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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
  ជាត ិ  សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ពារយសសនើសុុំសាងសងជ់លយាន 
 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.........................................ឈេទ..............អាយញ..........ឆ្ន ុំ..........មញខរបរ....................... 
ទីលុំឈៅបច្ចញបបន្នផ្ទោះឈលខ..........ផ្លូវឈលខ...........ក្រុម...............េូម.ិ...................ឃញុំ-សង្កា ត.់.....................................
ក្សុរ-ខណ្ឌ .................................ឈខតត-ក្រុង...................................... ។ 

សមូ្សោររជូនចូលម្រ 
ឯរឧតតម្អគ្គនាយរ ននអគ្គនាយរដ្ឋា នដឹរជញ្ជូនផ្លូវទឹរ ផ្លូវសមុ្ព្ទ និងរុំរង់ផផ្ 

តាម្រយៈ ៖ ឈោរក្បធាន្នាយរដ្ឋា ន្ដឹរជញ្ជូ ន្ផ្លូវទឹរ 

រម្មវត្ុៈ   ៖  សុំឈណ្ើ សញុំការអន្ញញ្ញា តសាងសងជ់លយាន្មយួឈក្រឿង 

 ឈដ្ឋយខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំ មាន្បុំណ្ងសាងសងជ់លយាន្សក្មាប.់....................មយួឈក្រឿង ឈៅេូម.ិ...................
ឃញុំ-សង្កា ត.់.............................ក្សុរ-ខណ្ឌ .............................ឈខតត-ក្រុង................................... ដដលមាន្េនិ្ភារ
ដូច្ខាងឈក្កាម ៖ 

- បណ្តត យ....................................   ដុំបូល.............................................................. 
- ទឹទឹង.........................................  ក្បឈេទ............................................................ 
- រមពស់........................................  សុំបរ.................................. ពណ៌្.................. 
- ជឈក្ៅ........................................  ទមងន្ផ់្ទញរ..........................................................    

 មឈយោបាយឈន្ោះចាបស់ាងសងពី់ថ្ងងទី................ដខ................ឆ្ន ុំ................... ឈ ើយជាសាា ពរថ្ងងទី................. 
ដខ................. ឆ្ន ុំ..................។ 

 អាក្ស័យដូច្បាន្ជក្មាបជូន្រនញងរមមវតាញខាងឈលើ ខ្ញ ុំបាទ-នាខ្ញុំ សូម ឯរឧតតម្អគ្គនាយរ ឈមត្តត ជួយ សក្មួល 
ឈដ្ឋយរតីអន្ញឈក្រោះ។ 

សូម ឯរឧតតម្អគ្គនាយរ ទទួលនូ្វការឈររពដខ៏ពងខ់ពស់អុំពីខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំ។ 

 
 
 
 

                             សូមជូន្ភាជ បម់រជាមយួ 

 

- ពារយឈសនើសញុំសាងសង.់....................................................... ០១  ច្ាប ់

- លិខិតបញ្ញជ ររ់មមសិទធិជលយាន្.......................................... ០១  ច្ាប ់

- លិខិតបញ្ញជ រអ់ាស័យដ្ឋា ន្ឈោងជាង..................................... ០១  ច្ាប ់

- ក្បវតតិរូបសឈងេបអនរបឈច្ចរឈទស........................................... ០១  ច្ាប ់

- រុំរូបលង.់............................................................................ ០១  ច្ាប ់

បានស ើញ និងឯរភារ 

ឈយវើឈៅ.....................,ថ្ងងទី...........ដខ..........ឆ្ន ុំ............ 
 តាឈលខា ឬ សាន មឈមថ្ដ 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
  ជាតិ   សាសនា   ព្រះម្ហារសព្រ 

