
 

 

 

 

 

 

 

ក្រសងួសខុាភិបាល 
ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថីិសលមឋច បប៉ែននុត(២៨៩) ភនំលពញ 
ទូរស័ពទ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/ ៨៨៤ ៩០៩ 
ទូរសារ : (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/ ៨៨៤ ៩០៩ 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរបនទប់ថែទ ាំជាំងឺ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តលបីកបនទបប់ថទជំងំឺ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

មនទីរសុខាភិបាលលខតឋ រាជធានី ឬខណ្ឍ  រសុក រដឌបាល 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ ឱ្យលបីកបនទប់បថទជំំងឺ  កនុងលោលបំណ្ងលដីមបឱី្យ       
គិលានុបដ្ឋឌ ក គិលានុបដ្ឋឌ យិកាមធយមលធវីការងារ ៖ 

 បថទជំំងឺតាមលវជជបញ្ញជ  និងដបូំន្មម នពរីគូលពទយ 
 លាងសំអាតរុរំបួសជូនអនកជងំឺ 
 ផឋល់ឱ្សថតាមលវជជបញ្ញជ របសរ់គូលពទយ 
 តាមដ្ឋនការវវិតឋជំងឺលដមីបលីធវីការបញ្ជូ នបនឋលៅលសវាទទួលខុសរតូវកនុង
ការពាបាល 

 រតូវមានទំន្មក់ទំនងជិតសនតិជាមួយរគូលពទយបផនកលវជជសាស្ដសឋ     និង 
សលយសាស្ដសឋ  

 អនុវតឋការបថទអំនកជំងលឺៅតាមលោលការណ៍្បណ្ន្មរំបស ់
រកសួងសុខាភិបាល  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ ចុោះនថៃទ០ី៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីី ការរគប់រគងលលីការរបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិយ័ 
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋនិងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៤១ អបស/មព ចុោះនថៃទ២ី២ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី ការ
ផឋល់សិទធិកនុងការលបីក បិទ និងបឋូរទតីាងំរបស់លសវាលវជជសស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ 
និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ២០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ មិនគិតនថល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 



លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ៧នថៃ 
 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១. ពាកយសុំលបីកលសវា “ មានគំរ ូ” 
២. ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមុីជន “ មានគំរ ូ” 
៣. កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤. វញិ្ញដ បនបរតពនិិតយសុខភាព  លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល  ឬមនទីរលពទយ  
     រដឌ 
៥. គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ ឬសងាក ត់ 
៦. ថតចមលងសញ្ញដ បរ័តបដលទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសួង 
     អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធិការពិនតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត  
     និងវញិ្ញដ បនបរត លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧. លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៨. របូថតសាមីជន ៤ x ៦  ចំនួន ៧ សនលឹក 
៩. សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី ល ីយបញ្ជូ នមកមនទរីសុខាភបិាល 

         លខតឋ រាជធានី 
លោបល់ ការលចញរបកាសឱ្យលបីកបនទប់បថទជំងំឺកនុងលោលបណំ្ងលដមីបឱី្យគិលានុបដ្ឋឌ ក 

គិលានុបដ្ឋឌ យិកាមធយមលោរពតាមចាប ់របកាស និងសារាចរបណ្ន្មនំងិទទួល
ខុសរតូវចំលពាោះមុខចាបក់នុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង។ មា៉ែងលទៀតលដីមបលីុប
បំបាត់លោលចំលពាោះអនកបដលលដរីពាបាលលដ្ឋយោម នសញ្ញដ ប័រតរតឹមរតូវនិងមនិ
អនុញ្ញដ តឱ្យដ្ឋក់តាលំក់ ឱ្សថកនុងបនទប់បថទជំំងឺលឡីយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរបនទប់ពិបក្រោះស្ដសរីមានផ្ផទប ោះ 

ល ម្ ោះលសវា    លិខិតអនុញ្ញដ តលបីកបនទបព់ិលរោោះស្ដសឋីមាននផទលពាោះ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

មនទីរសុខាភិបាលលខតឋ រាជធានី ឬខណ្ឍ  រសុក រដឌបាល 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

   ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទបព់ិលរោោះស្ដសឋីមាននផទលពាោះ កនុងលោលបណំ្ង    
   ឱ្យឆមបមធយមលធវីការងារ ៖ 

 ពិនិតយស្ដសឋីមាននផទលពាោះ 
 ផឋល់ការបថទមុំន និងលរកាយសរមាលកូន 
 អប់រសំុខភាព 
 ោក់ថាន បំងាក រ (Vaccine)មុននងឹសរមាលកូន 
 អាចផឋល់ឱ្សថជូនស្ដសឋីមាននផទលពាោះលៅតាមលវជជបញ្ញជ របសល់វជជបណ្ឍិ ត 
ប៉ែុ ល ណ្ ោះ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ ចុោះនថៃទ០ី៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់ សឋីពីការរគប់រគងលលីការរបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិយ័
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៤១ អបស/មព ចុោះនថៃទ២ី២ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី ការ
ផឋល់សិទធិកនុងការលបីក បិទ និងបឋូរទតីាងំរបស់លសវាលវជជសស្ដសឋ  អមលវជជសាស្ដសឋ 
និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ២០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ មិនគិតនថល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ



តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “ មានគំរ ូ” 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមុីជន “ មានគំរ ូ” 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ ឬសងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ 
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត  
      និងវញិ្ញដ បនបរត លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៨.  របូថតសាមីជន ៤ x ៦  ចំនួន ៧ សនលឹក 
៩.  សាមីជនរតូវបំលពញសំណំុ្លិខតិខាងលលីល ីយបញ្ជូ នមកមនទរីសុខាភបិាល     
     លខតឋ រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទបព់លិរោោះស្ដសឋីមាននផទលពាោះ កនុងលោលបណំ្ង
ឱ្យឆមបមធយមលោរពតាមចាប់ របកាស សារាចរបណ្ន្ម ំ និងទទួលខុសរតូវ
ចំលពាោះមុខចាបក់នុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងហាមរលំូតកូន រពមទងំ
សរមាលកូនកនុងបនទបព់លិរោោះស្ដសឋីមាននផទលពាោះ និងមនិអនុញ្ញដ តឱ្យដ្ឋកត់ាងំលក់
ឱ្សថកនុងបនទប់ពិលរោោះស្ដសឋីមាននផទលពាោះលឡីយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរបនទប់ពាបាលបោយចលនា 

ល ម្ ោះលសវា    លិខិតអនុញ្ញដ តលបីកបនទបព់ាបាលលដ្ឋយចលន្ម 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

មនទីរសុខាភិបាលលខតឋ រាជធានី ឬខណ្ឍ  រសុក រដឌបាល 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

  ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទបព់ាបាលលដ្ឋយចលន្ម កនុងលោលបណំ្ង              
ឱ្យអនកពាបាលលដ្ឋយចលន្មលធវកីារងារ ៖ 

 ពាបាលលដ្ឋយចលន្មតាមលវជជបញ្ញជ រគូលពទយ លដីមបសីាឋ រលទធភាព     
ពលកមម អនករងលរោោះ  និងអនកពិការ 

 រាល់សមាភ រោបំាច់សរមាបប់លរមីការឱ្យលសវាកមមលនោះ រតូវលធវីលឡីងឱ្យសម
រសបលៅតាមសឋង់ដ្ឋរ និងរតូវលរបីរបាស់ឱ្យមានសុវតថិភាពដល់អនកជំងឺ 

 អនកពាបាលលដ្ឋយចលន្មរតូវមានការទំន្មក់ទំនងរបឹកាលោបល់
ជាមួយរគូលពទយបផនកលវជជសាស្ដសឋ សលយសាស្ដសឋ នងិបផនកពាក់ពន័ធដនទលទៀត 
ឱ្យមានរបសិទធភាពកនុងការពាបាល 

 រតូវពាបាលកនុងបរោិកាសមួយ បដលមានសវុតថិភាពដល់អនកជំងឺ រពម
ទងំផឋល់ការរបឹកាដល់អនកជំងឺ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ ចុោះនថៃទ០ី៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់ សឋីពីការរគប់រគងលលីការរបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិយ័
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៤១ អបស/មព ចុោះនថៃទ២ី២ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី ការ
ផឋល់សិទធិកនុងការលបីក បិទ និងបឋូរទតីាងំរបស់លសវាលវជជសស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ 
និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ២០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ មិនគិតនថល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 



លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ៧នថៃ 
 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “ មានគំរ ូ” 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមុីជន “ មានគំរ ូ” 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ ឬសងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ 
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      និងវញិ្ញដ បនបរត លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៨.  របូថតសាមីជន ៤ x ៦  ចំនួន ៧ សនលឹក 
៩. សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលីល ីយបញ្ជូ នមកមនទរីសុខាភបិាល   
     លខតឋ រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទបព់ាបាលលដ្ឋយចលន្មកនុងលោលបំណ្ង 
ឱ្យអនកពាបាលលដ្ឋយចលន្មលោរពតាមចាប់ របកាស សារាចរបណ្ន្ម ំនិង
ទទួលខុសរតវូចំលពាោះមុខចាបក់នុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងហាមលធវីការ
ពាបាលលដ្ឋយពុំសមរសបលរៅពីសមតថភាពចំលណ្ោះដឹងរបស់ខលួន និងមិន
អនុញ្ញដ តឱ្យដ្ឋក់តាងំលក់ឱ្សថកនុងបនទប់ពាបាលលដ្ឋយចលន្មលឡីយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរបនទប់ពិបក្រោះពាបាលជាំងឺ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តលបីកបនទបព់លិរោោះពាបាលជងំ ឺ
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

មនទីរសុខាភិបាលលខតឋ រាជធានី ឬខណ្ឍ  រសុក រដឌបាល                    

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទបព់លិរោោះពាបាលជងំ ឺកនុងលោលបណំ្ងឱ្យ
លវជជបណ្ឍិ ត ឬរគូលពទយមធយមមួយរបូលធវីការងារ ៖ 

 ពិនិតយជំងឺ និងលចញលវជជបញ្ញជ  
 ពិនិតយ និងពាបាលជំងឺ 
 មានបរគសរមាប់ពាបាលជំងឺោ៉ែ ងលរចីនបំផុតពីរ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ ចុោះនថៃទ០ី៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីី ការរគប់រគងលលីការរបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិយ័
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពីការ
បកសរមួលបបបបទ និងល័កខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុំលបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៤១ អបស/មព ចុោះនថៃទ២ី២ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី ការ
ផឋល់សិទធិកនុងការលបីក បិទ និងបឋូរទតីាងំរបស់លសវាលវជជសស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ 
និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ២០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ មិនគិតនថល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “ មានគំរ ូ” 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមុីជន “ មានគំរ ូ” 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 



៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ ឬសងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ   
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      និងវញិ្ញដ បនបរត លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៨.  របូថតសាមីជន ៤ x ៦  ចំនួន ៧ សនលឹក 
៩. សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលីល ីយបញ្ជូ នមកមនទរីសុខាភបិាល    
     លខតឋ រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទបព់លិរោោះពាបាលជងំ ឺកនុងលោលបណំ្ងឱ្យ
លវជជបណ្ឍិ ត ឬរគូលពទយមធយមលោរពតាមចាប់ របកាស និងសារាចរបណ្ន្ម ំ
បដលពាក់ព័នធនឹងលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និង 
ទទួលខុសរតវូចំលពាោះមុខចាប់កនុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងហាមដ្ឋក់ 
អនកជំងឺលដកសរមាបព់ាបាលោប់ពី ពីរនថៃលឡីងលៅ និងមិនអនុញ្ញដ តឱ្យដ្ឋក់ 
តាងំលក់ឱ្សថកនុងបនទប់ពិលរោោះពាបាលជំងឺលឡីយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរបនទប់ពិបក្រោះពាបាលជាំងឺមាត់-បមេញ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តលបីកបនទបព់លិរោោះពាបាលជងំមឺាត-់លធមញ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

មនទីរសុខាភិបាលលខតឋ រាជធានី ឬខណ្ឍ  រសុក រដឌបាល                    

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកបនទប់ពិលរោោះពាបាលជំងឺ មាត់-លធមញ កនុង 
លោលបំណ្ង លដីមបឱី្យទនឋបណ្ឍិ ត ឬទនឋលពទយ ឬរគូលពទយ ឯកលទសមាត់លធមញ 
មួយរបូលធវីការងារ ៖ 

 ពិនិតយជំងឺមាត់លធមញ  និងលចញលវជជបញ្ញជ  
 ពិនិតយ និងពាបាលជំងឺមាត់លធមញ (លធវីលធមញ,ដ្ឋក់លធមញ,ដកលធមញ) 
 មានលៅអីលធមញចំនួនមួយ  ឬពីរ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ ចុោះនថៃទ០ី៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីី ការរគប់រគងលលីការរបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិយ័ 
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០៤១ អបស/មព ចុោះនថៃទ២ី២ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី ការ
ផឋល់សិទធិកនុងការលបីក បិទ និងបឋូរទតីាងំរបស់លសវាលវជជសស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ 
និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ២០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ មិនគិតនថល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ៧នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ



តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “ មានគំរ ូ” 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមុីជន “ មានគំរ ូ” 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ ឬសងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ 
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត  
      និងវញិ្ញដ បនបរត លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៨.  របូថតសាមីជន ៤ x ៦  ចំនួន ៧ សនលឹក 
៩.  សាមីជនរតូវបំលពញសំណំុ្លិខតិខាងលលីល ីយបញ្ជូ នមកមនទរីសុខាភបិាល 
     លខតឋ រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យ លបីកបនទប់ពិលរោោះពាបាលជំងឺមាត់-លធមញ កនុង
លោលបំណ្ង លដីមបឱី្យទនឋបណ្ឍិ ត ឬទនឋលពទយ ឬរគូលពទយឯកលទស មាត់-លធមញ 
លោរពតាមចាប់ របកាស និងសារាចរបណ្ន្មបំដលពាកព់័នធនងឹលសវាលវជជសាស្ដសឋ 
អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ នឹងទទួលខុសរតូវចំលពាោះមុខចាប់កនុង
ករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងហាមវោះកាត់ មាត់-លធមញ និងមិនអនុញ្ញដ តឱ្យ 
ដ្ឋក់តាងំលក់ឱ្សថកនុងបនទបព់លិរោោះ ពាបាលជងំឺមាត់-លធមញ លឡីយ ល ីយក៏
មិនលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យជាងលធមញបដលលចោះតោន ពីដូនតាបដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពី ការបបើរមនទីរពិបោមន៍បវជជោស្ដសរ 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកមនទីរពលិសាធនល៍វជជសាស្ដសឋ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១ 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីពិលសាធនល៍វជជសាស្ដសឋ កនុងលោលបំណ្ងឱ្យ
លវជជបណ្ឍិ ត ឬឱ្សថបណ្ឍិ ត ឬឱ្សថការឧីតឋម បដលមានបទពិលសាធន៍បផនក
មនទីរពិលសាធន៍លវជជសាស្ដសឋលធវីការងារ ៖ 

 វភិាគលវជជសាស្ដសឋ 
 រសាវរជាវលវជជសាស្ដសឋ និងផឋល់ការអបរ់អំំពអីន្មមយ័ និងការពារសុខភាព 
 ផឋល់របាយការណ៍្វភិាគលរៀងរាល់ ៣បខ មឋងលៅរកសួងសុខាភិបាល 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ   អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ២,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 



លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 
 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ 
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០.  របូថតសាមុីជន ៤ x ៦  ចំនួន៧សនលឹក 
១១.  លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២.  សាមីជនរតូវបំលពញសំណំុ្លិខិតខាងលលី ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភបិាល លខតឋ  
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចសអនុញ្ញដ តឱ្យលបីកមនទរីពិលសាធន៍លវជជសាស្ដសឋ កនុង
លោលបំណ្ងឱ្យលវជជបណ្ឍិ ត ឬឱ្សថបណ្ឍិ ត ឬឱ្សថការឧីតឋមលោរពតាមចាប ់
របកាសនិង សារាចរបណ្ន្មបំដលពាកព់័នធនងឹលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ 
និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតូវចលំពាោះមុខចាបក់នុងករណី្មានបញ្ញា
លកីតលឡីង។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរមនទីរសមភព 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកមនទីរសមភព 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១      

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទីរសមភព កនុងលោលបំណ្ងលដីមបឱី្យលវជជ 
បណ្ឍិ តបដលមានបទពលិសាធន៍វជិាជ ជវីៈោ៉ែ ងតចិ៥ឆ្ន  ំបដលបានផ្អា កការងាររដឌ
មិនយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ លធវីការងារ ៖ 

 ពិនិតយពាបាលជំងឺស្ដសឋីលភទ 
 ពិនិតយពិលរោោះពាបាលស្ដសឋីមាននផទលពាោះមុន និងលរកាយសរមាល 
 ចូលរមួចំបណ្កផឋលក់ារអបរ់សំុខភាពមាតា និងទរកោក់ថាន បំងាក រ និង  
ពនាកំលណី្តតាមលោលនលោបាយរបស់រកសួងសុខាភិបាល 

 វោះកាត់តាមមុខជនំ្មញ ដ្ឋច់ខាតរតវូមានការយល់រពមពអីនកជងំឺ ឬរកុម
រគួសារអនកជំងឺ 

 ការលរបីរបាស់្មរសស់កនុងការពាបាលរតូវមានការរតួតពិនតិយពីមនទរី
ពិលសាធន៍បដលរដឌទទួលសាគ ល់ 

 ផឋល់របាយការណ៍្វភិាគលរៀងរាល់៣បខមឋងលៅរកសួងសុខាភិបាល 
មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 

របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី  បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ   អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ២,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 



លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 
 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ 
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០.  របូថតសាមុីជន ៤ x ៦  ចំនួន៧សនលឹក 
១១.  លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២.  សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី       ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភិបាលលខតឋ   
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីពិលសាធនល៍វជជសាស្ដសឋ កនុងលោលបំណ្ងឱ្យ 
លវជជបណ្ឍិ តលោរពតាមចាប់ របកាស និងសារចរបណ្ន្មពំាក់ព័នធនឹងលសវា    
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតូវចំលពាោះមុខ
ចាប់ កនុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង។ 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរមនទីរពាបាលមាត់-បមេញ 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកមនទីរពាបាលមាត-់លធមញ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១      

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទីរពាបាលមាត់-លធមញ កនុងលោលបំណ្ង
លដីមបឱី្យទនឋបណ្ឍិ តបដលមានបទពិលសាធន៍ការងារោ៉ែ ងតិច ៥ ឆ្ន  ំបដលបាន
ផ្អា កការងាររដឌមិនយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនវិតឋន ៍ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ លធវីការងារ៖ 

 ពិនិតយជំងឺមាត់លធមញ និងលចញលវជជបញ្ញជ  
 ពិនិតយនិងពាបាលជំងឺមាត់លធមញ (លធវីលធមញ,ដ្ឋក់លធមញ,ដកលធមញ) 
 វោះកាត់លធមញ 
 មានលៅអីលធមញចំនួនោប់ពី ៣ លឡីងលៅ 
 ផឋល់របាយការណ៍្វភិាគលរៀងរាល់ ០៣បខ មឋងលៅរកសួងសុខាភិបាល  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី  បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ   អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពីការ
បកសរមួលបបបបទ និងល័កខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុំលបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ២,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  



លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ
 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
       រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ   
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត  
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០.  របូថតសាមុីជន ៤ x ៦  ចំនួន៧សនលឹក 
១១.  លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២.  សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី        ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
        សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសុខាភិបាលលខតឋ  
        រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីពាបាលមាត-់លធមញ កនុងលោលបំណ្ងឱ្យ 
ទនឋបណ្ឍិ ត លោរពតាមចាប់ របកាស និងសារាចរ បណ្ន្មបំដលពាក់ព័នធ នឹង
លសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតវូចំលពាោះ
មុខចាប់ កនុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីងបតមិនលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឱ្យជាង
លធមញបដលលចោះតោន ពីដូនតាលទ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរមនទីរសក្មារពាបាលជាំងឺ 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកមនទីរសរមាកពាបាលជងំ ឺ
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១      

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីសំរាកពាបាលជងំឺ កនុងលោលបណំ្ងលដមីបី
ឱ្យលវជជបណ្ឍិ តបដលមានបទពិលសាធន៍ការងារោ៉ែ ងតិច ៥ ឆ្ន  ំបដលបានផ្អា ក
ការងាររដឌមិនយកលបៀវតសរឬ៍ចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌលធវីការងារ ៖ 

 ពិនិតយពិលរោោះពាបាលអនកជំងឺលរៅ និងអនកជំងឺសរមាក 
 វភិាគអមលវជជសាស្ដសឋ និង ោក់ថាន បំងាក រ 
 ចូលរមួចំបណ្កផឋល់ការអប់រអំនកជំងឺអំពីអន្មម័យការពារនឹងជំងឺ និង 
ការពារសុខភាព 

 ការវោះកាត់តាមមុខជនំ្មញដ្ឋច់ខាតរតូវមានការយល់រពមពីអនកជំងឺ ឬ 
រកុមរគួសារអនកជំងឺ 

 ការលរបីរបាស់្មរសស់ កនុងការពាបាលរតូវមានការរតួតពិនិតយពី 
មនទីរពិលសាធន៍បដលរដឌទទួលសាគ ល់ 

 ផឋល់របាយការណ៍្ពិនិតយពាបាលលរៀងរាល់ ៣បខ មឋងលៅរកសួង            
សុខាភិបាល  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី  បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ   អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទសុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ២,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ



 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ   
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩. លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០. របូថតសាមុីជន ៤ x ៦ ចំនួន៧សនលឹក 
១១. លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២. សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី        ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភបិាល លខតឋ    
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីសំរាកពាបាលជងំឺ កនុងលោលបណំ្ងលដមីបី
ឱ្យលវជជបណ្ឍិ តលោរពតាមចាប់ របកាស និងសារាចរបណ្ន្មបំដលពាក់ព័នធលៅ
នឹងលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតូវ
ចំលពាោះមុខចាបក់នុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងសរមាបទ់ទួលឱ្យអនកជំងឺឱ្យ
លដកសរមាកពាបាល។ 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរមនទីរពហុពាបាលជាំងឺ 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពីការលបីកមនទីរព ុពាបាលជំងឺ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១      

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីព ុពាបាលជំង ឺកនុងលោលបំណ្ងលដីមបី
ឱ្យ លវជជបណ្ឍិ តបដលមានបទពិលសាធន៍ការងារោ៉ែ ងតិច ៥ឆ្ន  ំបដលបានផ្អា ក
ការងាររដឌមិនយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌលធវីការងារ ៖  

 ពិនិតយពិលរោោះពាបាលអនកជងំលឺរៅ និងអនកជងំឺសរមាក 
 វភិាគអមលវជជសាស្ដសឋ និងោកថ់ាន បំងាក រ 
 ចូលរមួចំបណ្កផឋលក់ារអបរ់អំនកជងំឺអពំអីន្មម័យការពារនឹងជងំឺ និង
ការពារសុខភាព 

