
 

 

 

 

 

 

 

ររសងួរសរិម្ម រកុ្ខា របមាញ់ និងននសាទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



នសវាវា ាំនេញ ន ាំេូលផល អនុផលព្រពន ើ 

ឈ ម្ ោះឈេវា ឈេវានាំឈចញ នាំចូលផល អនុផលព្រពឈឈើ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើ 
 នយរដ្ឋឋ នឧេាហរមមព្រពឈឈើ និងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ 
 អាេ័យដ្ឋឋ នៈ ឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ផាររណ្តត ល២ ខណ្ឌ
ដូនឈពញ ោជធានើភនាំឈពញ រពោះោជាណ្តចរររមពុជា 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥)២៣ ២១៤ ៦៥១ 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥)២៣ ២១២ ២០១ 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ដល់របូវនតបុេគល នើតិបុេគលេញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ ខ្ដលមានបាំណ្ងនាំ
ឈចញ នាំចូលផលិតផលឈឈើដខ្រព្ចន ឬអនុផលព្រពឈឈើ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 ចាប់េតើពើព្រពឈឈើ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ២០០២ 

 អនុររឹតយឈលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើយ
ថារបឈភទផល អនុផលព្រពឈឈើ អនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ នាំចូល 

 របកាេឈលខ១០០ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរុមភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៥ េតើពើការរាំណ្តព់្ថលឈឈើ
ឈរ និងព្ថលលរ់ ទិញឈឈើតាមមាត់រចរនឈចញ 

 របកាេរមួឈលខ ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ េតើពើ
ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

របូវនតបុេគល នើតិបុេគល េញ្ជជ តខិ្ខមរ ឬបរឈទេ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 
 រយៈឈពលផតល់ឈេវា ១៥ព្ថៃ 
 តព្មលឈេវា៖ ១%ព្នតព្មលតាមអាជាា បណ្ណ  

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

១. ឈេនើេុាំអាជាា បណ្ណនាំឈចញ៖  

 ពារយឈេនើេុាំ(ចាប់ឈដើម)................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 វញិ្ជឲ បនបរតបញ្ជជ រ់ការចុោះឈ ម្ ោះរនុងបញ្ជ ិការពាណិ្ជជរមម អាររតព្មលបខ្នថម 
បណ្ណបា៉ា តង់ និងលរានតិរៈររុមហ ុន(ចាបច់មលងឈដ្ឋយមានការចុោះនិតានុរូ
លភាពបញ្ជជ រ់ពើស្ថលាោជធានើភនាំឈពញ) 

 វរិ័យបរតពាណិ្ជជរមម(ចាប់ឈដើម)..................................ចាំនួន០១ចាប ់

 ឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ(ចាបឈ់ដើម)...................ចាំនួន០១ចាប ់

 លិខិតអនុញ្ជឲ តដរឹជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើេរមាបឈ់ោង(ចាប់ឈដើម) 
ឈលើរខ្លងឈឈើខ្ដលមានរបភពពើចមាា រឈឈើដ្ឋាំ 

 បញ្ជ ើោយលាំអិតផលតិផលឈឈើខ្រព្ចន ឬអនុផលព្រពឈឈើ........ចាំនួន០១ចាប ់

 រិចចេនយលរ-់ទិញ(ចាបឈ់ដើម)......................................ចាំនួន០១ចាប ់

 រិចចេនាលរ-់ទញិផលិតផលឈឈើខ្រព្ចន ឬអនុផលព្រពឈឈើ..ចាំនួន០១ចាប ់

២. ឈេនើេុាំអាជាា បណ្ណនាំចូល៖  

 ពារយឈេនើេុាំ(ចាប់ឈដើម)................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 វញិ្ជឲ បនបរតបញ្ជជ រ់ការចុោះឈ ម្ ោះរនុងបញ្ជ ិការពាណិ្ជជរមម អាររឈលើតព្មល
បខ្នថម បណ្ណបា៉ា តង់ និងលរានតិរៈររុមហ ុន(ចាប់ចមលងឈដ្ឋយមានការចុោះ
និតានុរូលភាពបញ្ជជ រ់ពើស្ថលាោជធានើភនាំឈពញ) 

 រ័យបរតពាណិ្ជជរមម(ចាបឈ់ដើម)..................................ចាំនួន០១ចាប់ 

http://www.forestry.gov.kh/


 ឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល(ចាបឈ់ដើម)....................ចាំនួន០១ចាប ់

 វញិ្ជឲ បនបរតបញ្ជជ រ់របភពឈដើមព្នទាំនញិ(C/O)(ចាប់ឈដើម).ចាំនួន០១ចាប ់
 បញ្ជ ើោយលាំអិតផលតិផលឈឈើខ្រព្ចន ឬអនុផលព្រពឈឈើ........ចាំនួន០១ចាប ់

 រិចចេនយលរ-់ទិញ(ចាបឈ់ដើម)......................................ចាំនួន០១ចាប ់

ឈោបល់ របូវនតបុេគល ឬនើតបុិេគលេញ្ជជ តខិ្ខមរ ឬបរឈទេ អាចដ្ឋរ់ពារយឈេនើេុាំអាជាា បណ្ណ
នាំឈចញ នាំចូលផល អនុផលព្រពឈឈើ រេប់ឈពលឈមា៉ា ងឈធវើការឈៅនយរដ្ឋឋ ន
ឧេាហរមមព្រពឈឈើ និងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តដឹរជញ្ជូនផល អនុផលព្រពន ើសរមាប់ន ាំនេញ ន ាំេូល 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តដឹរជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើេរមាប់នាំឈចញ នាំចូល 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើ 
 នយរដ្ឋឋ នឧេាហរមមព្រពឈឈើ និងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ 
 អាេ័យដ្ឋឋ នៈ ឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ផាររណ្តត ល២ ខណ្ឌ
ដូនឈពញ ោជធានើភនាំឈពញ រពោះោជាណ្តចរររមពុជា 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥)២៣ ២១៤ ៦៥១ 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥)២៣ ២១២ ២០១ 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់េិទធិដលរ់បូវនតបុេគល នើតិបុេគលរនុងការដឹរជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើ
េរមាប់នាំឈចញ នាំចូល 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 ចាប់េតើពើព្រពឈឈើ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ២០០២ 

 អនុររឹតយឈលខ ១៣១ អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើយ
ថារបឈភទផល អនុផលព្រពឈឈើ អនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ នាំចូល 

 របកាេរមួឈលខ ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ េតើពើ
ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

របូវនតបុេគល នើតិបុេគល េញ្ជជ តខិ្ខមរ ឬបរឈទេ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 
 រយៈឈពលផតល់ឈេវា ២ព្ថៃ 
 តព្មលឈេវា ៤០.០០០ឈរៀល/េនលឹរ 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 ពារយឈេនើេុាំ(ចាប់ឈដើម)................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 អាជាា បណ្ណអនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ នាំចូល(ចាប់ឈដើម)............ចាំនួន០១ចាប ់

 បញ្ជ ើោយលាំអិតផលតិផលាឈឈើខ្ដព្ចន ឬអនុផលព្រពឈឈើ.......ចាំនួន០១ចាប ់

 លិខិតអនុញ្ជឲ តដរឹជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើ(ចាប់ឈដើម)េរមាប់ឈោង 
ឈលើរខ្លងឈឈើខ្ដលមានរបភពពើចមាា រឈឈើដ្ឋាំ 

