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អារម្ភរថា 
 

ឯកសារណែនាំ ស្តីពីការររៀបចាំតាក់ណែងលិខិែរដ្ឋបាល ចងក្កងរ ងី រដី្ម្បឲី្យការររៀបចាំលិខិែរដ្ឋបាល មាន
ស្ងគែិភាព និងបាំរពញែក្មូ្វការរក្បីក្បាស្់របស្់អងគភាពនន រក្កាម្ឱវាទទីស្តីការក្កសួ្ងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា។ 
កិចចការរដ្ឋបាលមានសារៈស្ាំខាន់ណាស្់កនុងកិចចដ្ាំរែីរការដឹ្កនាំ ក្រប់ក្រង និងការក្បក្ពឹែតរៅ ននក្កស្ួង សាា ប័ន ឬ
អងគភាពនីមួ្យៗ។ កនលងម្ក ណបបបទ និងនីែិវធីិកនុងការររៀបចាំលិខិែរដ្ឋបាលមានភាពខុស្ៗគ្នន ពីអងគភាពមួ្យ រៅ
អងគភាពមួ្យ រោយអនុវែតតាម្ការយល់ដឹ្ង និងទមាល ប់ររៀងៗខលួន។ ការអនុវែតរោយណអែករលីមូ្លោឋ នចាំរែេះដឹ្ង និង
កងវេះខាែណបបបទររបៀបរបប ននការបាំរពញការងារ និងទមាល ប់ខុស្ៗគ្នន ទាំងរនេះនាំឲ្យមានការណខវងរាំនិែគ្នន  ឬ អាចនាំ
ឲ្យមានទាំនស្ណ់អនកស្ម្ែាកិចច ណដ្លជាមូ្លរេែុ ននការកកស្ទេះការងារ បាែ់បង់អលិែភាព និងក្បស្ិទធភាពការងារ។  

 

កនុងការររៀបចាំឯកសារណែនាំរនេះ នយកោឋ នរដ្ឋបាល មានការលាំបាករក្ចីន រោយសារកិចចការរដ្ឋបាលជា
កិចចការស្មុរសាម ញ និងមិ្នមានឯកសារណែនាំរមួ្ទូរៅស្ក្មាប់រធវីជាមូ្លោឋ ន។ នយកោឋ ន បានក្សាវក្ជាវតាម្ឯក
សារមួ្យចាំនួន និងអនកជាំនញណដ្លមានបទពិរសាធរក្ចីនណអនករដ្ឋបាលយកម្ករធវីជាមូ្លោឋ នពិចារណា រដី្ម្បពិីភាកា 
ថ្លឹងណថ្លងមុ្ននឹងស្រក្ម្ច (ចាំរ េះករែីមានភាពស្មុរសាម ញខាល ាំង ទុកលទធភាពជូនអនកអនុវែតពិចារណា និងស្រក្ម្ច
អនុវែតរោយខលួនឯង)។  

 

ទនទឹម្នឹងរនេះ នយកោឋ នបានររៀបចាំរាំរូលិខិែរដ្ឋបាលមួ្យចាំនួន រដី្ម្បជួីយស្ក្មួ្លដ្ល់អនកររៀបចាំលិខិែរដ្ឋ
បាល តាម្អងគភាពនន ឲ្យមានភាពងាយយល់ និងងាយក្ស្ួលអនុវែត កនុងរគ្នលបាំែងកាែ់បនាយភាពក្ស្ពិចក្ស្ពិល 
និងភាន់ក្ច ាំ។ នយកោឋ នស្ងឃមឹ្ថា ឯកសារណែនាំរនេះនឹងកាល យជាជាំនួយសាម រែី និងស្ក្មាប់ចងែុលបងាា ញអលូវដ៏្លែ
ដ្ល់អនកររៀបចាំតាក់ណែងលិខិែរដ្ឋបាល រៅតាម្អងគភាពននរក្កាម្ឱវាទក្កស្ួង ឲ្យឯកភាពរលីទក្ម្ង់លិខិែរដ្ឋបាល 
ណែមួ្យក្ពម្ទាំងអនុវែតបានលែក្បរស្ីរតាម្ខលឹម្សារ និងរគ្នលការែ៍ណែនាំ ណដ្លមានរៅកនុងឯកសាររនេះ។ 

 

                  នថ្ៃចនទ ៥រកីែ ណខកែតិក ឆ្ន ាំច ស្ាំរទឹធិស័្ក ព.ស្.២៥៦២      

         រាជធានីភ្នាំរពញ នថ្ៃទី១២ ណខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
     ព្រុម្ការងារររៀបចំតារ់ណតងលខិិតរដ្ឋបាល 
 
 
 



ឯរសារណែនា ំ
សតរីីការររៀបចំតារ់ណតងលខិិតរដ្ឋបាល 

 

ដ្ឹរនារំោយ 
 

o រោកជាំទវ គឹម្ រសោឋ នី  រដ្ឋរលខាធិការ ក្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
o រោកជាំទវ ឃនុ រចនា  អនុរដ្ឋរលខាធិការ ក្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 
o ឯកឧែតម្ រថាង បូរា៉ា ន់  អនុរដ្ឋរលខាធិការ ក្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា 

 

ព្តួតរិនតិយរោយ 
 

o ឯកឧែតម្ អ ុង បូរាត  នយកខុទទកាល័យឯកឧែតម្បែឌិ ែស្ភាចារយរដ្ឋម្ន្រនតី 
o រោក ហ ុន ចាន់រទិ្ធ  អរគនយករង ននអរគនយកោឋ នរដ្ឋបាល និងេរិញ្ញវែាុ 
o រោកក្ស្ីបែឌិ ែ ឃនួ វិចឆិកា អរគនយករង ននអរគនយកោឋ នអប់រ ាំ 
o ឯកឧែតម្ ហាន ឌីវីន  ក្បធាននយកោឋ នរដ្ឋបាល 
o រោកក្ស្ី ព្បារ់ ណារ ី  អនុក្បធាននយកោឋ នរដ្ឋបាល 
o រោក ខាន់ វ៉ា ន់   អនុក្បធាននយកោឋ នរដ្ឋបាល 

 

ព្រុម្ការងារររៀបច ំនិងចងព្រងរោយ 
 

o រោក គង់ សាវ័នត  ក្បធានការយិាល័យរដ្ឋបាល 
o រោក ងួន ច័នទបូភ័ក្ររត  ក្បធានការយិាល័យក្ប ងក្បណាាំង 
o រោក ហុង សនិិទ្ធ  ក្បធានការយិាល័យែម្កល់ឯកសារ 
o រោក រៅ សងុ   អនុក្បធានការយិាល័យរដ្ឋបាល 
o រោកក្ស្ី រចរ សធុា  អនុក្បធានការយិាល័យរដ្ឋបាល 
o រោក មាស សភុា  អនុក្បធានការយិាល័យរដ្ឋបាល 
o រោកក្ស្ី ហុ ីចរយិា  ម្ន្រនតីការយិាល័យរដ្ឋបាល 
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មាតិកា 
ឯកសារណែនាំ 

ស្តពីីការររៀបចាំតាក់ណតងលខិិតរដ្ឋបាល 
 
១.ស្ញ្ញា ែទូរៅ 

ក.រូបភាព 
ខ.សណ្ឋា ន 
គ.ប្បភេទ  
ឃ.លកខណៈ 
ង.លកខណៈពិភសស 

២.ររបៀបស្ររស្រលខិតិ 
៣.ទម្រង់ នៃលខិិតរដ្ឋបាល 

ក.ចំណណកភ ើម 
ខ.ចំណណកខលឹមសារ 
គ.ចំណណកបញ្ច ប់  
ឃ.កំណត់សម្គា ល់ 

៤.តួនទី ៃិងឋាៃៈរបស្រ់បស្កៈ ៃិងគរយជៃ 
៥.គាំរលូខិិតរដ្ឋបាល នៃម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

ទម្រង់លខិិតរដ្ឋបាល 

១.ស្ញ្ញា ែទូរៅ 
ឫស ននពាកយលិខិតរ ាបាល ជាសម្គសពាកយ ឬ ជាកភនោមពាកយ ៣ គឺ៖ លិខិត + រ ា + បាល ។ 
ក.លិខិត គឺជាសំបុប្តសាា ម ជាអតថបទសរភសរជាលាយលកខណ៍អកសរ ជាការណតងភសចកតើ ណ លម្គច ស់សរភសរ 

ភ ើងសប្ម្គប់ណលលងភៅកាន់រូបវនតបុគាល ឬ នើតិបុគាល ពើវតថុបំណងអវើមួយ។ 
ខ.រ ា គឺជានគរ ប្បភទស ណ ន ។ល។ (តាមន័យអកសរសាស្ដសរ) 
គ.បាល គឺជាការប្គប់ប្គង ណលរកោ ការពារ ផ្ាត់ផ្ាង់ បើបាច់ ប្តួតប្តា ភមើលការខុសប្តូវ ។ល។ 

រមួភសចកតើមក ក+ខ+គ  បានភសចកតើថា៖ លខិិតរដ្ឋបាល គឺជាលិខិតសាា មទងំឡាយ ណ ល របស្កៈ (អាកភផ្ញើ) 
បានភរៀបភរៀងតាក់ណតងជាលាយលកខណ៍អកសរណលលងភៅកាន់រូបវនតបុគាល ឬ នើតិបុគាល កាុងប្កបខណឌ ជាផ្លូវការ ជាផ្លូវរ ា 
ឬ ជាកិចចការពាក់ព័នធនឹងការណលរកោ ការប្គប់ប្គងអងាភាព អងាការ ប្កុមហ ុន ប្កសួង ឬ សាថ ប័ន តាមណបបបទ
មួយម្គនសណ្ឋត ប់ធ្នា ប់ ភហើយជាមភយោបាយកាុងការភយវើទំនាក់ទំនងរវាងអងាភាពមួយ ជាមួយអងាភាពមួយភផ្សងភទៀត  
ណ លម្គនលកខណៈតឹកតាង សថិតភសថរ មិនអាចណប្បប្កឡាស់បាន។ 

ចំណុចសំខាន ់ ណ លប្តូវយកចិតតទុកដាក់ចំភពាោះលិខិតរ ាបាល គឺប្តូវសរភសរយ៉ា ងណ្ឋឲ្យម្គនប្បសិទធភាព 
ងាយយល់ ងាយសាត ប់ ភហើយប្តូវសរភសរឲ្យខលើ ចាស់ បានន័យថាកំុភរៀបរាប់ណវងអនាល យនូវការមិនចបំាច់  ឬ សរភសរ 
សាចុោះ សាភ ើងភយវើឲ្យបញ្ហា ប្សួលភៅជាបញ្ហា សមុគសាម ញ និងប្តូវសរភសរឲ្យចំខលឹមសារ។ 
 អាកណតងភសចកតើលិខិតរ ាបាល ប្តូវភ ៀសវាងការភរៀបចំភសចកតើ ណ លនាឲំ្យមិនយល់ពាកយ  ូចជាភលងណលែង
ពាកយនាឲំ្យម្គនការពិបាកខាល ងំ ឬ ប្តូវចំណ្ឋយភពលយូរ ល់អាកអាន អាកពិនិតយលិខិត និងមិនប្តូវសរភសរពាកយបាលើ 
សំស្ដសរឹត ឬ ពាកយបរភទសកាុងលិខិតរ ាបាលភនាោះភទ។ អាកតាក់ណតងលិខិតរ ាបាលប្តូវយល់អំពើកិចចការរ ាបាល និងម្គន 
ការបិុនប្បសប់ ភទើបមិននាឲំ្យសទោះកិចចការកាុង ំភណើ រការរ ាបាលរបស់ប្កសួង សាថ ប័ន ក៏ ូចជាកាុងទំនាក់ទំនងជាមួយ 
ប្កសួង សាថ ប័នខាងភប្ៅ ឬ នាឲំ្យម្គនទំនាស់សមតថកិចចភកើតភ ើង។ 
  ូភចាោះ កិចចការរ ាបាលជាភារកិចចសំខាន់ចបំាច់តប្មូវឲ្យអាកណតងភសចករើភរៀបភរៀងលិខិតប្បភេទភនោះ ម្គនការ
បិុនប្បសប់ យល់ ឹងឲ្យបានចាស់លាស់ កាត ប់ឲ្យបានណបបបទ និងរភបៀបតាក់ណតងឲ្យបានសមប្សប សំភៅធ្ននានូវ 
ទប្មង់មួយម្គន “ឯកភាពរ ាបាល” ប្បកបភដាយនើតោនុកូលភាព និងចំភណញភពលភវលា។ 
 ភ ើមែើសភប្មចនូវភោលបំណងខាងភលើភនោះភសមរ ណ លពាក់ព័នធប្តូវកាត ប់ឲ្យបានអំពើ៖ 

