
ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ពារយសុុំអនុញ្ញា តបនតអាជីវរម្មឱសថសាា នរង(ខ) 
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សមូ្គោររជូន 
គោរអភិបាលននគណអភិបាលខណឌ ...................... 

 

តាម្រយៈ ៖ គោរព្បធានការយិាលយ័ព្ចរគចញចូលតតមួ្យ 
រម្មវតា ុ៖ សុំឈណ្ើ សញុំប្តូរលិខិតអ្នញញ្ញា តប្នតអាជើវ មមងមើ ។ 
 អ្នញឈលាមតមឈសច តើជូនដុំណឹ្ងឈលខ៤៧៦អ្ប្ស/ឱអ្ប្ស ចញោះថ្ងៃទើ០៦ ខខ០៧ ឆ្ន ុំ២០០០រប្ស់
គ្ សួងសញខាេិបាល និង មមវតាញដូចបានជុំរាប្ជូនខាងឈលើសូមឈលា អ្េិបាលឈមតត ផ្តល់លិខិតអ្នញញ្ញា តប្នត
អាជើវ មមងមើដល់ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈដ្ឋយ តើអ្នញឈគ្រោះ។ 
 សូមឈលា អ្េិបាលឈមតត ទទួលនូវការឈររេដ៏ខពង់ខពស់េើខ្ញ ុំបានទ-នាងខ្ញ ុំ។ 
 សូមជូនភ្ជា ប្់ម ជាមួយនូវ ៖ 
  -លិតអ្នញញ្ញា តឈប្ើ ឱសងស្ថា នរង(ខ)ចាប់្ឈដើម     ០១សនលឹ  
  -របូ្ងត ៤ x ៦ រប្ស់ស្ថមញើខលួនងតចុំេើមញខ      ០៥សនលឺ  
  -របូ្ងតទើតុំងឱសងស្ថា នរង(ខ)ងតចុំេើមញខ     ០២សនលឹ  
  -រុំនូសប្ុំគ្េួញទើតុំងឱសងស្ថា នរង(ខ)      ០១ចាប់្ 
  - ិចចសនាពា ់េ័នធនឹងការអ្នញវតតន៍ចាប់្ នញងឱសងស្ថា នរង(ខ)   ០១សនលឹ  
  -ល័ ខខ័ណ្ឌ វនិិចឆ័យ នញងការប្នតសញេលភ្ជេឱសងស្ថា នរង(ខ)   ០១ចាប់្ 

េនុំឈេញ, ថ្ងៃទើ.........ខខ...........ឆ្ន ុំ............ 
ហតាគលខា                  

 
 

 
 

  រដ្ឋបាលខណឌ ................................. 
ការយិាលយ័ព្ចរគចញចូលតតមួ្យ 

បានឃ ើញ និងឃោរពជូនម្ក្ 

ឃោក្អភិបាលខណ្ឌ  
ឃ ើម្បីឃម្ត្តត ពិនិតយ និងសឃរម្ចឃោយអនុឃរោោះ 

ភនុំឃពញ, ថ្ថៃទី............ខខ...............ឆ្ន ុំ................ 
ព្បធានការយិាលយ័ព្ចរគចញចូលតតម្យួ 



ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ព្បវតតិរបូសគងេប 
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ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំសូមធានាអ្ោះអាងថ្ន ការសរឈសរឈរៀប្រាប់្ នញងគ្ប្វតតិរបូ្ឈនោះេិតជាគ្តឹមគ្តូវឥតមានខ លង
ប្នលុំឈ ើយ ឈប្ើមានចុំណ្ញ ចណាមួយខញសេើការេិតខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំសូមទទួលខញសគ្តូវចុំឈពាោះមញខចាប់្ជាធ្រមាន។ 

 
 
 

 
  

. 
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េនុំឈេញ, ថ្ងៃទើ...........ខខ.........ឆ្ន ុំ២០........ 
សាា ម្គម្នដ្សាត ុំ 

បានឈ ើញ និង ឯ ភ្ជេ 
េនុំឈេញ, ថ្ងៃទើ...........ខខ.........ឆ្ន ុំ២០........ 

