
ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

ស វ្ើសៅរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ,ថ្ងៃទើ..........ខែ.........ឆ្ន ុំ ២០១.... 
ហត្ថលេខាសាមីជន (១) ស ើជាមន្តន្រើរាជការ 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 
ជាតិ្ សាសនា ព្រះមហារសព្ត្ 

3 
ពារយលសនើសុុំល ើរ  នទ ់រាបាេលោយចេនា 

 

ែ្ ុំបាទ/នាងែ្ ុំស ម្ ោះ....................................................អក្សរឡាតុំង......................................... 
សភ្ទ.............អាយ .................ជន្ជាតិ...................្ញ្ជា តិ...............ក្ុំរតិជុំនាញ សចេក្សទ្.................. 
ជុំនាន់្ទើ..............ថ្ន្គ រ្ោះស្ថា ន្្ិក្ា................................................................................................... 
ម ែរ រ្ព្យវថ្ងៃ.................................................ម ែតុំខែងជា(១)........................................................ 
អា្័យោា ន្ ចេ  ្ន្នទះទោះសលែ...................ទះវ................................................គក្ទមទើ............ភ្.មិ............... 
្ង្កា ត់.................................................ែែឌ ............................................រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ ។ 

សមូលោររចូេមរ 
លោរអភិបាេននគណៈអភិបាេខណឌ ......................... 

 រមមវត្ថុ៖ ុ្ំសែើ  ្ុំអន្ ញ្ជា តចា ់ស ើក្  ន្ទ ព់្យាបាលសោយចលនា  មួយក្ខន្វងស ម្ ោះ.................... 
មាន្ទើតុំង ា្ិតសៅទះទោះសលែ...........ទះវ................គក្ទមទើ............ភ្.មិ....................... ្ង្កា ត់........................ 
ែែឌ ........................................................រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ។ 
 តាមរយៈ ៖ គ ធាន្ការយិាល័យគចក្សចញច.លខតមួយែែឌ .................................................. 
 សមូភ្ជា  ់មរជាមួយនូវៈ 
 

- ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្ ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា                     ០១ចា ់ 
- ជើ.គ .តរិ្សងេ រ ្់ស្ថមើជន្មាន្ ិទរ. ងត ៤ x ៦ ្.ម                  ០១ចា ់ 
- កិ្ចេ្ន្ាចុំសពាោះស្ថលាែែឌ                        ០១ចា ់ 
- ុ្ំន្.្ ង្កា ញទើតុំងខែលមាន្ ញ្ជា ក់្ព្យើអាជ្ា្រ្ង្កា ត់                   ០១ចា ់ 
- ចា ់ងតចមវងលិែិត ញ្ជា ក់្ការ្ិក្ា/្ញ្ជា  ័គតខែលមាន្ ញ្ជា ក់្ព្យើស្ថលារាជធាន្ើ/សែតរ ០១ចា ់ 
- លិែិត ញ្ជា ក់្្មាជិក្ភាព្យរ ្់្ែៈ្ិលាន្  ្ោា ន្ រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ        ០១ចា ់ 
- .ញិ្ជា  ន្ ័គត ញ្ជា ក់្  ្ែភាព្យ                       ០១ចា ់ 
- លក្េែ័ែឌ .និិ្ចឆ័យ ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា                    ០១ចា ់ 
- រ. ងតស្ថមើជន្ ទុំហុំ ៤ x ៦ ្.ម                               ០៥្ន្វឺក្ 
-  ង្កា ន់្ថ្ែទទួលពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្ ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា                   ០១ចា ់ 

អាគ្័យសហត សន្ោះ .្មសលាក្អភិ្បាលអន្ ញញាតចា ់សអាយែ្ ុំបាន្/នាងែ្ ុំបាន្ស ើក្   ន្ទ  ់
ព្យាបាលសោយចលនា មួយក្ខន្វខែលមាន្ស ម្ ោះ និ្ងអា្័យោា ន្ែ.ចខាងសលើ សោយស្ចក្រើអន្ សគរោះ ។ 
  .្មសលាក្អភិ្បាល ទទួលន្..ស្ចក្រើសររព្យែ៏ែពង់ែព្់អុំព្យើែ្ ុំបាទ/នាងែ្ ុំ ។ 
 

