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រដ្ឋលលខាធិការដ្ឋឋ ន អាកាសចរស ៊ីវិល 
បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតិភនំវពញ មហាវថីិសហពន័ធរុសស ីភូមិតាងនួ  

សង្កា តក់ាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 
ទូរសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការល ោះលហើរ តាមរដ្ូវកាល របសរ់រុមហ  នអាកាសចរណ៍្
រន ងរសុរ និងបរលេស(Landing Permit to Operate Summer/Winter Schedule Flight) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាល និងរបតិបតតិ
ការវហាោះវហរី របសរ់ក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 
(Summer/Winter Schedule Flight) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផដលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាលដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 002/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល 0២សខ វដីមបផីដលក់ារអនុញា្ញ តសរាប់របតិបតតកិារវហាោះវហរី 
តាមរដូវកាល Summer/Winter Schedule 

 ានសុពលភាពរយៈវពល ០៦សខ 
 បង់នថល ២០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិចាត់តាងំក្រុមហ ុនអាកាសេរណ៍វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអា
កាសេរសីុវលិ 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស(AOC) 
 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតសុវតថិភាពវហាោះវហរីរគប់របវភទយនតវហាោះ
(Airworthiness) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីរគប់របវភទយនតវហាោះ(Aircraft 
Registration) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតធានារា៉ាប់រង ( Insurance Certificate and 
Coverage ) 

វយាបល ់  



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការ ល ោះលហើរលរៅរមមវិធ៊ី របសរ់រុមហ  នអាកាសចរណ៍្រន ង
រសុរ និងបរលេស(Landing Permit to Operate Extra and Charter Flight) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា ត សរាប់របតបិតតិការវហាោះវហរីវរៅក្មមវធិី របសរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 
(Extra and Charter Flight) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផដលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាលដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 002/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល ០៧នថៃ វដីមបផីដលក់ារអនុញា្ញ តសរាប់របតិបតតកិារវហាោះវហរី 
វរៅក្មមវធិ ីExtra and Charter Flight 

 ានសុពលភាពរយៈវពល តាមការវសនីសំុ 
 បង់នថល ២០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិចាត់តាងំក្រុមហ ុនអាកាសេរណ៍វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអា
កាសេរសីុវលិ 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស(AOC) 
 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតសុវតថិភាពវហាោះវហរីរគប់របវភទយនតវហាោះ
(Airworthiness) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីរគប់របវភទយនតវហាោះ(Aircraft 
Registration) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតធានារា៉ាប់រង ( Insurance Certificate and 
Coverage ) 

វយាបល ់  



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការល ោះលហើរ ដ្ឹរេំនិញលររោះថ្នន រ់ របសរ់រុមហ  នអាកាសចរ
ណ៍្រន ងរសុរ និងបរលេស(Permission to Carry Dangerous Goods) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីដឹក្ទនំិញវរោោះថ្នន ក្់ របស់
រក្ុមហ ុន អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 
(Permission to Carry Dangerous Goods) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តទនំិញវរោោះថ្នន ក្ ់

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផដលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់របតិបតតិការវហាោះវហរីតាមរដូវកាលដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 002/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល 0២សខ វដីមបផីដលក់ារអនុញា្ញ តសរាប់របតិបតតកិារវហាោះវហរី 
ដឹក្ទនំិញវរោោះថ្នន ក្់  

 ានសុពលភាពរយៈវពល 01ឆ្ន  ំ(ឬតាមការវសនីសំុ) 
 បង់នថល ៥០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិអនុញ្ញា តសរាប់របតបិតតកិារវហាោះវហរីដឹក្ទនំិញវរោោះថ្នន ក្់
វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអាកាសេរសីុវលិ (Dangerous Goods Permit 
issued by the State of the Operator ) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស(AOC) 
 ថតេមលងក្បួនរបតបិតតកិារទំនញិវរោោះថ្នន ក្់(DG Ops Manuals) 

