
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ros 
 

 

ពារយសុុំលខិិតអនញុ្ញា តប ើរការដ្ឋា ន 

ខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ....................................ឈេទ........អាយញ........ឆ្ន ុំជនជាតិ..........សញ្ជា តិ.......
មញខរបរបច្ចញបបនន..........................................................កាន់អតតសញ្ជា ណប័ណណឈេខ................................... 
ទីេុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ...........ផ្លូវ...........ក្រុមទី...............េូមិ.....................សង្កា ត់/ឃញុំ.........................
ក្រុង/ស្សុរ..........................ឈខតត............................ឈេខទូរស័ព្ទទុំនារ់ទុំនង............................................។ 

 
សមូ្បោររជូន 

បោរអភិបាល.............................. 

រម្មវតុ្ុៈ   សុំឈណើ សញុំេិខិតអនញញ្ជា តឈបើរការដ្ឋា ន............................................................................។ 
បោងុៈ េិខិតអនញញ្ជា តសាងសង់ឈេខៈ.....................ច្ញោះថ្ងៃទី...........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............របស់សាលា 

ក្រុងរុំព្ង់ឆ្ន ុំង។ 
     

តបតាមរមមវតថញ និងឈោងខាងឈេើខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមឈោរព្ជុំរាបជូន ឈលារអេិបាេ 
ក្រុងរុំព្ង់ឆ្ន ុំង  ឈមតាត ក្ជាបថៈ ការដ្ឋា នខែេក្តូវ.................................................... មានទីតាុំងសថិតឈៅ 
ែីឡូតិ៍ឈេខ........... ផ្ទោះឈេខ..........ផ្លូវ........ក្រុមទី..........េូមិ................សង្កា ត់...................... 
ក្រុង..............................ឈខតត..............................។ 

ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមសនាអនញវតតតាមការខណនាុំបឈច្ចរឈទស ពី្ការោិេ័យឈរៀបច្ុំខែនែី 
នគរូបនីយរមម សុំណង់ និងេូមិបាេក្រុង/ស្សុរ និងឈោរព្តាមឈោេការណ៍អេិររស អោរឈបតិេ័ណឌ ។ 

 
អាស្ស័យែូច្បានឈោរព្ជុំរាបជូនខាងឈេើ សូមឈលារអេិបាេ.........ឈមតាត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា ត 

ឈអាយខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ បានសាងសង់តាមការឈសនើសញុំ ឈដ្ឋយរតីអនញឈក្ោោះ។ 
សូមឈលារអេិបាេ.............ឈមតាត ទទួេនូវឈសច្រតីឈោរព្ែ៏ខពង់ខពស់អុំពី្ខ្ញុំ។ 

.....................ថ្ងៃទី...........ខខ............ឆ្ន ុំ២០...... 
                                                                                                  ស្នា មមមដៃស្នត ាំម្ចា សស់ាំណង ់

   បតី                    ក្បព្នធ 
  
 
                                                                                .................    ..................       

 

ខតមក្បិ៍ 



                                        ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ros 
 

 

ពារយសុុំលខិិតអនញុ្ញា តប ើរការដ្ឋា ន 

ខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ....................................ឈេទ........អាយញ........ឆ្ន ុំជនជាតិ..........សញ្ជា តិ.......
មញខរបរបច្ចញបបនន..........................................................កាន់អតតសញ្ជា ណប័ណណឈេខ................................... 
ទីេុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ...........ផ្លូវ...........ក្រុមទី...............េូមិ.....................សង្កា ត់/ឃញុំ.........................
ក្រុង/ស្សុរ..........................ឈខតត............................ឈេខទូរស័ព្ទទុំនារ់ទុំនង............................................។ 

 
សមូ្បោររជូន 

បោរអភិបាលព្រុងរុំរង់ឆ្ន ុំង 

រម្មវតុ្ុៈ   សុំឈណើ សញុំេិខិតអនញញ្ជា តឈបើរការដ្ឋា ន............................................................................។ 
បោងុៈ េិខិតអនញញ្ជា តជួសជញេឈេខៈ.....................ច្ញោះថ្ងៃទី...........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............របស់សាលា 

