ររះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត

3

ពារយសុកា
ុំ រអនុញ្ញ
ា តររររអាជីវរម្ម - សសវារម្ម

ខ្ុំុបាទ នាងខ្ុំឈុ ្មោះ.................................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត................

ជនជាតិ............................សញ្ជ
ា តិ...............................ទីលុំឈៅបចចុបបននឈៅ ឡូត៍ឈលខ...........................................
ផទោះឈលខ......................................ផលូវឈលខ..........................................សង្កាត់........................................................
ខ

ឌ ...................................................រាជធានីភុំនឈពញ ។

រម្មវត្ុុៈ សុំឈ

សូម្សោររជូន

សោររសីររធានម្នទីរពាណិជជរម្មរាជធានីភ្សនុំ រញ

ើ សុុំការអនុញ្ជាត........................................................................................................................................

តាមកមមវតថុដូចបានជុំរាបជូនខាងឈលើឈនោះ

ឈោយរូបខ្ុំុមានបុំ

ងរបកបអាជីវកមម

ឈសវាកមម

ដដលមានទីតាុំងឈៅ

ឡូត៍ឈលខ.................. ផទោះឈលខ.......................ផលវ.....................រកុ
មទី............ភូមិ.................................................
ូ
សង្កាត់.............................................................ខ
មាននាមករ

ឌ .....................................................................រាជធានីភុំនឈពញ

៍ ........................................................................................................................នឹងចាប់ដុំឈ

ើ រការ

ឈៅថ្ងៃទី...................ដខ.......................ឆ្នុំ ២០១....................ទូរស័ពទទុំនាក់ទុំនង.....................................................
អាស្ស័យឈេតុឈនោះ សូមឈោកស្សីរបធានមនទីរ ឈមតាារជាប និង ពិនិតយអនុញ្ជាត ឈោយអនុឈររោះ។
ជូនភ្ជាប់មកជាមួយនូវៈ

សរមាប់ទីតាុំងងមី

-រូបងត(រូបងតបចចុបបននទុំេុំ៤គុ

-រូបងតបញ្ជ
ា ក់ទីតាុំង(ទុំេុំ ១០ គុ
-អតាសញ្ជា
-កិចចសនា
-ប័

ប័

៦)

១៥)

ណ ឬ លិខិតឆលងដដន(ចាប់ងតចមលង)

ណ កមមសិទធទីតាុំង ឬ កិចស
ច នាជួលទីតាុំង(ចាប់ងតចមលង)

-វ ិក័យប័រតគុំរូ

សរមាប់ទីតាុំងបនា

០២សនលឹក
០២សនលឹក
០២សនលឹក
០២ចាប់
០២ចាប់

០២សនលឹក

-លិខិតអនុញ្ជាតរបកបអាជីវកមម ចាប់ឈដើម
-លិខិតអនុញ្ជាតបិទស្លលកថ្ងលជារូបិយប័
-រូបងត(រូបងតបចចុបបននទុំេុំ៤គុ
-អតាសញ្ជា
-ប័

ប័

៦)

ណ បរឈទស

ណ ឬ លិខិតឆលងដដន(ចាប់ងតចមលង)

ណ បា៉ាតង់ ចាប់ងតចមលង (ឈបើមាន)

០១សនលឹក
០១សនលឹក
០១សនលឹក

ខ្ុំុបាទ នាងខ្ុំុ សូមសនាថា ឈពលទទួលបានការអនុញ្ជាតរួចឈេើយ នឹងឈររពឲ្យបានមុឺងមា់ត់តាម

ឈរលការ

៍ ចាប់របស់រដឋ នឹងទទួលខុសរតូវអនុវតាឲ្យបានរតឹមរតូវ ឈៅតាមកិចចសនារបស់ខុំបា
ុ្ ទ នាងខ្ុំុ

ចុោះថ្ងៃទី.....................ដខ..........................ឆ្នុំ ២០១

។

សូមឈោកស្សីរបធាន ទទួលនូវឈសចកដីឈររពរាប់អានដ៏ឈស្លមោះ អុំពីខុំុ្ ។

ឈ្វើឈៅរាជធានីភុំឈន ពញ,ថ្ងៃទី....................ថ្ខ......................ឆ្នុំ២០១
ហត្សេខាឬ សានម្សម្ដៃសាម្ុីខ្ន
លួ

ជីវររវតតិរ ូរសសខេរ
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១-នាមរតកូល និង នាមខលួន......................................................................................................................