 
 
 

រដ្ឋបាេខណឌ .......................... 
ការយិាេយ័ព្ចរលចញចូេតត្មួយ 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 
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3 
ជីវព្ វត្តិសលខេ  

នាមគតក្.ល និ្ងនាមែវួន្..........................................អក្សរឡាតុំង............................................. 
សភ្ទ.............ជន្ជាតិ.................្ញ្ជា តិ........................ថ្ងៃទើឆ្ន ុំក្ុំសែើ ត.............................................. 
ទើក្ខន្វងក្ុំសែើ ត............................................................................................................................... 
អា្័យោា ន្ ចេ  ្ន្ន ទះទោះសលែ..............ទះវ.................................គក្ទមទើ..............ភ្.មិ................................ 
្ង្កា ត់..........................................ែែឌ ..............................................រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ។ 
ក្ុំរតិ. ្្ម៌ភាស្ថ រសទ្.................................................................................................................. 
ជុំនាញ សចេក្សទ្៖ ្ញ្ជា  ័គត សចេក្សទ្.......................................................សចញឆ្ន ុំ.................... 
   ្ញ្ជា  ័គតជុំនាញឯក្សទ្.................................................សចញឆ្ន ុំ.................... 
រយៈសព្យលធាវ  ់បាន្ស វ្ើការង្ករក្ន ងស្ថា  ័ន្ជុំនាញរែា ឬឯក្ជន្សគកាយព្យើបាន្ទទួល្ញ្ជា  ័គត 

ចុំនួ្ន្.....................................ឆ្ន ុំ ព្យើឆ្ន ុំ...........................ែល់ឆ្ន ុំ.............................. 
ទើក្ខន្វងស វ្ើការ ចេ  ្ន្ន...................................................................................................................... 
មាន្ម ែតុំខែងជា(១)....................................................................................................................... 
 រើ/គ ព្យន្ធស ម្ ោះ..............................................................ថ្ងៃខែឆ្ន ុំក្ុំសែើ ត............................................ 
ទើក្ខន្វងក្ុំសែើ ត............................................................................................................................... 
ម ន្រ រ ចេ  ្ន្ន................................................................................................................................ 
មាន្ក្.ន្ចុំន្ួន្.....................នាក្់ គ ទ្......................នាក្់ គ ើ្.........................នាក់្ 
ឳព្យ ក្ សងាើតស ម្ ោះ...........................................អាយ .............ឆ្ន ុំ ជន្ជាតិ..............្ញ្ជា តិ................ 
អា្័យោា ន្ និ្ងម ែរ រ ចេ  ្ន្ន......................................................................................................... 
មារ យ សងាើតស ម្ ោះ...........................................អាយ .............ឆ្ន ុំ ជន្ជាតិ..............្ញ្ជា តិ................ 
អា្័យោា ន្ និ្ងម ែរ រ ចេ  ្ន្ន......................................................................................................... 

ស វ្ើសៅរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ,ថ្ងៃទើ..............ខែ...........ឆ្ន ុំ ២០១..... 
ហត្ថលេខាសាមីជន                   

  

 
 
 

ព្ ធានអខគភ្ជរ ឬសមត្ថរិចចមូេោឋ ន 
ហត្ថលេខា និខព្តា 
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ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 
ជាតិ្ សាសនា ព្រះមហារសព្ត្ 

3 
រិចចសនា 

ែ្ ុំបាទ/នាងែ្ ុំស ម្ ោះ......................................អក្សរឡាតុំង......................................សភ្ទ.........អាយ ...... 
ឆ្ន ុំ...............ជន្ជាតិ.................្ញ្ជា តិ.............ជុំនាញ សចេក្សទ្..................................................... 
 ចេ  ្ន្ន ុំសរ ើការង្ករសៅ.........................................មាន្ម ែតុំខែងជា.................................................... 
អា្័យោា ន្្ព្យវថ្ងៃ ទះទោះសលែ................ទះវ........................គក្ទមទើ..................ភ្.មិ..................................... 
្ង្កា ត់..........................ែែឌ ............................រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ ។ 
ជាអនក្ទទួលែ ្គតូ.សលើ.............................................ខែលមាន្ស ម្ ោះ................................................. 
មាន្ទើតុំងសៅទះទោះសលែ..............ទះវ............................គក្ទមទើ.....................ភ្.មិ........................................ 
្ង្កា ត់...............................ែែឌ .....................................រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ ។ 

