
លេខ…………………… 
បានល ើញ និងបញ្ជូនមកលោក 

ប្បធានការិយាេ័យលរៀបចំដែនែីនគរបូនីយកមមសណំង់ នងិភូមិបាេ 
លែើម្បីពិនិត្យ នងិសលប្មចតាមការគួរ។ 

ថ្ងៃ……………………ដខ……………ឆ្្…ំ…………………ព .  ស២៥ …… 
រាជធានីភនំលពញ ថ្ងៃទី………ដខ……………ឆ្្២ំ០…… 

ចៅសង្កា ត ់
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

7 
ពារយចសនើស ុំច ះបញ្ជ ីដី 

ខ្ញំបាទ/នាងខ្ញ ំ ល ្្ោះ…………………….......………… លភទ………… អាយ…ុ……… ឆ្្ ំ សញ្ជត្ិ………

ប្បពនធ/បតីល ្្ោះ……………………………..........………… មានទេីំលៅផ្ទោះលេខ…........……… ផ្លូវលេខ………………

ភូមិ…………………..........…  ុ/ំសង្កត្់………………………ប្កុង/ប្សុក/ខណឌ…………………………រាជធានី/លខតត
. ..……………………………… លេខទូរស័ពទទនំាក់ទនំង....................................................................................។ 

សូម្ចោររជូន 

ឯរឧតតម្អភិបាល ននគណៈអភិបាលរាជធានីភនុំចរញ 

តាម្រយៈ    ៖ លោក/លោកប្សីលៅសង្ក្ត ់……………………………………………………………………      
រម្មវតថ ុ  ៖សំលណើសុំចោុះបញ្ជីែ ី

ន័យែូចមានដចងកនញងកមមវតថញខាងលេើ ខ្ញំបាទ/នាងខ្ញំ សូមអនញុ្ញ្តលសនើសុចំុោះបញ្ជីែីមយួកដនលងប្បលភទ(១)............ 
មានទំហំប្បមាណ………………សថិតលៅភូម…ិ…………………… សង្ក្ត…់…………………… ខណឌ...................... 
lរាជធានីភនំលពញ មានប្ពំប្បទេ់ ៖ 
 -ខាងលជើងទេន់ឹង……………………………………………..............……………………………………  
 -ខាងត្បងូទេន់ឹង……………………………………………..…………………………………………… 
 -ខាងលកើតទេន់ឹង……………………………………………..…………………………………………… 
 -ខាងេិចទេ់នឹង………………………………………………………………………………………… 

ែីលនោះខ្ញបំាទ នាងខ្ញំបានកានក់ាប់លប្បើប្បាសច់ាប់ពីឆ្្…ំ…...…មកែេ់បចចញប្បនន ដែេបានមកពី(១) ……......… 
ែីកនញងតំបន់លនោះប្តូវបានចោុះបញ្ជតីាមនីតិវិធមីានេកខណៈជាប្បព័នធរួចលហើយ ប ុដនតក្ាេែីរបស់ខ្ញំបាទ/នាងខ្ញ ំ មនិទាន់បានចុោះបញ្ជ ី
លៅល ើយ លោយមូេលហតុ(៣)………………………………………………………………………… 

អាប្ស័យលហតុលនោះ សូមឯរឧតតម្អភិបាលលមតាត្ពនិិត្យ នងិសលប្មចលធវើការចោុះបញ្ជែីីឲ្យខ្ញបំាទ នាងខ្ញំលោយអនុលប្រោះ។ 
ខ្ញំបាទ/នាងខ្ញ ំសមូលបតជាញថ្ា អនុវតតរាេ់កាតពវកចិច នងិបទបញ្ជល្ផ្្េង  ៗដែេរែឋបានកណំត់។ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 កំណត់សំរេ់ 
 (១) ែីេំលៅោឋន្ ឬែសីាងសង ់ឬែីផ្េិតកមមកសិកមម 
 (២) រែឋដចកឲ្យ ឬទិញពីល ្្ោះ ឬប្បទានកមម-សនតតិកមម 
 (៣) សំរាប់ចុោះបញ្ជបីំលពញបដនថម 

ថ្ងៃ……………………ដខ…………ឆ្្…ំ……………ព .ស២៥… 
រាជធានីភនំលពញ,ថ្ងៃទី………ដខ…………ឆ្្២ំ០…… 

ស្្ាមប្មាមថ្ែ 
 



ក្រដាសពុម្ពលេខ ២ 
ទីទុរឯរសារ 

 ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
 ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 3 