ឈោបល់ របូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលេញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ អាចដ្ឋរ់ពារយឈេនើេុាំលិខិត
អនុញ្ជឲ តដរឹជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើេរមាបន់ាំឈចញ នាំចូល រេប់ឈពលឈមា៉ា ង
ឈធវើការឈៅនយរដ្ឋឋ នឧេាហរមមព្រពឈឈើ និងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ។ 
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បនងកើតម្ូលដ្ឋា នឧសាហរម្ម នោងេររអារន ើ 

ឈ ម្ ោះឈេវា បឈងាើតមូលដ្ឋឋ នឧេាហរមម ឈោងចររអារឈឈើ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើ 
 នយរដ្ឋឋ នឧេាហរមមព្រពឈឈើ និងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ 
 អាេ័យដ្ឋឋ នៈ ឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ផាររណ្តត ល២ ខណ្ឌ
ដូនឈពញ ោជធានើភនាំឈពញ រពោះោជាណ្តចរររមពុជា 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥)២៣ ២១៤ ៦៥១ 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥)២៣ ២១២ ២០១ 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់េិទធិដលរ់បូវនតបុេគល នើតបុិេគលរនុងការបឈងាើតមូលដ្ឋឋ នឧេាហរមម ឈោង
ចររអារឈឈើ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 
 ចាប់េតើពើព្រពឈឈើ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ២០០២ 

 របកាេរមួឈលខ ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ េតើពើ
ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

របូវនតបុេគល នើតិបុេគល េញ្ជជ តខិ្ខមរ ឬបរឈទេ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 
 រយៈឈពលផតល់ឈេវា ១០ព្ថៃ 
 តព្មលឈេវា ១.០០០.០០០ឈរៀល 

 េុពលភាព ១ឆ្ន ាំ 
តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 ពារយឈេនើេុាំ(ចាប់ឈដើម)................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 របវតតិរបូេឈងាប៖ រតូវមានការបញ្ជជ រ់ពើរដឋអាំណ្តចមូលដ្ឋឋ នឃុាំ/េង្កា ត់
.................................................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 បលង់រមមេិទធ(ិបលងថ់តចមលង) ឬរិចចេនាជួលទើតាាំង៖ រតូវមានការបញ្ជជ រ់ពើ
រដឋអាំណ្តចមូលដ្ឋឋ នឃុាំ/េង្កា ត.់.......................................ចាំនួន០១ចាប ់

 លិខិត ឬឯរស្ថរបញ្ជជ រ់ពើរបភពវតថុធាតុឈដើមេរមាប់ផគត់ផគង់រេបចាប់៖ 
រតូវមានការចុោះហតថឈលខា និងឈបាោះរតាររមុហ នុ(រនុងររណ្ើ មានការឈផទរេិទធិ
ពើររុមហ ុនយនយឈៅបុេគលណ្តមួយឈនោះ រតូវមានឯរស្ថរបញ្ជជ រ់)
.................................................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 លិខិតអឈងាតេុវធិាន និងអេុវធិាន៖ រតូវមានការបញ្ជជ រ់ពើរដឋអាំណ្តចមូល
ដ្ឋឋ នឃុាំ/េង្កា ត់............................................................ចាំនួន០១ចាប ់

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះឈរេឿងមា៉ា េុើន និងឧបររណ៍្ខ្ដលរតូវឈេនើេុាំ.........ចាំនួន០១ចាប ់

ឈោបល់ របូវនតបុេគល ឬនើតបុិេគលេញ្ជជ តខិ្ខមរ ឬបរឈទេ អាចដ្ឋរ់ពារយឈេនើេុាំបឈងាើតមូល
ដ្ឋឋ នឧេាហរមម ឈោងចររអារឈឈើ រេប់ឈពលឈមា៉ា ងឈធវើការឈៅនយរដ្ឋឋ នឧេាហ
រមមព្រពឈឈើ និងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ។ 

 

 

 

 

http://www.forestry.gov.kh/


លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យន ាំេូល (សតវព្រពរស់ សាំណារសតវព្រព ) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេងួរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ទឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ការអនុញ្ជឲ តដលរ់បូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរនិងបរឈទេ) យនយ
នាំចូលរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ឬេាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទ ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង
ឈនស្ថទ ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ ការទទួលយរឈេវា និងពត័ម៌ាន 
 អនរឈេនើេុាំអាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ 
ភូមិឈោងចររ េង្កត ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ ។ 

   ទើតាាំងនិងអាេយដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនង៖ 
   ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការោិលយ័េឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡារបមាញ់ 
   អោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា តភ់នាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេខុ ោជធានើភនាំឈពញ 
   ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 

   អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 

http://www.forestry.gov.kh/
mailto:nhanbunthan@yahoo.com


   ឈេហទាំព័រ ៖ ww.forestry.gov.kh/DWB/permits 
 លរាខណ្ឌ និងនើតិវធិើ៖ រនុងរយៈឈពល១៥ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រពនិងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពមឬ មិនយល់រពមផតល់លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល។ អនរឈេនើេុាំលិខិត
អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលរតូវមានឯរស្ថរភាជ ប់មរជាមួយដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់និងឈនស្ថទ ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបា
ល 

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរនងិឈ ម្ ោះវទិាស្ថរេតព្នរបឈភទេតវ 
ព្រពខ្ដលឈេនើេុាំន ាំចូល 

 លិខិតអនុញ្ជឲ តឬលិខតិបញ្ជជ រព់ើរបភពឈដើមរបេ់របឈភទឬេាំណ្តរេតវព្រព 
ឈចញពើអាជាា ធរព្នរបឈទេនាំឈចញ 

 លិខិតអនុញ្ជឲ តឬលិខតិបញ្ជជ រ់េុខភាពេតវព្រពររណ្ើ ជាេតវរេ់ឬេុណ្ 
ភាព ររណ្ើ ជាេាំណ្តរេតវព្រពរបេ់អាជាា ធរព្នរបឈទេអនរនាំឈចញ ។ 

 របកាេយនយបឈងាើតរេដិ្ឋឋ ន ឬេនួេតវ ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈធវើេននធិេិតវព្រព ឬលិខតិអនុញ្ជឲ តយនយឈបើរ 
រេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព ។ 

ខ ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 របូវន័តបុេគលឬនើបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ 
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ 

េ របេទិធភាព នងិលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលេតវព្រព មានេុពលភាពឈរបើ១៥ព្ថៃ េិតចាប់ព្ថៃ 
ឈចញលិខិត 

 របូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល រតូវមរេុាំលិខិតអនុញ្ជឲ យនយនាំចូលេតវព្រព ខ្ដល 
មានេុពលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល៥ព្ថៃ មុនលិខិតអនុញ្ជឲ តចាេ់ផុតេុ 
ពលភាព ។ 

 អនរឈេនើេុាំឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន 
១.០០០.០០០៛ (មួយលានឈរៀល)រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ ការទទួលពត័ម៌ានរតឡបន់ងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ជាលិខិតផលូ វការេរមាប់ផតល់េិទធិយនយរបូវនតបុេគលឬ 
នើតិបុេគល នាំចូល េរមាប់ឈោលបាំណ្ងឈធវើអាជើវរមមឬពាណិ្ជជរមម ផលិតផល 
េតវព្រពេរមាប់ផគត់ផគង់ទើផារឈៅរនុងរបឈទេ។ លិខិតឈនោះ រតូវបានទទួល
ស្ថគ ល់ថាជាឯរស្ថររេបចាបខ់្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា ផលិតផលព្នរបឈភទេតវ
ព្រពខ្ដលនាំចូលឈនោះ បានបាំឈពញនើតិវធិើរេបចាប់រចួឈហើយ។ 

