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អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើរសាលា ឬថ្នា រ់មបតេយយសិរាឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីកសាលា ឬថ្នន កម់លត្តយយសកិាឯកជន (កមមវធិីជ្ញត្ិ-អនតរជ្ញត្ិ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រចកលចញចូលតត្មួយននរកុង រសុក ខណ្ឌ  លោលលៅតដលបានទទួលរបត្ភូិកមម
មុខងារពីរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាលលីការលចញអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖ 
 ល ម្ ះអងគភាព: រកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅននការយិាល័យរចកលចញ ចូល

តត្មួយ 
ការយិាល័យរចកលចញចូលតត្មួយរមួមាន៖ 

1. ខណ្ឌ ចំការមន៖ ផទះលលខ ១៦៨ ផលូ វលៅលសទុង សងាា ត្់បឹង លកងកង
៣ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានភីនំលពញ 

2. ខណ្ឌ មានជ័យ៖ ផលូ វសហព័នធរសុ្ុ ីសងាា ត្់កាកាប ខណ្ឌ លោធិ៍ តសន
ជ័យ ោជធានីភនំលពញ 

3. ខណ្ឌ ចារអំលៅ៖ ភូមិរគឹះលលខ៣ ផលូ វលលខ៦៣១ ភូមិតរពក សងាា ត្់
ចារ 
អំលៅ១ ខណ្ឌ ចារអំលៅ១ ោជធានភីនំលពញ 

4. ខណ្ឌ ៧មកោ៖ ដីឡូត្ិ៍ លលខ៤៩ ផលូ វលបតុ្ងតកងផលូវ១៦៩  ភូមិ១២ 
សងាា ត្់ 
វាលវង  ្ខណ្ឌ ៧មកោ ោជធានីភនលំពញ 

5. ខណ្ឌ ទួលលោក៖ ដីឡូត្ិ៍ ១៨៦ ផលូ វ១៨២ ភូមិ៤ សងាា ត្់ផារលដប៉ូទ១ី  
ខណ្ឌ ទួលលោក ោជធានភីនលំពញ 

6. ខណ្ឌ បាស្តីកវ៖ ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥ ភូមបិឹងឈូក សងាា ត្់គឡូីលលខ៦ 
ខណ្ឌ ឫស្តីកវ ោជធានីភនលំពញ 

7. ខណ្ឌ ដលងាា ៖ ផលូ វ២១៧  ភូមិថមី  សងាា ត្់ដលងាា   ខណ្ឌ ដលងាា  ោជធានី
ភនំលពញ 

8. ខណ្ឌ លោធិ៍តសនជយ័៖ ផលូ វសហពន័ធរសុ្ុ ីសងាា ត្់កាកាប ខណ្ឌ លោធិ៍
តសនជ័យ ោជធានីភនំលពញ 

9. រកុងតាលមម ៖ ផលូ វលលខ២០៦  ភូមិលដីមលមៀន សងាា ត្ល់ដីមលមៀន រកុងតា
លមម  លខត្តកណ្តត ល 

10. រកុងដូនតកវ៖ ផលូ វលលខ១៣ ភូមិឡូរ ីសងាា ត្់រការកនុង រកុងដូនតកវ លខត្ត
តាតកវ 

11. រកុងតកប៖ ផលូ វលលខ៣៣  ភូមិតកប សងាា ត្ត់កប  រកុងតកប  លខត្តតកប 
12. រកុងកំពត្៖ ផលូ វលលខ៧២៩  ភូមិ១ឧសភា  សងាា ត្់កពំង់កណ្តត ល 

រកុងកំពត្  លខត្តកពំត្ 
13. រកុងរពះសីហនុ៖ ផលូ វមិត្តភាព ភូម៥ិ សងាា ត្់៤ រកុងរពះសហីនុ លខត្ត

រពះសីហនុ (កនុងបរលិវណ្សាលារកុងរពះសហីនុ) 
14. រកុងលខមរភូមិនទ៖ ភូមិសទងឹតវង សងាា ត្ល់ខមរភូមនិទ រកុងលខមរភូមិនទ 

លខត្តលកាះកុង 
15. រកុងចារមន៖ ផលូ វលលខ១០៥  ភូមិរត្ស ់សងាា ត្់សាវ យរកវ៉ាន ់រកុង

ចារមន លខត្តកំពងស់ព ឺ
16. រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥  ភូមិតរសរពីង  សងាា ត្់កពំងឆ់្ន ងំ 

រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ  លខត្តកពំងឆ់្ន ងំ 
17. រកុងលោធិសាត្់៖  ភូមិមាា ក ់សងាា ត្់រលលៀប រកុងលោធិ៍សាត្ ់លខត្ត



លោធិ៍សាត្់ (កនុងបរលិវណ្សាលារកុងលោធិ៍សាត្)់ 
18. រកុងនប៉លិន៖  ភូមិអូរតាពុកលរកាម សងាា ត្ទួ់លលាវ  រកុងនប៉លនិ លខត្ត

នប៉លិន 
19. រកុងបាត្់ដំបង៖  ផលូ វលលខ៣  ភូមិកមមករ សងាា ត្់សាវ យលប៉ា រកុងបាត្់

ដំបង លខត្តបាត្់ដបំង 
20. រសុកបលវល៖  ភូមិទំនបទ់ឹក ឃំុបលវល រសុកបលវល លខត្តបាត្ដ់បំង 
21. រកុងលប៉ាយតប៉ត្៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥ ភូមិផារកណ្តត ល សងាា ត្ផ់ារក

ណ្តត ល រកុងលប៉ាយតប៉ត្ លខត្តបន្ទទ យមានជយ័ 
22. រកុងសិរលីសាភ័ណ្៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥៦A  ភូមិខ្លល កូនចាស ់សងាា ត្់

កំពង់សាវ យ រកុងលសរលីសាភ័ណ្ លខត្តបន្ទទ យមានជ័យ 
23. រកុងសំលោង៖ ផលូ វ៦៨ ភូមិបុររីដាបាល សងាា ត្់សលំោង រកុងសលំោង លខត្ត

ឧត្តរមានជ័យ 
24. រកុងលសៀមោប៖  ភូមិកសកិមម  សងាា ត្រ់សនង៉  រកុងលសៀមោប 
25. រកុងរពះវហិារ៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៦២  ភូមិភារកិចច  សងាា ត្់ប៉ាវហាល 

រកុងរពះវហិារ  លខត្តរពះវហិារ 
26. រកុងសទឹងតសន៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៦  ភូមិកពំង់ធ ំ សងាា ត្់កពំងរ់លទះ រកងុ

សទឹងតសន លខត្តកំពងធ់ ំ
27. រកុងកំពង់ចាម៖  ផលូ វរពះកិតុ្មាលា  សងាា ត្់កពំងច់ាម  រកុងកំពង់

ចាម លខត្តកំពង់ចាម 
28. រកុងសួង៖  ភូមិលោធិ៍កលិ  សងាា ត្ស់ួង  រកុងសួង  លខត្តត្បូងឃមុ ំ 

(សថិត្លៅកនុងបរលិវណ្សាលារកងុត្បូងឃមុ)ំ 
29. រកុងរកលចះ៖  ភូមិតរសលតត   សងាា ត្់អូរឫស្ ី រកុងរកលចះ 
30. រកុងសទឹងតរត្ង៖  ផលូ វលលខ៦១  ភូមិកណ្តត ល  សងាា ត្ស់ទឹងតរត្ង រកុង

សទឹងតរត្ង លខត្តសទឹងតរត្ង (ខ្លងលកីត្សាលាលខត្តសទងឹតរត្ង) 
31. រកុងបានលុង៖  ភូមិជយ័ជំនះ  សងាា ត្់មលន្ទរមយ  រកុងបានលុង    

លខត្តរត្នគីរ ី
32. រកុងតសនមលន្ទរមយ៖  ភូមិលដីមរសល់  សងាា ត្ម់លន្ទរមយ              

រកុងតសនមលន្ទរមយ  លខត្តមណ្ឌ លគរី ី
33. រសុកោមរក៍៖  ភូមិោមលកាះ  ឃំុោមរក ៍រសុកោមរក៍ លខត្តនរពតវង 
34. រកុងនរពតវង៖  ភូមិឡូត្៍៨  សងាា ត្់កំពង់លាវ  រកុងនរពតវង  លខត្តនរព

តវង 
35. រកុងបាវតិ្៖ សងាា ត្់បាវតិ្ រកុងបាវតិ្ លខត្តសាវ យលរៀង  
36. រកុងសាវ យលរៀង៖  ភូមិលមលភលីង សងាា ត្់សាវ យលរៀង រកុងសាវ យលរៀង លខត្ត

សាវ យលរៀង 
លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធសិុំ
លបីក និងដំលណី្រការទារកដ្ឋា ន និង/ឬមលត្តយយសិកាឯកជនរសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពីការអប់រជំំពូកទី៣ រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 លសចកតីសលរមចលលខ១២ សសរ របស់ោជរដ្ឋា ភបិាលចុះនថៃទី៣០ មិថុន្ទ ឆ្ន ំ
២០០៨ 

 របកាសលលខ២៤៦៦ អយក.របក ចុះនថៃទី១៤ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 



