
 

 

 

 

ររុមររឹរាអភិវឌ្ឍនរ៍មពុជា 
វមិានរាជរដ្ឋា ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្តិ វត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ កមពុជា 

ទូរសព័ទ : (៨៥៥-២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
អុ៊ីមមល : cdc.cib@online.com.kh 

ពគហទំពរ័ : www.cambodianinvestment.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការចុុះរញ្ជគីម្រោងវិនិម្ោគ 
 

ព ម្ ោះពសវា ការចុោះបញ្ជ ៊ីគពរមាងវនិិពោគ 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា  / គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

ផតលភ់ាពងាយរសួលដលវ់និិពោគនិកនុងការពសន៊ីសំុអាជាា ប័ណណវនិិពោគ និងផតល់
ការពល៊ីកទឹកចិត្តពផេងៗពទៀត្ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមមននចាប់សត៊ីព៊ីវនិិពោគ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា  
ពលខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុោះនងៃទ៊ី២៤ មខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 អនុរកតឹ្យពលខ ១១១ អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៧ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៥  សត៊ីព៊ី
ការអនុវត្តចាប់ សត៊ីព៊ីវពិស្ថធនកមម ននចាប់សត៊ីព៊ីវនិិពោគ ននរពោះរាជាណា
ចរកកមពុជា 

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

 

អនកវនិិពោគសញ្ញជ ត្ិមខមរ និងសញ្ញជ ត្ិបរពទស 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ០៣ នងៃនននងៃពធវ៊ីការ ពចញវញិ្ញា បនបរត្ចុោះបញ្ជ ៊ីមានលកខខណឌ  
 រយៈពពល ២៨នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ ពចញវញិ្ញា បនបរត្ចុោះបញ្ជ ៊ីជាស្ថថ ពរ 
 ត្នមល ១៥ លានពរៀល ( របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី ២៨ 
មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សត៊ីព៊ី ការផតលព់សវាស្ថធារណៈរបសរ់កុមរបកឹាអភិវឌ្ឍន ៍  
កមពុជា) 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

១. ពាកយពសន៊ីសំុ (ចុោះហត្ថពលខាពដ្ឋយអនកមានសិទធិ) (ចាប់ពដ៊ីម) 
២. លកខនតិកៈរកុមហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម)  
៣. គពរមាងសិកាសមទិធិលទធភាព (ចាបព់ដ៊ីម) 
៤. មាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្បុិគគល ៖ 

 លិខិត្របគលសិ់ទធ៊ី ឬ លិខតិ្មត្ងតងំ របសរ់កុមហ ុនពមចំពពាោះត្ំណាង 
រសបចាប់ របសខ់លួន (ចាប់ពដ៊ីម) 

 លកខនតិកៈរកមុហ ុនពម (ចាបង់ត្ចមលង) 
៥. អត្តសញ្ញា ណបណ័ណ ឬ លិខតិ្ឆលងមដន (ចាបង់ត្ចមលង) 
៦. លិខិត្ពកោ លពោស សមាជកិភាគហ ុនសញ្ញជ ត្ិបរពទស (ចាប់ពដ៊ីម) 
៧. រូបងត្សមាជិកភាគហ ុន (៤x៦) 
៨. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ទ៊ីតងំ (កមមសិទធ ិកចិាសនាជួល មដលមានបញ្ញជ ក់ព៊ីអាជាា   
     ធរមដនដ៊ី ឬ សមបោន បលងប់ងាា ញទ៊ីតងំ-បលង់ពម) 
៩. លិខិត្បញ្ញជ ក២់៥% ននពដ៊ីមទុនចុោះបញ្ជ ៊ីពៅធនាោរពាណិជជណាមយួ  
     (ចាប់ពដ៊ីម) 

ពោបល ់ ពរងឹងយនតការ “ រចកពចញ-ចូលមត្មយួ ” ពៅ “ ក.អ.ក ” ឱ្យមានរបសិទធភាព 
ពដ្ឋយអនកវនិិពោគ នងឹទទួលបាននូវរាលព់សវាព៊ី “ក.អ.ក” ពល៊ីការងារចុោះបញ្ជ ៊ី
អាជាា ប័ណណ លិខតិ្អនុញ្ញា ត្នានា ព៊ីបណាត រកសួង ស្ថថ បន័ពាកព់័នធ រសបតម
ស្ថម រត្៊ីននចាប់ និង អនុរកឹត្យសំពៅបងោភាពកាន់មត្ងាយរសួលជូនអនកវនិិពោគ 
និងបពងោ៊ីនភាពោកោ់ញ លំហូរវនិិពោគកាន់មត្ខាល ងំ។ 



