
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រសងួបរសិ្ថា ន 
អគារមរតកតតតោ ដីឡូតិ៍តលខ៥០៣ ផលូ វអមមាត់ទតនលបាសាក់ សង្កា ត់ទតនលបាសាក់  

ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនំតពញ 
ទូរស័ពទ ៖ ០២៣ ២១៣ ៩០៨ , ០២៣ ២២០៣៦៩ 

ទូរសារ ៖ ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តប ោះបង់បោល ឬន ាំបេញនូវសាំណល់រងឹ និងសាំណល់បក្រោះថ្នា រ់ 

ត ម្ ោះតសវា បតចេញសំណ្ល់រងឹ,សំណ្ល់តរគាោះថ្នន ក់ និងនតំចញសំណ្ល់ដដលអាចដកច្ចន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់តសវា 

អគគនយកដ្ឋា នគាពំារបរសិាថ នច្នរកសួងបរសិាថ ន 
 អគារមរតកតតតោ ដីឡូតិ៍តលខ៥០៣ ផលូ វអមមាតទ់តនលបាសាក់ សង្កា តទ់តនល 
បាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនតំពញ 

 ទូរស័ពទ ៖ ០២៣ ២១៣ ៩០៨ , ០២៣ ២២០៣៦៩ 
 ទូរសារ ៖ ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

តគាលបណំ្ង 
ច្នការផតល់តសវា 

  សុំការអនុញ្ញា ត ឬការបញ្ញា ក់សរមាប់ការតបាោះបង់តោល ឬនតំចញសំណ្ល ់ 
 

អតិថជិនដដលមាន 
សិទធទទួលតសវា 

ជនោតិដខមរ ជនោតិបរតទស នីតិបុគគល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 ចាប់សតីពី កិចេការពារបរសិាថ ន និងការរគបរ់គងធនធានធមមោតិ ជំពូកទ ី៥ 
មារា ១២ និងមារា ១៣ ជំពូកទី ៦ មារា ១៤ 

 អនុរកឹតយតលខ ៣៦ អនរក.បក ចុោះច្ថៃទ២ី៧ ដខតមសា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ
រគប់រគងសំណ្លរ់ងឹ ៖ ជំពូកទ ី២ និងមារា ៨ និងមារា ៩ ជំពូកទី ៣ 
មារា ១៧និងមានរា ២០ 

សតង់ដ្ឋតសវា 
មានរយៈតពល០៧ ច្ថៃ គិតពីច្ថៃទទួលបានពាកយតសនីសុំតរមូវឱ្យបងច់្ថលតសវា(តមីល
របកាសរមួរកសួងតសដាកិចេ-បរសិាថ ន តលខ១៤២៨សហវ របក) 

តរមវូការឯកសារ  
តដីមបទីទួលបានតសវា 

 ពាកយតសនីសុំ 
 លិខិតអនុញ្ញា តតបីកសហរគាស ឬតធវីអាជិវកមម 
 កិចេសនាដកឹជចាូ នសណំ្លោ់មួយរកមុហ នុតសវាដឹកជចាូ ន 

តោបល់ តដីមបឱី្យការតបាោះបង់តោល ឬនតំចញនូវសំរាម និងសំណ្ល់សារធាតុ តរគាោះថ្នន ក់
ឱ្យតឆលីយតបតៅនឹងតសចកតីតរមូវដដលមានដចងកនុងអនុរកឹតយតលខ៣៦ អនរក.បក 
សតីពីការរគប់រគងសណំ្ល់រងឹ មាេ ស់សណំ្ល ់ឬ រកុមហ នុផតលត់សវារបមូល នងិដកឹ
ជចាូ នរតូវសុំលិខតិអនុញ្ញា ត ពីរកសងួ បរសិាថ នោោបំាចស់រមាប់បំតពញតៅាម
តរមូវការសរមាប់ការតបាោះបង់ តោលកនុងរសុក ឬតធវីការនតំចញតៅបរតទស។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តការបបចេញស្ថរធាតុពុល និងសមលងក្បភពេល័តេូលរាុងបរយិាកាស 

ត ម្ ោះតសវា បតចេញសារធាតុពុល និងសមលងរបភពចល័តចូលកនុងបរោិកាស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់តសវា 

