
 
 
 

 

 

 

 

ររសងួររៀបចំដែនែ ីនគរបូនីយរមម និងសណំង ់

ដីឡូតល៍លខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថីិរពះមុនីវងស សង្កា តបឹ់ងរតបបក  
ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ 

លលខទូរសព័ទទំនាកទំ់នងៈ  023 477 57 77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការច ុះបញ្ជែីីរលើរែំបូងមានលរខណៈដាច់រដាយែ ំ និងរចញប័ណណ  

ល ម្ ះលសវា ការចុះបញ្ជ ីដីលលីកដបូំងមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុ ំនងិលចញបណ័្ណ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាត់ដបំង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកងុបាត់ដបំង់ លខតតបាតដ់បំង លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំងច់ាម រកុងកពំងច់ាម 
លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតត ិស/ងលបេរ រកងុកពំងឆ់្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុងចារ
មន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកងុសទឺងបសន លខតត
កំពង់ធ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 012 641 
600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមទិវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកពំត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 033 
210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមិតាលមម  ស/ងតាលមម  រកុង
តាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំងរបចារំចក (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងស្ថម ចម់ានជយ័ រកុងលខមរៈភូមិនទ 
លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមវិតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតតរកលចះ  
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ នងិផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមអិណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក រកុង
រពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 096 746 7992 



 
 
 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូម៤ិ ស/ងកពំង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រព
បវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 958 
156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមិពលបញក២ ស/ងផទះ
ព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត់ លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុងបាន
លុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបងឹដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកងុលសៀមរាប 
លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
034 993 864 

19. លខតតសទងឹបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកងុសទងឹ
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ងព្រព
ធាល ក់ រកងុស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូម២ិ ស/ងរការកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ  
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមមិនទីរដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង រកុង
សំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកងុបកប 
លខតតបកប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 096 
7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកងុព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក លខតត
តបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 092 
466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

 លចញប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធិកានក់ាបអ់ចលនវតថុ ឬ វញិ្ញា បនបរតសមាា លម់ាា ស់
អចលនវតថុ លដមីប ីបានទទួលស្ថា លល់ដាយចាប ់

 ធានាការោរសិទធិលលីអចលនវតថុ 
 មានសុវតថិភាពកនុងការកាន់កាប់ដ ី

មូលដាា នគតយុិតត 
 រកមរដាបលវណី្  
 ចាប់ភូមបិាល 



 
 
 

 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
នីតិវធិីព្នការ កស្ថងបលង់សុរលិោដ ីនងិលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី

 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
ការចុះបញ្ជ ីដីធល ីមាន លកខណ្ៈដាច់លដាយដុំ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាល បដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការចុះបញ្ជ ីដលីលីកដបូំងមានលកខណ្ៈដាចល់ដាយដុ ំនងិលចញបណ័្ណ  (កនុង ១
កាលដ)ី៖ 

ក. ដីផលិតកមម ឬ ដីលភាគៈ រគប់លខតត នងិរាជធាន ី
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង 5ហចិតា បបនថម ៤0,000លរៀល កនុង 1ហចិតា 

២. ដលំីលៅដាា ន នងិដសីរមាបសំ់ណ្ងទូ់លៅ (ោម នអាជាា យុកាល) 
ក. ដីកនុងរាជធានភីនំលពញ ឬ កនុង រកុង លខតតកណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៤០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង ១ហចិតា បបនថម ៨0,000លរៀល កនុង 1ហចិតា 
ខ. ដីកនុងរកុងរគប់លខតត លរៅពី លខតត កណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៣០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង ១ហចិតា បបនថម ៦0,000លរៀល កនុង 1ហចិតា 
គ. ដីជនបទ ឬលរៅរកុង 
 តព្មលលសវា៖ ១០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ៧៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 លសចកតីលផសងៗ៖ ករណី្ធំជាង ១ហចិតា បបនថម ៣0,000លរៀល កនុង1ហចិតា 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ីដ ី(ចាប់លដីម).....ចំននួ ០២ចាប ់
2. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្កាលដ ី ជាអាទិ៍លលខកាលដទីីតាងំភូមិ

ស្ថស្ដសដបផនទីបង្កា ញទីតាងំ    កាលដ ី ឬឯកស្ថរពពិណ៌្នាអំព ី ទី
តាងំកាលដីរពំរបទលក់ាលដទីំហដំីរូបភាពព្នការលរបីរបាសដ់ ី ឬឯក
ស្ថរគតយុិតដលផសងលទៀតបដលលៅមានអានុភាព (ចាប់លដីម ឬចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតា-នុកូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសម់ាា សដ់ ីឬអនកកានក់ាបដ់ ី៖  
អតដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  លសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត ឬលិខតិឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ការចុះបញ្ជ ីនីតិ
បុគាល (លបីជានីតបុិគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនី
តានុកូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកចិា លលីកបលងបតលសចកដីចមលង
សំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់ កំលណី្ត បដលរតូវយក
ចាប់លដីម).......................................................ចំននួ ០៣ចាប ់



 
 
 

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់របភព និងកាលបរលិចេទព្នការទទួលបានដ ី ជាអាទិ៍ 
លិខិតរបគលឱ់្យលដាយ    អាជាា ធរមានសមតថកចិា កិចាសនា (លក់
ទិញ ឬរបទានកមម ឬដូរ ឬលិខិតលផទរសិទធិកាន់កាប)់ សនដតកិមម 
(លសចកដចីមលងសំបុរតមរណ្ភាព ឬលសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ កម់រណ្
ភាពរបស ់ មតកជន លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដចីមលង
សំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្តរបសស់នដតិជន សំបុរតតណំ្ វងសរតកូល  
លសចកដីចមលងសំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក ់   
អាោហ៍ពិោហ៍ លបីជាសហព័ទធរបសម់តកជន ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សមតថ
ភាពរបស ់ សនដតិជនកនុង    ការទទួលមរតក បដលលចញលដាយ
តុលាការ រពមទាងំកិចារពមលរពៀងបបងបចកមរតក មតកស្ថសន ៍
របសិនលបីមាន) លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការ (ស្ថលរកម ឬស្ថល
ដីកា ឬដកីាសលរមចស្ថថ ពរ ឬកណំ្ត់លហតុសះជា ឬកំណ្ត់លហតុទទួល
ស្ថា ល ់នូវការទាមទារ) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប់លដីម ឬចាប់ចមលង 
បដល បានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
កិចាសនា    លសចកដីចមលងសំបុរត អរតានុកូលដាា នរតូវយក ចាប់លដមី 
០១ចាប ់ជាចាបំាច)់.........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិលផសង លៗលីកាលដ ី៖ ឯកសិទធ ិឬការបញ្ញា  ំឬហុបី៉ូបត
ក ឬសិទធិជលួ អចិព្ស្ដនដយ ៍ ឬ ផលុបលភាគ ឬលសវភាពរបសិនលបីមាន 
(ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលង បដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់....................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់របលភទរទពយសមបតដិរបសបុ់គាលមានសិទធិចុះបញ្ជ ី 
បដលជារូបវនដបុគាល ៖ 

- លបីជារទពយរមួបដីរបពនធរតូវមានជាអាទិ៍ ៖ លសចកដីចមលង
សំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដចីមលង សំបុរតបញ្ញជ ក់
អាោហ៍ពិោហ៍ កិចាសនារទពយសមបតដិបដីរបពនធ
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ ការទទួលបានរទពយ
កនុងអឡុំងលពលអាោហ៍ពោិហ៍ (លលីកបលងបតរទពយ
បដលសហព័ទធ ទទួល បានលដាយរបទានកមម ឬសនដតិកមម 
ឬអចាយ័ទាន ឬរទពយជាតព្មលតបបដលទទួលបានពីការ 
ចាត់បចងរទពយលដាយបឡក).................ចំនួន ០៣ចាប ់

- លបីជារទពយលដាយបឡក រតូវមានជាអាទិ៍ ៖ ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់
អំព ី ស្ថថ នភាពសីុវលិ (លសចកដីចមលង សំបុរត
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលិខតិបញ្ញជ ក់លីវ ឬលមម៉ាយ ឬលោះម៉ាយ 
ឬលសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការអំពអីវតដមាន ឬការបាត់ខលួន
របសស់ហព័ទធមាខ ងលទៀត) កិចាសនារទពយសមបតដិបដីរបពនធ 
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ការទទលួបានរទពយលៅ
មុន លពលលរៀបអាោហ៍ពោិហ៍ ឬទទួលបានលដាយរបទាន
កមម ឬសនដតកិមម ឬអចា័យទាន កនុងអំឡុង លពល
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬទទួលបានពកីារចាត់បចងរទពយសមបតដិ
លដាយបឡក ឬបបនថមការបញ្ញជ ក ់របសស់ហព័ទធមាខ ងលទៀត
......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពចីំបណ្ករបសម់ាា សសិ់ទធិមាន ក់ៗ



 
 
 

របសិនលបីមាន  (លបីជារទពយកមមសិទធិអវភិាគ ឬ រទពយសហ
លភាគី) ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពីចំបណ្កឯកជននងិចំបណ្ករមួ (លបី
ជារទពយសហកមមសិទធ)ិ(ចាប់ លដមី ឬចាប់ចមលងបដលបាន
លធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. កិចាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយអវភិាគ 
លហយីោកយសំុចុះបញ្ជ ីអំព ី កិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុ
អវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជាមយួោកយសំុចុះបញ្ជ ីដី (ចាប់លដីម០១
ចាបន់ិងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា 
០២ចាប)់.........................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនតីិបុគាល កនុង
ករណី្ អនកដាកោ់កយសំុចុះ បញ្ជ ីជានីតិបុគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប់ និង
ចាបច់មលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា ០២
ចាប់).............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដលកណំ្ត់លដាយចាប.់....ចំនួន ០៣ចាប ់

10. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងីលដាយ
អនកតណំ្តងលដាយអាណ្តដ ិ(ចាប់លដីម ០១ចាប ់និងចាប់ចមលងបដលបាន
លធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់...ចំននួ ០៣ចាប ់

11. ប័ណ្ណចាស ់របសិនលបីមាន (ចាប់លដីម)..................ចំននួ ០១ចាប ់
12. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
...................................................................................................ចំននួ០៣ចាប ់

លោបល ់  ការចុះបញ្ជ ីដី នាឲំ្យអនកកាន់កាប់កាល យជាមាា សរ់សបចាប់ព្នកាលដី លហយី
សិទធិលផសងៗលទៀតរតូវ បានទទួលស្ថា លល់ដាយចាប ់និងសងាម 

 ធានាសុវតតិភាពខាងផលូវចាប់ ព្នការកានក់ាប់ដធីលី  
 តាមរយៈការចុះបញ្ជ ី មាា សដ់ ីនិងទទួលបណ័្ណដី បដលប័ណ្ណលនាះ អាចយក

លៅដាក់ធានា បញ្ញា  ំហុបី៉ូបតក លដីមបយីករបាក់លៅរបកបអាជីវកមម ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការរផទរអចលនវត្ថ ទងំមូល 

ល ម្ ះលសវា ការលផទរអចលនវតថុទាងំមូល 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាត់ដបំង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកងុបាត់ដបំង់ លខតតបាតដ់បំង លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំងច់ាម រកុងកពំងច់ាម 
លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតត ិស/ងលបេរ រកងុកពំងឆ់្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុងចារ
មន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកងុសទឺងបសន លខតត
កំពង់ធ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 012 641 
600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមទិវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកពំត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 033 
210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមិតាលមម  ស/ងតាលមម  រកុង
តាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំងរបចារំចក (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងស្ថម ចម់ានជយ័ រកុងលខមរៈភូមិនទ 
លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមវិតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតតរកលចះ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ នងិផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមអិណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក រកុង
រពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 096 746 7992 



 
 
 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូម៤ិ ស/ងកពំង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រព
បវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 958 
156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមិពលបញក២ ស/ងផទះ
ព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត់ លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុងបាន
លុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបងឹដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកងុលសៀមរាប 
លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
034 993 864 

19. លខតតសទងឹបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកងុសទងឹ
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ងព្រព
ធាល ក់ រកងុស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូម២ិ ស/ងរការកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមមិនទីរដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង រកុង
សំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកងុបកប 
លខតតបកប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 096 
7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកងុព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក លខតត
តបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 092 
466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាការោរសិទធិលលីអចលនវតថុ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 រកមរដាបលវណី្ ចាប់ភូមបិាល 
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការ កស្ថងបលង់សុរលិោដ ីនងិលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី



 
 
 

ការចុះបញ្ជ ីដីធល ីមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុំ 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាល បដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការលផទរអចលនវតថុទាងំមូល (កនុង១បណ័្ណ) 
ក. ដីផលិតកមម ឬដីលភាគៈ រគប់លខតត និងរាជធាន ី
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

២. ដលំីលៅដាា ន នងិដសីរមាបសំ់ណ្ងទូ់លៅ (ោម នអាជាា យុកាល) 
ក. ដីកនុងរាជធានភីនំលពញ ឬ កនុង រកុង លខតតកណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៦០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ខ. ដីកនុងរកុងរគប់លខតត លរៅពី លខតត កណ្តត ល លខតតរពះ សីហនុ និងលខតត
លសៀមរាប 
 តព្មលលសវា៖ ៤០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
គ. ដីជនបទ ឬលរៅរកុង 
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ១៥-២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

I. ការលផទរតាមរយៈកចិាសនា (លកទ់ញិ ឬរបទានកមម ឬដូរ) 
1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ី (ចាប់លដីម)....................................ចំនួន ០២ចាប ់
2. កិចាសនាលកទ់ិញ ឬរបទានកមម ឬដូរលដាយលិខិតយថ្លភូត  លបីពុំមាន

កិចាសនាលកទ់ិញ ឬ    របទានកមម ឬដូរលដាយលិខិតយថ្លភូតលទ គូភា
គីរតូវមានស្ថកស ី ០២នាក់អមមកជាមយួ លហយី    អាចលសនីសំុឱ្យមស្ដនដី
សុរលិោដីលៅការោិលយ័ដនសភ រកុង-រសុក-ខណ្ឌ  ជួយលរៀបចំលដីមបលីធវ ី
នីតិវធិីព្ន ការចុះបញ្ជ ីបាន (ចាប់លដីម)......................ចំននួ ០២ចាប ់

