
 

      (១) ប ើជាមន្ត្រីរាជការ 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

សាលាខេតត................................... 

សាលាស្រុក....................................  

ពារយសុុំខ ើរថ្ម ី

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ........................................ ឈេទ ...... អាយញ ...... ឆ្ន ុំ ជនជាតិ ........ រញ្ជា តិ .......... ជា ............................................  
ជុំនាញបឈចេកឈទរ..........................................រព្វថ្ងៃឈ្វើការឈៅ.................................................មានមញខតុំណែងជា(១) ......................... 

បានចញោះឈ ម្ ោះកនញងបញ្ា ីគែៈវជិាា ជីវ..................................................ឈខតតកុំព្ងឆ់្ន ុំង ឈេខ ..………........................................................ 

ទីេុំឈៅបចេញបបននៈផ្ទោះឈេខ.......ផ្លូវឈេខ........េូម.ិ.......................ឃញុំ/រង្កា ត ់........................ស្រុក.................................ឈខតតកុំព្ងឆ់្ន ុំង។ 

សមូ្ខោររជូន 

ខលារអភិបាលព្សុរ ............... 

តាម្រយៈ ឈលាកស្បធានការយិាេ័យរញខាេបិាេស្រុកស្បតិបតតិ...................................................... 
រម្មវត្ុៈ រុំឈែើ រញុំឈបើក......................................មយួកណនលងណែេមានឈ ម្ ោះ.....................................តុំងឈៅផ្ទោះឈេខ…... 

 ឈៅេូម ិ.................... ឃញុំ/រង្កា ត.់........................ស្រុក......................  ឈខតតកុំព្ងឆ់្ន ុំង ឈោយកតីអនញឈស្រោះ។ 

រូមជូនភ្ជា បម់កជាមយួនូវ : 
  -ចាបង់តចុំេងរញ្ជា បស័្តណែេមានបញ្ជា កពី់្សាលាឈខតត/ស្កុង/ស្រុក   :០១ចាប ់

-ជីវស្បវតតិរឈងខបមានបិទរូបងត ៤×៦       :០១ចាប ់
  -កិចេរនា         :០១ចាប ់
  -វញិ្ជា បនបស័្តរញខភ្ជព្(ណែេឈចញឈោយមនទីរឈព្ទយរែឋ)     :០១ចាប ់
  -គុំនូរបុំស្ពួ្ញទីតុំង(ណែេមានបញ្ជា កពី់្អាជ្ា្មូេោឋ ន)    :០១ចាប ់
              -េិខិតឈកា េឈោរណែេមានរយោះឈព្េមនិឈេើរពី្បីណខ(ករែីមនិណមនមន្តនតីរាជការ)  :០១ចាប ់
  -រូបងត ៤ គញែ ៦         :០៤រនលឹក 

  -វញិ្ជា បនបស័្តងតចុំេងបញ្ជា កជ់ារមាជិកគែៈវជិាា ជីវ  ……………………   :០១ចាប ់

រូមឈលាកអេបិាេស្រុកឈមតត ទទេួនូវការឈររព្ែខ៏ពងខ់ពរ់អុំពី្ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ។ 

                                   ថ្ងៃទី ......... ណខ .......... ឆ្ន ុំ២០.. 
                              ហតថឈេខាអនកឈរនើរញុំ 

ឈេខ........     ឈេខ........ 
បានឈឃើញ និងឯកភ្ជព្   បានឈឃើញ និងពិ្និតយស្តឹមស្តូវ 
ថ្ងៃទី.......... ណខ.......... ឆ្ន ុំ២០ ..  ថ្ងៃទី ...........ណខ ......... ឆ្ន ុំ២០ .. 
អេបិាេស្រុក………   ស្បធានការ-ិស្រុកស្បតិបតតិ……        
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      (១) ប ើជាមន្ត្រីរាជការ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

        

ជីវព្ វតតសខខេ  
រ -រត៌មានផ្ទា លេ់លួន : 

 -ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...................................................អកសរឡាតុំង ........................................................ឈេទ ..........  
 -ឈកើតថ្ងៃទី.................ណខ..................ឆ្ន ុំ...............រញ្ជា តិ............ឈកើតឈៅេូម.ិ.......................ឃញុំ/រង្កា ត.់............................... 

