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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ   សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

rsnrs           
 

 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ..........................................................ឈេទ..............ឈ ើតថ្ងៃទើ.........ខខ....................ឆ្ន ុំ........... 
ជនជាតិ.........សញ្ជា តិ.............ទើលុំឈៅបច្ចញបបននផ្ទោះឈលខ.....................ផ្លូវឈលខ..........................ក្ ុមទើ...............េូមិ.....................
ឃញុំ/សង្កា ត់..............................................ក្ ុង/ក្ស ុ/ខណ្ឌ .............................................រាជធានើ/ឈខតត.......................................
កាន់អតតសញ្ជញាណ ណ្បណណ្ណលឈលខ.............................................................................ឈច្ញថ្ងៃទើ............ខខ...................ឆ្ន ុំ.................
ឈច្ញឈោយ..........................................................................។ 
 

សមូគោរពជូន 
គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រនតីក្កសងួវប្បធម៌ និងវចិិក្រសលិ្បៈ 

 

  តាមរយៈ - ឈមឃញុំ/ឈៅសង្កា ត់.................................................................................................................... 
      - អេិបាលក្ ងុ/ក្សុ /ខណ្ឌ ......................................................................................................... 

   - ក្បធានមនទើរវបបធម៌ និងវចិិ្ក្តសិលបៈរាជធានើ/ ឈខតត......................................................................... 
   - ក្បធាននាយ ោឋាន នសិលបាពយយនត និងផ្សពយវផផ្សាយយវបបធម៌ 

  កមមវរ្ថៈ  ការឈសនើសញុំអនញញ្ជញាណ តឈបើ ច្ាប់.....................................................................................................។ 
 

   ឈសច្ តើដូច្មានខច្ង នញង មមវតថញខាងឈលើ ឈោយខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ មានបុំណ្ងច្ង់ឈលើ សទួយវសិណយ សិលបៈទើ៧ 
និងវបបធម៌ជាតិខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំសូម គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រ្ត ី មមត្តត អនុញ្ញា តច្បាប់ឲ្យខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ ម ើមបើប្បកបអាជើវ មមផលិតស្នា ដ  
ភាពយនតម ម្ ោះថា.......................................................................................................................ខដលមានទើស្នន  ់ការអចិ្ថ្្នតយ៍
ផទោះមលខ...................ផលូវមលខ....................ឃុុំ/សង្កា ត់....................................ក្ ុង/ប្សុក/ខណ្ឌ ..................................................
រាជធានើ/មខតត...…............................................................។ 

 

 ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូមសនាថា  មោរព និងអនុវតតត្តមច្បាប់កុំណ្ត់របស់រ ឋប្ពមទុំងមោលការណ៏្ខណ្នាុំរបស់ ប្កសួងវបបធម៌ 
និងវចិិ្បប្តសិលបៈ សតើអុំពើការប្រប់ប្រងឧសាហកមមាពយយនត។ 
 

 មសច្បកតើ ូច្បបានជប្ាបជូនខាងមលើ សូម គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រ្ត ីមមត្តត អនុញ្ញា តច្បាប់ឲ្យខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំឈោយ តើអនុមប្ោោះ។ 
       សូម គោកជំទាវ រដ្ឋមន្រ្តី  មមត្តត ទទលួនូវការមោរព ៏ខពង់ខពស់អុំពើខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំ។ 
                                                                                            
                មធវើមៅ...................ដងៃទើ........ខខ.......ឆ្ា ុំ២០…..      

