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 ស្ចក្តើដូចមានដចងក្ន ងក្មមវតថ ខាងសលើ ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំមានកិ្តតិយ្្ូមសោេជក្មាបជូន សោក្អេិបាល
សមត្តត ក្ជាបថា៖ ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំជាអនក្ក្របក់្រង និងទទួលខ ្ក្តូវដឹក្ជញ្ជូ នអាចមដ៍ើចាក្ប់ុំសេញដើឡូតិ៍រប្ស់ ម្ ោះ
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រថយនតដឹក្ជញ្ជូ នអាចម៍ដើពាក្ផ់្លល ក្សលខ.............................................................................................។ 
 ្ូមជូនភ្ជជ បម់ក្ជាមួយសៅ៖ 

១.អតត្ញ្ញា ណ្ប័ណ្ណឬស្ៀវសៅក្រួសារ      ០១ចាប់ 
២. រូបថតបចច ប្ននរប្់អនក្ស្នើ  ្ ុំ(ទុំហុំ៤x៦) ថតចុំេើម ខ    ០៥្នល ឹ
៣. ក្បវតតិរូប្សងេបមានបិទរូបថត              ០១ចាប់ 
៤. កិ្ចច្នាពាក់្េ័នធនឹងការអន វតតចាប់ក្ន ងឱ្ថសាថ ន     ០១ចាប់ 

 

 អាក្្យ័ដូចបានសោរេជក្មាបជូនខាងសលើ ្ូម សោក្អេិបាលខណ្ឌ  សមត្តត អន ញ្ញា តឱយខ្ ុំបាទ/នាងខ្ ុំ ស វ្ើ
ការចាក្អ់ាចមដ៍ើបុំសេញដើឡូតិ៍ដូចបានសោរេជក្មាបជូនខាងសលើសោយស្ចក្តើអន សក្ោោះ។ 

 ្ូម សោក្អេិបាល សមត្តត ទទួលនូវការសោរេដ៏ខពងខ់ព្អ់ុំេើខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំ។ 

        ...................ថ្ថៃទើ.........ដខ.........ឆ្ន ុំ២០...... 
សាន មសមថ្ដអនក្ស ន្ើ្  ុំ   
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លេខ.................. 
បានល ើញ និងបញ្ជូ នមក 

លោកអភិបាេននគណៈអភិបាេខណឌ ច្បារអំលៅ 

“ល ើមបពិីនិត្យ និងសលរមច្បលោយលសច្បកតីអនុលររោះ” 
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១. សោរេ និងអន វតតត្តមចាបច់រាចរដឹក្ជញ្ជូ នទះលូវសោក្។ 
២. អន វតតក្តឹមក្តូវត្តមចាប ់ដ.ន.្.្ េើសោលក្េុំក្បទល់អនក្ជិតខាង។ 
៣. សោរេរាលស់ោលការណ៍្និងអន វតតត្តមការដណ្នាុំរប្រ់ដឋបាលខណ្ឌ ចារអុំសៅនិងរដឋបាលរាជធានើេនុំសេញ។ 
៤. មិនរ ុំសោេចាក្អ់ាចមដ៍ើបុំពានលប់បឹង ដក្េក្ ក្បឡាយ…...... ដដលជាក្ទេយ្ម្តតិរដឋ។ 
៥. សោរេ និងអន វតតមិនបុំពានការចាក្អ់ាចមដ៍ើខ ្ទើត្តុំងដដលបានទះតល់ជូន។ 
៦. ក្ន ងការដឹក្ជញ្ជូ នអាចមដ៍ើចាក្ប់ុំសេញដើឡូតិ៍ រថយនតក្តូវមានលិខិតអន ញ្ញា តដឹក្ជញ្ជូ នេើរដឋបាលរាជធានើេនុំ