២-ឈភទ.................................ជនជាតិ......................................សញ្ជ
ា តិ.....................................................
៣-ថ្ងៃដខឆ្នុំកុំឈ

ើ ត..................................................................................................................................

៤-ទីកដនលងកុំឈ

ើ ត...................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
៥ -កុំរ ិតវបប្ម៌.........................................................................................................................................
៦-មុខជុំនាញបឈចចកឈទស.........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
៧-ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ.................................ផលូវ..............................................រកុមទី.........................
សង្កាត់.........................................ខ

ឌ ...............................................រាជធានីភុំនឈពញ

៨-ស្លថនភ្ជពរគួស្លរៈ ឈ្មោះបដី ឬ របពនធ…........................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត........................

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

១-...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត...............................

២-...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត...............................

៣-...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត..............................

៤...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត................................

៥-...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត...............................

៦-...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត...............................

៧-...............................................................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត..............................

ភនុំឈពញ, ថ្ងៃទី...............................ដខ..............................ឆ្នុំ ២០១
ហត្សេខា ឬ សានម្សម្ដៃ

ររះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត

3
រិចចសនា

ខ្ុំុបាទនាងខ្ុំុឈ្មោះ..........................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត.............ជនជាតិ...............សញ្ជ
ា តិ................

ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ................. ផលូវ..........................សង្កាត់..........................ខ

ឌ ..............................រាជធានីភុំឈន ពញ

ផទោះឈលខ...............ផលូវ...............រកុមទី...........ភូមិ..................សង្កាត់....................ខ

ឌ ...........................រាជធានីភុំនឈពញ។

របកបមុខរបរអាជីវកមមឈសវាកមម............................................................................................................ឈៅឡូត៍ឈលខ.........
ឈរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ជាតឲ្យឈ្វើអាជីវកមម ឈសវាកមម ខ្ុំុសូមសនាដូចតឈៅៈ

១. ឈររព អនុវតាតាមឈរលការ

៍ ចាប់ បទបញ្ជ
ា របកាស ឈសចកដីសឈរមច ឈសចកដីដ

នាុំ របស់ រាជរោឋភិបាល

ស្លថប័នមានសមថកិចច និង របស់រដឋបាលរាជធានីភុំឈន ពញ
២. ធានាថាពុុំមានជាប់ឈោសថ្ពរ ៍កនុងកិចចការពា

ិ ជាកមម រដឋបបឈវ

ី ឬ រពេមទ

ឌ និងពុុំដមនជាមន្តនាីរាជការ កនុងរកសួង

ស្លថប័នរដឋណាមួយ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈឡើយ ឈេើយព័ត៌មានោុំងឡាយ ឈៅកនុងពាកយឈសនើសុុំ និងឯកស្លរ
ភ្ជាប់ជូន គឺពិត និងឈពញឈលញ

៣. ធានាមិនឈ្វើអីវមួយឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សនាិសុខ សុវតថិភ្ជព សណា
ដ ប់ធានប់ស្លធារ
ឬឈ្វើឈសវាដដលឈ្វើឲ្យរាុំងសទោះដល់ចរាចរឈ្វើដុំឈ
៤. រួមចុំដ

ើ រតាមដងផលូវ

ក ដងរកាបរ ិស្លថន សុខុមាលភ្ជពសងគម និង វបប្ម៌ របថ្ព

ៈជាពិឈសសគឺមិនោកលក់ទុំនិញ

ី ជាតិ

៥. មិនរបកបមុខរបរអាជីវកមម ឈសវាកមមដដលផទុយពីចាប់រដឋហាមឃាត់ដូចជាៈ ការជួញដូរឈរគឿងឈញៀន
ការទិញ លក់ ទុំនិញដកលងកាលយ ទុំនិញខូចគុ

៦. រតូវោក់ស្លលកថ្ងលជារូបិយប័
មានបុំ

អាវុ្ឈរគឿងផទុោះ

ភ្ជព ទុំនិញដដលជាផលបានមកពីរបភពឈចារកមមឬ អាជីវកមមផូវឈភទ។ល។
ល

ណ (ឈរៀល)ឈដើមបីបង្កាញជូនអតិងិជន ឈលើមុខទុំនិញអាជីវកមម និង ឈសវាកមម។ កនុងករ

ងចង់ោក់ស្លលកថ្ងលជារូបិយប័

ណ បរឈទសរតូវមានការអនុញ្ជាតពីមនទីរពា

ី

ិ ជាកមមរាជធានី ភុំនឈពញជាមុនសិន

៧. អនុវតាកាតពវកិចប
ច ង់ពនធ តាមចាប់ជា្រមាន
៨. ផដល់របាយការ
មានសុំ

៍ អុំពីស្លថនភ្ជពអាជីវកមម ឈសវាកមម ជូនមនទីរពា

ិ ជាកមមរាជធានីភុំនឈពញ ឈៅរាល់ឈពលណាដដល

ូ មពរចាុំបាច់

៩.មិនោមោរសិទិធរកានាមករ

៍ ដដលបានឈសនើសុុំោក់បញ្ូច លកនងលិ
ខិតអនុញ្ជាតរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ។
ុ

