
 

 

 

 

 

 

 

ររសងួព័ត៌មាន 
អគារលលខ៦២ មហាវថីិរពះមុនីវងស សង្កា តរ់សះចក ខណ្ណដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 

ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
លគហទំពរ័ : www.info.gov.kh 
អីុមមល៉ :  info@inb.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.information.gov.kh/


ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មផសពវផាយពាណិជជរម្មតាម្ប៉ា ណូ 
 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ ១ឆ្ន  ំ      ១,២០០,០០០ លរៀល 
 ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ ៦មខ ៨០០,០០០ លរៀល 
 ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប៉ណូ្ ៣មខ ៤០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ៣មខ, ៦មខ,១ឆ្ន  ំ(បីមខ, របមំួយមខ, មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា     ០១ ចាប ់
 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមម មដលទទួលសាគ លព់អីាជាា ធរពាក់

ព័នធ 

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មផសពវផាយពាណិជជរម្ម តាម្ម្ធ្យោបយដឹរជញ្ជូនធ្ផសងៗ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមផសពវផាយពាណិ្ជជកមម តាមមលធាបយ ដឹកជញ្ជូ ន    
លផសងៗ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមមលធាបយដកឹជញ្ជូ នលផសងៗ 

 ១ឆ្ន  ំ ៤០០,០០០ លរៀល 
 ៦មខ ២០០,០០០ លរៀល 
 ៣មខ ១០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ៣មខ, ៦មខ,១ឆ្ន  ំ(បីមខ, របមំួយមខ, មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមមមដលទទួលសាគ លព់អីាជាា ធរ ពាក់
ព័នធ 

លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មផសពវផាយពាណិជជរម្ម តាម្អាហ្វសី 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមផសពវផាយពាណិ្ជជកមម តាមអាហវសី 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមអាហវសី  ២០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមមមដលទទួលសាគ លព់អីាជាា ធរ ពាក់

ព័នធ 
លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល

ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់

http://www.information.gov.kh/


       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តផសពវផាយពាណិជជរម្មតាម្ប័ណណ របកាស 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប័ណ្ណរបកាស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : ផសពវផាយពាណិ្ជជកមមតាមប័ណ្ណរបកាស  មនិគតិនថល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុ    ០១ចាប ់
 គំរូប័ណ្ណរបកាស    ០២ចាប ់

លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 

http://www.information.gov.kh/


       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 
 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម ជាភ្នន រ់ងារផសពវផាយពាណិជជរម្ម 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម ជាភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិ្ជជកមម 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល : 
 ភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិ្ជជកមម  លបីក       ១,២០០,០០០ លរៀល 
 ភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិ្ជជកមម  បនត ៨០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 សំលៅមដលលសនីសំុផសពវផាយពាណិ្ជជកមម មដលទទួលសាគ លព់ីអាជាា ធរ 

ពាក់ពន័ធ 

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 

 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តធ្ោសនាម្ហាជន 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលឃាសនាមហាជន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : លឃាសនាមហាជន   មនិគតិនថល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុ    ០១ចាប ់
 គំរូលិខិតលឃាសនា   ០២ចាប ់

លោបល ់  មិនអនុញ្ញា តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ទំនិញ ផលិតផល និងលសវា មដល
ហាមឃាត់លដ្ឋយបទបញ្ាតតិននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 ហាមឃាត់សកមមភាពកនុងការផសពវផាយមដលប៉ះពាលដ់ល ់
       - ការលបីកចំហរពត័៌មានសំង្កត់របសជ់ាត ិ
       - របវតតិសាស្រសត វបបធម៌ សីលធម ៌នងិរបនពណី្ ទំលនៀមទមាល ប់របស ់រពះរាជា     
         ណាចរកកមពុជា 
       - ការលរសីលអីងពូជសាសន៍ លភទ ជនពិការ ឬហងិាលលីលសរភីាព មផនកជំលនឿ   
         និងសាសនា 
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       - កិតានុភាព កតិតិយស និងលសចកតីនថលថនូរបសរូ់បវនតបុគគល នងិ នតីិបុគគល 
 លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការផសពវផាយពាណិ្ជជកមម។ 
 មិនរតូវផសពវផាយនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដល អាសអាភាស 

