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ពារយសុុំបន្តសរុលភារ បន្ទប់រិគព្រះស្តសតមីាន្ផ្ទទគពាះ 

 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...................….............. ជា .................. ជុំនានទី់..... ជុំនាញឯកឈទសផ្នែក................ 
អាយញ.......... ឆ្ែ ុំ  ឈេទ........ ជនជាតិ............ សញ្ជា តិ.............. កានអ់តតសញ្ជា ណបណណ ឈេខ ................................ 
សព្វថ្ងៃឈ វ្ើការឈៅ ...................................................................... មានមញខតុំផ្ណងជា “១”  ................................ 
ទីេុំឈៅបច្ចញបបនែនទោះ.....................................................................................................................................។ 

សមូ្គរររជូន្ 
គោរអភិបាលព្សុរ............................... 

 រម្មវតថុ    សុំឈណើ សញុំ បដូរេិខិតអនញញ្ជា ត ឈ្បើ្បាស់បនតឈេើកទី ......... ថ្នផ្នែក   បនទបពិ់្ឈ្រោះស្តសតីមានថ្នទឈ ោះ    
មយួកផ្នែងឈ ម្ ោះ ............................................... តុំងឈៅនទោះឈេខ .......... នែូវ ................... េូម.ិ....................... 
ឃញុំ...................................... ្សុកខាច្ក់ណ្ដដ េ  ឈខតតកណ្ដដ េ   ផ្ែេការយិាេ័យ្ច្កឈច្ញចូ្េផ្តមយួបានឈច្ញ 
េិខិតអនញញ្ជា តឈេខ .......................................... ច្ញោះថ្ងៃទី ......................................... ឈ ើយ្តូវ ួសកុំណតឈ់ៅ 
ថ្ងៃទី .......... ផ្ខ ............ ឆ្ែ ុំ 20..... ។  ឈោយខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ មានបុំណងបនតែុំឈណើ រការឈសវាសញខាេបិាេឯកជនរបស់ 
ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ផ្ែេមានទីតុំងែផ្ែេែូច្ខាងឈេើតឈៅឈទៀត។  
 អា្ស័យឈ តញឈនោះ សូមឈោកអេបិាេ្សុកឈមតត ឈច្ញេិខិតអនញញ្ជា តឲ្យខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ឈ្បើ្បាស់ជាបនតឈៅ 
ឈទៀតតមសុំឈណើ ឈោយកដីអនញឈ្រោះ ។ 

សូមជូនភ្ជា បម់កជាមយួ ៖ 
- ជីវ្បវតតិសឈងេបមានបិទរូបងត      : ០១ច្ាប ់
- កិច្ចសនា        : ០១ច្ាប ់
- វញិ្ជា បនប្តសញខភ្ជព្       : ០១ច្ាប ់
- េកេណៈវនិិច្ឆយ័បនទបពិ់្ឈ្រោះស្តសតីមានថ្នទឈ ោះ    : ០១ច្ាប ់
- របាយការណ៍សដីពី្សកមមភ្ជព្ឈសវាកមមរយោះឈព្េ ៣ ឆ្ែ ុំ   : ០១ច្ាប ់
- បង្កា នថ់្ែោក ់កយសញុំឈបើកបនទបផ់្ងទុំជុំងឺ     : ០១ច្ាប ់
- េិខិតអនញញ្ជា តរបស់គណៈគិោនញបោា ក     : ០១ច្ាប ់
- េិខិតអនញញ្ជា តចាស់ ឈេខ .................... ច្ញោះថ្ងៃទី ......................  : ០១ច្ាប ់
- េិខិតឈកា េឈទស”២”        : ០១ច្ាប 
- រូបងតទុំ ុំ៤៦       : ០១សនែឹក 
- រូបងតទីតុំងឈបើកទុំ ុំ១៥២០ងតច្ុំពី្មញខ     : ០១សនែឹក 
សូមឈោកអេបិាេ្សុកខាច្ក់ណ្ដត េ ឈមតត ទទួេនូវការឈររព្ែខ៏ពងខ់ពស់អុំពី្ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំ ៕  

              
                         ឈ វ្ើឈៅ..................ថ្ងៃទី............ផ្ខ...............ឆ្ែ ុំ20... 