       ស្នា មមមដដ្ស្ត  ំ                           
សូមជូនភាា ប់មកជាមយួនូវៈ 
-លិខិតច្ញោះបញ្ា ើពាណិ្ជាកមម    ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់ 
-លិខិតច្ញោះបញ្ា ើពនធដា ប័ណ្ណបា៉ា តង់    ច្ុំនួន ០១ ច្បាប់ 
-ប្បវតតិរបូសមងេប                            ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់ 
-អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ (ងតច្បមលង) ឬលិខិតឆ្លងខ ន  ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់ 
-កិច្បចសនាប្បកបអាជើវកមម    ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់ 
-កិច្បចសនាជួលទើត្តុំង (មបើាន)    ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់ 
- របូងត៤x៦ ងតច្បុំពើមុខ    ច្បុំនួន ០២ សនលឹក 
-បលង់ទើត្តុំងអាជើវកមម បបញ្ញា ក់ពើរអាជ្ាធរមូលដាឋ ន)  ច្បុំនួន ០១ ច្បាប់   
-ស្នល  សញ្ជញាណ សុំគាល់ផ្លិត មម បLOGO)   ច្ុំនួន ០១ សនលឹ  
ស្នមើជនប្តូវានអាយុយ៉ា ងតិច្ប១៨ឆ្ា ុំានកាយសមបទលអ  



  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
        
          
                   
         
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

មលខ...................បជ 
បានមឃើញ និង បញ្ាូ នមក 

មោក/មោកប្សើអភិបាលប្សុក/ខណ្ឌ /ប្កុង 
មមត្តត ពិនិតយនិងសមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ។ 

មធវើមៅ.....................ដងៃទើ...........ខខ.........ឆ្ា ុំ........ 
មមឃ ុំ/មៅសង្កា ត់ 

មលខ...................បជ 
បានមឃើញ និង បញ្ាូ នមក 

មោក/មោកប្សើប្បធានមនទើរបបធម៌និងវចិិ្បប្តសិលបៈរាជធានើ/មខតត  
មមត្តត ពិនិតយនិងសមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ។                                                                                                           
មធវើមៅ........................ដងៃទើ............ខខ..........ឆ្ា ុំ២០...... 

អភិបាលក្រុង/ក្សុរ/ខណ្ឌ  

 

មលខ................... 
បានមឃើញ និង បញ្ាូ នមក 

មោកប្បធាននាយកដាឋ នសិលបភាពយនតនិងផសពវផាយវបបធម៌ 
មមត្តត ពិនិតយនិងសមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ 

មធវើមៅ................ដងៃទើ.........ខខ.........ឆ្ា ុំ២០....... 
ក្រធា្ម្ទីរវរបធម៌ ្ិង វិចិក្តសលិបៈ......................... 

 

 

 



 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា 
ជាតិ      សាសនា      ព្រះម្ហារសព្ត 
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រិចចស្ា 
ក្ររររររផលតិខ្ខែភាពយ្ត  
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  ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំម ម្ ោះ....................................................មភទ...........អាយុ..........ឆ្ា ុំ.សញ្ញា តិ............................. 
ានទើលុំមៅផទោះមលខ....................ផលូវមលខ........................ប្កុមទើ......................................មណ្ឌ ល/ភូមិ....................................
ឃុុំ/សង្កា ត់........................................ប្កុង/ប្សុក/ខណ្ឌ ..............................................រាជធានើ/មខតត........................................... 
កាន់អតតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណមលខ..................................................................ចុ្បោះដងៃទើ...................ខខ...................ឆ្ា ុំ.......................
មច្បញមដាយ.......................................................................................។ 
 

សមូស្ាថា 
 
ក្រការ១:     ~ យល់ប្ពមមោរពនិងអនុវតតត្តមច្បាប់សិទធិអាកនិពនធ និងសិទធិប្បហាក់ប្បខហលដនប្ពោះរាជាណាច្បប្កកមពុជា។ 
 

ក្រការ២: .~ យល់ប្ពមមោរពនិងអនុវតតត្តមជុំពូកទើ៣ ាប្ត្ត៦, ៧, ៨, ៩  ដនអនុប្កឹតយមលខ ២៣៤អនប្ក/បក ចុ្បោះដងៃទើ០៨ ខខវចិិ្បឆកា     
ឆ្ា ុំ២០១៦ .របស់រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជាសតើពើការប្រប់ប្រងឧសាហកមមភាពយនត។ 

