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3                

ពារយសសន ើស ុំសសៀវសៅធម្៌ 
 

ខ្ញ ុំព្រះករញណា/អាត្មា ភារ...........................................ជា................................................. ស្នា ក់
នៅវត្ត............................................. ស្ថតិ្នៅភូមិ.................................ឃញ ុំ/ស្ង្កា ត្.់................................ 
ព្ស្ុក/ខណ្ឌ ........................................ នខត្ត/រាជធានី.........................................។ 

ទូរស្័រទទុំនាក់ទុំនងនេខៈ........................................អញីមមេៈ/Facebook............................................... 

សូម្ព្ាបថ្វា យបង្គ ុំ 

ព្រះភិរខុន ីរម្មដ្ឋា នា អ ូ  អ ហ័ីរ ព្រះព្បធានអង្គារមូ្លនធិវិតតបញ្ញា ធ ុំ 

កមាវត្ថញៈ ស្ុំនណី្ស្ញុំគមពីធម៌មួយចុំនួនដូចខាងនព្ោម៖ 
-CA038 វនិយវណ្ណនា ចុំនួន.......... កាេ -CA039 ឧបករណ៍្វបិស្សនា   ចុំនួន.......... កាេ 
-CA040 ព្បជញុំភាណ្វារ ចុំនួន.......... កាេ -CA043 បាេីនវយាករណ៍្ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA044 កច្ចា យនូបត្ថមភក១ ចុំនួន.......... កាេ -CA045 កច្ចា យនូបត្ថមភក ២ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA046 បរវជាា ឧបស្មបទវ័ធីិ ចុំនួន.......... កាេ -CA047 វធីិថ្វវ យបងគុំព្រះ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA049 ភិកខញបាតិ្នោកខ ចុំនួន.......... កាេ -CA050 ភិកខញនីបាតិ្នោកខ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA074 កមាស្នងនោករិត្ ចុំនួន.......... កាេ -CA075 វជិាា  ៨ ព្បោរ              ចុំនួន.......... កាេ 
-CA077 ឧបាស្កវណ្ណនា           ចុំនួន.......... កាេ       -CA078 អភិធមាត្មថ ធិបាយ         ចុំនួន.......... កាេ  
-CA079 ស្ោធិនិនទទស្               ចញុំនួន.......... កាេ        -CA080 ត្ព្ត្រត្ាវនិិចឆ័យ                ចញុំនួន.......... កាេ  
-CA081 អត្ថព្បទីប                  ចញុំនួន.......... កាេ          -CA082 បបបញ្ហា ជីវតិ្               ចញុំនួន.......... កាេ  
-CA083 រនបៀបមព្បនិងស្មពនឋវគិគហៈ ចញុំនួន.......... កាេ    -CA084 ថ្វវ យបងគុំព្រះរត្នព្ត្យ័   ចញុំនួន.......... កាេ 
-CA085 បករណ្វនិស្             ចញុំនួន.......... កាេ         -CA086 ស្ីេនិនទទស្               ចញុំនួន.......... កាេ  
   
 នដីមបយីកនៅនធវីោរស្ិកាព្ស្នវព្ជាវ និងមស្វងយេ់បមនថមអុំរីព្រះរញទធស្នស្នា កដូ៏ចជាភាស្ន បាេីផង
មដរ ។ 

 អាព្ស្័យនហត្ញដូចបានទូេព្បនគនស្ណាា ប់កាញងកមាវត្ថញខាងនេី សូ្មព្រះភិកខញនី ព្រះព្បធានអងគោរមូេនិធិវត្ត
បញ្ហា ធុំ ព្រះនមត្មត នធវីធមាទាននូវគមពីរធមខ៌ាងនេីត្មមោរនស្ាីស្ញុំនោយព្រះទយ័អនញនព្រះ។ 

 សូ្មព្រះភិកខញនី ព្រះព្បធានអងគោរមូេនិធិវត្តបញ្ហា ធុំទទួេបាននូវព្រះរញទធររទាុំង ៤ ព្បោរគឺ អាយញ វណ្ណៈ 
ស្ញខៈ រេៈ កញុំបីនឃលៀងឃ្លល ត្ន យី ។ 

ត្ងៃ......................................មខ..................ឆ្ា ុំ..........................រ.ស្.២៥៦..... 

