
 

 

 

 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 

ចាប់ 

ស្តរីី 

វិស្យ័ប្ព្បស្ណីយ ៍

 



មាតិកា 

ល.រ ឈ ម្ ះអតថបទ ទរ័ំរ 

១. ព្រះរាជព្ក្មឈលខ នស/រក្ម/០៧០២/០១២ ១ 

២. ជំរូក្ទី ១ បទបញ្ញតតិទូឈៅ  ២ 

៣. ជំរូក្ទី ២ 

 វធិានការ ការពារសិទធិ មនិរឈំោភឈលីអាថ៌ក្ំបងំ ននបឈញ្ញីនព្បសណីយ ៍ ៤ 

៤. ជំរូក្ទី ៣ សមតថក្ិច្ចរបស់ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ ៦ 

៥. ជំរូក្ទី ៤ ឈសវានព្បសណីយ ៍  ៨ 

៦. ជំរូក្ទី ៥ អាជាា ប័ណណអាជីវក្មមនព្បសណីយ ៍ ៩ 

៧. ជំរូក្ទី ៦ ក្ិច្ចសហការរវាងនព្បសណីយ ៍នងិគយ ១១ 

៨. ជំរូក្ទី ៧ ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញី  ១២ 

៩. ជំរូក្ទី ៨ ក្ិច្ចសហការជាមយួនព្បសណីយប៍រឈទស ១៣ 

១០. ជំរូក្ទី ៩ ការទទលួខុសព្តូវឈលីបឈញ្ញីនព្បសណីយ ៍នងិសិទធតិវា៉ា  ១៤ 

១១. ជំរូក្ទី ១០ ឈោសបញ្ញតត ិ  ១៧ 

១២. ជំរូក្ទី ១១ អវសានបញ្ញតត ិ  ២០ 

១៣. សនាា នុព្ក្ម នព្បសណីយ ៍  ២១ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

នស/រក្ម/០៧០២/០១២ 

ព្រះរាជព្រម្ 

យយើង 

ព្រះបាទស្យម្តចព្រះ នយរាតតម្ ស្ហីន ុ

រាជហរវិងស ឧភយោស្ជុាត វសិ្ទុធរងស អគ្គម្ហាបុរស្រតន ៍

និរយរាតតម្ ធម្មិរម្ហារាជាធរិាជ បរម្នាថ ម្រម្បរិព្ត 

ព្រះយៅព្រងុរម្ពុជាធបិតី 

 

 - បនព្ទង់យល់រដឋធមមនុញ្ញ ននព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា 

 - បនព្ទង់យល់ព្រះរាជព្ក្ឹព្តឈលខ នស/រក្ត/១១៩៨/៧២ ចុ្ះនថៃទ ី៣០ ខខវចិ្ឆិកា 

  ឆ្ន  ំ១៩៩៨ សតរីីការខតងតងំរាជរដ្ឋឋ ភិបលននព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា 

 - បនព្ទង់យល់ព្រះរាជព្ក្មឈលខ ០២/នស/៩៤ ចុ្ះនថៃទី ២០ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ១៩៩៤ 

  ខដលព្បកាសឱ្យឈព្បីច្ាប់ សតរីីការឈរៀបច្ំ នងិ ការព្បព្រតឹតិឈៅនន គណៈរដឋមន្រនត ី

 - បនព្ទង់យល់ព្រះរាជព្ក្មឈលខ នស/រក្ម/០១៩៦/២០ ចុ្ះនថៃទី ២៤ ខខ មក្រា 

  ឆ្ន  ំ១៩៩៦ ខដលព្បកាសឱ្យឈព្បីច្ាប់ សតរីីការបឈងកតីព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

 - បនព្ទង់យល់ឈសច្ក្តីព្កាបបងគំទូលថ្វា យ របស់សឈមតច្នាយក្រដឋមន្រនត ី

  ននរាជរដ្ឋឋ ភិបលក្មពុជា និងរបស់រដឋមន្រនតីព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

ព្បកាស្ឱ្យយព្បើ 

ច្ាប់សតីរី វស័ិយនព្បសណីយ ៍ខដលរដឋសភារបនអនុម័តកាល រីនថៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០០២ 

នាសម័យព្បជុំឈរញអងគឈលកី្ទី ៨ នីតិកាលទី ២ ឈហយីខដលព្រឹទធសភាបនអនុម័តយល់ព្សបតមឈល ី

ទព្មង់ នងិគតិននច្ាប់ឈនះោងំព្សុងកាលរីនថៃទី ២០ ខខ មថុិនា ឆ្ន  ំ២០០២ នាស័យព្បជុំឈរញអងគ 

ឈលីក្ទី ៧ នតីិកាលទី១ ឈហយីខដលមានឈសច្ក្តីោងំព្សុង ដូច្តឈៅ : 

 



ជំរូរទី ១ 

បទបញ្ញតិតទូយៅ 

មាព្ោ ១- 

 ច្ាប់ឈនះមានឈោលឈៅក្ណំត់ឈលីការងារឈសវាក្មម អាជីវក្មមនព្បសណីយក៍្នុង នងិឈព្ៅព្បឈទស 

ននព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា។ 

 ការងារឈសវាក្មម និងអាជីវក្មមនព្បសណីយព៍្គប់ព្បឈភទននព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា សថិតឈៅ 

ឈព្កាមសមក្តថក្ចិ្ចដឹក្នាពំ្គប់ព្គង និងចាត់ខច្ងឈដ្ឋយព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ២- 

 ការងារឈសវាក្មម នងិអាជីវក្មមនព្បសណីយ ៍ ព្តូវបំឈរពី្បជារលរដឋព្គប់រូប ឈដ្ឋយមិនព្បកាន់     

រូជសាសន៍ រណ៌សមបុរ ននិាន ការនឈោបយ នងិសាសនា។ 

មាព្ោ ៣- 

 ច្ាប់ឈនះមានវសិាលភារអនុវតតឈលីឈសវានព្បសណីយ ៍: 

 - ឈសវាបឈញ្ញីនព្បសណីយ ៍

 - ឈសវាបឈញ្ញីឆ្ប់រហ័ស 

 - ឈសវាបញ្ជូ នព្បក់្តមនព្បសណីយ ៍

 - ឈសវាបញ្ជូ នតមរូបភារទូរគមនាគមន៍ និង 

 - ឈសវានព្បសណីយត៍មសណូំមររ។ 

មាព្ោ ៤- 

 បឈញ្ញីនព្បសណីយព៍្តូវបនខបងខច្ក្ជារីរព្បឈភទគ ឺ បឈញ្ញីសបុំព្តនព្បសណីយ ៍ និងបឈញ្ញី 

នព្បសណីយភ័៍ណឌ ។ 

 

 

 

 

 



 បឈញ្ញីសំបុព្តនព្បសណីយរ៍មួមាន : សំបុព្ត នព្បសណីយប៍៍ព្ត ក្លិក្ប័ព្ត ក្ញ្ច ប់តូច្     

និងសមាា រៈសិក្ាសំរាប់មនុសសខ្វា ក្។ 

 សំបុព្តគជឺាលិខតិ ឬក្ញ្ច ប់លិខតិខដលមានលក្ខណៈជាទំនាក់្ទនំងរ័ត៌មានរបស់បុគគល នងិ 

ព្តូវបនបិទជិត។ 

 នព្បសណីយប័៍ព្តគឺជាព្បឈភទប័ណណឈធាអីំរីព្ក្ដ្ឋសរងឹ មានទំហជំាក្ណំត់និងមានក្ខនែងសរឈសរ 

រ័ត៌មានឈៅខ្វងខនង សំរាប់ឈព្បីព្បស់ក្នុងការបញ្ជូ នរ័ត៌មានខែី ឈដ្ឋយរុំព្តូវបនឈព្បីឈព្សាមសំបុព្ត។ 

 ក្លិក្ប័ព្តគឺជាបណាត សាររ័ត៌មាន ទសសនាវដតី ឯក្សារឈបះរុមពនិងោម នលក្ខណៈជាទំនាក់្ទំនង   

បុគគល ឈដ្ឋយព្ោន់ខតជាការផ្សរាផ្ាយរ័ត៌មាន នងិឈផ្ាីជាច្ហំ។ 

 ក្ញ្ច ប់តូច្ គជឺាបឈញ្ញីនព្បសណីយម៍យួខដលវតថុបឈញ្ញីព្តូវបនខចប់បិទជតិ មានទំហជំាក្ណំត់ 

និងមានទមៃន់មិនឈលសីរី ២ គីឡូព្កាម។ 

 សមាា រៈសកិ្ាសំរាប់មនុសសខ្វា ក់្រមួមាន : ថ្វសច្ំឈរៀង ខខសអាត់ ព្បដ្ឋប់រិឈសស បឈងកីតឈដ្ឋយ 

មនាីររិឈសាធន៍របស់សាោឈរៀនសំរាប់មនុសសខ្វា ក់្ និងអក្សរអខណត តព្តូវបនខចប់ជតិបិទជតិ។ 

 នព្បសណីយភ័៍ណឌ គជឺាវតថុបឈញ្ញីខដលព្តូវបនខចប់បិទជតិឈដ្ឋយកាតុងរងឹ ឬហបិក្នុងទំហ ំ នងិទមៃន់ 

ខដលព្តវូក្ណំត់ឈដ្ឋយព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍នងិទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ៥- 

 ឈសវាបឈញ្ញីឆ្ប់រហ័សរិឈសស គឺជាឈសវាក្មមនព្បសណីយទ៍ំឈនីបរិឈសសមួយខដលព្តូវបនឈរៀបច្ ំ

ឈឡងីក្នុងព្បរ័នធឈសវាមានលក្ខណៈជាអនតរជាត។ិ ឈសវាឈនះធានានូវសុវតថិភារ និងមានអាទិភារឈលីស 

ឈសវានព្បសណីយដ៍នទឈទៀត ឈដ្ឋយឈធាីការទទួលឈផ្ាី ការបញ្ជូ នឈច្ញ នងិការខបងខច្ក្ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ 

មាព្ោ ៦- 

 នព្បសណីយប៍ញ្ជូ នព្បក់្ គឺជាការបញ្ជូ នព្បក់្របស់អតថិិជនតមផ្ែូវនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនា-     

គមន៍ ឈៅក្នុងព្បឈទសនងិឈព្ៅព្បឈទស ឈព្កាមរូបភារអាណតតិនព្បសណីយ ៍ឬអាណតតិទូរលិក្។ 

 

 

 

 



មាព្ោ ៧- 

 ឈសវានព្បសណីយប៍ញ្ជូ នតមរូបភារទូរគមនាគមន៍ គឺជាឈសវានព្បសណីយត៍មបឈច្ចក្វទិា 

ទំឈនីបខដលបញ្ជូ នលិខតិ ឬរ័ត៌មានតមឧបក្រណ៍ឈអឡចិ្ព្តូនិក្ ឬឈអឡចិ្ព្តមូា៉ា ឈញ៉ាទិក្ របស់វស័ិយ 

ទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ៨- 

 នព្បសណីយផ៍្តល់នូវឈសវាតមសំណូមររបខនថម ឈលបីណាត ឈសវានានាខដលមានខច្ងក្នុងមាព្ត ៤   

ដូច្ជា : 

 - ការបញ្ជូ នតមយនតឈហាះ 

 - បឈញ្ញីរហ័ស 

 -បឈញ្ញីអនុសិដឋ 

 - ការផ្តល់ដណឹំងឈ្ែយីតបរកីារបនទទលួ 

 - ការសុំឈព្បីព្បស់អាស័យដ្ឋឋ នព្បអប់នព្បសណីយ ៍នងិនព្បសណីយត៍មកល់ទុក្ 

 - បឈញ្ញីមានព្បកាសតនមែ 

 - បឈញ្ញីសងព្បក់្ក្នុងឈរលទទលួ 

 - បឈញ្ញីផ្ាយពាណិជជក្មម 

 - ការធានា និងខថរក្ាបឈញ្ញី ខដលងាយខបក្បក់្ ឬព្ច្ឈងងព្ច្ងាង 

 - ការឈផ្ាីព្តលប់មក្មាច ស់ឈដីមវញិ ក្នុងក្រណីបឈញ្ញីមិនបនដល់ឈោលឈៅ។ 

ជំរូរទី ២ 

វិធានការ ការពារស្ទិធិ ម្ិនរយំោភយ ើអាថរ៌ំបាងំ ប្នបយញ្ញ ើប្ព្បស្ណីយ ៍

មាព្ោ ៩- 

 រាល់បឈញ្ញីតមនព្បសណីយោ៍ងំអស់ជាក្មមសិទធិរបស់អនក្ឈផ្ា ី ឈហយីព្តូវបនរក្ាសុវតថិភារនងិ 

អាថ៌ក្ំបងំ ចាប់រីឈរលទទលួរហូតដល់ខណៈឈរលខដលបឈញ្ញីោងំឈនះធាែ ក់្ដល់នដអនក្ទទួល ឈលីក្ខលងខត 

វតថុបឈញ្ញីោងំឡាយណាខដលច្ាប់ហាមឃាត់ ឬពាក់្រ័នធ នងិបទឈលមសីព្រហមទណឌ ។ 

 

 



មាព្ោ ១០- 

 ការធានាសិទធមិិនឱ្យរឈំោភ ឈលីអាថ៌ក្បំងំននសំបុព្តព្តូវបនធានាតមវធិានដូច្ខ្វងឈព្កាម : 

 ១- ហាមឈបីក្ ឬទឈងាីឈផ្សងឈទៀតខដលអាច្ឱ្យដងឹអំរខីែឹមសារននសំបុព្តខដលព្តូវបនបិទជតិ 

 ២- ហាមផ្តល់រ័ត៌មានអរំីដំឈណីរនព្បសណីយន៍នសបុំព្តរបស់អនក្ណាមាន ក់្              ឬអំរីខែឹមសារនន 

សំបុព្តឈនាះឱ្យឈៅអនក្ដនទ 

 ៣- ហាមផ្តល់លទធភារ ឬជយួដល់ទឈងាីោងំឡាយខ្វងឈលី។ 

 ការហាមឃាត់ក្នុងបទបញ្ញតតិននវាក្យខ័ណឌ  ១ ក្ថ្វខ័ណឌ  ១ ព្តូវបនឈលីក្ខលងច្ំឈពាះក្រណី 

ចាបំច់្ព្តូវឈធាសីំរាប់ឈសវានព្បសណីយ ៍ ក្នុងក្រណីសបុំព្តជាបឈញ្ញីសណំល់។ បឈញ្ញីសណំល់គជឺាបឈញ្ញី 

