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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

 

 

 

    គណៈឆ្មបរម្ពុជា  

ពារយស្នើសុុំចុះបញ្ជកិា  
ខ្ញ ុំដាក់ពាកយស ន្ើ ញ្ ុំចញុះស ម្ ុះសៅ(ស ម្ ុះ ថ្នន ក់កណ្តា ល រាជធានើ/សខត្ា)____________________________________ 

 

ផ្ននកទើ១ ខ្ញ ុំដាក់ពាកយស ន្ើ ញ្ ុំចញុះស ម្ ុះកនញងគណៈឆ្មបកម្ពញជាកនញងនាម្ជា  
 

 ឆ្មបសទើបបញ្ច ប់ការ្ិកា 
 ឆ្មបផ្ែលម្ិនទាន់បានចញុះស ម្ ុះកនលងម្ក 

 
 
 

 សនេងៗ__________________________________________ 
   

ផ្ននកទើ២ ព័ត៌្មានផ្ទា ល់ខលួន 
 

ស ម្ ុះជាភាសាខ្មែរ  

នាម្ត្ត្កូល___________________________________ នាមខលួន________________________________________ 

ស ម្ ុះជាអកេរឡាតុំង  

នាម្ត្ត្កូល __________________________________ នាមខលួន _______________________________________ 

សេទ         ត្បុ្   ត្ ើ្ 
ថ្ងៃផ្ខឆ្ន ុំកុំស ើ ត្          ____ /____/_______ 
                               (ថ្ងៃ /  ផ្ខ  /  ឆ្ន ុំ) 

ទើកផ្នលងកុំស ើ ត្  
េូម្ិ________________________________________ 
 

ឃញុំ/សង្កា ត់______________________________________ 

ត្្ុក/ខ័ ឌ /ក្រុង_______________________________________________________________________________ 

រាជធានើ/សខត្ា__________________________________ ត្បសទ្________________________________________ 

សញ្ជា ត ិ        ផ្ខមរ  សនេងៗ សបើសនេងៗ្ូម្បញ្ជា ក់អុំពើសញ្ជា តិ _______________________ 

្ូម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយនូវ្ុំសៅងត្ចម្លងថ្នត្ពុះរាជត្កឹត្យថ្នការនាល់្ញ្ជា តិ្ផ្ខមរខ្ែលបញ្ជា រ់ថាបានងត្ចម្លងក្តឹមក្តូវតាមច្បាប់ដែើម 
ត្ប្ិនសបើអនកមាន្ញ្ជា តិ្សនេងស ើយមានត្ពុះរាជត្កឹត្យថ្នការនាល់្ញ្ជា តិ្ផ្ខមរ 
ភ្ជសា          ផ្ខមរ  អង់សលល្  សនេងៗ សបើសនេងៗ្ូម្បញ្ជា ក់អុំពើភ្ជសា_________________________ 
អា្យដាា នបចចញបបនន 
 

 
នាុះសលខ____________________________________ 
 

នលូវសលខ________________________________________ 

ស ម្ ុះនលូវ____________________________________ េូម្ិ___________________________________________ 

កន្លែងបទិ 
រូបថតពណ៌ 
៤សមx៦សម 
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ឃញុំ/សង្កា ត់___________________________________________________________________________________ 
ត្្ុក/ខ័ ឌ /ក្រុង_______________________________________________________________________________ 
________________________________________ រាជធានើ/សខត្ា_________________________________________________________________________________ 

ត្បសទ្_____________________________________ សលខទូរ្័ពា_____________________________________ 

អញើផ្ម្៉ែល_____________________________________ ដវេសប ៊ុរ_______________________________________ 
 