ប៉ះពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប ់ របនពណី្ វបបធម៌ជាតិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិ
សុខ សណាត ប់ធាន ប់សងគម ឬបំលភលីសបណាត ល ឱ្យមានការភាន់រចឡ។ំ 

 ខលឹមសារ និងការតាងំផាយលគារពតាមការមណ្នារំបសអ់ាជាា ធរ នងិ សមតថ
កិចចពាក់ព័នធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តឱ្យរបរបអាជីវរម្មរ្ឹឹះស្ថថ នធ្បឹះពុម្ពផាយ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យរបកបអាជីវកមមរគឹះសាថ នលបះពមពផាយ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 រគឹះសាថ នលបះពុមពផាយ  លបីក       ១,២០០,០០០ លរៀល 
 រគឹះសាថ នលបះពុមពផាយ  បនត            ៦០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ ចាប ់ 
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០១ ចាប ់
 លសចកតីរាយការណ៍្ទពវ សមាា រ លរគឿងម៉ាសីុន ០២ ចាប ់
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លោបល ់  លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការលបះពុមពមចកផាយ 
 មិនរតូវលបះពុមពនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដលអាសអាភាស ប៉ះ

ពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប់ របនពណី្ វបបធម៌ជាត ិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិសុខ 
សណាត ប់ធាន ប់សងគម 

 មិនរតូវទទួលលបះពុមពចមលងអតថបទ ឯកសារ នងិលសៀវលៅលដ្ឋយ គាម នការ
អនុញ្ញា តពីមាច ស ់សាន នដនិពនធ រកមុហុ៊ន ឬសាមជីនរកសួង មដលពាក់ពន័ធ 

 មាច សអ់ាជីវកមមលរាងពុមពរតូវរកាទិននន័យសថតិិសតីពីការលបះពុមព ដូចជា 
លសៀវលៅ ទសសនាវដត ី កាមសត រពតឹតបិរត....និងចមលងជូន នាយកដ្ឋា ន
រគប់រគងលរាងពុមព ននអគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តឱ្យរបរបអាជីវរម្មធ្ោងពុម្ព 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យរបកបអាជីវកមមលរាងពុមព 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល នងិលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសលលខ ៣០៣/០២ ព.ម.បក ចុះនថៃទី២៧ មខវចិិឆកា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការលរៀបចំ និង ការរបរពឹតតលៅរបសអ់គគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទ
សសន៍ និងបលងាតីការោិលយ័រគប់រគងអាហវសី ប៉ណូ្ 

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 លរាងពុមព   លបីក ៨០០,០០០ លរៀល 
 លរាងពុមព   បនត ៤០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ ចាប ់ 
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)               ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០១ ចាប ់
 លសចកតីរាយការណ៍្ទពវ សមាា រ លរគឿងម៉ាសីុន ០២ ចាប ់
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លោបល ់  លគារពចាប់ទូលៅ មដលពាក់ពន័ធនឹងការលបះពុមពមចកផាយ 
 មិនរតូវលបះពុមពនូវរូបភាព ឬអតថបទទងំឡាយណាមដលអាសអាភាស ប៉ះ

ពាលដ់លទ់ំលនៀមទមាល ប់ របនពណី្ វបបធម៌ជាត ិ នងិប៉ះពាលដ់ល ់ សនតិសុខ 
សណាត ប់ធាន ប់សងគម 

 មិនរតូវទទួលលបះពុមពចមលងអតថបទ ឯកសារ នងិលសៀវលៅលដ្ឋយ គាម នការ
អនុញ្ញា តពីមាច ស ់សាន នដនិពនធ រកមុហុ៊ន ឬសាមជីនរកសួង មដលពាក់ពន័ធ 

