ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

រដ្ឋបាលខេត្ត..........................

*****

រដ្ឋបាលស្រុក.........................
ការយា
ិ ល័យស្រកខរញរូលតត្មួយ
ឈលខៈ.............................

ពារយសុប
ុំ ន្តការអន្ុញ្ញ
ា តព្បរបអាជីរម្ម-សសវារម្ម

សោជន្ីយដ្ឋាន្ អាហារដ្ឋាន្ តូបលរ់អាហារ ហាងលរ់គយ
ុ ទាវ កាសវេ
*****

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ.............................................(អក្សរឡាតុំង)....................................ឈេទ..........
ថ្ងៃខខឆ្នុំក្ុំឈ ើ ត.........................................សញ្ជ
ា តិ ..............ជនជាតិ ............ទីលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខៈ............

ក្ក្ុមទី........... េូ មិ................................. ឃញ/ុំ សង្កាត់ ..................................... ក្ក្ុង/ស្សុក្....................................
ឈខតត..........................។ អតតសញ្ជា

ប

ណ ឬ ឈសៀវឈៅក្រួសារឈលខៈ.....................................។

ទូ រស័ព្ឈទ លខ............................................................។

សូម្សោររជូន្

រម្មវត្ុុៈ សុំឈ

សោរអភិបាលព្សុរ...........................

ើ សញុំបនតការអនញ ញ្ជាតច្ាប់ ....................................................................................................។

តបតមក្មមវតថញខាងឈលើ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសូមឈោរព្ជក្ាបជូន ឈោក្ អេិបាលស្សុក្ ឈមតតក្ជាបថៈ ខ្ុំញបាទ/
នាងខ្ុំញ ានបុំ
ងក្បក្បអាជី វក្មម-ឈសវាក្មម ដូ ច្បានឈោរព្ជក្ាបជូ នខាងឈលើ ខដលានទី តុំង ផ្លូវឈលខ............
េូ មិ..........................................ឃញុំ............................................ ស្សុក្........................... ឈខតត...........................។
នាមក្រ

ៈ..................................................................................................................................................។

ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសូមសនាថ ឈព្លទទួ លបានច្ាប់អនញ ញ្ជាតរួច្ឈ ើយ នឹងឈោរព្ឱ្យបានមញ៉ឺងា៉ា ត់ តម
ឈោលការ ច្ាប់ រដឋ និ ងទទួ លខញ សក្តូវអនញ វតតឱ្យបានក្តឹ មក្តូវឈៅតមក្ិ ច្ចសនាភ្ជាប់មក្ជាមួ យ។
ឈសច្ក្តីដូច្បានឈោរព្ជក្ាបជូនខាងឈលើ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមឈោក្ អេិបាលស្សុក្ ឈមតតឈច្ញច្ាប់
អនញ ញ្ជាតក្បក្បអាជី វក្មម-ឈសវាក្មមឈោយអនញ ឈក្ោោះ។
សូម ឈោក្ អេិបាលស្សុក្ ឈមតតទទួ លនូ វការឈោរព្ដ៏ ខង
ព ់ ខពស់អុំព្ីខុំញបា
្ ទ/នាងខ្ុំញ។
.............................., ថ្ងៃទី..... ខខ........... ឆ្នុំ២០១..
សូម្ោាប់ម្រជាម្ួយ

-ក្ិច្ចសនាឈោរព្ច្ាប់ ........................................................... (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)
-វ ិញ្ជាបនបក្តបញ្ជ
ា ក្់ព្ីភ្ជព្រ ឹងាុំថ្នសុំ

ង់ ឬជួសជញល ឬ

ក្មមសិទិធឈច្ញឈោយមនទីរ ឬការ ិយាល័យឈរៀបច្ុំខដនដី
នររូបនីយក្មម សុំ

ង់ និងេូមិបាល ...................................... (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)

-លិខិតបញ្ជ
ា ក្់ឈលើក្បព្័នធក្រប់ក្រងការពារអរាីេ័យឈច្ញឈោយ

សនងការនររបាលឈខតត ឬអធិការោឋននររបាលស្សុក្(ងតច្មលង)..(ច្ុំនូន០១ច្ាប់)
-លិខិតបញ្ជ
ា ក្់អនាម័យ .......................................................... (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)
-ប

ណ បា៉ាតង់(ងតច្មលង) ........................................................... (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)

-ប

ណ អនញញ្ជាត(ងតច្មលង) ....................................................... (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)

-អតតសញ្ជា

ប

ណ ឬឈសៀវឈៅក្រួសារ(ច្ាប់ច្មលង) ................. (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)

-បង្កាន់ថ្ដបង់ថ្ងលឈសវា .............................................................. (ច្ុំនូន០១ច្ាប់)
-រូបងត ៤x៦ ........................................................................... (ច្ុំនូន០២ច្ាប់)

វត្សលខា ឬសាាម្សម្ដៃសាត ុំ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
*****
រិចស
ច ន្ា
ពារយសុអ
ុំ ន្ុញ្ញ
ា តព្បរបអាជីវរម្ម
*****
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ..........................................(អក្សរឡាតុំង)..........................................ឈេទ.......
ថ្ងៃខខឆ្នុំក្ុំឈ ើ ត.......................................សញ្ជ
ា តិ .............ជនជាតិ............ទីលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខៈ...............
ក្ក្ុមទី.........េូ មិ.............................ឃញ/ុំ សង្កាត់ ....................................ក្ក្ុង/ស្សុក្/ខ
ឈខតត...........................។ អតតសញ្ជា

ប

ឌ .....................................