3. កិចាសនាលកទ់ិញលដាយលិខិតយថ្លភូត បដលមានការសនាពិលសសព្នការ
លលាះ កនុងករណី្ោកយ សំុចុះបញ្ជ ីអពំីការសនាពិលសសព្នការលលាះ រតូវ
បានលធវីលឡងីរពមោន ជាមួយោកយសំុចុះបញ្ជ ី អំពីការលផទរ (ចាប់លដីម ០២
ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថ
កិចា ០១ចាប)់............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

4. កិចាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយអវភិាគ 
លហយីោកយសំុចុះបញ្ជ ី អំពកីិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុ
អវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជាមយួោកយ សំុចុះបញ្ជ ីលផទរ (ចាប់លដីម 
០១ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរ មាន
សមតថកចិា ០២ ចាប)់............................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារទទួលបានការអនុញ្ញា តពីតុលាការ កនុងករណី្អចលន
វតថុ បដលជាកមមវតថុព្ន    ការលក់ទិញ ឬរបទានកមម ឬដូរ ជារបសអ់នីតិ
ជនសថិតលរកាមអាណ្តពាបាល ឬជនសថតិលរកាម     អាណ្តពាបាល
ទូលៅ លហយីកំពុងរតូវបានលរបីរបាសជ់ាលំលៅដាា នរបសជ់នលនាះ (ចាប់
លដីម    ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថ
កិចា)....................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់



 
 
 

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្ ចំនួន ០៣ចាប ់ របសបុ់គាលដាកោ់កយសំុ
ចុះបញ្ជ ី ៖  
អតដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  
លសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក ់   កំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ 
ប័ណ្ណមស្ដនដីរាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ការ
ចុះបញ្ជ ីនីតិបុគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប់ចមលង 
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
លសចកដីចមលងសំបុរត កំលណី្ត ឬលសចកដីចមលងសំបុរត បញ្ញជ កក់ំលណី្ត 
បដលរតូវយកចាប់លដីម).........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់របលភទរទពយសមបតដិរបសបុ់គាលមានសិទធិចុះបញ្ជ ី បដលជា
រូបវនដបុគាល ៖ 
-លបីជារទពយរមួបដីរបពនធ រតូវមានជាអាទិ៍ ៖ លសចកដីចមលងសំបុរត
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដីចមលង សំបុរតបញ្ញជ ក់អាោហ៍ពិោហ៍ កិចាសនា
រទពយសមបតដបិដីរបពនធ (របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរ បញ្ញជ ក់ការទទួលបាន
រទពយកនុងអំឡុងលពលអាោហ៍ពិោហ៍ (លលីកបលងបតរទពយបដលសហព័ទធ 
ទទួលបានលដាយរបទានកមម ឬសនដតិកមម ឬអចា័យទាន ឬរទពយជាតព្មល
តបបដលទទួលបានព ីការចាត់បចករទពយលដាយបឡក)....ចំននួ០៣ចាប ់
-លបីជារទពយលដាយបឡក រតូវមានជាអាទិ៍ ៖ ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អពំ ីស្ថថ នភាព
សីុវលិ (លសចកដ ី ចមលងសំបុរតអាោហ៍ពិោហ៍ ឬលសចកដីចមលងសំបុរត
បញ្ញជ ក់អាោហ៍ពិោហ៍ ឬលិខិតបញ្ញជ កលី់វ ឬលមម៉ាយ ឬលោះម៉ាយ ឬ
លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការអំពអីវតដមាន ឬការបាត់ខលួនរបស ់សហព័ទធ
មាខ ងលទៀត) កិចាសនារទពយសមបតដិបដីរបពនធ (របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរ
បញ្ញជ ក់ការ ទទួលបានរទពយលៅមុនលពលលរៀបអាោហ៍ពិោហ៍ ឬទទួល
បានលដាយរបទានកមម ឬសនដតកិមម ឬអចា័យទាន កនុងអំឡុងលពល
អាោហ៍ពិោហ៍ ឬទទួលបានពីការចាត់បចងរទពយសមបតដិលដាយបឡក ឬ
បបនថមការបញ្ញជ ក់របសស់ហព័ទធមាខ ងលទៀត...................ចំននួ ០៣ចាប ់

- ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពចីំបណ្ករបសម់ាា សសិ់ទធិមាន ក់ៗ របសិនលបីមាន (លបីជា
រទពយកមមសិទធិអវភិាគ ឬរទពយសហលភាគ)ី ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អពំីចំបណ្កឯក
ជន និងចំបណ្ករមួ (លបីជារទពយសហកមម សិទធ)ិ (ចាប់លដមី ឬចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមម)...................ចំននួ០៣ចាប ់ 

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនីតបុិគាលកនុងករណី្
អនកដាក់ោកយសំុចុះ    បញ្ជ ីជានតីិបុគាល (ចាប់លដីម ០១ចាប់ និងចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរ មានសមតថកចិា ០២ចាប)់ 
.................................................................................ចំននួ ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជនសថិត
លរកាមអនកតំណ្តង    បដលកណំ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និង
ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមានសមតថកិចា ០២
ចាប)់......................................................................ចំននួ  ០៣ចាប ់

10. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ីលធវីលឡងី លដាយអនក
តំណ្តងលដាយអាណ្តដ ិ (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ ចាប)់ ០៣ចាប់ ១១បណ័្ណ 
អចលនវតថុជាកមមវតថុព្នការលកទ់ិញ ឬរបទានកមម ឬដូរ (ចាប់លដមី) 
................................................................................ចនំួន  ០១ចាប ់

11. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដមី ឬចាបច់មលង



 
 
 

បដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)...................ចនំួន ០៣ចាប ់
II. ការលផទរតាមរយៈសនដតកិមម (សនដតកិមមតាមចាប ់ ឬសនដតកិមមតាមមតក

ស្ថសន)៍ 
1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ី (ចាប់លដីម)...................................ចំនួន០២ចាប ់
2. លសចកដីចមលងសំបុរតមរណ្ភាព ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក ់ មរណ្

ភាពរបសម់តកជន (ចាប់លដីម).............................ចំនួន ០៣ចាប ់
3. មតកស្ថសន៍លដាយលិខិតយថ្លភូត កនុងករណី្សនដតិកមមតាមមតក

ស្ថសន៍លដាយលិខិត យថ្លភូត (ចាប់លដមី ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)..........................ចំនួន ០៣ចាប ់

4. មតកស្ថសន ៍បដលតុលាការបានបញ្ញជ កភ់ាពរតឹមរតូវព្នមតកស្ថសន៍
លនាះ កនុងករណី្ សនដតិកមម តាមមតកស្ថសន ៍ លរៅពីលិខិតយថ្លភូត 
(ចាប់លដមី ឬចាបច់មលងបដលបានលធវ ី នីតានុកូលកមម លៅអជាា
ធរមានសមតថកចិា).............................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពអីភ័ពវបុគាលព្នសនដតកិមម (របសិនលបីមាន) ឯក
ស្ថរបញ្ញជ ក់អំពកីារ កាត់ផ្ដដ ចម់រតកពសីនដតិជន (របសិនលបីមាន) 
ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពីការផ្ដដ ច់មរតកលដាយមតក ស្ថសន ៍ (របសិនលបី
មាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អំពកីារលុបលចាលនូវការផ្ដដ ច់មរតកពីសនដតជិន 
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពកីារលុបលចាលនូវមតកស្ថសន ៍
(របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ អំពីការលុប លចាលលដាយការ
បដិលសធលិខតិមតកស្ថសន ៍ (របសិនលបីមាន) ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ អំពី
សនដតិកមមជំនួស (របសិនលបីមាន) (ចាប់លដមី ឬចាបច់មលងបដល
បានលធវី នីតានុកូលកមម លៅអជាា ធរមាន សមតថកចិា)..ចំននួ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ កជ់ាសនដតជិន ៖ លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់    កំលណី្តរបសស់នដតិជន សំបុរតតណំ្ វងស
រតកូល លសចកដីចមលងសំបុរតអាោហ៍ពោិហ៍ ឬលសចកដ ី ចមលងសំបុរត
បញ្ញជ ក់អាោហ៍ពិោហ៍ លបីជាសហពទ័ធរបសម់តកជន ឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់
សមតថភាព របសស់នដតិជនកនុងការទទួលមរតក បដលលចញលដាយ
តុលាការ ឬឯកស្ថរ លផសងលទៀត (ចាប់លដមី)............ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារយលរ់ពមលដាយមានករមិត ឬការលបាះបង់សនដតិក
មម បដលទទួលបាន ការអនុញ្ញា តពីតុលាការ កនុងករណី្មានសនដតជិន
យលរ់ពមលដាយមានករមិត ឬលបាះបង ់ សនដតិកមម (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន 
សមតថកចិា ០២ចាប)់..............................................ចំននួ ០៣ចាប ់

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពីការលបាះបងអ់ចា័យទានស្ថកល បដលទទួលបាន
ការអនុញ្ញា តពីតុលាការ     កនុងករណី្មានអចាយ័លាភ ីលបាះបងអ់ចា័
យទានស្ថកល (ចាប់លដីម ០១ចាប ់និងចាប់ចមលង     បដលបាន
លធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់ 
.......................................................................ចំននួ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពអីនករបតិបតដិមតកស្ថសន៍ កនុងករណី្មានអនក
របតិបតដិមតកស្ថសន ៍(ចាប់លដីម ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)..........................ចំនួន ០៣ចាប ់

10. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់ំពអីំឡុងលពលបដលមតកជន ហាមឃាត់មនិឱ្យបបង
បចកមរតក កនុងករណី្     មតកជនបានកំណ្តអ់ំឡុងលពលហាមមិន
ឱ្យបបងបចកមរតកតាមមតកស្ថសន ៍ (ចាប់លដមី ឬ ចាបច់មលងបដល



 
 
 

បានលធវីនតីានុកូលកមម)......................................ចំនួន ០៣ចាប ់
11. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ាររពមលរពៀងរបសស់នដតជិន កនុងការបបងបចកមរតក 

លដាយលិខិតយថ្លភូត      (ការរពមលរពៀងបបងបចកដកីនុង ចំបណ្ក
លដាយរពមលរពៀងជាអាទិ៍) កនុងករណី្មានការ រពមលរពៀង បបងបចក
មរតក (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលបានលធវ ី នតីានុកូ
លកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប់)............ចំនួន ០៣ចាប ់

12. លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការអំពកីារបបងបចកមរតក (ស្ថលរកមឬ
ស្ថលដីកាស្ថថ ពរ ឬ កំណ្ត ់លហតុសះជាជាអាទិ៍) កនុងករណី្មិនមាន
ការរពមលរពៀងបបងបចកមរតក (ចាប់លដមី ឬចាបច់មលងបដលបានលធវនីី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)........................ចំននួ ០៣ចាប ់

13. កិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយ
អវភិាគ លហយីោកយសំុ ចុះបញ្ជ ី អំពកីចិាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចក
អចលនវតថុអវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជា មយួោកយសំុចុះបញ្ជ ី
លផទរ (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម លៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា ០២ចាប)់.........ចំនួន  ០៣ចាប ់

14. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់អតដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ៖ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិ បខមរ ឬ លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ កក់ំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក ់ ការចុះ 
បញ្ជ ីនតីិបុគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាបច់មលង
បដលបានលធវ ី នតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ លសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត 
បដលរតូវយក ចាប់លដមី)....................................ចំនួន ០៣ចាប ់

15. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដលកំណ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម លៅអជាា ធរមាន
សមតថកចិា០២ចាប)់.........................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

16. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងី
លដាយអនកតំណ្តងលដាយ អាណ្តដ ិ(ចាបល់ដីម ០១ចាប ់និងចាប់
ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា ០២
ចាប់)...................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

17. ប័ណ្ណអចលនវតថុ ជាកមមវតថុព្នសនដតកិមម (ចាប់លដីម)..ចនំួន០១ចាប ់
18. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)
..................................................................................................ចនំួន ០៣ចាប ់

III. ការលផទរតាមរយៈលសចកដសីលរមចរបសតុ់លាការ ឬអាជាា ធរមានសមតថកចិា
លផសងលទៀត 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ី (ចាប់លដីម)...............................ចំនួន ០២ចាប ់
2. លសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការ បដលបានចូលជាស្ថថ ពរ (ស្ថលរកម /

ស្ថលដីកា/ដីកាសលរមច/ កំណ្ត់លហតុសះជា/កំណ្ត់លហតុ ទទួល
ស្ថា លនូ់វការទាមទារ) ឬលសចកដីសលរមចរបសអ់ាជាា ធរ មានសមតថកិចា
លផសងលទៀត បដលមានអានុភាពអនុវតដ (ចាប់លដីមឬចាប់ចមលងបដលបានលធវ ី
នីតានុកូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា.....................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. កំណ្ត់លហតុអនុវតដលសចកដីសលរមចរបសតុ់លាការ ឬអាជាា ធរមានសមតថ



 
 
 

កិចាលផសងលទៀត របសិន លបីមាន (ចាប់លដមី ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវនីី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា).............................ចនំួន ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ាររពមលរពៀងបបងបចករទពយសមបតដ ិ កនុងករណី្ បលង
លះ របសិនលបីមាន (ចាប់លដីម ឬចាប់ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)..............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. កិចាសនាហាមមិនឱ្យបបងបចកអចលនវតថុអវភិាគ កនុងករណី្រទពយ
អវភិាគ លហយីោកយសំុចុះ បញ្ជ ី អំពកីចិាសនាហាមមនិឱ្យបបងបចក
អចលនវតថុអវភិាគ រតូវបានលធវីលឡងីរពមោន ជាមួយ ោកយសំុចុះបញ្ជ ី
លផទរ (ចាប់លដមី ០១ចាបន់ិងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមម
លៅ អជាា ធរមានសមតថកចិា ០២ចាប)់...................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ៖ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិ បខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ កក់ំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារចុះ 
បញ្ជ ីនតីិបុគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាបច់មលង
បដលបានលធវ ី នីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត 
លសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ លសចកដចីមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត 
បដលរតូវយក ចាប់លដមី)....................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនីតបុិគាលកនុង
ករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះ បញ្ជ ីជានតីិបុគាល (ចាប់លដីម ០១ចាប ់
និងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមានសមតថកចិា 
០២ចាប)់.......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

8. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដល កំណ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម លៅអជាា ធរ មាន
សមតថកចិា ០២ ចាប)់........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

9. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងី 
លដាយអនកតំណ្តងលដាយ អាណ្តដ ិ (ចាប់លដីម០១ចាប់នងិចាបច់មលង
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកចិា ០២ចាប)់ 
.....................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

10. ប័ណ្ណអចលនវតថុ (ចាប់លដមី)...............................ចំនួន ០១ចាប ់
11. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់ ៖ (ចាប់លដមី ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា)
.......................................................................................ចំននួ ០៣ចាប ់

លោបល ់  

 

 

 

 



 
 
 

ការដារ់បនទ រ 

ល ម្ ះលសវា ការដាក់បនទុក 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាត់ដបំង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកងុបាត់ដបំង់ លខតតបាតដ់បំង លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំងច់ាម រកុងកពំងច់ាម 
លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតត ិស/ងលបេរ រកងុកពំងឆ់្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុងចារ
មន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកងុសទឺងបសន លខតត
កំពង់ធ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 012 641 
600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមទិវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកពំត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 033 
210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមិតាលមម  ស/ងតាលមម  រកុង
តាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំងរបចារំចក (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងស្ថម ចម់ានជយ័ រកុងលខមរៈភូមិនទ 
លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមវិតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតតរកលចះ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ នងិផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមអិណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក រកុង
រពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 096 746 7992 



 
 
 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូម៤ិ ស/ងកពំង់លាវ រកុងព្រពបវង លខតតព្រព
បវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 958 
156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមិពលបញក២ ស/ងផទះ
ព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត់ លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុងបាន
លុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបងឹដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកងុលសៀមរាប 
លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
034 993 864 

19. លខតតសទងឹបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកងុសទងឹ
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ងព្រព
ធាល ក់ រកងុស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូម២ិ ស/ងរការកនុង រកងុដូនបកវ លខតតតាបកវ 
លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមមិនទីរដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង រកុង
សំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកងុបកប 
លខតតបកប លលខទូរសព័ទទនំាកទ់នំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 096 
7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកងុព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក លខតត
តបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 092 
466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ចុះបញ្ជ ីពីការដាកប់ញ្ញា  ំ

មូលដាា នគតយុិតត 

 រកមរដាបលវណី្  
 ចាប់ភូមបិាល 
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការកស្ថង បលង់សុរលិោដ ីនងិលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី



 
 
 

 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី
នីតិវធិីព្នការចុះបញ្ជ ី ដីធលីមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុ ំ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការដាកប់នទុក ៖ ឯកសិទធ ិការដាកប់ញ្ញា  ំនងិការដាកហុ់បី៉ូបតក  (កនុង  1កាលដ ី
ឬ 1បណ័្ណ) 

ក. ការដាកប់នទុក  ឯកសិទធិ (ការដាកប់ញ្ញជ  ំនិងហុបី៉ូបតក) 
 តព្មលលសវា៖ ២០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ០៣-០៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ីអំពឯីកសិទធ ិ“ការដាកប់នទុក” (ចាប់លដីម) 
......................................................................ចំនួន ០២ចាប ់

2. កិចាសនាសំរាប់ការរកាទុកអចលនវតថុ ឬកិចាសនាការង្ករលលី
អចលនវតថុ ឬកិចាសនាលក ់ ទិញអចលនវតថុលដាយលិខតិយថ្លភូត 
(ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលបានលធវី នីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់...................ចំនួន  ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ៖  
អតដសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  លសចកដី
ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់ កំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតដសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណមស្ដនដី
រាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដកិៈ និង ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារចុះបញ្ជ ី
នីតិបុគាល (លបីជានីតបុិគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាបច់មលង 
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា លលីកបលងបត
លសចកដ ីចមលងសំបុរត កំលណី្ត ឬលសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត បដល 
រតូវយកចាប់លដមី)..........................................................................................ចនំួន ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនីតិបុគាលកនុង
ករណី្អនកដាកោ់កយសំុចុះ    បញ្ជ ីជានតីបុិគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប ់
និងចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមានសមតថកចិា 
០២ចាប)់.......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ី ជា
ជនសថិតលរកាមអនកតំណ្តង    បដលកណំ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម 
០១ចាប ់និងចាប់ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅ អជាា ធរមាន
សមតថកចិា០២ចាប)់..........................................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តងកនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ី លធវីលឡងីលដាយ
អនកតណំ្តងលដាយ អាណ្តដ ិ (ចាប់លដមី ០១ចាប ់ និងចាប់ចមលង
បដលបានលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា ០២ចាប)់ 
.............................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

7. ប័ណ្ណអចលនវតថុ ឬសិទធិជាកមមវតថុឯកសិទធ ិ(ចាប់លដីម) 
.......................................................................ចាប ់០១ចាប ់

8. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច ់៖ (ចាប់លដមី ឬចាប់
ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
...........................................................................................ចំនួន  ០៣ចាប ់

លោបល ់  

 



 
 
 

ការរលើរដលងបនទ រ 

ល ម្ ះលសវា ការលលីកបលងបនទុក 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

លលីកបលងបនទុក 

មូលដាា នគតយុិតត  រកមរដាបលវណី្  



 
 
 

 ចាប់ភូមបិាល 
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧស្ថភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការស្ថង បលង់សុរលិោដ ីនិងលសៀវលគលោលបញ្ជ ីដីធល ី
 អនុរកតឹយ លលខ ៤៨ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ៣ី១ បខឧសភា ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី

នីតិវធិីព្នការចុះបញ្ជ ី ដីធលីមានលកខណ្ៈដាច់លដាយដុ ំ
អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 

១. ការលលីកបលង ៖ ឯកសិទធ ិការដាកប់ញ្ញា  ំនងិការដាកហុ់បី៉ូបតក  (កនុង ១កាលដ ី
ឬ ១បណ័្ណ) 

ក. ការលលីកបលងបនទុក ឯកសិទធិ (ការដាក់បញ្ញា  ំនិងហុបី៉ូបតក) 
 តព្មលលសវា៖ ១០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ០២-០៣ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុចុះបញ្ជ ីអំពកីារលុបការចុះបញ្ជ ីអពំីឯកសិទធ ិ “ការលលីកបលង
បនទុក” (ចាប់លដីម)..........................................ចនំួន  ០២ចាប ់

2. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារសងសិទធិលលីបណុំ្ល បដលរតូវធានា ឬការលបាះបង ់
ឯកសិទធ ិ ឬមូលលហតុ     លផសងលទៀត បដលមានបចងកនុងចាប ់ ឬ
បទដាា នគតយុិតតលផសងលទៀត (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និង ចាបច់មលង
បដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប់) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កក់ារយលរ់ពមរបសត់តយិជន បដលមានរបលោជន៍
ោក់ពន័ធ កនុងករណី្មានតតិយជន មានរបលោជន៍ោក់ពន័ធនងឹឯក
សិទធិលនាះ (ចាប់លដមី ០១ចាប ់និងចាប់ថតចមលង បដលបានលធវ ីនី
តានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប)់...ចំននួ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តដសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីៈ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ    ឬលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬ  
លសចកដីចមលងសំបុរតបញ្ញជ កក់ំលណី្ត ឬលិខិតឆលងបដន ឬ អតដ
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណមស្ដនដរីាជការ (លបីជារូបវនដបុគាល) លកខនដិកៈ និងឯក
ស្ថរបញ្ញជ ក ់ ការចុះបញ្ជ ី នីតបុិគាល (លបីជានតីិបុគាល) ឬឯកស្ថរ
លផសងលទៀត (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម លៅអជាា ធរមាន
សមតថកចិាលលីកបលងបតលសចកដីចមលងសំបុរតកំលណី្ត ឬលសចកដចីមលង
សំបុរត បញ្ញជ ក់កំលណី្តបដលរតូវយកចាប់លដីម)......ចនំួន ០៤ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឱ្យនតីិបុគាល កនុង
ករណី្អនកដាកោ់កយសំុចុះ    បញ្ជ ីជានតីបុិគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប ់
និងចាបច់មលងបដលលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា 
០២ចាប)់.......................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្អនកដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តង បដលកំណ្ត់លដាយចាប ់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប ់ និងចាបច់មលងបដលលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរ មានសមតថ
កិចា ០២ចាប)់.................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុចុះបញ្ជ ីលធវីលឡងីលដាយ
អនកតណំ្តងលដាយអាណ្តដ ិ (ចាប់លដីម ០១ចាប ់ និងចាបច់មលង
បដលលធវីនីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា០២ចាប)់ 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់



 
 
 

8. ប័ណ្ណអចលនវតថុឬសិទធិជាកមមវតថុឯកសិទធ(ិចាប់លដមី).ចំនួន០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀតកនុងករណី្ចាបំាច ់៖ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការបតូររបរភទែី 

ល ម្ ះលសវា ការបតូររបលភទដ ី

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រសបតាមសកាត នុពលដ ីកនុងការអភិវឌ្ឍន៍លសដាកិចា 

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់ភូមបិាល 



 
 
 

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបដលមានសញ្ញជ តិបខមរ 

សតងដ់ាលសវា 
១. ការបតូររបលភទដ ី (កនុង 1ម២) 

 តព្មលលសវា៖ ៥០លរៀល 
 រយៈលពល៖ ២០-២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបតូររបលភទដ ី(ចាប់លដីម)......................... ចំននួ ០៨ចាប ់
2. ឯកស្ថរបញ្ញជ កមូ់លលហតុសមរសបព្នការលសនីសំុ (ចាប់លដីម ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមម លៅជាា ធរមានសមតថកចិា) ..... 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

3. ឯកស្ថរបញ្ញជ កអ់តតសញ្ញា ណ្របសបុ់គាលដាក់ោកយសំុៈ អតតសញ្ញា ណ្
ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ ឬលសចកតី ចមលងសំបុរតបញ្ញជ ក់កំលណី្ត 
ឬលិខិតឆលងបដន ឬអតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណមស្ដនតីរាជការ (លបីជារូបវនត
បុគាល) លកខនតិកៈ និងឯកស្ថរបញ្ញជ ក់ការចុះបញ្ជ ីនីតិបុគាល (លបីជា
នីតិបុគាល) ឬឯកស្ថរលផសងលទៀត (ចាប ់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមមលៅជាា ធរមានសមតថកចិា លលីកបលងបតលសចកតីចមលងសំបុរត 
កំលណី្តបដលរតូវយកចាប់លដីម)......................... ចំនួន ០៣ចាប ់

4. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តងរបសអ់ភិបាល តំណ្តងឲ្យនីតបុិគាល កនុង
ករណី្អនកដាកោ់កយលសនីសំុជា នីតិបុគាល (ចាប់លដមី ០១ចាប់) និង
ចាប់ចមលងបដលបាន លធវីនីតានុកូលកមមលៅជាា ធរមាន សមតថកចិា ០២
ចាប់).............................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

5. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់សិទធិតណំ្តង កនុងករណី្ដាក់ោកយសំុចុះបញ្ជ ីជាជន
សថិតលរកាមអនកតណំ្តងបដល កណំ្ត់លដាយចាប់ (ចាប់លដីម ០១
ចាប់ នងិចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅជាា ធរ មាន
សមតថកចិា ០២ចាប់).........................................ចំននួ ០៣ចាប ់

6. ឯកស្ថររបគលសិ់ទធតិំណ្តង កនុងករណី្ោកយសំុលធវីលឡងីលដាយអនក
តំណ្តងលដាយអាណិ្តត (ចាប់លដីម ០១ចាប់ នងិចាបច់មលងបដល
បានលធវីនតីានុកូលកមមលៅជាា ធរមានសមតថកិចា ០២ចាប់) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

7. ប័ណ្ណដ ី(ចាប់លដមី)...........................................ចំននួ ០១ចាប ់
8. ឯកស្ថរោកព់័នធលផសងលទៀត កនុងករណី្ចាបំាច់៖ (ចាប់លដមី ឬចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមមលៅជាា ធរមានសមតថកចិា) 
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

លោបល ់ លរបីឲ្យអសល់ទធភាពព្នសកាា នុពលដីលដីមបផីលរបលោជន៍លសដាកិចា 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្សាងសង់ ≤ ៥០០ (ម២) 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង ់≤ ៥០០ (ម២) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ស្ថលារកងុ រសុក ខណ្ឌ  ចនំនួ៤០ បដលរកសួងដនស. បានលធវរីបតភូិកមម
អណំ្តចរចួ រមួមាន៖ 
 ខណ្ឌ ចកំារមន រកុងលសៀមរាប រកុងបាតដ់បំង រកុងតាលមម  រកងុរកលចះ រកុង

សទឹងបសន រកងុរពះសីហនុ រកងុលប៉ាយបបត៉ រកងុសួង រកុងបានលុង រសុក
ោមរ ៍រកងុបាវតិ រកុងលោធិ៍ស្ថត ់រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ រកុដូនបកវ រកុងលខមរៈ
ភូមិនទ រកុងកំពត រកងុចារមន រកងុបសនមលនារមយរកុងសទឹងបសន រកុង
សំលរាង រកុងរពះវហិារ រកុងព្ប៉លិន រកុងបកប រសុកបលវល រកុងកំពង់ចាម 
រកុងព្រពបវង រកុងស្ថវ យលរៀង រកុងសិរលីស្ថភ័ណ្ ខណ្ឌ មានជយ័ ខណ្ឌ ៧មក
រា ខណ្ឌ បសនសុខ ខណ្ឌ លោធិ៍បសនជ័យ ខណ្ឌ ដលង្កា  ខណ្ឌ ឬសសបីកវ ខណ្ឌ
ទួលលោក ខណ្ឌ ដូនលពញ ខណ្ឌ បរពកលគន  ខណ្ឌ ចារអំលៅ ខណ្ឌ លរជាយចង្កវ
រ ។ 

 អាសយ័ដាា នៈ សថិតលៅតាមបណ្តត ការោិលយ័រចកលចញចូលបតមយួ ព្ន
ស្ថលារកុង រសុក ខណ្ឌ  ស្ថម ី

 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ ោម ន 
លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាគុណ្ភាពសំណ្ង ់សុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ និងចិរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន ៍

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. ភូមរិគះឹ (ម២)៖ រគបទ់ំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ១៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់ចាប់ព ី១00ម២ ចុះលរកាម 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 



 
 
 

ខ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព១ី00ម២ ដល ់២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 

គ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី២00ម២ ដល ់៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,០០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៧០០,០០០លរៀល 

ឃ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៣00ម២ ដល ់៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,៤០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៩៨០,០០០លរៀល 

