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ŬĄēĕБ ЮŠĳŚ.............      ďĳЊ  ⅜₤Ĝ  ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 
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ĵ˝ŏ₤НеşНйЮěŊ й˝ ĖО₣ĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ◦◦УŲŁũ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠ.... 
េឈម ះ្រកុមហុ៊ន ៖  

រូបថត  
(៤ គុណ ៦) 

លកខណៈ ជីវកមម ៖ បុគគល   ្រកុមហុ៊ន
េឈម ះ្របធន្រកុមហុ៊ន ៖ 
អត្ដសញញ ណបណ័្ណ សញជ តិែខមរេលខ ៖ េភទ ៖
ទូរសពទេលខ ៖  
អីុែមល (េបើមន) ៖  
សយ ្ឋ ន ជីវកមមអចៃិ្រន្តយ ៍(លិខិតបញជ កពី់ ជញ ធរ ឬប៉តង)់៖

្របេភទអនកទទួលករែដល្រកុមហុ៊នេសនើសំុ (សូមគូសេនកនុង្របអបខ់ងេ្រកម ចុងខង ្ត ំ)៖ 
្របេភទទ១ី ៖ អនកទទួលករសំណងទូ់េទ (ករងរសំណងអ់គរ និងករងរេបតុង ...។ល។) 
្របេភទទ២ី ៖ អនកទទួលករករងរដី (្រប យ ទំនប់ ផ្លូវដីស ផ្លូវ្រកួស្រកហម ...។ល។) 
្របេភទទ៣ី ៖ អនកទទួលករឯកេទស (អនកទទួលករែដលមនឧបករណ៍ និងជំនញបេចចកេទស 

ស្រមបក់រងរពិេសស ឧទហរណ៍ អណ្ដូ ងសនប់ ...។ល។)
េតើអនក កព់កយសំុេនះស្រមបេ់ធ្វើបុេរលកខណសមបត្ដិ ៖   

េលើកដំបូង                ផ្ល ស់ប្ដូរនិងបែនថម្របេភទ             រក ្របេភទដែដល  
I. បទពេិ ធនរ៍បស់អនកទទួលករ ៖ េឈម ះកចិចសនយយ៉ងតិចចំនួន០២ ែដល្រកុមហុ៊នរបស់អនកបនអនុវត្ដ
កន្លងមក ទកទ់ងេទនឹង្របេភទនីមយួៗែដលបនេសនើសំុកនុងរយៈេពល៥ឆន ចុំងេ្រកយេនះ េដើមបបីង្ហ ញថ ្រកុម
ហុ៊នអនកមនសមតថភពអនុវត្ដកិចចសនយឃំុ សងក ត ់ (សូមភជ បម់កជមយួពកយសំុចុះេឈម ះ េនះ នូវឯក រកចិច
សនយទងំេនះជចបបថ់តចម្លង) ។ ទីចតក់រែផនករនិងវនិេិយគ (PID) នឹងចុះពិនតិយលទធផលកិចចសនយ
ទងំេនះដល់ទីកែន្លង។  

ករពិពណ៌នអំពកីចិចសនយ (េឈម ះ
គេ្រមងឬកិចចសនយ) 

េឈម ះ និង សយ ្ឋ នរបស់មច ស់ 
គេ្រមង/កិចចសន  ស្រមបទំ់នកទ់ំ

ទង

ែខ ឆន ំ
ចុះកចិច
សនយ 

តៃម្ល (ជេរៀល 
ឬដុ ្ល រ) 

អនកទទួលករ្របេភទទ១ី ៖  
១.  
 

   
២.  
 

   
..... 
 

   
អនកទទួលករ្របេភទទ២ី ៖  
១.  
 

   
២.  
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..... 
 

   
អនកទទួលករ្របេភទទ៣ី ៖  
១.  
 

   
២.  
 

   
..... 
 

