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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពជុា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

3 
 

 

បទបញ្ជា ផ្ទៃរនងុសតរីី 

ការព្រប់ព្រង និងការបព្បើព្ាសដ់ីជាសម្ូហភារ 

សហរម្ន៍ជនជាតិបដើម្ភារតិច................. 
  

 

ភូម្ិ ................. ឃុុំ ................ ព្សុរ ................. បេតត ................ 
 

 

 

 

                               

បរៀបចុំបោយ៖ សហរម្ន៍ជនជាតិបដើម្ភារតិច.................ភមូ្ិ................. 

 

ឆ្ន ុំ..................... 
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បទបញ្ជា ផ្ទៃរនងុ 

សតរីីការព្រប់ព្រង នងិការបព្បើព្ាសដ់ីជាសម្ូហភារ 

សហរម្នជ៍នជាតិបដើម្ភារតចិ........... 

 ភូម្ិ .................   ឃុុំ .................  ព្សុរ ................. បេតត................. 
 

• យោងតាមច្បាប់ភូមិបាល ឆ្ន ាំ២០០១ 
• យោងអនុក្រតឹ្យយលខ៨៣ អនក្រ.បរ ចុ្បុះថៃ្ងទី០៩ ខខមិ្ុនា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពីនីត្ិវធិីថៃនការចុ្បុះបញ្ជ ី
ដីស្ហគមនជ៍នជាត្ិយដីមភាគត្ិច្ប។ 

• យោងលិខិត្យលខ................ចុ្បុះថៃ្ងទ.ី...........ខខ.............ឆ្ន ាំ.................ស្តីពកីារទទួលស្គា ល់អត្ត
ស្ញ្ញា ណ  

ស្ហគមន៍ជនជាត្ិយដីមភាគត្ិច្ប................ភូម.ិ.......................... ឃុាំ........................ ក្សុ្រ
................. យខត្ត.................របស់្ក្រសួ្ងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 

• យោងលរខនតិរ:ស្ហគមនជ៍នជាត្ិយដីមភាគត្ិច្ប.................  ភូម.ិ................ ឃុាំ..........  ក្សុ្រ
................ យខត្ត.................ខដលបានចុ្បុះបញ្ជ ីទទួលស្គា ល់យោយក្រសួ្ងមហាថៃទៃតាមលិខិត្យលខ
...........ចុ្បុះថៃ្ងទី.......... ខខ..................ឆ្ន ាំ..................។ 

• រនុងយោលយៅក្គប់ក្គង នងិយក្បីក្បាស់្ដីរមមសិ្ទធិស្មូហភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍យោយស្មធម ៌
និងបង្កា រ ទាំនាស់្ថៃទៃរនុងស្ហគមន៍យោយររាបាននូវអត្តស្ញ្ញា ណវបបធម៌ ក្បថៃពណី និងទាំយនៀម
ទម្លា ប់លអរនុងការយក្បីក្បាស់្  និងការក្គប់ក្គងដីធាីក្ពមទាំងធនធានធមមជាត្ិយោយនិរនតរភាព  និងរមួ
ច្បាំខណរដល់ការអភិវឌ្ឍ    ស្ហគមន ៍និង ស្ងាមជាត្ិ ។ បទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះបានរាំណត្់ដូច្បខាង
យក្កាម ៖ 

 
ជុំរូរទី១ 

បទបបញ្ញតតិទូបៅ 
ព្បការ១.- 

បទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះរាំណត្ខ់បបបទ និងលរខខណឌ ថៃនការក្គប់ក្គង ការយក្បីក្បាស់្ ការអាក្ស័្យទល 
និងការចាត្់ខច្បង រមមសិ្ទធសិ្មូហភាពស្ហគមន៍ឱ្យម្លនស្មភាព និង ស្មធម៌ការខ្ររាវបបធម៌ ក្បថៃពណី 
ទាំយនៀមទម្លា ប់ របស់្ស្ហគមន៍ និងការអនុវត្តរបស់្គណ:រម្លម ធិការស្ហគមន៍ (អាជាា ធរក្បថៃពណី) ក្ស្ប
តាមស្គា នភាពស្ងាមស្គា នភាពទាូវច្បាប់ និងស្គា នភាពស្ហគមន៍ផ្ទៃ ល់ ។ 
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ព្បការ២.- 
បទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះម្លនវសិ្គលភាពអនុវត្ត ច្បាំយ ុះស្មូហភាពស្ហគមន៍    ភូមិ.................  ឃុាំ

............ ក្សុ្រ..................... យខត្ត................. ។  វធិានការថៃនការអនុវត្តរមួម្លនការក្បជុាំស្មូហភាព
ស្ហគមន៍ នងិការក្បជុាំ   គណៈរម្លម ធកិារស្ហគមន៍ ការក្គប់ក្គង និងយោុះក្ស្គយវវិាទខដលស្ាិត្យៅ
យក្កាមសិ្ទធិអាំណាច្បរបស់្គណ:រម្លម ធិការស្ហគមន៍ ភូម.ិ................ នងិអាជាា ធរម្លនស្មត្ារិច្បចក្ស្បតាម
ទាូវច្បាប់ ។ 

 
ជុំរូរទី២ 

ការរុំណតព់្រុំព្បទល ់និងតុំបន់បព្បើព្ាសរ់បសស់ហរម្ន៍ 
 

ព្បការ៣.-  
• ការរាំណត្់ក្ពាំក្បទល់រាលដី របស់្ស្ហគមន៍ក្ត្ូវយធវីយ ងីតាមរយៈ ការច្បងអុលបង្កា ញពីចាស់្ទុាំ 
ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ ខទអរតាមការច្បងអុលទីតាាំងដីធាីខដលម្លនស្ម្លជិរស្ហគមន៍ធាា ប់បានយក្បីក្បាស់្
និងអាក្ស័្យទល ។ 

• ខទអរតាមអនុក្រឹត្យរបស់្រាជរោា ភិបាលបានទដល់សិ្ទធិយលីដីក្បាាំក្បយភទ ដល់ស្ហគមន៍ជនជាត្ិយដីម
ភាគត្ិច្បគឺ ដលីាំយៅឋាន ដីរសិ្រមមក្បថៃពណី (ដីោាំដុុះជារ់ខស្តង) ដីបក្មុងទុរបតូរយវនដាំណាាំ ដីថៃក្ព
អាររស និងដថីៃក្ពបញ្ចុ ុះស្ព។ យោយខ រស្ហគមន៍ជនជាត្ិយដមីភាគត្ិច្បភូមខិាងយលី ម្លនត្ាំបន់យក្បី
ក្បាស្់ដូច្បជា៖ 
o ដីលាំយៅឋាន: ម្លន ........ រខនាងគឺ ភូម.ិ................ ឃុាំ..................។ 
o ដីរសិ្រមមក្បថៃពណី (ដីោាំដុុះជារ់ខស្តង): ម្លន ...... រខនាង គឺយៅ..............។ 
o ដីថៃក្ពអារសៈ ម្លន.............. រខនាង គឺយៅ......................................។ 
o ដីថៃក្ពរប់ស្ព: ម្លន ...............រខនាង គយឺៅ..................................។ 
o ដីបក្មងុទុរបតូរយវនដាំណាាំ: ម្លន .................រខនាង គយឺៅ.................។ 

 
ព្បការ៤.-  

• ការយធវីស្វ័យអត្តស្ញ្ញា ណរមមខទនទី នងិច្បាំណាត្់ថ្នន រ់ដីរបស់្ស្ហគមន៍ គឺខទអរយៅយលីការច្បងអុល
បង្កា ញរបស្់ស្ហគមន៍ស្គម ី ស្ហគមន៍ជិត្ខាង យោយម្លនការបញ្ញជ រ់ដឹងឮពីភាគី រ់ព័នធ និង
អាជាា ធរម្លនស្មត្ារិច្បច។ 

• ក្បធានគណៈរម្លម ធិការស្ហគមន៍ក្ត្ូវយធវីការស្ក្មបស្ក្មួលការក្បជុាំ យដីមបយីរៀបច្បាំស្ម្លជិរឱ្យចូ្បល
រមួរនុងដាំយណីរការយនុះ និងក្ត្ូវម្លនការទសពវទាយដលស់្ហគមន៍ ភូមិជិត្ខាង នងិអាជាា ធរមូលោា ន ឬ
អនរ រ់ព័នធនានា។ 

• រនុងររណីយនុះ ស្ហគមនក៍្ត្ូវយធវីស្ាំយណីយៅគណៈអភបិាលក្សុ្រតាមរយៈយមឃុាំ យដីមបអីយញ្ជ ីញមន្រនតី
ជាំនាញ    នងិអនរ រ់ពន័ធចូ្បលរមួដឹងឮ។  
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ព្បការ៥.-  
ការកាត្់យច្បញ ឬខរស្ក្មលួក្ពាំរាលដីស្ហគមន៍ ក្ត្ូវខត្ពិយក្ោុះយោបល់ និងម្លនការឯរភាព 

