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វិញ្ញា បនបត្រអនាម័យសរវ និងផលរិផលមានដ ើមកំដ ើ រពសីរវ 
***** 

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ............................................ឈេទ............អាយញ...........ឆ្ន ុំ ជនជាតិ...........សញ្ជ តិ.......... 
មញខរបរបច្ចញបបនន.............................អាស័យដ្ឋា នបច្ចញបបននផ្ទោះឈេខ............ផ្លូវ................េូមិ............................ 
ឃញុំ/សង្កា ត់....................................ក្រងុ/ស្សុរ/ខណ្ឌ .............................រាជធានី/ឈខតត។ 

 

សមូដោរពជូន 
អភិបាលននគ ៈអភបិាលត្សុក...................................... 

 

កមមវរ្ថៈ សុំឈណ្ើ សញុំវញិ្ញា បនបក្តអនាម័យសតវ និងផ្េិផ្េមានឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវ ។    
ដោងៈ  អនញក្រឹតយឈេខ ១៦ អនក្រ.បរ.ច្ញោះ្ងៃទទី១៣ ខខមីនា ឆ្ន ុំ២០០៣ សតីពីការក្តតួពិនិតយអនាម័យសតវ  
និងផ្េិតផ្េមានឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវ ។ 
  ឈសច្រតី ូច្មានខច្ងរនញងរមមវតថញ និងឈោងខាងឈេើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមជក្មាបជូនឈោរ អេិបាេស្សុរ 
ឈមត្តត ក្ជាបថា ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ មានបុំណ្ងឈសនើសញុំវញិ្ញា បនបក្តអនាម័យសតវ............................/ផ្េិតផ្េមាន
ឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវ...............................ច្ុំនួនរាេឬគក្រសក្មាប់នាុំពីេូមិ/មណ្ឌ េ..................................... 
ឃញុំ/សង្កា ត់.........................................ឈៅេូមិ..........................................ឃញុំ/សង្កា ត់.................................... 
ស្សុរខាច់្រណ្តត េ ឈខតតរណ្តត េ។ 
                សូមជូនភ្ជជ ប់មរជាមួយនូវ 
 -ក្បវតតិរបូសឈងេបមានបិទរបូងៃត ៤x៦ ឈដ្ឋយមានបញ្ញជ រ់ទទួេស្គា េ់ពីឈមឃញុំ-ឈៅសង្កា ត់ ច្ុំនួន ០២ច្ាប់       
 -អតតសញ្ញា នបណ្ណ ឬ េិខិតឆ្លងខ នងៃតច្មលងរបស់អនេឈសនើសញុំ                                    ច្ុំនួន ០២ច្ាប់ 
 -រិច្ចសនាសតីពីការឈសនើសញុំវញិ្ញា បនបក្តអនាម័យសតវ និងផ្េិផ្េមានឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវ ច្ុំនួន ០២ច្ាប់ 
  អាស្ស័យឈេតញ ូច្បានជក្មាបជូនខាងឈេើ សូមឈោរ អេិបាេស្សុរ ឈមត្តត ពិនិតយ និងសក្មច្
ឈដ្ឋយអនញឈក្រោះ។ 
  សូមឈោរ អេិបាេស្សុរ ឈមត្តត ទទួេនូវការឈររព ៏ខពង់ខពស់អុំពីខ្ញុំបាទ /នាងខ្ញុំ។  
      
                                                                       ....................... ្ងៃទទី........ ខខ............ ឆ្ន ុំ២០១....                                                               
                                                                                           ស្គន មឈម្ ស្គដ ុំ និងឈ ម្ ោះ 
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ត្បវរតិរបូសដងេប 
 

នាមក្តរូេ និង នាមខលួន.........................................អរសរឡាត្តុំង...........................................ឈេទ............. 
ជនជាតិ...........សញ្ញជ តិ.............្ងៃទខខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត...................................ទីរខនលងរុំឈណ្ើ ត
..................................................................................................................................................................
.......................។ អតតសញ្ញា ណ្បណ្ណឬេិខិតឆ្លងខ នឈេខ(ងៃត
ច្មលង)..................................................................................... 
អាសយដ្ឋា នស្គន រ់ឈៅបច្ចញបបនន្ផ្ទោះឈេខ................ផ្លូវ.....................េូមិឬមណ្ឌ េ......................................... 
ឃញុំ/សង្កា ត់........................................ក្រងុ/ស្សុរ/ខណ្ឌ ................................រាជធានី/ឈខតត......................... ។ 
ទូរស័ពទឈេខ............................................................................................................................................... 
រក្មិតវបបធម៌.............................................................................................................................................
បឈច្ចរឈទសជុំនាញ.....................................................................................................................................
មញខរបរបច្ចញបបនន...........................................................................................................................................
ឈ ម្ ោះក្បពនធ ឬ បតី...........................................................្ងៃទខខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត.................................................. 
មញខរបរបច្ចញបបនន...........................................................................................................................................
ច្ុំនួនរូន....................នារ់ ឈេទ ស្សី.....................នារ់....................    ក្បុស...................នារ់ ។ 
 