 សសចក្តីជនូដំណឹង 

 i 
សូមប្រកាសជូនសាធារណៈជនឱ្យបានប្ារថា តាមពាក្យសសនើស ុំច ុះរញ្ជ ីដីធ្លីររស់ ៖ 
១-ស ម្ ុះ……………………………………………… ដដលសថិតក្ន ងភូមិ…………………………… ឃ ុំ សង្កា ត់……………………………… 
មានប្រុំប្រទល់ : ខាងសជើងទល់នឹង………………………………………ខាងតបូងទល់នឹង … … ………………………………… 
 ខាងសក្ើតទល់នឹង………………………………………ខាងលិចទល់នឹង … … ………………………………។ 
២-ស ម្ ុះ……………………………………………… ដដលសថិតក្ន ងភូមិ…………………………… ឃ ុំ សង្កា ត់……………………………… 
មានប្រុំប្រទល់ : ខាងសជើងទល់នឹង………………………………………ខាងតបូងទល់នឹង … … ………………………………… 
 ខាងសក្ើតទល់នឹង………………………………………ខាងលិចទល់នឹង … … ………………………………។ 
៣-ស ម្ ុះ……………………………………………… ដដលសថិតក្ន ងភូមិ…………………………… ឃ ុំ សង្កា ត់……………………………… 
មានប្រុំប្រទល់ : ខាងសជើងទល់នឹង…………………………………………ខាងតបូងទល់នឹង … … ……………………………… 
 ខាងសក្ើតទល់នឹង………………………………………ខាងលិចទល់នឹង … … ………………………………។ 
៤-ស ម្ ុះ……………………………………………… ដដលសថិតក្ន ងភូមិ…………………………… ឃ ុំ សង្កា ត់……………………………… 
មានប្រុំប្រទល់ : ខាងសជើងទល់នឹង………………………………………ខាងតបូងទល់នឹង … … ………………………………… 
 ខាងសក្ើតទល់នឹង………………………………………ខាងលិចទល់នឹង … … ………………………………។ 
ដដលនឹងប្តូវច ុះអសងាតវាស់ដវងសៅថ្ងៃ…………………………………………………។ 
អាស្ស័យសេត សនុះ សូមអសញ្ជ ើញសាមីអនក្សសនើស ុំច ុះរញ្ជ ីដី អនក្មានដីារ់ប្រុំ និងជនដដលមានការពាក់្រ័នធនឹងក្ាលដី សសនើស ុំ
ច ុះរញ្ជ ី ចូលមក្រង្កា ញខ្លួនសៅទីតាុំងដីខាងសលើ សៅថ្ងៃ…………………………សវលាសមា៉ោង……………………សដើមបីរុំសរញដរររទ
តាមនីតិវធីិ្ថ្នការច ុះរញ្ជ ីដីធ្លីាធ្រមាន។ ក្ន ងក្រណីអវតតមានអាាា ធ្រស្សុក្ ខ្ណឌ  មិនទទួលខ្ សប្តូវចុំសពាុះរញ្ហា សសេងៗដដល 
អាចសក្ើតស ើងាយថាសេត ស ើយ ។ 
 ថ្ងៃ……………………………ខែ……………………ឆ្ន ាំ…………………………ព .ស២៥ …… 
 រាជធានីភនុំសរញ ថ្ងៃទី…………ដខ្……………ឆ្ន ុំ២០…… 
 អភិបាល ននគណៈអភិបាលខណឌ  
 សសចក្តីជូនដុំណឹងសនុះរិទសៅៈ 
-រដឋបាលខ្ណឌ ……………………………………… ១ចារ់ 
-សាលាសង្កា ត់…………………………………… ១ចារ់ 
-ទីសាន ក់្ការភូមិ (ទីក្ដនលង)………………………… ១ចារ់ 

រដឋបាលរាជធានីភនុំសរញ 

រដឋបាលខ្ណឌ ៈ…………………… 
សលខ្ៈ……………………………… 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

3 
រដឋបាលរាជធានីភនុំសរញ 
រដឋបាលខ្ណឌ  :……………………… ថ្ងៃ……………………………ខែ…………………ឆ្ន ាំ………………………ព .ស២៥ … 
សលខ្ :……………………… រាជធានីភនុំសរញ ថ្ងៃទី………ដខ្…………ឆ្ន ុំ២០…… 