 ការវោះកាត់តាមមុខជនំ្មញដ្ឋច់ខាតរតវូមានការយល់រពមពអីនកជងំ ឺឬ 
រកុមរគួសារអនកជំង ឺ

 ការលរបីរបាស់្មរសស់កនុងការពាបាលរតូវមានការរតួតពិនតិយពីមនទរី
ពិលសាធន៍ បដលរដឌទទួលសាគ ល ់ 

 ផឋល់របាយការណ៍្ពិនតិយពាបាលលរៀងរាល់៣បខមឋងលៅរកសួងសុខាភិ
បាល 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពីការ
បកសរមួលបបបបទ និងល័កខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុំលបីក ឬបិទ សុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៤,៦០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ២,៣០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ



 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ   
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០. របូថតសាមុីជន ៤ x ៦ ចំនួន៧សនលឹក 
១១. លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២. សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី        ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភបិាល លខតឋ    
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីសំរាកពាបាលជងំឺ កនុងលោលបណំ្ងលដមីបី
ឱ្យលវជជបណ្ឍិ តលោរពតាមចាប់ របកាស និងសារាចរបណ្ន្មបំដលពាក់ព័នធលៅ
នឹងលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតូវ
ចំលពាោះមុខចាបក់នុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងសរមាបទ់ទួលឱ្យអនកជំងឺឱ្យ
លដកសរមាកពាបាល។ 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរមនទីរបពទ្យឯរជន 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកមនទីរលពទយឯកជន 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១      

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទរីព ុពាបាលជំង ឺកនុងលោលបំណ្ងលដីមបី
ឱ្យ លវជជបណ្ឍិ តបដលមានបទពិលសាធន៍ការងារោ៉ែ ងតិច ៥ ឆ្ន  ំបដលបានផ្អា ក
ការងាររដឌមិនយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌលធវីការងារ ៖  

 ពិនិតយពិលរោោះពាបាលអនកជំងឺលរៅ និងអនកជំងឺសរមាក 
 វភិាគអមលវជជសាស្ដសឋ និងោក់ថាន បំងាក រ 
 ចូលរមួចំបណ្កផឋល់ការអប់រអំនកជំងឺអំពីអន្មម័យការពារនឹងជំងឺ និង
ការពារសុខភាព 

 ការវោះកាត់តាមមុខជនំ្មញដ្ឋច់ខាតរតូវមានការយល់រពមពីអនកជំងឺ ឬ 
រកុមរគួសារអនកជំងឺ 

 ការលរបីរបាស់្មរសស់កនុងការពាបាលរតូវមានការរតួតពិនតិយពីមនទរី
ពិលសាធន៍ បដលរដឌទទួលសាគ ល់  

 ផឋល់របាយការណ៍្ពិនតិយពាបាលលរៀងរាល់ ៣បខមឋង លៅរកសួង            
សុខាភិបាល  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី  បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពី 
ការបកសរមួលបបបបទ និងលក័ខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុលំបីក ឬបិទសុំបក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៦,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ



 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ៤ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ       
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត   
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០.  របូថតសាមុីជន ៤ x ៦ ចំនួន៧សនលឹក 
១១.  លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២.  សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី        ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភិបាលលខតឋ  
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមនទីរលពទយឯកជន កនុងលោលបំណ្ងឱ្យលវជជ
បណ្ឍិ តលោរពតាមចាប ់របកាស និងសារាចរបណ្ន្មបំដលពាកព់័នធលៅនងឹលសវា
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតូវចំលពាោះមុខ
ចាប់កនុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង និងសរមាបទ់ទួលអនកជងំឺឱ្យលដកសរមាក
ពាបាល។ 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរមជណមឌលក លថរសម្ស  

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកមជឈមណ្ឍ លបកសមផសស 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១      

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមជឈមណ្ឍ លបកសមផសស កនុងលោលបណំ្ងលដមីបី
ឱ្យលវជជបណ្ឍិ តបដលបានផ្អា កការងាររដឌមិនយកលបៀវតសរ ៍ ឬចូលនិវតឋន៍ ឬ
លបាោះបង់ការងាររដឌលធវីការងារ ៖  

 បករចមុោះ 
 វោះកាត់រតបកបភនក 
 បកបបូរមាត់ 
 បំបាត់សាល កសាន ម 
 សាក់បភនក  សាក់ចិលញ្េ ីម  សាក់បបូរមាត់  លុបសាក់ 
 កាត់របរជុយ  បំបាត់អាចម៌រយុ 
 បំបាត់ភាពរជីវរជួញ 
 បកសមផសសលដ្ឋយលរបីមា៉ែ សុីនឡាបស៊ែរ  
 ផឋល់របាយការណ៍្ពិនិតយពាបាលលរៀងរាល់ ៣បខ មឋងលៅរកសួង 
សុខាភិបាល  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី  បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ   អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០៣៤ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១១ សឋីពីការ
បកសរមួលបបបបទ និងល័កខខ័ណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុំលបីក ឬបិទសុំ បក
រទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា  តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ៦,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ៣,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ



 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ តនមល ៤,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
      រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទីតាងំ លដ្ឋយមានបញ្ញជ ក់រតឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក ត់ 
៦.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតបដលទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសងួ   
      អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធកិារពនិតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត  
      លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០.  របូថតសាមុីជន ៤ x ៦  ចំនួន៧សនលឹក 
១១.  លិខិតផ្អា កការងាររដឌមនិយកលបៀវតសរ ៍ឬចូលនិវតឋន៍ ឬលបាោះបង់ការងាររដឌ 
១២.  សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លិខតិខាងលលី        ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភបិាល លខតឋ  
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកមជឈមណ្ឍ លបកសមផសស កនុងលោលបំណ្ងឱ្យ
លវជជបណ្ឍិ តលោរពតាមចាប់ របកាស និងសារាចរបណ្ន្មបំដលពាក់ព័នធ និង  
លសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួលខុសរតវូចំលពាោះ
មុខចាប់កនុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង។ 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចសរីពីការបបើរការយិាល័យទ្ាំនារ់ទ្ាំនងបសវាសខុភាព 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចសឋីពកីារលបីកការោិល័យទនំ្មកទ់ំនងលសវាសខុភាព 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 ដីឡូតិ៍លលខ ៨០ វថិីសលមតច បប៉ែន នុត រាជធានីភនំលពញ 
 ទូរស័ពទ ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០១ 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកការោិល័យទនំ្មក់ទនំងលសវាសុខភាព កនុង
លោលបំណ្ងលដីមបឱី្យលវជជបណ្ឍិ តលធវីការងារ ៖  

 ទំន្មក់ទំនងពិលរោោះលោបល់អំពីបញ្ញា សុខភាព លដ្ឋយលធវីការទំន្មក់
ទំនងលៅពាបាលលៅលរៅរបលទស មិនមានការពាបាលលៅកនុង
ការោិល័យទំន្មក់ទំនងលសវាសុខភាពលទ  

 ផឋល់របាយការណ៍្ពិនតិយពាបាលលរៀងរាល់៣បខមឋងលៅរកសួងសុខាភិ
បាល  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១១០០/១០ចុោះនថៃទី០៣ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០០ 
របកាសឱ្យលរបីចាប់សឋពីីការរគប់រគងលលកីាររបកបវជិាជ ជវីៈឯកជនកនុងវសិ័យ
លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

 អនុរកឹតយលលខ ៩៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១១ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០២ សឋីពី  បបប
បទ និងលកខខណ្ឍ ននការអនុញ្ញដ តឱ្យជនបរលទសជាអនកលវជជសាស្ដសឋ   អមលវជជ
សាស្ដសឋ និងជំនួយលវជជសាស្ដសឋឯកជនកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

 របកាសលលខ ០២១ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខកញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០៣ សឋីពី 
បបបបទ និងលកខខណ្ឍ បលចេកលទសកនុងការសុំលបីក ឬបិទសុំបករទង់រទយ ឬ
បឋូ រទីតាងំននលសវាលវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជំនួយ លវជជសាស្ដសឋ 

 របកាសលលខ ០១១ អបស/មព ចុោះនថៃទី៣០ បខមីន្ម ឆ្ន ២ំ០០៤ សឋីពី ការ
បកសរមួល របការ២៤ ននរបកាស លលខ ០២១ អបស/មព ចុោះនថៃទី០៤ បខ
កញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០០៣ សឋីពីបបបបទ និងលកខខណ្ឍ បលចេក លទសកនុងការ សុំលបីក 
ឬបិទសុំបករទង់រទយ ឬបឋូ រទីតាងំននលសវាលវជជសាស្ដសឋអមលវជជសាស្ដសឋ និង
ជំនួយលវជជសាស្ដសឋ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ឬ ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា 

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលបីកថមី តនមល ១,០០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលបីកថមី រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលបីកថមី មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ តនមល ៥០០,០០០ លរៀល 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាលផទរមូលនិធិ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាលផទរមូលនិធិ មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 



លសវាបតូ រទីតាងំ មិនគិតនថល 
 រយៈលពល ៖ 
លសវាបតូ រទីតាងំ រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាព ៖  
លសវាបតូ រទីតាងំ មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 តនមលលសវា ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព តនមល ៧០% ននតនមលលសវាសុំលបីកថមី 

 រយៈលពល ៖ 
លសវាបនតសុពលភាព រយៈលពល ២០នថៃ 

 សុពលភាពព ៖  
លសវាបនតសុពលភាព មានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

តរមវូការឯកសារ  
លដីមបទីទួលបានលសវា 

១.  ពាកយសុំលបីកលសវា “មានគំរ”ូ 
២.  ជីវរបវតឋិសលងខបរបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៣.  កិចេសនារបស់សាមីជន “មានគំរ”ូ 
៤.  វញិ្ញដ បនបរតពិនតិយសុខភាព លចញលដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល ឬមនទីរលពទយ 
       រដឌ 
៥.  គំនូសបំរពួញទតីាងំ  លដ្ឋយមានបញ្ញជ ករ់តឹមអាជាញ ធរឃំុ/សងាក តថ់តចមលង 
៦. ថតចមលងសញ្ញដ បរ័តបដលទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួសខុាភបិាល ឬរកសួង  
     អប់រយុំវជននិងកឡីា ឬគណ្ៈកមាម ធិការពិនតិយវាយតនមលករមិតសញ្ញដ ប័រត  
     លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីសាលាលខតឋ រាជធានី 
៧.  ថតចមលងសញ្ញដ ប័រតឯកលទស (លបីសិនជាមាន) 
៨.  លិខិតបញ្ញជ ក់ថាបានចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីគណ្ៈវជិាជ ជីវៈ 
៩.  លិខិតលថាក លលទស ចំលពាោះអនកមិនបលរមីការងាររដឌ 
១០.  របូថតសាមុីជន ៤ x ៦ ចំនួន៧សនលឹក 
១១.  សាមីជនរតូវបំលពញសណំុំ្លខិតិខាងលល ី       ល ីយបញ្ជូ នមករកសួង 
         សុខាភិបាល (ន្មយកដ្ឋឌ នមនទរីលពទយ) តាមរយៈមនទីរសខុាភបិាល លខតឋ  
         រាជធានី 

លោបល់ ការលចញលសចកតីសលរមចឱ្យលបីកការោិល័យទំន្មក់ទំនងលសវាសុខភាព កនុង
លោលបំណ្ងឱ្យលវជជបណ្ឍិ តលោរពតាមចាប ់របកាស និងសារាចរបណ្ន្មបំដល
ពាក់ព័នធ និងលសវា លវជជសាស្ដសឋ អមលវជជសាស្ដសឋ និងជនួំយលវជជសាស្ដសឋ និងទទួល
ខុសរតូវចំលពាោះមុខចាប់កនុងករណី្មានបញ្ញា លកីតលឡីង។ 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តការពិនិតយ ឌិលជជនាម-ផ្លា រសញ្ញា -រចនាបទ្ឱសែ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តការពនិិតយពាណិ្ជជន្មម-ផ្អល កសញ្ញដ -រចន្មបទឱ្សថ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តពិនតិយពាណិ្ជជន្មម-ផ្អល កសញ្ញដ -រចន្មបទឱ្សថ កនុង
លោលបំណ្ងលុបបបំាតឱ់្សថបកលងកាល យ ឱ្សថបកលងបនលំ ពាណិ្ជជន្មម  ផ្អល ក
សញ្ញដ -រចន្មបទ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទី ១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២១០៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់
សតីពី វលិសាធនក៍មមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៤ អនរក ចុោះនថៃទី១០សីហា១៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ-  
បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ តុលា ១៩៩៤ សតីពី ការអនុវតត
ទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 លសចកតីជូនដំណឹ្ងលលខ  ១០៥៩ អបស/ឱ្អបស  ចុោះនថៃទី១៨ បខ០៩ ឆ្ន  ំ
២០០៦ របស់រដឌមស្ដនតីរកសួងសុខាភបិាល សតីពីការរតួតពិនិតយពាណិ្ជជន្មម 
ឱ្សថ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ    ជនជាតិបរលទស   ជានិតិបុគគល    (ទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសួង       
សុខាភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព:   រកសួងសុខាភិបាល   ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ  

                   បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :  បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ  ជាន់ទី១   អាោរ B    ទីសតីការ 
                    រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យចុោះពាណិ្ជជន្មមឱ្សថ  រយៈលពលផតល់ជូន  ៣០
នថៃ  តនមលលសវា  ២៨០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ១ឆ្ន  ំ

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ 
 ពាកយសុំ  និងឯកសារ  ពិនិតយពាណិ្ជជន្មម - សាល កសញ្ញដ  -  រចន្មបទ 

  ឱ្សថ………………………………………………………… ០៤ចាប់ 
 ឱ្សថគំរ…ូ……………………………………………………. ០២ឯកតាត  
 របូមនតឱ្សថលដ្ឋយមានកំរតិជាតិសកមម និងកំរតិសារជាតិរមួផស ំ

…………………………………………………………………  ០២ចាប់ 
បរោិប័នណ្ណឱ្សថ…………………………………………   ០២ចាប់ 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុ ំនិងឯកសារ ពិនិតយពាណិ្ជជន្មម-ផ្អល កសញ្ញដ - រចន្ម
បទឱ្សថ : 

 ដំ្កក់ារទី១៖ រយៈលពល១៥នថៃ(នថៃលធវកីារ)សំរាបម់ស្ដនតីជនំ្មញពិនតិយ 
      ឯកសារ   ល ីយជូនដំណឹ្ងដល់រកុម ៊ែុន ។  ចំលពាោះឯកសាររគបរ់ោន់  
      តាមលកខខណ្ឍ  រកុម ៊ែុនរតូវបងស់ា ៊ែយុ 

 ដំ្កក់ារទី២ ៖ រយៈលពល ១០នថៃ(នថៃលធវីការ) បន្មទ ប់សរមាប់រកុម



ការងារបលចេកលទសវាយតនមល និងលរៀបចំរបជុំសលរមចពីគណ្ៈកមមការ    
ពិនិតយពាណិ្ជជន្មម លដីមបសីលរមចផតល់លិខិតអនុញ្ញដ ត ការពិនិតយ
ពាណិ្ជជន្មម 

 ដំ្កក់ារទី៣ ៖ រយៈលពល ៥នថៃ(នថៃលធវីការ) បន្មទ ប់ពីបានទទួលការ
ឯកភាព ពីការរបជុំសលរមច នីតិបុគគលនឹងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត
ការពិនិតយ ពាណិ្ជជន្មម ពាណិ្ជជន្មមផ្អល កសញ្ញដ  រចន្មបទឱ្សថ 

ខ. ពត័ម៌ាន 
 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំពិនតិយពាណិ្ជជន្មមរតវូមកទកទ់ងផ្អទ លន់ងឹមស្ដនតី 
ជំន្មញលៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរទូរមង់ឯកសារសំរាប់សុំពិនិតយពាណិ្ជជន្មម សូមទំន្មក់ទំនងលៅ   

ការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទ :០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទកទ់ងនងឹការសុំចុោះពាណិ្ជជន្មម ន្មយកដ្ឋឌ ននឹង   
លធវីការផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលា ដល់រកុម ៊ែុន 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំពិនិតយពាណិ្ជជន្មម រាល់លមា៉ែ ងលធវីការ 
 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់អាចទក់ទងតាមរយៈទូរស័ពទ : 
 ទូរស័ពទលលខ :០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ. របសទិធភាព 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ  
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ 

ង . ការចូលរមួបកលំអរ ពកីារលរបីរបាសល់សវារបសរ់បជាជន  : 
  រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់ំបុរតសរំាបទ់ទួលមតិបកលំអរពីអនកទទួលលសវា 

 

លោបល់ លដីមបលីជៀសវាងការលួចបនល ំការលរបីរបាស់ល ម្ ោះដូច ឬរសលដៀង រកុម ៊ែុនរតូវ
បតសុំពិនិតយពាណិ្ជជន្មម-ផ្អល កសញ្ញដ -រចន្មបទឱ្សថ មុននងឹសុចុំោះទដិ្ឋឌ ការ 
បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ១.   វិញ្ញា បនបក្ត ចុោះបញ្ជកី្្ឹោះោា នផលិតឱសែ 
                                              ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាព ចុោះបញ្ជ ិកាក្្ឹោះោា នផលិតឱសែ 

ល ម្ ោះលសវា - វញិ្ញដ បនបរត ចុោះបញ្ជ រីគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ 
- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាព ចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសុខាភិបាល  
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

ការចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ សំលៅទទួលបាននូវព័ត៌មានរតឹមរតូវបដល  
ផតល់លដ្ឋយរគឹោះសាថ នផលតិឱ្សថសតីព ីសាថ នភាព អនុវតតលាកនុងផលតិកមមឱ្សថ 
សំលៅធាន្មថាផលិតផលឱ្សថបដលបានផលិត មានគុណ្ភាពតាមសតង់ដ្ឋ 
គុណ្ភាព អនតរជាតិ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទី ១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ២ី៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់សតពីី
វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៤ អនរក.បក  ចុោះនថៃទី១០សីហា១៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ  
បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 លសចកតីជូនដំណឹ្ងលលខ ០៣០៨ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី១០ លមសា ឆ្ន ំ
២០០៧ សតីពី ការចុោះបញ្ជ ីស រោសផលិតឱ្សថ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ  ជនជាតបិរលទស ជានិតិបុគគល  (ទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួសុខា   
ភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតចុោះបញ្ជ រីគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថលៅបរលទស  រយៈលពលផតល់ជូន  
៣-៦បខ តនមលលសវា  ៤.៨០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ៥ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ 
 ពាកយសុំចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ…………………… ០៤ចាប់ 
 ឯកសាររដឌបាល : 

1. Address  of  the application / Distributor / Importer in 
Cambodia 

2. Address of the manufacturer 
3. GMP Certificate 
4. Other Certificate 
5. Registration certificate in other country 
6. License to Operate/Manufacturing License 
7. Representative Office in Cambodia (If any) 
8. Report of Inspection by government/Organization 



9. Report of Inspection by other 
government/Organization 
 

 ឯកសារបលចេក លទស : 
              Manufacturing Information 

1. Master Plan 
2. Organization Chart and list of employees 
3. List of Manufactured Products and list of Repackaged 

product 
4. Sterile product 
5. Beta-Lactam antibiotics 
6. List of equipment 
7. Maintenance and Inspection 

 

              Quality Control Information 
1. Organization chart and list of employees 
2. Internal quality control laboratory 
3. Stability 
4. Storage facility 

 

              Quality Assurance 
1. Organization chart and list of the quality employees 
2. List of products complaints 
3. List of Recalled products 
4. Procedures for handling custiner complaints 
5. Procedures for handling customer product product 

recalls 
 Dec laration o f  Appolicant  

 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុំ ចុោះបញ្ជ ី រគឹោះសាថ នស រោសផលិត ឱ្សថ និង
ឯកសារ : 

 ដំ្កក់ាលទ១ី ៖ រយៈលពលមួយបខ សំរាបម់ស្ដនតជីំន្មញពនិិតយឯកសារ 
បលចេកលទស ល ីយជូនដណឹំ្ងដលរ់កុម ៊ែុន។ ចំលពាោះឯកសាររគប់រោន់
តាមតរមូវការ រកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ……….. 