                 តថឈេខា 
 

 
 
“ ១ “ ឈបើជាមស្តនតរីាជការ 
“ ២ “ ច្ុំឈ ោះអែកផ្ែេរម ន្កបខណឌ រែា     

រដ្ឋបាលស្រុក........................ 
ការយិាល័យស្រកចរញរូលតែមួយ 
លេខៈ............................. 
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ជីវព្បវតតិសគខេប 

-នាម្តកូេនិងនាមខែួន: ............................................អកសរឡាតុំង................................................ ឈេទ......... 

អាយញ......... ឆ្ែ ុំ   ជាតិ..........  សញ្ជា តិ.........   កានអ់តតសញ្ជា ណបណណ ឈេខ .....................................។ 

-ថ្ងៃផ្ខឆ្ែ ុំកុំឈណើ ត : ............................................................................................................................ 
-ទីកផ្នែងកុំឈណើ ត : ............................................................................................................................ 
-អាស័យោា នសព្វថ្ងៃ : នទោះឈេខ.............. នែូវ.................... េូម.ិ............................ ឃញុំ/សង្កា ត.់....................... 

្សុក/ខណឌ ............................... ឈខតត/រាជធានី................... ទូរសព្ទទុំនាកទុំនង ................................. ។ 
-កុំរតិវបប្មប៌រឈទស : ............................................................................................................................ 
-បឈច្ចកឈទសជុំនាញ : សញ្ជា ប្តបឈច្ចកឈទស ............................................ឈៅឆ្ែ ុំ....................................... 
 : សញ្ជា ប្តជុំនាញឯកឈទស ......................................ឈៅឆ្ែ ុំ....................................... 
-រយៈឈព្េធាែ បប់ានឈ វ្ើការង្ករកែញងស្ថថ បន័ជុំនាញរែាឬឯកជន/អងគការឈ្កាយពី្បានទទួេសញ្ជា ប្ត ៖ 

- ស្ថថ បន័រែា   ច្ុំនួន ........... ឆ្ែ ុំ ពី្ឆ្ែ ុំ ....................... ែេ់ឆ្ែ ុំ .............................................. 
- ស្ថថ បន័ឯកជន/អងគការ  ច្ុំនួន ............ ឆ្ែ ុំ ពី្ឆ្ែ ុំ ....................... ែេ់ឆ្ែ ុំ .............................................. 

-ទីកផ្នែងឈ វ្ើការសព្វថ្ងៃ : ............................................................................................................................ 
-មានមញខតុំផ្ណងជា “១”  : ............................................................................................................................ 
-្បព្នធឬបតីឈ ម្ ោះ : ....................................... ថ្ងៃផ្ខឆ្ែ ុំកុំឈណើ ត............................................................. 

. ទីកផ្នែងកុំឈណើ ត: ............................................................................................................................ 

. មញខរបរសព្វថ្ងៃ : ............................................................................................................................ 

. មានកូនច្ុំនួន : ............................នាក ់្បុស................នាក ់្សី..................... នាក ់
-ឪព្ញកបឈងាើតឈ ម្ ោះ : ..........................................អាយញ...........ឆ្ែ ុំ ជនជាតិ.....................សញ្ជា តិ................ 

. អាស័យោា ន និងមញខរបរសព្វថ្ងៃ: ....................................................................................................។ 
-មាត យបឈងាើតឈ ម្ ោះ : ..........................................អាយញ............ឆ្ែ ុំជនជាតិ.....................សញ្ជា តិ............... 

. អាស័យោា ន និងមញខរបរសព្វថ្ងៃ: ................................................................................................... ៕ 
 
                                                                    ឈ វ្ើឈៅ ...................... ថ្ងៃទី ......... ផ្ខ ......... ឆ្ែ ុំ 20….. 