   
II. បញជ ីសមភ រៈបរកិខ រ (្រតូវមនភស្ដុ ងបញជ កអ់ំពីភពជមច ស់ៃនសមភ រៈបរកិខ រ។ កនុងករណីជលួសមភ រៈបរកិខ រ្រតូវមនឯក

រកិចចសនយជួលសមភ រៈបរកិខ រេនះជភស្ដុ ង។ ទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគនឹង្រតួតពិនិតយសមភ រៈបរកិខ រទងំេនះ)។

េឈម ះសមភ រៈបរកិខ រ 
សមតថភព (គុណភព

ជ%)/កម្ល ងំ 
ចំនួនបរកិខ រ សយ ្ឋ នទុកសមភ រៈបរកិខ រ 

អនកទទួលករ្របេភទទ១ី ៖ 
១. ឧបករណ៍ យេបតុង    

 
២. ឧបករណ៍រញ័ំរបង្ហ បេ់បតុង  
៣. ម៉សីុនេភ្លើង    
........( ចបែនថមបនទ បប់ន) 
អនកទទួលករ្របេភទទ២ី ៖  
១. រូឡូបង្ហ ប ់ 

 
២. អុិច ក ៉ ទរ័    
៣. ប៊ុលដូហ រ័ ឬនីេវល័៉រ 
៤. រថយន្ដដឹកដ ី   
........ 
អនកទទួលករ្របេភទទ៣ី  
១. ឧបករណ៍ខួងអណ្ដូ ង 

 
....... 
III.  បញជ ីេឈម ះបុគគលិកបេចចកេទសសំខន់ៗ (យ៉ងេ ច ស់្រតូវមនអនក្រគប្់រគងករ ងសងម់ួយនកែ់ដល មន ជំនញ
បេចចកេទស និងមនបទពិេ ធនអ៍នុវត្ដករងរយ៉ងតិច២ឆន  ំៃន្របេភទអនកទទួលករនីមយួៗ ែដលអនកទទួលករបន កព់កយេសនើសំុ។)៖

េឈម ះ តនួទកីនុង្រកុមហុ៊ន 
សញញ ប្័រត និងឆន  ំ

(ភជ ប់វញិញ បនប្រត ឬសញញ ប័្រត
ចបប់ថតចម្លង េបីមន) 

យុ 
រយៈេពល េធ្វើ
ករងរជ មយួ

្រកុមហុ៊ន 

ចំននួឆន េំធ្វើ 
ករងរកនុង 
ជំនញេនះ

អនកទទួលករ្របេភទទ១ី ៖  
      
   
   
អនកទទួលករ្របេភទទ២ី ៖  
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អនកទទួលករ្របេភទទ៣ី ៖  
   
   
   
IV.លកខណៈវនិិចឆយ័ស្រមបេ់ធ្វើបុេរលកខណសមបត្ដអិនកទទួលករ ៖ 
លកខណៈវនិចិឆយ័ែដល្រតូវករជអបបបរមស្រមបេ់ធ្វើបុេរលកខណសមបត្ដិអនកទទួលករមនដូចខងេ្រកម ៖ 
១. បទពេិ ធនរ៍បស់អនកទទលួករ  

អនកទទួលករបនអនុវត្ដកិចចសនយែដលមនលកខណៈ្រប ក្់របែហលចបស់ព្វ្រគប ់និង្របកបេ យគុណ
ភពយ៉ងតិច២កិចចសនយស្រមប្់របេភទអនកទទួលករនីមយួៗ ែដលអនកទទួលករបន កព់កយសំុចុះ
េឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករ។ 

២. សមភ រៈបរកិខ រ  
្រតូវមនភស្ដុ ងបញជ កអ់ំពភីពជមច ស់ៃនសមភ រៈបរកិខ រ។ កនុងករណីជួលសមភ រៈបរកិខ រ្រតូវមនឯក រ
កិចចសនយជួលសមភ រៈបរកិខ រេនះ ជភស្ដុ ង។ 
 អនកទទួលករ្របេភទទី១ ៖ ្រតូវមនឧបករណ៍ យេបតុងមយួេ្រគ ង ឧបករណ៍រញ័ំរបង្ហ បេ់បតុងមយួ