ព្បធានអងគភារ ឬ សម្តារិចចមូ្លដ្ឋឋ ន(គៅសង្កា ត់) 
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3 
លខិិតបញ្ញា រ់ទីតា ុំង 

រប្ស់.....................................ឈ ម្ ោះអាជើវ មម.................................................................... 
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............រាជធានើ/ឈខតត............................................ដូចបានប្ងាា ញឈៅ នញងរុំនូសប្ុំគ្េួញខាងឈគ្កាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រុំនូសប្ុំគ្េួញប្ងាា ញទើតុំង 
 

ថ្ងៃទើ..........ខខ.............ឆ្ន ុំ............ 
(មាច ស់/អ្ន គ្រប់្គ្រងអាជើវ មម) 

ឈលខ................................ 
បានឈ ើញ និងប្ញ្ញា  ់ 

រុំនូសប្ុំគ្េួញទើតុំងឈនោះេិតជាគ្តឹមគ្តូវគ្បា ដខមន។  
 

ថ្ងៃទើ..........ខខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
ឈម ញុំ/ឈៅសងាា ត ់



ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
រិចចសនា 

 

ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.........................................ឈេទ..........ឈ ើតថ្ងៃទើ.........ខខ.............ឆ្ន ុំ......................
ជា....................................ទទួលខញសគ្តូវប្ឈចច ឈទសនិងឈ ម្ ោះ...................................................ឈេទ............ 
ជាមាច សឱ់សងស្ថា នរង..........................................................មានទើតុំងផ្ទោះឈលខ.................ផ្លូវ....................... 
សងាា ត.់...................................ខណ្ឌ ......................................................រាជធានើេនុំឈេញ។ 
 សូមឈធ្វើ ិចចសនាចុំឈពាោះឈលា េិបាលខណ្ឌ ចបរអ្ុំឈៅដូចតឈៅ៖ 

១. មិនតុំងល  ់ ខច ចាយឱសងរម នបិ្ទលតប្គ័្ត ឱសងហួសកាលឈគ្ប្ើគ្បាស ់ ឱសងគ្ សួងសញខាេិបាល
ហាមឃាត ់និង ល ខ់តឱសងតមប្ញ្ា ើខដលគ្ សួងបាន ុំណ្តច់ុំឈពាោះឱសងស្ថា នរង( )និង(ខ)។ 

២. ឈររេ និងអ្នញវតតតមចាប្លិ់ខិតប្ទដ្ឋា នខដលក់ ទ់ងនឹងអាជើវ មមឱសង ។ 
៣. អ្ន ទទួលខញសគ្តូវប្ឈចច ឈទសឱសងស្ថា នរងគ្តូវមានវតតមានឈៅ នញងឈមា៉ោ ងឈធ្វើអាជើវ មម ។ 
៤.  មិនឈធ្វើការេិនិតយេាបាលជមៃឺ និងគ្ប្ ប្អាជើវ មមឈផ្េងឈទៀត នញងឱសងស្ថា នរង ។ 
៥. មញនឈេលអ្សស់ញេលភ្ជេរយៈឈេលប្ើ(៣)ខខ គ្តូវម ដ្ឋ ព់ា ់សញុំប្នតសញេលភ្ជេជាងមើ  នញង រណ្ើ ទញ រហូត
អ្សស់ញេលភ្ជេ ឈហើយឈៅខតប្នតអាជើវ មមគ្តូវចាតទ់ញ ជា ខនលងល ឱ់សងរម នចាប្ ់  រណ្ើ ចង់ប្នតអាជើវ មម 
គ្តូវប្ុំឈេញខប្ប្ប្ទសញុំឈប្ើ ឱសងស្ថា នរងជាងមើ។ 

