
 

 

 

 

 

 

ររសងួវបបធម៌ និងវិចិររសលិបៈ 
អាសយដ្ឋា ន :  មហាវថីិរពះនរោត្តម រលខ២២៧ សងកត់្ទរនលបាសាក់  

ខណ្ឌ ចំការមន  ោជធានីភនំរពញ 
ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១៨ ១៤៨ 

អីុមម៉លៈ info@mcfa.gov.kh 
រគហទំព័រៈ www.mcfa.gov.kh 

ប្រអរ់សំរុប្រ ៧២ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcfa.gov.kh/


អាជ្ញា បណ្ណ ផលិររមម ននសសវារមមភាពយនត-វីសេអូ 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណផលិត្កមម ននរសវាកមមភាពយនត-វរីដអូ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉លៈ info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រៈ www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផតល់ឲ្យអត្ិថជិន រធវីអាជីវកមមរល ីការផលតិ្មចកចាយសាន នដភាពយនត-វរីដអូ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ ឬបររទសមានទីលរំៅអចិន្នតយក៍នុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 
មានអាយុយ៉ងត្ចិ ១៨ ឆ្ន  ំ

សតង់ដ្ឋរសវា 

 រយៈរពល ១០ នថៃ យ៉ងយូរ ( នថៃរធវីការ ) 
 សុពលភាព: 0២ ឆ្ន  ំ
 កនរមរសវាៈ ៤០០,០០០ររៀល (របកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃ

ទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់រសវាសាធារណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម ៌
និងវចិិរត្សិលបៈ) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំមានបិទមត្មរបិ៍ ២០០ររៀល……………………….  ចំនួន ០១ចាប់ 
 កិចចសនារបកបមុខរបរ………………………………….….. ចំនួន ០១ចាប់ 
 របូថត្ ៤ x ៦…………………………………….…..……… ចំនួន ០៣សនលកឹ 
 ជីវរបវត្តិសរងេប……………………………………….……… ចំនួន ០១ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសមាា ល់ខលួន (ថត្ចមលង)……………… ចំនួន ០១ចាប់ 
 បលង់ទីតងំ (បញ្ញជ ក់ពរីដាអណំាច)…………………………. ចំនួន ០១ចាប់ 
 លិខិត្បញ្ញជ ក់ទលីរំៅ (បញ្ញជ កព់ីរដាអណំាច)……………. ចំនួន ០១ចាប់ 
 សាល កសញ្ញដ ………………………………………….……….. ចំនួន ០១ចាប់ 
 លិខិត្ចុះបញ្ជពីាណិ្ជជកមម……………………………….….  ចំនួន ០១ចាប់ 

រយបល់  

 

 

 

 

 

http://www.cambodiafilm.gov.kh/


អាជ្ញា បណ្ណ សទឌូីសោេំសឡើងរបូភាព ននសសវារមមភាពយនត វីសេអូ 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណសទូឌីរយកាត្ត់្-ដរំឡីងរបូភាពននរសវាកមមភាពយនត-វរីដអូ 
( តមរយៈការយិល័យភូមភិាគ ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :   info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផតល់ឲ្យអត្ិថជិន អាជីវកររធវីអាជីវកមមរល ីសទូឌយូីដរំឡីងរបូភាពភាពយនត-វរីដអូ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ និងបររទសមានទីលំរៅអចិន្នតយក៍នុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ
មានអាយុយ៉ងត្ិច ១៨ ឆ្ន  ំ

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល: ១០ នថៃ យ៉ងយូរ ( នថៃរធវីការ ) 
 សុពលភាព: 0២ ឆ្ន  ំ
 កនរមរសវាៈ ៦០០,០០០ររៀល (របកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃ

ទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់រសវាសាធារណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម៌
និងវចិិរត្សិលបៈ) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំមានបិទមត្មរបិ៍ ២០០ ររៀល………………….… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនារបកបមុខរបរ…………………………………… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 របូថត្ ៤ x ៦……………………………………………… ចំនួន ០៣ សនលឹក 
 ជីវរបវត្តិសរងេប……………………………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសមាា ល់ខលួន (ថត្ចមលង)…………..  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 បលង់ទីតងំ (បញ្ញជ ក់ពីរដាអំណាច)……………………..   ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្បញ្ញជ ក់ទលីំរៅ (បញ្ញជ ក់ពីរដាអំណាច)…………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 បញ្ជ ីឧបករណ៍្ររបីរបាស់កនុងសទូឌីរយ…………………..  ចំនួន ០១ ចាប់ 

រយបល់  

 

 

 

 

 

http://www.cambodiafilm.gov.kh/


អាជ្ញា បណ្ណ សទឌូីសោបញ្ចូលសំសឡង ននសសវារមមភាពយនត-វីសេអូ 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណសទូឌីរយបញ្ចូ លសរំឡង ននរសវាកមមភាពយនត-វរីដអូ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផតល់ឲ្យអត្ិថជិនរធវីអជវីកមម បកមរប បញ្ចូ លសំរឡងសាន នដភាពយនត-វរីដអូ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ ឬ បររទសមានទីលំរៅអចិន្នតយ ៍កនុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ
មានអាយុយ៉ត្ិច ១៨ ឆ្ន  ំ

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល: ១០ នថៃ យ៉ងយូរ ( នថៃរធវីការ ) 
 សុពលភាព: 0២ ឆ្ន  ំ
 កនរមរសវាៈ ៦០០,០០០ររៀល (របកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃ

ទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់រសវាសាធារណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម៌
និងវចិិរត្សិលបៈ) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំមានបិទមត្មរបិ៍ ២០០ររៀល……………………… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនារបកបមុខរបរ……………………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 របូថត្ ៤ x ៦…………………………………………………ចំនួន ០៣ សនលកឹ 
 ជីវរបវត្តិសរងេប………………………………………………..ចំនួន ០១ ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសមាា ល់ខលួន (ថត្ចមលង)……………..  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 បលង់ទីតងំ (បញ្ញជ ក់ពរីដាអណំាច)…………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្បញ្ញជ ក់ទលីរំៅ (បញ្ញជ កព់ីរដាអណំាច)…………..   ចំនួន ០១ ចាប់ 
 បញ្ជ ីឧបករណ៍្សមាា រររបីរបាស់កនុងសទូឌរីយ…………………ចំនួន ០១ ចាប ់
 បញ្ជ ីោយរ ម្ ះអនកបញ្ចូ លសរំឡង…………………………  ចំនួន ០១ ចាប ់

រយបល់  
 

 

 

 

 

http://www.cambodiafilm.gov.kh/


អាជ្ញា បណ្ណ ររុមហ ៊ុននសំចញ-នចំូល ននសសវារមមភាពយនត-វីសេអូ 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណរកុមហ៊ុននារំចញ-នាចូំល ននរសវាកមមភាពយនត វរីដអូ 
(តមរយៈការយិល័យភូមភិាគ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផតល់ឲ្យអត្ិថជិន អាជីវកររបីកអាជវីកមម នារំចញ និងនាចូំលមខសភាពយនត ឬមខស 
វរីដអូ សរមាប់រធវីអាជីវកមម 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ ឬ បររទសមានទីលំរៅអចិន្នតយ ៍កនុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ
មានអាយុយ៉ត្ិច ១៨ ឆ្ន  ំ

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល: ១០ នថៃ យ៉ងយូរ ( នថៃរធវីការ ) 
 សុពលភាព: 0២ ឆ្ន  ំ
 កនរមរសវាៈ ១,០០០,០០០ររៀល (របកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះ

នថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់រសវាសាធារណ្ៈ របស់រកសួងវបប
ធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំមានបិទមត្មរបិ៍ ២០០ររៀល……………………… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនារបកបមុខរបរ……………………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 របូថត្ ៤ x ៦…………………………………………………ចំនួន ០៣ សនលកឹ 
 ជីវរបវត្តិសរងេប………………………………………………..ចំនួន ០១ ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសមាា ល់ខលួន (ថត្ចមលង)……………..  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 បលង់ទីតងំ (បញ្ញជ ក់ពរីដាអណំាច)…………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្ចុះបញ្ជពីាណិ្ជជកមម…………………………………   ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្បញ្ញជ ក់ទលីរំៅ(បញ្ញជ កព់រីដាអណំាច)……………   ចំនួន ០១ ចាប់ 

រយបល់  

 

 

 

 

 

http://www.cambodiafilm.gov.kh/


អាជ្ញា បណ្ណ សោងបញ្ច ងំភាពយនត-វីសេអូ 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណរោងបញ្ញច ងំភាពយនត វរីដអូ (តមរយៈការយិលយ័ភូមិភាគ) 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផតល់ឲ្យអត្ិថជិន របីកអាជវីកមម បញ្ញច ងំភាពយនត 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ ឬ បររទសមានទីលំរៅអចិន្នតយ ៍កនុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ
មានអាយុយ៉ត្ិច ១៨ ឆ្ន  ំ