 ដំ្កក់ាលទ២ី៖ រយៈលពលពរីបខបន្មទ ប ់សរមាបល់រៀបចំរបជុអំនុគណ្ៈ 
កមមការចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នស រោសផលតិឱ្សថ វាយតនមលលលីកទ១ី លបី
មានការខវោះខាត ឬមិនចាស់លាសរ់តូវជូនដណឹំ្ងលៅរកមុ ៊ែនុ។ ចំលពាោះ
ឯកសារបានឯកភាពពីការរបជុំអនុគណ្ៈកមមការ និង្នចូល
ដំ្ក់ការទី ៣ 

 ដំ្កក់ាលទ៣ី ៖ រយៈលពលពីរបខបន្មទ ប ់សំរាប់លរៀបចរំបជុំសលរមចពី
គណ្ៈកមមការចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ លដីមបសីលរមចផតល់
វញិ្ញដ បនបរត 

 ដំ្កក់ាលទ៤ី ៖ រយៈលពល មួយបខ បន្មទ ប់ពីបានការឯកភាពរបស់ 
គណ្ៈកមមការនិតបុិគគល នឹងទទួលបានវញិ្ញដ បនបរត ចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ ន
ផលិតឱ្សថ 

 វញិ្ញដ បនបរតចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ មានសុពលភាព ៥ ឆ្ន  ំ



ខ. ពត័ម៌ាន 
 ព័ត៌មានទក់ទងនឹងការសុំពិនិតយពាណិ្ជជន្មម រតូវមកទក់ទងផ្អទ ល់នឹង 

មស្ដនតីជំន្មញលៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរទូរមង់ឯកសារសំរាប់សុំពិនិតយពាណិ្ជជន្មម សូមទំន្មក់ទំនងលៅ   

ការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទ :០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទកទ់ងនងឹការសុំចុោះពាណិ្ជជន្មម ន្មយកដ្ឋឌ ននឹង   
លធវីការផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលា ដល់រកុម ៊ែុន 

គ. ភាពលឆលយីតប 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ រាល់លមា៉ែ ង  

លធវីការ 
 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចងំលព់កីារងារសុំចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ អាច
ទក់ទង់តាមរយៈទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ. របសទិធភាព 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ 

ង . ការចូលរមួបកលំអរ ពកីារលរបីរបាសល់សវារបសរ់បជាជន  : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអប់សំបុរតទទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ រកុម ៊ែុន អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ រតូវបតចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ មុន
លពលលធវីការចុោះបញ្ជ ិកាឱ្សថ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  ១.    វិញ្ញា បនបក្តទ្ោិា ការ-បញ្ជ ិកាឱសែ 
                                                  ២.   វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាពទ្ិោា ការ-បញ្ជកិាឱសែ 

ល ម្ ោះលសវា - វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកាឱ្សថ 
- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាពទដិ្ឋឌ ការ-បញ្ជកិាឱ្សថ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 លធវីការរគប់រគងផលតិផលឱ្សថបដលចរាចរកនុងរបលទសកមពុជា លដីមបធីាន្ម
គុណ្ភាព សុវតថិភាព និងរបសិទធិភាពជូនរបជាជនកនុងការពាបាលជមៃឺ 

 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ជ ិកាឱ្សថ បានទទួលនូវសិទធិសរមាប់ន្មចូំលផលិតផល    
ឱ្សថ មកលធវីអាជីវកមមលៅកមពុជា  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ ី២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់សតី
ពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ៤៤ អនរក ចុោះនថៃទ១ី០សីហា ១៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា
ឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ តុលា ១៩៩៤ សតីពី ការអនុវតត
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 លសចកតីជូនដំណឹ្ងលលខ ០៦៩៣ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ៣០ បខធនូ  ឆ្ន ំ
២០០៩ សតីពី ការអនុវតតការចុោះបញ្ជ ិកា តាមលំន្មឯំកសារបលចេកលទសរមួ   
អាសា៊ែ ន(ACTD) 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនជាតបិរលទស ជានិតិបុគគល(ទទួលសាគល់លដ្ឋយរកសួងសខុាភិ
បាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា 

ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកាឱ្សថ     រយៈលពលផតល់ជូន  ១០-១២បខ   
តនមលលសវា  ១ ០០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ៥ឆ្ន  ំ

*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 
 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ ឱ្សថសម័យផលតិកនុងរសកុ នងិ 
ឱ្សថសម័យន្មចូំលពបីរលទស 

 ពាកយសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ …….………………… ០៤ចាប់ 
 ឯកសាររដឌបាល : 

1. Section A : Introduction 
2. Section B : Overall ASEAN Common Technical Dossier  

                 Table of Contents 
3. Section C :  Documents  required  for  registration  

             (for example, application forms, labeling,  



             Product Data Sheet, prescribing information) 
 

 ឯកសារគុណ្ភាពឱ្សថ  
1. Section A : Table of Contents 
2. Section B : Quality Overall Summary 
3. Section C : Body of Data 

 

 ឯកសារមិន បមនគលីនិក  
1. Section A : Table of Contents 
2. Section B : Nonclinical Overview 
3. Section C : Nonclinical Written and Tabulated 

Summaries 
 Table of Contents 
 Pharmacology 
 Pharmacokinetics 
 Toxicology 

4. Section D :  Nonclinical Study Reports 
 Table of Contents 
 Pharmacology 
 Pharmacokinetics 
 Toxicology 

 

 ឯកសារ គលីនិក  
1. Section A :  Table of Contents 
2. Section B :  Clinical Overview 
3. Section C :  Clinical Summary 

 Summary of Bio Pharmaceutics and 
Associted  Analytical  Methods 

 Summary of Clinical Pharmacology Studies 
 Summary of Clinical Efficacy 
 Summary of Clinical Safety 
 Synopses of Individual Studies 

4. Section D :  Tabular Listing of All Clinical Studies 
5. Section E :  Clinical Study Reports 
6. Section F :  List of Key Literature References 

 

 ឱ្សថគរំ ូ៖  ០២ឯកតា 
បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកាឱ្សថ និងឯកសារ : 

 ដំ្កក់ាលទ១ី  ៖  រយៈលពល៣ លៅ ៦បខ សំរាប់មស្ដនតីជំន្មញពិនិតយ 
ឯកសារបលចេកលទស  ល ីយជូនដណឹំ្ងដលរ់កុម ៊ែុន ។ ចំលពាោះឯកសារ
រគប់រោន់តាមល័កខណ្ឍ តរមូវ   រកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ…………. 

 ដំ្កក់ាលទ២ី ៖ រយៈលពលពរីបខបន្មទ ប់ សំរាបល់រៀបចំរបជុអំនុគណ្ៈ   
កមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថវាយតនមលលលីកទ ី១ លបីមានការខវោះខាត ឬ
មិនចាស់លាស់ រតូវជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន ។ ចំលពាោះឯកសារបាន
ទទួលការឯកភាពពកីចិេរបជុំអនុគណ្ៈកមមការ នឹង្នចូលដំ្ក់



ការទី ៣ 
 ដំ្កក់ាលទ ី៣ ៖ រយៈលពលពរីបខបន្មទ ប ់សំរាប់លរៀបចំរបជុសំលរមចពី     
គណ្ៈកមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ លដីមបផីតល់វញិ្ញដ បនបរត 

 ដំ្កក់ាលទ៤ី ៖  រយៈលពលពីរបខ បន្មទ ប់ពីបានទទួលការឯកភាព
របស់គណ្ៈកមមការបញ្ជ ិកាឱ្សថ និតិបុគគលនងឹទទួលបានវញិ្ញដ បនបរត 
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឪសថមានសុពលភាព ៥ឆ្ន  ំ
ខ. ពត័ម៌ាន 

 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំទិដ្ឋឌការ បញ្ជ ិកាឱ្សថរតូវមកទនំ្មក់ទំនងផ្អទ ល់  
នឹងមស្ដនតីជំន្មញលៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ  

 គំរឯូកសារសំរាប់សុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ សូមទំន្មក់ទំនងផ្អទ ល់លៅ 
ការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមីបដលទក់ទងនឹងការសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ  
ការោិល័យនឹងលធវីការផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលា ដល់រកុម ៊ែុន  

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ រាល់លមា៉ែ ងលធវីការ 
 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចំងល់ពីការងារសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ អាច
ទក់ទងតាមរយៈទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា  

លោបល់  ស រោសផលិតឱ្សថ រកុម ៊ែុនអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ ការោិល័យ
តំ្ងទងំអសប់ដលលធវីអាជីវកមមឱ្សថកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា រតូវ
សថិតលៅលរកាមការរគប់រគងរបស់រកសួងសុខាភិបាល ។ 

 ឱ្សថសម័យអាចលធវីអាជវីកមមកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជាបានរតូវបតមាន     
លលខទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 លដីមបសីុំទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ រកុម ៊ែនុអា រណ័្ នី រណ័្ ោបំាច់រតូវសុំ
ចុោះបញ្ជ ីរគឹោះសាថ ន ផលិតឱ្សថ និងសុំចុោះពាណិ្ជជន្មមជាមុន  

 

 

 

 

 

 

 



                                          ១.   វិញ្ញា បនបក្តទ្ិោា ការ បញ្ជ ិកាឱសែបាំបន៉សខុភាព 
                                          ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាពទ្ោិា ការ បញ្ជ ិកាឱសែបាំប៉នសខុភាព 

ល ម្ ោះលសវា 
- វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបបំ៉ែនសខុភាព 
- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាពទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបបំ៉ែនសុខភាព 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសុខភិបាល  
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងឱ្សថបបំ៉ែនសខុភាពបដលលធវីអាជវីកមមកនុងរបលទសកមពុជា លដីមបី
ធាន្មគុណ្ភាព  សុវតថិភាព  និងរបសទិធិភាពជូនអនកលរបីរបាសក់នុងការពាបាល  
ជមៃឺ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ ី២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់សតី
ពី វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៤ អនរក.បក ចុោះនថៃទី១០សីហា ១៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ  
បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 លសចកតីជូនដំណឹ្ងលលខ ០៦៦១ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ១២ តុលា ឆ្ន ំ
១៩៩៨ សតីពី ការសុំចុោះលលខទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព ឬ
ផលិតផលបំប៉ែន សុខភាពបដលផលិតកនុងរបលទស និងន្មចូំលពីបរលទស  

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ   ជនជាតិបរលទស   ជានិតិបុគគល  ( ទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសងួ      
សុខាភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបបំ៉ែនសខុភាព  រយៈលពលផតល់ជូន  ៣-
៤បខ  តនមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ៣ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  
 ឯកសាររដឌបាល : 

1. ពាកយសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព (មានគំរូ
ឧបសមពនធ័ ១) 

2. អាជាញ ប័ណ្ណអនុញ្ញដ តឲ្យផលតិ ឬវញិ្ញដ បនបរ័តបញ្ញដ ក់ពកីារអនុវតត
លាកនុងផលិតកមមឱ្សថ ឬវញិ្ញដ បនប័រតលផសងលទៀត លចញលដ្ឋយ
អាជាញ ធរមានសមតថកចិេននរបលទសផលិត កនុងករណី្ចាប់ចមលង 
រតូវមានការបញ្ញជ ក់ពីសាថ ប័នមានសមតថកិចេននរបលទសផលិត 

3. វញិ្ញដ បនបរតអនុញ្ញដ តឲ្យដ្ឋក់លក់លៅលលីផារ (ចាប់លដីម) 
លចញលដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថកិចេននរបទសផលិត 

4. ឯកសារពណ៌្ន្មសលងខបអំពចីរតិលកខណ្ៈឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព 
ឬផលិតផលបំប៉ែនសុខភាព (មានគំរឧូបសមពនធ័២)   



 ឯកសារបលចេក លទស : 
1. របូមនតរតូវបញ្ញជ ក់ ល ម្ ោះ និងបរមិាណ្ 
2. រពឹតតប័រតវភិាគគុណ្ភាពននផលិតផល លចញលដ្ឋយលរាងចរក    
ផលិត 

3. រលបៀបរកាទុកដ្ឋក់ និងបញ្ញជ ក់ រយៈកាលននការផុតកំណ្ត់
លពលលរបីរបាស់ 

 

 តរម ូវការសាល កសញ្ញដ  : 
1. ល ម្ ោះឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព ឬផលិតផលបំប៉ែនសុខភាព 
2. របូភាពឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព ឬផលិតផលបំប៉ែនសុខភាព 
3. ល ម្ ោះ និងករមិតសារធាតុសកមម 
4. លលខឡូត៍ 
5. នថៃបខឆ្ន ផំលិត និងនថៃផុតកំណ្ត់លរបីរបាស់ ឬនថៃបខឆ្ន ផុំត
កំណ្ត់លរបីរបាស់        

6. រលបៀបលរបី និងលោលបំណ្ងននការលរបីរបាស់                 
7. លកខខណ្ឍ ននការទុកដ្ឋក់ 
8. ល ម្ ោះលរាងចរក អាសយដ្ឋឌ ន និងល ម្ ោះរបលទសផលិត 
9. ដំបូន្មម នកនុងការលរបីរបាស់(លបីមាន) 
10. រតូវបញ្ញជ ក់កនុងករណី្មានផទុកជាតិអាកុល 
 

 ឱ្សថគរំ ូ៖  ០២ឯកតា 
 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុចុំោះទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបបំ៉ែនសខុភាព នងិឯកសារ 
 ដំ្កក់ាលទ១ី ៖ រយៈលពលមួយបខ សំរាប់មស្ដនតីជនំ្មញពិនតិយឯកសារ  
បលចេកលទស ល ីយជូនដណឹំ្ងដលរ់កុម ៊ែុន។ ចំលពាោះឯកសាររគប់រោន់
តាមល័កខណ្ឍ តរមូវរកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ………… 

 ដំ្កក់ាលទ២ី៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប ់សំរាប់លរៀបចរំបជុអំនុគណ្ៈ
កមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថវាយតនមលលលីកទ១ី លបីមានការខវោះខាត ឬ
មិនចាស់លាសរ់តូវជូនដណឹំ្ងលៅរកុម ៊ែុន។ចលំពាោះឯកសារបានទទួល 
ការឯកភាពពីកចិេរបជុំអនុគណ្ៈកមមការ នឹង្នចូលដំ្កក់ារទ៣ី 

 ដំ្កក់ាលទ៣ី  ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប់ សំរាបល់រៀបចំរបជុសំលរមច
ពីគណ្ៈកមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ លដីមបផីតល់វញិ្ញដ បនបរត 

 ដំ្កក់ាលទ៤ី ៖ រយៈលពលមួយបខ បន្មទ បព់ីបានទទួលការឯកភាព
របស់គណ្ៈកមមការបញ្ជ ិកាឱ្សថ និតិបុគគលនងឹទទួលបានវញិ្ញដ បនបរត 
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព 

 វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបបំ៉ែនសខុភាពមានសុពលភាព៣ឆ្ន  ំ
ខ. ពត័ម៌ាន 

 ព័ត៌មានទក់ទងនឹងការសុំទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព រតូវមក 
ទំន្មក់ទំនងផ្អទ លន់ឹងមស្ដនតីជនំ្មញលៅការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយក     
ដ្ឋឌ នឱ្សថ ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទក់ទងនឹងការសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែន  
សុខភាព ការោិល័យនងឹលធវកីារផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលាដល់រកុម
 ៊ែនុ 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 



 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែនសុខភាព  
រាល់លមា៉ែ ងលធវីការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចំងល់ពីការងារសុំចុោះបញ្ជ ិកា អាចទក់ទងតាមរយៈ
ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា  

លោបល់ រកុម ៊ែុនអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថបដលលធវីអាជីវកមមឱ្សថបបំ៉ែនសុខភាពលៅ 
កនុងរបលទសកមពុជា រតូវមកសុំវញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបំប៉ែនសុខ
ភាព លៅរកសួងសុខាភិបាល ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                ១.   វិញ្ញា បនបក្តទ្ិោា ការ បញ្ជ ិកាឱសែបូរាឌល 
                                                ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាពទ្ោិា ការ បញ្ជ ិកាឱសែបរូាឌល 

ល ម្ ោះលសវា - វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្ 
- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាពទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសុខាភិបាល  
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងឱ្សថបូរាណ្បដលលធវីអាជីវកមមកនុងរបលទសកមពុជា លដីមបធីាន្ម
គុណ្ភាព សុវតថិភាព និងរបសិទធិភាពជូនអនកលរបីរបាសកនុងការពាបាលជមៃឺ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទី ១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខនស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាបស់តពីី 
វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ៤៤ អនរក ចុោះនថៃទ១ី០សីហា ១៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា
ឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ តុលា ១៩៩៤ សតីពី ការអនុវតត
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 លសចកតីជូនដំណឹ្ងលលខ ២៧៥ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី១២ បខតុលា ឆ្ន ំ
១៩៩៨ សតីពី ការសុំចុោះលលខទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្ បដលផលតិកនុង
របលទស និងន្ម ំចូលពីបរលទស  

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ  ជនជាតបិរលទស  ជានិតិបុគគល  ( ទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួ   
សុខាភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា 

ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្  រយៈលពលផតល់ជូន  ៣-៤បខ   
តនមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ៣ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  
 ១.  ឱ្សថបូរាណ្ផលតិកនុងរបលទស : 

 ឯកសាររដឌបាល : 
1. ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ………………………….៣ចាប់ 
2. ចាប់អនុញ្ញដ តលបីករគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថបូរាណ្ ឬអាោរលក់ 
ឱ្សថបូរាណ្   

 ឯកសារឱ្សថ :  
1. សមាសធាតុផសរំតូវបញ្ញជ កឲ់្យបានចាសអ់ពំីល ម្ ោះជាភាសាលដីម 
ល ម្ ោះឡាតាងំ បរមិាណ្ និងការងារ  

2. ពណ៌្ន្មមានអំពីសមាសធាតុផសនំីមួយៗ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ 
 របូរាង រកុខជាតិ សតវ សិលា (ភាជ ប់ជាមួយរបូថត 



ឬគំនូរ) និងបញ្ញជ ក់ពរីបភពបានពធីមមជាត ិឬដ្ឋដុំោះ 
ឬចិញ្េ ឹម 

 លកខណ្ៈពាបាលននសមាសធាតុផសនំីមួយ  ៗ
3. វធិីផលិត : 

 លរៀបរាប់តាមដំ្កន់មួីយៗ តាងំពដីំបូងរ ូតលចញ
ជាផលិតផលសំលរច 

4. រពឹតតប័រតរតួតពនិិតយគុណ្ភាពឱ្សថ លចញលដ្ឋយមនទីរពលិសាធន៍
ជាតិ 

5. នថៃបខឆ្ន  ំផុតកំណ្ត់លពលលរបី 
 ឯកសារគលីនិក   
 ឱ្សថគំរូ  ៖  ៥ឯកតា  

 

២.  ឱ្សថបូរាណ្ន្មចូំលពបីរលទសបដលជារកុខជាតិ ឬសតវ  ឬសលិាជាតបិដល  
     មិនទនប់កនចនតាមវធិសីាស្ដសតសាមញ្ដ : 

 ឯកសាររដឌបាល : 
1. ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ…………………………….… 0៣ចាប់ 
2. លិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យន្មលំចញរបស់អាជាញ ធររបលទសន្មលំចញ         

 ឯកសារឱ្សថ :                 
3. រតូវបញ្ញជ ក់ល ម្ ោះជាភាសាលដីម ល ម្ ោះជាភាសាឡាតាងំ និង
របភព  (បានពីធមមជាតិ ឬដ្ឋដុំោះ ឬចិញ្េ ឹម) 

4. លកខណ្ៈពាបាល 
5. វធិីសាស្ដសតបកនចន (សំងួត សទួសសំបក ចិតចំណិ្ត) 
6. រលបៀបរកាទុកដ្ឋក់បញ្ញជ កល់ ម្ ោះថាន សំលំាបស់តវលាតិ ឬថាន បំងាក រ
ផសតិ (លបីសិនជាមានលរបីកនុងការបថរកា) 

7. នថៃបខឆ្ន ផុំតកំណ្ត់លពលលរបី 
 ឱ្សថគំរូ  ៖  ៥ឯកតា  តាមស ឌ្ នបដលន្មលំចញ 

 

៣ .  ឱ្សថបូរាណ្របលភទផលតិផលផសលំឡីងលដ្ឋយសារជាតមួិយមុខ  ឬ 
      លរចីនមុខ : 

 ឯកសាររដឌបាល : 
1. ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ………………………………… 0២ចាប់ 
2. វញិ្ញដ បនបរតអនុញ្ញដ តឲ្យដ្ឋក់លក(់ចាប់លដមី)បដលលចញលដ្ឋយ
អាជាញ ធរមានសមតថកចិេ ននរបលទសផលតិកនុងករណី្ចាប់ចមលង
រតូវមានការបញ្ញជ ក់ពីសាថ ប័នមានសមតថកិចេ 

3. វញិ្ញដ បនបរតអនុញ្ញដ តឲ្យផលតិលចញ លដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថ
កិចេននរបលទសផលិត ឬវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កព់កីារអនុវតតនល៍ាកនុង
ផលិតកមម (របសិនលបីមាន) កនុងករណី្ចាបច់មលង រតូវមានការ
បញ្ញជ ក់ពីសាថ ប័នមានសមតថកិចេ ។ 

4. សលងខបអំពីចរតិលកខណ្ៈឱ្សថ(មានគំរ)ូ 
 

 ឯកសារឱ្សថ :  
1. របូមនតរតូវបញ្ញជ កឲ់្យបានចាស់នូវល ម្ ោះ បរមិាណ្ និងមុខងារ 
2. ពណ៌្ន្មអំពីសមាសធាតុផសនំីមួយៗ 

 ល ម្ ោះជាភាសាឡាតាងំ និងរបភព (បានពធីមមជាតិ ឬ
ដ្ឋដុំោះ ឬចិញ្េ ឹម) 



 បញ្ញជ ក់ពីលកខណ្ៈពាបាលននសមាសធាតុផសនំីមួយៗ 
3. វធិីផលិត  

 រតូវលរៀបរាប់តាមដំ្កន់មួីយៗ តាងំពដីំបូងរ ូត
លចញជាផលិតផលសលំរច  

4. វធិីរតួតពិនិតយគុណ្ភាពរបស់ផលិតផលសំលរច 
 រពឹតតប័រតវភិាគគុណ្ភាពននផលតិផលសំលរច 

5. រលបៀបរកាទុកដ្ឋក់ និងបញ្ញជ ក់បខឆ្ន ផុំតកំណ្ត់លពលលរបី 
 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្ និងឯកសារ 
 ដំ្ក់កាលទី១ ៖ រយៈលពលមួយបខ សំរាប់មស្ដនតីជំន្មញពិនិតយ     
ឯកសារបលចេកលទសល ីយជូនដណឹំ្ងដលរ់កុម ៊ែុន។ ចំលពាោះឯកសារ
រគប់រោន់តាមល័កខណ្ឍ តរមូវ រកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ…………. 

 ដំ្កក់ាលទ២ី ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប់ សំរាប់លរៀបចំរបជុំអនុ  
គណ្ៈកមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថវាយតនមលលលីកទី១ លបីមានការ
ខវោះខាត ឬមិនចាស់លាស់រតូវជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន ។ ចំលពាោះ   
ឯកសារបានទទួលការឯកភាពពីកចិេរបជុអំនុគណ្ៈកមមការនឹង្ន
ចូលដំ្ក់ការទី ៣ 

 ដំ្ក់កាលទី៣  ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប់ សំរាប់លរៀបចំរបជុំ
សលរមចពីគណ្ៈកមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជកិាឱ្សថលដីមបផីតលវ់ញិ្ញដ បនបរត 

 ដំ្កក់ាលទី៤ ៖ រយៈលពលមួយបខ បន្មទ ប់ពីបានទទួលការឯក
ភាពរបស់គណ្ៈកមមការបញ្ជ ិកាឱ្សថ និតិបុគគលនឹងទទួលបាន
វញិ្ញដ បនបរត ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្ 

 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្មានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនឹងការសុំទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្ រតូវមកទំន្មក់
ទំនងផ្អទ ល់នឹងមស្ដនតីជំន្មញលៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ ន     

ឱ្សថ ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទកទ់ងនងឹការសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្  
ការោិល័យ នឹងលធវីការផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលា ដល់រកុម ៊ែុន 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះ បញ្ជ ិការបតិករ រាល់លមា៉ែ ងលធវីការ 
 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការងារសុំចុោះ បញ្ជ ិការបតិករអាចទក់ទង        
តាមរយៈ ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា  

លោបល់ រកុម ៊ែុនអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថបដលលធវីអាជីវកមមឱ្សថបូរាណ្ លៅកនុង
របលទសកមពុជា រតូវមកសុំវញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថបូរាណ្លៅ 
រកសួងសុខាភិបាល  

 



                                  ១.   វិញ្ញា បនបក្តបញ្ជកិាក្បតិររ 
                                  ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាព បញ្ជកិាក្បតិររ 
ល ម្ ោះលសវា - វញិ្ញដ បនបរត បញ្ជ ិការបតិករ 

- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាព បញ្ជ ិការបតកិរ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគង របតិករបដលលធវអីាជវីកមមកនុងរបលទសកមពុជា លដីមបធីាន្មគុណ្
ភាព សុវតថិភាព កនុងការវភិាគជីវសាស្ដសត សំរាបវ់សិ័យសខុាភបិាល 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ ី២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់សតី
ពី វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ៤៤ អនរក ចុោះនថៃទ១ី០សីហា ១៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា
ឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ តុលា ១៩៩៤ សតីពី ការអនុវតត
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ តុលា ១៩៩៤ សតីពី ការអនុវតត
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា 

 របកាសលលខ ៧១៩ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ១៨ កញ្ញដ  ២០០០ សតីពី 
បបបបទចុោះបញ្ជ ិការបតិករ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ  ជនជាតបិរលទស ជានិតិបុគគល (ទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសួងសុខា
ភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិការបតិករ   រយៈលពលផតល់ជូន  ៣-៤បខ   
តនមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ៣ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ……………………………… 0៣ចាប់ 
 វញិ្ញដ បនបរត GMP ឬ ISO (GMP Certificate or ISO Certificate in 

the Country of Origin) 
 វញិ្ញដ បនប័រតចុោះទិដ្ឋឌ ការបញ្ជ ិកាលចញលដ្ឋយរបលទសផលិត 

(Registration Certificate of original country ) 
 ឯកសារបលចេក លទស (Technical dossier) លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ឲ្យបាន
ចាស់អំពី : 

 របូមនតរបស់របតកិរ 
 រលបៀបផលិត 
 រពឹតតប័រតវភិាគគុណ្ភាព 



 ការសិកាអំពីលសថរភាព 
 របតិករគំរ ូ:  ០២ ឯកតា 

 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុំចុោះ បញ្ជ ិការបតិករ និងឯកសារ 
 ដំ្កក់ាលទ១ី ៖ រយៈលពលមួយបខ សំរាបម់ស្ដនតជីំន្មញពនិិតយឯកសារ
បលចេកលទសល ីយជូនដណឹំ្ងដលរ់កុម ៊ែុន ។ ចំលពាោះឯកសាររគប់រោន់
តាមល័កខណ្ឍ តរមូវរកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ…………. 