អគគនយកដ្ឋា នគាពំារបរសិាថ នច្នរកសួងបរសិាថ ន 
 អគារមរតកតតតោ ដីឡូតិ៍តលខ៥០៣ ផលូ វអមមាតទ់តនលបាសាក់ សង្កា តទ់តនល
បាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនតំពញ 

 ទូរស័ពទ ៖ ០២៣ ២១៣ ៩០៨ , ០២៣ ២២០៣៦៩ 
 ទូរសារ ៖ ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

តគាលបណំ្ង 
ច្នការផតល់តសវា 

ការអនុញ្ញា តបតចេញតោលសំណ្ល់តរកាយសំអាត 

អតិថជិនដដលមាន 
សិទធទទួលតសវា 

ជនោតិដខមរ ជនោតិបរតទស នីតិបុគគល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 ចាប់សតីពី កិចេការពារ និងការរគប់រគងធនធានធមមោត ិជំពូកទ ី៥ មារា 
១២ និងមារា ១៣ ជំពូក ៦ មារា ១៤ 

 អនុរកឹតយតលខ ៤២ អនរក.បក ចុោះច្ថៃទ១ី០ ដខកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពីការ
រតួតពិនិតយការបំពុលខយល ់និងការរខំានតដ្ឋយសំតឡងជពូំក ទី មានរា 
១៣ និងមារា ១៤ 

សតង់ដ្ឋតសវា 
មានរយៈតពល០៧ ច្ថៃគិតពីច្ថៃទទួលបានពាកយតសនីសុតំរមវូឱ្យបងច់្ថល តសវា(តមីល
របកាសរមួរវាងរកសួងតសដាកិចេ-រកសួងបរសិាថ ន តលខ ១៤២៨សហវ របក) 

តរមវូការឯកសារ  
តដីមបទីទួលបានតសវា 

 ពាកយតសនីសុំ 
 លិខិតអនុញ្ញា តតបីកសហរគាស ឬតធវីអាជិវកមម 
 កិចេសនាដកឹជចាូ នសណំ្លោ់មួយរកមុហ នុតសវាដឹកជចាូ ន 

តោបល់ តដីមបឱី្យដំតណី្រកររកុមហ ុន សហរគាស ឫអាជីវកមមដដលមានការពាក់ព័នធការ
បចេូ លការបតចាញសារធាតុពុល ឫសតំឡងចូលកនុងបរោិកាសតឆលីយតមតៅនឹង
តសចកតីតរមូវដដលមាន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបចេញសាំណល់រាវ 

ត ម្ ោះតសវា បតចេញសំណ្ល់រាវ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់តសវា 

អគគនយកដ្ឋា នគាពំារបរសិាថ នច្នរកសួងបរសិាថ ន 
 អគារមរតកតតតោ ដីឡូតិ៍តលខ៥០៣ ផលូ វអមមាតទ់តនលបាសាក់ សង្កា តទ់តនល
បាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនតំពញ 

 ទូរស័ពទ ៖ ០២៣ ២១៣ ៩០៨ , ០២៣ ២២០៣៦៩ 
 ទូរសារ ៖ ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

តគាលបណំ្ង 
ច្នការផតល់តសវា 

សុំការអនុញ្ញា តបតចេញតោលសំណ្ល់តរកាយការសំអាត 

អតិថជិនដដលមាន 
សិទធទទួលតសវា 

ជនោតិដខមរ ជនោតិបរតទស នីតិបុគគល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 ចាប់សតីពី កិចេការពារបរសិាថ ន និងការរគបរ់គងធនធានធមមោតិ ជំពូកទ ី៥ 
មារា ១២ និងមារា ១៣ ជំពូកទី ៦ មារា ១៤ 

 អនុរកឹតយតលខ ២៧ អនរក.មក ចុោះច្ថៃទី ០៦ ដខតមសា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីការ
រតួតពិនិតយការបំពុលទឹក ជំពូកទ ី៣ មារា ១០ 

សតង់ដ្ឋតសវា 
 មានរយៈតពល ០៧ ច្ថៃ គិតពីច្ថៃទទួលបានពាកយតសនីសុំ 
 តរមូវឱ្យបង់ច្ថលតសវា(តមីលរបកាសរមួរវាងរកសងួតសដាកិចេ-រកសួងបរសិាថ ន 
តលខ ១៤២៨សហវ របក) 

