ឧបសម្ព័ន្ធ ៥

បញ្ជ ីម្ុខរបរ
ផ្នែកទី១៖ បញ្ជីមខ
ុ របរអាទិភាព (Priority List)
និយមន័យ ( Definition)

មុខរបរ (Business)

ិស័័យអាទិភាពទី១ និិ និងផ្កច្នែមូ ហបអាហារ (Food Manufacturing and Processing)
១. ការផលិត និងកែច្នៃម្ួ ហបអាហារ៖ គឺជា័កមមភាពបំផ្បែងសារធា ុ និិ និក័ិកមម ឬរុកខជា ិ

១.១.ការនិិ និងផ្កច្នែមូ ហបអាហារដនញពីសាន់័ ា (Production and Processing of

ដោយផ្កច្នែទង
ំ ស្័ុង ឬផ្កច្នែ បឋមដោយដស្បើម៉ា័ុីន និងហ ក
ថ មម ័ស្មប់មនុ័សបរសដភាគ ។

Meat)

(Food manufacturing and processing: Is the activity of converting agricultural
products or plants by whole processing or primary processing using machinery and
handicrafts for human eats.)

១.១.

ការនិិ និងផ្កច្នែមូប
ហ អាហារដនញពីសាន់័ ា (Production and Processing of

Meat)
១.១.១. និិ សាន់កំប៉ាុងដូនជាស្ ីកំប៉ាុង សាន់ដោកំប៉ាុង សាន់ស្រូកកំប៉ាុង (Production of
canned fish, canned beef, canned pork)
១.១.២. ដិនខច ប់សាន់័ ាដូនជាសាន់ស្រូក សាន់ដោ សាន់មន់ សាន់ស្ ី (Packing of beef,

ឧទហរណ៍៖ និិ ដំណាប់សាាយ និិ ខួរដស្កៀម និិ ស្ ីខ
និិ នំស្័ួយ។ (Example: Production of mango jam, jack fruit, canned fish, crispy
crepes)

buffalo, pork, fish)
១.១.៣. និិ សាន់ដស្កៀមដូនជា សាន់ស្រូកដស្កៀម សាន់ដោដស្កៀម (Production of dry
pork, dry beef)
១.១.៤. ផ្កច្នែដស្គឿង័មុស្ទដូនជាបងកង កាាម ខយង គុំ សារ៉ា យ័មុស្ទ (Processing of
lobster, crab, snail and seaweed)
១.១.៥. នំរ៉ាញ់ខ្លែញ់ដនញពីសាន់័ ាដូនជាខ្លែញ់ស្រូក ខ្លែញ់ស្ ី ខ្លែញ់ដោ (Rendering of lard
and other edible fat of animal origin)
១.១.៦. និិ ទឹកស្ ី (Production of fish sauce)
១.១.៧. និិ ទឹកដស្បងខយង (Production of oyster sauce)
១.១.៨. ផ្កច្នែ និងនិិ ទឹកដោោះដោដូនជាទឹកដោោះដោស្័័់ ទឹកដោោះដោខ្លប់ (Processing
of raw milk and condensed)
១.១.៩. ផ្កច្នែទឹកម ់ស្ ដនៀកកាំ (Processing of bird nest)
១.១.១០. ផ្កច្នែសាន់័ ាស្គប់ស្បដេទ (Processing all kind of meat)
១.២. ការនិិ និងផ្កច្នែមូ ប
ហ អាហារដនញពីរក
ុ ខជា ,ិ បផ្នែ, ផ្នែដ

ើ និងស្ោប់ធញ្ញជា ិ

(Production and Processing of Fruit, Veegeatble ang Grains)
បញ្ជីមុខរបរ
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១.២.១. និិ ដំណាប់ផ្នែដ

ើដូនជាដំណាប់សាាយ ដំណាប់ដនក (Production of mango

jam and banana jam)
១.២.២. និិ ផ្នែដ

ើកំប៉ាុងដូនជា ដមៀនកំប៉ាុង សាិម៉ា ិកំប៉ាុង (Production of canned fruit,

canned longan, canned rambutan)
១.២.៣. និិ បផ្នែកំប៉ាុងស្គប់ស្បដេទ ដូនជា ច្័ៃកំប៉ាុង ច្ៃថាិកំប៉ាុង ខទ ឹមស្រក់កំប៉ាុង
(Production of canned vegetables such as cabbage, beetroot and
pickled garlic)
១.២.៤. និិ ផ្នែដ

ើដស្កៀម ដូនជាខួរដស្កៀម ដំឡង
ូ ដស្កៀម ស្ាិដស្កៀម ដនកដស្កៀម

(Production of dry fruits, jack fruit, potatoes, taro, banana)
១.២.៥. និិ ស្ោប់ធញ្ញជា ិស្បឡាក់ ដូនជាស្ោប់ននទីស្បឡាក់ ័ផ្ណែកដីស្បឡាក់
(Production of roasting grains, cashews and peanuts)
១.២.៦. និិ ស្ោប់ធញ្ញជា ិបំពងស្គប់ស្បដេទ ដូនជា័ផ្ណាកដីបំពង ស្ោប់ននទ័បំពង
ស្ោប់

ូកបំពង ស្ោប់ ផ្កក

ូករ័ ែបំពង (Production all kind of fried of grains,

peanuts, cashews, lotus seeds and sunflower seeds)
១.២.៧. និិ ដស្គឿងដទ័ ដស្គឿងនស ំដូនជាដមទ័ម៉ា ់ ប៊ីដនង អំបិិ ទឹកស្រិក់ (Production
of groceries as chili flakes, MSG, salt and sauce)
១.២.៨. និិ ដស្បងដនញពីបផ្នែ ផ្នែដ
ដស្បងស្ោប់

ើឬស្ោប់ធមមជា ិស្គប់ស្បដេទដូនជាដស្បងដូងដស្បងអូិីិ

ូករ័ ែ (Production of oil from fruits, vegetable or grains such

as palm oil and olive oil)
១.២.៩.