ផ្ននកទើ៣ េ ា្ញតងបញ្ជា ក់អត្ា្ ញ្ជា   
 

លរ េ ា្ញតងបញ្ជា ក់អត្ា្ ញ្ជា    ចសម្លើយ ្ូម្សៅកាន់ 

 
៣.១ សត្ើអនកមានអត្ា្ញ្ជា  ប័ ណ្ញ្ជា ត្ិផ្ខមរផ្ែរឬសទ?  សទ      ៣.២ 

 បាទ/ចា្ ៣.១.១ 

៣.១.១ ្ូម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយនូវ អត្ា្ញ្ជា  ប័ ណ្ញ្ជា ត្ិផ្ខមរ 
ងត្ចម្លងផ្ែលបញ្ជា ក់ថ្នបានងត្ចម្លងត្តឹ្ម្ត្ត្ូវបានចាប់សែើម្ 

   

៣.២ សត្ើអនកមានលិខិត្ឆ្លងផ្ែនផ្ែរឬសទ?  សទ      ៣.៣ 

 បាទ/ចា្ ៣.២.១ 

៣.២.១ ្ូម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយនូវ លិខិត្ឆ្លងផ្ែនងត្ចម្លងផ្ែលបញ្ជា ក់ថ្នបានងត្ចម្លង 
ត្តឹ្ម្ត្ត្ូវបានចាប់សែើម្ 

   

៣.៣ សបើសទចុំសពាុះ ុ្ំ ួរ ៣.១ និង ៣.២ ្ូម្ទាក់ទងជាម្ួយល ៈឆ្មបកម្ពញជាសែើម្បើ
ទទួលស្ចកាើផ្ នាុ្ំ ាើអុំពើេ ា្ញតងបញ្ជា ក់អត្ា្ញ្ជា  សនុះ 

  ផ្ននកទើ៤ 

ផ្ននកទើ៤ ការត្បឡងសចញថ្នន ក់ជាត្ ិ   
 

លរ ការត្បឡងសចញថ្នន ក់ជាត្ ិ ចសម្លើយ ្ូម្សៅកាន់ 

៤.១ សត្ើអនកបានត្បឡងសចញថ្នន ក់ជាត្ិផ្ែរឬសទ? 
 សទ      ផ្ននកទើ៥ 
 បាទ/ចា្ ៤.២ 

     
៤.២ សត្ើអនកបានត្បឡងសចញថ្នន ក់ជាត្ិជាប់ផ្ែរឬសទ? 

 សទ      ផ្ននកទើ៥ 
 បាទ/ចា្ ៤.២.១ 

៤.២.១ 
កាលបរសិចេទការត្បឡងសចញថ្នន ក់ជាត្ិ      …… /………/……… 
                                                     (ថ្ងៃ /  ផ្ខ  / ឆ្ន ុំ) 

 
 ផ្ននកទើ៥ 
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ផ្ននកទើ៥ ការប ាញ ុះបណ្តា លម្ញនសពលបសត្ម្ើការងារ 

 
ចាប់ពើ 

 (ផ្ខ/ឆ្ន ុំ) 
 

ែល់ 
(ផ្ខ/ឆ្ន ុំ) 

 

ជុំនាន់ ស ម្ ុះត្លឹុះសាា នប ាញ ុះបណ្តា ល ត្បសេទត្លឹុះសាា នប
 ាញ ុះបណ្តា ល 

លញ វឌ្ឍ ិ អា្យដាា នត្លឹុះសាា នប ាញ ុះ 
បណ្តា ល 

     
 
 

 អគារសលខ_____________ 
…………………………………….   ្កលវទិាល័យវទិាសាត្្ ញ្ខាេិបាល1 

 
  នលូវសលខ_______________ 

  វទិាសាា នវទិាសាស្រ ា្ ញ្ខាេិបាលខ.េ.ម្ 
 

 រែា 
 

 ឆ្មបបរញិ្ជា បត្ត្ 
 

ស ម្ ុះនលូវ______________ 

  ្កលវទិាល័យអនារជាត្ិ 
 

 ឯកជន 
 

 ឆ្មបបរញិ្ជា បត្ត្រងឬឆ្មបម្ធ្យម្ 
 

ឃញុំ/សង្កា ត់_____________ 

  ្កលវទិាល័យន័រត្ញន 
 

 សោធា 
 

 ឆ្មបបឋម្ ត្្ុក/ខ័ ឌ /ក្រុង__________
___   ្កលវទិាល័យពញទធិសាស្រ ា្ 

 
 ដសេងៗ______  _____________________ 

  សាលាបសចចកសទ្ផ្ងទាុំសវជាសាស្រ្ា 
 

 

  រាជធានើ/សខត្ា____________
_………………………..…………
.. 