សេញ សោរេសោលការណ៍្សេលសវោក្ន ងការដឹក្ជញ្ជូ នសចញចូលរាជធានើេនុំសេញ និងសេលស វ្ើចរាចរដឹក្
ជញ្ជូ នក្តូវមានក្ក្ណាតស់ៅ្ ូក្របក្ ុំឲ្យក្ជុោះហ  យ ក្កាលក្ក្ណាត់សៅ្ ូក្ ុំឲ្យក្្ក្ទឹ់ក្ ក្ន ងក្រណ្ើ ក្ជុោះហ  យឬ
ក្្ក្់ទឹក្ក្បឡាក្ទ់ះលូវសៅ្ ូ ទះលូវសបត ងក្តូវសបា្្មាា តឬោង្មាា តទះលូវសឡើងវញិ និងសេលសេលៀងធាល ក្ក់្តូវផ្លា ក្
្ក្មមភ្ជេដឹក្ជញ្ជូ នជាបសណាត ោះអា្នន។ 

៧. ម នសេលសបើក្បរដឹក្ជញ្ជូ នសលើថនលស់ៅ្ ូ ក្តូវ្មាា តក្ងរ់ថយនតឱយបានសាា តជាម ន និងមិនក្តូវទះល ក្សលើ្
ចុំណ្ ោះដបនដឹក្ជញ្ជូ ន និងសក្បើក្បា្់រថយនតដឹក្ដើមានចុំណ្ ោះ ០៧ម៣។ 

៨.  ក្ន ងក្រណ្ើ ថ្ចដនយ ទះលូវសបត ងខូចខាតបណាត លេើការដឹក្ជញ្ជូ នអាចមដ័ើចាក្ប់ុំសេញដើឡូតិ៍សនាោះ ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំ
្ូមធានាទទួលខ ្ក្តូវជួ្ជ លសឡើងវញិសោយោម នលក្េខណ្ឌ  

៩. ក្រណ្ើ ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំមិនសោរេត្តមកិ្ចច្នាខាងសលើ ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុ្ំ ូម  ្ខចិតតទទួលផ្លក្េិនយ័ត្តមរដឋ
ក្ុំណ្ត ់ និងរដឋបាលខណ្ឌ ចារអុំសៅោក្ឲ់្យអន វតត ក្ន ងក្រណ្ើ ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំសៅដតបនត្ក្មមភ្ជេបទសលមើ្មិន
សោរេកិ្ចច្នា ខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំ្ូមក្បរលរ់ថយនតសក្រឿង្មាា រៈសលមើ្ជូនអាជ្ា្រមាន្មតថកិ្ចចសោយោម ន
លក្េខណ្ឌ  និងបញ្ជូ ន ុ្ំណ្ ុំ សរឿងសៅត ោការសដើម្ើអន វតតសៅត្តមវធិានការចាប ់ េិស្្ក្ន ងក្រណ្ើ បុំពានសលើ
កិ្ចច្នា៕ 

   ដក្ក្ងេ ុំក្បាក្ដខ្ ុំបាទ-នាងខ្ ុំ្ូមទះតិមសមថ្ដសាត ុំទ ក្ជាេ ត្ ត្តង។ 
 

 

 
  

 
 
 

 

...............ថ្ថៃទើ.........ដខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
សាន មសមថ្ដសាត ុំ 

អនក្ចាក្ប់ុំសេញដើឡូតិ៍  មាច ្ដ់ើឡូតិ៍ 
 
 

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

សលខ............................ 
បានសឃើញ និងបញ្ញជ ក្់ថា 

ស ម្ ោះ............................................... 
បានមក្ទះតិមសមថ្ដសៅចុំសពាោះម ខសយើងេិតក្បាក្ដដមន។ 
ថ្ថៃ............... ដខ......... ឆ្ន ុំ...................េ.្.២៥៦..... 

...............ថ្ថៃទើ.........ដខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
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ប្លងប់្ង្ហា ញទតីា ាំងសុាំចាក់ដបី្ាំគពញដឡីតូ្ិ៍ 
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