
ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ពារយសសនើសុុំបន្តសរុលភារ បន្ទប់រាបាលសោយចលនា 

 ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំស ម្ ោះ....................................................អក្សរឡាតុំង.....................................
សេទ.....អាយុ......ជន្ជាតិ...................្ញ្ជា តិ...............ក្ុំរតិជុំនាញបសចេក្សទ្................................. 
ជុំនាន់្ទើ.........នន្គ រ្ោះស្ថា ន្្ិក្ា..............................................មុខរបរ្ពវនងៃ................................... 
មុខតុំណែងជា(១)..............................................អា្័យោា ន្បចេុបបន្នផ្ទោះសលខ..............ផ្លូវ.................. 
គកុ្មទើ..........េូមិ....................្ង្កា ត់......................ខែឌ ...............................រាជធាន្ើេនុំសពញ។ 

សមូ្សោររចូលម្រ 
សោរអភិបាលនន្គណៈអភិបាលខណឌ ............... 

រម្មវតថុ   ៖ ុ្ំសែើ ្ុុំបន្ត្ុពលភាពសបើក្បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា សលើក្ទើ................................... 
តាម្រយៈ ៖ គបធាន្ការយិាល័យគចក្សចញចូលណតមួយខែឌ ............................................................ 
 តបតមក្មមវតាុខាងសលើ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំជាម្ចេ ្់បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា ស ម្ ោះ.......................... 
ម្ចន្ទើតុំងផ្ទោះសលខ........ផ្លូវ...............េូមិ.................្ង្កា ត់..................ខែឌ ..............រាជធាន្ើេនុំសពញ 
ណែលម្ចន្មន្ទើរ្ុខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ/ស្ថលាខែឌ បាន្សចញលិខិតងនុ្ញ្ជា តចាប់សលខ......................
............................ចុោះនងៃទើ.........ណខ...........ឆ្ន ុំ២០១...ផុ្តក្ុំែត់ចុោះនងៃទើ.........ណខ...........ឆ្ន ុំ២០១....។ 
ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំម្ចន្បុំែងបន្តែុំសែើ រការបន្ទបព់ាបាលសោយចលនា ណែលម្ចន្អា្័យោា ន្ែូចខាងសលើជាបន្ត
សទៀត។ 
 ្ូមភាា បម់ក្ជាមយួនូ្វៈ 

- ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាពសបើក្បន្ទបព់ាបាលសោយចលនា    ០១ចាប់ 
- លិខិតអនុ្ញ្ជា តចាបស់លខ...............ចុោះនងៃទើ........ណខ.........ឆ្ន ុំ២០១.....   ០១ចាប់ 
- ជើវគបវតតិ្សងេបរប្ស់្ថមើជន្ម្ចន្បិទរូបងត ៤ x ៦ ្.ម    ០១ចាប់ 
- កិ្ចេ្ន្ាចុំសពាោះមុខស្ថលាខែឌ        ០១ចាប់ 
- ្ុំនូ្្បង្កា ញទើតុំងសបើក្បន្ទបព់ាបាលសោយចលនា     ០១ចាប់ 
- របាយការែ៍្ក្មមភាពការង្ករក្នុងរយៈសពលក្ន្លងមក្ និ្ង ុ្ំសរាងសរៀបចុំស្វាក្មមបន្ត  ០១ចាប់ 
- ចាបង់តចមលងលិខិតបញ្ជា ក្ក់ារ្ិក្ា/្ញ្ជា បគ័តណែលម្ចន្បញ្ជា ក្់ពើស្ថលារាជធាន្ើ/សខតត ០១ចាប់ 
- លិខិតបញ្ជា ក្់្ម្ចជិក្ភាពរប្់្ ែៈ្ិលានុ្បបោា ក្ រាជធាន្ើេនុំសពញ   ០១ចាប់ 
- វញិ្ជា បន្បគ័តបញ្ជា ក្់្ ុខភាព        ០១ចាប់ 
- រូបងតស្ថមើជន្ ទុំហុំ ៤ x ៦ ្.ម       ០៥្ន្លរក្ 
- បង្កា ន្ន់ែោក្ព់ាក្យស ន្ើ្ុុំសបើក្បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា    ០១ចាប់ 