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាលកុំពត្ 
 

  ត្បសទ្_____________ 

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាលបាត់្ែុំបង 
 

   

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាល ា្ឹងផ្ត្ត្ង 
 

   

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាលកុំពង់ចាម្    

   ដសេងៗ____________________    

     

            
 
 

 អគារសលខ_____________ 
…………………………………….   ្កលវទិាល័យវទិាសាត្្ ញ្ខាេិបាល 

 
  នលូវសលខ_______________ 

  វទិាសាា នវទិាសាស្រ ា្ ញ្ខាេិបាលខ.េ.ម្ 
 

 រែា 
 

 ឆ្មបបរញិ្ជា បត្ត្ 
 

ស ម្ ុះនលូវ______________ 

                                                 
1 ្កលវទិាល័យវទិាសាត្្ ញ្ខាេិបាលពើម្ញនជាម្ហាវទិាល័យសវជាសាស្រ ា្ឱ្ងសាស្រ ា្និងទនាសាស្រ ា្ 
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  ្កលវទិាល័យអនារជាត្ិ 
 

 ឯកជន 
 

 ឆ្មបបរញិ្ជា បត្ត្រងឬឆ្មបម្ធ្យម្ 
 

ឃញុំ/សង្កា ត់_____________ 

  ្កលវទិាល័យន័រត្ញន 
 

 សោធា 
 

 ឆ្មបបឋម្ ត្្ុក/ខ័ ឌ /ក្រុង__________
___   ្កលវទិាល័យពញទធិសាស្រ ា្ 

 
 ដសេងៗ______  _____________________ 

  សាលាបសចចកសទ្ផ្ងទាុំសវជាសាស្រ្ា 
 

 

  រាជធានើ/សខត្ា____________
_………………………..…………
.. 

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាលកុំពត្ 
 

  ត្បសទ្_____________ 

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាលបាត់្ែុំបង 
 

   

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាល ា្ឹងផ្ត្ត្ង 
 

   

  សាលាម្ធ្យម្្ិកា ញ្ខាេិបាលកុំពង់ចាម្    

   ដសេងៗ____________________    

     

       ្ូម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយនូវ ុ្ំសៅងត្ចម្លងផ្ែលបញ្ជា ក់ថ្នបានងត្ចម្លងត្តឹ្ម្ត្ត្ូវតម្ចាប់សែើម្ថ្ន្ញ្ជា បត្ត្ឆ្មប 
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ផ្ននកទើ៦ ការប ាញ ុះបណ្តា លសនេងៗ  
 
លរ ការប ាញ ុះបណ្តា លសនេងៗ ចសម្លើយ ្ូម្សៅកាន់ 

 ៦.១ សត្ើអនកបានទទួលការប ាញ ុះបណ្តា លសនេងៗផ្ែរឬសទ?  សទ      ផ្ននកទើ៧ 
 បាទ/ចា្ ៦.១.១ 

 
៦.១.១ ្ូម្បញ្ជា ក់អុំពើការប ាញ ុះបណ្តា លសនេងៗផ្ែលអនកបានទទួល 

 
ចាប់ពើ  

(ថ្ងៃ/ផ្ខ/ឆ្ន ុំ) 
 

ែល់ 
(ថ្ងៃ/ផ្ខ/ឆ្ន ុំ) 

 