និិ ទឹកផ្នែដ

ើស្គប់ស្បដេទ ដូនជា ទឹកដ ៉ា ម ទឹកស្ ផ្បក ទឹកការ៉ាុ ទឹកស្កូន

(Production of juice
and orange juice)

such as apple juice, guava juice, carrot juice

១.២.១០. ផ្កច្នែដោយកិនស្ោប់ធញ្ញជា ិស្គប់ស្បដេទ ដូនជា កិនដោ កិនដំឡូង កិន័ផ្ណែក
(ដិើកផ្ិងផ្ កិនស្័ូិ) (Processing of grain mill as corns, potatoes and
beans (except rice) )
១.២.១១. និិ ័ករស្គប់ស្បដេទ ដូនជា័ករអំដៅ ័ករដាែ ័ករដោ ័ករ័ូកូឡា (Production
of sugar as sugar cane, sugar palm, sugar corn and sugar chocolate)
១.២.១២. ផ្កច្នែ និងដិនខច ប់នូិបផ្នែ ផ្នែដ

ើ និងស្ោប់ធញ្ញជា ិស្គប់ស្បដេទ (Processing and

packing all kind of fruits, vegetables and grains)
១.៣. និិ នំ អាហារ័ស្មន់ និងដេ័រជៈដនសងៗ (Processing of Snack and Soft Drink)

បញ្ជីមុខរបរ
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១.៣.១. និិ នំដិនខច ប់ដនសងៗ ដូនជា នំស្័ួយកញ្ច ប់ នំទឹកដោោះដោ នំកាដហា (Production
and packing of crispy cookies, milk cookies and coffee cookies)
១.៣.២. និិ

៉ា ដ (Production of steamed pork roll)

១.៣.៣. និិ អាហារ័ស្មន់ដនសងៗ ដូនជា គុយទិ មី សាំង ិសនដិនខច ប់ (Production of
snacks such as noodle and sandwich)
១.៣.៤.

និិ កាដរ៉ាមស្គប់ស្បដេទ ដូនជាកាដរ៉ាម័ុកូឡា កាដរ៉ាមដូង កាដរ៉ាមដនក (Production
of ice cream such as chocolate ice cream, coconut, banana)

១.៣.៥.

និិ ័ករស្ោប់ស្គប់ស្បដេទ ដូនជា័ករស្ោប់ដូង ័ករស្ោប់កាដហា (Production all
kind of coconut sugar, banana, and sugar confectionary)

១.៣.៦.

ផ្កច្នែដស្គឿង័ស្មប់ៃុងស្គប់ស្បដេទ ដូនជា ផ្កច្នែផ្ , ផ្កច្នែកាដហា ។ិ។
(Processing equipment of soft drink such as processing of tea and
coffee etc)

១.៣.៧. និិ ទឹកស្កូន (Production of coke)
១.៣.៨. និិ ទឹក័ុទធ និង ទឹកផ្រ៉ា (Production of drinking water and mineral water)
១.៣.៩.

និិ ទឹកកក (Production of ice)

ិស័័យអាទិភាពទី២៖ កមម នាសាិផ្ដិនិិ ទំនញ
ិ ដស្បើស្ ័់ ផ្នែក ឬដស្គឿងបង្ុំ ដដើមបីន្ ន
់ ង
្ ឱ្
់ យកមមនាសាិដច្ទដទៀ , ផ្កច្នែកាក័ំណិ់នង
ិ និិ ទំនញ
ិ ័ស្មប់ ិ័
ស ័យដទ័នរណ៍ (Manufacturing of
consumer goods, manufacturing of spare parts or assembly to supply for other manufactures, waste recycling and manufacturing of goods serving tourism
sectors)
២.១. កមម នាសាិផ្ដិនិិ ទំនញ
ិ ដស្បើស្ ័់៖ ័ំដៅដិ់ការ

២.១. កមម នាសាិផ្ដិនិិ ទំនញ
ិ ដស្បើស្ ័់ (Manufacturing of consumer goods)

និិ ទំនិញដស្បើស្ ័់ទដូ ៅស្គប់ស្បដេទ (consumer goods)។

២.១.១.

(Manufacturing of consumer goods: Refers to the production of all general
២.១.២. ២.១.២.
goods (consumer goods).
ឧទហរណ៍៖ និិ

ុ ទូ និិ ផ្កិទឹក និិ ដស្គឿង័ំណង់

ដមែើងម៉ា ័ុីនដស្ោោះខយិ់ (Assembly of machinery for air filter)
ដមែើងឧបករណ៍អគ្ិ័នីច្ប ងដនសងៗ ដូនជាផ្កទង
ំ ័ូឡា (Sola Panel)
និងដស្គឿងអគ្ិ័នីដដើរដោយខយិ់ (wind power) (Assembly of electronic for
sola panel and wind power)

២.១.៣.

(Example: Production of table, cabinet chair, production of glass, production of

ដមែើងដស្គឿងដអឡិនស្ ូនិកស្គប់ស្បដេទ ដូនជានិិ កង់អគ្ិ័នី
ម៉ាូ ូអគ្ិ័នីឆ្ែំងោំ យអគ្ិ័នី, ទូរទ័សន៍, កុំពយូទ័រ (Assembly all kind of

construction)

electronic for production of electric bicycle such as motorcycle,
televisions, cooking pot, computer)
២.១.៤.

ដមែើងកង់ ម៉ាូ ូ និងឡានស្គប់ស្បដេទ (Assembly of bicycle, motorcycle and

motor vehicle)
បញ្ជីមុខរបរ
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២.១.៥. និិ និិ និផ្ដិច្នែដនញពីស្កណា ់ដូនជា័ំដិៀកបំោក់ កផ្នសង។ិ។
(Production of textile for apparel)
២.១.៦. និិ និិ និផ្ដិច្នែដនញពីផ្័បក ដូនជា ផ្័បកដរើង កាបូប កាាប (Production
of leather for footwear, bag)
២.១.៧. និិ ដស្គឿង័ង្ហហ រឹមដនសងៗ ដូនជា ុ ទូ ដៅអី ផ្ស្គ (Production of furniture such
as desk, bed, chair, cabinet)
២.១.៨. និិ ័មារៈដនញពីស្កោ័ ដូនជាស្កោ័រូ ម ់
ស្កោ័ដ័ៀិដៅស្កោ័័ស្មប់ស្ពីន ។ិ។
(Production of pulp, paper, tissue, book)
២.១.៩. និិ ថាែក
ំ ័ិកមមដនសងៗ ដូនជាថាែក
ំ ំចា ់័ ាិអិ , ថាែក
ំ ំចា ់ដមម (Production of
pesticides, insecticidal)
២.១.១០. និិ រីក័ិកមមដនសងៗ ដូនជារីកំប៉ាុ័ រីគីមី រី័ រីរង្ (Production of agricultural
fertilizers such as compost, chemical fertilizer, organic fertilizer)
២.១.១១. និិ ័មារៈ័ំណង់ ដូនជាបងអួន ទារ អំពូិដេែើង ឥដឋរញ្ជង
ំ
ឥដឋកស្មិបំពង់ទុដោទឹក និិ ័កុ បិ ទុដោទឹក កាិបិ ទុដោទឹក ទារ បងអួន ិូ
ថាែលា
ំ បនទោះ (Production of construction equipment door, window, lamp and
tile floor etc.)
២.១.១២. និិ ័មារនទោះ យដនសងៗ ដូនជា ចាន ឆ្ែំង ខា ោះ សាែបស្ោ នងកឹោះ (Production of
household equipment, plate, pot, pan, spoon, chopsticks)
២.១.១៣. ័មារ ុបផ្ ងនទោះស្គប់ស្បដេទ ដូនជា ុនដងកៀង េួយ ដខែ ើយ សាឡុង ថូ កស្មិ
រូបគំនូរាំងដិើរញ្ជង
ំ នទោះ (All kinds of home decorative materials, table,
lamp, blanket, sofa, rugs and painting)
២.១.១៤.