១.ប្បភេទលិខិត 
២.ណផ្ាក ឬ ទប្មង់លិខិត 
៣.តួនាទើ និងឋានៈរបស់ របស្កៈ (អាកភផ្ញើ) និងរបស ់គរយជៃ (អាកទទួល) 
៤.ឋានានុប្កមកិចចការរ ាបាលជាផ្លូវការ៖ រូបភាព សណ្ឋា ន ប្បភេទ លកខណៈខុសណបលកៗោា  តាម

ប្បភេទ ននការងារនើមួយៗ។ 
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ក.របូភាព 
 កិចចការរ ាបាល ណ លប្តឹមប្តូវយកជាការបាន លុោះប្តាណតម្គនរូបភាពជាប្កដាសសាា មលាយលកខណ៍អកសរទុក 
ជាេសតុតាងកាុងការអនុវតតការងារភផ្សងៗ ចំភពាោះមុខ និងភៅអនាគត។ កាុងន័យភនោះបញ្ហា ក់ថា មិនប្តូវអនុវតតការងារ 
អវើភដាយភយងភៅភលើពាកយសំ ើផ្ទទ ល់ម្គត់ភទោះបើការងារភនាោះតូចតាចក៏ភដាយ។ 

ខ.ស្ណ្ឋឋ ៃ 
 កិចចការជាប្កដាសសាា មលាយលកខណ៍អកសរម្គនសណ្ឋា នខលោះសរភសរភដាយន  អងាុលើភលខ កំុពយូទ័រ រូបលត 
រូបភាពចមលង...។ល។ ឯកសារលិខិតលតចមលង ណ លអាចទុកជាឯកសារផ្លូវការបានលុោះប្តាណតម្គនការចុោះហតថភលខា 
និងប្បថាប់ប្តាប្តឹមប្តូវភដាយ ប្កសួង សាថ ប័ន ឬ អងាភាពភនាោះ។ 

គ.ម្បរេទ  
កិចចការរ ាបាលជាផ្លូវការម្គនភប្ចើនប្បភេទ សប្ម្គប់អនុវតតភៅតាមភសចកតើប្តូវការ និងសំណូមពររបស់ការងារ

នើមួយៗ។  ូភចាោះ អាកតាក់ណតងប្តូវ ឹងឲ្យបានចាស់ពើការងារភនាោះ ភហើយប្តូវ ឹងថាខលួនប្តូវសរភសរលិខិតប្បភេទណ្ឋ។ 
ឧទហរណ៍៖ ម្គនអងាប្ប ំុមួយបានប្បារឰភ ើង ភតើភគប្តូវតាក់ណតងជាកំណត់ភហតុ ឬ ជារបាយការណ៍? អងាភាព 
មួយប្តូវបញ្ាូ នមស្ដនតើម្គា ក់ ឬ ភប្ចើននាក់ភៅចូលរមួការងារអវើមួយភៅភប្ៅអងាភាព ភតើភគប្តូវភយវើលិខិតបញ្ហា ភបសកកមម 
ឬ លិខិតបងាា ប់ការ ឬ លិខិតឧភទទសនាម? 
 ប្បភេទលិខិតរ ាបាល និងឯកសាររ ាបាលភផ្សងៗ រមួម្គន៖  

o លិខិតរ ាបាលទូភៅ 
o  ើកាអម ឬ  ើកាបញ្ាូ ន គឺជាឯកសាររ ាបាល សប្ម្គប់អមសំណំុឯកសារ (លិខិត) ណ លប្តូវ 
ដាក់បញ្ាូ ន។ ភបើកិចចការសំខាន់ ភហើយជាសំភណើ របស់មស្ដនតើជាន់ខពស់ ប្តូវភយវើលិខិតបញ្ាូ នវញិ 
គឺមិនប្តូវភប្បើ ើកាអមភទ។ ការចុោះហតថភលខា ភាគភប្ចើនមិនណមនជាប្បធ្ននសាថ ប័នជាអាកចុោះ 
ហតថភលខាភទ គឺមស្ដនតើថាា ក់ភប្កាមជាអាកចុោះហតថភលខា ភដាយភប្បើ   ឬ តប។ កាុងករណើ មស្ដនតើ 
ថាា ក់ខពស់ភសាើសុំ អាកចុោះហតថភលខាភលើ ើកាអម ឬ  ើកាបញ្ាូ នប្តូវម្គនឋានៈភសមើ ឬ ប្បហាក់ 
ប្បណហលនឹងមស្ដនតើភនាោះ ភហើយអាកទទួលក៏ប្តូវបានចុោះហតថភលខាភលើ ើកាអមណ រភដាយចុោះកាល 
បរភិចេទជាមួយនឹងនលៃ ណខ ឆ្ា ណំ លទទួលប្ពមទងំបញ្ហា ក់ពើតួនាទើផ្ង។ 

o លិខិតឧភទទសនាម គឺជាលខិិត ណ លភចញភដាយប្បធ្ននសាថ ប័ន ឬ អងាភាព ភ ើមែើចត់តាងំ
ឲ្យមស្ដនតើរា ការ ឬ បុគាលិកចុោះបំភពញភារកិចចភៅភប្ៅអងាភាព ឬ រា ធ្ននើ ភខតត ឬ ទើកណនលង 
ណ្ឋមួយ ភ ើមែើភយវើការទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវការ ឬ ចុោះសិកោប្សាវប្ជាវ ឬ ចូលរមួកាុងពិយើភផ្សងៗ 
ណ លពាក់ព័នធ។ ណផ្ាកបញ្ច ប់ ននលិខិតឧភទទសនាមប្តូវម្គន កណនលងទទលួ។ 

o លិខិតបញ្ហា ភបសកមម ភគភចញលិខិតបញ្ហា ភបសកកមម សប្ម្គប់ចត់តាងំមស្ដនតើ ឬ បុគាលិក 
ឲ្យភៅបំភពញភបសកកមមអវើមួយភៅទើកណនលងណ្ឋមួយកាុង និងភប្ៅប្បភទស ភគអាចនិយយថា 
វាជាលិខិតបងាា ប់ការម្គនលកខណៈពិភសស។ ម្គនន័យថា អាកកាន់លិខិតបញ្ហា ភបសកកមម 
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គឺម្គនអំណ្ឋច ឬ សិទធិណ លភគប្បគល់ឲ្យ ភ ើមែើភៅបំភពញកិចចការអវើមួយ ភហើយម្គនកំណត់
ជាក់ប្បាក ថា ភយវើយ៉ា ងភនោះ ឬ យ៉ា ងភនាោះ តាមអំណ្ឋចថាា ក់ភលើបានប្បគល់ ូន ល់មស្ដនតើ ឬ 
បុគាលិកពិភសសភនាោះ ភ ើមែើភយវើឲ្យបានសភប្មចការងារ។ ណផ្ាកបញ្ច ប់ ននលិខិតបញ្ហា ភបសកមម 
ប្តូវម្គន កណនលងទទលួ។ 

o លិខិតបងាា ប់ការ គឺជាលិខិត ណ លម្គនវសិាលភាពតូចជាងលិខិតឧភទទសនាម និងម្គន
លកខណៈជាបភណ្ឋត ោះអាសនា ភចញភដាយប្បធ្ននសាថ ប័ន អងាភាព ភ ើមែើបងាា ប់ភៅបុគាលិក
ជាបុគាល ឬ សមូហភាពភប្កាមឱវាទកាុងករណើ  ូចតភៅ៖  
១.ការសភប្មច ណ លពាក់ពនធ័ភៅនឹងសាថ នភាពមុខតំណណងណ្ឋមួយ និងការណតងតាងំមស្ដនតើ 
ឬ បុគាលិក កាុងរយៈភពលខលើ បភណ្ឋត ោះអាសនាម្គនកាលកំណត់។ 
២.ការចត់តាងំមស្ដនតើ ឬ បុគាលិកមួយរូប ឬ ភប្ចើនរូបឲ្យភៅបំភពញភារកិចចកាុងអងាភាព ឬ
សាថ ប័ន។ ភប្កាយភពល ណ លសាមើ នទទួលបានលិខិតបងាា ប់ការភៅបំភពញភារកិចចតាម 
ភោលភៅកំណត់ ប្បសិនភបើប្បធ្ននអងាភាព សាថ ប័នចង់ប្បគល់ភារកិចចស ប់ ូនភៅបុគាល ឬ 
សមូហភាពភនាោះ ប្តូវភចញជា ប្បកាស ភសចកតើសភប្មច អនុប្កឹតយ ប្ពោះរា ប្កឹតយ ណតងតាងំ 
មុខតំណណងជាលកខណៈផ្លូវការ ភដាយភយងភៅភលើមុខងារ និងតួនាទើ។ ណផ្ាកបញ្ច ប់ ននលិខិត 
បងាា ប់ការប្តូវម្គន កណនលងទទលួ។ 

o លិខិតអភញ្ា ើញ គឺជាលិខិតមួយប្បភេទ ណ លប្កសួង សាថ ប័ន ឬ អងាភាព ភចញភ ើមែើអភញ្ា ើញ 
មស្ដនតើ ឲ្យចូលរមួប្ប ំុពិភាកោការងារ ឬ ឲ្យចូលរមួពិយើភផ្សងៗ ណ លពាក់ព័នធ។ 
បញ្ហា ក់ៈ លិខិតអភញ្ា ើញភាគភប្ចើនភគសរភសរពាកយ “បញ្ហា ក់” ភៅខាងភវវងហតថភលខា ភដាយ
បញ្ហា ក់ប្បាប់យុរៈមិនបានចូលរមួប្ប ំុ ទំនាក់ទំនងមកអាកទទួលបនទុក សភមលៀកបំពាក់ចូលរមួ 
ប្ប ំុ និងភលខទូរសពទ ណ លប្តូវទំនាក់ទំនង។ ជាទូភៅលិខិតអភញ្ា ើញ មិនចុោះភលខភទ គឺចុោះណត 
ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ។ 

o របាយការណ៍ គឺជាលិខិតពិពណ៌នាអំពើសភាពការណ៍រមួននការប្បប្ពឹតតភៅរបស់ប្កសួងសាថ ប័ន 
ឬ ពិពណ៌នាការងាររបស់បុគាល ឬ ប្កុមចុោះមូលដាា ន ការវាយតនមលរកចំណុចខាល ងំ ចំណុច 
ភខោយ ម្គនវធិ្ននការភលើកទិសភៅ និងសំណូមពរ ភ ើមែើពិនិតយ សភប្មច និងពិចរណ្ឋរក 
 ំភណ្ឋោះប្សាយ។ របាយការណ៍ប្តូវវលុោះបញ្ហច ងំពើសភាពការណ៍ ភហតុការណ៍  ំភណើ រការប្បប្ពឹតត 
ភៅ និងលទធផ្លពិតប្បាក  ននការងារ ណ លបានភយវើកនលងមកភដាយភប្បើពាកយងាយៗ ម្គន 
ន័យចាស់លាស់ ប្សួលយល់។  

o កំណត់ភហតុ គឺការកត់ប្តាពើ ំភណើ រប្បប្ពឹតតភៅ ននខលឹមសារកិចចប្ប ំុភដាយប្សង់មតិភយបល ់
ការសភប្មចចិតតរបស់អងាប្ប ំុ និងការឯកភាពភលើសកមមភាពប្តូវអនុវតតសប្ម្គប់ទុកជាឯកសារ 
បណងែកជាបនាទ ល់។ កាុងកំណត់ភហតុ ប្តូវសរភសរប្បាប់ពើកាលបរភិចេទ (ឆ្ា  ំណខ នលៃទើ និងភម្គ៉ា ង) 
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ទើកណនលងប្ប ំុ ឬ (បនទប់ ឬ សាល) ប្បធ្ននបទ ននការប្ប ំុ អយិបតើភាពអងាប្ប ំុ(ភោតតនាម 
នាម និងតួនាទើ) រភបៀបវារៈអងាប្ប ំុ សម្គសភាពអាកចូលរមួប្ប ំុ និងអាកអវតតម្គន(បញ្ហា ក់ 
ពើមូលភហតុភបើម្គន)។ កាលបរភិចេទណ ល អងាប្ប ំុ ឬ ពិយើប្បប្ពឹតតភ ើងប្តូវសរភសរជាអកសរ 
ភដាយមិនប្តូវសរភសរជាភលខភទ។ ភាា ប់មកជាមួយនូវសម្គសភាព ននសម្គ ិកចូលរមួប្ប ំុ 
(ភ ម្ ោះ អងាភាព តួនាទើ ហតថភលខា ភលខទូរសពទ)។ កត់ប្តាឲ្យបាននូវមតិភយបល់របស់ 
វាគមិនម្គា ក់ៗ ណ លបានភលើកភ ើង ភដាយមិនប្តូវណកសប្មួលភ ើយ។ ប្តូវសរភសរភ ម្ ោះវាគមិន 
ឲ្យបានភពញភលញ និងប្តឹមប្តូវ។  

