
1 
 

ទ្រមង់ទ២ី៤ 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
ជាតិ     សសនា     ្រពះមហក្ស្រត 

3 
ពក្យសុំចះុេឈ� ះក�ងុប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករ 

េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន៖ 

រូបថត 
(៤គុណ៦) 

លក�ណៈអជីវកម�៖ បុគ�ល ្រក�មហុ៊ន 
េឈ� ះ្របធាន្រក�មហុ៊ន៖ 
អត�ស�� ណបណ័� ស�� តិែខ�រេលខ៖ េភទ៖ 
ទូរសព�េលខ៖ 
អីុែមល(េបមាន) ៖ 
អសយដ� ន៖ 
្របេភទអ�កទទួលករែដល្រក�មហុ៊នេស�សំុ៖ 

្របេភទទី១៖អ�កទទួលករសំណងទូ់េទ (ករងរសំណងអ់គារ និងករងរេបតុង ...។ល។)  
្របេភទទី២៖អ�កទទួលករករងរដី (្របឡាយទំនប ់ទ� រទឹកខ� តតូច ផ�ូវដីស ផ�ូវ្រក�ស្រកហម លូមូល ...។ល។)  
្របេភទទី៣ ៖ អ�កទទួលករឯកេទស (អ�កទទួលករែដលមានឧបករណ៍និងជំនាញបេច�កេទសស្រមាបក់រងរ

ពិេសស ឧទហរណ៍អណ�ូ ងស�ប ់...។ល។) 
 

េតអ�កដកព់ក្យសំុេនះស្រមាបេ់ធ�បុេរលក�ណសម្បត�ិ៖ 
េលកដំបូង                          ផា� ស់ប�ូរ្របេភទ                          រក្សោ្របេភទដែដល 

១.បទពិេសធនរ៍បស់អ�កទទួលករ៖ េឈ� ះកិច�សន្យោយ៉ាងតិចចំនួន០២ែដល្រក�មហុ៊នរបស់អ�កបានអនុវត�កន�ងមក ទកទ់ង
េទនឹង្របេភទនីមយួៗែដលបានេស�សំុក�ុងរយៈេពល៥ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ េដម្បបីង� ញថា្រក�មហុ៊នអ�កមានសមត�ភាពអនុវត�កិច�
សន្យោឃុំ សង� ត។់ ម�ន�ីបេច�កេទសនឹងចុះពិនិត្យលទ�ផលកិច�សន្យោទងំេនះ។ សូមភា� បម់កជាមយួពក្យសំុចុះេឈ� ះេនះនូវ
ឯកសរកិច�សន្យោទងំេនាះ(ច្បោបច់ម�ង)។ 

ករពិពណ៌នាអំពីកិច�សន្យោ  
េឈ� ះនិងអសយដ� នរបស់មា� ស់

គេ្រមាង ស្រមាបទំ់នាកទំ់ទង 
ឆា�  ំ តៃម� 

អ�កទទួលករ្របេភទទី១៖ 

១. 
 

   

២. 
 

   

..... 
 

   

អ�កទទួលករ្របេភទទី២៖ 

១. 
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២. 
 

   

..... 
 

   

អ�កទទួលករ្របេភទទី៣៖ 

១. 
 

   

២. 
 

   

..... 
 

   

២.ប�� ីសមា� របរកិ� រ (ម�ន�បីេច�កេទសនឹង្រត�តពិនិត្យសមា� របរកិ� រទងំេនះ)។ 

េឈ� ះសមា� រៈបរកិ� រ សមត�ភាព ចំនួន អសយដ� នទុកសមា� រៈបរកិ� រ 

អ�កទទួលករ្របេភទទី១៖ 

១.ឧបករណ៍លយេបតុង   

 
២.ឧបករណ៍រញ័ំរបង� បេ់បតុង   

៣.ម៉ាសីុនេភ�ង   

........(អចបែន�មបនា� បប់ាន)   

អ�កទទួលករ្របេភទទី២៖ 

១.រូឡូបង� ប ់   

 

២.អិុចស� វ៉ទរ័   

៣.ប៊ុលដូហ្សរ័ ឬនីេវល័៉រ   

៤.រថយន�ដឹកដី   

........   

