ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3

ពារយសុុំលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
ខ្ញុំបា ទ/ នាងខ្ញុំ ឈ

ោះ្ម ……………………………………… ឈេទ……… ឈ ើត ឆ្ុំម………… សញ្ជមតិ… ………

មុខរបរសព្វថ្ងៃ……………………ទីលុំឈៅបច្ចញបមបន្នផ្ោះទ ឈលខ…………ផ្លូវ………………េូមិ……………………………
ឃុ/ុំ សង្កត
ម ់…………………………ក្ ង
ុ /ក្សុ /ខណ្ឌ………………………… រាជធាន្ី/ឈខតត…………………………។
ខ្ញុំបា ទ/ នាងខ្ញុំ ឈ

ោះ្ម ………………………………… ឈេទ………… ឈ ើត ឆ្មុំ…………… សញ្ជមតិ…………

មុខរបរសព្វថ្ងៃ……………………………ទីលុំឈៅបច្ចញបបម ន្នផ្ោះទ ឈលខ……………ផ្លូវ……………េូមិ……………………
ឃុ/ុំ សង្កត
ម ់…………………………ក្ ង
ុ /ក្សុ /ខណ្ឌ………………………… រាជធាន្ី/ឈខតត…………………………។

សូម្គោររជូន

ឯរឧតតម្អភិបាល ននគណៈអភិបាលរាជធានីភនុំគរញ
តាម្រយៈ

រម្មវតថុ

:

:

- ឈៅសង្កមត…
់ …………………………………………………

- អេិបាលខណ្ឌ…………………………………………………

- ក្បធាន្មន្ទីរឈរៀបច្ុំដែន្ែី ន្គរូបន្ីយ មម សុំណ្ង់ ន្ិងសុរឈិ ោែី រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ

សុំឈណ្ើសុុំ…………………………………………………… ឈលើែីឡូត/ិ៍ មាលែីឈលខ…………………
ផ្លូវឈលខ……… េូម…
ិ ………………សង្កត
ម ់…………………ខណ្ឌ…………………រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ។

ឈសច្ តី ែូ ច្ មាន្ដច្ង នញ ង មម ខា ងឈលើ ខ្ញុំ បា ទ/នាងខ្ញុំ សូ ម ជក្មាបជូ ន្ ឯរឧតត ម្ អភិ បា ល ឈមត្តម ក្ាបថាៈ...........
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………។
អា ក្ស័ យ ឈេ តុ ែូ ច្ បាន្ ជក្មា ប ជូ ន្ ខាង ឈលើ សូ ម ឯ រ ឧ តត ម្ ឈម ត្តម ព្ិ ន្ិ តមយ ន្ិ ង អ ន្ុ ញ្ញម ត ច្មា ប់ ឱមយ ែល់

ខ្បា
ញុំ ទ/នាងខ្…
ញុំ ………………………………………………………………………………ឈោយអន្ុឈក្រោះ។
សូ ម ឯរឧតត ម្ ឈមត្តម ទ ទួ ល ន្ូ វ ការឈររព្ែ៏ ខព ង់ ខព ស់ អុំ ព្ី ខុំ្ញ បា ទ/នាងខ្ញុំ ។

ថ្ងៃ………………………ដខ…………………ឆ្…
មុំ ……………………ព្.ស២៥……
រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ………………ឆ្២
មុំ ០……
ស្្មមឈមថ្ែស្តុំម

ឈលខាៈ………………………
បាន្ឈឃើញ ន្ិងបញ្ជូន្ម

ឈោ ក្បធាន្មន្ទីរឈរៀបច្ុំដែន្ែី ន្គរូបន្ីយ មម
សុំណ្ង់ ន្ិងសុរិឈោែី រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ

“ឈែើមមបីព្ិន្ិតមយ ន្ិងជួយសក្មួលឈោយ តីអន្ុឈក្រោះ”

ឈលខាៈ………………………
បាន្ឈឃើញ ន្ិងបញ្ជូន្ម

ឈោ អេិបាលខណ្ឌ………………………

“ឈែើមមបីព្ិន្ិតមយ ន្ិងជួយសក្មួលឈោយ តីអន្ុឈក្រោះ”

ថ្ងៃ…………………ដខ………………ឆ្ុំម…………………ព្.ស២៥……

ថ្ងៃ……………………ដខ……………ឆ្ុំម……………………ព្.ស២៥……

អភិបាលខណឌ……………………………

គៅសង្កាត់……………………………

រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ…………ឆ្មុំ២០……

រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ………………ឆ្មុំ២០……

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
រិចចសនាហុម្រ័ទ្ធការដ្ឋាន
ខ្ញុំបា ទ/ នាងខ្ញុំ ឈ

ោះ្ម ………………………………… ឈេទ………… ឈ ើត ឆ្មុំ…………… សញ្ជមតិ…………

ទី លុំឈៅបច្ចញ បបម ន្ន ផ្ោះទ ឈលខ………………ផ្លូវ……………េូមិ……………………ឃុុំ/សង្កមត់……………………………
ក្ ុង/ក្សុ /ខណ្ឌ…………………………… រាជធាន្ី/ឈខតត…………………………។
ខ្ញុំបា ទ/ នាងខ្ញុំ ឈ

ោះ្ម ………………………………… ឈេទ………… ឈ ើត ឆ្មុំ…………… សញ្ជមតិ…………

ទី លុំឈៅបច្ចញ បបម ន្ន ផ្ោះទ ឈលខ……………ផ្លូវ……………េូមិ………………………ឃុុំ/សង្កមត់……………………………
ក្ ុង/ក្សុ /ខណ្ឌ…………………………… រាជធាន្ី/ឈខតត…………………………។