 

ក្រការ៣:  ~ យល់ប្ពមមោរពនិងអនុវតតត្តមប្បកាសរបស់ប្កសួងវបបធម៌  និងវចិិ្បប្តសិលបៈមលខ៩៦ប្ប.ក  ចុ្បោះដងៃទើ២៧    ខខមិងុនា  
ឆ្ា ុំ២០១៧   ខ លខច្បងអុំពើការកុំណ្ត់ខបបបទនិងនើតិវធិើដនការអនុញ្ញា តការផលិត   ការមធវើអាជើវកមម    ការមធវើមសវាកមម 
ការពិនិតយខលឹមស្នររូបភាព   ការមធវើច្បុំណាត់ថាា ក់ ..និងការផតល់ទិដាឋ ការស្នា ដ ភាពយនត។ 

 

ក្រការ៤:  ~ កាុងករណ្ើ ខ លខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំអនុវតតផទុយ ឬប្បប្ពឹតតមលមើសនឹងប្បការណាមយួខាងមលើឈនោះ ខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូមទទលួមទស                        
  ត្តមបញ្ាតច្បាប់។ 
 

   ម ើមបើជាសកេើភាពដនការទទួលខុសប្តូវមលើកិច្បចសនាមនោះខុ្ុំបាទ/នាងខុ្ុំសូមផតិតមមដ ស្នត ុំទុកជាសុំអាង។ 
                

 មធវើមៅ......................ដងៃទើ...........ខខ...............ឆ្ា ុំ២០១... 
                              ស្នា មមមដដ្ស្នត ុំ 
                      
 

   
 

 
 

 
 
 

មលខ................... 
បានមឃើញ និង បញ្ាូ នមក 

មោក/មោកប្សើប្បធានមនទើរបបធម៌និងវចិិ្បប្តសិលបៈរាជធានើ/មខតត  
មមត្តត ពិនិតយនិងសមប្មច្បមដាយកតើអនុមប្ោោះ។                                                                                                           
មធវើមៅ........................ដងៃទើ............ខខ..........ឆ្ា ុំ២០...... 

អភិបាលក្រុង/ក្សុរ/ខណ្ឌ  

 



 
 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុ ជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 
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ជីវក្រវតតិសមងេរ 
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នាមប្តកូលនិងនាមខលួនៈ................................................................មភទ..........ម ម្ ោះមៅមប្ៅ...................................................
ដងៃ.ខខ.ឆ្ា ុំកុំមណ្ើ តៈ..............................................................................សញ្ញា តិ.......................ស្នសនា...................................
ទើកខនលងកុំមណ្ើ ត/ភូមិ....................................ឃុុំ/សង្កា ត់.....................................ប្កុង/ប្សុក/ខណ្ឌ ...............................................
រាជធានើ/មខតត...................................................................អាសយដាឋ នបច្បចុបបនាផទោះមលខ.................................ផលូវមលខ................ 
ប្កុមទើ..................ឃុុំ/សង្កា ត់..............................................................ប្កងុ/ប្សុក/ខណ្ឌ ...........................................................
រាជធានើ/មខតត....................................................................................................................................................................។ 
កុំរតិវបបធម៌ៈ....................................................................................................................................................................... 
កុំរតិវបបធម៌បរមទសៈ............................................................................................................................................................ 
កុំរតិមុខជុំនាញនិងបមច្បចកមទសៈ............................................................................................................................................. 
មុខរបរបច្បចុបបនាៈ.................................................................................................................................................................. 
ម ម្ ោះបតើឬប្បពនធៈ...............................................................សញ្ញា តិ..................................ស្នសនា......................................... 
ដងៃ/ខខ/ឆ្ា ុំកុំមណ្ើ តៈ.....................................................................មុខរបរ................................................................................ 
ទើកខនលងកុំមណ្ើ តៈ.................................................................................................................................................................                  
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