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ពារយសុុំព្រររអាជីវរម្ម 
លរ់សម្ភា ររីឡា 

***** 
 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ................................................ ឈេទ............ អាយញ..........ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ.............. 

មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ............. េូមិ....................................ឃញុំ/សង្កា ត់.................................................. 
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ .............................. រាជធានី/ឈខតត ...................... អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណឈលខ............................. 
ឈលខទូរស័ព្ទ.................................................................។ 

សមូ្គោររជូន 
គោរអភិបាលព្សុរខ្សាច់រណាា ល 

រម្មវត្ុុៈ   សុំឈណ្ើ សញុំឈបើរ............................................................................................................................។ 
 តាមន័យដូច្មានរនញងរមមវតថញខាងឈលើ សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា តតច្ាប់ឈអាយ
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំបានឈបើរ..................................................................................................................................... 
មានទីតាុំងសថិតឈៅេូមិ................................. ឃញុំ....................................... ស្សុរខាច់្រណ្តត ល ឈខតតរណ្តត ល។  
 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសនាថា នឹងឈោរព្តាមបទបបញ្ាតតិ និងឈោលការណ៍្ណណ្នាុំទុំងឡាយរបស់ 
ក្រសួងអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡា ។ 
 សូមជូនភ្ជា ប់មរជាមួយនូវ 
 -រិច្ចសនាអាជីវរមម ......................................................................................... ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -បលង់បង្កា ញទីតាុំងអាជីវរមម .............................................................................. ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ ឫឈសៀវឈៅក្រសួារ(ច្ាប់ច្មលង) .......................................... ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -សុំណ្ញុំ ឯរសារពារ់ព័្នធនានា ............................................................................ ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -របូថត ៤ x ៦ .................................................................................................. ច្ុំនួន០៣ សនលឹរ 
 អាស្ស័យដូច្បានឈោរព្ជូនខាងឈលើ សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា តច្ាប់ឱ្យខ្ញុំ
បាទ/នាងខ្ញុំបានក្បរបអាជីវរមមឈោយអនញឈក្ោោះ ។ 
 សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាត ទទួលនូវការឈោរព្ដ៏ខពង់ខពស់អុំពី្ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។ 
 

         ខាច់្រណ្តត ល ថ្ថៃទី.......... ណខ............. ឆ្ន ុំ២០១... 
            ហត្គលខា ឬសាា ម្គម្ដៃសាដ ុំ 

 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 

របូថត 

៤ x ៦ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តត ល 
រដ្ឋបាលស្រុកេាច់កណ្តត ល 
ការយិាល័យស្ចកខចញចូលតត្មួយ 
ឈលខៈ............................. 
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បានត្រួរពិនិរយត្រឹមត្រូវ គោរពជូន 
គោកត្រីត្រធានការ.ិត្រកគរញរូលតរមយួ 
ខ្សារក់ណ្តា ល,ថ្ងៃទី...... តខ្ស......... ឆ្ន ាំ២០.. 

ម្ន្តនាីជុំនាញ 

រូមគោរពជូនគោកអភបិាលត្រុក 
គមត្តា ពិនិរយ និងរគត្មរ 

ខ្សារក់ណ្តា ល,ថ្ងៃទី....... តខ្ស.......... ឆ្ន ាំ២០.. 
ព្រធានការ.ិព្ចរគចញចូលតតម្ួយ 

បានគ ើញ និងឯកភាព 
ខ្សារក់ណ្តា ល,ថ្ងៃទី....... តខ្ស.......... ឆ្ន ាំ២០.. 

