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-                                  
-                      ស/   /០៩០៨/ ១០៥៥         ២៥          ២០០៨ ស              
                        

-                   ០២/ ស/៩៤         ២០           ១៩៩៤       ស          ស             
                            

-                    ស/   /០១៩៦/១៣         ២៤          ១៩៩៦       ស          ស    
          ស   ស                       

-                    ស/   /០១១២/០០៥        ១៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១២       ស          ស    
ការររបរ់រង    ស កមម      ស  មម 

-                   ១៧  រក.           ០៧          ២០០០ ស                            ស 
  ស   ស                       

- បានឃ ើញ            ១០៥    .           ២២   ស      ២០០៥ ស                          ស  
 ស                                        ស                           ស          ន
ស                                           ស           ស   ស                       

- បានឃ ើញអនុរកឹត្យឃលែ ១៨៨អនរក.បក ចុុះថ្ងៃទើ១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ ស្តើពើការខកស្រមួលអរគនាយកដ្ឋឌ នថ្ន
រកស្ួងឃៅជាអរគឃលខាធិការដ្ឋឌ ន ការដាំឃ ើងរដឌបាលថ្រពឃឈើ រដឌបាលជលផលឲ្យមានថ្នន កឃ់ស្មើអរគនាយកដ្ឋឌ ន ការដាំឃ ើង
នាយកដ្ឋឌ នឃកេរត្សាស្តស្តនិងខកលាំអដើកស្ិកមមឲ្យឃៅជាអរគនាយកដ្ឋឌ នកស្ិកមម និងការខកស្រមួលអរគនាយកដ្ឋឌ នចមាា រ
ឃៅស្ ូឃៅជាអរគនាយកដ្ឋឌ នឃៅស្ ូស្ថិត្ឃៅឃរកាមការររបរ់រងរបស្់រកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 

- បានឃ ើញរបកាស្ឃលែ ៤១៥របក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ១៧ ខែស្ើហា ឆ្ន ាំ២០១២ ស្តើពើនើតិ្វធិើនិងការត្រមូវបមាណើ យ 
ស្រមាបក់ារចុុះបញ្ជ ើជើកស្ិកមម 

-               ស   ស   ស                        

ឃលែ       ១១៩       របក.កស្ក 
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ស   ច 
ជំពូរទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូនៅ 
 

     ១.  
របកាស្ឃនុះមានឃោលបាំណងកាំណត់្នើត្ិវធិើស្រមាប់ការររប់ររងជើកសិ្កមម ខដលរត្ូវឃធវើ   

ពាណិជជកមមររប់រូបភាពឃៅកនុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 
     ២.  

   ស        ឃៅធានាការររប់ររងរបកបឃដ្ឋយរបស្ិទធភាពនិងសុ្វត្ថិភាពនូវជើកស្ិ
កមមខដលរត្ូវឃធវើពាណិជជកមម ខដលមានរបភពឃចញពើរបត្ិបត្តិការថ្នការនាាំចូលនាាំឃចញ ការលាយផេាំ 
ការឃវចែចប់ជាងមើ ការឃធវើស្ននិធិ ការផគត់្ផគង់ខចកចាយ និងការលក់ដុាំលក់រាយ រពមជាមួយការអនុវត្ត 
លកាែណឍ ថ្នការត្រមូវបមាណើ យស្រមាប់របត្ិបត្តិការពាណិជជកមម ឃដើមបើការពារនូវផលរបឃោជន៍របស់្ 
អនកឃរបើរបាស់្ចុងឃរកាយ ឬកស្ិករឃៅកនុងផលិត្កមមកស្ិកមម ឃៅកនុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។ 
 
     ៣. 

   ស           អនុវត្តចាំឃពាុះជើកស្ិកមមររប់របឃភទ វត្ថុធាតុ្ឃដើមស្រមាប់លាយផេាំ 
ជើកស្ិកមម និងររប់របត្ិបត្តិការពាណិជជកមម រពមទាំងស្កមមភាពឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម   ពាក់
ព័នធនឹង  កស្ិកមមររប់របឃភទ ឃៅកនុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។ 

 

ជំពូរទី២ 
ក្ខរនាចំូលនានំចញជីរសរិម្ម 

 

របក្ខរ ៤.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមមររប់របឃភទ កនុងឃោល

បាំណងឃធវើពាណិជជកមមឃៅកនុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា រត្ូវដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំ
ឃចញជើកស្ិកមមឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយ
រត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់   រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯកសារដូចបានកាំណត់្ឃៅ 
កនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 

 

របក្ខរ ៥.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំនាាំចូលជើកស្ិកមមឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម ស្រមាប់

ការឃរបើរបាស់្ជាក់លាក់ ស្រមាប់ត្រមូវការសាធារណៈឬឯកជន រត្ូវដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្
នាាំចូលឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញ 
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ស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់ តាមការកាំណត់្ឃៅកនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំនាាំចូលជើកស្ិកមម 
ឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម។ 

ជើកស្ិកមមខដលឃស្នើសុ្ាំនាាំចូលស្រមាប់ការឃរបើរបាស់្ឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម រត្ូវឃធវើការ
ចុុះបញ្ជ ើឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។  
 
របក្ខរ ៦.   

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលជើកស្ិកមមឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជ
កមម រត្ូវបាំឃពញតាមលកាណវនិិចឆ័យដូចខាងឃរកាម៖ 
 - ឯកសារយថ្នភូត្បញ្ញជ ក់អត្តស្ញ្ញដ ណថ្នអនកឃស្នើសុ្ាំ មានភាពស្មរស្បតាមឃោលបាំណង 
ឃរបើរបាស់្ និងធានាភាពរស្បចាប់ 
 - បញ្ញជ ក់អាំពើឃោលបាំណងឃរបើរបាស់្ និងអាំណុះអាំណាងឃេតុ្ផលថ្នការឃរបើរបាស់្របឃភទ
ជើកស្ិកមមខដលឃស្នើសុ្ាំ  
 - បញ្ញជ ក់បរមិាណជើកស្ិកមមខដលរត្ូវឃស្នើសុ្ាំនាាំចូល រស្បតាមឃោលបាំណងឃរបើរបាស់្ 
 - បញ្ញជ ក់អត្តស្ញ្ញដ ណជើកស្ិកមមខដលឃស្នើសុ្ាំ និងភាជ ប់ឯកសាររពឹត្តិបរត្បឃចចកឃទស្របភពឃដើម
ថ្នជើកស្ិកមមឃនាុះជាចាាំបាច់។ 
 

របក្ខរ ៧.   
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលជើកស្ិកមម ឃដើមបើឃធវើវភិារបមាណើ យ

ធានា និងឃធវើការសាកលបងជើវរបស្ិទធភាពឃលើទើវាលពិឃសាធន៍ កនុងឃោលបាំណងឃធវើការចុុះបញ្ជ ើរបឃភទ
ជើកស្ិកមមឃនាុះ រត្ូវឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលស្ាំណាកជើកស្ិកមមជាមុន ឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមម
ថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងររប់
រោន់ តាមការកាំណត់្ឃៅកនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំនាាំចូលជើកស្ិកមមឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម។ 

រកស្ួងកស្ិកមម  រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ អាចផតល់លិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលស្ាំណាកជើកស្ិកមម 
នូវបរមិាណស្មរស្ប ស្រមាប់ខត្ឃធវើវភិារបមាណើ យធានានិងឃធវើការសាកលបងជើវរបស្ិទធភាពឃលើទើវាល
ពិឃសាធន៍ ឃដើមបើបឃងាើត្ទិននន័យជើវរបស្ិទធភាពតាមស្ាំឃណើ សុ្ាំការចុុះបញ្ជ ើ និងឃដ្ឋយខផែកតាមពិធើសារ
បឃចចកឃទស្សាកលបងជើវរបស្ិទធភាពថ្នជើកស្ិកមម។ 

 

របក្ខរ ៨.   
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមម រត្ូវបង់កថ្រម

ឃស្វាកមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើការររប់ររងថ្នន ាំ
កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមម អាចទទួលលទធ
ផលថ្នការស្ឃរមចរបស់្រដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម  រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទឃលើពាកយឃស្នើសុ្ាំរបស់្ែលួន កនុង



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 
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រយៈឃពលមិនឃលើស្ពើ៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទទទួលពាកយឃស្នើសុ្ាំឃៅនាយកដ្ឋឌ ន
នើត្ិកមមកស្ិកមម  ថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

លិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមមមានសុ្ពលភាពរយៈឃពល១(មួយ)ឆ្ន ាំ រិត្ចាប់ពើ
កាលបរឃិចឆទឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើកខលងខត្មានការពយរួឬការដកេូត្ឃដ្ឋយរដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម 
រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ 
  

របក្ខរ ៩.    
របត្ិបត្តិករនាាំចូលជើកស្ិកមម រត្ូវឃធវើរបត្ិឃវទន៍ជាមុនកនុងរយៈឃពល១៥(ដប់របាាំ)ថ្ងៃមករកស្ួង

កស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ អាំពើការនាាំចូលមកដល់ឃៅកនុង ល្ ាំងអចិថ្ស្តនតយ៍របស់្របត្ិបត្តិករ 
ឃដើមបើរកស្ួងចាត់្មស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមមមានស្មត្ថកិចចចុុះឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃដើមរោ។ 

ការឃធវើរបត្ិឃវទន៍ឃលើជើកស្ិកមមនាាំឃចញ រត្ូវអនុវត្តឃៅឃពលរបត្ិបត្តិករដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្
អនុញ្ញដ ត្នាាំឃចញ  កស្ិកមម។ រយៈឃពលថ្នការរត្ួត្ពិនិត្យឃដើមរោស្រមាប់ជើកស្ិកមមនាាំឃចញ មិនរត្ូវ
បានរាប់បញ្ចូ លកនុងដាំឃណើ រការពិនិត្យស្ឃរមចរបស់្រកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទឃលើការឃស្នើ
សុ្ាំនាាំឃចញជើកស្ិកមមឃនាុះឃ ើយ។ 

ជើកស្ិកមមខដលឃធវើរបត្ិឃវទន៍ឃៅឃពលឃធវើការនាាំចូលឬឃធវើការនាាំឃចញ រត្ូវដកយកស្ាំណាក
ឃដើមបើឃធវើវភិារបមាណើ យធានា  និងឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃលើការអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យឃៅមុនឃពល
ផតល់សុ្ពលភាពផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឬឃៅមុនឃពលឃធវើការនាាំឃចញ។  
 

របក្ខរ ១០.    
រាំរូស្ាំណុាំ ខបបបទស្រមាប់ការឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមម រត្ូវបានកាំណត់្

ឃៅកនុងឧបស្មពនធទើ១ថ្នរបកាស្ឃនុះ។ 
 

ជំពូរទី៣ 
ក្ខរលាយផស ំក្ខរនវចខ្ចប់ជាថមី និងក្ខរនធវើសននិធិជីរសរិម្ម 

 

របក្ខរ ១១.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមមររប់របឃភទ 

រត្ូវដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់ជាងមើ ឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិ
កមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបាន
រត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯកសារដូចបានកាំណត់្ឃៅកនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 

ដាំឃណើ រការលាយផេាំឬដាំឃណើ រការឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមម រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មល
ជាមុនឃដ្ឋយមស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកសិ្កមមមានស្មត្ថកិចចថ្នរកស្ួងកសិ្កមម រុកាា របមាញ់  

និងឃនសាទ  ស្រមាប់ការផតល់លិែិត្អនុញ្ញដ ត្។ របាយការណ៍ថ្នដាំឃណើ រការលាយផេាំ ឬឃវចែចប់ជាងមើ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 
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និងស្មាស្ធាតុ្ផេាំជើកស្ិកមម  រត្ូវមានភាជ ប់ជាចាាំបាច់ជាមួយស្ាំណុាំ ឯកសារថ្នពាកយឃស្នើសុ្ាំរបស់្ 
របត្ិបត្តិករ។ 

របក្ខរ ១២.   

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់
ជាងមើនូវជើកស្ិកមម  រត្ូវបង់កថ្រមឃស្វាកមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិង
នើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់ 
ជាងមើនូវជើកស្ិកមម អាចទទួលលទធផលថ្នការស្ឃរមចរបស់្រដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និង 
ឃនសាទ ឃលើពាកយឃស្នើសុ្ាំរបស់្ែលួន កនុងរយៈឃពល៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទថ្នការ
ទទួលពាកយឃស្នើសុ្ាំឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយ 
មិនរមួបញ្ចូ លរយៈឃពលថ្នការរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលឃលើដាំឃណើ រការលាយផេាំឬឃវចែចប់ជាងមើ   ជើកស្ិ
កមម   ឃ ើយ។ 
 

របក្ខរ ១៣.   

លិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមម មានសុ្ពលភាព    
រយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើកខលងខត្មានការពយរួឬការដក
េូត្ឃដ្ឋយរដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលរត្ូវឃស្នើសុ្ាំជាងមើនូវលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវច
ែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមម កនុងរយៈឃពល៣(បើ)ខែមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ កនុងករណើ ែកខាន
កនុងការឃស្នើសុ្ាំជាងមើ លិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមមឃនាុះ
រត្ូវនិរាករណ៍ឃដ្ឋយស្វ័យរបវត្ិត។ 
 

របក្ខរ ១៤.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមម 

រត្វូឃធវើរបត្ិឃវទន៍ មករកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ កនុងរយៈឃពល២(ពើរ)ឃលើកកនុងមួយឆ្ន ាំ 
ឬឃៅឃពលឃស្នើសុ្ាំនាាំឃចញ     អាំពើផលិត្ផលជើកស្ិកមមខដលឃចញពើរបត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការ 
ឃវចែចប់ជាងមើឃៅ ល្ ាំងស្ននិធិអចិថ្ស្តនតយរ៍បស់្រកុមេ ុន ឃដើមបើរកស្ួងចាត់្មស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិង
ជើកស្ិកមមមានស្មត្ថកិចចចុុះឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃលើការអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យជើកស្ិកមម និងរត្ូវដក
យកស្ាំណាកឃដើមបើឃធវើវភិារបមាណើ យធានា ឃៅមុនឃពលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឬឃធវើការនាាំឃចញ។ 

 
របក្ខរ ១៥.   

រាំរូស្ាំណុាំ ខបបបទស្រមាប់ការឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចែចប់
ជាងមើនូវជើកស្ិកមម រត្ូវបានកាំណត់្ឃៅកនុងឧបស្មពនធទើ២ថ្នរបកាស្ឃនុះ។ 
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របក្ខរ ១៦.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើស្ននិធិជើកស្ិកមមឃដើមបើបឃរមើឲ្យរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ ការ

លាយផេាំ ការឃវចែចប់ជាងមើ ការផគត់្ផគង់ខចកចាយ កនុងឃោលបាំណងពាណិជជកមម ឬស្រមាប់ឃរបើរបាស់្
ឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម រត្ូវដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមមឃៅនាយកដ្ឋឌ ន
នើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបាន
រត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯកសារដូចបានកាំណត់្ឃៅកនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 

ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលឃដ្ឋយមស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមម និង
ជើកស្ិកមមមានស្មត្ថកិចចថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ស្រមាប់ការចុុះបញ្ជ ើ។ 
 

របក្ខរ ១៧. 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំវញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើឬចុុះបញ្ជ ើជាងមើ នូវ ល្ ាំងស្ននិធិជើ 
កស្ិកមមស្រមាប់ឃោលបាំណងពាណិជជកមម ឬឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម រត្ូវបង់កថ្រមឃស្វាកមមចូល
ងវកិាជាតិ្ជាមុន ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមម
និងជើកសិ្កមម។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម អាច
ទទួលលទធផលថ្នការស្ឃរមចរបស់្រដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃលើពាកយឃស្នើសុ្ាំ
របស់្ែលួនកនុងរយៈឃពល៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទថ្នការទទួលពាកយឃស្នើសុ្ាំឃៅ 
នាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយមិនរមួបញ្ចូ លរយៈឃពល 
ថ្នការរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលឃលើរបត្ិបត្តិការស្ននិធិនិងទើតាាំង ល្ ាំងស្ននិធិឃ ើយ។ 

 
របក្ខរ ១៨. 

វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិ មានសុ្ពលភាពកនុងរយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ រិត្ចាប់
ពើកាលបរឃិចឆទឃចញវញិ្ញដ បនបរត្ ឃលើកខលងខត្មានការពយួរឬការដកេូត្ឃដ្ឋយរដឌមស្តនតើរកស្ួង
កស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ      កាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលរត្ូវឃស្នើសុ្ាំជាងមើ នូវវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិកនុងរយៈ
ឃពល ៣(បើ)ខែមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ កនុងករណើ ែកខានកនុងការឃស្នើសុ្ាំជាងមើ វញិ្ញដ បនបរត្
បញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិឃនាុះ រត្ូវនិរាករណ៍ឃដ្ឋយស្វ័យរបវត្ិត។ 
 
របក្ខរ ១៩.    

រាំរូស្ាំណុាំ ខបបបទស្រមាប់ការឃស្នើសុ្ាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់ការចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម រត្ូវ
បានកាំណត់្ឃៅកនុងឧបស្មពនធទើ៣ថ្នរបកាស្ឃនុះ។ 
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ជំពូរទី៤ 
ក្ខរផគត់ផគង់ដចរចាយ ក្ខរលរ់ែុំលរ់រាយ និងក្ខរែឹរជញ្ជូន 

 

របក្ខរ ២០.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលកាន់កាប់លិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញ លិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិ

ការលាយផេាំ  និងលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របត្បិត្តិការឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមមររប់របឃភទ ឃដើមបើឃធវើការផគត់្ផគង់
ខចកចាយឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់សាខារបស់្ែលួន ររឹុះសាថ នលក់ដុាំលក់រាយ ឬដល់ឃោលឃៅឃរបើរបាស់្ឃផេង
ឃទៀត្ខដលស្ថិត្ឃៅតាមបណាត ឃែត្ត រាជធានើកនុងទូទាំងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា រត្ូវឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុ
ញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមមឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯកសារដូច
បានកាំណត់្ឃៅកនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ។  

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចកចាយបនតនូវជើកស្ិកមម ឃៅតាមបណាត ឃែត្ត 
រាជធានើកនុងទូទាំងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា ឃដ្ឋយទទួលយកជើកសិ្កមមពើរបភពឃដើមរបស់្រកុមេ ុន
ខដលឃធវើការនាាំចូល ការលាយផេាំ ការឃវចែចប់ជាងមើ ខដលកាន់កាប់លិែិត្អនុញ្ញដ ត្រស្បតាមបទបបញ្ដត្តិ
ថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម   រត្ូវមានកិចចស្នាឃធវើជាអនកផគត់្ផគង់ខចកចាយរបស់្
រកុមេ ុនឃដើម និងរត្ូវឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមម ឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិ
កមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ
និងររប់រោន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯកសារដូចបានកាំណត់្ឃៅកនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ។  
 

របក្ខរ ២១.   
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមម រត្ូវបង់កថ្រម

ឃស្វាកមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើការររប់ររងថ្នន ាំ
កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមម អាចទទួល 
លទធផលថ្នការស្ឃរមចរបស់្រដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃលើពាកយឃស្នើសុ្ាំរបស់្ែលួន 
កនុងរយៈឃពល៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទថ្នការទទួលពាកយឃស្នើសុ្ាំឃៅនាយកដ្ឋឌ ន
នើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ។ 

 

របក្ខរ ២២.   
លិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមមមានសុ្ពលភាពរយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ រិត្ចាប់ពើកាល

បរឃិចឆទឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើកខលងខត្មានការពយួរឬការដកេូត្ឃដ្ឋយរដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម 
រុកាា  របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនឃពលផុត្សុ្ពលភាព។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលរត្ូវឃស្នើសុ្ាំជាងមើនូវលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមម កនុងរយៈ
ឃពល៣(បើ)ខែមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ ករណើ ែកខានកនុងការឃស្នើសុ្ាំជាងមើ លិែិត្អនុញ្ញដ ត្
ឃនាុះរត្ូវនិរាករណ៍ឃដ្ឋយស្វ័យរបវត្ិត។ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 101 

 

របក្ខរ ២៣.   
រាំរូស្ាំណុាំ ខបបបទស្រមាប់ការឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមម រត្ូវបានកាំណត់្

ឃៅកនុងឧបស្មពនធទើ៤ថ្នរបកាស្ឃនុះ។ 
 

របក្ខរ ២៤.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើការលក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមមឃៅកនុងខដនរាជធានើ ឃែត្តនើមួយៗ 

រត្ូវឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមមឃៅមនទើរកស្ិកមមរាជធានើ ឃែត្តសាមើ ឃដ្ឋយរត្ូវ
បាំឃពញស្ាំណុាំ ឯកសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់   រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯកសារដូចបានកាំណត់្ឃៅកនុង 
រាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 

កនុងករណើ រកុង រស្ុក ែណឍ ថ្នរាជធានើ ឃែត្តណាមួយខដលបានទទួលរបត្ិភូកមមអាំណាច ឃដ្ឋយ
អនុឃលាមតាមរបកាស្ស្តើពើការឃធវើរបត្ិភូកមមអាំណាចរបស់្រដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើការលក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម រត្ូវឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ឃៅ
ការោិល័យរចកឃចញចូលខត្មួយថ្នរកុង រស្ុក ែណឍ សាមើឃនាុះ។ 

  
របក្ខរ ២៥.   

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម រត្ូវបង់កថ្រម
ឃស្វាកមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើការររប់ររងថ្នន ាំ
កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម អាចទទួល 
លទធផលថ្នការស្ឃរមចរបស់្របធានមនទើរកស្ិកមមរាជធានើ ឃែត្តសាមើ កនុងរយៈឃពល១៥(ដប់របាាំ)ថ្ងៃ 
រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទថ្នការទទួលពាកយឃស្នើសុ្ាំឃដ្ឋយមនទើរកស្ិកមម។ 

 
  

របក្ខរ ២៦.    
លិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមមមានសុ្ពលភាពរយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ រិត្ចាប់ពើកាល

បរឃិចឆទឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើកខលងខត្មានការពយួរឬការដកេូត្ឃដ្ឋយរដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម 
រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលរត្ូវឃស្នើសុ្ាំជាងមើនូវលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម កនុងរយៈ
ឃពល៣(បើ)ខែមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុ្ពលភាព។ ករណើ ែកខានកនុងការឃស្នើសុ្ាំជាងមើ លិែិត្អនុញ្ញដ ត្
ឃនាុះរត្ូវនិរាករណ៍ឃដ្ឋយស្វ័យរបវត្ិត។ 

របក្ខរ ២៧. 
រាំរូស្ាំណុាំ ខបបបទស្រមាប់ការឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម រត្ូវបានកាំណត់្

ឃៅកនុងឧបស្មពនធទើ៥ថ្នរបកាស្ឃនុះ។ 
 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 
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របក្ខរ ២៨.    
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលដឹកជញ្ជូ នជើកស្ិកមមឃៅកនុងរពុះរាជាណាចរកកមពុជា រត្ូវបាន 

រត្ួត្ពិនិត្យឃដ្ឋយមស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមមមានស្មត្ថកិចច    ស   ស               
        ឃលើការអនុវត្តបទបញ្ញជ ដូចខាងឃរកាម៖ 
 ១-  រត្ូវឃរបើមឃធាបាយដឹកជញ្ជូ នឬមឃធាបាយផទុកជើកស្ិកមម ឃដ្ឋយធានាបាននូវ
សុ្វត្ថិភាពកនុងការដឹកជញ្ជូ ន ឃជៀស្វាងការធលុុះធាល យស្មាា រឃវចែចប់ឬមឃធាបាយផទុក និងរកាបាននូវ 
បមាណើ យរុណភាពឃដើមថ្នជើកស្ិកមម។  

 ២- ស្រមាប់ឃោលបាំណងនាាំចូលនាាំឃចញ រត្ូវមានលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញ 
ជើកស្ិកមម ខដលផឋល់ឃដ្ឋយរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

 ៣- ស្រមាប់ឃោលបាំណងផគត់្ផគង់ខចកចាយ រត្ូវមានលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយ
ជើកស្ិកមម និងឯកសារពាក់ព័នធខដលកាំណត់្ចាស់្លាស់្នូវរបភព  របឃភទ បរមិាណថ្នជើកស្ិកមម និង
ទើតាាំងឬររឹុះសាថ នខដលទទួលយកការផគត់្ផគង់ខចកចាយ។ 
 

របក្ខរ ២៩.   

