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ពារយសុុំចុះឈ ម្ ះររឡងឈររើសឈរ ើសរររខណ្ឌ ម្ន្ត្រីរារការ 
ចូលរឈរម្ើការងារឈៅររសងួវរបធម្៌ ្ងិ វចិិរតសលិបៈ 

 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.............................................. ជាអក្សរឡាតុំង .............................................. 
ឈភទ........... សញ្ជា តិ..................... ឈក្ើតថ្ងៃទី...................... ខខ............................. ឆ្ន ុំ .......................... 
ឈៅភូម ិ................. ឃញុំ/សង្កា ត ់.......................... រសុក្/ខណ្ឌ  .......................... ឈខតត/រកុ្ង....................... 
ជា...................................................... មញខជុំនាញ............................................................................. 
សិក្ាឈៅ/បឈរមើការង្ករឈៅ(ជាមន្រនតីរាជការ)...........................................................................................។ 

សមូ្ឈោរររូ្ 

ឈោររុំទាវរដ្ឋម្ន្ត្រីររសងួវរបធម្៌ ្ងិ វចិិរតសលិបៈ 
 សូមឈោក្ជុំទាវរដ្ឋមន្រនត ី ឈមតត ចញោះឈ ម្ ោះខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ក្នញងបញ្ា ីរបឡងឈរជើសឈរ ើសមន្រនតីចូលរក្បខណ្ឌ  
រក្សួងវបបធម ៌និងវចិិរតសិលបៈ ខផនក្ជុំនាញ................................................................. ក្រមតិ................... 
សរាបរ់ាជធានី-ឈខតត................................................  ខដ្លនឹងរបរពឹតតឈៅឈៅថ្ងៃទី........ ខខ....... ឆ្ន ុំ២០....... 
ឈៅរាជធានីភនុំឈពញ។  ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ សូមឈបតជ្ាថា ឈរកាយឈពលរបឡងជាបជ់ាមន្រនតីរាជការរបស់រក្សួងវបបធម ៌ និងវចិិរតសិលបៈ     
ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំនឹងខិតខុំបឈរមើការង្ករក្នញងវស័ិយសិលបៈវបបធមជ៌ាតិ ឈោយស្មម រតីទទលួខញសរតូវខពស់។ 
 សូមជូនភ្ជា បម់ក្ជាមយួនូវ ៖ 

- ពាក្យសញុំចញោះឈ ម្ ោះរបឡង  ចុំននួ ០១ ចាប ់
- ជីវរបវតតិសឈងេបានបិទរូបងតងមី(ថ្ផទស)  (៤ x ៦)   ចុំននួ ០១ ចាប ់
- កិ្ចចសនាបឈរមើការង្កររក្សួង  ចុំននួ ០១ ចាប ់
- សោក្បរ័តឯក្តតជន ានបិទរូបងតងមី (ថ្ផទស) (៤ x ៦)  ចុំននួ ០១ ចាប ់
- ឈសចក្តីចមលងសញ្ជា បរតមធយមសិក្ាទញតិយភូម ិ
 និងសញ្ជា បរតជុំនាញ “ខដ្លានបញ្ជា ក្ជ់ាផលូវការ” ចុំននួ ០១ ចាប ់
- ឈសចក្តីចមលងសុំបញរតក្ុំឈណ្ើ ត ឬអតតសញ្ជា ណ្បណ្ណ  “ជាផលូវការ” ចុំននួ ០១ ចាប ់
- បង្កា នថ់្ដ្បងសិ់ទធិរបឡង  ចុំននួ ០១ ចាប ់
- លិខិតបញ្ជា ក្ឈ់ចញឈោយរក្សួង ស្មថ បន័ស្មម ី(សរាបម់ន្រនតីរាជការ) ចុំននួ ០១ ចាប ់
- រូបងតងមី (ថ្ផទស) ៤ x ៦ “ងតចុំពីមញខ”  ចុំននួ ០៣ សនលឹក្ 
- លិខិតបញ្ជា ក្ស់ញខភ្ជព “ឈរកាយឈពលរបឡងជាប”់ (ពីរក្សួងការង្ករ) ចុំននួ ០១ ចាប ់
- លិខិតឈថាា លឈទាស “ឈរកាយឈពលរបឡងជាប”់  ចុំននួ ០១ ចាប ់  