 មាច សអ់ាជីវកមមលរាងពុមពរតូវរកាទិននន័យសថតិិសតីពីការលបះពុមព ដូចជា 
លសៀវលៅ ទសសនាវដត ី កាមសត រពតឹតបិរត....និងចមលងជូន នាយកដ្ឋា ន
រគប់រគងលរាងពុមព ននអគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មស្ថថ នីយវិទ្យផុាយផ្ទទ ល,់ វិទ្យផុាយបនត, ទ្ូរទ្សសន៍ផាយផ្ទទ ល-់បនត, 
ទ្ូរទ្សសន៍ខ្ខសកាប និងទ្ូរទ្សសន៍ផាយតាម្       របព័នធធ្ផសងៗ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមសាថ នីយវទិយុផាយផ្ទទ ល,់ វទិយុផាយបនត, ទូរទសសនផ៍ាយ
ផ្ទទ ល-់បនត, ទូរទសសន៍មខសកាប នងិទូរទសសន៍ផាយតាមរបព័នធលផសងៗ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបពីរងកីលសរភីាពការផាយព័ត៌មានជាតិ និងអនតរជាត ិការអប់រ ំចំលណ្ះដងឹ
ទូលៅ ការកំសានត តាមរយៈវទិយុ ទូរទសសន ៍ទូរទសសន៍មខសកាប ជូនដលរ់បជា
ពលរដាលៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា នងិសកលលោក តាមទិសលសាល ក មបលក 
លលឿន ទុកចិតតបន លពលណា ទណីា កប៏ន 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជនជាតិមខមរ  ឬនតីិបុគគលមដលកណំ្ត់លដ្ឋយចាប់ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទី២៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប ់សតីពីការបលងាីតរកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹតលៅរបសរ់កសួងព័តម៌ាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីព ីការ

មកសរមួលអគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័តម៌ាន សតីពីការផតល ់ លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 លបីកអាជីវកមមសាថ នីយវទិយុផាយផ្ទទ ល,់ វទិយុផាយបនត,ទូរទសសន៍ផាយ ផ្ទទ ល-់

បនត,ទូរទសសន៍មខសកាប និងទូរទសសនផ៍ាយតាមរបព័នធលផសងៗ មនិគតិនថល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីវទិយុផាយផ្ទទ ល ់    ៤០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីវទិយុផាយបនត   ២០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយផ្ទទ ល ់                 ៨០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយបនត                  ៣០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយតាមរបពន័ធលផសងៗ (មខសកាប, លៅរាជ

ធានីភនំលពញ)                                                 ៨០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមសាថ នយីទូរទសសនផ៍ាយតាមរបពន័ធលផសងៗ (មខសកាប, កំរតិ

រសុក ឬឃុ ំសង្កា ត់)                                             ៤០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 

http://www.information.gov.kh/


សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 
តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុរបកបអាជីវកមមសាថ នីយវទិយុ ទូរទសសន៍ ទូរទសសន៍មខសកាប 
(បញ្ញជ ក់ពីអាជាា ធរមូលដ្ឋា ន) 

 ជីវរបវតតិសលងេបបិទរូបថត ៤x៦ (បញ្ញជ កព់ីអាជាា ធរឃុ ំសង្កា ត់)                                        
 លិខិតលកា លលទស                                    
 អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលសៀវលៅរគសួារ រូបថត ៤x៦ ចំនួន៤ សនលឹក 
 កិចចសនាអាជីវកមម 
 តារាងលមអិតទពវសមាា រភាជ ប់មកជាមួយនូវកាតាឡុកម៉ាសីុនផាយ 

(Catalogue Transmitter) 
 គលរមាងសិកាសមទិធិលទធភាព ឬតារាងអលងាតទូលៅ 
 បលង់ទតីាងំអាជីវកមម (បញ្ញជ កព់ីអាជាា ធរឃុ ំសង្កា ត់) 
 លកេនតិកៈ ឬ អាជាា បណ័្ណរកសួងពាកព់័នធ 
 របយការណ៍្ផាយរបសអ់ងគភាព 

