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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
 
 
 
 

ពារយសុុំចូលសមាជិរសព្មាប់ឆ្មបខ្មមរ 
 

ខ្ញុំនាងឈ ម្ ោះ...........................................ឈេទ............ឈ ើតថ្ងៃទី  .........ខខ    .........    ឆ្ន ុំ    ................. 

សមូគោរពជនូ 

លោរព្សពី្បធានព្រុម្ព្បឹរាគណៈឆ្មបរាជធានី-លមតត...................................... 

រម្មវត្ុៈ សុំឈណើ សញុំចូលជាសមាជិ គណៈឆ្មប ម្ពញជា។ 
 ន័យដូចបានខចង នញង ម្មវតថញខាងឈលើ នាងខ្ញុំសញុំចូលជាសមាជិ គណៈឆ្មប ម្ពញជា ឈដើម្បីធានាបាននូវការប្ប បវជិាា ជីវៈ 
តាម្ជុំនាញរបស់ខលួន សម្ស្សបតាម្ប្រោះរាជប្ ឹតយឈលខ នស/រ ត/០៩០៦/៣៨៩ ចញោះថ្ងៃទី១៨ ខខ ញ្ញា  ឆ្ន ុំ២០០៦ សតីរីការ 
បឈងកើតគណៈឆ្មប ម្ពញជា។ 
 ឈសច តីដូចបានជុំរាបជូនខាងឈលើ សូម្ឈោ ស្សីប្បធានឈម្តាត ចញោះឈ ម្ ោះនាងខ្ញុំបានចូលជាសមាជិ គណៈឆ្មប ម្ពញជា 
ឈោយអនញឈប្រោះ។ 

នាងខ្ញុំសូម្ភ្ជា ប់ជូននូវឯ សារជូនប្ ុម្ប្បឹ ាគណៈឆ្មបរាជធានី-ឈខតតដូចតឈៅ៖ 
-ពា យសញុំចូលសមាជិ សប្មាប់ឆ្មបខខមរ     ១ ចាប់ 
-របូងត (៤x៦)        ២ សនលឹ  
-របូងត (៣x៤)        ១ សនលឹ  
-ងវកិាចញោះឈ ម្ ោះ        ៤០,០០០ ឈរៀល 
- ងវកិាប្បចុំឆ្ន ុំ ២០១៧  ៖ 
  - ៦០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញា ប័ប្តចប់រីបរញិ្ញា ប័ប្តឆ្មបឈ ើង 
  - ៤០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញា ប័ប្តបរញិ្ញា ប័ប្តរងឆ្មបឬឆ្មបម្ធ្យម្ 

- ២០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញា ប័ប្តឆ្មបបឋម្ 
  
-សញ្ញា ប័ប្តដូចជាៈ 
 . សញ្ញា ប័ប្តឆ្មបបឋម្ឈចញ នញងប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា  
ខ. សញ្ញា ប័ប្តបរញិ្ញា ប័ប្តរងឆ្មបឬឆ្មបម្ធ្យម្ឈចញ នញងប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា 
គ. សញ្ញា ប័ប្ត បរញិ្ញា ប័ប្តឆ្មប ឈចញ នញងប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា 
ឃ. សញ្ញា ប័ប្តឆ្មបឈសេងឈទៀតទទួលបានឈៅឈប្ៅប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា។ 

គណៈឆ្មបរម្ពុជា 

 
របូងត ៤x៦ 
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*សប្មាប់សញ្ញា ប័ប្តឈប្ៅប្បឈទសសូម្ភ្ជា ប់នូវលិខិតបញ្ញា  ់ ប្មិ្តសម្មូ្លសញ្ញា ប័ប្តរីគណៈមាម ធិ្ការ
រិនិតយវាយតថ្ម្ល ប្មិ្តសញ្ញា ប័ប្តនិងលិខិតបញ្ញា  ់ការសិ ា 

*  នញង រណីបាត់បង់ឬខូចខាតសញ្ញា ប័ប្តឆ្មប សូម្ទុំនា ់ទុំនងការយិាល័យប្ ុម្ប្បឹ ាគណៈឆ្មបរាជធានី-
ឈខតតឈដើម្បីទទួលបានគុំរូ“លិខិតបញ្ញា  ់សញ្ញា ប័ប្ត”។លិខិតឈនោះប្តូវបញ្ញា  ់រីសាោណតញ ោះបណាត លរបស់ខលួន និងប្តូវភ្ជា ប់ជា 

មួ្យពា យសញុំចញោះបញ្ា ីឈដើម្បីឈស្ើជូនប្ ុម្ប្បឹ ាគណៈឆ្មបរាជធានី-ឈខតត។ 
 

ឈធ្វើឈៅ............................ថ្ងៃទី............ខខ...................ឆ្ន ុំ............ 