អ�កទទួលករ្របេភទទី៣ 

១.ឧបករណ៍ខួងអណ�ូ ង   

 .......   

.......   
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៣.ប�� ីេឈ� ះបុគ�លិកបេច�កេទសសំខន់ៗ ៖ 

េឈ� ះ តួនាទីក�ុង្រក�មហុ៊ន 
ស�� ប្័រតនិងឆា�  ំ

(ភា� ប់វ�ិ� បនប្រត ឬស�� ប័្រតច្បោប់
ថតចម�ងេបីមាន) 

អយុ 
រយៈេពលេធ�ករងរ

ជាមយួ្រក�មហុ៊ន 

ចំននួឆា� េំធ� 

ករងរក�ុង 

ជំនាញេនះ 

អ�កទទួលករ្របេភទទី១៖ 

      

      

      

      

អ�កទទួលករ្របេភទទី២៖ 

      

      

      

      

អ�កទទួលករ្របេភទទី៣៖ 

      

      

      

      

លក�ណៈវនិិច�យ័ស្រមាបេ់ធ�បុេរលក�ណសម្បត�អិ�កទទួលករ៖ 

លក�ណៈវនិិច�័យែដល្រត�វករជាអប្បបរមាស្រមាប់េធ�ីបុេរលក�ណសម្បត�ិអ�កទទួលករមានដូចខងេ្រកម ៖ 
១.បទពិេសធនរ៍បស់អ�កទទួលករ 

អ�កទទួលករបានអនុវត�កចិ�សន្យោែដលមានលក�ណៈ្របហក់្របែហលចប់សព�្រគប់និង្របកបេដយគុណភាព
យ៉ាងតិច២កិច�សន្យោស្រមាប់្របេភទអ�កទទួលករនីមួយៗែដលអ�កទទួលករបានដក់ពក្យសុំចុះេឈ� ះក�ុង
ប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករ។ 

២.សមា� រៈបរកិ� រ 

្រត�វមានភស�ុតងប�� ក់អពំីភាពជាមា� ស់ៃនសមា� រៈបរកិ� រ។  
• អ�កទទលួករ្របេភទទ១ី៖ ្រត�វមានឧបករណ៍លយេបតុងមយួេ្រគឿង ឧបករណ៍រញ័ំរបង� ប់េបតុងមួយេ្រគឿង។ 
• អ�កទទលួករ្របេភទទ២ី៖ យ៉ាងតចិ្រត�វមានសមា� របរកិ� រចនំនួ៣្របេភទ (មយួ្របេភទមយួេ្រគឿង)ក�ុង

ចេំណាមសមា� របរកិ� រទងំ៥្របេភទ(រ ៉ឡូូបង� ប់ អុចិស� វ៉ទ័រ បុ៊លដូហ្សរ័ នេីវល័៉រ នងិរថយន�ដកឹដ)ី។ 
• អ�កទទលួករ្របេភទទ៣ី៖ ្រត�វមានឧបករណ៍ខួងអណ�ូ ងមួយកំេប�។ 
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៣.បុគ�លិកបេច�កេទស 

យ៉ាងេហចណាស់្រត�វមានអ�ក្រគប់្រគងករសងសង់មួយនាក់ែដលមានជំនាញបេច�កេទសនិងមានបទ
ពិេសធន៍   អនុវត�ករងរយ៉ាងតិច២ឆា� ៃំន្របេភទអ�កទទួលករនីមួយៗែដលអ�កទទួលករបានដក់ពក្យេស�ីសំុ។ 