 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១៩ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី១៤ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល២០នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 

-    - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
-    - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 
-    - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៤០០,០០០.០០ លរៀល  
-    - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 

 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  
-    - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 

  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 លិខិត្លសនីសុំលបីករគឹះសាថ នមលត្តយយសិកា លផាីជូនឯកឧត្តមរដាមន្រនតី រកសួង

អប់រ ំយុវជន និងកីឡា លដ្ឋយបញ្ជា ក់ឱ្យបានចាស់ពីលោល បំណ្ង និង
ករមិត្សិកា 

 ឯកសារអភិបាលកិចច និងការរគប់រគង លដ្ឋយភាា ប់មកជ្ញមួយនូវ រចន្ទសមពន័ធ
រគប់រគង និងបទបញ្ជា នផទកនុង វសិាលភាព និង លកខនតកិៈ របស់រគឹះសាថ នមលត្ត
យយសិកា របវត្តិរបូរបស់ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការងនិងរបធាន
ការ ិ យាល័យឬតផនកលដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្សញ្ជា បរត្ បទពិលសាធការងារ 
និងភាា ប់មកជ្ញមួយនូវសញ្ជា បរត្ថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់លដីម 

 កមមវធិីសិកាលមអតិ្តាមករមិត្ឱ្យរសបតាមកមមវធិីសិការបស់រកសួង អប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា 

 របាយការណ៍្សតីពីទីតាងំ នផទដី អាោរ និងលហដ្ឋា រចន្ទសមព័នធ របាយការណ៍្ 
សតីពីមូលដ្ឋា នសមាា រ ដូចជ្ញ តុ្ លៅអី កាត រលខៀន លសៀវលៅសិកា សមាា រៈ និង
ឧបករណ៍្ដនទលទៀត្ 

 បញ្ា ីោយន្ទមបុគគលិក/រគូបលរងៀន លដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្ សញ្ជា បរត្ មុខ



ជំន្ទញ បទពិលសាធការងារ និងភាា បម់កជ្ញមួយ នូវរបវត្តិរបូ សញ្ជា បរត្ថត្
ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់លដីម ចំលោះអនករគប់រគង និងបុគគលិកជ្ញជនជ្ញត្ិ
បរលទស រត្ូវមានសិទធិរស់ លៅរសបចាប់កនុងរពះោជ្ញណ្តចរកកមពុជ្ញ មាន
អត្តសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិត្ឆលងតដនថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់លដីម 

 លិខិត្លថ្នា លលទាសចាប់លដីមរបស់អនករគប់រគងរគឹះសាថ នមលត្តយយ សិកា 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ពធីន្ទោរនូវទុនអបបបរមាចាប់លដីមរបស់រគឹះសាថ នមលត្តយយ 

សិកាោកយសុំផ្ពវផាយ និងលោសន្ទព័ត្៌មានសតីពី ការអប់រលំៅរគឹះសាថ ន 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នបឋមសិរាឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ)បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 
ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នបឋមសិកាឯកជន (កមមវធិីជ្ញត្ិ-អនតរជ្ញត្ិ) 

លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសិទធិ 
ដំលណី្ររគឹះសាថ នសិកាបឋមសិកាឯកជនរសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
   - របាក់ត្មាល់      : ២៤,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៤,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៤០,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ១,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
   - របាក់ត្មាល់      : ២០,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ២,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៣២,០០០,០០០.០០លរៀល 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-    - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 
  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 



ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្

ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 
 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីរគះឹសាថ នបឋមសិកាឯកជន (កមមវធិជី្ញត្ ិឬអនតរ

ជ្ញត្ិ)លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្ធាន្ទរបាក់កកក់នុងលពលអនុវត្តកិចចសនោ (ត្មាល់កនុងរត្ន្ទោរ ជ្ញត្ិ) 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន 
 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 

រគឹះសាថ នសិកា) 
 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគិលបលរងៀន(បទិរបូថត្ សញ្ជា បរត្ថត្ចមលង បញ្ជា ក់ពីសាលាោជធានី 
លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) 

 កមមវធិីសិកា (ជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ  
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នមតេយយសិរា ដល់បឋមសិរាឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នមលត្តយយសិកាដល់បឋមសិកាឯកជន  
(កមមវធិីជ្ញត្ិ-អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសិទធិ 
ដំលណី្ររគឹះសាថ នមលត្តយយសិកា ដល់បឋមសិកាឯកជនរសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២,៥០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
   - របាក់ត្មាល់      : ៣៦,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៥,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៦០,០០០,០០០.០០លរៀល 

      - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
  - របាក់ត្មាល់      : ៣០,០០០,០០០.០០លរៀល 
  - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៤,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
  - របាក់ត្មាល់      : ៤៦,០០០,០០០.០០លរៀល 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-   - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 



  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីរគះឹសាថ នមលត្តយយសិកា និងបឋមសិកា ឯកជន 

(កមមវធិីជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកាអនតរជ្ញត្ិ)លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្ធាន្ទរបាក់កក់កនុងលពលអនុវត្តកិចចសនោត្មាល់កនុងរត្ន្ទោរ ជ្ញត្ិ 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន 
 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 

រគឹះសាថ នសិកា) 
 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន(បទិរបូថត្ សញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងបញ្ជា ក់ពីសាលាោជ
ធានី លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) 

 កមមវធិីសិកា (ថ្នន ក់ជ្ញត្ិ និង/ឬអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ ។ 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នមធយមសិរាបឋមភ្ូមិឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នមធយមសកិាបឋមភូមឯិកជន (កមមវធិជី្ញត្-ិអនតរ
ជ្ញត្ិ) លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិសុំ
លបីក និងដំលណី្ររគឹះសាថ នមធយមសិកាបឋមភូមឯិកជនរសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២,៥០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
   - របាក់ត្មាល់      : ៣៦,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៥,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៤៨,០០០,០០០.០០លរៀល 

       - កមមវធិីជ្ញត្ិ       : ១,៥០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
   - របាក់ត្មាល់      : ២៨,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៣,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៤០,០០០,០០០.០០លរៀល 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-   - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 



  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីរគះឹសាថ នមធយមសកិាបឋមភូមិចលំណ្ះទូលៅឯក

ជន (កមមវធិីជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិសីិកា អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធាន ីភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្ធាន្ទរបាក់កក់កនុងលពលអនុវត្តកិចចសនោត្មាល់កនុងរត្ន្ទោរជ្ញត្ិ 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន 
 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 

រគឹះសាថ នសិកា) 
 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀនរគបមុ់ខវជិ្ញា (បិទរបូថត្ សញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងបញ្ជា ក់
ពីសាលាោជធានី លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) 

 កមមវធិីសិកា (ថ្នន ក់ជ្ញត្ិ និង/ឬអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ ។ 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នមធយមសិរាទ្បុតិយភ្ូមិឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នមធយមសកិាទុត្យិភូមឯិកជន (កមមវធិីជ្ញត្ ិ-អនតរ
ជ្ញត្ិ) លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្ររគឹះសាថ នមធយមសិកាទុត្យិភូមិឯកជនរសបចាប ់

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ៣,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
   - របាក់ត្មាល់      : ៥៦,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៦,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៥៦,០០០,០០០.០០លរៀល 

       - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២,៥០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
   - របាក់ត្មាល់      : ៤៨,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៥,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៧២,០០០,០០០.០០លរៀល 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-   - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 



  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីរគះឹសាថ នមធយមសកិាទុត្ិយភូមឯិកជន (កមមវធិី

ជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកា អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានី ភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្ធាន្ទរបាក់កក់កនុងលពលអនុវត្តកិចចសនោត្មាល់កនុងរត្ន្ទោរជ្ញត្ិ 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន 
 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 

រគឹះសាថ នសិកា) 
 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀនរគបមុ់ខវជិ្ញា (បិទរបូថត្ សញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងបញ្ជា ក់
ពីសាលាោជធានី លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) 

 កមមវធិីសិកា (ថ្នន ក់ជ្ញត្ិ និង/ឬអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ ។ 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នមធយមសិរាឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នមធយមសកិាឯកជន (កមមវធិីជ្ញត្-ិអនតរជ្ញត្ិ) លៅ  
ោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្ររគឹះសាថ នមធយមសិកាឯកជនរសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       : ៣,៥០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
   - របាក់ត្មាល់      : ៧២,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៧,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៨៨,០០០,០០០.០០លរៀល 

       - កមមវធិីជ្ញត្ិ       : ៣,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
   - របាក់ត្មាល់      : ៦៤,០០០,០០០.០០លរៀល 
   - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៦,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
   - របាក់ត្មាល់      : ៨០,០០០,០០០.០០លរៀល 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-   - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 



  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីរគះឹសាថ នមធយមសកិាទុត្ិយភូមឯិកជន (កមមវធិី

ជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកា អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានី ភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្ធាន្ទរបាក់កក់កនុងលពលអនុវត្តកិចចសនោត្មាល់កនុងរត្ន្ទោរជ្ញត្ិ 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន 
 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 

រគឹះសាថ នសិកា) 
 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀនរគបមុ់ខវជិ្ញា (បិទរបូថត្ សញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងបញ្ជា ក់
ពីសាលាោជធានី លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) 

