
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ពារយសុុំការអនុញ្ញា តព្រររអាជីវរម្ម-សសវារម្ម 
សោជនីយដ្ឋា ន អាហារដ្ឋា ន តូរលរ់អាហារ ហាងគុយទាវ កាសវេ 

  

 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.......................................ឈេទ...........អាយញ..........ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ.........ជនជាតិ......... 
មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ:..................ផ្លូវ..........ឃញុំ/សង្កា ត.់......................ក្រុង/ក្សុរ/ខណ្ឌ ......................  
ឈខតត/រាជធានី.........................................កានអ់តតសញ្ជា ណ្បណ្ណ ឬឈសៀវឈៅក្រួសារឈលខ................................. 
ទូរស័ព្ទទុំនារទ់ុំនងឈលខ.........................................................................។ 

សមូ្សោររជូន 
សោរអភិបាលននគណៈអភិបាលខណឌ ............................... 

រម្មវត្ុៈ សុំឈណ្ើ សញុំការអនញញ្ជា តច្ាបក់្បរបអាជីវរម្ម-ឈសវារម្ម...........................................................។ 
 

 ឈសច្រតីដូច្បានចច្ងរនញងរម្មវតថញ និងឈោងខាងឈលើខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម្ឈោរព្ជក្មាបជូនឈោរអេបិាលឈម្ត្តត
ក្ជាបថាៈខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈសនើសញុំការអនញញ្ជា តក្បរបអាជីវរម្ម ឈសវារម្ម................................................................. 
មានសាល រយ់ឈីោឈ ម្ ោះ...............................................................................................ចដលមានទីត្តុំងសថិត  
ឈៅផ្ទោះឈលខ.................ផ្លូវ.............េូម្.ិ...................សង្កា ត.់.................ខណ្ឌ ......................រាជធានីេនុំឈព្ញ។ 
  សមូ្ោា រ់ម្រជាម្ួយ 

 រិច្ចសនាឈោរព្ច្ាប ់        (ច្ុំននួ០១ ច្ាប)់ 
 វញិ្ជា បនបក័្តបញ្ជា រព់្ីភាព្រងឹមាុំននសុំណ្ង ់ឬជួសជញល ឬរម្មសិទធឈច្ញ 

ឈោយម្នទីរ ឬការោិល័យឈរៀបច្ុំចដលដី នររបូនីយរម្ម សុំណ្ង ់នងិេូម្បិាល  (ច្ុំននួ០១ ច្ាប)់ 
 លិខិតបញ្ជា រអ់នាម្យ័ឈច្ញឈោយម្នទីរសញខាេបិាលរាជធានី(ច្ាបច់្ម្លង)   (ច្ុំននួ០១ ច្ាប)់ 
 លិខិតបញ្ជា រអ់រគីេយ័ឈច្ញឈោយអងគភាព្ព្នលតអ់រគីេយ័       (ច្ុំននួ០១ ច្ាប)់ 
 អតតសញ្ជា ណ្បណ័្ណ  ឬឈសៀវឈៅក្រួសារ       (ច្ុំននួ០១ ច្ាប)់ 
 បលង ់និងរបូភាព្ទីត្តុំង(បញ្ជា រព់្ីសង្កា ត)់      (ច្ុំននួ០១ ច្ាប)់ 
 របូថត៤x៦          (ច្ុំននួ០៣ សនលឹរ) 
 

អាក្ស័យដូច្បានឈោរព្ខាងឈលើ  សូម្ឈោរអេិបាល ឈម្ត្តត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា តច្ាប់ឈអាយ
ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំបានក្បរអាជីវរម្ម-ឈសវារម្មឈោយរតីអនញឈក្ោោះ។ 

 

សូម្ឈោរអេបិាលឈម្ត្តត ទទលួនូវការឈោរព្ដខ៏ពងខ់ពស់អុំពី្ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ។ 
 

 
 
 

វស័ិយឈទសច្រណ៍្ 

......................., នថៃទី...... ចខ......... ឆ្ន ុំ២០១.... 
សាា ម្សម្នៃ និងស ម្ ះ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនា 
ព្រររអាជីវរម្មសោជនីយដ្ឋា ន អាហារដ្ឋា ន តូរលរ់អាហារ ហាងលរ់គុយទាវ រសវេ  

 

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ....................................ជាអក្សរឡាតុំង........................................ឈេទ............... 
ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត.........../........./.......ជនជាតិ............សញ្ជា តិ...........កាន់អតតសញ្ជា  ប័ ណឈេខ......................
ទើតុំងអាជើវក្ម្មផ្ទោះឈេខ...............ផ្លូវ........េូមិ្............សង្កា ត់....................ខ ឌ .................... រាជធានើេនុំឈេញ។ 
 

សមូ្ស្េើរិចចសនាៃចូខាងសព្កាម្ៈ 
 

១-ម្ញននឹងចាប់ឈផ្តើម្ប្បក្បអាជើវក្ម្ម-ឈសវាក្ម្ម ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំប្តូវជូនដុំ ឹងម្ក្សាលាខ ឌ ឳ្យបានម្ញនម្ួយសបាត ហ៍។ 
២-ធានាមិ្នប ោះពាេ់ដេ់សនតិសញខ សណ្តត ប់ធាន ប់ រឈបៀបរាបរយសាធារ ៈ បរសិាា ន សញខមាេភាេសងគម្ និងទុំឈនៀម្
ទុំលាប់ប្បថ្េ ើ ជាតិ។ 

