ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ

3

ពារយសុុំលិខិរអនុញ្ញ
ា រប ើរការដ្ឋាន
ខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញឈ្មោះ…………………………………………… ឈេទ…………អាយញ…………ឆ្នុំ សញ្ជ
ា តិ………………

ថ្ងៃ ខខ ឆ្នុំកុំឈ

ើ ត………………………………… អតតសញ្ជា

ប័

ណ ឬលិខិតឆ្លងខែនឈលខ…………………………………

ចញោះថ្ងៃទី……………ខខ……………ឆ្នុំ…………… មញខរបរ ………………………………………………………………………………
អាស័យដ្ឋានទាក់ទងផ្ទោះឈលខ……………ផ្លូវ…………………ឃញុំ សង្កាត់…………………ក្កុង ស្សុក ខ

ឌ …………………

រាជធានី ឈខតត………………………………ទូរស័ព្ឈទ លខ…………………………ទូរសារឈលខ…………………………………។

ស ូម្បោររជ ូន

រម្មវរថុ

បោង

: សុំឈ

ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីភពនំ េញ

ើ សញុំលិខិតអនញញ្ជាតឈបើកការដ្ឋានសាងសង់ …………………………………………………………………

ខែលមានទីតុំងសថិតឈៅែីឡូតិ៍ឈលខ……………ផ្លូវ……………………េូមិ………………………………………
សង្កាត់……………………………ខ

ឌ ……………………………………រាជធានីេុំឈន ព្ញ។

: លិខិតអនញញ្ជាតសាងសង់ឈលខ………………ចញោះថ្ងៃទី……ខខ………ឆ្នុំ…………របស់សាលារាជធានីេុំឈន ព្ញ។
ឈសចកតីែូចមានខចងកនញងកមមវតថញ និងឈោងខាងឈលើ សូម ឯកឧត្តមអភិបាល ឈមតតអនញញ្ជាតផ្តល់ឲ្យខ្ុំញបាទ

នាងខ្ុំញ នូវលិខិតអនញញ្ជាតឈបើកការដ្ឋានសាងសង់ ……………………………………………………….…………………………
ខែលមានទីតុំងែូចខាងឈលើ ឈដ្ឋយអនញឈក្រោះ។

ខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញ សូមសនាថាអនញវតតឈៅតមបទបញ្ជ
ា ែូចបានខចងកនញងគឈក្មាងបលង់ ក្បកាសសតីព្ីការ ក្គប់ក្គង
ការដ្ឋានសុំ
ង់ បទដ្ឋានបឈចេកឈទសសុំ
ង់ចាប់ និងបទដ្ឋានគតិយញតតជាធរមានថ្នក្ព្ោះរាជាណាចក្កកមពញជា។
សូម ឯកឧត្តមអភិបាល ទទួលនូវការឈររព្ែ៏ខពង់ខស
ព ់ព្ីខុំញបា
្ ទ នាងខ្ុំញ។

ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន…
ាំ ………………………ពស២៥.……

រាជធានីេុំនឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្នុំ២០………
ហតថឈលខា ឬសានមឈមសាតុំថ្ែមាេស់សុំ

ង់

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ
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កិចចសនារ ស់ម្ចចស់សុំណង់
ខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញឈ្មោះ………………………………………ឈេទ……………អាយញ……………ឆ្នុំ សញ្ជ
ា តិ……………

មញខរបរសព្វថ្ងៃ……………………………………ទីលុំឈៅបចេញបបននផ្ទោះឈលខ……………ផ្លូវ…………………េូមិ …………………
ឃញុំ សង្កាត់………………………… ក្កុង ស្សុក ខ
ជាមាេស់សុំ

ឌ ………………………………រាជធានី ឈខតត…………………………………

……………………………………………………………ខែលមានទីតុំងឈៅែីឡត
ូ ិ៍ឈលខ……………………

ង់

ផ្លូវ……………សង្កាត់……………………ខ
១-ឈររព្និងអនញវតតតមការខ
និ ងសុំ

ឌ …………………រាជធានីេុំឈន ព្ញ សូមសនាែូចតឈៅ៖

នាុំរបស់រែាបាលរាជធានីេុំនឈព្ញ និ ងក្កសួងឈរៀបចុំ ខែនែី នគរូបនី យកមម

ង់ និ ងតមចាប់ បទបបញ្ា តិត ជាធរមានថ្ន

ក្ព្ោះរាជាណាចក្កកមពញជា។

២-ឈររព្តមលិ ខិតអនញ ញ្ជាតសាងសង់ និ ងគឈក្មាងបល ង់សាថបតយកមម ខែលទទួ លបាននូ វ ការអនញ ញ្ជាតព្ី

