2

ព្រះរាជាណាចក្ រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហាក្ សត្ រ
rsnrs

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ..........................................................ឈេទ..............ឈ ត
ើ ថ្ងៃទ.ើ ........ខខ....................ឆ្ន.ុំ ..........

ជនជាតិ.........សញ្ជាតិ.............ទើលឈុំ ៅបច្ចញប ្បន ្នផ្ទោះឈលខ.....................ផ្លូវឈលខ..........................ក្ ុមទើ...............េូមិ.................

....ឃញ/ុំ សង្កាត់..............................................ក្ ុង/ក្សុ /ខណ្ឌ.............................................រាជធានើ/ឈខត ្ត..............................
.........កាន់អត ្តសញ្ជាណប័ណ្ណឈលខ.............................................................................ឈច្ញថ្ងៃទើ............ខខ...................ឆ្ន.ុំ
................ឈច្ញឈោយ..........................................................................។
សូមគោរពជូន
គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រនតីករ្ សួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ
តាមរយៈ - ឈមឃញ /ុំ ឈៅសង្កាត់....................................................................................................................
អេិបាលក្ ុង/ក្សុ /ខណ្ឌ.........................................................................................................
-

ប ្រធានមនទើរវប ្បធម៌

ឈខតត.........................................................................

និងវ ិច្ត
ិ ្រសិលបៈរាជធាន/ើ

- ប ្រធាននាយ ោានសល
ិ ្បភាពយន ្ត និងផ្ ្សព ្វផ្ាយវប ្បធម៌

កម្មវត្ថៈ

ការឈសនើសញុំអនញ ញ្ជាតឈបើ ច្ាប់.....................................................................................................។
ឈសច្ តើដូច្មានខច្ង ញ ង
ន ម ្មវតថញខាងឈលើ ឈោយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ មានបុំណងច្ង់ឈលើ សទួយវ ិស័យ សិលបៈទ៧
ើ

នង
ិ វប ្បធម៌ជាតខ
ិ ញ ុំ្បាទ/នាងខ្ញុំសូម គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រ្តី មមត្តតអនុ ញ្ញាតច្បាប់ឲ្យខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំ ម ើមបប្ើ បកបអាជើវ ម ្មផលិតស្នាដ

ភាពយនតម្មោះថា.......................................................................................................................ខដលមានទើស្នន ់ការអច្ិថ្្នតយ៍
ផទោះមលខ...................ផលូវមលខ....................ឃុ/ុំ សង្កាត់....................................ក្ ុង/ប្សុក/ខណ្ឌ..................................................
រាជធានើ/មខតត...…............................................................។

ខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំសូមសនាថា មោរព និងអនុវតតត្តមច្បាប់កុំណ្ត់របស់រ ឋប្ពមទុំងមោលការណ្៏ខណនាុំរបស់ ប្កសួងវបបធម៌

នង
ិ វ ិច្បប្ិ តសិលបៈ សតអ
ើ ុំពើការប្រប់ប្រងឧសាហកមមភាពយន ្ត។

មសច្បកតើ ូច្បបានជប្ាបជូនខាងមលើ សូម គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រ្តី មមត្តតអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំឈោយ តអ
ើ នុមប្ោោះ។
សូម គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រ្តី មមត្តតទទួលនូវការមោរព ៏ខពង់ខពស់អុំពើខុ ុំបា
្ ទ/នាងខ្ុុំ។

មធវមើ ៅ...................ដងៃទ.ើ .......ខខ.......ឆ្ា២
ុំ ០…..
ស្នាមមមដដ្ស្ត ំ

សូមជូនភាាប់មកជាមួយនូវៈ
-លិខត
ិ ច្ញោះបញ្ា ើពាណ្ិជាកមម

ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់

-ប្បវតតិរូបសមងេប

ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់

-កិច្បចសនាប្បកបអាជើវកមម

ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់

-លិខិតច្ញោះបញ្ា ើពនធដា ប័ណ្ណបា៉ាតង់

ច្ុំនួន ០១ ច្បាប់

-អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ (ងតច្បមលង) ឬលខ
ិ ត
ិ ឆ្លងខ ន

ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់

-កិច្បចសនាជួលទត្ត
ុំ (មបើាន)
ើ ង

ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់

- រូបងត៤x៦ ងតច្បុំពើមុខ

ច្បុំនួន ០២ សនលឹក

-ស្នល សញ្ជាសុំគាល់ផ្លត
ិ ម ្ម (LOGO)

ច្ុំនួន ០១ សនលឹ

-បលង់ទើត្តង
ុំ អាជើវកមម (បញ្ញាក់ពើរអាជា្ធរមូលដាឋន)

ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់

ស្នមជ
ុំ នកាយសមបទលអ
ើ នប្តូវានអាយុយ៉ាងតច្ប
ិ ១៨ឆ្ាា

មលខ...................បជ

មលខ...................បជ

បានមឃញ
ើ នង
ិ បញ្ាូ នមក

បានមឃញ
ើ នង
ិ បញ្ាូ នមក

មោក/មោកប្សើអភិបាលប្សុក/ខណ្ឌ/ប្កុង

មោក/មោកប្សើប្បធានមនទើរបបធម៌និងវ ិច្បិប្តសិលបៈរាជធានើ/មខតត
មមត្តតពន
ិ ត
ិ យនង
ិ សមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ។

មធវើមៅ........................ដងៃទើ............ខខ..........ឆ្ា២
ុំ ០......
អភិបាលក្រុង/ក្សុរ/ខណ្ឌ

មមត្តតពន
ិ ត
ិ យនង
ិ សមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ។

មធវើមៅ.....................ដងៃទើ...........ខខ.........ឆ្ា.ុំ .......
មមឃ/ុំ មៅសង្កាត់

មលខ...................
បានមឃញ
ើ និង បញ្ាូ នមក

មោកប្បធាននាយកដាឋនសិលបភាពយនតនិងផសពវផាយវបបធម៌
មមត្តតពិនិតយនិងសមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ

មធវមើ ៅ................ដងៃទ.ើ ........ខខ.........ឆ្ា២
ុំ ០.......

ក្រធា្ម្ទីរវរបធម៌ ្ិង វិចិក្តសិលបៈ.........................

ជាតិ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
សាសនា

ព្រះម្ហារសព្ត

3*3
រិចចស្ា

ក្ររររររផលិតខ្ខែភាពយ្ត
3
ខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំម្មោះ....................................................មភទ...........អាយុ..........ឆ្ា.ុំ សញ្ញាតិ.............................

ានទើលុំមៅផទោះមលខ....................ផលូវមលខ........................ប្កុមទើ......................................មណ្ឌល/ភូមិ....................................
ឃុ/ុំ សង្កាត់........................................ប្កុង/ប្សុក/ខណ្ឌ..............................................រាជធានើ/មខតត...........................................
កាន់អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណមលខ..................................................................ច្បុោះដងៃទើ...................ខខ...................ឆ្ា.ុំ ......................
មច្បញមដាយ.......................................................................................។

សូមស្ាថា
ក្រការ១: ~ យល់ប្ពមមោរពនិងអនុវតតត្តមច្បាប់សិទធិអាកនិពនធ និងសិទធិប្បហាក់ប្បខហលដនប្ពោះរាជាណាច្បប្កកមពុជា។
ក្រការ២: .~ យល់ប្ពមមោរពនិងអនុ វតត ត្តមជុំពូកទើ៣ ាប្ត្ត៦, ៧, ៨, ៩ ដនអនុប្កឹតយមលខ ២៣៤អនប្ក/បក ច្បុោះដងៃទើ០៨ ខខវ ិច្បិឆកា
ឆ្ា២
ុំ ០១៦ .របស់រាជរដាឋភិបាលកមពុជាសតើពើការប្រប់ប្រងឧសាហកមមភាពយនត។

