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ពាក្យសបុំ ្រើ្ាស់រ ូរ្ាសាទបរតិក្ភ័ណ្ឌ
Applications form for using heritage temples

ខ្ញបា
ុំ ទ/នាងខ្ញឈុំ ្មោះ My [name]:.......................................អក្សរឡាតាំង [Latin].....................................
ជា[is]............................................................................................................................................
មានការយាល័
យបច្ចញបបនន [Current office].............................ផ្លូវ [street]...............ក្រុម[group]................
ិ

សង្កាត់/ឃញុំ[Sangkat/Commun].........................ខណ្ឌ/ក្សុរ[Khan/Distric]............................................រា
ធានី/ឈខតត [City/Province]....................................................ទូរស័ព្ទឈលខ [Telephone] ..................
អញីមម៉ែល[E-mail]...........................................................។

សូមបោរពជូន
[Highest Respected to]
លោរជំទាវរដ្ឋមន្រនតី្ក្សួងវរបធម៌ និងវិចិ្តសិល្បៈ
[Her Excellency Minister, Ministry of Culture and Fine Arts]
តមរយៈ លោក្ប្រធាននាយក្ដ្ឋានសិទ្អ
ធិ នក្និពនធ និងសិទ្ធិប្រហាក្់ប្រហែល
[Through: Director of the Department of Copyright and Related Rights]

ក្មមវត្ៈ សាំ ល ើ សាំ ការអនញ្ញាតលប្រប្ើ ាស់ររ
ូ សញ្ញាប្ាសាទ្.......................................................................។
[Subject: legal request for permission to utilize heritage temples.............]
លសចក្តដ
ី ូចមានហចងក្នងក្មមវតថខាងលលើ
លមតត ប្ារថៈ

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំមានរត
តិ សសូ មជប្មារជូន
ិ យ

ំ វរដ្ឋមន្រនតី
លោរជទា

ខ្ញុំបា ទ/នាងខ្ញុំ មា នបុំ ណ្ ងឈក្បើ ក្បាស់ រូ ប សញ្ញា ក្បាទខទងលងឈលើ ឈ ម
ើ បដា
ី រ់ឈលើ……………................

.................................................................................................................................សក្មាប់ឈ្វអា
ើ ជវី រមម។
[As stated in the above subject, I have the honor to inform Her Excellency minister be aware that I intend to
use the logo above to use on…………..for bussiness.]

ំ វ រដ្ឋមន្រនតី លមតតព្ិនិតយ និងអនញ្ញ
អាក្ស័យ ូច្បានជក្មាបជូនងលងឈលើ សូ ម លោរជទា
ា តលដ្ឋយក្តីអនលប្រោះ ។
[Depending, as mentioned above, Madam Minister please check and allow as favor.]

ំ វ រដ្ឋមន្រនតី លមតតទ្ទ្ួលនូវការលររពដ៏ខ្ពងខ្
សូ ម លោរជទា
់ ពស់អាំពីខ្្ាំ ។
[Madam Minister, please bear great respect.]
ជូនភ្ជាប់មរជាមួយនូវៈ attachement
- រិច្ចសនា contract

- អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ/លិខិតឆ្លងម ន Identificaiton/passport
- លិខិតអនញញ្ញាត/បញ្ា ី ពាណ្ិជារមម Business Licensed
- រូបគុំរូ sample images

ល្វលើ ៅ...........................,ថ្ងៃទ្.ី ........ហខ្............ឆ្ន២
ាំ ០.....
Done at
date
month year 20
ែតថលលខា ល្មោះ នង
ិ ប្ត
Signature/Name and Stemp

- លិខិតក្បគល់សិទធិឈផ្េងៗ Letter of rights
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ក្ិចចសនា
ការប្រើ្ាស់រ ូរសញ្ញ
ា ្ាសាទ
[Contract for using heritage temples]

ខ្ញបា
ុំ ទ/នាងខ្ញឈុំ ្មោះ[My name]:......................................អក្សរឡាតាំង[Latin].......................................
ជា/is...................................................កាន់អតតសញ្ញាណ្ប័ណ្ណឈលខ[Identification #]..................................
ឬលិខិតឆ្លងម នឈលខ [Passport #]...........................................មានការយាល័
យបច្ចញបបនន[Current office]
ិ

................................................ផ្លូវ[Street].............................ក្រុម/Group........................................
សង្កាត់/ឃញុំ[Sangkat/Commun].............................ខណ្ឌ/ក្សុរ[Khan/District]........................................
រាធានី/ឈខតត[City/Province] ...................................ទ្ូរសព្ទទ្
័ នា
ាំ ក្់ទ្ាំនងលលខ្[Tel].....................................
អញីមមលៈ[E-mail].................................................................................................................................
សូមបធវើក្ិចចសនាដ្ូចខាងប្កាម[Please make the following contract]


លររព្រទ្របញ្ា តត ិ ទ ាំង ឡាយររស់ រ ដា ព ិ លសសលររព និ ង អន វតត ច ារ់សី តព្ី សិ ទ្ ធ ិអនក្នព
ិ នធ

និងសិទ្ធិប្រហាក្់ប្រហែល [Comply with the provisions of the state to respect and implement the
Law on Copyright and Related Rights]



មន
ិ ផ្សពវផ្ាយរូរភ្ជព្អាសអាភាសហដលនាាំឲ្យរោះពាល់ ដល់ ទ្ាំលនៀមទ្ាំោរ់ និងប្រថ្ព
[Not promote pornography that can affect the national customs and traditions]



អនវតតតមការហ

ី ាតិ

នាាំររស់ប្ក្សួ ងវរប្ម៌ និងវច
ិ ិប្តសិលបៈ [Follow the instructions of the

Ministry of Culture and Fine Arts]



សែការលអាមួយប្ររ់ប្ក្សួ ងសាថរ័នមានសមតថក្ិចចម លពារ់ព្ន
័ ធ [Collaboration with all
relevant ministries Competent]



មន
ិ យក្អាា្ប័ ណ លនោះលៅក្បរបរររខ្សចារ់ [do not get licenses to illegal practitioners] ។

ក្នងក្រ ី មន
ិ អនវតតតមក្ច
ិ ចសនាងលងឈលើលនោះ ខ្្ាំាទ្/នាងខ្្ាំសញុំទ្ទ្ួលលទសតមច្ាប់ា្រមាន
[In case this does not comply with the above contract, I punished according to law]។

ល្វលើ ៅ [Done at]....................,ថ្ងៃទ្[ី date].........ហខ្[month]..............ឆ្ន[ាំ year]២០....
ទខនឈមដ ទខត/ុំ Right Finger Print
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