ការងារផ្តលម់្េវាផ្ផ្នរនីតិរមម 
 

ព ម្ ោះពសវា ការងារផតលព់សវាមផនកន៊ីត្កិមម 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា  / គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

សរមួលការងារ ដលអ់នកវនិិពោគ កនុងការពផទរភាគហ ុន ការបតូរអនកត្ំណាងមាា ស ់
ភាគហ ុន ការបតូរទ៊ីតងំ ការបតូរទ៊ីស្ថន ក់ការ ការបតូរនាមករណ៍ ការបតូរសមាសភាព 
រកុមរបឹកាភបិាល ការបពងោ៊ីន នងិការបនថយពដ៊ីមទុនចុោះបញ្ជ ៊ី ការលុបគពរមាង
វនិពិោគ ការទិញយក នងិការរមួបញ្ាូ លោន  របសរ់កមុហ ុនវនិិពោគ (Merger 
and Acquisition) និងការពធវ៊ីនិយត័្កមម មកជាគពរមាងវនិិពោគ មានលកខណ
សមបត្តរិគប់រោន់ “គ.ល.គ”  

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមម ននចាប់ សត៊ីព៊ីវនិិពោគ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
ពលខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុោះនងៃទ៊ី២៤ មខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 អនុរកតឹ្យពលខ ១១១ អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៧ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៥ សត៊ីព៊ី 
ការអនុវត្តចាប់សត៊ីព៊ីវពិស្ថធនកមមននចាបស់ត៊ីព៊ីវនិិពោគននរពោះរាជាណាចរក
កមពុជា  

 របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  សត៊ីព៊ី  
ការផតលព់សវាស្ថធារណៈ របសរ់កុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

រកុមហ ុន មដលបានទទួលចុោះបញ្ជ ៊ីជាគពរមាងវនិិពោគ មានលកខណសមបត្តិ
រគប់រោន ់  “គ.ល.គ” 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ១០នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ 
 ត្នមល ២ លានពរៀល 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

១. ពោលការណ៍អនុញ្ញា ត្ឱ្យវនិិពោគព៊ី កអក/គវក (សរមាប់រកមុហ ុនចាស)់  
ឬ វញិ្ញា ប័នបរត្ចុោះបញ្ជ ៊ីជាស្ថថ ពរ (សរមាប់រកុមហ ុនមដលបានចុោះបញ្ជ ៊ីពរកាយ 
ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមម ចាប់សត៊ីព៊ី វនិិពោគ ននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
(ចាបង់ត្ចមលង) 

២. ពាកយពសន៊ីសំុ របសរ់កមុហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៣. លកខនតិកៈកំពុងពរប៊ី របសរ់កមុហ ុន (ចាប់ងត្ចមលង) 
៤. ពសចកត៊ីសពរមច ឬ កណំត្់ពហតុ្អងគរបជុំ របសម់ាា សភ់ាគហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៥. លិខិត្បញ្ញជ ក់ការទទួលខុសរត្ូវនូវបណុំលពនធរដា នងិបណុំលពនធពផេងៗ 
    (ចាប់ពដ៊ីម) 
៦. លិខិត្ធានាពល៊ីការពផទរភាគហ ុន របសរ់បធានរកមុហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៧. តរាងពផទរភាគហ ុន និងតរាងមាា សភ់ាគហ ុនងម៊ី (ចាប់ពដ៊ីម) 
៨. លកខនតកិៈងម៊ី របសរ់កុមហ ុន (ចាប់ពដ៊ីម) 
៩. អត្តសញ្ញា ណបណណ័  (សរមាបជ់នជាត្មិខមរ)  ឬ  លិខិត្ឆលងមដន (សរមាប់  
     ជនបរពទស)  របសស់មាជិកភាគហ ុន  (ចាប់ងត្ចមលង) 
១០. បណ័ណកមមសិទធ ិ  ឬ  កិចាសនាជួលដ៊ី  ឬ  កិចាសនាជួលទ៊ីតងំពរាងចរក  
     (ចាប់ពដ៊ីម) 