រែាបាលរាជធានីេុំ នឈព្ញ។
៣-ឈររព្ និងអនញវតតតមគឈក្មាងបលង់ឈក្គឿងផ្្ុំញសុំ
៤-ធានា និងទទួលខញសក្តូវឈលើគញ
៥-ធានាខញសក្តូវចុំឈ
កនញងករ

ភាព្សុំ

ង់ ខែលគ

នាទទួលខញសក្តូវឈដ្ឋយវ ិសវករសុំ

ង់ និងសញវតថិភាព្សុំ

ង់។

ង់។

ោះការបាក់ស្សុតឈព្លកុំព្ញងសាងសង់ និងឈក្កាយឈព្លសាងសង់រច
ួ ។

ី ខែលខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញ មិនឈររព្តមកិចេសនាខាងឈលើ ឬអនញវតតខញសឆ្្ងឈលើលកខ

កនញងការសាងសង់ខុំញបា
្ ទ នាងខ្ុំញ សូមទទួលខញសក្តូវទាុំងស្សុងឈលើគញ

ភាព្ និងសញវតថិភាព្សុំ

ៈបឈចេកឈទស

ង់ និងយល់ក្ព្មឲ្យ

រែាបាលរាជធានីេុំឈន ព្ញ ឈធវើការផ្អាកការដ្ឋានរបស់ខុំញបា
្ ទ នាងខ្ុំញ ក្ព្មទាុំងចាត់វ ិធានការឈៅតមផ្លូវចាប់ជាធរមាន
ថ្នក្ព្ោះរាជាណាចក្កកមពញជា។

ខក្កងព្ញុំព្ិតក្បាកែខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញ សូមផ្ដិតឈមថ្ែសាដទ
ុំ ញកជាេសតញតង។

ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន…
ាំ ………………………ពស២៥.……

រាជធានីេុំនឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្នុំ២០………
សានមឈមថ្ែសាតុំមាេស់សុំ

ង់

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ
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កិចចសនាទទ ួលខុសព្រូវ
ចុំបពាះការដ្ឋានសាងសង់ដែល ះពាល់ែល់រតីយជន
ខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញឈ្មោះ…………………………………ឈេទ…………អាយញ…………ឆ្នុំ សញ្ជ
ា តិ…………មញខរបរសព្វ

ថ្ងៃ……………………………………………ទីលុំឈៅបចេញបបននផ្ទោះឈលខ…………ផ្លូវ………………េូមិ ……………… ឃញុំ សង្កាត់
…………………… ក្កុង ស្សុក ខ

ឌ ………………………រាជធានី ឈខតត……………………………កាន់អតតសញ្ជា

លិខិតឆ្លងខែនឈលខ…………………………………………ចញោះថ្ងៃទី…………ខខ……………ឆ្នុំ……………
ទុំនង…………………………… ជាមាេស់សុំ

ប័

ណឬ

ទូរស័ព្ទទុំនាក់

ង់………………………………………………… មានទីតុំងសថិតឈៅឈលើែីឡូតិ៍

ឈលខ…………ផ្លូវ………………េូមិ……………………ឃញុំ សង្កាត់……………………ក្កុង ស្សុក ខ

ឌ …………………………

រាជធានីេុំឈន ព្ញ សូមសនាែូចតឈៅ៖

១-ឈររព្តមក្បកាសអនតរក្កសួង សតីព្ីកាតព្វកិចេធានារា៉ា ប់រងភារៈកិចេទទួលខញសក្តូវ ការដ្ឋានឈលខ
៦៥៥ក្បក.សហវ. ែនស.មផ្ ចញោះថ្ងៃទី១៦ ខខតញលា ឆ្នុំ២០០២ រវាងក្កសួងឈសែាកិចេ និងហិរញ្ា វតថញ
ក្កសួងឈរៀបចុំ ខែនែី នគរូបនីយកមម និងសុំ
២-ឈររព្ និ ង ទទួ លខញ សក្តូ វ ចុំ ឈ
បណា
ដ លមកព្ី ការដ្ឋានសុំ

