
អាជ្ញា បណ្ណ នងិការត្រួរពនិរិយ
របស់ភ្នា កង់ារដែលមានសមរថកចិ្ចសត្មាប់ អាជវីកមមដកច្ច្ា  
ែណំាប់ដលែឈ  ីដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ 





ែំណាក់កាល សខំាន់ៗ កាុង ការ ឈសារី អាជ្ញា  បណ្ណ សត្មាប់ អាជវីកមម
ដកច្ច្ា  ែណំាប់ដលែឈ  ីដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ 



ខ្ាុ ំ ច្ង់ ឈបកី អាជវីកមម ដកច្ច្ា  ែំណាប់ដលែឈ ី
ដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ថ្មមីយួ

ែណំាក់កាល កាុង ការ ឈសារី សំុ អាជ្ញា  បណ្ណ ឬ វញិ្ញា បនប័ត្រ អាជវីកមម 
ដកច្ច្ា  ែណំាប់ដលែឈ  ីដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់



បណ្ណ ព័រ៌មាន សខំាន់ៗសត្មាប់ អាជវីកមមដកច្ច្ា  ែណំាប់ដលែឈ  ីដលែ
ឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ 



ការ ឈសាី សុ ំវញិ្ញា បនប័ត្រសត្មាប់ ែំឈណី្រ ការ អាជីវកមម ដកច្ច្ា ែំណាប់
ដលែឈ ី ដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់

ឈរី ត្រូវ មាន អាជ្ញា  បណ្ណ ឬ  វញិ្ញា បនប័ត្រអ្វីខ្ែះ សត្មាប់ ែំឈណី្រ ការ អាជីវ
កមម ដកច្ច្ា ែំណាប់ដលែឈ ី ដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់?

ត្រប់ អាជីវកមម ដកច្ច្ា ែំណាប់ដលែឈ ី ដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់
ដែល ែំឈណី្រ ការ កាុង ត្ពះរាជ្ញណាច្ត្ក កមពុជ្ញ ត្រូវ មាន អាជ្ញា  បណ្ណឬ
វញិ្ញា បនប័ត្រមួយ ច្ំនួនែូច្ ខាង ឈត្កាម សត្មាប់ ែំឈណី្រ ការ 
• វញិ្ញា បនប័ត្រ បញ្ញា ក់ ការ ចុ្ះ ឈ ម្ ះកាុង បញ្ា ីពាណិជណិ្ជាកមម 
• ត្បកាសបឈងកីរ ឈរាង ច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និង សិបបកមម
• វញិ្ញា បនប័ត្រ ែំឈណី្រ ការ ឈរាង ច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និង សិបបកមម
• អាជ្ញា  ប័ណ្ណចុ្ះ បញ្ា ី លលិរលល ឈត្បីសញ្ញា សតង់ ដារ កមពុជ្ញ (ច្បល)
• អាជ្ញា  បណ្ឌ សត្មាប់ ឈត្បី សញ្ញា បញ្ញា ក់ លលិរលល CS
• ការចុ្ះ បញ្ា ី ពនធដារ ពនធប៉ា រង់ អាករឈលី រច្មែ បដនថម និង ពនធ ត្បថាប់ 

ត្ា
• លិខ្ិរ អ្នុញ្ញា រ (ឈបីក ទីាងំ អាជីវកមម)
• ចុ្ះ បញ្ា ីការត្បកាស ឈបីក សហត្ាស ឈសៀវឈៅបញ្ា ី ត្បច ំត្ររះ ស្ថថ ន

ឈសៀវឈៅ ឈបីក ត្បក់ ចុ្ះ ទិដាា កាបទបញ្ញា ច្លៃ កាុង កាុង កំឡុង ឈពល ៣០
ច្ថ្ៃ។

• វញិ្ញា បនបត្រចុ្ះ បញ្ា ី ពាណិជណិ្ជាសញ្ញា (ាម ការសម័ត្រច្ិរត)
• ពនធ ឈលី ស្ថែ កយឈីហា
• លិខ្ិរ អ្នុញ្ញា រស្ថែ កយ ីឈហា

