
 

 

 

 

 

 

ររសងួររ ៉ែ និងថាមពល 
អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា តផ់ារថ្មី(៣)  

ខណ័្ឌ ដូនលពញ រាជធានីភនំលពញ 
ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ សបិបរមមធនធានររ ៉ែ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ាកនុងលគាលបំណ្ងអនុវតត  ការង្កររស្វងរុក 
រកនិងលធវអីាជីវកមមធនធានររ ៉ា   លដ្ឋយលរបីរបស្ឧ់បករណ៍្ស្ម្ភា រសាមញ្ញ   
រដលម្ភនលៅកនុងមូលដ្ឋឋ ន       ល យីលរបីរបស្ក់ម្ភល ងំផ្ទទ លខ់លួន      ឬជ្ញ 
លកខណ្ៈរគសួាររដលម្ភនចំននួមនិលលីស្ពី ៧(របពំីរ)នាក់ ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ៥២០ រថ្.រស្.របកចុោះនថ្ៃទ១ី៩ រខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤     ស្ដីពីនីតិ
វធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា បណ្ណសិ្បបកមម ធនធានររ ៉ា និង
អាជ្ញា បណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មស្រម្ភប ់លគាលបំណ្ងអាជីវកមម
រកួស្ ខាច ់ដីឥដឋ និងដីលាប ់

 របកាស្លលខ ០០០២ រថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៨ រខមករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តី
ពីនីតិវធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា បណ្ណសិ្បបកមម ធនធានររ ៉ា 
និងអាជ្ញា បណ្ណធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈជ្ញសិ្បបកមមនិង
ខ្នន តតូច 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្លលខ ០១៤៥ រថ្.នក.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខលមសា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តី
ពីការរបគលសិ់្ទធជូិនមនទីរររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន-ីលខតត កនុងការពនិិតយ 
ស្លរមច នងិផតលអ់ាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា 

  អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា ម្ភនសុ្ពលភាពមួយ (០១) ឆ្ន  ំ។ 
 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ រតប៉ាុលណាណ ោះ 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក.  ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចមកដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្ម់នទីរររ ៉ា នងិ
ថាមពល រាជធាន-ីលខតត 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញ ពិនតិយលលីសំ្នុឯំកសារលឃញីថារគប់រគាន់លនាោះ    



និងចុោះរតួតពនិិតយលមីលទីតងំ     និងការដ្ឋឋ នបនរតឹមរតូវតមលកខណ្ៈ   
បលចទកលទស្  និងបរសិាថ នរចួល យីកនុងរយៈលពល ៤៥នថ្ៃ បនាទ បអ់តថិ្ិជន
អាចមកបងត់នមលលស្វាននអាជ្ញា ប័ណ្ណលៅមនទីរររ ៉ានិងថាមពល រាជធាន ីលខតត ។ 

 កនរមអាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា...........................១០០, ០០០លរៀល 
 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ នងិ
សិ្បបកមមធនធានររ ៉ា ................................................១០០, ០០០លរៀល 

 ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា ......៥០, ០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

រតវូម្ភនការយលរ់ពមពរីកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពលជ្ញមុនកនុងការទទលួ បននូវ
ស្មបទានដសី្រម្ភបសិ់្ការសាវរជ្ញវនងិលធវអីាជវីកមមធនធានររ ៉ា 
ឯកសារស្រម្ភបដ់្ឋកព់ាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា រមួម្ភនៈ 

1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា តមគំរូពាកយរដលកណំ្ត់លដ្ឋយ 
រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល (ម្ភនបិទរតម ២,០០០លរៀល) ....ចំនួន១ចាប ់

2. របវតតិរូបស្លងខប នងិចាបច់មលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណស្ញ្ញជ តិរខមរ លដ្ឋយ 
ម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតមឹរតូវតមចាប់លដីម...................ចនំួន១ចាប ់

3. លិខិតទទួលសាគ លព់ីអាជ្ញា ធរឃុ ំ ស្ង្កា ត់ លកខនតិកៈស្ គមន៍សិ្បបករររ ៉ា 
និងវញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម កនុងករណី្ចងរកងជ្ញស្ គមន៍
.............................................................................ចំននួ១ចាប ់

4. ឯកសារបញ្ញជ កប់លងក់មមសិ្ទធដីរស្បចាបព់ាក់ពន័ធ កនុងករណី្របតិបតតកិារ
ធនធានររ ៉ាស្ថិតកនុងដីកមមសិ្ទធឯកជន..............................ចនំួន១ចាប ់

5. គំលរាងសំ្លណី្របលចេកលទស្អាជីវកមមររ ៉ា និងរផនការអាជីវកមម
.............................................................................ចំននួ១ចាប ់

6. របយការណ៍្វាយតនមលបឋមននផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន........ចំនួន១ចាប ់
7. លិខិតអលងាតសុ្វធិាន នងិអសុ្វធិាន 
8. វកិ័យបរតបញ្ញជ ក់ការទូទាតក់នរមលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណ...........ចំននួ១ចាប ់

ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វា 
 តមរយៈការបទិផាយលៅ រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល     និងតមលវប-សាយ 

(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 
គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល  និងលឆលយីតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរប ី
របស្ល់ស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភន និងផដលរ់បកឹាលោបលល់ៅរចកលចញ ចូលរតមួយរបស្ម់នទីរ
ររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន ីលខតត លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុ ីសំ្រាបអ់ងគុយរង់ច ំ ។ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនពត័៌ម្ភន និងការលឆលីយតបលៅនឹងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ង/មនទីរររ ៉ា នងិថាមពលម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលព័តម៌្ភនរតលប ់



ឬការរៈិគនព់ីអតថិ្ិជន ។ 

លោបល ់  ស្រម្ភប់អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា-រតូវដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណ លៅ 
មនទីរររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន-ីលខតត រដលតំបន់ស្រម្ភប់លធវីការរស្វងរុករក 
និង/ឬលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ាលនាោះតងំលៅ លលីករលងរតរបបបទននការ ដ្ឋក់
ពាកយសំុ្ និងការផដលអ់ាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ារដលកំណ្ត់ កនុង
របកាស្របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ស្ដីពរីបតិភូកមមអំណាចនន ការង្ករររ ៉ា 
និងថាមពល ជូនដលប់ណាដ លរកុង-រសុ្ក/ឃុ-ំស្ង្កា ត់ ននលខតតមយួចនំួន 

 ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា អាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្ 
អាជ្ញា ប័ណ្ណលនោះជ្ញថ្ម ីរ ូតដលជ់រមកររ ៉ាអស្ល់កខណ្ៈលស្ដឋកចិេ មករកសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល តមរយៈមនទីរររ ៉ា និងថាមពលរាជធាន-ីលខតត លដីមបពីិនិតយ និង
ស្លរមចោ៉ា ងលោចណាស្ស់ាបសិ្ប(៣០)នថ្ៃមុន ផុតសុ្ពលភាពននអាជ្ញា   
ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ារដលកំពុងម្ភន ។ 

 ស្មបទានិករដលកាន់អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា     មិនអាចសំុ្បនត 
ដ្ឋក់បញ្ញជ រំកររប របគលជូ់នវញិលផទរសិ្ទធ ិឬបនតជ្ញមរតកបនលឡយី ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ អណ្ដូ ងររ ៉ែបបើរ និងការដ្ឋា នវាយថ្ម 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម  កនុងលគាលបំណ្ងអនុវតតនក៍ារង្ករ
រស្វងរុករក  លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ាសំ្ណ្ង់ និងធនធានររ ៉ា ឧស្ា កមមណា
មួយបលរមឲី្យការសាងស្ង់ឧស្ា កមមគមីី ឧស្ា កមមរកនចន ល យីជីកយកពី
អណ្ដូ ងររ ៉ាលបកី ឬការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 អនុរកតឹយលលខ  ០៨ អនរក .បក    ចុោះនថ្ៃទ ី៣១  រខមករា  ឆ្ន  ំ២០០៥ 
ស្ដីពីការកំនត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់របលភទ 

 អនុរកតឹយលលខ១១៣អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទ២ី៩ រខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥  ស្ដីពី
វលិសាធនកមមម្ភរត១ ននអនុរកឹតយលលខ ០៨  អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី៣១ រខ
មករា ឆ្ន ២ំ០០៥ ស្ដីពីការកំណ្ត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់
របលភទ 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្លលខ៣៤០ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទ ី២៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០៤ ស្ដី
ពីការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិនន
អាជ្ញា ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ៥២០ រថ្.រស្.របកចុោះនថ្ៃទ១ី៩ រខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៤     ស្ដីពីនីតិ
វធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា បណ្ណសិ្បបកមម ធនធានររ ៉ា និង
អាជ្ញា បណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មស្រម្ភប ់លគាលបំណ្ងអាជីវកមម
រកួស្ ខាច ់ដីឥដឋ និងដីលាប ់

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់លគាលបំណ្ងស្រម្ភប់
អាជីវកមម រគួស្ ខាច់ ដីឥដឋ និងដីលាប ់ម្ភនសុ្ពលភាពពីរ (០២) ឆ្ន  ំ។ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល  ឬនីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក.  ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចមកដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីល 



ទីតងំ  និងការដ្ឋឋ នលឃញីថារតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និង 
បរសិាថ នរចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥នថ្ៃ បនាទ ប ់អតិថ្ជិនអាចមកបង់តនមល 
លស្វាននអាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគ
នាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា ។ 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មស្រម្ភប់ៈ 
    +ខាច់សំ្ណ្ង ់រកួស្ ឡាលតរតី ដីឥដឋ ............១០,០០០, ០០០ លរៀល 
    +ថ្មសំ្ណ្ង ់ថ្មអារ ម្ភន ងសិ្លា និងថ្មលផេងលទៀតរដលម្ភនលកខណ្ៈ  
      របោក់របរ ល ....................................២០,០០០, ០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាពនារបនតសុ្ពលភាពននអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ ន
វាយថ្មស្រម្ភប់ៈ 