o ភសចករើ ូន ំណឹង គឺជាលិខិត ូនព័ត៌ម្គន របស់ប្កសួង សាថ ប័ន អងាភាព កាុងការផ្សពវផ្ោយ 
 ល់អងាភាពសថិតភប្កាមចំណុោះ ឬ សាធ្នរណ នភ ើមែើឲ្យបានប្ ួតប្ជាបជាទូភៅនូវកិចចការអវើ 
មួយ។ ភគក៏អាចភចញភសចកតើ ូន ំណឹងសតើពើភសចកតើសភប្មចរបស់អងាប្ប ំុណ្ឋមួយក៏បាន 
ណ រ។ ណផ្ាកបញ្ច ប់ ននលិខិត ូន ំណឹងប្តូវម្គន ចមលង ូន។ 

o លិខិតភផ្ទរសិទធិ គឺជាលិខិត ណ លប្បធ្ននសាថ ប័ន អងាភាព ភផ្ទរ ឬ ប្បគល់សិទធភិៅឲ្យអាកណ្ឋ 
ម្គា ក់ ភ ើមែើភយវើការចត់ណចងការងារកាុងប្កសួង សាថ ប័ន ឬ អងាភាព ប្ពមជាមួយនឹងការទទួល 
ខុសប្តូវរបស់អាកទទួល ណ លម្គនណចងកាុងលិខិតភផ្ទរសិទធិ កាុងរយៈភពលណ លអាកភផ្ទរសិទធ ិ
អវតតម្គន ភដាយជាប់បំភពញភបសកកមម ឬ ភដាយបញ្ហា ភផ្សងៗ។ ណផ្ាកបញ្ច ប់ននលិខិតភផ្ទរសិទធិ 
ប្តូវម្គនចមលង ូន។ សម្គា ល់៖ ភបើអាកភផ្ទរសិទធិមិនណមនជាប្បធ្ននសាថ ប័នភទ ជាអគានាយក 
ប្បធ្នននាយកដាា ន ឬ ប្បធ្ននការយិល័យ ប្តូវចុោះបានភឃើញ និងឯកភាព ប្បធ្ននសាថ ប័ន ឬ 
ថាា ក់យំជាង ភលើលិខិតភផ្ទរសិទធិភនាោះ ឧទហរណ៍៖ អគានាយក ប្បធ្ននសាថ ប័នជាអាកចុោះ 
បានភឃើញ និងឯកភាព ប្បធ្នននាយកដាា ន អគានាយកជាអាកចុោះ បានភឃើញ និងឯកភាព 
ប្បធ្ននការយិល័យ ប្បធ្នននាយកដាា នជាអាកចុោះបានភឃើញ និងឯកភាព។ 

o វញិ្ហា បនបប្តរ ាបាល គឺជាឯកសាររ ាបាល ណ លភចញភដាយប្បធ្ននសាថ ប័ន ឬ អងាភាព 
ភ ើមែើបញ្ហា ក់ពើសាថ នភាពរបស់បុគាលិក៖ ភ ម្ ោះ ភេទ នលៃ ណខ ឆ្ា កំំភណើ ត ទើកណនលងកំភណើ ត 
សញ្ហា តិ តួនាទើ មុខងារ កាបំ្បាក់ ប្បាក់ភបៀវតស។ល។ សប្ម្គប់ឲ្យបុគាលិកភប្កាមឱវាទកាន់ជា
សម្គា ល់ ឬ ភប្បើការកាុងការបំភពញណបបបទភផ្សងៗ តាមតប្មូវការ។ 

o ភសចកតើប្បកាសព័ត៌ម្គន គឺជាលិខិត ណ លប្បធ្ននសាថ ប័ន អងាភាព ប្បកាសពើព័ត៌ម្គនអវើមួយ 
 ល់អងាភាពសថិតភប្កាមចំណុោះ ឬ សាធ្នរណ នភ ើមែើឲ្យបានប្ ួតប្ជាបជាទូភៅនូវកិចចការអវើ 
មួយ។   

o ភសចកតើណណនា ំគឺជាលិខិត ណ លប្បធ្ននសាថ ប័ន ឬ អងាភាព បញ្ហា ក់ខលឹមសារជាលកខណៈចាប់ 
ឬ សកមមភាពរ ាបាល ណ លដាក់ភចញឲ្យថាា ក់ភប្កាមអនុវតត។ ភសចកតើណណនា ំប្តូវម្គនខលឹមសារ 
ប្សបភៅនឹងចាប់ និងលិខិតបទដាា នគតិយុតតពាក់ព័នធ ភបើពំុ ូភចា ោះភទភសចកតើណណនាភំនាោះពំុ 
ម្គនសុពលភាពភ ើយ។ ណផ្ាកបញ្ច ប់ ននភសចកតើណណនាបំ្តូវម្គន កណនលងទទលួ។ 
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ឃ.លកខែៈ 
លិខិតរ ាបាលម្គនលកខណៈសម្គា ល់ចបំាច់ ូចខាងភប្កាម៖ 

១.ម្គនភ ម្ ោះប្បភទស និងបាវចនាជាតិ 
២.ភ ម្ ោះប្កសួង សាថ ប័ន ឬ អងាភាពផ្ទទ ល់ 

  ៣.ទើកណនលងភយវើ (រា ធ្ននើ-ភខតត) កាលបរភិចេទ ននលិខិត(នលៃ ណខ ឆ្ា )ំ 
  ៤.ភលខ និងអកសរកាត់ សប្ម្គប់សម្គា ល់អងាភាព និងប្បភេទលិខិត 
  ៥.ឋានៈ និងមុខងារម្គច ស់លិខិត របស្កៈ 
  ៦.ឋានៈ និងមុខងារអាកទទួលលិខិត គរយជៃ 
  ៧.ហតថភលខា និងភ ម្ ោះម្គច ស់លិខិត 
  ៨.ប្តាសិទធិសាថ ប័ន ឬ អងាភាព 

ង.លកខែៈពិរស្ស្ 
❖ ពាកយ ការប្បញាប់ ប្បញាប់ណ្ឋស់ ប្បញាប់បំផុ្ត ឬ សម្គៃ ត់ សម្គៃ ត់ណ្ឋស់ សម្គៃ ត់បំផុ្ត ប្តូវ 
សរភសរជាពណ៌ប្កហម និងចុោះភៅខាងភវវង ពើភប្កាមភលខលិខិត។ 

❖ ការភប្បើប្បាស់ពាកយភពចន៍កាុងលិខិតផ្លូវការ ប្តូវប្បកាន់យកពាកយសមរមយ ចាស់លាស់ សាមញ្ា និង 
ប្តូវគិត ល់៖ 

o ពាកយសប្ម្គប់សរភសរភៅថាា ក់ភលើ 
o ពាកយសប្ម្គប់សរភសរភៅថាា ក់ប្បហាក់ប្បណហល 
o ពាកយសប្ម្គប់សរភសរភៅថាា ក់ភប្កាម 

២.ររបៀបស្ររស្រលខិតិ 
លិខិតជាមភយោបាយ ណ លភគនិយមភប្បើជាទូភៅ ភ ើមែើភយវើការទក់ទងភៅភប្ៅអងាភាព ភគណចកលិខិតជា ០២ 

ប្បភេទ៖ 
១.ភបើការទក់ទងប្បប្ពឹតតភៅរវាងអងាការរ ា ឬ អងាការសងាម ជាមួយអងាការរ ា ឬ អងាការសងាម លិខិតណ ល 

ភប្បើជាមភយោបាយទក់ទងភនាោះភៅថា លខិិតរដ្ឋបាល ។ 
២.ភបើការទក់ទងប្បប្ពឹតតភៅរវាងអងាការរ ា ឬ អងាការសងាម ជាមួយនឹងប្បជាពលរ ា ឬ ជាមួយមស្ដនតើរា ការ ជា 

លកខណៈផ្ទទ ល់ខលួន លិខិតជាមភយោបាយទក់ទងភនាោះជាលិខិតរ ាបាលភៅថា លខិិតទាំនក់ទាំៃងផ្ទា លខ់លួៃ។ 
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៣.ទម្រង់ នៃលខិិតរដ្ឋបាល 
ទប្មង់លិខិត ណចកជា ០៣ ចំណណក៖ 

១.ចំណណកភ ើម (កាលលិខិត) 
២.ចំណណកខលឹមសារ (តួលិខិត) 
៣.ចំណណកបញ្ច ប់ (ណផ្ាកបញ្ច ប់) 

ក.ចាំណែករដ្ើរ 
 ភៅកាុងចំណណកភ ើម ននលិខិតរមួម្គន៖ 

១.ភ ម្ ោះប្បភទស សរភសរភៅចំកណ្ឋត លទំព័រប្កដាស 
២.បាវចនាជាតិ (Motto) សរភសរមួយបនាទ ត់ពើភប្កាមភ ម្ ោះប្បភទសចំកណ្ឋត លប្កដាស 
៣.សញ្ហា សម្គា ល់ប្កសួង សាថ ប័ន (Logo) ដាក់ភៅភលើភ ម្ ោះប្កសួង សាថ ប័ន 
៤.ភ ម្ ោះប្បេព (ភ ម្ ោះប្កសួង សាថ ប័ន) សរភសរភៅភលើបនាទ ត់ជាមួយនឹងបាវចនា ឬ សរភសរភៅ 
ខាងភប្កាមបាវចនាមួយបនាទ ត់ភៅណផ្ាកខាងភវវង។ 
៥.ភលខលិខិត សរភសរភៅខាងភប្កាមប្បេពមួយបនាទ ត់ ណផ្ាកខាងភវវងសរភសរភសមើប្បេព ភលខលិខិត 
ប្តូវម្គនអកសរកាត់សម្គា ល់លិខិត ឬ ប្កសួង សាថ ប័ន ភៅភពលណ លចុោះភលខលិខិត។  

ប្កសួង សាថ ប័ននានា និយមភបាោះពុមពចំណុចទងំ ០៥ ខាងភលើ ភលើប្កដាសទុករចួជាភប្សច ណ លភគភៅថា 
កាលលិខិត (Letter Head)។ 

៦.ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ សរភសរភៅណផ្ាកខាងសាត  ំ ននលិខិតភដាយទនទឹមបនាទ ត់ភលខលិខិត ឬ
បនាទ ត់សរភសរភ ម្ ោះប្កសងួ សាថ ប័ន កាុងករណើ ភ ម្ ោះប្កសួង សាថ ប័ន មិនសរភសរបនាទ ត់ជាមួយបាវចនា។ 

៧.ភបសកៈ សរភសរចំកណ្ឋត លទំព័រ ពើភប្កាមភ ម្ ោះប្បភទស និងបាវចនាប្បណហលចភនាល ោះពើ ពើរភៅ 
បួនបនាទ ត់។ កាុងលិខិតរ ាបាល មិនសរភសរភ ម្ ោះភបសកៈភទ សរភសរណតតួនាទើ និងអងាភាពរបស់ភបសកៈ ណត
ប៉ាុភណ្ឋណ ោះ ភហើយក៏មិនសរភសរថា ភលាក ឬ ភលាកប្សើ ឬ ឯកឧតតម ឬ ភលាក ំទវ ពើមុខតួនាទើភ ើយ។ 

៨.ភៅពើភប្កាមភបសកៈ (ពាកយគរួសម) មួយបនាទ ត់ចំកណ្ឋត លទំព័រ សរភសរពាកយ៖  
-  ប្ម្គប ូន ឬ  ប្ម្គបមក៖ ចំភពាោះភបសកៈ ម្គនឋានៈយំជាង គមយ ន 
- សូមភោរព ូន ឬ ភោរព ូន៖ ចំភពាោះភបសកៈ ម្គនឋានៈតូចជាង ឬ ភសមើគមយ ន 
- សូមប្បភគន ឬ សូមទូលថាវ យ ឬ ប្កាបបងាំទូលថាវ យ៖ ចំភពាោះភបសកៈ សរភសរភៅកាន់ 
គមយ ន ជាប្ពោះសងឃ ឬ ប្ពោះរា វងោនុវងស។ 

៩.គមយ ន សរភសរចំកណ្ឋត លទំព័រពើភប្កាមពាកយ ភោរព ូន ឬ  ប្ម្គប ូន មួយបនាទ ត់។ កាុង 
លិខិតរ ាបាល មិនសរភសរភ ម្ ោះរបស់គមយ នភទ គឺសរភសរណតមុខងារ និងសាថ ប័នប៉ាុភណ្ឋណ ោះ។ កាុងការភរៀបរាប់
អំពើមុខងារភប្បើពាកយ សភមតច ឯកឧតតម ភលាក ំទវ ភលាក ភលាកប្សើ តាមឋានៈរបស់គមយ ន។ 
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១០.កមមវតថុ សរភសរខាងភប្កាមគមយ ន រលំងមួយ ឬ បើបនាទ ត់ ភដាយចប់ភផ្តើមពើភ ើមទំព័រខាងភវវង
ភហើយភសចកតើ ននកមមវតថុប្តូវសរភសរ កឃ្លល ឲ្យបានសមរមយពើចំណុច (៖) ណ លដាក់បនាទ ប់ពើកមមវតថុ។  