សូម ឈោររុំទាវរដ្ឋម្ន្ត្រី ឈមតត ទទលួនូវឈសចក្តីឈពរពដ្ខ្ពងខ់ពស់អុំពីខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ។ 
    ឈធវើឈៅ....................... ថ្ងៃទី....... ខខ......... ឆ្ន ុំ២០......    ហតថឈលខា និង ឈ ម្ ោះ 
 

អាស័យោឋ នសុំរាបទ់ុំនាក្ទ់ុំនងឈៅភនុំឈពញ 
ឈ ម្ ោះ ............................................. 
ទីក្ខនលងឈធវើការ................................... 
....................................................... 
ឈលខទូរស័ពទ....................................... 
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

ព្រសងួវបបធម្៌ និង វចិិព្តសលិបៈ 6 

 
ជីវព្បវតតសិង្ងេប 

រ-រ័ត៌មានផ្ទា លខ់្លួន ៖ 

- គោត្តនាម និង នាម ................................... អក្សរពុមពឡាតាំង .................................... គេទ ៖ ស្រី  ស្រុរ  

- គក្ើត្ថ្ងៃទី........... ខែ............. ឆ្ន ាំ.............. រញ្ជា តិ្ .................. គៅេូម.ិ....................................................... 
ឃុាំ/រង្កា ត្.................................. ស្កុ្ង/ស្រុក្/ែឌ្.. ................................... រាជធានី/គែត្ត.................................។ 
ខ្-សាា នភារព្រសួារ ៖ 

- គ ម្ ោះស្រពនធ ឬ រតី .......................................................... ស្លា រ.  ររ.  គក្ើត្ថ្ងៃទី........ ខែ.......... ឆ្ន ាំ........... 
- មុែរររ................................................................ អងគភាព....................................................................... 
- ចាំននួកូ្ន .......................... នាក្., ស្រុរ...............នាក្.    ស្រី...............នាក្. 
រ-អាសយ័ដ្ឋា នបចចបុបនន ៖ ផ្ទោះគេែ.................... ផ្ាូវគេែ...................... េូម.ិ................................................ 

ឃុាំ/រង្កា ត្............................... ស្កុ្ង/ស្រុក្/ែឌ.. ................................. រាជធានី/គែត្ត......................................។ 
ឃ-រព្ម្ិតវបបធម្៌ទូង្ៅ ៖.......................................................................................................................... 
ង-រព្ម្ិតជំនាញ ៖ ....................................................... ឯរង្ទស ៖............................................................ 
ច-វរគបណតុ ះបណាត លបនត/ម្ខុ្ជនំាញខ្លីៗ  ៖................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................។ 
ឆ-ភាសាបរង្ទស ៖  ................................................................................................................................។ 

ជ-ម្ុខ្ងារបចចុបបនន ៖...............................................................................................................................។ 
ឈ-ថ្ថៃខខ្ឆ្ន ចំលូបង្ព្ម្ើការងារ ៖..............................................................................................................។ 
ញ-ង្លខ្ទូរសរ័ាទនំារទ់ំនង ៖.................................................................................................................។ 

 ែ្ុ ាំរូមធានាទទេួែុរស្ត្វូចាំគ ោះមុែចារ.ថា ពត្្ម៌ានរាំគពញខាងគេើគនោះពិត្ជាស្តឹ្មស្ត្វូស្ាក្ដខមន។ 

             គ្វើគៅ......................... ថ្ងៃទី......  ខែ........  ឆ្ន ាំ២០......           ស្លន គមថ្ដស្លត ាំ 

           
 
               គ ម្ ោះ.................................... 

 

ានគឃើញ នងិរញ្ជា ក្.ថា ពត្្ម៌ានខដេ 
គ ម្ ោះ ៖ ..................................................... 
ានអោះអាងខាងគេើពិត្ជាស្ត្មឹស្ត្ូវស្ាក្ដខមន។ 

គ្វើគៅ ......................... ថ្ងៃទី......  ខែ........  ឆ្ន ាំ២០...... 
ស្លន មគមថ្ដស្លត ាំ ុកពុក្មាត អ ឬអា្យពបាលាេ  