សសចក្តីជនូដំណឹង 
សីីរី 

ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈនវូឯរសារននការវិនិចឆយ័ 
 សោងតាមអន ប្កឹ្តយសលខ្៤៨ អនប្ក្ ច ុះថ្ងៃទី៣១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២ សតីរីការច ុះរញ្ជ ីដីមានលក្ខណៈដាច់ 
សដាយដ ុំ និងសោងអន ប្កឹ្តយសលខ្ ១២១ អនប្ក្.រក្ ច ុះថ្ងៃទី ០៩ ដខ្មិង នា ឆ្ន ុំ២០១៦ សតីរីការដក្សប្មលួមាប្តា ៩ 
និងមាប្តា ១៣ ថ្នអន ប្កឹ្តយសលខ្ ៤៨ អនប្ក្.រក្ ច ុះថ្ងៃទី៣១ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ុំ២០០២ សតីរីការច ុះរញ្ជ ីដីមានលក្ខ
ណៈដាច់សដាយដ ុំ រដឋបាលខ្ណឌ …………………………………… សូមជូនដុំណឹងដល់សាធារណជន រិសសសអនក្កាន់
ការ់ដី ប្រមទុំងតុំណាងប្ររ់ប្ក្សួង សាថ រ័ន មនទីរ អងគភារ ប្រឹុះសាថ នេិរញ្ញវតថ  ដដលមានការពាក់្រ័នធនឹងក្ាលដី 
ចុំនួន l…………សថិតសៅភូមិ……………… សង្កា ត់…………………… ខ្ណឌ …………………………រាជធានីភនុំសរញ ឱ្យ
បានប្ារថាៈ សដើមបអីន វតតតាមខ្លឹមសារថ្នអន ប្កឹ្តយខាងសលើ ការោិល័យសរៀរចុំដដនដី នរររូនីយក្មម សុំណង់ 
និងភូមិបាលខ្ណឌ  នឹងសធ្វើការរិទសាយាសាធារណៈ នូវឯក្សារទិននន័យថ្នការវនិិចឆ័យ រមួមានដសនទីក្ាលដី 
រុំនូសរង្កា ញទីតាុំងក្ាលដី និងរញ្ជ ីស ម្ ុះមាា ស់ដី ដដលសទ ក្នូវទិននន័យប្រមូលបានក្នលងមក្ សៅសាលា
សង្កា ត់ …………………… lនិងរដឋបាលរាជធានីភនុំសរញ។ 
 អាស្ស័យសេត សនុះ សូមសាធារណៈជន អនក្កាន់ការ់ដី ប្រមទុំងតុំណាងប្ររ់ប្ក្សួង សាថ រ័ន មនទីរ អងគភារ 
ប្រឹុះសាថ នេិរញ្ញវតថ  ដដលមានការពាក់្រ័នធនឹងក្ាលដីខាងសលើ អសញ្ជ ើញចូលរមួរិនិតយទិននន័យក្ន ងឯក្សារ ដដល
នឹង រិទសាយសដើមបរីញ្ហជ ក់្ភារប្តឹមប្តូវ ឬខ្ សឆ្គងដដលប្តវូដក្តប្មវូ ឬជុំទស់តវា៉ោ ក្ន ងរយៈសរល១៥ថ្ងៃ រិតចារ់រី
ថ្ងៃទី l…………ដខ្…………ឆ្ន ុំ២០……… ដល់ថ្ងៃទី…………ដខ្…………ឆ្ន ុំ២០……… ាក្ុំេិត សៅការោិល័យសរៀរចុំ
ដដនដី  នរររូនីយក្មម សុំណង់ និងភូមិបាលខ្ណឌ ។ 
ស តរយៈសរលក្ុំណត់ខាងសលើ សរើគ្មម នការជុំទស់តវា៉ោ ឬស ុំដក្តប្មូវសទ សនាុះទិននន័យដដលបានរិទសាយប្តូវបានស
នមត់ថា មានលក្ខណៈប្តឹមប្តូវតាមសលូវចារ់ និងមិនអាចជុំទស់តវា៉ោ ឬស ុំដក្តប្មវូ សៅសរលសប្កាយសទៀតបានស ើយ 
សេើយសមតថកិ្ចាជុំនាញនឹងសធ្វើរបាយការណ៍រូក្សរ រលទធសលថ្នការរិទសាយាសាធារណៈនូវឯក្សារថ្ន ការវ ិ
និចឆ័យ ជូនអភិបាល ថ្នរណៈអភិបាលរាជធានីភនុំសរញ រិនិតយសសប្មចម ននឹងសតល់រ័ណណសមាគ ល់សិទធិកាន់ការ់ 
អចលនវតថ  វញិ្ហញ រនរប្តសមាគ ល់មាា ស់អចលនវតថ ជូនមាា ស់សុំសណើ តាមការសសនើស ុំ។ 
 អភិបាល ននគណៈអភិបាលខណឌ ……………………… 
 