កមមវតថុ ម្គនលកខណៈសំខាន់ ០៣ យ៉ា ង៖ 
១.ភាពណតមយួ ននកមមវតថុ លិខិតមួយចាប់ប្តូវម្គនកមមវតថុណតមួយ ភហើយបញ្ហា ណតមួយគត់ 

ភនោះជាបញ្ាតតិដាច់ខាត។ តាមបញ្ាតតិទូភៅ ភបើសាថ ប័នមួយភលើកយកភរឿងភផ្សងោា  ទក់ទងជាមួយ 
កណនលងណ្ឋមួយ ប្តូវភយវើលិខិតភៅតាមបញ្ហា នើមួយៗភនាោះ។ ភបើកិចចការខុសោា ប្តូវភយវើការសិកោភដាយ 
អងាភាពខុសោា  ឬ ភបើប្តូវសិកោភដាយអងាភាពណតមួយក៏ភដាយ ក៏កិចចការ ណ លភយវើភផ្សងោា មិនណមន 
យកភៅទុកដាក់កាុងសំណំុលិខិតជាមួយោា ។ 

២.ការសភងខបខលើ ននកមមវតថុ កមមវតថុប្តូវណតសភងខបខលើ តាមយមមតាភគសរភសរកមមវតថុមិនឲ្យភលើសពើ
ពើរបនាទ ត់ ភលើកណលងករណើ ចបំាច់។ 

៣.ភាពចាស់លាស់ ននកមមវតថុ ភសចកតើ ននកមមវតថុប្តូវបញ្ហា ក់ឲ្យចាស់លាស់។ ខលឹមសារ នន 
កមមវតថុប្តូវប្សបនឹងភសចកតើអយិបាយ និងសំណូមពរ។  ូចជាលិខិតភវលើយតបភសចកតើ ននកមមវតថុប្តូវ 
ម្គនខលឹមសារពាក់ព័នធនឹងសំណូមពរ ននកមមវតថុ ណ លភគភផ្ញើឲ្យភដាោះប្សាយណតមតង។ 
១១.ភយង សរភសរភយងពើភប្កាមកមមវតថុមួយបនាទ ត់ឲ្យភសមើោា ពើភលើមកភប្កាម ចំណុច (៖) ក៏ដាក់ 

ឲ្យភសមើោា ណ រ។ ការសរភសរ ប្តូវចុោះឯកសារភយងជាដាច់ខាត ភបើសិនជាគំនិតភផ្តើមភចញមកពើលិខិតបទដាា ន 
ឬ ភសចកតើណណនារំបស់ថាា ក់ភលើភដាយយកលិខិតទងំភនាោះភយវើលិខិតភយង។ កាុងករណើ ខលោះប្តូវភផ្ញើលិខិតភយង 
ភាា ប់ជាមួយលិខិត ណ លភផ្ញើភៅកណនលងទទួលភនាោះផ្ងណ រ។ ប៉ាុណនរភបើជាលិខិតភវលើយតបពំុចបំាច់ភផ្ញើលិខិតភយង 
ភាា ប់ជាមួយភទ។ 

១២.លិខិតភាា ប់ សរភសរលខិិតភាា ប់ភៅខាងភប្កាមពាកយភយងមួយបនាទ ត់ ឲ្យភសមើពើភលើមកភប្កាមណ រ 
ជាទូភៅប្តូវបញ្ហា ក់ចំនួនលិខិតភាា ប់ជាភលខ ភប្បើលិខិតភាា ប់កាុងករណើ  ណ លចង់បញ្ហា ក់បញ្ហា អវើមួយឲ្យបាន 
ចាស់លាស់។ ភៅកាុងចំណណកភ ើមភនោះណ រភបើលិខិតជាការប្បញាប់ ប្តូវសរភសរភៅខាងភវវងទំព័រ បើ ឬ បួន 
បនាទ ត់ខាងភប្កាមភលខភផ្ញើភចញ ភប្បើទឹកពណ៌ប្កហមភៅតាមកប្មិត ការប្បញាប់ ប្បញាប់ណ្ឋស់ ប្បញាប់ 
បំផុ្ត។ ភបើជាការសម្គៃ ត់ ក៏សរភសរភៅទើតាងំភនោះណ រភប្បើទឹកពណ៌ប្កហម ភៅតាមកប្មិត ការសម្គៃ ត់  សម្គៃ ត់ 
ណ្ឋស់ សម្គៃ ត់បំផុ្ត។  ួនកាលកិចចការប្បញាប់ផ្ង និងសម្គៃ ត់ផ្ង ប្តូវសរភសរពាកយសម្គៃ ត់ភៅភប្កាម 
ប្បញាប់។ ភប្បើប្តាប្បញាប់ ឬ ប្តាសម្គៃ ត់ ភដាយទឹកពណ៌ប្កហមភបាោះភៅទើតាងំភនោះផ្ងណ រភបើសិនជាម្គន។ 
ខ.ចាំណែកខលឹរសារ 

១៣.ពនយល់ភសចករើ ននកមមវតថុ សរភសរចប់ភ ើមបនាទ ត់ខាងភប្កាម រលំងមួយបនាទ ត់ឲ្យភសមើនឹងភសចកតើ 
ននកមមវតថុ ភយង ឬ លិខិតភាា ប់ កាុងខលឹមសារអតថបទប្តូវភរៀបរាប់លមែិតពើកមមវតថុ បានភសចកតើថា ភរៀបរាប់
លែិតលែន់អំពើបញ្ហា  ណ លភកើតភ ើងកាុងលិខិតពនយល់មូលភហតុឲ្យអាកទទួលលិខិតកាត ប់បានប្គប់ប្ ុងភប្ជាយ 
ភ ើមែើអាកទទួលលិខិតម្គនលកខណៈប្គប់ប្ោន់សប្ម្គប់សនាិដាា នវាយតនមល។  
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១៤.ភលើកសំណូមពរ បនាទ ប់ពើការភរៀបរាប់ពនយល់កមមវតថុ និងលិខិតភយង ឬ មូលភហតុសពវប្គប់រចួ 
មកភទើបសរភសរសំណូមពរ ភ ើមែើសុំភសចកតើសភប្មច ឬ សុំឲ្យ ួយភដាោះប្សាយ ភដាយសរភសរចប់ភផ្តើមចូល 
បនាទ ត់ បនាទ ត់ភសាើោា នឹងការពនយល់ភសចកតើ ននកមមវតថុ។ 

១៥.ពាកយគរួសម បនាទ ប់ពើសរភសរសំណូមពរចប់ សរភសរឃ្លល មួយភ ើមែើសណមតងការគួរសម ភដាយ
សរភសរចប់ភផ្តើមចូលបនាទ ត់ បនាទ ត់ភសមើោា នឹងការភលើកសំណូមពរ។ ឃ្លល ភនោះចំភពាោះលិខិតភបសកៈ ណ លម្គន 
ឋានៈខពស់សរភសរភៅកាន់គមយ នម្គនឋានៈទបជាង ភពលខលោះភគមិនបានសរភសរភទ។ 
គ.ចាំណែកបញ្ចប់  

១៦.ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ សរភសរទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ ខាងភប្កាមពាកយគួរសមរលំងមួយ
បនាទ ត់ភៅខាងសាត ទំំព័រ។ 

១៧.តួនាទើរបស់ភបសកៈ សរភសរតួនាទើរបស់ភបសកៈភៅខាងភប្កាមទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ ងាក 
មកខាងសាត ឲំ្យបានសមរមយភៅតាមតួនាទើណវង ឬ ខលើ របស់ភបសកៈ។ 

១៨.ហតថភលខា ភៅខាងភប្កាមតួនាទើភបសកៈ គឺទុកចភនាល ោះសមលមមសប្ម្គប់ភបសកៈចុោះហតថភលខា។ 
១៩.ភបាោះប្តា ប្តូវភបាោះប្តាគងមួយភាគបើណប៉ាកខាងភវវង ននហតថភលខា។ មិនប្តូវភបាោះប្តាចំពើភលើ 

ហតថភលខាភនាោះភទ ពើភប្ពាោះនាឲំ្យភមើលហតថភលខាមិនចាស់ កាុងករណើ ម្គនការណកលងបនលំហតថភលខា ពិបាកកាុង
ការភយវើភកាសលយវច័ិចយ។ 

២០.ភ ម្ ោះរបស់ភបសកៈ អាចសរភសរណតមតង ឬ អាចទុកភបាោះប្តាភ ម្ ោះក៏បាន។ សរភសរភ ម្ ោះ ឬ 
ភបាោះប្តាភ ម្ ោះ នលយ៉ា ងណ្ឋឲ្យបានពើរភាគបើ ខាងសាត ខំាងភប្កាមហតថភលខា ភ ើមែើកំុឲ្យភបាោះប្តារបស់សាថ ប័ន 
ជាប់ទងំភ ម្ ោះរបស់ភបសកៈ។ 

២១.ចមលង ូន ឬ កណនលងទទលួ 
❖ ចមលង ូន ម្គនបញ្ហា ខលោះទក់ទងភៅនឹងសាថ ប័នពាក់ព័នធ ណ លចបំាច់ប្តូវចមលង ូន ភ ើមែើ
ប្ជាបជាព័ត៌ម្គន ឬ ភ ើមែើ ួយភដាោះប្សាយ ឬ ភ ើមែើ ួយអនតរាគមន៍ . . .។ 

❖ កណនលងទទលួ ម្គនលិខិតខលោះ អងាភាពភ ើម ននលិខិតមិនបានបញ្ហា ក់អាសយដាា នអងាភាព
ទទួលភទភប្ពាោះលិខិតភនាោះភគសរភសរម្គនទប្មង់ជាព័ត៌ម្គន របាយការណ៍ ឬ ភសចកតើរាយ
ការណ៍។ 

❖ កាលបែវតតិ ឯកសារ អងាភាពណ លភយវើលិខិតប្តូវទុកជាឯកសារ និងនាយកដាា នរ ាបាល 
ជាកណនលងភបាោះប្តា ចុោះភលខលិខិតភចញ ប្តូវទុកជាកាលបែវតតិ។  

ឧទហរណ៍៖ កាលបែវតតិ ឯកសារ នា.បុគាលិក 
២២.លិខិតភាា ប់ សរភសរលិខិតភាា ប់ភៅខាងភវវង ខាងភប្កាមបនាទ ត់សរភសរភ ម្ ោះរបស់ភបសកៈ។ 

ជាទូភៅប្តូវបញ្ហា ក់ចំនួនលិខិតណ លភាា ប់ជាភលខ។ ភប្បើលិខិតភាា ប់កាុងករណើ ណ លចង់បញ្ហា ក់បញ្ហា អវើមួយឲ្យ
បានចាស់លាស់។ 
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❖ កាំែត់ស្មាា ល ់
១.ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ   
o កាុងករណើ  របស្កៈ ម្គនឋានៈខពស់ជាង គរយជៃ ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ ប្តូវសរភសរភៅ 
ចំណុចភលខ៦ (កាុងចំណណកភ ើម)។ 

o កាុងករណើ  របស្កៈ ម្គនឋានៈភសមើ ឬ ប្បហាក់ប្បណហលនឹង គរយជៃ ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ 
ប្តូវសរភសរភៅចំណុចភលខ៦ (កាុងចំណណកភ ើម)។ 

o កាុងករណើ  របស្កៈ ម្គនឋានៈទបជាង គរយជៃ ទើកណនលង និងកាលបរភិចេទ ប្តូវសរភសរភៅ 
ចំណុចភលខ១៦ (កាុងចំណណកបញ្ច ប់)។ 

២.ការសរភសរឋានៈ មុខងាររបស់ភបសកៈ និងអាកចុោះហតថភលខា 
o ប្បសិនភបើសរភសរឋានៈ និងមុខងាររបសភ់បសកៈរចួភហើយ ភៅចំណុចភលខ៧ គឺភសមរមិនចបំាច់សរភសរ 
មតងភទៀតភទភៅចំណុចភលខ១៧ កាុងករណើ ភបសកៈជាអាកចុោះហតថភលខាផ្ទទ ល់។ 

o ប្បសិនភបើមិនបានសរភសរឋានៈ និងមុខងាររបស់ភបសកៈ ភៅចំណុចភលខ៧ ភទ ភសមរប្តូវសរភសរភៅ 
ចំណុចភលខ១៧ កាុងករណើ ភបសកៈជាអាកចុោះហតថភលខាផ្ទទ ល់។ 

