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ពារយសសនើសុុំសបើរ (បន្ទប់រិសព្រះស្តសរមីាន្ផ្ទទសពាះ) 
 នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...........................................អក្សរឡាតុំង............................ឈេទ.........អាយញ..... 
ជនជាតិ...................សញ្ជា តិ...............ក្ុំរតិជុំនាញបឈចេក្ឈទស.....................................ជុំនាន់ទី......... 
ននគ រ្ោះស្ថា នសិក្ា..............................................មញខរបរសព្វនងៃ....................................................... 
មញខតុំណែងជា(១)..............................................អាស័យដ្ឋា នបចេញបបននផ្ទោះឈេខ..............ផ្លូវ................. 
គកុ្មទី..........េូមិ....................សង្កា ត់......................ខែឌ ...............................រាជធានីេនុំឈព្ញ។ 

សមូ្សរររចូលម្រ 
សោរអភិបាលផ្ន្គណៈអភិបាលខណឌ ............... 

រម្មវតថុ   ៖ សុំឈែីសញុំអនញញ្ជា តចាប់ឈបីក្ បនទប់ពិ្ឈគរោះស្តសរមីាននផ្ទឈ ោះ មួយក្ណនលងឈ ម្ ោះ..................... 
.......................មានទីតុំងសាិតឈៅផ្ទោះឈេខ............ផ្លូវ....................គកុ្មទី........េូមិ........................... 
សង្កា ត់..........................................ខែឌ .........................................រាជធានីេនុំឈព្ញ ។ 
តាម្រយៈ ៖ គបធានការយិាេ័យគចក្ឈចញចូេណតមួយខែឌ ............................................................ 
 សូមភ្ជា ប់មក្ជាមួយនូវៈ 

-  ក្យឈសនីសញុំឈបីក្បនទបពិ់្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះ      ០១ចាប់ 
- ជីវគបវតរិសឈងេបរបសស់្ថមីជនមានបិទរូបងត ៤x៦ ស.ម     ០១ចាប់ 
- កិ្ចេសនាចុំឈ ោះមញខស្ថលាខែឌ        ០១ចាប់ 
- ្ុំនូសបង្កា ញទីតុំងណែេមានបញ្ជា ក្ពី់្អាជ្ាធរសង្កា ត់     ០១ចាប់ 
- ចាបង់តចមលងេិខិតបញ្ជា ក្ក់ារសិក្ា/សញ្ជា បគ័តណែេមានបញ្ជា ក្់ពី្ស្ថលារាជធានី/ឈខតរ ០១ចាប់ 
- េិខិតបញ្ជា ក្់សមាជិក្ភ្ជព្របស់្ ែៈឆ្មបរាជធានីេនុំឈព្ញ    ០១ចាប់ 
- វញិ្ជា បនបគ័តបញ្ជា ក្ស់ញខភ្ជព្        ០១ចាប់ 
- េក័្េខែ័ឌ វនិិចឆយ័បនទបពិ់្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះ      ០១ចាប់ 
- រូបងតស្ថមីជន ទុំហុំ ៤x៦ ស.ម       ០៥សនលរក្ 
- បង្កា នន់ែដ្ឋក្ ់ក្យឈសនីសញុំឈបីក្បនទប់ពិ្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះ    ០១ចាប់ 

អាគសយ័ឈហតញឈនោះ សូមឈលាក្អេិបាេអនញញ្ជា តិចាបឈ់អាយនាងខ្ញ ុំ បានឈបីក្ បនទបពិ់្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះ 
មួយក្ណនលងណែេមានឈ ម្ ោះ និងអាស័យដ្ឋា នែូចខាងឈេី ឈដ្ឋយឈសចក្រិអនញឈគរោះ ។ 

សូមឈលាក្អេិបាេ ឈមតរ ទទួេនូវឈសចក្រីឈររព្ែ៏ខពងខ់ពសអ់ុំពី្នាងខ្ញ ុំ ។ 

រាជធាន្ីភនុំសរញ 
រដ្ឋបាលខណឌ ........................................ 
ការយិាលយ័ព្ចរសចញចូលតតម្ួយ 

