្រពះរជណច្រកកម�ជ
�

ជតិ

សាសន

្រពះមហាក្ស្រត

3
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X

ពាក្សសុំផល
� ់ចំណត់ថ�ក់សណ
� គារ និងេសវកម�សា�ក់េ�េទសចរណ៍
ងខ� បា/នងងខ� េឈា�ះ (ជាអក្សរែង� រ ូិងឡាតា�ង) …………………………………...................................

ៃថ� ែង ឆា��ក�េណើត …………………………. េភា ……........ ស��តិ …..……. មុ ងងារ …………………...................

អាសយដា�ូបច� �ប្បូ� ………………………………..………………………………………………......................................
េគារពជូន

ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍
កម�វត��៖

ស� េណើសុ�វាយតៃម� ផ�ល់ច� ណាត់ ថា�ក់ សណា
� គរ ូិងេសវាកម� សា�ក់ េ�េាសចរណ៍........................
តបតាមកម� វត� �ដជចបូព្រមាបពជូខាងេលើង�ខ បា/នងងខ� សជមេគារពជូ ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី េមតា�រិ ូិត្

ូិ ងផ�ល់ ច� ណាត់ ថា�ក់ សណា
� គរ ូិងេសវាកម� សា�ក់ េ�េាសចរណ៍េឈា�ះ …………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………....................

អាស័ យដា�ូេលង …………......ផ��វ …….................…………....................... ភជ មិ ..…..............………........…….
ឃុ� /សងា�ត់ ...............................ង័ ណ�/្រសុក
......................................

……....……………..........

រាពធាូី/េងត្ ត

ាជរស័ រ� …………...........…………………. ាជរសារ/Fax: ......................................... អុី ែម៊ ល .............................
ែវបសាយ/េគហា�រ័រ ................................................................................................................................
ងខ� បា/នងងខ�

សជ មសូ្យោថាអូុវត� ឱ្បូហ� ត់ចត់

ូិងធានគុ ណភារេសវាកម� របស់ សណា
� គរ

ូិងេសវាកម� សា�ក់ េ� េាសចរណ៍តាមស� ង�ដាែដលបូាាួលច� ណាត់ ថា�ក់ ។

អា្រស័ យដជចបូព្រមាបពជូខាងេលើសជម ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី េមតា�រិ ូិត្ ូិងសេ្រមចេដាយ អូុ េ្រគះ ។
សជ ម ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី ាាួលូជវការេគររដ�ង�ង�ង�ស់អ� រីង�ខបា/នងងខ� ។
ភ�� េរញ, ៃថ�ាី
សជ មពជូភា�ប់ មកជាមួ យ៖

- អាជាខបណ�េាសចរណ៍ (ថតចម� ង)

- អត� ស��ណប័ ណ� ឬលិ ងិ តឆ�ងែដូ (ថតចម� ង)

- ឧបសម�័ ន� ៤

- រជបថត ៤ X៦ ច�ូួ (០៣ ) សូ�ឹក

ែង

ឆា�� ២០១.

សា�មេមៃដ ូិង េឈា�ះ
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ពាក្សសុំបន�ចំណត់ថ�ក់សណ
� គារ និងេសវកម�សា�ក់េ�េទសចរណ៍
ងខ� បា/នងងខ� េឈា�ះ (ជាអក្សរែង� រ ូិងឡាតា�ង) ……………………………………………………………............

ៃថ�-ែង-ឆា��ក�េណើត ………………………… េភា …….. ស��តិ ………. មុ ងងារ …………………..............................
អាសយដា�ូបច� �ប្បូ� …………………………………………………...…………………………........................................

េគារពជូន

ឯកឧត�មរដ�ម�ន�ី្រកសួងេទសចរណ៍
កម�វត��៖

ស� េណើសុ�បន�ច�ណាត់ ថា�ក់ សណា
� គរ ូិងេសវាកម� សា�ក់ េ�េាសចរណ៍..................................
តបតាមកម� វត� �ដជចបូព្រមាបពជូខាងេលើ ងខ� បា/នង ងខ� សជមេគារពជូ ឯកឧត�មរដ�ម�ន��

េមតា�រិូិត្ ូិងផ�ល់ ច� ណាត់ ថា�ក់ សណា
� គរ ូិងេសវាកម� សា�ក់ េ�េាសចរណ៍េឈា�ះ ……………….................
……………………………………………………………………………………………………………………………....................
អាសយដា�ូេលង......................................................................................................................................

ាជរស័ រ� …………………………................…. ាជរសារ/Fax: ..................................................អុី ែម៊ ល ................
ែវបសាយ/េគហា�រ័រ ................................................................................................................................
ងខ� បា/នងងខ�

សជ មសូ្យោថាអូុវត� ឱ្បូហ� ត់ចត់

ូិងធានគុ ណភារេសវាកម� របស់ សណា
� គរ

េសវាកម� សា�ក់ េ� េាសចរណ៍តាមស� ង�ដាែដលបូាាួលច� ណាត់ ថា�ក់ ។

អា្រស័ យដជចបូព្រមាបពជូខាងេលើសជម ឯកឧត�មរដ�ម�ន�� េមតា�រិូិត្ ូិងសេ្រមចេដាយអូុេ្រគះ។
សជ ម ឯកឧត�មរដ�ម�ន�� ាាួលូជវការេគររដ�ង�ង�ង�ស់អ� រីង�ខ បា/នាងខ� ។

សជ មពជូភា�ប់មកជាមួ យ៖
- អាជាខបណ�េាសចរណ៍
- ឧបសម�័ ន� ៤

- រូបថត (៤ X៦ ) ច�ូួូ ០៣ សូ�ឹក

ភ�� េរញ, ៃថ�ាី

ែង

ឆា�� ២០១.

សា�មេមៃដ ូិង េឈា�ះ

ូិង