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល: ១០ នថៃ យ៉ងយូរ ( នថៃរធវីការ ) 
 សុពលភាព: 0២ ឆ្ន  ំ
 កនរមរសវាៈ  

១,២០០,០០០ររៀល (សរមាប់កមនលងអងាុយត្ិចជ្ញង២០០កមនលង)  
១,៨០០,០០០ររៀល (សរមាប់កមនលងអងាុយចាបរ់លីសពជី្ញង២០០កមនលង) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំមានបិទមត្មរបិ៍ ២០០ររៀល……………………… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនារបកបមុខរបរ……………………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 របូថត្ ៤ x ៦…………………………………………………ចំនួន ០៣ សនលកឹ 
 ជីវរបវត្តិសរងេប………………………………………………..ចំនួន ០១ ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសមាា ល់ខលួន (ថត្ចមលង)……………..  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 បលង់ទីតងំ (បញ្ញជ ក់ពរីដាអណំាច)…………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្ចុះបញ្ជពីាណិ្ជជកមម…………………………………   ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្បញ្ញជ ក់ទលីរំៅ(បញ្ញជ កព់រីដាអណំាច)……………   ចំនួន ០១ ចាប់ 

រយបល់  
 

 

 

 

 

http://www.cambodiafilm.gov.kh/


អាជ្ញា បណ្ណ អន៊ុញ្ា រថរ របស់ផលិររមម ភាពយនត-វីសេអូរន៊ុងរសុរ 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណអនុញ្ញដ ត្ថត្ននរសវាកមមភាពយនត វរីដអូមខមរ (សាន នដភាពយនត វរីដអូ
មខមរ ខ្នន ត្មវង ខ្នន ត្ខលី ឯកសារ សបត៉្អប់រ ំសបត៉្ពាណិ្ជជកមម) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

 រគប់រគងការផលិត្ ការរធវីអាជីវកមមសាន នដភាពយនត រដីមបរីលីកសទួយវបបធម៌
មខមរឲ្យមានការរកីចររមីន 

 ត្រមង់ទិស និងរលីកកមពស់គុណ្ភាពភាពយនត វរីដអូមខមរ 
មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    

ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 
 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់

រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 
អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ ឬ បររទសមានទីលំរៅអចិន្នតយ ៍កនុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ
មានអាយុយ៉ត្ិច ១៨ ឆ្ន  ំ

សតង់ដ្ឋរសវា  រសវាទងំអស់មានរយៈរពលននការផតលរ់សវា ០៧នថៃ នននថៃរធវីការ រលីក
មលងមត្រសវា «មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង» មដលមានរយៈរពល ១០
នថៃ នននថៃរធវីការ 
1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង.......................១០០,០០០ររៀល 
2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី............................៦០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ).៣០,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង.....................៥០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខល ីគំនូរជវីចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................២៥,០០០ររៀល 
6. មខសភាពយនត ឬវរីដអូចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខមានទរមង់ជ្ញវរីដអូ 

ឌីវឌីី(DVD).....................................................៦៥,០០០ររៀល 
7. មខសភាពយនត ឬវរីដអូចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខមានទរមង់ជ្ញ

កាមសត្វរីដអូ វសីុីឌី(VCD).................................៤០,០០០ររៀល 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយរសនីសុំថត្ភាពយនត វរីដអូ……………………………….ចំនួន ០២ ចាប ់
 អត្ថបទនពិនធភាពយនត (Scenario) និងសរងេបររឿង………ចំនួន ០១ ចាប ់
 រសចកតីសររមចរបីកផលិត្កមមឬលិខិត្អនុញ្ញដ ត្បនតចាប់ 

ផលិត្កមម…………………………..………………………..…ចំនួន ០១ចាប់ 
 លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឲ្យបរងកីត្អងាការសមាគមនានាមដលរចញរដ្ឋយ            

ោជរដ្ឋា ភិបាល…….………. ……………………….…………ចំនួន ០១ ចាប់ 
រយបល់  
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អាជ្ញា បណ្ណ អន៊ុញ្ា រថរស្នន នេភាពយនត-វីសេអូរបស់ផលិរមមភាពយនតបរសេស 

រ ម្ ះរសវា អាជ្ញញ បណ្ណអនុញ្ញដ ត្ថត្សាន នដភាពយនត-វរីដអូរបសផ់លិត្កមមភាពយនតបររទស 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

រគប់រគងនិងផតលរសវាដល់នតី្បុិគាលនងិរបូវនតបុគាលបររទសមដលមានបណំ្ង
ថត្មខសភាពយនត-វរីដអូ កនុងរពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ   

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

នីត្ិបុគាលឬ របូវនតបុគាលមដលមានរកុមហុ៊ន និងអាសយដ្ឋា នពតិ្របាកដ 

សតង់ដ្ឋរសវា  រគប់សាន នដទងំអស់មានរយៈរពលននការផតល់រសវាដូចគាន  គឺចំនួន ០៧នថៃ
(នថៃរធវីការ) 

 សាន នដភាពយនត ឬវរីដអូបររទស(សុំរកាពាកយសនទនាភាសារដីម)៖ 
1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង..........................៨០,០០០ររៀល 
2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី............................៥០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ).៣០,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង.....................៥០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខល ីគំនូរជវីចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................២៥,០០០ររៀល 
6. មខសភាពយនត ឬវរីដអូចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខមានទរមង់ជ្ញវរីដអូ 

ឌីវឌីី(DVD).....................................................៨០,០០០ររៀល 
7. មខសភាពយនត ឬវរីដអូចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខមានទរមង់ជ្ញ

កាមសត្វរីដអូ វសីុីឌី(VCD).................................៦០,០០០ររៀល 
 សាន នដភាពយនត ឬវរីដអូបររទស(សុំបញ្ចូ លពាកយសនទនាជ្ញភាសាមខមរ)៖ 

1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង.......................៣០០,០០០ររៀល 
2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី.........................២០០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ)

...................................................................១២០,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង..................១២០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខល ីគំនូរជវីចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................៩០,០០០ររៀល 
 សាន នដភាពយនត ឬវរីដអូបររទស(សុំបញ្ចូ លចំណ្ងរជីងជ្ញអកសរមខមរ)៖ 

1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង.......................១២០,០០០ររៀល 
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2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី............................៥០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ).៣៥,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង.....................៤០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខលី គំនូរជីវចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................២៥,០០០ររៀល 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 លិខិត្រសនីសុំជ្ញផលូវការរបស់បុគាល ឬផលតិ្កមមបររទស……..ចនួំន០១ ចាប ់
 អត្ថបទនពិនធភាពយនត (រសណារយូី) ជ្ញភាសាមខមរ……..… ចំនួន០១ ចាប ់
                                                   ជ្ញភាសាអង់រគលស…  ចំនួន០១ ចាប់ 
 ចាប់ថត្ចមលងលខិិត្ឆលងមដនរបស់អនករសនីសុ…ំ…..…………ចំនួន០១ ចាប ់

រយបល់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



សសវាច៊ុុះបញ្ជ ីស្នន នេភាពយនត វីសេអូបរសេស 

រ ម្ ះរសវា រសវាចុះបញ្ជ ីសាន នដភាពយនត វរីដអូបររទស(សាន នដភាពយនត វរីដអូមខមរ ខ្នន ត្មវង 
ខ្នន ត្ខលី ឯកសារ សបត៉្អប់រ ំសបត៉្ពាណិ្ជជកមម) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

រគប់រគងសថិត្ិសាន នដភាពយនត វរីដអូបររទសនាចូំលមករពះោជ្ញណាចរកកមពុជ្ញ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

មាច ស់រកុមហ៊ុននារំចញ-នាចូំលភាពយនត វរីដអូ មដលនាយំកសាន នដភាពយនតវរីដ
អូបររទសមករធវអីាជវីកមមបញ្ញច ងំតមរោងភាពយនត ទូរទសសន៍ ឬ អាជីវកមមជួល
លក់ 

សតង់ដ្ឋរសវា 

 រគប់សាន នដទងំអស់មានរយៈរពលននការផតល់រសវាដូចគាន  គឺចំនួន ០៧នថៃ
(នថៃរធវីការ) 