ខ្ុំុបាទ នាងខ្ុំស
ុ ូមសនាថា កនុងករ

ី រូបខ្ុំុមិនអនុវតារតឹមរតូវតាមកិចចសនាឈនោះ ខ្ុំបា
ុ ទនាងខ្ុំស
ុ ុខចិតាទទួល

រងការអនុវតាវ ិធានការនានារបស់ រដឋបាលរាជធានី ភុំឈន ពញដូចជា ការរពមាន ផាកពិន័យ ឈេើយរបសិនណាបងាឲ្យមាន
បាតុភ្ជព្ៃន់្ៃរដល់សងគម និ ងទីផារ ខ្ុំុបា នាងខ្ុំុ សុខចិតាឲ្យអាជា្្រមានសមតថកិចចបិទទីតាុំងអាជីវកមមជាស្លថពររពម
ោុំងទទួលខុសរតូវោុំងស្សុង តាមឈោសបញ្ា តិជា
ា ្រមាន។

កិចចសនាឈនោះឈ្វើឈឡើងចុំនួន០៣ចាប់ និង តុំកល់ទុកឈៅៈ

ឈលខ.......................................................
បានឈឃើញ និង បញ្ជ
ា ក់ថា
ស្លនមឈមថ្ដឈៅខាងស្លដុំឈនោះ ពិតជារបស់;

ឈ្មោះ.........................................................ពិតរបាកដដមន
ភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី........................ដខ..........................ឆ្នុំ ២០១
សៅសង្កាត់.............................................................

-ស្លមុីខួន
ល

-ស្លោសង្កាត់
-មនទីរពា

ិ ជាកមមរាជធានី

០១ចាប់

០១ចាប់
០១ចាប់

ឈ្វើឈៅរាជធានីភុំឈន ពញ,ថ្ងៃទី...........ដខ............ឆ្ន២
ុំ ០១
សានម្សម្ដៃ

ររះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត

3
រិចចសនា

ខ្ុំុបាទនាងខ្ុំុឈ្មោះ..........................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត.............ជនជាតិ...............សញ្ជ
ា តិ................

ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ................. ផលូវ..........................សង្កាត់..........................ខ

ឌ ..............................រាជធានីភុំនឈពញ

ផទោះឈលខ...............ផលូវ...............រកុមទី...........ភូមិ..................សង្កាត់....................ខ

ឌ ...........................រាជធានីភុំនឈពញ។

របកបមុខរបរអាជីវកមមឈសវាកមម............................................................................................................ឈៅឡូត៍ឈលខ.........
ឈរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ជាតឲ្យឈ្វើអាជីវកមម ឈសវាកមម ខ្ុំុសូមសនាដូចតឈៅៈ

១. ឈររព អនុវតាតាមឈរលការ

៍ ចាប់ បទបញ្ជ
ា របកាស ឈសចកដីសឈរមច ឈសចកដីដ

នាុំ របស់ រាជរោឋភិបាល

ស្លថប័នមានសមថកិចច និង របស់រដឋបាលរាជធានី ភុំឈន ពញ
២. ធានាថាពុុំមានជាប់ឈោសថ្ពរ ៍កនុងកិចចការពា

ិ ជាកមម រដឋបបឈវ

ី ឬ រពេមទ

ឌ និងពុុំដមនជាមន្តនាីរាជការ កនុងរកសួង

ស្លថប័នរដឋណាមួយ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈឡើយ ឈេើយព័ត៌មានោុំងឡាយ ឈៅកនុងពាកយឈសនើសុុំ និងឯកស្លរ
ភ្ជាប់ជូន គឺពិត និងឈពញឈលញ

៣. ធានាមិនឈ្វើអីវមួយឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សនាិសុខ សុវតថិភ្ជព សណា
ដ ប់ធានប់ស្លធារ
ឬឈ្វើឈសវាដដលឈ្វើឲ្យរាុំងសទោះដល់ចរាចរឈ្វើដុំឈ
៤. រួមចុំដ