នព្បសណីយខ៍ដលមិនមានបញ្ជជ ក់្អំរីអាស័យដ្ឋឋ នច្ាស់ជាព្បក្ដ ឈដមីបបីំឈរដីល់ការបញ្ជូ ននព្បសណីយ ៍

ឈៅអនក្ទទលួ ឬព្តលប់ឈៅអនក្ឈផ្ាីវញិ។ 

មាព្ោ ១១- 

 ការធានាសិទធមិិនឱ្យរឈំោភឈលីអាថ៌ក្បំងំននក្ញ្ច ប់តូច្ និងនព្បសណីយភ័៍ណឌ ព្តូវបនធានាតម 

វធិានដូច្ខ្វងឈព្កាម : 

 ១- ហាមឈបីក្វតថុបឈញ្ញីខដលព្តវូបនបិទជតិ 

 ២- ហាមផ្តល់រ័ត៌មានអរំីដំឈណីរនព្បសណីយន៍នបឈញ្ញីរបស់អនក្ណាមាន ក់្ ឬអំរខីែឹមសារននវតថុ 

បឈញ្ញីឈនាះឱ្យឈៅអនក្ដនទ 

 ៣- ហាមផ្តល់លទធភារ ឬជយួដល់ទឈងាីោងំឡាយខ្វងឈលី។ 

មាព្ោ ១២- 

 ការហាមឃាត់ក្នុងបទបញ្ញតតិននមាព្ត ១១ ច្ណុំច្ ១ ព្តូវបនឈលកី្ខលងច្ំឈពាះក្រណីចាបំច់្ 

ព្តូវឈធាីសំរាប់ឈសវានព្បសណីយដូ៍ច្ជា : 

  

 

 

 

 



 ក្- ការរិនិតយឈដ្ឋយនព្បសណីយឈ៍លីវតថុក្នុងបឈញ្ញីបទិជិត          ងាយព្សួលដល់ការវនិិច្ឆ័យឈលីនថែឈសវា 

និងអាក្រ 

 ខ- ការឈរៀបច្ំឱ្យមានសុវតថិភារឈដ្ឋយនព្បសណីយច៍្ំឈពាះបឈញ្ញីណាខដលខូច្ខ្វត 

 គ- ក្នុងក្រណីបឈញ្ញីសណំល់ ដូច្មានខច្ងក្នុងមាព្ត ១០ ច្ំណុច្ ២។ 

 ការហាមឃាត់ក្នុងបទបញ្ញតិននមាព្ត ១១ ច្ណុំច្ ២ ព្តូវបនឈលីក្ខលងច្ំឈពាះក្រណីចាបំច់្ 

ពាក់្រ័នធ នឹងបទឈលមសីព្រហមទណឌ ។ ការោមោរឱ្យផ្តល់រ័ត៌មានអំរីដំឈណីរននបឈញ្ញីរបស់អនក្ណាមាន ក់្ 

ឬការោមោរឱ្យព្បគល់នូវរបស់បឈញ្ញីោងំឈនាះអាច្ឈធាីឈៅបន លុះព្តខតមានដីកាតុោការខដលបញ្ជជ ក់្ 

ច្ាស់ោស់ឈៅឈលីបឈញ្ញីណាមួយជាព្បក្ដ។ 

មាព្ោ ១៣- 

 ការផ្តល់រ័ត៌មានអំរីដំឈណីរឈសវាបញ្ជូ នព្បក់្តមនព្បសណីយ ៍ អនុញ្ជញ តឱ្យឈធាីឈៅបន លុះព្តខត 

មានការយល់ព្រមរមីាច ស់បឈញ្ញី ឈវៀរខលងខតក្នុងក្រណីជាក្រណីក្ិច្ចផ្តល់រ័ត៌មានខដលច្ាស់តព្មូវឱ្យឈធា ី

ឬមានដីកាតុោការខដលបញ្ជជ ក់្ច្ាស់ោស់ឈៅឈលបីឈញ្ញីណាមួយព្បក្ដ។ 

ជំរូរទី ៣ 

ស្ម្តថរិចចរបស្ព់្រស្ងួប្ព្បស្ណីយ ៍និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

មាព្ោ ១៤- 

 ការក្ំណត់តនមែនិងការឈបះរុមពខតមព្បិ៍នព្បសណីយ ៍ លិខតិឈអរ ៉ាូន្រហាក ម ប័ណណនព្បសណីយ ៍ និងការ 

ឈព្បីព្បស់មា៉ា សុនីខតមព្បិ៍សព្មាប់បំឈរកីារងារក្នុងវស័ិយនព្បសណីយជ៍ាសមតថក្ចិ្ចរបស់ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ១៥- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ ក្ណំត់តនមែឈសវា ទូោត់តនមែឈសវាអនតរជាត ិ រវាងបណាត  

ព្បឈទសឈលរីិភរឈោក្ ឈដ្ឋយអនុវតតតមអនុសញ្ជញ សហភារនព្បសណីយស៍ក្ល និងយក្ព្បក់្និមតិតរូប 

មួយមក្អុវតត ខដលក្ណំត់ការបតូរព្បក់្ឈដ្ឋយមូលនធិិរូបិយវតថុអនតរជាត។ិ 

 

 

 



មាព្ោ ១៦- 

 មានឈតព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ឈទ ខដលជាអនក្ផ្តល់អាជាា ប័ណណឈធាអីាជីវក្មម 

នព្បសណីយ។៍ អាជីវក្មមឯក្ជនក្នុងវស័ិយនព្បសណីយអ៍ាច្ព្បព្រតឹតិឈៅបនលុះព្តខតមានការអនុញ្ជញ ត      

ជាមុន តមរូបភារអាជាា ប័ណណរីព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ ការផ្តល់អាជាា ប័ណណនងឹមាន 

ឈច្ងលំអតិក្នុងជំរូក្ទី ៥ ននច្ាប់ឈនះ។ 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ ព្តូវឈរៀបច្ំទីតងំនព្បសណីយ ៍ នងិព្បអប់សំបុព្ត 

អច្ិនន្រនតយត៍មផ្ែូវសាធារណៈ។ 

មាព្ោ ១៧- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ ព្តូវឈរៀបច្ផំ្ែូវនព្បសណីយរ៍បស់រដឋមួយឈដ្ឋយខឡក្ឈទៀត 

សំរាប់ធានាសុវតតិភាររិឈសសច្ំឈពាះបឈញ្ញីននសាថ ប័នរដឋ នងិបឈញ្ញីការទូត។ 

មាព្ោ ១៨- 

 ឈដីមបឱី្យការអនុវតតន៍ច្ាប់ឈនះមានព្បសទិធិភារ ព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍មាន 

សមតថក្ចិ្ចក្ណំត់លិខតិបទដ្ឋឋ ននានាសតរីី : 

 - តនមែឈសវានព្បសណីយ ៍ តនមែឈសវាបនាា ប់បនស ំ នងិតនមែឈសវាឈលីអាណតតិគញរប់ព្បឈភទ ព្រមោងំ 

ព្បក់្សណំងឈលីការបត់បង់បឈញ្ញី 

 - បឈញ្ញីរចួ្តនមែឈសវា និងអនក្មានសិទធិរចួ្តនមែឈសវា 

 - ខបបបទបឈច្ចក្ឈទស និងរយៈឈរលបញ្ជូ ន ទទួល ខច្ក្ចាយ និងក្រណីខច្ក្រុំបន 

 - រឈបៀបឈវច្ខចប់ នងិក្ណំត់ទមៃន់ និងទំហនំនព្បឈភទបឈញ្ញីនមីួយៗ 

 - ការវនិិច្ឆ័យបឈញ្ញីសំណល់ 

 - ការផ្តល់អបបហារ ឬក្នព្ម។ 

 

 

 

 

 



ជំរូរទី ៤ 

យស្វាប្ព្បស្ណីយ ៍

មាព្ោ ១៩- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ ឈរៀបច្ឱំ្យមានការផ្តល់ឈសវាក្មមនព្បសណីយ ៍ ោងំអស់ 

ដូច្មានខច្ងក្នុងមាព្ត ៣ ននច្ាប់ឈនះជូនសាធារណជន។ 

 អតិថិជនអាច្ឈផ្ាបីឈញ្ញីព្គប់ព្បឈភទក្នុងទូោងំព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា នងិឈៅអនតរជាតិ ឈលីក្ 

ខលងខតវតថុខដលព្តូវហាមឃាត់ដូច្ខ្វងឈព្កាមឈនះ : 

 ក្- សមាា រៈោងំឡាយខដលឈវច្ខចប់មិនបនលអ អាច្បណាត លឱ្យមានឈព្ោះថ្វន ក់្ ឬឈធាីឱ្យខូច្ខ្វត 

ដល់បឈញ្ញីដនទឈទៀត 

 ខ- ឈព្គឿងឈញៀនព្គប់ព្បឈភទ និងព្បឈភទទំនិញដនទឈទៀតខដលច្ាប់ហាមឃាត់ 

 គ- រូបធាតុខដលអាច្ផ្ាុះ ងាយឆ្បឈ្ះ ឬរូបធាតុឈផ្សងៗឈទៀតខដលអាច្បណាត លឱ្យមាន      

ឈព្ោះថ្វន ក់្ 

 ឃ- វតថុឈដលមានភារអាសអាភាស ប៉ាះពាល់ដល់សលិធម៌សងគម នងិវតថុខដលមានខែឹមសារប៉ាះ 

ពាល់ដល់ច្ាប់រដឋ សនតសុិខ និងរឈបៀបឈរៀបរយសងគម 

 ង- វតថុខដលព្តូវហាមឃាត់ ឈដ្ឋយព្បឈទសទទលួ។ 

 ការឈផ្ាីសតាមានជីវតិព្តូវហាមឃាត់ ឈលកី្ខលងខត ឃមុ ំ ដងកូវនាង ឈ្ែងី និងបណាត  អតិសុខុម     

ព្បណ ឈដ្ឋយតព្មូវឱ្យមានលិខិតបញ្ជជ ក់្ជាផ្ែូវការរីព្ក្សួងមានសមតថក្ិច្ចខដលព្តូវបតព្តួតរនិិតយ និង 

អនុញ្ជញ តតមច្ាប់។ 

 ធនប័ព្ត រូបិយប័ណឌ  មាស ព្បក់្ ឈរព្ជ តបូងមានតនមែ និងគញឈរឿង អលងាក រ ឈធាីអរំីមាស ព្បក់្   

ឈរព្ជ និងតបូង អាច្ឈផ្ាីបនខតតមបឈញ្ញីព្បកាសតនមែ។ 

 

 

 

 

 



មាព្ោ ២០- 

 រាល់បឈញ្ញីនព្បសណីយព៍្តូវបនឈវច្ខចប់នងិព្ច្ក្ចូ្លបវ ក្ញ្ច ប់ ឬហបិទនំិញខដលមានផ្លែ ក្ 

នព្បសណីយក៍្មពុជា។ ក្ញ្ច ប់ បវ ហបិទំនិញ ឈនាះព្តូវច្ង នងិភជិតឈដ្ឋយព្តអាច្ម៍ល័ខ ឬក្ិបសណំ 

ខដលមានសញ្ជញ សោំល់របស់នព្បសណីយ ៍នងិសាែ ក្បញ្ជជ ក់្រីទិសឈៅព្តូវបញ្ជូ នឈៅ។ 

មាព្ោ ២១- 

 រាល់វតថុបឈញ្ញីជាក្ញ្ច ប់តូច្ ឬជានព្បសណីយភ័៍ណឌ  ព្តូវទទួលការរិនិតយផ្លា ល់រីមន្រនតីននព្ក្សងួ 

នព្បសណីយ ៍នងិទូរគមនាគមន៍ មុននងឹក្ញ្ច ប់ឈនាះព្តូវបិទ និងទទលួយក្ជាបឈញ្ញីនព្បសណីយ។៍ 

 ច្ំឈពាះវតថុណាខដលជាប់រនធ តព្មូវឱ្យមានលិខតិបញ្ជជ ក់្ច្ាស់ោស់ថ្វបនបង់រនធរចួ្រាល់ព្តឹមព្តវូ 

រីព្ក្សួងឈសដឋក្ចិ្ច នងិហរិញ្ញវតថុ ឈទីបអនុញ្ជញ ត ទទួលជាបឈញ្ញីនព្បសណីយប៍ន។ 

មាព្ោ ២២- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ នងិព្ក្សងួឈសដឋក្ិច្ច នងិហរិញ្ញវតថុព្តូវឈច្ញព្បកាសរមួ 

ក្ំណត់ខបបបទននឈសវាបញ្ជូ នព្បក់្តមនព្បសណីយក៍្នុងព្បឈទស និងការបខងារព្បក់្រីរតនាោរឱ្យមនារី 

នព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ទូោងំព្បឈទស។ ច្ំឈពាះអាណតតិនព្បសណីយអ៍នតរជាត ិ ព្ក្សងួ         

នព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ នងិធនាោរជាតិព្តវូក្ំណត់ខបបបទក្នុងការបខងារព្បក់្រីព្បឈទសមួយឈៅ 

ព្បឈទសមយួ និងអព្តបតូរព្បក់្ច្ំឈពាះអនក្ឈផ្ាី និងអនក្ទទលួអាណតតិនព្បសណីយ។៍ 

ជំរូរទី ៤ 

អាជាា បណ័ណ អាជវីរម្មប្ព្បស្ណិយ ៍

មាព្ោ ២៣- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍អាច្ឈច្ញអាជាា ប័ណណឱ្យឯក្ជនឈធាីអាជីវក្មម ខ្វងវស័ិយ 

នព្បសណីយ ៍ ឈព្ៅរីឈសវានព្បសណិយខ៍ដលសថិតឈព្កាមអាជីវក្មមរបស់រដឋឈដីមបជីួយបំឈរញ នងិព្ទព្ទង់ 

ឈសវានព្បសណីយោ៍ងំអស់ជូនព្បជារលរដឋ។ 

 