ស ម្ ុះវលគ 
ប ាញ ុះ 
បណ្តា ល 

លញ វឌ្ឍ ិ
ស ម្ ុះសាា ប័នប ាញ ុះ 

បណ្តា ល 
អា្យដាា នសាា ប័ននប ាញ ុះបណ្តា ល 

     រាជធានើ/សខត្ា ____________________________________ 
ត្បសទ្________________________________________ 

     រាជធានើ/សខត្ា ____________________________________ 
ត្បសទ្________________________________________ 

     រាជធានើ/សខត្ា ____________________________________ 
ត្បសទ្________________________________________ 

     រាជធានើ/សខត្ា ____________________________________ 
ត្បសទ្________________________________________ 

្ូម្ភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយនូវ ុ្ំសៅងត្ចម្លងផ្ែលបញ្ជា ក់ថ្នបានងត្ចម្លងត្តឹ្ម្ត្ត្ូវតម្ចាប់សែើម្ថ្នសញ្ជា បក្តបញ្ជា ក់ការប ាញ ុះបណ្តា លសនេងៗ 
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ផ្ននកទើ៧ ្ម្បទាកនញងការត្បកបវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេបិាល 

 
លរ ្ម្បទាកនញងការត្បកបវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេបិាល ចសម្លើយ ្ូម្សៅកាន់ 
៧.១ សត្ើអនកមានសាា នភាពស៊ុមភាពនលូវកាយផ្ែលអាចប៉ែុះពាល់ែល់សមតាភាពរន៊ុងការត្បកបវជិាា ជើវៈ

ស៊ុខាភិបាលខ្ែរឬសទ? 
 សទ ៧.២ 

 បាទ/ចា្ ៧.១.១ 

៧.១.១ សូមភាា ប់ជាមួយនូវច្បាប់ដែើមននលិមិតបញ្ជា រ់អំពើសាា នភាពស៊ុមភាព និង ការពាបាល
ផ្ែលសចញសដាយអនកត្បកបវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេិបាលផ្ែលបានចញុះបញ្ាិកានិងមាន អាជ្ាប ណ 

   

៧.២ សត្ើអនកមានសាា នភាពស៊ុមភាពនលូវចិត្ាផ្ែលអាចប៉ែុះពាល់ែល់សមតាភាពរន៊ុងការត្បកបវជិាា ជើវៈ 
ស៊ុខាភិបាលខ្ែរឬសទ? 

 សទ ៧.៣ 

 បាទ/ចា្ ៧.២.១ 

៧.២.១ សូមភាា ប់ជាមួយនូវច្បាប់ដែើមននលិមិតបញ្ជា រ់អំពើសាា នភាពស៊ុមភាព និង ការពាបាល
ផ្ែលសចញសដាយអនកត្បកបវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេិបាលផ្ែលបានចញុះបញ្ាិកា និង មាន 
អាជ្ាប ណ 

   

៧.៣ សត្ើអនកធាល ប់ក្តូវបានសតនាា ដោសពើបទឧក្រិែឋកនញងត្បសទ្កម្ពញជាផ្ែរឬសទ?  សទ ៧.៣.១ 

 បាទ/ចា្ ៧.៣.១ 

៧.៣.១ ្ូម្ភ្ជា ប់ជាម្ួយនូវ ុ្ំសៅងត្ចម្លងផ្ែលបញ្ជា ក់ថ្នបានងត្ចម្លងត្តឹ្ម្ត្ត្ូវតម្ចាប់សែើម្ថ្ន
ក្ពឹតតិបក្តដថាា លសទា្(លិមិតដថាា លដោស)រន៊ុ ងក្បដទសកម្ពញជា 

   

៧.៤ សត្ើអនកធាល ប់ក្តូវបានសតនាា ដោសពើបទឧក្រិែឋកនញងត្បសទ្ណ្តម្ួយសនេងសទៀត្សត្ៅពើត្បសទ្
កម្ពញជាផ្ែរឬសទ? 