តរមវូការឯកសារ  
តដីមបទីទួលបានតសវា 

 ពាកយតសនីសុំ 
 លិខិតអនុញ្ញា តដតំណី្រការសហរគាស ឬតធវីអាជវីកមម 

តោបល់ តដីមបបីំតពញតៅាមតសចកតីតរមូវការដដលមានកំណ្ត់កនុងអនុរកឹតយ តលខ ២៧ 
អនរក.បក សតីពីការរតួតពនិតិយការបពុំលទកឹ និងោកាតពវ កិចេ កនុងការរគប់រគង
សំណ្ល់រាវរបស់ខលួន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តន ាំបេញ ន ាំេូលស្ថរធាតុបាំផ្លល ញក្សទាប់អូហ្សនូ 

ត ម្ ោះតសវា នតំចញ នចូំលសារធាតុបំផ្លល ញរសទាប់អូហសូន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់តសវា 

អគគនយកដ្ឋា នគាពំារបរសិាថ នច្នរកសួងបរសិាថ ន 
 អគារមរតកតតតោ ដីឡូតិ៍តលខ៥០៣ ផលូ វអមមាតទ់តនលបាសាក់ សង្កា តទ់តនល
បាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន រាជធានីភនតំពញ 

 ទូរស័ពទ ៖ ០២៣ ២១៣ ៩០៨ , ០២៣ ២២០៣៦៩ 
 ទូរសារ ៖ ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

តគាលបណំ្ង 
ច្នការផតល់តសវា 

សុំការបញ្ញា ក់ តដីមបតីធវីការនតំចញ 

អតិថជិនដដលមាន 
សិទធទទួលតសវា 

ជនោតិដខមរ ជនោតិបរតទស នីតិបុគគល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 ចាប់សតីពី កិចេការពារបរសិាថ ន និងការរគបរ់គងធនធានធមមោតិ ជំពូកទ ី៥ 
មារា ១២ និងមារា ១៣ ជំពូកទី ៦ មារា ១៤ 

 អនុរកឹតយតលខ ៤៧ អនរក.មក ចុោះច្ថៃទី ១៧ ដខមីន ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពីការ
រគប់រគងសារធាតុបផំ្លល ញរសទាប់អូហសូន ជំពូកទី ២ មារា ១៤ មារា ៥ 
និងមារា១១ 

សតង់ដ្ឋតសវា 
 មានរយៈតពល ០៧ ច្ថៃ គិតពីច្ថៃទទួលបានពាកយតសនីសុំ 
 តរមូវឱ្យបង់ច្ថលតសវា(តមីលរបកាសរមួរវាងរកសងួតសដាកិចេ-រកសួងបរសិាថ ន 
តលខ ១៤២៨សហវ របក) 

តរមវូការឯកសារ  
តដីមបទីទួលបានតសវា 

 ពាកយតសនីសុំ 
 ប័ណ្ណបា៉ា តង់ 
 លិខិតបចា កព់នធលត់ច្មលបដនថម 

តោបល់ តដីមបបីំតពញបដនថមតៅាមតសចកតីតរមូវដដលមានដចងកនុងអនុរកឹតយ 
តលខ ៤៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតឯរភាពបលើរ យការណ៍វាយតម្មលបហ្តុប ោះពាល់បរសិ្ថា ន 

ត ម្ ោះតសវា លិខិតឯកភាពតលីរបាយការណ៍្វាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់តសវា 

អគគនយកដ្ឋា នគាពំារបរសិាថ នច្នរកសួងបរសិាថ ន 
 អគារមរតកតតតោ ដីឡូតលខ៥០៣ ផលូ វអមមាត់ទតនលបាសាក ់សង្កា ត់ទតនលបា
សាក់ ខណ្ឌ ចំការមន ភនំតពញ 

 ទូរស័ពទ: ០២៣ ២១៣ ៩០៨/០២៣ ២២០ ៣៦៩ 
 ទូរសារ: ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

នយកដ្ឋា នវាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន 
 ទូរស័ពទ/ទូរសារ: 