ដមែើង/និិ ម៉ា ័ុីននិិ កមមដនសងៗ ដូនជាម៉ា ័ុីន័ំងួ , ម៉ា ័ុីននមអិន, ម៉ា ័ុីនបំពង,
ម៉ា ័ុីនដុ នំ, ម៉ា ័ុីនដ ័ា័ុិ ិភា
ថ ពមហូបអាហារ,
ម័ុីនផ្កច្នែផ្នែដ

ើ,ម៉ា ័ុីន័មែប់ដមដរគផ្នែដ

ើ និងបផ្នែ, ម៉ា ័ុីនកិនដោ ។ិ។

(Assembly / production of agricultural machinery such as dry machine,
oven and other general-purpose machinery)
២.១.១៥. និិ ផ្ខសដេែើង ផ្ខសកាប ផ្ខស internet (Production of electronic, electric wire,
cables and internet)
បញ្ជីមុខរបរ
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២.១.១៦. និិ ធុង ដ ៉ា

អាង័ាក
ុ ទឹក នាិិទឹក ័ុីផ្ទនទឹក (Production of all kind of tanks)

២.១.១៧. និិ ័មារដកមងដិងស្គប់ស្បដេទ (Production of toys)
២.២.កមមនាសាិនិិ បំផ្ណកឬដស្គឿងបង្ុំ ដដើមបីន្ ន
់ ង
្ ឱ្
់ យកមម នាសាិដច្ទដទៀ ៖
័ំដៅដិ់័កមមភាពនិិ នូិទំនិញោក់កណា
ា ិ័ស្មន់ (semi-finished product) ផ្ដិជា
ធា ុនូិ ័ទិក កាបូន ដលាហៈ (input) ័ស្មប់ដស្បើកែុង និិ កមមរប័់ស្កុមហុនដនសងដទៀ ។
(Manufacturing of spare parts or assembly to supply for other manufacture:
Refer to activity for production of semi-finished product and input for use in the
production of other company)
ឧទហរណ៍៖័ហស្ោ័ផ្កច្នែរ័រដៅ័ូ, និិ ដប័ស្មប់ោក់ទឹក័ុទធ។
(Example: Electric power generation enterprise, recycle water bottle for reuse
enterprise)

២.២. កមមនាសាិនិិ បំផ្ណក ឬដស្គឿងបង្ុំ ដដើមបីន្ ់នង
្ ឱ្
់ យកមមនាសាិដច្ទដទៀ
(Manufacturing of spare parts or accessories to provide for other
manufacture)
២.២.១. និិ ័ំបកដិនខច ប់ដនសងៗ ដូនជា័ំបកស្កោ័ ផ្កិ រ័រ ែ ័ិទក កាបូន ដលាហ
(Production of other packing such as paper shell, glass, plastic, carbon
and metal)
២.២.២. និិ ផ្កែក (tags) (Production of tags)
២.២.៣. ផ្កច្នែរ័រដៅ័ូ និងផ្កបដៅ័ូ (Processing of tapping rubber)
២.២.៤. និិ កញ្ច ក់ឡាន និិ កង់ឡាន ទារឡាន ួឡាន ពូកឡាន
(មិនរប់បញ្ចូ ិ័កមមភាពដដរពូកឡានដឡើយ) (Production of vehicles
accessories such as mirror, tire, door, seat (except car mattress))
២.២.៥. និិ ដស្គឿងបន្លែ័់ម៉ា័ុីនស្គប់ស្បដេទ ដូនជា ដចច ស្នវាក់ ផ្ខសោន (Production of
machinery accessories such as screw, chin, belt)
២.២.៦. និិ ដស្គឿងបន្លែ័់កង់ដនសងៗ ដូនជា ័ំបកកង់ ផ្កបកង់ ស្នវាក់កង់ កាំកង់
(Production of bicycle accessories such as tire, saddle, chain, spokes)
២.២.៧. និិ ដស្គឿងបន្លែ័់ម៉ាូ ូដនសងៗ ដូនជា័ំបងកង់ម៉ាូ ូ ផ្កបម៉ាូ ូ ស្នវាក់ម៉ាូ ូ (Production
of motor cycle accessories such as tire, saddle, chain)

២.៣. ផ្កច្នែកាក័ំណិ់៖ ័ំដៅដិ់ការដធាើស្បស្ពឹ ិក
ា មមដិើកាក័ំណិ់ ឬ ផ្កច្នែកាក័ំណិ់ដៅ
ជាិ ធា
ថុ
ុដដើម, និិ និថមី ឬជាសារធា ុអាីមួយ ។ (Processing of materials recovery:
Refer to treatment on waste or waste recycle to raw material and new products or
substance)

២.៣. ផ្កច្នែកាក័ំណិ់ (Processing of Materials Recovery)
២.៣.១. និិ និិ និច្នែដនញពីកាកដស្បងកា (Production of kerosene)
២.៣.២. ដធាើស្បព័នធស្បស្ពឹ ិក
ា មមទឹក័អុយ (Sewage treatment system)
២.៣.៣. ដធាើស្បស្ពឹ ិក
ា មម័មអ និងបដញ្ច ញដចាិកាក័ំណិ់ផ្ដិមិនបងកដស្ោោះថាែក់

ឧទហរណ៍៖

័ហស្ោ័និិ អគ្ិ័នីដនញពីអង្ហកម,

័ហស្ោ័ផ្កច្នែដបទឹក័ុទធ័ស្មប់

(Water treatment system and dispose of non-hazardous waste)
២.៣.៤.

ដស្បើស្ ័់ដឡើង ិសញ។ (Example: Electric power generation enterprise, recycle water
bottle for reuse enterprise)

ផ្កច្នែកាក័ំណិ់ ដូនជាលាមក័ ា ដនោះ ដដើមបីនិិ អគ្ិ័នី (Processing of
materials recovery such as manure and ash to generate electricity)

២.៣.៥.

និិ រី័ រីរង្ក័ិកមមដនញពីកាក័ំណិ់ (Production of organic fertilizer

from waste)
២.៣.៦.
បញ្ជីមុខរបរ

ស្បស្ពឹ ិក
ា មមដប ែ ័ទិក ដបផ្កិ ័ស្មប់ដស្បើស្ ័់ដឡើង ិសញ (Treatment of plastic
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bottles, glass bottles for reuse)
២.៣.៧.

