ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

រូបថត

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

6

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ត
ត ល

រដ្ឋបាលស្រុកេាច់កណ្ត
ត ល

៤x៦

6

ការយា
ិ ល័យស្ចកខចញចូលតត្មួយ
ឈលខៈ.............................

ពារយសុបុំ ើរ

ថ្នារ់ ណ្ុះ ណា
្ លជុំនាញ និងភាសា របេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្ា ុំ

*****

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ................................................ ឈេទ............ អាយញ..........ឆ្នុំ សញ្ជ
ា តិ..............
មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ............. េូមិ....................................ឃញុំ/សង្កាត់..................................................
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ.............................. រាជធានី/ឈខតត ...................... អតតសញ្ជាណ្បណ្ណ ឈលខ.............................
ឈលខទូរស័ព្ទ.................................................................។

សូម្បោររជូន

រម្មវត្ុៈុ

បោរអភិបាលព្សុរខ្ាច់រណា
្ ល

សុំឈណ្ើសញុំឈបើរ............................................................................................................................។
តាមន័យដូច្មានរនញងរមមវតថញខាងឈលើ សូម ឈោរអេិបាលស្សុរ ឈមតាតព្ិនិតយ និងអនញញ្ជាតតច្ាប់ ឈអាយ

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំបានឈបើរ.....................................................................................................................................
មានទីតាុំងសថិតឈៅេូមិ................................. ឃញុំ....................................... ស្សុរខាច្់រណ្ត
ត ល ឈខតតរណ្ត
ត ល។
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសនាថា
ក្រសួងអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡា ។

នឹងឈោរព្តាមបទបបញ្ា តិត

និងឈោលការណ្៍ណណ្នាុំទុំងឡាយរបស់

សូមជូនភ្ជាប់មរជាមួយនូវ

-រិច្ចសនាអាជីវរមម .........................................................................................

ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់

-អតតសញ្ជាណ្បណ្ណ ឫឈសៀវឈៅក្រូសារ(ច្ាប់ច្មលង) ..........................................

ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់

-បលង់បង្កាញទីតាុំងអាជីវរមម ..............................................................................

ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់

-សុំណ្ញុំឯរសារពារ់ព្័នធនានា ............................................................................ ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់
-រូបថត ៤ x ៦ ..................................................................................................

ច្ុំនួន០៣ សនលឹរ

អាស្ស័យដូច្បានឈោរព្ជូនខាងឈលើ សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាតព្ិនិតយ និងអនញញ្ជាតច្ាប់ឱ្យខ្ញុំ

បាទ/នាងខ្ញុំបានក្បរបអាជីវរមមឈោយអនញឈក្ោោះ ។
សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាតទទួលនូវការឈោរព្ដ៏ខពង់ខពស់អុំព្ីខញុំបា
្ ទ/នាងខ្ញុំ។
បានគ ើញ និងឯកភាព
ខ្សារ់កណ្ត
ា ល,ថ្ងៃទី....... តខ្ស.......... ឆ្ន២
ាំ ០..
អភិបាលព្សុរ

ខាច្់រណ្ត
ត ល ថ្ថៃទី.......... ណខ............. ឆ្នុំ២០១...

រូ មគោរពជូនគោកអភបា
ិ លត្រុក
គមត្តាពន
រ
យ
ន
ង
រគត្មរ
ិ ិ
ិ
ខ្សារ់កណ្ត
ា ល,ថ្ងៃទ.ី ...... តខ្ស.......... ឆ្ន២
ាំ ០..
ព្ ធានការ ិ.ព្ចរបចញចូលតតម្ួយ

ហត្បលខា ឬសាាម្បម្ដៃសាដ ុំ

បានត្រួរពិនិរយត្រឹមត្រូវ គោរពជូន
គោកត្រីត្រធានការ.ត្រកគរញរូ
លតរមួយ
ិ
ខ្សារ់កណ្ត
ា ល,ថ្ងៃទ.ី ..... តខ្ស......... ឆ្ន២
ាំ ០..
ម្ន្តន្ីជុំនាញ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ
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6

ជវី ប្រវត្តរិ រ
ូ សង្ខេរ

- នាមក្តរូល និងនាមខលូន......................................................................... ឈេទ................. សញ្ជ
ា តិ.................
- ថ្ថៃណខឆ្នុំរុំឈណ្ើត................................ទីរណនលងរុំឈណ្ើត េូមិ............................ឃញុំ/សង្កាត់.................................
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ....................................រាជធានី/ឈខតត........................។

- ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន េូមិ...................................ឃញុំ/សង្កាត់................................ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ.........................
រាជធានី/ឈខតត.............................។

- រុំរ ិតច្ុំឈណ្ោះវ ិជាាទូឈៅ

រ. រក្មិតវបបធម៌......................................................................................................................................

ខ. រក្មិតបណ្ញត ោះបណ្ត
ត ល និងជុំនាញវ ិជាាជីវៈ ............................................................................................
រ. ច្ុំឈណ្ោះដឹងភ្ជសាៈ

- ភ្ជសាអង់ឈរលសៈ ...............................................................................................................................
- ភ្ជសាបារាុំងៈ ...................................................................................................................................