 ដំ្កក់ាលទ២ី៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប ់សំរាបល់រៀបចំរបជុអំនុ      គ
ណ្ៈកមមការបញ្ជ ិកាឱ្សថវាយតនមលលលីកទី១ លបីមានការខវោះខាត ឬមិន
ចាស់លាស់រតូវជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន។ ចំលពាោះឯកសារបានទទួលការ
ឯកភាពពីកចិេរបជុអំនុគណ្ៈកមមការ នឹង្នចូលដំ្ក់ការទី ៣ 

 ដំ្កក់ាលទ៣ី ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប ់សំរាបល់រៀបចំរបជុំសលរមច
ពីគណ្ៈកមមការបញ្ជ ិកាឱ្សថ លដីមបផីតល់វញិ្ញដ បនបរត 

 ដំ្កក់ាលទ៤ី ៖ រយៈលពលមួយបខ បន្មទ បព់ីបានទទួលការឯកភាព
របស់គណ្ៈកមមការនិតបុិគគលនងឹទទួលបានវញិ្ញដ បនបរតបញ្ជ ិការបតកិរ 

 វញិ្ញដ បនបរត បញ្ជ ិការបតិករមានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនឹងការសុំ បញ្ជ ិការបតិករ រតូវមកទំន្មក់ទំនងផ្អទ ល់នឹង
មស្ដនតីជំន្មញលៅការោិល័យ បញ្ជ ិកាឱ្សថននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរឯូកសារសំរាប់សុបំញ្ជកិារបតកិរ សូមទនំ្មកទ់នំងលៅការោិល័យបញ្ជកិា 

ឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ  ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទកទ់ងនងឹការសុំចុោះបញ្ជ ិការបតកិរ ការោិលយ័នងឹ
លធវីការផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលា ដល់រកុម ៊ែុន 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះ បញ្ជ ិការបតិករ រាល់លមា៉ែ ងលធវីការ 
 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការងារសុំចុោះបញ្ជ ិការបតិករ អាចទក់ទង    

តាមរយៈទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 
ឃ .  របសទិធភាព : 

 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ រកុម ៊ែុនអា រណ័្ នី រណ័្ ឱ្សថបដលលធវីអាជីវកមមរបតិករ  លៅកនុងរបលទស
កមពុជារតូវមកសុវំញិ្ញដ បនបរត បញ្ជកិារបតកិរលៅរកសួងសុខាភិបាល  

 
 

 

 

 



                                         ១.   វិញ្ញា បនបក្តទ្ិោា ការ បញ្ជ ិកាសមាភ រៈ បរកិាា របពទ្យ 
                                         ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាពទ្ិោា ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈ បរកិាា របពទ្យ 

ល ម្ ោះលសវា - វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាសមាភ រៈ បរកិាខ រលពទយ 
- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាពបញ្ជ ិកាទិដ្ឋឌការ សមាភ រៈ បរកិាខ រលពទយ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងសមាភ រៈបរកិាខ រលពទយបដលលធវអីាជវីកមមកនុងរបលទសកមពុជា  លដីមបី
ធាន្មសុវតថិភាព  និងរបសទិធិភាពជូនអនកលរបីរបាស ់

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទី១៧ បខមិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ ី២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់សតី
ពី វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ ៤៤ អនរក ចុោះនថៃទី១០ បខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ 
បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ បខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពី ការ   
អនុវតតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី ២៦ បខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពី ការ   
អនុវតតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា 

 របកាសលលខ ១៤៥ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទ ី១៤ បខមិន្ម ឆ្ន ២ំ០០១ សតីពី 
បបបបទចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាបរកិាខ រលពទយ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ  ជនជាតបិរលទស  ជានិតិបុគគល  (ទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួសខុា
ភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័ទដិ្ឋឌ ការ  បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី១  អាោរ  B   
                   ទីសតីការរកសួងសុខាភបិាល 

 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាបរកិាខ រលពទយ   រយៈលពលផតល់ជូន  ៣-៤បខ   
តនមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ៣ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ……………………………… 0៣ចាប់ 
 វញិ្ញដ បនបរត GMP ឬ ISO (GMP Certificate or ISO Certificate in 

the Country of Origin) 
 វញិ្ញដ បនប័រត អនុញ្ញដ តលអាយលក់ននរបលទសលដីម (Free Sale 

Certificate in the Country of Origin) 
 វញិ្ញដ បនបរតលតសតរងំាប់លមលរាគ (Sterility Test Certificate in the 

Country  of Origin) 
 រពឹតតប័រតវភិាគគុណ្ភាព លចញលដ្ឋយមនទីរពិលសាធន៍ជាតិរតួតពិនិតយ       
គុណ្ភាពឱ្សថ (Certificate of Analysis issued by Cambodia 
Quality Control Laboratory) 



 ពណ៌្ន្មសលងខបអំពីរលបៀបលរបីរបាស់ (Instructions of use) 
 ផលិតផលគំរ ូ: ១២ ឯកតា 

 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុចុំោះទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយ និងឯកសារ 
 ដំ្កក់ាលទ១ី ៖ រយៈលពលមួយបខ សំរាបម់ស្ដនតជីំន្មញពនិិតយឯកសារ
បលចេកលទសល ីយជូនដណឹំ្ងដលរ់កុម ៊ែុន។ ចំលពាោះឯកសាររគប់រោន់
តាមល័កខណ្ឍ តរមូវរកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ……… 

 ដំ្កក់ាលទ២ី៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប ់សំរាបល់រៀបចំរបជុអំនុគណ្ៈ 
កមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថវាយតនមលលលីកទ ី១ លបីមានការខវោះខាត ឬ
មិនចាស់លាសរ់តូវជូនដណឹំ្ងលៅរកុម ៊ែុន។ចលំពាោះឯកសារបានទទួល 
ការឯកភាពពីកចិេរបជុំអនុគណ្ៈកមមការ នឹង្នចូលដំ្កក់ារទ៣ី 

 ដំ្កក់ាលទ៣ី ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប ់សំរាបល់រៀបចំរបជុំសលរមច
ពីគណ្ៈកមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ លដីមបផីតល់វញិ្ញដ បនបរត 

 ដំ្កក់ាលទ៤ី ៖ រយៈលពលមួយបខ បន្មទ បព់ីបានទទួលការឯកភាព
របស់គណ្ៈកមមការ និតិបុគគលនឹងទទួលបានវញិ្ញដ បនបរត ទិដ្ឋឌ ការ 
បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយ 

 វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយមានសពុលភាព ៣ឆ្ន  ំ
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនឹងការសុំទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយ រតូវមក 
ទំន្មក់ទំនងផ្អទ លន់ឹងមស្ដនតីជនំ្មញលៅការោិលយ័ បញ្ជកិាឱ្សថ ននន្មយក
ដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរទូរមង់ឯកសារសំរាបស់ុំទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយសូមទំន្មក់
ទំនងលៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ទូរស័ពទលលខៈ 
០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទកទ់ងនងឹការសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រ
លពទយ   ការោិល័យ   នឹងលធវីការផសពវផាយតាមរយៈ       សិកាខ សាលាដល់  
រកុម ៊ែុន 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយរាល់ 
លមា៉ែ ងលធវីការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការងារសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា អាចទក់ទង
តាមរយៈទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ  

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ រកុម ៊ែុនអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថបដលលធវីអាជីវកមម សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយ លៅ
កនុង របលទសកមពុជារតវូមកសុំវញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា សមាភ រៈបរកិាខ រលពទយ 
លៅ រកសួងសុខាភិបាល  

 
 



              ១.   វិញ្ញា បនបក្តទ្ោិា ការ បញ្ជ ិកាផលិតផលជាំនួយសខុភាពបក្បើបលើខាួនមនសុ ថផែរខាងបក្ៅ 
      ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាពទ្ិោា ការ បញ្ជ ិកាផលតិផលជាំនយួសខុភាពបក្បើបលើខានួមនុស ថផែរខាងបក្ៅ 

ល ម្ ោះលសវា - វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាផលិតផលជនួំយសខុភាពលរបីលលខីលួនមនុសស
បផនកខាងលរៅ 

- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាពទដិ្ឋឌ ការ ផលិតផលជនួំយសខុភាពលរបីលលខីលួន
មនុសសបផនកខាងលរៅ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសុខាភិបាល  
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

រគប់រគងផលិតផលជនួំយសុខភាពលរបីលលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ បដលលធវី 
អាជីវកមមកនុងរបលទសកមពុជា លដីមបធីាន្ម សុវតថិភាព និងរបសទិធិភាពជូនអនកលរបី 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជរកមលលខ  ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទី១៧  បខមិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ ី២៨ បខធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់
សតីពី វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ៤៤ អនរក ចុោះនថៃទី១០ បខសីហា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពី ទិដ្ឋឌ ការ 
បញ្ជ ិកាឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៣៦៤ សរប ចុោះនថៃទី២៦ បខតុលា ឆ្ន ១ំ៩៩៤ សតីពី ការ     
អនុវតតទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា 

 លសចកតីជូនដណឹំ្ងលលខ ០៣៨៨ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី២៧ បខឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១១ សតីពី ការសុំចុោះលលខទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាផលតិផលផលជំនួយសុខ
ភាពលរបីលលីខលួន មនុសសបផនកខាងលរៅ  

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ  ជនជាតបិរលទស  ជានិតិបុគគល  (ទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួសខុា
ភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័ទដិ្ឋឌ ការ  បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី១  អាោរ  B   
      ទីសតីការរកសួងសខុាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួកលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការបញ្ជ ិកាផលិតផលជំនួយសុខភាពលរបីលលីខលួនមនុសស
បផនកខាងលរៅ រយៈលពលផតល់ជូន  ៣-៤បខ តនមលលសវា ៤០០ ០០០ លរៀល  
សុពលភាព  ៣ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
១. ផលតិផលជនួំយសខុភាពលរបលីលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ     ផលតិ 
កនុ ងរសកុ : 

 ឯកសាររដឌបាល : 
1. ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ.................................................១ចាប ់
2. ចាប់អនុញ្ញដ តលបីរគឹោះសាថ នផលិត (លបីសិនមាន) 

 

 ឯកសារបលចេក លទស :  
1. របូមនតរតូវបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់នូវល ម្ ោះ និងបរមិាណ្ 
2. លោលបំណ្ងននការលរបី់របាស់ 



3. ការរបុងរបយត័នកនុងការលរបីរបាស់ 
 

 ផលិតផលគំរូ :  ២ឯកតា 
 

២.  ផលតិផលជនួំយសុខភាពលរបលីលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ ន្មចូំលពី 
បរលទស :     

 ឯកសាររដឌបាល : 
1. ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ……………………២ចាប់ 
2. វញិ្ញដ បនបរតអនុញ្ញដ តឲ្យដ្ឋក់លក់ (ចាប់លដីម) បដលលចញ
លដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថកចិេននរបលទសផលិត។កនុងករណី្ចាប់
ចមលងរតូវ មានបញ្ញជ ក់ពីសាថ នប័នមានសមតថកិចេ (លបីសិនជា
មាន)  

3. វញិ្ញដ បនបរតអនុញ្ញដ តឲ្យផលិតលចញលដ្ឋយអាជាញ ធរមានសមតថ
កិចេននរបលទសផលិត ឬវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កព់កីារអនុវតតនល៍ាកនុង
ផលិតកមម 

4. កនុងករណី្ចាបច់មលងរតូវមានការបញ្ញជ ក់ពសីាថ បន័មានសមតថកចិេ 
5. សលងខបអំពីចរកិលកខណ្ៈផលិតផល 

 ពាណិ្ជជន្មម    (Trade name) 
 របូភាពបងាា ញ (Presentation) 
 របូមនតផលិតផល (Composition of Prolme) 
 លោលបំនងននការលរបីរបាស់ (Purposed of Used) 
 រលបៀបលរបី (Direction) 
 ការហាមលរបី (Contra-indication) 
 ការរបុងរបយត័ន (Precaution) 
 រយៈលពលលរបីរបាស់ និងការរកាទុក (Shelf-Life and 

storage condition) 
 ល ម្ ោះ និងអាសយដ្ឋឌ នមាេ សក់មមសទិធផិលផិល

(Name and address of the Marketing 
authorization holder) 

 ល ម្ ោះនិងអាសយដ្ឋឌ នរគឺោះសាថ នផលតិ 
 ឯកសារបលចេក លទស :  

1. របូមនតរតូវបញ្ញជ ក់ឲ្យបានចាស់នូវល ម្ ោះ និងបរមិាណ្ 
2. ពណ៌្ន្មអំពីសមាសធាតុផសនំីមួយៗ 
3. រពឹតតប័រតរតួតពិនិតយគុណ្ភាពផលិតផលលចញលដ្ឋយរបលទស  
ផលិត 

 ផលិតផលគំរូ :   ២ឯកតា      
 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុចុំោះទដិ្ឋឌ ការ  បញ្ជ ិកាផលតិផលជំនួយសខុភាពលរបី
លលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ និងឯកសារ  

 ដំ្កក់ាលទ១ី ៖ រយៈលពលមួយបខ សំរាប់មស្ដនតីជំន្មញពិនិតយឯក
សារបលចេកលទសល ីយជូនដំណឹ្ងដល់រកុម ៊ែុន។ ចំលពាោះឯកសារ
រគប់រោន់តាមល័កខណ្ឍ តរមូវរកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ………… 

 ដំ្ក់កាលទី២ ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ ប់ សរមាបលរៀបចំរបជុំ
សលរមចពីគណ្ៈកមមការទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថ  



 ដំ្កក់ាលទ៣ី ៖ រយៈលពលមួយបខបន្មទ បព់ីបានទទួលការឯកភាព
របស់គណ្ៈ កមមការទិដ្ឋឌ ការ  បញ្ជ ិកាឱ្សថ និតបុិគគលនឹងទទួលបាន
វញិ្ញដ បនប័រតទដិ្ឋឌ ការបញ្ជ ិកាផលិតផល ជំនួយសុខភាពលរបីលលីខលួន
មនុសសបផនកខាងលរៅ  

 វញិ្ញដ បនបរតមានសុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំចុោះ ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាផលិតផលជំនួយសុខភាព
លរបីលលីខលួន មនុសសបផនកខាងលរៅ រតូវមកទកទ់ងផ្អទ ល់នឹងមស្ដនតីជំន្មញលៅ 
ការោិល័យទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាឱ្សថននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរឯូកសារសំរាប់សុចុំោះទដិ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាផលិតផលជំនួយសុខភាពលរបីលលី
ខលួនមនុសស  បផនកខាងលរៅ សូមទំន្មក់ទនំងលៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ 
ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមីបដលទក់ទងនឹងការសុំចុោះទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកាផលិតផល
ជំនួយសុខភាពលរបីលលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ ន្មយកដ្ឋឌ ននឹងលធវីការ
ផសពវផាយ តាមរយៈសិកាខ សាលាដល់រកុម ៊ែុន 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំចុោះទដិ្ឋឌ ការ  បញ្ជ ិកាផលតិផលជំនួយសុខ
ភាពលរបីលលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅរាល់លមា៉ែ ងលធវីការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃលព់កីារងារសុំចុោះបញ្ជ ិកាផលតិផលជំនួយសខុភាព 
លរបីលលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ        អាចទក់ទងតាមរយៈ 
ទូរស័ពទលលខ:  ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា  

លោបល់ រកុម ៊ែុនបដលលធវីអាជីវកមម  ផលិតផលជនួំយសខុភាព  លរបីលលីខលួនមនុសសបផនក
ខាងលរៅ  រតូវមកសុំវញិ្ញដ បនបរតទដិ្ឋឌ ការបញ្ជ ិកាផលតិផលជំនួយសខុភាពលរបី
លលីខលួនមនុសសបផនកខាងលរៅ  លៅរកសួងសខុាភបិាល 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                          ១.   វិញ្ញា បនបក្តក្បបវទ្ន៍ផលិតផលបក្្ឿងសមាា ង 
                                          ២.  វិញ្ញា បនបក្តបនតសពុលភាពក្បបវទ្នផ៍លតិផលបក្្ឿងសមាា ង 

ល ម្ ោះលសវា 
- វញិ្ញដ បនបរតរបលវទនផ៍លិតផលលរគឿងសមាា ង 
- វញិ្ញដ បនបរតបនតសពុលភាពរបលវទន៍ផលតិផលលរគឿងសមាា ង 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 ការពារទប់សាក ត់ការផលិត ការចរាចរ ការន្មចូំលលរគឿងសមាា ងខូចគុណ្ភាព 
លរគឿងសមាា ងខុសចាប់ លដីមបធីាន្មគុណ្ភាព និងសុវតថិភាពដល់អនក       
លរបីរបាស់ 

 វញិ្ញដ បនបរតរបលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ង បានទទួលនូវសិទធិសរមាប់  
ន្មចូំល ផលិតផលលរគឿងសមាា ង មកលធវីអាជីវកមមលៅកមពុជា 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧ ចុោះនថៃទ ី២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ ចាប់ សតី
ពី វលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ១២២ អនរក.បក ចុោះនថៃទី២៨សីហា ២០០៨ សតីពី ការ
រគប់រគងលរគឿងសមាា ង 

 របកាសលលខ ០១៨៧ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៩ មិន្ម ២០១០ សតីពី
បបបបទ និងនិតិវធិីននការលចញលលខរបលវទន៍លរគឿងសមាា ង 

 របកាសលលខ ០៣១៨ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ២៩ លមសា ២០១០ សតីពី
បបបបទ និងលកខខ័ណ្ឍ កនុងការសុំលធវីអាជីវកមមផលិតផលលរគឿងសមាា ង 

 របកាសលលខ ០១៨៨ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៩ មីន្ម ឆ្ន ២ំ០១០ សតីពី
ចំ្ត់ របលភទលរគឿងសមាា ង មានបចងកនុងបញ្ជ ីចំ្ ត់របលភទចុងលរកាយ 
ននស គមន៍ អាសា៊ែ ន 

 លសចកតីជូនដំណឹ្ងលលខ ២៤៦ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ២៤ មិន្ម ឆ្ន ំ
២០១០ សតីពី ការអនុវតតន៍ការលធវីរបលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ង ។ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ  ជនជាតបិរលទស  ជានិតិបុគគល  (ទទួលសាគ លល់ដ្ឋយរកសងួសខុា
ភិបាល) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                           បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័ទដិ្ឋឌ ការ  បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី១  អាោរ  B   
     ទីសតីការរកសួងសខុាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក់២ ទួលលោក 

 វញិ្ញដ បនបរតរបលវទនផ៍លិតផលលរគឿងសមាា ង  រយៈលពលផតល់ជូន  ១៥នថៃ  
តនមលលសវា  ៨០ ០០០ លរៀល សុពលភាព  ២ឆ្ន  ំ
*ការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 ពាកយសុំលធវីរបលវទន៍លរគឿងសមាា ង………………………  0៣ចាប់ 
 ទរមង់របលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ងបំលពញរចួ 
(តាម Computer) ………………………….………… ០១ចាប់ 



 ការបំលពញទរមង់របលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ង រកុម ៊ែុនជាអនក
បំលពញផ្អទ ល់លដ្ឋយផតលព់តម៌ានលអាយបានចាសល់ៅតាមចនុំចនមួីយៗ 
កនុងទរមង់ 

 ផលិតផលលរគឿងសមាា ងរតូវមានសាល កសញ្ញដ លឆលយីតបនឹងរបកាសសតីពី
បបបបទសាល កសញ្ញដ  

 ផលិតផលលរគឿងសមាា ងមួយមុខរតូវសុំរបលវទនមួ៍យ លទោះបីផលិតផល
លន្មោះមានមា៉ែ កបតមួយក៏លដ្ឋយ 

 រកុម ៊ែុនរតូវមានវញិ្ញដ បនបរតចុោះបញ្ជ រីកុម ៊ែុនលៅរកសងួសុខាភិបាល 
 រកុម ៊ែុនរតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវលិខិតផតល់សិទធិពីលរាងចរកផលិត នន
របលទសលដីម 

 លរគឿងសមាា ងបដលចុោះរបលវទន៍បាន ជាលរគឿងសមាា ងោម នផទុកសារធាតុ
ផស ំហាមឃាត់សថិតកនុងបញ្ជ ីសារធាតុផសលំរគឿងសមាា ងអាសា៊ែ ន (បញ្ជ ី
សារធាតុផសលំរគឿងសមាា ងមានលៅការោិល័យបញ្ជកិាឱ្សថ បផនកលរគឿង
សមាា ង) 

 ចំលពាោះការសុំរបលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ងបដលផលិតលៅរបលទស 
កនុងតំបន់អាសា៊ែ នរតូវមានលិខិតរបស់លរាងចរកបដលបញ្ញជ ក់ថាៈ លរាង
ចរកមានវញិ្ញដ បនបរត GMP (Self Declaration of GMP) 

 ចំលពាោះការសុំរបលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ងបដលផលិតលៅរបលទស 
លរៅតំបន់អាសា៊ែ ន រកុម ៊ែុនរតូវភាជ បម់កបបនថមនូវៈ វញិ្ញដ បនបរត GMP 
(Origin or Notary) ឬវញិ្ញដ បនបរត Free Sale ឬវញិ្ញដ បនបរត ISO 

 លរគឿងសមាា ងគំរ ូ   ០១ ឯកតា 
 

បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយសុចុំោះរបលវទន៍ផលតិផលលរគឿងសមាា ងនងិឯកសារ 
 រយៈលពល ៣ នថៃ មស្ដនតីជំន្មញ និងជូនដំណឹ្ងដល់រកុម ៊ែុន ។  ចំលពាោះ
ឯកសាររគប់រោន់តាមតរមូវការ រកុម ៊ែុនរតូវបង់សា ៊ែុយ……….. 