 សទ ៧.៤.១ 

 បាទ/ចា្ ៧.៤.១ 

៧.៤.១ ្ូម្ភ្ជា ប់ជាម្ួយនូវ ុ្ំសៅងត្ចម្លងផ្ែលបញ្ជា ក់ថ្នបានងត្ចម្លងត្តឹ្ម្ត្ត្ូវតម្ចាប់សែើម្ថ្ន
ក្ពឹតតិបក្តដថាា លសទា្(លិមិតដថាា លដោស)កនញ ងត្បសទ្សនេងសត្ៅពើត្បសទ្កម្ពញជា 

   
ផ្ននកទើ៨ 
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ផ្ននកទើ៨ កាត្ពវកចិចវជិាា ជើវៈនងិការយល់ត្ពម្ 

 
៨.១ កាត្ពវកចិច វជិាា ជើវៈ 
កាត្ពវកចិច វជិាា ជើវៈផ្ែលអនកវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេបិាលត្ត្វូបុំសពញរមួ្មានៈ 

1.  ដោរពតាមក្រមសើលធម៌វជិាា ជើវៈ បទដ្ឋឋ នវជិាា ជើវៈ និង និយាមវជិាា ជើវៈ 
2. 

 
ជូនែុំ ឹងល ៈឆ្មបកម្ពញជា កនញងរយៈសពល ៣០ ថ្ងៃ អំពើការផ្ត្បត្បួល ញ្ខភ្ជពនលូវកាយ ឬ នលូវចិត្ាផ្ែលអាចប៉ែុះពាល់ែល់
្ម្ត្ាភ្ជពរប្់ខលួនកនញងការត្បកបវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេិបាល  

3. 
 
ជូនែុំ ឹងល ៈឆ្មបកម្ពញជា កនញងរយៈសពល ៣០ ថ្ងៃអំពើការនានាា សទា្ពើបទឧត្កិែាណ្តម្ួយកនញងត្បសទ្កម្ពញជា ឬ កនញងត្បសទ្ែថ្ទ 
សទៀត្  

4. 
 
ជូនែុំ ឹងល ៈឆ្មបកម្ពញជា អំពើការផ្ទល ្់បាូរព័ត៌្មានផ្ែលខលួនបាននាល់ទាក់ទងនឹងការចញុះបញ្ា ិកាកនញងនាម្ជាអនកវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេិបាល 
មាន ក់ 

5. 
 
ម្ិនត្បកបវជិាា ជើវៈស៊ុខាភិបាល ឬ នាល់ស្វាខ្ែោំ្ ញខភ្ជពសដាយគាម នអាជ្ាប ណត្បកបវជិាា ជើវៈមាន ញ្ពលភ្ជពខ្ែលដច្បញដដ្ឋយល ៈ 
ឆ្មបកម្ពញជា 

 ខ្ញ ុំបានអាន និង យល់ត្ពម្បុំសពញកាត្ពវកិចចវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេិបាលទាុំងអ្់ខាងសលើ 

៨.២ កចិចត្ពម្សត្ពៀង 

 

 
ខ្ញ ុំយល់ត្ពម្អនញញ្ជា ត្ឲ្យល ៈឆ្មបកម្ពញជាសធ្វើការសាក្ួរ ឬ ត្បមូ្លព័ត៌្មាន ស ើយ ខ្ញ ុំយល់ត្ពម្ត្បលល់ឯកសារទាុំងឡាយណ្ត
ខ្ែលល ៈឆ្មបត្ត្ូវការសែើម្បើបញ្ជា ក់ថ្នខ្ញ ុំអាចចញុះស ម្ ុះកនញងនាម្ជាអនកវជិាា ជើវៈ ញ្ខាេិបាលបាន 