(ស្ាំយ ង៥០%+១ ឬ២/៣)ពីស្ម្លជិរស្ហគមនជ៍ាមុនសិ្ន យហយីនឹងក្ត្ូវរាយការណ៍ជូនអាជាា ធរមូលោា ន 
និងស្មត្ារិច្បច រ់ព័នធ។ លទធទលថៃនការកាត្់យច្បញ ឬការខរស្ក្មួលក្ត្ូវទសពវទាយដល់ស្ម្លជិរស្ហគមន ៍
និងដល់អាជាា ធរមូលោា ន ឬ អនរ រ់ពន័ធនានា។ ការកាត្់យច្បញ ឬខរស្ក្មួលក្ពាំរាលដី ក្ត្ូវខទអរតាមនីត្ិវធិី
របស់្មនៃីរយរៀបច្បាំខដនដីនគរូបនីយរមមស្ាំណង់ នងិសុ្រយិោដី។ 

 
ជុំរូរទី៣  

សទិធិបព្បើព្ាស ់អាព្សយ័ទល និងចាត់ចចងបលើរម្មសទិធិសម្ហូភារ 
 
ព្បការ៦.-  

• ម្លច ស់្រមមសិ្ទធិស្មូហភាពគឺ ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ជនជាត្ិយដីមភាគត្ិច្ប................. ភូម.ិ.............. 
ទាំងអស្់។ 

• អនរខដលត្ាំណាងឱ្យម្លច ស់្រមមសិ្ទធិស្ហគមន៍ភូម ិ.............. គឺជាក្បធានគណៈរម្លម ធិការស្ហគមន៍។ 
 
ព្បការ៧.-  

ម្លនខត្ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ប ុយណាណ ុះ ខដលម្លនសិ្ទធិយក្បីក្បាស់្ អាក្ស័្យទល និងចាត្់ខច្បងរមមសិ្ទធិ
ស្មូហភាពយៅស្ហគមន៍របស់្ខាួនបាន។ សិ្ទធិទាំងយនាុះមិនអាច្បយទៃរយោយការលរ់ ដូរ បញ្ញច ាំ ជួល ខចី ក្បវាស្ ់
យធវីអាំយណាយ មរត្ររមម ឱ្យអនរខដលមិនខមនជាស្ម្លជិររនុងស្ហគមន៍បានយ យី។ 
 
ព្បការ៨.-  

• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ខដលសុ្ាំយច្បញពីស្ហគមន៍អាច្បទទួលបានច្បាំខណរដីលាំយៅឋាននិងដីោាំដុុះជារ់
ខស្តង។  

• ការចារយច្បញពីស្ម្លជិរភាពស្ហគមន៍  យោយមិនបានក្បាប់គណៈរម្លម ធិការ និងអាជាា ធរភូមិ-ឃុាំ   
រនុងរយៈយពល០៣ឆ្ន ាំ យោយោម នមូលយហតុ្ ឬម្លនមូលយហតុ្ (ការចារយច្បញយោយយហតុ្ទល
ក្បថៃពណី រដាបាល ខស្វងររការង្ករ យក្ោុះមហនតរាយធមមជាត្ិ) គណៈរម្លម ធកិារស្ហគមន៍ ក្ត្ូវររា
ការ រសិ្ទធិរនុងការក្គប់ក្គង យក្បីក្បាស្់ អាក្ស្័យទលរបស់្ក្គួស្គរយនាុះយោយ៖ 

- មិនអនុញ្ញា ត្ឱ្យស្ម្លជិរដថៃទយក្បីក្បាស់្ជាបយណាត ុះអាស្នននូវច្បាំខណរដីរបស់្ក្គួស្គរយនាុះបានយទ 
- រនុងររណីអនុញ្ញា ត្ឱ្យស្ម្លជិរស្ហគមន៍យក្បីក្បាស់្អាក្ស័្យទល ខត្យៅយលីច្បាំខណរដបីតូរយវន
ដាំណាាំរនុង រយៈយពល .......... ឆ្ន ាំ ។    

• ការអនុញ្ញា ត្ខាងយលី ក្ត្ូវខទអរតាមការស្យក្មច្បច្បិត្តរបស់្គណៈរម្លម ធិការ៥០%+១ ឬ២/៣  ។ 
 
 



 

 

Page 5 of 8 

 

ព្បការ៩.- 
ស្ហគមន៍យល់ក្ពមដល់ការអភិវឌ្ឍ និងស្គងស្ង់យដីមបទីលក្បយោជន៍ស្គធារណ:យទុះបីម្លនការប ុះ

 ល់ដលរ់មមសិ្ទធិស្មូហភាពរ៏យោយ ប ុខនតក្ត្ូវម្លនការពិយក្ោុះយោបល់ និងក្ពមយក្ពៀងយោយយស្រជីាមុន។ 
 
ព្បការ១០.-  

• ការអនុវត្តសិ្ទធិថៃនរមមសិ្ទធសិ្មូហភាពស្ហគមន៍ក្ត្ូវម្លនបក្ម្លមដូច្បត្យៅ៖ 
o ហាមោាំដាំណាាំ ខដលច្បាប់ហាមឃាត្់ 
o ហាមរ ាំយោភយរដីស្ហគមន៍ជិត្ខាង 
o ហាមរ ាំរិលក្ពាំរាលដីស្ហគមន៍ ឬការបាំផ្ទា ញបយង្កា លក្ពាំស្ហគមន៍ 
o ហាមរ ាំយោភយរដីស្ម្លជិរស្ហគមន ៍
o ហាមរ ាំយោភដីថៃក្ពបញ្ចុ ុះស្ព និងដីថៃក្ពអាររសរបស្់ស្ហគមន៍ 
o ហាមោាំដាំណាាំយលីក្ពាំដី ។ 

 
ព្បការ១១.- 

ម្លច ស្់រមមសិ្ទធិថៃនរមមសិ្ទធិស្មូហភាពស្ហគមន៍ ម្លនកាត្ពវរិច្បចរនុងការការ រធនធានទាំងអស្ ់ខដល
ម្លនរនុងស្ហគមន៍ ក្ត្ូវច្បាំណាយពលរមមរនុងការអភិវឌ្ឍស្ហគមន៍ ការយរៀបច្បាំខស្នយក្ពនពិធីបុណយតាម
ក្បថៃពណី ទាំយនៀមទម្លា ប់ ការចុ្បុះលាត្ថៃក្ព និងការខ្ររា និងោាំយដីមយ យី ងីវញិ។ 
 
ព្បការ១២.-  

ម្លច ស់្ច្បាំខណរដី ខដលមិនខមនជាស្ម្លជិរស្ហគមន ៍ខដលម្លនដីយៅរនុងស្ហគមន៍ យហយីយក្បីក្បាស់្
ជារ់ ខស្តងពីមុនមរ ក្ត្ូវបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យយក្បីក្បាស់្បនត ប ុខនតមនិអាច្បឱ្យយធវីការកាបព់ក្ងីរបខនាមបានយ យី។ 
 
ព្បការ១៣.-   

• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍អាច្បលរ់-ទិញដី (ដីោាំដុុះជារខ់ស្តង ដីលាំយៅឋាន) រវាងស្ម្លជិរ នងិស្ម្លជិរ
យៅរនុងស្ហគមន៍បាន យោយយធវីលិខិត្ជាោយលរខណ៍អរសរ នងិម្លនការបញ្ញជ រ់ដឹងឮពគីណៈរម្លម
ធិការស្ហគមន៍ោ ងត្ចិ្ប ២រូប។ 

• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទធិលរ់ដីយៅរនុងស្ហគមន៍ោ ងយក្ច្បនីបាំទុត្ក្ត្ឹមខត្០១យៅ០២ហរិតា។  
• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ ម្លនសិ្ទធិទិញដីយៅរនុងស្ហគមន៍ តាមលទធភាពរបស់្ខាួន រ៏ប ុខនតយៅយពលចារ
យច្បញពីស្ហគមន ៍ទាំហាំដ ីខដលបានទិញទាំងយនាុះ ក្ត្ូវររាទុរយៅរនុងស្ហគមន៍ យោយររាសិ្ទធិយក្បី
ក្បាស់្ អាក្ស័្យទល និងអាច្បលរ់យៅឱ្យស្ម្លជិរយៅរនុងស្ហគមន៍បាន។ 

• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទធិជួលដីរវាងស្ម្លជិរ នងិស្ម្លជិរបាន យោយយធវីលិខិត្ជាោយលរខណ៍
អរសរ យោយបញ្ញជ រ់ពីរយៈយពលខដលក្ត្ូវជួល (អត្ិបរមិ្ល ០១ ឆ្ន ាំ) ក្បយភទដាំណាាំ (ជាដាំណាាំខដល
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ច្បាប់មិនហាមឃាត្់)ខដលក្ត្ូវោាំយលីដីខដលក្ត្ូវជួល និងម្លនការបញ្ញជ រ់ដងឹឮពីគណៈរម្លម ធិការ
ស្ហគមន៍ោ ងត្ិច្ប២រូប។ 

• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទធិជួលដីរវាងស្ម្លជិរ និងអនរខាងយក្ៅស្ហគមន៍បាន យោយយធវីលិខិត្
ជាោយលរខណ៍អរសរ និងម្លនការបញ្ញជ រ់ដឹងឮពីក្បធានស្ហគមន៍ យមភូមិ និងច្បមាងជូនយៅឃុាំ។ 

• ការដូរ ការឱ្យ ឬការបញ្ញច ាំ រវាងស្ម្លជិរ និងស្ម្លជិរក្ត្ូវយធវីលិខិត្ជាោយលរខណ៍អរសរ និងម្លនការ
បញ្ញជ រ់ដឹងឮពីគណៈរម្លម ធិការស្ហគមន៍ោ ងត្ចិ្ប ២រូប ។ 

• ស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទធិោរ់បញ្ញច ាំវញិ្ញា បនបក្ត្ស្ម្លា ល់រមមសិ្ទធិស្មូហភាពបាន យោយម្លនការឯរភាព 
យោយស្ាំយ ង៥០%+១ ឬ២/៣ ថៃនស្ម្លជិរស្ហគមន៍ ស្ក្ម្លប់ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ខត្
ប ុយណាណ ុះ។   

• ស្ម្លជិរស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទធិស្នងមរត្រយោយខទអរយៅតាមក្បថៃពណី និងទាំយនៀមទម្លា ប់របស់្ពួរោត្់ 
យោយយធវីលិខិត្ជាោយលរខណ៍អរសរ និងម្លនការបញ្ញជ រ់ដងឹឮពីគណៈរម្លម ធិការស្ហគមន៍ោ ង
ត្ិច្ប ២រូប។ 

 
ព្បការ១៤.-  

ច្បាំយ ុះក្គួស្គរ ខដលបានខលងលុះោន  សិ្ទធិថៃនរមមសិ្ទធិស្មូហភាពក្ត្ូវអនុវត្តយៅតាមវធិានក្បថៃពណី 
និងច្បាប់ជាធរម្លន។ 
 
ព្បការ ១៥.-  

• ការចូ្បលកាប់ច្បម្លា រចាស់្របស់្ម្លច ស់្ច្បាំខណរដីថៃនក្គសួ្គរនីមួយៗ អាច្បយធវីបានយោយម្លនការជូនដាំណឹង 
និងឯរភាពពមី្លច ស់្ច្បម្លា រចាស់្ និងគណ:រម្លម ធិការស្ហគមន៍ោ ងត្ិច្ប២រូប។ 

• រនុងររណី អាជាា ធរម្លនស្មត្ារិច្បចបានកាត្់ច្បាំខណរថៃនដីណាមយួទុរជាដីបក្មុងស្ក្ម្លប់ស្ហគមន៍ 
យនាុះស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទិធចាត្់ខច្បងតាមការស្យក្មច្បយោយស្ាំយ ង ៥០%+ ១ ឬ២/៣ ថៃនស្ម្លជរិទាំង
អស្់។ 

 
ជុំរូរទី៤ 

ព្ទរយសម្បតតិ និងហរិញ្ញវតថុសហរម្ន ៍
 

ព្បការ១៦.-  
ស្ហគមន៍ជនជាត្ិយដីមភាគត្ិច្ប ................. ភូម.ិ................ ម្លនក្ទពយស្មបត្តិ និងដីធាីដូច្បម្លនខច្បង

រនុងជាំពូរទី៦ ក្បការ២១ និងក្បការ២២ ថៃនលរខនតិរ: នងិជាំពូរទ២ី ក្បការ៣ ថៃនបទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះ។ 
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ព្បការ១៧.-  
ច្បាំណូលរបស់្ស្ហគមន៍បានមរពីអាំយណាយរបស់្ស្ម្លជិរ ការថៃរអង្កា ស្ ជាំនួយស្បបុរស្ធម ៌

អាំយណាយពីរូបវន័តបុគាល ឬនីត្ិបុគាល ការផ្ទរពិន័យ យទស្ច្បរណ៍ ជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ រមមវធិី
រាជរោា ភិបាល និងបានមរពីការយក្បីក្បាស់្ធនធានរបស្់ស្ហគមន៍ និងច្បាំណូលក្ស្បច្បាប់យទសងៗយទៀត្។ 
ធនធានទាំងយនុះស្ាិត្យក្កាមការក្គប់ក្គងរបស់្គណ:រម្លម ធិការស្ហគមន៍ និងររាទុររនុងគណនធីនាោរ  
ខដលម្លនម្លច ស់្គណនីជាត្ាំណាងស្ម្លជិរគណ:រម្លម ធិការស្ហគមន៍ច្បាំននួ ០៣រូប គឺក្បធានគណៈរម្លម ធិ
ការស្ហគមន៍ យមភូមិ (យបីម្លន ខត្យបីរនុងររណីពុាំម្លនយមភូមិរនុងគណៈរម្លម ធិការ ក្ត្ូវជាំនួស្យោយស្ម្លជិរគ
ណៈរម្លម ធិការណាម្លន រ់តាមការស្យក្មច្បរបស់្   ស្ហគមន៍) និងយហរញ្ាិរ ។ 
 
ព្បការ១៨.-  

រាល់ការច្បាំណាយធនធានរបស្់ស្ហគមន ៍ យធវីយ ងីរនុងយោលបាំណងបយក្មីទលក្បយោជន៍រមួរបស្់
ស្ហគមន៍ដូច្បជាពិធីខស្នយក្ពន ការបាំយពញការង្កររបស្់គណ:រម្លម ធិការ និងស្ម្លជិរស្ហគមន ៍ទតល់ជាំនួយ
ស្យន្រង្កា ុះដល់ស្ម្លជិរ ខដលជួបយក្ោុះមហនតរាយ និងឧបបត្តិយហតុ្យទសងៗ ការរស្គងយហោា រច្បនាស្មព័នធ នងិការ
អភិវឌ្ឍរនុងស្ហគមន៍។ 
 
ព្បការ១៩.- 

រាល់ការច្បាំណាយយដីមបបីយក្មីទលក្បយោជន៍ស្ហគមន ៍ ក្ត្ូវម្លនការស្យក្មច្បពីគណ:រម្លម ធិការស្ហ
គមន៍។ ការ ច្បាំណាយច្បាំយ ុះមុខ និងចាាំបាច្ប់ទាំងឡាយណាខដលម្លនទឹរក្បារ់យក្កាម ...................យរៀល 
គណ:រម្លម ធកិារស្ហគមន៍ម្លនសិ្ទធិស្យក្មច្ប។ រាល់ការច្បាំណាយច្បាំយ ុះមុខ និងការចាាំបាច្ប់ទាំងឡាយណា
ខដល ម្លនទឹរក្បារ់យលីស្ពី ...............យរៀល គឺស្ម្លជិរស្ហគមន៍ជាអនរស្យក្មច្ប។ រាល់ការច្បាំណាយទាំង
អស់្ក្ត្ូវម្លនបញ្ជ ីច្បាំណាយក្ត្ឹមក្ត្ូវ និងម្លនរបាយការណ៍ជូនគណ:រម្លម ធិការ និងស្ម្លជិរស្ហគមន៍ ។ 
ស្ហគមន៍ក្ត្ូវម្លនខទនការច្បាំណាយច្បាស់្ោស់្មុននឹងច្បាំណាយយលីស្រមមភាពនីមួយៗ ។ 

 
ជុំរូរទី៥ 

ការបោះព្សាយវិវាទ និងបោសបបញ្ញតត ិ
 

ព្បការ២០.- 
រនុងររណីស្ម្លជិរស្ហគមន៍ ឬស្ម្លជរិគណៈរម្លម ធិការក្បក្ពឹត្តយលមីស្និងលរខនដិរៈបទបញ្ញជ ថៃទៃរនុង 

