៦-នីតិ វិធីននការស្នើ្ុំការស

ើកទឹកចិតតផ្ននកគយ

កាត្ពវកិចេរកាឯកសារ បញ្ជ ីរណ្លនយយ កំណ្ត្់គ្តា និង្ព័ត្៌ាន
លនេង្លទៀត្ រាប់បញ្េូ

ទំង្ព័ត្៌ានជាទគ្មង្់លអ ិចគ្ត្ូនិក ពាក់ព័នធ

នឹង្ការនាំ ចូ នាំ លចញ និង្កិចេគ្បត្ិបត្តិការអាជីវកមមនិង្ន ិត្កមម
តាមចាប់និង្បទបបញ្ញត្តិជាធរាន។


ការ ក់ ជួ

លនារ ឬបផ្ង្វរលៅលគ្បើគ្បាស់លនេង្ពីលា លៅថ្នការ

ល ើកទឹកចិត្ត ឬលបាោះបង្់លោ នូវទំនិញផ្ែ ទទួ បានការល ក
ើ

អគគ នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកមពុជា

ផ្ ង្ពនធ រយ សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយមគ្ត្ូវលសែ ើសុំការអនុញ្ញញត្
ជាមុនពីអរគនាយកដ្ឋានរយនិង្រដ្ឋាករកមពុ ជា តាមចាប់និង្បទបបញ្ញត្តិជាធរាន។
* អង្គភាពគ្រប់គ្រង្ការល ើកទឹកចិត្តផ្នែករយសគ្ាប់សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម (អង្គភាព ស.ត្.ម)
ជាជំនយ
ួ ការឱ្យអរគនាយកដ្ឋានរយនិង្រដ្ឋាករកមពុជា (អ.រ.រ) កែុង្ការអនុវត្តការល ើកទឹកចិត្តផ្នែករយ
ផ្ែ ានល ខាធិការដ្ឋានលៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ។

បនាាប់ពីទទួ ពាកយសុំ ការសលគ្មចល ើការនត
គ្ត្ូវលធវើល ើង្កែុង្រយៈលព

៩-ភារកិចចរប្់អគគ នាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកមពុជា




ផ្ ង្ពនធ រយ លៅបំលពញផ្បបបទនាំ ចូ តាម ័កខខ័ណ្ឌ ែូចខាង្លគ្កាម៖
១. ករណ្ីការនាំចូ តាមាត្់គ្ចកផ្ត្មួយ៖ គ្ត្ូវបំលពញផ្បបបទបលញ្េ ញ
ទំនិញពីរយ តាមបទបបញ្ញត្តិជាធរាន លដ្ឋយពុំត្គ្មូវឱ្យាន ិខិត្

នីត្ិ វិធី ថ្នការល ើកទឹកចិត្តផ្នែ ករយសគ្ាប់សហគ្ាស

ចុោះគ្ត្ួត្ពិនិត្យអនុលោមភាពថ្នការលគ្បើគ្បាស់មុខទំនិញផ្ែ ទទួ
បានការល ក
ើ ផ្ ង្ពនធ រយ គ្ពមទំង្គ្បត្ិបត្តិការអាជីវកមមនិង្ន ិត្-

កា
់ រល ើកទឹកចិត្តផ្នែករយ សហគ្ាស

ធុនត្ូចនិង្មធយមអាចយកបញ្ជ ីលមមុខទំនិញ ផ្ែ ទទួ បានការល ើក

ន
់ ិង្ទទួ ពិនិត្យសលគ្មចល ើពាកយសុំ និង្សគ្មប

ធុនត្ូចនិង្មធយម។

១០ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃលធវើការ។

បនាាប់ពីទទួ បានការសលគ្មចនត

់ព័ត្៌ាន នត

សគ្មួ

់ការល ើកទឹកចិត្តផ្នែករយ

៧-នីតិ វិធីននការអនវតត ការស ើកទឹកចិតតផ្នន កគយ

នត

កមមរបស់សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម តាមបទបបញ្ញត្តិជាធរាន។


