
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ពារយស ុំបព្រួម្រាលដី 

 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ្មោះ……………………………………… ឈេទ……… អាយុ………… ឆ្មុំ សញ្ជមតិ………… 
ប្រពន្ធ/រតីឈ ្មោះ………………………………ឈ ើតឆ្មុំ…………… សញ្ជមត…ិ…… ទីលុំឈៅរច្ចញរមបន្នេូម…ិ………………… 
ឃុុំ/សង្កមត…់…………………ប្ ុង/ប្សុ /ខណ្ឌ………………………រាជធាន្ី/ឈខតត…........……………មាន្ឈសៀវឈៅប្រួសារ
ឈលខ……………………… ឬអតតសញ្ញមណ្រណ័្ណឈលខ…………………………ច្ុោះថ្ងៃទី………ខខ…………ឆ្មុំ…………។ 

សូម្គោររជូន 

ឯរឧតតម្អភបិាល ននគណៈអភិបាលរាជធានីភនុំគរញ 

តាម្រយៈ : - ឈោ ឈៅសង្កមត ់…………………………………………………………………………………………… 
 - ឈោ ប្រធាន្ការិយាល័យឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងេូមិបាល ខណ្ឌ………………………… 
 - ឈោ អេិបាល ថ្ន្រណ្ៈអេិបាលខណ្ឌ… ……………… ………………………………………………… 
 - ឈោ ប្រធាន្មន្ទីរឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងសុរិឈយាែី រាជធាន្ីេនុំឈពញ 
រម្មវតថ ុ : សុំឈណ្ើសុុំរប្ងួម មាលែី សថិតឈៅេូមិ……………… សង្កមត់…………………… ខណ្ឌ………………… 

រាជធាន្ីេនុំឈពញ ខែលមាន្វិញ្ញមរន្រប្តសមាគមលម់ាចមសអ់ច្លន្វតថញ ឬរណ័្ណសមាគមលស់ិទធកិាន្ក់ារអ់ច្លវតថញ ឬរណ័្ណសមាគមល់សិទធិ
កាន្់ការ់ឈប្រើប្បាស់ែធី្លីឈលខ…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………ច្ុោះថ្ងៃទ…ី……ខខ………………ឆ្មុំ…………… ។ 
តាម មមវតថញខាងឈលើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ  សូមជប្មារជូន្  ឯរឧតតម្អភិបាល ឈមតាតម ប្ារថៈ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ  មាន្ែី

ច្ុំន្ួន្………… មាលែ ី ទុំហុំសរុរ………………… មាន្ប្ពុំប្រទល់ារគ់្្មរន្តរនាទមរ់ សថតិឈៅេូម ិ ………………………… 
សង្កមត់………………………… ខណ្ឌ………………………… រាជធាន្ីេនុំឈពញ ខែលមាន្វិញ្ញមរន្រប្តសមាគមល់មាចមស់អច្លន្វតថញ 
ឬរ័ណ្ណសមាគមល់សិទធិកាន្់ការ់អច្លវតថញ ឬរ័ណ្ណសមាគមល់សិទធិកាន្់ការ់ឈប្រើប្បាស់ែីធ្លីឈលខ……… ……………………………

ច្ុោះថ្ងៃទី…… ខខ………… ឆ្មុំ…………… ឈហើយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំមាន្រុំណ្ងរប្ងួម មាលែីទុំងឈន្ោះម ា……………  មាលែីវិញ
ឈោយមូលឈហតុ…………………………………………………………………………………………………។ 

អាប្ស័យឈហតុឈន្ោះ សូម ឯរឧតតម្ ឈមតាតមពិន្ិតមយ ន្ងិសឈប្មច្អន្ញុ្ញមតឱមយរប្ងមួ មាលែីតាមសុំឈណ្ើ ខាងឈលើឈោយ តីអន្ុឈប្គ្ោះ។ 
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សមូសន្មាអន្ុវតតតាមរាលរ់ទរញ្ជមទុំងឡាយខែលរែឋបាន្ ុំណ្តទ់ុ ។ 

 ថ្ងៃ………………………ខខ…………………ឆ្មុំ………………………ព.ស២៥…… 
                                                                        រាជធាន្ីេនុំឈពញ ថ្ងៃទ…ី……ខខ……………ឆ្មុំ២០…… 

     សា្មមឈមថ្ែ 
 
ឯ សារភ្ជមរ់ ៖…………………………………… 
 
 
 
  
  

ឈលខៈ…………………… 
បាន្ឈឃើញ និ្ងរញ្ជូន្ម  

អេិបាល ថ្ន្រណ្ៈអេិបាលខណ្ឌ ……………ឈមតាតមពិនិ្តមយ និ្ង…………… 
ថ្ងៃ………………………ខខ………………ឆ្មុំ………………ព .ស២៥… 

