
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

***** 
 

 
 

ពារយសុុំអនុញ្ញា តព្រររអាជីរម្ម-សសវារម្ម 
***** 

 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ..................................... (អក្សរឡាតុំង) ..................................... ឈេទ............. 
ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត.................................... សញ្ជា តិ.............. ជនជាតិ............. ទីលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខៈ............. 
ក្ក្ុមទី......... េូមិ............................. ឃញុំ/សង្កា ត់.................................ក្ក្ុង/ស្សុក្/ខ ឌ ...................................... 
ឈខតត....................................។ អតតសញ្ជា  ប ណ ឬឈសៀវឈៅក្រួសារឈលខៈ..................................................... 
ទូរស័ព្ទឈលខ............................................................។ 

សមូ្សោររជូន 
សោរអភិបាលព្សុរខ្សាច់រណាា ល 

រម្មវត្ុុៈ សុំឈ ើ សញុំអនញញ្ជា តច្ាប់ក្បក្បអាជីវក្មម-ឈសវាក្មម..........................................................................។ 
     តបតមក្មមវតថញខាងឈលើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមឈោរព្ជក្ាបជូន ឈោក្ អេិបាលស្សុក្ ឈមតត ក្ជាបថៈ ខ្ញុំ
បាទ/នាងខ្ញុំ ានបុំ ងក្បក្បអាជីវក្មម-ឈសវាក្មម ដូច្បានឈោរព្ជក្ាបជូនខាងឈលើ ខដលានទីតុំងេូមិ
..............................ឃញុំ................................... ស្សុក្ខាច់្ក្ណ្តត ល ឈខតតក្ណ្តត ល។ 
នាមក្រ  ៈ........................................................................ជាអក្សរឡាតុំង..................................................... 
ចាប់ដុំឈ ើ ការពី្ថ្ងៃទី............. ខខ............... ឆ្ន ុំ............... ។ 
  

 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសនាថ ឈព្លទទួលបានច្ាប់អនញញ្ជា តរចួ្ឈ ើន នគងឈោរព្យបាបានមញមងាត ត់តម
ឈោលការ  ច្ាប់រដឋ និងទទួលខញសក្តូវអនញវតតយបាបានក្តគមក្តូវឈាតមកិ្ច្ចសនាភ្ជា ប់មក្ជាមួន។ 

ឈសច្ក្តីដូច្បានឈោរព្ជក្ាបជូនខាងឈលើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូម ឈោក្អេិបាលស្សុក្ ឈមតត ឈច្ញច្ាប់
អនញញ្ជា តឈ្វើអាជីវក្មម ឈសវាក្មមឈោនអនញឈក្ោោះ។ 

 

 សូមឈោក្អេិបាលស្សុក្ ឈមតត ទទួលនូវការឈោរព្ដ៏ខពង់ខពស់អុំពី្ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។ 
 

                         ខាច់្ក្ណ្តត ល ថ្ងៃទី............ ខខ............. ឆ្ន ុំ២០១... 
               សាា ម្សម្ដៃ និងស ម្ ះ 

 
សមូ្ភ្ជា រ់ម្រជាម្យួ 

-ជីវក្បវតតិសឈងេប     (ច្ុំនូន ០១ ច្ាប់) 
-កិ្ច្ចសនាឈោរព្ច្ាប់    (ច្ុំនូន ០១ ច្ាប់) 
-អតតសញ្ជា  ប ណ ឬឈសៀវឈៅក្រួសារ(ច្ាប់ច្មលង) (ច្ុំនូន ០១ ច្ាប់) 
-ប ណបាតតង់/វក័ិ្នបក្តព្នធោរ   (ច្ុំនូន ០១ ច្ាប់) 
-របូងត៤x៦     (ច្ុំនូន ០៣ សនលគក្) 
 

រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តត ល 
រដ្ឋបាលស្រុកេាច់កណ្តត ល 
ការយិាល័យស្ចកខចញចូលតត្មួយ 
ឈលខៈ............................. 

 

 

របូថត 

៤ x ៦ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

***** 
 

ជីវព្រវតាិសសងេរ 
១. នាមក្តកូ្ល និងនាមខលួន................................................. ឈេទ.............. ជនជាតិ.............. សញ្ជា តិ...............  
២. ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត.......................................................................................................................................... 
៣. ទីក្ខនលងក្ុំឈ ើ ត......................................................................................................................................... 
៤. ក្ុំរតិវបប្ម៌................................................................................................................................................. 
៥. មញខជុំនាញបឈច្ចក្ឈទស................................................................................................................................ 
៦. ទីលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខ ........... ផ្លូវ.......... ក្កុ្ម........... េូមិ............................... ឃញុំ/សង្កា ត់......................... 
ក្ក្ុង/ស្សុក្/ខ ឌ ................................................. ជធជនីនី/ឈខតត...............................។ 
៧. សាថ នភ្ជព្ក្រួសារៈ ឈ ម្ ោះបដី/ក្បព្នធ.................................................. ឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...........................................
មញខរបរ.........................................................................................................................................................។ 
 ច្ុំនួនកូ្ន...............................................នាក់្ ក្បុស..........................នាក់្ ស្សី......................នាក់្ 
 -................................................................... ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...................../...................../.................. 
 -................................................................... ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...................../...................../.................. 
 -................................................................... ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...................../...................../.................. 
 -................................................................... ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...................../...................../.................. 
 -................................................................... ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...................../...................../.................. 
 -................................................................... ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត...................../...................../.................. 