                                                                                                  
                                                                            ......................, ្ងៃទទី........ខខ.........ឆ្ន ុំ២០១....                                                               
                                                                                           េតថឈេខា ឬស្គន មឈម្ ស្គត ុំ 
                 ឈេខ...................... 
        បានឈឃើញ និង បញ្ញជ រ់ថា 
ឈ ន្ ោះ...................................................ឈនោះពិតជា 
.......................................................................និង 
ពិតជារុំពញងស្គន រ់បច្ចញបបនន ផ្ទោះឈេខ........................ 
ផ្លូវ..............េូមិ/មណ្ឌ េ....................................... 
រាជធានី/ឈខតត..............................ឈនោះក្បារ ខមន។ 
ខាច់្រណ្តត េ ្ងៃទទី............ខខ............... ឆ្ន ុំ២០១..                                                             
                  េតថឈេខា និង ក្ត្ត 

                មម្ឃុុំ ឬមៅសង្កា រ ់                
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កិច្ចសនា 
សតពី ី

ការសថវំញិ្ញា បនបត្រអនាមយសរវ នងិ ផលផិលមានដ ើមកំដ ើ រពសីរវ 
iou 

 
ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ........................................ឈេទ.............អាយញ..........ឆ្ន ុំ.ជនជាតិ.............សញ្ញជ តិ........... 
មញខរបរបច្ចញបបនន..................................................................អាស័យដ្ឋា នបច្ចញបបននផ្ទោះឈេខ............ផ្លូវ............. 
េូមិ......................................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................................ក្រងុ/ស្សរុ/ខណ្ឌ ...................................... 
រាជធានី/ឈខតត...................................។ 

ខ េសញុំវញិ្ញា បនបក្តអនាម័យសតវ.............................ឬផ្េិតផ្េមានឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវ........................... 
ច្ុំនួន....................រាេ/គ.ក្រសក្មាប់នាុំពី្េូមិ....................................ឃញុំ/សង្កា ត់..................................... 
ឈៅេូមិ....................................ឃញុំ/សង្កា ត់.....................................ក្រុង/ស្សរុ/ខណ្ឌ ..................................... 
រាជធានី/ឈខតត..........................។ 

 

 សូមសនាច្ុំឈ ោះការោិេ័យក្ច្រឈច្ញ-ចូ្េខតមួយថា ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំយេ់ក្ពម្ 

១-ឈររព និងអនញវតតឱ្យបានក្តឹមក្តូវត្តមច្ាប់ បទបបញ្ាតតិ បទដ្ឋា នបឈច្ចរឈទស និងឈសច្រតីខណ្នាុំឈផ្សងៗ   

របស់រាជរដ្ឋា េិបាេក្រសួងរសិរមម រញកាេ ក្បមាញ់ និងឈនស្គទ នាយរដ្ឋា នផ្េិរមម និងបសញពាបាេ  
ខ េ រ់ព័នធការឈសនើសញុំវញិ្ញា បនបក្តអនាម័យសតវ និងផ្េិផ្េមានឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវ ។ 

 ២-សេការ និងបងាេរេណ្្ង្កយស្សួេជានិច្ច  េ់ក្គប់សរមមភ្ជពការង្ករក្តួតពិនិតយរបស់មន្រនតីមាន
សមតថរិច្ច្ នក្រសួងរសិរមម រញកាេ ក្បមាញ់ និងឈនស្គទ និងមន្រនតីនាយរដ្ឋា នផ្េិតរមម និង បសញពាបាេ។ 

 ៣-អនញវតតឱ្យបានខាជ ប់ខជួននូវវធិានបសញឈពទយ និង អនាម័យេអ ។ 

៤-ធានាមិនេួច្បនលុំទិញសតវពីសតវ និងផ្េិផ្េមានឈ ើមរុំឈណ្ើ តពីសតវពីក្បឈទសជិតខាង ខ េ 

អាច្បងាជាជុំងឺឆ្លងសតវរបស់ក្បជាជន ។ 

 រនញងររណី្ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំមិនបានឈររព និងអនញវតតត្តមខលឹមស្គរ ខ េបានសនាខាងឈេើឈទឈនាោះ ខ្ញុំបាទ/
នាងខ្ញុំ សូមទទួេខញសក្តវូទុំងស្សុងច្ុំឈ ោះមញខច្ាប់ជាធរមាន។ 

                                                                                    
                                                                 ............................., ្ងៃទទី..........ខខ.............ឆ្ន ុំ២០១..                                                               
                                                                                                  ស្គន មឈម្ ស្គដ ុំ និងឈ ម្ ោះ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