លរៀបចំរបាយការណ្៍ សតីពី

ទធន

ថ្នការអនុវត្ត ការល ើកទឹកចិត្ត

ផ្នែករយសគ្ាប់សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម គ្បោំគ្ត្ីាស ជូន
គ្កសួង្លសែាកិចេនិង្ហិរញ្ញវត្ថុ។

អនុញ្ញញត្រយល ើយ។
្គ្រាប់ព្័ត៌ានបផ្នែ ម

២. ករណ្ីការនាំចូ តាមាត្់គ្ចកល ស
ើ ពីមយ
ួ លៅកែុង្សាខារយនិង្
រដ្ឋាករផ្ត្មួយ៖ គ្ត្ូវបំលពញផ្បបបទបលញ្េ ញទំនិញពីរយ តាម
បទបបញ្ញត្តិជាធរាន លដ្ឋយគ្ត្ូវាន ិខិត្អនុញ្ញញត្នាំ ចូ ផ្ែ
លចញលដ្ឋយសាខារយនិង្រដ្ឋាករលនាោះ។
៣. ករណ្ីការនាំ ចូ

លនេង្ពីចំណ្ុច “១” និង្ “២”៖ គ្ត្ូវ បំ លពញ

ផ្បបបទបលញ្េ ញទំនិញពីរយ តាមបទបបញ្ញត្តិជាធរាន លដ្ឋយ
គ្ត្ូវាន ិខិត្អនុញ្ញញត្នាំ ចូ

ផ្ែ លចញលដ្ឋយអរគនាយកដ្ឋាន

រយនិង្រដ្ឋាករកមពុជា។

១- អង្គភាពគ្រប់គ្រង្ការល ក
ើ ទឹកចិត្ផ្ត នែករយ សគ្ាប់សហគ្ាសធុនត្ូច
និង្មធយម (អង្គភាព ស.ត្.ម)
អាសយដ្ឋាន : នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ ថ្នអរគនាយកដ្ឋានរយនិង្រដ្ឋាករកមពុជា
ល ខ ៦-៨ មហាវិងីគ្ពោះនលរាត្តម រាជធានីភ្ែំលពញ
ទូរស័ពា

: ០១២ ៨៩៨ ៩១០ / ០១២ ២៨៥ ៧៥០

លរហទំព័រ

: www.customs.gov.kh

២-សាខារយនិង្រដ្ឋាកររាជធានី-លខត្ត ទូទង្
ំ គ្បលទស

លបាោះពុមពល ក
ើ ទី១

៨-កាតព្វកិចចរប្់្ហគ្រា្ធនតូចនិងមធយម


ឆ្ែំ២០១៩

សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយមផ្ែ បានទទួ ការល ើកទឹកចិត្ត ាន
CLOUD

TELEGRAM

ការល ើកទឹកចិត្តផ្នែករយសគ្ាប់សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម ជាផ្នែក
មួយកែុង្ វិធានការទី៥ ថ្នកញ្េ ប់ វិធានការផ្កទគ្មង្់មុត្គ្សួចចំនួន ១៧
ផ្ែ គ្ត្ូវបាន ្សមត ចអគគ មហាស្នាបតីសតសជា ហន ផ្្ន នាយករដ្ាមន្តនត ី ននគ្រព្ះរាជាណាចគ្រកកមពុ ជា គ្បកាសដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលៅកែុង្លវទិកា
រាជរដ្ឋាភ្ិបា -ផ្នែកឯកជន ល ើកទី១៨ នាថ្ងៃទី២៩ ផ្ខមីនា ឆ្ែំ២០១៩
លៅវិានសនតភា
ិ ព លែើមបីជំរុញបផ្នថ មការអភ្ិវឌ្ឍ ការពគ្ង្ឹង្ភាពគ្បកួត្
គ្បផ្ជង្ និង្ការបលង្កើនសមត្ថភាពន ិត្កមមរបស់សហគ្ាសធុនត្ូចនិង្
មធយម ផ្ែ គ្ត្ូវបានោត្់ទុកជាឆ្អឹង្ខែង្លសែាកិចេ និង្ជាកាល ំង្ច

