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ពារយសុុំការអនុញ្ញា តររររអាជីវរម្ម - សសវារម្ម 

ខ្ុុំបាទ នាងខ្ុុំឈ ម្ ោះ.................................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត................ 
ជនជាតិ............................សញ្ជា តិ...............................ទីលុំឈៅបចចុបបននឈៅ ឡូត៍ឈលខ........................................... 
ផទោះឈលខ......................................ផលូវឈលខ..........................................សង្កា ត់........................................................ 
ខ ឌ ...................................................រាជធានីភនុំឈពញ  ។ 

សមូ្សោររជូន 
សោររសរីរធានម្នទីរពាណិជជរម្មរាជធានីភ្នុំសរញ 

រម្មវត្ុុៈ សុំឈ ើ សុុំការអនុញ្ជា ត........................................................................................................................................ 
តាមកមមវតថុដូចបានជុំរាបជូនខាងឈលើឈនោះ ឈោយរបូខ្ុុំមានបុំ ងរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ដដលមានទីតាុំងឈៅ
ឡូត៍ឈលខ..................  ផទោះឈលខ.......................ផលូវ.....................រកុមទី............ភូមិ................................................. 
សង្កា ត់.............................................................ខ ឌ .....................................................................រាជធានីភនុំឈពញ 

មាននាមករ ៍........................................................................................................................នឹងចាប់ដុំឈ ើ រការ 
ឈៅថ្ងៃទី...................ដខ.......................ឆ្ន ុំ២០១....................ទូរស័ពទទុំនាក់ទុំនង..................................................... 

អាស្ស័យឈេតុឈនោះ សូមឈោកស្សីរបធានមនទីរ ឈមតាា រជាប និង ពិនិតយអនុញ្ជា ត ឈោយអនុឈររោះ។ 

ជូនភ្ជា ប់មកជាមួយនូវៈ 
 សរមាប់ទីតាុំងងម ី

-របូងត(របូងតបចចុបបននទុំេុំ៤គុ ៦)    ០២សនលឹក 
-របូងតបញ្ជា ក់ទីតាុំង(ទុំេុំ ១០ គុ  ១៥)    ០២សនលឹក 
-អតាសញ្ជា  ប័ ណ ឬ លិខិតឆលងដដន(ចាប់ងតចមលង)  ០២សនលឹក 
-កិចចសនា       ០២ចាប់ 
-ប័ ណកមមសិទធទីតាុំង ឬ កិចចសនាជួលទីតាុំង(ចាប់ងតចមលង) ០២ចាប់ 

   -វក័ិយប័រតគុំរ ូ       ០២សនលឹក 
   សរមាប់ទីតាុំងបនា 

-លិខិតអនុញ្ជា តរបកបអាជីវកមម ចាប់ឈដើម  
-លិខិតអនុញ្ជា តបិទស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណបរឈទស    

-របូងត(របូងតបចចុបបននទុំេុំ៤គុ ៦)    ០១សនលឹក 
-អតាសញ្ជា  ប័ ណ ឬ លិខិតឆលងដដន(ចាប់ងតចមលង)  ០១សនលឹក 
-ប័ ណបា៉ាតង់ ចាប់ងតចមលង (ឈបើមាន)    ០១សនលឹក 

ខ្ុុំបាទ នាងខ្ុុំ សូមសនាថា ឈពលទទួលបានការអនុញ្ជា តរចួឈេើយ នឹងឈររពឲ្យបានមឺុងម់ាត់តាម 
ឈរលការ ៍ចាប់របស់រដឋ នឹងទទួលខុសរតូវអនុវតាឲ្យបានរតឹមរតូវ ឈៅតាមកិចចសនារបស់ខ្ុុំបាទ នាងខ្ុុំ 
ចុោះថ្ងៃទី.....................ដខ..........................ឆ្ន ុំ ២០១          ។ 

សូមឈោកស្សីរបធាន ទទួលនូវឈសចកដីឈររពរាប់អានដ៏ឈស្លម ោះ អុំពីខ្ុុំ ។ 
ឈ្វើឈៅរាជធានីភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី....................ថ្ខ......................ឆ្ន ុំ២០១ 