រត្ូវបានហាម្ត់្ការដឹកជញ្ជូ នជើកស្ិកមម ឃដើមបើចល័ត្លក់ឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ឃៅររប់ទើកខនលងដល់
អនកឃរបើរបាស់្ចុងឃរកាយឃដ្ឋយោម នលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឃទុះកនុងរូបភាពផាយពាណិជជ
កមម ការលក់បណាត ក់ ការឃដ្ឋុះដូរ ឬការឃធវើអាំឃណាយកតើ ខដលផទុយនឹងបទបបញ្ដត្តិថ្នចាប់ស្តើពើការ
ររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។  
 

 

របក្ខរ ៣០.    
មស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម  ស           ស   ស                  

    រត្ូវររប់ររងចរាចរណ៍ឃលើទើផារ និងការឃបាុះឃចាលនូវជើកស្ិកមមែូចរុណភាព ជើកស្ិកមមឃរៅ
បមាណើ យ ជើកស្ិកមមេសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្  រពមទាំងស្ាំណល់ជើកស្ិកមមនិងស្ាំបកឃវចែចប់ជើ
កស្ិកមម ឃដ្ឋយរត្ូវដ្ឋក់បទបញ្ញជ ដល់ពាណិជជករជើកស្ិកមមឲ្យទទួលែុស្រត្ូវដូចខាងឃរកាម៖ 

- រត្ូវឃធវើស្ននិធិដ្ឋច់ឃដ្ឋយខ កនូវជើកស្ិកមមែូចរុណភាព ជើកស្ិកមមឃរៅបមាណើ យ 
ជើកស្ិកមមេសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្ឃដ្ឋយដ្ឋក់ស្ញ្ញដ ខែវង(×)ស្មាគ ល់ឃលើស្ាំបកឃវចែចប់ឬឃលើមឃធា
បាយផទុកនូវអកេរពណ៌រកេម៖ “ជើកស្ិកមមែូចរុណភាព” ឬ “ជើកស្កិមមឃរៅបមាណើ យ” ឬ 
“ជើកស្កិមមេសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្”  

- រត្ូវកត់្រតាព័ត៌្មានអាំពើជើកស្ិកមមែូចរុណភាព ជើកស្ិកមមឃរៅបមាណើ យ ជើកស្ិកមម
េសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្ ឃៅកនុងឃស្ៀវឃៅកាំណត់្រតាពាណិជជកមមរបស់្ែលួន និងរត្ូវរាយការណ៍ជូន
មស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម ឃដើមបើឃស្នើសុ្ាំវធិានការបឃចចកឃទស្។ 
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របក្ខរ ៣១.  
  រត្ូវហាម្ត់្ការឃធវើពាណិជជកមមររប់រូ ភាព ឬចរាចរណ៍ឃលើទើផារ ការឃបាុះឃចាលកនុងទើ
សាធារណៈ ឬទើកខនលឃផេងឃទៀត្ នូវជើកស្ិកមមែូចរុណភាព ជើកស្ិកមមឃរៅបមាណើ យ ឬជើកស្ិកមម
េសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្ ខដលបងាឃរោុះថ្នន ក់ដល់សុ្ែភាពមនុស្េ ស្ត្វ និងបរសិាថ ន។ 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលកាន់កាប់ជើកស្ិកមមែូចរុណភាព ជើកស្ិកមមឃរៅបមាណើ យ ឬ
ជើកស្ិកមមេសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្ អាចឃស្នើសុ្ាំរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដើមបើលក់
ស្រមាប់ឲ្យខត្ចាំឃពាុះឃរាងចរកផលិត្លាយជើកស្ិកមម ស្រមាប់ការឃរបើរបាស់្ពិឃស្ស្ កស្ិដ្ឋឌ នរសាវរជាវ 
ឬវទិាសាថ នរសាវរជាវរបស់្រដឌ។ 

 

របក្ខរ ៣២.   
ជើកស្ិកមមែូចរុណភាព ជើកស្ិកមមឃរៅបមាណើ យ ជើកស្ិកមមេសួ្សុ្ពលភាពឃរបើរបាស់្ 

ជើកស្ិកមមខកលងបមាណើ យ ជើកស្ិកមមលាយផេាំឃដ្ឋយោម នមូលដ្ឋឌ នបឃចចកឃទស្ ជើកស្ិកមមមានរបភព
ឃដើមឃលមើស្ចាប់ ខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមររប់រូបភាព ឬឃធវើចរាចរណ៍ឃលើទើផារឃដ្ឋយឃលមើស្
ចាប់ រត្ូវ្ត់្ទុកជាបឃណាឋ ុះអាស្ននឃដ្ឋយមស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម  ស         
  ស   ស                       ឃដើមបើឃដ្ឋុះរសាយតាមនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំ
កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម និងរកមនើត្ិវធិើរពេមទណឍ ជាធរមាន។ 

       ៥ 
           ម្មជីរសរិម្ម 

របក្ខរ ៣៣.   
រូបវនឋបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើការផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមម រត្ូវឃស្នើសុ្ាំការចុុះបញ្ជ ើរបឃភទ 

ជើកស្ិកមមឃនាុះជាមុន ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទ  ញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមម  
និងជើកស្ិកមម។ 

អត្ថបទផេពវផាយ ឯកសារឃបាុះពុមា រូបភាពឃសាត្ទស្េន៍ បទបង្ហា ញ ឃមឃរៀនខណនាាំបឃចចក
ឃទស្ស្រមាប់ស្ិកាា សាលាផេពវផាយ   ឯកសារបឃចចកឃទស្ស្រមាប់ពិឃសាធន៍ឃលើខរស្បង្ហា   ឬឃលើ
ទើវាលពិឃសាធ    ឬឯកសារឃផេងឃទៀត្ស្រមាប់ការផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមមររប់របឃភទ រត្ូវមាន
ការយល់រពមជាមុនពើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

របក្ខរ ៣៤. 
រូបវនឋបុរគលឬនើត្ិបុរគលរត្ូវដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃធវើការផេពវផាយឬការផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមម 

ឃៅនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅកនុងរយៈឃពលោ៉ា ងត្ិច
៣០(សាមស្ិប)ថ្ងៃ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទអនុវត្តការផេពវផាយឬការផាយពាណិជជកមម។ 

ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃធវើការផេពវផាយឬការផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមម រត្ូវភាជ ប់ជាមួយនូវកមមវធិើ 
ផេពវផាយរបចាាំឆ្ន ាំរបស់្រកុមេ ុន ខដលបញ្ញជ ក់នូវកាលបរឃិចឆទនិងទើកខនលងខដលរត្ូវឃធវើការផេពវផាយ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 104 

 

ការផាយពាណិជជកមម ស្ិកាា សាលា ឬការឃធវើខរស្បង្ហា ញ។ល។ រមួជាមួយអត្ថបទ ឬឯកសារបឃចចកឃទស្ 
ខដលរត្ូវឃរបើរបាស់្កនុងការផេពវផាយ ឃដើមបើអងគភាពជាំនាញ       ថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ ឃធវើការពិនិត្យ ស្ិកា ឬឃធវើការខកត្រមូវតាមការចាាំបាច់  រស្បតាមទិដឌភាពបឃចចកឃទស្។ 

 

របក្ខរ ៣៥. 

អត្ថបទផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមមរត្ូវមានែលឹមសារបឃចចកឃទស្ ស   ែលឹមសារបឃចចកឃទស្
ខដលកាំណត់្ឃដ្ឋយរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់  និងឃនសាទ និងរត្ូវអនុឃលាមតាមព័ត៌្មានឬទិនន  យ
ខដលកាំណត់្កនុងសាល កស្ញ្ញដ ព័ត៌្មាន ឬតាមឯកសារបឃចចកឃទស្ថ្នផលិត្ផលជើកស្ិកមមខដលបានភាជ ប់
និងបានអុះអាងឃៅកនុងឃពលឃធវើការចុុះបញ្ជ ើ  ។ 

អត្ថបទផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមមអាចអធិបាយកនុងរកបែ័ណឍ ដូចខាងឃរកាម៖ 
- អត្តស្ញ្ញដ ណរបឃភទជើកស្ិកមមរមួមាន ឃ ម្ ុះពាណិជជកមម ពាណិជជស្ញ្ញដា្  ឃ ម្ ុះសារធាតុ្ 

ចិញ្ច ឹម និងទរមង់រូបសាស្តស្ត  
- អត្តស្ញ្ញដ ណរកុមេ ុនកាន់កាប់បញ្ជ ិកា ឃលែបញ្ជ ិកា របឃទស្និងរកុមេ ុនរបភពឃដើម

    លាយផេាំ  ការនាាំចូល ការផគត់្ផគង់ខចកចាយ  
- រឃបៀបឃរបើរបាស់្រមួមាន របឃភទដាំណាាំឃោលឃៅ ត្ាំបន់ដ្ឋាំដុុះ បរមិាណ ឃពលឃវលាឃរបើរបាស់្ 

ចាំនួនឃលើកឃរបើរបាស់្   
- របស្ិទធភាពរបស់្ផលិត្ផលជើកស្ិកមមរមួមាន កាំឃណើ នទិននផល រយៈឃពល និងរូបមនតឃរបើរបាស់្

ជើកស្ិកមមខដលផតល់កាំឃណើ នទិននផល 
 - ខណនាាំអត្ិងិជនឲ្យអានឃស្ចកតើខណនាាំឃៅកនុងសាល កស្ញ្ញដ ព័ត៌្មានជាភាសាខែមរឃៅឃលើស្ាំបក 

ឃវចែចប់ មុននឹងឃធវើការឃរបើរបាស់្។ 

របក្ខរ ៣៦. 

ការផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមមរត្ូវឃោរពតាមវធិាន បទ   ស្វាង និងបទហាម្ត់្ស្រមាប់ 
ការផាយពាណិជជកមមជើកស្ិកមម ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើថ្នចាប់ស្តើការររប់ររង
ថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម និងបទដ្ឋឌ នរត្ិយុត្តពាក់ព័នធឃផេងឃទៀត្ជាធរមាន។ 

របក្ខរ ៣៧. 

បនាទ ប់ពើបានទទួលឃស្ចកតើយល់រពមឃលើអត្ថបទផេពវផាយឬអត្ថបទផាយពាណិជជកមមជើកស្ិ
កមមរចួឃេើយ   រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគល មានស្ិទធិឃធវើការផេពវផាយតាមរបព័នធផេពវផាយ និងអនុវត្ត
កមមវធិើផេពវផាយឬការផាយពាណិជជកមមផលិត្ផលជើកស្ិកមមរបស់្ែលួនឃៅរាជធានើ ឃែត្ត ឃដ្ឋយរត្ូវ
ជូនព័ត៌្មានដល់មនទើរកស្ិកមមសាមើ  ឃដើមបើឃស្នើសុ្ាំកិចចស្េការ។  
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ជំពូរ  ៦  
វិធានរមួ្និង      ច        ជីរសរិម្ម 

 

របក្ខរ ៣៨. 
រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ឬវញិ្ញដ បនបរត្ឃៅកនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមម 

ជើកស្ិកមមររប់រូបភាព  រត្ូវបាំឃពញលកាណវនិិចឆ័យដូចខាងឃរកាម៖ 
  -  រត្ូវបាំឃពញស្ាំណុាំ ខបបបទឃស្នើសុ្ាំឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងររប់រោន់ រស្បតាមការត្រមូវឃៅ
កនុងរាំរូពាកយឃស្នើសុ្ាំ 
  - រត្ូវមានស្មត្ថភាពកនុងការឃធវើរបត្ិបត្តិការខដលពាក់ព័នធនឹងការឃស្នើសុ្ាំរបស់្ែលួន   ឃដ្ឋយ 
អនុឃលាមតាមរបាយការណ៍រត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលឃលើការអនុវត្តរបស់្របត្ិបត្តិករឃៅកនុងឆ្ន ាំកនលងមក 
  - រត្ូវអនុវត្តកិចចរបត្ិបត្តិលែកនុងការអនុវត្តចាប់ ការអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យ បទបញ្ញជ  
និងនើត្ិវធិើឃផេងឃទៀត្ ឃៅកនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមជើកស្ិកមមរបស់្ែលួន 
  - មិនធាល ប់បានទទួលទណឍ កមមពយរួឬដកេូត្លិែិត្អនុញ្ញដ ត្ឬវញិ្ញដ បនបរត្   ឬធាល ប់បាន
ទទួលឃទស្រពេមទណឍ ណាមួយឃៅកនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមជើកស្ិកមម  ឃៅកនុងរយៈឃពល២(ពើរ) 
ឆ្ន ាំចុងឃរកាយ ឃៅមុនឃពលឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ឬវញិ្ញដ បនបរត្ងមើ។ 
 
របក្ខរ ៣៩. 