វយាបល ់  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ ៖ លចញលខិិតចាត់តាងំររុមហ  នអាកាសចរណ៍្រន ងរសុរ ល ោះលហើរលៅកាន់បរលេស 
(Letter of Designated Airline) 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតចាត់តាងំរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ វហាោះវហរីវៅកាន់
បរវទស (Letter of Designated Airline) 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័េរចារក្េិចរពមវរពៀង 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

វធវីការចាត់តាងំរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ វហាោះវហរីវៅកាន់បរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល ២សខ មុននថៃរបតបិតតិការវហាោះវហរី 
 បង់នថល ៥០០ដុល្លល  

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ក្មមវធិីវហាោះវហរី 
 ឯក្សារោក្ព់័នធ 

វយាបល ់  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ វិញ្ញា បនបរតអាកាសយានដ្ឋឋ ន 

វ ម្ ោះវសវា វញិ្ញា បនបរតអាកាសយានដ្ឋា ន 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសតង់ដ្ឋនិងសុវតថិភាពអាកាសយានដ្ឋា ន 
ការយិាលយ័វញិ្ញា បនប័រតអាកាសយានដ្ឋា ន 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ពរងឹងសុវតថភិាពរបតិបតតកិារអាកាសយានដ្ឋា នអនុវល្លមតាមេាប់ជាតិ និង  
សតង់ដ្ឋអនតរជាត ិ

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិឆ្ន  ំ១៩៩៨ជពូំក្ទ៦ី ារតា ៣៤ 
 បទបបញ្ញា តតិអាកាសេរសីុវលិឆ្ន  ំ ២០០៧ជំពូក្ទី ១២(CCAR, Part 12), 
បទបបញ្ញា តតរិពល្លនយនតវហាោះ(Aerodromes Regulation)របការ ១២.២
(§ 12.2, including latest amendment) 

 សតង់ដ្ឋអងគការអាកាសេរសីុវលិអនតរជាតIិCAO Annex 14, និងឧបសមព័នធ 
អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

របតិបតតិក្រអាកាសយានដ្ឋា ន សដលានអាជាញ ប័ណណឱ្យវធវីរបតិបតតកិារអាកាស
យានដ្ឋា ន 

សតងដ់្ឋវសវា  វេញវញិ្ញា បនប័រតថម ីរយៈវពល ៦សខ ,វេញវឡងីវញិរយៈវពល ៣សខ  
 សុពលភាព ៥ ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ៖ អាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាត1ិ5,000$/ឆ្ន ,ំ អាកាសយានដ្ឋា នមូល
ដ្ឋា ន៣,000$/ឆ្ន ,ំ ឧទធាា គេរក្ដ្ឋា ន(Heliport) 2,400$/ឆ្ន ,ំ រពល្លន   
ឧទធាា គេរក្(Helipad)2,000$/ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ 
 ទរមងប់ំវពញពត៌ាន(Application form) 
 ក្រមងរបតិបតតិរពល្លនយនតវហាោះ(Aerodrome Manual, Aerodrome 

SMS Manual) 
 សំណំុឯក្សារឧបសមពនធ័(Annexes to the Aerodrome Manuals) 

វយាបល ់  វរកាយការទទួលឯក្សារខាងវលីមន្តនតីអធកិាររពល្លនយនតវហាោះនឹងេុោះវធវី
សវនក្មមវញិ្ញា បនប័រតអាកាស យានដ្ឋា នរេួវេញរបាយការណ៍ក្ំហុសបញក្
ងវោះខាត(Finding) 

 វរកាយការសក្តរមូវក្ំហុសបញក្ងវោះខាតតបតាមសផនការសក្មមភាព
(Corrective Action Plan)បានទងំរសុងឬមួយួេំននួសមរសប វទីបវធវី
ការវេញវញិ្ញា បនប័រតអាកាសយានដ្ឋា ន 

 វរកាយការវេញវញិ្ញា បនប័រតអាកាសយានដ្ឋា នមន្តនតីអធិការវៅបនតតាមដ្ឋន
(Inspection)និង ពិនតិយលទធផលសក្តរមូវក្ំហុសឬក្ងវោះខាតខាងវលីតាម
កាលវភិាគនងិវរៅកាលវភិាគ 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ ការលចញវិញ្ញា បនបរតរបតិបតតិការផលូវអាកាស 