    + ថ្មសំ្ណ្ង ់ថ្មអារ ម្ភន ងសិ្លា និងថ្មលផេងលទៀតរដលម្ភនលកខណ្ៈ
របោក់របរ ល.....................................២០,០០០, ០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាការលផទរសិ្ទធិ ននអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម      
ស្រម្ភប់ៈ 
   + ខាច់សំ្ណ្ង ់រកួស្ ឡាលតរតី ដីឥដឋ ............១០,០០០, ០០០ លរៀល 
   + ថ្មសំ្ណ្ង ់ថ្មអារ ម្ភន ងសិ្លា និងថ្មលផេងលទៀតរដលម្ភនលកខណ្ៈ  
      របោក់របរ ល......................................៥០,០០០, ០០០ លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ខាច់សំ្ណ្ង់ រគួស្ 
ឡាលតរតី ដីឥដឋ .........................................៨០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ថ្មសំ្ណ្ង់ ថ្មអារ 
ម្ភន ងសិ្លា នងិថ្មលផេងៗលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈរបោក់ របរ ល 
....................................................................១,៥០០,០០០លរៀល 

 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ខាច់សំ្ណ្ង់ រគួស្ 
ឡាលតរតី ដីឥដឋ .....................................២,៥០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ថ្មសំ្ណ្ង់ ថ្មអារ 
ម្ភន ងសិ្លា នងិថ្មលផេងៗលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈរបោក់របរ ល 
.................................................................១៥,០០០,០០០លរៀល 

+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ខាច់សំ្ណ្ង់ រគួស្ 
ឡាលតរតី ដីឥដឋ .....................................៥,០០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម ស្រម្ភប់ថ្មសំ្ណ្ង់ ថ្មអារ 
ម្ភន ងសិ្លា នងិថ្មលផេងៗលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈរបោក់របរ ល 
.................................................................២៥,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

ឯកសារស្រម្ភបដ់្ឋកព់ាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបកី នងិការដ្ឋឋ ន 
វាយថ្មរមួម្ភនៈ 



1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណអណ្តូ ងររ ៉ាលបកី នងិការដ្ឋឋ នវាយថ្ម តមគំរូពាកយ 
រដលកំណ្ត់លដ្ឋយរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល (ម្ភនបទិរតម២,០០០ 
លរៀល)..............................................................ចំនួន១ចាប ់

2. របវតតិរូបស្លងខប នងិចាបច់មលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណស្ញ្ញជ តិរខមរ 
(លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតមឹរតូវតមចាប់លដីម)ចនំួន១ចាប ់

3. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនប័រតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម (លដ្ឋយម្ភនការ
បញ្ញជ ក់ ចមលងរតឹមរតូវតមចាប់លដីម) នងិ ចាបច់មលងលកខនតកិៈ
រកុម  ុន ....... .................................................ចំនួន១ចាប ់ 

4. របយការណ៍្សិ្កាវាយតនមលភូគពាសាន្រស្ត ស្កាត នុពលធនធានររ ៉ា 
និងការសិ្កាស្មទិធិលទធភាពលស្ដឋកចិេជរមកររ ៉ា លដ្ឋយអនកជំនាញ 
ខ្នងភូគពា សាន្រស្ត-ររ ៉ា ..........................................ចំនួន១ចាប ់

5. គលរម្ភងរផនការអាជីវកមម និងផលិតកមម លដ្ឋយរមួម្ភនវធិានការ
ចូលរមួលលីកកពំស្ផ់លរបលោជន៌លស្ដឋកចិេស្ងគមលៅមូលដ្ឋឋ ន 
.......................................................................ចំនួន១ចាប ់

6. របយការណ៍្វាយតនមលបឋមននផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន-ស្ងគម (នងិ
ជលវទិាកនុងករណី្អាជីវកមមលធវីលៅកនុងដងស្ទឹង ទលនល បឹងបួរ) និង
រផនការការពារបរសិាថ ន-ស្ងគម និងកិចេរពមលរពៀងស្ គមន ៍កនុង
ករណី្ម្ភនផលប៉ាោះពាលជ់្ញមួយស្ គមន៍មូលដ្ឋឋ ន ..ចនំួន១ចាប ់

7. រផនការ និងគលរម្ភងប៉ា ន់សាម នថ្វកិា ស្រម្ភប់សាត រការដ្ឋឋ នលឡងីវញិ 
.......................................................................ចំនួន១ចាប ់

8. គលរម្ភងលស្នីរផនការ រិញ្ញបបទាន..........................ចំននួ១ចាប ់
9. លិខិតអនុញ្ញញ តលផេងៗ លចញលដ្ឋយសាថ បន័ម្ភនស្មតថកចិេរស្ប

តមចាប់ជ្ញធរម្ភន............................................ចំននួ១ចាប ់
10. វកិ័យប័រតបញ្ញជ ក់ការទូទាតក់នរមពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណ 

................. .....................................................ចំននួ១ចាប ់
ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅ រកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នក   លរប ី
របស្ល់ស្វា  

  តុផដលព់័ត៌ម្ភន និងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ ន ននអគគនាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុី សំ្រាប់អងគុយរង់ច ំ ។ 

 យនតការស្រមបស្រមួល លដ្ឋយម្ភនមន្រនតីជយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប ់ឬការរៈិគនព់ ី



អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់ ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក  និងការដ្ឋឋ នវាយថ្មអាច 
ដ្ឋក់ពាកយសំុ្ពនារបនតរ ូតដលជ់រមកររ ៉ា    អស្ល់កខណ្ៈលស្ដឋកចិេមក 
រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល លដីមបពីិនតិយ និងស្លរមចោ៉ា ងលោចណាស្ ់សាមសិ្ប
(៣០)នថ្ៃមុនផុតសុ្ពលភាពននអាជ្ញា បណ័្ណអណ្ដូ ងររ ៉ាលបីក និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម 
រដលកំពុងម្ភនលដ្ឋយភាជ បម់កនូវៈ 

1. លិខិតលស្នីសំុ្ការពនារបនតអាជ្ញា ប័ណ្ណររ ៉ាលបកី  និងការដ្ឋឋ នវាយថ្ម
....................................................................ចំនួន០១ចាប ់

2. របយការណ៍្ស្ដីពីលទធផលននការរស្វងរុករក និង/ឬការលធវីអាជីវ
កមម ធនធានររ ៉ារដលបនអនុវតតកនុងរយៈលពលអាជ្ញា បណ័្ណមុន
.......................................................................ចំននួ១ចាប ់

3. របយការណ៍្ ស្ដីពីការការពារបរសិាថ នលៅលរៅ និងកនុងការដ្ឋឋ នររ ៉ា 
និងការអនុវតត កមមវធិីសាដ រលឡងីវញិលដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពមីនទីរប
រសិាថ នរាធាន-ីលខតត............................................ចំនួន០១ចាប ់

4. តុលយភាពគណ្នីសំ្រាបមូ់លនិធសិាដ រលឡងីវញិ និងមូលនធិិបណ្ដុ ោះ-
បណាដ ល.......................................................ចំនួន ០១ចាប ់

5. របយការណ៍្ស្ដីពកីារបងជូ់នរដឋនូវសួ្យសារឈនួលដីរបចឆំ្ន  ំ និង
ពនធអាករពាក់ពន័ធលដ្ឋយភាជ ប់មកជ្ញមយួនូវចាបច់មលងស្កខីប័រតលដីម 
.......................................................................ចំនួន១ចាប ់ 

6. រផនការរស្វងរុករក និង/ឬអាជីវកមមធនធានររ ៉ា   រផនការសាដ រ
ការដ្ឋឋ នររ ៉ាលឡងីវញិនិងកមមវធីបណ្ដុ ោះបណាដ លសំ្រាប់រយៈលពល
ពនារបនត.........................................................ចំននួ១ចាប ់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ អាជីវរមមររ ៉ែត្បងូថ្មមានត្ម្មល 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល កនុងលគាលបំណ្ង់រស្វងរុករក និងលធវី
អាជីវកមមធនធានររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល   ពាក់កណាដ លម្ភនតនមល និងថ្មស្ម្ភអ ង។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 
 អនុរកតឹយលលខ ០៨ អនរក .បក ចុោះនថ្ៃទ ី៣១ រខមករា ឆ្ន ២ំ០០៥    ស្ដីពី
ការកំនត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់របលភទ 

 អនុរកតឹយលលខ ១១៣ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី២៩ រខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥   ស្ដីពី
វលិសាធនកមមម្ភរត ១ ននអនុរកតឹយលលខ០៨ អនរក.បក   ចុោះនថ្ៃទី៣១ រខ
មករា ឆ្ន ២ំ០០៥  ស្ដីពីកាកណំ្ត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់
របលភទ 

 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤   ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល ម្ភនសុ្ពលភាពមួយ (០១) ឆ្ន  ំ(ថ្មី
០២ឆ្ន )ំ  

 របកាស្លលខ ៧២ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី ០៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តីពី 
ការរគប់រគងអាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក នងិអាជ្ញៃ បណ្ណឧស្ាកមមអាជីកមមររ ៉ា។  