• ប្បសិន របស្កៈ មិនចុោះហតថភលខាផ្ទទ ល់ ទុកឲ្យអាកភផ្សងចុោះហតថភលខា ំនួស អាកណ លចុោះ
ហតថភលខាម្គនអំណ្ឋចតាមឋានានុប្កម ភប្បើពាកយ ជ ( ំនួស) លិខិតរ ាបាល ណ លភផ្ញើ ូន 
ភៅអនតរប្កសួង ប្តូវចុោះហតថភលខាយ៉ា ងទបប្តឹមថាា ក់ រ ាភលខាយិការ។ តប (តាមបញ្ហា ) 
សប្ម្គប់ថាា ក់ អគានាយក អគានាយករង ននអគានាយកដាា នរ ាបាល និងហរិញ្ាវតថុ ឬ ប្បធ្នន 
អនុប្បធ្នននាយកដាា នរ ាបាល។ សរភសរពើមុខឃ្លល ឋានៈ និងមុខងារភបសកៈ ចំណុចភលខ១៧ 
ភៅខាងភប្កាមឃ្លល ភនោះ គឺសរភសរឋានៈ និងមុខងារអាកចុោះហតថភលខាផ្ទទ ល់។ ពាកយ ស្តទីី
សរភសរភៅពើភប្កាយឃ្លល ឋានៈ និងមុខងាររបស់ភបសកៈណតមតងកាុងករណើ អាកចុោះហតថភលខាកាុង 
នាមសតើទើ ឧទហរណ៍៖ រដ្ឋរន្តៃតីស្តទីី។ 

៤.តួនទី ៃិងឋាៃៈរបស្រ់បស្កៈ ៃិងគរយជៃ 
ភ ើមែើឲ្យម្គនភាពងាយប្សួល ល់ភសមរណតងភសចកតើ កាុងការភប្បើពាកយភពចន៍ និងឃ្លល ប្បភយគសមរមយភៅកាន់

គរយជៃ ភទោះកាុងភសចកតើភផ្តើម តួភសចកតើ និងភសចកតើបញ្ច ប់ ភគភយវើចំណ្ឋត់ថាា ក់ របស្កៈ និង គរយជៃ ជា ០៣
ថាា ក់  ូចតភៅ ៖ 

o ថាា ក់ខពស់ជាង 
o ថាា ក់ភសមើ ឬ ប្បហាក់ប្បណហល  
o ថាា ក់ទបជាង 

  ូភចាោះកាុងការណតងភសចកតើ ភសមរប្តូវណតប្តិោះរោិះ លលឹងណលលង ភប្ ើសភរ ើសពាកយភពចន៍សមប្សប ភរៀបភរៀង និងចងប្កង
ជាឃ្លល ប្បភយគ ភបើបានកាន់ណតខលើកាន់ណតលែ ណតម្គនអតថន័យទូលំទូលាយ ចាស់លាស់ រា៉ាយរា៉ា ប់អំពើវតថុបំណង និង
សំណូមពរ ណ លចង់បានភដាយបងាា ញពើភហតុផ្ល មូលភហតុ ឬ បរបិទ ណ លសំអាងភ ើមែើឲ្យ គរយជៃ ងាយយល់ 
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និងងាយប្សួលកាុងការបកប្សាយ វាយតនមល និងសនាិដាា ន។ ការណ លភលើកយកបញ្ហា ឋានៈ និងតួនាទើមកលាតប្តដាង 
ភៅភពលភនោះ គឺកាុងភោលបំណងចង់សប្មួល និង ំនួយសាម រតើភសមរណ លទទួលបនទុកការតាក់ណតង ភរៀបភរៀងលិខិត 
ជាពិភសសកាុងកាលលិខិត ខលឹមសារ និងបញ្ច ប់ ភដាយសំណូមពរឲ្យភប្បើរូបមនត ូចតភៅ៖ 

ក.កាលលិខិត (ចំណុចភលខ៨) 
• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារខពស់ជាង គរយជៃ ភប្បើពាកយ  “ជម្មាបរក” ឬ “ជម្មាបជូៃ” 
• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារភសមើោា  ឬ ប្បហាក់ប្បណហល គរយជៃ ភប្បើពាកយ “រោរពជូៃ” 
• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារទបជាង គរយជៃ ភប្បើពាកយ “ស្រូរោរពជូៃ” 

ខ.ភផ្តើមខលឹមសារ (ចំណុចភលខ១៣) 
• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារខពស់ជាង គរយជៃ ចប់ភផ្តើមភដាយ “តបតាមកមមវតថុ និងភយង ឬ
លិខិតភាា ប់ខាងភលើ (ខញុ ំ ឬ ប្កសួង) សូម ប្ម្គប ូន (ឋានៈ និងតួនាទើរបស ់គរយជៃ)ប្ជាបថា៖”។ 

• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារភសមើ ឬ ប្បហាក់ប្បណហល គរយជៃ ចប់ភផ្តើមភ ើងភដាយ “តបតាម 
កមមវតថុ និងភយង ឬ លិខិតភាា ប់ខាងភលើ (ខញុ ំ ឬ ប្កសួង) សូម ប្ម្គប ូន (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់
គរយជៃ) ភមតាត ប្ជាបថា៖”។ 

• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារទបជាង គរយជៃ ចប់ភផ្តើមភដាយ “ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ 
និងភយង ឬ លិខិតភាា ប់ខាងភលើ (ខញុ ំឬ ប្កសួង) ម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន (ឋានៈ និងតួនាទើ 
របស់ គរយជៃ) ភមតាត ប្ជាបថា៖”។ 

• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារទបជាង គរយជៃ (សភមតចប្បធ្ននប្ពឹទធសភា សភមតចប្បធ្ននរ ាសភា 
សភមតចភតភជានាយករ ាមស្ដនតើ សភមតចប្កឡាភហាម សភមតចពិ ័យភសនា សភមតចភៅហាវ វាងំ ឧបនាយក 
រ ាមស្ដនតើ) ប្តូវចប់ភផ្តើមភដាយ “ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ (ខញុ ំ ឬ ប្កសួង) ម្គន 
កិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ គរយជៃ) ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖”។ 

ពាកយទងំភនោះ មិនណមនម្គនលកខណៈតឹងរុងឹ និងមិនបត់ណបនភនាោះភទ គឺភគអាចភប្បើពាកយ នទភទៀតបាន ូចជា 
“តាមកមមវតថុ...” ឬ “ភសចកតើ ូចបាន ប្ម្គប ូនកាុងកមមវតថុ...”។ល។ 
គ.បញ្ច ប់ខលឹមសារ (ចំណុចភលខ១៤ និងចំណុចភលខ១៥) 

• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារខពស់ជាង គរយជៃ   
ចំណុចភលខ១៤៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ ឬ អាប្ស័យភហតុភនោះភសាើ 

សូម (ឋានៈ និងតួនាទើ របស់ គមយ ន).....តាមការគួរ”។ 
ចំណុចភលខ១៥៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស ់គមយ ន) ទទួលនូវការរាប់អាន 

 ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ”។ 



12 

 

របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារភសមើ ឬ ប្បហាក់ប្បណហលនឹង គរយជៃ 
ចំណុចភលខ១៤៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ ឬ អាប្ស័យ ូចបានភោរព 

 ប្ម្គប ូនខាងភលើ អាប្សយ័ភហតុភនោះ សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ គរយជៃ) 
.....តាមការគួរ” ។ 

ចំណុចភលខ១៥៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ គមយ ន) ទទួលនូវោរវកិចច ៏ 
ភសាម ោះពើខញុ ំ”។ 

របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារទបជាង គរយជៃ (ភទសរ ាមស្ដនតើ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ) 
ចំណុចភលខ១៤៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “ភសចកតើ ូចបានភោរព ូនខាងភលើ សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ 

គរយជៃ) ភមតាត ......ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ” ។ 
ចំណុចភលខ១៥៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ គរយជៃ) ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច 

 ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ”ំ។ 
• របស្កៈ ម្គនឋានៈ និងមុខងារទបជាង គរយជៃ (សភមតចប្បធ្ននប្ពឹទធសភា សភមតចប្បធ្ននរ ាសភា 
សភមតចភតភជានាយករ ាមស្ដនតើ) 
ចំណុចភលខ១៤៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “ភសចកតើ ូចបានភោរព ូនខាងភលើ សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ 

គរយជៃ) ភមតាត ...... ៏ខពង់ខពស់ ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ” ។ 
ចំណុចភលខ១៥៖ ចប់ភផ្តើមភដាយ “សូម (ឋានៈ និងតួនាទើរបស់ គរយជៃ) ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច 

 ៏ខពង់ខពស់បំផុ្តពើខញុ”ំ។ 
ពាកយទងំភនោះ មិនណមនម្គនលកខណៈតឹងរុងឹ និងមិនបត់ណបនភនាោះភទ គឺភគអាចភប្បើពាកយ នទភទៀតបាន។ 
ឃ.ហតថភលខាសភងខប ជាសញ្ហា សម្គា ល់សភងខបរបស់អាកចុោះហតថភលខា ណ លទទួលសាា ល់ជាផ្លូវការ បញ្ហា ក់ថា 
ខលួនបានពិនិតយ និងឯកភាពភៅភលើខលឹមសារលិខិត។ អាកប្គប់ប្គងតាមឋានានុប្កម ណ លទទួលខុសប្តូវ ប្តូវចុោះ 
ហតថភលខាសភងខបភៅភលើលិខិត។ ការចុោះហតថភលខាសភងខបម្គន ០២ ករណើ ៖ ១.អងាភាពសាមើភចញលិខិត 
ប្តូវចុោះហតថភលខាសភងខប ភៅខាងចុងបំផុ្តនន ចំណុចភលខ១៥  តាមឋានានុប្កមប្គប់ប្គង (មស្ដនតើ ំនាញ 
ការយិល័យ នាយកដាា ន)។ ២.អគានាយក និងថាា ក់ ឹកនាទំទួលបនទុក ប្តូវចុោះហតថភលខាសភងខបភៅខាង 
សាត បំនាទ ប់ ចំណុចភលខ១៧។ 
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គាំរ ូ
លខិិតរដ្ឋបាល 

នៃម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១៖  

• លិខិត ប្ម្គប ូន ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្ននមនទើរអប់រ ំយុវ ន និងកើឡារា ធ្ននើ ភខតត 
• លិខិត ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម ភលាក ំទវ ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្ននអងាភាពភប្កាមឱវាទទើសតើការប្កសួង 
• លិខិត ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម សាកលវទិោយិការ ននសាកលវទិោល័យ 
• លិខិត ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម អេិបាល ននគណៈអេិបាលរា ធ្ននើេាំភពញ 
• លិខិត ប្ម្គប ូន ភលាក ំទវ អេិបាល ននគណៈអេិបាលភខតតភកាោះកុង 
• លិខិត ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយស៍នតិបណឌិ ត អគាសាងការនគរបាលជាតិ 
• លិខិត ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយ ៍ភមបញ្ហា ការកងរា អាវុយហតថភលើនផ្ទប្បភទស 

❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ២៖  
• លិខិតសូមភោរព ូន សភមតចប្កឡាភហាមឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងមហានផ្ទ 
• លិខិតសូមភោរព ូន សភមតចពិ ័យភសនាឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងការពារជាតិ 
• លិខិតសូមភោរព ូន សភមតចភៅហាវ វាងំវរភវៀង ័យ អយិបតើប្សឹងាា រ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួង 
ប្ពោះបរមរា វាងំ និងជាប្បធ្ននគណៈកម្គម យិការជាតិ ភរៀបចំបុណយជាតិ អនតរជាតិ 

• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ តឧបនាយករ ាមស្ដនតើប្បចកំារ រ ាមស្ដនតើទទួលបនទុក 
ទើសតើការគណៈរ ាមស្ដនតើ  

• លិខិតសូមភោរព ូន ភលាក ំទវ កិតតិសងាហបណឌិ តបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសងួទំនាក់ទំនងជាមួយ 
រ ាសភា ប្ពឹទធសភា និងអយិការកិចច 

• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម អគាបណឌិ តសភាចរយឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងភស ាកិចច  
និងហរិញ្ាវតថុ 

• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួង ................................................... 
• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម កិតតិភសដាា បណឌិ តភទសរ ាមស្ដនតើរ ាមស្ដនតើប្កសួងឧសោហកមម និងសិបែកមម 
• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងណផ្នការ 
• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម ភទសរ ាមស្ដនតើ ទទួលបនទុកភបសកកមមពិភសស និងជាប្បធ្ននអងាភាព 
ប្បឆ្ងំអំភពើពុករលួយ 

• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតមភទសរ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួង ............................................................ 
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❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៣៖  
• លិខិតភោរព ូន ឯកឧតតម / ភលាក ំទវរ ាមស្ដនតើប្កសួង.................................................................. 
• លិខិតភោរព ូន ឯកឧតតម កិតតិបណឌិ ត រ ាមស្ដនតើប្កសួងមុខងារសាធ្នរណៈ 
• លិខិតភោរព ូន ឯកឧតតម រ ាមស្ដនតើប្បតិេូអមនាយករ ាមស្ដនតើ អគានាយកអគាិសនើកមពុជា 
• លិខិតភោរព ូន ឯកឧតតម រ ាមស្ដនតើទទួកបនទុករ ាភលខាយិការដាា នអាកាសចរសុើវលិ 

❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៤៖  
• លិខិតសូមភោរព ូន សភមតចអគាមហាភសនាបតើភតភជា ហ ុៃ ណស្ៃ នាយករ ាមស្ដនតើ  
ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 

❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៥៖  
• លិខិតសូមភោរព ូន សភមតចអគាមហាពញាចប្កើ រហង ស្ាំរៃិ ប្បធ្ននរ ាសភា  
ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 

❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៦៖  
• លិខិតសូមភោរព ូន សភមតចវបុិលភសនាេកតើ សាយ ឈុាំ ប្បធ្ននប្ពឹទធសភា 
 ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 

❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៧៖  
• លិខិតសូមភោរព ូន ឯកឧតតម បណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើប្កសួងអប់រ ំយុវ ន និងកើឡា 

❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៨៖ លខិិតឧភទទសនាម 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ៩៖ លខិិតបញ្ហា ភបសកកមម 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១០៖ ភសចកតើ ូន ំណឹង 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១១៖ ភសចកតើប្បកាសព័ត៌ម្គន 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១២៖ លិខិតអភញ្ា ើញ 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១៣៖  ើកាអម /  ើកាបញ្ាូ ន 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១៤៖ លិខិតផ្ទរសិទធិ 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១៥៖ វញិ្ហា បនបប្តរ ាបាល 
❖ គំរូលិខិតទូភៅភលខ១៦៖ កំណត់បងាា ញភរឿង 
❖ គំរូភលខ១៧៖ ប្បកាស 
❖ គំរូភលខ១៨៖ ភសចកតើសភប្មច 
❖ គំរូភលខ១៩៖ ភសចកតើណណនា ំ
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ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា (១) 
ជាតិ សាស្ន ម្ពះរហាកសម្ត (២) 

 

            (៣)                                                       
ម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា (៤)                                    
រលខ: ........................ អយក (៥)       នលៃ                  ណខ           ឆ្ា ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥... (៦)      

ម្បញាប់បាំផុត       រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០.....  
ស្មាា ត់ណ្ឋស្ ់  រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា (៧)   

ជម្មាបជូៃ (៨) 
រោកម្បធាៃរៃាីរអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡារាជធាៃី រខតត (៩) 

កម្មវត្ថុ៖  ......................................................................................................................។ (១០) 

យោង៖  ......................................................................................................................។ (១១) 
លិខិត្ភ្ជា ប៖់(ករណីមាន)...................................................................................................។ (១២) 
 

 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ភលាកប្បធ្នន ប្ជាបថា៖ ................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................។ (១៣) 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ភលាកប្បធ្នន .......................................................... 
.............. តាមការគួរ។ (១៤) 

សូម ភលាកប្បធ្នន ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ (១៥) 
 

        នលៃ                  ណខ         ឆ្ា ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦...(១៦)  
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០.....      
  រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា (១៧) 

ចរលងជូៃ៖ (២១)            ហតថរលខា (១៨) ម្តា (១៩) រ ម្ ះ (២០) 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 

   “ភ ើមែើប្ជាបជាពត័៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ កិតតិៃីតិរកាស្លបែឌិ ត ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតីម្បចាំការ  
រដ្ឋរន្តៃតីទទួលបៃាកុទសី្តកីារគែៈរដ្ឋរន្តៃតី  

 

កម្មវត្ថុ៖ សំភណើ សុំភោរពអភញ្ា ើញ         ។ 

យោង៖ លិខិតភលខ ៣០៥         ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖ ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើប្បចកំារ រ ាមស្ដនតើទទួលបនទុកទើសតើការ 
គណៈរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន.......................................  
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 

Khmer OS Muol Light 12 

គម្គល តកនលោះបនាទ ត់ 

Khmer OS Siemreap 12 

គម្គល តកនលោះបនាទ ត់ 

គម្គល តកនលោះបនាទ ត់ 

គម្គល តកនលោះបនាទ ត់ 

គម្គល តកនលោះបនាទ ត់ 

Khmer OS Bokor 12 

Khmer OS Siemreap 10 

Khmer OS Muol Light 10 

Khmer OS Muol Light 12 

Khmer OS Siemreap 12 

0.8 inches/2.5cm 

0.6 inches/1.5cm 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
រោក រោកម្ស្ ីម្បធាៃរៃាីរអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡារាជធាៃី រខតត 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖             ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្នន ប្ជាបថា៖  
 
 
 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្នន 
តាមការគួរ។ 

 

សូម ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្នន ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
ឯកឧតតរ រោកជាំទាវ រោក រោកម្ស្ ីម្បធាៃអងាភាពរម្ការឱវាទទីស្តកីារម្កស្ងួ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម ភលាក ំទវ ភលាក ភលាកប្សើ 
ប្បធ្នន ប្ជាបថា៖  

 
 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម ភលាក ំទវ ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្នន 
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម ភលាក ំទវ ភលាក ភលាកប្សើ ប្បធ្នន ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
ឯកឧតតរ សាកលវិទាធិការ នៃសាកលវិទាលយ័………………… 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម ប្ជាបថា៖  
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម  
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម សាលកវទិោយិការ ននសាកលវទិោល័យ…………ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- អគានាយកដាា ន....................................... 
- អគានាយកដាា នឧតតមសិកោ 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
ឯកឧតតរ អេិបាល នៃគែៈអេិបាលរាជធាៃីេនាំរពញ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម ប្ជាបថា៖  
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម  
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម អេិបាល ននគណៈអេិបាលរា ធ្ននើេាំភពញ ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- ប្កសួងមហានផ្ទ 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 



21 

 

 
 
 
 

 
 

  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
រោកជាំទាវ អេិបាល នៃគែៈអេិបាលរខតតរកាះកងុ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ភលាក ំទវ ប្ជាបថា៖  
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ភលាក ំទវ  
តាមការគួរ។ 

 

សូម ភលាក ំទវ អេិបាល ននគណៈអេិបាលភខតតភកាោះកុង ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- ប្កសួងមហានផ្ទ 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
ឯកឧតតរ នយឧតតររស្ៃីយស៍្ៃតិបែឌិ ត អគាស្នងការៃគរបាលជាតិ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ  និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយ៍សនតិបណឌិ ត 
ប្ជាបថា៖  

 
 

 
 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយស៍នតិបណឌិ ត 
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយ៍សនតិបណឌិ ត អគាសាងការនគរបាលជាតិ 
ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  

 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- ប្កសួងមហានផ្ទ 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

ជម្មាបជូៃ 
ឯកឧតដរ នយឧតដររស្ៃីយ ៍អគាររបញ្ញា ការរង នៃកងរោធពលរខររេូរិៃា 

ររបញ្ញា ការកងរាជអាវុធហតថរលើនផាម្បរទស្ 
 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយ ៍ប្ជាបថា៖  
 

 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយ ៍
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម នាយឧតតមភសនើយ៍ អគាភមបញ្ហា ការរង ននកងភយយពលភខមរេូមិនទ ភមបញ្ហា ការ 
កងរា អាវុយហតថភលើនផ្ទប្បភទស ទទួលនូវការរាប់អាន ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ  

 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- ប្កសួងការពារជាតិ 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ស្ររតចម្កឡារហារ ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតី រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួរហានផា 
 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ  និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន 
សភមតចប្កឡាភហាម ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖  

 
 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម សភមតចប្កឡាភហាម ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ 
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម សភមតចប្កឡាភហាម ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងមហានផ្ទ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ 
ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ស្ររតចពិជ័យរស្ន ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតី រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួការពារជាតិ 
 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ  និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន 
សភមតចពិ ័យភសនា ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖  

 
 

 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម សភមតចពិ ័យភសនា ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ 
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម សភមតចពិ ័យភសនា ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងការពារជាតិ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ 
ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ស្ររតចរៅហាា វាាំង វររវៀងជ័យ អធិបតីម្ស្ងឹ្គា រ ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតី  
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួម្ពះបរររាជវាាំង ម្បធាៃគែៈកមាម ធិការជាតិ ររៀបចាំបុែយជាតិ-អៃតរជាតិ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ  និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន 
សភមតចភៅហាវ វាងំ វរភវៀង ័យ អយិបតើប្សឹងាា រ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖  

 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម សភមតចភៅហាវ វាងំ វរភវៀង ័យ អយិបតើប្សឹងាា រ 
ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ        ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម សភមតចភៅហាវ វាងំ វរភវៀង ័យ អយិបតើប្សឹងាា រ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ 
រ ាមស្ដនតើប្កសួងប្ពោះបរមរា វាងំ ប្បធ្ននគណៈកម្គម យិការជាតិ ភរៀបចំបុណយជាតិ-អនតរជាតិ 
ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ កិតតិៃីតិរកាស្លបែឌិ ត ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតីម្បចាំការ  
រដ្ឋរន្តៃតីទទួលបៃាកុទសី្តកីារគែៈរដ្ឋរន្តៃតី  

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម កិតតិនើតិភកាសលបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើប្បចកំារ រ ាមស្ដនតើទទួលបនទុកទើសតើការ 
គណៈរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

រោកជាំទាវ កិតតិស្ងាហបែឌិ ត ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតី  
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួទាំនកទ់ាំៃងជារួយរដ្ឋស្ភា ម្ពឹទធស្ភា ៃិងអធិការកិចច 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ភលាក ំទវ 
កិតតិសងាហបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 

 
 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ភលាក ំទវ កិតតិសងាហបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ 
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

 សូម ភលាក ំទវ កិតតិសងាហបណឌិ ត ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរ ាសភា 
ប្ពឹទធសភា និងអយិការកិចច ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ អគាបែឌិ តស្ភាចរយ ឧបនយករដ្ឋរន្តៃតី  
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួរស្ដ្ឋកចិច ៃិងហរិញ្ាវតថុ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
អគាបណឌិ តសភាចរយ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម អគាបណឌិ តសភាចរយ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម អគាបណឌិ តសភាចរយ ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងភស ាកិចច និងហរិញ្ាវតថុ 
ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរឧបនយករដ្ឋរន្តៃតី  
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួ ........................................................... 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 

 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម ឧបនាយករ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួង…………… ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 
 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ កិតតិរស្ដ្ឋឋ បែឌិ ត រទស្រដ្ឋរន្តៃតី  
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួឧស្ាហករម ៃិងស្បិបករម 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងឧសោហកមម និងសិបែកមម ភមតាត ទទួល 
នូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពសព់ើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ កិតតិរស្ដ្ឋឋ បែឌិ ត រទស្រដ្ឋរន្តៃតី រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួណផៃការ 
 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 

 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម កិតតិភសដាា បណឌិ ត ភទសរ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួងណផ្នការ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ 
ខពង់ខពសព់ើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ រទស្រដ្ឋរន្តៃតី រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួ…………………… 
 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
ភទសរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 

 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម ភទសរ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម ភទសរ ាមស្ដនតើ រ ាមស្ដនតើប្កសួង…………… ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 
 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ឯកឧតតរ រទស្រដ្ឋរន្តៃតី ទទួលបៃាុករបស្កករមពិរស្ស្ 
ៃិងជាម្បធាៃអងាភាពម្បឆាំងអាំរពើពុករលយួ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
ភទសរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖  

 
 

 
 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើខញុ ំ សូម ឯកឧតតម ភទសរ ាមស្ដនតើ  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម ឯកឧតតម ភទសរ ាមស្ដនតើ ទទួលបនទុកភបសកកមមពិភសស និងជាប្បធ្ននអងាភាពប្បឆ្ងំអំភពើ 
ពុករលួយ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

រោរពជូៃ 
ឯកឧតតរ កិតតិបែឌិ ត រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួរុខង្គរសាធារែៈ 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម កិតតិមណឌិ ត រ ាមស្ដនតើ ប្ជាបថា៖  
 
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម កិតតិមណឌិ ត រ ាមស្ដនតើ 
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម កិតតិបណឌិ ត រ ាមស្ដនតើប្កសួងមុខងារសាធ្នរណៈ ទទួលនូវោរវកិចច ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ 
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

រោរពជូៃ 
ឯកឧតតរ / រោកជាំទាវ រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួ ……………… 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម / ភលាក ំទវ រ ាមស្ដនតើ ប្ជាបថា៖  
 
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម / ភលាក ំទវ រ ាមស្ដនតើ 
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម / ភលាក ំទវ រ ាមស្ដនតើប្កសួង ……………… ទទួលនូវោរវកិចច ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ 
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- ............................................................. 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