 
ពារយសុុំបណ្ណ សម្គា លជ់លយាន 

 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ....................................ឈេទ.............អាយញ..........ឆ្ន ុំ ជនជាតិ.................សញ្ជា តិ..............
ទីលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខ.......................ផ្លូវឈលខ....................េូម.ិ............................ឃញុំ-សង្កា ត.់................................
ស្សុក-ខណ្ឌ .................................ឈខតត-ស្កុង...................................................។ 
អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ -ឈសៀវឈៅស្រួសារឈលខ.......................................មញខរបរសព្វថ្ងៃ....................................................។ 

សមូគោរពជូន 
ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ននអគ្គនាយកដ្ឋា នដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្ទ និងកំពង់ផផ្ 

កមមវតុ្្ុៈ សុំឈណ្ើ សញុំបណ្ណ សម្គា ល់ជលយាន។ 

  ឈោយខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈទើបនឹង...............មយួឈស្រឿងដែលម្គនេនិភារែូច្ខាងឈស្ោមៈ 
- ឈ ម្ ោះជលយាន
............................................... 

- ស្បឈេទជលយាន.............................................. 
- បឈតត យ.................................................
ដម៉ែស្ត 

- ទទឹង........................................................
ដម៉ែស្ត 

- កមពស់ពី្ទឹកែល់ែុំបូល................................
ដម៉ែស្ត 

- កមពស់ពី្ទឹកែល់ច្ញងែងម្គ៉ែ ...........................
ដម៉ែស្ត 

- ជឈស្ៅទឹកគ្មម នទុំនិញ...................................
ដម៉ែស្ត 

- ទុំងនផ់្ទញកទុំនិញ..........................................
ឈោន 

- ម្គ៉ែ កម្គ៉ែ សញីន...................................................... 
- ឈលខម្គ៉ែ សញីន..................................................... 
- កុំលុំងឈសោះ...................................................... 
- ច្ុំនួនជញុំ............................................................ 
- សុំបក..............................ព្ណ៌្........................ 
- ច្ុំនួនអនកែុំឈណ្ើ រ................................................ 
- ជឈស្ៅទឹកផ្ទញកឈព្ញ
............................................. 

- ទមៃនស់រញប
........................................................ 

 ព្ញុំទានម់្គនបណ្ណ សម្គា ល់ឈៅឈ ើយ។ 

 អាស្ស័យែូច្បានជស្ម្គបជូនខាងឈលើ សូម ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ឈមោត ផ្តល់បណ្ណ សម្គា ល់ជលយាន ែល់
ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈោយកតីអនញឈស្គ្មោះ។ 

 សូម ឯកឧត្តមអគ្គនាយក ទទួលនូវោរឈគ្មរព្ែខ៏ពងខ់ពស់អុំពី្ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំ។ 

 
 ឈ វ្ើឈៅ..................ថ្ងៃទី...........ដខ..........ឆ្ន ុំ............ 

ហត្្គេខា 

 



 
 

 
ជូនភាា បម់កជាមយួៈ 
- លិខិតបញ្ជា កទ់ីលុំឈៅ អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ  ណបណ្ណ ស្រួសារ ១ ច្ាប ់
- លិខិតទិញ-លក ់  ១ ច្ាប ់
- បង្កា នថ់្ែព្នធនាុំចូ្ល  ១ ច្ាប ់
- លិខិតបញ្ជា ករ់បស់ស្បធានអងាភាព្ ឈបើសិនជលយានជារបស់រែឋ ១ ច្ាប ់
- លិខិតបញ្ជា កជ់លយានតឈមលើងកនញងស្សុក ១ ច្ាប ់
- លិខិតបញ្ជា កជ់លយានដកថ្ច្នរបស់មនទីរសាធារណ្ោរ និងែឹកជញ្ាូ នរាជធាន-ីឈខតត ១ ច្ាប ់
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
  ជាត ិ  សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

លខិិតបញ្ជា រ់រម្មសទិ្ធិជលយាន 

 យ ើងប្រធានភូម…ិ………………………………………………ឃ ុំ-សង្កា ត…់…………………………………………ខណ្ឌ -ប្សុក………………………………………… 