១១. លិខតិ្ពកោ លពោសមាា សភ់ាគហ ុនងម៊ី (កនុងករណ៊ី ជាជនបរពទស)  
     (ចាប់ពដ៊ីម) 
១២. កនុងករណ៊ី មាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្ិបុគគល រត្ូវភាជ បម់កជាមួយនូវ ៖ 

ក- វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញជ កព់៊ីការចុោះបញ្ជ ៊ី  របសន់៊ីត្ិបុគគលពនាោះ 
ខ- លិខិត្ចាត្់តងំជាត្ំណាងន៊ីត្បុិគគល និងលិខតិ្របគលសិ់ទធចុិោះហត្ថ 
     ពលខារបសម់ាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្បុិគគល (កនុងករណ៊ី ពផទរភាគហ ុន) 
គ- លិខិត្ឆលងមដន    ឬអត្តសញ្ញា ណបណ័ណ   (ចាបង់ត្ចមលង)  និង 
     រូបងត្ (៤x៦)        

១៣. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ទ៊ីតងំៈ កមមសិទធិ កចិាសនាជួល (មដលមានបញ្ញជ ក់ព៊ី 
        អាជាា ធរមដនដ៊ី) បលង់អាោរ បលងទ់៊ីតងំ 

ពោបល ់ ពសវាមដលផតលជូ់នខាងពល៊ីពនោះ គផឺតលជូ់នចំពពាោះពាកេសំុរបសរ់កុមហ ុនវនិិ
ពោគ មដលបានចុោះបញ្ជ ៊ីជារកមុហ ុនវនិិពោគពៅរកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជាមត្
ប ុពណាណ ោះ។ 

 

 

 

 

 

 

 



ពិនិតយេមំ្ណើ នចំូលម្ោយពនធនចំូលជារនទុរររេរ់ដ្ឋ នូវឧរររណ៍ េោា រៈររកិាា រផ្លតិរមម េោា រៈសាងេង់  
និងធាតុចូលផ្លតិរមមេរោរ់រម្រមើឱ្យគម្រោងវិនិម្ោគោនលរាណេមបតតិរគរ់រាន់ 

ព ម្ ោះពសវា ពិនិត្យសំពណ៊ី នាចូំល ពដ្ឋយពនធនាចូំលជាបនទុករបសរ់ដា នូវឧបករណ៍ សមាា រៈ
បរកិាខ រ ផលិត្កមម សមាា រស្ថងសង ់នងិធាតុ្ចូលផលិត្កមម សរមាបប់ពរម៊ីឱ្យ
គពរមាងវនិិពោគ មានលកខណសមបត្តិរគប់រោន ់

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា/គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

ផតលក់ារពល៊ីកទឹកចិត្ត នងិជំរុញដលក់ារវនិពិោគ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត 

 ចាប់សត៊ីព៊ី វពិស្ថធនកមមននចាប់សត៊ីព៊ី វនិិពោគននរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
ពលខ នស/រកម/០៣០៣/០០៩ ចុោះនងៃទ៊ី២៤ មខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 អនុរកតឹ្យពលខ ១១១ អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៧ មខ កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០៥  សត៊ីព៊ី
ការអនុវត្តចាប់សត៊ីព៊ីវពិស្ថធនកមមននចាបស់ត៊ីព៊ីវនិិពោគននរពោះរាជាណាចរក
កមពុជា 

 របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  សត៊ីព៊ី  
ការផតលព់សវាស្ថធារណៈ របសរ់កុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា 

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

រកុមហ ុនមដល បានទទួលចុោះបញ្ជ ៊ីជាគពរមាងវនិិពោគមានលកខណៈសមបត្ត ិ
រគប់រោន ់ “គ.ល.គ” 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ០៧នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ  
 ត្នមល ៤ លានពរៀល 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

ក- សំពណ៊ី សំុនាចូំលពដ្ឋយពនធជាបនទុករបសរ់ដា (ពល៊ីកទ៊ី១) 
១. ពាកេពសន៊ីសំុ (ចុោះហត្ថពលខាពដ្ឋយអនកមានសិទធិ) (ចាប់ពដ៊ីម) 
២. បញ្ជ ៊ីពម CIB 01E (ចាប់ពដ៊ីម) 