លោបល ់ រាលដ់ំលណី្ការផាយរបសស់ាថ នីយ រតូវលគារពតាមរដាធមមនុញ្ា បញ្ាតិចាប ់កិចច
សនា បទបញ្ញជ  លសចកតីមណ្នាមំផនកលសាតទសសន៍ ចាប់សតីព ីរបបសារពត័៌មាន 
ចាប់សតីពីកមមសិទធិបញ្ញា  ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា ការនាចូំល ការតលមលងី ការ
ផ្ទល សប់តូរឧបករណ៍្បរកិាេ រផាយវទិយុ ទូរទសសន៍  រតូវមានការអនុញ្ញា តពី រកសួង
ព័ត៌មាន លហយីមុនដំលណី្រការផាយរតូវ ជូនដណឹំ្ងមក រកសួងពត័៌មាន រតតួពនិិ
តយបលចចកលទស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តឱ្យរបរបអាជីវរម្មផាយតាម្របព័នធធ្អឡចិរតូនិច 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តឱ្យរបកបអាជីវកមមផាយតាមរបពន័ធលអឡចិរតូនចិ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបគីាពំារលសរភីាពទទួលពត័៌មាន លៅរពះរាជាណាចរកកមពុជា រសបតាមរដាធមម
នុញ្ា និងលគាលនលោបយរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិលកមពុជា 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 អាជីវកមមផាយតាមរបពន័ធលអឡចិរតូនចិ    លបីក ៤០០,០០០ លរៀល 
 អាជីវកមមផាយតាមរបពន័ធលអឡចិរតូនចិ    បនត    ៨០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម   ០១ ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)    ០២ ចាប ់
 ជីវរបវតតិសលងេប    ០២ ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្ (ថតចមលង)                ០២ ចាប ់
 កិចចសនា    ០១ ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

http://www.information.gov.kh/


ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម កាខ្សតផាយភ្នស្ថជាតិ ឬភ្នស្ថបរធ្ទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម កាមសតផាយភាសាជាត ិឬភាសាបរលទស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 កាមសតផាយភាសាជាត ិឬភាសាបរលទស     លបកី   ៤០០,០០០ លរៀល 
 កាមសតផាយភាសាជាត ិឬភាសាបរលទស     បនត     ៥០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម កាខ្សតផាយភ្នស្ថជាតិ និងបរធ្ទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម កាមសតផាយភាសាជាត ិនិងបរលទស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 កាមសតផាយភាសាជាត ិនងិបរលទស លបីក ៥០០,០០០ លរៀល 
 កាមសតផាយភាសាជាត ិនងិបរលទស បនត ១០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម ទ្សសនាវដតី 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម ទសសនាវដតី 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាត ិ  លបីក ៦០០,០០០ លរៀល 
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាត ិ  បនត ៨០,០០០ លរៀល 
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាតិ និងបរលទស លបីក ៨០០,០០០ លរៀល 
 ទសសនាវដតីផាយភាសាជាតិ និងបរលទស បនត ៨០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្ម រពឹតតិបរត 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមម រពឹតតិបរត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 រពឹតតិបរតភាសាជាត ិ  លបីក ៤០០,០០០ លរៀល 
 រពឹតតិបរតភាសាបរលទស ឬភាសាជាត ិនងិបរលទស លបកី   ៥០០,០០០ លរៀល 
 រពឹតតិបរត   បនត ៤០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តបតូរធ្ ម្ ឹះកាខ្សតភ្នស្ថជាតិ កាខ្សតភ្នស្ថបរធ្ទ្ស,         

ទ្សសនាវដតីភ្នស្ថជាតិ ទ្សសនាវដតីភ្នស្ថបរធ្ទ្ស 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តបតូរល ម្ ះកាមសតភាសាជាតិ កាមសតភាសាបរលទស, ទសស
នាវដតីភាសាជាត ិទសសនាវដតភីាសាបរលទស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល : បតូរល ម្ ះកាមសតភាសាជាត ិកាមសតភាសាបរលទស, ទសសនាវដតីភាសាជាតិ    
         ទសសនាវដតីភាសាបរលទស                                 ៣០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តធ្ផទរសទិ្ធិកាខ្សត, ទ្សសនាវដតី រពឹតតបរត 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តលផទរសិទធិកាមសត, ទសសនាវដតី រពតឹតបរត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : លផទរសិទធិកាមសត, ទសសនាវដត ីរពឹតតបរត  ៦០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
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 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តអាជីវរម្មនា ាំចូលកាខ្សត និងទ្សសនាវដតី 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តអាជីវកមមនាចូំលកាមសត នងិទសសនាវដត ី