ង. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៤00ម២ ដល ់៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,២៦០,០០០លរៀល 

២. ផទះបលវង (ម២)៖ រគប់ទហំពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ១៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់ចាប់ព ី១00ម២ ចុះលរកាម 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២៨០,០០០លរៀល 

ខ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព១ី00ម២ ដល ់២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៥០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៣៥០,០០០លរៀល 

គ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី២00ម២ ដល ់៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 

ឃ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៣00ម២ ដល ់៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 

ង. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៤00ម២ ដល ់៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,២០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៨៤០,០០០លរៀល 

៣. ថមលរកាមលឈលីលី (ម២)៖ រគប់ទំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតល់
លសវាគមឺានចំននួ ១៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់ចាប់ព ី១00ម២ ចុះលរកាម 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៩៨,០០០លរៀល 

ខ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព១ី00ម២ ដល ់២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១១២,០០០លរៀល 

គ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី២00ម២ ដល ់៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១២៦,០០០លរៀល 

ឃ. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៣00ម២ ដល ់៤00ម២ 



 
 
 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 

ង. ព្ផទរកឡាករមាលសំណ្ង់លលីសព ី៤00ម២ ដល ់៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២២០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៤៥,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

សំណំុ្លិខតិលសនសំុីលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងទ់ាងំអសរ់បសស់្ថមុសំីលណី្រតវូលធវជីា
ភាស្ថបខមរបដលមានដូចតលៅ ៖ 

ក.សំណំុ្លិខិតសំុអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
       1-សំណំុ្លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសងម់ាន ៖ 

- ោកយលសនីសំុ រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដរបសស់្ថមុី
សំលណី្ លដាយភាជ ប់អាសយ័ ដាា នលលខទូរសព័ទ និងអុីបម៉លទំនាក់
ទំនង                                   
- កិចាសនាហុ៊៊ុំព័នធការដាា ន រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដ

របសស់្ថមុីសំលណី្ 
- រូបថតបង្កា ញទតីាងំដីឡូត៍លសនីសំុស្ថងសង់ 
- សលាកប័រតដីឡូត ៍ លរៀបចំលដាយមនទីរ ដនសស រាជធាន/ីលខតត ឬ

លដាយការោិលយ័ ដនសភ រកុង រសុក ខណ្ឌ  ឬលដាយលរខាគ
ណិ្តឯកជនបដលបានចុះបញ្ជ ីរសបចាប ់

- កនុងករណី្សំណ្ងម់ានព្ផទរកឡាធំជាង ៥០០ម២ (របារំយបម៉រត
រកឡា) រតូវមានបបនថមនូវ កិចាសនារវាងមាា សសំ់ណ្ង់ជាមួយអនក
សិកាគលរមាងបលង់ស្ថថ បតយកមម លដាយភាជ ប់មកជា មួយនូវវញិ្ញា បន
ប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់  
- កនុងករណី្លបីសំណ្ងស់្ថងសង់ជាប់ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ សំណំុ្លិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសងរ់តូវ ភាជ ប់បបនថមនូវកិចាសនាស្ថងសងជ់ាប់
ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ   លផសងៗ 

       2-ឯកស្ថរកានក់ាបដ់ីរសបចាប ់(ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម)  
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់អចលនវតថុ ឬ 
-  វញិ្ញា បនប័រតសមាា លម់ាា សអ់ចលនវតថុ ឬ 
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់លរបីរបាសដ់ធីលី ឬ 
- កិចាសនាជួលដី មានទរមង់ជាលិខតិយថ្លភូត ឬ 
- វញិ្ញា បនប័រតជួលរយៈលពលបវង ឬ 
- លិខិតកានក់ាបដ់ីជាបលណ្តត ះអាសនន ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុង

បដនសមតថកចិា រកងុ រសុក ខណ្ឌ  នងិឯកស្ថរកាន់កាប់ដីបដល
បានបញ្ញជ ក់ពីការបំលពញកាតពវកិចាបង់ពនធ របថ្លប់រតា តាម
ចាប់កំណ្ត ់ និងករណី្អចលនវតថុជាប់បនទុករតូវមានលិខិត
បញ្ញជ ក ់ឯកភាពពមីាា ស ់បណុំ្ល 

       3-អតតសញ្ញា ណ្ស្ថមុីសំលណី្  
  3.1 ករណី្រូបវន័តបុគាល 

- អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ(ថតចមលង និងមានស្ថន ម
លមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លិខិតឆលងបដន (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លសៀវលគរគួស្ថរ (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

 3.2 ករណី្នតិិបុគាល 

 



 
 
 

- លកខនតកិៈ និងវញិ្ញា បនប័រតចុះបញ្ជ ីរកុមហុ៊ន ឬ សមាគម ឬ 
អងាការ ឬលិខិតបញ្ញជ ក ់ អងាភាពស្ថថ បន័រដា (ថតចមលង 
និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត  ំឬហតថលលខា និងរតា) 

- លិខិតរបគលសិ់ទធជិាតណំ្តងមានលកខណ្ៈជាលិខតិ
យថ្លភូត 

- អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណឬលិខិតឆលងបដនរបសអ់នកទទួលសិទធ ិ
(ថតចមលងនងិស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

ខ.បលង់ស្ថថ បតយកមមសរមាប់លសនីសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងម់ាន (ចំននួោ៉ង
តិច ១២ចាប់)  

       1-បលង់បង្កា ញទតីាងំ (រតូវបង្កា ញទសិខាងលជីងលៅលលីមារតដាា ន ១/៥០០  
          លៅ ១/១០០០០)  
       2-បលង់សរុប (លដាយបង្កា ញទិសខាងលជីងលៅលលី) មារតដាា ន ១/២០០ លៅ  
          ១/១០០០    
       3-តារាងល ម្ ះអោរ ល ម្ ះសនលឹកបលង់ រកឡាព្ផទសំណ្ង់រគបប់នទប់រគបជ់ាន ់  
          រកឡាព្ផទសរុប ផលលធៀប ព្ផទបាតសំណ្ង់ និងសនទសសន៍លរបីរបាសដ់ ីរចក 
          សលស្ដង្កា ះបនាទ ន់ និងទតីាងំ បំោកឧ់បករណ៍្ ពនលតអ់គាភី័យ មារតដាា ន ១/ 
          ១០០  
       4-បលង់ដំបូលមារតដាា ន ១/១០០    
       5-បលង់មុខភាពព្នអោររគប់ទិស មារតដាា ន ១/១០០  
       6-បលង់ពុះោ៉ងតចិចំននួពីរ (បង្កា ញដូចបលង់មុខភាព) មារតដាា ន ១/១០០  
       7-បលង់បណ្តត ញលរកាមដ ី: របព័នធបណ្តត ញលូ អាងរបរពឹតតកមមទកឹកខវក់ និង 
          អាងបងាន់អនាម័យ...  
       8-បលង់រតូវគូរលលីរកដាស ់A3, A2, A1, ឬA0 លលីកបលងបតកនុងករណី្ចាបំាច ់
          បដលបលង់មាន ទហំធំំ អាចលរបីមារតដាា ន ១/២០០ ។ 
       9-រគប់សនលឹកបលង់រតូវលធវីតាមគំរូផលូវការរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបន ី
          យកមម និងសំណ្ង ់ 

គ.កនុងករណី្ចាបំាច់លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់ រតូវមានមតិលោបលប់បនថមពីសមតថ
កិចាជនំាញ ោក់ពន័ធ ៖ 

       1- ស្ថថ នីយល៍របងឥនទនៈ ៖ 
-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា

ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលត់អគាីភ័យ របស ់រាជធាន ី លខតត
សមី 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការឯកភាព របសម់ាា សអ់ចលនរទពយបដលមាន
ទីតាងំជាប់នងឹរពំដីលសន ីសំុស្ថងសង ់

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការបិទផាយជាស្ថធារណ្ៈរយៈលពល ២៥ព្ថៃរបស់
ការោិលយ័ ដនសភ. រកុង រសុក ខណ្ឌ  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉និងថ្លមពល 
       2- ឃាល ងំ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធិការដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដល សថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទទនំិញបដលសតុក 
(មានលកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 



 
 
 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉នងិថ្លមពល 
       3- លរាងចរក ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរី ជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទលរាងចរក (មាន
លកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

 -លិខិតយលរ់ពមពីរកសួងស្ថធារណ្ៈការ លបីជាបផ់លូវជាត ិ 
       4- អោរស្ថន ក់លៅរមួ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា
ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលតអ់គាភី័យ របសរ់ាជធាន ី លខតត
ស្ថម ី(ករណី្អោរកមពសម់ធយម និងខពស)់  

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង ់ បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្សាងសង់ ≤ ៣,០០០ (ម២) 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង ់≤ ៣,០០០ (ម២) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាគុណ្ភាពសំណ្ង ់សុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ និងចិរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន ៍

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់



 
 
 

 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត
អនុញ្ញា តស្ថងសង ់

 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ
រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 

 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 
០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. ភូមរិគះឹ (ម២)៖ រគបទ់ំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 

គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៧០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,០០០,០០០លរៀល 

ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៩៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,៤០០,០០០លរៀល 

ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,២៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,៨០០,០០០លរៀល 

ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២,៤៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៣,៥០០,០០០លរៀល 

ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៣,៥០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥,០០០,០០០លរៀល 

ជ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤,៩០០,០០០លរៀល 



 
 
 

 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៧,០០០,០០០លរៀល 
២. ផទះបលវង (ម២)៖ រគប់ទហំពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការផតលល់សវាគឺ
មានចនំួន ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៣៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥០០,០០០លរៀល 

គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤២០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៦០០,០០០លរៀល 

ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៥៦០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៨០០,០០០លរៀល 

ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៨៤០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១,២០០,០០០លរៀល 

ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១,៧៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២,៥០០,០០០លរៀល 

ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២,៨០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 

ជ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤,២០០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៦,០០០,០០០លរៀល 

៣. ផទះថមលរកាមលឈលីលី (ម២)៖ រគប់ទំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការ  
ផតលល់សវាគឺមានចនំួន ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវកីារ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៩៨,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១២,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៦០,០០០លរៀល 

គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១២៦,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ១៨០,០០០លរៀល 

ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៤០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២០០,០០០លរៀល 



 
 
 

ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៥៤,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ២២០,០០០លរៀល 

ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២៨០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៤០០,០០០លរៀល 

ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៣៥០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៥០០,០០០លរៀល 

ជ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ៤៩០,០០០លរៀល 
 តព្មលលសវាលរៅរកងុ៖ ៧០០,០០០លរៀល 

៤. សំណ្ងអ់ោរលផសងៗ លរៅពលំីលៅឋាន (ម២)៖ រគបទ់ំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់
រយៈលពលព្នការ  ផតលល់សវាគឺមានចំននួ ២៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១00ម២ 
 តព្មលលសវា៖ ១,០០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ២,០០០,០០០លរៀល 
គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៣00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៣,០០០,០០០លរៀល 
ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤៤00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 
ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៥00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៥,០០០,០០០លរៀល 
ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១,០00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ៨,០០០,០០០លរៀល 
ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤២,០00ម២ 

 តព្មលលសវា៖ ១០,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

សំណំុ្លិខតិលសនសំុីលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងទ់ាងំអសរ់បសស់្ថមុសំីលណី្រតវូលធវជីា
ភាស្ថបខមរបដលមានដូចតលៅ ៖ 
ក. សំណំុ្លិខិតសំុអនុញ្ញា តស្ថងសង ់

1. សំណំុ្លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់មាន ៖ 
- ោកយលសនីសំុ រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដរបសស់្ថមុី
សំលណី្ លដាយភាជ ប់អាសយ័ ដាា នលលខទូរសព័ទ និងអុីបម៉លទំនាក់
ទំនង                                   
- កិចាសនាហុ៊៊ុំព័នធការដាា ន រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដ

របសស់្ថមុីសំលណី្ 
- រូបថតបង្កា ញទតីាងំដីឡូត៍លសនីសំុស្ថងសង់ 
- សលាកប័រតដីឡូត ៍ លរៀបចំលដាយមនទីរ ដនសស រាជធាន/ីលខតត ឬ

លដាយការោិលយ័ ដនសភ រកុង រសុក ខណ្ឌ  ឬលដាយលរខាគ
ណិ្តឯកជនបដលបានចុះបញ្ជ ីរសបចាប ់

- កនុងករណី្សំណ្ងម់ានព្ផទរកឡាធំជាង ៥០០ម២ (របារំយបម៉រត

 



 
 
 

រកឡា) រតូវមានបបនថមនូវ កិចាសនារវាងមាា សសំ់ណ្ង់ជាមួយអនក
សិកាគលរមាងបលង់ស្ថថ បតយកមម លដាយភាជ ប់មកជា មួយនូវវញិ្ញា បន
ប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់  
- កនុងករណី្លបីសំណ្ងស់្ថងសង់ជាប់ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ សំណំុ្លិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសងរ់តូវ ភាជ ប់បបនថមនូវកិចាសនាស្ថងសងជ់ាប់
ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ   លផសងៗ 

2. ឯកស្ថរកាន់កាប់ដីរសបចាប ់ (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម)  
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់អចលនវតថុ ឬ 
-  វញិ្ញា បនប័រតសមាា លម់ាា សអ់ចលនវតថុ ឬ 
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់លរបីរបាសដ់ធីលី ឬ 
- កិចាសនាជួលដី មានទរមង់ជាលិខតិយថ្លភូត ឬ 
- វញិ្ញា បនប័រតជួលរយៈលពលបវង ឬ 
- លិខិតកានក់ាបដ់ីជាបលណ្តត ះអាសនន ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុង

បដនសមតថកចិា រកងុ រសុក ខណ្ឌ  នងិឯកស្ថរកាន់កាប់ដីបដល
បានបញ្ញជ ក់ពីការបំលពញកាតពវកិចាបង់ពនធ របថ្លប់រតា តាម
ចាប់កំណ្ត ់ និងករណី្អចលនវតថុជាប់បនទុករតូវមានលិខិត
បញ្ញជ ក ់ឯកភាពពមីាា ស ់បណុំ្ល 

3. អតតសញ្ញា ណ្ស្ថមុីសំលណី្  
  3.1 ករណី្រូបវន័តបុគាល 

- អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ(ថតចមលង និងមានស្ថន ម
លមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លិខិតឆលងបដន (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លសៀវលគរគួស្ថរ (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