 សាន នដភាពយនត ឬវរីដអូបររទស(សុំរកាពាកយសនទនាភាសារដីម)៖ 
1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង..........................៨០,០០០ររៀល 
2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី............................៥០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ).៣០,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង.....................៥០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខល ីគំនូរជវីចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................២៥,០០០ររៀល 
6. មខសភាពយនត ឬវរីដអូចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខមានទរមង់ជ្ញវរីដអូ 

ឌីវឌីី(DVD).....................................................៨០,០០០ររៀល 
7. មខសភាពយនត ឬវរីដអូចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខមានទរមង់ជ្ញ

កាមសត្វរីដអូ វសីុីឌី(VCD).................................៦០,០០០ររៀល 
 សាន នដភាពយនត ឬវរីដអូបររទស(សុំបញ្ចូ លពាកយសនទនាជ្ញភាសាមខមរ)៖ 

1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង.......................៣០០,០០០ររៀល 
2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី.........................២០០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ)

...................................................................១២០,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង..................១២០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខល ីគំនូរជវីចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................៩០,០០០ររៀល 
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 សាន នដភាពយនត ឬវរីដអូបររទស(សុំបញ្ចូ លចំណ្ងរជីងជ្ញអកសរមខមរ)៖ 
1. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង.......................១២០,០០០ររៀល 
2. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្ខលី............................៥០,០០០ររៀល 
3. មខសភាពយនត ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវងររឿងភាគ(១ភាគ).៣៥,០០០ររៀល 
4. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្មវង.....................៤០,០០០ររៀល 
5. មខសភាពយនត ឬវរីដអូឯកសារខ្នន ត្ខលី គំនូរជីវចល តុ្កកត ស៉បត្

......................................................................២៥,០០០ររៀល 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយរសនីសុំចុះបញ្ជ ីសាន នដភាពយនត-វរីដអូ…………………  ចំនួន ០២ ចាប់ 
 បញ្ជ ីោយរ ម្ ះសាន នដភាពយនតបររទស……………………  ចំនួន ១០ ចាប់ 
 អាជ្ញញ ប័ណ្ណសិទធិមចកចាយរបសម់ាច សក់មមសទិធិ……………… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 វកិយបរត្ពនធគយ……………………………………………  ចំនួន ០១ ចាប់ 

រយបល់  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ពិនិរយខ្លឹមស្នរ-របូភាព និងផតល់េិដ្ឋា ការ ភាពយនត-វីសេអូបរសេស 

រ ម្ ះរសវា ពិនិត្យខលឹមសារ-របូភាព និងផតល់ទដិ្ឋា ការសាន នដភាពយនតភាពយនត-វរីដអូបររទស 
( អនុញ្ញដ ត្ផតល់ទដិ្ឋា ការភាពយនត វរីដអូបររទស ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

រគប់រគងការរធវីអាជីវកមមសាន នដភាពយនតបររទស ធានាបាននូវការរគារពសលី
ធម៌ វបបធម៌ របនពណី្ជ្ញត្ិ ទប់សាក ត្ោ់លវ់បបធមប៌ររទសអវជិជមាន 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

មាច ស់រកុមហ៊ុននារំចញ-នាចូំលភាពយនត វរីដអូ មដលមានចាបអ់នុញ្ញដ ត្ពី
រកសួងវបបធម៌ និងវចិរិត្សិលបៈ 

សតង់ដ្ឋរសវា 

 កនរមរសវា និងរយៈរពលននការផតល់រសវា៖ 
1. រសវាពិនិត្យខលឹមសារអត្ថបទនពិនធររឿងពសិាត រសរមាប់ថត្មខសភាពយនត 

ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង ៦០០,០០០ររៀល រយៈរពល១៥នថៃ(នថៃរធវីការ) 
2. រសវាពិនិត្យខលឹមសារអត្ថបទនិពនធររឿងឯកសារសរមាប់ថត្មខសភាព 

យនតឬវរីដអូឯកសារ ២០០,០០០ររៀល រយៈរពល១៥នថៃ(នថៃរធវីការ) 
3. រសវាពិនិត្យខលឹមសារអត្ថបទនពិនធររឿងពសិាត រសរមាប់ថត្មខសភាពយនត 

ឬវរីដអូររឿងភាគ(មួយភាគបញ្ញច ំងយ៉ងត្ិច៤៥នាទី) ២៥០,០០០
ររៀល រយៈរពល១០នថៃ(នថៃរធវីការ) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 លិខិត្ចុះបញ្ជសីាន នដភាពយនត វរីដអូបររទស…………..……ចំនួន ០១ ចាប់  
 ពាកយរសនីសុំទិដ្ឋា ការ……………………………………………ចំនួន ០១ ចាប់ 
 ចាប់របីករកុមហុ៊ននារំចញ-នាចូំលមខសភាពយនតវរីដអូពី 

រកសួងវបបធម៌នងិវចិរិត្សលិបៈ….……………………………ចំនួន ០១ ចាប ់
 ផលិត្ផលសាន នដភាពយនត វរីដអូ មដលរត្ូវរសនីសុំទិដ្ឋា ការ 

រយបល់  
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ពិនិរយខ្លឹមស្នរ-របូភាព និងផតល់េិដ្ឋា ការ ភាពយនត-វីសេអូខ្ខ្មរ 

រ ម្ ះរសវា ពិនិត្យខលឹមសារ-របូភាព និងផតល់ទដិ្ឋា ការសាន នដភាពយនតភាពយនត-វរីដអូមខមរ 
( អនុញ្ញដ ត្ផតល់ទដិ្ឋា ការភាពយនត វរីដអូមខមរ ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិលបៈភាពយនត និងផសពវផាយវបបធម ៌

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ៧០ ផលូ វ២០០ សង្កក ត្់បឹងោងំ ខណ្ឌ ដូនរពញ  
                    ោជធានីភនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១១ ០០៤ 
 ទូរស័ពទទំនាក់ទនំង : ០២៣ ២១៥ ៤៦៩ 
 អុីមម៉ល    :  info@cambodiafilm.gov.kh 
 រគហទំព័រ :  www.cambodiafilm.gov.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

រគប់រគងការរធវីអាជីវកមមសាន នដភាពយនតមខមរ ធានាបាននូវការរគារពសីលធម៌
វបបធម៌ របនពណី្ជ្ញត្ិ និងរមួចមំណ្កអភិវឌឍរសដាកចិច សងាម 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  អនុរកឹត្យរលខ ៦៣ អនរក.បក ចុះនថៃទី០៤ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០០ សតីពី    
ការរគប់រគងរត្ួត្ពិនិត្យវសិ័យភាពយនត-វរីដអូ 

 សាោចរមណ្នារំលខ ០៧ សជណ្ ចុះនថៃទី២០ មខតុ្លា ឆ្ន ២ំ០០០ របស់
រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

មាច ស់ផលិត្កមមភាពយនត-វរីដអូ ឬផលិត្ករភាពយនត មដលមានចាបអ់នុញ្ញដ ត្
ពីរកសួងវបបធម ៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

សតង់ដ្ឋរសវា 

 កនរមរសវា និងរយៈរពលននការផតល់រសវា៖ 
1. រសវាពិនិត្យខលឹមសារអត្ថបទនពិនធររឿងពសិាត រសរមាប់ថត្មខសភាពយនត 

ឬវរីដអូររឿងខ្នន ត្មវង ១០០,០០០ររៀល រយៈរពល១៥នថៃ(នថៃរធវីការ) 
2. រសវាពិនិត្យខលឹមសារអត្ថបទនិពនធររឿងឯកសារសរមាប់ថត្មខសភាព 

យនតឬវរីដអូឯកសារ ៦០,០០០ររៀល រយៈរពល១០នថៃ(នថៃរធវីការ) 
3. រសវាពិនិត្យខលមឹសារអត្ថបទនិពនធររឿងពសិាត រសរមាបថ់ត្មខសភាពយនត ឬ

វរីដអូររឿងភាគ(មួយភាគបញ្ញច ងំយ៉ងត្ិច៤៥នាទី) ៣៥,០០០ររៀល   
រយៈរពល០៥នថៃ(នថៃរធវីការ) 

4. រសវាពិនិត្យខលឹមសារអត្ថបទចររមៀងសរមាប់ថត្មខសភាពយនត ឬវរីដអូ
ចររមៀងកាយវកិារ ឬខ្នោ៉អូរខ ៣៥០០០ររៀល រយៈរពល០៧នថៃ(នថៃ
រធវីការ) 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 លិខិត្ចុះបញ្ជសីាន នដភាពយនត វរីដអូបររទស………….……ចំនួន ០១ ចាប់  
 លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ថត្សាន នដភាពយនត វរីដអូមខមរ………………ចំនួន ០១ ចាប់  
 ពាកយរសនីសុំទិដ្ឋា ការ…………………………………………..ចំនួន ០១ ចាប់ 
 ចាប់របីកផលិត្កមមភាពយនត-វរីដអូពីរកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