អភិបាលព្សុរ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 
 

 
ជវីប្រវត្តសិង្ខេរ 

 

១. នាមក្តរូល និងនាមខលូន : ....................................................................... ឈេទ............. សញ្ជា តិ............... 
២. ថ្ថៃណខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត : ........................................................................................................................ 
៣. ទីរណនលងរុំឈណ្ើ ត : ........................................................................................................................ 
៤. រក្មិតវបបធម៌ : ........................................................................................................................ 
៥. មញខជុំនាញបឈច្ចរឈទស : ........................................................................................................................ 
៦. ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន : ........................................................................................................................ 
    ................................................................................................................។ 
៧. សាថ នភ្ជព្ក្រួសារ ឈ ម្ ោះបតី ឬក្បព្នធ ................................................. ឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត......................................... 

  មញខរបរ..................................................................................................................................................... 
- ឈ ម្ ោះរូន .................................................... ឈេទ ............. ថ្ថៃណខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត...................................... 
- ឈ ម្ ោះរូន .................................................... ឈេទ ............. ថ្ថៃណខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត...................................... 
- ឈ ម្ ោះរូន .................................................... ឈេទ ............. ថ្ថៃណខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត...................................... 
- ឈ ម្ ោះរូន .................................................... ឈេទ ............. ថ្ថៃណខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត...................................... 

        
      ខាច់្រណ្តត ល ថ្ថៃទី......... ណខ............. ឆ្ន ុំ២០១.. 
          ហតថឈលខា ឬសាន មឈមថ្ដសាត ុំ 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
 

រិចចសនា 
***** 

           ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ.................................................... ឈេទ............. អាយញ.............ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ............ 
មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន.................េូមិ.....................................................ឃញុំ/សង្កា ត់............................................ 
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ ...............................រាជធានី/ឈខតត.......................... អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណឈលខ.......................... 
ឈលខទួរស័ព្ទ................................................................... ។ 

សមូ្សនា 
 

 ១. មញននឹងចាប់ឈផ្តើមក្បរបអាជីវរមម បនតអាជីវរមម ឬបិទអាជីវរមម ក្តូវជូនដុំណឹ្ងមរការ.ិក្ច្រឈច្ញចូ្ល
ណតមួយស្សុរខាច់្រណ្តត ល ឈខតតរណ្តត ល ឱ្យបានមញនពី្រសបាត ហ៍។ 

 ២. ឈោរព្អនញវតតឈោលការណ៍្ច្ាប់ បទបញ្ជា  ឈសច្រតីសឈក្មច្ ឈសច្រតីណណ្នាុំរបស់រាជរោា េិបាល និង
ក្រសួងអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡា។ 

 ៣.  ធានាមិនប ោះពាល់ដល់សនតិសញខ សណ្តត ប់ធាន ប់ រឈបៀបរបបសាធារណ្ៈ បរសិាថ ន សញវ ថភិ្ជព្ សញខញមាល
ភ្ជព្សងគម។ 

 ៤. មិនបងាសឈមលងប ោះពាល់ដល់អនរជិតខាង។ 
 ៥. មិនឈ្លៀតឱ្កាសមញខរបរណដលរោា េិបាលហាមឃាត់។ 
 ៦. ផ្តល់របាយការណ៍្អុំពី្សាថ នភ្ជព្អាជីវរមម ឈសវារមមជូនសាោស្សុររាល់ឈព្លណ្តមានការចាុំបាច់្។ 
 ៧. ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខញសក្តូវទុំងស្សុងច្ុំឈពាោះការមិនអនញវតតន៍តាមក្បការណ្តមួយថ្នរិច្ចសនាឈនោះ។ 
 

      រនញងររណី្មិនអនញវតតតាមរិច្ចសនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលឈទសតាមច្ាប់រដា ណដលបានរុំណ្ត់
ជាធរមាន។ 
 

           ណក្រងព្ញុំក្បារដដូច្ការអោះអាងខាងឈលើឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមផ្តិតឈមថ្ដសាត ុំទញរជាេសតញតាង។ 
                                                                                       
           ខាច់្រណ្តត ល ថ្ថៃទី............ ណខ................ ឆ្ន ុំ២០១... 

         ហត្គលខា ឬសាា ម្គម្ដៃសាដ ុំ 
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