ឈត្កាម រំឈរាង ឧបរថមភឈដាយ

ឈរី ឈោក អ្ាក អាច្ ចុ្ះ អាជ្ញា  បណ្ណ ឬ វញិ្ញា បនប័ត្រ ឈៅឯណា?
ត្រប់ អាជីវកមម ដកច្ច្ា ែំណាប់ដលែឈ ី ដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់
ដែល ែំឈណី្រ ការ កាុង ត្ពះរាជ្ញណាច្ត្ក កមពុជ្ញ ត្រូវ មាន ត្ប កាស បឈងកីរ ឈរាង 
ច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និង សិបបកមម វញិ្ញា បនប័ត្រែំឈណី្រ ការ ឈរាង ច្ត្ក ធុន 
រូច្ មធយម និង សិបបកមម និង អាជ្ញា បណ្ណ ឬវញិ្ញា បនប័ត្រ ជ្ញប់ ទាក់ ទង មួយ 
ច្ំនួនឈទៀរ។ ឈោកអ្ាកអាច្ ឈធវី ការ ឈសាី សំុ អាជ្ញា  បណ្ណឬ វញិ្ញា បនប័ត្រ ទាងំ
ឈ ះឈៅ 
• ច្ំឈពាណិជះ ត្បកាស បឈងកីរ ឈរាង ច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និងសិបបកមម និង វញិ្ញា ប

នរ័ត្រ ែំឈណី្រ ការ ឈរាង ច្ត្កធុន រូច្ មធយម និងសិបបកមម ឈោក អ្ាក 
អាច្ ឈសីាសំុ បន ឈៅ អ្រគ យកដាា ន សហត្ាសធុន រូច្ មធយម ឬ 
ការយិាល័យ ត្ច្ក ឈច្ញ ចូ្ល ដរ មួយ ច្ន ត្កសួង ឧសាហកមម វទិាស្ថ
ស្តសត បឈច្ចកវទិា និងនវានុវរតន៍។

• ច្ំឈពាណិជះ វញិ្ញា បនប័ត្រ បញ្ញា ក់ ការ ចុ្ះ ឈ ម្ ះកាុង បញ្ា ីពាណិជណិ្ជាកមម ឈោក
អ្ាក អាច្ឈធវី ការ ឈសាីសំុ ចុ្ះ វញិ្ាបនប័ត្របញ្ញា ក់ ការ ចុ្ះ ឈ ម្ ះ បញ្ា ី 

ពាណិជណិ្ជាកមម ាម រយៈត្បព័នធ សវ័យ ត្បវរតកមម សត្មាប់ ចុ្ះ បញ្ា ី ពាណិជណិ្ជា
កមម www.businessregistration.mov.gov.kh
ឬឈោក អ្ាក អាច្ អ្ឈញ្ា ីញ ឈៅ កាន់  យកដាា ន ចុ្ះ បញ្ា ី ពាណិជណិ្ជា កមម 
របស់ ត្កសួង ពាណិជណិ្ជាកមម ឬ មនៃីរពាណិជណិ្ជាកមម ឈខ្រតត្កុង ឈែីមប ីជួ និង លត
ល់ ព័រ៌មាន សត្មាប់ ចុ្ះ បញ្ា ី ពាណិជណិ្ជាកមម របស់ ឈោកអ្ាក។

• ច្ំឈពាណិជះ អាជ្ញា ប័ណ្ណចុ្ះ បញ្ា ីលលិរលល ឈត្បីសញ្ញា សតង់ដារកមពុជ្ញ (ច្ប
ល) និង អាជ្ញា ប័ណ្ឌ  សត្មាប់ សឈត្បី សញ្ញា  បញ្ញា ក់ លលិរលល CS ឈោក
អ្ាក អាច្ ឈសា ីសំុ បន ឈៅ វទិាស្ថថ នសតង់ ដារ កមពុជ្ញ ច្ន ត្កសួង ឧសាហ
កមម វទិាស្ថស្តសត បឈច្ចកវទិា និង នវានុវរតន៍

• ច្ំឈពាណិជះ ការ ចុ្ះ បញ្ា ី ពនធដារ ពនធ ប៉ា រង់ អាករឈលី រច្មែ បដនថម និង ពនធ ត្ប
ថាច្ប់ ត្ា ឈោក អ្ាក អាច្ ឈធវ ីការ សំុ ចុ្ះ បញ្ា ី ឈៅ អ្រគ  យក ដាា ន ពនធ
ដារ (ស្ថោជ្ញរិ ពនធដារ) ឬ ការយិាល័យ ត្សុក ខ្ណ្ឌ ។