 
ខ្ញ ុំទទួលសាគ ល់ថ្នល ៈឆ្មបកម្ពញជាមាន្ិទធិែក ូត្ ឬ បញ្ឈប់ការចញុះបញ្ា ិការប្់ខ្ញ ុំ ឬ ចាត់្វធិានការផ្ែលចាុំបាច់ទាុំងឡាយ 
ត្ប្ិនសបើ ព័ត៌្មាន ឬ ឯកសារផ្ែលបាននាល់ខាងសលើត្ត្ូវបានរកសឃើញថ្នជាព័ត៌្មានម្ិនពិត្ ឬ ជាឯកសារផ្កលងកាល យ។ 

________________ 
ហតថលេខា 

 
 

________________ 
ល ម្ ះ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

…… /………/……… 
                          
(ថ្ងៃ  /  ផ្ខ   / ឆ្ន ុំ) 
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ផ្ននកទើ៩ បញ្ា ើសនាៀងផ្ទា ត់្ឯរសារផ្ែលបានភ្ជា ប់ម្កជាម្យួពាកយស ន្ើ្ ញ ុំចញុះស ម្ ុះ 

ក ឯកសារផ្ែលត្ត្វូភ្ជា ប់ម្កជាម្យួ 
លូ្្ញ្ជា   

ដបើបានភ្ជា ប់ម្កជាម្ួយ 

រូបងត្សទើបផ្ត្ងត្នាសពលងមើៗពណ៌ ៤្ម្ X ៦្ម្ ចុំនួន២្នលឹក  

្ុំសៅងត្ចម្លងខ្ែលបញ្ជា រ់ថាបានងត្ចម្លងក្តមឹក្តវូតាមច្បាប់ដែើមថ្នឯកសារែូចខាងសត្កាម្៖  
1. អតតសញ្ជា ណប័ណណ្ញ្ជា ត្ិផ្ខមរ ឬ លិមិតឆ្លងខ្ែន  

2. សញ្ជា បក្តឆ្មប   

3. ក្ពឹតតិបក្តដថាា លសទា្(លិមិតដថាា លដោស)កនញងត្បសទ្កម្ពញជា  

4. ក្ពឹតតិបក្តដថាា លសទា្(លិមិតដថាា លដោស)កនញងត្បសទ្ណ្តម្ួយសនេងសទៀត្សត្ៅពើត្បសទ្កម្ពញជា  

ខ-ឯកសារសនេងៗ  

្ុំសៅងត្ចម្លងខ្ែលបញ្ជា រ់ថាបានងត្ចម្លងក្តមឹក្តវូតាមច្បាប់ដែើមថ្នឯកសារែូចខាងសត្កាម្៖  
1. ត្ពុះរាជត្កឹត្យថ្នការនាល់្ញ្ជា ត្ិត្ប្ិនសបើអនកមាន្ញ្ជា ត្ិសនេងស ើយមានត្ពុះរាជត្កឹត្យ 
ថ្នការនាល់្ញ្ជា ត្ិផ្ខមរ 

 

2. សញ្ជា បក្តបញ្ជា រ់ការប ាញ ុះបណ្តា លសនេងៗ   

ច្បាប់ដែើមននឯកសារែូចខាងសត្កាម្៖  

1. លិមិតបញ្ជា រ់អំពើសាា នភាពស៊ុមភាពនលូវកាយ និង ការពាបាលផ្ែលសចញសដាយអនកត្បកបវជិាា ជើវៈ 
ញ្ខាេិបាលផ្ែលបានចញុះបញ្ា ិកា និង មាន អាជ្ាប ណ 

 

2. លិមិតបញ្ជា រ់អំពើសាា នភាពស៊ុមភាពនលូវចិត្ា និង ការពាបាលសចញសដាយអនកត្បកបវជិាា ជើវៈ 
ញ្ខាេិបាលផ្ែលបានចញុះបញ្ា ិកា និង មានអាជ្ាប ណ 

 

 
 