 

 

 



 ល័ក្ខខ័ណឌ ឈលកីារឈច្ញអាជាា ប័ណណ ការខក្សំរលួ ការរយួរ ការដក្ហូត ឬការបដិឈសធ ព្តូវក្ណំត់ 

ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍នងិទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ២៤- 

 ោម នរូបវន័តបុគគល ឬនតីិបុគគលណាមយួអាច្ឈធាអីាជីវក្មមខ្វងវស័ិយនព្បសណីយឈ៍ដ្ឋយោម នអាជាា  

ប័ណណមានសុរលភារខដលបនឈច្ញឈដ្ឋយព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ 

 រូបវន័តបុគគល ឬនតីិបុគគលខដលទទួលបននូវអាជាា ប័ណណខ្វងឈលីមានសិទធិឈធាអីាជីវក្មមខ្វងវស័ិយ 

នព្បសណីយក៍្នុងក្ំរតិជាក់្ោក់្ និងព្តមឹព្តូវតមខែឹមសារននអាជាា ប័ណណឈនាះឈតប៉ាុឈណាណ ះ។ 

មាព្ោ ២៥- 

 អាជាា ប័ណណព្តូវឈច្ញឱ្យខតច្ំឈពាះបុគគលណាខដលមានសមតថភារសមព្សបឈៅនឹងល័ក្ខខ័ណឌ តព្មូវ 

របស់ព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឈដមីបដីំឈណីរការជាព្ក្មុហ ុនឈសវាក្មមនព្បសណីយ ៍ និងឈដមីប ី

បំឈរញកាតរាក្ិច្ច និងល័ក្ខខ័ណឌ ឈសវាក្មមឈដលមានក្ណំត់ឈៅក្នុងអាជាា ប័ណណឈនាះ។ 

 អនក្កាន់អាជាា ប័ណណនមីួយៗ ព្តូវឈោររល័ក្ខខ័ណឌ ោងំឡាយខដលមានខច្ងក្នុងអាជាា ប័ណណរបស់ខែួន 

លិខិតបទដ្ឋឋ ននានារបស់ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍ព្រមោងំច្ាប់ននព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា។ 

មាព្ោ ២៦- 

 អនក្កាន់អាជាា ប័ណណមនិអាច្ ជួល លក់្ ឬបញ្ជច អំាជាា ប័ណណរបស់ខែួនឈៅឱ្យជនណាឈផ្សងឈទៀតបន 

ឈឡយី។ ការឈបះបង់ ឬការឈផ្ាអាជាា ប័ណណរបស់ខែួនឱ្យឈៅជនណាឈផ្សងឈទៀត អាច្ឈធាីឈៅបនលុះព្តខត 

មានការអនុញ្ជញ តជាថមរីីព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ២៧- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយន៍ិងទូរគមនាគមន៍ អាច្ផ្តល់សិទធិឱ្យរូបវន័តបុគគលឈធាីក្តត នព្បសណីយឈ៍ៅ 

តមជនបទ ខដលរុំោន់មានទីសាន ក់្ការនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ ឈដីមបសីព្មលួដល់ការទទលួ និង 

ខច្ក្ចាយបឈញ្ញីឱ្យបនទូោងំព្បឈទស។ ក្តត នព្បសណីយឈ៍នះជាមន្រនតជីាប់ក្ចិ្ចសនារបស់ព្ក្សួង។ 

 

 

 

 



 ល័ក្ខខ័ណឌ ននការផ្តល់សិទធិឈនះ និងលក្ខនតកិ្ៈរបស់ក្តត នព្បសណីយជ៍ាប់ក្ិច្ចសនា ព្រមោងំភារក្ចិ្ច 

និងព្បក់្ក្នព្មព្តូវក្ណំត់ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ 

មាព្ោ ២៨- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ អាច្ផ្តល់សិទធឱិ្យរូបវន័តបុគគលឈធាីជាភាន ក់្ងារ           

នព្បសណីយ ៍ សំរាប់ទទួលលក់្ខតមព្បិ៍ និងផ្លិតផ្លនព្បសណីយ ៍ ឈដីមបសីំរលួឈសវានព្បសណីយទូ៍ោងំ 

ព្បឈទស។ 

 ល័ក្ខខ័ណឌ ននការផ្តល់សិទធិឱ្យឈធាីជាភាន ក់្ងារនព្បសណីយ ៍ ព្តូវក្ំណត់ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សងួ 

នព្បសណីយ ៍នងិទូរគមនាគមន៍។ 

ជំរូរទី ៦ 

រិចចស្ហការរវាងប្ព្បស្ណីយ ៍និងគ្យ 

មាព្ោ ២៩- 

 ភាន ក់្ងារគយព្បចាកំារឈៅព្គប់ព្ច្ក្ឈច្ញ-ចូ្លអនតរជាតិ តមផ្ែូវឈោក្ ផ្ែូវទឹក្ ផ្ែូវអាកាស ព្តូវ       

សហការជាមយួព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ឈលីវស័ិយនព្បសណីយក៍្នុងការងារសព្មួលឱ្យ        

ក្ញ្ច ប់ បវនិងកុ្ងតន័ឺរននបឈញ្ញីនព្បសណីយព៍្គប់ព្បឈភទ ខដលព្តូវបញ្ជូ នឈច្ញនិងទទួលរីបរឈទស 

ឈដ្ឋយផ្តល់អាទិភារ និងរុំ្ ែងកាត់ឈធាីព្បតិឈវទន៍គយ។ 

មាព្ោ ៣០- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ ព្តូវផ្តល់ឱ្យភាន ក់្ងារគយព្បចាកំារឈៅការោិល័យ 

បតូរបឈញ្ញីអនតរជាតិ នូវកាលវភិាគបិទ ឬកាត់បវអនតរជាតិឈដីមបរីមួោន ព្តតួរនិិតយឈដ្ឋយអនុឈោមតម           

មាព្ត ៩ ដល់មាព្ត ១៣ ននច្ាប់ឈនះ។ ក្នុងក្រណីអវតតមានភាន ក់្ងារគយ ភាន ក់្ងារនព្បសណីយ ៍ អាច្      

កាត់បវ ឬបិទបវបឈញ្ញីខដលមានអាទិភារខពស់ រចួ្បញ្ជូ ន ឬខច្ក្ចាយដល់អនក្ទទួល។ 

 

 

 

 

 



មាព្ោ ៣១- 

 ភាន ក់្ងារគយនិងមន្រនតីនព្បសណីយព៍្តូវសហការោន រិនិតយក្នុងក្ញ្ច ប់នព្បសណីយភ័៍ណឌ  ឬក្ញ្ច ប់ 

ធមមតឈផ្ាីឈច្ញឬឈផ្ាចូី្លរបីរឈទស ឈដមីបឈីធាីខបបបទគយក្នុងការនាឈំច្ញ ឬនាចូំ្ល ឈលីក្ខលងខតបឈញ្ញី           

បនត បឈញ្ញីខុសទិសឈៅ និងបឈញ្ញីសណំល់។ ក្នុងការព្តួតរិនិតយឈនះភាន ក់្ងារគយព្តូវអនុវតតឈៅច្ំឈពាះមុខ 

មន្រនតីនព្បសណីយ ៍និងអនក្ឈផ្ាី ឬអនក្ទទួលឈៅមនាីរនព្បសណីយ ៍ឈខតត-ព្ក្ុង។ 

មាព្ោ ៣២- 

 ភាន ក់្ងារគយព្តូវផ្តល់តរាងទនំិញហាមឃាត់ ទំនញិជាប់រនធ និងតរាងតនមែរនធនាឈំច្ញ        

ឬនាចូំ្ល ព្រមោងំក្ណំត់អំរីបរមិាណទំនិញខដលព្តូវជាប់រនធ។ តរាងឈនះព្តូវបិទផ្ាយជាសាធារណៈ 

ឈៅតមព្គប់មនាីរនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ 

ជំរូរទី ៧ 

ការដឹរជញ្ជូនបយញ្ញ ើ 

មាព្ោ ៣៣- 

 ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីនព្បសណីយឈ៍ធាីតមមឈធាបយ ផ្ែូវឈោក្ ផ្ែូវទកឹ្ និងផ្ែូវអាកាស ខច្ក្ជា 

ដំណាក់្កាលដូច្ខ្វងឈព្កាម : 

 ១-ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីសំបុព្តនព្បសណីយរ៍ីព្បអប់សំបុព្តតមផ្ែូវសាធារណៈនិងបឈញ្ញីនព្បសណីយ ៍

រីលំឈៅដ្ឋឋ ន ឬការោិល័យមក្មនាីរនព្បសណីយ។៍ 

 ២-ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីនព្បសណីយរ៍មីនាីរនព្បសណីយម៍ួយឈៅកាន់មនាីរនព្បសណីយឈ៍ផ្សងៗឈទៀត 

 ៣-ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីនព្បសណីយឈ៍ៅខច្ក្ចាយសល់អាស័យដ្ឋឋ នអនក្ទទួល 

 ៤-ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីនព្បសណីយរ៍ីព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជា ឈច្ញឈៅបណាត លព្បឈទសឈៅឈល ី

រិភរឈោក្។ 

 

 

 

 

 



 ការដឹក្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីនព្បសណីយអ៍ាច្ព្តូវបនឈធាីឈឡងីតមរយៈមឈធាបយដឹក្ជញ្ជូ នរបស់ព្ក្ុមហ ុន 

ដឹក្ជញ្ជូ នរបស់រដឋ ឬឯក្ជន ឈដ្ឋយខផ្អក្ឈលីក្ចិ្ចព្រមឈព្រៀងឈដ្ឋយខឡក្ៗរវាងព្ក្សួងនព្បសណីយន៍ងិ 

ទូរគមនាគមន៍ និងព្ក្មុហ ុនដកឹ្ជញ្ជូ ន។ ច្ំឈពាះតនមែដឹក្ជញ្ជូ ន ព្តូវគតិឈៅតមតនមែអនុឈព្ោះ។ 

មាព្ោ ៣៤- 

 បឈញ្ញីនព្បសណីយព៍្តូវបនឈរៀបច្ំឱ្យមានសុវតតិភាររីមនាីរនព្បសណីយខ៍ដលបញ្ជូ នឈច្ញឈហយី 

ព្តូវបនធានាោពំារោ៉ា ងហមត់ច្ត់ក្នុងឈរលដកឹ្ជញ្ជូ ន ឈដ្ឋយរុំអនុញ្ជញ តឱ្យភាន ក់្ងារណាឈធាីការព្តួតរិនិតយ 

ខ្ក្ឈ្រ ឬរាងំសាះការដឹក្ជញ្ជូ នឈនះបនឈឡយី។ 

 ក្នុងក្រណីមានការសងសយ័ពាក់្រ័នធនងឹការអឈងកតព្រហមទណឌ  ភាន ក់្ងារមានសមតថក្ិច្ច អាច្ឈធា ី

ដំឈណីរអមការដកឹ្ជញ្ជូ នឈនះ រហូតដល់មនាីរនព្បសណីយ ៍ ខដលជាឈោលឈៅននការដឹក្ជញ្ជូ ន។ អនក្ 

ទទួលខុសព្តូវននមនាីរនព្បសណីយឈ៍នាះព្តូវឈរៀបច្ចំាត់ឈច្ងឱ្យមានការព្តតួរិនតិយច្ំឈពាះខតបឈញ្ញីណា 

ខដលជាប់សងសយ័ឈដ្ឋយអនុឈោមតមបទបញ្ញតិតននច្ាប់ឈនះ នងិតមនិតិវធិីព្រហមទណឌ ខដលមានជាធរមាន។ 

មាព្ោ ៣៥- 

 ការព្បគល់និងការទទួលយក្បឈញ្ញីនព្បសណីយខ៍ដលឈផ្ាីឈៅបរឈទសឬមក្របីរឈទសព្តូវឈធាឈីឡងី 

ភាែ មៗនិងឈដ្ឋយផ្លា ល់រវាងភាន ក់្ងារដឹក្ជញ្ជូ ន និងភាន ក់្ងារនព្បសណីយ។៍ 

ជំរូរទី ៨ 

រិចចស្ហការជាម្ួយប្ព្បស្ណីយប៍រយទស្ 

មាព្ោ ៣៦- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ព្តូវភាជ ប់ទនំាក់្ទំនងជាមួយបណាត លនព្បសណីយព៍្គប់ 

ព្បឈទស នងិឈោររអនុវតតឈៅតមឈសច្ក្តសីំឈរច្ោងំឡាយខដលបនក្ណំត់ឈដ្ឋយសហភារនព្បសណីយ ៍

សក្លឈដីមបធីានានូវច្រនតការនព្បសណីយជ៍ាមយួអនតរជាតិ។ 

 

 

 

 

 



 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាក្មន៍ ព្តូវក្ណំត់អំរកីារខបងខច្ក្ ការទទួលខុសព្តូវក្នុងព្ក្ប 

ខ័ណឌ អនតរជាត ិឈដីមបធីានានូវព្បសិទធិភារខពស់ និងឯក្ភារទូោងំរិភរឈោក្។ 

មាព្ោ ៣៧- 

 ឈព្កាយរីបនទទួលសិទធិព្បោនរីរាជរដ្ឋឋ ភបិល តមក្រណីនីមយួៗ ការឈធាីអាជីវក្មម 

នព្បសណីយអ៍នតរជាតិ ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ មានសិទធចុិ្ះហតថឈលខ្វឈលកី្ិច្ចព្រមឈព្រៀង 

ជាឈទាភាគី ឬរហុភាគឈីលីវស័ិយបឈច្ចក្ឈទសនព្បសណីយជ៍ាមួយបណាត ព្បឈទសឈលីរភិរឈោក្ឈដ្ឋយអនុឈោម 

ឈៅតមឈសច្ក្តីសំឈរច្របស់សហភារនព្បសណីយស៍ក្ល នងិនព្បសណីយព៍្បចាតំំបន់។ 

ជំរូរទី ៩ 

ការទទ ួខសុ្ព្តវូយ ើបយញ្ញ ើប្ព្បស្ណីយ ៍នងិស្ទិធតិវា៉ា  

មាព្ោ ៣៨- 

 នព្បសណីយក៍្មពុជាព្រមោងំនតីិបុគគល និងរូបវន័តបុគគលខដលបំឈរឈីសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយ ៍ ដូច្ 