ហតថឈលខាសាម្ញីខលួន 
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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
 
 
 

ជីវប្រវត្តរូិបសគខេប 
ក. ពត័្ម៌ានផ្ទា លខ់្លនួៈ 

-*នាម្ ..................................*ឈរតតនាម្......................................ជាអ េរឡាតាុំង...................................................... 
ឈេទៈ ស្សី □ ប្បុស □ 

-*ថ្ងៃខខ ឆ្ន ុំ  ុំឈណើ តៈ ថ្ងៃទី..............ខខ..................ឆ្ន ុំ.................. 
-*ទី ខនលង ុំឈណើ តៈ*េូមិ្................................................................*ឃញុំ/សង្កក ត់........................................................ 
*ស្សុ /ខ័ណឌ .............................................................................*រាជធានី/ឈខតត...................................................... 
-អាស័យោា នបចចញបបននៈសទោះឈលខ..............សលូវឈលខ..........................េូមិ្..................................................................... 
ឃញុំ/សង្កក ត់.........................................ស្សុ /ខ័ណឌ ...................................រាជធានី/ឈខតត........................................... 
-*ឈលខទូរស័រទៈ..........................................................អញីឈម្៉េលៈ.............................................................................. 

ខ្. ការបណតត ុះបណ្តត លមលូដ្ឋា ន 
១. *សូម្គូសប្បអប់ខាងឈប្កាម្ខដលប្តូវនឹងអន ៈ 
□ ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញា ប័ប្តឆ្មបរីសាោបណតញ ោះបណាត ល នញងប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា 
□ ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញា ប័ប្តឆ្មបរីសាោបណតញ ោះបណាត លឈៅឈប្ៅប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា 
□ ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញា ប័ប្តឆ្មបរីសាោបណតញ ោះបណាត លតិចជាង១ឆ្ន ុំ នញងប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា 
□ ខ្ញុំទទួលបានសញ្ញា ប័ប្តឆ្មបរីជុំរញ ុំ នញងប្រោះរាជាណាចប្  ម្ពញជា 
□ ឈសេងឈទៀត (សូម្បញ្ញា  ់)......................................................................................................... 
២. *សូម្បុំឈរញរ័ត៌មានសតីរីការបណតញ ោះបណាត លមូ្លោា ន នញងតារាងដូចខាងឈប្កាម្ៈ 

-ប្បសិនឈបើអន មិ្នអាចបុំឈរញរ័ត៌មាន នញងតារាងខាងឈប្កាម្បានឈោយមូ្លឈហតញអន មិ្នធាល ប់ទទួល
ការបណតញ ោះបណត លមូ្លោា នឆ្មប សូម្គូស នញងប្បអប់ឈនោះ□ 

សាោបណតញ ោះបណាត ល ខខ/ឆ្ន ុំចប់ឈសតើម្ 
 

ខខ/ឆ្ន ុំបញ្ច ប់ 
 
 

ទី ខនលងបណតញ ោះបណាត ល សញ្ញា ប័ប្តទទួលបាន 
រាជធានី/ឈខតត ប្បឈទស  

 
 

     

 
 

     

      

គ. ប្រវត្តកិារងារ 
១. *ឈតើអន ចប់ឈសតើម្សតល់ឈសវាឆ្មបឈៅឆ្ន ុំណា?..................... 

គណៈឆ្មបរម្ពុជា 

 
របូងត ៤x៦ 
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២. *ឈតើអន  ុំរញងសតល់ឈសវាឆ្មប (ទុំងការង្ករឈប្ៅឈមា៉េង និង ការង្ករឯ ជន) ខម្៉េនឈទ? □ចស□ ឈទ 
៣. សូម្បុំឈរញរ័ត៌មានសតីរីការង្ករបចចញបបននរបស់អន ដូចខាងឈប្កាម្ៈ 

     -កាលបរឈិចេទចប់ឈសតើម្ខខ..........ឆ្ន ុំ...............ឈ ម្ ោះអងគភ្ជរប្បតិបតតិការ.................................................................... 
     -ស្សុ /ខ័ណឌ .................................................................... រាជធានី/ឈខតត........................................................... 

