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របក្ខស 
សដពីី 

 

នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងថ្ន ាំរសរិមមដែលរតូវនធវើពាណិជ្ជរមម 
3 

រែឋមន្ដនដីររសងួរសរិមម រកុ្ខា របមាញ ់និងននសាទ 
 

- បានឃឃើញរដឌធមមនុញ្ដននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
- បានឃឃើញរពះរាជររឹត្យឃលខ នស/ររត្/០៩០៨/ ១០៥៥ ចុះនងៃទើ២៥ ខខរញ្ញដ  ឆ្ន ាំ២០០៨ សឋើពើការខត្ងតាំងរាជរដ្ឋឌ   

ភិបាលននរពះរាជាណាចរររមពុជា 
- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ ០២/នស/៩៤ ចុះនងៃទើ២០ ខខររកដ្ឋ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ ខដលរបកាសឱ្យឃរបើចាបស់ឋើពើការឃរៀបចាំ 

និងការរបរពឹត្ឋឃៅននគណៈរដឌមន្ដនឋើ 
- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ នស/ររម/០១៩៦/១៣ ចុះនងៃទើ២៤ ខខមររា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ ខដលរបកាសឱ្យឃរបើចាបស់ឋើពើ

ការបឃងកើត្ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 
- បានឃឃើញរពះរាជររមឃលខ នស/ររម/០១១២/០០៥ ចុះនងៃទើ១៤ ខខមររា ឆ្ន ាំ២០១២ ខដលរបកាសឱ្យឃរបើចាបស់ឋើពើ

ការរគបរ់គងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម 
- បានឃឃើញអនុររឹត្យឃលខ ១៧អនររ.បរ ចុះនងៃទើ០៧ ខខឃមសា ឆ្ន ាំ២០០០ សឋើពើការឃរៀបចាំនិងការរបរពឹត្ឋឃៅរបស់

ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 
- បានឃឃើញអនុររឹត្យឃលខ ១៥អនររ.បរ ចុះនងៃទើ១៣ ខខមើនា ឆ្ន ាំ២០០៣ សតើពើការរតួ្ត្ពិនិត្យភូត្គាមអនាមយ័ 
- បានឃឃើញអនុររឹត្យឃលខ ១០៥អនររ.បរ ចុះនងៃទើ២២ ខខសើហា ឆ្ន ាំ២០០៥ សតើពើការបខនថមមុខងារ ភាររិចចឲ្យររសងួ

រសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ និងការបឃងកើត្នាយរដ្ឋឌ នសវនរមមនផទរនុង នាយរដ្ឋឌ នខផនការនិងសថិតិ្ នាយរដ្ឋឌ ន
សហរបតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ និងមជឈមណឍ លពត័្ម៌ាននិងឯរសាររសិរមមចាំណុះររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 

- បានឃឃើញអនុររឹត្យឃលខ ១៨៨អនររ.បរ ចុះនងៃទើ១៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ សតើពើការខរសរមួលអគគនាយរដ្ឋឌ ននន
ររសួងឃៅជាអគគឃលខាធិការដ្ឋឌ ន ការដាំឃឡើងរដឌបាលនរពឃឈើ រដឌបាលជលផលឲ្យមានថ្ន រឃ់សមើអគគនាយរដ្ឋឌ ន ការដាំឃឡើង
នាយរដ្ឋឌ នឃរេរត្សាន្ដសតនិងខរលាំអដើរសិរមមឲ្យឃៅជាអគគនាយរដ្ឋឌ នរសិរមម និងការខរសរមួលអគគនាយរដ្ឋឌ នចមាក រ
ឃៅស៊ូឃៅជាអគគនាយរដ្ឋឌ នឃៅស៊ូសថិត្ឃៅឃរកាមការរគបរ់គងរបស់ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 

- បានឃឃើញរបកាសឃលខ ៤៥៦របរ.រសរ ចុះនងៃទើ១៩ ខខតុ្លា ឆ្ន ាំ២០១២ សតើពើនើតិ្វធិើនិងការត្រមូវបមាណើ យសរមាប់
ការចុះបញ្ជ ើថ្ន ាំរសិរមម 

- ឃោងតមការចាំបាចរ់បសរ់រសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ  

ឃលខ      ១២០        របរ.រសរ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 133 

សនរមច 
ជ្ាំពូរទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូនៅ 
របក្ខរ ១.  

របកាសឃនះមានឃគាលបាំណងរាំណត់្នើត្ិវធិើសរមាប់ការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមខដលរត្ូវឃធវើពាណិជជ 
រមមរគប់រូបភាពឃៅរនុងរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 
 

របក្ខរ ២.  
របកាសឃនះមានឃគាលឃៅធានាការរគប់រគងរបរបឃដ្ឋយរបសិទធភាពនិងសុវត្ថិភាព នូវថ្ន ាំរសិរមម 

ខដលរត្ូវឃធវើពាណិជជរមម ខដលមានរបភពឃចញពើរបត្ិបត្តិការននការនាាំចូលនាាំឃចញ ការលាយផេាំ ការឃវច
ខចប់ជាងមើ ការឃធវើសននិធិ ការផគត់្ផគង់ខចរចយ ការលរ់ដុាំលរ់រាយ និងការឃធវើឃសវារមមរមាច ត់្សមាសភាព
ចនរង រពមជាមួយការអនុវត្តលរាខណឍ ននការត្រមូវបមាណើ យសរមាប់របត្ិបត្តិការពាណិជជរមម ឃដើមបើ
ការពារនូវផលរបឃោជន៍របស់អនរឃរបើរបាស់ចុងឃរកាយ ឬរសិររឃៅរនុងផលិត្រមមរសិរមម  ឃៅរនុង
រពះរាជាណាចរររមពុជា។ 
 

របក្ខរ ៣. 
របកាសឃនះមានវសិាលភាពអនុវត្តចាំឃពាះថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ សារធាតុ្សរមម សមាសធាតុ្

លាយផេាំថ្ន ាំរសិរមម និងរគប់របត្ិបត្តិការពាណិជជរមម  រពមទាំងសរមមភាពឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម   
ពារ់ព័នធនឹងថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ   ឃៅរនុងរពះរាជាណាចរររមពុជា។ 

 

ជ្ាំពូរទី២ 
ក្ខរនាាំចូលនាាំនចញថ្ន ាំរសរិមម 

 

របក្ខរ ៤.    
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទរនុងឃគាល

បាំណងឃធវើពាណិជជរមមឃៅរនុងរពះរាជាណាចរររមពុជា រត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំ
ឃចញថ្ន ាំរសិរមមឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវ
បាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯរសារដូចបានរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូ
ពារយឃសនើសុាំ។ 

 

របក្ខរ ៥.    
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំនាាំចូលថ្ន ាំរសិរមមឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម សរមាប់

ការឃរបើរបាស់ជារ់លារ់ សរមាប់ត្រមូវការសាធារណៈឬឯរជន រត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំ
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ចូលឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ
ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ តមការរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូពារយឃសនើសុាំនាាំចូលថ្ន ាំរសិរមមឃរៅ
ឃគាលបាំណងពាណិជជរមម។ 

ថ្ន ាំរសិរមមខដលឃសនើសុាំនាាំចូលសរមាប់ការឃរបើរបាស់ឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម រត្ូវឃធវើការចុះ
បញ្ជ ើឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម។  

របក្ខរ ៦.   
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលថ្ន ាំរសិរមមឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម 

រត្ូវបាំឃពញតមលរាណវនិិចឆ័យដូចខាងឃរកាម៖ 
 - ឯរសារយថ្ភូត្បញ្ញជ រ់អត្តសញ្ញដ ណននអនរឃសនើសុាំ មានភាពសមរសបតមឃគាលបាំណង 
ឃរបើរបាស់ និងធានាភាពរសបចាប់ 
 - បញ្ញជ រ់អាំពើឃគាលបាំណងឃរបើរបាស់ និងអាំណះអាំណាងឃហតុ្ផលននការឃរបើរបាស់របឃភទថ្ន ាំ
រសិរមមខដលឃសនើសុាំ  
 - បញ្ញជ រ់បរមិាណថ្ន ាំរសិរមមខដលរត្ូវឃសនើសុាំនាាំចូល រសបតមឃគាលបាំណងឃរបើរបាស់ 
 - បញ្ញជ រ់អត្តសញ្ញដ ណថ្ន ាំរសិរមមខដលឃសនើសុាំ ឃលខរូដសមាគ ល់សារធាតុ្គើមើ   និងភាជ ប់ឯរសារ
រពឹត្តិបរត្ព័ត៌្មានសុវត្ថិភាពជាភាសាខខមរ ឬឯរសារយថ្របឃភទបឃចចរឃទសរបភពឃដើមននថ្ន ាំរសិរមមឃនាះ
ជាចាំបាច់។ 
 

របក្ខរ ៧.   
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលថ្ន ាំរសិរមម ឃដើមបើឃធវើវភិាគបមាណើ យ

ធានា និងឃធវើការសារលបងជើវរបសិទធភាពឃលើទើវាលពិឃសាធន៍ រនុងឃគាលបាំណងឃធវើការចុះបញ្ជ ើរបឃភទថ្ន ាំ
រសិរមមឃនាះ រត្ូវឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលសាំណារថ្ន ាំរសិរមមជាមុន  ឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមម
ននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ 
តមការរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូពារយឃសនើសុាំនាាំចូលថ្ន ាំរសិរមមឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម។ 

ររសួងរសិរមម  រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ អាចផតល់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលសាំណារថ្ន ាំរសិរមម 
នូវបរមិាណសមរសប សរមាប់ខត្ឃធវើវភិាគបមាណើ យធានានិងឃធវើការសារលបងជើវរបសិទធភាពឃលើទើវាល
ពិឃសាធន៍ ឃដើមបើបឃងកើត្ទិននន័យជើវរបសិទធភាពតមសាំឃណើ សុាំការចុះបញ្ជ ើ និងឃដ្ឋយខផែរតមពិធើសារ
បឃចចរឃទសសារលបងជើវរបសិទធភាពននថ្ន ាំរសិរមម។ 

របក្ខរ ៨.   
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបង់រនរមឃសវា

រមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមម
និងជើរសិរមម។ 
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រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម អាចទទួលលទធ
ផលននការសឃរមចរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម  រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទឃលើពារយឃសនើសុាំរបស់ខលួន រនុង  
រយៈឃពលមិនឃលើសពើ៣០(សាមសិប)នងៃគិត្ចប់ពើកាលបរឃិចឆទទទួលពារយឃសនើសុាំឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិ
រមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមមមានសុពលភាពរយៈឃពល១(មួយ)ឆ្ន ាំ គិត្ចប់ពើ
កាលបរឃិចឆទឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើរខលងខត្មានការពយរួឬការដរហូត្ឃដ្ឋយរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម 
រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ 

របក្ខរ ៩.    
របត្ិបត្តិររនាាំចូលថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវឃធវើរបត្ិឃវទន៍ជាមុនរនុងរយៈឃពល១៥(ដប់របាាំ)នងៃមរររសួង

រសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ អាំពើការនាាំចូលមរដល់ឃៅរនុងឃ្ល ាំងអចិនន្ដនតយ៍របស់របត្ិបត្តិររ ឃដើមបើ
ររសួងចត់្មន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចចុះឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃដើមរគា។ 

ការឃធវើរបត្ិឃវទន៍ឃលើថ្ន ាំរសិរមមនាាំឃចញ រត្ូវអនុវត្តឃៅឃពលរបត្ិបត្តិររដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំលិខិត្
អនុញ្ញដ ត្នាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម។ រយៈឃពលននការរត្ួត្ពិនិត្យឃដើមរគាសរមាប់ថ្ន ាំរសិរមមនាាំឃចញ មិនរត្ូវ
បានរាប់បញ្ចូ លរនុងដាំឃណើ រការពិនិត្យសឃរមចរបស់ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទឃលើការឃសនើ
សុាំនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមមឃនាះឃឡើយ។ 

ថ្ន ាំរសិរមមខដលឃធវើរបត្ិឃវទន៍ឃៅឃពលឃធវើការនាាំចូលឬឃធវើការនាាំឃចញ រត្ូវដរយរសាំណារ
ឃដើមបើឃធវើវភិាគបមាណើ យធានា  និងឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃលើការអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យ    ឃៅមុនឃពល
ផតល់សុពលភាពផគត់្ផគង់ខចរចយ ឬឃៅមុនឃពលឃធវើការនាាំឃចញ។  

របក្ខរ ១០.    

គាំរសូាំណុាំ ខបបបទសរមាប់ការឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានរាំណត់្
ឃៅរនុងឧបសមពនធទើ១ននរបកាសឃនះ។ 

 

 

ជ្ាំពូរទី៣ 
ក្ខរលាយផស ាំ ក្ខរនវចខ្ចប់ជាថមី និងក្ខរនធវើសននិធិថ្ន ាំរសរិមម 

 

របក្ខរ ១១.    
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ 

រត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជាងមើ ឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិ
រមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវ
និងរគប់រគាន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯរសារដូចបានរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូពារយឃសនើសុាំ។ 
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ដាំឃណើ រការលាយផេាំឬដាំឃណើ រការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលជា
មុនឃដ្ឋយមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់  

និងឃនសាទ  សរមាប់ការផតល់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្។ របាយការណ៍ននដាំឃណើ រការលាយផេាំឬឃវចខចប់ជាងមើ 
និងរូបមនតលាយផេាំថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវមានភាជ ប់ជាចាំបាច់ជាមួយសាំណុាំ ឯរសារននពារយឃសនើសុាំរបស់
របត្ិបត្តិររ។ 

  

របក្ខរ ១២.   

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជា
ងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម  រត្ូវបង់រនរមឃសវារមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើ
ននចាប់សតើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ 
ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម អាចទទួលលទធផលននការសឃរមចរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទឃលើពារយឃសនើសុាំរបស់ខលួន រនុងរយៈឃពល៣០(សាមសិប)នងៃ គិត្ចប់ពើកាលបរឃិចឆទននការទទួល
ពារយឃសនើសុាំឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយមិនរមួ
បញ្ចូ លរយៈឃពលននការរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលឃលើដាំឃណើ រការលាយផេាំឬឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមមឃនាះ
ឃឡើយ។ 
 

របក្ខរ ១៣.   

លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម មានសុពលភាព    
រយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ គិត្ចប់ពើកាលបរឃិចឆទឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើរខលងខត្មានការពយរួឬការដរ
ហូត្ឃដ្ឋយរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលរត្ូវឃសនើសុាំជាងមើនូវលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវច
ខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម រនុងរយៈឃពល៣(បើ)ខខមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ រនុងររណើ ខរខានរនុង
ការឃសនើសុាំជាងមើ លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមមឃនាះរត្ូវនិរា
ររណ៍ឃដ្ឋយសវ័យរបវត្ិត។ 
 

របក្ខរ ១៤.    
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម 

រត្ូវឃធវើរបត្ិឃវទន៍មរររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ រនុងរយៈឃពល២(ពើរ)ឃលើររនុងមួយឆ្ន ាំ ឬ
ឃៅឃពលឃសនើសុាំនាាំឃចញ អាំពើផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមមខដលឃចញពើរបត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវច
ខចប់ជាងមើ  ឃៅឃ្ល ាំងសននិធិអចិនន្ដនតយរ៍បស់ររុមហុ៊ន ឃដើមបើររសួងចត់្មន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើ
រសិរមមមានសមត្ថរិចចចុះឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃលើការអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យថ្ន ាំរសិរមម និងរត្ូវដរយរ
សាំណារឃដើមបើឃធវើវភិាគបមាណើ យធានា ឃៅមុនឃពលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចរចយ ឬឃធវើការនាាំឃចញ។ 
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របក្ខរ ១៥.   
គាំរសូាំណុាំ ខបបបទសរមាប់ការឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការលាយផេាំឬរបត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជា

ងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានរាំណត់្ឃៅរនុងឧបសមពនធទើ២ននរបកាសឃនះ។ 
 

របក្ខរ ១៦.    
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើសននិធិថ្ន ាំរសិរមមឃដើមបើបឃរមើឲ្យរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ ការ

លាយផេាំ ការឃវចខចប់ជាងមើ ការផគត់្ផគង់ខចរចយ រនុងឃគាលបាំណងពាណិជជរមម ឬសរមាប់ឃរបើរបាស់ឃរៅ
ឃគាលបាំណងពាណិជជរមម រត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធថិ្ន ាំរសិរមមឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមម
រសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិង
រគប់រគាន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯរសារដូចបានរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូពារយឃសនើសុាំ។ 

ឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលឃដ្ឋយមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើ
រសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ សរមាប់ការចុះបញ្ជ ើ។ 

ឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមមមិនរត្ូវបានអនុញ្ញដ ត្ឲ្យបឃងកើត្ឃលើទើតាំងខដលសថិត្ឃៅជិត្បរឃិវណទើផារ 
ទើសាធារណៈ មជឈមណឍ លពាណិជជរមម សាលាឃរៀន មនទើរឃពទយ ឬរបភពទឹរ ខដលអាចបងកឃរគាះថ្ន រ់
ដល់សុខភាព ផលរបឃោជន៍អនរជិត្ខាង សាធារណជន និងបរសិាថ ន។ 
 

របក្ខរ ១៧. 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំវញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើឬចុះបញ្ជ ើជាងមើ នូវឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំ 
រសិរមមសរមាប់ឃគាលបាំណងពាណិជជរមម ឬឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម រត្ូវបង់រនរមឃសវារមមចូល
ងវកិាជាតិ្ជាមុន ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិង
ជើរសិរមម។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់ការចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម អាច
ទទួលលទធផលននការសឃរមចរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃលើពារយឃសនើសុាំ
របស់ខលួនរនុងរយៈឃពល៣០(សាមសិប)នងៃ គិត្ចប់ពើកាលបរឃិចឆទននការទទួលពារយឃសនើសុាំឃៅនាយរ
ដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយមិនរមួបញ្ចូ លរយៈឃពលននការ
រត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលឃលើរបត្ិបត្តិការសននិធិនិងទើតាំងឃ្ល ាំងសននិធិឃឡើយ។ 

របក្ខរ ១៨. 

វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់ការចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិ មានសុពលភាពរនុងរយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ គិត្ចប់ពើ
កាលបរឃិចឆទឃចញវញិ្ញដ បនបរត្ ឃលើរខលងខត្មានការពយួរឬការដរហូត្ឃដ្ឋយរដឌមន្ដនតើររសួង
រសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 
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រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលរត្ូវឃសនើសុាំជាងមើ នូវវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់ការចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិរនុងរយៈ
ឃពល៣(បើ)ខខមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ រនុងររណើ ខរខានរនុងការឃសនើសុាំជាងមើ វញិ្ញដ បនបរត្
បញ្ញជ រ់ការចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិឃនាះ រត្ូវនិរាររណ៍ឃដ្ឋយសវ័យរបវត្ិត។ 

របក្ខរ ១៩.    
គាំរសូាំណុាំ ខបបបទសរមាប់ការឃសនើសុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់ការចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវ

បានរាំណត់្ឃៅរនុងឧបសមពនធទើ៣ននរបកាសឃនះ។ 
 

ជ្ាំពូរទី៤ 
ក្ខរផគត់ផគង់ដចរចាយ ក្ខរលរ់ែុាំលរ់រាយ និងក្ខរែឹរជ្ញ្ជូន 

 
របក្ខរ ២០.    

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលកាន់កាប់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញ លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិ
ការលាយផេាំ  និងលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របត្ិបត្តិការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ ឃដើមបើឃធវើការផគត់្ផគង់
ខចរចយឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ដល់សាខារបស់ខលួន រគឹះសាថ នលរ់ដុាំលរ់រាយ ឬដល់ឃគាលឃៅឃរបើរបាស់ឃផេង
ឃទៀត្ខដលសថិត្ឃៅតមបណាត ឃខត្ត រាជធានើរនុងទូទាំងរពះរាជាណាចរររមពុជា រត្ូវឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្
ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមមឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 
ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯរសារដូចបានរាំណត់្
ឃៅរនុងគាំរូពារយឃសនើសុាំ។  

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចរចយបនតនូវថ្ន ាំរសិរមម ឃៅតមបណាត ឃខត្ត រាជ
ធានើរនុងទូទាំងរពះរាជាណាចរររមពុជា ឃដ្ឋយទទួលយរថ្ន ាំរសិរមមពើរបភពឃដើមរបស់ររុមហុ៊នខដលឃធវើ
ការនាាំចូល ការលាយផេាំ ការឃវចខចប់ជាងមើ ខដលកាន់កាប់លិខិត្អនុញ្ញដ ត្រសបតមបទបបញ្ដត្តិននចាប់សតើ
ពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម រត្ូវមានរិចចសនាឃធវើជាអនរផគត់្ផគង់ខចរចយរបស់ររុមហុ៊នឃដើម 
និងរត្ូវឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមម ឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសរិមមននររសួង
រសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ រពម
ទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯរសារដូចបានរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូពារយឃសនើសុាំ។  

 
របក្ខរ ២១.   

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបង់រនរម
ឃសវារមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើការរគប់រគងថ្ន ាំ
រសិរមមនិងជើរសិរមម។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមម អាចទទួលលទធ
ផលននការសឃរមចរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃលើពារយឃសនើសុាំរបស់ខលួន រនុង  
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រយៈឃពល៣០(សាមសិប)នងៃ គិត្ចប់ពើកាលបរឃិចឆទននការទទួលពារយឃសនើសុាំឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមម 
រសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។  

របក្ខរ ២២.   
លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមមមានសុពលភាពរយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំគិត្ចប់ពើកាល

បរឃិចឆទឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើរខលងខត្មានការពយរួឬការដរហូត្ឃដ្ឋយរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា
របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនឃពលផុត្សុពលភាព។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលរត្ូវឃសនើសុាំជាងមើនូវលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមម រនុងរយៈ
ឃពល៣(បើ)ខខមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ ររណើ ខរខានរនុងការឃសនើសុាំជាងមើ លិខិត្អនុញ្ញដ ត្
ឃនាះរត្ូវនិរាររណ៍ឃដ្ឋយសវ័យរបវត្ិត។ 

របក្ខរ ២៣.   
គាំរសូាំណុាំ ខបបបទសរមាប់ការឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានរាំណត់្

ឃៅរនុងឧបសមពនធទើ៤ននរបកាសឃនះ។ 

របក្ខរ ២៤.    

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើការលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមមឃៅរនុងខដនរាជធានើ ឃខត្តនើមួយៗ 
រត្ូវឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមមឃៅមនទើររសិរមមរាជធានើ ឃខត្តសាមើ ឃដ្ឋយរត្ូវ
បាំឃពញសាំណុាំ ឯរសារឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ រពមទាំងរត្ូវភាជ ប់ឯរសារដូចបានរាំណត់្ឃៅរនុងគាំរូ
ពារយឃសនើសុាំ។ 

រនុងររណើ ររុង រសុរ ខណឍ ននរាជធានើ ឃខត្តណាមួយខដលបានទទួលរបត្ិភូរមមអាំណាច ឃដ្ឋយ
អនុឃលាមតមរបកាសសតើពើការឃធវើរបត្ិភូរមមអាំណាចរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើការលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃៅ 
ការោិល័យរចរឃចញចូលខត្មួយននររុង រសុរ ខណឍ សាមើឃនាះ។ 

របក្ខរ ២៥.   
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបង់រនរមឃសវា

រមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមម
និងជើរសិរមម។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខតិ្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម អាចទទលួលទធ
ផលននការសឃរមចរបស់របធានមនទើររសិរមមរាជធានើ ឃខត្តសាមើ រនុងរយៈឃពល១៥(ដប់របាាំ)នងៃ គិត្
ចប់ពើកាលបរឃិចឆទននការទទួលពារយឃសនើសុាំឃដ្ឋយមនទើររសិរមម។ 
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របក្ខរ ២៦.    
លិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមមមានសុពលភាពរយៈឃពល៣(បើ)ឆ្ន ាំ គិត្ចប់ពើកាល

បរឃិចឆទឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ ឃលើរខលងខត្មានការពយរួឬការដរហូត្ឃដ្ឋយរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា
របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលរត្ូវឃសនើសុាំជាងមើនូវលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រនុងរយៈ
ឃពល៣(បើ)ខខមុនកាលបរឃិចឆទផុត្សុពលភាព។ ររណើ ខរខានរនុងការឃសនើសុាំជាងមើ លិខិត្អនុញ្ញដ ត្
ឃនាះរត្ូវនិរាររណ៍ឃដ្ឋយសវ័យរបវត្ិត។ 

របក្ខរ ២៧. 
គាំរូសាំណុាំ ខបបបទសរមាប់ការឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានរាំណត់្

ឃៅរនុងឧបសមពនធទើ៥ននរបកាសឃនះ។ 

របក្ខរ ២៨.    
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលដឹរជញ្ជូ នថ្ន ាំរសិរមមឃៅរនុងរពះរាជាណាចរររមពុជា រត្ូវបានរត្ួត្

ពិនិត្យឃដ្ឋយមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ ឃលើការអនុវត្តបទបញ្ញជ ដូចខាងឃរកាម៖ 
 ១-  រត្ូវឃរបើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ នឬមឃធាបាយផទុរថ្ន ាំរសិរមមដ្ឋច់ឃដ្ឋយខឡរ ឬរត្ូវឃរបើ
ខនឃងណឺខដលមានរបព័នធខយល់ឃចញចូល ឃដ្ឋយធានាបាននូវសុវត្ថិភាពរនុងការដឹរជញ្ជូ ន ឃជៀសវាងការ
ធលុះធាល យសមាា រឃវចខចប់ឬមឃធាបាយផទុរថ្ន ាំរសិរមម    ឬឃជៀសវាងការសាយភាយ ខដលអាចបងកឃរគាះថ្ន រ់
ដល់សុខភាពមនុសេ សត្វ និងបរសិាថ ន។ 

២- រត្វូដ្ឋរ់តាំងឃលើមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ នឬមឃធាបាយផទុរថ្ន ាំរសិរមម ឃដ្ឋយបងាា ញនូវ
រូបសញ្ញដ និងពារយសញ្ញដ ឃដើមបើសមាគ ល់ រសបតមចាំណាត់្ថ្ន រ់ឃរគាះថ្ន រ់ននរបឃភទថ្ន ាំរសិរមមខដលដឹរ
ជញ្ជូ ន ។ 
 ៣- សរមាប់ឃគាលបាំណងនាាំចូលនាាំឃចញ រត្ូវមានលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញ ខដល
ផឋល់ឃដ្ឋយររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 

 ៤- សរមាប់ឃគាលបាំណងផគត់្ផគង់ខចរចយ រត្ូវមានលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំ
រសិរមម និងឯរសារពារ់ព័នធខដលរាំណត់្ចាស់លាស់នូវរបភព របឃភទ បរមិាណននថ្ន ាំរសិរមម នងិទើ
តាំងឬរគឹះសាថ នខដលទទួលយរការផគត់្ផគង់ខចរចយ។ 
 

របក្ខរ ២៩.   

អនរឃបើរបរមឃធាបាយដឹរជញ្ជូ នថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទរត្ូវមានជាប់ជាមួយមឃធាបាយឃបើរបរ 
នូវ “បណណរគាអាសននដឹរជញ្ជូ ន” ខដលរត្ូវមានរាំណត់្រតព័ត៌្មានចាំបាច់ដូចខាងឃរកាម៖ 
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- ឃ ម្ ះ អាសយដ្ឋឌ ន ឃលខទូរសពទទាំនារ់ទាំនងរបស់ររុមហុ៊នសាមើ 
- របឃភទថ្ន ាំរសិរមមខដលរត្ូវដឹរជញ្ជូ ន 
- ឃរគាះថ្ន រ់ជាមូលដ្ឋឌ នខដលអាចរបឈមឃដ្ឋយសារថ្ន ាំរសិរមម 
- បទរបុងរបយត័្ន និងវធិានការខដលរត្ូវអនុវត្ត រនុងររណើ មានឃរគាះថ្ន រ់ ឬមានអាសនន ។ 

រនុងររណើ មានឧបទទវឃហតុ្ឃរគាះថ្ន រ់ចរាចរណ៍ ឃលចធាល យ ឬឃឆះ អនរឃបើរបរមឃធាបាយដឹរ
ជញ្ជូ នថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវជូនដាំណឹងជាបនាទ ន់ឃៅររុមហុ៊នសាមើ និងរត្ូវឃសនើសុាំអនតរាគមន៍ពើនគរបាល
ចរាចរណ៍ឬសមត្ថរិចចពារ់ព័នធខដលឃៅជិត្បាំផុត្  រពមទាំងរត្ូវអនុវត្តវធិានការការពារចាំឃពាះឃរគាះថ្ន រ់
ដូចបានខចងឃៅរនុង “បណណរគាអាសននដឹរជញ្ជូ ន” របស់ខលួន។ 

របក្ខរ ៣០.   