តគាលបណំ្ង 
ច្នការផតល់តសវា 

តដីមបធីានបាននូវចីរភាពច្នការអភិវឌ្ឍ និងនិរនតរភាពបរសិាថ ន 

អតិថជិនដដលមាន 
សិទធទទួលតសវា 

ជនោតិដខមរ ជនោតិបរតទស ដដលោនីតិបុគគល ឬរបូវនដបុគគល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 ចាប់សតីពីកចិេការពារបរសិាថ ន និងការរគបរ់គងធនធានធមមោតិ ជំពូកទី៣ 
មារា៦ និងមារា៧ 

 អនុរកឹតតលខ ៧២ អនរក បក ចុោះច្ថៃទ១ី១ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីកិចេដំ
តណី្រការវាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន 

 របកាសរមួរវាងរកសួងបរសិាថ ន និងរកសួងតសដាកិចេ និងហិរចាវតថុ  តលខ
១៤២៨ ចុោះច្ថៃទី២០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

សតង់ដ្ឋតសវា 

 មានរយៈតពល ៣០ច្ថៃ ច្នច្ថៃតធវីការ គិតពីច្ថៃបង់តសវាការង្ករ (សរមាប់
គតរមាងឯកជន ឬគតរមាងឯកជនចរមុោះរដា) និងគិតពីច្ថៃដ្ឋក់ពាកយតសនីសុំ 
(សរមាប់គតរមាងសាធារណ្ៈ) 

 មាេ ស់គតរមាងរតូវបង់ច្ថលតសវាការង្ករតៅាមរបកាសរមួរវាងរកសួងបរសិាថ ន 
និងរកសួងតសដាកិចេ និងហិរចាវតថុ  តលខ១៤២៨ ចុោះច្ថៃទី២០ ដខវចិឆិកា  
ឆ្ន ២ំ០១៤ 

តរមវូការឯកសារ  
តដីមបទីទួលបានតសវា 

ក -គតរមាងសាធារណ្ៈ 
១. របាយការណ៍្វាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាលប់រសិាថ នដំបូង ឬតពញតលញោ

ភាសាដខមរ និងអង់តគលស(ាមតរមូវការអនកចូលរមួផតលត់ោបល)់ 
២. តសៀវតៅគតរមាងសិកាបុតរលទធភាព/សមិទធលិទធភាពចនួំន ០៣ចាប ់
៣. ដផនទី បលង់ទីាងំ និងបលងស់ាងសងោ់ផលូវការ..........ចនួំន ០៣ចាប ់
៤. ឯកសារពាក់ព័នធនន 

ខ -គតរមាងឯកជន  
១. របាយការណ៍្វាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាលប់រសិាថ នដំបូង ឬតពញតលញោ 

ភាសាដខមរ និងអង់តគលស(ាមតរមូវការអនកចូលរមួផតលត់ោបល)់ 
២. បង់ច្ថលតសវាការង្ករដូចមានដចងតៅកនុងរបកាសរមួរវាងរកសងួបរសិាថ

ន និងរកសួងតសដាកចិេ និងហិរចាវតថុ តលខ១៤២៨ ចុោះច្ថៃទី២០ 
ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

៣. តសៀវតៅគតរមាងសិកាបុតរលទធភាព/សមទិធលិទធភាពចនួំន ០៣ចាប ់
៤. លកតនតិកៈរបស់រកមុហ នុ......................................ចំនួន ០៣ចាប ់
៥. វញិ្ញា បនប័រតចុោះបចាពីាណិ្ជាកមម...........................ចំនួន ០៣ចាប ់
៦. វញិ្ញា បនប័រតចុោះបចាមីានលកខខណ្ឌ របស់រកុមរបកឹាអភវិឌ្ឍន៍កមពុោ 



ឬអនុគណ្ៈកមាម ធកិារវនិិតោគរាជធានី តខតត.......ចំនួន ០៣ចាប ់
៧.  លិខិតអនុញ្ញា តពីអាោា ធរដដនដ(ីតបីសនិមាន)……ចំនួន ០៣ចាប ់
៨.  ដផនទី បលង់ទីាងំ និងបលងស់ាងស់ង់ោផលូ វការ………ចំនួន ០៣ចាប ់
៩.   ប័ណ្ណកមមសិទធ ិឬកិចេសនាជួលទាីំងំ..................ចំនួន ០៣ចាប ់
១០.  អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណសញ្ញា តដិខមរ ឬលិខតិឆលងដដន 