ហត្សេខាឬ សាន ម្សម្ដៃសាម្ុីខ្លួន 
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១-នាមរតកូល និង នាមខលួន...................................................................................................................... 
២-ឈភទ.................................ជនជាតិ......................................សញ្ជា តិ..................................................... 
៣-ថ្ងៃដខឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត.................................................................................................................................. 
៤-ទីកដនលងកុំឈ ើ ត................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
៥ -កុំរតិវបប្ម៌......................................................................................................................................... 
៦-មុខជុំនាញបឈចចកឈទស......................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................................................... 
៧-ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ.................................ផលូវ..............................................រកុមទី......................... 
សង្កា ត់.........................................ខ ឌ ...............................................រាជធានីភនុំឈពញ 
៨-ស្លថ នភ្ជពរគួស្លរៈ ឈ ម្ ោះបដី ឬ របពនធ…........................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត........................ 

មុខរបរ.......................................................................................................................... 
កូនកនុងបនទុកចុំនួន.........................................................................នាក់ 

១-...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................... 
២-...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................... 
៣-...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត.............................. 
៤...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត................................ 
៥-...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................... 
៦-...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត............................... 
៧-...............................................................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត.............................. 

                                           
   ភនុំឈពញ, ថ្ងៃទី...............................ដខ..............................ឆ្ន ុំ២០១ 

           ហត្សេខា  ឬ  សាន ម្សម្ដៃ 
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រិចចសនា 

ខ្ុុំបាទនាងខ្ុុំឈ ម្ ោះ..........................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត.............ជនជាតិ...............សញ្ជា តិ................ 
ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ................. ផលូវ..........................សង្កា ត់..........................ខ ឌ ..............................រាជធានីភនុំឈពញ 

របកបមុខរបរអាជីវកមមឈសវាកមម............................................................................................................ឈៅឡូត៍ឈលខ......... 
ផទោះឈលខ...............ផលូវ...............រកុមទី...........ភូមិ..................សង្កា ត់....................ខ ឌ ...........................រាជធានីភនុំឈពញ។ 

ឈរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ជា តឲ្យឈ្វើអាជីវកមម ឈសវាកមម ខ្ុុំសូមសនាដូចតឈៅៈ 
១. ឈររព អនុវតាតាមឈរលការ ៍ចាប់ បទបញ្ជា  របកាស ឈសចកដីសឈរមច ឈសចកដីដ នាុំ របស់ រាជរោឋ ភិបាល    
ស្លថ ប័នមានសមថកិចច និង របស់រដឋបាលរាជធានីភនុំឈពញ 
២. ធានាថាពុុំមានជាប់ឈោសថ្ពរក៍នុងកិចចការពា ិជាកមម រដឋបបឈវ ី ឬ រពេមទ ឌ  និងពុុំដមនជាមន្តនាីរាជការ កនុងរកសួង    
ស្លថ ប័នរដឋណាមួយ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈឡើយ ឈេើយព័ត៌មានោុំងឡាយ ឈៅកនុងពាកយឈសនើសុុំ និងឯកស្លរ
ភ្ជា ប់ជូន គឺពិត និងឈពញឈលញ 
៣. ធានាមិនឈ្វើអវីមួយឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សនាិសុខ សុវតថិភ្ជព សណាដ ប់ធាន ប់ស្លធារ ៈជាពិឈសសគឺមិនោកលក់ទុំនិញ    
ឬឈ្វើឈសវាដដលឈ្វើឲ្យរាុំងសទោះដល់ចរាចរឈ្វើដុំឈ ើ រតាមដងផលូវ 
៤. រមួចុំដ ក ដងរកាបរសិ្លថ ន សុខុមាលភ្ជពសងគម និង វបប្ម៌ របថ្ព ីជាតិ 
៥. មិនរបកបមុខរបរអាជីវកមម ឈសវាកមមដដលផទុយពីចាប់រដឋហាមឃាត់ដូចជាៈ ការជួញដូរឈរគឿងឈញៀន  អាវុ្ ឈរគឿងផទុោះ 
ការទិញ លក់ ទុំនិញដកលងកាល យ  ទុំនិញខូចគុ ភ្ជព ទុំនិញដដលជាផលបានមកពីរបភពឈចារកមមឬ អាជីវកមមផលូវឈភទ។ល។ 
៦. រតូវោក់ស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណ(ឈរៀល)ឈដើមបីបង្កា ញជូនអតិងិជន ឈលើមុខទុំនិញអាជីវកមម និង ឈសវាកមម។ កនុងករ ី 
មានបុំ ងចង់ោក់ស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណបរឈទសរតូវមានការអនុញ្ជា តពីមនទីរពា ិជាកមមរាជធានីភនុំឈពញជាមុនសិន  
៧. អនុវតាកាតពវកិចចបង់ពនធ តាមចាប់ជា្រមាន 
៨. ផដល់របាយការ ៍អុំពីស្លថ នភ្ជពអាជីវកមម ឈសវាកមម ជូនមនទីរពា ិជាកមមរាជធានីភនុំឈពញ ឈៅរាល់ឈពលណាដដល    
មានសុំ ូមពរចាុំបាច់ 
៩.មិនោមោរសិទធិរកានាមករ ៍ ដដលបានឈសនើសុុំោក់បញ្ចូ លកនុងលិខិតអនុញ្ជា តរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ។ 