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

នីតិបុគគលឬរូបវន័តបុគគលរដលម្ភនលកខណ្ៈស្មបតត ិនិងស្មតថភាពរគប់រគាន ់

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារនងិចុោះរតួតពនិិតយលមីល 
ទីតងំ  និងការដ្ឋឋ នលឃញីថារតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន
រចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥ នថ្ៃបនាទ ប់អតថិ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគនាយដ្ឋឋ ន
ធនធានររ ៉ា ។ 



 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច ...... 
................................................................. ១,០០០,០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយធ.ំ......... 
.............................................................. ១៥,០០០,០០០ លរៀល 

 តនមលលស្វាការលផទរសិ្ទធិអាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយធំ
............................................. ៥០,០០០,០០០ លរៀល 

 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
+ អាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច ................... 
.......................................................................១០០,០០០លរៀល 
+ អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយធំ ..................... 
...................................................................៣,០០០,០០០លរៀល 

 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល ..........២០,០០០,០០០លរៀល 
 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូងថ្មម្ភនតនមល ..........២៥,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមព ីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពលជ្ញមុនកនុងការទទួល បន
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

 ឯកសារស្រម្ភប់ដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រមួ  
ម្ភនៈ 

1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណធនធានររ ៉ា (ម្ភនបទិរតម២,០០លរៀល)........... 
...............................ចនំួន១ចាប ់

2. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនប័រតចុោះបញ្ជ ីលៅអគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា
..............ចំនួន០១ចាប ់

3. បលង់ទតីងំលស្នីសំុ្ (ម្ភនបញ្ញជ កព់ីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន)...ចំនួន១ចាប ់
4. របយការណ៍្ស្ដីពីស្មតថភាព រិញ្ញវតថុ    ឬតុលយភាព រិញ្ញវតថុ

របចឆំ្ន ចុំងលរកាយ៣ឆ្ន រំបស្ភ់ាគីទទួលសិ្ទធ         លដ្ឋយម្ភន
បញ្ញជ ក់ពសីាថ ប័ន រិញ្ញវតថុ ឬស្វនកមមណារដលបនទទួលសិ្ទធិលធវី
អាជីវកមម លៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ...........ចំនួន១ចាប ់

5. កមមវធិដីរស្វងរុករក /អាជីវកមមធនធានររ ៉ា      និងថ្វកិាស្រម្ភប់
ចំណាយរបស្ភ់ាគទីទួលសិ្ទធិលៅកនុងរយៈលពលរបតិបតតិការ
ធនធានររ ៉ា..............ចំនួន១ចាប ់

6. ការសិ្កាពីការង្ករវាយតនមលផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន រផនការ
រគប់រគងរផនការសាដ រលឡងីវញិនិងថ្វកិារបរមុងស្រម្ភប់ការសាដ រ
លឡងីវញិរបស្ភ់ាគទីទួលសិ្ទធ.ិ..............................ចំនួន១ចាប ់

7. បទពិលសាធន៍របស្រ់កមុ  ុនកនុងវសិ្យ័ធនធានររ ៉ា    ឬឧស្ា កមម
ពាក់.........................................................ចនំួន១ចាប ់

ខ. ពត័ម៌្ភន 



 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពលនងិតមលវបសាយ(Website)របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល  

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល នងិលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរប ី

     របស្ល់ស្វា  
 តុផដលព់ត័៌ម្ភន  និងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ ន      ននអគគ 

     នាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុ ីសំ្រាប់អងគុយរងច់ ំ ។ 
 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយព ី

     នីតិវធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 
ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប ់ឬការរៈិគនព់ ី
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  ស្រម្ភប់អាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច អាចដ្ឋក់
ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណលៅរកសួ្ររ ៉ា និងថាមពល តមរយៈមនទីរររ ៉ា នងិថាមពល 
រាជធាន-ីលខតត 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រទង់រទាយតូច ...... 
.................................................................. ១,០០០,០០០ លរៀល 

 ឯកសារស្រម្ភប់ដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណអាជីវកមមររ ៉ាតបូង ថ្ម ម្ភនតនមល រមួ  
ម្ភនៈ 

1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា តមគំរូពាកយរដលកំណ្ត់
លដ្ឋយ រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល (ម្ភនបិទរតម ២,០០០លរៀល) 
.......ចំននួ១ចាប ់

2. របវតតិរូបស្លងខប នងិចាបច់មលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណស្ញ្ញជ តិរខមរ 
លដ្ឋយ ម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតមឹរតូវតមចាប់លដីម...ចំនួន១ចាប ់

3. លិខិតទទួលសាគ លព់ីអាជ្ញា ធរឃុ ំស្ង្កា ត់ លកខនតិកៈស្ គមន៍សិ្បប
ករររ ៉ា និងវញិ្ញញ បនបរត ចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម (កនងករណី្ចងរកង
ជ្ញស្ គមន៍សិ្បបករររ ៉ា) ....................................ចំនួន១ចាប ់

4. ឯកសារបញ្ញជ កប់លងក់មមសិ្ទធដីរស្បចាបព់ាក់ពន័ធ (កនុងករណី្
របតិបតតិការធនធានររ ៉ាស្ថិតលៅកនុងដីកមមសិ្ទធិឯកជន).ចំនួន១ចាប ់

5. គំលរាងសំ្លណី្របលចេកលទស្អាជីវកមមររ ៉ា និងរផនការអាជីវកមម 
............ ..........................................................ចំននួ១ចាប ់

6. របយការណ៍្វាយតនមលបឋមននផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន..ចំននួ១ចាប ់
7. លិខិតអលងាតសិ្វធិាន នងិអសុ្វធិាន .......................ចំននួ១ចាប ់
8. វកិ័យបរតបញ្ញជ ក់ការទូទាតក់នរមពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណ

.......................................................................ចំននួ១ចាប ់
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ររម្ននធនធានររ ៉ែ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ាកនុងលគាលបណំ្ងរកនចនតបូងថ្មម្ភនតនមល 
ពាក់កណាដ លម្ភនតនមល ឫថ្មសំ្អាង។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ីនិងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ០០០២ រថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៨ រខមករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តី
ពីនីតិវធិី របបបទ នងិលកខខណ្ឌ ននការផតលអ់ាជ្ញា ប័ណ្ណសិ្បបកមមធនធានររ ៉ា 
និងអាជ្ញា ប័ណ្ណធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត រដលម្ភនលកខណ្ៈជ្ញសិ្បបកមមនិង
ខ្នន តតូច 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ម្ភនសុ្ពលភាពប ី(០៣) ឆ្ន  ំ។ 
 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ង ររ ៉ា នងិ
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីលទី
តងំ និងការដ្ឋឋ នលឃញីថា រតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន
រចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥ នថ្ៃបនាទ ប ់អតថិ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា    ននអគគនាយដ្ឋឋ ន
ធនធានររ ៉ា ។ 

 តនមលលស្វាអាជ្ញា បណ័្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ស្រម្ភប់ៈ 
      -កម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក.់...................៣,៦០០, ០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក.់.....................៧,២០០ ,០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក.់........................១៥,០០០,០០០លរៀល 

 តនមលលស្វាការលផទរសិ្ទធិអាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ស្រម្ភប់ៈ 



      -កម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក.់...................២,៥០០, ០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក.់.....................៥,០០០ ,០០០ លរៀល 
      -កម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក.់........................៨,០០០,០០០លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
 ការអាជ្ញា បណ័្ណរកនចនធនធានររ ៉ា ...........................៨០០,០០០លរៀល 
 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក់

..................................................................១,០០០, ០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក់

..................................................................១,០០០ ,០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក់

....................................................................១,០០០,០០០លរៀល 
+ ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/នងិការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 
  អាជ្ញា បណ័្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧ នាក់

..................................................................៥,០០០, ០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមព ី៧-១៤ នាក់

..................................................................៥,០០០ ,០០០ លរៀល 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំកមមលលីស្ព ី១៤នាក់

....................................................................៥,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមពីរកសួ្ងររ ៉ានិងថាមពលជ្ញមុន កនុងការទទួលបន 
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

 រតូវចុោះកិចេរពមលរពៀងលធវីអាជីវកមមរកនចនធនធានររ ៉ា ជ្ញមួយរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល 

 ឯកសារស្រម្ភប់ដ្ឋក់ពាកយសំុ្  អាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រមួម្ភនៈ 
1. ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណធនធានររ ៉ា(ម្ភនបិទរតម២,០០០លរៀល) 

..............................................................ចំននួ១ចាប ់
2. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនប័រតចុោះបញ្ជ ីលៅអគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា

....................................................................ចំនួន១ចាប ់ 
3. បលង់ទតីងំលស្នីសំុ្ (ម្ភនបញ្ញជ កព់ីអាជ្ញា ធរមូលដ្ឋឋ ន)...ចំនួន១ចាប ់
4. បទពិលសាធន៍របស្រ់កមុ  ុនកនុងវសិ្យ័ធនធានររ ៉ា    ឬឧស្ា កមម

ពាក់ពន័ធ............................................................ចំននួ១ចាប ់
5. រផនការលរជីស្លរសី្ពលករកមពុជ្ញនងិវធិបីណ្ដុ ោះបណាដ ល

.......................................................................ចំននួ១ចាប ់
ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង ថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 



 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរបីរបស្់
លស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភននិងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ នននអគគ-នាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុី សំ្រាប់អងគុយរង់ច។ំ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប់ ឬការរៈិគនព់ី    
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  រូបវន័តបុគគល  ឬនីតបុិគគល រដលម្ភនបំណ្ងដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណរកនចន
ធនធានររ ៉ា រតូវមកដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ង ររ ៉ា 
និងថាមពល។ 

