
ភ្ជា ប់មកជាមួយនូវ :                                   
  -ឈ ម្ ោះ និងនិមិត្តសញ្ញា  (Logo) សមាគម             ០២ ចាប ់
  -លិខិត្ឈកោ លឈោស               ០២ ចាប ់
  -ជីវរបវត្តិ រូបសឈងេបមានបិទរូបថត្៤x៦                            ០២ ចាប ់
  -កិចចសនាឈបើកសមាគម                             ០២ ចាប ់
  -អត្តសញ្ញា ណបណ័ណ ឬលិខិត្ឆលងដែន(ថត្ចមលង)                   ០២ ចាប ់
  -លកេនតិកៈសមាគម                                                             ០២ ចាប ់
  -រកមសីលធមអ៌នកសារព័ត្ម៌ាន                                            ០២ ចាប ់
  -អាសយដ្ឋា ន -បលង់ទីត ាំងសមាគម (បញ្ញា កពី់ឈៅឃ ាំ/សង្កោ ត្)់  ០២ ចាប ់
  -រចនាសមព័នធកន កែឹ់កនា ាំសមាគម-របវត្តិរូបសមាជិកសមាគម  ០២ ចាប ់

 

  
 
 
 
 
 
 

ពាក្យស្នើ្  ុំអន ញ្ញា តបស្កើត្មាគមសារព័ត៌មាន                                                                                      
(្មាគមកាស្ត ្មាគមវិទ្យ  និ្្មាគមទូ្រទ្្សន៍) 

                 ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំឈ ម្ ោះ...................................ឈភទ............អាយ .......ឆ្ន ាំ សញ្ញា តិ្.................ទីលាំឈៅបចច បបនន  
ផទោះឈលខ.....................ផលូ វឈលខ.............ឃ ាំ-សង្កោ ត្់......................................រកងុ-រស ក-ខណឌ .................................... 
រាជធានី-ឈខត្ត............................................ម ខរបរបចច បបនន.......................................................................................
កាន់អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិខិត្ឆលងដែនឈលខ................................ច ោះថ្ថៃដខឆ្ន ាំ…………………….............។ 

្មូសោរពជូន 
ឯក្ឧតតមរដ្ឋមន្រនតីក្ក្្ួ្ ព័ត៌មាន 

 

កមមវត្ថ :      សាំឈណើ ស ាំបឈងោើត្សមាគម.......................................................................................................................  
                ទីត ាំងសថិត្ឈៅផទោះឈលខ.............ផលូ វ...............................ឃ ាំ-សង្កោ ត្់.................................រកុង-រស ក-ខណឌ     
                 ………………………………..រាជធានី-ឈខត្ត.............................................។ 
ឈោងៈ       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

                 តមកមមវត្ថ  និងឈោងខាងឈលើ ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ សូមជរមាបជូន ឯកឧត្តមរែាមន្រនតីរកសួងព័ត្ម៌ាន សូមឈមតត  
រជាបក ឈែើមបពីរងឹងរកមសីលធម៌ វជិាា ជីវៈសារព័ត្ម៌ានែល់អនកសារព័ត្ម៌ាន និងជាំរ ញវស័ិយសារព័ត្ម៌ានឱ្យមាន 
សកាត ន ពលកន ងការផសពវផាយព័ត្ម៌ាន ឈែើមបរួីមចាំដណកអភិវឌ្ឍនរ៍ពោះរាជាណាចរកកមព ជា ឱ្យកាន់ដត្មានការរកីចាំឈរ ើន 
និងរកាបាននូវស ខសនតិភ្ជព ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំឈសនើស ាំការអន ញ្ញា ត្ែ៏ខពង់ខពស់ពី ឯកឧត្តមរែាមន្រនតី  បឈងោើត្សមាគមសារព័ត្៌មាន 
...............................................................................................................................................................។ 
            ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ សូមធានាអោះអាងក នឹងអន វត្តតមចាប់ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព ជា បទបញ្ញា  ការដណនា ាំ
របស់រកសួងព័ត្៌មាន  និងកិចចសនាដែលខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ បានត្មោល់ទ កឈៅរកសួងព័ត្៌មាន។   
             អារស័យែូចបានជរមាបជូនខាងឈលើ សូមឯកឧត្តមរែាមន្រនតី ឈមតត ពិនិត្យ និងសឈរមចឈដ្ឋយអន ឈររោះ។  
                 សូមឯកឧត្តមរែាមន្រនតី ឈមតត ទទួលនូវការឈររពែ៏ខពងខ់ពស់ពីខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ។ 
                                                                                ថ្ថៃ.......................ដខ..............ឆ្ន ាំ...................ព.ស............... 
                                                                          ឈធវើឈៅ...................,ថ្ថៃទី........ដខ............ឆ្ន ាំ២០១.... 