ង់ និងក្កសួងមហាថ្ផ្ទ។

ោះមញ ខចាប់ ឈលើ ក្គប់ ក រ

ី

ឈៅឈព្លខែលតតី យជនឈក្រោះថានក់

ង់ របស់ខញុំបា
្ ទ នាងខ្ញុំ ខែលមានទីតុំងែូចខាងឈលើ។

អាស្ស័យឈហតញឈនោះ សូម ឯរឧរតម្ ឈមតតឈចញលិខិតអនញញ្ជាតឈបើកការដ្ឋានសាងសង់ឲ្យែល់ខុំញបា
្ ទ នាងខ្ុំញ

ឈដ្ឋយកដីអនញឈក្រោះ ។

ខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញសូមផ្ដិតឈមថ្ែសាដុំជាេសតញតង និងការទទួលខញសក្តូវទាុំងស្សុងចុំឈ

ណាចក្កកមពញជា កនញងករ

ី ខែលការដ្ឋានសាងសង់របស់ខុំញបា
្ ទ នាងខ្ុំញមានការប៉ាោះ

ោះមញខចាប់ ថ្នក្ព្ោះរាជា

ល់ែល់តតីយជន ។

ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន…
ាំ ………………………ពស២៥.……

រាជធានីេុំនឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្នុំ២០………
សានមឈមថ្ែសាតុំមាេស់សុំ

ង់

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ

3

លិខិរព្រគល់គបព្ម្ចងរលងប់ ព្គឿងផ្ុំស
ុ ុំណង់
ខ្ុំញបាទ នាងខ្ុំញឈ្មោះ……………………………………ឈេទ………អាយញ………ឆ្នុំសញ្ជ
ា តិ……………មញខរបរសព្វ
ថ្ងៃ ………………………………………………………ទីលុំឈៅបចេញបបននផ្ទោះឈលខ …………ផ្លូវ………………េូមិ…………………
ឃញុំ សង្កាត់…………………………ក្កុង ស្សុក ខ

ឌ ……………………………រាជធានី ឈខតត…………………………………។

ស ូម្បោររជ ូន

រម្មវរថុ : សុំឈ
បោង

ឯកឧត្តមអភិបាល នៃគណៈអភិបាលរាជធាៃីភពនំ េញ
ើ សញុំក្បគល់បង
ល ់ឈក្គឿងផ្្ុំញសុំ

ង់…………………………………………………………………………………

: -អនញក្កឹតយឈលខ៦២ អនក្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកាដ្ឋ ឆ្នុំ១៩៩៩ សតីព្ីការឈរៀបចុំ និងការក្បក្ព្ឹ តតឈៅរបស់ក្កសួងែនស
-អនញក្កឹតយឈលខ៨៦ អនក្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នុំ១៩៩៩ សតីព្ីការផ្តល់លិខិតអនញញ្ជាតសាងសង់

-លិខិតអនញញ្ជាតសាងសង់ឈលខ…………………………ចញោះថ្ងៃទី………ខខ…………ឆ្នុំ…………របស់រែាបាល
រាជធានីេុំឈន ព្ញ។

ឈសចកដីែូចមានខចងកនញងកមមវតថញ និងឈោងខាងឈលើ ខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំសូមឈររព្ជក្មាបជូនឯកឧត្តមអភិបាល

ឈមតតក្ជាបថា ឈែើមបីបុំឈព្ញខបបបទ និងសុំ

ញុំ ឯកសារឈសនើសញុំលិខិតអនញញ្ជាតឈបើកការដ្ឋានសុំ

សថិតឈៅែីឡូតិ៍ឈលខ…………ផ្លូវ……………េូមិ……………………សង្កាត់……………………………ខ

ង់ ខែលមានទីតុំង

រាជធានីេុំឈន ព្ញ សូមឈលាកក្បធាន ឈមតតទទួលបលង់ឈក្គឿងផ្្ញុំសុំ

ឌ ……………………

ង់ឈែើមបីអនញញ្ជាត ឲ្យខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំ បុំឈព្ញសុំ
ឯកសារសញុំលិខិតអនញញ្ជាតឈបើកការដ្ឋានសាងសង់ ឈដ្ឋយអនញឈក្រោះ ។
សូម ឯកឧត្តម ទទួលនូវការឈររព្ែ៏ខពង់ខពស់ព្ីខញុំបា
្ ទ នាងខ្ញុំ ។

ញុំ

ថ្ងៃ……………………………ខែ……………ឆ្ន…
ាំ ………………………ពស២៥.……

រាជធានីេុំនឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ខខ…………ឆ្នុំ២០………
សានមឈមថ្ែសាតុំមាេស់សុំ

ង់

