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ពារយសុុំប ើរ  ន្ទ ់រិបព្រះរាបាលជុំងឺមាត់-បមេញ 

  
ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...................….............. ជា .................. ជុំនានទី់..... ជុំនាញឯកឈទសផ្នែក................ 

អាយញ.......... ឆ្ែ ុំ  ឈេទ........ ជនជាតិ............ សញ្ជា តិ.............. កានអ់តតសញ្ជា ណបណណ ឈេខ ................................ 
សព្វថ្ងៃឈ វ្ើការឈៅ ...................................................................... មានមញខតុំផ្ណងជា “១”  ................................ 
ទីេុំឈៅបច្ចញបបនែនទោះ.....................................................................................................................................។ 

សមូ្បរររជូន្ 
បោរអភិបាលព្សុរ......................... 

 រម្េវតថុ    សុំឈណើ សញុំឈបើកឈសវាសញខាេបិាេឯកជនផ្នែក បនទបពិ់្ឈ្រោះព្ាបាេជុំងឺមាតឈ់ ម្ញ មយួកផ្នែង 
ឈ ម្ ោះ ....................................................... ផ្ែេមានឈេខទូរសព្ទទុំនាកទ់ុំនង ............................................... 
តុំងឈៅនទោះឈេខ ........... នែូវ ............................. េូម.ិ......................................... ឃញុំ......................................  
្សុកខាច្ក់ណ្ដា េ  ឈខតតកណ្ដា េ     ឈោយកតីអនញឈ្រោះ ។ 
  

សូមជូនភ្ជា បម់កជាមយួ ៖ 
- ជីវ្បវតតិសឈងេបមានបិទរូបងត      : ០១ច្ាប ់
- កិច្ចសនា        : ០១ច្ាប ់
- វញិ្ជា បនប្តសញខភ្ជព្       : ០១ច្ាប ់
- គុំនូសបុំ្ពួ្ញទីតុំង       : ០១ច្ាប ់
- េកេណៈវនិិច្ឆយ័បនទបពិ់្ឈ្រោះព្ាបាេជុំងឺមាតឈ់្មញ    : ០១ច្ាប ់
- បង្កា នថ់្ែោកព់ាកយសញុំឈបើកបនទបផ់្ងទុំជុំងឺ     : ០១ច្ាប ់
- េិខិតអនញញ្ជា តរបស់គណៈទនតឈព្ទយ     : ០១ច្ាប ់
- សញ្ជា ប្តងតច្មែងផ្ែេមានបញ្ជា កពី់្សាលា្សុក ្កុង ឈខតត រាជធានី  : ០១ច្ាប ់
- េិខិតឈកា េឈទស”២”        : ០១ច្ាប 
- រូបងតទុំហុំ៤៦       : ០៣សនែឹក 
- រូបងតទីតុំងឈបើកទុំហុំ១៥២០ងតច្ុំពី្មញខ     : ០១សនែឹក 
 
សូមឈលាកអេបិាេ្សុកខាច្ក់ណ្ដត េ ឈមតត ទទួេនូវការឈររព្ែខ៏ពងខ់ពស់អុំពី្ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំ ៕  

              
                         ឈ វ្ើឈៅ..................ថ្ងៃទី............ផ្ខ...............ឆ្ែ ុំ20... 

                ហតថឈេខា 
 

 
 
“ ១ “ ឈបើជាមន្តនតរីាជការ 
“ ២ “ ច្ុំឈពាោះអែកផ្ែេរម ន្កបខណឌ រែឋ     

រដ្ឋបាលស្រុក........................ 
ការយិាល័យស្រកចរញរូលតែមួយ 
លេខៈ............................. 
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ជីវព្ វតតិសបងេ  

-នាម្តកូេនិងនាមខែួន: ............................................អកសរឡាតុំង................................................ ឈេទ......... 