• ច្ំឈពាណិជះ លិខ្ិរ អ្នុញ្ញា រិ (ឈបីក ទី ាងំ អាជីវកមម) ឈោក អ្ាក អាច្ 
អ្ឈញ្ា ីញ ឈៅ កាន់ ស្ថរាជធានី ឈខ្រតត្កុង ដែល ធាជីវកមម ឈោក អ្ាក សថិរ 
ឈៅ។

• ច្ំឈពាណិជះ ចុ្ះ បញ្ា ិការ ត្បកាស ឈបីក សហត្ាស ឈសៀវឈៅបញ្ា ីត្ប ច ំ
ត្ររះស្ថថ ន ឈសៀវឈៅឈបីកត្បក់ ចុ្ះ ទិដាា កាបទបញ្ញា ច្លៃកាុង ឈោក អ្ាក
អាច្អ្ឈញ្ា ីញ ឈៅ កាន់ ត្កសួងការងារ និង បណ្តុ ះ បណាត ល់ វជិ្ញា ជីវៈ ឬ 
ាម ត្ប ព័នធ បឈច្ចកវទិាព័រ៌មាន (ាម រយៈត្បព័នធ online ទទួល 
ស្ថគ ល់ឈដាយ ត្កសួងការងារ)។

• ច្ំឈពាណិជះ វញិ្ញា បនបត្រ ចុ្ះ បញ្ា ី ពាណិជណី្ជាសញ្ញា ឈោកអ្ាកអាច្ អ្ឈញ្ា ីញ ឈៅ
កាន់  ហយក ដាា ន កមម សិទធិបញ្ញា  ច្ន ត្កសួង ពាណិជណិ្ជាកមម

• ច្ំឈពាណិជះពនធឈល ីស្ថែ កយឈីហា ឈោក អ្ាក អាច្ ឈធវ ីការ សំុ ចុ្ះ បញ្ា ី  បន ឈៅ
អ្រគ យកដាា ន ពនធដារ ឬ ការយាល័យ ពនធដារ ត្សកុ ខ្ណ្ឌ ។



• ច្ំឈពាណិជះ លិខ្ិរ អ្នុញ្ញា រស្ថែ កយ ីឈហា ឈោកអ្ាក អាច្ អ្ឈញ្ា ីញ ឈៅ កាន់ 
ស្ថោរាជធាន ឈខ្រត ត្កុង ដែល អាជីវកមម ឈោក អ្ាក សថិរឈៅ។

ឈរីឈោក អ្ាក ត្រូវ មាន សណំុំ្ ឯកស្ថរ អ្វីខ្ែះ ឈែីមប ីឈសាីសុ?ំ

ឈោក អ្ាក រត្មូវ ឈអាយ មាន សំណំុ្ ឯកស្ថរមួយ ច្ំនួន ែូច្ ខាង ឈត្កាម 
សត្មាប់ ែំឈណី្រ ការ ឈសា ីសំុ 

• ពាណិជកយ សំុ ភ្នា ប់ ជ្ញមួយ រូប ថ្រ ទំហំ (៤x៦) មួយសនែរក
• ត្បកាសបឈងកីរឈរាងច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និង សិបបកមម
• ច្ាប់ ច្មែង អ្រត សញ្ញា ណ្បណ្ណ ឬ លិខ្ិរឆ្ែងដែន
• រំនូស បំត្ពូផញ លលិរកមម
• រូបថ្រ ស្ថែ កយឈីហា និង ដខ្ែសងាវ ក់ លលិរកមម
• រូបថ្រ (៤x៦) បី សនែរក
ឯកស្ថរឈលែងៗឈទៀរ 
• វញិ្ញា បនប័ត្រវភិ្នររុណ្ភ្នពឈច្ញឈដាយ វទិាស្ថថ ន សតង់ ដារ កមពុជ្ញ
• ស្ថែ កសញ្ាលលិរលល
• លិខ្ិរវាយ រច្មែ លល ប៉ាះពាណិជល់បរដិាា ន (ត្បសិន ឈបី ច ំបច់្)

ឈរីវញិ្ញា បនរ័ត្រែំឈណី្រ ការ ឈរាង ច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និង សិបបកមម ឈនះ
លតល់ អ្រថត្បឈយាជន៍អ្វ ីខ្ែះែល់ អាជីវកមម ឈោកអ្ាក?