៦. សញខចិតតឲ្យភ្ជន  ់ងារគ្តួតេិនិតយឱសងរប្សម់នទើរសញខាេិបាលរាជធានើេនុំឈេញចូលគ្តួតេិនិតយរាល់ឈមា៉ោ ងឈធ្វើ
អាជើវ មម និងឈររេតមការខណ្នាុំឈលើចុំណ្ញ ចខញសឆ្គងខដលភ្ជន  ង់ារបានេិនិតយឈ ើញ ។ 

៧. រាលស់ុំណ្ញុំ ឯ ស្ថរខដលប្ុំឈេញ នញងការឈសនើសញុំលិខិតអ្នញញ្ញា ត េិតជាចាសល់ាស ់ គ្តឹមគ្តូវ និងមិនមានការ
ខ លងប្នលុំ។ 

៨.   នញង រណ្ើ ខដលខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំមិនឈររេតម ិចចសនាខាងឈលើឈនោះ ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំសញខចិតតឲ្យឈលា អ្េិបាល
ខណ្ឌ ដ ហូតលិខិតអ្នញញ្ញា តវញិ (ឈដ្ឋយឈចញឈសច តើសឈគ្មចបិ្ទឱសងស្ថា នរង) និងទទួលខញសគ្តូវចុំឈពាោះ
មញខចាប្ជ់ាធ្រមាន៕ 

 
 

ថ្ងៃទើ.........ខខ........ឆ្ន ុំ......... 
ស្ថន មឈមថ្ដស្ថត ុំមាច ស ់
ឱសងស្ថា នរង 

ថ្ងៃទើ.......ខខ........ឆ្ន ុំ.......... 
ស្ថន មឈមថ្ដស្ថត ុំអ្ន ទទលួ 
ខញសគ្តូវឱសងស្ថា នរង បានឈ ើញ និងប្ញ្ញា  ់ថ្ន 

ឈលា /ឈលា គ្សើ...................................................... 
និងឈលា /ឈលា គ្សើ...................................េិតជាបាន 
ផ្តិតឈមថ្ដឈៅចុំឈពាោះមញខភ្ជន  ង់ារគ្តួតេិនិតយេិតគ្បា ដខមន។ 

េនុំឈេញ, ថ្ងៃទើ.........ខខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
ភ្ជន  ង់ារគ្តួតេិនិតយឱសង 



ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
រិចចព្រម្គព្រៀងរវាងឱសថការមី្ធ្យម្ 

គិោនុបដ្ឋឋ រ-គិោនុបដ្ឋឋ យកិា និងម្ចច សគ់ដ្ើម្ទុន 
 

 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ......................................ជា................................ជុំនាន់ទើ.........ឈេទ...... 
ឈ ើតថ្ងៃទើ........ខខ........ឆ្ន ុំ..................ទើលុំឈៅប្ចចញប្បននផ្ទោះឈលខ...........................ផ្លូវ........................... 
សងាា ត់.........................គ្សុ /ខណ្ឌ ..................................................ឈខតត/គ្ ុង.............................. 
ប្ុំឈរ ើការងារឈៅ.....................................................................................................ឈៅកាត់ភ្ជរើ( ) 

ជាមួ្យ និង 
ឈ ម្ ោះ.....................................................ឈេទ..........ឈ ើតថ្ងៃទើ............ខខ.................ឆ្ន ុំ.................. 
ជាមាច ស់ទញនថ្នឱសងរង................................................ទើលុំឈៅផ្ទោះឈលខ..............ផ្លូវឈលខ.................. 
សងាា ត់.....................................ខណ្ឌ ..............................រាជធានើេនុំឈេញ ឈៅកាត់ភ្ជរើ(ខ)។ 

បានព្រម្គព្រៀងដូ្ចខាងគព្កាម្៖ 
 ព្បការ ១-ភ្ជរើ( )ទទួលខញសគ្តូវប្ឈចច ឈទសឲ្យឱសងស្ថា នរង....................................ខដលជា 