 រយៈលពល ១០នថៃ ១៥នថៃ (នថៃលធវីការ) និតិបុគគលនឹងទទួលបាន   
វញិ្ញដ បនបរតរបលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ង 

 វញិ្ញដ បនបរតរបលវទន៍ផលិតផលលរគឿងសមាា ងមានសុពលភាព ២ឆ្ន  ំ
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំរបលវទន ៍ រតូវមកទក់ទងផ្អទ ល់នឹងមស្ដនតីជំន្មញ
លៅការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ បផនកលរគឿងសមាា ង ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ  

 គំរទូរមង់របលវទន៍លរគឿងសមាា ង សូមទំន្មក់ទំនងលៅការោិល័យបញ្ជ ិកា    

ឱ្សថ បផនកលរគឿងសមាា ង ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ  

 ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 

 ចំលពាោះព័ត៌មានថមបីដលទក់ទងនឹងការសុំរបលវទន៍លរគឿងសមាា ង ការោិល័
នឹងលធវីការផសពវផាយតាមរយៈសិកាខ សាលា ដល់រកុម ៊ែុន។ 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំរបលវទន៍ផលតិផលលរគឿងសមាា ង រាល់លមា៉ែ ង
លធវីការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការបំលពញទរមង់របលវទន៍  អាចទក់ទង     

តាមរយៈ    ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ 



ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់  ផលិតផលលរគឿងសមាា ងបដលសថិតកនុងរបកាស សតីពីចំ្ត់របលភទលរគឿង 
 សមាា ងរបស់រកសួងសុខាភិបាល រតូវបតសុំចុោះរបលវទន៍ 

 របកាសសតីពីចំ្តរ់បលភទលរគឿងសមាា ង មានបចងកនុងបញ្ជ ីចំ្ តរ់បលភទ
ចុងលរកាយននស គមនអ៍ាសា៊ែ ន មានការផ្អល សប់តូ រអនុលលាមតាមការសលរមច
របស់ គណ្ៈកមមការលរគឿងសមាា ងអាសា៊ែ ន 

 រកុម ៊ែុនរតូវមានជាលរសចនូវឯកសារបលចេកលទស សតីពីពតម៌ានលរគឿងសមាា ង
តមកល់លៅរកុម ៊ែុន សរមាប់អាជាញ ធររគប់រគងលរគឿងសមាា ងចុោះពិនិតយ 

 តរមូវការឯកសារបលចេកលទស សូមទំន្មក់ទំនងការោិល័យបញ្ជ ិកាឱ្សថ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចអនុញ្ញា តឲ្យបបើរក្្ឹោះោា នផលិតឱសែ ឬបតូរទ្ីត ាំង 
ឬផ្លា ស់បតូរឱសែការ ីឬបនតសពុលភាពក្្ឹោះោា នផលិតឱសែ 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យលបីករគោឹះសាថ នផលតិឱ្សថ  ឬបតូរទីតាងំ  ឬបតូ រ       
ឱ្សថការ ីនិងបនតសុពលភាពរគោឹះសាថ នផលតិឱ្សថ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 ជនជាតិបរលទសមកលធវីអាជីវកមមលៅកមពុជា 
 របជាជនមានការងារលធវី លដីមបកីាត់បនថយភាពរកីរក 
 ជួយកាត់បនថយលំ ូរចូលនូវឱ្សថពីបរលទស 
 លដីមបរីបកួតរបបជងទីផារអនតរជាតិ 
 មានភាពងាយរសួល កនុងការរតួតពិនិតយ និងតាមដ្ឋនការអនុវតតន៍ចាប់ 
 ការពារ ទប់សាក ត់ការផលិត ការន្មចូំល ការចរាចរនូវឱ្សថបកលងកាល យ ឱ្សថ 
អន់គុណ្ភាព ឱ្សថបដលមានរបភពមនិចាស់លាស ់លដីមបឲី្យអនកជមៃទឺទួល
បាននូវឱ្សថបដលមានគុណ្ភាព សុវតថិភាព និងរបសិទធភាពលាកនុងការ   
លរបីរបាស់ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៥០៥ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី២៥ កញ្ញដ  ឆ្ន  ំ១៩៩៨ របស់
រកសួង សុខាភិបាល សតីពីបបបបទ និងល័កខខណ័្ឍ កនុងការសុំលបកី ឬបិទ ឬបតូ រ
ទីតាងំននរគឹោះ សាថ នផលិតឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៦៣១ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៨ សីហា ២០០៤ សតីពី 
លកខណ្ៈ សមបតតិរបស់អនករគប់រគងបលចេកលទសននរគឹោះសាថ នឱ្សថ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 ជនជាតិបខមរ  
 ជនជាតិបរលទស 
 របូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល (រកុម ៊ែុន) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចដល់រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថចំលពាោះ៖ 
 *ការលបីកថមី រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា ៤ ០០០ ០០០ លរៀល   
សុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 *បតួ រទីតាងំ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា ៤ ០០០ ០០០ លរៀល    
សុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 *ការបតូ រឱ្សថការ ីរយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា ២ ០០០ ០០០ 
លរៀល សុពលភាព  ២ឆ្ន  ំ
*រាល់ឯកសារការបនតសពុលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 



 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 បណ្ន្មរំកុម ៊ែុន ឲ្យចុោះបញ្ជ ីលៅរកសួងពាណិ្ជជកមម 
 រកុម ៊ែុនរតូវសុំការឯកភាពលលីទីតាងំ ពីរកសួងសុខាភិបាល (លដ្ឋយ
មានរបាយការណ៍្ចុោះរតួតពិនិតយទីតាងំរបស់គណ្ៈកមមការវាយតនមល 
GMP) 

 រកុម ៊ែុនរតូវពរងាងគនូំសបលងល់ម និងបលងប់ខសសងាវ ក់ផលតិកមមដ្ឋក់ជូន
រកសួងសុខាភិបាល ពិនិតយ និងបកសរមួល តាមបទដ្ឋឌ ន GMP 

 រកសួងសុខាភិបាល រតូវលចញលិខិតឯកភាពជាលោលការណ៍្មួយជូន
ដល់រកុម ៊ែុន លដីមបជីាមូលដ្ឋឌ ន GMP លិខិតលនោះមានសុពលភាពរយៈ
លពល ២ឆ្ន  ំ 

 លរកាយពីសាងសង់បាន ៦០-៧០% រកុម ៊ែុនរតូវអលញ្ជ ីញគណ្ៈកមមការ
GMP 

 ចុោះវាយតនមល លដីមបអីនុញ្ញដ តឲ្យន្មចូំលលរគឿងមា៉ែ សុីន បរកិាខ រលផសងៗយក
មកបំពាក់ 

 ទនទឹមនឹងការពាក់នូវលរគឿងមា៉ែ សុីន រកុម ៊ែុនរតូវលរៀបចំបុគគលិក ឱ្សថ
ការទីទួលខុសរតវូផលិតកមមឱ្សថការទីទួលខុសរតូវគុណ្ភាព និងនតីិ
រគប់ោ៉ែ ងសរមាបផ់លិតកមម លទីបអាចដ្ឋក់ពាកយសុំលបកីរគោឹះសាថ នផលតិ
ឱ្សថមករកសួងសខុាភបិាល (ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រ
លពទយ និងលរគឿងសំអាង) 

 គណ្ៈកមមការ GMP រតូវចុោះរតួតពិនិតយវាយតនមល និងលធវីរបាយការណ៍្
ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំលដីមបសីលរមចកនុងការអនុញ្ញដ តឲ្យលបីករគឹោះសាថ នផលិត  
ឱ្សថ ។ 

សំណំុ្លិខិតសុំ លបីក រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថមាន :       
 ពាកយលសនីសុំលបីក  “មានគំរ”ូ 
 សញ្ញដ ប័រតឱ្សថការ ី ទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល 
 របវតតិរបូសលងខបរបស់ឱ្សថការ ីបញ្ញជ ក់មូលដ្ឋឌ ន ឃុំ/សងាក ត់  
 វញិ្ញដ បនបរតសុខភាពលចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល ឬមនទីរសុខា     
ភិបាល រាជធានី-លខតត  

 លិខិតលថាក លលទសបដលមានរយៈលពលមិនលលីសពី៣បខ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលលីទីតាងំលចញលដ្ឋយសាលារាជធានី លខតត  
 គំនូសបំរពួញទីតាងំ និងរបូថតបងាា ញទីតាងំ  
 គំនូសបលង់លម និងបលង់បខសសងាវ ក់ផលិតកមម 
 បញ្ជ ីរាយល ម្ ោះមា៉ែ សុីន សមាភ រៈ ឧបករណ៍្បំលរឲី្យផលិតកមម 
 បញ្ជ ីរាយល ម្ ោះឱ្សថបដលលរោងផលិត 
 របាយការណ៍្ចុោះវាយតនមលរបស់គណ្ៈកមមការ GMP 

សំណំុ្លិខតិសុបំតូរទីតាងំរគឹោះសាថ នផលតិឱ្សថមាន : 
 ពាកយសុំបតូ រទីតាងំ  “មានគំរ”ូ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលលីទីតាងំលចញលដ្ឋយសាលារាជធានី លខតត 
 គំនូសបំរពួញទីតាងំ និងរបូថតបងាា ញទីតាងំ 
 គំនូសបលង់លម និងបលង់បខសសងាវ ក់ផលិតកមម 
 បញ្ជ ីរាយល ម្ ោះមា៉ែ សុី សមាភ រៈ ឧបករណ៍្បំលរឲី្យផលិតកមម 



 បញ្ជ ីរាយល ម្ ោះឱ្សថបដលលរោងផលិត 
 របាយការណ៍្ចុោះវាយតនមលរបស់គណ្ៈកមមការ GMP 

 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុរំយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជនំ្មញនងឹជូនដណឹំ្ង
ដល់រគឹោះសាថ នផលតិឱ្សថពីឯកសាររតឹមរតូវ   ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះ
ឯកសាររតឹមរតូវ រគឹោះសាថ នរតូវបង់សា ៊ែុយននការលបីករគឹោះសាថ នផលិត    
ឱ្សថ ឬបតូ រទីតាងំ………………………. 

 រយៈលពលននការលចញលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យលបីក ឬផ្អល ស់បតូរទីតាងំពី 
១៥ លៅ ៣០នថៃ (នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់
រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញដ តនីមួយៗ មានរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
 ពីរបខមុនផុតកណំ្ត ់សាមីជនរតូវដ្ឋកព់ាកយសុំបនតសពុលភាពឲ្យបានទន់
លពលលវលា។ ករណី្អស់សុពលភាព រកសួងសុខាភិបាលនឹងលចញលិខិត
ឲ្យផ្អា កសកមមភាពជាបល ត្ ោះអាសនន 

ការផ្អល ស់បតូរឱ្សថការរីតវូបលំពញសណំុំ្លខិតិរបសឱ់្សថការផី្អល សចូ់ល : 
 ពាកយលសនីសុំផ្អល ស់បតូ រឱ្សថការ ី “មានគំរ”ូ 
 សញ្ញដ ប័រតឱ្សថការ ីទទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល 
 របវតតិរបូសលងខបបញ្ញជ ក់មូលដ្ឋឌ ន សងាក ត់/ឃំុ របស់សាមីជន 
 វញិ្ញដ បនប័រតសខុភាពលចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល     ឬមនទីរសុខា 
ភិបាល រាជធានី-លខតត 

 លិខិតលថាក លលទសបដលមានរយៈលពលមិនលលីសពី៣បខ 

សំណំុ្លិខតិសុបំនតសុពលភាពរគោឹះសាថ នផលតិឱ្សថមាន : 
 ពាកយលសនីសុំ “មានគំរ”ូ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តចាប់លដីម 
 គំនូសបំរពួញទីតាងំ 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថពីឯកសាររតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ។
ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវ រគឹោះសាថ នរតូវបង់លសា ៊ែុយននការផ្អល សប់តូរឱ្សថ ឬ
បនតសុពលភាព… 

 រយៈលពលននការលចញលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផ្អល ស់បតូ រឱ្សថ ឬបនត  
សុពលភាពពី ១៥ លៅ ៣០នថៃ (នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួល
សំណំុ្លិខិតរគប់រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញដ តនីមួយៗ មានរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
 ពីរបខមុនផុតកណំ្ត ់សាមីជនរតូវដ្ឋកព់ារកសុបំនតសពុលភាពឲ្យបានទន់
លពលលវលា ។ ករណី្អស់សុពលភាព រកសួងសុខាភិបាលនងឹលចញលខិិត
ឲ្យផ្អា កសកមមជាបល ត្ ោះអាសនន 

សំណំុ្លិខតិសុបំទិរគឹោះសាថ នផលតិឱ្សថ : 
 ពាកយលសនីសុំបិទ  “មានគំរ”ូ 
 លិខិតអនុញ្ញដ ត ចាប់លដីម 
 គណ្ៈកមមការ GMP ចុោះរសាវរជាវនិងលធវីរបាយការណ៍្ជួបថាន ក់ដឹកន្មំ
សលរមច 



ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំលបីក ឬបតូ រទីតាងំ ឬបតូរឱ្សថការ ីឬបនតសពុលភាព 
និងសុំវញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសពុលភាព សុំបិទ ននរគឹោះសាថ នផលតិឱ្សថ  
រតូវមកទក់ទងផ្អទ លន់ឹងមស្ដនតីជំន្មញលៅការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ  នន 
ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរទូរមង់បបបបទននការសុំលបីក រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ ឬបតូ រទីតាងំ ឬបតូ រ     
ឱ្សថការ ីឬបនតសុពលភាពមានផតល់ជូនលៅការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ 
ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧/ ០៩៥៣៥៩៣៩៩ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញននការោិល័យនយិត័កមមឱ្សថ ោទំទួលឯកសាររាល់លមា៉ែ ងលធវី
ការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការបំលពញទរមង់បបបបទ ននការសុំលបីក
រគឹោះសាថ ន ផលិតឱ្សថ ឬបតូ រទតីាងំ ឬបតូ រឱ្សថការ ីឬបនតសុពលភាព និង
វញិ្ញដ បនបរត GMP អាចទកទ់ងតាមទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧/ 

០៩៥៣៥៩៣៩៩ 
ឃ .  របសទិធភាព : 

 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចអនុញ្ញា តឲ្យផ ពវផាយ ឌិលជជរមេបក្្ឿងសមាា ង ឬបនតសពុលភាព 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមមលរគឿងសមាា ង ឬបនតសពុល
ភាព 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 រមួចំបណ្កការពារ ទប់សាក ត់ការខាតបង់របាកក់ាស និងលរោោះថាន ក់ដល់សុខ
ភាពរបស់របជាពលរដឌបដលប ត្ លមកពីការផសពវផាយ- លឃាសន្មលបាក
របាស់និោយបំលភលីស ួសពីការពិត 

 ផលិតផលមានចាបអ់នុញ្ញដ តរតឹមរតូវ ជួយធាន្មនូវគុណ្ភាព របសិទធភាព 
សុវតថិភាព ដល់អនកលរបីរបាស់ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទី ១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតី ពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 របកាសលលខ ០០៥៣ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៦ កុមភៈ ២០០៩ របស់
រកសួង សុខាភិបាល សតីពីការបកសរមួលរបកាសលលខ ៨៣ អបស/ឱ្អបស 
ចុោះនថៃទី៣១ បខមីន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៩ របស់រកសួងសុខាភិបាល សតីពីល័កខខ័ណ្ឍ
កនុងការផសពវផាយឱ្សថ និងផលិតផលបដលមានគុណ្ភាពកនុងការបងាក រ ឬ
ពាបាលជមៃឺ 

 របកាសលលខ ០៧៧០ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ១២ បខ កញ្ញដ  ឆ្ន ២ំ០១០ 
របស់ រកសួងសុខាភិបាល សតីពីការបកសរមួលរបកាសលលខ ០៣១៤ អប
ស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ២១ បខលមសា ឆ្ន ២ំ០១០ របស់រកសួងសុខាភិបាល 
សតីពីល័កខខ័ណ្ឍ កនុង ការផសពវផាយលរគឿងសមាា ង 

 លសចកតីជូនដណឹំ្ងលលខ ០៦១៤ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ១៩ បខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០០៩ សតីពី ការសុំន្មចូំលសមភរៈលផសងៗសរមាបល់ធវីការផសពវផាយពាណិ្ជជ
កមមឱ្សថ ផលតិផលបំប៉ែនសុខភាព បរកិាខ រលពទយ របតិករ លរគឿងសមាា ង និង
ផលិតផលបដលមានគុណ្ភាពកនុងការបងាក រ ឬពាបាលជមៃឺ ។ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

រគប់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្លរគឿងសមាា ង ឬការោិល័យតំ្ងលរាង
ចរក បដលមានចាប់អនុញ្ញដ តពរីកសួងសុខាភិបាល ននរពោះរាជា្ចរក    
កមពុជា 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមមលរគឿងសមាា ង ចំលពាោះ៖ 
*តាមទសសន្មវដតី ឬសារព័ត៌មាន ឬលគ ទំព័រ  ឬ Poster(ទំ ំរកដ្ឋស 
A4)រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា ៤០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព៦



បខ 
*តាមទូរទសសន៍(បុសតិ័) ឬវទិយុ ឬ TV Screen Showរយៈលពលផតល់ជូន  
២០នថៃ តនមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព ៦បខ 
*តាម Posterstand ឬផ្អល កយីលហា ឬបដ្ឋ ឬមលធាបាយដឹកជញ្ជូ ន ឬ
របអប់លភលីងលៅតាមទីសាធារណ្ៈ ឬឆ័រតដ្ឋក់តាមទីសាធារណ្ៈ ឬផ្អទ ងំបា៉ែ
ណូ្រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា ១ ០០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព 
១ឆ្ន  ំ
*តាមខិតតប័ណ្ណ ឬរបតទិិន ឬសមាភ រៈលរបីរបាស់ ឬសមាភ រៈការោិលយ័   រយៈ
លពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា ៦០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
*តាមរយៈការលធវីសិកាខ សាលា ឬការរបជុំលផសងៗ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ   
តនមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព៣បខ 
*រាល់ឯកសារការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនឹង ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

ផសពវផាយពាណិ្ជកមម ឬបនតសុពលភាពលរគឿងសមាា ង តាមទូទសសន៍ ឬ វទិយុ ឬទ
នសន្មវដតី  ឬសារព័ត៌មាន : 

 ពាកយលសនីសុំ “ មានគំរ ូ” 
 វញិ្ញដ បនបរតលលខរបលវទន៍ 
 លសចកតីរពាងអតថបទ ឬរបូភាពសរមាប់ផសពវផាយ 
 កាបសតវលីដអូ DVD ឬ VCD ឬ CD ជា Spot គំរ ូ
 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 
 ខលឹមសារអតថបទ ឬរបូភាព ឬពាកយលពចន ៍កាបសតវលីដអូ DVD ឬ VCD ឬ

CD  
 ជា Spot បដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តរចួល ីយ (ករណី្សុំបនតសុពល
ភាព) 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់រគោឹះសាថ នអា រណ័្ នី រឱ័្សថ លរគឿងសមាា ង ពីឯកសាររតមឹ
រតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវ រគឹោះសាថ នរតូវបង់លសា ៊ែុយ
ននការសុំផសពវផាយតាមៈ 
      - វទិយុ ឬទូរទសសន៍………………. 
      - ទសសន្មវដតី ឬសារព័ត៌មាន……………. 

 លរៀបចំជូនគណ្ៈកមមការរតួតពនិតិយខលមឹសារននការផសពវផាយរបជុ។ំ ករណី្
មានការសរមួលពាកយលពចន៍ ឬខលឹមសារ រតូវអលញ្ជ ីញរគឹោះសាថ នអា រណ័្ 
នី រណ័្លរគឿងសមាា ង យកលៅបកជាថមី ល ីគណ្ៈកមមការរតូវរបជុំលឡីង
វញិមតងលទៀត និងលធវីរបាយការណ៍្ 

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតីពីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជួបថាន ក់ដឹកន្ម ំ     
ពិនិតយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព ពី
១៥ លៅ ៣០នថៃ(នថៃលធវីការ)គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់
រោន់ និងរតឹមរតូវ 

  សុពលភាពននលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តៈ រយៈលពល ០៦បខ 
 

ផសពវផាយពាណិ្ជកមម ឬបនតសុពលភាព នូវឱ្សថ ឬលរគឿងសមាា ង  តាមរយៈ  



របតិទិន  ឬខិតតប័ណ្ណ  ឬសមាភ រៈលរបី របាស់លផ សងៗ  : 
 ពាកយលសនីសុំ  (មានគំរ)ូ 
 វញិ្ញដ បនបរតលលខរបលវទន៍ 
 លសចកតីរពាងអតថបទ ឬរបូភាពសរមាប់ផសពវផាយ 
 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 
 ខលឹមសារអតថបទ ឬរបូភាព ឬពាកយលពចន៍បដលបានទទួលការអនុញ្ញដ ត
រចួល ីយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់រគោឹះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង ពីឯកសារ
រតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវរគឹោះសាថ នរតូវបង់
លសា ៊ែុយននការសុំផសពវផាយតាមៈ 
      - របតិទិន…………………………. 
      - ខិតតប័ណ្ណ ឬសមាភ រៈលរបីរបាស់លផសងៗ…………… 

 លរៀបចំជូនគណ្ៈកមមការរតួតពិនិតយខលឹមសារននការផសពវផាយរបជុំ ។ 
ករណី្មានការបកសរមួលពាកយលពចន៍ ឬខលឹមសារ រតូវអលញ្ជ ីញរគឹោះសាថ ន
អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង យកលៅបកជាថមី ល ីយគណ្ៈ
កមមការរតូវរបជុំលឡីងវញិមតងលទៀត និងលធវីរបាយការណ៍្  

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចពកីារអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្មពំិនិតយ 
និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព ពី
១៥ លៅ ៣០នថៃ(នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់
រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ ត រយៈលពល ១២បខ 
 

ផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ឬបនតសុពលភាព នូវលរគឿងសមាា ងតាមរយៈផ្អទ ងំបា៉ែ ណូ្  
ឬ  របអបល់ភលីងតាមទសីាធារណ្ៈ ឬ Poster Stand ឬ មលធាបាយដឹកជញ្ជូ នលផស
ងៈ 

 ពាកយលសនីសុំ (មានគំរ)ូ 
 វញិ្ញដ បនបរត ឬលលខរបលវទន៍ 
 លសចកតីរពាងអតថបទ ឬរបូភាពសរមាប់ផសពវផាយ 
 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 
 ខលឹមសារអតថបទ ឬរបូភាព ឬពាកយលពចន ៍បដលបានទទួលការអនុញ្ញដ ត
រចួល ីយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់រគោឹះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ងពីឯកសារ
រតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ។ចលំពាោះឯកសាររតឹមរតូវរគឹោះសាថ នរតូវបងលសា ៊ែយុ 
ននការផសពវផាយតាមៈ 
       - ផ្អទ ងំបា៉ែ ណូ្ ឬរបអបល់ភលីងតាមទីសាធារណ្ៈ……………………….. 
       - Poster Stand………………………. 
       - មលធាបាយដឹកជញ្ជូ នលផសងៗ…………. 

