
 

 

 

 

 

 
ថ្ងៃ ចន្ទ ១០ រោច ខែ រជស្ឋ ឆ្ន ាំ ជូត រោស័្ក ព.ស្. ២៥៦៤ 

ោជធានី្ភ្នាំរពញ, ថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២០ 
 

 សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 
េដពីី 

ការប្រកាេដាក្់ដំស ើ រការជាផ្លូវការនូវប្រព័នធច ុះរញ្ជអីាជីវក្ម្មតាម្ថ្នា ល 
រសចេក្វិទ្យាព័ត៌មាន 
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 នារពឹកថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១៥ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២០ រន្េះ, នារវលារ ៉ោ ង ១០ រពឹក រៅទីស្ដីការរកស្ួង
រស្ដ្ឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ, ឯកឧតតមអគ្គបណ្ឌិ តស្ភាចារយ អូន ព័នធម្ នីរត័ា ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តី និ្ងជារដ្ឋមន្តន្តី
រកស្ួងរស្ដ្ឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ បាន្រ វ្ីជាអ្ិបតីកនុង “ពិ្ីរបកាស្ដាក់ដ្ាំរណី្រការជាផ្លូវការនូ្វរបព័ន្ធចុេះបញ្ជ ី
អាជីវកមមតាមថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្” រដាយ ន្ការចូលរមួពីស្ាំណាក់រកស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ថ្ដ្គូ្
អភិ្វឌ្ឍន៍្ ស្ គ្មតាំណាង វស័ិ្យឯកជន្ និ្ងរកុមអនកស្ថរព័ត៌ ន្ ។ 

 

“របព័ន្ធចុេះបញ្ជ ីអាជីវកមមតាមថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្” ជាបរគគ លចរងមីមយួថ្ន្ការខកទរមង់មុត 
រស្ួចរបស់្ស្រមតចអគ្គមហារស្នាបតីរតរជា ហ  ន សេន នាយករដ្ឋមន្តន្តីថ្ន្រពេះោជាណាចរកកមពុជា កនុង
រោលបាំណ្ងរលីកកមពស់្ភាពរបកួតរបខជង និ្ងរ វ្ីឱ្យរបរស្ីររ ងីនូ្វបរយិាកាស្វនិិ្រយាគ្រៅរពេះោជាណា-
ចរកកមពុជា ។ 

 

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិងុនា ឆ្ន ាំ ២០២០ រន្េះតរៅ, ្ុរជន្អាចរ វ្ីការចុេះបញ្ជ ីអាជីវកមមងមីបាន្ តាម
ថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្ ជាកញ្ច ប់ ខដ្ល ន្អាស្យដាឋ ន្ www.registrationservices.gov.kh ដូ្ចជា
ការចុេះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមរៅរកស្ួងពាណិ្ជជកមម, ការចុេះបញ្ជ ីពន្ធដារ រៅអគ្គនាយកដាឋ ន្ពន្ធដារ និ្ងការរ វ្ី
រស្ចកតីរបកាស្ផ្តល់ដ្ាំណឹ្ងរបីកស្ហរោស្ ជូន្រៅរកស្ួងការគរ និ្ងបណ្តុ េះបណាត លវជិាជ ជីវៈ កនុងរពលខត
មយួ និ្ង រតវូការរពលរវលាយា៉ោ ងយូររតឹម ៨ ថ្ងៃ ថ្ន្ថ្ងៃរ វ្ីការប៉ោុរណាណ េះ ជាមយួនឹ្ងការចាំណាយតិចជាងមុន្ 
រហូតជាងពាក់កណាត ល ។ ទន្ទឹមនឹ្ងរន្េះ, វនិិ្រយាគិ្ន្អាចរស្នីសុ្ាំចុេះបញ្ជ ីគ្ររ ងវនិិ្រយាគ្ ន្លកខណ្ៈ
ស្មបតតិរគ្ប់រោន់្(QIP)តាមថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្រន្េះផ្ងខដ្រ រៅរកុមរបឹកាអភិ្វឌ្ឍន៍្កមពុជា ។ 

 

របព័ន្ធចុេះបញ្ជ ីអាជីវកមម និ្ងយន្តការងមីរន្េះ  គឺ្ជារបព័ន្ធទីមួយរបស់្ោជរដាឋ ភិ្បាល ខដ្ល ន្ការត
ភាជ ប់ផ្លល ស់្បតូរទិន្នន័្យ ជាមយួរបព័ន្ធបរចចកវទិាព័ត៌ ន្របស់្រកស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធកនុងរកបែណ្ឌ  ជា
របព័ន្ធរអកូ ូហស ី រហយីខដ្លរតូវបាន្ដាក់ឱ្យររបីរបាស់្ជាលកខណ្ៈអន្តររកស្ួង រដាយទិន្នន័្យោាំងអស់្