 មមសិទធិរប្ស់ភ្ជរើ(ខ)ខដលមានទើតុំងផ្ទោះឈលខ..............ផ្លូវឈលខ...............សងាា ត់.......... 
ខណ្ឌ ............................រាជធានើេនុំឈេញ ឈដ្ឋយទទួលឈប្ៀវតេគ្ប្ចាុំខខចុំនួន...................$ 
 នញង រណ្ើ ចង់លាឈប់្គ្តូវជូនដុំណឹ្ងដល់ភ្ជរើ(ខ)ឲ្យបានមញន ៣ (ប្ើ) ខខ ។  

ព្បការ ២-ភ្ជរើ( )គ្តូវមានវតតមានឈៅ នញងឱសងស្ថា នរងតមការ ុំណ្ត់រប្ស់គ្ សួងសញខាេិបាល 
ឱសងនិង អ្នញវតតតមប្ទប្ញ្ាតតិខដលមានជាធ្រមាន េិឈសសលិខិតប្ទដ្ឋា នខដលក់ ់ទង 
អាជើវ មមឱសង 

ព្បការ ៣-ភ្ជរើ(ខ)សញខចិតតឈររេតមការខណ្នាុំ នញងការអ្នញវតតចាប់្ ប្ទប្ញ្ាតតិ ខដលមានជាធ្រមាន 
និងលិខិតប្ទដ្ឋា នខដលក់ ់ទងនឹងអាជើវ មមឱសងស្ថា នដូចជា ពា ់អាវឈេទយឈរៀប្ចុំឱសងស្ថា ន
ឲ្យមានអ្នាម័យ ល ់ខតឱសងតមប្ញ្ា ើ ុំណ្ត់ឈដ្ឋយគ្ សួងសញខាេិបាលចុំឈពាោះឱសងស្ថា ន
រង( )និង(ខ)ជាឈដើម ។ 
មិ្នលរ់ៈ 
-ឱសងរម នទិដ្ឋា ការ-ប្ញ្ា ិកា 
-ឱសងសផ្ញត ុំណ្ត់កាលឈគ្ប្ើគ្បាស់ ឱសងខ លងកាល យ ឱសងអ្ន់រញណ្ភ្ជេ 
-ឱសងហាមឃាត់ឈដ្ឋយគ្ សួងសញខាេិបាល 
-មិនគ្ប្ ប្អាជើវ មមឱសងជាមួយអាជើវ មមឈផ្េងឈទៀត 
ភ្ជរើ(ខ)គ្តូវប្ង់គ្បា ់គ្ប្ចាុំខខជូនភ្ជរើ( )ឲ្យបានឈទៀងក់ត់  នញង រណ្ើ ភ្ជរើ(ខ)មិនផ្តល់គ្បា ់ 



ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 

រឈប្ៀវតេតម ិចចគ្េមឈគ្េៀងឈនោះភ្ជរើ(ខ)គ្តូវទទូលខញសគ្តូវចុំឈពាោះមញខចាប់្ការងារ  នញង រណ្ើ
ចង់ឈប់្គ្ប្ ប្អាជើវ មម ឬចង់ផ្លល ស់ប្តូ រអ្ន ទទួលខញសគ្តូវប្ឈចច ឈទស ភ្ជរើ(ខ)គ្តូវជូន 
ដុំណឹ្ងឈៅភ្ជរើ( )ជាមញនឲ្យបាន៣(ប្ើ)ខខ។ 

ព្បការ ៤-ភ្ជរើ( ) និង ភ្ជរើ(ខ)សញខចិតតទទួលខញសគ្តូវរមួរន ចុំឈពាោះមញខចាប់្រាល់បាតញភ្ជេខដលបាន
ឈ ើតឈ ើង នញងឱសងស្ថា នរងរប្ស់ខលួន ។ 

ព្បការ ៥- ិចចគ្េមឈគ្េៀងឈនោះមានគ្ប្សិទធិភ្ជេចាប់្េើថ្ងៃទើ..........................រហូតដល់ថ្ងៃទើ.................... 
  ិចចគ្េមឈគ្េៀងឈនោះបានឈធ្វើឈ ើងឈដ្ឋយមានការសនាេើភ្ជរើក់ុំងេើរថ្ន ឈររេគ្ប្តិប្តតិតម ិចច