ឬយស្ច្បរដីស្យក្មច្បនានារបស់្ស្ហគមន៍ ឬបទយលមីស្ដថៃទយទៀត្ ក្ត្ូវអនុវត្តតាមវធិានក្បថៃពណី  តាមការស្យក្មច្ប
ច្បិត្ត(យោយស្ាំយ ង៥០%+១ ឬ២/៣) របស្់ស្ហគមន៍ និងតាមច្បាប់ជាធរម្លន។ 
 
ព្បការ២១.-  

• ក្បយភទថៃនវវិាទ ខដលយោុះក្ស្គយយោយចាស្់ទុាំ គណ:រម្លម ធិការស្ហគមន៍ ម្លនដូច្បជា ដីធា ីជយម្លា ុះ
ក្គួស្គរក្បក្ពឹត្តិខុស្ក្បថៃពណី ទាំយនៀមទម្លា ប់ ទសុះទាការខលងលុះ និងវវិាទរដាបបយវណីតូ្ច្បតាច្ប។ 
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• ច្បាំយ ុះបទយលមីស្ធងន់ធងរ (ក្ពហមទណឌ ) មិនខមនជាស្មត្ារិច្បចយោុះក្ស្គយរបស់្ចាស់្ទុាំ ឬគណ:រម្លម ធិ
ការ   ស្ហគមន៍។ ចាស្់ទុាំ ឬគណ:រម្លម ធិការក្ត្ូវទតល់ព័ត្៌ម្លនយៅស្គា ប័នម្លនស្មត្ារិច្បច នងិចូ្បលរមួ
ស្ហការ។ 

 
ជុំរូរទី៦ 

ការចរចព្បបទបញ្ជា ផ្ទៃរនងុ 

 

ព្បការ២២.-  
ការខរខក្បបទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះ អាច្បយធវីយៅបានតាមរយៈរិច្បចក្បជុាំយពញអងាយោយម្លនស្ាំយណីពីគណៈរ

ម្លម ធិការស្ហគមន៍ យហយីការអនុម័ត្ក្ត្ូវការស្ាំយ ងយលីស្ពី រ់រណាត លថៃនស្ាំយ ងស្ម្លជិរចូ្បលរមួនងិ
ស្ាំយ ងអនុម័ត្យល់ក្ពមពីស្ម្លជិរស្ហគមន៍ចូ្បលរមួយលីស្ពី រ់រណាត លយទីបអាច្បខរខក្បបាន រនុងររណី
ស្ាំយ ងអនុម័ត្យស្មីោន  ក្បធានអងាក្បជុាំជាអនរស្យក្មច្ប។ 
 
ព្បការ២៣.-  

រាល់យស្ច្បរតីស្យក្មច្បទាំងឡាយណារបស់្ស្ហគមន៍ជនជាត្ិយដីមភាគត្ិច្ប............ ភូមិ................. 
ខដលម្លនខាឹមស្គរទៃុយពីបទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះ ក្ត្ូវទុរជានិរាររណ៍។ 
 
ព្បការ២៤.- 

បទបញ្ញជ ថៃទៃរនុងយនុះម្លនក្បសិ្ទធភាពអនុវត្តចាប់ពីថៃ្ងចុ្បុះហត្ាយលខាយនុះត្យៅ ។ 

 
 
                                                      
 

ថៃ្ង ....................ខខ ...........  ឆ្ន ាំ ...................  ព.ស្.២៥៦..... 
យធវីយៅភូមិ................. ,ថៃ្ងទី .............  ខខ .........  ឆ្ន ាំ ២០២... 

ព្បធានរណៈរម្មម ធិការសហរម្ន៍ 
 
 
                                                                               

                                                                                                                    

យលខ :............./......... 
បានយឃញី និងទទួលត្មាល់យៅស្គោឃុាំ................. 
ថៃ្ង.....................ខខ....………ឆ្ន ាំ.......... ព.ស្.២៥៦... 
ឃុាំ.................,ថៃ្ងទី......... ខខ............ ឆ្ន ាំ ២០២... 

បម្ឃុុំ................. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

គំរឯូកសារឧបសម្ព័ន្ធ 
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ពារយសសនើសុុំបុំបបររាលដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ .......................................... ឈេទ............ ឈ ើតឆ្ន ុំ.............. សញ្ជា តិ............... 
កាន់អតតសញ្ជា ណបណណ ឈេខ ................................... ចញោះថ្ងៃទើ....... ខខ......... ឆ្ន ុំ........... ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ
................................ ឈ ើតឆ្ន ុំ............. សញ្ជា ត.ិ........... កាន់អតតសញ្ជា ណបណណឈេខ.......................................... 
ចញោះថ្ងៃទើ...... ខខ............ឆ្ន ុំ............ ទើេុំឈៅបចចញបបនន ឈៅេូមិ............................. ឃញុំ/សង្កា ត់....................... ប្ស ុ/
ប្ ុង....................... ឈខតត/រាជធានើ................................។ 

សមូ្សោររជូន 
សោរព្បធានការយិាលយ័ សរៀបចុំបដនដី នគរបូនីយរម្ម 

សុំណង់ និង ភូម្ិបាល ព្សុរ/ព្រុង........................................ 
  តាម្រយៈ៖ ឈោ ឈមឃញុំ/ឈៅសង្កា ត់................................................................................... 
 រម្មវតថុ៖  សុំឈណើ សញុំបុំខប  ាេដើ....................................ទុំហុំ........................ម២ ខដេមានប្ពុំ
ប្បទេ់៖     ខាងឈជើងទេ់នងឹ........................................................... 
    ខាងតបូងទេ់នងឹ............................................................ 
    ខាងឈ ើតទេ់នងឹ............................................................. 
    ខាងេិចទេ់នឹង.............................................................. 
 ខដេសថតិឈៅេូម.ិ..........................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ប្ ងុ.........................ឈខតត/រាជធានើ
.......................ជា................ចុំខណ  ។ 
  • ចុំខណ ..........ទុំហុំ...................ម២ឱ្យឈៅ..............................នងិនាង...............................ឈៅេូមិ
........................ឃញុំ/សង្កា ត់.............................. ប្ស ុ/ប្ ុង................................. ។ 
  • ចុំខណ ..........ទុំហុំ...................ម២ឱ្យឈៅ..............................នងិនាង...............................ឈៅេូមិ
........................ឃញុំ/សង្កា ត់.............................. ប្ស ុ/ប្ ុង................................. ។ 
 
  អាប្ស័យដូចបានជប្មាបជូនខាងឈេើ សូមឈោ ប្បធានឈមត្តត ពិនតិយ នងិសឈប្មចឱ្យខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ 
ឈោយ តើអនញឈប្រោះ ។ 
                                                           .................. ,ថ្ងៃទើ........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............. 
                  ឈេខ.............................                                       ស ម្ ះ និង សាន ម្សម្ដដសាត ុំអ្នរសសនើសុុំ 
                  បានឈឃើញ និង បញ្ាូ នម  
ឈោ ប្បធាន ការយិាេ័យ ឈរៀបចុំខដនដើ នគរូបនើយ មម  
សុំណង់ នងិ េូមបិាេ ប្សុ /ប្ ុង................................. 
ឈដើមបើពិនិតយ និងសឈប្មចត្តមការគួរ ។ 
     .................. ,ថ្ងៃទើ........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............. 
       សម្ឃុុំ/សៅសង្កា ត់.............................. 

 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

ពារយសសនើសុុំបព្ងួម្រាលដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ .......................................... ឈេទ............ ឈ ើតឆ្ន ុំ.............. សញ្ជា តិ............... 
កាន់អតតសញ្ជា ណបណណ ឈេខ ................................... ចញោះថ្ងៃទើ............ ខខ............. ឆ្ន ុំ................. ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ
................................ ឈ ើតឆ្ន ុំ............. សញ្ជា ត.ិ........... កាន់អតតសញ្ជា ណបណណឈេខ.......................................... 
ចញោះថ្ងៃទើ...... ខខ............ឆ្ន ុំ............ ទើេុំឈៅបចចញបបនន ឈៅេូមិ............................. ឃញុំ/សង្កា ត់....................... ប្ស ុ/
ប្ ុង....................... ឈខតត/រាជធានើ................................។ 