 ចំលពាោះអាជ្ញា ប័ណ្ណរកនចនធនធានររ ៉ា រដលម្ភនកម្ភល ងំពលកមមតចិជ្ញង ៧នាក់ 
រតូវលៅដ្ឋក់ពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណ លៅមនទីររ ៉ា និងថាមពល រាជធាន-ីលខតត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ រសវងររុររ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករកកនុងលគាលបណំ្ង លដីមបលីធវីការរស្វងរុករក និងសិ្កាអពំី
ស្កាថ នុពលធនធានររ ៉ា។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 
 អនុរកតឹយលលខៈ   ៧២ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី ០៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តី
ពីការរគប់រគងអាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក និងអាជ្ញា បណ្ណឧស្ាកមមធនធានររ ៉ា។ 

 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី និងលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត និងការលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

  អាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក ម្ភនសុ្ពលភាពប ី(០៣) ឆ្ន  ំអាចពនាបនពីរ 
(០២) ដង មតងបនពីរ (០២) ឆ្ន  ំ។ 

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីលទី
តងំ និងការដ្ឋឋ នលឃញីថារតឹមរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន 
រចួល យីកនុងរយៈលពល៤៥នថ្ៃបនាទ ប ់អតិថ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគនាយដ្ឋឋ ន
ធនធានររ ៉ា ។ 

 តនមលលស្វាននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក.................២០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលពនារបនតននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក.......... ២០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលលផទរសិ្ទធិននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក.......... ១០០,០០០,០០០ លរៀល 
 ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ អាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក ......៥,០០០,០០០លរៀល 
 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 



 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក ...............................៤០,០០០,០០០លរៀល 
 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក ...............................៥០,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពលជ្ញមុន កនុងការទទួល បន
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា រតូវចុោះកចិេរពមលរពៀង រស្វងរកុរ
កជ្ញមួយ   រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល 

 ពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក រតូវបំលពញតមទរមង ់និងរបបបទ 
លដ្ឋយម្ភនភាជ ប់នូវឯកសារព័តម៌្ភនចបំច់ ដូចខ្នងលរកាម ៖ 

1. សំ្លណី្អំពីវធិសីាន្រស្ត កមមវធិកិារង្កររស្វងរុករកលមអិត គលរម្ភងប៉ា ន់
សាម នថ្វកិា ធនធានជំនាញបលចេកលទស្ នងិរបភព រិញ្ញបបទាន
រដលម្ភន លដីមបអីនុវតតកមមវធិីរដលលស្នីលឡងី 

2. លកខនតិកៈរកមុ  ុន នងិលិខតិចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមមលៅកនុងរពោះរាជ្ញ
ណាចរកកមពុជ្ញ  

3. ស្កខីបរតបញ្ញជ ក់អពំីការបង់កនរមទទួលពាកយសំុ្អាជ្ញា បណ្ណរស្វង
រុករក 

4. របយការណ៍្សិ្កាវាយតនមលបឋម ឬរបយការណ៍្ពត័៌ម្ភន នងិ
ទិនននយ័ដូចម្ភនរចងកនុងម្ភរត២៤ននអនុរកឹតយលនោះ 

5. របយការណ៍្វាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ននិងស្ងគមដបូំង 
និង 

6. ឯកសារនិងព័ត៌ម្ភនចបំច់លផេងៗលទៀតតមការចបំច់ និងតម
សាថ នភាពជ្ញក់រស្តងនមីួយៗតមការកណំ្ត់លដ្ឋយរដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល ។ 

 ទរមងន់ិងរបបបទលមអិត ននពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករករតូវកំណ្ត់
លដ្ឋយរបកាស្រដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 

ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង ថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរបីរបស្់
លស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភននិងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ នននអគគ-នាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ  លៅអុី សំ្រាប់អងគុយរង់ច។ំ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  



 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប់ ឬការរៈិគនព់ី    
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក អាចសំុ្ពនារបនតរយៈលពល
រស្វងរុករកបនពីរ(0២)ដងលដ្ឋយមដងៗ ម្ភនរយៈលពលព(ី០២)ឆ្ន  ំ

 ស្មបទានិករដលម្ភនអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករកមករកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល  
លដីមបពីិនតិយ និងស្លរមចោ៉ា ងលោចណាស្ ់សាមសិ្ប(៤៥)នថ្ៃ មុនផុតសុ្
ពលភាព ននអាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរកុរករដលកពុំងម្ភនលដ្ឋយ ភាជ ប់មកនូវ ៖ 

1. លិខិតលស្នីសំុ្ការពនារបនតអាជ្ញា ប័ណ្ណរស្វងរុករក.......ចំននួ១ចាប ់
2. របយការណ៍្ស្ដីពីលទធផលននការរស្វងរុករកធនធានររ ៉ារដលបន

អនុវតតកនុងរយៈលពលអាជ្ញា បណ័្ណមុន........................ចំនួន១ចាប ់
3. របយការណ៍្   ស្ដីពីការការពារបរសិាថ នលៅលរៅ និងកនុងការដ្ឋឋ នររ ៉ា 

និងការអនុវតតកមមវធិសីាដ រលឡងីវញិ លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពមីនទីរ   
បរសិាថ នរាជធាន-ីលខតត.......................................ចំនួន០១ចាប ់

4. តុលយភាពគណ្នីសំ្រាបមូ់លនិធសិាដ រលឡងីវញិ      និងមូលនធិិ
បណ្ដុ ោះបណាដ ល...............................................ចំនួន០១ចាប ់

5. របយការណ៍្ស្ដីពកីារបងជូ់នរដឋនូវ សួ្យសារ ឈនួលដ ីរបចឆំ្ន  ំ
និង ពនធអាករ ពាក់ពន័ធ លដ្ឋយភាជ បម់កជ្ញមួយនូវចាបច់មលងស្កខ ី 
ប័រតលដីម..........................................................ចំនួន១ចាប ់ 

6. រផនការរស្វងរុករក និង/ឬអាជីវកមមធនធានររ ៉ា រផនការសាដ ការដ្ឋឋ ន
ររ ៉ាលឡងីវញិ និងកមមវធីបណ្ដុ ោះបណាដ លសំ្រាប់រយៈលពលពនារបនត
.......................................................................ចំននួ១ចាប ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ឧសាហរមមអាជីវរមមធនធានររ ៉ែ 

ល ម្ ោះលស្វា អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា កនុងលគាលបណំ្ងលដីមបលីធវីការរស្វង
រុករកនិងជីកយកររ ៉ាណារដលម្ភនជរមកររ ៉ាម្ភនរបសិ្ទធិភាពលស្ដឋកចិេ ល យីឋតិ
លៅរតរងវង់រពំរដនននអាជ្ញា បណ័្ណរស្វងរុករក។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 ចាប់ស្ដីពីការរគប់រគង និងការលធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា  
 អនុរកតឹយលលខៈ   ៧២ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី ០៥ រខឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៦ ស្តី
ពីការរគប់រគងអាជ្ញា បណ្ណរស្វងរុករក និងអាជ្ញា បណ្ណឧស្ាកមមធនធានររ ៉ា។ 

 អនុរកតឹយលលខ ០៨ អនរក .បក ចុោះនថ្ៃទ ី៣១ រខមករា ឆ្ន ២ំ០០៥    ស្ដីពី
ការកំនត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ា រគប់របលភទ 

 អនុរកតឹយលលខ ១១៣ អនរក.បក ចុោះនថ្ៃទី២៩ រខកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៥  ស្ដីពី
វលិសាធនកមមម្ភរត ១ ននអនុរកតឹយលលខ ០៨ អន រក.បក ចុោះនថ្ៃទី៣១ រខ
មករា ឆ្ន ២ំ០០៥ ស្ដីពីការកំណ្ត់លគាលការណ៍្វនិិលោគលលីធនធានររ ៉ារគប់
របលភទ 

 របកាស្លលខ ៣៤០ ឧរថ្.អធរ.របក ចុោះនថ្ៃទី២៥ ឧស្ភា ២០០៤ ស្ដីពី
ការចុោះបញ្ជ ី នងិលកខខណ្ឌ ននការផដលក់ារពនារបនត នងិការលផទរសិ្ទធ ិននអាជ្ញា
ប័ណ្ណធនធានររ ៉ា  

 របកាស្លលខ ១៤៥១ ស្ វ.របក ចុោះនថ្ៃទី ០៣ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ការផតលល់ស្វាសាធារណ្ៈ និងការពិនយ័អនតរការណ៍្ជ្ញរបក ់

 របកាស្អនតររកសួ្ង លលខៈ ១៩១ របក ប.ស្ថ ចុោះនថ្ៃ២៦ រខលមសា ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្តពីីចណំាតថ់ាន ក់ ននការវាយតនមលល តុផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន 
ស្រម្ភប់គលរម្ភងអាជីវកមមររ ៉ាសំ្ណ្ង់រគប់របលភទ ឬររ ៉ាលផេងលទៀតរដម្ភនលកខ
ណ្ៈជ្ញសិ្បបកមម ឬអាជីវកមមខ្នន តតូច។ 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា ម្ភនសុ្ពលភាពមិនលលីស្២១ 
(នមាមួយ)ឆ្ន  ំអាចពនាបនតបន២(ពីរ)ដង មិនលលីស្ព១ី០(ដប់)ឆ្ន ។ំ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

ក. ការទទលួលស្វា 
១- នីតិវធិ ី
 អតិថ្ជិនអាចដ្ឋកព់ាកយសំុ្លៅរចកលចញ-ចូលរតមួយ របស្រ់កសួ្ង ររ ៉ា នងិ
ថាមពល 

