
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

 
 

ពារយសុុំប ើរ 
ថ្នា រ់ ណុ្ះ ណ្ាលជុំនាញ និងភាសា របេសវគ្គខ្លីៗតិចជាង១ឆ្ា ុំ 

***** 
 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ................................................ ឈេទ............ អាយញ..........ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ.............. 

មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ............. េូមិ....................................ឃញុំ/សង្កា ត់.................................................. 
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ .............................. រាជធានី/ឈខតត ...................... អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណឈលខ............................. 
ឈលខទូរស័ព្ទ.................................................................។ 

សមូ្បោររជូន 
បោរអភិបាលព្សុរខ្ាច់រណ្ាល 

រម្មវត្ុុៈ   សុំឈណ្ើ សញុំឈបើរ............................................................................................................................។ 
 តាមន័យដូច្មានរនញងរមមវតថញខាងឈលើ សូម ឈោរអេិបាលស្សុរ ឈមតាត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា តតច្ាប់ឈអាយ
ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំបានឈបើរ..................................................................................................................................... 
មានទីតាុំងសថិតឈៅេូមិ................................. ឃញុំ....................................... ស្សុរខាច់្រណ្តត ល ឈខតតរណ្តត ល។  
 ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំសូមសនាថា នឹងឈោរព្តាមបទបបញ្ាតតិ និងឈោលការណ៍្ណណ្នាុំទុំងឡាយរបស់ 
ក្រសួងអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡា ។ 
 សូមជូនភ្ជា ប់មរជាមួយនូវ 
 -រិច្ចសនាអាជីវរមម ......................................................................................... ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -បលង់បង្កា ញទីតាុំងអាជីវរមម .............................................................................. ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ ឫឈសៀវឈៅក្រូសារ(ច្ាប់ច្មលង) .......................................... ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -សុំណ្ញុំ ឯរសារពារ់ព័្នធនានា ............................................................................ ច្ុំនួន ០១ ច្ាប់ 
 -របូថត ៤ x ៦ .................................................................................................. ច្ុំនួន០៣ សនលឹរ 
 អាស្ស័យដូច្បានឈោរព្ជូនខាងឈលើ សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាត ពិ្និតយ និងអនញញ្ជា តច្ាប់ឱ្យខ្ញុំ
បាទ/នាងខ្ញុំបានក្បរបអាជីវរមមឈោយអនញឈក្ោោះ ។ 
 សូមឈោរ អេិបាលស្សុរ ឈមតាត ទទួលនូវការឈោរព្ដ៏ខពង់ខពស់អុំពី្ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ។ 
 

         ខាច់្រណ្តត ល ថ្ថៃទី.......... ណខ............. ឆ្ន ុំ២០១... 
            ហត្បលខា ឬសាា ម្បម្ដៃសាដ ុំ 

 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 

របូថត 

៤ x ៦ រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តត ល 
រដ្ឋបាលស្រុកេាច់កណ្តត ល 
ការយិាល័យស្ចកខចញចូលតត្មួយ 
ឈលខៈ............................. 
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បានត្រួរពិនិរយត្រឹមត្រូវ គោរពជូន 
គោកត្រីត្រធានការ.ិត្រកគរញរូលតរមយួ 
ខ្សារក់ណ្តា ល,ថ្ងៃទី...... តខ្ស......... ឆ្ន ាំ២០.. 

ម្ន្តន្ីជុំនាញ 

រូមគោរពជូនគោកអភបិាលត្រុក 
គមត្តា ពិនិរយ និងរគត្មរ 

ខ្សារក់ណ្តា ល,ថ្ងៃទី....... តខ្ស.......... ឆ្ន ាំ២០.. 
ព្ ធានការ.ិព្ចរបចញចូលតតម្ួយ 

បានគ ើញ និងឯកភាព 
ខ្សារក់ណ្តា ល,ថ្ងៃទី....... តខ្ស.......... ឆ្ន ាំ២០.. 

អភិបាលព្សុរ 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្រ 

 
 

 
ជីវប្រវត្តរិរូសង្ខេរ 

 

- នាមក្តរូល និងនាមខលូន......................................................................... ឈេទ................. សញ្ជា តិ................. 
- ថ្ថៃណខឆ្ន ុំរុំឈណ្ើ ត................................ទីរណនលងរុំឈណ្ើ ត េូមិ............................ឃញុំ/សង្កា ត់................................. 
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ ....................................រាជធានី/ឈខតត........................។ 

- ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន េូមិ...................................ឃញុំ/សង្កា ត់................................ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ .........................
រាជធានី/ឈខតត.............................។ 

- រុំរតិច្ុំឈណ្ោះវជិាា ទូឈៅ 
 រ. រក្មិតវបបធម៌...................................................................................................................................... 
 ខ. រក្មិតបណ្តញ ោះបណ្តត ល និងជុំនាញវជិាា ជីវៈ ............................................................................................ 
 រ. ច្ុំឈណ្ោះដឹងភ្ជសាៈ 
  - ភ្ជសាអង់ឈរលសៈ ............................................................................................................................... 
  - ភ្ជសាបារាុំងៈ ................................................................................................................................... 
- មញខង្ករបច្ចញបបននៈ ........................................................................................................................................... 
- បទពិ្ឈសាធន៍ការង្ករៈ .................................................................................................................................. 
- សាថ នភ្ជព្អាពាហ៍ពិ្ពាហ៍ៈ   ឈៅលីវ   ឈរៀបការ   ណលងលោះ 
- មានរូនរនញងបនទញរៈ ...................... នារ់ ស្សី................នារ់ ក្បុស....................នារ់ 
- ឪព្ញរឈ ម្ ោះ...................................... អាយញ.......... ឆ្ន ុំ ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ.......... េូមិ............................ 
ឃញុំ/សង្កា ត់................................... ក្រុង/ស្សរុ/ខណ្ឌ ............................... រាជធានី/ឈខតត..........................។ 
- មាត យឈ ម្ ោះ .................................... អាយញ........... ឆ្ន ុំ ទីលុំឈៅបច្ចញបបនន ផ្ទោះឈលខ.......... េូមិ............................ 
ឃញុំ/សង្កា ត់................................... ក្រុង/ស្សរុ/ខណ្ឌ ............................... រាជធានី/ឈខតត..........................។ 
  ក្បវតតិរបូឈនោះពិ្តជាក្តឹមក្តូវ ឈបើឈក្បើក្បាស់ចារការពិ្ត ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលខញសក្តូវច្ុំឈពាោះមញខច្ាប់
ជាធរមាន។ 
 