 



លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យដឹរជញ្ជូន (សតវព្រពរស់ សាំណារសតវព្រព ) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេងួរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ទឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ការអនុញ្ជឲ តដលរ់បូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរនិងបរឈទេ) យនយ
ដឹរជញ្ជូ នរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ឬេាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទឈៅរនុង 
របឈទេ ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ ការទទួលយរឈេវា និងពត័ម៌ាន 
 អនរឈេនើេុាំអាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ 
ភូមិឈោងចររ េង្កត ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ ។ 

   ទើតាាំងនិងអាេយដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនង៖ 
   ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការោិលយ័េឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡារបមាញ់ 
   អោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា តភ់នាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេខុ ោជធានើភនាំឈពញ 
   ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 

http://www.forestry.gov.kh/


   អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 
   ឈេហទាំព័រ ៖ ww.forestry.gov.kh/DWB/permits 

 លរាខណ្ឌ និងនើតិវធិើ៖ រនុងរយៈឈពល១៥ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រពនិងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពមឬ មិនយល់រពមផតល់លខិិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន។ អនរឈេនើេុាំលិខិត
អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលរតូវមានឯរស្ថរភាជ ប់មរជាមួយដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់និងឈនស្ថទ ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបា
ល ឬររេួង/ស្ថថ ប័នពារ់ព័នធ(ររណ្ើ ដឹរជញ្ជូ ននាំឈចញ-នាំចូល) 

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរ និងឈ ម្ ោះវទិាស្ថរេត បរមិាណ្
(ទមៃន់ ចាំនួន រង្កវ េ់) និងទើរខ្នលងឈៅដល់ចុងឈរកាយព្នរបឈភទេតវព្រព
ខ្ដលរតូវឈេនើេុាំ 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខិតបញ្ជជ រ់ពើរបភពឈដើមរបេ់របឈភទេតវព្រព ឬ
េាំណ្តរេតវព្រព ឈចញពើអាជាា ធរព្នរបឈទេនាំឈចញ(របេិនឈបើមាន) 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខតិបញ្ជជ រេ់ខុភាពេតវព្រពររណ្ើ ជាេតវរេ់ ឬេុណ្
ភាព ររណ្ើ ជាេាំណ្តរេតវព្រពរបេ់អាជាា ធរព្នរបឈទេអនរនាំឈចញ
(របេិនឈបើមាន) 

 របកាេយនយបឈងាើតរេដិ្ឋឋ ន ឬេនួេតវ ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើរ 
រេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព(របេិនឈបើមាន)។ 

ខ ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 របូវន័តបុេគលឬនើបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ 
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ 

េ របេទិធភាព នងិលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលេតវព្រព មានេុពលភាពឈរបើ១៥ព្ថៃ េិតចាប់ព្ថៃ 
ឈចញលិខិត 

 របូវនតបុេគលឬនើតបុិេគល រតូវមរេុាំលិខតិអនុញ្ជឲ យនយដឹរជញ្ជូ នេតវព្រព ខ្ដល 
មានេុពលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល៣ព្ថៃ មុនលិខិតអនុញ្ជឲ តចាេ់ផុតេុ 
ពលភាព ។ 

 អនរឈេនើេុាំឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន 
១.០០០.០០០៛ (មួយលានឈរៀល)រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ ការទទួលពត័ម៌ានរតឡបន់ងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន ជាលិខតិផលូ វការេរមាបផ់តល់េទិធយិនយរបូវនតបុេគលឬ 
នើតិបុេគលដរឹជញ្ជូ ន េរមាប់ឈោលបាំណ្ងឈធវើអាជើវរមមឬពាណិ្ជជរមមផលិត 
ផលេតវព្រពេរមាបផ់គតផ់គងទ់ើផារឈៅរនុងរេុរ ។ លិខិតឈនោះ រតូវបានទទួល

mailto:nhanbunthan@yahoo.com


ស្ថគ ល់ថាជាឯរស្ថររេបចាបខ់្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា ផលិតផលព្នរបឈភទេតវ
ព្រពខ្ដលដឹរជញ្ជូ នឈនោះ បានបាំឈពញនើតិវធិើរេបចាប់រចួឈហើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យនធវើសននិធិ (សតវព្រពរស់ សាំណារសតវព្រព ) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈធវើេននិធិ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេងួរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ទឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ការអនុញ្ជឲ តដលរ់បូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរនិងបរឈទេ) យនយ
ដឹរជញ្ជូ នរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ឬេាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទឈៅរនុង 
របឈទេ ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

 របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ ការទទួលយរឈេវា និងពត័ម៌ាន 
 អនរឈេនើេុាំអាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ 
ភូមិឈោងចររ េង្កត ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ ។ 

   ទើតាាំងនិងអាេយដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនង៖ 
   ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការោិលយ័េឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡារបមាញ់ 
   អោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា តភ់នាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេខុ ោជធានើភនាំឈពញ 
   ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 

http://www.forestry.gov.kh/


   អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 
   ឈេហទាំព័រ ៖ ww.forestry.gov.kh/DWB/permits 

 លរាខណ្ឌ និងនើតិវធិើ៖ រនុងរយៈឈពល១៥ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រពនិងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពមឬ មិនយល់រពមផតល់លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈធវើេននិធិ។ អនរឈេនើេុាំលិខិត
អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលរតូវមានឯរស្ថរភាជ ប់មរជាមួយដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់និងឈនស្ថទ ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបា
ល ឬររេួង/ស្ថថ ប័នពារ់ព័នធ(ររណ្ើ មានការនាំចូលពើឈរៅរបឈទេ) 

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរ និងឈ ម្ ោះវទិាស្ថរេត បរមិាណ្
(ទមៃន់ ចាំនួន រង្កវ េ់) និងទើរខ្នលងឈធវើេននធិិព្នរបឈភទេតវព្រពខ្ដលរតូវឈេនើ
េុាំ 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខិតបញ្ជជ រ់ពើរបភពឈដើមរបេ់របឈភទេតវព្រព ឬ
េាំណ្តរេតវព្រព ឈចញពើអាជាា ធរព្នរបឈទេនាំឈចញ(របេិនឈបើមាន) 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខតិបញ្ជជ រេ់ខុភាពេតវព្រពររណ្ើ ជាេតវរេ់ ឬេុណ្
ភាព ររណ្ើ ជាេាំណ្តរេតវព្រពរបេ់អាជាា ធរព្នរបឈទេអនរនាំឈចញ
(របេិនឈបើមាន) 

 របកាេយនយបឈងាើតរេដិ្ឋឋ ន ឬេនួេតវ ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើរ 
រេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព(របេិនឈបើមាន)។ 

ខ ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 របូវន័តបុេគលឬនើបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ 
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ 

េ របេទិធភាព នងិលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈធវើេននិធិ មានេុពលភាពឈរបើ១ឆ្ន ាំ េិតចាប់ព្ថៃ 
ឈចញលិខិតយនយ 

 របូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគល រតូវមរេុាំលិខិតអនុញ្ជឲ យនយឈធវើេននិធិ ខ្ដល 
មានេុពលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល៣០ព្ថៃ មុនលិខតិអនុញ្ជឲ តចាេផុ់តេុ 
ពលភាព ។ 

 អនរឈេនើេុាំឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន 
១.០០០.០០០៛ (មួយលានឈរៀល)រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ ការទទួលពត័ម៌ានរតឡបន់ងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈធវើេននធិ ិជាលិខិតផលូវការេរមាប់ផតលេ់ិទធិយនយរបូវនតបុេគលឬ 
នើតិបុេគលឈធវើេននធិេិតវព្រពរេ់ េាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទ  េរមាប់ឈោល
បាំណ្ងឈធវើអាជើវរមមឬពាណិ្ជជរមម ផលិតរមម ឬខ្រព្ចន និងផគត់ផគងប់នតឈៅតាមទើ
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ផារឈៅរនុងរេុរ ។ លិខិតឈនោះ រតូវបានទទួលស្ថគ ល់ថាជាឯរស្ថររេបចាប់
ខ្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា ផលិតផលខ្ដលបានឈធវើេននិធិឈនោះបានបាំឈពញនើតិវធិើ
រេបចាប់រចួឈហើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យថថររាសតវព្រពជាលរាណៈររួសារ  (សតវព្រពរស់) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈរេួស្ថរ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេងួរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ទឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ការអនុញ្ជឲ តដលរ់បូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរនិងបរឈទេ) យនយ
ដឹរជញ្ជូ នរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ឬេាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទឈៅរនុង 
របឈទេ ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

 របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ ការទទួលយរឈេវា និងពត័ម៌ាន 
 អនរឈេនើេុាំអាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ 
ភូមិឈោងចររ េង្កត ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ ។ 

   ទើតាាំងនិងអាេយដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនង៖ 
   ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការោិលយ័េឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡារបមាញ់ 
   អោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា តភ់នាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេខុ ោជធានើភនាំឈពញ 
   ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 

http://www.forestry.gov.kh/


   អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 
   ឈេហទាំព័រ ៖ ww.forestry.gov.kh/DWB/permits 

 លរាខណ្ឌ និងនើតិវធិើ៖ រនុងរយៈឈពល១៥ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រពនិងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពមឬ មិនយល់រពមផតល់លខិិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈរេួ
ស្ថរ។ អនរឈេនើេុាំលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលរតូវមានឯរស្ថរភាជ ប់មរជាមួយ
ដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់និងឈនស្ថទ ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបា
ល ឬររេួង/ស្ថថ ប័ន(ររណ្ើ មានការនាំចូលពើឈរៅរបឈទេ) 

 លិខិត ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររា ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់ និងឈនស្ថទ ឬឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបាល ររេួង/ស្ថថ ប័ន ពារ់ព័នធ
(ចាំឈពាោះរបឈភទេតវព្រពខ្ដលេថតិរនុងររុមជិតផុតពូជ និងររុមមានឈដ្ឋយ
ររម) 

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរនិងឈ ម្ ោះវទិាស្ថរេត បរមិាណ្
(ទមៃន់ ចាំនួនរាល) ទើរខ្នលង និងអាេ័យដ្ឋឋ នរតូវឈេនើេុាំខ្ថររា 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខិតបញ្ជជ រ់ពើរបភពឈដើមរបេ់របឈភទេតវព្រព ឬ
េាំណ្តរេតវព្រព ឈចញពើអាជាា ធរព្នរបឈទេនាំឈចញ(របេិនឈបើមាន) 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខិតបញ្ជជ រ់េុខភាពេតវព្រពររណ្ើ ជាេតវរេ់ របេ់
អាជាា ធរព្នរបឈទេនាំឈចញ(របេិនឈបើមាន) 

 របកាេយនយបឈងាើតរេដិ្ឋឋ ន ឬេនួេតវ ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន ឬលិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើរ 
រេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព(របេិនឈបើមាន)។ 

ខ ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 របូវន័តបុេគលឬនើបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ 
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ 

េ របេទិធភាព នងិលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈរេួស្ថរ មានេុពលភាពឈរបើ៥
ឆ្ន ាំ េិតចាប់ព្ថៃឈចញលិខិតយនយ 

 របូវនតបុេគលឬនើតបុិេគល រតូវមរេុាំលិខិតអនុញ្ជឲ យនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរា
ណ្ៈរេួស្ថរ ខ្ដលមានេុពលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល១៨០ព្ថៃ មុនលិខិត
អនុញ្ជឲ តចាេ់ផុតេុពលភាព។ 

 អនរឈេនើេុាំឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន 
២០០.០០០៛ (ពើររយពាន់ឈរៀល)រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ ការទទួលពត័ម៌ានរតឡបន់ងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 
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ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈរេួស្ថរ ជាលិខិតផលូវការេរមាបផ់ត
ល់េិទធិយនយរបូវនតបុេគលឬនើតបុិេគលចញិ្ច ឹមឬខ្ថររាចាំឈពាោះរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់
ខ្តប៉ាុ ឈណ្តណ ោះ េរមាប់ការចិញ្ច ឹមរាំស្ថនត ផលិតរមមបង្កា ត់ពូជការលរ់ដូរររមិត
រេួស្ថរ និង ការផគត់ផគង់បនតឈៅតាមទើផារឈៅរនុងរេុរ ។ លិខិតឈនោះ រតូវបាន
ទទួលស្ថគ ល់ថាជាឯរស្ថររេបចាបខ់្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា របឈភទេតវព្រពខ្ដល
បានខ្ថររាឈនោះ អនរខ្ថររាបានបាំឈពញនើតិវធិើរេបចាប់រចួឈហើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យថថររាសតវព្រពជាលរាណៈសនួសតវ  (សតវព្រពរស់) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈេួនេតវ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេងួរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ទឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ការអនុញ្ជឲ តដលរ់បូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរនិងបរឈទេ) យនយ
ដឹរជញ្ជូ នរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ឬេាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទឈៅរនុង 
របឈទេ ។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

 របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ ការទទួលយរឈេវា និងពត័ម៌ាន 
 អនរឈេនើេុាំអាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ 
ភូមិឈោងចររ េង្កត ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ ។ 

   ទើតាាំងនិងអាេយដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនង៖ 
   ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការោិលយ័េឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡារបមាញ់ 
   អោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា តភ់នាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេខុ ោជធានើភនាំឈពញ 
   ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 

http://www.forestry.gov.kh/


   អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 
   ឈេហទាំព័រ ៖ ww.forestry.gov.kh/DWB/permits 

 លរាខណ្ឌ និងនើតិវធិើ៖ រនុងរយៈឈពល៣០ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រពនិងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពមឬ មិនយល់រពមផតល់លខិិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈេួន
េតវ។ អនរឈេនើេុាំលិខតិអនុញ្ជឲ តយនយនាំចូលរតវូមានឯរស្ថរភាជ ប់មរជាមួយ
ដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់និងឈនស្ថទ ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំចូល ឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបា
ល ឬររេួង/ស្ថថ ប័ន(ររណ្ើ មានការនាំចូលពើឈរៅរបឈទេ) 

 របកាេយនយបឈងាើតរេដិ្ឋឋ ន ឬេនួេតវ ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ 

 លិខិត ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររា ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់ និងឈនស្ថទ ឬឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបាល ររេួង/ស្ថថ ប័ន ពារ់ព័នធ
(ចាំឈពាោះរបឈភទេតវព្រពខ្ដលេថតិរនុងររុមជិតផុតពូជ និងររុមមានឈដ្ឋយ
ររម) 