រត្ូវបានហាមឃ្ត់្ការដឹរជញ្ជូ នថ្ន ាំរសិរមម ឃដើមបើចល័ត្លរ់ឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ឃៅរគប់ទើរខនលងដល់
អនរឃរបើរបាស់ចុងឃរកាយឃដ្ឋយគាម នលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយ ឃទះរនុងរូបភាពផាយពាណិជជរមម 
ការលរ់បណាត រ់ ការឃដ្ឋះដូរ ឬការឃធវើអាំឃណាយរតើ ខដលផទុយនឹងបទបបញ្ដត្តិននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំ
រសិរមមនិងជើរសិរមម។  

រត្ូវបានហាមឃ្ត់្ការដឹរជញ្ជូ ន ឬការផទុរថ្ន ាំរសិរមមឃៅរមួជាមួយនឹងអនរដាំឃណើ រ សត្វ ទាំនិញ 
ឬជាមួយនឹងឃសបៀងអាហារសរមាប់មនុសេ ឬចាំណើ សត្វ ខដលងាយបងកឃរគាះថ្ន រ់ដល់សុខភាពមនុសេ
សត្វ និងបរសិាថ ន។ 

របក្ខរ ៣១.    
មន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង

ឃនសាទរត្ូវរគប់រគងចរាចរណ៍ឃលើទើផារ និងការឃបាះឃចលនូវថ្ន ាំរសិរមមខូចគុណភាព ថ្ន ាំរសិរមមឃរៅ
បមាណើ យ ថ្ន ាំរសិរមមហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់  ថ្ន ាំរសិរមមចស់ រពមទាំងសាំណល់ថ្ន ាំរសិរមមនិង
សាំបរឃវចខចប់ថ្ន ាំរសិរមម ឃដ្ឋយរត្ូវដ្ឋរ់បទបញ្ញជ ដល់ពាណិជជររថ្ន ាំរសិរមមឲ្យទទួលខុសរត្ូវដូចខាង
ឃរកាម៖ 

- រត្ូវឃធវើសននិធិដ្ឋច់ឃដ្ឋយខឡរនូវថ្ន ាំរសិរមមខូចគុណភាព ថ្ន ាំរសិរមមឃរៅបមាណើ យ ថ្ន ាំ
រសិរមមហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់ ឬថ្ន ាំរសិរមមចស់ ឃដ្ឋយដ្ឋរ់សញ្ញដ ខខវង(×)សមាគ ល់ឃលើសាំបរឃវច
ខចប់ឬឃលើមឃធាបាយផទុរនូវអរេរពណ៌ររហមៈ “ថ្ន ាំរសិរមមខូចគុណភាព” ឬ “ថ្ន ាំរសរិមមឃរៅបមាណើ យ” 
ឬ “ថ្ន ាំរសរិមមហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់” ឬ “ថ្ន ាំរសរិមមចស់” 

- រត្ូវរត់្រតព័ត៌្មានអាំពើថ្ន ាំរសិរមមខូចគុណភាព ថ្ន ាំរសិរមមឃរៅបមាណើ យ ថ្ន ាំរសិរមម
ហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់ ឬថ្ន ាំរសិរមមចស់ ឃៅរនុងឃសៀវឃៅរាំណត់្រតពាណិជជរមមរបស់ខលួន និងរត្ូវ
រាយការណ៍ជូនមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ ឃដើមបើឃសនើសុាំវធិានការបឃចចរឃទស។ 
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- រត្ូវហាមឃ្ត់្ការឃធវើពាណិជជរមមរគប់រូបភាព ឬចរាចរណ៍ឃលើទើផារនូវថ្ន ាំរសិរមមខូច
គុណភាព ថ្ន ាំរសិរមមឃរៅបមាណើ យ ថ្ន ាំរសិរមមហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់ ថ្ន ាំរសិរមមចស់ ឬសាំបរ
ឃវចខចប់ថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ និងមិនរត្ូវឃធវើការឃបាះឃចលថ្ន ាំរសិរមមទាំងឃនះ រមួជាមួយសាំណល់ថ្ន ាំ
រសិរមមនិងសាំបរឃវចខចប់ថ្ន ាំរសិរមម ឃៅរនុងទើសាធារណៈ របភពទឹរ ឬទើរខនលងឃផេងឃទៀត្ ខដលបងក
ឃរគាះថ្ន រ់ដល់សុខភាពមនុសេ សត្វ និងបរសិាថ ន។ 

 

របក្ខរ ៣២.   

ថ្ន ាំរសិរមមខូចគុណភាព ថ្ន ាំរសិរមមឃរៅបមាណើ យ ថ្ន ាំរសិរមមហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់ ឬ
ថ្ន ាំរសិរមមចស់ ថ្ន ាំរសិរមមខរលងបមាណើ យ ថ្ន ាំរសិរមមលាយផេាំឃដ្ឋយគាម នមូលដ្ឋឌ នបឃចចរឃទស ថ្ន ាំ
រសិរមមហាមឃ្ត់្ ថ្ន ាំរសិរមមមានរបភពឃដើមឃលមើសចាប់ ខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមរគប់រូបភាព 
ឬឃធវើចរាចរណ៍ឃលើទើផារឃដ្ឋយឃលមើសចាប់ រត្ូវឃ្ត់្ទុរជាបឃណាឋ ះអាសននឃដ្ឋយមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំ
រសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសរិមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដើមបើឃដ្ឋះរសាយតម
នើត្ិវធិើននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម និងររមនើត្ិវធិើរពហមទណឍ ជាធរមាន។ 

  

ជ្ាំពូរទី៥ 
ក្ខរនធវើនសវារមមរមាច ត់សមាសភាពចនរង 

របក្ខរ ៣៣.    
ការរគប់រគងឃសវារមមនិងការផតល់ឃសវារមមរមាច ត់្សមាសភាពចនរងឃៅរនុងរពះរាជាណាចរររមពុជា 

ជាសមត្ថរិចចរបស់អគគនាយរដ្ឋឌ នរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 
ររុមហុ៊នឬរបត្ិបត្តិររខដលឃធវើឃសវារមមរមាច ត់្សមាសភាពចនរងរនុងផលត្ិរមមរសិរមម រនុងលរា

ខណឍ លាំឃៅឋាន និងរនុងការឃធវើសននិធិផលិត្ផលរសិរមម និងរនុងការអនុវត្តវធិានភូត្គាមអនាម័យឃលើ
ផលិត្ផលរសិរមមនាាំឃចញ នាាំចូល ឃដ្ឋយឃរបើថ្ន ាំរសិរមមនិងវធិានការដនទឃទៀត្ រត្ូវមានលិខិត្
អនុញ្ញដ ត្ឃធវើឃសវារមមរមាច ត់្សមាសភាពចនរង ខដលឃចញឃដ្ឋយរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម  រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃៅអគគនាយរដ្ឋឌ នរសិរមម។  

របក្ខរ ៣៤.   
នើត្ិវធិើននការរគប់រគងឃសវារមមរមាច ត់្សមាសភាពចនរង រត្ូវរាំណត់្ឃដ្ឋយរបកាសឃដ្ឋយខឡរ

របស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមឃគាលការណ៍ខណនាាំ សតង់
ដ្ឋអនតរជាត្ិននវធិានការភូត្គាមអនាម័យ ខដលអនុម័ត្ឃដ្ឋយអងគការសុខភាពពិភពឃលារ អនុសញ្ញដ
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អនតរជាត្ិការពាររុរាជាត្ិខដលរពះរាជាណាចរររមពុជាបានចូលរមួ និងបណាត លរាខណឍ ត្រមូវភូត្គាម    
អនាម័យខដលពារ់ព័នធ។ 
 

ជ្ាំពូរទី៦ 
ក្ខរផាយពាណិជ្ជរមមថ្ន ាំរសរិមម 

របក្ខរ ៣៥. 
រូបវនឋបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើការផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវឃសនើសុាំការចុះបញ្ជ ើរបឃភទ 

ថ្ន ាំរសិរមមឃនាះជាមុន ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមម  

និងជើរសិរមម។ 

អត្ថបទផេពវផាយ ឯរសារឃបាះពុមា រូបភាពឃសាត្ទសេន៍ បទបងាា ញ ឃមឃរៀនខណនាាំបចចរឃទស
សរមាប់សិកាា សាលាផេពវផាយ  ឯរសារបឃចចរឃទសសរមាប់ពិឃសាធន៍ឃលើខរសបងាា ញឬឃលើទើវាល
ពិឃសាធន៍ ឬឯរសារឃផេងឃទៀត្សរមាប់ការផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ រត្ូវមានការយល់
រពមជាមុនពើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

របក្ខរ ៣៦. 
រូបវនឋបុគគលឬនើត្ិបុគគលរត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំឃធវើការផេពវផាយឬការផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម 

ឃៅនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃៅរនុងរយៈឃពលោ៉ងត្ចិ
៣០ (សាមសបិ)នងៃ ឃៅមុនកាលបរឃិចឆទអនុវត្តការផេពវផាយឬការផាយពាណិជជរមម។ 

ពារយឃសនើសុាំឃធវើការផេពវផាយឬការផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវភាជ ប់ជាមួយនូវរមមវធិើផេពវ 
ផាយរបចាំឆ្ន ាំរបស់ររុមហុ៊ន ខដលបញ្ញជ រ់នូវកាលបរឃិចឆទនិងទើរខនលងខដលរត្ូវឃធវើការផេពវផាយ ការ
ផាយពាណិជជរមម សិកាា សាលា ឬការឃធវើខរសបងាា ញ។ល។ រមួជាមួយអត្ថបទឬឯរសារបឃចចរឃទស
ខដលរត្ូវឃរបើរបាស់រនុងការផេពវផាយ ឃដើមបើអងគភាពជាំនាញពារ់ព័នធននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ ឃធវើការពិនិត្យ សិរា ឬឃធវើការខរត្រមូវតមការចាំបាច់រសបតមទិដឌភាពបឃចចរឃទស។ 

 

របក្ខរ ៣៧. 

អត្ថបទផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមរត្ូវមានខលឹមសារបឃចចរឃទសរសបតមខលឹមសារបឃចចរឃទស
ខដលរាំណត់្ឃដ្ឋយររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់  និងឃនសាទ និងរត្ូវអនុឃលាមតមព័ត៌្មាន ឬទិននន័យ
ខដលរាំណត់្រនុងសាល រសញ្ញដ ព័ត៌្មាន ឬតមឯរសារបឃចចរឃទសននផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមមខដលបានភាជ ប់
និងបានអះអាងឃៅរនុងឃពលឃធវើការចុះបញ្ជ ើ  និងបានយល់រពមឃដ្ឋយររសួងរសិរមម  រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ។ 
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អត្ថបទផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមអាចអធិបាយរនុងររបខ័ណឍ ដូចខាងឃរកាម៖ 
- អត្តសញ្ញដ ណរបឃភទថ្ន ាំរសិរមមរមួមាន ឃ ម្ ះពាណិជជរមម ពាណិជជសញ្ញដា្  ឃ ម្ ះសារធាតុ្

សរមម ទរមង់ផេាំ  ចាំណាត់្ថ្ន រ់ភាពពុល មុខសញ្ញដ ឃរបើរបាស់  
- អត្តសញ្ញដ ណររុមហុ៊នកាន់កាប់បញ្ជ ិកា ឃលខបញ្ជ ិកា របឃទសនិងររុមហុ៊នរបភពឃដើមលាយ

ផេាំ  ការនាាំចូល ការផគត់្ផគង់ខចរចយ  
- រឃបៀបឃរបើរបាស់រមួមាន របឃភទដាំណាាំឃគាលឃៅ របឃភទសមាសភាពចនរងខដលរត្ូវរមាច ត់្ 

ររមិត្ឃរបើរបាស់និងរឃបៀបលាយ  ចាំនួនឃលើរឃរបើរបាស់  រយៈឃពលបញ្ឈប់ការឃរបើរបាស់មុនឃពលរបមូលផល 
ឬឃពលរត្ូវរបមូលផលឃរកាយការឃរបើរបាស់ថ្ន ាំរសិរមម 

- របសិទធភាពរបស់ផលតិ្ផលថ្ន ាំរសរិមមរមួមាន រយៈឃពល និងបរមិាណថ្ន ាំរសរិមមខដលអាច
រមាច ត់្សមាសភាពចនរង  

- ខណនាាំអត្ិងិជនឲ្យអានឃសចរតើខណនាាំឃៅរនុងសាល រសញ្ញដ ព័ត៌្មានជាភាសាខខមរឃៅឃលើសាំបរ 
ឃវចខចប់ មុននឹងឃធវើការឃរបើរបាស់។ 

របក្ខរ ៣៨. 

ការផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមរត្ូវឃគារពតមវធិាន បទឃជៀសវាង និងបទហាមឃ្ត់្សរមាប់ 
ការផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំ
រសិរមមនិងជើរសិរមម និងបទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្តពារ់ព័នធឃផេងឃទៀត្ជាធរមាន។ 

របក្ខរ ៣៩. 

បនាទ ប់ពើបានទទួលឃសចរតើយល់រពមឃលើអត្ថបទផេពវផាយឬអត្ថបទផាយពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិ
រមមរចួឃហើយ   រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគល មានសិទធិឃធវើការផេពវផាយតមរបព័នធផេពវផាយ និងអនុវត្តរមម
វធិើផេពវផាយឬការផាយពាណិជជរមមផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមមរបស់ខលួនឃៅរាជធានើ ឃខត្ត ឃដ្ឋយរត្ូវជូន
ព័ត៌្មានដល់មនទើររសិរមមសាមើ  ឃដើមបើឃសនើសុាំរិចចសហការ។ 

 
ជ្ាំពូរទី៧  

វិធានរមួនិងក្ខតពវរិចចពាណិជ្ជររថ្ន ាំរសរិមម 
 

របក្ខរ ៤០. 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃសនើសុាំលិខតិ្អនុញ្ញដ ត្ឬវញិ្ញដ បនបរត្ឃៅរនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមម
ថ្ន ាំរសិរមមរគប់រូបភាព  រត្ូវបាំឃពញលរាណវនិិចឆ័យដូចខាងឃរកាម៖ 
  -  រត្ូវបាំឃពញសាំណុាំ ខបបបទឃសនើសុាំឲ្យបានរត្ឹមរត្ូវនិងរគប់រគាន់ រសបតមការត្រមូវឃៅរនុង
គាំរូពារយឃសនើសុាំ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 145 

  - រត្ូវមានសមត្ថភាពរនុងការឃធវើរបត្ិបត្តិការខដលពារ់ព័នធនឹងការឃសនើសុាំរបស់ខលួនឃដ្ឋយ
អនុឃលាមតមរបាយការណ៍រត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលឃលើការអនុវត្តរបស់របត្ិបត្តិររឃៅរនុងឆ្ន ាំរនលងមរ 
  - រត្ូវអនុវត្តរិចចរបត្ិបត្តិលែរនុងការអនុវត្តចាប់ ការអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យ បទបញ្ញជ  
និងនើត្ិវធិើឃផេងឃទៀត្ ឃៅរនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមរបស់ខលួន 
  - មិនធាល ប់បានទទួលទណឍ រមមពយរួឬដរហូត្លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឬវញិ្ញដ បនបរត្   ឬធាល ប់បាន
ទទួលឃទសរពហមទណឍ ណាមួយឃៅរនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម  ឃៅរនុងរយៈឃពល២(ពើរ) 
ឆ្ន ាំចុងឃរកាយ ឃៅមុនឃពលឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឬវញិ្ញដ បនបរត្ងមើ។ 

របក្ខរ ៤១. 

ររុមហុ៊នខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ ឃវចខចប់ជាងមើ   ឃធវើសននិធិ  ឬឃធវើការផតត់្ផគង់
ខចរចយថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ រត្ូវដ្ឋរ់តាំងបងាា ញឃៅរនុងរគឹះសាថ នរបស់ខលួននូវលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឬ
វញិ្ញដ បនបរត្ខដលពារ់ព័នធ និងរត្ូវត្មកល់ឯរសារវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់បញ្ជ ិការបឃភទថ្ន ាំរសិរមមខដល
រាំពុងឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមម។  

ពាណិជជររលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមមរត្ូវតាំងបងាា ញរនុងរគឹះសាថ នរបស់ខលួននូវលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
លរ់ដុាំលរ់រាយ និងរត្ូវត្មកល់ឯរសារវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់បញ្ជ ិការបឃភទថ្ន ាំរសិរមម ឬបញ្ជ ើថ្ន ាំរសិរមម
ខដលមានបញ្ញជ រ់ឃលខបញ្ជ ិកា។ 

របក្ខរ ៤២. 