 កមមវធិីសិកា (ថ្នន ក់ជ្ញត្ិ និង/ឬអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ ។ 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នឧតេមសិរាឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នឧត្តមសកិាឯកជន (កមមវធិីជ្ញត្ិ -អនតរជ្ញត្)ិ លៅ ោជ
ធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្ររគឹះសាថ នឧត្តមសកិាឯកជនរសបចាប ់

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 អនុរកឹត្យលលខ៥៤ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៣ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង

រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៦០នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា៖ 
   - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ១២,០០០,០០០.០០ លរៀល  
   - របាក់ត្មាល់      : ១៦០,០០០,០០០.០០លរៀល 

       - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ២០,០០០,០០០.០០ លរៀល 
   - របាក់ត្មាល់      : ២៤០,០០០,០០០.០០លរៀល 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-   - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 
  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 

ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្



ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 
 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណបលងាីត្/ទទួលសាគ ល់រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា ឯកជន 

(កមមវធិីជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកា អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានី ភនំលពញ ឬលខត្ត 
 របូថត្មាច ស់កមមសិទធអាជ្ញា ប័ណ្ណ  
 កិចចសនោជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទុនសរបុកនុងការវនិិលយាគប់កដំលណី្រការវទិោសាថ ន/ សាកល

វទិោល័យ 
 លិខិត្បញ្ជា ក់របាក់ធាន្ទអចិនន្រនតយល៍ៅរត្ន្ទោរជ្ញត្ិននកមពុជ្ញ 
 លិខិត្បញ្ជា ក់របស់រកសួងោណិ្ជាកមមអំពី ការចុះបញ្ា ីោណិ្ជាកមម បលងាីត្

រកុមហុ៊នរបស់អនកលសនសីុំ (របសិនលបីអនកលសនសីុំមនិមានសញ្ជា ត្ ិតខមរ) លដ្ឋយ
ភាា ប់មកជ្ញមួយនូវលកខខនតិកៈរកុមហុ៊នតដលជ្ញឧបសមព័នធ ននការចុះបញ្ា ី
ោណិ្ជាកមមបលងាីត្រកុមហុ៊ន 

 ឯកសារអភិបាលកិចច និងការរគប់រគង លដ្ឋយភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរចន្ទ សមពន័ធ
រគប់រគង និងបទដ្ឋា ន បទបញ្ជា នផទកនុងតដលោក់ពន័ធនឹង អភិបាលកិចច និង
រចន្ទសមព័នធរគបរ់គង ការលរៀបចំ និងការរបរពឹត្តលៅ និងតាោងអងគការលលខ
របស់វទិោសាថ ន/សាកលវទិោល័យតដលលសនីសុំ៖ 

- លកខខនតិកៈរបស់រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា (វទិោសាថ ន/ សាកល
វទិោល័យ) 

- លសចកតីសលរមចតត្ងតាងំរកុមរបឹកាភិបាល លដ្ឋយមានភាា ប់ 
កំណ្ត្់លហតុ្របជុរំបសរ់កុមរបឹកាភបិាល និងបញ្ា ីវត្តមានរបជុំ 

- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបរ់កុមរបឹកាភបិាលននវទិោសាថ ន/សាកល
វទិោល័យ 

- លសចកតីសលរមចសតីពី ការតត្ងតាងំន្ទយក/សាកលវទិោធិការ 
លដ្ឋយរកុមរបឹកាភិបាល 

- លសចកតីសលរមចសតីពកីារ តត្ងតាងំន្ទយករង/សាកលវទិោធិការ 
រង រពឹទធបុរស/រពឹទធបុរសរង របធាន/អនុរបធានលដប៉ាត្មឺង់ និង
របធាន/អនុរបធានការយិាលយ័ លដ្ឋយន្ទយក/ សាកលវទិោធិ
ការ 

- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបបុ់គគលកិននវទិោសាថ ន/សាកលវទិោលយ័ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបស់ាន្រសាត ចារយននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោ

ល័យ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបន់សិ្តិ្ននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោលយ័ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបប់ណ្តណ ល័យននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោ

ល័យ 
 លកខខណ្ឌ  និងវធិានកនុងការលរជីសតាងំន្ទយក សាកលវទិោធិការនន វទិោ

សាថ ន និងសាកលវទិោល័យ 
 របវត្តិរបូរបស់ន្ទយក ឬសាកលវទិោធិការ ន្ទយក ន្ទយករង ឬសាកលវទិោ



ធិការរង ពរទឹធបុរស រពឹទធបុរសរង របធាន ឬអនុរបធាន លដប៉ាត្ឺមង់ និង
របធាន អនុរបធានការយិាល័យលដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្ សញ្ជា បរត្ មុខ
ជំន្ទញ បទពិលសាធការងារ និងភាា បម់កជ្ញមួយនូវ សញ្ជា បរត្ថត្ចមលងរត្ឹម
រត្ូវតាមចាប់លដីម 

 របាយការណ៍្សតីពី ទីតាងំ នផទដី អោរ និងលហដ្ឋា រចន្ទសមពន័ធនន វទិោសាថ ន ឬ
សាកលវទិោល័យលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពី៖ 

- លិខិត្បញ្ជា ក់ពកីមមសទិធ (បញ្ជា កព់លីមឃំុ/លៅសងាា ត្ ់កនុងករណី្ 
ទីតាងំជ្ញរបស់អនកលសនីសុំ) 

- កិចចសនោជួលទតីាងំ (កនុងករណី្ទតីាងំជ្ញរបស់ជួល រត្ូវ មាន
ការបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 

- បលង់តផនទី បលង់រមួននទីតាងំ បលង់នផទដី បលង់បំរពួញទីតាងំ បលង់
អោរ និងបលង់ចំណ្ត្យានយនត 

 របាយការណ៍្សតីពី មូលដ្ឋា នសមាា រននវទិោសាថ ន ឬសាកលវទិោលយ័ ដូចជ្ញ៖ 
តុ្ លៅអី កាត រលខៀន កុំពយូទ័រ លសៀវលៅសិកា... 

 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលតវង (០៥ឆ្ន )ំ និងរយៈលពលមធយម (០៣ឆ្ន )ំ 
និងតផនការសកមមភាពរបស់វទិោសាថ ន ឬសាកលវទិោល័យ 

 កមមវធិីសិកាលមអតិ្តដលលរៀបចំជ្ញរបពន័ធលរកឌតី្ តាមករមតិ្មុខជំន្ទញ និង
លដប៉ាត្ឺមង់  

 បញ្ា ីោយន្ទមបុគគលិក និងសាន្រសាត ចារយ លដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្សញ្ជា  បរត្ 
មុខជំន្ទញ បទពលិសាធការងារ និងភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរបវត្តិរបូ សនលកឹសញ្ជា
បរត្ថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាបល់ដីម និងកចិចសនោរវាង ន្ទយក ឬសាកល
វទិោធិការជ្ញមួយបុគគលិក សាន្រសាត ចារយមាន ក់។។ 

លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 
លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  

 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ
ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបងកើតសាខារ្ឹឹះសាា នឧតេមសិរាឯរជន 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណបលងាីត្សាខ្លរគះឹសាថ នឧត្តមសិកាឯកជន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្រការសាខ្លរគឹះសាថ នឧត្តមសកិាឯកជនរសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 អនុរកឹត្យលលខ៥៤ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៣ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង

រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៦០នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា  ៖ ៨,០០០,០០០.០០ លរៀល  
 របាក់ត្មាល់៖ ១២០,០០០,០០០.០០លរៀល 
 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

-   - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 
  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 

ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលពត័្៌មានរត្ឡប ់និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទកីតនលង តុ្

ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 



 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណបលងាីត្/ទទួលសាគ ល់រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា ឯកជន 

(កមមវធិីជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកា អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានី ភនំលពញ ឬលខត្ត 
 របូថត្មាច ស់កមមសិទធអាជ្ញា ប័ណ្ណ  
 កិចចសនោជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទុនសរបុកនុងការវនិិលយាគប់កដំលណី្រការវទិោសាថ ន/ សាកល

វទិោល័យ 
 លិខិត្បញ្ជា ក់របាក់ធាន្ទអចិនន្រនតយល៍ៅរត្ន្ទោរជ្ញត្ិននកមពុជ្ញ 
 លិខិត្បញ្ជា ក់របស់រកសួងោណិ្ជាកមមអំពី ការចុះបញ្ា ីោណិ្ជាកមម បលងាីត្

រកុមហុ៊នរបស់អនកលសនសីុំ (របសិនលបីអនកលសនសីុំមនិមានសញ្ជា ត្ ិតខមរ) លដ្ឋយ
ភាា ប់មកជ្ញមួយនូវលកខខនតិកៈរកុមហុ៊នតដលជ្ញឧបសមព័នធ ននការចុះបញ្ា ី
ោណិ្ជាកមមបលងាីត្រកុមហុ៊ន 