 
 
 
 ចមលងជូន : 
-អរគនាយក្ដាឋ នស រសិោដី និងភូមិសាស្រសត 
-រដឋបាលរាជធានីភនុំសរញ 
-មនទីរសរៀរចុំដដនដី នររូរនីយក្មម សុំណង់ និងស រសិោដី 
-សាលាសង្កា ត់ 
-ឯក្សារ-កាលរបវតតិ



២- នីតិរ រគល : សាធារណៈ  ឯក្ជន  សញ្ហជ តិ………………………………………
 … 

 លក្ខនតិក្ៈ   ស ម្ ុះអងគភារ/នាមក្រណ៍ៈ……………………………………………………… … 
កាលររសិចឆទថ្នការច ុះរញ្ជ ី :…………………………………… … សលខ្ច ុះរញ្ជ ីៈ………………… … ឯក្សារសោងៈ………………………… …  
អាស័យដាឋ ន (ទីសាន ក់្ការ) :…………………………………………………………………………………………………………………………………… … 

៣- អនក្តុំណាង ឬអនក្ប្ររ់ប្រងៈ   

ស ម្ ុះ :…………………………………………សភទ…………ឆ្ន ុំក្ុំសណើ ត…………សញ្ហជ តិ…………សលខ្អតតសញ្ហញ ណរ័ណណៈ …………………… … 

ម ខ្ង្ករ……………………………………………………………ឯក្សារសោង………………………………………………………………………………… … 

គ-សិទធិសលីអចលនវរថុ : 

១-ប្រសភទប្ទរយ 
ប្ទរយរួមរតីប្ររនឋ (BC) ប្ទរយខាងប្ររនឋ (PF) ប្ទរយខាងរតី (PM) លីវ រដឋ នីតិរ រគលសាធារណៈសសេងរីរដឋ
ប្ទរយវតត សេរមន៍ជនាតិសដើមភារតិច ប្ក្ុមេ  ន ប្ទរយសមារម ប្រុះរាជប្ទរយ
ក្មមសិទធិអវភិារ សេក្មមសិទធិ សសេងៗ :……………………………………………………………………………… … … 

២-សាថ នភារសលូវចារ់ :  មានរណណ័ គ្មម នរណណ័ សលខ្រណណ័  :……………………………………………………………………… … … … 

រ័ណណសមាគ ល់សិទឋិកាន់ការ់សប្រើប្បាស់ដីធ្លីរ័ណណសមាគ ល់សិទឋិកាន់ការ់អចលនវតថ  រ័ណណកាន់ការ់រសណាត ុះអាសនន (POT)

វញិ្ហញ រនរប្ត័សមាគ ល់មាា ស់អចលនវតថ សសេងៗ…………………………………………………………………………………… … 

៣-រនទ ក្សលើអចលនវតថ  : 
សល រសភារសិទធិសប្រើប្បាស់ និងអាស្ស័យសៅ សសវភារ េ ីរ៉ោូដតក្ ការរញ្ហា ុំការដាក់្ធានា
ការជួលអចិថ្្នតយ៍ សមបទនដីសងគមកិ្ចា សមបទនដីសសដឋកិ្ចា សមបទនសសេងសទៀតសលើដីដដលាប្ទរយរដឋ 

ឯក្សារសោងៈ……………………………………………………………………………………………………………………………………… … … … 

៤-ក្ាលដីទុំនាស់ៈ គ្មម ន មាន : សុំរ ុះសុំរួលបាន សុំរ ុះសុំរួលមិនបាន មិនបានសុំរ ុះសុំរួល (ភាជ រ់ក្ុំណត់សេត សុំរ ុះសុំរួលវវិាទ) 
៥-សាន មសមថ្ដសាត ុំមាា ស់ប្ទរយ និងសាក្េ ី:   

រតី  ប្ររនធ   តុំណាង   សាក្េីទី១   សាក្េីទី២ 
 
 

 

 

 
 

ស ម្ ុះ……………………………ស ម្ ុះ……………………………ស ម្ ុះ…………………………ស ម្ ុះ…………………………ស ម្ ុះ……………………… 

៦-ស ម្ ុះអនក្សតល់រត៌មាន :…………………………………………………សាន មសមថ្ដ            

អសងាត វាស់ដវង និងវនិិចឆ័យសដាយ…………………………… 
ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………………………ព .ស …………  
……………………សៅថ្ងៃទី………………ដខ្………………ឆ្ន ុំ……………… 
 

 
 