សមូ្សោររជូន 
សោរព្បធានការយិាលយ័ សរៀបចុំបដនដី នគរបូនីយរម្ម 

សុំណង់ និង ភូម្ិបាល ព្សុរ/ព្រុង........................................ 
  តាម្រយៈ៖ ឈោ ឈមឃញុំ/ឈៅសង្កា ត់................................................................................... 
 រម្មវតថុ៖  សុំឈណើ សញុំបប្ងមួ ាេដើ..........................................ទុំហុំ.................................ម២ 
ខដេមានប្ពុំប្បទេ់៖    ខាងឈជើងទេ់នងឹ....................................................... 
    ខាងតបូងទេ់នងឹ....................................................... 
    ខាងឈ ើតទេ់នងឹ....................................................... 
    ខាងេិចទេ់នឹង....................................................... 
និង ាេដើ...............................ទុំហុំ..............................ម២ ខដេមានប្ពុំប្បទេ់៖  
    ខាងឈជើងទេ់នងឹ....................................................... 
    ខាងតបូងទេ់នងឹ....................................................... 
    ខាងឈ ើតទេ់នងឹ....................................................... 
    ខាងេិចទេ់នឹង....................................................... 
ខដេសថតិឈៅេូម.ិ..............ឃញុំ/សង្កា ត់...............ប្សុ /ប្ ុង......................ឈខតត/រាជធានើ.......................ឈដើមបើបប្ងួម
ជា ាេដើខតមួយ ។  
 អាប្ស័យដូចបានជប្មាបជូនខាងឈេើ សូមឈោ ប្បធានឈមត្តត ពិនតិយ នងិសឈប្មចឱ្យខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំ ឈោយ តើ
អនញឈប្រោះ ។ 
                                                            ................. ,ថ្ងៃទើ........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............. 
                                                                                           ស ម្ ះ និង សាន ម្សម្ដដសាត ុំអ្នរសសនើសុុំ 
                  ឈេខ.............................                                                                                
                  បានឈឃើញ និង បញ្ាូ នម  
ឈោ ប្បធាន ការយិាេ័យ ឈរៀបចុំខដនដើ នគរូបនើយ មម  
សុំណង់ នងិ េូមបិាេ ប្សុ /ប្ ុង................................. 
ឈដើមបើពិនិតយ និងសឈប្មចត្តមការគួរ ។ 
     .................. ,ថ្ងៃទើ........ខខ.............ឆ្ន ុំ.............. 
       សម្ឃុុំ/សៅសង្កា ត់..............................  



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាលរ់ចុំបណរដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ....................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ.............
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ..............................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា តិ........................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ..................................ឃញុំ/សង្កា ត់..............................ប្សុ /ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ុង
.................ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ........................ចញោះថ្ងៃទើ..........
ខខ................ឆ្ន ុំ.............បានប្ពមឈប្ពៀងរន េ ់ចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ....................
ទុំហុំដើ............................ម២ មានប្ពុំប្បទេ់ៈ  

ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ......................................................... 
ខាងតបូងទេ់នងឹៈ.......................................................... 
ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ.......................................................... 
ខាងេិចទេ់នឹងៈ.......................................................... 

 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់..............................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ......................។ ឱ្យឈៅឈ ម្ ោះ......................................ឈេទ.......................
ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ..............ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ..................
សញ្ជា តិ..............................ទើេុំឈៅបចចញបបននឈៅេូមិ...............................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ
..............................ឈខតត/ប្ ុង....................ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ....................អតតសញ្ជា ណបណណឈេ
ខៈ..................ចញោះថ្ងៃទើ.........ខខ.........ឆ្ន ុំ.......ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់បនតចាប់ពើថ្ងៃទើ...................
ខខ.............ឆ្ន ុំ.....................ឈនោះតឈៅ។ 
 ឈយើងទុំងពើរភាគើបានឯ ភាព(េ ់ទិញ) នញងតថ្មែប្ពមឈប្ពៀងមួយគតិចុំននួសរញបឈសមើនឹង...........................។
សូមសនាថាឈបើសនិថ្ងៃឈប្កាយមានជនណាម បតឹងទមទរឬតវ៉ាពើចុំខណ ដើខាងឈេើឈនោះឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់ចុំខណ ដើ
សូមឈចញមញខទទួេខញសប្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់។ 

ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 
 

 សាន មឈមថ្ដសា សើដងឹឮ      ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០... 
 ទើ១   ទើ២   សាន មឈមថ្ដអន ទញិ  សាន មឈមថ្ដអន េ ់ 
 
 
 
 
េុំឈៅបចចញបបននរបស់សា សើ៖ 
............................................................. 
............................................................. 
 
 



ឈេខៈ..................................            បានឈឃើញនិងដឹងឮ 
បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា .                  .............,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ...  
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ................................ពិតប្បា ដខមន។   
.......................  ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០.....                              សម្ភូម្ិ.............. 
       ព្បធានគណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាដូរចុំបណរដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា ត.ិ.............
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ..........................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា ត.ិ.............................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ...........................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ុង.................
ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ.......................ចញោះថ្ងៃទើ........ខខ.........ឆ្ន ុំ........
ជាភាគើ« »បានប្ពមឈប្ពៀងរន ដូរចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ....................ទុំហុំដើ...............ម២

និង នញង ាេដើឈេខៈ.......................ទុំហុំ..................ម២ មានប្ពុំប្បទេ់ៈ  
ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ........................................................... 
ខាងតបូងទេ់នងឹៈ........................................................... 
ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ........................................................... 
ខាងេិចទេ់នឹងៈ........................................................... 

 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់..............................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ......................។ ឱ្យឈៅភាគើ«ខ»ឈ ម្ ោះ...............................ឈេទ..................
ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ...............ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ.................
សញ្ជា តិ....................ទើេុំឈៅបចចញបបននឈៅេូម.ិ.........................................ឃញុំ/សង្កា ត់...........................ប្សុ /ខណឌ
..............................ឈខតត/ប្ ុង................ឈសៀវឈៅប្គសួារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ......................អតតសញ្ជា ណបណណឈេ
ខៈ..................ចញោះថ្ងៃទើ...........ខខ.........ឆ្ន ុំ...........ជាភាគើ«ខ»បានប្ពមឈប្ពៀងរន ទទេួដូរចុំខណ 
ដើ............................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ............ទុំហុំដើ.........................ម២នងិ នញង ាេដើឈេ
ខៈ.......................ទុំហុំ................ម២មានប្ពុំប្បទេ់ៈ  
  ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ.......................................................... 
  ខាងតបូងទេ់នងឹៈ........................................................... 
  ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ........................................................... 
  ខាងេិចទេ់នឹងៈ........................................................... 
 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់.............................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ......................។ ជាប្ទពយសមូហភាពម ជាចុំខណ ដើភាគើ« »នងិ«ខ»...........
ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់បនតចាប់ពើថ្ងៃទើ................ខខ...............ឆ្ន ុំ.......ដេ់..ថ្ងៃទើ...................ខខ...............
ឆ្ន ុំ....................ឈនោះតឈៅ។ 
 ឈយើងខ្ញ ុំប្តូវជា« »នងិ«ខ»សូមសនាថាឈបើសិនថ្ងៃឈប្កាយមានជនណាម បតឹងទមទរឬតវ៉ាពើចុំខណ ដើខាងឈេើ
ឈនោះឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់ចុំខណ ដើខដេបានប្ពមឈប្ពៀងឈោោះដូរសូមឈចញមញខទទួេខញសប្តវូចុំឈ ោះមញខសហគមន៍ឬចាប់។ 

ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។                 
 
   សាន មឈមថ្ដសា សើដងឹឮ                                                          ...............ថ្ងៃទើ..........ខខ...........ឆ្ន ុំ.....

 ទើ១                      ទើ២              សាន មឈមថ្ដអន សញុំដូរ            សាន មឈមថ្ដអន ទទេួដូរ 
 

 



ឈេខៈ..................................       បានឈឃើញនិងដឹងឮ 
បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា             ..........,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ២០... 
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ................................ពិតប្បា ដខមន។  
ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០...                                                            សម្ភូម្ិ................ 
ព្បធានគណៈរម្មម ធកិារសហគម្ន៍       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាដារ់បញ្ច ុំចុំបណរដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា ត.ិ.............
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ.....................................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា តិ....................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ............................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ........................ឈខតត/ប្ ុង......................
ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ.......................ចញោះថ្ងៃទើ.....ខខ.........ឆ្ន ុំ............
ជាភាគើ« » ូនបុំណញ េបានប្ពមឈប្ពៀងោ ់បញ្ជច ុំចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ..........................
ទុំហុំដើ............................ម២មានប្ពុំប្បទេ់ៈ  

ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ........................................................ 
ខាងតបូងទេ់នងឹៈ......................................................... 
ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ........................................................ 
ខាងេិចទេ់នឹងៈ......................................................... 

