
ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ពារយសសនើសុុំស ើរ  ន្ទ ់រិសព្រះរាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

 

ខ្ ុំបាទ/នាងខ្ ុំស េ្ ោះ....................................................អក្សរឡាតុំង......................................... 
សេទ.............អាយ .................ជន្ជាតិ...................្ញ្ជា តិ...............ក្ុំរតិជុំនាញ សចេក្សទ្.................. 
ជុំនាន់្ទើ..............នន្្ រ្ោះស្ថា ន្្ិក្ា................................................................................................... 
ម្ ខរ រ្ពវនៃង.................................................ម្ ខតុំណែងជា(១)........................................................ 
អា្័យដ្ឋា ន្ ចេ  បន្នផ្ទោះសលខ...................ផ្លូវ..............................................្កុ្ម្ទើ............េូមិ្............... 
្ង្កា ត់.................................................ខែឌ ............................................រាជធាន្ើេនុំសពញ ។ 

សមូ្សរររចូលម្រ 
សោរអភិបាលនន្គណៈអភិបាលខណឌ ......................... 

 រម្េវតថុ៖ ុ្ំសែើ  ្ុំអន្ ញ្ជា តចា ់ស ើក្  ន្ទ ពិ់ស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ ម្ួយក្ណន្លងស េ្ ោះ........... 
មាន្ទើតុំង ា្ិតសៅផ្ទោះសលខ...........ផ្លូវ.........................................្កុ្ម្ទើ............េូមិ្............................... 
្ង្កា ត់.................................................ខែឌ ........................................................រាជធាន្ើេនុំសពញ ។ 
 តាម្រយៈ ៖ ្ ធាន្ការយិាល័យ្ចក្សចញចូលណតមួ្យខែឌ .................................................. 
 សមូ្ភ្ជា  ់ម្រជាមួ្យនូ្វៈ 
 

- ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្ ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ                    ០១ចា ់ 
- ជើវ្ វតតិ្សងេ រ ្់ស្ថម្ើជន្មាន្ ិទរ ូៃត ៤ x ៦ ្.ម្                  ០១ចា ់ 
- កិ្ចេ្ន្ាចុំសពាោះស្ថលាខែឌ                        ០១ចា ់ 
- ុ្ំនូ្្ ង្កា ញទើតុំងណែលមាន្ ញ្ជា ក់្ពើអាជ្ាមរ្ង្កា ត់                   ០១ចា ់ 
- ចា ់ៃតចម្លងលិខិត ញ្ជា ក់្ការ្ិក្ា/្ញ្ជា  ័្តណែលមាន្ ញ្ជា ក់្ពើស្ថលារាជធាន្ើ/សខតត ០១ចា ់ 
- លិខិត ញ្ជា ក់្្មាជិក្ភាពរ ្់្ែៈ្ិលាន្  បដ្ឋា ន្ រាជធាន្ើេនុំសពញ        ០១ចា ់ 
- វញិ្ជា  ន្ ័្ត ញ្ជា ក់្  ្ខភាព                       ០១ចា ់ 
- លក្េខ័ែឌ វនិិ្ចឆយ័ ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ                   ០១ចា ់ 
- រ ូៃតស្ថម្ើជន្ ទុំហុំ ៤ x ៦ ្.ម្                               ០៥្ន្លឺក្ 
-  ង្កា ន់្នែទទួលពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ                  ០១ចា ់ 

អា្្័យសហត សន្ោះ ្ូម្សលាក្អេិបាលអន្ ញញាតចា ់សអាយខ្ ុំបាន្/នាងខ្ ុំបាន្ស ើក្ ន្ទ ់
ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ មួ្យក្ណន្លណែលមាន្ស េ្ ោះ និ្ងអា្័យដ្ឋា ន្ែូចខាងសលើ សដ្ឋយ
ស្ចក្តើអន្ ស្រោះ ។ 

រដ្ឋបាលខណឌ .......................... 
ការយិាលយ័ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

សមវើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ,នៃងទើ..........ណខ.........ឆ្ន ុំ ២០១.... 
ហតថសលខាសាមី្ជន្ 

(១) ស ើជាម្ន្តន្តើរាជការ 
 

  ្ូម្សលាក្អេិបាល ទទួលនូ្វស្ចក្តើសររពែ៏ខពង់ខព្់អុំពើខ្ ុំបាទ/នាងខ្ ុំ ។ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 
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3 
ជីវព្ វតតិសសខេ  

 
នាម្្តកូ្ល និ្ងនាម្ខលួន្..........................................អក្សរឡាតុំង............................................. 