ផ្កច្នែកាក័ំណិ់រ័រ ែ ័ទិក, ដប, និងផ្កិ ដៅជានិិ និថមី (Processing of
plastic waste, glass, bottle to new products)

២.៤. និិ ទំនញ
ិ ័ស្មប់ ិ័
ស យ
័ ដទ័នរណ៍៖ ័ំដៅដិ់ការនិិ ទំនិញ (goods) ផ្ដិបដស្មើ

២.៤. និិ ទំនញ
ិ ័ស្មប់ ិ័
ស យ
័ ដទ័នរណ៍ (Manufacturing of Goods Serving

ដិ់ ស្មូិការដស្បើស្ ័់កែុង ិស័័យដទ័នរណ៍

Tourism Sector)

ដោយមិនរប់បញ្ចូ ិនូិដ័វាកមមដទ័នរណ៍ដូនជា

ដភារនីយោឋន និង័ណា
ឋ ោរដឡើយ ដឹករញ្ជូន ភាែក់ង្ហរដទ័នរណ៍ ដឡើយ។ (Manufacturing of

២.៤.១. និិ ័ដមែៀកបំោក់ស្គប់ស្បដេទ័ស្មប់ ិស័័យដទ័នរណ៍ ដូនជាអាិយឺ អង្រ,
ស្កម៉ា , ័ំព ់័ូស្ , អាិផ្កមួង ។ិ។ (Production of wearing apparel for

goods serving tourism sector: Refer to production of goods for serve in tourism
sector (except tourism service as restaurant, hotel, transport and travel agency))

tourism sector such as Angor t-shirt, scarf, silk skirt, tradition clothes)
២.៤.២.

ឧទហរណ៍៖

័ហស្ោ័និិ ិ អ
ថុ នុ័ាិរីយ៍ស្គប់ស្បដេទ

័ិបបកមមគូ័គំនូរស្គប់ស្បដេទ។

មាញ័ូស្ (Silk weaving)

២.៤.៣. និិ ័ិបបកមមដោយច្ដ ដូនជាកន្តនាក កដន្តញ្ជងដធាើពីឬ័សី (Production of

(Example: All kind of souvenir manufacturing enterprise, painting craft)

handcraft such as basket and bamboo basket)
២.៤.៤.

និិ បដន្លាងដសារូបស្ សាទ (Production of key chain)

២.៤.៥.

និិ ផ្ខសកផ្កែកអង្រ (Production of Angkor badge necklace)

២.៤.៦.

និិ នំលាក់រូបស្ សាទ រូប័ ា រូបដទ័ភាព (Production of temple
sculpture, animal sculpture, landscape sculpture)

២.៤.៧.

័ិបបកមមគូ័រូបគំនូរិបបធម៌ផ្ខម រស្គប់ស្បដេទដូនជារូបស្ សាទ រូបបដិមករ
រូបដទ័ភាព (All kind of Khmer art and cultural painting such as temple
sculpture, statue, landscape)

២.៤.៨.

និិ ដស្គឿងអនុ័ាិរីយ៍ដនសងៗ័ស្មប់ដេញៀិដទ័នរណ៍ (Production of

souvenirs for tourist)
ិស័័យអាទិភាពទី ៣ ៖ ស្សាិស្ជាិ និងអេិិឌ្ឍបដនចក ិសទាព័ ម
៌ នរួមទំងការន្ ់នង
្ ដ់ ័វាស្គប់ស្គងាមស្បព័នធបដនចក ិសទាព័ ៌មនផ្ដិមនិកខណៈនវានុិ ន
ា ៍ (Research and Development in IT or
the supply of innovative IT-based services)
៣. ស្សាិស្ជាិ និងអេិិឌ្ឍបដនចក ិសទាព័ ម
៌ ន និងការន្ ់នង
្ ដ់ ័វា ស្គប់ស្គងាមស្បព័នធបដនចក ិសទា

៣.ស្សាិស្ជាិ និងអេិិឌ្ឍបដនចក ិសទាព័ ម
៌ ន

ព័ ម
៌ នផ្ដិមនិកខណៈ

និងការន្ ់នង
្ ដ់ ័វាស្គប់ស្គងាមស្បព័នធបដនចក ិសទាព័ ម
៌ ន ផ្ដិមន

នវានុិ ាន៍៖័ំដៅដិើ

ការបដងកើ

និងន្ ់នង
្ ់ដ័វាបដនចក ិសទាព័ ៌មនផ្ដិនារភាជប់ដៅនឹងរំនួញ

និងោណិរក
ជ មមាមស្បព័នធដអឡិនស្ ូនិក។ (Research and Development in IT or the
supply of innovative IT-based services: Refer to establishment and service
supply for information technology link to business through electronic system)

ិកខណៈនវានុិ ន
ា ៍ (Research and Development in IT or the supply of innovative
IT-based services)
៣.១. ័ហស្ោ័ ឬស្កុមហុនផ្ដិបដងកើ បដនចក ិសទាហិរញ្ញិ ថុ (FinTech) (Enterprise/company
establish financial technology (fintech) )
៣.២.័ហស្ោ័ ឬស្កុមហុនផ្ដិបដងកើ កមម ិសធីដិើទូរ័័ពទច្ិឆ្ែ ដនសងៗ ដូនជាបដងកើ

បញ្ជីមុខរបរ

ិីឌ្ីអូដហ្ម
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ឧទហរណ៍៖ ័ហស្ោ័ ឬស្កុមហុនបដងកើ កមម ិសធីច្ិឆ្ែ (App)

(video game), ិនន្លនុស្កម, ស្ប ិទិន, កមម ិសធីទិញិក់ទំនិញ,

័ស្មប់ដនទរ ឬទូរទ ់សាន់ស្ ក់។

័ស្មប់ការដរៀនាមស្បព័នធដអឡិនស្ ូនិក (E-learning), ការកក់័ំបុស្ ដធាើដំដណើរ,
ដឹករញ្ជូនមហូបអាហារ និងរប័់ដស្បើស្ ័់ដនសងៗ (Enterprise/company establish app
on smart phone, video game, dictionary, calendar, shopping program, elearning, e-booking, delivery services
៣.៣. ័ហស្ោ័ ឬស្កុមហុនបដស្មើដ័វាកមមអេិិឌ្ឍន៍័ុហរា កុំពយូទ័រដនសងៗ (Software
development service) ដូនជាកមម ិសធីដិើដគហទំព័រ កមម ិសធីទូរ័័ពទ កមម ិសធីកា ់ ។ិ។
(Enterprise/company serving for software development website, app, photo
shop)
៣.៤. ័ហស្ោ័រនន្ល និងអេិិឌ្ឍន៍ដគហទំព័រស្គប់ស្បដេទ (Web design and Web
developer)
៣.៥. ័ហស្ោ័បដងកើ កមម ិសធីដិើទូរ័័ពទ និងកុំពយូទ័រស្គប់ស្បដេទ (Enterprise created all
kind app on smart phone and computer)