 លរកាយពីអងគភាពជំនាញពិនិតយលលីសំ្នុឯំកសារ និងចុោះរតួតពិនតិយលមីលទី
តងំ និងការដ្ឋឋ នលឃញីថា រតមឹរតូវតមលកខណ្ៈបលចទកលទស្ និងបរសិាថ ន
រចួល យីកនុងរយៈលពល ៤៥ នថ្ៃបនាទ ប់អតថិ្ិជនអាចមកបង់តនមលលស្វានន
អាជ្ញា ប័ណ្ណលៅការោិលយ័រគប់រគងចណូំ្លធនធានររ ៉ា ននអគគនាយដ្ឋឋ ន



ធនធានររ ៉ា ។ 
 តនមលលស្វាននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមម អាជវីកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយតូច

..............................................................១,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលលស្វាននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមម អាជវីកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយធំ

................................................................៥០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលពនារបនតននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយធំ

...............................................៥០,០០០,០០០ លរៀល 
 តនមលការលផទរសិ្ទធ ិននអាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយ
ធំ............................................២០០,០០០,០០០ លរៀល 

ការចុោះបញ្ជ ីអាជ្ញា បណ័្ណ 
 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយធ ំ............... 
.................................................................១៥,០០០,០០០លរៀល 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា រទង់រទាយតូច ............ 
.......................................................................១០០,០០០លរៀល 

 លស្វាពិនតិយ លរៀបច ំនងិដំលណី្រការឯកសារ ស្រម្ភប់ការផតលអ់ាជ្ញា បណ័្ណ
ធនធានររ ៉ាលផេងលទៀត ..........................................៥០០,០០០លរៀល 

 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០%) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា .......១០០,០០០,០០០លរៀល 
 ការលចញលិខិតទទួលសាគ ល ់ការផ្ទល ស្ប់តូរស្ម្ភស្ភាពភាគ  ុន ឬ/និងការ
ផ្ទល ស្ប់តូរអនករគប់រគងរកុម  ុន (រដលម្ភនការររបរបួលលរកាម ៥០% លឡងី
លៅ) 

 អាជ្ញា ប័ណ្ណឧស្ា កមម អាជីវកមមធនធានររ ៉ា .......១០០,០០០,០០០លរៀល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 រតូវម្ភនការយលរ់ពមពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពលជ្ញមុន កនុងការទទួលបន
ស្មបទានដីស្រម្ភប់លធវីអាជីវកមមធនធានររ ៉ា កនុងករណី្រដឋមន្រនតីយលថ់ាច ំ  
បច់។ 

 កនុងករណី្រដឋមន្រនតីយលថ់ាចបំច់រតូវចុោះកចិេរពមលរពៀងលធវីអាជ្ញា ប័ណ្ណ
ឧស្ា កមមធនធានររ ៉ា ជ្ញមយួរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល 

 ពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា រតូវបំលពញតម
ទរមង ់និងរបបបទលដ្ឋយម្ភនភាជ ប់ឯកសារព័តម៌្ភនចបំច់ដូចខ្នងលរកាម ៖ 

1. ស្កខីបរតបញ្ញជ ក់អពំីការបង់កនរមលស្វាទទួលពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា      
បណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមធនធានររ ៉ា 

2. គលរម្ភងរផនការអភិវឌឍការដ្ឋឋ នររ ៉ា  
3. របយការណ៍្ ននការសិ្កាស្មទិធិលទធភាពលមអិត លរៀបចំលដ្ឋយអនក

ជំនាញរដលម្ភនគុណ្វឌិឍពិតិរបកដរស្បតមទរមង ់របបបទ 
និងម្ភតិកា កំណ្ត់លដ្ឋយរដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល 

4. បណ្ណពនធប៉ា តង់ឆ្ន ចំរនត 
5. របយការណ៍្វាយតនមលផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ននិងស្ងគម និងរផនការ

រគប់រគងបរសិាថ ន 
6. គលរម្ភងរផនការអភិវឌឍស្ គមន៍មូលដ្ឋឋ នរដលពាក់ព័នធកនុងតំបន់

អាជីវកមមធនធានររ ៉ា 
7. រផនការបទិការដ្ឋឋ នររ ៉ា និងសាត បរសិាថ នលឡងីវញិ នងិ 



8. ឯកសារ នងិពត័៌ម្ភនចបំច់លផេងៗលទៀតតមការចបំច់ និងតម
សាថ នភាពជ្ញក់រស្តងនមីួយៗតមការកណំ្ត់របស្រ់ដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា 
និងថាមពល ។ 

 ទរមង់របបបទលមអិត ននពាកយលស្នីសំុ្អាជ្ញា បណ្ណឧស្ា កមមអាជីវកមម
ធនធានររ ៉ារតូវកំណ្ត់លដ្ឋយរបកាស្រដឋមន្រនតីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល ។ 

ខ. ពត័ម៌្ភន 
 ព័ត៌ម្ភនពាកព់័នធនងឹការផដលល់ស្វាតមរយៈការបិតផាយលៅរកសួ្ងររ ៉ា និង
ថាមពល និងតមលវបសាយ(Website) របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា និង ថាមពល ។ 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 យនតការស្រមបស្រមួល និងលឆលីយតបចំលពាោះការលំបករបស្អ់នកលរបីរបស្់
លស្វា  

 តុផដលព់ត័៌ម្ភននិងផដលរ់បឹកាលោបលល់ៅលលខ្នធិការដ្ឋឋ នននអគគ-នាយក
ដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា លដ្ឋយម្ភនតុ លៅអុ ីសំ្រាបអ់ងគុយរងច់។ំ 

 យនតការស្រមបស្រមួលលដ្ឋយម្ភនមន្រនតជីយួអនតរាគមន៍កនុងករណី្ផទុយពីនតីិ
វធិីននការលចញរបកាស្របស្ឯ់កឧតដមរដឋមន្រនត ី ។ 

ឃ. របសិ្ទធភិាព 
 អតិថ្ជិនទទួលបននូវលស្វាលអរបលសី្រ ។ 
ង. ការទទលួពត័ម៌្ភនរតឡបន់ងិបណ្ដឹ ងតវា៉ា  (រមួស្រម្ភបម់យួរកសួ្ង) 
 ម្ភនការលឆលីយតបលៅនឹងព័ត៌ម្ភនរតឡប ់និងបណ្ដឹ ងតវា៉ា  
 ម្ភនវធិានការលដ្ឋោះរសាយ 
 ម្ភនលស្វាកមមអតិថ្ជិន 
 រកសួ្ងម្ភនរបអប់សំ្បុរតសំ្រាប់ទទួលពត័៌ម្ភនរតលប់ ឬការរៈិគនព់ី    
អតិថ្ជិន ។ 

លោបល ់  អនកចុោះកិចេស្នារតូវដ្ឋក់ពាកយសំុ្ពនារបនតសុ្ពលភាពអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា 
កមមអាជីវកមមររ ៉ាោ៉ា ងលោចណាស្ល់ៅសិ្ប (៩0) នថ្ៃមុនផុតសុ្ពលភាព  
ននអាជ្ញា បណ័្ណឧស្ា កមមអាជីវកមមររ ៉ា រដលកំពុងម្ភនល យីរតូវភាជ ប់មក
ជ្ញមួយនូវរបយការណ៍្បលចេកលទស្ និងគលរម្ភងរផនការដូចខ្នងលរកាមមក
រកសួ្ងលដីមបពីីនិតយ នងិស្លរមច។ 

1. របយការណ៍្ស្ដីពីលទធផលននការជីកររ ៉ា នងិថ្វកិារចណំាយ 
...................................................................ចំនួន១ចាប ់

2. របយការណ៍្ ស្ដពីីការប៉ាោះបរសិាថ ន និងកនុងការសាដ រលឡងីវញិ
...................................................................ចនំួន១ចាប ់

3. របយការណ៍្ស្ដីពកីារលរជីស្លរសី្ពលករកមពុជ្ញ និងការបណ្ដុ ោះ
បណាដ ល.......................................................ចនំួន១ចាប ់

4. របយការណ៍្ស្ដីពកីារបងជូ់នរដឋនូវសួ្យសារឈនួលដីស្មបទាន
សួ្យសារពនធ នងិពនធដ្ឋរ នថ្លឈនួល និងបនទុកចណំាយលផេង
លទៀតលដ្ឋយភាជ ប់មកជ្ញមួយនូវស្កខីប័រតពាក់ពនធ....ចំននួ១ចាប ់

5. តរាងតុលយភាព រិញ្ញវតថុរបចឆំ្ន នំីមយួៗ ..........ចំនួន១ចាប ់
6. បលង់ទតីងំតបំន់រដលរតូវលធវីអាជីវកមមររ ៉ា ស្រម្ភប់រយៈលពលពនារ

បនត..............................................................ចំនួន១ចាប ់
7. រផនការជកីយកររ ៉ា និងថ្វកិារចណំាយស្រម្ភប់រយៈលពលពនារ

បនត..............................................................ចំនួន១ចាប ់



8. ការសិ្កាវាយតនមលផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ នរផនការរគប់រគង      
រផនការសាដ រលឡយីវញិ និងថ្វកិារបរមងស្រម្ភប់ការសាដ រលឡងី  
...................................................................ចំនួន១ចាប ់

9. រផនការលរជីស្លរសី្ពលករកមពុជ្ញ និងការបណ្ដុ ោះបណាដ ល
...................................................................ចំនួន១ចាប ់

10. រផនការលរបីរបស្ទ់នំិញ និងលស្វារដលម្ភនលៅកមពុជ្ញ
...................................................................ចនំួន១ចាប ់ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យវិនិបោគផលតិ្-បញ្ជូន/ឬរនរចាយអគគិសន ី