រកុមេ ុនខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ ឃវចែចប់ជាងមើ ឃធវើស្ននិធិ  ឬឃធវើការផតត់្ផគង់
ខចកចាយជើកស្ិកមមររប់របឃភទ រត្ូវដ្ឋក់តាាំងបង្ហា ញឃៅកនុងររឹុះសាថ នរបស់្ែលួននូវលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ ឬ 
វញិ្ញដ បនបរត្ខដលពាក់ព័នធ និងរត្ូវត្មាល់ឯកសារវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់បញ្ជ ិការបឃភទជើកស្ិកមមខដល 
កាំពុងឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមម។  

ពាណិជជករលក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមមរត្ូវតាាំងបង្ហា ញកនុងររឹុះសាថ នរបស់្ែលួននូវលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
លក់ដុាំលក់រាយ និងរត្ូវត្មាល់ឯកសារវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់បញ្ជ ិការបឃភទជើកស្ិកមម ឬបញ្ជ ើជើកស្ិកមម
ខដលមានបញ្ញជ ក់ឃលែបញ្ជ ិកា។ 

របក្ខរ ៤០. 
ររប់ររឹុះសាថ នខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមជើកស្ិកមម រត្ូវមានឃស្ៀវឃៅកាំណត់្រតាពាណិជជ

កមមតាមរាំរូរបស់្រកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវចុុះកនុងឃស្ៀវឃៅឃនាុះ អាំពើរបឃភទ  
យថ្នរបឃភទ បរមិាណជើកស្ិកមមខដលឃធវើពាណិជជកមមរបចាាំឆ្ន ាំ និងកាំណត់្រតាព័ត៌្មានចាាំបាច់ឃផេងឃទៀត្។ 

ពាណិជជករជើកស្ិកមមរត្ូវរាយការណ៍ ឬផឋល់ព័ត៌្មានជូនមស្តនតើឬអងគភាពកស្ិកមមមានស្មត្ថកិចច
ឃៅកនុងមូលដ្ឋឌ នសាមើ កនុងករណើ ស្ងេយ័ចាំឃពាុះអនកទិញជើកស្ិកមមណាមួយយកឃៅខកថ្ចនឬផលិត្ជា
ឃររឿងផទុុះឃរៅឃោលបាំណងកស្ិកមម ខដលអាចបងាផលប៉ាុះពាល់ដល់ស្នតិសុ្ែជាត្ិ។ 
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របក្ខរ ៤១. 
ពាណិជជករជើកស្ិកមមខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមររប់រូបភាព  រត្ូវអនុវត្តលកាែណឍ ដូចខាង

ឃរកាម៖ 
 - រត្ូវរកាឃស្ៀវឃៅកាំណត់្រតាពាណិជជកមម ឯកសារស្កាើបរត្ វកិាយបរត្ និងឯកសារពាក់ព័នធ
ឃផេងឃទៀត្កនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមរបស់្ែលួនឃៅកនុងរយៈឃពលោ៉ា ងត្ិច២(ពើរ)ឆ្ន ាំឃរកាយរបត្ិបត្តិការ 
ទាំងឃនាុះបានបញ្ច ប់ 

 -  រត្ូវររប់ររងជើកស្ិកមមខដលឃធវើស្ននិធិស្រមាប់លក់ឲ្យបានស្មរស្បតាមលកាណបឃចចកឃទស្ 
និងធានាឲ្យ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមមមានសុ្វត្ថិភាព ឃដ្ឋយរត្ូវអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យស្រមាប់ការឃធវើ  
ស្ននិធិឬស្រមាប់ការដ្ឋក់តាាំងលក់ជើកស្ិកមម 
 - រត្ូវបាំពាក់សាល កស្ញ្ញដ សុ្វត្ថិភាព ឧបករណ៍ការពារសុ្វត្ថិភាព ឧបករណ៍លាងស្មាែ ត្ ស្មាា រ  
អនាម័យ ស្មាា រលុបបាំបាត់្ការឃលចរជាប របព័នធការពារអរគើភ័យ និងរបព័នធការពារសុ្វត្ថិភាពឃផេង
ឃទៀត្ឃៅកនុងររឹុះសាថ នឃធវើរបត្ិបត្តិការរបស់្ែលួន 
 - រត្ូវមានមឃធាបាយស្រមាប់ផទុកឬស្ននិធិជើកស្កិមមខដលធានាមិនធលុុះធាល យ មិនឃលចរជាប ឬ
បាត់្បង់រុណភាពឃៅកនុងការឃធវើស្ននិធិ               ការដឹកជញ្ជូ ន ការឃលើកដ្ឋក់ ឬកនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមរបស់្ែលួន 
 - រត្ូវអនុវត្តកមមវធិើបណតុ ុះបណាត លស្តើពើវធិានសុ្វត្ថិភាពកនុងររប់របត្ិបត្តិការខដលពាក់ព័នធ និង
បាំពាក់ឧបករណ៍ការពារសុ្វត្ថិភាពដល់បុរគលិករបត្ិបត្តិការឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
 -   រត្ូវកាំណត់្និងអនុវត្តបទដ្ឋឌ នបឃចចកឃទស្ស្រមាប់ឃរបើរបាស់្និងខងទាំឧបករណ៍ខដលឃរបើ 
របាស់្ជាមួយជើកស្ិកមម និងឧបករណ៍ការពារសុ្វត្ថិភាព  
 - រត្ូវអនុវត្តកមមវធិើរត្ួត្ពិនិត្យនិងខងទាំសុ្ែភាពជារបចាាំដល់បុរគលិករបត្ិបត្តិការផ្ទទ ល់ជាមយួ
ជើកស្ិកមម។ 
 
របក្ខរ ៤២. 

រកុមេ ុនខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូល លាយផេាំ ឬឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមម អាចឃធវើការផគត់្ផគង់
ខចកចាយជើកស្ិកមមចាំឃពាុះខត្ររឹុះសាថ នលក់ដុាំលក់រាយឬសាខាចាំណុុះរបស់្ែលួន ខដលកាន់កាប់លិែតិ្
អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយរស្បតាមបទបបញ្ដត្តិថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមមនិង
នើត្ិវធិើថ្នរបកាស្ឃនុះប៉ាុឃណាណ ុះ។  

រកុមេ ុនខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឬផគត់្ផគង់ខចកចាយបនតនូវជើកស្ិកមម រត្ូវទទួលែុស្រត្ូវ
ឃលើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមរបស់្សាខាែលួនឬររឹុះសាថ នលក់ដុាំលក់រាយទាំងឡាយណា ខដលបានចុុះ
កិចចស្នានិងទទួលយកការផគត់្ផគង់ខចកចាយជើកស្ិកមមរបស់្ែលួន។ 

រកុមេ ុនខដលផគត់្ផគង់ខចកចាយបនត ររឹុះសាថ នលក់ដុាំលក់រាយ និងកស្ិដ្ឋឌ នខដលកាន់កាប់និង
ឃរបើរបាស់្ជើកស្ិកមម រត្ូវទទួលយកការផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឬរត្ូវទិញចូលស្រមាប់បឃរមើរបត្ិបត្តិការ
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របស់្ែលួននូវជើកស្ិកមមខដលមានរបភពរស្បចាប់ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមបទបបញ្ដត្តិថ្នចាប់ស្តើពើការ
ររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម និងនើត្ិវធិើថ្នរបកាស្ឃនុះ។ 
របក្ខរ ៤៣. 

                                   ជើកស្ិកមម           មានកាត្ពវកិចចឃធវើការ
សាកលបងជើវរបស្ិទធភាពឃលើផលិត្ផលជើកស្ិកមមរបស់្ែលួនឃ ើងវញិ ឃៅកនុងរយៈឃពល ៥(របាាំ)ឆ្ន ាំមតង 
រិត្ចាប់ពើកាលបរឃិចឆទឃចញវញិ្ញដ បនបរត្     បញ្ជ ិកាដាំបូង ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាម   ស  ស 
          ស   ស                      ស                           ស             
   ស    ។ 

 

របក្ខរ ៤៤. 
ពាណិជជករខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឬឃធវើការលក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម រត្ូវមានវញិ្ញដ បនបរត្ 

បញ្ញជ ក់ការឆលងវរគអប់រ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈជាមុន ឃដើមបើបាំឃពញបុឃរលកាែណឍ ស្រមាប់ការឃស្នើសុ្ាំលិែិត្ 
អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចកចាយ ឬលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម។  

ពាណិជជករខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចកចាយបនត ឬឃធវើការលក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម រត្ូវដ្ឋក់ពាកយ
ឃស្នើសុ្ាំឆលងវរគអប់រ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈស្រមាប់ការឃធវើរបត្ិបត្តិការរបស់្ែលួន ឃៅមនទើរកស្ិកមមរាជធានើ ឃែត្ត 
សាមើ។  

 

របក្ខរ ៤៥. 
មនទើរកស្ិកមមរាជធានើ ឃែត្ត ឃដ្ឋយស្េការនិងស្រមបស្រមួលជាមួយនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិ

កមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ មានភារកិចចឃរៀបចាំកមមវធិើ ឃលើករឃរមាងឃបើកវរគ និង
ផតល់ឃស្វាកមមកនុងការអនុវត្តកមមវធិើអប់រ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈស្រមាប់ការឃធវើពាណិជជកមមជើកស្ិកមម ឃៅ 
តាមរាជធានើ ឃែត្តសាមើ។  

ឃោលការណ៍ខណនាាំស្រមាប់ដាំឃណើ រការវរគអប់រ ាំនិងកមមវធិើអប់រ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈ ស្រមាប់ការ 
ឃធវើពាណិជជកមមជើកស្ិកមម រត្ូវកាំណត់្ឃដ្ឋយនាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកស្ិកមមថ្នរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ។ 

របក្ខរ ៤៦. 

រកុមេ ុនខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ និងឃវចែចប់ជាជើនូវជើកស្ិកមម រត្ូវមាន 
បុរគលិកបឃចចកឃទស្របចាាំការមួយរូបឬឃរចើនរូប   ឃដើមបើទទួលែុស្រត្ូវជាអចិថ្ស្តនតយឃ៍លើរកបែ័ណឍ បឃចចក 
ឃទស្កនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមរបស់្ែលួន និងរត្ូវមានការទទួលសាគ ល់ស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈឃដ្ឋយ
រកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ រស្បតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើ ថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំ
កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 
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រកុមេ ុនខដលឃស្នើសុ្ាំឃធវើការនាាំចូលនាាំឃចញ ការលាយផេាំ ការឃវចែចប់ជាងមើនូវជើកស្ិកមម   រត្ូវ
ភាជ ប់ជាមួយពាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមរបស់្ែលួន នូវវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ ក់
ការទទួលសាគ ល់ស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈរបស់្បុរគលិកបឃចចកឃទស្របចាាំការ។ រកុមេ ុនរត្ូវរាយការណ៍ជូន
រកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ កនុងករណើ មានការបញ្ឈប់ ឬផ្ទល ស់្បតូរបុរគលិកបឃចចកឃទស្ 
ឃដើមបើឃស្នើសុ្ាំការទទួលសាគ ល់ស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈរបស់្បុរគលិកងមើ។  

ការឃស្នើសុ្ាំការទទួលសាគ ល់ស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈរបស់្បុរគលិកបឃចចកឃទស្របចាាំការ និងការឃស្នើសុ្ាំ
ឆលងវរគអប់រ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈស្រមាប់អនកផគត់្ផគង់ខចកចាយបនត អនកលក់ដុាំលក់រាយជើកស្ិកមម រត្ូវបង់
កថ្រមឃស្វាកមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ រស្បតាមបទបបញ្ដត្តិនិងនើតិ្វធិើថ្នចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំ 
កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម។ 

 

ជំពូរ  ៧ 
នោសបបញ្ញតតិ 

របក្ខរ ៤៧. 