 ឯកសារអភិបាលកិចច និងការរគប់រគង លដ្ឋយភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរចន្ទ សមពន័ធ
រគប់រគង និងបទដ្ឋា ន បទបញ្ជា នផទកនុងតដលោក់ពន័ធនឹង អភិបាលកិចច និង
រចន្ទសមព័នធរគបរ់គង ការលរៀបចំ និងការរបរពឹត្តលៅ និងតាោងអងគការលលខ
របស់វទិោសាថ ន/សាកលវទិោល័យតដលលសនីសុំ៖ 

- លកខខនតិកៈរបស់រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា (វទិោសាថ ន/ សាកល
វទិោល័យ) 

- លសចកតីសលរមចតត្ងតាងំរកុមរបឹកាភិបាល លដ្ឋយមានភាា ប់ 
កំណ្ត្់លហតុ្របជុរំបសរ់កុមរបឹកាភបិាល និងបញ្ា ីវត្តមានរបជុំ 

- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបរ់កុមរបឹកាភបិាលននវទិោសាថ ន/សាកល
វទិោល័យ 

- លសចកតីសលរមចសតីពី ការតត្ងតាងំន្ទយក/សាកលវទិោធិការ 
លដ្ឋយរកុមរបឹកាភិបាល 

- លសចកតីសលរមចសតីពកីារ តត្ងតាងំន្ទយករង/សាកលវទិោធិការ 
រង រពឹទធបុរស/រពឹទធបុរសរង របធាន/អនុរបធានលដប៉ាត្មឺង់ និង
របធាន/អនុរបធានការយិាលយ័ លដ្ឋយន្ទយក/ សាកលវទិោធិ
ការ 

- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបបុ់គគលកិននវទិោសាថ ន/សាកលវទិោលយ័ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបស់ាន្រសាត ចារយននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោ

ល័យ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបន់សិ្តិ្ននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោលយ័ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបប់ណ្តណ ល័យននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោ

ល័យ 
 លកខខណ្ឌ  និងវធិានកនុងការលរជីសតាងំន្ទយក សាកលវទិោធិការនន វទិោ

សាថ ន និងសាកលវទិោល័យ 
 របវត្តិរបូរបស់ន្ទយក ឬសាកលវទិោធិការ ន្ទយក ន្ទយករង ឬសាកលវទិោ

ធិការរង ពរទឹធបុរស រពឹទធបុរសរង របធាន ឬអនុរបធាន លដប៉ាត្ឺមង់ និង
របធាន អនុរបធានការយិាល័យលដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្ សញ្ជា បរត្ មុខ
ជំន្ទញ បទពិលសាធការងារ និងភាា បម់កជ្ញមួយនូវ សញ្ជា បរត្ថត្ចមលងរត្ឹម



រត្ូវតាមចាប់លដីម 
 របាយការណ៍្សតីពី ទីតាងំ នផទដី អោរ និងលហដ្ឋា រចន្ទសមពន័ធនន វទិោសាថ ន ឬ

សាកលវទិោល័យលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពី៖ 
- លិខិត្បញ្ជា ក់ពកីមមសទិធ (បញ្ជា កព់លីមឃំុ/លៅសងាា ត្ ់កនុងករណី្ 

ទីតាងំជ្ញរបស់អនកលសនីសុំ) 
- កិចចសនោជួលទតីាងំ (កនុងករណី្ទតីាងំជ្ញរបស់ជួល រត្ូវ មាន

ការបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
- បលង់តផនទី បលង់រមួននទីតាងំ បលង់នផទដី បលង់បំរពួញទីតាងំ បលង់

អោរ និងបលង់ចំណ្ត្យានយនត 
 របាយការណ៍្សតីពី មូលដ្ឋា នសមាា រននវទិោសាថ ន ឬសាកលវទិោលយ័ ដូចជ្ញ៖ 

តុ្ លៅអី កាត រលខៀន កុំពយូទ័រ លសៀវលៅសិកា... 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលតវង (០៥ឆ្ន )ំ និងរយៈលពលមធយម (០៣ឆ្ន )ំ 

និងតផនការសកមមភាពរបស់វទិោសាថ ន ឬសាកលវទិោល័យ 
 កមមវធិីសិកាលមអតិ្តដលលរៀបចំជ្ញរបពន័ធលរកឌតី្ តាមករមតិ្មុខជំន្ទញ និង

លដប៉ាត្ឺមង់  
 បញ្ា ីោយន្ទមបុគគលិក និងសាន្រសាត ចារយ លដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្សញ្ជា  បរត្ 

មុខជំន្ទញ បទពលិសាធការងារ និងភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរបវត្តិរបូ សនលកឹសញ្ជា
បរត្ថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាបល់ដីម និងកចិចសនោរវាង ន្ទយក ឬសាកល
វទិោធិការជ្ញមួយបុគគលិក សាន្រសាត ចារយមាន ក់។ 

 របាយការណ៍្សតីពី ភាពរងឹមានំិងវឌឍនភាពននការបណ្តុ ះបណ្តត ល របស់
រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា។ 

លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 
លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  

 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ
ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើរជំនាញ ឬររមិតបណ្េុ ឹះបណ្តេ លថ្មីននរ្ឹឹះសាា នឧតេមសិរាឯរជន 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីកជនំ្ទញ ឬករមិត្បណ្តុ ះបណ្តត លថមនីនរគះឹសាថ នឧត្តមសិកា   
ឯកជន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យរគឹះសាថ នឧត្តមសកិាឯកជនមានសទិធ ិលបកី
ដំលណី្រការជំន្ទញ ឬករមិត្បណ្តុ ះបណ្តត លថមរីសបចាប ់

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 អនុរកឹត្យលលខ៥៤ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៣ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង

រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៦០នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា  ៖  ៨,០០០,០០០.០០ លរៀល  
 របាក់ត្មាល់៖ ោម ន 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

      - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 
  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 

ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទីកតនលង តុ្

ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 



 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណបលងាីត្/ទទួលសាគ ល់រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា ឯកជន 

(កមមវធិីជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកា អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានី ភនំលពញ ឬលខត្ត 
 របូថត្មាច ស់កមមសិទធអាជ្ញា ប័ណ្ណ  
 កិចចសនោជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទុនសរបុកនុងការវនិិលយាគប់កដំលណី្រការវទិោសាថ ន/ សាកល

វទិោល័យ 
 លិខិត្បញ្ជា ក់របាក់ធាន្ទអចិនន្រនតយល៍ៅរត្ន្ទោរជ្ញត្ិននកមពុជ្ញ 
 លិខិត្បញ្ជា ក់របស់រកសួងោណិ្ជាកមមអំពី ការចុះបញ្ា ីោណិ្ជាកមម បលងាីត្

រកុមហុ៊នរបស់អនកលសនសីុំ (របសិនលបីអនកលសនសីុំមនិមានសញ្ជា ត្ ិតខមរ) លដ្ឋយ
ភាា ប់មកជ្ញមួយនូវលកខខនតិកៈរកុមហុ៊នតដលជ្ញឧបសមព័នធ ននការចុះបញ្ា ី
ោណិ្ជាកមមបលងាីត្រកុមហុ៊ន 

 ឯកសារអភិបាលកិចច និងការរគប់រគង លដ្ឋយភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរចន្ទ សមពន័ធ
រគប់រគង និងបទដ្ឋា ន បទបញ្ជា នផទកនុងតដលោក់ពន័ធនឹង អភិបាលកិចច និង
រចន្ទសមព័នធរគបរ់គង ការលរៀបចំ និងការរបរពឹត្តលៅ និងតាោងអងគការលលខ
របស់វទិោសាថ ន/សាកលវទិោល័យតដលលសនីសុំ៖ 

- លកខខនតិកៈរបស់រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា (វទិោសាថ ន/ សាកល
វទិោល័យ) 

- លសចកតីសលរមចតត្ងតាងំរកុមរបឹកាភិបាល លដ្ឋយមានភាា ប់ 
កំណ្ត្់លហតុ្របជុរំបសរ់កុមរបឹកាភបិាល និងបញ្ា ីវត្តមានរបជុំ 

- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបរ់កុមរបឹកាភបិាលននវទិោសាថ ន/សាកល
វទិោល័យ 

- លសចកតីសលរមចសតីពី ការតត្ងតាងំន្ទយក/សាកលវទិោធិការ 
លដ្ឋយរកុមរបឹកាភិបាល 

- លសចកតីសលរមចសតីពកីារ តត្ងតាងំន្ទយករង/សាកលវទិោធិការ 
រង រពឹទធបុរស/រពឹទធបុរសរង របធាន/អនុរបធានលដប៉ាត្មឺង់ និង
របធាន/អនុរបធានការយិាលយ័ លដ្ឋយន្ទយក/ សាកលវទិោធិ
ការ 

- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបបុ់គគលកិននវទិោសាថ ន/សាកលវទិោលយ័ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបស់ាន្រសាត ចារយននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោ

ល័យ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបន់សិ្តិ្ននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោលយ័ 
- បទបញ្ជា នផទកនុងសរមាបប់ណ្តណ ល័យននវទិោសាថ ន/ សាកលវទិោ

ល័យ 
 លកខខណ្ឌ  និងវធិានកនុងការលរជីសតាងំន្ទយក សាកលវទិោធិការនន វទិោ

សាថ ន និងសាកលវទិោល័យ 
 របវត្តិរបូរបស់ន្ទយក ឬសាកលវទិោធិការ ន្ទយក ន្ទយករង ឬសាកលវទិោ