ើ រតាមដងផលូវ

ក ដងរកាបរ ិស្លថន សុខុមាលភ្ជពសងគម និង វបប្ម៌ របថ្ព

ៈជាពិឈសសគឺមិនោកលក់ទុំនិញ

ី ជាតិ

៥. មិនរបកបមុខរបរអាជីវកមម ឈសវាកមមដដលផទុយពីចាប់រដឋហាមឃាត់ដូចជាៈ ការជួញដូរឈរគឿងឈញៀន
ការទិញ លក់ ទុំនិញដកលងកាលយ ទុំនិញខូចគុ

៦. រតូវោក់ស្លលកថ្ងលជារូបិយប័
មានបុំ

អាវុ្ឈរគឿងផទុោះ

ភ្ជព ទុំនិញដដលជាផលបានមកពីរបភពឈចារកមមឬ អាជីវកមមផូវឈភទ។ល។
ល

ណ (ឈរៀល)ឈដើមបីបង្កាញជូនអតិងិជន ឈលើមុខទុំនិញអាជីវកមម និង ឈសវាកមម ។ កនុងករ

ងចង់ោក់ស្លលកថ្ងលជារូបិយប័

ណ បរឈទសរតូវមានការអនុញ្ជាតពីមនទីរពា

ី

ិ ជាកមមរាជធានីភុំនឈពញជាមុនសិន

៧. អនុវតាកាតពវកិចប
ច ង់ពនធ តាមចាប់ជា្រមាន
៨. ផដល់របាយការ
មានសុំ

៍ អុំពីស្លថនភ្ជពអាជីវកមម ឈសវាកមម ជូនមនទីរពា

ិ ជាកមមរាជធានីភុំនឈពញ ឈៅរាល់ឈពលណាដដល

ូ មពរចាុំបាច់

៩.មិនោមោរសិទិធរកានាមករ

៍ ដដលបានឈសនើសុុំោក់បញ្ូច លកនងលិ
ខិតអនុញ្ជាតរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ។
ុ

ខ្ុំុបាទ នាងខ្ុំស
ុ ូមសនាថា កនុងករ

ី រូបខ្ុំុមិនអនុវតារតឹមរតូវតាមកិចចសនាឈនោះ ខ្ុំបា
ុ ទនាងខ្ុំស
ុ ុខចិតាទទួល

រងការអនុវតាវ ិធានការនានារបស់ រដឋបាលរាជធានី ភុំនឈពញដូចជា ការរពមាន ផាកពិន័យ ឈេើយរបសិនណាបងាឲ្យមាន
បាតុភ្ជព្ៃន់្ៃរដល់សងគម និ ងទីផារ ខ្ុំុបា នាងខ្ុំុ សុខចិតាឲ្យអាជា្្រមានសមតថកិចចបិទទីតាុំងអាជីវកមមជាស្លថពររពម
ោុំងទទួលខុសរតូវោុំងស្សុង តាមឈោសបញ្ា តិជា
ា ្រមាន។

កិចចសនាឈនោះឈ្វើឈឡើងចុំនួន០៣ចាប់ និង តុំកល់ទុកឈៅៈ

ឈលខ.......................................................
បានឈឃើញ និង បញ្ជ
ា ក់ថា
ស្លនមឈមថ្ដឈៅខាងស្លដុំឈនោះ ពិតជារបស់;

ឈ្មោះ.........................................................ពិតរបាកដដមន
ភនុំឈពញ,ថ្ងៃទី........................ដខ..........................ឆ្នុំ ២០១
សៅសង្កាត់.............................................................

-ស្លមុីខួន
ល

-ស្លោសង្កាត់
-មនទីរពា

ិ ជាកមមរាជធានី

០១ចាប់

០១ចាប់
០១ចាប់

ឈ្វើឈៅរាជធានីភុំឈន ពញ,ថ្ងៃទី...........ដខ............ឆ្ន២
ុំ ០១
សានម្សម្ដៃ

ររះរាជាណាចរររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ររះម្ហារសរត

3
រិចចសនា

ខ្ុំុបាទនាងខ្ុំុឈ្មោះ..........................................................ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត.............ជនជាតិ...............សញ្ជ
ា តិ................