ល ម្ ោះលស្វា ការអនុញ្ញញ តឱ្យវនិិលោគផលិត-បញ្ជូ ន/ឬរចកចយអគគិស្ន ី

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ តលនោះ កនុងលគាលបណំ្ងតមដ្ឋនស្កមមភាពវនិិលោគ  
ផលិត-បញ្ជូ ន និង/ឬរចកចយអគគិស្ន ីលដីមបរីកសួ្ង ឬមនទីរម្ភនមូលដ្ឋឋ នកនុង
ការលរៀបចំ នងិរគប់រគងលគាលនលោបយ យុទធសាន្រស្ត និងរផនការរបស្់
គលរម្ភងរាជរដ្ឋឋ ភបិលលលីវសិ្យ័អគគិស្ន ីនិងតរមូវឱ្យអនកវនិិលោគផតលទ់ិននន័យ
ស្ថិតិ នងិរបយការណ័្របចរំតមី្ភស្ ឆម្ភស្ និងរបចឆំ្ន ។ំ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 
រពោះរាជរកមលលខ នស្/រកម/០២០១/០៣ ចុោះនថ្ៃទី០២ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០១ 
របកាស្ឱ្យលរបីចាប់ស្តពីីអគគិស្នីននរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ម្ភរត ៣ និង
ម្ភរត ៤ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ ជនបរលទស្ នតីិបុគគល ឬរូបវនតបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

 ករមតិថាន ករ់កសួ្ងៈ មុននឹងរកសួ្ងផតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ តឱ្យវនិិលោគ រកសួ្ង
លចញលិខិតអនុញ្ញញ តជ្ញលគាលការណ៍្រយៈលពល ៦រខ ឬ ២៤រខ (អារស្យ័
ទំ វំនិិលោគ) ឱ្យអនកលស្នីសំុ្ ឬរកមុ  ុនឯកជនលធវីការសិ្កាលំអតិលលីលកខ
ណ្ៈបលចេកលទស្ រិញ្ញវតថុ នងិបរសិាថ ន លដមីបរីកសួ្ងម្ភនមូលដ្ឋឋ នពិនតិយ
វាយតនមល និងស្លរមច។ 

 ករមតិថាន កម់នទរីតមបណាត លខតត-រាជធានៈី មុននងឹមនទីរផតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ ត
ឱ្យវនិិលោគអាជីវករ ឬរកុម  ុនឯកជនរតូវបំលពញឯកសារមួយចំននួដូច
ខ្នងលរកាម (តរមូវការឯកសារ លដីមបផីតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ ត)។ 

 រយៈលពលពី ៣០ នថ្ៃ ដល ់៤៥ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ តមទំ នំនការវនិិលោគ 
លដីមបផីតលលិ់ខតិអនុញ្ញញ ត ឬមនិអនុញ្ញញ ត បនាទ បព់ីនថ្ៃបនទទួលសំ្ណំុ្
លិខិតលស្នីសំុ្រគប់រគាន់។ 

 កនរមលស្វាបញ្ញតិតកមម (កពុំងលរៀបចំរបកាស្អនតររកសួ្ង)។ 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

១-ករមតិថាន ករ់កសួ្ងអានុភាពលលីស្ព ី១២៥ KVA នងិបណាត ញរចកចយ ចប់
ព ី២២ KV លឡងីលៅៈ 
 លិខិតវនិិលោគ - ០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតិស្លងខប - ០១ ចាប ់(របស្អ់នកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកុម  ុន) 
 វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួ្ងពាណិ្ជជកមមរបស្រ់កុម  ុន ឬថ្តចំលងអតត
ស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងរដន - ០១ ចាប ់

 ឯកសារសិ្កាលំអិត - ០២ ចាប ់(បនាទ ប់ពីសិ្កាល យី) 
 ការវាយតនមលបឋមអពំីផលប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន (លបីម្ភន) 
 អនុរកតឹយបលងាីតតំបន់លស្ដឋកចិេពិលស្ស្ ឬសួ្នឧស្ា កមម (លបីម្ភន) 
 បញ្ជ ីភាគ  ុន (លបីម្ភន) - ០១ ចាប ់
២-ករមតិថាន កម់នទរីតមបណាត លខតត-រាជធាន ីអានុភាពលរកាម ១២៥ KVA នងិប



ណាត ញរចកចយ ០.៤ KV : 
 លិខិតសំុ្វនិិលោគ - ០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតស្លងខប - ០១ ចាប ់(របស្អ់នកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកុម  ុន) 
 វញិ្ញញ បនប័រតរកុម  ុន ឬថ្តចំលងអតតស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិតឆលងរដន - 
០១ ចាប ់

 បលង់បណាត ញ នងិ/ឬទីតងំម្ភ៉ា សីុ្នអគគិស្នី - ០១ ចាប ់
 តរាងវាយតនមល - ០១ ចាប ់
 លិខិតអលងាតសុ្វធិាន អសុ្វធិាន…………………………ចំនួន ០១ ចាប ់
 តរាងគលរម្ភងវនិិលោគ…………………………………..ចំនួន ០១ ចាប ់
 បញ្ជ ីភាគ  ុន (លបីម្ភន)…………………………………ចំនួន ០១ ចាប ់

លោបល ់ លរកាយពីទទួលបនលិខតិអនុញ្ញញ តឱ្យវនិលិោគផលិត-បញ្ជូ ន និង/ឬរចកចយ
អគគិស្ន ីអនកលស្នីសំុ្ ឬរកមុ  ុនឯកជនម្ភនសិ្ទធលៅសំុ្អាជ្ញា ប័ណ្ណពីអាជ្ញា ធរ  
អគគិស្នកីមពុជ្ញ លដីមបលីធវីអាជីវកមមផលិត-បញ្ជូ ន និង/ឬរចកចយអគគិស្នី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យសរិាគបរមាង(រ្សបញ្ជូនអគគិសនី ស្ថថ នីយអ៍គិគសនីដុត្ធយងូថ្ម  បរបងឥនធនៈ ជីវមា៉ែ ស ់វារអីគគិ
សនី និងថាមពលរបរើត្បឡើងវិញ) 

ល ម្ ោះលស្វា 
ការអនុញ្ញញ តឱ្យសិ្កាគលរម្ភង(រខេបញ្ជូ នអគគិស្ន ីសាថ នីយអ៍គិគស្នដុីតធយូងថ្ម  
លរបងឥនធនៈ ជីវម្ភ៉ា ស្ ់វារអីគគិស្នី និងថាមពលកលកីតលឡងីវញិ) 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ តលនោះ កនុងលគាលបណំ្ង លដីមបលីរៀបចំលគាលនលោបយ 
រផនការ និងយុទធសាន្រស្តថាមពលកនុងការលរបីរបស្ ់នងិការរគប់រគងវសិ្យ័
ថាមពលអគគិស្ននីិងថាមពលលផេងៗលទៀត លដមីបកីារសិ្ការសាវរជ្ញវរុករក 
លរៀបចំ នងិអនុវតតរផនការអភិវឌឍវសិ្យ័ថាម-ពលលដ្ឋយធានា នងិការពារនូវ
ផលរបលោជន៍របស្ស់្ងគម។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 
រពោះរាជរកមលលខ នស្/រកម/០២០១/០៣ ចុោះនថ្ៃទី០២ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០១ 
របកាស្ឱ្យលរបីចាប់ស្តពីីអគគិស្នីននរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ម្ភរត ៣ និង
ម្ភរត ៤ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ ជនបរលទស្ នតីិបុគគល ឬរូបវនតបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 

 រយៈលពល ៤៥ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ លដីមបផីតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ តឱ្យសិ្កា/អនុ
ស្ារណ្ៈលោគយល ់(MOU) ឬមិនផតលឱ់្យសិ្កា/MOU បនាទ បព់ីនថ្ៃបន
ទទួលសំ្ណំុ្លិខតិលស្នីសំុ្រគប់រគាន់។ 

 រយៈលពល ២០ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ ស្រម្ភបក់ារពនាលពលលិខតិ
អនុញ្ញញ ត/MOU កនុងករណី្រកមុ  ុនលស្នីសំុ្បនតការសិ្កា។ 

 រកសួ្ងលចញលិខតិអនុញ្ញញ តឱ្យសិ្កា/ចុោះMOU ម្ភនរយៈលពល ៦ រខ រ ូត
ដល ់២៤ រខ (អារស្យ័ទំ វំនិិលោគ) ឱ្យរកុម  ុនឬអនកលស្នីសំុ្ លដមីបលីធវី
ការសិ្កាលមអតិលកខណ្ៈបលចេកលទស្  រិញ្ញវតថុ នងិបរសិាថ ន។ 

 បនាទ បព់ីបនរបយការណ៍្សិ្កាលមអតិលផាីមករកសួ្ងរចួមក រកសួ្ងនងឹ
លឆលីយតបលៅរកុម  ុន លដ្ឋយទទួលយក ឬមិនទទួលយកលទធផលននការ
សិ្កា។ 

 កនរមលស្វា៖ មនិគតិនថ្ល 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 លិខិតសំុ្សិ្កាគលរម្ភងវនិិលោគ……………………………………០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតិស្លងខបម្ភនបទិរូបថ្ត ៤x៦ ០១ ចាប ់(អនកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកុម
  ុន) 

 របវតតិស្លងខប និងបទពិលសាធន៍ទាក់ទងថាមពលរបស្រ់កមុ  ុន…០១ ចាប ់
 វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួ្ងពាណិ្ជជកមមរបស្រ់កុម  ុនឬថ្តចំលងអតត
ស្ញ្ញញ ណ្-ប័ណ្ណ ឬលិខឆិលងរដន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតឹមរតូវតម
ចាប់លដីម.........................................................................០១ ចាប ់