   នីតិវធីិវយតៃម�អ�កទទួលករ៖ 

• ទីចត់ករែផនករនងិវនិិេយាគ នងឹេរៀបចំប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករែដលដក់ពក្យសំុចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�ក
ទទួលករ។ ប�� ីេឈ� ះេនះនឹងបិទផ្សោយេនេលីក� រព័ត៌មានរបស់រដ�បាលេខត�។ អ�កទទលួករទងំឡាយ
ែដលបានដក់ពក្យសំុចុះេឈ� ះចូលក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករេហយីមិនេឃញីេឈ� ះេនក�ុងប�� ីេនះ្រត�វេធ�ី
ករតវ៉េទអនុគណៈកម�ករបុេរលក�ណសម្បត�ិេនក�ុងអំឡុងេពល១០ៃថ�េធ�កីរបនា� ប់ពកីរបិទផ្សោយ។ 

• គណៈកម�ករបុេរលក�ណសម្បត�ិ នងឹវយតៃម�សមត�ភាពអ�កទទលួករ យ៉ាងតឹងរងឹបផុំតេដយែផ�កេលីលក�
ណៈវនិិច�័យដូចមានបរយិាយេនក�ុងទ្រមង់ពក្យសំុចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករេនះ។ មិនមានលក�
ណៈវនិិច�័យេផ្សងពី េនះ្រត�វបានេ្របី្របាស់េឡយី។ 

• ទីចត់ករែផនករនងិវនិិេយាគ នឹងពនិិត្យនូវរល់ព័ត៌មានែដលអ�កទទួលករបានបំេពញេនក�ុងពក្យសំុនិងចុះ
ពិនិត្យដល់ករយិាល័យរបស់អ�កទទួលករទីតងំសមា� រៈបរកិ� រនិងទីតងំគេ្រមាងយ៉ាងតិច០២ទក់ទងនឹង
្របេភទអ�កទទួលករែដលអ�កទទួលករបានដក់ពក្យេដីម្បេីផ��ងផា� ត់ព័ត៌មានែដលអ�កទទលួករបានផ�ល់េន
ក�ុងពក្យសំុចុះេឈ� ះរបស់ខ�ួន។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោឃុសំង� ត់នឹងវយតៃម�ករបំេពញករងររបស់អ�កទទលួករេទេលីភាពេស� ះ្រតង់កិច�សហករភាព
ទន់េពលេវលៃនករអនុវត�គុណភាពករងរនិងករែថទលំទ�ផលគេ្រមាងរបស់អ�កទទួលករ។ព័ត៌មាន
េនះនឹង្រគាន់ែតពិចរណាជាព័ត៌មានមូលដ� នេនេពលវយតៃម�អ�កទទួលករបុ៉េណា� ះ។ព័ត៌មានេនះនឹងមិន
ប៉ះពល់ដល់ករវយតៃម�ករបំេពញករងររបស់អ�កទទួលករេឡយីេលីកែលងែតមានឯកសរកំណត់្រត
ជាលយល័ក�ណ៍អក្សរកន�ងមកែដលបង� ញយ៉ាងច្បោស់លស់ថាសុចរតឹភាពនិងករបំេពញករងរកន�ងមក
របស់អ�កទទលួករមិនអចទទួលយកបានអ�កទទលួករេនាះអច្រត�វបានបដេិសធេចញពបី�� ីេឈ� ះអ�ក
ទទួលករ។ករបដិេសធអ�កទទួលករេចញពីប�� ីេឈ� ះអ�កទទលួករ្រត�វអនុម័តេដយអភិបាលៃនេខត�្រក�ង
ែដលអ�កទទលួករេនាះចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករ។ 

• អ�កទទួលករទងំឡាយណាែដល្រត�វបានរកេឃញីថាមានករពក់ព័ន�នងឹករឃុបឃតិសុ៊�្រគលំគា� ករែក�ងបន�ំ
និងអំពីពុករលួយេហយីចប់ពីេពលែដល្រត�វបានដកសិទ�ិជាផ�ូវករអ�កទទួលករេនាះនឹងមិន្រត�វបាន
ពិចរណាក�ុងករប��ូ លេឈ� ះេទក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករេឡយី។ 