មានខច្ងក្នុងជំរូក្ទី ៥ ននច្ាប់ឈនះ ព្តូវទទលួខុសព្តូវឈលីព្គប់បឈញ្ញីនព្បសណីយច៍្ំឈពាះការខូច្ខ្វតណា 

ខដលឈក្ីតឈឡងីឈដ្ឋយការព្បតបិតតិឈសវាក្មមមិនបនព្តឹមព្តូវ។ 

 ក្នុងក្រណីបត់បង់ ឬខូច្ខ្វតឈដ្ឋយព្បការខ្វងឈល ី នព្បសណីយក៍្មពុជា និងនតីបុិគគលឈដលបំឈរ ី

ឈសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយ ៍ទទួលសងខតច្ំឈពាះ : 

 - បឈញ្ញីសំបុព្តនព្បសណីយ ៍ឈដលឈផ្ាីជាអនុសដិឋ ឬជាបឈញ្ញីឆ្ប់រហ័សរិឈសស 

 - បឈញ្ញីនព្បសណីយភ័៍ណឌ  

 - បឈញ្ញីមានព្បកាសរតនមែ និង 

 - នព្បសណីយប៍ញ្ជូ នព្បក់្។ 

 បឈញ្ញីមួយខដលចាត់ទុក្ថ្វជាបឈញ្ញីបត់បង់បន លុះព្តខតបឈញ្ញីឈនាះក្នុងអំឡុងឈរលជាក្ណំត់ 

មិនបនឈៅដល់នដអនក្ទទួល ឈហយីរុំព្តូវបនរក្ឈឃញីថ្វ បឈញ្ញីឈនាះសថិតឈៅទណីា។ 

 

 

 

 



 បឈញ្ញីមួយខដលចាត់ទូក្ថ្វខូច្ខ្វតបន លុះព្តខតវតថុក្នុងឈនាះព្តូវបនផ្លែ ស់បតូរសភារឈដីម និង 

បណាត លឱ្យចុ្ះថយតនមែឈដីមរបស់វា។ 

 សំណងននការខូច្ខ្វត ឬបត់បង់ព្តូវព្បគល់ឱ្យអនក្ឈផ្ាី ឬអនក្ទទួលតមសំឈណីរបស់អនក្ឈផ្ា។ី 

 អនក្ឈផ្ាី ឬអនក្ទទួលមានសទិធឈិធាីបណតឹ ងតវា៉ាអរំីបឈញ្ញីខដលបត់បង់ ឬឱ្យសងក្នុងក្រណីបឈញ្ញីបត់បង់ 

ឬខូច្ខ្វត ដ្ឋក់្ជូនមនាីរនព្បសណីយឈ៍ៅទណីាមយួក៏្បន។ បណតឹ ងតវា៉ា ឈនះព្តូវឈធាកី្នុងអំឡុងឈរល ៦ខខ 

គិតចាប់រីនថៃឈផ្ា។ី 

មាព្ោ ៣៩- 

 ការទទួលខុសព្តូវរបស់នព្បសណីយក៍្មពុជាព្រមោងំនីតិបុគគល នងិរូបវន័តបុគគលខដលបំឈរឈីសវាក្មម 

វស័ិយនព្បសណីយ ៍ ដូច្មានខច្ងក្នុងមាព្ត ៣៨ ននច្ាប់ឈនះព្តូវបនឈលីក្ខលង ព្បសិនឈបកីារបត់បង់ 

ឬការខូច្ខ្វតណាមិនព្តូវបនឈក្ីតឈឡងីឈដ្ឋយសារឈច្តនា ឬការឈធាសព្បខហសក្នុងការបំឈរញភារក្ិច្ច 

របស់ខែួនដូច្ជា : 

 ១- បឈញ្ញីព្តូវបនបត់បង់ ឬខូច្ខ្វតក្នុងក្រណីព្បធានសក្ត ិ

 ២- បឈញ្ញីខដលពាក់្រ័នធ នឹងបទឈលមីសព្រហមទណឌ  ឈហយីព្តូវបនរបឹអូសឈដ្ឋយអាជាា ធរមានសមតថក្ិច្ច 

 ៣- ក្នុងក្រណីខដលអនក្ឈផ្ាី ឬអនក្ទទលួមិនបនបតងឹតវា៉ាមក្នព្បសណីយក៍្នុងរយៈឈរល ៦ខខ គិតរីនថៃ 

ឈផ្ាីបឈញ្ញី។ 

មាព្ោ ៤០- 

 នព្បសណីយក៍្មពុជា នីតបុិគគល នងិរូបវន័តបុគគលខដលបំឈរឈីសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយទ៍ទួលខុស 

ព្តូវច្ំឈពាះអនក្ឈផ្ាី ក្នុងក្រណីមានការបត់បង់នូវបឈញ្ញីសំបុព្តនព្បសណីយខ៍ដលឈផ្ាជីាបឈញ្ញីអនុសិដឋ ឬបឈញ្ញី 

ឆ្ប់រហ័សរិឈសស។ សណំងឈនះព្តូវក្ំរតិក្នុងតនមែមួយខដលក្ណំត់ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សួង        នព្បសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន៍។ 

 

 

 

 

 



 នព្បសណីយក៍្មពុជា នីតបុិគគល នងិរូបវន័តបុគគលខដលបំឈរឈីសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយទ៍ទួលខុស 

ព្តូវច្ំឈពាះអនក្ឈផ្ាី ក្នុងក្រណីមានការបត់បង់ ឬខូច្ខ្វតនូវនព្បសណីយភ័៍ណឌ ។ សណំងឈនះព្តូវទូោត់ឈសម ី

នឹងតនមែននការខូច្ខ្វតរហូតដល់តនមែអតិបរមាមួយ ខដលក្ណំត់ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន៍។ 

 នព្បសណីយក៍្មពុជា និងនតិបុិគគល ឈដលបំឈរឈីសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយ ៍ ទទួលខុសព្តូវច្ំឈពាះ 

អនក្ឈផ្ាីក្នុងក្រណីមានការបត់បង់ ឬខូច្ខ្វតនូវរាល់បឈញ្ញីនព្បសណីយខ៍ដលមានការព្បកាសតនមែ។ 

សំណងឈនះព្តូវទូោត់ឈសមីនងឹតនមែននការខូច្ខ្វត ព្សបតមតនមែខដលបនព្បកាស។ 

មាព្ោ ៤១- 

 ក្នុងក្រណីបឈញ្ញីបត់បង់មួយព្តូវបនរក្ឈឃញីវញិ ឈព្កាយការទូោត់សណំងបនឈធាីច្ប់សរាព្គប់ 

ព្តូវបញ្ជូ នបឈញ្ញីឈនាះឈៅអនក្ឈផ្ា ី ឬអនក្ទទួលតមសណូំមរររបស់អនក្ឈផ្ាី ឈហយីព្តូវទទួលសណំងឈនះយក្ 

ឱ្យនព្បសណីយវ៍ញិ។ ព្បសិនឈបីអនក្ឈផ្ាី នងិអនក្ទទួលបដិឈសធមិនទទួលយក្បឈញ្ញីខដលបនរក្ឈឃញី  

វញិឈទឈនាះ បឈញ្ញីឈនះព្តូវចាត់ទុក្ជាបឈញ្ញីសណំល់ឈហយីនព្បសណីយម៍និអាច្ោរសណំងមក្វញិបនឈទ។ 

មាព្ោ ៤២- 

 នព្បសណីយក៍្មពុជា និងនីតបុិគគលខដលបំឈរឈីសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយ ៍ មនិទទលួខុសព្តូវច្ំឈពាះ 

ការខូច្ខ្វតខដលឈក្តីឈឡងី : 

 - រីធមមជាតិននវតថុបឈញ្ញីឈនាះ 

 - ឈដ្ឋយអនក្ឈផ្ាីមនិបនឈវច្ខចប់វតថុឱ្យបនព្តមឹព្តូវ 

 - ឈដ្ឋយអនក្ទទលួមនិបនតវា៉ាភាែ មៗ 

 - ឈព្កាយរយៈឈរលជាក្ំណត់ខដលនព្បសណីយត៍ព្មូវឱ្យអនក្ទទួលមក្យក្បឈញ្ញី ឬ 

 - ឈព្កាយរយៈឈរលជាក្ណំត់ខដលនព្បសណីយត៍ព្មូវឱ្យអនក្ឈផ្ាីមក្យក្បឈញ្ញីក្នុងក្រណី 

បឈញ្ញីមិនដល់ឈោលឈៅ ឬអនក្ទទួលបដិឈសធមិនទទួលយក្បឈញ្ញី។ 

 

 

 

 



មាព្ោ ៤៣- 

 អនក្ទទលួបឈញ្ញីមានសទិធិព្បខក្ក្មិនទទួលយក្បឈញ្ញី។ 

 ច្ំឈពាះការព្បខក្ក្មនិទទលួយក្បឈញ្ញីសំបុព្តនព្បសណីយធ៍មមត អនក្ទទួលបឈញ្ញីអាច្បញ្ជូ នឈៅ 

នព្បសណីយឱ៍្យឈផ្ាីព្តលប់ឈៅអនក្ឈផ្ាីវញិ។ 

 ច្ំឈពាះការព្បខក្ក្មនិទទលួយក្បឈញ្ញីសំបុព្តនព្បសណីយ ៍ ខដលឈផ្ាីជាបឈញ្ញីអនុសដិឋ ឬជាបឈញ្ញី 

ឆ្ប់រហ័សរិឈសស ក៏្ដូច្ជាបឈញ្ញីនព្បសណីយភ័៍ណឌ  និងបឈញ្ញីមានព្បកាសតនមែព្តូវឈធាីឈឡងីរយៈឈរល 

ព្បរំីរនថៃឈព្កាយរីបនទទលួលិខិតជូនដណឹំងរបស់នព្បសណីយ ៍ ឬក្នុងខណៈឈរលននការព្បគល់បឈញ្ញី  

ផ្លា ល់នដ។ 

 ក្នុងក្រណីអនក្ទទលួបឈញ្ញីព្បខក្ក្មិនទទួលយក្បឈញ្ញី នព្បសណីយព៍្តូវឈបះព្តបញ្ជជ ក់្ថ្វមនិ 

ព្រមទទលួ ឈហយីព្តូវបញ្ជូ នបឈញ្ញីឈនះឈៅអនក្ឈផ្ាីវញិ។ តនមែឈសវានព្បសណីយន៍នការឈផ្ាីព្តលប់ឈៅវញិ 

ឈនាះជាបនាុក្របស់អនក្ឈផ្ាីឈដីម។ 

មាព្ោ ៤៤- 

 នព្បសណីយក៍្មពុជា និងនីតបុិគគលខដលបំឈរឈីសវាក្មមវស័ិយនព្បសណីយទ៍ទលួខុសព្តូវអំរកីារ 

ទទួលនងិការព្បគល់ព្បក់្បឈញ្ញីតមឈសវាបញ្ជូ នព្បក់្តមនព្បសណីយ។៍ 

ជំរូរទី ១០ 

យោស្បបញ្ញតត ិ

មាព្ោ ៤៥- 

 ព្តូវរិន័យជាព្បក់្រី ៥០០.០០០ (ព្បខំសន) ឈរៀល ដល់ ២.០០០.០០០ (រីរោន) ឈរៀល 

ច្ំឈពាះជនណាខដលព្បព្រតឹតិឈលមីសនងឹមាព្ត ៩ មាព្ត ១០ មាព្ត ១១ មាព្ត ១២ និងមាព្ត ១៣ នន 

ច្ាប់ឈនះ ឈដ្ឋយរុំោន់គិតដល់សណំងរដឋបបឈវណី។ ក្នុងក្រណីមិនរាងចាលព្តូវរិន័យជាព្បក់្ឈទាដង។ 

 

 

 

 

 



មាព្ោ ៤៦- 

 ជនោងំឡាយណាខដលព្បព្រតឹតឈលមីសនឹងមាព្ត ១៩ ននច្ាប់ឈនះ ព្តូវទទួលការរន័ិយ និង/ឬ 

ផ្តនាា ឈោសអាព្ស័យនងឹទឈងាី និងបទឈលមីសដូច្ខ្វងឈព្កាម : 

 - រិន័យជាព្បក់្រី ៥០.០០០ (ព្បមុំនឺ) ឈរៀល ដល់ ១៥០.០០០ (មួយខសនព្បមុំឺន) ឈរៀល 

ច្ំឈពាះទឈងាីដូច្ខច្ងក្នុងវាក្យខ័ណឌ  ២ ច្ណុំច្ ក្ ឬច្ណុំច្ គ ឬច្ំណុច្ ឃ ឈដ្ឋយរុំោន់រាប់បញ្ចូលនូវសណំង 

រដឋបបឈវណីឈលីការខូច្ខ្វតននបឈញ្ញីដនទ និងឈោសព្រហមទណឌ  ឈដ្ឋយសារការបណាត ឱ្យមានឈព្ោះថ្វន ក់្។ 

 - ព្តូវផ្តនាា ឈោសតមច្ាប់សតីរីការព្តតួរិនតិយឈព្គឿងឈញៀន ច្ំឈពាះបទឈលែសី ដូច្ខច្ងក្នុងវាក្យ      

ខ័ណឌ  ២ ច្ណុំច្ ខ។ 

 - រិន័យជាព្បក់្រី ៥០០.០០០ (ព្បខំសន) ឈរៀល ដល់ ១.៥០០.០០០ (មយួោនព្បខំសន) ឈរៀល 

ច្ំឈពាះទឈងាីឈលមីស នឹងវាក្យខ័ណឌ  ៤។ 

មាព្ោ ៤៧- 

 ព្តូវផ្តនាា ឈោសដ្ឋក់្រនធនាោររី ៣ខខ ដល់ ១២ខខ និងផ្តនាា ឈោសរន័ិយជាព្បក់្រ ី     

១.០០០.០០០ (មួយោន) ឈរៀល ដល់ ៥.០០០.០០០ (ព្បោំន) ឈរៀល ច្ំឈពាះជនោងំឡាយណាខដល 

ព្បព្រឹតតឈលមសីនឹងមាព្ត ៣៤ វាក្យខ័ណឌ  ១។ 

 ព្តូវផ្តនាា ឈោសដ្ឋក់្រនធនាោររី ៦ខខ ដល់ ១៨ខខ ច្ឈំពាះជនោងំឡាយណាខដលរក្ាទុក្បឈញ្ញី 

ឬបវនព្បសណីយឈ៍ដ្ឋយោម នការអនុញ្ជញ តរីព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ក្នុងបណំងោក់្ក្បំងំ 

