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ការច ុះបញ្ជ  ីនិងផតលផ់្លល រលលខយានយនតផលូវលោរររប់របលភទ 

ន ម្ ះនស្វា ការចុះបញ្ជ ី នងិផថលផ់្លល ែនលខយានយនថផលូវនោែររប់របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖   
ទទួលនបរមកីារចុះបញ្ជ ីការផថលផ់្លល ែនលខ ការបថូរ ការផថលទុ់តិយតាប័ណ្ត 
ស្ម្គា ល ់និងការនផធរែមមសិ្ទនិយានយនថររប់របនភទកដលជាែមមសិ្ទនិរបស្ន់ីតិ
បុរាលសាធារណ្ៈ យានយនថជាែមមសិ្ទនិរបស្ស់ាទ នទូត អងាការស្ហរបជាជាត ិ
អងាការអនថរជាត ិអងាការមនិកមនរដ្ឋឌ ភិបាលបរនទស្ រពមទងំយានយនថ នាំ
ចូលបនណាថ ះអាស្នប AT នលីែកលងកតយានយនថរបស្ែ់ងនយាធពលពលនខមរ
ភូមិនធ នងិែងនររបាលជាតិ ។ 
អាស្យដ្ឋឌ ន ៖  
 ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ បញស្សកីែវ 
ោជធានីភបំនពញ។   

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារនលខៈ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖   
ទទួលបនរមកីារចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការបថូរ ការផថល ់ទុតយិតាបណ័្ត     
ស្ម្គា ល ់និងការនផធរែមមសិ្ទនិយានយនថររប់របនភទ ជាែមមសិ្ទនិរបស្ឯ់ែជន 
នរៅពីការែំណ្ត់ខាងនលី នហយីកដលែមមសិ្ទនិែរម្គនទីលំនៅរតឹមរតូវនៅែបុង
ោជធានី នខតថ ទងំ២៥ និងនៅតាមការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួកដល
ម្គនអាស្យ័ដ្ឋឌ ននៅរែងុ ននោជធាន ីនខតថទងំ២៥។ 
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ។ 
 អងាភាពចុះបញ្ជ ីយានយនថ (ស្រម្គប់មនធីរសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន   
ោជធានីភបំនពញ)។ 

 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន (ស្រម្គប់មនធីរសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ននខតថ
នផសងនទៀត)។ 

៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ផលូវ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ    
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧ 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរតមឹរតូវែបុងោជធានី
ភបំនពញ សូ្មទែទ់ងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននខណ្ឍ នីមួយៗ 
ដូចខាងនរកាម ៖ 
 ខណ្ឍ ដនង្កា ៈ ស្ទិតនៅផលូវ២១៧ ភូមិថម ីស្ង្កា ត់ដនង្កា  ខណ័្ឍ ដនង្កា  រែុងភបំនពញ 
 ខណ្ឍ ចកំារមនៈ ស្ទិតនៅផធះនលខ ១៦៨ ផលូវនៅនស្ទុង ស្ង្កា ត់             
បឹងនែងែង៣ ខណ្ឍ ចកំារមន រែុងភបំនពញ ។  

 ខណ្ឍ កស្នសុ្ខៈ ផលូវនលខ១០១៩ ភូមិនោងចរែ ស្ង្កា តភ់បំនពញថមី ខណ្ឍ
កស្នសុ្ខ ោជធានីភបំនពញ ។ 

 ខណ្ឍ ៧មែោៈ ស្ទិតនៅដីឡូត ៍នលខ៤៩ ផលូវនបតុងកែងផលូវ ១៦៩ ភូមិ១២ 
ស្ង្កា ត់វាលវងស ខណ័្ឍ ៧មែោ រែុងភបំនពញ ។ 



 ខណ្ឍ ឫស្សកីែវៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥ ភូមិបងឹឈូែ ស្ង្កា ត់រឡូីនលខ៦ 
ខណ្ឍ ឫស្សកីែវ រែុងភបំនពញ។  

 ខណ្ឍ ន ធិ៍កស្នជ័យៈ ស្ទិតនៅផលូវស្ហពន័នរុស្សុ ីស្ង្កា ត់កាកាប ខណ្ឍ   
ន ធិ៍កស្នជ័យ រែងុភបំនពញ ។ 

 ខណ្ឍ ទួលនោែៈ ស្ទិតនៅដីឡូត៍ ១៨៦ ផលូវ១៨២ ភូមិ៤ ស្ង្កា ត ់         
ផារនដប៉ូទ១ី ខណ្ឍ ទួលនោែ ោជធានីភបំនពញ ។ 

 ខណ្ឍ ចារអំន ៈ ស្ទិតនៅភូមិររឹះ នលខ៣ ផលូវនលខ៦៣១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់
ចារអំន ១ ខណ្ឍ ចារអំន ១។ 

៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 ផធះនលខ២៣ វថិីនខមរភូមនិធ ស្ង្កា ត់ែំពងរ់ម រែងុែពំង់រម  នខតថ    
ែំពងរ់ម   

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថ ជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ ែំពងរ់ម សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ       
 រែុងែពំង់រមៈ ផលូវរពះែតុិម្គលា ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែុងែំពងរ់ម នខតថ   
ែំពងរ់ម។ 

៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ / ៩៤៤ ៥៧០   
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដកដឌលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ រសុ្ែសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងនរពកវងៈ ស្ទតិនៅភូមិឡូត៨៍ ស្ង្កា តែ់ំពងល់ាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 រសុ្ែ មរែ ៈ ស្ទិតនៅភូមិ មនកាះ ឃុ ំមរែ  រសុ្ែ មរែ  នខតថនរពកវង 
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ ១០៧  ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង   រែុង 
សាវ យនរៀង នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថ ជូនរបជាពលរដកដឌលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុសូ្ម ទែទ់ង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងបាវតិៈ ស្ង្កា ត់បាវតិ រែងុបាវតិ នខតថសាវ យនរៀង 
 រែុងសាវ យនរៀងៈ ស្ទិតនៅ ភូមិនមនភលងី ស្ង្កា ត់សាវ យនរៀង រែងុសាវ យនរៀង 
នខតថសាវ យនរៀង។  

៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖ 
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០២ 
 អុីនម៉ល : pwd_kd@yahoo.com  
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ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ ែបុងរែុង    តានមម  សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងតានមម ៈ ស្ទតិនៅផលូវនលខ២០៦  ភូមិនដីមនមៀន ស្ង្កា ត់នដីមនមៀន រែងុ
តានមម  នខតថែណាថ ល ។ 

៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ  រែុងែពំង់ស្ព ឺនខតថែំពង់ស្ពឺ  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៧ ២៣៣ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ ែបុងរែុង  ចារមន សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងចារមនៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ១០៥ ភូមរិតស្ ់ស្ង្កា តស់ាវ យរែវ៉ាន់ រែងុ
ចារមន នខតថែពំង់ស្ព ឺ។ 

៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ២១  ភូមិនសាប រ  ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨ / ០៣២ ៩៣១ ២៧៥  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ    ដូនកែវ សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងដូនកែវៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ១៣ ភូមិឡូរ ីស្ង្កា ត់រការែបុង រែងុដូនកែវ 
នខតថតាកែវ ។ 

៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  kampotdpwt@gmail.com   
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុែពំតសូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងែពំតៈ ស្ទតិនៅផលូវនលខ៧២៩ ភូម១ិឧស្ភា ស្ង្កា ត់ែំពង់ែណាថ ល 
រែុងែពំត នខតថែំពត ។ 

៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ៣  ស្ង្កា ត១់  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ នខតថរពះសី្ហនុសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងរពះសី្ហនុៈ ស្ទិតនៅផលូវមតិថភាព ភូម៥ិ ស្ង្កា ត់៤ រែុងរពះសី្ហនុ  
នខតថរពះសី្ហនុ (ែបុងបរនិវណ្សាលារែុងនខតថរពះសី្ហនុ)។ 

៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
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 ភូម២ិ ស្ង្កា តដ់ងទង់  រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_kkg@camintel.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ រែុងនខមរភូមិនធសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងនខមរភូមិនធៈ ស្ទិតនៅភូមិស្ធឹងកវង ស្ង្កា ត់នខមរភូមិនធ រែងុនខមរភូមិនធ 
នខតថនកាះែុង ។  

៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុកែប សូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននរែុងកែប  
៣.១២ -នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារ ៖ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុនប៉លិន សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងនប៉លិនៈ ស្ទិតនៅភូមិអូរតាពុែនរកាម ស្ង្កា ត់ទួលលាវ  រែុងនប៉លិន  
នខតថនប៉លិន។ 

 ៣.១៣ -នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៥ ស្ង្កា ត់ទែឹថ្លល   រែុងសិ្រនីសាភណ័្នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_bm@yahoo.com   
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ សូ្មទែទ់ងនងឹ
ការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយនៅៈ 
 រែុងនស្រនីសាភណ័្ៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥៦A ភូមិខាល ែូនរស្ ់      
ស្ង្កា ត់ែំពងស់ាវ យ រែុងនស្រនីសាភ័ណ្ នខតថបនាធ យម្គនជ័យ ។  

 រែុងនប៉ាយកបត៉ៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥ ភូមិផារែណាថ ល             
ស្ង្កា ត់ផារែណាថ ល រែងុនប៉ាយកបត៉ នខតថបនាធ យម្គនជយ័។ 

៣.១៤- នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០  ភូមិដណំាែហ់លួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង         
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
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 អុីកម៉ល ៖ pwtbb001@yahoo.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុ និងរសុ្ែ សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងបាតដ់ំបងៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ៣  ភូមែិមមែរ ស្ង្កា តស់ាវ យនប៉ា        
រែុងបាតដ់ំបង នខតថបាតដ់ំបង ។  

 នរហទំព័រ ៖  www.battambang-town.gov.kh 
 រសុ្ែបនវលៈ ស្ទិតនៅភូមិទនំបទ់ឹែ ឃុបំនវល រសុ្ែបនវល នខតថបាតដ់ំបង។ 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖  
 ភូមិ លកញែ ២  ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធសិាត ់ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថ ជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុន ធិ៍សាត ់សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងន ធិ៍សាត់ៈ ស្ទិតនៅភូមិម្គា ែ់ ស្ង្កា តរ់នលៀប រែុងន ធិ៍សាត់        
នខតថន ធិ៍សាត ់(ែបុងបរនិវណ្សាលារែុងន ធិ៍សាត់)។  

៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០   
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីនម៉ល ៖ dpwtkch@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុែពំង់ឆ្ប ងំសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងែពំង់ឆ្ប ងំៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៥ ភូមិករស្រពីង ស្ង្កា តែ់ំពងឆ់្ប ងំ 
រែុងែពំង់ឆ្ប ងំ នខតថែពំង់ឆ្ប ងំ  ។ 

៣.១៧ -នខតថនស្ៀមោប ៖  
 ផលូវអាររយសាវ   ស្ង្កា ត់សាលាែំនរែី រែងុនស្ៀមោប  នខតថនស្ៀមោប                          
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៥៤ ៦៣៥  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ីនទចរែយានយនថ ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទនិ និង
ការបថូរប័ណ្តស្ម្គា លន់ទចរែយានយនថ ស្រម្គប់របជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅ
ែបុងរែងុនស្ៀមោប សូ្មទែទ់ងនងឹការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងនស្ៀមោប ស្ទតិនៅភូមិែសិ្ែមម ស្ង្កា ត់រស្នង៉ រែងុនស្ៀមោប  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៦៣ ៩៦៥ ១៩៣  
  អុីនម៉ល ៖ service@siemreap-town.gov.kh  
  នរហទពំ័រ : www.siemreap-town.gov.kh   
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

 អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com  

mailto:pwtbb001@yahoo.com
http://www.battambang-town.gov.kh/
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ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុសំ្នោងសូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ 
 រែុងសំ្នោងៈ ស្ទិតនៅផលូវ៦៨ ភូមិបុររីដឌបាល ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែងុសំ្នោង 
នខតថឧតថរម្គនជយ័។  

៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុរពះវហិារសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងរពះវហិារៈ ស្ទតិនៅផលូវជាតិនលខ៦២ ភូមិភារែចិច ស្ង្កា ត់ប៉ាវហាល 
រែុងរពះវហិារ នខតថរពះវហិារ ។  

៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦២ ២៤៩   
 អុីនម៉ល ៖  maolin_kth@yahoo.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុស្ធឹងកស្នសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ 
 រែុងស្ធឹងកស្នៈ ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៦ ភូមិែពំងធ់ំ ស្ង្កា ត់ែំពង់រនទះ រែុង
ស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ។ 

៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូនវលខ១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង រែងុស្ធឹងករតង នខតថស្ធងឹករតង  
ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥  

 អុីនម៉ល ៖ pwt.st@camintel.com   
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុស្ធឹងករតង សូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងស្ធឹងករតងៈ ស្ទិតនៅផលូវនលខ៦១ ភូមែិណាថ ល ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង    
រែុងស្ធឹងករតង នខតថស្ធឹងករតង (ខាងនែីតសាលានខតថស្ធឹងករតង)។  

៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ             
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥  
 ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣  
 អុីនម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុរែនចះសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងរែនចះស្ទតិនៅភូមិ ករស្នតថ  ស្ង្កា តអូ់រឫស្ស ីរែងុរែនចះ។  
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៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥ 
 អុីនម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com  
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅរែងុកស្នមននារមយសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងកស្នមននារមយៈ ស្ទិតនៅភូមិនដមីរស្ល ់ស្ង្កា ត់មននារមយ              
រែុងកស្នមននារមយ នខតថមណ្ឍ លរីរ។ី 

៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាននស្ៀែ  រែងុបានលុង នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១   
 អុីនម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុបានលុងសូ្ម
ទែ់ទងនឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមួយននៈ  
 រែុងបានលុងៈ ស្ទិតនៅភូមជិ័យជនំះ ស្ង្កា ត់មននារមយ រែុងបានលុង    
នខតថរតនរីរ។ី  

៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ។ំ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧ 
 អុីកម៉ល ៖ spey-tk@yahoo.co 
ចំន ះការចុះបញ្ជ ី ការផថលផ់្លល ែនលខ ការនផធរែមមសិ្ទន ិនងិការបថូរបណ័្តស្ម្គា ល់
នទចរែយានយនថជូនរបជាពលរដឌកដលម្គនទីលំនៅែបុងរែងុសួ្ងសូ្មទែ់ទង
នឹងការយិាលយ័រចែនចញចូលកតមយួននៈ  
 រែុងសួ្ងៈ ស្ទតិនៅភូមិន ធិ៍ែិល ស្ង្កា តសួ់្ង រែុងសួ្ង នខតថតផូងឃមុ ំ       
( ស្ទិតនៅែបុងបរនិវណ្សាលារែុងតផូងឃមុ ំ)។ 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់ នដីមផបីងាការង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររងយាន
យនថររប់របនភទកបងកចែចាស្ល់ាស្់នូវរបនភទម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិយានយនថ និង
របនភទយានយនថែំណ្ត់ និងផថល់នូវែមមសិ្ទនី រស្បចាប់ជូនម្គច ស្យ់ានយនថ
រពមទងំរមួចំកណ្ែកថរែាស្ណាថ ប់ធាប ប់ស្ងាម សុ្វតទិភាពចោចរណ្  និង     
បរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០២០៧/០០៧ ចុះនថៃទ០ី៨ កខ ែុមភៈ 
២០០៧ កដលរបកាស្ឱ្យនរបី ចាប់ស្ថីពចីោចរផលូវនោែ។ 

 អនុរែតឹយ នលខ ៧៧ អនរែ-បែ  ចុះនថៃទី២៨ កខវចិឆកិា ឆ្ប  ំ២០០៣ ស្ថីពី
ការនចញផ្លល ែនលខ ស្ម្គា លយ់ានជំនិះ។ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី ១១ កខធបូ  ឆ្ប ំ
២០០៧ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការែណំ្ត ់នថល នស្វាែមមសាធារណ្ៈដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 
ដឹែជញ្ជូ នផលូវ ទែឹ នងិនាវាជនំួញស្មុរទ។  

 របកាស្ នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
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រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារ ររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ
របឡងនបែីបរ ការរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ និងការនធវី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ។  

 សាោចរកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ ០០១ ស្ែ
.ស្រ ចុះនថៃទី១៤ កខមែោ ឆ្ប ២ំ០០៤ ស្ថពីីការអនុវតថអនុរែឹតយនលខ ៧៧ 
អនរែ-បែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខ វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៣ ស្ថីពកីារនចញផ្លល ែនលខ
ស្ម្គា លយ់ានជំនិះ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

រែសួ្ង សាទ បន័រដឌ ស្ហរោស្សាធារណ្ៈ ឬឯែជន អងាការជាតិ ឬអនថរជាតិ 
សាទ នទូតបរនទស្ ពលរដឌកខមរ ឬបរនទស្ និងអតថិិជនជាម្គច ស្ម់នធោបាយដឹែ
ជញ្ជូ នររប់របនភទ  នទះបីរតូវបាននាចូំល ែបុងរពះោជណាររែែមពុជា នដ្ឋយ
រស្បចាប់ែថ ីឬរតូវបានកែនចបតនមលីងនៅែបុងរសុ្ែែថី នហយីកដលនធវចីោចរនលីដង
ផលូវសាធារណ្ៈ នរកាយនពលកដលម្គច ស្ម់នធោបាយដឹែជញ្ជូ នទងំននាះបាន
បំនពញ កាតពវែិចចបងព់ននដ្ឋរតាមបទបផញ្ដតថិរចួ។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
លសវាសាធារណៈលលើផ្ផែរដឹរជញ្ជូនផលូវលោរ  

 
នរៀល 

ការចុះបញ្ជ ីយានយនថ 

1 
ចុះបញ្ជ ីនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថ 

40 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

2 
ចុះបញ្ជ ីរុមឺែ៉(នទចរែយានយនថ) 

30 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាត់ផាង់) 

3 
នផធរែមមសិ្ទនិនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថែបុងោជធាន-ីនខតថ 

28 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

4 
នផធរែមមសិ្ទនិនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថ 

40 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

5 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ(នទចរែយានយនថ) ែបុងោជធាន-ីនខតថ 

28 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

6 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ(នទចរែយានយនថ) ឆលងោជធាន-ីនខតថ 

40 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

7 
បថូរប័ណ្ត និងផ្លល ែនលខនទចរែយានយនថ ឬរតីចរែយានយនថ 

31 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

8 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ប័ណ្ត ឬផ្លល ែនលខនទចរែយានយនថ ឬរតចីរែយានយនថ 

31 000 
ប័ណ្ត ឬផ្លល ែនលខ (រែុមហុ៊ន KTS) + រោប់ែបឹផ្លល ែនលខ (អបែផាតផ់ាង់) 

9 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនតូច 

125 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

10 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនតូច (AT) 

125 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

11 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនធ ំ

155 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

12 
ចុះបញ្ជ ីរថយនថធុនធ ំ(AT) 

155 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

13 ចុះបញ្ជ ីរុមឺែ៉ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថ 80 000 



ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

14 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនតូចែបុងោជធាន-ីនខតថ 

48 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

15 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនតូចឆលងោជធាន-ីនខតថ 

101 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

16 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនធែំបុងោជធាន-ីនខតថ 

67 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

17 
នផធរែមមសិ្ទនិរថយនថធុនធឆំលងោជធាន-ីនខតថ 

125 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ(រែុមហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល  ផ្លល ែនលខ(អបែផាតផ់ាង់) 

18 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថែបុងោជធាន-ីនខតថ 

48 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

19 
នផធរែមមសិ្ទនិរុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថឆលងោជធាន-ីនខតថ 

74 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

20 
បថូរប័ណ្ត និងផ្លល ែនលខរថយនថធុនតូច 

36 000 
ប័ណ្ត + ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀល ផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

21 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ប័ណ្តរថយនថធុនតូច ធុនធំ រុមឺែ៉ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉ 

36 000 
ប័ណ្ត (រែមុហុ៊ន KTS) 

22 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខរថយនថធុនតូច (ផ្លល ែម្គខ ង) 38 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

23 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខរថយនថធុនតូច (ផ្លល ែ ១រូ) 65 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

24 
បថូរ ទុតិយតា តតិយតាផ្លល ែនលខរថយនថធុនធំ រុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺ៉ែរថយនថ (ផ្លល ម្គខ ង) 52 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

25 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខរថយនថធុនធ ំ(ផ្លល ែ ១រូ) 70 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

26 
ផ្លល ែនលខខាប តធ ំ

180 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

27 
បថូរ ទុតិយតា តតយិតា ផ្លល ែនលខខាប តធ ំ(ផ្លល ែម្គខ ង) 120 000 
ផ្លល ែនលខ (រែមុហុ៊ន KTS) + នមច  នងិនស្ៀលផ្លល ែនលខ(អបែផាត់ផាង់) 

បញ្ញជ ែ ់ ៖ កតមរបិ៍យមិនទន់បូែបញ្ជូ ល នហីយម្គនរយៈនពល ១០នថៃ នរកាយនពលបំនពញកបបបទរួច។ 
ចំន ះការបង់នថលនស្វាចុះបញ្ជ ី និងផថលផ់្លល ែនលខនទចរែយានយនថនៅរចែនចញចូលកតមយួននរែុង នស្ៀម 
ោប នខតថនស្ៀមោប និងរែុងបាត់ដំបង នខតថបាតដ់ំបង សូ្មទែ់ទងនៅអាស្យ័ដ្ឋឌ នដូចបញ្ញជ ែ់ជូនែបុងចណុំ្ច 
៣.១៤ នងិ៣.១៧ ខាងនលីននះរសាប់។ រយៈនពលននការរបរលន់ស្វាែណំ្ត់ ៣០ នថៃ នរកាយនពលបំនពញ
កបបបទរចួ។  
សាទ បន័អបែផថលន់ស្វារចែនចញចូលកតមយួ 