រគប់រគឹះសាថ នខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវមានឃសៀវឃៅរាំណត់្រតពាណិជជ
រមមតមគាំរូរបស់ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរត្ូវចុះរនុងឃសៀវឃៅឃនាះ អាំពើរបឃភទ  
យថ្របឃភទ បរមិាណថ្ន ាំរសិរមមខដលឃធវើពាណិជជរមមរបចាំឆ្ន ាំ និងរាំណត់្រតព័ត៌្មានចាំបាច់ឃផេងឃទៀត្។ 

ពាណិជជររថ្ន ាំរសិរមមរត្ូវរាយការណ៍ ឬផឋល់ព័ត៌្មានជូនមន្ដនតើឬអងគភាពរសិរមមមានសមត្ថរិចច
ឃៅរនុងមូលដ្ឋឌ នសាមើ អាំពើឃរគាះថ្ន រ់ឬផលប៉ះពាល់ននថ្ន ាំរសិរមមខដលខលួនឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមម។ 

 

របក្ខរ ៤៣. 
ពាណិជជររថ្ន ាំរសិរមមខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមរគប់រូបភាព  រត្ូវអនុវត្តលរាខណឍ ដូចខាង

ឃរកាម៖ 
 - រត្ូវររាឃសៀវឃៅរាំណត់្រតពាណិជជរមម ឯរសារសរាើបរត្ វរ័ិយបរត្ និងឯរសារពារ់ព័នធ 
ឃផេងឃទៀត្រនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមរបស់ខលួន ឃៅរនុងរយៈឃពលោ៉ងត្ិច២(ពើរ)ឆ្ន ាំ ឃរកាយរបត្ិបត្តិការ 
ទាំងឃនាះបានបញ្ច ប់ 



កម្រងបទដ្ឋា នគតិយុតតក្ម្ោរច្បាបស់្តីពីោរម្គបម់្គងថ្ន ាំកស្ិករមនិងជីកស្ិករម ២០១៣ 

31/01/2013 146 

 - រត្ូវរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមខដលឃធវើសននិធិសរមាប់លរ់ឲ្យបានសមរសបតមលរាណបឃចចរឃទស 
និងធានាឲ្យឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមមមានសុវត្ថិភាព ឃដ្ឋយរត្ូវអនុវត្តការត្រមូវបមាណើ យសរមាប់ការឃធវើ  
សននិធិឬសរមាប់ការដ្ឋរ់តាំងលរ់ថ្ន ាំរសិរមម 
 - រត្ូវបាំពារ់សាល រសញ្ញដ សុវត្ថិភាព ឧបររណ៍ការពារសុវត្ថិភាព ឧបររណ៍លាងសមាែ ត្ សមាា រ  
អនាម័យ សមាា រលុបបាំបាត់្ការឃលចរជាប របព័នធការពារអគគើភ័យ និងរបព័នធការពារសុវត្ថិភាពឃផេងឃទៀត្
ឃៅរនុងរគឹះសាថ នឃធវើរបត្ិបត្តិការរបស់ខលួន 
 - រត្ូវមានមឃធាបាយសរមាប់ផទុរឬសននិធិថ្ន ាំរសិរមមខដលធានាមិនធលុះធាល យ មនិឃលចរជាប ឬ
បាត់្បង់គុណភាពឃៅរនុងការឃធវើសននិធិ ការដឹរជញ្ជូ ន ការឃលើរដ្ឋរ់ ឬរនុងរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមរបស់ខលួន 
 - រត្ូវអនុវត្តរមមវធិើបណតុ ះបណាត លសតើពើវធិានសុវត្ថិភាពរនុងរគប់របត្ិបត្តិការខដលពារ់ព័នធ និង
បាំពារ់ឧបររណ៍ការពារសុវត្ថិភាពដល់បុគគលិររបត្ិបត្តិការឃដ្ឋយផ្ទទ ល់ 
 - រត្ូវរាំណត់្និងអនុវត្តបទដ្ឋឌ នបឃចចរឃទសសរមាប់ឃរបើរបាស់និងខងទាំឧបររណ៍ខដលឃរបើ
របាស់ជាមួយថ្ន ាំរសិរមម និងឧបររណ៍ការពារសុវត្ថិភាព  
 - រត្ូវអនុវត្តរមមវធិើរត្ួត្ពិនិត្យនិងខងទាំសុខភាពជារបចាំដល់បុគគលិររបត្ិបត្តិការផ្ទទ ល់ជាមួយ
ថ្ន ាំរសិរមម។ 
 

របក្ខរ ៤៤. 
ររុមហុ៊នខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូល លាយផេាំ ឬឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម អាចឃធវើការផគត់្ផគង់

ខចរចយថ្ន ាំរសិរមមចាំឃពាះខត្រគឹះសាថ នលរ់ដុាំលរ់រាយឬសាខាចាំណុះរបស់ខលួន ខដលកាន់កាប់លិខិត្
អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយរសបតមបទបបញ្ដត្តិននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមនិងនើត្ិ
វធិើននរបកាសឃនះបុ៉ឃណាណ ះ។  

ររុមហុ៊នខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចរចយ ឬផគត់្ផគង់ខចរចយបនតនូវថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវទទួលខុសរត្ូវ
ឃលើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមរបស់សាខាខលួនឬរគឹះសាថ នលរ់ដុាំលរ់រាយទាំងឡាយណា ខដលបានចុះរិចច
សនានិងទទួលយរការផគត់្ផគង់ខចរចយថ្ន ាំរសិរមមរបស់ខលួន។ 

ររុមហុ៊នខដលផគត់្ផគង់ខចរចយបនត រគឹះសាថ នលរ់ដុាំលរ់រាយ និងរសិដ្ឋឌ នខដលកាន់កាប់និង
ឃរបើរបាស់ថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវទទួលយរការផគត់្ផគង់ខចរចយ ឬរត្ូវទិញចូលសរមាប់បឃរមើរបត្ិបត្តិការរបស់
ខលួន នូវថ្ន ាំរសិរមមខដលមានរបភពរសបចាប់ ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមបទបបញ្ដត្តិននចាប់សតើពើការរគប់រគង
ថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម និងនើត្ិវធិើននរបកាសឃនះ។ 

របក្ខរ ៤៥. 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលកាន់កាប់បញ្ជ ិកាថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ មានកាត្ពវរិចចឃធវើការ
ពិឃសាធសារលបងជើវរបសិទធភាពឃលើផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមម របស់ខលួនឃឡើងវញិ ឃៅរនុងរយៈឃពល៨(របាាំ
បើ)ឆ្ន ាំមតង គិត្ចប់ពើកាលបរឃិចឆទឃចញវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់បញ្ជ ិកាដាំបូង ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមរបកាស
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របស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទសតើពើនើត្ិវធិើនិងការត្រមូវបមាណើ យសរមាប់ការចុះ
បញ្ជ ើថ្ន ាំរសិរមម។ 

របក្ខរ ៤៦.  

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ ឃវចខចប់ជាងមើ សននិធិ     
ផគត់្ផគង់ខចរចយ   លរ់ដុាំលរ់រាយ  ឬឃធវើសរមមភាពឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមមពារ់ព័នធនឹងថ្ន ាំរសិ
រមមរគប់របឃភទ  រត្ូវទទួលខុសរត្ូវឃលើថ្ន ាំរសិរមមខដលឃៅសល់ពើរបត្ិបត្តិការរបស់ខលួន ខដលកាល យជា
ថ្ន ាំរសិរមមខូចគុណភាព ឃរៅបមាណើ យ ឬហសួសុពលភាពឃរបើរបាស់ រពមទាំងសាំណល់ថ្ន ាំរសិរមម
និងសាំបរឃវចខចប់ថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទ ឃដ្ឋយរត្ូវទទួលបនទុរឃលើការបាំផ្ទល ញឃចល ឃដ្ឋយអនុឃលាម
តមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម និងបទដ្ឋឌ នគត្ិយុត្តឃផេង
ឃទៀត្ជាធរមាន។ 

របក្ខរ ៤៧. 

រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបានហាមឃ្ត់្មិនឲ្យ
ដ្ឋរ់តាំងលរ់ឬឃធវើសននិធិសរមាប់លរ់ថ្ន ាំរសិរមមឃៅរនុងបរឃិវណទើផារ ទើសាធារណៈ មជឈមណឍ ល
ពាណិជជរមម ឬឃៅរខនលងរមួជាមួយនឹងឃសបៀងអាហារ ចាំណើ សត្វ ឬលាយចរមុះជាមួយទាំនិញឃផេងឃទៀត្
ខដលងាយបងកឃរគាះថ្ន រ់ដល់សុខភាព ផលរបឃោជន៍អនរជិត្ខាង សាធារណជន និងបរសិាថ ន។ 

របក្ខរ ៤៨. 
ពាណិជជររខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចរចយ ឬឃធវើការលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវមាន

វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់ការឆលងវគគអប់រ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈជាមុន ឃដើមបើបាំឃពញបុឃរលរាខណឍ សរមាប់ការឃសនើ
សុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត់្ផគង់ខចរចយ ឬលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម។  

ពាណិជជររខដលឃធវើការផគត់្ផគង់ខចរចយបនត ឃធវើការលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវដ្ឋរ់ពារយឃសនើ
សុាំឆលងវគគអប់រ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈសរមាប់ការឃធវើរបត្ិបត្តិការរបស់ខលួន ឃៅមនទើររសិរមមរាជធានើ ឃខត្ត   
សាមើ។  

របក្ខរ ៤៩. 
មនទើររសិរមមរាជធានើ ឃខត្ត ឃដ្ឋយសហការនិងសរមបសរមួលជាមួយនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិ

រមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ មានភាររិចចឃរៀបចាំរមមវធិើ   ឃលើរគឃរមាងឃបើរវគគ   នងិ
ផតល់ឃសវារមមរនុងការអនុវត្តរមមវធិើអប់រ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈសរមាប់ការឃធវើពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមឃៅតម
រាជធានើ ឃខត្តសាមើ។  

ឃគាលការណ៍ខណនាាំសរមាប់ដាំឃណើ រការវគគអប់រ ាំនិងរមមវធិើអប់រ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈ រនុងការឃធវើ
ពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវរាំណត់្ឃដ្ឋយនាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមមរសិរមមននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ។ 
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របក្ខរ ៥០. 

ររុមហុ៊នខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ និងឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវមាន
បុគគលិរបឃចចរឃទសរបចាំការមួយរូបឬឃរចើនរូប ឃដើមបើទទួលខុសរត្ូវជាអចិនន្ដនតយ៍ឃលើររបខ័ណឍ បឃចចរ
ឃទសរនុងរបត្ិបត្តិការរបស់ខលួន និងរត្ូវមានការទទួលសាគ ល់សមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈឃដ្ឋយររសួងរសិរមម រុកាា
របមាញ់ និងឃនសាទ រសបតមបទបបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើ ននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម។ 

ររុមហុ៊នខដលឃសនើសុាំឃធវើការនាាំចូលនាាំឃចញ ការលាយផេាំ ការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម  រត្ូវភាជ ប់
ជាមួយពារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃធវើរបត្ិបត្តិការរបស់ខលួន នូវវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រ់ការទទួលសាគ ល់
សមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈរបស់បុគគលិរបឃចចរឃទសរបចាំការរគឹះសាថ នរបស់ខលួន។ ររុមហុ៊នរត្ូវរាយការណ៍ជូន
ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ រនុងររណើ មានការបញ្ឈប់ ឬផ្ទល ស់បតូ របុគគលិរបឃចចរឃទស 
ឃដើមបើឃសនើសុាំការទទួលសាគ ល់សមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈរបស់បុគគលិរងមើ។  

ការឃសនើសុាំការទទួលសាគ ល់សមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈរបស់បុគគលិរបឃចចរឃទសរបចាំការរគឹះសាថ ននាាំចូល 
នាាំឃចញ  លាយផេាំ  ឃវចខចប់ជាងមើ  និងការឃសនើសុាំឆលងវគគអប់រ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈសរមាប់អនរផគត់្ផគង់ខចរ
ចយបនត អនរលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម រត្ូវបង់រនរមឃសវារមមជាមុនចូលងវកិាជាត្ិរសបតមបទ
បបញ្ដត្តិនិងនើត្ិវធិើននចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម។ 

ជ្ាំពូរទី៨ 
នោសបបញ្ញតតិ 

 

របក្ខរ ៥១.  

រូបវនតបុគគល ឬនើត្ិបុគគលខដលឃធវើរបត្ិបត្តិការពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមរគប់របឃភទឃៅរនុងរពះរាជា
ណាចរររមពុជា រត្ូវទទួលខុសរត្ូវចាំឃពាះថ្ន ាំរសិរមមខដលដ្ឋរ់តាំងលរ់ឬឃធវើសននិធិសរមាប់លរ់ឃៅរនុង
រគឹះសាថ នពាណិជជរមមឬឃ្ល ាំងសននិធិរបស់ខលួន ឃដ្ឋយរត្ូវឃគារពនិងអនុវត្តតមបទបបញ្ដត្តិ និងបទហាម
ឃ្ត់្រនុងសរមមភាពពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមម ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមចាប់សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើ
រសិរមម និងរត្ូវឃធវើសហការ បងកលរាណៈងាយរសួលដល់រគប់សរមមភាពអប់រ ាំខណនាាំ រត្ួត្ពិនិត្យ និងអនុ
វត្ឋចាប់របស់មន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមមានសមត្ថរិចចននររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ។ 

 

របក្ខរ ៥២. 
រូបវនតបុគគលឬនើត្ិបុគគលខដលរបរពឹត្តឃលមើសឬមិនឃគារពតមនើត្ិវធិើនិងបទបបញ្ដត្ិតដូចមានខចង 

រនុងរបកាសឃនះ រត្ូវទទួលទណឍ រមមជារ់លារ់ឃដ្ឋយអនុឃលាមតមឃទសបបញ្ដត្តិដូចមានខចងរនុងចាប់ 
សតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមមជាធរមាន។ 
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ជ្ាំពូរទី៩ 
អវសានបបញ្ញតតិ 

 

របក្ខរ ៥៣.    
របកាសឬឃសចរឋើសឃរមចទាំងឡាយណាខដលមានខលឹមសារផទុយនឹងរបកាសឃនះ រត្ូវទុរជា      

និរាររណ៍។ 

របក្ខរ ៥៤.    
អគគឃលខាធិការ អគាគ ធិការ នាយរខុទទកាល័យ អគគនាយរននអគគនាយរដ្ឋឌ នរសិរមម អគគនាយរ