ខ្ុុំបាទ នាងខ្ុុំសូមសនាថា កនុងករ ីរបូខ្ុុំមិនអនុវតារតឹមរតូវតាមកិចចសនាឈនោះ ខ្ុុំបាទនាងខ្ុុំសុខចិតាទទួល 
រងការអនុវតាវធិានការនានារបស់រដឋបាលរាជធានីភនុំឈពញដូចជា ការរពមាន ផាកពិន័យ ឈេើយរបសិនណាបងាឲ្យមាន 
បាតុភ្ជព្ៃន់្ៃរដល់សងគម និងទីផារ ខ្ុុំបា នាងខ្ុុំសុខចិតាឲ្យអាជ្ា្រមានសមតថកិចចបិទទីតាុំងអាជីវកមមជាស្លថ ពររពម 
ោុំងទទួលខុសរតូវោុំងស្សងុ តាមឈោសបញ្ាតាិជា្រមាន។ 

          កិចចសនាឈនោះឈ វ្ើឈឡើងចុំនួន០៣ចាប់ និង តុំកល់ទុកឈៅៈ 
-ស្លមីុខលួន                                     ០១ចាប់ 
-ស្លោសង្កា ត់                              ០១ចាប់ 
-មនទីរពា ិជាកមមរាជធានី                ០១ចាប់ 
 
ឈ្វើឈៅរាជធានីភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី...........ដខ............ឆ្ន ុំ២០១ 

       សាន ម្សម្ដៃ 
 

ឈលខ....................................................... 
បានឈឃើញ និង បញ្ជា ក់ថា 

ស្លន មឈមថ្ដឈៅខាងស្លដ ុំឈនោះ ពិតជារបស់; 

ឈ ម្ ោះ.........................................................ពិតរបាកដដមន 
ភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី........................ដខ..........................ឆ្ន ុំ ២០១ 
សៅសង្កា ត់............................................................. 



ររះរាជាណាចរររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត 

3 
រិចចសនា 

ខ្ុុំបាទនាងខ្ុុំឈ ម្ ោះ..........................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត.............ជនជាតិ...............សញ្ជា តិ................ 
ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ................. ផលូវ..........................សង្កា ត់..........................ខ ឌ ..............................រាជធានីភនុំឈពញ 

របកបមុខរបរអាជីវកមមឈសវាកមម............................................................................................................ឈៅឡូត៍ឈលខ......... 
ផទោះឈលខ...............ផលូវ...............រកុមទី...........ភូមិ..................សង្កា ត់....................ខ ឌ ...........................រាជធានីភនុំឈពញ។ 

ឈរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ជា តឲ្យឈ្វើអាជីវកមម ឈសវាកមម ខ្ុុំសូមសនាដូចតឈៅៈ 
១. ឈររព អនុវតាតាមឈរលការ ៍ចាប់ បទបញ្ជា  របកាស ឈសចកដីសឈរមច ឈសចកដីដ នាុំ របស់ រាជរោឋ ភិបាល    
ស្លថ ប័នមានសមថកិចច និង របស់រដឋបាលរាជធានីភនុំឈពញ 
២. ធានាថាពុុំមានជាប់ឈោសថ្ពរក៍នុងកិចចការពា ិជាកមម រដឋបបឈវ ី ឬ រពេមទ ឌ  និងពុុំដមនជាមន្តនាីរាជការ កនុងរកសួង    
ស្លថ ប័នរដឋណាមួយ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈឡើយ ឈេើយព័ត៌មានោុំងឡាយ ឈៅកនុងពាកយឈសនើសុុំ និងឯកស្លរ
ភ្ជា ប់ជូន គឺពិត និងឈពញឈលញ 
៣. ធានាមិនឈ្វើអវីមួយឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សនាិសុខ សុវតថិភ្ជព សណាដ ប់ធាន ប់ស្លធារ ៈជាពិឈសសគឺមិនោកលក់ទុំនិញ    
ឬឈ្វើឈសវាដដលឈ្វើឲ្យរាុំងសទោះដល់ចរាចរឈ្វើដុំឈ ើ រតាមដងផលូវ 
៤. រមួចុំដ ក ដងរកាបរសិ្លថ ន សុខុមាលភ្ជពសងគម និង វបប្ម៌ របថ្ព ីជាតិ 
៥. មិនរបកបមុខរបរអាជីវកមម ឈសវាកមមដដលផទុយពីចាប់រដឋហាមឃាត់ដូចជាៈ ការជួញដូរឈរគឿងឈញៀន  អាវុ្ ឈរគឿងផទុោះ 
ការទិញ លក់ ទុំនិញដកលងកាល យ  ទុំនិញខូចគុ ភ្ជព ទុំនិញដដលជាផលបានមកពីរបភពឈចារកមមឬ អាជីវកមមផលូវឈភទ។ល។ 
៦. រតូវោក់ស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណ(ឈរៀល)ឈដើមបីបង្កា ញជូនអតិងិជន ឈលើមុខទុំនិញអាជីវកមម និង ឈសវាកមម។ កនុងករ ី 
មានបុំ ងចង់ោក់ស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណបរឈទសរតូវមានការអនុញ្ជា តពីមនទីរពា ិជាកមមរាជធានីភនុំឈពញជាមុនសិន  
៧. អនុវតាកាតពវកិចចបង់ពនធ តាមចាប់ជា្រមាន 
៨. ផដល់របាយការ ៍អុំពីស្លថ នភ្ជពអាជីវកមម ឈសវាកមម ជូនមនទីរពា ិជាកមមរាជធានីភនុំឈពញ ឈៅរាល់ឈពលណាដដល    
មានសុំ ូមពរចាុំបាច់ 
៩.មិនោមោរសិទធិរកានាមករ ៍ ដដលបានឈសនើសុុំោក់បញ្ចូ លកនុងលិខិតអនុញ្ជា តរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ។ 

ខ្ុុំបាទ នាងខ្ុុំសូមសនាថា កនុងករ ីរបូខ្ុុំមិនអនុវតារតឹមរតូវតាមកិចចសនាឈនោះ ខ្ុុំបាទនាងខ្ុុំសុខចិតាទទួល 
រងការអនុវតាវធិានការនានារបស់រដឋបាលរាជធានីភនុំឈពញដូចជា ការរពមាន ផាកពិន័យ ឈេើយរបសិនណាបងាឲ្យមាន 
បាតុភ្ជព្ៃន់្ៃរដល់សងគម និងទីផារ ខ្ុុំបា នាងខ្ុុំសុខចិតាឲ្យអាជ្ា្រមានសមតថកិចចបិទទីតាុំងអាជីវកមមជាស្លថ ពររពម 
ោុំងទទួលខុសរតូវោុំងស្សងុ តាមឈោសបញ្ាតាិជា្រមាន។ 

          កិចចសនាឈនោះឈ វ្ើឈឡើងចុំនួន០៣ចាប់ និង តុំកល់ទុកឈៅៈ 
-ស្លមីុខលួន                                     ០១ចាប់ 
-ស្លោសង្កា ត់                              ០១ចាប់ 
-មនទីរពា ិជាកមមរាជធានី                ០១ចាប់ 
 
ឈ្វើឈៅរាជធានីភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី...........ដខ............ឆ្ន ុំ២០១ 

       សាន ម្សម្ដៃ 
 

 

ឈលខ....................................................... 
បានឈឃើញ និង បញ្ជា ក់ថា 

ស្លន មឈមថ្ដឈៅខាងស្លដ ុំឈនោះ ពិតជារបស់; 

ឈ ម្ ោះ.........................................................ពិតរបាកដដមន 
ភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី........................ដខ..........................ឆ្ន ុំ ២០១ 
សៅសង្កា ត់............................................................. 



ររះរាជាណាចរររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត 

3 
រិចចសនា 

ខ្ុុំបាទនាងខ្ុុំឈ ម្ ោះ..........................................................ឆ្ន ុំកុំឈ ើ ត.............ជនជាតិ...............សញ្ជា តិ................ 
ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ................. ផលូវ..........................សង្កា ត់..........................ខ ឌ ..............................រាជធានីភនុំឈពញ 

របកបមុខរបរអាជីវកមមឈសវាកមម............................................................................................................ឈៅឡូត៍ឈលខ......... 
ផទោះឈលខ...............ផលូវ...............រកុមទី...........ភូមិ..................សង្កា ត់....................ខ ឌ ...........................រាជធានីភនុំឈពញ។ 

ឈរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ជា តឲ្យឈ្វើអាជីវកមម ឈសវាកមម ខ្ុុំសូមសនាដូចតឈៅៈ 
១. ឈររព អនុវតាតាមឈរលការ ៍ចាប់ បទបញ្ជា  របកាស ឈសចកដីសឈរមច ឈសចកដីដ នាុំ របស់ រាជរោឋ ភិបាល    
ស្លថ ប័នមានសមថកិចច និង របស់រដឋបាលរាជធានីភនុំឈពញ 
២. ធានាថាពុុំមានជាប់ឈោសថ្ពរក៍នុងកិចចការពា ិជាកមម រដឋបបឈវ ី ឬ រពេមទ ឌ  និងពុុំដមនជាមន្តនាីរាជការ កនុងរកសួង    
ស្លថ ប័នរដឋណាមួយ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈឡើយ ឈេើយព័ត៌មានោុំងឡាយ ឈៅកនុងពាកយឈសនើសុុំ និងឯកស្លរ
ភ្ជា ប់ជូន គឺពិត និងឈពញឈលញ 
៣. ធានាមិនឈ្វើអវីមួយឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សនាិសុខ សុវតថិភ្ជព សណាដ ប់ធាន ប់ស្លធារ ៈជាពិឈសសគឺមិនោកលក់ទុំនិញ    
ឬឈ្វើឈសវាដដលឈ្វើឲ្យរាុំងសទោះដល់ចរាចរឈ្វើដុំឈ ើ រតាមដងផលូវ 
៤. រមួចុំដ ក ដងរកាបរសិ្លថ ន សុខុមាលភ្ជពសងគម និង វបប្ម៌ របថ្ព ីជាតិ 
៥. មិនរបកបមុខរបរអាជីវកមម ឈសវាកមមដដលផទុយពីចាប់រដឋហាមឃាត់ដូចជាៈ ការជួញដូរឈរគឿងឈញៀន  អាវុ្ ឈរគឿងផទុោះ 
ការទិញ លក់ ទុំនិញដកលងកាល យ  ទុំនិញខូចគុ ភ្ជព ទុំនិញដដលជាផលបានមកពីរបភពឈចារកមមឬ អាជីវកមមផលូវឈភទ។ល។ 
៦. រតូវោក់ស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណ(ឈរៀល)ឈដើមបីបង្កា ញជូនអតិងិជន ឈលើមុខទុំនិញអាជីវកមម និង ឈសវាកមម។ កនុងករ ី 
មានបុំ ងចង់ោក់ស្លល កថ្ងលជារបិូយប័ ណបរឈទសរតូវមានការអនុញ្ជា តពីមនទីរពា ិជាកមមរាជធានីភនុំឈពញជាមុនសិន  
៧. អនុវតាកាតពវកិចចបង់ពនធ តាមចាប់ជា្រមាន 
៨. ផដល់របាយការ ៍អុំពីស្លថ នភ្ជពអាជីវកមម ឈសវាកមម ជូនមនទីរពា ិជាកមមរាជធានីភនុំឈពញ ឈៅរាល់ឈពលណាដដល    
មានសុំ ូមពរចាុំបាច់ 
៩.មិនោមោរសិទធិរកានាមករ ៍ ដដលបានឈសនើសុុំោក់បញ្ចូ លកនុងលិខិតអនុញ្ជា តរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ។ 