 រែុងភបំនពញ ១៩ រែុងបាតដ់ំបង 

១ ខណ្ឍ ចកំារមន ២០ រែុងបនវល 

២ ខណ្ឍ ម្គនជ័យ ២១ រែុងនប៉ាយកបត៉ 

៣ ខណ្ឍ ចារអំន  ២២ រែុងសិ្រនីសាភណ័្ 

៤ ខណ្ឍ ៧មែោ ២៣ រែុងសំ្នោង 

៥ ខណ្ឍ ទួលនោែ ២៤ រែុងនស្ៀមោប 

៦ ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ២៥ រែុងរពះវហិារ 



៧ ខណ្ឍ ដនង្កា  ២៦ រែុងស្ធឹងកស្ន 

៨ ខណ្ឍ ន ធិ៍កស្នជ័យ ២៧ រែុងែពំង់រម 

៩ រែុងតានមម  ២៨ រែុងសួ្ង 

១០ រែុងដូនកែវ ២៩ រែុងរែនចះ 
១១ រែុងកែប ៣០ រែុងស្ធឹងករតង 

១២ រែុងែពំត ៣១ រែុងបានលុង 

១៣ រែុងរពះសី្ហនុ ៣២ រែុងកស្នមននារមយ 
១៤ រែុងនខមរភូមិនធ ៣៣ រសុ្ែ មរែ ៍

១៥ រែុងចារមន ៣៤ រែុងនរពកវង 

១៦ រែុងែពំង់ឆ្ប ងំ ៣៥ រែុងបាវតិ 

១៧ រែុងន ធសិាត ់ ៣៦ រែុងសាវ យនរៀង 

១៨ រែុងនប៉លិន   
 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

  ែយសំុ្ចុះបញ្ជ ីយានយនថកដលម្គនបិទកតមរបិ៍យរតឹមរតូវ .........មយួចាប ់

 ែិចចស្នោលែ ់ឬវែិាយបរតបនញ្ញច ញទនំញិ (យានយនថ)កដលម្គនបញ្ញជ ែ់
អំពីអាស្យ័ដ្ឋឌ នចាស្ល់ាស្រ់បស្អ់បែលែ់ ឬហាងលែទ់ំនិញ....មួយចាប ់

 អតថស្ញ្ញដ ណ្ប័ណ្តឬលិខិតបញ្ញជ ែទ់ីលំនៅ ឬប័ណ្តររសួារ កដលែំពុងម្គន
សុ្ពលភាពរបស្អ់បែទញិ ....................................................មួយចាប ់

 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែថ់្លយានយនថកដលបានមែសំុ្ចុះបញ្ជ ីននាះពុំកមនជា
ស្មផតថិរដឌ(ស្រម្គប់កតយានយនថណាកដលពីមុនជាស្មផតថិរដឌ)....មយួចាប ់

 លតាបរត័យានយនថ (ស្រម្គប់រថយនថតូច ធំ ).........................មយួចាប ់

 បង្កា ន់នដបងព់នននាចូំលនដ្ឋយម្គនការចុះទិដ្ឋឌ ការរតឹមរតូវពីស្មតទែចិចរយ 
និងរដ្ឋឌ ែរ.......................................................................មួយចាប់។ 

នយាបល ់ ការផថលប់័ណ្តស្ម្គា លយ់ានយនថ  រឺជាការរមួចំកណ្ែដលក់ារធានានូវភាពរងឹម្គំ
ននស្នថិសុ្ខ ស្ណាថ បធ់ាប ប ់ នងិសុ្វតទិភាពស្ងាមធានានូវែមមសិ្ទនិភាពរស្ប
ចាប់ជូនម្គច ស្យ់ានយនថ រពមទងំផថលនូ់វភាពង្កយរសួ្លជូនដលអ់បែនរបី
របាស្យ់ានយនថែបុងការទិញដូរយានយនថររប់របនភទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលវ់ិញ្ញា បនបររររួរពិនិរយលរខណៈបលចេរលទសយានយនតផលូវលោរររប់របលភទ 

ន ម្ ះនស្វា 
ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតរតតួពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ ផលូវនោែររប់
របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ស្ហការផថលវ់ញិ្ដបនបរតរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្រថយនថររប់របនភទ
ជាែមមសិ្ទនិរបស្ន់ីតបុិរាលសាធារណ្ៈមុននឹង ចុះបញ្ជ ី ផថលផ់្លល ែនលខ  ឬ រតួត
ពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ យានយនថតាមការែំណ្ត់ែបុងចាប់ជាមួយរែមុ
ហុ៊នរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថកដលម្គនការអនុញ្ញដ តពីរែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិ ដឹែជញ្ជូ ន។ 
អាស្យ័ដ្ឋឌ ននៅភបនំពញ ៖  
 ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ បញស្សកីែវ ោជធានី
ភបំនពញ ទូរស្ព័ធ និងទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧   

 ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ ២៧១ ភូមថិមី ស្ង្កា ត់ដនង្កា  ខណ្ឍ ដនង្កា  ោជធានី
ភបំនពញ ។ 

២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ភបនំពញ នខតថ ៖  
ស្ហការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថររប់
របនភទ ជាែមមសិ្ទនិរបស្រូ់បវនថបុរាលទងំឡាយកដលម្គនអាស្យដ្ឋឌ ននៅែបុង
ោជធានី  ឬ នខតថនានា មុននឹងចុះបញ្ជ ី ផថលផ់្លល ែនលខ  ឬ  នធវកីាររតួតពនិិតយ
លែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនៅតាមការែំណ្ត់នៅែបុងចាប់ជាមួយរែមុ
ហុ៊នរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ  កដលម្គនការអនុញ្ញដ តពី
រែសួ្ង សាធារណ្ការ  និងដឹែជញ្ជូ នឱ្យចុះហតទនលខានលីវញិ្ញដ បនបរត រតតួ
ពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនៅតាមតបំន់កដលបាន ែំណ្ត់ដូចខាង
នរកាម ៖ 
២.១- មណ្ឍ លភបនំពញ ៖ ស្រម្គប់ភបំនពញ  នខតថែំពង់ស្ព ឺ នខតថែណាថ ល និង
នខតថែពំង់ឆ្ប ងំ 
២.២- មណ្ឍ លែពំងរ់ម ៖ ស្រម្គប់នខតថែំពងរ់ម  នខតថនរពកវង និងនខតថ
សាវ យនរៀង 
 ២.៣- មណ្ឍ លរែងុរពះសី្ហនុ ៖ ស្រម្គប់រែុងរពះសី្ហនុ  នខតថនកាះែុង  
នខតថែពំត  នខតថតាកែវ និងរែុងកែប 
 ២.៤- មណ្ឍ លបាតដ់បំង ៖ ស្រម្គប់នខតថបាត់ដបំង  នខតថបនាធ យម្គនជ័យ  
នខតថន ធសិាត ់នងិរែុងនប៉លិន 
 ២.៥- មណ្ឍ លនស្ៀមោប ៖ ស្រម្គប់នខតថនស្ៀមោប នខតថ ែពំងធ់ំ  នខតថរពះ
វហិារ និងនខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ២.៦- មណ្ឍ លរែនចះ ៖ ស្រម្គប់នខតថរែនចះ  នខតថស្ធឹងករតង  នខតថរតនរីរ ីនងិ
នខតថមណ្ឍ លរីរ ី( នឹងម្គនែបុងឆ្ប ២ំ០១៦ ) 
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ោជធានី នខតថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ នននមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ោជធានី នខតថ 
៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១-  អរានាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ ន ៖  



 ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ បញស្សកីែវ           
ោជធានីភបំនពញ  

 ទូរស្ព័ធ - និងទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧ 
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 ផធះនលខ២៣ វថិីនខមរភូមនិធ ស្ង្កា ត់ែំពងរ់ម រែងុែពំង់រម នខតថ     
ែំពងរ់ម   

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖ kcdpwt@camintel.com 

 ៣.៣- នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង នខតថ    
បាត់ដបំង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.៤ -នខតថនស្ៀមោប ៖  
 ផលូវអាររយសាវ   ស្ង្កា ត់សាលាែំនរែី រែងុនស្ៀមោប  នខតថនស្ៀមោប                          
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៥៤ ៦៣៥    
៣.៥- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ៣  ស្ង្កា ត១់  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុចារមន នខតថែំពង់ស្ព ឺ
 ទូរស្ព័ធ៖ ០១៦ ៦៦៨ ៣៨៦ 
៣.៧- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិកាប៉ូ ស្ងាត់អូឫស្ស ីរែុងរែនចះ នខតថរែនចះ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៩ ៩៦២ ៦១៩ 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់ នដីមផធីានាសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ មុន
នឹងអនុញ្ញដ តឱ្យចុះបញ្ជ ី ផថលផ់្លល ែនលខ ឬកដលែំពុងនរបីរបាស្ន់ធវីចោចររស្ប
ចាប់នលីដងផលូវសាធារណ្ៈ រមួកាត់បនទយនរោះថ្លប ែ់ចោចរណ៍្កដលបងានឡងី
ជាយថ្លនហតុ បណាថ លមែពយីានយនថពុមំ្គនលែខណ្ៈបនចចែនទស្រតឹមរតូវតាម 
ការែំណ្ត ់រពមទងំជួយកថរែានូវបរសិាទ ន ស្ណាថ ប់ធាប ប់ នងិ រនបៀបនរៀបរយ
ស្ងាម។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០២០៧/០០៧ ចុះនថៃទ ី០៨ ែុមភៈ ២០០៧ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែ  

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃ ទ ី០៦មែោ ២០១៥ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែថម ី 

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ
របឡងនបែីបរការរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ នងិការនធវី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប  ំ២០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌ ែិចចនិងហរិញ្ដ
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វតទុ ស្ថីពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹ
របកាស្រមួនលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ ឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការ   
ផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ង សាធារណ្ការនងិ ដែឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២០ កខវចិឆិកាឆ្ប  ំ២០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌ ែិចចនិងហរិញ្ដ
វតទុស្ថីពីការកែករបរបការ៤ ននរបកាស្រមួនលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី
២៨ ឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែ ចតិថជូនរបស្រ់ែសួ្ង
សាធារណ្ការនិង ដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ង នស្ដឌែិចចនងិហរិញ្ដវតទុ   

 តាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នឹងរបកាស្រមួនលខ១៤៣០ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២០ 
កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្រម្គបក់ារអនុវតថជនំួស្ ឱ្យតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹ
របកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ របែ.ចុះនថៃទី ២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការ
ផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការនិង ដែឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ ៣៣២ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ០ី៩ កខមិនា ឆ្ប ២ំ០០០ ស្ថីពីបទ
ដ្ឋឍ នរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ 

 របកាស្នលខ ៣១១ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ០ី៧ កខែញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៤ ស្ថីពកីារ
បំ ែ់រនាងំសុ្វតទិភាពយានយនថធុនធលន ់

 របកាស្នលខ ៣១២ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ២ី២ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០០៦ ស្ថីពីការ
ររប់ររង មជឈមណ្ឍ លរតួតពនិិតយលែខណ្បនចចែនទស្យានយនថ 

 របកាស្នលខ ៤១១ របែ ស្ែ រ.ត.ល.ទ.ចុះនថៃទ០ី២ កខែញ្ញដ  ឆ្ប ំ
២០០៩ ស្ថពីីែរមតិែណំ្តទ់មលនអ់តបិរមិ្គរបស្យ់ានយនថកដល នបីែប
រនលីបណាថ ញផលូវជាតិននរពះោជាណាចរែែមពុជា 

 របកាស្នលខ ៣៧៤ របែ ស្ែចុះនថៃទី២៧ កខែែាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១១ ស្ថីពកីារ
រតួតពនិិតយលែខណ្បនចចែនទស្រុមឺែ៉ នងិ សឺ្មីរុមឺ៉ែ 

 របកាស្នលខ ០៣៨ របែ ស្ែ ចុះនថៃទ១ី៦ កខមែោ ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្ថពីី 
ស្ញ្ញដ ស្ម្គា លរ់ថយនថនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ ន 

 នស្ចែថីកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ០២៥ ស្
ណ្ន.ស្ែ. ចុះនថៃទី២០ កខែែាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការ រតួតពិនតិយលែខណ្
បនចចែនទស្យានយនថ 

 នស្ចែថីកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ០៣១ ស្
ណ្ន.ស្ែ.ចុះនថៃទ២ី៦ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០១១ ស្ថីពីការរតតួពិនតិយលែខណ្
បនចចែនទស្យានយនថ 

 នស្ចែថីកណ្នារំបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ០៤៦ ស្ណ្
ន.ស្ែ. ចុះនថៃទ២ី៧ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ ស្ថីពីការ រតតួពិនតិយលែខណ្
បនចចែនទស្ស្រម្គប់យានយនថថម ី

 នស្ចែថីជូនដំណឹ្ងរបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលខ ០១៧ 
ស្ែ.ស្ជណ្.ស្ែ. ចុះនថៃទ២ី៥ កខែែាដ្ឋ ឆ្ប ២ំ០០២ ស្ថពីីការរតួតពិនតិយ
លែខណ្បនចចែនទស្នលីយានយនថចុះបញ្ជ ីនធវីផ្លល ែនលខ និង នផធរែមមសិ្ទន ិ

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

រែសួ្ង សាទ បន័រដឌ ស្ហរោស្សាធារណ្ៈ ឬឯែជន អងាការជាតិ ឬអនថរជាតិ  
សាទ នទូតបរនទស្ ពលរដឌកខមរ ឬបរនទស្ និង អតថិិជនជាម្គច ស្ម់នធោបាយដែឹ
ជញ្ជូ នររប់របនភទ នទះបីរតូវបាននាចូំលែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជានដ្ឋយ
រស្បចាប់ែថ ីឬ រតូវបានកែនចបតនមលងីនៅែបុងរសុ្ែែថី នហយីកដលរតូវយែនៅចុះ 
បញ្ជ ី ឬែ ែពុំងនធវីចោចរណ៍្នលីដងផលូវសាធារណ្ៈែថី នៅតាមរយៈនពលកដល



ែំណ្តែ់បុងចាប់។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. នថលបនរមនីស្វារតតួពនិតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថផលូវនោែររបរ់បនភទ
មុននពលចុះបញ្ជ ី នងិផថលផ់្លល ែនលខ នងិនៅតាមរយៈនពលែណំ្តែ់បុងចាប ់៖ 
  រតីចរែយានយនថ ឬនទចរែយានយនថស្នណាថ ងរុមឺែ៉
...............................................................................៧ ០០០ នរៀល  

 រថយនថនទស្ចរណ៍្  (រថយនថររួសារ ) ថមរីរប់របនភទ ( 2A )................... 
.............................................................................៣៦ ០០០ នរៀល 

 រថយនថនទស្ចរណ៍្ ( រថយនថររួសារ ) ផធុែរតឹម 4នាែ់
.............................................................................៤២ ០០០ នរៀល 

 រថយនថនទស្ចរណ៍្ ( រថយនថររួសារ ) ផធុែរបព់ី 5នាែ ់ដល ់9នាែ់       
( មិននធវអីាជីវែមម )...................................................៤៨ ០០០នរៀល  

 រថយនថនទស្ចរណ៍្ ( តាែ់សីុ្ ) ផធុែរបព់ី 5នាែ ់ដល ់9នាែ់នឡងី 
..............................................................................៤៨ ០០០នរៀល  

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ ផធុែរបព់ី 1០នាែ ់ដល ់14នាែ ់( 2A  ) 
..................................................................................៥៤ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ រតឹម 15នាែ ់( 2A  ) 

.................................................................................៥៧ ០០០នរៀល  

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ ផធុែរបព់ី 16នាែ ់ដល ់2០នាែ់  ( 3A  ) 
.................................................................................៦០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រ ផធុែរបព់ី 21នាែន់ឡងី ( 3A  ) 

...............................................................................៦៦ ០០០នរៀល 

 រថយនថថម ីដែឹទនំិញផធុែមិននលីល 1នតាន កដលមិននធវីអាជីវែមម ( 2A  ) 
................................................................................៣៦ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែមិននលីល 1នតាន កដលមិននធវអីាជីវែមម ( 2A  ) 
................................................................................៤៨ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញធុនតូច ផធុែមនិនលីស្ 1នតាន កដលនធវអីាជីវែមម ( 2A  ) 
................................................................................៣៦ ០០០នរៀល 

 រថយនថថម ីនធវីអាជីវែមមដឹែទំនិញ ឬអបែដំនណី្រធុនតូច ( 2A  ) 

................................................................................៣០ ០០០នរៀល 

 រថយនថថម ីនធវីអាជីវែមមដឹែទំនិញ ឬអបែដំនណី្រធុនធំ ( 3A  ) 

................................................................................៣៣ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែមិននលីស្ 2នតាន ( 2A  ) ...............៥៤ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែនលីលព ី2នតាន ដល ់5នតាន ( 3A  ) 

................................................................................. ៥៧ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែនលីលព ី5នតាន ដល ់1០នតាន ( 3A  ) 

................................................................................. ៦០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញ ផធុែនលីលព ី1០នតាន ( 3A  ) ...............៦៦ ០០០នរៀល 

 រុមឺ៉ែ ឬសឺ្មីរុមឺែ៉រថយនថ .............................................៣៦ ០០០នរៀល 

 ទុតិយតា តតិយតា វញិ្ញដ បនបរតរតតួពនិតិយលែខណ្ បនចចែនទស្រថយនថ 
..............................................................................១២ ០០០នរៀល 



 ទុតិយតា តតិយតា វញិ្ញដ បនបរតរតតួពនិតិយលែខណ្ បនចចែនទស្ រតីចរែ
យានយនថ ឬនទចរែយានយនថស្នណាថ ងរុមឺ៉ែ ...................៣ ០០០នរៀល 

 ការបាញ់ផ្លល ែស្ញ្ញដ ែំណ្ត់ទំហ,ំ ទមៃន់ នងិផ្លល ែនលខ ស្ម្គា លរ់ថយនថដែឹ
ទំនិញ កដលម្គនទមៃន់ស្រុបនលីលពី 3.5នតាន ...................៧ ០០០នរៀល   

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

លិខតិសាប មកដលរតវូបនំពញមុន នងិនរកាយនពលរតតួពនិតិយ ៖ 
១. ការរតតួពនិតិយដណំាែក់ាលដបូំង ៖ 
ម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិរតូវយែយានយនថរបស្ខ់លួននៅរតួតពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្
នៅតាមនពលនវលា  នងិទែីកនលងកដលបានែំណ្ត់ នដ្ឋយរែសួ្ងសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ ន រពមទងំភាជ បម់ែជា មួយនូវសំ្ណំុ្កបបបទននការសំុ្ចុះបញ្ជ ី
យានយនថ  រចួនហយីរតូវបំនពញកបបបទននការសំុ្ផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយ
លែខណ្ៈ បនចចែនទស្តាមការកណ្នារំបស្ភ់ាប ែ់ង្ករបនរមីការនៅទីននាះ។  
២. ការរតតួពនិតិយតាមរយៈនពលែណំ្ត ់៖ 
ម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិរតូវយែយានយនថរបស្ខ់លួននៅរតួតពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្
នៅតាមនពលនវលា  និងទីែកនលងកដលបានែំណ្ត់នដ្ឋយរែសួ្ងសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ ន រពមទងំភាជ បម់ែជាមួយនូវវញិ្ញដ បនបរត  លតាបរត ័ នងិរបាយ
ការណ៍្រតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ពនីពលមុនមែបង្កា ញជូនភាប ែង់្ករ
ស្មតទែចិចិ ជនំាញកដលបនរមីការនៅទីននាះ។  ែបុងែរណី្កដលម្គច ស្យ់ានយនថ   
ម្គនការយតឺយ៉ាវពុំបាននោរពនៅតាមការែំណ្ត់នទននាះ សាមមី្គច ស្យ់ានយនថ  
នឹងរតូវទទួលរងនូវការផ្លែពនិ័យនៅតាមនោលការណ៍្ជាធរម្គន។ 

នយាបល ់ សុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ រឺជាែតាថ ចំបងបំផុតស្រម្គប ់បង្កា របាននូវ
នរោះថ្លប ែ់ចោចរណ្ កដលជានហតុបចចយ័នាឱំ្យខាតបង់ទងំឱ្កាស្បំនពញ
ការង្ករ រទពយស្មផតថិ អាយុជីវតិ រនបៀបនរៀបរយស្ណាថ ប់ធាប បន់ិងស្នថិសុ្ខ     
ស្ងាម។ ការបំនពញនូវលែខខណ្ឍ រតួតពិនតិយលែខណ្ៈ បនចចែនទស្យានយនថ
តាមការែណំ្ត់ននាះ រឺអាចរចួផុតពកីារផ្លែពនិ័យ និងបនងាីននូវសុ្វតទិភាពែបុង 
នពលនធវីចោចរនៅតាមដងផលូវសាធារណ្ៈ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការផតលប់ណណ លបើរបរយានយនតផលូវលោរររប់របលភទ 