ធិការរង ពរទឹធបុរស រពឹទធបុរសរង របធាន ឬអនុរបធាន លដប៉ាត្ឺមង់ និង
របធាន អនុរបធានការយិាល័យលដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្ សញ្ជា បរត្ មុខ
ជំន្ទញ បទពិលសាធការងារ និងភាា បម់កជ្ញមួយនូវ សញ្ជា បរត្ថត្ចមលងរត្ឹម



រត្ូវតាមចាប់លដីម 
 របាយការណ៍្សតីពី ទីតាងំ នផទដី អោរ និងលហដ្ឋា រចន្ទសមពន័ធនន វទិោសាថ ន ឬ

សាកលវទិោល័យលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពី៖ 
- លិខិត្បញ្ជា ក់ពកីមមសទិធ (បញ្ជា កព់លីមឃំុ/លៅសងាា ត្ ់កនុងករណី្ 

ទីតាងំជ្ញរបស់អនកលសនីសុំ) 
- កិចចសនោជួលទតីាងំ (កនុងករណី្ទតីាងំជ្ញរបស់ជួល រត្ូវ មាន

ការបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
- បលង់តផនទី បលង់រមួននទីតាងំ បលង់នផទដី បលង់បំរពួញទីតាងំ បលង់

អោរ និងបលង់ចំណ្ត្យានយនត 
 របាយការណ៍្សតីពី មូលដ្ឋា នសមាា រននវទិោសាថ ន ឬសាកលវទិោលយ័ ដូចជ្ញ៖ 

តុ្ លៅអី កាត រលខៀន កុំពយូទ័រ លសៀវលៅសិកា... 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលតវង (០៥ឆ្ន )ំ និងរយៈលពលមធយម (០៣ឆ្ន )ំ 

និងតផនការសកមមភាពរបស់វទិោសាថ ន ឬសាកលវទិោល័យ 
 កមមវធិីសិកាលមអតិ្តដលលរៀបចំជ្ញរបពន័ធលរកឌតី្ តាមករមតិ្មុខជំន្ទញ និង

លដប៉ាត្ឺមង់  
 បញ្ា ីោយន្ទមបុគគលិក និងសាន្រសាត ចារយ លដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្សញ្ជា  បរត្ 

មុខជំន្ទញ បទពលិសាធការងារ និងភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរបវត្តិរបូ សនលកឹសញ្ជា
បរត្ថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាបល់ដីម និងកចិចសនោរវាង ន្ទយក ឬសាកល
វទិោធិការជ្ញមួយបុគគលិក សាន្រសាត ចារយមាន ក់។ 

 របាយការណ៍្សតីពី ភាពរងឹមានំិងវឌឍនភាពននការបណ្តុ ះបណ្តត ល របស់
រគឹះសាថ នឧត្តមសិកា។ 

លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 
លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  

 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ
ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើររ្ឹឹះសាា នមតេយយសិរា ដល់មធយមសិរាទ្បុតិយភ្ូមិឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីករគឹះសាថ នមលត្តយយសិកាដលម់ធយមសិកាទុត្យិភូមិឯកជន  
(កមមវធិីជ្ញត្ិ-អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានភីនលំពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្ររគឹះសាថ នមលត្តយយសិកាដលម់ធយមសកិាទុត្ិយភូមឯិកជនរសប ចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា  ៖   

- កមមវធិីជ្ញត្ិ      : ៤,៥០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
      - របាក់ត្មាល់      : ១០០,០០០,០០០.០០លរៀល 
      - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៩,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
      - របាក់ត្មាល់      : ១២០,០០០,០០០.០០លរៀល 
      - កមមវធិីជ្ញត្ិ       : ៣,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
      - របាក់ត្មាល់      : ៧២,០០០,០០០.០០លរៀល 
      - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៦,០០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
      - របាក់ត្មាល់      : ១១២,០០០,០០០.០០លរៀល 

 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  
      - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 



  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទីកតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីរគះឹសាថ នមលត្តយយសិកា និងបឋមសិកា ឯកជន 

(កមមវធិីជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកាអនតរជ្ញត្ិ)លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 លិខិត្ធាន្ទរបាក់កក់កនុងលពលអនុវត្តកិចចសនោត្មាល់កនុងរត្ន្ទោរជ្ញត្ិ 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន (លដ្ឋយតឡកករមិត្មធយមសិការត្ូវមានរគូ បលរងៀន
រគប់មុខវជិ្ញា ) 

 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 
រគឹះសាថ នសិកា) 

 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 
បុគគលិក រគូបលរងៀន(បទិរបូថត្ សញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងបញ្ជា ក់ពីសាលាោជ
ធានី លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) (លដ្ឋយតឡកករមិត្មធយមសិការត្ូវ
មានរគូ បលរងៀនរគប់មុខវជិ្ញា ) 

 កមមវធិីសិកា (ថ្នន ក់ជ្ញត្ិ និង/ឬអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ ។ 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើរទាររដ្ឋា ន និង/ឬមបតេយយសិរាឯរជន (រមមវិធីជ្ញតិ-អនេរជ្ញតិ) 
បៅរាជធានីភ្ាំបេញ ឬបេតេ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីកទារកដ្ឋា ន និង/ឬមលត្តយយសិកាឯកជន  
(កមមវធិីជ្ញត្ិ-អនតរជ្ញត្ិ) លៅោជធានភីនលំពញ ឬលខត្ត 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងអប់រ ំយុវជន  និងកីឡា  (រចកលចញចូលតត្មួយ)  
 ល ម្ ះអងគភាព: រចកលចញចូលតត្មួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 អោរលលខ៨០ មហាវថិីរពះនលោត្តម ោជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទលលខ: (៨៥៥-២៣) ៤២៨ ៧៦១ 
 អុីតម៉ល : ោម ន 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្រទារកដ្ឋា ន និង/ឬមលត្តយយសិកាឯកជនរសបចាប ់

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពី ការអប់រជំំពូកទ៣ី រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 របកាសរមួលលខ១០១១ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ តខធនូឆ្ន ២ំ០១២ រវាង
រកសួង លសដាកិចច និងហិរញ្ាវត្ថុ  និងរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 

 របកាសលលខ២៧៩២ អយក.របក ចុះនថៃទី៣១ តខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១០ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី២៩ មកោ ឆ្ន ២ំ០១៤ 
 លិខិត្លលខ ០១៨ សហវ.អរត្ន ចុះនថៃទី២៥ តខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
 លិខិត្លលខ១៣៨៨ សហវ.អទច ចុះនថៃទី១៤ តខមីន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៤ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ៣៥នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា  ៖   

     - កមមវធិីជ្ញត្ិ : ៤០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ)  
     - របាក់ត្មាល់ : ោម ន 
     - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ១,០០០,០០០.០០ លរៀល (ភនំលពញ) 
     - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 
     - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត)  
     - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 
     - កមមវធិីអនតរជ្ញត្ិ : ៤០០,០០០.០០ លរៀល (លខត្ត) 
     - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 

 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  
      - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 



  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 
ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   

 មានមលធោបាយទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទីកតនលង តុ្
ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 

 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ
ពលរដា 

 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 ោកយលសនីសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណលបកីទារកដ្ឋា ន និង/ឬមលត្តយយសកិាឯកជន (កមមវធិី

ជ្ញត្ិ និង/ឬកមមវធិីសិកាអនតរជ្ញត្ិ)លៅោជធានីភនំលពញ ឬលខត្ត 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ទតីាងំ បលង់បរំពួញទីតាងំ និងចំណ្ត្(អត្ិថិជនលរៀបចំ លដ្ឋយ

មានបញ្ជា ក់ពីលមឃំុ/លៅសងាា ត្់) 
 កិចចសនោជួលផទះ (អត្ិថិជនលរៀបចំលដ្ឋយមានការបញ្ជា ក់ពីឃំុ/សងាា ត្់) 
 កិចចសនោរបស់អត្ិថិជនជ្ញមួយរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បញ្ា ីោយល ម្ ះចលនវត្ថុ  និងអចលនវត្ថុ  (លរៀបចំលដ្ឋយអត្ិថិជន) 
 របូថត្ទីតាងំអាជីវកមមថត្ចំពីមុខ 
 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈរគប់រគង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន 
 រចន្ទសមព័នធរគប់រគងរគឹះសាថ នសិកា (អងគការលលខ និងរចន្ទសមព័នធ 

រគឹះសាថ នសិកា) 
 របវត្តិរបូសលងខបរបស់គណ្ៈរគបរ់គង ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង 

បុគគលិក រគូបលរងៀន(បទិរបូថត្ សញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងបញ្ជា ក់ពីសាលាោជ
ធានី លខត្ត ឬសាលារកុង រសុក ខណ្ឌ ) 

 កមមវធិីសិកា (ថ្នន ក់ជ្ញត្ិ និង/ឬអនតរជ្ញត្ិ) 
 កាលវភិាគរគប់ករមិត្ថ្នន ក់ 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបសស់ិសានុសិស្រត្ូវករមិត្ទាបបំផុត្ ឱ្យរសបនឹង បទ