  ស្រុក/ស្កុង..............................រាជធានី/ឈខតត...............................។ 

 -អារ័យោឋ នរព្វថ្ងៃឈៅេូម.ិ....................ឃញុំ/រង្កា ត.់......................ស្រុក/ស្កងុ.............................រាជធាន/ីឈខតត...........................។ 

 -កុំរតិវបប្មជ៌ាតិ..................................................................................................................................................... 
 -កុំរតិវបប្មប៌រឈទរ................................................................................................................................................ 
 -រញ្ជា បស័្តបឈចេកឈទរ .................................................................................................... ឈៅឆ្ន ុំ ............................. 
 -ថ្ងៃ.ណខ.ឆ្ន ុំ ចូេបុំឈរ ើការង្ករ ....................................................................................................................................... 
 -ទីកណនលងបុំឈរ ើការង្កររព្វថ្ងៃ.................................................................................................................................... 
 -មានមញខតុំណែងជា(១) ............................................................................................................................................. 

េ -ស្ានភារព្រួសារ : 

 -ឈ ម្ ោះស្បព្នធ ឬ បត.ី.....................................................ឈកើតថ្ងៃទី ............... ណខ............. ឆ្ន ុំ ......................................... 
 -មញខរបររព្វថ្ងៃ......................................................................អងគភ្ជព្....................................................................... 
 -ចុំននួកូន.................... នាក ់, ស្រី .....................នាក ់ 
 -ឈ ម្ ោះឪព្ញកបឈងាើត.......................................................អាយញ .......... ឆ្ន ុំ ជនជាតិ ................... រញ្ជា តិ........................ 
 -អារ័យោឋ ន និងមញខរបររព្វថ្ងៃ ............................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................ 
 -ឈ ម្ ោះមាត យបឈងាើត....................................................... អាយញ ......... ឆ្ន ុំ ជនជាតិ ................... រញ្ជា តិ ....................... 
 -អារ័យោឋ ន និងមញខរបររព្វថ្ងៃ................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ ។ 
   ខ្ញ ុំរូមធានាទទេួខញរស្តូវចុំឈ ោះមញខចាបក់ព្តម៌ានបុំឈព្ញខាងឈេើឈនោះពិ្តជាស្តឹមស្តូវស្បាកែណមន៕ 
                            ថ្ងៃទី ......... ណខ .......... ឆ្ន ុំ២០.. 

បានឈឃើញ និងឯកភ្ជព្                 ហតដខលខា ឬសាា ម្ខម្ដៃសាត ុំ 

        ថ្ងៃទី ........... ណខ .......... ឆ្ន ុំ ២០ .. 
     ព្ ធានអខគភារ ឬខម្ឃុុំ/សង្កា ត់ 
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      (១) ប ើជាមន្ត្រីរាជការ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

សាលាខេរត.............................    
សាលាស្រុក .............   

រិចចសនា 

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ..................................................អកសរឡាតុំង.....................................................ឈេទ ...... អាយញ ...... ឆ្ន ុំ 
ជនជាតិ........រញ្ជា តិ...........ជុំនាញបឈចេកឈទរ..........................រព្វថ្ងៃឈ្វើការឈៅ........................មានមញខតុំណែងជា(១) ...................... 

បចេញបបននៈឈៅផ្ទោះឈេខ ........ផ្លូវឈេខ..........េូម.ិ................ឃញុំ/រង្កា ត.់................................ស្រុក...................................ឈខតតកុំព្ងឆ់្ន ុំង។ 
ជាអនកទទួេខញរស្តូវ .............................................ណែេមានឈ ម្ ោះ........................................តុំងឈៅផ្ទោះឈេខ.......... ផ្លូវឈេខ ........... 

េូម ិ.............................................. ឃញុំ/រង្កា ត ់..................................... ស្រុក...........................................  ឈខតតកុំព្ងឆ់្ន ុំង ។ 

សមូ្សន្យាចំខ ះម្េុខលារអភិបាលព្សុរ .......................................................... ថាេ្ុំន្យឹងៈ 
 -ឈររព្ឈអាយបានស្តឹមស្តូវ នូវរាេ់ឈរេការែ៏ និងឈរចកតីណែនាុំឈផ្សងៗរបរ់រាជរោឋ េបិាេ និងស្ករួងរញខាេបិាេ ។ 

 -ឈររព្វនិយ័ការង្ករ ស្កមរីេ្មស៌្គូឈព្ទយ និងការចាតត់ុំងរបរ់ស្ករួងរញខាេបិាេ ឬអនកែឹកនាុំស្គបស់្គងឈរវារបរ់ខលួន។ 

 -អនញវតតនឈ៏អាយបានស្តឹមស្តូវស្គបប់ទបបញ្ាតតិោុំងអរ់ របរ់ស្ករួងរញខាេបិាេ ណែេបានណចងកនញងគែៈវជិាា ជីវៈ ។ 