វ ម្ ោះវសវា ការវេញវញិ្ញា បនបរតរបតិបតតិការផលូវអាកាស 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសតង់ដ្ឋរនងិសុវតថិភាពវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

រតួតពនិិតយវលីការផតលវ់ញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការវហាោះវហរីឲ្យរសបតាមតរមូវ
ការអបយបរា 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិ ជំពូក្ទ ី១០  ារតា ៥៤ 
 Part-9  Air Operator Certification Requirements 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

នីតិបុគគល 

សតងដ់្ឋវសវា ១- វេញវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតកិារផលូវអាកាស (វលីក្ដបូំង)  
 អាកាសយានធុនរសាល (Light Aircraft) សដលានទមៃនត់ិេជាង 5,700 

Kg តនមលវសវា 50,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ៣ សខ សុពលភាព ១ ឆ្ន  ំ។  
 អាកាសយានធុនរសាល ( Medium Aircraft) សដលានទមៃន់ចាបព់ ី
5,700Kg វៅ 136T តនមលវសវា 100,000$ រយៈវពលផតលវ់សវា ៣ សខសុ
ពលភាព ១ ឆ្ន ។ំ  

 អាកាសយានធុនធៃន់ (Heavy Aircraft) សដលានទមៃន់ចាប់ព ី 136 T 
វឡងីវៅ តនមលវសវា 150,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ៣ សខ សុពលភាព ១ 
ឆ្ន  ំ។  

២. វេញវញិ្ញា បនបរតពនាសុពលភាពរបតបិតតកិារផលូវអាកាស  
 អាកាសយានធុនរសាល (Light Aircraft) សដលានទមៃនត់ិេជាង 5,700 

Kg តនមលវសវា 5,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ២ សខ សុពលភាព ១ ឆ្ន  ំ។  
 អាកាសយានធុនរសាល ( Medium Aircraft) សដលានទមៃន់ចាបព់ ី
5,700Kg វៅ 136T តនមលវសវា 10,000$ រយៈវពលផតលវ់សវា ២សខ សុពល
ភាព ១ ឆ្ន ។ំ  

 អាកាសយានធុនធៃន់ (Heavy Aircraft) សដលានទមៃន់ចាប់ព ី 136 T 
វឡងីវៅ តនមលវសវា 15,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ២ សខ សុពលភាព ១ 
ឆ្ន  ំ។  

៣. ការសរបរបលួ (បសនថម/ បនថយយនតវហាោះ) លក្ខខណឌ ក្េិចរបតបិតតកិារវហាោះ
វហរី អមវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតកិារផលូវអាកាស  
 អាកាសយានធុនរសាល (Light Aircraft) សដលានទមៃនត់ិេជាង 5,700 

Kg តនមលវសវា 1,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា 2 សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៏។  
 អាកាសយានធុនរសាល ( Medium Aircraft ) សដលានទមៃន់ចាបព់ ី
5,700Kg វៅ 136T តនមលវសវា 2,000$ រយៈវពលផតលវ់សវា 2សខសុពល
ភាពអេិនន្តនតយ។៏ 

 អាកាសយានធុនធៃន់ (Heavy Aircraft) សដលានទមៃន់ចាប់ព ី 136 T 



វឡងីវៅ តនមលវសវា 3,000 $  រយៈវពលផតលវ់សវា ២ សខ សុពលភាព      
អេិនន្តនតយ ៏។ 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ានការេុោះបញ្ជ ីរក្មុហ ុនរសបេាប់វៅក្នុងរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា 
 ានទីតាងំក្សនលងវធវីការេាសល់្លសវ់ៅក្នុងរពោះរាជាណាេរក្មពុជា 
 បំវពញសបបបទតាមបទបញ្ាតត ិAOCR។  
 ានរយៈវពល 6សខ ចាប់ពដីំវណីរការវដីមបផីតលវ់ញិ្ញា បនរបតបិតតកិារផលូវ
អាកាស  