បញ្ជា ននរគឹះសាថ នសិកាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
 បទបញ្ជា នផទកនុងរបស់រគូ 
 តផនការយុទធសាន្រសតរយៈលពលមធយម ឬរយៈលពលតវង និងតផនការ 

សកមមភាពរបចាឆំ្ន បំញ្ា ីសារលពីភណ្ឌ ។ 
លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 

លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  
 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ

ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 
 
 
 
 
 
 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបើរថ្នា រ់បណ្េុ ឹះបណ្តេ លជំនាញ និងភាសាបរបទ្បសវ្គេលីៗ 
តិចជ្ញង១ឆ្ា  ំ

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណលបីកថ្នន កប់ណ្តុ ះបណ្តត លជំន្ទញ និងភាសាបរលទសវគគខល។ី ត្ិចជ្ញង
១ឆ្ន  ំ

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រចកលចញចូលតត្មួយតនរកងុ រសកខណ្ឌ លោលលៅតដលបានទទួល របត្ភូិកមម
មុខងារពរីកសងួអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាលលីការលចញអាជ្ញា បណ័្ណ 
 ល ម្ ះអងគភាព៖ រកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅននការយិាល័យរចកលចញចូល

តត្មួយ រមួមាន៖ 
1. ខណ្ឌ ចំការមន៖ ផទះលលខ ១៦៨ ផលូ វលៅលសទុង សងាា ត្់បឹង លកងកង

៣ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានភីនំលពញ 
2. ខណ្ឌ មានជ័យ៖ ផលូ វសហព័នធរសុ្ុ ីសងាា ត្់កាកាប ខណ្ឌ លោធិ៍ តសន

ជ័យ ោជធានីភនំលពញ 
3. ខណ្ឌ ចារអំលៅ៖ ភូមិរគឹះ លលខ៣ ផលូ វលលខ៦៣១ ភូមិតរពក សងាា ត្់

ចារអំលៅ១ ខណ្ឌ ចារអំលៅ១ ោជធានីភនលំពញ 
4. ខណ្ឌ ៧មកោ៖ ដីឡូត្ិ៍ លលខ៤៩ ផលូ វលបតុ្ងតកងផលូវ១៦៩  ភូមិ១២ 

សងាា ត្់វាលវង  ្ខណ្ឌ ៧មកោ ោជធានភីនលំពញ 
5. ខណ្ឌ ទួលលោក៖ ដីឡូត្ិ៍ ១៨៦ ផលូ វ១៨២ ភូមិ៤  

សងាា ត្់ផារលដប៉ូទ១ី  ខណ្ឌ ទួលលោក ោជធានភីនំលពញ 
6. ខណ្ឌ បាស្តីកវ៖ ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥ ភូមបិឹងឈូក សងាា ត្់គឡូីតមរ៉ត្ លលខ

៦ ខណ្ឌ ឫស្តីកវ ោជធានីភនលំពញ 
7. ខណ្ឌ ដលងាា ៖ ផលូ វ២១៧  ភូមិថមី  សងាា ត្់ដលងាា   ខណ្ឌ ដលងាា  ោជធានី

ភនំលពញ 
8. ខណ្ឌ លោធិ៍តសនជយ័៖ ផលូ វសហពន័ធរសុ្ុ ីសងាា ត្់កាកាប ខណ្ឌ លោធិ៍

តសនជ័យ ោជធានីភនំលពញ 
9. រកុងតាលមម ៖ ផលូ វលលខ២០៦  ភូមិលដីមលមៀន សងាា ត្ល់ដីមលមៀន រកុងតា

លមម  លខត្តកណ្តត ល 
10. រកុងដូនតកវ៖ ផលូ វលលខ១៣ ភូមិឡូរ ីសងាា ត្់រការកនុង រកុងដូនតកវ លខត្ត

តាតកវ 
11. រកុងតកប៖ ផលូ វលលខ៣៣  ភូមិតកប សងាា ត្ត់កប  រកុងតកប  លខត្តតកប 
12. រកុងកំពត្៖ ផលូ វលលខ៧២៩  ភូមិ១ឧសភា  សងាា ត្់កពំង់កណ្តត ល 

រកុងកំពត្  លខត្តកពំត្ 
13. រកុងរពះសីហនុ៖ ផលូ វមិត្តភាព ភូម៥ិ សងាា ត្់៤ រកុងរពះសហីនុ លខត្ត

រពះសីហនុ (កនុងបរលិវណ្សាលារកុងលខត្តរពះសហីនុ) 
14. រកុងលខមរភូមិនទ៖ ភូមិសទងឹតវង សងាា ត្ល់ខមរភូមនិទ រកុងលខមរភូមិនទ 

លខត្តលកាះកុង 
15. រកុងចារមន៖ ផលូ វលលខ១០៥  ភូមិរត្ស ់សងាា ត្់សាវ យរកវ៉ាន ់រកុង

ចារមន លខត្តកំពងស់ព ឺ
16. រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥  ភូមិតរសរពីង  សងាា ត្់កពំងឆ់្ន ងំ 

រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ  លខត្តកពំងឆ់្ន ងំ 
17. រកុងលោធិសាត្់៖  ភូមិមាា ក ់សងាា ត្់រលលៀប រកុងលោធិ៍សាត្ ់លខត្ត

លោធិ៍សាត្់ (កនុងបរលិវណ្សាលារកុងលោធិ៍សាត្)់ 
18. រកុងនប៉លិន៖  ភូមិអូរតាពុកលរកាម សងាា ត្ទួ់លលាវ  រកុងនប៉លនិ លខត្ត



នប៉លិន 
19. រកុងបាត្់ដំបង៖  ផលូ វលលខ៣  ភូមិកមមករ សងាា ត្់សាវ យលប៉ា រកុងបាត្់

ដំបង លខត្តបាត្់ដបំង 
20. រកុងបលវល៖  ភូមិទំនបទ់កឹ ឃំុបលវល រសុកបលវល លខត្តបាត្ដ់បំង 
21. រកុងលប៉ាយតប៉ត្៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥ ភូមិផារកណ្តត ល សងាា ត្ផ់ារក

ណ្តត ល រកុងលប៉ាយតប៉ត្ លខត្តបន្ទទ យមានជយ័ 
22. រកុងសិរលីសាភ័ណ្៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥៦A  ភូមិខ្លល កូនចាស ់សងាា ត្់

កំពង់សាវ យ រកុងលសរលីសាភ័ណ្ លខត្តបន្ទទ យមានជ័យ 
23. រកុងសំលោង៖ ផលូ វ៦៨ ភូមិបុររីដាបាល សងាា ត្់សលំោង រកុងសលំោង លខត្ត

ឧត្តរមានជ័យ 
24. រកុងលសៀមោប៖  ភូមិកសកិមម  សងាា ត្រ់សនង៉  រកុងលសៀមោប 
25. រកុងរពះវហិារ៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៦២  ភូមិភារកិចច  សងាា ត្់ប៉ាវហាល 

រកុងរពះវហិារ  លខត្តរពះវហិារ 
26. រកុងសទឹងតសន៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៦  ភូមិកពំង់ធ ំ សងាា ត្់កពំងរ់លទះ រកងុ

សទឹងតសន លខត្តកំពងធ់ ំ
27. រកុងកំពង់ចាម៖  ផលូ វរពះកិតុ្មាលា  សងាា ត្់កពំងច់ាម  រកុងកំពង់

ចាម លខត្តកំពង់ចាម 
28. រកុងសួង៖  ភូមិលោធិ៍កលិ  សងាា ត្ស់ួង  រកុងសួង  លខត្តត្បូងឃមុ ំ 

(សថិត្លៅកនុងបរលិវណ្សាលារកងុត្បូងឃមុ)ំ 
29. រកុងរកលចះ៖  ភូមិតរសលតត   សងាា ត្់អូរឫស្ ី រកុងរកលចះ 
30. រកុងសទឹងតរត្ង៖  ផលូ វលលខ៦១  ភូមិកណ្តត ល  សងាា ត្ស់ទឹងតរត្ង រកុង

សទឹងតរត្ង លខត្តសទឹងតរត្ង (ខ្លងលកីត្សាលាលខត្តសទងឹតរត្ង) 
31. រកុងបានលុង៖  ភូមិជយ័ជំនះ  សងាា ត្់មលន្ទរមយ  រកុងបានលុង    

លខត្តរត្នគីរ ី
32. រកុងតសនមលន្ទរមយ៖  ភូមិលដីមរសល់  សងាា ត្ម់លន្ទរមយ              

រកុងតសនមលន្ទរមយ  លខត្តមណ្ឌ លគរី ី
33. រសុកោមរក៍៖  ភូមិោមលកាះ  ឃំុោមរក ៍រសុកោមរក៍ លខត្តនរពតវង 
34. រកុងនរពតវង៖  ភូមិឡូត្៍៨  សងាា ត្់កំពង់លាវ  រកុងនរពតវង  លខត្តនរព

