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ើ វ
ុំ ុ ិញ្ញ
ា បនបព្តបញ្ញ
ជ រ់បសចេរសេសសតង់ដារផលិតផលហាឡាលរម្ពជា
ុ
Application Form for the Certificate of Cambodia Halal Product Technical Standard
សូម្សោររជ្ូន / to
ឯរឧតតម្រដ្ឋម្ន្រនតីព្រសួងពាណិជ្ជរម្ម
និងជាព្បធានគណៈរម្មមធិការព្តួតរិនិតយផលិតផលហាឡាលរម្ពុជា
H.E. Minister of Ministry of Commerce and Chairman of Cambodian Halal Steering Committee
រម្មវតថ៖
ុ

សំ ណ

់ រផលិរផលហាឡាលកម្ពជា និងការណត្បើត្ាស់ស្លាកសញ្ញា
ិ ា បនបត្របញ្ញាក់បណចេកណេសសតងដា
ើ សំ វញ្ញ

ហាឡាលសត្ាប់ផលិរផលកនងត្សុក។
Objective: Application for the Certificate of Cambodia Halal Product Technical Standard and The Usage of
Halal Logo for Local Products.
ត្បណេេពាកយណសនើសំ (Type of Application) :
ថ្មី (New)
បនត (Renewal)
េត្ម្ង់បបបបេឯកស្លរភ្ជាប់ណៅកនងពាកយណសនើសំ
The Required Documents attached with The Application Form
1.
2.
3.
4.

ពាកយណសនើសំ (Application Form)

ត្បវរតត្ិ កុម្ហន រចនាសម្ពន
័ ធ (Organization Profile & Chart)

ស្លាកសញ្ញារបស់ត្កុម្ហន/សហត្ាស/អាជីវកម្ម ( Organization Logo/ Trade Mark )

ចាប់ចម្ាង វញ្ញ
ិ ា បនបត្រចុះបញ្ា ី អាជីវកម្ម (Copy of Organization Registration/License)

5.

ចាប់ចម្ាង លិខរ
ិ យ (Copy of Permission by Sector)
ិ អនញ្ញារត្បកបអាជីវកម្ម តាម្វស័

6.

ចាប់ចម្ាង ប័

7.

ចាប់ចម្ាង វញ្ញ
ិ ា បនបត្រហាឡាលបែលធ្លាប់ាន (Copy of the Halal Certificate)

8.

ចាប់ចម្ាង វញ្ញ
់ រ និងគ
ិ ា បនបត្របញ្ញាក់សដងដា

ណ ពនធា៉ារង់ ឆ្នច
ំ ងណត្កាយ / ពនធអាករណលើរម្ម្ាបបនែម្(Copy of Patent / VAT)
ភ្ជពែម្េណេៀរែូចជា HACCP, ISO, GHP, GMP,

TQM, ISC … (ណបា
ើ ន) (Copy of other Standard Certificates, If any)
9.

ចាប់ចម្ាង អរតសញ្ញា
ណសនើសំ (កនងករ

ប័

ណ ឬលិខរ
ិ ឆ្ាងបែន ឬលិខរ
ិ បែលានរម្ម្ាណសមើរបស់ាេស់អាជីវកម្ម នង
ិ អនក

ី អនកណសនើសំ ម្ន
ិ បម្នជាាេស់ អាជីវកម្ម ត្រូវភ្ជាប់ម្កជាម្ួយលិខិរណផេរសិេធិពីាេស់ អាជីវកម្ម)

(Copy of Director’s and Representative’s ID Card or Passport)(In case Representative needs to
take assigned letter from Administration.)
10. សំ ណាកគំរផ
ូ លិរផល ឬរូបភ្ជពសម្បកណវចខេបរ់ បស់ផលិរផល ឬ ស្លាកយីណហាខាងម្ខ( ណភ្ជជនីយដាាន ឬ
អាហារដាាន ឬសរតឃារដាាន ឬម្ណយោាយែឹកជញ្ាូ ន ឬណសវាកម្ម)
Sample of Product’s Labeling/ Packaging or Marks of (Restaurant or Canteen, Slaughterhouse,
Transportation, Services)

11. រូបថ្រ ៤x៦ (ាេស់អាជីវកម្ម និងអនកណសនើសំ ) ចំនួន៣សនាឹកម្ផេស (Photo 4 x 6 -3pcs)
នាយកដ្ឋានកច្
ិ ចការហាឡាល ននអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអនកប្រ្ើ ាស់ កច្
ិ ចការ្រកួត្រជែង នង
ិ រង្ក្រារការជកែងរនែំ «ក.រ.រ.»