ណ ឬ ឈសៀវឈៅក្រួសារឈលខៈ.........................................................។

ទូ រស័ព្ឈទ លខ..........................................................................។

សូម្ស្េរ
ើ ិចស
ច ន្ាៃូចខាងសព្កាម្ុៈ
១-មញ ននឹងចាប់ឈផ្ដើមក្បក្បនិ ងបិ ទអាជី វក្មម-ឈសវាក្មម ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ ក្តូវជូនដុំ
បានមញ នមួ យសបាដ

។

២-ធានាមិ នប៉ា ោះពាល់ដល់សនដិសញខ សណ្ដ
ដ ប់ ធានប់ រឈបៀបឈរៀបរយសាធារ
សញខាលភ្ជព្សងគម និ ងទុំ ឈនៀមទុំ ោប់ ក្បថ្ព្
៣-ក្នញងដុំ ឈ

ឹ ងមក្សាោស្សុក្ឱ្យ

ៈ បរ ិសាថន សញវតថិភ្ជព្

ី ជាតិ ។

ើ រការអាជីវក្មម-ឈសវាក្មម ឈនោះខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ នឹងអនញវតតឈអាយបានលអក្បឈសើរតមច្ាប់ជាធរ

ានរបស់រដឋ តមការខ

នាុំ និ ងលិខិតបទោឋនឈផ្សងៗរបស់ក្ក្សួង។

៤-រាល់ការខូ ច្ខាតប៉ា ោះពាល់សាារៈ ឬរូបកាយឈេ្ៀវ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមទទួ លខញ សក្តូវទុំងស្សុងច្ុំ ឈពាោះ
មញ ខច្ាប់។

៥-ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញនិងឈធវើរបាយការ

ឈផ្សងៗតមការក្ុំ

ត់របស់ក្ក្សួងឈទសច្រ

។

៦-ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសូមទទួ លខញ សក្តូវទុំងស្សុងច្ុំឈពាោះការមិនអនញវតតតមក្បការណ្ដមួ យថ្នក្ិច្ចសនាឈនោះ។
ខក្ក្ងព្ញុំក្បាក្ដដូ ច្ការអោះអាងឈនោះ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមផ្ដិតឈមថ្ដសាដទ
ុំ ញ ក្ជាេសដតង។
ញ

............................., ថ្ងៃទី.......... ខខ................ ឆ្នុំ២០១..
តថឈលខា ឬសានមឈមថ្ដសាដុំ

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
*****
រិចស
ច ន្ាជុំពារ់ឯរសារ
*****
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញឈ្មោះ............................................(អក្សរឡាតុំង)........................................ឈេទ.......
ថ្ងៃខខឆ្នុំក្ុំឈ ើ ត........................................សញ្ជ
ា តិ..............ជនជាតិ............ទី លុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខៈ.............
ក្ក្ុមទី.........េូ មិ..................................ឃញុំ/សង្កាត់ ....................................ក្ក្ុង/ស្សុក្/ខ
ឈខតត...........................។ អតតសញ្ជា

ប

ឌ ................................

ណ ឬ ឈសៀវឈៅក្រួសារឈលខៈ.........................................................។

ទូ រស័ព្ឈទ លខ..........................................................................។

សូមឈធវើក្ិច្ចសនាជាមួ យឈោក្/ឈោក្ស្សី....................................ក្បធានការ ិយាល័យក្ច្ក្ឈច្ញច្ូ លខតមួយ

ស្សុក្............................... ឈខតត.................... ខដលខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ ក្បក្បអាជី វក្មម-ឈសវាក្មម ា៉ា សា ខារា៉ា អូ ឈខ សនក្ឃ័
រ
ូ
ឈ

ើយបានខវោះឯក្សារមួ យច្ុំ នួនដូច្ខាងឈក្កាមៈ

១- ..................................................................................................................................................
២- .................................................................................................................................................
៣- .................................................................................................................................................
ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមធានាថលិខិតខាងឈលើឈនោះ ខ្ុំញនឹងយក្មក្ក្បរល់ជូនឈោក្/ឈោក្ស្សី ក្បធានការ ិយាល័យ

ក្ច្ក្ឈច្ញច្ូ លខតមួ យ ក្នញងរយៈឈព្ល៤៥ថ្ងៃឈក្កាយព្ី ថ្ងៃឈធវើសនាឈនោះ។ ក្បសិនឈបើ ការក្បក្បអាជី វក្មមឈសវាក្មមរបស់
ឈយើងខ្ុំញានបញ្ជ
ា ឈផ្សងៗបណ្ដ
ដ លមក្ព្ីឯក្សារខាងឈលើឈនោះ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញ សូមធានាទទួ លខញ សក្តូវច្ុំ ឈពាោះមញ ខច្ាប់។
ខក្ក្ងព្ញុំក្បាក្ដដូ ច្ការអោះអាងឈនោះ ខ្ុំញបាទ/នាងខ្ុំញសូមផ្ដិតឈមថ្ដសាដទ
ុំ ញ ក្ជាេសដតង។
ញ

..........................., ថ្ងៃទី.......... ខខ...............ឆ្នុំ២០១..
តថឈលខា ឬសានមឈមថ្ដសាដុំ