• ទីចត់ករែផនករនិងវនិិេយាគរជធាន ី េខត�នងឹបូកសរុបលទ�ផលៃនករវយៃម�ករអនុវត�ករងររបស់អ�ក
ទទួលករែដលេរៀបចំេឡងីេដយ្រក�ម្របឹក្សោឃុសំង� ត់។ 

• ែផ�កតមរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យេលីលក�ណៈវនិិច�័យរបាយករណ៍ៃនករចុះេផ��ងផា� ត់ជាក់ែស�ងនិងរបាយ
ករណ៍វយតៃម�េលីករបំេពញករងររបស់អ�កទទលួករទីចត់ករែផនករនិងវនិិេយាគនងឹេរៀបចបំ�� ីេឈ� ះ
អ�កទទួលករេដីម្បដីក់ជូនអនុគណៈកម�ករបុេរលក�ណសម្បត�ិពនិិត្យនិងផ�ល់អនុសសន៍។ រជធានីេខត�្រត�វ
េផ�ីនូវឯកសរែដលអធិប្បោយអំពីដំេណីរករៃនករេរៀបចំប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករមកេលខធិករដ� នគ.ជ.អ
.ប ឲ្យបានមុនៃថ�ទី១ធ�ូេដីម្បពីិនិត្យនិងផ�ល់អនុេលមភាព មុននងឹដក់ជូនអភបិាលរជធានី េខត�ពិនិត្យនងិស
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េ្រមច។ 
• ប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករែដលបានចុះហត�េលខេដយអភិបាលរជធានី េខត�នឹងបិទផ្សោយេនេលីក� រ

ព័ត៌មានរបស់សលរជធានីេខត�និងដក់េនេគហទំព័ររបស់គ.ជ.អ.ប។ប�� ីេឈ� ះអ�កទទលួករនឹង្រត�វេរៀបចំ
ចង្រកងជាេសៀវេភេហយីរក្សោទុកេនេលខធិករដ� នគ.ជ.អ.បេនទីចត់ករែផនករវនិិេយាគរជធានេីខត�និង
េនសលឃុសំង� ត់។ អ�កទទួលករអចសំុេមីលនិងថតចម�ងនូវប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករ។ 

 

ខ�ុ ំសូមធានាថា្រគប់ព័ត៌មានែដលបានបំេពញេនក�ុងទ្រមង់េនះពិតជា្រតឹម្រត�វ។ ខ�ុ ំបានដឹងច្បោស់ថា 
្របសិនេបីរកេឃញីព័ត៌មានណាមួយេនក�ុងទ្រមង់េនះ មិនែមនជាករពិត េនាះពក្យសំុចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�ក
ទទួលករេនះនឹង្រត�វដកេចញេដយស�័យ្របវត�ិ។ 

កំណត់សមា� ល់៖ អ�កទទួលករ្រត�វភា� ប់មកជាមួយពក្យសុំេនះនូវប័ណ�ពន�ប៉ាតង់ែដលមានសុពលភាព 
(ច្បោប់ថតចម�ងែដលមាននីត្យោនុកូលកម�)ែដលប�� ក់អំពីសកម�ភាពអជីវកម� ្រសបតមកម�វត�ុ ៃនករដក់ពក្យ 
េនក�ុងរជធានីេខត� ែដលខ�ួនដក់ពក្យសំុចុះេឈ� ះក�ុងប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករ។ 

 
      ៃថ�......................ែខ.................ឆា� ចំ សំរទឹ�ិស័ក ព.ស២៥៦២ 

ៃថ�ទី......................ែខ.........................ឆា� ២ំ០១៨ 
អ�កេស�សុ ំ 