ផ្ននកទើ១០ ការបង់ក្បារ់ 
 

១០.១ ថ្ងលដាក់ពាកយស ន្ើ ញ្ ុំចញុះបញ្ា ិកា និង ថ្ងលបង់ែវកិាឆ្ន ែំំបូង 
 

ថ្ងលដាក់ពាកយស ន្ើ ញ្ ុំចញុះបញ្ា ិកា និង ថ្ងលបង់ែវកិាឆ្ន ែំំបូង ចុំនួនក្បារ់្រញបលិត្ជាសរៀល 
ថ្ងលដាក់ពាកយស ន្ើ ញ្ ុំចញុះបញ្ា ិកា  
ថ្ងលចញុះបញ្ា ិកា (នែលបង់ែវកិាឆ្ន ែំំបូង)  
្រញប  
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១០.២ វធិ្ើបង់ត្បាក់ 

 
 បង់ជាសាច់ត្បាក់ផ្ទា ល់       ដសារក្បារ់តាមភាន រ់ង្ករដវរល៊ុយ        ដសារក្បារ់តាមធនាោរ 

 
១០.២.១ ក្បសិនដបើបង់ជាសាច់្បក្បារ់ផ្ទា ល់  

 ដ ែ្ ោះអនរបង់ត្បាក់_______________________________________________________________________________ 
ដ ែ្ ោះអនរទទួលត្បាក់_____________________________________________________________________________ 
 បានបង់ត្បាក់ដៅថ្ងៃទើ____ផ្ខ_________ឆ្ន ុំ_________្ូមភាា ប់មរជាមួយនូវវរ័ិយប័ក្តបងត់្បាក់                                               
 
 
បានបង់ភាគោនដៅថ្ងៃទើ …… ផ្ខ……………..ឆ្ន ុំ……………សូមភាា ប់មរជាមួយនូវវរ័ិយប័ក្តបង់ភាគោន 

 
១០.២.២ ក្បសិនដបើដសារក្បារ់តាមភាន រ់ង្ករដវរល៊ុយ 

 ដ ែ្ ោះភាន រ់ង្ករដវរល៊ុយ______________________________________________________________________________ 
ដលមរូែសំង្កត់្__________________________________________________________________________________ 
ដលមទូរស័ពាអនរដសញើត្បាក់ ____________________________________________________________________________ 
ដលមទូរស័ពាអនរទទួលត្បាក់__________________________________________________________________________ 
 បានបង់ត្បាក់ដៅថ្ងៃទើ _____ ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_________្ូមភាា ប់មរជាមួយនូវវរ័ិយប័ក្តបងត់្បាក់                                               
                                                                    
១0.២.៣ ក្បសិនដបើដសារក្បារ់តាមធនាោរ 
ស ម្ ុះធ្នាគារ__________________________________________________________________________________
_ ស ម្ ុះល នើធ្នាគាររប្់អនកដាក់ពាកយស ន្ើ ញ្ ុំចញុះបញ្ា ិកា_______________________________________________________ 
ស ម្ ុះល នើធ្នាគាររប្់ល ៈឆ្មបកម្ពញជា____________________________________________________________ 
សលខល នើធ្នាគាររប្់ល ៈឆ្មបកម្ពញជា___________________________________________________________ 
ស ម្ ុះអនកបង់ត្បាក់_______________________________________________________________________________
__ បានបង់ត្បាក់ដៅថ្ងៃទើ_____ ផ្ខ_________ឆ្ន ុំ___________្ូមភាា ប់មរជាមួយនូវវរ័ិយប័ក្តបងត់្បាក់                                               
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ផ្ននកទើ១១ ្ត្មាប់បញលគលិក 
 
១១.១-ទើកផ្នលងទទលួពារយ 

 
 បានទទួលពារយដៅថាន រ់  រណ្តត ល    រាជធានើ    ដមតត 

 ដបើថាន រ់រណ្តត ល ឬ ថាន រ់ដមតតសូមបញ្ជា រ់ដ ែ្ ោះ__________________________________________________ 