 3.2 ករណី្នតិិបុគាល 
- លកខនតកិៈ និងវញិ្ញា បនប័រតចុះបញ្ជ ីរកុមហុ៊ន ឬ សមាគម ឬ 

អងាការ ឬលិខិតបញ្ញជ ក ់ អងាភាពស្ថថ បន័រដា (ថតចមលង 
និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត  ំឬហតថលលខា និងរតា) 

- លិខិតរបគលសិ់ទធជិាតណំ្តងមានលកខណ្ៈជាលិខតិ
យថ្លភូត 

- អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណឬលិខិតឆលងបដនរបសអ់នកទទួលសិទធ ិ
(ថតចមលងនងិស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

ខ. បលងស់្ថថ បតយកមមសរមាប់លសនីសំុលិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់មាន (ចំននួោ៉ងតិច 
១២ចាប់)  

1. បលង់បង្កា ញទីតាងំ (រតូវបង្កា ញទិសខាងលជីងលៅលលីមារតដាា ន ១/
៥០០ លៅ ១/១០០០០)  

2. បលង់សរុប (លដាយបង្កា ញទិសខាងលជងីលៅលលី) មារតដាា ន ១/២០០ 
លៅ ១/១០០០    

3. តារាងល ម្ ះអោរ ល ម្ ះសនលកឹបលង់ រកឡាព្ផទសំណ្ង់រគប់បនទប់រគប់
ជាន ់ រកឡាព្ផទសរុប ផលលធៀប ព្ផទបាតសំណ្ង ់ និងសនទសសន៍លរបី
របាសដ់ី រចកសលស្ដង្កា ះបនាទ ន ់ នងិទីតាងំ បំោកឧ់បករណ៍្ ពនលត់អគាី
ភ័យ មារតដាា ន ១/១០០  

4. បលង់ដបូំលមារតដាា ន ១/១០០    



 
 
 

5. បលង់មុខភាពព្នអោររគប់ទិស មារតដាា ន ១/១០០  
6. បលង់ពុះោ៉ងតចិចនំួនពីរ (បង្កា ញដូចបលង់មុខភាព) មារតដាា ន ១/

១០០  
7. បលង់បណ្តត ញលរកាមដី : របព័នធបណ្តត ញលូ អាងរបរពឹតតកមមទឹកកខវក់ និង

អាងបងាន់អនាម័យ...  
8. បលង់រតូវគូរលលីរកដាស ់ A3, A2, A1, ឬA0 លលីកបលងបតកនុងករណី្

ចាបំាច់បដលបលង់មាន ទំហធំ ំអាចលរបមីារតដាា ន ១/២០០ ។ 
9. រគប់សនលឹកបលង់រតូវលធវតីាមគំរូផលូវការរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី

យកមម នងិសំណ្ង ់ 
គ. កនុងករណី្ចាបំាច់លិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង់ រតូវមានមតិលោបលប់បនថមពីសមតថកចិា
ជំនាញ ោកព់័នធ ៖ 

1. ស្ថថ នីយល៍របងឥនទនៈ ៖ 
-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា

ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលត់អគាីភ័យ របស ់រាជធាន ី លខតត
សមី 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការឯកភាព របសម់ាា សអ់ចលនរទពយបដលមាន
ទីតាងំជាប់នងឹរពំដីលសន ីសំុស្ថងសង ់

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការបិទផាយជាស្ថធារណ្ៈរយៈលពល ២៥ព្ថៃរបស់
ការោិលយ័ ដនសភ. រកុង រសុក ខណ្ឌ  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉និងថ្លមពល 
2. ឃាល ងំ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធិការដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដល សថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទទនំិញបដលសតុក 
(មានលកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉នងិថ្លមពល 
3. លរាងចរក ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរី ជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទលរាងចរក (មាន
លកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

 -លិខិតយលរ់ពមពីរកសួងស្ថធារណ្ៈការ លបីជាបផ់លូវជាត ិ 
4. អោរស្ថន ក់លៅរមួ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា
ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលតអ់គាភី័យ របសរ់ាជធាន ី លខតត
ស្ថម ី(ករណី្អោរកមពសម់ធយម និងខពស)់  

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង ់ បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន។ 

លោបល ់  

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្សាងសង់ > ៣,០០០ (ម២) 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង ់> ៣,០០០ (ម២) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាគុណ្ភាពសំណ្ង ់សុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ និងចិរភាពកនុងការអភិវឌ្ឍន ៍

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

១. សំណ្ងលំ់លៅឋាន (ម២)៖ រគប់ទហំពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់រយៈលពលព្នការ  
ផតលល់សវាគឺមានចនំួន ៤៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤,០00ម២ 
 តព្មលលសវា ៖ ១០,០០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១០,៥០០,០០០លរៀល 
គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,០០០,០០០លរៀល 
ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤២០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,២០០,០០០លរៀល 
ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,៤០០,០០០លរៀល 
ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,៦០០,០០០លរៀល 
ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០០,០00ម២ 



 
 
 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១១,៨០០,០០០លរៀល 
ជ. សរមាប់សំណ្ង់ >១០០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១២,០០០,០០០លរៀល 
១. សំណ្ងអ់ោរលផសងៗលរៅពលំីលៅឋាន (ម២)៖ រគប់ទំហពំ្នព្ផទរកឡាទាងំអស ់ 
រយៈលពលព្នការ  ផតលល់សវាគឺមានចំននួ ៤៥ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

ក. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤,០00ម២ 
 តព្មលលសវា ៖ ១៥,០០០,០០០លរៀល 

ខ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៦,៥០០,០០០លរៀល 
គ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៨,០០០,០០០លរៀល 
ឃ. សរមាប់សំណ្ង ់≤២០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៩,៥០០,០០០លរៀល 
ង. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៤០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ១៩,៨០០,០០០លរៀល 
ច. សរមាប់សំណ្ង់ ≤៦០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២០,១០០,០០០លរៀល 
ឆ. សរមាប់សំណ្ង់ ≤១០០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២០,៤០០,០០០លរៀល 
ជ. សរមាប់សំណ្ង់ >១០០,០00ម២ 

 តព្មលលសវាកនុងរកងុ៖ ២១,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

សំណំុ្លិខតិលសនសំុីលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសងទ់ាងំអសរ់បសស់្ថមុសំីលណី្រតវូលធវជីា
ភាស្ថបខមរបដលមានដូចតលៅ ៖ 
ក. សំណំុ្លិខិតសំុអនុញ្ញា តស្ថងសង ់

1. សំណំុ្លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់មាន ៖ 
- ោកយលសនីសំុ រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដរបសស់្ថមុី
សំលណី្ លដាយភាជ ប់អាសយ័ ដាា នលលខទូរសព័ទ និងអុីបម៉លទំនាក់
ទំនង                                   
- កិចាសនាហុ៊៊ុំព័នធការដាា ន រតូវមានការចុះហតថលលខា ឬស្ថន មលមព្ដ

របសស់្ថមុីសំលណី្ 
- រូបថតបង្កា ញទតីាងំដីឡូត៍លសនីសំុស្ថងសង់ 
- សលាកប័រតដីឡូត ៍ លរៀបចំលដាយមនទីរ ដនសស រាជធាន/ីលខតត ឬ

លដាយការោិលយ័ ដនសភ រកុង រសុក ខណ្ឌ  ឬលដាយលរខាគ
ណិ្តឯកជនបដលបានចុះបញ្ជ ីរសបចាប ់

- កនុងករណី្សំណ្ងម់ានព្ផទរកឡាធំជាង ៥០០ម២ (របារំយបម៉រត
រកឡា) រតូវមានបបនថមនូវ កិចាសនារវាងមាា សសំ់ណ្ង់ជាមួយអនក
សិកាគលរមាងបលង់ស្ថថ បតយកមម លដាយភាជ ប់មកជា មួយនូវវញិ្ញា បន
ប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់  
- កនុងករណី្លបីសំណ្ងស់្ថងសង់ជាប់ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ សំណំុ្លិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសងរ់តូវ ភាជ ប់បបនថមនូវកិចាសនាស្ថងសងជ់ាប់
ជញ្ញជ ងំអឌ្ឍសិទធិ   លផសងៗ 

2. ឯកស្ថរកាន់កាប់ដីរសបចាប ់ (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ

 



 
 
 

លកមម)  
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់អចលនវតថុ ឬ 
-  វញិ្ញា បនប័រតសមាា លម់ាា សអ់ចលនវតថុ ឬ 
- ប័ណ្ណសមាា លសិ់ទធកិាន់កាប់លរបីរបាសដ់ធីលី ឬ 
- កិចាសនាជួលដី មានទរមង់ជាលិខតិយថ្លភូត ឬ 
- វញិ្ញា បនប័រតជួលរយៈលពលបវង ឬ 
- លិខិតកានក់ាបដ់ីជាបលណ្តត ះអាសនន ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុង

បដនសមតថកចិា រកងុ រសុក ខណ្ឌ  នងិឯកស្ថរកាន់កាប់ដីបដល
បានបញ្ញជ ក់ពីការបំលពញកាតពវកិចាបង់ពនធ របថ្លប់រតា តាម
ចាប់កំណ្ត ់ និងករណី្អចលនវតថុជាប់បនទុករតូវមានលិខិត
បញ្ញជ ក ់ឯកភាពពមីាា ស ់បណុំ្ល 

3.  អតតសញ្ញា ណ្ស្ថមុីសំលណី្  
  3.1 ករណី្រូបវន័តបុគាល 

- អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិបខមរ(ថតចមលង និងមានស្ថន ម
លមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លិខិតឆលងបដន (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ ឬ 
- លសៀវលគរគួស្ថរ (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

 3.2 ករណី្នតិិបុគាល 
- លកខនតកិៈ និងវញិ្ញា បនប័រតចុះបញ្ជ ីរកុមហុ៊ន ឬ សមាគម ឬ 

អងាការ ឬលិខិតបញ្ញជ ក ់ អងាភាពស្ថថ បន័រដា (ថតចមលង 
និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត  ំឬហតថលលខា និងរតា) 

- លិខិតរបគលសិ់ទធជិាតណំ្តងមានលកខណ្ៈជាលិខតិ
យថ្លភូត 

- អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណឬលិខិតឆលងបដនរបសអ់នកទទួលសិទធ ិ
(ថតចមលងនងិស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 

ខ. បលងស់្ថថ បតយកមមសរមាប់លសនីសំុលិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសងម់ាន (ចំននួោ៉ង
តិច ១២ចាប់)  

1. បលង់បង្កា ញទីតាងំ (រតូវបង្កា ញទិសខាងលជីងលៅលលីមារតដាា ន ១/
៥០០ លៅ ១/១០០០០)  

2. បលង់សរុប (លដាយបង្កា ញទិសខាងលជងីលៅលលី) មារតដាា ន ១/២០០ 
លៅ ១/១០០០    

3. តារាងល ម្ ះអោរ ល ម្ ះសនលកឹបលង់ រកឡាព្ផទសំណ្ង់រគប់បនទប់រគប់
ជាន ់ រកឡាព្ផទសរុប ផលលធៀប ព្ផទបាតសំណ្ង ់ និងសនទសសន៍លរបី
របាសដ់ី រចកសលស្ដង្កា ះបនាទ ន ់ នងិទីតាងំ បំោកឧ់បករណ៍្ ពនលត់អគាី
ភ័យ មារតដាា ន ១/១០០  

4. បលង់ដបូំលមារតដាា ន ១/១០០    
5. បលង់មុខភាពព្នអោររគប់ទិស មារតដាា ន ១/១០០  
6. បលង់ពុះោ៉ងតចិចនំួនពីរ (បង្កា ញដូចបលង់មុខភាព) មារតដាា ន ១/

១០០  
7. បលង់បណ្តត ញលរកាមដី : របព័នធបណ្តត ញលូ អាងរបរពឹតតកមមទឹកកខវក់ និង

អាងបងាន់អនាម័យ...  
8. បលង់រតូវគូរលលីរកដាស ់ A3, A2, A1, ឬA0 លលីកបលងបតកនុងករណី្

ចាបំាច់បដលបលង់មាន ទំហធំ ំអាចលរបមីារតដាា ន ១/២០០ ។ 



 
 
 

9. រគប់សនលឹកបលង់រតូវលធវតីាមគំរូផលូវការរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម នងិសំណ្ង ់ 

គ. កនុងករណី្ចាបំាច់លិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង់ រតូវមានមតិលោបលប់បនថមពីសមតថ
កិចាជនំាញ ោក់ពន័ធ ៖ 

1. ស្ថថ នីយល៍របងឥនទនៈ ៖ 
-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា

ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលត់អគាីភ័យ របស ់រាជធាន ី លខតត
សមី 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការឯកភាព របសម់ាា សអ់ចលនរទពយបដលមាន
ទីតាងំជាប់នងឹរពំដីលសន ីសំុស្ថងសង ់

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីការបិទផាយជាស្ថធារណ្ៈរយៈលពល ២៥ព្ថៃរបស់
ការោិលយ័ ដនសភ. រកុង រសុក ខណ្ឌ  

- លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉និងថ្លមពល 
2. ឃាល ងំ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធិការដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដល សថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទទនំិញបដលសតុក 
(មានលកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

-លិខិតបញ្ញជ ក់ពីរកសួងបរ ៉នងិថ្លមពល 
3. លរាងចរក ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង់បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរី ជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន 

-លិខិតបញ្ញជ ក់របសម់ាា សសំ់លណី្អពំីរបលភទលរាងចរក (មាន
លកខណ្ៈជាយថ្លភូត) 

 -លិខិតយលរ់ពមពីរកសួងស្ថធារណ្ៈការ លបីជាបផ់លូវជាត ិ 
4. អោរស្ថន ក់លៅរមួ ៖ 

-លិខិតបញ្ញជ ក់មារតដាា នបលចាកលទស បង្កា រអគាភី័យរបសអ់ងា
ភាពនគរបាលបង្កា រ និង ពនលតអ់គាភី័យ របសរ់ាជធាន ី លខតត
ស្ថម ី(ករណី្អោរកមពសម់ធយម និងខពស)់  

-លិខិតបញ្ញជ ក់រយៈកមពសព់ីរដាលលខាធកិារដាា នអាកាសចរណ៍្សីុ
វលិ ចំលោះសំណ្ង ់ បដលសថិតកនុងបដនលហាះលហរីជិតតំបន់
អាកាសោនតដាា ន។ 