សនាឲ្យបានមញឹងមា៉ោ  ់ ខគ្ ងេញុំគ្បា ដភ្ជរើក់ុំងេើរ សញខចិតតផ្តិតឈមថ្ដស្ថត ុំទញ ជាចុំណាុំដូចខាង 
ឈគ្កាម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថ្ថៃទី..............ខខ...........ឆ្ន ុំ២០....... 
ភាគី(រ) 

ថ្ថៃទី..............ខខ...........ឆ្ន ុំ២០....... 
ភាគី(ខ) 



ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
បញ្ាសីព្ម្ចប់ការចុះព្តួតរិនិតយ លរ័េខ័ណឌ វិនិចឆ័យ និងវាយតនម្ៃ 

រាងុការបនតសរុលភារឱសថរង(ខ) 
............................. 

ថ្ងៃទើ.....ខខ.......ឆ្ន ុំ២០....គ្ ុមភ្ជន  ់ងារគ្តួតេិនិតយឱសងមនទើរសញខាេិបាលរាជធានើេនុំឈេញ បានចញោះគ្តួតេិនិតយ 
ល័ ខខណ្ឌ វនិិចឆ័យឱសងស្ថា នរង(ខ)ឈ ម្ ោះ.................................ខដលមានអ្ន ទទួលខញសគ្តូវ ប្ឈចច ឈទស 
ឈ ម្ ោះ.......................................ឈេទ.......សញ្ញា តិ............ឈ ើតថ្ងៃទើ..............ខខ...........ឆ្ន ុំ................ 
ជា៖ ឱសងមធ្យមឈោធា    គ្រូឈេទយចូលនិវតតន៍    រិលានញប្បដ្ឋា  ចូលនិវតតន៍    ឆ្មប្មធ្យមចូលនិវតតន៍ 
ទូរស័េទឈលខ...............................មាច ស់ទញនឈ ម្ ោះ.................................ឈេទ.........សញ្ញា តិ................. 
ឈ ើតថ្ងៃទើ..............ខខ.............ឆ្ន ុំ...........ទូរស័េទឈលខ.....................................................។ 
រ-លរេណៈសម្បតតិអារទទួលខុសព្តូវបគចចរគទស៖ 
 -មានសញខភ្ជេលអអាចប្ុំឈេញការងារបាន    មាន   រម ន 
ខ-ព្តួតរិនិតយការគរៀបចុំព្គរះសាា នលរ់ឱសថ៖ 
 ១-ការឈផ្ទៀងផ្លទ ត់របូ្ងតឱសងស្ថា នរង( )ជាមួយរបូ្ជា ់ខសតង         គ្តឹមគ្តូវ   មិនគ្តឹមគ្តូវ 
 ២-ល ខណ្ៈអ្នាម័យខាងឈគ្ៅ  លអ   មធ្យម    អ្ន់ 
 ៣-ល ខណ្ៈអ្នាម័យខាង នញង  លអ   មធ្យម    អ្ន់ 
 ៤-ស្ថល  យើឈហាឱសងស្ថា នរង   មាន  រម ន   សមគ្សប្  មិនសមគ្សប្ 
 ៥-ទូរប្ញ្ឈរ    មាន  រម ន   សមគ្សប្  មិនសមគ្សប្ 
 ៦-ទូរតុំង    មាន  រម ន   សមគ្សប្  មិនសមគ្សប្ 
 ៧-ទុំហុំគ្រឹោះស្ថា នល ់ឱសងស្ថា នរង ..........................ខម៉ោគ្ត x ..........................ខម៉ោគ្ត 
 ៨-មា៉ោ សញើនគ្តជា ់   មាន  រម ន 
 ៩-ទូរទឹ       មាន  រម ន 
 ១០-ឧប្ រណ៍្គ្តួតេិនិតយសើតញណ្ណភ្ជេ មាន  រម ន 
 ១១-ឧប្ រណ៍្េនលត់អ្រគើេ័យ  មាន  រម ន 
 ១២-គ្ច សញវតាិភ្ជេ   មាន  រម ន 
គ-ព្តួតរិនិតយព្គប់ព្គង ៖ 
 ១-វ ័ិយប័្គ្តទិញ   មាន  រម ន 
 ២-វ ័ិយប័្គ្តល ់   មាន  រម ន 
 ៣-ឈសៀវឈៅគ្សង់ឈវជាប្ញ្ញា   មាន  រម ន 
 ៤-ឱសងរន នបិ្ទលតប័្គ្ត  មាន......មញខ រម ន 