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរនិងឈ ម្ ោះវទិាស្ថរេត បរមិាណ្
(ទមៃន់ ចាំនួនរាល) ទើរខ្នលង និងអាេ័យដ្ឋឋ នរតូវឈេនើេុាំខ្ថររា 

 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយដឹរជញ្ជូ ន ឬលខិិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេិដ្ឋឋ នចញ្ច ឹមេតវ
ព្រព (របេិនឈបើមាន) 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខតិបញ្ជជ រព់ើរបភពឈដើមរបេ់របឈភទេតវព្រព ឈចញពើ
អាជាា ធរព្នរបឈទេនាំឈចញ(របេិនឈបើមាន) 

 លិខិតអនុញ្ជឲ ត ឬលិខិតបញ្ជជ រ់េុខភាពេតវព្រពរេ់ របេ់អាជាា ធរព្ន
របឈទេនាំឈចញ(របេិនឈបើមាន) 

ខ ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 របូវន័តបុេគលឬនើបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ 
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ 

េ របេទិធភាព នងិលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈេួនេតវ មានេពុលភាពឈរបើ
៣ឆ្ន ាំ េិតចាប់ព្ថៃឈចញលិខិតយនយ 

 របូវនតបុេគលឬនើតបុិេគល រតូវមរេុាំលិខិតអនុញ្ជឲ យនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរា
ណ្ៈរេួស្ថរេួនេតវ ខ្ដលមានេពុលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល៩០ព្ថៃ មុន
លិខិតអនុញ្ជឲ តចាេ់ផុតេុពលភាព។ 

 អនរឈេនើេុាំឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន 
១.០០០.០០០៛ (មួយលានឈរៀល)រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ ការទទួលពត័ម៌ានរតឡបន់ងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

mailto:nhanbunthan@yahoo.com


តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយខ្ថររាេតវព្រពជាលរាណ្ៈេនួេតវ ជាលិខតិផលូវការេរមាបផ់តល់
េិទធិយនយរបូវនតបុេគលឬនើតិបុេគលចញិ្ច ឹមឬខ្ថររារបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ខ្តប៉ាុ ឈណ្តណ ោះ 

េរមាប់ការចិញ្ច ឹមរាំស្ថនត វបុិលរមមបង្កា ត់ពូជ ការផ្ទល េ់បតូ រេតវតាមរិចចរពមឈរពៀ
ងឈទវភាេើ ឬការេិរារស្ថវរជាវនិងេឈរង្កគ ោះេតវព្រព ។ លិខិតឈនោះ រតូវបានទទួល
ស្ថគ ល់ថាជាឯរស្ថររេបចាបខ់្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា របឈភទេតវព្រពខ្ដលបានខ្ថ
ររាទាំងឈនោះ មាច េ់េួនេតវឬអនររេបរ់េងេនួេតវបានបាំឈពញនើតិវធិើរេបចាប់
រចួឈហើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លិខិតនបើរផលូវដឹរជញ្ជូនផល អនុផលព្រពន ើ(LP) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតឈបើរផលូ វដឹរជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើ(LP) 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើ 
 ការោិល័យរិចចការព្រពឈឈើ ព្ននយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា តផ់ាររណ្តត ល២ ខណ្ឌ ដូនឈពញ 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ឈដើមបើរេប់រេងបញ្ជ ើការផល អនុផលព្រពឈឈើខ្ដលបង់េួយស្ថរ និងបុពវលាភ
ចូលថវកិារដឋ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 ចាប់េតើពើព្រពឈឈើ មារត២៦ 
 អនុររឹតយឈលខ ១៨៨ អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៤ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ េតើពើការ
ខ្រេរមួលអេគនយរដ្ឋឋ នព្នររេងួ ឈៅជាអេគឈលខាធិការដ្ឋឋ ន ការដាំឈឡើង
រដឋបាលព្រពឈឈើ រដឋបាលជលផល យនយមានថាន រ់ឈេមើអេគនយរដ្ឋឋ ន ការ
ដាំឈឡើងនយរដ្ឋឋ នឈរេរតស្ថរេតនងិខ្រលាំអដើរេិរមម យនយឈៅជាអេគនយរ
ដ្ឋឋ នរេិរមម និងការខ្រេរមួលអេគនយរដ្ឋឋ នចាំការឈៅេ ូ ឈៅជាអេគ
នយរដ្ឋឋ នឈៅេ ូ េថិតឈរកាមការរេប់រេងរបេ់ររេងួរេរិមមរកាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ 

 លិខិតឈលខ ៣៦៧ របរ.រេរ/៣០-១២-២០០៤ េតើពើការដ្ឋរ់យនយឈរបើ
របាេ់េាំរលូិខិតអនុញ្ជឲ តរនុងេរមមភាពព្រពឈឈើ 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

 របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ. អនរទទួលយរឈេវា 
-  លរាខណ្ឌ  នងិនើតវិធិើ 
-  ឈ ម្ ោះអងគភាពៈ ររមុហ នុដើេមបទនឈេដឋរចិច ដើេមបទនេងគមរិចច និង
អតិថិជន 
-  ទើតាាំង និងឈហដ្ឋឋ នរចនេមព័នធៈ ដើេមបទនឈេចឋរិចច ដើេមបទនេងគមរិចច 
វារ ើអេគិេនើ និងអតិថជិន 
១-ផល អនុផលព្រពឈឈើ 
តរមវូការឯរស្ថរៈ 
 ការអនុញ្ជឲ តឈូេឆ្យផល អនុផលព្រពឈឈើេថតិរនុងខ្ដនព្រពបរមុងទុរអ
ចិព្រនតយ ៍

 លិខិតអនុញ្ជឲ តឈូេឆ្យ ឈចញឈដ្ឋយររេួងរេិរមមរកុាា របមាញ់ និង
ឈនស្ថទ ឬឈខតត 

 លិខិតឈេនើេុាំរបេ់ររុមហ ុនចុោះវាេ់ខ្វង ផល អនុផលព្រពឈឈើ 
 បញ្ជ ើផល អនុផលព្រពឈឈើ និងរាំណ្ត់ឈហតុ 

http://www.forestry.gov.kh/


 របាយការណ៍្របេ់រដឋបាលព្រពឈឈើមូលដ្ឋឋ នឈផាើជូនរដឋបាលព្រពឈឈើឈដើមបើយនយ
ររុមហ ុនមរបង់របារ់ 

 វរិ័យបរតបង់ព្ថលេួយស្ថរ បុពវភាពព្រពឈឈើ 
 របាយការណ៍្ពិនិតយឈផទៀងផ្ទទ ត់ និងវាយរតា 
 លិខិតអនុញ្ជឲ តបឈងាើតឈោងចររអារឈឈើ 
២-អនុផលព្រព ឈឈើ (ជ័ រទឹរ  ឫេេើ ឈតត )  
 ពារយឈេនើេុាំរបេ់អតិថិជនឈៅរដឋបាលព្រពឈឈើមូលដ្ឋឋ ន 
 របាយការណ៍្របេ់រដឋបាលព្រពឈឈើមូលដ្ឋឋ នឈផាើជូនរដឋបាលព្រពឈឈើឈដើមបើយនយ
ររុមហ ុនមរបង់របារ់ 