ឈធវីឈៅរាជធានីេនុំឈព្ញ,នងៃទី......ណខ........ឆ្ន ុំ២០១.... 
ហតថសលខាសាមី្ជន្ 

(១)ឈបីជាមស្តនរីរាជការ 
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ជីវព្បវតរិសសខេប 
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ឈេទ.............ជនជាតិ.................សញ្ជា តិ........................នងៃទីឆ្ន ុំក្ុំឈែីត.......................................... 
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អាស័យដ្ឋា នបចេញបបនន ផ្ទោះឈេខ..............ផ្លូវ...............................គកុ្មទី..............េូមិ............................ 
សង្កា ត់..........................................ខែឌ ..............................................រាជធានីេនុំឈព្ញ។ 
ក្ុំរតិវបបធម៌ភ្ជស្ថបរឈទស............................................................................................................. 
ជុំនាញបឈចេក្ឈទស៖ សញ្ជា ប័គតបឈចេក្ឈទស..................................................ឈចញឆ្ន ុំ..................... 
   សញ្ជា ប័គតជុំនាញឯក្ឈទស............................................ឈចញឆ្ន ុំ..................... 
រយៈឈព្េធាល ប់បានឈធវីការង្ករក្នញងស្ថា ប័នជុំនាញរែា ឬឯក្ជនឈគកាយពី្បានទទួេសញ្ជា ប័គត 

ចុំនួន.....................................ឆ្ន ុំ ពី្ឆ្ន ុំ...........................ែេ់ឆ្ន ុំ.............................. 
ទីក្ណនលងឈធវីការបចេញបបនន.................................................................................................................. 
មានមញខតុំណែងជា(១).................................................................................................................. 
បរី/គបព្នធឈ ម្ ោះ............................................................នងៃណខឆ្ន ុំក្ុំឈែីត.......................................... 
ទីក្ណនលងក្ុំឈែីត.......................................................................................................................... 
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ឳព្ញក្បឈងាីតឈ ម្ ោះ...........................................អាយញ.............ឆ្ន ុំ ជនជាតិ...........សញ្ជា តិ.............. 
អាស័យដ្ឋា ន និងមញខរបរបចេញបបនន..................................................................................................... 
មារ យបឈងាីតឈ ម្ ោះ...........................................អាយញ.............ឆ្ន ុំ ជនជាតិ...........សញ្ជា តិ.............. 
អាស័យដ្ឋា ន និងមញខរបរបចេញបបនន.................................................................................................... 
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ហតថសលខាសាមី្ជន្                   

 
 
 (១)ឈបីជាមស្តនរីរាជការ  

ព្បធាន្អខគភារ ឬសម្តថរិចចមូ្លដ្ឋឋ ន្ 
ហតថសលខា និ្ខព្តា 
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រិចចសន្ា 

នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.........................................អក្សរឡាតុំង.........................................ឈេទ......អាយញ........ 
ឆ្ន ុំ...............ជនជាតិ.................សញ្ជា តិ.............ជុំនាញបឈចេក្ឈទស................................................ 
បចេញបបននបុំឈរកីារង្ករឈៅ.........................................មានមញខតុំណែងជា................................................ 
អាស័យដ្ឋា នសព្វនងៃ ផ្ទោះឈេខ................ផ្លូវ......................គកុ្មទី..................េូមិ................................ 
សង្កា ត់..........................ខែឌ ............................រាជធានីេនុំឈព្ញ ។ 
ជាអនក្ទទួេខញសគតូវឈេី.............................................ណែេមានឈ ម្ ោះ............................................. 
មានទីតុំងឈៅផ្ទោះឈេខ.............ផ្លូវ.........................គកុ្មទី.....................េូមិ..................................... 
សង្កា ត់...............................ខែឌ .....................................រាជធានីេនុំឈព្ញ ។ 