លោបល ់ លដីមបធីានាដលដ់ំលណី្រការការលរៀបចំទីរកងុ ទីរបជុំជន និងតំបនជ់នបទឲ្យបាន
លេរបលសីរ និងលដមីប ីធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង ់នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ
រពមទាងំលដីមបកីារោរដីធលសី្ថធារណ្ៈ។ 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្របើរការដាា ន  ≤  ៥០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន  ≤  ៥០០ ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ស្ថលារកងុ រសុក ខណ្ឌ  ចនំនួ៤០ បដលរកសួងដនស. បានលធវរីបតភូិកមម
អណំ្តចរចួ រមួមាន៖ 
 ខណ្ឌ ចកំារមន រកុងលសៀមរាប រកុងបាតដ់បំង រកុងតាលមម  រកងុរកលចះ រកុង

សទឹងបសន រកងុរពះសីហនុ រកងុលប៉ាយបបត៉ រកងុសួង រកុងបានលុង រសុក
ោមរ ៍រកងុបាវតិ រកុងលោធិ៍ស្ថត ់រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ រកុដូនបកវ រកុងលខមរៈ
ភូមិនទ រកុងកំពត រកងុចារមន រកងុបសនមលនារមយរកុងសទឹងបសន រកុង
សំលរាង រកុងរពះវហិារ រកុងព្ប៉លិន រកុងបកប រសុកបលវល រកុងកំពង់ចាម 
រកុងព្រពបវង រកុងស្ថវ យលរៀង រកុងសិរលីស្ថភ័ណ្ ខណ្ឌ មានជយ័ ខណ្ឌ ៧មក
រា ខណ្ឌ បសនសុខ ខណ្ឌ លោធិ៍បសនជ័យ ខណ្ឌ ដលង្កា  ខណ្ឌ ឬសសបីកវ ខណ្ឌ
ទួលលោក ខណ្ឌ ដូនលពញ ខណ្ឌ បរពកលគន  ខណ្ឌ ចារអំលៅ ខណ្ឌ លរជាយចង្កវ
រ ។ 

 អាសយ័ដាា នៈ សថិតលៅតាមបណ្តត ការោិលយ័រចកលចញចូលបតមយួ ព្ន
ស្ថលារកុង រសុក ខណ្ឌ  ស្ថម ី

 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ ោម ន 
លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតសំុអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន (កិចាសនាទទួលខុសរតូវ ោកយសំុ 
កិចាសនារបសម់ាា ស ់     ការដាា នសំណ្ង់ លិខតិរបគលល់រគឿងផាុ ំ



 
 
 

សំណ្ង់)..........................................................ចំនួន ០១ចាប ់
2. បលងស់្ថថ បតយកមមបានអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី

យកមម និងសំណ្ង ់ ឬលដាយ ស្ថលារាជធាន ី លខតត(បផេកតាមសមតថ
កិចាលចញលិខិត)................................................ចំននួ ០២ចាប ់

3. លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់របសស់្ថលារាជធានី លខតត )លបីសំណ្ងជ់ា
សមតថកចិារបស ់ស្ថលារាជធានី លខតត ឬរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគ
រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ (លបីសំណ្ងជ់ាសមតថកចិា) របសរ់កសួង
លរៀបចំបដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង.់................ចំននួ ០១ចាប ់

4. បលង់លរគឿងផាុ ំសំណ្ង.់...........................................ចំនួន ០៤ចាប ់
- ស្ថន មលមព្ដ ឬហតថលលខា និងល ម្ ះរបសម់ាា សសំ់លណី្លៅលលី

រគប់សនលឹកបលង ់
- ហតថលលខានងិល ម្ ះរបសវ់សិវករគណ្នា និង/ឬហតថលលខា 

និងរតារបសរ់កមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់លៅលលីរគប់សនលឹក 
បលង ់

- បញ្ជ ីសនលឹកបលង ់
- បលង់រគឹះ  
- លមេិតរគឹះ  
- ធនឹមរគឹះ  
- លមេិតធនមឹរគឹះ 
- បលង់សសរ 
- លមេិតសសរ  
- បលង់ធនមឹ  
- លមេិតធនមឹ  
- បលង់ករមាល  
- លមេិតករមាល 
- បលង់ជលណ្តី រ  
- លមេិតលរគឿងផាុ ំជលណ្តី រ 
-  បលងដ់ំបូល  
-  ធនឹមដំបូល 
-  លមេិតលរគឿងផាុ ំលផសងៗ 

5. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសម់ាា សសំ់លណី្
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

6. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបសវ់សិវករគណ្នាលរគឿងផាុ ំសំណ្ង់
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

7. វញិ្ញា បនប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់របសរូ់បវនតបុគាល
សិកាគលរមាងបលង់ និង/ឬ រកុមហុ៊ន សិកាគលរមាងបលង់លចញលដាយ
រកសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង.់......ចំនួន ០១ចាប ់

8. របាយការណ៏្សិកាពិលស្ថធន៏ដ.ី............................ចំនួន ០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរចាបំាច់លផសងលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្របើរការដាា ន  ≤ ៣,០០០ ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន  ≤  ៣,០00 ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់



 
 
 

 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត
អនុញ្ញា តស្ថងសង ់

 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ
រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 

 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 
០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតសំុអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន (កិចាសនាទទួលខុសរតូវ ោកយសំុ 
កិចាសនារបសម់ាា ស ់     ការដាា នសំណ្ង់ លិខតិរបគលល់រគឿងផាុ ំ
សំណ្ង់)..........................................................ចំនួន ០១ចាប ់

2. បលងស់្ថថ បតយកមមបានអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង ់ ឬលដាយ ស្ថលារាជធាន ី លខតត(បផេកតាមសមតថ
កិចាលចញលិខិត)................................................ចំននួ ០២ចាប ់

3. លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់របសស់្ថលារាជធានី លខតត )លបីសំណ្ងជ់ា
សមតថកចិារបស ់ស្ថលារាជធានី លខតត ឬរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគ
រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ (លបីសំណ្ងជ់ាសមតថកចិា) របសរ់កសួង
លរៀបចំបដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង.់................ចំននួ ០១ចាប ់

4. បលង់លរគឿងផាុ ំសំណ្ង.់...........................................ចំនួន ០៤ចាប ់
- ស្ថន មលមព្ដ ឬហតថលលខា និងល ម្ ះរបសម់ាា សសំ់លណី្លៅលលី

រគប់សនលឹកបលង ់
- ហតថលលខានងិល ម្ ះរបសវ់សិវករគណ្នា និង/ឬហតថលលខា 

និងរតារបសរ់កមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់លៅលលីរគប់សនលឹក 
បលង ់

- បញ្ជ ីសនលឹកបលង ់
- បលង់រគឹះ  
- លមេិតរគឹះ  
- ធនឹមរគឹះ  
- លមេិតធនមឹរគឹះ 
- បលង់សសរ 
- លមេិតសសរ  



 
 
 

- បលង់ធនមឹ  
- លមេិតធនមឹ  
- បលង់ករមាល  
- លមេិតករមាល 
- បលង់ជលណ្តី រ  
- លមេិតលរគឿងផាុ ំជលណ្តី រ 
-  បលងដ់ំបូល  
-  ធនឹមដំបូល 
-  លមេិតលរគឿងផាុ ំលផសងៗ 

5. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសម់ាា សសំ់លណី្
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

6. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបសវ់សិវករគណ្នាលរគឿងផាុ ំសំណ្ង់
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

7. វញិ្ញា បនប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់របសរូ់បវនតបុគាល
សិកាគលរមាងបលង់ និង/ឬ រកុមហុ៊ន សិកាគលរមាងបលង់លចញលដាយ
រកសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង.់......ចំនួន ០១ចាប ់

8. របាយការណ៏្សិកាពិលស្ថធន៏ដ.ី............................ចំនួន ០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរចាបំាច់លផសងលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្របើរការដាា ន  > ៣,០០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន > ៣,០00 ម២ 
រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ២០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតសំុអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន (កិចាសនាទទួលខុសរតូវ ោកយសំុ 
កិចាសនារបសម់ាា ស ់     ការដាា នសំណ្ង់ លិខតិរបគលល់រគឿងផាុ ំ
សំណ្ង់)..........................................................ចំនួន ០១ចាប ់

2. បលងស់្ថថ បតយកមមបានអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង ់ ឬលដាយ ស្ថលារាជធាន ី លខតត(បផេកតាមសមតថ
កិចាលចញលិខិត)................................................ចំននួ ០២ចាប ់

3. លិខិតអនុញ្ញា តស្ថងសង់របសស់្ថលារាជធានី លខតត )លបីសំណ្ងជ់ា
សមតថកចិារបស ់ស្ថលារាជធានី លខតត ឬរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគ
រូបនីយកមម និងសំណ្ង់ (លបីសំណ្ងជ់ាសមតថកចិា) របសរ់កសួង
លរៀបចំបដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង.់................ចំននួ ០១ចាប ់

4. បលង់លរគឿងផាុ ំសំណ្ង.់...........................................ចំនួន ០៤ចាប ់
- ស្ថន មលមព្ដ ឬហតថលលខា និងល ម្ ះរបសម់ាា សសំ់លណី្លៅលលី

រគប់សនលឹកបលង ់



 
 
 

- ហតថលលខានងិល ម្ ះរបសវ់សិវករគណ្នា និង/ឬហតថលលខា 
និងរតារបសរ់កមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់លៅលលីរគប់សនលឹក 
បលង ់

- បញ្ជ ីសនលឹកបលង ់
- បលង់រគឹះ  
- លមេិតរគឹះ  
- ធនឹមរគឹះ  
- លមេិតធនមឹរគឹះ 
- បលង់សសរ 
- លមេិតសសរ  
- បលង់ធនមឹ  
- លមេិតធនមឹ  
- បលង់ករមាល  
- លមេិតករមាល 
- បលង់ជលណ្តី រ  
- លមេិតលរគឿងផាុ ំជលណ្តី រ 
-  បលងដ់ំបូល  
-  ធនឹមដំបូល 
-  លមេិតលរគឿងផាុ ំលផសងៗ 

5. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសម់ាា សសំ់លណី្
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

6. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណរបសវ់សិវករគណ្នាលរគឿងផាុ ំសំណ្ង់
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

7. វញិ្ញា បនប័រតរបកបអាជីវកមមសិកាគលរមាងបលង់របសរូ់បវនតបុគាល
សិកាគលរមាងបលង់ និង/ឬ រកុមហុ៊ន សិកាគលរមាងបលង់លចញលដាយ
រកសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង.់......ចំនួន ០១ចាប ់

8. របាយការណ៏្សិកាពិលស្ថធន៏ដ.ី............................ចំនួន ០១ចាប ់
9. ឯកស្ថរចាបំាច់លផសងលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់ លដីមបធីានាដលដ់ំលណី្រការការលរៀបចំទីរកងុ ទីរបជុំជន និងតំបនជ់នបទឲ្យបាន
លេរបលសីរ និងលដមីប ីធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង ់នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ
រពមទាងំលដីមបកីារោរដីធលសី្ថធារណ្ៈ។ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្ិបិទការដាា ន ឬវិញ្ញា បនបរត្បញ្ញជ រ់ភាពរត្ឹមរត្ូវ ≤ ៥០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តបិិទការដាា ន ឬវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កភ់ាពរតមឹរតូវ ≤ ៥០០ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

ស្ថលារកងុ រសុក ខណ្ឌ  ចនំនួ៤០ បដលរកសួងដនស. បានលធវរីបតភូិកមម
អណំ្តចរចួ រមួមាន៖ 
 ខណ្ឌ ចកំារមន រកុងលសៀមរាប រកុងបាតដ់បំង រកុងតាលមម  រកងុរកលចះ រកុង

សទឹងបសន រកងុរពះសីហនុ រកងុលប៉ាយបបត៉ រកងុសួង រកុងបានលុង រសុក
ោមរ ៍រកងុបាវតិ រកុងលោធិ៍ស្ថត ់រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ រកុដូនបកវ រកុងលខមរៈ
ភូមិនទ រកុងកំពត រកងុចារមន រកងុបសនមលនារមយរកុងសទឹងបសន រកុង
សំលរាង រកុងរពះវហិារ រកុងព្ប៉លិន រកុងបកប រសុកបលវល រកុងកំពង់ចាម 
រកុងព្រពបវង រកុងស្ថវ យលរៀង រកុងសិរលីស្ថភ័ណ្ ខណ្ឌ មានជយ័ ខណ្ឌ ៧មក
រា ខណ្ឌ បសនសុខ ខណ្ឌ លោធិ៍បសនជ័យ ខណ្ឌ ដលង្កា  ខណ្ឌ ឬសសបីកវ ខណ្ឌ
ទួលលោក ខណ្ឌ ដូនលពញ ខណ្ឌ បរពកលគន  ខណ្ឌ ចារអំលៅ ខណ្ឌ លរជាយចង្កវ
រ ។ 

 អាសយ័ដាា នៈ សថិតលៅតាមបណ្តត ការោិលយ័រចកលចញចូលបតមយួ ព្ន
ស្ថលារកុង រសុក ខណ្ឌ  ស្ថម ី

 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ ោម ន 
លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តបទិការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតជូនដំណឹ្ងរបសម់ាា សសំ់ណ្ង.់......................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ោកយសំុលិខិតបិទការដាា ន....................................ចំននួ ០១ចាប ់



 
 
 

3. បលងស់្ថថ បតយកមមអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម 
និងសំណ្ង់ ឬលដាយស្ថលា រាជធានី លខតត បផេកតាមសមតថកចិាលចញ
លិខិតអនុញ្ញា ត..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន.................................ចំននួ ០១ចាប ់
5. រូបថតរគប់អោរ (ថតពីមុខពីចំលហៀងលឆវងស្ថត នំិងពីលរកាយ) បដល

បានស្ថងសង.់...................................................ចំននួ ០៤ចាប ់
6. ឯកស្ថរោកព់័នធដព្ទលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្ិបិទការដាា ន ឬវិញ្ញា បនបរត្បញ្ញជ រ់ភាពរត្ឹមរត្ូវ ≤ ៣,០០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តបិិទការដាា ន ឬវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កភ់ាពរតមឹរតូវ ≤ ៣,០០០ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

មនទរីលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដ ីរាជធាន ីលខតត៖  
1. លខតតបនាទ យមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ផលូវជាតិលលខ៥ ភូមិទកឹថ្លល  ស/ងទកឹ

ថ្លល  រកងុសិរលីស្ថភណ័្ លខតតបនាទ យមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 054 711 747 

2. លខតតបាតដ់ំបង : អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ០១ ភូមិកពំង់រកប ីស/ងស្ថវ យ
លប៉ា រកុងបាត់ដបំង ់លខតតបាត់ដបំង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 053 952 325 