ន ម្ ះនស្វា ការផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថផលូវនោែររប់របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១-នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ទទួលការនរៀបចំការរបឡង បថូរ ពនោរទុតយិតា  និងតតិយតា បណ្តនបែីបរ
យានយនថជូនអបែនរបីរបាស្ជ់ាជនជាតិបរនទស្ទងំឡាយកដល សាប ែ់នៅរស្ប
ចាប់ជាបនណាថ ះអាស្នប ឬជាអចិន្នថយ នៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា និងបនថ
បថូរ ពនោររនពលផថល ់ទុតិយតា នងិតតយិតាបណ្តនបែីបរ កដលបានផថលជូ់ន
មុននពលនធវីរបតិភូែមមជូននៅមនធីរោជធានី នខតថនានា នដ្ឋយនលីែកលងកតអបែ
នបីែបរយានយនថពិនស្ស្ស្រម្គប់បនរមជីនំាញដូចជា រថនរកាះ  រថ ស្កដែ 
រថយនថ បំ ែ់ យុនទន បែរណ្  យានយនថរបនដញ  ម៉ូតូែង់៣ ឬ ម៉ូតូកហហម
កដលជារទពយស្មផតថិរដឌ ។ 

អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 អរានាយែ ននអរានាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ ន 
 នាយែដ្ឋឌ នដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 
 ការយិាលយ័បណ្តនបីែបរ 
 អាស្យដ្ឋឌ នៈ ផលូវ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធការយិាលយ័ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ០៩៧  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖  
ទទួលនរៀបចំការ របឡង និង ផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថររប់របនភទ ដល ់
នបែខជនជាជនជាតិកខមរ កដលម្គនទីលំនៅអចិន្នថយ ែបុងោជធាន ីនខតថនានា 
រស្បតាមនតីិវធិី និងកបបបទននការរបឡងយែ បណ្តនបីែបរយានយនថ 
ែំណ្ត់នដ្ឋយរែសួ្ងសាធារណ្ការ និង ដឹែជញ្ជូ ន  
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ោជធានី   នខតថថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ឬ អងាភាពផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថ  (ស្រម្គប់ 
មនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ  ) 

៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវជាតិនលខ៦ ស្ង្កា ត់នរជាយចង្កវ រ ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានី
ភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧ 
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម  នខតថែំពងរ់ម   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារៈ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២  
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  



 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៧១៥ ១៧១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០៤/០២៣ ៩៨៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល : pwkandal@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុែំពង់ស្ពឺ នខតថែពំង់ស្ព ឺ 
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៥ ៩៨៧ ១៤១ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២៧៥/០៣២ ៩៧១ ២៨៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwkpt@gmail.com   
៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣  ស្ង្កា ត់ ១  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦/០៣៥ ៩៣៦ ០១៩  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល : dpwt_kkg@camintel.com  
៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
៣.១២- នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារៈ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  

 ៣.១៣- នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៥ ស្ង្កា តទ់ឹែថ្លល   រែងុសិ្រនីសាភណ័្  នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
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 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com   
៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង          
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០/០៥៣ ៧៣៧ ៤៧៨  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖  mpwtps@camintel.com  
៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០/០២៦ ៧៧០ ០៦៦ 
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
៣.១៧- នខតថនស្ៀមោប ៖  
 អងារខយុងយូ ផលូវ៦០កម៉រត ភូមបិឹងដូនប៉ា ស្ង្កា ត់ស្លរកាម រែុងនស្ៀមោប  
នខតថនស្ៀមោប                          

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ៦៣៥    
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com 
 ៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩/០៦២ ២១១ ១១២ 
 អុីកម៉ល ៖ moalin_kth@yahoo.com     
៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ ១  ភូមិករពែ  ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង  រែុងស្ធឹងករតង  នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥/០៧៤ ២១០ ៣០៣ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com    
៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ              
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៩៧២ ៧៦៨   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣   
 អុីកម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com      
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៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com              
៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាន់នស្ៀែ  រែងុបាន់លុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១/០៧៥ ៩៧៤ ២៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ ំ  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  Spey-tk@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាលែខខណ្ឍ ែំណ្ត់ែបុងចាប់កដលតរមូវឱ្យអបែនបែីបរយានយនថ ទងំឡាយ 
ម្គនស្មតទភាពររប់រោន ់ែបុងការររប់ររងយានយនថ និងដែឹជញ្ជូ ន ម្គន 
ែរមិតយលដ់ឹងអំពីនោលការណ៍្ចាប ់សុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ នងិ    
សុ្ជីវធម៌ែបុងការនបែីបរយានយនថ នដីមផកីាត់បនទយនូវនរោះថ្លប ែ់ចោចរណ៍្តាម
ដងផលូវ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី០៩ មែោ ២០១៥ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែថម ី

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃ ទ២ី០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងនស្ដឌែចិច និងហរិញ្ដវតទុ ស្ថីពកីារកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ
ននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ 
កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ ៣៩៩ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី១៤ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០០៩ ស្ថីពី
ការររប់ររងការនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ  

 របកាស្នលខ ២០៥ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី០៣ កខនមសា ឆ្ប ២ំ០១៥ ស្ថី
ពីកបបបទ និងនីតិវធិ ីននការនចញបណ្តនបីែបរយានយនថ  

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ ៨៥២ របែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១៩ ធបូ ឆ្ប ១ំ៩៩៥ ស្ថី
ពីការែំណ្ត់នថលបណ្ត ស្ម្គា លផ់្លល ែ នលខ បណ្តនបែីបរ  ចាបអ់នុញ្ញដ តនធវី
អាជីវែមម រតតួពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ ជលយាន  ជលយាន 
យនថ និងសាឡង់ររប់របនភទ  

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃ ទី ២០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារ ររប់ររងការចុះ បញ្ជ ី ការ
របឡងនបែីបរ ការរតួតពិនិតយ លែខណ្ៈបនចចែនទស្យាន យនថ និងការនធវី
អាជីវែមម ដែឹ ជញ្ជូ នផលូវនោែ 

 របកាស្ របកាស្អនថររែសួ្ង ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះ នថៃទ១ី១ កខធបូ  
ឆ្ប ២ំ០០៧ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និង ដឹែជញ្ជូ ន នងិ រែសួ្ងនស្ដឌ
ែិចច និងហរិញ្ដវតទុស្ថីពីការ ែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធា រណ្ៈ ដែឹជញ្ជូ នផលូវ
នោែ ដែឹជញ្ជូ នផលូវទឹែ និងនាវា ជនំួញស្មុរទ 
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អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិនជាជនជាតិកខមរ ឬជនជាតបិរនទស្ កដលែំពុងសាប ែ់នៅបនណាថ ះ
អាស្នប ឬជាអចិន្នថយន៍ៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា នហយីជាអបែនបីែបរ
យានជំនិះទងំឡាយកដលម្គនទំហសីុំ្ឡាងំរបព់ី ៤៩ស្ងធីកម៉រតរូប នឡងីនៅ
នៅនលីដងផលូវសាធារណ្ៈ។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

រម្មលម្នការផតលល់សវា ផតលប់ណណ លបើរបរ ៖ 
I- បណ្តនបែីបរនទចរែយានយនថ ៖ 
១-នស្វារបឡងយែបណ្តនបីែបរនទចរែយានយនថ.............៣០ ០០០ នរៀល 
២-នស្វារបឡងនឡងីវញិ រទឹស្ថី.....៥ ០០០នរៀល, នដចងាូត....៧៥ ០០០នរៀល  
៣-ការបថូរបណ្តនបែីបរ នទចរែយានយនថ..........................២០ ០០០ នរៀល 
៤-ទុតិយតាបណ្តនបីែបរ នទចរែយានយនថ.......................២០ ០០០ នរៀល 
៥-តិយតាបណ្តនបែីបរ នទចរែយានយនថ.........................២០ ០០០ នរៀល 

II-បណ្នប តែីបររថយនថ រតក់ាទរ័ យនថុបផែរណ៍្ ៖ 
១-នស្វារបឡងយែបណ្តនបីែបររថយនថរបនភទ ខ...............៩០ ០០០ នរៀល 

                                          របនភទ រ/ឃ.......................៩៥ ០០០ នរៀល  
                                          របនភទ ង.........................១០០ ០០០ នរៀល 

២-នស្វារបឡងនឡងីវញិ រថយនថរបនភទ ខ.រ.ឃ.ង រទឹស្ថី.............២០ ០០០ នរៀល 

.                                           ខ ចងាូត.....................................៣០ ០០០ នរៀល 

                                                     រ.ឃ ចងាូត................................៣៥ ០០០ នរៀល 

                                            ង ចងាូត.............................៤០ ០០០នរៀល 

៣-ការបថូរបណ្តនបែីបររថយនថ........................................................៣០ ០០០ នរៀល 
៤-ទុតិយតាបណ្តនបីែបររថយនថ...................................................៣០ ០០០ នរៀល 
៥-តតយិតាបណ្តនបែីបររថយនថ...................................................៣០ ០០០ នរៀល 
-នស្វាបញ្ញជ ែ់បណ្តនបែីបរជាភាសាបរនទស្..................................២៥ ០០០ នរៀល 
-នស្វាបថូរវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែ់ស្មតទភាពររបូនរងៀននបែីបរយានយនថ.................... 
  ....................................................................................................១០ ០០០នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ឯែសារសំុ្របឡងយែបណ្តនបែីបរជនជាតកិខមរ រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្របឡង....................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំនួន......................................................៤ ស្នលឹែ 
 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬនស្ៀវនគររសួារ.......................................១ ចាប់  
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែក់ារសិ្ែា.................................................១ ចាប ់
 បង្កា ន់នដបង់សិ្ទនិរបឡង.......................................................១ ស្នលឹែ 
 តាោងវាយតនមល...................................................................១ ស្នលឹែ 
ឯែសារសំុ្របឡងយែបណ្តនបែីបរជនបរនទស្ រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្របឡង....................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 ប៉ាស្ពរ័ និង VISA ម្គនសុ្ពលភាព(ថតចមលង)...........................១ ចាប់  
 លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ............................................................១ ចាប ់
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ែក់ារសិ្ែា.................................................១ ចាប ់
 បង្កា ន់នដបង់សិ្ទនិរបឡង.......................................................១ ស្នលឹែ 
 តាោងវាយតនមល...................................................................១ ស្នលឹែ 



ឯែសារសំុ្ បថូរ/ទុត/ិតត ិបណ្តនបែីបរជនជាតកិខមររតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត បណ្តររសួារ ឫបណ្តសាប ែ់នៅ (ចាប់នដមីថត
ចមលង)...............................................................................១ ចាប់ ់

 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 បណ្តនបែីបរចាប់នដីម (រពីន្ស្ាីន) (ទុតិ/តតិ)........................១ ចាប ់
  ែយបណ្ថឹ ងពនីររបាលប៉ុស្ិ៍ (ទុត/ិតតិ)..................................១ ចាប ់
ឯែសារសំុ្ ពនោរ/ទុតិ/តត ិបណ្តនបែីបរជនបរនទស្រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 ប៉ាស្ពរ័ និង VISA ម្គនសុ្ពលភាព(ថតចមលង)..........................១ ចាប ់  
 លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ............................................................១ ចាប ់
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 បណ្តនបែីបរចាប់នដីម (រពីន្ស្ាីន) (ទុតិ/តតិ)........................១ ចាប ់
  ែយបណ្ថឹ ងពនីររបាលប៉ុស្ិ៍ (ទុត/ិតតិ)..................................១ ចាប ់
ឯែសារសំុ្ បថូរ បណ្តនបែីបរជនបរនទស្រតវូភាជ បម់ែជាមយួម្គន ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប ់
 រូបថតទំហ ំ៤ X ៦ ចំននួ......................................................៤ ស្នលឹែ 

 ប៉ាស្ពរ័ និង VISA ម្គនសុ្ពលភាព (ថតចមលង).........................១ ចាប ់  
 លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ............................................................១ ចាប ់
 លិខិតពនិិតយសុ្ខភាព............................................................១ ចាប ់
 បណ្តនបែីបរចាប់នដីម (ថតចមលង).........................................១ ចាប ់

នយាបល ់ អបែនបែីបរយានយនថទងំឡាយនៅតាមដងផលូវសាធារណ្ៈកដលម្គនបណ្តនបែី
បររតឹមរតូវ រឺជាលែខខណ្ឍ មួយែំណ្តែ់បុងចាប់។ ការនបីែបរយានយនថ នដ្ឋយ
ពុំម្គនបណ្តនបែីបរឬម្គនបណ្តនបែីបរពុំរស្បតាមការែំណ្តែ់បុង ចាប់សុ្ទនកត
រតូវទទួលរងនូវការផ្លែពិន័យ និងទទួលខុស្រតូវនលីកផបែរពហមទណ្ឍ កថម  
នទៀត។ ការបំនពញនូវលែខខណ្ឍ ខាងនលីននះ រពឺិតជាបានជួយពរងឹងនូវវន័ិយ
ែបុងការអនុវតថចាប់ជួយកថរែាស្នថិសុ្ខ ស្ណាថ ប់ធាប ប់ និងរនបៀបនរៀបរយ 
ស្ងាម។ 

 

 

 

 

 

 



ការច ុះបញ្ជជីលយាន ការររួរពិនិរយលរខណៈបលចេរលទសជលយាន ផតលប់ណណ លបើរបរ / បណណយនតការ ី

ន ម្ ះនស្វា 
ការចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន 
ផថលប់័ណ្តនបែីបរ/បណ័្តយនថការ ី

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន 
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ ៖       
ទទួលចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន និង   
ផថលប់័ណ្តនបែីបរ/បណ័្តយនថការទីងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គនទីតាងំនៅែបុង
រពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
អាស្យ័ដ្ឋឌ ន:       
 ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវ ៥៩៨  ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ ២   ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ 
ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ :    ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 
 អុីកម៉ល : vuthy.bong@yahoo.com  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ៖ 
ទទួលចុះបញ្ជ ីជលយានការរតតួពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន
ទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គនទតីាងំនៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
២.១. អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ  
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ននមនធីរសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ោជធាន-ីនខតថ 
 ២.២. អាស្យដ្ឋឌ នសំ្ោបទ់ែទ់ង ៖ 
 ២.២.១-ោជធានភីបនំពញ ៖   
 ផលូវ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧   
២.២.២-នខតថែណាថ ល ៖   
 ផលូវនលខ២០៦  ភូមិនដីមនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន  រែងុតានមម   នខតថែណាថ ល       
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៩៨៣ ៤០២  
 អុីកម៉ល ៖  pwd_kd@yahoo.com 
២.២.៣-នខតថនរពកវង ៖   
 ស្ទិតនៅភូម១ិ ស្ង្កា ត់ែពំងល់ាវ រែងុនរពកវង  នខតថនរពកវង                          
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ /៩៤៤ ៥៧០ 
  អុីកម៉ល ៖  pwtpv@camintel.com   

 
២.២.៤-នខតថសាវ យនរៀង ៖  
  កាច់រជងុផលូវនលខ១រស្ ់និងផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា ត់សាវ យនរៀង រែងុ  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង                                             

 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារនលខ ៖  ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១  
 អុីកម៉ល ៖  mpwt.svr@camnet.com.kh   
២.២.៥-នខតថតាកែវ ៖   
 ផលូវនលខ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែងុដូនកែវ នខតថតាកែវ                               
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨/៩៣១ ២៧៥     
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com      
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២.២.៦-នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖ 
  ភូមិឃ្ល ងំរបាែ ់ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ នខតថែំពង់ឆ្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០ 
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
២.២.៧-នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់                      
 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com 
២.២.៨-នខតថបាតដ់បំង ៖   
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង នខតថ    
បាត់ដបំង                 

 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារនលខ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖   pwtbb001@yahoo.com 
២.២.៩-នខតថនស្ៀមោប ៖   
 ផលូវអាររយសាវ  ស្ង្កា តស់ាលាែំនរែី រែុងនស្ៀមោប នខតថនស្ៀមោប                         
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០៦២ ៩៥៤ ៦៣៥  
២.២.១០-នខតថែពំងធ់ ំ៖   
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន ភូមែិំពង់ធំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ          
 ទូរស្ព័ធ /ទូសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖ maolin_kth@yahoo.com 
២.២.១១-នខតថែពំងរ់ម ៖   
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម នខតថែពំង់រម       
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖  ០៤២ ៩៤១ ២៣៣ 
 អុីកម៉ល  kcdpwt@camintel.com    
២.២.១២-នខតថរែនចះ ៖    
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ                       
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥                                    
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣ 
 អុីកម៉ល ៖  dpw_krt@camintel.com   
២.២.១៣-នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង រែងុស្ធឹងករតង នខតថស្ធងឹករតង   
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់នដមីផពីរងងឹការររប់ររង នងិនលីែែពំស្ស់្មតទ
ភាព បនចចែនទស្ជួស្ជុលជលយាន ឲ្យរស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ នបនចចែនទស្រតមឹ
រតូវតាម ស្ថង់ដ្ឋរមួយជាែណំ្ត់ និងរមួចំកណ្ែកថរែាការ រនហដ្ឋឌ រចនាស្
មព័នផលូវទឹែ បនងាតីការង្ករ និងផថលជ់ំនាញបនចចែនទស្យនថសា្ស្ថឲ្យកាន់កត
របនសី្រ រពមទងំ ជួយកថរែាស្ណាថ បធ់ាប ប ់សុ្វតទិភាពចោចរណ្ ផលូវទឹែ និង 
បរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 
 របកាស្អនថររែសួ្ង ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្រ់ែសួ្ងសារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរញិ្ដវតទុ 
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ស្ថីការែំណ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដឹែជញ្ជូ នផលូវទឹែ នងិនាវាជំនញួ    
ស្មុរទ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.បែ ចុះនថៃទី២៧ កខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោយបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

ស្រម្គបន់ាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ:    
 ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវីការ 
ចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន ផថល ់     
ប័ណ្តនបែីបរ/ប័ណ្តយនថការ ីនហយីបានបំនពញនូវកបបបទ នងិនតីិវធិីរស្ប
តាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែំណ្ត់ជាធរម្គន។ 

ស្រម្គបម់នធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ: 
 ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវីការ 
ចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន នហយី
បានបំនពញនូវកបបបទ នងិនតីិវធិីរស្បតាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែំណ្ត់ជា
ធរម្គន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. ការផថលប់ណ័្តសំ្ោលជ់លយាន 
១.១.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតានចុះនរកាម ែលំាងំម៉្គសីុ្ន៤០   
នស្ះចុះនរកាម នងិ២៥នៅអចុីះនរកាម៖ 
 ផថលប់ណ្តស្ម្គា លជ់លយាន........................................៥០ ០០០ នរៀល 
 បថូរម៉្គសីុ្នកែម្គឌ/ពណ៌្ នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទន.ិ.....................៣០ ០០០ នរៀល 
 បថូរ (បថូរន ម្ ះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតា បណ្តសំ្ោលជ់លយាន
.............................................................................៣០ ០០០ នរៀល 

 ១.២.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតាន ដល ់៤០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ន 
នលីស្ព៤ី០នស្ះ ដល ់៩០នស្ះ នងិនលីស្ព២ី៥នៅ ដល ់៥០នៅអ៖ី 
 ផថលប់ណ្តស្ម្គា លជ់លយាន.....................................១៥០ ០០០ នរៀល 
 បថូរម៉្គសីុ្នកែម្គឌ/ពណ៌្ នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទន.ិ..................១០០ ០០០ នរៀល 
 បថូរ (បថូរន ម្ ះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតា បណ្តសំ្ោលជ់លយាន
..........................................................................១០០ ០០០ នរៀល 

១.៣.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព៤ី០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ននលីស្ពី
៩០នស្ះ នងិនលីស្ព៥ី០នៅអ៖ី 
 ជលយានរបនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..................................................................... ១ ០០០ ០០០ នរៀល 

 នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិរបនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..........................................................................៨០០ ០០០ នរៀល 

 បថូរម៉្គសីុ្ន ពណ៌្ កែនចបម្គឌ របនភទ ន ម្ ះជលយាន ទុតិយតា ឬតតយិតា 
របនភទជលយាន របនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..........................................................................៥០០ ០០០ នរៀល 

 ផថលប់ណ្តស្ម្គា លជ់លយានររប់របនភទ.....................២៥០ ០០០ នរៀល 
 បថូរម៉្គសីុ្នកែម្គឌ/ពណ៌្ នផធរម្គច ស្ែ់មមសិ្ទន.ិ..................១០០ ០០០ នរៀល 
 បថូរ (បថូរន ម្ ះជលយាន) ទុតិយតា ឬតតិយតា បណ្តសំ្ោលជ់លយាន
..........................................................................១០០ ០០០ នរៀល 

២. ការរតតួពនិតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន៖ 



២.១.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតានចុះនរកាម ែលំាងំម៉្គសីុ្ន៤០   
នស្ះចុះនរកាម នងិ២៥នៅអចុីះនរកាម៖ 
 ជលយានែបុងរសុ្ែ....................................................៥០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានដចមលង......................................................៥០ ០០០ នរៀល 
២.២.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតាន ដល ់៤០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ន 
នលីស្ព៤ី០នស្ះ ដល ់៩០នស្ះ នងិនលីស្ព២ី៥នៅ ដល ់៥០នៅអ៖ី 
 ជលយានែបុងរសុ្ែ....................................................៩០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានដចមលង......................................................៩០ ០០០ នរៀល 
២.៣.ស្រម្គបជ់លយានម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព៤ី០នតាន ែលំាងំម៉្គសីុ្ននលីស្ពី
៩០នស្ះ នងិនលីស្ព៥ី០នៅអ៖ី 
 ជលយានរបនភទនទស្ចរណ៍្ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ/ដែឹែុងនតន័រ
..........................................................................៥០០ ០០០ នរៀល 