ិស័័យអាទិភាពទី ៤៖័ហស្ោ័ផ្ដិ័ថិ ដៅកែុង ប
ំ ន់ស្បមូិនែុំ័ហស្ោ័ធុន ូន និងមធយម និង័ហស្ោ័ផ្ដិអេិិឌ្ឍ ប
ំ ន់ដនោះ (Enterprise located in SME Cluster Zones and
Development of SME Cluster Zone)
័ហស្ោ័ផ្ដិ័ថិ ដៅកែុង ប
ំ ន់ស្បមូិនែ័
ុំ ហស្ោ័ធុន ូននិងមធយម៖

៤.១. ័ហស្ោ័ផ្ដិ័ថិ ដៅកែុង ំបន់ស្បមូិនា័
ុំ ហស្ោ័ធុន ន
ូ និងមធយម (Enterprise in

័ំដៅដិើ័ហស្ោ័ផ្ដិនិិ និងនាិ់ដ័វាកមមដនសងៗផ្ដិមនទីាំង័ថិ ដៅកែុង ំបន់ស្បមូិនាំុ

the SMEs Cluster)

័ហស្ោ័ធុន ូននិងមធយម
ដោយមនការស្គប់ស្គងាមរយៈភាពជាច្ដគូររវាងរដឋ

(SME
និងឯករន

Cluster)
ឬឯករន័ុទធសាទ។

(Enterprise located in SMEs cluster: Refer to manufacturing enterprise and
provide other service have located in SMEs cluster and managed by public-private
partnership or only private sector)

៤.១.១. ដ័វាកមមដឹករញ្ជូន និងឡូរី័ទិក (Logistics) (Logistics service)
៤.១.២. ដ័វាកមមទស្ ជាក់ (Cool storage) (Cool storage service)
៤.១.៣. ដ័វាស្បឹកាទីនារកែុង និងដស្ៅស្បដទ័ (Local and international marketing
consulting services)
៤.១.៤. ័ហស្ោ័ ឬដរងនស្កនិិ ឬ ដមែើងដស្គឿងនស្កឧ័ាហកមមទូដៅ
(Enterprise/factory/assembly general industrial machinery)

ឧទហរណ៍៖័ហស្ោ័ន្ ់នង
្ ់័ំបកដិនខច ប់
(packaging)័ស្មប់ន្ ់នង
្ ់ដិ់័ហស្ោ័ផ្កច្នែដំណាប់សាាយ។ (Example: Packing supply
enterprise for supply to mango confectionary enterprise)

៤.១.៥. ័ហស្ោ័ ឬដរងនស្កនិិ ឬ ដមែើងឧ័ាហកមមោនយនាស្គប់ស្បដេទ
(Enterprise/factory/assembly motor vehicles and motorcycles)
៤.១.៦. ដ័វារួិម៉ា ័ុីននិិ កមមស្គប់ស្បដេទ (Rent of all kinds of production
machinery service)
៤.១.៧. ័ហស្ោ័ ឬដរងនស្កន្ ់នង
្ ់ ឬនិិ ិ ធា
ថុ
ុដដើមស្គប់ស្បដេទ
(Enterprise/factory supply/production raw materials)
៤.១.៨. ័ហស្ោ័ ឬដរងនស្កផ្កច្នែនិិ និក័ិកមម និងមហូបអាហារស្គប់ស្បដេទ

បញ្ជីមុខរបរ
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(Enterprise or factory processing of agricultural products and food
beverage)
៤.១.៩. ដ័វារួ័រុិដស្គឿងម៉ា ័ុីន និងឧបករណ៍បដស្មើឱ្យនិិ កមមស្គប់ស្បដេទ (Repair
machinery and equipment for all kinds of production service)
៤.១.១០. ័ហស្ោ័និិ និងបដស្មើដ័វាកមមដិនខច ប់ (Enterprise manufacturing and
serve for packing service)
៤.១.១១. ័ហស្ោ័និិ និងនាិ់ដ័វាកមមស្គប់ស្បដេទ (Enterprise manufacturing and
provide all kind of service)
័ហស្ោ័ផ្ដិអេិិឌ្ឍ ប
ំ ន់៖គឺជា័ហស្ោ័ផ្ដិិសនិដោគទុន

៤.២. ័ហស្ោ័ផ្ដិអេិិឌ្ឍ ប
ំ ន់ស្បមូិនា័
ុំ ហស្ោ័ធុន ូន និងមធយម (Enterprise located

ដិើការអេិសឌ្ឍ ំបន់ស្បមូិនាំ័
ុ ហស្ោ័ធុន ូន និងមធយម (SME Cluster) កែុងទំរង់ជាភាពជាច្ដគូ
រវាងរដឋ និងឯករន ឬឯករន័ុទធសាទ។ (Enterprise development in cluster zones:

in SMEs Cluster Development zones)
៤.២.១.ស្កុមហុនដនសងៗផ្ដិមនបំណងិសនិដោគ
ស្កុមហុនអនិនស្ទពយ,

Enterprise has investment in SMEs cluster in form of public and private partnership
or only private sector)

ដិើការបដងកើ

ដរងនស្កផ្កច្នែនិិ និដនសងៗ

ំបន់បមូិនាំដុ នោះរួមទំង

ឬស្កុមហុន័ំណង់ជាដដើម

។ិ។

(Other companies wishing to investment in the creation of this concentration
area including real estate, other factory production or construction companies)

ិស័័យអាទិភាពទី ៥៖ ័ហស្ោ័និិ ទំនញ
ិ ដិរជសាន្ត័ា និងថាែដំ ពទយ (Manufacturing of medical equipment and medicines)
៥. ័ហស្ោ័និិ ទំនញ
ិ ដិរជសាន្ត័ា និងថាែដំ ពទយ៖ ័ំដៅដិើ័ ហស្ោ័ទំងឡាយណា ផ្ដិ ៥. ័ហស្ោ័និិ ទំនញ
ិ ដិរជសាន្ត័ា និងថាែដំ ពទយ (Manufacturing of Medical equipment
និិ ឧបករណ៍

ឬដស្គឿងបរសកាខរនិងថាែដំ ពទយ

and Medicines)

័ស្មប់ដស្បើស្ ័់កែុង ិស័័យ័ុខ្លេិ ិ។

(Manufacturing of medical equipment and medicines: Refer to enterprise
maufacturing of production medical equipment and supplies for use in health
sector)
ឧទហរណ៍៖័ហស្ោ័និិ ម៉ា ័់

និង័ដមែៀកបំោក់ការោររំងឺៃែង

កាិ។ (Example: Enterprise manufacturinng of protection
enterprise manufacturing of medicine)

័ហស្ោ័និិ ថាែ ំ

ឺ

mass and apparel,

៥.១. ការនិិ ័ដមែៀកបំោក់ការោររំងឺៃែង (PE) (Production of wearing protection
apparel)
៥.២. ការនិិ ម៉ា ័់ការោររំងឺៃែង (Production of protection mass)
៥.៣. ការនិិ ស្បោប់វា័់កដតា (Production of thermometer)
៥.៤.