.្ម្ន្ាចុំសពាោះម ែរែាបាលែែឌ ............……….....តមចុំន្ ចមយួចុំន្នួ្ែ.ចខាងសគកាម៖ 
១-សររព្យឲ្យបាន្គតរមគតូ.តមចា ់ សរលការែ៍ និ្ងស្ចក្រើខែនាុំសទះសង រៗ ្់រាជរោា ភិ្បាល។ 
២-សររព្យ.ន័ិ្យការង្ករ និ្ងការចាត់តុំងរ ្់គក្្ួង  ្ខាភិ្បាល ឬអនក្ែរក្នាុំគ្ ់គ្ងស្វារ ្់ែវួន្។ 
៣-សររព្យសព្យលស.លា ុំសរ ើការង្ករគ ចាុំថ្ងៃតមអងគភាព្យរែា និ្ង ុំសរ ើស្វា  ្ខាភិ្បាលឯក្ជន្។ 
 -សព្យលគព្យរក្៖ ចា ់ព្យើសមា៉ោ ង៥:៣០នាទើ ែល់សមា៉ោ ង៧:៣០នាទើ ។ 
 -សព្យលលាៃ ច៖ ចា ់ព្យើសមា៉ោ ង១៧:៣០នាទើ ែល់សមា៉ោ ង១៩:៣០នាទើ។ 
៤-អន្ .តរសអាយបាន្គតរមគតូ.រាល់ ទ ញ្ជា តិនានារ ្់គក្្ួង  ្ខាភិ្បាលខែលមាន្ខចងអុំព្យើគក្ម ើ្ 
ល្ម៌ ក្ន ងម ែ.ជិាា ជើ.ៈរ ្់គ្ូសព្យទយ ។ 
៥-មិន្្ហការជាមួយគ្ូសព្យទយ រសទ្ និ្ងសររព្យតមសរលការែ៍ខែនាុ្ំ រើព្យើការទ ក្ោក់្ ុ្ំែង់ 
ស.ជាស្ថន្ត្រ។ 
៦-យល់គព្យម ញ្ា. ន្របាយការែ៍្ក្មមភាព្យពិ្យនិ្តយព្យាបាលជមៃឺជាសទៀងទាត់គ ចាុំគតើមា្ជ.ន្មន្ទើរ  ្ 
ខាភិ្បាលរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ និ្ងស្ថលាែែឌ ..............................។ 
៧-មិន្ស វ្ើការទះសព្យវទះាយពាែិជាក្មមខែលមិន្មាន្ការអន្ ញ្ជា តព្យើគក្្ួង  ្ខាភិ្បាល ឬស វ្ើសអាយមាន្ 
បាត ភាព្យណាមួយមិន្្មគ្ ទះទ យនិ្ងការខែនាុំរ ្់មន្ទើរ  ្ខាភិ្បាលរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ។ 
៨-មិន្អន្ ញ្ជា តឲ្យមាន្អនក្ជុំងឺ ុ្ំរាក្សលើ្ព្យើ ២៤សមា៉ោ ង។ 
៩-មិន្ោក់្តុំងលក់្ឳ្ងក្ន ង ន្ទ ់ស ើក្ស្វារ ្់ែវួន្ជាោច់ខាត។ 
១០-សគតៀមលក្េែៈទទួល និ្ង ងារលក្េែៈង្កយគ្ួលែល់គ្ ់្ក្មមភាព្យការង្ករគតួតពិ្យនិ្តយរ ្់ 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

្ែៈក្មាម ្ិការល   ុំបាត់ឳ្ងខក្វងកាវ យ និ្ងស្វា  ្ខាភិ្បាលែ ្ចា ់ និ្ងខទះនក្ជុំនាញពាក់្ព័្យន្ធ 
សទះសងៗសទៀត ។ 

ស វ្ើសៅរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ, ថ្ងៃទើ......ខែ.......ឆ្ន ុំ ២០១......       
សាម មលមនដ្សាត ុំម្ចច សល់សវា                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

សារសដឹី្ខេ ឺ
រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ,ថ្ងៃទើ........ខែ........ឆ្ន ុំ ២០១..... 