 ជលយានឆលងកដន..................................................៤០០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានែបុងរសុ្ែ.................................................១៥០ ០០០ នរៀល 
 ជលយានដចមលង...................................................១០០ ០០០ នរៀល 
៣. ការផថលប់ណ័្តនបែីបរ / បណ័្តយនថការ ី
 របលងបណ្តនបីែបរជលយានថ្លប ែ់នលខ១/យនថការថី្លប ែ់នលខ១ 
..........................................................................១១០ ០០០ នរៀល 

 របលងបណ្តនបីែបរជលយានថ្លប ែ់នលខ២/យនថការថី្លប ែ់នលខ២ 
..........................................................................១០០ ០០០ នរៀល 

 របលងបណ្តនបីែបរជលយានថ្លប ែ់នលខ៣/យនថការថី្លប ែ់នលខ៣ 
.............................................................................៨០ ០០០ នរៀល 

 បថូរបណ្តនបែីបរ/បណ្តយនថការ ីទុតិយតាឬតតយិតា..........៦០ ០០០ នរៀល 
 ទុតិយតា ឬតតិយតាបណ្តនបីែបរជលយាន/ទុតិយតាបណ្តយនថការ ី
.............................................................................៦០ ០០០ នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

សរាបក់ារដឹរជញ្ជូនតាមផលវូទរឹ  
១. សំ្ណំុ្លិខតិសំុ្បណ្តសំ្ោលជ់លយាន: 

1.  ែយសំុ្......................................................................មួយចាប ់
2. លិខិតទិញលែ់មួយស្នលឹែកដលម្គនការទទួលសាា លព់សីាទ ប័នម្គន

ស្មតទែចិច................................................................មយួចាប ់
3. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅរបស្អ់បែសំុ្បណ្តមយួស្នលឹែកដលម្គនការទទួល

សាា លព់សីាទ បន័ម្គនស្មតទែចិច.........................................មួយចាប ់
4. នបីសិ្នជាអបែសំុ្បណ្តជាអបែោជការរតូវម្គនវញិ្ញដ បនប័រតរដឌបាល  

មួយស្នលឹែបញ្ញជ ែថ់្លជលយានននះពុំម្គនជារបស្រ់ដឌ............មួយចាប ់
5. របសិ្ននបីជលយានជាែមមសិ្ទនិរបស្រ់ដឌ រតូវម្គនលិខតិបញ្ញជ ែ់របស្់

របធានននអងាភាពននាះមយួស្នលឹែ....................................មួយចាប ់
6. ជលយាននាចូំលរតូវម្គនបង្កា ន់នដពនននាចូំលរតឹមរតូវមួយស្នលែឹ

.................................................................................មួយចាប ់
7. ជលយានែសាងកែនចបរតូវម្គនលិខិតបញ្ញជ ែ់ពីមនធីរសាធារណ្ការ  នងិ

ដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថមួយស្នលែឹ...................................មួយចាប ់
8. បលងស់ាងស្ងជ់លយានមួយស្នលែឹ កដលអនុញ្ញដ តនដ្ឋយរែសួ្ង

សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន...........................................មយួចាប ់



9. នស្ៀវនគរបវតថិជលយានមយួែាល កដលម្គនបញ្ញជ ែ់ពីរបធានការដ្ឋឌ ន
.................................................................................មួយចាប ់

២.  ែយសំុ្របលងយែបណ័្តនបែីបរ នងិ បណ័្តយនថការ ី: 
1.  ែយសំុ្......................................................................មួយចាប ់
2. លិខិតពនិិតយសុ្ខភាពនចញនដ្ឋយមនធីរនពទយណាមយួកដលម្គនែំណ្ត់

នដ្ឋយរែសួ្ងសុ្ខាភិបាល..............................................មួយចាប ់
3. បង្កា ន់នដពននរបឡងមួយស្នលែឹ........................................មួយចាប ់
4. លិខិតបញ្ញជ ែ់ស្មតទភាពពីម្គច ស្ជ់លយាននិងអាជាញ ធរកផ......មួយចាប ់
5. លិខិតបញ្ញជ ែ់ការសិ្ែារបស្ស់ាលា.................................មួយចាប ់

៣. ការរតតួពនិតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន : 
1 បណ្តសំ្ោលជ់លយាន..................................................មួយចាប ់
2 បណ្តនបែីបរជលយាន...................................................មួយចាប ់
3 នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន..............មួយចាប ់
4 នស្ៀវនគស្ែមមភាពរបរនំថៃ............................................មួយចាប ់
5 ចាប់អនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម..............................................មួយចាប ់
6 នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ.............................................មួយចាប ់
7 បង្កា ន់នដពនន................................................................មួយចាប ់

នយាបល ់ ចុះបញ្ជ ីជលយាន ការរតួតពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន ផថល ់         
ប័ណ្តនបែីបរ/ប័ណ្តយនថការ ីរឺជាមូលដ្ឋឌ នចមផងមួយែបុងការកថរែា និងនលីែ
ែំពស្សុ់្វតទិភាពននការនរបីរបាស្ជ់លយាន រស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ នបនចចែនទស្
រតឹមរតូវ ជួយដលក់ារកថរែាស្ណាថ ប់ធាប ប់ សុ្វតទិភាពចោចរណ្  និងបរសិាទ ន។ 
ការចុះបញ្ជ ី នងិការចុះរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ ជាការរបំាច់នរ ះ
បានជួយបនងាីនរុណ្ភាពបនចចែនទស្ែបុងែរមិតស្ឋងដ់្ឋរមួយ នរកាមការកណ្នាំ
បនចចែនទស្របស្រ់ែសួ្ង រពមទងំបានជយួបនងាីនសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្    
ជលយានជូនអតិថិជន ែបុងនពលនរបីរបាស្។់ ការអាែ់ខានពុបំាននៅចុះបញ្ជ ី
ជលយាន នឹងរតូវទទួលរងការ ផ្លែពិនយ័នៅតាមបទបផញ្ញដ តិជាធរម្គន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ការផតលវ់ិញ្ញា បនបររច ុះបញ្ជ  ីនិងលខិិរល្វើអាជីវរមមយានដ្ឋា នជួសជ ល ផ្រម្ចែដំល ើងយានយនត 

ន ម្ ះនស្វា 
ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតចុះបញ្ជ ី និងលិខិតនធវីអាជីវែមមយានដ្ឋឌ នជួស្ជុល កែនចប
ដំនឡងីយានយនថ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និង ដឹរជញ្ជូន  
១-  នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ទទួលចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គន 
ទីតាងំនៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជានហយីម្គនទហំនំលីស្ពី២៥០កម៉រតកានរ ៉
នឡងីនៅ នដ្ឋយនលីែកលងយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលនររឿងយនថែសិ្ែមម។  
 អាស្យដ្ឋឌ ន ៖ ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២   
ខណ្ឍ បញស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ  

 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៨៦៤ ១០៧  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ៖  
ទទួលចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គន 
ទីតាងំនៅែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ នហយីម្គនទហំអំតបិរមិ្គរតមឹ២៥០កម៉រត
កានរ ៉នដ្ឋយនលីែកលងកតយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលនររឿងយនថែសិ្ែមម។ 
អបែទទលួខុស្រតវូៈ 
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ នននមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ 
៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ស្ទិតផលូវជាតិនលខ៦ ស្ង្កា ត់ករពែនលៀប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧  
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម  នខតថែំពងរ់ម   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារៈ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២  
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៧១៥ ១៧១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០៤/០២៣ ៩៨៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល : pwkandal@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុែំពង់ស្ពឺ នខតថែពំង់ស្ព ឺ 



 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៥ ៩៨៧ ១៤១ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២៧៥/០៣២ ៩៧១ ២៨៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwkpt@gmail.com   
៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣  ស្ង្កា ត់ ១  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦/០៣៥ ៩៣៦ ០១៩  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល : dpwt_kkg@camintel.com  
៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
៣.១២- នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារៈ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  

 ៣.១៣- នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៥ ស្ង្កា តទ់ឹែថ្លល   រែងុសិ្រនីសាភណ័្  នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com   
៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង          
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០/០៥៣ ៧៣៧ ៤៧៨  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖  mpwtps@camintel.com  
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៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០/០២៦ ៧៧០ ០៦៦ 
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
៣.១៧- នខតថនស្ៀមោប ៖  
 អងារខយុងយូ ផលូវ៦០កម៉រត ភូមបិឹងដូនប៉ា ស្ង្កា ត់ស្លរកាម រែុងនស្ៀមោប  
នខតថនស្ៀមោប                          

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ៦៣៥    
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com  
 ៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩/០៦២ ២១១ ១១២     
៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ ១  ភូមិករពែ  ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង  រែុងស្ធឹងករតង  នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥/០៧៤ ២១០ ៣០៣ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com    
៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ              
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៩៧២ ៧៦៨   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣   
 អុីកម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com      
៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com              
៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាន់នស្ៀែ  រែងុបាន់លុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១/០៧៥ ៩៧៤ ២៧៧     

 អុីកម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ។ំ 
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 mទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧ 
 អុីកម៉ល ៖ spey-tk@yahoo.co 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងចាប់នដមីផពីរងងឹការររប់ររង នងិនលីែែមពស្ ់  
ស្មតទភាព បនចចែនទស្ជួស្ជុលយានយនថ ឱ្យរស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ ន
បនចចែនទស្រតឹមរតូវតាមស្ថង់ដ្ឋរមួយជាែំណ្ត ់នងិរមួចំកណ្ែកថរែាការ រ
នហដ្ឋឌ រចនាស្មពនន័ផលូវថបល ់នងិសាព ន បនងាតីការង្ករ និងផថលជ់ំនាញបនចចែនទស្
យនថសា្ស្ថឱ្យកាន់កតរបនសី្រ រពមទងំជយួកថរែាស្ណាថ បធ់ាប ប់ស្ងាម សុ្វតទិ
ភាពចោចរណ៍្ នងិបរសិាទ ន។  

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 ចាប់ចោចរណ៍្ផលូវនោែ កដលរបកាស្ឱ្យនរបីនដ្ឋយរពះោជរែមនលខ នស្/
រែម/ ០២០៧/ ០០៧ ចុះនថៃទី០៨ ែុមភៈ ២០០៧ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី ០៦ កខមែោ ឆ្ប ំ
២០១៥ កដលរបកាស្ឱ្យនរបចីាប់ស្ថីពចីោចរណ៍្ផលូវនោែថមី  

 អនុរែតឹយនលខ១៨០ អនរែ.បែ  ចុះនថៃទ០ី៣ កខវចិឆិកា  ឆ្ប ២ំ០០៨ របស្់
ោជរដ្ឋឌ ភិបាល ស្ថពីីការររប់ររងយានដ្ឋឌ នជួស្ជុល និងយានដ្ឋឌ នកែនចប
ដំនឡងីយានយនថ 

 របកាស្នលខ ០៦៨ របែ.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី៦ កខែុមាៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ របស្់
រែសួ្ង សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីសំ្ណំុ្កបបបទស្រម្គប់ដ្ឋែ ់ែយ
សំុ្នធវីអាជីវែមម យានដ្ឋឌ ន ជួស្ជុល នងិយានដ្ឋឌ នកែនចបដំនឡងីយានយនថ 

 នស្ចែថីកណ្នានំលខ ០០៥ ស្ណ្ន ស្ែ ចុះនថៃទី០៦ កខែុមាៈ ឆ្ប ២ំ០០៩ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នស្ថីពីការររប់ររងយានដ្ឋឌ នជួស្
ជុល នងិយានដ្ឋឌ នកែនចបដំនឡងីយានយនថ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២០ កខវឆិឆកា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច នងិ  
ហរិញ្ដវតទុ ស្ថីពកីារកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ ននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់
នឹងរបកាស្រមួនលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២០ កខវចិឆកា ឆ្ប  ំ២០១៤ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច នងិហរិញ្ដ
វតទុ ស្ថីពីការ កែករបរបការ៤ ននរបកាស្រមួនលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី
២៨ ឆបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចិតថ របស្រ់ែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុ   

 តាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នឹងរបកាស្រមួនលខ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២០ 
កខ វចិឆកា ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្រម្គប់ការអនុវតថជនំួស្ឱ្យតាោងឧបស្មពន័នភាជ បន់ឹង
របកាស្រមួ នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី ២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថពីី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវី     
អាជីវែមមយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថ នហយីបានបំនពញនូវកបបបទ និងនីតិ
វធិីរស្បតាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែណំ្តជ់ាធរម្គន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
ែ- នថលបនរមនីស្វាការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជសួ្ជុលយានយនថររបរ់បនភទម្គន ៖  
ែ.១- យានដ្ឋឌ នកដលម្គនទហំរំបព់ ី២៥០ កមរ៉តកានរ ៉ 
 ការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ ន..............................................៣០០ ០០០ នរៀល 



 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម ...............................២០០ ០០០ នរៀល 
ែ.២- យានដ្ឋឌ នកដលម្គនទហំតូំចជាង ២៥០ កមរ៉តកានរ ៉ 
 ការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ ន..............................................២០០ ០០០ នរៀល 
 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម ...............................១០០ ០០០ នរៀល 
ខ - អតថិជិនរតវូបនំពញនូវលែខខណ្ឍ ដូចខាងនរកាម ៖ 
 រតូវម្គនវសិ្វែរ ឬអបែបនចចែនទស្ជំនាញយានយនថម្គប ែ់ទទួលខុស្រតូវកផបែ
បនចចែនទស្ 

 ម្គនទីតាងំស្មរមយតាមនិយាមននបទដ្ឋឌ នបរសិាទ ននងិម្គនការអនុញ្ញដ តពី
អាជាញ ធរកដនដ ី

 ម្គនស្ម្គភ របរកិាខ រស្រម្គបប់នរមីអាជីវែមមរបស្ខ់លួនររប់រោនត់ាមបទដ្ឋឌ ន  
កដលមែសំុ្ការផថលន់ស្វាបនចចែនទស្ 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

អតថិជិន រតវូបនំពញកបបបទដូចខាងនរកាម ៖ 
  ែយសំុ្ម្គនបិទកតមរបិ៍រតមឹរតូវ ...........................................០១ ចាប ់
 ប័ណ្តររសួារ ឬ អតថស្ញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ......................................០១ ចាប ់
 លិខិតឆលងកដននៅម្គន សុ្ពលភាព (ជនបរនទស្ ) ................០១ ចាប ់
 របវតថិរូបស្នងខបរបស្ម់្គច ស្យ់នាដ្ឋឌ នម្គនបិទរូបថត...................០១ ចាប ់
 លិខិតនថ្លា លនទស្ (បញ្ញជ ែ់ពីស្ទប័ានម្គនស្មតទែិចច )..............០១ ចាប ់
 រូបថតពណ៌្ (៣ x ៤) ......................................................០១ ចាប ់
 លែខនថិែៈរបស្រ់ែុមហុ៊ន ឬ យានដ្ឋឌ ន.....................................០១ ចាប ់
 បលង់ទតីាងំយានដ្ឋឌ នកដលម្គនការអនញ្ញដ៉ តពីអាជាញ ធរកដនដី.......០១ ចាប ់
 បញ្ជ ីអបែជំនាញបនចចែនទស្ (យ៉ាងតិចវសិ្វែរ  ឬអបែបនចចែនទស្ែរមតិ 
មធយមម្គប ែ់ កដលម្គនបទពិនសាធន៍  យ៉ាងតិច ២ឆ្ប  ំ)..............០១ ចាប ់

 តាោងបរយិាយឧបែរណ៍្ស្រម្គប់នរបីរបាស្ែ់បុងយានដ្ឋឌ ន .........០១ ចាប ់
 នាមែរណ៍្យានដ្ឋឌ នជួស្ជុល នងិកែនចបដំនឡងីយានយនថ 
 របនភទយានដ្ឋឌ ន 
 ឯែសារនផសងៗនទៀតកដលរបំាច ់

នយាបល ់ យានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថ  រជឺាមូលដ្ឋឌ នចមផងមួយែបុងការកថរែា  និង
នលីែែមពស្សុ់្វតទិភាពននការនរបីរបាស្យ់ានយនថ រស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ ន
បនចចែនទស្រតឹមរតូវ ជួយដលក់ារកថរែាស្ណាថ ប់ធាប ប់ សុ្វតទភិាពចោចរណ៍្ 
និងបរសិាទ ន។ ការចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថជាការរបំាច់ នរ ះ
បានជួយបនងាីនរុណ្ភាពបនចចែនទស្ ែបុងការជួស្ជុលយានយនថនៅែបុងែរមិត
ស្ថង់ដ្ឋរមួយ នរកាមការកណ្នាបំនចចែនទស្របស្រ់ែសួ្ង រពមទងំជួយបនងាីន
សុ្វតទិភាពបនចចែនទស្យានយនថ ជូនអតថិិជនែបុងនពលនរបីរបាស្។់ ការអាែ់
ខានពុំបាននៅចុះបញ្ជ ីយានដ្ឋឌ នជួស្ជុលយានយនថ នងឹរតូវទទួលរងការផ្លែ 
ពិន័យនៅតាមបទបផញ្ដតថិជាធរម្គន។  

 

 
 
 
 



ការច ុះបញ្ជសីាលាបលរងៀនលបើរបរយានយនត 
ន ម្ ះនស្វា ការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១-នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖  
ទទួលបនរមកីារចុះបញ្ជ ី នងិផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមសាលានរៀននបែីបរ
យានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គនទីតាងំនៅែបុង                       
រពះោជាណាចរែែមពុជា។ 

អាស្យដ្ឋឌ នៈ  
 ផលូវ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ ររងំចំនរះ២ ខណ្ឍ  ឬស្សកីែវ ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធការយិាលយ័ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ១០៦  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖  
ទទួលបនរមកីារផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម សាខាសាលានរៀននបែីបរ 
យានយនថទងំឡាយររប់របនភទ កដលម្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិម្គនទីលំនៅអចិន្នថយ ៍
នៅតាមោជធានី នខតថនានា។  
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថថ 
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ឬ អងាភាពផថលប់ណ្តនបីែបរយានយនថ  (ស្រម្គប់ 
មនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ  ) 

៣- អាស្យដ្ឋឌ នស្រម្គបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១- ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ស្ទិតផលូវជាតិនលខ៦ ស្ង្កា ត់នរជាយចង្កវ រ ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានីភបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧ 
៣.២- នខតថែពំងរ់ម ៖  
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម  នខតថែំពងរ់ម   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៤២ ៩៤១ ២៣៣  
 អុីកម៉ល ៖  kcdpwt@camintel.com 
៣.៣- នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម ិ១ ស្ង្កា តែ់ំពង់លាវ រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារៈ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២  
 អុីកម៉ល : pwtpv@camintel.com  
៣.៤- នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១រស្ ់នងិផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង  

 ទូរស្ព័ធ  និងទូរសារ ៖ ០៤៤ ៧១៥ ១៧១ 
 អុីកម៉ល : mpwt.svr@camnet.com.kh  
៣.៥- នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០៤/០២៣ ៩៨៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល : pwkandal@yahoo.com  
៣.៦- នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ រែងុែំពង់ស្ពឺ នខតថែពំង់ស្ព ឺ 



 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៥ ៩៨៧ ១៤១ 
 អុីកម៉ល ៖ mpwt.ksp@camnet.com.kh  
៣.៧- នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ     
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២៧៥/០៣២ ៩៧១ ២៨៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com  
៣.៨- នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ  ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwkpt@gmail.com   
៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣  ស្ង្កា ត់ ១  រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣ 
 អុីកម៉ល ៖ nopheng@yahoo.com  
៣.១០- នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦/០៣៥ ៩៣៦ ០១៩  
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩ 
 អុីកម៉ល : dpwt_kkg@camintel.com  
៣.១១- នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

 អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com  
៣.១២- នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់ ២ រែុងនប៉លិន  នខតថនប៉លិន 
 ទូរសារៈ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១   
 អុីកម៉ល ៖ dpwtpl@yahoo.com  

 ៣.១៣- នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៥ ស្ង្កា តទ់ឹែថ្លល   រែងុសិ្រនីសាភណ័្  នខតថបនាធ យម្គនជយ័   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨   
 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com   
៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង          
នខតថបាតដ់ំបង  

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០/០៥៣ ៧៣៧ ៤៧៨  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 
៣.១៥- នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់  
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖  mpwtps@camintel.com  
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៣.១៦- នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់  ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ  នខតថែពំងឆ់្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០/០២៦ ៧៧០ ០៦៦ 
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩    
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
៣.១៧- នខតថនស្ៀមោប ៖  
 អងារខយុងយូ ផលូវ៦០កម៉រត ភូមបិឹងដូនប៉ា ស្ង្កា ត់ស្លរកាម រែុងនស្ៀមោប  
នខតថនស្ៀមោប                          

 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦៣ ៩៦៤ ៦៣៥    
៣.១៨- នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com  
 ៣.១៩- នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 
៣.២០- នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន  ភូមិែពំង់ធ ំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩/០៦២ ២១១ ១១២ 
 អុីកម៉ល ៖ moalin_kth@yahoo.com     
៣.២១- នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ ១  ភូមិករពែ  ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង  រែុងស្ធឹងករតង  នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥/០៧៤ ២១០ ៣០៣ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com    
៣.២២- នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ              
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៩៧២ ៧៦៨   
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣   
 អុីកម៉ល ៖ dpw_krt@camintel.com      
៣.២៣- នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com              
៣.២៤- នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ ៧៨ ស្ង្កា តឡ់ាបាន់នស្ៀែ  រែងុបាន់លុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ ៖  ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១/០៧៥ ៩៧៤ ២៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
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 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ ំ  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  spey-tk@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