តវង 
35. រកុងបាវតិ្៖ សងាា ត្់បាវតិ្ រកុងបាវតិ្ លខត្តសាវ យលរៀង  
36. រកុងសាវ យលរៀង៖  ភូមិលមលភលីង សងាា ត្់សាវ យលរៀង រកុងសាវ យលរៀង 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្រការថ្នន ក់បណ្តុ ះបណ្តត លជនំ្ទញ និងភាសាបរលទសវគគខល។ី ត្ិចជ្ញង ១ឆ្ន ំ
រសបចាប់ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពីការអប់រជំំពូកទី៣ រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 លសចកតីសលរមចលលខ១២ សសរ របស់ោជរដ្ឋា ភបិាលចុះនថៃទី៣០ មិថុន្ទ ឆ្ន ំ
២០០៨ 

 របកាសលលខ២៤៦៦ អយក.របក ចុះនថៃទី១៤ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១៩ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី១៤ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 



សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  
 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ២០នថៃ 
 សុពលភាព៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា  ៖   
  - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ២០០,០០០.០០ លរៀល 
  - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 
  - កមមវធិីជ្ញត្ិ       :  ៤០០,០០០.០០ លរៀល 
  - របាក់ត្មាល់      : ោម ន 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

      - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 
  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 

ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទីកតនលង តុ្

ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 
 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 

ង. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា (ទីកតនលង តុ្

ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 
 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 លិខិត្លសនីសុំលបីកសាលាឬថ្នន កល់ដ្ឋយបញ្ជា ក់ឱ្យបានចាស់ពលីោល បំណ្ង 

និងករមិត្សកិានីមួយ។ 
 ឯកសារអភិបាលកិចច និងការរគប់រគង លដ្ឋយភាា ប់មកជ្ញមួយនូវ រចន្ទសមពន័ធ

រគប់រគង និងបទបញ្ជា នផទកនុង វសិាលភាព និង លកខនតកិៈ របស់សាលាឬថ្នន ក ់
 របវត្តិរបូរបស់ន្ទយក/ន្ទយិកា ន្ទយករង/ន្ទយិការង និងរបធាន

ការយិាល័យ ឬតផនកលដ្ឋយបញ្ជា កព់កីរមតិ្សញ្ជា បរត្ បទពលិសាធការងារ 
និងភាា ប់មកជ្ញមួយនូវសញ្ជា បរត្ថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាបល់ដីម 

 កមមវធិីសិកាលមអតិ្តាមករមិត្ឱ្យរសបតាមកមមវធិីសកិារបស់រកសួង អប់រ ំ
យុវជន និងកីឡា 

 របាយការណ៍្សតីពីទីតាងំ នផទដី អាោរ និងលហដ្ឋា រចន្ទសមព័នធរសបតាមសតង់
ដ្ឋរ 

 របាយការណ៍្ សតីពីមូលដ្ឋា នសមាា រ ដូចជ្ញ តុ្ លៅអី កាត រលខៀន លសៀវលៅ បញ្ា ី



សមាា រឧបលទទស និងឧបករណ៍្ដនទលទៀត្រសបតាមនយិាម គរលុកាសលយ 
 បញ្ា ីោយន្ទមបុគគលកិ/រគបូលរងៀន លដ្ឋយបញ្ជា កព់កីរមតិ្ សញ្ជា បរត្ មុខ

ជំន្ទញ បទពិលសាធការងារ និងភាា បម់កជ្ញមួយ នូវរបវត្តិរបូ សញ្ជា បរត្ថត្
ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាបល់ដីម ចំលោះអនករគបរ់គង និងបុគគលកិជ្ញជនជ្ញត្ិ
បរលទស រត្ូវមានសិទធិរស់ លៅរសបចាបក់នុងរពះោជ្ញណ្តចរកកមពុជ្ញ មាន
អត្តសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខតិ្ឆលងតដនថត្ចមលងរត្មឹរត្ូវតាមចាបល់ដីម 

 លិខិត្លថ្នា លលទាសចាបល់ដីមរបសអ់នករគបរ់គងរគឹះសាថ នមលត្តយយ សិកា 
 លិខិត្បញ្ជា ក់ពធីន្ទោរ នូវទុនអបបបរមាចាបល់ដីមរបសរ់គឹះសាថ នមលត្តយយ

សិកាោកយសុំផ្ពវផាយ និងលោសន្ទព័ត្ម៌ានសតពីី ការអបរ់លំៅរគឹះសាថ ន
សិកា 

លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 
លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  

 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ
ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



អាជ្ញា ប័ណ្ណ បបងកើតរលឹបហាត់រាណ្ 

ល ម្ ះលសវា អាជ្ញា ប័ណ្ណបលងាីត្កលឹបហាត្រ់បាណ្ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រចកលចញចូលតត្មួយតនរកងុ រសកខណ្ឌ លោលលៅតដលបានទទួល របត្ភូិកមម
មុខងារពរីកសងួអបរ់ ំយុវជន នងិកឡីាលលីការលចញអាជ្ញា បណ័្ណ 
 ល ម្ ះអងគភាព៖ រកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅននការយិាល័យរចកលចញចូល

តត្មួយ រមួមាន៖ 
1. ខណ្ឌ ចំការមន៖ ផទះលលខ ១៦៨ ផលូ វលៅលសទុង សងាា ត្់បឹង លកងកង

៣ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានភីនំលពញ 
2. ខណ្ឌ មានជ័យ៖ ផលូ វសហព័នធរសុ្ុ ីសងាា ត្់កាកាប ខណ្ឌ លោធិ៍ តសន

ជ័យ ោជធានីភនំលពញ 
3. ខណ្ឌ ចារអំលៅ៖ ភូមិរគឹះ លលខ៣ ផលូ វលលខ៦៣១ ភូមិតរពក សងាា ត្់

ចារអំលៅ១ ខណ្ឌ ចារអំលៅ១ ោជធានីភនលំពញ 
4. ខណ្ឌ ៧មកោ៖ ដីឡូត្ិ៍ លលខ៤៩ ផលូ វលបតុ្ងតកងផលូវ១៦៩  ភូមិ១២ 

សងាា ត្់វាលវង  ្ខណ្ឌ ៧មកោ ោជធានភីនលំពញ 
5. ខណ្ឌ ទួលលោក៖ ដីឡូត្ិ៍ ១៨៦ ផលូ វ១៨២ ភូមិ៤  

សងាា ត្់ផារលដប៉ូទ១ី  ខណ្ឌ ទួលលោក ោជធានភីនំលពញ 
6. ខណ្ឌ បាស្តីកវ៖ ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥ ភូមបិឹងឈូក សងាា ត្់គឡូីតមរ៉ត្ លលខ

៦ ខណ្ឌ ឫស្តីកវ ោជធានីភនលំពញ 
7. ខណ្ឌ ដលងាា ៖ ផលូ វ២១៧  ភូមិថមី  សងាា ត្់ដលងាា   ខណ្ឌ ដលងាា  ោជធានី

ភនំលពញ 
8. ខណ្ឌ លោធិ៍តសនជយ័៖ ផលូ វសហពន័ធរសុ្ុ ីសងាា ត្់កាកាប ខណ្ឌ លោធិ៍

តសនជ័យ ោជធានីភនំលពញ 
9. រកុងតាលមម ៖ ផលូ វលលខ២០៦  ភូមិលដីមលមៀន សងាា ត្ល់ដីមលមៀន រកុងតា

លមម  លខត្តកណ្តត ល 
10. រកុងដូនតកវ៖ ផលូ វលលខ១៣ ភូមិឡូរ ីសងាា ត្់រការកនុង រកុងដូនតកវ លខត្ត

តាតកវ 
11. រកុងតកប៖ ផលូ វលលខ៣៣  ភូមិតកប សងាា ត្ត់កប  រកុងតកប  លខត្តតកប 
12. រកុងកំពត្៖ ផលូ វលលខ៧២៩  ភូមិ១ឧសភា  សងាា ត្់កពំង់កណ្តត ល 

រកុងកំពត្  លខត្តកពំត្ 
13. រកុងរពះសីហនុ៖ ផលូ វមិត្តភាព ភូម៥ិ សងាា ត្់៤ រកុងរពះសហីនុ លខត្ត

រពះសីហនុ (កនុងបរលិវណ្សាលារកុងលខត្តរពះសហីនុ) 
14. រកុងលខមរភូមិនទ៖ ភូមិសទងឹតវង សងាា ត្ល់ខមរភូមនិទ រកុងលខមរភូមិនទ 

លខត្តលកាះកុង 
15. រកុងចារមន៖ ផលូ វលលខ១០៥  ភូមិរត្ស ់សងាា ត្់សាវ យរកវ៉ាន ់រកុង

ចារមន លខត្តកំពងស់ព ឺ
16. រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥  ភូមិតរសរពីង  សងាា ត្់កពំងឆ់្ន ងំ 

រកុងកំពង់ឆ្ន ងំ  លខត្តកពំងឆ់្ន ងំ 
17. រកុងលោធិសាត្់៖  ភូមិមាា ក ់សងាា ត្់រលលៀប រកុងលោធិ៍សាត្ ់លខត្ត

លោធិ៍សាត្់ (កនុងបរលិវណ្សាលារកុងលោធិ៍សាត្)់ 
18. រកុងនប៉លិន៖  ភូមិអូរតាពុកលរកាម សងាា ត្ទួ់លលាវ  រកុងនប៉លនិ លខត្ត

