូវបាៃអៃុញ្ញា តឱ្យចោងជាចំ្យការម្របាក់សម្រម្គប់

ឆ្ន ជំាប់ពៃធបៃដបនទ ប់ចទៀត 
ii.  

 
a. ពៃធចលីម្របាក់ចេូំលបតៃែមចលីការតបងតចកភាគល្លភ(ATDD) 
 
 ដូចម្គៃតចងកនុងម្គម្រតា ២៣លមី នៃចាប់សដីពីចាប់សតីពីសារចពីពៃធ(ចាប់សតីពីហរិញ្ាវតែុសំរាប់ការម្រគប់ម្រគង ២០១៧) 
ពៃធចលីម្របាក់ចំេូលបតៃែមចលីការតបងតចកភាគល្លភម្រតូវអៃុវតដចំចពាេះការតបងតចកភាគល្លភ។  ពៃធចៃេះម្រតូវបាៃកំេត់ចោយ
យកលំចអៀងរវាងពៃធចលីម្របាក់ចំេូលម្របោឆំ្ន តំដលម្រតូវបង់តាមអម្រតា ២០ ភាគរយ តាមម្គម្រតា ២០លមី នៃចាប់សដីពីសារចពីពៃធ 
ៃិងពៃធចលីម្របាក់ចំេូលម្របោឆំ្ន តំដលបាៃបង់ពៃធជាក់តសដងចៅកនុងឆ្ន ។ំ សូមចមីលតារាងសចងេបខាងចម្រកាម:  

 
ចបសិីៃភាគល្លភបាៃជាប់ពៃធចលីម្របាក់ចំេូលតាមអម្រតា  ATDD rate: 
0% 20% or 30% (អម្រស័យចៅតាមអនកជាប់ពៃធតាម

ម្គម្រតា ២០លមី នៃចាប់សដីពីសារចពីពៃធ) 
 
សំរាប់ JBG, ពៃធចលីម្របាក់ចំេូល (បនទ ប់ពីរយេះ
ចពលចលីកតលងពៃធ) គឺ 20%.  

20% ោម ៃ 
30%  ោម ៃ 



ទំព័រទ ី12 នៃ 12 
 

 
ម្រកុមហ ុៃម្រតូវោក់លិែិតម្របកាសពៃធចលីម្របាក់ចំចេញបតៃែមចលីការតបងតចកភាគល្លភ ៃិងបង់ពៃធជូៃរដាបាលសារចពីពៃធ 

ោ ងយតឺបំនុតម្រតឹមនលៃទី ២០ នៃតែបនទ ប់ពីតែតដលការតបងតចកម្រតូវបាៃទូទាត់។ 
  

b. លោំប់នៃការតបងតចកភាគល្លភ 
ម្គម្រតា២៣(ោស់) នៃចាប់សតីពីសារចពីពៃធតចងថា ការតបងតចក្មួយនៃម្របាក់ចំចេញរកាទុក ឬម្របាក់ចំចេញ

ម្របោឆំ្ន ចំម្រកាយ ការបង់ពៃធចលីម្របាក់ចំចេញ  ម្រតូវអៃុវតដតាមលំោប់ដូចខាងចម្រកាម៖ 
ក- យកចចញពីម្របាក់ចំចេញរកាទុក ឬម្របាក់ចំចេញម្របោឆំ្ន ចំម្រកាយការបង់ពៃធចលីម្របាក់ចំេូលតដលបាៃបង់ពៃធ

ចលីម្របាក់ចំេូលតាមអម្រតា ២០ ភាគរយ ឬអម្រតា ៣០ ភាគរយ  
ែ- យកចចញពីម្របាក់ចំចេញរកាទុក ជាប់ពៃធចលីម្របាក់ចំេូលតាមអម្រតា 0 ភាគរយកនុងរយេះចពលចលីកតលងពៃធ  

 
ប ុតៃតម្គម្រតា ២៣លមី នៃចាប់សដីពីចាប់សតីពីសារចពីពៃធតចងកនុងចាប់សតីពីហរិញ្ាវតែុសំរាប់ការម្រគប់ម្រគង២០១៧តដលម្គៃម្របសិទធ
ភាពអៃុវតតោប់ពីតែមករា២០១៧បាៃលប់ចចញម្គម្រតាចៃេះ។ ដូចចនេះតនែកតាមបទបបញ្ាតតិតដលម្គៃម្របសិទធភាពអៃុវតត មិៃម្គៃ
ការតចងពីលំោប់នៃការតបងតចកភាគល្លភច យី។ 
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