ននអគគនាយរដ្ឋឌ នឃៅសូ៊  របធានរដឌបាលនរពឃឈើ របធានរដឌបាលជលផល របធាននាយរដ្ឋឌ ននើត្ិរមម
រសិរមម របធាននាយរដ្ឋឌ នគណឃនយយហរិញ្ដវត្ថុ  របធាននាយរដ្ឋឌ នរិចចការរដឌបាល របធានអងគភាព
ពារ់ព័នធឃរកាមឱ្វាទររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ និងរបធានមនទើររសិរមមរាជធានើ ឃខត្ត រត្ូវ
អនុវត្ឋរបកាសឃនះឲ្យមានរបសិទធភាពខពស់ចប់ពើនងៃចុះហត្ថឃលខាត្ឃៅ។ 
 
        រាជធានើភនាំឃពញ, នងៃទើ          ខខ           ឆ្ន ាំ២០១៣                                           
     

             រដនលងទទួល៖                    រែឋមន្ដនដី 
-ររសួងរពះបរមរាជវា ាំង 
-អគគឃលខាធិការដ្ឋឌ នរពទឹធសភា 
-អគគឃលខាធិការដ្ឋឌ នរដឌសភា 
-អគគឃលខាធិការរាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
-ទើសឋើការគណៈរដឌមន្ដនឋើ 
-ខុទទកាល័យសឃមឋចនាយររដឌមន្ដនឋើ 
-ខុទទកាល័យឯរឧត្តម  ឃលារជាំទវឧបនាយររដឌមន្ដនតើ 
-ររសួង សាថ ប័នពារ់ពន័ធ 
-សាលារាជធានើ ឃខត្ត 
-ដូចរបការ ៥៤ 
-ឯរសារ កាលបបវត្ឋ ិ
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ឧបសមពនធទើ១ ននរបកាស ឃលខ១២០របរ.រសរ ចុះនងៃទើ១១  ខខឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
សតើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងថ្ន ាំរសរិមមដែលរតូវនធវើពាណិជ្ជរមម” 

 

រាំរសូាំណុាំ ដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តនាាំចូលនាាំនចញថ្ន ាំរសរិមម 

3 
រ-រាំរពូារយនសនើសុាំលខិិ្តអនុញ្ញញ តនាាំចូលនាាំនចញថ្ន ាំរសរិមមរនងុនោលបាំណងពាណិជ្ជរមម 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុាំ (General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ះអនរឃសនើសុាំ៖ 
២-សញ្ញជ តិ្៖                                           អាយុ៖                                       ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តសញ្ញដ ណបណណឬលខិិត្ឆលងខដនឃលខ៖                                         ផុត្រាំណត្ន់ងៃទើ៖ 
៤-ររមុហុ៊នឬនើតិ្បុគគលឯរជន៖ “គូសរនុងរបអប”់ 
      នាាំចូលនាាំឃចញ                ផគត្ផ់គងខចរចយ         លាយផេាំ            ឃវចខចបជ់ាងមើ              
      សហគមន៍រសិរមម 
       នើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្៖ 
៥-អាសយដ្ឋឌ នឃៅរមពុជា៖ 
 
ទូរសពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃគហទាំពរ័៖ 
៦-ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម៖ 
    ចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្៖ 
៧-ឃ្ល ាំងសននិធិ 
ឃលខចុះបញ្ជ ើ និងអាសយដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើររមុហុ៊នឃម “ឃបើសនិជាមាន”  
 
៩-អត្តសញ្ញដ ណននរបភពឃដើមលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 

ឃ ម្ ះនិងអាសយដ្ឋឌ នននររុមហុ៊នរបភពឃដើមផគត្ផ់គងខ់ចរចយ  
 

 

ឃ ម្ ះនិងអាសយដ្ឋឌ នននររុមហុ៊នរបភពឃដើមលាយផេាំ 
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II-នោលបាំណងននក្ខរនសនើសុាំ(Purpose and state of application) “គូសរនុងរបអប”់ 
  ការនាាំចូល  
  ការនាាំឃចញ 
  ការផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 

  ការឃផទរសិទធិឃលើលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
  ឃគាលបាំណងពាណិជជរមមឃផេងឃទៀត្ 

III-មនធោបាយែឹរជ្ញ្ជូន រាំពង់ដផ ឬមាត់រចរដែលនាាំចូលនាាំនចញ(Mean of transport, port, or 
border entry to be imported-exported) “គូសរនុងរបអប”់ 
មឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន ៖ 
 រងយនត 
 នាវា 
 យនតឃហាះ 
 មឃធាបាយឃផេងឃទៀត្៖................................ 

រាំពងខ់ផឬមាត្រ់ចរ ៖ 
  រាំពងខ់ផ................................................................ 
............................................................................... 
  មាត្រ់ចរ.............................................................. 
............................................................................... 

IV-យថ្របនភទនិងបរមិាណថ្ន ាំរសរិមមដែលនសនើសុាំក្ខរនាាំចូលនាាំនចញ (Specification & quantity 
of pesticides to be imported/exported)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខឡរ (ឃបើសិនជាឃរចើន) 

ល.រ 
N0 

ឃ ម្ ះពាណិជជរមម
ផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមម 

Trade name of 
Pesticide Product 

ឃ ម្ ះទូឃៅ  
“សារធាតុ្សរមម” 
Common name 

“Active Ingredient” 

ឃលខអត្ត
សញ្ញដ ណ 
CAS N0 

ឃលខបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

ររមុហុ៊នឬរបឃទស
របភពឃដើម 
Company/ 

Country of origin 

បរមិាណឃសនើសុាំ
នាាំចូលនាាំឃចញ 

Quantity to be 
imported/exported 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

សរុបចាំនួន.................................មុខ   បរមិាណ.................................... 
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V-បញ្ជឯីរសាររតូវភាជ ប់ជាមួយ (List of documents enclosed) 

  ១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម បណ័ណប៉ាត្ង់ឬបណ័ណបង់ពនធឃលើផលរបរ(ITR)ននឆ្ន ាំចុងឃរកាយ ឬឯរ
សារបញ្ញជ រក់ារចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្។ 

០១ចាប ់

  ២- ឯរសារឬរិចចសនាបញ្ញជ រក់ារផគត្ផ់គងរ់បស់ររុមហុ៊នរបភពឃដើមនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម។ ០១ចាប ់

    ៣- របាយការណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យឃដើមរគាឃៅឃពលឃសនើសុាំនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម (ររណើ នាាំឃចញ)។ ០១ចាប ់

  ៤-  វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រប់ញ្ជ ិកាថ្ន ាំរសិរមមតមយថ្របឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃសនើសុាំនាាំចូលនាាំឃចញ។ ០១ចាប ់

  ៥-  សាំបរឃវចខចបថ់្ន ាំរសិរមមតមរបឃភទនើមួយៗខដលមានសាល រសញ្ញដ ពត័្ម៌ានឬបរោិយបណ័ណ  
       សរមាបក់ារខណនាាំជាភាសារខខមរខដលបានយល់រពមឃៅឃពលឃធវើការចុះបញ្ជ ើ។ 

០១ចាប ់

  ៦- លិខិត្បញ្ញជ ររ់បស់ររុមហុ៊ននូវអត្តសញ្ញដ ណបុគគលិរបឃចចរឃទសរបចាំការរគឹះសាថ ននាាំចូល   
      នាាំឃចញរបស់ខលួន និងខដលមានការទទួលសាគ ល់ពើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

០១ចាប ់

    ៧- របាយការណ៍អាំពើសមត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការនាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមមរបស់ររុមហុ៊ន 
       ឃៅរនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយ មុនឃពលឃសនើសុាំ។ 

០១ចាប ់

    ៨- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម(តមទើតាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

  ៩-  វរិកយបរត្បង់រនរមឃសវារមមសរមាបក់ារឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញ។ ០១ចាប ់

 ១0- CD soft copy ននបញ្ជ ើឃ ម្ ះថ្ន ាំរសិរមមខដលឃសនើសុាំនាាំចូលនាាំឃចញ គាំរូសាំបរឃវចខចប់  
     គាំរូសាល រសញ្ញដ ព័ត្៌មាន បរោិយប័ណណសរមាបក់ារខណនាាំ ឬពត័្ម៌ានពារព់ន័ធឃផេងឃទៀត្។ 

០១ចាប ់

VI-ក្ខរនសនើសុាំ 
 

          ខញុ ាំបាទឬនាងខញុ ាំជា............................................................................................................................. 
សូមដ្ឋរព់ារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលនាាំឃចញថ្ន ាំរសរិមម ឃដ្ឋយបានបាំឃពញពត័្ម៌ាននិងភាជ បឯ់រសាររគបរ់គាន់
ជូនដូចខាងឃលើ និងសូមឃគារពឃសនើសុាំការពិនិត្យសឃរមចដខ៏ពងខ់ពស់របស់ឯរឧត្តមរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ ឃដ្ឋយរតើអនុឃរគាះ។ 
 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,នងៃទើ          ខខ          ឆ្ន ាំ            
                                                                                             អនរនសនើសុាំ 

                                                   ហត្ថឃលខា  ឃ ម្ ះ និងរត  
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សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរមមរសរិមមដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលារបរត្របគល-់ទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖ ឃលខ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
 
មន្ដនតើទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖                                                        ហត្ថឃលខា 
សាំឃណើ សុាំ                 នាាំចូល                                នាាំឃចញ           
បរមិាណឃសនើសុាំ៖  ចាំនួន......................មុខ.......បរមិាណ................................................................................ 
របឃទសរបភពឃដើមនាាំឃចញ៖........................................................................................................................ 
មឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន៖ .............................................................................................................................. 
មាត្រ់ចរ ៖ .............................................................................................................................................. 
វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃលខ៖.................................................................................... 
រាំណត្ស់មាគ ល់៖....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
រាំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯរសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ រ់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់អនរឃសនើសុាំដូចជា អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ លិខតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬឯរ
សារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបងាា ញចាប់ឃដើមដល់់មន្ដនតើទទលួឯរសារនននាយរដ្ឋឌ ននើត្រិមមរសិរមម ឬរត្ូវមានឃសចរតើបញ្ញជ រ់ឃលើឯរសារ
ងត្ចមលងទាំងឃនាះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃខត្តតមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- រនុងររណើ ត្ាំណាងររុមហុ៊នឬត្ាំណាងនើត្ិបុគគលទទួលខុសរត្វូផ្ទទ លរ់នុងដាំឃណើ រការដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំឃនះ ររុមហុ៊នឬនើត្ិបុគគលឃនាះ
រត្ូវឃចញលិខិត្របគល់សិទធឲិ្យបុគគលឃនាះជាត្ាំណាងរសបចាប់របស់ខលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិខតិ្របគល់សិទធិឃនះជាមយួពារយឃសនើសុាំ។ 
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ខ្-រាំរពូារយនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តនាាំចូលថ្ន ាំរសរិមមនរៅនោលបាំណងពាណិជ្ជរមម 
I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុាំ (General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ះអនរឃសនើសុាំ៖ 
២-សញ្ញជ តិ្៖                                           អាយុ៖                                       ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តសញ្ញដ ណបណណឬលខិិត្ឆលងខដនឃលខ៖                                         ផុត្រាំណត្ន់ងៃទើ៖ 
៤-នើតិ្បុគគលសាធារណៈឬនើតិ្បុគគលឯរជន៖ “គូសរនុងរបអប”់ 
 ររសួង សាថ បន័ ឬអងគភាពរដឌ 
 ឯរត្តបុគគល 
 ររុមហុ៊នវនិិឃោគដាំណាាំរសិឧសាហរមម 

 សហគមនរ៍សិរមម 
 រសិដ្ឋឌ នខាន ត្ធាំ 
 នើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្៖ 

៥-អាសយដ្ឋឌ នឃៅរមពុជា៖ 
 
ទូរសពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃគហទាំពរ័៖ 
៦-ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម៖ 
    ចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្៖     
៧-ឃ្ល ាំងសននិធិ 
ឃលខចុះបញ្ជ ើ និងអាសយដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើររមុហុ៊នឃម “ឃបើសនិជាមាន”  
 
៩-អត្តសញ្ញដ ណននរបភពឃដើមលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 
ឃ ម្ ះនិងអាសយដ្ឋឌ នននររុមហុ៊នរបភពឃដើមផគត្ផ់គងខ់ចរចយ  
 

 

ឃ ម្ ះនិងអាសយដ្ឋឌ នននររុមហុ៊នរបភពឃដើមលាយផេាំ 
 

 

II-នោលបាំណងននក្ខរនសនើសុាំ(Purpose and state of application) “គូសរនុងរបអប”់ 
 ឃធវើវភិាគនិងឃធវើការពិឃសាធសារលបងជើវរបសិទធភាព  ឃរបើរបាស់សរមាបវ់សិ័យសាធារណៈ 

 ឃធវើការពិឃសាធឬរសាវរជាវ 
 ឃគាលបាំណងមិនខមនពាណិជជរមមឃផេងឃទៀត្ 

 ឃធវើការឃរបើរបាស់ឃដ្ឋយផ្ទទ ល ់
 ឃធវើអាំឃណាយដល់សាធារណៈ 
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III-មនធោបាយែឹរជ្ញ្ជូន រាំពង់ដផ ឬមាត់រចរដែលនាាំចូលនាាំនចញ(Mean of transport, port, or 
border entry to be imported-exported) “គូសរនុងរបអប”់ 
មឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន ៖ 
 រងយនត 
 នាវា 
 យនតឃហាះ 
 មឃធាបាយឃផេងឃទៀត្៖..................................... 

រាំពងខ់ផឬមាត្រ់ចរ ៖ 
  រាំពងខ់ផ......................................................... 
.......................................................................... 
  មាត្រ់ចរ........................................................ 
.......................................................................... 