 សុពលភាពវញិ្ញា បនបរត រយៈវពល ១ ឆ្ន ។ំ 
វយាបល ់  នីតិបុគគលសដលរបក្បអាជីវក្មមដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាសរតូវានវញិ្ញា បន

របតិបតតិការផលូវអាកាស ។  
 ក្រណីោម នអាជាញ បណ័ណ ឬោម នសុពលភាពរតូវទទួលវទសតាមេាបអ់ាកាស
េរសីុវលិ ជំពូក្ទ ី១០ ារតា ៥៣ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ វិញ្ញា បនបរតអងគភាពជួសជ លថែររាបលចេរលេសអាកាសយាន 

វ ម្ ោះវសវា វញិ្ញា បនប័រតអងគភាពជួសជុលសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយាន 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នលទធភាពវហាោះវហរី 
ការយិាលយ័ : វញិ្ញា បនក្មមរបតបិតតកិ្រ និងអងគភាពសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាស
យាន 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ឲ្យរសបតាមេាប់ នងិបទបញ្ញា តអិាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្  
ក្មពុជា 

 ឲ្យរសបតាមសតងដ់្ឋអបបរា ICAO  
មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា ជពូំក្២ ារតា៦ 

 បទបញ្ញា តតិអាកាសេរសីុវលិ(CCARs Part 6) 
អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុន   

សតងដ់្ឋវសវា ១-  អងគភាពជសួជុលសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយានធុនរសាល (ទមៃនវ់ហាោះ 
     វឡងីសរុបតេិជាង 5,700 គរក្) 

១.១ ឯក្ភាព តនមលវសវា 1,200$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) 
មិនតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
១.២ បនតឯក្ភាព តនមលវសវា 1,000$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវី
ការ) មិនតិេជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

២- អងគភាពជសួជុលសថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយានធុនរសាល (ទមៃនវ់ហាោះ 
វឡងីសរុបចាបព់ ី5,700 គរក្) 

២.១ ឯក្ភាព តនមលវសវា 2,400$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) 
មិនតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
២.២ បនតឯក្ភាព តនមលវសវា 2,400$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវី
ការ) មិនតិេជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

៣- អាជាញ បណ័ណសាថ នយីវរបងអាកាសយាន តនមលវសវា 1,800/ដង រយៈវពល   ផត
លវ់សវា (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
៤- បនតអាជាញ បណ័ណសាថ នយីវរបងអាកាសយាន តនមលវសវា 1,400/ដង រយៈវពល 
     ផតលវ់សវា (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង៣សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
៥- វញិ្ញា បនបរត ឬអាជាញ បណ័ណ ទុតយិតា តនមលវសវា 100$/ដង រយៈវពលផតល់
វសវា(នថៃវធវកីារ) ១៤នថៃ សុពលភាពសផែក្វលីឯក្សារវដមី 
៦- ផតលក់ារអនុញ្ញា ត ិឬការសក្សរបនូវឯក្សារបវេចក្វទសវផសងៗ តនមលវសវា 
100$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា (នថៃវធវកីារ) ១៤នថៃ សុពលភាពសផែក្វលីឯក្សារ
វដមី 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ដ្ឋក្់ោក្សសំុ 
 បំវពញោក្សវសនីសំុ 
 ភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្សារោក្់ពន័ធ 



វយាបល ់  អងគភាពជួសជុល សថរក្ាបវេចក្វទសអាកាសយានណា សដលផគត់ផគង់វសវា
បវេចក្វទស ដលអ់ាកាសយានសដលេុោះបញ្ជ ីវៅក្នុងរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា 
រតូវសតាន   វញិ្ញា បនប័រតសដលផតលជូ់នវដ្ឋយ រដាវលខាធកិារដ្ឋា នអាកាស
េរសីុវលិ។ 