នដីមផនីលីែែមពស្ក់ារអនុវតថចាបច់ោចរផលូវនោែ ជាពិនស្ស្ការបនងានី ស្មតទ
ភាពររប់ររងការបង្កា តប់នរងៀននបែីបររថយនថនទចរែយានយនថររប់ធុនឱ្យ
ម្គនលែខណ្ៈរស្បនៅតាមបទដ្ឋឌ ន និងនិយាមកដលបានែណំ្ត់នដមីផ ីបនរមឱី្យ
ការបណ្ថុ ះបណាថ លអបែនបីែបររបែបនដ្ឋយស្មតទភាព និងម្គនសី្លធម៌ែបុងការ
នធវីចោចរបនងាីនសុ្វតទិភាពតាមដងផលូវ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី០៩ មែោ ២០១៥ 
កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែថម ី

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃ ទ២ី០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ 
របស្រ់ែសួ្ងនស្ដឌែចិច និងហរិញ្ដវតទុ ស្ថីពកីារកែករបែរមងនស្វា សាធារណ្ៈ
ននតាោងឧបស្មព័ននភាជ ប់នងឹរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ 
កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ ៣៩៩ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី១៤ កខសី្ហា ឆ្ប ២ំ០០៩ ស្ថីពី
ការររប់ររងការនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ  

 របកាស្នលខ ២០៥ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី០៣ កខនមសា ឆ្ប ២ំ០១៥ ស្ថី
ពីកបបបទ និងនីតិវធិ ីននការនចញបណ្តនបីែបរយានយនថ  

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃ ទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០០៦ របស្ ់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នស្ថពីកីារររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ 
របឡងយែបណ្តនបីែបរយានយនថ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី កខ ឆ្ប ២ំ០០៩ របស្់
រែសួ្ងនស្ដឌែចិចនិងហរិញ្ដវតទុ និងរែសួ្ងសាធារណ្ការនិងដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពី
ការែំណ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ែបុងការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរ 
ការចុះបញ្ជ ីរែុមហុ៊នដែឹជញ្ជូ នហាងលែយ់ានយនថ យានដ្ឋឌ នជួស្ជុល នងិ
យានដ្ឋឌ នកែនចបដំនឡងីយានយនថ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

ជនជាតិកខមរ ឬបរនទស្ជារូបវនថបុរាល ឬនតីិបុរាលកដលម្គនបណំ្ងនធវីអាជីវ- 
ែមមសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថនហយីបានបំនពញនូវកបបបទ និងនតីិវធិ ី
រស្បតាមលែខខណ្ឍ  កដលបានែំណ្ត់ជាធរម្គន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

អបែដ្ឋែ ់ែយសំុ្នស្វាម្គនកាតពវែចិចរតវូបងនូ់វនថលបនរមនីស្វាដូចខាងនរកាម ៖ 
        ១. ចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ..........១ ៨០០ ០០០ នរៀល 
        ២. ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ... 
          ....................................................................១ ២០០ ០០០ នរៀល 
        ៣. ផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវែមមសាខាសាលាបនរងៀននបីែបរយាន    
          យនថ..............................................................៨០០ ០០០ នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

១. ការសំុ្ចុះបញ្ជ ី ឬផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមសាលាបនរងៀននបែីបរយាន 
យនថរតវូបនំពញនូវ ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប់  
 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬបណ្តររសួារ...........................................១ ចាប ់

 របវតថិរូបស្នងខបរបស្ម់្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិម្គនបទិរូបថត........................១ ចាប ់

 បលង់ទតីាងំកដលម្គនការអនុញ្ញដ តពីអាជាញ ធរកដនដ.ី......................១ ចាប ់



 បញ្ជ ីោយនាមររូបង្កា ត់ និងលិខតិបញ្ញជ ែស់្មតទភាពររូបង្កា ត់........១ ចាប ់

 ន ម្ ះសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................................១ ចាប ់

 លិខិតចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថ..........................១ ចាប់  
 លិខិតនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................១ ចាប ់

 បញ្ជ ីរបនភទយានយនថកដលរតូវយែមែបនរងៀន..........................១ ចាប ់

 វញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនីមយួៗ.....១ ចាប ់

 លិខិតធានាោ៉ប់រងយានយនថនមីួយៗ........................................១ ចាប ់

 សំ្ណំុ្ឯែសារនផសងៗកដល ែ់ពន័ន ។ 

២. ការសំុ្ចុះបញ្ជ ី ឬផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមសាខាសាលាបនរងៀននបែី
បរ យានយនថរតវូបនំពញនូវ ៖ 
  ែយសំុ្..............................................................................១ ចាប់  
 អតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬបណ្តររសួារ...........................................១ ចាប ់

 របវតថិរូបស្នងខបរបស្ម់្គច ស្ែ់មមសិ្ទនិម្គនបទិរូបថត........................១ ចាប ់

 បលង់ទតីាងំកដលម្គនការអនុញ្ញដ តពីអាជាញ ធរកដនដ.ី......................១ ចាប ់

 បញ្ជ ីោយនាមររូបង្កា ត់ និងលិខតិបញ្ញជ ែស់្មតទភាពររូបង្កា ត់........១ ចាប ់

 ន ម្ ះសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................................១ ចាប ់

 លិខិតចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថ...........................១ ចាប ់

 លិខិតនធវីអាជីវែមមសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ.....................១ ចាប ់

 បញ្ជ ីរបនភទយានយនថកដលរតូវយែមែបនរងៀន..........................១ ចាប ់ 
 វញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថនីមយួៗ.....១ ចាប ់

 លិខិតធានាោ៉ប់រងយានយនថនមីួយៗ........................................១ ចាប ់

 សំ្ណំុ្ឯែសារនផសងៗកដល ែ់ពន័ន ។ 
នយាបល ់ ការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបីែបរយានយនថ រឺជាលែខខណ្ឍ មយួែណំ្ត់នដ្ឋយ 

ចាប់ នដមីផរីរប់ររង និងពរងឹងរុណ្ភាពននការបណ្ថុ ះបណាថ លអបែនបីែបរ 
យានយនថររប់របនភទឱ្យរស្បនៅតាមនយិាមបនចចែនទស្កដលែណំ្ត់នដ្ឋយ 
ចាប់ នងិលិខតិបទដ្ឋឌ ននានាជាធរម្គន ។ ការចុះបញ្ជ ីសាលាបនរងៀននបែីបរ
យានយនថ នហយីម្គនចាបអ់នុញ្ញដ តឱ្យនធវីអាជីវែមមរតឹមរតូវជាលែខណ្ៈវនិិចឆយ័
មួយសំ្ោប់ការផថលជូ់នសាលាបនរងៀននបែីបរយានយនថទងំឡាយែបុងការ
បញ្ជូ ននបែខភាព របស្អ់តិថជិនទងំឡាយកដលម្គនបំណ្ងសំុ្របឡងយែ     
បណ្ត័ នបែីបរយានយនថររប់របនភទនៅចូលរមួរបឡងតាមការែណំ្ត់របស្ ់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន។ 

 

 
 

 
 
 
 



ការអន ញ្ញា រឱ្យល្វើអាជីវរមមដឹរជញ្ជូនទំនិញ និងអែរដំលណើ រតាមផលូវលោរ 
ន ម្ ះនស្វា ការអនុញ្ញដ តឱ្យនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ នងិអបែដំនណី្រផលូវនោែ 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន  
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឱ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែ
ដំនណី្រឆលងកាតោ់ជធានី នខតថនានា នងិដែឹជញ្ជូ នឆលងកដនតាមផលូវនោែនៅែបុង 
រពះោជាណាចរែែមពុជា 
អាស្យដ្ឋឌ ន ៖  ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨     
                    ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ ២  
                    ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានីភបនំពញ 
                    ទូរស្ពធ័ - ទូរសារនលខ ៖ ០២៣ ៨៦៤ ១០២  
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន ីនខតថ ៖  ទទួលបំនរកីារផថលក់ារ
អនុញ្ញដ តចាប់ឱ្យនធវអីាជីវែមមដែឹជញ្ជូ នទនំិញ និងអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ ន
របស្ខ់លួន 
អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធានី នខតថ  
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ នននមនធីរសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ោជធាន ីនខតថ 
៣- អាស្យដ្ឋឌ នសំ្ោបទ់ែទ់ង ៖ 
៣.១-ោជធានភីបនំពញ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ    
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧   
៣.២-នខតថែពំងរ់ម ៖  
 ផធះនលខ២៣ វថិីនខមរភូមនិធ ស្ង្កា ត់ ែំពង់រម រែុងែំពង់រម            
នខតថែពំង់រម       

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖  ០៤២ ៩៤១ ២៣៣ 

 អុីកម៉លៈ kcdpwt@camintel.com    
៣.៣-នខតថនរពកវង ៖  
 ស្ទិតនៅភូម១ិ ស្ង្កា ត់ែពំងល់ាវ  រែុងនរពកវង នខតថនរពកវង                          
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ / ៩៤៤ ៥៧០ 

 អុីកម៉ល ៖ pwtpv@camintel.com   
៣.៤-នខតថសាវ យនរៀង ៖  
 កាច់រជុងផលូវនលខ១ រស្ ់និង ផលូវនលខ ១០៧ ស្ង្កា តស់ាវ យនរៀង រែុង
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង                                             

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារនលខ ៖ ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១  
 អុីកម៉ល  mpwt.svr@camnet.com.kh   
៣.៥-នខតថែណាថ ល ៖  
 ផលូវនលខ ២០៦  ភូមិនដមីនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន រែុងតានមម  នខតថែណាថ ល       
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៣ ៩៨៣ ៤០២  
 អុីកម៉ល ៖  pwd_kd@yahoo.com 

៣.៦-នខតថែពំងស់្ព ឺ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៤ ភូមិបូរែីមមែរ ស្ង្កា ត់រកាធំ  រែុងែពំង់ស្ព ឺនខតថែំពង់ស្ពឺ  

mailto:kcdpwt@camintel.com
mailto:pwtpv@camintel.com
mailto:mpwt.svr@camnet.com.kh
mailto:pwd_kd@yahoo.com


 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖  ០២៣ ៩៨៧ ២៣៣ 

 អុីកម៉ល ៖  mpwt.ksp@camnet.com.kh 

៣.៧-នខតថតាកែវ ៖  
 ផលូវនលខ ២១  ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែុងដូនកែវ នខតថតាកែវ                               
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨ /៩៣១ ២៧៥     
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com 
៣.៨-នខតថែពំត ៖  
 ផលូវជាតិនលខ ៣  ភូមិរកាងំ ស្ង្កា ត់រកាងំអំពិល រែងុែពំត  នខតថែពំត             
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៨៤៥  
 អុីកម៉លៈ kampotdpwt@gmail.com   

៣.៩- នខតថរពះសី្ហនុ ៖  
 វថិីកផ ភូមិ ៣ ស្ង្កា ត ់១ រែងុរពះសី្ហនុ  នខតថរពះសី្ហនុ                           
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖  ០៣៤ ៩៣៣ ៤០៣  
 អុីកម៉ល ៖  nopheng@yahoo.com 

៣.១០-នខតថនកាះែុង ៖  
 ភូមិ ២ ស្ង្កា ត់ដងទង ់រែងុនខមរភូមិនធ  នខតថនកាះែុង  
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ៥៧៦                                        
 ទូរសារ ៖ ០៣៥ ៩៣៦ ០១៩៦ 

 អុីកម៉ល ៖  dpwt_kkg@camintel.com 

៣.១១-នខតថកែប ៖  
 ស្ទិតនៅផលូវនលខ ៣៣ ភូមិកែប ស្ង្កា ត់កែប  រែុងកែប  នខតថកែប 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៨៨ ៥៥៦ ៨១៩៩ / ០១២ ៥៣៩ ០០៩ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០៣៣ ៩៣២ ៥៥៥    

អុីកម៉ល ៖ pwt-kep@yahoo.com 
៣.១២-នខតថនបលិ៉ន ៖  
 ផលូវនលខ ៥៧ ភូមិបរឌនិនាវ ស្ង្កា ត់២ រែងុនប៉លិន  នខតថនប៉លិន                                  
 ទូរស្ព័ធ-ទូរសារ ៖ ០៥៥ ៩៥៦ ០៩១ 

 អុីកម៉ល ៖  dpwtpl@yahoo.com  

៣.១៣-នខតថបនាធ យម្គនជយ័ ៖  
 ផលូវជាតិនលខ៥ ស្ង្កា ត់ទែឹថ្លល   រែុងសិ្រនីសាភណ័្ នខតថបនាធ យម្គនជ័យ              
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៥៤ ៩៥៨ ៨៥៨  
 អុីកម៉ល ៖  dpwt_bm@yahoo.com 

៣.១៤-នខតថបាតដ់បំង ៖  
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង             
នខតថបាតដ់ំបង                 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារនលខ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖  pwtbb001@yahoo.com 

៣.១៥-នខតថន ធសិាត ់៖  
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់ នខតថន ធសិាត ់                     
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com 
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៣.១៦-នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖  
 ភូមិឃ្ល ងំរបាែ់ ស្ង្កា ត់នផេរ រែុងែំពងឆ់្ប ងំ នខតថែំពង់ឆ្ប ងំ    
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០ 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩ 

 អុីកម៉ល ៖ dpwtkch@camintel.com 

៣.១៧-នខតថនស្ៀមោប ៖  
 ផលូវអាររយសាវ  ស្ង្កា តស់ាលាែំនរែី រែុងនស្ៀមោប នខតថនស្ៀមោប                         
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៦២ ៩៥៤ ៦៣៥  
៣.១៨-នខតថឧតថរម្គនជយ័ ៖  
 ស្ទិតនៅភូមអិនាយោែ ់ស្ង្កា ត់សំ្នោង រែុងសំ្នោង នខតថឧតថរម្គនជ័យ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០១២ ៧១៨ ៥៤៦    

  អុីនម៉ល ៖ dpwt_omc@yahoo.com       
៣.១៩-នខតថរពះវហិារ ៖  
 ផលូវនលខ២  ស្ង្កា តែ់ំពង់របណាែ រែុងកតផងម្គនជ័យ នខតថរពះវហិារ 
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០១២ ៨៨២ ៧៧៨ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូសារ ៖ ០៦៤ ៩៦៥ ១៦៨  
 អុីនម៉ល ៖  dpwtpvh@camintel.com 

៣.២០-នខតថែពំងធ់ ំ៖  
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន ភូមែិំពង់ធំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ          
 ទូរស្ព័ធ - ទូសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩ 

 អុីកម៉ល ៖ maolin_kth@yahoo.com 

៣.២១-នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ១  ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធងឹករតង រែុងស្ធឹងករតង នខតថស្ធឹងករតង   
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥ 

 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com 

៣.២២-នខតថរែនចះ ៖  
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ                       
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥                                    
 ទូរស្ព័ធ -ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣ 

 អុីកម៉លៈ dpw_krt@camintel.com  

៣.២៣-នខតថមណ្ឍ លររី ី៖  
 ភូមិនរជកស្ន  ស្ង្កា ត់មននារមយ  រែងុកស្នមននារមយ  នខតថមណ្ឍ លរីរ ី
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៩៧ ៩២៩ ៩៣០៣ 
 ទូរស្ព័ធ នងិទូរសារ ៖ ០២៣ ៣៥៣ ៥២៥     
 អុីកម៉ល ៖ dpwt_mkprovince@yahoo.com   

៣.២៤-នខតថរតនររី ី៖  
 ផលូវនលខ៧៨ ស្ង្កា ត់ឡាបាន់នស្ៀែ រែុងបានលុង  នខតថរតនរីរ ី  
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖ ០៧៥ ៩៧៤ ០៨១ 

 អុីកម៉ល ៖ dpwtrtk@yahoo.com 
៣.២៥- នខតថតផូងឃមុ ំ៖  
 ភូមិរស្ឡប ់ឃុរំស្ឡប ់រែងុតផូងឃមុ ំនខតថតផូងឃមុ ំ  

mailto:pwtkch@camintel.com
mailto:dpwt_omc@yahoo.com
mailto:dpwtpvh@camintel.com
mailto:maolin_kth@yahoo.com
mailto:pwt.st@camintel.com
mailto:dpw_krt@camintel.com
mailto:dpwt_mkprovince@yahoo.com
mailto:dpwtrtk@yahoo.com


 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧៧ ៩៥៩ ៧៧៧     
 អុីកម៉ល ៖  Spey-tk@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែចិចែំណ្ត់ែបុងចាប់នដមីផបីងាការង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររង យាន
យនថររប ់របនភទកដលនធវចីោចរដឹែជញ្ជូ នែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន ីនខតថ ឬឆលង
កាត់ោជធាន ីនខតថ ឬ ដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្ធានានូវរនបៀបនរៀបរយ
ស្ណាថ ប់ធាប ប់ស្នថិសុ្ខស្ងាម និងសុ្វតទិភាពននការនធវីដំនណី្ររបស្រ់បជាពលរដឌ 
និងធុរជនរស្បនៅតាមនោលការណ៍្របស្រ់ដឌ  និងែចិចរពមនរពៀងនទវភារី  ឬ  
ពហុភារជីាមួយរបនទស្ទងំឡាយនៅែបុងតំបន ់

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០២០៧/០០៧ ចុះនថៃទ ី០៨ កខែុមភៈ ឆ្ប  ំ
២០០៧ កដលរបកាស្ឱ្យនរបីចាប់ស្ថពីីចោចរផលូវនោែ  

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០១១៥/០០១ ចុះនថៃទី០៦ កខមែោ ឆ្ប  ំ
២០១៥ កដលរបកាស្ឱ្យនរបចីាប់ស្ថីពចីោចរផលូវនោែថម ី

 របកាស្នលខ ៣៦៣ ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទ២ី០ កខែញ្ញដ  ឆ្ប  ំ២០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពកីារររប់ររងការចុះបញ្ជ ីការ
របលងប័ណ្តនបីែបរការរតួតពិនិតយលែខណ្បនចចែនទស្យានយនថ និងការនធវី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែចិច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការកែករបែរមងនស្វាសាធណាៈននតាោងឧបស្មព័នភាជ ប់ 
និងរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប  ំ២០១២ស្ថីពី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន  

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែចិច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការកែករបរបការ៤ ននរបកាស្រមួលនខ៩៩០ស្ហវ.របែ 
ចុះនថៃទ២ី៨ កខធបូឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចិតថជូនរែសួ្ង
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុ 

 តាោងឧបស្មព័នភាច ប់ និងរបកាស្រមួនលខ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ 
កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ស្រម្គប់ការអនុវតថជនំួស្ឱ្យតាោងឧបស្មពន័ភាជ បន់ឹង
របកាស្នលខ៩៨៩ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ស្ថពីីការផថល់
នស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ងសាធារ ណ្ការនិងដញឹជញ្ជូ ន 

 របកាស្នលខ០៣៧ របែ.ស្ែ ចុះនថខទី១៦កខមែោឆ្ប ២ំ០១៤ របស្់
រែសួ្ងសាធារ     ណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពីនីតិវធិីននការអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវ
ែមមដែឹជញ្ជូ នផលូវនោែ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិនម្គនបណំ្ងចង់ចុះបញ្ជ ី និងសំុ្លិខិតអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវែមមដែឹជញ្ជួ នូ
ទំនិញ និងអបែដំនណី្រែបុងរបនទស្។  
អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ក់ដលម្គនមនធោបាយដឹែជញ្ជូ នទងំផលូវនោែនហយី
ម្គន បំណ្ងចងយ់ែមនធោបាយទងំននាះនៅបំនរអីាជីវែមមដឹែ ជញ្ជូ នទនំិញ 
និងអបែដំនណី្រ នៅែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន ីនខតថ ឬឆលងកាតោ់ជធាន ីនខតថ ឬដឹែ
ជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
ែ. នថលបនំរនីស្វាសាធារណ្ៈ ស្រម្គបក់ារផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមយាន
យនថ នងិរែមុហុ៊ន ៖ 



      ែ.១-ការផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តយានយនថនធវអីាជវីែមមែបុង  នងិឆលងោជធាន-ីនខតថ 
 រតីចរែយានយនថ ឬនទចរែយានយនថស្នណាថ ងរុមឺែ៉់........១៥ ០០០នរៀល   
 រថយនថដែឹទនំិញម្គនចំណុ្ះផធុែមិននលីស្ពី ៥នតាន........៣៥ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញម្គនចំណុ្ះផធុែនលីស្ព ី៥នតាន ដល១់០នតាន
..............................................................................៤០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹទនំិញម្គនចំណុ្ះផធុែនលីស្ព ី១០នតាន...........៤៥ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រម្គនចណុំ្ះផធុែមនិនលីស្ពី៩នាែ.់...៣០ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រម្គនចណុំ្ះផធុែរបព់ី១០នាែ ់ដល២់០នាែ់
..............................................................................៣៥ ០០០នរៀល 

 រថយនថដែឹអបែដំនណី្រម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ពី ២០នាែ.់.....៤០ ០០០នរៀល 

ែ.២- ការចុះបញ្ជ ី នងិផថលលិ់ខតិអនុញ្ដតរែមុហុ៊នដែឹជញ្ជូ នែបុងរបនទស្ 

 ចុះបញ្ជ ីរែមុហុ៊នដឹែជញ្ជូ ន....................................១ ០០០ ០០០នរៀល 

 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តរែុមហុ៊ននធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ ន.......៦០០ ០០០នរៀល 

 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តនបីែសាប ែក់ារឬសាខារែុមហុ៊នដឹែជញ្ជូ ន
...........................................................................៣០០ ០០០នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ខ- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវនោែ ៖ 
  ខ.១-ការដែឹជញ្ជូ នែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន ីនខតថ  នងិឆលងកាតោ់ជធាន ីនខតថ ៖ 