(ថតចមលង) របស់របធានរកុមរបឹកាភបិាលរកុមហ ុន ឬនយក
រកុមហ ុនដដលោរបូវនតបុគគល...........................ចនួំន ០៣ចាប ់

១១.  របូថត ទំហំ ៤ X ៦ រគប់សមាជិករកមុរបកឹាភិបាលដដលមានតៅ
កនុងលកខនតិកៈរកុមហ ុន ឬនយករកុមហ ុនដដលោរបូវនតបុគគល
.................................................................ចំនួន ០៣សនលកឹ 

១២.  ឯកសារពាក់ព័នធនន មាេ ស់រកុមហ ុនរតូវបញ្ញា កភ់ាពរសបចាបត់លី
ឯកសារថតចមលងោបព់ីចនុំចទី៥ ដល់ចនុំចទ១ី០ច្នចនុំច(ខ)ពសីាលារាជ
ធានីតខតត 

តោបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតឯរភាពបលើរិេេសនាការពារបរសិ្ថា ន 

ត ម្ ោះតសវា លិខិតឯកភាពតលីកិចេសនាការពារបរសិាថ ន 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់តសវា 

អគគនយកដ្ឋា នគាពំារបរសិាថ នច្នរកសួងបរសិាថ ន 
 អគារមរតកតតតោ ដីឡូតលខ៥០៣ ផលូ វតៅស ូអមមាតទ់តនលបាសាក ់សង្កា ត់
ទតនលបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន ភនំតពញ 

 ទូរស័ពទ: ០២៣ ២១៣ ៩០៨/០២៣ ២២០ ៣៦៩ 
 ទូរសារ: ០២៣ ២១២ ៥៤០ 

នយកដ្ឋា នវាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន 
 ទូរស័ពទ/ទូរសារ: 

តគាលបណំ្ង 
ច្នការផតល់តសវា 

តដីមបធីានបាននូវចីរភាពច្នការអភិវឌ្ឍ និងនិរនតរភាពបរសិាថ ន 

អតិថជិនដដលមាន 
សិទធទទួលតសវា 

ជនោតិដខមរ ជនោតិបរតទស ដដលោនីតិបុគគល 

មូលដ្ឋា នគតយុិតត 

 ចាប់សតីពីកចិេការពារបរសិាថ ន និងការរគបរ់គងធនធានធមមោតិ ជំពូកទី៣ 
មារា៦ និងមារា៧ 

 អនុរកឹតតលខ ៧២ អនរក បក ចុោះច្ថៃទ១ី១ ដខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៩ សតីពីកិចេដំ
តណី្រការវាយតច្មលតហតុប៉ាោះពាល់បរសិាថ ន 

 របកាសរមួរវាងរកសួងបរសិាថ ន និងរកសួងតសដាកិចេ និងហិរចាវតថុ  តលខ
១៤២៨ ចុោះច្ថៃទី២០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ 

សតង់ដ្ឋតសវា 

 មានរយៈតពល ២៨ ច្ថៃច្នតធវីការ គិតពីច្ថៃទទួលពាក់តសនីសុំ។ 
 មាេ ស់គតរមាងរតូវបង់ច្ថលតសវាការង្ករតៅាមរបកាសរមួរវាងរកសួងបរសិាថ ន 
និងរកសួងតសដាកិចេ និងហិរចាវតថុ  តលខ១៤២៨ ចុោះច្ថៃទី២០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០១៤ 

តរមវូការឯកសារ  
តដីមបទីទួលបានតសវា 

 ពាកយតសនីសុំរបស់រកុមហ នុ.....................................................០៣ចាប ់
 តសៀវតៅគតរមាងសិកាលទធភាព.............................................០៣ចាប ់
 លិខិតឯកភាពពរីកុមរបឹកាអភវិឌ្ឍន៍កមពុោ...............................០៣ចាប ់
 លិខិតចុោះបចា រីបសរ់កសងួពាណិ្ជាកមម....................................០៣ចាប ់
 លិខិតអនុញ្ញា តពអីាោា ធរដដនដី.............................................០៣ចាប ់
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