ករ

ែ៏សំខាន់កែុង្ការជំរុញកំលណ្ើន និង្បលង្កើត្ការងារសគ្ាប់គ្បជាជន។
១-និយមន័យ្ហគ្រា្ធនតូចនិងមធយម


សហគ្ាសធុនត្ូច ជាសហគ្ាសផ្ែ ានន របរគ្បោំឆ្ែំោប់
ពី ២៥០ -៧០០ ោនលរៀ



ឬ បានចុោះបញ្ជ ីពនធ ដ្ឋរជាអែកជាប់ពនធ

៧. ការគ្សាវគ្ជាវ និង្អភ្ិវឌ្ឍបលចេកវិទាព័ត្៌ាន ផ្ែ ាន កខណ្ៈ
នវានុវត្តន៍

លដ្ឋយផ្ទា

៨. អែកអភ្ិវឌ្ឍន៍ត្ំបន់គ្បមូ នតុំសហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម។
៤-មខ្ញ្ញាននការស

៤. សហគ្ាសបលគ្មើត្គ្មូវការកែុង្គ្សុក៖ គ្ត្ូវបានល ើកផ្ ង្ពនធ រយ

១. បានចុោះបញ្ជ ីពនធ ដ្ឋរជាអែកជាប់ពនធ ត្ូច ឬមធយម
២. ជាសហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម សថ ិត្កែុង្ វិស័យអាទិភាព
៣. បំលពញនីត្ិ វិធីថ្នការលសែ ើសុំការល

ើកទឹកចិត្តផ្នែ ករយ លៅអរគ -

នាយកដ្ឋានរយនិង្រដ្ឋាករកមពុជា។
៣- វិ្័យទទិភាព្ផ្ដ្
១. សហគ្ាសន

ទទួ

បានការស

រិត្បញ្េូ

ិត្កមម មិន

នូវោនយនត លគ្រឿង្បនាលស់ោនយនត ន ិត្ន លត្ សិោ

និង្សាារបរិកាខរនិង្លគ្រឿង្សងាហ រឹមសគ្ាប់លគ្បើគ្បាស់កែុង្ការិោ ័យ។
៥-ការនត

់ការស

ិត្និង្នគត្ន
់ គង្់ទឹកសាអត្

ាន

កខ ណ្ៈ

នវានុវត្តន។
៍
៦. អែកអភ្ិវឌ្ឍន៍ត្ប
ំ ន់គ្បមូ នតុស
ំ ហគ្ាសធុនត្ូចនិង្មធយម៖ គ្ត្ូវ
បានទទួ គ្បគ្ពឹត្តកមមល ើកផ្ ង្ពនធ រយែូចនឹង្សហគ្ាសបលគ្មើ

២ឆ្ែំ បនាាប់ពីបាននាំ ចូ ។

ត្គ្មូវការកែុង្គ្សុក។
និយមន័យននពាកយ្ុំខាន់ៗ៖


សហគ្ាសន ត្
ិ និង្នគត្ន
់ គង្ទ
់ ក
ឹ សាអត្ ជាសហគ្ាសផ្ែ លធវើការន ិត្
និង្នគត្់នគង្់ទឹកសាអត្ សគ្ាប់ការលគ្បើគ្បាស់កែុង្ជីវភាពរស់លៅ ឬការ

ើកទឹកចិតតផ្នន កគយ

គ្បកបអាជីវកមម លដ្ឋយមិនរាប់បញ្េូ

១. សហគ្ាសន ត្
ិ និង្នគត្ន
់ គង្ទ
់ ក
ឹ សាអត្៖ គ្ត្ូវបានទទួ គ្បគ្ពឹត្តកមម
ល ើកផ្ ង្ពនធ រយ ែូចនឹង្សហគ្ាសបលគ្មើឱ្យការនាំ លចញ។