- ការបំពពញលកខខណឌ  មដលមានកនុងពោលការណ៍ 
- អាជាា បណ័ណចុោះបញ្ជ ៊ីពាណិជជកមម (ចាបង់ត្ចមលង) 

៣. ចុោះបញ្ជ ៊ីពនធដ្ឋរ(បណ័ណបា ត្ង-់អាករពល៊ីត្នមលបមនថម) (ចាប់ងត្ចមលង) 
៤. បលងស់្ថងសង់ (ករណ៊ី ពសន៊ីសំុពរគឿងសំណង់) (ចាបង់ត្ចមលង) 

 

ខ- សំពណ៊ី សំុនាចូំលពដ្ឋយពនធជាបនទុករបសរ់ដា (ជាបនតបនាទ ប)់ 
១. ពាកេពសន៊ីសំុ (ចុោះហត្ថពលខាពដ្ឋយអនកមានសិទធិ) (ចាប់ពដ៊ីម) 
២. បញ្ជ ៊ីពម CIB 01E (ចាប់ពដ៊ីម) 
៣. របាយការណ៍ សត៊ីព៊ីការនាចូំល-នាពំចញ នងិសននិធ ិ (ចាប់ពដ៊ីម) 
៤. វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញជ ក ់សត៊ីព៊ីការបំពពញបាននូវកាត្ពវកចិាចំពពាោះរដា (ចាប់ងត្
ចមលង) 

៥. ការវាយត្នមលសមត្ថភាពផលិត្ បទដ្ឋា នផលិត្ និងបំមរបំរលួមខេសងាវ ក់
ផលិត្កមម (ចាបង់ត្ចមលង) 



ពោបល ់  ការអនុញ្ាត្ឱ្យនាចូំល ពដ្ឋយរដាជាអនកទទួលបនទុកពល៊ីពនធនាចូំលពនោះមាន
ទសិពៅសំខាន់ សរមាប់បពរម៊ីត្រមូវការផលិត្កមមរបសរ់កុមហ ុន រសបតម
មុខសញ្ញា កណំត្់។ ពរកាយពពលនាចូំល ក.អ.ក នឹងចាត្់តងំរកុមរត្ួត្ពិនិត្យ 
ចុោះតមដ្ឋនការពរប៊ីរបាសនូ់វរាលទ់នំិញមដលបាននាចូំលខាងពល៊ីពនោះ ពហ៊ីយ 
រយៈពពល ០៦ មខពរកាយ ការនាចូំល នឹងមានការចុោះរត្តួ្ពនិិត្យពរកាមរូប
ភាពជា Post Audit ព៊ីអនតររកសួងមានសមត្ថកចិា។ កនុងករណ៊ី ពិនិត្យពឃ៊ីញ
ករកុមហ ុនបានពរប៊ីរបាស ់ ការពល៊ីកទឹកចិត្តមនិចមុំខសញ្ញា វនិិពោគពទពនាោះ 
រកុមហ ុននឹងរត្ូវទទួលរងការបងព់នធ ការផាកពនិ័យ នងិពោសទណឌ តម
ចាប់ជាធរមាន។ 

 ចំពពាោះរកុមហ ុន មដលមានជពំាក់បណុំលពនធរដា នងឹមនិរត្ូវទទួលបាននូវ
ការពិនិត្យសំពណ៊ី នាចូំលបនតពទៀត្ពទ។ 

 ចំពពាោះការមនិអនុវត្តកាត្ពវកចិាពផេងៗពទៀត្ ដូចជាករណ៊ី មនិចូលរមួកិចា  
ការពារបរសិ្ថថ នតមការមណនា ំរបសស់្ថថ ប័នមានសមត្ថកិចា ក៏រត្ូវអនុវត្តតម
លំនាដូំចខាងពល៊ី។ 

 

 

 

 



អាជាា រ័ណណ រម្ងកើតតំរន់ម្េដ្ឋរិចចពិម្េេ 

ព ម្ ោះពសវា អាជាា ប័ណណបពងោ៊ីត្ត្ំបន់ពសដាកចិាពិពសស 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលព់សវា 

រកមុរបកឹាអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា/គណៈកមាម ធកិារវនិពិោគកមពុជា 
ការោិលយ័រចកពចញចូលមត្មួយ ននរកមុរបឹកាអភិវឌ្ឍនក៍មពុជា វមិានរាជរដ្ឋា
ភិបាល ផលូវសុ៊ីសុវត្ត ិវត្តភនំ រាជធាន៊ីភនំពពញ  