1.  ែយសំុ្ចាប់នធវីអាជីវែមមម្គនបិទកតមរបិ៍រតឹមរតូវ..........មួយចាប ់
2. បណ្ត័ សំ្ោលរ់ថយនថ ..............................................មួយចាប់ 
3. បណ្ត័ នបបីរ............................................................មួយចាប ់
4. វញិ្ញដ បនបរតរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្រថយនថ .....មួយចាប ់

ខ.២-ការចុះបញ្ជ ី នងិសំុ្លិខតិអនុញ្ញដ តនធវអីាជវីែមមដែឹជញ្ជួ នូ 
1  ែយសំ្ចាប៉់ចុះកដលម្គនបិទកតមរបិរតិ៍មឹរតូវ..............មួយចាប ់ 
2 លែខនថិែៈបនងាីតរែមុហុ៊ន..........................................មួយចាប ់
3   លិខិតចុះបញ្ជ ី ណិ្ជជែមម .....................................មួយចាប ់
4   លិខិតបញ្ញជ ែ់សាប ែ់ការរែមុហុ៊ន .............................មួយចាប ់
5   អតថស្ញ្ញដ ណ្ប័ណ្ត ឬលិខតិឆលងកដន .......................មួយចាប ់
6   បណ្ត័ ប៉ាតង់ ........................................................មួយចាប ់
7   បង្កា ន់នដបង់របាែ់................................................មួយចាប ់

នយាបល ់ ការផថលនូ់វចាបអ់នុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុង
មូលដ្ឋឌ ន ោជធាន ីនខតថ ឬឆលងកាតោ់ជធានី នខតថ ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននរៅ
របនទស្ជាការរមួ ចំកណ្ែដលក់ារនធវឱី្យរបពននដ័ឹែជញ្ជូ នជាតិម្គនលែខណ្ៈលេ
របនសី្រម្គនការការ រអពំីរបពនន័ចាបនូ់វសុ្វតទិភាព  ផ្លសុ្ខភាព ស្ណាថ ប់ធាប ប់
រពមទងំសុ្វតទិភាពស្ងាម បំនរ ីនងិជំរុញការនលីែទឹែចិតថដលក់ារអភិវឌណន៍ស្ហ
រោស្ធុនតូច  និងមធយមរពមទងំ នធវីឱ្យបរសិាទ នធុរែចិចកាន់កតរបនសី្រនឡងី។ 

 

 
 
 
 



ការអន ញ្ញា រឲ្យល្វើអាជីវរមមដឹរជញ្ជូនទំនិញ និងអែរដំលណើ រតាមផលូវទឹរ 
ន ម្ ះនស្វា ការអនុញ្ញដ តឲ្យនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ នងិអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន 
១- នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែ
ដំនណី្រ ឆលងកាត់ោជធាន-ីនខតថនានា នងិដឹែជញ្ជូ នឆលងកដនតាមផលូវទននល ែបុង 
រពះោជាណាចរែែមពុជា ។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ នៈ ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨  ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២ 
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ  ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ពធ័/ទូរសារនលខៈ   ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 
 អុីកម៉លៈ   vuthy.bong@yahoo.com 
២- មនធរីសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ និងអបែ
ដំនណី្រ ឆលងកាត់ែបុងោជធានីនខតថនានា នងិដឹែជញ្ជូ នឆលងកដនតាមផលូវទននល ែបុង
រពះោជាណាចរែ ែមពុជា ។ 
២.១. អបែទទលួខុស្រតវូ ៖  
 របធានមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ  
 ការយិាលយ័ដឹែជញ្ជូ ន ននមនធីរសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ោជធាន-ីនខតថ 
 ២.២. អាស្យដ្ឋឌ នសំ្ោបទ់ែទ់ង ៖ 
 ២.២.១-ោជធានភីបនំពញ ៖   
 ផលូវ៦អា ស្ង្កា ត់ករពែលាប ខណ្ឍ នរជាយចង្កវ រ ោជធានភីបំនពញ  
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៨៨០ ៨៥៧   
២.២.២-នខតថែណាថ ល ៖   
 ផលូវនលខ២០៦  ភូមិនដីមនមៀន ស្ង្កា ត់នដមីនមៀន  រែងុតានមម   នខតថែណាថ ល       
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០២៣ ៩៨៣ ៤០២  
 អុីកម៉ល ៖  pwd_kd@yahoo.com 
២.២.៣-នខតថនរពកវង ៖   
 ស្ទិតនៅភូម១ិ ស្ង្កា ត់ែពំងល់ាវ រែងុនរពកវង  នខតថនរពកវង                          
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៤៣ ៩៤៤ ៥១២ /៩៤៤ ៥៧០ 
  អុីកម៉ល ៖  pwtpv@camintel.com   
២.២.៤-នខតថសាវ យនរៀង ៖  
  កាច់រជងុផលូវនលខ១រស្ ់និងផលូវនលខ១០៧ ស្ង្កា ត់សាវ យនរៀង រែងុ  
សាវ យនរៀង  នខតថសាវ យនរៀង                                             

 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារនលខ ៖  ០៤៤ ៩៤៥ ៧២១  
 អុីកម៉ល ៖  mpwt.svr@camnet.com.kh   
២.២.៥-នខតថតាកែវ ៖   
 ផលូវនលខ២១ ភូមិនសាប រ ស្ង្កា ត់រកាែបុង រែងុដូនកែវ នខតថតាកែវ                               
 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារ ៖ ០៣២ ៩៣១ ២២៨/៩៣១ ២៧៥     
 អុីកម៉ល ៖  dpwttk@yahoo.com      
២.២.៦-នខតថែពំងឆ់្ប ងំ ៖ 
  ភូមិឃ្ល ងំរបាែ ់ស្ង្កា ត់នផេរ រែងុែពំង់ឆ្ប ងំ នខតថែំពង់ឆ្ប ងំ    

mailto:vuthy.bong@yahoo.com
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mailto:mpwt.svr@camnet.com.kh
mailto:dpwttk@yahoo.com


 ទូរស្ព័ធ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៨០ 
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០២៦ ៧៧០ ០៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖  dpwtkch@camintel.com 
២.២.៧-នខតថន ធសិាត ់៖ 
 ភូមិ លកញែ២ ស្ង្កា ត់ផធះនរព រែងុន ធិសាត់  នខតថន ធិសាត់                      
 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារ ៖ ០៥២ ៩៥១ ៤៥៤  
 អុីកម៉ល ៖ mpwtps@camintel.com 
២.២.៨-នខតថបាតដ់បំង ៖   
 ផលូវជាតិនលខ១០ ភូមដិណំាែ់ហលួង ស្ង្កា ត់វតថររ រែុងបាត់ដបំង នខតថ    
បាត់ដបំង                 

 ទូរស្ព័ធ / ទូរសារនលខ ៖ ០៥៣ ៩៥២ ៥៩០  
 អុីកម៉ល ៖   pwtbb001@yahoo.com 
២.២.៩-នខតថនស្ៀមោប ៖   
 ផលូវអាររយសាវ  ស្ង្កា តស់ាលាែំនរែី រែុងនស្ៀមោប នខតថនស្ៀមោប                         
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖  ០៦២ ៩៥៤ ៦៣៥  
២.២.១០-នខតថែពំងធ់ ំ៖   
 តិរៈវថិីស្ធឹងកស្ន ភូមែិំពង់ធំ ស្ង្កា ត់ែពំង់ធំ រែុងស្ធឹងកស្ន នខតថែំពង់ធ ំ          
 ទូរស្ព័ធ /ទូសារ ៖ ០៦២ ៩៦១ ២៤៩ 
 អុីកម៉ល ៖ maolin_kth@yahoo.com 
២.២.១១-នខតថែពំងរ់ម ៖   
 នលខ២៣ វថិីនខមរភូមិនធ ស្ង្កា តែ់ំពងរ់ម រែងុែំពង់រម នខតថែពំង់រម       
 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ ៖  ០៤២ ៩៤១ ២៣៣ 
 អុីកម៉ល  kcdpwt@camintel.com    
២.២.១២-នខតថរែនចះ ៖    
 ផលូវរពះមហាែសរតីយានែុីស្មៈ ស្ង្កា ត់រែនចះ រែុងរែនចះ នខតថរែនចះ                       
 ទូរស្ព័ធ ៖ ០៧២ ៧៩៤ ៥៤៥                                    
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧២ ៩៧១ ៧១៣ 
 អុីកម៉ល ៖  dpw_krt@camintel.com   
២.២.១៣-នខតថស្ធងឹករតង ៖  
 ផលូវនលខ១ ភូមិករពែ ស្ង្កា ត់ស្ធឹងករតង រែងុស្ធឹងករតង នខតថស្ធងឹករតង   
 ទូរស្ព័ធ /ទូរសារ ៖ ០៧៤ ៩៧៣ ៧៣៥ 
 អុីកម៉ល ៖  pwt.st@camintel.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងនស្វាចាប ់នដីមផបីងាការង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររង 
យានយនថររប់របនភទកដលនធវចីោចរណ្ ដឹែជញ្ជូ នែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ 
ឬឆលងកាតោ់ជធាន-ីនខតថ ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្ ធានានូវរនបៀប
នរៀបរយ ស្ណាថ បធ់ាប ប ់ស្នថិសុ្ខស្ងាម និងសុ្វតទិភាពននការនធវដីំនណី្ររបស្់
របជាពលរដឌ និងធុរជនរស្បនៅតាមនោលការណ៍្របស្រ់ដឌ និងែិចចរពមនរពៀង
នទវភារី ឬពហុភារីជាមួយរបនទស្ទងំឡាយនៅែបុងតំបន់។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 អនុរែតឹយនលខ ៧៧ អនរែ.បែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០៣ ស្ថីពីការ
នចញផ្លល ែនលខសំ្ោលយ់ានជនំិះ។ 

 អនុរែតឹយនលខ ៤០អនរែ.បែ ចុះនថៃទ០ី៩ កខឧស្ភា ឆ្ប ២ំ០០៦ ស្ថីព ី
ស្នថិសុ្ខនាវា នងិស្នថិសុ្ខឋបនីយភណ្ឍ កផ។ 
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 របកាស្អនថររែសួ្ង ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្រ់ែសួ្ងសារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរញិ្ដវតទុ 
ស្ថីពីការែំណ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ និងនាវាជនំួញ  
ស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.បែ ចុះនថៃទី២៧ កខមិថុនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោយបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ។ 

 របកាស្រមួស្ថីពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ 
ចុះ នថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុ នលខ 
១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆកិា ឆ្ប ២ំ០១៤ (ភាជ ប់តាោង
ឧបស្មពន័ឌ)។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ក់ដលម្គនមនធោយបាយដែឹជញ្ជូ ន ទងំផលូវនោែែថ ី
ផលូវទឹែែថី ឬផលូវស្មុរទែថី នហយីម្គនបំណ្ងចងយ់ែមនធោយបាយទងំអស្ន់នាះ 
នៅបំនរអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ និងអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ 
ឬឆលងកាតោ់ជធាន-ីនខតថ  ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។  

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. នថលបនំរនីស្វាផថលច់ាបអ់ាជវីែមម : 
 ជលយានរបនភទនទស្ចរណ្ ម្គនបនធបស់ាប ែ់នៅ.................................... 
..............................................................៣០ ០០០ នរៀល x ចំនួនបនធប ់
 ជលយានដែឹជញ្ជូ នឆលងកដន.....................................៤០០ ០០០ នរៀល 
 នាវាដែឹទនំិញ..................៥០ ០០០ នរៀល + (១ ០០០ x ចំណុ្ះនតាន) 
 សាឡងដ់ឹែទំនិញ(ោម នម៉្គសីុ្ន)....................................................... 
............................................៥០ ០០០នរៀល+(៥០០ x ចំណុ្ះនតាន) 

 នាវាដែឹអបែដំនណី្រ...............៣០ ០០០ នរៀល + ( 5០០ x ចំនួននៅអ ី) 
 ដរចមលង.............................៣០ ០០០ នរៀល + ( 5០០ x ចំណុ្ះនតាន) 
 នាវាស្នណាថ ង/រុញ................៥០ ០០០ នរៀល + ( 5០០ x ែម្គល ងំនស្ះ ) 
២. លែខខណ្ឍ តរមវូៈ 
 ម្គច ស្ជ់លយានរតូវនោរពនពលនវលានធវចីោចរទិស្នៅ ននការនធវចីោចរដែឹ
ជញ្ជូ ន និងែមមវតទុននការនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ ន។ 

 ោលក់ារបថូរទិស្នៅ ឬែមមវតទុអាជីវែមមដែឹជញ្ជូ នអាចនធវីបាន ទលក់ត 
អាជីវែរដំនណី្រការអាជីវែមមដែឹជញ្ជូ នបានតាមរយៈនពល ៦ កខសិ្ន។ 

 អាជីវែររតូវដ្ឋែ់មនធោយបាយឲ្យនធវអីាជីវែមមែបុងរយៈនពល ៣០នថៃ នរកាយ
ពីបានទទួលនូវការអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមជាផលូវការ។ ែបុងែរណី្កដល 
អាជីវែរពុំអាចដ្ឋែ់មនធោបាយឲ្យនធវីអាជវីែមមបាននទននាះ សាមខីលួនរតូវនធវី
 ែយសំុ្តមាលច់ោចរនៅមនធីរសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ឬ
នៅនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ នដ្ឋយរតូវបញ្ញជ ែព់ីមូលនហតុ នងិនពល
នវលាពិតរបាែដននការសំុ្តមាលន់នាះ។ នបីផុតរយៈនពលននការសំុ្តមាល់
ចោចរខាងនលី អាជីវែរអាចនងឹសំុ្តមាលប់ាននទៀត កតនបីស្ទតិែបុងរយៈនពល
ែំណ្ត៤់កខ នហយីៗ មនធោយបាយនៅកតពុំអាចនិងដំនណី្រការនធវអីាជីវែមម
បាននទៀតននាះ ចាបអ់នុញ្ញដ តឲ្យនធវអីាជីវែមមកដលបានផថលជូ់នពមុីននឹង
រតូវរត់ទុែជានម្គឃៈ។ 



តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ : 
1.  ែយសំុ្ចាប់អនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម................................០១ចាប ់
2. បណ្តសំ្ោលន់ាវា......................................................០១ចាប ់
3. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្នាវា..................០១ចាប ់
4. បណ្តនបែីបរនាវា និងបណ្តយនថការ.ី..............................០១ចាប ់
5. នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ..........................................០១ចាប ់
6. នស្ៀវនគែត់រតាស្ែមមភាពជលយានរបរនំថៃ..................០១ចាប ់
7. បង្កា ន់នដបងព់ននដ្ឋរ...................................................០១ចាប ់

នយាបល ់ ការផថលនូ់វចាបអ់នុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុង 
មូលដ្ឋឌ នោជធាន-ីនខតថ ឬឆលងកាត់ោជធានីនខតថ ឬដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននរៅ
របនទស្ ជាការរមួចំកណ្ែដលក់ារនធវឲី្យរបព័ននដឹែជញ្ជូ នជាតិម្គនលែខណ្ៈលេ
របនសី្រ ម្គនការការ រអំពីរបព័ននចាប់នូវសុ្វតទិភាព ផ្លសុ្ខភាព ស្ណាថ ប់ធាប ប់ 
រពមទងំសុ្វតិទភាពស្ងាម បំនរ ីនងិជំរុញការនលីែទឹែចិតថដលក់ារអភិវឌឈន៍ 
ស្ហរោស្ធុនតូច និងមធយម រពមទងំនធវីឲ្យបរសិាទ នធុរែិចចកាន់កតរបនសី្រ  
នឡងី។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអន ញ្ញា រឲ្យល្វើអាជីវរមមដឹរទំនិញ និងអែរដំលណើ រតាមផលូវសម រទ 
ន ម្ ះនស្វា ការអនុញ្ញដ តឲ្យនធវីអាជីវែមមដឹែទំនិញ នងិអបែដំនណី្រតាមផលូវស្មុរទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជួន 
១.នាយែដ្ឋឌ ននាវាជនំញួស្មុរទ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែទំនិញ នងិអបែដំនណី្រឆលង 
កាត់នខតថនានាតាមផលូវស្មុរទ ែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ ន: ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២  
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារនលខ : ០២៣ ៨៦៤ ១១០ 
 អុីកម៉ល:  mmd@online.com.kh 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ជាកាតពវែិចចែំណ្ត់ែបុងនស្វាចាប ់នដីមផបីងាភាពង្កយរសួ្លែបុងការររប់ររង
ជលយានថររប់របនភទកដលនធវីចោចរណ៍្ែបុងមូលដ្ឋឌ ន តាមតបំន់នឆបរស្មុរទែបុង
រពះោជាណាចរែែមពុជា ធានានូវសុ្វតទិភាព អាយុជីវតិ និងបរសិាទ ន។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 អនុរែតឹយនលខ៧៧ អនរែ.បែ ចុះនថៃទី២៨ កខវចិឆកា ឆ្ប ២ំ០០៣ ស្ថពីីការ
នចញផ្លល ែនលខស្ម្គា លយ់ានជនំិះ។ 

 អនុរែតឹយនលខ ៤០ អនរែ.បែ ចុះនថៃទី០៩ កខឧស្ភា ឆ្ប ២ំ០១៦ ស្ថីពី
ស្នថិសុ្ខ នាវា និងស្នថិសុ្ខឋបនយីភណ្ឍ កផ។ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ ៥៣៤ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី១១ កខធបូ ឆ្ប  ំ
២០០៧ របស្រ់ែស្សួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច 
និង ហរិញ្ដវតទុ ស្ថពីីការែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដែឹជញ្ជូ នផលូវទឹែ និង
នាវាជនំួញស្មុរទ។ 

 សាោចរណ៍្កណ្នានំលខ ០០៦ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី១ កខតុលា       
ឆ្ប ១ំ៩៩៩ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការនងិដឹែជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររង      
វសិ្យ័នាវាចរណ៍្ស្មុរទ។ 

 របកាស្រមួស្ថីពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.របែ 
ចុះនថៃទ ី២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីការផថលន់ស្វាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ង 
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែិចច និងហរិញ្ដវតទុនលខ 
១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆកិា ឆ្ប ២ំ០១៤ (ភាជ ប់តាោង
ឧបស្មពន័ន)។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ ់កដលម្គនមនធោបាយដឹែជញ្ជូ នទងំផលូវនោែែថ ីផលូវ
ទឹែែថ ីឬផលូវស្មុរទែថ ីនហយីម្គនបណំ្ងចង់យែមនធោបាយទងំអស្ន់នាះ នៅ
បំនរអីាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនញិ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ ននខតថ ឬឆលងកាត ់
នខតថ និងដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

១. នស្វាសាធារណ្ៈនលីកផបែនាវាជនំញួស្មុរទ 
១.១ លិខតិអនុញ្ញដ តនាវានធវអីាជវីែមម (ពនិយ័នលីការយតឺយ៉ាវ ររឺបរ់តិ 
នរកាយពរីយះនពល ៦០នថៃ បនាធ បព់ហីសួ្ែណំ្ត)់ 
 នាវាដែឹទនំិញ..............................៥០ ០០០៛+(១០០០xចំណុ្ះនតាន) 
 សាឡងដ់ឹែទំនិញ(ោម នម៉្គសីុ្ន)........៥០ ០០០៛+(៥០០xចំណុ្ះនតាន) 
 នាវាដែឹអបែដំនណី្រ/ដចមលង...............៣០ ០០០៛+(៥០០xចំណុ្ះនតាន) 
 នាវាស្នណាថ ង/រុញ............................៥០ ០០០៛+(៥០០xែម្គល ងំនស្ះ) 
១.២ ការផថលប់ណ្តស្ម្គា លន់ាវាៈ 



 នាវាដែឹទនំិញចណុំ្ះ ២០នតានចុះនរកាម ឬនាវាែម្គល ងំ៤០នស្ះចុះនរកាម
....................................................................................៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ២០នតាន ដល១់៥០នតាន ឬ    
នាវាដែឹអបែដំនណី្រ/ដចមលង ចណុំ្ះ៥០នៅអីចុះនរកាម ឬនាវាននសាទ/     
ស្នណាថ ង/ អូប័រនាវាែម្គល ងំនលីស្ពី ៤០នស្ះ ដល ់២៥០នស្ះ
.................................................................................២០០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី១៥០នតាន ឬនាវាដឹែអបែដំនណី្រ/  
ដចមលងចណុំ្ះនលីស្ព៥ី០នៅអ ីឬនាវាននសាទ/ស្នណាថ ង/អូប័រ នាវាែម្គល ងំ
នលីស្ពី ២៥០នស្ះ.......................................................៥០០ ០០០៛ 

១.៣ បថូរ ទុតយិតា តតតិាបណ្តស្ម្គា លន់ាវាៈ 
 នាវាដែឹទនំិញចណុំ្ះ២០នតានចុះនរកាម ឬនាវាែម្គល ងំ៤០នស្ះចុះនរកាម
...................................................................................៣០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី២០នតាន ដល១់៥០នតាន ឬនាវា
ដឹែអបែដំនណី្រ/ដចមលង ចណុំ្ះ ៥០នៅអចុីះនរកាម ឬនាវាននសាទ/ស្
នណាថ ង/ អូប័រ នាវាែម្គល ងំនលីស្ព ី៤០នស្ះ ដល ់២៥០នស្ះ
................................................................................ ១២០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ១៥០នតាន ឬនាវាដឹែអបែដំនណី្រ/ដ
ចមលងចំណុ្ះនលីស្ព ី៥០នៅអ ីឬនាវាននសាទ/ស្នណាថ ង/អូប័រនាវាែម្គល ងំ
នលីស្ពី ២៥០នស្ះ......................................................៣០០ ០០០៛ 