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល : 
 លបីកអាជីវកមមនាចូំលកាមសត និងទសសនាវដតី ៤០០,០០០ លរៀល 
 បនតអាជីវកមមនាចូំលកាមសត នងិទសសនាវដតី ១០០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

http://www.information.gov.kh/


លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តបធ្ងកើតសមា្ម្ស្ថរព័ត៌មាន 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តបលងាតីសមាគមសារព័តម៌ាន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : បលងាតីសមាគមសារព័ត៌មាន   ២០០,០០០ លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុរបកបអាជីវកមម    ០១ចាប ់
 និមិតតសញ្ញា  (Logo)   ០២ចាប ់
 លិខិតលកា លលទស    ០១ចាប ់
 ជីវរបវតតិរូបសលងេប    ០២ចាប ់
 កិចចសនា    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០២ចាប ់
 តារាងអលងាតទូលៅ    ០២ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់ពីអាសយដ្ឋា នសរមាប់ទំនាក់ទំនង ០១ចាប ់
 បលង់ទតីាងំលធវីអាជីវកមម នងិ គំនូសតាងរបព័នធផសពវផាយ០២ចាប ់
 របយការណ៍្សលងេបកមមវធិីផាយរបចឆំ្ន  ំ  ០១ចាប ់
 តារាងរាយនាមសមាា រលរគឿងម៉ាសីុនផាយ  ០២ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

http://www.information.gov.kh/


 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន។ 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបស ់រកសួង

ព័ត៌មាន។ 
 ផតលរ់បយការណ៍្លចញផាយកាមសតរបចឆំ្ន ជូំនរកសួងពត័៌មាន នងិរាយ

ការណ៍្មក អគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌មាន និងលសាតទសសន៍ ដូចខាងលរកាម៖ 
     ១.បញ្ជ ីល ម្ ះ នងិរចនាសមព័នធអងគភាព 
     ២.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នលរាងពុមព និងចំននួលបះពុមពមដលមាន ហតថ     
         លលខារបសរ់បធានអងគភាព កាមសត ទសសនារដតី នងិរពតឹតិបរត 
     ៣.លិខតិបញ្ញជ ក់អាសយដ្ឋា នទសីាន កក់ាររបសអ់ងគភាព មដលមាន   
         បញ្ញជ កព់ីលៅសង្កា ត ់ឬលមឃុ ំ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តប័ណណ ព័ត៌មានសរមាប់អនរកាខ្សត 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តប័ណ្ណព័តម៌ានសរមាប់អនកកាមសត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន
លបះពុមពផាយ 

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដល កំណ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 

តនមល :  
 ប័ណ្ណពត័៌មានសរមាប់អនកកាមសតជនជាតិមខមរ    ៥,០០០ លរៀល 
 ប័ណ្ណពត័៌មានសរមាប់អនកកាមសតជនជាតិបរលទស ២០,០០០ លរៀល 

រយៈលពលផតលល់សវា : ០៧នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ១ឆ្ន  ំ(មួយឆ្ន )ំ 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយលសនីសំុរបសអ់ងគភាព    ០១ចាប ់
 របវតតិរូបសលងេប    ០១ចាប ់
 លិខិតបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណ្(ថតចមលង)  ០១ចាប ់

*សរមាបជ់នបរលទស រតវូមានបណ័្ណអនកសារពត័ម៌ានពរីបលទសលដមី 
លោបល ់  ប័ណ្ណពត័៌មានលនះលចញលដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន នងិលសាតទសសន ៍នន

រកសួងព័តម៌ាន សំរាប់អនកសារពត័៌មានជាតិ នងិអនតរជាតិ។ 
 អនកសារព័តម៌ាន លពលចុះយកពត័៌មានរតវូមតបង្កា ញជូនសមតថកិចច នូវប័ណ្ណ