         ហតថគលខា 
ព្បធាន្អខគភារ «១»ឬសម្តថរិចចមូ្លដ្ឋា ន្«២» 

 

 

. «១» ឈបើជាមស្តនតរីាជការ 

. «២»ឈបើមនិផ្មនជាមស្តនតីរាជការ            

រូបថត 
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រិចចសន្ា 

 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ............................................អកសរឡាតុំង........................................អាយញ.........ឆ្ែ ុំ 
ឈេទ.............ជនជាតិ..............សញ្ជា តិ................ជុំនាញឯកឈទសផ្នែក...........................................................។ 
សព្វថ្ងៃឈ វ្ើការឈៅ.........................................................មញខតុំផ្ណង “១” .......................................................... 
ទីេុំឈៅសព្វថ្ងៃនទោះឈេខ.......នែូវឈេខ.......... េូម.ិ............. ឃញុំ/សង្កា ត.់...................... ្សុក/ខណឌ /្កុង................... 
ឈខតត/រាជធានី......................  ។ 
ជាអែកទទួេខញស្តូវឈេើឈសវាសញខាេបិាេផ្នែក បនទបពិ់្ឈ្រោះស្តសតីមានថ្នទឈ ោះ  ផ្ែេមានឈ ម្ ោះ ................................. 
តុំងឈៅនទោះឈេខ .......... នែូវ ........ េូម ិ....................ឃញុំ........................... ្សុក......................  ឈខតត.............. ។ 

សមូ្សន្ាចុំគពាះគោរអភិបាលព្សរុ............................ 
១-ឈររព្ឈអាយបាន្តឹម្តូវនូវច្ាបឈ់រេការណ៍ និងឈសច្កតីផ្ណនាុំឈនសងៗរបស់រាជរោា េបិាេ។ 
២-ឈររព្វនិយ័ការង្ករ និងការចាតត់ុំងរបស់្កសួរសញខាេបិាេ ឬអែកែឹកនាុ្ំ គប់្ គងឈសវារបស់ខែួន “១” ។ 
៣-ឈររព្ឈព្េឈមា៉ោ ងបុំឈរ ើការង្ករ្បចាុំថ្ងៃតមអងគភ្ជព្រែានិងបឈ្មើឈសវាឯកជន ឈព្េ្ពឹ្កឈមា៉ោ ង៥.:៣០ ែេ់
ឈមា៉ោ ង ៧:៣០ និង ឈព្េោៃ ច្ពី្ឈមា៉ោ ង ១៧:៣០ ែេ់ឈមា៉ោ ង ១៩:៣០ ផ្តប៉ោញឈណ្ដណ ោះ  «១» ។ 

៤-អនញវតតនឱ៍្យបាន្តឹម្តូវ្គបប់ទបញ្ា តិទុំងអស់របស់្កសួងសញខាេបិាេ ផ្ែេមានផ្ច្ងអុំពី្្កមសីេ្ម ៌
កែញងមញខវជិាា ជីវៈរបស់្គូឈព្ទយ។ 

៥-មនិស ការណ៍ជាមយួជនបរឈទស/មនិតុំងេកឱ់្សង និងឈររព្តមឈរេការណ៍កាកសុំណេ់ឈវជាស្ថស្តសត។ 
៦- យេ់្ព្មបញ្ាូ នរបាយការណ៍ព្ាបាេជមៃមឺកកានម់នទីរសញខាេបិាេ និង ស្ថោ្សុកជាឈរៀងរាេ់ផ្ខ។ 
៧-មនិឈ វ្ើការនសព្វនាយ ណិជាកមម ឬឈ វ្ើឈអាយមានបាតញភ្ជព្ណ្ដមយួ មនិសម្សបនទញយនឹងការផ្ណនាុំរបស់
ការយិាេ័យ្ច្កឈច្ញចូ្េផ្តមយួនិងមនទីរសញខាេបិាេឈខតតឈ ើយ។ 

៨- ឈ្តៀមេកេណៈទទួេ និងបងាេកេណៈង្កយ្សួេែេ់្គបស់កមមភ្ជព្ការង្ករ្តួតពិ្និតយរបស់គណៈកមាម
្ិការកិច្ច។ 

  កែញងករណីមិនអនញវតតតមឈរេការណ៍ឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំឯកភ្ជព្ឲ្យមនទីសញខាេិបាេឈខតត/ស្ថោ្សុក  
 មានសិទធិែក ូតអតតសញ្ជា បណណ ឈោយសវ័យ្បវតត ៕ 

ឈ វ្ើឈៅ ...............ថ្ងៃទី........ផ្ខ ....... ឆ្ែ ុំ 20… 
សារសដឹីខឭ         សាា ម្គម្ផ្ដសាដ ុំមាច សគ់សវា 

ថ្ងៃទី ....... ផ្ខ ........ ឆ្ែ ុំ 20…. 
ហតដគលខា 
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