រូបវនតបុរគល ឬនើត្ិបុរគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជកមមជើកស្ិកមមររប់របឃភទឃៅកនុងរពុះរាជា
ណាចរកកមពុជា រត្ូវទទួលែុស្រត្ូវចាំឃពាុះជើកស្ិកមមខដលដ្ឋក់តាាំងលក់ឬឃធវើស្ននិធិស្រមាប់លក់ឃៅកនុង
ររឹុះសាថ នពាណិជជកមមឬ ល្ ាំងស្ននិធិរបស់្ែលួន ឃដ្ឋយរត្ូវឃោរពនិងអនុវត្តតាមបទបបញ្ដត្តិ និងបទហាម
្ត់្កនុងស្កមមភាពពាណិជជកមមជើកស្ិកមម ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមចាប់ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមម
និងជើកស្ិកមម និងរត្ូវឃធវើស្េការ បងាលកាណៈង្ហយរស្ួលដល់ររប់ស្កមមភាពអប់រ ាំខណនាាំ រត្ួត្ពិនិត្យ 
និងអនុវត្ឋចាប់របស់្មស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំកសិ្កមមនិងជើកសិ្កមមមានស្មត្ថកិចច  រកស្ួងកស្ិកមម 
រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ។ 
 
របក្ខរ ៤៨. 

រូបវនតបុរគលឬនើត្ិបុរគលខដលរបរពឹត្តឃលមើស្ឬមិនឃោរពតាមនើត្ិវធិើនិងបទបបញ្ដត្ិតដូចមានខចង 
កនុងរបកាស្ឃនុះ រត្ូវទទួលទណឍ កមមជាក់លាក់ឃដ្ឋយអនុឃលាមតាមឃទស្បបញ្ដត្តិដូចមានខចងកនុងចាប់ 
ស្តើពើការររប់ររងថ្នន ាំកស្ិកមមនិងជើកស្ិកមមជាធរមាន។ 
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ជំពូរ  ៨ 
អវសានបបញ្ញតតិ 

 

     ៤៩.    
   ស  ស    ស                               ស           

       ។ 
 

     ៥០.    
                               អរគនាយក            ស     អរគនាយក

ថ្នអរគនាយកដ្ឋឌ នឃៅស្ ូ របធានរដឌបាលថ្រពឃឈើ របធានរដឌបាលជលផល           
        ស                                                          
                     ស   ស                          របធាន      ស          
                  ស   ឲ្យ    ស     ែពស់្                    ។ 

 
 

            ,                                ២០១៣ 
 
                                                                 រែឋ      

                         ៖ 
-រកសួ្ងរពុះបរមរាជវា ាំង 
-អរគឃលខាធិការដ្ឋឌ នរពទឺធស្ភា 
-អរគឃលខាធិការដ្ឋឌ នរដឌស្ភា 
-អរគឃលខាធិការរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
-  ស                
-  ទទ   យស                
-ែុទទកាល័យឯកឧត្តម ឃលាកជាំទវឧបនាយករដឌមស្តនតើ 
-រកសួ្ង សាថ ប័នពាក់ពន័ធ 
-ររប ់         ត្ត 
-        ៥០ 
-រាជកិចច 
-              
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ឧបស្មពនធទើ១ ថ្នរបកាស្ ឃលែ១១៩របក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ១១  ខែឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ស្តើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងជរីសរិម្មដែលរតូវនធវើពាណិជជរម្ម” 

 

រំរសូណំុំដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តនាចំូលនានំចញជីរសរិម្ម 

3 
រ-រំរពូារយនសនើសុលំខិិ្តអនុញ្ញញ តនាចូំលនានំចញជីរសរិម្មរនងុនោលបំណងពាណិជជរម្ម 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុ ំ(General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ុះអនកឃស្នើសុ្ាំ៖ 

២-ស្ញ្ញជ តិ្៖                                           អាយុ៖                                       ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តស្ញ្ញដ ណបណណឬលែិិត្ឆលងខដនឃលែ៖                                         ផុត្កាំណត់្ថ្ងៃទើ៖ 

៤-រកមុេ ុនឬនើតិ្បុរគលឯកជន៖ “រូស្កនុងរបអប់” 
      នាាំចូលនាាំឃចញ                ផគត់្ផគង់ខចកចាយ 
       លាយផេាំ                        ឃវចែចប់ជាងមើ             
       នើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្៖ 

   ស្េរមន៍កស្ិកមម 
 

៥-អាស្យដ្ឋឌ នឃៅកមពុជា៖ 
 
ទូរស្ពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃរេទាំព័រ៖ 
៦-ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម៖ 
    ចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្៖ 
៧- ល្ ាំងស្ននធិិ 
ឃលែចុុះបញ្ជ ើ និងអាស្យដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើរកមុេ ុនឃម “ឃបើស្និជាមាន”  
 
៩-អត្តស្ញ្ញដ ណថ្នរបភពឃដើមលាយផេាំឬផគត់្ផគង់ខចកចាយ 
ឃ ម្ ុះនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នរកុមេ ុនរបភពឃដើមផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ  
 

 

ឃ ម្ ុះនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នរកុមេ ុនរបភពឃដើមលាយផេាំ 
 
 

 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 111 

 

II-នោលបំណងននក្ខរនសនើសុ(ំPurpose and state of application) “រូស្កនុងរបអប់” 
  ការនាាំចូល  
  ការនាាំឃចញ 
  ការផគត់្ផគង់ខចកចាយ 

  ការឃផទរស្ិទធិឃលើលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
  ឃោលបាំណងពាណិជជកមមឃផេងឃទៀត្ 

III-ម្នធោបាយែឹរជញ្ជូន រំពង់ដផ ឬមាត់រចរដែលនាចំូលនានំចញ(Mean of 
transport, port, or border entry to be imported-exported) “រូស្កនុងរបអប់” 
មឃធាបាយដឹកជញ្ជូ ន ៖ 
 រងយនត 
 នាវា 
 យនតឃហាុះ 
 មឃធាបាយឃផេងឃទៀត្៖................................ 

កាំពង់ខផឬមាត់្រចក ៖ 
  កាំពង់ខផ..................................................... 
....................................................................... 
  មាត់្រចក.................................................... 
....................................................................... 

IV-       និងបរមិាណជីរសរិម្មដែលនសនើសុកំ្ខរនាចំូលនានំចញ (Specification & 
quantity of fertilizers to be imported/exported)  មានភាជ ប់ CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខ ក 

(ឃបើស្និជាឃរចើន) 

 .  
No 

        
ជើកស្ិកមម 

Specification 

             
Trade name 

ឃលែបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

បរមិាណឃស្នើនាាំចូល 
នាាំឃចញ 

Quantity to be 
imported/exported 

រកមុេ ុន/របឃទស្ 
របភពឃដើម 

Company/Country 
of origin 

១      

២      

៣      

៤      

៥      

៦      

៧      

៨      

៩      

១០      

ស្រុបរតឹ្មចាំនួន៖....................មុែ      បរមិាណ៖.............................. 
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V-បញ្ជឯីរសាររតវូភ្ជជ ប់ជាមួ្យ (List of documents enclosed)  
  ១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម បណ័ណបា៉ា ត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ថ្នឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯកសារបញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

  ២- ឯកសារឬកិចចស្នាបញ្ញជ កក់ារផគត្ផ់គងរ់បស្់រកុមេ ុនរបភពឃដើម។ ០១ចាប ់

    ៣- របាយការណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យឃដើមរោឃៅឃពលឃស្នើសុ្ាំនាាំឃចញជើកស្ិកមម (ករណើ នាាំឃចញ)។ ០១ចាប ់

  ៤-  វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កប់ញ្ជ ិកាជើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃស្នើសុ្ាំនាាំចូលនាាំឃចញ។ ០១ចាប ់

  ៥-  ស្ាំបកឃវចែចបជ់ើកស្ិកមមតាមរបឃភទនើមួយៗខដលមានសាល កស្ញ្ញដ ពត័្ម៌ានឬបរោិយបណ័ណ  
       ស្រមាបក់ារខណនាាំជាភាសាខែមរខដលបានយលរ់ពមឃៅឃពលឃធវើការចុុះបញ្ជ ើ។ 

០១ចាប ់

  ៦- លិែិត្បញ្ញជ ករ់បស្់រកុមេ ុនអាំពើអត្តស្ញ្ញដ ណបុរគលិកបឃចចកឃទស្របចាាំការររឹុះសាថ ននាាំចូល 

       នាាំឃចញរបស្់ែលួន និងខដលមានការទទួលសាគ ល់ពើរកស្ងួកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 
០១ចាប ់

   ៧-  របាយការណ៍អាំពើស្មត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមមរបស្់រកុមេ ុនឃៅកនុងឆ្ន ាំចុង
ឃរកាយមុនឃពលឃស្នើសុ្ាំ។ 

០១ចាប ់

 ៨- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម(តាមទើតាាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

   ៩-  វកិាយបរត្បងក់ថ្រមឃស្វាកមមស្រមាបក់ារឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញ។ ០១ចាប ់

 ១០- CD soft copy ថ្នបញ្ជ ើឃ ម្ ុះជើកស្ិកមមខដលឃស្នើសុ្ាំនាាំចូលនាាំឃចញ រាំរូស្ាំបកឃវចែចប់  
       រាំរូសាល កស្ញ្ញដ ពត័្ម៌ាន ឬបរោិយបណ័ណស្រមាបក់ារខណនាាំ ឬពត័្ម៌ានពាក់ពន័ធឃផេងឃទៀត្។ 

០១ចាប ់

VI-ក្ខរនសនើសុ ំ
       ែញុ ាំបាទឬនាងែញុ ាំជា.............................................................................................................................  
សូ្មដ្ឋកព់ាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញជើកស្ិកមម ឃដ្ឋយបានបាំឃពញពត័្ម៌ាននិងភាជ បឯ់កសារររបរ់ោន់
ជូនដូចខាងឃលើ និងសូ្មឃោរពឃស្នើសុ្ាំការពិនិត្យស្ឃរមចដែ៏ពងែ់ពស្់របស្់ឯកឧត្តមរដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ ឃដ្ឋយកតើអនុឃរោុះ។ 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,ថ្ងៃទើ          ខែ          ឆ្ន ាំ            
                                                                                                    អនរនសនើសុ ំ
                                                                                       េត្ថឃលខា  ឃ ម្ ុះ និងរតា 
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សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរម្មរសរិម្មដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលាកបរត្របរល-់ទទួលស្ាំណុាំ ឯកសារ៖ ឃលែ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
 
មស្តនតើទទួលស្ាំណុាំ ឯកសារ៖                                                        េត្ថឃលខា 
ស្ាំឃណើ សុ្ាំ                 នាាំចូល                                នាាំឃចញ           
បរមិាណឃស្នើសុ្ាំ៖  ចាំនួន......................មុែ.......បរមិាណ............................................................................ 
របឃទស្របភពឃដើមនាាំឃចញ៖.................................................................................................................... 
មឃធាបាយដឹកជញ្ជូ ន៖ .......................................................................................................................... 
មាត្រ់ចក ៖ .......................................................................................................................................... 
វកិាយបរត្បងក់ថ្រមឃស្វាកមមឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ឃលែ៖................................................................................. 
កាំណត្ស់្មាគ ល់៖..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
រំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯកសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ ក់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់្អនកឃស្នើសុ្ាំដូចជា អត្តស្ញ្ញដណប័ណណ លិែតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ 
ឬឯកសារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបង្ហា ញចាប់ឃដើមដល់់មស្តនតើទទលួឯកសារថ្ននាយកដ្ឋឌ ននើត្កិមមកសិ្កមម ឬរត្ូវមានឃស្ចកតើបញ្ញជ ក់ឃលើ
ឯកសារងត្ចមលងទាំងឃនាុះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃែត្តតាមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- កនុងករណើ ត្ាំណាងរកុមេ ុនឬត្ាំណាងនើត្បុិរគលទទួលែុស្រត្វូផ្ទទ ល់កនុងដាំឃណើ រការដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃនុះ រកុមេ ុនឬនើត្ិបុរគល
ឃនាុះរត្ូវឃចញលិែតិ្របរល់សិ្ទធិឲ្យបុរគលឃនាុះជាត្ាំណាងរស្បចាប់របស់្ែលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិែតិ្របរល់សិ្ទធិឃនុះជាមយួពាកយ
ឃស្នើសុ្ាំ។ 
 

3 
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ខ្-រំរពូារយនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តនាចំូលជីរសរិម្មនរៅនោលបណំងពាណិជជរម្ម 
I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុ ំ(General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ុះអនកឃស្នើសុ្ាំ៖ 
២-ស្ញ្ញជ តិ្៖                                           អាយុ៖                                       ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តស្ញ្ញដ ណបណណឬលែិិត្ឆលងខដនឃលែ៖                                         ផុត្កាំណត្ថ់្ងៃទើ៖ 
៤-នើតិ្បុរគលសាធារណៈឬនើតិ្បុរគលឯកជន៖ “រូស្កនុងរបអប”់ 
 រកស្ួង សាថ បន័ ឬអងគភាពរដឌ 
 ឯកត្តជន 
 រកុមេ ុនវនិិឃោរដាំណាាំកស្ិឧស្ាេកមម 