  រដ្ឋបាលខណឌ …………………… 
ការយិាលយ័ព្ចរសចញចូលតតមួ្យ 



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

អាគ្យ័សហតុសន្ោះ ្ូមសលាក្អេិបាលអនុ្ញ្ជា តិសអាយខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំបាន្បន្តលិខិតអនុ្ញ្ជា តិចាប់សបើក្បន្ទប់ 
ពាបាលសោយចលនា សោយស្ចក្តើអនុ្សគរោះ ។ 

្ូមសលាក្អេិបាល សមតត ទទួលនូ្វស្ចក្តើសររពែ៏ខពងខ់ព្អ់ុំពើខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស វ្ើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ,នងៃទើ......ណខ........ឆ្ន ុំ២០១.... 
ហតថសលខាសាមី្ជន្ (១)សបើជាមន្តន្តើរាជការ 



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ជីវព្បវតតិសសខេប 

នាមគតកូ្ល និ្ងនាមខលួន្..........................................អក្សរឡាតុំង........................................ 
សេទ.............ជន្ជាតិ.................្ញ្ជា តិ........................នងៃទើឆ្ន ុំក្ុំសែើ ត.......................................... 
ទើក្ណន្លងក្ុំសែើ ត.......................................................................................................................... 
អា្័យោា ន្បចេុបបន្ន ផ្ទោះសលខ..............ផ្លូវ...............................គកុ្មទើ..............េូមិ............................ 
្ង្កា ត់..........................................ខែឌ ..............................................រាជធាន្ើេនុំសពញ។ 
ក្ុំរតិវបប្ម៌ភាស្ថបរសទ្............................................................................................................. 
ជុំនាញបសចេក្សទ្៖ ្ញ្ជា ប័គតបសចេក្សទ្..................................................សចញឆ្ន ុំ..................... 
   ្ញ្ជា ប័គតជុំនាញឯក្សទ្............................................សចញឆ្ន ុំ..................... 
រយៈសពលធាល ប់បាន្ស វ្ើការង្ករក្នុងស្ថា ប័ន្ជុំនាញរែា ឬឯក្ជន្សគកាយពើបាន្ទទួល្ញ្ជា ប័គត 

ចុំនួ្ន្.....................................ឆ្ន ុំ ពើឆ្ន ុំ...........................ែល់ឆ្ន ុំ.............................. 
ទើក្ណន្លងស វ្ើការបចេុបបន្ន.................................................................................................................. 
ម្ចន្មុខតុំណែងជា(១).................................................................................................................. 
បតើ/គបពន្ធស ម្ ោះ............................................................នងៃណខឆ្ន ុំក្ុំសែើ ត.......................................... 
ទើក្ណន្លងក្ុំសែើ ត.......................................................................................................................... 
មុន្របរបចេុបបន្ន........................................................................................................................... 
ម្ចន្កូ្ន្ចុំន្ួន្.....................នាក្់ គបុ្......................នាក្់ គ ើ្.........................នាក់្ 
ឳពុក្បសងាើតស ម្ ោះ...........................................អាយុ.............ឆ្ន ុំ ជន្ជាតិ...........្ញ្ជា តិ.............. 
អា្័យោា ន្ និ្ងមុខរបរបចេុបបន្ន..................................................................................................... 
ម្ចត យបសងាើតស ម្ ោះ...........................................អាយុ.............ឆ្ន ុំ ជន្ជាតិ...........្ញ្ជា តិ.............. 
អា្័យោា ន្ និ្ងមុខរបរបចេុបបន្ន.................................................................................................... 

ស វ្ើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ,នងៃទើ..............ណខ...........ឆ្ន ុំ ២០១..... 
ហតថសលខាសាមី្ជន្                   

 
 
  