ព័ត៌មានរបសខ់លួន។ 
 អនកសារព័តម៌ាន មដលលធវីសកមមភាពរបសចកវជិាជ ជីវៈ និងរកម សីលធម៌នន

អនកសារព័តម៌ាន រតូវទទួលខុសរតូវចំលពាះមុខចាប់។ 

http://www.information.gov.kh/


ការផតលល់ខិិតអនុញ្ញា តស្ថរបងាក ន់ដដ 

ល ម្ ះលសវា ការផតលលិ់ខិតអនុញ្ញា តសារបង្កា ន់នដ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងពត័ម៌ាន 
 អាគារលលខ៦២ មហាវថិីរពះមុនីវងស  សង្កា ត់រសះចក ខណ្ឌ ដូនលពញ     

រាជធានីភនំលពញ 
អគគនាយកដ្ឋា នព័តម៌ាន និងលសាតទសសន៍ 

 ទូរសព័ទ : ០២៣ ៧២៤ ៥១៤/ ០២៣ ៤៣០ ២២៧ 
 ទូរសារ : ០២៣ ៤២៧ ៤៧៥ 
 លគហទំព័រ : www.info.gov.kh 
 អុីមម៉ល :  info@inb.gov.kh 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់សវា 

លដីមបលីលីកសទួយសិទធិលសរភីាពសារពត័៌មាន នងិពរងងឹពរងីកលលីវសិយ័ ព័ត៌មាន 
និងលសាតទសសន ៍

អតថិជិនមដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

ជារូបវនតបុគគល ឬនីតបុិគគលជាជនជាតិមខមរ ឬជនជាតបិរលទសមដលកណំ្ត់លដ្ឋយ
ចាប់ នងិកពុំងរសល់ៅកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 រពះរាជរកមលលខ នស/រកម ០១៩៦/១៤ ចុះនថៃទ២ី៤ មខមករា ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
មដលរបកាសឱ្យលរបីរបសច់ាប់សតពីីការបលងាីត រកសួងពត័៌មាន 

 ចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន 
 អនុរកតឹលលខ ៧០ អនរក.បក ចុះនថៃទ០ី៥ មខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ

លរៀបចំ នងិការរបរពតឹត លៅរបសរ់កសួងពត័៌មាន 
 អនុរកតឹតលលខ ៧១ អនរក.បក ចុះនថៃទ១ី៣ មខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៧ សតីពីការ

មកសរមួល អគគនាយកដ្ឋា នរដាបល និងលសាតទសសន៍ ជាអគគនាយកដ្ឋា នរដា
បល និងហរិញ្ាវតថុ និងអគគនាយកដ្ឋា នពត័៌មាន និងលសាតទសសន ៍

 របកាសរមួលលខ១០០៣ សហវ.របក  ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២  របស់
រកសួងលសដាកចិច និងហរិញ្ាវតថុ និងរកសួងព័ត៌មាន សតីពកីារផតល ់លសវាសា
ធារណ្ៈរបសរ់កសួងព័ត៌មាន 

សតងដ់្ឋលសវា 
តនមល : ៤០,០០០លរៀល 
រយៈលពលផតលល់សវា : ០៥នថៃ (នថៃលធវីការ) 
សុពលភាព : ៦មខ (របមំយួមខ) 

តរមវូការឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលសវា 

 ពាកយសំុ                                 ០១ចាប ់
 ខលឹមសារ នងិឯកសារពាក់ពន័ធ                 ០១ចាប ់

លោបល ់  លគារពតាមរដាធមមនុញ្ា ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 លគារពតាមចាប់សតីពីរបបសារព័ត៌មាន ននរពះរាជាណាចរកកមពុជា 
 លគារពតាមរកមសីលធម ៌វជិាជ ជីវៈអនកសារព័ត៌មាន 
 លគារពតាមលសចកតីជូនដំណឹ្ង និងរាលស់ារាចរណ៍្មណ្នារំបសរកសួង

ព័ត៌មាន 
 

http://www.information.gov.kh/