 វរិ័យបរតបង់ព្ថលេួយស្ថរ បុពវភាពព្រពឈឈើ 
 លិខិតអនុញ្ជឲ តបឈងាើតឈោងេននិធិ 
 អតតេញ្ជឲ ណ្បណ្ណថតចមលង 

 

ខ. ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 ព័ត៌មានពារ់ពន័ធនងឹការផតលឈ់េវាៈ នយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រព
ឈឈើ 

 មឈធាបាយផេពវផាយពត័៌មានពើការផតលឈ់េវាៈ បទិផាយឈៅមុខនយរដ្ឋឋ ន
ព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ និងមុខរដឋបាលព្រពឈឈើ 

េ. ភាពឈឆលើយតប 
 ការទទួលយរៈ នយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ 
 យនតការេរមបេរមលួ នងិឈឆលើយតបចាំឈពាោះការលាំបារៈ ទាំនរ់ទាំនងមរនតើផត
ល់ព័ត៌មាន និងមានឈលខទូរេ័ពទទាំនរ់ទាំនង 

ឃ. របេទិធភាព 
 រយៈឈពលផតល់ឈេវា ១០ព្ថៃ 
 េុពលភាព ០១ឆ្ន ាំ 
 តព្មលឈេវា ១០០.០០០ឈរៀល/េនលឹរ 
 េថិតិព្នអនរឈរបើរបាេ់ឈេវា (ថយចុោះឈដ្ឋយស្ថរពារ់ព័នធនឹងការរបមូលផល 
អនុផលព្រពឈឈើពើដើេមបទន) 

ង. ការទទួលព័តម៌ានរតឡប់ នងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  (រមួេរមាបមួ់យររេងួ) 
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់ និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងព័ត៌មានរតឡប់ និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ របូវនតបុេគល ឬនើតបុិេគលេញ្ជជ តខិ្ខមរ ឬបរឈទេ អាចដ្ឋរ់ពារយឈេនើេុាំមររដឋបា
លព្រពឈឈើ ឈដើមបើនយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ មានមូលដ្ឋឋ ន
ឈរៀបចាំលិខិតឈបើរផលូវដឹរជញ្ជូ នផល អនុផលព្រពឈឈើ ឈចញពើខ្ដនព្រពបរមុងទុរ
អចិព្រនតយ។៍ 

 

 



លិខិតអនុញ្ញា តឲ្យន ាំនេញ (សតវព្រពរស់ សាំណារសតវព្រព ) 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា តទ់ឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន ោជ
ធានើភនាំឈពញ 
 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ផតល់ការអនុញ្ជឲ តដលរ់បូវនតបុេគលឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរនិងបរឈទេ) យនយ
នាំឈចញរបឈភទេតវព្រពឈៅរេ់ឬេាំណ្តរេតវព្រពរេប់របឈភទ ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

   របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ ។ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ. ការទទួលយរឈេវា និងពត័ម៌ាន 
 អនរឈេនើេុាំអាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ 
ភូមិឈោងចររ េង្កត ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ ។ 

   ទើតាាំងនិងអាេយដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនង៖ 
   ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការោិលយ័េឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡារបមាញ់ 
   អោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា តភ់នាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេខុ ោជធានើភនាំឈពញ 
   ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 

   អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 

http://www.forestry.gov.kh/
mailto:nhanbunthan@yahoo.com


   ឈេហទាំព័រ ៖ ww.forestry.gov.kh/DWB/permits 
 លរាខណ្ឌ និងនើតិវធិើ៖ រនុងរយៈឈពល១៥ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រពនិងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពមឬ មិនយល់រពមផតល់លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ ។ អនរឈេនើេុាំលិខិត
អនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ រតូវមានឯរស្ថរភាជ រជាមួយដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ ឈចញពើររេួងរេិរមម រកុាា
របមាញ់និងឈនស្ថទ ឬឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញពើោជរដ្ឋឋ ភិបាល 

 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរនិងឈ ម្ ោះវទិាស្ថរេត 
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយរបមូលឬទរច់ាបរ់បឈភទេតវព្រពពើព្រពធមមជាតិមរចិញ្ចមឹ 
រនុងរេិដ្ឋឋ ន ឬ លិខិតឈោលការណ៍្ការអនុញ្ជឲ តយនយរបមូលឈចញឈដ្ឋយ
ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ 

 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយរបមូលឬទរច់ាបរ់បឈភទេតវព្រពឈចញឈដ្ឋយររេួង/ស្ថថ
ប័នពារ់ព័នធ(េណ្ៈរដឋមរនតើឬររេួងបរសិ្ថថ ន) 

 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព(របេិនឈបើមាន) ។ 
ខ. ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 

    របូវន័តបុេគលឬនើបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ 
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ 
េ. របេទិធភាព នងិលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញេតវព្រព មានេុពលភាពឈរបើ១៥ព្ថៃ េិតចាប់ព្ថៃ 
ឈចញលិខិត 

 របូវនតបុេគលឬនើតបុិេគល រតូវមរេុាំលិខិតអនុញ្ជឲ យនយនាំឈចញេតវព្រព ខ្ដល 
មានេុពលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល៥ព្ថៃ មុនលិខិតអនុញ្ជឲ តចាេ់ផុតេុ 
ពលភាព ។ 

 អនរឈេនើេុាំឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន 
១.០០០.០០០៛ (មួយលានឈរៀល)រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ. ការទទួលពត័ម៌ានរតឡបន់ងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយនាំឈចញ ជាលិខិតផលូ វការេរមាប់ផតល់េិទធិយនយរូបវនត បុេគលឬ  
នើតិបុេគល នាំឈចញ េរមាប់ឈោលបាំណ្ងឈធវើអាជើវរមមឬពាណិ្ជជរមម ផលិតផល 
េតវព្រពខ្ដលបង្កា តពូ់ជឬផលិតបាន(រូនជាំនន់ទើ១ ទើ២ ទើ៣…) ។ លិខិតឈនោះ 
រតូវបានទទួលស្ថគ លថ់ាជាឯរស្ថររេបចាបខ់្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា ផលិតផលព្ន
របឈភទេតវព្រពខ្ដលនាំឈចញឈនោះ បានបាំឈពញនើតិវធិើរេបចាប់រចួឈហើយ។ 

 

 

 



នរបើរាស់យានយនត និងរណាយនតអារក្ខត់ន ើ 

ឈ ម្ ោះឈេវា ឈរបើរបាេ់ោនយនត និងរណ្តយនតអារកាត់ឈឈើ 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើ 
 ការោិល័យរិចចការព្រពឈឈើ ព្ននយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា តផ់ាររណ្តត ល២ ខណ្ឌ ដូនឈពញ 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

ចុោះបញ្ជ ើការ និងបិទស្ថល រជាេាំោល់របេរ់ដឋបាលព្រពឈឈើឈលើឈរេឿងចររ ោន
យនតនិងរណ្តរយនតរេបរ់បឈភទខ្ដលបឈរមើយនយការរបមូលផល អនុផលព្រពឈឈើ
រនុងខ្ដនព្រពបរមុងទុរអចិព្រនតយឈ៍ដើមបើរេប់រេងការឈរបើរបាេ់។ 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 ចាប់េតើពើព្រពឈឈើ មារត៧០ 
 អនុររឹតយឈលខ ១៨៨ អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៤ ខ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៨ េតើពើការ
ខ្រេរមួលអេគនយរដ្ឋឋ នព្នររេងួ ឈៅជាអេគឈលខាធិការដ្ឋឋ ន ការដាំឈឡើង
រដឋបាលព្រពឈឈើ រដឋបាលជលផល យនយមានថាន រ់ឈេមើអេគនយរដ្ឋឋ ន ការ
ដាំឈឡើងនយរដ្ឋឋ នឈរេរតស្ថរេតនងិខ្រលាំអដើរេិរមម យនយឈៅជាអេគនយរ
ដ្ឋឋ នរេិរមម និងការខ្រេរមួលអេគនយរដ្ឋឋ នចាំការឈៅេ ូ ឈៅជាអេគ
នយរដ្ឋឋ នឈៅេ ូ េថិតឈរកាមការរេប់រេងរបេ់ររេងួរេរិមមរកាា របមាញ់ 
និងឈនស្ថទ 