សូមសនាចុំឈ ោះមញខរែាបាេខែឌ ............……….....តមចុំនញចមយួចុំនួនែូចខាងឈគកាម៖ 
១-ឈររព្ឲ្យបានគតរមគតូវតមចាប់ ឈរេការែ៍ និងឈសចក្រីណែនាុំឈផ្សងៗរបស់រាជរដ្ឋា េិបាេ។ 
២-ឈររព្វន័ិយការង្ករ និងការចាត់តុំងរបស់គក្សួងសញខាេិបាេ ឬអនក្ែរក្នាុំគ្ប់គ្ងឈសវារបស់ខលួន។ 
៣-ឈររព្ឈព្េឈវលាបុំឈរកីារង្ករគបចាុំនងៃតមអងគភ្ជព្រែា និងបុំឈរឈីសវាសញខាេិបាេឯក្ជន។ 
 -ឈព្េគព្រក្៖ ចាប់ពី្ឈមា៉ោ ង៥:៣០នាទី ែេ់ឈមា៉ោ ង៧:៣០នាទី ។ 
 -ឈព្េលាៃ ច៖ ចាប់ពី្ឈមា៉ោ ង១៧:៣០នាទី ែេ់ឈមា៉ោ ង១៩:៣០នាទី។ 
៤-អនញវតរឈអាយបានគតរមគតូវរាេ់បទបញ្ជា តិនានារបស់គក្សួងសញខាេិបាេណែេមានណចងអុំពី្គក្មសី 
េធម៌ ក្នញងមញខវជិាា ជីវៈរបស់គ្ូឈព្ទយ ។ 
៥-មិនសហការជាមួយគ្ូឈព្ទយបរឈទស និងឈររព្តមឈរេការែ៍ណែនាុំសរីពី្ការទញក្ដ្ឋក់្សុំែង់ 
ឈវជាស្ថស្តសរ។ 
៦-យេ់គព្មបញ្ាូ នរបាយការែ៍សក្មមភ្ជព្ពិ្និតយព្ាបាេជមៃឺជាឈទៀងទាត់គបចាុំគតីមាសជូនមនទីរសញ 
ខាេិបាេរាជធានីេនុំឈព្ញ និងស្ថលាខែឌ ..............................។ 
៧-មិនឈធវីការផ្សព្វផ្ាយ ែិជាក្មមណែេមិនមានការអនញញ្ជា តពី្គក្សួងសញខាេិបាេ ឬឈធវីឈអាយមាន 
បាតញភ្ជព្ណាមួយមិនសមគសបផ្ទញយនិងការណែនាុំរបស់មនទីរសញខាេិបាេរាជធានីេនុំឈព្ញ។ 
៨-មិនអនញញ្ជា តឲ្យមានអនក្ជុំងឺសុំរាក្ឈេីសពី្ ២៤ឈមា៉ោ ង។ 
៩-មិនដ្ឋក់្តុំងេក់្ឳសងក្នញងបនទប់ឈបីក្ឈសវារបស់ខលួនជាដ្ឋច់ខាត។ 
១០-ឈគតៀមេក្េែៈទទួេ និងបងារេក្េែៈង្កយគសួេែេ់គ្ប់សក្មមភ្ជព្ការង្ករគតួតពិ្និតយរបស់ 
្ែៈក្មាម ធិការេញបបុំបាត់ឳសងណក្លងកាល យ និងឈសវាសញខាេិបាេខញសចាប់ និងណផ្នក្ជុំនាញ ក់្ព័្នធ 



ពាក្យស្នើ  ្ុំសបើក្ (បន្ទប់ពិស្រោះស្រ្តីមាន្ផ្ទទសពាោះ) 

ឈផ្សងៗឈទៀត ។ 
ឈធវីឈៅរាជធានីេនុំឈព្ញ, នងៃទី......ណខ.......ឆ្ន ុំ ២០១......       

សាម ម្សម្ផ្ដ្សារ ុំមាច សស់សវា                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សារសដឹី្ខល ឺ
រាជធានីេនុំឈព្ញ,នងៃទី........ណខ........ឆ្ន ុំ ២០១..... 