ព័ត៌មានលម្អត
ិ / For More Information : 071 969 33 63
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12. ណសៀវណៅបនេក ឬព័រា
៌ នសតីពីណត្គឿងផសទ
ំ ង
ំ ឡាយបែលពាក់ពន
័ ធ (សូ ម្ភ្ជាប់វញ្ញ
ិ ា បនបត្រហាឡាល និង/ឬ
វញ្ញ
័ ធ) (Chart book or information of related ingredients, attached with halal
ិ ា បនបត្របែលពាក់ពន
certificates or other related certificates)

13. បរយាយព
័ ធ ណបា
ិ ា បនបត្របែលពាក់ពន
ិ
ីស្លរធ្លរគម្
ី ប
ី បនែម្ បែលានណត្បត្ើ ាស់ (សូ ម្ភ្ជាប់វញ្ញ
ើ ន)
(Food additive description, attached with related certificates, if any)

14. ព័រា
៌ នលំ ហូរផលិរកម្ម (Information of Production Flow)

15. នរ
ិ ម្ី នការបកម្ចននង
ី វិ យ
ិ ផលិរកម្ម ( Processing and Production Procedures)

16. រូបភ្ជពផលិរផល រូបភ្ជពចង្វាក់ផលិរកម្ម រូបភ្ជពេីតាង
ំ ផលិរ និងបផនេី
(The Picture of, Products, Products Chain, Production Location and Map)
រ. រ័ត៌ម្មនអ្នរសសនស
ើ ុំ ុ (A. Applicant Details)
ខ្ំាេ/នាងខ្ំ ណ្មុះ/My Name’s
អរតសញ្ញា

ប័

៖ ....................................................ណេេ/Sex.................អាយ/Age............

ណ /លិខរ
ិ ឆ្ាងបែនណលខ/ID Card or Passport Number

៖.............................................................

ត្កុម្ហន/Company

៖..........................................................................................................................

រួនាេ/ី Position

៖..........................................................................................................................

អាសយដាាន/Address

៖..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
េូរស័ពេ/Phone

៖..........................................................................................................................

អបី ម្៉ាល/Email

៖..........................................................................................................................

ខ្ំាេ/នាងខ្ំ សូ ម្ណរៀបរាប់អំពីត្បវរតិម្នផលិរផល/ណសវាកម្មរបស់ត្កុម្ហនខ្ំាេ/នាងខ្ំ ែូចខាងណត្កាម្៖
We describe Products/Services background of our company as the following:
ខ. រ័ត៌ម្មនអ្ុំរីព្រុម្ហុន/សហព្ោស (B. Company Information):
ណ្មុះត្កុម្ហន/សហត្ាស
Company Name
ណ្មុះត្បធ្លនត្កុម្ហន/សហត្ាស
Chairman/Director
បណងករ
ើ ណ ង
ើ ណៅឆ្ន ំ
Year of Establishment

អាសយដាាន / Address

ចំនួនបគគលិក
/ Total Employee

ម្សាីម្(Muslim)..............................................នាក់

ម្ន
ិ បម្នម្សាីម្(Non Muslim)...........................................នាក់

េូរស័ពេ/ Phone
េូរស្លរ / Fax
អីបម្៉ាល / Email
ណវបស្លយ/Website

នាយកដ្ឋានកច្
ិ ចការហាឡាល ននអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអនកប្រ្ើ ាស់ កច្
ិ ចការ្រកួត្រជែង នង
ិ រង្ក្រារការជកែងរនែំ «ក.រ.រ.»

ព័ត៌មានលម្អត
ិ / For More Information : 071 969 33 63
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គ. រ័ត៌ម្មនអ្ុំរីសាខាព្រុម្ហុន/សហព្ោស (ណបើាន)

(C. Branch/Subsidiary of Company /Enterprise Information) if any:
ណ្មុះស្លខា
Branch/Subsidiary Office Name
ណ្មុះត្បធ្លនស្លខា
Chairman/Director of
Branch/Subsidiary office
បណងកើរណ ង
ើ ណៅឆ្ន ំ
Year of Establishment
អាសយដាាន / Address
ចំនួនបគគលិកស្លខា
/ Total Employee

ម្សាីម្(Muslim)..............................................នាក់

ម្ន
ិ បម្នម្សាីម្(Non Muslim)...........................................នាក់

េូរស័ពេ/ Phone
េូរស្លរ / Fax
អបី ម្៉ាល / Email
ឃ. រ័ត៌ម្មនអ្ុំរីរន្នែងផលិត (D. Production Information)
ណ្មុះអនកត្គប់ត្គង
Manager’s Name
អាសយដាាន / Address
ចំនួនបគគលិក
/ Total Employee

ម្សាីម្(Muslim)..............................................នាក់

ម្ន
ិ បម្នម្សាីម្(Non Muslim)...........................................នាក់

េូរស័ពេ/ Phone
េូរស្លរ / Fax
អីបម្៉ាល / Email

ង. រ័ត៌ម្មនអ្ុំរីសវចខេប់(E. Packaging Information)
ណ្មុះអនកត្គប់ត្គង
Manager’s Name
អាសយដាាន / Address
ចំនួនបគគលិក
/ Total Employee