 បទបញ្ជជ ឈលខ០២បប ចុោះព្ថៃទើ២០ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៦ 
 របកាេរមួឈលខ ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ េតើពើ
ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈ របេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

 របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ. អនរទទួលយរឈេវា 
-  លរាខណ្ឌ  នងិនើតវិធិើ 
-  ឈ ម្ ោះអងគភាពៈ ររមុហ នុដើេមបទនឈេដឋរចិច ដើេមបទនេងគមរិចច និង
អតិថិជន 
-  ទើតាាំង និងឈហដ្ឋឋ នរចនេមព័នធៈ ដើេមបទនឈេចឋរិចច ដើេមបទនេងគមរិចច 
វារ ើអេគិេនើ និងអតិថជិន 
តរមវូការឯរស្ថរៈ 
 ពារយឈេនើេុាំរបេ់ររុមហ ុន ឬអតិថិជន 
 ឈោលការណ៍្ឈរបើរបាេ់ព្រពឈឈើ ឬលិខិតបញ្ជជ រត់រមូវការឈរបើរបាេ់របេ់ឃុាំ-
េង្កា ត់ 

 លិខិតេាំណុ្ាំ ឯរស្ថរឈេនើេុាំ (េាំរផូតល់ឈដ្ឋយរដឋបាលព្រពឈឈើ) 
 រិចចេនារបេ់អតិថិជន ឬស្ថមើខលួន 
 អតតេញ្ជឲ ណ្ប័ណ្ណ របូថតអនរឈរបើរបាេ់រណ្តយនត របូថតរណ្តយនត និង
ស្ថន មកាល់មា៉ា េុើនរនយនត 

 លិខិតវាយតព្មលរបេ់មរនតើរដឋបាលព្រពឈឈើមូលដ្ឋឋ នស្ថមើ 

http://www.forestry.gov.kh/


 ចាំឈពាោះឈរេឿងចររោនយនតរតូវមានលិខតិបញ្ជជ រ់ពើរបធានមនទើរស្ថធារណ្
ការ និងដឹរជញ្ជូ នឈខតតស្ថមើ 

 

ខ. ភាពឈឆលើយតបនងិយនតការេរមបេរមលួ 
 ព័ត៌មានពារ់ពន័ធនងឹការផតលឈ់េវាៈ នយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រព
ឈឈើ 

 មឈធាបាយផេពវផាយពត័៌មានពើការផតលឈ់េវាៈ បទិផាយឈៅមុខនយរដ្ឋឋ ន
ព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ និងមុខរដឋបាលព្រពឈឈើ 

េ. ភាពឈឆលើយតប 
 ការទទួលយរៈ នយរដ្ឋឋ នព្រពឈឈើ និងេហេមន៍ព្រពឈឈើ 
 យនតការេរមបេរមលួ នងិឈឆលើយតបចាំឈពាោះការលាំបារៈ ទាំនរ់ទាំនងមរនតើផត
ល់ព័ត៌មាន និងមានឈលខទូរេ័ពទទាំនរ់ទាំនង 

ឃ. របេទិធភាព 
 រយៈឈពលផតល់ឈេវា ៣ព្ថៃ 
 េុពលភាព ១ឆ្ន ាំ 
 តព្មលឈេវា ៦០,០០០ឈរៀល/េនលឹរ 
 េថិតិព្នអនរឈរបើរបាេ់ឈេវាៈ មានការឈរើនឈឡើង 
ង. ការទទួលព័តម៌ានរតឡប់ នងិបណ្តឹ ងតវា៉ា  (រមួេរមាបមួ់យររេងួ) 
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតឡប់ និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងព័ត៌មានរតឡប់ និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ របូវនតបុេគល ឬនើតបុិេគលេញ្ជជ តខិ្ខមរ ចុោះបញ្ជ ើការ និងបិទស្ថល រេាំោល់របេ់រដឋ
បាលព្រពឈឈើឈលើឈរេឿងចររ ោនយនត និងរណ្តរយនតរេបរ់បឈភទ ខ្ដលបឈរមើ
យនយការរបមូលផល អនុផលព្រពឈឈើរនុងខ្ដនព្រពបរមុងទុរអចិព្រនតយ។៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លខិិតអនុញ្ញា តឲ្យនបើររសិដ្ឋា នេិញ្ច ឹម្សតវព្រព 

ឈ ម្ ោះឈេវា លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព 

ររេួង/ស្ថថ បន័ 
ផតល់ឈេវា 

រដឋបាលព្រពឈឈើព្នររេងួរេិរមម រកុាា របមាញ់នងិឈនស្ថទ 
 អោរឈលខ៤០ មហាវថិើរពោះនឈោតតម េង្កា ត់ទឈនលបាស្ថរ់ ខណ្ឌ ចាំការមន 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទ : (៨៥៥ ២៣) ២១៤ ៦៥១ / 855-23-214651 
 ទូរស្ថរ : (៨៥៥ ២៣) ២១២ ២០១ / 855-23-212201 
 ឈេហទាំព័រ : www.forestry.gov.kh 
 នយរដ្ឋឋ នេតវព្រពនិងជើវចរមុោះ (ទទួលបនទុរឈរៀបចាំបាំឈពញខ្បបបទជូន) 

ឈោលបាំណ្ង 
ព្នការផតល់ឈេវា 

   ផតល់ការអនុញ្ជឲ តរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ និងបរឈទេ)       
   យនយចិញ្ច ឹម និងបង្កា ត់ពូជេតវព្រពរេប់របឈភទ។ 

អតិថជិនខ្ដលមាន 
េិទធទទួលឈេវា 

   របូវនតបុេគលឬ នើតិបុេគល (េញ្ជជ តិខ្ខមរ ឬបរឈទេ) 

មូលដ្ឋឋ នេតយុិតត 

 រពោះោជររមឈលខ នេ/ររម/០១១២/០០២ ចុោះព្ថៃទើ០២ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ
២០១២ របកាេយនយឈរបើចាប់ េតើពើការអនុម័តយល់រពមឈលើអនុេញ្ជឲ េតើពើ 
ពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិ ឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រពខ្ដលរាំពុងរងឈរោោះ 
ថាន រ់ 

 រពោះោជររមឈលខនេ/ររម/០៨០២/០១៦ ចុោះព្ថៃទើ៣១ ខ្ខេើហា ឆ្ន ាំ 
២០០២ របកាេយនយឈរបើចាប់េតើពើព្រពឈឈើ 

 អនុររឹតយឈលខ៥៣អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៩ ខ្ខឧេភា ឆ្ន ាំ២០០៦ េតើពើ 
ការឈធវើពាណិ្ជជរមមអនតរជាតិឈលើរបឈភទេតវ និង ររុាជាតិព្រព ខ្ដលរាំពុងរង 
ឈរោោះថាន រ់ 