 លរៀបចំជូនគណ្ៈកមមការរតួតពនិតិយខលមឹសារននការផសពវផាយរបជុ ំ។ករណី្
មានការសរមួលពាកយលពចន៍ ឬខលឹមសារ រតួវអលញ្ជ ីញរគឹោះសាថ នអា រណ័្ 



នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង យកលៅបកជាថមី ល ីយគណ្ៈកមមការរតូវ
របជុំលឡីងវញិមតងលទៀត និងលធវីរបាយការណ៍្ 

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតីពីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ     
ពិនិតយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព ពី
១៥ លៅ ៣០នថៃ (នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់
រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ ត : រយៈលពល ០៦បខ 
 

ផសពវផាយឱ្សថ ឬលរគឿងសមាា ងតាមរយៈការលធវីសកិាខសាលា ឬការរបជុលំផសងៈ 
 ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ 
 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកា ឬរបលវទន៍ 
 កមមវធិី 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុ ំរយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជនំ្មញនងឹជូនដណឹំ្ង
ដល់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្លរគឿងសមាា ង ពីឯកសាររតឹមរតូវ ឬមិន
រតឹមរតូវ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវរគឹោះសាថ នរតូវបង់លសា ៊ែុយ………… 

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតពីីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្មពំិនិ
តយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយព ី៣ លៅ ៥នថៃ (នថៃលធវី
ការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញដ ត :  រយៈលពល ០៣បខ កនុង១កមមវធិី 
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនឹងការសុំផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាពរតូវមកទក់ទង
ផ្អទ ល់នឹងមស្ដនតីជនំ្មញលៅការោិលយ័នយិត័កមមឱ្សថ  ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ  

 គំរទូរមង់បបបបទននការផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាពមានផតល់ជូនលៅ      
ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទលលខៈ ០១៦ ៦៨ ៨០ ៦៨/ ០១៧ ៧២ ៨១ ០១ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញននការោិល័យនយិត័កមមឱ្សថ ោទំទួលឯកសាររាល់លមា៉ែ ងលធវី
ការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃលព់កីារបំលពញទរមងប់បបបទ ននទរមងប់បបបទនន
ការផសពវផាយ   ឬបនតសុពលភាព     អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ  
០៩៥ ៣៥ ៩៣ ៩៩/ ០១៧ ៧២៨ ១០១ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

 ករណី្ការផសពវផាយ ទទួលបានលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តល ីយ មស្ដនតី
ជំន្មញនឹងទូរស័ពទផតល់ដំណឹ្ងជូន 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ ឱ្សថ ឬលរគឿងសមាា ងរគប់របលភទ បដលសុំផសពវផាយ រតូវបតមានវញិ្ញដ បនបរត 



ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា ឬរបលវទន៍ លចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល ននរពោះរាជា្
ចរកកមពុជា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចអនុញ្ញា តផតល់វិញ្ញា បនបក្ត GMP ឬបនតសពុលភាព GMP 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តផតល់វញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសពុលភាព GMP 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 ធាន្មបាននូវឱ្សថមានគុណ្ភាព សុវតថិភាព និងរបសិទធភាព 
 ផលិតផលឱ្សថរបស់កមពុជាអាចមានលទធភាពរបកួតរបបជងលធវីចរាចរលៅ
កាន់ ទីផារននប ត្ របលទសអាសា៊ែ នដនទលទៀតបាន 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៥០៥ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី២៥ កញ្ញដ  ឆ្ន  ំ១៩៩៨ របស់
រកសួង សុខាភិបាល សតីពីបបបបទ និងល័កខខណ័្ឍ កនុងការសុំលបកី ឬបិទ ឬបតូ រ
ទីតាងំននរគឹោះ សាថ នផលិតឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៦៣១ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៨ សីហា ២០០៤ សតីពី 
លកខណ្ៈ សមបតតិរបស់អនករគប់រគងបលចេកលទសននរគឹោះសាថ នឱ្សថ 

 របកាសលលខ ០៧៤៥ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៤ បខកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០០៦ 
សតីពី ការអនុវតតន៍លាកនុងផលិតកមមឱ្សថ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 ជនជាតិបខមរ  
 ជនជាតិបរលទស 
 របូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល (រកុម ៊ែុន) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 ការផតល់វញិ្ញដ បនបរត GMP រយៈលពលផតល់ជូន ៣០-៦០នថៃ តនមលលសវា      
១ ០០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព  ២ឆ្ន  ំ
*រាល់ឯកសារការបនតសពុលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

សំណំុ្លិខិតសុំ វញិ្ញដ បនបរត  GMP ឬបនតសុពលភាព GMP  :       
 ពាកយលសនីសុំ  “មានគំរ”ូ 
 ករណី្បនតសុពលភាពរតវូភាជ ប់មកជាមួយនូវវញិ្ញដ បនបរត GMP ចាប់
លដីម 

 ភាន ក់ងាររតួតពិនិតយឱ្សថ រតូវចុោះរតួតពិនិតយវាយតនមលៈ  
 លបីសមរសប រតូវលធវីរបាយការណ៍្ជូនថាន កដ់កឹន្មលំដីមបសីលរមច កនុង
ការអនុញ្ញដ តផតល់ជូននូវវញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសពុលភាពGMP  

 លបីមានការបកសរមួល រតូវបណ្ន្មឲំ្យបកលំអ លដ្ឋយកំណ្ត់រយៈ
លពលបកលំអ  



 ល ីយគណ្ៈកមមការរតូវចុោះវាយតនមលលលីចណុំ្ចខវោះខាតមតងលទៀត លទីបលធវី
របាយការណ៍្ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំលដីមបសីលរមច 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថពីឯកសាររតឹមរតូវឬមិនរតឹមរតូវ ។ 
ចំលពាោះឯកសារ រតឹមរតូវ រគឹោះសាថ នរតូវបង់លសា ៊ែុយ ននការសុំវញិ្ញដ បនបរត 
GMP ឬបនតសុពលភាព 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តផតលវ់ញិ្ញដ បនបរតGMP ឬបនតសពុល
ភាពពី ១៥ លៅ ៣០នថៃ (នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសណំុំ្លខិតិ
រគប់រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននវញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសពុលភាព GMP មានរយៈលពល     
0២ឆ្ន  ំ

 ពីរបខមុនផុតកណំ្ត ់សាមីជនរតូវដ្ឋកព់ាកយសុំបនតសពុលភាពឲ្យបានទន់
លពលលវលា ។ ករណី្អស់សុពលភាព រកសួងសុខាភិបាលនងឹលចញលខិិត
ឲ្យផ្អា កសកមមភាពជាបល ត្ ោះអាសនន 

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំវញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសពុលភាព សុំបិទ នន
រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថរតូវមកទំន្មក់ទំនងផ្អទ ល់នឹងមស្ដនតីជំន្មញ លៅ
ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរទូរមង់បបបបទននការសុំវញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសុពលភាព មានផតល់
ជូនលៅការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧/ ០៩៥៣៥៩៩ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញននការោិល័យនយិត័កមមឱ្សថ ោទំទួលឯកសាររាល់លមា៉ែ ងលធវី
ការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការបំលពញទរមង់បបបបទននការសុំលបីក
រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថ ឬបតូ រទីតាងំ ឬបតូ រឱ្សថការ ីឬបនតសុពលភាព និង
វញិ្ញដ បនបរត GMP អាចទកទ់ងតាមទូរស័ពទលលខៈ ០២៣ ៨៨០ ២៤៧ / 

០៩៥៣៥៩៣៩៩ 
ឃ .  របសទិធភាព : 

 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ ទីតាងំ អោ បខសសងាវ ក់ផលិតកមម របព័នធខយល់ លរគឿងមា៉ែ សុីន កមាល ងំ ពលកមម 
វតថុធាតុលដីម នីតិផលិតរតូវបតលរៀបចំ និងោត់បចងឲ្យបានរតឹមរតូវតាមលោ
ការណ៍្ អនុវតតលាកនុងផលិតកមមឱ្សថ (GMP) 

 

 

 



បសចរតីសបក្មចអនុញ្ញា តឲ្យផ ពវផាយ ឌិលជជរមេឱសែ ឬបនតសពុលភាព 

ល ម្ ោះលសវា លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមមឱ្សថ ឬបនតសុពលភាព 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

 រមួចំបណ្កការពារ ទប់សាក ត់ការខាតបង់របាកក់ាស និងលរោោះថាន ក់ដល់សុខ
ភាព របស់របជាពលរដឌបដលប ត្ លមកពីការផសពវផាយ - លឃាសន្មលបាក
របាស់ និោយបំលភលីស ួសពីការពិត 

 ផលិតផលមានចាបអ់នុញ្ញដ តរតឹមរតូវ ជួយធាន្មនូវគុណ្ភាព របសិទធភាព 
សុវតថិភាព ដល់អនកលរបីរបាស់ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ   

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 របកាសលលខ ០០៥៣ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៦ កុមភៈ  ២០០៩ របស់
រកសួង សុខាភិបាល សតីពីការបកសរមួលរបកាសលលខ ៨៣ អបស/ឱ្អបស 
ចុោះនថៃទី ៣១ បខមីន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៩ របស់រកសួងសុខាភិបាល សតីពីល័កខខ័ណ្ឍ
កនុងការផសពវផាយ ឱ្សថ និងផលតិផលបដលមានគុណ្ភាពកនុងការបងាក រ ឬ
ពាបាលជមៃឺ 

 លសចកតីជូនដណឹំ្ងលលខ ០៦១៤ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី១៩ បខវចិឆិកា ឆ្ន ំ
២០០៩ សតីពី ការសុំន្មចូំលសមាភ រៈលផសងៗសរមាបល់ធវីការផសពវផាយពាណិ្ជជ
កមមឱ្សថ ផលតិផលបំប៉ែនសុខភាព បរកិាខ រលពទយ របតិករ លរគឿងសមាា ង និង
ផលិផលបដលមានគុណ្ភាពកនុងការបងាក រ ឬពាបាលជមៃឺ ។ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

រគប់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ ឬការោិល័យតំ្ង លរាងចរក 
បដលមានចាប់អនុញ្ញដ តពីរកសួងសុខាភិបាល ននរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយពាណិ្ជជកមមចំលពាោះ៖ 
*តាមទសសន្មវដតី ឬសារព័ត៌មាន ឬលគ ទំពរ័ រយៈលពលផតលជូ់ន ២០នថៃ តនមល
លសវា ៤០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព ៦បខ 
*តាមទូរទសសន៍(បុសតិ័) ឬវទិយុ ឬTV Screen Show រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
តនមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព៦បខ 
*តាមខិតតប័ណ្ណ ឬរបតទិិន ឬសមាភ រៈលរបីរបាស់ ឬសមាភ រៈការោិលយ័   រយៈ
លពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព១ឆ្ន  ំ
*តាមរយៈការលធវីសិកាខ សាលា ឬការរបជុំលផសងៗ  រយៈលពលផតលជូ់ន  ១០នថៃ 
តនមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព ៣បខ 
*រាល់ឯកសារការបនតសពុលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 
 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 

 



ផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ឬបនតសុពលភាព នូវឱ្សថ តាមទូរទសសន៍ ឬវទិយុ ឬ   ទ
នសន្មវដតី  ឬសារព័ត៌មាន  :       

 ពាកយលសនីសុំ  “មានគំរ”ូ 
 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកា  
 លសចកតីរពាងអតថបទ ឬរបូភាពសរមាប់ផសពវផាយ 
 កាបសតវលីដអូ DVD ឬ VCD ឬ CD ជា Spot គំរ ូ
 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 
 ខលឹមសារអតថបទ ឬរបូភាព ឬពាកយលពចន៍ កាបសតវលីដអូ DVD ឬ VCD  
ឬ CD ជា Spot បដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តរចួល ីយ (ករណី្សុំបនត
សុពលភាព) 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់រគោឹះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង ពីឯកសារ
រតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវ រគឹោះសាថ នរតូវបង់
លសា ៊ែុយននការសុំផសពវផាយតាមៈ  

 វទិយុ ឬទូរទសសន៍………………….. 
 ទសសន្មវដតី ឬសារព័ត៌មាន………………. 

 លរៀបចំជូនគណ្ៈកមមការរតួតពនិតិយខលមឹសារននការផសពវផាយរបជុ។ំ ករណី្
មានការបកសរមួលពាកយលពចន ៍ឬខលឹមសារ រតូវអលញ្ជ ីញរគឹោះសាថ នអា រណ័្   
នី រណ័្ឱ្សថ យកលៅបកជាថមី  ល ីយគណ្ៈកមមការរតូវរបជុំលឡីងវញិ
មតងលទៀត និងលធវីរបាយការណ៍្  

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតីពីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ     
ពិនិតយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព ពី
១៥ លៅ ៣០នថៃ(នថៃលធវីការ)គិតោប់ពនីថៃបានទទួសំណំុ្លខិិតរគប់រោន់ 
និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ ត ៖ រយៈលពល ០៦បខ 
 

ផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ឬបនតសុពលភាព នូ វឱ្សថ តាមរយៈរបតិទិន  ឬ
ខិតតប័ណ្ណ  ឬសមាភ រៈលរបី របាស់លផ សងៗ : 

 ពាកយលសនីសុំ (មានគំរ)ូ 
 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកា  
 លសចកតីរពាងអតថបទ ឬរបូភាពសរមាប់ផសពវផាយ 
 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 
 ខលឹមសារអតថបទឬរបូភាព ឬពាកយលពចនប៍ដលបានទទួលការអនុញ្ញដ តរចួ
ល ីយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុ ំរយៈលពល២នថៃ មស្ដនតជីំន្មញនងឹជូនដណឹំ្ង
ដល់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង ពីឯកសាររតឹមរតវូ 
ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវរគឹោះសាថ នរតូវបង់លសា ៊ែុយននការ
សុំផសពវផាយតាមៈ 

 របតិទិន…………………………. 
 ខិតតប័ណ្ណ ឬសមាភ រៈលរបីរបាស់លផសងៗ……………… 

 លរៀបចំជូនគណ្ៈកមមការរតួតពនិតិយខលមឹសារននការផសពវផាយរបជុ។ំ ករណី្



មានការបកសរមួលពាកយលពចន ៍ឬខលឹមសារ រតូអលញ្ជ ីញរគឹោះសាថ នអា រណ័្ 
នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង យកលៅបកជាថមី ល ីយគណ្ៈកមមការរតូវ
របជុំលឡីងវញិមតងលទៀត និងលធវីរបាយការណ៍្ 

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតីពីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ     
ពិនិតយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព ពី
១៥ លៅ ៣០នថៃ(នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់
រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តៈ រយៈលពល ១២បខ 
 

ផសពវផាយពាណិ្ជជកមម ឬបនតសុពលភាព នូវឱ្សថ តាមរយៈផ្អទ ំងបា៉ែ ណូ្ ឬ  
របអបល់ភលងីតាមទសីាធារណ្ៈ ឬ Poster Stand ឬ មលធាបាយលដកជញ្ជូ ន   លផស
ងៗ : 

 ពាកយលសនីសុំ (មានគំរ)ូ 
 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកា ឬលលខរបលវទន៍ 
 លសចកតីរពាងអតថបទ ឬរបូភាពសរមាប់ផសពវផាយ 
 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 
 ខលឹមសារអតថបទ ឬរបូភាព ឬពាកយលពចន ៍បដលបានទទួលការអនុញ្ញដ ត
រចួល ីយ (ករណី្សុំបនតសុពលភាព) 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុ ំរយៈលពល២នថៃ មស្ដនតជីំន្មញនងឹជូនដណឹំ្ង
ដល់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង ពីឯកសាររតឹមរតវូ 
ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវរគឹោះសាថ នបង់លសា ៊ែុយននការ
ផសពវផាយតាមៈ  

 ផ្អទ ងំបា៉ែ ណូ្ ឬរបអប់ លភលីងតាមទីសាធារណ្ៈ…………………… 
 Poster Stand……………………. 
 មលធាបាយដឹកជញ្ជូ នលផសងៗ…………… 

 លរៀបចំជូនគណ្ៈកមមការរតួតពនិតិយខលមឹសារននការផសពវផាយរបជុ។ំ ករណី្
មានការសរមួលពាកយលពចន៍ ឬខលឹមសារ រតូវអលញ្ជ ីញរគឹោះសាថ នអា រណ័្ 
នី រណ័្ ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង យកលៅបកជាថមី ល ីយគណ្ៈកមមការរតូវ
របជុំលឡីងវញិមតងលទៀត និងលធវីរបាយការណ៍្ 

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតីពីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ     
ពិនិតយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព ពី
១៥ លៅ ៣០នថៃ (នថៃលធវីការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់
រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ ត : រយៈលពល ០៦បខ 
 

ផសពវផាយឱ្សថ ឬលគឿងសមាា ងតាមរយៈការលធវសីិកាខសាលា ឬការរបជុលំផ សងៈ  
 ពាកយសុំ (មានគំរ)ូ 
 វញិ្ញដ បនបរតទិដ្ឋឌ ការ-បញ្ជ ិកា  
 កមមវធិី 

 បន្មទ ប់ពីបានទទួលពាកយលសនីសុំ រយៈលពល២នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់ រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង ពីឯកសារ



រតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវរគឹោះសាថ នរតូវបង់
លសា ៊ែុយ………. 

 លរៀបចំលសចកតីសលរមចសតីពីការអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយ ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ     
ពិនិតយ និងសលរមច 

 រយៈលពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យផសពវផាយព ិ៣ លៅ ៥នថៃ (នថៃលធវី
ការ) គិតោប់ពីនថៃបានទទួលសំណំុ្លិខិតរគប់រោន់ និងរតឹមរតូវ 

 សុពលភាពននលិខិតអនុញ្ញដ ត : រយៈលពល ០៣បខ កនុង១កមមវធិី 
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងនងឹការសុំវញិ្ញដ បនបរត GMP ឬបនតសពុលភាព សុំបិទ នន
រគឹោះសាថ នផលិតឱ្សថរតូវមកទំន្មក់ទំនងផ្អទ ល់នឹងមស្ដនតីជំន្មញ លៅ
ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 គំរទូរមង់បបបបទននការសុំផសពវផាយ ឬបនតសុពលភាព មានផតល់ជូនលៅ 
ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ 

 ទូរស័ពទលលខៈ ០៩៥ ៣៥ ៩៣ ៩៩/ ០១៧ ៧២ ៨១ ០១ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញននការោិល័យនយិត័កមមឱ្សថ ោទំទួលឯកសាររាល់លមា៉ែ ងលធវី
ការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់ពីការបំលពញទរមង់បបបបទ ននការសុំលបីក
រគឹោះសាថ ន ផលិតឱ្សថ ឬបតូ រទីតាងំ ឬបតូ រឱ្សថការ ីឬបនតសុពលភាព និង
វញិ្ញដ បនបរត GMP អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ ០៩៥៣៥៩៣៩៩/ 

០១៧ ៧២ ៨១ ០១ 
ឃ .  របសទិធភាព : 

 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

 ករណី្ការផសពវផាយ ទទួលបានលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តល ីយ មស្ដនតី
ជំន្មញ នឹងទូរស័ពទផតល់ដំណឹ្ងជូន 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ ឱ្សថ ឬលរគឿងសមាា ងរគប់របលភទ បដលសុំផសពវផាយ រតូវបតមានវញិ្ញដ បនបរត 
ទិដ្ឋឌ ការ បញ្ជ ិកា ឬរបលវទន៍ លចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល ននរពោះរាជា្
ចរក កមពុជា ។ 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរ - បតូរទ្ីត ាំង - ផ្លា ស់បតូរឱសែការទី្ទ្ួលខុសក្តូវ -បនតសពុលភាព - បិទ្   
ក្្ឹោះោា នអាហរឌ័ល នីហរឌ័លឱសែ 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក - បតូ រទីតាងំ - ផ្អល ស់បតូ រឱ្សថការទីទួលខុសរតូវ - បនតសុ
ពលភាព - បិទរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿង
សំអាង លដីមបពីរងឹងគុណ្ភាពលសវាកមម 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 របកាសលលខ ០៤១៣ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទ០ី៦ សីហា ឆ្ន ២ំ០០៩ សតីពី
ការបក សរមួលរបកាសលលខ ៩៣៦ សនបឱ្ ចុោះនថៃទី ០៦ កញ្ញដ  ១៩៩៦ 
របស់រកសួងសុខាភបិាល សតីពី បបបបទនងិល័កខខណ័្ឍ កនុងការសុំលបីក ឬបិទ 
ឬបតូ រទីតាងំ ននរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនបរលទសរបូវនតបុគគល ឬនតិិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តដល់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ ចំលពាោះ៖ 
*ការលបីកថមី រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា  ១ ២០០ ០០០ លរៀល     
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*បតូ រទីតាងំ             រយៈលពលផតល់ជូន  ១៥នថៃ 
  តនមលលសវា  ៨០០ ០០០ លរៀល សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
*ការលបីកសាខា រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា  ៨០០ ០០០ លរៀល    
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*ការបតូ រទីតាងំសាខា រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ៦០០ ០០០ លរៀល  
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*ការផ្អល ស់បតូ រឱ្សថការ ី រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា  ៤០០ ០០០ 
លរៀល  សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*រាល់ឯកសារការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនឹង ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក-បិទ-បតូរទំតាងំ ផ្អល ស់បតូរឱ្សថការទីទួខុសរតូវ បនតសុពល
ភាពរគឹោះសាថ ន អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ : 

 

១.  លបី រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ  
 ពាកយសុំលបីកមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០លរៀល “មានគំរ”ូ………… ១ ចាប ់



 សញ្ញដ បរតឱ្សថការ ីទទួលសាគល់លដ្ឋយរកសួងសខុាភបិាល… ១ ចាប ់
 របតតិរបូសលងខបរបសស់ាមជីន “មានគរំ”ូ………………………… ១ ចាប់ 
 វញិ្ញដ បនបរតសុខភាពលចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល  ឬមនទីរ 
សុខាភិបាលឬមនទរីសុខាភបិាលរាជធាន-ីលខតត…………………. ១ចាប់  

 លិខិតលថាក លលទស បដលលៅមានសុពលភាពលចញលដ្ឋយរកសួង
យុតតិធម៌…………………………………………………………… ១ចាប់ 

 គំនូសបំរពួញទីតាងំ ទីោត់ការ និងឃាល ំងសតុក លដ្ឋយមានចំ្រ 
ឯកភាពពីសងាក ត់/ឃំុ …………………………………………….. ១ចាប់ 

 លកខនតិកៈរកុម ៊ែុន(ថតចមលង) …………………………………. ១ចាប់ 
 របូថតអាោរ  ទីោត់ការ  និងឃាល ំង (ថតចំពីមុខ និងខាងកនុង) 
ោ៉ែ ងតិច  ៥សនលឹក 