ការនិិ មជិ
ុ និង័ឺរុំង (Production of needle and syringe)

៥.៥. ការនិិ កស្មិ័ស្មប់ិោះកា ់ (Production of surgical floor)
៥.៦. ការនិិ ័កុ បិទរបួ័ (Production of bandage)
៥.៧. ការនិិ អាិដពទយ័ស្មប់ិោះកា ់ (Production of medical shirt)
៥.៨. ការនិិ ដស្សាមច្ដដពទយ (Production of nitrile gloves)
៥.៩. ការនិិ ផ្ដិ និង អាកុិ័មែប់ដមដរគ (Production of gel and alcohol
antiseptic)

បញ្ជីមុខរបរ
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៥.១០. ័ហស្ោ័និិ ឱ្័ថ និង័ំភារដពទយស្គប់ស្បដេទ (Pharmaceutical enterprise
and medical equipment)
ិស័័យអាទិភាពទី ៦៖ ័ហស្ោ័នាិដ់ ័វាកមមផ្ដិោំស្ទដិ់័ហស្ោ័កែុង ិស័័យអាទិភាព (Business supporting priority sectors)
៦. ័ហស្ោ័នាិដ់ ័វាកមម ផ្ដិោំស្ទដិ់័ហស្ោ័កែុង ិស័យ
័ អាទិភាព (Business
supporting priority sectors)
៦.១.

ដ័វាកមមស្បឹកាដោបិ់អំពីទីនារឌ្ីរីថិ អំពីអារីិកមម អំពីនូ ិែ នាប់ (Digital
marketing consulting service, business consulting, law consulting)

៦.២.

ដ័វាកមមរួ័រុិ និងផ្ថទំកុំពយូទ័រ (Computer repair and maintenance

service)
៦.៣.

ដ័វាកមមដធាើឡ័មអ និងឃ្ែង
ំ ័ាក
ុ (storage facilities) (Drying oven and
storage facilities service)

័ហស្ោ័នាិដ់ ័វាកមមផ្ដិោំស្ទដិ់័ហស្ោ័កែុង ិស័យ
័ អាទិភាព៖
័ំដៅដិ់អារីិកមមផ្ដិផ្នកចាយទំនិញ

និងនាិ់ដ័វាកមមបដស្មើដិ់ ិស័័យអាទិភាពន្លន្លកំណ ់

៦.៤.

អារីិកមមិក់ទូរស្ ជាក់ (cool storage) ័ស្មប់កាែដ័និិ និក័ិកមម (Drying
oven and storage facilities service)

៦.៥.

ដ័វាកមមដឹករញ្ជូននិិ និក័ិកមម និងមហូបអាហារដដើរដោយស្បព័នធស្ ជាក់

៦.៦.

ដ័វាកមមដធាើដ ័ា និងបញ្ជក់គុណភាពដោយដស្បើម៉ា័ុីនពិនិ យគុណភាព (Testing

ដោយរោឋេិ ិ| រួមទំង ិស័័យផ្ដិមន័កាានុពិ និង ិស័័យផ្ដិរងនិប៉ាោះោិ់ខ្លែំងដោយ
ិសប ិក
ា ូ ិីដ-១៩។ (Business supporting priority sectors: Refer to business
distribution of goods and provide services to priority sectors set by the government
including potential sector and other sector impacted by Covid-19)

(Agricultural product delivery service and food system)
and confirm quailty by using quailty control machinery service)
៦.៧.

ដ័វាកមមរួិម៉ា ័ុីន័មែប់ដមដរគ ម៉ា ័ុីន័ស្មិ ័ស្មំងស្ោប់ពូរ (Disinfrction
machinery rental service, variety machinery rental service)

ឧទហរណ៍៖ ដ័វាស្បឹកាពីអារីិកមម ដ័វាកមមរួិម៉ា ័ុីននិិ កមមដនសងៗ។

៦.៨.

(Example: consulting service, machinery rental services, other production)

service)
៦.៩.

ដ័វា ដមែើងនទោះកញ្ច ក់ ឬនទោះ័ំណាញ់ (Assembly of glass house and net house
ដ័វាកមម ដមែើងស្បព័នធដំណក់ទឹក ែ ័ទិក័ស្មប់ស្គបដំណាំ (Assembly of drip
irrigation system service, plastic for seeds cover)

៦.១០. ដ័វាកមម ដមែើងស្បព័នធកង្ហហរស្ ជាក់័ស្មប់ដរងនិញ្ចឹម័ ា (Assembly of cooling
fan for use in aninal sheds)
៦.១១. ដ័វាកមមស្ពីនដិើកញ្ច ប់និិ និ (Printing and labeling service)
៦.១២. ដ័វាកមមបដងកើ ម៉ា ក័ញ្ញ (Branding service)
៦.១៣. ដ័វាកមមនិ
ា ់បដនចកដទ័ក័ិកមម ផ្ដិមនិសជាជរីិៈ និងបទពិដសាធន៍
(Professional,expereinced and agricultural technical services)
៦.១៤.
បញ្ជីមុខរបរ
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៦.១៥.

ដ័វាកមមបណាុោះបណា
ា ិរំន្លញបដនចកដទ័ (Technical skills and traning
service)

៦.១៦.

អារីិកមមិក់នំណី័ ា (Business of selling pet food)

៦.១៧.

អារីិកមមិក់រីគីមី និង័រីរង្ (Business of selling chemical fertilizers and
organic fertilizers)

៦.១៨.

អារីិកមមិក់ពូរដំណាំស្គប់ស្បដេទ (Business of selling all kind of seeds)

៦.១៩.

ដ័វាកមមដថាោះខយិ់កខា ក់ (Dirty air filter service)

៦.២០.

ដ័វាកមមរួិម៉ា ័ុីន័ស្មប់និិ កមមដនសងៗ (Rental machinery equipment
for other production service)

៦.២១.