………………………………………………………….…… ចំនួន ០១ ចាប់ 
 ផលិត្ផលសាន នដភាពយនត វរីដអូ មដលរត្ូវរសនីសុំទិដ្ឋា ការ 

រយបល់  

 

 

http://www.cambodiafilm.gov.kh/


លិខ្ិរអន៊ុញ្ា រននសសវារមមពិនិរយរបូវរថ៊ុសិលបៈនសំចញ-នចំូល 

រ ម្ ះរសវា លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ននរសវាកមមពនិតិ្យវត្ថុសលិបៈនារំចញ-នាចូំល 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នបុោណ្វត្ថុ  

 អាសយដ្ឋា ន :  មហាវថិីរពះនរោត្តម រលខ២២៧ សង្កក ត្់ទរនលបាសាក ់         
                    ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានភីនំរពញ របអបស់ំបុរត្៧២                                                                     

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ : ០២៣ ២១៨ ១៤៨  
 អុីមម៉ល: nady.phann@gmail.com 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ទប់សាក ត្់ការនាវំត្ថុ បុោណ្រចញរៅររៅរបរទស និងទប់សាក ត្់ការនាចូំល វត្ថុ
សិលបៈមខមរមដលផលិត្រៅររៅរបរទស 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សតីពីកិចចការពាររបត្ិកភណ្ឌ  
 អនុរកឹត្យរលខ ៩៨ អនរក.បក ចុះនថៃទី១៧ មខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សតីពី ការ

អនុវត្តកិចចការពាររបត្ិកភណ្ឌ  
 រយងតមរបកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក  ចុះនថៃទ២ី៨ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ 

សតីពី ការផតល់រសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 
អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

រទសចរជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ ិ

សតង់ដ្ឋរសវា : រគប់ត្នមលននលខិិត្ទងំអស់មានរយៈរពលព ី៣-៥ នថៃនននថៃរធវីការ និងសពុលភាពចនួំន ១មខ 
(របកាសរមួរលខ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការផតលរ់សវាសាធារណ្ៈរបស់
រកសួងវបបធម៌នងិវចិរិត្សលិបៈ) 
 

ក. របរភទវត្ថុសិលបៈផលិត្ថមីរធវីអំពីរឈ ីរលាហៈ និងថម 
 

មារត្ដ្ឋា ន រសាហុ៊យរសវានារំចញ(គិត្ជ្ញររៀល) រសាហុ៊យរសវានាចូំល(គិត្ជ្ញររៀល) 

រឈី រលាហៈ ថម រឈី រលាហៈ ថម 
ក.ព ០១ សម រៅ ២០ សម ២,០០០ ២,០០០ ៣,០០០ ៣,០០០ ៣,០០០ ៤៥,០០០ 
ក.ព ២១ សម រៅ ៥០ សម ៥,០០០ ៦,០០០ ៦,០០០ ៧,០០០ ៩,០០០ ៩,០០០ 
ក.ព ៥១ សម រៅ ១០០ សម ៨,០០០ ៨,០០០ ១០,០០០ ១២,០០០ ១២,០០០ ១៥,០០០ 

ក.ព ១០១ សម រៅ ១៥០ សម ១២,០០០ ១២,០០០ ១៤,០០០ ១៨,០០០ ១៨,០០០ ២១,០០០ 
ក.ព ១៥១ សម រៅ ២០០ សម ១៦,០០០ ២០,០០០ ២០,០០០ ២៤,០០០ ៣០,០០០ ៣០,០០០ 

ក.ព ចាបពី់ ២០១ សម រឡីងរៅ ៣០,០០០ ៣០,០០០ ៣០,០០០ មិនអនុញ្ញដ ត្ មិនអនុញ្ញដ ត្ មិនអនុញ្ញដ ត្ 
 

ខ. របរភទវត្ថុសិលបៈផលិត្ថមីរធវីអំពីវត្ថុធាតុ្រផសងៗ (ដីដុត្ រកណាត្់ រកដ្ឋស) 
 

មារត្ដ្ឋា ន រសាហុ៊យរសវានារំចញ(គិត្ជ្ញររៀល) រសាហុ៊យរសវានាចូំល(គិត្ជ្ញររៀល) 
កមពស់ពីចាប ់ ០១ សម រៅ ១០ សម ២,០០០ ៣,០០០ 
កមពស់ពីចាប ់ ១១ សម រៅ ៥០ សម ៤,០០០ ៦,០០០ 

កមពស់ពីចាប ់ ៥១ សម រៅ ១០០ សម ១០,០០០ ១៥,០០០ 

គ. របរភទវត្ថុសិលបៈចមលងដូច រធវីអំពីរឈ ីរលាហៈ និងថម 
 

មារត្ដ្ឋា ន រសាហុ៊យរសវានារំចញ(គិត្ជ្ញររៀល) 
រឈី រលាហៈ ថម 

ក.ព ០១ សម រៅ ២០ សម ៥,០០០ ៦,០០០ ១០,០០០ 
ក.ព ២១ សម រៅ ៥០ សម ២០,០០០ ២០,០០០ ២០,០០០ 
ក.ព ៥១ សម រៅ ១០០ សម ៣០,០០០ ៣០,០០០ ៣០,០០០ 
ក.ព ១០១ សម រៅ ១៥០ សម ៤០,០០០ ៤០,០០០ ៤០,០០០ 



ក.ព ១៥១ សម រៅ ២០០ សម ៥០,០០០ ៥០,០០០ ៥០,០០០ 
ក.ព  ចាប់ពី ២០១ សម រឡីងរៅ ៧០,០០០ ៧០,០០០ ៧០,០០០ 

 

ឃ. របរភទវត្ថុសិលបៈចមលងដូច រធវីអំពីវត្ថុធាតុ្រផសងៗ (ដីដុត្ រកណាត្់ រកដ្ឋស) 
 

មារត្ដ្ឋា ន រសាហុ៊យរសវានារំចញ(គិត្ជ្ញររៀល) 

កមពស់ពីចាប់ ០១ សម រៅ ១០ សម ៦,០០០ 
កមពស់ពីចាប់ ១១ សម រៅ ៥០ សម ១៥,០០០ 
កមពស់ពីចាប់ ៥១ សម រៅ ១០០ សម ៣០,០០០ 

 

បញ្ញជ ក់៖ ត្នមលរសវាពិនិត្យវត្ថុសិលបៈនារំចញរៅបររទស អនុវត្តចំរពាះការនារំចញវត្ថុសិលបៈតមរយៈ 
រកុមហុ៊នដឹកជញ្ជូ ន (យនតរហាះ កប៉ាល់ រថយនត ឬប៉ុសតិ៍នរបសណី្យ)៍ និងមិនអនុវត្តចំរពាះរភញៀវ
មដលយកវត្ថុសិលបៈផលិត្ថមីតមខលួន(យួរនដ) ប៉ុ មនត ត្រមូវឱ្យមានវកិយបរត្ (រ ម្ ះហាង រលខ
ទូរស័ពទ និងអាសយដ្ឋា នទកីមនលងលកវ់ត្ថុសលិបៈ) បង្កា ញដល់សមត្ថកចិចកនុង ករណី្មានការទមទរ
ពិនិត្យ។ 

 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំ 
 បញ្ជ ីោយរ ម្ ះវត្ថុសិលបៈ 
 តោងរបូភាពវត្ថុសិលបៈ 
 លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 

រយបល់ តមរយៈននការពិនិត្យវត្ថុសលិបៈការនារំចញ-នាចូំលរនះរយីងអាចទបស់ាក ត្់
ការនារំចញបុោណ្វត្ថុបានមួយចនួំនធរំហីយជ្ញពរិសសតមរយៈរនះរយីង
អាចរកចំណូ្លចូលថវកិាជ្ញត្ិបានមួយចមំណ្កផងមដរ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការលរ់សំប៊ុររចូលេសសនស្នរមនទីរជ្ញរិ 

រ ម្ ះរសវា ការលក់សំបុរត្ចូលទសសនាសារមនទរីជ្ញត្ិកមពុជ្ញ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសារមនទរី 

 អាសយដ្ឋា ន :  ផលូ វរពះអងារអង (រលខ១៣),  ស/កជយ័ជមនៈ,  
                    ខណ្ឌ ដូនរពញ, ោជធានភីនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ :  (៨៥៥)-០២៣-២១១៧៥៣ 
  អុីមម៉ល          :  museum_cam@camnet.com.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផសពវផាយអំពមីរត្កសមបត្តិវបបធម៌ រករដំមណ្លពីដូនតដល់រភញៀវជ្ញត្ិ និង
អនតរជ្ញត្ិ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  សាោចរមណ្នារំបស់ោជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជ្ញ រលខ១៤ ណ្រណ្ន ចុះនថៃទី១៨ 
មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពី ការពរងឹង និងការជំរញុការអភវិឌឍវសិ័យរទសចរណ៍្
កនុងសភាពការណ៍្ថមី 