រាជធានី្េនុំឈពញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………………ឆ្មុំ២០…… 
ព្បធានការិយាល័យគរៀបចុំដដនដី នគរូបនីយរម្ម សុំណរ់ និរភូម្ិបាល 

ខណឌ………………………… 

ឈលខៈ…………………… 
បាន្ឈឃើញ និ្ងរញ្ជូន្ម  

ឈោ ប្រធាន្ការិយាល័យឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរនី្យ មម សុំណ្ង់ និ្ង 
េូមិបាល ខណ្ឌ………………… ឈមតាតមពិនិ្តមយ និ្ង………………… 
ថ្ងៃ…………………ខខ………………ឆ្មុំ……………ព.ស២៥… 

រាជធានី្េនុំឈពញ ថ្ងៃទី………ខខ……………ឆ្មុំ២០…… 
គៅសង្កា ត់……………………… 

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត  

3 
ពារយគសនើស ុំដរតព្ម្ូវទុំហុំដ ី

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ្មោះ……………………………………… ឈេទ………… អាយុ………… ឆ្មុំ សញ្ជមតិ………… 
រតី/ប្រពន្ធឈ ្មោះ………………………………ទីលុំឈៅរច្ចញរមបន្នេមូិ……………………… ឃុុំ/សង្កមត់………………………

ប្ ុង/ប្សុ /ខណ្ឌ…………………………រាជធាន្ី/ឈខតត…………………………។ 
សូម្គោររជូន 

ឯរឧតតម្អភបិាល ននគណៈអភិបាលរាជធានីភនុំគរញ 

តាម្រយៈ : - ឈោ ប្រធាន្ការិយាល័យឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងេមូិបាលខណ្ឌ ………………………… 
 - ឈោ អេបិាល ថ្ន្រណ្ៈអេិបាលខណ្ឌ …………………………………… 
រម្មវតថ ុ : សុំឈណ្ើសុុំខ តប្មូវទុំហុំែ ី

 ន្័យែូច្មាន្ខច្ង នញង មមវតថញខាងឈលើ ឈោយខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បាន្ទទួលែុំណ្ឹងថៈ ទុំហុំែីវាស់ ន្ិង រណ្នា ា ់ខសតង
សរុរមាន្…………………………………………… ែឈូច្នោះប្តូវរខន្ថម ឬរន្ថយច្ុំន្ួន្…………………………………… ឈលើ
ទុំហុំែីខែលសរុរបាន្ពរី័ណ្ណសមាគមលស់ិទធិកាន្់ការ់អច្លន្វតថញ ន្លងម ។ 

អាប្ស័យឈហតុឈន្ោះ ឈែើមមបីឱមយបាន្ប្តឹមប្តូវតាមសាថមន្ភ្ពពតិប្បា ែ សូម ឯរឧតតម្ ឈមតាតមពិន្ិតមយ ន្ិងសឈប្មច្ចាត់ឱមយខ 
តប្មូវតាមសុំណ្មូពរខាងឈលើ  ឈោយ តអីន្ុឈប្គ្ោះ។ 
 ថ្ងៃ……………………ខខ………………ឆ្មុំ………………………ព .ស២៥…… 
 រាជធាន្ីេនុំឈពញ ថ្ងៃទី………ខខ…………………ឆ្មុំ២០……  
 សា្មមឈមថ្ែ 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

      

             

 

        

        

 

 

   

 

        

ឈលខ :………………………… 
បាន្ឈឃើញ ន្ិងរញ្ជូន្ម  

ឈោ ប្រធាន្មន្ទីរឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ 
ន្ិងសុរិឈយា រាជធាន្ីេនុំឈពញ  "ឈមតាតមពិន្ិតមយន្ិងសុំឈរច្តាមការរួរ"។ 

ថ្ងៃ……………………ខខ………………ឆ្មុំ………………ព .ស២៥… 
រាជធាន្ីេនុំឈពញ ថ្ងៃទី………ខខ……………ឆ្មុំ២០…… 
អភិបាល ននគណៈអភិបាល ខណឌ………………… 

ឈលខ :………………………… 
បាន្ឈឃើញ ន្ិងរញ្ជូន្ម  

ឈោ អេិបាល ថ្ន្រណ្ៈអេិបាលខណ្ឌ…………………… 
“ឈមតាតមពិន្ិតមយ ន្ិងសឈប្មច្តាមការរួរ” ។ 

ថ្ងៃ…………………ខខ……………ឆ្មុំ……………ព .ស២៥… 
រាជធាន្ីេនុំឈពញ ថ្ងៃទី………ខខ………………ឆ្មុំ២០…… 

ព្បធានការិយាល័យគរៀបចុំដដនដី នគរូបនីយរម្ម 

សុំណរ់ និរភូមិ្បាល ខណឌ ……………… 

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 សាលារាជធានីភនុំគរញ                                3 