ក្រការ៣: ~ យល់ប្ពមមោរពនិងអនុវតតត្តមប្បកាសរបស់ប្កសួងវបបធម៌ និងវ ិច្បិប្តសិលបៈមលខ៩៦ប្ប.ក ច្បុោះដងៃទើ២៧
ឆ្ា២
ុំ ០១៧ ខ លខច្បងអុំពើការកុំណ្ត់ខបបបទនង
ការមធវអា
ិ នត
ើ ិវ ិធដើ នការអនុញ្ញាតការផលត
ិ
ើ ជើវកមម
ការពិនិតយខលឹមស្នររូបភាព ការមធវើច្បុំណាត់ថាាក់ ..និងការផតល់ទិដាឋការស្នាដ ភាពយនត។

ខខមិងុនា

ការមធវមើ សវាកមម

ក្រការ៤: ~ កាុងករណ្ើខ លខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំអនុវតតផុ ទយ ឬប្បប្ពឹតតមលមើសនឹងប្បការណាមួយខាងមលើឈនោះ ខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំសូមទទួលមទស
ត្តមបញ្ាតច្បាប់។

ម ើមបជា
ុំ ុកជាសុំអាង។
ើ សកេភា
ើ ពដនការទទួលខុ សប្តូវមលក
ើ ច្ប
ិ ចសនាមនោះខ្ុុំបាទ/នាងខ្ុុំសូមផតិតមមដ ស្នតទ
មធវើមៅ......................ដងៃទើ...........ខខ...............ឆ្ា២
ុំ ០១...
មលខ...................
បានមឃញ
ើ និង បញ្ាូ នមក

មោក/មោកប្សប្ើ បធានមនទើរបបធម៌នង
ិ វ ិច្បប្ិ តសិលបៈរាជធាន/ើ មខតត
មមត្តតពិនិតយនិងសមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ។

មធវមើ ៅ........................ដងៃទើ............ខខ..........ឆ្ា២
ុំ ០......
អភិបាលក្រុង/ក្សុរ/ខណ្ឌ

ស្នាមមមដដ្ស្នត ុំ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
7*7
ជីវក្រវតតិសមងេរ
3

រូបងត៤ x ៦

នាមប្តកូលនង
ិ នាមខលួនៈ................................................................មភទ..........ម្មោះមៅមប្ៅ...................................................
ដងៃ.ខខ.ឆ្ាក
ុំ ុំមណ្ើតៈ..............................................................................សញ្ញាតិ.......................ស្នសនា...................................

ទក
ើ ខនលងកុំមណ្ើត/ភូម.ិ ...................................ឃុ/ុំ សង្កាត់.....................................ប្កុង/ប្សុក/ខណ្ឌ...............................................
រាជធានើ/មខតត...................................................................អាសយដាឋនបច្បចុបបនាផទោះមលខ.................................ផលូវមលខ................

ប្កុមទើ..................ឃុ/ុំ សង្កាត់..............................................................ប្កុង/ប្សុក/ខណ្ឌ...........................................................

រាជធានើ/មខតត....................................................................................................................................................................។
កុំរតវបបធម៌
ៈ.......................................................................................................................................................................
ិ
កុំរតវបបធម៌
បរមទសៈ............................................................................................................................................................
ិ
កុំរតមុ
ិ ខជុំនាញនិងបមច្បចកមទសៈ.............................................................................................................................................

មុខរបរបច្បចុបបនាៈ..................................................................................................................................................................
ម្មោះបតើឬប្បពនធៈ...............................................................សញ្ញាតិ..................................ស្នសនា.........................................
ដងៃ/ខខ/ឆ្ាក
ុំ ុំមណ្ើតៈ.....................................................................មុខរបរ................................................................................

ទើកខនលងកុំមណ្ើតៈ.................................................................................................................................................................
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