 អងគភាពវរបងសដលផគត់ផគង់វសវា ដលអ់ាកាសយាននានា រតូវសតានវញិ្ញា បន
ប័រត 

  សដលផតលជូ់នវដ្ឋយ រដាវលខាធកិារដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិសដរ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ វិញ្ញា បនបរតច ោះបញ្ជ ៊ីអាកាសយាន 

វ ម្ ោះវសវា វញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីអាកាសយាន 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នលទធភាពវហាោះវហរី 
ការយិាលយ័ : វញិ្ញា បនក្មមអាកាសយាន 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ឲ្យរសបតាមេាប់ នងិបទបញ្ញា តអិាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្  
ក្មពុជា 

 ឲ្យរសបតាមសតងដ់្ឋអបបរា ICAO  
មូលដ្ឋា នគតយុិតត  េាប់សតីពីអាកាសេរសីុវលិ ននរពោះរាជាណាេរក្ក្មពុជា ជពូំក្២ ារតា៦ 

 បទបញ្ញា តតិអាកាសេរសីុវលិ(CCARs Part 4.5) 
អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុន ឬបុគគល 

សតងដ់្ឋវសវា ១-វេញវញិ្ញា បនបរតអាកាសយានធុនរសាល(ទមៃនវ់ហាោះវឡងីសរុបតេិជាង                              
5,700 គរក្) សរាបៈ់ 

១.១ េុោះបញ្ជ ី តនមលវសវា500$ រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មនិតិេ
ជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
១.២ ដក្បញ្ជ ី តនមលវសវា100$ រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មិនតេិ
ជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
១.៣ លទធភាពវហាោះវហរី 1,000$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ)
មិនតេិជាង ២សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
១.៤ បនតលទធភាពវហាោះវហរី 700$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា (នថៃវធវី
ការ) មិនតិេជាង២សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
១.៥ លទធភាពវហាោះវហរីនាវំេញ1,000$/ដងរយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃ
វធវីការ) មិនតិេជាង២សខ សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

២-វេញវញិ្ញា បនបរតអាកាសយានធុនធៃន(់ទមៃនវ់ហាោះវឡងីសរុបចាបព់ ី                                
5,700 គរក្) សរាបៈ់ 

២.១ េុោះបញ្ជ ី តនមលវសវា 100kg=7$ ទមៃន់វហាោះវឡងីសរុប រយៈវពល
ផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មិនតេិជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
២.២ ដក្បញ្ជ ី តនមលវសវា 100kg=1$ ទមៃន់វហាោះវឡងីសរុប រយៈវពល
ផតលវ់សវា (នថៃវធវកីារ) មនិតិេជាង២សខ សុពលភាពអេិនន្តនតយ ៍
២.៣ លទធភាពវហាោះវហរី តនមលវសវា 100kg=12$ ទមៃន់វហាោះវឡងី
សរុប រយៈវពលផតលវ់សវា (នថៃវធវីការ) មិនតិេជាង២សខសុពលភាព  
១ឆ្ន  ំ
២.៤ បនតលទធភាពវហាោះវហរី តនមលវសវា 100kg=10$ ទមៃន់វហាោះវឡងី
សរុប រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវីការ) មិនតេិជាង២សខ សុពលភាព  
១ឆ្ន  ំ
២.៥ លទធភាពវហាោះវហរីនាវំេញ តនមលវសវា 100kg=12$ ទមៃន់វហាោះ
វឡងីសរុប រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) មិនតិេជាង២សខ សុពល



ភាព១ឆ្ន  ំ
៣-  អាជាញ បណ័ណវទិយុអាកាសយាន តនមលវសវា 150$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា 
     (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង២សខ សុពលភាព២ឆ្ន  ំ
៤-  បនតអាជាញ បណ័ណវទិយុអាកាសយាន តនមលវសវា 100$/ដង រយៈវពលផតលវ់សវា 
      (នថៃវធវកីារ) មនិតេិជាង២សខ សុពលភាព២ឆ្ន  ំ
៥-   វញិ្ញា បនបរតសវមលង តនមលវសវា 150$ រយៈវពលផតលវ់សវា(នថៃវធវកីារ) 
      មនិតេិជាង ២សខ សុពលភាពអេនិន្តនតយ ៍