IV-យថ្របនភទនិងបរមិាណថ្ន ាំរសរិមមដែលនសនើសុាំនា ាំចូល (Specification & quantity of pesticides 
to be imported)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខឡរ (ឃបើសិនជាឃរចើន) 

ល.រ 
N0 

ឃ ម្ ះពាណិជជរមម
ផលិត្ផលថ្ន ាំ

រសិរមម 
Trade name of 

Pesticide Product 

ឃ ម្ ះទូឃៅ  
“សារធាតុ្សរមម” 
Common name 

“Active Ingredient” 

ឃលខអត្ត
សញ្ញដ ណ 
CAS N0 

ឃលខបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

 
ររមុហុ៊នឬរបឃទស

របភពឃដើម 
Company/ Country 

of origin 

បរមិាណឃសនើ
សុាំនាាំចូល 

Quantity to 
be imported 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

សរុបចាំនួន.................................មុខ   បរមិាណ.................................... 
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V-បញ្ជឯីរសាររតវូភាជ ប់ជាមួយ (List of documents enclosed) 

  ១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម បណ័ណប៉ាត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ននឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯរសារបញ្ញជ រក់ារចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

  ២- ឯរសារឬរិចចសនាបញ្ញជ រក់ារផគត្ផ់គងរ់បស់ររុមហុ៊នរបភពឃដើមនាាំឃចញថ្ន ាំរសិរមម។ ០១ចាប ់

  ៣- លិខិត្យថ្ភូត្របស់អនរឃសនើសុាំ (នើតិ្បុគគលសាធារណៈឬនើតិ្បុគគលឯរជន)។ ០១ចាប ់

  ៤-  វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រប់ញ្ជ ិកាថ្ន ាំរសិរមមតមយថ្របឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃសនើសុាំនាាំចូល។ ០១ចាប ់

  ៥- រពឹត្តិបរ័ត្ពត័្ម៌ានសុវត្ថិភាពននថ្ន ាំរសិរមម ឬឯរសារយថ្របឃភទបឃចចរឃទស       របភព  
       ឃដើមននថ្ន ាំរសិរមម។ ០១ចាប ់

  ៦-  ពត័្ម៌ានសតើពើរបឃភទដាំណាាំនិងសមាសភាពចនរងឃគាលឃៅខដលរតូ្វឃរបើ នផទដើខដលរតូ្វឃរបើ 
        ឬរតូ្វពិឃសាធសារលបង បរមិាណសារធាតុ្សរមមឬផលិត្ផលលាយផេាំរតូ្វឃរបើ រយៈឃពល 
       ឃធវើការសារលបង ឃ ម្ ះនិងទើតាំងននសាថ នើយពិឃសាធសារលបង និងពត័្ម៌ានឃផេងឃទៀត្ 
       ពារ់ពន័ធការឃរបើរបាស់ឬការពិឃសាធសារលបងថ្ន ាំរសិរមម។ 

០១ចាប ់

    ៧- របាយការណ៍អាំពើសមត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការនាាំចូលនិងការឃរបើរបាស់ថ្ន ាំរសិរមមរបស់អនរឃសនើសុាំ  
        ឃៅរនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពលឃសនើសុាំ (សរមាបរ់រុមហុ៊នវនិិឃោគដាំណាាំរសិឧសាហរមម សហគម

នរ៍សិរមម រសិដ្ឋឌ នខាន ត្ធាំ ឬនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្)។ 
០១ចាប ់

     ៨- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម(តមទើតាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

   ៩-  វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមសរមាបក់ារឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូល។ ០១ចាប ់

   ១០- CD soft copy ននបញ្ជ ើឃ ម្ ះថ្ន ាំរសិរមមខដលឃសនើសុាំនាាំចូល គាំរូសាំបរឃវចខចប់គាំរូសាល រ 
         សញ្ញដ ព័ត្៌មាន បរោិយប័ណណសរមាបក់ារខណនាាំ  ឬពត័្ម៌ានពារព់័នធឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

VI-ក្ខរនសនើសុាំ 
ខញុ ាំបាទឬនាងខញុ ាំជា......................................................................................................................  

សូមដ្ឋរព់ារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូលថ្ន ាំរសិរមមឃរៅឃគាលបាំណងពាណិជជរមម ឃដ្ឋយបានបាំឃពញពត័្ម៌ាន
និងភាជ បឯ់រសាររគបរ់គានជូ់នដូចខាងឃលើ និងសូមឃគារពឃសនើសុាំការពិនិត្យសឃរមចដខ៏ពងខ់ពស់របសឯ់រឧត្តមរដឌ    
មន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរតើអនុឃរគាះ។ 

 
                                                 ............................., នងៃទើ          ខខ          ឆ្ន ាំ            

 
                                                                                              អនរនសនើសុាំ 

                                                       ហត្ថឃលខា  ឃ ម្ ះ និងរត  
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សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរមមរសរិមមដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលារបរត្របគល-់ទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖ ឃលខ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
 
មន្ដនតើទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖                                                        ហត្ថឃលខា 
សាំឃណើ សុាំ                 នាាំចូល                                នាាំឃចញ           
បរមិាណឃសនើសុាំ៖  ចាំនួន......................មុខ.......បរមិាណ................................................................................ 
របឃទសរបភពឃដើមនាាំឃចញ៖....................................................................................................................... 
មឃធាបាយដឹរជញ្ជូ ន៖ ............................................................................................................................. 
មាត្រ់ចរ ៖ ............................................................................................................................................. 
វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃលខ៖.................................................................................... 
រាំណត្ស់មាគ ល់៖....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
រាំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯរសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ រ់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់អនរឃសនើសុាំដូចជា អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ លិខតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬឯរ
សារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបងាា ញចាប់ឃដើមដល់់មន្ដនតើទទលួឯរសារនននាយរដ្ឋឌ ននើត្រិមមរសិរមម ឬរត្ូវមានឃសចរតើបញ្ញជ រ់ឃលើឯរសារ
ងត្ចមលងទាំងឃនាះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃខត្តតមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- រនុងររណើ ត្ាំណាងររុមហុ៊នឬត្ាំណាងនើត្បុិគគលទទួលខុសរត្វូផ្ទទ ល់រនុងដាំឃណើ រការដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំឃនះ ររុមហុ៊នឬនើត្ិបុគគលឃនាះ
រត្ូវឃចញលិខិត្របគល់សិទធឲិ្យបុគគលឃនាះជាត្ាំណាងរសបចាប់របស់ខលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិខតិ្របគល់សិទធិឃនះជាមយួពារយឃសនើសុាំ។ 
 

3 
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ឧបសមពនធទើ២ ននរបកាស ឃលខ១២០របរ.រសរ ចុះនងៃទើ១១  ខខឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
សតើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងថ្ន ាំរសរិមមដែលរតូវនធវើពាណិជ្ជរមម” 

 

រាំរសូាំណុាំ ដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តរបតិបតតិក្ខរលាយផស ាំ ឬនវចខ្ចប់ជាថមី 

3 
រ-រាំរពូារយនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តរបតិបតតិក្ខរលាយផស ាំ ឬនវចខ្ចប់ជាថមី ថ្ន ាំរសរិមម 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុាំ (General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ះអនរឃសនើសុាំ៖ 
២-សញ្ញជ តិ្៖                                            អាយុ៖                                             ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តសញ្ញដ ណបណណឬលខិិត្ឆលងខដនឃលខ៖                                         ផុត្រាំណត្ន់ងៃទើ៖ 
៤-ររមុហុ៊នឬនើតិ្បុគគលឯរជន៖ “គូសរនុងរបអប”់ 
       លាយផេាំ                ឃវចខចបជ់ាងមើ                      នាាំឃចញ                     ផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 
    សហគមនរ៍សរិមម 
    នើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្ (បញ្ញជ រ)់៖ 

៥-អាសយដ្ឋឌ នឃៅរមពុជា៖ 
 
ទូរសពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃគហទាំពរ័៖ 
៦-ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម៖ 
    ចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឃផេងឃទៀត្៖ 
៧-ឃ្ល ាំងសននិធិ 
ឃលខចុះបញ្ជ ើ និងអាសយដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើររមុហុ៊នឃម “ឃបើសនិជាមាន”  
 
៩-អត្តសញ្ញដ ណននរបភពលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 
ឃ ម្ ះអនរលាយផេាំនិងអាសយដ្ឋឌ នននរគឹះសាថ នលាយផេាំ  

លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើ 
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II-នោលបាំណងននក្ខរនសនើសុាំ (Purpose and state of application) “គូសរនុងរបអប”់ 
    ការនាាំឃចញ  
    ការឃវចខចបជ់ាងមើ 
    ការផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 

 ការបនតសុពលភាពលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ការឃផទរសិទធិឃលើលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ឃគាលបាំណងពាណិជជរមមឃផេងឃទៀត្ 

III-យថ្របនភទថ្ន ាំរសរិមម សមតថភាពលាយផស ាំ ឬនវចខ្ចប់ជាថមី (Specification of pesticides, 
production/repack capacity)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខឡរ (ឃបើសិនជាឃរចើន) 
ល.រ 
N0 

ឃ ម្ ះពាណិជជរមម
ផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមម 

Trade name of 
Pesticide Product 

ឃ ម្ ះទូឃៅ  
“សារធាតុ្សរមម” 
Common name 

“Active Ingredient” 

ឃលខអត្ត
សញ្ញដ ណ 
CAS N0 

ឃលខបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

ររមុហុ៊នឬរបឃទសរបភពឃដើម 
Company/ Country of origin 

(សរមាប់ការឃវចខចប់ជាងមើ) 

បរមិាណឃសនើសុាំសមត្ថភាព
លាយផេាំឬឃវចខចប់ជាងមើ 

Capacity of Production 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

សរុបចាំនួន.................................មុខ   បរមិាណ.................................... 

IV-បញ្ជឯីរសាររតវូភាជ ប់ជាមួយ (List of documents enclosed) 
  ១-   វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម បណ័ណប៉ាត្ង់ ឬបណ័ណបង់ពនធឃលើផលរបរ(ITR)ននឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯរសារបញ្ញជ រក់ារចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

 

  ២-  របកាសឬអាជាញ បណ័ណអនុញ្ញដ ត្បឃងកើត្ឃរាងចររ សិបបរមមផលិត្លាយផេាំថ្ន ាំរសិរមម ខដល 
        ឃចញឃដ្ឋយររសួងឧសាហរមម ខរនិ៉ងថ្មពល។ ០១ចាប ់

  ៣-   របាយការណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យដាំឃណើ រការលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើ ឃៅមុនឃពលឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
         ឃធវើរបតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើថ្ន ាំរសិរមម។ ០១ចាប ់

  ៤-   វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រប់ញ្ជ ិកាថ្ន ាំរសិរមមតមយថ្របឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃធវើរបតិ្បត្តិការ ០១ចាប ់
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        លាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើ។ 

  ៥-  សាំបរឃវចខចបថ់្ន ាំរសិរមមតមយថ្របឃភទនើមួយៗខដលមានសាល រសញ្ញដ ពត័្ម៌ានឬបរោិយ 
       បណ័ណសរមាប់ការខណនាាំជាភាសារខខមរ ខដលបានយល់រពមឃៅឃពលឃធវើការចុះបញ្ជ ើ។ 

០១ចាប ់

  ៦-  លិខិត្បញ្ញជ ររ់បស់ររុមហុ៊ននូវអត្តសញ្ញដ ណបុគគលិរបឃចចរឃទសរបចាំការរគឹះសាថ នលាយផេាំ ឬឃវចខចប ់ 
ជាងមើថ្ន ាំរសិរមមរបស់ខលួន និងខដលមានការទទួលសាគ ល់ពើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ 

០១ចាប ់

   ៧- របាយការណ៍អាំពើសមត្ថភាពរបតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើថ្ន ាំរសិរមម របស់ររុមហុ៊ន 
        ឃៅរនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពលឃសនើសុាំ។ ០១ចាប ់

   ៨-  វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម(តមទើតាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

 ៩-  វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមសរមាបក់ារឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចប ់
       ជាងមើថ្ន ាំរសិរមម។ 

០១ចាប ់

 ១០- CD soft-copy ននបញ្ជ ើយថ្របឃភទថ្ន ាំរសិរមមខដលឃធវើរបតិ្បត្តិការផលិត្លាយផេាំឬឃវចខចប ់
        ជាងមើ គាំរូសាំបរឃវចខចប់ គាំរូសាល រសញ្ញដ ព័ត្៌មាន បរោិយប័ណណសរមាបក់ារខណនាាំ ឬ 
        ព័ត្៌មានពារ់ព័នធឃផេងឃទៀត្។ 

០១ចាប ់

V-ក្ខរនសនើសុាំ 

        ខញុ ាំបាទឬនាងខញុ ាំជា............................................................................................................................... 
សូមដ្ឋរព់ាយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃធវើរបតិ្បត្តិការផលិត្លាយផេាំ ឬឃវចខចប់ជាងមើថ្ន ាំរសិរមម ខដលមានព័ត្ម៌ាននិង     
ឯរសារភាជ បជូ់នដូចខាងឃលើ និងសូមឃគារពឃសនើសុាំការពិនិត្យសឃរមចដខ៏ពងខ់ពស់របសឯ់រឧត្តមរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម   
រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ ឃដ្ឋយរតើអនុឃរគាះ។ 
 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,នងៃទើ          ខខ          ឆ្ន ាំ            
                                                                                            អនរនសនើសុាំ 

                                                   ហត្ថឃលខា  ឃ ម្ ះ និងរត  
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សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរមមរសរិមមដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលារបរត្របគល-់ទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖ ឃលខ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
 
មន្ដនតើទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖                                                        ហត្ថឃលខា 
សាំឃណើ សុាំ                 របតិ្បត្តកិារផលិត្លាយផេាំ                  ឃវចខចបជ់ាងមើ           
របឃភទថ្ន ាំរសិរមមឃសនើសុាំ៖......................................................................................................................... 
សមត្ថភាពលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើរបចាំឆ្ន ាំ៖................................................................................................. 
វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃលខ៖....................................................................………… 

រាំណត្ស់មាគ ល់៖........................................................................................................................………… 
..............................................................................................................................................……… 

 
រាំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯរសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ រ់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់អនរឃសនើសុាំដូចជា អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ លិខតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬឯរ
សារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបងាា ញចាប់ឃដើមដល់់មន្ដនតើទទលួឯរសារនននាយរដ្ឋឌ ននើត្រិមមរសិរមម ឬរត្ូវមានឃសចរតើបញ្ញជ រ់ឃលើឯរសារ
ងត្ចមលងទាំងឃនាះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃខត្តតមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- រនុងររណើ ត្ាំណាងររុមហុ៊នឬត្ាំណាងនើត្បុិគគលទទួលខុសរត្វូផ្ទទ ល់រនុងដាំឃណើ រការដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំឃនះ ររុមហុ៊នឬនើត្ិបុគគលឃនាះ

រត្ូវឃចញលិខិត្របគល់សិទធឲិ្យបុគគលឃនាះជាត្ាំណាងរសបចាប់របស់ខលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិខតិ្របគល់សិទធិឃនះជាមយួពារយឃសនើសុាំ។ 
 

3 
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ឧបសមពនធទើ៣ ននរបកាស ឃលខ១២០របរ.រសរ ចុះនងៃទើ១១  ខខឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
សតើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងថ្ន ាំរសរិមមដែលរតូវនធវើពាណិជ្ជរមម” 

 

រាំរសូាំណុាំ ដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុាំវិញ្ញញ បនបរតបញ្ញជ រ់ក្ខរចុះបញ្ជឃី្ល ាំង 
សននិធិថ្ន ាំរសរិមម 

3 
 

រ-រាំរពូារយនសនើសុាំវិញ្ញញ បនបរតបញ្ញជ រ់ក្ខរចះុបញ្ជឃី្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសរិមម 
 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុាំ (General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ះអនរឃសនើសុាំ៖ 

២-សញ្ញជ តិ្៖                                             អាយុ៖                                             ឃភទ ៖                                   

៣-អត្តសញ្ញដ ណបណណឬលខិិត្ឆលងខដនឃលខ៖                                         ផុត្រាំណត្ន់ងៃទើ៖ 

៤-ររមុហុ៊នឬនើតិ្បុគគលឯរជន៖ “គូសរនុងរបអប”់ 

    នាាំចូលនាាំឃចញ               ផគត្ផ់គងខ់ចរចយ                លាយផេាំ                     ឃវចខចបជ់ាងមើ 
    សហគមនរ៍សិរមម          ររុមហុ៊នវនិិឃោគដាំណាាំរសិឧសាហរមម                      រសិដ្ឋឌ នខាន ត្ធាំ 
    នើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្ (បញ្ញជ រ)់៖ 