 សាលាខណឌ……………………                       
********* 

ព្ប កា ស  

           
 

គយារ : - ពា មយឈសនើសុុំររស់ឈ ្មោះ……………………………ច្ុោះថ្ងៃទី……… ខខ………… ឆ្មុំ………… 
 មាន្ទីលុំឈៅៗ ……………………………………………………………………………… 
 - ច្ុំណារយល់ប្ពមឈោយ អេបិាលប្ ុង ខែលច្ុោះថ្ងៃទី………… ខខ……………… ឆ្មុំ……………  
 

សូម្ជូនដុំណរឹ 

 

ច្ុំឈពាោះសាធារណ្ៈជន្ខែលមាន្ប្ពុំែីារ់ន្ឹងែីររស់ឈ ្មោះ …………………………………… 
ឱមយបាន្ប្ារថៈ ការិយាល័យឈរៀរច្ុំខែន្ែ ីន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង ់ន្ិងេមូិបាលខណ្ឌ ន្ងិឈធ្វើការវាសរ់ប្ងួម មាលែ ី 
សថិតឈៅេមូិ……………………សង្កមត់……………………ខណ្ឌ…………………………រាជធាន្ីេនុំឈពញ   
ចារ់ពីថ្ងៃទ…ី…………ខខ……………………ឆ្មុំ………………………តឈៅ ។ 

ឈរើជន្ណាមាន្ការពា ់ព័ន្ធន្ឹងែីរប្ងួមខាងឈលើ សូមម រតឹងតវា មឈៅការិយាល័យឈរៀរច្ុំ ខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម 
សុំណ្ង់ ន្ិងេមូិបាលខណ្ឌ  រយៈឈពល…………………………… រិតចារព់ីថ្ងៃប្រកាសជូន្ ែុំណ្ឹងឈន្ោះតឈៅ។ 
ផុត ុំណ្ត់ឈន្ោះ  ការិយាល័យឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងេូមិបាលខណ្ឌ មិន្ទទួលខុសប្តូវច្ុំឈពាោះមុខច្មារ ់
តាមសុំណ្ូមពរ ។ 

 

 ថ្ងៃ…………………………ខខ…………………ឆ្មុំ………………………ព .ស២៥…… 
 រាជធាន្ីេនុំឈពញ ថ្ងៃទី………ខខ………………ឆ្មុំ២០…… 

                អភិបាល ននគណៈអភិបាល ខណឌ……………………… 



តារារសព្ម្រ់ 

ប័ណណសម្គា ល់សិទធិកាន់កាប់អចលនវតថបុព្រួម្ 

********* 

 

អមាមួយ ុំណ្ត់ឈហតុវាស់រប្ងួម មាលែី នញងសង្កមត…់…………………ខណ្ឌ……………………រាជធាន្ីេនុំឈពញ  
ររស់ឈ ្មោះ………………………………………………ច្ុោះថ្ងៃទី………………………………………។ 

 

ល.រ គលខប័ណណសម្គា ល់សិទធិ ទុំហុំ គសចរតីគសសរៗ 

១ ……………………………………………… ………ហ…………អ…………ស  

២ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៣ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៤ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៥ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៦ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៧ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៨ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

៩ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

១០ ……………………………………………… …………ហ………អ…………ស  

 

 សរុរ : ច្ុំន្ួន្រណ័្ណ…………………ថ្ផទ
ប្ ឡា…………………… 

    ព្បធានការិយាល័យគរៀបចុំដដនដី នគរូបនីយរម្ម សុំណរ ់

  និរ ភូមិ្បាលខណឌ……………………………… 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
ព្រសួរគរៀបចុំដដនដី នគរបូនីយរម្ម សុំណរ់                រុំណត់គហត វាស់បព្រួម្រាលដ ី

   ម្នទីរគរៀបចុំដដនដី នគរូបនីយរម្ម សុំណរ់                                                                    រនរុសង្កា ត់ ……………… ………  

   និរស រិគយាដី រាជធានីភនុំគរញ 

 ********* 

- ឈយាងពា មយឈសនើសុុំររស់ឈ ្មោះ…………………………………ច្ុោះថ្ងៃទី………………………… 
មាន្ទីលុំឈៅ……………………………………………………………………… ន្ងិ ច្ុំណារររសឯ់ ឧតតម
អេិបាលថ្ន្រណ្ៈអេិបាលរាជធាន្ីេនុំឈពញ ច្ុោះថ្ងៃទី……………………………………………………។ 