 ស្េរមនក៍ស្ិកមម 
 កស្ិដ្ឋឌ នខាន ត្ធាំ 
 នើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្៖ 

៥-អាស្យដ្ឋឌ នឃៅកមពុជា៖ 
 
ទូរស្ពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃរេទាំពរ័៖ 
៦-ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម៖ 
    ចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្៖     
៧- ល្ ាំងស្ននិធិ 
ឃលែចុុះបញ្ជ ើ និងអាស្យដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើរកមុេ ុនឃម “ឃបើស្និជាមាន”  
 
៩-អត្តស្ញ្ញដ ណថ្នរបភពឃដើមលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 
ឃ ម្ ុះនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នរកុមេ ុនរបភពឃដើមផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ  
 

 

ឃ ម្ ុះនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នរកុមេ ុនរបភពឃដើមលាយផេាំ 
 

 

II-នោលបំណងននក្ខរនសនើសុ(ំPurpose and state of application) “រូស្កនុងរបអប”់ 
 ឃធវើវភិារនិងឃធវើការសាកលបងឃលើទើវាលពិឃសាធន ៍  ឃធវើការពិឃសាធឬរសាវរជាវស្រមាបវ់សិ្័យសាធារណៈ 

 ឃោលបាំណងមិនខមនពាណិជជកមមឃផេងឃទៀត្  ឃធវើការឃរបើរបាស្់ឃដ្ឋយផ្ទទ ល ់
 ឃធវើអាំឃណាយដល់សាធារណៈ 
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III-ម្នធោបាយែឹរជញ្ជូន រំពង់ដផ ឬមាត់រចរដែលនាចូំលនានំចញ(Mean of transport, port, or 
border entry to be imported-exported) “រូស្កនុងរបអប”់ 
មឃធាបាយដឹកជញ្ជូ ន ៖ 
 រងយនត 
 នាវា 
 យនតឃហាុះ 
 មឃធាបាយឃផេងឃទៀត្៖.................................... 

កាំពងខ់ផឬមាត្រ់ចក ៖ 
  កាំពងខ់ផ................................................................ 
............................................................................... 
  មាត្រ់ចក.............................................................. 
............................................................................... 

IV-       និងបរមិាណជីរសរិម្មដែលនសនើសុកំ្ខរនាចូំល (Specification & quantity of 
fertilizers to be imported)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខ ក (ឃបើស្ិនជាឃរចើន) 

 .  
No 

        
ជើកស្ិកមម 

Specification 

             
Trade name 

ឃលែបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

បរមិាណឃស្នើនាាំចូល 
Quantity to be 

imported 

រកមុេ ុននិងរបឃទស្ 
របភពឃដើម 

Company/Country  
of origin 

១      
២      
៣      
៤      
៥      
៦      
៧      
៨      
៩      
១០      

ស្រុបរតឹ្មចាំនួន៖....................មុែ      បរមិាណ៖.............................. 
V-បញ្ជឯីរសាររតូវភ្ជជ ប់ជាមួ្យ (List of documents enclosed) 

  ១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម បណ័ណបា៉ា ត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ថ្នឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯកសារបញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

  ២- ឯកសារឬកិចចស្នាបញ្ញជ កក់ារផគត្ផ់គងរ់បស្់រកុមេ ុនរបភពឃដើម។ ០១ចាប ់

  ៣- លិែិត្យថ្នភូត្របស្់អនកឃស្នើសុ្ាំ (នើតិ្បុរគលសាធារណៈឬនើតិ្បុរគលឯកជន)។ ០១ចាប ់

  ៤-  វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កប់ញ្ជ ិកាជើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃស្នើសុ្ាំនាាំចូល។ ០១ចាប ់



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 116 

 

  ៥- រពឹត្តិបរត្បឃចចកឃទស្របភពឃដើមថ្នជើកស្ិកមមជាភាសាខែមរ(ត្រមូវតាមរបឃភទជើកស្ិកមម)។ ០១ចាប ់

  ៦-  ពត័្ម៌ានស្តើពើរបឃភទដាំណាាំនិងថ្ផទដើខដលរតូ្វឃរបើឬរតូ្វពិឃសាធសាកលបងបរមិាណសារធាតុ្ចិញ្ច ឹម
ឬផលិត្ផលជើកស្ិកមមរតូ្វឃរបើរយៈឃពលឃធវើការសាកលបង ឃ ម្ ុះនិងទើតាាំងថ្នសាថ នើយពិឃសាធ
សាកលបង និងពត័្ម៌ានឃផេងឃទៀត្ពាកព់ន័ធការឃរបើរបាស្់ឬការពិឃសាធសាកលបងជើកស្ិកមម។ 

០១ចាប ់

    ៧-របាយការណ៍អាំពើស្មត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការនាាំចូលនិងការឃរបើរបាស្់ជើកស្ិកមមរបស្់អនកឃស្នើសុ្ាំឃៅ
កនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពលឃស្នើសុ្ាំ (ស្រមាប់រកុមេ ុនវនិិឃោរដាំណាាំកស្ិ ឧស្ាេកមម  
ស្េរមនក៍ស្ិកមម កស្ិដ្ឋឌ នខាន ត្ធាំ ឬនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្)។ 

០១ចាប ់

    ៨- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម(តាមទើតាាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

  ៩-  វកិាយបរត្បង់កថ្រមឃស្វាកមមស្រមាបក់ារឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូល។ ០១ចាប ់

 ១០- CD soft copy ថ្នបញ្ជ ើឃ ម្ ុះជើកស្ិកមមខដលឃស្នើសុ្ាំនាាំចូល រាំរូស្ាំបកឃវចែចប់រាំរូសាល ក 
        ស្ញ្ញដ ព័ត្៌មាន ឬបរោិយប័ណណស្រមាបក់ារខណនាាំ និងពត័្ម៌ានឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

VI-ក្ខរនសនើសុ ំ
          ែញុ ាំបាទឬនាងែញុ ាំជា................................................................................................................ 
សូ្មដ្ឋកព់ាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលជើកស្ិកមមឃរៅឃោលបាំណងពាណិជជកមម ឃដ្ឋយបានបាំឃពញពត័្៌មាន
និងភាជ បឯ់កសារររបរ់ោនជូ់នដូចខាងឃលើ និងសូ្មឃោរពឃស្នើសុ្ាំការពិនិត្យស្ឃរមចដែ៏ពងែ់ពស្់របស្ឯ់កឧត្តមរដឌ
មស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយកតើអនុឃរោុះ។ 

 
                                                 ............................., ថ្ងៃទើ          ខែ               ឆ្ន ាំ            

 
                                                                                             អនរនសនើសុ ំ

                                                       េត្ថឃលខា  ឃ ម្ ុះ និងរតា  
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រំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯកសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ ក់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់្អនកឃស្នើសុ្ាំដូចជា អត្តស្ញ្ញដណប័ណណ លិែតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ 
ឬឯកសារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបង្ហា ញចាប់ឃដើមដល់់មស្តនតើទទលួឯកសារថ្ននាយកដ្ឋឌ ននើត្កិមមកសិ្កមម ឬរត្ូវមានឃស្ចកតើបញ្ញជ ក់ឃលើ
ឯកសារងត្ចមលងទាំងឃនាុះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃែត្តតាមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២-កនុងករណើ ត្ាំណាងរកុមេ ុនឬត្ាំណាងនើត្ិបុរគលទទួលែុស្រត្វូផ្ទទ ល់កនុងដាំឃណើ រការដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃនុះ រកុមេ ុនឬនើត្បុិរគលឃនាុះ
រត្ូវឃចញលិែិត្របរល់សិ្ទធឲិ្យបុរគលឃនាុះជាត្ាំណាងរស្បចាប់របស់្ែលួនឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិែតិ្របរល់សិ្ទធិឃនុះជាមយួពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 
 

3 
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ឧបស្មពនធទើ២ ថ្នរបកាស្ ឃលែ១១៩របក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ១១  ខែឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ស្តើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងជរីសរិម្មដែលរតូវនធវើពាណិជជរម្ម” 

 

រំរសូណំុំដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តរបតិបតតិក្ខរលាយផស ំឬនវចខ្ចប់ជាថមី 

3 
រ-រំរពូារយនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តរបតិបតតិក្ខរលាយផស ំឬនវចខ្ចប់ជាថមី ជីរសរិម្ម 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុ ំ(General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ុះអនកឃស្នើសុ្ាំ៖ 
២-ស្ញ្ញជ តិ្៖                                            អាយុ៖                                             ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តស្ញ្ញដ ណបណណឬលែិិត្ឆលងខដនឃលែ៖                                         ផុត្កាំណត្ថ់្ងៃទើ៖ 
៤-រកមុេ ុនឬនើតិ្បុរគលឯកជន៖ “រូស្កនុងរបអប”់ 
       លាយផេាំ                ឃវចែចបជ់ាងមើ                      នាាំឃចញ                     ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 
     ស្េរមនក៍ស្ិកមម 
     នើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្ (បញ្ញជ ក)់៖ 

៥-អាស្យដ្ឋឌ នឃៅកមពុជា៖ 
 
ទូរស្ពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃរេទាំពរ័៖ 
៦-ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម៖ 
    ចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឃផេងឃទៀត្៖ 
៧- ល្ ាំងស្ននិធិ 
ឃលែចុុះបញ្ជ ើ និងអាស្យដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើរកមុេ ុនឃម “ឃបើស្និជាមាន”  
 
៩-អត្តស្ញ្ញដ ណថ្នរបភពលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 
ឃ ម្ ុះអនកលាយផេាំនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នររឹុះសាថ នលាយផេាំ  

លិែិត្អនុញ្ញដ ត្របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើ 
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II-នោលបំណងននក្ខរនសនើសុ ំ(Purpose and state of application) “រូស្កនុងរបអប”់ 
    ការនាាំឃចញ  
    ការឃវចែចបជ់ាងមើ 
    ការផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 

 ការបនតសុ្ពលភាពលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ការឃផទរស្ិទធិឃលើលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ឃោលបាំណងពាណិជជកមមឃផេងឃទៀត្ 

III-       ជីរសរិម្ម សម្តថភ្ជពផលតិលាយផស ំឬនវចខ្ចប់ជាថមី (Specification of 
fertilizers, production/repack capacity)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខ ក (ឃបើស្ិនជាឃរចើន) 

 .  
No 

        
ជើកស្ិកមម 

Specification 

             
Trade name 

ឃលែបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

ស្មត្ថភាពផលិត្ 
លាយផេាំឬឃវចែចប់ជាងមើរបចាាំឆ្ន ាំ 
Annual production/repack 

capacity 
១     

២     

៣     

៤     

៥     

៦     

៧     

៨     

៩     

១០     

ស្រុបរតឹ្មចាំនួន៖....................មុែ      បរមិាណ៖.............................. 