ទីលុំឈៅបចចុបបននផទោះឈលខ................. ផលូវ..........................សង្កាត់..........................ខ

ឌ ..............................រាជធានីភុំនឈពញ

ផទោះឈលខ...............ផលូវ...............រកុមទី...........ភូមិ..................សង្កាត់....................ខ

ឌ ...........................រាជធានីភុំនឈពញ។

របកបមុខរបរអាជីវកមមឈសវាកមម............................................................................................................ឈៅឡូត៍ឈលខ.........
ឈរកាយពីទទួលបានការអនុញ្ជាតឲ្យឈ្វើអាជីវកមម ឈសវាកមម ខ្ុំុសូមសនាដូចតឈៅៈ

១. ឈររព អនុវតាតាមឈរលការ

៍ ចាប់ បទបញ្ជ
ា របកាស ឈសចកដីសឈរមច ឈសចកដីដ

នាុំ របស់ រាជរោឋភិបាល

ស្លថប័នមានសមថកិចច និង របស់រដឋបាលរាជធានី ភុំឈន ពញ
២. ធានាថាពុុំមានជាប់ឈោសថ្ពរ ៍កនុងកិចចការពា

ិ ជាកមម រដឋបបឈវ

ី ឬ រពេមទ

ឌ និងពុុំដមនជាមន្តនាីរាជការ កនុងរកសួង

ស្លថប័នរដឋណាមួយ ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមពុជាឈឡើយ ឈេើយព័ត៌មានោុំងឡាយ ឈៅកនុងពាកយឈសនើសុុំ និងឯកស្លរ
ភ្ជាប់ជូន គឺពិត និងឈពញឈលញ

៣. ធានាមិនឈ្វើអីវមួយឲ្យប៉ាោះពាល់ដល់សនាិសុខ សុវតថិភ្ជព សណា
ដ ប់ធានប់ស្លធារ
ឬឈ្វើឈសវាដដលឈ្វើឲ្យរាុំងសទោះដល់ចរាចរឈ្វើដុំឈ
៤. រួមចុំដ

ើ រតាមដងផលូវ

ក ដងរកាបរ ិស្លថន សុខុមាលភ្ជពសងគម និង វបប្ម៌ របថ្ព

ៈជាពិឈសសគឺមិនោកលក់ទុំនិញ

ី ជាតិ

៥. មិនរបកបមុខរបរអាជីវកមម ឈសវាកមមដដលផទុយពីចាប់រដឋហាមឃាត់ដូចជាៈ ការជួញដូរឈរគឿងឈញៀន
ការទិញ លក់ ទុំនិញដកលងកាលយ ទុំនិញខូចគុ

៦. រតូវោក់ស្លលកថ្ងលជារូបិយប័
មានបុំ

អាវុ្ឈរគឿងផទុោះ

ភ្ជព ទុំនិញដដលជាផលបានមកពីរបភពឈចារកមមឬ អាជីវកមមផូវឈភទ។ល។
ល

ណ (ឈរៀល)ឈដើមបីបង្កាញជូនអតិងិជន ឈលើមុខទុំនិញអាជីវកមម និង ឈសវាកមម ។ កនុងករ

ងចង់ោក់ស្លលកថ្ងលជារូបិយប័

ណ បរឈទសរតូវមានការអនុញ្ជាតពីមនទីរពា

ី

ិ ជាកមមរាជធានីភុំនឈពញជាមុនសិន

៧. អនុវតាកាតពវកិចប
ច ង់ពនធ តាមចាប់ជា្រមាន
៨. ផដល់របាយការ
មានសុំ

៍ អុំពីស្លថនភ្ជពអាជីវកមម ឈសវាកមម ជូនមនទីរពា

ិ ជាកមមរាជធានីភុំនឈពញ ឈៅរាល់ឈពលណាដដល

ូ មពរចាុំបាច់

៩.មិនោមោរសិទិធរកានាមករ

៍ ដដលបានឈសនើសុុំោក់បញ្ូច លកនងលិ
ខិតអនុញ្ជាតរបកបអាជីវកមម ឈសវាកមម ។
ុ

ខ្ុំុបាទ នាងខ្ុំស
ុ ូមសនាថា កនុងករ

ី រូបខ្ុំុមិនអនុវតារតឹមរតូវតាមកិចចសនាឈនោះ ខ្ុំបា
ុ ទនាងខ្ុំស
ុ ុខចិតាទទួល

រងការអនុវតាវ ិធានការនានារបស់ រដឋបាលរាជធានី ភុំនឈពញដូចជា ការរពមាន ផាកពិន័យ ឈេើយរបសិនណាបងាឲ្យមាន
បាតុភ្ជព្ៃន់្ៃរដល់សងគម និ ងទីផារ ខ្ុំុបា នាងខ្ុំុ សុខចិតាឲ្យអាជា្្រមានសមតថកិចចបិទទីតាុំងអាជីវកមមជាស្លថពររពម
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