-ប្បឈេទអងគភ្ជរប្បតិបតតិការៈ□សាធារណៈ□អងគការឈប្ៅរោា េិបាល □ ឈយាធា  □ ឯ ជន □ឈសេងៗ 
*ឈតើអន សតល់ឈសវាឆ្មបខដរឬឈទ?□ ចស□ ឈទ 

ឈតើអន ឈរៀបចុំឯ សារសប្មាប់ការបណតញ ោះបណាត ល  ម្មវធីិ្រប្ងឹងវជិាា ជីវៈឆ្មប ឬសតល់ការបណតញ ោះបណាត លឆ្មបឬឈទ? 
□ ចស□ ឈទ 

៤.*ឈប្ៅរីការង្ករខាងឈលើឈតើអន សតល់ឈសវាឆ្មបឈៅគលីនិ ឯ ជនម្នទីរឈរទយម្ណឌ លសញខភ្ជរឬបនទប់ខងទុំឬឈទ?  
(សូម្គូស នញងប្បអប់ចស ឈទោះបីអន បុំឈរ ើការង្ករឈប្ៅឈមា៉េង ៏ឈោយ)□ ចស□ ឈទ 

ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចសសូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតដូចខាងឈប្កាម្៖ 

កាលបរឈិចេទចប់ឈសតើម្ខខ...........ឆ្ន ុំ.............ឈ ម្ ោះអងគភ្ជរប្បតិបតតិការ................................................................... 

ស្សុ /ខ័ណឌ ............................................រាជធានី/ឈខតត..................................ឈលខទូរស័រទ...................................... 

ឃ. បញ្ហា សតខ្ភាព វិនយ័ នខិបទឧប្កដិ្ា 

១.*ឈតើអន មានបញ្ញា សញខភ្ជរសលូវកាយឬសលូវចិតតខដលអាចប៉េោះពាល់ដល់សម្តថភ្ជរ នញងការអនញវតតការង្ករឆ្មប របស់ខលួនខដល
ឬឈទ? □ ចស□ ឈទ 
ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចស   សូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតអុំរីសាថ នភ្ជររបស់អន និងបញ្ញា  ់រីសាថ នភ្ជរថ្នការរាបាល៖ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

២.*ឈតើអន ធាល ប់ទទួលការោ ់វន័ិយរីអាជ្ាធ្រមានសម្តថ ិចចឬប្បធានអងគភ្ជរ គណៈឆ្មប ម្ពញជា ឈៅ នញងប្បឈទសឬអាជ្ាធ្រ 
មានសម្តថ ិចចឈៅឈប្ៅប្បឈទសឬឈទ?  □ចស  □ ឈទប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចស   សូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតអុំរីកាលបរឈិចេទ 
ថ្នបញ្ញា  រ័ត៌មានរីបញ្ញា  ការោ ់វន័ិយ និងសញរលភ្ជរថ្នការោ ់វន័ិយ៖ 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
៣. *ឈតើអន ធាល ប់មានបទឧប្ ិដា នញងប្បឈទសឬឈប្ៅប្បឈទសឬឈទ? □ ចស□ ឈទ 
ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចស   សូម្សតល់រ័ត៌មានលម្អិតអុំរីកាលបរឈិចេទថ្នបទឧប្ ិដា រ័ត៌មានរីបទឧប្ ិដា 
ការោ ់វន័ិយ និងសញរលភ្ជរថ្នបទឧប្ ិដា៖ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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ខ. ការធានាអុះអាខ 
នាងខ្ញុំសូម្ធានាទទួលខញសប្តូវចុំឈពាោះម្ញខចាប់ថៈ  

- នឹងឈរររតាម្អនញប្ ឹតយសតីរីប្ ម្សីលធ្ម៌្ឆ្មប 
- រ័ត៌មានខដលបានបុំឈរញខាងឈលើឈនោះរិតជាប្តឹម្ប្តូវ។ 

 

*ឈធ្វើឈៅ............................ថ្ងៃទី............ខខ...................ឆ្ន ុំ............ 

*ហតថឈលខាសាម្ញីខលួន 
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ច. សប្មាបម់ន្តនតបី្ករមប្រាកឆគណៈរាជបានជធាន-ីគខ្ត្តគប្រើប្ាសប់ តគណ្តណ ុះ 

១. កាលបរឈិចេទទទួលពា យសញុំចូលសមាជិ ឈោយការយិាល័យ .ឆ្.ខ             .........../............./................. 

២. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ បានបុំឈរញចប់សរវប្គប់ឬឈទជាមួ្យសុំណួរខដលមាន(*)?□ ចស□ ឈទ 
ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ឈទ   ឈសច តីសឈប្ម្ចអាចឈធ្វើឈ ើង លញោះប្តាខតសុំណួរខដលមាន(*)ប្តូវបានឈឆ្លើយ 

៣. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ ឈនោះបានភ្ជា ប់នូវរបូងត៤x៦ ចុំនួន២សនលឹ ឬឈទ។□ ចស□ ឈទ 

៤. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ ឈនោះបានភ្ជា ប់នូវរបូងត៣x៤ ចុំនួន១សនលឹ ឬឈទ។□ ចស□ ឈទ 

៥. ឈតើពា យសញុំចូលសមាជិ ឈនោះមានបង់ងវកិាចញោះឈ ម្ ោះចុំនួន ៤០,០០០ ឈរៀល 
     និងងវកិាប្បចុំឆ្ន ុំចុំនួន- ៦០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញា ប័ប្តចប់រីបរញិ្ញា ប័ប្តឆ្មបឈ ើង 

  - ៤០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញា ប័ប្តបរញិ្ញា ប័ប្តរងឆ្មបឬឆ្មបម្ធ្យម្ 
                         - ២០,០០០ ឈរៀល សុំរាប់សញ្ញា ប័ប្តឆ្មបបឋម្។     □ ចស□ ឈទ                                                                                         

             ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចសសូម្បញ្ញា  ់កាលបរឈិចេទបង់ងវកិាៈ ......../........../........... 