 
របូថត ៤ x ៦ 
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6 
រិចចសន្យា 

ចូលបមព្ម្ើការងារមៅព្រសងួវបបធម្៌ ន្យងិ វចិិព្តសលិបៈ 
ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.......................................... ជាអក្សរឡាតុំង ........................................ ឈភទ ........... 
សញ្ជា តិ.................... ឈក្ើតថ្ងៃទី.............. ខខ................ ឆ្ន ុំ ................ ឈៅភូម ិ....................................... 
ឃញុំ/សង្កា ត.់.......................... រសុក្/ខណ្ឌ .............................. ឈខតត/រកុ្ង...............................................។ 
ទីលុំឈៅបចចញបបនន ៖ ផទោះឈលខ................. ផលូវឈលខ................. រកុ្មទី............ ឈៅភូម.ិ.................................. 
ឃញុំ/សង្កា ត.់............................ រសុក្/ខណ្ឌ ....................................... ឈខតត/រកុ្ង....................................។ 
ឪពញក្ឈ ម្ ោះ ៖....................................... មញខរបរ ........................................................ (ស្លា ប់ រស់) 
ម្តត យឈ ម្ ោះ ៖....................................... មញខរបរ ......................................................... (ស្លា ប់ រស់) 

សមូ្សន្យាថា 
 ១.សញខចិតតឈោរពតមបទបញ្ជា ថ្ផទក្នញងរបស់រក្សួង និងបទបបញ្ញ តតិទុំងឡាយរបស់រដ្ឋ។ 
 ២.សញខចិតតបឈរមើការង្ករក្នញងវស័ិយវបបធម ៌ និងវចិិរតសិលបៈ រយៈឈពលយ៉ា ងតិច ០៥ ឆ្ន ុំ ឈរកាយពីបាន 
របឡងជាបចូ់លបឈរមើការង្ករក្នញងរក្បខណ័្ឌ រក្សួងវបបធម ៌ និងវចិិរតសិលបៈ ឈោយមនិសញុំផ្លល ស់បតូរ ឬឈផទរឈៅ 
រក្សួងឈផសង ឬពីមនទីរវបបធម ៌និងវចិិរតសិលបៈឈខតត ចូលមក្រដ្ឋបាលថ្នន ក្ក់្ណ្តត លឈនាោះឈឡើយ។ 
 ៣.សញខចិតតឈោរពតមការចាតត់ុំងរបស់រក្សួងឈលើការង្ករបណ្តញ ោះបណ្តត ល និងឈបសក្ក្មមឈផសងៗឈោយ 
ឥតរញួរា។ 
 ៤.មនិបងារការលុំបាក្ ឈោយរបរពឹតតអុំឈពើទញចចរតិខញសច់បណ់្តមយួនាុំឱ្យប៉ាោះពាល់ដ្ល់កិ្តតិយសជាតិ។ 
 ក្នញងក្រណី្ផទញយពីការសនាខាងឈលើ  ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ សញខចិតតទទលួទណ្ឌ ក្មមខាងវនិយ័ ឬរតូវបញ្ឈបពី់ការង្ករ 
និងឈចញសងតថ្មលទុំងអស់ឈទវរដ្ងជូនរដ្ឋវញិឈោយោម នរបខក្ក្តវ៉ា អវីឈឡើយ។ 
 
   ឈធវើឈៅ..................... ថ្ងៃទី........... ខខ............. ឆ្ន ុំ២០........ 
   ហតថឈលខាសាមខីលួន បានឈឃើញ និង ឯក្ភាព 
ឪពញក្ម្តត យ ឬ អាណ្តពាបាល 

(សាន មឈមថ្ដ្) 
 



 

ក្រសងួវបបធម៌ និងវិចកិ្រសលិ្បៈ 

 
 

សលារប័ក្រឯររតជន 

 
 
 

គោត្តនាមនិងនាមៈ.............................................. ជាអក្សរឡាតាំង......................................... គេទ................. 
សញ្ជា ត្ិ .................... គក្ើត្ថ្ងៃទី................ ខែ..................... ឆ្ន ាំ................ គៅេូម.ិ......................................... 
ឃ ាំ/សង្កា ត្ ់............................. ស្សុក្/ែណ្ឌ  ....................................... គែត្ត/ស្ក្ុង............................................. 
ជាសិសស/និសសតិ្/មន្រនតរីាជការ................................................. ម ែជាំនាញ........................................................ 
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