 បទបញ្ញជ រលខ ០៤ បប  ចុះនថៃទី១៥ មខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ របស់ោជរដ្ឋា ភបិាល 
សតីពី ការពរងឹងការរគប់រគងចំណូ្លមិនមមនសាររពីពនធ 

 របកាសរមួ រលខ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
ផតល់រសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 

 របកាសរមួរលខ ៥២២ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៣ មខរមសា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី
ការមកមរបករមងរសវាសារធារណ្ៈ ននតោងឧបសមព័នធ ភាជ ប់នឹងរបកាសរមួ 
រលខ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់រសវា
សាធាណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ សិសស និសសតិ្ កងកមាល ងំរបដ្ឋប់អាវធុ និងរភញៀវបររទស 

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល  ៖  ទទួលរសវាភាល មៗ ោល់នថៃរធវីការពីរម៉ាង ៨:០០ ដល់ 
                   រម៉ាង ១៧:០០ 

 សុពលភាព៖ ០១នថៃ 
 កនរមរសវា ៖ មចករចញជ្ញពីរ  

 ត្នមលសំបុរត្ជនជ្ញត្មិខមរ ៥០០ ររៀល (អត្់គិត្នថល ចំរពាះសិសស និសសតិ្ 
រពះសងឃ កងកមាល ងំរបដ្ឋបអ់ាវធុ ជនពិការមដលមានសញ្ញជ ត្ិមខមរ) 

 ត្នមលសំបុរត្ជនជ្ញត្បិររទស ០៥ ដុលាល រអារមរកិ 
ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

គណ្ៈរបត្ិភូជ្ញនខ់ពស់ជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ ិមដលមានលខិតិ្អនុញ្ញដ ត្ពរីកសងួ
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 

រយបល់  
 

 

 

 

 



ការលរ់សំប៊ុររចូលេសសនស្នរមនទីរឧររិេារមមរបល័យពូជស្នសន៍េួលខ្សលង 
រ ម្ ះរសវា ការលក់សំបុរត្ចូលទសសនាសារមនទរីឧរកិដាកមមរបល័យពូជសាសន៍ទួលមសលង 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសារមនទរី 

 អាសយដ្ឋា ន :  ផលូ វរពះអងារអង (រលខ១៣),  ស/កជយ័ជមនៈ,  
                    ខណ្ឌ ដូនរពញ, ោជធានភីនំរពញ 

 ទូរស័ពទ-ទូរសារ :  (៨៥៥)-០២៣-២១១៧៥៣ 
  អុីមម៉ល          :  museum_cam@camnet.com.kh 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

ផសពវផាយអំពភីសតុតងរផសងៗ មដលរបបរបលយ័ពូជសាសន៍បនសល់ទុកជូន
ដល់រភញៀវជ្ញត្ិនិងអនតរជ្ញត្ិ 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  សាោចរមណ្នារំបស់ោជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជ្ញ រលខ១៤ ណ្រណ្ន ចុះនថៃទី១៨ 
មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពី ការពរងឹង និងការជំរញុការអភវិឌឍវសិ័យរទសចរណ៍្
កនុងសភាពការណ៍្ថមី 

 បទបញ្ញជ រលខ ០៤ បប  ចុះនថៃទី១៥ មខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៦ របស់ោជរដ្ឋា ភបិាល 
សតីពី ការពរងឹងការរគប់រគងចំណូ្លមិនមមនសាររពីពនធ 

 របកាសរមួ រលខ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការ
ផតល់រសវាសាធារណ្ៈរបស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 

 របកាសរមួរលខ ៥២២ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៣ មខរមសា ឆ្ន ២ំ០១៤ សតីពី
ការមកមរបករមងរសវាសារធារណ្ៈ ននតោងឧបសមព័នធ ភាជ ប់នឹងរបកាសរមួ 
រលខ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការផតល់រសវា
សាធាណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

របជ្ញជនមខមរ សិសស និសសតិ្ កងកមាល ងំរបដ្ឋប់អាវធុ និងរភញៀវបររទស 

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល  ៖  ទទួលរសវាភាល មៗ ោល់នថៃរធវីការពីរម៉ាង ៨:០០ ដល់ 
                   រម៉ាង ១៧:០០ 

 សុពលភាព៖ ០១នថៃ 
 កនរមរសវា ៖ មចករចញជ្ញពីរ  

 ត្នមលសំបុរត្ជនជ្ញត្មិខមរ ឥត្គតិ្នថល 
 ត្នមលសំបុរត្ជនជ្ញត្បិររទស ០៣ ដុលាល រអារមរកិ 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

គណ្ៈរបត្ិភូជ្ញនខ់ពស់ជ្ញត្ិ និងអនតរជ្ញត្ ិមដលមានលខិតិ្អនុញ្ញដ ត្ពរីកសងួ
វបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ 

រយបល់  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ស៊ុំសិេធិសធវើអាជីវរមមសលើស្នន នេគ្មម នអនរេេួលមរររ ឬ គ្មម នមររស្នសន៍ 
រ ម្ ះរសវា ការសុំសិទធិរធវីអាជីវកមមរលីសាន នដគាម នអនកទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្កសាសន ៍៖ 

ក. សាន នដអកសរសា្សត 
១- ផលិត្រឡីងវញិនូវសាន នដវចនានុរកម 
២- សាន នដវចនានុរកមផលតិ្ជ្ញកមមវធិីកុពំយូទ័រ 
៣- ផលិត្រឡីងវញិនូវសាន នដវចនានុរកមផលតិ្ជ្ញកមមវធិកុី ំពយូទ័រ 
៤- ថត្មខសភាពយនត 
៥- ថត្មខសវរីដអូ 

  

ខ. សាន នដតូ្រយត្្នតី 
១- ផលិត្រឡីងវញិនូវត្្នតីមានទនុំកររចៀង ឬ គាម នទនុំកររចៀង 
២- ផលិត្សាន នដបនតនូវត្្នតមីានទំនុកររចៀង ឬ គាម នទំនុកររចៀង 
៣- សមមតងត្្នតីមានទំនុកររចៀង ឬ គាម នទំនុកររចៀង 
៤- តូ្រយត្្នតីរដីមមានទនុំកររចៀង ឬ គាម នទនុំកររចៀងបញ្ចូ លរបពន័ធ 
     អុីនរធីមណ្ត្(មវបសាយ) 
៥- តូ្រយត្្នតីបនតមានទំនុកររចៀង ឬ គាម នទំនុកររចៀងបញ្ចូ លរបព័នធ 
     អុីនរធីមណ្ត្(មវបសាយ) 

 

គ. សាន នដសិលបទសសនីយភាព 
១- សមមតងមួយររឿង 
២- សមមតងមួយឈុត្ 

 

       ឃ. សិលបៈសូនយរបូ 
១- ចមាល ក់ពុមពរពះសិរសារពះបាទជយវរ មន័ទី៧ ខ្នន ត្តូ្ចចាប់ពកីមពស់  
     ០១សម រៅ ២០សម 
២- ចមាល ក់ពុមពរពះសិរសារពះបាទជ័យវរ មន័ទី៧ ខ្នន ត្តូ្ចចាបព់ីកពំស់    
     ២១សមរឡីងរៅ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិទធអិនកនពិនធ និងសទិធរបហាករ់បមហល 

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ២២៧ មហាវថិីរពះនរោត្តម  
                    សង្កក ត្់ទរនលបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានី ភនំរពញ 

 ទូរស័ពទៈ    ០២៣ ២១៧ ៦៤៥ 
 ទូរសារៈ    ០២៣ ២១៨១៤៨ 
 មវបសាយៈ    www.copyrightkh.org 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

 សំរៅរលីការរធវីអាជីកមមរត្មឹរត្វូរសបចាបរ់លីផលិត្ផលវបបធម៌ និងធានា
នូវការគារពសិទធិ 

 អនកនិពនធ និងសិទធរិបហាករ់បមហលនងិការពារនូវផលតិ្ផលវបបធមជ៌្ញសាន នដ
អនកនិពនធ 

 អនកសមមតង ផលិត្ករ (ហវូណូ្រកាម ភាពយនត រសាត្ទសសន៍ ត្្នតី)  
 ផតល់ឲ្យអត្ិថជិនជ្ញអាជីវករ រធវីអាជីវកមមរលីសាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង 