 លិខិតបញ្ញជ ក់អាស្យ័ដ្ឋឋ នរកុម  ុន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពសីាសាលខតត-
រាជធាន ី



 ឯកសារសិ្កាលមអិត……………………០២ ចាប ់(បនាទ ប់ពីសិ្កាល យី) 
 បញ្ជ ីភាគ  ុន (លបីម្ភន)……………………………………..........០១ ចាប ់

លោបល ់ រកុម  ុន ឬអនកលស្នីសំុ្សិ្កាគលរម្ភងវនិិលោគរតូវរងចកំារលឆលីយតបតមរយៈ
លិខិតផលូវការពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល កនុងការពិនិតយ នងិស្លរមចកនុងការទទួល 
ឬមិនទទួលជ្ញលគាល-ការណ៍្ស្រម្ភប់ការសិ្កា លបីសិ្នឯកភាពជ្ញលគាល
ការណ៍្រកសួ្ងនឹងបនតលៅសំុ្លគាល-ការណ៍្ឯកភាពពរីាជរដ្ឋឋ ភិបលកមពុជ្ញ នងិ
បលងាីតគណ្ៈកមមការអនតររកសួ្ង លដីមបពីភិាកាលមអិតអំពីបលចេកលទស្លស្ដឋកិចេ
 រិញ្ញវតថុ និងបរសិាថ ន របស្គ់លរម្ភងលដ្ឋយលរបីរយៈលពលពី ៦ រខ លៅ ២៤ រខ 
អារស្យ័តមទ ំវំនិិលោគគលរម្ភង លដីមបទីទួលបននូវកចិេរពមលរពៀង   អនុវតត
គលរម្ភងលទីបម្ភនសិ្ទធលៅសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណពអីាជ្ញា ធរអគគិស្នីកមពុជ្ញ លដីមបលីធវអីាជីវ
កមមថាមពលអគគិស្នី។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យបផទរសទិ្ធការវិនិបោគផលតិ្-បញ្ជូន និងរនរចាយថាមពលអគគិសនី 

ល ម្ ោះលស្វា 
ការអនុញ្ញញ តឱ្យលផទរសិ្ទធការវនិិលោគផលិត-បញ្ជូ ន នងិរចកចយថាមពល     
អគគិស្ន ី

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល( អគគនាយកដ្ឋឋ នធនធានររ ៉ា) 
 អគារលលខៈ ៧៩-៨៩ ផលូវប៉ា ស្ទរ័(៥១) ស្ង្កា ត់ផារថ្ម(ី៣) ខ័ណ្ឌ ដូនលពញ 
រាជធានីភនំលពញ 

 ទូរស្ព័ទៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៧៤ 
 ទូរសារៈ (៨៥៥)២៣-២១៩ ៥៨៤ 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញញ តលនោះកនុងលគាលបណំ្ង លដីមបរីតតួពិនតិយ រណ្នាឱំ្យប
ណាត រកុម  ុន អងគភាពអគគិស្នអីនុវតតតមរផនការអភិវឌឍវសិ្យ័ថាមពល 
លដ្ឋយធានា និងការពារនូវផលរបលោជនរ៍បស្ ់ស្ងគមកនុងការផគតផ់គង់ថាមពល
អគគិស្នីរគប់របលភទ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 
រពោះរាជរកមលលខ នស្/រកម/០២០១/០៣ ចុោះនថ្ៃទី០២ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០០១ 
របកាស្ឱ្យលរបីចាប់ស្តពីីអគគិស្នីននរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ ម្ភរត ៣ និង
ម្ភរត ៤ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

ជនជ្ញតិរខមរ ជនបរលទស្ នតីិបុគគល ឬរូបវនតបុគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល ២០ នថ្ៃ នននថ្ៃលធវីការ លដមីបផីតលលិ់ខិតអនុញ្ញញ តឱ្យលផទរសិ្ទធ ឬមិន
ផតលឱ់្យលផទរ បនាទ បព់ីនថ្ៃបនទទួលសំ្ណំុ្លិខិតលស្នីសំុ្រគប់រគាន់។ 

 កនរមលស្វាបញ្ញតិតកមម (កពុំងលរៀបចំរបកាស្អនតររកសួ្ង) 

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

 លិខិតសំុ្លផទរសិ្ទធគលរម្ភងវនិិលោគ……………………………០១ ចាប ់
 ជីវរបវតតិស្លងខបម្ភនបទិរូបថ្ត ៤x៦ (អនកលស្នីសំុ្ ឬរបធានរកមុ  ុន).......
០១ ចាប ់

 របវតតិស្លងខប និងបទពិលសាធន៍ទាក់ទងថាមពលរបស្រ់កមុ  ុន…០១ ចាប ់
 វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួ្ងពាណិ្ជជកមមរបស្រ់កុម  ុន ឬថ្តចំលងអតត
ស្ញ្ញញ ណ្ប័ណ្ណឬលិខតិឆលងរដន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ចមលងរតឹមរតូវតម
ចាប់លដីម ០១ ចាប ់

 លិខិតបញ្ញជ ក់អាស្យ័ដ្ឋឋ នរកុម  ុន លដ្ឋយម្ភនការបញ្ញជ ក់ពសីាសាលខតត-
រាជធាន ី

 កិចេស្នាលផទរសិ្ទធ លដ្ឋយម្ភនការឯកភាពពីភាគីទាងំពីរ.............០១ ចាប ់
លោបល ់ រកុម  ុន ឬអនកលស្នីសំុ្លផទរសិ្ទធគលរម្ភងវនិិលោគ រតូវរងចកំារលឆលីយតបតមរយៈ

លិខិតផលូវការពីរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល កនុងការពិនិតយ នងិស្លរមចកនុងការ
អនុញ្ញញ តឱ្យលផទរ ឬមិនអនុញ្ញញ តឱ្យលផទរ លទបីម្ភនសិ្ទធលៅសំុ្អាជ្ញា បណ័្ណពអីាជ្ញា ធរ
អគគិស្នកីមពុជ្ញ លដីមបលីធវីអាជីវកមមថាមពលអគគិស្នី។ 

 

 

 

 



លិ្ ិត្បញ្ញជ រ់បបនេរបទ្សសវុត្ថិភាពម្នការបបងកើត្ស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា លិខិតបញ្ញជ ក់បលចេកលទស្សុ្វតថិភាពននការបលងាីតសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ានិងថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ធានាថាបុគគលរដលបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 
រស្បតមបទដ្ឋឋ នបលចេកលទស្សុ្វតថិភាព ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ 
និងបរសិាថ នលអ លដីមបកីាត់បនថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកីតម្ភនលឡងីជ្ញយ
ថាល តុ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង រវាងរកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈវញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបង ឥនធនៈ ការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បន 
បរត អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួល
សាថ នីយលរបងឥនធនៈ និង លិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ៤០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ២ ០០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ អចិនន្រនតយ ៍

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

1. ពាកយលស្នីសំុ្លិខិតបញ្ញជ ក់បលចេកលទស្សុ្វតថិភាពននការបលងាតី 
សាថ នីយលរបងឥនធនៈ.................................................០១ចាប ់

2. ចាប់ថ្តចមលងអតតស្ញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬ លិខិតឆលងរដន.....០១ ចាប ់
3. ចាប់ចមលងលកខនតិកៈ និង វញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម      

(ករណី្នីតបុិគគល)................................................០១ ចាប ់
4. រផនទបីង្កា ញទតីងំសាថ នយីលរបងឥនធនៈរដលរតូវបលងាតី០១ ចាប ់
5. គំនូស្បលង់សាថ បតយកមម និង បលង់លរគឿងបងគុសំំ្ណ្ងស់ាថ នីយ 

លរបងឥនធនៈ..........................................................០១ ចាប ់
6. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ ឬ របធានរកុម  ុន...០៣ ស្នលឹក 

លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះ ជ្ញបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការ
រគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ 
និងបរសិាថ នលអ លដីមបកីាត់បនថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកីតម្ភនលឡងីជ្ញយ
ថាល តុ។ 

 

 



I . ការផតល ់និងបនតសពុលភាពវិញ្ញា បនបរត្អនុញ្ញា ត្ដំបណ្ើ រការស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 
II. ការបនតសពុលភាពវិញ្ញា បនបរត្អនុញ្ញា ត្ដំបណ្ើ រការស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា 
I.  ការផតល ់នងិបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបង
ឥនធនៈ 
II. ការបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ធានាថាបុគគលរដលរបតបិតតិការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ លៅកនុងរពោះរាជ្ញណាចរក
កមពុជ្ញ រស្បតមបទដ្ឋឋ នបលចេកលទស្សុ្វតថិភាព ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀប
លរៀបរយ និងបរសិាថ នលអ លដមីបកីាតប់នថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភន
លឡងីជ្ញយថាល តុ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង រវាងរកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ វញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួលសាថ នីយ
លរបងឥនធនៈ និងលិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ៤០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ២០០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ ០២ឆ្ន  ំ

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

I. វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដលំណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 
(១). ចំលពាោះសាថ នីយលរបងឥនធនៈរដលបនចប់លផតមីសាងស្ង ់ លរកាយ នថ្ៃទី
២៥ រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ននសារាចរលលខ ៤៦៥ រថ្.អរបក.ស្រច ស្តីពីសុ្វតថិ
ភាពស្រម្ភប់ការលរៀបចំសាថ នីយលរបងឥនធនៈ៖ 

1. ពាកយលស្នីសំុ្វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 
(ទរមង់ ក)..........................................................០១ ចាប ់

2. ចាប់ចមលងលិខតិវាយតនមលល តុប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន ពីរកសួ្ងបរសិាថ ន  
(ចំលពាោះសាថ នយីម្ភនស្មតថភាពផទុកបរមិ្ភណ្លរបងឥនធនៈចប់ព ី
២០,០០០ លីរតលឡងី)..........................................០១ ចាប ់