រោរពជូៃ 
ឯកឧតតរ រដ្ឋរន្តៃតមី្បតិេូអរនយករដ្ឋរន្តៃតី អគានយកអគាិស្ៃីករពុជា 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម ប្ជាបថា៖  
 
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម  
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម រ ាមស្ដនតើប្បតិេូអមនាយករ ាមស្ដនតើ អគានាយកអគាិសនើកមពុជា ទទួលនូវោរវកិចច ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ 
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- ប្កសួងណរ ៉ា និងថាមពល 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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  នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

រោរពជូៃ 
ឯកឧតតរ រដ្ឋរន្តៃតីទទកួបៃាុករដ្ឋរលខាធិការដ្ឋឋ ៃអាកាស្ចរស្ុវីិល 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

តបតាមកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំសូម ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម ប្ជាបថា៖  
 
 

 
 
 
 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម  
តាមការគួរ។ 

 

សូម ឯកឧតតម រ ាមស្ដនតើទទកួបនទុករ ាភលខាយិការដាា នអាកាសចរសុើវលិ ទទួលនូវោរវកិចច ៏ភសាម ោះពើខញុ ំ 
 

        រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
ចរលងជូៃ៖           

- ទើសតើការគណៈរ ាមស្ដនតើ 
- អគានាយកដាា ន....................................... 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 

  “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ស្ររតចអគារហារស្នបតីរតរជា ហ ុៃ ណស្ៃ នយករដ្ឋរន្តៃត ី
នៃម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន សភមតចអគា 
មហាភសនាបតើភតភជានាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖  

 
 
 
 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម សភមតចភតភជានាយករ ាមស្ដនតើ ភមតាត  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម សភមតចអគាមហាភសនាបតើភតភជា ហ ុៃ ណស្ៃ នាយករ ាមស្ដនតើ ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 
ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់បំផុ្តពើខញុ ំ  

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ស្ររតចអគារហាពញាចម្កី រហង ស្ាំរៃិ ម្បធាៃរដ្ឋស្ភា  
នៃម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន សភមតចអគា 
មហាពញាចប្កើប្បធ្ននរ ាសភា ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖  

 
 
 
 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម សភមតចអគាមហាពញាចប្កើប្បធ្ននរ ាសភា ភមតាត  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម សភមតចអគាមហាពញាចប្កើ រហង ស្ាំរៃិ ប្បធ្ននរ ាសភា ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា ភមតាត  
ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់បំផុ្តពើខញុ ំ   

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
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ស្រូរោរពជូៃ 

ស្ររតចវិបុលរស្នេកតី សាយ ឈុាំ ម្បធាៃម្ពឹទធស្ភា  
នៃម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 

 

កម្មវត្ថុ៖            ។ 

យោង៖            ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ  និងភយងខាងភលើ ខញុ ំម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន សភមតច 
វបុិលភសនាេកតើប្បធ្ននប្ពឹទធសភា ភមតាត ប្ជាប ៏ខពង់ខពស់ថា៖  

 
 
 
 
 
 

 

ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម សភមតចវបុិលភសនាេកតើប្បធ្ននប្ពឹទធសភា ភមតាត  
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 

 

សូម សភមតចវបុិលភសនាេកតើ សាយ ឈុាំ ប្បធ្ននប្ពឹទធសភា ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា ភមតាត ទទួល 
នូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់បំផុ្តពើខញុ ំ   

 

 នលៃ                        ណខ             ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ             ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
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លខិិតឧរទាស្នរ 
 

យោង៖            ។ 
 

  បុគាលិកអប់រ ំនន …………………………………………………………………  ូចរាយនាមខាងភប្កាម 
ប្តូវបាន……………………………………………………………… (ភោលបំណង កាលបរភិចេទ និងទើតាងំ)៖ 

 

១.ភ ម្ ោះ    ឋានៈ/តួនាទើ 
២.ភ ម្ ោះ    ឋានៈ/តួនាទើ   
៣.ភ ម្ ោះ    ឋានៈ/តួនាទើ 
៤.ភ ម្ ោះ    ឋានៈ/តួនាទើ   
 

- កាលបរភិចេទភចញ ំភណើ រ  ៖ នលៃទើ        ណខ           ឆ្ា ២ំ០២០ 
- កាលបរភិចេទប្ត ប់មកវញិ៖ នលៃទើ        ណខ           ឆ្ា ២ំ០២០ 
- មភយោបាយភយវើ ំភណើ រ ៖  

 

❖ ភបសកកមមភនោះប្តូវភប្បើប្បាស់លវកិាឆ្ា ២ំ០២០ របស់អងាភាពលវកិា…………………។ 
 

      នលៃ                            ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣      

  រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
     រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

កណៃលងទទួល៖        
- សាលារា ធ្ននើ ភខតត………………… 
- អគានាយកដាា ន……………………… 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
    “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន”  
- មនទើរអប់រ ំយុវ ន និងកើឡាភខតត………“ភ ើមែើសហការ” 
- សាមើ ន “ភ ើមែើអនុវតត” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន……………… 
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លខិិតបញ្ញា របស្កករម 
 

យោង៖            ។ 
 

  បុគាលិកអប់រ ំនន …………………………………………………………………  ូចរាយនាមខាងភប្កាម 
ប្តូវបាន……………………………………………………………… (ភោលបំណង កាលបរភិចេទ និងទើតាងំ)៖ 

 

១.ភ ម្ ោះ    ឋានៈ/តួនាទើ 
២.ភ ម្ ោះ    ឋានៈ/តួនាទើ   
 

- កាលបរភិចេទភចញ ំភណើ រ  ៖ នលៃទើ        ណខ           ឆ្ា ២ំ០២០ 
- កាលបរភិចេទប្ត ប់មកវញិ៖ នលៃទើ        ណខ           ឆ្ា ២ំ០២០ 
- មភយោបាយភយវើ ំភណើ រ ៖  
- សម្គា រៈភាា ប់ជាមួយ ៖  

 

❖ ភបសកកមមភនោះប្តូវភប្បើប្បាស់លវកិាឆ្ា ២ំ០២០ របស់អងាភាពលវកិា………………… 
❖ សូម ប្កសួងម្គនសមតថកិចច និងអាជាញ យរពាក់ព័នធប្គប់លំដាប់ថាា ក់ ួយសប្មួលភបសកកមមភនោះ តាមការគួរ។ 

 

      នលៃ                            ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣      

  រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
     រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

កណៃលងទទួល៖        
- សាលារា ធ្ននើ ភខតត………………… 
- អគានាយកដាា ន……………………… 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
    “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន”  
- មនទើរអប់រ ំយុវ ន និងកើឡាភខតត………“ភ ើមែើសហការ” 
- សាមើ ន “ភ ើមែើអនុវតត” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន……………… 
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រស្ចកតីជូៃដ្ាំែឹង 
ស្តពីី 

 ………………………………………………………………………  
 

យោង៖            ។ 
 

(ខលឹមសារ ននភសចកតើ ូន ំណឹង) ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើសូម ………………………………………………………………… 
តាមការគួរ។ 

 

      នលៃ                          ណខ          ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣      

 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

ចរលងជូៃ៖        
- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

   “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន”  
- កាលបែវតតិ  

- ឯកសារ នាយកដាា ន……………… 
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រស្ចកតីម្បកាស្ព័ត៌មាៃ 
ស្តពីី 

 ………………………………………………………………………  
 

(ខលឹមសារ ននភសចកតើប្បកាសព័ត៌ម្គន) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

អាប្ស័យ ូចបាន ប្ម្គប ូនខាងភលើសូម ………………………………………………………………… 
តាមការគួរ។ 

 

      នលៃ                          ណខ          ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣      

 រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
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រស្ចកតីណែនាំ 
ស្តពីី 

 ………………………………………………………………………  
 

(ខលឹមសារ ននភសចកតើណណនា)ំ ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………។ 

 

ប្កសួងសងឃមឹថា …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
អនុវតតតាមភសចកតើណណនាភំនោះឱយម្គនប្បសិទធភាពភដាយសាម រតើទទួលខុសប្តូវខពស់។ 

 

      នលៃ                          ណខ          ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 

       ភយវើភៅរា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
    រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

កណៃលងទទួល៖        
- ………………………………………… 

- ………………………………………… 

   “ភ ើមែើ ូនប្ជាបជាព័ត៌ម្គន”  
- កាលបែវតតិ  

- ឯកសារ នាយកដាា ន……………… 
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ដ្ីកាអរ 
 

រោរពជូៃ / បញ្ាូៃរក …………………………………………………………… 
 

លរ រាយរុខលខិិត ចាំៃួៃ រផសងៗ 
០១ .......................................................................... ..... ចាប់ “ភ ើមែើអាន” 
០២ .......................................................................... ..... ចាប់ “ភ ើមែើមុខការ” 
០៣ .......................................................................... ..... ចាប់ “ភ ើមែើប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
០៤ .......................................................................... ..... ចាប់ “ភ ើមែើប្ជាបជារបាយការណ៍” 

    
 

        នលៃ                          ណខ           ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
  រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ        ណខ           ឆ្ា ២ំ០២០ 
តប.រដ្ឋរន្តៃតមី្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

  ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាល 
 

បាៃទទួលម្គប់ចាំៃួៃ 
នលៃ                     ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
      រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ      ណខ              ឆ្ា ២ំ០២០ 

       អនកទទួល 
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វិញ្ញា បៃបម្តរដ្ឋបាល 
 

រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
 

ស្រូបញ្ញា ក់ថា៖ 
 

ភ ម្ ោះ ................................................... អកសរឡាតាងំ .................................................   

ភេទ: ............. ភកើតនលៃទើ..........ណខ................ឆ្ា .ំ............ សញ្ហា តិ...................................... 

ទើកណនលងកំភណើ ត: េូមិ...............ឃុ.ំ....................ប្សកុ.......................ភខតត........................... 

ប្កបខណឌ :................................................................................កាបំ្បាក់.......................... 

  ឋានៈ/តនួាទើ:................................................................................................................. 

បភប្មើការងារ: ................................................................................................................ 

ប្បាក់ភបៀវតស: ................................................................................................................ 

វញិ្ហា បនបប្តរ ាបាលភនោះ ភចញឲ្យសាមើ នភប្បើប្បាស់តាមផ្លូវចាប់ ណ លអាចភប្បើប្បាស់បាន និងម្គន 
សុពលភាពរយៈភពល ០៣ (បើ) ណខ ចប់ពើនលៃចុោះហតថភលខាតភៅ ។ 

 

                     នលៃ                     ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
      រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
តប.រដ្ឋរន្តៃតមី្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

        អគានយក 
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ម្បកាស្ 
ស្តពីី 

(ចំណងភ ើងជាអកសរមូល) 
 

រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
 

  - បានភឃើញ រ ាយមមនុញ្ា ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 
- បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កឹតយ ភលខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុោះនលៃទើ0៦ ណខកញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០១៨ សតើពើការណតងតាងំរា រដាា េិបាល  
  ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 

  - បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កម ភលខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុោះនលៃ២៨ ណខមិលុនា ឆ្ា ២ំ០១៨ ណ លប្បកាសឲ្យភប្បើចាប់សតើពើការ  
    ភរៀបចំ និងការប្បប្ពឹតតភៅ ននគណៈរ ាមស្ដនតើ  
  - បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កម ភលខ នស/រកម/០១៩៦/០១ ចុោះនលៃទើ២៤ ណខមករា ឆ្ា ១ំ៩៩៦ ណ លប្បកាសឲ្យភប្បើចាប់សតើពើការ  
    បភងរើតប្កសួងអប់រ ំយុវ ន និងកើឡា 
  - បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កម ភលខ នស/រកម/១២០៧/០៣២ ចុោះនលៃទើ០៨ ណខយាូ ឆ្ា ២ំ០០៧ ណ លប្បកាសឲ្យភប្បើចាប់សតើពើការអប់រ ំ
  - បានភឃើញ អនុប្កឹតយ ភលខ ២០ អនប្ក.បក ចុោះនលៃទើ៣០ ណខភមសា ឆ្ា ១ំ៩៩៦ សតើពើការភរៀបចំ និងការប្បប្ពឹតតភៅ ននប្កសួង  
    និងរ ាភលខាយិការដាា ន 
  - បានភឃើញ អនុប្កឹតយ ភលខ ១៥៦ អនប្ក.បក ចុោះនលៃទើ១៨ ណខកករដា ឆ្ា ២ំ០១៦ សតើពើការភរៀបចំ និងការប្បប្ពឹតតភៅរបស់ប្កសួង  
    អប់រ ំយុវ ន និងកើឡា 
  -………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ស្រម្រច 
 

ម្បការ១. _   ................................................................................................................................................................ 
ម្បការ២._  ................................................................................................................................................................ 
 