សូមឈ្វើ ច្
ិ ចសន្មាជូន្រែឋអុំណាច្អុំព្ីការោ ់សមាភមរស្ងសង់ដែលមាន្ទីត្ុំងឈលើែីឡូតិ៍/ ា
ម លែីឈលខ……………
ផ្លូវឈលខ………… ឈៅេូមិ………………… សង្កមត់……………………… ខណ្ឌ……………………… រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ
ែូច្ ខាងឈក្កាម ៖

១-ឈ្វើរបងេម
ុ ព្័ទកា
ធ រោឋមន្សុំណ្ង់ ោ ់សមាភមរាៈ ន្ិងឈ្វើរបាុំងឱមយបាន្ម៉ត់ច្ត់ព្ីឈក្កាមែល់ឈលើ ឈែើមមបីការពារ ឈក្រោះថ្ម ់ឈផ្មេងៗ។
២-រ មាទុ ច្ិឈញ្ចើមងនល់ ឱយម បាន្ទូោយ ឈសមើរន្ឹង(២/៣) សក្មាប់ឱយម ឈងមើរឈជើងឈ្វើែុំឈណ្ើរឈៅម ឈោយឈសរី។
៣-មិន្យ ក្ទូងងនល់ឈ្វើា ដន្លងោយសុីម៉ងត៍ ចា ់សក្មាម ឈមទច្ មទស
ី មាភមរសុំណ្ង់ ន្ិងចា ់ងម ក្គួស ខមាច្់ ឈ្វឱ
ើ មយប៉ោះពាល់
ែល់អនាម័យសណាតមប់ធា្មប់ោច្់ខាត។

៤-មិន្បងកទុំនាស់ មិន្រំខាន្អន ជិតខាងាប់ែឡ
ី ូតិ៍រ។
្ម
ដក្ ងព្ុុំក្បា ែ ឈយើងខ្ញុំសម
ូ ផ្តត
ិ ឈមថ្ែស្តទ
មុំ ុ ាេសតញត្ងក្ស្ប់។
ថ្ងៃ…………………………ដខ……………………ឆ្មុំ……………………ព្.ស២៥……
រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី…………ដខ…………………ឆ្២
មុំ ០……
ស្្មមឈមថ្ែស្តុំម
ឈលខាៈ……………………………
បាន្ឈឃើញ ន្ិងបញ្ជម ់ថ
ស្្មមឈមថ្ែខាងឈលើឈន្ោះ ព្ិតាស្្មមឈមថ្ែរបស់ឈ
្មោះ
……………………………………………ព្ិតក្បា ែដមន្។
ថ្ងៃ…………………ដខ…………………ឆ្ុំម…………………ព្.ស២៥……
រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ………………ឆ្មុំ២០……
គៅសង្កាត់……………………………

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជា
ុ
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត

3
រិចចសនាភ្ជាប់ព្រុំ
ខ្ញុំបា ទ/ នាងខ្ញុំ ឈ

ោះ្ម ………………………………… ឈេទ………… ឈ ើត ឆ្មុំ…………… សញ្ជមតិ…………

ទីលុំឈៅបច្ចញបមបន្នផ្ោះទ ឈលខ……………… ផ្លវូ ……………… សង្កត
ម ់……………………… ខណ្ឌl……………………………
ដែលមាន្ក្ព្ុំឡូតដិ៍ ផ្ន ខាង………………………ាប់ាមួយឡូតិ៍ដែលក្តូវស្ងសង់ឈលខ………………ផ្លូវ………………
សង្កមត…
់ ……………………ខណ្ឌ…………………………របស់ឈោ ឈោ ក្សី……………………………………។
អន្ុញ្ញមតឱមយឈោ ឈោ ក្សីស្ងសង់ាប់ក្ព្ុំឡូតិ៍របស់របស់ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ឈោយាៈ............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
ដក្ ងព្ុុំក្បា ែ ឈយើងខ្ញុំសម
ូ ផ្តត
ិ ឈមថ្ែស្តទ
មុំ ុ ាេសតញត្ងក្ស្ប់។
ថ្ងៃ…………………ដខ………………ឆ្…
មុំ ………………ព្.ស២៥……
រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ…………ឆ្២
មុំ ០……
ស្្មមឈមថ្ែអន សុស្
ុំ ងសង់

ឈលខាៈ………………………
បាន្ឈឃើញ ន្ិងបញ្ជម ់ថ
………………………………………………………………… …
…………………………………………… ………………………
ឈៅសង្កមត់……………………………………ព្ិតក្បា ែដមន្។
ថ្ងៃ……………ដខ……………ឆ្ុំម…………………ព្.ស២៥……

ស្្មមឈមថ្ែអន អន្ុញ្ញមតឱមយ

ឈលខាៈ………………………
បាន្ឈឃើញ ន្ិងបញ្ជម ់ថ
ស្្មមឈមថ្ែខាងឈលើឈន្ោះ ព្ិតាស្្មមឈមថ្ែរបស់ឈ

្មោះ

……………………………………………ព្ិតក្បា ែដមន្។
ថ្ងៃ………………ដខ………………ឆ្ុំម………………ព្.ស២៥…

រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ………………ឆ្មុំ២០……

រាជធាន្ីេនុំឈព្ញ ថ្ងៃទី………ដខ………………ឆ្មុំ២០……

អភិបាល ននគណៈអភិបាលខណឌ……………………

គៅសង្កាត់……………………………