ហត្ថលេខា 
 
 
 

អាសយ័ោឋ ន ឬរតនែខល្វើការ 
.................................................(១)ស ើជាមន្តន្រើរាជការ 

 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 
ជាតិ្ សាសនា ព្រះមហារសព្ត្ 

េខិិត្ ញ្ជា រ់ទីតា ុំខ 

រ ្់.....................................ស ម្ ោះអាជើ.ក្មម.................................................................... 
ទះទោះសលែ...........ទះវ.............ភ្.មិ........................ឃ ុំ/្ង្កា ត់.........................គក្ទង/គ្ទក្/ែែឌ .....................
........រាជធាន្ើ/សែតរ............................................ែ.ចបាន្ ង្កា ញសៅក្ន ង ុ្ំន្.្ ុំគពួ្យញខាងសគកាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ុ្ំន្.្ ុំគពួ្យញ ង្កា ញទើតុំង 
 

ថ្ងៃទើ..........ខែ.............ឆ្ន ុំ............ 
(មាេ ្់/អនក្គ្ ់គ្ងអាជើ.ក្មម) 

សលែ................................ 
បាន្សឃើញ និ្ង ញ្ជា ក់្ 

ុ្ំន្.្ ុំគពួ្យញទើតុំងសន្ោះពិ្យតជាគតរមគតូ.គបាក្ែខមន្។  
 

ថ្ងៃទើ..........ខែ.........ឆ្ន ុំ.......... 
សមឃ ុំ/សៅ្ង្កា ត ់



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 
ជាតិ្ សាសនា ព្រះមហារសព្ត្ 
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 ញ្ា ពី្ត្ួត្រិនិត្យេរេខ័ណឌ វិនិចឆ័័យ  នទ ់រាបាេលោយចេនា 

លយាខ ៖ -គព្យោះរាជគក្ម ន្្/រក្ម ១១០០/១០ ច ោះថ្ងៃទើ០៣ ខែ.ចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០០ 
  -គ កា្សលែ ០៣៤ អ ្/មព្យ ច ោះថ្ងៃទើ ០៤ ខែក្ក្ាោ ឆ្ន ុំ២០១១ រ ្់គក្្ួង  ្ខាភិ្បាល 
ថ្ងៃទើ......ខែ......ឆ្ន ុំ២០១...គក្ទមការង្ករគ្ ់គ្ងស្វា  ្ខាភិ្បាលឯក្ជន្រ ្់មន្ទើរ  ្ខាភិ្បាលរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ 
បាន្ច ោះគតួតពិ្យនិ្តយលក្េែ័ែឌ .និិ្ចឆ័យរ ្់  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា រ ្់សលាក្/សលាក្គ ើ្......................... 
 - ុ្ំែ ុំ ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ (គ្ គ់រន្គ់តរមគតូ.តមចា )់     រម ន្ មាន្ 
 -លក្េែៈ្ម្តរអិនក្ស ន្ើ្  ុំ ៖ 
  -មាន្្ញ្ជា តិខែមរ        រម ន្ មាន្ 

-មាន្លិែិត ញ្ជា ក្់ការ្ិក្ា/្ញ្ជា  ័គតខែលទទួលស្ថគ ល់សោយគក្្ួង  ្ខាភិ្បាល ឬគក្្ួងអ ់រ ុំយ 
.ជន្ និ្ងក្ើឡា ឬ្ែៈក្មាម ្ិការពិ្យនិ្តយវាយតខមវក្គមិត្ញ្ជា  គ័ត  រម ន្ មាន្ 
-មាន្ច ោះស ម្ ោះក្ន ង ញ្ា ើ្មាជិក្្ែៈ្ែៈ្ិលាន្  ្ោា ន្រាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ រម ន្ មាន្ 
-មាន្  ្ែភាព្យគ្ គ់រន្់អាច ុំសព្យញការង្ករសន្ោះបាន្    រម ន្ មាន្ 