ក្រុងរុំព្ង់ឆ្ន ុំង។ 
     

តបតាមរមមវតថញ និងឈោងខាងឈេើខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមឈោរព្ជុំរាបជូន ឈលារអេិបាេ 
........................... ឈមតាត ក្ជាបថៈ ការដ្ឋា នខែេក្តូវ.................................................... មានទីតាុំងសថិតឈៅ 
ែីឡូតិ៍ឈេខ........... ផ្ទោះឈេខ..........ផ្លូវ........ក្រុមទី..........េូមិ................សង្កា ត់...................... 
ក្រុង..............................ឈខតត..............................។ 

ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមសនាអនញវតតតាមការខណនាុំបឈច្ចរឈទស ពី្ការោិេ័យឈរៀបច្ុំខែនែី 
នគរូបនីយរមម សុំណង់ និងេូមិបាេក្រុង/ស្សុរ និងឈោរព្តាមឈោេការណ៍អេិររស អោរឈបតិេ័ណឌ ។ 

 
អាស្ស័យែូច្បានឈោរព្ជុំរាបជូនខាងឈេើ សូមឈលារអេិបាេ..........ឈមតាត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា ត 

ឈអាយខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ បានជួសជញេតាមការឈសនើសញុំ ឈដ្ឋយរតីអនញឈក្ោោះ។ 
សូមឈលារអេិបាេ..........ឈមតាត ទទួេនូវឈសច្រតីឈោរព្ែ៏ខពង់ខពស់អុំពី្ខ្ញុំ។ 

.....................ថ្ងៃទី...........ខខ............ឆ្ន ុំ២០...... 
                                                                                                  ស្នា មមមដៃស្នត ាំម្ចា សស់ាំណង ់

   បតី                    ក្បព្នធ 
  
 
                                                                                .................    ..................       

 

ខតមក្បិ៍ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ros 
 

រិចចសនាហ ុ៊ុំរ័ទ្ធការដ្ឋា ន 

ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ................................ឈេទ.........អាយញ........ឆ្ន ុំជនជាតិ.......... សញ្ជា តិ........ 
កាន់អតតសញ្ជា ណប័ណណឈេខ.....................................ទីេុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ.......ផ្លូវ.........ក្រុមទី...........
េូមិ.....................សង្កា ត់/ឃញុំ......................ក្រុង/ស្សុរ..........................ឈខតត.........................។ 

ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ...............................ឈេទ.........អាយញ........ឆ្ន ុំជនជាតិ..........សញ្ជា តិ......... 
កាន់អតតសញ្ជា ណប័ណណឈេខ.....................................ទីេុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ.......ផ្លូវ.........ក្រុមទី...........
េូមិ.....................សង្កា ត់/ឃញុំ......................ក្រុង/ស្សុរ..........................ឈខតត.........................។ 

ខមញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមសនាជាមួយអាជ្ាធម៌មានសមតថរិច្ចក្គប់ជាន់ថន រ់ថ នឹងអនញវតតោ៉ាងមញឹង 
មា៉ា ត់នូវច្ុំណញ ច្ខាងឈក្កាមៈ 

 
១.ឈធវើរបងហ ញ៊ុំព័្ទធការដ្ឋា នសុំណង់ និងឈធវើរបាុំង ឬ សុំណាញ់ការពារពី្ឈក្កាមែេ់ឈេើ ឈែើមបីការពារ 

នូវឈក្ោោះថន រ់ឈផ្សងៗ។ 
២.ររាទញរចិ្ឈ ច្ ើមងនេ់ឈអាយបានទូលាយ ឈសមើនឹងពី្រភាគបី ថ្នចិ្ឈ ច្ ើមងនេ់ខែេមានស្សាប់ 

សុំរាប់ច្រាច្រណ៍សាធារណៈ។ 
៣.មិនយរក្ទូងផ្លូវឈធវើជារខនលងលាយសញីម៉ាង់ ចារ់សុំរាម រុំឈទច្រុំទី ដ្ឋរ់សមាា រៈសុំណង់ែូច្ជា 

ក្គួស ខាច់្ ងម ឥែា..។េ។ ខែេឈធវើឈអាយប៉ាោះពាេ់ែេ់អនាម័យ និងសណាត ប់ធាន ប់ 
សាធារណៈ។ 

៤.មិនបងាទុំនាស់ និងរ ុំខានែេ់អនរជិតខាងខែេជាប់ែីឡូតិ៍ោន  ។ 
៥.ឈរៀបច្ុំការពារសញវតថិភាព្ការដ្ឋា ន និងសញវតថិភាព្ែេ់ព្េរររនញងការដ្ឋា ន ឈព្េក្បតិបតតិការង្ករ 

សាងសង់។ 
រនញងររណីមិនអនញវតតតាមរិច្ចសនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមទទួេឈាសតាមច្ប់រប់រែា ខែេបាន  

រុំណត់ជាធរមាន។ 
ខក្រងព្ញុំក្បារែែូច្ការអោះអាងខាងឈេើឈនោះឈទ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមផ្តិតឈមថ្ែទញរជាេសតញតាង។ 

 
......................ថ្ងៃទី..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០....... 