                                                                                                                                       ហត្ថឈលខា ឬសាន មឈមថ្ែសាត ាំ                                        
 

 
 
 
 



ក្ពះរាជាណាចក្ក្ក្មព ជា 
ជាតិ សា្នា ក្ពះមហាក្សក្ត 

  
កិចចសនា 

 ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំឈ ម្ ោះ...................................ឈភទ..........អាយ ............ឆ្ន ាំសញ្ញា តិ្....................ម ខរបរបចច បបនន 
.................................អាសយដ្ឋា នបចច បបននផទោះឈលខ...............ផលូ វ...............ឃ ាំ-សង្កោ ត្់.............................រស ក-ខណឌ  
........................ ឈខត្ត-រាជធានី.............................អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិខិត្ឆលងដែនឈលខ……............................។ 

្មូស្វើការ្នាដ្ូចខា្សក្កាម: 
                 ១-ឈររពតមបទបបញ្ាត្តចិាប់ ឈរលនឈោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បទបញ្ញា  ឈសចកតីដណនា ាំោ ាំង
ឡាយថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព ជា និងកិចចសនាដែលខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ បានត្មោល់ទ កឈៅរកសួងព័ត្៌មាន។ 
                  ២-ជាំរ ញឱ្យរបព័នធផសពវផាយរបស់សមាគមឈររពចាប់ រកមសីលធម៌វជិាា ជីវៈ មិនផសពវផាយអវីដែល
ឈធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់សនតិស ខសណាត ប់ធាន ប់សងគម ទាំឈនៀមទាំលាប ់របថ្ពណីដខមរ ឬញ ោះញង់ឱ្យឈកើត្មានអាំឈពើហឹងា ការ
របកាន់ពូជសាសន៍ ពណ៌សមប រ  ជាំឈនឿ សាសនា  និនាន ការនឈោបាយ ឬសាថ នភ្ជពែថ្ទឈទៀត្ដែលចាប់ហាមឃាត្់។ 
                  ៣-ពរងឹងសាមគគីភ្ជពថ្ផទកន ងរបស់សមាគម និងបណត ោះបណាត លសមាជិកសមាគមឱ្យមានសមត្ថភ្ជព
ខពស់កន ងការបាំឈពញភ្ជរកិចចឈែើមបឈីលើកកមពស់វស័ិយសារព័ត្ម៌ាន និងឈសាត្ទសសន៍ថ្នរពោះរាជាណាចរកកមព ជាឱ្យកាន ់
ដត្មានសកាត ន ពល និងសកមមដថមឈទៀត្ឈែើមបចូីលរួមចាំដណកកន ងការអភិវឌ្ឍរបឈទសជាតិ្ឱ្យកាន់ដត្មានការរកីចាំឈរ ើន 
របកបឈដ្ឋយចីរភ្ជព និងធានាបាននូវស ខសនតិភ្ជពយូរអដងវងឈៅរពោះរាជាណាចរកកមព ជា។  
                    ៤-របសិនឈបើរម នលទធភ្ជពែាំឈណើ រការឈបើកសមាគមកន ងរយៈឈពល១(មួយ)ឆ្ន ាំ គិត្ចាប់ពីថ្ថៃទទួលបាន
លិខិត្អន ញ្ញា ត្ពីរកសួងព័ត្៌មានឈទ ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ សូមរបគល់លិខិត្អន ញ្ញា ត្ជូនរកសួងព័ត្៌មានវញិរម នលកេខណឌ ។ 
                  ៥-មិនលក់ ជួល ឬឱ្យខចីលិខិត្អន ញ្ញា ត្របស់រកសួងព័ត្ម៌ានឈៅឱ្យប គគល ឬសាថ បន័ែថ្ទឈែើមបបីឈងោើត្
សមាគមឈឡើយ។ 
                  ៦-ផតល់ជូនរកសួងព័ត៌្មានកន ងការច ោះរត្ួត្ពិនិត្យរគប់ពីសកមមភ្ជពរបស់សមាគមរគប់ឈពលឈវលា។ 
                  ៧-ឈលើកសាល កទីសាន ក់ការសមាគម។ កន ងករណីផ្លល ស់បតូ រទីត ាំងសមាគម ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំសូមជូនែាំណឹង
មករកសួងព័ត្៌មានជាម ន។ 
  ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ សូមធានាក នឹងអន វត្តតមកិចចសនាខាងឈលើ របសិនឈបើរបរពឹត្តឈលមើសកន ងរបការណាមួយថ្ន
កិចចសនាឈនោះ ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ សូមទទួលខ សរត្ូវោ ាំងរស ងចាំឈពាោះម ខចាប។់  