សេទ.............ជន្ជាតិ.................្ញ្ជា តិ........................នៃងទើឆ្ន ុំក្ុំសែើ ត.............................................. 
ទើក្ណន្លងក្ុំសែើ ត............................................................................................................................... 
អា្័យដ្ឋា ន្ ចេ  បន្ន ផ្ទោះសលខ..............ផ្លូវ...............................្កុ្ម្ទើ..............េូមិ្................................ 
្ង្កា ត់..........................................ខែឌ ..............................................រាជធាន្ើេនុំសពញ។ 
ក្ុំរតិវ បមម៌្ភាស្ថ រសទ្.................................................................................................................. 
ជុំនាញ សចេក្សទ្៖ ្ញ្ជា  ័្ត សចេក្សទ្.......................................................សចញឆ្ន ុំ.................... 
   ្ញ្ជា  ័្តជុំនាញឯក្សទ្.................................................សចញឆ្ន ុំ.................... 
រយៈសពលធាល  ់បាន្សមវើការង្ករក្ន ងស្ថា  ័ន្ជុំនាញរែា កឯក្ជន្ស្កាយពើបាន្ទទួល្ញ្ជា  ័្ត 

ចុំនួ្ន្.....................................ឆ្ន ុំ ពើឆ្ន ុំ...........................ែល់ឆ្ន ុំ.............................. 
ទើក្ណន្លងសមវើការ ចេ  បន្ន...................................................................................................................... 
មាន្ម្ ខតុំណែងជា(១)....................................................................................................................... 
 តើ/្ ពន្ធស េ្ ោះ..............................................................នៃងណខឆ្ន ុំក្ុំសែើ ត............................................ 
ទើក្ណន្លងក្ុំសែើ ត............................................................................................................................... 
ម្ ន្រ រ ចេ  បន្ន................................................................................................................................ 
មាន្កូ្ន្ចុំន្ួន្.....................នាក្់ ្ ុ្......................នាក្់ ្ ើ្.........................នាក់្ 
ឳព ក្ សងាើតស េ្ ោះ...........................................អាយ .............ឆ្ន ុំ ជន្ជាតិ..............្ញ្ជា តិ................ 
អា្័យដ្ឋា ន្ និ្ងម្ ខរ រ ចេ  បន្ន......................................................................................................... 
មាត យ សងាើតស េ្ ោះ...........................................អាយ .............ឆ្ន ុំ ជន្ជាតិ..............្ញ្ជា តិ................ 
អា្័យដ្ឋា ន្ និ្ងម្ ខរ រ ចេ  បន្ន......................................................................................................... 

សមវើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ,នៃងទើ..............ណខ...........ឆ្ន ុំ ២០១..... 
ហតថសលខាសាមី្ជន្                   

  

 
 

ព្ ធាន្អខគភ្ជរ ឬសម្តថរិចចមូ្លដ្ឋឋ ន្ 
ហតថសលខា និ្ខព្តា 
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(១) ប ើជាមន្ត្រីរាជការ 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
រិចចសន្ា 

ខ្ ុំបាទ/នាងខ្ ុំស េ្ ោះ......................................អក្សរឡាតុំង......................................សេទ.........អាយ ...... 
ឆ្ន ុំ...............ជន្ជាតិ.................្ញ្ជា តិ.............ជុំនាញ សចេក្សទ្..................................................... 
 ចេ  បន្ន ុំសរ ើការង្ករសៅ.........................................មាន្ម្ ខតុំណែងជា.................................................... 
អា្័យដ្ឋា ន្្ពវនៃង ផ្ទោះសលខ................ផ្លូវ......................្កុ្ម្ទើ..................េូមិ្..................................... 
្ង្កា ត់..........................ខែឌ ............................រាជធាន្ើេនុំសពញ ។ 
ជាអនក្ទទួលខ ្្តូវសលើ.............................................ណែលមាន្ស េ្ ោះ................................................. 
មាន្ទើតុំងសៅផ្ទោះសលខ..............ផ្លូវ..........................្កុ្ម្ទើ.....................េូមិ្........................................ 
្ង្កា ត់...............................ខែឌ .....................................រាជធាន្ើេនុំសពញ ។ 