១.៤ ការរតតួពនិតិយលែខណ្ះបនចចែនទស្នាវា (ពនិយ័នលីការយតឺយ៉ាវ រតិ 
នរកាយរយះនពល ៦០នថៃ បនាធ បព់ហួីស្ែណំ្ត ់) 
 នាវាដែឹទនំិញចណុំ្ះ២០នតានចុះនរកាម ឬនាវាែម្គល ងំ៤០នស្ះចុះនរកាម
....................................................................................៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី២០នតាន ដល៥់០នតាន ឬនាវា ដឹែ
អបែដំនណី្រ/ដចមលង ១២នៅអ ីចុះនរកាម ឬនាវាននសាទ/ ស្នណាថ ង/នាវា
ែម្គល ងំនលីស្ពី៤០នស្ះ ដល ់៩០នស្ះ..............................១០០ ០០០៛  

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ៥០នតាន ដល ់១៥០នតាន ឬនាវា 
ដឹែអបែដំនណី្រ/ ដចមលងនលីស្ពី ១២នៅអី ដល ់៥០នៅអ ីឬនាវាននសាទ/ 
ស្នណាថ ង/នាវាែម្គល ងំនលីស្ព ី៩០នស្ះ ដល ់២៥០ នស្ះ.....១៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ១៥០នតាន ដល ់៣០០នតាន ឬ
នាវាដែឹអបែដំនណី្រ/ ដចមលងនលីស្ពី ៥០នៅអដីល ់១០០នៅអ ីឬនាវា
ននសាទ/ស្នណាថ ង/នាវាែម្គល ងំនលីស្ពី ២៥០នស្ះ ដល ់៥០០ នស្ះ
.................................................................................២០០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ៣០០នតាន ដល ់៥០០នតាន  
ឬនាវាដឹែអបែដំនណី្រ/ ដចមលង នលីស្ពី ១០០នៅអី ដល ់១៥០នៅអី  
ឬនាវាននសាទ/ស្នណាថ ង /នាវាែម្គល ងំនលីស្ ពី៥០០នស្ះ ដល ់៧៥០ នស្ះ
.................................................................................២៥០ ០០០៛ 

 នាវា/សាឡង់ដែឹទនំិញចណុំ្ះនលីស្ពី ៥០០នតាន ឬនាវាដឹែអបែ ដំនណី្រ/
ដចមលងចណុំ្ះ នលីស្ព ី១៥០នៅអី ឬនាវាននសាទ/ ស្នណាថ ង/នាវាែម្គល ងំ
នលីស្ពី ៧៥០នស្ះ......................................................៣០០ ០០០៛ 

 អូប័រ នាវាជនបរនទស្ នាវាពិនស្ស្...................................២០០ ០០០៛ 
 នាវារបស្អ់ងាភាពរដឌ.....................................................២០០ ០០០៛ 



 ទុតិយតា តតិយតា នស្ៀវនគរតួតពនិិតយលែខណ្ះបនចចែនទស្នាវា 
...................................................................................៣០ ០០០៛ 

១.៥ ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញស្រម្គបន់ាវែិនលីនាវាស្មុរទអនថរ   
ជាតៈិ 
 នាវែិថ្លប ែ់ររប់ររង នងិថ្លប ែ់របតបិតថិការ (នមបញ្ញជ ការនាវា នាយនបីែបរ 
នាយនបីែបរទី២ នាយយនថការ ីនាយយនថការទីី២ នាយទទួលបនធុែនបីែបរ 
នាយទទួលបនធុែម៉្គសីុ្ន នាយអរាីស្ន ីវទិយុការ)ី ...............២០០ ០០០៛ 

 នាវែិថ្លប ែជ់ំនួយការ (នាវែិជំនាញកផបែនបីែបរ នាវែិជំនាញកផបែម៉្គសីុ្ន) 
.................................................................................១២០ ០០០៛ 

 បនថសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញ ( នាវែិថ្លប ែ់ររប់ររង/ ថ្លប ែ់
របតិបតថិការ/ ថ្លប ែជ់ំនួយការ...............................................៨០ ០០០៛ 

១.៦ ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតបដឌនិលខស្រម្គបនាវែិនលីនាវាឆលងកាតរ់ពកំដនៈ 
 វញិ្ញដ បនប័រតបដឌិនលខ (បណ្តនបីែបរបដឌិនលខ បណ្តយនថការបីដឌិនលខ) 
....................................................................................៥០ ០០០៛ 

១.៧ ការផថលវ់ញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញស្រម្គបន់ាវែិនលីនាវាស្មុរទៈ 
 បរបិាលនាវាថ្លប ែ់ទ១ី/ទី២ យនថការថី្លប ែទ់១ី/ទ២ី.................១០០ ០០០៛ 
 បរបិាលនាវាថ្លប ែ់ទ៣ី យនថការថី្លប ែទ់ី៣ អបែនបែីនាវា..............៥០ ០០០៛ 
 បនថសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនប័រតស្មតទភាពជនំាញនាវែិ (បរបិាលនាវា ថ្លប ែ់ទី
១/ទ២ីយនថការថី្លប ែទ់ី១/ទី២)............................................៦០ ០០០៛ 

 បនថសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនប័រតស្មតទភាពជនំាញនាវែិ (បរបិាលនាវា ថ្លប ែ់ទី
៣យនថការថី្លប ែ់ទី៣ អបែនបីែបរនាវា....................................៣០ ០០០៛ 

១.៨ បថូរ ទុតយិតា តតយិតាវញិ្ញដ បនបរតស្មតទភាពជនំាញនាវែិ នងិវញិ្ញដ បនបរត
បដឌនិលខៈ 
 ស្រម្គប់នាវែិនលីនាវាស្មុរទអនថរជាតិ..................................៤០ ០០០៛ 
 ស្រម្គប់នាវែិនលីនាវានឆបរស្មុរទ.........................................២០ ០០០៛ 
 វញិ្ញដ បនបរតបដឌិនលខ ( ប័ណ្តនបែីបរបដឌនិលខ បណ័្តយនថការបីដឌិនលខ) 
...................................................................................៣០ ០០០៛ 

១.៩ ការផថលន់ស្ៀវនគវជិាជ ជវីៈអបែនដរីនាវាស្មុរទ ឬនស្ៀវនគនាវែិៈ 
 ផថលន់ស្ៀវនគនាវែិ ( ថម ីបថូរ ).........................................៣០០ ០០០៛ 
 ពនោរសុ្ពលភាពនស្ៀវនគនាវែិ......................................១០០ ០០០៛ 
 ទុតិយតា តតិយតា នស្ៀវនគនាវែិ....................................១០០ ០០០៛ 
១.១០ លិខតិអនុញ្ញដ តរបែបអាជវីែមមតាមផលូវស្មុរទៈ 
 រែុមហុ៊ននជីងសារនស្វាែមម..........................................១ ៦០០ ០០០៛ 
 រែុមហុ៊នដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវស្មុរទ................................២ ០០០ ០០០៛ 
២. លែខខណ្ឍ តរមវូ 
 ម្គច ស្ជ់លយានថ រតូវនោរពនពលនវលានធវីចោចរទិស្នៅ ននការនធវចីោចរដែឹ 
ជញ្ជូ ន។ 

 ោលក់ារបថូរទិស្នៅ ឬែមមវតទុអាជីវែមមដែឹជញ្ជូ ន អាចនធវីបានទលក់តអាជីវ
ែមមដែឹជញ្ជូ នបានតាមរយះនពល ៦កខសិ្ន។ 

 អាជីវែមមរតូវដ្ឋែម់នធោបាយឲ្យនធវីអាជីវែមមរយះនពល៣០នថៃ នរកាយពីបាន 
ទទួលនូវការអនុញ្ញដ តចាប់ឲ្យនធវីអាជីវែមមជាផលូវការ។ ែបុងែរណី្កដល  
អាជីវែមមពុំអាចដ្ឋែម់នធោបាយឲ្យនធវីអាជីវែមមបាននទននាះ សាមុីខលួនរតូវនធវី



 ែយសំុ្តមាលច់ោចរនៅមនធសីាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ឬ
នៅនាយែដ្ឋឌ ននាវាជនំួញស្មុរទ នដ្ឋយរតូវបញ្ញជ ែព់ីមូលនហតុ នងិនពល
នវលាពិតរបាែដននការសំុ្តមាលន់នាះ។ នបីផុតរយះនពលននការសំុ្តមាល់
ចោចរខាងនលី អាជីវែមមអាចនឹងតមាលប់ាននទៀត កតនបីស្ទតិែបុងរយះនពល
ែំណ្ត៤់កខនហយី នហយីមនធោបាយនៅកតពុំអាចនឹងដំនណី្រការអាជីវែមម
បាននទៀតននាះ ចាបអ់នុញ្ញដ តឲ្យនធវអីាជីវែមមកដលបានផថលជូ់នពមុីន នឹង
រតូវរត់ទុែជានម្គឃៈ។ 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ការដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវស្មុរទ 
១. សំ្ណំុ្លិខតិបណ្តស្ម្គា លន់ាវា 

1.  ែយសំុ្ចាប់អនុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមម...................................មួយចាប់  
2. បណ្តសំ្ោលន់ាវា.........................................................មួយចាប ់
3. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្នាវា.....................មយួចាប ់
4. បណ្តនបែីបរនាវានងិបណ្ត័ យនថការ.ី..................................មួយចាប ់
5. នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ.............................................មួយចាប ់
6. នស្ៀវនគែត់រតាស្ែមមភាពជលយានរបរនំថៃ.....................មួយចាប ់
7. បង្កា ន់នដបងព់ននដ្ឋរ....................................................មួយចាប ់

២.  ែយសំុ្របឡងយែបណ្តនបែីបរ និងបណ្តយានការ ី
1. លិខិតពនិិតយសុ្ខភាពនចញនដ្ឋយមនធីរនពទយណាមយួកដលបាន

ែំណ្ត់នដ្ឋយរែសួ្ងសុ្ខាភិបាល..................................មួយចាប ់
2. បង្កា ន់នដពននរបឡងមួយស្នលែឹ.....................................មយួចាប ់
3. លិខិតបញ្ញជ ែ់ស្មតទភាពពីម្គច ស្ជ់លយាន នងិអាជាញ ធរកផ...មួយចាប ់
4. លិខិតបញ្ញជ ែ់ការសិ្ែារបស្ស់ាលា...............................មួយចាប ់

៣. ការរតតួពនិិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន 
1. បណ្តស្ម្គា លជ់លយាន...............................................មយួចាប ់
2. បណ្តនបែីបរជលយាន................................................មយួចាប ់
3. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន...........មួយចាប ់
4. នស្ៀវនគស្ែមមភាពរបរនំថៃ..........................................មួយចាប ់
5. ចាប់អនុញ្ញដ តអាជីវែមម...............................................មួយចាប ់
6. នស្ៀវនគទិដ្ឋឌ ការនធវីដំនណី្រ...........................................មួយចាប ់
7. បង្កា ន់នដពនន..............................................................មួយចាប់ 

នយាបល ់ ការផថលនូ់វចាបអ់នុញ្ញដ តនធវីអាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុង 
មូលដ្ឋឌ ននខតថ និងឆលងកាត់នខតថ ឬដឹែជញ្ជូ នឆលងកដននរៅរបនទស្ ជាការរមួ 
ចំកណ្ែនធវឲី្យរបពន័នដែឹជញ្ជូ នជាតមិ្គនលែខណ្ះលេរបនសី្រ ម្គនការការ រអពំី 
របព័ននចាប់នូវសុ្វតទិភាព ផ្លសុ្ខភាព ស្ណាថ ប់ធាប ប់ រពមទងំសុ្វតទិភាពស្ងាម  
ស្រម្គប់បំនរ ីនងិជំរុញការនលីែទឹែចិតថដលក់ារអភិវឌណន៍ស្ហរោស្ធុនតូច នងិ
មធយម រពមទងំនធវីនអាយបរសិាទ នធុរែិចចកាន់កតរបនសី្រនឡងី។ ការនបែីការដ្ឋឌ ន
សាទ បនា ជួស្ជុល នាវាររប់របនភទទងំស្រម្គប់ការដឹែជញ្ជូ នផលូវស្មុរទែថី    
ផលូវទឹែែថី របំាច់រតូវម្គននោលការររប់ររង នងិរតួតពិនតិយចាស្ល់ាស្អ់ំពី  
សុ្វតទិភាព បនចចែនទស្ បរសិាទ ន នងិស្នថសុិ្ខសាធារណ្ៈ។ ដូនចបះការររប់ររង
រតួតពនិិតយនលីអាជីវែមមររប់របនភទននះ អំពីនតីិវធិី និងនោលការណ៍្ចាប ់ជា
របការកដលខានពុំបាន ស្រម្គប់ការនលីែែមពស្ក់ារចូលរមួរបស្វ់សិ្យ័ឯែជន
នលីការអភិវឌណន៍នហដ្ឋឌ រចនាស្មពន័នដែឹជញ្ជូ ន នដមីផជីរមញុែំនណី្ននស្ដឌែចិច



ជាតិរបែបនដ្ឋយចីរភាព។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអន ញ្ញា ឲ្យលបើរការដ្ឋា នសាថ បនា ជួសជ លនាវា និងការសាថ បនាជួសជ លនាវាររប់របលភទតាមផលូវទឹរ 

ន ម្ ះនស្វា 
ការអនុញ្ញដ ឲ្យនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុលនាវា និងការសាទ បនាជួស្ជុល  
នាវាររប់របនភទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជួន 
១.នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តឲ្យនបែីការដ្ឋឌ ន នដីមផសីាទ បនាជួស្ជុលជលយាន
ររប់របនភទស្រម្គប់បនរមីការនធវីនាវាចរណ៍្ របែបអាជីវែមមនានានៅតាមដងទននល
នៅែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា នលីែកលងកតនាវារបស្ែ់ងនយាធពលនខមរ
ភូមិនធ នហយីនឹងែងនររបាលជាតិ។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ ន: ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២  
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារនលខ : ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 
 អុីកម៉ល:  vuthy.bong@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

នោលបណំ្ងននការផថលន់ស្វាននះ រនឺដមីផសី្រមលួដលៈ់ 
1. របជាពលរដឌែបុងការសាទ បនាជួស្ជុលកែនចបជលយានររប់របនភទ 

ស្រម្គប់ដឹែជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ និងផលូវស្មុរទ នដីមផី
បំនរនូីវនស្ចែថីរតូវការរបរនំថៃ នងិចំន ះមុខែបុងការនលីែែមពស្ជ់ីវភាព
រស្ន់ៅរបស្ខ់លូន នដីមផរីមួចំកណ្ែកាត់បនទយនូវភាពរែីរែ។ 

2. ការនរៀបចំស្ណាថ បធ់ាប ប់ស្នថិសុ្ខ និងសុ្វតថិភាពែបុងការដែឹជញ្ជូ នទនំិញ 
ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទ នដីមផជីួយកាតប់នទយនូវនរោះ
ថ្លប ែ់នាវាចរណ៍្កដលនែីតម្គននឡយីជាយថ្លនហតុកដលបណាថ លមែពី
ភាពអនាធិបនតយយ ននការនរបីរបាស្ជ់លយានកែនចបទងំននាះ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ  ៥៣៥ របែ.ស្ែ ចុះនថៃទ១ី១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចចហរិញ្ដវតទុ 
ស្ថីពីការ ែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ ដឹែជញ្ជូ នផលូវ
ទឹែ និងនាវាជំនួញស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០២ ស្រណ្ន.រម.តពស្ ចុះនថៃទី១៨ កខធបូ ឆ្ប ១ំ៩៨៩ 
របស្រ់ែសួ្ងរមនារមនដ៍ឹែជញ្ជូ ន និងនរបស្ណី្យ ៍ស្ថីពីការររប់ររង
មនធោបាយដែឹ ជញ្ជូ នផលូវនោែ និងផលូវទែឹ ែបុងរដឌែមពុជា។ 

 សាោចរកណ្នានំលខ ០០៦ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី១ កខតុលា            
ឆ្ប ១ំ៩៩៩ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីការររប់ររង    
វសិ្យ័នាវាចរណ៍្ស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទី២៧ កខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាម ផលូវទឹែ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

នីតិបុរាលសាធារណ្ៈ ឬឯែជនស្ញ្ញជ តិកខមរ ឬបរនទស្ នងិអតិថជិន
ទងំឡាយ កដលម្គនបំណ្ងនធវីការសាទ បនា ជួស្ជុលនាវាររប់របនភទនទះបីជា
រតូវនាយំែនូវកផបែខលះ ឬមនធោយបាយទងំមូលមែនធវីការកែនចប ឬដំនឡងីែបុង
រសុ្ែែ នដ្ឋយ នដីមផនីរបីរបាស្ស់្រម្គបជ់ារបនយាជនែ៍បុងការបំនរនីាវាចរណ៍្ដែឹ
ជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនាវាចរណ៍្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា រសាវរជាវរុែរែនទស្ចរណ៍្ នងិការននសាទតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទនៅែមពុជា 



១. ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តនបែីការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុលនាវា..............៥០០ ០០០៛ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តនធវអីាជីវែមមការដ្ឋឌ នសាងស្ង់ ឬជួស្ជុលជលយាន
.................................................................................២០០ ០០០៛ 

 លិខិតអនុញ្ញដ តនធវអីាជីែមមតាមែំពង់កផ.........................១ ០០០ ០០០៛ 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ែ- ការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ តនបែីការដ្ឋឌ ននដមីផសីាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
   ែ.១- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ 

1.  ែយសំុ្.......................................................................មយួចាប ់
2. បលង់ដែីមមសិ្ទនម្គនការបញ្ញជ ែទ់ទួលសាា លព់ីអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន

...............................................................................មួយចាប ់
3. បលង់ការដ្ឋឌ ន...............................................................មួយចាប ់
4. បង្កា ន់នដពនឌ..............................................................មួយចាប ់

បញ្ញជ ែៈ់ កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជនអបែសំុ្ផថល ់ 
នស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទឹែ។ 
ខ- ការសំុ្អាជាញ បណ្តសាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
    ខ.១- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ 
    ខ.១.១- ការសាទ បនានាវា 

1.  ែយសំុ្..................................................................មួយចាប ់
2. រនរម្គងស្ម្គភ រជួស្ជុល.............................................មយួចាប ់
3. បលង់បនចចែនទស្សាទ បនាជលយាន................................មួយចាប ់
4. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្......................មយួចាប ់
5. នស្ៀវនគរបវតថិជលយាន............................................មយួចាប ់
6. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅឬអតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត  ឬបណ្តររសួារ

............................................................................មយួចាប់ 
7. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទែីកនលងជួស្ជុលជលយាន......................មយួចាប ់

បញ្ញជ ែ ់: កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរ     
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជន
អបែសំុ្ផថលន់ស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ។ 

នយាបល ់ ការនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុល ឬការសាទ បនាជួស្ជុលនាវាររប់របនភទ ទងំ
ស្រម្គប់ការដឹែជញ្ជូ នផលូវទែឹែថ ី នាវាស្មុរទែថ ី របំាច់រតូវម្គននោលការណ្ 
ររប់ររង នងិរតតួពិនតិយចាស្ល់ាស្អ់ពំីសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្ បរសិាទ ន និង 
ស្នថិសុ្ខសាធារណ្ៈ។ ដូនចបះការររបរ់រងរតួតពិនតិយនលីអាជីវែមមរបនភទននះ 
អំពីនតីិវធិ ី និងនោលការណ្ ចាប ់ ជារបការកដលខានពុំបានសំ្ោប់ការនលីែ      
ែំពស្ក់ារចូលរមួរបស្វ់សិ្យ័ឯែជននលីការអភិវឌឈន៍នហដ្ឋឌ រចនាស្មព័ននដឹែជញ្ជូ ន 
នដីមផជីំរុញែំនណី្ននស្ដឌែិចចជាតិរបែបនៅនដ្ឋយចីរភាព។ 

 

 
 



 
ការផតលល់ខិិរអន ញ្ញា រយានយនតឆលងផ្ដន 

ន ម្ ះនស្វា ការផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តយានយនថឆលងកដន 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

រណ្ៈែម្គម ធកិារជាតសិ្រមបស្រមលួការដែឹជញ្ជូ នឆលងកាត ់ រ.ជ.ស្.ដ.ឆ                                                        
( National Transit Transport Coodinating Committee  NTTCC )។ 
អងាភាពស្រមបស្រមលួការង្ករ ៖  
នលខាធិការដ្ឋឌ នបនចចែនទស្ននរណ្ៈែម្គម ធិការជាតិសំ្របសំ្រលួ ការដែឹជញ្ជូ ន
ឆលងកាត់  (រ.ជ.ស្.ដ.ឆ )។ 
 អាស្យដ្ឋឌ ន ៖ ស្ទិតនៅតាមផលូវនលខ ៥៩៨  ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២            
ខ័ណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ពធ័នលខ ៖ ០12 273 327  , ០12 9០០ 735  
០12 9០០ 729  និង ០12 844 ០98                             