ម្សាីម្(Muslim)..............................................នាក់

ម្ន
ិ បម្នម្សាីម្(Non Muslim)...........................................នាក់

េូរស័ពេ/ Phone
េូរស្លរ / Fax
អបី ម្៉ាល / Email
នាយកដ្ឋានកច្
ិ ចការហាឡាល ននអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអនកប្រ្ើ ាស់ កច្
ិ ចការ្រកួត្រជែង នង
ិ រង្ក្រារការជកែងរនែំ «ក.រ.រ.»

ព័ត៌មានលម្អត
ិ / For More Information : 071 969 33 63

Department of Halal – Consumer Protection Competition and Fraud Repression Directorate-General (CCF)

Page 3 of 5

ច. រ័ត៌ម្មនអ្ុំរីរន្នែងសតរេុ
រ (F. Storage Information)
ុ
ណ្មុះអនកត្គប់ត្គង
Manager’s Name
អាសយដាាន / Address
ចំនួនបគគលិក
/ Total Employee

ម្សាីម្(Muslim)..............................................នាក់

ម្ន
ិ បម្នម្សាីម្(Non Muslim)...........................................នាក់

េូរស័ពេ/ Phone
េូរស្លរ / Fax
អីបម្៉ាល / Email
ឆ. រ័ត៌ម្មនអ្ុំរីព្បសេេអាជ្ីវរម្ម / (G. Type of Business Information):
ត្បណេេអាជវី កម្ម/Type of Business

រាយម្ខផលិរផល/ Listing Products

ណេសចរ ៍ នង
ិ ណសវាកម្ម / Tourism
and Services

ផលិរផលម្ហូបអាហារ / Foods

ផលិរផលណេសជាៈ / Beverages

ផលិរកម្មស្លច់(សរតឃារដាាន) /
Slaughterhouse

នាយកដ្ឋានកច្
ិ ចការហាឡាល ននអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអនកប្រ្ើ ាស់ កច្
ិ ចការ្រកួត្រជែង នង
ិ រង្ក្រារការជកែងរនែំ «ក.រ.រ.»

ព័ត៌មានលម្អត
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ណត្គឿងសាាង / Cosmetics

សាារៈ ឬផលិរផលណត្បើត្ាស់ /
Consumer Products

ផលិរផលកសិកម្ម(ម្ន
ិ ទន់បកម្ចន នង
ិ
បកម្ចនរច
ួ )/
Agricultural Products (Processed
and Unprocessed)

ណផសងៗ / Others

សូ ម្បញ្ញាក់បបនែម្នូវ (Please Fill out)៖
-រាយនាម្ផលិរផលបែលដាក់ពាកយណសនើសំ ទង
ំ អស់ណៅេំពរ័ បបនែម្ ត្បសិនណបើាមនចណនាាុះេំណនរ។
(All kinds of Products) (Use other pages if no space)
ខ្ំាេ/នាងខ្ំ សូ ម្ធ្លនាអុះអាងថា ព័រា
៌ នខាងណលើ ជាព័រា
៌ នពិរត្ាកែ។ ណបើខសពីការពិរ ខ្ំាេ/នាងខ្ំ សូ ម្េេួល

ខសត្រូវចំណពាុះម្ខចាប់។
We confirm that the information above is true and accurate. If the information is not true and accurate,
we hold legally responsible under the law(s).
ណយាើណៅ

, ម្ថ្ៃេី............បខ...........ឆ្ន២
ំ ០......
, Date.........................................

សត្ាប់ម្ន្តនត្តី រួរពន
ិ រ
ិ យ៖ For Official use:

ណលខណរៀង / No...............................................

ហតថបលខា ្ា និងប្មោះ្រធាន្កុម្ហ៊ុន ឬតំណាង

Signature Stamp and Name of Director or Representative

បានរិនិតយ / Checked
ម្ថ្ៃបខឆ្ន ំ / Date ............./….........../...............
នាយកដាានកិចេការហាឡាល ម្នអគគនាយកដាាន ក.ប.ប.
Department of Halal – CCF Directorate-General
ហរែណលខា / Signature

នាយកដ្ឋានកច្
ិ ចការហាឡាល ននអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអនកប្រ្ើ ាស់ កច្
ិ ចការ្រកួត្រជែង នង
ិ រង្ក្រារការជកែងរនែំ «ក.រ.រ.»

ព័ត៌មានលម្អត
ិ / For More Information : 071 969 33 63

Department of Halal – Consumer Protection Competition and Fraud Repression Directorate-General (CCF)
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