្ូម្្ន្ាចុំសពាោះម្ ខរែាបាលខែឌ ............……….....តម្ចុំន្ ចម្យួចុំន្នួ្ែូចខាងស្កាម្៖ 
១-សររពឲ្យបាន្្តរម្្តូវតម្ចា ់ សរលការែ៍ និ្ងស្ចក្តើណែនាុំសផ្សង រៗ ្់រាជរដ្ឋា េិបាល។ 
២-សររពវន័ិ្យការង្ករ និ្ងការចាត់តុំងរ ្់្ក្្ួង  ្ខាេិបាល កអនក្ែរក្នាុ្ំ ្ ់្្ងស្វារ ្់ខលួន្។ 
៣-សររពសពលសវលា ុំសរ ើការង្ករ្ ចាុំនៃងតម្អងគភាពរែា និ្ង ុំសរ ើស្វា  ្ខាេិបាលឯក្ជន្។ 
 -សពល្ពរក្៖ ចា ់ពើសមា៉ោ ង៥:៣០នាទើ ែល់សមា៉ោ ង៧:៣០នាទើ ។ 
 -សពលលាង ច៖ ចា ់ពើសមា៉ោ ង១៧:៣០នាទើ ែល់សមា៉ោ ង១៩:៣០នាទើ។ 
៤-អន្ វតតសអាយបាន្្តរម្្តូវរាល់ ទ ញ្ជា តិនានារ ្់្ក្្ួង  ្ខាេិបាលណែលមាន្ណចងអុំពើ្ក្ម្ ើ្ 
លមម៌្ ក្ន ងម្ ខវជិាា ជើវៈរ ្់្្ូសពទយ ។ 
៥-មិ្ន្្ហការជាមួ្យ្្ូសពទយ រសទ្ និ្ងសររពតម្សរលការែ៍ណែនាុ្ំ តើពើការទ ក្ដ្ឋក់្ ុ្ំែង់ 
សវជាស្ថន្ត្ត។ 
៦-យល់្ពម្ ញ្ាូ ន្របាយការែ៍្ក្ម្េភាពពិនិ្តយពាបាលជម្ងឺជាសទៀងទាត់្ ចាុ្ំ តើមា្ជូន្ម្ន្ទើរ  ្ 
ខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ និ្ងស្ថលាខែឌ ..............................។ 
៧-មិ្ន្សមវើការផ្សពវផ្ាយពាែិជាក្ម្េណែលមិ្ន្មាន្ការអន្ ញ្ជា តពើ្ក្្ួង  ្ខាេិបាល កសមវើសអាយមាន្ 
បាត ភាពណាមួ្យមិ្ន្្ម្្្ ផ្ទ យនិ្ងការណែនាុំរ ្់ម្ន្ទើរ  ្ខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ។ 
៨-មិ្ន្អន្ ញ្ជា តឲ្យមាន្អនក្ជុំងឺ ុ្ំរាក្សលើ្ពើ ២៤សមា៉ោ ង។ 
៩-មិ្ន្ដ្ឋក់្តុំងលក់្ឳ្ៃក្ន ង ន្ទ ់ស ើក្ស្វារ ្់ខលួន្ជាដ្ឋច់ខាត។ 
១០-ស្តៀម្លក្េែៈទទួល និ្ង ងារលក្េែៈង្កយ្្ួលែល់្្ ់្ក្ម្េភាពការង្ករ្តួតពិនិ្តយរ ្់ 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

្ែៈក្មាេ មិការល   ុំបាត់ឳ្ៃណក្លងកាល យ និ្ងស្វា  ្ខាេិបាលខ ្ចា ់ និ្ងណផ្នក្ជុំនាញពាក់្ព័ន្ធ 
សផ្សងៗសទៀត ។ 

សមវើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ, នៃងទើ......ណខ.......ឆ្ន ុំ ២០១......       
សាេ ម្សម្នដ្សាត ុំមាច សស់សវា                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

សារសដឹី្ខល ឺ
រាជធាន្ើេនុំសពញ,នៃងទើ........ណខ........ឆ្ន ុំ ២០១..... 