(១)សបើជាមន្តន្តើរាជការ 

ព្បធាន្អខគភារ ឬសម្តថរិចចមូ្លោឋ ន្ 
ហតថសលខា និ្ខព្តា 



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
រិចចសន្ា 

ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំស ម្ ោះ......................................អក្សរឡាតុំង....................................សេទ.....អាយុ...ឆ្ន ុំ 
ជន្ជាតិ.................្ញ្ជា តិ.............ជុំនាញបសចេក្សទ្................................................................... 
បចេុបបន្នបុំសរ ើការង្ករសៅ.........................................ម្ចន្មុខតុំណែងជា................................................ 
អា្័យោា ន្្ពវនងៃ ផ្ទោះសលខ................ផ្លូវ......................គកុ្មទើ..................េូមិ................................ 
្ង្កា ត់...................................ខែឌ .......................................រាជធាន្ើេនុំសពញ ។ 
ជាអនក្ទទួលខុ្គតូវសលើ.............................................ណែលម្ចន្ស ម្ ោះ............................................. 
ម្ចន្ទើតុំងសៅផ្ទោះសលខ.............ផ្លូវ.........................គកុ្មទើ.....................េូមិ.................................... 
្ង្កា ត់...............................ខែឌ .....................................រាជធាន្ើេនុំសពញ ។ 

្ូម្ន្ាចុំសពាោះមុខរែាបាលខែឌ ............……….....តមចុំនុ្ចមយួចុំន្នួ្ែូចខាងសគកាម៖ 
១-សររពឲ្យបាន្គតរមគតូវតមចាប់ សរលការែ៍ និ្ងស្ចក្តើណែនាុំសផ្សង រៗប្់រាជរោា េិបាល។ 
២-សររពវន័ិ្យការង្ករ និ្ងការចាត់តុំងរប្់គក្្ួង្ុខាេិបាល ឬអនក្ែរក្នាុំគ្ប់គ្ងស្វារប្់ខលួន្។ 
៣-សររពសពលសវលាបុំសរ ើការង្ករគបចាុំនងៃតមអងគភាពរែា និ្ងបុំសរ ើស្វា្ុខាេិបាលឯក្ជន្។ 
 -សពលគពរក្៖ ចាប់ពើសម្ច៉ោ ង៥:៣០នាទើ ែល់សម្ច៉ោ ង៧:៣០នាទើ ។ 
 -សពលលាៃ ច៖ ចាប់ពើសម្ច៉ោ ង១៧:៣០នាទើ ែល់សម្ច៉ោ ង១៩:៣០នាទើ។ 
៤-អនុ្វតតសអាយបាន្គតរមគតូវរាល់បទបញ្ជា តិនានារប្់គក្្ួង្ុខាេិបាលណែលម្ចន្ណចងអុំពើគក្ម ើ្ 
ល្ម៌ ក្នុងមុខវជិាា ជើវៈរប្់គ្ូសពទយ ។ 
៥-មិន្្ហការជាមួយគ្ូសពទយបរសទ្ និ្ងសររពតមសរលការែ៍ណែនាុ្ំ តើពើការទុក្ោក់្ ុ្ំែង់ 
សវជាស្ថន្ត្ត។ 
៦-យល់គពមបញ្ាូ ន្របាយការែ៍្ក្មមភាពពិនិ្តយពាបាលជមៃឺជាសទៀងទាត់គបចាុំគតើម្ច្ជូន្មន្ទើរ្ុ 
ខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ និ្ងស្ថលាខែឌ ..............................។ 
៧-មិន្ស វ្ើការផ្សពវផ្ាយពាែិជាក្មមណែលមិន្ម្ចន្ការអនុ្ញ្ជា តពើគក្្ួង្ុខាេិបាល ឬស វ្ើសអាយម្ចន្ 
បាតុភាពណាមួយមិន្្មគ្បផ្ទុយនិ្ងការណែនាុំរប្់មន្ទើរ្ុខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ។ 
៨-មិន្អនុ្ញ្ជា តឲ្យម្ចន្អនក្ជុំងឺ ុ្ំរាក្សលើ្ពើ ២៤សម្ច៉ោ ង។ 
៩-មិន្ោក់្តុំងលក់្ឳ្ងក្នុងបន្ទប់សបើក្ស្វារប្់ខលួន្ជាោច់ខាត។ 
១០-សគតៀមលក្េែៈទទួល និ្ងបងារលក្េែៈង្កយគ្ួលែល់គ្ប់្ក្មមភាពការង្ករគតួតពិនិ្តយរប្់ 
្ែៈក្ម្ចម ្ិការលុបបុំបាត់ឳ្ងណក្លងកាល យ និ្ងស្វា្ុខាេិបាលខុ្ចាប់ និ្ងណផ្នក្ជុំនាញពាក្់ព័ន្ធ 



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

សផ្សងៗសទៀត ។ 
ស វ្ើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ, នងៃទើ......ណខ.......ឆ្ន ុំ ២០១......       