៥-អាសយដ្ឋឌ នឃៅរមពុជា៖ 
 
ទូរសពទឬទូរសារ៖                                                       

ឃគហទាំពរ័៖ 

៦-ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម៖ 
    ចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឃផេងឃទៀត្៖ 
៧-វញិ្ញដ បនបរត្ពើររមុហុ៊នឃម “ឃបើសិនជាមាន”  
 
II-នោលបាំណងននក្ខរនសនើសុាំ (Purpose and state of application) “គូសរនុងរបអប”់ 

    ការនាាំចូលនាាំឃចញ  
    ការលាយផេាំ 
    ការឃវចខចបជ់ាងមើ 
    ការផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 

 ការបនតសុពលភាពវញិ្ញដ បនបរត្ 
 ការឃផទរសិទធិឃលើវញិ្ញដ បនបរត្ 
 ការឃរបើរបាស់ឃដ្ឋយផ្ទទ ល ់
 ឃគាលបាំណងឃផេងឃទៀត្ 
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III-ទីត ាំងឃ្ល ាំងសននិថ្ន ាំរសរិមម (Location of Warehouse) 
ល.រ 
No ឃ ម្ ះឃ្ល ាំងសននិធិ អាសយដ្ឋឌ ន នផទឃ្ល ាំងសននធិិ& 

សមត្ថភាពសននិធិ 
១    

២    

៣    

៤    

៥    

IV-បញ្ជឯីរសាររតវូភាជ ប់ជាមួយ (List of documents enclosed) 
១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម បណ័ណប៉ាត្ង់ ឬបណ័ណបង់ពនធឃលើផលរបរ(ITR)ននឆ្ន ាំចុង 
     ឃរកាយ ឬឯរសារបញ្ញជ រក់ារចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

២- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្ខដលមានសុពលភាព -នាាំចូលនាាំឃចញ   -របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើ 
-ផគត្ផ់គងខ់ចរចយ ឃចញឃដ្ឋយររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ។ ០១ចាប ់

៣- របាយការណ៍រតួ្ត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលឃលើទើតាំងឃ្ល ាំងសននិធិ  ឃដ្ឋយមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំ 
     រសិរមមនិងជើរសិរមម  ឃៅមុនឃពលឃធវើការចុះបញ្ជ ើ។ ០១ចាប ់

 ៤- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រប់ញ្ជ ិកាជើរសិរមមតមយថ្របឃភទនើមួយៗ  ខដលរតូ្វឃធវើសននិធិឃៅ 
      រនុងឃ្ល ាំង។ ០១ចាប ់

៥- វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមសរមាបក់ារចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម។ ០១ចាប ់

៦- របាយការណ៍អាំពើសមត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការសននិធិថ្ន ាំរសិរមម របស់ររុមហុ៊នរនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពល
ឃសនើសុាំ។ 

០១ចាប ់

V- ក្ខរនសនើសុាំ 

       ខញុ ាំបាទឬនាងខញុ ាំជា............................................................................................................................. 
សូមដ្ឋរព់ារយឃសនើសុាំវញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រក់ារចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិថ្ន ាំរសិរមម ខដលមានពត័្ម៌ាននិងឯរសារភាជ បជូ់នដូច
ខាងឃលើ និងសូមឃគារពឃសនើសុាំការពិនិត្យសឃរមចដខ៏ពងខ់ពស់របស់ឯរឧត្តមរដឌមន្ដនតើ ររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និង
ឃនសាទ ឃដ្ឋយរតើអនុឃរគាះ។ 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,នងៃទើ          ខខ          ឆ្ន ាំ            
                                                                                             អនរនសនើសុាំ 

                                                   ហត្ថឃលខា  ឃ ម្ ះ និងរត  
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សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរមមរសរិមមដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលារបរត្របគល-់ទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖ ឃលខ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
 
មន្ដនតើទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖                                                        ហត្ថឃលខា 
សាំឃណើ សុាំ                 របតិ្បត្តកិារផលិត្លាយផេាំ                  ឃវចខចបជ់ាងមើ           
ចាំនួនឃ្ល ាំងសននិធិឃសនើសុាំ៖............................................................................................................................. 
វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមសរមាបក់ារចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិ៖............................................................................. 

រាំណត្ស់មាគ ល់៖....................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

រាំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯរសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ រ់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់អនរឃសនើសុាំដូចជា អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ លិខតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬឯរ
សារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបងាា ញចាប់ឃដើមដល់់មន្ដនតើទទលួឯរសារនននាយរដ្ឋឌ ននើត្រិមមរសិរមម ឬរត្ូវមានឃសចរតើបញ្ញជ រ់ឃលើឯរសារ
ងត្ចមលងទាំងឃនាះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃខត្តតមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- រនុងររណើ ត្ាំណាងររុមហុ៊នឬត្ាំណាងនើត្បុិគគលទទួលខុសរត្វូផ្ទទ ល់រនុងដាំឃណើ រការដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំឃនះ ររុមហុ៊នឬនើត្ិបុគគលឃនាះ

រត្ូវឃចញលិខិត្របគល់សិទធឲិ្យបុគគលឃនាះជាត្ាំណាងរសបចាប់របស់ខលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិខតិ្របគល់សិទធិឃនះជាមយួពារយឃសនើសុាំ។ 
 

3 
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ឧបសមពនធទើ៤ ននរបកាស ឃលខ១២០របរ.រសរ ចុះនងៃទើ១១  ខខឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
សតើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងថ្ន ាំរសរិមមដែលរតូវនធវើពាណិជ្ជរមម” 

 

រាំរសូាំណុាំ ដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តផគត់ផគង់ដចរចាយថ្ន ាំរសរិមម 
---------- 

 

រ-រាំរពូារយនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តផគត់ផគង់ដចរចាយថ្ន ាំរសរិមម 
 
 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុាំ (General Information on the Applicant) 
១-ឃ ម្ ះអនរឃសនើសុាំ៖ 
២-សញ្ញជ តិ្៖                                              អាយុ៖                                              ឃភទ ៖                                   
៣-អត្តសញ្ញដ ណបណណឬលខិិត្ឆលងខដនឃលខ៖                                         ផុត្រាំណត្ន់ងៃទើ៖ 
៤-ររមុហុ៊នឬនើតិ្បុគគលឯរជន៖ “គូសរនុងរបអប”់ 
    នាាំចូលនាាំឃចញ              ឃវចខចបជ់ាងមើ                    លាយផេាំ                   ផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 
    សហគមនរ៍សិរមម 
    នើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្ (បញ្ញជ រ)់៖ 

៥-អាសយដ្ឋឌ នឃៅរមពុជា៖ 
 
ទូរសពទឬទូរសារ៖                                                       
ឃគហទាំពរ័៖ 
៦-ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម៖ 
    ចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្៖ 
៧-ឃ្ល ាំងសននិធិ 
ឃលខចុះបញ្ជ ើ និងអាសយដ្ឋឌ ន  

 
 
 
 
 

៨-វញិ្ញដ បនបរត្ពើររមុហុ៊នឃម “ឃបើសនិជាមាន”  
 
៩-អត្តសញ្ញដ ណននរបភពលាយផេាំឬផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 
ឃ ម្ ះនិងអាសយដ្ឋឌ នននររុមហុ៊នរបភពឃដើមផគត្ផ់គងខ់ចរចយថ្ន ាំ
រសិរមម(ររណើ នាាំចូល) 

 

ឃ ម្ ះអនរលាយផេាំនិងអាសយដ្ឋឌ នននរគឹះសាថ នលាយផេាំថ្ន ាំ រសិ
រមម(ររណើ ផលិត្រនុងរសុរ) 

 

II-នោលបាំណងននក្ខរនសនើសុាំ (Purpose and state of application) “គូសរនុងរបអប”់ 
      ការផគត្ផ់គងខ់ចរចយ 
      ការឃផទរសិទធិឃលើលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 

 ការបនតសុពលភាពលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ឃគាលបាំណងឃផេងឃទៀត្ 
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III-យថ្របនភទនិងបរមិាណថ្ន ាំរសរិមមដែលនសនើសុាំក្ខរផគត់ផគង់ដចរចាយ(Specification & 
quantity of pesticides to be distributed)  មានភាជ ប ់CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខឡរ (ឃបើសិនជាឃរចើន) 

ល.រ 
N0 

ឃ ម្ ះពាណិជជរមម
ផលិត្ផលថ្ន ាំរសិរមម 

Trade name of 
Pesticide Product 

ឃ ម្ ះទូឃៅ  
“សារធាតុ្សរមម” 
Common name 

“Active Ingredient” 

ឃលខអត្ត
សញ្ញដ ណ 
CAS N0 

ឃលខបញ្ជ ិកា 
Registration N0 

ររមុហុ៊នឬ 
របឃទសរបភពឃដើម 
Company/ Country 

of origin 

បរមិាណឃសនើសុាំ 
ផគត្ផ់គងខ់ចរចយរបចាំឆ្ន ាំ 
Quantity to be Distributed 

Per year 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

សរុបចាំនួន.................................មុខ   បរមិាណ.................................... 

IV-បញ្ជឯីរសាររតវូភាជ ប់ជាមួយ (List of documents enclosed) 
  ១- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើពាណិជជរមម បណ័ណប៉ាត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ននឆ្ន ាំចុង 
       ឃរកាយ ឬឯរសារបញ្ញជ រក់ារចុះបញ្ជ ើនើតិ្បុគគលឯរជនឃផេងឃទៀត្។ ០១ចាប ់

  ២- លិខិត្អនុញ្ញដ ត្នាាំចូល លិខិត្អនុញ្ញដ ត្របតិ្បត្តិការលាយផេាំឬឃវចខចបជ់ាងមើថ្ន ាំរសិរមម 
       របស់ររុមហុ៊នឃដើមខដលផគត្់ផគង់ខចរចយឃដ្ឋយផ្ទទ ល់  ឬសរមាប់ររុមហុ៊នផគត្់ផគង់ 
      ខចរចយបនត។ 

០១ចាប ់

  ៣- រិចចសនាបញ្ញជ រក់ារផគត្ផ់គងរ់បស់ររុមហុ៊នឃដើម សរមាបក់ារឃសនើសុាំផគត្ផ់គងខ់ចរចយបនត។ ០១ចាប ់

  ៤- វរិយ័បរត្បឃណាត ះអាសននបញ្ញជ រន់ងលថ្ន ាំរសិរមមតមយថ្របឃភទ ខដលឃសនើសុាំផគត្ផ់គងខ់ចរចយ។ ០១ចាប ់

  ៥- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រប់ញ្ជ ិកាថ្ន ាំរសិរមមតមយថ្របឃភទនើមួយៗ ខដលរតូ្វឃសនើសុាំផគត្ផ់គងខ់ចរចយ។ ០១ចាប ់

  ៦- សាំបរឃវចខចបថ់្ន ាំរសិរមមតមរបឃភទនើមួយៗខដលមានសាល រសញ្ញដ ពត័្ម៌ានឬបរោិយបណ័ណ   
       សរមាបក់ារខណនាាំជាភាសាខខមរខដលបានយល់រពមឃៅឃពលឃធវើការចុះបញ្ជ ើ។ ០១ចាប ់
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  ៧- របាយការណ៍អាំពើសមត្ថភាពឃធវើរបតិ្បត្តិការផគត្ផ់គងខ់ចរចយថ្ន ាំរសិរមមរបស់អនរឃសនើសុាំឃៅ  
      រនុងឆ្ន ាំចុងឃរកាយមុនឃពលឃសនើសុាំ។ 

០១ចាប ់

    ៨- បញ្ជ ើឃ ម្ ះ  អត្តសញ្ញដ ណ  អាស័យដ្ឋឌ ន របសស់ាខា រគឹះសាថ នលរដុ់ាំលររ់ាយ  ឬរសិដ្ឋឌ ន 
        តមរាជធានើ ឃខត្តនើមួយៗខដលចុះរិចចសនាទទួលយរការផគត្ផ់គងខ់ចរចយថ្ន ាំរសិរមម 
        របស់ររុមហុ៊នសាមើ។ 

០១ចាប ់

    ៩- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម(តមទើតាំងនើមួយៗ)។ ០១ចាប ់

 ១០- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រក់ារឆលងវគគអបរ់ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈ ខដលឃរៀបចាំឃដ្ឋយមនទើររសិរមមរាជ 
        ធានើ ឃខត្តសាមើ(សរមាបអ់នរផគត្់ផគងខ់ចរចយបនត)។ ០១ចាប ់

១១- វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមសរមាបក់ារឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត្ផ់គងខ់ចរចយ។ ០១ចាប ់

 ១២- CD soft copy ននបញ្ជ ើឃ ម្ ះថ្ន ាំរសិរមមខដលឃសនើសុាំផគត្់ផគង់ខចរចយគាំរូសាំបរឃវចខចប់  
        គាំរូសាល រសញ្ញដ ព័ត្៌មាន បរោិយបណ័ណសរមាបក់ារខណនាាំ ឬព័ត្ម៌ានពារ់ពន័ធឃផេងឃទៀត្។ 

០១ចាប ់

 

V- ក្ខរនសនើសុាំ 
           ខញុ ាំបាទឬនាងខញុ ាំជា......................................................................................................................... 
សូមដ្ឋរព់ារយឃសនើសុាំឃធវើលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ផគត្ផ់គងខ់ចរចយថ្ន ាំរសិរមម ខដលមានព័ត្ម៌ាននិងឯរសារភាជ បជូ់នដូចខាង
ឃលើ និងសូមឃគារពឃសនើសុាំការពិនិត្យសឃរមចដខ៏ពងខ់ពស់របស់ឯរឧត្តមរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ 
ឃដ្ឋយរតើអនុឃរគាះ។ 

                                                 ឃធវើឃៅរាជធានើភនាំឃពញ,នងៃទើ          ខខ                  ឆ្ន ាំ            
                                                                                           អនរនសនើសុាំ 

                                                   ហត្ថឃលខា  ឃ ម្ ះ និងរត  
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សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរមមរសរិមមដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលារបរត្របគល-់ទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖ ឃលខ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
 
មន្ដនតើទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖                                                        ហត្ថឃលខា 

របឃភទថ្ន ាំរសិរមមឃសនើសុាំ៖......................................................................................................................... 

បរមិាណឃសនើសុាំរបចាំឆ្ន ាំ៖......................................................................................................................... 

វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ឃលខ៖....................................................................………… 

រាំណត្ស់មាគ ល់៖........................................................................................................................………… 
..............................................................................................................................................……… 

 
រាំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯរសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ រ់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់អនរឃសនើសុាំដូចជា អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ លិខតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬឯរ
សារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបងាា ញចាប់ឃដើមដល់់មន្ដនតើទទលួឯរសារនននាយរដ្ឋឌ ននើត្រិមមរសិរមម ឬរត្ូវមានឃសចរតើបញ្ញជ រ់ឃលើឯរសារ
ងត្ចមលងទាំងឃនាះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃខត្តតមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- រនុងររណើ ត្ាំណាងររុមហុ៊នឬត្ាំណាងនើត្បុិគគលទទួលខុសរត្វូផ្ទទ ល់រនុងដាំឃណើ រការដ្ឋរ់ពារយឃសនើសុាំឃនះ ររុមហុ៊នឬនើត្ិបុគគលឃនាះ

រត្ូវឃចញលិខិត្របគល់សិទធឲិ្យបុគគលឃនាះជាត្ាំណាងរសបចាប់របស់ខលួន ឃដ្ឋយរត្វូភាជ ប់លិខតិ្របគល់សិទធិឃនះជាមយួពារយឃសនើសុាំ។ 
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ឧបសមពនធទើ៥ ននរបកាស ឃលខ១២០របរ.រសរ ចុះនងៃទើ១១  ខខឃមសា  ឆ្ន ាំ២០១៣ 
សតើពើ“នីតិវិធីននក្ខរររប់ររងថ្ន ាំរសរិមមដែលរតូវនធវើពាណិជ្ជរមម” 

 

រាំរសូាំណុាំ ដបបបទសរមាបក់្ខរនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តលរ់ែុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសរិមម 

3 
រ-រាំរពូារយនសនើសុាំលខិ្ិតអនុញ្ញញ តលរ់ែុាំលររ់ាយថ្ន ាំរសរិមម 

 

I-ព័ត៌មានទូនៅសតពីីអនរនសនើសុាំ (General Information on the Applicant) 

១-ឃ ម្ ះអនរឃសនើសុាំ៖ 

២-សញ្ញជ តិ្៖                                            អាយុ៖                                    ឃភទ ៖                                   

៣-អត្តសញ្ញដ ណបណណឃលខ ៖                                                 ផុត្រាំណត្ន់ងៃទើ៖ 

៤-រគឹះសាថ នលរដុ់ាំលររ់ាយ ឬសាខារបស់ររមុហុ៊នឃដើមនាាំចូលនាាំឃចញ លាយផេាំ  ឃវចខចបជ់ាងមើ  ផគត្ផ់គងខចរចយ៖ 

      ឃ ម្ ះសាខារបសរ់រុមហុ៊នឃដើម៖ 

ឃ ម្ ះរគឹះសាថ ន៖ 

អាសយដ្ឋឌ ន៖ 

ទូរសពទឬទូរសារ៖                                                       

៦-ឃ្ល ាំងសននធិិ 

ឃលខចុះបញ្ជ ើ និងអាសយដ្ឋឌ ន  
 
 
 
 
 

 

II-នោលបាំណងននក្ខរនសនើសុាំ (Purpose and state of application) “គូសរនុងរបអប”់ 
    ការលរដុ់ាំលររ់ាយ 
    ការឃផទរសិទធិឃលើលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 

 ការបនតសុពលភាពលិខិត្អនុញ្ញដ ត្ 
 ឃគាលបាំណងឃផេងឃទៀត្ 
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III-យថ្របនភទនិងបរមិាណថ្ន ាំរសរិមមដែលនសនើសុាំក្ខរលរ់ែុាំលររ់ាយ(Specification & quantity of 
pesticides to be sold)  មានភាជ ប់ CD ឬបញ្ជ ើឃដ្ឋយខឡរ (ឃបើសិនជាឃរចើន) 

ល.រ 
N0 

ឃ ម្ ះ 
ពាណិជជរមម 
Trade name 

ឃ ម្ ះទូឃៅ 
សារធាតុ្សរមម 
Common name 
“Active Ingredient” 

ឃលខអត្ត
សញ្ញដ ណ 
CAS N0 

ឃលខបញ្ជ ិកា 
Registration 

N0 

ររមុហុ៊នឃដើម   
ផគត់្ផគង់ 

Company of 
origin 

បរមិាណឃសនើសុាំការលរ់ដុាំ
លរ់រាយរបចាំឆ្ន ាំ 

Annual quantity to be 
sold 

១       

២       

៣       

៤       

៥       

៦       

៧       

៨       

៩       

១០       

សរុបចាំនួន.................................មុខ   បរមិាណ.................................... 

IV-បញ្ជឯីរសាររតូវភាជ ប់ជាមួយ (List of documents enclosed) 
  ១- បណ័ណប៉ាត្ង់ ឬបណ័ណបងព់នធឃលើផលរបរ(ITR)ននឆ្ន ាំចុងឃរកាយ។ ០១ចាប ់

 ២- វញិ្ញដ បនបរត្បញ្ញជ រក់ារឆលងវគគអបរ់ ាំសមត្ថភាពវជិាជ ជើវៈ ខដលឃរៀបចាំឃដ្ឋយមនទើររសិរមមរាជធានើ 
ឃខត្តសាមើ។ 

០១ចាប ់

  ៣-  បញ្ជ ើឃ ម្ ះ  អត្តសញ្ញដ ណ អាសយដ្ឋឌ នរបសរ់រុមហុ៊នឃដើមខដលឃធវើការផគត្ផ់គងខ់ចរចយថ្ន ាំ
រសិរមមដល់រគឹះសាថ នលរដុ់ាំលររ់ាយ។ 

០១ចាប ់

  ៤- វញិ្ញដ បនបរត្ចុះបញ្ជ ើឃ្ល ាំងសននិធិថ្ន ាំរសិរមម(រនុងររណើ មានឃ្ល ាំងសននិធិសរមាបល់រដុ់ាំ)។ ០១ចាប ់

  ៥- វរិកយបរត្បងរ់នរមឃសវារមមសរមាបក់ារឃចញលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរដុ់ាំលររ់ាយ។ ០១ចាប ់
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V- ក្ខរនសនើសុាំ 
         ខញុ ាំបាទឬនាងខញុ ាំជាមាច ស់រគឹះសាថ នលរដុ់ាំលររ់ាយថ្ន ាំរសិរមម សូមដ្ឋរព់ារយឃសនើសុាំលិខិត្អនុញ្ញដ ត្លរដុ់ាំលររ់ាយ
ថ្ន ាំរសិរមម ខដលមានព័ត្ម៌ាននិងឯរសារភាជ បជូ់នដូចខាងឃលើ និងសូមឃគារពឃសនើសុាំការពិនិត្យសឃរមចរបសឃ់លារ
របធានមនទើររសិរមម ឬឃលាររបធានការោិលយ័រចរឃចញចូលខត្មួយ ឃដ្ឋយរតើអនុឃរគាះ។ 
 
 

                                                 ឃធវើឃៅ...............................,នងៃទើ          ខខ          ឆ្ន ាំ            
                                                                                         អនរនសនើសុាំ 

                                        ហត្ថឃលខា ឬសាន មឃមនដ  និងឃ ម្ ះ  
 
 
 
 
 
 

សរមាប់នាយរដ្ឋឋ ននីតិរមមរសរិមមដតប ុនណាណ ះ (Department of Agricultural Legislation use only) 
សាលារបរត្របគល-់ទទួលសាំណុាំ ឯរសារ៖ ឃលខ                          កាលបរឃិចឆទទួល៖ 
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រាំណតស់មាគ ល៖់ 
១- រាល់ឯរសារងត្ចមលងខដលបញ្ញជ រ់អាំពើព័ត៌្មានទូឃៅរបស់អនរឃសនើសុាំដូចជា អត្តសញ្ញដ ណប័ណណ លិខតិ្ឆលងខដន វញិ្ញដ បនបរត្ ឬឯរ
សារឃផេងឃទៀត្ រត្ូវភាជ ប់ឬបងាា ញចាប់ឃដើមដល់់មន្ដនតើទទលួឯរសារនននាយរដ្ឋឌ ននើត្រិមមរសិរមម ឬរត្ូវមានឃសចរតើបញ្ញជ រ់ឃលើឯរសារ
ងត្ចមលងទាំងឃនាះឃដ្ឋយសាលារាជធានើ ឃខត្តតមនើត្ិវធិើជាធរមាន។ 
២- រនុងររណើ មាច ស់រគឹះសាថ នលរ់ដុាំលរ់រាយថ្ន ាំរសិរមម  ចត់្តាំងត្ាំណាងរបស់ខលួន ឃដើមបើទទួលខុសរត្ូវរនុងដាំឃណើ រការដ្ឋរ់ពារយឃសនើ
សុាំឃនះ មាច ស់រគឹះសាថ នរត្វូភាជ ប់លិខតិ្របគល់សិទធឲិ្យបុគគលឃនាះជាមយួពារយឃសនើសុាំ។ 
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ឧបសមព័នធ 
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---------- 

រ-អនុររឹតយ៖  
១-អនុររឹត្យសតើពើឯរសណាឌ ន សញ្ញដ សមាគ ល់ និងសញ្ញដ ស័រឋិរបស់មន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិង

ជើរសិរមម(មារត៩៦)។ 
២-អនុររឹត្យសតើពើនើត្ិវធិើននការឃរបើរបាស់របឃភទជើអុ៊យឃរឬ៉ជើរសិរមមឃផេងឃទៀត្ខដលអាចខរនចន ឬ  

ផលិត្ជាឃរគឿងផទុះ ឬបងកឲ្យប៉ះពាល់ដល់សនតិសុខជាត្ិ(មារត៧៥)។ 
៣-លិខិត្បទដ្ឋឌ នរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល៖ ការសឃរមចផតល់រងាវ ន់ឃលើរទឹរចិត្តដល់មន្ដនតើខដលបាន

ចូលរមួរនុងររណើ បន្ដងាក បបទឃលមើស(មារត១០៤)។ 
 

ខ្-របក្ខសរមួ៖ 
១-របកាសរមួសតើពើការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមលាំឃៅឋាន និងថ្ន ាំរសិរមមសរមាប់សុខភាពសាធារណៈ 

របស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ  និងរដឌមន្ដនតើររសួងសុខាភិបាល(មារត២៨)។ 

២-របកាសរមួសតើពើឃគាលការណ៍ខណនាាំសតើពើការត្រមូវបមាណើ យនិងវធិានសុវត្ថិភាពសរមាប់របត្ិបត្តិ
ការលាយផេាំ ការឃវចខចប់ និងការឃវចខចប់ជាងមើនូវថ្ន ាំរសិរមម របស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ  និងរដឌមន្ដនតើររសួងឧសាហរមម ខរ ៉និងថ្មពល(មារត៣១)។ 

៣-របកាសរមួសតើពើឃគាលការណ៍ខណនាាំសរមាប់ការឃធវើសននិធិថ្ន ាំរសិរមមរបស់រដឌមន្ដនតើររសួង
រសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ និងរដឌមន្ដនតើររសួងបរសិាថ ន(មារត៣២)។ 

៤-របកាសសតើពើឃគាលការណ៍ខណនាាំសតើពើវធិានសុវត្ថិភាពរនុងការឃរបើរបាស់ថ្ន ាំរសិរមម ការឃបាះ
ឃចលសាំណល់ពើការឃរបើរបាស់ថ្ន ាំរសិរមម និងសាំបរឃវចខចប់ថ្ន ាំរសិរមមរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម  
រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ និងរដឌមន្ដនតើររសួងបរសិាថ ន(មារត៤៣)។ 

៥-របកាសរមួសតើពើវធិានសរមាប់ការបាំផ្ទល ញឃចលថ្ន ាំរសិរមមរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា
របមាញ់ និងឃនសាទ និងរដឌមន្ដនតើររសួងបរសិាថ ន(មារត៤៧)។ 

៦-របកាសរមួសតើពើរនរមឃសវារមមតមរបឃភទនើមួយៗរបស់រដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ 
និងឃនសាទ និងរដឌមន្ដនតើររសួងឃសដឌរិចចនិងហរិញ្ដវត្ថុ(មារត៨៨)។ 

៧-របកាសរមួសតើពើខបបបទនិងនើត្ិវធិើននការផតល់នើត្ិសមបទចាំឃពាះមន្ដនតើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមម
និងជើរសិរមម របស់រដឌមន្ដនតើររសួងយុត្តិធម៌ និងរដឌមន្ដនតើររសួងរសិរមម រុកាា របមាញ់ និងឃនសាទ
(មារត៩៤)។ 
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រ-របក្ខសរបសរ់រសងួ៖ 
១- របកាសសតើពើបញ្ជ ើថ្ន ាំរសិរមម ឃៅរនុងរពះរាជាណាចរររមពុជា(មារត ៩)។ 
២- របកាសសតើពើឃគាលការណ៍ខណនាាំសរមាប់សាំណារថ្ន ាំរសិរមម(មារត ១៣) ។ 
៣- របកាសសតើពើពិធើសារបឃចចរឃទសសារលបងជើវរបសិទធភាពននថ្ន ាំរសិរមម(មារត ១៤) ។ 
៤- របកាសសតើពើនើត្ិវធិើនិងការត្រមូវបមាណើ យសរមាប់ការចុះបញ្ជ ើថ្ន ាំរសិរមម(មារត ២១)។ 
៥- របកាសសតើពើឃគាលការណ៍ខណនាាំសរមាប់សាល រសញ្ញដ ព័ត៌្មាននិងគាំរូសាល រសញ្ញដ ព័ត៌្មាន

ននថ្ន ាំរសិរមម(មារត២៥)។ 
៦- របកាសសតើពើនើត្ិវធិើននការរគប់រគងថ្ន ាំរសិរមមខដលរត្ូវឃធវើពាណិជជរមម (មារត៤០)។ 
៧- របកាសសតើពើឃគាលការណ៍ខណនាាំសរមាប់សាំណារជើរសិរមម (មារត៥៥)។ 
៨- របកាសសតើពើពិធើសារបឃចចរឃទសសារលបងជើវរបសិទធភាពននជើរសិរមម (មារត៥៦)។ 
៩-របកាសសតើពើនើត្ិវធិើនិងការត្រមូវបមាណើ យសរមាប់ការចុះបញ្ជ ើជើរសិរមម (មារត៦៣)។ 
១០-របកាសសតើពើនើត្ិវធិើននការរគប់រគងជើរសិរមមខដលរត្ូវឃធវើពាណិជជរមម (មារត៧៥)។ 
១១-របកាសសតើពើគាំរូឃសៀវឃៅរាំណត់្រតពាណិជជរមមថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម (មារត៨២)។ 
១២-របកាសសតើពើនើត្ិវធិើនិងការត្រមូវសរមាប់ផតល់ការទទួលសាគ ល់បុគគលិរបឃចចរឃទស អនរ

រសាវរជាវ និងមនទើរពិឃសាធន៍វភិាគថ្ន ាំរសិរមមឬជើរសិរមម (មារត៨៧)។ 
១៣-របកាសសតើពើនើត្ិវធិើននការឃធវើការរត្ួត្ពិនិត្យឃដើមរគា និងការផតល់សុពលភាពចរាចរថ្ន ាំរសិរមម 

និងជើរសិរមម (មារត៩២)។ 
១៤-របកាសសតើពើនើត្ិវធិើននការឃធវើអធិការរិចចថ្ន ាំរសិរមមនិងជើរសិរមម (មារត១០០)។ 
១៥-របកាសសតើពើនើត្ិវធិើនិងសិទធិពិន័យអនតរកាលឃលើបទឃលមើស (មារត១០៣)។ 
 

ឃ-សរបុបទដ្ឋឋ នរតិយតុត៖  
 
១- អនុររឹត្យ ៖ ០២ 
២- លខិិត្បទដ្ឋឌ នរបសរ់ាជរដ្ឋឌ ភិបាល ៖ ០១ 

 ៣- របកាសរមួ  ៖ ០៧ 
៤- របកាស ៖ ១៥ 
  សរបុ ៖ ២៥ បទដ្ឋឋ នរតិយតុត 
 

---------- 
 