ហតថសលខា 
 
 
 

អាសយ័ដ្ឋឋ ន្ ឬរតន្ែខសមវើការ 
.................................................(១)ស ើជាម្ន្តន្តើរាជការ 

 



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

លខិិត ញ្ជា រ់ទីតា ុំខ 

រ ្់.....................................ស េ្ ោះអាជើវក្ម្េ.................................................................... 
ផ្ទោះសលខ...........ផ្លូវ...........េូមិ្........................ឃ ុំ/្ង្កា ត់.........................្ក្ងុ/្្ុក្/ខែឌ .....................
........រាជធាន្ើ/សខតត............................................ែូចបាន្ ង្កា ញសៅក្ន ង ុ្ំនូ្្ ុំ្ពួញខាងស្កាម្៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ុ្ំនូ្្ ុ្ំ ពួញ ង្កា ញទើតុំង 
 

នៃងទើ..........ណខ.............ឆ្ន ុំ............ 
(មាេ ្់/អនក្្្ ់្្ងអាជើវក្ម្េ) 

សលខ................................ 
បាន្សឃើញ និ្ង ញ្ជា ក់្ 

ុ្ំនូ្្ ុំ្ពួញទើតុំងសន្ោះពិតជា្តរម្្តូវ្បាក្ែណម្ន្។  
 

នៃងទើ..........ណខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
សម្ឃ ុំ/សៅ្ង្កា ត ់



ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំស ើក្  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
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 ញ្ា ពី្តួតរិនិ្តយលរេខ័ណឌ វិនិ្ចឆ័័យ  ន្ទ ់រិសព្រះរាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ 

សយាខ ៖ -្ពោះរាជ្ក្ម្ ន្្/រក្ម្ ១១០០/១០ ច ោះនៃងទើ០៣ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០០ 
  -្ កា្សលខ ០៣៤ អ ្/ម្ព ច ោះនៃងទើ ០៤ ណខក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១ រ ្់្ក្្ួង  ្ខាេិបាល 
នៃងទើ......ណខ......ឆ្ន ុំ២០១...្កុ្ម្ការង្ករ្្ ់្្ងស្វា  ្ខាេិបាលឯក្ជន្រ ្់ម្ន្ទើរ  ្ខាេិបាលរាជធាន្ើេនុំសពញ 
បាន្ច ោះ្តួតពិនិ្តយលក្េខ័ែឌ វនិិ្ចឆ័យរ ្់  ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ រ ្់សលាក្/សលាក្្ ើ្.............. 
 - ុ្ំែ ុំ ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ (្្ ់្ រន្់្ តរម្្តូវតម្ចា )់     រេ ន្ មាន្ 
 -លក្េែៈ្ម្បតតអិនក្ស ន្ើ្  ុំ ៖ 
  -មាន្្ញ្ជា តិណខេរ        រេ ន្ មាន្ 

-មាន្លិខិត ញ្ជា ក្់ការ្ិក្ា/្ញ្ជា  ័្តណែលទទួលស្ថគ ល់សដ្ឋយ្ក្្ួង  ្ខាេិបាល ក្ក្្ួងអ ់រ ុំយ 
វជន្ និ្ងក្ើឡា ក្ែៈក្មាេ មិការពិនិ្តយវាយតណម្លក្្មិ្ត្ញ្ជា  ័្ ត  រេ ន្ មាន្ 
-មាន្ច ោះស េ្ ោះក្ន ង ញ្ា ើ្មាជិក្្ែៈទន្តសពទយ រាជធាន្ើេនុំសពញ  រេ ន្ មាន្ 
-មាន្  ្ខភាព្្ ់្ រន្់អាច ុំសពញការង្ករសន្ោះបាន្    រេ ន្ មាន្ 

 -លក្េែៈ សចេក្សទ្ ៖ 
  -មាន្ស្ថល ក្្ញ្ជា ជា ន្ទ ់ពិស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញ្តរម្្តូវតម្្ក្្ួង  ្ខាេិបាលរេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ក្ណន្លងរងច់ាុំទុំហុំយា៉ោ ងតូច ៨ម្២ និ្ងមាន្សៅអើ កស្ថឡ ង្្មា រ់ងច់ាុំ រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ស្ៀវសៅ ុ្ំរា ក់្ត់្ តជម្ងឺ្ ចាុំនៃង     រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ ន្ទ ពិ់ស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត់-សមេញណែលមាន្ទុំហុំយា៉ោ ងតូច ១២ម្២ រេ ន្ មាន្ 

