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ា តប ើរការដ្ឋាន
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តបតាមរមមវតថញ
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និ ងឈោងខាងឈេើខុំញបា
្ ទ-នាងខ្ុំញ

សូមឈោរព្ជុំ រាបជូ ន

ឈលារអេិ បាេ

ឈមតាតក្ជាបថៈ ការដ្ឋានខែេក្តូវ.................................................... មានទី តាុំងសថិតឈៅ

ែី ឡត
ូ ិ៍ ឈេខ...........

ផ្ទោះឈេខ..........ផ្លូវ........ក្រុមទី ..........េូ មិ................សង្កាត់ ......................

ក្រុង..............................ឈខតត..............................។
ខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ

សូមសនាអនញ វតតតាមការខណនាុំបឈច្ចរឈទស
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ឈអាយខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ បានសាងសង់ តាមការឈសនើសញុំ ឈដ្ឋយរតីអនញ ឈក្ោោះ។

សូមឈលារអេិ បាេ.............ឈមតាតទទួ េនូ វឈសច្រតីឈោរព្ែ៏ ខង
ព ់ ខពស់អុំព្ីខុំញ្។

.....................ថ្ងៃទី...........ខខ............ឆ្នុំ២០......
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ាំ ា ស់សណ
ាំ ង់
បតី

.................

ក្បព្នធ

..................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
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ពារយសុល
ុំ ខ
ិ ិតអនុញ្ញ
ា តប ើរការដ្ឋាន
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ា តិ .......
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..........................................................កាន់ អតតសញ្ជាណប័ ណណឈេខ...................................
ញ
ទី េុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ...........ផ្លូវ...........ក្រុមទី ...............េូ មិ.....................សង្កាត់ /ឃញុំ.........................

ក្រុង/ស្សុរ..........................ឈខតត............................ឈេខទូ រស័ព្ទទុំនារ់ ទុំនង............................................។
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ព្ី ការ ិោេ័យឈរៀបច្ុំខែនែី

នគរូបនី យរមម សុំណង់ និ ងេូ មិបាេក្រុង/ស្សុរ និ ងឈោរព្តាមឈោេការណ៍អេិ ររស អោរឈបតិ េ័ណឌ។
អាស្ស័យែូ ច្បានឈោរព្ជុំ រាបជូនខាងឈេើ សូមឈលារអេិ បាេ..........ឈមតាតព្ិនិតយ និ ងអនញញ្ជាត
ឈអាយខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ បានជួ សជញ េតាមការឈសនើសញុំ ឈដ្ឋយរតីអនញ ឈក្ោោះ។
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ព ់ ខពស់អុំព្ីខុំញ។
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ុ
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ា តិ .........
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នឹ ងអនញ វតតោ៉ាងមញឹ ង

មា៉ា ត់ នូវច្ុំ ណញច្ខាងឈក្កាមៈ
១.ឈធវើរបងហញ៊ុំព្័ទធការដ្ឋានសុំណង់ និ ងឈធវើរបាុំង ឬ សុំណាញ់ការពារព្ី ឈក្កាមែេ់ឈេើ ឈែើ មបីការពារ
នូ វឈក្ោោះថនរ់ ឈផ្សងៗ។
២.ររាទញ រច្ិឈ្ចើមងនេ់ឈអាយបានទូ លាយ

ឈសមើនឹងព្ី រភាគបី

ថ្នច្ិឈ្ចើមងនេ់ខែេមានស្សាប់

សុំរាប់ ច្រាច្រណ៍សាធារណៈ។
៣.មិ នយរក្ទូងផ្លវឈធវ
ូ ើ ជារខនលងលាយសញីម៉ាង់ ចារ់ សុំរាម រុំ ឈទច្រុំ ទី ដ្ឋរ់ សមាារៈសុំណង់ ែូច្ជា
ក្គួស

ខាច្់

ងម

ឥែា..។េ។

ខែេឈធវើឈអាយប៉ា ោះពាេ់ែេ់អនាម័ យ

និ ងសណា
ត ប់ ធានប់

សាធារណៈ។

៤.មិ នបងាទុំនាស់ និ ងរ ុំខានែេ់អរ
ន ជិ តខាងខែេជាប់ ែីឡត
ូ ិ៍ ោន ។

៥.ឈរៀបច្ុំ ការពារសញវតថិភាព្ការដ្ឋាន និងសញវតថិភាព្ែេ់ព្េរររនញងការដ្ឋាន ឈព្េក្បតិ បតតិការង្ករ
សាងសង់ ។
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រុំ ណត់ ជាធរមាន។