វញិ្ញា បនប័ត្រ ែំឈណី្រ ការ ឈរាង ច្ត្ក ធុន រូច្ មធយម និង សិបបកមម ឈនះ លតល់ 
អ្រថត្បឈយាជន៍ែូច្ ខាង ឈត្កាម 

1. អាជីវកមម ឈោក អ្ាក ត្រូវ ឈរ ទទួល ស្ថគ ល់ ថា ជ្ញ និរិបុរគល និង ទទួល 
បន ការ ការពាណិជរឈដាយ ច្ាប់ ច្ន ត្ពះរាជ្ញណាច្ត្កកមពុជ្ញ

2. លតល់ ទំនុក ច្ិរត ែល់ ច្ែ រូអាជីវកមម ដែល មាន ស្ថរៈសំខាន់ សត្មាប់
ឧរតមភ្នព និង កាោនុវរត ភ្នព កាុង អាជីវកមម ត្ព ម ទាងំ ជត្មុញ ឱ្យ 
ទទួលបន ធនធាន សត្មាប់ អាជីវកមម ែូច្ជ្ញ ហរិញ្ាបបទាន ជ្ញឈែីម។

3. ឈោកអ្ាក ទទួល បន ការ ត្បរកា ពី មស្តនតី ជំ ញ ឈលី ការ ចប់ ឈលតីម អាជីវ
កមម ែំឈណី្រ ការ អាជីវកមម និង ការ ការពាណិជរអ្រិថ្ិជន។

ឈរី ការ ត្រួរពិនិរយអ្វីខ្ែះដែល នរង ឈកីរមាន សត្មាប់ អាជីវកមម ឈនះ?

កំឡុង ឈពល ឈសាីសំុ វញិ្ញា បនប័ត្រ ែំឈណី្រ ការ ឈរាង ច្ត្ក ធុនរូច្ មធយម និង 
សិបបកមម ឈោក អ្ាក ត្រូវ ទទួល រង ការ ត្រួរ ពិនិរយ (១) ការ ត្រួរពិនិរយ
រុណ្ភ្នពលលិរលល ឈដាយ ត្កសួង ឧសាហកមម វទិាស្ថស្តសត បឈច្ចកវទិា
និង នវានុវរតន៍ (២) ត្រួរ ពិនិរយទី ាងំ ឈដាយ ស្ថោរាជធានី ឈខ្រតត្កុង។
ល។

ឈៅឈពល ដែល ឈោក អ្ាក ែំឈណី្រ ការអាជីវកមមដកច្ច្ា ែំណាប់ដលែឈ ី ដលែ
ឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ ឈោក អ្ាក ត្រូវ ទទួលរង ការត្រួរ ពិនិរយ
(១) ការត្រួរ ពិនិរយ រុណ្ភ្នព លលិរលល (២) ការ ត្រួរ ពនិិរយ អ្ ម័យ 
ឈដាយ ត្កសួង សុខាភិបល (៣) ត្បព័នធ ត្រប់ត្រងអ្រគីភ៧យ និង ត្បព័នធ
ការពាណិជរ សនតិសុខ្ សុវរថិភ្នព ឈដាយ ត្កសួងមហាច្លៃ (៤) អ្ធិការកិច្ច 
ការងារឈដាយ ត្កសួង ការងារនិងបណ្តុ ះបណាត លវជិ្ញា ជីវៈ (៥) ត្រួរពិនិរ ្
យ បរដិាា ន ឈដាយ ត្កសួងបរដិាា ន (៦) ត្រួរ ពិនិរយ ឈដាយ អាជ្ញា ធរមូលដាា ន
ឈដាយ ត្កសួង មហាច្លៃ។



មា៉ា ត្ទកី ច្ន ព័រ៌មាន សត្មាប់ អាជវីកមមដកច្ច្ា  ែណំាប់ដលែឈ  ីដលែឈ ី
ឈត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ 



បញ្ា ី ច្ន អាជ្ញា  បណ្ណ ឬ វញិ្ញា បនប័ត្រ សត្មាប់ អាជីវកមមដកច្ច្ា  ែំណាប់ដលែឈ  ីដលែឈ ឈីត្កៀម ឬ អាហារឈត្កៀមវចិ្ខ្ចប់ 


