 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់...............................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ.....................។ ឱ្យឈៅភាគើ«ខ»ជាមាច ស់បុំណញ េមានឈ ម្ ោះ............................
ឈេទ..........ឈ ើតឆ្ន ុំ...........សញ្ជា តិ...........ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ..............................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ.....................
សញ្ជា តិ..............................ទើេុំឈៅបចចញបបននឈៅសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច.............េូមិ..................................
ឃញុំ/សង្កា ត់..........................ប្សុ /ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ុង........................ ឈសៀវឈៅប្គសួារឬសាន  ់ឈៅ
ឈេខៈ.............អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ..................ចញោះថ្ងៃទើ.............ខខ............ឆ្ន ុំ...........ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើ
កាន់កាប់បឈណាត ោះអាសនន នញងឈរេបុំណងសងបុំណញ េឪ្យភាគើ «ខ» ជាមាច ស់បុំណញ េរហូតអស់បុំណញ េឈោយភាគើ « » 
ប្តូវេ ់ចុំខណ ដើឪ្យភាគើ«ខ»ឈបើមិនអាចសង នញងរយៈឈពេ...........................ឈោយឈររពេ ខខណឌ ..........................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ការោ ់ធានាឈនោះចាប់ពើថ្ងៃទើ................ខខ...............ឆ្ន ុំ.......ដេ់..ថ្ងៃទើ.................ខខ...............ឆ្ន ុំ.........ឈនោះតឈៅ។ 
 

 ឈយើងខ្ញ ុំប្តូវជា« » ូនបុំណញ េនិងជាមាច ស់ចុំខណ ដើនិងភាគើ«ខ»ជាមាច ស់បុំណញ េសូមសនាថាឈបើសិនថ្ងៃឈប្កាយ
មានជនណាម បតឹងទមទរឬតវ៉ាពើចុំខណ ដើខាងឈេើឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់ចុំខណ ដើសូមឈចញមញខទទេួខញសប្តូវ
ចុំឈ ោះមញខចាប់។ 
 ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 
 
  សារសដីឹងឮ             ..............ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០... 
 ទ១ី   ទី២  ម្មច សប់ុំណុល  ម្មច សច់ុំបណរដី(រនូបុំណុល) 
 
 
 
 



ឈេខៈ.................................. 
បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា   បានឈឃើញនងិដឹងឮ 
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ................................ពិតប្បា ដខមន។ ..............,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ២០... 
.........................ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០... 
      ព្បធានគណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍     សម្ភូម្ិ..................... 
 
 
 

 
  

ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាជលួចុំបណរដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ....................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ..............
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ..............................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា តិ........................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ..............................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ងុ............
ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ.......................ចញោះថ្ងៃទើ.......ខខ.........ឆ្ន ុំ.........
បានប្ពមឈប្ពៀងរន ជេួចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ....................ទុំហុំដើ............................ម២
 នញង ាេដើឈេខៈ.......................ទុំហុំ............................ម២មានប្ពុំប្បទេ់ៈ 
 ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ...........................................................  
 ខាងតបូងទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងេិចទេ់នឹងៈ........................................................... 
 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់...............................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ......................។ ឱ្យឈៅឈ ម្ ោះ.............................................ឈេទ............
ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ...........ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ.....................
សញ្ជា តិ...........ទើេុំឈៅបចចញបបននឈៅេូម.ិ...........................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ...........................
ឈខតត/ប្ ងុ.................ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ...................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ..................ចញោះថ្ងៃ
ទើ..............ខខ.........ឆ្ន ុំ....ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់បនត នញងឈរេបុំណង....................................................
.......................................ឈោយឈររពេ ខខណឌ ............................................................................................
................................................ ិចចសនាជួេចាប់ពើថ្ងៃទើ................ខខ...............ឆ្ន ុំ.......ដេ់..ថ្ងៃទើ...................
ខខ...............ឆ្ន ុំ..............ឈនោះតឈៅ។ 
 ឈយើងខ្ញ ុំប្តូវជា............................................របស់ភាគើអន ជួេសូមសនាថាឈបើសនិថ្ងៃឈប្កាយមានជនណាម 
បតឹងទមទរ ឬតវ៉ាពើដើខាងឈេើឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់ចុំខណ ដើសូមឈចញមញខទទេួខញសប្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់។ 
 ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 

 
  សាន ម្សម្ដដសារសដីឹងឮ           .........ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០........ 
ទី១   ទី២  សាន ម្សម្ដដអ្នរជួល   សាន ម្សម្ដដម្មច សច់ុំបណរដី 
 
 
 
ឈេខៈ.................................. 
បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា   បានឈឃើញនងិដឹងឮ 
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ................................ពិតប្បា ដខមន។ .......,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ២០... 
........................  ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០... 
      ព្បធានគណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍     សម្ភូម្ិ................. 
 
 
 
 ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាខ្ចីចុំបណរដ ី
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ.......................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា ត.ិ..........
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...............................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា តិ.........................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ..................................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្ស ុ/ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ងុ..........
ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ.......................ចញោះថ្ងៃទើ........ខខ.........ឆ្ន ុំ......
បានប្ពមឈប្ពៀងរន ឱ្យខចើចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ....................ទុំហុំដើ..........ម២ នញង ាេដើ
ឈេខៈ.......................ទុំហុំ............................ម២មានប្ពុំប្បទេ់ៈ 
 ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ...........................................................  
 ខាងតបូងទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងេិចទេ់នឹងៈ........................................................... 
 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់.........................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ......................។ 
 ឱ្យឈៅឈ ម្ ោះ.............................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា ត.ិ...........
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ........................សញ្ជា តិ..........................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ.........................................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ........................ឈខតត/ប្ ុង.........
............ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ......................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ..................ចញោះថ្ងៃទើ......ខខ.........
ឆ្ន ុំ.........ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់បនតចាប់ពើថ្ងៃទើ...........ខខ...........ឆ្ន ុំ.......ដេ់ថ្ងៃទើ..........ខខ.......ឆ្ន ុំ...........
ឈនោះតឈៅ។ 
 ឈយើងខ្ញ ុំប្តូវជា............................................របស់ភាគើអន ខចើសូមសនាថាឈបើសិនថ្ងៃឈប្កាយមានជនណាម បតឹង
ទមទរឬតវ៉ាពើដើខាងឈេើឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់ចុំខណ ដើសូមឈចញមញខទទួេខញសប្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់។ 
 ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 
 
  សាន ម្សម្ដដសារសដីឹងឮ                   ................ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០..... 
ទី១   ទី២  សាន ម្សម្ដដអ្នរខ្ច ី          សាន ម្សម្ដដម្មច សច់ុំបណរដី 
                                       
 
 
ឈេខៈ..................................                          បានឈឃើញនិងដឹងឮ 
បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា      ...ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០..... 
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ................................ពិតប្បា ដខមន។   
  .......,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ២០..........                                                           សម្ភូម្ិ..........  
   ព្បធានគណៈរម្មម ធកិារសហគម្ន៍                                       
 
 
 
 

 ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចសនាព្បវាសច់ុំបណរដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ....................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ..............
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ..............................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា តិ....................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ.........................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្ស ុ/ខណឌ .........................ឈខតត/ប្ ុង........................
ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ.......................ចញោះថ្ងៃទើ.....ខខ.........ឆ្ន ុំ...........
ជាភាគើ« »បានប្ពមឈប្ពៀងប្បវស់ចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ....................ទុំហុំដើ............ម២
 នញង ាេដើឈេខៈ.......................ទុំហុំ............................ម២មានប្ពុំប្បទេ់ៈ 
 ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងតបូងទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ........................................................... 
 ខាងេិចទេ់នឹងៈ........................................................... 
 ចុំខណ ដើឈនាោះសថិតឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច..................ឃញុំ/សង្កា ត់..............................
ប្សុ /ខណឌ .......................ឈខតត/ប្ ងុ......................។ ឱ្យឈៅភាគើ«ខ»មានឈ ម្ ោះ...........................................ឈេទ
........................ឈ ើតឆ្ន ុំ..............សញ្ជា ត.ិ............ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ...
.......................សញ្ជា ត.ិ.........................ទើេុំឈៅបចចញបបននឈៅសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច........េូមិេូមិ..............
...............ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ុង.......................................ឈសៀវឈៅ
ប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ......................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ..................ចញោះថ្ងៃទើ..............ខខ.........ឆ្ន ុំ.............
ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់បឈណាត ោះអាសនន នញងឈរេបុំណងខបងខច ផ្េដុំណាុំរវងភាគើ « » ជាមាច ស់នងិភាគើ  
«ខ» ជាអន ប្បវស់ ឈោយឈររពេ ខខណឌ .........................................................................................................
.................................................................................................. ិចចសនាប្បវស់ចាប់ពើថ្ងៃទើ................
ខខ..........ឆ្ន ុំ.......ដេ់ថ្ងៃទើ...................ខខ...............ឆ្ន ុំ..........ឈនោះតឈៅ។ 
 ឈយើងខ្ញ ុំប្តូវជា « » ជាមាច ស់និងភាគើ «ខ» សូមសនាថា ឈបើសិនថ្ងៃឈប្កាយមានជនណាម បតឹងទមទរឬតវ៉ាពើ
ចុំខណ ដើខាងឈេើឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់ចុំខណ ដើសូមឈចញមញខទទួេខញសប្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់។ 
 ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 
      