តូ្រយត្្នតី គាម នអនកទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្កសាសន៍ រដីមបផីលិត្បនតជ្ញ
ចររមៀងខ្នោ៉អូរខ មខសវរីដអូ មខសភាពយនត... 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល របកាសឲ្យររបីនថៃទី០៥ មខ   

http://www.copyrightkh.org/


មីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 
 របកាសរលខ ៦០ រប.ក/វវស ចុះនថៃទី១៨ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពី ការ

បញ្ឈប់ជ្ញបនាទ ន់នូវោលស់កមមភាពមដលររំលាភបំពានរលីសទិធអិនកនពិនធ និង
សិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសអនតររកសួងពាណិ្ជជកមម ជ្ញមួយរកសងួវបបធមន៌ិងវចិិរត្សិលបៈ ចុះ
នថៃទី២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៥សតីពីកិចចការពារការររំលាភសិទធសិីលធម៌របស់
អនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសរលខ ១៨៦ រប.ក របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចុះនថៃទី
២៧ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមម និងរសវាកមម
រសៀវរៅ 

 របកាសអនតររកសួងរសដាកិចច និង ហិរញ្ដវត្ថុ   ជ្ញមួយរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ រលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីអំពី
ការកំណ្ត្់កនរមសុំសទិធ ិបរងកីត្ផលិត្ផលវបបធមស៌រមាបរ់បកបអាជវីកមមរលី
សាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង តូ្រយត្្នតីគាម នការទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្ក
សាសន៍ 

 របកាសរលខ១៥០ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី ០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមមឌិសអុបទីក និង 
ឧបករណ៍្ថត្ចមលង 

 របកាសរលខ១៥១ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការរគប់រគងអាជីវកមមរសវាថត្ចមលង 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

 ពលរដាមខមររគប់របូមដលមានអត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ ត្ិមខមរ 
 ជនបររទសមដលមានលិខិត្ឆលងមដនមដលកំពុងមានសុពលភាព 

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល៖ ០៥នថៃ នននថៃរធវីការសរមាប់រគប់រសវាទងំអស់ 
 កនរមរសវា រត្ូវបានកំណ្ត្់តមរបកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី

២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការផតល់រសវាសាធារណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម៌
និងវចិិរត្សិលបៈ ដូចខ្នងររកាម៖ 

ក. សាន នដអកសរសា្សត 
    ១- ផលិត្រឡីងវញិនូវសាន នដវចនានុរកម(១ចំណ្ងរជីង)៣១០,០០០ររៀល 
    ២- សាន នដវចនានុរកមផលតិ្ជ្ញកមមវធិកុីពំយូទរ័(១ចំណ្ងរជងី) 
         ......................................................................៤១០,០០០ររៀល 
    ៣- ផលិត្រឡីងវញិនូវសាន នដវចនានុរកមផលិត្ជ្ញកមមវធិីកុពំយូទ័រ               
         (១ចំណ្ងរជីង)................................................១៦០,០០០ររៀល 
    ៤- ថត្មខសភាពយនត(១ររឿង)....................................៤១០,០០០ររៀល 
    ៥- ថត្មខសវរីដអូ(១ររឿង)........................................៣៣០,០០០ររៀល 
ខ. សាន នដតូ្រយត្្នតី 
    ១- ផលិត្រឡីងវញិនូវត្្នតមីានទំនុកររចៀង ឬ គាម នទំនុកររចៀង(១បទ)            
         .........................................................................៣០,០០០ររៀល 
    ២- ផលិត្សាន នដបនតនូវត្្នតីមានទនុំកររចៀង ឬ គាម នទនុំកររចៀង(១បទ)   
         .........................................................................៣៥,០០០ររៀល 
    ៣- សមមតងត្្នតីមានទនុំកររចៀង ឬ គាម នទនុំកររចៀង(១បទ)    
         .........................................................................២០,០០០ររៀល 
    ៤- តូ្រយត្្នតីរដីមមានទំនុកររចៀង ឬ គាម នទំនុកររចៀងបញ្ចូ លរបពន័ធ 



         អុីនរធីមណ្ត្(មវបសាយ)(១បទ)...........................១០,០០០ររៀល 
    ៥- តូ្រយត្្នតីបនតមានទនុំកររចៀង ឬ គាម នទនុំកររចៀងបញ្ចូ លរបពន័ធ 
         អុីនរធីមណ្ត្(មវបសាយ)(១បទ)...........................១០,០០០ររៀល 
គ. សាន នដសិលបទសសនីយភាព 
    ១- សមមតងមួយររឿង.................................................១១០,០០០ររៀល 
    ២- សមមតងមួយឈុត្..................................................៣០,០០០ររៀល 
ឃ. សិលបៈសូនយរបូ 
    ១- ចមាល ក់ពុមពរពះសរិសារពះបាទជយវរ មន័ទ៧ី ខ្នន ត្តូ្ចចាបព់កីមពស ់ 
        ០១សម រៅ ២០សម............................................៣០,០០០ររៀល 
    ២- ចមាល ក់ពុមពរពះសរិសារពះបាទជយ័វរ មន័ទ៧ី ខ្នន ត្តូ្ចចាបព់កីំពស ់   
         ២១សមរឡីងរៅ.................................................៥០,០០០ររៀល 

 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំសិទធិរធវីអាជីវកមមរលីសាន នដគាម នអនកទទួលមរត្ក ឬគាម នមរត្ក
សាសន៍ .................................................................  ចំនួន ០១ ចាប ់

 គំរសូាន នដរដីម (រសៀវរៅ អត្ថបទ  ចំណ្ងរជីងបទចររមៀង ទំនុកររចៀង និង 
ចង្កវ ក់ររចៀង) .......................................................... ចំនួន ០១ ចាប ់

 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណឬលិខតិ្ឆលងមដនអនករសនសីុំ (ថត្ចមលងរបីជ្ញរបូវនតបុគាល) 
............................................................................. ចំនួន ០១ ចាប់ 

 រសចកតីសរមចរបកីផលតិ្កមមរចញរដ្ឋយរកសួងវបបធម៌និងវចិិរត្សិលបៈ ឬ
លិខិត្ចុះបញ្ជពីាណិ្ជជកមមរចញរដ្ឋយរកសងួពាណិ្ជជកមម (ថត្ចមលងរបីជ្ញ
នីត្ិបុគាល) ............................................................. ចំនួន ០១ ចាប ់

 លិខិត្រផទរសិទធិពាក់ពន័ធរផសង  ៗ.................................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
រយបល់  រដីមបកីារធានាការផតល់រសវា និង ការរធវីអាជិវកមមរត្ឹមរត្ូវតមចាប់ 

 ការទទួលសាា ល់ពីសាថ ប័នរដារលីមាច សស់ិទធិននសាន នដ 
 កាត្់បនថយការររំលាភសិទធអិនកនពិនធនិងសទិធិរបហាក់របមហល និងរលីកទឹក

ចិត្តដល់អនកបរងកីត្សាន នដអកសរសា្សត សិលបៈ តូ្រយត្្នតីថមីៗ 
 របជ្ញពលរដាមានឱ្កាសចូលរមួការពារសិទធិអនកនិពនធ និង ចូលរមួបរងកីត្

គំនិត្ថមីៗ 
 
 

 

 

 

 

 

 



ច៊ុុះបញ្ជ ីការពារស្នន នេ 

រ ម្ ះរសវា ចុះបញ្ជ ីការពារសាន នដ ៖ 
១- រសៀរៅ, អត្ថបទ, គំនូរ, របូថត្, មផនទ ី
២- បលង់សាថ បត្យកមម 
៣- សាន នដសិលបៈសិបបកមម 
៤- កមមវធិីកុ ំពយូទរ័ 
៥- សាន នដហវូណូ្រកាម និង រសាត្ទសសន ៍
៦- សាន នដឌីជីថល(មវបសាយ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិទធអិនកនពិនធ និងសទិធរបហាករ់បមហល 

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ២២៧ មហាវថិីរពះនរោត្តម  
                    សង្កក ត្់ទរនលបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានីភនរំពញ 

 ទូរស័ពទៈ    ០២៣ ២១៧ ៦៤៥ 
 ទូរសារៈ    ០២៣ ២១៨១៤៨ 
 មវបសាយៈ  www.copyrightkh.org 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

 សំរៅរលីការរធវីអាជីកមមរត្មឹរត្វូរសបចាបរ់លីផលិត្ផលវបបធម៌ និងធានា
នូវការគារពសិទធិ 

 អនកនិពនធ និងសិទធរិបហាករ់បមហលនងិការពារនូវផលតិ្ផលវបបធមជ៌្ញសាន នដ
អនកនិពនធ 

 អនកសមមតង ផលិត្ករ(ហវូណូ្រកាម ភាពយនត រសាត្ទសសន៍ ត្្នតី)  
 ផតល់ឲ្យអត្ិថជិនជ្ញអាជីវករ រធវីអាជីវកមមរលីសាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង 