  -មាន្សៅអើសមេញចុំន្ួន្១សដ្ឋយមាន្ពន្លឺអ គ្ើ្ន្ើ ុំេលឺ្្ ់្រន់្ និ្ងមាន្ទឺក្ស្ថា តខពល់មាត់ រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ ន្ទ ច់ាក្ព់ ម្ពសមេញ្ម្រម្យ      រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្កាុំរ េ្ើ X ៃតសមេញខាន តតូចសដ្ឋយសរៀ ចុំ្ម្រម្យតម្លក្េែៈ សចេក្សទ្ រេ ន្ មាន្ 

-មាន្តរាងតនម្លពាបាលជម្ងឺ      រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ឡាវា៉ោ  ូ និ្ង្  ូ្្មា ល់ាងនែ (ស ើមាន្)    រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ឧ ក្រែ៍រ ុំង្ក ស់ម្សរា្      រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ម ង ុ្ំរាម្ និ្ងក្សនាា រ       រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្្ អ ់្  វតាិភាព្្មា ដ់្ឋក្វ់តា ម្ ត្្ួច និ្ងម ង ុ្ំែលស់វជាស្ថន្ត ត្ រេ ន្ មាន្ 
  -មាន្ទូចុំនួ្ន្១ ដ្ឋក្់ឳ្ៃ និ្ងមាន្ រកិាេ សពទយក្ន ង ន្ទ ម់ាត់-សមេញ្ម្្្  រេ ន្ មាន្ 
  -ដ្ឋក្ត់ុំងលក្ឳ់្ៃក្ន ង ន្ទ ពិ់ស្រោះពាបាលជម្ងឺមាត-់សមេញ   រេ ន្ មាន្ 
សយាល ល់៖............................................................................................................................... 
នៃងទើ....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១......  នៃងទើ....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១......  នៃងទើ....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 

្ ធាន្ម្ន្ទើរ  ្ខាេិបាលរាជធាន្ើ  ្ ធាន្ការយិាលយ័្្ុក្្ តិ តត ិ  ម្ន្តន្តើច ោះ្តួតពិនិ្តយ 
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វិញ្ជា  ន្ ័ព្ត ញ្ជា រ់សខុភ្ជរ 

 

ខ្ ុំបាន្/នាងខ្ ុំស េ្ ោះ...................................................................ជាសវជា ែឌិ ត/្្ូសពទយ ុំសរ ើការង្ករ 
សៅណផ្នក្....................................................................នន្.................................................................. 
 
 បាន្ពិនិ្តយ  ្ខភាពស េ្ ោះ.............................................................សេទ.......អាយ ..........ឆ្ន ុំ ។
បាន្សឃើញថា................................................................................................................................។ 
 
 ខ្ ុំបាន្ទ/នាងខ្ ុំសចញវញិ្ជា  ន្ ័្ត ញ្ជា ក់្  ្ខភាពសន្ោះជូន្ែល់ស្ថម្ ើជន្ តម្ពាក្យស ន្ើ  ្ ុំ សែើម្បើយក្
សៅ ុំសពញណ   ទ  ្ុំស ើក្ស្វាសវជាស្ថន្ត ត្ អម្សវជាស្ថន្ត ត្ និ្ងជុំនួ្យសវជាស្ថន្ត ត្ឯក្ជន្រ ្់ខលួន្ ។ 

 
សមវើសៅរាជធាន្ើេនុំសពញ,នៃងទើ.......ណខ.........ឆ្ន ុំ ២០១.....          

ព្គសូរទយរិនិ្តយសខុភ្ជរ                   
 

 
 
 
 
 
 

បាន្សឃើញ និ្ង ញ្ជា ក្់ថាៈ សលាក្/សលាក្្ ើ្......................... 
ជាសវជា ែឌិ ត/្្ូសពទយក្ុំព ង ុំសរ ើការង្ករសៅ........................... 
ពិត្បាក្ែណម្ន្ 

ព្ ធាន្អខគភ្ជរ................................ 