ហតថសលខា 
 
 
 

អាសយ័ដ្ឋឋ ន្ ឬរតន្ែខស្វើការ 
.................................................(១)ឈបីជាមស្តនរីរាជការ 

 



ពាក្យស្នើ  ្ុំសបើក្ (បន្ទប់ពិស្រោះស្រ្តីមាន្ផ្ទទសពាោះ) 

 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
លខិិតបញ្ជា រ់ទីតា ុំខ 

របស់.....................................ឈ ម្ ោះអាជីវក្មម.................................................................... 
ផ្ទោះឈេខ...........ផ្លូវ...........េូមិ........................ឃញុំ/សង្កា ត់.........................គក្ុង/គសុក្/ខែឌ .................
............រាជធានី/ឈខតរ............................................ែូចបានបង្កា ញឈៅក្នញង ុ្ំនូសបុំគពួ្ញខាងឈគកាម៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ុ្ំនូសបុំគពួ្ញបង្កា ញទីតុំង 
 

នងៃទី..........ណខ.............ឆ្ន ុំ............ 
(មាេ ស/់អនក្គ្ប់គ្ងអាជីវក្មម) 

ឈេខ................................ 
បានឈឃញី និងបញ្ជា ក់្ 

ុ្ំនូសបុំគពួ្ញទីតុំងឈនោះពិ្តជាគតរមគតូវគបាក្ែណមន។  
 

នងៃទី..........ណខ.........ឆ្ន ុំ.......... 
ឈមឃញុំ/ឈៅសង្កា ត ់



ពាក្យស្នើ  ្ុំសបើក្ (បន្ទប់ពិស្រោះស្រ្តីមាន្ផ្ទទសពាោះ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
បញ្ា ពី្តួតរិនិ្តយលរេខ័ណឌ វិនិ្ចឆ័យ បន្ទប់រិសព្រះស្តសរមីាន្ផ្ទទសពាះ 

សយាខ ៖ -គព្ោះរាជគក្ម នស/រក្ម ១១០០/១០ ចញោះនងៃទី០៣ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០០០ 
  -គបកាសឈេខ ០៣៤ អបស/មព្ ចញោះនងៃទី ០៤ ណខក្ក្ាដ្ឋ ឆ្ន ុំ២០១១ របស់គក្សួងសញខាេិបាេ 
នងៃទី.........ណខ..........ឆ្ន ុំ២០១......គកុ្មការង្ករគ្ប់គ្ងឈសវាសញខាេិបាេឯក្ជនរបស់មនទីរសញខាេិបាេរាជ
ធានីេនុំឈព្ញ 
 បានចញោះគតួតពិ្និតយេក្េខ័ែឌ វនិិចឆ័យរបស់ បនទប់ពិ្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះ របស់ឈលាក្គសី.................. 
 -សុំែញុំ  ក្យឈសនីសញុំ (គ្បគ់រនគ់តរមគតូវតមចាប)់     រម ន មាន 
 -េក្េែៈសមបតរអិនក្ឈសនសីញុំ ៖ 
  -មានសញ្ជា តិណខមរ        រម ន មាន 

-មានេិខិតបញ្ជា ក្់ការសិក្ា/សញ្ជា ប័គតណែេទទួេស្ថគ េ់ឈដ្ឋយគក្សួងសញខាេិបាេ ឬគក្សួងអប់រ ុំ
យញវជន និងកី្ឡា ឬ្ែៈក្មាម ធិការពិ្និតយវាយតណមលក្គមិតសញ្ជា បគ័ត  រម ន មាន 
-មានចញោះឈ ម្ ោះក្នញងបញ្ា ីសមាជិក្្ែៈឆ្មប រាជធានីេនុំឈព្ញ   រម ន មាន 
-មានសញខភ្ជព្គ្បគ់រន់អាចបុំឈព្ញការង្ករឈនោះបាន    រម ន មាន 

 -េក្េែៈបឈចេក្ឈទស ៖ 
  -មានស្ថល ក្សញ្ជា ជាបនទបពិ់្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះគតរមគតូវតមគក្សួងសញខាេិបាេ  រម ន   មាន 
  -មានក្ណនលងរងច់ាុំទុំហុំយា៉ោ ងតូច ៨ម២ និងមានឈៅអី ឬស្ថឡញងសគមាបរ់ងច់ាុំ រម ន មាន 
  -មានឈសៀវឈៅសុំរាបក់្តគ់តសក្មមភ្ជព្ពិ្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះគបចាុំនងៃ  រម ន មាន 
  -មានបនទបពិ់្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះណែេមានទុំហុំយា៉ោ ងតូច ១២ម២  រម ន មាន 