3. លខតតកពំង់ចាម : អាសយ័ដាា ន ភូមទិី១៤ ស/ងកពំង់ចាម រកងុកពំង់
ចាម លខតតកពំង់ចាម លលខទូរសព័ទទនំាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 012 241 155 

4. លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ : អាសយ័ដាា ន ភូមធិមមយុតតិ ស/ងលបេរ រកុងកពំង់ឆ្ន ងំ 
លខតតកពំង់ឆ្ន ងំ  លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 026 774 302 

5. លខតតកពំង់សពឺ : អាសយ័ដាា ន ភូមិទួលលោក ស/ងស្ថវ យរកវ៉ាន ់រកុង
ចារមន លខតតកពំង់សព ឺលលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូល
បត១) ៖ 025 987 428 

6. លខតតកពំង់ធ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមទិី៧ ស/ងកំពង់ធ ំរកុងសទងឺបសន 
លខតតកពំង់ធ ំលលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
012 641 600 

7. លខតតកពំត : អាសយ័ដាា ន ភូមិទវីខាងតបូង ស/ងអណ្តូ ងបខមរ រកុងកំពត 
លខតតកពំត លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
033 210 535 

8. លខតតកណ្តត ល : អាសយ័ដាា នផលូវលលខ ២០៩ ភូមតិាលមម  ស/ងតាលមម  
រកុងតាលមម  លខតតកណ្តត ល លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំងរបចារំចក (ការ.ិ
រចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 42 55 76  

9. លខតតលកាះកុង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ១ ស/ងស្ថម ច់មានជយ័ រកងុលខមរៈ
ភូមិនទ លខតតលកាះកុង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 035 936 317 /035 936 181                                                                               

10. លខតតរកលចះ : អាសយ័ដាា ន ភូមិវតត ស/ងរកលចះ រកងុរកលចះ លខតត
រកលចះ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 072 
971 580 

11. លខតតមណ្ឌ លគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមិលដាះរកមុំ ស/ងសុខដុម រកុងបសន
មលនារមយ លខតតរមណ្ឌ លគីរ ីលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 449 807 /097 6866 666                                                                              

12. រាជធានីភនំលពញៈ អាសយ័ដាា នដីឡូតិ៍លលខ ១១០ កាច់រជុងផលូវលលខ 
៤៥៨ និងផលូវលលខ ៩៥ ស/ងបឹងរតបបក ខណ្ឌ ចកំារមន រាជធានី
ភនំលពញ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 023 
636 32 86 

13. លខតតរពះវហិារ : អាសយ័ដាា ន ភូមិអណ្តូ ងលោធិ៍ ស/ងកពំង់របណ្តក 



 
 
 

រកុងរពះវហិារ  លខតតរពះវហិារ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 096 746 7992 

14. លខតតព្រពបវង : អាសយ័ដាា ន ភូមិ៤ ស/ងកពំងល់ាវ រកងុព្រពបវង លខតត
ព្រពបវង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 011 
958 156 / 092 403 916 

15. លខតតលោធិ៍ស្ថត ់: អាសយ័ដាា ន ផលូវលលខ២០៩ ភូមពិលបញក២ ស/ង
ផទះព្រព រកងុលោធិ៍ស្ថត ់លខតតលោធិ៍ស្ថត ់លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 052 951 622 / 052 951 015                                                                               

16. លខតតរតនៈគីរ ី: អាសយ័ដាា ន ភូមជិ័យជំនះ ស/ងឡាបានលសៀក រកុង
បានលុង លខតតរតនៈគីរ ីលលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 012 775 320 / 012 478 900                                                                              

17. លខតតលសៀមរាប : អាសយ័ដាា ន ភូមិបឹងដូប៉ា ស/ងសលរកាម រកុង
លសៀមរាប លខតតលសៀមរាប លលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 070 255 270 

18. លខតតរពះសីហនុ : អាសយ័ដាា ន ភូម១ិ ស/ងលលខ៣ រកងុរពះសីហនុ 
លខតតរពះសីហនុ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត
១) ៖ 034 993 864 

19. លខតតសទឹងបរតងៈ អាសយ័ដាា ន ភូមកិណ្តត ល ស/ងសទឹងបរតង រកុងសទឹង
បរតង  លខតតសទឹងបរតង លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចកលចញ-
ចូលបត១) ៖ 074 210 323/074 210 333 

20. លខតតស្ថវ យលរៀង : អាសយ័ដាា នផលូវជាតិលលខ១ ភូមសិ្ថលាចាស ់ស/ង
ព្រពធាល ក់ រកុងស្ថវ យលរៀង លខតតស្ថវ យលរៀង លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង 
(ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 044 715 517/096 4444 508                                                                               

21. លខតតតាបកវៈ អាសយ័ដាា ន ភូមិ២ ស/ងរការកនុង រកុងដូនបកវ លខតត
តាបកវ លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 032 
210 453 

22. លខតតឧតតរមានជយ័ : អាសយ័ដាា ន ភូមិមនទរីដាបាលវញិ ស/ងសំលរាង 
រកុងសំលរាង លខតតឧតតរមានជយ័ លលខទូរសព័ទទំនាកទ់ំនង  (ការ.ិរចក
លចញ-ចូលបត១) ៖ 092 89 9377 

23. លខតតបកប : អាសយ័ដាា ន  ផលូវលលខ ៣៣អា ភូមិបកប ស/ងបកប រកុង
បកប លខតតបកប លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) 
៖ 096 7777 145 

24. លខតតព្ប៉លិន : អាសយ័ដាា ន ភូមិប៉ាហុតីបូង ស/ងព្ប៉លិន រកុងព្ប៉លិន 
លខតតព្ប៉លិន លលខទូរសព័ទទំនាក់ទំនង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
097 7333 143 

25. លខតតតបូងឃុ ំ: អាសយ័ដាា ន ភូមិលោធិ៍ ឃុលំកាងកាង រសុកពញាបរកក 
លខតតតបូងឃមុ ំលលខទូរសព័ទទនំាក់ទនំង  (ការ.ិរចកលចញ-ចូលបត១) ៖ 
092 466 847 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត  ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់



 
 
 

 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត
អនុញ្ញា តស្ថងសង ់

 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ
រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 

 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 
០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តបទិការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ១០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតជូនដំណឹ្ងរបសម់ាា សសំ់ណ្ង.់......................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ោកយសំុលិខិតបិទការដាា ន....................................ចំននួ ០១ចាប ់
3. បលងស់្ថថ បតយកមមអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម 

និងសំណ្ង់ ឬលដាយស្ថលា រាជធានី លខតត បផេកតាមសមតថកចិាលចញ
លិខិតអនុញ្ញា ត..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន.................................ចំននួ ០១ចាប ់
5. រូបថតរគបអ់ោរ (ថតពមុីខពីចំលហៀងលឆវងស្ថត នំងិពីលរកាយ) បដលបាន

ស្ថងសង.់.......................................................................ចំននួ ០៤ចាប ់ 
6. ឯកស្ថរោកព់័នធដព្ទលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

លខិិត្អន ញ្ញា ត្ិបិទការដាា ន ឬវិញ្ញា បនបរត្បញ្ញជ រ់ភាពរត្ឹមរត្ូវ > ៣,០០០ម២ 

ល ម្ ះលសវា លិខិតអនុញ្ញា តបិិទការដាា ន ឬវញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ កភ់ាពរតមឹរតូវ > ៣,០០០ម២ 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

ធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង់នងិសុវតថភិាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៨៦ អនរក.បក ចុះព្ថៃទី១៩ បខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៧ សតីពីលិខិត

អនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 អនុរកតឹយលលខ ៤២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ០ី៣ បខលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ សតីពីនគ

រូបនីយកមមរាជធាន ីរកុង និងទីរបជុជំន 
 លសចកតីបណ្នារំបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ីនគរូបនីយកមម និងសំណ្ង់ លលខ 

០១ សណ្ន ចុះព្ថៃ ទី២៤ បខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០០៦ សតីពកីារលរៀបចំ និងរតតួពនិិ
តយសំណំុ្ឯកស្ថរ សំុលិខិតអនុញ្ញា ត ស្ថងសង់សរមាបម់នទីរលរៀបចំបដនដ ីន
គរូបនីយកមម សំណ្ង ់នងិសុរលិោដី រាជធានី លខតត  

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 
លិខតិអនុញ្ញា តបទិការដាា ន៖  
 តព្មលលសវា ៖ គិត ២០% ព្នតព្មលសំុលិខតិអនុញ្ញា តស្ថងសង ់
 រយៈលពល ៖ ០៧ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. លិខិតជូនដំណឹ្ងរបសម់ាា សសំ់ណ្ង.់......................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ោកយសំុលិខិតបិទការដាា ន....................................ចំននួ ០១ចាប ់
3. បលងស់្ថថ បតយកមមអនុញ្ញា តលដាយរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម 

និងសំណ្ង់ ឬលដាយស្ថលា រាជធានី លខតត បផេកតាមសមតថកចិាលចញ
លិខិតអនុញ្ញា ត..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លិខិតអនុញ្ញា តលបកីការដាា ន.................................ចំននួ ០១ចាប ់
5. រូបថតរគប់អោរ (ថតពីមុខពីចំលហៀងលឆវងស្ថត នំិងពីលរកាយ) បដល

បានស្ថងសង.់...................................................ចំននួ ០៤ចាប់  
6. ឯកស្ថរោកព់័នធដព្ទលទៀត )លបីមាន(  

លោបល ់ លដីមបធីានាដលដ់ំលណី្រការការលរៀបចំទីរកងុ ទីរបជុំជន និងតំបនជ់នបទឲ្យបាន
លេរបលសីរ និងលដមីប ីធានាសុខមាលភាពព្នសំណ្ង ់នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ
រពមទាងំលដីមបកីារោរដីធលសី្ថធារណ្ៈ។ 



 
 
 

ការច ុះបញ្ជ រីលើរែំបូងសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង ់របរភទទ ី៣(ត្ូច) 

ល ម្ ះលសវា 
ការចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូងសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់
របលភទទ ី៣(តូច) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថិភាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ៣ី (តូច)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៣,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុរបកបអាជីវកមម.......................................ចំនូន ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬរកមុហុ៊នលដាយមានភាជ ប់រូបថតទំហ៤ំx៦....ចនំួន ០៣ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកុមហុ៊ម (ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត )ំ 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន(ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីា
នុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា).....................ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចនំួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស..................ចំននួ ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈ បរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង.់.................................................................ចំននួ ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមម លៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទស មានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ ៤៦ 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

10. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

11. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា) ០១ចាប ់ (រតូវមាន៖ វសិវករ ០១នាក ់
មានបទពិលស្ថធនក៏ារង្ករកនុងមុខជំនាញោ៉ង តិច ០៥ឆ្ន  ំ ជានាយក
បលចាកលទស និងវសិវករោ៉ងតចិ ០២នាក ់ បដលទទួលបនទុកជនំាញលផស
ងៗ) ................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

12. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់លដីមទុនពធីនាោររសបចាប ់ )ចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង  (  
បដលមានលដមីទុនោ៉ងតចិ ចំនួន ២០,០០០,០០០លរៀល
......................................................................ចំនួន  ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន  ំ ។ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

បនតស ពលភាពសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី៣ (ត្ូច) 

ល ម្ ះលសវា 
បនតសុពលភាពសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់របលភទទី 
៣(តូច) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ៣ី (តូច)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៣,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកបអាជីវកមម...................ចំនួន ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬ រកុមហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប់រូបថតទំហ៤ំx៦...ចំននួ ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តង 

របសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន (ចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូល
កមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)..............................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន(ចាបច់មលង)..ចំនួន ០១ចាប ់
5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស............ចំននួ ០៣ចាប ់
7. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
…....................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

8. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

9. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំននួ ០១ចាប ់

10. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូល
កមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា) ០១ចាប ់ រតូវមាន៖( វសិវករ ០១នាក ់
មានបទពិលស្ថធនក៏ារង្ករកនុង មុខជំនាញោ៉ងតិច ០៥ឆ្ន  ំជា នាយក
បលចាកលទស និងវសិវករ ោ៉ងតិច ០២នាក់ បដលទទួល បនទុកជំនាញ
លផសងៗ) ..........................................................ចំននួ ០១ចាប ់

11. វញិ្ញា បនបរតរបកបអាជីវកមមស្ថងសងច់ាស ់ )ចាប់លដីម(  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. បង្កា ន់ព្ដបងព់នធអាករ ឬ បណ្ណ័ ប៉ាតង់របចាឆំ្ន ចុំងលរកាយរបសស់ហ
រោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាបច់មលង បដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅអជាា
ធរមានសមតថកចិា)..............................................ចំនួន ០១ចាប ់

13. របាយការណ៏្អពំីសកមមភាពការង្ករអាជីវកមមរបចាឆំ្ន រំបសស់ហរោស 
ឬរកុមហុ៊ន........................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន ។ំ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ការច ុះបញ្ជ រីលើរែំបូង សរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី២ (មធ្យម) 

ល ម្ ះលសវា 
ការចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង សរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់
របលភទទ២ី (មធយម) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ២ី (មធយម)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុរបកបអាជីវកមម.......................................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប់របូថតទំហ៤ំx៦....ចនំួន ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកមុហុ៊ន )ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត ំ(  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីា
នុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា).....................ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចនំួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស.............ចំនួន ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈ បរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង់..............................................................................ចំននួ   ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទស មានភាា ប់រូបថតទំហ ំ ៤៦ 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

10. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាា ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

11. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង................................................................ចនំនួ ០១ចាប ់

13. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាបច់មលងបដលបានលធវនីីតានុកូលកមម
លៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) កនុងលនាះចាបល់ដីម ០១ចាប ់ (រតូវមាន៖ 
វសិវករ ០១នាក់ និងស្ថថ បតយករ ០១នាក ់ មានបទពិលស្ថធន ៏ ការង្ករកនុង
មុខជំនាញោ៉ងតចិ ០៨ឆ្ន  ំ កនុងលនាះវសិវករមានតនួាទជីានាយក 
បលចាកលទស នងិ ស្ថថ បតយករជានាយកគលរមាង នងិវសិវករ ោ៉ងតចិ ០៤
នាក ់ទទួលបនទុកជំនាញ លផសង  ៗដូចជា៖  បផនកអគាិសន ី លមកានិច    ទកឹ  
ភូគពភស្ថស្ដសត   ឋានលលខា)............................................ចំនួន ០៣ចាប ់

14. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់លដមីទុនពីធនាោររសបចាប់ បដលមានលដីមទុនោ៉ង
តិចចនំួន ១២០ ០០០ ០០០ លរៀល (មួយរយព្មភលានលរៀល) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

15. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល ប់បានអនុ
វតតកនលងមក បដលមានតព្មល ោ៉ងតចិចនំួន ៤ ០០០ ០០០ លរៀល(បួន
លានលរៀល).....................................................................ចនំនួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន ។ំ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 

 

 



 
 
 

បនតស ពលភាពសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី២ (មធ្យម) 

ល ម្ ះលសវា 
បនតសុពលភាពសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់របលភទ 
ទ២ី (មធយម) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ២ី (មធយម)៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៤,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកបអាជីវកមម...................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន  ឬអនកតណំ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស   ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន     ភាជ ប់របូថតទំហ៤ំx៦
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរបស់
សហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាបច់មលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមមលៅ
អជាា ធរមានសមតថកិចា)........................................ចំនួន ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោសឬរកុមហុ៊ន (ចាប់ចមលង).....ចំនួន០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស..................ចំននួ ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈ បរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង.់.................................................................................ចនំួន០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស   ឬ រកមុហុ៊ន   

(ចាបច់មលងបដលបានលធវី     នីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថ
កិចា)................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

10. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

11. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

13. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស  (ចាបច់មលងបដលបានលធវនីីតានុកូ
លកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកិចា)   កនុងលនាះចាប់លដមី ០១ចាប ់
(រតូវមាន៖វសិវករ ០១នាក ់នងិស្ថថ បតយករ ០១នាក ់មានបទពិលស្ថធ
ន៏ ការង្ករកនុងមុខជំនាញ ោ៉ងតចិ ០៨ឆ្ន  ំកនុងលនាះវសិវករមានតួនាទី
ជានាយកបលចាកលទស នងិ ស្ថថ បតយករជានាយកគលរមាង និងវសិវករ 
ោ៉ងតិច ០៤នាក់ ទទួលបនទុកជំនាញលផសងៗ ដូចជា៖ បផនកអគាិសនី  
លមកានិច  ទឹក  ភូគពភស្ថស្ដសត ឋានលលខា)...............ចនំួន ០១ចាប ់

14. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល បប់ាន
អនុវតតកនលងមក បដលមាន តព្មលោ៉ងតិចចំនួន ៤ ០០០ ០០០ ០០០
លរៀល (បួនោនល់ានលរៀល).............................................ចំននួ ០១ចាប ់

15. វញិ្ញា បនបរតរបកបអាជីវកមមស្ថងសងច់ាស(់ចាប់លដមី) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

16. បង្កា ន់ព្ដបងព់នធអាករ ឬ បណ្ណ័ ប៉ាតង់របចាឆំ្ន ចុំងលរកាយរបសស់ហ
រោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់ ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម)
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

17. របាយការណ៏្អពំីសកមមភាពការង្ករអាជីវកមមរបចាឆំ្ន រំបសស់ហរោស ឬ
រកុមហុ៊ន...................................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន ។ំ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 



 
 
 

ច ុះបញ្ជ រីលើរែំបូង សរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី១ (ធ្ំ) 

ល ម្ ះលសវា 
ចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង សរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង ់
របលភទទ១ី (ធំ) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់(ដនស.)  
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ១ី (ធ)ំ៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៦,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុរបកបអាជីវកមម.......................................ចំនួន ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន  ឬអនកតណំ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស   ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប់របូថតទំហ៤ំx៦..ចំនួន ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកមុហុ៊ន )ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត ំ(  
......................................................................ចំនួន ០៣ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីា
នុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន សមតថកិចា).....................ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់
6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស..................ចំននួ ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈបរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង់................................................................................ចំននួ ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបស់សហរោស  ឬរកុមហុ៊ន  

(ចាប់ចមលងបដលបានលធវី       នីតានុកូលកមមលៅអជាា ធរមាន
សមតថកចិា).......................................................ចំនួន ០១ចាប ់

9. ឯកស្ថរបញ្ញជ ក់លដីមទុនពធីនាោររសបចាប ់ )ចុះបញ្ជ ីលលីកដំបូង ឬសំុ
តលមលីងរបលភទ  (  បដលមាន លដីមទុនោ៉ងតិចចនំួន ៤០០ ០០០ 

០០០លរៀល (បួនរយលានលរៀល)...........................ចំនួន ០១ចាប ់
10. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល ប់បានអនុ

វតតកនលងមក បដលមានតព្មល ោ៉ងតចិចំននួ ២០ ០០០ ០០០ លរៀល (ព្មភ
ោនល់ានលរៀល)...................................................ចំននួ ០១ចាប ់

11. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ ៤៦ 
.....ចំននួ ០១ចាប ់

12. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
…....................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

13. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកុមហុ៊ន និងអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំននួ ០១ចាប ់

14. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននិងអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង..................................................ចំននួ ០១ចាប ់

15. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស  (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម) ចាប់លដមី ០១ចាប ់ រតូវមាន៖ (  វសិវករ ០១នាក ់និងស្ថថ ប
តយករ ០១នាក ់ មានបទពិលស្ថធន៏ការង្ករកនុងមុខជំនាញ ោ៉ងតចិ 
០៨ឆ្ន  ំ កនុងលនាះវសិវករមានតនួាទជីានាយកបលចាកលទស នងិស្ថថ បតយករ
ជានាយកគលរមាង និងវសិវករ ោ៉ងតិច ០៤នាក់ ទទួលបនទុកជំនាញ
លផសងៗដូចជា៖  បផនកអគាិសន ី លមកានចិ ទឹក ភូគពភស្ថស្ដសត ឋាន
លលខា).............................................................ចំនួន ០១ចាប ់

16. ឯកស្ថរបង្កា ញពសី្ថន ព្ដបទពិលស្ថធន៏លលីការង្ករស្ថងសង់ធាល ប់បានអនុ
វតតកនលងមក បដលមានតព្មល ោ៉ងតចិចនំួន ២០ ០០០ ០០០លរៀល (ព្មភ
លានលរៀន)......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន  ំ ។ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 



 
 
 

បនតស ពលភាពសរមាប់សហរាស-ររុមហ  នរបរបអាជីវរមមសណំង់ របរភទទី១ (ធ្ំ) 

ល ម្ ះលសវា 
បនតសុពលភាពសរមាប់សហរោស-រកុមហុ៊នរបកបអាជីវកមមសំណ្ង់របលភទ  
ទ១ី (ធំ) 

រកសួង/ស្ថថ បន័ 
ផតលល់សវា 

រកសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនយីកមម នងិសំណ្ង ់ 
 អាសយ័ដាា នៈ ដីឡូត៍លលខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវថិីរពះមុនីវងស សង្កា ត់បងឹ

រតបបក ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំលពញ  
 លលខទូរសព័ទទំនាក់ទនំងៈ  023 477 57 77 

លោលបណំ្ង 
ព្នការផតលល់សវា 

រគប់រគងសហរោស រកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ នងិរកមុហុ៊នស្ថងសង់ លដមីបី
ធានាលស្ថភ័ណ្ឌ ភាព សុវតថភិាពសំណ្ង់ នងិសុវតថិភាពស្ថធារណ្ៈ 

មូលដាា នគតយុិតត 

 ចាប់លរៀបចំទកឹដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំណ្ង ់
 អនុរកតឹយ លលខ ៦២ អនរក.បក ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកកាដា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពកីារ

លរៀបចំ នងិការ របរពឹតតលៅរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសលលខ ៧៥ របក/ដនស ចុះព្ថៃទ២ី០ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការ
រគប់រគងសហរោស នងិរកមុហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៦៦ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ០ី៨ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សតីពីការបកសរមួល របការ៧ នងិរបការ១០ ព្នរបកាសលលខ ៧៥របក/ដ
នស ចុះព្ថៃទ០ី២ បខកញ្ញា  ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតពីីការរគប់រគងសហរោស និង
រកុបហុ៊នសិកាគលរមាងបលង់ និងស្ថងសង ់

 របកាសលលខ ១៩២ របក.ដនស/អសណ្ ចុះព្ថៃទ១ី៣  បខវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពីការរគប់រគង រូបវនតបុគាលសិកាគលរមាងបលង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៥ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលល់សវា ស្ថធារណ្ៈរបសរ់កសួងលរៀបចបំដនដ ីនគរូបនីយកមម និង
សំណ្ង ់

 របកាសរមួលលខ ៩៩៦ សហវ.របក ចុះព្ថៃទី២៨ បខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការ
ផតលរ់ង្កវ ន់លលីក ទឹកចិតតជូនរកសួងលរៀបចំបដនដ ីគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
រកសួងលសដាកចិា និងហរិញ្ាវតថុ និងរដាបាលថ្លន ក់លរកាមជាត ិ

អតថិជិនបដលមាន 
សិទធទទលួលសវា 

រូបវនតបុគាល ឬនីតិបុគាលបខមរ ឬបរលទស 

សតងដ់ាលសវា 

របលភទទ១ី (ធ)ំ៖  
 តព្មលលសវា ៖ ៦,០០០,០០០លរៀល 
 រយៈលពល ៖ ២០ព្ថៃ (ព្ថៃលធវីការ) 
 សុពលភាព ៖ ០៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកស្ថរ  
លដមីបទីទលួបានលសវា 

1. ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកបអាជីវកមម...................ចំននួ ០១ចាប ់
2. ជីវរបវតតិសលងខបរបសរ់បធាន ឬអនកតំណ្តងរសបចាប់របសស់ហ

រោស ឬរកមុហុ៊នលដាយមាន ភាជ ប ់រូបថតទំហ៤ំx៦...ចំននួ ០១ចាប ់
3. អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិឆលងបដនរបសរ់បធាន ឬអនកតណំ្តងរបស់

សហរោស ឬរកមុហុ៊ន )ថតចមលង និងមានស្ថន មលមព្ដស្ថត ំ(  
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

4. លកខនតិកៈរបសស់ហរោស  ឬរកុមហុ៊ន   (ចាបច់មលង)...ចំននួ ០១ចាប ់
5. លិខិតធានាអះអាងរបសស់ហរោស ឬរកុមហុ៊ន.......ចំនួន ០១ចាប ់



 
 
 

6. បញ្ជ ីរាយល ម្ ះបុគាលិក នងិអនកបលចាកលទស................ចនំួន ០១ចាប ់
7. បញ្ជ ីសមាភ រៈបរកិាខ រលរគឿងចរកសំណ្ង់របសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊នស្ថង

សង.់................................................................ចំននួ  ០១ចាប ់
8. វញិ្ញា បនបរតចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមមរបសស់ហរោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់

ចមលងបដលបានលធវនីីតានុ- កូលកមមលៅអជាា ធរមានសមតថកចិា) 
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

9. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកបលចាកលទសមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦ 
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

10. ជីវរបវតតិសលងខបរបសន់ាយកគលរមាងមានភាជ ប់រូបថតទំហ ំ៤៦  
.......................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

11. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោសឬរកុមហុ៊ននងិអនកបលចាកលទសជា
នាយកបលចាកលទស.............................................ចំនួន ០១ចាប ់

12. កិចាសនាការង្កររវាងសហរោស ឬរកមុហុ៊ននងិអនកបលចាកលទសជា
នាយកគលរមាង..................................................ចំនួន ០១ចាប ់

13. សញ្ញា បរតរបសអ់នកបលចាកលទស (ចាប់ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូ
លកមម) ចាប់លដីម ០១ចាប ់ រតូវមាន៖(  វសិវករ ០១នាក់ និងស្ថថ ប
តយករ ០១នាក់ មានបទពិលស្ថធន៏ការង្ករកនុងមុខជំនាញោ៉ងតចិ ០៨ឆ្ន  ំ
កនុងលនាះវសិវករមានតួនាទីជានាយកបលចាកលទស នងិស្ថថ បតយករជា
នាយកគលរមាង និងវសិវករ ោ៉ងតចិ ០៤នាក់ ទទួលបនទុកជំនាញលផស
ងៗ ដូចជា៖  បផនកអគាិសន ី លមកានិច    ទឹក  ភូគពភស្ថស្ដសត ឋាន
លលខា).............................................................ចំនួន ០១ចាប ់

14. វញិ្ញា បនបរតរបកបអាជីវកមមស្ថងសងច់ាស ់ )ចាប់លដីម(  
.......................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

15. បង្កា ន់ព្ដបងព់នធអាករ ឬបណ្ណ័ ប៉ាតង់របចាឆំ្ន ចុំងលរកាយរបសស់ហ
រោស ឬរកមុហុ៊ន (ចាប់ ចមលងបដលបានលធវីនតីានុកូលកមម) 
…....................................................................ចំនួន ០១ចាប ់

16. របាយការណ៏្អំពសីកមមភាពការង្ករអាជីវកមមរបចាឆំ្ន រំបសស់ហរោស ឬ
រកុមហុ៊ន.........................................................................ចំននួ ០១ចាប ់

លោបល ់ សហរោស ឬរកុមហុ៊នស្ថងសង់ទាងំអស ់ បដលលធវីសកមមភាពលៅកនុងរពះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា រតូវសថិតលរកាមការរគប់រគងរបសរ់កសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនី
យកមម និងសំណ្ង់។ លដីមបរីបកបអាជីវកមមបានសហរោស ឬរកុមហុ៊ន ចាបំាច់
រតូវចុះបញ្ជ ីោណិ្ជជកមម លៅរកសួងោណិ្ជជកមម បនាទ បម់ក រតូវលៅដាក់ោកយ
លសនីរសំុរបកបអាជីវកមមលៅរកសួងលរៀបចំបដនដ ី នគរូបនីយកមម និងសំណ្ង ់
លដីមបទីទួលបានលិខតិអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមមស្ថងសង់ ដូចមានបចងកនុង
របកាសរបសរ់កសួង ។ លិខិតអនុញ្ញា តរបកបអាជីវកមម មានសុពលភាព ០៣
ឆ្ន  ំ ។ រយៈលពល៣០ព្ថៃមុនផុតសុពលភាព សហរោស ឬរកុមហុ៊ន រតូវដាក់
ោកយសំុបនតសុពលភាពរបកមអាជីវកមមស្ថជាថម ីលៅរកសួងលរៀបចំបដនដី នគរូប
នីយកមម នងិសំណ្ង់ ។ 

 