ថ្ថៃ........................ដខ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
ឈធវើឈៅ.......................,ថ្ថៃទី........ដខ...........ឆ្ន ាំ២០១.... 

              សាន មឈមថ្ែសាត ាំនិងឈ ម្ ោះសាមីខលួន  
   

 
 



ក្ពះរាជាណាចក្ក្ក្មព ជា 
ជាតិ សា្នា ក្ពះមហាក្សក្ត 

 
ជីវរបវត្តិសឈងេប  

I. ព័ត្៌មានផ្លទ ល់ខលួនៈ        
ឈរត្តនាម និង នាមៈ....................................................អកសរឡាត ាំង...................................................... 
ឈភទ...................ជនជាតិ្.....................សញ្ញា តិ្....................ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្........................................
ទីកដនលងកាំឈណើ ត្.................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................   

II. អាសយដ្ឋា នបចច បបននៈ           
ផទោះឈលខ........................ផលូ វឈលខ.............................វថីិ.....................................ភូមិ................................ 
ឃ ាំ(សង្កោ ត្់)....................................រស ក(ខណឌ )................................ឈខត្ត(រកុង)..................................... 
ម ខជាំនាញពីម ន.................................................................................................................................... 
ម ខជាំនាញបចច បបនន........................................................សញ្ញា ប័រត្........................................................ 
អាសយដ្ឋា នទាំនាកទ់ាំនង.....................................................................................................ទូរស័ពទឈលខ
...........................ទូរសារឈលខ.........................អ ីដមល...........................................................................  

III. ភ្ជសាបរឈទសៈ                   
បារា ាំង        ចិន        ជប  ន        ឈវៀត្ណាម        ថ្ថ        ឈអសា ញ អង់ឈគលស 

IV. កាំរតិ្បណត ោះបណាត លវជិាា ជីវៈ         
១/វគគបណត ោះបណាត ល          

វគគ-កាំរតិ្សិកា រគឹោះសាថ នសិកា ទីកដនលងសិកា សញ្ញា ប័រត្ ឫ  
បញ្ច ប់ការសិកា 

ថ្ថៃ-ដខ-ឆ្ន ាំ 
ចូលសិកា 

ថ្ថៃ-ដខ-ឆ្ន ាំ 
បញ្ច ប់សិកា 

      
      
