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សនុ្ទរកថា 

របសឯ់កឧត្តម អ កុ ប្រជា រដ្ឋលេខាធិការ ប្កសងួពាណិជ្ជកមម 
កនុងពធីលីបីកវគ្គបណតុ ុះបណ្តត េពប្ងងឹសមត្ថភាពលដ្ើមបីកាា យជា ភាន កង់ារត្ណំ្តងប្សបច្បាប់

នន្ម្ចា សម់្ច៉ា ក  

កនុង ប្ពុះរាជាណ្តច្បប្កកមពុជា 
ភ្នំលពញ នងៃទី ១០ ខែ កមុភៈ ឆ្ន  ំ២០១៤ 

 

ឯកឧត្តម លោកជទំាវ 

អសល់ោក លោកស្ស ីអនកនាងកញ្ញា  

ថ្ងៃលនេះខ្ញ ំមានលសចកតីលោមនសសរកីរាយ និងកិត្តិយស ដែលបានចូលរមួល ើកកមមវធិី ណតញ េះ ណ្តត លពស្ងឹង
សមត្ថភាព លែើមបីក្លា យជា ភាន ក់ងារត្ំណ្តងស្ស ចា ថ់្នមាា សម់ា៉ាក កនញងស្ពេះរាជាណ្តចស្កកមពញជា។ 
 
ខ្ញ ំសមូល្ាៀត្យកឱក្លសលនេះផងដែរ លែើមបីសដមតងនូវអណំរគញណយ៉ាងស្ជាលលស្ៅ ចំល េះនាយកដ្ឋា នកមម
សទិ្ធិ ញ្ញា ដែលបានលរៀ ចវំគគ ណតញ េះ ណ្តត លលនេះល ើង និងអរគញណចំល េះវត្តមានរ សឯ់កឧត្តម លោក
ជំទាវ អសល់ោក លោកស្ស ីអនកនាងកញ្ញា  ដែលមានវត្តមានលៅទ្ីលនេះ។ 
 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពញជា ដែលមាន សលមតច្បអគ្គមហាលសនាបតីលត្លជាហ នុ្ ខសន្ ជាស្ មញខ បានអនញ
វត្តយញទ្ធោស្រសតចត្ញលក្លណ ែំណ្តក់ក្លលទ្ី ១ នងិទ្ី ២ ស្ ក លដ្ឋយលជាគជ័យកនញងរយៈលពលមួយទ្សវត្ស
ចញងលស្ក្លយលនេះលដ្ឋយសលស្មចបាននវូសនតិភាពយរូអដងែង លលើកត្លមកើងជីវភាពរ សស់្ ជាពលរែា និងក្លរ
អភវិឌ្ឍន៍ស្ ក លដ្ឋយលចរភាព ដែលលធែើឲ្យស្ លទ្សជាត្ិមានការរកីចម្រើនម ើ្រប់វស័ិយ តាមរយៈ
កំលណើ នលសែាកចិាែខ៏្ា ំងក្លា ។ ទ្នទមឹនឹងលនេះផងដែរ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានលធែើទ្លំនើ ភាវ ូនីយកមមលោល
នលយបាយថ្នក្លរលធែើសមាហរណកមមលសែាកចិា លៅកនញង ត្ ំន់ នងិពិភពលោក។ 
  
វសិយ័កមមសទិ្ធ ិញ្ញា  បានក្លា យជាស្ ធាន ទ្ែស៏ខំ្ន់សស្មា ស់្ លទ្សកមពញជាកនញងអំ ញងលពលថ្នក្លរលធែើ
សមាហរណកមមលៅកនញងត្ ំន ់ ជាពិលសសក្លរចូលជាសមាជិកអងគក្លរ ណិជជកមមពភិពលោក។ លស្ក្លម
ក្លរជួយឧ ត្ថមពីអងគក្លរកមមសទិ្ធ ិញ្ញា ពិភពលោក កមពញជាបាន លងកើត្ចា ់សដពីមីា៉ា ក  ណិជជនាម នងិ
អំលពើថ្នក្លរស្ កតួ្ស្ ដជងមនិលោម េះស្ត្ង់ ចា ់សដពី ី ស្ ក្លសនីយ ស្ត្ត្កកកមម វញិ្ញា  ន ស្ត្ម៉ាូដែលមាន
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អត្ថស្ លយជន ៍និងគនំូរឧសាហកមម ចា ់សដពីីសទិ្ធអិនកនិពនធ និងសទិ្ធសិ្ ហាកស់្ ដហល និងចា ់សដពីី
ក្លរស្គ ់ស្គងពជូែណំំ្ត និងសទិ្ធិអនក ងាក ត្ព់ូជែណំំ្ត និងងមីៗ លនេះបានអនញម័ត្ចា ់សតពីីមា៉ាកសមាគ ល់
ភូមិោស្រសតទ្នំិញ។  