េ្រគ ង និងមនសីុនេភ្លើងមយួេ្រគ ង។  
 អនកទទួលករ្របេភទទី២ ៖ ្រតូវមនរូឡូបង្ហ បម់យួេ្រគ ង អុិច ក ៉ ទរ័មយួេ្រគ ង ប៊ុលដូហ រ័ឬនេីវល័៉រ

មយួេ្រគ ង និងរថយន្ដដកឹដីមយួេ្រគ ង។  
 អនកទទួលករ្របេភទទី៣ ៖ ្រតូវមនឧបករណ៍ខួងអណ្ដូ ងមយួកំេប្ល។  

៣. បុគគលិកបេចចកេទស  
យ៉ងេ ច ស់្រតូវមនអនក្រគប្់រគងករ ងសងម់យួនកែ់ដលមនជំនញបេចចកេទស និងមនបទ
ពិេ ធនអ៍នុវត្ដករងរយ៉ងតចិ២ឆន  ំ ៃន្របេភទអនកទទួលករនមីយួៗ ែដលអនកទទួលករបន កព់កយ
េសនើសំុ។  

V. នតីវិធិី យតៃម្លអនកទទួលករ ៖ 
 ទីចតក់រែផនករនិងវនិេិយគនឹងេរៀបចបំញជ ីេឈម ះអនកទទលួករែដល កព់កយសំុចុះេឈម ះកនុងបញជ ី
េឈម ះអនកទទលួករ។ បញជ ីេឈម ះេនះនឹងបិទផ យេនេលើក្ដ រព័តម៌នរបស់ ជធនី េខត្ត។ អនកទទលួករ
ទងំ យែដលបន កព់កយសំុចុះេឈម ះចូលកនុងបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករ េហើយមនិេឃើញេឈម ះេនកនុងបញជ ី
េនះ ្រតូវេធ្វើករត ៉ េទអនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដេិនកនុងអំឡុងេពល១០ៃថងេធ្វើករ បនទ បព់ីករបិទផ យ។ 
 អនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិនឹង យតៃម្លសមតថភពអនកទទួលករយ៉ងតឹងរងឹបំផុត េ យ
ែផ្អកេលើលកខណៈវនិិចឆយ័ ដូចមនបរយិយេនកនុងទ្រមងព់កយសំុចុះេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករេនះ។ 
មនិមនលកខណៈវនិិចឆយ័េផ ងពេីនះ្រតូវបនេ្របើ្របស់េឡើយ។  
 ទីចតក់រែផនករនិងវនិេិយគ នឹងពិនតិយនូវ ល់ពត័ម៌នែដលអនកទទួលករបនបំេពញេនកនុងពកយសំុ 
និងចុះពិនតិយដល់ករយិល័យរបស់អនកទទួលករ ទី ងំសមភ រៈបរកិខ រ និងទី ងំគេ្រមងយ៉ងតិច០២ ទកទ់ង
នឹង្របេភទអនកទទលួករែដលអនកទទួលករបន កព់កយ េដើមបេីផទ ងផទ តព់ត័ម៌នែដលអនកទទួលករបនផ្ដល់
េនកនុងពកយសំុចុះេឈម ះរបស់ខ្លួន។  
 ្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក តន់ឹង យតៃម្លករបំេពញករងររបស់អនកទទួលករេទេលើភពេ ម ះ្រតង ់កិចចសហ
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ករ ភពទន់េពលេវ ៃនករអនុវត្ដគុណភពករងរ និងករែថទំលទធផលគេ្រមងរបស់អនកទទួលករ។ 
ពត័ម៌នេនះ នឹង្រគនែ់តពិចរ ជពត័ម៌នមូល ្ឋ នេនេពល យតៃម្លអនកទទលួករប៉ុេ ្ណ ះ។ ពត័ម៌នេនះ
នឹងមនិបះ៉ពល់ដល់ករ យតៃម្លករបេំពញករងររបស់អនកទទួលករេឡើយ េលើកែលងែតមនឯក រកំណត់
្រ ជ យល័កខណ៍អក រកន្លងមក ែដលបង្ហ ញយ៉ងចបស់ ស់ថ សុចរតឹភព និងករបំេពញករងរកន្លង