៣-ក្នញងដុំឈ ើ រការអាជើវក្ម្ម-ឈសវាក្ម្មឈនោះ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំនឹងអនញវតតឈអាយបានេអប្បឈសើរតម្្បាបប់ជាររមានរបស់រដឋ 
តម្ការខ នាុំ និងេិខិតបទដ្ឋឋ នឈផ្សងៗរបស់ប្ក្សួង។ 

៤-រាេ់ការខូ្ខាតប ោះពាេ់សមាា រៈ ឬរូបរាងកាយឈេ្ៀវខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម្ទទេួខញសប្តូវទុំងប្សុង ុ្ំឈពាោះម្ញខ្បាបប់។ 
៥-ខ្ញ ុំបាទ-នាងខ្ញ ុំនឹងអនញវតតឈអាយបានេអប្បឈសើរតម្្បាបប់ជាររមានរបស់រដឋ តម្ការខ នាុំ និងេិខិតបទដ្ឋឋ នឈផ្សងៗ
របស់ប្ក្សួង។ 

៦-ឈបើខ្ញ ុំបាទនាងខ្ញ ុំអនញវតតផ្ទញយេើខលឹម្សារថ្នកិ្ ច្សនាខាងឈេើ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំយេ់ប្េម្អនញវតតតម្េក្ខ័ តម្ការ
សឈប្ម្្របស់សាលាខ ឌ .........................។ 

 

ខប្ក្េញុំប្បាក្ដដូ្ការអោះអាងឈនោះ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម្ផ្តិតឈម្ថ្ដសាត ុំទញក្ជាេសតញតង។ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................,ថ្ងៃទើ............ខខ...........ឆ្ន ុំ២០១...... 
សាន ម្ឈម្ថ្ដសាត ុំ និងឈ ម្ ោះ 

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាជុំពារ់ឯរសារ 
ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ....................................ជាអក្សរឡាតុំង........................................ឈេទ............... 

ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត.........../........./.......ជនជាតិ............សញ្ជា តិ...........កាន់អតតសញ្ជា  ប័ ណឈេខ......................
អាស័យដ្ឋឋ នប ច្ញបបននផ្ទោះឈេខ....................ផ្លូវ..........េូមិ្..........សង្កា ត់...................ប្កុ្ង/ប្សុក្/ខ ឌ ................
ឈខតត/រាជធានើ....................................ឈេខទូរស័េទ.........................................។ 

សូម្ឈរវើកិ្ ច្សនាជាម្យួ ការយិាេ័យប្្ក្ឈ្ញ្ូេខតម្យួ ខ ឌ ........................ខដេខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំប្បក្ប
អាជើវក្ម្មឈសវាក្ម្ម ឈភាជនើយដ្ឋឋ ន អាហារដ្ឋឋ ន តូបេក់្អាហារ ហាងេក់្គញយទវ កាឈហវ ឈហើយបានខវោះឯក្សារម្យួ
ុ្ំននួដូ្ខាងឈប្កាម្៖ 

 ១-េិខិតបញ្ជា ក់្ឈេើប្បេ័នធប្គប់ប្គងអគគើេ័យ ឈ្ញឈដ្ឋយអងគភាេេនលត់អគគើេ័យ។ 
២-េិខិតបញ្ជា ក់្ភាេរងឹមាុំថ្នសុំ ង់ខដេឈ្ញឈដ្ឋយម្នទើរ ឬការយិាេ័យឈរៀប ុ្ំខដនដើ នគរូបនើយក្ម្ម 
សុំ ង់ និងសញរឈិយាដើរាជធានើ។ 

៣-េិខិតបញ្ជា ក់្េើគញ ភាេម្ហូបអាហារខដេឈ្ញឈដ្ឋយម្នទើសញខាេិបាេរាជធានើេនុំឈេញ។ 
 

ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម្ធានាថាេិខិតទុំងបើខាងឈេើឈនោះ ខ្ញ ុំនឹងយក្ប្បគេ់ជនួឈលាក្ការយិាេ័យប្្ក្ឈ្ញ្ូេ
ខតម្យួក្នញងរយៈឈេេ៤៥ថ្ងៃឈប្កាយេើថ្ងៃឈរវើកិ្ ច្សនាឈនោះ។ប្បសិនឈបើការប្បក្បអាជើវក្ម្ម-ឈសវាក្ម្ម របស់ឈយើងខ្ញ ុំមាន
បញ្ជហ ឈផ្សងៗបណ្តត េម្ក្េើឯក្សារខាងឈេើឈនោះខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម្ទទេួខញសប្តូវ ុ្ំឈពាោះម្ញខ្បាបប់។ 

 

ខប្ក្េញុំប្បាក្ដដូ្ការអោះអាងឈនោះ ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម្ផ្តិតឈម្ថ្ដសាត ុំទញក្ជាេសតញតង។ 
 

 
...........................,ថ្ងៃទើ............ខខ...........ឆ្ន ុំ២០១.... 

សាន ម្ឈម្ថ្ដសាត ុំ និងឈ ម្ ោះ 
 
 