នធវីនៅ........................ត្ងៃទី...............មខ................ឆ្ា ុំ២០......... 

                ហត្ថនេខានិងព្ត្ម  

 

រូបងត្ 4x6 នេខ____________ 

ចុំននួ_________អងគ 
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3 
បង្កា ន់ដៃទទលួគម្ពរីធម្៌ 

 
ខ្ញ ុំព្រះករញណា/អាត្មា ភារ......................................ជា................................................. ស្នា កន់ៅវត្ត

.................................... ស្ថិត្នៅភូមិ................................. ឃញ ុំ/ស្ង្កា ត្.់................................ ព្ស្ុក/ខណ្ឌ

........................................ នខត្ត/រាជធានី.........................................។ 

ទូរស្័រទទុំនាក់ទុំនងនេខៈ........................................អញីមមេៈ/Facebook............................................... 

 រិត្ជាបានទទួេនូវគមពីរធម៌មួយចុំនួនដូចខាងនព្ោម៖ 
-CA038 វនិយវណ្ណនា ចុំនួន.......... កាេ -CA039 ឧបករណ៍្វបិស្សនា   ចុំនួន.......... កាេ 
-CA040 ព្បជញុំភាណ្វារ ចុំនួន.......... កាេ -CA043 បាេីនវយាករណ៍្ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA044 កច្ចា យនូបត្ថមភក១ ចុំនួន.......... កាេ -CA045 កច្ចា យនូបត្ថមភក ២ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA046 បរវជាា ឧបស្មបទវ័ធីិ ចុំនួន.......... កាេ -CA047 វធីិថ្វវ យបងគុំព្រះ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA049 ភិកខញបាតិ្នោកខ ចុំនួន.......... កាេ -CA050 ភិកខញនីបាតិ្នោកខ ចុំនួន.......... កាេ 
-CA074 កមាស្នងនោករិត្ ចុំនួន.......... កាេ -CA075 វជិាា  ៨ ព្បោរ              ចុំនួន.......... កាេ 
-CA077 ឧបាស្កវណ្ណនា           ចុំនួន.......... កាេ       -CA078 អភិធមាត្មថ ធិបាយ         ចុំនួន.......... កាេ  
-CA079 ស្ោធិនិនទទស្               ចញុំនួន.......... កាេ        -CA080 ត្ព្ត្រត្ាវនិិចឆ័យ                ចញុំនួន.......... កាេ  
-CA081 អត្ថព្បទីប                  ចញុំនួន.......... កាេ          -CA082 បបបញ្ហា ជីវតិ្               ចញុំនួន.......... កាេ  
-CA083 រនបៀបមព្បនិងស្មពនឋវគិគហៈ ចញុំនួន.......... កាេ    -CA084 ថ្វវ យបងគុំព្រះរត្នព្ត្យ័   ចញុំនួន.......... កាេ 
-CA085 បករណ្វនិស្             ចញុំនួន.......... កាេ         -CA086 ស្ីេនិនទទស្               ចញុំនួន.......... កាេ  
 

រីព្រះភិកខញនី កមាោឋ នា អ ូ អញីហ័រ ព្រះព្បធានអងគោរមូេនិធិវត្តបញ្ហា ធុំព្បកដមមន ។ 

ត្ងៃ......................................មខ..................ឆ្ា ុំ..........................រ.ស្.២៥៦..... 
នធវីនៅ........................ត្ងៃទី...............មខ................ឆ្ា ុំ២០......... 

                 ហត្ថនេខា និងព្ត្ម 

 

 

រូបងត្ 4x6 
នេខ____________ 

ចុំនួន_________អងគ 