មករបស់អនកទទលួករ មនិ ចទទួលយកបន អនកទទលួករេនះ ច្រតូវបនបដេិសធេចញពីបញជ ីេឈម ះអនក
ទទួលករ។ ករបដិេសធអនកទទួលករេចញពបីញជ ីេឈម ះអនកទទួលករ ្រតូវអនុមត័េ យអភបិលៃនេខត្ដ 
្រកុងែដលអនកទទួលករេនះចុះេឈម ះកនុងបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករ។ 
 អនកទទលួករទងំ យ ែដល្រតូវបនរកេឃើញថ មនករពកព់ន័ធនឹងករឃុបឃិតសំុ៊្រគលំគន  ករ
ែក្លងបន្លំ និងអំពីពុករលួយ េហើយចបព់ីេពលែដល្រតូវបនដកសិទធិជផ្លូវករ អនកទទួលករេនះនឹងមនិ្រតូវបន
ពិចរ  កនុងករបញចូ លេឈម ះេទកនុងបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករេឡើយ។ 
 ទីចតក់រែផនករនិងវនិេិយគ ជធនី េខត្ដ នឹងបូកសរុបលទធផលៃនករ យៃម្លករអនុវត្ដករងររបស់
អនកទទលួករ ែដលេរៀបចំេឡើងេ យ្រកុម្របកឹ ឃំុ សងក ត។់ 
 ែផ្អក មរបយករណ៍្រតួតពិនតិយេលើលកខណៈវនិិចឆយ័របយករណ៍ៃនករចុះេផទ ងផទ តជ់កែ់ស្តងនិង
របយករណ៍ យតៃម្លេលើករបំេពញករងររបស់អនកទទួលករ ទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយគនឹងេរៀបចបំញជ ី
េឈម ះអនកទទួលករេដើមបី កជូ់នអនុគណៈកមមករបុេរលកខណសមបត្ដិពិនិតយនងិផ្តល់អនុ សន។៍ ជធនី
េខត្ត្រតូវេផញើនូវឯក រែដលអធិបបយអំពីដំេណើ រករៃនករេរៀបចំបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករមកេលខធិករ ្ឋ ន
គ.ជ.អ.ប ឲយបនមុនៃថងទី១ធនូេដើមបពិីនិតយនិងផ្តល់អនុេ មភព មុននឹង កជូ់នអភបិល ជធនី េខត្តពិនិតយ
និងសេ្រមច។ 
 បញជ ីេឈម ះអនកទទួលករែដលបនចុះហតថេលខេ យអភបិល ជធនី េខត្ដ នឹងបិទផ យេនេលើ
ក្ដ រពត័ម៌នរបស់ ជធនី េខត្ដ និង កេ់នេគហទំពរ័របស់ គ.ជ.អ.ប។ បញជ ីេឈម ះអនកទទួលករនឹង្រតូវ
េរៀបចំចង្រកងជេសៀវេភ េហើយរក ទុកេនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េនទីចតក់រែផនករវនិេិយគ ជធនី 
េខត្ដ និងេន ឃំុ សងក ត។់ អនកទទួលករ ចសំុេមើល និងថតចម្លងនូវបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករ។ 

 
ខញុ ំសូមធនថ ្រគបព់ត័៌មនែដលបនបំេពញេនកនុងទ្រមងេ់នះពិតជ្រតឹម្រតូវ។ ្របសិនេបើអនុគណៈ កមម

ករឬ្រកុមករងរ រកេឃើញពត័ម៌ន មយួេនកនុងទ្រមងេ់នះ មនិែមនជករពតិេនះ ខញុ ំបទ/នងខញុ ំយល់្រពម ឲយអនុ
គណៈកមមករលបេ់ឈម ះេចញពីបញជ ីេឈម ះអនកទទួលករជេរៀងរហូតេ យឥតល័កខខណ័្ឌ ។  
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