ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពជា
ុ
ជាត្ិ សាសនា ប្ពោះមហាកសប្ត្

គណៈកម្មាធិការជាត្ិគរៀរចំការគ

6

ោះគនោត្

គោរពជូន

APPLICATION TO

ឯកឧត្តមប្រធាន គណៈកម្មាធិការជាត្ិគរៀរចំការគ

ោះគនោត្

His Excellency the Chairman of the National Election Committee
កមាវត្ថុ : សំណ

ើ សំចុះណ្មុះជាអ្នកសារព័ ត៌មាន ជាតិ

អន្តរជាតិ

Subject : Request for status of National Media Pass

International Media Pass

សូមឯកឧតតម ណមត្តតអ្នញ្ញាតឱ្យខ្ំ បាទ, នាងខ្ំ ណ្មុះ .......................................................

Your Excellency, Please allow Mr. Ms. Mrs. :................................................................

បាន្ចូ លរួមយកព័ ត៌មាន្កនងការធ្វ
ើ បចចុបបន្នភាពបញ្ជីធបាោះធននត ន្ិ ងការចុ ោះធ្មោះធបាោះធននត ននាំ២០១៧
ុ

ន្ិ ង ការធបាោះធននតធ្រើ សតាំងសមារិ ក្ពឹ ទ្ស
ធ ភា ន្ី តិកាលទ្ី ៤ ននាំ២០១៨ ធៅព្ពុះរាជាណាចព្កកមពជា
ណោយកតីអ្នណព្រុះ។

to cover the Voter List Update and Voter Registration 2017 and 4th Mandate of the Election of
Member of Senate 2018 in the Kingdom of Cambodia.
សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូ វ ៖

- ព្បវតតិរប
ូ ចំ នួន (០១ ចាប់ ) មាន្បិ ទ្រូបថត
Curriculum Vitae (1 Copy)

- រូបថត ៤ x ៦ ចាំន្ួន្ ១សន្លឹក
Photo 4 x 6 (1)

- ចាប់ ចមលងលិខិតឆ្លងដែន (អ្នកសារព័ ត៌មានជនជាតិ បរណទស)
A copy of passport (International Journalists)

- ចាប់ ចមលងននប័

ណ ព័ត៌មានដែលណចញណោយព្កសួងព័ ត៌មាន ឬសមាគមវ ិជាាជី វៈអនកសារ

ព័ ត៌មានជាតិ ឬអ្តថបទដែលបានសរណសរចងណព្ោយចុះផ្សាយកនងសារព័ ត៌មានស្សបចាប់
កនងអ្ំ ឡងឆ្នំចងណព្ោយ ។

A copy of Media pass issued by Ministry of Information or national or international

association of journalist or a copy of articles in a legal Media published in the last
year.

រាជធានី ភ្ំ ណន ពញ នងៃទី........ ដខ......... ឆ្នំ..........
Date: .............../................/................
ហត្ថគេខាសាមីខ្ន
លួ
Signature

ប្ពោះរាជាណាចប្កកមពជា
ុ
ជាត្ិ សាសនា ប្ពោះមហាកសប្ត្
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រូបថត

ប្រវត្តិរ ូរ

4x6

4

ធោតនាម ន្ិ ងនាម: ....................................... អកសរឡាតាំង..............................................................
ធេទ្....................... រន្ជាតិ ....................................................... សញ្ជ
ជ តិ .........................................
ថ្ថៃខែននាំកាំធ

ើ ត: ..............................................................................................................................

ទ្ី កខន្លងកាំ ធ

ើ ត: េូមិ..................................................... ឃុាំ/សង្កាត់ ...................................................

្កុង/ស្សុក/ែ

ឌ ................................................ រារធាន្ី /ធែតត...............................................

ទ្ី លាំធៅបចចុបបន្ន: ផ្ទោះធលែ........................ ផ្លូវ....................... ្កុម.................... េូ មិ...........................
ឃុាំ/សង្កាត់ .......................... ្កុង/ស្សុក/ែ

ឌ ........................... រារធាន្ី /ធែតត........................

ធ្មោះអងគភាព: ................................................................................................................................
អាសយដ្ឋាន្អងគភាព: ផ្ទោះធលែ........ ផ្លូវ........... ឃុាំ/សង្កាត់ .................... ្កុង/ស្សុក/ែ

ឌ ...................

រារធាន្ី /ធែតត......................... ទ្ូ រស័ពទ.................................. ទ្ូ រសារ......................................

ធលែទ្ូ រស័ពទទ្ាំនាក់ ទ្ាំន្ងផ្ទទល់ែួន្:
ល .................................... E-mail:.....................................................
មុខត្ំណែង:
អនកសារព័ ត៌មាន្ជាតិ

អនកសារព័ ត៌មាន្អន្តរជាតិ

ទ្ី ភានក់ ង្ករព័ ត៌មាន្

អនកកាន្់ មា៉ាសុីន្ថតរូប

អនកសារព័ ត៌មាន្ NGO

មុ ែតាំ ខ

អនកសារព័ តមាន្វ ិទ្យុឬទ្ូ រទ្សសន្៍
អនកកាន្់ មា៉ាសុីន្ថតវ ីធេអូ

ងធផ្សងៗ...................................................................
រាជធានី ភ្ំ ណន ពញ នងៃទី........ ដខ......... ឆ្នំ..........
ហត្ថគេខាសាមីខ្លួន