ើកទឹកចិតតផ្ននកគយ

គ្សាវគ្ជាវនិង្អភ្ិវឌ្ឍបលចេ ក វិ ទាព័ត្៌ាន ផ្ែ

៣. ធាត្ុចូ ន ត្
ិ កមម៖ ទំនិញ រួមទំង្វត្ថុធាត្ុលែើម ន ិត្ន ពាក់

ិត្កមម , សាារសាង្សង្់ និង្ធាត្ុចូ ន

ង្ពនធ រយ។

ពនធ រយ ល ើសាារបរិកាខរសគ្ាប់ែំល ើង្ និង្លគ្បើគ្បាស់កែុង្ការ

បលគ្មើឱ្យន ិត្កមម។

សាារបរិកាខរន

លនាោះ គ្ត្ូវទទួ បានការល ើកផ្

់ ឬលដ្ឋយ

ិ ាព័ត្ា
៥. ការគ្សាវគ្ជាវនិង្អភ្ិវឌ្ឍបលចេកវទ
៌ ន៖ គ្ត្ូវបានល ើកផ្ ង្

បានបំផ្បលង្ ឬបានលគ្បើគ្បាស់ទង្
ំ គ្សុង្លៅកែុង្ការសាង្សង្់សំណ្ង្់

ការន ិត្កមម មិនឱ្យហួសរយៈលព

ើកទឹកចិតតផ្ននកគយ

គ្បលោ

២. សាារសាង្សង្់៖ សាារសំណ្ង្់ រួមទំង្ឧបករណ្៍ បរិកាខរផ្ែ

ពី ៧០០ -៤ ០០០ ោនលរៀ

់ បរិាណ្ធាត្ុចូ ន ិត្កមមផ្ែ បាន

បង្់ពនធ រយរួ ចយកលៅបលគ្មើ ការនាំ លចញលដ្ឋយផ្ទា

២ឆ្ែំ បនាាប់ពីបាននាំ ចូ ។

បំផ្បលង្ ឬគ្ត្ូវបានលគ្បើគ្បាស់ោ៉ាង្លពញល ញលៅកែុង្កិចេែំលណ្ើរ-

បានការស

ផ្ែ ន ិត្លដ្ឋយផ្ទា

វត្ថុទង្
ំ លនាោះមិនអាចបំផ្បលង្បានលដ្ឋយខលួនឯង្ ឬមិនគ្ត្ូវបានលគ្បើ-

សហគ្ាសធុនមធយម ជាសហគ្ាសផ្ែ ានន របរគ្បោំឆ្ែំោប់

២- ័កខខ័ណ្ឌសដ្ើមបីទទួ

គ្ាសលនោះ ាន ទធភាពនាំ លចញនូវផ្នែកណ្តមួយថ្នន ិត្ន

គ្បាស់ជាមូ ដ្ឋានកែុង្ការបំផ្បលង្ធាត្ុចូ ន ត្
ិ កមម លហើយផ្ែ

កណ្ត
ត
សលគ្មច និង្សាារបនាាប់បនេបលគ្មើ
ំ
ឱ្យន ិត្កមម ផ្ែ គ្ត្ូវ

មធយម ឬ ានចំនួននិលោជិត្ោប់ពី ៥១ -១០០ នាក់។

ផ្ត្ល ើសាារបរិកាខរន ិត្កមម និង្សាារសាង្សង្់។ ករណ្ីសហ-

១. សាារបរិកាខរន ត្
ិ កមម ៖ លគ្រឿង្ា៉ា សុីន ឧបករណ្៍ផ្ែ បានលគ្បើ-

គ្បាស់អស់កែុង្រយៈលព

់, គ្ត្ូវបំលពញកាត្ពវកិចេពនធ ល ើង្វិញល ធា
ើ ត្ុចូ ន ត្
ិ -

កមមនាលព នាំ ចូ ។

ើកទឹកចិតតផ្នន កគយ

ត្ូច ឬ ានចំនួននិលោជិត្ោប់ពី ១០ -៥០ នាក់។