ប្កុង-យខតត………………………………………………សូមរញ្ជា កថ់ាយ ម្ ោះ………………………….…………………………យភទ……………………អា  ……………………ឆ្ន ុំ 
ជនជាតិ…………………………សញ្ជា តិ……………………………យកើតយៅភូម…ិ……….………………………………………ឃ ុំ-សង្កា ត…់……………………………………………… 

ខណ្ឌ -ប្សុក…………………………………យខតត-ប្កុង…………………………………………ទីលុំយៅរច្ច របនន ផ្ទោះយលខ……………………ផ្លូវ…………………………… 

ភូម…ិ………………………………………សង្កា ត-់ឃ ុំ………………………………………ខណ្ឌ -ប្សុក………………………………ប្កុង-យខតត……………………….…………………… 

រណ្ណ ប្រួសារយលខ………………………………………កានអ់តតសញ្ជា ណ្រណ្ណ យលខ……………………..……………ច្ ោះថ្ងៃទី…………………ខខ………………

ឆ្ន ុំ……………………… ។ 
 

 ពិតជាម្ចច ស់ជលយានយលខ………………………………………យ ម្ ោះ…………………………………….……………………ខែលបានជសួជ ល ឬ 
តយមលើងងមីកន ងប្សុក………………………..…………………កាលពីថ្ងៃទី…………………ខខ…..……………ឆ្ន ុំ……………………ពិតប្បាកែខមន។ 

 ជលយានយនោះម្ចនភនិភារែូច្ខាងយប្កាម ៖ 

ប្រយភទជលយាន………………………………….......……………………………………………សុំរក………………………….…..………………ពណ៌្…………………..………….…………… 

រយតត  ……………………………………………………ខម៉ែប្ត, ទទឹង………………………………………………ខម៉ែប្ត, កុំពស់…………………………………………………ខម៉ែប្ត, 

ជុំយៅទឹកគ្មម នទុំនិញ…………………….……………….…………………………ខម៉ែប្ត ជុំយៅទឹកផ្ទ កយពញ……………………………………………………………………ខម៉ែប្ត 

ម្ច៉ែ ស ីនម្ច៉ែ ក…………………………………………………………អន ភាព……………………………………………………………យសោះ យលខ……………………………………………………… 

ផ្លិតឆ្ន ុំ……………………….……………………………ផ្ទ កទុំនិញ…….…………………………………………យោន អនកែុំយណ្ើ រ………………..…………………………នាក។់ 

យ ើងយច្ញលិខិតរញ្ជា កក់មមសិទធិជលយានយនោះ យអា សាម ជីន សប្ម្ចរ ់កយៅយប្រើប្បាស់ជាផ្លូវការ
យរើសិនជាម្ចនការចុំបាច្។់ 

 

យលខៈ…………………………………………………………… 

                                   បានយឃើញនិងរញ្ជា កថ់ា 

                   ហតថយលខាខាងសាត ុំយនោះពិតជាហតថយលខា 

ររស់យោក……………………………….. ប្រធានភូមពិិតប្បាកែខមន 

យ វ្ើយៅ..................ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្ន ុំ…………… 

  ប្រធានភមិូ 

យ វ្ើយៅ.......................ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្ន ុំ…………… 

        ឃ ុំ-សង្កា ត ់
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
  ជាត ិ  សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

លខិិតបញ្ជា រ់របសរ់រាងជាង 

 ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ..................................ឈេទ..........អាយញ...........ឆ្ន ុំ មានមញខរបរជា......................... 
ទីលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខ..............ក្រុមទី..............េូម.ិ....................ឃញុំ-សង្កា ត.់............................................. 
ក្សុរ-ខណ្ឌ .............................. រាជធានី-ឈខតត........................................។ 

 សូមបញ្ជា រ ់: ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំ មានឈរាងជាងសាងសង-់ជួសជញលជលយានមយួរន្នែងឈ ម្ ោះ......................
............................................. សថិតឈៅរនញងេូម.ិ..................................ឃញុំ-សង្កា ត.់.......................................
ក្សុរ-ខណ្ឌ ............................... រាជធានី-ឈខតត......................................................។ 