ខក្រងព្ញុំក្បារែែូច្ការអោះអាងខាងឈេើឈនោះឈទ ខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ សូមផ្តិតឈមថ្ែទញរជាេសតតាង។
ញ

ឈេខៈ.............................
បានឈឃើញ និងបញ្ជ
ា រ់ថៈ

......................ថ្ងៃទី..........ខខ............ឆ្នុំ២០.......

សានមឈមថ្ែខាងសាតុំឈនោះ ព្ិតជារបស់ឈ្មោះ................
និងឈ្មោះ...........................................ក្បារែខមន។

សានមឈមថ្ែមាចស់សុំណង់
បតី

ក្បព្នធ

.............................ថ្ងៃទី.........ខខ............ឆ្នុំ.............
បៅសង្កាត់

....................

.....................

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

ros
រិចចសនារ ស់ព្រុម្ហុន ឬ ព្រុម្ជាងសាងសង់

7
ខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញឈ្មោះ................................ឈេទ.........អាយញ........ឆ្នុំជនជាតិ .......... សញ្ជ
ា តិ ........

កាន់ អតតសញ្ជាណប័ ណណឈេខ...................................................................ជាតុំ ណងក្រុមហញន ឬ ក្រុមជាង
សុំណង់ .........................................មានទី េុំឈៅបច្ចញបបននៈផ្ទោះឈេខ.......ផ្លូវ.........ក្រុមទី ........ េូ មិ...............
សង្កាត់ /ឃញុំ.....................ក្រុង/ស្សុរ.....................ឈខតត.........................ឈេខទូ រស័ព្ទ................................។

មានវ ិញ្ជាបនបក្តក្បរបអាជី វរមមសាងសង់ ឈេខ.........................ឈច្ញឈដ្ឋយមនទីរឈរៀបច្ុំខែនែី
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សង្កាត់ .................ក្រុង.................... ឈខតត....................។

ខ្ាំបា
ញ ទ-នាងខ្ាំស
ញ ូមសន្យាថាៈ

១.ឈោរព្ និ ងអនញ វតតតាមការខណនាុំរបស់មាចស់សុំណង់ និ ងស្សបតាមបទប្ា តិច្ប់រប់ ជាធរមាន។
២.អនញ វតតតាមបលង់ឈក្គឿងបង្ុំញសុំណង់ និងបលង់សាថបតយរមម ខែេបានអនញ ញ្ជាត។
៣.ទទួ េខញ សក្តូវឈេើការង្ករបឈច្ចរឈទសសាងសង់

ឈេើគញណភាព្

និ ងសញវតថិភាព្សុំណង់

ខែេសហក្ោស ឬ ក្រុមហញនសាងសង់ ឬ ក្រុមជាងសុំណង់ បានអនញ វតត ។
រនញងររណីមិនអនញ វតតតាមរិច្ចសនាឈនោះ

បានរុំ ណត់ ជាធរមាន។

ខ្ុំបា
ញ ទ-នាងខ្ុំញ

សូមទទួ េឈាសតាមច្ប់រប់ រែា

ខែេ

ខក្រងព្ញុំក្បារែែូច្ការអោះអាងខាងឈេើឈនោះឈទ ខ្ុំញបាទ-នាងខ្ុំញ សូមផ្តិតឈមថ្ែទញរជាេសតតាង។
ញ

......................ថ្ងៃទី..........ខខ............ឆ្នុំ២០.......
ក្រុមហន
ញ សាងសង់ ឬ ក្រុមជាងសុំណង់

បានឈឃើញ និងឯរភាព្
ម្ចចស់សណ
ុំ
ង់

ជូនភ្ជា ់ុៈ
-វ ិញ្ជាបនបក្តក្បរបអាជី វរមមសាងសង់ (ងតច្មលង) ០១ច្ប់រប់

ព្ ធាន