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 
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នឹ្ងរតូវបាន្បញ្ជូ ន្ខចករ ាំខលករដាយស្វ័យរបវតតិ រៅរបព័ន្ធបរចចកវទិាព័ត៌ ន្របស់្រកស្ួង-ស្ថថ ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ 
រដី្មបរី វ្ីការរតួតពិនិ្តយ និ្ង ផ្តល់កាអនុ្ម័ត ។ ដ្ាំរណី្ការរៅកនុងការចុេះបញ្ជ ី, ការដាក់ឯកស្ថររយាង ក៏ដូ្ច
ជាការទទលួបាន្មកវញិ នូ្វវញិ្ញញ បន្បរតចុេះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម, វញិ្ញញ បន្បរតចុេះបញ្ជ ីពន្ធដារ, បណ្ណបា៉ោ តង់ ក៏
ដូ្ចជាឯកស្ថររផ្សងរទៀតោាំងអស់្ នឹ្ងរតូវផ្តល់ និ្ងទទួលបាន្ជាទរមង់ឌី្ជីងល ខដ្លនឹ្ងរតូវបាន្រ វ្ីរ ងី
ោាំងរស្ុងរៅរលីថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្ រហយីមិន្ ន្ការររបីរបាស់្ជាឯកស្ថររូបី កនុងទរមង់រងឹរទៀតរទ ។ 
តាមរយៈថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្រន្េះ, នី្តិវ ិ្ ីស្មុគ្ស្ថម ញ, ការផ្តល់ព័ត៌ ន្ររចីន្ដ្ង និ្ងរចាំខដ្ល, រពល
រវលា និ្ង ការចាំណាយ ខដ្លរកីត ន្រៅតាមបណាត ដ្ាំណាក់កាលថ្ន្ការចុេះបញ្ជ ីអាជីវកមម រៅកនុងរកប
ែណ្ឌ យន្តការចាស់្ រតូវបាន្កាត់បន្ថយជាអតិបរ  ។ 

 

រលីស្ពីរន្េះ, របព័ន្ធចុេះបញ្ជ ីអាជីវកមមងមីរន្េះ នឹ្ងផ្តល់ឱ្កាស្ដ៏្ស្ាំានន់្មយួរទៀតផ្ងខដ្រ ដ្ល់្ុរ-
ជន្ខដ្លកាំពុងខស្វងរកឯកស្ថរគ្តិយុតតកាំណ្ត់អតតស្ញ្ញញ ណ្អាជីវកមមរបស់្ែលួន្ រដី្មបពីរន្លឿន្ និ្ងទទលួបាន្
ឥណ្ោន្ពីកមមវ ិ្ ីហរិញ្ញបបោន្ពិរស្ស្របស់្ោជរដាឋ ភិ្បាល កនុងវធិាន្ការជយួដ្ល់វស័ិ្យឯកជន្ ខដ្ល
ទទលួរងផ្លប៉ោេះពាល់ពីការរកីោលដាលថ្ន្ជាំងឺកូវដី្-១៩ ។ 

 

ពិ្ីរបកាស្ដាក់ដ្ាំរណី្រការជាផ្លូវការនូ្វ “របព័ន្ធចុេះបញ្ច ីអាជីវកមមតាមថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្” 
នារពលរន្េះរោន់្ខតជាដ្ាំណាក់កាលទី ១ ខដ្លរផ្លត តជាស្ាំានន់្រលីការចុេះបញ្ជ ីអាជីវកមមងមីខតប៉ោុរណាណ េះ ។ 
រៅកនុងដ្ាំណាក់កាលបនាទ ប់, ោជរដាឋ ភិ្បាលនឹ្ងបន្តពរងីកវសិ្ថលភាពថ្ន្របព័ន្ធរន្េះ ឈាន្រៅរគ្បដ្ណ្ត ប់
ដ្ល់រគ្ប់រកស្ួង-ស្ថថ ប័ន្រផ្សងរទៀត រដី្មបរីរៀបចាំការផ្តល់អាជាា បណ្ណនានាតាមថ្នន លបរចចកវទិាព័ត៌ ន្ខងម
រទៀត ។  

 

 លទធផ្លថ្ន្ការកស្ថងរបព័ន្ធរន្េះ បាន្បគា ញយា៉ោ ងចាស់្ថ្ន រោេះបីជាកមពុជា, ក៏ដូ្ចជាពិភ្ព-
រលាកោាំងមូល, កាំពុងខតបន្តទទលួរងផ្លប៉ោេះពាល់ពីជាំងឺកូវដី្-១៩, ោជរដាឋ ភិ្បាល, ររកាមការដឹ្កនាាំ
របកបរដាយបញ្ញញ ញាណ្ដ៏្ឈាល ស្ថ្វ, ចកខុវស័ិ្យខវងឆ្ៃ យ និ្ង ភាពរបាកនិ្យមរបស់្ ស្រមតចអគ្គមហា
រស្នាបតីរតរជា ហ  ន សេន នាយករដ្ឋមន្តន្តីថ្ន្រពេះោជាណាចរកកមពុជា, មិន្បាន្បន្ថយរលបឿន្ថ្ន្ការគរខក
ទរមង់របស់្ែលួន្រទ ។ ផ្ទុយរៅវញិ, ោជរដាឋ ភិ្បាលបាន្ចាត់ទុកកាលៈរទស្ៈថ្ន្វបិតតិរន្េះ គឺ្ជាកាលានុ្វតត
ភាពស្រ ប់ជាំរុញកិចចការខកទរមង់មុតរស្ួច ឱ្យកាន់្ខតស្កមមរ ងីខងមរទៀត រដី្មបរីឆលីយតបរៅនឹ្ងវបិតតិ
ផ្ង និ្ង ស្ាំរលៀងស្រមួចភាពរបកតួរបខជងថ្ន្រស្ដ្ឋកិចចជាតិ ស្ាំរៅជាំរុញរ វ្ីពិពិ្កមមមូលដាឋ ន្ថ្ន្កាំរណី្ន្ 
និ្ង ោាំរទដ្ល់កាំរណី្ន្របកបរដាយចីរភាពស្រ ប់រយៈរពលខវងផ្ង ។ 
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