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ពារយសុុំលិខិរអនញុ្ញា រប ើរការដ្ឋា ន 
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សមូ្បោររជនូ 

ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីភនពំេញ 
រម្មវរថ ុ : សុំឈ ើ សញុំលិខិតអនញញ្ជា តឈបើកការដ្ឋា នសាងសង់ ………………………………………………………………… 

ខែលមានទីតុំងសថិតឈៅែីឡូតិ៍ឈលខ……………ផ្លូវ……………………េូមិ……………………………………… 
   សង្កា ត់……………………………ខ ឌ ……………………………………រាជធានីេនុំឈព្ញ។ 
បោង : លិខិតអនញញ្ជា តសាងសង់ឈលខ………………ចញោះថ្ងៃទី……ខខ………ឆ្ន ុំ…………របស់សាលារាជធានីេនុំឈព្ញ។ 

 ឈសចកតីែូចមានខចងកនញងកមមវតថញ និងឈោងខាងឈលើ សូម ឯកឧត្តមអភិបាល ឈមតត អនញញ្ជា តផ្តល់ឲ្យខ្ញុំបាទ 
នាងខ្ញុំ នូវលិខិតអនញញ្ជា តឈបើកការដ្ឋា នសាងសង់ ……………………………………………………….………………………… 
ខែលមានទីតុំងែូចខាងឈលើ ឈដ្ឋយអនញឈក្រោះ។ 
 ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ សូមសនាថាអនញវតតឈៅតមបទបញ្ជា ែូចបានខចងកនញងគឈក្មាងបលង់ ក្បកាសសតីពី្ការ ក្គប់ក្គង 
ការដ្ឋា នសុំ ង់ បទដ្ឋា នបឈចេកឈទសសុំ ង់ចាប់ និងបទដ្ឋា នគតិយញតតជាធរមានថ្នក្ព្ោះរាជាណាចក្កកមពញជា។ 
 សូម ឯកឧត្តមអភិបាល ទទួលនូវការឈររព្ែ៏ខពង់ខពស់ពី្ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ។  

 ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………………………ព .ស២៥ ……
 រាជធានីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្ន ុំ២០……… 

                 ហតថឈលខា ឬសាន មឈមសាត ុំថ្ែមាេ ស់សុំ ង់ 
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កិចចសនារ សម់្ចច សស់ុំណង ់
 

 ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ………………………………………ឈេទ……………អាយញ……………ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ……………
មញខរបរសព្វថ្ងៃ……………………………………ទីលុំឈៅបចេញបបននផ្ទោះឈលខ……………ផ្លូវ…………………េូមិ …………………
ឃញុំ សង្កា ត់………………………… ក្កងុ ស្សកុ ខ ឌ ………………………………រាជធានី ឈខតត………………………………… 
ជាមាេ ស់សុំ ង់ ……………………………………………………………ខែលមានទីតុំងឈៅែីឡូតិ៍ឈលខ……………………
ផ្លូវ……………សង្កា ត់……………………ខ ឌ …………………រាជធានីេនុំឈព្ញ សូមសនាែូចតឈៅ៖ 
 ១-ឈររព្និងអនញវតតតមការខ នាុំរបស់រែាបាលរាជធានីេនុំឈព្ញ និងក្កសួងឈរៀបចុំខែនែី នគរូបនីយកមម 

និងសុំ ង់ និងតមចាប់បទបបញ្ាតិត ជាធរមានថ្ន        ក្ព្ោះរាជាណាចក្កកមពញជា។ 
២-ឈររព្តមលិខិតអនញញ្ជា តសាងសង់ និងគឈក្មាងបលង់សាថ បតយកមម ខែលទទួលបាននូវការអនញញ្ជា តពី្
រែាបាលរាជធានីេនុំឈព្ញ។ 
៣-ឈររព្ និងអនញវតតតមគឈក្មាងបលង់ឈក្គឿងផ្្ញុំសុំ ង់ ខែលគ នាទទួលខញសក្តូវឈដ្ឋយវសិវករសុំ ង់។ 
៤-ធានា និងទទួលខញសក្តវូឈលើគញ ភាព្សុំ ង់ និងសញវតថិភាព្សុំ ង់។ 
៥-ធានាខញសក្តវូចុំឈ ោះការបាក់ស្សុតឈព្លកុំព្ញងសាងសង់ និងឈក្កាយឈព្លសាងសង់រចួ។ 
 

កនញងករ ីខែលខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ មិនឈររព្តមកិចេសនាខាងឈលើ ឬអនញវតតខញសឆ្្ងឈលើលកខ ៈបឈចេកឈទស
កនញងការសាងសង់ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ សូមទទួលខញសក្តូវទាុំងស្សុងឈលើគញ ភាព្ និងសញវតថិភាព្សុំ ង់ និងយល់ក្ព្មឲ្យ
រែាបាលរាជធានីេនុំឈព្ញ ឈធវើការផ្អា កការដ្ឋា នរបស់ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ ក្ព្មទាុំងចាត់វធិានការឈៅតមផ្លូវចាប់ជាធរមាន 
ថ្នក្ព្ោះរាជាណាចក្កកមពញជា។ 