 អុីកម៉ល ៖ chan_dara@online.com.kh / 
soryana22@yahoo.com  
hongsinara@yahoo.com / vanhong01@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ផថលនូ់វការអនុញ្ញដ តឱ្យយានយនថកដលបំនរ ីណិ្ជជែមម និងយានយនថមិនបំនរ ី
 ណិ្ជជែមមនធវចីោចរឆលងកដននទវភារ ី ឬពហុភារីរវាងរពះោជាណាចរែែមពុជា 
ជាមួយនងឹរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន ឬរបនទស្នានាកដលម្គនែចិចរពម
នរពៀងជាមួយោប ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 ចាប់ចោចរផលូវនោែកដលរបកាស្ឱ្យនរបីនដ្ឋយរពះោជរែម នលខ  នស្/
រែម/០១១៥/០០១  ចុះនថៃ ទ០ី៩  កខមែោ  ឆ្ប ២ំ០១៥  

 អនុរែតឹយនលខ ១១៥ អនរែ-បែ  ចុះ នថៃ ទី២១ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០០១ ស្ថីពី
ការបនងាីតែម្គម ធកិារជាតិស្រមបស្រមួលការដឹែជញ្ជូ ន ឆលងកាត ់

 របកាស្នលខ ៣៧៤ របែ-ស្ែ ចុះ នថៃទ០ី៥ តុលា ឆ្ប ២ំ០០៦ របស្់
រែសួ្ងសាធារណ្ការ  នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីការររប់ររងយានយនថនធវី
ចោចរណ៍្ឆលងកដន  

 របកាស្រមួនលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២  ស្ថពីី 
ការផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចតិថជូនរែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន និង
រែសួ្ងនស្ដឌែចិច  និងហរិញ្ដវតទុ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ របែ.ស្ែ.ស្ហវ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ំ
២០១៤ របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដឹែជញ្ជូ ន និងរែសួ្ងនស្ដឌែចិច 
និងហរិញ្ដវតទុស្ថពីីការកែករបែរមងនស្វាសាធាណ្ៈននតាោងឧបស្មពន័ភាជ ប ់
និងរបកាស្រមួនលខ៩៨៩ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២៨ កខធបូ ឆ្ប  ំ២០១២ស្ថីពី
ការផថលន់ស្វាសាធារណ្ៈរបស្រ់ែសួ្ង  

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣១ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៤  
ស្ថីពីការកែករបរបការ ៤ ននរបកាស្រមួ នលខ ៩៩០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី
២៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពកីារផថលរ់ង្កវ ន់នលីែទឹែចិតថជូនរែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចច  និងហរិញ្ដវតទុ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

នីតិបុរាល ឬរូបវនថបុរាល ឬរបតបិតថែិរដែឹជញ្ជូ នទងំអស្ក់ដលម្គននធវីការដែឹ
ជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រឆលងកដនជានទវភារី ឬពហុភារីរវាងរពះោជាណាចរែ
ែមពុជា ជាមយួនឹងរបនទស្ទងំឡាយកដលជាស្ម្គជិែននមហាអនុតបំន់ទននល
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នមរងា ឬជាមួយនងឹរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

 ដឹែជញ្ជូ នទនំិញឆលងកដន.........................................៤០០ ០០០ នរៀល   
 ដឹែជញ្ជូ នអបែដំនណី្រឆលងកដន...................................៤០០ ០០០ នរៀល   
 យានយនថមិនបំនរ ីណិ្ជជែមម......................................៥០ ០០០ នរៀល 

 ផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមម ......................១ ០០០ ០០០ នរៀល 

 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមម ............៨០០ ០០០ នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

១- អតថិជិនកដលមែសំុ្ការអនុញ្ញដ តថរបែបអាជវីែមមឆលងកដនរតវូបនំពញនូវកបប
បទដូចខាងនរកាម ៖ 
១.១- ែយសំុ្ការអនុញ្ញដ ្តថបែបអជាវែីមមឆលងកដ..........................មយួចាប ់
១.២-លែខនថិែៈរែុមហុ៊ន...........................................................មួយចាប ់
១.៣-លិខិតនថ្លា លនទស្ (អាជីវែមមដំបូង).................................មយួចាប ់
១.៤-តាោងតុលយការរបរឆំ្ប .ំ...................................................មួយចាប ់
១.៥-លិខិតចុះបញ្ជ ី ណិ្ជជែមម.................................................មួយចាប ់
១.៦-បណ្តធានាោ៉ប់រង............................................................មួយចាប ់
១.៧-បង្កា ន់នដបង់របាែ់...........................................................មួយចាប ់
២- អតថិជិនកដលមែសំុ្ការអនុញ្ញដ តយានយនថឆលងកដនរតវូបនំពញនូវកបបបទ 
ដូចខាងនរកាម ៖ 
 ២.១-  ែយសំុ្ការអនុញ្ញដ តយានយនថឆលងកដន.............................មយួចាប់ 
 ២.២- ប័ណ្តសំ្ោលយ់ានយនថ ................................................មួយចាប ់
 ២.៣- វញិ្ញដ បនប័រតរតួវពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្យានយនថ.........មួយចាប ់
 ២.៤- ប័ណ្តនបែីបរ ...............................................................មួយចាប ់
 ២.៥- លិខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមមឆលងកដន ............................មយួចាប ់
 ២.៦- ប័ណ្តធានាោ៉ប់រង .........................................................មួយចាប ់
 ២.៧-ប័ណ្តប៉ាតង់របរឆំ្ប .ំ......................................................មួយចាប ់
 ២.៨-បង្កា ន់នដបង់របាែ.់.........................................................មួយចាប ់

នយាបល ់ ជានីតិវធិ ីនងិកបបបទែំណ្ត់ជាផលូវការនៅែបុងែិចចរពមនរពៀងរវាងរពះោជាណា
ចរែែមពុជា ជាមួយនឹងរបនទស្ទងំឡាយជាស្ម្គជែិននមហាអនុតំបនទ់ននល 
នមរងាជាមួយនងឹរបនទស្ជាស្ម្គជែិអាស៊ាន។ ការខែខានពុំបានសំុ្ការ
អនុញ្ញដ តឱ្យយានយនថឆលងកដនននាះ ការដែឹជញ្ជូ នឆលងកដនែ ពុំអាចអនុញ្ញដ តឱ្យ
នធវីនៅបាននឡយី។ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ការផតលល់ខិិរអន ញ្ញា រជលយានឆលងផ្ដន 
ន ម្ ះនស្វា ការផថលលិ់ខិតអនុញ្ញដ តជលយានឆលងកដន 
រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជូន 
នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវទែឹ       
អាស្យ័ដ្ឋឌ ន:     
 ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវ ៥៩៨   ស្ង្កា តរ់រងំចំនរះ ២ ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ    
ោជធានីភបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ - ទូរសារ : ០២៣ ៨៦៤ ០៨៥ 

 អុីកម៉ល :  vuthy.bong@yahoo.com 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

ផថលនូ់វការអនុញ្ញដ តនអាយជលយានកដលបំនរ ីណិ្ជជែមម និងជលយានមិនបំនរ ី
 ណិ្ជជែមមនធវចីោចរឆលងកដននទវភារ ីរពឺហុភារីរវាងរពះោជាណាចរែែមពុជា 
ជាមួយនងិរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន ររឺបនទស្នានាកដលម្គនែចិចរពមនរពៀង
ជាមួយោប ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 រពះោជរែមនលខ នស្/រែម/០៦១០/០០៩ ចុះនថៃទី៣០ កខមិថុនា ឆ្ប ំ
២០១០ កដលរបកាស្ឲ្យនរបចីាប់ស្ថីពីការអនុមត័យលរ់ពមនលីែិចចរពម
នរពៀង រវាងោជរដ្ឋឌ ភបិាលននរពះោជាណាចរែែមពុជា និងរដ្ឋឌ ភិបាល
សាធារណ្រដឌស្ងាមនិយមនវៀតណាមស្ថពីកីារដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវទែឹ។ 

 របកាស្នលខ ៥៣៧ របែ.ស្ែ.ដជ ចុះនថៃទី០៧ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ស្ថីពីនតីិ
វធិីននការផថលលិ់ខតិអនុញ្ញដ តនាវាឆលងកាត់រពំកដន របស្រ់ែសួ្ងសាធារណ្
ការ និងដឹែជញ្ជូ ន។ 

 របកាស្រមួនលខ ១៤៣០ ស្ហវ.របែ ចុះនថៃទី២០ កខវចិឌិកា ឆ្ប ២ំ០១៤ ស្ថី
ពីការកែករបែរមងនស្វាសាធារណ្ៈ របស្រ់ែសួ្ងនស្ដឌែចិច នងិហរិញ្ដវតទុ 
និងរែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដឹែជញ្ជូ ន នលីរបកាស្នលខ ៩៨៩ ស្ហវ.
របែ ចុះនថៃទ២ី៨ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០១២។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

នីតិបុរាល ឬរូបវនថបុរាល ឬរបតបិតថែិរដែឹជញ្ជូ នទអំស្ក់ដលបាននធវីការដឹែ
ជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រឆលងកដនជានទវភារី ឬពហុភារីរវាង                  
រពះោជាណាចរែែមពុជា ជាមួយនិងរបនទស្ទងំឡាយកដលជាស្ម្គជិែនន
មហាអនុតំបន់ទននលនមរងា ឬជាមួយនឺងរបនទស្ជាស្ម្គជែិអាស៊ាន។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 
អបែដ្ឋែ ់ែយសំុ្នស្វា ម្គនកាតពវែចិចរតវូបងន់ថលបនំរនីស្វា ដូចខាងនរកាម ៖ 
 ជលយានដែឹជញ្ជូ នឆលងកដន......................................៤០០ ០០០នរៀល 

តរមវូការ ឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

អតថិជិនកដលម្គនមែសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ តជលយានឆលងកដន រតូវបំនពញកបប
បទដូចខាងនរកាម ៖ 

1.  ែយសំុ្ការអនុញ្ញដ តជលយានឆលងកដន..........................មយួចាប ់
2. បណ្តសំ្ោលជ់លយាន..............................................មួយចាប ់
3. វញិ្ញដ បនបរតរតូវពិនតិយលែខណ្ៈបនចចែនទស្ជលយាន......មួយចាប ់
4. លិខិតអនុញ្ញដ តរបែបអាជីវែមមឆលងកដន.........................មួយចាប ់
5. បណ្តប៉ាតង់របរឆំ្ប .ំ..................................................មយួចាប ់

នយាបល ់ ជានីតិវធិ ីនងិកបបបទែំណ្ត់ជាផលូវការនៅែបុងែិចចរពមនរពៀងរវាង             
រពះោជាណាចរែែមពុជា ជាមួយនិងរបនទស្ទងំឡាយជាស្ម្គជិែ ននមហា
អនុតបំនទ់ននលនមរងា ជាមួយនិងរបនទស្ជាស្ម្គជិែអាស៊ាន។ ការខែខានពុំ
បានសំុ្ការអនុញ្ញដ តនអាយជលយានឆលងកដនននាះ ការដឹែជញ្ជូ នឆលងកដនែ ពុំ

mailto:vuthy.bong@yahoo.com


អាចអនុញ្ញដ តនអាយនធវីបាននៅបាននឡយី។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ការអន ញ្ញា ឲ្យលបើរការដ្ឋា នសាថ បនា ជួសជ លនាវា និងការសាថ បនាជួសជ លនាវាររប់របលភទតាមផលូវសម រទ 

ន ម្ ះនស្វា 
ការអនុញ្ញដ ឲ្យនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុលនាវា និងការសាទ បនាជួស្ជុល  
នាវាររប់របនភទតាមផលូវស្មុរទ 

រែសួ្ង/សាទ បន័ 
ផថលន់ស្វា 

ររសងួសាធារណការ និងដរឹជញ្ជួន 
១.នាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ៖ 
ទទួលបំនរកីារផថលក់ារអនុញ្ញដ តចាបឲ់្យនធវអីាជីវែមមដឹែទំនិញ នងិអបែដំនណី្រឆលង
កាត់នខតថនានាតាមផលូវស្មុរទែបុងរពះោជាណាចរែែមពុជា។ 
 អាស្យ័ដ្ឋឌ ន: ស្ទិតនៅតាមបនណាថ យផលូវនលខ ៥៩៨ ស្ង្កា ត់ររងំចំនរះ២  
ខណ្ឍ ឬស្សកីែវ ោជធានភីបំនពញ 

 ទូរស្ព័ធ/ទូរសារនលខ : ០២៣ ៨៦៤ ១១០ 
 អុីកម៉ល: mmd@online.com.kh 

នោលបណំ្ង 
ននការផថលន់ស្វា 

នោលបណំ្ងននការផថលន់ស្វាននះ រនឺដមីផសី្រមលួដលៈ់ 
1. របជាពលរដឌែបុងការសាទ បនាជួស្ជុលកែនចបជលយានររប់របនភទ 

ស្រម្គប់ដឹែជញ្ជូ នទំនិញ ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ និងផលូវស្មុរទ នដីមផី
បំនរនូីវនស្ចែថីរតូវការរបរនំថៃ នងិចំន ះមុខែបុងការនលីែែមពស្ជ់ីវភាព
រស្ន់ៅរបស្ខ់លូន នដីមផរីមួចំកណ្ែកាត់បនទយនូវភាពរែីរែ។ 

2. ការនរៀបចំស្ណាថ បធ់ាប ប់ស្នថិសុ្ខ និងសុ្វតថិភាពែបុងការដែឹជញ្ជូ នទនំិញ 
ឬអបែដំនណី្រតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទ នដីមផជីួយកាតប់នទយនូវនរោះ
ថ្លប ែ់នាវាចរណ៍្កដលនែីតម្គននឡយីជាយថ្លនហតុកដលបណាថ លមែពី
ភាពអនាធិបនតយយ ននការនរបីរបាស្ជ់លយានកែនចបទងំននាះ។ 

មូលដ្ឋឌ នរតយុិតថ 

 របកាស្អនថររែសួ្ងនលខ  ៥៣៥ របែ.ស្ែ ចុះនថៃទ១ី១ កខធបូ ឆ្ប ២ំ០០៧ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន នងិរែសួ្ងនស្ដឌែិចចហរិញ្ដវតទុ 
ស្ថីពីការ ែណំ្ត់នថលនស្វាែមមសាធារណ្ៈ ដឹែជញ្ជូ នផលូវនោែ ដឹែជញ្ជូ នផលូវ
ទឹែ និងនាវាជំនួញស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០២ ស្រណ្ន.រម.តពស្ ចុះនថៃទី១៨ កខធបូ ឆ្ប ១ំ៩៨៩ 
របស្រ់ែសួ្ងរមនារមនដ៍ឹែជញ្ជូ ន និងនរបស្ណី្យ ៍ស្ថីពីការររប់ររង
មនធោបាយដែឹ ជញ្ជូ នផលូវនោែ និងផលូវទែឹ ែបុងរដឌែមពុជា។ 

 សាោចរកណ្នានំលខ ០០៦ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទ០ី១ កខតុលា            
ឆ្ប ១ំ៩៩៩ របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ និងដែឹជញ្ជូ ន ស្ថពីីការររប់ររង    
វសិ្យ័នាវាចរណ៍្ស្មុរទ។ 

 សាោចរនលខ ០០៣ ស្រណ្ន.ស្ែ ចុះនថៃទី២៧ កខមថុិនា ឆ្ប ២ំ០០០ 
របស្ ់រែសួ្ងសាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ ន ស្ថីពីការររប់ររងមនធោបាយ
ដឹែជញ្ជូ នតាម ផលូវទឹែ។ 

អតថិជិនកដលម្គន 
សិ្ទនទទលួនស្វា 

អតិថជិន អាជីវែរទងំអស្ក់ដលម្គនមនធោបាយដឹែជញ្ជូ នតាមផលូវនោែែថ ីផលូវ
ទឹែែថ ីឬស្មុរទែថ ីនហយីម្គនបណំ្ងចងយ់ែមនធោបាយទងំអស្ន់នាះ នៅបំនរ ី
អាជីវែមមដឹែជញ្ជូ នទំនិញ នងិអបែដំនណី្រនៅែបុងមូលដ្ឋឌ ននខតថ ឬឆលងកាត់នខតថ 
និងដែឹជញ្ជូ នឆលងកដននៅនរៅរបនទស្។ 

ស្ថងដ់្ឋនស្វា 

រសាវរជាវរុែរែនទស្ចរណ៍្ នងិការននសាទតាមផលូវទែឹ នងិផលូវស្មុរទនៅែមពុជា 
១. ចាបអ់នុញ្ញដ តសាទ បនានាវា 
 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែ២០នតានចុះនរកាម........................២០០ ០០០នរៀល 
 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព២ី០នតាន ដល១់៥០នតាន...២៦០ ០០០នរៀល 



 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព១ី៥០នតាន ដល៣់០០នតាន.៤០០ ០០០នរៀល 
 នាវាម្គនចណុំ្ះផធុែនលីស្ព៣ី០០នតាន.......................៥០០ ០០០នរៀល 
២. ការបនងាតីយានដ្ឋឌ នសាងស្ង ់ឬជសួ្ជុលនាវា 
 លិខិតបនងាតីការដ្ឋឌ នសាងស្ង ់ឬជួស្ជុល...................៥០០ ០០០នរៀល 
 លិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថិការ.......................................២០០ ០០០នរៀល 
 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថកិារ..................២០០ ០០០នរៀល 
៣. ការបនងាតីការសាងស្ង ់នងិរបតបិតថកិារែពំងក់ផ 
 លិខិតវាយតនមលកផនការែមមែពំង់កផ ឬលិខិតអនុញ្ញដ តបនងាីតែពំង់កផ
.......................................................................២ ០០០ ០០០នរៀល 

 លិខិតអនុញ្ញដ តសាងស្ង់ែំពង់កផ...........................២ ០០០ ០០០នរៀល 
 លិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថិការែពំង់កផ........................៤ ០០០ ០០០នរៀល 
 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថកិារែំពង់កផ...៣ ០០០ ០០០នរៀល 
៤. ការបនងាតី នងិរបតបិតថកិារសាលាបណ្ថុ ះបណាថ លនាវែិ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តបនងាីត..........................................២ ០០០ ០០០នរៀល 
 លិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថិការ...................................១ ៦០០ ០០០នរៀល 
 បនថសុ្ពលភាពលិខិតអនុញ្ញដ តរបតិបតថកិារ...............១ ០០០ ០០០នរៀល 

តរមវូការឯែសារ  
នដមីផទីទលួបាននស្វា 

ែ- ការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ តនបែីការដ្ឋឌ ននដមីផសីាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
   ែ.១- ស្រម្គបក់ារដែឹជញ្ជូ នផលូវស្មុរទ 

1.  ែយសំុ្......................................................................មួយចាប ់
2. បលង់ដែីមមសិ្ទនម្គនការបញ្ញជ ែទ់ទួលសាា លព់ីអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន

...............................................................................មួយចាប់ 
3. បលង់ការដ្ឋឌ ន...............................................................មួយចាប ់
4. បង្កា ន់នដពនឌ..............................................................មួយចាប ់

បញ្ញជ ែៈ់ កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរសាធារណ្ការ 
និងដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជនអបែសំុ្ផថល ់ 
នស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នដែឹជញ្ជូ នជនំួញស្មុរទ។ 
ខ- ការសំុ្អាជាញ បណ្តសាទ បនា នងិជសួ្ជុលនាវាៈ 
    ខ.១- នស្វាសាធារណ្ៈនលីកផបែនាវាជនំញួស្មុរទ 
    ខ.១.១- ការសាទ បនានាវា 

8.  ែយសំុ្..................................................................មួយចាប ់
9. រនរម្គងស្ម្គភ រជួស្ជុល.............................................មយួចាប ់
10. បលង់បនចចែនទស្សាទ បនាជលយាន................................មួយចាប ់
11. នស្ៀវនគរតួតពិនិតយលែខណ្ៈបនចចែនទស្......................មយួចាប ់
12. នស្ៀវនគរបវតថិជលយាន............................................មយួចាប ់
13. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទីលំនៅ ឬអតថស្ញ្ញដ ណ្បណ្ត ឬបណ្តររួសារ

............................................................................មយួចាប់ 
14. លិខិតបញ្ញជ ែ់ទែីកនលងជួស្ជុលជលយាន......................មយួចាប ់

បញ្ញជ ែ ់: កបបបទននការសំុ្ផថលក់ារអនុញ្ញដ ត រតូវនធវតីាមរយៈមនធីរ     
សាធារណ្ការ នងិដែឹជញ្ជូ នោជធាន-ីនខតថ ននមូលដ្ឋឌ នសាប ែ់នៅរបស្អ់តថិិជន
អបែសំុ្ផថលន់ស្វាមែនាយែដ្ឋឌ នជនំួញស្មុរទ។ 

នយាបល ់ ការនបីែការដ្ឋឌ នសាទ បនា ជួស្ជុល ឬការសាទ បនាជួស្ជុលនាវាររប់របនភទ ទងំ
ស្រម្គប់ការដឹែជញ្ជូ នផលូវទែឹែថ ី នាវាស្មុរទែថ ី របំាច់រតូវម្គននោលការណ្ 



ររប់ររង នងិរតតួពិនតិយចាស្ល់ាស្អ់ពំីសុ្វតទិភាពបនចចែនទស្ បរសិាទ ន និង 
ស្នថិសុ្ខសាធារណ្ៈ។ ដូនចបះការររបរ់រងរតួតពិនតិយនលីអាជីវែមមរបនភទននះ 
អំពីនតីិវធិ ី និងនោលការណ្ ចាប ់ ជារបការកដលខានពុំបានសំ្ោប់ការនលីែ      
ែំពស្ក់ារចូលរមួរបស្វ់សិ្យ័ឯែជននលីការអភិវឌឈន៍នហដ្ឋឌ រចនាស្មព័ននដឹែជញ្ជូ ន 
នដីមផជីំរុញែំនណី្ននស្ដឌែិចចជាតិរបែបនៅនដ្ឋយចីរភាព។ 

 