អាយញ......... ឆ្ែ ុំ   ជាតិ..........  សញ្ជា តិ.........   កានអ់តតសញ្ជា ណបណណ ឈេខ .....................................។ 

-ថ្ងៃផ្ខឆ្ែ ុំកុំឈណើ ត : ............................................................................................................................ 
-ទីកផ្នែងកុំឈណើ ត : ............................................................................................................................ 
-អាស័យោឋ នសព្វថ្ងៃ : នទោះឈេខ.............. នែូវ.................... េូម.ិ............................ ឃញុំ/សង្កា ត.់....................... 

្សុក/ខណឌ ............................... ឈខតត/រាជធានី................... ទូរសព្ទទុំនាកទុំនង ................................. ។ 
-កុំរតិវបប្មប៌រឈទស : ............................................................................................................................ 
-បឈច្ចកឈទសជុំនាញ : សញ្ជា ប្តបឈច្ចកឈទស ............................................ឈៅឆ្ែ ុំ....................................... 
 : សញ្ជា ប្តជុំនាញឯកឈទស ......................................ឈៅឆ្ែ ុំ....................................... 
-រយៈឈព្េធាែ បប់ានឈ វ្ើការង្ករកែញងសាថ បន័ជុំនាញរែឋឬឯកជន/អងគការឈ្កាយពី្បានទទួេសញ្ជា ប្ត ៖ 

- សាថ បន័រែឋ   ច្ុំនួន ........... ឆ្ែ ុំ ពី្ឆ្ែ ុំ ....................... ែេ់ឆ្ែ ុំ .............................................. 
- សាថ បន័ឯកជន/អងគការ  ច្ុំនួន ............ ឆ្ែ ុំ ពី្ឆ្ែ ុំ ....................... ែេ់ឆ្ែ ុំ .............................................. 

-ទីកផ្នែងឈ វ្ើការសព្វថ្ងៃ : ............................................................................................................................ 
-មានមញខតុំផ្ណងជា “១”  : ............................................................................................................................ 
-្បព្នធឬបតីឈ ម្ ោះ : ....................................... ថ្ងៃផ្ខឆ្ែ ុំកុំឈណើ ត............................................................. 

. ទីកផ្នែងកុំឈណើ ត: ............................................................................................................................ 

. មញខរបរសព្វថ្ងៃ : ............................................................................................................................ 

. មានកូនច្ុំនួន : ............................នាក ់្បុស................នាក ់្សី..................... នាក ់
-ឪព្ញកបឈងាើតឈ ម្ ោះ : ..........................................អាយញ...........ឆ្ែ ុំ ជនជាតិ.....................សញ្ជា តិ................ 

. អាស័យោឋ ន និងមញខរបរសព្វថ្ងៃ: ....................................................................................................។ 
-មាត យបឈងាើតឈ ម្ ោះ : ..........................................អាយញ............ឆ្ែ ុំជនជាតិ.....................សញ្ជា តិ............... 

. អាស័យោឋ ន និងមញខរបរសព្វថ្ងៃ: ................................................................................................... ៕ 
 
                                                                    ឈ វ្ើឈៅ ...................... ថ្ងៃទី ......... ផ្ខ ......... ឆ្ែ ុំ 20….. 

         ហតថបលខា 
ព្ ធាន្អងគភារ «១»ឬសម្តថរិចចមូ្លដ្ឋា ន្«២» 

 

. «១» ឈបើជាមន្តនតរីាជការ 

. «២»ឈបើមនិផ្មនជាមន្តនតីរាជការ            

រូបថត 
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រិចចសន្ា 

 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ............................................អកសរឡាតុំង........................................អាយញ.........ឆ្ែ ុំ 
ឈេទ.............ជនជាតិ..............សញ្ជា តិ................ជុំនាញឯកឈទសផ្នែក...........................................................។ 
សព្វថ្ងៃឈ វ្ើការឈៅ.........................................................មញខតុំផ្ណង “១” .......................................................... 
ទីេុំឈៅសព្វថ្ងៃនទោះឈេខ.......នែូវឈេខ.......... េូម.ិ............. ឃញុំ/សង្កា ត.់...................... ្សុក/ខណឌ /្កុង................... 
ឈខតត/រាជធានី......................  ។ 
ជាអែកទទួេខញស្តូវឈេើឈសវាសញខាេបិាេផ្នែក បនទបពិ់្ឈ្រោះព្ាបាេជុំងឺមាតឈ់ ម្ញ  ផ្ែេមានឈ ម្ ោះ ....................... 
តុំងឈៅនទោះឈេខ .......... នែូវ ........ េូម ិ....................ឃញុំ........................... ្សុក..................  ឈខតត...................។ 