ពាក្យសុុំអនុញ្ញា តបនតរអាជីវក្ម្មឳសថស្ថា នរង(ខ) 

 ៥-ឱសងផ្ញត ុំណ្ត់ឈគ្ប្ើគ្បាស់  មាន......មញខ រម ន 
 ៦-ឱសងខ លងកាល យ   មាន  រម ន 
 ៧-ឱសងសងេយ័   មាន  រម ន 
 ៨-ការល ឱ់សងគ្តឹមគ្តូវតមប្ញ្ា ើ ុំណ្ត់រប្ស់គ្ សួងសញខាេិបាលចុំឈពាោះឱសងស្ថា នរង( ) 
    គ្តឹមគ្តូវ   មិនគ្តឹមគ្តូវ 
 ៩-អ្ជើវ មមឈផ្េង ៗ    មាន  រម ន 
 ១០-វតតមានអ្ន ទទួលខញសគ្តូវ 
 - ឈេលចញោះគ្តួតេិនិតយ    មាន  រម ន 
 - សួរអ្ន ល ់ ៖  រាល់ថ្ងៃ   រាល់ ២-៣ថ្ងៃ  រាល់អាទិតយ   រាល់ ២ អាទិតយ 
  ឬ ឈលើសេើឈនោះ ? ........................................................................ 
 ១១-អាវ Blouse    មាន  រម ន 
 ១២-ការទញ ដ្ឋ ់ឯ ស្ថរ(ប្ឈចច ឈទស)  មាន  រម ន 
 ១៣-ការឈរៀប្ចុំទញ ដ្ឋ ់ឱសង(តម បួនខាន តឱសង) សមគ្សប្ មិនសមគ្សប្ 
 ១៤-ល ខណ្ៈឯ ស្ថរ(វ ័ិយប័្គ្ត)  សមគ្សប្ មិនសមគ្សប្ 
 ១៥-ប្ញ្ញា  ់ឈ ន្ ោះ និងរឈប្ៀប្ឈគ្ប្ើឱសង  មាន  រម ន 
 ១៦-ផ្តល់េ័ត៌មានក់ ់ទង និងការឈគ្ប្ើឱសង មាន  រម ន 
 ១៧-គ្ប្ដ្ឋប្់រាប្ឱ់សងគ្រប់្   មាន  រម ន 
 ១៨-ការយល់ដឹងអ្ុំេើប្ញ្ញា ថ្នភ្ជេស្ថញ ុំឱសង យល់ដឹង មិនយល់ដឹង 
 ១៩-វធិានការ ុំឈទចឱសងខញចរញណ្ភ្ជេ  គ្តឹមគ្តូវ មិនគ្តឹមគ្តូវ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ឈោប្ល់.................................................................................................................................... 
 

ថ្ថៃទី........ខខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 
ទទួលខុសព្តូវបគចចរគទស 

ថ្ថៃទី........ខខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 
ម្ចច សទុ់ន 

ថ្ថៃទី........ខខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 
បានឃ ើញ និង បញ្ញា ក់្ថាឃ ម្ ោះ 

.................................និង................................. 
ពិតជាបានផ្តិតឃម្ថ្ ឃៅចុំឃពាោះមុ្ខឃយើងខ្ុុំពិតរបាក្ ខម្ន ។ 

ភាា រ់ង្ករព្តួតរិនិតយ 

រាជធានីភនុំឃពញ, ថ្ថៃទី........ខខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 
ព្បធានម្នទីរសខុាភិបាលរាជធានីភាុំគរញ 