អារីិកមមិក់ដស្គឿងម៉ា ័ុីន ឧបករណ៍ និងបរសកាខរន្ ់នង
្ ់ក័ិកមមដនសងៗ (Business

of selling machinery equipment, accessiories and supply for other agriculture)

បញ្ជីមុខរបរ
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ផ្នែកទី២៖ បញ្ជីមខ
ុ របរមិនអនុញ្ញ (Negative List)
និយមន័យ (Definition)

មុខរបរ (Business)
១. ិស័័យ័ំណង់៖ (Construction Sector)

ិស័័យ័ំណង់៖ ជា័កមមភាពដ័ដឋកិនចោក់ព័នធនឹងការបដងកើ

ផ្កិមអរ រួ័រុិ ឬពស្ងីកបផ្នថមដិើ

១. ិស័័យ័ំណង់ (Construction Sector)

អនិនិ ក
ថុ ែុងទំរង់ជា នទោះ អោរផ្កិមអដីផ្ដិមនិកខណៈជាិស័ាកមម និង័ំណង់ ិស័ាកមមដនសង

១.១. អារីិកមមដត៉ា ការសាង័ង់ (Business of construction contractor)

ដទៀ ផ្ដិមនដូនជានែូិថែិ់ សាៃន ទំនប់ទឹក ជាដដើម។ (Construction Sector: It is an

១.២. អារីិកមមដត៉ា ការ ស្បព័នធដេែើង (Business of electrical connection)

economic activity related to creation, improve, repair or expansion of real estate in
the form of house, building, landscape, engineering and other engineering
compensation, such as road, bridge and dams)

១.៣. អារីិកមមដត៉ា ការ ស្បព័នធទុដោទឹក (Business of drip irrigation system)

ឧទហរណ៍៖ ស្កុមហុនដត៉ា ការសាង័ង់ ័ហស្ោ័នាិ់ដ័វា

ូ័ឆ្យដី អារីិកមមឡានដឹខាន់។

(Example: Construction contractor, business of rent excavator, business of land
and sand transport service)

១.៤. អារីិកមមដស្គឿងនស្ក

ូ័ឆ្យដី (Business of rental excavator)

១.៥. អារីិកមមនាិ់ដ័វាកមមដឹកដី ខាន់ (Business of land and sand transport
service)
១.៦. អារីិកមមិក់ខាន់ អាថ៍ដី (Business of selling sand and land)
១.៧. អារីិកមមនាិ់ដ័វាបុកស្គឹោះនទោះ ឬអោរ (Business of provide house foundation
service)
១.៨. អារីិកមមនិ
ា ់ដ័វាចាក់ដប ុង (Business of concrete casing)

២. ិស័័យអនិនស្ទពយ៖ (Real Estate Sector)
ិស័័យអនិនស្ទពយ៖ ័ំដៅដិ់ការទិញិក់ ដី នទោះ អោរ

ូបឬហាងកែុងនារ និង័ំណង់ដនសងៗ

២. ិស័័យអនិនស្ទពយ (Real Estate Sector)

ផ្ដិ័ង់ភាជប់នឹងដីដន្លោះ។ (Real Estate Sector: Refers to the purchase and sale of

២.១. អារីិកមមទិញិក់រួិអនិនស្ទពយស្គប់ស្បដេទ (Business of buy/sale/rent all

land, houses, buildings, stalls or shop and other construction built on the land)

kind of real estate)

ឧទហរណ៍៖

២.២. អារីិកមមសាង័ង់ ូបរួិ/ិក់ ការសោិ័យដធាើការ បុ រី ខន់ដូ ពុោះដីឡូ ិ៍ (Business of

ស្កុមហុនសាង័ង់នទោះ័ស្មប់ិក់,

ស្កុមហុនសាង័ង់ ូប័ស្មប់រួិ/ិក់។

(Exapmple: Company built house for sale, company built shalls for rental and
sale)

built stalls for rent and sale, office of Borey and condo)
២.៣. អារីិកមមដធាើឃ្ែង
ំ រួិ ដធាើនទោះរួិ ដធាើបនទប់រួិ ដធាើ ូបរួិ (Business of built
storage for rent, house for rent, room for rent, stall for rent)
២.៤.

ការទិញ/ិក់អនិនស្ទពយស្គប់ស្បដេទ (Buying/selling all kind of real estate)

៣. ិស័័យហិរញ្ញិ ថុ និងធាន្លរ៉ា បរ់ ង៖ (Financial and Insurance Sector)

បញ្ជីមុខរបរ
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ិស័័យហិរញ្ញិ ៖ថុ ័ំដៅដិ់័កមមភាពរប័់ស្កុមហុន និងសាថប័នផ្ដិនាិ់ដ័វាហិរញ្ញិ ថុ ឬកមចី

៣. ិស័័យហិរញ្ញិ ថុ (Financial Sector)

ដនសងៗដិ់អ ិថិរន ដិើកផ្ិងផ្ ស្កុមហន
ុ Fintech។ (Financial Sector: Refer to the

៣.១. ហាងបញ្ចំ (Pawn shop)

activities of companies and organization that provide financial services or loan to
customer (except Fintech).

៣.២. អារីិកមមនងការស្ ក់ (Business of loan)

ឧទហរណ៍៖ អារីិកមមបញ្ចំ អារីិកមមដបើក Wing ឬ True Money។ (Example: Pawn shop,

៣.៣. អង្ការនាិ់កមចីមីស្កូ (Microloan)

wing agency or true money)

៣.៤. ស្កុមហុនធាន្លរ៉ា ប់រង (Insurance company)
៣.៥. អារីិកមមបូរា ស្ ក់ (Business of exchange rate)
៣.៦. ភាែក់ង្ហរដនទរស្ ក់ ដូនជា Wing, E-Money, True Money (ដិើកផ្ិងស្កុមហុន
Fintech) (Wing agency, E-money, True money (except Fintech)

ផ្នែកទី៣៖ បញ្ជីមខ
ុ របរទូដៅ (Normal List)

បញ្ជីដនោះស្ ូិ នដស្បើ័ស្មប់អនុិ ដា ិើកមចីទដូ ៅរប័់ធន្លោរ័ហស្ោ័ធុន ូន និងមធយមកមៃុជា (This list use for general loan of SMEs Bank)
និយមន័យ (Definition)

មុខរបរ (Business)

ិស័័យទី១៖ ោណិរក
ជ មម (ិក់ដុំ និងិក់រយ) និងដ័វាកមម (Business (wholesale and retail) and Service)
ិស័័យោណិរក
ជ មម

៖ ័ំដៅដិ់័កមមភាពិក់ដឡើង ិសញ (ទំងិក់ដុំ និងិក់រយ)

ដោយោមនការបំផ្បែង ច្ននិិ និថមី ឬនិិ និដស្បើស្ ័់រួន។ (Business sector:
Refer to resale activity (wholesale and retail) without the convert of new
products or used products)

១.១. ោណិរក
ជ មម (ិក់ដុំ និងិក់រយ) Business (wholesale and retail)
១.១.១. អារីិកមមិក់ កុំពយូរទ័រ ័មារៈបន្លទប់បនស ំកុំពយូទ័រ និងកមម ិសធី (Business of selling computer,
peripheral units and software)
១.១.២. អារីិកមមិក់ ដស្គឿង័ង្ហហ រឹមការសោិ័យ និងឧបករណ៍ដស្បើស្ ័់កែុងនទោះ (Business of selling
office furniture and household appliances)

ឧទហរណ៍៖ អារីិកមមិក់ម៉ាូ ូ ិក់ដស្គឿងបន្លែ័់ឡាន ិក់កង់ិក់កុំពយូទ័រ។

១.១.៣. អារីិកមមិក់ដស្គឿងអិង្ហករ (Business of selling jewelry)
១.១.៤. អារីិកមមិក់និិ និវាយនេណឌ ័ដមែៀកបំោក់, និិ និ័ស្មប់ោក់នឹងដរើង,
និងនិិ និ ័ស្មប់ោក់នឹងច្ដ (Business of textile articles, apparel, footwear and
glove)
១.១.៥.