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ដ្ឋក្់ោក្សសំុ 
 បំវពញោក្សវសនីសំុ 
 ភាជ ប់មក្ជាមួយនូវឯក្សារោក្់ពន័ធ 

វយាបល ់ រគប់អាកាសយានទងំអសរ់តូវសតាន៖ 
 សញ្ញា ជាតិ និងសញ្ញា េុោះបញ្ជ ី 
 វញិ្ញា បនបរតបញ្ញជ ក្់លទធភាពវហាោះវហរី សដលានសុពលភាព 
 អាជាញ ប័ណណបញ្ញជ ក្ព់ីរបវភទឧបក្រណ៍វទិយុសំខាន់ៗ សដលបោំក្់វលីអាកាស
យាន 

 អាជាញ ប័ណណបញ្ញជ ក្ព់ីក្ំរតិសវមលងា៉ា សីុនវអាយរសបតាម ICAO Annex 16 
វដីមបងី្កយរសួលក្នុងការរគប់រគង នងិរតួតពិនិតយវៅវលីសុវតថិភាពវហាោះ  
វហរី។   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖ លចញលខិិតអន ញ្ញា តសរាប់ការផ្លល សប់តូរអាកាសយាន ឬផ្លល សប់តូរផលូវល ោះលហើររបសរ់រុមហ  ន
អាកាសចរណ៍្រន ងរសុរ និងបរលេស 

វ ម្ ោះវសវា 
វេញលិខិតអនុញ្ញា តសរាប់ការផ្លល សប់តូរអាកាសយាន ឬផ្លល សប់តូរផលូវវហាោះវហរី
របសរ់ក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ នងិបរវទស 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា ន អាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នដឹក្ជញ្ជូ នតាមផលូវអាកាស 
ការយិាលយ័អនុញ្ញា តវហាោះវហរី 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

ផតលក់ារអនុញ្ញា ត សរាប់របតបិតតិការវហាោះវហរីវរៅក្មមវធិី ដលរ់ក្ុមហ ុន
អាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Form 003/ATD 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

រក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៍ក្នុងរសុក្ និងបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  ានរយៈវពល ០៧នថៃ វដីមបផីតលក់ារអនុញ្ញា តសរាប់ការផ្លល សប់តូររបវភទ
អាកាសយាន ឬផ្លល សប់តូរផលូវវហាោះវហរី 

 ានសុពលភាពរយៈវពលតាមការវសនីសំុ 
 បង់នថល ២០០ដុល្លល រអាវមរកិ្ 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ោក្យសំុ (០១េាប់) 
 ថតេមលងលិខតិចាត់តាងំរក្មុហ ុនអាកាសេរណ៍វេញវដ្ឋយអាជាញ ធរអា
កាសេរសីុវលិ 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតរបតបិតតិការតាមផលូវអាកាស (AOC) 
 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតសុវតថិភាពវហាោះវហរីរគប់របវភទយនតវហាោះ 
(Airworthiness) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតេុោះបញ្ជ ីរគប់របវភទយនតវហាោះ (Aircraft 
Registration) 

 ថតេមលងវញិ្ញា បនបរតធានារា៉ាប់រង (Insurance Certificate and 
Coverage) 

វយាបល ់  

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖  ផតលក់ារបណ្ត ោះបណ្តត ល លធវើលតសត និងបនតវញិ្ញា បនបរតថ្នន រ់បឋម 

វ ម្ ោះវសវា ផតលក់ារបណតុ ោះបណាត ល វធវីវតសត នងិបនតវញិ្ញា បនបរតថ្នន ក្ប់ឋម 
រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសនតិសុខអាកាសេរសីុវលិ 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ផតលក់ារបណតុ ោះបណាត ល នងិវេញវញិ្ញា បនបរតសនតិសុខថ្នន ក្ប់ឋម 
 វធវីវតសត នងិបនតវញិ្ញា បនបរតថ្នន ក្់បឋមឲ្យរសបតាមេាប ់