 អនុររឹតយឈលខ១១១អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ២៧ ខ្ខរញ្ជឲ  ឆ្ន ាំ២០០៥ េតើពើ 
ការអនុវតតចាប់េតើពើវឈិស្ថធនរមមព្នចាបេ់តើពើវនិិឈោេព្នរពោះោជាណ្តចររ 
រមពុជា 

 អនុររឹតយឈលខ១៦អនររ.បរ ចុោះព្ថៃទើ១៣ ខ្ខមើន ឆ្ន ាំ២០០៣ េតើពើការ 
រតួតពិនិតយអនម័យេតវនិងផលិតផលមានឈដើមរាំឈណ្ើ តពើេតវ 

 របកាេឈលខ០២០របរ រេរ ចុោះព្ថៃទើ២៥ ខ្ខមរោ ឆ្ន ាំ២០០៧ ចាំណ្តត់ 
ថាន រ់ និង បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រព 

 របកាេឈលខរមួឈលខ១០១៣ េហវ.របរ ចុោះព្ថៃទើ២៨ ខ្ខធនូ  ឆ្ន ាំ២០១២ 
េតើពើ ការផតល់ឈេវាស្ថធារណ្ៈរបេ់ររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និង 
ឈនស្ថទ ។ 

េតង់ដ្ឋឈេវា 

រ.ការទទួលយរឈេវា និងព័ត៌មាន 
 អនរឈេនើេុាំ អាចមរយរឈេវា ពើនយរដ្ឋឋ នេតវព្រព និងជើវចរមុោះ េថិតឈៅ
ភូមិឈោងចររ េង្កា ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ ោជធានើភនាំឈពញ។ 

 ទើតាាំង និងអាេ័យដ្ឋឋ នទាំនរ់ទាំនងៈ 
ឈលារ ញ៉ា ន ប ុនថន របធានការរោិល័យេឈរង្កគ ោះ វបុិលរមម និងរើឡា
របមាញ់ អាោរឈលខ........ភូមិឈោងចររ េង្កា ត់ភនាំឈពញថមើ ខណ្ឌ ខ្េនេុខ 
ោជធានើភនាំឈពញ 

 ទូរេ័ពទឈលខ (៨៥៥) ១២ ៩៨១ ៤៩១ 
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 អុើខ្ម៉ាល nhanbunthan@yahoo.com 
 ឈេហទាំព័រៈ www.forestry.gov.kh/DWB/permits 
 លរាខណ្ឌ  និងនើតិវធិើៈ រនុងរយៈឈពល៣០ព្ថៃ (ព្ថៃឈធវើការ) នយរដ្ឋឋ នេតវ
ព្រព និងជើវចរមុោះ នឹងជូនដាំណឹ្ងឈៅរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគលអាំពើការយល់
រពម ឬមិនយល់រពមផតល់លខិិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេដិ្ឋឋ នចញិ្ច ឹមេតវព្រព រតូវ
មានឯរស្ថរភាជ ប់មរជាមួយដូចខាងឈរកាម៖ 

 ឯរស្ថរបញ្ជជ រ់រមមេិទធិឈលើទើតាាំងដើ បលង់ដើ និងបលង់េាំណ្ង់រេិដ្ឋឋ ន 
 បញ្ជ ើឈ ម្ ោះរបឈភទេតវព្រពជាភាស្ថខ្ខមរ និងឈ ម្ ោះអនរវទិាស្ថរេត ខ្ដលរតូវ
ចិញ្ច ឹម 

 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយរបមូល ឬទរច់ាបេ់តវព្រពពើធមមជាតិមរចិញ្ច ឹមរនុងរេិ
ដ្ឋឋ ន ឬលិខិតឈោលការណ៍្អនុញ្ជឲ តយនយរបមូល ឈចញឈដ្ឋយររេួងរេិរមម 
រកុាា របមាញ់និងឈនស្ថទ  

 លិខិតអនុញ្ជឲ តយិនយរបមូល ឬទរ់ចាប់របឈភទេតវព្រព ឈចញឈដ្ឋយររេួង/
ស្ថថ ប័នពារ់ព័នធ(េណ្ៈរដឋមរនតើ ឬររេួងបរសិ្ថថ ន ឬអងគការនន) 

 របកាេរបេ់រដឋមរនតើររេួងរេិរមម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ ខ្ដល
អនុញ្ជឲ តយនយបឈងាើតរេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹមេតវព្រព។ 

ខ.ភាពឈឆលើយតប និងយនតការេរមបេរម ួល  
 របូវនតបុេគ ឬនើតិបុេគលឈេនើេុាំឈេវា អាចមរទាំនរ់ទាំនងឈដ្ឋយផ្ទទ ល់ឈៅ
នយរដ្ឋឋ នេតវព្រព និងជើវចរមុោះ 

េ.របេិទធភាព និងលរាខណ្ឌ  
 លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេដិ្ឋឋ ចញិ្ច ឹមេតវព្រព មានេុពលភាពឈរបើ៣ឆ្ន ាំ េិត
ចាប់ពើព្ថៃឈចញលិខិត 

 របូវនតបុេគល ឬនើតបុិេគល រតូវមរេុាំលខិតិអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេិដ្ឋឋ នចិញ្ច ឹម
េតវព្រព ខ្ដលមានេុពលភាពថមើ ឈៅរនុងរយៈឈពល៩០ព្ថៃ មុនលិខិត
អនុញ្ជឲ តចាេ់ផុតេុពលភាព។ 

 អនរឈេនើេុាំ ឬអនរមរទទួលយរឈេវាឈនោះ រតូវបង់តព្មលឈេវាចាំនួន
១,០០០,០០០ឈរៀល (មួយលានឈរៀល) រនុងលិខិតអនុញ្ជឲ តមួយេនលឹរ 

ឃ.ការទទួលព័ត៌មានរតលប់ និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានមឈធាបាយទទួលព័ត៌មានរតលប់ និងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានការឈឆលើយតបឈៅនឹងបណ្តឹ ងតវា៉ា  
 មានវធិានការឈដ្ឋោះរស្ថយ 
 មានឈេវារមមអតិថិជន 

តរមវូការឯរស្ថរ  
ឈដើមបើទទួលបានឈេវា 

 

ឈោបល់ លិខិតអនុញ្ជឲ តយនយឈបើររេដិ្ឋឋ នចិញ្ចមឹេតវព្រព ជាលិខិតផលូ វការេរមាប់ផតល់េិទធិ
យនយរបូវនតបុេគល ឬនើតិបុេគល ចិញ្ច ឹមបង្កា ត់ពូជ និងឈធវើវបុិលរមមេរមាប់ឈោល
បាំណ្ងឈធវើអាជើវរមម ឬពាណិ្ជជរមម ផលិតផលេតវព្រពខ្ដលបង្កា ត់ពូជបាន(រូន
ជាំនន់ទើ១ ទើ២ ទើ៣...)។ លិខិតឈនោះរតូវទទួលស្ថគ ល់ថា ជាឯរស្ថររេមចាប់
ខ្ដលអាចបញ្ជជ រ់ថា ផលិតផលខ្ដលផលិតបានមានរបភពពើរេិដ្ឋឋ នមានចុោះ
បញ្ជ ើការរតឹមរតូវ និងទទួលស្ថគ ល់ពើររេួងរេិរម រកុាា របមាញ់ និងឈនស្ថទ។ 
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