 -លក្េែៈ សចេក្សទ្ ៖ 
  -មាន្ស្ថវ ក្្ញ្ជា ជា ន្ទ ព់្យាបាលសោយចលនា គតរមគតូ.តមគក្្ួង  ្ខាភិ្បាលរម ន្ មាន្ 
  -មាន្ក្ខន្វងរងច់ាុំទុំហុំយា៉ោ ងត.ច ៨ម២ និ្ងមាន្សៅអើ ឬស្ថឡ ង្គមា រ់ងច់ាុំ រម ន្ មាន្ 
  -មាន្ស្ៀ.សៅ ុ្ំរា ក់្តគ់តជមៃឺគ ចាុំថ្ងៃ     រម ន្ មាន្ 
  -មាន្ ន្ទ ព់្យាបាលសោយចលនាខែលមាន្ទុំហុំយា៉ោ ងត.ច ១២ម២  រម ន្ មាន្ 

  -មាន្ខគ្យា៉ោ ងសគចើន្ ុំទះ តចុំនួ្ន្ ២      រម ន្ មាន្ 
-មាន្តរាងតថ្មវព្យាបាលជមៃឺ      រម ន្ មាន្ 

  -មាន្ឡាវា៉ោ . និ្ង្  .្គមា ល់ាងថ្ែ (ស ើមាន្)    រម ន្ មាន្ 
  -មាន្  ្ង ុ្ំរាម         រម ន្ មាន្ 
  -មាន្ទ.ចុំនួ្ន្១ ោក្់ឳ្ង និ្ងមាន្ រកិាេ សព្យទយក្ន ង ន្ទ ព់្យាបាល្មគ្  រម ន្ មាន្ 
  -ោក្ត់ុំងលក្ឳ់្ងក្ន ង ន្ទ ព់្យាបាលសោយចលនា    រម ន្ មាន្ 
សយាល ល់៖............................................................................................................................... 
ថ្ងៃទើ....ខែ......ឆ្ន ុំ២០១......  ថ្ងៃទើ....ខែ......ឆ្ន ុំ២០១......  ថ្ងៃទើ....ខែ......ឆ្ន ុំ២០១.... 

គ ធាន្មន្ទើរ  ្ខាភិ្បាលរាជធាន្ើ  គ ធាន្ការយិាលយ័គ ទ្ក្គ តិ តរ ិ  មន្តន្រើច ោះគតួតពិ្យនិ្តយ 
 
 
 
 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ព្យាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររមពុជា 
ជាតិ្ សាសនា ព្រះមហារសព្ត្ 

3 
វិញ្ជា  ន ័ព្ត្ ញ្ជា រ់សខុភ្ជរ 

 

ែ្ ុំបាន្/នាងែ្ ុំស ម្ ោះ...................................................................ជាស.ជា ែឌិ ត/គ្ូសព្យទយ ុំសរ ើការង្ករ 
សៅខទះនក្....................................................................ថ្ន្.................................................................. 
 
 បាន្ពិ្យនិ្តយ  ្ែភាព្យស ម្ ោះ.............................................................សភ្ទ.......អាយ ..........ឆ្ន ុំ ។
បាន្សឃើញថា................................................................................................................................។ 
 
 ែ្ ុំបាន្ទ/នាងែ្ ុំសចញ.ញិ្ជា  ន្ ័គត ញ្ជា ក់្  ្ែភាព្យសន្ោះជ.ន្ែល់ស្ថម ើជន្ តមពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ សែើម្ើយក្
សៅ ុំសព្យញខ   ទ  ្ុំស ើក្ស្វាស.ជាស្ថន្ត រ្ អមស.ជាស្ថន្ត រ្ និ្ងជុំនួ្យស.ជាស្ថន្ត រ្ឯក្ជន្រ ្់ែវួន្ ។ 

 
ស វ្ើសៅរាជធាន្ើភ្នុំសព្យញ,ថ្ងៃទើ.......ខែ.........ឆ្ន ុំ ២០១.....          

ព្គូលរទយរិនិត្យសខុភ្ជរ                   
 

 
 
 
 
 
 

បាន្សឃើញ និ្ង ញ្ជា ក្់ថាៈ សលាក្/សលាក្គ ើ្......................... 
ជាស.ជា ែឌិ ត/គ្ូសព្យទយក្ុំព្យ ង ុំសរ ើការង្ករសៅ........................... 
ពិ្យតគបាក្ែខមន្ 

ព្ ធានអខគភ្ជរ................................ 