 -បងារេកខែៈង្កយស្រួេែេ់ស្គបរ់កមមភ្ជព្ការង្ករស្តួតពិ្និតយរបរ់ស្កុមអេបិាេ, គែៈកមមការ និងអ្ិការកិចេ។ 

 -ផ្តេ់របាយការែ៏ព្ាបាេជុំងឺ និងរបាយការែ៏ឈផ្សងៗ មកការយិាេ័យស្រុកស្បតិបតតិយា៉ា ងឈទៀងោតឈ់រៀងរាេ់ ៣ ណខមតង ។ 

 -ការបនតអាជ្ាបែ័ណ ងមី ឈ្វើឲ្យបានមញន៣ណខ ថ្នអាជ្ាបែ័ណ ចារ់ណែេអរ់រញព្េភ្ជព្ ។ 

 -បុំឈរ ើឈរវាឯកជនឈព្េស្ពឹ្កពី្ឈមា៉ា ង...........ែេ់ឈមា៉ា ង...........ថ្ងៃពី្ឈមា៉ា ង...........ែេ់ឈមា៉ា ង...........លាៃ ចពី្ឈមា៉ា ង...........តឈៅ(១)។ 

 -មនិផ្ាយ ែិជាកមម មនិឈ្វើឲ្យមានបាតញភ្ជព្ ឬ បទឈេមើរណាមយួ ផ្ទញយពី្ការណែនាុំរបរ់មនទីររញខាេបិាេ និងមនិ 

  រហការែ៏ ជាមយួជនបរឈទរជាោចខ់ាត ។ 

 -ឈស្កាយឈព្េខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំបានទទេួេិខិតអនញញ្ជា តឈបើក  ...........................................................................................................      

  ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំនឹងអនញវតតន ៏ តមេកខខែឌ តស្មវូ ថ្នេកខែៈវនិិចឆយ័បឈចេកឈទរ   ។                                                

 -មានផ្លល ករញ្ជា (Logo)ណែេឈចញឈោយមនទីររញខាេបិាេបិទមញខផ្ទោះបានស្តឹមស្តូវ។ 

   កនញងករែីណែេឈរវារបរ់ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ស្បស្ពឹ្តតខញរពី្កិចេរនាខាងឈេើខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំយេ់ស្ព្មឲ្យឈលាកអេបិាេស្រុក 

 ស្កុងែកេិខិតអនញញ្ជា តវញិ និងឈបផ់្តេ់ឈរវាោុំងស្រុងឈោយមនិស្បណកក ឫតវា៉ា អវីឈ ើយ និងទទេួខញរស្តូវចុំឈ ោះមញខចាប។់ 

   ណស្កងព្ញុំពិ្តស្បាកែ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំរូមផ្តិតឈមថ្ែសាត ុំបញ្ជា កជ់ាេរតញតង។                          
            ថ្ងៃទី........ ណខ......... ឆ្ន ុំ២០.. 

      បានឈឃើញ និងឯកភ្ជព្        បានឈឃើញ និងឯកភ្ជព្                   អនកស្តួតពិ្និតយ           សាន មឈមថ្ែសាត ុំ 

  ថ្ងៃទី.......... ណខ..........ឆ្ន ុំ២០..             ថ្ងៃទី.......... ណខ.........ឆ្ន ុំ២០.. 

    អេបិាេស្រុក..............                  ស្បធានការ-ិស្រុកស្បតិបតតិ……            
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      (១) ប ើជាមន្ត្រីរាជការ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

សាលាខេរត.......................    
សាលាស្រុក ............. 

គំន្យសូបំព្រួយទីតំង 
ឈលាក/ឈលាកស្រី ម្ ោះ ....................................................ទីតុំងឈ ម្ ោះ..................................................... 

រដិតឈៅផ្ទោះឈេខ ..........   ផ្លូវឈេខ  ............   េូម ិ................................ ឃញុំ/រង្កា ត ់...................................  

ស្រុក ...................................  ឈខតតកុំព្ងឆ់្ន ុំង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឈេខ ..............        ថ្ងៃទី.......... ណខ.........ឆ្ន ុំ២០ .. 

បានឈឃើញ និងឯកភ្ជព្                    ហតថឈេខាសាមញខីលួន 

ថ្ងៃទី.......... ណខ.........ឆ្ន ុំ២០ ..        

ឈមឃញុំ ............................    
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