បានប្តួតរិនិតយប្តឹមប្តូវ 
ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………………………ព .ស ………… 
……………………សៅថ្ងៃទី………………ដខ្………………ឆ្ន ុំ……………… 
ប្រធានការោិល័យសរៀរចុំដដនដីនររូរនីយក្មម សុំណង់ និងភូមិបាល 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

3 

 ព្រសងួសរៀបចំដដនដី នគរបូនយីរម្ម និងសំណង ់
 អគគនាយរដ្ឋា នសរិុសោដី និងភមូ្ិសាស្រស ី

 3 

 

 
 

 
 

ទព្ម្ងដ់បបបទ 
ននការព្រម្លូទិនននយ័រាលដី 

 

 



ប្ក្ឡាថ្សទ :……………េត……………អា……………សអា 

រ- អរសីញ្ញា ណននរាលដី : 

១-សលខ្សុំគ្មល់ក្ាលដី :       
 រាជធានី-សខ្តត ប្ក្ុង-ស្សុក្-ខ្ណឌ  ឃ ុំ-សង្កា ត់ ភូមិ សលខ្ក្ាលដី សនលឹក្ដសនទីៈ……………………… 

     
            

 

២-ទីតាុំងដី : 
រាជធានី-សខ្តត…………… … ប្ក្ុង-ស្សុក្-ខ្ណឌ …………………… … ឃ ុំ-សង្កា ត់…………………… … ភូមិ………………………
 … 
ប្ក្ុម…………………… … … សលូវសលខ្…………………………… … …  ូតិ៍…………………………… … ស ម្ ុះដី………… … …
 … 

៣-មសធ្ោបាយសធ្វើអតតសញ្ហញ ណក្មមក្ាលដី : អរតូេវូតូ ឧរក្រណ៍វាស់ដវង…………………… … សសេងៗ:………… … … … 

៤-ប្រភរថ្នការកាន់ការ់ដី : កាលររសិចឆទថ្នការកាន់ការ់សលើក្ដុំរូងៈ……………………………ឯក្សារសោងៈ………………… … 

    

៥-រត៌មានលុំអិតថ្នក្ាលដ៉ោី :              
៥.១ ររូភារសប្រើប្បាស់ដី : សាងសង់ ……………………………………………………………………………………… … … … 

 ក្សិក្មម  ………………………………………………………………………………………… … … … 
សសេងៗ  :……………………………………………………………………………………………… … … … 

៥.២ លក្ខណៈថ្នការសប្រើប្បាស់ : ឯក្ជន  រដឋ  

៦-រត៌មានលុំអិតអុំរីសុំណង់ :         

៦.១ ប្រសភទសុំណង់  :  ភូមិប្រឹុះ  ពាក់្ក្ណាត លភូមិប្រឹុះ សរាងចប្ក្  សរាងសិរបក្មម   សទុះស ើ   សទុះសលឹក្ 
 សទុះដលវង  ឃ្ល ុំង  សសេងៗ :…………………………………………………… … … 

៦.២ ឆ្ន ុំសាងសង់ :……………………៦.៣ ចុំនួនាន់ :………………… ៦.៤ ស ម្ ុះថ្នអគ្មរ (សរើសិនាមាន ) :………… … … 

៧-ប្រុំប្រទល់ក្ាលដី : សាន មសមថ្ដ និងសលខ្ក្ាលដីអនក្ារ់ប្រុំ 

  

 
    សជើង………………………………………  តបូង…………………………………………… 

 

 
  
  សក្ើត………………………………………  លិច……………………………………………  

                                                           
 

  

 

  

 
គំនសូបង្ហា ញទីតំងរាលដី របូសណាា ន និងព្រដវងព្ជុងរាលដី 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
            

 

 

ខ-អរសីញ្ញា ណននម្ចា សអ់ចលនវរថុ : 
     ១-ររូវនតរ រគល : 

 រតី ប្ររនធ 

អតតសញ្ហញ ណរ័ណណ/សុំរ ប្ត
ក្ុំសណើ ត   

ស ម្ ុះ   

ថ្ងៃ ដខ្ ឆ្ន ុំ ក្ុំសណើ ត   

ទីក្ដនលងក្ុំសណើ ត   

សញ្ហជ តិ   

ស ម្ ុះឪរ ក្   

ស ម្ ុះមាត យ   

ទីលុំសៅរចា របនន   

 

ទិញ ដូរ សនតតិក្មម អុំសណាយ សមបទនដីសងគមកិ្ចា អុំសណាយរីរដឋ សសចក្តីសុំសរចត លាការ
កាលររសិចឆទៈ……………………………………ឯក្សារសោងៈ………………………………………………………… 