នប៉លិន 



19. រកុងបាត្់ដំបង៖  ផលូ វលលខ៣  ភូមិកមមករ សងាា ត្់សាវ យលប៉ា រកុងបាត្់
ដំបង លខត្តបាត្់ដបំង 

20. រកុងបលវល៖  ភូមិទំនបទ់កឹ ឃំុបលវល រសុកបលវល លខត្តបាត្ដ់បំង 
21. រកុងលប៉ាយតប៉ត្៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥ ភូមិផារកណ្តត ល សងាា ត្ផ់ារក

ណ្តត ល រកុងលប៉ាយតប៉ត្ លខត្តបន្ទទ យមានជយ័ 
22. រកុងសិរលីសាភ័ណ្៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៥៦A  ភូមិខ្លល កូនចាស ់សងាា ត្់

កំពង់សាវ យ រកុងលសរលីសាភ័ណ្ លខត្តបន្ទទ យមានជ័យ 
23. រកុងសំលោង៖ ផលូ វ៦៨ ភូមិបុររីដាបាល សងាា ត្់សលំោង រកុងសលំោង លខត្ត

ឧត្តរមានជ័យ 
24. រកុងលសៀមោប៖  ភូមិកសកិមម  សងាា ត្រ់សនង៉  រកុងលសៀមោប 
25. រកុងរពះវហិារ៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៦២  ភូមិភារកិចច  សងាា ត្់ប៉ាវហាល 

រកុងរពះវហិារ  លខត្តរពះវហិារ 
26. រកុងសទឹងតសន៖  ផលូ វជ្ញត្ិលលខ៦  ភូមិកពំង់ធ ំ សងាា ត្់កពំងរ់លទះ រកងុ

សទឹងតសន លខត្តកំពងធ់ ំ
27. រកុងកំពង់ចាម៖  ផលូ វរពះកិតុ្មាលា  សងាា ត្់កពំងច់ាម  រកុងកំពង់

ចាម លខត្តកំពង់ចាម 
28. រកុងសួង៖  ភូមិលោធិ៍កលិ  សងាា ត្ស់ួង  រកុងសួង  លខត្តត្បូងឃមុ ំ 

(សថិត្លៅកនុងបរលិវណ្សាលារកងុត្បូងឃមុ)ំ 
29. រកុងរកលចះ៖  ភូមិតរសលតត   សងាា ត្់អូរឫស្ ី រកុងរកលចះ 
30. រកុងសទឹងតរត្ង៖  ផលូ វលលខ៦១  ភូមិកណ្តត ល  សងាា ត្ស់ទឹងតរត្ង រកុង

សទឹងតរត្ង លខត្តសទឹងតរត្ង (ខ្លងលកីត្សាលាលខត្តសទងឹតរត្ង) 
31. រកុងបានលុង៖  ភូមិជយ័ជំនះ  សងាា ត្់មលន្ទរមយ  រកុងបានលុង    

លខត្តរត្នគីរ ី
32. រកុងតសនមលន្ទរមយ៖  ភូមិលដីមរសល់  សងាា ត្ម់លន្ទរមយ              

រកុងតសនមលន្ទរមយ  លខត្តមណ្ឌ លគរី ី
33. រសុកោមរក៍៖  ភូមិោមលកាះ  ឃំុោមរក ៍រសុកោមរក៍ លខត្តនរពតវង 
34. រកុងនរពតវង៖  ភូមិឡូត្៍៨  សងាា ត្់កំពង់លាវ  រកុងនរពតវង  លខត្តនរព

តវង 
35. រកុងបាវតិ្៖ សងាា ត្់បាវតិ្ រកុងបាវតិ្ លខត្តសាវ យលរៀង  
36. រកុងសាវ យលរៀង៖  ភូមិលមលភលីង សងាា ត្់សាវ យលរៀង រកុងសាវ យលរៀង 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការផតល់អាជ្ញា ប័ណ្ណអបរ់លំនះលដីមបឱី្យនីត្បុិគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល មានសទិធ ិ
ដំលណី្រការកលឹបហាត្រ់បាណ្រសបចាប ់

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពីការអប់រជំំពូកទី៣ រដាបាលកិចច និងការរគប់រគងការអប់រ ំមារតា
១០ មារតា១១ មារតា១២ និងមារតា១៣ 

 លសចកតីសលរមចលលខ១២ សសរ របស់ោជរដ្ឋា ភបិាលចុះនថៃទី៣០ មិថុន្ទ ឆ្ន ំ
២០០៨ 

 របកាសលលខ២៤៦៦ អយក.របក ចុះនថៃទី១៤ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 
 លសចកតីតណ្ន្ទលំលខ១៩ អយក.សណ្ន ចុះនថៃទី១៤ តខមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០១២ 

អត្ិថជិនតដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

នីត្ិបុគគល និង/ឬ របូវនតបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក.ព័ត្៌មាន  



 ការផតល់ព័ត្៌មានោក់ព័នធនឹងលសវា 
 មលធោបាយផ្ពវផាយព័ត្៌មានពីការផតល់លសវា 

ខ.ភាពលឆលីយត្ប  
 មានលសវាជួរមុខ និង 
 លសវាជួរលរកាយ 

គ. របសិទធភាព  
 ការផតល់លសវាតាមលកខខណ្ឌ កំណ្ត្់៖ រយៈលពល ២០នថៃ 
 សុពលភាព ៖ ០៥ឆ្ន  ំ
 ត្នមលលសវា    ៖ ២០០,០០០.០០ លរៀល   
 របាក់ត្មាល់  ៖ ោម ន 
 ការលសនីសុំបនតសុពលភាពអាជ្ញា ប័ណ្ណ៖  

      - ត្នមល៥០%ននត្នមលលសវាតដលបានកំណ្ត្់ 
  - សុពលភាពលសមីនឹងរយៈលពលននការលសនីសុំលបីក (០៥ឆ្ន )ំ 

ឃ. ការទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និង លយាបល់តកលមអរបស់អត្ិថិជន   
 មានមលធោបាយទទួលព័ត្៌មានរត្ឡប់ និងបណ្តឹ ងត្វ៉ា(ទីកតនលង តុ្

ការយិាល័យ របអប់សំបុរត្ ទូរស័ពទ។ល។) 
 មានការលឆលីយត្បលៅនងឹពត័្ម៌ានរត្ឡប ់និងមត្លិយាបលត់កលមអ របស់របជ្ញ

ពលរដា 
 មានវធិានការលដ្ឋះរសាយ 
 មានលសវាកមមអត្ិថិជន 

ត្រមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

លកខខណ្ឌ និង  នីត្ិ វធិី : 
 លិខិត្លសនីសុំលបីកកលឹបហាត្់របាណ្លដ្ឋយបញ្ជា ក់ឱ្យបានចាស់ពីលោល 

បំណ្ងឱ្យបានចាស់លាស់ 
 ឯកសារអភិបាលកិចច និងការរគប់រគងលដ្ឋយភាា ប់មកជ្ញមួយនូវ រចន្ទសមព័នធ

រគប់រគង និងបទបញ្ជា នផទកនុង វសិាលភាព និង លកខនតិកៈ របស់កលឹប 
 របវត្តិរបូរបស់អនករគប់រគងកលបឹ ឬមាច ស់អាជីវកមមលដ្ឋយបញ្ជា កព់កីរមតិ្ សញ្ជា

បរត្ បទពិលសាធការងារ និងភាា បម់កជ្ញមួយសញ្ជា បរត្ ថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវ
តាមចាប់លដីម  

 បញ្ា ីោយន្ទមគណ្ៈកមមការរគប់់រគងកលឹប 
 បញ្ា ីោយន្ទមរគូបងវឹក និងកីឡាករ កីឡាការនិី 
 បញ្ា ីោយន្ទមអនកជំន្ទញ និងរបវត្តិរបូ 
 លកខខនតិកៈរបស់កលឹប 
 បញ្ា ីោយន្ទមបុគគិលិកលដ្ឋយបញ្ជា ក់ពីករមិត្សញ្ជា បរត្មុខជំន្ទញបទ

ពិលសាធការងារ និងភាា ប់មកជ្ញមួយនូវរបវត្តិរបូ សញ្ជា បរត្ថត្ចមលង រត្ឹមរត្វូ
តាមចាប់លដីម ចំលោះអនករគបរ់គង និងបុគគលកិជ្ញជនបរលទសរត្ូវមានសិទធិ
រស់លៅរសបចាប់កនុងរពះោជ្ញណ្តចរកកមពុជ្ញ មានអត្តសញ្ជា ណ្ប័ណ្ណ ឬ
លិខិត្ឆលងតដនថត្ចមលងរត្ឹមរត្ូវតាមចាប់លដីម។ 

លយាបល់  លដីមបលីចៀសវាងបាតុ្ភាពមិនរបរកត្ីន្ទន្ទ អត្ិថិជនរត្ូវមកលសនីសុំលសវា 
លដ្ឋយខលួនឯងផ្ទទ ល់  

 ព័ត្៌មានបតនថមអាចទនំ្ទកទ់នំងមកកាន់តផនកជួរមុខននរចកលចញចូល តត្មួយ
ននរកុង រសុក ខណ្ឌ លោលលៅលរៀងោល់លម៉ាងលធវីការ។ 

 