តូ្រយត្្នតី គាម នអនកទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្កសាសន៍ រដីមបផីលិត្បនតជ្ញ
ចររមៀងខ្នោ៉អូរខ មខសវរីដអូ មខសភាពយនត... 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល របកាសឲ្យររបីនថៃទី០៥ មខ   
មីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 របកាសរលខ ៦០ រប.ក/វវស ចុះនថៃទី១៨ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពី ការ
បញ្ឈប់ជ្ញបនាទ ន់នូវោលស់កមមភាពមដលររំលាភបំពានរលីសទិធអិនកនពិនធ និង
សិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសអនតររកសួងពាណិ្ជជកមម ជ្ញមួយរកសងួវបបធមន៌ិងវចិិរត្សិលបៈ ចុះ
នថៃទី២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៥សតីពីកិចចការពារការររំលាភសិទធសិីលធម៌របស់
អនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសរលខ ១៨៦ រប.ក របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចុះនថៃទី
២៧ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមម និងរសវាកមម
រសៀវរៅ 

 របកាសអនតររកសួងរសដាកិចច និង ហិរញ្ដវត្ថុ   ជ្ញមួយរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ រលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីអំពី
ការកំណ្ត្់កនរមសុំសទិធ ិបរងកីត្ផលិត្ផលវបបធមស៌រមាបរ់បកបអាជវីកមមរលី
សាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង តូ្រយត្្នតីគាម នការទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្ក
សាសន៍ 

 របកាសរលខ១៥០ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី ០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមមឌិសអុបទីក និង 

http://www.copyrightkh.org/


ឧបករណ៍្ថត្ចមលង 
 របកាសរលខ១៥១ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី០៥ 

មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការរគប់រគងអាជីវកមមរសវាថត្ចមលង 
អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

 ពលរដាមខមររគប់របូមដលមានអត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ ត្ិមខមរ 
 ជនបររទសមដលមានលិខិត្ឆលងមដនមដលកំពុងមានសុពលភាព 

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល៖ ០៥នថៃ នននថៃរធវីការសរមាប់រគប់រសវាទងំអស់ 
 កនរមរសវា រត្ូវបានកំណ្ត្់តមរបកាសរមួរលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី

២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការផតល់រសវាសាធារណ្ៈ របស់រកសួងវបបធម៌
និងវចិិរត្សិលបៈ ដូចខ្នងររកាម៖ 

១- រសៀរៅ, អត្ថបទ, គំនូរ, របូថត្, មផនទ(ី១សាន នដ/ចាប)់..២០,០០០ររៀល 
២- បលង់សាថ បត្យកមម(១សាន នដ/១បលង់).................................៦០,០០០ររៀល 
៣- សាន នដសិលបៈសិបបកមម(១សាន នដ/ចាប់)........................២០,០០០ររៀល 
៤- កមមវធិីកុ ំពយូទរ័(១សាន នដ/១កមមវធិី)................................៦០,០០០ររៀល 
៥- សាន នដហវូណូ្រកាម និង រសាត្ទសសន(៍១អាល់ប៊ុម/១ឌសី).៣០០០០ររៀល 
៦- សាន នដឌីជីថល(មវបសាយ)(១កមមវធិ/ី១រវប៉សាយ).........៦០,០០០ររៀល 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំចុះបញ្ជ ីការពារសាន នដ ....................................  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនាសុំចុះបញ្ជ ីការពារសាន នដ ............................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
 គំរសូាន នដរដីម .......................................................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណ ឬលិខិត្ឆលងមដនអនករសនីសុំ (ថត្ចមលងរបីជ្ញរបូវនត

បុគាល) ................................................................  ចំនួន ០១ ចាប់ 
 លិខិត្ត្មកលស់ាន នដ(របីមាន) ..................................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
 រសចកតីសររមចរបីកផលិត្កមមរចញរដ្ឋយរកសងួវបបធមន៌ងិវចិរិត្សិលបៈ ឬ

លិខិត្ចុះបញ្ជពីាណិ្ជជកមមរចញរដ្ឋយរកសងួពាណិ្ជជកមម (ថត្ចមលងរបីជ្ញ
នីត្ិបុគាល) .............................................................. ចំនួន០១ ចាប ់

 លិខិត្រផទរសិទធិពាក់ពន័ធរផសង  ៗ..................................... ចំនួន ០១ ចាប ់
រយបល់  រដីមបកីារធានាការផតល់រសវា និង ការរធវីអាជិវកមមរត្ឹមរត្ូវតមចាប់ 

 ការទទួលសាា ល់ពីសាថ ប័នរដារលីមាច ស់សិទធិននសាន នដ 
 កាត្់បនថយការររំលាភសិទធអិនកនពិនធនិងសទិធិរបហាក់របមហល និងរលីកទឹក

ចិត្តដល់អនកបរងកីត្សាន នដអកសរសា្សត សិលបៈ តូ្រយត្្នតីថមីៗ 
 របជ្ញពលរដាមានឱ្កាសចូលរមួការពារសិទធិអនកនិពនធ និង ចូលរមួបរងកីត្

គំនិត្ថមីៗ 
 

 

 

 

 

 



សសវាផតល់លិខ្ិរអន៊ុញ្ា រ 

រ ម្ ះរសវា រសវាផតល់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ ៖ 
 

១- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នារំចញ/នាចូំល(រសៀវរៅ/អត្ថបទ)  
២- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នារំចញ/នាចូំល(ឌសីអុបទិក) 
៣- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នារំចញ/នាចូំល(ឧបករណ៍្ថត្ចមលង) 
៤- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របកីអាជីវកមមឧបករណ៍្ថត្ចមលង 
៥- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របកីអាជីវកមមរសវាថត្ចមលង 
៦- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របាះពុមព(រសៀវរៅ/អត្ថបទ) 
៧- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផលតិ្ឌសីអុបទកិ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិទធអិនកនពិនធ និងសទិធរបហាករ់បមហល 

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ២២៧ មហាវថិីរពះនរោត្តម  
                    សង្កក ត្់ទរនលបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានី ភនំរពញ 

 ទូរស័ពទៈ    ០២៣ ២១៧ ៦៤៥ 
 ទូរសារៈ    ០២៣ ២១៨១៤៨ 
 មវបសាយៈ    www.copyrightkh.org 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

 សំរៅរលីការរធវីអាជីកមមរត្មឹរត្វូរសបចាបរ់លីផលិត្ផលវបបធម៌ និងធានា
នូវការគារពសិទធិ 

 អនកនិពនធ និងសិទធរិបហាករ់បមហលនងិការពារនូវផលតិ្ផលវបបធមជ៌្ញសាន នដ
អនកនិពនធ 

 អនកសមមតង ផលិត្ករ(ហវូណូ្រកាម ភាពយនត រសាត្ទសសន៍ ត្្នតី)  
 ផតល់ឲ្យអត្ិថជិនជ្ញអាជីវករ រធវីអាជីវកមមរលីសាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង 

តូ្រយត្្នតី គាម នអនកទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្កសាសន៍ រដីមបផីលិត្បនតជ្ញ
ចររមៀងខ្នោ៉អូរខ មខសវរីដអូ មខសភាពយនត... 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល របកាសឲ្យររបីនថៃទី០៥ មខ   
មីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 របកាសរលខ ៦០ រប.ក/វវស ចុះនថៃទី១៨ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពី ការ
បញ្ឈប់ជ្ញបនាទ ន់នូវោលស់កមមភាពមដលររំលាភបំពានរលីសទិធអិនកនពិនធ និង
សិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសអនតររកសួងពាណិ្ជជកមម ជ្ញមួយរកសងួវបបធមន៌ិងវចិិរត្សិលបៈ ចុះ
នថៃទី២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៥សតីពីកិចចការពារការររំលាភសិទធសិីលធម៌របស់
អនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសរលខ ១៨៦ រប.ក របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចុះនថៃទី
២៧ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមម និងរសវាកមម
រសៀវរៅ 

 របកាសអនតររកសួងរសដាកិចច និង ហិរញ្ដវត្ថុ   ជ្ញមួយរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ រលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីអំពី
ការកំណ្ត្់កនរមសុំសទិធ ិបរងកីត្ផលិត្ផលវបបធមស៌រមាបរ់បកបអាជវីកមមរលី
សាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង តូ្រយត្្នតីគាម នការទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្ក
សាសន៍ 

http://www.copyrightkh.org/


 របកាសរលខ១៥០ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី ០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមមឌិសអុបទីក និង 
ឧបករណ៍្ថត្ចមលង 