ឬដក្ហូតវតថុអាីមយួរីក្នុងបវ។ ក្នុងក្រណីជនឈលមសីជាមន្រនតីនព្បសណីយ ៍ ព្តូវដ្ឋក់្រិន័យរដឋបលបខនថម      

ឈទៀត។ 

មាព្ោ ៤៨- 

 ព្តូវរិន័យជាព្បក់្រី ៥.០០០.០០០ (ព្បោំន) ឈរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដប់ោន) ឈរៀល 

ច្ំឈពាះជនណាខដលឈធាីអាជីវក្មមឈលីវស័ិយនព្បសណីយ ៍ឈដ្ឋយោម នអាជាា ប័ណណដូច្មានខច្ងក្នុងមាព្ត ២៤ 

 

 

 

 



វាក្យខ័ណឌ  ១ ននច្ាប់ឈនះ ឈហយីព្តូវបញ្ឈប់អាជីវក្មមខុសច្ាប់ឈនះជាបនាា ន់ ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សងួ 

នព្បសណីយ ៍នងិទូរគមនាគមន៍។ ក្រណីមិនរាងចាលព្តូវបញ្ជូ នសណំុំឈរឿងឈៅតុោការ។ 

 ព្តូវរិន័យជាព្បក់្រី ១.០០០.០០០ (មួយោន) ឈរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០     (ដប់ោន) 

ឈរៀល អនក្កាន់អាជាា ប័ណណនព្បសណីយ ៍ មនិឈោររតមបញ្ញតតិ ដូច្មានខច្ងក្នុងមាព្ត ២៤ វាក្យខ័ណឌ  ២ 

និងមាព្ត ២៥ វាក្យខ័ណឌ  ២ ននច្ាប់ឈនះ។ ក្រណីមនិរាងចាលព្តូវដក្ហូតអាជាា ប័ណណឈដ្ឋយព្បកាស 

របស់ព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន៍។ 

 អនក្កាន់អាជាា ប័ណណនព្បសណីយ ៍ មិនឈោររតមបញ្ញតតិដូច្មានខច្ងក្នុងមាព្ត ២៦ ននច្ាប់ឈនះ 

ព្តូវរិន័យជាព្បក់្រី ៥.០០០.០០០ (ព្បោំន) ឈរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (នមាោន) ឈរៀល ឈហយី 

ព្តូវដក្ហូតអាជាា ប័ណណ។ 

មាព្ោ ៤៩- 

 ព្តូវផ្តនាា ឈោសរិន័យជាព្បក់្រី ៥.០០០.០០០ (ព្បោំន) ឈរៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ 

(នមាោន) ឈរៀល និង/ឬផ្តនាា ឈោសដ្ឋក់្រនធនាោររី ១ឆ្ន  ំ ដល់ ៥ឆ្ន  ំ ច្ំឈពាះជនោងំឡាយណាខដលឈធា ី

តមឬខក្ែងបនែំខតមព្បិ៍នព្បសណីយ ៍ឬផ្លតិផ្លនព្បសណីយឈ៍ផ្សងៗឈទៀត។ 

 ព្តូវផ្តនាា ឈោសរិន័យជាព្បក់្រី ១.០០០.០០០ (មួយោន) ឈរៀល ដល់ ៥.០០០.០០០ 

(ព្បោំន) ឈរៀល ឬផ្តនាា ឈោសដ្ឋក់្រនធនាោររី ១ខខ ដល់ ១ឆ្ន  ំ ច្ំឈពាះជនណាខដលបនឈធាីអាជីវក្មម 

ខតមព្បិ៍នព្បសណីយខ៍ក្ែងកាែ យ ឬឈព្បីព្បស់ព្ត ឬសញ្ជញ សំោល់នព្បសណីយឈ៍ដ្ឋយខុសច្ាប់។ 

 វតថុខក្ែង នងិឧបក្រណ៍ននការព្បព្រឹតតិឈលមសី ព្តូវរបឹអូស និងបំផ្លែ ញឈចាលតមនីតិវធិីព្រហមទណឌ  

ជាធរមាន។ 

មាព្ោ ៥០- 

 ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ព្តូវដ្ឋក់្ទណឌ ក្មមរដឋបល ឈដ្ឋយរុំោន់គិតរីសណំង 

រដឋបបឈវណី ឬឈោសព្រហមទណឌ  ច្ំឈពាះមន្រនតីនព្បសណីយណ៍ាខដល : 

 

 

 

 



 - យក្តនមែឈសវានព្បសណីយ ៍មិនព្តឹមព្តូវតមតនមែរិត ខដលក្ណំត់ឈដ្ឋយព្បកាសរបស់ព្ក្សួង 

 - ោមោរយក្ក្ំនរបខនថមឈដ្ឋយខុសច្ាប់រីអនក្ទទលួ។ 

ជំរូរទី ១១ 

អវសានបបញ្ញតត ិ

មាព្ោ ៥១- 

 បទបបញ្ញតតោិងំឡាយណាខដលផ្ាុយ នឹងច្ាប់ឈនះព្តូវទុក្ជានិរាក្រណ៍។ 

    រាជធានីភនំឈរញ នថៃទី ១១ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០២ 

    ព្រះហស្តយ ខា នងិព្រះរាជ ញ្ជររ 

    នយរាតតម្ ស្ហីន ុ

   ររស.០២.០៧.០០២៤៣ 

 បនយក្ឈសច្ក្តីព្កាបបងគទូំលផ្លា យ 

 សូមឡាយព្រះហសតឈលខ្វព្រះមហាក្សព្ត 

 នាយររដឋម្ន្រនត ី

 ហតថយ ខា 

 ហ ុន សស្ន 

បនជព្មាបជូនសឈមតច្នាយក្រដឋមន្រនត ី

រដឋម្ន្រនតីព្រស្ងួប្ព្បស្ណីយ ៍និងទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ 

ហតថយ ខា 

ស្ ូឃនុ 

 ឈលខ : ១៦១ ច្.ល 

 ឈដីមបចី្មែងខច្ក្ 

 រាជធានីភនំឈរញ, នថៃទី ១៨ ខខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០០២ 

 អគ្គយ ខាធិការរាជរដ្ឋឋ ភិបា  

 ណាឌី ោន ់

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាស្នា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

ស្នាា នុព្រម្ 

ប្ព្បស្ណីយ ៍

 

 

 



រញ្ចបត់ូច = (Small Packet) ជាក្ញ្ច ប់ឬព្បអប់ឈផ្ាីវតថុឈផ្សងៗ ឈដ្ឋយយក្មក្បិទនងិខចប់ឱ្យជិត    

ច្ំឈពាះមុខមន្រនតសីមតថក្ិច្ច។ លិខិតមានទំនាក់្ទំនងជាបុគគលខដលដ្ឋក់្ក្នុងក្ញ្ច ប់តូច្ 

ព្តូវគិតតនមែឈសវាដូច្ការឈផ្ាីសបុំព្ត។ (Petit Paquet) 

រោត ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postman) ជាភាន ក់្ងារឈច្ក្ចាយបឈញ្ញីនព្បសណីយ ៍ លិខិតអឈញ្ជ ីញឱ្យមក្ 

ឈបីក្បឈញ្ញីដល់លំឈៅដ្ឋឋ នអនក្ព្តូវទទួល។ ((Facteur) 

រោត ប្ព្បស្ណីយជ៍នបទ = (Rurals postmen) ភាគឈព្ច្ីនគជឺាឈសមៀន ឬជទំប់ឈៅតមភូម ិ

ឃុដំ្ឋច់្ព្សាោលសំរាប់ជួសមុខឱ្យនព្បសណីយ ៍ ក្នុងការបញ្ជូ នឬទទួលបឈញ្ញី 

នព្បសណីយឈ៍ដីមបខីច្ក្ជូនដល់អតិថជិន។ (Facteux ruraux) 

ការខូចខាតបយញ្ញ ើបងកយ ើងយដ្ឋយធម្មជាតិប្នបយញ្ញ ើ = (Content Damage) ជាព្បឈភទបឈញ្ញី 

ខដលរុំអាច្រក្ាទុក្បនយូរ ឬក៏្ងាយខព្បព្បលួ រីរូបភារឈដីមឈបីសនិផ្លែ ស់បតូរ 

ទីក្ខនែងឬអាកាសធាតុ ឬការដឹក្ជញ្ជូ នបណាត លឱ្យខូច្ខ្វតបឈញ្ញី។                

(Dommage contenu) 

ការទទ ួបយញ្ញ ើផ្ទា  ប់្ដ = (Delivery to the addressee in person) ជាព្បឈភទបឈញ្ញីខដល 

អតិថិជនព្តូវទទលួឈដ្ឋយផ្លា ល់នដឈៅឈគហដ្ឋឋ នរបស់ខែួន។ បឈញ្ញីឈនះព្តូវឈព្បី 

ជាមួយឈសវាអនុសិដឋ។ (Remise en main proper) 

ការបញ្ជូនោម្យនតយហាះ = (By air mail) ជាព្បឈភទឈសវារិឈសសអនុឈោមឈៅតមតំរូវការ 

របស់អតថិិជនឱ្យបញ្ជូ នបឈញ្ញីរបស់ខែួនតមយនតឈហាះ។ ឈៅឈលីបឈញ្ញីមាន 

វាយព្តឬបិទសាែ ក្ BY AIRMAIL ឬ BY AIR ឬ AIR MAIL ឬ PAR                  

AVION។ (Par avion) 

ការផ្ត ដ់ំណឹងយ្លើយតបរីការបានទទួ  = (Advices of delivery) ព្ក្ដ្ឋសឈៅរុមពរណ៌           

ផ្លក ្ូក្ឈបះជា AR បិទរីឈព្កាមសំបុព្ត ឈរលខច្ក្អនក្ទទួលព្តូវចុ្ះហតថឈលខ្វ 

ទទួលឈហយីនព្បសណីយម៍ានភារក្ិច្ចបញ្ជូ នឈៅមាច ស់ ឈដ្ឋយរុំយក្អាក្របខនថម        

ឈឡយី។ ការផ្តល់ដណឹំងឈនះ ឈព្បីបនខតច្ំឈពាះបឈញ្ញីអនុសដិឋ នព្បសណីយភ័៍ណឌ  

ការឈផ្ារព្បក់្បឈញ្ញីឆ្ប់រហ័ស ឈដ្ឋយផ្តល់ដណឹំងឈៅអនក្ឈផ្ាីវញិរីកាលបរឈិច្ឆទននការ 

ខច្ក្បឈញ្ញីឬឈបីក្ព្បក់្ឱ្យអនក្ទទួល។ (Avis de reception) 



ការផ្ទល ស្ប់តូរបយញ្ញ ើបទិជតិ = (Exchange in closed mail) ការបិទបឈញ្ញីព្ច្ក្បវបទិជិតឈៅវញិ 

ឈៅមក្ឈដ្ឋយមានបំពាក់្ឈលខឈជីងបឈញ្ញី ទំងន់បឈញ្ញីនិងព្បឈភទបឈញ្ញីព្តឹមព្តវូ 

ឈដីមបផី្លែ ស់បតូរជាមួយនព្បសណីយដ៍នទឈទៀត (Echange en dépêche close) 

ការស្ុយំព្បើព្បាស្អ់ាស្យ័ដ្ឋឋ នព្បអប់ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Using P.O.BOX) ជាការសុំឈព្បីព្បស់    

ព្បអប់នព្បសណីយ ៍ ខដលនព្បសណីយក៍្សាង និងរក្ាឈៅនងឹក្ខនែងរបស់អាជាា ធរ 

សំរាប់ដ្ឋក់្បឈញ្ញី។ ព្បអប់នព្បសណីយឈ៍នះមានឈលខឈរៀងនិងឈលខកូ្ដនព្បសណីយ ៍

តមតំបន់នីមួយៗ។ អតិថជិនខដលរុចំ្ង់ឱ្យក្តត នព្បសណីយយ៍ក្ឈៅខច្ក្ចាយ

ដល់លំឈៅដ្ឋឋ ន ឬក៏្អតិថជិនរុំមានអាស័យដ្ឋឋ នច្ាស់ោស់ អាច្ជាវព្បអប់សំបុព្ត 

ឈធាីជាអាស័យដ្ឋឋ នរបស់ខែួនឈដ្ឋយឈព្បីព្បស់ឈសាសំរាប់ឈបកី្យក្បឈញ្ញីឈដ្ឋយខែួនឯង។ 

ការយិា យ័បតូរបយញ្ញ ើអនតរជាតិ = (International Exchange Office) ការោិល័យឈនះមានសទិធ ិ

បិទនិងបតូរបឈញ្ញីជាមួយព្បឈទសឈព្ៅ។ ព្បឈទសក្មពុជាមានការោិល័យបតូរបឈញ្ញី   

អនតរជាតិខត ០១ គ ឺ PHNOM PENH។ ព្បឈទសធំៗមានការោិល័យបតូរបឈញ្ញី     

ឈព្ច្ីនដូច្ជា USA មានការោិល័យបតូរបឈញ្ញី :  SEA, SANFRANCISCO,      

HONOLULU ។ល។ (Bureau d' echange international) 

កា រិប័ព្ត = (Printed matter or Printed papers) ជាបណាត សាររ័ត៌មាន ទសសនាវដត ី

ឯក្សារឈបះរុមពោម នលក្ខណៈរ័ត៌មានបុគគល ព្ោន់ខតជាការផ្សរាផ្ាយ ឈផ្ាីជាច្ហំ 

មានទំងន់អតបិរមា ៥គព្ក្ ព្បសិនឈបីជាឈសៀវឈៅ។ (Imprimé) 