សាម ម្សម្នដ្សាត ុំម្ចច សស់សវា                
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សារសដឹី្ខល ឺ
រាជធាន្ើេនុំសពញ,នងៃទើ........ណខ........ឆ្ន ុំ ២០១..... 

ហតថសលខា 
 
 
 

អាសយ័ោឋ ន្ ឬរតន្ែខស្វើការ 
.................................................(១)សបើជាមន្តន្តើរាជការ 

 



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
លខិិតបញ្ជា រ់ទីតា ុំខ 

រប្់.....................................ស ម្ ោះអាជើវក្មម.................................................................... 
ផ្ទោះសលខ...........ផ្លូវ...........េូមិ........................ឃុុំ/្ង្កា ត់.........................គក្ុង/គ្ុក្/ខែឌ .................
............រាជធាន្ើ/សខតត............................................ែូចបាន្បង្កា ញសៅក្នុង ុ្ំនូ្្បុំគពួញខាងសគកាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ុ្ំនូ្្បុំគពួញបង្កា ញទើតុំង 
 

នងៃទើ..........ណខ.............ឆ្ន ុំ............ 
(ម្ចេ ្់/អនក្គ្ប់គ្ងអាជើវក្មម) 

សលខ................................ 
បាន្សឃើញ និ្ងបញ្ជា ក់្ 

ុ្ំនូ្្បុំគពួញទើតុំងសន្ោះពិតជាគតរមគតូវគបាក្ែណមន្។  
 

នងៃទើ..........ណខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
សមឃុុំ/សៅ្ង្កា ត ់



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
បញ្ា ពី្តួតរិនិ្តយលរេខ័ណឌ វិនិ្ចឆ័យ បន្ទប់រាបាលសោយចលនា 

សយាខ ៖ -គពោះរាជគក្ម ន្្/រក្ម ១១០០/១០ ចុោះនងៃទើ០៣ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០០ 
  -គបកា្សលខ ០៣៤ អប្/មព ចុោះនងៃទើ ០៤ ណខក្ក្ាោ ឆ្ន ុំ២០១១ រប្់គក្្ួង្ុខាេិបាល 
នងៃទើ....ណខ....ឆ្ន ុំ២០១...គកុ្មការង្ករគ្ប់គ្ងស្វា្ុខាេិបាលឯក្ជន្រប្់មន្ទើរ្ុខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ 
 បាន្ចុោះគតួតពិនិ្តយលក្េខ័ែឌ វនិិ្ចឆ័យរប្់ បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា រប្់សលាក្/សលាក្គ ើ្............
............................................................. ។ 
 - ុ្ំែុុំ ពាក្យស ន្ើ្ុុំ (គ្បគ់រន្គ់តរមគតូវតមចាប)់     រម ន្ ម្ចន្ 
 -លក្េែៈ្មបតតអិនក្ស ន្ើ្ ុ ុំ ៖ 
  -ម្ចន្្ញ្ជា តិណខមរ        រម ន្ ម្ចន្ 

-ម្ចន្លិខិតបញ្ជា ក្់ការ្ិក្ា/្ញ្ជា ប័គតណែលទទួលស្ថគ ល់សោយគក្្ួង្ុខាេិបាល ឬគក្្ួងអប់រ ុំ
យុវជន្ និ្ងក្ើឡា ឬ្ែៈក្ម្ចម ្ិការពិនិ្តយវាយតណមលក្គមិត្ញ្ជា បគ័ត  រម ន្ ម្ចន្ 
-ម្ចន្ចុោះស ម្ ោះក្នុងបញ្ា ើ្ម្ចជិក្្ែៈ្ិលានុ្បបោា ក្រាជធាន្ើេនុំសពញ  រម ន្ ម្ចន្ 
-ម្ចន្្ុខភាពគ្បគ់រន្់អាចបុំសពញការង្ករសន្ោះបាន្    រម ន្ ម្ចន្ 