  សាន ម្សម្ដដសារសដីឹងឮ          ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០...... 
ទី១   ទី២      សាន ម្សម្ដដអ្នរព្បវាស ់              សាន ម្សម្ដដម្មច សច់ុំបណរដី 
 
  
 
ឈេខៈ..................................       បានឈឃើញ នងិដឹងឮ 
បានឈឃើញ នងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា                .........,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ២០... 
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ................................ពិតប្បា ដខមន។                    
............................,   ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០...                                 សម្ភូម្ិ............... 
        ព្បធានគណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍      
 
  

ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 

ចមែងជូនឈមឃញុំ  



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

លខិ្ិតសធវើអ្ុំសណាយចុំបណរដី 
 ខ្ញ ុំបាទ/នាងខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ......................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......................សញ្ជា តិ...........
ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ.....................................................ឈ ើតឆ្ន ុំ....................................សញ្ជា តិ....................ទើេុំឈៅ
បចចញបបននឈៅេូម.ិ..............................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្សុ /ខណឌ ..............................ឈខតត/ប្ ងុ..............
ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ.................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ.......................ចញោះថ្ងៃទើ..............ខខ.........
ឆ្ន ុំ...........បានប្ពមឈប្ពៀងរន ឈ្វើអុំឈណាយចុំខណ ដើ........................ ខនែង នញង ាេដើឈេខៈ....................ទុំហុំ
ដើ............................ម២និងមានប្ពុំប្បទេ់ៈ  

ខាងឈជើងទេ់នងឹៈ......................................................... 
ខាងតបូងទេ់នងឹៈ......................................................... 
ខាងឈ ើតទេ់នងឹៈ.......................................................... 
ខាងេិចទេ់នឹងៈ........................................................... 

ដើឈនាោះសថតិឈៅ នញងេូមិថ្នសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច.............ឃញុំ/សង្កា ត់.....................................ប្សុ /ខណឌ
.....................ឈខតត/ប្ ងុ.................ឱ្យឈៅឈ ម្ ោះ.............................................ឈេទ........................ឈ ើតឆ្ន ុំ......
................សញ្ជា ត.ិ............ប្បពនធ/បតើឈ ម្ ោះ...................................ឈេទ................ឈ ើតឆ្ន ុំ........................
សញ្ជា តិ.............ទើេុំឈៅបចចញបបននឈៅេូម.ិ.........................................ឃញុំ/សង្កា ត់.......................ប្ស ុ/ខណឌ
......................ឈខតត/ប្ ុង.......ឈសៀវឈៅប្គួសារឬសាន  ់ឈៅឈេខៈ......................អតតសញ្ជា ណបណណឈេខៈ..................
ចញោះថ្ងៃទើ.............ខខ.........ឆ្ន ុំ..........ជាប្ទពយសមូហភាពឈដើមបើកាន់កាប់បនតចាប់ពើថ្ងៃទើ..........ខខ...............
ឆ្ន ុំ......................ឈនោះតឈៅ។ 
             ឈយើងខ្ញ ុំប្តូវជា...........................................របស់ភាគើទទួេអុំឈណាយសូមសនាថាឈបើសិនថ្ងៃឈប្កាយមានជន
ណាម បតឹងទមទរឬតវ៉ាពើដើខាងឈេើឈនោះ ឈយើងខ្ញ ុំជាភាគើមាច ស់អុំឈណាយសូមឈចញមញខទទួេខញសប្តូវចុំឈ ោះមញខចាប់។
ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 
               
           សារសដីឹងឮ                       ...................ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០........ 
ទី១  ទី២  អ្នរទទួលអ្ុំសណាយ  អ្នរសធវើអ្ុំសណាយ 
 
 
 
ឈេខ...................................                                                  បានឈឃើញនិងដឹងឮ 
 បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាហតថឈេខាខាងសាត ុំឈនោះពិតជា                            ........ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០...        
របស់ឈោ /ឈោ ប្សើ.....................ពិតប្បា ដខមន។          សម្ភូម្.ិ.............. 
     ....................ថ្ងៃទើ..........ខខ............ឆ្ន ុំ២០...  
     ព្បធានគណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍                                                                                           
   
 
 
  
ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាព្ចរម្ពុជា 
ជាតិ   សាសនា  ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 
សហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតចិ........េូម.ិ..... 
ឈេខ............................. 

 
រិចចសនាបចរម្រតរតាម្ការព្រម្សព្រៀង 

 
 ឈយើងខ្ញ ុំទុំងអស់រន ដូចបានរាយឈ ម្ ោះខាងឈប្កាម៖ 
១-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ  ៤-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ 
២-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ  ៥-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ 
៣-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ  ៦-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ 
៤-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ  ៨-ឈ ម្ ោះ........................ឈេទ.........អាយញ...........ឆ្ន ុំ 
ជាទយាទថ្នឈខាម ចៈ...........................និងឈខាម ចៈ.............................ឈ ើតឈៅឆ្ន ុំ..............និងឆ្ន ុំ.............សាែ ប់ឈៅថ្ងៃ
ទើ........ខខ........ឆ្ន ុំ.............ឈៅឃញុំ/សង្កា ត់.....................និងឃញុំសង្កា ត់..................ដូចមានសុំបញប្តមរណភាពឈេ
ខៈ........................និង.......................ចញោះថ្ងៃទើ.................ខខ..............ឆ្ន ុំ...................ប្តូវជាៈ........................ថ្ន
ឈយើងទុំងអស់រន ។ ខដេអនិចច មមឥតមានសុំបញប្តបណាត ុំឈហើយបានបនសេ់ទញ ចុំខណ ដើៈ.........ចុំនួន........ នញង ាេដើ
ឈេខៈ....................សថិតឈៅ នញងសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច.......េូម.ិ..............ឃញុំ/សង្កា ត់......................ប្សុ /
ខណឌ /ប្ ុង........................ឈខតត/រាជធានើ................................។ 
 សូមប្បកាសប្ពមឈប្ពៀងប្បគេ់និងទទួេត្តមចុំខណ ដើដូចខាងឈប្កាមឈន៖ 
១- ាេដើឈេខៈ........ទុំហុំ.........ម២បានឈៅឈ ម្ ោះ.......................បចចញបបននឈៅេូម.ិ...........ឃញុំ........ប្សុ ................. 
២- ាេដើឈេខៈ........ទុំហុំ.........ម២បានឈៅឈ ម្ ោះ.......................បចចញបបននឈៅេូម.ិ...........ឃញុំ........ប្សុ ................. 
៣- ាេដើឈេខៈ........ទុំហុំ.........ម២បានឈៅឈ ម្ ោះ.......................បចចញបបននឈៅេូម.ិ...........ឃញុំ........ប្សុ ................ 
 ឈោយឈហតញថាត្តមចុំខណ ខាងឈេើឈនោះឈ្វើឈ ើងត្តមឆនទៈប្ពមឈប្ពៀងយា៉ា ងពិតប្បា ដឈោយរម នការបងខិតបងខុំឈទ
ឈនាោះ ឈយើងខ្ញ ុំទុំងអស់រន សូមប្បតិបតតិឈោយរម ន ិចចខ អវើឈ ើយប្ពមទុំងឈចញខែួនទទេួខញសប្តូវរាេ់ការបតឹងទមទរឬតវ៉ា
ខដេ  ់ព័នធនងឹ ាេដើខាងឈេើចុំឈ ោះមញខចាប់។ 
 ឈដើមបើបញ្ជា  ់នូវការពិត ឈយើងខ្ញ ុំទុំងអស់រន សូមផ្តិតសាន មឈមថ្ដសាត ុំទញ ជាចុំណាុំ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



សារសទីី១  សារសទីី២                                សារសទីី៣ 
ឈ ម្ ោះ.................... ឈ ម្ ោះ...........................               ឈ ម្ ោះ........................... 
សាន មឈមថ្ដ                                             សាន មឈមថ្ដ                                   សាន មឈមថ្ដ 
 
 

 
ទាយាទ 

 
ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ....................ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ...................ឈ ម្ ោះ....... 
សាន មឈមថ្ដ             សាន មឈមថ្ដ             សាន មឈមថ្ដ              សាន មឈមថ្ដ              សាន មឈមថ្ដ             សាន មឈមថ្ដ 
 
 
 
ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ....................ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ.....................ឈ ម្ ោះ...... 
សាន មឈមថ្ដ           សាន មឈមថ្ដ             សាន មឈមថ្ដ             សាន មឈមថ្ដ            សាន មឈមថ្ដ            សាន មឈមថ្ដ              
 
 
ឈេខ..............................                                                 បានឈឃើញនងិដឹងឮ 
បានឈឃើញនងិបញ្ជា  ់ថាសាន មឈមថ្ដខាងឈេើ              ......,ថ្ងៃទើ...........ខខ.......ឆ្ន ុំ២០... 
ជារបស់ទយាទពិតប្បា ដខមន។      សម្ភូម្ិ.............. 
...................ថ្ងៃទើ................ខខ.................ឆ្ន ុំ២០...                                              
    ព្បធានគណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍       
 