ចរនតការប្ព្បស្ណីយអ៍នតរជាតិ = (International Postal Work-Flow) គឺជាការងាររបស់ 

នព្បសណីយន៍នព្បឈទសនមីួយៗ ខដលក្ំរុងអនុវតតចាប់តងំរិខបបបទននការទទលួ 

ឈផ្ាីរហូតដល់ខច្ក្ចាយឱ្យអនក្ព្តូវទទួល ឈហយីព្តូវមានទំនាក់្ទនំងជាមយួ 

ព្បឈទសដនទឱ្យព្បព្រតឹតឈៅជាធមមតរុំមានរអាក់្រហួល។ (Courant Postal 

International) 

 

 



យជើងបយញ្ញ ើប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Mail) ឈដីមបចី្ំណា ំ ឬងាយព្សួលក្នុងការងារក៏្ដូច្ជាតមដ្ឋនការបត់បង់ 

ឬយតឺោ៉ា វបឈញ្ញី។ ឧោហរណ៍ : ភនំឈរញ-ប៉ា រសីមាន៤ឈជងីក្នុង ០១ សបត ហ៍ 

ឈហយីឈជីងនមីួយៗមានពាក់្ឈលខនិងការលបរឈិច្ឆទបឈញ្ញីនព្បសណីយ។៍ (Courrier) 

យជើងបយញ្ញ ើ្ លងកាត់យដ្ឋយចំហ = (Opened transit dispatched) ការបតូរបឈញ្ញីនព្បសណីយឈ៍ៅ 

ព្គប់ព្បឈទសឈលីសក្លឈោក្។ ការវចិ្ខចប់ព្ច្ក្បវបឈញ្ញីព្បឈភទឈនះគឺឈធាតីម 

បឈច្ចក្ឈទស២ខបប :  

  ១- ឈបីបរមិាណបឈញ្ញីឈព្ច្នីឈៅមក្។ ឈយងីជូនដណឹំងោន ឈៅវញិឈៅមក្ 

ឈដីមបឈីរៀបច្ំបទិបឈញ្ញីបទិជិតឈៅឈលី Dépêche close។ 

  ២- ឈបីបឈញ្ញីមានបរមិាណតិច្តួច្ ឈយងីច្ងជាបច់្ ព្ច្ក្ជាមយួបវ 

ព្បឈទសឈផ្សងៗខដលឈៅជិតឈៅថ្វបឈញ្ញីច្ំហ។ (Dépêche                   

transit à découvert)។ 

យជើងបយញ្ញ ើប្ផ្ារាប = (Surface mail) បឈញ្ញីទទលួ បញ្ជូ នតមរថយនត រថឈភែីង ឬនាវា។ (Dépêche              

de surface) 

យជើងបយញ្ញ ើប្ផ្ារាបបញ្ជូនោម្យនតយហាះ = (Surface airlifted) គឺជាបឈញ្ញីទទួល-បញ្ជូ ន-្ែងកាត់ 

តមយនតឈហាះ។ (Dépêche surface transportées par aérienne) 

យជើងបយញ្ញ ើអាកាស្ = (Air mail) បឈញ្ញីបញ្ជូ ន ទទួលព្គប់ទសិឈៅតមឈជងីយនតឈហាះ។ (Dépêche       

avion) 

តប្ម្លដឹរជញ្ជូនបយញ្ញ ើអនុយព្រះ = (Concessionary Convenyance due Rate of Mail) 

គឹជាការក្ណំត់តនមែដកឹ្ជញ្ជូ នបឈញ្ញីនព្បសណីយរ៍វាងសហភារនព្បសណីយស៍ក្ល 

និងព្ក្ុមហ ុនអាកាសច្រណ៍សុវីលិអនតរជាតិមានតនមែ 0,439DTS/T/Km ឱ្យ 

បណាត ព្ក្ុមហ ុនយនតឈហាះព្គប់ព្បឈទសជាសមាជិក្ននអងគការឈនះអនុវតត។ តនមែឈនះ 

ឈបីឈព្បៀបឈធៀបនងឹការដកឹ្ជញ្ជូ នធមមតឈនះ មានភារអនុឈព្ោះឈព្ច្ីន។ (Frais de 

transport aérienne réduite) 

តប្ម្លសតម្ព្បិ៍មា៉ា ស្ុនី = (Postal franking machine Impression) ជាមា៉ា សុីនសព្មាប់ឈបះតនមែ 

ខតមព្បិ៍ឈលីឈព្សាមសបុំព្ត           ឬសនែឹក្ព្ក្ដ្ឋសរិឈសសរបស់នព្បសណីយស៍ព្មាប់បិទឈលី  



 បឈញ្ញីព្គប់ព្បឈភទឈដ្ឋយរុំបច់្ឈព្បីខតមព្បិ៍នព្បសណីយឈ៍ឡយី។ (D'empreintes                 

de machine l'affranchir) 

តប្ម្លយស្វាប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal charge) គឺជាតរាងតនមែខដលបនសឈព្មច្ឈដ្ឋយ ព្ក្សងួ         

នព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដ្ឋក់្ជូនអតិថជិនឈព្បីព្បស់ឈសវានព្បសណីយ។៍ 

ច្ំឈពាះតនមែឈផ្ាីឈៅអនតរជាតិព្តូវបនឈរៀបច្ំឈដ្ឋយអនុឈោមឈៅតមអនុសញ្ជញ សហភារ 

នព្បសណីយស៍ក្ល និងតនមែដឹក្ជញ្ជូ នរបស់ព្ក្ុមហ ុនយនតឈហាះខដលជាសមាជកិ្ 

របស់អងគការអាកាសច្រណ៍សុវីលិអនតរជាតិ។ (L'affranchissement) 

តប្ម្លយស្វាយ ើអាណតតិប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Money Order Service Charge) គឺក្ំនរ 

ឈជីងសារខដលទទលួបនរីការឈផ្ារព្បក់្របស់អតិថជិនឈដ្ឋយគិតឈៅតមភាគរយ 

ននច្ំនួនព្បក់្បឈញ្ញី។ (Taxe des mandats Poste) 

តប្ម្លយស្វាបនាា ប់បនស ំ = (Incidental Postal Service Charge) គឺជាតនមែខដលព្តូវគតិបខនថមឈល ី

តនមែឈសវានព្បសណីយ ៍ អាព្ស័យឈលីការឈសនីសុំរបស់អនក្ឈព្បីព្បស់ ខដលជារមួមាន 

តនមែតមយនតឈហាះ អនុសិដឋ ព្បកាសតនមែរហ័ស។ល។ (Surtaxe) 

សតម្ព្បិ៍ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postage stamps) ព្ក្ដ្ឋសឈបះរុមពតូច្ៗមានឈធមញ ឬអត់ឈធមញ ឈហយីមាន 

រូបភារនិងមានដ្ឋក់្តនមែរនធអាក្រនព្បសណីយ។៍ មានខតនព្បសណីយឈ៍ទខដល 

មានសិទធិឈបះរុមពខតមព្បិ៍នព្បសណីយ។៍ (Les timbres poste) 

ព្ោប្ថៃសខប្ព្បស្ណីយ ៍ = (The date stamp) ព្តសំោល់ឈ ម្ ះនព្បសណីយខ៍ដលមានឈ ម្ ះ        

ការោិល័យ កាលបរឈិច្ឆទសំរាប់ព្បថ្វប់បឈញ្ញីមក្ដល់ ឈច្ញ ឬសោំប់ខតមព្បិ៍។  

(Timbres à date) 

ព្ោអាចម្ ៍ខ័ = (Sealing Wax) ជាព្តរាងមូលមានអក្សរនិងឈលខសោំល់ការោិល័យបតូរបឈញ្ញី 

អនតរជាតិននព្បឈទសនីមួយៗ សំរាប់វាយឈលអីាច្ម៍ល័ខខដលបនសែឱ្យរោយ 

ភជិតឈលីខខសច្ំណងការពារការលួច្កាត់ឬឈបីក្បវក្ញ្ច ប់ហបិទំនិញ។  (Cache cire) 

ធនប័ព្ត = (Bank Notes) ព្ក្ដ្ឋសឈព្បីសំរាប់ចាយជំនសួព្បក់្ខដលឈច្ញឈដ្ឋយធនាោរមានដូច្ជា 

មូលោនប័ព្ត Bank Draff។ (les billets de banque) 

បយញ្ញ ើ = (Items) គឺបណញតសំភារៈោងំឡាយខដលឈផ្ាីតមនព្បសណីយ។៍ (Envois) 



បយញ្ញ ើខសុ្ទសិ្យៅ = (Missent Items) ជាបឈញ្ញីខដលវឈងាង ឬឈផ្ាីព្ច្ឡទំសិឈៅខដលព្តូវបញ្ជូ នឈៅ 

ឈដ្ឋយសារក្ំហុសរបស់ខបងខច្ក្។ បឈញ្ញីឈនះមានឈព្ច្ីនលក្ខណៈ ជួនកាលអាច្ 

ខុសទសិឈៅឈដ្ឋយព្ក្មុហ ុនដកឹ្ជញ្ជូ ន។ (Fausse direction) 

បយញ្ញ ើងាយសបរបារ់ = (Fragile) ជាឈសវារឈិសសតមសណូំមរររបស់អនក្ឈផ្ាី បឈញ្ញីខដលងាយ 

ខបក្បក់្។ ឈៅឈលកី្ញ្ច ប់ ឬឈក្ះទំនញិមានរូបខក្វ និងអក្សរ (Fragile)។ (Fragile) 

បយញ្ញ ើព្ចយងងព្ចងាង = (Cumbersome) ជាព្បឈភទនព្បសណីយភ័៍ណឌ ខដលមានខ្វន តមនិព្បព្ក្ត ី       

រុំអាច្បត់ ឬកាច់្បំបក់្ឱ្យព្តឹមព្តូវតមទំហកំ្ណំត់ និងរុំអាច្ដ្ឋក់្ក្នុងហបិឬឈក្ះ      

ទំនិញ ឬព្ច្ក្ចូ្លក្នុងបវបនឈឡយី។ បឈញ្ញីព្បឈភទឈនះព្តូវឈរៀបច្ំឈដ្ឋយខឡក្រ ី

បឈញ្ញីធមមត ឈហយីអនក្ឈផ្ាីព្តូវខថមតនមែឈលីសបឈញ្ញីធមមតខដរ។ (Encombrant) 

បយញ្ញ ើបងត់ប្ម្លយស្វាជាម្ុន = (Postage Paid) ជាព្បឈភទបឈញ្ញីខដលអនក្ឈផ្ាីសុំបង់ព្បក់្ក្ក់្ទុក្ 

ជាមុនឬក៏្សុំឈផ្ាជីារឈបៀបក្ណំត់តនមែឈសវា។ បឈញ្ញីព្បឈភទឈនះរុំចាបំច់្បិទខតមព្បិ៍ 

នព្បសណីយឈ៍ទ ឈដ្ឋយព្ោន់ខតវាយព្ត TP ឬ PP ជាការឈព្សច្។ (Taxe Percue) 

បយញ្ញ ើផ្ាយពាណិជជរម្ម = (Direct Mail Marketing) គឺការផ្ាយពាណិជជក្មមតមរយៈ 

នព្បសណីយឈ៍ដ្ឋយ្ែងកាត់ការខច្ក្ចាយខតិប័ណណផ្សរាផ្ាយ ឬ្ែងកាត់តម 

រយៈឧបក្រណ៍រ័ត៌មានវទិា។ (Courrier direct commercial) 

បយញ្ញ ើមានព្បកាស្តប្ម្ល = (Insured Value) ជាព្បឈភទឈសវាបខនថមឈលបីណាត ឈសវារិឈសសឈផ្សងៗ 

ក្នុងការធានាអនតរវតថុឬក្ញ្ច ប់បឈញ្ញី។ អនក្ឈផ្ាីព្តូវព្បកាសរីតនមែឱ្យបនព្តមឹ 

ព្តូវនិងព្តឹមក្ំរតិមយួខដលនព្បសណីយឈ៍ផ្ាី និងនព្បសណីយទ៍ទលួបនឯក្ភារោន ។ 

អនក្ឈផ្ាីព្តូវបង់ភាគរយឱ្យនព្បសណីយឈ៍ៅតមតនមែខដលបនក្ណំត់ និងឈៅ 

តមតនមែខដលខែួនបនព្បកាស។ នព្បសណីយទ៍ទួលសងព្គប់តនមែខដលបន 

ព្បកាសឈៅឈរលបត់បង់។ (Valeur déclaré) 

បយញ្ញ ើបនត = (Reforwarded items) គឺជាបឈញ្ញីឈផ្ាី្ែងកាត់ការោិល័យមួយ សំរាប់បញ្ជូ ន 

បនតឈៅការោិល័យនព្បសណីយទ៍ទួលខច្ក្។ (Réexpédition) 

 

 



បយញ្ញ ើស្ងព្បាររ់នងុយរ ទទួ  = (Cash on Delilvery) ព្បកាសឈនះោល់ខតមានការព្រមឈព្រៀង 

ោន រវាងនព្បសណីយន៍នបណាត លព្បឈទស ឈដ្ឋយក្ណំត់ឱ្យបនតនមែខដលព្តូវទូោត់។ 

អនក្ទទលួបឈញ្ញីអាច្ឈសនសុីំទញិទំនិញរី ព្បឈទសដនទឈដ្ឋយបនបង់ព្បក់្របស់ខែួន 

ឈៅឈរលបនទទលួទំនិញឈនាះ ឈហយីចាត់ខច្ងោរព្បក់្ឈដ្ឋយនព្បសណីយ។៍ (les envois 

contre remboursement) 

បយញ្ញ ើស្ណំ  ់ = (Scrap) ជាបឈញ្ញីខដលរុំអាច្ឈច្ក្ចាយដល់អនក្ទទលួ នងិោម នអាស័យដ្ឋឋ នអនក្ 

ឈផ្ាីឬោម នឈ ម្ ះព្បឈទសឈដីម ឬបឈញ្ញីោងំឈនះអនក្ឈផ្ាីឈគបនព្បប់ឱ្យឈបះបង់ 

ឈចាលក្នុងក្រណីខច្ក្មនិបន ព្តូវបនចាត់ទុក្ជាបឈញ្ញីសំណល់។ បឈញ្ញីសណំល់ឈនះ 

ព្តូវបនគណក្មមការរមួមាន នព្បសណីយ ៍ គយ ឈធាីការរិនិតយរិច័្យឈៅឈលីសភំារៈ 

ឈៅខ្វងក្នុងខដលព្បឈភទខែះព្តូវដុតឈចាល (ទំនិញហួសគុណភារ សបុំព្ត ឯក្សារ 

ឈផ្សងៗ) និងព្បឈភទខែះខដលឈៅមានគុណភារព្តូវឡាយឡុងយក្ថវកិាចូ្លរដឋ ឬ 

ក៏្ឈធាីជាអំឈណាយជូនកុ្មារក្ំព្ពា។ (Rebut) 