IV-បញ្ជឯីរសាររតវូភ្ជជ ប់ជាមួ្យ (List of documents enclosed) 

  ១-   វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម បណ័ណបា៉ា ត្ង់ ឬបណ័ណបង់ពនធឃលើផលរបរ(ITR)ថ្នឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯកសារបញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

  ២-  របកាស្ឬអាជាញ បណ័ណអនុញ្ញដ ត្បឃងាើត្ឃរាងចរក ស្ិបបកមមផលិត្លាយផេាំជើកស្ិកមម ខដល 
        ឃចញឃដ្ឋយរកស្ួងឧស្ាេកមម ខរ ៉ានិងថ្នមពល។ ០១ចាប ់

  ៣-   របាយការណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យដាំឃណើ រការលាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើ ឃៅមុនឃពលឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
         ឃធវើរបតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើជើកស្ិកមម។ 

០១ចាប ់

  ៤-   វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កប់ញ្ជ ិកាជើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃធវើរបតិ្បត្តិការ 
        លាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើ។ 

០១ចាប ់

  ៥-  ស្ាំបកឃវចែចបជ់ើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទនើមួយៗខដលមានសាល កស្ញ្ញដ ពត័្ម៌ានឬបរោិយ 
       បណ័ណស្រមាប់ការខណនាាំជាភាសាខែមរ ខដលបានយល់រពមឃៅឃពលឃធវើការចុុះបញ្ជ ើ។ 

០១ចាប ់



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 120 

 

  ៦-  លិែិត្បញ្ញជ ករ់បស្់រកុមេ ុននូវអត្តស្ញ្ញដ ណបុរគលិកបឃចចកឃទស្របចាាំការររឹុះសាថ នលាយផេាំ 
        ឬឃវចែចប់ជាងមើជើកស្ិកមមរបស្់ែលួន និងខដលមានការទទួលសាគ ល់ពើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា  
       របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

០១ចាប ់

    ៧- របាយការណ៍អាំពើស្មត្ថភាពរបតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើជើកស្ិកមម របស្់រកុមេ ុន 
        ឃៅកនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពលឃស្នើសុ្ាំ។ 

០១ចាប ់

    ៨-  វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម(តាមទើតាាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

  ៦-  វកិាយបរត្បងក់ថ្រមឃស្វាកមមស្រមាបក់ារឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចប ់
       ជាងមើជើកស្ិកមម។ 

០១ចាប ់

 ១០- CD soft-copy ថ្នបញ្ជ ើយថ្នរបឃភទជើកស្ិកមមខដលឃធវើរបតិ្បត្តិការផលិត្លាយផេាំឬឃវចែចប ់
        ជាងមើ រាំរូស្ាំបកឃវចែចប់ រាំរូសាល កស្ញ្ញដ ព័ត្៌មាន ឬបរោិយប័ណណស្រមាបក់ារខណនាាំ ឬ       

ព័ត្៌មានពាក់ព័នធឃផេងឃទៀត្។ 
០១ចាប ់

V-ក្ខរនសនើសុ ំ

 
        ែញុ ាំបាទឬនាងែញុ ាំជា............................................................................................................................ 
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រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយកតើអនុឃរោុះ។ 
 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,ថ្ងៃទើ          ខែ              ឆ្ន ាំ            
                                                                                            អនរនសនើសុ ំ

                                                   េត្ថឃលខា  ឃ ម្ ុះ និងរតា  
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រំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាលឯ់កសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ ក់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់្អនកឃស្នើសុ្ាំដូចជា អត្តស្ញ្ញដ ណប័ណណ លិែិត្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬ
ឯកសារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបង្ហា ញចាប់ឃដើមដល់់មស្តនតើទទួលឯកសារថ្ននាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកសិ្កមម ឬរត្ូវមានឃស្ចកតើបញ្ញជ ក់ឃលើ
ឯកសារងត្ចមលងទាំងឃនាុះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃែត្តតាមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២-កនុងករណើ ត្ាំណាងរកុមេ ុនឬត្ាំណាងនើត្ិបុរគលទទួលែុស្រត្វូផ្ទទ ល់កនុងដាំឃណើ រការដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃនុះ រកុមេ ុនឬនើត្បុិរគលឃនាុះ
រត្ូវឃចញលិែិត្របរល់សិ្ទធឲិ្យបុរគលឃនាុះជាត្ាំណាងរស្បចាប់របស់្ែលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិែតិ្របរល់សិ្ទធិឃនុះជាមយួពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 
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ឧបស្មពនធទើ៣ ថ្នរបកាស្ ឃលែ១១៩របក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ១១  ខែឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ស្តើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងជរីសរិម្មដែលរតូវនធវើពាណិជជរម្ម” 

 

រំរសូណំុំដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុវំិញ្ញញ បនបរតបញ្ញជ រ់ក្ខរចុះបញ្ជឃី្ល ងំ 
សននិធិជីរសរិម្ម 

3 
រ-រំរពូារយនសនើសុវំិញ្ញញ បនបរតបញ្ញជ រ់ក្ខរចះុបញ្ជឃី្ល ងំសននិធិជីរសរិម្ម 

 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុ ំ(General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ុះអនកឃស្នើសុ្ាំ៖ 

២-ស្ញ្ញជ តិ្៖                                             អាយុ៖                                             ឃភទ ៖                                   

៣-អត្តស្ញ្ញដ ណបណណឬលែិិត្ឆលងខដនឃលែ៖                                         ផុត្កាំណត្ថ់្ងៃទើ៖ 

៤-រកមុេ ុនឬនើតិ្បុរគលឯកជន៖ “រូស្កនុងរបអប”់ 

    នាាំចូលនាាំឃចញ               ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ                លាយផេាំ                   ឃវចែចបជ់ាងមើ 
    ស្េរមនក៍ស្ិកមម          រកុមេ ុនវនិិឃោរដាំណាាំកស្ិឧស្ាេកមម 
    នើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្(បញ្ញជ ក)់៖ 

៥-អាស្យដ្ឋឌ នឃៅកមពុជា៖ 
 
ទូរស្ពទឬទូរសារ៖                                                       

ឃរេទាំពរ័៖ 

៦-ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម៖ 
    ចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឃផេងឃទៀត្៖ 
៧-វញិ្ញដ បនបរត្ពើរកមុេ ុនឃម “ឃបើស្ិនជាមាន”  
 
II-នោលបំណងននក្ខរនសនើសុ ំ(Purpose and state of application) “រូស្កនុងរបអប”់ 

    ការនាាំចូលនាាំឃចញ  
    ការលាយផេាំ 
    ការឃវចែចបជ់ាងមើ 
    ការផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 

 ការបនតសុ្ពលភាពវញិ្ញដ បនបរត្ 
 ការឃផទរស្ិទធិឃលើវញិ្ញដ បនបរត្ 
 ការឃរបើរបាស្់ឃដ្ឋយផ្ទទ ល ់
 ឃោលបាំណងឃផេងឃទៀត្ 
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III-ទីតងំឃ្ល ងំសននិជីរសរិម្ម (Location of Warehouse) 
ល.រ 
No ឃ ម្ ុះ ល្ ាំងស្ននិធិ អាស្យដ្ឋឌ ន ថ្ផទ្ ល ាំងស្ននធិិនិង 

ស្មត្ថភាពស្ននិធិ 
១    

២    

៣    

៤    

៥    

IV-បញ្ជឯីរសាររតវូភ្ជជ ប់ជាមួ្យ (List of documents enclosed) 

១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម បណ័ណបា៉ា ត្ង់ ឬបណ័ណបង់ពនធឃលើផលរបរ(ITR)ថ្នឆ្ន ាំចុង 
     ឃរកាយ ឬឯកសារបញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

២- លិែិត្អនុញ្ញដ ត្ខដលមានសុ្ពលភាព -នាាំចូលនាាំឃចញ   -របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើ  
-ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ ឃចញឃដ្ឋយរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ ០១ចាប ់

៣- របាយការណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្ថ្មលឃលើទើតាាំង ល្ ាំងស្ននិធិ  ឃដ្ឋយមស្តនតើអធិការកិចចថ្នន ាំ 
     កស្ិកមមនិងជើកស្ិកមម  ឃៅមុនឃពលឃធវើការចុុះបញ្ជ ើ។ ០១ចាប ់

 ៤- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កប់ញ្ជ ិកាជើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទនើមួយៗ  ខដលរតូ្វឃធវើស្ននិធិឃៅកនុង ល្ ាំង។ ០១ចាប ់

៥- របាយការណ៍អាំពើស្មត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការស្ននិធិជើកស្ិកមម របស់្រកុមេ ុនកនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពល
ឃស្នើសុ្ាំ។ ០១ចាប ់

៦- វកិាយបរត្បងក់ថ្រមឃស្វាកមមស្រមាបក់ារចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម។ ០១ចាប ់

V- ក្ខរនសនើសុ ំ

             
ែញុ ាំបាទឬនាងែញុ ាំជា.................................................................................................................................. 
សូ្មដ្ឋកព់ាកយឃស្នើសុ្ាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិជើកស្ិកមម ខដលមានពត័្ម៌ាននិងឯកសារភាជ បជូ់នដូច
ខាងឃលើ និងសូ្មឃោរពឃស្នើសុ្ាំការពិនិត្យស្ឃរមចដែ៏ពងែ់ពស្់របស្់ឯកឧត្តមរដឌមស្តនតើ រកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ ឃដ្ឋយកតើអនុឃរោុះ។ 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,ថ្ងៃទើ          ខែ          ឆ្ន ាំ            
                                                                                             អនរនសនើសុ ំ

                                                   េត្ថឃលខា  ឃ ម្ ុះ និងរតា  
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........................................................................................................................................................... 

 

រំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯកសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ ក់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់្អនកឃស្នើសុ្ាំដូចជា អត្តស្ញ្ញដណប័ណណ លិែតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ 
ឬឯកសារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបង្ហា ញចាប់ឃដើមដល់់មស្តនតើទទលួឯកសារថ្ននាយកដ្ឋឌ ននើត្កិមមកសិ្កមម ឬរត្ូវមានឃស្ចកតើបញ្ញជ ក់ឃលើ
ឯកសារងត្ចមលងទាំងឃនាុះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃែត្តតាមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២-កនុងករណើ ត្ាំណាងរកុមេ ុនឬត្ាំណាងនើត្ិបុរគលទទួលែុស្រត្វូផ្ទទ ល់កនុងដាំឃណើ រការដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃនុះ រកុមេ ុនឬនើត្បុិរគលឃនាុះ
រត្ូវឃចញលិែិត្របរល់សិ្ទធឲិ្យបុរគលឃនាុះជាត្ាំណាងរស្បចាប់របស់្ែលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិែតិ្របរល់សិ្ទធិឃនុះជាមយួពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 
 

3 
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ឧបស្មពនធទើ៤ ថ្នរបកាស្ ឃលែ១១៩របក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ១១  ខែឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ស្តើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងជរីសរិម្មដែលរតូវនធវើពាណិជជរម្ម” 

 

រំរសូណំុំដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តផគត់ផគង់ដចរចាយជីរសរិម្ម 

3 
រ-រំរពូារយនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តផគត់ផគង់ដចរចាយជីរសរិម្ម 

 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុ ំ(General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ុះអនកឃស្នើសុ្ាំ៖ 
២-ស្ញ្ញជ តិ្៖                                              អាយុ៖                                              ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តស្ញ្ញដ ណបណណឬលែិិត្ឆលងខដនឃលែ៖                                         ផុត្កាំណត្ថ់្ងៃទើ៖ 
៤-រកមុេ ុនឬនើតិ្បុរគលឯកជន៖ “រូស្កនុងរបអប”់ 
    នាាំចូលនាាំឃចញ              ឃវចែចបជ់ាងមើ                 លាយផេាំ               ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 
    ស្េរមនក៍ស្ិកមម 
    នើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្(បញ្ញជ ក)់៖ 

៥-អាស្យដ្ឋឌ នឃៅកមពុជា៖ 
 
ទូរស្ពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃរេទាំពរ័៖ 
៦-ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម៖ 
    ចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្៖ 
៧- ល្ ាំងស្ននិធិ 
ឃលែចុុះបញ្ជ ើ និងអាស្យដ្ឋឌ ន  

 
 

 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើរកមុេ ុនឃម “ឃបើស្និជាមាន”  
 
៩-អត្តស្ញ្ញដ ណថ្នរបភពលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 
ឃ ម្ ុះនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នរកុមេ ុនរបភពឃដើមផគត្ផ់គងខ់ចក 
ចាយថ្នន ាំកស្ិកមម(ករណើ នាាំចូល) 

 

ឃ ម្ ុះអនកលាយផេាំនិងអាស្យដ្ឋឌ នថ្នររឹុះសាថ នលាយផេាំថ្នន ាំ ក
ស្ិកមម(ករណើ ផលិត្កនុងរស្ុក) 

 

II-នោលបំណងននក្ខរនសនើសុ ំ(Purpose and state of application) “រូស្កនុងរបអប”់ 
      ការផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ 
      ការឃផទរស្ិទធិឃលើលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 

 ការបនតសុ្ពលភាពលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ឃោលបាំណងឃផេងឃទៀត្ 
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III-       និងបរមិាណជីរសរិម្មដែលនសនើសុកំ្ខរផគត់ផគង់ដចរចាយ(Specification & 
quantity of fertilizers to be distributed)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខ ក (ឃបើស្ិនជាឃរចើន) 

 .  
No 

        
ជើកស្ិកមម 

Specification 

             
Trade name 

ឃលែបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

បរមិាណផគត្ផ់គងខ់ចក
ចាយរបចាាំឆ្ន ាំ 

Annual quantity to 
be distributed 

រកមុេ ុននងិរបឃទស្ 
របភពឃដើម 

Company & 
Country of  origin 

១      

២      

៣      

៤      

៥      

៦      

៧      

៨      

៩      

១០      

ស្រុបរតឹ្មចាំនួន៖....................មុែ      បរមិាណ៖.............................. 
 