ខ្ុុំបាទ នាងខ្ុុំសូមសនាថា កនុងករ ីរបូខ្ុុំមិនអនុវតារតឹមរតូវតាមកិចចសនាឈនោះ ខ្ុុំបាទនាងខ្ុុំសុខចិតាទទួល 
រងការអនុវតាវធិានការនានារបស់រដឋបាលរាជធានីភនុំឈពញដូចជា ការរពមាន ផាកពិន័យ ឈេើយរបសិនណាបងាឲ្យមាន 
បាតុភ្ជព្ៃន់្ៃរដល់សងគម និងទីផារ ខ្ុុំបា នាងខ្ុុំសុខចិតាឲ្យអាជ្ា្រមានសមតថកិចចបិទទីតាុំងអាជីវកមមជាស្លថ ពររពម 
ោុំងទទួលខុសរតូវោុំងស្សងុ តាមឈោសបញ្ាតាិជា្រមាន។ 

          កិចចសនាឈនោះឈ វ្ើឈឡើងចុំនួន០៣ចាប់ និង តុំកល់ទុកឈៅៈ 
-ស្លមីុខលួន                                     ០១ចាប់ 
-ស្លោសង្កា ត់                              ០១ចាប់ 
-មនទីរពា ិជាកមមរាជធានី                ០១ចាប់ 
 
ឈ្វើឈៅរាជធានីភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី...........ដខ............ឆ្ន ុំ២០១ 

       សាន ម្សម្ដៃ 
 

 

ឈលខ....................................................... 
បានឈឃើញ និង បញ្ជា ក់ថា 

ស្លន មឈមថ្ដឈៅខាងស្លដ ុំឈនោះ ពិតជារបស់; 

ឈ ម្ ោះ.........................................................ពិតរបាកដដមន 
ភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី........................ដខ..........................ឆ្ន ុំ ២០១ 
សៅសង្កា ត់............................................................. 
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-មុខរបរអាជីវកមម-សេវាកមម...................................................................................................................................................... 
-របេ់ស ម្ ោះ.............................................................................................សភទ..................ឆ្ន ាំកាំស ើ ត......................... 
-េថិតសៅទីតាំង...................................................ផលូវសលខ...............................................ភូមិ....................................................   
េង្កា ត់....................................................ខ ឌ ..........................................រាជធានីភនាំសពញ ។ 
-ផ្ផៃរកឡាេុាំរបកបអាជីវកមម េរបុ........................................................................................................................................... 
-ពុាំប ោះពាល់ដល់សោភ័ ឌ ភាព េណ្តា ប់ធាន ប់របេ់ទីរកុង និងបងាឲ្យមានកាកេាំ ល់ស ើយ និងភាពរកខវក់ស ើយ ។ 

-ធានានូវេុវតថិភាព និងពុាំប ោះពាល់ដល់េបាយភាពអ្នកជិតខាងសោយបងាឲ្យមានេាំស ងឮខាល ាំងឬមានផ្ផែងសភលើងជាសដើម។ 
-ទីតាំងសេនើេុាំសនោះ មានលកខ ៈេមស្េបនិង អាជីវកមមផ្ដលសេនើេុាំខាងសលើ ។ 

 

    ភនាំសពញ, ផ្ងៃទី.........ផ្ខ.................ឆ្ន ាំ២០១...... 
     សៅសង្កា ត ់

ោលាខ ឌ ................................ 
ោលាេង្កា ត់................................... 
សលខៈ.......................................... 

សលខ ........................................ 
បានស ើញ និង ឯកភាព 

 ភនាំសពញ,ផ្ងៃទី……………ផ្ខ…………ឆ្ន ាំ២០១…… 

             អភ្ិបាេខ្ណឌ  
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-ផ្ផៃរកឡាេុាំរបកបអាជីវកមម េរបុ........................................................................................................................................... 
-ពុាំប ោះពាល់ដល់សោភ័ ឌ ភាព េណ្តា ប់ធាន ប់របេ់ទីរកុង និងបងាឲ្យមានកាកេាំ ល់ស ើយ និងភាពរកខវក់ស ើយ ។ 
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-ទីតាំងសេនើេុាំសនោះ មានលកខ ៈេមស្េបនិង អាជីវកមមផ្ដលសេនើេុាំខាងសលើ ។ 

 

    ភនាំសពញ, ផ្ងៃទី.........ផ្ខ.................ឆ្ន ាំ២០១...... 
     សៅសង្កា ត ់
 

 

ោលាខ ឌ ................................ 
ោលាេង្កា ត់................................... 
សលខៈ.......................................... 

សលខ ........................................ 
បានស ើញ និង ឯកភាព 

 ភនាំសពញ,ផ្ងៃទី……………ផ្ខ…………ឆ្ន ាំ២០១…… 

             អភ្ិបាេខ្ណឌ  