      
      
      

  ២/ កាំរតិ្វបបធមច៌ាំឈណោះទូឈៅ                                                                       
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

  

[ [ [ [ [ [[



 ៣/             

កាំរតិ្បណត ោះបណាត លវជិាា ជីវៈសារព័ត្៌មាន                                            
មូលដ្ឋា ន 

ឈរកាយមូលដ្ឋា ន ថ្ថៃដខឆ្ន ាំចូលសិកា បញ្ច ប់ការសិកា 

    
    
    
    

V. របវត្តិការង្ករ (រាជការ រកុមហ  ន និងអងគការ)      
អងគភ្ជពរបតិ្បត្តិ ឋានៈ ថ្ថៃដខឆ្ន ាំចូលបាំឈរ ើការង្ករ និងបញ្ច ប់ការង្ករ 

   
   
   

VI. ព័ត្៌មានរគួសារ 
របពនា ឫ្ បតី  ឈ ម្ ោះ................................................ថ្ថៃដខឆ្ន កាំឈណើ ត្................................សាល ប់      រស់       
ជនជាតិ្........................សញ្ញា តិ្......................ទីកដនលងកាំឈណើ ត្............................................................. 
ម ខង្ករបចច បបនន.......................................................អងគភ្ជព.................................................................. 
ចាំនួនកូន...........................នាក់(បញ្ញា ក់ៈ កូនឈរចើនអាចសរឈសរដ្ឋករ់កដ្ឋសបដនថម)          
 កូនទី១ឈ ម្ ោះ.............................................ឈភទ...............ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្........................................... 
ម ខង្ករបចច បបនន...........................................................អងគភ្ជព..............................................................   
កូនទី២ឈ ម្ ោះ.............................................ឈភទ...............ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្............................................ 
ម ខង្ករបចច បបនន...........................................................អងគភ្ជព.............................................................. 
កូនទី៣ឈ ម្ ោះ.............................................ឈភទ..............ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្............................................ 
ម ខង្ករបចច បបនន...........................................................អងគភ្ជព..............................................................   
កូនទី៤ឈ ម្ ោះ...............................................ឈភទ...............ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្.......................................... 
ម ខង្ករបចច បបនន............................................................អងគភ្ជព.............................................................  
កូនទី៥ឈ ម្ ោះ...............................................ឈភទ................ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្......................................... 
ម ខង្ករបចច បបនន.............................................................អងគភ្ជព............................................................ 
 
  

[[



VII. ព័ត្៌មានឪព កមាត យ           
 ឪព កឈ ម្ ោះ...................................អាយ ...............ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្…...........................សាល ប់     រស់   
ជនជាតិ្.................សញ្ញា តិ្.................ទីកដនលងកាំឈណើ ត្......................................................................... 
............................................................................................ម ខង្ករបចច បបនន.......................................... 
........................................អងគភ្ជព......................................................................................................... 
មាត យឈ ម្ ោះ.........................................អាយ ...........ថ្ថៃដខឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្..............................សាល ប់     រស់     
ជនជាតិ្.....................សញ្ញា តិ្........................ទីកដនលងកាំឈណើ ត្.............................................................. 
......................................................................ម ខង្ករបចច បបនន................................................................
អងគភ្ជព................................................................................... អាសយដ្ឋា នបចច បបនន............................. 
..............................................................................................................................................................  

ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ សូមអោះអាងកជីវរបវត្តិខាងឈលើឈនោះ ពិត្ជារតឹ្មរត្ូវ ឈបើ សិនជាខ ស ខ្ ាំបាទ-នាងខ្ ាំ 
សូមទទួលឈោសចាំឈពាោះម ខចាប់  ។  

ថ្ថៃ........................ដខ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
                                                                              ឈធវើឈៅ...................,ថ្ថៃទី...........ដខ.............ឆ្ន ាំ២០១.........               
                  បានឈឃើញ និងបញ្ញា កក់                                       ហត្ថឈលខា ឫសាន មឈមថ្ែ និងឈ ម្ ោះ                  
ព័ត្៌មានដែលឈលាក.............................................                                                                                                                          
បានអោះអាងខាងឈលើពិត្ជារតឹ្មរត្វូពិត្របាកែដមន។ 
ថ្ថៃ........................ដខ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស.............                                                                                                                        
     ឈធវើឈៅ...............ថ្ថៃទី..........ដខ..............ឆ្ន ាំ២០១.............                                                                               
                   ហត្ថឈលខា (ឈមឃ ាំ ឫឈៅសង្កោ ត្់) 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 

  

 



តារា្អស្កតទ្ូសៅ 
 ១-ឈ ម្ ោះសមាគម.................................................ឈ ម្ ោះរបធានសមាគម.................................................... 
ឈភទ..........អាយ ..........ឆ្ន ាំសញ្ញា តិ្..............ថ្ថៃ ដខ ឆ្ន ាំកាំឈណើ ត្.....................................អាសយដ្ឋា នបចច បបននផទោះឈលខ
............ផលូ វ..................ឃ ាំ-សង្កោ ត្់..........................រកុង-រស ក-ខណឌ ......................រាជធានី-ឈខត្ត............................។ 
អត្តសញ្ញា ណប័ណណ ឬលិខិត្ឆលងដែនឈលខ................................................ច ោះថ្ថៃទី............ ដខ.............ឆ្ន ាំ................ 
ទូរស័ពទទាំនាក់ទាំនង........................................Fax............................................Email:............................................។ 
 ២- ទីត ាំងសមាគម : អាសយដ្ឋា នសមាគមសថិត្ឈៅផទោះឈលខ.............................ផលូ វ........................................ 
ឃ ាំ-សង្កោ ត្់................................រកុង-រស ក-ខណឌ ....................................រាជធានី-ឈខត្ត..........................................។ 
ចាំនួនអងគភ្ជពសមាជិកសមាគម..................................ដខមរ………………………………បរឈទស………………………………  
សរ បចាំនួនសមាជិកសមាគម.......................................................។  
 ៣- ចាំនួនសមាជិកបាំឈរ ើការង្ករឈៅកន ងសមាគម :  
  -ប គគលិករែាបាល       រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -អនកបឈចចកឈទស       រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -ប គគលិកដផនកបណត ោះបណាត ល      រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
 -ដផនកឈផសង  ៗ                  រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
  -ចាំនួនប គគលិកសរ ប      រសីចាំនួន....................នាក់ របុសចាំនួន....................នាក់ 
            ៤-រចនាសមព័នធកន កែឹ់កនា ាំ សមាគម 
            ៥-របវត្តិ រូបកន កែឹ់កនា ាំ និងប គគលិកសមាគម  
            ៦- ព័ត្៌មានឈផសង  ៗ: 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ថ្ថៃ......................ដខ................ឆ្ន ាំ.................ព.ស............. 
ឈធវើឈៅ.......................,ថ្ថៃទី........ដខ...........ឆ្ន ាំ២០១..... 

            ហត្ថឈលខា ឬសាន មឈមថ្ែសាត ាំ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



រចនា្មព័នធ្មាគម…………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ថ្ថៃ........................ដខ................ឆ្ន ាំ..................ព.ស............. 
ឈធវើឈៅ.......................,ថ្ថៃទី........ដខ...........ឆ្ន ាំ២០១.... 

                   បញ្ញា ក់ :        ហត្ថឈលខា 
អាចគូសគាំនូសតង (Diagram)រចនាសមព័នធកន ក់ែឹកនា ាំ 
របស់សមាគមឈលើរកដ្ឋសឈផសងបាន។ 