អារីិកមមិក់និិ និឱ្័ថ និងនិិ និ័ុខ្លេិ ិ (Business of pharmaceutical
and medical goods)

បញ្ជីមុខរបរ

១.១.៦.

អារីិកមមិក់ផ្កក និងដដើមដ

ើ (Business of selling flower and tree)

១.១.៧.

អារីិកមមិក់ ័មារការសោិ័យ ដ័ៀិដៅ ទ័សន្លិដែី កាផ្័ (Business of selling office
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equipment, books, magazine and news)
១.១.៨.

អារីិកមមិក់័មារកីឡា ផ្ិបងដិង និង និិ និ័ស្មប់ការដធាើ ដំដណើរ និងឧបករណ៍ដេែង
(Business of selling sports goods, toys, travel products and musical
instruments)

១.១.៩.

អារីិកមមិក់័មារ័ំណង់ ឧបករណ៍ប រសកាខរស្បព័នធទឹក និងស្បព័នធកំដៅ (Business of
selling construction, water system and heating system equipment and
accessories)

១.១.១០. អារីិកមមិក់ ស្័ូិអងករ ស្ោប់ធញ្ញជា ិ ដមៅមី និង័ករ (Business of selling rice, grains,
starches, sugar)
១.១.១១. អារីិកមមិក់ដស្គឿងន្ ់នង
្ ់័ស្មប់ដិរជសាន្ត័ា និងទនាសាន្ត័ា (Business of selling medical
and dental supplies)
១.១.១២. អារីិកមមិក់បផ្នែ ផ្នែដ

ើ (Business of selling vegetables, fruits)

១.១.១៣. អារីិកមមិក់កាក័ំណិ់ និងកំដទនកមចី (Business of selling materials recovery)
១.១.១៤. អារីិកមមិក់ស្កណា ់័ូស្ អាិផ្កមួង ័ំព ់័ូស្ (Business of selling silk weaving,
traditional clothes, silk shirt)
១.១.១៥. អារីិកមមិក់វាង
ំ នន (Business of selling curtains)
១.១.១៦. អារីិកមមិក់ិ អ
ថុ នុ័ាិរីយ៍ (Business of selling souvenirs)
១.១.១៧. អារីិកមមិក់អីវា៉ាន់ចាប់ហួយ (Business of selling grocery)
១.១.១៨. អារីិកមមិក់ដស្គឿងដអឡិនស្ ូនិកដូនជាម៉ា ័ុីនស្ ជាក់, ិក់កុំពយូទ័រ (Business of selling
electronic equipment such as air-conditioner, computer)
១.១.១៩. អារីិកមមិក់ដស្គឿងបន្លែ័់ម៉ាូ ូ ឡាន កង់ (Business of selling motor vehicle spare
parts, motorcycle and bicycle)
១.១.២០. អារីិកមមិក់ឡាន ម៉ាូ ូ កង់ (Business of selling motor vehicle, motorcycle and
bicycle)
១.១.២១. អារីិកមមិក់ដស្គឿង័ំណង់ (Business of selling construction)
១.១.២២. អារីិកមមសាថនីយ៍ដស្បងឥនធនៈ (Business of gas station)
១.១.២៣. អារីិកមម នាំចនញ នាំនូល (Export and Import)
ិស័័យដ័វាកមម ៖ ័ំដៅដិ់អារីិកមមទង
ំ ឡាយផ្ដិន្ ់នង
្ ់ ទំនិញអរូបិយ (intangible
goods) ផ្ដិរួមមនដូនជា ដ័វាកមមដឹករញ្ជូន ដ័វាកមមដភារនីយោឋន ជាដដើម។
បញ្ជីមុខរបរ

១.២. ដ័វាកមម (Services)
១.២.១. ដ័វាកមមភាែក់ង្ហរដទ័នរណ៍ (Travel agency service)
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១.២.២. ដ័វាកមម័ណា
ឋ ោរ នទោះ័ំណាក់ និងដភារនីយោឋន (Hotels, gusts houses and
restaurants service)
១.២.៣. ដ័វាកមមរួ័រុិ និងផ្ថទំប រសកាខម៉ា ័ុីនស្ ជាក់ (Air-conditional equipment repair and
maintenance service)
១.២.៤.

ដ័វាកមមរួ័រុិ និងផ្ថទំោនយនានិងដទនស្កោនយនាស្គប់ស្បដេទ (Motor vehicles and
motorcycle repair and maintenance of service)

១.២.៥.

ដ័វាកមមរួ័រុិ និងផ្ថទំកុំពយូទ័រ (Computer repair and maintenance service)

១.២.៦.

ដ័វាកមម័ុី

ួ ែ ិដឹកស្័ូិ និិ និក័ិកមម (Tractor transport rice and production of

agriculture service)
១.២.៧.

ដ័វាកមមនិ
ា ់ដ័វាគូ័បែង់ (Design service)

១.២.៨.

ដ័វាកមមនាិ់ដ័វាដដគ័រ (Decor service)

១.២.៩.

ដ័វាកមមនិ
ា ់ដ័វារនន្លខ្លងកែុងនទោះ (Interior design service)

១.២.១០. អារីិកមមហាងកា ់័ក់ (Barber shop)
១.២.១១. ដ័វាកមមដធាើសាែកយីដហា ដ័វាកមមដ ោះពុមៃ (Major branding and printing services)
១.២.១២. ដ័វាកមម័ំអា និង ផ្ថទំ (Cleaning and maintenance service)
១.២.១៣. ដ័វាកមមដឹករញ្ជូនអែកដំដណើរ និងទំនិញ (Transport service)
១.២.១៤. ស្កុមហុន័នាិ័ុខ (Security company)
១.២.១៥. មនទីរពា ិរំងឺ (Clinic)
១.២.១៦. ស្កុមហុននាិ់ដ័វានសពានាយោណិរក
ជ មម (Advertising service)

បញ្ជីមុខរបរ
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