 -លក្េែៈបសចេក្សទ្ ៖ 
  --ម្ចន្ស្ថល ក្្ញ្ជា ជាបន្ទបព់ាបាលសោយចលនា គតរមគតូវតមគក្្ួង្ុខាេិបាលរម ន្ ម្ចន្ 
  -ម្ចន្ក្ណន្លងរងច់ាុំទុំហុំយា៉ោ ងតូច ៨ម២ និ្ងម្ចន្សៅអើ ឬស្ថឡុង្គម្ចបរ់ងច់ាុំ រម ន្ ម្ចន្ 
  -ម្ចន្ស្ៀវសៅ ុ្ំរាបក់្តគ់តជមៃឺគបចាុំនងៃ     រម ន្ ម្ចន្ 
  -ម្ចន្បន្ទបព់ាបាលសោយចលនាណែលម្ចន្ទុំហុំយា៉ោ ងតូច ១២ម២  រម ន្ ម្ចន្ 

  -ម្ចន្ណគ្យា៉ោ ងសគចើន្បុំផុ្តចុំនួ្ន្ ២      រម ន្ ម្ចន្ 
-ម្ចន្តរាងតនមលពាបាលជមៃឺ      រម ន្ ម្ចន្ 

  -ម្ចន្ឡាវា៉ោ បូ និ្ង្ប ូ្គម្ចបល់ាងនែ (សបើម្ចន្)    រម ន្ ម្ចន្ 
  -ម្ចន្្ុង ុ្ំរាម         រម ន្ ម្ចន្ 
  -ម្ចន្ទូចុំនួ្ន្១ ោក្់ឳ្ង និ្ងម្ចន្បរកិាេ សពទយក្នុងបន្ទបព់ាបាល្មគ្ប រម ន្ ម្ចន្ 
  -ោក្ត់ុំងលក្ឳ់្ងក្នុងបន្ទបព់ាបាលសោយចលនា    រម ន្ ម្ចន្ 
 
សយាលបល់៖............................................................................................................................... 
នងៃទើ....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១......  នងៃទើ....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១......  នងៃទើ....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 
គបធាន្មន្ទើរ្ុខាេិបាលរាជធាន្ើ  គបធាន្ការយិាលយ័គ្ុក្គបតិបតត ិ  មន្តន្តើចុោះគតួតពិនិ្តយ 

 
 
 



ពាក្យស ន្ើ្ុុំបន្ត្ុពលភាព បន្ទប់ពាបាលសោយចលនា 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
វិញ្ជា បន្ប័ព្តបញ្ជា រ់សខុភារ 

 
 

ខុ្ុំបាន្/នាងខុ្ុំស ម្ ោះ..............................................................ជាសវជាបែឌិ ត/គ្ូសពទយបុំសរ ើការង្ករ 
សៅណផ្នក្....................................................................នន្............................................................. 
 
 បាន្ពិនិ្តយ្ុខភាពស ម្ ោះ.............................................................សេទ.......អាយុ..........ឆ្ន ុំ ។
បាន្សឃើញថា............................................................................................................................។ 
 
 ខុ្ុំបាន្ទ/នាងខុ្ុំសចញវញិ្ជា បន្ប័គតបញ្ជា ក់្្ុខភាពសន្ោះជូន្ែល់ស្ថមុើជន្ តមពាក្យស ន្ើ្ុុំ សែើមបើយក្
សៅបុំសពញណបបបទ្ុុំសបើក្ស្វាសវជាស្ថន្ត ត្ អមសវជាស្ថន្ត ត្ និ្ងជុំនួ្យសវជាស្ថន្ត ត្ឯក្ជន្រប្់ខលួន្ ។ 

 
ស វ្ើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ,នងៃទើ.......ណខ.........ឆ្ន ុំ ២០១.....          

ព្គូសរទយរិនិ្តយសខុភារ                   
 បាន្សឃើញ និ្ងបញ្ជា ក្់ថាៈ សលាក្/សលាក្គ ើ្......................... 

ជាសវជាបែឌិ ត/គ្ូសពទយក្ុំពុងបុំសរ ើការង្ករសៅ...........................
.. 
ពិតគបាក្ែណមន្ 

ព្បធាន្អខគភារ................................ 