 

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមបញ្ជា ក់្ថ ជីវក្បវតតិខដលខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំបានឈរៀបជធប់ខាងឈលើឈនោះ ពិ្តជាក្តគមក្តូវពិ្ត
ក្បាក្ដខមន។ ក្បសិនឈបើានការខក្លងបនលុំខញសពី្ការពិ្តខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខញសក្តូវទុំងស្សុងច្ុំឈ ោះមញខ
ច្ាប់ជា្រាន។ 
                  ខាច់្ក្ណ្តត ល ថ្ងៃទី............ ខខ............. ឆ្ន ុំ២០១... 
          ហត្សលខា ឬសាា ម្សម្ដៃសាា ុំ 
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***** 
 

រិចចសនា 
ព្រររអាជវីរម្ម-សសវារម្ម 

***** 
- ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ :................................................. ជាអក្សរឡាតុំង ............................................ 
- ថ្ងៃខខឆ្ន ុំក្ុំឈ ើ ត :......................................................... សញ្ជា តិ................... ជនជាតិ................. 
- ទីក្ខនលងក្ុំឈ ើ ត :........................................................................................................................ 
- កាន់អតតសញ្ជា  ប ណឈលខ :........................................................................................................................ 
- អាស័នោឋ នបច្ចញបបនន :........................................................................................................................ 
 ....................................................................................................។ 
- នាមក្រ   :....................................................................................................................... 
- ឈលខទូរស័ព្ទ :.....................................................................................................។ 

 
សមូ្ស្វើរិចចសនាៃចូខាងសព្ោម្ុៈ 

 

១. ឈោរព្អនញវតតតមឈោលការ  ច្ាប់ បទបញ្ជា  ក្បកាស ឈសច្ក្តីសុំឈរច្ ឈសច្ក្តីខ នាុំរបស់សាោ
ស្សុក្ និងជធជរោឋ េិបាល។ 

២. នីនាមិនឈ្វើអវីមួន ខដលនាុំយបាបតោះ ល់ដល់សនតិសញខសញវតថិភ្ជព្ សណ្តត ប់នីន ប់សានីរ ៈ ជាពិ្ឈសស 
រមមិនោក់្លក់្ទុំនិញ ឬឈសវាខដលឈ វ្ើយបាជធុំងសទោះដល់ច្ជធច្រឈ វ្ើដុំឈ ើ រតមដងផ្លូវ។ 

៣. រមួ ច្ុំខ ក្ខងរក្ារការ របរសិាថ ន សញខាលភ្ជព្សងគម វបប្ម៌ និងក្បថ្ព្ ីជាតិ។ 
៤. មិនក្បក្បមញខរបរ អាជីវក្មម ឈសវាក្មម   ិជាក្មម ខដលផ្ទញនពី្ច្ាប់បានអនញញ្ជា ត។ 
៥. មិនឈ្លៀតយបកាសក្បក្បមញខរបរខដលរោឋ េិបាលហាមឃាត់ ដូច្ជាៈ ការជួញដូរឈក្រឿងឈញៀន អាវញ្  

ជាតិផ្ទញោះ ការទិញ-លក់្ ទុំនិញខក្លងកាល ន ទុំនិញខូច្រញ ភ្ជព្ ទុំនិញខដលជាផ្លបានមក្ពី្ក្បេព្
ឈចារក្មម ឬអាជីវក្មមផ្លូវឈេទ។ល។ 

៦. ោក់្សាល ក្ថ្ងល ឈដើមបីបង្កា ញជូនអតិងិជន ឈលើមញខទុំនិញអាជីវក្មម ឈសវាក្មមរបស់ខលួន។ 
៧. អនញវតតកាតព្វកិ្ច្ចបង់ព្នធតមច្ាប់រដឋជា្រាន។ 
៨. ផ្តល់របានការ  អុំពី្សាថ នភ្ជព្អាជីវក្មម ឈសវាក្មម ជូនសាោស្សុក្ ឈៅជធល់ឈព្លណ្តខដលាន

សុំ ូមព្រចាុំបាច់្។  
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមសនាថ ក្នញងក្រ ីខដលរបូខ្ញុំមិនអនញវតតក្តគមក្តូវតមកិ្ច្ចសនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សញខ

ចិ្តតទទួលរងនូវការអនញវតតន  វនិីនការនានា របស់សាោស្សុក្ ឬអាជ្ា្រានសមតថកិ្ច្ច ដូច្ជាការក្ព្ាន ការ
ផាក្ពិ្ន័ន ឈ ើនក្បសិនណ្តបងារយបាានបាតញភ្ជព្ ៃ្ន់្ៃរដល់សងគម និងទីផ្ារ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សញខចិ្តតយបាអាជ្ា
្រានសមតថកិ្ច្ច បិទទីតុំងឈ្វើអាជីវក្មមជាសាថ ព្រ ក្ព្មទុំងទទួលខញសក្តូវទុំងស្សុងតមឈទសបញ្ាតតិថ្នច្ាប់ជា
្រាន។        

 ខាច់្ក្ណ្តត ល ថ្ងៃទី.......... ខខ.................. ឆ្ន ុំ២០១... 
            តថឈលខា ឬសាន មឈមថ្ដសាត ុំ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

***** 
 

រញ្ារីាយនាម្ស ម្ ះម្ុខ្សទុំនិញ ឬសសវារម្ម 
ដៃលសុុំោរអនុញ្ញា តព្រររអាជីវរម្ម-សសវារម្ម 

****** 
អាស័នោឋ នបច្ចញបបននៈ េូមិ................................... ឃញុំ........................................ស្សុក្........................................
ឈខតត................................។ 
 

ល.រ ឈ ម្ ោះមញខទុំនិញ ល.រ ឈ ម្ ោះមញខទុំនិញ 
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