 ទូរសព័ទ      :   (៨៥៥ ២៣) ៩៨១ ១៥៤ 
 អុ៊ីមមល      :   cdc.cib@online.com.kh 
 ពគហទំព័រ  :    www.cambodianinvestment.gov.kh 

ពោលបណំង 
ននការផតលព់សវា 

សរមបសរមួលរាលស់កមមភាពវនិិពោគ ជំរុញពល៊ីកទកឹចិត្ត ដលអ់នកវនិិពោគ 
បពងោ៊ីននូវបរោិកាសវនិិពោគ មដលអំពណាយផលដលក់ារពធវ៊ីឱ្យកាន់មត្របពស៊ីរ
ពឡ៊ីងនូវផលិត្ភាព កនុងការផលិត្ទំនញិ ការរបមជងឈនោះកំពណ៊ី នពសដាកិចាជាត្ ិ
ជរមុញការនាពំចញ ពដ្ឋោះរស្ថយការងារជូនរបជាជន ពដ៊ីមប៊ីកាត្ប់នថយភាពរក៊ីរក 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកតឹ្ពលខ ១៤៨  អនរក.បក ចុោះនងៃទ៊ី២៩ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០០៥  សត៊ីព៊ី     
ការបពងោ៊ីត្ នងិការរគប់រគងត្បំន់ពសដាកចិាពិពសស។ 

 របកាសរមួពលខ ៩៩១ សហវ.របក ចុោះនងៃទ៊ី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  សត៊ីព៊ី  
ការផតលព់សវា ស្ថធារណៈរបសរ់កុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា   

អត្ងិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួពសវា 

អនកវនិិពោគសញ្ញជ ត្ិមខមរ និងសញ្ញជ ត្ិបរពទស 

សតងដ់្ឋពសវា  រយៈពពល ២៨ នងៃ នននងៃពធវ៊ីការ  
 ត្នមល ១៥ លានពរៀល 

ត្រមវូការឯកស្ថរ  
ពដ៊ីមប៊ីទទលួបានពសវា 

១. លកខនតកិៈរកុមហ ុន (០៣ចាប ់) 
២. គពរមាងសិកាសមទិធិផល 
៣. ពាកយពសន៊ីសំុវនិិពោគ 
៤. លិខិត្ឆលងមដន ឬ អត្តសញ្ញា ណប័ណណងត្ចំលង 
៥. លិខិត្ពកោ លពោស សមាជកិ ភាគហ ុនបរពទស 
៦. រូបងត្សមាជកិភាគហ ុន 
៧. ឯកស្ថរបញ្ញជ កទ់៊ីតងំ(កមមសិទធ-ិកិចាសនាជួលកិចាសនាដ៊ី សមបោនបលង់  
     និងមផនទ៊ីបងាា ញទ៊ីតងំ) 
៨. កនុងករណ៊ី មាា សភ់ាគហ ុនជាន៊ីត្ិបុគគល រត្ូវភាជ បម់កជាមួយនូវៈ 

ក- វញិ្ញា បនបរត្បញ្ញជ ក់ការចុោះបញ្ជ ៊ីពាណិជជកមមរបសន់៊ីត្បុិគគលពនាោះ 
ខ- លិខិត្មត្ងតងំត្ណំាងន៊ីត្បុិគគល 
គ- ងត្ចំលងអត្តសញ្ញា ណបណ័ណ/លិខតិ្ឆលងមដនត្ណំាងន៊ីត្ិបុគគល 
ឃ- រូបងត្ទំហ ំ៤ គុណ ៦ របសត់្ំណាងន៊ីត្បុិគគល 

៩. បលងអ់ាោរ និងបលង់ទ៊ីតងំ 
ពោបល ់ អាជាា ប័ណណចុោះបញ្ជ ៊ីវនិិពោគ   គឺមានស្ថរសំខាន់   និងមានរបពោជន៍ដលអ់នក    

វនិិពោគ ពដ៊ីមប៊ីទទួលបាននូវការពល៊ីកទកឹចិត្ត ព៊ីរាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការនាចូំល
នូវសមាា រៈបរកិាខ ផលិត្កមម សមាា រៈស្ថងសង់ នងិធាតុ្ចូលផលិត្កមម ពដ្ឋយពនធ
នាចូំលជាបនទុករបសរ់ដា។ 

 