 

IV-បញ្ជឯីរសាររតវូភ្ជជ ប់ជាមួ្យ (List of documents enclosed)  

  ១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើពាណិជជកមម បណ័ណបា៉ា ត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ថ្នឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯកសារបញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ើនើតិ្បុរគលឯកជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

  ២- លិែិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូល លិែិត្អនុញ្ញដ ត្របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចែចបជ់ាងមើជើកស្ិកមមរបស្់
រកុមេ ុនឃដើមខដលផគត្់ផគង់ខចកចាយឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬស្រមាប់រកុមេ ុនផគត្់ផគង់ខចកចាយបនត។ ០១ចាប ់

  ៣- កិចចស្នាបញ្ញជ កក់ារផគត្ផ់គងរ់បស្់រកុមេ ុនឃដើម ស្រមាបក់ារឃស្នើសុ្ាំផគត្ផ់គងខ់ចកចាយបនត។ ០១ចាប ់

  ៤- វកិាយបរត្បឃណាត ុះអាស្ននបញ្ញជ កថ់្ងលជើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទ ខដលឃស្នើសុ្ាំផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ។ ០១ចាប ់

  ៥- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កប់ញ្ជ ិកាជើកស្ិកមមតាមយថ្នរបឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃស្នើសុ្ាំផគត្ផ់គង ់ខចកចាយ។ ០១ចាប ់

  ៦- ស្ាំបកឃវចែចបជ់ើកស្ិកមមតាមរបឃភទនើមួយៗខដលមានសាល កស្ញ្ញដ ពត័្ម៌ានឬបរោិយបណ័ណ   
       ស្រមាបក់ារខណនាាំជាភាសាខែមរខដលបានយល់រពមឃៅឃពលឃធវើការចុុះបញ្ជ ើ។ ០១ចាប ់
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  ៧- របាយការណ៍អាំពើស្មត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការផគត្ផ់គងខ់ចកចាយជើកស្ិកមមរបស្់អនកឃស្នើសុ្ាំ 
ឃៅកនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពលឃស្នើសុ្ាំ។ ០១ចាប ់

     ៨- បញ្ជ ើឃ ម្ ុះ  អត្តស្ញ្ញដ ណ  អាស្យ័ដ្ឋឌ ន របស្់សាខា ររឹុះសាថ នលកដុ់ាំលករ់ាយ ឬកស្ិដ្ឋឌ ន តាម
រាជធានើ ឃែត្តនើមួយៗខដលចុុះកិចចស្នាទទួលយកការផគត្ផ់គងខ់ចកចាយជើកស្ិកមមរបស្់
រកុមេ ុនសាមើ។ 

០១ចាប ់

    ៩- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម(តាមទើតាាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

 ១០- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កក់ារឆលងវរគអបរ់ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈ ខដលឃរៀបចាំឃដ្ឋយមនទើរកស្ិកមមរាជ 
        ធានើ ឃែត្តសាមើ(ស្រមាបអ់នកផគត្់ផគងខ់ចកចាយបនត)។ ០១ចាប ់

១១- វកិាយបរត្បងក់ថ្រមឃស្វាកមមស្រមាបក់ារឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ។ ០១ចាប ់

 ១២- CD soft copy ថ្នបញ្ជ ើឃ ម្ ុះជើកស្ិកមមខដលឃស្នើសុ្ាំផគត្់ផគង់ខចកចាយរាំរូស្ាំបកឃវចែចប់  
        រាំរូសាល កស្ញ្ញដ ពត័្ម៌ាន ឬបរោិយបណ័ណស្រមាបក់ារខណនាាំ ឬពត័្ម៌ានពាក់ពន័ធឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

 
V- ក្ខរនសនើសុ ំ

        
            ែញុ ាំបាទឬនាងែញុ ាំជា....................................................................................................................  
សូ្មដ្ឋកព់ាកយឃស្នើសុ្ាំឃធវើលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយជើកស្ិកមម ខដលមានពត័្ម៌ាននិងឯកសារភាជ បជូ់នដូចខាង
ឃលើ និងសូ្មឃោរពឃស្នើសុ្ាំការពិនិត្យស្ឃរមចដែ៏ពងែ់ពស្់របស្់ឯកឧត្តមរដឌមស្តនតើរកស្ួងកស្ិកមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 
ឃដ្ឋយកតើអនុឃរោុះ។ 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,ថ្ងៃទើ          ខែ                  ឆ្ន ាំ            
 
                                                                                           អនរនសនើសុ ំ

                                                   េត្ថឃលខា  ឃ ម្ ុះ និងរតា  
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រំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាលឯ់កសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ ក់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់្អនកឃស្នើសុ្ាំដូចជា អត្តស្ញ្ញដ ណប័ណណ លិែិត្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬ
ឯកសារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបង្ហា ញចាប់ឃដើមដល់់មស្តនតើទទួលឯកសារថ្ននាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកសិ្កមម ឬរត្ូវមានឃស្ចកតើបញ្ញជ ក់ឃលើ
ឯកសារងត្ចមលងទាំងឃនាុះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃែត្តតាមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២-កនុងករណើ ត្ាំណាងរកុមេ ុនឬត្ាំណាងនើត្ិបុរគលទទួលែុស្រត្វូផ្ទទ ល់កនុងដាំឃណើ រការដ្ឋក់ពាកយឃស្នើសុ្ាំឃនុះ រកុមេ ុនឬនើត្បុិរគលឃនាុះ
រត្ូវឃចញលិែិត្របរល់សិ្ទធឲិ្យបុរគលឃនាុះជាត្ាំណាងរស្បចាប់របស់្ែលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិែតិ្របរល់សិ្ទធិឃនុះជាមយួពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 
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ឧបស្មពនធទើ៥ ថ្នរបកាស្ ឃលែ១១៩របក.កស្ក ចុុះថ្ងៃទើ១១  ខែឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
ស្តើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងជរីសរិម្មដែលរតូវនធវើពាណិជជរម្ម” 

 

រំរសូណំុំដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តលរ់ែុំលរ់រាយជីរសរិម្ម 

3 
រ-រំរពូារយនសនើសុលំខិ្ិតអនុញ្ញញ តលរ់ែុំលររ់ាយជីរសរិម្ម 

 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុ ំ(General Information on the Applicant) 

១-ឃ ម្ ុះអនកឃស្នើសុ្ាំ៖ 

២-ស្ញ្ញជ តិ្៖                                            អាយុ៖                                    ឃភទ ៖                                   

៣-អត្តស្ញ្ញដ ណបណណឃលែ ៖                                                 ផុត្កាំណត្ថ់្ងៃទើ៖ 

៤-ររឹុះសាថ នលកដុ់ាំលករ់ាយ ឬសាខារបស្់រកមុេ ុនឃដើមនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ  ឃវចែចបជ់ាងមើ  ផគត្ផ់គងខ់ចកចាយ៖ 

      ឃ ម្ ុះសាខារបស្រ់កុមេ ុនឃដើម៖ 

ឃ ម្ ុះររឹុះសាថ ន៖ 

អាស្យដ្ឋឌ ន៖ 

ទូរស្ពទឬទូរសារ៖                                                       

៦- ល្ ាំងស្ននធិិ 

ឃលែចុុះបញ្ជ ើ និងអាស្យដ្ឋឌ ន  
 
 
 
 
 

II-នោលបំណងននក្ខរនសនើសុ ំ(Purpose and state of application) “រូស្កនុងរបអប”់ 
    ការលកដុ់ាំលករ់ាយ 
    ការឃផទរស្ិទធិឃលើលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 

 ការបនតសុ្ពលភាពលិែិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ឃោលបាំណងឃផេងឃទៀត្ 
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III-       និងបរមិាណជីរសរិម្មដែលនសនើសុកំ្ខរលរ់ែំុលរ់រាយ (Specification & quantity 
of fertilizers to be sold)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខ ក (ឃបើស្ិនជាឃរចើន) 

 .  
No 

        
ជើកស្ិកមម 

Specification 

             
Trade name 

ឃលែបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

បរមិាណឃស្នើសុ្ាំលកដុ់ាំល
ករ់ាយរបចាាំឆ្ន ាំ 

Annual quantity to be 
sold 

រកមុេ ុនឃដើម 
ផគត់្ផគង់ខចកចាយ 
Company of 

distribution origin 

១      

២      

៣      

៤      

៥      

៦      

៧      

៨      

៩      

១០      

ស្រុបរតឹ្មចាំនួន៖....................មុែ      បរមិាណ៖.............................. 

V-បញ្ជឯីរសាររតូវភ្ជជ ប់ជាមួ្យ (List of documents enclosed) 

  ១- បណ័ណបា៉ា ត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ថ្នឆ្ន ាំចុងឃរកាយ។ ០១ចាប ់

  ២-វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ កក់ារឆលងវរគអបរ់ ាំស្មត្ថភាពវជិាជ ជើវៈ ខដលឃរៀបចាំឃដ្ឋយមនទើរកស្ិកមមរាជធានើ ឃែត្ត
សាមើ។ ០១ចាប ់

  ៣- បញ្ជ ើឃ ម្ ុះ  អត្តស្ញ្ញដ ណ អាស្យដ្ឋឌ នរបស្់រកុមេ ុនឃដើមខដលឃធវើការផគត្ផ់គងខ់ចកចាយជើកស្ិកមម
ដល់ររឹុះសាថ នលកដុ់ាំលករ់ាយ។ ០១ចាប ់

  ៤- វញិ្ញដ បនបរត្ចុុះបញ្ជ ើ ល្ ាំងស្ននិធិជើកស្ិកមម(កនុងករណើ លកដុ់ាំ)។ ០១ចាប ់

  ៥- វកិាយបរត្បងក់ថ្រមឃស្វាកមមស្រមាបក់ារឃចញលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លកដុ់ាំលករ់ាយ។ ០១ចាប ់
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V- ក្ខរនសនើសុ ំ
         ែញុ ាំបាទឬនាងែញុ ាំជាមាច ស្់ររឹុះសាថ នលកដុ់ាំលករ់ាយជើកស្ិកមម សូ្មដ្ឋកព់ាកយឃស្នើសុ្ាំលិែិត្អនុញ្ញដ ត្លកដុ់ាំលករ់ាយ
ជើកស្ិកមម ខដលមានព័ត្ម៌ាននិងឯកសារភាជ បជូ់នដូចខាងឃលើ និងសូ្មឃោរពឃស្នើសុ្ាំការពិនិត្យស្ឃរមចរបស្់ឃលាក
របធានមនទើរកស្ិកមម ឬឃលាករបធានការោិលយ័រចកឃចញចូលខត្មួយ ឃដ្ឋយកតើអនុឃរោុះ។ 
 
 

                                                 ឃធវើឃៅ...............................,ថ្ងៃទើ          ខែ                ឆ្ន ាំ            
 
                                                                                         អនរនសនើសុ ំ

                                                   េត្ថឃលខា ឬសាន មឃមថ្ដ  និងឃ ម្ ុះ  
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រំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាលឯ់កសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ ក់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់្អនកឃស្នើសុ្ាំដូចជា អត្តស្ញ្ញដ ណប័ណណ លិែិត្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬ
ឯកសារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបង្ហា ញចាប់ឃដើមដល់់មស្តនតើទទួលឯកសារថ្ននាយកដ្ឋឌ ននើត្ិកមមកសិ្កមម ឬរត្ូវមានឃស្ចកតើបញ្ញជ ក់ឃលើ
ឯកសារងត្ចមលងទាំងឃនាុះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃែត្តតាមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- កនុងករណើ មាច ស់្ររឹុះសាថ នលក់ដុាំលក់រាយជើកសិ្កមម  ចាត់្តាាំងត្ាំណាងរបស់្ែលួន ឃដើមបើទទួលែុស្រត្ូវកនុងដាំឃណើ រការដ្ឋក់ពាកយឃស្នើ
សុ្ាំឃនុះ មាច ស់្ររឹុះសាថ នរត្វូភាជ ប់លិែតិ្របរល់សិ្ទធឲិ្យបុរគលឃនាុះជាមយួពាកយឃស្នើសុ្ាំ។ 

3 