- មញខង្ករបច្ចញបបននៈ ...........................................................................................................................................
- បទព្ិឈសាធន៍ការង្ករៈ ..................................................................................................................................
- សាថនភ្ជព្អាពាហ៍ព្ិពាហ៍ៈ

 ឈៅលីវ

- មានរូនរនញងបនទញរៈ ...................... នារ់

 ឈរៀបការ

ស្សី................នារ់

 ណលងលោះ

ក្បុស....................នារ់

- ឪព្ញរឈ្មោះ...................................... អាយញ.......... ឆ្នុំ ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ.......... េូមិ............................
ឃញុំ/សង្កាត់................................... ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ............................... រាជធានី/ឈខតត..........................។

- មាតយឈ្មោះ .................................... អាយញ........... ឆ្នុំ ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ.......... េូមិ............................
ឃញុំ/សង្កាត់................................... ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ............................... រាជធានី/ឈខតត..........................។

ក្បវតតិរប
ូ ឈនោះព្ិតជាក្តឹមក្តូវ ឈបើឈក្បើក្បាស់ចារការព្ិត ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខញសក្តូវច្ុំឈពាោះមញខច្ាប់
ជាធរមាន។
ខាច្់រណ្ត
ត ល ថ្ថៃទី.........ណខ.......... ឆ្នុំ២០១...

បានឃ

ើញ និងឯកភាព

នាយកសាលា

ហរថលេខា និងល្មះ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
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រិចចសនា
*****
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ.................................................... ឈេទ............. អាយញ.............ឆ្នុំ សញ្ជ
ា តិ............

មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន.................េូមិ.....................................................ឃញុំ/សង្កាត់............................................
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ...............................រាជធានី/ឈខតត.......................... អតតសញ្ជាណ្បណ្ណ ឈលខ..........................
ឈលខទួរស័ព្ទ................................................................... ។
សូម្សនា
១. មញននឹងចាប់ឈផ្តើមក្បរបអាជីវរមម បនតអាជីវរមម ឬបិទអាជីវរមម ក្តូវជូនដុំណ្ឹងមរការ ិ.ក្ច្រឈច្ញច្ូល
ណតមួយស្សុរខាច្់រណ្ត
ត ល ឈខតតរណ្ត
ត ល ឱ្យបានមញនព្ីរសបាតហ៍។

២. ឈោរព្អនញវតតឈោលការណ្៍ច្ាប់ បទបញ្ជ
ា ឈសច្រតីសឈក្មច្ ឈសច្រតីណណ្នាុំរបស់រាជរោាេិបាល និង
ក្រសួងអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡា។

ិថ
៣. ធានាមិនបោះពាល់ដល់សនតិសញខ សណ្ត
ត ប់ធានប់ រឈបៀបរបបសាធារណ្ៈ បរ ិសាថន សញវភ្ជព្
សញខញមាល
ភ្ជព្សងគម និងមិនបឈក្មើឱ្យរណ្បរសនឈោបាយណ្តមួយឈ

ើយ។

៤. សហការលអរញងការក្តួ
ន
តព្ិនិតយ អធិការរិច្ចរបស់សាថប័នមានសមតថរិច្ច ការ ិោល័យអប់រ ុំស្សុរ និង
មនទីរអប់រ ុំយញវជន និងរីឡាឈខតត។

៥. ឈធវើរបាយការណ្៍ឈអាយបានឈទៀងទត់ទន់ឈព្លឈវោក្បចាុំណខ ក្តីមាស ក្បចាុំឆ្នុំ ឈផ្្ើជូនការ ិោល័យ
ក្ច្រឈច្ញច្ូលណតមួយស្សុរខាច្់រណ្ត
ត ល ឬមនទីរអប់រ ុំយញវជន និងរីឡាឈខតត។
៦. រសាងសមាារៈឧបឈទទសសមស្សបតាមរក្មិតថានរ់ និងព្ក្ងឹ ងសមតថភ្ជព្ច្ិតតររញឈកាសលយដល់ក្រូ និង
បញរគលិរ។
៧. យល់ក្ព្មឈធវើពារយសញុំច្ាប់ថីម ឈបើខញុំបា
្ ទ/នាងខ្ញុំព្ក្ងីរសាខាបណនថម។
៨. ឈបើខញុំបា
្ ទ/នាងខ្ញុំ

អនញវតតន៍ផ្ញយព្ី
ទ
ខឹម
ល សារថ្នរិច្ចសនាខាងឈលើ

សាោស្សុរ និងមនទីរអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡាឈខតតរណ្ត
ត ល។

ខ្ញុំយល់ក្ព្មតាមការសឈក្មច្របស់

រនញងររណ្ីមិនអនញវតតតាមរិច្ចសនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលឈទសតាមច្ាប់រដា ណដលបានរុំណ្ត់

ជាធរមាន។

ណក្រងព្ញុំក្បារដដូច្ការអោះអាងខាងឈលើឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមផ្តិតឈមថ្ដសាតុំទញរជាេសតញតាង។
ខាច្់រណ្ត
ត ល ថ្ថៃទី............ ណខ................ ឆ្នុំ២០១...
ហត្បលខា ឬសាាម្បម្ដៃសាដ ុំ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

4

រដ្ឋបាេព្សុរខ្សាច់រណា
ា េ
ការិយាេ័យព្ចរលចញច ូេតរម្ ួយ

4

ប្លងប
់ ង្ហាញទីតាំង

បានឃ ើញ និងឯកភាព
ខ្សាច់កណ្ត
ត ល ថ្ងៃទី
ខខ្ស
ឆ្ន២
ាំ ០១..

ព្ប្ធានការិយាេ័យព្ចរលចញច ូេតរម្ ួយ

ខ្សាច់កណ្ត
ា ល ថ្ថៃទី
២០១...

ខខ្ស

ម្ន្តនាីជាំនាញ

ឆ្នាំ