លែើមបីអនញវត្តដផនក្លរអភិវឌ្ឍន៍យញទ្ធោស្រសតជាត្ិ គណៈកមាម ធិក្លរជាត្ិស្គ ស់្គងកមមសទិ្ធ ិញ្ញា  បានដ្ឋក់
លចញនវូដផនក្លរអភិវឌ្ឍន៍វសិយ័កមមសទិ្ធិ ញ្ញា  ដែលមាន ៥២ សកមមភាព សស្មា ់អនញវត្ដពីឆ្ន ំ ២០១២ 
ែល ់ ២០១៤ លែើមបីលលើកត្លមកើងវសិយ័កមមសទិ្ធ ិញ្ញា លៅកមពញជា ដែលមកទ្លល់ពលលនេះបាន ញ្ា  ់ក្លរ       
អនញត្តសកមមភាព ចនំួន ១៧ ចំដណកសកមមភាពចំននួ២១ លទ្ៀត្បាន ញ្ា  ់ដផនកខាេះ និងកំពញង នតអនញវត្ត។ 

ទ្នទមឹនងឹលនេះផងដែរ លែើមបីលស្ត្ៀមអនញវត្តយញទ្ធោស្រសតចត្ញលក្លណែណំ្តក់ក្លលទ្៣ី រ សរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 
លលខ្ធិក្លរដ្ឋា ន ថ្នគណៈកមាម ធិក្លរជាត្ិស្គ ់ស្គងកមមសទិ្ធ ិញ្ញា  លស្ក្លមក្លរជួយឧ ត្ថមពីីអងគក្លរកមម
សទិ្ធិ ញ្ញា ពភិពលោក បានលរៀ ចំលសចកតីស្ ងយញទ្ធោស្រសតកមមសទិ្ធិ ញ្ញា ជាត្ិរ សក់មពញជាដែលដ្ឋក់
លចញនវូគនំតិ្ផតួចលផតើម ដែលស្គ ែណត  ់លលើវសិយ័ កសកិមម វ បធម៌ ក្លរអ ់រ ំលទ្សចរណ៍ សញខ្ភិបាល 
ឧសាហកមម និង ណិជជកមម លែើមបីសលស្មចបាននូវលោល ំណងលសែាកចិា វ បធម ៌ សមត្ថភាព និង
 ទ្ដ្ឋា នចា ់។ 

ម ើរបីចូ ររួចំណែកកនុងការម្វើកំណែទ្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបា អាែត្តិថ្មី និងជ្រុញការងារករមសិទធិ
បញ្ញា ឲ្យកាន់ណត្មាន្បសិទធភាព និងម ើរបីស្រួ   ់្ុរៈជន ក៏ ូចជាភាន ក់ងារតំ្ណាងស្សបចាប់ 
ស្កសងួ ណិជជកមម បានដ្ឋក់ឲ្យសាធារែជន អាចម្វើការស្សាវ្ជាវមា៉ាក ណ  បានចុុះបញ្ជ ីរចួ តារ
្បព័នធអីុន្ឺណែត្ (Internet)  និង ការដ្ឋក់ពាកយមសនើសំុចុុះបញ្ជ ីមា៉ាកតារ្បព័នធអីុន្ឺណែត្ (E-
Filing)។ មៅមព ខាងរុខ មរហទំព័រនាយកដ្ឋា នករមសិទធិបញ្ញា  ឬម ខា្ិការដ្ឋា នករមសិទធិបញ្ញា  នឹង