 របកាសរលខ១៥១ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការរគប់រគងអាជីវកមមរសវាថត្ចមលង 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

 ពលរដាមខមររគប់របូមដលមានអត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ ត្ិមខមរ 
 ជនបររទសមដលមានលិខិត្ឆលងមដនមដលកំពុងមានសុពលភាព 

សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល៖ ០៥នថៃ នននថៃរធវីការសរមាប់រគប់រសវាទងំអស់ រលីកមលងមត្
រសវាលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផលតិ្ឌសីអុបទិក មានរយៈរពល ១០នថៃ នននថៃរធវីការ 

 កនរមរសវា៖ ៦០,០០០ររៀល សរមាប់រគប់រសវាទងំអស់ 
ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយសុំផតល់លិខតិ្អនុញ្ញដ ត្ ....................................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនាអាជវីកមម ................................................... ចំនួន ០១ ចាប់  
 ព័ត្៌មានលមអតិ្ពអីាជវីកមម .......................................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណ ឬ លិខិត្ឆលងមដន(ថត្ចមលង) ........... ចំនួន ០១ ចាប ់
 លិខិត្ចុះបញ្ជពីាណិ្ជជកមម .......................................... ចំនួន ០១ ចាប ់
 បលង់ទីតងំអាជវីកមម ................................................... ចំនួន ០១ ចាប ់
 របូថត្ ៤x៦ ........................................................... ចំនួន ០៣សនលកឹ 

រយបល់  រដីមបកីារធានាការផតល់រសវា និង ការរធវីអាជិវកមមរត្ឹមរត្ូវតមចាប់ 
 ការទទួលសាា ល់ពីសាថ ប័នរដារលីមាច ស់សិទធិននសាន នដ 
 កាត្់បនថយការររំលាភសិទធអិនកនពិនធនិងសទិធិរបហាក់របមហល និងរលីកទឹក

ចិត្តដល់អនកបរងកីត្សាន នដអកសរសា្សត សិលបៈ តូ្រយត្្នតីថមីៗ 
 របជ្ញពលរដាមានឱ្កាសចូលរមួការពារសិទធិអនកនិពនធ និង ចូលរមួបរងកីត្

គំនិត្ថមីៗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ការសរបើរាស់របូរាស្នេសបរិរភណ្ឌ សេើមបសីធវើអាជីវរមម 

រ ម្ ះរសវា ការររបីរបាស់របូរបាសាទរបត្ិកភណ្ឌ រដីមបរីធវីអាជវីកមម (របាសាទអងារវត្ត, 
បាយន័, រពះវហិារ ... ) 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់រសវា 

រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិរត្សិលបៈ 
 នាយកដ្ឋា នសិទធអិនកនពិនធ និងសទិធរបហាករ់បមហល 

 អាសយដ្ឋា ន :  អគាររលខ២២៧ មហាវថិីរពះនរោត្តម  
                    សង្កក ត្់ទរនលបាសាក់ ខណ្ឌ ចំការមន ោជធានី ភនំរពញ 

 ទូរស័ពទៈ    ០២៣ ២១៧ ៦៤៥ 
 ទូរសារៈ    ០២៣ ២១៨១៤៨ 
 មវបសាយៈ    www.copyrightkh.org 

រគាលបណំ្ង 
ននការផតល់រសវា 

 សំរៅរលីការរធវីអាជីកមមរត្មឹរត្វូរសបចាបរ់លីផលិត្ផលវបបធម៌ និងធានា
នូវការគារពសិទធិ 

 អនកនិពនធ និងសិទធរិបហាករ់បមហលនងិការពារនូវផលតិ្ផលវបបធមជ៌្ញសាន នដ
អនកនិពនធ 

 អនកសមមតង ផលិត្ករ(ហវូណូ្រកាម ភាពយនត រសាត្ទសសន៍ ត្្នតី)  
 ផតល់ឲ្យអត្ិថជិនជ្ញអាជីវករ រធវីអាជីវកមមរលីសាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង 

តូ្រយត្្នតី គាម នអនកទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្កសាសន៍ រដីមបផីលិត្បនតជ្ញ
ចររមៀងខ្នោ៉អូរខ មខសវរីដអូ មខសភាពយនត... 

មូលដ្ឋា នគត្យុិត្ត  ចាប់សិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល របកាសឲ្យររបីនថៃទី០៥ មខ   
មីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ 

 របកាសរលខ ៦០ រប.ក/វវស ចុះនថៃទី១៨ មខមីនា ឆ្ន ២ំ០០៣ សតីពី ការ
បញ្ឈប់ជ្ញបនាទ ន់នូវោលស់កមមភាពមដលររំលាភបំពានរលីសទិធអិនកនពិនធ និង
សិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសអនតររកសួងពាណិ្ជជកមម ជ្ញមួយរកសងួវបបធមន៌ិងវចិិរត្សិលបៈ ចុះ
នថៃទី២០ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៥សតីពីកិចចការពារការររំលាភសិទធសិីលធម៌របស់
អនកនិពនធ និងសិទធិរបហាក់របមហល 

 របកាសរលខ ១៨៦ រប.ក របស់រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរត្សិលបៈ ចុះនថៃទី
២៧ មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមម និងរសវាកមម
រសៀវរៅ 

 របកាសអនតររកសួងរសដាកិចច និង ហិរញ្ដវត្ថុ   ជ្ញមួយរកសួងវបបធម៌ និង 
វចិិរត្សិលបៈ រលខ ៩៨៧ សហវ.របក ចុះនថៃទី២៨ មខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ សតីអំពី
ការកំណ្ត្់កនរមសុំសទិធ ិបរងកីត្ផលិត្ផលវបបធមស៌រមាបរ់បកបអាជវីកមមរលី
សាន នដ អកសរសា្សត សិលបៈ និង តូ្រយត្្នតីគាម នការទទួលមរត្ក ឬ គាម នមត្ក
សាសន៍ 

 របកាសរលខ១៥០ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី ០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពី ការរគប់រគងអាជីវកមមឌិសអុបទីក និង 
ឧបករណ៍្ថត្ចមលង 

 របកាសរលខ១៥១ រប.ក របស់រកសួងវបបធមន៌ិងវចិិរត្សលបៈ ចុះនថៃទី០៥ 
មខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ សតីពីការរគប់រគងអាជីវកមមរសវាថត្ចមលង 

អត្ិថជិនមដលមាន 
សិទធទទួលរសវា 

 ពលរដាមខមររគប់របូមដលមានអត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ ត្ិមខមរ 
 ជនបររទសមដលមានលិខិត្ឆលងមដនមដលកំពុងមានសុពលភាព 

http://www.copyrightkh.org/


សតង់ដ្ឋរសវា  រយៈរពល៖ ០៥នថៃ នននថៃរធវីការ 
 កនរមរសវា៖ ១១០,០០០ររៀល 

ត្រមវូការឯកសារ  
រដីមបទីទួលបានរសវា 

 ពាកយរសនីសុំររបីរបាស់របូរបាសាទរបត្កិភណ្ឌ ................. ចំនួន ០១ ចាប់ 
 កិចចសនា ............................................................... ចំនួន ០១ ចាប់ 
 គំរសូាន នដរដីម ........................................................... ចំនួន ០១ ចាប ់
 អត្តសញ្ញដ ណ្ប័ណ្ណ (ថត្ចមលង) .................................. ចំនួន ០១ ចាប ់
 លិខិត្អនុញ្ញដ ត្/បញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម ................................. ចំនួន ០១ ចាប ់
 របូគំរ ូ...................................................................... ចំនួន០១ ចាប ់
 លិខិត្របគលស់ិទធរិផសងៗ ........................................... ចំនួន ០១ ចាប ់

រយបល់  រដីមបកីារធានាការផតល់រសវា និង ការរធវីអាជិវកមមរត្ឹមរត្ូវតមចាប់ 
 ការទទួលសាា ល់ពីសាថ ប័នរដារលីមាច ស់សិទធិននសាន នដ 
 កាត្់បនថយការររំលាភសិទធអិនកនពិនធនិងសទិធិរបហាក់របមហល និងរលីកទឹក

ចិត្តដល់អនកបរងកីត្សាន នដអកសរសា្សត សិលបៈ តូ្រយត្្នតីថមីៗ 
 របជ្ញពលរដាមានឱ្កាសចូលរមួការពារសិទធិអនកនិពនធ និង ចូលរមួបរងកីត្

គំនិត្ថមីៗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