 
 
 

 
 
 
 

  
ចមែងជូនឈមឃញុំ  
 



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

រិចចព្រម្សព្រៀង 
 

១.ឈ ម្ ោះ.........................................ឈេទ..........អាយញ...........ឆ្ន ុំ កាន់អតតសញ្ជា ណបណណឈេខ.............................
មានអាសយោា នឈៅផ្ទោះឈេខ........................ផ្ែូវឈេខ..........................េូម.ិ...............................ឃញុំ
.....................................ប្ស ុ.........................................ឈខតត........................ឈៅថាភាគើ ( )។ 
២.ឈ ម្ ោះ...........................................ឈេទ..........អាយញ...........ឆ្ន ុំ តុំណាងសហគមន៍ជនជាតឈិដើមភាគតចិ...............
េូម.ិ.......................ឈៅថាភាគើ (ខ)។ 

ភាគើទុំងពើរបានប្ពមឈប្ពៀងរន ដូចខាងឈប្កាម៖ 

ប្បការ១.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................។ 
ប្បការ២....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................។
ប្បការ៣..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................។
ប្បការ៤.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................។  
                                                          

            ឈ្វើឈៅថ្ងៃ.........ទើ.........ខខ................ឆ្ន ុំ២០.... 
 

ភាគី(រ)             សារស ី                        សារស ី                              ភាគី(ខ្) 

  



បញ្ជចីុំណូលព្បចុំបខ្............. 
សព្ម្មប់សហគម្ន៏............................. 

 
កាេបរឈិចេទពើៈ................ដេ់.............. 
 
េ.រ កាេបរឈិចេទ ឈេខវ ័ិយបប្ត ឈ ម្ ោះអន ទទេួ (ព័ត៌មានេមអតិ) ទ ឹប្បា ់សរញប ឈផ្សងៗ 
១.      
២.      
៣ .      
៤.      
៥.      
៦.      
៧.      
៨.      
៩.      
១០.      
១១.      
១២.      
១៣.      
១៤.      
១៥.      
១៦.      
១៧.      
១៨.      
១៩.      

សរញប=   

 

 
ឈរៀបចុំឈោយឈបឡា្កិារ   ពិនិតយឈោយប្បធានសហគមន៍ 
 
.....................................                     ....................................... 
 
ស ម្ ះនិងហតថសលខា  ស ម្ ះនិងហតថសលខា  



បញ្ជចីុំណាយព្បចុំបខ្............. 
សព្ម្មប់សហគម្ន៏............................. 

 
កាេបរឈិចេទពើៈ................ដេ់................ 
 
េ.រ កាេបរឈិចេទ ឈេខវ ័ិយបប្ត ព័ត៌មានេមអតិ ទ ឹប្បា ់សរញប ឈផ្សងៗ 
១.      
២.      
៣.      
៤.      
៥.      
៦.      
៧.      
៨.      
៩.      
១០.      
១១.      
១២.      
១៣.      
១៤.      
១៥.      
១៦.      
១៧.      
១៨.      

ចុំននួសរញប=   
 
 
ឈរៀបចុំឈោយឈបឡា្កិារ   ពិនិតយឈោយប្បធានសហគមន៍ 
 
.....................................                     ....................................... 
 
ស ម្ ះនិងហតថសលខា  ស ម្ ះនិងហតថសលខា  



វិរ័យប័ព្ត 
សព្ម្មប់សហគម្ន៍........... 

 
ថ្ងៃទើ.....ខខ......ឆ្ន ុំ...........        ឈេខវ ័ិយបប្ត........... 
ឈ ម្ ោះ........................... 
អាសយោា ន............................... 
 
េ.រ ព័ត៌មានេមអតិ ចុំននួ តថ្មែ/ឯ ត្ត សរញប ឈផ្សងៗ 
១.      
២.      
៣.      
៤.      
៥.      
៦.      
៧.      
៨.      
៩.      
១០.      
១១.      
១២.      
១៣.      
១៤.      
១៥.      
១៦.      
១៧.      

សរញប   

 
ឈហតថឈេខាអន ទទេួេញយ   ឈហតថឈេខាអន ប្បគេ់េញយ 
 
 
.....................................                       .......................................  



ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 
 

លខិ្ិតបលែងអ្ុំណរគណុ 
សហគម្ន៍ជនជាតិសដើម្ភាគតិច.......…ភូម្ិ...................…  

សមូ្បលែងអ្ុំណរគុណ ចុំសពាះ 
សោរ/សោរព្ស…ី…… 

 
ខដេបាន................................. នញងឈរេបុំណង..................... 
 ចូេរមួការអេិវឌ្ឍសហគមន៍ជនជាតិឈដើមភាគតិច……...............។ 

សូមឈររពជូនពរ ឈោ /ឈោ ប្សើប្ប បឈោយពញទធពរទុំងបួនប្បការគ ឺអាយញ វណណៈ សញខៈ និងពេៈ  ញុំបើឈឃែៀងឃ្លែ ត    
ឈ ើយ។ 
 

េូមិ.............ថ្ងៃទើ............ខខ.............ឆ្ន ុំ.............. 
        គណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍ 

            ព្បធាន 
 
 
 

(ហតថឈេខា នងិប្ត្ត) 
                                ឈ ម្ ោះ 

  



សោលការណ៍សដរីីរម្មវតថុដនការចុំណាយ 
 

 ឈដើមបើធានាបាននូវតមាែ ភាព និងគណឈនយយភាពថ្នការប្គប់ប្គងការចុំណាយរបស់សហគមន៍េូមិ....................
គណៈ មាម ្កិារសហគមន៍េូមិ................ បានឈចញឈរេការណ៍សដើពើ មមវតថញថ្នការចុំណាយ ខដេអាចអនញញ្ជា តបាន
សប្មាប់សហគមន៍។ ការចុំណាយទុំងឈនាោះប្តូវឈ្វើសប្មាប់ ិចចការរដាបាេ អនតរាគមន៍ខផ្ន សងគម ិចច និងចុំណាយការង្ករ
អេិវឌ្ឍន៍របស់សហគមន៍េូម.ិ....................។ 
  
េ.រ  មមវតថញចុំណាយ ទ ឹប្បា ់ ឈផ្សងៗ 
១ ការចុំណាយរដាបាេ 
១.១ ការចញោះឈបស  មមរបស់គណៈ មាម ្ិការ   
១.២ ទឹ  ឈេែើងសប្មាប់ការយិាេ័យគណៈ មាម ្កិារ   
១.៣ អាហារសប្មន់ប្បជញុំ   
១.៤ ចុំណាយឈផ្សងៗសប្មាប់ការង្កររដាបាេ   
១.៥ ចុំណាយឈេើកាតទូរស័ពទ   
២ ការចុំណាយអនតរាគមន៍ខផ្ន សងគម ចិច 
២.១ មរណៈសឈរង្កគ ោះ   
២.២ ពាបាេជុំង ឺ   
២.៣ ឈប្រោះមហនតរាយ និងឧបបតតិឈហតញឈផ្សងៗ   
២.៤ បញណយខសនេូម ិ   
២.៥ ឧបតថមភចាស់ជរារម នទើពងឹ   
២.៦ ឧបតថមភឈ មង ុំប្    
២.៧ ឧបតថមភរសតើឈមមា៉ា យប្ ើប្    
២.៨ ឈេើ ទឹ ចិតតសិសសពូខ  នញងសហគមន៍   
៣ ចុំណាយការង្ករអេវិឌ្ឍន៍ 
៣.១ ទញនបដភិាគអេិវឌ្ឍន៍មូេោា ន   
៣.២ ការសាងសង់ឈហោា រចនាសមព័នធ   
៣.៣ ការជួសជញេនានា (ដុំបូេសាោ, ជសួជញេអណដូ ងទឹ ....)   
 
 ឈរេការណ៍ឈនោះប្តូវបានឯ ភាពឈៅ នញង ិចចប្បជញុំរបស់គណៈ មាម ្ិការសហគមន៍េូមិ.................................
កាេពើថ្ងៃទើ............ខខ.............ឆ្ន ុំ............ឈហើយមានប្បសិទធភាពអនញវតតសប្មាប់ខតសហគមន៍េូមិ...........................
ខតប៉ាញឈណាណ ោះ។ 

 
ឈ្វើឈៅេូម.ិ..................ថ្ងៃទើ........ខខ............ឆ្ន ុំ......... 

            គណៈរម្មម ធិការសហគម្ន៍ 
         ព្បធាន 
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