ឬ បានចុោះបញ្ជ ីពនធ ដ្ឋរជាអែកជាប់ពនធ

បាននគត្ន
់ គង្់ែ ់សហគ្ាសបលគ្មើឱ្យការនាំ លចញ ឬមិនបាននាំ លចញ

នូវសហគ្ាសន ិត្ទឹកសគ្ាប់

ទទួ ទនគ្រប់គ្បលភ្ទ។


២. សហគ្ាសបលគ្មើឱ្យការនាំលចញ៖ គ្ត្ូវបានល ើកផ្ ង្ពនធ រយល ើ

សហគ្ាសបលគ្មើឱ្យការនាំ លចញ ជាសហគ្ាសផ្ែ

បាន

ក់ឬលនារ

សាាគ្ត្ណ្តមួយថ្នន ិត្ន របស់ខួ លនលៅឱ្យអែកទិញ ឬអែកទទួ

សាារបរិកាខរន ិត្កមម សាារសាង្សង្់ និង្ធាត្ុចូ ន ិត្កមម។

លៅលគ្ៅគ្ពោះរាជាណ្តចគ្កកមពុជា។

២. ន

ិត្កមមកសិកមម ឬកសិ-ឧសាហកមម

ករណ្ីធាត្ុចូ ន ិត្កមមគ្ត្ូវបានផ្កថ្ចែ លហើយមិនបាននាំ លចញ,

៣. ន

ិត្កមមន ិត្ និង្ផ្កថ្ចែមហូបអាហារ

គ្ត្ូវបំលពញកាត្ពវកិចេពនធ ល ើង្វិញល ើធាត្ុចូ ន ិត្កមមនាលព

របស់ខួ លន គ្ត្ូវបាននគត្់នគង្ែ
់
់សហគ្ាសនាំ លចញ ជំនួសវត្ថុធាត្ុលែើម

នាំ ចូ ។

ឬសាារបនាាប់បនេផ្ែ
ំ
នាំ ចូ ។

៤. កមមនតសា ន

ិត្ទំនិញបលគ្មើឱ្យការនាំ លចញ

៥. កមមនតសា ន ិត្ទំនិញលគ្បើគ្បាស់កែុង្គ្សុក ផ្កថ្ចែកាកសំណ្ ់
និង្ន

ិត្ទំនិញសគ្ាប់ វិស័យលទសចរណ្៍

៦. កមមនតសា ន ិត្នូវន ិត្ន សលគ្មច ឬន ត្
ិ ន ពាក់កណ្ត
ត
សលគ្មច ឬផ្នែក ឬលគ្រឿង្បង្គុំ លែើមបីនគត្់នគង្ឱ្
់ យកមមនតសា ែថ្ទលទៀត្

៣. សហគ្ាសជាគ្បលភ្ទឧសាហកមម ាំគ្ទ៖ គ្ត្ូវបានល ើកផ្ ង្
ពនធ រយ ល ើសាារបរិកាខរន
ចូ

ន

ិត្កមម សគ្ាប់ន





ិត្កមម សាារសាង្សង្់ និង្ធាត្ុ
ិត្នគត្់នគង្់ែ ់សហគ្ាសបលគ្មើឱ្យ

ការនាំ លចញ។ ករណ្ីធាត្ុចូ ន ិត្កមមគ្ត្ូវបានផ្កថ្ចែ លហើយមិន

សហគ្ាសជាគ្បលភ្ទឧសាហកមមាំគ្ទ ជាសហគ្ាសផ្ែ ន ិត្ន

សហគ្ាសបលគ្មើត្គ្មូវការកែង្
ុ គ្សុក ជាសហគ្ាសផ្ែ មិនបលគ្មើឱ្យ
ការនាំ លចញ។



ពនធរយ ជាពនធនាំចូ ផ្ែ គ្ត្ូវយកល ើទំនិញ លដ្ឋយមិនរាប់បញ្េូ
នូវអាករពិលសស អាករល ើត្ថ្មលបផ្នថ ម កថ្គ្ម ឬបនាុ កលនេង្លទៀត្។