                                                                                          សាន មឈមថ្ែមាច ស់សុំណង់ 
        បតី                     ក្បព្នធ 

 
 

                                                                                         ....................     ..................... 
 

ឈេខៈ............................. 
បានឈឃើញ និងបញ្ជា រ់ថៈ 

សាន មឈមថ្ែខាងសាត ុំឈនោះ ពិ្តជារបស់ឈ ម្ ោះ................ 
និងឈ ម្ ោះ...........................................ក្បារែខមន។ 
.............................ថ្ងៃទី.........ខខ............ឆ្ន ុំ............. 

បៅសង្កា ត់ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ros 
 

រិចចសនារ សព់្រុម្ហ ុន ឬ ព្រុម្ជាងសាងសង់ 

7 
ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ................................ឈេទ.........អាយញ........ឆ្ន ុំជនជាតិ.......... សញ្ជា តិ........ 

កាន់អតតសញ្ជា ណប័ណណឈេខ...................................................................ជាតុំណងក្រុមហ ញន ឬ ក្រុមជាង 
សុំណង់ .........................................មានទីេុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ.......ផ្លូវ.........ក្រុមទី........ េូមិ............... 
សង្កា ត់/ឃញុំ.....................ក្រុង/ស្សុរ.....................ឈខតត.........................ឈេខទូរស័ព្ទ................................។ 

 មានវញិ្ជា បនបក្តក្បរបអាជីវរមមសាងសង់ឈេខ.........................ឈច្ញឈដ្ឋយមនទីរឈរៀបច្ុំខែនែី 
នគរូបនីយរមម និងសុំណង់ បានយេ់ក្ព្មទទួេឈ ៉ាការ............................................របស់ឈលារ-
ឈលារស្សី.........................................ឈៅឈេើែីឡូតិ៍ឈេខ..............ផ្លូវឈេខ...........ក្រុមទី.........េូមិ..............
សង្កា ត់.................ក្រុង.................... ឈខតត....................។ 

ខ្ញាំបាទ-នាងខ្ញាំសូមសន្យាថាៈ 
១.ឈោរព្ និងអនញវតតតាមការខណនាុំរបស់មាច ស់សុំណង់ និងស្សបតាមបទប ា្តិច្ប់រប់ជាធរមាន។ 
២.អនញវតតតាមបលង់ឈក្គឿងបង្ញុំសុំណង់ និងបលង់សាថ បតយរមម ខែេបានអនញញ្ជា ត។ 
៣.ទទួេខញសក្តូវឈេើការង្ករបឈច្ចរឈទសសាងសង់ ឈេើគញណភាព្ និងសញវតថិភាព្សុំណង់ 

ខែេសហក្ោស ឬ ក្រុមហ ញនសាងសង់ ឬ ក្រុមជាងសុំណង់បានអនញវតត ។ 
រនញងររណីមិនអនញវតតតាមរិច្ចសនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមទទួេឈាសតាមច្ប់រប់រែា ខែេ 

បានរុំណត់ជាធរមាន។ 
ខក្រងព្ញុំក្បារែែូច្ការអោះអាងខាងឈេើឈនោះឈទ ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ សូមផ្តិតឈមថ្ែទញរជាេសតញតាង។ 

 
......................ថ្ងៃទី..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០....... 

                                                                                ក្រមុហ ញនសាងសង់ ឬ ក្រមុជាងសុំណង់ 
      បានឈឃើញ និងឯរភាព្                                                  ព្ ធាន 

ម្ចច សស់ុំណង់              
 

 

 
 

ជូនភ្ជា  ់ុៈ 
-វញិ្ជា បនបក្តក្បរបអាជីវរមមសាងសង់ (ងតច្មលង)  ០១ច្ប់រប់ 