- ឈយាងែីកាខតងតាុំងរឈងកើតរណ្ៈ មមការអឈងកតវាស់រប្ងួម មាលែីឈលខ៖…………………………

ច្ុោះថ្ងៃទី………………………………… ររស់……………………………………………………… ។ 
គណៈរម្មការរួម្ម្គន  ៖  

១-ឈោ  ……………………………………………………………………… ាប្រធាន្ 
២-ឈោ  ……………………………………………………………………… ាអន្ុប្រធាន្ 
៣-ឈោ  ……………………………………………………………………… ាសមាជ ិ 
៤-ឈោ  ……………………………………………………………………… ាសមាជ ិ 
៥-ឈោ  ……………………………………………………………………… ាសមាជ ិ 
៦-ឈោ  ……………………………………………………………………… ាសមាជ ិ 
បាន្ច្ុោះឈធ្វើអឈងកត ន្ិងវាស់ខវងរប្ងួម មាលែីច្ុំន្ួន្…………………រណ័្ណ  (ែូច្មាន្ តារាងសប្មងរ់័

ណ្ណារា់មួយ)  ខែលមាន្ថ្ផទទុំហុំសររុច្ុំន្នួ្………………………… ម ាមួយ មាលែីវិញ ។ 
ខផែ តាមការវាស់ខវង ន្ិងរណ្នាា ់ខសតងែូច្មាន្រុំន្សូរលង់ែាីរ់ាមួយឈន្ោះឈឃើញថៈ  

ទុំហុំថ្ផទែ ីសររុមាន្ …………… ឈលើស       ខវោះ         ពីថ្ផទែីប្រកាសច្ុំន្ួន្………………………ខែលសាមុី
ខលួន្ប្តូវរុំឈពញខរររទរខន្ថមឈែើមមបីខ តប្មូវទុំហុំែីវាស់ខវង ន្ងិរណ្នាា ់ខសតង ។ 

សាមុីខលួន្បាន្ឈ្លើយច្ុំឈពាោះមុខច្មារ់រណ្ៈ មមការ ៖ ឯ ភ្ពឈលើ ុំណ្ត់ឈហតុឈន្ោះទុំងប្សុង។ 

 ស្ាមមឈមថ្ែសាមុីខលួន្ 
 

 

 

 

 

ច្ឈមលើយអន ជុំទស់  ៖        ស្ាមមឈមថ្ែអន ជុំទស់ 
 

 

 

 

 



 

 

រណ្ៈ មមការបាន្ឯ ភ្ពថ  ៖   មាលែចី្ុំន្ួន្……………………………………រណ័្ណខែលមាន្ទុំហុំថ្ផទ
ប្ ឡាសរុរច្ុំន្ួន្………………………………បាន្រប្ងួមរញ្ចលូគ្្មឱមយឈៅា មាលែីខតមួយ ន្ិងរណ័្ណខតមួយរត ់។ 

 ុំណ្ត់ឈហតុឈន្ោះឈធ្វើឈ ើងារចី្មារ់តុំ ល់ទុ ឈៅ ។ 
- មន្ទីឈរៀរច្ុំខែន្ែ ីន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងសុរិឈយាែី (ការិយាល័យសុរិឈយាែី ០១ច្មារ់) 
- ការិយាល័យឈរៀរច្ុំខែន្ែី ន្ររូរន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងេូមបិាលខណ្ឌ………………(០១ច្មារ់) 

ថ្ងៃ……………………………ខខ……………………ឆ្មុំ…………………………ព .
ស២៥……    

     រាជធាន្េីនុំឈពញ ថ្ងៃទ…ី………ខខ………………ឆ្មុំ២០…… 
     គណៈរម្មការ 

……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

ការិយាល័យគរៀបចុំដដនដី នគរូបនីយរម្ម                 គៅសង្កា ត់ ……………………… 
សុំណរ់ និរភូមិ្បាលខណឌ……………………… 

 

 

 

 

 
 

ម្នទីគរៀបចុំដដនដី នគរូបនីយរម្ម សុំណរ់ អភិបាល ននគណៈអភិបាលខណឌ…………………… 

     និរស រិគយាដី រាជធានីភនុំគរញ 
 

 
 
 

 បាន្ឈឃើញ ន្ិងយល់ប្ពម 
 ថ្ងៃ……………………ខខ………………ឆ្មុំ………………………ព.ស២៥…… 
 រាជធាន្ីេនុំឈពញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្មុំ២០…… 
 អភិបាល ននគណៈអភិបាលរាជធានីភនុំគរញ 

 

 