 របូថតសាមីជន៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

២-បតូ រទីតាំង នន រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ :  
 ពាកយសុំបតូ រទីតាងំមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០ លរៀល  “មានគំរ”ូ…. ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាប់លដីម”……………………………….  ១ចាប់ 
 គំនូសបំរពួញទីតាងំថមី បដលមានចំ្រឯកភាពពីសងាក ត់/ឃុំ              

………………………………………………………………………. ១ចាប ់
 របូថតអាោរ ទីោត់ការ និងឃាល ំង(ថតចំពីមុខ និងខាងកនុង) 
ោ៉ែ ងតិច…………………………………………………………   ៥សនលឹក 

 របូថតសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

៣ .  ផ្អល ស់បតូ រឱ្សថការអីនកទទួលខុសរត ូវ : 
 ពាកយសុំផ្អល ស់បតូ រមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០ លរៀល “មានគំរ”ូ …..  ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាប់លដីម” ………………………………..១ចាប់ 
 សញ្ញដ ប័រតឱ្សថការទីទួលសាគ ល់លដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល 

……………………………………………………………………… ១ចាប់ 
 របវតតិរបូសលងខបរបស់អនកផ្អល សចូ់ល  “មានគរំ”ូ………………….  ១ចាប់ 
 វញិ្ញដ បនបរតសុខភាពលចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល ឬមនទីរ 
សុខាភិបាលរាជធានី-លខតត……………………………………….. ១ ចាប ់

 លិខិតលថាក លលទសបដលលៅមានសុពលភាពលចញលដ្ឋយ 
រកសួងយុតតិធម៌ ……………………………….....……………... ១ ចាប់ 

 របូថតសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

៤.  បនតសុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ : 
 ពាកយសុំបនតសុពលភាព ………………………………………….  ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាបល់ដីម” ……………………………….  ១ចាប់ 
 គំនូសបំរពួញទតីាងំ ………………………………………………. ១ចាប ់
 របូថតយសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម ………………………………. ៣សនលឹក 
៥.  បិទ រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ : 

 ពាកយសុំបិទ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក  “ចាប់លដីម” 

 

 រយៈលពល ១០-១៥នថៃ នននថៃលធវីការ និងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក-បិទ-បតូរទីតាងំ ផ្អល ស់បតូរឱ្សថការទីទួលខុសរតូវ បនត 



សុពលភាពរគឹោះសាថ ន អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ មានសពុលភាព ០២ឆ្ន  ំ
ខ . ពត័ម៌ាន : 

 ព័ត៌មានទក់ទងលៅនិងការសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនតសពុលភាពរគឹោះសាថ ន 
អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស និង
លិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ សូមមកទនំ្មកទ់ំនងលៅការោិល័យអាជីវ
កមមឱ្សថ ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រ លពទយ និងលរគឿងសំអាង 
ននរកសួងសុខាភិបាល 

 តាមរយៈទូរស័ពទលលខៈ០១៧ ៦៧៨ ៦៩២,០១២ ៧២២ ៨៨០,០១២ 
៦៥៣ ២៣៤ 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំពិនិតយពាកយសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនត    
សុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ ល
បថរកាសមជសស និងលិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ  
០១៧ ៦៧៨ ៦៩២,០១២ ៧២២ ៨៨០,០១២ ៦៥៣ ២៣៤ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

 ករណី្ការផសពវផាយ ទទួលបានលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តល ីយ មស្ដនតី
ជំន្មញ នឹងទូរស័ពទផតល់ដំណឹ្ងជូន 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ និ រណ័្ឱ្សថ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ៍្ និ រណ័្
ផលិតផលលរគឿងសមាា ង និងមាេស់មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសសទងំអស់ បដល
លធវី អាជីវកមមឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង លៅរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
រតូវ លោរពចាប់ននរពោះរាជ្ចរកកមពុជាជាធរមាន ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរ-បិទ្-បតូរទ្ីត ាំង បនតសពុលភាព ក្្ឹោះោា នអាហរឌ័ល នីហរឌ័ល  
 ផលិតផលបក្្ឿងសមាា ង 

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក-បិទ-បតូរទីតាងំ បនតសុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ 
នី រណ័្ ផលិតផលលរគឿងសមាា ង 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល     

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿង
សំអាង លដីមបពីរងឹងគុណ្ភាពលសវាកមម 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 អនុរកឹតយលលខ ១២២ អនរក.បក ចុោះនថៃទ២ី៨ សីហា ឆ្ន ២ំ០០៨ របស់រាជរ
ដ្ឋឌ ភិបាល សតីពីការរគប់រគងលរគឿងសមាា ង 

 របកាសលលខ ០១៩១ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៩ មិន្ម ២០១០ សតីពី
បបបបទនន ការលធវីអាជីវកមមផលិតផលលរគឿងសមាា ង 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនបរលទសរបូវនតបុគគល ឬនតិិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តដល់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ លរគឿងសមាា ង 
ចំលពាោះ៖ 
*ការលបីកថមី រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ១ ២០០ ០០០ លរៀល      
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*បតូ រទីតាងំ រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ៨០០ ០០០ លរៀល សុពល
ភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
*ការលបីកសាខា រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ៨០០ ០០០ លរៀល    
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*ការបតូ រទីតាងំសាខា រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ៦០០ ០០០ លរៀល  
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*រាល់ឯកសារការបនតសពុលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក - បតូ រទីតាងំ - បនតសុពលភាព - បិទរគឹោះសាថ ន  អា រណ័្ 
នី រណ័្ផលិតផលលរគឿងសមាា ង : 
 

១.  លិខតិសុំលបកី រគឹោះសាថ នអា រណ័្ ន ីរណ័្ផលតិផលលរគ ឿងសមាា ងៈ 
 ពាកយសុំលបីកមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០លរៀល “មានគំរ”ូ………… ១ ចាប ់
 របតតិរបូសលងខបរបសស់ាមជីន “មានគរំ”ូ………………………… ១ ចាប់ 



 វញិ្ញដ បនបរតសុខភាពលចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល  ឬមនទីរ 
សុខាភិបាលឬមនទរីសុខាភបិាលរាជធាន-ីលខតត…………………. ១ចាប់  

 គំនូសបំរពួញទីតាងំ ទីោត់ការ និងឃាល ំងសតុក លដ្ឋយមានចំ្រ 
ឯកភាពពីសងាក ត់/ឃំុ …………………………………………….. ១ចាប់ 

 លកខនតិកៈរកុម ៊ែុន(ថតចមលង) …………………………………. ១ចាប់ 
 របូថតអាោរ  ទីោត់ការ  និងឃាល ំង (ថតចំពីមុខ និងខាងកនុង) 
ោ៉ែ ងតិច  ៥សនលឹក 

 របូថតសាមីជន៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

២-បតូ រទីតាំង នន រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្លរគ ឿងសមាា ងៈ  
 ពាកយសុំបតូ រទីតាងំមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០ លរៀល  “មានគំរ”ូ…. ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាប់លដីម”……………………………….  ១ចាប់ 
 គំនូសបំរពួញទីតាងំថមី បដលមានចំ្រឯកភាពពីសងាក ត់/ឃំុ 

………………………………………………………………………. ១ចាប ់
 របូថតអាោរ ទីោត់ការ និងឃាល ំង(ថតចំពីមុខ និងខាងកនុង) 
ោ៉ែ ងតិច…………………………………………………………   ៥សនលឹក 

 របូថតសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

៤.  បនតសុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្លរគ ឿងសមាា ងៈ 
 ពាកយសុំបនតសុពលភាព ………………………………………….  ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាបល់ដីម” ……………………………….  ១ចាប់ 
 គំនូសបំរពួញទតីាងំ ………………………………………………. ១ចាប ់
 របូថតសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម …………….……………………. ៣សនលឹក 
៥.  បិទ រគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ : 

 ពាកយសុំបិទ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក  “ចាប់លដីម” 

 

 រយៈលពល ១០-១៥នថៃ នននថៃលធវីការ និងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក-បិទ-បតូរទីតាងំ ផ្អល ស់បតូរឱ្សថការទីទួលខុសរតូវ បនត 
សុពលភាពរគឹោះសាថ ន អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ មានសពុលភាព ០២ឆ្ន  ំ

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងលៅនិងការសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនតសពុលភាពរគឹោះសាថ ន 
អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស និង
លិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ សូមមកទនំ្មកទ់ំនងលៅការោិល័យអាជីវ
កមមឱ្សថ ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រ លពទយ និងលរគឿងសំអាង 
ននរកសួងសុខាភិបាល 

 តាមរយៈទួរស័ពទលលខៈ០១៧ ៦៧៨ ៦៩២,០១២ ៧២២ ៨៨០,០១២ 
៦៥៣ ២៣៤ 

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំពិនិតយពាកយសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនត    
សុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ ល
បថរកាសមជសស និងលិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ  
 ០១៧ ៦៧៨ ៦៩២,០១២ ៧២២ ៨៨០,០១២ ៦៥៣ ២៣៤ 



ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

 ករណី្ការផសពវផាយ ទទួលបានលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តល ីយ មស្ដនតី
ជំន្មញ នឹងទូរស័ពទផតល់ដំណឹ្ងជូន 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ និ រណ័្ឱ្សថ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ៍្ និ រណ័្
ផលិតផលលរគឿងសមាា ង និងមាេស់មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសសទងំអស់ បដល
លធវី អាជីវកមមឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង លៅរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
រតូវ លោរពចាប់ននរពោះរាជ្ចរកកមពុជាជាធរមាន ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តបបើរ-បិទ្-បតូរទ្ីត ាំង បនតសពុលភាព មជណមឌលក លថែររាសមជស  

ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក-បិទ-បតូរទីតាងំ បនតសុពលភាពមជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល  
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿង
សំអាង លដីមបពីរងឹងគុណ្ភាពលសវាកមម 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់ សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 លសចកតីសំលរចលលខ ០២០៩ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី១៨ មិន្ម ឆ្ន ២ំ០១០ 
របស់ រកសួងសុខាភិបាល សតីពីការរគប់រគងមជឈមណ្ឍ លបកសមជសស និង
មជឈមណ្ឍ ល បថរកាសមជសស  

 របកាសលលខ ០១៩១ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ០៩ មិន្ម ២០១០ សតីពី
បបបបទនន ការលធវីអាជីវកមមផលិតផលលរគឿងសមាា ង 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនបរលទសរបូវនតបុគគល ឬនតិិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 លសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តដល់មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមផសស ចំលពាោះ៖ 
*ការលបីកថមី  រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ៨០០ ០០០ លរៀល  សុពល
ភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ 
*បតូ រទីតាងំ -សាខា រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល 
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
*ការលបីកសាខា រយៈលពលផតល់ជូន ១៥នថៃ តនមលលសវា ៦០០ ០០០ លរៀល    
សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ  
*រាល់ឯកសារការបនតសពុលភាពតនមលលសវាលសនីនងឹ ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក - បតូ រទីតាងំ - បនតសុពលភាពមជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសសៈ 
១.  លិខិតសុំ លបីកមជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស : 

 ពាកយសុំលបីកមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០លរៀល “មានគំរ”ូ………… ១ ចាប ់
 សញ្ញដ ប័រតបណ្តុ ោះប ត្ លអពំកីារបថរកាសមជសស……………. ១ ចាប់ 
 របតតិរបូសលងខបរបសស់ាមជីន “មានគរំ”ូ………………………… ១ ចាប់ 
 លិខិតលថាក លលទស បដលលៅមានសុពលភាពលចញលដ្ឋយ 
រកសួងយុតតិធម៌……………………………………………………. ១ចាប់         

 វញិ្ញដ បនបរតសុខភាពលចញលដ្ឋយរកសួងសុខាភិបាល  ឬមនទីរ 



សុខាភិបាលឬមនទរីសុខាភបិាលរាជធាន-ីលខតត…………………. ១ចាប់  
 គំនូសបំរពួញទីតាងំ ទីោត់ការ និងឃាល ំងសតុក លដ្ឋយមានចំ្រ 
ឯកភាពពីសងាក ត់/ឃំុ …………………………………………….. ១ចាប់ 

 លកខនតិកៈរកុម ៊ែុន(ថតចមលង) …………………………………. ១ចាប់ 
 របូថតអាោរ  ទីោត់ការ  និងឃាល ំង (ថតចំពីមុខ និងខាងកនុង) 
ោ៉ែ ងតិច  ៥សនលឹក 

 របូថតសាមីជន៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

 

២-បតូ រទីតាំងមជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស : 
 ពាកយសុំបតូ រទីតាងំមានបទិបតមរបិ៍ ១.០០០ លរៀល  “មានគំរ”ូ…. ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាប់លដីម”……………………………….  ១ចាប់ 
 គំនូសបំរពួញទីតាងំថមី បដលមានចំ្រឯកភាពពីសងាក ត់/ឃំុ 

………………………………………………………………………. ១ចាប ់
 របូថតអាោរ ទីោត់ការ និងឃាល ំង(ថតចំពីមុខ និងខាងកនុង) 
ោ៉ែ ងតិច…………………………………………………………   ៥សនលឹក 

 របូថតសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម ………………………………….. ៣សនលឹក 
 

៤.  បនតសុពលភាពមជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស  : 
 ពាកយសុំបនតសុពលភាព ………………………………………….  ១ចាប់ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក “ចាបល់ដីម” ……………………………….  ១ចាប់ 
 គំនូសបំរពួញទតីាងំ ………………………………………………. ១ចាប ់
 របូថតសាមីជន ៤ x ៦ ស.ម …………….……………………. ៣សនលឹក 
៥.  បិទមជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស : 

 ពាកយសុំបិទ 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក  “ចាប់លដីម” 

 

 រយៈលពល ១០-១៥នថៃ នននថៃលធវីការ និងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញដ ត 
 លិខិតអនុញ្ញដ តលបីក-បិទ-បតូរទីតាងំ ផ្អល ស់បតូរឱ្សថការទីទួលខុសរតូវ បនត 
សុពលភាពរគឹោះសាថ ន អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ មានសពុលភាព ០២ឆ្ន  ំ

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងលៅនិងការសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនតសពុលភាពរគឹោះសាថ ន 
អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស និង
លិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ សូមមកទនំ្មកទ់ំនងលៅការោិល័យអាជីវ
កមមឱ្សថ ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រ លពទយ និងលរគឿងសំអាង 
ននរកសួងសុខាភិបាល 

 តាមរយៈទួរស័ពទលលខៈ  ០១៧ ៦៧៨ ៦៩២, ០១២ ៧២២ ៨៨០, 

០១២ ៦៥៣ ២៣៤ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំពិនិតយពាកយសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនត    
សុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ ល
បថរកាសមជសស និងលិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ  
 ០១៧ ៦៧៨ ៦៩២,០១២ ៧២២ ៨៨០,០១២ ៦៥៣ ២៣៤ 



ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

 ករណី្ការផសពវផាយ ទទួលបានលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តល ីយ មស្ដនតី
ជំន្មញ នឹងទូរស័ពទផតល់ដំណឹ្ងជូន 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ និ រណ័្ឱ្សថ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ៍្ និ រណ័្
ផលិតផលលរគឿងសមាា ង និងមាេស់មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសសទងំអស់ បដល
លធវី អាជីវកមមឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង លៅរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
រតូវ លោរពចាប់ននរពោះរាជ្ចរកកមពុជាជាធរមាន ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចររីសបក្មចអនុញាតផរល់វិញ្ញា បនបក្តបញ្ញជ រ់អនាម័យផលិតផលចាំឌីលអាហារ  ឬបនតសពុលភាព 
ល ម្ ោះលសវា ការផឋល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កអ់ន្មម័យផលតិផលចណីំ្អាហារ 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល     
 
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លដីមបធីាន្មរាល់ផលិតផល ចំណី្អាហារ បដលលធវីចរាចរ កនុងរពោះរាជា្ចរក
កមពុជាមានអន្មម័យ និងសុវតថិភាព អាចការពារដល់សុខភាពអនកលរបីរបាស់ 
រសបលៅ នឹងលោលការណ៏្របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល កនុងការកាតប់នថយភាពរកីរក ។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  របកាសអនតររកសួងលលខ ៨៦៨ឧរថ.របក ចុោះនថៃទ២ី២ បខតុលា ឆ្ន ២ំ០១០ 
សឋីពី ការអនុវតត និងការលរៀបចំសរមបសរមលួសាថ បនកចិេ ននរបពន័ធរគប់រគង
សុវតថិភាពមាូបអាហារោប់ពីកសិដ្ឋឌ នផលិតដល់តុបរលិភាគ 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 ជនជាតិបខមរ  
 ជនបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យសុវតថភិាពចំណី្អាហារ) 
                ទូរស័ពទទំន្មក់ទនំង ៖ ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១១ ៩៩២ ២៧២ 
 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

                     ទូរស័ពទលលខ ៖ ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១២ ២០៤ ៩៦៥ 
 ការផឋល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កអ់ន្មម័យផលតិផលចណីំ្អាហារ រយៈលពលផតល់
ជូន ៤០នថៃ តនមលលសវា  ៥០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព ២ឆ្ន  ំ

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

        ពាកយលសនីសុំវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់អន្មម័យផលិតផលចំណី្អាហារ ឬបនត 
        សុពលភាព ៖ 

 ពាកយលសនីសុំ ( មានគំរ ូ) 
 ករណី្បនតសុពលភាពរតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវវញិ្ញដ បនបរតចាប់លដីម 
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ការចុោះល ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីពាណិ្ជជកមម  (ថតចលំងមួយ
ចាប់) 

 បណ្ណបា៉ែ តង់ 
 វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ដំលណី្រការឧសា កមម ឬសិបបកមម លចញលដ្ឋយ
រកសួងឧសា កមម ឬមនទីរឧសា កមម (ចំលពាោះបតផលិតផលកនុង
រសុក)ថតចំលង១ចាប់ 

 Certificate of free sales ( ថតចំលង ) 
 Certificate of analyses របស់ផលិតផល( ថតចំលង )  
 Certificate of GMP or ISO or HACCP ( ថតចំលង ) 
 គំរផូលិតផលចំនួន ៣ ឯកតា 

 

 វញិ្ញដ បនបរតមានសុពលភាពរយ:លពល ២ឆ្ន  ំ។ 
 រយោះលពលននការលចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់អន្មម័យផលិតផលចំណី្
អាហារ ឬ បនតសុពលភាពរយ:លពល៤០នថៃ ( នថៃលធវីការ ) ។ 



 ពីរបខមុនផុតកណំ្តរ់កុម ៊ែុនរតូវដ្ឋកព់ាកយសុំបនតសពុុលភាពឲ្យបានទន់
លពលលវលា ។ ករណី្អស់សុពុលភាព រកសួងសុខាភិបាល នឹងលចញលខិតិ
ឲ្យដ្ឋក់ពាកយសុំសាជាថមី ឬផ្អកពិន័យ ។ 

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ចំលពាោះផលិតផលចណីំ្អាហារបដលបានរកលឃីញថា មានការប៉ែោះពាល់ដល់ 
សុខភាពអនកលរបីរបាស់រកុម ៊ែុនរតវូធាន្មកនុងការជូនដំណឹ្ងដល់អតិថិជន
ឲ្យឈប់លរបី ល ីយរតូវរបមូលមកវញិជាបន្មទ ន់  

គ .  ភាពលឆលយីតប : 
 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំពិនិតយពាកយសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនត    
សុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ ល
បថរកាសមជសស និងលិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ  
 ០១៧ ៦៧៨ ៦៩២,០១២ ៧២២ ៨៨០,០១២ ៦៥៣ ២៣៤ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

 ករណី្ការផសពវផាយ ទទួលបានលសចកតីសលរមចអនុញ្ញដ តល ីយ មស្ដនតី
ជំន្មញ នឹងទូរស័ពទផតល់ដំណឹ្ងជូន 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ ការបរលិភាគចំណី្អាហារបដលោម នអន្មមយ័ និងសវុតថិភាពអាចលធវឲី្យលរោោះថាន ក់
ដល់សុខភាពអនកលរបីរបាស់ខាតបងល់ពលលវលាកនុងការពាបាលជងំ ឺនិងខាតបង់
ថវកិារគួសារ លធវីឲ្យរបឈមមុខ នឹងភាពរកីរក  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចររីសបក្មចផរល់លិខិតអនុញ្ញា តបក្បើក្បាស់ខាឹមោរ ផ្នការផ ពវផាយលរ់ផលិតផលចិញ្ច ឹមទររ និងរុមារ   
ឬបនតសពុលភាព 

ល ម្ ោះលសវា លសចកឋីសលរមចផឋល់លខិិតអនុញ្ញដ តលរបីរបាសខ់លឹមសារ ននការផសពវផាយលក់ 
ផលិតផលសរមាប់ចញិ្េ មឹទរក និងកុមារ ឬបនតសុពលភាព 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល     
 

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

រមួចំបណ្កកនុងការផឋល់នូវអាហារបូតថមភ ឲ្យបានសពវរគប់ និងសុវតថិភាពដល់
ទរក និងកុមារតូចៗតាមរយ:ការោពំារ និងការលលីកកមពសក់ារបំលៅកូនលដ្ឋយ
ទឹកលដ្ឋោះមាឋ យ និងការជុំរញុលលីកទឹកចតិតឲ្យមានការផឋល់អាហារបបនថម ឲ្យបាន
រតឹមរតូវ និងរសបតាមអាយុកំណ្តរ់បសទ់រក និងកុមារលដីមបធីាន្មឲ្យមានការ
លរបីរបាស់សមរសប នូវផលិតផលជំនួសទឹកលដ្ឋោះមាឋ យបតលៅលពល្បដល
ោបំាច់ និងលដ្ឋយមានមូលដ្ឋឌ នព័ត៌មានរគប់រោន់ ។ 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  អនុរកឹតយលលខ១៣៣ អនរក បក ចុោះនថៃទ១ី៨ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៥ សឋីពីការ
ផសពវផាយលក់ផលិតផលចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ   

 របកាសរមួអនតររកសួងលលខ០៦១សនរប ចុោះនថៃទ១ី៦ បខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៧ 
សឋីពី ការអនុវតតអនុរកតឹយសឋីពកីារផសពវផាយលក់ផលិតផលសរមាប់ចិញ្េ ឹម
ទរក និងកុមារ  

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 ជនជាតិបខមរ 
 ជនជាតិបរលទស 
 របូវនតបុគគល ឬនីតិបុគគល ( រកុម ៊ែុន ) 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យសុវតថភិាពចំណី្អាហារ) 
 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

                     ទូរស័ពទលលខ ៖ ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១២ ២០៤ ៩៦៥ 
 លសចកឋីសលរមចផឋល់លខិិតអនុញ្ញដ តលរបីរបាសខ់លឹមសារ ននការផសពវផាយលក់
ផលិតផលសរមាប់ចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារចំលពាោះ៖ 