  -មានណគ្យា៉ោ ងឈគចីនបុំផ្ញតចុំនួន២ សគមាបឈ់ធវីការពិ្ឈគរោះ និងណងទាុំស្តសរីនផ្ទឈ ោះ រម ន មាន 
  -មានតរាងតនមលព្ាបាេជមៃឺ      រម ន មាន 
  -មានឡាវា៉ោ បូ និងសប ូសគមាបល់ាងនែ (ឈបីមាន)    រម ន មាន 
  -មានឧបក្រែ៍រ ុំង្កបឈ់មឈរា្      រម ន មាន 
  -មានធញងសុំរាម និងក្ឈនាា រ       រម ន មាន 
  -មានគបអបស់ញវតាិភ្ជព្សគមាបដ់្ឋក្វ់តាញមញតគសួច និងធញងសុំែេឈ់វជាស្ថស្តសរ រម ន មាន 
  -មានទូចុំនួន១ ដ្ឋក្់ឳសង និងមានបរកិាេ ឈព្ទយក្នញងបនទបពិ់្ឈគរោះ សមគសប រម ន មាន 
  -សុំភ្ជរៈបរកិាេ ឈព្ទយ សគមាបប់ុំឈរឈីអាយសក្មមភ្ជព្រ ុំេូត និងសគមាេកូ្ន រម ន មាន 
  -ដ្ឋក្ត់ុំងេក្ឳ់សងក្នញងបនទបពិ់្ឈគរោះស្តសរីមាននផ្ទឈ ោះ   រម ន មាន 
 
ឈយាេបេ់៖............................................................................................................................... 
នងៃទី....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១......  នងៃទី....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១......  នងៃទី....ណខ......ឆ្ន ុំ២០១.... 
គបធានមនទរីសញខាេិបាេរាជធានី  គបធានការយិាេយ័គសុក្គបតិបតរ ិ  មស្តនរចីញោះគតួតពិ្និតយ 



ពាក្យស្នើ  ្ុំសបើក្ (បន្ទប់ពិស្រោះស្រ្តីមាន្ផ្ទទសពាោះ) 
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
វិញ្ជា បន្ប័ព្តបញ្ជា រ់សខុភារ 

 

ខ្ញ ុំបាន/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ..............................................................ជាឈវជាបែឌិ ត/គ្ូឈព្ទយបុំឈរកីារង្ករ 
ឈៅណផ្នក្....................................................................នន............................................................. 
 
 បានពិ្និតយសញខភ្ជព្ឈ ម្ ោះ.............................................................ឈេទ.......អាយញ..........ឆ្ន ុំ ។
បានឈឃញីថា............................................................................................................................។ 
 
 ខ្ញ ុំបានទ/នាងខ្ញ ុំឈចញវញិ្ជា បនប័គតបញ្ជា ក់្សញខភ្ជព្ឈនោះជូនែេ់ស្ថមញីជន តម ក្យឈសនីសញុំ ឈែីមបយីក្
ឈៅបុំឈព្ញណបបបទសញុំឈបីក្ឈសវាឈវជាស្ថស្តសរ អមឈវជាស្ថស្តសរ និងជុំនួយឈវជាស្ថស្តសរឯក្ជនរបស់ខលួន ។ 

 
ឈធវីឈៅរាជធានីេនុំឈព្ញ,នងៃទី.......ណខ.........ឆ្ន ុំ ២០១.....          

ព្គូសរទយរិនិ្តយសខុភារ                   
 បានឈឃញី និងបញ្ជា ក្់ថាៈ ឈលាក្/ឈលាក្គសី......................... 

ជាឈវជាបែឌិ ត/គ្ូឈព្ទយក្ុំព្ញងបុំឈរកីារង្ករឈៅ........................... 
ពិ្តគបាក្ែណមន 

ព្បធាន្អខគភារ................................ 