   នលៃ                          ណខ           ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        ភយវើភៅរា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 

កណៃលងទទួល៖        
- ប្កសួង.......................... 
- សាលារា ធ្ននើ ភខតត.......................... 
- ប្គប់អគានាយកដាា ន និងអោា យិការដាា ន 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
   “ភ ើមែើប្ជាបជាព័ត៌ម្គន”  
-  ូចប្បការ...... “ភ ើមែើអនុវតត” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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រស្ចកតីស្រម្រច 
ស្តពីី 

(ចំណងភ ើងជាអកសរមូល) 
 

រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
 

  - បានភឃើញ រ ាយមមនុញ្ា ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 
- បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កឹតយ ភលខ នស/រកត/០៩១៨/៩២៥ ចុោះនលៃទើ0៦ ណខកញ្ហា  ឆ្ា ២ំ០១៨ សតើពើការណតងតាងំរា រដាា េិបាល  
  ននប្ពោះរាជាណ្ឋចប្កកមពុជា 

  - បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កម ភលខ នស/រកម/០៦១៨/០១២ ចុោះនលៃ២៨ ណខមិលុនា ឆ្ា ២ំ០១៨ ណ លប្បកាសឲ្យភប្បើចាប់សតើពើការ  
    ភរៀបចំ និងការប្បប្ពឹតតភៅ ននគណៈរ ាមស្ដនតើ  
  - បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កម ភលខ នស/រកម/០១៩៦/០១ ចុោះនលៃទើ២៤ ណខមករា ឆ្ា ១ំ៩៩៦ ណ លប្បកាសឲ្យភប្បើចាប់សតើពើការ  
    បភងរើតប្កសួងអប់រ ំយុវ ន និងកើឡា 
  - បានភឃើញ ប្ពោះរា ប្កម ភលខ នស/រកម/១២០៧/០៣២ ចុោះនលៃទើ០៨ ណខយាូ ឆ្ា ២ំ០០៧ ណ លប្បកាសឲ្យភប្បើចាប់សតើពើការអប់រ ំ
  - បានភឃើញ អនុប្កតឹយ ភលខ ២០ អនប្ក.បក ចុោះនលៃទើ៣០ ណខភមសា ឆ្ា ១ំ៩៩៦ សតើពើការភរៀបចំ និងការប្បប្ពឹតតភៅ ននប្កសួង  
    និងរ ាភលខាយិការដាា ន 
  - បានភឃើញ អនុប្កឹតយ ភលខ ១៥៦ អនប្ក.បក ចុោះនលៃទើ១៨ ណខកករដា ឆ្ា ២ំ០១៦ សតើពើការភរៀបចំ និងការប្បប្ពឹតតភៅរបស់ប្កសួង  
    អប់រ ំយុវ ន និងកើឡា 
  -………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ស្រម្រច 
 

ម្បការ១. _   ................................................................................................................................................................ 
ម្បការ២._  ................................................................................................................................................................ 
 

   នលៃ                          ណខ           ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
        ភយវើភៅរា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 

កណៃលងទទួល៖        
- ប្កសួង.......................... 
- សាលារា ធ្ននើ ភខតត.......................... 
- ប្គប់អគានាយកដាា ន និងអោា យិការដាា ន 
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
   “ភ ើមែើប្ជាបជាព័ត៌ម្គន”  
-  ូចប្បការ...... “ភ ើមែើអនុវតត” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ នាយកដាា ន................ 
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លខិិតអរញ្ា ើញ 
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអបរ់ ាំ យវុជៃ ៃងិកឡីា 

 
ស្រូរោរពអរញ្ា ើញ៖  
  
ចូលររួ ៖  (ខលឹមសារ ននលិខិតអភញ្ា ើញ) ……………………………………………………………………  

   ……………………………… ភប្កាមអយិបតើភាពរបស់…………………………………………  

រពលរវោ ៖ នលៃ        ណខ  ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣  

   ប្តូវនឹងនលៃទើ       ណខ   ឆ្ា ២ំ០២០ ភវលាភម្គ៉ា ង   នាទើ  

ទីកណៃលង ៖ …………………………………………………………………………………………………។ 

 

               នលៃ                        ណខ            ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
    រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ       ណខ          ឆ្ា ២ំ០២០ 
តប.រដ្ឋរន្តៃតមី្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

 ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាល 
❖ ស្ាំោល៖់ សំភលៀកបំពាក់…………… 

   សូមមមត្តាម ល្ើយតបត្តមរយៈ  
ភលាក …………………៖…………………… 
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លខិិតអរញ្ា ើញ 
រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអបរ់ ាំ យវុជៃ ៃងិកឡីា 

 
ស្រូរោរពអរញ្ា ើញ៖  
  
ចូលររួ ៖  (ខលឹមសារ ននលិខិតអភញ្ា ើញ) ……………………………………………………………………  

   ……………………………… ភប្កាមអយិបតើភាពរបស់…………………………………………  

រដ្ើរប ី    ៖ ពិភាកោរភបៀបវារៈ  ៖  
 

១-…………………………………………………………… 
២-…………………………………………………………… 

           ៣-…………………………………………………………… 
 

រពលរវោ ៖ នលៃ        ណខ  ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣  

   ប្តូវនឹងនលៃទើ       ណខ   ឆ្ា ២ំ០២០ ភវលាភម្គ៉ា ង   នាទើ  

ទីកណៃលង ៖ …………………………………………………………………………………………………។ 

 

               នលៃ                        ណខ            ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
    រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ       ណខ          ឆ្ា ២ំ០២០ 
តប.រដ្ឋរន្តៃតមី្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

 ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាល 
❖ ស្ាំោល៖់ សំភលៀកបំពាក់…………… 

   សូមមមត្តាម ល្ើយតបត្តមរយៈ  
ភលាក …………………៖…………………… 
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ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
ជាតិ សាស្ន ម្ពះរហាកសម្ត 

 

ម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
នាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល 

   យលខ:                       រប 
 

ស្រូរោរពជូៃ 
ឯកឧតតរ បែឌិ តស្ភាចរយរដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

 

កម្មវត្ថុ៖             ។ 

យោង៖             ។ 
 

ភសចកតើ ូចម្គនណចងកាុងកមមវតថុ និងភយងខាងភលើខញុ ំ ម្គនកិតតិយសសូមភោរព ប្ម្គប ូន ឯកឧតតម 
បណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ប្ជាបថា៖ 

 
 
 
 

 ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើ សូម ឯកឧតតម បណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
ភដាយភសចកតើអនុភប្ោោះ។ 
 

  សូម ឯកឧតតម បណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ ភមតាត ទទួលនូវោរវកិចច ៏ខពង់ខពស់ពើខញុ ំ 
 

           នលៃ                           ណខ            ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
  រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ               ឆ្ា ២ំ០២០ 

              ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃ 
ចរលងជូៃ៖           

- អគានាយកដាា ន …………………………… 
- ……………………………………………… 

  “ភ ើមែើប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ 
- ឯកសារ ការយិល័យ………… 
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ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
ជាតិ សាស្ន ម្ពះរហាកសម្ត 

 

ម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
នាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល 

   យលខ:                       រប 
លខិិតរផារស្ទិធ ិ

 

យោង៖            ។ 
 

ខញុ ំបាទ / នាងខញុ ំ      ឋានៈ            សូមប្បគល់
សិទធ ូិនភលាក / ភលាកប្សើ   ឋានៈ            កាុងអំ ុងភពលណ លខញុ ំភៅ
បំភពញភបសកកមម ឬ ប្ប ំុភៅ     ចប់ពើនលៃទើ ណខ     ឆ្ា  ំ        
រហូត ល់នលៃទើ  ណខ  ឆ្ា  ំ  (ឬ រហូត ល់ចប់ភារកិចច)។  
ភ ើមែើប្គប់ប្គងការងារ និងចុោះហតថភលខាភលើលិខិតបទដាា នភផ្សងៗ កាុងកិចច ំភណើ រការរបស់អងាភាព ណតភបើ 
ម្គនកិចចការ ឬ ការងារសំខាន់ប្តូវពិភប្ោោះភយបល់ជាមួយថាា ក់ ឹកនាបំ្កសួងមុននឹងសភប្មច។   

 

                     នលៃ                     ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
       រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 

                        ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃ 
 បាៃរឃើញ ៃិងឯកភាព 

នលៃ                         ណខ          ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 

  អគានយក 
 
 
 

ចរលងជូៃ៖           
- អគានាយកដាា ន………………… 
- នាយកដាា នបុគាលិក 

“ភ ើមែើប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ ការយិល័យ………………… 
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ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
ជាតិ សាស្ន ម្ពះរហាកសម្ត 

 

ម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
    អគ្គនាយកដ្ឋា ន…………………… 
       យលខ:………………………                      

លខិិតរផារស្ទិធ ិ
 

យោង៖            ។ 
 

ខញុ ំបាទ / នាងខញុ ំ      ឋានៈ            សូមប្បគល់
សិទធ ូិនភលាក / ភលាកប្សើ   ឋានៈ            កាុងអំ ុងភពលណ លខញុ ំភៅ
បំភពញភបសកកមម ឬ ប្ប ំុភៅ     ចប់ពើនលៃទើ ណខ     ឆ្ា  ំ        
រហូត ល់នលៃទើ  ណខ  ឆ្ា  ំ  (ឬ រហូត ល់ចប់ភារកិចច)។  
ភ ើមែើប្គប់ប្គងការងារ និងចុោះហតថភលខាភលើលិខិតបទដាា នភផ្សងៗ កាុងកិចច ំភណើ រការរបស់អងាភាព ណតភបើ 
ម្គនកិចចការ ឬ ការងារសំខាន់ប្តូវពិភប្ោោះភយបល់ជាមួយថាា ក់ ឹកនាបំ្កសួងមុននឹងសភប្មច។   

 

                     នលៃ                     ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
       រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 

                        អគានយក 
    បាៃរឃើញ ៃិងឯកភាព 

នលៃ                         ណខ          ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
  រដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

 
 
 

ចរលងជូៃ៖           
- ខុទទកាល័យឯកឧតតមបណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ 
- នាយកដាា នបុគាលិក 

 “ភ ើមែើប្ជាបជាព័ត៌ម្គន” 
- កាលបែវតតិ  
- ឯកសារ ភលខាយិការដាា ន………………… 
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ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
ជាតិ សាស្ន ម្ពះរហាកសម្ត 

 

ម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
នាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល 

   យលខ:                        រប 
វិញ្ញា បៃបម្តរដ្ឋបាល 

 

ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃរដ្ឋបាល 
 

ស្រូបញ្ញា ក់ថា៖ 
 

ភ ម្ ោះ ................................................... អកសរឡាតាងំ .................................................   

ភេទ: ............. ភកើតនលៃទើ..........ណខ................ឆ្ា .ំ............ សញ្ហា តិ...................................... 

ទើកណនលងកំភណើ ត: េូមិ...............ឃុ.ំ....................ប្សកុ.......................ភខតត........................... 

ប្កបខណឌ :................................................................................កាបំ្បាក់.......................... 

  ឋានៈ/តនួាទើ:................................................................................................................. 

បភប្មើការងារ: ................................................................................................................ 

ប្បាក់ភបៀវតស: ................................................................................................................ 

វញិ្ហា បនបប្តរ ាបាលភនោះ ភចញឲ្យសាមើ នភប្បើប្បាស់តាមផ្លូវចាប់ ណ លអាចភប្បើប្បាស់បាន និងម្គន 
សុពលភាពរយៈភពល ០៣ (បើ) ណខ ចប់ពើនលៃចុោះហតថភលខាតភៅ ។ 

 

                     នលៃ                     ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   
      រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
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ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
ជាតិ សាស្ន ម្ពះរហាកសម្ត 

 

ម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 
នាយកដ្ឋា នរដ្ាបាល 

កាំែត់បង្គា ញររឿង 
ស្រូរោរពជូៃ ឯកឧតតរ បែឌិ តស្ភាចរយរដ្ឋរន្តៃតីម្កស្ងួអប់រ ាំ យវុជៃ ៃិងកីឡា 

 

កម្មវត្ថ៖ុ            ។ 

យោង៖            ។ 

ខលឹម្សារ៖ (សភងខបខលឹមសារ) ........................................................................................................ 

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

............................................................................................................................................. 
ភសចកតើ ូចបានភោរព ប្ម្គប ូនខាងភលើសូម ឯកឧតតម បណឌិ តសភាចរយរ ាមស្ដនតើ ភមតាត .............. 

.......................................... តាមការគួរ។ 
                     នលៃ                     ណខ         ឆ្ា កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣   

       រា ធ្ននើេាំភពញ នលៃទើ         ណខ            ឆ្ា ២ំ០២០ 
       រន្តៃតីជាំនញ 

 
ម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃ អៃុម្បធាៃនយកដ្ឋឋ ៃ ម្បធាៃការោិលយ័ 

 
 
 

 

 
 
 

 

អៃុរដ្ឋរលខាធកិារ អគានយក អគានយករង 
 
 

 
 

  

រដ្ឋរន្តៃត ី រដ្ឋរលខាធកិារ 
 
 

 