ម្វើការភាជ ប់ជារួយអាសា៊ា ន (ASEAN) និងសហររន៍អឺរ ៉ាបុ (EU) ណ  មៅមព មនាុះមយើងអាច

ស្សាវ្ជាវមា៉ាក (Mark Search) ្បកាសនីយប្ត្ត្កកករម រំនូរឧសាហករមរបស់បណាត  ្បមទស       

អាសា៊ា ន និងសហររន៍អឺរ ៉ាបុបាន។ 

លៅកនញង រ ិទ្ោកលភាវ ូនីយកមម  ក្លរកោងលហដ្ឋា រចនាសមពន័ធចា ់ែរ៏ងឹមំា ក្លរកោងសរត្ថភាព 
រឺជាចំែុចរន្ឹុះរួយ កនុងចំមណារចំែុចរន្ឹុះ ទទមទៀត្ ស្មាប់ម្វើការ្បកួត្្បណជង និងទាញយក
ផ ្បមោជន៍ឲ្យបានកាន់ណត្ម្ចើនណថ្រមទៀត្ពីពាែិជជករមអនតរជាតិ្ ។  
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ស្សបតារមា្តា ៥៨ និង ៥៩ ទនចាប់សតីពីមា៉ាក ពាែិជជនារ និងអំមពើទនការ្បកួត្្បណជងរិនមសាម ុះ
្ត្ង់ និង្បកាសម ខ ០៤៥ ព.ែ សតីពីភាន ក់ងារតំ្ណាងស្សបចាប់ទនមាា ស់មា៉ាក កនុង្ពុះរាជាណាច្ក
ករពុជា ចុុះទថ្ៃទី ០៩ ណខ កុរភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ្កសួងពាែិជជករម មរៀបចំវរគបែតុ ុះបណាត  ពស្ងឹងសមត្ថភាព
លែើមបីក្លា យជា ភាន កង់ារត្ំណ្តងស្ស ចា ថ់្នមាា សម់ា៉ាក កនញងស្ពេះរាជាណ្តចស្កកមពញជា កនញងលោល ំណង 
ស្គ ់ស្គង និងពស្ងឹងសមត្ថភាពរ សត់្ណំ្តងស្ស ចា ់ ថ្នមាា សម់ា៉ាក លែើមបីសស្មួលែលក់្លរងារចញេះ ញ្ជ ី
មា៉ាក និងកចិាក្លរែថ្ទ្លទ្ៀត្ ដែលទាកទ់្ងនឹងមា៉ាក នងិមា៉ាកសមាគ លភ់ូមោស្រសតទ្ំនិញ ឲ្យមានភាពរលនូ
ស្ ក លដ្ឋយស្ សទិ្ធភាព ស្ពមទំាងផតលភ់ាពងាយស្សួល ែលម់ាា សម់ា៉ាកកនញងក្លរលធែើអាជីវកមម នងិក្លរ
ក្លរ រសទិ្ធិរ សខ់ាួន តាមរយៈត្ំណ្តងស្ស ចា ់ថ្នមាា សម់ា៉ាក។  
 
វគគ ណតញ េះ ណ្តត លពស្ងងឹសមត្ថភាព លែើមបីក្លា យជា ភាន ក់ងារត្ំណ្តងស្ស ចា ថ់្នមាា សម់ា៉ាក កនញងស្ពេះរាជា
ណ្តចស្កកមពញជាជំនានទ់្ី ១ ស្ត្ូវបានលរៀ ចលំ ើងក្លលពីថ្ងៃទ្ី ១២ ដខ វចិឆិក្ល ឆ្ន ំ ២០១២ ចំនួន ៦៤ លមា៉ាង 
ដែលមានល កខជន បានស្  ងជា ់ជាោថ ពរចំននួ ៣៤ នាក់ លហើយបានក្លា យខាួនភាន ក់ងារត្ណំ្តងស្ស 
ចា ់ថ្នមាា សម់ា៉ាក កនញងស្ពេះរាជាណ្តចស្កកមពញជា។ វគគ ណតញ េះ ណ្តត លជំនាន់ទ្ី២ លនេះ មានសកិ្លខ ក្លម ចំនួន 
៥៩ នាក់ ដែលរមួមានសមាសភាពមស្រនតីមកស្កសងួ-ោថ  ័ននានាចំនួន ២៤ នាក់ និងវសិយ័ឯកជនចំននួ 
៣៤ នាក់។ 
 
ល្ាៀត្ឱក្លសលនេះខ្ញ ំសមូរលំកឹ ែលស់កិ្លខ ក្លមទំាងអស ់ ស្ត្ូវខិត្ខំលរៀនសសូ្ត្នវូជំនាញ លចាកលទ្ស           
កមមសទិ្ធិ ញ្ញា  ដចករដំលកនូវ ទ្ពិលោធន៍រ សខ់ាួន លធើែយ៉ាងណ្តឲ្យ វគគ ណតញ េះ ណ្តត លលនេះទ្ទ្ួលបាន
លជាគជ័យ។  
 
ជាទ្ី ញ្ា  ់ខ្ញ ំសមូជនូពរ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អសល់ោក លោកស្ស ីអនកនាងកញ្ញា  នវូពញទ្ធពរទំាង នួ
ស្ ក្លរ គឺ អាយញ  វណណៈ សញខៈ ពលៈ និងស្ ក្លសល ើកកមមវធិី ណតញ េះ ណ្តត លពស្ងងឹសមត្ថភាពលែើមបីក្លា យ
ជាភាន ក់ងារត្ំណ្តងស្ស ចា ់ថ្នមាា សម់ា៉ាក កនញងស្ពេះរាជាណ្តចស្កកមពញជា។ 

          សូរអររុែ 

 
 

 
 