បយញ្ញ ើសាថ ប័នរដឋនិងបយញ្ញ ើការទូត = (Government mail and Diplomatic Mail) រមួមាន 

បឈញ្ញីរបស់ព្ក្សួងមហានផ្ា ព្ក្សួងការពារជាត ិ សាថ ប័នតុោការ នងិព្ក្សងួការបរឈទស 

ខដលអាច្ឈសនីសុំឈរៀបច្ំជាបឈញ្ញីឈផ្ាីឈដ្ឋយខឡក្ រីបឈញ្ញីនព្បសណីយរ៍បស់ព្ក្សងួ 

នព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍។ ព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ 

មានភារៈក្ចិ្ចឈរៀបច្ំនព្បសណីយជូ៍ន ប៉ាុខនតព្ក្សួងសាមីរុំអាច្ឈធាអីាជីវក្មមក្នុងលក្ខណៈ 

ឯក្ជនបនឈព្ៅរបីំឈរកី្នុងវស័ិយរបស់សាថ ប័នខែួន។ ច្ំឈពាះព្ក្សងួ និងសាថ ប័នឈផ្សង 

រីឈនះព្តូវឈព្បីព្បស់តមរយៈនព្បសណីយធ៍មមតវញិ។ (Courrier gouvernmental         

et courier diplomatique) 

បយញ្ញ ើរហស័្ = (Express Items) ជាព្បឈភទឈសវារិឈសសឈៅតមសណូំមរររបស់អនក្ឈផ្ាីឬអនក្              

ទទួល ឱ្យបញ្ជូ នឬខច្ក្ចាយបឈញ្ញីជាព្បញាប់។ បឈញ្ញីឈនះបញ្ជូ នតមរយៈឈជងី 

បឈញ្ញីធមមតឈហយីព្បសទិធិភារននការខច្ក្មានខតមួយដងប៉ាុឈណាណ ះ។ (Envois       

exprès) 

 



បយញ្ញ ើរចួតប្ម្លយស្វា = (Exemption of postal Charge) គឺការក្ណំត់ជារមួរបស់សហភារ 

នព្បសណីយម៍ិនឱ្យគិតតនមែឈសវា និងមនិឱ្យមានការខបងខច្ក្តនមែរីព្បឈទស 

មួយឈៅព្បឈទសមួយនូវបណាត បឈញ្ញីដូច្ខ្វងឈព្កាម : 

 ១- ការឈផ្ាីទំនាក់្ទនំងរវាងនព្បសណីយន៍ងិនព្បសណីយរ៍ីព្បឈទសមួយឈៅព្បឈទស 

មួយឬឈៅបឈញ្ញីរបស់នព្បសណីយ។៍ 

 ២- បឈញ្ញីឈផ្ាីឈៅអនក្ឈោសក្នុងសឹក្សន្រងាគ ម ឬឈដ្ឋយអនក្ឈនាះ ឬតណំាង ឈផ្ាតីម 

រយៈនព្បសណីយ ៍ព្តូវបនឈលកី្ខលងខតតនមែឈសវានព្បសណីយប៍៉ាុឈណាណ ះ។ 

 ៣- សំភារៈសិក្ាសំរាប់មនុសសខ្វា ក់្ ព្តូវបនឈលីក្ខលងតនមែឈសវានព្បសនយី។៍ 

តនមែបនាា ប់បនសដំនទឈទៀតរមួោងំការដឹក្ជញ្ជូ នតមយនតឈហាះឈៅក្ិតដខដល។ 

(Franchise postale) 

បយញ្ញ ើស្បំុព្តប្ព្បស្ណីយ ៍= (Letters post items) មាន ៥ ព្បឈភទ : 

 ១- សំបុព្ត Letter 

 ២- នព្បសណីយប័៍ព្ត Cart Postale 

 ៣- កាលកិ្ប័ព្ត Imprimé 

 ៤- ក្ញ្ច ប់តូច្ Petit Paquét 

 ៥- សំភារៈសិក្ាមនុសសខ្វា ក់្ Cécograme ។(Envois de la poste aux          letters)  

បយញ្ញ ើអនសុ្ដិឋ = (Registered items) ជាព្បឈភទឈសវារិឈសសខដលមានការក្ត់ព្តក្នុងឈរលទទួល             

ឈផ្ាី បញ្ជូ ន នងិខច្ក្ចាយឱ្យអនក្ទទលួបឈញ្ញីឈដ្ឋយមានក្ត់ព្តឈលខអតតសញ្ជញ ប័ណណ      

ផ្ង។ នព្បសណីយទ៍ទលួខុសព្តូវឈលីការបត់បង់បឈញ្ញីឈដ្ឋយមានសណំង $45 

ច្ំឈពាះអនុសិដឋអនតរជាតិនិងច្នំួន ៣០.០០០៛ ច្ំឈពាះអនុសដិឋក្នុងព្បឈទស។         

(Envois recommandés) 

បយញ្ញ ើព្បកាស្តប្ម្ល = (Insured otems) បណាត ព្បឈភទបឈញ្ញីខដលបនព្បកាសតនមែជាក់្ខសតង រាល់ 

សំភារៈខដលបនឈផ្ាជូីនដល់ភាន ក់្ងារនព្បសណីយ។៍ ការយក្រនធអាក្រ ឈបីព្បកាស 

ឈព្ច្ីនយក្រនធឈព្ច្ីន ឈហយីសំណងឈរលបត់បង់ក៏្ឈព្ច្ីន។ (Envois avec valeur 

déclarée) 



បយញ្ញ ើតវា៉ា ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Complaint Postal Inquiry) ការព្បគល់សិទធជូិនអនក្ឈព្បីព្បស់ 

នព្បសណីយឈ៍ធាីការបតងឹ ឬតវា៉ាអរំីដំឈណីរការឈសវាក្មមរុបំនលអ ឬឈធាឱី្យខូច្ខ្វត 

ប៉ាះពាល់ដល់បឈញ្ញីរបស់ខែួន។ បណតឹ ងឈនះមានព្បសិទធភិារព្តឹមរយៈឈរល ៦ ខខ 

គិតចាប់រីឈរលឈផ្ាីបឈញ្ញី។ (Réclamation) 

ប័ណណ ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Prepaid Postcard) ជាព្បឈភទប័ណណខដលឈបះរុមពឈដ្ឋយព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន៍ មានរូបភារខតមព្បិ៍ព្សាប់សំរាប់ឱ្យអតិថជិនទិញយក្ឈៅ        

ឈព្បីព្បស់ សរឈសរឈដ្ឋយរុចំាបំច់្បិទខតមព្បិ៍ឬយក្មក្ឈផ្ាីផ្លា ល់ឈៅនព្បសណីយ ៍ ឈដ្ឋយ 

ព្ោន់ខតឈផ្ាីតមព្បអប់សំបុព្តនព្បសណីយស៍ាធារណៈ។ (Préaffranchies) 

ព្បអប់ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (P.O. Box) ព្បអប់សំបុព្តតងំឈៅក្នុងរងាង់នព្បសណីយស៍ំរាប់ដ្ឋក់្ជូន         

អតិថិជនជាវ ឈព្បីព្បស់សំរាប់ការទទលួបឈញ្ញីនព្បសណីយព៍្គប់ព្បឈភទ។ អតថិិជន 

ខដលមានអាស័យដ្ឋឋ នរុំឈទៀងោត់ ឬក៏្អងគការរដឋនិងឯក្ជនធំៗឈព្ច្ីនឈព្បីព្បស់  

P.O.Box។ អតិថិជនអាច្ជាវព្បអប់ ឈហយីទទលួព្បអប់ នងិកូ្នឈសារឈដីមបចីាក់្ 

យក្ឈដ្ឋយខែួនឯងឈរលទំឈនរ។ 

 ឧ. ព្បអប់នព្បសណីយ ៍

  ឈោក្ គ 

  ព្បអប់សបុំព្តឈលខ ១២៣០ 

  ភនំឈរញ, ក្មពុជា។ (Boite postale) 

ប្ព្បស្ណីយប៍័ព្ត = (Postcard) ជាព្បឈភទប័ណណឈធារីីព្ក្ដ្ឋសរងឹ មានទហំជំាក្ណំត់ អាច្មាន ឬោម ន     

រូបភារ មានក្ខនែងសរឈសររ័ត៌មានឈៅខ្វងខនង សំរាប់បញ្ជូ នរ័ត៌មានខែីៗ  រុំចាបំច់្ 

ព្ច្ក្ចូ្លក្នុងឈព្សាមសំបុព្ត។ (Carte Postale) 

ប្ព្បស្ណីយព៍្បចតំបំន ់ = (Regional Post or Restricted Union) គឺជាការបឈងកីតសហគមន៍ 

នព្បសណីយឈ៍ៅតមតំបន់ភូមសិាន្រសតនិងមានភារព្បហាក់្ព្បខហល ឈដមីបងីាយព្សលួ 

សហព្បតបិតតិការជាមួយោន ។ នព្បសណីយព៍្បចាតំំបន់ឈនះក៏្ជាសាខ្វរបស់ 

សហភារនព្បសណីយស៍ក្លខដរ ប៉ាុខនតឈគមានលក្ខណៈអនុឈព្ោះនិងមានធមមនុញ្ញភារ  

 



 ឈដ្ឋយខឡក្ តព្មូវឈៅតមតំបន់របស់ឈគ។ សរានថៃព្បឈទសឈយងីសថិតឈៅ 

ក្នុងនព្បសណីយព៍្បចាតំបំន់អាសុីប៉ា សុភីិក្ ខដលរមួមានសមាជិក្ ២៨ ព្បឈទសខដល 

ឈៅកាត់ថ្វ APPU ។ (Union Restreinte) 

ប្ព្បស្ណីយភ៍ណ័ឌ  = (Parcel Post) ក្ញ្ច ប់ធមំានទំងន់ចាប់រ ី ២គីឡូព្កាមដល់ ៣០ ឬ ៥០         

គីឡូព្កាម។ (Colis-postaux)  

ព្បអបស់្បំុព្តអចិប្ន្រនតយោ៍ម្ផ្លវូសាធារណៈ = (Posting Box) ព្បអប់សំបុព្តសាធារណៈតងំ 

ឈៅតមទីព្បជុំជន រណ៌ទឹក្ព្ក្ូច្ សំរាប់ទទលួសំបុព្តឈផ្ាីឈច្ញក្នុងនិងឈព្ៅព្បឈទស។ 

អតិថិជនព្តូវបិទខតមព្បិ៍ ឈលីសំបុព្តរបស់ខែួនតមតនមែននសំបុព្តរចួ្យក្ឈៅដ្ឋក់្ 

ក្នុងព្បអប់សំបុព្តតមផ្ែូវសាធារណៈឈនាះ ភាន ក់្ងារនព្បសណីយម៍ានភារក្ិច្ច 

ឈៅចាក់្ឈសារព្បមូលសបុំព្តរពី្បអប់ឈនាះរាល់នថៃសំរាប់បញ្ជូ នឈច្ញតមទិសឈៅ។     

(Boite postale aux publiques) 

ព្បអបស់្បំុព្តោម្ យំៅដ្ឋឋ ន = (Letter Box) ព្បអប់សំបុព្តឈបកី្តងំឈៅមុខលំឈៅសាថ នឯក្ជន 

គឺសំរាប់ដ្ឋក់្លិខតិឈផ្សងៗ អាស័យដ្ឋឋ នទទួល ជាមាច ស់ផ្ាះ។ (Boite aux letters) 

ប្ព្បស្ណីយត៍ម្ក ទ់ុរ = (Remaining Post) សំរាប់ឈព្បីព្បស់ក្នុងការសរឈសរអាស័យដ្ឋឋ នអនក្ 

ទទួលខដលរុំមានអាស័យដ្ឋឋ នរិតព្បក្ដឬក៏្រុំរស់ឈៅសថិតឈសថរ ឬក៏្ជាអនក្ឈទសច្រណ៍ 

ខដលឈធាីដំឈណីឈៅឈលងមតងមាក លឈៅក្ខនែងណាមយួ។ អនក្ទទួលបឈញ្ញីព្ោន់ខត 

បងាា ញលខិិត្ែងខដន ឬអតតសញ្ជញ ណប័ណណក្នុងការសុំឈបីក្យក្បឈញ្ញីខដលមាន 

អាស័យដ្ឋឋ ននព្បសណីយវ៍ញិ។ ឧ.ឈោក្ ក្ Poste restante Phnom                    

Penh Cambodia។ (Poste restant) 

ព្បារ់នមិ្ិតតរបូ = (Monetory Unit) ចាព្បក់្ខដលោម នរូប ខដលក្ំនត់ឈឡងីឈដ្ឋយមូលនិធិរូបយីវ៍តថុ 

អនតរជាតសិំរាប់ទូោត់ជាលក្ខណៈអនតរជាត។ិ (Unité monétaire) 

បាវរញ្ចប់ហបិទនំិញបយញ្ញ ើ = (Mail bag package and Container) គឺជាបវ ឬក្ញ្ច ប់ ឬហបិ 

ទំនិញខដលដ្ឋក់្បឈញ្ញីនព្បសណីយស៍ំរាប់បញ្ជូ នរីទសិឈៅមួយឈៅទសិឈៅមួយឈទៀត 

ឈដ្ឋយមានដកីាបញ្ជូ ន។ បវ ក្ញ្ច ប់ ហបិទំនញិ បឈញ្ញីឈនះព្តូវមានសាែ ក្ទិសឈៅ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 វាយផ្លែ ក្ឈលីសបំក្ខ្វងឈព្ៅនងិភជិតឈដ្ឋយសណំ ឬព្តអាច្ម៍ល័ក្ខ។ (sac, paquet         

et conteneur de dépêche) 