ប្បសិនឈបើអន គូសប្បអប់ចសឈតើបណ័ណចុំណូលសលូវការបានសតល់ជូនឬឈទ□ ចស□ ឈទ 

កាលបរឈិចេទឈចញបណ័ណចុំណូលសលូវការ(Receipt) ............................... 

ឈលខបណ័ណចុំណូលសលូវការ(Receipt)............................... 

៦. សូម្គូស នញងប្បអប់នូវឯ សារខដលបានភ្ជា ប់ម្ ជាមួ្យៈ 

□សញ្ញា ប័ប្តឆ្មបឈចញឈោយស លវទិាល័យឬសាោបណតញ ោះបណាត ល នញងប្បឈទស 

        - ឈតើសញ្ញា ប័ប្ត ប្មិ្តណា?.............................................. 

        - ឈតើសញ្ញា ប័ប្តឈនោះមានបញ្ញា  ់រីប្ សួងសញខាេិបាលឬប្ សួងអប់រ ុំ យញវជន និង ីឡាឬឈទ? □ ចស□ ឈទ 

□វញិ្ញា បនប័ប្តឆ្មបឈៅជញុំរ ុំ នញងប្បឈទស ម្ពញជា 

        - ឆ្ន ុំសតល់វញិ្ញា បនប័ប្ត..................... 

□សញ្ញា ប័ប្តឆ្មបឈចញឈោយស លវទិាល័យឬសាោបណតញ ោះបណាត លឈប្ៅប្បឈទស 

        - សូម្បញ្ញា  ់ប្បឈទសសតល់សញ្ញា ប័ប្ត.............................................. 

        -ឈតើមានលិខិតបញ្ញា  ់ ុំរតិសម្មូ្លសញ្ញា ប័ប្តរីគណៈ មាម ធិ្ការិនិតយវាយតថ្ម្ល ប្មិ្តសញ្ញា បប្ត 

និងលិខិតបញ្ញា  ់ការសិ ាឬឈទ? □ ចស□ ឈទ 

□លិខិតបញ្ញា  ់សញ្ញា បប្ត 
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៧. គោបលប់ន្នែមៈ 

 

 
៨. ឈតើឈប ខជនឈនោះមានបញ្ញា សញខភ្ជរ ទទួលការោ ់វន័ិយ និង/ឬ បទឧប្ ឹដាខដលប្តូវ
អនញវតតន៍ការង្ករឈប្កាម្ការអេិបាលឬឈទ? □ ចស□ ឈទ 

៩. គសចកតសីគប្មចរបសប់្ករមប្រាកឆគណៈរាជបានជធាន-ីគខ្ត្តៈ 

□អនញម័្តឈលើការសញុំចញោះបញ្ា ី 

□បដិឈសធ្ឈលើការចញោះបញ្ា ី មូ្លឈហតញៈ..................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

កាលបរចិេទថ្នឈសច តីសឈប្ម្ចៈ................................................................... 

ឈ ម្ ោះម្ន្តនតីទទួលបនទញ ឈលើឈសច តីសឈប្ម្ចៈ................................................. 

 

- ឈ ម្ ោះវគគសិ ា........................................................................... 

- កាលបរឈិចេទថ្នការចូលរមួ្វគគសិ ាចប់រីថ្ងៃទី........ខខ..........ឆ្ន ុំ..........ដល់ ថ្ងៃទី.........ខខ........ឆ្ន ុំ............. 

     - ឈតើលិខិតបញ្ញា  ់ឈនោះឈចញឈោយសាោបណតញ ោះបណាត លឬឈទ?□ ចស□ ឈទ 

□លិខិតបញ្ញា  ់សម្តថភ្ជរ 

     - ឈតើលិខិតឈនោះបញ្ញា  ់ឈោយម្នទីរសញខាេិបាលឬឈទ? □ ចស□ ឈទ 

    - ឈតើឆ្មបមានសម្តថភ្ជរអវីខលោះ? □ទី១   □ទី២  □ទី៣  □ទី៤   □ទី៥   □ទី៦   □ទី៧  
□ឯ សារបញ្ញា  ់ការប្បលងជាប់ការប្បលងឈចញថន  ់ជាតិ 

□មិ្នមានឯ សារភ្ជា ប់ម្ ជាមួ្យ 