 ខ្ញ ុំសូមបញ្ជា រថ់ា : ឈរាងជាងឈនោះមានបឈតត យ...........................ទទឺង.....................រុំពស់................... 
ជុំឈៅ....................... បានសាងសង-់ជួសជញលជលយានមយួឈក្រឿងសុំបរ.....................មរបឈតត យ................. 
ទទឺង...........................រុំពស់...........................ជុំឈៅ............................ទមងនផ់្ទញរ.........................................
ពីថ្ងងទី............ន្ខ............ឆ្ន ុំ............. ឈ ើយជាសាថ ពរ ឈៅថ្ងងទី..............ន្ខ ...................ឆ្ន ុំ..............។ 

 ខ្ញ ុំសូមធានា ឈលើបទដ្ឋា នបឈច្ចរឈទសរនញងការសាងសង-់ជួសជញលជលយានឈនោះ ឈបើមានររណី្មយួមនិសម
ក្សបតាមបទដ្ឋា នបឈច្ចរឈទស ខ្ញ ុំទទួលខញសក្តូវទុំងក្សុងរនញងការសាងសង-់ជួសជញលឈនោះ។ 
 

  
                                    
                    
 

ឈ វ្ើឈៅ..................ថ្ងងទី…………ន្ខ…………ឆ្ន ុំ…………… 
 តថឈលខា ឬ សាន មឈមថ្ៃ 

ឈលខ:........................... 
បានឈឃើញ និង បញ្ជា រថ់ា 

ឈ ម្ ោះ.................................មានឈរាងជាងសថិតឈៅ 
េូម.ិ....................ឃញុំ-សង្កា ត.់............................... 
ក្សុរ-ខណ្ឌ ..............រាជធានី-ឈខតត......................... 

ពិតក្បារៃន្មន។ 
ឈ វ្ើឈៅ.......................ថ្ងងទី…………ន្ខ…………ឆ្ន ុំ…………… 

ឃ ុំ-សង្កា ត ់

បានឈឃើញ និង បញ្ជា រថ់ា 
ជលយានឈនោះពិតជាបានសាងសង-់ជួសជញលរនញងក្សុរ 

ពិតក្បារៃន្មន។ 
ឈ វ្ើឈៅ..................ថ្ងងទី…………ន្ខ…………ឆ្ន ុំ…………… 

នាយរដ្ឋា នៃឹរជញ្ាូ នផ្ែូវទឹរ 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
  ជាត ិ  សាសនា   ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ព្រវតតិររូសង្ខេរអ្នររង្ចេរង្េស 

 នាមត្រកូល និង នាមខ្លួន..................................ភេទ.............អាយុ...........ឆ្ន ាំ សញ្ជា រិ.......................
ជនជារិ............... ទីលាំភៅបច្ចុបបននផ្ទះភលខ្..............ត្កុមទី..............េូម.ិ.................ឃុាំ-សង្កា រ.់..................... 
ត្សុក-ខ្ណ្ឌ .............................. រាជធានី-ភខ្រត........................................។ 

- បភច្ចកភទសជាំនាញ  : 

- បានសាងសង ់ឬ ជួសជុល : 

- បទពិភសាធនក៍នុងការង្ករ : 

- កាំររិវបបធម ៌   : 

 
  

                                    
                    
 

ភធវើភៅ..................ថ្ងៃទី…………ខខ្…………ឆ្ន ាំ…………… 
ហរថភលខា ឬ សាន មភមថ្ៃ 

ភលខ្:........................... 
បានភឃើញ និង បញ្ជា កថ់ា 

ភ ម្ ះ.................................មានទីលាំភៅ.............................. 
.......................................................................................... 

និងមានមុខ្ជាំនាញៃូច្សាមុខី្លួនបានអះអាងពិរត្បាកៃខមន។ 
ឃ ុំ-សង្កា ត ់
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