 បានទទួល និង ពិនិត្យសលើពាកយស ន្ើ ញ្ ុំសៅថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______ 

១១.២ 
 

ដយាបលរ់បសប់ញលគលិកទទលួពារយ 
 
 

 

 ពារយស៊ុំចញុះស ម្ ុះក្តូវបានបំដពញដពញដលញ 
 

 ពារយស៊ុំចញុះស ម្ ុះក្តូវបានបំដពញមិនដពញដលញ 
 

 គួរអន៊ុម័តដលើសំដណើ រដនោះ 

 មិនគួរអន៊ុម័តដលើសំដណើ រដនោះដដ្ឋយមូលដវត៊ុ____________________________________________ 

 សនេងៗ____________________________________________________________________ 
 

___________________________                                 ថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______ 
              វតាដលខា       
                                                                  
___________________________ 
              (ដ ែ្ ោះ) 
 

១១.៣   ដសច្បរតើសំដរច្បរបស់ត្បធាន ឬ ត្ុំណ្តងត្កមុ្ត្បកឹាគណៈឆ្មបរាជធានើ/សខត្ា/កណ្តា ល 
 
 អាចចញុះបញ្ា ិកាបាន 

 មិនអាចចញុះបញ្ា ិកាបាន 

 ដដ្ឋយមូលដវត៊ុ_________________________________________________________________ 

 សនេងៗ______________________________________________________________________ 

 
    ___________________________                                        ថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______ 
                  (វតាដលខា)       

                                                                 
   ___________________________ 
                    (ដ ែ្ ោះ) 
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១១.៤   ដយាបលរ់បសប់ញលគលិកក្រមុក្បរឹាគណៈឆ្មបជាត្ ិ
 

 ឯរភាពតាមដសច្បរតើសំដរច្បរបស់ត្បធាន ឬ ត្ុំណ្តងត្កុម្ត្បឹកាគណៈឆ្មបរាជធានើ/សខត្ា/កណ្តា ល 

 មិនឯរភាពតាមដសច្បរតើសំដរច្បរបស់ត្បធាន ឬ ត្ុំណ្តងត្កុម្ត្បឹកាគណៈឆ្មបរាជធានើ/សខត្ា/កណ្តា ល 

 ដដ្ឋយមូលដវត៊ុ_________________________________________________________________ 

 សនេងៗ____________________________________________________________________ 

 
  ___________________________                                 ថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______               
                  (វតាដលខា)       

                                                                 
   ___________________________ 
                   (ដ ែ្ ោះ) 
 
១១.៤   ដសច្បរតើសំដរច្បរបស់ត្បធាន ឬ ត្ុំណ្តងក្រមុក្បរឹាគណៈឆ្មបជាត្ ិ

 ឯរភាពសលើការចញុះបញ្ា ិកា 

 មិនឯរភាពសលើការចញុះបញ្ា ិកា 

 ដដ្ឋយមូលដវត៊ុ_________________________________________________________________ 

 សនេងៗ____________________________________________________________________ 

 
  ___________________________                                 ថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______              
                  (វតាដលខា)       

                                                                 
   ___________________________ 
                    (ដ ែ្ ោះ) 
១១.៥    សោបលរ់ប្ប់ញលគលិកដបាោះព៊ុមពវញិ្ជា បនបក្តបញ្ជា រ់ការច្ប៊ុោះដ ែ្ ោះ 
 

 បានដបាោះព៊ុមពវញិ្ជា បនបក្តបញ្ជា រ់ការច្ប៊ុោះដ ែ្ ោះ 
  ដបាោះព៊ុមព ដៅ ថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______ 

 សនេងៗ__________________________________________________________________ 

  

  ___________________________                                 ថ្ងៃទើ____ផ្ខ_______ឆ្ន ុំ_______ 
                  (វតាដលខា)       

                                                                 
   ___________________________ 
                    (ដ ែ្ ោះ) 
 
 