3. ចាប់ចមលងលិខតិអនុញ្ញញ តសាងស្ង ់ពមីនទីរ ឬ រកសួ្ងលរៀបច ំ
រដនដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំ្ណ្ង.់...........................០១ ចាប ់

4. ចាប់ចមលងលិខតិបញ្ញជ ក់អនុញ្ញញ តទតីងំពីអាជ្ញា ធររដនដី
..........................................................................០១ ចាប ់

5. ចាបច់មលងលិខិតបញ្ញជ កអ់ំពបីលចេកលទស្បង្កា រ នងិពនលតអ់គគិភយ័ពី



ការោិលយ័នគរបល បង្កា រ នងិពនលត់អគគិភ័យ រាជធានីលខតត
..........................................................................០១ ចាប ់

6. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ ឬ របធានរកុម  ុន...០៣ ស្នលឹក 
(២). ចំលពាោះសាថ នីយលរបងឥនធនៈរដលបនចប់លផតីមសាងស្ង ់  មុននថ្ៃទ២ី៥ 
រខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ននសារាចរលលខ ៤៦៥ រថ្.អរបក.ស្រចស្តីពីសុ្វតថិភាព
ស្រម្ភប់ការលរៀបចសំាថ នីយលរបងឥនធនៈ៖ 

1. ពាកយលស្នីសំុ្វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ     
(ទរមង់ ខ)..........................................................០១ ចាប ់

2. រផនទបីង្កា ញទតីងំសាថ នយីលរបងឥនធនៈ.....................០១ ចាប ់
3. គំនូស្បលង់សាថ បតយកមម និង បលង់លរគឿងបងគុសំំ្ណ្ងស់ាថ នីយលរបង 

ឥនធនៈ.................................................................០១ ចាប ់
4. ចាប់ចមលងលិខតិវាយតនមលល តុប៉ាោះពាលប់រសិាថ ន ពីរកសួ្ងបរសិាថ ន  

(ចំលពាោះសាថ នយី ម្ភនស្មតថភាពផទុកបរមិ្ភណ្លរបងឥនធនៈចបព់ ី
២០,០០០ លីរតលឡងី) .........................................០១ ចាប ់

5. ចាប់ចមលងលិខតិអនុញ្ញញ តសាងស្ង ់ពមីនទីរ ឬ រកសួ្ងលរៀបច ំ
រដនដ ីនគរូបនីយកមម នងិសំ្ណ្ង.់...........................០១ ចាប ់

6. ចាប់ចមលងលិខតិបញ្ញជ ក់អនុញ្ញញ តទតីងំពីអាជ្ញា ធររដនដី
..........................................................................០១ ចាប ់

7. ចាបច់មលងលិខិតបញ្ញជ កអ់ំពបីលចេកលទស្បង្កា រ នងិពនលតអ់គគិភយ័ព ី
ការោិលយ័នគរបលបង្កា រ និងពនលតអ់គគិភយ័រាជធាន ី លខតត
..........................................................................០១ ចាប ់

8. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ ឬ របធានរកុម  ុន...០៣ ស្នលឹក 
វញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ម្ភនសុ្ពលភាព ០២ 
(ពីរ) ឆ្ន ។ំ ម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ រតូវមកដ្ឋក់ពាកយលស្នីសំុ្បនត    សុ្ពល
ភាពននវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ កនុងអំឡុងលពល 
៩០ (លៅសិ្ប) នថ្ៃ មុនលពលផុតកំណ្តសុ់្ពលភាព។ 
II. ការបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដលំណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

1. ពាកយលស្នីសំុ្បនតសុ្ពលភាពវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយ 
លរបងឥនធនៈ ............................................................០១ ចាប ់

2. រូបថ្តម្ភេ ស្ស់ាថ នយីលរបងឥនធនៈ ឬ របធានរកុម  ុន ៤x៦ ចំនួន
...........................................................................០៣ ស្នលឹក 

3. ចាប់ចមលងវញិ្ញញ បនបរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នយីលរបងឥនធនៈ     
រដលផុតសុ្ពលភាព...............................................០១ ចាប ់

លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះជ្ញបទដ្ឋឋ នគតិយុតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការរគប់ 
រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ និង
សុ្វតថិភាព លដីមបកីាត់បនថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភនលឡងីជ្ញយថា
ល តុ។   

 

 

 



លិ្ ិត្អនុញ្ញា ត្ររសរមួលស្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួលសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

ធានាថាបុគគលរដលរកស្រមួលសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លៅកនុងរពោះរាជ្ញណាចរក
កមពុជ្ញ រស្បតមបទដ្ឋឋ នបលចេកលទស្សុ្វតថិភាព ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀប
លរៀបរយ និងបរសិាថ នលអ លដមីបកីាតប់នថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភន
លឡងីជ្ញយថាល តុ។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ង រវាងរកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ វញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបង ឥនធនៈការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួលសាថ នីយ
លរបងឥនធនៈ និងលិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ៤០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ២ ០០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ អចិនន្រនតយ ៍

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

1. ពាកយលស្នីសំុ្លធវីការរកស្រមួលសាថ នីយ..........................០១ ចាប ់
2. គំនូស្បលង់សាថ បតយកមម និងបលង់លរគឿងបងគុសំំ្ណ្ងស់ាថ នីយ (របសិ្ន 

ម្ភនការរកស្រមួល)...............................................០១ ចាប ់
លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះ ជ្ញបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការ

រគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យម្ភនស្ណាត ប់ធាន ប់រលបៀបលរៀបរយ 
និងសុ្វតថិភាព លដមីបកីាតប់នថយនូវឧបទទវល តុនានា រដលលកតីម្ភនលឡងីជ្ញយ
ថាល តុ។   

 

 

 

 

 

 



លិ្ ិត្អនុញ្ញា ត្បផទរមាេ សស់្ថថ នីយបរបងឥនធនៈ 

ល ម្ ោះលស្វា លិខិតអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

រកសួ្ង/សាថ បន័ 
ផតលល់ស្វា 

រកសួ្ងររ ៉ា នងិថាមពល 
អគគនាយកដ្ឋឋ នលរបងកាត 
នាយកដ្ឋឋ នបលចេកវទិាលរបងកាត គារំទកចិេរបតបិតតិការ និងស្នតិសុ្ខ ថាមពល 

លគាលបណំ្ង 
ននការផតលល់ស្វា 

លដីមបឲី្យការរគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លៅរពោះរាជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 
ម្ភនរបសិ្ទធភិាព។ 

មូលដ្ឋឋ នគតយុិតត 

 របកាស្លលខ ០០៩២ រថ្.បវប.របក ចុោះនថ្ៃទី១៦ រខកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
របស្រ់កសួ្ងររ ៉ា នងិ ថាមពល ស្តីពីនតីិវធិីននការរគប់រគងបលចេកលទស្សុ្វតថិ
ភាពបលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ 

 របកាស្អនតររកសួ្ងរវាងរកសួ្ងររ ៉ា និងថាមពល និង រកសួ្ងលស្ដឋកិចេ និង
 រិញ្ញវតថុ ស្តីពកីារកំណ្ត់កនរមលស្វាសាធារណ្ៈចំលពាោះការផតលលិ់ខិត
បញ្ញជ ក់អនុលលាមភាពបលចេកលទស្បលងាតីសាថ នីយលរបងឥនធនៈ វញិ្ញញ បនបរត
អនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបង ឥនធនៈ ការបនតសុ្ពលភាពននវញិ្ញញ បន   
បរតអនុញ្ញញ តដំលណី្រការសាថ នីយលរបងឥនធនៈ លិខិតអនុញ្ញញ តរកស្រមួល
សាថ នីយលរបងឥនធនៈ និង លិខតិអនុញ្ញញ តលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នយីលរបងឥនធនៈ 

អតថិ្ជិនរដលម្ភន 
សិ្ទធទទលួលស្វា 

រូបវនតបុគគល ឬ នីតបុិគគល 

ស្តងដ់្ឋលស្វា 
 រយៈលពល៖ ១០ នថ្ៃនននថ្ៃលធវីការ កនុងការផតលល់ស្វាលនោះ 
 កនរមលស្វា៖ ១ ១០០ ០០០លរៀល 
 សុ្ពលភាព៖ អចិនន្រនតយ ៍

តរមវូការ ឯកសារ  
លដមីបទីទលួបនលស្វា 

1. ពាកយលស្នីសំុ្លធវីការលផទរម្ភេ ស្ស់ាថ នីយលរបងឥនធនៈ ...........០១ ចាប ់
2. ចាប់ថ្តចមលងអតតស្ញ្ញញ ណ្បណ័្ណ ឬលិខតិឆលងរដន (ម្ភេ ស្ថ់្មី)     

..........................................................................០១ ចាប ់
3. ចាប់ចមលងលកខនតិកៈ និងវញិ្ញញ បនបរតចុោះបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម (ករណី្ 

នីតិបុគគល)...........................................................០១ ចាប ់
4. រូបថ្ត ៤x៦ របស្ម់្ភេ ស្ស់ាថ នីយ..............................០៣ ស្នលឹក 

លោបល ់ ការផតលល់ស្វាលនោះ ជ្ញបទដ្ឋឋ នគតយុិតតសំ្ខ្នន់មួយស្រម្ភប់្នលៅរកការ
រគប់រគងអាជីវកមមសាថ នីយលរបងឥនធនៈ ឲ្យបនរតឹមរតូវ នងិម្ភនរបសិ្ទធិភាព។ 

 

 

 

 

 

 