 តាមទសសន្មវដតី ឬសារព័ត៌មាន ឬឯកសារផសពវផាយលផសងៗ ឬ Poster 
Stand ឬសមាភ រផសពវផាយលផសងៗ ឬមលធាបាយផសពវផាយលផសងៗ រយៈ
លពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព ៦បខ 

 តាមទូរទសសន៍(បុសតិ័) ឬវទិយុ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា       
៦០០ ០០០ លរៀល សុពលភាព៦បខ 

 តាមខិតតប័ណ្ណ ឬរបតិទិន រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា           
៦០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព១ឆ្ន  ំ

 តាមផ្អទ ងំបា៉ែ ណូ្ ឬរបអប់លភលងីលៅតាមសាធារណ្ៈ រយៈលពលផតល់ជូន១០នថៃ   
តនមលលសវា  ១ ០០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាព១ឆ្ន  ំផលតិផលចិញ្េ ឹមកុមារ 
និងទរក តាមការលធវីសិកាខ សាលា ឬរបជុំលផសងៗ  

 អនកចូលរមួរតឹម ១០០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា 
៦០០០០០ លរៀល សុពលភាព តាមការលសនីសុំ (មិនលលីសពី ៣០នថៃ) 



 អនកចូលរមួលរចីនជាង ១០០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ តនមលលសវា 
៦០០០០០ លរៀល សុពលភាព តាមការលសនីសុំ (មិនលលីសពី ៣០នថៃ) បិទ
សាល កសញ្ញដ ផលតិផល ឬលបាោះពុមពជាបក់ំប៉ែុង ឬដប រយៈលពលផតលជូ់ន២០នថៃ 
តនមលលសវា ៨ ០០០០០ លរៀល សុពលភាព ៣ឆ្ន  ំ
*រាល់ឯកសារការបនតសុពលភាពតនមលលសវាលសនីនឹង ៧០%  ននតនមលដំបូង 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

        សំណំុ្លិខិតសុំអនុញ្ញដ តលរបីរបាស់ខលឹមសារ ននការផសពវផាយលក់ 
        ផលិតផលចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ ឬបនតសុពលភាព 

 ពាកយលសនីសុំ ( មានគំរ ូ) 
 ករណី្បនតសុពលភាពរតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវ លិខិតសុំអនុញ្ញដ ត 
ចាប់លដីម  

 របជុំគណ្:កមមការរតួតពិនតិយខលឹមសារផសពវផាយផលិតផលសរំាបច់ញិ្េ មឹ
ទរក និងកុមារ លដីមបពីិនិតយវាយតនមល:  

 លធវីរបាយការណ៏្ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំលដីមបសីលរមចកនុងការផឋល់លិខិត
អនុញ្ញដ តលរបីរបាស់ខលឹមសារ ននការផសពវផាយលក់ផលិតផល
ចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ 

 លបីមានការបកសរមួលរតូវបណ្ន្មឲំ្យបកលអំរលដ្ឋយកំណ្ត់រយ:លពល
បកលំអរ ល ីយយកឯកសារថមីដ្ឋក់របជុំគណ្:កមមការលដីមបពីិនិតយ 
និងសលរមចលឡីងវញិ រចួលធវីរបាយការណ៏្ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ លដីមបី
សលរមច 

 

 បន្មទ ប់ពីបានពាកយលសនីសុំរយ:១នថៃមស្ដនតីជំន្មញ នឹងជូនដំណឹ្ងដល់រកុម
 ៊ែុន ពីឯកសាររតឹមរតូវ ឬមិនរតឹមរតូវ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតវូរកុម ៊ែុន
រតូវបង់លសា ៊ែុយ ននការសុំអនុញ្ញដ តលរបីរបាស់ខលឹមសារ ននការផសពវផាយ
លក់ផលិតផលចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ ឬបនតសុពលភាព ។ 

 រយ:លពលននការលចញលិខិតអនុញ្ញដ តលរបីរបាស់ខលមឹសារ ននការផសពវផាយ
លក់ផលិតផលចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ ឬបនតសុពលភាព២០នថៃ(នថៃលធវី
ការ) 

 សុពលភាពននការលរបីរបាស់ខលឹមសារ ននការផសពវផាយលក់ផលិតផល
ចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ ឬបនតសពុលភាពរយ:លពល ០៦បខ  ប៉ែុ បនតចំលពាោះការ
លរបីរបាស់ខលឹមសារសាល កសញ្ញដ មានសពុលភាព០៣ឆ្ន  ំនិងចលំពាោះខតិតបណ័្ណ 
របតិទិន ផ្អទ ងំបា៉ែ ណូ្ និងរបអប់លភលីងលៅតាមទីសាធារណ្: មានសុពល
ភាព១ឆ្ន  ំ។ 

 ពីរបខមុនផុតកណំ្តរ់កុម ៊ែុន រតូវដ្ឋក់ពាកយសុបំនតសពុុលភាពឲ្យបានទន់
លពលលវលា ។  ករណី្អស់សុពុលភាពរកសងួសុខាភិបាល នឹងលចញលខិតិ
ឲ្យផ្អា កការផសពវផាយជាបល ឋ្ ោះអាសនន ។ 

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងលៅនឹងការសុំអនុញ្ញដ តលរបីរបាស់ខលមឹសារននការផសពវផាយ
លក់ផលិតផលចិញ្េមឹទរក និងកុមារ ឬបនតសុពលភាព ឬសុំផ្អា ក រតូវមក
ទំន្មក់ទំនងផ្អទ ល ់នឹងមស្ដនតីជំន្មញលៅការោិល័យសុវតថិភាពចំណី្អាហារ 
ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង ។ 

 គំរទូរមង់បបបបទននការសុំអនុញ្ញដ តលរបីរបាស់ខលឹមសារ ននការផសពវផាយ



លក់ផលិតផលចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ ឬបនតសុពលភាពមានផឋល់ជូនលៅ
ការោិល័យសុវតថិភាពចំណី្អាហារ ននន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ 
បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង ។  

 ទូរស័ពទទំន្មក់ទំនង ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១២ ២០៤ ៩៦៥ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញការោិលយ័សវុតថិភាពចណីំ្អាហារោទំទួលឯកសាររាល់លមា៉ែ ង
លធវីការ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃលព់កីារបំលពញទរមង់បបបបទ ននការសុំអនុញ្ញដ ត
លរបីរបាស់ខលឹមសារការផសពវផាយលក់ផលិតផលចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ ឬ
បនតសុពលភាព អាចទក់ទងតាមលលខទូរសពទ័លលខ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / 
០១២ ២០៤ ៩៦៥ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលាបដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ
ជូនដំណឹ្ងលៅរកុម ៊ែុន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ ។ 

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរត សំរាបទ់ទួលមតិបកលំអពអីនកទទួលលសវា ។ 

លោបល់ រាល់ខលឹមសារសរមាប់ផសពវផាយលកផ់លតិផលសរមាប់ចិញ្េ ឹមទរក និងកុមារ 
គឺជាព័ត៌មានវទិាសាស្ដសត និងជាពត័៌មានបដលមិនប៉ែោះពាល់ដល់ឧតឋមភាព នន
ការបំលៅកូនលដ្ឋយទឹកលដ្ឋោះមាឋ យ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



បសចររីសបក្មចអនុញាតផរលវ់ិញ្ញា បនបក្តបញ្ញជ រអ់នាម័យ និងរក្មិតអនាមយ័បៅតមបភាជនយីោា ន អាហារ
ោា ន ឬបនតសពុលភាព 

ល ម្ ោះលសវា  ការផឋល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់អន្មម័យតាមលភាជនីយដ្ឋឌ ន អាហារដ្ឋឌ ន 
 ការផឋល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ករមិតអន្មម័យលៅតាមលភាជនីយដ្ឋឌ ន  
អាហារដ្ឋឌ ន Logo A,B,C 

រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសុខាភិបាល   

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

រមួចំបណ្កកនុងការការពារសុខភាពមនុសស និងធាន្មអន្មម័យ សុវតថិភាពចំណី្
អាហារនូវតាមលភាជនីយដ្ឋឌ ន  អាហារដ្ឋឌ ន លដ្ឋយអនុលលាមតាមករមិត       
ហានិភយល័ដីមបជីំរញុឲ្យមានការរបកួតរបបជងលៅកនុងអាជីវកមមចំណី្អាហារ  

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  របកាសលលខ១២០២ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី២៤បខតុលា ឆ្ន ២ំ០១២ សឋី
ពីបបបបទ និងលកខខណ្ឍ សរមាប់ផឋលវ់ញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់អន្មម័យលៅតាម
លភាជនីយដ្ឋឌ ន  អាហារដ្ឋឌ ន 

 របកាស១៣០៩ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី២៦ បខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២ សឋីពី
បបបបទ និងលកខខណ្ឍ សរមាបផ់ឋលវ់ញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កល់ោលការណ៍្អនុវតត
អន្មម័យលាលៅតាមលភាជនីយដ្ឋឌ ន    អាហារដ្ឋឌ ន 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

 ជនជាតិបខមរ 
 ជនជាតិបរលទស 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យសុវតថភិាពចំណី្អាហារ) 
 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

                     ទូរស័ពទលលខ ៖ ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១២ ២០៤ ៩៦៥ 
ក/ ការផតល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមិតអន្មមយ័តាមលភាជនីយដ្ឋឌ ន(តាមលោល
ការណ៍្សម័រគចិតត) 
-Logo A       រយៈលពលផតល់ជូន ៣០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៨០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
-Logo B       រយៈលពលផតល់ជូន ៣០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៦០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ  
-Logo C       រយៈលពលផតល់ជូន ៣០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ២ឆ្ន  ំ
ខ/ ការផតល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កអ់ន្មមយ័ចណីំ្អាហារតាម ៖ 
ខ-១-លភាជនីយដ្ឋឌ ន 
- ចំណុ្ោះរតឹម ៥០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ១០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ៥១ន្មក់ ដល់ ១០០ន្មក់     រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ២០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ១០១ន្មក់ ដល់ ២០០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៣០០ ០០០ លរៀល សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ២០១ន្មក់ ដល់ ៣០០ន្មក់ រយៈលពលផតលជូ់ន ២០នថៃ 



                   តបមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ៣០១ន្មក់ លឡីងលៅ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៦ ០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ 
- របលភទរបណិ្ត រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៨០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
ខ-២-អាហារដ្ឋឌ ន 
- ចំណុ្ោះរតឹម ៥០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ឥតគិតនថល       សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ៥១ន្មក់ ដល់ ១០០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ១០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ១០១ន្មក់ ដល់ ២០០ន្មក់ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ២០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ២០១ន្មក់ ដល់ ៣០០ន្មក់ រយៈលពលផតលជូ់ន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៣០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ
- ចំណុ្ោះរតឹម ៣០១ន្មក់ លឡីងលៅ រយៈលពលផតល់ជូន ២០នថៃ 
                   តបមលលសវា  ៤០០ ០០០ លរៀល   សុពលភាពរយៈលពល ១ឆ្ន  ំ

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

 ពាកយលសនីសុំវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមតិអន្មមយ័លៅតាមលភាជនីយដ្ឋឌ ន 
អាហារដ្ឋឌ ន ឬបនត សុពលភាព 

 ពាកយលសនីសុំ ( មានគំរ ូ) 
 ករណី្បនតសុពលភាព រតូវភាជ ប់មកជាមួយនូវលិខិតសុំអនុញ្ញដ តចាប់
លដីម                    

 ភាន ក់ងាររតួតពិនិតយសុវតថិភាពចំណី្អាហារ (ការោិល័យសុវតថិភាព
ចំណី្អាហារ) រតូវចុោះពិនិតយវាយតនមលៈ  

 លបីសមរសបតាមតារាងលកខណ្:វនិិចឆ័យរតូវបញ្ជូ នលៅថាន ក់ដឹកន្មំ
លដីមបសីលរមចកនុងការផឋល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមតិអន្មម័យ និង
រតូវលធវីរបាយការណ៍្ជូនថាន ក់ដឹកន្ម ំ លដីមបសីលរមច   កនុងការផឋល់
វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ករមិតអន្មម័យ  

 លបីមានការបកសរមួល រតូវបណ្ន្មឲំ្យបកលំអរលដ្ឋយកំណ្ត់រយ:
លពលបកលំអរ ល ីយភាន ក់ងាររតួតពនិតិយសវុតថិភាពចណីំ្អាហាររតូវ
ចុោះវាយតនមលលលីចំណុ្ចខវោះខាតមឋងលទៀត លទីបលធវរីបាយ ការណ៍្ជូន
ថាន ក់ដឹកន្មលំដីមបសីលរមច  

 បន្មទ ប់ពីបានពាកយលសនីសុំរយ:លពល ២ នថៃ មស្ដនតីជំន្មញនឹងជូន
ដំណឹ្ងដល់មាេស់លភាជនយីដ្ឋឌ ន អាហារដ្ឋឌ នពីឯកសាររតឹមរតូវ ឬ
មិនរតូវ ។ ចំលពាោះឯកសាររតឹមរតូវមាេ សល់ភាជនយីដ្ឋឌ ន អាហារដ្ឋឌ ន
រតូវបង់លសា ៊ែុយននការសុំវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ករមិតអន្មម័យ ឬ
បនតសុពលភាព ។ 

 រយ:លពលននការលចញវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ករមិតអន្មម័យ ឬបនតសុពល
ភាព៣០នថៃ (នថៃលធវីការ)  

 សុពលភាពននការផតល់វញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមតិអន្មម័យ ឬបនតសុពល
ភាពរយៈលពល២ឆ្ន  ំ 

 ពីរបខមុនផុតកណំ្តម់ាេ ស់លភាជនយីដ្ឋឌ ន អាហារដ្ឋឌ នរតូវដ្ឋកព់ាកយសុំបនត 



សុពលភាពឲ្យបានទន់លពលលវលា។ ករណី្អស់សុពលភាពរកសួង      
សុខាភិបាលនឹងលចញលិខិតឲ្យដ្ឋក់ពាកយសុំសាជាថមី ឬផ្អកពិន័យ ។ 

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងលៅនឹងការសុំវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមិតអន្មម័យ ឬបនតសុ
ពលភាព ឬសុំផ្អា ករតូវមកទំន្មក់ទំនងផ្អទ ល់ នឹងមស្ដនតីជំន្មញលៅ
ការោិល័យសុវតថិភាពចំណី្អាហារ ននយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រ
លពទយ និងលរគឿងសំអាង  

 គំរទូរមង់បបបបទននការលសនីសុំវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមិតអន្មម័យលា ឬបនត
សុពលភាពមានផឋល់ជូនលៅការោិលយ័សវុតថិភាពចណីំ្អាហារ ននន្មយក
ដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង ។ 

 ទូរស័ពទទំន្មក់ទំនង ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១២ ២០៤ ៩៦៥ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញការោិលយ័សវុតថិភាពចណីំ្អាហាោទំទួលឯកសាររាល់លមា៉ែ ង
លធវីការ 

 ករណី្មាេ ស់លភាជនីដ្ឋឌ នអាហារដ្ឋឌ នមានចមៃល់ពកីារបំលពញទរមង់បបបបទ
ននការសុំវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ កក់រមិតអន្មមយ័ ឬបនតសុពលភាពអាចទកទ់ង 

 តាមលលខទូរស័ពទ០៨៥ ៥៣៨ ០៦៦ / ០១២ ២០៤ ៩៦៥ 
ឃ .  របសទិធភាព : 

 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលាបដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ
ជូនដំណឹ្ងលៅមាេស់លភាជនយីដ្ឋឌ ន អាហារដ្ឋឌ ន លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូលល តុ  

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរត សំរាបទ់ទួលមតិបកលំអពអីនកទទួលលសវា ។ 

លោបល់ អន្មម័យន្មមំកនូវសខុភាពលាសរមាប់មនុសសរគបរ់បូដូលចនោះរាលល់ភាជនីយដ្ឋឌ ន
អាហារដ្ឋឌ នោបំាច់រតូវមានវញិ្ញដ បនបរតបញ្ញជ ក់ករមិតអន្មម័យ លដីមបងីាយ
រសួលរគប់រគងលដ្ឋយរកសងួសុខាភិបាល(ការោិល័យសុវតថិភាពចំណី្ហារ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តនា ាំចូល-នា ាំបចញ ឱសែបរកិាា របពទ្យ បក្្ឿងសាំអាង និងវតាុធាតុប ើម 
ល ម្ ោះលសវា លិខិតអនុញ្ញដ តន្មចូំល-ន្មលំចញឱ្សថ និងលរគឿងសំអាង និង វតថុធាតុលដីម 

ឱ្សថ 
រកសួង/សាថ បន័ 
ផតល់លសវា 

រកសួងសខុាភបិាល    

លោលបណំ្ង 
ននការផតល់លសវា 

លធវីការរគប់រគងរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿង
សំអាង លដីមបពីរងឹងគុណ្ភាពលសវាកមម 

មូលដ្ឋឌ នគតយុិតត  រពោះរាជ រកមលលខ ជស/រកម/០៦៩៦/០២ ចុោះនថៃទ ី១៧ មិថុន្ម ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
ចាប់សតីពី ការរគប់រគងឱ្សថ 

 រពោះរាជរកមលលខ នស/រកម/១២០៧/០៣៧ ចុោះនថៃទី ២៨ ធនូ  ឆ្ន ២ំ០០៧ 
ចាប់សតីពីវលិសាធន៍កមមចាប់សតីពីការរគប់រគងឱ្សថ 

 របកាសលលខ ៨២ អបស/ឱ្អបស ចុោះនថៃទី ៣១ មិន្ម ១៩៩៩ របស់រកសងួ
សុខា ភិបាលសតីពីការន្មចូំល-ន្មលំចញឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងផលិតផល
លរគឿងសំអាង 

អតិថជិនបដលមាន 
សិទធទទួលលសវា 

ជនជាតិបខមរ ជនបរលទសរបូវនតបុគគល ឬនតិិបុគគល 

សតង់ដ្ឋលសវា ក. ការទទួលយកលសវា 
 ល ម្ ោះអងគភាព  :  រកសួងសខុាភបិាល    ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ   ចំណី្អាហារ    

                        បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង (ការោិល័យនិយត័កមមឱ្សថ) 
 

 ទីតាងំ :   បនទប់ការោិលយ័បញ្ជ ិកាឱ្សថ ជាន់ទ ី ១  អាោរ  B  ទីសតីការ 
             រកសួងសុខាភបិាល លលខ២៨០ ផលូ វ២៩៩ បឹងកក២់ ទួលលោក 

 ការផតល់លិខិតអនុញ្ញដ តឲ្យន្មចូំលឱ្សថ-លរគឿងសមាា ង ចំលពាោះ៖ 
*ន្មចូំល រយៈលពលផតល់ជូន ១០នថៃ តនមលលសវា  ២០០ ០០០ លរៀល  សុពល
ភាពរយៈលពល ១បខ 
*ន្មលំចញ រយៈលពលផតល់ជូន ១០នថៃ តនមលលសវា  ២០០ ០០០ លរៀល  សុពល
ភាពរយៈលពល ៣ បខ 
*ន្មចូំលឱ្សថលញៀន-សនសរបសាទ រយៈលពលផតល់ជូន ១០នថៃ តនមលលសវា  
២០០ ០០០ លរៀល  សុពលភាពរយៈលពល ៦បខ 

 

 លកខខណ្ឍ  និង នីតិវធិ ី: តរមូវការឯកសារ  ៖ 
 

     លិខិតអនុញ្ញដ តន្មចូំល-ន្មលំចញឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ លរគឿងសំអាង  
        និងវតថុធាតុលដីម : 

 ពាកយសុំន្មចូំលឱ្សថលដ្ឋយភាជ ប់មកជាមួយនូវៈ 
 Airway Bill ឬBill of lading ឬ Truck Bill   - Scanned 

Original Copy និង Email ទងំ Address  របស់អនកលផញី និងអនក
ទទួល (ចំនួន ០៣ ចាប់) 

 Commercial Invoice, Scanned Original Copy និង Email 
ទងំ Address  របស់អនកលផញី និងអនកទទួល (ចំនួន ០៣ ចាប់) 

 Packing List, Scanned Original Copy និង Email ទងំ 
Address របស់អនកលផញី និងអនកទទួល (ចំនួន ០៣ ចាប់) 

  តារាងលលខបញ្ជ ិកាឱ្សថន្មចូំល ចាបល់ដីម  (ចំនួន ០៣ ចាប់) 
 



 ពាកយសុំន្មលំចញឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ លរគឿងសំអាង និងវតថុធាតុលដីម :  
 ពាកយសុំន្មលំចញ ………………………..… ០៤ ចាប់ 
 Commercia Invoice …………………… ០២ ចាប់ 
 Packing List ……………………………… ០២ ចាប់ 
 Product List ……………………………… ០២ ចាប់ 

ខ . ពត័ម៌ាន : 
 ព័ត៌មានទក់ទងលៅនិងការសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនតសពុលភាពរគឹោះសាថ ន 
អា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសស និង
លិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ សូមមកទនំ្មកទ់ំនងលៅការោិល័យអាជីវ
កមមឱ្សថ ន្មយកដ្ឋឌ នឱ្សថ ចំណី្អាហារ បរកិាខ រ លពទយ និងលរគឿងសំអាង 
ននរកសួងសុខាភិបាល 

 តាមរយៈទួរស័ពទលលខៈ០២៣ ៨៨០២៤៧ 
គ .  ភាពលឆលយីតប : 

 មស្ដនតីជំន្មញោទំទួលឯកសារសុំពិនិតយពាកយសុំលបីក បិទ បតូ រទីតាងំ បនត    
សុពលភាពរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លរគឿងសមាា ង មជឈមណ្ឍ ល
បថរកាសមជសស និងលិខិត អនុញ្ញដ តន្មចូំល ន្មលំចញ 

 ករណី្រកុម ៊ែុនមានចមៃល់អាចទក់ទងតាមទូរស័ពទលលខៈ  
០២៣ ៨៨០២៤៧ 

ឃ .  របសទិធភាព : 
 ករណី្មានការយឺតោ៉ែ វចំលពាោះលពលលវលា បដលបានសនា មស្ដនតីជំន្មញរតូវ 
ជូនដំណឹ្ងលៅរគឹោះសាថ នអា រណ័្ នី រណ័្ឱ្សថ លដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពីមូល
ល តុ  

ង .  ការចូលរមួបកលំអ ពកីារលរបីរបាស់លសវារបសរ់បជាជន : 
 រកសួងរតូវបលងកីតរបអបស់បុំរតសំរាបទ់ទួលមតិបកលំអ ពីអនកទទួលលសវា 

លោបល់ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ័្ និ រណ័្ឱ្សថ មាេ ស់រគឹោះសាថ នអា រណ៍្ និ រណ័្
ផលិតផលលរគឿងសមាា ង និងមាេស់មជឈមណ្ឍ លបថរកាសមជសសទងំអស់ បដល
លធវី អាជីវកមមឱ្សថ បរកិាខ រលពទយ និងលរគឿងសំអាង លៅរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
រតូវ លោរពចាប់ននរពោះរាជ្ចរកកមពុជាជាធរមាន ។ 

 
 

 

 

 

 

 

 