សមូ្សន្ាចុំបពាះបោរអភិបាលព្សរុ........................ 
១-ឈររព្ឈអាយបាន្តឹម្តូវនូវច្ាបឈ់រេការណ៍ និងឈសច្កតីផ្ណនាុំឈនសងៗរបស់រាជរោឋ េបិាេ។ 
២-ឈររព្វនិយ័ការង្ករ និងការចាតត់ុំងរបស់្កសួរសញខាេបិាេ ឬអែកែឹកនាុ្ំ គប់្ គងឈសវារបស់ខែួន “១” ។ 
៣-ឈររព្ឈព្េឈមា៉ោ ងបុំឈរ ើការង្ករ្បចាុំថ្ងៃតមអងគភ្ជព្រែឋនិងបឈ្មើឈសវាឯកជន ឈព្េ្ពឹ្កឈមា៉ោ ង៥.:៣០ ែេ់
ឈមា៉ោ ង ៧:៣០ និង ឈព្េលាៃ ច្ពី្ឈមា៉ោ ង ១៧:៣០ ែេ់ឈមា៉ោ ង ១៩:៣០ ផ្តប៉ោញឈណ្ដណ ោះ  «១» ។ 

៤-អនញវតតនឱ៍្យបាន្តឹម្តូវ្គបប់ទបញ្ា តិទុំងអស់របស់្កសួងសញខាេបិាេ ផ្ែេមានផ្ច្ងអុំពី្្កមសីេ្ម ៌
កែញងមញខវជិាា ជីវៈរបស់្គូឈព្ទយ។ 

៥-មនិសហការណ៍ជាមយួជនបរឈទស/មនិតុំងេកឱ់្សង និងឈររព្តមឈរេការណ៍កាកសុំណេ់ឈវជាសាន្តសត។ 
៦- យេ់្ព្មបញ្ាូ នរបាយការណ៍ព្ាបាេជមៃមឺកកានម់នទីរសញខាេបិាេ និង សាលា្សុកជាឈរៀងរាេ់ផ្ខ។ 
៧-មនិឈ វ្ើការនសព្វនាយពាណិជាកមម ឬឈ វ្ើឈអាយមានបាតញភ្ជព្ណ្ដមយួ មនិសម្សបនទញយនឹងការផ្ណនាុំរបស់
ការយិាេ័យ្ច្កឈច្ញចូ្េផ្តមយួនិងមនទីរសញខាេបិាេឈខតតឈ ើយ។ 

៨- ឈ្តៀមេកេណៈទទួេ និងបងាេកេណៈង្កយ្សួេែេ់្គបស់កមមភ្ជព្ការង្ករ្តួតពិ្និតយរបស់គណៈកមាម
្ិការកិច្ច។ 

  កែញងករណីមិនអនញវតតតមឈរេការណ៍ឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំឯកភ្ជព្ឲ្យមនទីសញខាេិបាេឈខតត/សាលា្សុក  
 មានសិទធិែកហូតអតតសញ្ជា បណណ ឈោយសវ័យ្បវតត ៕ 

ឈ វ្ើឈៅ ...............ថ្ងៃទី........ផ្ខ ....... ឆ្ែ ុំ 20… 
សារសដឹីងឭ         សាា ម្បម្ដដសាដ ុំមាច សប់សវា 

ថ្ងៃទី ....... ផ្ខ ........ ឆ្ែ ុំ 20…. 
ហតដបលខា 

 