ផ្ទល រប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Service Mark “Logo”) នព្បសណីយរ៍បស់ព្បឈទសនីមយួៗព្តវូ 

មានផ្លែ ក្សំោល់មួយ និងអក្សរឡាតងំបញ្ជជ ក់្រីឈ ម្ ះព្បឈទសខែួន។              

(Marque) 

ផ្លូវប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Network) គឺជាការឈធាីអាជីវក្មមនព្បសណីយច៍ាប់រីឈរលទទួលបឈញ្ញី 

ឈរៀបច្ំបញ្ជូ ននិងខច្ក្ចាយឱ្យដល់អនក្ព្តូវទទលួ។ (Réseau postal) 

ផ្ តិផ្ ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Product) ជារមួមាន ប័ណណខដលមានខតមព្បិ៍ព្សាប់ ព្បអប់ដ្ឋក់្          

បឈញ្ញី ឧបក្រណ៍សំរាប់ការឈធាអីាជីវក្មម។ល។ (Produite de la poste) 

ភ្នន រ់ងារប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Agent) ជាបុគគលខដលបនឈសនីសុំមក្ព្ក្សងួនព្បសណីយ ៍    

និងទូរគមនាគមន៍ ឈធាីជាតំណាងក្នុងការលក់្ខតមព្បិ៍ ឬផ្លិតផ្លនព្បសណីយឈ៍ៅ 

តមតំបន់ឬទីព្បជុំជនខដលោម ននព្បសណីយ ៍ ឬខដលមាននព្បសណីយខ៍ដរ ប៉ាុខនត 

សាន ក់្ការលក់្ឈនាះ ព្តូវសថតិឈៅច្ំងាយ ៥០០ខម៉ាព្ត រីនព្បសណីយ។៍ អនក្តំណាងជា 

ភាន ក់្ងារឈនះបនទទួលក្ំនរភាគរយរីការលក់្ខតមព្បិ៍ ឬក៏្ផ្លិតផ្លនព្បសណីយ។៍  

(Agent Postal) 

មា៉ា ស្ុនីសតម្ព្បិ៍ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Franking Machine) ឈព្សាមសំបុព្តអតិថិជនឈផ្ាី ឈដលអាក្ររចួ្ 

ស ក្ចូ្លក្នុងមា៉ា សុីនព្បថ្វប់ព្តមានតនមែខតមព្បិ៍ខដលព្តូវបង់។ ការឈព្បីខតមព្បិ៍ មា៉ា សុីនឈនះ 

ងាយព្សួលឆ្ប់ ខតសំឈរច្ឈលសីំណូមររអតិថិជន។ (Machine à          affranchir) 

 ខិតិអាយអរ ៉ាពូ្កាម្ = (Aerogramme) ព្ក្ដ្ឋសឈបះរុមពមុខឈព្កាយអាច្សរឈសរជា សំបុព្តឈរលបត់      

តមផ្នត់ ឈច្ញជាតួឈព្សាមសបុំព្តមានបិទខតមព្បិ៍អាច្សរឈសរអាស័យដ្ឋឋ នឈផ្ាីឈច្ញ   

ឈៅក្នុង និងឈព្ៅព្បឈទសឈដ្ឋយមនិបច់្បទិខតមព្បិ៍ ខតហាមមិនឱ្យដ្ឋក់្អនតរវតថុ។   

(Aérogramme) 

របូធាតុសដ អាចផ្ាុះ = (Explosive Substances) ជារូបភារខដលហាមឃាត់ក្នុងការឈផ្ាីតម         

នព្បសណីយ ៍ រមួមានជាតិផ្ាុះ រូបធាតុខដលអាច្ផ្ាុះព្គប់ព្បឈភទ។ (Les matières     

explosibles) 



របូធាតុងាយឆាបយ្ះ = (Inflammable Substance) ជារូបធាតុឈដលហាមឃាត់ក្នុងការឈផ្ាតីម 

នព្បសណីយខ៍ដលងាយឆ្បឈ្ះព្គប់ព្បឈភទ។ (Les matières inflammables) 

វតថុរនងុបយញ្ញ ើ = (Content) រមួមានរបស់របរ ទនំិញ ឯក្សារ ខដលអនក្ឈផ្ាបីនវចិ្ខចប់ព្ច្ក្ចូ្លក្នុង            

សំបុព្ត ក្ញ្ច ប់ ហបិទំនញិ។ (Contenu) 

ស្ហភ្នរប្ព្បស្ណីយស៍្រ  = (Universal Postal Union) គឺជាសហគមន៍នព្បសណីយរ៍ភិរឈោក្ 

ខដលបនបឈងកីតឈឡងីឈៅទីព្ក្ងុខប ន ព្បឈទសសាីសនាឆ្ន ១ំ៨៧៥។ បច្ចុបបនន UPU 

មានសមាជិក្ច្នំួន ១៨៩ ព្បឈទស ឈហយីមានទីសាន ក់្ការធំឈៅទីព្ក្ុងខប ន    

ព្បឈទសសាសី។ ព្រះរាជាណាច្ព្ក្ក្មពុជាឈយងី បនចូ្លចាសមាជិក្ UPU ឈៅនថៃទ ី         

២១ ខខធនូ ឆ្ន ១ំ៩៥១។ បច្ចុបបនន UPU ជាសាខ្វរបស់ ONU ។ (Union               

Postale Univserselle) 

ស្ទិធិព្បសររម្ិនទទួ បយញ្ញ ើ = (Refusal Right of Addressee) រលរដឋព្គប់រូបមានសិទធិព្បខក្ក្ 

រុំទទួលយក្បឈញ្ញីឈៅឈរលខដល ភាន ក់្ងារនព្បសណីយយ៍ក្ឈៅខច្ក្ដល់លំឈៅដ្ឋឋ ន    

ឬបឈញ្ញីញមក្ឈបីក្ឈៅបញ្ជ រនព្បសណីយ។៍ ក្នុងក្រណីឈនះបឈញ្ញីឈនាះឈៅខតជា      

ក្មមសិទធិរបស់អនក្ឈផ្ាីដខដល ឈហយីនព្បសណីយព៍្តូវឈផ្ាីព្តលប់ឈៅអនក្ឈផ្ាបីឈញ្ញីវញិ។   

(Refusé par le destinataire)  

យស្វាបយញ្ញ ើប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Service Mail) ជាឈសវាទទលួឈផ្ាបីឈញ្ញីតមនព្បសណីយម៍ាន      

រីរព្បឈភទគឺ បឈញ្ញីសបុំព្តនព្បសណីយ ៍ នងិនព្បសណីយភ័៍ណឌ ។ (Service de la           

poste aux letters) 

យស្វាបយញ្ញ ើឆាប់រហស័្ = (Express Mail Service) ជាឈសវាក្មមនព្បសណីយទ៍ំឈនបីខដលបន             

ឈរៀបច្ំព្បរ័នធ ជាលក្ខណៈអនតរជាត។ិ ឈសវាឈនះធានានូវសុវតតភិាររយៈឈរលវញ្ជូ ន 

ទទួលនងិខច្ក្ចាយមានការក្ត់ព្តតមរយៈរ័ត៌មានវទិា និងមានអតថិភារជាង 

បឈញ្ញីដនទឈទៀត។ (Courrier d'exprès service) 

យស្វាបញ្ជូនព្បារ់ោម្ប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Payment Service) គជឺាការបញ្ជូ នព្បក់្តមផ្ែូវ    

នព្បសណីយ ៍ នងិទូរគមនាគមន៍ក្នុង នងិឈព្ៅព្បឈទស ឈព្កាមរូបភារអាណតត ិ    



នព្បសណីយ ៍ ឬអាណតតិទូរលកិ្ ឬតមរ័ត៌មានវទិា។ (Service de paiement de la 

poste) 

យស្វាបញ្ជូនោម្របូភ្នរទូរគ្ម្នាគ្ម្ន៍ = (Postal Service Using Telecommunications              

Facilities) ជាឈសវានព្បសណីយត៍មបឈច្ចក្វទិាទំឈនីប ខដលបញ្ជូ នលិខតិឬ             

រ័ត៌មានតមឧបក្រណ៍ឈអឡចិ្ព្តូនិច្ ឬឈអឡចិ្ព្តមូា៉ា ឈញទចិ្ របស់វស័ិយទូរគមនាគមន៍    

ជារមួមាន តមទូរសារ ទូរឈលខ ទូររុមព លិខិតឈអឡចិ្ព្តូនចិ្ ឬតម                   

រ័ត៌មានវទិា។ល។ (Service de la poste utilize par telecommunication         

équipements) 

យស្វាប្ព្បស្ណីយោ៍ម្ស្ណូំម្ររ = (Special Service) ជាសំណូមររបខនថមឈលីការបញ្ជូ នលខិតិ            

ក្ញ្ច ប់ នូវបណាត ឈសវារិឈសសដូច្ជា អនុសិដឋ ព្បកាសតនមែ ឈផ្ាីតមយនតឈហាះ    

ឬការធានាឈផ្សងៗក្នុងឈរលបញ្ជូ នបឈញ្ញី។ (Service Spéciales) 

ស្ណំសដ មានស្ញ្ញញ ស្រំ ប់្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal Service Mark Lead) សំរាប់ភជតិ                 

ខខសច្ំណងក្បវ ក្ញ្ច ប់ ឬហបិទនំិញ។ សណំឈនះព្តូវបនការោិលយនព្បសណីយ ៍

ឈព្បីដងកប់ខដលសញ្ជញ សំោល់របស់នព្បសណីយន៍ីមួយៗ ព្ច្បច់្ឱ្យឈច្ញសាន ម ឈដីមប ី      

ការពារការលួច្កាត់ ឬខហក្បវក្ញ្ច ប់ និងហបិទំនិញ។ (Plomp pour              

Remarque de service postal) 

ស្បំុព្ត = (Letter) រមួមានលខិិត ក្ញ្ច ប់លិខិត បណាត លិខិតសរឈសរឈដ្ឋយនដ វាយអងគុលីឈលខ                   

ឬឈបះរុមព មានលក្ខណៈរិឈសសឈលីការទំនាក់្ទំនងរវាងបុគគល ព្តូវបនបទិជិត           

ទំងន់អតិបរមា ២គីឡូព្កាម ច្ំឈពាះរបបឈព្ៅព្បឈទស និង៣គីឡូព្កាមច្ំឈពាះរបប      

ក្នុងព្បឈទស។ (Letter) 

ស្ភំ្នរៈស្រិាស្រំាប់ម្នសុ្សខាា រ ់ = (Literature for the blind) រមួមានថ្វសច្ំឈរៀង ខខសអាត់                

ព្បដ្ឋប់រិឈសសបឈងកីតឈដ្ឋយមនាីររិឈសាធន៍របស់សាោឈរៀនសំរាប់មនុសសខ្វា ក់្                      

និងអក្សរអខណត ត ព្តូវបនខចប់ជិត បិទជិត។ (Cécogramme) 



សាល រទសិ្យៅ = (Label) សំរាប់ឈព្បីបញ្ជជ ក់្រទីិសឈៅខដលបវក្ញ្ច ប់ ឬហបិទំនិញបញ្ជូ នឈៅ។     

ឈៅឈលីសាែ ក្ឈនាះព្តូវសរឈសរ ឬវាយឈដ្ឋយអងគុលីឈលខ ឈ ម្ ះនព្បសណីយឈ៍ផ្ា ី              

ទទួល និងទងំន់បឈញ្ញី។ (Étiquette) 

 

អនសុ្ញ្ញញ ស្ហភ្នរប្ព្បស្ណីយស៍្រ  = (Universal Postal Union Convention)           

គឺជាឈសច្ក្តីសំឈរច្របស់ព្បឈទសជាសមាជិក្សហភារនព្បសណីយស៍ក្លខដលមាន 

ឈរៀបច្ំជាសមាជិក្ឈរៀងរាល់ ៥ឆ្ន មំតង។ ព្បឈទសនមីយួៗខដលរដ្ឋឋ ភិបលរបស់ខែួនចូ្ល 

ជាសមាជកិ្ឈនាះព្តូវខតឱ្យនព្បសណីយរ៍បស់ខែួនអនុវតតឈៅតមឈសច្ក្តីសំឈរច្ឈនះ 

ក្នុងការព្បតបិតតិឈសវានព្បសណីយអ៍នតរជាត។ិ (Convention Postale             

Universelle) 

អាជីវរម្មឯរជនរនងុវសិ្យ័ប្ព្បស្ណីយ ៍និងអាជាា បណ័ណ អាជវីរម្មប្ព្បស្ណីយ ៍ = (Postal                     

Service Private Operator and Postal License) គឺការឈសនសុីំរបស់បុគគល 

ឬព្ក្ុមហ ុនឈដីមបឈីធាីអាជីវក្មមនព្បសណីយ។៍ ឈព្កាយរិនិតយលទធភារសមព្សប   

ព្ក្សួងនព្បសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ព្តវូឈច្ញអជាា ប័ណណឱ្យឈធាីអាជីវក្មម។ 

អាជីវក្មមឈនះព្តូវសថតិឈព្កាមការព្តួតរិនិតយរបស់ព្ក្សួង។ (Exploitation                

privée de services postaux et autorisation de Licence) 

អាណតតិប្ព្បស្ណីយអ៍នតរជាតិ = (International Money Order) ជាការឈផ្ារព្បក់្រីព្បឈទសមយួ         

ឈៅព្បឈទសមយួ ឈដ្ឋយអនក្ឈផ្ាីឈព្បីព្បស់អាណតតិឈនះ។ អាណតតិឈនះមាន ២រូបភារ   

គឺរូបភារបញ្ជូ នឈដ្ឋយអនក្ឈផ្ាមីក្ អនក្ទទួលផ្លា ល់ នងិរូបភារទ២ី ឈដ្ឋយនព្បសណីយ ៍

អនក្ចាត់ខច្ង។ (Mandat international) 

អាណតតទិូរ រិ = (Telegraphic Money Order) គឺជាអាណតតិបញ្ជូ នតមទូរឈលខ ឬតមបណាត ញ        

ទូរគមនាគមន៍ឈផ្សងឈទៀត សំរាប់ឈផ្ារព្បក់្ឱ្យបនឆ្ប់រហ័ស។ (Mandat  

télégraphique) 