ខក្កងព្ញុំពិ្តក្បាកែខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ សូមផ្ដិតឈមថ្ែសាដ ុំទញកជាេសតញតង។ 
 ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………………………ពស២៥.…… 
 
 
  

រាជធានីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្ន ុំ២០………
សាន មឈមថ្ែសាត ុំមាេ ស់សុំ ង់ 
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កិចចសនាទទលួខសុព្រូវ 
ចុំបពាះការដ្ឋា នសាងសងដ់ែល  ះពាលែ់លរ់តីយជន 

 ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ…………………………………ឈេទ…………អាយញ…………ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ…………មញខរបរសព្វ
ថ្ងៃ……………………………………………ទីលុំឈៅបចេញបបននផ្ទោះឈលខ…………ផ្លូវ………………េូមិ ……………… ឃញុំ សង្កា ត់ 
…………………… ក្កងុ ស្សកុ ខ ឌ ………………………រាជធានី ឈខតត……………………………កាន់អតតសញ្ជា  ប័ ណ ឬ
លិខិតឆ្លងខែនឈលខ…………………………………………ចញោះថ្ងៃទី…………ខខ……………ឆ្ន ុំ…………… ទូរស័ព្ទទុំនាក់
ទុំនង…………………………… ជាមាេ ស់សុំ ង់………………………………………………… មានទីតុំងសថិតឈៅឈលើែីឡូតិ៍
ឈលខ…………ផ្លូវ………………េូមិ……………………ឃញុំ សង្កា ត់……………………ក្កងុ ស្សកុ ខ ឌ …………………………
រាជធានីេនុំឈព្ញ សូមសនាែូចតឈៅ៖ 

១-ឈររព្តមក្បកាសអនតរក្កសួង សតីពី្កាតព្វកិចេធានារា៉ាប់រងភារៈកិចេទទួលខញសក្តូវ ការដ្ឋា នឈលខ 
៦៥៥ក្បក.សហវ. ែនស.មផ្ ចញោះថ្ងៃទី១៦ ខខតញលា ឆ្ន ុំ២០០២ រវាងក្កសួងឈសែាកិចេ និងហិរញ្ាវតថញ 
ក្កសួងឈរៀបចុំ ខែនែី នគរបូនីយកមម និងសុំ ង់ និងក្កសួងមហាថ្ផ្ទ។ 
២-ឈររព្ និងទទួលខញសក្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់ឈលើក្គប់ករ ី ឈៅឈព្លខែលតតីយជនឈក្រោះថាន ក់
បណាដ លមកពី្ការដ្ឋា នសុំ ង់ របស់ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ ខែលមានទីតុំងែូចខាងឈលើ។ 

 អាស្ស័យឈហតញឈនោះ សូម ឯរឧរតម្ ឈមតត ឈចញលិខិតអនញញ្ជា តឈបើកការដ្ឋា នសាងសង់ឲ្យែល់ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ 
ឈដ្ឋយកដីអនញឈក្រោះ ។ 

 ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំសូមផ្ដិតឈមថ្ែសាដ ុំជាេសតញតង និងការទទួលខញសក្តូវទាុំងស្សុងចុំឈ ោះមញខចាប់ ថ្នក្ព្ោះរាជា
ណាចក្កកមពញជា កនញងករ ីខែលការដ្ឋា នសាងសង់របស់ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំមានការប៉ាោះ ល់ែល់តតីយជន ។ 
 ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន ាំ…………………………ព .ស២៥ …… 
 រាជធានីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្ន ុំ២០………
 សាន មឈមថ្ែសាត ុំមាេ ស់សុំ ង់ 
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លិខិរព្រគលគ់បព្ម្ចងរលងប់ព្គឿងផ្ុុំសុំណង ់

 ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ……………………………………ឈេទ………អាយញ………ឆ្ន ុំសញ្ជា តិ……………មញខរបរសព្វ 
ថ្ងៃ ………………………………………………………ទីលុំឈៅបចេញបបននផ្ទោះឈលខ …………ផ្លូវ………………េូមិ………………… 
ឃញុំ សង្កា ត់…………………………ក្កងុ ស្សកុ ខ ឌ ……………………………រាជធានី ឈខតត…………………………………។ 

សមូ្បោររជនូ 
ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីភនពំេញ 

រម្មវរថុ : សុំឈ ើ សញុំក្បគល់បលង់ឈក្គឿងផ្្ញុំសុំ ង់…………………………………………………………………………………  
បោង : -អនញក្កឹតយឈលខ៦២ អនក្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកាដ្ឋ ឆ្ន ុំ១៩៩៩ សតីពី្ការឈរៀបចុំ និងការក្បក្ពឹ្តតឈៅរបស់ក្កសួងែនស 
  -អនញក្កឹតយឈលខ៨៦ អនក្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ធនូ  ឆ្ន ុំ១៩៩៩ សតីពី្ការផ្តល់លិខិតអនញញ្ជា តសាងសង់ 
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