 
អាស័យោឋ ន ឬ កផ្នែងឈ វ្ើការ និងឈេខទូរសព្ទ៖ 
................................................................ 
«១» ឈបើជាមន្តនតីរាជការ  
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វិញ្ញា  ន្ ព្តសខុភារ 

 ឈយើងខ្ញ ុំ-ឈវជាបណឌិ ត......................................ជា្គូឈព្ទយព្ាបាេឈៅផ្នែក................................................ 
ថ្ន ...............................................បានពិ្និតយសញខភ្ជព្ឈ ម្ ោះ .....................................ឈេទ..........អាយញ.........ឆ្ែ ុំ  
បានឈឃើញក :.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................។ 
 
 
 ឈយើងឈច្ញវញិ្ជា បនប័្ តសញខភ្ជព្ឈនោះឈអាយែេ់សាមខីែួនតមពាកយសញុំឈែើមបយីកឈៅបុំឈព្ញផ្បបបទឈបើកឈសវា 
ឈវជាសាន្តសត អមឈវជាសាន្តសត ឬ ជុំនួយឈវជាសាន្តសតឯកជនរបស់ខែួន ៕ 
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 ឈេខ : ..................................... 
 បានឈឃើញ និង បញ្ជា កក់ : 

ឈវជាៈ .........................................ពិ្តជា.......................... 

ឈៅអងគភ្ជព្ .............................................ពិ្ត្បាកែផ្មន 

………..........ថ្ងៃទី............ខ........ឆ្ែ ុំ 20.. 
                   ព្ ធាន្អងគភារ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
គុំនូ្ស ុំព្រួញទីតុំង 

្បឈេទកផ្នែងឈបើក   បនទបពិ់្ឈ្រោះព្ាបាេជុំងឺមាតឈ់ ម្ញ  ឈ ម្ ោះ........................................... សថិតឈៅនទោះឈេខ......... 
នែូវ.....................................េូម.ិ........................................សង្កា ត-់ឃញុំ.................................................. 

្សុក ខាច្ក់ណ្ដា េ  ឈខតត កណ្ដា េ   ៕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ឈេខ ៖ ................................................... 

បានឈឃើញ និងបញ្ជា កក់៖ 

គុំនូសបុំ្ពួ្ញទីតុំងឈនោះពិ្តជា្តឹម្តូវឈហើយសថិត 

ឈៅេូម ិ............................. ឃញុំ.............................. 
្សុក................... ឈខតត.................. ពិ្ត្បាកែផ្មន។ 

បម្ឃុុំ ...........................’...................... 



 
គុំរសូាា រសញ្ញា  ន្ទ ់រិបព្រះរាបាលជុំងឺមាត់បមេញ 
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 កុំណតច់្ុំណ្ដុំ :   - អកសរ និង សញ្ជា កាកបាទសរឈសរ និង គូសព្ណ៌ឈខៀវទឹកបញិច្ចាស់ 
 -ថ្នទផ្លែ កសញ្ជា ព្ណ៌ស (ជរ័) 

-អែកទទួេខញស្តូវបនទបពិ់្ឈ្រោះព្ាបាេជមៃឺ្ តវែកយកឯកសារទញកជាឯកសារ 
ផ្លទ េ់ខែួនឈែើមបឈី វ្ើជាគុំរ។ូ 

 

                           
 ន្ទ ់រិបព្រះរាបាលជុំងឺមាត-់បមេញ 

- ទន្តបរទយ  .................................................................... 
- បមវើការបៅ...................................................................... 
- ទទួល ោងសមាា ត  ដ្ឋរ់  ដរ   ះ បមេញ ន្ិង
រាបាលជុំងឺ មាត់បមេញ ទ ុំងម្ន្ុសសចាស ់ន្ិងរមុារ  

- បរលបមា ងទទលួរិនិ្តយ ៖ 
ព្រឹររីបមា ង   ៥ៈ ៣០ ដល ់បមា ង ៧ៈ ៣០ 
ោា ចរីបមា ង  ១៧ៈ ៣០ ដល ់បមា ង ១៩ៈ ៣០ 