                                                                               ខាច់្រណ្តត ល ថ្ថៃទី.........ណខ.......... ឆ្ន ុំ២០១... 
                                                                                               ហរថលេខា និងល ម្ ះ 
បានឃ ើញ និងឯកភាព 

    នាយកសាលា 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
 

រិចចសនា 
***** 

           ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ ម្ ោះ.................................................... ឈេទ............. អាយញ.............ឆ្ន ុំ សញ្ជា តិ............ 
មានទីលុំឈៅបច្ចញបបនន.................េូមិ.....................................................ឃញុំ/សង្កា ត់............................................ 
ក្រុង/ស្សុរ/ខណ្ឌ ...............................រាជធានី/ឈខតត.......................... អតតសញ្ជា ណ្បណ្ណឈលខ.......................... 
ឈលខទួរស័ព្ទ................................................................... ។ 

សមូ្សនា 
 

 ១. មញននឹងចាប់ឈផ្តើមក្បរបអាជីវរមម បនតអាជីវរមម ឬបិទអាជីវរមម ក្តូវជូនដុំណឹ្ងមរការ.ិក្ច្រឈច្ញចូ្ល
ណតមួយស្សុរខាច់្រណ្តត ល ឈខតតរណ្តត ល ឱ្យបានមញនពី្រសបាត ហ៍។ 

 ២. ឈោរព្អនញវតតឈោលការណ៍្ច្ាប់ បទបញ្ជា  ឈសច្រតីសឈក្មច្ ឈសច្រតីណណ្នាុំរបស់រាជរោា េិបាល និង
ក្រសួងអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡា។ 

 ៣.  ធានាមិនប ោះពាល់ដល់សនតិសញខ សណ្តត ប់ធាន ប់ រឈបៀបរបបសាធារណ្ៈ បរសិាថ ន សញវ ថភិ្ជព្ សញខញមាល
ភ្ជព្សងគម និងមិនបឈក្មើឱ្យរណ្បរសនឈោបាយណ្តមួយឈ ើយ។ 

 ៤. សហការលអរនញងការក្តួតពិ្និតយ អធិការរិច្ចរបស់សាថ ប័នមានសមតថរិច្ច ការោិល័យអប់រ ុំស្សុរ និង
មនទីរអប់រ ុំយញវជន និងរីឡាឈខតត។ 

 ៥. ឈធវើរបាយការណ៍្ឈអាយបានឈទៀងទត់ទន់ឈព្លឈវោក្បចាុំណខ ក្តីមាស ក្បចាុំឆ្ន ុំ ឈផ្្ើជូនការោិល័យ
ក្ច្រឈច្ញចូ្លណតមួយស្សុរខាច់្រណ្តត ល ឬមនទីរអប់រ ុំយញវជន និងរីឡាឈខតត។ 

 ៦. រសាងសមាា រៈឧបឈទទសសមស្សបតាមរក្មិតថាន រ់ និងព្ក្ងឹងសមតថភ្ជព្ចិ្តតររញឈកាសលយដល់ក្រូ និង
បញរគលិរ។ 

 ៧. យល់ក្ព្មឈធវើពារយសញុំច្ាប់ថមី ឈបើខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំព្ក្ងីរសាខាបណនថម។ 
 ៨. ឈបើខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ អនញវតតន៍ផ្ទញយពី្ខលឹមសារថ្នរិច្ចសនាខាងឈលើ ខ្ញុំយល់ក្ព្មតាមការសឈក្មច្របស់

សាោស្សុរ និងមនទីរអប់រ ុំ យញវជន និងរីឡាឈខតតរណ្តត ល។ 
      រនញងររណី្មិនអនញវតតតាមរិច្ចសនាឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមទទួលឈទសតាមច្ាប់រដា ណដលបានរុំណ្ត់
ជាធរមាន។ 
           ណក្រងព្ញុំក្បារដដូច្ការអោះអាងខាងឈលើឈនោះ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមផ្តិតឈមថ្ដសាត ុំទញរជាេសតញតាង។ 
                                                                                       
           ខាច់្រណ្តត ល ថ្ថៃទី............ ណខ................ ឆ្ន ុំ២០១... 

         ហត្បលខា ឬសាា ម្បម្ដៃសាដ ុំ 
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     ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

                                                                                                          ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

រដ្ឋបាេព្សុរខ្សាចរ់ណាា េ 

ការិយាេយ័ព្ចរលចញចេូតរម្យួ 

 ប្លងប់ង្ហា ញទីតាំង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ខ្សាច់កណ្តា ល ថ្ថៃទី       ខខ្ស           ឆ្ន ាំ
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បានឃ ើញ និងឯកភាព 
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