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Annex 17 of Chicago Convention 
 National Civil Aviation Security Program 
 National Civil Aviation Security Training Program 
 Screener Certification Program 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

ជនជាតិសខមរ ឬជនជាតិបរវទស 

សតងដ់្ឋវសវា  រយៈវពល ១២នថៃ 
 ានសុពលភាពរយៈវពល ២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ៥០ដុល្លល រអាវមរេិក្នុង១នាក្ ់
 រយៈវពល ៥នថៃ 
 ានសុពលភាពរយៈវពល ២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ២៥ដុល្លល រអាវមរកិ្ក្នុង១នាក្ ់

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 បញ្ជ ីរាយនាមសិកាខ កាម 
 របវតតិរូប ០១េាប ់
 រូបថត ៤X៦ េំនួន ០២សនលកឹ្ 

វយាបល ់ វដីមបវីយាងតាមតរមូវការេាប់ជាត ិនងិអនតរជាត ិ

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ  ៖   ពិនិតយ ផតលក់ារយលរ់ពម និងបនតស ពលភាពលលើរមមវិធ៊ីសនតិស ខអាកាសយានដ្ឋឋ ន និងរមមវធិ៊ី
សនតិស ខររុមហ  នអាកាសចរណ៏្ 

វ ម្ ោះវសវា 
ពិនិតយ ផតលក់ារយលរពម និងបនតសុពលភាពវលីក្មមវធិីសនតិសុខអាកាសយាន
ដ្ឋា ន និងក្មមវធិីសនតិសុខរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៏ 

រក្សួង/សាថ បន័ 
ផតលវ់សវា 

រដាវលខាធិការដ្ឋា នអាកាសេរសីុវលិ 
 បរវិវណក្នុងអាកាសយានដ្ឋា នអនតរជាតភិនវំពញ មហាវថិីសហព័នធរុសស ីភូមិតា
ងួន សង្កា ត់កាកាប ខណឌ វោធិសសនជយ័ រាជធានីភនំវពញ 

 ទូសព័ទៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
 ទូរសារៈ ០២៣ ៨៦៦ ០១៩ 
នាយក្ដ្ឋា នសនតិសុខអាកាសេរសីុវលិ 

វោលបណំង 
ននការផតលវ់សវា 

 ពិនិតយនិងផតលក់ារយលរ់ពមវលីក្មមវធិីសនតិសុខអាកាសយានដ្ឋា ន និងក្មមវធិី
សនតិសុខរក្ុមហ ុនអាកាសេរណ៏ 

 ពិនិតយវឡងីវញិនងិបនតសុពលភាពដលក់្មមវធិីសនតិសុខអាកាសយានដ្ឋា ន 
និងរក្មុហ ុនអាកាសេរណ៍ 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត  វសេក្តីរបកាសវលខ ១៣៤ របសរ់ក្សួងវសដាក្ិេច និងហរិញ្ាវតថុ 
 Annex 17 of Chicago Convention 
 National Civil Aviation Security Program 
 Cambodian  Civil Aviation Regulation 
 Aviation Security 

អតថិជិនសដលាន 
សិទធទទលួវសវា 

 របតិបតតិក្រអាកាសយាន 
 រក្ុមហ ុនផតលវ់សវាដឹក្ជញ្ជូ នផលូវអាកាស 

សតងដ់្ឋវសវា  រយៈវពល២សខ 
 ានសុពលភាពរយៈវពល២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ២០០ដុល្លល រអាវមរេិ 
 រយៈវពល ១៤នថៃ 
 ានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ
 បង់នថល ១០០ដុល្លល រអាវមរកិ្ 

តរមវូការឯក្សារ  
វដមីបទីទលួបានវសវា 

 ឯក្សារក្មមវធិីសនតិសុខទងំ Hard & Soft Copy 
 របវតតិរូប ០១េាប ់
 រូបថត ៤X៦ ០២សនលកឹ្ 

វយាបល ់ វដីមបវីយាងតាមតរមូវការេាប់ជាត ិនងិអនតរជាត ិ

 


